
מאיר צור: "המדינה צריכה לפתוח את שוק המים הסגור", עמ' 4

תשע"ט באלול  י"ב     2019 בספטבמר   12    1099 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 

)shuterstock :נשים תומכות בנשים אחרי לידה )צילום אילוסטרציה

תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

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. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

המומחיםפנה/י למומחים!
להסדרת 
קרקעות

אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 

ראה עמוד 9

*9930

הצטרפו
למשפחה המנצחת של  

טרקטור המשא הנמכר בישראל!
עכשיו ב-24 תשלומים ללא ריבית,

אפשרות לטרייד אין.

התמונות להמחשה בלבד. בתוקף עד 30.9.19. ט.ל.ח.

11

רבים  במושבים   # לבד!  לא  את  ילדת? 
נבטים,  במושב  גם  ובאחרונה  בארץ 
מספקות נשות המושב עבור נשים שילדו 
שמהווה  וטוב  טרי  אוכל   - מכבר  לא 
עבור רבות אוויר לנשימה, או פינוק קטן 
# סיון זסלבסקי  בחודש שאחרי הלידה 
"בישלולה":  מיזם  את  שיזמה  אליהו 
"זאת הזדמנות של הקהילה לתמוך אחת 
בשנייה, להגיד 'מזל טוב' ופשוט לעשות 

טוב", עמ' 20

בישלולה



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

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?

תיקון חברתי
מאיר צור: "בסופו של דבר 
תיקון 27 לחוק המים היה 

תיקון חברתי"

שלום בית
ספק אם כעסים שהצטברו 

במשך שנים במשפחה ייעלמו 
אבל אפרת חקיקת אופטימית 

בישלולה
ספק אם כעסים שהצטברו 

במשך שנים במשפחה ייעלמו 
אבל אפרת חקיקת אופטימית

עמוס דה וינטר 

נפתח קורס לבעלי 
תפקידים ומובילים 
לתושבי מושב יכיני

מאיר צור: "האתגרים רבים ולא פשוטים, אך אנשים 
כמוכם, אנשי עמל ערכיים המתגוררים באזור לא 
פשוט, הם מסוג האנשים שמסייעים להתגבר על 

האתגרים הללו למען הדור הבא"

שעבר  בשבוע  נפתח  איבים  ביישוב 
ומוב�י לוועד� ם, בעל� תפק�ד� ם  קורס 

ל� ם במושב יכיני. הקורס נערך בשיתוף 
פעולה בין תנועת המושב� ם והמועצה 
האזור�ת שער הנגב. 30 איש מתושבי 
המושב נרשמו לקורס, במהלכו צפויות 
במגוון  מרתקות  הרצאות  למשתתפים 
נושאים, כגון: גישור מוחות – ממאבקי 

מח עם  היכרות  פעולה;  לשיתופי  תכח 
תקציב  עבודה;  ונהלי  המועצה  לקות 
המועצה;  מול  המימוש  ודרכי  המושב 

תשיתוף פעולה ועד אגודה עם ועד מקו
מי; ועדות קבלה וקליטה בנגב ובגליל; 
תמונת מצב בחקלאות - יעדים לשנים 

הבאות ועוד.

המושבים  תנועת  מזכ"ל  צור,  מא�ר 
סקר  ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר 

במ המושב  אתגרי  את  הנוכחים  תבפני 
ולא  רבים  "האתגרים  החדשה:  ציאות 
פשוטים, אך אנשים כמוכם, אנשי עמל 
פשוט,  לא  באזור  המתגוררים  ערכיים 
להתגבר  שמסייעים  האנשים  מסוג  הם 
הבא.  הדור  למען  הללו  האתגרים  על 
הזה  בקורס  שתקבלו  ההכשרה  ובסיוע 

יעי יותר  להיות  אף  יכולים  תהדברים 
לים," אמר צור לנוכחים.

חברה  אגף  יו"ר  שמואל�,  קוב� 
"אני  אמר:  המושבים,  בתנועת  וקהילה 
הגבוה  ההתגייסות  את  לראות  שמח 
לקורס  נרשמו  איש   30 יכיני.  במושב 

כדי לקבל הכשרה בתפקידים ציבוריים. 
על  ומצביע  מאליו  מובן  אינו  כלל  זה 
קהילתית- תדעה  קיימת  שבמושב  כך 

להוביל  עשויה  זו  רוח  גבוהה.  ציבורית 
כל  על  שישפיעו  לאפיקים  המושב  את 

היבטי החיים ביכיני."
המועצה  ראש  ל�בשט��ן,  אופ�ר 
האזורית שער הנגב, אמר: "הקורס עוסק 
לא רק בפיתוח כלים מקצועיים ולמידה, 
קהילתיים  כלים  של  בפיתוח  גם  אלא 
וחברתיים להובלה. מכאן תצא ההנהגה 
של המושב בהווה ובעתיד. היכולת של 
מושב יכיני להעמיד מנהיגים ומנהלים 
והיא  שיעור  לאין  חשובה  היא  מבפנים 
איתנות  קהילתי,  חוסן  ליכיני  מבטיחה 
וצמיחה דמוגרפית. את הפורמט שבנינו 
עוד ילמדו בקורסים של ניהול ופיתוח 
השותפים  לכל  מודה  אני  אנושי.  הון 
והוצאתו לפועל- תנועת  שלנו לרעיון 
וכמובן  צפוני  נגב  מעברים  המושבים, 

מושב יכיני."

דורשים תקצוב מיידי לתוכנית מיגון הצפון
חברי פורום קו העימות הצפוני התכנסו לישיבה דחופה במושב אביבים וקראו 

לממשלה להעביר מיד את התקציב שכבר אושר במסגרת תוכנית "מיגון הצפון"
ראשי הרשויות הצפוניים התת
פוי של דחופה  לישיבה   כנסו 
רו ם קו הע�מות במושב אביבים ויצאו 
הממשלה,  אל  משותפת  בדרישה 

תלדאוג במיידית להעברת תקצוב תו
כנית מיגון הצפון. בישיבה השתתפו 
העית קו  פורום  יו"ר  דו�דוב�ץ,  משה 

מות ממטה אשר, א��ל שמואל� מכפר 
ורדים, ג�ורא זלץ מגליל עליון, רפ�ק 
מובחר  בן  בנ�  מחורפיש,  מרע� 
ממבואות חרמון, עמ�ת סופר ממרום 
ארקד� פומרנץ ממעלות תרת  הגליל,

אדגאר  מנהריה,  מרל�  רונן  שיחא, 
�אסר גדבאן מכיסת רדכוא מפסוטה, 

משלומי וד�מ�  נעמן  גב�  סמיע,  רא 
אפרצב מקצרין.

בעקבות  כונס  העימות  קו  פורום 
האירוע החמור של ירי נ"ט באביבים 

הזה התר "האירוע  חיזבאללה.  תשיזם 
היה מתרחש  אם  הצבאית,  בזירה  חש 
הייתה  מה  לנו  ברור  אזרחית  בזירה 
התמונה. את תכנית המיגון אין לאף 
אל  להוציא  שלא  פריבילגיה  אחד 

הפועל," אמר עמית סופר.
סיפק  האירוע  כי  אמר,  דוידוביץ 
תזכורת נקודתית למה שיכול לקרות 
בגבול הצפוני הנפיץ: "אנחנו סומכים 
וכוחות הביטחון,  ידינו על צה"ל  את 
אך עם זאת, אוזלת היד של הממשלה 
חיים  שבו  למיגון  הצפון,  בהתייחס 
מית ללא  אלף תושבים   200 מ -יותר 

קוראים  אנחנו  משוועת.  הינה  גון, 
וטוב  להתעשת,  ישראל  לממשלת 

שעה אחת קודם".
תבני בן מובחר אמר, כי "אם למדי

נת ישראל יש אחריות על הצפון כמו 

על הדרום והמרכז, הם צריכים ליישם 
את כל סעיפי התוכנית. תודה לצה"ל 

תולקבינט הביטחוני שיודע לקבל הח
לטות בשעת אמת".

בדרום,"  שעשו  מה  על  שמח  "אני 
המצב  אצלנו  "אבל  זלץ,  גיורא  אמר 

בר כמו  עליון,  בגליל  לגמרי.  תשונה 
שויות אחרות, זמן התגובה הוא אפס. 
לכן, את כל מבני הציבור חובה למגן 
התקציב  אפשרי -  סוף 2020. זה  עד 
בפועל  אך  קיימות,  התוכניות  ישנו, 

תשום דבר לא קורה. לא ניתן לזה לק
רות".

חברי  הישיבה יצאו  בתום  כאמור, 
לראש  משותפת  בדרישה  הפורום 

להע ברור  לו"ז  לקבלת  תהממשלה 
מיגון  תוכנית  וביצוע  התקציב  ברת 

הצפון.

משתתפי הקורס עם מאיר צור, אופיר ליבשטיין וקובי שמואל 
)צילום: אלה רסקין "מעברים נגב צפוני"(
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חדשות
עמוס דה וינטר 

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים: 

"מחירי המים, כמויות המים 
ואיכות המים: אלה התחומים 

בהם המדינה צריכה להתגייס"
לדברי צור, המדינה צריכה לפתוח את שוק המים הסגור # צור: "היום 

על כל קוב מים החקלאים משלמים גם על התשתיות. זהו אבסורד 
הקיים רק במדינת ישראל"

למושבים  מים  בנושא  כנס 
התקיים  חקלאיות  ואגודות 
4 בספטמבר במלון "רמדה" בנתת -ב

של  פעולה  שיתוף  הינו  הכנס  ניה. 
חק התאחדות  המושב� ם,  יתנועת 

לא� �שראל וארגון עובד� המ� ם.
לנ�הול  "ה�ערכות  הכותרת  תחת 
2019- המושב� ם  המ� ם  משק 

2020" קיבץ הכנס עשרות רבות של 
אגו חברי  מושבים,  חברי  תחקלאים, 

דות חקלאיות ואנשי מקצוע מתחום 
תהמים, שגדשו את האולם במלון הנ
מובי לדוברים  להאזין  כדי  תתנייתי 

לים ומשפיעים בתחום חשוב זה. את 
אגף  יו"ר  אור�ון,  פלג  הנחה  הכנס 

משק בתנועת המושבים. 
, מזכ"ל תנועת המושת רמא�ר צו

בים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, 
פתח את הכנס ואמר: "אנחנו מצויים 
'תיקון  כניסת  לאחר  רב  זמן  כבר 
שנוי  תיקון  עדיין,  והוא  שהיה   '27
זה  דבר  של  בסופו  אבל  במחלוקת. 
היה תיקון חברתי, מכיוון שהפערים 
בין החקלאים המשתמשים במים היו 

תגדולים מאוד. היום אנחנו כבר נמ
צאים בנקודה בה רוב אלה שנפגעו 

המדי עם  בהסדר  מצויים  תמהתיקון 
בעייתי  מאוד  אחד,  אזור  קיים  נה. 
המדינה  שבו  המעיינות,  עמק   -

צריכה להכניס את היד עמוק לכיס 
ולסייע, מכיוון שזהו אזור המסתמך 
לא מעט בכלכלתו על בריכות דגים, 
ואם המדינה לא תעשה זאת, קיימת 
סכנה שבאזור זה לא תוכל להתקיים 

חקלאות."
המים,  "מחירי  צור:  הוסיף  עוד 

אלה   – המים  ואיכות  המים  כמויות 
צרי המדינה  בהם  תחומים  תשלושה 

כה להתגייס ולפתוח את שוק המים 
הח מים  קוב  כל  על  היום  תהסגור. 

התשתיות.  על  גם  משלמים  קלאים 
תזהו אבסורד הקיים רק במדינת יש
תראל. כפי שלא מצופה מנוסעי הר

לא  כך  התשתיות,  על  לשלם  כבת 
צריך לצפות מהחקלאים לשלם על 

תשתיות המים."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
לבאי  אמר  ו�לן,  )אבו(  אבשלו ם 
בתחום  ביותר  החמור  "הדבר  הכנס: 
המים במגזר הכפרי הוא נושא משק 
המים הסגור. על פי הצפי, בעוד 30 
תכפיל  בישראל  האוכלוסייה  שנה 
את עצמה, כמות מי הקולחין תכפיל 
את עצמה. מכיוון שעתודות הקרקע 

תהעיקריות מצויות בנגב, לשם יצט
רכו להעביר את עיקר המים. מדובר 
האם  לאומי.  מידה  בקנה  בתשתיות 
יממנו  שהצרכנים  לצפות  אפשר 
מתקיים  שלא  אבסורד  זהו  זאת? 

צרי תשתיות  בעולם.  מקום  תבשום 
כות להיות ממומנות על ידי המדינה 
בכל התחומים - ולצערי, הנושא הזה 
מהשנה  כבר  עלינו  להשפיע  עומד 

הבאה."
"הפוליטיקאים  כי:  הדגיש,  וילן 

ראש הממשלה מינה ועדה שתבחן את 
האכיפה בתיקון 116 לחוק הבנייה

שי חג׳ג׳, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, שהוביל את המהלך בירך על ההחלטה # מזכירות הליכוד החליטה ששר 
החקלאות יהיה של הליכוד 

הודיע  השבוע  ראשון  ביום 
נתי בנ�מ�ן  הממשלה,  ראש 

המועצות  מרכז  יו"ר  לצד  נ�הו 
על  הורה  כי  חג'ג',  ש�  האזוריות, 
פרץ,  רונן  בראשות  ועדה  הקמת 
נושא  את  שתבחן  משרדו,  מנכ"ל 
התכנון  לחוק   116 תיקון  אכיפת 
התיקון  יישום  את  ותהפוך  והבניה 

תלהוגן יותר, בדרך שלא תפגע בח
קלאים ובהתיישבות העובדת.

מזכ�י אישרה רביעי   ביום 
הצעת  את  אחד  פה  הל�כוד  רות 

תהממליצים בנושא החקלאות שהע

המועצות  יו״ר מרכז  חג'ג',  ש�  לה 
האזוריות בישראל, המכהן גם כיו״ר 
החקלאית  והועדה  המושבים  מטה 
המזכירות  אישרה  בדיון  בליכוד. 
בתמיכה רחבה ופה אחד את ההצעה 
לקבלת החלטה שהגישו, בהם: תיק 
בחוק  - לליכוד; תמיכה  החקלאות 
הייבוא  הקלות  ביטול  החקלאות; 

הת לטובת  תפעל  שהותמ"ל  תוכן, 
חדשות עירונית ומרכזים ערביים. 

מזכירות  יו״ר  יזמו  הדיון  את 
הליכוד השר �שראל כץ וש� חג'ג' 
ראשי  ח"כים,  שרים,  ובהשתתפות 

העלה  בדיון  וחקלאים.  רשויות 
ידרוש  חג׳ג׳ את הבקשה שהליכוד 
למחיאות  וזכה  החקלאות  תיק  את 
כפיים. חג'ג' סיפר כי ח"כים וראשי 

תהמפלגות הבטיחו לו כי יתמכו בה
עברת החוק בכנסת הבאה.

ראש  החלטת  על  בירך  חג׳ג׳ 
תהממשלה, כי ישהה את אכיפת תי

הדרית את  שהוביל  חג׳ג׳   .116  קון
שה להשהות את האכיפה ולאפשר 
החוק  סעיפי  של  מחודשת  בחינה 
שנים   3 של  שהות  לאפשר  ואף 
סדרת  קיים   - החריגות  להסדרת 

פגישות במהלך השנה האחרונה עם 
ראש הממשלה בנ�מ�ן נתנ�הו, שר 
קמ�נץ  וארז  כחלון  משה  האוצר 

והגיש להם מתווה מפורט בנושא.
תאך האם לנתניהו יש סמכות לה

האחרונים  בימים  אכיפה?  שהות 
ארז  ליועמ"ש,  המישנה  שיגר 
כתב:  ובו  מכתב  לפרץ  קמ�נ�ץ 
"אבקש להדגיש מושכלות יסוד - 
היועץ המשפטי לממשלה, כראש 
הגורם  הוא  הכללית,  התביעה 

בגו להכריע  והמוסמך  תהבלעדי 
החוק  לאכיפת  הליכים  ניהול  רל 

ככל  בכיר  כלשהו,  לגורם  ואין 
שיהיה, סמכות להורות ליועמ"ש 
לממשלה להקפיא הליכים אלה.". 

תנזכיר כי קמיניץ היה חבר הווע
בח יושמו  המלצותיה  שרוב  תדה 

קיקת תיקון 116, בשנת 2017.
נמסר,  הממשלה  ראש  ממשרד 

לה צפויה  הקרובים  בימים  תכי 
מנכ"ל  מ"מ  בין  פגישה  תקיים 

המשפ משרד  לבין  רה"מ  תמשרד 
לבחון  כדי  האכיפה,  וגורמי  טים 
הפגיעה  את  למנוע  ניתן  כיצד 

בחקלאות." 

"נופים" בתנועת המושבים
של  תערוכתו 
בר- �זהר  האמן, 

את  הנושאת  נס, 
"נופ� ם",  השם 
בגלר�ה  תפתח 
תנוי  שבבית
המושב� ם.  עת 
חבר  הוא  בר-נס 

וח ביצרון  תמושב 
ידו  השולח  קלאי, 
הציור.  לתחום  גם 

יוצ תבתערוכה 
 - שמן  ציורי  גו 
צבע  עזי  ציורים 

שמב תואווירה, 
אהבתו  את  טאים 
לנופי  הגדולה 

ארצנו, בחלקי הארץ השונים.
הפתיחה: �ו ם ד', ה-28 בספטמבר, 16:30-18:00. התערוכה תוצג עד 
ה-23 באוקטובר 2019. אוצר: �הודה אלטון. שעות ביקור: �מ� ם א-ה: 

8:00-18:00, �ו ם ו': 8:00-11:00.

"על הירדן", ציור של יזהר בר-נס מתוך התערוכה

בטכנולוגיות  להתגאות  מרבים 
המים המשוכללות מתוצרת ישראל. 
ביותר.  חשוב  בינלאומי  קלף  זהו 

תאבל אם לא תהיה פה חקלאות פעי
להתפרנס  יוכלו  לא  והחקלאים  לה 
בכבוד - לא תתפתח פה טכנולוגית 
מים מתקדמת. ולכן, אנחנו צריכים 

תלאחד כוחות ולהילחם ביחד על המ
שאבים לטכנולוגיות מים וחקלאות, 
ביום  ומו"פ.  מחקר  תקציבי  על 

ההח את  תבטל  ישראל  תשממשלת 
לטה על משק מים סגור, מבחינתנו 
לשאוף  וצריך  הגבול.  הם  השמים 

לשם, זה אפשרי."
�ונ�ת  חתמה  הברכות  פרק  את 
עובדי  ארגון  מנכ"לית  פרטוק, 
לתפקיד.  מכבר  לא  שמונתה  המים, 
פרטוק: "לאורך השנים ארגון עובדי 
בפיתוח  משמעותי  גורם  היה  המים 
עבורי  הכפרי.  במגזר  מים  תשתיות 
זוהי לא רק עובדה היסטורית, אלא 

לה כמטרה:  לפניי  שהצבתי  תדבר 
בתחום.  מרכזי  גורם  ולהיות  משיך 
הארגון עובר כעת תהליך של שינוי 

להיות  כיצד  ובודקים  בוחנים  ואנו 
הלקוחות  של  לצרכים  רלוונטיים 
שלנו ולהגדיל את מאגר לקוחותינו. 

תאני ועובדי הארגון זמינים לרשות
זוהי תקופה של מציאות  כם תמיד. 
בתחומים  וודאות  אי  ושל  מורכבת 
רבים הקשורים לתחום המים בפרט 
כדי  פה  ואנחנו  בכלל,  והחקלאות 

לסייע לכם."
האזינו  הברכות  פרק  תום  לאחר 
ומרתקת  גדושה  לשורה  הכנס  באי 
רו"ח  ביניהם:  ומרצים.  דוברים  של 
מות אגף  מנהלת   , קר�סט ל�הוד�ת 
שבים ב"ברית פיקוח", שדיברה על 

תניהול משק המים והיבטי מיסוי בא
גודה השיתופית. נתן ברק, דירקטור 
נשא  ב'נטפים',  תאגידים  לענייני 
וייצור  המים  בעיות  בנושא  הרצאה 
המזון בעולם, דנ� לב�א, מנהל תחום 
של  הכפרי  במרחב  ספקים  בקרת 
הנוכחים  בפני  סקר  המים,  רשות 
המים  אספקת  כללי  על  עדכונים 
הפרדת   - הכפרי  במרחב  ביישובים 

המדידה בקיבוצים ובמושבים ועוד.

מאיר צור בכנס "היערכות לניהול משק 
המים המושבים 2019-2020"
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מה גרם למפלגות הגדולות להציף את נושא החקלאות וההתיישבות שבוע לפני הבחירות לכנסת ה-22? # האם 
הייתה זו הקמת "צומת" – מפלגת החקלאים שקוראת לחקלאים להצביע עבור עצמם? # האם היו אלה איומי 
החקלאים במושבים שלא יצביעו לליכוד, בשל האכיפה המוגברת במסגרת תיקון 116 והמשבר בענף הלול? # 
כך או כך, השבוע עלו החקלאות וההתיישבות על סדר היום הציבורי, אם בסרטונים אם בכתבות או בפוסטים # 

השאלה היא: מה יבוצע מכל ההבטחות לאחר הבחירות? 

עמוס דה-וינטר

הבחירות  מועד  לפני  שבוע 
ובאופן   )17.9( ה-22  לכנסת 
החקלאות  נושא  עלה  למדי  מפתיע 

תעל סדר היום הציבורי על ידי המפ
הל�כוד,  בישראל:  הגדולות  לגות 
�מ�נה  עבודה-גשר,  כחול-לבן, 
ומר"צ. מה גרם למנהיגי המפלגות 
החקלאות  נושא  להציף  הגדולות 
שמנסים  בסרטונים,  וההתיישבות 

תלשכנע את המצביעים עד כמה הח
קלאות וההתיישבות חשובה להם? 

חוששת  תגובה  זו  הייתה  האם 
"צומת",  למפלגת  המפלגות  של 
למען  חודשים  כמה  לפני  שהוקמה 

תהחקלאים? האם הפחד לאבד את קו
לות המושבניקים גרם לפתע לכולם 

וההתיישבות,  החקלאות  על  לדבר 
נושאים שמעולם לא ממש עלו על 
בבחירות  חשובים  כנושאים  הפרק 

בישראל?
הממשלה,  ראש  מושפע  כמה  עד 
האמירות  לדעות,  נתנ�הו,  ב�ב� 

כתיקו בימים  החקלאים?  תוהצהרות 
נים עושה רושם כי נושא החקלאות 

תפחות מעניין את נתניהו, אך בתקו
שהוא  כנראה  בחירות  לפני  של  פה 

מאוד קשוב לנושא.
לפני כחודש ניהלו הלולנים בענף 

במוש מתגוררים  שרובם  תההטלה, 
החקלאות,  משרד  נגד  מאבק  בים, 
החקלאות  משרד  כוונת  בעקבות 

מטי גידול  האוסרת  תקנה,  תליישם 
רוב  בטון.  רצפת  ללא  בלולים  לות 
רצפת  ללא  הם  בישראל  הלולים 

דורשת השקעה לא  בטון, שהקמתה 
הודי המאבק  ובמהלך  תמבוטלת 

יצביעו  לא  כי  הלולנים,  מנהיגי  עו 
בג מצביעים  שרובם  כפי  תלליכוד, 

אם  אלא  ומתמיד,  מאז  הצפון  בול 
יישום התקנה יידחה. 

שבו כעבור  כי  עבד,  שזה  תנראה 
עיים כינס נתניהו ישיבה עם מנהיגי 
משא  לאחר  כי  והודיע  המאבק 
ראש  משרד  מנכ"ל  מ"מ  של  ומתן 

תהממשלה, סוכם על מתווה חדש לר
יאושר  שכמובן  הלול,  בענף  פורמה 

מו גם  אז  ועד  הבאה  בממשלה  תרק 
משרד  שרצה  התקנה  אותה  שהית 

החקלאות ליישם בשטח. 

תיקון 116
תאבל מה שבאמת מסעיר את הח

הארץ  ברחבי  והמושבניקים  קלאים 
והבת התכנון  לחוק   116 תיקון  הוא 

המשפטים  שרת  חוקקה  אותו  נייה, 
 ,2017 באפריל  שקד,  א��לת  דאז, 
לשלטונות  לתת  הייתה  כשהמטרה 

חו הלא  הבניה  נגד  מעשיים  תכלים 
קית והנרחבת במגזר הלא יהודי.

האוצר  או במשרד  במנהל  מישהו 
למ גם  יפה  הזה  שהתיקון  תהחליט 

את  נטשו  רבים  שבו  החקלאי,  גזר 
והשתמ רווחיות  מחוסר  תהחקלאות 
לה המשק  בית  סביב  במבנים  תשו 

הסבת  דרך  ממחסנים,  החל  כנסה: 
והשכרתם,  דיור  ליחידות  המבנים 
כל  ובקיצור:  עסקים,  ועוד  תיירות 

להתפ למושבניקים  שיאפשר  תמה 
רנס בכבוד. מדובר באנשים שרובם 
מעל גיל ה-55, שהיו בעבר חקלאים 
ללא  שהפכה  החקלאות,  את  ונטשו 
משתלמת מבחינתם, לטובת פרנסה 

עצמאית, במטרה להתפרנס.
"קו  חשף  חודשים  כשלושה  לפני 

למושב" לראשונה פשיטה שנערכה 
תעל עשרות משקים במושבים שבמו

מבצע  במסגרת  גזר.  האזורית  עצה 
המנהל ו�ח�דת האכ�י  האכיפה של

פה הארצ�ת לעב�רות תכנון ובנ��ה 
עשרות  הגיעו  האוצר,  משרד  של 

במ מלווים  בגזר,  למשקים  תניידות 
סוק משטרתי והגישו התראות לפני 
קנס למושבניקים, שבמשקם התגלו 
שבמקור  במבנים  חריגים  שימושים 

מעו הוסדרו  ולא  לחקלאות  תיועדו 
לם. מדובר בהתראות לקנסות שנעו 
בין 150 ל-300 אלף שקל, ליישום 
תוך 30 יום, במידה והמבנה לא יושב 

שוכ לפנות  )למשל  הרגיל  תלמצבו 
רים מדירות, לפנות מבנים שהוסבו 

לעסקים וכו'(.
הגי האזורים  גזר  מועצת  תמלבד 

האזורית  למועצה  היחידה  אנשי  עו 
גן  מועצת  גדרות,  יישובי  ברנר, 
רווה, חבל יבנה, מבואות חרמון, עמק 
יזרעאל ודרום השרון. בעלי משקים 
מדווחים כי השיטה של היחידה היא 
גדולים, עם עשרות  להגיע בכוחות 
עם  אף  ולעתים  ושוטרים,  פקחים 

מסוק, כדי לייצר הרתעה.
בפשיטות  ונאבק  שהתריע  מי 
מגוריו  באזור  שהחלו  מאז  הללו, 
ועדת  יו"ר  אבלה,  אורן  עו"ד  הוא 
ההתיישבות ברשות מקרקעי ישראל 
ובלשכת עורכי הדין. "לא הוגן ולא 
המושבניקים  כל  את  להפוך  ראוי 

בחירות 2019

איילת שקד. "רצינו לברך ויצאנו מקללים"בני גנץ. "נחוקק את חוק החקלאות, נתמוך בחקלאים"
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בוני הארץ וההתיישבות ששמרו על 
הגבולות לאנשים פורעי חוק," אומר 

תעו"ד אבלה. "יש לבטל מייד את תי
קון 116 לחוק התכנון והבניה שהופך 
העובדת  הכפרית  ההתיישבות  את 
והאנשים שעבדו והקימו את המדינה 

לעבריינים."
לדברי עו"ד אבלה: "לחקלאים לא 

תנותר איך להתפרנס אם לא מהשכ
רת מבנים. יש להסדיר את המבנים 
וזה נכון אבל אי אפשר להפך מגזר 

תשלם לעבריינים בין לילה. למושב
ניק הרגיל אין פנסיה וצריך לעשות 
את הדברים בצורה מושכלת ושיטה 
זה  ומסוקים  יס"מניקים  של עשרות 

לא פתרון וזה גם לא מגיע".
ומתריע בשער  עו"ד אבלה עומד 
כבר כמה חודשים בנושא ולאחרונה 

המש בוועידת  בנושא  התבטא  תאף 
פט ה-8 השנתית של לשכת עורכי 
בערוץ  בהרחבה  סוקרו  דבריו  הדין. 
7 ונראה שנפלו על אוזנים קשובות 

בקרב מפלגות רבות.
מייד לאחר הפשיטה החלו ראשת 
�דל�ן  רות ם  גזר,  האזורית  המועצה 
ש�  ויו"ר מרכז המועצות האזוריות, 
הקרקעות  אגף  יו"ר  בשיתוף  חג'ג', 
המושבים,  תנועת  של  והיועמ"ש 
בנושא  לפעול  �פרח,  עמ�ת  עו"ד 
כדי  שביכולתם  כל  את  ולעשות 

לעצור את הפשיטות.
לשר  מכבר  זה  פנו  וידלין,  חג׳ג׳ 
את  לפתור  "ניתן  בבקשה:  האוצר 
הסוגיה בהידברות והגעה להסכמות 
למקימי  ומשפיל  כוחני  יחס  ללא 
יש להעניק ארכה של  ההתיישבות. 
שנתיים ולאפשר לתושבים להיכנס 

למסלולי ההסדרה." 
האמת שארכה מעין זו כבר ניתנה 
בעל פה לפני כן, לעו"ד עמית יפרח 
עד  ישראל,  מקרקעי  רשות  ידי  על 
להסדרת השימושים החריגים, אולם 

תמישהו באוצר או במנהל החליט שנ
מאס לו לחכות ושהגיע הזמן ליישם 

את תיקון 116 על החקלאים.
חודשים  כארבעה  לפני  היה  זה 
חדשות  בחירות  נקבעו  ובינתיים 

ומועד הבחירות כבר עומד בפתח. 
תחג'ג' הוא גם ראש המועצה האזו
תרית מרחבים וחבר מרכז הליכוד ונ

חשב למקורב לראש הממשלה. חג'ג' 
הוא גם בן למשפחת חקלאים ופועל 
בשורה  החקלאים  למען  לאות  ללא 

בעצירת  החל  נושאים:  של  ארוכה 
תהותמ"לים, שמפקיעים בשנים האח

ממושבים,  חקלאיות  אדמות  רונות 
החקלאית,  בפשיעה  המאבק  דרך 
ללא  וירקות  פירות  יבוא  עצירת 
וכלה  החקלאות  חוק  ואישור  מכס 
ביום  הרבש"צים.  שכר  בהסדרת 

לה הוועדה  התכנסה  שעבר  תרביעי 
מזכירות  של  וחקלאות  תיישבות 

תהליכוד, בכפר המכבייה, לדון בשו
המגזר  את  המעסיקים  נושאים  רת 

הכפרי.
תאת הדיון יזמו יו״ר מזכירות הלי

כוד, השר �שראל כץ וחג'ג', המכהן 
והועדה  המושבים  מטה  כיו״ר  גם 
ובהשתתפות  בליכוד,  החקלאית 
רשויות,  ראשי  כנסת,  חברי  שרים, 

חברי מזכירות הליכוד וחקלאים.
הבקשה  את  חג׳ג׳  העלה  בדיון 
שהליכוד ידרוש את תיק החקלאות, 
זכה למחיאות כפיים וסיפר כי נפגש 
וראשי  הכנסת  חברי  מרבית  עם 
בחקיקת  תמיכה  בנושא  המפלגות 
חוק החקלאות, והדגיש כי כל חברי 
כי  הבטיחו  המפלגות,  מכל  הכנסת, 
יתמכו בהעברת החוק בכנסת הבאה.

ראש  החלטת  על  בירך  חג׳ג׳ 
תי אכיפת  את  ישהה  כי  תהממשלה 

קון 116. חג׳ג׳ שהוביל את הדרישה 
תלהשהות את האכיפה ולאפשר בחי
ולא החוק  סעיפי  של  מחודשת  תנה 

להסדרת  שנים   3 של   שהות  פשר 
החריגות. בשבוע שעבר פרסם ראש 
בו  סרטון  נתנ�הו,  ב�ב�  הממשלה, 
הוא מודיע כי הוא משהה את אכיפת 

תיקון 116 עד לבדיקת הנושא. 
העלה  כבר  השבוע  ראשון  ביום 
הפעם  חדש,  סרטון  הממשלה  ראש 
ביחד עם שי חג'ג', בו אומר נתניהו: 
"בעקבות שיחות איתך )פונה לחג'ג'( 
ועם החקלאים אני הבנתי שיש בעיה 
עם תיקון 116. אני החלטתי להקים 
מנכ"ל  פרץ  רונן  בראשות  וועדה 

הרלבנ המשרדים  עם  יחד  תמשרדי, 
תטיים, יחד עם נציגים של מרכז המו

עצות האזוריות ואנחנו נבחן חלופות 
- תיקונים שנכניס ב-116 כדי שזה 
וגם  הוגן  יותר  מידתי,  יותר  יהיה 
שזה  חושב  אני  להסברה,  זמן  ייתן 

תהדבר המתבקש ואני שמח על ההז
דמנות לעשות את זה, זה דבר חשוב 

כי החקלאות חשובה לי."
אגב, מהאמירות הרבות באחרונה 

בנושא תיקון 116 לא נעדרה ראשת 
שכאת שקד,  א��לת  ימינה,  מפלגת 
2017 והודת -מור חוקקה את החוק ב

מצולם  בראיון  בשינוי.  בצורך  תה 
סמות בצלאל  עם לאחרונה   שקיימה 

טריץ' אמרה שקד בעניין זה: "רצינו 
של  המטרה  מקללים,  ויצאנו  לברך 
תקנה 116 היתה לאכוף בנייה בלתי 
ולצערנו  יהודי,  הלא  במגזר  חוקית 
לא  בצורה  הזו  בתקנה  משתמשים 
ומטילים  החקלאי  במגזר  מידתית 

אלפי שק מאות  בגובה של  תקנסות 
לחקלאים.  עוול  גורמים  אשר  לים, 
את  ונשנה  יחד  בכך  נטפל  אנחנו 

התקנות".

צומת דרכים
החקלאים  למען  "צומת"  מפלגת 
וצברה  חודשים  מספר  לפני  הוקמה 
חקלאים  בקרב  רבה  פופולאריות 
מושבניקים  בקרב  בעיקר  רבים, 
מהם  שרבים  הארץ,  ברחבי  רבים 
בינתיים  וותיקים.  ליכוד  מצביעי 
בסקרים  מופיעה  אינה  "צומת" 
אחוז  את  לעבור  שעתידה  כמפלגה 

תהחסימה. גרין טוען שהסוקרים מת
לוועדת  ואף עתר  מ"צומת"  עלמים 

הס חברת  נגד  המרכזית  תהבחירות 
גבע,  מנו  בבעלות  "מדג ם",  קרים 
בטענה שהחברה אינה מפרסמת את 
"צומת"  לגבי  האמיתיות  התוצאות 

בהודעותיה על סקרי הבוחרים.
תגובתנו  "את  בתגובה:  גבע  מנו 

המ הבחירות  לוועדת  שולחים  תאנו 
רכזית שפנתה אלינו בעניין." 

החקלאים  מפלגת  הקמת  "עד 
לא  אחד  אף   - 'צומת'  מפלגת   –

החק על  או  החקלאות  על  תדיבר 
מפת יו"ר  גר�ן,  משה  אומר  לאים," 
היחידה  המפלגה   – "צומת"  לגת 
בארץ שכל מטרותיה הן למען אנשי 
והחקלאים,  הקיבוצים  המושבים, 
הגזירות  לביטול  לפעול  שמבטיחה 

שהוטלו עליהם בשנים האחרונות.
הצי תאת העליה הדרמטית בשיח 

בורי על החקלאות מסביר גרין בכך, 
שאלפי  ראו  שהתחזקנו,  "ראו  ש 
אותנטית  במפלגה  בוחרים  חקלאים 
שלהם  האינטרסים  את  שמייצגת 
 - בחקלאות  נזכרו  כולם  ופתאום 

הע מפלגת  דרך  בכחול-לבן,  תהחל 
בודה-גשר וכלה בסרטון האחרון של 
ביבי, שמודיע כי החליט לשהות את 
תיקון 116 לחוק הבניה ומספר כמה 
ומהחקלאות  לו מהחקלאים  שאכפת 

בישראל."

החקלאות  על  הפוליטי  לבז 
הש במהלך  הצטרפו  תוההתיישבות 

בוע האחרון ראשי מפלגות וותיקות 
בחי ואף תשדירי  סרטונים  תשהעלו 

רות בנושא. 
כך למשל אמר רא"ל )במיל'( בנ� 
שהת בסרטון  כחול-לבן,  ראש   , ץגנ

בישראל  "חקלאות  לאחרונה:  עלה 
ותישאר  ערך  נשארה  ערך,  הייתה 

ותיוותר ערך גם לעתיד." 
�א�ר  ח"כ  אומר  סרטון  באותו 
ישראל  מדינת  של  "העבודה  לפ�ד: 
הבשר,  את  שמגדל  שמי  לוודא  זה 

אוכ הירקות שנחנו  תאת החלב, את 
לים וצורכים, ישמר." מוסיף באותו 
בוג�  לשעבר,  הביטחון  שר  סרטון, 
�עלון: "חקלאות כחול לבן זה עיבדו 
גאווה  זו  לבן  כחול  חקלאות  קרקע, 
גבי  )במיל'(  רא"ל  מוסיף  לאומית." 
אשכנזי, שאומר: "בעיני חקלאות זה 

תעניין אסטרטגי, זה גם הביטחון הת
זונתי של אזרחי מדינת ישראל וזה 

גם ערך שמירה על הקרקע." 
הסרטון:  את  מסיים  גנץ  ובני 
נתמוך  החקלאות,  חוק  את  "נחוקק 
החקלאות  על  יגן  צה"ל  בחקלאים, 
מלפנים – ממשלת ישראל ברשותי 
ותאפשר  מאחור  בחקלאות  תתמוך 

לה להמשיך לצמוח ולשגשג."

אז למה ואיך קרה שבשבוע האחרון 
עלתה החקלאות וההתיישבות על 

סדר היום הציבורי, שבוע לפני מועד 
הבחירות?

תיו"ר אגף הקרקעות יועמ"ש תנו

�פתח:  עמ�ת  עו"ד  המושבים,  עת 
מפלגת  שהקמת  ספק  אין  "תראה, 

ובה בחקלאות  שמתמקדת  ת'צומת' 
המפלגות  בקרב  בז  יצרה  תיישבות 
ויצר  הוותיקות, דבר שהלחיץ אותן 

החק נושא  את  להעלות  צורך  תבהן 
היום  סדר  על  וההתיישבות  לאות 
הציבורי. אני רואה בזה דבר מבורך, 
שאחרי כל כך הרבה מסעות בחירות 

תנושא החקלאות עלה בעצם לראשו
נה כמשהו שגם למפלגות הוותיקות 

תוהגדולות יש משהו להגיד אותו ול
פעול לגביו.

לא  כמובן  הוא  האמיתי  "המבחן 
הבחי אחרי  אלא  הבחירות  תלפני 

התוצאה  אם  נראה  אז  רק   – רות 
הנבחרים  בפעולות  שינוי  תהיה 
התוצאה  אם  אז  החקלאות.  כלפי 

בחקי שינוי  ויבוצע  שונה  תתהיה 
תיקון  לגבי  בעיקר  בעייתית  קה 
כל  זו  מבחינתי  שטוב  מה   116
החקלאות  לטובת  כזאת  פעולה 

וההתיישבות מבורכת.
בעתיד  ונקרא  קראנו  "תמיד 
שעושה  במפלגה  לבחור  לחקלאים 
החקלאות  למען  הרבה  הכי  ופועלת 
על  מברך  אני  ולכן,  וההתיישבות 
חג'ג',  שי  את  ומחזק  הזה  האירוע 
להשעיית  תחילה  להביא  שהצליח 
להקמת  אף  כך  ואחר   116 תיקון 

אפקטי כלי  בהחלט  שהיא  תוועדה, 
המציאות  לשינוי  להביא  שיכול  בי 
שהשינוי  מקווה  באמת  ואני  בשטח 
למעשים  יתורגמו  אכן  וההצהרות 

לאחר הבחירות."

ניידות של האוצר ורמ"י במסגרת מבצע אכיפה במועצה גזר

שי חג'ג'. הביא להשהיה והקמת וועדה אבל האם מדובר בהבטחה שתתקיים לאחר הבחירות?

עו"ד עמית יפרח. 
"המבחן האמיתי הוא 

כמובן לא לפני הבחירות 
אלא אחרי הבחירות"
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תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

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. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

המומחיםפנה/י למומחים!
להסדרת 
קרקעות

אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

בלילות הקיץ החמים

יומיים של פסטיבל "זרעי ב 
קיץ"- אירוע תרבותי-

קהילתי רב תחומי התקיים בשדה 
הפתוח מול מרכז תרבות מגידו 
ונעל את סדרת מופעי התרבות 

שהתקיימו בחודשי הקיץ ביישובי 
המועצה. בפסטיבל השתתפו 

כ-100 תושבים מכלל הישובים 
והגיעו אליו כ-1,700 איש שנהנו 

מהאווירה המיוחדת של פסטיבל 
תוצרת בית בשדה.

עשרות השתתפו בסדנת "אמן 
בקהילה" עם הבמאית שרה סיבוני, 

שבסיומה העלו מופע רחוב 
בשם "שוק המציאות". במסגרת 

הפסטיבל נערכו שעות סיפור 

לילדים, מופע של דודו זכאי לכל 
המשפחה, מופעי מחול של להקת 
תמר לרנר ולהקת המחול התימני, 
שהובילו את הקהל למופע להקת 

.A-WA
בשדה הוצגה תערוכת צילומי נוף 

של צלמי האזור, שאצרה קורין 
אביסדריס, ממשמר העמק. ארז 
לביא מדליה צייר בשדה ותצוגת 
הטרקטורים הוסיפו נופך חקלאי 

לאירוע. 
במסגרת הפסטיבל נחשפנו 

לראשונה להרכב מוזיקלי 
חדש  "החלילניות ממגידו" 

חמש חלילניות –תושבות 
המועצה ניגנו יצירות ושירים 

בעיבודים מיוחדים לחלילי צד. 
ההרכב שהוקם ע"י יאיר ורמוט, 

מנהל מרכז המוזיקה, ביצע שירים 
ישראליים ויצירות מתוך האופרה 

'חליל הקסם' )מוצארט(.
איציק חולבסקי, ראש המועצה: 
"שמחתי לפגוש אלפי תושבים 

שנהנו מכל רגע בשני ימי 
הפסטיבל ובשלל אירועי הקיץ 

ביישובי המועצה. תודה ענקית  
לנתי וירבה וצוות התרבות 

המעולה של המועצה ולכל צוות 
הפסטיבל על הפקה על מושקעת 

ואירוע מדהים, מרגש, עוצמתי 
ואיכותי!"

חוף סביבתי 
חכם 

המועצה האזורית חוף ב 
הכרמל השלימה בימים 
אלו את פרויקט חוף סביבתי 
חכם ברצועת החוף שבין נוה 

ים לבונים. במסגרת הפרויקט 
הוקמו 5 עמודים לאורך רצועת 
החוף )כ-3.5 ק"מ( שעל גביהם 

מותקנת מערכת סולארית, 
המספקת חשמל ירוק להפעלת 
מצלמות 360 מעלות, שנותנות 

אלפים השתתפו בפסטיבל "גשרים בנחל"
הפסטיבל נערך במשך ארבעה ימים בפארק איטליה על גדות נחל אלכסנדר

אלפים השתתפו בפסטיבל ב 
"גשרים בנחל" של המועצה 

האזורית עמק חפר ונהנו ממגוון 
אירועים ופעילויות, הופעות 
נהדרות ומייצגים אמנותיים 

מרהיבים לכל הגילים ומאווירה 
שקטה ובטוחה ומסדר וארגון 

למופת. 
את הפסטיבל פתחו הופעות 

מרהיבות של איתי לוי ודי-ג'יי 
סקאזי, שהלהיטו את הקהל 

בזה אחר זה. המופעים נפתחו 
במופע מרגש של הרכבי נוער 

מקורוק המקומי: נוער יוצר 
רוק מהמקורות, שנתנו מופע 

ברמה ארצית. מלבד המופעים 
המרהיבים התקיים גם הפנינג 

משפחתי בעמק ירוק, בו השתתפו 
מאות משפחות, וערב שיח מרתק 
עם הרב שי פירון ובהנחייתה של 

ליאת רגב. 
ביום השני לפסטיבל התקיימה 

חגיגת הכליזמרים השנתית 
המסורתית, שהתחילה את 

הפסטיבל המפואר של היום 
לפני 20 שנה, ומשם בעצם הכול 

התחיל. אחרי הכליזמרים הגיע 
שלומי שבת, ששר את להיטיו 

הגדולים. מוקדם יותר התקיים 
במועדון במעברות אירוע הוקרה 

לאלפי המתנדבים של עמק 
חפר, שמקדשים כל שעה פנויה 
עבור הקהילה. המתנדבים נהנו 

מההרצאה מעוררת ההשראה 

"החיים זה הכל" של האמנית 
אסנת וישינסקי. 

וביום שישי התקיימה על גדות 
הנחל קבלת השבת המסורתית, 

שחתמה את האירועים באווירה 
קסומה, לצלילי קולה הערב של 

רבקה זוהר. את הניגון הוביל 
ההרכב הביתי של זית, שריגש את 
הקהל בעוד ערב נעים בשלהו של 

הקיץ.     
ראשת המועצה ד"ר גלית 

שאול ברכה את צוות המרכז 
הקהילתי שהצליח גם השנה 
להפיק את הפסטיבל בצורה 

מושלמת ואמרה: " זהו אירוע 
שכולו קהילה. קהילת עמק 

חפר - יוצרת, מעורבת, מבלה 
וחוגגת יחדיו. הפסטיבל מייצג 

את הרצון המתמיד שלנו לבנות 
גשרים בין קהילות - מכל מקום 
ובכל גיל. חיבורים בין העולמות 

השונים והמגוונים שהם היופי 
של הקהילה שלנו שמשלבת בין 

קיבוצים, ישובים דתיים, מושבים 
וישובים קהילתיים. מיקרוקוסמוס 

של חברה ישראלית שפויה." 
שאול ניצלה את ההזדמנות 

להודות ולהיפרד ממנהלת המרכז 
הקהילתי יעל פלד, שניהלה את 
המרכז ב-14 השנים האחרונות. 

פסטיבל "גשרים בנחל" )צילום: ארז שני(

פסטיבל זרעי קיץ במועצה מגידו )צילום: זיו ברק(

מענה לצילום מרחב הסביבה 
החופית. 

בעמוד המצלמה מותקן מיקרופון 
ומערכת כריזה, המאפשרת 

לכרוז לרוחצים ולהתריעה מפני 
סכנות שונות. בנוסף, משתמשי 

החוף יוכלו ליצור קשר במערכת 
אינטרקום המחוברת למוקד 
המועצה ולהתריע על מצבי 

חירום, כגון: מקרי טביעה, רכבים 
מסוכנים ועוד. מרגע הקריאה זו 
תטופל מיד ע"י פיקוח המועצה 

וגורמי ההצלה והאכיפה השונים.
עלות הפרויקט מסתכמת במעל 

300 אלף ₪, הפרויקט שהוגדר 
כפיילוט בשלב הראשוני, ייבחן 
ברצועת החוף המדוברת ולאחר 

מכן עתיד להיכנס לשאר חופי 
הרחצה במועצה.

במקביל, פיקוח המועצה החל 
זה מכבר להשתמש ברחפנים, 

לצורכי אכיפה וניטור חופי. מה 
שסייע לפיקוח במגוון פעילות 

האכיפה ובדגש על רכבים 
הנוסעים בקו ה-100 מטר 

ומסכנים את ציבור הרוחצים 
ופוגעים בסביבה החופית ולאתר 
מפגעים חריגים בסביבה החופית.

לחצן מצוקה בחוף החכם שבחוף הכרמל
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לא סומכים יותר על הבטחות של פוליטיקאים משמאל ומימין.
רק מפלגת צומת שמורכבת ממושבניקים וחקלאים תיכנס לכנסת, ותדאג 
לאינטרסים שלנו. הבחירות האלה הן גורליות לעתיד המושבים והחקלאים

הפעם דואגים לעצמנו!

התיישבות וחקלאות

נאבקים על הפרנסה
מצילים את הבית

זץ
צומת

התיישבות וחקלאות

צומת- התיישבות וחקלאות. עקרונות המפלגה.

8. מאבק בלתי מתפשר בפשיעה החקלאית.
ועצירת הייבוא של  ביטול הורדת מכסים   .9

תוצרת חקלאית.
הפטם  הלול,  ענף  של  בחקיקה  10. הסדרה 
למגדלים  לאפשר  מנת  על  והחלב 

להתפרנס בכבוד.
פיתוח והרחבת היישובים לטובת דור ההמשך   .11

וקליטת אוכלוסיה צעירה.
הקרקע  על  סולאריים  מתקנים  הקמת  .12

במשק החקלאי.

1. יישום זכויות בעלי הנחלות בקרקע תוך 
ביטול מעמד העבדות הנקרא "בר רשות".
צווי  ביטול   .116 תקנה  של  מיידי  2. ביטול 
ההריסה, הקנסות וכל כתבי האישום 

שניתנו על יד רמ"י.
3. ביטול חוק עובדים זרים בחקלאות. ביטול 
מרשות  הפועל  ”התשלומים“  מדור 
העובדים  לשכר  הנוגע  בכל  האוכלוסין 

הזרים בחקלאות. 
4. חיזוק החקלאות ושמירה על ריאות ירוקות. 
חקלאיות  קרקעות  הפקעת  הפסקת 

וסיפוחם לערים לצרכי בנייה.
בחקיקה,  מודרני  סיטונאי  שוק  5. הקמת 

באחריות ובניהול החקלאים.
6. הגבלת מחיר המים בחקיקה לשימוש חקלאי.

7. שינוי מיקום וגודל הפל"ח.

אנו מתחייבים לפעול למען:

בבחירות הקרובות
רק אנחנו נדאג לעצמנו.



אולם ספורט חדש

אולם ספורט חדש הולך ב 
ומוקם בימים אלה במרכז 
ביכורה, שבמועצה האזורית עמק 

המעיינות.
באולם החדש יהיו כ-200 מושבים, 

והוא מיועד לאימון בענפים 
השונים, לרבות למשחקי כדורעף 

וכדורסל, חוגי התעמלות, אימון 
אירובי, אמנויות לחימה, ג'ודו, יוגה, 

טניס שולחן ושיעורי מחול, כמו 
גם לדרמה ומפגשים קהילתיים 

שונים.  האולם מיועד לפעול בכל 
שעות היום והערב, והוא יהיה 

מונגש באופן מלא לאנשים עם 
מוגבלויות.

לפני כשנה הוקם לצדו של האולם 
-  מגרש כדורגל פתוח הכולל דשא 

סינטטי, על פי התקנים המחמירים 
של פיפ"א ובו מקומות ישיבה, 
שערים, תאורת לד חדישה, וכך 

יושלם מרכז ספורט בלב ביכורה.

קריית החינוך באשכול
נשיא המדינה, ראובן ב 

ריבלין, הגיע לביקור 
במועצה האזורית אשכול 

ובאוגדת עזה, שם ערך מפגש 
פסגה מיוחד עם ״העיניים של 

המדינה״ - תצפיתניות האוגדה. 
לכבוד שנת הלימודים שנפתחה 

השבוע, חנך נשיא המדינה את 
קריית החינוך החדשה במועצה 
האזורית אשכול, ונפגש לשיחה 

עם תלמידי כיתות ד'. בטקס 

השתתפו מנכ"ל משרד החינוך, 
שמואל אבואב וראש המועצה 

האזורית אשכול, גדי ירקוני.
"קריית החינוך הזו היא קודם 

כל מקום שמח. מקום שנבנה כי 
נולדו יותר ילדים והם צריכים 

יותר כיתות לימוד," אמר הנשיא 
והמשיך: "שמעתי שלשני בתי 

הספר החדשים עוד אין שמות, 
כי השמות והסמלים ייקבעו 

בתהליך קהילתי משותף. אני 
חושב שזה רעיון נפלא. זו 

הזדמנות ללמד את הילדים 
הנהדרים שנמצאים כאן ואת 
חבריהם המבוגרים והצעירים 

יותר, מהי דמוקרטיה."
גדי ירקוני, ראש המועצה, אמר: 

"קריית החינוך היא הביטוי 
המובהק והמרגש ביותר של 

הצמיחה וההתפתחות לאורך 
השנים במועצה האזורית 

אשכול, למרות ועל אף 

האתגרים הביטחוניים. החלטנו 
לראות בהזדמנות אוצר יקר 

מפז, שלקחנו אותו בשתי ידיים. 
בקו האופק של בתי הספר 

החדשים נמצאים שכנינו, מצדו 
השני של הגבול. אני נושא מכאן 

קריאה לשכנינו - הפסיקו עם 
הטרור. הפסיקו להשקיע את 

המשאבים במירוץ החימוש 
מולנו, כי שם תמיד ננצח. 

השכילו להשקיע את המשאבים 

בבניית בתי ספר חדשים 
וחדשניים, השקיעו בילדים. הם 

המחר. הם התקווה."
לאחר מכן הגיע הנשיא לפגוש 
את גדוד התצפיות של אוגדת 

עזה, כשהוא מלווה במפקד 
האוגדה תת-אלוף אליעזר 

טולדנו. הנשיא פגש את מטה 
האוגדה ואת קציני גדוד האיסוף 

וישב עם התצפיתניות לשיחה 
בחמ״ל, שם סקרו בפניו את 
חדירות המחבלים שסוכלו 

לאחרונה בזכות האיתור 
וההכוונה של בנות גדוד האיסוף 

"נשר". "ילדי העוטף קמים כל 
יום בבוקר והולכים לבית הספר 

בלי דאגה, מפני שהם יודעים 
שאתן שומרות עליהם באלף 

עיניים. שמעתי על פעולותיכן 
בזמן אמת ואתן ללא ספק 

העיניים של המדינה של ימינו," 
אמר הנשיא לתצפיתניות.

בקטנה
עמוס דה וינטר 

נשיא המדינה בביקורו במועצה האזורית אשכול

אולם הספורט החדש המוקם במרכז ביכורה

פיתוח בעלמה

המועצה האזורית מרום גליל ב 
עומדת לפני סיום עבודות 

הפיתוח במושב עלמה, בעלות 
כוללת של 4,500,000 ₪, כשהמטרה 

היא הבטחת איכות חיים גבוהה 
בתשתיות ובשירותים הציבוריים 

לרווחת התושבים. 
מדובר בעבודות הכוללות את 

שדרוג הציר הראשי משער 
הכניסה עד מרכז הישוב הכולל 

עבודות ניקוז, אספלט, מדרכות, 
תאורת לדים וגינון. זאת בנוסף 

לעבודות בכביש הצפוני, שכללו 
קרצוף וריבוד מחדש של האספלט 

והשלימו את פרויקט שדרוג 
התשתיות הוותיקות שבוצע לפני 

כשנתיים. 
ראש המועצה, עמית סופר, הביע 

סיפוק רב מההתקדמות ואמר: 
"אני שמח לראות את ההתקדמות 

והצמיחה אנו פועלים כל העת לגיוס 
תקציבים כדי להשקיע בשדרוג חזות 
היישוב ולהבטיח איכות חיים גבוהה 

בכל התחומים: בתשתיות, בשירותים 
ובשטחים הציבוריים למען תושבי 

מרום הגליל."
במועצה נערכים לשלב ב' של 

הפרויקט שיכלול עבודות לשדרוג 
מערכת הביוב בשכונה התחתונה 

של היישוב.

התיכון הראשון

במועצה האזורית רמת ב 
הנגב לא סתם פתחו 

את שנת הלימודים אלא חנכו 
את תיכון רמת הנגב הראשון, 

שבנייתו הושלמה פחות מיממה 
לפני פתיחת הלימודים ועליה 

עמלו בצוותא פועלים, צוות 
ההוראה, הורים ותלמידים - 

קהילה שלמה שמקימה תיכון.
ראש המועצה, ערן דורון, בירך: 

"זו היסטוריה. מעכשיו בדברי 
הימים של המועצה האזורית 
יירשם ב-1.9.19 הוקם תיכון 

ברמת הנגב. אבל זה לא סתם 
תיכון, זה יהיה תיכון שיהווה עוגן 

קהילתי, זה יהיה תיכון שיחבר בין 
כל יישובי המועצה, זה יהיה תיכון 

שתלמידיו ולמוריו יהיה כייף 
להיות בו ולכולנו מקור גאווה. זה 

תיכון שתלמידים מכלל יישובי 
המועצה, אבל גם ממצפה רמון 

ובעתיד אולי מקומות אחרים.
"זה יהיה תיכון שבו חקלאות 
ושירות משמעותי, מאיר שלו 

ואנרגיה סולארית, דרכי הבשמים 
ובן גוריון, ספר דברים ומציאות 

רבודה, מעורבות קהילתית וקשר 
עם הסביבה, סינית וכלכלה 
גלובלית, יהיו המטען אותו 

יטענו תלמידיו בדרכם לחייהם 
הבוגרים.

"זה יהיה תיכון, בו התלמידים 
יהיו חלק מרכזי בעיצוב ובגיבוש 

 אופיו וצביונו של בית ספר .

שבו התלמידים יובילו וינהיגו, 
ייזמו וייצרו, זה יהיה תיכון שיהיה 

עבודות הפיתוח במושב עלמה

בראש ובראשונה בית חינוך, 
בכדי שנזכור את הסביבה שבה 
אנחנו חיים, את החברה אליה 

אנו שייכים, ואת העם ושרשרת 

הדורות שנזכור מאיפה אנחנו 
באים ולאן אנחנו הולכים. זה 

יהיה תיכון רמת הנגב."
מזל טוב!

פתיחת הלימודים בתיכון הראשון של רמת הנגב
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״הגיעו מים עד נפש״!!!
ב-17/9/19 כולנו ביחד נאבקים על הפרנסה, נלחמים על הבית!!!
לכל חברינו במושבים ובקיבוצים לא נותרה שום ברירה!!!

הפעם כולנו חייבים לסמוך רק על עצמנו!!!
מספיק ודי, לא נצביע לכל המפלגות שהפקירו אותנו!!!

כולנו  ממש  וחילוניים,  דתיים  ומשמאל,  מימין  כולנו  הפעם 
אשר  גסה  ברגל  והרמיסה  הפגיעה  את  ולעצור  להתאחד  חייבים 
התחומים!!!  בכל  ההתיישבות  כל  כנגד  נוראה  בעוצמה  מתגברת 
הבית!!! על  נלחמים  הפרנסה,  על  נאבקים  ביחד  כולנו   הפעם 

הפעם כולנו מצביעים רק צומת-זץ!!!
13 ||    12.9.2019
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אף פעם לא מאוחר מדי?
הסיפור על מצבורים של כעס מעיד, למרבה הצער, על כך שהסיכויים לסוף טוב לסיפור הזה הם קלושים ביותר # אבל 

אני אופטימית שלא לומר נוסטלגית ותמיד מתעקשת להציף את השאלה - האם באמת מאוחר מדי?

כשאני שומעת על מריבה 
במשקים,  אחים  בין  גדולה 
רבים  במקרים  מקבלת  אני 
הצטבר  "הכעס  ההסבר:  את 

תשם הרבה מאוד שנים." מא
כבי שנשמע  המשפט,  תחורי 

מסתתרות  למדי,  פשוט  כול 
משמעויות רבות שלא נאמרות, אך ברור לכל 

שהן שם. 
הסיפור על מצבורים של כעס מעיד, למרבה 
לסיפור  טוב  לסוף  שהסיכויים  כך  על  הצער, 
אופטימית  אני  אבל  ביותר.  קלושים  הם  הזה 
שלא לומר נוסטלגית ותמיד מתעקשת להציף 

את השאלה - האם באמת מאוחר מדי?

פוטו פרג'
על  בסרט  דוקו  יס  בערוץ  צפיתי  לאחרונה 
שעלתה  נוסטלגית  משפחה  פרג',  האח� ם 
מעיראק אחרי קום המדינה, והיו מודל לעסק 
משפחתי שפועל בהרמוניה, אפילו בסינרגיה. 
יחד עלה על סכום החלקים.  הכח של האחים 

תעם זאת בפניםתבפנים, במחסנים נסתרים נצ
"פוטו  כך התברר בסרט שנקרא  ברו כעסים. 

פרג'" שעשה קוב� פרג', הנכד. 
תבסופו של דבר מחלוקת בשאלה: האם לפ

בין  מוחלט  לנתק  הובילה  סניפים?  עוד  תוח 
תלוי  הזה?  לסיפור  טוב  סוף  יש  האם  האחים. 

תאת מי שואלים. המשפחה טיפסה בסולם ההצ
דווקא בתקופת  לחה מהמעברה לארמון, אבל 

תהזוהר של הצילום בארץ ושל המשפחה, התחו
לל הקרע בין פרג' פר� לשאר האחים. 

מעשה אחד = אלף מילים
להתייעץ  מנת  על  למשרדי  הגיע  מוש�ק 
של  למסלול  להצטרף  שלו  לכדאיות  בנוגע 
שיבנה  כדאי  האם  התלבט  הוא  נחלה.  היוון 
את ביתו בחצר המשק של הוריו, במושב ותיק 

תבאזור השפלה. דיברנו על היתרונות ועל הח
סרונות שמתלווים לתהליך והצגתי בפניו את 
העלות המשוערת של הפרוצדורה. מושיק נע 
בחוסר נוחות על הכיסא. מניסיוני הבנתי מיד 
שהתחושה שלו לא נבעה מהמחיר, אלא שיש 
שם משהו שמשקלו כבד הרבה יותר מכל מה 
שכסף יכול לתקן. שאלתי אותו בעדינות על 

למשק חזר  ומושיק  המשפחתית,  תההיסטוריה 
עים משפחתיים שהעלו שכבה עבה של אבק, 

שהצטברה שם שנים על גבי שנים.
בבית," פתח מושיק  הוא הבכור  "אבא שלי 

תאת הדלת שסגרה על הסיפור המשפחתי. "אח
ריו נולדו ארבעה אחים ושתי אחיות. היום אף 
הדברים  תמצית  איתו."  מדבר  לא  מהם  אחד 
שירה מושיק בכנות, כבר בפתיח, הבהירה לי 

משפח מחלוקות  מאותן  באחת  שמדובר  תמיד 
תיות שסוכמו במשפט המוכר: "הכעס הצטבר 
משפחתיים  קשרים  שנים."  מאוד  הרבה  שם 
שאף  פנדורה,  תיבת  לתוך  ונאספו  שהתנפצו 
אחד לא העז לפתוח ולהתמודד איתם, כי כולם 

ואת הקשר המשפחתי  ידעו שאין כבר סיכוי, 
הזה כבר אי אפשר להציל.

המעשה  את  עשה  שלי  אבא  מבינה,  "את 
לפני  לעשות.  צריך  היה  מהאחים  אחד  שכל 
יותר משלושים שנה הסבא והסבתא שלי שקעו 
הכול  שעזב  היחיד  היה  ואבי  כלכלי,  לבוץ 
וחילץ אותם. הוא מכר את העסק שלו, ואימא 

תשלי לא אמרה על כך מילה. גם אחרי שמכר
נו את הבית וחזרנו לגור איתם במושב, עזבנו 
מסגרות של לימודים ונפרדנו מחברים, אימא 
שלי לא פצתה פה. אבי שילם את כל החובות 
של ההורים שלו." היה ברור לי שמושיק גאה 
אלף  שלך  לילדים  להגיד  יכול  "אתה  באביו, 
פעמים משהו, וזה לא יחלחל להם פנימה. אבל 

תהמעשה הזה של אבא שלי, היה בשבילנו שי
עור לחיים." 

אחרי שנפטרו ההורים עבר המשק לידו של 
אביו ואחיו כעסו מאוד על כך. "אני זוכר את 
השתיקות. פתאום ממשפחה גדולה עם דודים, 

אנ רק  נשארנו  דודים,  ובנות  בני  תדודות, 
שמחת  את  אחד  ביום  שאיבד  שלי  ואבא  חנו 
החיים." מושיק היה כבר חייל, וכשמידי פעם 
עלה הנושא בהבזק של רגע, מושיק תמך בו: 
צודק.  שאבא  חשבתי  באמת  אני  מבינה,  "את 
החובות של  בזמנו את  פודה  היה  הוא לא  אם 
סבא וסבתא שלי - המשק היה נמכר. הוא הציל 

תאותם ואפשר להם להזדקן בנחת במשק ולע
סוק במה שהם אוהבים. אבי לעומת זאת ניסה 
אותם  לפייס  האחים  עם  הפיצוץ  לפני  שנים 
ולמצוא פתרונות, שלא סיפקו את רצונם. אני 

כעסתי  לרצונותיהם,  מתכופף  שהוא  חשבתי 
ועודדתי  ליבו  טוב  את  מנצלים  שהם  כך  על 
פעם  שאף  הוא  המעניין  בהם.  להילחם  אותו 
הוא לא הגיב לכעס שהתעורר אצלי כלפיהם; 

כאילו ידע שיום יבוא ואבין."
שאלתי  רגעים  מספר  ואחרי  שתק,  מושיק 
אותו מה הוא חושב היום. "היום הזה הגיע. היום 
אני מבין את המחיר הכבד שאבא שלי שילם, 
ואני לא מדבר על מה שהוא עשה למען הוריו. 
אני מדבר על הנתק מהאחים שלו... בחתונות 
שלי ושל אחיי אף אחד מהדודים ובני הדודים 
קרע  "זה  בכעס.  מהול  בעצב  אמר  היה,"  לא 
לו את הלב." מושיק המשיך וסיפר על הקשר 

תהנהדר שיש בינו לבין אחיו ואחותו, על היל
דים שלו, שמלוכדים כל כך, וגם על אבא שלו 

"שנשאר לבד."

מריבה בת עשרות שנים
במשפחה של מושיק חלפו עשרות שנים מאז 
צעירים  נהיים  לא  שלו  והאחים  אביו  הנתק. 
יותר. האם אתם חושבים שמאוחר מדי לנסות 
לשקם את היחסים? אני חושבת שאף פעם לא 
תמיד  כבר.  אמרתי  אופטימית,  מדי.  מאוחר 
שווה לנסות. מקסימום לא נצליח, הרי ממילא 

הם כבר שם, בריב ובנתק.
נחזור למשפחת פרג'. הבמאי והשחקן קובי 

תפרג', בנו של האח הצעיר במשפחה, יצא להת
תחקות אחר ההיסטוריה המשפחתית לחטט בא
תרכיונים הפרטיים, כדי לגלות את קורות המ

התפוררותה  חידת  את  לפתור  ולנסות  שפחה 
והיפרדותם זה מזה.

את  שקיבלה  המשפחתית,  השושלת  סיפור 
בארץ"  הראשונה  הצ�לו ם  "משפחת  הכינוי 

עצו הייתה  בארץ  הצילום  לענף  תושתרומתה 
זכתה  גדול,  משפחתי  שבר  אחרי  אבל  מה. 
"הכעס  אחד:  במשפט  שהסתכם  נוסף  לכינוי 
שלוש  לפני  זאת,  ובכל  שנים."  שם  הצטבר 
האחים  הסרט  של  לפרמיירה  הגיעו  שנים 
שנים.  ארוך  נתק  אחרי  המיתולוגיים  פרג' 
בהם  הרגעים,  תועדו  דוקומנטרית  בכתבה 
הראשונה.  בפעם  זו  את  זה  הכירו  ילדיהם 
מעל  ריחפה  זאת  ובכל  דמעות,  עד  מרגש 
זה מאוחר מידי?  היה   שאלת השאלות - האם 
יש כאלה שוודאי יגידו שאת הגשר הזה כבר 

תאי אפשר לבנות מחדש, ובכל זאת בסוף הכ
רגע אחד שהרעיד אצלי מיתר של  היה  תבה 
התרגשות ומעט תקווה. האחים, ששערם הלבין 
כבר לפני הרבה מאוד שנים, התקרבו זה לזה 
ימלא  לא  הזה  ספק שהרגע  לי  אין  והתחבקו. 
את מצבורי המחסור ארוכי השנים, ובכל זאת, 
הם קיבלו מתנה. רגע יקר, שבו הם זכו לחבק 
אחד את השני. רגע אחד, שבו הם חזרו להיות 

משפחה, רגע אחד שהם כבר לא היו לבד. 
* הכותבת ה�נה מגשרת, 
עורכת ד�ן ונוטר�ון

 אני אופטימית, אמרתי כבר
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

האחים, ששערם הלבין כבר 
לפני הרבה מאוד שנים, 

התקרבו זה לזה והתחבקו. 
אין לי ספק שהרגע הזה לא 
ימלא את מצבורי המחסור 
ארוכי השנים, ובכל זאת, 

הם קיבלו מתנה. רגע יקר, 
שבו הם זכו לחבק אחד את 
השני. רגע אחד, שבו הם 
חזרו להיות משפחה, רגע 
אחד שהם כבר לא היו לבד
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עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בלבד   ₪ 10,000,000 נחלה מקוזזת בהזדמנות  ינאי,  בית   ̂

)נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 5,500,000 ₪ נטו בלבד  ̂

בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב. 5,750,000  ₪ בלבד!  ̂
בצופית משק עזר 240/380 עם נוף. 3,850,000 ₪ נטו!  ̂

בבית יהושע נחלה יפה מלאה, חזית 70 מטר! 6,200,000   ̂
₪ נטו בלבד!

וילות  11 דונם צמודים עם שתי  באודים נחלה מהסרטים!   ̂
ומגרש 5 דונם של דשאים ועצים!! מדהים!! 9.7 מיליון נטו!

בעולש וילה 270/600 3,400,000 ₪ בלבד!  ̂
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה 2,250,000 ₪ בלבד  ̂

בבית יצחק וילה במפלס אחד 5,000,000 ₪ בלבד לזריזים   ̂
ולמבינים!

בית  ברצף+  דונם   20 בהזדמנות  נחלה  משמרת  מושב   ̂
5,000,000 ₪ נטו בלבד!

מוזמנות  פינתי!   280/500 מהסרטים!  וילה  ויתקין  בכפר   ̂
הצעות!

טובה  ברמה  חדרים   7,  250/500 פינתית  וילה  חירות  בית   ̂
מאוד, נוף פתוח. 4,700,000 ₪ בלבד

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים. 8,800,000 ₪  ̂
באביחיל נחלה פינתית מדהימה, 7,500,000 ₪ נטו!  ̂

בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף. 5,950,000   ̂
₪

בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם. 3.6,000,000 ₪ נטו   ̂
בלבד! ) 5,500,000 ברוטו(

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה+ לול 500 מ"ר   ̂
,נוף מרשים ביותר. 4,500,000 ₪  )+ 48 דונם נוספים(

250/700 מ"ר, מול נוף  בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!   ̂
שדות! 3,100,000 ₪ בלבד!

נוף  מול  מ"ר   200/630 נדירה!  פינתית  וילה  משה  בצור   ̂
שדות! 4,690,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38 דונם. בית.   ̂
קראוון. 1500, סככות מצויינות עם רצפת בטון. 4 מיליון ₪ 

נטו !!!! ) 6,000,000 ברוטו(
בבית שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 5,250,000 ₪  ̂

בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!  ̂
בבצרה נחלה פינתית מדהימה 10 דונם. 7,500,000 ₪ נטו!   ̂

20 דונם ברצף 2 נחלות ב- 16,000,000 נטו.

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  ̂
במשמר השבעה משק עזר 2.5 דונם 4,800,000 ₪ בלבד!  ̂

נטו   ₪  4,500,000 הנוף  מול  פינתית  נחלה  מהרל  בכרם   ̂
בלבד!

בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6,250,000 ₪  ̂
 ₪ 7,500,000 +בית  דונם ברצף   24 יפהפייה  נחלה  בגליה   ̂

ברוטו בלבד!
בהדר עם 110/600 )חדש!( 3,990,000 ₪ בלבד!  ̂

מנחלה  מפוצל  דונם  חצי  על  מ"ר   200 וילה  מונש  בכפר   ̂
₪ 4,150,000

בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים. 8,500,000   ̂
₪ נטו!

עם  סוויטה  ממ"ד.  חדרים+   5  ,240/500 וילה  לאת  בחרב   ̂
כניסה עצמאית ) לקליניקה( 4,100,000 ₪.

 ₪ 3,500,000  .4 3 דונם מתוך  באביחיל משק עזר מקוזז   ̂
נטו.

בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח, מוזמנים לראות!  ̂
בבית חירות וילה במפלס אחד 190/500. מוזמנות הצעות!  ̂

נייד: 052-2429526

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

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

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

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

בשיווק נדל"ן במושבים!

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

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

שנים!
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מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!
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בבית חירות בית על דונם פינתי! נוף פרדסים! 5,500,000 ₪

בגנות 230/1100 נכס נדיר ע ם חצר מטופחת! 
5,6000,000 ₪ לבד!

עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים  39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות 10,000,000 ₪ בלבד   

)נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 5,500,000 ₪ נטו בלבד  

בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב. 5,750,000  ₪ בלבד!  
בעין ורד משק עזר 1,170 מ"ר+ בית + מחסנים 5,500,000   

ש"ח בלבד!
בבית יהושע נחלה יפה מלאה, חזית 70 מטר! 6,200,000   

₪ נטו בלבד!
ביוקנעם מושבה נחלה נדירה עם נוף על כל עמק יזרעאל!   
55 דונם   + 5 דונם צמודים  וילה 240 מ"ר! בית 100 מ"ר! 

חקלאי. 5,000,000 ש"ח נטו בלבד!!!
מבנים  מ"ר,   240 בית  דונם   5 פינתית  נחלה  פינס  בכפר   

חקלאיים 1300 מ"ר. 3,000,000 ש"ח נטו בלבד!
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה 2,250,000 ₪ בלבד  

בלבד   ₪  5,000,000 אחד  במפלס  וילה  יצחק  בבית   
לזריזים ולמבינים!

בית  ברצף+  דונם   20 בהזדמנות  נחלה  משמרת  מושב   
5,000,000 ₪ נטו בלבד!

בכפר ויתקין וילה מהסרטים! 280/500 פינתי! מוזמנות הצעות!  

,7 חדרים ברמה טובה  וילה פינתית 250/500  בית חירות   
מאוד, נוף פתוח. 4,700,000 ₪ בלבד

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים. 8,800,000 ₪  
באביחיל נחלה פינתית מדהימה, 7,500,000 ₪ נטו!  

בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף. 5,950,000 ₪  
בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם. 3.6,000,000 ₪ נטו   

בלבד! ) 5,500,000 ברוטו(
 500 לול  וילה+  ברצף+  דונם   25 מדהימה  נחלה  בשרונה   
מ"ר , נוף מרשים ביותר. 4,500,000 ₪  )+ 48 דונם נוספים(

בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה! 250/700 מ"ר, מול נוף   
שדות! 3,100,000 ₪ בלבד!

נוף  מול  מ"ר   200/630 נדירה!  פינתית  וילה  משה  בצור   
שדות! 4,690,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38 דונם. בית.   
קראוון. 1500, סככות מצויינות עם רצפת בטון. 4 מיליון ₪ 

נטו !!!! ) 6,000,000 ברוטו(
בבת שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 5,250,000 ₪  

בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!  
 ₪  7,500,000 דונם.   10 מדהימה  פינתית  נחלה  בבצרה   

נטו! 20 דונם ברצף 2 נחלות ב- 16,000,000 נטו.

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  
בבית חירות בית על דונם פינתי! נוף פרדסים! 5,500,000 ₪  

נטו   ₪  4,500,000 הנוף  מול  פינתית  נחלה  מהרל  בכרם   
בלבד!

בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6,250,000 ₪  
בגליה נחלה יפהפייה 24 דונם ברצף +בית 7,500,000 ₪   

ברוטו בלבד!
בהדר עם 110/600 )חדש!( 3,990,000 ₪ בלבד!  

מנחלה  מפוצל  דונם  חצי  על  מ"ר   200 וילה  מונש  בכפר   
₪ 4,150,000

בגנות 230/1100 נכס נדיר ע ם חצר מטופחת!  
5,6000,000 ₪ לבד!

עם  סוויטה  ממ"ד.  חדרים+   5  ,240/500 וילה  לאת  בחרב   
כניסה עצמאית ) לקליניקה( 4,100,000 ₪.

באביחיל משק עזר מקוזז 3 דונם מתוך 4. 2,500,000 ₪   
נטו.

בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח, מוזמנים לראות!  
בבית חירות וילה במפלס אחד 190/500. מוזמנות הצעות!  



על המושב
אלמוג סורין

אז מה היה לנו?
זאת  והמייקאפ,  הפן  הגבוהים,  העקבים  בלי   -  big little lies  - סדרה 
ישי   - שלי"  "הלב  מוזיקה:   # ייטס  ריצרד   - פנורמי  חלון   - ספר   # את 
במוסך( רק  )ולא  מבקרת  סורין  אלמוג   # לרוחניקים שבנינו   - ריבו 

ישי ריבו - יש גם מופע!
ריבו  את  לשמוע  שרוצה  מי 
משתף פעולה עם נתן גושן, יוכל 
להגיע אל מופע משותף של שני 
ראשון.  לייב  באמפי  היוצרים, 
השניים יופיעו בליווי הרכב נגנים 
הלהיטים  כל  את  ישירו  ובו  אחד 

מהש שלהם  והמוכרים  תהבולטים 
נים האחרונות – ביחד ולחוד.

השניים  יצאו  האחרון  באפריל 
בארה"ב  משותף  הופעות  לסיבוב 

וקצר תשבחות רבות  שיצר הדים 
הראשונה  ההזדמנות  זו  וכעת 
שני  את  המשלב  במופע  לצפות 
קהלים  החוצים  האמנים האלה, 

הגדו בבמות  ומופיעים  תומגזרים 
תלות ביותר בארץ, על במה משו

תפת אחת.
�ש� ר�בו ונתן גושן, ל��ב 

פארק ראשל"צ, 17.10, חוה"מ 
סוכות

שקרים גדולים קטנים
נשים. מה הן עוברות? לא מעט - 

הט על  יודעים.  כולנו  כבר  זה  תאת 
ואונס  אפליה  החפצה,  מינית,  רדה 
כבר דיברנו? כן, ולא מעט, אבל מה 
של  נשים?  של  היומיום  בחיי  קורה 
מה  ומאהבות?  רווקות?  אימהות? 
כביכול  "הנורמליות"  בנבכי  קורה 
יכולים  גברים  כמה  עד  זה.  בעולם 
לאכזב? עד כמה חברויות בין נשים 
ומהי  שבריריות?  להיות  יכולות 
נשים  גדלו  בה  הדרך  של  ההשפעה 
הדרך  על  או  אישיותן.  את  ועיצבו 

שהן יגדלו את עצמן ואת ילדיהן? 
 -  "big little lies" הסדרה 
על  שהופקה  שחורה  קומית  דרמה 
ידי ענקית המדיה HBO, מבוססת 
על ספר באותו השם, מאת הסופרת 
שזכתה  הסדרה,  מור�ארט�.  ל�אן 
בלא מעט פרסים, עונה על השאלות 
הומוריסטית  מרתקת,  בצורה  הללו 

מצ ואינה  יחסי,  באופן  תואותנטית 
בחיי  עלינו  דבר ממה שעובר  נזרת 

היום יום. 
עלילת הסדרה מתרחשת בעיירה 
קליפורניה,  של  בפרוורים  נחשקת 
מטרדות  חפים  נראים  החיים  שם 
באמצעות  זאת  והבעיות.  החיים 

ידי  על  המתייסרת  הנפש  טשטוש 
ילדים  מפוארים,  בבתים  מגורים 
יוקרתיים  חינוך  במוסדות  רשומים 
ומרהיב  כחול  אינסופי,  ואוקיאנוס 

אליו משקיף כל בית. 
)ולפ השטח  לפני  מתחת  תאך 

סודות  הים(, מסתתרים לא מעט  ני 
נישואין  חיי  שנשים מסתירות, כמו 

ומע נכונות  לא  בחירות  תמרירים, 
בר מחיים נוחים אל שרשראות של 

טעויות וצרות שבאות בצרורות... 
זה נכון. מגה-שחקניות אסתטיות 
ומצודדות עד זעם, כמו נ�קול ק�דמן 
המתוקה  וו�טרספון  ר�ס  הבובתית, 
שנראות  המושלמת:  קרב�ץ  וזוא� 

תטוב גם כשהן לוגמות שרדונה במט
בח, אחרי יום עמוס - יכולות לעורר 

תחוסר אמון. ובכל זאת, אם אני מת
מתיחות  השפתיים,  ממילויי  עלמת 

תהפנים והיכולת של וויטרספון )שח
נעלי  לנעול  בסדרה(  ראשית  קנית 
בתה  את  מלווה  כשהיא  גם  עקב, 
במגרש המשחקים - מדובר במסמך 
חשוב המועבר בגוונים אסתטיים אל 

הצופה. 
big little lies )HBO( – זמ�ן 

TV בסלקו ם

חלון פנורמי 
את  מתאר  פנורמ�"  "חלון  הספר 

)שהרגי זוג  בני  כאשר  שקורה  תמה 
הם   כי  שלהם,  הקשר  בתחילת  שו 
ומעוניינים אחד בשנייה(,  מאוהבים 
כלאה  שהזוגיות  למסקנה  מגיעים 
בכך  יום.  היום  חיי  בשגרת  אותם 
חיים  המשתהות  לעיניהם  מתגלים 
ומחוסרי  מסרסים  חיים  מדכאים, 

ישי ריבו ונתן גושן – ביחד ולחוד )צילום: סלי בן אריה(

הלב שלי
למושבניקים שבינינו: המוזיקה 
של �ש� ר�בו אמורה לגעת. ריבו 
שנולד וגדל בצרפת, עלה בגיל 8 
התחרדות  תהליך  עבר  לישראל 
והתגורר עם משפחתו בישוב תל 
ושירת  בישיבה  למד  ריבו  ציון. 
בצבא - מה שכנראה יצר סוג של 
בין  המשלב  שלו,  ביצירה  מיקס 

צלי קורטוב  עם  חרדית  תמוזיקה 
ים  מסולסלים  וצלילים  מדבר  לי 

תיכוניים.
המוזי הקריירה  את  החל  תריבו 

והלחין  שכתב  בזמן  שלו  קאלית 
"כבתחית השיר  את   2012  בשנת

לעולם  הוציא  מכן,  לאחר  לה". 
ול "אחת  כמו:  מוכרים,  תשירים 

ו-"הנה  הביתה"  "לשוב  תמיד", 
הגיעו  אלה  שירים  באים".  ימים 

לצמרת המצעד של גלגל"צ.
משיק  הוא   ,2019 בשנת  כעת 
כשלטעמי  חדשים,  שירים  מגוון 

הח השנה  עבור  יותר  תהרלוונטי 
הלב של�" - שיר גבות "דשה הוא 

לי שדן ברמז על יחסים, בין אדם 
לחבריו, בין אדם למקום שלו, בין 

מאמין לאלוהיו.
רו נופך  כאלה  בעלי  תשירים 
פו הפכו  ריבו(,  של  רק  )לא  תחני 

בעיקר  האחרון,  בעשור  פולריים 
נוטה  אני  שאותן  קהילות  בקרב 
אנשים   – כ"רוחניקיות"  לכנות 
שלאו  בארץ  שונים  מיישובים 
היום  החיי  בדת  עוסקים  דווקא 
אורך  בין  מתחבטים  אלא  יום, 

תחיים חילוני לבין אורח חיים מסו
רתי. בכך ריבו, מצטרף לטור )לאו 
שהוא  איפה  אלא  כמוביל,  דווקא 

תבאמצע( של אמנים שהפכו פופו
לריים בקהילות "רוחניקיות", כמו 
אב�תר בנא�, נרק�ס, חנן בן אר� 

ועוד רבים וטובים.
הנה כמה ממילות השיר 'הלב 

שלי':
 "הלב של� מר� ם �ד�� ם

 כבר מועד לא עומד על הרגל�� ם
 שבר כל� שא�ן בו כבר מה

 והשמ� ם ה ם ל� חומה
 א�ך אעבור בתוך ה� ם ב�בשה?

ורק אתה �כול להפוך מספד� 
 למחול

 לזכך את החול
 לרכך ב� הכל

ורק אתה מב�ן א�ך לגשת ללב 
 של�

 משכך כל כאב שב�
מרפא את הלב"

הגשמה עצמית. 
בשנת  שנכתב  פנורמי'  'חלון 
האמריקאי  הסופר  ידי  על   1961
מיצירות  אחד  נחשב  ��טס,  ר�צ'רד 
הספר,  הספרות.  עולם  של  המופת 
ולפי  ייטס  של  הרומן הראשון  הוא 
סיפרי  הוא  "זה  המחבר,  של  עדותו 

הטוב ביותר!"
עלילת 'חלון פנורמי' פורשת את 
בני  של  ביותר  הכמוסות  המחשבות 

תזוג בחיי הנישואין. היא שוטחת בצו
רה מדויקת את השיממון של החיים 
הנוחים בפרברים - והרצון המשווע 
כבול  שאתה  בזמן  לחופשי,  לצאת 
הבורגנות  המונוגמיה,  בשלשלות 

העלילה,  והמשפחה. 
התנה אחר  תעוקבת 

זוג,  בני  של  לותם 
מימשו  באמת  שלא 
שחשבו  מה  כל  את 
בחייהם  שיממשו 
מעבירים  הם  )אותם 
ריקנות  בתחושת 

לה שקשה  תוהחמצה 
ואין   - ממנה(  פטר 
גודל  מה  משנה  זה 
הבית בו יגורו, כמה 
לעולם  יביאו  ילדים 
ואיזו משרה יקבלו.  

השניים, מחביאים 
התנהלותם  בעת 
לשים  הרצון  את 
אורח  על  ענק"  "פס 
שהם  האלה  החיים 
והם  אליו,  הובלו 

הזו במרחב  תנעים 
בין   - המתעתע  גי 
המפחיד,  השפוי, 
המעוניין  המקובל, 
ובין   - להשתחרר 

מה שמצופה מהם מהסביבה. המעבר 
בין ניסיון לקיים חיי זוגיות ומשפחה 
יציבים, לבין היעדר האושר המיוחל 

שהכ בעוד  מתמיד,  ברור  נראה  ת- 
מיהה לעשות הכול ללא מתן חשבון 
או דין לאף אחד - מעוררת הזדהות. 
ממליצה  אני  פנורמי'  'חלון  על 
כמעט עבור כולם. בעיקר עבור אלה 
שעשו את כל סימוני ה'וי' הדרושים 
על רשימת הקניות של חייהם, אבל 
עדיין מרגישים כי קיים 'איקס' ענק 

על הקיום האמיתי שלהם. 

אחוזת  הוצאת   - פנורמ�  חלון 
ב�ת, בחנו�ות הספר� ם ובספר�ות 

big little lies - העונה הראשונה והשנייה )צילום: יח"צ(

עטיפת "חלון פנורמי" מאת ריצ'ארד ייטס
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"הקמנו את 'צומת' - מפלגת החקלאים 
ופתאום כולם נזכרו בחקלאות"

אומר משה גרין, יו"ר מפלגת "צומת" ומסביר למה אין סיבה להצביע בעד המפלגות הגדולות 
ומדוע החקלאים צריכים לשים ז"ץ )זמן צדק( בקלפיות # "צומת" ממשיכה להתחזק ולערוך 

כנסים בכל רחבי הארץ, בהם משתתפים בין 40 ל-400 אנשים
 – החקלאים  מפלגת  הקמת  "עד 
דיבר  לא  אחד  אף   - 'צומת'  מפלגת 
החקלאים,"  על  או  החקלאות  על 
מפלגת  יו"ר  גר�ן,  משה  אומר 
בארץ  היחידה  המפלגה   – "צומת" 

המו אנשי  למען  הן  מטרותיה  תשכל 
שתפ והחקלאים,  הקיבוצים  תשבים, 

על לביטול הגזירות שהוטלו עליהם 
בשנים האחרונות.

הצי בשיח  הדרמטית  העליה  תאת 
בורי על החקלאות מסביר גרין בכך, 
שאלפי  ראו  שהתחזקנו,  "ראו  ש 
אותנטית  במפלגה  בוחרים  חקלאים 

תשמייצגת את האינטרסים שלהם ופ
החל   - בחקלאות  נזכרו  כולם  תאום 
העבודהת מפלגת  דרך  בכחול-לבן, 

גשר וכלה בסרטון האחרון של ביבי, 
שמודיע כי החליט לשהות את תיקון 
116 לחוק הבניה ומספר כמה שאכפת 
לו מהחקלאים ומהחקלאות בישראל."

מה מייחד את "צומת" משאר 
המפלגות?

"'צומת' קמה מתוך זעקה אמיתית 
ומתוך ייאוש בשטח! לכן החלטתי עם 

ולהוביל  מנהיגות  לקחת  יחד  חברי 
היה  שמזמן  חדש,  ציבורי  יום  סדר 
את  –שמייצג  בכנסת  להיות  צריך 
החקלאים.  של  הישירים  האינטרסים 
לראיה, אנחנו רואים שבכל המפלגות 
הן  הליכוד,  הן  הכלל,  מן  יוצא  בלי 
כחול-לבן והן העבודה עוסקים בדבר 
אחד - נושא החקלאות, אבל אף אחד 
נאמנה.  אותנו  לייצג  יכול  לא  מהם 
רק אנחנו החקלאים נוכל לייצג את 
עצמנו, אנחנו, שבכל בוקר קמים עם 
הכאב והזעקה וחוסר האונים ויוצאים 
מובילים  אנחנו   – לחירות  מעבדות 

ומנהיגים סדר יום חדש."

למה חקלאים צריכים להצביע רק 
"צומת"?

"קח למשל את 'כחול-לבן' עם כל 
הכבוד ויש שם באמת אנשים טובים 

האינט את  לייצג  יכולים  לא  הם  ת– 
פשוטות  מאוד  מסיבות  שלנו  רסים 
– יאיר לפיד כיהן כשר האוצר אצל 

תביבי ולא עשה דבר או חצי דבר לטו
בת החקלאות, נהפוך הוא, הוא עשה 

רק נזקים.

"בוגי יעלון, שהוא באמת בן אדם 
עמד  לא  לשבחים,  שראוי  איכותי 
החקלאים,  לצד  שנים  שלוש  לפני 
מול  והפגנו  כשצעדנו  ב-2015, 

כשהגי גם  בת"א.  הממשלה  תקריית 
במסת לירושלים  טרקטורים   300  עו
לא  יעלון   – החקלאים'  'מחאת  גרת 
הוביל  ולא  להתראיין  ממשרדו  יצא 
לא  גם  ולצערי,  חקלאית  מנהיגות 

כאב את כאב החקלאים.
המנהיגים  את  יש  ב'צומת'  "לנו 
אנו  אבל  ביטחוניסט,  לנו  יש  שלנו! 

תלא עוסקים כרגע בביטחון אלא בע
נייני כלכלה, כרגע אנחנו מתמקדים 
בעיגון הזכויות שלנו בקרקע ועל כן 
לכנסת  נבחר  ולכן  והתאגדנו  קמנו 

ה-22.
החקלאים  מכל  שמגיע  "הסחף 

תבארץ הוא אדיר ומידי יום אנחנו עו
בר כנסים  בין שניים לשישה  תרכים 

ל-400   40 בין  וממלאים  הארץ  חבי 
אנשים בכל כנס! קיבלנו על עצמנו 
את ההחלטה להתאחד - מ'צומת' יצא 
גיבוש שלא היה כמותו ב-70 השנה 

מהמוש ומשמאל,  מימין  תהאחרונות, 

בים בדרום ומהקיבוצים בצפון, כולם 
מצטרפים אלינו. אנשים כמו מנכ"ל 
'עוף טוב', הח"כ לשעבר איתן ברושי, 
שאמר: 'אני מצטרף אליכם', ששומר 
על קשר אתנו ואני בטוח שלבו עמנו 

תוהוא מזדהה במאת האחוזים עם רצו
תננו ועם רצון חברינו וחברותינו בקי

בוצים.
נושא  את  בכנסת  נוביל  "אנחנו 
במושבים,  והפרנסה  הדירות  שוק 

תבמיוחד לאותם אנשים מבוגרים שב
ונכ או בלול קטן  תעבר עסקו ברפת 

כך  המשקים,  סביב  הבתים  את  שיר 
לו  ואין  שכל אדם שהגיע לגמלאות 
מפרי  ליהנות  יוכל  כחקלאי,  פנסיה 
בעבר  אם  הבחנה  לנו  ואין  המשק 
הוא  והיום  תרנגולות  שם  גידל  הוא 
שבאו  לאנשים  המבנה  את  משכיר 

מהעיר.
הגיעו  האחרונה  בתקופה  "כידוע, 

ונו למושבים  והאוצר  המנהל  תאנשי 
תנים התראות תוך 30 יום, בדרישה 
ולא  מבנים  ולהרוס  דיירים  לפנות 
אלף   300-500 של  בסכומים  יקנסו 
ש"ח. אנחנו ב'צומת' נשנה את תיקון 

לגור  שרוצים  אנשים  שגם  כך   ,116
נורמאלי  דירה  שכר  ישלמו  במושב 
וילדיהם  המנהל  עם  מראש  שיקבע 
יוכלו ליהנות מהתשתיות החינוכיות 
בתי  נוער,  כבית  במושב  המעולות 

ספר ועוד. 
"הישראלי משלם 400 שקל עבור 

במכי דוגלים  אנחנו  ירקות,  תסל 
העלויות  את  לצמצם   - ישירה  רה 
מוכרים  החקלאים  ב-50%-70%! 
שקל  מיליארד  ב-13  וירקות  פירות 
מית  50 ל זאת  מתרגמים  -וברשתות 
ליארד שקל. פער הרווחים הזה חייב 
סוף.  לזה  נשים  ואנחנו  להצטמצם 
והאהדה  מרובה  היא  שלנו  המלאכה 
אני  לפיכך,  ענקית!  למטרותינו 
מבקש ב-17 לחודש מכולם להצביע 
ז"צ )זמן צדק( בקלפי, להצביע למען 

מפלגת 'צומת' והחקלאים."

משה גרין, יו"ר מפלגת "צומת". פתאום 
כולם נזכרו בחקלאים

מ.
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סירי לידה

ילדת? את לא לבד! # במושבים רבים בארץ ובאחרונה גם במושב נבטים, מספקות נשות המושב עבור נשים שילדו 
זסלבסקי אליהו  סיון   # פינוק קטן בחודש שאחרי הלידה  וטוב שמהווה אוויר לנשימה, או  - אוכל טרי  לא מכבר 
שיזמה את מיזם "בישלולה": "זאת הזדמנות של הקהילה לתמוך אחת בשנייה, להגיד 'מזל טוב' ופשוט לעשות טוב"

אלמוג סורין

משהו טעים קורה במושב נבת
הצפוני,  הממוקם בנגב  טים, 

ממזרח לבאר שבע... 
היו  נשים  שנים  אלפי  לפני  אם 
הרי   - המערה  במסתרי  יולדות 
ערוכים  בארץ  החולים  בתי  שכיום 

תללידות מסוגים שונים, בעוד שתה

בק מלווה  והלידה,  ההיריון  תליך 
ללדת  שונות  שיטות  הכנה,  בוצות 
ומודעות גדולה יותר בנוגע לצרכים 

הפיזיים והרגשיים של האישה. 
תלאחר הלידה מגיעה האישה לבי

אף  ולעתים  מהלידה  מותשת  תה, 
המ עם  להתמודד  ועליה  תדואבת 

לתינוק  דאגה  של  החדשה  ציאות 
תוכמובן ליתר בני משפחתה. כאן נכ

נסת הקהילה במושבים רבים ודואגת 
משפחתה,  ולבני  ליולדת  לתמיכה 

באותה תקופה לא פשוטה.
נראה כי במושב נבטים יש ללידה 
 – עמוקה  קהילתית  משמעות  גם 
נשות נבטים מספקות לנשים שילדו 
לא מכבר - אוכל טרי וטוב שמהווה 
עבור רבות אוויר לנשימה, או פינוק 

קטן בחודש שאחרי הלידה. 

כמו  רבים  בשמות  ידוע  המיזם, 
"ס�ר�  נבטים,  במושב  ''ב�שלולה" 
וכדומה.  �ולדת"  "כ�בוד  ל�דה", 
שהפרוייקט  לציין  הוא  מכל  חשוב 
שילדו  נשים  ואהבת  ברוך  מלווה 
בריא  ובעיקר  טוב  לאוכל  וזקוקות 

ומזין. 
 - שלנו  הבישולים  "באמצעות 
את  מעצמה  להוריד  יכולה  היולדת 

הבשלניות  מספרות  הבישול,"  עול 
הזדמנות  גם  "זאת  נבטים,  ממושב 
בשנייה,  אחת  לתמוך  הקהילה  של 
לעשות  ופשוט  טוב'  'מזל  להגיד 

טוב.." הן מוסיפות. 
מבשלות  אשר  נשים  עם  בשיחה 
כך  כל  ומעניקות  לשנייה,  אחת 
הרבה נחת ליולדת - הבנתי מה זאת 

אהבה של קהילה.

סיוון זסלבסקי אליהו - התחילה את המיזם 

לרומן  נשואה   )32( אל�הו  זסלבסק�  ס�וון 
תפלוס ילד )ועוד אחד בדרך(, הכניסה את היוז

מה לחלק מחיי היום יום של הקהילה במושב 
זאת לאחר שגילתה כי אחותה שגרה  נבטים. 

בקיבוץ, מקבלת אוכל לביתה לאחר הלידה.
"אחותי גרה בקיבוץ וכשהיא ילדה, גיליתי 
שבישלו לה והביאו לה דברים טובים. סיפרתי 
על כך לחברות שלי שאינן מהמושב והן סיפרו 
הן  בהם  במושבים  אצלן,  גם  קורית  שהיוזמה 
לא  זה  'למה  לעצמי  חשבתי  זה  בשלב  גרות. 
קורה אצלנו?!' משום שבהחלט צריך את זה - 
וכך הבנתי מהן היתרונות של המיזם, שכולל 

תגם הכרות עם נשים שחיות במושב, שלא הכי
רו אחת את השנייה קודם.

"חשוב לדעת כי מלבד האוכל הטוב, נשים 
המשתתפות ביוזמה מחליפות מילים על הדרך, 
והדבר   - בסדר  שהכול  בודקות  משוחחות, 
מעודד את ההכרות ביניהן ויש לו פן חברתי. 
לכן, כדי לקדם את הנושא דיברתי עם בנות 

תבמושב והסכמנו שיחד נרים את היוזמה. פתח
תי קבוצה בוואטסאפ והצעתי לנשים להצטרף 

אליה. כמובן שלא מעט נשים הצטרפו 
ואז חיכינו שתהיה יולדת ראשונה." 

במושב  נולדה  כי  מספרת  סיוון 
נבטים ולאחר שנת שירות ועשר 
שנים במהלכן התגוררה במושב 
 - בפנימייה(  הדריכה  )בו  ינון, 
חזרה אל נוף ילדותה וכעת היא 
חלק מקהילה פעילה וחמה. "יש 

'סירי  ליוזמה  שקוראים  אנשים 
לזה  שקוראים  כאלה  ויש  לידה' 
באותה  מדובר  אבל   - 'בישלולה' 
של  הזדמנות  גם  זאת  יוזמה. 
בשנייה,  אחת  לתמוך  הקהילה 
להגיד 'מזל טוב' ופשוט לעשות 

טוב."
ת"כאשר היוזמה ממש החלה אצלי
נו, כולן אמרו 'איזה מדהים!' וממש 
חיכינו שמישהי תלד! המון נשים 
יולדת  הייתה  וכאשר  התגייסו, 

הטבלה  את  זה.  על  קפצו  כולן   -
מילאנו  מראש  שהכנו  הלו"ז  עם 

במהירות. ואז הגיע השלב שבו אמרנו: 
יהיו  שלכן...  הכוחות  את  תשמרו  'בנות, 

הנשים שמש מחזיקות  כעת  יולדות...'  תעוד 
תתפות ב-'בישלולה' רזומה של 4 לידות והן 
תרק התחילו. והנה! כבר יש יולדת חדשה ואנ

חנו מספקות לה אוכל, שלוש פעמים בשבוע." 
סיוון מספרת שכל אחת מהמבשלות יכולה 
להביא מה שביכולות שלה, ו"מה שזורם לה". 

תכאשר כל אחת מבשלת פעם אחת על פי שי
פנויים:  תאריכים  של  לרשימה  מתאים  בוץ 
"הדבר לא קשה מידי ונמשך 4 שבועות אחרי 

הלידה," היא מסבירה. 
איזה  'וואו  ואמרו  ממש  התלהבו  "הבנות 

יוזמה! איפה היינו עד היום?' ישנו צורך עמוק 
אחרי  של  בתקופה  שם  יהיה  שמישהו  לכך 

מורידה  היוזמה  כי  העידו,  אף  רבות  הלידה. 
בעוד  הבישולים.  נושא  את  ופותרת  מעמסה 

סיון זסלבסקי אליהו - יוזמת מיזם 
"בישלולה" במושב נבטים
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המתכון של סיוון: 

מוקפץ ברוטב קרם קוקוס וקארי
מצרכים: 

בצל גדול קצוץ	 
2 גזרים קטנים או אחד גדול	 
סחצי גמבה אדומה חתוכה לרצו	 

עות דקות 
חופן אפונה עדינה סנפורסט	 
חופן במיה סנפורסט	 
סנ	  שעועית  מחופן  יותר  סקצת 

פורסט
5 שיני שום כתושות 	 
אטריות ביצים	 
חלב קוקוס	 
כפית תבלין קארי צהוב	 

אופן הכנה: 

מו הבצל,  את  מעט  סמטגנים 
הגזר  ואת  הגמבה  את  סיפים 
דקות..  מספר  לטגן  וממשיכים 
מוסיפים את כל הירוקים + פחית 
)כמה  קוקוס  קרם  של  אחת 
טעים!(  יותר  שומן  אחוזי  שיותר 

ולב ופלפל..  מלח  קארי,  סכפית 
סוף, כותשים את השום מבשלים 
5 דקות מסס  את האטריות במים
והיר סננים ומקפיצים עם הרוטב 

קות.
בתאבון! 



'מתאימה את התפריט ליולדת' - אסתר נחמיה
תנבטים הוא מושב שעד לפני כע

שור, היה מיושב בעיקר על ידי בני 
הקהילה  כעת,  הקוצ'ינית.  העדה 
מתחדשת עם הרחבה ובכך משנה את 
קטנה  הייתה  הקהילה  "פעם  גווניה. 
היו דואגים לכולם," מספרת  וכולם 
אסתר נחמ�ה )51(, הנשואה למוט� 
ואמא לשני בנים חיילים )�ובל, קצין 

בגולני ושל�ו בחיל-האויר(. 
"היום המושב גדל, אנשים בקושי 
בתמיכה  והצורך  זו,  את  זה  מכירים 

גדל...," היא מסבירה.  
ומס במושב  מאד  פעילה  תאסתר 

אחרי  לנשים  שמתאים  "אוכל  פקת 
בישל היום  "עד  לדבריה.  תלידה," 

עכשיו  ואנחנו  יולדות  לשלוש  נו 
בבישולים עבור יולדת רביעית."

הפעילות,  על  לנו  אסתר מספרת 
בדיוק בזמן שהיא עומלת על הכנת 

מתנה ליולדת: "אני בדיוק ברגע זה 
מכינה מתנה ליולדת!" היא מספרת 
כאשר  החלה  היוזמה  "כל  בשמחה, 

תלפני שמונה חודשים, נפתחה  קבו
צה לנשים שרוצות לבשל לאחרות. 
בוואטסאפ  כללית  הודעה  נשלחה 

של המושב, ומיד הצטרפתי! 
הודעה  מקבלות  אנחנו  "בגדול, 

הקבו של  והיוזמת  )מנהלת  תמסיוון 
הבייתה  מגיעה  היולדת  כאשר  צה(, 
מבית החולים. סיוון שולחת לנו את 
עצמה  את  משבצת  אחת  וכל  הלו"ז 

מתי שהיא רוצה. 
מאכ להכין  נוהגת  אישית  ת"אני 

לדוגמא:  בבית.  למצב  בהתאם  לים 
מרשה  אני  ראשון  בילד  מדובר  אם 

מיזם סירי 
לידה

אחרי לידה הגוף רוצה לאזן 
ולצבור  הורמונלית  עצמו  את 
בכדי  ואיכותית,  רבה  אנרגיה 
של  תקין  תיפקוד  על  לשמור 
עייפות,  של  תופעות  האם. 
רגישות יתר - גופנית ונפשית, 

והמ לחלוטין  נורמליות  תהן 
מנחם,  ככלי   לשמש  יכול  זון 

משמח ומחזק.
ברחבי  השבטיות  בתרבויות 
לידה  לאחר  אישה   - הגלובוס 

במ חלק  לקחת  אמורה  תאינה 
אלא  והפרנסה,  הבית  טלות 

תבמינימום האפשרי. אישה שמ
חלשה  היא  מלידה  תאוששת 
לפעמים אף כואבת ולרוב היא 
ונחה.  הנולד  הרך  את  מניקה 
שבט  מתנהל  היולדת  סביב 
בנות   – משפחה  מבני  נשים, 
השבט וכמובן הקהילה הקרובה. 
לחברה,  לה  דואג  הנשים  שבט 
לתחזוקת הבית ולטיפול בשאר 
ילדיה )אם יש( וכמובן - נשות 

תהשבט דואגות גם לאוכל מבו
ומשפחתה,  היולדת  עבור  של 
לידה".  "כיבוד  שנקרא  מה 

בטי ההפוגה  לתזונה,  תמעבר 
לאישה  ומסירתו  בתינוק  פול 

מת שהיולדת  בעוד  תמיומנת, 
פנית לחיזוק עצמי, משתחררת 

תממתחים, מה שנותן פתח לשי
חה ולהקלה.

כש לפני  העירוני,  תבמגזר 
בפייסבוק  נפתחה  שנים  לוש 
ביוזמתה  ל�דה"  "ס�ר�  קבוצת 
המיזם  ומאז  ה�רש  ע�ד�ת  של 
מית צבר  מאז  ומתרחב.  ההולך 

קבוצות  וכמה  כמה  לעצמו  זם 
פייסבוק בכל רחבי הארץ. כיום 
ישנן 67 קבוצות ברחבי הארץ 
מצפון  אביב(,  בתל   14 )מתוכן 

ועד דרום.
כך  גדלה  שההיענות  ככל 
של  ההיענות  יכולת  גדלה 
קבוצות  ישנן  וכיום  הקהילה, 
מציעות  המתנדבות  שבהן 
סידורים  לעשות  או  לכבס 
עבור היולדת, הרצאות על אח 
כושר  אימוני  במשפחה,  נוסף 
מה   - ליולדות  יוגה  ליולדת, 

לא בעצם...
"קו  את  תשתפו  אם  נשמח 
שקות במה  והקוראים   " בלמוש

בכפר  או  במושב  אצלכם  רה 
בנושא זה.

ליולדות  נותן  זה  המוכן,  שהאוכל 
קצת זמן לעצמן.

מאד  ליולדת  הראשון  "החודש 
תקשה," מציינת סיוון "וכאן יש תמי

היו  אנשים  בעבר,  הלידה.  אחרי  כה 
חיים בקהילות והסבתות מהבניין היו 
לא  כבר  זה  כיום  ליולדת.  דואגות 

ככה. לכן צריך את זה, לחדש את זה 
תבעיקר עבור נשים שילדו אשר זקו

קות לתחושת קהילתיות." 

כמה זמן היית רוצה שזה ימשך?

מאמינה  אני  הזמן!  "כל  ס�וון: 
שיוזמה כזאת יכולה להמשך שנים 

רבות. זכור לי ששמעתי על המנהג 
הזה עוד שהייתי ילדה, ואני בטוחה 
קהילתית  עזרה  הייתה  גם  שפעם 
רשמי,  היה  לא  זה  אולי  ליולדות. 
שבישלו  נשים  שהיו  בוודאי  אבל 
שבטיות  מעין   - אחרות  ליולדות 

שלצערי עברה מהעולם." 

סיון זסלבסקי אליהו: "אני מאמינה שיוזמה כזאת יכולה להמשך שנים רבות. 
זכור לי ששמעתי על המנהג הזה עוד שהייתי ילדה, ואני בטוחה שפעם גם 
הייתה עזרה קהילתית ליולדות. אולי זה לא היה רשמי, אבל בוודאי שהיו 

נשים שבישלו ליולדות - מעין שבטיות שלצערי עברה מהעולם"

לעצמי להכין אוכל לבעל עם חריף 
יותר  יש  וכדומה. אם  קוצ'יני  אוכל 
ילדים בבית, אני שולחת שוקולדים, 

לא גם  שיתאימו  ודברים  תממתקים 
חים. אני משתדלת שהאוכל יתאים 
לגופה של היולדת ויחזק אותה. לכן 
אני מכינה מאכלים, כמו: עוף, דגים 

תזונ ערכים  שמכילים  תומאכלים 
תיים כמו פשטידות רכות וכדומה. 

אני  קוצ'ינית  יולדת  זאת  "אם 
משתדלת להכין מאכל מסורתי ומה 

שאפשר כדי לגרום לה להרגיש 

אסתר נחמיה: "אם 
מדובר בילד ראשון אני 

מרשה לעצמי להכין 
אוכל לבעל עם חריף 
אוכל קוצ'יני וכדומה. 

אם יש יותר ילדים 
בבית, אני שולחת 
ממתקים ודברים 

שיתאימו גם לאחים. 
אני משתדלת שהאוכל 

יתאים לגוף היולדת 
ויחזק אותה. לכן 

אני מכינה מאכלים, 
כמו: עוף, דגים 

ומאכלים שמכילים 
ערכים תזונתיים, 

כמו פשטידות רכות 
וכדומה"

המתכון של אסתר:

קציצות עוף עם עשבי תיבול
מצרכים: 

לוקחים בשר עוף טחון ומערבבים אותו עם עשבי תיבול קצוצים 
דק, כגון: שמיר, כוסברה, פטרוזיליה, עלי קארי, עלי נענע, כרפס, 

סבצל ירוק ובצל יבש. לתערובת הבשר ועשבי התיבול מוסיפים פתי
תי קוואקר וביצה ומתבלים איך שאוהבים. 

אופן הכנה: 

סבסיר רחב מטגנים בצל - מוסיפים רסק עגבניות, עגבניות מרו
ססקות ותבלינים. אז מביאים לרתיחה ולאחר מכן מכניסים את הק

45 דקות. אל הסיר אפשר  ציצות ומבשלים על אש נמוכה למשך 
להוסיף גרגירי אפונה. 

בתיאבון! 

אסתר נחמיה במטבח. "פעם הקהילה הייתה קטנה וכולם היו דואגים לכולם"

סיון וילדה - "מעין שבטיות שלצערי 
עברה מהעולם"

תבשיל ליולדת 
של אסתר 

נחמיה
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סירי לידה

"ארוחות שהיו כמו אור בשבילי" - עדי לב יוסף
עד� לב �וסף, )30( נשואה לשקד 
ותשע,  השנה  בת  נעמ�  של  ואמא 
מספרת כיצד גם היא הפכה לחלק 
עדי  המאכילות.  הנשים  מקבוצת 
סירי  לקבל  לה  יצא  כי  מסבירה, 
בישוב  שהתגוררה  בזמן  אוכל 
ספיר שבערבה התיכונה, שם עבדה 
במועצה  נוער  מחלקת  את  וניהלה 

תהאזורית ואף ילדה את הילד הרא
שון שלה. 

:עדי מסבירה, כי "המנהג של בית
שול ליולדת ידוע במגוון רחב של 

תמושבים בערבה. כאשר הבנתי שה
פרויקט מתחיל גם בנבטים - מאד 
זה  את  שהכרתי  משום   - שמחתי 
בו התגוררתי לאחר  ממושב ספיר, 

הצבא.

מאד  לידה  הייתה  אישית  "לי 
הגיעו  הביתה  וכשהגעתי  קשה 
נשים עם אוכל וארוחות צהרים, זה 
הללו  הצהרים  ארוחות  עזר.  ממש 
היום.  באמצע  אור  כמו  עבורי  היו 
חולין  השיחת  וגם  מדהים!  היה  זה 

תהזאת עם מי שהביאה לי אוכל עו
דדה אותי מאוד. מי שהביאה לי את 
זה  הלב.  מכול  זאת  עשתה  האוכל 
לא כמו חתונה שאת הולכת מביאה 
כאן  יש  לך.  כך מביאים  ואחר  צ'ק 
כי  מאד.  ואכפתית  נקייה  נתינה 
לכי תדעי מתי תהיה הלידה הבאה 
לקבל משהו  צפייה  כאן  אין  שלי?! 

בחזרה - זה נטו מהלב." 
ה ם  חדש� ם?  קשר� ם  לגב�  ומה 

נוצר� ם בעקבות הפרו�קט הזה?

"קודם כול זאת פלטפורמה נשית 
שנותנת  קבוצה  יש  המושב.  של 
ונותנת  אותך  שמלווה  כוח  הרבה 
הרגשה שאת לא לבד. מתחיל קשר 

אודות תאריכים, מאכ הנשים  תבין 
ביננו  הקשרים  ובכך  וכדומה,  לים 

מתחילים להיווצר." 
"בעבר, עד לפני 15 שנים הייתה 

בעשור  אבל  בנבטים,  חזקה  קהילה 
תהאחרון זה קצת התמסמס. לכן בש

לוש השנים האחרונות אנחנו בונים 
תאת הקהילה מחדש. קבוצת 'בישלו
תלה' היא אחת מהפעולות שאנו מב

צעים כדי לחבר בין אנשים, בין אם 
הם הגיעו למושב לפני שנה לבין אם 

הם הגיעו למקום לפני 10 שנים."

אנחנו  הבישולים,  לאחר  טוב. 
אליה  באות  היולדת,  עם  מתאמות 

באמ המאכלים.  את  לה  תומעניקות 
יכולה  היולדת   - הבישולים  צעות 

להוריד מעצמה את עול הבישול.
ת"יש לי כעת משלוח ליולדת חר

מתאימה  לא  שלי  שהכשרות  דית 
אני  אז  לה.  זקוקה  שהיא  לכשרות 
מכינה מתנה לילדים שלה, כדי שגם 
אני שולחת  נחמד.  יקבלו משהו  הם 
מתנה במקום סיר אוכל. זה לא תמיד 
עוגה  להיות  יכול  זה   - בישול  רק 

קנויה, ממתקים ואפילו ציוד שצריך. 
הכול כדי להקל על היולדת."

וא�ך זה תור ם מבח�נה חברת�ת? 
אנחנו  מגבש!  מאד  "זה  נחמ�ה: 
שהכול  בודקות  ליולדת,  מגיעות 
צריכה  היא  אם  שואלת  אני  בסדר, 
משהו נוסף וכך אנחנו גם מתגבשות 
כקבוצה. התגובות שאני מקבלת הן 
ממש 'וואו!' הייתה יולדת עם הלידה 
כי  התרגשה  שמאד  שלה,  בראשונה 
הכנתי לה מה שצריך לפי מתכונים 

של סירי לידה." 

עדי לב יוסף: מי שהביאה לי את האוכל עשתה 
זאת מכול הלב. זה לא כמו חתונה שאת הולכת 
מביאה צ'ק ואחר כך מביאים לך. יש כאן נתינה 
נקייה ואכפתית מאד. כי לכי תדעי מתי תהיה 

הלידה הבאה שלי?! אין כאן צפייה לקבל 
משהו בחזרה - זה נטו מהלב"

דג מרוקאי של עדי לב יוסף

עדי לב יוסף. "פלטפורמה נשית של המושב"

קציצות עוף של אסתר - עם עשבי תיבול
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המתכון של עדי: 

דג מרוקאי של מאמות! 
מרוקאי  לדג  מתכון  "הנה  עדי: 
האימהות  מאחת  להכין  שלמדתי 

פה בישוב נבטים. 
"לפני הכול, יש להוציא מהדג את 
עם  במסננת  אותו  ולשים  הריח 
דקות,   40 למשך  ולימון,  גס  מלח 

עד שעה. 
"בזמן שהדג ממתין ומגיר נוזלים, 
אותן  לטגן  עגבניות,  לחתוך  יש 
בשמן ועליהן יש לשים את הדגים. 
גם  לתבשיל  להוסיף  חשוב  "כעת 
גזר אדום ולהוסיף שיני שום בזמן 
שמתבלים במלח, פלפל, פפריקה, 

סכורכום על פי הטעם. לאחר התי

יש "לסגור" את התבשיל עם  בול 
מים חמים. 

"עכשיו יש ל'הבריש' את הדג עם 
זי ידי  על  הרוטב  של  סהטעמים 

בעזרת  המחבת,  בתוך  הדגים  גוג 
אוהבת  אני  התבשיל  גבי  על  כף. 

סלהוסיף חצאי עגבניות, גרגירי חו
שאני  תוך  קצוצה,  וכוסברה  מוס 

סמביאה את התבשיל לרתיחה ומ
הדגים  את  קטנה  אש  על  בשלת 

בערך כשעה." 
בתיאבון! 



הסדרת סוגיית
התכנון והבנייה
במרחב הכפרי

החקלאות
תחזור להיות ערך ציוני

נחוקק את חוק החקלאות

חידוש התשתיות
במרחב הכפרי

לעידוד דור ההמשך

ניאבק בהקטנת
פערי תיווך למען 
הורדת יוקר המזון

הכשרת קרקעות
לחקלאים צעירים

הגברת פעילות 
המשטרה לטיפול 
בפשיעה חקלאית 

הורדת והאחדת
מחירי המים

התיישבות
עובדת

פתרון תשבץ מס' 3
מאוזן:

1. . מסלולים = מס-לולים; 6. סרטן 7. שפיפון = שפ-יפו-נ; 9. פגסוס = פ-גסוס; 
10. הנהון = הנה-ונ; 11. קמן = ק-מנ; 12. סיבית = סי-בית; 14. זרזיף = זר-זיפ; 

17. סטירמן = סטי-רמן; 18. עמוס; 19. שעה טובה
מאונך:

1. מאטיס = מ"א-טיס; 2. לופטהנזה = הזנ-הטפול )בחזרה(; 3. מרפאה = מר-
פאה; 4. גינון = ג'י-נונ; 5. מסוף =מ-סוף; 8. עסקת המאה = תוכנית טראמפ; 12. 

ספסור = ספ-סור; 13. בריוש = בר-יו"ש; 15. זימרה = זימ-רה; 16. פרסה;

מאוזן:
ראו 15 מאונך  .1

מושב במשרד )4(  .6
גהר במדבר במרכז הקניות )6(  .7

מקום מגוריו על הכנרת )5(  .9
מה ששותים יורם וטלי )5(  .10

מרכז הצחה בשובה )3(  .11
חכמים בחוזה )5(  .12

יקח חלק בפגישת תפרנים )5(  .14
המנהיג יצא כך שדמותו היתה לצצ  .17

חוק )6(
התרנגול מעיין )4(  .18

בגוש עציון פרשה להתבטל )3, 4(  .19

מאונך:
עשה שימוש בשושנה בתוספת )5(  .1

סופר, חלבן בהתיישבות )3, 5(  .2
משחק ביישוב )5(  .3
מחמם למיטה )5(  .4

נשמע ודאי אולם ... )4(  .5
בית כפול בעמק האלה )3, 5(  .8

בני "הלך" בערבוביה )5(  .12
בראש הארגון בבקעה )5(  .13

עם 1 מאוזן: ארגון כסאות מוסיקליים   .15
)7 ,5(

המושב שוקע מלמטה )4(  16

תשבץ היגיון מס' 4
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

23 ||    12.9.2019



בערכאות
עו"ד איתן מימוני

דוקטרינת קיפוח המיעוט 
באגודה שיתופית

התובעים הם חברי אגודה שיתופית "נתיבי הנגב", המאגדת מובילים של תוצרת חקלאית, כאשר הנתבעת היא הנהלת 
האגודה עצמה # לטענת התובעים הנהלת האגודה מקפחת אותם בחלוקת הרווחים משום שאינם בעלי משאיות

ר  ב ו ד מ
שיתו תבאוגדה 

שהוקמה  פית 
במטרה להגדיל 
רווחיהם  את 
חבריה  של 
 . ת ו ל ב ו ה מ
כוללת  האגודה 
בעלי  הם   14 שמתוכם  חברים,   20
אינם,  הנותרים  והששה  משאיות 

תכאשר ועד ההנהלה של האגודה מו
רכב מחמישה חברים בעלי משאיות. 
מנכסים  מגיעים  האגודה  רווחי 
וכן  משכירה,  היא  אותם  בבעלותה 
עבור  גובה  שהיא  תיווך  מעמלת 
התיווך בין המובילים לבין המשקים 
החקלאים, המבקשים שירותי הובלה. 

המובי התיווך משלמים  תאת עמלת 
תלים לאגודה עפ"י תעריפים שנקב

חבר  מוביל שהינו  עו מראש, שהם, 
בשיעור  עמלה  נדרש לשלם  אגודה 
מות בעוד  העסקה,  משווי    7%  של

ביל שאינו חבר אגודה משלם 11%. 
כמו כן, כיום תחום תיווך ההובלות 
כאשר  גירעוני,  תחום  הינו  באגודה 
על  מכסה  הנכסים  השכרת  תחום 

הפסדי התיווך.
משאיות,  בעלי  שאינם  התובעים 
אותם  מקפחת  האגודה  כי  טוענים 
רווחיה בשל היותם מיעוט  בחלוקת 
מתבטא  הקיפוח  לטענתם  באגודה, 

ההוב של  הנמוכה  התיווך  תבעמלת 
לות, אותם נדרשים לשלם החברים 
את  משקפת  אינה  אשר  המובילים, 
עלות התיווך בפועל. כתוצאה מכך, 
מובילים,  שאינם  החברים  נפגעים 
בהובלות  עוסקים  אינם  מחד  שכן 

תואינם נהנים מהעמלה המוזלת שמ
רווחי האגו ומאידך,  תציאה האגודה 

דה האחרים הולכים לכיסוי עלויות 
התיווך, הניתן במחיר הפסד לחברי 

האגודה המובילים.
עפ"י  כי  התובעים  הוסיפו  עוד 
באופן  מוכחות  כאשר  הפסיקה, 
של  לקיומו  מיעוט  טענת  לכאורי 
קיפוח - נטל ההוכחה כי לא מדובר 

בקיפוח מוטל על הנתבעת.
את  שקובע  מי  כי  טענו,  כן  כמו 
גובה העמלה הם חברי הנהלה, אשר 

מחב כולו  מורכב  הוא  שצוין,  תכפי 
רים מובילים. ולפיכך הרי שיש להם 
נמוכה  עמלה  לגבות  ישיר  אינטרס 
מחברים מובילים, באופן העולה כדי 
טענותיהם,  בשלהי  עניינים.  ניגוד 
תקנון  עפ"י  כי  התובעים,  טענו 

האגודה מטרת העל של האגודה היא 
שיפור מצבם הכלכלי של כלל חברי 
בסכום  השוויון  אי  כן  על  האגודה, 

במט ישירה  פגיעה  מהווה  תהעמלה 
רותיה.

מנגד טענה האגודה, כי במסגרת 
טענת הקיפוח על ביהמ"ש לבחון - 
של  לגיטימיות  ציפיות  נפגעו  האם 

תחברי האגודה. לטענתם הציפיה הל
4 לפת  גיטימית מתבססת על סעיף

המורה  השיתופיות,  האגודות  קודת 
על עקרונות השיתוף, כאשר הדגש 
הקשר  ולא  האישי  הקשר  על  הוא 

תהרכושי, זאת בניגוד לטענת התוב
עים הטוענים כי מטרת האגודה הוא 

להשיא את רווחי חבריה. 
כי  האגודה  טענה  מכך,  למעלה 

חלו על  מורה  אינו  האגודה  תתקנון 
קת רווחים. כמו כן, גם נכסי האגודה 

תהמושכרים אינם נועדו במטרה לה
תשיא רווחים, אלא לדאוג למתן שי

לכך  כראיה  האגודה,  לחברי  רותים 
הדלק  תחנת  את  האגודה  הראתה 
שכיום מופעלת ע"י מפעיל חיצוני, 

תאך מטרתה נשארה לספק דלק למו
בילים באגודה. 

גם  כי  האגודה,  טוענת  לחלופין 
הטענה  את  יקבל  וביהמ"ש  במקרה 
רווחיה  את  מחלקת  אינה  היא  כי 
קיפוח,  זה  אין  הרי   - שווה  באופן 

תמשום שניתן לחלק את רווחי האגו
תדה ביחס להשתתפות החברים בעס
קיה, ואין הדבר עולה לכדי קיפוח.

דיון והכרעה
ביהמ"ש  מבהיר  דבריו  בפתח 
במקרה  הנורמטיבית  המסגרת  את 

אומ הקיפוח  דוקטרינת  תהנידון, 
האגודות  לדיני  החברות  מדיני  צה 
השיתופיות, ברם, יש לזכור כי דיני 
באופיין  שונות  שיתופיות  אגודות 

בדוק לדון  יש  וכי  חברות,  תמדיני 
לנסי ובהתאם  בזהירות,  זו  תטרינה 

בות העניין לאור עקרונות האגודות 
השיתופיות. 

ביהמ"ש מגדיר, כי קיפוח המיעוט 
משא של  הוגנת  בלתי  חלוקה  תהוא 

שוויונית  לא  וחלוקה  התאגיד  בי 
הל בציפיות  פגיעה  תוך  תברווחיו, 

ביהמ"ש  המיעוט.  של  גיטימיות 
מקבל את עמדת התובעים, כי מרגע 
 - לכאורי  קיפוח  קיים  כי  שהוכיחו 

נטל ההוכחה מועבר לנתבעת.
לא  האגודה  כי  קובע  ביהמ"ש 
עמלת  גובה  את  שקבעה  הוכיחה 
שקילת  תוך  המופחתת,  התיווך 
משכך,  והוגנים.  עניינים  שיקולים 
האגודה לא עמדה בנטל להוכיח כי 
ביהמ"ש  המיעוט.  את  אינה מקפחת 

פגעה  האגודה  כי  לקבוע,  מוסיף 
בציפיות הלגיטימיות של התובעים 
בצורה  תעשה  הרווחים  שחלוקת 

שווה בין החברים. 
תקנון  כי  ביהמ"ש,  קבע  כן  כמו 
האגודה אינו מחייב את חבריו להיות 

ביהמ"ש  דוחה  בכך  מובילים. 
את טענת האגודה, כי מטרתה 

תהעיקרית היא להקל על המו
תבילים ומקבל את טענת התו

בעים, כי מטרת האגודה היא 
מס הוא  רווחיה.  את  תלהשיא 

ביר כי גם אם פעולת ההובלה 
חשובה  מטרה  להיות  הפכה 
עדיין  השנים,  במשך  באגודה 

תאינה עולה על המטרה העיק
רית שהיא המטרה הכלכלית. 
הרווחים  חלוקת  לעניין 

בתק כי  ביהמ"ש,  תקובע 
חייבת  האגודה  כי  נקבע  נון 
רווחיה  מכלל  רבע  להעביר 
לקרן שמורה, מכאן שהאגודה 
שלושת  את  לחלק  רשאית 
רווחיה  של  האחרים  הרבעים 
ובלבד  בכך  תחפוץ  לחבריה 
שאם תחליט לחלקם - עליה 
שוויוני  באופן  זו  לעשות 

שאינו מפלה חברים.
לעניין גביית הכספים עבור 
כי  ביהמ"ש  קבע  השירותים, 
לגבות  מחויבת  אינה  האגודה 
הכלליים  השירותים  עבור  כספים 
שהיא מספקת, כגון שירותי משרד. 
לגבות  האגודה  על  זאת,  לעומת 
עלות  עבור  מלאים  כסף  סכומי 
השירותים אותם היא מעניקה באופן 

פרטני לחברים. 

סיכום
את  להשיב  יש  כי  פוסק  ביהמ"ש 
גובה עמלת התיווך לחברי האגודה 
בטרם  שהיה  )כפי  המקורי  לגובהה 
החלטת הוועד להורידה( העומד על 
10%. כמו כן, התיר ביהמ"ש לאגודה 
בתנאי  העמלות,  מחירי  את  לשנות 
שהדבר יעשה תוך חישוב שקוף של 

תהעלויות, המעיד כי העמלה שמשו
מכסה  המובילים  החברים  ע"י  למת 

את עלויות התיווך. 
את  מקבל  ביהמ"ש  האמור,  לאור 
את  ומחייב  חלקי  באופן  התביעה 
בסך  הוצאות  בתשלום  הנתבעת 

.₪ 10,000

 ,2019 ב�ול�  ב-29  נ�תן 
שבע,  בבאר  המחוז�  בב�המ"ש 
לפנ� השופט עמ�ת כהן. תא )ב"ש( 
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לעניין חלוקת הרווחים 
קובע ביהמ"ש, כי 
בתקנון נקבע כי 

האגודה חייבת להעביר 
רבע מכלל רווחיה 

לקרן שמורה, מכאן 
שהאגודה רשאית 
לחלק את שלושת 
הרבעים האחרים 

של רווחיה לחבריה 
תחפוץ בכך ובלבד 

שאם תחליט לחלקם - 
עליה לעשות זו באופן 
שוויוני שאינו מפלה 

חברים

הובלה חקלאית )צילום אילוסטרציה(



 יורם טביבי 052-2773132 |  יעקב קניאל 054-4557780
 Pzilberman@kenes-exhibitions.com  פרמה זילברמן - מנהלת התערוכה

מעיין חרודכנס

31-30 באוקטובר 2019

תערוכה מקצועית
למעלה מ-120 חברות הבטיחו 
השתתפותן ותצגנה את מיטב 

החידושים והטכנולוגיות

קהל מבקרים ומשתתפי 
הכנסים 

למעלה מ-8000 מבקרים ומשתתפים 
בכנסים המקצועיים צפויים במהלך 

שני ימי הכנס והתערוכה

כנסים מקצועיים עם 
מיטב המומחים 

בנושאי חדשנות ובנושאים 
המשפיעים ביותר על החקלאים 

והמרחב הכפרי כולו:

מושב ראשון - חקלאות מדייקת וחידושים במיכון 
והנדסה חקלאית 

מושב שני -  חדשנות בתחום גננות וענפי הנוי

מושב שלישי - גישות חדשניות בענפי מטעים 
נשירים. במסגרת המושב ידונו מספר נושאים: 

מטעים בעמק, חידושים בממשק גידול נשירים  

הדברה ידידותית בנשירים, תועלות של מאביקים 
שונים במטע, חידושים בטיפוח זני פרי נשירים

מושב רביעי - קנאביס – שימושים רפואיים, הקלת 
תסמינים ושיפור הרווחה

 מושב חמישי – גורל הקרקעות במרחב 
הכפרי והקיבוצי

אל תחמיצו את ההזדמנות – 
הבטיחו השתתפותכם עוד היום

עקב ביקוש 
המציגים 
התערוכה 

תתקיים יומיים

25 ||    12.9.2019



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

אלישבע יטינזון
מומחית לשיווק נדל"ן במושבים 

וישובים בעמק יזרעאל
054-4821588

 | http://buy-it-baemek.co.il :לנכסים נוספים כנסו ל

יקנעם•המושבה - מגרש לבניה 1,250 בטאבו! מיידי 3,000,000 ש"ח	•
מדרך•עוז•- פרטי 150/550 מט', 5 חד', מטופח, גובל בטבע, נוף  	•

2750,000 ש"ח
בית•לחם הגלילית - וילה 150/530 מט', שמורה, אחוזי בניה, מומלץ!!   	•

3880,000ש"ח
יקנעם•המושבה•- נחלה מישורית, מדהימה, נוף שדות העמק, מיידי! 	•

6300,000 ש"ח
תמרת - וילה 280/844 מט', 7 חד', שמורה, נוף, שקט, מדוגמת 	•

3,970,000 ש"ח
כפר•ברוך - נחלה מישורית, נוף, כדאי לראות! 4,600,000 ש"ח, מיידי!•	•
יקנעם•המושבה - וילה 170/1000 מט', נוף, פנימי,שקט, זכויות בניה, 	•

3,800,000 ש"ח
מדרך•עוז - פרטי 226/500 מט',7 חד', מטופח, גובל בטבע,נוף, 	•

3,200,000 ש"ח
כפר•יהושוע - בית 120/1280 מט', מהוון, מישורי, שקט, מרחב, 	•

3,500,000 ש"ח
בית•שערים - נחלה, א' 20 דונם ברצף + 36 דונם ! מניבה, נוף, 	•

6,500,000 ש"ח
אלון•הגליל - מגרש 500 מט' לבנייה מיידית, נוף, מיקום שקט 	•

1,870,000 ש"ח
שדה•יעקב - נחלה, נוף שדות, 18 דונם ברצף! בית 120 מט' כחדש 	•

5,800,000 ש"ח
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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 

למכירה מכסת ביצים כמות 
300000 ביצה, 054-4354775

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

להשכרה. 5 דונם חממה ערוגות 
 אדמת טוף. וכל הציוד הנלווה.

משה כהן טלפון: 052-2882038 
מושב משען. הראשונים 68. חוף 

אשקלון. לא בשבת

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

רוצה 
לפרסם?

שטח זה
יכול להיות 

שלך!
 לפרטים

074-7457405

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

מבנים ניידים
למכירה מכולה שמוסבת לקליניקה + 

גג + דק + מזגן + שירותים + מים חמים 
במחיר גמיש של 15,500 ₪ 

יענקלה 052-2510011

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

א  מתמחה בתחום האגודות השיתופיות 
בדגש על מושבים.

א  ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות, 
בנים ממשיכים, העברת זכויות בירושה 

 ובחיים, הסכמים בין יורשים. 

ניר ברזל 
משרד עו"ד ובוררויות
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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
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XUV 560 

XUV 855M 

HPX 815E

סרן אחורי "חי" 
המאפשר יכולת 
העמסה גבוהה.

49 כ"ס - 89,000 ש“ח
65  כ“ס - 108,000 ש“ח


