פנה כעת פנה כעת

למומחים
למומחים
להסרת
להסרת
פלונטרים
פלונטרים
ראה עמודים 12-13

יום פתוח | רביעי 19:00-13:30 | 19.6.19

סייבר ,משחקי ריגול
ומערכות מידע ניהוליות נפגשים באחוה
אחוה הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם ליום הפתוח להשתתף במשחק ריגול חוויתי ולשמוע
הרצאות מרתקות על סייבר ,ביג דאטה ,ורכב אוטונומי ולקבל פרטים על מגוון מסלולי הלימוד.

ראה עמוד 17

14:00 – 13:30
פרופ׳ מרק לסט | מנהל המרכז האוניברסיטאי למדעי הנתונים באונ' בן גוריוןגידול ג
על מדעי הנתונים ,נתוני עתק ולמידה עמוקה

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית
14:30 – 14:00
מר יוסי שביט |  CISMמנהל יחידת הסייבר מגזר תעשייה משרד להגנת הסביבה
סייבר במערכות  ICS , OTוSCADA-
15:00 – 14:30

ד"ר רונית פוקס | ראש מחלקת אלגוריתמים בחברת הסטארט-אפ Arbe Robotics

רכב אוטונומי -מחלום למציאות

19:00 – 15:00
שם קוד" :אחוה"
משחק ריגול דיגיטלי ברחבי הקמפוס בעזרת אייפדים ואפליקציות מתוחכמות

לגיטימציה/הסדרה?
לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?פיצול?
זכויות
הוספת הוספת
זכויות
בניה?בניה?

המו הממומ
חירחיםם
ל ה סקל רהדסרד ת
ת
קרק ק
עועותת



ניצני העמק
בסיון תשע"ט
הרשה לצוותי'
מס'  13  1086ביוני
בע"מ
אקולוגי
מיכון
 2019
שלנו להתיר
הרשה לצוות שלנו להתיר
לגיטימציה לנחלה וקבלת היתרי בניה (בדיעבד),
לגיטימציה לנחלה וקבלת היתרי בניה (בדיעבד),
שינוי גאומטריית מגרש.
שינוי גאומטריית מגרש.
הגדלתשימושים וגם תב”ע נחלתית לשם הגדלת
הסדרת שימושים וגם תב”ע נחלתית לשם הסדרת
זכויות בניה/פיצול/פל”ח/אחר .
זכויות בניה/פיצול/פל”ח/אחר..
שימוש) .עבורך את עלויות דמי היוון (דמי שימוש).
נעריך
נעריך עבורך את עלויות דמי היוון (דמי
נסדיר את כל פריטי הנחלה.
נסדיר את כל פריטי הנחלה.
גבוהות.ונציג בפני גורמי הגביה על שומות גבוהות.
נערער ונציג בפני גורמי הגביה על שומות נערער
ונחלותונחלות
המובילה למושבים
החברה
.
ד
ועו
.
ד
ועו
.
ד
ועו
החברה המובילה למושבים
ועוד ..ועוד ..ועוד..

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

את הפלונטר עבורך

את הפלונטר עבורך

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.

חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות

ראה עמ' 13

התקשר ל
בתכנוןקבל
חוותים מומחים
מקצועי הכולל אדריכל
בעלת צוות
קוריטיןברב שני
ביבעלת מונ
ביתם ,הל
קוח -
דעת מקצועית
חינם ו
בות!ח ,יועצים ו
ללא ה
החל
תחיי
ושדרהטות
כלכליים
שמאים ,רו”
במושבים,
והובלת תב”עות
ניהולית.רמ”י
העדכניות

התקשר לקבל
הת ביקור בבית
קבלהלקוח -
חוות דעת מקצועית רשיהתקשר לקבל
קשר
חינם ולללא ה
תחייבות! והחל
מת מ
מ מי י ננה
א מ’ י ן 9 ,בא ’ ,נ יב נ י
מלי יציםן  9ה י ס
רשי
04-6228886ה
ה טות רמ”י ה י ס מ
מת ממליצים
 ,04-6227744פקס.
04-6228886
עדכניות טל,04-6227744 .טל.פקס.

מעלות נחמה

www.nachlat-avot.co.il
www.nachlat-avot.co.il

להתאמות נגישות
negishoot@achva.ac.il

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום

למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il
ייתכנו שינויים

חה תחנת רכבת בקרבת המ
כללה
פת
נ

חדש!

קרית מלאכי יואב

ל
כללה
רשו
תכם ,קווי אוטובוס למ

מוד 17

נחמה ריבלין ז"ל ,אשת הנשיא הלכה לעולמה ,אך הטביעה חותם ענק במשפחתה ,בקרב
החברים ואפילו במדינה  #חיי הילדות כמושבניקית ממושב חרות ,השפיעו לאורך כל
שנות חייה על אופייה ואישיותה הייחודית  #חברים מהמושב מספרים ,עמ' 16
החברים מהמושב והריבלינים בביקור בבית הנשיא

יו״ר ועדת הכספים לתושבי מושב מבוא מודיעים" :יהיה לכם פתרון",

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :

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

צאו מהבית
וסעו לשדרה
כפוף לתקנון .עד  ..30.6.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה.
המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .ט.ל.ח.

 36תשלומים שווים ללא ריבית

* 9901

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

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

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

להונאה ל

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

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

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

מידי שנה מזמן אגף חברה וקהילה
בתנועת המושבים את כלל פעילי
התרבות ,הספרייה ,הנוער והקהילה
במושבים ליום "חשיפת אמנים",
שהפך כבר למסורת .החל מהשנה
שעברה הוחלט לקיים את האירוע
בשיתוף התנועה הקיבוצית.
בשבוע שעבר התקיימה בבית
תנועת המושבים הישיבה המקדימה,
בהשתתפות הצוות המארגן משתי
התנועות ,לערב החשיפה שיתקיים
בפורמט המכונ ה  "Bigמרתון מו�פ
עים" .בישיבה השתתפו קובי שמואל,
מנהל אגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים ,יהודה אלטון ,מנהל פורום
אמנים וספרנים בתנועת המושבים,
לירז רם ,מנהלת לשכת אגף חברה
וקהילה בתנועת המושבים ,ריקי רז,
מנהלת תרבות אירועים ותוכן בתנו־
עה הקיבוצית ,יעל רז לחייני ,תרבות
ופיתוח קהילה בתנועה הקיבוצית
וד"ר אילת גלס ,ראשת אגף חברה
קהילה ותרבות בתנועה הקיבוצית.

השביתה הסתיימה
עובדי משרד החקלאות שבו
לעבודה מלאה ,לאחר חידוש
המשא ומתן
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מימין לשמאל :קובי שמואל ,יהודה אלטון ,לירז רם ,ריקי רז ,יעל רז לחייני וד"ר אילת גלס
במסגרת המרתון ,המתקיים פעם להם בבניית תכנית העבודה השנתית
בשנה ,מגיעים כל פעילי התרבות ,במושב  /קיבוץ בתחום התרבות והפ־
הספרייה ,נוער וקהילה ,מנהלי מח־ נאי.
לקות תרבות ופיתוח קהילתי ,מכל
ניסיון השנים שעברו מורה ,כי
המושבים והקיבוצים ,לטעימה משלל המשתתפים נהנים ממפגש עמי־
הופעות והרצאות שמאגד המרתון .תים ,משוחחים בנושאים משותפים
באופן זה הם נחשפים ,תחת קורת גג הנמצאים על סדר היום של הועדות
אחת ובאופן מרוכז ,למגוון מופעים הפעילות ובעיקר בנושא היערכות
והרצאות של מיטב האמנים ,ומתא־ לשנת הפעילות הבאה .באופן זה הם
פשרת להם "טעימה" מכל אחד מהם ,מועשרים בידע ובלימוד מניסיונם
כדי שיוכלו להחליט מי המתאים של האחרים.
ביותר לקהל שוחרי התרבות במושבם
המרתון יתקיים ביום רביעי ,ה־10
או בקיבוצם .הפורמט הזה אף מסייע ביולי ב"צוותא" תל־אביב.

ברית קדושה
"ברית פיקוח" היא אולי
בת  ,85אך צעירה ,חדשנית
ועדכנית מתמיד

5.6.2019

לכבוד
מר שאול מרידור
הממונה על התקציבים
משרד האוצר
שלום רב,
השביתה במשרד החקלאות תו־
פסת אותנו ,החקלאים ,בתקופה
רגישה .בתפוחי אדמה ,בגזר ,בת־
בלינים ,בפרחים ובענפים נוספים,
אנחנו בשיא עונת היצוא  -אלפי
טונות מדי שבוע .חלון היצוא
באירופה מתחיל להיסגר עבורנו,
היבול בשל ,ואורך חיי המדף שלו
מוגבל .כל מה שלא יישלח מיידית

ירד לטמיון .היצוא תלוי בנייר
האישור של השירותים להגנת
הצומח ,שהם כידוע לך חלק מעו־
בדי משרד החקלאות ,וכך השביתה
עוצרת מיידית את היצוא החקלאי
בשיא עונתו.
אנחנו עובדים בצמוד למשרד
החקלאות שנים רבות ,מכירים
ומוקירים את עובדיו ,והפגיעה
המשמעותית בשכר שלהם כואבת
גם לנו .עם זאת ,אנו מבקשים כי
תפעל מיידית מול העובדים כדי
לסיים את השביתה ,כך שיתאפשר
לעובדי הגנת הצומח לחתום על

18

האישורים ,וכך לא יתווספו חקלאי
ישראל למעגל הנפגעים מצעדי
המחאה של העובדים .החקלאים
אינם קשורים לעניין ,ולרוע מזלם
עיתוי השביתה מתנגש בעיתוי
עונת היצוא.
נבקש את טיפולך המהיר מול
העובדים.
בכבוד רב
מאיר יפרח אורן ברנע
ארגון מגדלי ירקות
עותקים :שר החקלאות ופיתוח
הכפר ,אורי אריאל
שר האוצר ,משה כחלון

מעלות נחמה
חברים מספרים על אשת
הנשיא ,נחמה ריבלין ז"ל ,בת
מושב חרות שהלכה לעולמה

הבקר ו

החלב

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

אירוע "ביג מרתון מופעים" ,המשותף לתנועת המושבים ולתנועה
הקיבוצית ,יתקיים השנה בחודש יולי  #במסגרת "המרתון" יכולים
פעילי התרבות במושבים להתרשם ,תחת קורת גג אחת ובאופן מרוכז,
ממגוון אמנים ומרצים ,ולהחליט את מי מהם להזמין  #בשבוע שעבר
התקיימה בבית תנועת המושבים ישיבה מקדימה לקראת האירוע

פגיעה בשכר עובדי משרד החקלאות,
שביתת העובדים ועצירת היצוא החקלאי
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,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
שעניינה
ישראל
ישראל 1265
המושבי,
מועצת מקרקעי לסקטור
מקרקעי
 979של ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים
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ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש
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שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
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נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

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

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

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

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

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

יתו

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

• 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 ,עמוס צימרמן,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר
פלד-עמיעד ,יפעת בן שושן
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
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חדשות

עמוס דה וינטר

יו״ר ועדת הכספים
לתושבי מבוא מודיעים
שביתם נשרף" :יהיה
לכם פתרון"

ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה :חקירת השריפה
נמצאת בשלבים מתקדמים ,מקווים להשלים ולהגיש ממצאים
סופיים תוך שבוע  #שי חג'ג'" :על הממשלה לסייע באופן
בהול לכיסוי עלויות האירוח והתפעול  -ולסייע לרשויות
לאפשר לתושבים ,לחזור במהירות למסלול חיים"
בשבוע שעבר התקיים דיון בוועדת ה�כ
ספים של הכנס ת לבחינת פיצויים לת�ו
שבי מוש ב מבוא מודיעים וקיבוץ הראל ,ש�ב
תיהם עלו באש בשריפה לפני למעלה
משבועיים .בתחילת השבוע אישרה הממשלה
 4.5מיליון שקלים לשיקום היישובים שנפגעו
בשריפות.
ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה
אמר כי חקירת השריפה נמצאת בשלבים מת־
קדמים והוסיף" :אנו מקווים להשלים ולהגיש
ממצאים סופיים תוך שבוע".
שמעון סוסן ,ראש מועצת חבל מודיעין,
אמר כי" :החיים של התושבים לא חיים .יש
בעיות על כל הרצף ,התושבים חוו טראומה
והם נמצאים בתוך סיר לחץ .חשוב שתדעו
שחייבים לסיים את האירוע הזה כמה שיותר
מהר .כל יום עולה רבע מיליון שח .יש לזרז

את הקמת היישוב הזמני".
בני אלירז ,סגן ראש מועצת מטה יהודה,
התייחס לקיבוץ הראל" :נכון לרגע זה אנשים
לא נכנסו לבתים .בהראל  30מבנים מתוכם
 100בתים נשרפו ,כאשר מתוכם  6באופן מ�ו
חלט ועוד  4שצריכים טיפול ושיקום .תודה
לדן להב ולמשרדים .עד לרגע זה לא התחלנו
בפינוי אסבסט .הכניסה ליישוב תלויה בפינוי
חשמל ,אולי רק ביום שני יהיה .יש חשיבות
גדולה להחזיר לקבילה כמה שיותר מהר .מה
שלא קורה מיד  -לא קורה בכלל ומחזיר אותנו
לשריפה בבית מאיר .יש הרשאה להעביר 4.2
מלש"ח מקרן העיזבונות ועד היום לא קיבלנו
את התקציב .אני חייב לתת פתרון לתושבים.
אנחנו חייבים את העזרה של הממשלה".
נציג רשות המיסים אמר ,כי הם ממתינים
לתוצאות החקירה ויפעלו בהתאם .אם מדובר

בית שרוף במושב מבוא מודיעים
בהצתה על רקע לאומני ,רשות המיסים תטפל
בהתאם.
ברכי ספרום ,בת מבוא מודיעים ,סיפרה:
"אנחנו האנשים מאחורי התמונות והסיפורים
שאתם מדברים עליהם .נמחק לנו יישוב שלם.
כל התושבים הם עולים מארצות שונות ,שה־
גיעו למושב מציונות  -ועכשיו אין להם כלום.
אנחנו פה להגיד שזה בלתי נתפס שהמושב לא
קיים ,שהוא נראה כמו אזור מלחמה .לא נשאר
כלום .אבא שלי היה האחרון להתפנות .לקח
רק את הכלב .הוא לא האמין שלא יחזור.
"אנחנו גרים כפליטים מחוסרי כל וזקוקים
לטיפול הוליסטי .עברנו טראומה שאי אפשר
לתאר .פינינו את הילדים במהירות ואין לאן
לחזור .אין לנו משפחה פה ,כולם בארה"ב.
קרה כאן נס שלא נהרג פה אף אחד ואיבדנו
רק רכוש".
חה״כ אלון שוסטר ציין" :גם נס וגם בזכות
עבודה והחלטה מקצועית של הכבאים .צריך
להגיד מילה טובה".
יו"ר הועדה ,חה"כ משה גפני ,אמר" :אנו
נמצאים במצב אבסורדי .אני רוצה להגיד

לכולם שיש לנו סבלנות ולא נעצור .לא לע־
ניין שיש כזה אסון ואין פתרון חוקי  -זה לא
מתקבל על הדעת! לכם יהיה פתרון .אנחנו
מוגבלים מבחינת העיתוי (בחירות) וכולנו סו־
בלים מזה ,אבל לא נרפה .נבקש לשנות את
החקיקה בנושא".
יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המו־
עצה האזורית מרחבים  ,שי חג׳ג׳ ,ציין" :בי�ק
רתי ביישוב וראיתי את הנזק העצום שנגרם.
המועצות האזוריות מטה יהודה ,חבל מודיעין,
שתושביהם פונו ונחל שורק  -המועצה הקו־
לטת ,פעלו במקצועיות ודאגו לפתרון מיידי,
לסיוע לפינוי ושיכון התושבים ,בתנאים לא
פשוטים  -וזה לא מובן מאליו .על הממשלה
לסייע באופן בהול לכיסוי עלויות האירוח
והתפעול  -ולסייע לרשויות לאפשר לתו־
שבים ,לחזור במהירות למסלול חיים ,להקים
אתר קרוונים סמוך ליישוב ובמקביל לטפל
בפתרון קבע".
בדף הפייסבוק שלו כתב חג׳ג׳" :המדהים
הוא שכל היישוב נחרב ,ורק בית הכנסת לא
נפגע".

עובדי משרד החקלאות וההסתדרות שבו
לשולחן המו"מ עם משרד האוצר

 1,800עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הפסיקו למשך יומיים את מתן שירותי המשרד ,נוכח קיצוץ דרמטי של
 80%במכסת השעות הנוספות ובתקציבי הכוננויות שלהם  #בבוקר יום שישי נמסר כי המו"מ בין וועד העובדים
לאוצר חודש ובחודשי יולי ואוגוסט לא יקוצץ שכרם של עובדי משרד החקלאות
עקב הודעת הנהלת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר על
קיצוץ דרמטי ש ל  80%במכסת ה�ש
עות הנוספות המאושרות לעובדים
ובתקציבי הכוננויות ,הוחלט על ידי
הסתדרות עובדי המדינה וארגון
עובדי משרד החקלאות לנקוט
בצעדים ארגוניים ולהיאבק כנגד
הגזירה ,שלה השלכות ישירות על
כושר ההשתכרות של העובדים.
כצעד ראשון חדלו העובדים מכל
פעולותיהם והשירותים שהם נות־
נים בימי רביעי וחמישי שבוע
שעבר ,אך בעקבות חידוש המשא
ומתן שבו ביום שישי לעבודה
מלאה.
השביתה פגעה בעיקר בחקלאי
בקעת הירדן  .סחורה בשווי של�ו
שה מיליון שקל שאמורה הייתה
להישלח לחלקים שונים בעולם
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נתקעה בשדה התעופה ,בגלל שלא
עברה את האישורים המתאימים על
ידי עובדי משרד החקלאות.
בשביתה לקחו חלק כל 1,800
עובדי משרד החקלאות ופיתוח
הכפר על כלל יחידותיו :השירותים
הווטרינריים ,הגנת הצומח ,יחידת
הפיצו"ח (פיקוח על הצומח והחי),
מכון וולקני ועוד .במסגרת העיצו־
מים לא יינתנו בין היתר השירותים
הבאים :יבוא/יצוא של תוצרת חק־
לאית צמחית ,ניפוק רישיונות יבוא
של תוצרת חקלאית ,כניסה/יציאה
של מוצרים מן החי לישראל וממנה,
ניפוק רישיונות דיג ועוד.
יודגש כי על מנת למנוע גרימת
צער בעלי חיים ,פנה ועד העובדים
של המשרד אל ההנהלה בהתראה
מראש על מנת לנקוט באמצעים
המתאימים.

חשוב לציין שחלק נכבד מעובדי
המדינה אכן רשומים כמקבלי שכר
מינימום ,אלא שמדובר בשכר בסי־
סי בלבד ,בעוד משכורתם החודשית
יותר גבוהה בשל שעות נוספות,
ובמקרים מסוימים אף כפולה ומ־
שולשת משכר המינימום.
"לא ייתכן שמשרד האוצר והנה־
לת המשרד ימשיכו לפגוע בעובדים
המסורים של משרד החקלאות",
אומרים העובדים" .אנחנו מתמו־
דדים עם עומס גובר והולך כתוצאה
מקיצוצים בתקני העסקה ורכבים
ונאלצים לעשות עבודה של שלו־
שה עובדים כך שהפגיעה בציבור
הישראלי ובפרט בציבור החקלאים
עלולה להגיע למצב קריטי .אנו לא
מעוניינים להגיע למצב קיצוני מול
האוצר והמשרד ,אך אם הקיצוץ יצא
לפועל אנו נביע מחאה בכל דרך

חוקית אפשרית ,כולל אפשרות של
השבתת המשרד".
יו"ר ועד עובדי משרד החקלאות,
אייל לוי ,מסר" :אנו יוצאים למאבק
על הפרנסה שלנו ושל משפחותינו,
אשר נגזלת מאיתנו בצורה חד-
צדדית .לא נסכים להתנהלות הפו־
גענית הזאת ,במיוחד נוכח העובדה
שרוב עובדי המשרד משתכרים
שכר מינימום".
ממשרד האוצר נמסר בתגובה:
"לפי החלטת הממשלה מינואר
 2018חלה הפחתה בהיקף השעות
הנוספות של כלל עובדי המדינה,
בכללם עובדי משרד החקלאות.
משרד האוצר קיים דיונים רבים עם
הנהלת משרד החקלאות בניסיונות
להביא לפתרונות יצירתיים לטובת
העובדים .לצערנו ,המשרד בחר
שלא להגיע לפשרות ובכך הביא

לשביתה הפוגעת בכלל האזרחים,
כמו גם גורמת לצער בעלי חיים
שלא לצורך".
ביום שישי בבוקר הודיע משרד
החקלאות כי הסתדרות העובדים
הכללית ואיל לוי ,יו״ר ועד עובדי
משרד החקלאות הודיעו ,כי "מא־
מצי המו"מ נמשכו אל תוך הלילה
ולשמחתנו חלה התקדמות משמ־
עותית .צוותי המו"מ של הסתדרות
העובדים הכללית ונציגי הממשלה
החליטו בליל חמישי כי בחודשיים
הבאים יולי ואוגוסט לא יקוצץ
שכרם של עובדי משרד החקלאות.
במקביל ,הצדדים נכנסו למשא
ומתן מואץ בכוונה לסכמו במהלך
שבוע הבא .לאור ההבנות ,עובדי
משרד החקלאות משהים את השבי־
תה וחוזרים לעבודה סדירה מהשעה
 06:00בבוקר".

C FORCE 520 L – CF MOTO
טרקטורונ

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי

אולמ תצוגה ראשי ,רח' ה דנה  6תל אביב ואצל המפיצימ המורשימ.
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אוטובוס תלמידים החליק
לתעלה בצד הדרך  -חגורות
הבטיחות הצילו חיים!

חדשות

עמוס דה וינטר

אלפים השתתפו בטקסי
שבועות ביישובי הגלבוע

האלפים שהגיעו נהנו מהצגת תנובת הענפים החקלאיים ,תצוגת כלים
חקלאיים והישגי התעשייה ,דוכני מזון וריקודים
חברי הקיבוצים והמושבים בג�ל
בוע ,בני משפחתם ,ומאות אור־
חים רבים הגיעו לחגוג את טקסי הבאת
הביכורים על פי מיטב המסורת החק־
לאית של המרחב הכפרי .האלפים שה־
גיעו נהנו מהצגת תנובת הענפים החק־
לאיים ,תצוגת כלים חקלאיים והישגי
התעשייה ,דוכני מזון וריקודים.
הצגת התינוקות שנולדו בגלבוע
בשנה החולפת "גונבת את ההצגה"
מידי שנה .לקול מצהלות הקהל עולים
ההורים על הבמה והציגו בגאווה רבה
את התינוקות תוך ריקוד חינני ...גם
בביה"ס היסודיים בגלבוע ,ציינו את
החג ע"פ המסורת ההתיישבותית .מאות
תלמידים יצאו במחולות ,נשאו ביכו־
רים וזימרו בטקסים קהילתיים.
ראש המועצה ,עובד נור ,אמר" :החג
הזה הוא חג החקלאות ,ומהווה הזדמנות
עבור כולנו להודות לחקלאים ,ולהת־
חייב לפעילות שיש בה בכדי לשנות
את המדיניות הנוכחית ,למדיניות תו־

חגיגות חג שבועות בגלבוע .מציגים את התינוקות בריקוד

מכת ומצמיחה .בראש הדברים עומד
קידום חקיקת חוק יסוד החקלאות,
בדומה לקיים במדינות מתקדמות .יהיה
זה מהלך עומק ראשוני שיסדיר את
עקרונות החקלאות הבסיסים בישראל,
ויגן על החקלאות ועל החקלאים".
מוא"ז הגלבוע מהווה כבית חם לפ־

עילויות אקסטרים ולספורט אתגרי,
ואלפי האורחים שהגיעו לגלבוע "ני־
צלו" את הגעתם לאזור ולקחו חלק
בשפע הפעילויות ,סדנאות ואטרקציות
הגלומים בהרי הגלבוע ,במעיין חרוד
ובשמורת הטבע של הנחלים יששכר,
תבור ונחל חרוד.

כ 13-תלמידים מחוף הכרמל פונו במצב קל
לביה"ח רמב"ם שבחיפה  #כולם שוחררו לביתם
תוך כשעתיים ,לאחר בדיקה רפואית מקיפה
ביום רביעי שעבר
החליק אוטובוס
תלמידים צהוב ש ל המ�ו
עצה האזורית חוף הכרפ
מל לתעלה בצד הדרך,
סמוך לצומת ניר עציון,
על כביש  ,4ליד עין
כרמל .נהג האוטובוס
סטה ממסלולו (ככל הנ־
ראה בשל אירוע לבבי)
והחליק לתעלה שבצד אוטובוס התלמידים של חוף הכרמל שהתדרדר לתעלה
הדרך ,כשעל האוטובוס היו עשרות תלמידים בגילאי ביה"ס יסודי .כ13-
תלמידים פונו במצב קל לביה"ח רמב"ם שבחיפה וכולם שוחררו ליבתם תוך
כשעתיים ולאחר בדיקה רפואית מקיפה.
רס"ר עידן בראון ,מכיבוי והצלה סיפר ,כי" :התאונה יכלה להסתיים באופן
חמור בהרבה .האוטובוס הסיע ילדים בגילאי ביה"ס היסודי אך למרבה המזל
כולם הצליחו לצאת ללא פגיעות משמעותיות ולא נלכדו .את נהג האוטובוס
שהיה לכוד ,בתום הערכת מצב ,חילצנו דרך השמשה הקדמית והוא פונה
לקבלת טיפול רפואי".
כלל הצוותים פעלו בשטח ותפעלו בצורה מקצועית את אירוע הפינוי
של התלמידים לבית החולים וליווי וקליטת התלמידים שלא פונו לביה"ס
כרמל וים .המועצה מסייעת בצוותים מקצועיים ובליווי הילדים ע"י המחלקה
לשירותים חברתיים קהילתיים ואגף החינוך .בתוך כך ,במועצה מציינים ,כי
הודות לכך שכל התלמידים היו חגורים ,האירוע הסתיים בצורה זו" .אנו מב־
קשים מכל ההורים דאגו לדבר עם הילדים והסבירו להם על חשיבות חגורת
הבטיחות בעת נסיעה  -מדובר בחגירה מצילת חיים!"

משתלת  -בוקסר
את לרנר בע״מ
פרדס בוקסר  -מושב בני דרום
(בפיקוח הגנת הצומח)

• שתילי אבוקדו  -קיץ • 2019-2020
• שתילי הדרים •
• שתילי זית •
המשרד :הרצל  ,208רחובות
הזמנות :שרית  • 050-2119920יאיר  | 050-5335590פקס08-9470561 :
כתובת מיילboxeretlerner@outlook.com :
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יזמות קנאביס רפואי
2019
יום ג׳ 9.7.19

האירוע השנתי

למושבים ולקיבוצים

AVENU

מנחה :חיים חבלין מנהל תחום חקלאות בתנועה הקיבוצית
צילום :ינאי יחיאל

יובל לנדשפט
ראש היק"ר

(היח׳ לקנאביס רפואי)

מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים

ניר מאיר

מזכ״ל התנועה הקיבוצית

יזמות והפקה:

אהוד ברק

רוה״מ לשעבר ויו"ר קנדוק

עו"ד חגית ויינשטוק
משרד ויינשטוק זהבי

ח״כ תמר זנדברג
יו"ר מרצ

חגי הילמן

יו״ר ( BOLשאיפה לחיים)

חסות ראשית:

הועידה בחסות:

מחיר השתתפות לצרכן + ₪450 :מע״מ
מחיר משתתפי קיבוצים ומושבים + ₪350 :מע״מ
התוכנית כפופה לשינויים

לפרטים והרשמה לתערוכה צרו קשר:
טל׳ | 04-6369720 :דוא״לoffice@energety.co.il :
להרשמה באתר הועידהwww.cannabis-event.co.il :
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בקטנה

עמוס דה וינטר

פסטיבל חלב ודבש 2019

ב

חגיגת מחול ססגונית ושמו
חה התקיימה בסוף השבוע
האחרון ,במסגרת אירועי פסטיבל
"חלב ודבש"  2019המתקיים זו
השנה ה 21 .19-להקות מכל רחבי
הארץ ,מהדרום ועד הצפון ,הגיעו
לפסטיבל המחול ,ליומיים של
ריקודים וכבוד לשירים שהפכו
לנכס צאן ברזל .נושא פסטיבל
המחול השנה היה בסימן עשור
ללהקת המחול "מחול יזרעאלי",
 40שנה ללהקת הזמר "פינה
בעמק" 50 ,שנה ללהקת המחול
הוותיקה "צוותא יזרעאל" ו90-
לקיבוץ מרחביה.
כ 500-רקדנים מכל הארץ חוללו
במופע הרקדה ,שכולו צבע ,קצב

ויצירתיות .אירוע פתיחת הפו
סטיבל התקיים בחצר הגדולה
במרחביה .ראש המועצה ,אייל
ברצר הודה בפתח האירוע לחב�ו
רת "פינה בעמק" וללהקת 'אלון
יזרעאל' ,שמשקיעה רבות מידי
שנה ,יחד עם מחלקת התרבות של
המועצה ,בהפקת אירוע מיוחד
שמושך אליו רקדנים ומחוללים
מכל רחבי הארץ.
באולם במזרע שרה האופרה
הישראלית ,בניצוחו של דודו זבה,
במופע מחווה לזמר האהוב ,יגאל
בשן .שיא המופע היה כשהזמר
פיטר רוט ,הצטרף לסולני האופרה,
בביצוע מרגש לשירו האחרון של
בשן ,אותו הקדיש לאשתו ,מיקה,

העמק הוא מחול וזמר (צילום :ישראל פרץ)

"תביטי בי".
בתמרת נפתחה תערוכת "אמני
העמק" ,זו השנה השביעית .השנה
מוצגות בתערוכה למעלה מ100-
יצירות במדיות שונות ,מעשה
ידיהם של  59מאמני העמק .בכפר
יהושע נפתחה תערוכת "זבת
חלב" ,בבית חנקין.

במוצ"ש התקיים ערב לכבודו
של הצייר והמורה ,אלי שמיר ,בן
כפר יהושע .בערב הוקרנו קטעים
מסרטו הדוקומנטרי של העיתונאי
בן שני ,שגם הנחה את הערב .רגע
מרגש נרשם כאשר שמיר ביצע את
שירו "בלוז לעמק יזרעאל" בסיומו
של הערב.

המופע המרכזי שנעל את הפסו
טיבל " -אהבה בין השיבולים",
התקיים ביום שישי וכלל שירי
אהבה לטבע ולנופים בהנחייתו
של יואב קוטנר ובהשתתפות דני
רובס ,מירי אלוני ,דניאל סלומון,
רבקה זוהר ועוד.
היה מדהים.

שבועות במדרך עוז

ב

כמדי שנה התכנסו ילדי
הגנים מיישובי המועצה
האזורית מגידו לטקס שבועות,
בבית הכנסת במדרך עוז 300 .ילדי
גן מ 12-יישובים הגיעו לטקס
הנערך בשני סבבים .את הטקס
הנחו דורית אראל ,מורה למוזיקה
ואומנית יוצרת ואילת סלמאן,
גננת גן "ברק" מעין העמק .הטקס
אורגן על ידי ארנית זיו גרטנר
ונאווה כהן ,ממחלקת גני הילדים
במועצה .בית הכנסת קושט לכבוד

ילדי הגנים במגידו בטקס שבועות (צילום :יעל ברניר)

החג על ידי הגננות רעות פדידה
וניצן מעודה יחד עם הסייעות
אילנה מדו וירונה מועלם.
בטקסים נכחו נציגי המועצה :ראש
המועצה ,איציק חולבסקי ,מנכ"ל
המועצה אברהם אזולאי ,מנהלת
החינוך קרין שטרן ,דוברת המועצה
יעל ברניר ,נציגי וועד היישוב,
נציגי משמר הגבול ,שהוציאו את
ספרי התורה והעבירו בין הילדים
וותיקי מדרך עוז שהגיעו וקיבלו
ורד שי לחג.

מירי רגב חוגגת עם
ההתיישבות
שלל אירועי תרבות התקיימו בחג השבועות
– במועצות האזוריות עמק חפר ,מטה אשר,
עמק המעיינות ובשדות נגב

ב

משרד התרבות והספורט
ומרכז ההסבהרה בר�א
שות השרה מירי רגב ערכו בחג
השבועות שלל אירועי תרבות,
שהתקיימו בארבע מועצות אזוו
ריות בדרום ובצפון  -בעמק חפר,
במטה אשר ,בעמק המעיינות
ובשדות נגב.
במסגרת פסטיבל התרבות
שהתקיים תחת הכותרת
"ההתיישבות  -הסיפור הישר�א
לי של כולנו" ,התקיימו אירועי
הצדעה להתיישבות בנגב ובגליל,
המזוהה עם ההתיישבות העובדת
ותוצריה" .סיפור ישראלי" מתו
קיים בהמשך לאירוע ההצדעה
להתיישבות ביו"ש שנערך
אשתקד.
באתרי הפסטיבל השונים הוקמו
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מתחמים חווייתיים חדשו
ניים ,שאיפשרו הצצה קסומה
לסיפור ההתיישבות הישראלי,
תוך השתתפות פעילה באורח
דיגיטלי ,לצידם התקיימו הופו
עות של להקות אורח ולהקות
מקומיות ,שירה ארץ ישראלית
וסרטון "הסיפור הישראלי",
שחשף את הציבור הרחב לסיפור
ההתיישבות הישראלי ,פועלו
ותרומתו לצמיחתה של ארצנו.
את האירועים הנחו שרון חזיז
ואסף אשתר .כן הופיעה להקת
טררם סטגדיש .המשתתפות
והמשתתפים לקחו חלק פעיל
בשעשועון לכל המשפחה בנושא
ההתיישבות וחג השבועות והילו
דים נהנו מפעילות חווייתית ,כגון
מתחם חומה ומגדל ,מתחם חקו

טררם בהופעה (צילום :הלן צ'פלסקי)
לאי ומתחם 'מציירים התיישבות'.
כל זאת לצד פעילות אינטראקו
טיבית-טכנולוגית בעשרות משו
קפי מציאות מדומה ,שאיפשרו
להשתלב במשחק תלת מימד
ברוח ההתיישבות וסיור וירטואלי

ייחודי בין נופי ארץ ישראל.
שרת התרבות והספורט מירי רגב
אמרה ,כי "אירועי 'סיפור ישראלי'
איפשרו לחוות את 'ביכורי ארצנו'
ואת סיפורי ההתיישבות שלנו
במגוון הפעלות מרתקות לכל

המשפחה .אני גאה שאירועים
אלה מביאים לידי ביטוי לא רק
את העושר התרבותי שלנו ,אלא
גם את החיבורים שלנו למורשת
הישראלית ,על המגוון העצום
שבה ",הוסיפה רגב.

פ

כדאי לדעת:
בעין יהב ,משק  ,39של שולה שחם  -מטע האלוורה

(חיילת) ,כבר  53שנים חקלאית בעין יהב ,חשופה

בעין יהב ,משק  39מרכז מבקרים וחנות מפעל :בית

המסחרי היחידי במזרח התיכון כבר  35שנים .צמחי

לטמפרטורות קיצוניות ,יובש ,רוחות ,אבק וקרינת

האלוורה (ב )WAZE-להתנסות ,הכרה ,ורכישת מוצרי

האלוורה גדלים בתנאי מדבר ,בשיטה אורגנית

שמש הרסנית – עור פניה לא מסגיר את גילה (או

®.JUST ALOE

ועם מים בטפטוף העשירים במינרלים .חומר הגלם

טו טו .)72

המתקבל מעלי האלוורה מרוכז פי  2ממקביליו
בארה"ב ,קוריאה או תאילנד (שם ראינום מושקים

מוצר שלא תראו בסל המוצרים באתר הוא אלוורה

ע"י תעלות הצפה ,מתקבלים צמחים יפים ועסיסיים

לשתייה (קפוא ולא ניתן לשולחו בדואר) ידוע

אך מימיים ומדוללים).

בסגולותיו ובשימוש כבר  1,000שנה מחד ,אך בעת

במוצרי ® JUST ALOEהמיוצרים על בסיס מטע זה -

החדשה רק למטפלים וליחידים מאידך .מדוע?  -אין

האלוורה היא המרכיב העיקרי ונמצאת בראש רשימת

מאחוריו חברות תרופות ורווחי ענק.

המרכיבים .לא תמצית ולא אבקה אלא אלוורה

עדיין לא תמצאו באתר האינטרנט שני מוצרים

טבעית ,טרייה ,אורגנית שלא עוברת כל תהליך בחום

חדשים אותם רצינו להכיר לכם כאן היום:

ובכך נשמרים המרכיבים הפעילים (זוהו כ400-
מרכיבים של ויטמינים ,מינרלים ,חומצות אמינו,
אנזימים מזרזי צמיחת תאים ,אנטי אוקסידנטים,
אנטי בקטריאלים ,אלסטין הממצק את העור ועוד).
בזכות תהליכי ההפקה הן של חומר הגלם (כבישה
קרה) והן של מוצרי הטיפוח המופקים ממנו –
במוצרי ® JUST ALOEמצויים כל המרכיבים הפעילים
והמוצרים מוכרים שנים רבות כאפקטיביים .תחילה
בעיקר לתיירות מרפא העור לבקשת רופאי העור בים
המלח תחת השם מוצרי טבע עין יהב  39וכשאלה

קרם פנים מזין חדש על בסיס ה -ביו קרם הידוע

זויפו ונרשמו (בעברית) מוצרי טבע ים המלח - 39

והמוצלח (לבקשת לקוחות אמריקאיים) מועשר

רשמנו את ® JUST ALOEכמעט בכל העולם.

בשמן קוקוס ומינרלים של ים המלח.

ל JUST ALOE®-מגוון מוצרי טיפוח (כ 20 -מוצרים
שונים) לעור הפנים ,הגוף ,כפות הידיים והרגליים,

סרום עיניים שיש בו

אחר גילוח ,שיער ,עזרה ראשונה ,ועוד.

כמובן אלוורה (הידועה

שולה מביאה את עצמה לדוגמא מהלכת :למן גיל 19

כאנטי

אייג'ינג

ונגד

קמטים) ,חומר המוריד
נפיחות וסימני עייפות,
ומיני

קפסולות

של

ויטמינים הנפתחים רק

לקבוצות ובתאום מראש שולה מדריכה סיור חווייתי

בשימוש כשהחומר עובר

המספר על ראשית ההתיישבות בערבה ,פיתוח

את ה'ג'ולה' של הרול-און.

חקלאות בתנאי מדבר מהמתקדמות בעולם ,תצפית

הרול-און מבצע מסג' קל

מרהיבה על עמק החממות של עין יהב ,ואיך קרה

וגם חסכוני בשימוש.

שהפכה להיות הגורו של האלוורה בארץ.

עוד על מוצרי ® JUST ALOEבאתר www.justaloe.co.il

ניתן לרכוש דרך האתר או להתקשר (יש מבצעים שאינם באתר) ל 1-700-705-007 -או052-3666018 :
מוצרי ® - JUST ALOEבריאות ויופי מהטבע.
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חגיגה בלבן

ב

השדות מזהיבים והעצים
נותנים פירותיהם ובשבוו
עת חגגו ביערות בן שמן שבחבל
מודיעין חגגו את פסטיבל "חגיגה
בלבן"  -שנה שמינית ברציפות
ובהפקת עמותת תיירות חבל
מודיעין .בפסטיבל נהנו ילדים
ומבוגרים מחיבור אמיתי בין אדם,
טבע ופירות האדמה .במסגרת
הפסטיבל התקיימו מגוון פעילויות
ובהם :טעימת גבינות טריות ויינות
משובחים ,פעילויות חקלאיות של
טבע ובעלי חיים וחוויות אתגריות
לכל המשפחה.
את הטקסים ליווה הרב אבי ניסים,
מעין העמק ,שהקריא מספר התוו
רה ותקע בשופר .תודה מיוחדת על
הסיוע לרות גרשוני ,מנהלת הגיל

הפסטיבל החל כבר לפני החג,
ב-הפנינג שבועות ב'פורט גוריון',
שוק האיכרים החדש באיירפורט
סיטי .ביריד נמכרו עציצי תבו
לין במחיר של  ,₪ 10כתרומה
לשיקום הישוב מבוא מודיעים!
לתרומות נוספות לקהילת מבוא
מודיעים.jgive.www//:https :
-donation/ils/he/new/com
.17199/targets
במקביל התארח יריד אמני 'תוצרת
חבל מודיעין' ,בשדרת המסעדות
באיירפורט סיטי ,לצד שוק גבינות
ויין איכותי ודוכני איכרים וחקו

לאים .בנוסף התקיים מופע קרקס
לכל המשפחה ונערכו סדנאות
פתוחות לקהל ללא תשלום ,לצד
מגוון דוכני אוכל ,בר משקאות,
מוזיקה ,דמויות שטח ואמני רחוב
לכל אורך פעילות השוק .בין
האירועים המשעשעים התקיימה
'תחרות עוגת הגבינה של החבל'
עם פרסים שווים לזוכים ,בניצוח
צוות של שופטים טועמים ,שכלל
הצבעה וטעימות של הקהל.
עוד כלל הפסטיבל הופעת סולו
של רונה קינן ביקב וילה וילהלמה,
בני עטרות ,חפירה ארכאולוגית

חגיגה בלבן בחבל מודיעין
והפנינג ארכאולוגיה פתוח לקהל,
בתל חדיד ,חגיגת קציר בפארק
נאות קדומים ,שהמחישה לילדים

כיצד חגגו את חג השבועות
בימי המקרא ועוד ועוד אירועים
ביישובים.

הרך במדרך עוז ,ליואל מחפוד,
מזכיר המושב ,לחברי הוועד,
לעובדי מחלקת התחזוקה ונהגי
מחלקת התחבורה במועצה.

כנס 'ביכורי חינוך'

ב

זו השנה הראשונה בה נערך
כנס 'ביכורי החינוך' ,כנס
פדגוגי של בתי הספר היסודיים
בעמק לשיתוף למידה מערבת
ופעילה .בכנס נכחו מנהלים
וחברי צוות מכל בתיה"ס היסודיים
בעמק יזרעאל ומטרתו  -שיתוף
בעבודה הפדגוגית ,המקצועית
והחדשנית ומהותן  -למידה

מיטבית ,מערבת ופעילה בין בתי
הספר השונים.
ייחודו של הכנס הוא בהצגת
"התוצרת המקומית" של בתי
הספר .במעגלי שיתוף צוותי
החינוך שתפו בתהליכים פדגוו
גיים שנעשו במרחבים החינוכיים
שלהם והמפגשים אפשרו את
הרחבת ההכרות בין בתי הספר

אולם הספורט החדש במנשה
החגיגי ציין ראש המועצה ,אילן
שדה ,כי האולם משרת את כל תושבי
המועצה ,את קבוצות הספורט השוו
נות הפעילות במועצה ואת בתיה"ס
במרכז האזורי מנשה ",אנו מגשימים
כאן חלומות והקמת האולם הוא
חלום גדול שהתגשם ",ציין שדה.
יש לציין כי בשנים האחרונות ,בשל

הנהירה הגדולה של תושבים ,בהם
בנים חוזרים והפיתוח וההתחו
דשות במועצה ,הוקמו במועצה
שלושה בתי ספר :רעות ,נטעים
ושבילי רעות ,נבנה אגף נוסף בביה"ס
גוונים ובוצע שיפוץ מקיף בבתיה"ס
קציר ,פסגת אמיר וניצני רעות ,כמו
כן ,הוקם אצטדיון אתלטיקה ומגרש

שחבק במרכז האזורי ,סמוך לאולם
החדש .עוד נבנו  14גני ילדים10 ,
מועדוני נוער ומבנה חדש למרכז
לוותיקים מלוא וחדר כושר .סך כל
ההשקעה בבינוי מוסדות חינוך ,פנאי
וספורט במועצה האזורית מנשה
בשנים האחרונות עומד על כ80-
מיליון ש"ח.

זוכרים את סיון

ב

המורים בכנס "ביכורי חינוך" בעמק יזרעאל

היסודיים השונים בעמק ואת
דרכם החינוכית.
בחלקו השני של הכנס הציגו
מורים של בתי הספר ,המשתתפים
במהלך הפיתוח המקצועי "סטודיו
עמק" ,את תוצרי מפגשי הלמידה
שהיו להם השנה בהשתלמות.
"סטודיו עמק" הוא מרכז להכשו
רת מורים המשמשים כמנטורים.
מורים אלו עברו הכשרה להיות
מנהיגים של תהליכים חינוכיים

איכותיים ,מובילים של שינוי
פדגוגי המותאם לצביון הייחודי
של עמק יזרעאל.
המהלך המשמעותי להעמקת
השיח ,ההכרות והתהליכים הפדו
גוגיים בבתי הספר היסודיים מובל
על ידי ענבל מור סמו ,מנהלת
מחלקת בתי הספר היסודיים במוו
עצה ,כחלק ממהלך רחב לעיצוב
החזון החינוכי העתידי בעמק בשם
"המסע החינוכי".

בשבוע שעבר התקייםב במו�ע
צה האזורית מטה יהוד ה ט�ו
רניר כדורסל המסורתי באולם הספוו
רט החדש בבית הספר "הרטוב",
שבו השתתפו עשרות תלמידות
מבתי הספר :עין הרים ,מתיתיהו,
הרטוב-יסודי ,הרטוב-חטיבה ,ברנקו

וייס בית שמש ואור מצור הדסה.
בגיל חט"ב ניצחו ,ברנקו וייס בית
שמש ובמקום הראשון ביסודי ניצחה
קבוצת הכדורסל של עין הרים.
הטורניר נולד כיוזמה של המועצה
בשיתוף משפחת פתיחי כבר לפני 22
שנה ,כדרך להנציח את סיון פתיחי

יש אולם במנשה

ב

ביום שלישי נחנך אולם
הספורט החדש במועצה
האזורית מנשה ,שבו כ 500-מושבים,
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חדרי הלבשה חדישים ,סטודיו
למחול ,חדרי חוגים ועוד .עלות
הקמת האולם כ 13-מיליון  .₪בטקס

טורניר הכדורסל לזכר סיון פתיחי ז"ל במטה יהודה

ז"ל ,תושבת מטה יהודה ואחת
משבעת הנערות שנרצחו בפיגוע
בנהריים" .אני מתרגשת כל פעם
מחדש .אני רואה את הבנות ,איך
שהן משחקות ונלחמות זה מזכיר לי
מאוד את הבת שלי ",אמרה נורית
אמה של סיון.

כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

טרקטורי משא

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

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

13.6.2019
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הרשה לצוות שלנו להתיר
את הפלונטר עבורך
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.
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פנה כעת

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

למומחים
להסרת
פלונטרים
לגיטימציה לנחלה וקבלת היתרי בניה (בדיעבד),
שינוי גאומטריית מגרש.
הסדרת שימושים וגם תב”ע נחלתית לשם הגדלת
זכויות בניה/פיצול/פל”ח/אחר..
נעריך עבורך את עלויות דמי היוון (דמי שימוש).
נסדיר את כל פריטי הנחלה.
נערער ונציג בפני גורמי הגביה על שומות גבוהות.
ועוד ..ועוד ..ועוד..
ביקור ב
בית הלקוח -
חינם ולל
א
ה
ת
ח
יי
בו
ת!

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

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

ה
מ
ו
מ
ח
י
להס ם
קרק דרת
עות

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

www.nachlat-avot.co.il
13.6.2019
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ברית
קדושה

"תפיסת העולם
שלנו היא
להעניק את כל
שרשרת הערך
החשבונאית תחת
קורת גג אחת"

"ברית פיקוח" היום .מועסקים בה כ 300-עובדים

"ברית פיקוח" היא אולי בת  ,85אך צעירה ,חדשנית ועדכנית מתמיד  #תחת ניהולו של המנכ"ל ירון רייכמן כובשת
החברה עוד ועוד יעדים ,מקימה חברות בת בתחומים חדשים ומפתיעים ולא חוששת להתמודד מול האתגרים
שמציב העתיד  #יחד עם זאת מצהיר רייכמן" :ההתיישבות והחקלאות תמיד יהיו חלק מה DNA-שלנו"
עניק את כל מגוון השירותים ,כל
שרשרת הערך החשבונאי ,כל המכ־
לול תחת כנפיו של המשרד".

עמוס דה-וינטר

רואה חשבון ירון רייכמן,
תושב קיבוץ גליל ים ,בו נולד
וגדל ,משמש כמנכ"ל ברית פיקוח
מאז  .1999נפגשנו עמו כדי להבין
כיצד גוף שנוסד לפני  85שנה
ממשיך להיות כה רלוונטי ורב הש־
פעה גם בשלהי העשור השני של
המאה ה.21-

מה כוללת שרשרת הערך החשבונאי
ש'בברית פיקוח' יכולה להעניק
ללקוחותיה?
"השרשרת כוללת מגוון רחב של
גופים ושירותים ,החל מהנושא של
מערכות המידע ,דרך הנהלת החש־
בונות דרך המידע הניהולי ,הביקו־
רת והדוחות הכספיים ,דרך המיסוי

מה תפקידה של "ברית פיקוח"
בגרסת ?2019
"'ברית פיקוח' הוא מונח מחוק
האגודות השיתופיות ,זו היא ברית
של אגודות שתפקידה לפקח ולהד־
ריך את חבריהן בענייני קואופרציה.
הברית היא אגודה שיתופית מרכ־
זית שהחברים בה הינם הקיבוצים
והמושבים .זהו מוסד מפואר בעל
זכויות היסטוריות רבות מאז הקמ־
תו לפני  85שנה .כיום הברית היא
משרד רואי חשבון .היא פועלת מול
כל לקוח שרוצה לעבוד אתה .הצי־
פייה של הלקוח מאתנו היא להיות
תחרותיים בשוק ולתת לו את כל
מגוון השירותים תחת קורת גג
אחת.
"ב DNA-של ברית פיקוח
תמיד יימצאו ההתיישבות ,החק־
לאות ,המים ,הקרקעות וכל הדברים
המהותיים הקשורים להתיישבות.
זה חלק מרכזי מאתנו ,ואנחנו אח־
ראים על ייצוג המגזר ההתיישבותי
מול רשויות המדינה בתחום המי־
סוי והביטוח הלאומי .וזו גם הלי־
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וכלה בנושא של הייעוץ הכלכלי.
מכל הפעילות שלנו' ,הנהלת הח־
שבונות הקלאסית' היא רק שליש
מהפעילות .שני השלישים הנותרים
הם פעילויות ייעוץ.
"יש לנו זרוע מאוד חזקה של
מערכות מידע .באמצעות הזרוע
הזו אנחנו מלווים גופים מהגדולים
במשק בכל הקשור להקמה והטמעה
של מערכות מידע .גוף כזה לדוג־
מה היא תחנת הכוח 'דליה' השייכת
לקיבוצים .זהו מפעל בהשקעה של

מיליארד דולר ,הזקוק למערכת
מידע מאוד מורכבת .זכינו במכרז
להרכיב את המערכת הזו .אנח־
נו גם אפיינו את המערכת ובנינו
את הארכיטקטורה שלה .בנוסף
ליווינו אותם במכרז מבחינת הגד־
רת התנאים לרכש .ניהלנו את כל
נושא המכרז מול הספקים ,הרכש
של הציוד ,ההתקנה וההטמעה ,כל
מערכת ה ERP-שהיא גם מנהלת
את כל תהליכי היצור ,את תהליכי
הלוגיסטיקה ,תהליכי הרישום וכל

 85שנה ל"ברית פיקוח"
ירון רייכמן .עומד בראש משרד רואי
החשבון השישי בגודלו במדינת ישראל

בה העסקית שלנו .לצד זאת אנחנו
כיום גוף חזק כלכלית .גוף שצריך
להמשיך לפעול למען המטרות של
המגזר הכפרי ,המושבים והקיבוצים,
אבל באבולוציה שלנו גדלנו למגרש
הגלובלי ואנחנו מספקים כיום את
כל מגוון השירותים בשרשרת הערך
החשבונאית.
"הברית היא כיום משרד רואי
החשבון השישי בגודלו במדינת
ישראל ,וכמובן המשרד המוביל בה־
תיישבות העובדת .עולם הביקורת
הוא הליבה העסקית של המשרד ,אך
תפיסת העולם הבסיסית היא לה־

ב ,1934-לפני  85שנה
בדיוק ,נוסדה "ברית פיקוח",
בשם 'ברית פיקוח לקואופרציה הח־
קלאית העובדת בע"מ' ,על ידי
אנשי תנועת העבודה בארץ ישראל.
האגודה נועדה להיות גוף מבקר
במסגרת חברת העובדים של ההס־
תדרות הכללית של העובדים בארץ
ישראל ,כמו גופים דומים שהוקמו
על ידי חברת העובדים ,על מנת
לחסוך בהוצאות רואי חשבון.
בין בריתות הפיקוח נמנו "ברית
הקואופרציה הצרכנית בישראל",
"מרכז קופות המלווה  -ברית הפי־
קוח של הקואופרציה האשראית
העובדת בע"מ"" ,ברית הפיקוח
לאגודות השיכון" וכדומה .גופים
מרכזיים של חברת העובדים ובכלל
זה מושבים וקיבוצים ,בוקרו במשך

ייסוד "ברית פיקוח" ()1934

עשרות שנים על ידי ברית פיקוח.
בעקבות תהליכי ההפרטה שעברה
חברת העובדים הופרטו גם בריתות
הפיקוח.

כיום מועסקים בה -כ 300-עו�ב
דים .ברית פיקוח מדורגת שישית
בין משרדי רואי החשבון הגדולים
בישראל

"מפעילים את הכנסת
והממשלה אם צריך"

יהודית קריסטל ,מנהלת אגף המושבים
ב"ברית פיקוח" ,שופכת אור על הדרכים בהן
יכולות הנהלת האגודה החקלאית במושב או
התאגידים במושב ,ליהנות מההתפתחות של
השנים האחרונות בקבוצת "ברית פיקוח"

נפגשנו עם יהודית קריסטל ,רואת חשבון בהשכלתה ,חברת מושב
כפר טרומן ,נשואה ,אם לשלושה וסבתא לשלושה .עובדת באגף
המושבים של "ברית פיקוח" מאז .2007
כיצד יכולה הנהלת האגודה החקלאית במושב ,או תאגידים אחרים
הקיימים במושב ,ליהנות מהתפתחות של השנים האחרונות בקבוצת
"ברית פיקוח"?
"הקבוצה מעסיקה מומחים בתחומים מגוונים ,כך שאם האגודה הח־
קלאית ,אגודת מים ,אגודה קהילתית או הוועד המקומי נתקלים בבעיה
 צוות אגף המושבים בשיתוף עם המומחים הספציפיים בארגון עומדיםלרשות הלקוח ,לתמיכה וליווי בעלות צנועה".

מה הן הסוגיות המרכזיות איתן אתם מתמודדים בעבודתכם עם
המושבים?
הבילינג ללקוחות .אנחנו למעשה
הגורם המקשר בין המפעל לבין
ספקים ובתי תוכנות מתמחות .גו־
פים נוספים שעבדנו איתם הם 'דו־
רעד'' ,טבע'' ,אמדוקס' ,וגם הבנקים
הם לקוחות שלנו".
עוד מספר רייכמן ,כי" :בנוסף,
יש לברית פיקוח חברות בנות ובהן
'ג'יני' ("(" Geneiמערכות מידע,
חברת 'מבט' – המתמחה במיסוי
וייעוץ כלכלי ו'-מבט מושבים' –
חברה משותפת עם תנועת המוש־
בים ,שתפקידה לטפל בנושא שיוך
ורישום הנחלות במושבים .לאחרונה
הוקם מועדון 'חומה ומגדל' ,עבור
קיבוצים המחפשים השקעות שמ־
תאימות להם".

האתגרים
בתחום המיסוי ,מה הוא היום
האתגר המרכזי העומד בפני המפ
גזר הכפרי?
"אנחנו עובדים עם מושבים וקי־
בוצים ,בגלל שהמבנה הקואופרטיבי
כל קיבוץ ומושב היום מצוי בבעלות
מאות אנשים .מבחינת המיסוי וגם
מבחינת הביטוח הלאומי שאיפתנו
היא לנצל את יתרונות המס (מד־
רגות מס נמוכות ,זיכויי יישוב בפ־
ריפריה ונקודות זיכוי אישיות) של
כל אותם חברים (שותפים) ולהע־
ביר את חבות המס עד לרמת החבר
הבודד ,בשיטה המכונה 'מיסוי חד
שלבי' .רשויות המס ,לעומת זאת,
מעוניינות כמובן שיחול עלינו מי־
סוי דו-שלבי ,כי מטבע הדברים הן
מעוניינות לגבות כמה שיותר מס.
אבל כמו לכל אזרח ,גם לנו שמורה
הזכות לבצע את הפעילות העסקית
שלו באופן שימזער את גביית המס,
זה לגיטימי וזה חוקי .ולכן יש פה

ירון רייכמן" :אנחנו עובדים עם מושבים וקיבוצים,
בגלל שהמבנה הקואופרטיבי כל קיבוץ ומושב היום
מצוי בבעלות מאות אנשים .מבחינת המיסוי וגם
מבחינת הביטוח הלאומי שאיפתנו היא לנצל את
יתרונות המס (מדרגות מס נמוכות ,זיכויי יישוב
בפריפריה ונקודות זיכוי אישיות) של כל אותם
חברים (שותפים) ולהעביר את חבות המס עד לרמת
החבר הבודד ,בשיטה המכונה 'מיסוי חד שלבי'"
מאבק ואתגר מאוד גדול לשמור על
זכויותינו".

סקים חובקי עולם במסגרת הזו היא
מוגבלת".

עם מינוייך למנכ"ל ,הבאת ל"ברית
פיקוח" רוח רעננה של חדשנות
וחידושים .יחד עם זאת ,לניהול
במגזר הכפרי יש תדמית שמרנית.
נתקלת בהתנגשות בין שתי הגישות?

ספר בבקשה על הפעילות של "ברית
פיקוח" עם תנועת המושבים.

"המגזר הקיבוצי מאוד חדשני,
יש בו תעשייה מודרנית מתקדמת,
הכוללת כ 80-מפעלים שהם בטופ
של התעשייה .אמנם רובם לא מפ־
עלי היי-טק אבל יש ביניהם מפעלי
מיד-טק ואפילו בחלקם לואו-טק,
אבל כמעט כולם מפעלים גלובא־
ליים ומובילים מבחינה טכנולוגית,
בחלקם בארץ ובחלקם אף מובילים
בעולם.
"המגזר המושבי נכווה קשות במ־
שבר הכלכלי של שנות ה 80-והוא
עדיין נזהר ממושגים כגון השקעות
בתעשייה או שותפויות גדולות .לכן
המערכות המשותפות הן יותר קט־
נות ושיתוף הפעולה בין המושבים
ובתוכם הוא יותר קטן .אם בקיבו־
צים הפעילות הכלכלית היא ברמת
האגודה ,במושבים היא ברמת המו־
שבניק .היכולת להרים תעשיות וע־

"ביוזמתו של מאיר צור ,מזכ"ל
תנועת המושבים ,הקמנו חברה
משותפת' ,מבט מושבים' שברא־
שה עומד איתם בירגר .מאיר צור
זיהה פה הזדמנות ,בעקבות החלטת
מנהל מקרקעי ישראל בנושא שיוך
הנחלות לחבר (החלטה  )1591ולכן
הקמנו את החברה שמטרתה ריכוז
כל היכולות ,הידע והמאמץ בתה־
ליך ,שאותו רואה תנועת המושבים
כתהליך אסטרטגי ,בו לכל חבר
מושב יהיה חוזה חכירה לדורות על
הנחלה שלו ,שהוא חוזה ישיר מול
המנהל ,הרשום בטאבו .הנכס המ־
רכזי של חבר המושב היא למעשה
הנחלה ולכן תנועת הנושבים רואה
לנכון לטפל בעיגון הזכויות בנחלה.
אני חושב שזהו מהלך חשוב ונכון
אסטרטגית .ואכן ,בכמה 'יישובי
פיילוט' איתם ביצענו את התהליך
כבר רשמנו נחלות על שם חברים,
ואני מאמין שבתחום הזה אנחנו
צפויים לראות הצלחה גדולה".

"הנושאים האופייניים המעסיקים את הנהלות התאגידים במשק המ־
שפחתי הן :כלכלה חקלאית ,הקמת מיזמים משותפים בהתאם להחלטות
רמ"י וחוק החקלאות וכמובן
ליווי חשבונאי ומיסוי ,ליווי
מול רשויות המס ורשם האגו־
דות".

האם יש היבטים ייחודיים
לעבודה מול הגופים
המושביים ,שלא יימצאו
בגופים ומוסדות אחרים?
"בשונה מהקיבוץ לדוג־
מה ,במושב עובדים מרבית
העבודה הניהולית נעשית
על ידי מתנדבים ,שבחייהם
הפרטיים עוסקים בתחומים
שונים מהותית מניהול תאגיד
במושב .צוות אגף המושבים
של 'ברית פיקוח' עוסק מאז
הקמתו ועד היום בהדרכה
וליווי הנהלת המושב ועובדיו ,יהודית קריסטל ,מנהלת אגף המושבים
החל מניהול משק המים וכלה ב"ברית פיקוח"
בליווי מיזם כלכלי בו מעורב יזם חיצוני .זה נדרש מפני שיזם מגיע לא־
גודה חקלאית כשהוא מלווה במיטב היועצים המקצועיים ואילו ממלאי
התפקידים במושב פועלים בדרך כלל בתקציב נמוך וללא יועצים מק־
צועיים כלל .כאן אנחנו נכנסים לתמונה".

מלבד תפקידך באגף המושבים של "ברית פיקוח" את מעורבת בגופים
ציבוריים נוספים הקשורים למושבים
"אני מכהנת בהתנדבות גם כמרכזת מקצועית של ועדת המיסוי הבי־
נמושבית ובוועדת רשם האגודות לעיניי מושבים וכן בוועדת נפגעי
עבודה של המוסד לביטוח לאומי ,לשם מתנקזות מעת לעת בעיות של
המגזר המושבי .זאת במטרה להשמיע ולקדם פתרון בעיות של המגזר
ההתיישבותי".

מה הוא האתגר הזכור לך במיוחד משנות עבודתך ב"ברית פיקוח"?
"לפני כשנתיים ,בעזרת כל תנועות ההתיישבות וכל המפלגות בכנ־
סת ,הצלחנו ב'ברית פיקוח' לעדוף כוונה לבטל את סעיף  62לפקודת מס
הכנסה במתכונתו הנוכחית .כל שנה צצות בעיות שציבור המתיישבים
אינו מודע להן ,אבל אנחנו מטפלים בהן סביב השעון ,כגוף מייצג ,מול
כל רשויות המדינה".
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מעלות
נחמה

החברים של נחמה בביקור בבית הנשיא ,יוני ( 2015צילום :אורית אנקונינה)

נחמה ריבלין ז"ל ,אשת הנשיא הלכה לעולמה ,אך הטביעה חותם ענק במשפחתה ,אצל החברים ואפילו במדינה  #חיי הילדות
כמושבניקית ממושב חרות בגוש תל מונד ,השפיעו לאורך כל שנות חייה על אופייה ואישיותה הייחודית  #חברים מהמושב
מספרים שהיא נשארה תמיד בקשר וביקורם בבית הנשיא היה אחת החוויות המרגשות בחייהם
חני סולומון

ממש בימים אלו נחגגו ברחבי
הארץ חגיגות ותהלוכות
הבאת הביכורים לכבוד חג שבועות.
במושב חרות בני המשפחה והחברים
נזכרו וזכרו את נחמה ריבלין ז"ל,
שאהבה חג זה מכל החגים .גם בשנים
האחרונות כשכבר הייתה אשת נשיא
המדינה ,השתדלה ריבלין להגיע
ולחגוג במושב.
לכל אחד מהמרואיינים בכתבה יש
את ה"נחמה" שלו ,אך החוט המקשר
בין כולם מספר על נחמה הצנועה
ללא גינונים ,אישה בעלת חוש
הומור מקורי ואישיות יוצאת דופן,
המכבדת כל אדם באשר הוא .אישה
דעתנית ,אך גם בשלנית מעולה
ושוחרת טבע ואמנות בנשמתה.
עם הידיעה על דבר מותה של
נחמה ריבלין ז"ל הוציא המושב
הודעת השתתפות בצער הנשיא
והמשפחה מטעמו:
"כבוד הנשיא!
קהילת מושב חרות ,בניה
ובנותיה ,שותפים לך ולבני ביתך
באבלכם הכבד על לכתה של נחמה,
אהובתכם ,מנוחתה עדן .אנו עצובים
ואבלים עם כל בית ישראל ,אך
הרגשת האבדן מתעצמת אצלנו
משום היותה של נחמה אחת משלנו
אתם הענקתם לנו את הזכות
להרגיש כך כאשר שמרתם על
קשר מתמיד עם כפר הולדתה של
נחמה ,השתתפתם בחגינו ,ליוויתם
את נכדיכם שגדלו כאן ואפשרתם
לנו לדמיין שכאן גם ביתכם .ואולי
זו זכותה הגדולה של נחמה וזכותך
שלך ,כבוד הנשיא .בהצלחתכם
להתקרב אל כל העם ,לקרבו אליכם
ולזכות באהבתו.
הארץ מלאה דברי הערכה והערצה
לנחמה ,ואנו שותפים להם ואף יותר.
אנו מחזקים את ידיך ,כבוד
הנשיא ,להמשיך בדרכך – דרככם
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להיות
האור המלכד ומאחד את העם,
ולשמור על כולנו לבל נסטה מן
הדרך.
ואת זכרה של נחמה ננצור בלבנו
לעד"

במושב חרות
נחמה שולמן היא בתם השנייה
של הוריה החלוצים ,מנחם מנדל
ודרורה קיילה שולמן ז"ל ,שעלו
לארץ כציונים נלהבים ישירות
מתופת המלחמה ופגעי השואה,
שקטלו גם בבני משפחתם .נחמה
נולדה בשנת  1945ומה יותר סמלי
ומבטיח השם שנבחר לה "נחמה",
כסמל להתחלה חדשה מנחמת וטובה
בארץ ישראל ,עוד בימים טרום
מדינה.
למרות שמגיל חמש התייתמה

נחמה ריבלין ,נערה במושב (מתוך
האלבום המשפחתי)
מאביה ונאלצה לעבוד במשק עם
אמה ואחותה הבכורה ,ורדה שולמן,
נחמה הייתה לאורך השנים אישה

נחמה ריבלין עם החברים בחרות (מתוך האלבום המשפחתי)

אופטימית ,עם לב אוהב ,חם ,רגיש
ונדיב .גם בימיה הקשים ,בהם
התמודדה במחלה שחלתה ,היא לא
ויתרה לעצמה.
בדברי ההספד של בעלה ,כבוד
הנשיא ראובן ריבלין ,הוזכרו ימי
ילדותה במושב חרות ,שהיוו נדבך
חשוב ובסיסי לאורך כל חייה.
המושבניקיות והאהבה לטבע ולאדם
היו טבועים בה בנדיבות רבה .בכל
מהלך חייה הבוגרים שמרה על קשר
חם עם המשפחה והשורשים במושב.
בעלה האהוב הנשיא ראובן
ריבלין ציין את ה־ 5ביוני ,תאריך
הנחשב במשפחה ליום מיוחד  -יום
הולדתה של רעייתו ואם ילדיו נחמה
ולחשוב שזה גם היה יום הלווייתה
 היה עצוב וקשה .זה היום שמלאולנחמה ריבלין ז"ל  74שנים וכך
אמר הנשיא" :יום הולדת שמח .יום
הולדת עצוב".

דברים מהספד
הנשיא
קטעים מתוך הספד הנשיא ראובן
ריבלין בהלוויה..." :ביקשת שאחזיר
אותך הביתה .היום ,נחמה ,שבת
הביתה .קרוב כל כך לבית שלנו,
שכאן מעבר לגבעה .קרוב לעציצים
שאותם טיפחת .קרוב לנוף .קרוב
ליער – 'מחסן התבלינים' ,כך קראת
לו ,כשאת מלקטת לך אזוב ,קורנית
ואפילו פטריות .קרוב ,לשבילים
ולדרכים בהם אהבנו והלכנו.
"נולדת בימים שאחרי המלחמה
הגדולה ,מלחמת העולם השנייה.
הורייך ,חלוצים מאוקראינה ,ממקימי
מושב חירות בתל מונד ,שאיבדו
את כל משפחתם בשואה הארורה,
ראו בך את תקוותם ,את נחמתם.
נחמה .כך הם קראו לך .היית ילדת
הכפר ,ילדת הטבע ,מושבניקית,
אשת אדמה .כששרנו בבית' ,אנחנו
שנינו מאותו הכפר' ,ידענו שאצלנו
בבית רק את מאותו הכפר .עדרת,
זיבלת ,הישקת ,חלבת בבוקר את
הפרות ,אספת ביצים מהלול ויצאת
ללמודים .אבא ,מנחם שולמן ,נפטר
כשהיית רק בת חמש .ואימא ,דרורה
(קיילה) ,נשארה להחזיק במשק לבד,
כשאת וורדה ,ומאוחר יותר גם חיים
גיסנו ,עוזרים לה' .אמא שלי' ,כך
אמרת' ,עבדה קשה ,ונלחמה כלביאה
על הזכות להיות עובדת אדמה'.
"אף פעם לא רצית להיות באור
הזרקורים ,אבל הבנת שכאשת נשיא
המדינה יש לך תפקיד וקיבלת אותו
על עצמך .ובכל זאת החלטת לעשות
את המוטל עלייך ,לא כ'אשת נשיא
המדינה' ,אלא מתוך החלטה לזרוע,
להשקות ולגדל את מה שבאמת
צריך טיפול כזה ,מסור ויודע .ובחרת
 לתמוך בילדי החינוך המיוחד.לעמוד תמיד לצידן של נשים ,מבלי
להיות פמיניסטית מופגנת .לטפח
יוצרים ואמנים .ערבים ויהודים היו

יום פתוח | רביעי 19:00-13:30 | 19.6.19

סייבר ,משחקי ריגול
ומערכות מידע ניהוליות נפגשים באחוה
אחוה הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם ליום הפתוח להשתתף במשחק ריגול חוויתי ולשמוע
הרצאות מרתקות על סייבר ,ביג דאטה ,ורכב אוטונומי ולקבל פרטים על מגוון מסלולי הלימוד.
14:00 – 13:30
פרופ׳ מרק לסט | מנהל המרכז האוניברסיטאי למדעי הנתונים באונ' בן גוריוןגידול ג
על מדעי הנתונים ,נתוני עתק ולמידה עמוקה
14:30 – 14:00
מר יוסי שביט |  CISMמנהל יחידת הסייבר מגזר תעשייה משרד להגנת הסביבה
סייבר במערכות  ICS , OTוSCADA-
15:00 – 14:30
ד"ר רונית פוקס | ראש מחלקת אלגוריתמים בחברת הסטארט-אפ Arbe Robotics
רכב אוטונומי -מחלום למציאות
19:00 – 15:00
שם קוד" :אחוה"
משחק ריגול דיגיטלי ברחבי הקמפוס בעזרת אייפדים ואפליקציות מתוחכמות
להתאמות נגישות
negishoot@achva.ac.il
ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום

למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il
ייתכנו שינויים

חה תחנת רכבת בקרבת המ
כללה
פת
נ

חדש!

קרית מלאכי יואב

ל
כללה
רשו
תכם ,קווי אוטובוס למ
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נחמה ריבלין בצעירותה ,בחג שבועות ,במושב חרות (מתוך האלבום המשפחתי)
בעיניך קודם כל אנשים ,ועם זאת תאומים והשנה זה באמת יום הולדת
לא הייתה ציונית ממך.
עצוב ,בלי נחמה חברתי .היא נולדה
"ומתוך הבחירות שלך ועם ב־ 5ביוני ואילו אני ב־ 9ליוני ,השנה
המעשים שלך עלתה כפורחת גינת חג שבועות יוצא ממש בתאריך זה".
האוהבים והאוהבות שלך .כל הארץ
מגן נזכרת בתמונת הפורטרט
אוהבים אותך."...
שנחמה נתנה לה כמזכרת בשנת
"...כשהכרתי אותך ,חשבתי  ,1960עוד בימי בית הספר .מאחורי
לפעמים ,שעשיתי לך עוול ,התמונה ובשוליים כתבה לחברתה.
שאולי אני עירוני מידי ירושלמי" .לרותי ,מזכרת מחברתך האוהבת
מהר מאד למדתי ממך ,שאפשר נחמה .טור א' ספסל אחרון ,כיתה י',
לגלות את האדמה של ירושלים ,שיעור זואולוגיה  ,4.11.1960המורה
לרכוב על סוסים ,לעדור בטוריה ,אדם חכלילי".
לגדל ירקות בעונה! רק בעונה
זהו עוד אחד מהאירועים מיני
וצמחי תבלין בגינה .באוניברסיטה רבים ,המצביעים על אישיותה
בירושלים למדת חקלאות ,ביולוגיה המיוחדת ,הרגישה והמקורית .ולמגן
וזואולוגיה ,ועבדת במכון הזואולוגי סיפור נוסף מכיוון אחר" :יום אחד
והביולוגי .אט אט ,צמחו בך שורשים קיבלתי טלפון מנחמה מחו"ל (אולי
ירושלמים .היית ירושלמית יותר מאוסטרליה) כשהיא ובעלה רובי
מירושלמים ,וריבלינית יותר יצאו בשליחות המדינה .אמרה שהיא
מריבלינים ...ואז יום אחד ,אחרי חייבת לשתף אותי באיזה עניין,
שנים כילדת הטבע ,כאשת מדעי
הטבע ,החלטת ללמוד אמנות .הנפש
העשירה שלך ,לא ידעה מנוח .עולם
האמנות נפתח בפנייך"...

שהייתה כתבה בנושא חינוך ,על
יחס התלמידים למורים .ומה העלתה
מהאוב אחרי כל כך הרבה שנים?
"ביקשה שאזכר בשם המורה
המסוים ששיגענו אותו ,עת לימד
אותנו בביה"ס התיכון ,כי היא ממש
לא יכולה להירגע ,איזה תלמידים
מגעילים היינו וחייבים לבקש ממנו
סליחה .זאת הייתה נחמה עם לב
ענק ,רגיש ומחבק .פעמים רבות
הרגשתי כאיש הקשר שלה ,המדווח
על מצב החברים והחברות .במיוחד
כשעלינו בגיל במשך השנים
וכמובן ,בואה לכנס שערכנו ברופין,
המציין יובל שנים לסיום לימודינו
בתיכון .היינו אז בסביבות גיל 68
שנים .השנים עוברות אך הזיכרונות
הולכים איתנו .אזכור את נחמה
באישיות המדהימה שלה ,בישירות,
באומץ ,בנחישות שלא מוותרת

זוכרים את נחמה
רותי מגן ,מכפר הס (" :)74נחמה
חברתי הטובה מגיל תשע ולאורך
החיים .אין ספק שמה שהכי אזכור
מנחמה זאת החברות המופלאה
שהייתה ביננו .גם שלא התראינו,
לעיתים תקופות ארוכות ,החברות
ההדוקה שזכרנו מילדות ,המלווה
בהערכה ,בצחוקים ובמסירות אחת
לשנייה ,נשארה שם בלב כל העת.
חברות שנולדה מביה"ס היסודי
כשישבנו זו לצד זו ומאוחר יותר ,גם
המשכנו ללמוד יחד בביה"ס התיכון.
"נולדנו בהפרש של ארבעה ימים
זו מזו ,שתינו משתייכות למזל
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נחמה ריבלין בצעירותה עם החברותא (מתוך האלבום המשפחתי)

לעצמה .יהי זכרה ברוך".
שרהל'ה חסיד ( ,)73צעירה
מנחמה בשנה .אמנם במושב הן לא
למדו באותה הכיתה ,אך גרו באותו
רחוב בבית משפחת לוין והייתה
לכך משמעות גדולה .לאורך השנים
נערכו מפגשי החברים שהתגוררו
בילדות באותו הרחוב במושב.
"מדובר על ימים שלא היו לרחובות
במושבים שמות ,אך הקשר האנושי
בין הילדים היה מאד מחובר גם
כאשר בגרו .היינו בחברותא ,ילדים
מכל הגילאים .אזכור את נחמה
כשוחרת שלום גדולה ואמיתית
במשך כל השנים .אישה גדולה
מהחיים חמה ומחבקת כל אדם.
"אני מתבוננת בתמונות באלבום
ונזכרת בחצאיות היפות שלבשה
נחמה .בזמן שאנו לבשנו מכנסים
קצרים תפוחים ,היא העדיפה

החברים בבית הנשיא:
" אנו עדיין מאמינים
בערכים של תרומה
לקהילה ולציבור
וסולדים מן האווירה
של 'תפוס כפי
יכולתך' ו־'כל דאלים
גבר' ,הפושה והולכת
בסביבותינו .משום
כך ,מצאנו עידוד
רב ותקווה בדברים
שאמרתם לאחרונה,
את ,נחמה ואתה
אדוני הנשיא .אנחנו
מאחלים ומקווים
שיימצא לכם הכוח,
להיות הגורם המלכד
ומאחד את העם
ולשמור עלינו לבל
נסטה מן הדרך"
לעיתים להתלבש בחצאיות .זה
לא היה מתוך גנדרנות ,אלא מתוך
חוש אסתטי מפותח ,שהתפתח כבר
באותן השנים .תמיד הייתה בולטת
בייחודיות אופייה ,ובעצמאות
דעותיה והחלטותיה גם שבגרה
בשנים .כבר כילדה נאלצה לעבוד
במשק ,בשל הנסיבות ,אך לא
שמענו שהתלוננה שהיא יתומה מאב
ושעליה לעזור לאמה .היא קיבלה
את הדברים כמציאות וחוש ההומור
המיוחד שלה ,היה מאד אופייני לה
ונשאר מקורי גם בבגרותה .היא
הייתה אישה שידעה להקשיב ,ולתת
עצות .אישה אהובה שתחסר לנו".
אין ספק שאחת החוויות שיזכרו
לחברים ,הינו המפגש של חברי
הרחוב של נחמה ,עם בני הזוג ריבלין
בבית הנשיא בירושלים ,בשנת
" .2015מהרגע שהוחלט ואושר
שהחברים יגיעו ,הייתה התרגשות
רבה .הרגשנו שזכינו בחוויה יוצאת
דופן עם חברתנו נחמה ,שקיבלה
אותנו עם בעלה רובי ,נשיא מדינת
ישראל בבית הנשיא כאורחים
מכובדים".
נחמיה חסיד (" :)76אמנם הייתי
בשנתיים יותר מבוגר מנחמה ,אך
בחברותא היינו יחד בכמה גילאים
ללא בעיה .יש לנו תמונות משותפות
המצביעות על הווי שהיה במושב
באותם הימים של מדינת ישראל
הצעירה .באחת התמונות נראה
שאני נושא חבר על הגב .תמונות
מהטיולים שטיילנו ,המסיבות
שחגגנו ואפילו מחג שבועות שנחמה
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מעלות
נחמה
אריק קילמניק" :אין ספק שהיא תחסר לכולנו.
בשבילי נחמה זאת אישה מדהימה ,רגישה
ושורשית ,בלי גינונים ,ישירה שלא מוותרת
לעצמה .סמל לנחישות ,מקצועיות ,אוהבת
אמנות ואדם"
כה אהבה .במקום ספסלים ישבנו על
ארגזי העץ של איסוף התפוזים.
"בהכנות לקראת ביקורנו בבית
הנשיא בירושלים ,החלטנו שנצלם
מספר תמונות מהאלבום שלי וניתן
מתנה לנחמה  -זכר לאותם ימים
רחוקים בתחילת מסלול חיינו.
יוזמת המפגש הייתה החברה ,נורית
מצפון ואני כתבתי בשם החברים
את הברכה לנחמה והנשיא ריבלין.
זאת הייתה חוויה אדירה ויוצאת
דופן שזכינו.
"החברות שלי עם נחמה המשיכה
גם בזמן לימודינו באוניברסיטה
העברית בירושלים .היא למדה
ביולוגיה ואני למדתי חקלאות.
בשנה הראשונה למדנו יחד ,בטרם
המשכתי בפקולטה ברחובות
ואילו נחמה המשיכה בירושלים.
ובעצם ,מאותה תקופה היא הפכה
לירושלמית! הכירה את ראובן
ריבלין במסיבה באוניברסיטה,
והשאר היסטוריה".
לימים חסיד נשא לאישה את
שרהל'ה לוין ,החברה של נחמה
מהרחוב במושב .ולנסיעה לבית
הנשיא נסעו יחד ושרה'לה צילמה
תמונות מהמפגש המיוחד ,בנוסף
לצילומים שצילמה אורית אנקונינה
מבית הנשיא" .עופרה פיקרסקי
ערכה את הצילומים ומכתבי הברכה,
כולל ברכתו של החבר ,יאיר אלוני
ותמונת המחזור מביה"ס הממלכתי
בגוש תל מונד ,מחזור ל"א ,למצגת
יפה ומכובדת כמזכרת לבני הזוג
ריבלין ולחברים ",מוסיף חסיד.

בכירות  -כולנו מתנאים וגאים בכך.
"על כן ,גאוותנו ושמחתנו שאת,
נחמה ,שנולדת לידנו וגדלת ביחד
אתנו ,הגעת למדרגת 'הגברת
הראשונה' במדינת ישראל .אנחנו
עדיין מאמינים בערכים של תרומה
לקהילה ולציבור וסולדים מן
האווירה של 'תפוס כפי יכולתך'
ו־'כל דאלים גבר' ,אשר פושה
והולכת בסביבותינו .משום כך,
מצאנו עידוד רב ותקווה בדברים
שאמרתם לאחרונה בהזדמנויות
שונות ,את ,נחמה ואתה אדוני
הנשיא .אנחנו מאחלים ומקווים
שיימצא לכם הכוח להיות הגורם
המלכד ומאחד את העם ולשמור
עלינו לבל נסטה מן הדרך.
"החבורה הזו ,ילידי הרחוב שלנו,
נפגשת מדי שנה .נורית היא הכוח
המלכד אותנו ומזמינה אותנו לביתה
באביחיל .היא גם יזמה את המפגש
הזה.
"אנחנו באמת חושבים שמושב

אשת האמנות
והאנושיות

הביקור בבית הנשיא
ביקור החברים מהרחוב של
נחמה בבית הנשיא 23 ,יוני 2015
 מילות ברכה והערכה שנאמרובאירוע בבית הנשיא ,בשם כל
החברים:
"תודה שהזמנתם אותנו לעלות
אליכם לירושלים .זהו כבוד גדול
עבורנו ואפילו מזכיר את הורינו,
שנהגו לפני שנים רבות להביא
לבית הנשיא את ביכורי התוצרת
החקלאית שלהם .אנחנו באים
ממושב חרות :קהילה שמנסה לשמר
את הערכים ואורח החיים של פעם.
יש לכך כמה ביטויים קודם כל ,יש
אצלנו מה שמכונה בלעז 'לוקאל
פטריוטיזם' וכאשר מישהו מבני
המושב מגיע להישגים ולעמדות
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על הדשא במושב חרות (מתוך האלבום המשפחתי)
חרות הוא מקום מיוחד במינו שנעים נשיא המדינה ובוודאי לא לקבלת
וטוב לגור בו ואולי יעידו על כך פנים כה חמה ולבבית כפי שציפתה
בנכם ,כלתכם ונכדיכם ,שבחרו לנו בביתכם .אבל אנחנו זכינו לכך
לגור עמנו וגם היום ,לכשעזבו ,הם שבבית הנשיא נמצאת ,זו הפעם,
שומרים על קשר הדוק עם המושב .משפחה כל כך ראויה לכהונה
אנחנו מקווים לשמור על קשר גם והתברכנו שבעתיים מכך ,שהנשיא
עמכם ויש לכם פינה חמה אצלנו כל כך אהוב על ידי כל שכבות העם.
בשכונה ובלב .אנו מאחלים לכם והנה ,בזכותך ראינו גם אנחנו את
בריאות טובה והצלחה רבה בכל הדברים מקרוב.
"התפעמנו מכך שגם במשרתך
פעלכם .הצלחתכם היא הצלחתנו".
וכך כתב וברך נחמיה חסיד הרמה נותרת כה קשורה למקורותיך
במילות תודה שנכתבו לאחר ביקור ולחבריך מן המושב ואישך ,הנשיא,
החברים בבית הנשיא" :לכבוד נחמה ביחד עמך .אנו מודים לכם מקרב לב
ריבלין ,בית הנשיא ,רחוב הנשיא  ,3על הזמן שהקדשתם לנו ,על הטרחה
שטרחתם למעננו ועל ההרגשה
ירושלים ,שלום רב!
"לא כל יום ולא בכל מקום זוכה הנפלאה שעמה חזרנו לבתינו.
חבורה כמונו לביקור בביתו של תודתנו גם לאורית החביבה ולשאר
העובדים שסייעו לביקורנו.
"בברכה חבריך הנוכחים בביקור:
נורית מצפון ,עמליה אזרווה ,מיכל
לביא ,רחל וטוקי שפירא ,עפרה
ועמוס פיקרסקי ,רבקה ויאיר אלוני,
נילי ואלי גורן ,שרהל'ה ונחמיה
חסיד .מושב חרות ".29.6.2015

נחמה ריבלין עם האמן אריק קילמניק

אריק קילמניק ( ,)84אמן מייסד
ומנהל בית סדנת הדפס בירושלים,
הוא יליד מושב גבתון הסמוך
לרחובות .בין יצירותיו גם לוגו
הסמל של 'בני המושבים' ,בו
משתמשים גם כיום.
הסדנה של קילמניק שוכנת
בבניין ישן שהוא מבנה מהמאה
ה־ ,19הנמצא על גבול שכונת
מאה שערים ,קרוב לעיר העתיקה.
רק ממש לאחרונה הונגש במבנה
מעלית .הסדנה ניצבת על קו התפר
בין ירושלים החילונית־מסורתית
לירושלים החרדית ,בין ירושלים
הישראלית לירושלים המזרחית.
"הכרתי את נחמה לפני בערך
כעשור ,היא הגיעה לאחת
התערוכות .ניכר היה שיש בה אהבה
גדולה וידע על אמנות .נוצר ביננו
קשר אנושי מיוחד .תוך זמן קצר
הבנתי שנחמה מגיעה לרכוש יצירה,
התייחסותה אחרת .לא בשל רצון

להרשים ,לא בשביל השקעה ,או
לצורך התקשטות ברכישת יצירה
מסוימת ,אלא בשביל אהבתה הכנה
לאותה יצירה .היא הייתה דמות
מאד אמיתית ,משהו אחר דוגרי
ובלי 'פולישטיקים' .הידע המקצועי
והאמנותי שבה ,התבטאו בתחושות
אמיתיות ,לדעת מהי אמנות טובה?
"נחמה שיתפה אותי בעובדה
שלמדה באוניברסיטה את תולדות
האמנות ,מתוך עניין לדעת ולהבין
ואכן ,היינו יכולים לנתח ולהתייחס
לכל יצירה באופן מקצועי .הייתי
נוהג לומר לה שלמושבניקים
יש משהו אחר בהבנת אמנות ,זה
כמו לבוא מהבטן .כי אדם כמוה,
מסתכל על האמנות כמו צמח הגדל
מהאדמה".
קילמניק משתף ברגשותיו
קשר מקצועי שהתפתח ביניהם
לאורך השנים ,הגעתה לפתיחות
של תערוכות ,או ביקור היו עבורו
פשוט חוויה יוצאת דופן .וגם באותם
רגעים שהתייעצה איתו ,אלו יצירות
מייצגות כדאי לרכוש לבית הנשיא.
עם השנים ,כשמחלתה הלכה
והחמירה ,ריבלין לא ויתרה לעצמה:
"היא המשיכה להגיע עם בלון החמצן
הצמוד אליה ,מטפסת במדרגות
ומתנשפת .היה לנו קשה לראותה
במצב זה .היו פעמים שהייתה מגיעה
רק עד אמצע המדרגות ,ולא יכולה
להמשיך ,וחזרה מדרכה.
"אז גמלה בליבי החלטה שחייבים
לעשות מעלית ,להנגשת המבנה
בין שלוש הקומות ,לכל המתקשים
לטפס במדרגות .החלנו לגייס
כסף למימון הפרויקט .אך המצער
הוא דווקא כאשר המעלית נחנכה,
נחמה כבר הייתה בבית חולים...
קראנו למעלית בשמה 'מעלות
נחמה' ,באופן הכי טבעי .אך אנו
עוד מתכוננים להנציח אותה באופן
ההולם ביותר לאישיותה המיוחדת
והססגונית .אין ספק שהיא תחסר
לכולנו .בשבילי נחמה זאת אישה
מדהימה ,רגישה ושורשית ,בלי
גינונים ,ישירה שלא מוותרת
לעצמה .סמל לנחישות ,מקצועיות,
אוהבת אמנות ואדם".
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דים מתאילנד )להלן" :התובעים"( כנגד מעסיקם לוקת בדבר החלת הוראות ההסכם הקיבוצי וצו
בסך
השומה
מלוא
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�
לתו
שנגרם
הנזק
בגין
לתשלום
התביעה
מזה
נמוך
יהיה
המוכח
שהנזק
או
להוכיחו
ליח
גבולות.
ללא
לב
ובטוב
צרוף
ברוע
אישית,
ובאחריות
קולקטיבית
באחריות
כלכלה ,מזון ,חשמל ,מים ,ביטוח רפואי וכד' ודחה
כן מוגשת תביעתם.
"ביחד
שלושה
כנגד
הוגשה
בעת
בפיצוי
לבחור
בתוקףיוכל
המוסכם,
כי אף
פיליפ
של
וסבתו
סבו
הצלחתזוכרת.
שהיא לא
אמו טענה
פעם לא
המוסכם .אסמכ�
הנתבע להשיג
אי
לאור
אותה
דיברו .עזי�
נתבעיםערב
קיבלו
התובעים
הנתבע
טען
מנגד
סו�
2�1
מס'
נתבעים
כנגד
התביעה
ולחוד".
הנזק
במסלול
התובעת
בחרה
כאן,
במקרה
שנשארה
המשפחה
של
בגורלה
עלה
מה
בפריז?
והתיישבו
מהנאצים
חמקו
איך
בתם את הארץ את מלוא הכספים המגיעים להם תאות על הסכומים ששילם .כמו כן ,דחה ביה"ד
₪
כ�146,000
מטעמם.של
תשלום
כנגד
נזק�
לנתבע שה
בתביעה
ומשמדובר
הוכחה
הדורש
לא
גילה
הוא
שסנדס יצא
במסע
אבל
למצוא
עליו
התשובות היה
מאחור? את
אליו,גרמו
התובעים
הקיזוז כי
טענת
בעצמו .את
התוב�
עוד טען כי
נציג
בפשרהשל
חישוב
לקהפי
על
מס'
לנתבע
רק
התייחס
הדין
פסק
ולמעשה
בה
ובתביעה
ולחוד"
"יחד
נתבע
בה
סעד
היהודים
חייהם של
לקורות
הוא התוודע
משפחתו.
הטרגית
ההיסטוריה
עיםאת
רק
עם
המשפטניםבפועל.
משזו לא הוכחה
לפני הזמן
בנטישתם
דמי כל�
של קיבלו
ההעסקתם
תקופת
במהלך כל
הפיצוי
את
דרשה
ממנו
בכל�
מתקבלת נוב
המשפטהמוסכם
והפיצוי
הוכחה
הדורש
הנזק
הבינלאומי:
בתחום
חדשים
פשעים
לאוטרפכט
והרש
למקין
רפאל
הקיזוז
טענת
קבע כי
בית הדין
שני זאת
שהגדירוסכו�
תשלום וכי
מגורים,
התובעתמים,
חשמל,
מזון,
מלאים,
3כלה
בית
בדיוק,
הפרה
מאותה
עילה,
מאותה
לטובתם,אתאםהאופןעים
למשפטי
האלה
הפשעים
שני
התגלגלו
שייפסקהוא בחן
האנושות.
ג'נוסייד
לשניים
נוגעת
אשר
מוקדמת
הודעה
שבו לדמי
הנוגע
נגד סכום
ופשעיםמכל
המוסכם.יש לקזז
אלה
מים
מוסכם
לפיצוי
שהתביעה
טען
הנתבע
התובעת
של
דרכה
נחסמה
כי
קובע
המשפט
–
פרנק
הנס
הכבושה,
פולין
של
הנאצי
המושל
של
דמותו
את
לחקור
העמיק
הוא
נירנברג.
יפסק .הנתבע טען כי הוא מתקשה להשיג אסמכ� מתוך שלושת העובדים .בסך הכל נפסק כי על
אפשריות
ספסלאינן
ששילם,הוכחה
אחריותבר
נוסף
לנזק
והתביעה
מדו��
ידייםזו הת
קביעה
נוכח
מוסכם.
לתבוע גם
ולא
מעט
לא
שעברה
אחת
עיר
איך
הוא הבין
על
שלקח
ספק
ללא
.₪
402,515
פיצוישל
לשלם סך
הנתבע
הנאשמים.הרב
לאור הזמן
וזאת
הסכומים
היחיד על
תאות
בחרה
והתובעת
זה
בעניין
הדין
עמדת
נוכח
נדחית.
מוסכם
לפיצוי
ביעה
אליהם.
שנחשף
מהסיפורים
אחד
בכל
מרכזית
גיבורה
היא
–
לביב
למברג,
לבוב,
שמות
מעט
שחלף .עוד טען כי יש לקזז מכל סכום שייפסק בר בסכום משמעותי מאוד הממחיש את החשיבות
ההפרה
עקב
לה
שעמד
הסעד
את
ומיצתה
ומצמררים.
מרגשים
כמוסים,
לפרטים
והגיע
אחת,
נפש
וחברות
מפתיעים
קשרים
קשר
הוא
דמי הודעה מוקדמת מכל תובע ,שכן התובעים בהתנהלות נכונה מול העובדים הזרים אשר תסייע
�
הפ
הסכם
במסגרת
שנקבע
בשעה
הנטענת
עמודים)
528
זמורה,
כנרת,
הוצאת
פלד,
עודד
(מאנגלית:
נ'
פרידמן
אירנה
15�12�51538
חי'(
)שלום
*ת"א
נטשו את עבודתם מרצונם לפני שחלפה תקופת למזער את החשיפה המשפטית למינימום הנדרש.
שרה עם הנתבעים  ,2�1שנתבעו כאמור ביחד אורן דה כהן )פורסם בנבו(20.02.2018 ,
ההעסקה ,ללא הודעה מוקדמת ,ומבלי שנתנו לנ�
ולחוד עם הנתבע ,כי ישלום לתובעת סך של *סע"ש )אזורי ב"ש(  2879-09-15מודי נרטיף נ' דניאל
תבע זמן להתארגן ולמצוא עובדים חלופיים.
אבוטבול )פורסם בנבו(05.03.2018 ,
הדין .₪
כ�146,000
קבע כי טענת הנתבע כי ביצע
בית
וגישור"
עורכי
רייך --
"איילת
סת'רלנד** ,
סעיף
אל
המשפט
בית
מפנה
דינו
בפסק
בסדרת
הוא
ט'
טוי
מאת
האבודה",
"היורשת
נוטריוןוגישור"
דין,נוטריון
הפנטזיהדין,
משרדעורכי
משרד
השנירייך
"איילת
גמר חשבון לתובעים הינה טענה מסוג "פרע�
בתחום
מושבים,
בקיבוצים,
מתמחה
תאגידים,בתחום
הנבואהתאגידים,
דרקונים.מושבים,
בקיבוצים,
מתמחה
המסדיר את
תי",בחוק
15
של
סעד בממלכה
המתרחשת
החוזים�תרופות האש"
"כנפי
והנטללבני
המקסימה
הנתבע לא
הנתבע,
נוער חל על
להוכחתה
כל
על
הלול
וענף
המסחרי�חקלאי�מינהלי
לארצם .הלול על כל
המסחרי�חקלאי�מינהלי וענף
�
המו
הפיצוי
בין
היחס
ואת
המוסכם
הפיצוי
השלום
את
ישיבו
אחד
שיום
צעירים
דרקונים
חמישה
על
מספרת
משמשת
רייך�מיכאלימשמשת
איילתרייך�מיכאלי
עו"ד איילת
שלוחותיו .עו"ד
הביא שום ראיה להוכחת טענתו ועל כן על פי שלוחותיו.
ההימנעות(
קובע:את)א
חזקהסעיף
אחר.
פיצוי
הפסיקהלכל
סכם
במחלוקות.
וכמגשרת
בחיפוש אחר
כבוררת למים
דרכם מתחת
עושים
הגורל
דרקונוני
וחבריה
צונמי
לפיה:זהדין
לחובתו
קמה
במחלוקות.
וכמגשרת
כבוררת
פיצויים
שיעור
על
מראש
הצדדים
הסכימו
מאשר
כנפי-הים
ממלכת
של
האבודה
ליורשת
יותר
בטוח
מקום
אין
כי
מקלט,
האינטרנט
באתרהאינטרנט
לבקרבאתר
אתכםלבקר
מזמינים אתכם
אנו מזמינים
כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה ,הייתה ** אנו
הפיצויים
נדחתהיהיו
מוסכמים(,
פיצויים
)להלן
שמעולם לא
אבלכךבבית
שבמימי
מגלה
היא
הפתעה
לצונמי
מחכה
אחרינו
ולעקוב
,raich.co.il�www.ayelet
שלנו:
הנתבע
טענת
המלכותי.בשל
בארמון-לחובתו.
פועלת
הכירהשלנו ,raich.co.il�www.ayelet :ולעקוב אחרינו
דין
עורכי
משרד
–
רייך
"איילת
בפייסבוק:
רשאי
אולם
נזק;
הוכחת
כמוסכם,גמרללא
צונמי תהיה
האם
העצר.
ביתמזה שנים את
מתנקש
מסתתר
הממלכה
עורכי דין
משרד
יורשותרייך –
בפייסבוק" :איילת
שהורגבית
פנה
מסתוריכך
לתובעים .לאור
חשבון
לביצוע
וגישור".
וגישור".
נוטריון
שהפיצויים
מצא
להפחיתם
המשפט
 283עמודים)
נוטריוןכנרת,
שגיב-נקדימון ,הוצאת
ענבל
(מאנגלית:
הבא?
הקורבן
נתבעו ע"י התו�
אםאשר
הזכויות
ביתר
לדון
הדין

משמעות המספר ?23

מאוזן:
מאוזן:
);(4
נפשי)ש(
בפריזר
להיות
הצרפתיה אותו
יקירתי .4הכריחו
מאוד );(6
אותם גבוה
אף הוא
הרציקוביץ'
לנסוע
חשקה
).4 ;(3,3
כעיזבון,
קיבלנו
 .1בשובנו
.1
ללא
מים
עם
אותו
ערבבו
.9
);(4
הפנים
כיסוי
עם
סובלת
היא
מאונך(
20
)עם
.8
למזרח )) (4ע"פ איתן ציון(; ) .8עם  19מאוזן( מלכים משחקים במטבע לא
לכת
ערך.12
);(3,4
צ'רלי חסם
אתשוער
ראה.11
הטלוויזיה );(6
מדברים בשבחה
תגובה
כוכב .11על
);(4,2
בטלהבעל
חובק נייר
בעוד .9מנחה
מבריק );(4
הפך
עיר
ראש
.15
);(3
והסיום
ההתחלה
נקודות
על
נפל
.13
);(3
גהות
במכון
המחזה של שייקספיר ,גיבסון קליבר בהר ) .12 ;(3,4לא שלם וללא גבשושיות
פי
פה
).18.21;(7קורן
מאונך;
ראו 3
תגובה );(6
יוצר
גרסאבאחד
 .18סוף
);(3,4
הביעו
רע נגדו
 .19לא
התבערה
בקבוק
החושים.15
נסיונית );(3
אמור:
ביוב.13
);(3
שלמדת
מאוזן;למה
תגיד8שלום
לעלות
 .22אם
רוחם);(4
מורתבאמת
אבל לא
 .21מגמגם
באש ,ראו
).19 ;(6
מתכנןזהירה
אתהנקבה
שנולדה
על כך
את
דבר).(6
מהסיפור
מה ) .22 ;(5קו ,בעיקר במלח ,לוחץ על שחורים ולבנים ).(6
פלוס
מאונך:
מאונך:
.3
);(5
להתמוטט
עומד
הספורט
.2
);(5
סכין
בעזרת
חסר
קיומו
שנות
מספר
.1
 .1חומר נגד גשם )) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .2המפותל הארסי והמפותל ההולנדי
הלילה
יעשה.5את
הקטן .5פה
הצעירים? );(4
20החמור
עושה
מאוזן(
)עם 19
פרי בריא
שחזר );(4
למראהאת הטורף
מאונך( מוחץ
מה)עם
).3 ;(5
אותו גל
על
הבנות
.7
);(5
נכון
שהתירוץ
בפניה
אשר
.6
פרנקל(;
יגאל
)ע"פ
)(5
האלכסנדרוני
בטיחואנה ) .6 ;(5יתן במתנה שתי חיות ) .7 ;(5רפי בסגל בזכות איזה חומר? );(7
תרנגולתה
).10 ;(5,2
דבריםבפסח
המוטלים
מימיה
אמראת
סיפקו לה
שתוצרתמריחים טוב
נניחוציפורים
מטוסים
).13 ;(3,4
מדביק
שמאיר
הללוקלינטון
.10
את
שרכשו
לכך
נצמדנו
.14
);(5
מגזים
הצרפתי
.13
);(7
שאפתנות
יוצרת
היתה
) .14 ;(5נקבת החמור שלה היא בירה ) .16 ;(5את כיסוי הקיר הפתח-תקוואי
);(5
רטוב
ליצורכדור
).17 ;(5
במדינה
קיים רב
ניתן );(5
חנין
 .20ראו
שהמציאו);(5
החוזיםמהנושרת
מגע נפרד
שפוחד
אלוףגם מי
).17 ;(5
.16בגינה
למצוא
מאונך 8.מאוזן.
 .203ראו

לנגוע בזיכרון ובאשמה

היורשת האבודה

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :3
:2
חמת; .13
 .12נגה;
מעש;
חוסר
.11
מהוללת;
.9
רעלה;
קפוא; .8
מאוזן .1 :גמלוני; .4
מוות;  9קולנוע;  .11גלדיולה; .12
מקלף; .8
משמרות; .4
 .15יונה
להתלקח.חיי מדף.
.22נביא; .22
זיוף;.21
.21כללי;
ראקציה;.19
.18מסורים;
יהב;.18
גזוזטרה;
מעד;.15
סוד;
.10
נשתנה;
מה
.7
אמתלה;
.6
פילון;
.5
נוער;
.3
לקרוס;
.2
גילוח;
.1
מאונך:
מפליג;  .2משמיד;  .5קינוח;  .6פועות;  .7עור התוף;  .10בולגרים;
ישראל;  .17בדולח.
טללים; .16
 .14דבקנו;
סימון; .13
אמביציה;
 .17הרדוף.
מפריז; .16
 .14דמוני;
.13

|||| 18
18

15.3.2018
22.3.2018
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.
א מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א 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.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
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עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך
לפרטים074-7457405 :

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
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

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 69אלמנה ממושב בצפון אקדמאית
נראת צעירה לגילה נאה ייצוגית
ואיכותית אשת שיחה מעניינת בעלת
תחומי עיניין רבים חובבת טבע טיולים
מעוניינת להכיר חבר לחיים ואוהב את
החיים ,אדם איכותי אינטלגינט חייכן
לפרטים 052-4403890
 65ג' מקיבוץ נאה תכול עיניים איש
שיחה מעניין רגיש כנה ואמיתי עם
אישיות נעימה עם המון כוונות טובות
ורצון טוב נתינה עם פרגון מעוניין
להכיר חברה לחיים אשת שיחה
לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174

למכירה
 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5סאם פורטטו  90כוח סוס
 4X4 2013פתוח
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו  75כוח סוס מודל
 2000הגה הפוך
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה לינדה  4טון  3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מרסקת גזם אוריאל  1.8מטר
 .16דיסקוס  8צלחות  3נקודות

 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר  14PLלרפת,
מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24גנרטור  V .K 36אמפר על
עגלה נגררת
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26פיאט  600קומפקטי מודל .72
 .27קולטיווטור  7רגליים קפיצי
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053–5262526
למכירה ציוד ללול מטילות ,סוללות,
מאביסים ,מיכלי תערובת ,מזינים,
מיכלי מים וכו'.
טלפונים :שלומי,052-9248738-
איוב052-3338530-
שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
טרקטור אינטרנשיונל 385 CASE
שנת  49 ,1985כוח סוס ,עבד 800
שעות במצב מצויין ,נראה חדש
לפרטים050-3299015 :
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי ,050-5201545
רשפון

קנייה

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

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

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

בוסניה הרצוגובינה
26.9.19 -.18.9
פנינה יפה ומרתקת
שמורות טבע ,חגיגת מפלים ונהרות.
ערים  -סרייבו ומוסטאר
בונקר אטומי של טיטו
הדרכה – נדי אורמיאן (יטבתה)

מעוניין לקנות מאווררים יד שניה,
וציוד ללול ,מתקין מערוכת קירור
ואיוורור ללולים וחוות חקלאיות.
יהודה052-5203353-

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

054-9798247

טיולים לחו"ל
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

חברת "אדמה" adama.co.il
03-6447888

תרומת ציוד
למשק חקלאי שניזוק קשה בשריפה
במבוא מודיעים נדרשת תרומת ציוד
חקלאי דחופה.
לפרטים http://tiny.cc/mmfire

ניר ברזל

משרד עו"ד ובוררויות

א מתמחה בתחום האגודות השיתופיות
בדגש על מושבים.
א ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות,
בנים ממשיכים ,העברת זכויות בירושה
ובחיים ,הסכמים בין יורשים.
רח' העצמאות  43חיפה | טל04-6732027 | 04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנוwww.bk-adv.co.il :

מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410

קראוונים

הרפת והחלב

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

רוצה
לפרסם?
שטח זה
יכול
להיות שלך!
לפרטים
074-7457405
0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

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

www.zakai-le.com
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0ע1לשנים אחריות
טיב החומר

פתרונות קלים לבניה
תוספות בניה ,גגות מבודדים ופרגולות
בשילוב מערכת פרופילי אלומיניום טרמית המונעת רטיבות "והזעה"בנקודות החיבור בהפרשי פמפרטורה בין הפנים לחוץ
בידוד מעולה מחום וקור אינו מחליד ואינו דורש תחוזקה חוזק שחוסך עבודת שלד מסובכת ויקר רמת גימור גבוהה זמן אספקה והתקנה קצר
תוספות בניה ומבנים מודולרים סגירת מרפסות וחדרי שמש קירוי מעברים וסגירת פתחים סגירות חורף וקבע לבתי קפה ומסעדות
גגות אלומיניום מבודדים למרפסת לחצר ולרכב תוספות חדרים על גגות ופנטהאוזים פרגולות הצללה מאלומיניום בטקסטורת עץ

גגות מבודדים

שירות בפריסה ארצית

פרגולות הצללה

