מוגבל
אשונל-ים10ו נרשמים
ר 31.12.18עד ל-
בלבד

מבצע שטרם היה פה!

הכל כולל והכל בו.

תב”ע פרטית

+
+
+

כל היתר בניה
קבל אחד נוסף
בחינם
ערכי שווי בחינם
טיפול בכניסה
להחלטה 1532
בחינם

+

היתר שלישי
ב-

כולל כל המשימות:
פיצול  1או  ,2פל”ח,
סימון בית  ,3שינויי גבול,
הוספת שטחים

+

היתר רביעי
ב-

!

פרגולות ,גדרות ושערים אלומיניום
מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות
אלומיניום קבועות או תלויות
גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה
עיצוב מודרני וחדשני
איכות גבוהה בהתאמה
שנות7
אישית
על אחריות

+

היתר חמישי
בחלקה חקלאית
ב-

0% 5%
%ח5ה7
הנחה 2הנחה 5הנ

ראה פרטים בעמוד 7

לההמוסמחים
קרק דרת
עו ת

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1061
ביקור ב
בית הלקוח -
חינם וללא
התחייבות!

טללים

ה
רשיתקשר לקבל
מת ממליצים

נחלת אבות מעניקה לך חבילה אטרקטיבית במיוחד במבצע בלתי חוזר
לחודש ימים בלבד .הרשם כלקוח בחברתנו ותהנה מהנחות יוצאות
דופן ,שירות ומקצוענות ודרך בטוחה לעתידך ועתיד בני משפחתך.
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.

הסדרה? פיצול?
הוספת זכויות בניה?

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

וההצעבודה
בע

ראה פרטים בעמוד 17

ניצני העמק
בטבת תשע"ט
  2018ה'
אקולוגי בע"מ
 13בדצמברמיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

www.nachlat-avot.co.il

.1
.2
.3
.4
.5

5

יתרונות לבחירת פרגולות וגדרות
מאלומיניום:

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

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות
ונציגי מכירות יגיעו אליכם

מוד 17

מכירות shavitgez@gmail.com | 052-7918881

מזג האוויר החורפי פגע
במושבים ובגידולים

מושב אחיעזר :כ 80-תושבים חולצו מבתיהם בשל הצפות  #במועצות האזוריות עמק לוד ,חוף הכרמל
וערבה תיכונה נגרמו נזקים כבדים למשקים החקלאיים ,עמ' 4
חממה מוצפת במושב עידן

חוק הסדרת ייצוא וצריכת הקנאביס הרפואי אושר בקריאה ראשונה ,עמ' 6

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

מה קורה?

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

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

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

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

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

כ 60-ספרניות וארכינאיות השתתפו
בסמינר הספרניות

4

בין המרצים שהשתתפו בסמינר :אביגדור קהלני ,שרה אנג'ל ,ליהיא
לפיד ,רועי רימשון בהרצאה מרתקת על חייה ויצירותיה של נעמי שמר
כ 60-ספרניות וארכיונאים ממושבים מכל רחבי
הארץ השתתפו בסמינר ספרניות וארכיונאים ארצי.
במסגרת הסמינר בן היומיים שנערך במלון
רמדה בנתניה ,השתתפו באי הכנס במגוון הרצאות ופס
עילויות הקשורים לפעילות התרבותית אותה הם מנהלים
במושבים שלהם.
בין המרצים שהשתתפו בסמינר :אביגדור קהלני ,שרה
אנג'ל ,ליהיא לפיד ,רועי רימשון בהרצאה מרתקת על חייה
ויצירותיה של נעמי שמר .המשתתפים סיירו במוזיאון
ההגנה ואף נהנו מהופעת בידור של הסטנדאפיסטית יעל
קפיטוליק.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישס
ראל ,מאיר צור ,הגיע בערב להדלקת נרות חגיגית ושיתף
את באי הכנס בנושאים המגוונים והמאתגרים בהם עוסס
קת תנועת המושבים בראשותו ,וכמובן ברך את הספרניות
והארכיונאים על עבודתם החשובה ותרומתם לחיי הקהילה
והתרבות במושב.
מנהלת אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים ,שירי
ארדיטי נחום ,פתחה את הכנס והעבירה סקירה מקיפה על

גשם זלעפות
מזג האוויר החורפי גרם נזקים
כבדים למשקים החקלאיים

14
מאיר צור מברך בכנס הספרניות והארכיונאים ה50-
הנעשה באגף חברה וקהילה.
את הכנס סיכ ם יהודה אלטון  -מנהל פורום אמנים ו�ס
פרנים ,וציין כי השנה זהו הכנס ה 50-של הספרניות וכולו
תקווה שנמשיך במסורת עוד שנים רבות.

"התודות הן לא לי,
אלא לכם .המושבניקים"

אז והיום
אהרון אהרנסון החקלאות
והמדע החקלאי כיום בישראל

בעקבות הכתבה שהתפרסמה בגליון "קו למ�ו
שב" ,בשבוע שעבר ,על כך כי נושא הקיימות
בחקלאות היה ועודו חלק משמעותי במחקר
שלי ,אני מבקשת להודות ל"קו למושב" על פרסומה.
התודות הן לא לי ,אלא לכם .המושבניקים (וגם הקיס
בוצניקים ואפילו קצת עירניקים) שממשיכים ,למרות
הכל ,לעבד את אדמת הארץ ,לשמור על הירוק שלנו
ולספק לנו אוויר נקי קצת יותר ותוצרת חקלאית ראויה.
חשוב היה לי להשמיע את הקול ,ההולך ונעלם ,של
קבוצת אנשים לא גדולה אשר מספקים לנו "ערכים".
בלי ציניות ובלי לגלוג.
אנחנו ,שגדלנו על השיר "שעור מולדת ,על הקיר
תמונה ,והאיכר חורש בה את האדמה" ,כבר מגדלים נכס
דים שלא רואים את האיכר הזה.
אנחנו מגדלים דורות שמשוכנעים שאבטיח גדל בסוס
פר ,ועגבניה בקרטון (מיובא מטורקיה).

18

חשוב היה לי
שתדעו שגם
באקדמיה ,למס
רות שפקולטות
מפוארות כמו
הנדסה חקלאית
בטכניון ,כבר
נסגרו לפני
שנים רבות,
עדיין חושבים
שהחקלאות
בישראל היא פרופ' אילון" .החקלאות בישראל היא
משאב שחייבים משאב שחייבים לשמור אותו"
לשמור אותו.
השימור הזה  -הוא בנפשנו.
פרופ' אופירה אילון ,בנימינה

סכסוך מלכותי
אם בארמון וינדזור
נפלה שלהבת ,מה יגידו
המושבניקים?

הבקר ו

החלב

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

עמוס דה וינטר

מכתב תודה על הכתבה "החקלאי והחקלאות בשירות המחקר",
"קו למושב" ,גיליון 1060

המילים שלכם
בעיתון

כאורה ב
מרכז לרישום

תוכן

יוני

2014

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

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

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

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
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הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
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באזור הצר
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מאוד על ותעוקת
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כנס חדש לחברי המושבים בנושא:

החלטות חדשות במגזר החקלאי
* מהפכה בכללי הורשה של נחלות
* תיקון  116לחוק התכנון והבניה והגברת האכיפה
* מסלולים בהחלטה  1553פרטני וקולקטיבי

לאחרונה התקבלו מספר החלטות משמעותיות שמשנות את פניו של המגזר החקלאי בנושא הורשה של נחלות ,אכיפה של שימושים
חורגים וחריגות בניה ויישום החלטה  1553במסגרת הכניסה לעידן הנחלה המהוונת.
כללי ההורשה החדשים בנחלות  -בהסדר החדש בוטל המעבר האוטומטי בין בני זוג וההורשה תתבצע בהתאם לצוואה או סעיף 114
לחוק הירושה.
הגברת האכיפה בנחלות – בחודש אוקטובר  2017נכנס לתוקף תיקון  116לחוק התכנון והבניה .התיקון לחוק קבע הוראות חדשות להגברת
האכיפה של שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות וכן דרישה לביצוע סקר נכסים עם שימושים חורגים עד לחודש אוקטובר .2019
מסלולים בהחלטה  – 1553רמ"י הודיעה על יישום שוטף של החלטה  1553החל מיום  10.4.18והמועד לביצוע "התחשבנות מחדש" הוא
עד ליום  .9.4.19בכנס נבצע ניתוח מעמיק של המסלולים בהחלטה  1553ביישום פרטני וקולקטיבי .נציג שומות לדמי כניסה ודמי רכישה,
שומות להתחשבנות מחדש ,יישום במסלול  ,20%שומות לדמי שימוש והשלכות המס בכל מסלול.

יתקיים ביום ה'  - 27.12.18במלון גני שמשון באשקלון (זונאבנד)
בהנחיית :עו"ד אביגדור ליבוביץ
תוכנית הכנס:
 8:30 - 9:00הרשמה וכיבוד
 9:00 - 10:30עו"ד אביגדור ליבוביץ  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
ניתוח המסלולים בהחלטה  1553ויישום הליך פיצול מגרש
מנחלה בצוואה ,חלוקת עיזבון ,גישור ,מכר מגרש מפוצל
ונחלה מפוצלת
 10:30 - 11:30עו"ד שניר שער (רו"ח)
ניתוח מיסוי של הסכמים משפחתיים ,פיצול מגרשים ,הסכם
חלוקת עיזבון ,צוואות ,מתנה  ,שומות מס שבח ומס רכישה-
בעיות ופתרונות
 11:30 – 11:45הפסקה וכיבוד
 11:45 - 12:45עו"ד אביגדור ליבוביץ
הגברת האכיפה בתיקון  116לחוק התכנון והבניה ,ניתוח
מקרים מהחיים .התמודדות מול רמ"י וביצוע הסדרה בהחלטות
( 1458 ,1553פל"ח)1316 ,
 12:45 - 14:00עו"ד אביגדור ליבוביץ
ניתוח של כללי ההורשה החדשים בתהליך יישום החלטה
 ,1553השפעות על "בן ממשיך" ,צוואות ,הסכם בין דורי ,הסכם
ממון ,חלוקת עיזבון ,גישור
 14:00 – 14:30מר ניצן מקובר  -שמאי מקרקעין מומחה במגזר החקלאי
ניתוח שומות לדמי חכירה ,דמי רכישה ,דמי פיצול וחלוקה בין
יורשים בהחלטה 1553
ארוחת צהריים
14:30
עלות למשלמים לפני הכנס ₪ 350 :כולל מע"מ ˆ למשלמים ביום הכנס ₪ 400 :כולל מע"מ
למשלמים לאחר הכנס ₪ 450 :כולל מע"מ (השיק לפקודת מרכז הדרכה)

לפרטים והרשמה :מרכז הדרכה להתחדשות | טלפונים03-6959768 ,03-6959770 :
מיילk_e40@netvision.net.il :
13.12.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

מזג האוויר החורפי פגע
בתושבים ובגידולים

חילוץ תושבים במושב אביעזר (צילום :דוברות המשטרה)

מושב אחיעזר :כ 80-תושבים חולצו מבתיהם בשל הצפות בביתם
וחשש מעליית מפלס המים  #במועצה האזורית חוף הכרמל נגרמו
נזקים כבדים למשקים החקלאיים
בשל הצפה במספר רחובות
במושב אחיעזר הסמוך לנמל
התעופה בן גוריון ,פונו בסוף
שבוע שעבר מהאזור כ 25-משפחות
על ידי משטרת ישראל וכוחות ההצס
לה .לא דווח על נפגעים.
בנימין אחוול ,יו"ר וועד האגודה
באחיעזר ,מסר כי "זו הפעם השלישית
שאנחנו חווים את ההצפות הללו .בכלס
פעם שיש יום ,יומיים גשומים במיוחד,
אנחנו סובלים .כנראה שלא בנו את
התשתיות במושב כמו שצריך .אחרי
בדיקות שעשינו התברר לנו שהתס
שתיות באותם רחובות היו אמורות
להיות מוגבהות במטר נוסף וככל הנס
ראה ,במטרה לחסוך ,זה לא בוצע ולכן
הסיפור חוזר על עצמו פעם אחר פעם".
לדברי בנימין ,מרבית התושבים
כבר החלו לחזור לבתיהם ,אך לא
מדובר בסוף פסוק ,כיוון שהתחזיות
מדברות על גשמים כבדים הצפויים
בהמשך השבוע ויתכן שחלק מהרס

חובות שוב יוצפו" .יש נזקים גדולים
בבתים ,יש בית אחד שלא נותר בו
דבר ,הכל נהרס מהמים .אני רוצה
ציין לטובה את ראש המועצה שדות
דן (עמק לוד) ,דוד יפרח ,שדאג שלכל
משפחה ומשפחה שיהיה להן היכן
לשהות והציע מקומות לינה למשפס
חות שתהיינה מעוניינות ללון במלון
או באכסניה .מרבית המשפחות לנו
אצל קרובי משפחה .היום (יום ראשון
השבוע) מבוצעות עבודות לפינוי בוץ
ושברי עצים מהרחובות ובנחל איילון,
המים מתחילים לרדת ,המשפחות כבר
חוזרות לבתים ואנחנו מקווים לטוב".
גם הגידולים החקלאיים נפגעו באס
חיעזר .החקלאי ,אשר טרי ,המגדל
זרעי חומוס ,בקיה ,תלתן וחיטה ,מספר
כי" :יש לי שדות שמוצפים במים ,בכל
מקום שיש שיפוע יש הצפה .הנזקים
גדולים מאוד ויש לי הוצאות מטורס
פות .יש לי ביטוח מקנט ,שבמיקרה
הטוב יכסה לי על עלות הזרעים .אני

מעריך שנגרם לי נזק בסדר גודל של
כ 200-אלף שקל .בגשם כמו שהיה
פה לא היה מה לעשות .הניקוזים עלו
על גדותיהם ועכשיו אני מנסה לארגן
משאבות ולעבוד עם הטרקטורים כדי
לפתוח ולהוציא את המים".
במועצה האזורית חוף הכרמל נגרס
מו נזקים כבדים למשקים החקלאיים.
במושב עין איילה ,נגרמו נזקים כבדים
לחממות .החקלאיים שמואל ואריק
אהוד ,העריכו את הנזקים בסכום של
למעלה מ 200-אלף ש"ח.
לדברי שמואל אהוד ,מתו ך  110ה�ח
ממות כ 30%-נהרסו ,ובתוכן גידולי
מלפפונים ופלפלים .השניים מספרים
כי הביטוח של קנט מכסה רק את עלות
הצמחים ,אך את עלויות הניילונים,
הברזלים שמחזיקים את החממות ושס
עות העבודה לשיקומן ,יישאו בעצמם.
הסופה גרמה לנזקים של מיליוני
שקלים לחקלאי הערבה ובמיוחד לחס
קלאי מושב עידן ,שם ניזוקו חלקות

מדברים קרקעות בכפר אוריה

בכנס עלו הקשיים הרבים איתם מתמודדים היקבים
במטה יהודה ,בהליכי ההסדרה מול רמ״י וכיצד ניתן
להיעזר בתנועת המושבים בעניין

מפגש חשוב של יקבי
מטה יהודה התקיים
השבוע בהשתתפות
היועמ״ש ויו"ר אגף קרקעות
בתנועת המושבים ,עו״ד
עמית יפרח ,ראש המועצה
האזורית מטה יהודה ,ניב ויזל
ומנכ״ל מועצת גפן יין ,צחי
דותן.
הכנס נערך ביקב קדמא
שבמושב כפר אוריה .את
הכנס יזמו בעלי היקבים על
מנת לפרוש בפני עו״ד עמית
יפרח ,כנציג ההתיישבות
במועצת מקרקעי ישראל את
הקשיים הרבים איתם מתמוס
דדים היקבים בהליכי ההסס
דרה מול רמ״י וכיצד ניתן
להיעזר בתנועת המושבים
בעניין .
ראש המועצה פתח ובירך
על הכינוס החשוב והדגיש,
כי המועצה על כלל אגפיה
מחויבת להסדרת העניין
ותתמוך בכל יוזמה שתקודם
לטובת היקבים באזור .מנכ״ל
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עו"ד עמית יפרח.
טפל בקידום נושאים הנוגעים ליקבי היין במטה יהודה

מועצת גפן יין ברך אף הוא
על הכינוס וסקר את פעילותו
בנושא אל מול השלטון המס
רכזי ,בעיקר בהפחתת הנטל
הרגולטורי על בעלי היקבים.
עו״ד עמית יפרח סקר בפני
בעלי היקבים את החלטות
רמ״י ,בנוגע לשימושים הנס
לווים שהתנועה פעלה רבות
לאישורן וסוגיית הפעילות
הלא חקלאית בנחלה ,עם
דגש על החלטת רמ״י ,1316
הקובעת כי עיבוד התוצרת
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החקלאית (יקב ,בית בד) יהיה
ניתן להרים גם בחלקה החקס
לאי של חלקה א׳.
כמו כן ,סיכם עמית את
הדיון בהקמת צוות שבו יהיו
התנועה ,המועצה מטה יהודה,
מועצת הגפן והיין ובעלי
היקבים .הצוות ירכז את הנוס
שאים שיש לקדם מול רמ״י
ומוסדות התיכנון ועו״ד עמית
יפרח יטפל בקידומם ,במסגס
רת ייצוגו את ההתיישבות
במועצת מקרקע ישראל .

שדה חקלאי מוצף במושב אחיעזר (צילום :אשר טרי)

חקלאיות רבות .אורן קורין ,מ"מ יו"ר
הועדה החקלאית בערבה תיכונה ,פנה
למשרד החקלאות בבקשה להכריז על
נזקי החקלאים בעידן כאסון טבע ולס
פצות את החקלאים.
בשדות בנימינה (ליד מבצר שוני),
הוצפו השדות החקלאים בסמוך לנחל
תנינים .עקב סחף ,בוץ וחלקי עצים
שקרסו על הכביש נחסם כביש 652

ומאוחר יותר נפתח לתנועה ,בתום
עבודות שביצעו עובדי נתיבי ישס
ראל וחברת חשמל לתיקון כבלי
מתח וארונות חשמל שנפגעו במס
קום כתוצאה מעצים שקרסו .בזכרון
יעקב נרשמו הצפות במספר כיכרות,
בהן הכיכר בכניסה לשכונת השמורה.
עץ שקרס על רכב ברחוב ניל"י גרם
לנזק רב.

חנוכה בתנועת "בני המושבים"

שניים מטיולי הדגל של תנועת בני המושבים התקיימו
בחופשת חג החנוכה
בחופשת חג החנוכה התקיימו ,במ�ק
ביל ,טיול חנוכה ומסע מנהיגים -
שניים מטיולי הדגל של תנועת בני
המושבים.
בטיול חנוכה המסורתי ,לחניכי כיתות י'-
י"ב ,השתתפו כ 400-חניכות וחניכים מכל
רחבי הארץ .מסלול הטיול התחיל בגן לאומי
עבדת ונגמר בבורות חצץ.
במסע מנהיגים ,מסע המיועד לשכבת ט' -
"הטרומפים" של התנועה ,התחילו החניכים
את הטיול בנחל נוקד וסיימו אותו במדרשת
בן גוריון .מסע מנהיגים סובב סביב רעיון המס
נהיגות  -מיהו מנהיג ,מה עושה מנהיג למס
נהיג טוב ,איך נראית המנהיגות בחיי החניכים
וכיצד הם יכולים להיות מנהיגים במעגלי
השייכות שלהם.
שני הטיולים התקיימו במדבר כמסעות נוס
דדים  -מסלול המתחיל בנקודה מסוימת ומס
סתיים בנקודה אחרת .בחניונים השונים עסקו
החניכים בשתי משימות עיקריות  -בישולי
שדה ,בעזרת מדורות והקמת חממות גדולות
ללינה.
למרות שהטיולים קוצרו בשל מזג האוויר
הבעייתי ומהחשש לשיטפונות ,כולם סיכמו
את הטיולים כחוויה מוצלחת.
יסמין בן חיים ,בוגרת התנועה שהשתתפה
בטיול חנוכה ,סיכמה" :לטיול חנוכה של התס

חניכי "בני המושבים" בטיול חנוכה בנגב

נועה יש לי מקום מיוחד בלב .לפני  13שנים,
בכיתה ט' ,יצאתי לטיול חנוכה הראשון שלי
 וזו הייתה הפעם הראשונה שטיילתי במדבר!התאהבתי בשקט ,בצהוב ,במרחבים ,בכוכבים,
בנוף המטריף  -וגם בקור ,בחממות ,באלף
שכבות ועדיין תחושה שעוד רגע ינשור לי
האף ,באורז עם הטעם של המדורה.
"בזכות טיולי חנוכה ,כאשר שירתתי בדרום,
כל סיור של  12שעות בגבול מצריים נראה לי
כמו עוד טיול במדבר הזה שאני כל כך אוהבת
ולא כמו סתם שמירה אין סופית ...אני כל כך
אוהבת את הטיול הזה ,שפשוט לא היה שום
סיכוי שאני לא אקח הפסקה מהסמסטר ואצס
טרף".
בבני המושבים כבר נערכים לפעילויות
הבאות.

בעקה הכי משתלמת

מנוע  /תוצר  /הפק:

מצברימ  /תוצר:

אמריקאי

אמריקאי

KDS 5KW / AC

בקר:

CURTIS

אמריקאי

TROJAN

מטענ:
פנימי

ONBOARD

מערכת שמע הכוללת

BLUETOOTH
USB

שקע מצת:
 12וולט

חישוקי
אלומיניומ:
 10אינטש

תאורת

LED

13.12.2018

מגנ
קדמי

התקנ
גרירה
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חדשות

עמוס דה וינטר

חוק הסדרת ייצוא וצריכת הקנאביס
הרפואי אושר בקריאה ראשונה
המטרה היא להסדיר את ייצוא הקנאביס הרפואי ולאפשר יצירת שוק קנאביס רפואי לייצוא
ישראלי – מהלך שיעניק לקופת המדינה לפי הערכות כמיליארד שקל בקירוב בכל שנה ,הכל
מותנה בקיום תנאי אבטחה ומיגון כפי שתקבע המשטרה
אושר בקריאה ראשונה :ה�ס
דרת ייצוא קנאביס רפואי
כדי לאפשר יצירת שוק
קנאביס רפואי לייצוא ישראלי .המס
טרה היא להסדיר את ייצוא הקנאס
ביס הרפואי ולאפשר יצירת שוק
קנאביס רפואי לייצוא ישראלי –
מהלך שיעניק לקופת המדינה לפי
הערכות כמיליארד שקל בקירוב
בכל שנה.
כדי לאפשר את פתיחת שוק
הקנביס הרפואי ליצוא מחד גיסא
ולשמור על שלום הציבור וביטס
חונו מאידך גיסא ,מוצע לקבוע כי
רישיון לעיסוק בקנביס לצרכים
רפואיים ולמחקר ,למעט רישיון
לשימוש עצמי לצרכים רפואיים,
יותנה בקיום תנאי אבטחה ומיגון

כפי שתקבע המשטרה .בנוסף ,מוצע
לקבוע כי המשטרה תמסור המלצתה
לעניין אי מניעה לתת את הרישיון,
מטעמים של שלום הציבור וביטחוס
נו .מוצע עוד לקבוע הוראות נוסס
פות ,בנוגע להמלצה שתינתן ביחס
ליחידים או תאגידים וכן ,ביחס
לתאגידים זרים.
עוד מוצע לקבוע מנגנון לביטול
רישיון על פי בקשת המשטרה ,אם
יש חשש ממשי לביטחון הציבור .כן
מוצע כי הפרת תנאי מתנאי הריס
שיון לעיסוק בקנביס תהיה עבירה
פלילית ,מסוג אחריות קפידה ,שדיס
נה  18חודשי מאסר או קנס השווה
כיום ל  ₪ 75,000ביחס ליחיד ,או
 ,₪ 5,650,000כאשר עובר העבירה
הוא נושא משרה בתאגיד שקיבל

"יש פתרון לטיפול בעברייני
הפסולת .ישים ולא יקר"
כמויות פסולת אדירות נשפכו בשדות
חקלאיים שבמועצה האזורית מרחבים

"יש פתרון לטיפול בעברייני הפסולת .ישים ולא יקר ",אומר
ראש המועצה האזורית מרחבים  ,שי חג'ג' ,בתגובה לכמויות ה�פ
סולת שנשפכו בלילה שבין יום שני ליום שלישי שעבר ,בשדות
החקלאים הסמוכים למושב שדה צבי.
"מרתיח לראות את הנזקים הנוראיים לטבע ולסביבה! זה קורה בשטס
חים הפתוחים במועצות האזוריות בכל הארץ .לא רק פסולת בניין נזרס
קת בשטחים החקלאיים שלנו ,אלא קיימת גם תופעה של שפיכת פגרי
בעלי חיים ,שפכים ביתיים ,חקלאיים ותעשייתיים בשטחים פתוחים.
פשוט מפזרים רעל.
"יש להחמיר את הענישה ולהגביר את האכיפה ",אומר חג'ג' ומוסיף,
"יש לחוקק חוק שמחייב לשים שבב על כל רמסה וכך יהיה פיקוח
מלא על כמות הפסולת והתנועה של הפסולת .השבב מדווח למרכז
מידע היכן הפסולת הוטמנה והקבלנים יהיו מחויבים להגיע לאתרים
מורשים .זה פתרון ישים ולא יקר ,בטח לעומת הנזקים החמורים.
"אנחנו ,כרשות ,פועלים בכל דרך על מנת לחנך ולהעלות את המודס
עות לנזקים הסביבתיים ושמירה על הטבע .לראות את המראה המזעזע
הזה פשוט גורם לכאב לב".

ערימות הזבל שנשפכו בשדה חקלאי במרחבים
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רישיון לעסוק בקנביס.
כיום פועלות בישראל כשמונה
חברות מגדלות וקיימות עוד עשס
רות רבות של בקשות מבעלי עסקים
לעסוק בתחום ,הממתינים לאישור
הגורמים הרלוונטיים .יזמים וחוקס
רים ,כמו גם בעלי העסקים עצמם,
מספרים על פניות רבות מכל
העולם המגיעות ישראל ,בבקשה
לרכוש מן התוצרת האיכותית המס
גודלת בארץ ,ובבקשה ללמוד מן
הידע שהצטבר בחמש עשרה שנות
פרויקט קנאביס רפואי בישראל .כל
אלו ,נתקלים בחסמים רבים ,בשל
כך שהקנאביס הרפואי נכלל יחד עם
שאר סוגי הקנאביס באיסור הגורף
על סחר ועסקה בו".
ח"כ יואב קיש ,יוזם הצעת החוק:

"החקיקה הזו היא בשורה למגדלים
ולחקלאים .החוק יבנה את תשתית
הפיקוח הנדרשת על מנת להגדיל
את יכולת הייצור בישראל .המטס
רה היא להסדיר את ייצוא הקנאביס
הרפואי ולאפשר יצירת שוק קנאביס
רפואי לייצוא ישראלי – מהלך שיס
עניק לקופת המדינה לפי הערכות
כמיליארד שקל בקירוב בכל שנה,
תוך מתן כלים למשטרת ישראל
לפקח כפי שנדרש".
ח"כ איתן ברושי ,יו"ר השדולה
החקלאית בכנסת" ,אני כמובן מברך
על הצעת החוק הזו ,אבל היינו יכוס
לים להיות כבר מזמן אחרי המהלך
הזה ,הוצג על ידי שר החקלאות כבס
שורה גדולה .חקלאים רבים נרתמו
והלכו והשקיעו כסף ,ויצרו קבוצות

חה"כ יואב קיש" .החקיקה הזו היא
בשורה למגדלים ולחקלאים"
(צילום :יואב פרייליכמן)
עבודה ,כי התנאי לגדל הוא יצוא,
וישראל יכלה ויכולה להיות המקום
המרכזי שצומחת בו התורה והיכוס
לת לגדל את הגידול ,ולהפוך את
זה ליצוא גדול ,למקור הכנסה גדול
למדינה במטבע חוץ ,ועבודה לרס
בים ,בעיקר בפריפריה.
"והינה ,מה משרדי הממשלה מוס
כיחים פעם נוספת? שהם לא יודעים
לעבוד אחד עם השני :האוצר בעד,
אבל השר לביטחון פנים אומר שהם
לא יוכלו להגן על המגדלים .זה
מגוחך .הוכח כבר שאנחנו יודעים
להגן על אתגרים גדולים בהרבה.
החקלאות בישראל זקוקה להתחדס
שות ולצמיחה ,ויש כאן רעיון תוך
כדי הבטחת הכללים".

בית שקמה חוגג
 68שנה להיווסדו
המחלקה הקהילתית באגף
רווחה ,חברה וקהילה של
המועצה האזורית חוף
אשקלןון יחד עם הוועד המקומי ו�פ
עילי מושב בית שקמה קיימו ערב
הוקרה למייסדי ומייסדות המושב,
שחוגג השנה  68שנה להיווסדו.
מושב בית שקמה הוקם על ידי
עולים ממרוקו ,איראן ולוב בשנות
החמישים .העולים החדשים הפריס
חו את השממה ,בנו את ביתם ותס
רמו להקמתה ופריחתה של מדינת
ישראל .רבים ממקימי המושב כבר
הלכו לעולמם וילדיהם ונכדיהם
עדיין מתגוררים במושב ,שגדל
לפני עשור כשהוקמה בו שכונת
ההרחבה.
פנינה בריגה ואפרת ליוי ,ת�ו
שבות המושב ,הובילו את הפקת
האירוע מתוך תחושת כבוד והערס
כה כלפי המייסדים ורצון להוקיר
את פועלם ואמרו" :חשוב היה לנו
לחבר עבר ,הווה ועתיד ,להכיר את
המורשת ,את מי שהקים את המושב,
את הקשיים שהיו בתחילת הדרך
ולאן הגענו וליצור תחושת גאווה,
שייכות וחיבור בין הדורות".
במהלך הערב הוקרן סרט מרגש
ובו עדויות על החיים בישוב מראס
שית הקמתו .תעודות הוקרה חולקו
למייסדי ומייסדות המושב שהגיעו
לגיל סיבה טובה .התקיימו מופע

תושבי בית השקמה חוגגים  68שנים
ריקוד של הנוער ומופע סיפורי נוס
סטלגיה וניגונים מראשית הקמתה
של מדינת ישראל .במהלך האירוע
הוצגה תערוכת תמונות מעבר המוס
שב בשילוב תמונות מההווה והמשס
תתפים נהנו מכיבוד עשיר שהעלה
ניחוחות ביתיים ,הכל מעשה ידיהם
של התושבים.
"אני מאמינה כי פעילות מסוג
זה תורמת לתחושת הלכידות
הקהילתית של התושבים ולסיפור
המקום של בית שקמה ,ובכך יוצרת
קהילה חזקה ומגובשת בעלת גאווה
המקומית ",אמרה לאחר הערב
שקד חבויניק ,העובדת הסוציאלית
הקהילתית של המושב והוסיפה
"אנו מברכים על שיתוף הפעולה

עם פעילי המושב ומקווים להמשך
פעילות משותפת .מי ייתן ואנשים
נוספים מהמושב יצטרפו למעגל
העשייה וההנהגה במושב לטובת חיי
קהילה פורחים ועשירים".
בריגה שהיתה ממארגנות האירוע
וגם משמשת רכזת הבית החם אמרה
"ההכנות לאירוע נתנו לנו להכיר
רובד של אנשים במושב והתרגשתי
מהסיפורים שחשפו בפנינו .כולם
שיתפו פעולה והאווירה בתהליך
הפקת הערב היתה טובה ומיוחדת".
מי שברך את הנוכחים היה ראש
המועצה היוצא ,יאיר פרג'ון ,שגם
עמד על ייחודו של המושב ואמר:
"עוצמת האהבה של התושבים למס
קום היא אדירה".
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נחלת אבות מעניקה לך חבילה אטרקטיבית במיוחד במבצע בלתי חוזר
לחודש ימים בלבד .הרשם כלקוח בחברתנו ותהנה מהנחות יוצאות
דופן ,שירות ומקצוענות ודרך בטוחה לעתידך ועתיד בני משפחתך.
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.

הסדרה? פיצול?
הוספת זכויות בניה?

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

www.nachlat-avot.co.il
13.12.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

"צריך לזכור מה יכולה להיות
האלטרנטיבה של פתיחת ייבוא בלי
הסכם וההשלכות שלה על ענף החלב"

אמר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות החקלאים  #ניר מאיר" :החקלאות
הישראלית היא נס אחד גדול ,אבל יש רק אחד שלא נהנה ממנה והוא החקלאי עצמו"
הוויכוח הגדול שלנו מול
המדינה הוא בתפישת העולם
ויש תפיסת עולם מעוותת
של אנשים ואנחנו כאן כדי לשנות
אותה ",אמר מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,ב"וועידת תום שנת
 "2018של ברית פיקוח .MBT
"לאחרונה התמודדנו עם הסכם
בענף החלב .היה חשוב לנו לשמור
על המשק המשפחתי .בסוף הגענו
להסכם חשוב .בסופו של יום צריך

לזכור מה יכולה להיות האלטרנס
טיבה של פתיחת ייבוא בלי הסכם
וההשלכות שלה על ענף החלב .אם
הרפתנים במושבים ובקיבוצים לא
ירצו את ההסכם ,אז מישהו יפעל
לבטל את ההסכם .התוצאה של זה
יכולה להיות טובה אבל גם רעה",
אמר צור.
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר ,אמר" :החקלאות הישראלית
סובלת מקללת הברכה  -ככל שמצב
החקלאות טוב יותר ,מצב החקלאי

אושרה הצעת חוק להגדלת
מספר בתי אב בוועדות קבלה
עו"ד יפרח :התיקון יאפשר ליישובים לגדול
ולהתרחב ,תוך היכולת לשמור על זכות יסוד
של התאגדות ושמירת צביונו של היישוב
ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה השבוע את הצעת החוק של ח״כ
בצלאל סמוטריץ ,להגדלת מספר בתי אב בוועדות קבלה .הצעת החוק
תעבור לקריאה ראשונה ,שניה ושלישית בכנסת.
עו״ד עמית יפרח ,היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות בתנועת המושבים" :אנו
תומכים ומברכים על החלטת הוועדה ,שהחליטה לתמוך בהצעת החוק של חה"כ
בצלאל סמוטריץ' ,בנוגע להגדלת מספר בתי האב המאפשרים לקיים ביישוב
ועדות קבלה מ 400-ל 500-בתי אב ,ובמקרים מיוחדים גם ל 700-בתי אב.
היישובים בנגב ובגליל יושבים בגבולות המדינה ומהווים אינטרס לאומי
המגשים את יעדי הממשלה בדבר פיזור האוכלוסייה.
"כמו כן ",ציין עו"ד יפרח ,כי "ישנה חשיבות גדולה לאפשר לתושבי יישוס
בים אלה קיום אורח חיים קהילתי-כפרי ,המבוסס על זכות ההתאגדות .מימוש
מטרות אלה חייב ,ועודנו מחייב קיום מנגנון של מיון בקבלת המועמדים להס
תיישבות ביישובים ,וזאת כל עוד היישובים מוגדרים ,על-פי החוק וכמובן
עומדים בכללי ועדת הקבלה כפי שנקבע בדין.
"ואכן כעת ,כ 7-שנים לאחר שנכנס תיקון ועדות הקבלה לתוקף ,המציאות
מלמדת כי ישנו צורך בתיקון חקיקה ,שיעדכן את הגדרת היישוב הקהילתי
ליישוב המונה  500בתי אב ובכך לאפשר ליישובים לגדול ולהתרחב ,תוך
היכולת לשמור על זכות יסוד של התאגדות ושמירת צביונו של היישוב".

רע .כלל ,החקלאות הישראלית היא
נס אחד גדול ,אבל יש רק אחד שלא
נהנה ממנה והוא החקלאי עצמו.
"בתנועה הקיבוצית לא היה מצבס
נו טוב יותר ,שלב אחרי שלב ,קיבוץ
אחר קיבוץ ,במשך עשרים שנה נחס
לצנו ממצב ביש .לכאורה נס ,אבל
זהו שלא .הגענו לזה בעזרה גדולה
של מוסדות המדינה וכיום יש מי
שחושב שהמדינה עזרה יותר מידי
והם מנסים לחבל בהישג".
מזכ"ל התנועה התייחס כאמור גם

ליישום חוק המיסוי החדש" :עכשיו
באמת מתחיל החוק החדש ,וזה מסוג
הדברים שאם אתה נוטע עקום ,זה
לא לעולם לא יהיה ישר .מי שלא
יהיה מוכן השנה ,יעשה לעצמו
קשיים כל שנה מחדש בדיווחים.
אני קורא לכל קיבוץ וקיבוץ למנות
פרוייקטור לפחות בשנה הראשונה
לדיווח הראוי על פי החוק".
יו״ר התאחדות הארגונים הכלכס
ליים והקיבוצים ויו"ר ברית פיקוח,
יאיר ריינמן" :התפישה הבסיסית

צור" .היה חשוב לנו לשמור על המשק
המשפחתי"

של הממשלה לא השתנתה  -תחס
רות ,שוק חופשי ויוקר המחייה.
צריך להכין תשתית חדשה כדי
להתאים עצמנו לנרטיב הקיים
היום".
ריינמן הוסיף כי" :צריך לעגן
את מערכת היחסים בחקיקה  -מי
זה חקלאי ,מה זכויותיו וחובותיו.
הגדרות אלו יאפשרו לנו להמשיך
לעבוד בשוטף ולתכנן את צעדנו
לטווח הארוך".

רצים בכל מזג אוויר
כ 2,500-השתתפו ,תחת גשם שוטף ,באליפות ישראל בחצי מרתון
עמק המעיינות
החזאים הבטיחו וגם קיימו .מיום חמישי שעבר
החל לרדת גשם בעמק שלא פסק מעל ליממה,
מה שלא הפריע לכ 2500-רצים להשתתף
באירוע אליפות ישראל חצי מרתון עמק המעיינות.
המרוץ המתקיים מדי שנה כבר  40שנה ,מהווה הכנה
לרצי מרתון טבריה .לאורך השבוע חולקו ערכות
לרצים עם חולצות וחוברות ומספרי החזה .הערכות
חולקו בת"א ,חיפה ,י-ם ובערב המרוץ ,בספרינג ואלי,
שם חיכתה לבאים גם ארוחת פסטה ומרקים חמים .ערב
המרוץ ,התארחו כ 50-רצים בבתי התושבים בעמק,
כחלק מיוזמה של מחלקת הספורט שהפיקה את המרוץ.
המקצה הראשון של אופני היד הוזנק ביום שישי,
מהכניסה לגן הלאומי גן השלושה .מקצה חצי מרתון
הוזנק כ 10-דקות אחריו ,ואחר כך הוזנק מקצה של 10
ק"מ .הגשם לא פסק וילדי העמק ליוו את הרצים לאורך
המסלול .שעה וארבע דקות משעת ההזנקה ,סיים איימרו
עלמיה את המסלול וקבע שיא מסלול חדש בתוצאה של
 ,1:04:04ביטי דויטש ניצחה בקטגוריית הנשים וקבעה
הישג של  1:19:53ש'.
יורם קרין ,ראש המועצה האזורית עמק המעיינות,
אמר" :המרוץ הוא אירוע הספורט הגדול והמשמעותי
בעמק שהקהילה כולה שותפה לו .ילדים ,בני נוער,

יזמים ,עסקים ותושבי העמק שהשנה הגדילו לעשות
ואירחו רצים בבתיהם ערב המרוץ .אני מברך את הרצים,
שלמרות הגשם העז ומזג האוויר הסוער לא ויתרו על
המסלול והגיעו לעמק ,ומודה לצוות המרוץ על הפקת
אירוע מקצועי".
במלאת  40שנה למרוץ סיפר דני שור ,ממארגני
המירוצים הראשונים על המרוץ בשנותיו הראשונות.
אלעד פשחור ,מנהל מחלקת הספורט עמק המעיינות,
סיכם והודה לשותפים וביניהם איגוד האתלטיקה ,מרכז
הפועל ,משרד התרבות והספורט ,משקי בית שאן וארגון
מגדלי דגים.

רצים בכל מזג אוויר  -חצי מרתון עמק המעיינות

מקדמים את שפת הגישור והסולחה
באירוע שנערך בגבעת חביבה השתתפו ראשי רשויות ערביים ויהודים מהאזור ,במטרה לקדם אמנה אזורית המתבססת על ניהול קונפליקטים בדרכי שלום
"רשות הפועלת בהקשבה,
ובדיאלוג
בפתיחות
תמידיים ,מגבירה את שיתוף
הפעולה והמעורבות של התושבים,
את הלכידות ואת תחושת השותפות,
מקטינה את החיכוכים ומגיעה
להישגים משמעותיים יותר ",אמרה
ראשת המועצה האזורית עמק חפר,
ד"ר גלית שאול ,באירוע
בהשתתפות ראשי רשויות ערביים
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ויהודים שנערך בגבעת חביבה -
במטרה לקדם אמנה אזורית
המתבססת על שפת הגישור
והסולחה ,וניהול קונפליקטים
בדרכי שלום.
האירוע ,בו הוקרן הסרט התיעודי
"סולחה" ,נערך בסימן סיום שלושה
מחזורים של קורס מנהיגות גישורית
אזורית .בקורסים השתתפו עשרות
תושבות ותושבי רשויות ,גם מעמק

חפר .המשתתפים עברו הכשרה
בגישור ,סולחה וטכניקות נוספות
לדיאלוג ויישוב סכסוכים ומנהיגות.
"בקורסים האלה השתתפו
תושבים שאכפת להם מהקהילה
שסביבם; שמשקיעים בהתנדבות
מזמנם ומעניקים מכישרונם על
מנת להפוך את המקום שלהם ,שלנו,
לטוב יותר ",אמרה שאול" .כעת הם
כבר מטמיעים את השפה הגישורית

במעגלים השונים שסביבם".
בין ראשי ובכירי הרשויות
הנוספים שהשתתפו באירוע :מ"מ
ראש עיריית אום אל פחם ,בלאל
מחאג'נה ,ראש המועצה האזורית
מנשה ,אילן שדה וראש המועצה
המקומית ערערה ,מודר יונס .כן
השתתפו מנהל קרן אברט בישראל,
ד"ר פאול פש ,מנכ"ל גבעת חביבה,
יניב שגיא ,מנהל המרכז היהודי-

ערבי ,ריאד כבהא ,מגשרות
ומגשרים ותלמידי תיכון מערערה.
מטעם המועצה השתתפו גם סגן
ראשת המועצה וממלא מקומה,
חיזקי סיבק ומנהלת מרכז הגישור
והדיאלוג בקהילה ,יעל שקד.
מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה
בעמק חפר פועל למעלה מעשור וכיום
עובדים עמו  23מתנדבות ומתנדבים
מהעמק ,שעברו קורסי גישור.

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

מ.

רשם האגודות ביטל החלטה של האגודה לביטול
חברות של חבר שלטענתה "נטש" את המושב
רשם האגודות ביטל את החלטת ועד האגודה
והורה על השבת חברותו של חבר אשר לטענת
האגודה נטש את נחלתו במושב בקעת הירדן.
החבר התקבל לחברות יחד עם אשתו לשעבר
בשנות ה .80-החבר החזיק במשק של כ 60-דונם
ועסק מאז ומעולם בחקלאות ואף הצטיין בכך.
לאחר גירושיו של החבר הוא חתם על הסכם
מול גרושתו לפיו הוא ימשיך לעבד את השטחים
החקלאים של הנחלה והיא תוכל להתגורר בבית
המגורים .בנסיבות אלה נאלץ החבר להתגורר
במגורי העובדים הזרים (התאילנדים) שבשטח
החקלאי ולאחר מכן התגורר בבית מגורים שבנה
בשטח החקלאי של נחלתו.
אילוצים אישיים גרמו לכך שהחבר נאלץ לעזוב את
המושב לתקופה מסוימת ,אולם הוא המשיך לדאוג
שחלקותיו החקלאיות יהיו מעובדות.
בשלב מסוים ועל רקע מצוקתו האישית ,הצליחו
חברי הוועד שהיו מסוכסכים איתו ,להחתים את
החבר על מסמך אשר לפיו התחייב לשוב בתאריך
מסויים וככל ולא יחזור באותו מועד תפקע
חברותו .במועד המוסכם הגיע החבר למושב ,אלא
שנאלץ לעזוב שוב בחיפזון .וועד האגודה קבע
בהחלטה כי החבר יצא מחברות מכח התחייבותו.
בד בבד הורה וועד האגודה על סגירת הספקת
המים לחלקותיו החקלאיות למעט חלקה חקלאית
אחת בה נשאר שעון מים .בחלקה זו חוייב החבר
בתעריף הגבוה פי חמש מתעריף חקלאי.
עורכי הדין גד שטילמן ואריאל רוט מייצגים

את החבר מול כל הגורמים הרלוונטיים ,לרבות
רשות המים ,רשם האגודות השיתופיות וערכאות
משפטיות.
לגבי נושא החברות באגודה ,מינה רשם האגודות
חוקר לבדיקת תלונות החבר.
החוקר קבע באופן חד משמעי כי יש לתקן את
פנקס החברים של האגודה באופן שיכלול את
החבר.
על פי ממצאי החוקר ,החבר היה נתון במצב של
חולשה נפשית בעת שחתם על ההתחייבות לשוב
לגור במושב וברור כי אדם סביר לא היה חותם
מרצונו על מסמך שכזה.
החוקר גם הגיע למסקנה כי עדותו של מזכיר
האגודה לא הייתה מהימנה ופעולותיו לצורך
הוצאתו של החבר מהחברות נעשו בחוסר תום לב.
כן קבע החוקר כי ההוצאה נעשתה בניגוד לתקנון
האגודה.
החוקר הוסיף וקבע שחלוקת השימוש בנחלה
בין בני הזוג הייתה חלוקה "רעיונית" בלבד ולא
קניינית .מרכז חייו של החבר היה במושב ונותר
במושב והוא המשיך לעסוק כל העת בחקלאות גם
כשלא גר במושב ועל כן הפקעת חברותו נעשתה
שלא כדין.
האגודה הגישה השגה על מסקנות החוקר לרשם
האגודות השיתופיות ,אולם ההשגה נדחתה .רשם
האגודות אימץ את מסקנות החוקר.
בהחלטתו הפנה הרשם גם לסעיף התקנון
הרלוונטי שלפיו נדרשים התקיימותם של מספר

עורכי הדין גד שטילמן ואריאל רוט
תנאים לצורך פקיעת חברותו של חבר באגודה,
והעיקרית שבהם – הפסקת החבר לגור  -דרך קבע
ובפועל ביישוב.
לעניין זה מסבירים ומדגישים עוה"ד גד שטילמן
ואריאל רוט כי על פי הפסיקה ,העובדה שחבר
אינו מתגורר במושב אינה מהווה הוכחה חותכת
ל"עקירה" .יש להוכיח "עקירה" על פי מבחן דואלי
משולב" :אובייקטיבי"  -אשר במסגרתו תיבחן
השאלה האם החבר עקר מקום מגוריו מהמושב,
ומבחן "סובייקטיבי"  -בו ייבחנו הנסיבות על
מנת ללמוד אם כוונתו של החבר הייתה להתנתק
מהמושב .במקרה זה הגיע הרשם למסקנה כי
די בעובדה שהחבר לא התכוון לצאת לצמיתות
מהמושב כדי לקבוע שלא התקיימה "עקירה"
המצדיקה הוצאה מחברות.
לגבי התקופה בה נאלץ החבר לעזוב את המושב,
קבע רשם האגודות כי המדובר היה בעזיבה ארעית
בלבד מטעמים מיוחדים מוצדקים .רשם האגודות
הוסיף וקבע כי וועד האגודה פעל שלא כדין עת
בחר להתבסס על המסמך עליו הוחתם החבר
וזאת מבלי שטרח לבדוק ביסודיות את העובדות
הרלוונטיות ,ולמעשה "אצה לאגודה הדרך לפעול
להוצאתו מחברות".
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בקטנה
עמוס דה וינטר
סיור בערבה
ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה ,אייל בלום ,ערך סיור לשר
החקלאות ,אורי אריאל ולמזכ”ל תנועת המושבים ,מאיר
צרור ,במושב צופר .השר שוחח עם החקלאים על ענף הפ�ל
פל שהתאושש והיצוא לחו"ל ,נושא העובדים הזרים ,הדורש
טיפול נוסף בהגדלת מספרם והקלה בתנאים להבאתם וחשיבה
לאתגרים בהם עומדים החקלאים .אייל בלום הזמין את השר
להתארח בתערוכה החקלאית השנתית שתתקיים ב30-31-
בינואר במו"פ ערבה תיכונה וצפונית בחצבה.

מרוץ האור
בתיכון באר טוביה פצחו במסורת חדשה  -מרוץ האור!
במסגרת המרוץ התחרו מאות תלמידי בית-הספר במרוץ לא
תחרותי ,בשדות המוריקים והיפים המקיפים את בית-הסל
פר.
ראש המועצה ,קובי אביבי ,הגיע לברך את התלמידים על
השתתפותם במסורת הספורטיבית היפה הזאת ואיחל להם
ניצחונות ספורטיביים בכל פעילותם .מנהל בית הספר ,רוני
ארז ,שיבח את כל התלמידים שלקחו חלק במרוץ.
מרוץ האור הוא יוזמה של הרכזת החברתית של בית-הספר,
אלין מילול ,שיחד עם צוות ההנהלה והמורים טורחים להעניק
לתלמידים לא רק הישגים חינוכיים ,אלא גם הישגים ערכיים
וחברתיים.

כנס היין השלישי
לאחרונה ערכה המועצה האזורית מטה יהודה את פסטיבל
היין ה ,20-במסגרתו התקיים כנס מקצועי בנושא .הכנס נערך
במלון "יערים" שבמעלה החמישה ,בנוכחות מנכ"ל המועצה
לגפן היין ,צחי דותן ,ראש המועצה ,ניב ויזל ועשרות מומחים
וייננים.
דותן עדכן את הנוכחים בנושאים שעל סדר היום בענף היין
הישראלי :ההתמודדות עם הווירוסים בכרמים ,היערכות היקל
בים להליך ההסדרה ורישיון היצרן ,מאמצי היצוא ונושא שילוט
חדש לדרכי היין ,שמטה יהודה תהיה מחלוציו .עו"ד עידן בר
אולפן ,שהנחה את הכנס ,הרצה אודות הליך ההכרה באזורי
יין וההליך הייחודי בו נקטו יקבי מטה יהודה עם המועצה,
במסגרתו הוגשו לרשם סימני המסחר והפטנטים בקשות לריל
שום כינויי מקור ,לאזור היין "יהודה" ול"הרי יהודה" ו"מורדות
יהודה”.
בהמשך ,פרופ' הדס סקר את התפתחות המושג "טרואר" ,החל
ממקורות עתיקים ועד לגלגוליו ופרשנויותיו בימינו אנו ועוד.
הארכיאולוג והכורם מגבעת ישעיהו ,ד"ר יגאל ישראל ,עסק
בהרצאתו בהתפתחות גידול הגפן וייצור היין באזורנו ,תוך
שהוא מציג ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים יוצאי דופן,
שבחלקם טרם נחשפו לעין הציבור.
לסיום נערך שולחן עגול של דוברים מומחים ,שכלל את מנחה
הפאנל ניר שחם ,בעלים ויינן של יקב ובית ספר ליין "שורק",
שיקי ראוכברגר ,היינן הראשי של יקב טפרברג ,פרופ' עמוס
הדס ,וגיא הרן ,העוסק גם בהדרכה ובתיירות יין.
ראש המועצה ,ניב ויזל ,הודה לכל מי שנטל חלק בכנס ולייננים
שהגיעו ,לא רק על ההשתתפות בכנס ,אלא על  20שנים של
הליכה משותפת בדרך היין.

סיור שר החקלאות בערבה התיכונה

תחרות עדי שף  4ע”ש עדי בריגה ז”ל
התקיימה בשבוע שעבר בפעם הרביעית במתנ”ס חוף אשקלון
בשבוע שעבר קיים מתנ”ס המועצה האזורית חוף אשקלון
בפעם הרביעית את פסטיבל “עדי שף” לזכרו של חלל צה”ל
עדי בריגה ז”ל שנפל במבצע “צוק איתן” .בתחרות ,שעוסקת
בעולם הקולינרי ,השתתפו נציגים מאורט צריפין ,מהגדוד בו
שירת ,נוער חוף אשקלון ועוד.
רס”ל עדי בריגה ז”ל ,ממושב בית שקמה ,שירת במילואים
כשנהרג מפגיעת טיל ,בשטח כינוס במבצע “צוק איתן”.
באירוע נהרגו עוד שלושה חיילים .הוא הניח אחריו שני אחים
והורים .חלומו הגדול של עדי ,בוגר ביה”ס לבישול “תדמור”,
היה להתמקצע בעולם הקולינרי .לפני ארבע שנים יזמה
המועצה האזורית חוף אשקלון את תחרות הבישול לזכרו,
כשבמרכזה מנות ותפריטים שכל כך אהב .בתחרות השתתפו
גם בני משפחת דגורקר ,שבנם ברק רפאל ז”ל מגן יבנה ,נפל
יום לפני עדי.
באירוע השתתפו שש קבוצות שהתחרו בהכנת מנות ,שעדי
אהב :אורט צריפין ,גדוד  75בחטיבה  ,7קבוצת נוער של
המועצה ,קבוצת ברק ,קבוצה מישיבת “יצחק ירנן” ,במושב
ברכיה ועובדי מועצה.
סגל השופטים כלל את השף מיקי סוויסה ,השף יוסי צרף,
השפית מאיה קליין ופנינה ,אמו של עדי.

פנינה בריגה ,אמרה“ :באנו לכאן ופגשנו את כל החבר’ה
מהלימודים ,תלמידים מהמועצה וחיילים מגדוד  .75כולם
מגיעים לבשל ,לחמם ,להוקיר ולתמוך .במהלך היום הרגשנו
את הריחות והטעמים שבישלו כאן החברים וכך אנו זוכרים
את עדי ,שאהב לבשל ולהגיש וכעת הם מחזירים לו אהבה
גדולה ”.משפחת בריגה הודתה לכל צוות המתנ”ס ,שמל
קיימים את האירוע בשיתוף המועצה.
את הערב פתח רב המועצה ,הרב יעקב אביטן בדברי ברכה
ובהדלקת נר שלישי של חנוכה .מנכ”ל המתנ”ס ,יוסי דהרי,
הנחה והמטעמים הוגשו לשולחנות ,עליהן נתנו הסועדים
ניקוד .את האירוע כיבדו בנוכחותם ראש המועצה החדש,
איתמר רביבו וראש המועצה היוצא ,יאיר פרג’ון .לכבוד
האירוע הופקה חוברת מהודרת ובתוכה מתכונים ,תמונות
ודברי ברכה .את ההגברה והמוסיקה לאירוע תרם אפיק
בשארי.
במקום הראשון זכתה קבוצת ברק רפאל; במקום השני :קבול
צת אורט צריפין ובמקום השלישי :קבוצת ישיבת יצחק ירנן.
משה דגורקר ,אביו של ברק רפאל ז”ל ,אמר“ :התחרות עדי
שף מזכירה את הצדדים היפים של הנופלים ,הלוואי והיו
איתנו כאן היום”.

המתחרים בתחרות השף ע"ש עדי בריגה ז"ל (צילום :יאיר הרוש)

מסע חלוץ בודד

כנס היין השלישי במטה יהודה
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מסע אחד 2 ,לילות 3 ,נחלים 7 ,מכיניסטים 10 ,הורים מובילי
חוליות ו  25 -ק”מ ,תלמידי כיתה ז’ למסע “חלוץ בודד” במ�ס
גרת משימות שנת בר המצווה .את המסע תכננו והובילו הורים
מעין יהב וחצבה ,מחלקת הנוער במועצה אזורית הערבה
התיכונה ,צוות בית הספר ,מכינת עין יהב ,עמותת בין השיטין,
יחידת חילוץ ערבה ו’דרך לוטן’ ,שסייעו ותמכו.
המסע החל במסיבה ,כאשר הילדים אינם שותפים בסוד התכל
ניות .מיד בתום המסיבה ובהפתעה לילדים ,החל מסע מאתגר
בערבה.

תשאירו לכולם אבק.

חזק יותר!
מהיר יותר!
גבוה יותר!

עכשיו ב-

76,000

כולל
 ₪מע"מ

עד  36תשלומים ללא ריבית
תוכנן ועוצב כך שתוכל לנהוג גם בכביש הסלול וגם בשטח.
מצויד במנוע הזרקת דלק אלקטרונית עם  80כ"ס.
עבירות יוצאות דופן בשטח ויכולת ההעמסה המובילה בקטגוריה.
בעל רישוי צהוב.

דרום – פרג 053-736-1270 :מרכז – אמנון 052-611-9974 :צפון  -יוסי052-611-1205 :
התמונה להמחשה בלבד .מחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי 36 .תשלומים
בכרטיס אשראי .בתוקף עד  31.12.18או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.
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בקטנה
עמוס דה וינטר
הילדים חולקו לחוליות והחלו במסע ניווט ,בליווי הורים
המכירים את השטח היטב .ביום ראשון :ניווט לילה ,הבערת
מדורה ,הקמת מכסה ,הכנת תה חם ,משחק הכרות מעמיק
וקריאת מכתבים מהמשפחות ולינה בשטח .ביום השני :לצד
הניווט והליכה רגלית ,התמודדו הילדים עם אתגר קבלת החלל
טות ,משימות  ODTוהתמודדות עם מציאות משתנה שכללה
חבירת כל שתי חוליות לחוליה אחת .את הערב השני והיום
השלישי הובילו חניכי מכינת עין יהב ,שחשפו בפני הילדים
את ערך התרומה לקהילה והעניקו לילדים מודל מדהים לבני
נוער איכותיים ,שבחרו לגור שנה בערבה התיכונה ולהעניק
לקהילת הערבה.
לפני סיום המסע פגשו הילדים את אורי ניב ,המתנדב שנים
רבות ביחידת חילוץ ערבה ,שדיבר עם הילדים על הצלה וערך
חיי אדם .בשיחת הסיכום בחוליות דמיינו הילדים את עצמם
בעתיד ורשמו מטרות ומשאלות ,אותן הכניסו לקפסולות זמן
שיטמנו במדבר .בסיום המסע נערך טקס חגיגי בהשתתפות
ההורים הנרגשים.

תודה למורים
המועצה האזורית עמק יזרעאל ציינה ביום חמישי האחרון את
“יום המורה” הישראלי ,במחווה מרגשת לכל אנשי החינוך
בעמק והעניקה להם שי ,בקבוקי שמן זית מיצרן מקומי ,כאות
להערכה עמוקה והצדעה על עבודה מאומצת ומשמעותית.
ראש המועצה אייל בצר ,ביקר בבית הספר התיכון “העמק
המערבי” בקיבוץ יפעת ,הודה באופן אישי לצוות בית הספר
והעניק להם את השי.
המחווה התקבלה בשמחה גדולה והתרגשות בקרב המורים
וחיזקה את התחושה שהם שייכים למשהו גדול שנקרא המורים
בארץ ישראל.

ב”יום המורה” בעמק יזרעאל

מזל טוב לגיבתון
מזל טוב למושב גבתון!!!
ב 4-בדצמבר ,בנוכחות ראש המועצה האזורית ברנר ,דורון
שידלוב ,חגגו תושבי גבתון יום הולדת  85ליישובם .במסגרת
האירוע הודלק כמובן גם נר שלישי של חנוכה.
שידלוב אמר באירוע“ :אני מברך את התושבים ביום חגם ושמח
להודיע שאנחנו בסוף שלב התכנון וממתינים להיתרי בניה עבור
היכל תרבות מקסים לטובת רווחת התושבים 85 .בגימטריה זה

מסע “חלוץ בודד” בערבה

פה  -ואין ראוי מזה למועד החגיגה בחנוכה  -נס גדול היה פה!”
מושב גבתון נוסד בשנת  1933כחלק מתוכנית התיישבות האלף,
במסגרתה הוקמו מושבים חקלאיים קטנים מסביב ליישובים
גדולים ומבוססים (רחובות ממזרח ,קבוצת שילר מדרום).
המושב נקרא על שם העיר המקראית גבתון ,הנזכרת עיר לוויים
בנחלת שבט דן.
תושבי המושב בעבר עסקו בחקלאות .לכל משק היו  4.5דונם,
פרה ,לול תרנגולים וגידולים שונים כגון פרדסים ושאר מטעים
ופירות מאכל .כיום הפרדסים עדיין משמשים כמקור הכנסה
לחלק מתושבי המושב.
בגבתון מתגוררים כיום כ 300-תושבים .לאחרונה ,אושרה
תוכנית פיתוח שתאפשר את הגדלת האוכלוסייה עד ל900-
תושבים.

הזינוק הגדול ביותר
ביום חמישי שעבר
התפרסמו נתול
ני המדד החברתי
כלכלי באוכלוסיית
הרשויות המקול
מיות של הלשכה
המרכזית לסל
טטיסטיקה (למ”ס),
לפיה ם המועצה האז�ו
רית מרחבים מדורגת
בי ן  4הרשויות ה�מ
קומיות בארץ שרשמו
שי חג’ג’ .גאווה
את הזינוק הגבוה
ביותר ועלו מדירוג סוציו אקונומי  5ל( 6-מתוך .)10
הניתוח נערך עבור  255רשויות מקומיות ,מתוכן  201עיריות
ומועצות מקומיות -ו 54-מועצות אזוריות .הרמה החברתית-כ�ל
כלית של האוכלוסייה נמדדה בשילוב של תכונותיה הבסיסיות
של האוכלוסייה בתחומים :הרכב דמוגרפי ,השכלה וחינוך ,רמת
חיים ,תעסוקה וגמלאות.
ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג’ג’ התייחס לנתונים:
“המועצה התפתחה באופן משמעותי ,כולנו מרגישים זאת
ביומיום .ההתפתחות של מרחבים קיבלה גושפנקה מהלמ”ס,
כשדירוג מצבה הסוציו אקונומי עלה מ  5ל( 6-מתוך .)10
מרחבים היא בין  4הרשויות שרשמו זינוק ואת העלייה הגדולה
ביותר ,ואנחנו גאים בכך”.

“מסיק  ,”2ציור שמן של ציפי אהל

הדור הבא
התלמידים מכיתות ב' מבית הספר היסודי 'שיטים' בערבה
התיכונה ,למדו על מבנה הזרע ,לא רק מהספרים ,אלא הלכה
למעשה במרכז החדש ללימודי מדע ,חקלאות וסביבה ,שנפתח
לפני כחודשיים וכן התנסו בזריעת צמחים שונים במשתלה,
במסגרת הפעילות בבוסתן בית הספר והלימודים במרכז החדש,
כי ככה זה כשאתה גדל בערבה!
ואלו המעוניינים שגם ילדיהם ילמדו בחינוך ברמה גבוהה וערל
כיות כזו ,מוזמנים להצטרף לתושבי הערבה ,בהרחבות החדשות
המוקמות בשבעת מושבי הערבה התיכונה.

עץ הזית

תושבי גיבתון וראש המועצה מדליקים נר שלישי לחנוכה
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מרכז דורות ,שבמועצה אזורית זבולון ,מציג תערוכה פתוחה
לקהל שוחרי האומנות  -תערוכת “עץ הזית”  -ציורי שמן
בחומר וברוח של האמנית ציפי אהל .את הציורים בתערוכה
רשמה וציירה אהל בחברת המוסקים ,ליד ביתה בישוב עדי
אשר (מצפה עדי) בעמק יזרעאל.
ציפי מבטאה את פנימיותה“ ,דרך מראהו המשתנה של עץ
הזית בכל שעה יום ועונה על רקע הנוף והשמים ,מחליף צבעיו
ותנועתו”.
“בקטנה” ממליץ.

ילדי ביה"ס 'שיטין' במרכז החדש ללימודי מדע ,חקלאות וסביבה
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אולם תצוגה :ז'בוטינסקי , 12אופקים
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אז והיום

אהרון אהרנסון  -היה אביון עם שאיפות לגלות ולכבוש את העולם
בחקלאות  .שרה אהרונסון ,במכ�ת
טויב אהרנסון מלי*
בה האחרון לפני התאבדותה ,נותנת
ני רוצה להרחיב בשני הוראות לשלם לזה ולאחר .לאחר
נושאים  -חקלאות כעסק שצבי חזר מהשבי שבר כלי ,ולא חזר
משפחתי מניב לאורך  136לעצמו ,יש לי רושם שאפרים פישל
שנים ,משנת  1882עד הפסיק לעבד את הקרקע בעמק וטיס
שנת  - 2018וענין קרקעות ארץ פל רק בכרם הזיתים על ההר.
ישראל מבחינה לאומית ופוליטית
במה הם היו שונים משאר האיכס
ועתיד החקלאות במדינת ישראל רים? מדוע מדברים על משפחת
 וכן על אירוע שאירע לאחרונה ,אהרנסון מזיכרון יעקב ולא על משסשיש בו עבר מזהיר ועתיד מבטיח  -פחה אחרת?
פיצוח פיענוח הקוד הגנטי של אם
הסבתא-רבתא ,מלכה ,שנפטרה
החיטה ,אותה גילה אהרון אהרנסון צעירה בת  ,59הייתה כנראה אשת
בשנת  ,1906בראש פינה.
חיל .באחד המשברים בזיכרון יעקב
כמתיישבים בארץ ישראל משנת היא קמה והכריזה  -נגרוס ונאכל
 ,1882משפחת אהרנסון קיבלה אבנים ולא ננטוש את הקרקע.
אותה כמות קרקע בהר ובעמק כמו
אהרון ,האח הבכור ,היה העסק
כל איכר אחר בזיכרון יעקב .הסבא -המשפחתי הכי רווחי של משפחת
רבא  ,אפרים פישל ,עיבד את ה�ק אהרנסון בחייו ומסתבר לאחרוס
רקע עם בנו צבי .הם היו חקלאים נה שגם  100שנה לאחר מותו ,כפי
ולדברי עופר רגב  -צבי אפילו היה שאספר להלן .המשפחה שעסקה
מדריך חקלאי מוצלח ומקובל בעמק בחקלאות העסיקה עובדים במשק
הירדן .כל המשפחה הייתה מעורבת ובבית .לא היו לימודי המשך לבנות

א

אהרן אהרנסון היה בוטנאי ,אגרונום וגיאולוג ,ראשון
לאנשי המדע היהודיים בארץ ישראל וראש מחתרת
ני"לי ,אך תרומתו המדעית הגדולה תיזכר כמגלה חיטת
הבר  #טויב אהרנסון מלי ,נכדתו של צבי אהרנסון שהיה
החקלאי במשפחה ,מדברת על פועלו של אהרון אהרנסון
ומתמקדת במצב המחקר החקלאי והחקלאות בימינו #
חלק מהדברים שנאמרו בעקבות הקרנת "האהרנסונים",
סרטו של ניר טויב ז"ל ,באוניברסיטת ת"א
מעבר לשמונה כיתות ,וכל בנות
המשפחה עבדו קשה .שרה אהרנסון
תפרה במו ידיה את בגדי החתונה
לאחיה  -צבי .הן בישלו ואפו עם
האם והיו אחראיות מדי יום על העס
שביה  -המעשב .הן כבשו וקטלגו
את הצמחים שאהרון אסף במסעותיו
(לימים רבקה אהרנסון העבירה את
המעשב לאוניברסיטה העברית ביס
רושלים) .הן היו אחראיות מדי יום
על המדידות האקלימיות בתחנה
המטאורולוגית שבחצר ביתן .הן
אירחו את האורחים הרבים שאהרון
הביא לבית.
מקריאה ביומניו של אהרון חוזרת
ועולה כל הזמן הבקשה לממן את
מסעותיו המדעיים ברחבי המזרח
התיכון .אהרון היה דלפון ,כלומר
אביון עם שאיפות לגלות ולכבוש
את העולם.
עם גילוי אם החיטה בשנת 1906
(אהרון בן  )30הפליג אהרון לארה"ב
לסדרת הרצאות והתקבל בכבוד

"השמים הם הגבול עם פיצוח הקוד הגנטי של אם החיטה .אני
לא יודעת מי יגרוף את הכספים מפיצוח הגן של אם החיטה ,זה
עסק מצוין עם רווח כספי עצום .אני כן יודעת שזה צעד גדול
לטובת האנושות .יהיו זני חיטה יותר עמידים ,יותר עשירים
ביבול ,יתאפשר גידול חיטה באזורי שולים מבחינת קרקעות
ואקלים .אני מקווה שלא יהיה יותר חצי עולם רעב"
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מלכים .הוא הצליח לשכנע יהודים
אמריקאים עשירים ונדיבי לב,
לקחת חלק בהקמת תחנת הניסיונות
החקלאית בעתלית ,שהשתרעה לפי
הרשום במסמכים על פני  180דונם.
נרקמה ידידות אמת בין אהרון
ונדבנים יהודים אמריקאים ומאותה
תקופה השתפר מצבו הכלכלי של
אהרון לאין ערוך .באותה תקופה
ייבא לארץ ישראל מכונית ,דגם טי
פורד ,שהייתה המכונית הפרטית
הראשונה בבעלות תושב הארץ .הוא
בנה את ביתו בחצר בית ההורים.
הריהוט הובא מדמשק ,כולל שטיס
חים פרסיים יקרי ערך .כל הזמן
אהרון רכש ספרים .ספריתו הכילה
אלפי ספרים עם החתימה  .AAעם
היעלמותו של אהרון בים  -בתעלת
לה-מאנש ,בשנת  ,1919נסתיימה
תקופה במשפחת אהרנסון.

אם החיטה
אני רוצה להתרכז באהרון אהרס
נסון ,כי הוא למעשה היה מנהיג
המשפחה ,הוא היה המוביל של
המשפחה .תקצר כאן היריעה מלסס
פר את תולדות חייו .אפשר לקרוא
באינטרנט ואם תגיע לידיכם החוס
ברת ,בה רכזתי אודות פועלו ותס
רומתו למען הצהרת בלפור ,תכירו
את אופיו ואופן פעולתו .כן פורסמו
בשעתו פרקים בנושא זה בעיתונו
של אהוד בן עזר.
מגיל צעיר טיפח הברון רוטשיס
לד את אהרון ,שלח אותו ללימודים
בחו"ל ואף העסיק אותו .אהרון,

שהיה אוטודידקט ,התעניין בתחוס
מים רבים וקשר קשרים עם אנשים
רבי עוצמה מארצות שונות .עד היום
ההיסטוריונים החדשים בישראל
מדברים על עבודתו על גבולות
ארץ ישראל.
גולת הכותרת בפועלו הייתה גיס
לוי אם החיטה בראש פינה בשנת
 1906בהיותו בן  .30כיום לאחר
יותר ממאה שנה פיצחו את הקוד
הגנטי של אם החיטה .מה משמעות
הדבר? הרשו לי לצטט מהאינטרנט
מתוך כתבתה ש ל יעל פרוינד א�ב
רהם  ,כפי שפורסמה ב"מקור ר�א
שון"" :בדרך לנובל :חוקרים ישראס
לים פיצחו את גנום החיטה" .מומלץ
לקרוא.
והרי קטע מהמאמר" :אבות ההישג
של פיצוח גנום החיטה חבים הרבה
לאם החיטה .אהרן אהרנסון היה
ֵ
אגרונום ומחלוצי המדע בישראל,
הרבה לפני שהיה ראש מחתרת ריס
גול .כיוון שיצא שמעו כחוקר־סייר
שלא ספון בכורסתו ,אלא נוהג לתור
פיזית אחר מושאי המחקר שלו ,פנו
אליו בתחילת המאה הקודמת הבוס
טנאים הגרמנים ,פרידריך קרניקה
וגיאורג שווינפורת ובפיהם בקשה:
לאתר צמחים מסוימים בפלשתינה
ובראש ובראשונה את חיטת הבר -
אמה של החיטה התרבותית ,שנפרס
דה ממנה לפני  10,000שנה".
אהרנסון התמסר לחיפוש ,חצה
גאיות והילך בהרים .באחד הימים
של יוני  ,1906כשסייר במדרונות
שמעל לבית הקברות של ראש־
פינה ,היא צצה מולו ,זקופה ומגוס

רגרת ֵ -אם החיטה .שווינפורת ,בן
ה־ 70מיהר להכריז כי זוהי התגלית
החשובה ביותר שראה בימי חייו.
אהרנסון מצדו ,במאמר שפרסם
בשנ ת  ,1910בקובץ "מחקרים ח�ק
לאיים ובוטניים בפלשתינה" ,הקדים
את זמנו והביע חזון באשר לרווח
שיופק מהגילוי .הוא לא הסתפק
בדיון בהכלאות שעשה האדם מקדס
מת דנא ,אלא חזה את מצוקת המזון
של המילניום השלישי .וכך אהרון
כתב" :בדרך הבירור וההכלאה נוכל
לקבל ממנו (מדגן הבר החדש  -י"א)
חרבים מחד גיסא,
זנים לאזורים ֵ
ולאזורים רמים וקרים מאידך גיסא
( )...מחקרים אלה לא ישמשו רק את
ההיסטוריה והבוטניקה .תהא בהם
גם תועלת כלכלית ,ומותר אולי
לומר  -חברתית .מטרתם להקל על
ייצור של קצת יותר לחם ובמחיר
זול יותר ,במקומות שייצור הלחם
קשה".
מאה שנה אחר כך ,בזמן שטוס
בי החוקרים בעולם הזיעו על מיס
פוי החיטה התרבותית ,עמיתיהם
הישראלים העדיפו לעבוד עם אם

בית אהרנסון ,מוזיאון ניל"י בזכרון יעקב
החיטה (,Wild Emmer Wheat
חיטת בר)" .באיזשהו מקום קהילת
המחקר לא נתנה את המשקל הראוי
לזן הזה ,וכשהקמתי את המעבדה
שלי במכון ,בחרתי להתרכז בו",
אומ ר דיסטלפלד ,מהמכון לחקר ה�ד
גנים באוניברסיטת תל אביב (המס
כון סיפק בעבר וממשיך לספק זנים
משופרים של זרעים למדינות בכל
רחבי העולם).
"אם החיטה הייתה קצת 'מוקצה'
על ידי הקהילה הבינלאומית משום
שטכנית קשה יותר לעבוד אתה .אי
אפשר לקצור אותה בעזרת טרקס
טור וצריך לצאת לשדה ולהשתמש
במזמרה .צריך גם לקצור אותה

לפני שהיא מבשילה ,אחרת היא
תהיה כולה על הקרקע .הסטודנטים
הקשוחים שלנו במכון יצאו לשדה
ודאגו לזה .יש פה במידה מסוימת
סגירת מעגל עם החזון של אהרנסון.
הוא הציע לשפר את תכונות החיס
טה התרבותית בעזרת חיטת הבר,
והגילוי שלה בלי ספק סלל את
הדרך להישג שלנו .עצם העובדה
שעכשיו חוקרים בכל העולם משתס
משים בידע שהגיע מחיטת הבר כדי
לפתור את נושא חיטת הלחם ,מהווה
צדק היסטורי".
במאמר מערכת שפורסם לפני
כשנתיים בכתב העת ,Nature
הזהירו הכותבים שיבול החיטה הנוס

כחי יתקשה להזין את האוכלוסייה
הגדלה של כדור הארץ ,במיוחד בהס
תחשב בשינוי האקלים" :הבנת הגנס
טיקה של החיטה ,ושל מיני הבר הקס
רובים אליה ,היא כלי חשוב במיוחד
במלחמה ברעב .באמצעותה נוכל
לייצר זני חיטה עמידים ,שיניבו
יבולים גדולים יותר ובאופן מדויק
ומבוקר הרבה יותר מזה שעמד לרס
שותנו בזמן 'המהפכה הירוקה' המס
קורית .כך השיבולת הצנועה שמצא
אהרונסון ליד בית הקברות של ראש
פינה ,עשויה לעזור לממשיכי דרכו
להאכיל את העולם ,יותר ממאה
שנה לאחר מכן".
נוצר שילוב בין החוקרים

באוניברסיטאות וחברת המיחשוב
 ,nrgeneמיוצאי  8200מנס ציונה,
שהצליחו לפצח את הקוד הגנטי של
אם החיטה בימים אלו .החוקר אומר
שבעקבות הפיענוח יש מוצר שלקוס
חות ישלמו עליו ומישהו אחר יזכה
בנובל.
כל אחד שואף להוריש עולם טוב
יותר לבאים אחריו .השמים הם הגס
בול עם פיצוח הקוד הגנטי של אם
החיטה .אני לא יודעת מי יגרוף את
הכספים מפיצוח הגן של אם החיטה,
זה עסק מצוין עם רווח כספי עצום.
אני כן יודעת שזה צעד גדול לטובת
האנושות .יהיו זני חיטה יותר עמיס
דים ,יותר עשירים ביבול ,יתאפשר

משפחת אהרנסון

קצת רקע על משפחת אהרנסון ,שחיה במאה הקודמת ,בתקופת השלטון העותומני
בארץ ישראל.
אפרים ומלכה אהרונסון ,שעלו
ארצה מרומניה ,התיישבו בזכרון
יעקב ולהם היו שישה ילדים :אהרון,
מדען בעל שם עולמי ,האיש שגילה את אם
החיטה .אלכס ,הסופר והעיתונאי והאחראי
על קשרי החוץ .צבי ,חקלאי שהקים משפחה.
שרה ,הפמיניסטית ,רבקה ,אחותה הצעירה
ושמואל.
שרה הייתה טיפוס כריזמטי ,יפיפייה ,שכוס
לם נשבו בקסמיה .אהרון ,אחיה ,שידך אותה
לאברהם ,יהודי שחי בטורקיה ,אך שרה לא
אהבה את חיי הנישואים ,התלוננה שבעלה
קמצן ,לקחה רכבת ושבה ארצה למשפחתה.
הטורקים שלטו אז בארץ .משפחת אהרוס
נסון ששמעה על שואת הארמנים ,החליטה
שדבר דומה לא יתרחש בארץ ישראל והחס
ליטה לסייע לבריטים ,ששלטו במצרים.

אהרון יצר את הקשר עם הבריטים ויחד עם
שרה הקימו את ארגון ניל"י (נצח ישראל לא
ישקר).
ניל"י הפך למעשה לארגון הריגול הפרו-
בריטי הגדול ביותר במזרח התיכון .שרה פיס
קחה על העברת זהב ,שנתרם מארה"ב ליישוב
היהודי ,שסבל ממחסור כלכלי ומרעב.
בתחיל ת  ,1917לאחר שהקשר עם הבר�י
טים נותק ,נשלח אבשלום למצרים לחדש
אותו ,אך נתפש בדרך ונהרג ע"י בדואים.
בגיל  ,26צעירה ודעתנית ,הפכה שרה לראש
הארגון והמשיכה לנהל ביחד ע ם יוסף ל�י
שנסקי את פעולות רשת הריגול ,והעבירה
מידע לסוכנים בריטיים מעבר לחוף .לעיס
תים ערכה מסעות נרחבים בשטחי הממלכה
העות'מאנית ,אספה מידע לבריטים והביאה
אותו ישירות למצרים.

ב 4-באוקטובר  1917לכדו הטורקים את
מרבית חברי הארגון .לאחר ימים של עינויים,
שרה התאבדה ביריית אקדח והיא בת  .27צבי
עונה בטורקיה ולא התאושש .הוא חזר ארצה
עם כאבי ראש אדירים ומת מוות איטי מלווה
בייסורים כעבור מספר שנים .אהרון נהרג
במאי  1919בהתרסקות מטוס בתעלת לה-
מאנש .האב אפרים חי עד גיל .91
מרכוש המשפחה הוקמה קרן "אפרים
אהרונסון" להנצחת שם ילדיו ,ולה דאגו
אלכס ורבקה .אלכס היה חברו הטוב של הבס
רון רוטשילד ,התחתן עם אלמנה אנגלייה
עשירה ,הסתובב באירופה ומת -ב '48-מד�ל
קת ריאות .שמואל שכמעט ולא היה מעורב
בסיפור ניל"י נפטר ב.'59-
נותרה רבקה ,ששבה ארצה .היא מעולם לא
נישאה והקדישה את כל חייה להנצחה .נפטס

שרה אהרנסון .התאבדה לאחר עינויים בגיל 27

רה ב .1981-לאחר מותה נפתח בית אהרנסון
לביקורי קהל.
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אז והיום
"תרומתו של אהרון אהרנסון עצומה .הוא אדם שהקדים את
זמנו .עם פיצוח הקוד הגנטי של אם החיטה ,התממש חזונו של
אהרון אהרנסון מלפני יותר מ 100-שנה .נצייר זאת כגרף עולה,
אבל מה קרה לחקלאות בארץ באותו פרק זמן? נצייר זאת כגרף
יורד .הגענו להישגים רבים ומפוארים בכל תחומי החקלאות .עד
 -שמדינת ישראל החליטה לחסל את החקלאות והחקלאים"

גידול חיטה באזורי שולים מבחינת
קרקעות ואקלים .אני מקווה שלא
יהיה יותר חצי עולם רעב.

חיסול החקלאות
תרומתו של אהרון אהרנסון עצוס
מה .הוא אדם שהקדים את זמנו .עם
פיצוח הקוד הגנטי של אם החיטה,
התממש חזונו של אהרון אהרנסון
מלפני יותר מ 100-שנה .נצייר זאת
כגרף עולה ,אבל מה קרה לחקלאות
בארץ באותו פרק זמן? נצייר זאת
כגרף יורד .הגענו להישגים רבים
ומפוארים בכל תחומי החקלאות .עד
 שמדינת ישראל החליטה לחסלאת החקלאות והחקלאים.
שיטה אחת זה הותמ"ל (הועדה
למתחמים מועדפים לדיור) ושיס
טה שניה  -הגליה לצפון הארץ או
חיסול .לדוגמא :העברת מכון וולס
קני מהמרכז לצפון הארץ והפיכת
קרקעותיו לנדל"ן ובד בבד צמצום
 75%מהכספים המוקצבים למכון.
מה יישאר לקיום המחקר החקלאי
בארץ? אז לא יהיה מחקר חקלאי
בישראל.
תחנת המחקר החקלאית הניס
סיונית בעכו ,שפיתחה בין השאר
את זן האבוקדו "גליל" ,כבר חוסלה
והפכה כולה לנדל"ן.
למה הדבר דומה? תארו לעצמכם
שבעוד זמן מה יחליטו לבנות גורדי
שחקים לציבור באוניברסיטת ת"א

ויציעו לאוניברסיטה לעבור לצפון
 לקריית שמונה .הסגל כמובן לאיסכים ,אז יקצצו  75%מהתקציב .מה
יקרה אז לדעתכם? דרך אגב ,מצאס
תי באינטרנט שקרקעות אוניברסיס
טת ת"א יועדו בזמנו למבני ציבור,
אבל השאלה היא מי למעשה רשום
בטאבו?
שר האוצר בשעתו ,יאיר לפיד,
הקים בשנת  2014הקים את
הותמ"ל ,כהוראת שעה שאושר
כחוק באוגוסט  2014ושר האוצר
אחריו ,משה כחלון ,מבצע במרץ
רב את הותמל (מסגרת הזמן של
הותמ"ל  -פחות מ 200-יום לאחר
ההכרזה של הותמ"ל על שינוי יעוד
הקרקע ,כולל התנגדויות  -התכנית
ניתנת לביצוע.
פרטים באינטרנט  -מאי :2017
"השפעת תכניות הותמ"ל על
קרקע חקלאית"  -מדינת ישראל,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
מתוך המאמר 43.5 :מיליון דונם
מעובדים כיום במדינת ישראל.
מצב יציב לאורך  40שנה .ניתן
להרחיב עוד  1.3מיליון דונם .עד
 2016תכניות הותמל כללו 82.189
דונם ,כאשר ברור ללא ספק שניתן
להגדיל את הצפיפות למגורים ולס
צמצם את הפגיעה בקרקע חקלאית
ובפרנסת החקלאים 60 .אחוז משטח
תכניות הותמל עד  2016הינו קרקע
לשימוש חקלאי ( 47.300דונם מתוך
כ 82-אלף דונם).
ממצא זה ממחיש את הטענה,

אהרנסון אפרים (פישל) ורעייתו מלכה ,הוריו של אהרון
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לפיה רוב הפיתוח למגורים המקודם
באמצעות הותמ"ל ,הינו על קרקע
חקלאית ,שרובה ככולה מעובדת.
מדובר בפגיעה חמורה בכושר ייצור
המזון ואספקת תוצרת טרייה אל מול
אוכלוסיית ישראל ,הגדלה בשיעור
של  2%כל שנה ובפגיעה בפרנסת
הישובים החקלאים ,או החקלאים
הפרטיים שאדמותיהם יילקחו.
חלק נכבד מתכניות הותמ"ל
מקודמות בניגוד לתכניות מתאר
מחוזית ,הותמ"ל כפוף למשרד
האוצר ולרשות מקרקעי ישראל.
בכתבה אחרת( ( 65עמודים) של ה�ח
ברה להגנת הטבע ,מוכיחים שקיים
מלאי תכנוני של קרקע שאפשר
לממשו ובסה"כ בטכניקות וקומס
בינות שונות ,עושים חוכא ואטלולא
מכל הגופים שנועדו להגן על בעלי
הקרקע והציבור .במאמר מצורפת
מפה מעודכנת ,נכון לדצמבר 2017
הפרושה על פני כל הארץ.
 136שנה ( )2018 -1882מאז
העליה הראשונה נחזור להיות בישס
ראל ,כמו שמרק טווין כתב בביקורו
בארץ ישראל ,בשנת  1867לפני
 150שנה" :זוהי ארץ משמימה,
חסרת תקווה ,שבורת לב ",...צמס
חים וצמחיה לא יהיו בה ,אלא רק
ישְך ַש ְׂל ַמת ֶּבטֹון
כדברי השיר" :נַ ְל ִּב ׁ ֵ
וָ ֶמ ֶלט".
חקלאות זהו אורח חיים .זה יצירת
יש מאין  -לוקחים קרקע ,מים ,אויר
וזרעים ויוצרים מגוון ירקות ופירות
וחיטה ושעורה למען האוכלוסייה.
חקלאות  -תמיד זה עסק משפחס
תי .זהו עסק הנמצא בשליטתה של
משפחה אחת .מעטות בארץ החברות
העוסקות בחקלאות וגם זה בעיקר
בגלל חיסכון במיסוי.
האבסורד והעוול הזועק לשמים
היא העובדה שהחקלאים ברובם בני
ערובה של רשות מקרקעי ישראל
ומרביתם חיים במושבים ובקיס
בוצים ,במסגרת תקנון מחייב מאז
התקופה העותומנית .זר לא יבין
זאת.
סבתא רבתא מלכה אהרנסון
אמרה" :נאכל אבנים שנגרוס ולא
ננטוש את הקרקע" ומאז במשפס
חת אהרנסון מתפרנסים ומפרנסים
ויוצרים בחקלאות מתקדמת ומודרס

חיטת הבר (אם החיטה) שנתגלתה ע"י אהרנסון בראש העין

נית  4-5דורות ברצף .וכעת מדינת
ישראל אומרת ,אנו לוקחים מכם את
הקרקע אין יותר חקלאות אין יותר
עסק משפחתי בחקלאות.
ומי ייהנה מהתגלית המדהימה של
פיצוח הקוד הגנטי של אם החיטה
שאהרון אהרנסון גילה בשנת ?1906
המדענים ,אנשי המחשוב שייצאו
אותה לארצות אחרות .במדינת ישס
ראל לא תהיה יותר חקלאות ולא
יהיה מחקר חקלאי.
לאור הניסיון שלי ושל משפחתי
בחקלאות -במדינת ישראל מסוכן
מאוד להקים עסק משפחתי יצרני.
היום זה קורה בחקלאות .בעבר זה
קרה בענפים יצרניים אחרים  -בטס
קסטיל ,בתעשייה ובענפים אחרים.
מדינת ישראל מחזירה אותנו לכל
המקצועות הגלותיים של הורינו.
בגולה היהודים לא היו איכרים ולא
בעלי קרקע ואחוזות .הם נאלצו לעס
סוק בתיווך ומסחר ,מלווים בריבית
ובנקאות ,מסעדנות עבודה בשירוס
תים שונים ועוד .רק לא להיות יצס
רנים כגון חקלאים ותעשיינים .רק
השבוע אמר לי חבר ממרכז הארץ
שלקחו לו את החקלאות לפני כמה
שנים לסלילת כבישים בשטחיו והוא
נאלץ בגילו למצוא פרנסה אחרת:
"קרוב היום שאפרסם מודעה בעיס
תון ':למכירה משק במרכז הארץ גם
לערבים'".
ציירתי לכם תמונה פסימית למדי
אבל זוהי המציאות העכשווית של
החקלאות כיום בישראל.
אסיים במשהו אופטימי במדינת
ישראל  -הכוונה לרצף העיסוק
המדעי האקדמי בישראל ובעולם,
שהניב לאחרונה את פיצוח הגנום
של אם החיטה ,שגילה אהרון אהרס
נסון בשנת  1906בראש פינה .זהו
העתיד .אצטט את דבריו של פרופ'
אביתר נובו ,שהינו ביולוג אב�ו

לוציוני ישראלי ,פרופ' אמריטוס
באוניברסיטת חיפה ,מופקד הקתס
דרה לביולוגיה אבולוציונית ,חתן
פרס ישראל במדעי החיים לשנת
תשע"ו  .2016פרופ' נבו פרסם עם
חבריו ,במסגרת אוניברסיטת חיפה,
 200מאמרים על חיטת ושעורת הבר
משנת ..." :2018 – 1977אני מעריך
מאוד את עבודתו המחקרית של
אהרון ומאז  1980חקרתי ופרסמתי
כ 200-מאמרים על אם החיטה ,ש�בעיני הוא הצמח החשוב בעולם ,עקב
היותו הבסיס לחיטת הלחם .אין ספק
שאהרון היה המדען הישראלי הראס
שון ותרומתו למחקר הבוטני בכלל
ואם החיטה בפרט ענקית".
באוניברסיטה אף חקרו את אם
החיטה בתחנה החקלאית שבנה
אהרון אהרנסון ליד עתלית .אותה
תחנה חקלאית ששקקה חיים בשעס
תו וראינו ושמענו בסרט ,מפי אהוד
בן עזר ,על דודו ברוך ראב ,שעבד
בתחנה .ברוך ראב העלה על הכתב
את רשמיו ומעניין מאוד לקרוא
בהם .לפי בקשתי אהוד בן עזר שלח
את החוברת במייל לפולינה ,במרכז
רעיה שטראוס והיא זמינה לכל מי
שמעונין.
ואלו מילותיו של פרופ' פחימה,
המנהל כיום את המכון לאבולוציה
באוניברסיטת חיפה" :שלום מלי,
אני חושב שפעילותו של אהרון
אהרנסון כמדען היא בעלת חשיבות
ברמה הבינלאומית ,לא רק המקוס
מית ,והשלכותיה באות לידי ביטוי
רק בימים אלה ,באיחור של 100
שנים ,ולאחר שחלו פריצות דרך
מדעיות חשובות שנותנות בידינו
את הכלים לממש את חזונו המדעי
של אהרנסון".
* הכותבת הינה נכדתו של צבי
אהרנסון ותושבת מושב בן עמי

טללים

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

השפעה בלתי הוגנת
בכתיבת צוואה

פרגולות ,גדרות ושערים אלומיניום
מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות
אלומיניום קבועות או תלויות
גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה
עיצוב מודרני וחדשני
איכות גבוהה בהתאמה
7
שנות
אישית
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אלמנה שנפטרה ,הותירה שלושה ילדים וצוואה ,לפיה
בתה היא היורשת היחידה של עיזבונה ,לרבות המשק
 #שני בניה הגישו התנגדות לצו קיום צוואה ,במסגרתה
טענו להשפעה בלתי הוגנת ומעורבות בעריכת הצוואה
וכן ביקשו שביהמ"ש יצהיר שבן המנוחה הוא "בן
ממשיך" ,מתוקף מסמך שברשותו

בית המשפט לענייני משפו האב ולא ע"י שני ההורים ,והואיל וזכויות במשק
חה בתל אביב ,הוציא תחת ידו עוברות ל"-בן הזוג הנותר בחיים" ,קבע בימ"ש
פסק דין לאחרונה ,בהתנגדות שמשום שההסכם נחתם בין האב המנוח לבן בלבד,
לצו קיום צוואה ותביעות נוס הרי שהוא איננו עומד בדרישות הסף הקבועות
ספות שאוחדו ,בעניין הורשת בסעיף  1לתקנות האגודות השיתופיות (חברות)
משק חקלאי.
תשל"ג ,1973-לפיו יש לקבל התחייבות בכתב,
המנוחה היתה אלמנה ,בעלת בלתי חוזרת מטעם שני ההורים ,וכן כי בפועלו כך
זכויות במשק חקלאי במושב בנגב ,ולה שלושה ילס האב הדיר את המנוחה מזכויותיה.
דים .המנוחה הותירה צוואה ,לפיה בתה היא היורשת
הואיל ובמקרה דנן האב המנוח בלבד חתם על
היחידה של עיזבונה ,לרבות המשק.
המסמך ,למרות שהאם היתה בחיים ,דחה ביהמ"ש
שני בניה האחרים של
את טענת מינוי הבן הממשיך.
לבסוף ,ביהמ"ש קבע כי המס
המנוחה הגישו התנגדות
סמך עצמו אינו מהווה התס
לצו קיום צוואה ,במסגרתה
חייבות בלתי חוזרת ,שעה
טענו להשפעה בלתי הוגנת הואיל ובמקרה דנן האב
שבמסמך עצמו נאמר במס
ומעורבות בעריכת הצוואה המנוח בלבד חתם על
פורש ,כי במקרה שהעברת
ע"י אחותם ,וכן תביעה
ביקשו נוכיס המסמך ,למרות שהאם
ספת ,במסגרתה
הזכויות לבן לא תצא לפועל,
דחה
בחיים,
היתה
מכל סיבה שהיא ,המינוי יבוס
ביהמ"ש יצהיר ,שבנה של
המנוחה הוא "בן ממשיך" ביהמ"ש את טענת מינוי טל.
משכך קבע ביהמ"ש ,כי אין
בנחלה ,מכוח "מסמך" שא
מינהס הבן הממשיך .לבסוף,
ביו המנוח לכאורה
בנמצא מינוי של בן ממשיך
אותו.
ביהמ"ש קבע כי המסמך למשק ,ולאחר פטירת האב
עוד טען "הבן הממשיך" ,עצמו אינו מהווה
עברו הזכויות במלואן לאם
המנוחה.
כי במידה ויקבע שאינו הבן התחייבות בלתי חוזרת
הממשיך ,הרי שהוא בגדר
לעניין טענתנו החלופית
"הבן המסוגל" לקיים את
של "הבן הממשיך" כי הוא
המשק ,לפי סעיף  114לחוק הירושה .לחילופין טען לכל הפחות "הבן המסוגל" ,קיבל ביהמ"ש את טעס
הבן הממשיך ,כי הואיל והוא גר במשק מיום הולדס נות הבת אשר טענה ,כי העובדה שהבן התגורר
תו ,הרי שיש לו רשות בלתי הדירה לעשות שימוש במשק כל חייו ועיבד אותו ,אין לה נפקות להיותו
בנחלה .במקביל ,הבת הגישה תביעה לפינוי ,וכל הבן המסוגל לקיים את המשק החקלאי ,מקום בו
התביעות אוחדו ונדונו יחדיו בביהמ"ש.
בסעיף הרלבנטי בהסכם המשבצת של רמ"י ,סעיף
ביהמ"ש קיבל את טענות בתה של המנוחה19( ,ג) ,נקבעו הוראות מפורשות לעניין העברת
שיוצגה ע"י עו"ד אייל סודאי ,ממשרד חיימסון ,זכויות לאחר פטירה .הסכם המשבצת קבע ,כי במס
קרה של פטירת בעל זכויות עוברות הזכויות לבן
וקבע כי המשק יימסר לה מכח הצואה.
בית המשפט דחה את ההתנגדות של האחים ,נתן הזוג הנותר בחיים ,ואם לא הותיר בן זוג והותיר
תוקף לצוואה המנוחה ,וקבע כי לא הוכחה השפעה ילד אחד ,עובדות הזכויות לילד ,וככל והותיר יותר
בלתי הוגנת ו/או מעורבות בעריכת הצוואה ע"י מילד אחד תעבורנה הזכויות לבן המסוגל לקיים
הבת .בית משפט דחה את טענות האחים ,ודחה את את המשק .יחד עם זאת ,נקבע בהסכם המשבצת ,כי
טענת אחד הבנים שהתגורר במשק כל ימי חייו ,כי בעל הזכויות רשאי לקבוע בצוואה ,למי תימסרנה
הזכויות במשק ,וכך היה בענייננו.
הוא מונה כבן ממשיך למשק.
לאור האמור קבע ביהמ"ש ,כי בהתאם להסכם
בית משפט דחה את הטענה בדבר מינוי בן
ממשיך ,משום שלא הייתה קיימת הסכמה של הסוס המשבצת ,האם המנוחה הייתה רשאית לקבוע בצס
כנות היהודית למינוי "בן ממשיך" ולא היה קיים וואתה למי תועברנה הזכויות במשק ,ומשקבעה המס
רישום ברמ"י בעניין .בימ"ש קבע אמנם ,כי הפסיקה נוחה בצוואה תקפה ,כי זכויותיה תעבורנה לבתה ,יש
הכירה במקרים מסוימים במינוי של בן ממשיך גם להכיר בקביעה זו והיא גוברת על מוסד הבן המסוגל.
סופו של דבר ,ביהמ"ש דחה את טענות הבן ,כי
כאשר לא הושלם הרישום הפורמלי ,וזאת במקרים
בהם התחייבות ההורים למינוי הושלמה כדין ,אך הוא הבן הממשיך או הבן המסוגל ,נתן תוקף לצס
כאשר היעדר הרישום נבע מפגמים פרוצדוראליים וואת האם המנוחה ,והורה כי המשק יועבר לבת ,תוך
ולא מהותיים של אחד הגורמים (סוכנות ,רמ"י אגוס שביהמ"ש הורה לאחיה לפנות את המשק תוך 90
דה).
יום.
* הכותב הינו יו"ר אגף קרקעות ויועמ"ש תנוו
במקרה דנן ,ביהמ"ש קיבל גם את עמדת הבת,
כי המינוי (לכאורה) של הבן הממשיך נעשה רק ע"י עת המושבים
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יתרונות לבחירת פרגולות וגדרות
מאלומיניום:

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

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות
ונציגי מכירות יגיעו אליכם
מכירות shavitgez@gmail.com | 052-7918881
13.12.2018
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כתובת לשאלותיכם

עו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

אם בארמון וינדזור נפלה שלהבת,
מה יגידו המושבניקים?

מרקל ומידלטון הן לא בנות המלוכה הראשונות שמגלות תכונות אנושיות להפליא כמו קנאה ,שמביאה
את האיפוק המלכותי להתנפץ לרסיסים  #סיפורן החזיר אותי כמובן לסיפורים דומים אם כי שונים
במקצת ,שמתרחשים אצלנו על הקרקע ולא במרומי הארמון ,ממש קרוב אלינו בנחלות במושבים
לא מזמן גיליתי
במדורי הרכילות ,כמו
רבים אחרים ,שגם דוס
כסיות מארמון המלס
כות הבריטי והמאופק
יודעות איך לטרוק דלתות בכעס.
קשה להתעלם מהסכסוך המלכותי
המתוקשר בין מייגן מרקל ,הדוכסית
מסאסקס ובין הדוכסית מווינדזור,
קייט מידלטןון ,גם אם אנחנו רח�ו
קים מהן פיזית ותרבותית .הסכסוך
ביניהן נכנס להילוך גבוה ,ולאחרוס
נה החליטו הנסיך הארי והדוכסית
מייגן לעזוב את ארמון קנזינגטון
ולעבור לאחוזת וינדזור.
מרקל ומידלטון הן לא בנות המס
לוכה הראשונות שמגלות תכונות
אנושיות להפליא כמו קנאה ,שמס
ביאה את האיפוק המלכותי להתנפץ
לרסיסים .בהיסטוריה המלכותית
כבר ראינו חוסר פרגון ,שנאה,
צרות עין ,דמעות ,סכסוכים וחרס
מות .הכינו את הפופקורן – נראה
שזה הולך להתפתח עוד יותר לריב
מלכותי עסיסי...
קראתי בחיוך את שאחד הטוקבס
קיסטים כתב" :אחים במריבה 1% -
סכסוך 99% ,הנשים שלהם" .הסיפור
שלהן החזיר אותי כמובן לסיפורים
דומים אבל בכל זאת שונים במקצת,
שמתרחשים אצלנו על הקרקע ולא
במרומי הארמון ,ממש קרוב אלינו
בנחלות במושבים.

מחליפים תפאורה
ומקבלים סכסוך
המשק המשגשג של משפחת
תבור היה לשם דבר במושב שבו
גרו בעמק חפר ,ולכן העזיבה של
האח הצעיר עם משפחתו וההחלטה
הפתאומית על פירוק המשק המשגס
שג ,היה מהלך שאף אחד במושב לא
צפה שיתרחש .הם הגיעו אליי בכדי
שאסייע להם "לפרק את החבילה",
כך הם כינו את המהלך שלהם .אחרי

שהכרתי קצת יותר לעומק את סיס
פור הנחלה והמשק ואת הנתונים
הפיננסים שלהם ,עמד על קצה
לשוני מה שחשבו כולם מסביב" :לא
חבל?!" אבל אני כמובן שמרתי את
מחשבותיי לעצמי ,וניסיתי לברר
איך אוכל לגשר בין שני האחים ולס
עזור להם את למצוא הפתרון האופס
טימלי.
שני האחים פעלו זה לצד זה במשך
שנים וניהלו את משק המלפפונים
המשפחתי .ההורים שהיו פעילים
שנים רבות ,יצאו לאט-לאט מהתס
מונה ,כיוון שגילו ש"אפשר לסמוך
על הבנים בעיניים עצומות" .בינס
תיים כל אחד מהם התחתן וגם נולס
דו להם ילדים ,והמשק שגשג ִופרנס
היטב את שלושת המשפחות.
קשה להניח את האצבע על המס
קום שבו התחיל להתגלע הסכסוך,
וייתכן שגם אף אחד מהאחים לא
היה מודע לכך ,אבל המתיחות בין
הכלות ואחר כך בין האחים הורגס
שה היטב באוויר .בהתחלה בצורה
מאופקת ,ואחר כך בדיוק כמו באס
רמון ,החלו להיטרק הדלתות ,וזה
הגיע עד למצב שמשפחתו של האח
הבכור לא הגיעה לחגיגת יום ההולס
דת  40של האח הצעיר.

קורה במשפחות הכי
טובות
החתול השחור עבר בין הכלות
 ומיחסים נפלאים שבהם שומרתהאחת על הילדים של השנייה ,הן
הגיעו למצב של מלחמת חורמה.
האחים לא הצליחו להתנתק מקו
האש שנפתח ביניהן ,וכל אחד מהם
נגרר להגן על אשתו ,ומבלי שהם
שמו לכך לב המתיחות החלה לחס
לחל גם ליחסים ביניהם והשפיעה
גם על הניהול של המשק .אחד מהם
תיאר את המצב ביניהם כך" :פתאום
נפתחו לי העיניים ,והתחלתי לראות
שהוא מחפף בעבודה ,והיו גם החלס

להחליט שאצלנו לא מפרקים משפחה בגלל סכסוך בין כלות
כשלתוך המשבצת המשפחתית נכס
טות חשובות בעסק שהוא קיבל לבד
נסו בני זוג ,הם ניסו "להאיר את עיס
בלי לעדכן אותי".
המצב הזה נמשך לאורך שנה ,ניהם של האחים" לעוגמת הנפש שנס
עד שהצעיר החליט שהוא כבר לא גרמת להם .למשל ,בעלה של האחות
יכול לשאת את הקרבה היום-יומית ,הצעירה התרגז כשהאח שלה קיבל
והחליט לנתק מגע סופית" .היום מהעסק המשותף רכב חדש ,אותו הוא
אני עוד מספיק צעיר כדי לחפש מתדלק במשק ,בעוד היא המשיכה
לנסוע על 'הטרנטה' של אבא שלה.
עבודה בחוץ ",אמר לי.
פירוק המשק יגרור אחריו הפסד אשתו של האח כעסה על כך שההורים
שפרנס היטב שלוש שלהם תמיד עומדים לצידה של
של משק חקלאי ִ
משפחות .האם זה יכול היה להיגמר האחות ,מסייעים לה בכל פעם שהיא
צריכה עזרה עם הילדים ,ואילו לה לא
אחרת?
מציעים כל עזרה .את הכעסים שלהם
הם הביעו בפני בני הזוג שלהם ,וגם
שם המתיחות בין החתן והכלה הובילה
הסיפור השני מתאר בדיוק את למלחמה קרה ולניתוק.
האפשרות השנייה שאולי גם היא
לא אידיליה ,אבל לפחות במקס
רה הזה הצליחו האחים לבודד את
אבל בסיפור הזה החליטו האחים
הסכסוך שקיים בין בני הזוג שלהם
לבין היחסים שלהם וניהול המשק להפריד בין מה שקורה בין בני הזוג
המשותף .הם הגיעו להתייעץ איתי שלהם לבין היחסים שלהם .הם עשו
בעניין הנחלה ,ובין לבין התברר לי את זה כל כך יפה ,וכששאלתי אותם
איך הם מצליחים לעשות את זה ,הם
גם הסיפור המשפחתי שלהם.
במשפחת שאול הם שלושה הסבירו לי שאומנם זה לא פשוט,
אחים .הבכור מתגורר כבר שנים אבל הם בטוחים שמכיוון שהם נמס
בקנדה ובמושב במרכז הארץ נשארו נעים מלהיכנס למלחמה הזאת ,הם
האח והאחות הצעירה .גם הם ניהלו מצליחים לרסן מעט את הסכסוך.
בהצלחה רבה את המשק (התפרנסו הם קראו לזה "חומה סינית"  -מה
מלול ומטעים) ,ולאחר שנים הרחיב שקורה בבית נשאר בבית ולהיפך.
כל אחד מהם את הקן המשפחתי ,מעבר לזה הם אמרו לי שבסופו של
דבר מדובר על משפחה ,ומדובר על
התחתן ונולדו לו ילדים.

מה שמרגיז

חומה סינית

מחלוקת תמימה שמתחילה בין בנות הזוג של האחים עלולה להתפשט ולאחוז בכל חלקה טובה של
מערכת היחסים בין האחים ,כולל השפעות כלכליות ,ובמקרה אחר המחלוקת יכולה להישמר רק בין
בנות הזוג של האחים ,מבלי שתחלחל ליחסים ביניהם ובלי שתנפץ את העסק המשפחתי
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עסק משפחתי מצליח מאוד ,שיהיה
חבל לפרק אותו בגלל שבני הזוג
שלהם כועסים" .חוץ מזה אני בטוח
שזה יעבור להם יום אחד ",סיכם את
העניין האח וקרץ לאחותו.

ובחזרה לארמון
אז מה בין יחסים מתוחים בין דוס
כסיות מלכותיות לבין יחסים בין
גיסות במושב? תכלס ,הכל יחסים.
אולי המשמעות של סכסוך במשס
פחת המלוכה הוא הרה גורל עבור
האנגלים ,אבל ללא ספק גם הסכסוך
של משפחת שאול או משפחת תבור,
שהתחיל בין הגיסות וגלש למערס
כת היחסים בין האחים  -הוא בעל
משמעויות רבות למשפחות ולכל
המעגלים שמסביבם.
משק משפחתי מפרנס שתיים או
שלוש משפחות ,בית אחד או יותר
והכי חשוב ,יחסים משפחתיים של
שנים .מחלוקת תמימה שמתחילה
בין בנות הזוג של האחים עלולה
להתפשט ולאחוז בכל חלקה טובה
של מערכת היחסים בין האחים,
כולל השפעות כלכליות ,ובמקרה
אחר המחלוקת יכולה להישמר רק
בין בנות הזוג של האחים ,מבלי
שתחלחל ליחסים ביניהם ובלי שתס
נפץ את העסק המשפחתי .זה אומנם
לא פשוט ,אבל צריך להחליט באיזה
דרך בוחרים ,וההחלטה על כך נמס
צאת בידיים שלכם .אנחנו יכולים
לא ללמוד ממה שקורה בארמון,
ולהחליט שאצלנו לא מפרקים משס
פחה בגלל סכסוך בין כלות.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון
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בערכאות

עו"ד איתן מימוני

ביהמ"ש העליון:

הוראות חוקי העזר העירוניים גוברים
על אמות מידה שפרסם משרד הפנים

ערעור שהגישה חברה שבבעלותה מפעל לייצור ואריזה של פירות וירקות משומרים ,כנגד דחיית
עתירתה לחייב את המועצה האזורית בה שוכן המפעל ,לדאוג לפינוי האשפה של המפעל מבלי
לגבות על כך תשלום מיוחד

בסך הכל רוצה להרגיש בבית

המקהרה של�פ
נינו עוסק בחברה
שבבעלותה מפעל
ואריזה
לייצור
של פירות וירקות
משומרים ,הממוקם
בשחטח המועצה האזורית עמק י�ז
רעאל .פעילות המפעל מייצרת
אשפה המפונה מהשטח באמצעות
קבלן פרטי אותו שכרה החברה ,כך
שלמעשה ,מאז הקמתה של החברה,
היא דואגת באופן עצמאי לפינוי
האשפה.
בשנת  ,2017עתרה החברה
לביהמ"ש המחוזי כנגד המועצה
האזורית ,במסגרתה ביקשה לחייב
את המועצה לדאוג לפינוי האשפה
מהמפלעל ,מבלי לגבות על כך ת�ש
לום נוסף.
לטענת החברה ,המועצה מחויבת
לדאוג לפינוי האשפה מבלי לדרוש
על כך תשלום ,בנוסף לתשלומי
הארנונה הרגילים בהם מחויבים
מפעלים .זאת לאור כללים בלתי
חקוקים של המשפט המנהלי ,וכן

לאור חוזר משרד הפנים ,שכלל
בתוכו אמות מידה להתנהלות רשות
מקומית בנוגע לפינוי אשפה ובו
הומלץ להגדיר כמות מסוימת של
אשהפה ,שתוגדר כ"-אשפה בס�י
סתית" ,בגינה אין לגבות אגרה נ�ו
ספת ,לבין "אשפה חריגה" החורגת
מכמות זו ,ושבגינה תשולם בגינה
אגרה נוספת.
החברה טענה ,כי כרגע חוקי העזר
לשל המועצה האזורית בנוגע לפ�י
נוי אשפה אינם תואמים את אמות
המידה שפרסם משרד הפנים ,שכן
בחויקי העזר האבחנה היא בין "פס�ו
לת מפעל" ל"פסולת בית" ,ולכן עד
לתיקון חוק העזר העירוני ,מחויבת
המועצה האזורית לפנות את אשפת
המפלעל ,מבלי לגבות על כך ת�ש
לום נוסף מעבר לתשלומי הארנונה
הרגילים.
מנגד ,טענה המועצה ,כי בחוק
העזר העירוני קיימת אבחנה בין
פסולת הנוצרת כתוצאה מייצור
תעשיייתי ,לבין פסולת שאינה קש�ו
רה לתהליכי ייצור ,ואבחנה זו דומה

במהותה לאבחנה שנעשתה באמות
המידה של משרד הפנים לעניין
פסולת בסיסית ופסולת חריגה .עוד
טענה המועצה ,כי בכל מקרה חוק
העזר הינו חוק תקף שעל המפעל
להתנהל לפיו ,מה גם ,שניתן לראות
כי במשך כל שנות פעילותו של
המפעל נהג המפעל בהתאם לחוק
העזר ושילם בעצמו לקבלן פרטי
עבור פינוי האשפה.
בימהמ"ש המחוזי הכריע לט�ו
בת המועצה ,וקבע כי על החברה
לנהוג בהתאם לחוקי העזר ,לפיהם
היא חייבת לדאוג לפינוי האשפה
המוגדרת כפסולת מפעל בעצמה,
כיפי שעשתה עד היום ,או לחיל�ו
פין לשלם למועצה האזורית תשלום
נוסף ,על מנת שזו תטפל עבורם
בפיניוי האשפה .על פסק הדין הג�י
השה החברה ערעור לביהמ"ש ה�ע
ליון.
בפתח הדברים ,ציין ביהמ"ש
העליון ,כי בקשת החברה אינה
אפשרית כלל ,שכן הלכה למעשה
החבהרה מבקשת מביהמ"ש להת�ע

לם מהוראות מפורשות בחוק העזר
העירוני של המועצה האזורית ,וזאת
למרות שנחקקו כדין ולא נפל פגם
בהליך התקנתם.
מעבר לאמור ,ציין ביהמ"ש ,כי
למועצה בהיותה רשות מקומית,
עומדת חזקת התקינות המנהלית,
לפיה חזקה על פעולות שמבצע
השלטןון המקומי ,כי נעשות בצ�ו
רה תקינה ולכן השלטון המרכזי
וביהמ"ש ימעט עד מאד מלהתערב
בהחלטתן.
במקרה דנן קבע ביהמ"ש העליון,
כי לא הוכיחה החברה קיומה של
חוסר סמכות בהחלטות ,או בהליך
החקיקה של חוקי העזר של המועצה
האזורית .חוקים אלה נתקבלו כדין
ואושרו ע"י שר הפנים ,תוך שקיבלו
מעמד תקף של חוקי עזר עירוניים,
על כן אלה שרירים וקיימים ועל
החברה לנהוג לפיהם.
ביהמ"ש העליון הוסיף וקבע ,כי
אמות המידה שפרסם משרד הפנים
נועדו לשמש מודל לחיקוי ואימוץ,
וןהן אינן מחייבות את הרשויות ה�מ

קומיתות לאמצן .כמו כן ,מדובר ב�א
מות מידה שמטרתן לסייע לחקיקתן
של חוקי עזר חדשים ,ואין בהם כדי
לשנות או לבטל חוקי עזר קיימים.
הלכה למעשה ,ביהמ"ש העליון
דחה את כלל טענות החברה ,תוך
הצגת עצמאות השלטון המקומי
המהוהוה "ביטוי לדמוקרטיה פלורל�י
סטתית שבמסגרתה כל רשות מגש�י
המה את רצון תושביה בנושאים מ�ו
ניציפאליים שונים ומגוונים .רשות
מקומית אחת איננה חייבת להיות
דומה לרשות מקומית אחרת".
לארור האמור ,דחה ביהמ"ש ה�ע
ליון את ערעורה של החברה וקבע,
כי על החברה לפעול לפינוי האשפה
בהתאם לחוקי העזר של המועצה
האזורית ,כפי שנהגה עד היום.
החברה חויבה לשאת בהוצאות
ושכ"ט עו"ד המועצה האזורית בסך
של  ₪ 50,000בתוספת מע"מ.
* ניתן ב ,8.1.18-בביהמ"ש
העליון ,בפני השופטים א .חיות ,ע.
ברון וא .שטיין .עע"מ 6525/17

"אמות המידה שפרסם משרד הפנים נועדו לשמש מודל לחיקוי ואימוץ ,והן אינן מחייבות את הרשויות
המקומיות לאמצן .כמו כן ,מדובר באמות מידה שמטרתן לסייע לחקיקתן של חוקי עזר חדשים ,ואין בהם
כדי לשנות או לבטל חוקי עזר קיימים"
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אפשרות
לטרייד אין

מבצע סוף שנה
החל מ-

17,500

שקל
כולל מע״מ

מגוון מסלולי תשלומים

מערך שירות
ארצי
מכירה ושירות
בכל חלקי הארץ

שרות עד בית הלקוח
1700-70-73-75
13.12.2018
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סרן צביקה
קפלן ז"ל

שבילי עפר

צועדים בדרכו

נחנך חדר ההדרכה במרכז סיור גלבוע מעיינות שהוקם
לזכרו של סרן צביקה קפלן ז"ל מקיבוץ מירב אשר נפל
במהלך מבצע 'צוק איתן'
באחרונה נחנך חדר
ההדרכה במרכז סיור
גלבוע מעיינות שהוקם
לזכרו של סרן צביקה קפלן ז"ל
מקיבוץ מירב ,שנפל ב20-
ביולי במהלך מבצע צוק איתן,
בהיותו קצין אג"ם של סיירת
גולני .עוד באותו הערב הקימו
בני משפחתו וחבריו א ת עמ�ו
תת "כח צביק"ה" ,שהחלה ל�פ
עול כבר במהלך צוק איתן,
כשקיימה פעולות לחיזוק
חיילי צה"ל .מיד עם תום המס
בצע ,שמה לה העמותה כמטרה
את המשך חיזוק צה"ל וחייליו,
וחיזוק החיבור בין יהודים
החיים בארץ ובתפוצות לעם,
ילדים צועדים בשביל הרטוב בפארק המעיינות
לארץ ולמורשת.
אחת הפעולות הראשונות שבהן מנהיגות שטח ועוד.
עסק 'כח צביקה' הייתה פריצת
לאחרונה ,נחנך חדר ההדרכה של
השביל הרטוב בפארק המעיינות ,מרכז הסיור גלבוע מעיינות שהוקם
שמושך אליו עשרות אלפי מטיילים לזכרו של צביקה ז"ל .בטקס הנחת
מדי שנה .מאות בני נוער מקיבוץ המזוזה שהתקיים במירב בהשס
מירב ,חברים ,חיילים בני המשפחה ,תתפות בני משפחתו של צביקה ז"ל,
ואנשי המועצה האזורית עמק המס חבריו ,קהילת קיבוץ מירב ,ועוד
עיינות פרצו את השביל ,שלאורכו אחרים ,אמר ראש המועצה האזורית
זורמים מי השוקק והוא מוביל לבס עמק המעיינות ,יורם קרין'" :כוח
ריכת הטחנה בפארק.
צביקה' כבר המחיש לנו בפעילות
כבר במהלך החודשים הראשוס כמה כוח ואנרגיה יש באנשים השוס
נים שלאחר נפילתו של צביקה ז"ל ,תפים לו .מרכז הסיור שהוקם כאן
ביקשו מוקיריו להנציח את זכרו על ההר ,הוקם גם הוא מכוח רצון
במרכז סיור והדרכה ,ופעלו בנוס אדיר ומתוך תחושת שליחות ואהבת
שא .צביקה אהב את הטבע ,המורשת הארץ ,המקום והאדם באשר הוא.
והנוף ,ואהב לטייל ולסייר בארץ.
אנו רואים במרכז הסיור וההדרכה
לפני שנה הוקם מרכז הסיור ,מקום לחינוך הנוער וליצירת חיבוס
המציע מגוון פעילויות המותאמות רים בעמק בין האנשים ובינם לבין
לתכנית הליבה של משרד החינוך האדמה והנופים הנפלאים הנגלים
ולאופיו הייחודי של כל בית ספר ,בכל פעם מחדש".
אך לא רק .המרכז מציע סיורים מוס
דוד נוי ,מזכיר הישוב והקיבוץ
דרכים לקבוצות ,למשפחות ועוד.
אמר" :אנו עומדים בראשיתו של
המרחבים שמאפשרת ארץ ישס פרויקט  -חלום של אנשים שלנגד
ראל ,פינות החמד ,המסלולים ,עינינו קורם עור וגידים ,מזה כשנה
המורשת ,ההיסטוריה הם אלה שבאס מתרחשת פעילות חינוכית ערכית
מצעותם יתחזק החיבור בין האדם בדרכו של צביקה ,ברוח המיוחדת
לאדמה ולעם ,כך מאמינים במרכז שנושבת על ההר הזה ,ועכשיו יש
הסיור וההדרכה שהחל לפעול בשנה גם מדריכות ,משרדים ויש מרכז
שעברה ממשכנו הזמני ,שכבר במהס הדרכה .טרם נגמרה הדרך ויש
לכה השתתפו בפעילו ת קרוב לע�ש הרבה מאוד עבודה שאנשי המרכז
רים אלף תלמידםים .בעקבות ההצ�ל עושים לילות כימים לפיתוחו ,גיס
חה הגדולה ,הזמינו בתי ספר נוספים דולו וייצובו בנוף החינוך והסביבה
פעילויות ,סיורים ,וסמינריונים בישראל".
ונראה כי בשנה הקרובה יכפיל
משה הומינר שמנהל את מרכז
המרכז את הפעילות ואף יותר .בין הסיור ,אומר" :הצעד שאותו אנו
הפעילויות שמציעים במרכז הסיור חוגגים היום הוא חנוכת חדר ההדס
– מסעות מובנים באזורים שונים רכה ,ליבו הפועם של כל מרכז,
בארץ ,ימי שיא כמו למשל – יום המקום שבו הערכים ,המילים והמס
גיוס לפלמ"ח ,ימי תנ"ך חווייתיים ,חשבות הופכות לתכנים והפעילות,
יום ירוק ,יום מים וכד' .סמינריון לסיורים וטיולים שהם כלי העבודה
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להשגת וחיזוק של אותו חיבור  -בין
אדם לאדמה ועם".
במקביל ,העמותה נמצאת בהס
ליכי הקמה של מרכז נוסף :מרכז
מפגשםים ,השם לו למטרה להש�ת
מש בתשתית הקיימת של טיולים
ותיירות של יהדות העולם בישראל,
כדי לקרב ולגשר בין יהדות ישראל
לתפוצות ,להכניס לחיבור מרכיב
של ,PEOPLE 2 PEOPLE
תוך שימת דגש על תוכן של ההבנה
של האחר ,האתגרים והקשיים העוס
מדים לפניו".
מרכז הסיור מפתח סיורים בנוס
שאים חקלאיים הייחודיים לאזור
כדוגמת סיור לקראת חגי תשרי בו
יבקרו המשתתפים באתרי הגידול
של ארבעת המינים .דוגמא נוספת-
סיור שבעת המינים ,גם הם גדלים
בעמק ובהר.
העמותה שואפת להקים קמפוס
חינוכי-תיירותי שיכיל מגוון פתס
רונות לינה ,על מנת לקיים את
הפעילויות החינוכיות של מרכז
הסיור .אחת המטרות של בניית
קמפוס מסוג זה היא להמשיך את
המגמה של הפיכת אזור עמק המס
עיינות ורכס הגלבוע על העושר
הנופי ,האנושי וההיסטורי ליעד של
תיירות חינוכית ולא כאזור מעבר.
במהלך חנוכה יתקיימו מספר
סיורים בימים שלישי ,רביעי וחס
מישי .סיור רכבים ירוקים בפארק
המעיינות ,סיור פריחה בגלבוע,
טיול פריחה ואתגר בנחל צביה ועין
מודע – וסיור מעגלי למשפחות עם
עגלות לאורך נחל הקיבוצים ופארק
המעיינות.
פרטים נוספים באתר העמותה:
il.co.gilma.www

צביקה נולד בחיפה ב ,6.5.86-בן לצילה ויהודה קפלן ,אח תאום
לציפי ואח גדול לאלישבע.
כנער מתבגר הקדיש זמן רב לפעילות בתנועת נוער ולימים
הפך למדריך בסניף נווה שאנן ,כבר בגיל  16התמנה להיות יושב ראש
תנועות הנוער בעיר חיפה.
בתיכון החל צביקה להתנדב בארגון "קו לחיים" ,ארגון שמטרתו
לסייע לילדים בעלי נכויות ,התנדבות אותה המשיך עד לגיוסו .במסגס
רת פעילויות הארגון פגש צביקה את עדי ,אותה נשא לאשה ויחד הביאו
שני בנים  -אלקנה ונדב .צביקה ועדי קבעו את ביתם בקיבוץ מירב
השוכן על הר הגלבוע.

"מזה כשנה מתרחשת פעילות חינוכית
ערכית בדרכו של צביקה ,ברוח המיוחדת
שנושבת על ההר הזה ,ועכשיו יש גם
מדריכות ,משרדים ויש מרכז הדרכה.
טרם נגמרה הדרך ויש הרבה מאוד עבודה
שאנשי המרכז עושים לילות כימים
לפיתוחו ,גידולו וייצובו בנוף החינוך
והסביבה בישראל"
לפני הצבא ראה צביקה חשיבות בהכרת הארץ ,ובחר ללכת את שביל
ישראל .את צביקה אפיינו תכונות של ענווה ,יושר טוטאלי ,שאיפה
בלתי מתפשרת למצוינות ,מתן דוגמא אישית ,אכפתיות ודאגה אמיס
תית לחניכים וחיילים.
צביקה התגייס לצה"ל ביולי  ,2006באמצע מלחמת לבנון השנייה.
את מסלול שירותו החל ביחידת סיירת גולני .משהוכשר להיות לוחם
ביחידה החל במסלול ההכשרה לפיקוד שכלל קורס מ"כים וקורס קציס
נים אותו סיים כמצטיין גדודי .לאחר מכן חזר ליחידה ושימש כמפקד
צוות במסלול ההכשרה ,מפקד צוות לוחמים ומונה לתפקיד סגן מפקד
הפלוגה .בהמשך יצא ללימודים אקדמיים ששילבו קורס מ"פים .את
הלימודים סיים כמצטיין הקורס.
ביול י  2014יצא צה"ל למבצע צוק איתן .ב 20-ליולי במסגרת המ�ב
צע הקרקעי נהרג צביקה קפלן במהלך הקרבות בהיותו קצין אג"ם של
הסיירת.

סרן צביקה קפלן ז"ל .אהב לטייל

״אנחנו מבקשים להודות לך על הטקס המדהים שעשית לנו ,השירה
היחודית שלך ,והקלילות שבא העברת את הטקס ,ריגשת את כולנו עד
מאוד ,לא הפסקנו לקבל מחמאות עליך מהאורחים ,תודה על טקס
חופה יחודי שלא ישכח״ .רונית ואילן.
הרב אליהו שטיגליץ ,איש העמק ותושב כפר-
גדעון ,מזמין אתכם לחוות טקס חופה הלכתי
מרשים ומרגש ,בסגנון קליל ומתובל בהומור,
שיצליח לגעת ולכבוש את לב האורחים שלכם.

הטקס מתאים ביותר לזוגות חילונים,
והוא יוכן יחד עם בני הזוג ,תוך התחשבות ברצונותיהם ,וניתן לשלב
בו שירה וברכות אישיות של בני הזוג .בנוסף תזכו לליווי והדרכה
צמודה בכל הליכי הרישום ברבנות.
להמלצות נוספות ,בקרו באתר .arav.co.il/page64 .asp
לתאום פגישה :הרב אליהו שטיגליץ054-6400828 ,
הרב אליהו יהודה -סידור חופה וקידושין
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מומלצי השבוע
לכודה בסבך מסוכן

"פראנסין" ,מאת ג' .ל .באטלר ,הוא ספר מתח משובח ועלילה קצבית .פראנסין
דיי היא עורכת דין צעירה המתמחה בתיקי גירושים .היא בונה את הקריירה
שלה בשקדנות ובזהירות ,ונמצאת רק כפסע מלהצטרף אל רשימת פרקליטי
העלית של לונדון .אך כשהיא פוגשת את הלקוח החדש שלה ,מרטין ג'וי העשיר
והמושך ,כל חומות ההגנה שלה מתפוררות .הוא מבטיח לה שהוא עומד להתגס
רש מאשתו ,דונה ,אך פראנסין חושדת שהדבר אינו כה פשוט ומחליטה לעקוב
אחר האישה .ערב אחד היא מגלה לתדהמתה שהשניים נפגשים לארוחת ערב ונראים מאוהבים
מתמיד .למחרת בבוקר היא מתעוררת בדירה לא מוכרת ,כשכל זיכרון מהמעקב הלילי נמחק כלא
היה .והגרוע מכל עוד לפניה ,כשהיא מגלה שדונה ג'וי נעלמה ...לפתע ,פראנסין מוצאת עצמה
לכודה בסבך מסוכן של שקרים ,בגידות וסודות ,שבו כל צעד שגוי שלה עלול להוביל למפלתה.
מה קרה באותו ערב ולמה היא לא מסוגלת לזכור ממנו דבר? איפה דונה ומי אחראי להיעלמה? ככל
שפראנסין מוסיפה לחקור בדבר ,כך הולכת הרשת ומתהדקת סביבה וסביב החיים הבטוחים שהיא
עמלה לבנות לעצמה.
(מאנגלית :כפיר לוי ,הוצאת דני ספרים 503 ,עמודים)

להפוך חלומות למציאות

מאוזן:
 .1אקשטיין מחזיק מתלה בוטה ( .4 ;)6כרגע אני מתמרמר על חסרוני אל מול
אחרים אך כשאשוב אגמול רעתם ( .8 ;)4מתגורר הרופא ( .9 ;)2מזל שבגלות
השחקנית הזאת .11 ;)4,2( ...אנקרי חברה ליצור אגדי באפריקה ( .12 ;)7קול
שולט בכיוון ( .13 ;)3שזר חוטים בבזאר גדול ( .15 ;)3נרסן יצר ,הציע הקיבוץ
( .18 ;)4,3סליחות התעלות ( .19 ;)6זמן לחיות ( .21 ;)2קיים אף אלסטי (.22 ;)4
במרכז הבטן מסלול התחבורה בתוכן בלבד (.)6
מאונך:
 .1כדי להיות בטוחים תהפכו את הסאונד ( .2 ;)5גיליתי שהכדורגלן ירא שמיים
( .3 ;)5ראו  20מאונך;  .5פס מזוייף היה בתפקיד לפניה ( .6 ;)5הקלף החזק
מתפלא על הקצרת ( .7 ;)5טובי בנינו אל חיל האוויר בפעלתנות (.10 ;)4,3
חסר הערך הסכים לבקר במחסן הציוד הצבאי ( .13 ;)7קיבוץ בכיוון רך (.14 ;)5
ביקשתי מעינב להכניס אותי ללופ ( .16 ;)5עונש צבאי בעברית וקרואטית (;)5
 .17בזמן שנימנמתן זהבי קיים (( 20 ;)5עם  3מאונך) שם אוכל בתיק (.)4

הספר "להפוך חלומות למציאות" ,מאת יובל טביב ,מרצה ויועץ אישי בתחום
המודעות המחשבתית ,ילמד אתכם כיצד להגשים את החלומות שלכם ללא מאמץ
רב ולמשוך לחייכם את כל מה שתמיד השתוקקתם אליו .פרקי הספר :מהו חוק
המשיכה? חוק המשיכה בראיית המדע ,תת-המודע ,כלים מעשיים ליישום חוקי
המשיכה ,כסף ,מערכות יחסים ,קריירה ועסקים ,בריאות ,שימושים נוספים בחוקי
המשיכה 20 ,צעדים להצלחה בטוחה .הספר נכתב ,לדעת המחבר ,בדרך הקלה
והידידותית ביותר ליישום ומבוסס ברובו על הניסיון האישי שלו ,של לקוחות ושל אנשים קרובים
ששינו את חייהם במגוון תחומים .בתחילת כל פרק בספר מוצגות דוגמאות מחייו האישיים .המחבר
פיתח שיטה שמאמצת הוכחות מפיזיקת הקוונטים כדי להראות שכל אחד מאיתנו מסוגל לברוא וליצור
את המציאות שהוא רוצה בעזרת מודעות מחשבתית .יובל מסביר ונותן דוגמאות רבות בספרו :תגלו
איך ליישם כמה כללים פשוטים שישנו את חייכם אם רק תאמינו יותר בעצמכם .תיחשפו גם לסקירה
מקיפה על מסתרי היקום ,תרכשו כלים ותקבלו הנחיות ברורות כיצד לפעול נכון על פי חוקי המשיכה
ללא פילוסופיות מתוחכמות .תלמדו כיצד להגשים כל דבר שתרצו בכל התחומים ולהשיג את כל
המטרות שהצבתם לעצמכם.
(הוצאת "רב מכר"204 ,עמודים)

טריוויה לכל המשפחה
"הידעתם? טריוויה לכל המשפחה  -חיות" ,מאת סיימון טדהופ ,הוא ספר
חידות נהדר ,המלא עד גדותיו בשאלות על בעלי החיים המרתקים והמגוונים
הממלאים את כדור הארץ שלנו .אתם מוזמנים להשחיז את מוחכם ולבחון את
עצמכם ואת כל בני המשפחה .הספר מלווה באיורים מקסימים ומותאם לקוראים
הישראלים הסקרנים .בספר  47חידונים ,כשבכל אחד מהם עד כעשר שאלות
וכל חידון עוסק בנושא אחר כמו חתולים גדולים (מי מטפס על עצים כדי לאכול או לישון ,הנמר
או היגואר?) ,כרישים (מה יקרה אם תהפכו כריש על בטנו?) ,חיות מחמד ,קופים וקופי אדם ,שוכני
היערות (באיזו מדינה יש הכי הרבה זאבים – קנדה ,רוסיה או ארצות הברית) ,חרקים ויצורים קטנים
(מי מהשניים ניזון מבשר – הנדל או מרבה-הרגליים?) ,דגים ,חיות בישראל ,אגמים ונהרות ,עופות
(האם הנשרים הם ציידים או אוכלי נבלות?) ועוד .חידון מספר  10עוסק בשאלות שהתשובה עליהן
היא כן או לא ,חידון מספר  19למשל עוסק במיתוסים או עובדות ,יש חידונים שהתשובות תענינה
בנכון או לא נכון .התשובות נמצאות בסוף הספר( .איורים :שרה הורן ,מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת
דני ספרים 112 ,עמודים .מנוקד)

לפענח סודו של יער

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :291
מאוזן .1 :בישרתם;  .4שלדג;  .9ניטרלי;  .11מיקרוגל;  .12אגר;  .13לגנוב; .15
רימונים;  .18קורסים;  .21סודה;  .22להטריד.
מאונך .1 :ברקים;  .2שיתוק;  .3תורה;  .5לקרוא;  .6גייזר;  .7דיפלומה; .10
דוקרנים;  .13לוקוס;  .14נמרוד;  .16נתבצר;  .17מתמיד.
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"החיפוש – ספר שני" ,מאת יוצר הקומיקס ,ג'ין לואן יאנג ,הוא השני בטרילוגיית
החיפוש והחמישי בסדרת המנגה של ניקלדאון "אווטאר – כשף האוויר האחרון",
מאת בריאן קונייצקו ומייקל דנטה דימרטינו ,שיצרו את עולמו של האווטאר
בסדרת אנימציה מרהיבה .החיפוש אחרי אימם של צוקו ואזולה מוביל את החבורה
אל יער מסתורי שכל מי שנכנס אליו נעלם לעד .אנג מנסה לשכנע את צוקו
לוותר על ההרפתקה המסוכנת  -הוא יודע שביער שוכנים כוחות קדומים שלא
מצייתים לשליט האש ולא אוהבים שבני אנוש מטרידים אותם .אבל צוקו נחוש
לפענח את סודו של היער ואת סוד היעלמותה של שליטת האש .האם יצליחו לפתור את התעלומה
ולחזור הביתה בשלום?
(ציור :סטודיו גוריהירו ,מאנגלית :אורנה כץ ,הוצאת כנרת 77 ,עמודים)מדור

עולם בק
ל
ה
יק

א

ל

חד

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

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

למידע ולתיאום פגישה:

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

טלפון2369058 :־info@agroisrael.net 073
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

מפרגנים לעסקים

ניר ברזל | משרד עו"ד ובוררויות
מתמחה בתחום
האגודות השיתופיות בדגש על
מושבים.
ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של
נחלות ,בנים ממשיכים ,העברת זכויות
בירושה.
רח' העצמאות  43חיפה3303322 ,
טל04-6732027 ;04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:

www.bk-adv.co.il
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קבוצת עופר אבניר חושפת את דגמי  2019לרכבי השטח
והטרקטורונים של מותג :CAN-AM
 דגמי  ,Can-Am Maverick X3 TURBOשכבשו בסערה את צמרת סגמנט רכבי
השטח  ,SBSמגיעים לישראל כעת בדגמי  2019חדשים ומשודרגים
 :Maverick X3 TURBO דגם כניסה חדש לעולם הטורבו של  Can-Amעם
ה DNA -של משפחת ה X3 TURBO -הכולל פלטפורמה זהה לאח הגדול ,הספק של
 120כ"ס ,מומנט בשרני בסל"ד נמוך ועוד
 דגמי ה XRC X3-וה X3 XRS -טורבו התחדשו ומציעים חווית נהיגה ויכולות שטח
משודרגות בזכות מערכת ייחודית לנעילת דיפרנציאל קדמית חכמה  ,Smart-Lokכיול
מתלים מחודש ,ומערכת היגוי דינאמית מתוגברת משופרת בעלת  3מצבים.
 דגמי הטרקטורונים החדשים של  Can-Amמציעים את ההספקים הגבוהים ביותר
בכל קטגוריה ,הטרקטורונים הורחבו ב  5ס"מ ומצוידים במערכת מתלים משודרגת
המקנים לכלי יכולות ניהוג מצוינות ומרכז כובד נמוך יותר עם יציבות אופקית משופרת.
 טרקטורוני  Can-Amמודל  2019מצוידים במצערת אלקטרונית חדישה וחכמה
המאפשרת  3מצבי רכיבה בהתאם לאופי הרכיבה ועוד.

הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
היכרויות

משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי
בחייכם  ,זמנו לחייכם אושר ,אל
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
שלכם בחשיבה חיובית ליצור
שינוי משמעותי בחייכם  .להיות
מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

אלמנה פלוס אחד נאה מאוד
עצמאית מבוססת עם תכונות אופי
טובות ממושב ליד חיפה מעוניינת
להכיר בחור נאה עם תכונות אופי
טובות עד גיל  55לקשר רציני
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890
בן  42רווק נאה אקדמאי מסורתי
עובד עירייה מאזור הצפון עם
כוונות רציניות לנשואים מעוניין
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה
איכותית להקמת משפחה
פרטים לאילן 050-2041153

למכירה
שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884123 ,050-5274348
למכירה קלנועית זוגית  3גלגלים
{אפיקים} מצב מצוין
צבע תכלת כחדשה  ₪ 11,000גמיש

050-2233150

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

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
www.zakai-le.com

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

רוצה
לפרסם?

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

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

שטח זה יכול
להיות שלך!
לפרטים
054-4557780

054-3191117

www.makovern.com

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

אם יש לך מקום בלב בשבילו
בטוח יש לך מקום בבית

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

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
0523926563 ,052-2358554
למכירה קרוואן אמריקאי  12מטר
על  3.60במצב טוב למגורים במחיר
.₪ 13,000
לפרטים  :נדב טל 054-4378178

יותר מ 200-כלבים וחתולים

רוצים לצאת הביתה

פר רות

סה לכ

את בכני
הכלבייה נמצ

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

Noa Messer Design

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון
אנו מבקשים תרומות

לפרטים:
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il
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עם
"עושים כסף מעל הגג"
יש לכם גג של
 100מטר או יותר?
אתם יכולים להרוויח
 20%לשנה
למשך  25שנים!!!
#
מתמחה מעל עשר
חברת
שנים בישראל ובגרמניה בהקמת
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.
#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת
החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח.
#
גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם
מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת
נוספת ולהרוויח כפול.
#
הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות
המציעות מימון מלא וללא הון עצמי
#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות
הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#
מספקת לכם פתרונות "עד
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

עכשיו
אפשרות
למימון מלא
וללא הון עצמי

073-7913608

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

