מבצע
תחילת
שנה

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

ראה פרטים
בעמוד 11

אשר שבתאי קולנועיות

קלנועיות לחיים קלים יותר
לך או לקרוב אליך יש מגבלת ניידות? אשר שבתאי כאן בכדי להציע
לך פתרונות ניידות מתקדמים ומותאמים אישית לצרכיך אשר יעזרו לך
להתגבר על בעיה זו ולחיות חיים קלים וחופשיים כפי רצונך .בין אם זה קניה,
השכרה ,החלפה או תיקון של קלנועית או כסא גלגלים ממונע – אני מתחייב
לבצע התאמה מלאה לדרישותך ולצרכים האישיים שלך תוך מתן שירות
אישי ,מקצועי והוגן.

חשמלי 48V

נה רכב תפעולי
בעמוד 19
פרטים
ראה
נה ק
ש

שבועון 27,000
המושבים

₪

מבצע תחילת

כולל מע"מ

מתק
פליםוההתיישבות הכפרית  מס'  1066
מושב אחורי ש שנ

כולל ואחריות לשלו

ניצני העמק
בשבט תשע"ט
  2019י"א
אקולוגי בע"מ
 17בינואר מיכון

 220חלקים

שרות לצמיגי שטח

אפ

הטבה
רוכשים
ל

לים שבע מגיר
5,5ות₪ 2000 ₪,
ארגז כ
כולל מעמ
חיר מיוחד 00
במ

מוצרים ביטוחתיים מחירים הוגנים
עם אחריות מלאה ופריסת תשלומים

יחס אישי
תכנון וייצור שרות מהיר
אקולוגית
טכנולוגיה
ואדיב
ומקצועי

אספקה ואיסוף
מכל מקום בארץ
מגוון רחב של
דגמים

ראה עמ' 13

בואי קאלה
052-4315281
052-2703475
052-2543842

נווה שרון מנהל מכירות
רובי ריחן מכירות דרום
עובדיה לוי חנות היבואן
www.clubcar.co.il
אתר

הדגמה חינם בביתך ללא התחייבות!
התקשרו050-3448689 / 054-6228689 :

ביקור במשק וינברגר ,במושב ערוגות ,מלמד שלמרות התדמית
הצבעונית ,הריחנית והעליזה ,הפרנסה מגידול פרחים בישראל
קשה ותובענית  #לניר ונתן וינברגר שמונה ילדים ,אבל בינתיים
אינם מעוניינים להמשיך בחקלאות  #העלויות המוטלות היום
על המשק המשפחתי מטורפות  #חקלאות זו ציונות ואחיזה
מוד 17בקרקע ,אבל המציאות יותר חזקה מכל הסיסמאות ,עמ' 12

קאלות צבעוניות במשק וינברגר ,מושב ערוגות

מאיר צור" :הנהגת התנועה הקיבוצית הפגינה בגרות ,שותפות וציונות",

עמ' 4

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

תשאירו לכולם אבק.

חזק יותר!
מהיר יותר!
גבוה יותר!
התמונה להמחשה בלבד .מחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי 36 .תשלומים בכרטיס אשראי .בתוקף עד  31.1.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

עכשיו ב-
כולל
 ₪מע"מ
עד  36תשלומים ללא ריבית

76,000

דרום – פרג053-736-1270 :
מרכז – אמנון052-611-9974 :
צפון  -יוסי052-611-1205 :

9674
*

מה קורה?

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

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

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

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

הבקר ו

החלב

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

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

יוני

2014

תוכן

עמוס דה וינטר

כנס הנהגות שדות נגב ומרחבים

4

בכנס נדונו שתי סוגיות מרכזיות – האחת ,הקרקע והאגודה השיתופית
והשניה ,הועד המקומי וסמכויותיו
כנס ההנהגות השנתי של המועצות האיזוריות
מרחבים ושדות נגב ,התקיים השבוע במלון לאונרדו
פלאזה באילת  -ועסק בשתי סוגיות מרכזיות ,אחת
מהן היא סוגיית הועד המקומי וסמכויותיו.
במסגרת הכנס הרצה עו"ד ולדמן בפני משתתפי הכנס .סוש
גיה שניה שעלתה בכנס  -הקרקע והאגודה השיתופית ,במש
סגרתה היועמ״ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים ,עו"ד
עמית יפרח העביר הרצאה שעסקה בהחלטות החדשות של
רשות מקרקעי ישראל בנושאי עיבוד יעיל ופעילות חקלאית.
במסגרת ההרצאה הדגיש יפרח על היערכות האגודות
והכנת התשתית התכנונית במושב לקראת יישום ההחלטות.
בנוסף ,עלה נושא חוק ההתיישבות והחברות באגודה השיש
תופית.
בתחילת הכנס ברכו יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישש
ראל וראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג'ג' וראש המועצה
האזורית שדות נגב ,תמיר עידאן את המשתתפים והצהירו,
כי שיתוף הפעולה הפורה בין המועצות לתנועת המושבים
יימשך ואף יתחזק בעתיד.
בדרכם לאילת נכנסו משתתפי הכנס למו"פ הערבה והתאש

שותפים לדרך
מאיר צור" :הנהגת התנועה
הקיבוצית הפגינה בגרות,
שותפות וציונות"

אייל בלום ,שי חג'ג' ועו"ד עמית יפרח

רחו אצל ראש המועצה הערבה התיכונה ,אייל בלום.
עו"ד עמית יפרח" :הכנסים הללו הינם הזדמנות גם לעבור
תוכן מקצועי להנהלות המושבים וגם אתנחתא קלה משגרת
יומם של חברי המושבים ,אנו נמשיך לדחוף את המושבים וחש
בריהם להשלים את ההיערכות להחלטות רמ"י ונלווה אותם
לאורך כל הדרך".

10

עמק יזרעאל :מקדמים פתרונות
סביבתיים לחקלאות

כנס רפתנים בנושא טיפול במי שפכים התקיים בעמק יזרעאל
חברת "יובלי העמק" קיימה ב�ש
בוע שעבר כנס רפתנים לכ80-
בעלי רפתות מרחבי המועצה
האזורית עמק יזרעאל .מטרת הכנס
הייתה הסברת המשמעות החוקית של
כללי תאגידי המים והביוב והבנת הפרש
מטרים הנבדקים.
כללים אלה נועדו להביא להסדרת
הזרמתם של שפכי רפתות באופן שלא
יגרום נזק למערכת הביוב ,יבטיחו את
תהליך הטיפול בשפכים וניצול מי הקוש
לחין וימנעו מטרדים ונזקים לציבור ולש
סביבה .החל מינואר  2016המועצה חויבה
לפעול בהתאם לכללים ,לדגום את שפכי אייל בצר עם רפתנים בכנס
הרפתות בתחומה ולקבוע תעריף ביוב בהתאם לאיכות הנש במהלך הכנס פתרונות לרפתנים.
צחי ורמוס ,מנכ"ל יובלי העמק" :המועצה מבינה את קשיי
מדדת.
מארגני הכנס ביקשו להעביר לרפתנים את חשיבות הטיש הרפתנים בתוספות שנדרשות מהם לאור הדרישות החדשות
פול בשפכים המוזרמים לביוב ,משום שהזרמת מי שפכים של משרדי הממשלה ,אך מחויבת לעבוד בהתאם לחוק .חשוב
באופן בלתי מבוקר ,גורמת לעומס רב על מכוני טיהור השש לנו לקבל שפכים מטופלים ,על מנת לשמור על מערכת
פכים ,בעיקר באזורים בהם יש ריכוז של רפתות ,ולעלויות הביוב היישובית  -קווי הולכה ותחנות שאיבה וכן צמצום
עלויות הטיפול במכוני טיהור שפכים .אנחנו איננו נגד הרש
טיפול גבוהות לצורך עמידה בתקנות הקולחים.
שלוש חברות מובילות בתחום טיפול במי שפכים ,הציעו פתנים ונעזור לכולם במה שניתן".

שלום בית
"המשק נוזל לו מבין
האצבעות"

12

בואי קאלה

ביקור במשק הפרחים
והפירות של משפחת וינברגר,
במושב ערוגות

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
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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:
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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
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של
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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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על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
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לאור עדכון החלטה 1458

הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

מתחילים את שנת
 2019ברגל ימין
פיצול נחלה והסדרת שלושה מבנים
וכולל ערכי שווי (לבדיקת עלות דמי ההיוון)
וגם טיפול ברישום הנחלה לכניסה להחלטה 1553
ב 48 -תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה
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עד ל 019 -רשמים בלבד
30.1.2
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פנה/י למומחים!

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...
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ח
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ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

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

החברה המובילה למושבים ונחלות

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני 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.

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

www.nachlat-avot.co.il
17.1.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

מאיר צור" :הנהגת התנועה הקיבוצית
הפגינה בגרות ,שותפות וציונות"

בכך שהלכו ביחד עם המושבים והמשק המשפחתי ,בכדי להגיע לפתרון ולשמר את משק החלב
 #לדברי צור" :זה התחיל מזה שממשלת ישראל  -מראש הממשלה ,שר האוצר והחקלאות וכל
אגף התקציבים רצו להוריד את מחירי החלב"
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,פתח בשבוע שעבר
את כנס הנהגות הקיבוצים ואמר :לפני
מספר חודשים קיבלנו לפני מספר חוש
דשים קיבלנו החלטה שאנחנו נפרדים
מהנוער העובד והלומד ויוצאים לדרך
חדשה בה בני המושבים יהיו תנועה
עצמאית .להחלטה זו היו שני צירים
משמעותיים .הראשון הוא תפיסת עולם
 חשבנו שנכון לנו להקים תנועה מששלנו עם תפיסת העולם והערכים שלנו,
המושבים יחד עם הרבה קיבוצים ,והנוש
שא השני הוא הקו הכלכלי  -בו הרגשש
נו נפגעים .לצערי ,התגובה האלימה

והכוחנית של ההסתדרות ושל הנוער
העובד והלומד מיותרים ואנחנו רוצים
להיפגש ולהגיע לסיכומים שאפשר
לחיות איתם בכדי שנוכל להתקדם
הלאה.
"אני מודה להנהגת התנועה הקיש
בוצית .בחודשים האחרונים מתנהל
מו"מ קשה מאוד על משק החלב.זה
התחיל מזה שממשלת ישראל  -מראש
הממשלה ,שר האוצר והחקלאות וכל
אגף התקציבים רצו להוריד את מחיש
רי החלב ,כי יש פער גדול בין המחיש
רים בארץ לבין המחיר בחו"ל .הנהגת
התנועה הקיבוצית ,בראשותם של ניר
מאיר ,אבו וילן ויאיר ריינמן ,הפגינה

בגרות ,שותפות וציונות והלכו ביחד
עם המושבים והמשק המשפחתי ,בכדי
להגיע לפתרון ולשמר את המשק .בהזש
דמנות זו אני מודה לניר מאיר ,על חבש
רות שהולכת ומעמיקה ,ניר הוא אדם
שבוחר ללכת בדרך האמיתית והנכונה
למען ההתיישבות ואני מאחל לנו שנים
רבות של שותפות בהנהגה הקיבוצית".
במהלך הכנס התקיים פאנל בנושא
עתיד משק החלב מזכ"ל התאחדות חקש
לאי ישראל  ,אבשלום (אבו) וילן" :פ�ו
רמלית הכנסת התפזרה ואין מי שיעשה
שינויי חקיקה ולכן כרגע אין הסכם
בענף החלב ".וילן מדגיש" :כולם חששו
מהסכם לוקר אבל שנת  2017-18היו

"העברת מכון וולקני לצפון תפגע
בפעילותו המחקרית"
כך קבע הצוות לבחינת העתקת פעילות מכון וולקני
שהקים ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,לבחינת הנושא
"הצוות לבחינת העתקת פעילות מכון
וולקני" ,שהוקם על ידי ראש הממשלה,
בנימין נתניהו לפני כשנתיים ,במטרה
לבחון את רעיון העתקת מינהל המחקר החקלאי
לגליל ,החליט בשבוע שעבר פה אחד ,להמליץ
לראש הממשלה להשאיר את המכון במיקומו
הנוכחי בבית דגן ,כיוון שהרחקתו מהסביבה
התומכת תביא לפגיעה במחקר החקלאי.
יש לציין כי צוות המועצה הלאומית למחקר
ופיתוח (המולמו"פ) ,כבר הכין דו"ח בהזמנת
המועצה הלאומית לכלכלה ,שקבע כי" ,תהליך
העתקה של מכון וולקני לצפון טומן בתוכו
סכנה להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם במי
דינת ישראל בשנים הקרובות ולכן יש להימנע
ממנו".
מכון וולקני הינו מכון המחקר החקלאי הגש
דול ביותר בישראל ובעל מוניטין עולמי .המכון
מבצע מחקרים חקלאיים ומחקרים בתחום הנש
דסת המזון ,ומסייע לחקלאים בישראל בפתרון
בעיות שונות בענפי החקלאות השונים .המכון
כול ל  6מכוני מחקר שונים ,מפעיל שני מ�ר
כזי מחקר ב"גילת" בדרום וב"נווה יער" בצפון
ושותף במחקרים חקלאיים במו"פים האזוריים
ברחבי הארץ.
בתקופה האחרונה עלו במשרד החקלאות
יוזמות לקיצוץ רוחבי דאסטי בתקציב המכון
ולהפרטת חלקים מפעילות מכון וולקני ומכיש
רת ידע למדינות כמו סין ,רוסיה והודו .לפני
כחודשיים נחתם בסין הסכם לשיתוף פעולה
בתחום ההדרים בין מכון וולקני ,קבוצת ההשש
קעות ישראל-גואנגז'ו ,אותה מוביל ד"ר שוקי
גלייטמן וממשלת גוואנגז'ו שבדרום סין.
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במהלך הבדיקה הגיעו לצוות כ 60-חוות-
דעת וניירות עמדה של מדענים וחוקרים בכיש
רים מהארץ ומהעולם ,שרובם שללו את היוזמה
להעתקת המכון לצפון .בין הפונים נשיא אוניש
ברסיטת ת"א ,פרופ' יוסף קלפטר; ראש המועצה
הלאומית לכלכלה לשעבר ,פרופ' יוג'ין קנדל;
חתן פרס נובל ,פרופ' אהרון צ'חנובר; נשיא
האוניברסיטה העברית ,פרופ' מנחם בן ששון,
לשעבר נשיא מכון ויצמן ומדענים נוספים .מרש
בית המדענים הזהירו ,כי ניתוק המכון מהסביבה
המדעית-מחקרית התומכת ,בעיקר הפקולטה
לחקלאות ברחובות ,מכון ויצמן ויחידות משרד
החקלאות ,שכולם סמוכים למכון וולקני ,יפגעו
במחקר החקלאי.
הצוות נימק את המלצתו לראש הממשלה,
בכך שהרחקת מכון וולקני מהמערך התומך,
משמעותו פגיעה בפעילות המחקר המתקיים
במכון .כמו כן ,הצוות התרשם כי הפעילות
המתבצעת ע"י מכון וולקני הנה בעלת חשיש
בות למחקר במדינת ישראל ,וכי לא נמצא גורם
החולק על הצורך בהמשך קיומו .בנוסף המליץ
הצוות על המשך והרחבת הפעילות בשלוחות
המכון בצפון ובדרום ,כולל הכפלת הפעילות
בנווה יער שצפון.
חברי הצוות ה ם דלית זילבר ,מנהלת מ�י
נהל התכנון; שלמה בן אליהו ,מנכ"ל משרד
החקלאות; פרופ' אבי שמחון ,ראש המועצה
הלאומית לכלכלה; עדיאל שומרון ,מנכ"ל
רשות מקרקעי ישראל; עדי חכמון ממשרד
האוצר; פרופ ' שמואל וולף ,מהפקולטה ל�ח
קלאות וכמשקיף בוועדה ,פרופ' אלי פיינרמן,
ראש מכון וולקני.

השנים הטובות מבחינה ר רווחית של
הרפת בפרט ושל ענף החלב בכלל.
"בשנת  2019קורים שני דברים:
הסכם החלב מסתיים ובהצעות התיקון
לחוק החלב ושרי החקלאות והאוצר
יוכלו לתקן את המנגנונים למחיר
החלב .דבר שאנחנו מתנגדים אליו.
הדבר השני הוא שבאוקטובר ,שר
האוצר יכול להוריד את המכסים ואם
הוא ירצה להפיל את המכס ,הוא יכול
לעשות את זה .אנחנו לא ניתן לזה לקש
רות".
יו"ר שולחן הארגונים הקיבוציים,
יאיר ריינמן" :נקודת המוצא של האוצר
היתה לתת את הכסף למשק המשפחש

מאיר צור בכנס הנהגות הקיבוצים
(צילום :דנה בר-און)

תי כדי לתמרץ אותם שיגדלו ואיחוד
של רפתות ,דבר שמלווה בהשקעות או
לחלופין לצד לרפתות שייסגרו .ה100-
מיליון לקיבוצים היתה פשרה".
מנכ"לית מועצת החלב ,מיכל
קראסוס" :המטרה של הממשלה היא ל�פ
תוח את משק החלב למשק קפיטליסטי
טהור ומוחלט .רצון האוצר זה לחסל את
המשק המתוכנן בענף החלב .אין שום
ציונות או התיישבות".
אחראי על החקלאות בתנועה הקיש
בוצית ,חיים חבלין ,שהנחה את הפאנל
אמר" :ההסכם הוא לא קל .אבל כולם
מסכימים שעדיף הסכם סביר מאשר
שלא יהיה הסכם בכלל .וכולנו יודעים
שהמשמעות של ביטול התכנון היא
כאוס מוחלט בענף כולו".

תיקון  27לחוק המים לעמק
המעיינות בפגישה עם שר האוצר
בפגישה שהתקיימה במשרד האוצר השבוע
בהשתתפות ראש המועצה עמק המעיינות ,יורם קרין,
יו"ר התאחדות החקלאים מאיר צור ,נציגי האזור
והחקלאים ,הבטיח שר האוצר ,משה כחלון ,למנוע
פגיעה בחקלאות ולסייע לאזור

במשך קרוב לשנתיים
מתנהל מאבק ע ל ת�י
קון  27לחוק המים .על
פי התיקון המוצע אמורים החש
קלאים מהאזור לשלם תוספת
משמעותית על מחיר המים.
החקלאים בעמק המעיינות לא
יעמדו בגזירה המוטלת עליהם,
ויישום החוק יגרום לייבוש
שטחים נרחבים של גידולי שר האוצר נפגש במשרדו עם מאיר צור ,יורם קרין ונציגי החקלאים
שדה ,ובריכות הדגים.
השבוע נפגשה משלחת מהאזור שכללה את עיינות .בגליל הגענו להסכם מצוין שמפצה
ראש המועצה האזורי ת יורם קרין ,יו"ר הת�א את החקלאים ונותן מענקים לפיתוח ולצמיחה
חדות החקלאים מאיר צור ,ראשי הארגונים באזור .זו הזדמנות להודות לגיורא זלץ שהפגין
האזוריים ,צוות המים ,ונציגי חקלאים מירדנה מנהיגות .האזור האחרון שנשאר כדי להשלים
ובית יוסף ,עם שר האוצר משה כחלון ,ושטחו את הרפורמה הוא עמק המעיינות  ,אזור קשה
בפניו את משמעות התיקון ואת האיום על עתיש לחקלאות ואסטרטגי למדינת ישראל .אני שמח
דו של העמק.
ששר האוצר נרתם לפתור את הבעיה במושבים
שר האוצר גילה הבנה ואהדה רבה למשלש ובקיבוצים בעמק המעיינות".
ראש המועצה האזורית עמק המעיינות,
חת ,הביע הזדהות ורצון לסייע לאזור עמק
המעיינות והנחה את אנשיו להתקדם ולהגיע יורם קרין ,אמר בתום הפגישה" :אני מודה
לשר האוצר משה כחלון ,על ההקשבה והנש
להסדר שימנע פגיעה בחקלאות בעמק.
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות כונות לסייע לפיתרון הבעיה הקשה שנוצרה
חקלאי ישראל ,מאיר צור" :ברפורמת המים בעקבות תיקון  .27סיום המשבר יאפשר המשך
שהיא מן הרפורמות הגדולות ביותר שהתרחש קיומה של חקלאות חדשנית ומקיימת בעמק
שו בעשרות השנים האחרונות בחקלאות לצד לטווח הארוך ואת המשך קיומה של התיישבות
הורדת מחיר המים שהתבצעה לרוב בחקלאים ,מתפתחת בפריפריה המזרחית של מדינת ישש
היו אזורים שנפגעו ובראשם הגליל ועמק המש ראל".

ג'נרל
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חדשות

עמוס דה וינטר

נעצרו  15חשודים בעבירות מס והלבנת הון
בחקלאות בהיקף של מעל  100מיליון שקל

בין החשודים תושבי ואדי ערה וכן עשרה חקלאים תושבי איזור חיפה והשרון
ימ"ר מחוז חוף במשטרת י�ש
ראל יחד עם יחידות חקירה
ברשות המסים עצרו בשבוע
שעבר ,בתום חקירה סמויה 15 ,חשודים
תושבי ואדי ערה ,חיפה והסביבה ,העוש
סקים במכירת ציוד בתחום החקלאות,
בחשד כי העלימו הכנסות בהיקף של
מעל  100מיליון שקל .המעצר התבצע
לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בשנה

האחרונה בה נאספו נגד החשודים
ראיות בגין ביצוע עבירות מס שונות,
הלבנת הון ,זיוף ומרמה.
עפ"י החשד ,מספר עובדי חברה המש
תמחה במכירת ציוד חקלאי בבאקה אל
גרביה ,ניפקו לחקלאים תושבי איזור
חיפה והשרון לאורך שנים ,חשבוניות
פיקטיביות וחשבוניות "מנופחות" ,ממה
שהחקלאים שילמו להם בפועל עבור

רכישת ציוד חקלאי .ע"פ החשד ,הדבר
אפשר לחקלאים לקבל החזר גבוה יותר
של מע"מ על סכומים שלא שולמו כלל,
ולהגדיל את ההוצאות שלהם בדיווח
לרשות המסים ביחס להכנסות ובכך
לצמצם את הרווח ואת חבות המס.
בלשי ימ"ר חוק יחד עם אנשי חקיש
רות מכס ומע"מ בחיפה עצרו את בעלי
החברה החקלאית וארבעה מעובדיה וכן

"הותמ"ל יעבור מן העולם"

אמר שי חג'ג' ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות החדש
"נדאג שיתקיימו דיונים מקצועיים ומעמיקים בוועדות
לתכנון ובנייה וייבחנו כל האלטרנטיבות ",אמר
#

יו"ר מרכז המועצות האזוריות החדש ,שי
חג'ג' ,ראש מועצת מרחבים ,אמר בכנס
הנהגות הקיבוצים של התנועה הקיבוצית:
"זה אך סימלי שזה הנאום הראשון שלי כיו"ר מרכז
המועצות ,ואני רואה בזה כבוד גדול שהזמנתם
אותי .התנועה הקיבוצית וההתיישבות הכפרית
עשו פלאי פלאים בישראל .יש לנו נושאים משוש
תפים חשובים לטפל בהם ,ונקדם אותם במשותף".
חג'ג' התייחס לותמ"ל ואמר "אנחנו תומכים
כמובן בפיתוחן של הערים הסמוכות למועצות,
אבל השיטה הקיימת היום אינה מקובלת .לוקש
חים לקיבוצים ולמושבים אדמות חקלאיות ,ללא
התייחסות לאלטרנטיבות שמציעות המועצות,
ועולם כמנהגו נוהג .הותמ"ל יעבור מהעולם ואנש
חנו נעשה את זה יחד .נדאג שיתקיימו דיונים מקש
צועיים ומעמיקים בוועדות לתכנון ובנייה וייבחנו
כל האלטרנטיבות".
בנושא החקלאות אמר" :עשר שנים מנסים לחוש
קק את חוק החקלאות ,ללא הצלחה .אמנם מדובר
בחוק דקלרטיבי ,הצהרתי ,אבל יש לו חשיבות
גדולה .ממנו נגזור תקנות שישמשו אותנו בשוש
טף ".חג'ג' סיכם "יש לנו פוטנציאל כח אדיר ולא
ממומש .יחד נצליח לשנות".

ח" כ איתן ברושי ,יו"ר השדולה החקלאית ב�כ
נסת ,השתתף בכנס השנתי -ה 6-של הנהגות הק�י
בוצים שנערך השנה באזור הדרומי של ים המלח,
כנס אותו ייסד ברושי כשהיה מזכ"ל התנועה הקיש
בוצית .זהו סמינר מרשים ורב משתתפים של שלוש
שה ימים העוסק בסוגיות המרכזיות על סדר יומה
של ההתיישבות .בכנס לקחו חלק שר האוצר משה
כחלון ,מזכ"ל תנועת התושבים ,מאיר צור ,ח"כ
ציפי לביני ,ראשי רשויות ,בכירי התנועה הקיב�ו
צית והנהגות הקיבוצים מכל רחבי הארץ.
במקביל ערך ח"כ ברושי ביקור באזור ים המלח,
על מנת לעמוד מקרוב על התקדמות תכנית הסיוע
בהיקף של  420מיליון שקלים לישובים ולרשויות
באזור ים המלח ,תכנית שנועדה לתת מענה לנזקי
הבולענים ולסייע ליישובים בתחומי התשתיות,
החקלאות ,התיירות והצמיחה הדמוגרפית .מדובר
בהחלטת ממשלה ,שהגיעה בעקבות יוזמה שהוביל
וקידם ח"כ ברושי.
בהמשך נפגש ח"כ ברושי עם הנהלת המועצה
האזורית תמר בראשות ראש המועצה  ,דב ליטב�י
נוף ועם הנהלת קיבוץ כפר שלם ונציגת המועצה
האזורית מסילות .הצדדים סיכמו להמשיך לשמור
על קשר רציף גם בהמשך.

משטרת ישראל .נעצרו  15חשודים (צילום :מרק פרובסט)

עשרה חקלאים בשנות ה 50-לחייהם,
בחשד לעבירות שונות ובכך הפכו את
החקירה לגלויה.
במסגרת המעצר נעשה חיפוש בבית
החשודים ובמשרדים שם נתפסו מסמש

כים שונים .בנוסף הוחרמו רכבי יוקרה
שבבעלותם וכ 2-מיליון שקל במזומן,
במסגרת הליך חילוט .המשטרה ורשות
המסים תבקש מבית משפט השלום
בחיפה להאריך את מעצר החשודים.

טקס "העברת המקל"

הוסמכו רשמית הוועדים החדשים ביישובי המועצה
האזורית חוף אשקלון
שבוע שעבר התקיים טקס הע�ב
רת המקל החגיגי ,בו הוסמכו
רשמית הוועדים החדשים
ביישובי המועצה האזורית חוף אשקלון.
מדובר במפגש היכרות ולמידה על התפש
קיד החדש.
ראש המועצה ,איתמר רביבו ,פתח
את הערב ואמר כי המפגש נועד להקנות
לוועדים החדשים כלים לניהול ענייני רביבי והוועדים בערב "טקס העברת המקל"
היישוב" .תפקידם של הוועדים ,שמייצגים את נהלות הוועד והשיבה על שאלות .גזבר המועצה
קהילות חוף אשקלון ,הוא חיוני מאוד בתפקוד אלעד פרץ הסביר על מבנה התקציב.
ערב זה הוא תוצר של שיתוף פעולה בין המש
המועצה למתן שירות מיטבי לתושב .אני מאחל
לכם עשיה ברוכה ,שיתוף פעולה פורה והצלש חלקה הקהילתית באגף רחו"ק לבין המחלקה
חה ",אמר ראש המועצה.
המוניציפלית במועצה .מארגני הערב ציינו:
סמנכ"ל המועצה  ,מעוזיה סגל ,אמר כי ת�פ "היה מרגש לראות את הנוכחות המרשימה של
קיד ראש הוועד הוא חשוב ומהווה גשר בין חברי הוועדים והצימאון של המשתתפים ללמוד
התושבים והמועצה .ניתאי קרן ,מחברת "טנא" ולהעמיק לקראת מילוי תפקידם החשוב .מלאש
יועץ ומלווה קהילות ,סיפר בהרצאה על חשיש כת הניהול של הוועד המקומי הופכת עם השש
בות תפקידם כמנהיגים בישובים ועל האתגרים נים למורכבת יותר ולכן מתוכננים עוד מפגשי
הקהילתיים העומדים בפניהם .היועצת המשש העשרה ,לימוד וגיבוש במהלך השנה .כל וועד
פטית במועצה ,השופטת בדימוס נחמה נצר ,שיהיה מעוניין ,יוכל לקבל ליווי מקצועי בתי
דיברה על הצדדים והאתגרים המשפטיים בהתש חילת דרכו".

נוהל תמיכה בחקלאי הגליל העליון

לצורך מחקר ופיתוח גידולים וטכנולוגיות שנמצאים בשלבי הבשלה אך
טרם הסתיים תהליך פיתוחם ,וזאת לצורך שיפור כושר הנשיאה של
הגידולים לתעריפי המים החדשים
בהמשך לתיקון  27לחוק המים
הקובע תעריף מים שפירים
ומליחים אחיד לכלל הצרכש
נים החקלאיים – הן צרכנים הרוכשים
מים ממקורות והן צרכנים הרוכשים
מים מהפקה פרטית ,תעריף המים
למשקים חקלאיים שעלה או שצפוי
לעלות מיום  1ביולי  2017ועד  1ביוני
 ,20222פוגע בכושר התחרות של ח�ק
לאי הגליל העליון .לפיכך הוחלטב ב�מ
שרד החקלאות על מתן סיוע לחיזוק
החקלאות בגליל עליון באמצעות מתן
תמיכה לצורך מחקר ופיתוח גידולים
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וטכנולוגיות שנמצאים בשלבי הבשלה
אך טרם הסתיים תהליך פיתוחם ,וזאת
לצורך שיפור כושר הנשיאה של הגיש
דולים לתעריפי המים החדשים.
התמיכה שבנדון תינתן למחקר
ופיתוח חקלאי להתאמת החקלאות
הצמחית בגליל העליון לתעריפי
המים החדשים למשך  5שנות ההסכם,
סה" כ  20מלש"ח .תמיכה בסך  7מ�י
ליון  ₪תינתן ע"י המדען הראשי של
משרד החקלאות אשר יהיה אמון על
פרסום נוהל תמיכה בעניין זה ,תמיכה
בסך  13מיליון שקל תינתן באמצעות

מנהלת ההשקעות באמצעות נוהל
התמיכה הזה.

מטרות התמיכה:
א .יישום וקידום מהיר של גידוש
לים וטכנולוגיות שטרם הבשיל תהש
ליך פיתוחם ובאמצעות חלקות מודל
יתאפשר קידומם תוך ליווי צמוד של
חוקר ו/או מדריך.
ב .עידוד חקלאי הגליל העליון להש
רחבת מגוון הגידולים במשקם ,תוך
כניסה והתמחות בייצור מינים ייחוש
דיים ,חדשניים ,בקנה מידה קטן ,מתוך

שטחים חקלאיים בגליל
רצון להגדיל את רווחיותם ,לפזר
סיכונים ולמצוא אופציות חלופיות
לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה
משמעותית ,תוך פיתוח ערוצי עיבוד
תוצרת ,שיווק ומכירה נוספים.
ג .עידוד חקלאי הגליל העליון
להכנסת טכנולוגיות מתקדמות בחקש
לאות כולל טכנולוגיות של חקלאות
מדייקת לייעול ,הדברה ידידותית

ופיתוח החקלאות האזורית.
מטרת מסמך /נוהל זה הינה להגדיר
את הקריטריונים ,הזכאות ,התנאים,
והפרוצדורה הנדרשים לשם קבלת
תמיכה בחלקות מודל בישובים המשש
תייכים למועצה אזורית גליל עליון.
יש להגיש הערות עד יום א'
ה ,20.1.2019-לגב' אסתי גזית
במיילestig@moag.gov.il :

מגוון אפשרויות אבזור מגוון מסלולי תשלומים
אחריות יצרן מערך שירות ארצי

מבחר דגמים

26,000

החל
מ-
₪
 36תשלומים שווים ללא ריבית
כולל
מע"מ

התמונה להמחשה בלבד 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.
בתוקף עד  31.1.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

9674
*
17.1.2019
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!!!!
עצרו
החלפת גג חינם !!!!

רוצים לשמוע עוד?
התמזגה וקלטה לתוכה חברת ביצוע המתמחה
אנחנו שמחים לבשר ש
ומעלה?
מ"ר
1,000
בשטח
גג
בבעלותך
בהקמת מערכות סולאריות .לרגל השקת הפעילות בתחום ,יצאנו במבצע מדהים!

יש לכם גג אסבסט? אנחנו
מציעים לכם היום פירוק ,פינוי
והטמנה של האסבסט בנוסף
התקנת גג איסכורית חדש.
תשלום !!
ללא
זאת
כל
מוגבל בזמן **
המבצע
*

אנחנו נתקין עליו מערכת סולארית ואתה תהנה מתשלום שכ"ד שנתי או
שותפות בהכנסות מהמערכת.יש לך גג ,אך אבוי  ...הוא עשוי כולו או חלקו
מאסבבסט ?? אין שום בעיה ! אנחנו נפרק ונפנה את האסבסט הישן ובמקומו
נתקין גג חדש .וכל זאת ללא כל תשלום מצדך !! זאת בתמורה לשימוש בגג
החדש להתקנת המערכת הסולארית .רוצה לדעת אם הגג שלך מתאים ?צור
קשר עכשיו ויחד נבנה את מודל ההתקשרות הנכון ביותר עבורך.

אסבסט ,
החדש גגות
בהחלפת
בתמורה ,בגג
חג
סולארית.
מערכת
מתמחההגג
נקים על גבי
* המבצע מוגבל בזמן ** ההצעה מתייחסת לגגות המתאימים להקמת מערכת סולארית

החלפת גגות רעפים  ,חיפוי ארגז רוח ועוד ....

צרו קשר ונציג יחזור אליכם עוד היום

1800-350-380
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שלום בית

כתובת לשאלותיכם

עו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

המשק נוזל לו מבין האצבעות

אחת הדילמות שהופיעה במפתיע בבוקר אחד בדלת משרדי הייתה של אישה שלא הכרתי,
שהתקשתה לקבל החלטה בנוגע לחלוקת המשק ,וזאת בשל החשש שאם תוריש אותו לאחד
מבנייה ,לא יישאר ממנו דבר
מחשבות על העש
תיד מתדפקות על
פתח ביתנו בשלב זה
או אחר .בפני בעלי
נחלות עולות לא פעם
שאלות הנוגעות לצוש
רה שבה יהיה נכון לחלק את הנחלה
בין הילדים ,כאשר כל העת מהדהדת
בראשם המחשבה שלהחלטה שהם
מקבלים היום תהיה משמעות רבה
בהמשך .האם קבלת ההחלטה היום
תפגע בקשר שבין האחים בהמשך?
האם לקבוע את חלוקת הנכסים
בצורה שוויונית או בצורה הוגנת?
האם לשתף את הילדים בשיקולים
ובהתלבטויות או להצניח צוואה
חתומה? ועוד כהנה וכהנה שאלות...
אחת הדילמות שהופיעה במפתיע
בבוקר אחד בדלת משרדי הייתה
של אישה שלא הכרתי ,שהתקשתה
לקבל החלטה בנוגע לחלוקת המשק,
וזאת בשל החשש שאם תוריש אותו
לאחד מבנייה ,לא יישאר ממנו דבר.
רחל ,אישה מבוגרת ומרשימה
בעלת עיניים גדולות ,נכנסה למשש
רד שלי מבלי לתאם מראש פגישה.
למרות שציפיתי לפגישה אחרת,
שהייתה אמורה להתחיל בעוד רבע
שעה ,היה משהו במבטה הנחוש שלא
ִאפשר לי לדחות אותה ,ובמקום זה
שאלתי" :אפשר לעזור?"
מבלי להסס אפילו רגע אחד היא
מיד פתחה בסיפור ,שמעיב עליה זמן
רב" :יש לי שלושה ילדים .שניים
נשואים  -בן גדול ובת צעירה ,מסוש
דרים ,ולכל אחד מהם יש נכס משלו.
ורק האמצעי כזה "...היא אמרה ופרש
שה לצדדים את ידיה לרווחה בחוסר
אונים.
"כזה ...את יודעת ...כלום לא מחש
זיק אצלו .הכול נוזל לו כמו מים
בין האצבעות  -כסף ,עבודה ואפילו
הילדים".
בדקות הספורות שנותרו לי עד
לפגישה הבאה ,הייתי קשובה כל
כולי לסיפורה של רחל.

ילד שלי מוצלח
רחל תיארה א ת ליאור ,בנה הא�מ
צעי ,כטיפוס רוחני ,תימהוני משהו,
מרחף בין סדנה במדבר לבין מסע
ביערות אי שם .מסתבר שכבר ביש
לדות זכה לתואר הלא רשמי "הבן
המועדף"  -בן טיפוחים חולמני.
האח והאחות עזבו מזמן את משק
ההורים ובנו לעצמם חיים .הבכור
מתגורר במושב אחר והקטנה בנתה
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"איך אני מבטיחה שהוא יוכל להתבגר ולהזדקן בשקט?"
בית בהרחבת המושב של רחל .רק
ליאור ,צעיר נצחי ב ן  ,50מסרב ל�ה
תבגר .ילד עם שני ילדים שהשאיר
בדרך ,שמתגוררים אי שם עם אימם
וליאור לא בקשר אתם .למרות שמש
עולם לא ביקש דבר ,ליאור ממשיך
למגנט את אימו לצרותיו ,להטריד
את מנוחתה ולהדאיג אותה.
אב המשפחה נפטר לפני חמש
שנים ורחל נותרה לבדה במשק,
במושב שמזמן כבר אינו חקלאי .מאז
שחצתה את שנתה -ה ,75-היא מוט�ר
דת בקשר להורשת המשק ,ומעתידו
של ליאור בשלבים מאוחרים יותר
של חייו.
רחל גוללה בפני את ההתלבש
טויות שמתדפקות על דלתה בחוש
דשים האחרונים" :אני כבר לא
צעירה ,והשנים לא עושות אותי
צעירה יותר ",היא אמרה וקרצה לי
בחינניות" .בזמן האחרון אני מביש
נה שהשעון מתקתק ,ושעליי לקבל
החלטות שקולות בנוגע למשק ולש
חלוקה הוגנת שלו בין הילדים שלי.
ההחלטה שלי היום חייבת לקחת בחש
הבן האבוד מעולם לא עבד ברצף
שבון את כל המרכיבים ,אסור שאפש יותר ממספר ימים ,והיום רחל כבר
ספס דבר ,כי מה שאחליט היום יקבע מבינה ומקבלת שבלתי אפשרי לכש
בעיקר כיצד יראה המחר של ליאור ".פות עליו את חוקי המציאות .לפני
המחשבה הראשונה של רחל כחודש הוא חזר הביתה ,למושב,
הייתה להוריש לליאור את המשק .אחרי חודשיים של "התנסות" ביעש
"לפחות שיהיה לו בית שיוכל לחש רות ברזיל.
"פתאום הבנתי ",היא הסביש
זור אליו מהשיטוטים בעולם .תהיה
לו נחלה לעת זקנה ,ואם יהיה צורך ,רה "שמיותר יהיה להוריש לו את
הוא ימכור את המשק ויחיה בשלש המשק ,כי תוך שבוע הוא ימכור
ווה מהכסף ".רחל שיתפה במחשבה הכול ויישאר חסר כול .הכסף ייזל
הזאת את שני האחים שלו שהשלימו לו מבין האצבעות ".ושוב היא פרשה
עם הגזרה" .הם מבינים שאין ברירה ,את ידיה לצדדים בהפגנת ייאוש.
"מה עושים? איך אני מבטיש
לליאור צריך לעזור".

"פתאום הבנתי ",היא
הסבירה "שמיותר
יהיה להוריש לו את
המשק ,כי תוך שבוע
הוא ימכור הכול ויישאר
חסר כול .הכסף ייזל לו
מבין האצבעות ".ושוב
פרשה את ידיה לצדדים
בייאוש" .מה עושים?
איך אני מבטיחה שהוא
יוכל להתבגר ולהזדקן
בשקט?"

חה שהוא יוכל להתבגר ולהזדקן
בשקט?"

מבוגר אחראי
הצעתי לרחל לקיים מפגש איתה
ועם שני האחים האחרים ,כשליאור
עדיין מחוץ לתמונה .הפגישה התש
קיימה כשבוע לאחר מכן .לאחר
שיחה עניינית ונעימה ,ובהכוונתי
הגיעו האם ושני ילדיה ה"מסודרים"
להחלטה מעניינת :הבת ,שקיבלה
כבר את המגרש בהרחבה ,תקבל
את החסכונות המעטים של הוריה,
והמשק יירשם בצוואה כירושתו של
האח הבוגר דווקא .הוא מצידו יתש
חייב לדאוג לליאור כל חייו ,ובשלב
הראשון לקנות לו דירה ,כדי שיהיה
לו נכס משלו.
עוד סוכם ,שהדירה לא תהיה
רשומה על שם ליאור ,במטרה לשש
מור עליו מלממש את הדירה ולמש
נוע מצב ,שבו הוא יישאר שוב חסר
רכוש .לבקשת רחל ,הדירה תירשם
על שם האח הבכור ,שיחזיק בה בנאש
מנות עבור ליאור.
ליאור יוכל לחיות בדירה או
במשק לפי בחירתו ,או לחלופין
לקבל דמי שכירות ,הכנסה קבועה
שאינה תלויה בעבודתו וביכולת
ההתפרנסות שלו .הכול ינוהל בנאש
מנות על-ידי אחיו הבכור ,שישמש
כמבוגר האחראי.

מה יהיה?
או כוחה של צוואה מול התי
חייבות מוסרית.

ברור לי שההחלטות שהתקבלו
לא סגרו את הגולל על הדילמה של
רחל ,אבל ראיתי את הסיפוק בעיש
ניה ,את תחושת השלווה ששרתה
עליה ,ואת הביטחון בצדקת הדרך
בעיני האחים ,ונראה שזה היה הפש
תרון שמתאים להם ביותר.
מדוע לא תמו הבעיות? כי את
זכויותיו של ליאור קשה לעגן משש
פטית במאת האחוזים ,וזאת מאחר
ורחל עמדה על כך שהוא לא יהיה
הבעלים של שום נכס ,כדי שלא
"יבזבז" אותם .הוחלט שהמשק
והדירה יהיו רשומים על שם האח
הבכור ,כך שליאור יהיה תלוי בפוש
על במחויבות המוסרית של אחיו.
אבל מה קורה אם האח הבכור הולך
לעולמו לפני ליאור? ניסינו למצוא
פתרון גם לסיטואציה הזאת ,אבל לא
נמצא עוגן משפטי .לכן כאמור תעש
מוד למבחן ההתחייבות המוסרית של
ילדיה במשך השנים ובעיקר אחרי
יומה האחרון.
נפגשנו שוב הפעם עם ליאור,
אמו הציגה בפניו את כוונותיה והוא
בחיוך כובש אמר לאמו שמה שיהיה
הוא יסתדר .הוא מאמין ביקום שיש
דאג לו .הוא סומך על האחים שלו
וממילא הוא מתכנן עכשיו טיול
ארוך למקסיקו...
אין לי אסמכתא משפטית שתוכיח
את התחושות שלי בנוגע להחלטות
שקיבלה רחל ,אבל במקרה הזה נראה
היה לי שההבטחה המוסרית תחזיק
מעמד ,והאח הבכור כנאמן אכן יבש
טיח את עתידו של הבן האבוד.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון

מבצע
תחילת
שנה
אשר שבתאי קולנועיות

קלנועיות לחיים קלים יותר
לך או לקרוב אליך יש מגבלת ניידות? אשר שבתאי כאן בכדי להציע
לך פתרונות ניידות מתקדמים ומותאמים אישית לצרכיך אשר יעזרו לך
להתגבר על בעיה זו ולחיות חיים קלים וחופשיים כפי רצונך .בין אם זה קניה,
השכרה ,החלפה או תיקון של קלנועית או כסא גלגלים ממונע – אני מתחייב
לבצע התאמה מלאה לדרישותך ולצרכים האישיים שלך תוך מתן שירות
אישי ,מקצועי והוגן.

אספקה ואיסוף
מוצרים ביטוחתיים מחירים הוגנים
עם אחריות מלאה ופריסת תשלומים מכל מקום בארץ
שרות מהיר
ומקצועי

יחס אישי
ואדיב

מגוון רחב של
דגמים

הדגמה חינם בביתך ללא התחייבות!
התקשרו050-3448689 / 054-6228689 :
17.1.2019
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ביקור במשק וינברגר ,במושב ערוגות ,מלמד שלמרות התדמית הצבעונית ,הריחנית והעליזה,
הפרנסה מגידול פרחים בישראל קשה ותובענית  #לניר ונתן וינברגר שמונה ילדים ,שבינתיים אינם
מעוניינים להמשיך בחקלאות  #העלויות המוטלות היום על המשק המשפחתי מטורפות  #חקלאות
זו ציונות ואחיזה בקרקע ,אבל המציאות בשטח מדברת יותר חזקה מכל הסיסמאות

נ

עמוס דה-וינטר

יר ( )47ונתן וינברגר
( ,)59ממושב ערוגות,
הם שני אחים-שותש
פים במשק המשפחתי,
המגדל פרחים בחוש
רף – קאלות ,כלניות
וכותנת נוי וכן ,כרמי
גפנים לענבי מאכל ,המשווקים
בקיץ .בנוסף נערכים במשק וינבש
רגר סיורים בחממות הפרחים הייחוש
דיים והמרהיבים ביופיים ,המיועדים
בעיקר ליצוא.
בסיורים הנערכים מידי יום שישי

ניר מחזיק זר צבעוני של קאלות
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ושבת (בתיאום מראש) ניתן לראות
וליהנות מפריחתם של הפרחים המש
גוונים ,לשמוע הסברים מעניינים
על גידול הפרחים ועל חיי החקלאים
במושב .הסיורים מיועדים לקבוש
צות של עד  30איש וניתן להוסיף
לסיור ארוחת בוקר מפנקת או ארוש
חת נשנושים כיפית .תוכלו למצוא
את משק ויינברגר תחת המיזם
התיירותי "ירוק ולא רחוק בשפלת
הרי יהודה".
במשק מתחלקים האחים בתפקיש
דים ,נתן עובד בעיקר בשטח ,בעיש
קר מטפל בהיבטים החקלאיים של
המשק וניר מתמקד יותר בשיווק,

בסיורים ועוד.
אני מגיע למשק וינברגר בעיש
צומו של יום סערה סגרירי וגשום,
בדיוק נפלה על המושב והאזור הפש
סקת חשמל .אני נכנס לבית האריש
זה ,החשמל עולה ואני מוצא את ניר
קורא לתאילנדים לחזור לעבודה
ויוצא איתו לבדוק את התאילנדים
מכינים את חממות הקאלות לסערה.
אין הרבה מגדלי כלניות בארץ12 ,
מגדלים ואין הרבה מגדלי קאלות
בישראל ,בכל הארץ ישנם רק חמיש
שה מגדלים.
"פרח הקאלה ",מסביר לי ניר,
"מרגיש הכי טוב מטמפרטורה של

ניר וינברגר" :כל
ענף הפרחים
נמצא בירידה
ועובר למקומות
שהרבה יותר
זול לגדל בהם:
אפריקה ,אסיה.
מה שנשאר בארץ
זה רק גידולי
הנישה .ישנם גם
ישראלים והולנדים
שעברו לאפריקה
ופתחו שם חוות
או שלימדו את
המקומיים.
מדובר בחוות
שמשתרעות על
פני מאות אלפי
דונמים ,שבכלל
אין לך סיכוי
להתחרות איתם"

 15עד  25מעלות ".כיוון שהיום
מדובר ביום קר יחסית ,חייבים לחמם
את החממה ואת זה אנחנו עושים על
ידי הורדת מסך תרמי נמוך מעל
הפרחים ,מה שמביא לעליה של 2-3
מעלות ומגן על הפרחים שלא ייפש
געו".
הקאלות של משק וינברגר
מדהימות ביופיין .ישנן חממות של
קאלות לבנות ,צהובות ,כתומות,
סגולות ,ורודות ויש גם קאלות
שחורות ,זן מיוחד שטופח בהולנד.
הפקעות מאוד יקרות ( 8-9ש"ח) ולא
ניתן להחזיר את עלותן בשנה אחת,
כך שהמגדלים מוציאים את הפקעות

שנה-שנתיים ומרבים אותם שוב.
לא מדובר במשהו לאורך שנים ,כי
עם הזמן היקפי היבול של הפקעות
הישנות יורדים.

מסובך לגדל קאלות?
ני:ר" :לא כל כך מסובך לגדל ק�א
לות כמו שזה שונה ומורכב .הקאש
לות הלבנות שרגילים לראות בארץ
הן ברובן קאלות אתיופיות ,שאותן
באמת די קל לגדל .הקאלות הלבנות
שאנחנו מגדלים הן מפקעות מניו זיש
לנד והרבה יותר מורכב לגדל אותן.
בקאלות האתיופיות אתה שם אותן
באדמה ושנה אחרי זה הן פורחות .שם

דרורה וינברגר:
"לא נותנת להם
להיכנס לזה,
גירשתי את כולם
מהחקלאות .אף
אחד לא ימשיך
אצלנו להיות חמור
בלי כסף ,אין .עברו
השנים היפות,
נגמרו .עברנו כבר
ארבע שנים סתם,
עם הרבה ריח אבל
בלי שום טעם  -די,
מספיק ,אין רווח,
הפרחים עשו את
שלהם"
מדובר בצמח שבא מהבר ואצלנו צמש
חים מתורבתים .אצלנו אם אתה לא
שם אותן במקרר ,אם אתה לא משגיח
כל יום ,מדובר בתהליך מורכב יותר".

ואתם עורכים גם סיורים
למשפחות בחממות?

ניר" :נכון ,אנחנו מסבירים להם
את כל מה שניתן לדעת על גידול
הפרחים ,על כל תהליך הכנת החש
ממה ,הטיפול בפקעות ,איך קוטפים
והטיפול בפרחים לאחר הקטיף  -על
הכל! עונים על כל שאלה שיש להם
בנושא .הסיור במשך שעה ,במהלכו
אני מראה להם את החממות ,בקאלות,
בכלניות ומסביר להם על כל תהליך
הגידול .הכי חשוב שיבינו שהפרח לא
מגיע מהמדף בחנות הפרחים".

ענף בדעיכה
ניר ,זה לא סוד שענף הפרחים
בישראל נמצא בירידה ,יש אומרים
שהוא כמעט ולא קיים .מה הסיבות
להיעלמות מגדלי הפרחים?
ניר" :הסיבות הן רבות .תראה,
במשק שלנו ,למשל ,זה התחיל
כאשר שערי המטבעות ירדו ופגעו
בנו .כשהיורו ירד .ההפרש בין הדוש
לר ליורו היה  1.5שקל וברגע שזה

קאלות בחממה של משק וינברגר .לא פשוט

מצטמצם ל ₪ 1.1-1.2-נוצרה בעיה,
כי אנחנו משנעים את הפרחים ליש
צוא בדולרים ומקבלים את התמורה
ביורו .ברגע שהיורו ירד גם הרווחיות
ירדה.
"נכנס גם השיווק הישיר ,לא דרך
הבורסה ,שיש בזה דברים חיוביים
ויש דברים שליליים ,תלוי מי הלש
קוח שלך .כללית ,הכניסה של האפש
ריקאים לגידולי פרחים היא הדבר
העיקרי שפגע בענף הפרחים בארץ.
כל פרח שהאפריקאים מתחילים
לגדל  -אי אפשר לגדל אותו בארץ
לייצוא ,אנחנו פשוט לא מסוגלים
להתחרות איתם בשכר עבודה של
 1-2דולר ליום ,זה קרב אבוד"...

והאפריקאים לא מגדלים קאלות?
ניר" :הם מגדלים קאלות אבל לא
בתקופה שאנחנו מייצאים .כך שיש
לנו מעין חלון הזדמנויות ,בחודש
שי ינואר – פברואר מרץ  -תקופה
שהאפריקאים לא משווקים קאלות
ואותו דבר בכלניות .את הקאלות
הצבעוניות אנחנו מגדלים 5-6
שנים ,כלניות אנחנו מגדלים משנת
.1994
"כל ענף הפרחים נמצא בירידה
ועובר למקומות שהרבה יותר זול
לגדל בהם :אפריקה ,אסיה .מה שנש
שאר בארץ זה רק גידולי הנישה.
ישנם גם ישראלים והולנדים שעברו
לאפריקה ופתחו שם חוות או שלימדו
את המקומיים .מדובר בחוות שמשש
תרעות על פני מאות אלפי דונמים,
שבכלל אין לך סיכוי להתחרות
איתם .מה שנשאר בארץ זה גידולים

שנבנו על גידול בתקופה מסוימת
שניתן לגדל רק בארץ או על גידולי
נישה".

עובדים זרים יש לכם מספיק?
ניר" :לא ,אין לנו מספיק עובדים
זרים .יש לנו כ 14-עובדים זרים.
ישנן תקופות שזה מספיק ,אבל בעוש
נת השיווק ,בקטיף ,ענף הפרחים
שהוא ענף עתיר ידיים עובדות דורש
המון כח אדם ואז אנחנו במחסור ,כי
הכל מתמקד בתקופה מאוד קצרה,
הכל ביחד פורח בינואר-פברואר
ואז אתה צריך פי שתיים פי שלוש
עובדים .אנחנו מנסים לנייד עובדים
ממשקים אחרים ,אבל זה קשה ,קשה
מאוד ויקר מאוד ,לא פשוט".
נתן ,האח ושותפו של ניר ,אומר:
" 40-30%מהבעיה שלנו כחקלאים
היא בעובדים הזרים ,בעלויות ,בתשש
לום על תנאים סוציאליים כמו פנסיה
למשל .על מה אני צריך לשלם לו
פנסיה? פנסיה מיועדת לעובדים ישש
ראליים ,שכאשר יזקין יוכל להמשיך
את חייו בכבוד ,אבל לתאילנדי שבא
לפה לחמש שנים איפה הפנסיה שלו?
בארץ המוצא שלהם אין דבר כזה פנש
סיה! אז הם לוקחים את זה בתור מזומן
וזה רק נטל נוסף עלינו והכל בגלל
צו ההרחבה.
"בנושא העובדים הזרים ,אין שום
הצדקה לשלם לתאילנדים פי 7-10
יותר ממה שמשלמים לו במדינה
ממנו הוא בא .גם אם תיתן לו שכר
פי שלוש הוא ירצה לבוא לעבוד
בישראל .הם באו בהתחלה ,בשנות
ה '90-כמתלמדים ועבדו תמורת 40

שקל ליום! אמנם שכר נמוך בקנה
מידה ישראלי אבל עדיין גבוה מאוד
ביחס לשכר בארץ שלהם .היום,
אם בתאילנד אתה חי ברמה סבירה
במשך חודש על  200דולר אז ברור
שהם באים לכאן כדי להתעשר .יש לי
תאילנדים שמתים לחזור לישראל .זה
לא באותו יחס.
"לך תבדוק מה המצב של
התאילנדים שעבדו כאן בחקלאות
 -יש להם בתים חדשים ,טנדרים

חדשים ,הם מבוססים ומה אצלנו?
אנחנו הולכים אחורה ,יש לנו הלש
וואות חדשות .יותר מזה ,הממשלה
היום מביאה את הפועלים ,מה שפעם
נעשה ע"י חברות כ"א .היום הממשלה
קובעת מי יבוא לעבוד .כך מגיע לי
איזה עובד זר שעבד כנער מעלית
( )Bell Boyבפאטיה ,מה לו ולח�ק
לאות? פעם באו כפריים שידעו מה זה
חקלאות .היום מביאים חבר'ה שקראו
באינטרנט שיש פה המון כסף ,מגיש

ניר והילה וינברגר

17.1.2019

| 13

בואי
קאלה
נתן וינברגר" :מציעים לחקלאים מענקים,
אבל כדי לקבל את המענק אתה צריך
להשקיע  80%מההשקעה ,לחקלאים אין
היום את הכספים להשקיע .חקלאים הם
אופטימיסטים מושבעים ולכן אני ממשיך
בחקלאות ,אבל היום בתור חקלאי אני
אומר שהאופק לא נראה ורוד"
עים לפה אפילו נהגי מוניות ,אנשים
שאין להם קשר לענף".

אתה אומר שהתאילנדים היום
עובדים פחות טוב מהתאילנדים
של פעם?
נתן" :בטח ,אין מה להשוות .בעבר
היה לי פועל טוב שאמר לי' :אני רוצה
להביא את האח שלי' .אתה אומר' ,אם
הוא טוב ,בטוח שאחיו לפחות  50%טוב
כמוהו' .האח היה מגיע והעובד לימד
אותו הכל ,היו לנו כאן משפחות שלש
מות ,בוודאי כפועל אתה גם מרגיש
ועובד טוב כשהמשפחה שלך לצידך.
במשקים המושבים היו מביאים ממש
משפחות והיינו מעודדים את זה.
"אחר כך התלבשו על זה כל מיני
חברות והיו כאלה שעשו עליהם כסף,
גבו מהם כספים רק כדי להגיע לכאן,
זה נכון .במקום להעניש את משרדי
כוח האדם שלקחו מהם סתם כספים,
באו והענישו אותנו ואמרו' :אתם לא
תקבעו מי יגיע לעבוד ,אנחנו נביא
את מי שאנחנו רוצים' .תראה לי
מפעל ,עסק או מקום עבודה ,שלא
יכול לקבוע איזה עובד יגיע אליו? מי
יסכים לדבר כזה ,כשאין מישהו שיסנן
סינון ראשוני אפילו? הענשתם אותש
נו ,את המשקים המשפחתיים ועכשיו
אתם מביאים אלינו אנשים שבכלל
לא יודעים מה זה חקלאות.
"היום יושבים לך כך הרבה אנשי
ממסד על כלום ומבלבלים לך את
המח מהבוקר עד הערב עם שטויות.
פעם זה לא היה ,היום מחפשים אותך
בכל מקום .פעם היתה בישראל תעש
שיית טקסטיל .עבדו שם עקרות בית
במשכורת מינימום ,אבל זה ייצר עוד
עבודות רבות מסביב .היום על כל
תאילנדי שאנחנו מעסיקים יש עוד
אינספור מישרות תומכות ,אם זה
בקירור ,חומרי הדברה ,דשנים ,השש
קיה ,חממות ,אספקת אוכל לתאילנדי,
שירותי כספים ,אריזה  -מלבד תוצרת
טריה החקלאות מייצרת גם אינסוף
מקומות עבודה ,אז למה מקשים עלינו
כל כך בכח האדם ,שיתנו לעבוד".
ני:ר" :זה לא שלא היו לנו שנים ט�ו
בות .לפני  3-4שנים היו שנים טובות
בסך הכל בפרחים ,המשק שלנו היה
מבוסס אז ע ל  90%פרחים ו 10%-מ�ט
עים .היום מה שאנחנו מנסים לעשות
זה לאט ,לאט להעביר חלק מהמשק

| 14

17.1.2019

לפירות ולענבים ,כי אנחנו רוצים
שהמשק יהיה יותר מאוזן ,עלות העוש
בדים בפרחים מכבידה עלינו מאוד.
פעם היינו מייצאים את הפירות דרך
אגרקסקו ,לדרום אפריקה ,אירופה,
היום זה הכל לשוק המקומי".

יש עוד מגדלי פרחים?
ני:ר" :נותרו מעט מאוד ומי שע�ו
זב הוא לא יחזור בחיים לגדל פרחים.
פעם ענף הפרחים מנה אלפי משקים
והיום מדובר בכמה מאות .הענף הולך
ונהיה קשה יותר .חלק עשו הסבה
לשוק המקומי ,הם מגדלים פרחים
לציבור בארץ ,אבל מה שהשוק המש
קומי יכול להכיל מוגבל מאוד .ישנם
כמה משקים שעברו לגמרי לשוק
המקומי ומתפרנסים ממנו .את רוב
הפרחים שאנחנו משווקים לשוק המש
קומי אנחנו משווקים דרך בוקי ,מכפר
אז"ר ,אבל הרוב זה לייצוא דרך חברת
'אביב'".

"חס וחלילה"
בחזרה מהשטח ,מהחממות ,הגשם
והקור ,אנחנו בביתו של ניר ואז מוש
פיעה גם דרורה ,רעייתו של נתן.
לניר והילה וינברגר ארבעה ילדים
 לנתן ולדרורה וינברגר גם ארבעהילדים.
"הילדים שלי ממשיכים אבל לא
בחקלאות ",אומר לי ניר" ,בינתיים
אין אף אחד שמעוניין ,אבל הילדים
שלי עדיין ממש צעירים .אצל אחי אין
בנים שמתכוונים להמשיך .יש לו בן
אחד שעובד אתנו במשק כשכיר אבל
אינו מתכוון להמשיך בחקלאות".
"חס וחלילה ",אומרת דרורה,
רעייתו של נתן וינברגר ,כשאני
מעלה את בעיית "הבנים הממשיכים"
בחקלאות.
"למה ככה?" אני שואל אותה ודש
רורה עונה" :לא נותנת להם להיכנס
לזה ,גירשתי את כולם מהחקלאות.
אף אחד לא ימשיך אצלנו להיות חמור
בלי כסף ,אין .עברו השנים היפות,
נגמרו".
ני:ר" :אני גם לא מעודד את הי�ל
דים .להיות חקלאי זה להיות סוג של
אופטימיסט בלתי נלאה .אם לא הצש
ליח השנה אז שנה הבאה יהיה טוב.
היום זה חסר תוחלת".

פועלים תאילנדים אורזים כלניות בבית האריזה במשק
דרורה" :עברנו כבר ארבע שנים
סתם ,עם הרבה ריח אבל בלי שום
טעם  -די ,מספיק ,אין רווח ,הפרחים
עשו את שלהם".
נתן" :יש לי ילד שעובד כשכיר
במשק אבל לא רוצה להמשיך ,כי הוא
לא רואה לאן זה מתקדם .הוא רואה
אותי נלחם בדברים האלה כל יום ,כל
יום ,אז הוא אומר בשביל מה?"

המון חקלאים אומרים שאין כבר
ענף פרחים ובכל זאת אני רואה
אתכם ממשיכים...
נתן" :קודם כל יש ענף פרחים ,יש
ייצור של פרחים ויש בתי אריזה של
פרחים .נכון שיש מידי שנה ירידה של
מגדלים בענף .יש מגדלים שבגלל
העלויות נקלעים לחובות ,מכריזים
על פשיטת רגל וסוגרים .חלקם רואים
לאן זה הולך ומוכרים את המשק כדי
להזדקן בכבוד.
"רוב הקשיים זה בגלל עלויות של
יום העבודה ,קשה לנו להתחרות בעש
לויות הקיימות ,עם כל המיסים שמש
פילים עלינו ,חוסר או עודף של פועש
לים ,אבל בעיקר בגלל חוסר .כשאתה
מדבר על חוסר בכוח אדם אומרים לך
'תשלם'! מה ,אני אעביד אותם בשבת?
לשלם להם שעות נוספות?  ₪ 40לשעה
נוספת  -מי מסוגל לשלם את זה? אם
אתה עובד כחוק יש לך בעיה ואם אתה
לא עובד כחוק יש לך גם בעיה .אנחנו
עובדים כחוק וזה לא פשוט הקטע של
שכר עבודה ,זה עולה לנו הון".

פעם היתרון שלנו בענף הפרחים
היה בעיקר בחדשנות ,בהכנסת
זנים חדשים .זה עדיין קורה
בפרחים?
נת:ן" :זה עדיין קורה בעיקר בע�נ
פים ומוצרים שהם לא מצליחים לגדל
באפריקה ובאסיה ,בתקופות מסוימות,
שאנחנו מצליחים לייצר ואחר כך
מייצאים לחו"ל ,אבל הבעיה שאחר כך
מוכרים להם את הידע .הכל פרוץ ,אף
אחד לא שומר על הסודות החקלאיים.
תראה את קוקה-קולה שנמצאת בכל
העולם ,מישהו פעם נתן את המתכון
לקוקה-קולה בחינם?
"באים שרי החקלאות שלנו ,לוקש
חים מדריכים ,אחרי שעשו את הניש
סיונות בשטחים שלנו ,אם הם הצליחו
או לא הצליחו  -אנחנו שילמנו את

נתן וינברגר" .האופק לא נראה ורוד"

ימי הניסיונות ואת כל הנדרש .ואז בא
הממשלה ושולחת את המדריך ונוש
תנים את הפיתוחים מהמשקים שלנו
לאיזו מדינה באפריקה או בדרום אמש
ריקה...
"אחרי שנלחמתי פה שנים ,השקעש
תי בפיתוח ,באים ולוקחים את הידע
ומעבירים אותו הלאה .אומרים לאותן
מדינות' :אנחנו נעזור לכם בחקלאות'
ובינתיים מוכרים להם כל מיני נשקים
והכל על הגב שלנו .יש עסקים בהם
רק צד אחד מרוויח והצד השני נופל.
באירופה עוזרים למשקים משפחתיים,
אצלנו רוצים להפיל אותם.
"לא כל המדינה בין חדרה לגדרה,
במרכז תל אביב .אם אני עושה מחזור
של כמה מיליונים בשנה אני מפעיל
את המערכת ומביא עוד פרנסה .יש
עוד אנשים שמתפרנסים .זה כולל גם
את המים .אם לא היו חקלאים לא היה
מי שישלם עליהם .זה הכל עניין של
פוליטיקה ופוליטיקה מסריחה.
"היום רוצים שהכל יהיה מאחוש
רי מחשב אבל כמה אתה יכול מזה?
היום מדינה שלא מייצרת אין לך זכות
קיום .רוצים ייבוא ,אז תפתחו את הכל

לייבוא .אפשר לייבא הכל ,אפשר
לייבא פירות ,ירקות ,כולל ייבוא של
פקידי ממשלה ,של חיילים מסין.
"באירופה הכל פתוח ,מייבאים
הכל ,אבל אנחנו בישראל מוקפים
באויבים .לא כל דבר זה כסף .אנחנו
ניפול כלכלית ,לא צבאית כי הצבא
שלנו חזק ,אבל במתווה שהממשלה
הולכת בו כרגע  -הכלכלה שלנו
תיפול .המדינה הולכת ועוברת למתן
שירותים ,אם זה במחשב ,באפליקש
ציות ,בפיתוחים ,מוכרים ידע ושירוש
תים ,אבל אם אתה לא מייצר לא יהיה
מי שישלם על כל השירותים הללו,
מאיפה יבוא הכסף וכמה ייהנו ממנו?
מי ישלם על כל השירותים האלה? זה
ייקח זמן אבל בסופו של דבר זה יביא
לקריסה .מציעים לחקלאים מענקים,
אבל כדי לקבל את המענק אתה צריך
להשקיע  80%מההשקעה ,לחקלאים
אין היום את הכספים להשקיע .חקש
לאים הם אופטימיסטים מושבעים
ולכן אני ממשיך בחקלאות אבל היום
בתור חקלאי אני אומר שהאופק לא
נראה ורוד".
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בקטנה

מלגות בערבה

עמוס דה וינטר

רן גוראון יעניק מלגות לסטודנטים העוסקים
במחקרים חקלאיים

מפגינים בכביש החדש
במזג אויר חורפי וסוער ,מאות תושבים
ותלמידי בתי ספר מהרשויות :מגידו ,עמק
יזרעאל ,רמת ישי וטבעון הפגינו כנגד הקמת
שדה התעופה האזרחי ברמת דוד ,בזמן
טקס פתיחת כביש  77החדש רמת ישי  -תל
קשיש ,במעמד שר התחבורה והמודיעין,
ישראל כץ.
תלמידי ה"מנהיגות הירוקה" של "בית חינוך
מגידו" ותושבי יישובי המועצה השתתפו
בהפגנה .את איציק חולבסקי ,ראש מועצת
מגידו ,שנבצר ממנו להשתתף בהפגנה,
ייצגה ונשאה דברים מתאמת המרחב

הביוספרי ,הגר ראובני" :המאבק הוא לא
נימבי אלא על המיקום הנכון אסטרטגית -
גאוגרפית  -דמוגרפית וערכית למדינה .שדה
תעופה בעמק יהרוס עמק של התיישבות
וחקלאות ,אולם שדה בצפון הנגב הוא צורך
לאומי שתושבי הדרום תומכים בו .מדינת
ישראל קטנה וצפופה עם מעט שטחים
ירוקים של חקלאות ולכן ,תשתיות כבדות
צריכות לקום בנגב או בים".
עוד נשאו דברים נציגי מטה המאבק ונציגי
קבוצות הנוער.

רן גוראון ,מנכ"ל חברות  YESופלאפון ,יעניק מלגות מקרן המשפחה ,ע"ש אביו יאיר
גוראון ז"ל ,מייסד תחנת מו"פ ערבה תיכונה וצפונית ,בטקס חגיגי שיתקיים כחלק
מהתערוכה החקלאית בתחנת המחקר "יאיר" בחצבה ב .30-31.1.2019-הקרן תעניק
השנה מלגות בהיקף של כ 70,000-ש"ח לסטודנטים לתואר שני ושלישי ,שמחקרם
עוסק באזור הערבה ולחממת הערבה :בתחומי החקלאות ,החי והצומח ,מים ,איכות
הסביבה ,ביוטכנולוגיה ועוד.
קרן המלגות נוסדה על ידי משפחת גוראון ותרומות מהמועצה אזורית ערבה תיכונה,
זרעים גדרה ,ירוק  ,2000הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,אדא פרש ועוד .בתשע שנות
פעילותה גייסה הקרן תרומות במעל מיליון שקלים לטובת מלגות.
השנה יוענקו מלגות לסטודנטים :ניצן שגב ,סטודנטית לתואר  PhDבאוניברסיטת בן
גוריון בנגב; אמיר לוין ,סטודנט לתואר PhD  באוניברסיטת תל אביב; דנית אידלסון
פרקר ,סטודנטית לתואר  MScבאוניברסיטת בן גוריון בנגב; טוק דה לי ,סטודנט לתואר
שני באוניברסיטת תל אביב ומו"פ ערבה תיכונה מהתוכנית מיוחדת לתואר שניו ואלכס�נ
דר מוהיר ,סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב ומו"פ ערבה תיכונה.
כמו כן תוענק מלגה לחממת הערבה  -חווה חקלאית חדשה של משרד החינוך ,בניהולו
של עודד קינן ,שמחברת את התלמידים ישירות עם החוקרים והמדענים בתחנת המחקר
'יאיר' ובמתן הזדמנות לתלמידים ,ללמוד בדרך של חקר וגילוי ברמה אקדמית גבוהה.
האהבה של התלמידים למפעל ההתיישבות באזור.
רן גוראון" :המלגות תחולקנה השנה בפעם התשיעית ,במטרה לעודד מחקר ופיתוח
בתחומי חקלאות ,מים ואנרגיה באזור הערבה .אנו גאים לראות את ההמשך למפעל
חייו של אבי ז"ל בדור הצעיר שעומל על מחקר ופיתוח כלי חקלאות משוכללים באזור
הערבה ואנו מקווים ,כי המלגות תסייענה להביא בשורה בתחום".
במהלך התערוכה יפתחו חוקרי תחנת "יאיר" את שעריה לביקור רבבות של תיירים
מהארץ ומהעולם המגיעים ללמוד ,לראות ולטעום את חקלאות הפלא שמתקיימת
בערבה .התערוכה תשתרע על שטח של  15דונם ,במהלכה יתקיימו סיורים מודרכים
בחממות המחקר והגידול השונות בתחומי החקלאות ,בהן גדלים ירקות ,פירות וצמחי
תבלין ייחודיים ומשובחים וביקורים בחוות הדגים והאלמוגים המיוחדת .בתערוכה החו
קלאית יציגו מעל  200חברות מהארץ והעולם את חידושיהן בתחומי החקלאות ,הגינון,
חיסכון במים ,חשמל סולארי ועוד .הכניסה חופשית!

הפגנת בני הנוער במגידו

ספרייה דיגיטלית בנהלל
הספרייה האזורית בנהלל פותחת את דלתה
ל"ספרייה הדיגיטלית של ישראל" .כך יוכל
כל תושב בעמק לקרוא ספרים דיגיטליים
ולהקשיב לספרים קוליים ,מתוך המגוון
העשיר הקיים בספרייה זו ,ללא עלות! הסו
פרייה הדיגיטלית מציעה ספרים בקטגוריות
שונות ,המתאימים לסוגי קהל שונים :ילדים,
נוער ומבוגרים ,אוהבי ספרי הפנטזיה או
הסיפורת הקלאסית ,במגוון של שפות .ניתן
להיעזר בספרייה הדיגיטלית גם במערכת

החינוך ,במגוון אפשרויות.
נורית גבעוני ,מנהלת הספרייה האזורית
בנהלל" :הספרייה הדיגיטלית מאפשרת
גם לתושבי היישובים המרוחקים ליהנות
משירותי הספרייה .תושבי העמק מוזמנים
לפנות אלינו או לאחד מסניפיה ולבקש
להירשם .עד כה נרשמו מעל  30מנויים
חדשים רק לספרייה הדיגיטלית ונשמח
לקוראים נוספים!"
אייל בלום ,רן גוראון ואילון גדיאל ,בטקס הענקת מלגות

ובעולם  -את משימת הפתיחה לשנת 2019
של תוכנית .FIRST
בעמק חפר פועלות שתי נבחרות רובוטיקה:
מועדון הרובוטיקה
עמק חפר ,הכולל
שלוש קבוצות של
תלמידות ותלמידי
תיכונים בעמק ,בטווחי
גילאים של ח'-י"ב;
ונבחרת כפר הנוער
הדסה-נעורים,XO ,
המורכבת מתלמידי
ט'-י"ב מהכפר.
שתי הנבחרות השו
תתפו בשנה שעברה
בתחרות העולמית
( )2018שנערכה
ביוסטון ,והתמודדו
מול כמאה קבוצות
ראשת המועצה ונבחרת הרובוטיקה בנעורים ,באירוע הפתיחה של תוכנית FIRST

ואלפי משתתפים מכל העולם .מועדון
הרובוטיקה של עמק חפר ,הפועל כבר 12
שנה ,הגיע במהלכן להישגים רבים ,ששיאם

הספרייה בנהלל  -עוברים לדיגיטציה

הרפתקה בחלל
נבחרות הרובוטיקה של עמק חפר מתחרות
בתוכנית הרובוטיקה הבינלאומית FIRST
לשנת  .2019המשימה :בניית רובוט שיעביר
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ִמ ְט ָענִ ים לחללית .במוצ"ש האחרון קיבלו
הנבחרות בשידור חי מניו המפשייר ארה"ב
 -ביחד עם מאות קבוצות נוספות בארץ

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

מוכר כבר ס
על ידי שמא
אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

 ‰המבחר הגדול ביותר של
נבולה  -רכב בנזין
באזור המרכז!
חדש בשוק
 ‰ייעוץ חינם בטרם מכירה
לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מייל:
infokms100@gmail.comעם עורך ד
 ‰ייעוץ ראשוני

בן 054-4203015

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

עוז
ידוע
עור
ביצ

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

נכסים אטרקטיביים למכירה:

נייד052-2429526 :

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

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר
17.1.2019
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בקטנה
עמוס דה וינטר
היה מקום חמישי בעולם ב .2017-נבחרת
הדסה-נעורים ,השתתפה לראשונה בתחרות
ב 2018-וזכתה בתואר "הרוקי העולמי".
המשימה השנה :בניית רובוט (על פני שישה
שבועות) שיכול להעביר ִמ ְט ָענִ ים מרכב חלל

לתוך פתחים שונים בחללית .ראשת מועצת
עמק חפר ,ד"ר גלית שאול ,שהשתתפה באירוע
הפתיחה בהדסה-נעורים ,איחלה הצלחה רבה
לכל חברות וחברי הנבחרת והודתה לכל המתו
נדבים והתורמים לפרויקט חשוב זה".

קפיטריה ב"שקמה"
בשבוע שעבר
נפתחה
בשעה טובה
הקפיטריה
החדשה בתיכון
"שקמה"
שבמועצה
האזורית חוף
אשקלון.
הקפיטריה,
שנושאת את
השם "מפגש
הקשוש",
מנהלת תיכון "שקמה" ,אופירה גל ,מפעילי הקפיטריה ומנהלת חט"ב ,איילת גולדנברג
תשרת את
שנבחרה להפעילו ,נעמה פרץ ,אמרה" :אנו
תלמידי התיכון והסגל החינוכי .התשלום
מכינים את המזון עם הרבה אהבה והתגובות
ייעשה בהטענת "כרטיס נטען" .מנהלת
מצד התלמידים מאוד טובות".
התיכון אופירה גל מסבירה" :הרעיון הוא
התפריט הורכב בהמשך להנחיות חוזר
שהתלמידים לא יסתובבו עם כסף מזומן
מנכ"ל לאורח חיים בריא ובשיתוף ועד
בביה"ס וגם לייעל את תהליך המכירה".
החברה הכלכלית של המועצה מסרה לאחו
ההורים ,הנהלת בית הספר ומפעילי הקו
רונה כי המבנה ,שעלותו כ 100-אלף שקלים,
פיטריה .מנהלת אגף החינוך במועצה ,יפית
משתרע על  35מ"ר וכולל שלושה חלקים:
בוכריס ,בירכה את וועד ההורים על היוזמה
דלפק המכירה ,מטבח וחדר שירות .הזכיינית
הברוכה ואת הנהלת ביה"ס.

ד"ר אלעד שבתאי ,סמנכ"ל חדשנות ,מו"פ ורישוי באדמה ,חן ליכטנשטיין ,נשיא ומנכ"ל אדמה ,רוביק
דנילוביץ' ,ראש העיר ב"ש (צילום :עוזי אברה)

מתקדמות ,פיילוט ומיני-פיילוט ,המאפשו
רות קשר ישיר ומיידי בין יחידות המחקר
והייצור של החברה ,לקבלת משוב חוזר,
שיפור תהליכים מתמשך ,והשקה יעילה של
מוצרים חדשים.
ראש העיר באר שבע ,רוביק דנילוביץ׳ ציין

במעמד האירוע" :אני מודה לחברת אדמה
על הקמת הפרויקט החשוב הזה והבחירה
להקימו דווקא בנגב .אנו רואים חשיבות
רבה בשיתופי הפעולה והיוזמות ,הפו
רויקטים והתכניות לקידום ועידוד מצוינות
בחינוך".

שומרים על ייחודיות
הנושא השנתי שהוכרז ע"י שר החינוך לשנת
תשע"ט הוא "שומרים על אחדות; שומרים
על ייחודיתות" .הנושא נבחר לחזק את תח�ו
שת השייכות והזהות של כל קבוצה וקהילה
תרבותית בישראל ובתפוצות ,לקדם בתוך
כך את ההיכרות ביניהן ולפתח מחויבות
וערבות הדדית בין הקבוצות השונות .בית
ספר "עומרים" שבמועצה אזורית מגידו,
ציין השנה את הנושא בשלושה ימי שיא
חווייתיים ומהנים ,להם קדמה הכנה בכיתות
ופעילות ב"מסדרונות פעילים".

מנהלת בית הספר ,אורה שומרון" :לאורך
היומיים הראשונים עברו התלמידים בחוו
ליות דו שכבתיות ומעורבות בשש תחנות,
כשהמוטיב המרכזי היה לבחון את האחדות
והייחודיות בשישה מעגלי שייכות של התו
למיד .בנושא נפגשו התלמידים עם דמויות
חיצוניות שסיפרו והמחישו לתלמידים את
המעגלים השונים.
סיכום הנושא נערך ביום השלישי בטקס
ובמופע מוזיקלי שמח 'שבת ישראלית –
הסימן אחדות".

החיים שוקולד
טלי דורי המקסימה מעין
יהב ,בערבה התיכונה,
בעלת סדנאות השוקוו
לד "שוקוליטלי" ,הגיעה
השבוע עם כל הציוד
לבי"ס שדה בחצבה ,לערוך
סדנה שמחה ומתוקה
במיוחד לנערות מאולפנה
מאילת ,שבאו ביזמת ארגון
"השומר החדש" ,לסייע
בעבודה חקלאית במשו
קי הערבה התיכונה ,בה
נמצאים החקלאים בשיא
עונת קטיף הירקות .בסדנת
השוקולד יצרו הבנות מיני
מתוקים טעימים ושמחו עד
מאוד .טלי תשמח להמתיק
לכם את הטיולים בערבה
בסדנאות שוקולד מהנות
וטעימות.

שומרים על ייחודיות בבי"ס עומרים

בנות הכדורשת בלימסול

בנות האולפנה בסדנא (צילום :שוקוליטלי)

במסגרת הליגה לידידות יצאה קבוצת
בנות הכדורשת של מזרע ,ניסים בעמק,
לקפריסין .הבנות יצאו להשתתףב בטו�ר
ניר כדורשת נשים ,ששם מטרה לקרב בין
מגזרים שונים בחברה הישראלית :יהודיות
דרוזיות ,צ'רקסיות ,מוסלמיות ונוצריות.
בטורניר השתתפו  12קבוצות שהתחרו
זו בזו באווירה ידידותית של משחק הוגן,
ביניהן :עראבה ,כפר כמא ,כפר קנא ,עילבון,

מחקר לאדמה
חברת אדמה חנכה בשבוע שעבר מרכז מו"פ
גלובלי מתקדם בנאות חובב ,שירכז את
מכלול פעילויות המו"פ של אדמה ,הפועלת
כיום במעל  100מדינות בעולם .לצד המרכז
בארץ ,לאדמה מרכזי מו"פ בהודו ,ברזיל
וסין ,שהאחרון הושק לפני כשנה בנאנג'ינג.
המרכז החדש שהוקם בהשקעה של עשרות
מיליוני דולרים ומאכלס למעלה מ100-
חוקרים וכימאים ,והוא צפוי להמשיך
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ולהתרחב .בנוסף ,עשרות שיתופי פעולה
נעשים עם חוקרים ואקדמאים חיצונים
המתמחים בכימיה ,אגרונומיה ,חקלאות
ותחומים נוספים .המרכז נבנה בסטנדרטים
גבוהים ,תוך התחשבות בהנדסת אנוש
וסביבת עבודה ,וצויד במערכות טכנולוגיות
מהמתקדמות בעולם ,המאפשרות לחוקרים
פיתוח תהליכים ומוצרים חדשניים .לצד
מרכז המו"פ הגלובלי ,הוקמו מערכות גמלון

בנות הכדורשת של העמק בלימסול

ירכא ,טורעאן ,חולון ,גבעת חביבה ,בית שאן
וקבוצה מקומית מלימסול .כמו כן ,התקיימו
פעילויות מגבשות ,כגון :סדנאות להעצמה
נשית ,בילוי משותף בטברנה וטיול מאורגן
בקפריסין .בנות הכדורשת של העמק זכו
במקום הרביעי בטורניר והביאו כבוד רב
לעמק .במחלקת הספורט ברכו השבוע על
ההישג ועל ההשקעה של הבנות באימונים
השוטפים כמו גם במשחקים התחרותיים.

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

ע תחילת שנה

פעולי חשמלי

קנה רכב ת

27,000

מבצ

48V

₪
כולל מע"מ

אחורי מתקפל
מושב ת לשלוש שנים
ל
ו
כול
י
ר
ח
א
ו
חלקים

על גיר ומנוע

ע מגירות220 ,

אפ

רות לצמיגי שטח
ש

הטבה
רוכשים
ל

ארגז כלים שב
₪
2
0
0
0
מיוחד ₪ 5,500
כולל מעמ
במחיר

052-4315281
052-2703475
052-2543842

נווה שרון מנהל מכירות
רובי ריחן מכירות דרום
עובדיה לוי חנות היבואן
www.clubcar.co.il
אתר
17.1.2019
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4בשכונה
אלמוג סורין
אונות

© עמוס צימרמן

amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 296

ספרים
זהר נוי

www.readbooks.co.il

מומלצי השבוע
השכונות הנעלמות

"רעיס" ,מאת ניר כהן ,נכתב בהשראת סיפור משפחתו .הספר הוא מסע ֶאפי
המתאר את עליותיהן ונפילותיהן של משפחה ומדינה .סיפור אטיולוגי על הDNA -
הישראלי .הצצה על המאורעות שקרו בהקמה של המדינה ,והשפעתם על הדברים
כפי שהם היום .רעיס מגולל סיפור מקסים ומרגש המספר את קורות חייהם של אב
ושלושת בניו בשכונות ירושלים הנעלמות .לאט ,כבדרך אגב ומבעד לעיניהם של
מספרים רבים ,נגלה לקורא תמהיל ראשוני של יהודים ,אנגלים ,ערבים ,מזרחים,
אשכנזים ,תושבים ותיקים וניצולי שואה .כל אלה שזורים בסיפור על הרוח האנושית
האיתנה על רקע מלחמת העולם ,מלחמת השחרור ותקופת הצנע .בלב שכונת הג'ורג'ים בירושלים
שני ילדים ניצלים מלינץ' בעור שיניהם .כעבור עשרים שנה הם "נפגשים" שוב במיון של הדסה ,אחד
מחוסר הכרה והשני הרופא המטפל בו" .לכל אדם יש שנה אחת שלא נגמרת .אצלי זו שנת  ,1929השנה
שבה איבדנו את היקר לנו מכול"( .מתוך הספר) .נער ערבי נפצע ומחלים בעזרת ילד יהודי משכונת
הפחים .המשפחה האמידה של הנער הערבי מאמצת את הילד היהודי .האם חברותם תעמוד במבחן
גורלי במהלך המלחמה ,כשייפגשו במחצבה של בית מחסיר?
(עורך :שמעון ריקלין .הוצאת המחבר320 ,עמודים)

הידברות בדרכי נועם

מאוזן:
 .1סבא דור מגוחך ( .4 ;)6זאת תקלה רצינית כשהשכל עני (( .8 ;)4עם  19מאוזן)
אכלו עם יהודה ( .9 ;)4התלבטויות קשות נגד תמותה ( .11 ;)6מערכת הפעלה
לשיכון הגנטי ההפוך ( .12 ;)7כשחזר נסיך האופל הוא עזבנו לאנחות (.13 ;)3
נזף בגמל המודע ( .15 ;)3ברנרד שרט מספיק כדי לשלם על הכל ( .18 ;)3,4חיילי
הקרב היו רוצים טמפרטורה נעימה ( .19 ;)6ראו  8מאוזן;  .21התבלין חיכה
שהחנון יחזור ( .22 ;)4קיסר בטיולי וספה (.)6
מאונך:
 .1גן האירועים של חברת האוטובוסים התל אביבית ( .2 ;)5רז הסתובב כשעוזרים
לממן ( .3 ;)5ראו  20מאונך;  .5הר הנידוי הקטן ( .6 ;)5לסחוט את כל כוחה של
בעלת המזוקן ( .7 ;)5הצבע שחיסל את מרדונה ( .10 ;)7הצטברות סיבים רכים
אצל יושבי הממשלה בעלי היכולות ( .13 ;)7מצאו פה מקום לפיסול בעץ (;)5
 .14יחפור בבלבול תוך שהייה באוויר ( .16 ;)5הדלת של מושונוב זה דבר שטני
( .17 ;)5יתגרה במה שנשאר משידורי הלוויין (( .20 ;)5עם  3מאונך) מוביל הדם
נס על מדים (.)4

"לפיד השלום" ,מאת דורון ארז ,עוסק בפתרון בעיה בדרך של גישה
חיובית ומשתפת .בסיפור המתאר משחק ילדים פשוט ויומיומי מסתתר מסר
שמשמש את אחד המצפנים החשובים בחיים :הידברות בדרכי נועם! יותם,
משחק עם חבריו בחצר ביתם והם מדמים את עצמם לבנאים שבונים קיר
למורת רוחו של בעל הבית בו גרים הוריו של יותם בשכירות .בעל הבית
דורש מהם לפרק את מה שבנו וללכת לשחק במקום אחר .כשאביו של יותם שב הביתה יותם מראה לו
את הקיר שבנה עם חבריו וחולק אתו את אירועי היום .אביו החליט לספר לו סיפור שעוסק בשבטים
בעלי יריבות של שנים אשר בזכות מהלך של לוחם אחד מצליחים לגשר על הפערים  -הושטת לפיד
שלום לראש השבט היריב .יותם ניגש לרפאל ומסביר לו מדוע בנו הוא וחבריו את קיר הלבנים בשטח
הבניין .הוא מספר לו שהם רוצים כשיהיו גדולים לבנות בניינים וכעת הם מתאמנים .הפנייה שלו
מעוררת ברפאל זיכרונות ילדות בהם פעל בדיוק כמותם ,זיכרונות אלה גורמים לו לשנות את דעתו
ולהתיר להם להמשיך לשחק עם הלבנים .לילדים מגיל  2עד .7
(איורים :אבירה דאס .הוצאת ספרית דורון עפרון 24 ,עמודים)

על ניצחון ועל אומץ
"חיובית – סיפורה של נשאית  ,"HIVמאת מירי קנבסקי ,הוא סיפור חיים
אמיתי ,מצמרר בכנותו ובעוצמתו .זהו יומן התבגרות של אישה שלא ויתרה,
למרות הקשיים והמשברים ,כשהיא מחויבת לאמת הפנימית שלה ולתשוקה
הבוערת בה למצוא את אושרה .המוטיב המרכזי בסיפור הוא כוח הבחירה שמאפשר
לאדם לברוא את עצמו מחדש ולשנות את גורלו .זהו ספר על מערכות יחסים
פוגעניות בין גבר לאישה .ספר על אלימות לא מדוברת שלא מתבטאת בסימנים
כחולים ובביקור בחדר מיון .אלימות שמתבטאת בשקרים ,כשכבר אי אפשר להבחין בין מציאות לבדיה,
כשגולת הכותרת שלה היא הדבקה בזדון בנגיף ה .HIV-במשך שש-עשרה שנה שמרה מירי את
דבר נשאותה בסוד ,אך מותו הפתאומי של בעלה הזכיר לה שהחיים קצרים ,שעליה לחיות את האמת
הפנימית שלה ולהגשים את חלומותיה .היא החליטה לפרוץ את שערי הבושה והפחד ולחשוף לעולם
את סיפורה .זהו ספר על ניצחון ועל הכוחות הנפשיים האדירים שמצויים בכל אחת ואחד מאיתנו .זהו
גם ספר על אומץ  -אומץ לעבור בשערי הבושה והפחד ,אומץ להסתכן .המחברת מאמינה שהאור שהיא
מפיצה כשאנשים מועצמים מסיפורה גדול הרבה יותר מהחושך של הבושה והסטיגמה שלצערה עדיין
קיימים בחברה שלנו.
(הוצאת עצמית 400 ,עמודים)

להיכנס לעולם האגדות

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :295
מאוזן .1 :קולמוס;  .4שלדג;  .8סנדל;  .9קודקוד;  .11סוקולוב;  .12קצף; .13
כעך;  .15מתנשפים;  .18מאושרת;  .19ציון;  .21הבהב;  .22מחלוקת.
מאונך .1 :קורנס;  .2לפסוק;  .5ליקוק;  .6גידוף;  .7קומבינה;  .10בלומברג; .13
כימיה;  .14כסופה;  .16פשיטה;  .17משאית.
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"נשיקה ירוקה" ,מאת שרה מלינובסקי ,הוא השמיני בסדרה המקסימה
לראשית קריאה" ,באושר ועושר כאילו" ,בו נכנסת הגיבורה בכל פעם לאגדה
אחרת .הפעם אחיה ג'ונה והיא עוברים במראת הקסמים ונוחתים הישר באגדה
על "הנסיך הצפרדע" .אבל אוי ,הנסיכה שאמורה לנשק את הצפרדע החמוד
ולהפוך אותו בחזרה לנסיך ,מתגלה כמרושעת וגסת רוח .ג'ונה ואבי מחליטים
שהם לא זקוקים לעזרתה  -הם יכולים להפוך את הצפרדע לנסיך בכוחות
עצמם .או שלא? אז עכשיו הם רק צריכים לצאת החוצה מתוך באר מסריחה,
לשוט בנהר שוצף שבסופו מפל ,להתגנב לארמון הנסיכה ולנשק צפרדע .ואין להם שנייה לבזבז ,אחרת
לא יצליחו לחזור הביתה לעולם.
(מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת דני ספרים 172 ,עמודים)

קול
קורא

הקמת מרכז מידע על פעילות רשות
מקרקעי ישראל ועל הפקעת קרקעות
עמותת 'אדמתי' מקימה מרכז מידע בשני נושאים הנוגעים להתיישבות בכלל ולהתיישבות הוותיקה בפרט  -האחד,
פעילות רמ"י והשני ,הפקעת קרקעות ,פגיעות תכנוניות והגבלות על שימוש במקרקעין  #צוות מקצועי ינתח את
הממצאים והם יוצגו בפני השרים הממונים והגופים הרלבנטיים ויפעיל מאמץ מרוכז להסדרתם
עמותת אדמתי

עמותת 'אדמתי' יוצאת בקול
קורא אל בעלי תפקידים ואל מי
שמחזיקים במידע בהתיישבות,
בבקשה לסייע לה לרכז מידע על
פעילות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)
ועל הפקעת קרקעות ,פגיעות תכנוניות
והגבלות על שימוש במקרקעין.
מרכז המידע ירכז כשלים בהתנהלות
הרשויות השונות למול היישובים
ויציף נקודות מחלוקת בנושא הפקעת
קרקעות חקלאיות ,בדגש על פעילות
הותמ"ל ,שלעתים נראה כאילו הן
מבוצעות במנותק מהציבור .אנו
חשים לא אחת ,שהפקידים שכחו שהם
משרתי הציבור ולא שליטי הציבור.
רבות מבין פעילויות הפקידות הן חד
צדדיות ומתבצעות ללא הידברות ו/

או תוך הליכי הידברות מינימליים ,עם
היישובים וחבריהם .ההליכים הקיימים,
באם הם אכן מתקיימים ,מתבצעים
לצורך הפרוטוקול בלבד.
ב'אדמתי' מדגישים ,כי מטרת ה'קול
קורא' היא לא לבקר ,אלא לסייע
ולקדם הידברות ופעולות מוסכמות
ככל שניתן .אנו מזהים מגמה מבורכת,
שהציבור בישראל  -עירוני וכפרי
כאחד  -אינו מוכן עוד ,להשלים עם
מדיניות תכנון כושלת של הרשויות
ונוקט בצעדי מחאה ,או פונה להליכים
משפטיים ,שגורמים להחרפת הנתק
החמור והמיותר ממילא בין הממשל
לבין אזרחיו.
באשר לפעילות רמ"י :אדמתי
הגישה שתי עתירות לבג"צ :האחת,
דרישה שהפרסום על ישיבות מועצת
מקרקעי ישראל יהיה  14יום לפני כל

ישיבה ,ולא  7ימים כנהוג היום .זאת
במטרה לאפשר לציבור להגיב על תכני
הישיבה ולאפשר למשתתפיה לעיין
בתגובות הציבור .עתירה נוספת הוגשה
נגד החלטת רמ"י ,המונעת שירותים
מיישובי אדמתי ו/או מתושביהם,
שהגישו תביעות להכרה בזכויותיהם
על הקרקע .העתירה קובעת שמדובר
בהליך הפוגע בזכות יסוד של האזרח
לעתור ואשר גורם לכך שיישובים
נאנסים להסיר את תביעותיהם.
תחום מרכזי נוסף במוקד מרכז
המידע ,הוא האפליה הבוטה בין הזכויות
המוקנות בתחום המגורים בין המגזר
העירוני לבין המגזר הכפרי וזאת ,על
רקע תלונות רבות שמגיעות אל אדמתי,
באשר להליכים בירוקרטיים ,סחבת,
שיהוי וטיפול לקוי בנושאים ,כגון:
העברת זכויות; טיפול בשומות; חילוט

בטוחות; פרשנות חד צדדית ודווקנית
של סעיפים שונים בהחלטות המועצה;
התנהלות בלתי הולמת של פקידים;
ועוד.
ההתיישבות בכלל והוותיקה בפרט,
דוגלות במדיניות של שת"פ מלא ,מאז
ימי טרום הקמת המדינה .נראה לנו
שלאחרונה ,מסתמן שינוי מגמה בעיקר
בקרב השרים הממונים ,מתוך הבנה כי
ההתיישבות אינה האויב אלא השותף
הבכיר לשימוש מיטבי ומושכל באדמות
המדינה .ועליהם להטמיע בקרב
הפקידות תובנה זו .קשה לשנות דפוסי
חשיבה ואופן התנהלות של ארגונים
בירוקרטיים .אולם באם הליכים כאלה
לא יתבצעו  -התוצאות תהיינה המשך
קונפליקטים מתמשכים.
שר האוצר ,משה כחלון ,צוטט
בעיתון "כלכליסט" ביום 25.12.18

לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל:
"במשך שנים מושבניקים ותושבי
המרחב הכפרי ,שבסך הכול מבקשים
להתפרנס בכבוד בחבלי הארץ בצפון
ובדרום ,סובלים מבעיות בהתנהלות
מול רמ"י .ההחלטות שאישרנו מצביעות
על שינוי מהותי ביחסים בין המדינה,
ורמ"י כנציגתה ,כלפי אותם תושבים
ששומרים לנו על אדמות המדינה".
כל מי שבידו מידע בנושאים שפורטו
לעיל מתבקש להעבירו אלינו באמצעות
דוא"ל .על המידע להיות מתומצת
ומגובה במסמכים רלבנטיים.
את המידע ירכזו משה ברנע ,יו"ר
עמותת אדמתי לשעבר ומזכיר העמותה,
עו"ד דרור גרשון .את המידע יש
להעביר באמצעות דוא"ל לפי הכתובות:
barmos45@gmail.com
או .Drorg.adv@gmail.com

כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

טרקטורי משא

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

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

ג'נרל
מרימים
אותך
גבוה

החודש ב
אחי סיטבון ,מגדל ירקות בישוב דקל:

"ראש הממשלה צריך לפטר את
שר האוצר אם כחלון יחתום על
עסקאות יבוא ירקות לחגי תשרי"
בתגובה על תחקיר  BBCשקבע כי  160תאילנדים מתו
בישראל בשש השנים האחרונות:
אבשלום וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל:
"הסרט היה מגמתי וחד צדדי"

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

הכל רק
ב
חקלאות
ירחון ה
וביל של
המ
ישראל

לקבלת הירחון במייל:

יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס08-8690288 :
דוא״לyoram.tabibi@tmags.co.il :
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:

מלגזות עבור עסקים רבים ,בתחומים שונים ,הם כלי עבודה חיוניים במיוחד .מלגזות איכותיות
אמורות לעמוד בעומסים גבוהים ,לאורך זמן ולשרת את המחסן ,המפעל או העסק בו הן פועלות
באמינות וביעילות.
לא מעט מותגי מלגזות פועלים בשוק הישראלי והבינלאומי ולא מעט חברות המתמחות במתקני
שינוע שונים עם דגש על מלגזות .אחת החברות המובילות בתחום היא ג'נרל ,העוסקת ביבוא
מלגזות איכותיות המותאמות לצרכי הצרכן הישראלי.
ג'נרל – החברה המרכזית לציוד בע"מ
הינה חברה המתמחה בייבוא מתקני שינוע הרמה לכל הצרכים .החברה מייצגת את מיטב
היצרנים בתחום זה.
המלגזות המיובאות על ידי חברת ג'נרל הן מלגזות העולות באיכותן בכמה רמות מעל מלגזות
רבות שיובאו עד כה לישראל.
המלגזות עומדות בתקנים אירופיים המחמירים ביותר.
בין הדגמים שמגיעים ,ניתן להשיג מלגזונים ,מלגזות תעשייתיות וכן מלגזות שטח 4x4
כמו כן,החברה משווקת מלגזות,במשקל כבד לעבודה בנמלים.
 www.g-e.co.ilטלפון08-8650008 :
דב{צפון} 050-8886566-אורטל {דרום} 052-5757247

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
 42רווק מהצפון עובד במשרה
ממשלתית מבוסס ורציני עם כוונות
טובות ורציניות מעוניין להכיר רווקה
נאה עדינה קשובה ולבבית לנשואין
לפרטים  050-2041153אילן

למכירה
קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
למכירה:
 .1טרקטור פיאט 640
 .2מרסס מפוח 1000+1500+2000
ליטר
 .3מתחחת  1.60מטר  1.80 +מטר
 .4עגלת הייבר לטרקטור
 .5מדשנת ויקון
 .6מזבלת אורגנית
 .7דיסק  8צלחות
 .8מקלטר  7רגליים 9 +
 .9מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .10כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .11מכונת מיון לפירות  2ערוצים4 +
ערוצים
 .12מזלג אחורי לטרקטור
 .13למכירה עצי זית בני  22שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :

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

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

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

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744

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

054-3191117

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884123 ,050-5274348
מרסס תותח צד לחממות  700ליטר
תוצרת דגניה
במצב מצוין ,מכירה עקב סגירת
משק
לפרטים  - 052-2888159ישראל

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

www.makovern.com

למכירה

רוצה
לפרסם?

שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

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

www.awt.co.il

0

שני מקומות אחרונים לטיול מקסים
במחיר מדהים לשמורת טבע
בקוסטה ריקה
יציאה  04.02.19לפרטים 050-
 7541456תמר

₪53,00

, XUV560

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

•
•
•

570
4 X4
6

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

www.zakai-le.com

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

