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לפרטים ראה
עמוד 17

רח' מצדה  9בני ברק ,מגדל ב.ס.ר 3 .קומה 30

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1067

ניצני העמק
בשבט תשע"ט
  2019י"ח
אקולוגי בע"מ
 24בינואר מיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

מוד 17

סטייק דלעת כבר טעמת?

משק אלגבי ,במושב חצב ,המתמחה בגידול חמישה זני דלועים שונים ,משתרע על שטח של  250דונם
ומניב  2,000טון דלועים בשנה  #הסב המושבניק עבד כספר והסבתא ,אשתו העירונית מנתניה ,עבדה
כחקלאית  #שניים מבני הדור הרביעי ,ברק ומור אלגבי ,בחרו להמשיך בחקלאות ולהוביל קדימה את
המשק  #חני סולומון מביאה סיפור משפחתי מיוחד ,עמ' 20
האב שמעון אלגבי ובניו מור וברק (צילום :חני סולומון)

בכיר במפלגת העבודה" :אבי גבאי מוחק את המושבים וההתיישבות העובדת",

עמ' 4

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

חדש!

טרקטור המשא המושלם
לעבודה באמצ״ש ולשטח בסופ״ש

G-100

רישוי צהוב • מתלים מתכווננים • תחזוקה זולה

המחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי .התמונה להמחשה בלבד .בתוקף עד  31.1.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

רק ₪48,000

*9674

כולל מע"מ

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.

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

טקס סדר ט״ו
בשבט בבית הנשיא

במעמד נשיא המדינה ,ראובן ריבלין
 #מזכ"ל התאחדות החקלאים,
אבשלום וילן ,הודה לנשיא "על
תמיכתך ארוכת השנים בנו
ובחקלאות הישראלית לדורותיה"

ביום ראשון השבוע התקיים טקס סדר ט"ו בשבט
המסורתי בבית הנשיא במעמד נשיא המדינה,
ראובן ריבלין ,ובהשתתפות משלחת של ארגון
מגדלי הפירות והתאחדות חקלאי ישראל בראשות מזכ"ל
ההתאחדות ,אבשלום וילן ,ומנכ"ל ארגון מגדלי הפירות
בישראל ,איציק כהן .במשלחת השתתפו חקלאים ונוטעים
מכל רחבי הארץ.
נשיא המדינה ,ראובן ריבלין אמר" :אנחנו חוגגים היום
את ראש השנה לאילנות .זהו אירוע חשוב לארץ ,לטבע
ולנו כתושביה .כשחזרנו לאדמתנו ולמדינתנו כרתי
נו ברית מחודשת בין האדם לאדמה .בברית הזאת הופך
האדם לבעל ברית עם האדמה ,ברית בין עם לארצו ,ברית
בינינו לבין הסביבה .נציגי החקלאים מגדלי הפירות במי
סורת שהתגבשה כאן ,מלמדים אותנו על עם שחזר לאדי
מתו ומלמד אותנו איך לנטוע איך לקצור החקלאות הישי
ראלית היא עמוד התווך .אני מודה לאבו וילן שהיה איתי
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מגדלי הפירות ונציגי החקלאים עם הנשיא ריבלין צילום עופר עמרם

בכנסת במשך שנים כיו"ר הלובי החקלאי וממנו למדתי
רבות על החקלאות .החקלאות היא ערך ,החקלאות היא
כלכלה וביטחון .החקלאות היא עצמאות למדינתנו".
מנכ״ל ארגון מגדלי הפירות  ,יצחק כהן" :למגדלי הפ�י
רות קשר ארוך שנים עם נשיאי ישראל ,אך לנשיא ריבלין
ולרעייתו יש לנו קשר מיוחד .לנשיא היה קשר מיוחד
לחקלאים והיה תמיד בצד שלנו גם בתפקידים הציבוריים
הקודמים אותם מילא ובתקופות שהיו לא קלות למגזר
החקלאי בארץ .אני גאה להמשיך במסורת רבת השנים
ולהציג בפני נשיא המדינה ובפני מדינת ישראל כולה את
מיטב פירותיהם של חקלאי מדינת ישראל".
מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום וילן" :יש
לנו חקלאות מעולה וחקלאים מצוינים שמספקים לתושי
בי המדינה את ביטחון המזון .השנה האחרונה היתה שנה
טובה למגדלי הפירות והירקות .הבעיה הגדולה שלנו היא
הרווח .אנחנו יושבים בפריפריה ,שומרים על הגבולות
ומרגישים ,כי השלטון מתעלם מאתנו משום שבקלפי
אנחנו מעטים .אנו מצפים ממך ,נשיא המדינה ,שתמיד
היית והינך קשור לחקלאות ,להרים מחדש את הרוח של
האחווה והסולידריות של המדינה עם מעשה ידינו .כידיד
אמת אנחנו מודים לך על תמיכתך ארוכת השנים בנו ובי
חקלאות הישראלית לדורותיה".

מה עם המושבים?
בכיר במפלגת "העבודה":
"אבי גבאי מוחק את
המושבים וההתיישבות
העובדת"
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סיור ייחודי של בני המושבים
בנתיב העשרה

"הבן הממשיך"
האם מכסת הביצים היא
זכות נפרדת מהמשק או חלק
מקניין "הבן הממשיך"?

כ 30-גרעינרים מתנועת בני המושבים יצאו
השבוע לסיור משולב ,בהובלת צוות יחידת
הנוער של מתנ"ס חוף אשקלון ,לכל תנועות
הנוער הפועלות במועצה .
חניכי השומר הצעיר ,בני המושבים ובנות שירות
של בני עקיבא סיירו במושב נתיב העשרה ,הצמוד
לגדר ,שמעו על המורכבות של החיים בצל החומה ולי
קחו חלק בפרויקט "פתח לשלום" ,בו מנסים התושבים
ליפות את החומה ולהעביר דרכה משאלות ומסרים
של סובלנות ,קבלה ושלום.
בסוף הסיור התקיים דיון על השפעתו של המחנך
במרחב שבו קיימת שגרת חירום.
גיא בן סעדון ,מנהל מחוז דרום בבני המושבים,
סיכם את הסיור" :היה מרגש ומדהים .זכות גדולה
לחנך ולהיות חלק מהמועצה הנפלאה הזו .קיבלנו

20

כלים נוספים להעביר מסרים של רגישות וביטחון
לחניכים".

דע את הדלעת
חני סולומון מביאה את
סיפורה המרתק של משפחת
אלגבי ,ממושב חצב

בני המושבים ליד חומת המגן בנתיב העשרה (צילום :נמרוד פורת)

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

החניכים סיירו במושב נתיב העשרה ,הצמוד לגדר ,שמעו על המורכבות
של החיים בצל החומה ולקחו חלק בפרויקט "פתח לשלום"

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
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נוסע
שלנו
לסין
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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
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עמ'ישראל?
  2015י'
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הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

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

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

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

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

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

יתו

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

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
פה ,וקור 14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחי
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צור קשר
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 25%הנחה

פתרונות עיצוב באלומיניום
שערים ,גדרות ופרגולות אלומיניום
בעיצובים מיוחדים ובהתאמה אישית
פרגולות אלומיניום

שערים לבית

חיפוי אלומיניום

מעקות אלומיניום

גדרות אלומיניום

לייעוץ ללא התחייבות חייגו 077 -231 -9979
כתובת :כוכב יאיר ,מיקוד ,42820 :ת.ד 296
www.idangates.co.il
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חדשות

עמוס דה וינטר

"אבי גבאי מוחק את המושבים
וההתיישבות העובדת"

אבי גבאי ,יו"ר מפלגת העבודה

אמר השבוע פעיל בכיר במושבים במפלגת העבודה  #עו"ד עמית יפרח :ההחלטה להציב את
נציג המושבים במקום  22פוגעת פגיעה אנושה באמון המושבים במפלגה
״יו״ר מפלגת העבודה ,אבי
גבאי פועל לדחוק את המושבים
ואת ההתיישבות כולה למיקוי
מים לא ריאליים״ ,כך אמר "ל"קו למ�ו
שב" פעיל בכיר במושבים במפלגת
העבודה .עוד אמר" :במשך כל השנים
יכלו המועמדים מהמושבים להתמודד
בפריימריס בסמיכות של מקום או שניים
מהקיבוצים למשל  ,12-14עתה גבאי
הפריד ושם את הקיבוצים במקום מרוחק
אבל את המושבים במקום לא ריאלי".
הנפגעים העיקריים מהחלטת אבי
גבאי הם יו"ר קק"ל ,דני עטר ,מזכ"ל

האיחוד החקלאי ,דודו קוכמן ויו״ר
אגף הקרקעות בתנועת המושבים ,עו״ד
עמית יפרח ,שציפו לשיריון במקומות
ריאליים בשבילם ,אך התאכזבו.
השבוע אף הודיע ח״כ איתן ברושי,
כי לא יתמודד בבחירות" :קיים ספק האם
מפלגת העבודה במתכונתה הנוכחית
תוכל עוד להיות הבית של ההתיישבות
והחקלאות ,ויש לכך ביטוי במקומות
המיועדים לנציגי המושבים והקיבוצים
ברשימה לכנסת הבאה( ".ראה ידיעה
עמ' .)6
עמר בר-לב ,יו"ר השדולה החקלאית

בכנסת" :הצעתי לאבי גבאי ,שנציג
המחוז הגדול במפלגה (קיבוצים ע.ד.ו),
שכולל  7,000חברים ,יקודם או תקודם
למקום  ,14ואני שמח שהוא עשה זאת.
אבל כיו"ר השדולה החקלאית בכנסת
הזו והקודמת ,אני אומר :תנועת העבוי
דה וההתיישבות העובדת זה לא רק קיי
בוצים ,זה גם מושבים .יש  5,000חברי
מפלגה מהמושבים וחשוב לחבר ולהוכיח
למדינת ישראל ,שבאמת מפלגת העבוי
דה היא גם מבחינה היסטורית ,גם הווה
וגם עתיד ,התנועה שמובילה ,מעריכה
ומעריצה את ההתיישבות העובדה ,וזה

ההחלטות האחרונות של מועצת
מקרקעי ישראל נכנסו לתוקף

כולל את הקיבוצים וגם את המושבים.
לכן הבקשה שלי היא לקדם את המקום
למושבים ברשימת המפלגה לעשירייה
השנייה".
עו"ד עמית יפחרח ,יו"ר אגף הקר�ק
עות בתנועת המושבים" :מחוז המושבים
לאורך השנים ידע לתת למפלגת העבוי
דה תרומה משמעותית ,הן בקביעת ערכי
המפלגה בפן החקלאי התיישבותי והן
בהצבעה בקלפי ביום הבוחר ( 3מנדטים
בבחירות האחרונות) נדהמנו והתאכזבנו
עמוקות ,כאשר נודע לנו על ההחלטה
להציב במקום -ה 22-את נציג המו�ש

בים ברשימה לכנסת ,ללא ספק החלטה
המנותקת מהעבר של המפלגה ומהי
תייחסותה לאורך השנים להתיישבות
העובדת בכלל ולמושבים בפרט .ההחי
לטה ,להערכתנו ,פוגעת פגיעה אנושה
באמון המושבים במפלגה ובהיקף ההצבי
עה ביום הבוחר .המושבים היו תמיד עוגן
ערכי בתוך המפלגה ותמיד בכל מזג
אוויר וגם בימים קשים נתנו את קולם
במספרים גבוהים למפלגת העבודה ביחס
לכל שאר המגזרים .אני קורא ליו"ר
המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה,
אבי גבאי ,שבו תמכנו לאורך כל הדרך,
למקם את שריוני הקיבוצים והמושבים
בצמידות ,כפי שהיה בעבר ובראשית
העשירייה השנייה".

סמינר רכזים ארצי של בני
המושבים יורד לערבה

מדובר בהחלטות  1584 ,1583 ,1581 ,1580ו1591-
עו"ד עמית יפרח ,היועמ״ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת
המושבים ,מסביר

במסגרתו דנו הרכזים ברעיון המושב ודרך הגשמתו דרך
שיחות ,סיורים וסיפורים מפי אנשים מרכזיים באזור

עו"ד עמית יפרח ,היועמ״ש ויו"ר אגף
קרקעות בתנועת המושבים" :כנציג
ההתיישבות ברמ"י ראיתי לנכון לעדכן,
כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל שנתקבלו ביי
שיבתה האחרונה נחתמו והינן בתוקף וכעת הן
ניתנות ליישום.
כזכור- ,ב 24/12-אישרה מועצת מקרקעי י�ש
ראל בישיבתה שורת נושאים בתחום הקרקעות
החקלאיות ,תעסוקה ומגורים במרחב הכפרי והקי
מת מיזמים סולאריים .להלן ההחלטות שנחתמו
על ידי שר האוצר ומספרן:
 .1החלטה  - 1581מבצע בן שנתיים להסדרת
שימושים חורגים בחלקת המגורים בנחלה במושב.
בכדי להקל ולתמרץ את הסדרת השימושים
הוחלט לאפשר מבצע של שנתיים להסדרת שיי
מושי התעסוקה הלא חקלאית לבעלי נחלות בגיל
פנסיה  ,בהתאם להחלטות המועצה ,בהפחתה של
תשלום דמי השימוש בגין תקופת השימוש הלא
חוקי שנעשה בעבר .המועצה החליטה שתשלום
דמי השימוש עבור תקופת השימוש בעבר לא
יעלה על עד  4שנים אחורנית ,גם אם בפועל היה
שימוש ממושך יותר.
 .2החלטה  - 1583יישום המלצות דוח הצוות
הבין-משרדי לבחינת ייעול השימוש בקרקע חקי
לאית.
בחודש מאי האחרון פורסמו מסקנות הצוות
אשר כללו המלצות לקביעת מדיניות חדשה,
לפיה תוקצה קרקע בהסכם לעיבוד יעיל לתקופה
של  21שנים ונקבעו העקרונות לזכאות ולתנאי
ההסכם .ההחלטה שהתקבלה מסדירה את הקצאת
הקרקע החקלאית שלא בתנאי נחלה ומאגדת את
כלל החלטות המועצה בעניין.
 .3החלטה  - 1584תתאפשר החלפת שטחי ע�י
בוד בין משבצות ישובים חקלאיים סמוכים ,לצורך
הקמת מיזמים משותפים לאנרגיה מתחדשת  -סוי

כ 40-רכזים של תנועת
בני המושבים ירדו
השבוע לערבה ,לסמינר
בו שלושה ימים ,במסגרתו דנו
ברעיון המושב ודרך הגשמתו
דרך שיחות ,סיורים וסיפורים
מפי אנשים מרכזיים באזור.
מזכ״ל תנועת המושבים,
מאיר צרור ,שהוא גם תושב ה�ע
רבה ,אירח את הרכזים וסיכם
את הסמינר בהיותו מספר את
סיפור יישובי הערבה ותנועת
המושבים ,מתוך סיפורו האישי
רכזי בני המושבים בערבה (צילום :מתן רצבי)
ופעילותו בהנהגת התנועה.
קרן חזן ,מנהלת מחלקת הדרכה והגשמה רתיות ,ההתייעלות והפעילות משותפת באי
בבני המושבים ,סיכמה" :למדנו על הערבות תגרים שבחקלאות .למדנו על משמעות בית
והעזרה ההדדית כמרכיב מרכזי בנוסחת ההצי ספר שדה בחיזוק ההתיישבות ,ובעיקר למדנו
לחה של הערבה ,גם כיום .קיבלנו סקירות על על האתגר החינוכי בקהילות בערבה וחשיבות
מצב החקלאות כיום והבנו את חשיבות היציי העשייה החינוכית המיוחדת בערבה".

#
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עו"ד עמית יפרח  -החלטות חדשות שנכנסו לתוקף

לארית.
נוכח הצורך הגובר לעמוד ביעדי הממשלה
לאנרגיה חלופית ,והעיכוב בתכנון על קרקעות
שאינן קרקעות משבצת ,החליטה מועצת מקרקעי
ישראל בישיבתה הנוכחית ,לאפשר הקמת מיזי
מים משותפים בהחלפת שטחי עיבוד בין משבצות
ישובים סמוכים באותו אזור.
המיזמים המשותפים יוכלו להגיע עד להיקף
ש ל  1,050דונם .האפשרות תינתן לישובים ב�א
זורי עדיפות לאומית בלבד ,ישובים הסמוכים
גאוגרפית זה לזה ובהתאם להמלצת משרד החקי
לאות ביחס לחילופי קרקע.
 .4החלטה  - 1591מעדכנת את החלטה 1533
המאפשרת היוון חלקות המגורים .העדכון עוסק
בהארכת ההסדר שקיים בתשלום של בעלי הנחי
לות בעוטף עזה.
 .5החלטה  - 1580בנוסף ,המועצה הקימה ועדה
ציבורית שתבחן אפשרות החלת הנחות אזורי
עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת
המגורים ואפשרות השכרת יחידות מגורים בחלי
קת המגורים.
הועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המועצה.
אנו נעדכן שתוקם הועדה וכמובן נלווה את
עבודתה.

כנס הנהלות האיחוד החקלאי
השבוע התקיים כנס של הנהלות
האיחוד החקלאי במושב גני עם.
מזכ"ל האיחוד החקלאי ,דודו
קוכןמן ,אמר" :החקלאות הישראלית ו�ח
קלאי ישראל יכולים להתגאות בהצלחי
תם המקצועית והתעמרות הפקידות
אינה גזרה משמים .ההזדמנות לשינוי
מדיניות היא בעת בחירות וזה רק תלוי
בנו .האם נבחר מפלגות שהובילו מדיי
ניות פוגעת בחקלאים ובדיירי המרחב
הכפרי או נבדוק היטב הפעם במי אנו
תומכים".

עו"ד דודו קוכמן וח"כ איתן כבל בכנס הנהלות האיחוד החקלאי

סקוטר הטיולים המתקפל של צרעה

נסו את סקוטר הטיולים שלנו

ל 30-יום ללא התחייבות!

מתקפל בקלות

מתפרק לשני חלקים

נכנס בקלות
לכל תא מטען

סקוטר הטיולים הראשון מסוגו בישראל אשר פותח בקיבוץ צרעה.
אפשרויות הפירוק והקיפול מאפשרות להוביל אותו ברכב פרטי
לכל מקום וליהנות מעצמאות ,ניידות וחיים פעילים .סקוטר הטיולים
של צרעה מאפשר גישה למעברים צרים במלונות ,מרכזי קניות,
קרוזים ,מטוסים ,רכבות ,חופים ,שטחים ציבוריים ועוד.

מתאים להובלה בכל סוגי הרכב | מטוס  Iאונייה  Iרכבת

לפרטים צרו קשר072-2463134 :

www.tzoraelite.com I sales@tzora.com
24.1.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר
ראשי התאחדות חקלאי ישראל קיימו סיור בגליל העליון:

"מחזקים את החקלאים
ואת החקלאות בצפון"

ביקור ראשי ההתאחדות בחברה לפיתוח הגליל

ראשי התאחדות חקלאי ישראל" :אתם דוגמא מדהימה לציונות"
 #אורי דורמן" :שיתוף הפעולה בין ההתאחדות לגליל העליון  -דוגמא
לפעילות נכונה שמביאה תועלת רבה לחקלאי הגליל העליון ושאר מדינת
ישראל וההוכחה שבאמצעות התארגנויות ניתן להשיג תועלת כלכלית
משמעותית לחקלאים"
ראשי התאחדות חקלאי י�ש
ראל ,מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישי
ראל ,מאיר צור ,מזכ"ל התאחדות
חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו) וילן,
רכזי המשק של התנועות המיישבות
והצוות המקצועי של ההתאחדות
קיימו השבוע סיור בגליל העליון .את
ראשי ההתאחדות אירחו יו"ר החברה
לפיתוח הגליל ומשקי הגליל העליון,
אורי דורמן ,מנכ"ל החברה לפיתוח
הגליל ומשקי הגליל העליון ,שגב
ירבםעם סמנכ"ל חקלאות בחברה לפ�י
תוח הגליל ומשקי הגליל העליון,

עמוס לוין ומנכ"ל החברה לחקלאות
בגליל העליון עופר ברנע.
הסיור נפתח במשרדי הגג שבאגמון
החולה ,המהווה את מרכז החקלאות
של העמק ,במסגרתו סיפר מנכ"ל הגג,
עופר גרשקוביץ ,על ההתמודדות עם
הטרור החקלאי באזור" :נחשפנו לטי
רור החקלאי כששרפו כאן את הבניין.
לאחר שלושה חודשים נשרפו עוד
כלים חקלאיים במתחם ".סמנכ"ל החי
קלאות בחברה לפיתוח הגליל ומשקי
הגליל העליון ,עמוס לוין חיזק אותו:
"מראים לנו שקפים על כך שהפשע
החקלאי ירד .אבל אין דין ואין דיין

והטרור החקלאי עדיין כאן".
ראשי התאחדות חקלאי ישראל
התחייבו להמשיך ולטפל במיגור
התופעה ,הן במישור הרגולטורי ומול
הכנסת והממשלה והן בעזרה במציאת
פתרונות ביטוחיים ,במסגרת קרנות
הפנסיה השונות.
לאחר מכן ,המשיכו את הסיור בחי
ברה לפיתוח הגליל ,שם התקיים דיון
בנושא מחירי המים והשלכתו על
מחירי הירקות והפירות ,הסכם המים
ויבוא בשר בקר.
יו"ר החברה לפיתוח הגליל ומשי
קי הגליל העליון ,אורי דורמן סיפר:

היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים בשל
ינואר הסוער :למעלה מ 40-מיליון ₪
כך דיווחה קנט  -הקרן לנזקי טבע בחקלאות  #מתחילת
החודש התקבלו בחדר המצב של החברה למעלה מ550-
דיווחים על נזקים לגידולים ברחבי הארץ
החורף הנוכחי עתיר המשקעים
מהווה ברכה עבור החקלאים
ברחבי הארץ ,אולם מזג
האוויר ,ובמיוחד מזג האוויר הסוער
בשבוע שעבר ,גרם גם לנזקים גדולים
לגידולים .מנתוני קנט ,הקרן לביטוח
נזקי טבע בחקלאות ,עולה כי מתחילת
החודש התקבלו בחדר המצב של החברה
למעלה מ 550-דיווחים על נזקים
נזקי הסערה בחממת ירקות (צילום :יואב שיפוני ,מעריך בקנט)
לגידולים השונים ברחבי הארץ.
על פי נתוני קנט ,חלק ניכר מהי
נזקים נגרם כתוצאה מפגיעה של סערה ברד הארץ ,בעיקר ביישובי עוטף עזה .עיקר הנזק
והצפות בגידולים השונים ובכללם בהדרים באזור זה נגרם בשל פגעי סערה בגידולי תפוי
ובאבוקדו .הברד והרוחות העזות המטלטלות חי האדמה ומקריעת החיפויים של בתי הצמיי
את הפרי על העץ פוצעים את קליפת הפרי ובי חה .נזקים משמעותיים נוספים נגרמו כתוצאה
מקרים רבים פוסלים אותו לשיווק ,כאשר היקף מפגיעת ברד בגידולי ירקות באזור השפלה וכן
סופי של הנזק ייוודע רק כשהפירות יגיעו לבתי כתוצאה מנשר פרי הדר ואבוקדו כתוצאה מהי
האריזה בנוסף ,הרוחות העזות גרמו לנשר גדול רוחות העזות.
על פי הערכות ראשוניות של מעריכי
של פירות מהעצים.
נזקים משמעותיים נוספים נגרמו לגידולי קנט  ,היקף הנזקים מתחילת ינואר בלבד מ�ו
ירקות רבים ובכללם תפוח אדמה ,עגבניה ,ערך בלמעלה מ 40-מיליון  .₪אולם ,בקנט
מלפפון ,תבלינים ,חסה ,ברוקולי ,כרוב ועוד .מציינים כי חלק מהנזקים ניתן יהיה לאמוד רק
יצוין ,כי חלק מהגידולים נפגעו לאחר שחממות בשבועות ובחודשים הבאים היות ונזקי החורף
קרסו או החיפויים נקרעו והגידולים נחשפו מאופיינים ,בין השאר ,גם בירידה בהיקף התוי
ישירות לברד ,להצפות ,לגשמים העזים ,ובחלק צרת הסופית .בקנט מציינים כי נזקים מסוג
זה כמעט ואינם ניתנים למניעה וההתמודדות
מהמקרים גם לקרה.
מהנתונים עולה ,כי כמחצית מהדיווחים היחידה היא עם הנזקים הכלכליים ,המכוסים
היו כתוצאה מנזקים שנגרמו לגידולים בדרום על ידי הביטוח.
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"ירידת הגשמים הברוכה בחודשיים
האחרונים ,תשליך על הקיצוץ במים
לחקלאות וצריכה למנוע אותו ".דורי
מן הוסיף ,כי" :הפתרון בגליל העליון
למחסור במים בקיץ הוא אגירה של מי
הגשמים בחורף .יש תכנית אגירה של
 15מיליון קוב .יחד עם רשות המים
אנחנו מנסים להגדיל ולהקים מערכת
אגירה ,שתיתן פתרון למחסור הקיים.
אנחנו נמצאים במציאות לא פשוטה
בגד"ש ,בעיקר לאור עליית מחיי
רי המים במסגרת תיקון  27והחלטה
על כך שמשק המים יהיה משק סגור,
החלטה שגרמה לירידה ברווחיות של
בגידולי הירקות והפירות.
"בנוסף ,יש ליישם את הסכם המים
ולהשקיע בתמיכה של המדינה בהי
תאמת החקלאות הצמחית בגליל
העליון למציאות המשתנה ,באמצעות
השקעה בחדשנות גידולית וטכנולוי
גית בענפי הצומח".

מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל ומי
שקי הגליל העליון ,שגב ירבעם:
"קיימת תכנית פיתוח שעד היום התי
עכבה .בכוונתנו להעלות את זה על
סדר היום ולממש אותה".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
אמר" :משק המים לא יכול להישאר
משק סגור .מדינת ישראל חייבת להי
זרים כסף ולדאוג לחקלאים ולהוריד
את מחירי המים לחקלאות .זה משהו
שנצטרך לדאוג לו".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום (אבו) וילן ,אמר" :תיקון
 27לחוק המים לא פתר את הבעיה
היסודית שהיא ,כשמביטים על משק
מים סגור ,כספית אין אפשרות למי
דינת ישראל לקיים אותו .המדיניות
הכלכלית של מדינת ישראל היא הוד
מעלתו הצרכן ולא מסתכלים על החי
קלאים ועל החקלאות".

ח"כ ברושי לא יתמודד לכנסת הבאה
בהודעה שפירסם ח"כ ברושי הוא מוסיף" :קיים ספק
האם מפלגת העבודה במתכונתה הנוכחית תוכל עוד
להיות הבית של ההתיישבות והחקלאות"
ביום שלישי שעבר הודיע ח"כ איתן
ברושי ,חבר קיבוץ גבת ,כי לא יתמודד
עם מקום בכנסת ה .21-את החלטתו
נימק ברושי בסיבות בריאותיות .לפני ארבע
שנים נבחר ברושי לכנסת ,לאחר שמילא בהצי
לחה שורה של תפקידים ציבוריים רבים ומשי
מעותיים ,ביניהם עוזר שר החקלאות בממשלת
רבין ,ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל,
מנכ"ל משרד המדע ,התרבות והספורט ,עוזר
שר הביטחון לענייני התיישבות ומזכיר התנועה
הקיבוצית.
ברושי" :מאז ומתמיד אני חבר מפלגת העבוי
דה .תמיד הייתי נאמן לדרכה ולערכיה .צמחתי
וגדלתי במחנה רבין ומה שתמיד עמד לנגד
עיני הוא טובת המדינה ולאחריה ההתיישבות,
החקלאות והמפלגה ,מתוך השאיפה שישראל
תהיה מדינה חכמה ,צודקת ובטוחה ,יהודית ודי
מוקרטית השואפת לשלום ושוויון.
במהלך כהונתו שימש ברושי כחבר וועדות
הכספים והחינוך ופעיל בוועדות נוספות ,פעל
וקידם מגוון נושאים חשובים הנוגעים לחיי המי
רחב הכפרי ,ניהל מאבקים למען ההתיישבות,
החקלאות והמים ,אישור החוק להבטחת היעי
דים של אנרגיה מתחדשת ,העברת החוק לעיי
דוד השקעות הון בחקלאות ,הבטחת החינוך
ההתיישבותי ,דאגה לעתיד היישובים שנפגעו
מהבולענים באזור ים המלח ,מתן פיצויים לתוי
שבי עוטף עזה ועוד.
ברושי" :מצבה הנוכחי של מפלגת העבודה
מדאיג אותי מאד ויש חשש האם היא תוכל

ח"כ איתן ברושי.
לא יתמודד לכנסת הבאה (צילום :אלון גלבוע)

לחזור להנהגת המדינה .קיים ספק האם מפלגת
העבודה במתכונתה הנוכחית תוכל עוד להיות
הבית של ההתיישבות והחקלאות ,ויש לכך ביי
טוי במקומות המיועדים לנציגי המושבים והקיי
בוצים ברשימה לכנסת הבאה.
"בחודשים האחרונים ,עברתי סדרת טיפולים
רפואיים המחייבים אותי בעת הזו לתת עדיפות
לסוגיית הבריאות .בנסיבות הקיימות ובתיאום
עם משפחתי ,החלטתי שלא להתמודד על מקום
ברשימת מפלגת העבודה לכנסת ה.21-
"אני מודה ראשית למשפחתי היקרה שעמדה
לצידי לכל אורך הדרך ,לכל מי שתמך וסייע
לאורך השנים האחרונות ולמי שהיה שותף
לעשייה החשובה .אמשיך לפעול ככל יכולתי
למען ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל ,וקיי
דומו ופיתוחו של המרחב הכפרי".

נתור מארגנת לכם
טיולי איכות לאביב-קיץ

מבצע
GEO

LFE

DFA
ZRG

ארה"ב וקנדה

ארגנטינה וברזיל

 11יום
כולל מונטריאול ובוסטון
26.7 ,5.7 ,14.6 ,24.5

מ$ 3,599 -

US

מ$ 1,599 -
 13יום
כולל פטגוניה
18.4 ,28.2

מ$ 4,599 -

ABR

מ$ 2,299 -

 8ימים
חצי פנסיון
,20.5 ,13.5 ,6.5 ,19.4
,17.6 ,10.6 ,30.5 ,27.5
15.7 ,8.7 ,1.7 ,24.6
מ$ 1,549 -

 8ימים
חצי פנסיון
,7.5 ,23.4 ,19.4 ,14.4 ,3.4
,19.6 ,13.6 ,5.6 ,29.5 ,15.5
24.7 ,17.7 ,4.7

 11יום
חצי פנסיון
,15.4 ,29.3 ,25.3 ,18.3
8.7 ,17.6 ,6.6 ,22.4 ,16.4

לאדם ,בחדר לארבעה

 12יום ,כולל סצו'אן
,22.5 ,24.4 ,17.4 ,20.3
24.7 ,10.7 ,26.6 ,5.6

מ$ 1,749 -

מ$ 1,990 -

יפן

קנדה

כולל הירושימה
 12יום ,חצי פנסיון
,10.4 ,3.4 ,26.3 ,20.3
19.6 ,5.6 ,30.5 ,15.5

JPL

 13/14יום
,13.4 ,12.4 ,25.2 ,11.2
,22.5 ,8.5 ,15.4 ,14.4
22.7 ,15.7 ,8.7 ,10.6

פורטוגל

מרוקו  -מקיף

סין

 8ימים
כולל גלגל ענק
,17.7 ,10.7 ,3.7 ,16.4
29.7 ,22.7

מ$ 4,950 -

כולל הרי הרוקיס ושיט
לאלסקה
 19יום
26.7

UTC

תאילנד  -מקיף

RS

מ$ 1,399 -

מ$ 1,399 -

PO

לאדם ,בחדר לארבעה

רומא ,טוסקנה ,ונציה
 8ימים
,20.5 ,13.5 ,22.4 ,17.4
,24.6 ,17.6 ,10.6 ,3.6
29.7 ,22.7 ,15.7 ,8.7 ,1.7
מ$ 1,149 -

 8ימים
חצי פנסיון
,15.5 ,6.5 ,29.4 ,22.4
,12.6 ,5.6 ,29.5 ,22.5
17.7 ,10.7 ,3.7 ,26.6 ,19.6
מ$ 1,299 -

OR

 8ימים ,כולל פארקים
,14.7 ,7.7 ,17.4
28.7 ,21.7

למשפחות

CH

למשפחות

מוסקבה
וסנט פטרסבורג

DI

מ$ 999 -

פריז ,בריסל ,אמסטרדם

מ$ 999 -

איטליה הקלאסית

אזרבייג'ן

לונדון

AZR

 8ימים ,חצי פנסיון
,5.5 ,28.4 ,21.4 ,18.4
,29.5 ,22.5 ,19.5 ,12.5
,3.7 ,26.6 ,19.6 ,12.6 ,5.6
17.7 ,10.7

 8ימים
חצי פנסיון
,2.4 ,19.3 ,12.3 ,12.2 ,5.2
,30.4 ,23.4 ,16.4 ,9.4
14.5 ,7.5

מ€ 895 -

מ€ 945 -

מ$ 999 -
FLO

גיאורגיה

טנריף  -אביב כל השנה

DBV

ם עד 31.1
לנרשמית עד 31.7
ליציאו

ALM

 8ימים
טיול כוכב ,חצי פנסיון
,5.6 ,16.5 ,2.5 ,21.4 ,20.4
31.7 ,17.7 ,3.7 ,19.6

 7/8ימים
,26.5 ,5.5 ,28.4 ,22.4
,25.6 ,18.6 ,11.6 ,4.6
30.7 ,23.7 ,16.7 ,9.7 ,2.7

 8ימים
,5.5 ,21.4 ,7.4 ,24.3
,30.6 ,16.6 ,2.6 ,19.5
28.7 ,14.7

SOCH 7

1
0
0נחה לזוג
ה
€/$

מונטנגרו

אלבניה ומקדוניה

סוצ'י

מ$ 6,599 -

המחירים לאדם ומותנים בהזמנה של זוג בחדר ,כוללים ארוחת בוקר (אלא אם צוין אחרת) ומיסים.
המחירים הינם לפני הנחה של  €/ $100לזוג ומותנים הזמנת טיולים מאורגנים החל מ $999 / € 895-לאדם.
המחירים מתייחסים לתאריכים המסומנים באדום .ט.ל.ח

504050
*
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חדשות

עמוס דה וינטר

"צמח תוצרת חקלאית"
 חברת בת חדשה שלתאגיד צמח מפעלים

קבוצת צמח מפעלים מקימה חברת בת חדשה,
בשם" :צמח שיווק תוצרת חקלאית" ,שמטרתה
ריכוז ושיווק תוצרת המשקים החברים בקבוצה
ופתיחת השוק לענפים חדשים
קבוצת "צמח מפעלים" מ�ת
רחבת ובימים אלה מקיי
מה חברת בת חדשה ,בשם:
"צמח שיווק תוצרת חקלאית",

שמטרתה ריכוז ושיווק תוצרת המי
שקים החברים בקבוצה ופתיחת
השוק לענפים חדשים.
החברה החדשה תעניק שרותי

המערך לאריזה ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה ב"צמח אבוקדו"
מנשה (מנש) שלום ,מנכ"ל צמח
שיווק לכלל התוצרת החקלאית
של פעילויות התאגידים של צמח מפעלים" :אני מברך על ההתרחבות
מפעלים .תפקיד החברה הוא להי המצביעה על חיזוק קבוצת 'צמח
שיא את רווחי המגדלים ,באמצעות מפעלים' והמשקים החברים בה.
דאגה לאריזה איכותית המותאמת שמנו לנו למטרה לחזק ומקסם את
ללקוחותיה ,מיתוג המוצרים ,אסי רווחי המשקים החברים בקבוצה ,וחי
פקה בזמן ובזמנים קצרים ,עמידה ברת השיווק החדשה תביא לעליית
ביעדי הלקוחות לאורך השנה כולה מדרגה בתחום השיווק והמיתוג של
וכן פתיחת השווקים ,שהתרכזו עד התוצרת החקלאית ,בנוסף תייצר
כה בגידולים המרכזיים של בננות החברה הזדמנויות נוספות עבור
המשקים ,להתרחבות עסקית באמי
ואבוקדו ,לענפים חדשים.

צעות פיתוח ענפים חדשים".
אופיר שווץרץ ,מנכ"ל "צמח תו�צ
רת חקלאית"" :החברה החדשה תביא
למינוף משקי החקלאות איתם אנו
עובדים ואנו נקפיד לבנות קהילת
מגדלים שתקבל מענה מקצועי
ושיווקי הולם .בכוונתנו לקדם את
המותג צמח תוצרת חקלאית ולמי
צב אותו בראש פירמידת התוצרים
האיכותיים עבור משקי הבית בישי
ראל".

רכבת יקרה לתושבים
מופלאים ירונה פוליטי
בגלבוע לא שותקים ומובילים מאבק כנגד התייקרות צפויה בתעריפי
הנסיעה ברכבת העמק; בעוד כשבועיים המחירים צפויים לזנק פי שניים!  -מנהלת אגף
החינוך במועצת
עמק חפר

פוליטי מאמינה שיהיה אפשר בדיאלוג
וברגישות לפתח ולקדם את החינוך בעמק

רכבת עמק – מחיר הכרטיס צפוי להתייקר (צילום :אורי וול)

מחאת נוסעי הרכבת :לפני
יותר משנתיים נחנך קו רכבת
העמק ,שבמסלולו תחנות בבית
שאן ,עפולה ,מגדל העמק ,ויוקנעם עד
לחיפה .תושבי הפריפריה בצפון נהנו
ממספר חודשי נסיעה בחינם ובהמשך,
משנתיים נוספות של הנחת  50%על
תעריף הנסיעה .אולם ,בעוד מספר
שבועות ההטבה עומדת לפוג ,ובתחילת
פברואר המחירים צפויים להתייקר פי
שניים ולעמוד על מחירם המקורי.
עבור תושבי הגלבוע וראשיה מדוי
בר בצעד אחד יותר מידי .בגלבוע
מתייחסים לרכבת לא רק כאמצעי
תחבורה ,אלא כאמצעי משמעותי להי
צבת הפריפריה במרכז ,צמצום הפערים
והמרחקים ,ותיקון המעוות.
לפני שבוע העלה איתי בר,42 ,
מקיבוץ בית השיטה ,פוסט הנוגע להי
תייקרות הצפויה ומאז הצטרפו אלפי
אזרחים למחאתו .בר ,מרכז לימודי
אזרחות והיסטוריה בביה"ס "אורט
אמירים" ,זועם על הכוונה לייקר את
המחירים" :רכבת העמק הייתה בשוי
רה חשובה עבורנו תושבי הפריפריה
הרחוקה ,שמתגוררים על גבול ירדן.
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לצערנו ,בעוד מספר ימים המחיר צפוי
לזנק במאה אחוזים! זו שערורייה! המי
שמעות היא שאם היום אני משלם 39
שקלים על נסיעה מבית שאן לתל אביב
וחזרה אצטרך לשלם  78שקלים לכל
אדם .אם אסע עם ילדיי ,עלות הדלק
תהיה כ 120-שקלים בלבד במקום יותר
מ 300-שקלים בנסיעה לארבעה א�נשים ברכבת ",אמר בכעס.
בר שלח את הפוסט שלו לשרי
הממשלה ,ראשי מועצות ועיריות בצי
פון .עובד נור ,ראש המועצה האזורית
הגלבוע ,היה הראשון להגיב לאיתי,
ופנה בדחיפות לשר התחבורה ,ישראל
כץ"ץ ,במטרה לרתום את משרד התחב�ו
רה למאבק" .זה לא מקובל ואינו תואם
את מדיניות שר התחבורה ,המבקש
לחבר את הפריפריה ולהעשיר בכך את
חיי התושבים ",אומר עובד נור" .עלייה
חדה במחירי התחבורה הציבורית פוגי
עת בתושבים רבים ,מקשה עליהם לנוע
בחופשיות ומנציחה פער לא מוצדק
לרעת הפריפריה .לא נאמרה המילה
האחרונה בנידון ,ואלווה מאבק זה מקי
רוב ,על מנת שהחיים שלנו בגלבוע לא
ישתנו לרעה".

רכבת העמק משמשת תושבים רבים
מהגלבוע מהסביבה לצורך הגעה למי
טרופולין חיפה ,ויותר מכך ,רבים
מבין התושבים נעזרים בה ,על מנת
להגיע למרכז הארץ .ראוי לציין כי
ההתייקרות הצפויה ,מגיעה על רקע
זמינות מצומצמת של רכבת העמק,
כאשר לוחות הזמנים מוגבלים ,ואילו
במתכונת הנוכחית של הקו ,כלל
לא נפתחה תחנת הרכבת שתוכננה
להיבנות בסמוך לצומת תל-יוסף.
בשל הדאגה שהפגינו התושבים בגי
לבוע ובאזור העמקים ,נראה כי המאבק
נושא פרי ובהמשך לבקשתו של עובד
נור נרתם משרד התחבורה לפעול
בנידון.
מלשכת שר התחבורה נמסר בתי
גובה" :כמי שיזם וביצע את פרויקט
רכבת העמק ,כנגד התנגדויות קשות
ועל מנת לחבר את תושבי העמק לחיי
פה ולמרכז ,פנה שר התחבורה והמודיי
עין לשר האוצר בדרישה להמשיך את
ההנחה לנוסעי רכבת העמק לתקופה
נוספת ,מאחר וזו הוכיחה את עצמה
מעל ומעבר לתועלת היישובים ותוי
שבי האזור".

ירונה פוליטי ,תושבת
בית ינאי ,נבחרה לתפקיד
מנהלת אגף החינוך במוי
עצה האזורית עמק חפר ,במכרז
שערכה המועצה.
בשנה וחצי האחרונות שימשה
פוליטי מנהלת מחלקת החינוך
של כוכב יאיר-צור יגאל .כעת
היא חוזרת למעשה אל אגף החיי
נוך במועצת עמק חפר ,בו שימשה
סגנית מנהלת האגף במשך שבע
שנים .פוליטי מחליפה בתפקיד
מנהלת האגף את כרמית ברגמן-
סמוראי.
ראשת מועצת עמק חפר ,ד"ר
גלית שאול ,בירכה על המינוי:
"ירונה היא אשת מקצוע מעולה,
ששבה אלינו אחרי שצברה ניסיון
משמעותי ומוצלח בכוכב יאיר-
צור יגאל .לצד זאת ,יש לה היכי
רות מעמיקה עם מערכת החינוך
בעמק חפר והיא זוכה להערכה
גדולה בקרב צוותי החינוך .אני
מאמינה שירונה היא המתאימה
ביותר להוביל בתנופה חדשה את
התהליכים שברצוננו לקדם ,על
מנת ליצור מערכת חינוך חדשי
נית ,איכותית וטובה יותר בעמק
חפר .אני מודה למנהלת האגף
היוצאת כרמית ברגמן-סמוי
ראי ומאחלת לה הצלחה בהמשך
הדרך".
ירונה פוליטי נשואה ליוסי ואם

ירונה פוליטי – מנהלת אגף החינוך
בעמק חפר

לתום ,עומר ,גיא ועמית ,בעלת
תואר שני בייעוץ חינוכי ופסיי
כולוגיה חינוכית יישומית .על
מינויה אמרה" :אני שמחה ונרגי
שת ,שכן אני חשה שזו הזדמנות
לעשייה בראייה של התחדשות
וצמיחה ,ומאמינה שיהיה אפשר
בדיאלוג וברגישות לפתח ולקדם
את החינוך בעמק .יש לי שותי
פים נפלאים בהנהלת המועצה,
באגף החינוך וכמובן בצוותי החיי
נוך בגנים ובבתי הספר .תפיסתי
החינוכית דוגלת קודם כל בהני
חלת ערכים של אנושיות ,אהבת
אדם ,פתיחות ,שקיפות ,סובלנות
וקידום מערכות יחסים בדרך של
שיח מכבד ואני מתכוונת להמשיך
ולהוביל באותה דרך .עבורי התפי
קיד הזה הוא אתגר ,מחויבות והזי
דמנות גדולה .בהצלחה לכולנו!"

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

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

מבצ
ע
מו
ג
ב
ל
ל
ע
ש
ר
עד ל019 -ה נרשמים בלבד
30.1.2
פגיש מהרו להתקשר
ה
* אין כפל מבצעים * החברהברנשאיחתללההפסיקללא עלות
את המבצע

בכל עת * ט.ל.ח

ה
מ
ו
מ
ח
ל ה ס ים
קרק דרת
עות

פנה/י למומחים!

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

ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

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
24.1.2019
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על הקרקע

"שמים את הערבה על המפה"

עו"ד עמית יפרח

אמור מעתה 1591
במקום 1553

שינויים בהחלטה שנולדה כ ,979-שבעיקר מאריכים את
ההסדר שקיים בהחלטה ליישובי עוטף עזה
המגרש המופרד (בניגוד להוראת אג ף  62ה�מ
חייבת תשלום של  - ) 91%ובעת מכירת הנחלה
תשלום דמי רכישה של ( 33%כיום בעת מכירה
משולמים דמי הסכמה למינהל).
מטרת הזכות להתחשבנות הינה ראשית לא
לפגוע בזכויות בעלי הנחלות שמבצעים פעולות
כיום ,אשר בגינם קיימת החלטה מטיבה אך בשל
עיכוב שלא תלוי בהם ביישום ההחלטה ,נמנע
מהם לבצע על פיה את הפעולות.
הזכות להתחשבנות כפי שעודכנה בהחלטה:
"פעולות של העברת זכויות ,תוספת בניה למגוי
רים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום
 ,9.6.11ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו
שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחי
שבנות מחדש ,בהתאם לפירוט שלהלן.
הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך

ושוב איתכם ...כן ההחלטה
שנולדה כהחלטה  979שוב
שונתה ולכן עודכן מספרה
וכעת הינו  1591ולא .1553
השינויים שחלו בהחלטה
אינם דרמטיים ובעיקר מאי
ריכים את ההסדר שקיים בהי
חלטה ליישובי עוטף עזה.
בנוסף לכך נשלחה הודעה ע"י רשות מקרקעי
ישרלאל (רמ"י) בנוגע למועד מימוש זכות הה�ת
חשבנות ,ראינו לנכון להפיצה בשנית אליכם
הקוראים .רמ"י מודיעה ,כי החל מיום 10.4.2018
תחל הפעלה מלאה של החלטת מועצת מקרקעי
ישראל  .1591 :בעלי זכויות בנחלות במושבי ע�ו
בדים ,ובכפרים שיתופיים רשאים להגיש בקשת
הצטרפות לכל אחד מן המסלולים הקבועים בהי
חלט ה  .1591את הב�ק
שות יש להגיש לצוות
בעל זכויות בנחלה שביצע תוספת בניה,
חוזים לדורות במרי
פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם
חב העסקי אליו אתם
שייכים.
להעברת זכויות בנחלה ,בתקופה שהחל
בעל זכויות בנחלה
מיום  9.6.2011ועד למועד תחילת
שביצע אחת מהפעוו
הפעלת ההחלטה במלואה  -ומבקש
לות שלהלן :תוספת
בניה ,פיצול מגרש
לבצע התחשבנות בדיעבד בגין הפעולה
מנחלה ו/או חתימת
שבוצעה  -זכאי להגיש בקשה כאמור לא
הסכם להעברת זכויות
יאוחר מתאריך  ,9.3.2019יחד עם בקשת
בתקופה
בנחלה,
9.6.2011
מיום
שהחל
ההצטרפות להחלטה 1591
ועד למועד תחילת
הפעלתה המלאה של
ההחלטה  -ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד שנה מן המועד ,בו תודיע הרשות על הפעלתה
בגין הפעולה שבוצעה  -זכאי להגיש בקשה המלאה של החלטה זו:
* בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם
כאמור לא יאוחר מתאריך  ,9.3.2019יחד עם
לאחר יום  - 9.6.11יהא מעביר הזכויות רשאי
בקשת ההצטרפות להחלטה .1591
בקשות כאמור תוגשנה על גבי טופס מתאים לבקש ביצוע התחשבנות.
* בתוספת בניה למגורים מעל  160מ"ר ,בגינה
המפורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי
ישראל ,ותכלולנה את מלוא המסמכים הנדרשים שולמו דמי חכירה מהוונים ולא יותר מ 375-מ"ר
להגשתן ,כמפורט באתר .רשות מקרקעי ישראל בכל הנחלה  -יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביי
תבדוק את המסמכים המוגשים ,תבצע את ההצי צוע התחשבנות.
* בפיצול מגרש מנחלה ,שבוצע בתמורה לתי
טרפות וההתחשבנות ,כאמור ,ותעדכן את בעל
שלום מלא של דמי חכירה מהוונים ,עפ"י הנחות
הזכויות במכתב עם סיומו של התהליך.
כאמור ,העדכונים הללו מצטרפים לעדכון אזור עדיפות לאומית  -יהיו בעל הזכויות בנחלה
שלגביו היתה הודעת רמ"י ,שהינו הכנסת הזכות ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש
להתחשבנות שהתקבלה בזמנו בהנהלת המינהל ,בקשה משותפת לביצוע ההתחשבנות".
המועד הקבוע שנקבע בהחלטה הינו
כך שבגין פעולות מסוימות שייעשה בעל הנחלה
היום ואשר ניתן לבצעם על פ י  979בתנאים מ�ו ה .9.6.2011-זהו המועד שבו בג"צ קבע בפסק
עדפים ,תעמוד לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות דינו ,כי ההחלטה עומדת במבחן הסבירות וניתן
במועד יישומה של .979
ליישמה .המינהל רואה במועד הזה את המועד
כאמור ,בהחלטה  ,979בעל נחלה אשר החליט שממנו והלאה קיימת לבעל הנחלה הזכות להי
להיכנס להחלטה ולשלם את התשלום על חשבון תחשבנות.
לאור הודעת רמ"י ,עליכם בעלי הנחלות ,במידה
ההיוון העתידי ( ,)3.75%יוכל לבצע כמה פעולות
בנחלה בתנאי תשלום טובים מהמצב הקיים .הפי והינכם מעוניינים להפעיל את זכות ההתחשבנות,
עולות הינן בניה מעבר ל 160-מ"ר ללא תשלום לגשת למרחב רמ"י הרלבנטי ולממש את זכותכם,
דמי היתר וזאת עד  375מ"ר (בניגוד למצב הקיים טרם פקיעת המועד אשר נקבע בהודעת רמ"י.
* הכותב הינו היועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות
בו על כל יחידה קיים פטור קשיח עד  160מ"ר);
הפרדת מגרש מהנחלה בתשלום של  33%מערך של תנועת המושבים
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כנס מקצועי יתקיים במסגרת אירועי היום הפתוח
במו"פ ערבה תיכונה וצפונית והתערוכה החקלאית
בחצבה30.1.2019 ,

בערבה מתחוללים
פלאים בתחום החקלאי.
חדשנות בפיתוח מוצי
רי מזון ,מחסור המים
במזרח התיכון ,היבטים
ומקומיים,
גלובליים
ישראל במזרח תיכון
סוער ,התייחסות למובי
לעת צופר.
בנושאים אלו יעסוק
הכנס המקצועי ,שיתי
קיים ביומה הראשון של קטיף פלפלים בערבה (צילום :גלעד ליבני)
התערוכה החקלאית
השנתית בערבה התיכונה והצפונית ,עצמו ולא במתחמים עירוניים .לתערוי
בט"ו בשבט ,יום רביעי ,30.1 ,יתקיים כה המשתרעת על פני יותר מ 15-דונם
הכנס המקצועי "שמים את הערבה על של ביתני תצוגה וחממות צפויים להגיע
המפה" ,במהלכו ידונו בנושאים הקשורים עשרות אלפי מבקרים מהארץ והעולם.
במהלך שני ימי התערוכה יפתחו חוקרי
לחיים והחקלאות בערבה.
בין היתר יתקיימו הרצאות של :פרופ' תחנת "יאיר" את שערי החממות לביקור
אורי שני (לשעבר מנכ"ל רשות המים) על רבבות של תיירים מהארץ ומהעולם ,המי
מחסורי מים במזרח התיכון-היבטים גלובי גיעים ללמוד ,לראות ולטעום מהתוצרת
ליים ומקומיים ; שף רון ביאלה ,יזם קול�י החקלאית והפלא שמתקיימים בערבה .בחי
נרי ,על חדשנות בפיתוח מוצרי מזון; ד"ר ממות התצוגה ניתן להתרשם מזני ירקות
גיא בכור ,מזרחן ,משפטן והיסטוריון על ופירות חדשים ,גידול דגים ייחודיים במי
ישראל במזרח תיכון סוער (התייחסות דבר ועוד .בתערוכה החקלאית יציגו מעל
 200חברות מהארץ והעולם את חידושיהן
למובלעת צופר).
בנוסף ,יתקיים טקס הוקרה לעמי בתחומי החקלאות ,הגינון ,חיסכון במים,
אוליאל ,לשעבר מנהל מרחב דרום של קק"ל חשמל סולארי ועוד .הכניסה חופשית!
ויו"ר יוצא מו"פ ערבה תיכונה וצפונית .בהי
הכנס יתקיים באודיטוריום מרכז וידור
משך יחולקו מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחנת "יאיר" .מו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה
החוקרים נושאים הקשורים בערבה.
תיכונה וצפונית ,תחנת "יאיר" בחצבה,
התערוכה שתתקיים בימים רביעי וחמיי  ,30.1.2019מהשעה .10:00
שי ,30-31.1 :מייצגת את חקלאות ההיי טק
הכנס והתערוכה פתוחים לקהל הרחב -
והעתיד בישראל ,מתקיימת באזור החקלאי ללא תשלום!

לראשונה ,קנט מרחיבה את ביטוח
הצאן ותבטח גם נגד גניבות
מהשקת ביטוח הצאן ,לפני כשנתיים ,שילמה קנט
למגדלים למעלה ממיליון ₪
קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות,
הודיעה כי על רקע הפגיעה הכלכלית הכי
בדה הנגרמת למגדלי הצאן כתוצאה מהפי
שיעה החקלאית ,ולבקשת משרד החקלאות
היא מרחיבה את תכנית ביטוח הצאן לשנת
 ,2019כך שהביטוח יכלול כיסוי למקרה
של תמותה בעקבות מחלה וביטוח גניבות
צאן מהדיר .זאת בנוסף לפינוי וכילוי של
פגרי צאן .תכנית הביטוח גובשה בשיי
תוף משרד החקלאות ,ארגוני מגדלי הצאן
וקנט ,במטרה לתת מענה ביטוחי מקיף,
שקט נפשי ורשת ביטחון כלכלית מלאה
למגדל.
תכנית ביטוח הצאן תוכננה ופותחה
מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות
הסביבה ,שמירה על בריאות העדר ,מניי
עת מפגע תברואתי ושמירה על בריאות
הציבור הביטוח מיועד לעדר הצאן .מסיי
כום נתוני קנט עולה כי במהלך השני
תיים בהם פועלת תכנית הביטוח שולי
מו למגדלי הצאן פיצויים ע"ס למעלה
ממיליון  .₪עוד עולה כי בשנת 2018
ביצעה קנט כ 3,550-פינויים של פגרי

צאן .יצוין כי התכנית מיועדת לכל סוגי
עדר הצאן ובכלל זה כל עדר העזים ,הכי
בשים ,התיישים והאיילים לחלב ולבשר,
מיום לידתם .תשלום דמי הביטוח הינו רק
עבור האימהות.
השנה ,בנוסף לביטוח פינוי וכילוי המגי
דלים יוכלו לרכוש גם כיסוי ביטוחי מפני
תמותות וגניבות .תכנית הביטוח נותנת
כיסוי ביטוחי לסיכונים שונים ובכללם
תמותה מכל סיבה שלא הוחרגה בחוזה
הביטוח או בפוליסה ,וכן למקרי גניבת
הצאן המבוטח .בקנט מדגישים כי הכיסוי
הביטוחי למקרי גניבה מחייבים את המגדל
לדווח למשטרה מיד בקרות מקרה הגניבה,
שהמתחם בו שהה הצאן המבוטח שנגנב
היה נעול ושפועלות בו מצלמות אבטחה
שתיעדו את הגניבה עצמה.
על מנת להצטרף לביטוח ,על הצאן
המבוטח להיות מחוסן בכל החיסונים הני
דרשים ,לקבל טיפול רפואי ותרופתי מלא
במקרה של תחלואה על פי החוק ועל פי
הוראות הרופא הווטרינרי המטפל והשירוי
תים הווטרינריים.

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
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הבן הממשיך
עו"ד צבי שני

הבן הממשיך ,האחים ומכסת הביצים
פסק דין חשוב ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ,הדן ביחס בין זכות הבן הממשיך לזכויות אחרות הנוגעות במשק ,כגון
מכסת ביצים ,וכן בסיווגה המשפטי של הזכות לעניין חוק ההתיישנות
בעת האחרונה נושא
"הבן הממשיך" נדון רבות
בבתי המשפט השונים .לאי
חרונה ניתן פסק דין חשוב
בבית המשפט המחוזי בחיי
פה* ,הדן ביחס בין זכות
הבן הממשיך לזכויות אחי
רות הנוגעות במשק ,כגון
מכסת ביצים ,וכן בסיווגה המשפטי של הזכות
לעניין חוק ההתיישנות.
וזה סיפור המעשה:
למנחם ויונה (כל השמות בדויים) המנוחים
היה משק חקלאי ובו לול פעיל ,וכן מכסת לגיי
דול ביצים .בשנת  1982מינו בני הזוג את בנם,
שלמה ,לבן ממשיך בנחלה .בשנת  1984החל
שלמה לבנות את ביתו בנחלה .שני אחיו של
שלמה ,אהוד וחיים ,זכו לנחלות במושב והאח
השלישי ,יוסי ,קיבל מגרש בהרחבת המושב.
בשלב מסויים ,האב מנחם הלך לעולמו.
בשנת  2005דווחה למועצת הלול עסקה,
לפיה האם יונה מעבירה את מכסת הביצים
לבנה יוסי.
הבן שלמה הגיש תביעה ,ולפיה אין אפי
שרות להעביר את מכסת הביצים ,שהרי היא
צמודה לזכויות במשק ,וכן ,המכסה מהווה אמי
צעי ייצור ומקור ההכנסה היחיד במשק .בפסק
הדין ,שניתן בשנת  ,2007נקבע כי שלמה
פעל כבן ממשיך עוד משנת  ,1984ומינויו
לבן ממשיך הוא הסכם בין ההורים לבינו .כן
נקבע ,כי העברת מכסת הביצים ממשק אחד
למשק אחר גודעת את מקור התוצרת של
המשק ,סותרת את ההסכם ומסכלת את קיומו,
ולכן בטלה .עם זאת ,נמנע בית המשפט דאז
מלקבוע קביעות לגבי הבעלות במשק ,בלול
ובמכסת הביצים.
בשנ ת  2017הלכה האם יונה לעולמה .ב�ס
מוך ,לאחר פטירתה ,הגישו יוסי ואהוד תביי
עות נגד שלמה ,ותבעו כי צוואתה של יונה
תקוים ,ולפיה שלמה לא יהיה הבן הממשיך
במשק ,ולא יהיו לו זכויות בלול ובמכסת הביי
צים.
בד בבד ,החליט בית המשפט קמא כי על
סמך פסק הדין משנ ת  ,2007שלמה רשאי ל�ר
שום את המשק ולקבל את ההכנסות ממכסת
הביצים .עם זאת ,קבע בית המשפט ,כי בתום
ההליך יהיו זכאים הצדדים להתחשבן לגבי
הכנסות אלה ,בהתאם לתוצאות ההליך.
בתוך כך ,המתיחות בין האחים הגיעה
לשיאים חדשים .כך נתן בית המשפט צו הגנה
הדדי האוסר על האחים מלהטריד איש את
אחיו ,לנהוג באלימות מילולית או להוציא
מטלטלין מהנחלה.
ביום  11.12.2017נתן בית המשפט לענייני
משפחה בחיפה פסק דין החלקי (כב' השופטת
ענבל קצב-קרן ,אשר דחה על הסף מחמת
התיישנות את תביעתם של יוסי ואהוד ,להי
צהיר כי זכותו של שלמה להירשם כבן ממשיך
ביחס לנחלת הוריו בטלה ,וכן דחה על הסף
את תביעתם להצהיר ,כי יוסי הינו הבעלים
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האם מכסת הביצים היא זכות נפרדת מהמשק או חלק מקניין "הבן הממשיך"?

של מכסת הביצים .בית המשפט פסק ,כי מרוץ
ההתיישנות במינוי בן ממשיך מתחיל עם מיי
נויו של הבן הממשיך ,ולכן יורשיה אינם יכוי
לים לתבוע בעניין .בנוסף ,קבע בית המשפט
כי פסק הדין בשנת  2007הכריע כבר בדבר
כוונת ההורים במינוי שלמה כבן ממשיך,
מהות ההסכמות ביניהם ,והעברת מכסת הביי
צים ,ולכן אין לשוב ולדון בכך.
על פסק דין חלקי זה ערערו יוסי ואהוד

שלמה טען בתגובה ,כי המערערים הודו
בהליך הראשון כי הוא בן ממשיך ומונה כדין,
וצודק בית המשפט קמא כי ישנה התיישנות
שאינה מאפשרת דיון מחודש בנושא הבן
הממשיך .בנוסף ,צדק בית המשפט שקבע,
כי בהליך משנת  2007נדונו עיקרי הדברים
ואין לשוב ולדון בהם .כמו כן טען שלמה ,כי
בית המשפט צדק כאשר קבע שאמנם מכסת
הביצים נפרדת היא מהמשק ,אבל אם העברי

בית המשפט :יש לראות בתביעה הנוגעת למינוי בן
ממשיך כ'תביעה במקרקעין' .זאת ,מכיוון שמדובר בזכות
'חפצית' בקרקע ,ואשר תביעה לגביה קשורה למצב
הזכויות הקנייניות בקרקע או בחזקה עליה
לבית המשפט המחוזי.
המערערים טענו ,בין השאר ,כי פסק הדין
משנ ת  2007עסק במכסת הביצים בלבד ,וב�ע
לי דין נוספים – כגון :רשות מקרקעי ישראל
והסוכנות היהודית  -נוספו להליך .עוד טענו
המערערים ,כי רצונם האמיתי של ההורים היה
לחלק את המשק או את שוויו בין כלל האחים,
כפי שעולה מצוואות שונות שהוצגו.
לבסוף נטען ,כי בית המשפט מתעלם בפסיי
קת בית המשפט העליון ,לפיה מכסת הביצים
היא נכס נפרד מהמשק.

תה פוגעת בהסכם הבן הממשיך אין להעבירה
ללא הסכמתו.
בית המשפט המחוזי בחיפה הכריע ופסק ,כי
יש לדחות את הערעור.
שופט בית המשפט המחוזי בחיפה ,השופט
ג'יויסי ,העיר כי יש לראות בתביעה הנו�ג
עת למינוי בן ממשיך כ'תביעה במקרקעין'.
זאת ,מכיוון שמדובר בזכות 'חפצית' בקרקע,
ואשר תביעה לגביה קשורה למצב הזכויות
הקנייניות בקרקע או בחזקה עליה .משמעות
הדבר היא ,כי מועד ההתיישנות הינו  15שנים

במקרקעין שאינם מוסדרים- ,ו 25-שנים ב�מ
קרקעין מוסדרים ,במקום  7שנים במקרים של
התיישנות שאינה במקרקעין .יש לציין ,כי
שני השופטים האחרים בהרכב השאירו קביעה
זו ב'-צריך עיון' ,שכן בין כך ובין כך תביעתם
של המערערים התיישנה.
כך או כך ,קובע בית המשפט ,בענייננו חלה
התיישנות ,שכן זו מתחילה כבר בשנת ,1982
ולא בפטירת האם כאשר 'משתכלל' מינוי הבן
הממשיך .לכן ,חלף פרק הזמן המאפשר תביעה
משפטית בנדון.
בנוסף ,קבע בית המשפט המחוזי ,כי פסק
הדין משנ ת  2007התייחס לעניין מכסת הב�י
צים כחלק בלתי נפרד מהתחייבותה של האם
כלפי שלמה כבן ממשיך.
בהתאם ,דחה בית המשפט המחוזי את העי
רעור ,וחייב את המערערים בתשלום הוצאות
ושכר טרחת עורך דינו של המשיב ,שלמה.
בסופו של יום ,חשוב להדגיש שני דברים
מרכזיים .האחד ,סיווג נושא הבן הממשיך
כ'זכות במקרקעין' לעניין ההתיישנות ,מאי
ריך את המועד האפשרי לתביעות בנושא,
ומאידך יכול לחזק את המבקשים לדחות תביי
עות כאלו .השני ,על אף שהלכה היא שהזכות
למכסת ביצים היא זכות נפרדת מהמשק ,הרי
שבמקרים מסוימים ייתכן שבית המשפט יכי
רוך את הדברים זה בזה.
* (עמ"ש (חי') )60154-01-18
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"מסע מוסיקלי"

בקטנה

היכונו לתערוכתה של האמנית
הילה גד הוד טל ,בגלריית בית
תנועת המושבים

עמוס דה וינטר

בתערוכה "מסע  -מוסיקלי" שתפתח ב 29-בינואר בבית
תנועת המושבים ,יוצגו כ 10-יצירות בגדלים שונים
של האמנית הילה גד הוד טל ,בהם היא עוסקת בשתי
אהבות הגדולות של חייה אמנות ומוסיקה כאחד.
דמיינו לעצמכם שאתם נכנסים לחלל תערוכה מקבו
לים אוזניות בכניסה וברגע שנכנסים לתוכו כל יצירה
מספרת את הסיפור של השיר שאתם מאזינים לו דרך
האוזניות .כל יצירה מעבירה לכם תחושות ורגשות
שנובעים משיר הנשמע דרך האוזניות .ליד כל יצירה
ישנו , QRשדרך אפליקציה מכניס אתכם לשיר שממנו
נובעת היצירה .המסע הינו אישי ,כל יצירת מוסיקה
מפנה אותך לזיכרון או אפילו לטעימה של פעם ראשונה
בז'אנר זה או אחר.

הסטודנטים ,זוכי המלגות וראשי "מושבי הנגב"

 125מלגות
ארגון מושבי הנגב ,המאגד  47מושבים מאזור לכיש ועד
הערבה ,העניק השבוע ,כבכול שנה 125 ,מלגות לסטודנטים
ממושבי הדרום ,מאזור לכיש ועד הערבה .הטקס התקיים
במתחם קק"ל בהשתתפות יו"ר הארגון ,רחמים יונה ,יו״ר
עמותת השכלה וחינוך במושבי הנגב ,יו"ר ארגון מגדלי
הירקות וסגן ראש מועצת אשכול ,מאיר יפרח ,חברי הנהלת
הארגון ובהשתתפות ראש המועצה האזורית מרחבים ויו״ר
מרכז המועצות האזוריות שי חג׳ג׳.
יו"ר ארגון 'מושבי הנגב ' רחמים יונה ,ממושב אשבול ,ש�ה
קים את קרן המלגות לפני  11שנים ,אמר" :הקמנו את הקרן
כדי לעודד את ההשכלה בקרב בני המושבים .חשוב לנו
שהבנים והבנות שלנו ירכשו השכלה גבוהה ויחזרו הביתה,
למושב".
השנה הוענקו מלגות ל 3-סטודנטים מכל מושב ,בסכום
של  .₪ 2,500את הסטודנטים בחרו וועדי המושבים" .בשנה
הראשונה הוענקו  2מלגות לכל מושב בסכום של .₪ 1,500
בכל שנה הסכום גדל ובכוונתנו לפנות לתורמים ולגופים
נוספים ,כדי להגדיל את הקרן ",ציין יונה.
ההתרסקות בתא הטייס ,דרך בית החולים ,הפציעה ,השיקום
וההתמודדות ועד למדליית הזהב האולימפית.

איחוד הצלה
השבוע נפת ח קורס חובשים של איחוד הצלה באולם הספ�ו
רט במבועים שבמועצה אזורית מרחבים .משתתפי הקורס

יצטרפו למערך המתנדבים של איחוד הצלה הפרוסים בכל
הארץ.
איחוד הצלה ,למי שלא מכיר ,עוסקים בהצלת חיים .מתנדבי
הארגון פרוסים בכל הארץ ,ומקבלים קריאות לפי מיקומם
וקירבתם לאירוע ומעניקים טיפול רפואי ראשוני מציל חיים.
המועצה סיכמה עם הארגון על שיתופי פעולה ,שכולל פתיו
חת קורס חובשים ונהגי אמבולנס לתושבי מרחבים .קורס
החובשים בהיקף של  180שעות ,פעמיים בשבוע במשך 7-8
חודשים .המשתתפים מתחייבים לענות לקריאות להצלת
חיים ,ללמידה ,התנסות והתנדבות בהמשך.
ראש המועצה שי חג'ג' ,אמר" :כמעט מכל מושב יש נציג
בקורס .יש לזה משמעות אדירה ,באזור שבו מרחקי הנסיעה
ארוכים ,שיהיה מענה טיפולי ראשוני מיידי .אני מבקש
להודות לאיחוד הצלה ותודה גדולה לכל המתנדבים החדו
שים .מחמם את הלב .אני שמח וגאה בנכונות הקהילה שלנו
לתת .להתנדב ולסייע בכל קריאה .זה מה שבונה את החוסן
שלנו וזה מה שיוצר קהילה חזקה".
יישר כוח למוטי טהרני על המאמץ ,לאריאל בן דוד שייצג
את הנהלת הארגון בכבוד רב ,לאגף מתנדבים בניצוחו של
לייזר היימן על האמון והתמיכה ,לאגף הדרכה בניצוחה של
נעה זהר ,וליוסי דביר על ההובלה והליווי.

שבוע הפרויקטים
המועצה האזורית באר טוביה ערכה בשבוע שעבר ,החל מיום
ראשון ,את "שבוע הפרויקטים" בתיכון באר טוביה ,שבוע של
למידה מסוג אחר .למידה חווייתית באמצעות סיורים ,הרו

בהשראת תמוז "מה שיותר עמוק יותר כחול" – ציור של הילה גד
הוד טל

"הפרויקט נוצר מתוך אהבה ותשוקה לאומנות ומוסיו
קה כאחד .חיברתי שתי אהבות של חיי שמלוות אותי
מילדות ויצרתי דואט אמונתי שאני רק הכלי שמעביר
את המסר לתוך היצירה .הבחירה של המתבונן לקחת
אותה למחוזות שהוא חפץ להגיע .העבודה נעשתה
קודם בבחירת השיר או היצירה המוסיקלית .חלק אני
מחוברת מאוד חלק בכלל לא .חשוב לי לתת את התחוו
שות והרגשות שעוברים בי דרך צבע לפעמים גם חומר
על הקנבס בצבעי אקריל .הציור נעשה בצורה אינו
טואיטיבית .רובם נעשו ללא מחשבה מראש אלא תוך
כדי שמיעה .השיר נשמע באופן מחזורי עד שמסתיים
הציור.יכול לקחת בין יומיים לשבוע ",דבריה של הילה.
הילה גד הוד לטל ( )1974גדלה ברמת גן .הגיעה למ�ו
שב בית חרות בעקבות האהבה ,נשואה לערן ,אם ל3-
ילדים .הילה למדה בשנקר עיצוב טקסטיל ופנים .במסו
גרת זו למדה גם אמנות ומוסיקה זו אהבה גדולה שלה.
אוצר התערוכה :יהודה אלטמן .הפתיחה ביום שלישי,
 29.1.20199בשעה  18:00עד  20:00בבית תנועת המו�ש
בים.
צאות ,סרטים וסדנאות ,למידה עצמית ופתרון בעיות ()PBL
למידה יצירתית ועוד.
מהמועצה נמסר כי זוהי בגדר סנונית המבשרת את האביב,
השאיפה הנה להעביר חלק ניכר מההוראה
והלמידה ,ללמידה עצמית מתוך הינע פנימי המאפשרת ביו
טוי עצמי יצירתי של התלמידים .אלא שלא ניתן לבצע זאת
בכל תכנית הלימודים ,יש עדיין צורך גם בלמידה מובנית
לקראת הצלחה ביעדים מוגדרים ,לפיכך אנו מקדישים לכך
שבוע ,שגם הוא מובנה ביותר ,אבל באופן שונה ,ושאמור
לייצר התלהבות והנאה.

ט"ו בדבש

קורס חובשים במועצה מרחבים
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לקראת חג האילנות ,מזמינה מועצת הדבש את הקהל הרחב
לביקור במכוורות ברחבי הארץ ,לטעום דבש ,ללמוד על
תרומתה של דבורת הדבש לתהליך ההאבקה של העצים
ולטעת עצים צופניים למען שמירה על חיי הדבורים.
במהלך החג ייערכו פעילויות לכל המשפחה במכוורות
ברחבי הארץ ,יתקיימו נטיעות של שתילים צופניים ,הסברים
על הקשר בין הדבורים לעצים וחשיבות קיומן של הדבורים

17 |

24.1.2019

בקטנה
עמוס דה וינטר
לטבע .לקראת ט"ו בשבט יצא לפעול פרויקט משותף של
מועצת הדבש והקרן הקיימת לישראל ,לתגבור הנטיעות
הצופניות  -עצים ושיחים עם צוף ,למען שמיהרה על ענף ה�ד
בורים .כמו כן ,יוזמים מועצת הדבש והדבוראים פרויקטים
רחבי היקף לנטיעות צופניות באזור מגוריהם של הדבוראים.
זאב מידן ,מנכ"ל מועצת הדבש" :דווקא בשנה קריטית זו
לענף החקלאות בארץ ,בה החקלאים והדבוראים התמודדו
עם שינויי מזג אוויר קיצוניים והצתות בעוטף עזה ,שכילו
שטחי חקלאות וכוורות ,אנו מזמינים את הקהל הרחב לבקר
במכוורות ,לעודד נטיעות צופניות ,לקחת חלק בנטיעות
עצמן וליהנות מפעילות חינוכית ומעשירה לכל המשפחה".

תיירות בבוסתן הגליל
מתחם תיירות חדשב בבוסתן הגליל שבגליל המערבי .הת�כ
נית שאושרה להפקדה כוללת מלון ,מתחם אזורי לספורט
ולנופש ,ושטח ציבורי פתוח ,בצמוד לגן הבהאי ,עם נגישות
מידית לקו המטרונית שיחבר את דרום חיפה עם נהריה.
מתחם בוסתן הגליל ממוקם מצפון לעכו ונמצא בין בוסתן
הגליל ממערב ,וכביש  4ממזרח .ייחודה של התכנית שהינה
משלבת מלון בן  220חדרים ברמה תיירותית גבוהה ,עם
פיתוח שטחי ציבור לטובת מבקריו הרבים של הגן הבהאי.
המלון יציע מרכז כנסים ואירוח ,ויהיה מוקד נוח ליציאת
לטיולים באזור כולו.
התכנית מציעה שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים שיו
שתלבו בתכנית "חזית הים" המקודמת לגליל המערבי ,כך
שאורחי המלון יוכלו ליהנות מהליכה רציפה ממתחם המלון
ולאורך החוף .המלון סמוך גם לעכו ותהיה ממנו גישה נוחה
לאתרי התיירות והמסעדות שיש לעיר להציע .התכנית
מציעה מבנים לפעילות ספורט ,שיהיו לרווחת תושבי האזור
וישמשו גם את באי מתחם המלונאות .המרכז יכלול בריכות
שחיה פתוחות וכן את כל השירותים הנלווים ,כגון :מלתחות,
חדרי חוגים ,משרדים ,חדרי מכונות ,מזנון ,מסעדה וחנות
לצרכי ספורט ובריאות.
היזמים הם אגודה שיתופית בוסתן הגליל והמועצה האזורית
מטה אשר בתמיכת משרד התיירות.
מתכנן :דני רז.

אמץ שיטה
בפרויקט קהילתי ייחודי "אמץ שיטה" ניטעו מעל  4000עצי

שקד מצוי  -עץ צופני (צילום :סימה קגן)

שיטה שהונבטו לשתילים באדמת הערבה משנת  ,2009בה
נשתל העץ הראשון ועד שנת  .2018פרויקט "אמץ שיטה"
מתבצע בהובלת קק"ל ,מועצה אזורית ערבה תיכונה ,רשות
ניקוז ערבה ,היחידה הסביבתית ,מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
ובי"ס שדה חצבה.
עצי השיטה מהווים מארג מזון שבתוכו משתבצים בעלי
חיים רבים ובמקביל ,עצי השיטה מעניקים לבעלי החיים
ולמטיילים צל בערבה .בשנים האחרונות התמעטה כמות
השיטה באזור הדרומי בשל שינויי אקלים ,סלילת כבישים,
מחסור גשמים ,שאיבת יתר של מי תהום ועוד .הפרויקט
הקהילתי "אמץ שיטה" בא להחזיר את עצי השיטה לנופי
הערבה ,לצד התושבים.
זרעי עצי שיטה סלילנית ושיטה סוככנית ,מונבטםים במ�ש
תלת קק"ל שבגילת .השתילים ניטעים גם בשולי חלקות
חקלאיות ובמקומות פנויים אחרים .ילדי בי"ס "שיטים"
שבערבה לוקחים חלק בנטיעת העצים ובעריכת מחקרים
על נושאים כגון משטרי השקיה ובדיקת איכות מים וקרקע
מיטביים לנטיעת שיטים.
הפרויקט יוצג על ידי התלמידים בתערוכה החקלאית במו"פ
(מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית ,תחנת "יאיר" בחצו
בה 30-31 ,בינואר  .2019הכניסה חופשית!

 177מלגות
כמדי שנה ,מעניקה המועצה האזורית עמק יזרעאל
מלגות לסטודנטים בטקס חגיגי במעמד ראש המועצה,
אייל ברצר 177 .מלגות הוענקו לסטודנטים תושבי המו�ע
צה 140 ,מלגות עידוד בסך  30 ,₪ 1,000מלגות מעורבות
חברתית בסך  7 ,₪ 10,000מלגות מעורבות חברתית
בסך .₪ 4,000

בטקס הענקת המילגות בעמק יזרעאל (צילום :מתן מנור)

"להיות סטודנט זה לצאת לדרך חדשה ,מרגשת
ומשמחת ,אבל גם מאתגרת ,בדיוק בשביל זה המועצה
בוחרת להעניק מלגות עידוד לסטודנטים תושבי המוו
עצה הלומדים לתואר הנדסאים ותואר ראשון ומלגות
מעורבות חברתית לסטודנטים תושבי המועצה ",אמר
בצר בפתיחת טקס המלגות .בצר ,בירך את הסטודנטים
ואמר כי" :תקציב המלגות בשנה זו הינו  509אלף ,₪
מתוכו כ 320-אלף  ₪כספי מועצה .מורן ניר ,מחלקת
צעירים ומלגות במועצה" :המועצה רואה חשיבות רבה
בהשתלבותם של סטודנטים במלגות מעורבות חברתית,
שהם מתנה גדולה לכל אזרח הן מהנתינה והן הקבלה".
ליאת ויסבוך ,מנכ"לית עמותת אופק לתעסוקה ,הציגה
בפני הסטודנטים את מעברים בעמק ,מרכז אזורי
לפיתוח כלכלי-תעסוקתי ,שירותיו מיועדים לתושבי
המועצות האזוריות עמק יזרעאל ,מגידו ,זבולון ועמק
המעיינות.
במסגרת הטקס הקשיבו הסטודנטים להרצאתו של
נעם גרשוני על כוח רצון ומוטיבציה ,התהליך הארוך
שעבר מרגע ההתרסקות בתא הטייס ,דרך בית החולים,
הפציעה ,השיקום וההתמודדות ועד למדליית הזהב
האולימפית.
פרויקט "אמץ שיטה" בערבה התיכונה
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דע את
הדלעת

משק אלגבי ,במושב חצב ,המתמחה בגידול חמישה זני דלועים שונים ,משתרע על שטח של 250
דונם ומניב  2,000טון דלועים בשנה  #שניים מבני הדור הרביעי ,שני האחים ,ברק ומור אלגבי,
בחרו אחרי השירות הצבאי להמשיך בחקלאות ולהוביל קדימה את המשק ,המגדל גם כרובית
וברוקולי על שטח של  1000דונם  #סיפור משפחתי מיוחד

י

חני סולומון

ש מושבים שאתה נכנס ונוי
סע בכביש המקומי ,ותראה
שלטים של שם משפחה זהה.
שניים ,מקסימום שלושה .אך
במושב חצב ,לא תאמינו ,נוסעים
ברחוב המייסדים ונתקלים בשיי
שה משקים אחד אחר השני ,כולם
שייכים לאותה משפחה מורחבת!
אמנם לא כולם בשם אלגבי ,אלא
גם בשם משפחתה של הסבתא רבא,
מרים מכלוף ז"ל ,אחיה ואחיותיה -
משפחות :מכלוף ,כחלון וימין ושאר
המשקים מפוזרים במושב ,שבסך
הכל מונים כ 30-משקים מתוך 112
בעלי הנחלה במושב!

ארבעה דורות
בתחילה כל המשקים היו פעילים
בענפי חקלאות המקובלים במשק
המעורב של שנות ה .'50-בשנים
האחרונות חלק ממשקי המשפחה לא
פעילים ,אך אדמותיהם מוחכרות
לגידולים שונים .מכל החקלאים
במושב נותרו רק כעשרים משקים

המתפרנסים מחקלאות 15 :מגדלי
ירקות ו 5-מגדלי הודים וכבשים.
שמעון אלגיבי ( ,)57מנהל כ�ש
לושים שנים את המשק החקלאי,
מאז סיום שירותו הצבאי .שמעון
מציג את שושלת המשפחה העניי
פה" :זהו סיפור של משפחה שמקוי
רה בטריפולי בלוב ,שהייתה רחוקה
מחקלאות .אב המשפחה  ,רבי ש�מ
עון אלגבי ,היה רב ומוהל בקהילה.
הוא ורעייתו ,מרים מכלוף ,שעבדה
כתופרת ,הקימו משפחה וילדו שני
ילדים :בן בשם בכור ובת מרגלית.
הבן  ,בכור אלגבי ז"ל ,הוא אבי ש�נ
פטר לפני כמה חודשים ,בגיל 85
שנה.
"אבי ,בכור אלגבי ז"ל ,זכה לאי
ריכות ימים ,וזאת בניגוד מוחלט
לסבי שנפטר בטריפולי ,בהיותו בן
 25בלבד והותיר את סבתי מרים,
אלמנה צעירה עם שני ילדים קטי
נים יתומים מאב .למרות הקשיים,
סבתי לא ויתרה על החלום לעלות
לארץ ישראל ולגדל בה את ילדיה.
משפחתה ,משפחת מכלוף ,אחיה
ואחיותיה עלו ארצה בשנת .1949
"בתחילה הגיעה סבתי ומשפחי

תה למעברה בבנימינה .שם ,באותם
ימים של ראשית המדינה הצעירה,
שמעו שמתארגנת קבוצת עולים
חדשים יוצאי לוב ,להקים מושב.
כך הגיעה המשפחה בשנת 1949
לחצב ,באמצעות הסוכנות .באותם
ימים נקרא המושב 'מסמיה החדשה'
והשתרע על פני  5,500דונם של
אדמות מסמיה ,כאשר לכל מתיישב
ניתנו  30דונם .סבתי מרים ,אחיה
ואחיותיה ,קיבלו שישה משקים אחד
ליד השני בכניסה למושב (כיום
'רחוב המייסדים') .במשך השנים
נבנו במשקים לולים ,רפתות וגידוי
לי ירקות .עד היום חלק מהחקלאים
במושב ממשיכים לגדל ירקות.
"אבי בכור היה ב ן  13שנים כ�ש
עלה לארץ .סבתי מרים ז"ל עבדה
במשק ,גידלה את שני ילדיה במי
סירות ולמרות שהייתה צעירה ,לא
נישאה בשנית עד יום פטירתה.
אחיה ואחיותיה עזרו לה ,אך מתוקף
הנסיבות ילדיה התבגרו טרם זמנם
ולקחו אחריות על גורל המשפחה.
"השנים עברו ואבי נישא בשידוך
לאמי ,מרגלית ,העירונית מנתניה.
למרבה הפלא ,דווקא אמי הייתה

החקלאית של המשפחה ועבדה בגיי
דולים לצד גידול שמונת ילדיהם.
אבי בכור החליט שהוא רוצה להיות
ספר גברים ומשנ ת  1953ניהל מ�ס
פרה בדמי מפתח בגדרה וסיפר את
לקוחותיו עד הגיעו לגיל שמונים.
"למספרה היו מגיעים לקוחות
מגדרה וממושבי גדרות והסביבה.
אבי היה ספר סופר מקצוען ,אף
שמעולם לא למד ספרות באופן
רשמי ומסודר .אימא מרגלית ניהלה
ועבדה במשק בחורף הקר ובקיץ
החם ,ללא כל הנחות .זה היה דור
מיוחד ואנחנו ,בני המשפחה ,מאד
מעריכים את חריצותה ועד היום
מודים לה ומברכים אותה לאריכות
ימים בבריאות ועל כך שהיא משמי
שת לכולנו במשך כל השנים כמודל
לחיקוי ולהערצה".
למרות כל זאת ,דווקא אביו של
שמעון ,בכור ,רצה שילדיו יעסי
קו בתחומים אחרים ולא בחקלאות,
מאחר והחקלאות ,לדעתו ,אינה מקי
צוע המביא פרנסה בטוחה למשפחה
 עבודה קשה ותובענית ולא תמידמתגמלת .הוא היה אומר שרוב לקוי
חותיו במספרה בגדרה היו אשכנזים,

ברק אלגבי" :כילדים
רבים במושב היינו
רגילים לעזור
בעבודות המשק
הנדרשות לפי
העונה .גדלנו במשך
השנים למציאות
של עבודה במשק
 וזה מה שהביאאותי ואחי מור
לבחור להמשיך
לעבוד בחקלאות.
זאת אהבה מיוחדת
לאדמה ,היא
זורמת לנו בדם ולא
כקלישאה"
הדלועים של משק אלגבי באיחסון (צילום :חני סולומון)

| 20

24.1.2019

מהם למד שילדים בבגרותם חייבים
ללכת ללמוד מקצוע טוב לפרנסה.
שלושה מהבנים נשארו להתגורר
במושב ,אך רק שמעון ,הבן הבכור,
עוסק בחקלאות .הבנות התחתנו
והלכו אחר בעליהן מחוץ למושב.
חלק מהבנים אכן למדו :אחד ,מהי
נדס מכונות ,השני ,אחיו התאום של
שמעון ,מנהל תחנות דלק ובן נוסף
ממשיך את מספרת אביו בגדרה,
שכבר מזמן הפכה למותג.
שמעון אלגבי" :אני ,כבן הבכור,
הרגשתי אחריות לגבי המשך המשק.
לאחר שירותי הצבאי החלטתי ,למי
רות דעתו של אבי ,שאמשיך בחקי
לאות .אהבתי את התחום ,כל חיינו
עבדנו ועזרנו לאמא .ההרגל לקום
בבוקר לעבודות החקלאות כבר זרם
בדמי והתעקשתי על דרכי בחיים
במשק חקלאי.
"לאורך השנים היו כמה חתונות
בין בני ובנות המושב ,שהתחתי
נו והקימו משפחות .נישאתי לבת
המושב ,מלי בן דוד .קניתי משק
במושב ,המשפחה התרחבה והבאנו
שלושה ילדים :ברק ( ,)30מור ()26
והבת הצעירה שיר ( .)23אשתי מלי

ברק אלגבי עם שתילי הדלעת אחרי חנטה (צילום:

הבנים בוחרים
בחקלאות
ברק אלגבי (" :)30לאחר שחרורי
מהצבא ,ניסיתי עבודות שונות מחוץ
למושב ולחקלאות ,אך משהו בהן לא
משך אותי .זה לא כמו להתעורר מוי
קדם בבוקר ולצאת לשטחים ,לראות
ולנשום את היבול צומח ,גדל ,פורח
ועושה פירות לקטיף .אין כמו החי
וויה הזו ומי שלא התנסה בה ,לא
יבין זאת.
"נכון ,חקלאות זאת עבודה קשה,
תלוי בעונה ויש בה גם הימור גדול:
האם הגידול יצליח? האם הגידול
יהיה רווחי? במקביל ,יש בעבודה
החקלאית המון מחדוות היצירה,
מלהיות חלק חשוב ושותף במשהו
גדול יותר .היה ברור לי שאי אפשר
להשאיר את אבא לבד במשק ,במשק
שאותו הקים ופיתח ,מתוך מחשי
בה שעם כניסת הבן ,המשק יעבור
ארגון מחדש ,ויתאים עצמו לזמן,
באמצעות שכלולי הטכנולוגיות,
לטובת המשק ולהקלה על יעילות
חלק מהעבודות המתבקשות.
"כילדים רבים במושב ,אחרי בית

 :חני סולומון)

(צילום באדיבות המשפחה

( )52עבדה במשק ככל שהתבקש,
ובמיוחד בנושא ההזמנות  -סידור
ואריזת התוצרת .התמחיתי במיוחד
במשק ירקות ,אך אין ספק כי מאז
ששני בניי נכנסו לסייע ,המשק עבר
קידמה והתייעלות".

סב המשפחה ,בכור אלגבי ז"ל
הספר ,היינו רגילים לעזור בעבודות
המשק הנדרשות לפי העונה .במשך
השנים גדלנו למציאות של עבודה
במשק  -וזה מה שהביא אותי ואת
אחי מור לבחור להמשיך לעבוד בחי
קלאות .זאת אהבה מיוחדת לאדמה,
היא זורמת לנו בדם ולא כקלישאה.
אבא לא עודד אותנו לבחור לעבוד
במשק ,אך זאת נחלת העבר והיום
אנחנו כבר בחקלאות ,זו עובדה
בשטח .נרתמנו במלוא המרץ לעבוי
דה במשק והבאנו רוח חדשה צעירה
ורעננה .לפני כשנה וחצי התחתנתי
ע ם קלי .אפילו צילומי החתונה ב�מ
סגרת צילומי החוץ ,צולמו בחלקת
הדלועים* הבשלים  -חיים ונושמים
דלועים.
"קיבלתי בירושה את משק סבי
בכור אלגבי ז"ל .התכנון היה שעל
המשק נבנה בית חדש ונקים משי
פחה יפה .אחד השכלולים הטכנוי
לוגיים שמסייעים לנו זו מערכת
 GPSממוחשבת ,המורכבת על
הטרקטורון של אבי שמעון .זהו שיי
מוש בחקלאות מדייקת המשתמשת
בטכנולוגיות מתקדמות ומסייעת
בשתילת הירקות בפסים ישרים .מה
שמיוחד במערכת זה שיש לה זיכרון
מופלא על החלקות ונתוניהם .הגיי
דולים משתרעים על שטחים רבים
וגדולים ולא כולם מרוכזים בחצב.

מור אלגבי" :הייחוד
שלנו הוא שאנו
מצליחים לשווק
דלועים לאורך כל
חודשי השנה .מאחר
שחברנו למגדלים
בעין יהב הדרומית,
אנו יכולים לגדל
דלועים בתקופות
שמזג האוויר במרכז
הארץ לא מאפשר
לגדלן ולקטפן"

משק אלגבי  -האב שמעון עם בניו ברק ומור מחצב (צילום :חני סולומון)
לכן זוהי הקלה גדולה לעבוד עם כרובית ,דלעת וברוקולי בשטחים
השירות שהמערכת נותנת .בנוסף פתוחים ובבתי רשת ,בהתאם לעונת
יש לנו כעשרים פועלים תאילנדים השנה .המשק מתמחה בגידול דלוי
וכן ,סטודנטים לחקלאות מאפריקה עים מובחרים ,ממספר סוגים :דלעת
שעובדים במשק".
טריפולי ,דלעת נאפולי ,דלעת
מור אלגבי " :עוד מילדות ,ת�פ פרובאנס ,דלעת אמורו היפנית ודי
קידי היה לנהוג בטרקטור לעיבודים לעת ערמונים.
השונים .כילד צעיר קסם לי לנהוג
"הכל נעשה בתכנון מוקפד ומי
על הטרקטור כבוגר .העבודה במשק קצועי :החל מחלוקת הזנים לפי
שאבה אותנו ,גידול רודף גידול ,החלקות ,משך תקופת הגידול ועד
כל גידול עם העיבודים המיוחדים למיקומו .התוצרת שלנו משווקות
ומותאמים .זאת עבודה עם אחריות ,לאורך כל חודשי השנה ,באריזות
אתגר ונשמה ,כי במידה ואתה לא מוכנות לצרכן לרשתות השיווק
אוהב את העבודה הזאת ,אינך יכול הגדולות' :ביכורי שדה' 'יוחננוף'
לעבוד ולהצליח .בינתיים אני רווק ו'אושר עד' .רכשנו מכונת אריזה
צעיר ,גר עם ההורים אך מחובר המקלה מאד על העבודה .יבול הדי
לחצב ובבוא היום אקים במושב את לעת נע סביב  2,000טון בשנה.
ביתי ומשפחתי".
"הייחוד שלנו הוא שאנו מצליחים
לשווק דלועים לאורך כל חודשי
השנה .מאחר שחברנו למגדלים בעין
יהב הדרומית ,אנו יכולים לגדל
מה אתם מגדלים?
דלועים בתקופות שמזג האוויר במי
מור אלגיבי" :אנחנו משק משפ�ח רכז הארץ לא מאפשר לגדלן ולקי
תי ,שפעיל כבר שנים רבות ומעבי טפן .גידול הדלועים תופש רק רבע
דים בו כ 1000-דונם ירקות ,בעיקר :מכלל הגידולים".

דלועים כל השנה

הגידול העיקרי של משק אלגי
בי הן הכרוביות ,התופשות כ65%-
מהגידולים ,המשווקים כ 3,000-טון
בשנה .גידול הברוקולי מהווה רק
עשרה אחוזים מהגידולים ומניב 500
טון בשנה.

חלוקת התפקידים במשק?
ברק אלגב י " יש לציין שאנו ע�ו
בדים יפה בשיתוף פעולה עם אבינו
שמעון ,כל אחד ותפקידיו ,ובמידה
וצריך סיוע ותגבור ,ברור שכולם
נרתמים לעזור .אבא אחראי בעיקר
על פתיחות המים וניהול הכספים.
אחי מור אחראי על כל העיבודים
עם הטרקטור ומבצע עבודות חריש,
תיחוח ,מעגלה עד הכנת מצע מושי
לם למכונת השתילה שלנו  -מכוי
נת ייחודית לשתילת כרובית .ואני
אחראי על ניהול העבודה בשטח
והריסוסים .במהלך השנים התמקצי
ענו בגידול דלעת טריפולי ,הנפוצה
והמוכרת ושמירתה באחסון ממושך.
כמו כן ,אנחנו מגדלים דלעת נאפוי
לי הן באזור חצב והן בערבה ,בכדי

הבנים ברק ומור אלגבי ממושב חצב (צילום :חני סולומון)
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דע את
הדלעת
סטייק דלעת

לפני כחודש התארחו האחים אלגבי בטלוויזיה ,בתכניתו של השף
עומר מילר ,בה סיפרו על המשק ,הגידולים והכינו עם עומר סטייק
דלעת.
הסתקרנתם? אז הנה המתכון:

הוראות הכנה:
פורסים פרוסות דלעת מזן נאפולי ומשרים את הפרוסות בתבלינים:
צ'ילי פלפל שחור ומלח .אחר כך צולים את הפרוסות בתנור ,ממש כמו
סטייק .פשוט וטעים!

סוגי דלועים:
דלעת טריפוילי :זהו זן נפוץ ונדרש במיוחד .צורתה יותר פחוסה ו�ע
שויה להגיע למשקל מ 9-ק"ג עד ל 50-ק"ג ואף יותר .צבע קליפתה
בין צהוב לכתום ובפנים צבעה כתום עז במיוחד .ובאמצע נמצאים הגי
רעינים הלבנים .זהו זן אפיל לגידול ,המגיע לגדלים גדולים במיוחד.
דלעת נאפוילי :זן בכיר לגידול בכל העונות .זהו פרי מאורך ,דמוי ג�י
טרה ,שמשקלו כ 60-ק"ג .צבעו החיצוני חום ירוק וצבעו הפנימי כתום
עז.
דלעת פורבאנס :זן בכיר הגדל בכל העונות ,שמשקלו כ 20-ק"ג.
הפרי נראה כמו עוגה עגולה פחוסה עם חריצים כסימון לפרוסות .צבעה
החיצוני של דלעת פרובנס הוא כתום וצבען הפנימי כתום עז.
דלעת אמורו יפנית :זן בכיר שצבעו כתום עז ולו חלל גרעינים קטן
יחסית .משקלה של דלעת אמורו היפנית קטן  -בסביבות קילו ומרקמו
עדין ביותר.

דלועים מסוגים שונים (צילום)Californiacondor :

לקבל רצף אספקה כל השנה לרשי
תות השיווק".

מה הן הבעיות הקיימות בגידול
דלועים?
שמעון" :בעבר גידול הדלעת היה
נחשב לגידול קל יחסית ,אך בשנים
האחרונות המצב השתנה והתעוררו
בעיות מכיוונים שונים .לדוגמא,
כבר כחודש שמחירי הדלעת גבוהים
במיוחד .הצרכנים לא מודעים מה
בדיוק קרה? ואיך קפץ המחיר ואפילו
הכפיל עצמו עד ל 15-שקל לקילו".
להסבר מצטרף הבן ברק ומנמק:
"זה התחיל מנזקי הברד שפגע בדי
לועים בשטח הפתוח .בעיה נוספת
הייתה כניסת וירוס שפגע בהיקף
היבול .ממש בחודש זה ,אנו פותי
חים את רשת הצל לכניסת הדבורים
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להאבקה ,תהליך הכרחי להיווצרות
התוצרת ,כך שפתיחת הרשתות,
אפילו רק בפתח הראשי של בית
הרשת ,חושפת את הגידול כולו
לווירוסים ומזיקים.
"בנוסף ,כאשר שמתקרבים לאי
ביב ,ומזג האוויר מתחיל להתחמם,
שוב מגיעים וירוסים וחרקים כמו:
טריפסים וכנימת עש הטבק .זה מתי
בטא בצימוח חלש ועלים מכווצים
של השתיל הצעיר .ולבסוף ,כתוצאה
מכל הגורמים הללו החנטה לקויה
והפירות יהיו קטנים ולא איכותיים
ובעקבות זאת ,כמויות יבול היו
נמוכות .כאן נכנס גם גורם הביטוח,
שלא מוכן שניקח סיכון ונפתח את
הרשת צל בעונה זו .החקלאות הייתה
כל השנים סוג של הימור ומאז ומי
תמיד זה עומד על כפות המאזניים:

כוורות המוצבות לפני בתי הרשת ,להפריית פרחי הדלעת (צילום :חני סולומון)
שבים שהחקלאים העלו את המחיר
שמעון אלגבי:
ומתעשרים על חשבון הצרכנים,
"אנחנו מאוכזבים
אבל האמת היא שמהלך היבוא נעשה
ע"י הסוחרים ,מטעמי היצע וביקוש.
מאד מכל מי
מישהו צריך לתת את הדעת על החי
שאחראי לגורל
קלאים ואיך לפצות אותם על ההפי
סדים".
החקלאות

והחקלאים.
בעצם ,העידוד הכי
משמעותי שאנו
מקבלים מהמדינה,
זה לא להמשיך
בחקלאות"

סיכון לעומת יבול? המוסדות צריי
כים להבין את מצבנו ,כי הפרנסה
שלנו גם תלויה לעיתים בסיכונים.
"בנוסף ,התעוררה בעיה קשה
בשטחי האחסון המקורים .החורף
העכשווי משופע בגשמים ,לחות
ורטיבות שגרמו לריקבונות בדרי
גות שונות .ברגע שלא מגלים את
תחילת הריקבון בזמן ,הוא מתפשט
ומדביק גם את הדלועים השכנים".
לכן ,מסביר ברק ,צריך לבדוק את
כל אחד מהדלועים כמעט על בסיס
יומי  -וכמובן להימנע מלצופף אותן
אחת לשנייה או אחת על השנייה.
הלחץ על הדלועים לאורך כל שלבי
תהליך האחסון ,הוא אחד הגורי
מים הנוספים להיווצרות ריקבונות.
הלחץ גורם למרקם התאים בדלעת
להימעך ,עובדה המובילה לריקבון
המתפשט ,פוגע ומדביק.
"חשוב לנו לשמור על שם המשק
ועל ההתחייבות לשיווק תוצרת מוי
בחרת ואיכותית .לכן אנו זורקים
ומשמידים את הדלועים הפגועים
ללא רחם .בשנים הקודמות ,עד
לחודש נובמבר ,כלל לא הינו נוגעים
בדלועים .אבל שהשנה כבר בחודש
ספטמבר ,החלו הריקבונות וזאת ,רק
כחודש לאחר התחלת אחסונן.
"לצערנו ,נכונה לנו בשורה קשה
חדשה  -הממשלה אישרה לסוחרים
לייבא דלועים מבלגיה ,איטליה פוי
רטוגל ועוד .מצב זה מקומם ,מאחר
ואין פיצוי לריקבונות בתוצרת ולי
זריקת הדלועים הפגועים .ההפסדים
שלנו לא מעניינים איש ,וכולם חוי

מה דעתך על החקלאות בעתיד?

שמעון אלגבי" :אנחנו מאוכזבים
מאד מכל מי שאחראי לגורל החקי
לאות והחקלאים .בעצם ,העידוד הכי
משמעותי שאנו מקבלים מהמדינה,
זה לא להמשיך בחקלאות .המשפחה
המורחבת שלנו במושב כוללת כשי
לושים משקים ,שהיו בעבר משקים
חקלאיים פעילים ויצרניים .במשך
השנים ,בכל מושב חצב כמו במוי
שבים אחרים ,פנו בעלי המשקים
למקורות פרנסה אחרים .פרט לקי
שיים בעניין אישורי עבודה לפוי
עלים התאילנדים ,ולנושא המים,
הכי כואב שמשרד החקלאות מאשר
יבוא פתוח מארצות מתחרות ביבול.

תורכיה הפכה לסמל של העגבנייה
המיובאת ,אבל זוהי גם מדינת אויב
שלנו  -עד לאן הגענו?
"אולי הציבור פחות יודע שיש
עוד ירקות ופירות מיובאים ,שאי
פילו אין להם סימון מיוחד המראה
שהם אינם תוצרת חקלאי ישראל,
כמו למשל הדלעת ,גידול המופיע
ברשתות השיווק ארוז ובלי תווית.
נדיר היום שבנים ממשיכים בחקי
לאות .אני מאחל לילדיי והצעירים
האחרים שיצליחו ויביאו פרנסה ,אך
אינני רואה עתיד ורוד בחקלאות
הישראלית ,וזאת ,למרות כל הידע,
הפיתוח וההכרה הבינלאומית בתוצי
רתה האיכותית ברחבי העולם .הגיע
הזמן שמשהו ישתנה כאן ויחזיר לחי
קלאים ולחקלאות הישראלית את
כבודה האבוד".
* למרות ההיגיון לומר ברבים
דלעות (בדומה לפקעת/פקעות),
ממליצה האקדמיה לעברית לומר
ברבים דלועים

חתן וכלה בסימן דלעת  -קלי וברק אלגבי ביום חתונתם (צילום באדיבות המשפחה)

פרפקטוליין
שילובי אלומיניום

פרגולות שערים גדרות
סגירת מרפסות דקים ועוד...

מבצע משתלם
ללא ריבית
בכרטיס אשראי
או צ'קים

פשוט ....פרפקטו

מבצע חסר תקדים!

כל סוגי פרגולות האלומיניום רק ב 550-ש״ח למ״ר
קירוי נגד גשם רק ב 70 -ש״ח למ״ר כולל מע״מ
לפרטים052-5440545 053-2290903:
המייל  perfectoline2000@gmail.com :חפשו אותנו בפייסבוק
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בערכאות

עו"ד איתן מימוני

יורשי חבר מושב טוענים שהמושב
מסרב להעניק להם זכויות המגיעות
לבעלי משק חקלאי

בתביעה שהגישו יורשים של חבר מושב מירון שנפטר כנגד המושב ,נטען כי חרף העברת הזכויות
במשק החקלאי של אביהם לאחד מהיורשים ,המושב מסרב לשלם לו כספים המגיעים לבעלי
הנחלות במושב ,בטענה כי לא התקבל לחברות באגודה
התובעים
יורשיו
הינם
של חבר מושב
מירון שנפטר.
לאחר פטירתו
של אביהם ,וכפי
המתחייב מהם בהתאם להוראות חוק
הירושה ,הסכימו היורשים על אחד
מהבנים שימונה כבן ממשיך ויקבל
את הזכויות במשק החקלאי שהיה
שייך לאביהם במושב.
לטענת היורשים ,בהתאם להסי
כמתם ,הם קיבלו מכתב מהאגודה
המודיע להם על החלטת ועד ההנהי
לה של האגודה לאשר את העברת
הזכויות במשק האב ליורש שהוסכם.
עוד לטענתם ,בהתאם להסדר חוי
בות שערכה האגודה לנושים שונים,
חויבו בעלי המשקים להשתתף בכיי
סוי חובותיה של האגודה בסכומים
שונים בהתאם להחלטת מפרק שמוי
נה למושב .בהתאם לכך ,שילמו גם
היורשים סכום ש ל  ,₪ 161,987ל�ד
רישת המפרק .יחד עם זאת ,לאחר
מספור חודשים העבירה האסיפה
הכללית של המושב החלטה ,לפיה
הצטברו עודפי כספים בקופת המוי
שב ועל כן יוחזרו לכל חבר סך של
 ₪ 50,000מהכספים ששילם בגין
החלטת המפרק.
יחד עם זאת ,לטענת התובעים,
המושב לא השיב להם את כספם כפי
שהשיב לייתר בעלי הנחלות ,וכן
מסרב לשלם להם תשלומים נוספים
אותם הוא משלם לשאר בעלי הנחי
לות ,חרף הסכמתו להעברת הזכויות
כאמור .על כן ,הגישו התובעים
את התביעה דנן ,בה תבעו סך של
כ ₪ 80,000-בגין התשלומים ה�מגיעים להם לטענתם מהמושב ,וכן,
בגין עוגמת הנפש שנגרמת להם
מהתנהלותו.
מנגד טוען המושב ,כי התובי
עים אומנם יורשים של מי שהיה
חבר המושב ,אולם הם עצמם אינם
חברי מושב ועל כן לא מגיעות להם
הזכויות של חברי המושב .כן טען
המושב ,כי גם היורש שנבחר כבן
ממשיך ,לא ביצע את המוטל עליו
מול הסוכנות היהודית ורשות מקרי
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מושב מירון  -ייאלץ לשלם
קעי ישראל לצורך השלמת רישומו
כבעל זכויות בנחלה בפועל.
עוד טען המושב ,כי ההחלטה
להעברת הכספים לחברי המושב,
לא נעשתה לצורך השבת הכספים
ששילמו בעלי הנחלות בהוראת
המפרק ,אלא נעשו כחלוקת רווחי
האגודה לחבריה ,וזאת עקב עודפי
כספים שהצטברו בקופת המושב,
שמקורם מגורמים שונים כמו מכיי
רת מניות תנובה שהתבצעה ע"י
המושב.
לטענת המושב ,במועד קבלת
ההחלטה על תשלום הכספים לחברי
המושב ,אביהם של התובעים כבר
לא היה בין החיים ועל כן ,חברותו
במושב פקעה ואין לו כל זכות בחי
לוקת הכספים ומשכך גם ליורשיו.

דיון והכרעה
ראשית התייחס ביהמ"ש לשאלת
חברותו של היורש שהוסכם להעי
ביר אליו את הזכויות במשק האב
במושב .לעניין זה קבע ביהמ"ש,
כי הוראות פקודת האגודות השיי
תופיות קובעות ,שהדרך להתקבל

אומנם משהוסכם
ע"י כלל היורשים על
מינויו כבן ממשיך,
הרי שאותו יורש
עומד בהגדרת בן
ממשיך הקבועה
בתקנות האגודות
השיתופיות ,לפיה
בן ממשיך הינו מי
שמחזיק במשק
חקלאי מכוח ירושה.
אך משלא עשה את
הפעולות הנדרשות
לשם הקבלה לחברות
במושב ,הרי שמדובר
בבן ממשיך שאינו
חבר באגודה
לחברות באגודה שיתופיות מוסדרת
בתקנונה .בהתאם לאמור ,היה על

להגיש בקשה
אותו יורש
ולהתקבל לחברות בהתאם להוראות
המוסדרות בתקנון האגודה ,ומשלא
עשה כן ,לא ניתן לראות בו כחבר
המושב והוא אינו זכאי לקבל זכויות
המגיעות לחברי המושב.
ביהמ"ש המשיך לדון בשאלה :האם
יש לראות באותו יורש בן ממשיך.
לעניין זה קבע ביהמ"ש ,כי אומנם
משהוסכם על ידי כלל היורשים על
מינויו כבן ממשיך ,הרי שאותו יורש
עומד בהגדרת בן ממשיך הקבועה
בתקנות האגודות השיתופיות ,לפיה
בן ממשיך הינו מי שמחזיק במשק
חקלאי מכוח ירושה .אך משלא עשה
את הפעולות הנדרשות לשם הקי
בלה לחברות במושב ,הרי שמדובר
בבן ממשיך אשר אינו חבר באגודה.
משכך ,אין הוא זכאי לקבל זכויות
המגיעות לחברי המושב כאמור.
משביסס את קביעותיו אלה ,עבר
ביהמ"ש לדון בשאלת זכויותיו של
היורש במשק החקלאי של האב.
לצורך כך ,סקר ביהמ"ש את הדין
הנוגע להורשה של משק חקלאי.
כאשר מדובר בהורשה בדרך של בן
ממשיך ,הרי שמכיוון ולבעל המשק

החקלאי מוקנות זכויות של בר
רשות בלבד ,מכוח חוזה המשבצת
שנחתם בין המושב לבין הגורמים
המיישבים ,הרי שזכויות אלו אינן
זכויות בעלות והן ניתנות להעברה
בהתאם להוראות המוזכרות בחוזה
המשבצת.
משכך ,ומכיוון וחוזה המשבצת
והנחיות הגורמים המיישבים דורי
שים מהבן הממשיך להתקבל כחבר
אגודה ולקבל את אישורה ,על מנת
להסדיר את רישום זכויותיו במשק
החקלאי מול הגורמים המיישבים,
הרי שהיה עליו לפעול לצורך כך
ולהגיש בקשה מתאימה להתקבל
כחבר המושב ,וכן ,לפעול להשלי
מת העברת הזכויות מול הגורמים
המיישבים.
יחד עם זאת ,קבע ביהמ"ש ,כי
לעניין הכספים שהוחזרו לבעלי
המשקים ששילמו כספים למושב
בהתאם להחלטת המפרק ,יש לראות
בהחלטת המושב לחלק את הכספים
כהחלטה להשבת כספים לבעלי
המשקים ששילמו .על כן ,יש לראות
את היורשים כ"חברים" לעניין
תשלום הסכומים לאגודה ,ובהתאם
לכך ,הם זכאים להשבת הכספים
כמו יתר בעלי המשקים במושב ,ודין
תביעתם לעניין זה להתקבל.
כמו כן ,קבע ביהמ"ש כי יש לקבל
את תביעת היורשים לתשלום פיי
צויים בגין עוגמת נפש ,שכן המוי
שב לא הגיב לפניותיהם הרבות ,וכן
מנע מהם את קבלת הכספים להם
הם היו זכאים במשך זמן רב.
לאור האמור ,קיבל ביהמ"ש את
התביעה באופן חלקי ,וחייב את
המושב לשלם ליורשים סך כולל
של  ,₪ 74,277בגין החזרי הכספים
ששילמו וכן בגין עוגמת נפש .כמו
כן ,חויב המושב בתשלום הוצאות
ושכ"ט עו"ד היורשים בסך כולל של
.₪ 18,000
* ניתן ב 3-בספטמבר ,2018
בבית משפט השלום בצפת ,בפני
כב' הש' רונן פיין .ת"א 20691-
 – 08-16ציגלר ואח' נ' מירון
מושב עובדים.
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מומלצי השבוע
פנקסי חרמון

"שישה עשר פנקסים זעירים ,חמש מחברות וצרור דפי פוליו .חוץ מהטרנינג
שלבשתי ,זהו המטען היחיד שנשאתי עמי מבעד לדלת הברזל ,שנסגרה עליי
שנתיים קודם לכן בכיוון ההפוך" .הסיפור של דניאל א .דרבקין הוא סיפור על
אדם שהיה לו הכל – קריירה נהדרת ,רווחה כלכלית ומוניטין ללא רבב – והוא
איבד את הכל בגלל בחירות גרועות" .פנקסי חרמון" ,נכתב על ידי עורך-דין
לשעבר שהורשע בעבירות מרמה וריצה עונש מאסר במתקן הכליאה השיקומי
'חרמון' .הספר מאגד בתוכו הגיגים ורשימו ת שנכתבו בפנקסים קטנים שה�מ
חבר נהג לרכוש בקנטינה של בית הסוהר ונמצאו תמיד בהישג-יד בכיס הקדמי של החולצה
הכתומה .הטקסט הייחודי בספר נכתב מאחורי הסורגים ,אך הוא יונק מעולמו הפנימי של
המחבר ,שמצא דרור לנפשו מאחורי הקירות הגבוהים וגדרות התיל ,וביד אמן המריא מעל
דפיהם הקטנים הרחק מעבר למעגלי הקיום של אסיר במדים .התוצאה היא פנינה של התבוננות
והגות ,תוך חישוף יוצא דופן בעומקו וצלילותו של קו התפר בין הוויה נטולת רחמים ,חשבון
נפש מטלטל ותאווה לחיים בכל נימי הנפש.
(הוצאת בבואה 532 ,עמודים)

מי הרוצח ומה המניע?

מאוזן:
 .1מנפצות את המואביה פעם שניה ( .4 ;)6רחמים על חדר המלחמה שלה
(( .8 ;)4עם  19מאוזן) שקעת במעמד החופה ( .9 ;)4המטבע הישן הכין בהמה
לארוחה ( .11 ;)6הלא-יוצלח הוא הבעלים של נוזלי השכינה ( .12 ;)7הנוכח
חלם ( .13 ;)3עבד על הגולן ( .15 ;)3פרס בטלה על המרקע בהמשכים (.18 ;)7
נדבקת אל מי שאוהב את הידית ( .19 ;)6ראו  8מאוזן;  .21הדורס שלה למד
שאנחנו הולכים לשמוח ( .22 ;)4מסביר לצומחת איך נראה הארגון הסודי (.)6
מאונך:
 .1עגנון נבוך מאוד מהתקלה ( .2 ;)5החליטו שלא יהיה מקצב ברשותו (.3 ;)5
ראו  20מאונך;  .5מפקד הכיתה התעייף איפה שאפשר לאמץ ( .6 ;)5איך שאני
רואה את זה ,האמתחת כאן ( .7 ;)5הסופר קימט חצי מהסמל הרוחני (.10 ;)7
לא קיים ארז ננסי על פי הבינה ( .13 ;)7רסס גת ( .14 ;)5סואץ היה הכי טוב (;)5
 .16קיצוץ העוף שבתוכי ( .17 ;)5התשבי הורה להפסיק (( .20 ;)5עם  3מאונך)
תשאף לחזור חם מאוד (.)4

"הקבר בהרים" ,מאת מיכאל יורת והאנס רוזנפלדט ,הוא המותחן השלישי
בסדרת עלילותיו של סבסטיאן ברגמן ,גיבור עם עבר פגום ,שעבודת ו כ�פ
סיכולוג מגדירה אותו ומכתיבה את מהלכיו .שישה שלדים מתגלים על ההר.
עדות דוממת לפשע נורא שהתרחש לפני שנים .סבסטיאן ברגמן אמור לגלות
מי הם ,מי הרוצח ומה המניע ,אבל החקירה היא גם הרבה יותר מזה :תירוץ
לברוח ממערכת יחסים כפויה ,דרך לחזור לעבוד עם הצוות במחלק הרצח ,והזדמנות להתקרב
לבתו לפני שיהיה מאוחר מדי .אבל כשהחקירה מתקדמת והראיות מתגבשות ,סבסטיאן מבין
שהוא ייאלץ להיות מעורב הרבה יותר מכפי שתיכנן .חייו האישיים ,הפגומים והשבורים ,הם
שעומדים בינו לבין פתרון התעלומה.
(מאנגלית :אסף שור ,הוצאת כנרת 494 ,עמודים)

גופי הוא שלי
ספר הילדי ם "גופי הוא שלי" ,מאת נילי זליקובסקי ,אחות מוסמכת ב�מ
קצועה ,מתייחס לנושא חשוב שלא כל הורה יודע כיצד לדבר עליו עם
ילדיו .התמקדות הספר בתקשורת ישירה לילדים ,בהבהרת זכותם להגנת
הפרטיות ולמניעת אי נוחות או מגע בלתי רצוי המתבצע על ידי קרוב,
מכר ,או זר – היא ייחודית וחשובה מאוד .הספר מסביר את הנושא בהדרגתיות וברגישות
ומיועד לילדים החל מגיל  4עד  .12ניסיונה של נילי בעבודה עם ילדים ניכר לכל אורך הספר.
היא בונה את העיסוק בנושא זכות הילד על גופו בצורה הדרגתית המתקבלת בטבעיות אצל
הילדים ומאפשרת להם לאמץ את הכלים המוצעים בלי שהמידע המוצע להם יעורר בהם פחד.
נילי מקפידה להבהיר לילדים כי אם קורה להם משהו לא נעים זה לעולם לא באשמתם ,גם
אם מבוגרים שהם מכירים גורמים להם להרגיש לא נוח הם יכולים לסמוך על עצמם ,להגיד
לא! חזק וברור וללכת .אמירה חשובה בספר :בכל פעם שקורה לילדים משהו שמרגיש להם לא
נעים עליהם לספר על כך ,מיד ,בלי לחשוש או להתבייש ,ואם זה קרה לחבר או לחברה כמובן
שכדאי מיד לספר להורים או למורה.
(איורים :רמי מאיקס .הוצאת אוריון 31 ,עמודים)

משולש אהבים עוצמתי

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :296
מאוזן .1 :אבסורד;  .4מחדל;  .8סעדו;  .9דילמות;  .11אנדרויד;  .12נטש; .13
גער;  .15שוגר דדי;  .18לוחמים;  .21פלפל;  .22יוליוס.
מאונך .1 :אגדתא;  .2סבסוד;  .5חרמון;  .6להתיש;  .7אינדיגו;  .10מוכשרים;
 .13גילוף;  .14ריחוף;  .16דמוני;  .17יתריס;  .20עורק.

"בית הסחלבים" ,מאת לוסינדה ריילי ,הוא רומן היסטורי מרגש .אחד
הזיכרונות של ג'וליה מילדותה הוא חממת הסחלבים באחוזת וורטון פארק.
שם הייתה יושבת ,מוגנת ממזג האוויר האנגלי הקר ,ומאזינה להסברים של
סבּה ביל על הצמחים האקזוטיים .כעת היא מזדמנת שוב למקום ,ופוגשת
את קיט קרופורד ,יורש האחוזה ,שאותו לא פגשה מאז הייתה ילדה .קיט נותן לה יומן שנמצא
מוסתר באחד המבנים באחוזה ,וג'וליה יודעת שהיחידה שתדע מי כתב אותו ומתי היא סבתה
אלזי .אלזי מספרת לג'וליה על האחוזה בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה ,ובעיקר על
אוליביה ,נערה שנולדה בהודו והגיעה לאנגליה לכבוד "העונה" הלונדונית במטרה למצוא
שידוך הולם .היא מספרת לה כיצד התאהבה אוליביה בלורד הארי ,יורש האחוזה ,אף שהוא לא
היה בטוח שיוכל לאהוב אישה באופן הזה .הנסיבות ההיסטוריות הן שעיצבו לבסוף את יחסיהם,
כאשר הארי נשלח למלחמה ,ונפל בשבי היפנים .הוא השתחרר לאחר שנים ,אך דווקא כאשר
עמד לחזור הביתה מבנגקוק ,מצא שם ,בניגוד לכל היגיון ,אהבה כנה ואמיתית .ג'וליה מגלה
סיפור על משולש אהבים עוצמתי שהוסתר במשך דורות ,והסיפור הזה ,כך מסתבר לה ,עתיד
לטלטל גם את חייה שלה( .מאנגלית :דפנה לוי ,הוצאת מודן 535 ,עמודים)  
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לכפר הנוער מאיר שפיה

המקום בו אנשים ,חינוך וידע נפגשים
לכפר הנוער כפר מאיר שפיה דרוש/ה
מנהל/ת משק חקלאי  -בע"ח/צומח
דרישות התפקיד:
 3שנות ותק לפחות בניהול משק חקלאי ענפי בעלי חיים  /צומח.
בוגר הפקולטה לחקלאות או אחרת  -התמחות בתחום בע"ח או
צומח.
תואר שני  -יתרון
תעודת הוראה  -יתרון
יכולת ניהול ,ארגון והנעת צוות.
בעל נסיון בעבודה צוות ויחסי אנוש מעולים
משרה מלאה.
במסגרת המשרה:
הכנת תוכנית שנתית
ניהול המערך הכלכלי של המשק כולל הכנת תקציב.
הנחיה ופיקוח מקצועי של מרכזי הענפים במשק בתאום לצרכים
הלימודיים של בית הספר.
הכנת תוכניות הכשרה מקצועית של התלמידים בענפי המשק.
אחריות לביצוע הבחינות המקצועיות התקופתיות בענפים השונים.
תיאום פעולות המשק עם מוסדות וגורמים ממשלתיים וציבוריים.
הנחיית מרכזי הענפים בניהול ה העיוני ,המקצועי והמעשי של ענפי
המשק.
יזום ,תכנון וניהול כלל הפעילות במשק החקלאי בהתאם למדיניות
מנהל הכפר ובכפוף אליו.
לפרטים נוספים:
yoram@shfeyah.org.il | 04-6390750

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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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

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

 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל 92
למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה קלארק – לינדה  4טון
 3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיול  625קוואסקי 2008
 .16פיאט  640קומפקטי מודל
80
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח + 1,000
 1,500ליטר ,דגניה 500 +
ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר 14PL
לרפת ,מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום
מהיר  1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24מניטו מודל  2 82טון +
רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27מלגזת שדה גון דיר שני טון
מודל 78
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

דרושים
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

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

הרפת והחלב

www.makovern.com
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון

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

עובדת למשרה מלאה
לצרכניית טאקו במושב עידן בערבה

לעבודה מיידית

מבנים ניידים

תנאים מעולים • כולל מגורים ללא תשלום.

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

לפרטים נוספים :נעם 052-8666215
takoonoam@gmail.com

www.zakai-le.com

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

רוצה
לפרסם?

שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

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

