
אושר מתווה הפיצויים לחקלאות ועסקים באזור הדרום ועוטף עזה,   עמ' 4

וסעו לפארק
צאו מהבית

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

ת כפוף לתקנון. עד 15.1.19. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין | פריסה ארצי ח  | הדגמה בבית הלקו ן שבת   ו אפשרות למנגנ
*9901

רח' האורגים 36 )פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון
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ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה עמוד 11

עבודות לחישוף מנהרות בגבול הצפון )צילום: דובר צה"ל(

ראה פרטים בעמוד 17

08-6704007

הנחה ברכישה משותפת!

הדגמה חינם בביתך ללא התחייבות!
התקשרו: 054-6228689 /  050-3448689

מוצרים ביטוחתיים
עם אחריות מלאה

מחירים הוגנים
ופריסת תשלומים

אספקה ואיסוף
מכל מקום בארץ

שרות מהיר
 ומקצועי

יחס אישי 
ואדיב

מגוון רחב של
דגמים

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.

אשר שבתאי קולנועיות

מבצע
סוף 
שנה

במושבים שעל גדר המערכת בגבול הלבנון פחות 
מוטרדים ממנהרות הטרור של חיזבאללה ויותר 

מודאגים מהגזירות המוטלות חדשות לבקרים על 
החקלאים # ביום ראשון יצאו מגדלי המטילות להפגנה 
ליד מנהרת הטרור באביבים # רבים מהתושבים חשים 

שהממשלה והמוסדות פשוט שכחו אותם, עמ' 12
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18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 
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פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 
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כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

מתווה לפיצוי
אושר מתווה הפיצויים 

לעסקים באזור הדרום ועוטף 
עזה

יוצאים להפגנה
מגדלי מטילות בגבול הצפון 

יפגינו ביום ראשון במחאה על 
מדיניות משרד החקלאות

גבול הצפון
תושבי גבול הצפון פחות 

מוטרדים ממנהרות הטרור 
ויותר מהמצב הכלכלי

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
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

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

תוכן

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?
עמוס דה וינטר 

"עוסקים ביחסי הכוחות בחברה הישראלית"
"בני המושבים" קיימה השבוע סמינר ארצי של מדריכים בוגרים )מדב"ים(

)מדריכים  מד"בים  כ-100 
"בני  תנועת  של  בוגרים( 
השש השתתפו   " םהמושבי
בירושלים,  ארצי  בסמינר  בוע 

ששעסק ובחן את יחסי כוחות שמת
ובחברה  בכלל,  בחברה  קיימים 

הישראלית בפרט.
התמקד  בסמינר  הערכי  החלק 

היש בחברה  חברתיות  שבתופעות 
ובירושלים - קהילות עי שראלית 

וזהות  רוניות, התעוררות אזרחית 
של  התפקיד  בתפיסת  עסק  והחלק המקצועי  יהודית. 

המוש "בני  של  המשותפת  התנועתית  ובשפה  שהמד"ב, 
בים".

שהמד"בים נפגשו עם מגוון אנשים וקהילות בלב הע
מעגלי  התקיימו  בנוסף,  הירושלמית.  החברתית  שייה 

ששיח בנושאים השונים של פעילות המדריכים כגון פעי
לים בקן, תפקיד המד"ב במחוז, חיבור לקהילה, הדרכה, 

מפעלי תנועה והתמודדות עם הנוער.
סמינר המדב"ים הארצי מהווה חלק מתהליך ההכשרה 

כימי  נוספות  ההדרכה  לפעילויות  ומתווסף  התנועתי, 
מד"בים מחוזיים והכשרות מד"בים במועצות.

, רכזת ההדרכה ב"בני המושבים", סיכש ועינב לוצאוט
המ לעשייה  והחיבור  המפגשים  האווירה,  "התוכן,  שמה: 

קצועית בסמינר חיזקו את המדב"ים בפעילות השוטפת 
מרחבי  שותפים  עוד  הכירו  המד"בים  בתנועה.  שלהם 

מש יש  הללו  ולמפגשים  החברתית,  לפעילות  שהארץ 
והחברתית  הקהילתית  העשייה  בהמשך  עמוקה  מעות 

שלהם" ביחסי הכוחות בחברה הישראלית."

היפרדות מהנוער העובד - מהלך לגיטימי ומוצדק
לכבוד

מאיר צור  מזכ"ל תנועת המושבים

שלום רב,
אני כותב לך מכתב זה, בכדי לחזק אות ידיך ואת 
ידי על הפעילים המניעים את המהלך של היפרדות 

תנועת בני המושבים מתנועת הנוער העובד.
פה  לאחרונה  החליטה  המושבים  תנועת  מועצת 

הנו מתנועת  המושבים  בני  תנועת  יציאת  על  שאחד 
ער העובד. מהלך זה לגיטימי ומוצדק, נתקל בקשיים 
מכיוונים שונים. לדעתי חייבים לבצע ולסיים מהלך 
וברצוני  לחלוטין  צודק  הוא  כי  הקשיים,  למרות  זה, 

להדגיש כמה סיבות עיקריות למהלך זה.
להמשיך  יכולה  אינה  המושבים  בני  תנועת  א. 
הנוער  שתנועת  היות  העובד  מהנוער  חלק  ולהיות 
ייתכן  לא  בלבד.  העבודה  מפלגת  עם  מזוהה  העובד 
שבמציאות הקיימת במושבים היום, כשבכל המושבים 
הנוער  תנועת  שונות,  מפלגות  עם  מזדהים  החברים 

שהיחידה במושבים שאליה אנו שולחים את בנינו תז
דהה עם מפלגה אחת. במצב זה גם תנועת הנוער שלנו 

חייבת להיות בלתי מזוהה עם מפלגה פוליטית אחת.
בני  מתחנכים  שעליה  הציונית  האידאולוגיה  ב. 
האידאולוגיה  על  להתבסס  צריכה  המושבים,  תנועת 
של תנועת המושבים, ולא על האידאולוגיה של הנוער 

העובד שמאגד בתוכו זרמים שונים שלפיהם נקבעת 
שהאידאולוגיה שלו, הגיע הזמן שבני המושבים, יתמק
שדו בנושאים החשובים לנו, כחברי מושבים, כפי שנ

עשה בתוכנית ההדרכה שהם גיבשו לעצמם, ויתבדלו 
מהנוער העובד.

400 ישובים, מושש -ג. תנועת המושבים פועלת בכ
הת היות  למרות  קהילתיים.  וישובים  קיבוצים  שבים, 

מקבלת  היא  העובד,  הנוער  מתנועת  כ-40%   נועה 
חניכיה  מספר  לפי  לה,  המגיע  מהתקציב  כרבע,  רק 
היחסי בתנועת הנוער העובד כולה. מצב זה הוא בלתי 
סביר מקשה מאוד על פעילות בני המושבים, ולאחר 
שנים רבות של מצב זה, הדרך היחידה לפתרון הוא על 
החינוך כתוצאה  ישירות ממשרד  ידי קבלת התקציב 

מהיפרדות מהנוער העובד.
הליך  וסיום  המשך  מחייבות  שמניתי  אלו  סיבות 

ההפרדות וחיזוק ידי הפעילים להשלמתו בהצלחה.
אני מודה לאיריס וגדי אזולאי ממושב רמות, שהיו 

שבעבר פעילים מרכזיים בתנועת בני המושבים ולחי
ליק אמיתי ממושב כנף, המרכז היום את בני המושבים 
ברמת הגולן, שעזרו לי מניסיונם. לאחר שיחותי איתם 

שהגעתי למסקנה שחשוב ביותר לכתוב מכתב זה ולב
צע את ההיפרדות, למרות כל הקשיים.

בברכה,
 ג'וני ממושב רמות

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

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

 עם  
"עושים כסף מעל הגג"

#
חברת  מתמחה מעל עשר 

 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.

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

073-7913608

עכשיו 
אפשרות 

למימון מלא 
וללא הון עצמי

27.12.2018     || 2

12

6

4



מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

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

 עם  
"עושים כסף מעל הגג"

#
חברת  מתמחה מעל עשר 

 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.

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

073-7913608

עכשיו 
אפשרות 

למימון מלא 
וללא הון עצמי

3 ||    27.12.2018



חדשות
עמוס דה וינטר 

אושר מתווה הפיצויים לעסקים 
באזור הדרום ועוטף עזה

הפיצויים ינתנו בשלושה מסלולים – מסלול לענף הדבש, מסלול 
לענף התיירות הכפרית ומסלול שכר לענפי מסחר, תעשיה, חקלאות, 

שירותים, תיירות ודבש
הכנסת  של  הכספים  ועדת 
פה  שעבר,  בשבוע  אישרה 
הפיצויים  מתווה  את  אחד, 
כחלון,  האוצר, משה  שר  שהציע 
עם  בתיאום  המסים  ברשות  שגובש 

נציגי המגזר העסקי.
פיצויים  מסלולי  מציע  המתווה 

לעס שנגרמו  עקיפים  נזקים  שבגין 
קים ביישובי הדרום ועוטף עזה )כפי 

שמפורטים בתקנות(:
הדבו לענף  מחזורים  מסלול  ש* 

ועד   1.5.18 מיום  לתקופה   - רים 

  .28.2.19
* מסלול מחזורים לענף התיירות 
הכפרית - לתקופה מיום 1.5.18 ועד 

 .30.4.19
המסחר,  לענפי  שכר  מסלול   *
החקלאות,  השירותים,  התעשייה, 
התיירות והדבורים - לתקופה מיום 

1.5.18 עד 28.2.19.  
שעקב הצורך לתת מענה מהיר לע

פשוט  מנגנון  נקבע  שנפגעו,  סקים 
וישים לפיצויים כמפורט:

 - והדבורים   התיירות  בענף   .1

במס יינתן  אלו  לענפים  שהפיצויים 
להגיש  יוכל  הניזוק  מחזורים.  לול 
ירידה  בגין  החזר  לקבלת  תביעה 

שבמחזור העסקי בשל המצב הביטחו
ני בהשוואה למחזור העסקי בתקופה 
תינתן  זאת  עם  אשתקד.  המקבילה 

פי לתבוע  לבחור  לניזוק  שאפשרות 
מסלול  חלף  שכר,  במסלול  צויים 

מחזורים.  
2. כל הענפים - שכר בגין היעש
דרות מעבודה בשל הוראות פיקוד 
40 ק"מ מרש  העורף בטווח של עד

מעסי מפצה  המסלול  עזה:  שצועת 
הוצאות השכר  בגין  ועצמאים  קים 
נעדרו  עובדים  בהם  הימים  בעבור 
של  הוראה  בשל  עבודתם  ממקום 
מוסדות  סגירת  על  העורף  פיקוד 
בשל  או  מקומית  ברשות  חינוך 
עבודה.  מקום  סגירת  על  הוראה 

היעד תקופת  בין  מבחין  שהמסלול 
התש במהלך  ימים   10 עד  רות של 
ועד  ב-1.5.18  )החל  המזכה  קופה 
פיצויים  יינתנו  בגינה   ,)28.2.19
 ₪  370 של  בסך  מהיר"  "במסלול 

ליום לבין היעדרות של יותר מ-10 
בה פיצויים  יינתנו  בגינה  שימים, 

בתקנות,  שנקבעה  לנוסחה  תאם 
בדומה למבצעים קודמים.  

ברשומות,  התקנות  פרסום  לאחר 
וט ביצוע  הוראת  הרשות  שתפרסם 

כי  נציין  התביעות.  להגשת  פסים 
ניתן יהיה להגיש את התביעות עד 
תום 4 חודשים מיום פרסום התקנות 

ברשומות.
שי הסברה  כנסי  תערוך  שהרשות 

סייעו לתובעים להגיש תביעות. 

התנועה הקיבוצית: "רואים בהתנהלות 
הנוער העובד והלומד החלטה בפועל על 

הפרדות חד צדדית מהתנועה"
בתום שלוש שנים של ניסיונות הדברות, מזכירות התנועה 

השעתה את תקצוב הנוער העובד והלומד # נקבע כי 
מזכ"ל הנוער העובד והלומד, יחדל מלשמש כנציג תנועות 

הנוער במזכירות התנועה
מזכירות התנועה הקיבוצית החליטה ביום 
ראשון השבוע פה אחד, לאחר ישיבה נרגשת, 
הוא  כי  מאיר,  ניר  התנועה  מזכ"ל  סיפר  בה 
והלומד,  העובד  בנוער  והתחנך  גדל  עצמו 
העובד  הנוער  לתנועת  התקצוב  השעיית  על 
והלומד. זאת לאחר הפרות חוזרות ונשנות של 
החלטות מזכירות התנועה מצד תנועת הנוער 
העובד וראשיה ולאחר שורה של התרעות מהן 

התעלמו בנוער העובד והלומד.
"הת היתר:  בין  נכתב  המזכירות  שבהחלטת 

והלומד  העובד  בנוער  רואה  הקיבוצית  נועה 
משמעותי  חלק  שלמורשתה  חשובה  תנועה 
בצמיחת התנועה הקיבוצית. מתוך כך פעלנו 
בנחישות לאורך שלוש וחצי השנים האחרונות 
שהתגלעו  ומחלוקות  פערים  על  לגשר  בכדי 
העובד  הנוער  לבין  הקיבוצית  התנועה  בין 

והלומד.
העו הנוער  הנהגת  כי  מסתבר  ש"לצערנו, 

בד והלומד, בוחרת בהתנהלות המפרה באופן 
עקבי את החלטות מוסדות התנועה הקיבוצית, 

הקיבו בתנועה  הפוגעות  פעילויות  שומקיימת 
צית ובגופים הקשורים אליה.

הל ובהתנהגות  אלו  בהפרות  רואים  ש"אנו 
החלטה  והלומד,  העובד  הנוער  של  עומתית 

שבפועל על הפרדות חד צדדית מהתנועה הקי
בוצית. 

ההפרות  תפסקנה  לא  עוד  כל  "לפיכך, 
האמ בכל  הקיבוצית  התנועה  תנקוט  שהאלה, 

צעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על 
האינטרסים של הקיבוצים והתנועה הקיבוצית, 

שבשלב זה לא יועברו תקציבי התמיכה של הת
נועה הקיבוצית לנוער העובד והלומד. ובנוסף, 
העכורה  היחסים  מערכת  תוסדר  לא  עוד  כל 

לא יוכל מזכ"ל הנוער העובד והלומד, לשמש 
כנציג תנועות הנוער במזכירות התנועה ויש 
לבחור נציג אחר למזכירות התנועה הקיבוצית 

שמקרב תנועות הנוער האחרות הקשורות לת
נועה הקיבוצית.

ש"התנועה הקיבוצית שומרת לעצמה את הז
כות לנקוט בפעולות נוספות ככל שיידרש. צר 
העובד  הנוער  מנהיגי  החלטת  על  מאוד  לנו 

ומו התנועה  החלטות  כנגד  לפעול  שוהלומד, 
סדותיה.

ש"אנו קוראים לחניכי התנועה, מדריכיה ומ
ולפעול  ולחזור  מחדש  מסלול  לחשב  נהיגיה, 
בשיתוף פעולה עם התנועה הקיבוצית, בחינוך 
של  החברתית  דמותה  על  ובמאבקים  הנוער 
מדינת ישראל. אנו מצדנו, נשתף פעולה עם 

כל ניסיון הדברות עתידי".

שריפה במושב עין הבשור, עוטף עזה. מתווה פיצויים

בג"ץ הורה לתנובה להגיש 
עתירה  מתוקנת נגד שר האוצר 

בעניין מחירי החלב
זאת, כדי שתנובה תתייחס לתשובת שר האוצר, להימנע 
מעדכון מחירי החלב בינתיים ולהמתין להשלמת הליכי 

החקיקה הנדרשים ליישום המתווה
מזוז,  מני  השופטים  בג"ץ,  שופטי 
,חנן מלצר ועוזי פוגלמן הורו לתנוו
בה ביום רביעי שעבר להגיש עתירה 
מתוקנת נגד שר האוצר בעניין מחירי החלב 
שר  לתשובת  תתייחס  שתנובה  כדי  וזאת, 

בינ החלב  מחירי  מעדכון  להימנע  שהאוצר, 
שתיים ולהמתין להשלמת הליכי החקיקה הנ

תידרש  המדינה  המתווה.  ליישום  דרשים 
להשיב לעתירה המתוקנת בתוך 30 יום.

והחקלאות כתבו בת שכזכור, שרי האוצר 
ההפחתה  "לאור  תנובה:  לעתירת  גובתם 
מהמתווה  כתוצאה  הצפויה  המשמעותית 
המהווה  הגולמי,  החלב  של  המטרה  במחיר 
החלב  מוצרי  של  התשומות  מסל  כ-53% 
לבחון  המחירים  לוועדת  פנינו  המפוקחים, 
את  חוק,  ע"פ  לסמכותה  ובהתאם  מקצועית 
ומוצריו,  לחלב  המרבים  המחירים  עדכון 
הנובע מהפחתת מחיר המטרה. לאור האמור 
מנת  ועל  המחירים  ועדת  בחוות דעתה של 

ליצור תנודתיות במחירים שלא לצו ששלא 
אנו מחליטים להמתין להשלמת הליכי  רך, 
בטרם  המתווה,  ליישום  הנדרשים  החקיקה 
מוצרי  מחירי  שינוי  בעניין  החלטה  נקבל 

החלב המפוקחים".
שהת הדיון  לקראת  התרחשו  שהדברים 

תנובה  שהגישה  בעתירה  רביעי  ביום  קיים 
סירובו  את  ינמק  שכחלון  בדרישה  לבג"ץ, 
לאמץ את המלצת ועדת המחירים להעלות 
ב-3.4%,  שבפיקוח  החלב  מוצרי  מחירי  את 

שבשל התייקרות החלב הגולמי. המדינה נד
רשה להעביר את תגובתה וביקשה מביהמ"ש 
לדחות את המועד האחרון להגשת תגובתה, 

למ השרים  המחירים.  ועדת  שתתכנס  שעד 
לספוג  ימשיכו  המחלבות  כי  קובעים  עשה 
האחרונות  בשנתיים  שנרשמה  העלייה  את 
במחיר המטרה. עם ירידת מחיר המטרה הן 

שתפוצנה, שכן המחיר לצרכן לא ירד עד שה
מחלבות ישיבו את הסכום שמימנו בשנתיים 

האחרונות.
עו״ד רועי שויקה, הממונה על הבג"צים 
במשרד המשפטים, ביקש לאפשר ליועמ"ש 
לסוגייה,  להתייחס  נדרש  שכבר  לממשלה 
ולהעביר  ואריאל  כחלון  הודעת  את  לבחון 

את עמדתו.
ומשרד החק האוצר  ש"נוכח עמדת משרד 
שלאות, לפיה מתווה החלב שנחתם מהווה שי

נוי מהותי בנסיבות של משק החלב, עמדת 
אביחי מנדלבליוט, היא  היועמ"ש לממשלה, 
כי ניתן בשלב זה לא להעלות את המחירים, 

שזאת נוכח הכוונה להשלים את חקיקת המת
ווה בתוך כשלושה חודשים," כתב היועמ"ש 

בתגובתו לעתירת תנובה.
לעמוד  המדינה  מנציגי  ביקשו  השופטים 
בלוחות הזמנים שנקבעו, נוכח החשיבות של 

שממד הזמן בעתירת תנובה. "אם אתם מבק
שים שנשקול ברצינות לחכות עד פברואר, 
כי אם החקיקה לא תתקדם  הוא שתתחייבו 
עד אותו מועד, תתקבל המלצתה של ועדת 
המחירים להעלות את מחירי החלב. אם לא 

השו אמר  אינסופית,"  במשיכה  נימצא  שכן, 
פט פוגלמן. בא כוחה של תנובה, עו"ד רועי 
בלכר, אמר כי תנובה יכולה להגיש עתירה 
גם  צריך,  ואם   – 24 שעות  "בתוך  מתוקנת 

12 שעות".

ניר מאיר. "נשתף פעולה עם כל ניסיון הדברות 
עתידי" )צילום: ראובן קופיצ'ינסקי(
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MULE PRO-FXTM החשיפה הרשמית של

אולם תצוגה חדש המתמחה ברכבים תפעוליים וטרקטורי משא 
נפתח בקיבוץ מענית לרווחת תושבי עמק חפר והסביבה. בואו לחגוג באירוע הפתיחה, 

 יום שישי ה-11.1 | 9:00-15:00 
 עם אוכל טוב, שתייה טובה ומחירים מיוחדים על מגוון הכלים, 

ותיהנו גם ממתנה אישית.

     

                             
           

         
        

        
        

        
        

ה       
מפיץ מורש

     

פיץ מורש ה  
מ

טל׳: 074-7408404 עומרי הלוי: 054-5561111 בן גלעדי: 054-2777177 
חפשו "בשטח" ב- 

מרכז שירות ומכירה
ת י נ ע מ ץ  ו ב י ק

ַטח ֶׁ ַּבּש



חדשות
עמוס דה וינטר 

קנס ₪10,000 למי שמייצר 
מכסת חלב שניתנה לאחר

העונש החלופי, הקבוע בחוק תכנון משק החלב, לעבירות שמוצע כעת 
לאכוף אותן גם באמצעות קנס מנהלי, הוא מאסר שלושה חודשים, או 

קנס הגבוה מבין אלה: 75,300 ₪
ומשפוט  חוק  החוקה  ועדת 
שעבר  שלישי  ביום  אישרה 

המנה העבירות  תקנות  שאת 
משק  תכנון   - מנהלי  )קנס  ליות 
)תיקון(  בישראל(  החלב 
קיימות  היום  כבר  התשע"ח-2018. 
קנס  מוטל  שבהן  מנהליות  עבירות 
על ידי פקח בתחום של תכנון משק 
אכיפה  לאפשר  כעת  ומוצע  החלב, 

נו שבאמצעות קנס מנהלי בעבירות 

ספות.
הקבוע  החלופי,  העונש  כי  יצוין 
לעבירות  החלב,  משק  תכנון  בחוק 

ששמוצע כעת לאכוף אותן גם באמצ
עות קנס מנהלי, הוא מאסר שלושה 
או קנס הגבוה מבין אלה:  חודשים, 
75,300 ₪ )שהוא הקנס הקבוע בחוק 

שהעונשין(. או פי שלושה מערך הטו
נעברה  שלגביהם  השירות  או  בין 

העבירה.

, חה"כ ניסן סלומינו היו"ר הוועד
)הבית היהודי(: "אנחנו תומכים  סקי 

המנה למסלול  האכיפה  שבהעברת 
לי אך אבקש הסבר לכך שבמסלול 
מאסר  חודשי   3 על  מדובר  הפלילי 
75,000 ₪ וכש  או קנס חמור של עד
הס מנהלי  לקנס  זה  את  ששממירים 

כומים נמוכים משמעותית. אף פעם 
סעיף  אף  כזה.  בהפרש  נתקלתי  לא 
לא נראה על פניו כה חמור שמצדיק 
3 חודשים או קנס כה גבוה. עד כמה 

יש חריגות מהמכסות?"
, מהלשכה המשש יעו"ד זיו דניאל

פטית במשרד החקלאות: "העבירות 
הנוגעות למכסות החלב חמורות כי 

המ שיצרה  האיזון  את  מפירות  שהן 
מוסדר  החלב  תחום  בחלוקתן.  דינה 

יחידת הפיצוח ממונה  בכמה דינים. 
החלב  תחום  ואכיפת  פיקוח  על 
לפי  רק  הפיקוח  נעשה  היום  ועד 
ושירותים  צרכנים  על  הפיקוח  חוק 
טיפלנו  החלב.  משק  חוק  לפי  ולא 
בכך וכבר בשבוע הבא יעברו פקחי 
ויחלו  ההכשרה  את  הפיצוח  יחידת 
לפקח גם לפיו בתוך כחודש. הסיבה 

שלקנס הגבוה היא שזו ההפרה המרכ
זית ברגולציה על משק החלב."

לנדאו,  סקפה  עילית  עו"ד 
במועצת  המכסות  ועדת  יועמש"ית 
שיכול  ביצוע  לתת  החלב: "בנוגע 

עוס התקנה  חי,  במשק  שלקרות 
ביצוע.  תת  של  מתמשך  במצב  קת 

ניתן  אך  החוק  על  עבר  לא  הרפתן 
להפחית מכסה במקרה כזה של תת 

ביצוע שנמשך 3 שנים."
המשש ממשרד   , רוו יפעת  העו"ד 

פטים, השיבה לשאלת יו"ר הוועדה: 
נקבע למקרה  בחוק  המרבי  "העונש 
הכי קיצוני ובפועל בתי המשפט לא 
פוסקים אותו. פעמים רבות בחקיקה 
לחקיקה  ביחס  פערים  יש  מנהלית 
קנס  בעברות  לדוגמה  הפלילית. 
בתאוריה  המרבי  העונש  תעבורה 
עבירות  ובפועל  כ-₪16,000  הוא 
לעבירות   ₪  100 בין  נעות  הקנס 
העבירות  על   ₪1,500 לבין  חניה, 

החמורות."

כביש הדמים 232 ממשיך לגבות קרבנות
ב-15 השנים האחרונות אירעו בכביש 232 מעל 600 תאונות דרכים, 

שבהן נהרגו 43 בני אדם, כולל שני ההרוגים השבוע ומעל 1,500 נפגעו 
#  הממשלה הקצתה 250 מ' ₪ לשיפור התשתית בכביש, פעולה שעד 

כה לא בוצעה ויכלה להציל חיים
במשטרת  שוטר  דוד,  אורי 
אביאל  ובנו   ,48 בן  ישראל 
 ,20 בן  צה"ל  חייל  דוד, 

ששניהם תושבי מושב בני דרום שב
האחרון  שישי  ביום  נהרגו  שפלה, 
בתאונת דרכים, בהתנגשות בין רכב 
סמוך   ,232 בכביש  למיניבוס  פרטי 
למושב חלץ שבמועצה האזורית חוף 

אשקלון. 
נהג רכב ההסעות, כבן 55, נפצע 
של  במסוק  ופונה  בינוני  באורח 
בבאר  סורוקה  החולים  לבית  מד"א 
צומת  בין  אירעה  התאונה  שבע. 
שדרות.  שליד  גבעתי  לצומת  חלץ 
השניים  נלכדו  ההתנגשות  בעקבות 
ברכבם וחולצו ללא רוח חיים על ידי 

אנשי כבאות והצלה. 
שמחקירה ראשונית עולה, כי מסי

מכלי  אחד  סטה  ידועה  שטרם  בה 
כביש  בקטע  הנגדי  לנתיב  הרכב 
ישר, והתנגש חזיתית ברכב שהגיע 

מולו. 
לתנועה  נחסם  התאונה  בעקבות 
למושב  חלץ  ממושב   ,232 כביש 

הכיוונים. במש שכוכב מיכאל בשני 
טרה ביקשו מהנהגים לנהוג בדרכים 
חלופיות, בשל העומס הכבד שנוצר 
במקום וחסימת הכביש, אולם כעבור 
מספר שעות נפתח הכביש לתנועה.

בבית  שבת,  במוצאי  נקבע  כן 
מותו  שבאשקלון,  ברזילי  החולים 

מנש  ,20 בן  קרובי,  יארין  סמל  של 
אנושות  שנפצע  צה"ל  חייל  תניה, 
קרובי  עזה.  בעוטף  דרכים  בתאונת 
שירת כלוחם בעוצבת "סער מגלן", 
נפצע שלשום מפגיעת רכב בכביש 
232 סמוך לקיבוץ מפלסים והועבר 
לטיפול בביה"ח ברזילי. אחרי מותו 
לדרגת  סמל  מדרגת  הועלה  הוא 

סמל-ראשון. 
"צה"ל  כי  הודיע  צה"ל  דובר 
וימשיך  המשפחה  בצער  משתתף 

ללוותה".
אירעו  האחרונות  השנים  ב-15 
דרש תאונות   600 מעל   232  בכביש

כים, שבהן נהרגו 43 בני אדם, כולל 
 1,500 ומעל  השבוע  ההרוגים  שני 
עמותת  מנתוני  עולה  כך  נפגעו. 
נהרגו  אדם  בני   13 ירוק".  "אור 

משנת 2013 בכביש 232.
דמים  ככביש  ידוע   232 כביש 
ולכן בשנת 2014 הממשלה החליטה 
להקצות 250 מיליון שקלים לשיפור 
כה  שעד  פעולה  בכביש,  התשתית 
לא בוצעה והייתה יכולה לחסוך את 
יום  בכל  רבים.  אזרחים  של  חייהם 
משאיות  כ-2,000  בכביש  נוסעות 
למעבר  דרכן  את  שעושות  כבדות 

כרם שלום.

מגדלי העופות יפגינו ליד 
מנהרת החיזבאללה 

באביבים
העופות  מגדלי 

רא ביום  שיצאו 
 30( הקרוב  שון 
ליד  להפגנה  בדצמבר( 
החיזבאללה  מנהרת 

אבי למושב  שהסמוכה 
מדי על  במחאה  שבים 

החקלאות,  שר  ניות 
הפוגעת  אריאל,  אורי 

שבענף יצור הביצים בי
יש בהפגנה  ששראל. 

המועצות  ראשי  תתפו 
יוסף,  מעלה  האזוריות 
ומבואות  הגליל  מרום 
חרמון. לאורך כל היום 

שישביתו ועדי המושבים בקו העימות בצפון את עבודתם וישתתפו בפעו
לות המחאה.

מזכיר ארגון מגדלי עופות, מווטי אלקבץ, אמר שהשר אריאל מוביל 
שצעדים בלתי אחראים של יבוא היצף שיפגע בפרנסתן של אלפי מש

פחות ויסכן את בריאות הצרכנים ומכניס שיקולים פוליטיים בחלוקת 
מכסות גידול הביצים. משמעות תקנות ענף הלול לשנה הקרובה אותן 

שמנסה לקדם השר היא פרוק הלכה למעשה של התכנון בשלוחת ההט
לה והגדלת היצע הביצים מעבר לביקוש. את המחיר ישלמו המגדלים 

שהוותיקים שיוותרו עם כמויות ענק של ביצים עודפות אותן יאלצו לה
יודע להתנהל לאורך שנים בצורה  שמיד בהפסדים כבדים. ענף הלול 
אחראית עם אספקה מסודרת וקבועה. הכנסת פוליטיזציה לענף תביא 

לחורבנו.
"יצור הביצים מפרנס 3000 משפחות, רובן באזור הגליל לאורך קו 

שהעימות," אומר אלקבץ, "ולרובן אין חלופות תעסוקתיות באזור מגו
כדי  המערכת,  גדר  על  מגורינו  למקומות  סמוך  להפגין  בחרנו  ריהם. 
להדגיש את התפקיד הלאומי שממלאת ההתיישבות לאורך גבול הלבנון 
ואת חובתה של הממשלה לשמור על התושבים לא רק מפני האויבים 

מצפון, אלא גם מבחינה כלכלית. 
"לא ברור לנו למה משרד החקלאות, שאמור להיות אמון על חיזוק 
לראש  קוראים  אנו  החקלאים.  בהחלשת  עוסק  הישראלית,  החקלאות 
הממשלה, בנימין נתניהו ולשר האוצר, משה כחלון, להתערב ולהבטיח 

את עתיד הענף והמגדלים."
עד לסגירת הגיליון לא נתקבלה תגובת שר החקלאות.

התאונה הקטלנית ליד מושב חלץ )צילום: דוברות כבאות והצלה(

מכון חלב. הסיבה לקנס הגבוה היא שזו ההפרה המרכזית ברגולציה על משק החלב
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תוכנן ועוצב כך שתוכל לנהוג גם בכביש הסלול וגם בשטח.

מצויד במנוע הזרקת דלק אלקטרונית עם 80 כ"ס.

עבירות יוצאות דופן בשטח ויכולת ההעמסה המובילה בקטגוריה. 

בעל רישוי צהוב.

*9674 התמונה להמחשה בלבד. מחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי.
36 תשלומים בכרטיס אשראי. בתוקף עד 15.1.19 או עד גמר המלאי.

בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

דרום – פרג: 053-736-1270 מרכז – אמנון: 052-611-9974 צפון - יוסי: 052-611-1205

76,000₪
עכשיו ב-

עד 36 תשלומים ללא ריבית

כולל 
מע"מ

תשאירו לכולם אבק.

חזק יותר!

מהיר יותר!
 גבוה יותר!



בקטנה
עמוס דה וינטר 

מתגעגעים לרונה

רונה רמון ז"ל היתה חברת אמת של המועצה 
, שזכויות רבות לה בהה ההאזורית מנהש

קמת הישוב מצפה אילן ע"ש אילן רמון 
ז"ל והמכינה הקדם צבאית בית אסף ע"הש 
אסף רמון ז"ל. מנכ"ל המועצה חגי פלמר, 

ממייסדי מצפה אילן, "ביום בו פגשנו 
לראשונה את רונה, בבואנו לבשר לה כי 

החלטנו להקים ישוב על שם אילן רמון ז"ל, 
היא חיבקה אותנו ואמצה אותנו כבני משפה 

קרובים ומאז ליוותה ותמכה בנו כל העת, 
עד להקמת יישוב הקבע מצפה אילן. כאבנו 

איתה את גורל חייה הקשה והתפעמנו על 
החיות והכוחות שבה. הכאב שלנו היום הוא 
רב, האימא הגדולה של הישוב שלנו הלכה 
לעולמה. אנו נזכור, נוקיר ונכבד את זכרה 

לעד".
ראש המועצה אילן השדה, "רונה ייצגה את 

אהבת הארץ ואהבת האדם באשר הוא אדם. 
היא ראתה בהקמת הישוב מצפה אילן מעשה 

חלוצי וציוני מודרני ותושבי הישוב היו לה 

כבני משפחה. בחודש ספטמבר היא כבדה 
אותנו בטקס הנחת אבן הפינה למכינה הקדם 

צבאית בית אסף וכולנו חשנו את אהבתה 
ואת כוח החיים של האישה המופלאה - רונה 

רמון. אנו נכבד ונוקיר את זכרה ואת זכרם 
של אילן ואסף רמון ז"ל ".

ח"כ איתן ברוהשי אמר השבוע: "רונה רמון 
הייתה אישה אמיצה ובעלת חזון. גם לאחר 
האסונות הכבדים שפקדו אותה, לא חדלה 

רונה מפעילות ציבורית למען החברה 
והמדינה. בתפקידי כראש מועצת עמק 

יזרעאל, הבאנו לקבורה בבית העלמין בנהלל 
שבעמק את בעלה של רונה, אל"מ אילן רמון 

ז"ל, שנספה באסון המעבורת קולומביה. 
מאז נוצר בינינו  קשר מיוחד ולקחתי חלק 
באירועים הרבים והמרגשים שיזמה רונה. 

רונה, את מתאחדת עכשיו עם יקירייך אילן 
ואסף ז"ל. תנחומיי העמוקים לילדיה של 

רונה טל, יפתח ונועה ולמשפחה כולה. מי 
ייתן ולא תדעו עוד צער. יהי זכרה ברוך."

מנכ"ל JNF בערבה
ראש מועצה אזורית הערבה 

התיכונה, אייל בלום, אירח 
בערבה את מנכ"ל JNF ארה"ב, 

ןראסל רובינסו ומשלה
חת JNF ארה"ב, שהגיעו 
יחד עם משלחת חברי סגל 

בכירים מאוניברסיטת אריזונה, 
במטרה לקדם שיתוף פעולה 

אקדמאי בערבה. 
במהלך הסיור נפגשו אנשי 

המשלחות עם אנשי חבל"פ, 
חוקרי המו"פ וכן ביקרו במרכז 

המשתלמים הבינלאומי להכשרת 
סטודנטים לחקלאות ומרכז מדע 

ים המלח בערבה. המשלחת 
בחנה את האפשרות לקיומו של 

פרויקט משותף, בשימת דגש על עבודה 
בארצות עם אקלים קיצוני "אני מברך את 
אורחינו על ביקורם ורצונם לסייע לפיתוח 

האזור ורואה חשיבות רבה ותמורה לשנים 
ארוכות, ביצירת פעילות אקדמית משותפת 

והנגשתה לאזורינו," אמר בלום.

פורום 100 הימים
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, איתמר 

רביבו, פנה לתושבי המועצה כדי שייקחו 
חלק בתכנית אסטרטגית שתעצב את חזון 
המועצה ותכניותיה לשנים הקרובות. את 
המיזם, שנקרא "פורום מאה הימים", ירכז 

רונן ליבנה.
רביבי: "ההון האנושי הקיים במועצה הוא 

היתרון העצום שלנו ולכן השיתוף של כלל 
האנשים בעלי הידע והניסיון הוא הכרחי. 
מסיבה זו אני רואה חשיבות רבה בעבודת 

הפורום, אותו ירכז מטעמי רונן ליבנה". 
ראש המועצה ציין כי הפורומים השונים 
אינם באים במקום עבודת המועצה, אך 

נדרשת מעורבות חיונית מצד הציבור: "רק 
בשיתוף מלא ואמיתי בין כלל המעורבים 

נוכל להגיע לבניית תכניות וחזון התואמים 
את חלומותינו, אבל הינן גם ברות יישום 

ממשי בלוח זמנים הגיוני. התנהלות שקופה 
ומשתפת של כולנו תביא לתוצאות הטובות 

ביותר". 
התכנית היא לכנס פורומים בנושאים: שירות 
לתושב; חינוך; רווחה וקהילה; פיתוח עסקי; 
תיירות; חקלאות; מושבים; ספורט; ביטחון; 

תברואה ותשתיות. 

יום חקלאות
יום חקלאות התקיים במו"פ חבל אילות אשר 

במועצה האזורית ערבה דרומית, הסמוכה 
לקיבוץ יטבתה בחבל אילות, שהתקיים תחת 

הכותרת – "אתגרי המחר".
לאחר סיור מרשים במו"פ שכלל הסברים 

עזרא רבינס, התכנסו חקה  מפי מנהל המרכז,

אסף, אילן ורונה רמון ז"ל

ראסל רובינסון עם אייל בלום

יום חקלאות במועצה האזורית ערבה דרומיתאיתמר רביבי. יקים פורומים

כנפיים כפריות
כנפיי טייס הוענקו לסגן ד' מהמועצה האזורית באר טוביה, ולסגן ת', מהמועצה האזורית 

אשכול, בטקס סיום קורס הטייס ומסדר הכנפיים המסורתי, שהתקיים ביום רביעי השבוע 
בביה"ס לטיסה של חיל האוויר.  

סגן ת' )22(, תושב המועצה אזורית אשכול, סיים במגמת מסוקים. במהלך הקורס 
טיס עשה ת' תואר בפוליטיקה ממשל וניהול, בבי"ס תיכון הוא הרחיב מחשבת ישראל 
וגיאוגרפיה. התחביבים של ת' הם מוזיקה )גיטרה(, משחקי כדור וגלישה. ת' עשה שנת 

שירות ב"שומר החדש", שם עשה עבודה חקלאית.
סגן ד' )21(, ממושב במועצה אזורית באר טוביה, סיים את הקורס במגמת קרב. במהלך 

קורס הטיס עשה תואר בכלכלה וניהול, ובתיכון הוא הרחיב פיזיקה וכימיה. התחביב של 
ד': ספורט )כדורעף(. לפני הצבא היה בתנועת הנוער "בני המושבים" ורצה להיות בנח"ל.

מזל טוב ובהצלחה!!!

סגן ת' )צילום: דובר צה"ל(סגן ד' )צילום: דובר צה"ל(
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ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

בחרו במקצוענים ואל תתפשרו על פחות ! לגינה מושלמת התקשרו

www.gardeners4gardens.co.ilדניאל 054-5587081

הקמת ועיצוב גינות  #
אחזקה שוטפת  #

דקים  #
פרגולות  #

דשא סינטטי  #
כל עבודות הגינון  #
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

לאים וחוקרים מכל האזור, ביחד עם תלמידי 
תיכון מהתיכון המקומי, לברכות ופנאלים 

בנושאים שונים. בנוסף לאלו,  הוענקו מלגות 
ע"ש מרג'ורי )ג'יג'י( סטרום שהייתה חקלאית 

בכל רמ"ח איבריה ובשנה האחרונה לחייה 
ניהלה את המו"פ החקלאי של חבל אילות.

ראש המועצה האזורית אילות, ד"ר חנן גינת, 
פתח ואמר: "בחבל הארץ הזה שחיים בו 

5,000 תושבים ושטחו 14% משטח מדינת 
ישראל, החקלאות היא ענף הכלכלה המרכזי. 
יש בפנינו אתגרים גדולים לפיתוח החקלאות 

הכאן, והמרכזי הוא תוספת המים לענף. הג
דלה זו תאפשר את הגדלת שטחי החקלאות 

והגידולים." גינת הודה לאנשי המו"פ ומפעלי 
"ערדום", על פועלם.

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, אמר: 
"אתם חלק מאיתנו ואנחנו גאים בכם. שנית, 
מקומה של החקלאות בערבה בשונה מחבלי 

הארץ שונים בישראל נשאר כשהיה – מק
סימום שטח לכל מתיישב, ולכן מקומה 

הייחודי. סיבה נוספת היא הצדעה לזכרה של 
ג'יגי שהיה לי הכבוד להכיר ולהוקיר וחשתי 

צורך להיות כאן היום".

לדברי ח"כ איתן ברוהשי, יו"ר הלובי החקלאי 
בכנסת: "תנאי המחייה והתעסוקה באזור 

מאתגרים יותר מאשר בכל מקום אחר בארץ. 
ההמדינה צריכה לספק את התנאים, את ההט

בות והאמצעים כדי לסייע לתושבים ולמשוך 
תושבים נוספים מכל רחבי הארץ על מנת 

שישתקעו בערבה."

טיול לגב מים
בערבה התיכונה מזג האוויר מושלם לטיולים 

רגליים או ג'יפים. כמה מגבי המים נותרו 
עדיין עם מי השיטפונות שעברו בהם לפני 
מספר שבועות, באפיקי השיטפונות ובנחלי 
הערבה הנצה פריחה מלבבת בצבעי צהוב, 

ורוד ואדום.
בגב צופר נותרו עדיין מים ומומלץ לטייל 

אליו. קוטרו של הגב כ-6 מטר ועומקו כ-1.5 
מטר. הגב נמצא למרגלות מפל בגובה 20 

מטר )רק בשיטפון(, שמראשו משתלשל צמח 
הסהרון היפה.

? על כביש 90 בין צופר לצוה עאיך להגי

50 מטר מדרום לאבן דרך 126, יורה -קים, כ
דים בדרך עפר מערבה מהכביש. ממשיכים 
לאורך הנחל ולאחר כ-2 ק"מ יתגלו המפל 
והגב. ניתן להגיע עם רכב גבוה עד כ-100 

מטר מהגב. בעלי רכב פרטי יצטרכו להחנות 
את רכבם במרחק גדול יותר ולהמשיך ברגל.

על שפת הגב ניתן לערוך פיקניק. תיהנו 
ושמרו על ניקיון האזור. בימי שישי, לאחר 

הטיול, מומלץ להגיע לכפר האמנים בצוקים 
הסמוכה, ליהנות מסדנאות האמנים ולקנח 

הבפלפל ובירה קרה או סנדוויץ' טעים, במעד
ניה בכניסה לצוקים.

חנוכה של פעילויות
עמק חפר נהנו בחופשת החה בבני הנוער 

נוכה ממגוון פעילויות וטיולים של מחלקת 
הנוער במועצה ושל תנועות הנוער. החופש 

התחיל בטיולי תנועות הנוער, שבהם 
השתתפו כ-400 בני נוער מכיתות י'-י"ב, 

שיצאו לטייל בדרום הארץ. בנר השביעי של 
חנוכה, למעלה מ-1,000 חניכים מכיתות א'-
ו' צפו במופע המוזיקלי והחדשני "אלומיני" 

מבית היוצר של "אלומוניום" הבינלאומי. 
ביום האחרון לחופשה יצאו 250 בני נוער 

מכיתות ז'-ח' לפעילות בחדרי בריחה בתל 
אביב.

תקופת הפעילויות העמוסה נחתמה בטיול 
דרום המסורתי של מחלקת הנוער, שבו 
השתתפו למעלה מ-600 בני ובנות נוער 

מכיתות ז'-ט'. הם יצאו לטייל באזור שדה 
בוקר, התגבשו ועברו חוויות קבוצתיות 

הרבות. בסיום החג התקיים ערב הדלקת הנ
רות המסורתי של כל רכזי הנוער במועצה 

לסיכום חופש עמוס בטיולים ופעילויות.

המאבק בעברייני הפסולת
יחידת ימ"ר מגב דרום שאנשיה נלחמים 

בעברייני הפסולת בנגב ואוכפים את החוק 
בנושא הבוער, הגיעו ליום עיון מקצועי וסיור 

באתרי הפסולת ומתחמי המיחזור שב"נגב 

אקולוגיה" ובאתר דודאים. בדודאים עברו 
הדרכה ע"י אביבית לב השריד וסיור באתר, 

שם קיבלו הסבר על משמעות הפסולת, 
טיפולה והשפעותיה על הסביבה ועל חיי 

היומיום ושוחחו עם מנכ"ל דודאים, ניר בר 
דוד. הסיור ויום העיון אורגנו על ידי ימ"ר 
המגב דרום, חברת נגב אקולוגיה ומרכז המב

קרים של אתר דודאים.
ניר בר דוד, מנכ"ל האתר: "השלכת הפסולת 

במרחב הכפרי היא תופעה בממדים בלתי 
נתפסים של קבלנים וחברות בנייה פורעי 
חוק, שבמקום לשלוח את הפסולת בניין 
השלהם לאתר מורשה בצורה חוקית, מעדי

פים לזהם את הסביבה ולזרוק את הפסולת 
במרחבים חקלאיים בנגב ללא תשלום. רבים 

מהם אף שורפים את הפסולת וגורמים לנזק 
עצום באוויר, הפצת מחלות וסכנת שריפות. 

יחד עם הרשויות ועם רשויות החוק, בהובלת 
יחידת ימ"ר מגב דרום והמשטרה הירוקה, 

אנו מנסים לטפל בתופעה הזו ולמגר אותה."
סנ"צ רונן כלפון, מפקד יחידת ימ"ר מגב 
דרום: "בשנים האחרונות אנחנו נחשפים 
לתופעה רחבת היקף של השלכת פסולת 
בניין באופן פיראטי ברחבי הנגב. מדובר 

בתופעה שמזהמת את הסביבה, פוגעת 
בבריאות התושבים ומסכנת את כולם. יחד 
עם גופים נוספים כמו המשטרה הירוקה, 

הרשויות ופארק דודאים – אנחנו פועלים על 
מנת לצמצם את התופעה ולהעמיד לדין את 

העבריינים."

גב מים בצופר

בני נוער מעמק חפר בפעילות חנוכה

חוג שלם
סקרים אחרונים העלו כי90%  מההורים 

אינם מעוניינים שילדם ישתתף בחוג שבו 
ילדים עם מוגבלויות )סקר של החברה 

למתנ"סים(. במועצה אזורית זבולון מתקיים 
חוג מיוחד במינו שמטרתו 

לקיים פעילות משותפת 
שבועית, שבה משתתפים בני 

נוער עם ובלי מוגבלות שפשוט 
אוהבים לבלות שעות פנאי 

בפעילות כיפית- לא משנה אם 
אחד מתקשה ללכת, או השני 

לא שומע טוב, או השלישי 
זקוק לליווי על מנת להשתלב. 

כולם מבלים יחד. 
הפעילות מתקיימת במועדון 

הנוער המונגש בכפר חוואלד 
ומגיעים ילדים משלושת 

הכפרים - איבטין חוואלד 
וראס עלי. הפעילות מתקיימת 

בהובלת המחלקה לשירותים חברתיים - 
היחידה למניעת התנהגויות סיכון יחד עם 

תוכנית 360 ומחלקת הנוער, המימון מקול 
קורא של קרן השלם בשותפות עם המועצה.

לוחמי ימ"ר מג"ב דרום ביום העיון

פעילות משותפת במועצה האזורית זבולון
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הדגמה חינם בביתך ללא התחייבות!
התקשרו: 054-6228689 /  050-3448689

מוצרים ביטוחתיים
עם אחריות מלאה

מחירים הוגנים
ופריסת תשלומים

אספקה ואיסוף
מכל מקום בארץ

שרות מהיר
 ומקצועי

יחס אישי 
ואדיב

מגוון רחב של
דגמים

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.

אשר שבתאי קולנועיות

מבצע
סוף 
שנה
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במושבים שעל גדר המערכת בגבול הלבנון פחות מוטרדים מהמצב הביטחוני וממנהרות הטרור שכרה חיזבאללה ויותר 
מודאגים ממצב החקלאות, הגזירות המוטלות חדשות לבקרים על החקלאים # ביום ראשון יצאו מגדלי המטילות להפגנה 

ליד מנהרת הטרור באביבים, במחאה על מדיניות משרד החקלאות # רבים מהתושבים חשים שהממשלה והמוסדות 
שכחו אותם

עמוס דה-וינטר

העה צפופי  שיערות 
שלאורך  הירוקים  צים 
ההרים,  הצפון,  כביש 
המפותלים  הכבישים 
כל  הכחולים,  והשמים 
גבול  קו  יישובי  את  מסתירים  אלה 

שהלבנון, שרשרת של מושבים וקיבו
צים, שמרבית תושביהם מתפרנסים 

שעדיין מחקלאות, בעיקר מגידול בי
שצים, מטעים וגם מהצאן, הרפת והב

קר. חלק מהתושבים הקימו צימרים 
שרובם עומדים היום ריקים, בשל גל 

הביטולים האחרון.
והנופים  הפסטורלית  השלווה 
המתחולל  את  מסתירים  המקסימים 
ממש צמוד לגבול, שם עדיין נמשך 
כוחות  ידי  על  צפוני"  "מגן  מבצע 
וצבא  חיזבאללה  אנשי  בעוד  צה"ל, 
לבנון עוקבים מקרוב ובדריכות אחר 

העבודות.
פוצץ  צה"ל  האחרון  חמישי  ביום 
של  טרור  מנהרת  הראשונה  בפעם 

שנתג הטרור  מנהרת  שחיזבאללה, 

במועצה  זרעית,  מושב  באזור  לתה 
לפני  קצר  זמן  יוסף.  מעלה  אזורית 
המושבים  תושבי  קיבלו  הפיצוץ 
קולות  מפני  התראה  לזרעית  סמוך 

בעד בפעולה.  הצפויים  שהפיצוץ 
שהפיצוץ  נכתב,  זרעית  לאנשי  כון 
לא יסכן את האוכלוסייה ואת מבני 

בא נשמעו  הפיצוצים  הדי  שהיישוב. 
זור הכפר ראמייה הסמוך לגבול.

השלב  תחילת  על  הודיע  הצבא 
שי צפוני",  "מגן  מבצע  של  שהשני 

של  הטרור  מנהרות  בנטרול  תמקד 
מדובר  לבנון.  בגבול  חיזבאללה 
יתבצע  הנטרול  כי  נמסר,  צה"ל 
בשיטות שונות, בהתאם לניתוח של 
גורמי ההנדסה ואנשי פיקוד הצפון, 
של  הייחודיים  מאפיינים  ובמסגרת 
כל מנהרה ומנהרה. תהליך הנטרול, 
לפי צה"ל, יבוצע משטח ישראל, אך 

שעל פי ההערכות, הדבר יוציא משי
מוש את המנהרות גם בצידם השני."
הנט תהליך  כי  הודיעו  שבצה"ל 

רול יתבצע בכמה מנהרות במקביל, 
האוכלו בקרב  יורגשו  שוהשפעותיו 

סייה האזרחית שתיחשף לתנועה של 

סגירת  ואף  פיצוצים  עבודה,  רכבי 
כי  הבהירו  הצפון  בפיקוד  שטחים. 

יוש המקומיים  שהתושבים  שבמקרה 
ילווה המה שפעו מנטרול המנהרות, 

לך  בהתראה מראש. בצה"ל עדכנו 
את ראשי הרשויות באזור המנהרות, 

והדגישו כי המצב מוגדר כשגרה.

לאן כולם נעלמו?
תושבי גבול הצפון עדיין חוששים 
על  סומכים  לא  שהם  לא  מהעתיד. 
צה"ל, הם סומכים עליו ועל כוחות 
אירועים  של  שנים  באזור,  הביטחון 
כאלו ואחרים פיתחו אצלם עור עבה 
מהם  מטרים  מספר  שמתחולל  למה 

שלאורך הגדר, אולם הם יותר מודא
ומהת החקלאות  כלפי  מהיחס  שגים 

מורות שחלו בענף בשנים האחרונות 
הביטחוני  מהמצב  מודאגים  ופחות 
או המנהרות שהתגלו בפתח בתיהם.

לגדר  הצמודים  המושבים  אחד 
הוא מושב שתולה, שמרבית תושביו 

שמתפרנסים מחקלאות, מגידול מטי
לות לביצים, גידול נשירים - חלקם 

לאזורי  במכונית  יום  מידי  נוסעים 
בערים.  לעבודה  סמוכים,  תעשיה 
הרכב  על  ההוצאות  מיקרה,  בכל 

הודלק הן עצומות.
מושב  ועד  חבר  אליהו,  אבנר 
כל  "כרגע  לגדר:  הצמוד  שתולה, 
לגדר  הצמוד  המושב  של  המרחב 
המזרחי  האזור  כל  לכניסה,  סגור 
והכניסה  סגור  צבאי  כשטח  הוכרז 

הח עם  בתיאום  רק  מותרת  שאליו 
אסור  שבכלל  ימים  ישנם  טיבה. 

להיכנס וישנם ימים שכן."

מבצע "מגן צפוני" הרגיע אתכם 
בכל עניין המנהרות?

צה"ל  מורכבת.  די  שאלה  "זו 
יבוא  אבל  מנהרות,  עכשיו  מחפש 
היום וצה"ל ילך וישאיר אותנו לבד 

ימ החיזבאללה  הרי  אז?  יקרה  שומה 
כרגע  אבל  מנהרות,  לכרות  שיך 
זאת,  עם  יחד  בשטח.  עובד  צה"ל 
ונמשיך  קשות  בתקופות  כאן  היינו 
שמטריד  מה  אבל  כאן,  להישאר 

אותנו זה שאין לנו כבר גב.
"איזה גב? אני שואל אותך? איפה 
הסוכנות היהודית, היכן קק"ל, היכן 
התנועות המיישבות, שיבואו ויסייעו 

הגופים שב כל  נעלמו,  כולם  שלנו? 
יכולת לסמוך עליהם שבשעת  עבר 

צרה יבואו ויתמכו ויעזרו.
ש"עמדנו במשך שנים מול החיזבא
שללה ומול כל אירגוני הטרור שבלב

נון, עמדנו מולם ואנחנו לא מפחדים 
שהממשלה  היא  הבעיה  אבל  מהם, 
שכחה את החשיבות הביטחונית של 

הביט היישובים  את  הגדר,  שיישובי 
חוניים שלאורך הגבול, שכחו ש'אם 
שכחו  מולדת',  יש  אז  חקלאות  יש 
בחורף  המדינה  של  המעיל  שאנחנו 
והשמשיה של המדינה בקיץ וזה מה 

שמפריע לי."

בכל זאת יש לכם הטבות כיישובי 
גבול, לא?

כאן,  שלגור  מבינים  לא  "אנשים 
במושב שצמוד לגדר, זה אומר חצי 
שעה  חצי  זה  לבנק,  נסיעה  שעה 
הפנים,  במשרד  תור  בשביל  נסיעה 
חולים.  לקופת  נסיעה  שעה  חצי  זה 

שכמה דלק אנחנו מבזבזים על כל סי
דור קטן שאנחנו צריכים כדי לחיות 
עליו  לוקחת  שהמדינה  הדלק  כאן, 
שלמעשה  כך  מס  אחוזים  עשרות 

שבסופו של דבר יוצא שאנחנו משל
מים יותר חזרה.

"נכון, אנחנו מקבלים הטבה במס 
שלומי  כמו  יישובים  ויש   11% של 
יותר  מס  הטבת  שמקבלים  ונהריה 

צמו לא  אפילו  והם  מאתנו  שגבוהה 
די גדר. יש דיבורים על כך שאולי 
התמיכה  העלאת  תהיה  ב-2019 
נקבל  ואז  ב-2%  הגדר  ביישובי 
כמו נהריה, רק שתושבי נהריה אין 
הוצאות כמו שיש לנו. למשל שלומי 
מה  על  אז  הטבה של 19%,  מקבלת 

שיש לדבר? אנחנו צריכים לקבל לפ
חות כמו שלומי."

כל שנה מדברים על ביטול "חוק 
הגליל". אם יבטלו את התמיכות 
במגדלי הביצים, מה יקרה כאן?

כל  את  תראה  אתה  יקרה?  "מה 
ההתיישבות בגבול הצפון מתמוטטת 
וכולם יתחילו לעזוב. לא יודע, יכול 
להיות שאנחנו לא חשובים לממשלה, 
כמו שאמר צחי הנגבי, עוטף עזה זה 

גבול לבנון

לוחם צה"ל מטפל באחת המנהרות )צילום: דובר צה"ל( חיילי צה"ל בגבול ליד מטולה )צילום: דובר צה"ל(

27.12.2018     || 1213 ||    27.12.2018



לא חשוב, אבל אם יורים על נתב"ג 
או תל אביב זה חשוב.

שחשפו  שברגע  חושבים  "אנשים 
נג הבעיה  חיזבאללה  מנהרות  שאת 
חיז חושב, שעכשיו  אתה  מה  שמרה. 

באללה יתקפל? הרי הוא פועל ע"פ 
הדוקטרינה האירנית, לאט, לאט הם 
גם  ייכנסו  האזור,  כל  על  ישתלטו 

ואנחנו נמצא את עצמנו מו שלירדן 
קפים בשיעים.

להיאחז  מנסים  שלנו  "הצעירים 
במושב בציפורניים, מאוד קשה להם, 
בביצים,  קצת  בחקלאות,  עובדים 

שקצת בתיירות, קצת בעבודות מזד
מנות. צריך להבין שלצעיר בשתולה 
שיש  והתרבות  החברה  חיי  את  אין 
לאותו צעיר שחי באבן גבירול בתל 
אביב, שהכל פתוח לפניו במרחק של 

כמה דקות נסיעה."

אתה נשמע פסימי...

בשתולה  כולנו  בגדול  "תראה, 
ומש זורמים  הגדר  על  שובמושבים 

איפה  שואלים:  אנחנו  אבל  קותדלים,  אנחנו  ישראל?  עם  של  שהאחווה 
ראים להם, בואו ותיהנו מאזור גבול 
נמצא  כשאתה  לנו.  ותעזרו  הצפון 
בצרה אתה לא צריך מישהו שיבוא 
התקציבים  כל  איפה  אותך?  ויחבק 

הש שפעם  היהודית  הסוכנות  ששל 
קיעה בחקלאות ובהתיישבות? איפה 
ותעזרו  בואו  לישראל?  קיימת  קרן 
ויש כאן המון מה לעזור. כאן חסר גן 
כיתת  חסרה  כאן  לילדים,  משחקים 
לימוד, בואו תראו לנו שאכפת לכם.

שיבוא  החקלאות  משרד  "איפה 
המכסות  את  ושיגדיל  לנו  ויעזור 
של המגדלים וייתן מכסות לצעירים 
הצרה  אבל  לענף,  להיכנס  שרוצים 
לא  החדר  בתוך  איתך  שהנחש  היא 
מחוץ לחדר, מבין? פעם באמת בכל 
אותם מוסדות היו ציוניים אמיתיים, 
הראש  על  כיפה  ששם  מישהו  לא 
לו  אכפת  כמה  על  סיפורים  ומספר 
בו  מהחקלאים. פעם אמרו שבמקום 
הגבול,  יהיה  שם  מחרישה,  תעבור 
או  אותנו  סופר  לא  אחד  אף  היום 

אפילו בא לדבר איתנו."

לא תכנית, לא נעליים

אביבים,  ממושב  דהאן,  עמי 
את  זוכר  שהוא  מאז  חקלאי  הוא 
פחות  המנהרות  לי,  "תאמין  עצמו. 
מדאיגות אותנו. אתה רואה את כל 
הגדר,  מאחורי  שיש  הבניה  תנופת 
מדאיג  יותר  זה  וילות,  המון  בונים 
להם  יש  אומר,  אני  שני  ומצד 
הבעיה  בעתיד.  להפסיד  מה  הרבה 
בונים  שמתחתן  הללו,  הווילות  עם 
ומנהרות, אבל  נחילים  מיני  לך כל 

כל חוסן  חזק,  צבא  לך  שיש  שברגע 
יוד כשהתושבים  טוב,  וחינוך  שכלי 

אז  חירום,  במצב  להתנהג  איך  עים 
על  לחשוב  צריכים  לא  הילדים  גם 
הפרנסה בבית ועל מה לעשות כדי 
להתפרנס. היום חייל צריך להתגייס 
אבא  על  לחשוב  ולא  נקי  ראש  עם 

שלו שחייב כסף לבנקים..."

וזה לא המצב אצלכם?

הח מצב  על  מדבר  אני  ש"בדיוק, 
הכ המצב  החי,  משק  מצב  שקלאות, 

אצלנו,  בגבול  החקלאים  של  לכלי 
איך  יודעים  לא  שלנו  המושבים  כי 
מפעלי  פה  אין  אחרת.  להתפרנס 
לפה  להביא  ירצו  אם  גם  תעשייה. 
כשהמרחק  לכאן  יבוא  מי  תעשיה, 

מהמרכז כל כך רחוק?
הז היום  רחוק.  ללכת  צריך  ש"לא 

הכל  כביסה,  למכונת  טכנאי  מנתי 
מא שאני  לו  אמרתי  מצוין,  שהלך 

והוא אמר בסדר. אחרי חמש  ביבים 
דקות הוא חוזר אלי: 'בדקתי בווייז, 
לא אתה בהרים ליד לבנון, אני לא 
מהכל  הוא,  רק  לא  זה  עכשיו  בא'. 
להצגה  ללכת  פה,  סובלים  אנחנו 
אתה  הזוי,  זה  שלם,  יום  נוסע  אתה 

שמשתגע. לקחת את הילד לחוג כדו
רגל זה 45 דקות. כל סידור קטן זו 
ואתה  פעם  בכל  חוזר  ואתה  נסיעה 

מותש."

במושב שלכם שמעו חפירות לפני 

המבצע?

ששמעו  תושבים  היו  "בוודאי, 
חפירות. אני אישית לא שמעתי כי 
אני יישן כמו פיל, אבל היו ששמעו 
רואה  גם  אתה  עליהם.  סומך  ואני 
קרוב  בתים  בונים  לאט  לאט,  שהם 
לגדר, מתקדמים, תוך חודשיים הם 

בנו 4 וילות קרוב לגדר."

המבצע הרגיע את תושבי אביבים?

ש"אנשים פה רגועים. תושבי אבי
בים עברו המון, עברו הפצצות, את 
היה  אבי  אביבים',  אוטובוס  'אסון 

שה תחמושת  בונקר  על  שאחראי 
למרות  באמת  זה  כל  אבל  תפוצץ, 
פה  אנשים  והבלגן,  הכאב  הצער, 
תמיד יסתכלו על חצי הכוס המלאה. 
אולי בגלל אסון אביבים אף אחד לא 
הילדים  של  הדם  עזב.  ולא  מפה  זז 

השאיר את כולנו פה משפחה אחת.
"הבעיה הקשה ביותר, למשל, ילד 
קיבל עכשיו שטח לבנות וזה עולה לו 

אבנר אליהו: 
"תראה, בגדול כולנו 
בשתולה ובמושבים 

על הגדר זורמים 
ומשתדלים, אבל 
אנחנו שואלים: 

איפה האחווה של 
עם ישראל? בואו 

ותיהנו מאזור גבול 
הצפון ותעזרו לנו. 

כשאתה נמצא 
בצרה אתה לא 

צריך מישהו שיבוא 
ויחבק אותך?"

צבי וינברג: "לא 
רוצה לצאת לפנסיה, 
אני רוצה למות כמו 

אחי, או במיטה 
או על הטרקטור, 

לגדל פירות טובים 
ויפים, שיהיה לי 
הנאה מהעבודה, 

אבל שיתנו לעבוד, 
שיתנו לחיות, 

שיתנו לייצר והכי 
חשוב, שלא יפריעו"

עמי דהן: "גם 
אם הבנים רוצים 
להמשיך לחיות 

כאן זה לא אפשרי. 
ברוב המושבים כאן 

הצעירים עוזבים, 
משהו שאי אפשר 
אחר כך לתקן. מי 

שנולד וגר פה - 
יישאר אבל אם 

הוא עוזב - הוא לא 
יחזור"

לוחם צה"ל מטפל באחת המנהרות )צילום: דובר צה"ל(

אבנר אליהו, שתולה. 
"הצעירים שלנו 

מנסים להיאחז במושב 
בציפורניים"

צבי וינברג, מטולה. 
"על המצב הביטחוני 

אני לא חושב"

עמי דהן, אביבים. 
"הבעיה שלנו זה הגזירות 

שמטילים עלינו החקלאים 
כל בוקר"

27.12.2018     || 1213 ||    27.12.2018



הון תועפות. אני משלם פה ארנונה 
וכלום  משמעית  חד  בהרצליה,  כמו 
אתה לא מקבל בתמורה. תבוא לכאן 
בלילה, כמעט כל המושב חשוך, לא 
משקיעים. הבן שלי כבר שאל אותי: 
'אבא, למה אנחנו גרים פה?' מה אני 
יכול להגיד לו, שאבא שלו גדל פה, 
יגדל  אם  פה.  ואנחנו  פה  גדל  סבא 
ויחשוב אחרת, אני איתו. שני בנים 

שלי שהתחתנו עזבו פה.
ש"הבעיה שלנו זה הגזירות שמטי
שלים עלינו החקלאים כל בוקר. יוש

בים שם במשרד החקלאות שהכל מה 
שמעניין אותם כשהם בבוקר, זה איך 
היינו  אתמול  בחקלאים.  להתעלל 
קבוצה של חקלאים בכנסת. בא שר 
החקלאות ואומר: 'אני עם ביצים לא 

מתע כן  אתה  מה  עם  אז  שמתעסק', 
סק? בקומבינות? בהעברת תקציבים 
לישיבות תורניות בתל אביב? אתה 
בחקלאות.  תתעסק   – חקלאות  שר 
אתה כבר לא יודע מי אחראי על מה 
לשימור  הולך  הכל  הזאת.  בכנסת 
אחורה  הולכת  והמדינה  הקואליציה 
בכל התחומים. רואים את זה למטה 

ומתנה אזוריים  ציבוריים,  שמוסדות 
גים כמו הסוס. זה מה שהורג אותנו."

אתם מרגישים כאילו שכחו אתכם?

"האמת, כשמגיעות הבחירות כולם 
מתחילים להסתובב ולבקר ולהבטיח. 
אותם. אתה  רואה  כך אתה לא  אחר 
כבר לא מאמין לאף אחד. עכשיו שר 
מכסות   140 לתת  רוצה  החקלאות 
בגלל  מה,  ושומרון.  ליהודה  ביצים 

ששביו"ש יצביעו עבורך ויתנו לך מנ
דטים אתה מחלק מכסות?

לנו לפני 30 שנה מכסות,  "נתנו 
להתיישבות, משק פה בלי לול הוא 

עלי שמטילים  הגזירות  ועם  שאבוד 
נו כל פעם במטעים, ייקור תעריפי 
המים, זה אסון. פעם היינו משלמים 
הם  המים  תאגידי  היום  למקורות, 
את  הרסו  האלה  התאגידים  אסון. 
כולם. במקום שיחלקו פה רישיונות 

שללוחות סולאריים ונספק את החש
אבל  'לא'  אמרו  המדינה,   לכל  מל 
לטייקונים  ענקיות  סולאריות  חוות 

בדרום ובמרכז זה כן.
ביצים  תבנית  מוכרים  "אנחנו 
לך  שמורידים  אחרי  שקל.  ב-15 
מחלות,  הובלה,  דלק,  מים,  חשמל, 
נשאר לך 4.5 שקלים ואז אתה מגיע 

שלרמי לוי והוא מוכר את אותה תב
לא  רגולציה  אין  שקל.  ב-35  נית 
בביצים,  לא  בפירות,  לא  בירקות, 
לא בבשר. הדברים האלה מטרידים 
אותנו הרבה יותר מהמצב הביטחוני.

להמשיך  רוצים  הבנים  אם  "גם 
לחיות כאן זה לא אפשרי. אתה נותן 
את המשק שלך לבן אחד ולבן השני 
אתה לא יכול לתת, אז אתה אומר לו 
תעזוב, או שאתה אומר: 'בואו נמכור 
המושבים  ברוב  ונלך'.  המשק  את 
שאי  משהו  עוזבים,  הצעירים  כאן 
אפשר אחר כך לתקן. מי שנולד וגר 
פה – יישאר אבל אם הוא עוזב – הוא 

לא יחזור.
הילד  שעוזבים,  צעירים  פה  "יש 
שנה  אחרי  אביב,  בתל  לומד  הולך, 
נגמר לו הכסף, אביו לא יכול לעזור. 

ועו מטוס  על  עולה  מתייאש,  שהוא 
זב את המדינה. הם אומרים, 'נעבוד 
ואלה  חוזרים  לא  והם  ונחזור'  קצת 

שילדים טובים, איכותיים, הם לא חו
זרים.

כאלה  ארבעה  יש  שלנו  "במושב 
אני  אם  שואל  אתה  הלב.  וכואב 
זה,  את  יעשה  שלי  שהבן  מפחד 
ברמה  בעיה  פה  יש  מאוד.  מפחד 

שהאסטרטגית. לפני כמה שנים הכי
נה וועדת מנכ"לים תכנית לאומית 
לצפון. איזה תכנית? איזה לאומית? 
השרים  של  הראש  נעליים?  איזה 
נתנו  באמת  כבר  מה  בקשקושים. 

ליישובי הצפון?
רו אנחנו  להדגיש,  רוצה  ש"אני 

צים פרנסה בכבוד, לא רוצים כסף. 
עכשיו כל שנה, כאשר מתקרב פסח 
אנחנו  ייבוא.  על  מדברים  כבר  הם 
לא מבקשים כסף, אבל שישמרו על 

הענף."

חוששים ממדיניות הממשלה

סמוך  המתגורר  סיידה,  דני  ח"כ 
לגבול לבנון: "ברור שיש לנו חשש 
מהותי. הם נערכו שם למשהו מבהיל 
ועוצמתי. כאחד שגר שני קילומטר 
מקו הגבול אני מודאג. האמת, כבר 
האמנתי שהחברים שלי שגרים ליד 
הגדרות הוזים, אבל אחרי הזה ואחרי 
היום,  פנינו  על  טופחת  שהמציאות 

שזה אחד הדברים שאם לא היינו נע
בזמן  אותם  ותופשים  אליהם  רכים 
היינו חשופים לאסון ברמה לאומית.

שוב  אלי  הגיעו  השנים  "במהלך 
ששמעו  תושבים  של  פניות  ושוב 
שכוחות  מקווה  מאוד  אני  רעשים, 
הביטחון יוכיחו שהם הפרו הסכמים 
כתובים ונתפוש אותם במערומיהם. 
מי יודע עוד מה יש מתחת האדמה. 
כוחות  שהצבא,  מקווה  מאוד  אני 
מבין  יודע,  המדיני  והדרג  הביטחון 
ומטפל כמו שנראה שהעסק מטופל 

עכשיו בצורה מיטבית."
ח"כ  יו"ר הלובי החקלאי בכנסת, 
איתן ברושי: "סיירתי במשך יומיים 
לבחון  מנת  הצפון על  גבול  באזור 
בגבול  המנהרות  איום  את  מקרוב 

שלבנון. בגזרה המזרחית סיירתי במו
שבה מטולה, במועצה האזורית גליל 
שבמועצה  יובל  כפר  במושב  עליון, 
וביסוד  החרמון  מבואות  האזורית 
המעלה. בגזרה המערבית של הגבול 
שבמרום  אביבים  במושב  ביקרתי 
שבמועצה  שתולה,  ובמושב  הגליל 

האזורית מעלה יוסף.
המועצות,  ראשי  עם  "בפגישותיי 
עם הנהגות היישובים, עם התושבים 
שהתושבים  ניכר  החקלאים,  ועם 
וההנהגות מגבים את פעילות צה"ל, 
חיזבאללה,  ממנהרות  מפחדים  לא 
ממדיניות  חוששים  שני  מצד  אך 
מתן  מיגון,  של  בהיבטים  הממשלה 

התעשייה  החקלאות,  המס,  הטבות 
המקומית ועוד.

"הצעת החוק שלי ושל יו"ר וועדת 
בנושא הארכת  גפני,  ח"כ  הכספים 
הוראת השעה באשר למתן הוטבות 
באזורי  אזוריות  מועצות  מס ל-28 
בימים  תגיע  הלאומית,  העדיפות 
בנוסף,  הכנסת.  למליאת  הקרובים 
כפועל יוצא מיוזמה נוספת שלי ושל 
יזכו  גפני, החל מה-1/1/2019  ח"כ 
31 יישובים צמודי גדר בגבול לבנון 
וסוריה למתן הוטבת מס נוספת של 

1% בגין הכנסתם האישית."

תנו לעבוד בשקט
וינברג,  ולבב  צבי  של  במטע 
את  צה"ל  כוחות  איתרו  ממטולה, 

שמנהרת הטרור הראשונה של חיזבא
צפוני".  "מגן  מבצע  בתחילת  ללה, 
של  בנו  הוא  השותף,  וינברג  לבב 
שהיה  וינברג,  מיכה  המנוח,  אחיו 
רבות.  שנים  במשך  צבי  של  שותף 
וינברג,  ליאור  גם  עובד  איתם  יחד 

בנו של צבי.
צבי )72( עובד כחקלאי במשך 50 
שנתיים.  בגיל  למטולה  והגיע  שנה 
לצבי מטעי נשירים ממרגלות משגב 

שעם לכל אורך גדר המערכת עד למ
עין ברוך. עבודה מול "השכנים" היא 

דבר יום יומי עבורו.
"בחיפוש אחר המנהרה הצבא עקרו 
את כל המטע, 8 דונם, כי בהתחלה 
לא מצאו ועשו מה שצריכים לעשות. 
זו חתיכת עבודה. בהתחלה לא נתנו 
לבעלי המטעים להיכנס ועכשיו יש 
לי אישור. יש לי בן ממשיך, עשיתי 

טעות שהכנסתי אותו לזה."

למה זו טעות?

רק  מדינה שמתעסקת  זו  "תראה, 
עם עצמה, לממשלה שלנו יש קשיים 
משל עצמה, זה חשוד בזה וזה חשוד 
ביניהם  מלחמות  יש  היום  וכל  בזה 

שוזה מתפטר וזה מתמנה והם לא מת
רק  לא  החשובים,  בנושאים  עסקים 

בת זמינים  עובדים  אין  שבחקלאות. 
חומים רבים, אין עם מי לדבר, היום 
חוץ מתאילנדים מי עובד בחקלאות? 
גם הערבים לא רוצים כל כך לעבוד 

עו לקבל  מתקשר  אתה  שבחקלאות. 
בדים במגזר ואין לה להביא מקרוב. 

רחו עובדים ממקומות  לך  שמציעים 

לוש גרוע.  המצב  שקל,   240 ב -קים 
קחים ממך 2000 שקל לפני שאתה 
צריך  התאילנדי.  העובד  את  רואה 
רוצים  לא  היהודים  עובדות,  ידיים 
אני  טרקטוריסט,  צריך  אני  לעבוד. 

מפרסם כבר חצי שנה ולא מצאתי.
"יש לי מטעים לאורך הגדר ואני 
ועם  הטרקטור  עם  יום  כל  יוצא 

והר העגלה  על  מאחורי  שהפועלים 
בה פעמים הצבא צועק עלי ובצדק: 
אבל  הסיור'  לפני  נוסע  אתה  'למה 

שאני צריך לצאת לעבודה, ויש לפע
מים בעיות..."

מה יותר מדאיג אותך, המנהרות 
והמצב הביטחוני או החקלאות?

לא  אני  הביטחוני  המצב  "על 
חושב. אני קם כל יום בארבע בבוקר, 
בחושך ועושה את העבודה שלי כמה 
אני  טוב.  הכי  הצד  על  יכול  שאני 

הנ במחסומים,  החיילים  את  שרואה 
וקפה  תה  אותם  משקים  שלי  כדים 
ועל  צה"ל  על  סומך  ואני  בלילות 
החיילים שלנו. אני גם רואה גם את 
לפעמים  השני,  בצד  החיזבאללה 
כאילו  תנועות,  מיני  כל  לי  עושים 
ישחטו אותי, צועקים, אנחנו נוסעים 

שבכביש מקביל, אחד ליד השני. המ
רחק ביננו הוא מטרים, ככה זה כאן.

בטון,  חומת  לנו  הקימו  "עכשיו 
חודשים  כמה  מלפני  גובה,  מטר   8
המצב  באמת  מהגבול  גדול  ובחלק 
רואה  לא  אני  כי  וטוב,  נעים  יותר 
את הפרצופים והתנועות שלהם. אני 
גיבור,  שאני  בגלל  לא  בשקט,  ישן 
במטולה  גר  אני  מרגיש,  אני  ככה 
פה.  מהוותיקים  לא  ואני  שנה   70
 '49 בסוף  לכאן  הגיעו  ההורים שלי 
בגיל  לכאן  והגעתי  השואה  אחרי 

שנתיים."

תגיד גם במטולה שמעו חפירות של 
מנהרות בלילות?

"עזוב אותך מכל הקשקושים, כל 
פה  רשרוש,  פה  שמעתי  אומר  אחד 
גירודים. אני כל היום בשדה, אני לא 
עוזב את העובדים ולא שמעתי ולא 
שמעתי.  לא  בחלום  אפילו  חלמתי, 

שסיפרו סיפורים, אחת מרגישה רעי
דות, שניה שומעת מים, כל אחד יש 
לו סיפור, עזוב אותך, טוב, כל אחד 

אומר מה שהוא מרגיש."
החק זה  אותך  ואז מה שמדאיג 

לאות?
דבר.  כל  המלונאות,  "החקלאות, 
במטולה,  שנה   20 מלון  פה  לי  היה 
לא מתייחסים, אין עם מי לעבוד. יש 
אותן  זה  מקום  בכל  מלונאי,  אח  לי 

פת מוצאת  לא  והממשלה  שהבעיות 
אוכל  מייצר  הכל  בסך  אני  רונות. 
טרי. אני מוכן לייצר, מוכן לגדל את 
הפירות הכי טובים והכי יפים ופשוט 

מש לא  הממשלתיים  הגופים  שבכל 
תפים איתנו פעולה. זה קשה מאוד.

החקלאות  מצב  השנים  "במשך 
שבמדינה רק מתדרדר. פעם היו במ

אולי  נשארו  חקלאים,   120 טולה 
11 חקלאים וגם המספר שלהם ירד 
בעתיד. יש כמה גדולים שקנו לאט, 

שלאט ממי שחיסלו ולא היה מה לא
האדמה,  ואת  המשק  את  מכרו  כול, 
בעוד  אולי  יורד.  המספר  שנה  כל 
החקלאות  מספר  את  תספור  שנה 

במטולה ביד אחת.
למדו  כולם,  הלכו  "הצעירים 
ראיית חשבון, משפטים, מה שאתה 
יש  אביב,  בתל  כולם  רוצה,  לא 

שכאלה שנסעו לקנדה, זהו אין. נשא
את  שמשכירים  וותיקים  רק  רים 
החקלאות לאלה שחזקים, לגדולים. 
של  הבן  שהוא  לבב  של  שותף  אני 
במטע  שישי  ביום  הייתי  ז"ל.  אחי 
כשהוא אמר שהוא לא מרגיש כל כך 
טוב וקצת מקורר. אמרתי לו 'מיכה, 

למ תנוח'.  הביתה,  סע  נשאר,  שאני 
צריכים  היינו  שבת,  בבוקר,  חרת 
בשבת  עובדים  לא  אנחנו  להיפגש, 
כי רוצים לנוח. עודים קצת תחזוקה 

הכל יהיה מוכן.
והוא  פעמים  שלוש  מצלצל  "אני 

התק שהגיע  לבב  גם  לי.  עונה  שלא 
לא  כבר  הוא  לו,  ענה  לא  והוא  שר 
היה בחיים. הוא היה בן 68. לי יש בן, 
ליאור ולאח שלי יש בן והם ממשיכים 
לי  שיש  מאוד  שמח  אני  בחקלאות. 
אותו?  הכנסתי  לאן  אבל  ממשיך  בן 
לא פשוט בכלל, אני לא יכול לתאר 
זאת במילים... כל יום אני אומר ברוך 
השם שאני יכול ללכת ויכול לעבוד. 
ואני לא מקטר, ואין לי בעיה לעבוד, 
רוצה  אני  לפנסיה,  לצאת  רוצה  לא 
על  או  במיטה  או  אחי,  כמו  למות 
הטרקטור, לגדל פירות טובים ויפים, 

ששיהיה לי הנאה מהעבודה, אבל שי
שיתנו  לחיות,  שיתנו  לעבוד,  תנו 

לייצר והכי חשוב, שלא יפריעו."

כלי הנדסה חופר לחשיפת המנהרה )צילום: דובר צה"ל(

גבול לבנון
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אפשרות לצמיגי שטח

052-4315281 נווה שרון מנהל מכירות  
052-2703475 רובי ריחן מכירות דרום  
052-2543842 עובדיה לוי חנות היבואן  

מבצע סוף שנה25,000 ₪ כולל מע"מ 

אחריות 3 שנים לגיר ומנוע
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אולם תצוגה צפון: 04-6070134 
אולם תצוגה מרכז: 09-7455222
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בערכאות
עו"ד צבי שני

האם ביקשה לבטל את מינוי הבן הממשיך 
- בית המשפט קבע שהמינוי תקף

מינוי 'בן ממשיך' הוא נושא ייחודי למושבים - התחייבות בלתי חוזרת של ההורים להעביר את 
הנחלה לאחר אריכות ימיהם לבנם או לביתם #  אך מה הדין כשההורים מבקשים לחזור בהם 

מהמינוי, והבן הממשיך אינו מוכן לוותר על כך?

'בן  מינוי  כידוע, 
נושא  הוא  ממשיך' 

המו לתחום  שייחודי 
בהת מדובר  ששבים. 

חוזרת  בלתי  חייבות 
הז בעלי  ההורים,  ששל 

הנחלה  את  להעביר  בנחלה,  כויות 
שלאחר אריכות ימיהם לבנם או לבי

תם, אותם מינו ל'בן ממשיך'. המינוי 
הינו בהמלצת האגודה, נרשם בספרי 

בס גם  ולעתים  היהודית  שהסוכנות 
מה  אך  ישראל.  מקרקעי  רשות  פרי 
הדין כשההורים מבקשים לחזור בהם 
מוכן  אינו  הממשיך  והבן  מהמינוי, 

לוותר על כך? 
דין  נדונה במספר פסקי  זו  שאלה 
ניתן  ולאחרונה  האחרונות,  בשנים 
השופט  מאת  בעניין  חשוב  דין  פסק 
לענייני  המשפט  בבית  גביזון,  אלון 

משפחה בבאר שבע.

סיפור המעשה
כבת  אישה  בדוי(,  )שם  פאולה 
במושב  זכויות  בעל  הינה  שמונים, 
בתחילת  מבעלה  שהתאלמנה  בנגב, 
היו  ובעלה  לפאולה  ה-80'.  שנות 
בדוי(  )שם  מווטי  בנה  ילדים.  תשעה 
התחתנו  בדוי(  )שם  שרון  ואשתו 
בשנת 1978, התגוררו במשק למשך 
כשנה, ועברו להתגורר בעיר סמוכה.

אז  פאולה,  החליטה   1986 בשנת 
למנות  חמישים,  כבת  עובדת  אישה 
ממשיכים  כבנים  ושרון  מוטי  את 
מספר  התאלמנה  פאולה  במשק. 
להתגורר  עברה  לכן,  קודם  שנים 
במשק  הטיפול  את  והותירה  במרכז 
למוטי. הדבר התבקש, שכן אחיו של 
מוטי התגוררו מחוץ למושב ולא רצו 
על  חתמה  כך  לשם  במשק.  לטפל 
הנדרשים,  והמסמכים  ההתחייבות 
והמינוי  האגודה  הסכמת  את  קיבלה 

נרשם בסוכנות כדין.
מוטי החזיק את המשק עוד מהיותו 
נער, כאמור, מונה לבן ממשיך ועיבד 
את הפרדס והלול המשפחתיים. לשם 
לוותר  מוטי  נאלץ  במשק  הטיפול 
התיכונית,  השכלתו  השלמת  על 
שוחרר  ממנו  צבאי,  שירות  על  ואף 
לאחר מספר חודשים. זאת עד לשנת 
הפעילות  בפועל  הפסיקה  אז   ,1996

שהחקלאית במשק, נסגר הלול והשט
חים החקלאיים עברו לעיבוד על ידי 

האגודה. 

לאחר  שנים  כ-23   ,2009 בשנת 
המינוי, פנתה פאולה לייעוץ משפטי 
על מנת לבטל את מינויים של מוטי 
במכתבים  ממשיכים.  כבנים  ושרון 
פאולה  ידי  על  הן  למוטי,  שנשלחו 
ציינה  דין,  עורכי  באמצעות  והן 
את  לבטל  מבקשת  היא  כי  פאולה 
המינוי בשל רצונה לחלק את המשק 
באופן שווה לילדיה לאחר פטירתה. 

שבמכתבים מאוחרים יותר נוספו טע
של  ראויה  לא  התנהגות  בדבר  נות 

מוטי כלפיה.
המי לביטול  סירבו  ושרון  שמוטי 

כי מאחורי  ברור  היה להם  נוי, שכן 
הדרישה עומד לחצם של האחים על 

פאולה, שרצו את חלקם במשק.
תביש פאולה  הגישה   2012  בשנת

הממשיך.  הבן  מינוי  לביטול  עה 
בדיון ההוכחות שנערך בשנת 2015 
כבר הייתה פאולה חולת אלצהיימר, 
להעיד.  כשירה  הייתה  לא  ולמעשה 
מחדש  והוגשה  נמחקה  התביעה 

שמונ פאולה,  של  בתה  שבאמצעות 
פאולה  למעשה,  כאפוטרופוס.  תה 
עצמה לא יכלה להעיד לא בתביעה 
בתביעה  לא  גם  וממילא  הראשונה 
שהוגשה מחדש, עקב מצבה הרפואי.

טענות הצדדים
בתה(,  )באמצעות  פאולה  לטענת 

הייתה  המינוי  מסמכי  על  החתימה 
עקב הטעיה מצד מוטי, וכן כי אינה 
יודעת קרוא וכתוב. בנוסף נטען, כי 
כבן  מחויבותו  את  מילא  לא  מוטי 

ממשיך להתגורר סמוך לאמו, לסעוד 
טענה  כן  כמו  במשק.  ולטפל  אותה 
התנהגות  התנהג  מוטי  כי  פאולה, 
אותה  לסחוט  בניסיונות  מחפירה 

כספית ולא תמך בה כלכלית.
טען  שני,  צבי  עו"ד  באמצעות 
המינוי  על  חתמה  פאולה  כי  מוטי 

ובה בידיעה  צעירה,  אישה  שבהיותה 
סכמה מלאה. היא מבקשת את ביטול 
25 שנה, וכי הסיש  המינוי בשיהוי של

רצונה  הינו  לתביעה,  האמיתית  בה 
ילדיה,  בין  בשווה  המשק  את  לחלק 
כך שלמעשה ישנו כאן סכסוך ירושה 

במ מדובר  כן,  כמו  האם.  בחיי  שעוד 
תנה ללא תנאי נוסף שהושלמה ולא 
ניתן לחזור ממנה. לחילופין, גם אם 
בלבד,  למתנה  התחייבות  זו  הייתה 
מחפירה  התנהגות  הוכחה  שלא  הרי 
מצד מוטי שיש בה לבטל את המינוי.

הכרעת בית המשפט
התבי את  דחה  המשפט  שבית 
מהמכת שעולה  כפי  כי  וקבע  שעה, 

פאולה  ע"י  החתום  ומתצהיר  בים 
על  חתמה  היא  צלולה,  בהיותה  עוד 
ולא בשל  ובהסכמה,  בידיעה  המינוי 
הטעיה או טעות. עוד עולה מעדויות 
ילדיה, כי מדובר בסכסוך ירושה ותו 
לא, וכי סבורים הם כי המשק מגיע 

להם ולא למוטי. 

כן קבע בית המשפט, כי צדק עו"ד 
המשפטיות,  בטענותיו  שני  צבי 
בן  מינוי  לפסיקה  בהתאם  לפיהן 
ממשיך הינו מתנה שהושלמה, איננה 
יכולה  פאולה  ואין  תנאי  על  מתנה 
לחזור בה. עוד קבע בית המשפט כי 
למשק,  ביותר  הרבה  הזיקה  למוטי 
לפקוד את המשק,  הוא המשיך  שכן 
לאחר  גם  אותו,  ולעבד  בו  להשקיע 
הסמוכה.  לעיר  שרון  עם  מעברו 
מסיים בית המשפט וקובע כי השיהוי 
הקיצוני בהגשת התביעה, עת הוגשה 
כ-26 שנים לאחר המינוי, יש בו כדי 

לפעול כנגד התובעת.
שבהתאם, קובע בית המשפט כי מי

נויו של מוטי )ושרון ז"ל( לבן ממשיך 
יעמוד על כנו. 

חשובה,  בפסיקה  מדובר  למעשה, 
בן  מינוי  כי  לקביעה  נוסף  ונדבך 
ממשיך הינו התחייבות בלתי חוזרת, 
ולא מסמך ריק מתוכן שניתן לבטלו 
בן  בנושא  הפסיקה  זאת,  עם  בנקל. 

ומו שממשיך דנה בכל מקרה לגופו, 
מלץ להיעזר בייעוץ משפטי על ידי 

עורך דין המומחה בתחום.
מיום   ,53793-03-15 )תמ"ש 

 .)6.11.2018

ועדת  יו"ר  עו"ד,  הינו  הכותב   *
של  )דרום(  שיתופיות  אגודות 

לשכת עורכי הדין, וייצג בתיק.

חתמה על המינוי בידיעה ובהסכמה, ולא בשל הטעיה או טעות

האם טענה כי חתמה 
על מסמכי המינוי 
עקב הטעיה מצד 

מוטי, וכי אינה 
יודעת קרוא וכתוב. 
כן נטען כי מוטי לא 
מילא את מחויבותו 

כבן ממשיך להתגורר 
סמוך לאמו, לסעוד 

אותה ולטפל 
במשק ואף התנהג 
התנהגות מחפירה 
בניסיונות לסחוט 

אותה כספית

27.12.2018     || 1617 ||    27.12.2018



08-6704007
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

בית המשפט העליון קבע:

אלמנת הבן הממשיך שהלך לעולמו 
היא "בת ממשיכה"

תחילה הוגשה תביעה ע"י הורי המנוח, כנגד אלמנת בנם, בבית משפט לענייני משפחה בקרית גת, 
לפיה התבקש בית המשפט להצהיר, כי האלמנה איננה בת ממשיכה בנחלה, וכי יש לרשום את 

הזכויות בנחלה על שם בן אחר, מכח מסמכי העברה ללא תמורה שנחתמו על ידם

דחה  העליון  המשפוט  בית 
בקשת רשות ערעור שהוגשה 
על ידי הורי "הבן הממשיך", 
והותיר  שהלך לעולמו בטרם עת - 
אחריו הורים אלמנה ושלושה ילדים, 
"הבן  אלמנת  כי  שקבע  תוך 
ממשיכה"  "בת  הינה  הממשיך", 
במשק, על אף שבעלה המנוח, מונה 
לבדו כבן ממשיך וטרם נישואיהם. 
שבסכסוך דנן, הוגשה תחילה תבי
שעה על ידי הורי המנוח, כנגד אלמ
שנת בנם, בבית משפט לענייני מש

פחה בקרית גת, לפיה התבקש בית 
המשפט להצהיר, כי האלמנה איננה 
בת ממשיכה בנחלה, וכי יש לרשום 
את הזכויות בנחלה על שם בן אחר, 
תמורה  ללא  העברה  מסמכי  מכח 

שנחתמו על ידם.
עו"ד  ע"י  יוצגה  אשר  האלמנה, 

סו  - חיימסון  סודאי ממשרד  שאייל 
ממשיכה  בת  הינה  כי  טענה,  דאי 
המנוח  בעלה  הורי  תביעת  דין  וכי 

להידחות.
תביעת  את  דחה  המשפט  בית 
ההורים, וקיבל את עמדת האלמנה, 
וקבע כי היא הבת הממשיכה במשק.

עמדת  את  קיבל  המשפט  בית 
המתנה  בו  מקום  לפיה  האלמנה, 
כל  אצל  כדין  ברישום  הסתיימה 

שמ הרי  הרלוונטיים,  שהגורמים 
ניתן  ולא  שהושלמה  במתנה  דובר 
לחזר ממנה. עוד נקבע, כי הצדדים 

להחרג פעלו  לא  המנוח(  ש)וביניהם 
לקבל  מהאפשרות  האלמנה  תה של 
בבוא היום את הזכויות במשק, שכן 
מעולם לא נחתם בין בני הזוג הסכם 
הזוג  וכן לאור העובדה שבני  ממון, 

שחיו במשק, בנו את ביתם עם מחש
בה לפוטנציאל קנייני הרי שקיימת 
הסתמכות. בנוסף, נקבע כי בהגדרת 

האגו בתקנות  ממשיך"  "בן  שהמונח 
דות השיתופיות, נכללת גם בת זוגו 

של, ולכן האלמנה הינה בת ממשיכה 
למו  מכוח היותה בת זוגו של המנוח.
ועשה, ביהמ"ש ביצע הרחבה לסו

בפסיקה  וקבע  ממשיך,  הבן  גיית 
תקדימית, כי על אף אי מינוייה של 
האלמנה כ-"בת ממשיכה" יחד עם 
לקבלת  זכאית  היא  המנוח,  בעלה 

הזכויות במשק כבת ממשיכה.
אילו  כי  הדגיש,  המשפט  בית 
)כלומר  משתכלל  היה  המנוח  מינוי 
והמנוח  קודם(  נפטרים  היו  ההורים 
אזי  יום אחד לאחר מכן,  היה נפטר 

לאל עוברות  היו  במשק  שזכויותיו 
ניתן  כי  נקבע  אלה,  מנסיבות  מנה. 
לגזור גזירה שווה גם לגבי זכויותיה 

השתכ טרם  המינוי  אם  גם  שבמותו, 
לל. 

המשפט  לבית  ההורים  ערעור 
המ בית  נדחה.  בבאר שבע  שהמחוזי 

אין  כי  וקבע,  הוסיף  המחוזי  שפט 
לקבל את עמדת ההורים, לפיה "בן 
שאינה  אישית  זכות  היא  ממשיך" 
ניתנת להורשה, וכי " הבן הממשיך" 

לא זכותו  את  להוריש  יכול  שאיננו 
כי כפי  שתו. ביהמ"ש המחוזי קבע, 
במשק,  רשות  ברי  הינם  שההורים 
כל  זכותם  להעביר  רשאים  ועדין 

שעוד הדבר עולה בקנה אחד עם הס
הזכות  יצירת  בעת  הצדדים  כמות 

)רמ"י(, כך ניתן להוריש זכות זו.  
את  השווה  המחוזי  המשפט  בית 
מכר  לעסקת  הממשיך"  "הבן  מינוי 
תהא  החזקה  מסירת  לפיה  דירה, 
כי כשם  וקבע  יותר,  במועד מאוחר 

לקב מוגמרת  בעסקה  ששמדובר 
והרו  - מאוחר  במועד  הדירה  שלת 

זו, כך ה"בן  כש יכול להוריש זכות 
הממשיך יכול להוריש זכותו, בכפוף 

להסכם המשבצת. 
בית המשפט המחוזי בחן את הסכם 
הזוג  והסיק, כי כפי שבת  המשבצת 
של בר הרשות במשק הינה היורשת 
הטבעית של הזכויות במשק, כך גם 
בת הזוג של ה"בן הממשיך", מקבלת 

את זכויותיו במקרה של פטירה.
המחוזי,  ביהמ"ש  הדגיש  כן,  כמו 
כי העובדה לפיה הבן הממשיך נפטר 
רק  הוגשה  והתביעה   2004 בשנת 
בשנת 2011, מלמדת כי בזמן אמת 
- בעת הפטירה - לא סברו ההורים 
הוגשה  והתביעה  בטל,  המינוי  כי 

משיקולים אחרים.
כי  המחוזי,  ביהמ"ש  ציין  לבסוף, 

הפ הייתה  לא  למנוח  האלמנה  שבין 
והאלמנה  המנוח  וכי  רכושית  רדה 

הסתמכו על המינוי.
בקשת  הגישו  המנוחים,  ההורים   

רשות ערעור לבית המשפט העליון, 
במעמד  דיון  קיים  העליון  וביהמ"ש 
 11/12/18 וביום  בעניין,  הצדדים 
החלטתו  מזוז  השופט  כב'  פירסם 
)אליה הצטרפו כב' השופטים מלצר 

ליתן רשות ער אין  שואלרון(, לפיה 
עור על פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי. 
את  אימץ  העליון  המשפט  בית 

הפ כי  וקבע,  ד'למטה  הדין  שפסקי 
ענפה  פסיקה  על  מסתמכות  סיקות 
לפיה  המקרה,  נסיבות  על  שיושמה 
אלמנת הבן הממשיך נכנסת בנעליו 
לא  עוד  כל  וכי  המנוח,  בעלה  של 
הוחרג מינוי בת הזוג ממינוי בעלה 
היא  הזוג  שבת  הרי  הממשיך,  הבן 
בעלה  של  במקומו  הממשיכה  הבת 

המנוח.
* הכותב הינו יועמ"ש ויו"ר אגף 

קרקעות בתנועת המושבים

בין האלמנה למנוח לא הייתה הפרדה רכושית

למעשה, ביהמ"ש ביצע הרחבה לסוגיית הבן ממשיך, וקבע בפסיקה תקדימית, כי על אף אי 
מינוייה של האלמנה כ-"בת ממשיכה" יחד עם בעלה המנוח, היא זכאית לקבלת הזכויות במשק 

כבת ממשיכה
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מאלומיניום:

מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות 
 אלומיניום קבועות או תלויות

גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה

עיצוב מודרני וחדשני
 איכות גבוהה בהתאמה

7אישית
שנות אחריות
 

על העבודה
 

והצבע

כנס הנהגות עמק 
המעיינות - שיתופי 

פעולה וחדשנות
מנהלי קהילות, מזכירים, יו"ר ועדים, חברי הנהלות 

מהישובים, חברי מליאת המועצה ועוד רבים התכנסו 
באולם הכנסים במעגן, לכנס הנהגות עמק המעיינות השני

האזורית  במועצה  יש  ישובים   24
שעבר  ובספ"ש  המעיינות.  עמק 
מזכירים,  קהילות,  מנהלי  התאספו 
וחברי  מהישובים  הנהלות  חברי  ועדים,  יו"ר 
מליאת המועצה באולם הכנסים במעגן, לכנס 

הנהגות עמק המעיינות השני.
ראש המועצה, יורם קרין, הציג את הפיתוח 
האחרון:  בעשור  מובילה  והעשייה שהמועצה 
"אנו רואים בשיתופי הפעולה אמצעי מרכזי 
לצמיחה ופיתוח. כדי לקדם נושאים, צמיחה, 
פיתוח וחדשנות יש צורך בשותפים. ולראייה 
הישובים  מנהיגי  היום  כאן  עימנו  יושבים 
החטיבה  אנשי  שאן,  קבוצת  נציגי  בעמק, 

התנו המושבים,  תנועת  אנשי  שלהתיישבות, 
עה הקיבוצית והקיבוץ הדתי. העשור האחרון 
הייתה  שלא  עשייה  מאוד  בהרבה  מתאפיין 
כל אלה  מתרחשת ללא שיתוף הפעולה של 

ועוד רבים אחרים."
ראש המועצה הציג את הצמיחה של העשור 
2008 כ-10,000 תושש ב -האחרון במספרים. 

בים והיום 14,200, תקציב המועצה ב-2008 
112 מלש"ח ואילו היום 160 מלש"ח ותקש  - 

ציבי הפיתוח עמדו ב-2008 על כ-18 מלש"ח 
ואילו ב-2018 עומדים על 160 מלש"ח. קרין 
מסביר זאת בתהליך אזורי כולל, גיבוש חזון 
וסדורה,  מאורגנת  ועבודה  עבודה,  ותוכניות 

שתוך גיוס שותפים לכל אחד מהתחומים, יצי
שיתופי  על  המבוססים  אזוריים  מרחבים  רת 
פעולה ויצירת פלטפורמה אזורית, המעודדת 

יזמות וחדשנות קהילתית וכלכלית.
לשעבר  מלכה,  אלי  היה  הכנס  אורחי  בין 
אשכול  ויו"ר  גולן  האזורית  המועצה  ראש 

הישו אשכולות  על  שדיבר  מזרחי,  שגליל 
האחרונות  בשנים  מוביל  אותו  בים, נושא 
גליל  הציג את אשכול  הפנים. מלכה  משרד 
מגוונות  רשויות   18 ומייצג  שהוקם  מזרחי, 
מאוד ואת ההתארגנות של הרשויות לצורך  
ואיגום  אזורית  ראייה  מתוך  כלכלי  פיתוח 

האש "רעיון  בכנס:   אמר  מלכה  שמשאבים.  
לקידום  מצוינת  פלטפורמה  הוא   – כולות 
אסטרטגיה וליצירת החיבור הישראלי, מאגם 
איכות  את  ומשפר  צמיחה  מקדם  משאבים, 

החיים של התושבים."

, מנהל אגף הצמיחה האחש שאיתמר מוטיא
ראי לכנס, הציג את העשייה בשנה החולפת 
במציאות משתנה,  הניהול  אתגרי  על  ודיבר 
מדינה-מועצה-ישוב,  מהמשולש:  המורכבת 

שכשהתושב נמצא בתווך. עוד הציג את הפעי
שלות הרחבה שמקיים האגף, שהוקם לפני כש
שנתיים כחלק מחזון המועצה לחזק את הישו

ליווי  הדמוגרפית:  הצמיחה  את  ולקדם  בים 
בעלי תפקידים והנהלות, למידה באשכולות, 
שולחנות צמיחה ושולחנות יישוביים,  קורס 

לבו בעמק"  "מקום  ורשת  מנהיגות  שעתודת 
במיטל,  חדשה  קהילה  יצירת  הקורסים,  גרי 
שיקום על הגלבוע המזרחי ואת יחידת מידע 
ואסטרטגיה, הפועלת לאתר ולעסוק באתגרי 

הרוחב של הצמיחה והישובים.
חד מיזמים  מספר  הוצגו  שבהמשך 
לחד מרכז  בהם  המועצה,  במרחב  ששים 

וחקלאיים  חברות  מפעלים,  עבור  שנות 
חיש תכנית   - STEMAIANOT  בעמק,

נוכית חדשה בתחומי המדעים, הטכנולוגיה, 
המתמטיקה והאנגלית, ספרינג ואלי - המרכז 
המרכז   – וטכנולוגי  עידן  דיגיטלי,  לשיווק 
לתעשייה וחדשנות חינוכית, בשביל העמק - 
חיבור קהילות העמק לשביל עמק המעיינות 
למועצה  המשותף  המיזם  שלובים',  ו'כלים 
בתחומי  שונים  מענים  שייתן  שאן,  ולמשקי 

האחזקה והחצר לישובים.
עוד התקיימו שולחנות 'קפה מקומי', בהם 
הוצגו תכניות שיצאו לדרך בשנה האחרונה: 
התכנית האסטרטגית לגיל השלישי, תכנית 

שהאב לחקלאות, תכנית מתאר כוללנית, תכ
יהודית-ישראלית,  להתחדשות  ניצנים  נית 

דיגיטלי מה שתכנית להנגשת המידע באופן 
מועצה לתושב, תכניות התנדבות ועוד.

עמית סגל, העיתונאי והפרש  את היום חתם
שן הפוליטי, בהרצאה מרתקת על פוליטיקה 

ותקשורת.
מחמאות  מאוד  להרבה  זכה  כולו  היום 
יום  "היה  שאמרו:  והשותפים  מהמשתתפים 
המדהים  בעמק  גאווה  מלא  מעניין,  מרשים, 
מעניינות  הרצאות  מעולה,  מאורגן  שלנו. 
של  הרבות  לפעילויות  וחשיפה  ותורמות, 

המועצה בכל התחומים."

הצגת תוכניות התנדבות בכנס הנהגות יישובים עמק המעיינות

19 ||    27.12.2018



27.12.2018     || 20

תשבץ היגיון מס' 293

© עמוס צימרמן
 amosquitoz@gmail.com

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

4
אונות

מאוזן:
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14. אמירת מילים של מישהו טיפש במידה רבה )5(; 16. סיפור בעל רובד נסתר 
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מומלצי השבוע
חיי אדם הם רק משחק

"תליין", מאת דניאל קול, הוא ההמשך ל"בובת סמרטוטים", רומן מתח מעוש
לה שלוקח את הקורא למסע אל החצרות האחוריות של לונדון וניו יורק, אל 
הפינות  ואל  יורק,  ניו  ומשטרת  יארד  הסקוטלנד  של  האפלוליים  המשרדים 
האפלות של כמה מוחות מעוותים של אנשים שבחינתם חיי אדם הם רק משחק, 
שלושים  בת  ולא  חמישים  בת  נורא:  נראתה  "היא  אמנות.  מעשה  הוא  ורצח 
וחמש. השפה העליונה שלה הייתה מעוטרת בתפרים שחורים גסים, שנמתחו 
בכל פעם שדיברה והזכירו לה דברים ישנים וחדשים שהייתה מעדיפה לשכוח. 

את מצחה עיטר שפשוף שסירה להחלים, אצבעותיה היו שבורות ומקובעות זו לזו בסרט הדבקה 
שנדש עד  רע  כך  כל  במיוחד.  רע  חודש  היה  בקסטר  אמילי  לבלשית  הספר(.  )מתוך   " ירפוא
מה שהיא עצמה משמשת חוט מקשר לכל מעשי הרצח הפסיכופתיים משני עברי האוקיינוס 
האטלנטי. שורה ארוכה ומדממת של גופות שעליהן נחרתו המילים 'פיתיון' ו'בובה' נפרשת 
לפניה כמו גשר בין לונדון למנהטן. טבעת חנק קטלנית הולכת וסוגרת על הבלשית, הולכת 
תומתהדק סביב צווארה. בקסטר ושותפיה האמריקאים לחקירה הם בלשים מנוסים ומתוחכש

מים, אבל הרוצח, או שמא הרוצחים, מקדימים אותם בכמה צעדים בדרך למעשי רצח מזוויעים 
וסנסציוניים.

)מאנגלית: וטל ארצי, הוצאת כתר, 410 עמודים(

היא לא יכולה לשכוח

"הילדה שזכרה הכל" מאת ואל אמיק הוא ספר מקסים ומרגש שהגיבורים 
שלו היא ילדה בת עשר ואלמן טרי. ג'ואן בת העשר נולדה עם זיכרון נדיר. 
היא זוכרת כל יום בחייה בפרטי פרטים. ג'ואן לא פגשה מעולם את גווין, 

שחקן מפורסם שהוא חבר של הוריה, אבל היא הכירה את בן זוגו סידני, ויש לה ממנו זיכרונות 
מוחשיים להדהים. גווין, שמתאבל על מותו של סידני, מעלה באש כל זכר לחייהם המשותפים 
ונוסע לניו ג'רזי בתקווה למצוא קצת שלווה בבית חבריו. אבל במקום שלווה הוא מוצא שם את 
ביתם ג'ואן. גווין מציע לג'ואן עסקה: היא תחלוק איתו את זיכרונותיה מסידני, והוא יעזור לה 
לזכות בתחרות כתיבת שירים חשובה. הצמד הבלתי סביר הזה יוצא למסע משותף, עד שג'ואן 
חושפת גילויים מפתיעים על החודשים האחרונים בחייו של סידני, שמאלצים את גווין לפקפק 

הן בטוהר עברם המשותף והן במהלך עתידו הקרוב.
)מאנגלית: נעמה תורן, הוצאת כנרת זמורה, 335 עמודים(

הרפתקאותיו של טום סויר

החודש יצא לאור תרגום חדש לקלאסיקה "הרפתקאותיו של וטום סויר", 
מארק וטווין, הכולל גם אחרית דבר של המתרגמת. מאז צאתו לאור  מאת 
בשנת 1876 ועד היום, יותר ממאה וארבעים שנה מאוחר יותר, מציתה דמותו 
של טום סויר את דמיונם של מיליוני קוראים צעירים ברחבי העולם. הסופר 
מארק טווין יצר נער שובה לב ומצחיק, מנהיג מבטן ומלידה, שמורד בחברה 
תהאמריקני השמרנית וחי חיי פרא נטולי דאגה - "מרבית ההרפתקאות המש

תועדות בספר זה התרחשו באמת; אחת או שתיים היו חוויות שלי עצמי, והאחרות – של ילדים 
שלמדו איתי בבית הספר" )המחבר(. טום סויר הוא נער פרחח, פורק עול וחסר גבולות, שאינו 
דודתו  עליו  המשמימות שמטילה  הבית  מטלות  את  לבצע  במקום  הספר.  לבית  ללכת  אוהב 
הקפדנית פולי, הוא מעדיף לחפש הרפתקאות עם ידידו האקלברי פין: הוא חי כפיראט על אי 
והופך לאויבו המושבע  זהב  בנהר מיסיסיפי, פותר תעלומות רצח, מגלה אוצר של מטבעות 
של ג'ו האינדיאני. הוא גם מתאהב בכל ליבו בבקי תאצ'ר, הנערה החדשה בעיירה, וכששניהם 

הולכים לאיבוד בתוך מערה ענקית, מתגייסים תושבי העיירה להצלתם.
)תרגום נפלא של לי עברון, הוצאות אוקיאנוס ומודן, סדרת "הרפתקה", 259 עמודים(

הנסיכות הפירטיות

"וטופז", מאת רוז לייסי, הוא הראשון בסדרת "הנסיכות הפיראוטיות", סדרה 
חדשה ונהדרת לראשית קריאה, המתפוצצת מאקשן ומעלה על נס ערכים כמו 
חברוש עם  לומדת  טופז  ונאמנות.  לב  אומץ  בנות,  כוח  חברות,  צוות,  תעבוד 

תיה קורל, ספיר, אופל וג'ייד בבית הספר "קצף-גלים". לילה אחד קורא קול מסתורי לבנות 
והן מגלות להפתעתן שהן בעצם  החבורה לצאת אל אגם התכלת שלחופו שוכן בית הספר, 
תנסיכו – בנותיהן של מלכי ממלכת למוריה המסתורית. על הממלכה מאיימת להשתלט המש
כשפה אובסידיאן, ועל הבנות מוטלת המשימה להציל את האנשים ובעלי החיים של למוריה 
בעזרת אוצר עתיק שאבד לפני שנים רבות. האם הן יצליחו למצוא את האוצר העתיק לפני 

שאובסידיאן המרשעת תשים עליו את ידה?
)מאנגלית: חגי ברקת, הוצאת דני ספרים, 144 עמודים, מנוקד(

www.readbooks.co.il
ספרים

זהר נוי
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סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה
*לרכבים 

תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משאטרקטורונים רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

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

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח

החודש  ב

"ראש הממשלה צריך לפטר את שר האוצר אם  
כחלון יחתום על עסקאות יבוא ירקות לחגי תשרי"

 בתגובה על תחקיר BBC שקבע כי 160 תאילנדים מתו 
בישראל בשש השנים האחרונות:

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל: "הסרט היה מגמתי וחד צדדי"

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד: 052-2773132 |  משרד 08-9159981 | פקס: 08-8690288 | דוא״ל

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

אחי סיטבון, מגדל ירקות בישוב דקל:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל
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״אנחנו מבקשים להודות לך על הטקס המדהים שעשית לנו, השירה 
היחודית שלך, והקלילות שבא העברת את הטקס, ריגשת את כולנו עד 

מאוד, לא הפסקנו לקבל מחמאות עליך מהאורחים, תודה על טקס 
חופה יחודי שלא ישכח״. רונית ואילן.  

הרב אליהו שטיגליץ, איש העמק ותושב כפר- 
הלכתי  חופה  טקס  לחוות  אתכם  מזמין  גדעון, 
בהומור,  ומתובל  קליל  בסגנון  ומרגש,  מרשים 

שיצליח לגעת ולכבוש את לב האורחים שלכם.

הטקס מתאים ביותר לזוגות חילונים,
והוא יוכן יחד עם בני הזוג, תוך התחשבות ברצונותיהם, וניתן לשלב 
והדרכה  לליווי  בנוסף תזכו  הזוג.  בני  וברכות אישיות של  בו שירה 

צמודה בכל הליכי הרישום ברבנות.

    .arav.co.il/page64 .asp להמלצות נוספות, בקרו באתר
לתאום פגישה: הרב אליהו שטיגליץ,  054-6400828

הרב אליהו יהודה -סידור חופה וקידושין

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 43 חיפה, 3303322
טל: 8645885 -04; 04-6732027

פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:
www.bk-adv.co.il



הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה 
חקלאיים.  כלים לעיבוד אדמת החווה, כל דבר חקלאי 
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה, יעזור לנו מאוד. כמו 
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב 

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

התורם יכול לקבל טופס 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

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 55 לקשר רציני

 לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 

עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 

להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 

פרטים לאילן 050-2041153 

073-2369058
למכירה

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

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידיי יום

 03-6884123 ,050-5274348

למכירה קלנועית זוגית 3 גלגלים
}אפיקים{ מצב מצוין 

צבע תכלת כחדשה 11,000 ₪ גמיש
050-2233150

 4X4 ברנסון 60 כוח סוס  .1
2014

פיאט 82-86 מודל 92   .2
למטע.

פיאט 880 מודל 83  .3
פרגסון mf -50 מודל 97  .4

לנדיני f-75 4x4 מודל 94   .5
+כף נישלפת

2.5X6 מכולה ומחסן  .6
עגלת הייבר, 4 טון +   .7

נגררת
סאם פורטטו פתוח 80    8

4X4 2010 כוח סוס
רתכת קרדל לטרקטור  .9

10.מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 
טון

11.טרקטורון לגינון גלידי 24 
כוח סוס + עגלה מתהפכת
12. מלגזה קלארק – לינדה 4 

טון + 3 טון

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

13 פרגיסון 135 מודל 78 + 
240 מודל 90.

14 מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מיול 625 קוואסקי 2008   .15
פיאט 640 קומפקטי מודל   .16

80
עגלת הייבר 7 טון + רישוי   .17

מודל 88 
מרסס מפוח 1,000 +   .18

1,500 ליטר, דגניה + 500 
ליטר 3 נק'

 14PL שופל קטרפילר  .19
לרפת, מודל 90

קומביין לחבילות קש   .20
קטנות ניולנד

כף יפעת + מזלג ריתום   .21
מהיר 1400 ק"ג

גרובר 6.5 רגליים   .22
קוליטוטור

פיאט 450 מודל 70  .23
מניטו מודל 82 2 טון +   .24

רישוי
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’   .25

למטע 83'
סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

4X4 קבינה 2010
מלגזת שדה גון דיר שני טון   .27

מודל 78 
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

 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(
14 ימים, יציאה: 15/3/19.

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, דיור, 
משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, פרגולות, 
דקים, תוספות בניה מעץ, ריהוט גן וכו'.

נסיון של 18 שנה בהתיישבות 
העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

 www.zakai-le.com
למכירה בהזדמנות שתי יחידות 

 דיוריבילות 35-60 מ"ר
עם פרגולה מקורה, היחידות 

מאובזרות ומושלמות במצב חדש
054-4534575

משק חקלאי
למכירה משק חקלאי במושב בן – 

זכאי מיקום מעולה עם תוכנית פיתוח 
בעבודה, נייד : 053-7711798 אברהם

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554
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יותר מ-200 כלבים וחתולים רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
 בטוח יש לך מקום בבית

 נמצאת הכלבייה 
 בכניסה 

 לכפר
 רות
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לפרטים:
050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

למכירה
במרכז נהריה

בית ובו שלש
דירות יוקרה

על שטח גדול
כולל זכויות בניה

מפרטי
050-9306324



מוגבל ל-10 נרשמים
ראשונים ועד ל- 
!31.12.18 בלבד

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

המומחים
להסדרת 
קרקעות

תב”ע פרטית
+

+
+

כל היתר בניה 
קבל אחד נוסף 

בחינם

טיפול בכניסה 
להחלטה 1532 

בחינם

ערכי שווי בחינם

+
היתר שלישי

ב-

+
היתר רביעי 

ב-

+
היתר חמישי 

בחלקה חקלאית 
ב-

כולל כל המשימות: 
פיצול 1 או 2, פל”ח,

סימון בית 3, שינויי גבול, 
הוספת שטחים

ונחלות  למושבים  בישראל  והוותיקה  הגדולה  החברה   - אבות  נחלת  חברת 
בתכנון  מומחים  אדריכלים  הכולל  צוות מקצועי  בעלת  שנים,  רב  מוניטין  בעלת 
ניהולית.  ושדרה  כלכליים  יועצים  רו”ח,  שמאים,  במושבים,  תב”עות  והובלת 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

הסדרה? פיצול?
הוספת זכויות בניה?

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

25% הנחה
50% הנחה

75% הנחה

מבצע שטרם היה פה!
הכל כולל והכל בו.


