
בקדמת החקלאות והפיתוח - חידושים במו"פ ערבה תיכונה וצפונית,    עמ' 4

כפוף לתקנון. עד 15.2.19. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין. המבצע תקף רק לדגמים להם יש כיסוי גשם

מבצעי חורף בקלנועית אפיקים

ארצית  פריסה   | ח  הלקו בבית  הדגמה   | שבת   ן  ו למנגנ אפשרות 
*9901

צאו מהבית, גם כשגשום!
כיסוי גשם במתנה + חודש ניסיון
קונים ואם לא מתאים, מחזירים.

צאו מהבית,
חמישי רביעי שבתשישישלישי שני חמישיראשון
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קבלן כריתה ועקירה
לכריתהמטעים ופרדסיםמחפש

'אורן וכו, ברוש, אקליפטוס, אבוקדו, פקאן, שקדים, הדרים, זית
וניקוי שטח, ריסוק, הורדת משקלים באקליפטוס, גיזום גובהמבצע גם 

054 – 580 - 17 -24

קבלן כריתה, עקירה וריסוק
כריתה ועקירה של פרדסים ומטעים  #

ריסוק של מטעים מול מענק  #

מגרש מאושר משרד החקלאות  #

עקירה וריסוק עצי תמר ודקל  #

קונה ליצ'י בוגר להעתקה  #

חורשות, ברוש ואקליפטוס  #

מחפש מטעים, זית ופרדסים  #

054 580 17 24
www.hazait.co.il
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רח' האורגים 36 )פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

תשע"ט בשבט  כ"ה     2019 בינואר   31    1068 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

kav_daf@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה 
עמ' 31

הרצאות מרתקות בנושאים
פיצול נחלה | צוואות והסכמי ירושה | נחלה מהוונת

טלפון: 03-5500661
רח' מצדה 9 בני ברק, מגדל ב.ס.ר. 3 קומה 30

מושבים • נחלות • בן ממשיך • משקים חקלאיים

עתיד החקלאות 
והשטחים 

הפתוחים לנוכח 
משבר הדיור
מחקר שערך פרופ' ערן טייטלסון, 

מהאוניברסיטה העברית, על הותמ"ל 
הביא למסקנות עגומות: הפיצויים 

לחקלאים יסתכמו בכ-20 מיליארד שקל 
בעתיד והפערים הכלכליים והחברתיים 

בין הפריפריה למרכז הארץ יגדלו # 

"אני אאבק על זה עד הקצה והותמ"ל 
יעבור מן העולם," אמר שי חג'ג', יו"ר 

מרכז המועצות האזוריות, בכנס שנערך 

באוניברסיטת תל אביב # עו"ד עמית 

יפרח, אמר בכנס: "בחידוש הכנסת הבאה 
נגיש עתירה נוספת לבג"צ", עמ' 26



,   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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15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15
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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 
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 חפשו אותנו בפייסבוק   

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 
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 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

 מכתבים
למערכת

בתו של החקלאי
בוקר  כל  לקום  זה  החקלאי  של  הבת  להיות 
כי  נמצא  לא  שאבא  ולגלות  השבוע  במהלך 
כבר יצא לעבודה, ואז לחזור הביתה מהגן/בית הספר 

ולראות שעדיין לא שב.
ובסופי שבוע כשכולם יוצאים לטייל, זה לא תמיד 

מתאפשר כי אבא.. איך לא, בעבודה.
פלהיות הבת של החקלאי זה להתרגש מהגשם הרא

שון, מהריח של האדמה, מהיופי של הבריאה.
ול לטבע  לאדמה,  לשורשים,  מחוברת  להיות  פזה 

עולם.
זה כלפי חוץ להיראות "עירונית", אבל בכל פעם 

פשמישהו ישאל... זה לומר מתוך הלב - אני "מושב
ניקית" גאה.

להיות הבת של החקלאי זה לחיות יחד איתו בדאגה 
מדי...  חזקה  רוח  מדי,  יבש  מדי,  חם  מדי,  קר  שיהיה 
מעבר  שמחכים  טבע  נזקי  של  ארוכה  רשימה  ועוד 

לפינה ומאיימים להגיע.
יום-יום עם כל כך הרבה דברים לא  זה להתמודד 

צפויים.
להמשיך  אותו  לעודד  זה  החקלאי  הבת של  להיות 
החלטות  לקבל  קושי/אתגר,  כל  על  להתגבר  ליצור, 

לא פשוטות תוך אמונה שהכל לטובה.
להיות הבת של החקלאי זה לראות איך בשתי ידיים, 

נבנה לו ליד הבית שבו גדלתי - מפעל חיים, שממשיך 
ועובד כבר למעלה מ-40 שנה.

חק  - חברתיות  והרשתות  הסמארטפונים  פבעידן 
לאות היא מזמן לא מקצוע "נוצץ/יוקרתי".

חקלאות זו תשוקה, זו אהבה לטבע ולסביבה, זו דרך 
חיים.

ואני גאה באבא שלי על הדרך שהוא בחר ..
ככה זה כשאת הבת של החקלאי

שני מיכאלי
מושב ציפורי

שני מיכאלי ואביה החקלאי

גאון הירדן-דרכא - פורצי דרך
לרגל אירועי ט"ו בשבט, יצאו תלמידי י'-י"א מביה"ס גאון הירדן-דרכא, 

לעבודות פריצה ושימור לאורך שביל עמק המעיינות
פעי פבמסגרת 

פורץ  "נוער  לות 
דרך", יצאו כיתות 
י'-יא' מבית הספר 

הירדן-דר רגאון 
שבמועצה  כא, 
עמק  האזורית 
לפפ  המעיינות ,

בשבט,  ט"ו  עילות 
פריצת  שכללה 
שביל  על  דרכים 

עמק המעיינות.
בוצעו  העבודות 
מוקדים.  במספר 
הרכבת  בגשר 
בנחל  המשוקם 

הת ביצעו  פתבור, 
שביל  לתחזוקת  עבודות  למידים 
הקנים - שביל הליכה קסום מגשר 
תבור  נחל  לאורך  מזרחה,  הרכבת 

פלכיוון הירדן. שביל זה נפרץ לרא
שונה ע"י הנוער בקיץ. בנוסף עבדו 
הירדן  כוכב  בגן הלאומי  תלמידים 

גן  וסיקול  בניקיון 
הייחודי,  הפסלים 
במקביל  שביל  פרצו 
נוף גאון הירר  לדרך

ליד מאגר חמדיה  דן 
שביל  את   וחידשו 
בנחל  היפיפה  המים 

אבוקה.
בוצעו  הפעילויות 
כיתות  תלמידי  ע"י 
הספר  מבית  י'-יא' 
בשיתוף  הירדן,  גאון 

ונו ילדים  פמחלקת 
ומכי במועצה  פער 

העמק. הפעילות  נת 
בשיתוף  מתבצעת 
המועצה  של  פעולה 
אזורית עמק המעיינות, רשות ניקוז 
הטבע  ורשות  דרומי  ירדן  ונחלים 

והגנים.

בני נוער בשביל הקנים )צילום: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי(
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למי מצביעים?
מצביעים למי שמחויב 

להתיישבות וחקלאות - עו"ד 
עמית יפרח

עם הפנים לעתיד
פיתוחים חדשים בתערוכת 

החקלאות השנתית של מו"פ 
ערבה תיכונה

החקלאות והותמ"ל
עתיד החקלאות והשטחים 

הפתוחים לנוכח המשבר 
בדיור

26

16

8
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עידן השערים
פתרונות עיצוב באלומיניום

שערים, גדרות ופרגולות אלומיניום
בעיצובים מיוחדים ובהתאמה אישית

גדרות אלומיניום

פרגולות אלומיניום

כתובת: כוכב יאיר, מיקוד: 42820, ת.ד 296 
www.idangates .co . i l

לייעוץ ללא התחייבות חייגו 077-231-9979

שערים לבית

מעקות אלומיניוםחיפוי אלומיניום

חוגגים 
2019

25% הנחה



חדשות
עמוס דה וינטר 

תנועה במסע
המשלחת השמינית לפולין עוברת מפגשי הכנה, הרצאות, 

מעגלי שיח וסמינר בירושלים
ביום חמישי האחרון התכנסו בירושלים 
של  ה-8  המשלחת  וחברות  חברי   31
של  הייצוגית  המשלחת   - במסע"  "תנועה 
בחודש  שיתקיים  לפולין  המושבים  תנועת 

מרץ.
המשלחת  עוברת  למסע  מההכנה  כחלק 

מע הרצאות,  הכוללים  הכנה,  מפגשי  פמספר 
גלי שיח וסמינר בירושלים. במסגרת הסמינר 

פערכה המשלחת סיור במוזיאון "יד ושם", בה
נעמה אגוזי. לאחר מכן המשיכה המפ  דרכתה של

שלחת להליכה "בשביל המחבר" – השביל אשר 
מחבר בין יד ושם לבין הר הרצל.

במהלך היום המשלחת עברה מספר יחידות ובין 
היתר האזינה להרצאה בנושא "חיילים ישראלים? 

הישפ בחיילים  שעסקה   ," בעולם כזה  דבר  ?היש 
ראליים שהתנדבו לכוחות הבריטיים בלחימה נגד 

גרמניה הנאצית.
פחברי המשלחת סיכמו את הסמינר כמעניין, מו
עיל, מוסיף ומחבר - הכנה ייחודית למסע בפולין.

אתר חדש לתכנית "שריגים"
תכנית "שריגים" של תנועת המושבים יוצאת עם 

אתר חדש ושפע הצעות לפיתוח הקהילות והמסורת 
המושבית - בואו לקחת חלק!

האתר החדש הועלה החודש לאוויר, במסגפ
רתו מציעים לבני המושב תכנים מקוריים 
המושתתים על ערכי הקהילה המושבית, פעילויות 
ובקהילה,  במשפחה  לאמץ  שכדאי  הגילאים  לכל 
זאת  במושב  למסורת  החיבור  לפיתוח  ורעיונות 

ברוח תרבות יהודית וישראלית במושב.
תנועת  במסגרת  הפועלת  שריגים,  תכנית 
המושבים ובני המושבים זוהי השנה השלישית, 
שמה לה למטרה לעודד אנשים ונשים במושבים 
יחד תרבות קהילתית מקומית, מסורות  לבנות 
מושביות ייחודיות, תוך חיבור מעמיק למורשת 

והזהות הישראלית - יהודית הייחודית למושב.
ולק לשתף  המושב  לאנשי  מאפשר  פהאתר 

והפעלת  והצעות לגיבוש  בל השראה, רעיונות 
הקהילה במושב.

בשריגים  העבירו  שעבר  בשבוע  כן,  כמו 
ט"ו  לקראת  וייחודית  מקורית  פעילות  תכנית 

פבשבט, שסחפה ביקורות נלהבות מאנשי המוש
בים שהשתמשו בה.

il.org.srigim :לכניסה לאתר
לגל:  לפנות  ניתן  כתובים  חומרים  לקבלת 

052-8430659

עמק חפר בתנועה
שר התחבורה ישראל כץ אישר את סלילת כביש 444, במקטע 

שבין כביש 57 ואחיטוב, וכן קיום פיילוט תחבורה שיתופית 
גמישה בעמק חפר # בנוסף הורה כץ לבחון סימון שטח ייעודי 

לתחנת רכבת עתידית בסמוך לפארק התעשיות עמק חפר
מודיעין,  לענייני  והשר  התחבורה  שר 
ח"כ ישראל כץ, ומנכ״ל נתיבי ישראל 
ניסים פרץ, קיימו ביום חמישי שעבר פגישת 
עבודה במועצה האזורית עמק חפר, עם ראשת 
נוספים  ובכירים  שאול  גלית  ד"ר  המועצה 
במועצה - פגישה שהביאה עמה בשורות רבות 

וחשובות לתושבי האזור.
במשרדו  הביצוע  לגורמי  כץ  הורה  בפגישה 
לבחון סימון שטח ייעודי לתחנת רכבת עתידית 

התע לפארק  בסמוך  הרכבת,  מסילת  גבי  פעל 
)הכפ  65 וזאת במסגרת תת"ל  שיות עמק חפר, 
פלת מסילת החוף(. יצוין כי מזה שנים מבקשים 
תחנת רכבת בעמק חפר , שתופ  במועצה להקים

קם על מסילת החוף, ובכך לתת פתרון לתושבים 
המתמודדים עם פקקים רבים לכיוון תל אביב, 

ולצמצם את השימוש בכלי רכב פרטיים.  
 ,444 כביש  סלילת  בפגישה  אושרה  בנוסף 
במקטע שבין כביש 57 ואחיטוב. מדובר בבשורה 

בתנועה  משמעותית  הקלה  שתאפשר  חשובה, 
לתושבי בת חפר, יד חנה, בחן והסביבה.

תחבורה  של  פיילוט  יבוצע  כי  הוחלט  עוד 
שיתופית גמישה בעמק חפר, על פי העקרונות 

פשהציגה ראשת המועצה שאול – בזמנים ובמ
סלולים המותאמים לצרכים של תושבי העמק. 
לדון  התחבורה  משרד  נציגי  את  הנחה  השר 
ולצאת   - במועצה  המקצוע  אנשי  עם  בנושא 

בפיילוט מותאם בהקדם. 

שר התחבורה, ישראל כץ, בפגישת עבודה בעמק חפר

משלחת "תנועה במסע" לפולין ב"יד ושם"
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2019 ז  י מר י י פר

ההתיישבות העובדת איננה 
רק סמל לתפארת העבר, אלא 
גם דוגמא נפלאה להתחדשות 

ולהתמודדות עם מציאות 
משתנה, ואני לא רק גאה בה 

אלא גם מחוייב לה.



שר התחבורה, ישראל כץ, בפגישת עבודה בעמק חפר
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בקר:
CURTIS
אמריקאי

מצברי� / תוצר:
TROJAN

אמריקאי

LED תאורת

חישוקי
אלומיניו�:
10 אינטש

שקע מצת:
12 וולט

מערכת שמע הכוללת
BLUETOOTH

USB

מטע�:
פנימי

ONBOARD

מנוע / תוצר / ה�פק:
KDS 5KW / AC

אמריקאי

התק�
גרירה

מג�
קדמי

בע�קה הכי משתלמת
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סובלים מכאבים? גם אתם עשויים לחזור לשגרת חייכם בזכות בי-קיור לייזר.
הטיפול מתבצע בקלות ובנוחות על ידי המטופל, בכל מקום: 

מעורר את מנגנוני הריפוי הטבעיים של הגוף | מגביר את הפעילות התאית | ממריץ את מחזור הדם.
לא מפליא שיותר ויותר משפחות בוחרות להכניס הביתה את בי-קיור לייזר.

יותר מ-120,000 משתמשים בבי-קיור לייזר בישראל! בי-קיור לייזר להפחתה בכאב 
ולשיפור באיכות החיים, מטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה - בבית.

הוכח
מחקרית

זר

ליי
בי-קיור 

""אל תודו לי, תודו לבי-קיור לייזר
תודה מיקי!

המכשיר הרפואי הרשמי 
של המשלחת הישראלית 
במשחקים האולימפיים, 

ריו 2016, טוקיו 2020

*ההתנסות במכשיר בכפוף לתקנון. הטיפול אינו מחליף טיפול תרופתי והוראות רופא.
  יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. ט.ל.ח. 

בי-קיור לייזר, זה באמת עובד!
מטפל ביעילות בכאבי גב וברכיים ובמגוון פציעות וכאבים:

חבלות  פצעים  בעיות פה ולסת כאבי גב  ברכיים
צוואר  כתפיים

מרפק טניס  שורש כף היד
גיד אכילס

לפרטים נוספים ולהתנסות*
חייגו: 3414*

סטנד במתנה  
לכל קונה
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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



דיעה
עו"ד עמית יפרח

מצביעים למי שמחויב 
להתיישבות וחקלאות
אני קורא לחברי המושבים והקיבוצים להצביע בבחירות 

הקרובות רק ואך ורק למפלגה, שמחויבת לסדר יומה של 
ההתיישבות ואשר יש בה נציגים שבאים מתוך המגזר 

ההתיישבותי - ובעלי זיקה אמיתית לאורך השנים לצרכי 
המרחב הכפרי ותושביו

מער של  בפתחה  פאנחנו 
אחד  כל  שבה  בחירות,  כת 
מאיתנו הולך לבחור ולקבוע, 

החשו העניינים  שאר  פבין 
בים, את המדיניות החקלאית 
השנים  לארבע  התיישבותית 

הבאות. 
לאורך  "מגזרנו"  של   ההצבעה  דפוסי  ניתוח 
מערכות הבחירות, מלמד כי אנו לוקים בתובנת 
יומנו  סדר  על  השפעתנו  ובהבנת  ההתארגנות 
הפוליטי  יום  הסדר  בתוך  התיישבותי,  החקלאי 

המוש לחברי  קורא  אני  זה  במאמרי  פוהלאומי. 
רק  הקרובות  בבחירות  להצביע  והקיבוצים  בים 
של  יומה  לסדר  שמחויבת  למפלגה,  ורק  ואך 
מתוך  שבאים  נציגים  בה  יש  ואשר  ההתיישבות 
המגזר ההתיישבותי - ובעלי זיקה אמיתית לאורך 

השנים לצרכי המרחב הכפרי ותושביו. 
החשובים  הנושאים  הטמעת  הינו  ראשון  שלב 
שישקפו  כך  המפלגות,  מצעי  בתוך  להתיישבות 
באופן החד והברור ביותר את דרישותינו - ולאחר 
הקואליציוניים  מההסכמיים  חלק  יהיו  הבחירות 

ויהפכו ליעדי הממשלה הבאה בישראל. 

מה חשוב לנו?
פאלו הם עיקרי הנושאים אשר ראוי שיהיו במ

צעי המפלגות ויהוו התחייבות של אותה מפלגה 
לציבור בוחריה במרחב הכפרי:

מופ החקלאיים,  והיישובים  הכפרי  המרחב   .1
בעלי  הם  קהילתיים,  ויישובים  קיבוצים  שבים, 
חלק  ומהווים  ראשונה  לאומית ממדרגה  חשיבות 

ממערך הביטחון של מדינת ישראל.
משאבי  ועל  הפתוחים  השטחים  על  הגנה   .2

פהטבע בישראל היא ערובה להמשך דרכה של הח
קלאות ולשמירה על איכות הסביבה.

בחקפ בעיסוק  תומכת  ממשלתית  מדיניות   .3
פלאות הינה  תנאי חיוני להבטחת החקלאות היש

ראלית.
4. הבטחת יכולתם של החקלאים לעבד את אדפ
מותיהם לאורך זמן באמצעות חוזי חכירה לדורות. 
יש לפעול ליישום החלטות מועצת רשות מקרקעי 
ישראל, לביצוע רישום כל שטחי המשבצת בחוזי 

חכירה לדורות.
מקורות  ופיתוח  המים  מקורות  על  שמירה   .5
מים חלופיים בישראל, הינו תנאי להמשך קיומם 
של ההתיישבות והחקלאות, התלויים בהספקתם, 

תוך שמירה על מחיר הוגן.
והחקלאות  ההתיישבות  על  לשמירה  תנאי   .6
בתנאים  המועסק  כנדרש,  זמין  אדם  כוח  הוא 

נאותים ובשכר מינימום הוגן.
החקלאי  והפיתוח  המחקר  תקציבי  הגדלת   .7
כמובילה  ישראל  של  הצבתה  להמשך  תנאי  היא 

פבעולם בידע חקלאי - ולהמשך נוכחותה של התו

צרת הישראלית בשוקי חו"ל.
ההשקעות,  עידוד  באמצעות  היצוא  פיתוח   .8
מתן אשראי והעלאת רמת הידע החקלאי, תאפשר 

פפתיחת שווקים נוספים לתוצרת הישראלית, וע
רוץ חיוני לצד הייצור לשוק המקומי.

9. הסדרת הפעילות הלא חקלאית )פל"ח( והשפ
קעה בתשתיות לפעילות זו, וזאת על מנת ליצור 
הכפרי,  המרחב  לתושבי  כלכלית  אלטרנטיבה 

ומספר העוסקים בח פכתוצאה מירידת הרווחיות 
קלאות. 

חיוני  תנאי  הוא  לחקלאים  פנסיה  קידום   .10
דור  וליצירת  החקלאים  של  עתידם  להבטחת 

המשך בחקלאות.
11. פטור מהגבלים עסקיים לחקלאות, בדומה 
הינו תנאי הכרחי לשימור  לכל מדינות המערב, 

החקלאות ולקיומה.
12. יש להמשיך ולהגן על הייצור המקומי באפ

מצעות מכסי מגן, כנהוג במדינות המערב. 
13. יש לפעול לגיבוש מדיניות לאומית ביחס 
חוק  באמצעות  הכפרית,  ולהתיישבות  לחקלאות 

חדש, חוק יסוד החקלאות והכפר. 
14. ארגוני החקלאים ותנועות ההתיישבות הם 
הנציגים הלגיטימיים של המתיישבים והחקלאים 

פבישראל. יש להבטיח את המשך ייצוגם בכל הגו
פפים הממלכתיים המלווים את פעילותם של המ

תיישבים והחקלאים בישראל.
החקפ בתחום  והידע  ההשכלה  קידום   .15
והחינוך ההתיישבותי במושבים, בקיבוצים  לאות 

פוביישובים הקהילתיים, הגדלת התקציבים לתנו
עות הנוער בהתיישבות ועזרה לדור ההמשך, הם 

תנאי לשמירת ההתיישבות והחקלאות בישראל.
לכלכלת  חיונית  החקלאות  של  בהיותה   .16
ובהיותה  ונופיה,  המדינה, לשמירה על אדמותיה 

לחק להבטיח  המדינה  על  טבע,  לפגעי  פחשופה 
לאים החשופים לנזקי טבע את זמינותו של ביטוח 
על  לשמור  כדי  טבע,  ואסונות  טבע  נזקי  בפני 

קיום חקלאות יציבה ומבוססת.
בי גורלנו  הכפרי,  המרחב  לתושבי  קריאה  פזו 

נושאים  הכנסת  מהמפלגות  לדרוש  ועלינו  דנו 
בתק פומבית  והתחייבות  המפלגה  למצע  פאלו 

החקלאות  לקידום  ולפעול   - לבצעם  אכן  שורת 
וההתיישבות בכנסת הבאה.

חשוב לזכור, כי קידום סדר יומנו אינו מנוגד 
לאינטרס הלאומי אלא בדיוק להיפך - החקלאות 
וההתיישבות הינן קודם כל אינטרס לאומי, בעל 

פתועלות לאומיות ייחודיות למרחב הכפרי - ומפ
לגה שאינה רוצה להכניס נושאים אלו למצע שלה 
ברשימתה,  ראויים  התיישבות  נציגי  ולהעמיד 

אינה זכאית לקולנו.
זכרו מי שמצביע משפיע!

* הכותב הינו היועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות 
בתנועת המושבים
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תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

סמינר ההנהגות ה-8 הינו המשך מסורת רבת שנים. השנה, בחרנו לעסוק בנושאים 
חשובים כגון - זירת הנדל״ן במרחב הכפרי, חוק ההתיישבות, פני החקלאות לאן 
ועוד. הידע שתרכשו, בזכות הנושאים והדוברים שנבחרו בקפידה, ישמש כל 
אחת ואחד מכם על מנת למקסם את זכויותיכם בנחלה ולתת להנהלות היישוביות 

כלי עבודה חשוב בניהול המושב. 
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בסמינר ההנהגות ה-8 של התנועה, להשכיל, 

להיפגש ובעיקר לקחת פסק זמן מהשגרה היומיומית.

שלושה ימים של הרצאות ועדכונים 
בנושאים החמים של המרחב הכפרי*

חוק ההתיישבות והעיבוד היעיל 	
עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים 	

עדכונים לגבי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 	
הקהילה - האתגר הבא של המרחב הכפרי 	

פאנל ראשי מועצות בנושא הותמ״לים ומצוקת הדיור 	
ההתישבות כמנוף לצמיחה כלכלית של החקלאות הישראלית 	

* ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר

סמינר הנהגות 
המושבים ה-8 
10-12.3.2019  |  ים המלח

SAVE THE DATE

הקדימו להירשם! מספר החדרים מוגבל

לפרטים נוספים וטופס הרשמה
tmoshavim.org.il באתר התנועה
varda@tmoshavim.org.il  |  03-6086307 ורדה
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פיקוח על 
עבודות בנייה 
מרגע קבלת 
היתר ועד 

כניסה לבית 
החדש

פיקוח על 
עבודות 
 שיפוצים 
בכל היקף 
ורמת קושי

יעוץ ובניית 
תוכניות 
עבודה 
לעושים 

שיפוץ לבד

ביצוע כל 
עבודות 

השיפוצים. 
הריסות, בנייה, 

גבס,חשמל, 
אינסטלציה, 
נגרות וצבע

052-4467015  |  polo-eng.co.il

פולו הנדסה 
פיקוח ויעוץ לבניה ושיפוצים

הזמינו שיפוץ עוד היום 
וקבלו יעוץ מעצבת חינם

בתוקף עד 
28.2.2019

למושביםמבצע ענק 
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עצמאיות, ניידות ופריקות.
בעלות תקנים בינלאומיים וניסיון מוכח בכיבוי 

האש בארץ ובעולם.
ניתנות להתקנה ודיגום על גבי כלי רכב ונגררים 

שונים.
ניתן לשלב עם מיכל מים מובנה, או חיבור 

להידרנט/ מקור מים חיצוני.
מתאימות כיבוי ישיר של כל סוגי השריפות וכן 
לפיזור מעכבי בעירה ומניעת התפשטות האש. 

כיבוי אש   הערכות חירום

טל. 09-8669686

הדור הבא של ערכות כיבוי אש

www.shgoren.co.ilinfo@shgoren.co.il
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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. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

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

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

פנה/י למומחים!

מתחילים את שנת 
2019 ברגל ימין

בעל משק/נחלה במושב עובדים,
לאור עדכון החלטה 1458

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

מבצע מוגבל לעשרה נרשמים בלבד 

עד ל- 30.1.2019 
מהרו להתקשר

פגישה בנחלה ללא עלות
* אין כפל מבצעים * החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * ט.ל.ח

התקשר לקבל 

חוות דעת מקצועית 

והחלטות רמ”י 

העדכניות



"ראש הממשלה באמת רואה 
בחקלאות  נכס אסטרטגי, 

מעבר לציונות וערכים"
אומר שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים, שנבחר ליו"ר מרכז המועצות 

האזוריות # אנשי ההתיישבות והחקלאים תולים תקוות רבות בחג'ג', חבר 
מפלגת הליכוד ומי שנחשב למקורב לראש הממשלה # "אין לי כוונות לעבור 

לכנסת. יש עוד משימות שעלינו להשלים במרחבים ובמרכז המועצות," אומר 
חג'ג' # ראיון מעונב

עמוס דה-וינטר

שי חג'ג',  נפגשנו לראיון עם 
מרח האזורית  המועצה  פראש 

בים, שנבחר בתחילת החודש ליו"ר 
מרכז המועצות האזוריות. חג'ג' )47( 
בשנת  במרחבים  לתפקידו  נכנס 
האחרונה  הבחירות  ובמערכת   2012
חג'ג'  הוכרז  המקומיות,  ברשויות 
המועצה,  כראש  הפנים  משרד  ע"י 
מועמדים  היו  לא  כיוון שלראשונה, 
ולא התקיימו בחירות במועצה. ראש 
בירך  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 
מתחרה  לך  שאין  "העובדה  ואמר: 
שלך  הגדולה  ההצלחה  על  מעידה 

פוזה מעיד על האמון הרב של התוש
בים במרחבים. נמשיך לעבוד יחד."

בכל  המועצה  זוכה  שנבחר  מאז 
שנה בפרס שר הפנים לניהול כספי 
במרחבים  מהפכה  עשה  חג'ג'  תקין. 
ומשמעותיים  רבים  הישגים  ורשם 
במהלך הקדנציה, בהם הענקת זיכוי 
במס לתושבי מרחבים, הקמת יישוב 
"עלה  השיקומי  לכפר  סמוך  חדש 

פנגב", הקמת בית חולים שיקומי רא
שון בדרום ועוד. 

חג'ג' מוכר כמי שמוביל מהלכים 
אלה  וכל  החקלאות,  מעמד  לקידום 

פמביאים לו תמיכה רחבה מכל יישו
בי המועצה ופוליטיקאים ממפלגות 
המנהיגות  כושר  בזכות  שונות. 
והיכולת לסחוף אחריו שרים, חברי 
על- מחוזר  חג'ג'  ומנהיגים,  כנסת 

שהוא  אף  על  שונות,  מפלגות  ידי 
חבר מרכז ליכוד. 

בחודש האחרון שמענו אותך לא 
פעם מדבר על חוק החקלאות, 

מה חשיבות החוק מעבר להיבט 
ההצהרתי?

מנסים  החקלאות  חוק  את  "נכון. 
שנים.  מעשר  למעלה  כבר  לקדם 

פנכון, מדובר בחוק דקלרטיבי, הצה
פרתי, אבל יש לו חשיבות מאוד גדו

לה. ראשית, בית המחוקקים מצהיר 
שהוא רואה בחקלאות נכס אסטרטגי 

תק נגזור  מהחוק  שנית,  פלמדינה. 

נות שישמשו אותנו בשוטף, בנושא 
ייבוא, מים, עובדים זרים ועוד. לפני 
המשברים  אחד  סביב  כחודשיים, 
ששוב חווינו בחקלאות, בדקתי האם 
לא קיים חוק שכזה, שיכול להגן על 
קיים  שכבר  הבנתי  ואז  החקלאות, 
נוסח להצעת חוק, שמשרד החקלאות 
מנסה לקדם ועדיין זה לא צלח, ואני 

בכנ אותו  להעביר  פמאמין שנצליח 
סת הבאה, לאחר הבחירות."

כמקורב לראש הממשלה, הרבה 
חקלאים תולים בך תקוות שתצליח 

לשנות את היחס לחקלאות 
ולחקלאים?

הממשלה  שראש  בזה  "אתחיל 
אסטר נכס  בחקלאות  רואה  פבאמת 

לפני  וערכים.  לציונות  מעבר  טגי, 
בפגישה  נפגשנו  חודשים  מספר 
ושר  הממשלה  ראש  עם  מצומצמת 
הנושאים  את  והעלינו  החקלאות 
צוות  הקמת  על  סוכם  המרכזיים. 
האוצר,  משרד  את  שכולל  משותף 
הממשלה  ראש  משרד  החקלאות, 

הח במצב  לדון  החקלאים,  פונציגי 
קלאות ובהתפתחותה ומטרת הצוות 
מכן  לאחר  שתועבר  תוכנית  לגבש 

לממשלה. 
לחק להוסיף,  גם  מבקש  פ"ואני 

כח.  של  אדיר  פוטנציאל  יש  לאים 
כמה  לפני  ממומש.  לא  כח  זה  היום 

פשנים רצו לייבא מים מטורקיה, וב
פרגע אחד נפגעו היחסים וכולם הבי

להתפיל  להחליט  היה  נכון  כמה  נו 
בנושא  דבר  אותו  לייבא.  ולא  מים 
המזון הטרי. דרושה הבנת החשיבות 
האסטרטגית ושינוי היחס לחקלאות. 

פבתקציב קטן יחסית, החקלאות תמ
בי המזון  ביטחון  על  לשמור  פשיך 

יודע  ניתן לפתור הכל. אני  שראל. 
ובכוונתו  מגויס  הממשלה  שראש 
לקדם  שנצליח  מאמין  ואני  לשנות 

חובת הבחירות.  לאחר  מיד  פדברים 
נו לשמר את החקלאות ולשמר את 

הצביון הכפרי."

ברור שהקשר שלך עם הליכוד מאוד 

חזק, מה יקרה במידה והליכוד 
לא יקבלו את המנדט להרכיב את 

הממשלה?
"אנחנו מקדמים כאן צדק ודואגים 

וה הכנסת  חברי  ישראל.  פלעתיד 

המדי לפיתוח  מחויבים  פממשלה 
עבודה  קשרי  לי  יש  ועתידה.  נה 
ואין  הכנסת  חברי  כל  עם  מצוינים 

לי ספק שכך זה יימשך."

יש לא מעט שמועות לגבי המשך 
תפקידך?

"אין לי כוונות לעבור לכנסת. יש 
במ פעוד משימות שעלינו להשלים 

רחבים ובמרכז המועצות."

אמרת שהוותמ"ל זו רעה חולה 
שצריכה לעבור מן העולם, איך 

בכוונתך לטפל בזה?

פ"לפני כשבוע התקיים כנס שא
האזוריות,  המועצות  מרכז  רגנו 

לש והמכון  הטבע  להגנת  פהחברה 
לטון מקומי בנושא עתיד החקלאות 
משבר  לנוכח  הפתוחים  והשטחים 
תל-אביב.  באוניברסיטת  הדיור, 

ולמע יפה,  השתתפות  שם  פהיתה 
רוב  לכנס.  הגיעו  איש   350 מ  לה 
המשתתפים הביעו תמיכה בביטול 
זאב  גם  שם  השתתפו  הוותמ"ל. 
ביילסקי, ראש מטה הדיור במשרד 
ונציגים  אבי שמחון  פרופ'  האוצר, 

פיטל פרופ'  הממשלה.  פממשרדי 
סון הציג בכנס את מחקרו, שמהיר 

תוכניות  כי  ספק,  מכל  למעלה 
בין  הפערים  את  יגדילו  הוותמ"ל 

וכי עודף התכ פהמרכז לפריפריה, 
נון בפריפרייה יגרום לעודף היצע 
הנדל"ן  ערך  על  לרעה  וישפיע 
לטווח הארוך. הוא הזהיר גם מפני 
 39% כי  ואמר  בחקלאות,  פגיעה 
שלא  שטחים  הם  הוותמ"ל  משטחי 

יועדו לבינוי."

מזה שנים יש מאמץ במשרד הפנים 
לאחד מועצות אזוריות, בעיקר באזור 

המרכז )בשרון( אך גם באזורים 
אחרים. מה דעתך על כך?

"בעבר נעשה כבר ניסיון כזה שלא 
אנ שוב  כך  על  לבזבז  מיותר  פצלח. 

לכולם  כשברור  ומשאבים,  רגיות 
את  לעצור  עדיף  יצליח.  לא  שזה 
לסוגיה  מענה  נתנו  האשכולות  זה. 
הזו, כאשר יצרו אשכולות בין מספר 
של  פעילות  מרכזות  שהן  רשויות, 
שתי  של  והחיבור  יחד  רשויות  כמה 
מועצות או רשויות מיותר במצב הזה, 

פעו ויותר  יותר  שמתבצעות  פכיוון 
לות דרך האשכולות, וזה עובד טוב."

האם יש לך תוכניות חדשות לפעילות 
במרכז המועצות האזוריות?

שהצבתי  המרכזיות  "המשימות 
החקלאות  חוק  בוותמ״ל,  טיפול  הן 
וטיפול בכל נושא החקלאות, טיפול 
בתשתיות היישוב הישן, דירוג למ"ס 

פרשותי במקום הדירוג הנוכחי, הבו
חן את חוסן התושבים ולפיו נמדדת 

פהרשות, יש להפריד בין שני הדירו
פגים ולקבוע סולם מדד לרשות המ
פקומית. כמו גם יצירת מקורות הכנ

סה לרשויות. בנושא איכות הסביבה 
שמאפיינים  אתגרים  מעט  לא  יש 
מועצות, כמו למשל השלכת פסולת 
על ידי עבריינים בשטחים הפתוחים 
וכו'. בנוסף, אנחנו בודקים אופציות 
המועצות  מרכז  הוצאות  לצמצום 
האזוריות, הוצאות שוטפות. התקציב 
וכלים  מחקרים  לטובת  ישמש  הזה 
שיאפשרו לנו להתמודד עם גזירות 

כאלה ואחרות שמטילים עלינו."

כח לחקלאות

שי חג'ג'. "לחקלאים יש פוטנציאל אדיר 
של כח"

חג'ג' בחממה. "לחוק החקלאות חשיבות מאוד גדולה"

31.1.2019     || 12

שי חג'ג': "ניתן   
לפתור הכל. אני 

יודע שראש 
הממשלה 

מגוייס ובכוונתו 
לשנות - ואני 

מאמין שנצליח 
לקדם דברים מיד 
לאחר הבחירות. 

חובתנו לשמר 
את החקלאות 

ולשמר את הצביון 
הכפרי"
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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

מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

עוזי גיל, בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס,
ידוע כמקצוען מומחה מספר 1 בתחום מכירת נחלות ובתים במושבים!
עורכי דין, שמאים ובנקאים מתייעצים עם עוזי לעיתים קרובות בטרם 

ביצוע העסקאות במושבים.

מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד: 052-2429526
עוזי גיל ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

‰ ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
‰ ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל! 

מוכר כבר סמכא מספר 1 בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים, עורכי דין, אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

בשיווק נדל"ן במושבים!

‰ אין כל התחייבות לביצוע כל  הפעולות על ידו
‰ בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות

מלאה!
‰ מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם
ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

sh
ut
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rs
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עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בלבד   ₪  9,000,000 בהזדמנות  מקוזזת  נחלה  ינאי,  בית   ̂

)נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 7,500,000 ₪ בלבד  ̂

בני ציון, הנחלה האטרקטיבית ביותר! 14.5 דונם פינתי + 2   ̂
בתים! 6,500,000 ₪ נטו בלבד!

 ₪   6,000,000 למערב.  פתוח  נוף  עם  נחלה  עם  בהדר   ̂
בלבד!

בצופית משק עזר 240/380 עם נוף. 3,850,000 ₪ נטו!  ̂
בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית 70 מטר! 7,200,000 ₪  ̂

באודים נחלה מהסרטים! 11 דונם צמודים עם שתי וילות   ̂
ומגרש 5 דונם של דשאים ועצים!! מדהים!! 9.7 מיליון נטו!

בעולש וילה 270/600 3,400,000 ₪ בלבד!  ̂
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה 2,350,000 ₪ בלבד  ̂

בבית יצחק וילה במפלס אחד 4,700,000 ₪ בלבד לזריזים   ̂
ולמבינים!

בית  ברצף+  דונם   20 בהזדמנות  נחלה  משמרת  מושב   ̂
5,000,000 ₪ נטו בלבד!

מוזמנות  פינתי!   280/500 מהסרטים!  וילה  ויתקין  בכפר   ̂
הצעות!

,7 חדרים ברמה טובה   250/500 וילה פינתית  בית חירות   ̂
מאוד, נוף פתוח. 4,700,000 ₪ בלבד

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים. 8,800,000 ₪  ̂
בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר. 8,000,000 ₪  ̂

בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף. 5,950,000   ̂
₪

3,600,000 ₪ נטו  5 דונם.  בכפר סירקין משק עזר פינתי   ̂
בלבד! ) 5,500,000 ברוטו(

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה+ נוף מרשים   ̂
ביותר. 4,950,000 ₪ )גמיש מאוד!(

בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה! 250/700 מ"ר, מול נוף   ̂
שדות! 3,100,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38 דונם. בית.   ̂
קראוון. 1500, סככות מצויינות עם רצפת בטון. 4 מיליון ₪ 

נטו !!!! ) 6,000,000 ברוטו(

נוף  מול  מ"ר   200/630 נדירה!  פינתית  וילה  משה  בצור   ̂
שדות! 4,790,000 ₪ בלבד!

בבית שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 5,250,000 ₪  ̂
בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!  ̂

 ₪  7,500,000 דונם.   10 מדהימה  פינתית  נחלה  בבצרה   ̂
נטו! 20 דונם ברצף 2 נחלות ב- 16,000,000 נטו.

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  ̂
במשמר השבעה משק עזר 2.5 דונם 5,000,000 ₪ בלבד!  ̂

נטו   ₪  4,500,000 הנוף  מול  פינתית  נחלה  מהרל  בכרם   ̂
בלבד!

בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6,250,000 ₪  ̂
בגליה נחלה יפהפייה 24 דונם ברצף +בית 5,000,000 ₪   ̂

נטו בלבד!
בהדר עם 110/600 )חדש!( 4,150,000 ₪ בלבד!  ̂

בחופית הוילה האטרקטיבית ביותר 280/1000 7,990,000   ̂
₪ בלבד!

נייד: 052-2429526



היי דרומה

מים מותפלים מהים התיכון 
יוזרמו ליישובי סדום ובהמשך לערבה
כך חושף ראש מוא"ז ערבה תיכונה, ד"ר אייל בלום, בראיון ל"קו למושב" # לדבריו, "ההודעה של 

מלך ירדן )בנוגע ל'מובלעת צופר'( תגרום לכך שבחודש מאי 2019 מאבדות 40 משפחות בערבה 
שטחי גידול ומקור פרנסה... אבל בשורה התחתונה אני מאמין שלא נחזיר את השטחים לירדנים"

שמעון וילנאי

ד"ר אייל בלום )44( צלח בגדול את הבפ
פחירות לראשות המועצה האזורית הער

בתקופת  החל  בלום  וצפונית.  התיכונה  בה 
כהונה שנייה של חמש שנים, בהן יוכל, על פי 

פדרכו, לממש רעיונות ותוכניות לשדרוג הפ
דרומי, שמאיץ צעירים  חבל ארץ  עילות של 
ממרכז הארץ לרדת לערבה ולנהל שם חיים, 

משפחה ועבודה מסודרים.
פבבחירות האחרונות, על פי פרסום בדו-יר

"ערבות",  האזורית  המועצה  של  הרשמי  חון 
נמסר כי 2,563 בני אדם בוחרים רשומים ומזה 
מכלל   66% שהם  ואיש  אישה   1,692 הצביעו 
קולות  ב-1,199  זכה  בלום  אייל  המצביעים. 
רבה  בקלות  גבר  הוא  מקולות.   70.86% שהם 
 364 אומגה שקיבל  ברק  על שני מתמודדים: 
 129 שקיבל  דבוראי  ואהרון   )21.51%( קולות 

קולות )7.62%(.
אייל  עם  מקיים  שאני  המסורתי  בריאיון 
בלום מדי שנה לקראת "היום הפתוח" השנתי, 
יותר מכל הדאגה לעתיד 1,500  בלטה השנה 

לכי שזכתה  מעובדת,  חקלאית  אדמה  פדונם 
ירדן  בין  השלום  הסכם  צופר".  "מובלעת  נוי 
וישראל שנחתם בשנת 1994 קבע בין השאר, 
אדמת  על  למעשה  שנמצא  הזה  השטח  כי 
לעיבוד  לישראל  ניתן  ההאשמית,   הממלכה 
חקלאי ל-25 שנה. משפחות של 40 חקלאים 
התוצרת  משיווק  מתפרנסות  צופר  ממושב 

מ"המובלעת".
בבהלה  וודאות,  בחוסר  שרויים  "החקלאים 
הודעת  אחרי  בלום,  אייל  לנו  אומר  גדולה," 
לידי  יחזרו  השטחים  לפיה  עבדאללה,  המלך 
"ישראפ בידיים  היו  25 שנים בהן   ירדן בתום

לכך  תגרום  ירדן  מלך  של  "ההודעה  ליות". 
2019 מאבדות 40 משפחות בעפ  שבחודש מאי

רבה שטחי גידול ומקור פרנסה."
ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה מציין 
בפנינו, שאחרי הצהרת המלך: "אנחנו פועלים 

פמול משרדי הממשלה השונים ובהם אוצר וח
גידול  שטחי  ובוחנים  קק"ל  מול  וכן,  קלאות 
חלופיים בישראל ופיצוי כספי ראוי לחקלאים 

פעל אובדן השטחים. מישהו אמר שהפיצוי הכ
ספי יסתכם ב-2 מיליון שקלים ואני אומר לך 

שמדובר בעשרות מיליוני שקלים, אבל בשורה 
התחתונה אני מאמין שלא נחזיר את השטחים 

לירדנים".

מים לערבה
הממשלה,  שראש  לנו  נודע  ממקור מהימן 
עם  ומתן  במשא  חזק  מעורב  נתניהו,  בנימין 
הממלכה בירדן ובינתיים ישראל הגדילה את 

פמכסת המים השפירים לממלכה. בהסכם הש

לום נקבע שישראל תעביר לירדן מדי שנה 50 
פמיליון מטרים מעוקבים מים ובאחרונה הוגד

לה המכסה השנתית המועברת לירדנים.
"שובר  להיות  שעשוי  נושא  עוד  ויש 
ירדן להשאיר את  שוויון", שישכנע את מלך 

פה"מובלעת" לעוד שנים בשליטת חקלאי יש
ראל.

את  לחבר  שעתיד  מכרז  פורסם  באחרונה 
אייל  ד"ר  הארצית.  המים  למערכת  הערבה 
בלום גילה: "מים מותפלים מהים התיכון יגיעו 

התיכונה  לערבה  ויזרמו  סדום  כיכר  ליישובי 
פוזה יהיה חלק מתכנית אב לחיבור הערבה למ

ערכת הארצית."
הוא  המכרז  של  השלם  הפתרון  כי  נודע 
ומשם  הירדנית  בעקבה  שיוקם  ים  מי  מתפיל 
יוזרמו מים מהים התיכון והים האדום להשקיה 

פחקלאית בערבה וכמובן שהירדנים ייהנו מה
מתפיל שיוקם בשטחם.

בערבה אין מדברים בגלוי על התכנית שזה 
פעתה הצגתי ואולם כל גורם רשמי שעמו נפג

שתי בערבה, בדעה ש"על המדף" נמצא פתרון 
ראוי לישראל שיביא להסכם להשארת השטח 

ב"מובלעת צופר" לישראל לעוד 25 שנה.
ראש המועצה האזורית ציין בפניי כי הערבה 
נערכת לעידן הקנאביס. "במושב צופר מוקמת 
חווה לגידול קנאביס על שטח של שני דונם. 
רפואי  קנאביס  לגידול  חוות  עוד  מתוכננות 
לקידום  רגולציה  קידמה  הממשלה  בערבה. 
ייצוא קנאביס. היתרון של קנאביס שהוא לא 
רק חקלאות, אלא גם תעשייה ומקור לפיתוח 

גם של חקלאות וגם של תעשייה".
 4,000 כמעט  מתגוררים  התיכונה  בערבה 
כי בכל הישובים  תושבים. אייל בלום מציין, 

לנ קליטה  יש  למגורים.  הרחבות  פמתבצעות 
חלות חקלאיות ומשפחות באות ממרכז הארץ 

ויש גם הרחבה קהילתית."
גידולי  עוד  איננה  התיכונה  הערבה 
הביא  הפלפל  משבר  כתמול-שלשום.  פלפל 
מתיישבים רבים לשנות כיוון לפרנסה ראויה. 
"חקלאים רבים הסבו שטחים לגידול תמרים. 
זה מתגלה כענף רווחי, גידול בטוח עם ראייה 

האזו המועצה  לנו ראש  אומר  טווח,"  פרחוקת 
רית.

על  בלום  אייל  ד"ר  מציין  שיחתנו  לסיום 
מינויים חדשים: "אורן קורין, בן מושב חצבה, 
ראש  היושב  הוא  חקלאים,  של  בן  חקלאי, 

האזו במועצה  החקלאית  הוועדה  של  פהחדש 
מנהל  הוא  פרידמן  )שמוליק(  שמואל  רית. 
ואני  החדש  וצפונית  תיכונה  ערבה  מו"פ 
מהערבה:  ייצא  ראשון  חקלאות  מאמין ששר 
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר 
התאחדות חקלאי ישראל הוא מועמד תנועת 
משה כחלון לשר החפ  'כולנו' של שר האוצר

קלאות הבא."

אייל בלום. בכל הישובים מתבצעות הרחבות

אייל בלום: "במושב צופר מוקמת חווה לגידול קנאביס על שטח של שני דונם. מתוכננות עוד חוות 
לגידול קנאביס רפואי בערבה. הממשלה קידמה רגולציה לקידום ייצוא קנאביס. היתרון של קנאביס 

שהוא לא רק חקלאות, אלא גם תעשייה ומקור לפיתוח גם של חקלאות וגם של תעשייה"
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 עם הפנים
לעתיד

בא לכם פטל קייצי דווקא בחורף? קחו "אמירה" # "אמורפיקל" והפתרון לבעיית איבוד הסידן 
של אסטרונאוטים בחלל # ענבים שמקדימים את הענבים בשוק # והמרוץ לפיתוח ומילוי תרופה 

לסרטן מ"הכוכב הריחני", צמח הגדל בערבה # כל אלה ועוד פיתוחים רבים נוספים יוצגו בתערוכת 
החקלאות השנתית בערבה, רובם ככולם פרי מחקרים וניסויים של חוקרי מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

עמוס דה-וינטר

עמלים כל  במו"פ ערבה תיכונה וצפונית 
פירות  תבלינים,  ירקות,  זני  פיתוח  על  הזמן 
חקלאי  עם  להיטיב  שיוכלו  חדשים,  ופרחים 
של  היחסיים  היתרונות  את  ולנצל  הערבה 
פיתוח  רכזת  קיטרון,  מעיין  באזור.  האקלים 
תבלינים ופרחים, היא חוקרת במו"פ העוסקת 

בין השאר גם בפיתוח ירקות חדשים.
של  רחב  מגוון  קיטרון  מעיין  הציגה  השנה 
גידולים חדשים, שמפאת הקוצר במקום נציג 

רק כמה מהם:
-פפינו ננסי  שיח רב שנתי ממשפחת הסופ

לניים, מוכר גם בשם "עץ מלון". טעמו יכול 
בעל  מתוק.  מלפפון  עד  מתוק  ממלון  לנוע 
זרעים קטנים לבנים עד שחורים, צורתו כשל 
צבע  ס"מ.   2 ורוחבו  ס"מ  כ-2  אורכו  מעוין, 

סגו פסים  יש  ולפעמים  ירוק-צהוב  פהקליפה 
הופכים  הקליפה  של  שלמים  חלקים  או  לים 
לגמרי. לאחר  סגולים  מסוימים  זנים  סגולים. 
שלהם  המדף  חיי  לאכול,  מומלץ  שקוטפים 
קצרים עד מאוד. הזן הגדול גדל בעבר בארץ 
ושווק לחו"ל ע"י חברת אגרקסקו. במו"פ ערבה 

פמגדלים כמה שיחים של צמח זה, במטרה לב
חון האם גידול זה מתאים ליצוא ולשוק מקומי.
מקופ  - )Kiwano melon קיוואנו  )מלון 

רו של פרי מדליק זה הוא בדרום אפריקה, אך 
כיום ניתן למצוא אותו גם בקליפורניה ובניו 
זילנד. שייך לאותה משפחה של המלפפון ולא 
)השם מבלבל(. הפרי הוא די קטן,  של הקיווי 
בצבע  וציפה  מבחוץ  צהוב-כתום  גוון  בעל 

וט פירוק-צהוב מבפנים. הפרי מתוק-חמצמץ 
עמו מתואר כמיקס של בננה, ליים ומלפפון. 

כן, נשמע קצת מוזר…
ב-100 גר' מלון קיוואנו יש 25 קק"ל, 1 גר' 
היומית  מהתצרוכת  ו-40%  תזונתיים  סיבים 
C הקליפה שלו עשירה בויטמין .Cשל ויטמין

ובסיבים תזונתיים וניתן לאכול אותה.

בצבע  באנתוציאנינים  עשירה   - עגבניה 
סגול בחוץ ובפנים צהוב.

בצפ צ'רי  שונים   מסוגים  צ'רי  -עגבניות 
וכתום. צ'רי בצורת  ורוד, צהוב  בעים שונים: 

תות.
אשר  קטנטנות  עגבניות   - טיפה  עגבניות 

פשוט מוסיפים לסלט ללא צורך החיתוך.

"אמירה" מוצלחת
פטל  "אמירה",  זן  אקלום  הצלחת  בעקבות 
קייצי ומתוק, דווקא בחורף, מחקר משותף של 
ההר,  ומו"פ  וצפונית  תיכונה  ערבה  מו"פ 

נוס זנים  לאקלם  המו"פ  חוקרי  כעת  פמנסים 
פים של פירות יער במנהרות וחקלאים בערבה 

יחלו בגידול לשיווק בישראל.
אוקלם  בקיץ,  גדל  כלל  שבדרך  הפטל,  זן 

עוב דווקא,  החורף  בעונת  להנבה  פבערבה 
הערבה.  לחקלאי  כלכלי  יתרון  המעניקה  דה 

ה"אמירה" דומה במראהו לפטל קיץ, אך טעמו 
מתוק יותר.

עו וצפונית,  תיכונה  ערבה  המו"פ  פחוקרי 
המדבר,  בלב  הייחודי  האקלים  בניצול  סקים 
היום  במהלך  נוחות  טמפרטורות  המאפשר 
שמוליק  בלילה.  מדודות  קור  ומנות  בחורף 
וצפונית,  תיכונה  ערבה  מו"פ  מנהל  פרידמן, 
ייחופ וירקות  פירות  לטפח  "היכולת  :אומר 

הישג  הינה  הסטנדרטית,  לעונה  מחוץ  דיים 
פנוסף של מו"פ ערבה ופוטנציאל כלכלי לחק

לאי הערבה, היוצר יתרון גדול בשווקי הארץ 
והעולם."

עוד אומר פרידמן, כי במו"פ ערבה תיכונה 
של  וחדשים  נוספים  זנים  אלו  בימים  בוחנים 

בי הזנים  מגוון  את  להרחיב  מנת  על  פפטל, 
שראל. 

ענבים שמקדימים
ניסוי  לצורך  שניטע  ביותר  הדרומי  הכרם 
טמפרטופ בעל  באזור  הממוקם  פארן,   במושב

במיוחד..  איכותיים  ענבים  נמוכות, הניב  רות 
בהפ יותר,  נמוכות  מעלות   4 כ פארן  -באזור 

שוואה לאזור חצבה. בימי חורף קרים במיוחד, 
מתחת  לרדת  עלולה  בפארן  הטמפרטורה 
לאפס, עובדה המצמצמת את מגוון הגידולים, 
אחרים  מאזורים  גדולים  החקלאיים  והנזקים 

בערבה. 
תוצאות ניסוי במו"פ ערבה תיכונה, מראות 
כי כרמי ענבים המניבים את שילוב היתרונות 
של הוזלת השימוש בכוח אדם, יחד עם אתגר 
פערי המעלות ואיכות המים הנמוכה המגיעה 
לערבה, הינם זנים חצי מסחריים של חקלאים 
ו-"ביג  ה-8030  בארץ, זני  אחרים  מאזורים 
". שני זני ענבים אלו בעלי דמיון רב ביפ לפר
ניהם, כאשר מייחד אותם גרגר בולט, אשכול 

מצ ואינם  כמעט  הם   - מכל  והחשוב  פגדול 
הגרגרים.  בדילול  האשכול  על  עבודה  ריכים 

לגידול  להתאימם  במטרה  נבחנו  הללו  הזנים 
והתבררו  האגרו-טכניים  הטיפולים  בהיבט 

כמתאימים ביותר.
במו"פ  המטעים  תחום  חוקרת  הררי,  דפנה 

בה "מדובר  וצפונית, אומרת:  תיכונה  פערבה 
בער איכותיים  ענבים  לגידול  חשובה  פצלחה 

בה שיתחרו עם הייבוא הקיים. אמנם למחקר 
הקודמת  בעונה  כבר  אך  רבים,  אתגרים  עוד 
ראינו, כי התקבל יבול מוקדם בכמות גבוהה, 

פגדלו ענבים גדולים אך חסרי 'כתפיים', המק
נים לאשכול את הצורה המשולשת האופיינית 
לו," היא מסבירה. "כעת אנחנו בוחנים שילוב 
של טיפולים אגרוטכניים שונים, כמו שימוש 
וזינוב, כדי לקבל אשכול יפה  בווסתי צמיחה 

ומטופח יותר." 
שנ מקצועי  לדיון  בהמשך  נערך  פהמחקר 
מת חוקרים  עם  האזור  חקלאי  בשיתוף  פערך 

ומדריכי  ערבה  מו"פ  מטעם  המטעים,  חום 
שה"מ, הוחלט לערוך מחקר, הבוחן מהם הזנים 

למא מוקדמים  זן ענבים  לגידול  פהאידיאלים 
ניסוי  חלקת  על  וסביבתו,  פארן  כל במושב 

בגודל כ-10 דונם. 
ענבי  כרם  לגידול  הוקצה  מהחלקה  מחצית 
מאכל מזנים שונים ומחציתה לנשירים של עצי 
כי  לציין,  חשוב  ונקטרינה.  אפרסק  משמש, 
 Early"  ,SBS-ה ענבי  זה, זן  למחקר  נכון 
המוביל  הענבים  כזן  מהווה  Sweet" עודנו 
באיכות ובכמות הגידול בקרב חקלאי הערבה, 
שכן ל-SBS פוריות גבוהה ומתיקות עשירה. 
גידול  מצריכים  פארן  באזור  התנאים  ואולם, 

פתחת חממת פלסטיק, המניב כרמים בעלי אש
כולות צפופים עם זטרת )גרגרים קטנים בתוך 
זו  בעיה  הגדולים(.  הגרגרים  מלבד  האשכול 
ניתן לפתור בעבודת כפיים מרובה המצריכה 
החופ ולכן,  כרמים,  לדונם  עבודה  ימי   12 -כ

זנים נטולי הזטרת או אשכול  קרים מחפשים 
פצפוף, כדי לצמצם את היקף העבודה על האש

כול באופן משמעותי. עד למחקר הנוכחי, לא 

חוקרי מו"פ ערבה תיכונה   
וצפונית, עוסקים בניצול 

היתרון היחסי של אזור 
הערבה וניצול האקלים 

הייחודי במדבר, המאפשר 
טמפרטורות נוחות 

במהלך שעות היום בחורף 
ומנות קור מדודות בלילה, 

תנאים המאפשרים 
גידול פטל חורף במדינת 

ישראל, רק בערבה

פפינו ננסי – פיתוח חדש של מו"פ ערבה תיכונה

31.1.2019     || 16



17 ||    31.1.2019

 .
70

.

  קבלן/חקלאי שים לב!

  info@ingl.co.il 03-6270400 ,*6778
www.ingl.co.il

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
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.SBS-נמצא זן חדש שראוי להחליף את ה
פכמו כן, החוקרים מנסים להתגבר על האת

לכך,  בהתאם  הענבים.  בשיווק  הכלכלי  גר 
המו"פ מנסה להתחרות בזני ענבים המיובאים 
האוויר  מזג  את  ולנצל  מאי,  חודש  עד  ארצה 
יהיה לקטוף  הייחודי באזור על מנת שאפשר 

כמות מאסיבית כבר בחודש אפריל. 
משום שהענ מקדימים"  "זנים  כאמור  פאלו 
פבים שומרים על איכותם וערכיהם, חרף העו

בדה שהם גדלים בטרם העונה המיועדת לכך. 
כמו כן, בחלקת הכרם הניסויית בפארן, נבחנו 
זנים שטופחו עבור כלל החקלאים על ידי ד"ר 
אבי פרל, ממכון וולקני. פרל פיתח מספר זנים 
רמת  אותו:  הנחו  פרמטרים  כשמספר  שונים, 
כמות  הענבים,  אשכולות  של  נמוכה  דילול 

המ ורמת  הפרי  גרגרי  גודל  היבול,  פואיכות 
התכנות  בדקו  במו"פ ערבה  החוקרים  תיקות. 
של 4 זני ענבי מאכל, מהם שניים נפסלו בשל 

התעוררות מאוחרת ופוריות נמוכה.
שמגיעים  הראשונים  הענבים  כלל  "בדרך 
הררי,  מסבירה  מהערבה,"  הם  בארץ  לשיווק 
"הם יוצאים לשוק כבר בסוף מרץ או תחילת 

פאפריל ובעונה שעברה למשל, הם התחרו בי
בוא ענבים ולא פדו את המחיר שנצפה מהם. 
זן ה-SSB, ה-Early Sweet שאנו מגדלים 
המון  דורש  אבל  ואיכותי  מאוד  טעים  זן  הוא 
האשכול  לדילול  עבודה  וימי  עובדות  ידיים 
כמות  ואת  האלה  העבודה  הימי  את  לנו  ואין 
הפלפל  עונת  בסוף  נופל  זה  הללו.  העובדים 

פוקשה מאוד לנייד עובדים בסוף העונה. לעו
מת זאת, זן הביג פרל, מצריך פחות טיפולים 
הללו  שהזנים  לנו  חשוב  ולכן  עובדים  ופחות 

פייכנסו לגידול. ישנם כבר מספר מגדלים בע
פרל,  ה-ביג  את  לגדל  שהחלו  התיכונה  רבה 

שהוא זן איכותי, גדול וטעים במיוחד."

הסידן האמורפי
אמורפיקל" מהערבה תציג בתערופ "חברת 
פכה החקלאית בחצבה את תוצאות הניסוי המו

צלח בחלל, להאצה של גידול תאים בוני עצם 
בחלל ובכך לאפשר שהייה ארוכת טווח מחוץ 

לכדור הארץ.
שהות ממושכת בחלל גורמת לסכנה נפוצה 
בקרב האסטרונאוטים, הסובלים מאיבוד מסת 
שריר ועצם של כ-1.5% מידי חודש. מדובר על 
החמרה של המחלה הנקראת "אוסטאופורוזיס", 

המתרחשת בשכי השקטה",  "המחלה  פהמכונה 
אסטרונאוטים, הנחשפים  בקרב  גבוהה  חות 

חוסר הכ זו בעת שהייה בחלל, עקב  פלמחלה 
בידה בחלל. 

קיימת  אסטרונאוטים  הבעיה בקרב  עיקר 

עקב  והירכיים,  האגן  התחתון,  הגב  באזור 
האסטרו מורשים  לכן  הגוף,  עצמות  פשחיקת 

שנה, שכן  חצי  עד  רק  בחלל  לשהות  נאוטים 
בין שלוש  ואורך  ומתיש  משך ההחלמה ארוך 
לאחר  שנה  מ-50  יותר  כעת,  שנים.  לחמש 
שהאדם הראשון נחת על הירח, מביא הפיתוח 

הישראלי של "אמורפיקל" לשינוי.
הניסוי בסידן האמורפי בחלל, נערך כחלק 
רונה  ספייסלאב" )שייסדה  "רמון  מתוכנית 
י'  כתה  תלמידי  של  ביוזמתם  ז"ל(  רמון 

שב אדומים,  ממעלה  וילנאי"  "דקל  פמבי"ס 
לב יסייע  האמורפי  הסידן  כמוסות  האם  פחנו 

ריאות האסטרונאוטים בחלל, כפי שהוא כבר 
קרן  הארץ. בשיתוף  כדור  על  לחולים  מסייע 
ואסף  רמון  אילן  על שם האסטרונאוט  רמון, 
בנו, סוכנות החלל הישראלית, סוכנות החלל 
האמריקאית נאס"א משרד המדע והטכנולוגיה 

ומשרד החינוך.
שערכה  פרה-קליני  מחקר  תוצאות 
מאוניברסיטת  חברת "אמורפיקל" עם חוקרים 
קיימים  אמורפי  כי לסידן  גוריון, מוכיחות  בן 

גבי פחמתי  סידן  פני  על  רבים  פיתרונות 
שי המוכר: הראשון נספג בכ-40% יותר בתאי 

פהעצם, לעומת השני המקובל ותורם בכך למ
ניעת שברים, הזמינות הביולוגית שלו גבוהה 
מסידן  יותר   4.6 פי  עד  משמעותית  יותר 
רגיל והמסיסות של הסידן האמורפי גבוהה פי 

 .120
בסידן  הניסוי  הושק   ,2018 ביולי  ב-29 
האמורפי על ידי נאס"א, לבדיקת השפעתו על 
האוסטואובלסטים בחלל, בהשוואה להשפעתם 
בחלל  שנערך  המחקר  הארץ. תוצאות  בכדור 
בסיוע נאס"א הוכיחו, כי תאים שנשלחו לחלל 

פבתוספת סידן אמורפי, הצליחו להתפתח ולה
תמיין, על אף התנאים המגבילים שבהם שהו 

פזמן ארוך, בתנאי מיקרו-גרביטציה, כמות מו
גבלת של שטח גידול ועוד. כן הוכח שהתאים 
עצם משמעותית  בוני  לתאים  התמיינו  אכן 
בעזרת הסידן האמורפי בחלל, בדומה לניסוי 

המ התוצאות  הארץ. בעקבות  בכדור  פהבקרה 
מארה"ב  אסטרונאוטים  שני  ביקרו  עודדות, 
ב"אמורפיקל" בערבה, כדי ללמוד על פעילות 
הסידן האמורפי ויכולתו לפתור בעיות שהייה 

בחלל. 
"אמורפיפ חברת  ומנכ"ל  בעלים   , ב ןיוסי 
בפי "מדובר  התיכונה, אומר:  מהערבה  פקל" 

בריאות  חקר שמירת  בתחום  דרך,  פורץ  תוח 
עקבי  באופן  שנפגעת  בחלל,  האסטרונאוטים 
כתוצאה משהייה ממושכת בחלל. המטרה הינה 
ממושכת  בשהות  האמורפי  הסידן  את  לבחון 

יותר של אסטרונאוטים בחלל."
ביוטכנולוגיה  הינה חברת  הסרטן הכחול. כושר התאוששות מדהים שהביא לפיתוח פורץ דרך"אמורפיקל" 

מעיין קיטרון. פיתוח זני ירקות חדשים

פטל "אמירה" - פטל קייצי המשווק בחורף

כרם ענבי "Early Sweet". עדיין זן הענבים המוביל באיכות ובכמות הגידול בערבה
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2004 ועוסקת בפיתוח תרופ  חלוצית, שנוסדה ב
ומניעה  לטיפול  מהפכניים  תזונה  ותוספי  פות 

החל מהת הכל  מטבוליות.  עצם  פשל מחלות 
הכחו בסרטנים  בן,  הבעלים, יוסי  של  פבוננות 
מע תופעה  גילה  אז  שגידל,  מאוסטרליה  פלים 

את  חריג וגידלו  באופן  גדלו  "הסרטנים  ניינת: 
לעומת  שעות,   72 תוך  מואץ,  בקצב  שריוניהם 

כחודש בממוצע אצל זנים אחרים," אומר בן. 
הת החריגה,  התופעה  את  לחקור  פבניסיון 
גו בן  מאוניברסיטת  חוקרים  ע"י  מחקר  פקיים 

ברמן, שגילו  ואמיר  שגיא  אמיר  פרופ'  ריון, 
פכי הגידול המואץ נובע מכך שלסרטנים הכחו

לים, סידן בעל מבנה אמורפי, לא במצב גבישי. 
הסרטן הכחול ממחזר את הסידן באיבר אגירה, 
המכונה גסטרוליט ומשתמש בו בתהליכי גדילת 

סינ לחקות בצורה  הצליחו  החוקרים  פהשריון. 
הכ הסרטן  אצל  הסידן  ייצור  אופן  פתטית את 

החומר  של  וזול  המוני  לאפשר ייצור  חול ובכך 
הפעיל.

"כוכב עולה"
שני מחקרים שבוצעו לאחרונה במו"פ ערבה 
הכוכב הריחר "תיכונה וצפונית, קובעים: צמח 

ני" שגדל באזור המדברי עשוי להפחית באופן 
כימותרפיות  בתרופות  השימוש  את  משמעותי 

פגיעה  ללא  הסרטניים  הגידולים  את  ולצמצם 
בתאים בריאים.

טיפולים  עם  כיום  מתמודדים  רבים  חולים 
סר תאים  למיגור  קונבנציונאליים,  פתרופתיים 

טניים ובמקרים רבים מושגות תוצאות חיוביות, 
פאך הנזק של התרופות הכימותרפיות הינו הרס

ני לא רק לתאי סרטן אלא גם לתאים הבריאים 
פבגוף האדם. המחקרים והממצאים מהמרכז המד

עי במו"פ ערבה תיכונה וצפונית, פורסמו בכתב 
 International Journal המקצועי העת 
המחפ of Molecular Sciences השוויצרי. 

קר החדש נערך על ידי חוקרי המו"פ, בהובלתה 
ים  מדע  במרכז  חוקרת  אופיר,  ריבקי  של ד"ר 
החוקרת  תיכונה,  ערבה  שלוחת  והערבה  המלח 

הר הערכים  בעלי  הייחודיים  פאת החומרים 
ריפוי  של  המדבר, במודלים  צמחי  של  פואיים 

סרטן ועוד.
החומרים  את  למצוא  הייתה  המחקר  מטרת 
האנטי  הפעילות  על  האחראים  המדברי,  בצמח 
בסיס  יהיו  שאלו  בתקוה  הצמח,  של  סרטנית 
ניתן  בסרטן. במקביל,  לטיפול  תרופה  לפיתוח 

וגידול של הצ פיהיה לפתח פרוטוקול להנבטה 
מחים, כך שיכילו את החומרים הפעילים בכמות 

המרבית.
פהניסוי בוצע בתאים סרטניים שמקורם בעכ

ברים חולים בלימפומה. לתאים הוסיפו החוקרים 
המדעי:  )בשמו  ריחני"  צמח ה"כוכב  של  מיצוי 
כ-3  של  בריכוז   )Asteriscus graveolens

הג עליו  )השרייה של  המיצוי  פמיקרוגרם/מ"ל. 
פרוסים של הצמח עם אתיל אצטט(, נעשה במע

יער. 24-48  נווה  דודאי,  נתיב  של פרופ'  בדה 
'כוכב ריחני'  שעות בלבד מהוספת המיצוי של 

מתו.  הסרטן  מתאי   50% לפחות  הסרטן,  לתאי 
נזק  גורם  לא  בריאים  תאים  עם  דומה  תהליך 
לתאים. החוקרים הראו על ידי שימוש במאגרי 

בת במעבדה,  שהתרחשו  התהליכים  כי  פמידע, 
גובה בין מיצוי "כוכב ריחני" ותאי סרטן עכבר, 
לחומרים  המאפשרים  לתהליכים  מאד  דומים 
כימותרפיים קונבנציונליים להילחם בתאי סרטן 

של האדם.
אופיר, כי  מצאה ד"ר  יותר,  מתקדם  במחקר 
עם  ריחני"  ה"כוכב  צמח  של  מיצוי  של  שילוב 
חומרים כימותרפיים מקובלים, מאפשר להפחית 
את ריכוז החומרים הכימותרפיים עד כדי 50%, 

פמבלי לפגוע ביעילות ההרג של תאי סרטן. יית
כן ששילוב זה יפחית את הנזק לתאים בריאים 

בטיפול כימותרפי.
זולת הבשורה, כי ייתכן ובעתיד נזכה לראות 

פאת הצמח מתלווה אל הטיפולים הכימיים, המש
משים כתרופות להריסת תאים סרטניים, נמצא כי 
תאים  שהורגים  חומרים  מכיל  המדברי"  "הכוכב 
גנטית  )תכנית  האפופטוזיס  מנגנון  הפעלת  ע"י 
בתאים  ולא  סרטן  בתאי  רק  תאים(  של  למות 

פבריאים. הפעילות היא סלקטיבית, כלומר, החו
מרים בצמח "יודעים" להבחין בין תא חולה לתא 

בריא, כך כמעט ואין פגיעה בתאים בריאים. 
המחקרים הללו, שמומנו על ידי משרד המדע 
היותם  בשל  נוסף  ממד  מקבלים  והטכנולוגיה, 
ירפ סטודנטית  טיה,  זאינאב  של מתזה   כחלק 
שבנגב  גוריון  בן  באוניברסיטת  דנית, שלמדה 

.MSc לתואר
"תוצאות המחקר משמחות מאוד," אומרת ד"ר 
שעדיין  ראשוני  במחקר  מדובר  אופיר. "אמנם 
לא נוסה בבני אדם ואיננו יודעים עדיין לאילו 
סוגי סרטן יוכל לסייע, אבל הפוטנציאל ברור, 
במידה  רפואיים.  ערכים  מכיל  הריחני'  'הכוכב 
ואחת מחברות התרופות תחליט להשקיע בצמח 
הייחודי, נוכל אולי להביא בשורה לחולי הסרטן 

מצמחי הערבה."
הריחני" הינו שיח מדברי ממשפחת  "הכוכב 
חמים  מדבר  באזורי  בארץ  מצוי  המורכבים, 
יהודה  במדבר  ובמזרחו,  הנגב  בדרום  בערבה, 
בעיקר  גדל  המלח. הצמח  ים  ובבקעת  המזרחי 
העליונים.  בחלקים  גירניים,  נחלים  בערוצי 
עלי הצמח מאורכים, משוננים ושסועים לאונות 
ומכוסים  הגבעול  בסיס  את  חובקים  רחבות, 
שערות רכות. הפריחה בחודשים מרס-אפריל. 
לריח  הדומה  נעים,  ריח  מדיפים  הצמח  חלקי 

פהאפרסק. משמש את הבדווים כתבלין לתה וב
מין,  במחלות  לטיפול  משמש  העממית  רפואה 
במיחושי קיבה, בבחילות ובהקאות. כמו כן, הוא 
מחלת  את  ומרפא  כאבים  מרגיע  לידה,  מחיש 

הנפילה. 
המ והפיתוחים  המחקרים  תוצאות  רכל 
טכנולו חידושים  עם  יוצגו  בכתבה  רתוארים 

החקלאית  התערוכה  במסגרת  נוספים ,  גיים 
תי ערבה  ופיתוח(  )מחקר  במו"פ  רשתתקיים 

בט"ו  בחצבה ,  'יאיר'  תחנת  וצפונית ,  כונה 
בשבט-חג האדמה והחקלאות , בתאריכים -30

.31.1.2019

ד"ר ריבקי אופיר: "מדובר במחקר ראשוני שעדיין לא   
נוסה בבני אדם ואיננו יודעים עדיין לאילו סוגי סרטן יוכל 

לסייע, אבל הפוטנציאל ברור, 'הכוכב הריחני' מכיל ערכים 
רפואיים. במידה וחברת תרופות תחליט להשקיע, נוכל 

אולי להביא בשורה לחולי הסרטן מצמחי הערבה"

ד"ר ריבקי אופיר וזאינאב טיה. תוצאות ראשוניות משמחות

"הכוכב הריחני". פוטנציאלי למיצוי תרופה לסרטן

דפנה הררי. הכנסת זנים מקדימים שיצריכו פחות 
ידיים עובדות

31.1.2019     || 22



23 ||    31.1.2019

08-6704007

הנחה ברכישה משותפת!



31.1.2019     || 2425 ||    31.1.2019



31.1.2019     || 2425 ||    31.1.2019



31.1.2019     || 26

מחקר שערך פרופ' ערן טייטלסון, מהאוניברסיטה 
העברית, על הותמ"ל הביא למסקנות עגומות: הפיצויים 

לחקלאים יסתכמו בכ-20 מיליארד שקל בעתיד והפערים 
הכלכליים והחברתיים בין הפריפריה למרכז הארץ יגדלו 

# "אני אאבק על זה עד הקצה והותמ"ל יעבור מן העולם," 
אמר שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות, בכנס שנערך 

באוניברסיטת תל אביב # עו"ד עמית יפרח, אמר בכנס: 
"בחידוש הכנסת הבאה נגיש עתירה נוספת לבג"צ"

עמוס דה-וינטר

היכן כ בוכה  אחד  ל 
גם  וזאת  לו  שכואב 

בג התמונה  פהייתה 
"עתיד  בכנס:  דול, 
והשטחים  החקלאות 
לנוכח  הפתוחים 
", שהתקיים ביום שליפ רמשבר הדיו

תל-אביב,  באוניברסיטת  שעבר  שי 
האזוריות,  המועצות  מרכז  בחסות 
החברה להגנת הטבע והמכון לשלטון 
מקומי. את הכנס הנחה אופיר פינס, 

מנהל המכון לשלטון מקומי.
הותמ"ל,  נציגי  עמדו  אחד  מצד 
ודיברו  הדיור  מטה  האוצר,  משרד 
פחות  וקצת  עירונית  התחדשות  על 

פעל פגיעה בשטחים החקלאיים והט
החקלאים  נציגי  עמדו  מנגד  בע. 
האזוריות,  המועצות  וההתיישבות, 

פמומחים לתכנון, אנשי אקדמיה ואנ
השטחים  שמירת  על  האמונים  שים 

של הותמ"ל,  על  ודיברו  פהפתוחים 
קשה  לפגיעה  רק  לא  יביא  דבריהם 
ובשטחי  בהתיישבות  בחקלאות, 

חבר לפערים  יביא  גם  אלא  פהטבע, 
תיים כלכליים בין הפריפריה למרכז 

הארץ.
פ"הותמ"ל פוגע בחקלאות. היו מק

הפירות.  עם  כרתו מטעים  בהם  רים 
ראש  חג׳ג׳,  שי  אמר  ההיגיון?"  מה 
ויו״ר  מרחבים  האזורית  המועצה 
מי  "יש  האזוריות.  המועצות  מרכז 
החקלאות  אבל  מבין,  לא  או  ששכח, 

יש מדינת  של  אסטרטגי  נכס  פהיא 
את  שמסמנת  היא  החקלאות  ראל. 
גבולות המדינה ומבטיחה את ביטחון 
המזון הטרי. הותמ"ל פוגע בחקלאות, 

ללא שום היגיון."
סיים  "הותמ"ל  כי:  הוסיף,  חג׳ג׳ 
את תפקידו. לאחר ארבע וחצי שנות 
תכניות  נצברו  הותמ"ל,  פעילות 
רבות ומאות אלפי יחידות דיור 'על 

פהמדפים' וספק אם יוקמו. היום, הוע
דה כבר לא מותאמת ולא רלוונטית. 
אלפי  במיידי  היגיון לקחת  אין שום 
ולהחליט  מעובדות  אדמות  דונם 
אולי  שנים,   10-50 בעוד  שבעתיד, 

פתוקם שכונת מגורים. בינתיים האד
מות לא מעובדות."

חג׳ג׳ פנה בדבריו לזאב ביילסקי, 
במשרד  הארצי  הדיור  מטה  ראש 
באופן  נלקחות  "האדמות  האוצר: 
בעוד  תיבנה  השכונה  אם  גם  מיידי, 

עשור. לא היה עדיף להעביר רק את 
פהאדמות עליהן תוקם השכונה הרא

שונה ולהמשיך את ההעברה בהתאם 
לפיתוח? למה להרוס את החקלאות? 
אנושה  לפגיעה  מביאה  הזו  השיטה 
כרתו  בהם  מקרים  היו  בחקלאות. 

מטעים עם הפירות.
הזהב',"  'שביל  על  דיברת  "אתה 
נשתף  "אנחנו  לביילסקי,  חג'ג'  פנה 

בת אבל  איתך,  אנחנו  פפעולה, 
יש  מסודרים.  דיונים  שיתקיימו  נאי 
לוועדות  ולחזור  הותמ"ל  את  לבטל 
מקצועיים  דיונים  לקיים  המחוזיות, 
ובנייה  לתכנון  בוועדות  ומעמיקים 
ויש  האלטרנטיבות,  כל  את  ולבחון 
לנו אלטרנטיבות, רק שלא שמעתם 
אותן. כך או כך, אני אאבק על זה עד 

הקצה והותמ"ל יעבור מן העולם."
הדיור  מטה  ראש  ביילסקי,  זאב 

"פר אמר:  האוצר,  במשרד  פהלאומי 
שנו ברחבי הארץ 25 מנהלות, כאשר 
אמורה  בעצם  עיר  בכל  מנהלת  כל 
שקשור  מה  בכל  הכתובת,  להיות 
לנושא של התחדשות עירונית. נושא 
אמנם  נמצא  העירונית  ההתחדשות 
אבל  בחיתולים,  בהתהוות,  בהתנעה, 

המ הנושאים  אחד  להיות  אמור  פזה 

ישראל.  ממשלת  של  הבאים  רכזיים 
של  יומה  סדר  על  להיות  חייב  זה 

ההתפת של  נושא  בכל  פהממשלה, 
וב ישראל  מדינת  של  והבניה  פחות 

מיוחד בנושא החשוב הזה, של מצוקת 
הדיור."

שכו אותן  כי  הוסיף  פביילסקי 
בשנות  בערים  שנבנו  וותיקות  נות 
לעוני,  מרכזים  היום  מהוות  ה-50', 
הדירות:  ערך  לירידת  ואף  מצוקה 
ישראל  שממשלת  אומר  אני  "לכן 

פשמה לה למטרה את כל נושא ההת
היום  עד  לנו  יש  העירונית.  חדשות 
עד  לנו  יש  האחרונה  השנה  במהלך 
בתפ י"ד  אלף   130 ל קרוב  -היום 

כל  עירונית.  התחדשות  של  כנון 
לא  הירוקים,  בשטחים  פוגע  לא  זה 
פוגע  לא  החקלאיים,  בשטחים  פוגע 
צריכים  לא  ואנחנו  הקיים  במרקם 
העולם  בכל  יש  ממגדלים,  להיבהל 
קומות.   30-40 של  מגדלים  היום 
בשנות ה-50', כשבנינו את המדינה, 

בנינו 2-3 קומות והכל הסתדר. 
"על-פי התכנית האסטרטגית של 

למ אמורים  אנחנו  ישראל  פמדינת 
מיפ כ-15   2040 בשנת במדינה   נות 
כמות  להכפיל את  זה  ליון תושבים, 

ח"כ איתן ברושי:   
"אין חוק במדינת 

ישראל שאומר 
שמותר לחסל מושב 

או קיבוץ למען 
הרחבת ישוב כזה או 
אחר, דבר שלפעמים 
נעשה בניגוד לרצונו 

של הישוב. יש 
כאן שני משברים 

ולא פותרים משבר 
אחד בהתעלמות 

מהמשבר השני. אין 
שום הצדקה לחסל 

יישובים כפריים כפי 
שקורה באזור הגליל 

המערבי, כאשר 
גורעים שטחים 

מהמרחב הכפרי 
לטובת המרחב 

העירוני"

בכנס "עתיד החקלאות לנוכח משבר הדיור"

הותמ"ל 
וחקלאות
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האוכלוסייה והיכן ניתן להכפיל? רק 
שבנינו  הקיימים,  הישנים  במרכזים 
בשנות ה-50', ה-60' וה-70', יש לנו 
ההתפתחות  של  העצמי  הבסיס  את 
עצמה. כל נושא תשתות הציבור כבר 
אפשר  אבל  ישנים,  אמנם  קיימים, 

והפי והבניה  העלויות,  לכן  פלחדש. 
תוח של ההתחדשות העירונית בסופו 
למדינת  זול  יותר  יצא  תהליך  של 

ישראל."
השדולה  יו"ר  ברושי,  איתן  ח"כ 
"הממשלה  אמר:  בכנסת,  החקלאית 
הדיור  משבר  על  מדברת  הזמן  כל 
גם  יש  מזה,  חשוב  פחות  לא  אבל 

השא ונשאלת  בחקלאות  פמשבר 
לשמור  יודעת  הממשלה  האם  לה, 
את  לפתור  הצורך  בין  האיזונים  על 
משבר הדיור ובין ההכרח לשמור על 

הט והחקלאיים?  הפתוחים  פהשטחים 
האיזונים  את  שהפרו  היא  שלי  ענה 
משבר  לבין  בחקלאות  הפגיעה  בין 
גם  אגב,  ביטוי,  לידי  בא  זה  הדיור. 

לאח המשפט  בתי  מפסיקות  פבחלק 
רונה, שלא קיבלו חלק מהותמ"לים. 

שאומר  ישראל  במדינת  חוק  "אין 
שמותר לחסל מושב או קיבוץ למען 

פהרחבת ישוב כזה או אחר, דבר של
של  לרצונו  בניגוד  נעשה  פעמים 

פהישוב. יש כאן שני משברים ולא פו
מהמ בהתעלמות  אחד  משבר  פתרים 

שבר השני. אסור שפתרון משבר אחד 
הצדקה  שום  ואין  חדש  משבר  ייצור 
שקורה  כפי  כפריים  יישובים  לחסל 
באזור הגליל המערבי, כאשר גורעים 

פשטחים מהמרחב הכפרי לטובת המ
רחב העירוני".

הגדלת הפערים
הותמ״ל - הועדה לקידום מתחמים 
הוקמה  )הותמ״ל(,  לדיור  מועדפים 
יעיל  קידום  לצורך   ,2014 בשנת 
על  לדיור  בניה  תכניות  של  ומהיר 
ידי הממשלה  קרקעות, שהוכרזו על 
הועדה  לדיור.  מועדפים  כמתחמים 

פקיבלה סמכויות נרחבות, בדומה לס
מכויותיה של המועצה הארצית. 

פייטלסון,  ערן  פרופ'  הציג  בכנס 
מהאוניברסיטה העברית, את תוצאות 
השלכות הותמ"ל על דמור "המחקר 

תה של הארץ".
פרופ' פייטלסון: "במבט על השנה 

הקודמת של פעילות הותמ"ל אנחנו 
פהבחנו באיזו מידה היתה חריגה מת

כניות המתאר המחוזיות וראינו שיש 
מהתכניות  חריגה   40% כמעט   ,39%
מאוד  כמובן  היה  הניתוח  המחוזיות. 

פפרטני, אבל מה שחשוב לומר שמי
)תכניות  הפוליגונים  כל  את  פינו 
הבינוי החדשות של הותמ"ל( ובנוסף 
שניתן  כדי  שנדרש  מה  את  השווינו 
יהיה לעמוד בתכנית האב, תמ"א 35 
לשתי  פוליגונים  אותם  את  וחילקנו 
קבוצות, האחת אותם פוליגונים שהם 
תואמי תמ"א 35 והשניה, שבהם ניתן 

המקו האב  לתכנית  מעבר  פלבנות 
רית. מה שתוכלו לראות בהמשך הוא 
שנעשה  ומה  לפנינו  עוד  שהעיקר 
ביחס למה  הוא מעט מאוד  היום  עד 

פשעוד מצפה לנו אם אנו נבחר להמ
שיך ב'עסקים כרגיל'. החשיבות היא 
שנלקחים  הדונמים  בכמות  רק  לא 
מהשטחים הפתוחים אלא גם המיקום, 

כי לכך השלכות עתידיות.
החק בשטחים  הפגיעה  פ"לגבי 

לאיים, מה שראיתם עד עכשיו זה רק 
כאשר  להיות.  שהולך  למה  הקדימון 

פאנחנו מדברים על השפעות על הח

קלאות אז יש גם השלכות גם מעבר 
לשטח עצמו, משום שאם אתה קוטע 
לעבד  יכול  לא  אתה  חקלאי,  שטח 
לעבור  ואז  עצמו  הבינוי  עד  שטח 

פלשטח אחר יש לזה השלכות על הפ
עילות החקלאית.

מסתכלים  אם  לומר,  שחשוב  "מה 
פעל פעילות הותמ"ל בעתיד זה שהס

2018 אנחנו מדפ -קלה משתנה ואם ב
ברים על אלפים ועשרות אלפים של 
אנחנו  העתידי  בפוטנציאל  דונמים, 

היח גם  אלפים.  מאות  על  פמדברים 
סים המרחביים משתנים, כלומר אם 
הפגיעה היתה עד כה במחוז המרכז, 
בדרום  תהיה  הפגיעה  עיקר  בעתיד 

הע הפגיעה  היקף  מבחינת  פובצפון. 
תידית אנחנו מדברים על 400 אלף 

דונם וזו ההערכה שמרנית מאוד.
"כאשר מדברים בהיבטים כלכליים 
אז סדר הגודל של הפגיעה הכלכלית 
 ,2018 עד  שהיו  מתוכניות  כתוצאה 
הן בסדר גודל של כ-30 מיליון שקל 

פבשנה, כאשר אנחנו מדברים על הע
 4 עד  מ-3  על  מדברים  אנחנו  תיד 
לזאת,  בנוסף  בשנה.  שקל  מיליארד 
הפיצויים לחקלאים,  להוסיף את  יש 

פרופ' ערן טייטלסון:   
"כאשר מדברים 

בהיבטים כלכליים 
אז סדר הגודל של 
הפגיעה הכלכלית 

בחקלאים כתוצאה 
מתוכניות שהיו עד 

2018, הן בסדר גודל 
של כ-30 מיליון 

שקל בשנה. כאשר 
אנחנו מדברים 

על העתיד אנחנו 
מדברים על מ-3 עד 

4 מיליארד שקל 
בשנה. בנוסף, יש 

להוסיף את הפיצויים 
לחקלאים, בגין 

לקיחת האדמות, 
בסדר גודל של 20 

מיליארד שקל"
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בגין לקיחת האדמות, בסדר גודל של 
20 מיליארד שקל.

לא  זה  המספרים  שאמרתי,  "כפי 
הערכת  הן  האלה  המספרים  העיקר, 

בחק האמיתית  הפגיעה  של  פחסר 
מעבר  מימדים  עוד  לה  שיש  לאות, 

פגי לנו  יש  הרשמיים.  פלמספרים 
החקלאים  השקעות,  אבדן  בשל  עה 
ואם אתה  ובמשקים  השקיעו בקרקע 

הול ההשקעות   - הקרקע  את  פלוקח 
הפס בגין  פגיעה  יש  לאיבוד.  פכות 

שנדרש  ממה  מוקדמת  השקעות  קת 
רצפים  של  שבירה  גם  יש  למשק. 
שיש לה חשיבות תפעולית בהוצאות. 

כימת שלא  החי  במשק  פגיעה  פיש 
שנפגעות,  ורביה  ניסוי  חוות  יש  נו. 
היתרון  שזה  ואגריטך  במו"פ  פגיעה 
פגיעה  ישראל,  מדינת  של  האיכותי 

חבר פגיעה  יש  חקלאיים,  פבבתי"ס 
הכפ ביישובים  ותעסוקתית  פתית 

כומתו  לא  הללו  הדברים  כל  ריים, 
פבערכים כספיים. כלומר, כפי שאמ

רתי, הפגיעה שניתנת כאן במספרים 
היא הערכת חסר.

"מ-2014 תוכננו כ-400 אלף י"ד 
ובפועל נרשמו התחלות בניה, כלומר 
נופ אם  י"ד.  אלף   350  נוספו למלאי
פסיף לזה את היחידות שכבר היו במ

יגיעו למימוש,  לאי התכנוני וחלקם 
נגיע לכך שיש לנו במלאי כבר יותר 

מ-650 אלף י"ד. 
תוכננו  ו-2017   2016 "בשנים 
פי שניים לעומת מה  ובדרום  בצפון 
יותר  עוד  יגדל  וזה  למרכז  שתוכנן 
מה  הותמ"ל.  תוכניות  ע"פ  בעתיד 
ופריפריה?  מרכז  יחסי  על  אומר  זה 

בה פריפריה  על  מדברים  פכשאנחנו 
שוואה למרכז, שם ההיצע גדול באופן 
ניכר מאשר הביקוש, יש לזה השפעה 
ודאית על מחיר הדירות, משהו שכל 
מי שמבין קצת בכלכלה יודע )ההיצע 
לירידת  ומביא  הביקוש  על  עולה 
מחירים( וזה יביא לירידה ניכרת של 

מחירי הדיור בפריפריה. 
אנחנו  למעשה  אומר?  זה  "מה 
ירדו  הדיור  שמחירי  מצב  יוצרים 

קורה  כבר  שאגב  משהו  בפריפריה, 
אנחנו מחמירים את  ולמעשה  היום, 
קיימים  שכבר  הכלכליים  הפערים 

פבין הפריפריה למרכז. לזה יש השל
כות חברתיות מרחיקות לכת, משום 

העיק המשפחתי  ההון  פשבישראל 
משלמים  שאנחנו  הדירות  הוא  רי 

והצא החיים  כל  משכנתא  פעליהן 
אנו  בירושה.  אותן  מקבלים  צאים 
בין  וגדלים  הולכים  פערים  יוצרים 
כלומר  היום,  כבר  ומרכז  פריפריה 
מה שהילד בקרית שמונה, מה שהוא 
יהיה  בעתיד  ביד  לו  ויישאר  יירש 
נמוך עוד יותר ממה שהוא קיבל עד 
עתה, כלומר הפער הכלכלי וכמובן 
יילך  למרכז  פריפריה  בין  החברתי 
ויגדל. זה לא רק בדור הנוכחי אלא 
רב  במבט  זה  את  מכוונים  אנחנו 

דורי.
פ"אז מה בעצם אנחנו רוצים? הגד

רנו את הבעיה ליוקר הדיור והפתרון 
ובשביל  היצע  בתור  הדיור  למשבר 
תכנון  שיצרו  מנגנונים  הקמנו  זה 
מרחיקות  משמעויות  יש  לזה  יתר. 
לוקחים  כבר  הקרקע  את  כי  לכת, 

פלחקלאים, חלק מהשטחים כבר נע
קרו בהם עצי הפירות שהיו עליהם, 
אבל בעיקר ראינו את עיקר המלאי 
ואז מה שקורה  התכנוני בפריפריה. 
לכל  מימוש  אין  זאת,  ראינו  וכבר 
בתכנית  עושים  מה  אז  התכנונים, 

פהאב האסטרטגית, אומרים בואו נת
פכנן ביתר, כלומר, אנחנו בנינו מנג

נון מעגלי שנותן לנו כל הזמן עודפי 
יחידות דיור. הבעיה שלתהליך הזה 
יש מחיר והמחיר שלו יורגש בעיקר 
בפריפריה ובעיקר בדורות הבאים." 

"אגרסיבית, אני 
מודה"

בכיר  דקלה פרסיקו, מנהלת אגף 
ומתכננת הותמ"ל, במינהל התכנון, 
אגדות ועור "נשאה הרצאה בנושא: 

בדות - ארבע שנים לותמ"ל".

דקלה פרסיקו: "לא אתייחס כמובן 
לכל דבר ודבר שנאמר במחקר, גם 
בטח לא לדברים שנאמרו כאן קודם 

מהנ לכמה  אתייחס  אבל  פלהרצאה, 
קודות שהעלו שם, מה גם שאני לא 
אבל  מישהו,  לשכנע  אצליח  באמת 
אני רוצה להציג את איך שאני רואה 
לגבי  עושים.  שאנחנו  העבודה  את 
הקוצר  בנושא  שנאמרו,  הדברים 

בי והקשר  בדיור  המשבר  פבדיור, 
לתת  רוצה  הייתי  זאת  בכל  ניהם, 

זווית הסתכלות שונה.
"תהליך יצור דירה בישראל אורך 
בין 12ל-13 שנים, כאשר אנחנו לא 
אלא  תוכניות,  הכנת  על  מדברים 

פמהרגע שהתוכנית הוגשה ועד הדי
הותמ"ל  שחוק  לפני  המוגמרת.  רה 
את  לפדות  קשה  מאוד  היה  הורכב 

למדי לקח  מהחקלאים,  פהקרקע 
ולכן  שנים  כעשר  אותה  לפדות  נה 
הותמ"ל,  בחוק  פרק  יצרה  המדינה 

פלפיו המדינה אומרת נפדה את הק
רקע עוד לפני שהתכנית מאושרת. 
יש הבנה שלא כל תכנית מאושרת 
צריך  אבל  להיפדות,  מייד  צריך 
להבין את הרוח שיצרה את החקיקה 

הזאת. 
הדיור  למשבר  שקדמו  "בשנים 

פהיו התחלות בניה מאוד נמוכות וע
ליה של מחירי הדיור, נוצרה מחאת 
ואז  ההמונים  הפגנות  המחיה,  יוקר 
הממשלה אמרה בואו ניצור סט של 
מודה  אני  אגרסיביים,  מאוד  כלים 

שבהם  העיקריים  כשהתחומים  בזה, 
משמעותי  מאוד  היקף  הם  נתעסק 
עוסקת,  אני  שבו  תחום  תכנון,  של 

פי עליהם,  שדיברנו  הפידיון  פצווי 
מאסיבי  ושיווק  הגג  הסכמי  תוח, 

מאוד, הצפת השוק ביחידות דיור.
"מה שערן לא הראה בגרף התכנון 
והבניה זה מה שקרה לפני הותמ"ל, 
כשהיתה מחאת הדיור אנחנו רואים 
 24 בערך  תכננה  הדיור  שמערכת 

פאלף י"ד בשנה וזה פחות ממה שה
להבין  צריך  בשנה.  לבנות  תחילו 
שדבר כזה לכשעצמו יוצר בור, אתה 
ויוצר גירעון כל הזמן.  בעצם לוקח 
לכן אמרו: 'אוקי, אנחנו שוחקים את 
המלאי כל שנה ולכן אנחנו חייבים 
הזה  הגרף  גדול,  יותר  מלאי  לייצר 
שהוא  מאמינה  אני  ועולה,  הולך 
זה  אבל  איזון  לפני  יותר  או  פחות 
להיות.  שהולך  מה  יותר  או  פחות 
תמיד  היא  בישראל  שלנו  הנטיה 

לס מגיעים  אנחנו  בהגזמה,  פלהגיב 
ביבות ה-100 – 150 אלף י"ד בשנה, 
הלאומית  המועצה  לפי  הנתון  וזה 
לכלכלה מה שצריך כדי לא לשחוק 

את המלאי בכל שנה.
"המחקר טוען תכניות הותמ"ל לא 
עוקבות אחר תכניות המתאר בדיור 
היקף  למרות  והמחוזיות,  הארצי 
התכנון המאוד גדול של הותמ"ל רק 
הממשלה  לאישור  הגיעו  מהן  חמש 
המתאר  בתוכניות  פגיעה  שהן 
על  מדברים  אנו  כאשר  הארציות. 

והמ המחוזיות   מהתוכניות  פסטיה 
אף  על  אז  הרבה  לזה  מתייחס  חקר 
מה שמוצג במחקר רק ארבע תכניות 

פמכלל התוכניות מהוות שינוי מתכ
נית מתאר מחוזית: התוכניות בלוד, 
שאנו יודעים שמדובר באירוע מאוד 
גדול, התכנית באשדוד שמה שהוסב 

פשם זה משטח לתעסוקה לשטח למ
שהזיזה  השרון  בהוד  תכנית  גורים, 

הת ולכן  עירוני  פארק  של  פמיקום 
מת שאנו  מה  שכל  שהוצגה,  פמונה 

לא  מחוזיות  מתכניות  חורג  כננים 
מדויקת."

פרסיקו התייחס לפגיעה בשטחים 
נטען  "במחקר  ולטענתה:  החקלאים 
אני   3% היא  עתה  עד  הגריעה  כי 
 .1.3% היא  שהגריעה  לטעון  רוצה 

פבמחקר נטען כי הרבה מאוד משהש
טחים הכלולים בותמ"ל הם שטחים 
העיבוד  את  להמשיך  יכולים  שלא 
שטחים  גורעת  והיא  בהם  החקלאי 
גדולים של שטח חקלאי או שטח של 

בתי גידול לחים."
פרסיקו הציגה אחד מהפוליגונים 
ואמרה "כל השטח הפתוח כאן מהווה 
3% מהתכנית, אבל אי אפשר לבוא 

מהח נגרע  הזה  השטח  כל  פולהגיד 
לי  יש  אחת,  דוגמא  רק  זו  קלאות. 
דוגמא גם מאופקים, שגם שם נטען 
פוגעת  שהתכנית  חברון  הר  מצד 
ב-2,800 דונם מהשטחים המעובדים 
אושרה  לא  התכנית  בפועל  שלהם. 
צומצמה  התכנית  שהוכרזה,  כפי 

 פגיעה בשטחים חקלאיים
 פגיעה כוללת (ותמ"ל+ופטנציאל ותמ"ל) 31.12.17פגיעות בותמ"ל עד 

 דונם נפגע     דונם מעטפת     דונם ישיר                           גידולקטגוריית 
 )15%(לפי                                        

 דונם נפגע   דונם מעטפת       דונם ישיר
 )15%(לפי 

 19,0139             24,801        165,339       33,380           4,354            29,026גד"ש וירקות בשטח פתוח               
 2,485                  324             2,161       7,076              923              6,153הדרים                                         
 19,961               2,604           17,357       347                45                  302ירקות בכיסוי                                
 176,735             23,052         153,683       465                 61                 404לא מעובד                                    
 4,025                  525             3,500       11,885            1,550            10,335מטעים                                        
 3,306                                     2,306       654                 85                 569פרחים                                        

 395,652             51,306         344,346       53,807           6,958             46,789                  סה"כ מעובד              
 

 "אגרסיבית, אני מודה"
 ארבע - ועובדות אגדות, נשאה הרצאה בנושא: "התכנון מינהל, בל"הותמ ומתכננת בכיר אגף מנהלת, פרסיקו קלהד

 ".ל"לותמ שנים
פרסיקו: "לא אתייחס כמובן לכל דבר ודבר שנאמר במחקר, גם בטח לא לדברים שנאמרו כאן קודם להרצאה, דקלה 

אבל אתייחס לכמה מהנקודות שהעלו שם, מה גם שאני לא באמת אצליח לשכנע מישהו, אבל אני רוצה להציג את 
בדיור, המשבר בדיור והקשר  איך שאני רואה את העבודה שאנחנו עושים. לגבי הדברים שנאמרו, בנושא הקוצר

 ביניהם, בכל זאת הייתי רוצה לתת זווית הסתכלות שונה.
שנים, כאשר אנחנו לא מדברים על הכנת תוכניות, אלא מהרגע  13-ל12"תהליך יצור דירה בישראל אורך בין 

שהתוכנית הוגשה ועד הדירה המוגמרת. לפני שחוק הותמ"ל הורכב היה מאוד קשה לפדות את הקרקע מהחקלאים, 
פיו המדינה אומרת נפדה את הקרקע לקח למדינה לפדות אותה כעשר שנים ולכן המדינה יצרה פרק בחוק הותמ"ל, ל

עוד לפני שהתכנית מאושרת. יש הבנה שלא כל תכנית מאושרת צריך מייד להיפדות, אבל צריך להבין את הרוח 
 שיצרה את החקיקה הזאת. 

"בשנים שקדמו למשבר הדיור היו התחלות בניה מאוד נמוכות ועליה של מחירי הדיור, נוצרה מחאת יוקר המחיה, 
מונים ואז הממשלה אמרה בואו ניצור סט של כלים מאוד אגרסיביים, אני מודה בזה, כשהתחומים העיקריים הפגנות הה

י של תכנון, תחום שבו אני עוסקת, צווי הפידיון שדיברנו עליהם, פיתוח, הסכמי שבהם נתעסק הם היקף מאוד משמעות
 הגג ושיווק מאסיבי מאוד, הצפת השוק ביחידות דיור.

הראה בגרף התכנון והבניה זה מה שקרה לפני הותמ"ל, כשהיתה מחאת הדיור אנחנו רואים שמערכת "מה שערן לא 
אלף י"ד בשנה וזה פחות ממה שהתחילו לבנות בשנה. צריך להבין שדבר כזה לכשעצמו יוצר  24הדיור תכננה בערך 

ת המלאי כל שנה ולכן אנחנו חייבים בור, אתה בעצם לוקח ויוצר גירעון כל הזמן. לכן אמרו: 'אוקי, אנחנו שוחקים א
לייצר מלאי יותר גדול, הגרף הזה הולך ועולה, אני מאמינה שהוא פחות או יותר לפני איזון אבל זה פחות או יותר מה 

אלף י"ד בשנה,  150 – 100-שהולך להיות. הנטיה שלנו בישראל היא תמיד להגיב בהגזמה, אנחנו מגיעים לסביבות ה
 ועצה הלאומית לכלכלה מה שצריך כדי לא לשחוק את המלאי בכל שנה.וזה הנתון לפי המ

"המחקר טוען תכניות הותמ"ל לא עוקבות אחר תכניות המתאר בדיור הארצי והמחוזיות, למרות היקף התכנון המאוד 
גדול של הותמ"ל רק חמש מהן הגיעו לאישור הממשלה שהן פגיעה בתוכניות המתאר הארציות. כאשר אנו מדברים 
על סטיה מהתוכניות המחוזיות  והמחקר מתייחס לזה הרבה אז על אף מה שמוצג במחקר רק ארבע תכניות מכלל 
התוכניות מהוות שינוי מתכנית מתאר מחוזית: התוכניות בלוד, שאנו יודעים שמדובר באירוע מאוד גדול, התכנית 

השרון שהזיזה מיקום של פארק עירוני תכנית בהוד באשדוד שמה שהוסב שם זה משטח לתעסוקה לשטח למגורים, 
 ולכן התמונה שהוצגה, שכל מה שאנו מתכננים חורג מתכניות מחוזיות לא מדויקת."

אני רוצה לטעון  3%קו התייחס לפגיעה בשטחים החקלאים ולטענתה: "במחקר נטען כי הגריעה עד עתה היא יפרס
משהשטחים הכלולים בותמ"ל הם שטחים שלא יכולים להמשיך . במחקר נטען כי הרבה מאוד 1.3%שהגריעה היא 

 את העיבוד החקלאי בהם והיא גורעת שטחים גדולים של שטח חקלאי או שטח של בתי גידול לחים."
אבל אי אפשר לבוא ולהגיד כל  ,מהתכנית 3%קו הציגה אחד מהפוליגונים ואמרה "כל השטח הפתוח כאן מהווה יפרס

ת. זו רק דוגמא אחת, יש לי דוגמא גם מאופקים, שגם שם נטען מצד הר חברון שהתכנית השטח הזה נגרע מהחקלאו
מהשטחים המעובדים שלהם. בפועל התכנית לא אושרה כפי שהוכרזה, התכנית צומצמה ואחרי  םדונ 2,800-פוגעת ב

הם השטחים שנגרעו  צומצמה עוד פעם ולכן צריך יהיה לפתוח כל תכנית ותכנית אם רוצים לבדוק באמת להשוואה מה
 מהחקלאים."

 
 אין תכנון איכותי

 האזוריות המועצות במרכז וקרקעות תכנון תחום ראש, מלרכ מילכה הנחייתבהמשך התקיים פאנל "לאן פנינו", ב
 לית"מנכ, האן איריס ד"עו ,המושבים תנועת, היועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות של יפרח עמית ד"עו :בהשתתפותו

 ופיתוח לתכנון הרשות, מאמויאל רענן, הדיור מטה נציג, צפון המחוזית הועדה ר"יו, אילן אורי, הטבע להגנת החברה
 .בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, אלפסי נורית' פרופו החקלאות במשרד

שום משבר, גדול ככל שיהיה, לא מצדיק פגיעה אנושה בישובים חקלאיים ובחקלאים , אמר בפאנל: "עו"ד עמית יפרח
בצורה לא מידתית. בתחילה לא הגשנו כמובן עתירה, נתנו למדינה את היכולת להוכיח לנו שהיא תפעיל את החוק 

עו"ד עמית יפרח: "שום משבר,   
גדול ככל שיהיה, לא מצדיק 

פגיעה אנושה בישובים חקלאיים 
ובחקלאים בצורה לא מידתית... 
אני מעריך שהותמ"ל סיים את 
תפקידו ההיסטורי ואם זה לא 
יקרה עכשיו - זה יקרה אחרי 
הבחירות! אנחנו בכל מיקרה, 

באמירה חד משמעית, בחידוש 
הכנסת הבאה נגיש עתירה נוספת 

לבג"צ"
פרופ' נורית אלפסי. "שפכו את התינוק עם המים"פרופ' ערן פייטלסון. הפערים בין הפריפריה למרכז הארץ יגדלו
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מגוון רחב של מוצרים לכרם ולמטע

מכסחת עשביה וגזם

מכסחת עשביה וגזם

מכסחת אופקית למטעים

התקן הרמה

מעמיס אחורי תוצרת FALC איטליה

הופך מיכלים

מרסקת גזם   )
ריתום 

אחורי/קדמי  

מכסחת אופקית   )
שרשרת/סכינים

מעמיס אחורי  )

הופך מיכלים  )

דיסקוס ריתום  )
3 נקודות  

קלטרת מטעים  )
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ואחרי צומצמה עוד פעם ולכן צריך 
יהיה לפתוח כל תכנית ותכנית אם 
מה  להשוואה  באמת  לבדוק  רוצים 

הם השטחים שנגרעו מהחקלאים."

אין תכנון איכותי
פני "לאן  פאנל  התקיים  פבהמשך 

ראש  כרמל,  מילכה  בהנחיית  נו", 
המו במרכז  וקרקעות  תכנון  פתחום 

עו"ד  ובהשתתפות:  האזוריות  עצות 
אגף  ויו"ר  היועמ"ש  יפרח,  עמית 
המושבים,  תנועת  של  הקרקעות 
החברה  מנכ"לית  האן,  איריס  עו"ד 
אורי אילן, יו"ר הועפ  להגנת הטבע,

דה המחוזית צפון, נציג מטה הדיור, 
, מהרשות לתכנון ופיפ לרענן אמויא

תוח במשרד החקלאות ופרופ' נורית 
אלפסי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בפאנל:  אמר  יפרח,  עמית  עו"ד 
לא  שיהיה,  ככל  גדול  משבר,  "שום 

חק בישובים  אנושה  פגיעה  פמצדיק 
לאיים ובחקלאים בצורה לא מידתית. 
עתירה,  כמובן  הגשנו  לא  בתחילה 
להוכיח  היכולת  את  למדינה  נתנו 
בצורה  החוק  את  תפעיל  שהיא  לנו 
מידתית והיא תשתמש בארגז הכלים 
שיש לה מעבר לותמ"ל בצורה נכונה 
ובחלוקה אחראית, אבל בעצם מהרגע 
התאהבה  לצערי  שהמדינה  שראינו 
שבו  הקלות  בגלל  הותמ"ל  בתהליך 
והאגרסיביות שבו, אז אנחנו התחלנו 

פבמאבק והובלנו את המאבק, הן בצי
את  לשנות  בלנסות  בכנסת  והן  בור 
החקלאית  לקרקע  ולייצר  החקיקה 
רוצה  שהמדינה  ברגע  מגוונת  הגנה 
לייצר לעצמה הכרזה לדיור מועדף. 
עב בכנסת  הצלחנו  שלא  פ"אחרי 

רנו לעתירה לבג"צ יחד עם התנועה 
אמירות  נאמרו  בבג"צ  הקיבוצית. 
מאוד משמעותיות לגבי היכולת של 

פהמדינה להאריך את החוק פעם נוס
את  סיים  אני מעריך שהותמ"ל  פת. 
יקרה  לא  זה  ואם  ההיסטורי  תפקידו 

פעכשיו זה יקרה אחרי הבחירות! אנח
נו בכל מיקרה, באמירה חד משמעית, 

עתירה  נגיש  הבאה  הכנסת  בחידוש 
נוספת לבג"צ."

החבפ מנכ"לית   , הא איריס  ןעו"ד 
רה להגנת הטבע, אמרה: "אני רוצה 
להתחיל בדברים שאמר מר ביילסקי, 
מיליון   15 לגבי  אמירה  עם  התחלת 
שאמרת  האחרונים  והדברים  נפש 
'אין לנו ארץ אחרת'.  בסיום דבריך: 
אבל  והסיום  ההתחלה  את  לקחתי 
מההתחלה והסיום אני את התוכן את 
לגמרי,  אחר  למקום  לוקחת  האמצע 
 180 של  באזימוט  לגמרי  אחר  כיוון 
מעלות מהותמ"ל ונגזרים מזה דברים 
שאמרתי בתכנית 'ישראל 2020' והם 

נכונים שבעתיים היום. 
ולבנות  תכנן  נמשיך  אנחנו  "אם 
באופן בו אנו בונים היום כנראה גם 
ארץ אחרת כי אי אפשר יהיה לחיות 
על  טבע,  על  לשמור  היכולת  כאן. 
אל  חקלאות,  על  פתוחים,  שטחים 
איזושהי איכות חיים במדינה כל כך 

פצפופה ואנחנו עומדים להיות המדי
נה הכי צפופה במערב. אפשר לראות 
מצפון  היום  כבר   - המספרים  את 
נפש   600 אנחנו  שבע  באר  לנפת 
הכי  המדינות  מרובע.  לקילומטר 
נפש   400 עם  הן  באירופה  צפופות 
שטחים  לזלול  נמשיך  אם  לקמ"ר. 

פתוחים, אם נמשיך לתכנן ולמלאת 
מחסנים למי יודע מתי, ושמענו את 

פזה במחקר של פרופ' פייטלסון, אנח
נו פשוט לא נוכל לחיות כאן."

לתכפ מהרשות   , אמויא לרענן 
אמר:  החקלאות,  במשרד  ופיתוח  נון 

המ נכונות,  עמית  של  פ"האמירות 
והיא  מהן  להתעלם  יכולה  לא  דינה 

פחייבת להתייחס לסוגיה הזאת ברצי
נות הראויה. לא רק יחידות דיור על 
על  פתוחים  שטחים  גם  אלא  המדף 
ממשיכים  אנחנו  גם  בהחלט  המדף. 
בבדיקות שלנו מבחינת הנתונים. אם 
התרחיש הוא 'עסקים כרגיל' דהיינו 
המואצת  התכנונית  התכנית  המשך 
מכח הותמ"ל תמשיך אז אנחנו נראה 
חקפ דונם  אלף   400 של גודל   סדר 
ב-30-40  וייעלמו  יילכו  לאיים 
השנים הבאות במרקמים העירוניים. 
מאוד  משמעות  לזה  יש  ובטח  בטח 
שלא  ולמי  המרכז  בכוחות  גדולה 
10% מהפ -מבין, אנחנו מדברים על כ
ישראל.  במדינת  החקלאיים  שטחים 

מד אנחנו  לדצמבר,  נכון  היום,  פרק 
ברים על כ-68 אלף דונם חקלאיים, 
לדיור  המתחמים  במסגרת  שנגרעו 

של הותמ"ל."
אוניברסיפ  , אלפס נורית  יפרופ' 

טת בן-גוריון בנגב: "יש ביטוי כזה: 
'לשפוך את התינוק עם המים' ושוב 
אני רוצה לחזור שמר ביילסקי אמר, 

פהזכרת כמה שנים לוקח בוועדה המ
חוזית לאשר תוכנית, בהחלט תהליך 
ארוך וצריך לתקן את הבעיה הזאת, 
לתקן את המערכת. אבל מה עשו כל 
החכמים? זרקו את התינוק עם המים. 

המער את  שעוקפת  מערכת  פהקימו 
כת הזאת, לא תיקנו אותה, לא חיזקו 
אותה. הייתה איזושהי תחושה כאשר 

פמשרד האוצר ריכז אליו גם את מי
נהל התכנון וגם את רמ"י שהולכים 
לעשות טיפול שורש אבל זה לא מה 

שנעשה - נעשה דבר גרוע מאוד.
מעשה  'סוף  חז"לי:  אחר  "משפט 
כאן  אין  לצערי  תחילה'.  במחשבה 
חפוז  תכנון  אומרת  זאת  מחשבה! 
הוא הפוך ממחשבה תחילה. לא רוצה 
לדבר על שטחים חקלאיים אלא על 
הותמ"ליות,  התוכניות  של  האיכות 
אלה שאני ראיתי. למה? למה לתכנן 

פבצורה כל כך פשוטה, כה פרימיטי
בית, כל כך לא מתוחכמת, התוכניות 
עצמן גרועות. אני לא מדברת על זה 
לערים,  מחוץ  הם  הללו  שהשכונות 

פעל העובדה שבתוכניות יש להן כני
סה אחת. אלוהים, מי בונה ככה היום?

מד שלא  דבר  זה  תכנון  פ"איכות 
ברים עליו יותר. מדברים על מספר 
השטח,  גודל  על  מלאי,  על  יחידות, 
מדברים  העולם  בכל  שהיום  ערכים 

קי של  איכותי,  תכנון  של  פעליהם, 
תחבור נגישות  של  טובה,  פשוריות 
פתית, הם בכלל לא נמצאים שם. הת

כנון האיכותי בכלל לא נמצא בשיח 
ומוכרחים לחזור ולדבר עליו."

המחוזית  הועדה  יו"ר  אילן,  אורי 
"אני  אמר:  הדיור,  מטה  נציג  צפון, 
לא שותף לאווירת הנכאים ולדיכאון 
נופלת  שקצת  הסטטיסטיקה  ולכל 
מהמציאות בשטח. חבר'ה, אנחנו גם 
יודעים  ואנחנו  העבודה  את  יודעים 
ובשביל  בטרמינולוגיה שלכם  לדבר 

פלחסוך כאן זמן, אז רוב הדברים שא
מסכי אנחנו  כמדיניות  איריס  פמרה 

מים איתם, היא רשומה וכתובה וכך 
אנו מתנהלים, בצורה הכי מקצועית.

האסטרטגית  התוכנית  "מבחינתנו 
פז  הזדמנות  הכל  בסך  היא  לבינוי 
נהיה מספיק  לידנו, אם אכן  שנפלה 
וגם עובדים ביחד  חכמים ומוכשרים 

פכל השחקנים, כדי לנצל את ההזדמ
נות הזאת ולמצות אותה עד הסוף וזה 
גם למחוז הצפון. כי לצערי זה עדיין 
אחד  בית  עוד  אין  בצפון  קורה,  לא 
שאת  למרות  עירונית  להתחדשות 
לנו  קבעה  האסטרטגית  התוכנית 
י"ד, אגב אני לא  יעד של 440 אלף 
י"ד  אלף   550 יש  יתר.  תכנון  רואה 
האוכלוסייה,  הכפלת  זו  אלף  ו-400 
אפילו אין לנו תכנון יתר במחוז צפון 
והממשלה גם השאירה אותנו באותו 
אז  היום.  כמו  מהאוכלוסיה  שיעור 
גם לא עשו את מה שבן גוריון ואני 

האוכלו את  לפזר  לעשות,  פרוצים 
הכנפיים של  'שני  להגדיל את  סיה, 

של לזה,  קורא  שאני  כמו  פהג'מבו' 
הג'מבו  האלה  הכנפיים  ללא  דעתי 

יפול."
פבסוף הפאנל קרא אורי אילן לנו

כחים להיות אופטימיים: "אנו דוחים 
תוכניות  על  ומתעקשים  תוכניות 

איכותיות," אמר.

עו"ד איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע. "אנחנו פשוט לא נוכל לחיות כאן"זאב ביילסקי, ראש מטה הדיור. "אין לנו ארץ אחרת" דקלה פרסיקו, מתכננת הותמ"ל. "צריך יהיה לפתוח כל תכנית ותכנית"

עו"ד עמית יפרח מדבר בפאנל "פנינו לאן?" בכנס. נגיש עתירה נוספת לבג"צ
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

מנהיגות שווה
סיור בנושא "מנהיגות שווה" ייערך בווינה 

)אוסטריה( למנהלים/ות במרחב הכפרי 
והאזורי. העיר ווינה, שעסקה בשנים האחרונות 

בהטמעת השוויון בכל תחומי החיים, נבחרה 
לארח את הסיור שמארגנת היחידה לקידום 

שוויון מגדרי בתנועת המושבים. 
והמשתתפים יפגשו במהלך חמישה ימים עם גור

מים מקצועיים וארגונים בעיר ובחברה האזרחית, 
ויכירו גישות ודרכים שונות לפיתוח המנהיגות 
השווה. הסיור המיועד לגברים ונשים יתקיים 

בשבוע השני של ספטמבר 2019 ומתקיים 
ביוזמתה של הילית בן צבי - מהיחידה לקידום 

שוויון מגדרי בתנועת המושבים.
עלות: 4,500 ₪, כולל תוכנית טיסות ואירוח. 

sparkp@bezeqint.net לפרטים: בועז ירדני
טלפון: 052-3745677
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"אמן בסלון"

במהלכו של השבוע נפגשו מאות תלמידי תיכון  מגידו 
מכיתות  ז- יב'  עם  יוצרים ואנשי רוח מהשורה הראשונה, 

איתם שוחחו על תהליכי היצירה ועל המגוון האנושי של 
החברה הישראלית. הפעילות המגוונת התקיימה במפגשים 

קטנים, שאפשרו שיחה ושאילת שאלות.
דורון ארז, הרכז החברתי של התיכון, ציין: "צוות הרפרטואר 

המצוין המורכב מתלמידים נציגי השכבות, שהפיק את  
השבוע בשיתוף עם  שרית אברהם, רכזת תכנית סל תרבות 
ובמועצה. אנו מודים על שיתוף הפעולה עם סל תרבות שאפ

שר את הפעילות המוצלחת."
בין האומנים שביקרו בתיכון: ברק היימן, יוצר סדרת הרשת 

"עובדים על זה",  המשורר רוני סומק, שקרא משיריו יחד 
עם יאיר ורמוט, מנהל מרכז המוזיקה של המועצה, שפרט 

 על כלי נגינה מסורתיים מהמזרח.
מפגש עם הזמרות ורדינה כהן ודפנה ארמוני, ששרו וסיפרו 

על תקופת הלהקות הצבאיות ושיתפו בתהליך האישי בו 
הפכו ליוצרות. כן הוקרן הסרט הדוקומנטרי של ליאת דאודי, 

"שומרת נגיעה" ונערכה שיחה עם היוצרת והתקיימה סדנת 
שירה איכותית עם מרב רביד, מוזיקאית מרמות מנשה.

ביום האחרון לנושא המשותף  נחשפו התלמידים  לשלושה 
מופעים איכותיים: "הפסנתרנית" מוזיקה ווידאו של שירה 
לגמן, "אי שם שדה" מחול עם תמר לרנר, רקדנית ויוצרת 

מרמות מנשה וההצגה "אף פ'ם לא" עם ידידיה ויטל.  

ברכת הרב
לרגל ט"ו בשבט ביקרו היום שר החקלאות ופיתוח הכפר, 

אורי אריאל, מנכ"ל מועצת הצמחים, צבי אלון ומזכיר ארגון 
מגדלי הירקות ויו"ר ענף הירקות במועצת הצמחים, מאיר 

יפרח, בלשכתו של הראשון לציון הרב הראשי לישראל, 
הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א. שר החקלאות, מנכ"ל 

מועצת הצמחים ומזכיר ארגון מגדלי הירקות, קראו לציבור 
בישראל להוסיף בסדר ט"ו בשבט לפחות פרי טרי אחד על 

כל פרי מיובש, וציינו כי: "אין סיבה להיצמד להרגלים ישנים 
ושגויים ולהסתפק בפירות מיובשים כשאפשר לצרוך פירות 

טריים, ליהנות מהערכים התזונתיים שלהם - וגם לתמוך 
בכלכלה המקומית ובחקלאים הישראלים."

שמירה על הצביון הכפרי והחקלאי בעמק וחיזוק העסקים 
הקטנים.

בכנס השתתפו ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול, סגנה, חיזקי 
, ראש תחום תיירות כפרית במרכז המועצות האזוו קסיב

ריות, מירב אביב וכ-150 תיירנים ובעלי עסקים מעמק חפר 

והאתגרים והצרכים העולים מן השטח, על מנת לספק פתרו
נות ולהעלות יוזמות חדשות לפיתוח התיירות בעמק. בנוסף 

תיבחן במועצה מוכנות התשתיות בעמק לתיירות כפרית 
ענפה, והאתגרים השונים שהיא מביאה עמה.

גאווה בבית שערים
סרט הגמר של יותם מגידוב, ממושב בית שערים, זכה 

במקום השלישי לתסריטים בפסטיבל סרטי נעורים. יותם 
מגידוב מבית שערים הוא לא רק קוסם! הוא גם תסריטאי, 

מפיק, עורך ובמאי קולנוע מוכשר!

"אמן בסלון" בתיכון מגידו

מקדמים את התיירות הכפרית

המועצה האזורית עמק חפר ערכה במרכז האקדמי רופין כנס 
תיירות ראשון מסוגו, שעסק בעתיד התיירות הכפרית בעמק 

חפר, כחלק ממהלך כולל שהמועצה מובילה, במסגרת 

והסביבה. ד"ר שאול הצהירה, כי נושא התיירות הכפרית 
נמצא גבוה בסדר העדיפויות של הנהגת המועצה החדשה: 

ו"פיתוח התיירות בעמק יסייע לנו לשמר על השטחים הפ
תוחים והחקלאיים, ובכך למנוע הקמת תשתיות ופרויקטים 

הרב הראשי לישראל, יצחק יוסף, השר אורי אריאל, מאיר יפרח וצבי אלון )צילום: בועז רבינוביץ'(

מאיימים של נדל"ן," אמרה.
כחלק מתפיסת הנהגת המועצה את התיירות הכפרית, אף 
ועדת תיירות מועצתית, שבה חברים תושבות ותוו  הוקמה

שבים העוסקים בתיירות, לצד עובדי מועצה מתחום התכנון 
והבנייה ורישוי העסקים. הוועדה תביא לשולחן המועצה את 

כנס תיירות בעמק חפר

יותם מגידוב ברגע הזכייה
יותם השתתף לאחרונה בתחרות הגמר הארצית לתסריטים 

2019-2018, שהתקיימה ברעננה. מבין 50 המשו  לשנת
תתפים, התסריט שכתב יותם לסרט הגמר, במסגרת לימודיו 

במגמת הקולנוע בבית הספר בית אקשטיין, בגן שמואל, 
זכה במקום השלישי ואף קיבל פרס כספי לתמיכה במימון 

הפרויקט. 
סרט הגמר של מגידוב יוקרן ב-3.4.19 ברעננה, במסגרת 

הפסטיבל השישי לסרטי נעורים במובייל ע״ש מתן בד״ט, 
מאחלים לו הצלחה רבה! 

במהלך הקיץ, יותם, קוסם צעיר, העביר הפעלות לכל ילדי 
העמק בקייטנות המועצה. 

יישר כח! 

בהוקרה לראשוני המתיישבים
בסימן 85 שנה לייסודו של מושב חבצלת השרון וחג ט"ו 
בשבט, נטעה קהילת חבצוקי )חבצלת השרון וצוקי ים( 

שדרת עצי ברוש בהוקרה לשש המשפחות המייסדות של 
היישוב: אברבוך-וקסלר, אש )בן צבי(, כשדן, לוינשטיין, 

סימון )מוסטקוב-גולדהכט( ורוכפלד.
באירוע השתתפו בנות ובני המשפחות המייסדות מהדורות 

השונים, תושבות ותושבי חבצוקי ותיקים וצעירים, ונציגי 
הוועדים המקומיים.

ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול, שהגיעה לברך את הקהילה 
ביום חגה, אמרה כי "האירוע הזה, שנערך בהוקרה ובתודה 
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למייסדי חבצלת השרון, משקף את כוחה, גיבושה ושגשוגה 
של קהילת חבצוקי כולה. נטיעת שדרת המייסדים מסמלת 
את השורשים והמורשת של המקום ולא פחות חשוב – את 

המשך ההתפתחות, הצמיחה וההתיישבות בו." 

כנס לצוותים
בפעם השישית, התקיים במזרע שבמועצה האזורית עמק 

יזרעאל הכנס השנתי השישי לצוות החינוכי בגיל הרך ובגנים 
והפעם בסימן: 'מיתוס האושר והולדת המשמעות על הדברים 

החשובים באמת'.
השתתפו בכנס כ-200 אנשי חינוך; מפקחות, מנהלות גיל רך 
יישוביות, גננות וגננים, סייעות, מטפלות, מדריכות ושותפים 

פורום גזברי המועצות
למרות המתיחות הביטחונית בדרום, המועצה האזורית חוף 

אשקלון אירחה ביום רביעי שעבר את פורום הגזברים של 
המועצות האזוריות בישראל. מדובר במפגש אחד מתוך 

ארבעה שמתקיים מדי שנה והפעם המועצה נבחרה לארח 
אותו. "זה נכון להתארח במרחב הכפרי של הדרום, שעובר 

תקופות לא קלות בלשון המעטה וגם זה סוג של הבעת 
סולידריות לאזור זה," אמרה מאיה בירמן, רכזת הדרכה 

ותכניות ממשלה במשרד הפנים.
ובפורום מועלים נושאים שמאפיינים את התמודדות המוע

צות האזוריות, תפיסות כלכליות ועוד.
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, איתמר רביבו, בירך את 
האורחים הנכבדים שייצגו כ-30 רשויות בישראל ואמר: "אין 

ספק שמחלקת גזברות חזקה היא חלק מחוסנה ויציבותה 
של כל רשות השואפת להוציא לפועל בצורה מיטבית את 

תכניותיה לטובת התושב."
אלעד פרץ, גזבר המועצה וחבר בוועדת ההיגוי של הפורום 
אמר: "הפורום עסק בפיתוח כלכלי של הרשות המקומית. 
ונושא זה נמצא בלב המועצה שלנו, השואפת לעצמאות כל

כלית תוך הורדת התלות בתקציבים ממשלתיים ובאמצעות 
הגדלת הכנסות ומיצוי הפוטנציאל הכלכלי במועצה."

דודי ספיר, מנהל אגף בכיר לתאגיו  בכנס השתתפו גם רו"ח
דים עירוניים ותומר ביטון, יו"ר איגוד הגזברים.

נפרדים מהפורשים
בהתרגשות נפרדו הנהלת המועצה האזורית עמק יזרעאל 

ועובדיה מעובדים שפרשו לגמלאות בסוף שנת 2018. אייל 
בצר, ראש המועצה, הודה לעובדים על שנים ארוכות של 

עשייה ברוכה ואיחל להם בצאתם לדרך חדשה.  
עשרה עובדי מועצה פרשו לגמלאות: דודי זיסקינד, מתל 
עדשים, שהסיע את ילדי המועצה לביה"ס בעשר השנים 
האחרונות; דוד רוזמן, מגבעת אלה, שליווה בהסעה את 

תלמידי החינוך המיוחד במשך 7 שנים; יצחק שחל, מאחוזת 
ברק, ליווה בהסעה את תלמידי החינוך המיוחד )15 שנה(; 

עפרי דגני, מגבעת אלה, כיהנה כמהנדסת הוועדה המרחבית 
לתכנון ובנייה 'יזרעאלים' )29 שנה(; אסתר ויצמן, מיקנעם 

עילית, עבדה במשק ביה"ס מרחבים שבכפר יהושע )למעלה 
מ-30 שנה(; ציונה ששון, מרמת ישי, עבדה שנים ארוכות 
כסייעת לגננת; שלוש עובדות סוציאליות מסורות: עדילי 

פרי, מקרית טבעון, עליזה ארצי, מרמת ישי ואורנה ברשד, 
מקציר-חריש ומרגלית רואי, מעין השופט, עו"ס בסביום )30 

שנה(. אברהם ברקן, מאלונים, כיהן כמנכ"ל האגף הכלכלי 
)21 שנה( וחנה פרידמן, מהושעיה, שכיהנה כסגנית ראש 

המועצה, בשתי הקדנציות החולפות.

יהודית מוסטקוב גולדהכט נוטעת עץ לזכרו של סבא יוסף סימון 
וסבתא יהודית

יהודה אזרד, יו"ר ועד העובדים וגילה סטולרו, מנהלת רווחת 
הפרט ברכו והודו לעובדים ואיחלו להם בריאות טובה, הנאה 

והצלחה. בסיום חולקו לפורשים חוברות שהופקו על ידי 
מחלקת רווחת הפרט, בשיתוף מחלקת משאבי אנוש, ובהן 

פירוט זכויות העובדים מעת פרישתם לגמלאות. 

מתחדשים בגני שעשועים!
כשלושה חודשים בלבד, מאז החלה בניית גן-השעשועים 

הראשון, מדווחים בגאווה במועצה האזורית גלבוע, על שלבי 
הסיום של גן השעשועים שנבנה בקבוצת גבע! עמו נבנים 

2 גני שעשועים, בעין-חרוד מאוחד ובכפר נעאורה. במו  עוד
קביל, מתוכננים עוד 5 גני שעשועים חדשים, שיבנו בברק, 
דבורה, חפציבה, ניר-יפה וטמרה. בניית 8 גני השעשועים 
החדשים, צפויה להסתיים השנה, בעלות כוללת של מעל 

ל-2.5 מיליון ש"ח, אותם גייסה המועצה ממשרדי הממשלה 
השונים.

, ראש המועצה: " המשחקים הן כלי נהדר לפעיו רעובד נו
לויות פנאי ובילוי בקרב משפחות וילדים. באמצעותם נרחיב 

רבים המצעידים את החינוך לגיל הרך בעמק יזרעאל.
אייל בצר, ראש המועצה ורחל שחורי, מנהלת אגף החינוך 

כיבדו את הכנס בנוכחותם ונהנו עם המשתתפים, מהרצאתו 
של ד"ר שמעון אזולאי, שעסקה באושר והחיפוש אחריו. 

מרים שלו, מנהלת הגיל הרך במועצה ועינת בארי, מנהלת 
מחלקת הגנים אמרו בפתח הכנס: "החינוך לגיל הרך הוא 

אבן היסוד של האדם הבוגר. עלינו לתת לילדים הרכים 
מקום משמעותי, מכיל ומצמיח ואתם, אנשי חינוך יקרים, 

חוד החנית המוביל את החינוך האיכותי בעמק שלנו!"

הכנס השנתי לצוות החינוכי לגיל הרך ולגנים

פורום הגזברים בחוף אשקלון

טקס הפרידה מהפורשים לגמלאות בעמק

גני שעשועים חדשים בגלבוע

פעילויות קהילתיות, ונתמוך בקידום אורח חיים בריא. אני 
מאמין כי באמצעותם יפחיתו ילדי הגלבוע את זמן המסך 
ויעסקו יותר בפעילות חברתית וספורטיבית. נמשיך לייצר 

עוד הזדמנויות לשוויון מעשי, וחיזוק הדור הצעיר בכל 
תחומי החיים בגלבוע."

גני השעשועים החדשים 
שיבנו השנה בגלבוע 

יהיו במודלים ייחודיים, 
המגיעים לגודל של עד 

370 מ"ר, ויכללו עד 8 
מתקנים שונים, בהתאם 

לשטחים שהישובים 
הקצו לכך. כל המתקנים 
החדשים עומדים בתקני 

הבטיחות המחמירים, 
ויכללו דשא סינטטי, 

והצללה איכותית של בד 
"נושם" מיוחד, המאפשר 

זרימת אוויר, חסין אש, 
UV ובעיקר מפו  מסנן
חית את עומסי החום.
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מומלצי השבוע
האם הסוד יתגלה?

מותחן  הוא   ,)"10 בתא מספר  )"האישה  וייר  רות  מאת  "משחק השקרים", 
פסיכולוגי מרתק. לפעמים מספיקה הודעה בת שלוש מילים בטלפון הנייד כדי 
לזעזע את כל עולמך. וכשהשולחת היא קייט, חברתך מהתיכון המבקשת לכנס 
את החבורה שהסתלקה בימים עברו מבית הספר בלי לספק הסברים לאיש, שום 
רדב טוב לא יצא מזה. אייזה יודעת את זה כבר ברגע שהיא מקבלת את ההודפ

עה, ובכל זאת, בתוך זמן קצר היא מוצאת את עצמה על הרכבת בדרכה לביתה של קייט. ברור 
לה גם שתיאה ופטימה יצטרפו אליהן. כי כך היה תמיד. כשמישהי הייתה זקוקה לעזרה, כולן 
התייצבו בלי לשאול שאלות. אבל הפעם זה היה שונה. משהו בהודעה הקצרה של קייט הפחיד 
אותן. דווקא מה שלא כתבה זעק את סודן. את הסוד שהן שומרות כבר כמעט עשרים שנה, 
והאמינו שלא יתגלה לעולם. אבל הן טעו. כלב משוטט חפר בור אקראי וחשף עדות מרשיעה 

שעלולה לאלץ אותן להתמודד עם מעשה נורא שעשו ברגע של חוסר שיקול דעת. 
)מאנגלית: דורית בריל-פולק, הוצאת מודן, 424 עמודים(

התגשמותה של נבואה
)'סיפורה של שפחה'(, הוא רומן  מרגרט אטווד  "והלב הולך אחרון", מאת 
וחסרי  נכלאים  החוק  קרוב שבו שומרי  וטורד-מנוחה על עתיד  אפל, מצחיק 
החוק משוטטים חופשי. סטן ושרמיין הם זוג צעיר שמנסה להשאיר את הראש 
מעל למים בלב קריסה כלכלית וחברתית. הם גרים במכונית שלהם תחת איום 
כנופיות משוטטות, שורדים על הטיפים ששרמיין מרוויחה בעבודתה בבר עלוב 

ומיואשים למדי מחייהם. כשהם נתקלים בפרסומת ל"פרויקט פוזיטרון", ניסוי חברתי המציע 
עבודה קבועה ובית משלהם, הם ממהרים אפוא לחתום לכל החיים. בתמורה למגורים בגן עדן 
פרוורי, כל חודש שני בשנה עליהם לוותר על חירותם ולהחליף את ביתם בתא כלא. תחילה 
הנדמ שמדובר בעסקה טובה. אבל בהדרגה כל אחד מהם מפתח ללא ידיעת האחר עניין אובפ
ססיבי במקביליהם, בני הזוג שגרים בביתם כשהם נמצאים בכלא. עד מהרה הם כורעים תחת 
עול הקונפורמיזם, החשדנות, האשמה והתשוקה, ופרויקט פוזיטרון מתגלה פחות כמענה לכל 

תפילותיהם ויותר כהתגשמות נבואה מצמררת. 
)מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת, 365 עמודים(

במחוזות האפלים של הנפש
"חשכה", מאת אלנה פ' מלודיה, הוא ספר ראשון בטרילוגיית פנטזיה 
אורבנית אפלה לנוער. אלמה בת השבע-עשרה היא מושא החלומות של כל 
בחור. נראה שהמנהיגה היפהפייה של חבורת הבנות הקשוחה ביותר בתיכון 
לא מפחדת מכלום. אבל אפילו הביטחון שלה מתערער כשהיא מתעוררת 
בוקר אחד ומגלה תיאור של רצח אכזרי, כתוב בכתב ידה. היא לא מכירה 

את הקורבן ולא זוכרת שכתבה את הדברים, אבל שעות ספורות אחר כך מתברר שהרצח אכן 
התרחש. כשעוד ועוד רציחות מתועדות מופיעות וחברתה הטובה מותקפת באכזריות, אלמה 
המבינ שהמפתח לתעלומה נמצא אצלה. אבל למי תפנה לעזרה? לאימא שלה, שעסוקה בעבודפ

תה ובמאהב החדש שלה? למשטרה, שמגלה חוסר אונים מוחלט ואולי למורגן, הבחור המסתורי 
עם העיניים הסגולות. 

)מאיטלקית: יערית טאובר, הוצאת כנרת, 366 עמודים(

מהו טעם החיים?
"יחיאל שתיל התאנה", מאת דרור מל, הוא סיפור ילדים מעופ
רר מחשבה ועוסק בנושא באופן המתאים לילדים צעירים התוהים 
לעולמו  והלך   1976 בשנת  נולד  אשר  בעולם. מל  מקומם  על 
הנוכחי  הספר  את  כתב   ,22 בן  כשהיה   1999 בשנת  עת  בטרם 
בעודו נמצא על התפר של התבגרות לבגרות כשהוא חי את חווית 
חיפוש המשמעות במלואה ומהמקום האישי הזה יצר ספר ילדים 
נפלא המדבר לילדים בגובה העיניים וחוקר יחד אתם את שאלת 
הקיום שלהם. יחיאל הוא שתיל תאנה שמתחיל את חייו ותוהה 
על מהותו ומקומו בעולם, כמו ילדים רבים הוא חווה את העולם 

כפי שהוא עד שהתעורר בוקר אחד ותהה מה יש מעבר למה שהוא רואה ומכיר, וכדי לקבל 
תשובה לתהייה שלו הוא פונה למי שנמצאים סביבו, לפרה הנוהגת לבקר וללחוך את העשב 
סביבו ולכוכב הצפון הנמצא בשמים מדי לילה, כדי לשאול אותם האם הם יודעים מה טעם 
. אך כמו בני האדם המכירים היטב את עולמם שלהם, גם מי שמרכיבים את סביבתו הקפ םהחיי
רובה נותנים לו תשובה המתאימה לעולמו שלהם, ושתיל התאנה מבין שעליו להמשיך לחפש, 

אך הפעם עליו לעזוב את מקומו ולתור אחר התשובה. 
)איורים: אינה קצב. הוצאת "אוריון"(

www.readbooks.co.il
ספרים

זהר נוי

מאוזן:
1. הוציאו בכוח בגלל כלב מצוייר )ש( )6(; 4. צנום כמו ריח, למשל )4(; 8. ראו 
20 מאונך; 9. נתנו לצליל תפקיד במשחק )6(; 11. אבי הסוציאליזם נוהג לנקות 
באנקול )4,3(; 12. חיה סקרנית )3(; 13. עליון שווה )3(; 15. פן ישנים מצביעי 
מר"צ... )7(; 18. היכן תתועד ותשומר ארץ שוברי הצלחות מצפון עד דרום? )6(; 
19. )עם 3 מאונך( זה שכבר לא באדמה זז בעודו צונן )4(; 21. פולט על האנגליה 

)4(; 22. צמחונים אוכלים בגלל קירל )ש( )6(.

מאונך:
אם  ארצה  נעלה   .2  ;)5( משתעממים...  מתערבבים,  והפיראט  כשטינקרבל   .1
הגדול זז )5(; 3. ראו 19 מאוזן; 5. נחמיאס לכיוון המושב )5(; 6. מה שכיסה את 
הלחם הישן חזר עם הבטחה קדושה )5(; 7. אין פסוק, יש חיה )4,3(; 10. בעל 
מוסר ההשכל בדפדפן על גבול עזה )4,3(; 13. עוגיות מהענן של מרפי )5(; 14. 
בדרך חזרה מהמושבה ישנה עדינות עדינה )5(; 16. גרטי, קדימה, שתלנו עץ! 
)5(; 17. פופינס וגווארה בתחום הגננות )5(; 20. )עם 8 מאוזן( יש כאן חולצה 

שיורדת מהשמים לפעמים )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 297:
מאוזן: שוברות; 4. חמלה; 8. טבעת; 9. בישליק; 11. שלומיאל; 12. הזה; 13. 

רמה; 15. טלנובלה; 18. מתעלקת; 21. נצהל; 22. מתארכת.
מאונך: 1. שיבוש; 2. ביטלו; 5. מכלאה; 6. השקפה; 7. קיפלינג; 10. אינטלקט; 

13. רימון; 14. התעלה; 16. ביתור; 17. השבית; 20. חתור.



37 ||    31.1.2019 31.1.2019     || 36

אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073טלפון: 2369058־

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 
משרד החקלאות, מש”ב, סינדקו, מכון וולקני, שה”מ, יק”א, לשכת המסחר 

ישראל אמל”ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום הדרים- אגף פירות
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לכפר הנוער כפר מאיר שפיה דרוש/ה 
מנהל/ת משק חקלאי - בע"ח/צומח

המקום בו אנשים, חינוך וידע נפגשים
לכפר הנוער מאיר שפיה

דרישות התפקיד:
3 שנות ותק לפחות בניהול משק חקלאי ענפי בעלי חיים / צומח.	 
או 	  בע"ח  בתחום  התמחות   - אחרת  או  לחקלאות  הפקולטה  בוגר 

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.	 
לצרכים 	  בתאום  במשק  הענפים  מרכזי  של  מקצועי  ופיקוח  הנחיה 

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.
וניהול כלל הפעילות במשק החקלאי בהתאם למדיניות 	  יזום, תכנון 

מנהל הכפר ובכפוף אליו.
לפרטים נוספים:

yoram@shfeyah.org.il | 04-6390750

 • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים 

"הכל עובר דרך הסדרה"
חברת נחלת אבות, שהנני חבר הנהלה בה, אומר אלוף )במיל.( דורון רובין, 

מתמחה בתהליך הסדרה, פיצול, ביצוע פל”ח, ייצוג בעל הנחלה מול 
המוסדות, הובלת מהלכים תבעי”ים במושבים ומיצוי זכויות מול רמ”י )רשות 

מקרקעי ישראל(”. 

“כעת נפתח חלון הזדמנויות עבורכם בעקבות החלטה 1399, אומר דורון, 
המציעה לבעל הנחלה לרכוש זכויות, לעבור למצב של חוכר ולבצע בשטח 
פעולות נדל”ניות ע”י בניה והשכרה, פעילות חקלאית במשק החקלאי ו/או 

פל”ח”.

“כיום כשמתאפשר פל”ח בגדלים של עד 500 מ”ר בחלקות המגורים 
וכשמתאפשר לנהל תב”ע שבמסגרתה ניתן הן להתנתק מרמ”י בתשלום דמי 

היוון ובחתימה על הסכם חכירה והן לפצל מגרש בגדלים שבין 350-500 
מ”ר, אלו הן בשורות דרמטיות”.

“בשורת ההחלטה מטיבה מאד עם בעלי הנחלות - חוכר שיצטרף להסדר, 
ישלם דמי היוון ויחתום על חוזה חכירה, יוכל ליהנות מתנאים מצויינים. אך 

כל הטוב הזה תלוי וטמון בהסדרה”.

“אחי המושבניקים: רמ”י השכילה לפתח כלים ומתודות והחלטות הממשלה 
ומוסדותיה מאפשרות כיום לבעל הנחלה לתכנן את הנחלה בדרכים 

התואמות את רוח התקופה. 

זהו חלון הזדמנויות שכדאי לנצל ולתעל לטובת 
המשפחה.

כאחד שנולד במושב ומכיר את הצרכים ומודע 
להזדמנויות - אני קורא לכם מציע וממליץ להתקשר עם 

אנשי חברת “נחלת אבות” וטובה שעה אחת קודם.

שלכם: דורון!

לביטוחים  כסוכנות  דרכה  את  התחילה  בע"מ  לביטוח  סוכנות  שדמה 
חקלאיים וכיום מהווה ראש חץ בכל הקשור לביטוחי המגזר החקלאי 

ומובילה את תחום ענף הביטוחים החקלאיים.

בעשורים האחרונים חלו שינויים רבים במגזר הקיבוצי והמושבי. כמי 
ולצרכי  אלו  לשינויים  ערים  אנו  שנים,   40 כ  מזה  הענף  את  שמלווים 

הביטוח המשתנים ואנו משתנים יחדיו כדי להתאים לצרכים אלו.

־התמחות שדמה הינה בכל המכלול הביטוחי הנדרש כמו - ביטוחי הר
כוש וחבויות, הגידולים החקלאיים, מטעים ויבולים, העסקים המנוהלים, 
נכסים מסחריים, בתי המגורים ותכולתם, בעלי חיים, תעשיות חקלאיות, 

־כלים חקלאיים, שיווק ואחסון תוצרת חקלאית, מרכזי מזון ומכוני תע
־רובת, בתי קירור, כוורות, מדגרות, לולים, חוות סוסים ורפתות, צאן ופ

רות לחלב ובמרעה, מדריכים חקלאיים, כספים, נאמנות, נושאי משרה 
באגודות, מושבים, קיבוצים עוד ועוד.
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 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

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

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

לפרטים 050-2041153 אילן 

למכירה
קונה מרססים, ציוד חקלאי 
וטרקטורים 054-4917064

למכירה:
טרקטור פיאט 640  .1

מרסס מפוח 1000+1500+2000    .2
ליטר

מתחחת 1.60 מטר + 1.80 מטר  .3
עגלת הייבר לטרקטור  .4

מדשנת ויקון  .5
מזבלת אורגנית  .6
דיסק 8 צלחות  .7

מקלטר 7 רגליים + 9  .8
מרסס עשביה 500 1000+ +   .9

2000 ליטר
כף קדמית לטרקטור+ פרגיזון+   .10

פורד
מכונת מיון לפירות 2 ערוצים+ 4   .11

ערוצים
מזלג אחורי לטרקטור  .12

למכירה עצי זית בני 22 שנה  .13
הובלות טרקטורים לכל חלקי   .14

הארץ
לפרטים: 054-4917064

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
 יבילות 35-60 מ"ר

עם פרגולה מקורה, היחידות 
מאובזרות ומושלמות במצב חדש

054-4534575

073-2369058
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

מרסס תותח צד לחממות 700 ליטר 

תוצרת דגניה 

במצב מצוין, מכירה עקב סגירת 

משק

לפרטים 052-2888159 - ישראל

למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש 

והברקה של עלים ירוקים – 4000 ₪ 

שולחן מיון לפרחים וענפים ל-6 

גדלים+סכין חיתוך   - 2000 ₪ 

עוזי מיכאלי 050-5201545, רשפון

  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

מכירת חיסול! אתר קרוואנים 

במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686

*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554
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שמשה קדמית (אופציה)
פילטר אוויר עליון מובנה
מהירות מירבית 48 קמ"ש

רוצה 
לפרסם?

 שטח זה יכול להיות שלך!
 לפרטים

073-2369058

לצרכניית טאקו במושב עידן בערבה 

עובדת למשרה מלאה
לעבודה מיידית

תנאים מעולים • כולל מגורים ללא תשלום.
לפרטים נוספים: נעם 052-8666215
takoonoam@gmail.com

דרושים

דרוש
נהג משאית

למערבל בטון
תנאים מצוינים

לפרטים: 052-3327113
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