המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מהנדסים לעולם טוב יותר

העולם מצפה

ראה
עמ' 23

עמר'אה
19

למהנדסים עם חזון.

גם אנחנו!

יום פתוח להנדסה

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'

 1090

ניצני העמק
בתמוז תשע"ט
  2019ח'
אקולוגי בע"מ
 11ביולי מיכון

סופרמרקט
ענק של
צמחי מרפא

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

1-800-207-777

וד 17

סיפורו המרתק של פרץ גן,
ממושב ציפורי ומרכז "עלעלים"
 -מרכז לצמחי מרפא ,עמ' 12

עתירה לבג"ץ :תוכנית רכס לבן תחסל את פרנסת תושבי אורה,

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :
תשאירו לכולם אבקÆ

חזק יותר°
מהיר יותר°
גבוה יותר°
התמונה להמחשה בלבד .מחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי 36 .תשלומים בכרטיס אשראי .בתוקף עד  31.7.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

עכשיו ב≠
כולל
 ₪מע¢מ
עד ∂≥ תשלומים ללא ריבית

∞∞∞¨∂∑

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

9674
*

מה קורה?
• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי,
בר־כוכבא מדרשי ,עמוס צימרמן,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר
פלד-עמיעד ,יפעת בן שושן
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

עמוס דה וינטר
חדש בחוף הכרמל:

4

מחלקה לביטחון קהילתי
העיקרון המרכזי בתפיסת ההפעלה של
המחלקה לביטחון קהילתי ,היא הראייה
של המועצה האזורית כמפתח לשינוי
וליכולת מוגברת למנוע ולהתמודד עם
אלימות ,פשיעה ושימוש בחומרים פסיכו-
אקטיביים ,בדגש על הסברה ומניעה

המועצה האזורית חוף הכרמל
הקימה מחלקה חדשה  -המחלקה
למניעת התנהגויות סיכון (אלימות,
סמים ואלכוהול) – ביטחון קהילתי.
משנ ת  2002פועלות במועצה האז�ו
רית חוף הכרמל שתי תכניות מניעה
מרכזיות תחת הובלה מקצועית של
המשרד לביטחון הפנים ,תוכנית של
אגף "מצילה" – חברה ומניעת פשיעה
ותוכנית של הרשות למלחמה בסמים
ובאלכוהול.
בשנת הפעילו ת  ,2018הוקם בהד�ר
גה מטה במשרד לביטחון פנים וגובר
שה תפיסת הפעלה ראשונית המגדירה
בתוכה את תחומי הפעילות של הרשות,

מועצה אזורית חוף הכרמל (צילום :אבי ברומברג)

פעולות ותכניות מרכזיות ,מבנים ארר
גוניים ,דרכי פעולה ותפיסת ההפעלה.
השנה ,הוקמה הרשות החדשה בכל
הרשויות בארץ – "הרשות למאבק
באלימות סמים ואלכוהול ,ביטחון
קהילתי" ,הפועלת גם בחוף הכרמל
ובהחלטה משותפת של המשרד וההנהר
גה החדשה בהובלתו של אסיף איזק,
ראש המועצה ,הוקמה המחלקה למניעת
התנהגויות סיכון (אלימות ,סמים ואלר
כוהול) – ביטחון קהילתי.
את המחלקה מנהלת החל מיר
נואר  ,2019מיה שדה ,קרימינולוגית
עם התמחות בהתמכרויות ,כהמשך
להובלתה את תכניות המניעה השונות,

שפעלו במועצה בשנים האחרונות ,בכר
פיפות לסגן ומ"מ ראש המועצה ,רפי
אבני.
לדברי אבני ,המחלקה תפעל בראיה
הוליסטית ותייצר תוכניות פעילות
משותפת לחינוך ולקהילה .עיקרון
מרכזי בתפיסת ההפעלה של המחלקה
החדשה ,הוא הראייה של הרשות המקור
מית כמפתח לשינוי וליכולת מוגברת
למנוע ולהתמודד עם אלימות ,פשיעה
ושימוש בחומרים פסיכו – אקטיביים.
תפקידה של מנהלת המחלקה היא
להוביל ,ליזום ,לתאם ,לארגן ולרכז
את כלל המאמצים הנגזרים מתפקידה
כמנהלת המאמץ היישובי לקידום ביר
טחון והתמודדות עם התנהגויות סיכון
ברשות המקומית.

אורה ועמינדב
תכנית רכס לבן בהרי ירושלים
מאיימת פרנסת תושבי מושב
אורה
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"חוף המועד" זכה בפרס הסרט הקצר

בפסטיבל הסטודנטים הבינלאומי תל אביב  # 2019הסרט הוא פרי
יצירתו של אורי שמאלי ממושב יעד

הסרט "חוף המ�ו
עד" ,שצולם בחופי
הכנרת זכה בפרס סרט
הדוקו הקצר ,הטוב ביותר
בפסטיבל הקולנוע הבינר
לאומי בירושלים בשנת
 20188וכעת זכה שוב ב�פ
סטיבל הסטודנטים הבינר
מתוך הסרט 'חוף המועד'
לאומי תל אביב .2019
איגוד ערים כינרת ורשות הכינרת ,שהשפיע עלי 'הים השחור' של ויטלי
שבחופיהן צולם הסרט ,בירכו את מנסקי ,מראה את העם הרוסי במיטר
יוצריו .ברשות הכינרת אומרים ,כי בו ובמערומיו מנקודת המבט של חוף
אין ספק שהכינרת משכה ומושכת בים השחור .הסרט גרם לי לתהות מה
תמיד ,יוצרים מכלל תחומי האמר התשובה הישראלית לאותו חוף ,מה
נות.
מביא אליו את כל גווני האוכלוסייה
אורי שמאלי ,יוצר הסרט ,ממושב ומוציא החוצה את הישראליות במיר
יעד ,הוא בן למושבניק ותיק (בעבר טבה .הכינרת היא הביצה שלנו :מקום
מבאר טוביה וכיום ביעד) ,אומר כי שיש לו משמעות אדירה עבור כל
תמיד אהב קולנוע דוקומנטרי" :הסרט אחד ואחת מאתנו.

שלום בית
והשבוע :רגשות מעורבים
במכירת המשק המשפחתי

"'חוף המועד' הוא סרט
מקום ,בו ניסיתי להער
ביר את התחושה של החוף,
האנשים ,השיחות ,השמש
הקופחת ,הרוח החמה והנר
עימה של אחר הצהריים ואת
השיזוף הכל כך ישראלי.
הכינרת היא המקום שמביא
אליו את כל גווני האוכלור
סייה ומוציא החוצה את הישראליות
במיטבה .הכינרת היא הביצה שלנו:
מקום שיש לו משמעות אדירה עבור
כל אחד ואחת מאתנו".
יוצרי הסרט  -תסריט ,בימוי
והפקה :אורי שמאלי ,חברת הפקה:
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה-סם שפיו
גל ,צילום :עמרי אוחנה ומאי עבאדי,
עריכה :יובל ברגר ,עריכת פס קול:
ניל גיבס ,קולוריסט :רון בן מאיר.
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רפואה טבעית
הסופרמרקט לצמחי מרפא של
פרץ גן ממושב ציפורי

הבקר ו

החלב

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

תוכן

יוני

2014

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

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

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

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

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

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

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

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

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

יתו

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

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
פה ,וקור 14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחי
בדוא"ל:
אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
עותה
צור קשר
באמצ
בית הגפןש טית
מייל,

אדמה .צילום:

79-4

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת
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אבטיח להויה

תכשיט המדבר
•פרי עגול במשקל  5-6ק”ג
•ציפה בצבע אדום-עז ומתוקה במיוחד
•הצמח מאוד חזק ויכול לגדול גם תחת
השקיה מרוסנת

אוריג'ין זרעים בע"מ משרד :קיבוץ גבעת ברנר  ,6094800טל08-9357111 :

אייל שגב – מנהל שוק ישראל 052-6905750
 0מיכאל בנאור – אגרונום צפון  0 050-6969135מוחמד ג‘זאר  -אגרונום מרכז 052-3243446
 0חננאל בן כליפה – אגרונום דרום  0 054-9909145אורי לויטה – אגרונום ערבה 052-4260278
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חדשות

עמוס דה וינטר
מטה יהודה לבג"ץ:

תוכנית רכס לבן תחסל את
פרנסת תושבי מושב אורה

המועצה האזורית מטה יהודה עתרה לבג"ץ נגד ההחלטה לשנות את
ייעוד הקרקע ברכס לבן שבהרי ירושלים ,מאזור כפרי לאזור המיועד
לפיתוח עירוני שיכלול שכונת מגורים בת  5,000יחידות דיור " #ללא חיץ
בין היישוב הכפרי לעיר ירושלים ,יהפוך אורה לעוד שכונת מגורים בעיר"
תוכנית הבנייה שמדינת י�ש
ראל מקדמת ברכס לבן שבהר
רי ירושלים צפויה לחסל את אופיים
הכפרי של מושב אורה והישוב
עמינדב ,בניגוד להגדרתם בתמ"א
 .35כך טוענת המועצה האזורית
מטה יהודה בעתירה לצו ביניים
שהגישה לבג"ץ נג ד המועצה הא�ר
צית לתכנון ובנייה והוועדה המו
חוזית ירושלים.
בעתירה מבקשת מוא"ז מטה
יהודה לבטל את החלטת המועצה
הארצית המגדירה את רכס לבן ביר
רושלים כ"אזור פיתוח עירוני" ומור
בילה תוכנית להקמת  5,250יחידות
דיור על שטחים פתוחים בהרי ירור
שלים .העתירה הוגשה באמצעות
עוה"ד אייל מאמו וגל אוהב ציון
ממשרד אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן

ושות'.
לטענת המועצה האזורית מטה
יהודה ,האישור לפיתוח השטחים
הפתוחים הוא פסול בעיקרו ,כיוון
שטרם מוצו עתודות קרקע ויחיר
דות הדיור בתוך העיר ירושלים ,בין
היתר בהתחדשות עירונית .לפיכך,
טוענת המועצה בעתירה ,לא התר
קיימו התנאים לאישור בנייה בשטח
פתוח בהתאם לתמ" א  - 35שמ�ג
בילה את הבנייה בשטחים פתוחים
ומטילה חובה למצות את הבנייה
בשטחים מבונים.
כן טוענת מטה יהודה ,כי שכונת
המגורים המתוכננת בסמוך לאורה
ועמינדב סותרת את הגדרתם של
היישובים בתמ"א  35כ"מכלול כפרי
ומוגן" ,שיש לשמור על אופים הכר
פרי ,לרבות שמירה על חיץ ראוי

של מרחב פתוח בינם לבין השטח
העירוני .מנגד ,המועצה הארר
צית אישרה את שינוי יעוד הקרר
קע ל"אזור פיתוח עירוני" ,שיפגע
באופיים הכפרי.
המועצה האזורית אף טוענת בער
תירה כי שטחים משמעותיים בתחום
התוכנית מצויים בשטח המוניציפר
לי של מטה יהודה ובמרחב התכנון
של הוועדה המקומית של המועצה.
לפיכך ראוי כי תינתן למטה יהודה
ולוועדה המקומית את הזכות להשר
מיע את עמדתן התכנונית ואת עמר
דתן הנובעת מההשלכות הכלכליות
של התוכנית על מטה יהודה.
בעתירה מזכירה מטה יהודה כי
בשנת  2015הכריז קבינט הדיור על
רכס לבן כמתחם המועדף לדיור,
ומשרד השיכון יזם תוכנית להקר

הסתיים פרויקט שימור ופיתוח
מעין "עין נון"

האתר ממוקם במרחב מועצת מגדל הפרויקט בוצע
בשיתוף משרד התיירות ,מנהל מקרקעי ישראל הקרן
לשטחים פתוחים ורשות הכינרת
בהשקעה של  3מיליון
הסתיים
שקלים,
פרויקט שימור ,פיתוח והסר
דרה למעיין"  "עין נון" ,הש�ו
כן בבקעת גינוסר ,מזרחית
למושבה מגדל ,ביזמת מוער
צה מקומית מגדל ובשיתוף
משרד התיירות ,רשות ניקוז
ונחלים כינרת והקרן לשטר
במנהל
פתוחים
חים
ממקרקעי ישראל.
בשנים האחרונות סבל
האתר מהזנחה ,אי פינוי
אשפה שהשאירו המטיילים
וחוסר תחזוקה בסיסית ,לכן עין נון (צילום :אושרי ילוז  -רשות הכינרת)
פיתוח שיקום והסדרת האתר לטובת הציר מי המעיין באפיק הטבעי של נחל נון ,דרך
בור ,היה הכרח .כיום נמצא האתר בימים מעביר מים עותומאני עתיק ,העובר מתחת
אחרונים של ביצוע השיקום והפיתוח ויחנך לכבי ש  90ועד להתחברות הנחל עם הכ�י
באירוע חגיגי ב ,18.7-הפתוח לקהל הרחב .נרת.
האתר ששודרג בעין נון ,משיק בחלקו
בתקופה הרומאית הוקמה סביב המעיין
בריכת הרמה ,שהגביה את מפסלס המים ו�מ המערבי לתוואי של שביל ישראל ,שביל
תחתיה בריכה מלאכותית .בשנים הקודמות הבשורה ,ושביל לאופניים הצופה לכינרת.
שימשה הבריכה גם את החקלאים ששאבו במקום נובע מעיין המזין שתי בריכות ,טבר
ממנה להשקיית השדות .מהבריכות זורמים עית ומלאכותית.

|| 48

16.5.2019
11.7.2019

מושב אורה .פגיעה בהגדרתו כישוב כפרי

מ ת  5,000יחידות דיור על הק�ר
קע .התוכנית הופקדה להתנגדויות
בדצמבר  ,2018והוגשו לה מאות
התנגדויות שנשמעו במהלך אפריל
 2019בפני הוועדה המחוזית.
במקביל נידונה התוכנית גם
בולנת"ע (הוועדה לנושאים תכר
נוניים עקרוניים) ,והאדריכל אדם
קולמן מונה כחוקר לשמיעת ההתנר
גדויות במסגרת זו .לטענת המועצה
האזורית מטה יהודה שהגישה התר
נגדות ,החוקר המליץ לשמור חיץ
ראוי בין שטח היישוב אורה לבין
השטח העירוני ,מאחר שהתוכנית
"נכנסת לחצרות בתי מושב אורה
ללא השארת חיץ מספק ,וכל עוד
מושב אורה נשאר בהגדרתו כיישוב
כפרי ,יש לשמור חיץ ראוי ",כך
נקבע בדוח החוקר.
"אלא שהולנת"ע המליצה למור
עצה הארצית שלא לקבל המלצה
חשובה זו של החוקר" ,טוענת מטה
יהודה בעתירה ,והמועצה דחתה את
המלצה זו ,ובמא י  2019אישרה המ�ו
עצה הארצית את פיתוח אזור רכס

לבן לבינוי עירוני.
בעתירה פירטה מטה יהודה את
משמעות הסרת החיץ הקיים כלפי
מושב אורה" :מחיקתו כליל של
החיץ הקיים של מרחב פתוח שבין
אורה לבין השטח הבנוי של ירושר
לים ,מהווה הפיכת המושב דה-פקטו
לאחת משכונות העיר ושינוי אופיו
מהקצה אל הקצה ,פגיעה קשה מנר
שוא בזכויותיהם הבסיסיות ביותר
של תושביו ובכלל זה בפרנסתם
בחופש העיסוק שלהם מענפי חקר
לאות וקיט".
עוד נטען כי" :המועצה הארצית
לא שקלה ולא הביאה בחשבון את
ההשלכות ההרסניות של השינוי על
המושבים אורה ועמינדב ועל תושר
ביהם ,היא הדחיקה את דוח החוקר
וגלגלה את האחריות לוועדה המחור
זית שכבר סיימה לשמוע את ההתנר
גדויות לתוכנית ,ושדוח החוקר אינו
בפניה".
מהמועצה הארצית והוועדה המר
חוזית נמסר כי הן ישיבו לעתירה
בבית המשפט.

"הותמ"ל הוא כלי כוחני הרסני ומיותר"
אמר איציק חולבסקי ,ראש המועצה האזורית מגידו,
במסגרת הוועידה הארצית לבנייה והתיישבות
ראש המועצה האזורית מגידו ,איציק
חולבסיקי השתתף בשני פאנלים במס�ג
רת הועידה הארצית לבנייה והתיישבות שהתר
קיימה בגליל ,של מרכז הבנייה הישראלי.
בפאנל הראשון בהובלת אורי אילן ,יו"ר
הועדה המחוזית לתכנון ובניה ,שעסק בקשרי
הגומלין בין הערים למועצות האזוריות ,הדגיש
חולבסקי בדבריו את הפוטנציאל הגדול לשיר
תופי פעולה בין העיר לכפר ויצירת סינרגיה,
שתצעיד את המרחב כולו לצמיחה ופריחה.
מדבריו של איציק בפאנל" :תפקיד העיר
להיות מרכז השירותים האורבני האזורי בעוד
שתפקיד המרחב הכפרי והמועצה האזורית
לשמור על שטחים פתוחים ועל ערכי הטבע
והנוף ולטפח את החקלאות ".בדבריו המחיש
בדוגמאות מהמאבק הנחוש של מוא"ז מגיר
דו בהצתת שריפות ביער ובהשתוללות כל
רכב מוטוריים בחורף ומנגד יצירת מסדרונות
אקולוגיים והגנה מוגברת על הסביבה ,כחלק
ממהות המרחב הביוספרי.
בפאנל השני בהובלת עו"ד עמית יפרח,
היועץ המשפטי וראש אגף קרקעות בתנועת
המושבים ,שעסק בנושא הותמ"ל ,אמר חור
לבסקי על הותמ"ל ,שהינו כלי כוחני הרסני
ומיותר והדגיש את ההכרח להחזיר את הגה
התכנון לוועדות המחוזיות.
בדבריו תיאר חולבסקי את המאבק שהובילה

איציק חולבסקי ושרת הבינוי ושיכון ,ד"ר יפעת
שאשא ביטון

בהצלחה מ.א מגידו ,נגד תכנית סיפוח כוחנית
וחמורה והדגיש את ההכרח בשיח פתוח ורציני
בין הרשויות" :היכולת להצליח ולקדם מרחב
אזורי צומח ופורח מותנית ביכולת לקדם במר
שותף פרויקטים ופעולות ולתכנן בשיח משור
תף בין העיר למועצה אזורית ,כיווני התפתחות
וצמיחה כך שיהיה תיאום מלא בין הרשויות",
אמר.
בוועידה פגש חולבסקי את שרת הבינוי
והשיכון ,ד"ר יפעת שאשא ביטון והדגיש
בשיחה איתה את ההכרח לבטל הותמ"ל!

 POLARISמציגה את דגם  - GENERALטרקטור משא שעומד בכל משימה.
בעל יכולות גרירה והעמסה ,והיתר לנסיעה עם לוחית צהובה.
 POLARISמציגה את דגם  - GENERALטרקטור משא שעומד בכל משימה.
בעל יכולות גרירה והעמסה ,והיתר לנסיעה עם לוחית צהובה.

כולל חבילת אבזור מקורית
כולל חבילת אבזור מקורית

לפסח!
מבצע
מבצע קיץ
מבצע לפסח!

The Best Adventure You Can Get

11.7.2019
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יום פתוח

המוצרים
החדשים של
"אוריג'ין זרעים"

חברת "אוריג'ין זרעים" הציגה ביום
הפתוח המסורתי של החברה ,במושב בני
דרום ,ארבעה מוצרים חדשים ופורצי דרך,
המעניקים יתרונות לחקלאים ,למשווקים
וכמובן לצרכנים
עמוס דה-וינטר

כ 300-חקלאים ,אגרונומים,
משווקים ועמיתים מהארץ
ומרחבי העולם ,השתתפו ביום הפר

ביום הפתוח של אוריג'ין זרעים  -מפגש של אנשי מקצוע בתחום וכמובן עושים עסקים

פוס ( PieL De Sapoבספרדית:
'עור של צפרדע') .מדובר במלון
בעל קליפה בצבע ירוק עם רישות
קל .בפנים מרקם הפרי כתום ומה
שמיוחד בזן ה Mimo-הוא הטעם
והקרנצ'יות שלו .בניגוד למלונים
המוכרים בארץ ,מטיפוסי גליה ואר
ננס ,מדובר במלון עם מרקם קרנצ'י
על גבול הקריספי ,כאשר חיי המדף
שלו ארוכים כמו של זן הImoji-
ואפילו יותר.

מהמגדל ,דרך הקמעונאי ברשת
וכלה בצרכן הסופי .במהלך האירוע
התמקדנו בארבעה מוצרים חדשים,
זן אבטיח חדש ושלושה מלונים חדר
שים עם חיי מדף ארוכים.

מלון ג’סטין

מלון  - Justinנותן מתיקות גם בטמפרטורות
מלון צהוב מזן  - Imojiטעים במיוחד ,עם חיי מדף
•מלון עגול ,חיי מדף ארוכים
גבוהה ותנאי סביבה חמים במיוחד
של מעל  30יום
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•קליפה צהובה מרושתת ,ציפה כתומה,
חלל זרעים קטן ,טעם מצוין
•משקל  1.5ק“ג ,יבול גבוה
החדש הראשון הוא
"המוצר
*
•צמח חזק
בצבע צהוב,
מלון
Imoji
מזן
מלון
•עמידויותPx IR, MNSV, Fom 0,1,2 :
מטיפוס 'יילו-קנארי'
ועגול,
• חלק
וסתיו מוקדם
שתילות קיץ

מלון עם קליפה ירוקה מזן  - Mimoמלון עם
מרקם קרנצ'י על גבול הקריספי

* "המוצר החדש השלישי הוא
מלון מז ן  - Justinזן מלון מט�י
פוס  Justinעם חיי מדף ארוכים,
( .)Yellow Canaryמה שמיוחד עם הטעם והארומה המוכרים של
בזן החדש הוא שיש בו מתיקות הגליה .להבדיל מהגליה ,שציפר
וארומה מאוד מאוד ייחודיים .הזן תה בצבע קרם ,כאן מדובר בציפה
מצטיין בחיי מדף ארוכים
08-9357111של זן ה,Justin-
 ,6094800טל:הייחוד
במיוחד,גבעת ברנרכתומה.
אוריג'ין זרעים בע"מ משרד :קיבוץ
דרום
מעבר אגרונום
גם חננאל בן כליפה –
052-6905750
שוק ישראל
חיי– מנהל
כאשר המונחאייל שגב
ארוכים
מדף
 054-9909145הארוכים שלו,
המדף
לחיי
מוחמד ג'אזר – אגרונום מרכז  052-3243446אורי לויטה – םונורגא ערבה 052-4260278
מיכאל
בנאור –לא
שהחקלאי
בא לידי ביטוי ,בכך
050-6969135נותן מתיקות גם בטמפרר
אגרונום צפוןשהוא
www.origeneseeds.com
גבוהה ותנאי סביבה חמים,
חייב לאסוף את כל המלונים בפיק טורות
אחד ,אלא הוא יכול לבצע אסיף האופייניים לישראל ,מה שהופך
בהדרגה ,לפי קצב השיווק.
מתאים במיוחד לגידול במקומות
"בנוסף ,גם רשת השיווק יכולה חמים במיוחד כמו נאות הכיכר,
לשמור את המלונים ברשת ,בתנאי רמת נגב והערבה.
* "המוצר החדש הרביעי הוא
הצללה ואילו הצרכן יכול לשמור
את המלון לפחות  10ימים נוספים אבטיח מזן  – La Joyaמדובר
במקרר! מדובר בזן שמגדלים אותו באבטיח סידלס מידי (גודל בינוני),
בברזיל ושולחים אותו באוניה לסר שמשקלו הממוצע הוא  6-8ק"ג,
פרד ,לשיווק באירופה  -הוא יכול מה שיאפשר לנו הצרכנים לרכוש
להחזיק מעל חודש ימים ,כשהוא אבטיח שלם בגודל של חצי אבטיח
עדיין שומר על הטעם הייחודי שלו .גדול ,עם איכות מאוד גבוהה של
* "המוצר החדש השני הוא טעם ,צבע ומרקם .להבדיל מאבטיח
מלון מז ן  - Mimoזן מלון מט�י אישי ,שמשקלו הממוצע  1-2ק"ג,
0

0

0

0

התמונה להמחשב בלבד

תוח המסורתי של חברת "אוריג'ין
זרעים" ,חברת הזרעים הישראלית
הוותיקה ,שבבעלות ד"ר אייל ורדי
וקרן פורטיסימו .היום הפתוח ה�ת
קיים בשבוע שעבר במושב בני דרום
 אירוע שכבר הפך למסורת ומתרקיים מזה עשר שנים ברציפות.
כמידי שנה ערכה אוריג'ין במהלך
היום הפתוח סיורים בתחנת המחקר
והפיתוח ,בה הציגה מוצרים חדשים
שפיתחה במהלך השנים האחרונות,
כמו גם מוצרים וותיקים ומוכרים
של 'אוריג'ין זרעים' ,שזכו להצלחה
ארצית ועולמית.
אופיר אלרסר ,סמנכ"ל שיווק ו�מ
כירות ב"אוריג'ין זרעים' ,מסר כי:
"ביום הפתוח אנחנו מארחים את
החקלאים מישראל ,אורחים מחו"ל,
לקוחות שלנו ,נציגי רשתות שיווק,
מגדלים ,עמיתים ,ספקים ועוד.
"השנה התמקדנו בהצגת ארבעה
מוצרים חדשים ,שמהווים את הערך
המוסף לכל שרשרת הערך  -החל

שלא תפש בארץ ,כאן אנחנו מקבר
לים אבטיח שקל להכניס אותו למקר
רר ,קל לסחוב אותו מהמרכול לבית
ולא פחות חשוב ,אנחנו מקטינים את
כמות האוכל שנזרק ללא שימוש.
"יתרון חשוב של אבטיח La
 Joyaהוא שהוא מתאים לגידול
גם בקיץ בבתי רשת ,מה שיאריך
את תקופת השיווק ויאפשר צריכת
אבטיחים גם בתקופות שאינן בעור
נה הקלאסית .בעיקרון ,אבטיחי La

 80%מזרעי החברה מיועדים לייצוא
ו 20%-משווקים לחקלאים בישראל.
ביום הפתוח הציגה 'אוריג'ין זרעים',
אחת משלושת חברות הזרעים המוביר
לות בתחום הדלועים ,מגוון רחב של
זני אבטיח ומלון ,דלעות מסוגים שור
נים ומיוחדים ,דלוריות בעלות ערכים
תזונתיים ייחודיים וקישואים .השנה
נכנסה החברה גם לשוק זרעי ירקות:
בזני פלפל ודי בהצלחה.
כן הוצגו ביום הפתוח המוצרים

אבטיח מזן  - La Joyaאבטיח שלם בגודל של
חצי אבטיח גדול

 Joyaaשישתלו עכשיו ישווקו לצ�ר
כנים באוקטובר".

אוריג'ין ברשתות
המובילות
"את כל ארבעת המוצרים החדר
שים של 'אוריג'ין זרעים' ",מציין
אופיר אלסר" ,ניתן למצוא ברשתות
השיווק המובילות .אגב ,יש רשת
שיווק מובילה בישראל שמוכרת
אונליין ,בה ניתן למצוא אך ורק
אבטיחים מזן .La Joya
אוריג’ין נוסדה על ידי ד"ר אייל
ורדי בשנת  2004כחברת סטארט
אפ קטנה לפיתוח זני פירות וירקות
חדשים  -ונחשבת כיום לחברה מור
בילה וחדשנית בשוק הזרעים העור
למי ,המשווקת זרעים וזנים איכור
תיים בלמעלה מ 25-מדינות ברחבי
העולם (בדגש על יבשת אמריקה,
אירופה ומדינות המזרח התיכון).

 - La Joyaלהבדיל
מאבטיח אישי,
שמשקלו הממוצע 1-2
ק"ג ,שלא תפש בארץ,
כאן אנחנו מקבלים
אבטיח שקל להכניס
אותו למקרר ,קל
לסחוב אותו מהמרכול
לבית ולא פחות חשוב,
אנחנו מקטינים את
כמות האוכל שנזרק
ללא שימוש
הוותיקים והמוכרים של "אוריג'ין
זרעים" ,כמו :אבטיח מקסימה ,אבר
טיח טלקה ,אבטיח סוואנה ,אבטיח
הרי אדום ,מלון גלורי ,דלעת ערר
מונים ומלפפון לילה.

קל גג-
גגון להרכבה עצמית

10

שנות אחריות

גגון קל המשמש לדלתות כניסה ,מרפסות ,חלונות ,יחידות מיזוג
אוויר ומקנה לחלל מראה מושקע וקלאסי.
מאפיינים:
גגון קל גג אינו זקוק לתחזוקה ועמיד לאורך שנים
מגיע ב 3 -צבעים -שקוף ,חלבי ,ברונזה במידות לבחירה
התקנה של גגון קל גג הינה קלה ופשוטה
לוח גגון של הקל גג עשוי מפוליקרבונט עמיד בפני שבר
קל גג הינו מוצר מודולרי וניתן להרכבה ברצף עבור שטחים גדולים
מגוון מידות במלאי

סנטף גל מלבני
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הוא לוח גלי
מפוליקרבונט המאפשר איטום מירבי לגגות ,פרגולות ופתחים.
יתרונות הסנטף:
בעל חוזק מכני גבוה המאפשר לו עמידות לאורך שנים בכל
תנאי מזג אוויר
אטום למים
מסנן קרינה אולטרה סגולית
מסנן העברת אור ומציע פתרון הצללה למפתחים הדורשים זאת.
באיזה צבע מגיע? איזה שתבחרו! מתאים לכל חזון עיצובי ולכן
פופולרי כבחירה הטבעית של אדריכלים ומעצבי פנים.
מידות :סנטף לוח גלי מגיע ברוחב קבוע של  1.26ובאורכים שונים.
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למבנים המצויים באזורי יובש וחום קיצוני כמו דרום
הארץ -הלוח עמיד במיוחד כנגד החום ומגיע בצבעים
סולאריים בולמי חום.
למבנים תעשייתיים הדורשים אקסטרה עמידות
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476 560

ש״ח ש״ח
ש״ח
מידות 120 x 80 :ס״מ

מבצע  15%הנחה
* על כל המידות והצבעים

מחירי מבצע

מחירי מבצע

סנפל מערכת קירוי
אדריכלית מפוליקרבונט
כפול דופן

10

שנות אחריות

דופן כפולה  -לוחות בעלי דופן כפולה המאפשרים
חוזק מירבי למבנה
קל משקל  -מערכת הסנפל קלת משקל ולכן
מתאימה למגוון רחב של יישומים
בידוד  -למערכת סנפל בידוד תרמי מעולה
מניעת נזילות  -מערכת סנפל בנויה למניעת
נזילות מים
גמישות  -מערכת סנפל גמישה ולכן מותאמת
להתקנה קשתית בהן המערכת מתפשטת או
מתכווצת בהתאמה.

ייעוץ
מקצועי
במקום

מרזבית ,סניף דרום,

באר שבע ,קרית יהודית,
רח׳ גוזלן 6
טלפון08-6288825 :
פקס08-6288815 :

מרזבית ,סניף מרכז,
 10שנות
אחריות בכפוף
להתקנה לפי
הוראות יצרן

הלפיד  ,4פתח תקווה
טלפון03-9282828 :
פקס03-9282829 :

טלפון:
פקס:

www.marzevit.co.il
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050-5801040

054-6888561

עידן 054-5528911

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
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מומלץ לא
להכנס לחרדה
תיקון  116לחוק התכנון והבניה התשכ”ה 1965 -

בתאריך  25.10.17נכנס לתוקפו תיקון  116לחוק תכנון ובניה .תיקון זה מחייב נושאי
תפקידים בוועדות המקומיות למפות שימושים שאינם מותרים וכן למפות בנייה ללא היתר
בשטחיהם ולדווח לרמ”י.
כמו כן ,תיקון  116מגדיל את גובה הקנסות ומרחיב את רשימת האחראים ובהם האדריכל,
המהנדס ,הגוף שביצע את היתרי הבנייה ועוד...
היחידה הארצית לאכיפת עברות בנייה המצויה תחת אחריות משרד האוצר ,אשר דווח
לאחרונה שצוידה בניידות ובפקחים ,החלה פושטת בחודש האחרון על יישובים שלמים
עפ”י תכנית השמורה עמם.
ההליך עצמו הינו הליך כואב ,הפוגע בבריאות הנפש והגוף ומטיל עול כבד מאד על בעלי
הנחלות וכל זה קשור בקנסות ,אישומים פליליים ,צווי הריסה ועוד סנקציות רבות.

הגברת הענישה
לגישת גורמי האכיפה והתביעה ,עבירות התכנון
והבניה נועדו בראש ובראשונה ליצור לבעליהם רווח
כלכלי ,הרי שהכלים להתמודדות עם העבירות נועדו
להטיל סנקציות כלכליות שיהפכו את הרווח שנוצר
מהעבירה ללא כדאי ,וכן גם להקנות אמצעי טיפול
להריסת הבנייה.
בנוסף ,הוגדלה כמות הגורמים שניתן להטיל עליהם
אחריות בגין עבירות ,כגון :מי שאחראי לקבלת
ההיתר ,הבעלים של המקרקעין.

הרחבת סמכויות מפקחים
הרחבת סמכויות מפקחים בתיקון לחוק הורחבו
סמכויות המפקחים ונוספו סמכויות תפיסה ועיכוב
בתנאים הקבועים בחוק.
הרחבת השימוש בצווים מנהליים:
התיקון מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מנהליים,
מוסיף צווים ,מצמצם את המגבלות לשימוש בצווים
מנהליים ומבטל את מגבלת תוקף צו ההפסקה העבודה
המנהלי ל 30 -ימים.
הצווים בתוקף עד לביטולם ע”י בית משפט.
צו מנהלי להפסקת עבודה:
נוספה אפשרות להוצאת צו ארעי ע”י יו”ר או מהנדס
הועדה אף ללא דו”ח פיקוח וללא התייעצות עם תובע
במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה -
תוקף הצו הארעי  5ימים.
אין האמור במודעה להחליף ייעוץ עו”ד ו/או ייעוץ משפטי

צו מנהלי להפסקת שימוש:
התיקון מוסיף אפשרות להוצאת צו מנהלי חדש
להפסקת שימוש .צו זה מוסמך להוציא יו”ר או
מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי
מתבצע שימוש אסור ,לא יאוחר מ 6 -חודשים
מתחילת השימוש ו 30 -יום בבית למגורים
ובהתייעצות עם תובע .נוספה אף אפשרות
להוצאת צו מנהלי נוסף לסגירת מקום למשך 60
ימים לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש צו
הריסה מנהלי.

גם סכומי הקנסות הועלו באופן
משמעותי:
קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור ₪ 226000 -
ובנסיבות מחמירות .₪ 452,000 -
קנס על אי קיום צו .₪ 226,000 -
עונש המאסר עלה משנה לשנתיים.
קנס מינהלי יומי על שימוש אסור  ₪ 1,400 -ליום
ובשימוש למגורים  ₪ 700ליום.
צווים בגזר הדין נוספה מגבלה חוקית על
האפשרות לקביעת מועד דחוי לכניסת הצו.

איך מתגוננים?
ומה עושים?

ביאור לגבי ההליכים
א .קיים הבדל בין מי שבפועל קיימים אצלו
בנחלה שימושים בלתי חוקיים מסחריים ומחזיק
הוא בהם לבין מי שרוצה “לסגור את הבאסטה”
וללכת למהלך של הסדרה/צמצום/חיסול פעילות
והתאמה למתואר בתב”ע ,שכן כל אחד מהמצבים
המתוארים ידרוש ניהול אחר של ההליך ,וזאת כדי
לחתור למצב בו ניתן יהיה למקסם ככל הניתן את
מצבו של המושבניק ולמקסם את האינטרס האישי
שלו.
ב .התנאי הוא “תנועת-מלקחים” (הסדרה מגובה
בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על ידינו).

מעבירים את האחריות לפתחה
של החברה
וחוזרים לישון  6-8שעות בלילה.
יש למהר שכן אין לדעת איך ,מתי והיכן יגיע הפיקוח
ועמו כל היתר.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

טיפול יחידני מול בעלי נחלות
פרטניות
נוכח המציאות המורכבת אשר נוצרה כפי שתיארנו
לעיל ,נוצר צורך אמיתי לתיווך בין הרצון להסדיר את
הנחלה והנעשה בה ,במקום בו קיימים שימושים
חורגים או מבנים ללא היתר בנחלה.

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.

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

www.nachlat-avot.co.il
11.7.2019
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

רגשות
מעורבים

לרוב אנחנו חושבים על עניין הרגשות
כ'חלקת האלוהים הקטנה' של הנשים ,אבל
אני פגשתי לא מעט גברים ,שהתמודדו עם
סיפור אישי-משפחתי משלהם ,והתנדנדו
כמוני ב'נדנדת הרגשות המנוגדים'
בשבוע האחרון
מתהלכת
אני
כל הזמן ברגר
שות מעורבים,
וזה הגיע למצב
כזה שאני בטוחה
שליד ההגדרה
המילונית של 'רגשות מעורבים'
אפשר בהחלט להציג להמחשה את
התמונה שלי .וככה התחיל השבוע
שלי בביקור הורים בקורס מד"צים
של בן אחד ,המשיך דרך ביקור בקור
רס מד"צים של בתי השנייה והסר
תיים בטקס סיום מסלול של הבן
הגדול ,ובקיצור  -שלושה ילדים
ואימא אחת עם ערימה של רגשות
מעורבים.
את הביטוי 'רגשות מעורבים' אני
מסבירה ביכולת שלנו לחוש בעת
ובעונה אחת ערבוב של רגשות שמר
נוגדים בתכלית האחד מהשני .חשבו
על זה לעומק .זה ממש מוזר לחוש בו
זמנית רגשות הפוכים .והנה דוגמה
ממש טרייה שממחישה איך זה יכול
לקרות...
הבן הבכור שלנו סיים מסלול
צבאי ,וביום חמישי האחרון הזמינו
את בני המשפחה לציין את המאורע
בטקס חגיגי .במהלך הטקס ובמשך
יומיים הרגשתי בו-זמנית דואליות
של רגשות .מצד אחד שמחה ,גאווה
והתרגשות עבורו על עצם ההישג
שלו; אחרי הכול אני יודעת כמה
מאמץ פיזי ומנטלי נדרש ממנו
ומכל החברים שלו לצוות להגיע
למעמד הזה; ומצד שני חוויתי דאגה
וחשש מפני השלב הבא שאליו הוא
עומד להיכנס ,כלומר הבן שלי הופך
באופן רשמי ומעשי ללוחם ,והוא כל
כך צעיר עדיין.
ואני יודעת שכל הורה לחייל חווה
את מה שאני מרגישה כעת .וכשאר
נשים שפגשתי אמרו לי "וואו בשעה
טובה ,אתם בטח ממש גאים ".רציתי
לומר כן ,אבל גם מודאגים וגם...
וגם ...הרגשתי ממש ששלט דמיוני
עצום ממדים ומאיר עיניים מהבהב
מעל ראשי וכתוב ב ו רגשות מע�ו
רבים.
מספר ימים קודם לכן ,בבוקר יום
שישי נסענו לבקר את הבן הצעיר
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שלנו בקורס מד"צים של התנועה
החדשה .והנה שוב עלו וצפו אצלי
רגשות מעורבים ,קצת שונים וגם
קצת דומים.
למתחם הגיעו מאות הורים נרר
גשים עמוסים צידניות מלאות כל
טוב ,צועדים בשיירה אל ילדיהם
מהם נפרדנו כמה ימים קודם לכן,
ולרובם זו חוויה ראשונה של עשרה
ימים מחוץ לבית ועוד בתנאי שטח
בחום של הקיץ הישראלי .היה
מאורגן למופת ועוד בזמן הקצר
שעמד לרשות המארגנים ,באמת
שאפו .יכולתי להסתכל במשך רגר
עים ארוכים במפגש הזה של הורה
וילד .באותו רגע שההורה מזהה
את הילד שלו מתוך חבורת הילדים
שמצטופפת ליד השער .איך בשנייה
מוארות העיניים וחיוך רחב נפרש
על הפנים ולפעמים דמעות נקוות
בעיניים .חיבוק ארוך ומרגש.
למחרת נסענו שוב עם צידניות

המכירה של המשק היא בעצם סופה של תקופה

אני לא אכנס שוב לסיפור של
פיצול תנועת הנוער וזה כבר לא
משנה מי אשם ולמה .בפועל נוצר
מצב לא טוב לדעתי ואולי עדיין לא
מאוחר לשנותו .קברניטים יקרים,
אנא הקשיבו לקולה של אמא עם
רגשות מעורבים ,ותבדקו אם אפשר
לשים אגו בצד ולמצוא דרך לשת"פ
בין התנועות למען עתיד ילדינו.

מכירת המשק  -סמל
לפרידה
המצב הזה שבו אנחנו חווים משהו
וממש בצמוד אליו משהו שונה לגר
מרי ,גרם לי לחשוב על כך שאני

"אז אני שמח וגם עצוב ,אני גאה בהם לאן שהם
הגיעו ,כי לזה חינכנו אותם ,שילכו עם הלב
שלהם ויצליחו ,אבל גם רוצה לשמור אותם קרוב
אליי ,ולכן זה מרגש ועצוב ומבלבל כל כך ,והכול
קורה בו-זמנית"
עמוסות כל טוב ,והפעם לבקר את
בתנו הגרעינרית שהדריכה בקורס
מדצים של בני המושבים .שוב מפגר
שים מרגשים של הורים וילדים.
אז למה רגשות מעורבים? כי מצד
אחד אני כל כך שמחה עבור ילדיי
שחוו את החוויה הזו שתלך אתם
כל חייהם וגאה בהם על ההישג.
גם להיות חניך בקורס וגם להדריך
בו .מצד שני אני כועסת .כועסת
כי המציאות כפתה עלינו כהורים
לבקר בשני קורסים .המציאות
כפתה מצב בו בני בקורס מד"צים
אחד ואחותו הגדולה מדריכה בקור
רס אחר ,למרות שמשך שנים הם
היו חניכים של אותה התנועה  -בני
המושבים .בעצם עולם המבוגרים
גרר את הילדים ובני הנוער למצב
אבסורדי שכזה.

לא לבד בעניין הזה .למעשה ,המצב
הזה נמצא בכל מקום כמעט ,ויוצא
לי לפגוש בדואליות הזו בעולמות
חופפים ואצל משפחות שגם הן חוות
את זה ,פשוט בהקשרים שונים.
לרוב אנחנו חושבים על עניין
הרגשות כ'חלקת האלוהים הקטנה'
של הנשים ,אבל אני פגשתי לא
מעט גברים ,שהתמודדו עם סיפור
אישי-משפחתי משלהם ,והתנדנדו
כמוני ב'נדנדת הרגשות המנוגדים'.
מכאן נזכרתי באותה משפחה שהר
גיעה אליי לפני מספר חודשים כדי
להסדיר את מכירת המשק המשפחר
תי .הם הגיעו בהרכב מלא :ההורים
חנה ויואל ,והילדים תמר ועודד,
ואחד הדברים הראשונים שיכולתי
לחוש באוויר ,בעיקר אצל יואל ,היו
אותם רגשות מעורבים .כששאלתי

והתעניינתי מה כל אחד מהם עושה,
היה זה יואל שהכביר במילים ,וסיפר
שתמר סיימה לימודי רפואה ומתר
מחה כרגע ברפואת ילדים ,ושעודד
הוא מהנדס והקים עם שותף חברת
סטארטאפ ,ושלאחרונה משקיעים
מחו"ל גילו בהם עניין .העיניים של
יואל נצצו ,כשהוא המשיך וסיפר על
כך שתמר בהיריון הראשון ,ושעודד
מתחתן בעוד מספר חודשים.
אני ,כאוהדת משפחתיות מושר
בעת ,יכולתי להמשיך ולשמוע את
הסיפורים המשפחתיים ,ובכל זאת
ידעתי שלא לשם כך הם הגיעו למר
שרד שלי בהרכב מלא ובאמצע השר
בוע ,ולכן שאלתי על סיבת הגעתם.
מיד הרגשתי שעננה כבדה נכנסה
לחדר ,וניצבה בעיקר מעל ראשו
של יואל.
"אנחנו מוכרים את המשק ",הסר
בירה חנה ברציונליות לאחר שיואל
השתתק" .יואל כבר לא יוכל להחר
זיק אותו בעצמו .אחיו ,שהיה שותף
שלו ,החליט לפני מספר שנים
לשנות כיוון ובעזרת קשרים מצא
עבודה במשרד החקלאות ,ומכר את
החלק שלו ליואל".
הניהול של יואל הצליח לשרוד עוד
מספר שנים .חנה המשיכה" :בן הזוג
של תמר נכנס לעניינים ועזר במשק,
ועודד גם עבד באופן חלקי ,וככה הצר
לחנו למשוך את הגידולים לעוד כמה
שנים .אחר כך השכרנו חלק מהשטר
חים לחקלאים אחרים ,אבל עם הזמן
הבנו שהחזקת המשק כבר לא מצדיר
קה את עצמה ,ועכשיו הגענו למצב
שהחובות נערמים עוד ועוד ,ואם לא
נמכור המצב רק יחמיר".
אחרי הפגישה נשארתי עם יואל
לעוד מספר דקות של שיחה בער
ניינים של פרוצדורה ,ויואל ניצל
אותה כדי להרחיב ולהסביר לי את
נקודות המבט שלו על כל התהליך.
"תראי ",פתח והסביר" ,חנה חושבת
שמה שקשה לי זה לשחרר את המשק
כי אני קשור אליו ,אבל היא לא

מבינה שהמכירה של המשק היא רק
סמל .את מבינה ,זה לא שאני קשור
למשק כמו שאני קשור לילדים.
המשק מסמל תקופות שעבדנו יחד
כמשפחה ,עונות של מחלות בגידור
לים ,תקופות של פריחה והצלחות,
ויכוחים לתוך הלילה ואחריהם חיר
בוקים והתפייסויות .המכירה של
המשק היא בעצם סופה של תקופה
שבה הילדים היו חלק מזה ,עד שכל
אחד מהם פרש למסלול משלו ,וכמו
כל שלב שחולף ושצריך להיפרד
ממנו ,זה תמיד מלווה ברגשות מעור
רבים.
"אז נכון שמצד אחד השחרור של
המשק מלווה בתחושה של הקלה,
כי מזמן הוא הפך לעול ,וכנראה
שהייתי צריך את הסיבה הכלכר
לית שתדרבן אותי למכור אותו",
הוסיף יואל" .אבל יש את המשמעות
הנוספת והיא להיפרד מזיכרונות
שקשורים בו ,ולמרות שכל אחד
מהילדים מזמן כבר מצא לעצמו
כיוון אחר בחיים ,בכל זאת הם היו
קשורים אלינו באמצעותו ,אם זה בן
הזוג של תמר שעבד איתנו ,ואם זה
שיחות שעדיין כולם מעורבים בהן,
ועכשיו זה נגמר .אז אני שמח וגם
עצוב ,אני גאה בהם לאן שהם הגיעו,
כי לזה חינכנו אותם ,שילכו עם הלב
שלהם ויצליחו ,אבל גם רוצה לשר
מור אותם קרוב אליי ,ולכן זה מרגש
ועצוב ומבלבל כל כך ,והכול קורה
בו-זמנית".
באותה שיחה הבנתי את יואל
כהורה להורה ,אבל השבוע אחרי
שחוויתי על בשרי את תחושות
השחרור של הילדים לצד הצורך
לשמור עליהם קרוב-קרוב ,אחרי
שניגבתי את הדמעות ,שחלקן נבעו
מאושר עצום וחלקן מתוך דאגה,
אני מרגישה שאני מבינה את יואל
בצורה הרבה יותר עמוקה .רגשות
מעורבים כבר אמרתי?
* הכותבת הינה מגשרת ,עורו
כת דין ונוטריון
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סמבוק שחור

פרץ גן במשק במושב ציפורי

סופרמרקט ענק של צמחי מרפא

סיפורו המרתק של פרץ גן ,ממושב ציפורי ,ומרכז "עלעלים" – מרכז לצמחי מרפא
תמר פלד-עמיעד

מושב ציפורי שוכן בעמק יזרעאל,
בואכה נצרת .כאן בציפורי נבנה וממוקם
סופרמרקט ענק של צמחי מרפא .הבעלים
והיזם הוא פרץ גן .כשמו כן הוא ,פורץ דרך
בגן צמחי המרפא ,האורגני.
פרץ נולד בלוד ,למד אגרונומיה ,הקים
משפחה ,קנה משק בציפורי ,כאן בנה את ביתו,
כאן נולדו לו ילדיו ,וכאן הקים את מרכז עלר
עלים  -מרכז שמאגד בתוכו פעילויות הקשור
רות לצמחי המרפא.
פרץ החל את דרכו כשעבד כאגרונום בחר
ברת דשנים .הגידול הראשון לו נחשף וגידל
היה בן חרצית .הגידול היה מוצלח ,פרץ למד
על שיטות גידול ,למד על הגורמים החשור
בים בגידול הצמח ,למד על שיטות הייבוש של
הצמח ,ושיטות עיבוד" .צמח זה בן החרצית,
כוחו הוא ביכולת המניעה של מיגרנות ,בלר
קיחה יומיומית .למדתי שבצמחי המרפא יש
הרבה מאד תכונות וסגולות שיכולות לעזור
לנו ובכך ניתן למנוע שימוש בתרופות.
"עולם צמחי המרפא ,הינו עולם של ידע
בעל מאות שנים .עולם שעבר את הסלקציה
והתנסות האדם ,ידע שעבר מדור לדור .כשר
מסתמכים על ניסיון רב שנים באוכלוסיות
שונות ,הצטברות הידע והניסיון ,נוצר מערך
שהוא גדול ורב מכל הניסיונות הקליניים הנר
ערכים היום".
לאחר גידול בן החרצית פרץ הגדיל את
הגידול ופנה לגידול הקיפודונית (צמח המר
חזק את מערכת החיסון) ,ופסיפלורה רפואית.
אלו היו שנותיו הראשונות כחקלאי בעל משק
בציפורי.
נכון להיום במשק גן ,ישנם כמאתיים סוגים
של צמחי מרפא אורגניים .מכאן אנו מתמר
קדים במרכז עלעלים ,החזון ומימושו  .לפני
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על עלים – מרכז לצמחי מרפא

עולם צמחי המרפא ,הינו
עולם של ידע בעל מאות
שנים .עולם שעבר את
הסלקציה והתנסות האדם,
ידע שעבר מדור לדור.
כשמסתמכים על ניסיון רב
שנים באוכלוסיות שונות,
הצטברות הידע והניסיון,
נוצר מערך שהוא גדול ורב
מכל הניסיונות הקליניים
הנערכים היום

שנים ,ד"ר מינה פארן (ביולוגית מירושלים
שעסקה בהוראה בבית הספר לרוקחות ולימדה
על צמחי המרפא) פנתה אל פרץ וביקשה ממנו
שיעזור לה להקים עמותה ישראלית לצמחי
מרפא.
בשנת  2003פרץ ,מינה עם עוד קבוצת
אנשים מקימים עמותה בשם "עילם" .מינה
היא נשיאת העמותה ופרץ הוא היושב ראש.
הרעיון היה ,ריכוז כל הפעילויות הנוגעות
לתחום זה :ריכוז ידע והפצתו ,הדרכות ,פעיר
לויות חווייתיות ,סיורים ,סיורים בטבע והשר
תלמויות.
מכאן הדרך לבניית מרכז עלעלים ,כשהר
רעיון הוא ריכוז ויצירת סופרמרקט המאגד
בתוכו את כל צמחי המרפא בארץ ויבוא של
צמחי מרפא להם יש ביקוש במדינה .מרכז
עלעלים נבנה בבית ערבי ששופץ לצורך הער
ניין .בית שהיה במשקו של פרץ עם הקנייה
של משק זה בציפורי .הכיוון של המרכז הוא
יצרני .יש במרכז זה צמחי מרפא באריזות
שונות ,חומרי גלם לתעשיית תוספי התזונה
והקוסמטיקה .מרכז זה עוסק בעיקר בחומרים,
חלקם בגידול עצמי וחלקם ביבוא .כמות קטנה
נקנית ממגדלים אחרים.

ומי קונה ?
"בתי מרקחת ,מטפלים ,סוחרים ,רוקחים,
ואף מתעשיית התרופות".
את המרכז הזה מנהלים פרץ ורוני אשתו.
יש למרכז זה מספר זרועות פעילות .מכיוון
שאת רב הגידולים הם מגדלים ,יש בכך מן
החלוציות ,האלמנט של הראשוניות קיים ומר
תקיים.
"החלק המעניין שמלהיב אותי לכל אורך
הדרך הוא הראשוניות .הן בגידולים שהייתי
הראשון שגידל והן בצמחי מרפא שמייבאים
אותם אנו הראשונים שמייבאים .תחום זה בו

אני עוסק ,חייב אותי ללמוד ,להבין להעז
והמימוש נותן לי סיפוק מאד גדול ,הנאה ושר
מחה.
"הכורכום הוא דוגמא מצוינת לכך .הייתי
הראשון שגידל אותו כגידול אורגני .בכורכום
לדוגמא יש מספר צורות בהם הוא נמכר .הוא
נמכר כשורש טרי ,כשורש יבש ,טחינה של
השורש ותמצית נוזלית .כל זה אנו עושים כאן
במרכז עלעלים.
"בעולם יש למעלה מ 30,000-מינים של
צמחי מרפא ,כולל פטריות אצות וכו' .בישר
ראל סך כל המינים שגדלים בטבע בסביבות
כ .3,500-בהשוואה לסך כל המינים ,אנו ק�טנים .ביחסיות של גודל המדינה ,זה הרבה מאד".

ומה השאיפה שלך ?
"יצירת מרכז כזה שיהיה צומת מרכזית לכל
עולם צמחי המרפא .כל אדם המחפש מוצר
כלשהו מתחום זה ,שאנו נהיה הכתובת בער
בורו.
"אנו יוצאים לשטחי הגידול ,יש גידולים
הגדלים בחממות ,יש בשטחים פתוחים .כדי
לשמר את העניין האורגני ,יש להפריד את
השטחים כדי שיהיו מבודדים משטחים אחרים
אותם מרססים .לכן ,פרץ שתל שיחים ועצים
המשמשים חייץ בין שטחי הריסוס לשטחים
האורגניים .כיון שהגידול אורגני ,כל מאתיים
סוגי הגידול ,מפוזרים בהרבה מקומות .בכך
הוא יצר תערובת של מינים המונעים התפר
שטות של מחלות .המיקס של הגידולים שומר
על הבריאות העצמית של הגידולים".
אני נחשפת לגידול המקצועי ,לידע שהוא
מעבר לידע חקלאי ,פרץ חשף אותי לידע הנר
קרא תורת החותמות .ידע עתיק המדבר על
מבנה העלים או הצמח ,הראה לי כדוגמא את
העלים של צמח הגינקו הדו-עונתי ,ומראה לי
את הסמליות של העלים.

תארים שניים
ראשונים מסוגם!

אחוה מציגה תכניות לתואר שני ייחודיות וראשונות מסוגן
חדש!

 M.A.בפסיכולוגיה קלינית
רגישת

תרבות*

חדש!

 M.A.בתרבות עם ישראל

 M.Ed.במינהל מערכות חינוך
עם תזה ובלי תזה

 M.Ed.בחינוך מתמטי לבי"ס יסודי

 M.Ed.בחינוך מיוחד

תעודה בהערכה וטיפול בלקויות למידה

 M.Teachמוסמך בהוראה
(מדעים ,היסטוריה ,לשון וספרות)

מפגש היכרות | רביעי 19:00 - 15:00 | 17.7.19
 - 15:00שיח על טיפול בלקויות למידה  -ד"ר ארז מילר
 - 16:00סטודנטים מספרים על קורס פינלנד  -מסע מרתק ופורץ גבולות.
 - 17:00עבודת הפסיכולוג בשדה  -פרופ' יוני גז ,ראש התכנית לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות
מפגשים אישיים עם ראשי תכניות ,פסיכולוגים ומחנכים מהסגל האקדמי במהלך מפגש ההיכרות.
חה תחנת רכבת בקרבת המ
כללה
פת
נ

חדש!

קרית מלאכי יואב

ל
כללה
רשו
תכם ,קווי אוטובוס למ

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום

למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il
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בקטנה

עמוס דה וינטר

ירח מלא בעמק המעיינות

ב

החופש הגדול החל ובעמק
המעיינות ממשיכים את
המסורת בפעם הרביעית :תחת
הכותרת 'ליל ירח מלא בעמק
המעיינות' יתקיים ברחבי העמק
ביום חמיש י  - 18.7לילה שכ�ו
לו פעילויות ליליות .במסגרת
הלילה המיוחד שמארגנת המועצה
ייפתחו אתרי התיירות במועצה
את שעריהם ,בשעות לא רגילות,
ויקיימו שלל אירועים עם פעיו
לויות מיוחדות למשפחות ,רובם
במחירים סמליים (15־ 20ש"ח).
במהלך הערב ועד השעות הקטנות
יתקיימו בנוסף אירועי תרבות,
סיורים וחוויות רבות נוספות.
במסגרת ליל הירח המלא ייצאו
סיורים מודרכים ברכבים חשמליים
בפארק המעיינות וסיור זריחה.
סיור ופעילות באתר 'חומה ומגדל'
בגן השלושה .באתר 'נהריים בגשר'
יתקיימו סיורי עששיות לגשרי
הירדן והחאן הממלוכי וסדנת
אפיית פוקאצ'ות;ב במרכז סיור ג�ל
בוע מעיינות יקיימו סיור עששיות
משפחתי בנחל אבוקה ופעילות
פלמ"ח באזור תל צמד ועין צמד.
באתר "החוויה האתיופית" יביאו
את תרבותה הייחודית של יהדות
אתיופיה וסיפורה המרגש של חווה
אלמו על עלייתה לישראל .עוד
במפגש :טקס קפה ולימוד ריקוד
אתיופי .במרכז הצפרות 'מקור
החסידה ' בכפר רופין :סיור בע�ק
בות בעלי החיים בעמק המעיינות,
ברכבים פרטיים ,למשפחות עם
ילדים מגיל  5ומעלה.
במרכז הספורט הולצר בניר דוד:
שחייה לילית ופעילות למשפחה
בבריכה המקורה ,בחוויית הכפר
הכורדי בירדנה ,מצגת וסרטון,
סיור ותצפית על הירדן .ב'ביו־תור'
בשדה אליהו יקיימו שני סיורים

בין השדות והמטעים ,מתאים
לעגלות .בפארק החיות האוסטרלי
'גן גורו' יתקיימו סיורים מודרכים.
אירועי תרבות מיוחדים לקהל
הרחב' :אפטרשוק' ערב של
מוזיקה־אוכל־חברים עם פורום
צעירים עמק המעיינות ומרכז
צעירים בית שאן ,במתחם השוק
בצים סנטר (בהרשמה מראש);
ערב "שיר ישראלי" בהובלת הרכב
"פרשת דרכים" ואורחים מקומיים,
כניסה חופשית ,ב'אוכלים ברון',
מושב רחוב; מעגלי ריקוד וריקודי
עם כורדיים בירדנה .עוד יתקיימו
פעילויות רבות נוספות.
יורם קרין ,ראש המועצה ,אומר:
"לילות הקיץ הם הזמן הטוב
ביותר לגלות את קסמו של העמק:
הטבע ,בעלי החיים ,המעיינות,
שבילי האופניים ואתרי התיירות.
בליל הירח פותחים אתרי התיירות
את שעריהם עם רדת ערב ומציעים
למבקרים פעילויות ייחודיות לכל
המשפחה ,כאלה המתרחשות רק
בלילה :אטרקטיביות ,קסומות
ומסתוריות משהו".
לפרטים נוספים :אתר המועצה
עמק המעיינות.

הכח הנשי
החדש

ב

מועצה אזורית חוף הכרמל
גייסה לאחרונה לשורוו
תיה שש נשים למשרות מפתח
שהצטרפו לצוות המנהלים המוביל
במועצה .שש מנהלות חדשות במו
שרות מפתח יאיישו מספר משרות
מפתח שביניהם :ד"ר גבי אסם,
מנהלת אגף החינוך ,ורד יהלום,
מנהלת מחלקת יישובים ,ירדן

חתונת הגננת

ב

צוות וילד י גן שדות ,ממושב שדה צבי ש�ב
מועצה האזורית מרחבים ,ערכו חתונה לגננת
שלהם ,עדן ,שצפויה להתחתן עם נתי באוגוסט.
עדן עמדה עם בן זוגה מתחת לחופה ,כשילדי הגן
מלווים אותה.
עדן אדי עבדה במהלך השנה כגננת ב"גן שדות"
והחליפה את הגננת עינת הלבני ,שבשנת שבתון.
את האירוע המרגש ארגנו עינת ,מאיה דוד הסייעת,
מיטל אפלולו הגננת המשלימה ,הסייעות אתי וא�ס
נת ,וכמובן הילדים ,שהתרגשו במהלך ההכנות.
"החתונה" נערכה לפי כל הכללים ,עם חופה ,כיבוד
וברכות .ילדי הגן הובילו את הכלה אל החופה ויחד

עם הצוות החינוכי ישבו והשתתפו בחגיגה" .לא
יכולתי לבקש חתונה מושלמת מזו ",אמרה הכלה.
"הילדים התרגשו מאוד ,הם עבדו כל כך כל כך יפה
בהכנות לקראת החתונה .זה היום המאושר בחיי".
הכל התחיל מילדי הגן שמרגישים כל כך חלק מחיי
הצוות וראו עצמם חלק בלתי נפרד מחתונת הגננת.
הצוות החליט שאם הם לא יכולים להגיע לחתונה,
החתונה תגיע אליהם.
ההכנות החלו לפני חצי שנה ,בעיצוב החופה ,אפיית
ועיצוב העוגה ,הכיבוד ,טעמים ,ברכות וכו' .ההורים
גם לקחו חלק פעיל בהכנות .ראש המועצה ,שי
חג'ג' ,שלח את ברכתו.

החתונה שלפני החתונה  -ילדי גן שדות עם החתן והכלה

קינן ,יועצת ראש המועצה לקידום
מעמד האישה ,תמר קציר ,מנהלת
מרכז צעירים ,עירית עבו־פלדמן,
מנכל״ית מיר״ב וד"ר דנה צחר
רובין ,מנהלת האגף לשירותים
חברתיים.
בתוך כך איחל אסיף איזק ,ראש
המועצה ,למנהלות שהצטרפו
הצלחה רבה בתפקידם החדש.
חוף הכרמל מובילה במרחב בגיוס
ואיוש משרות נשים ,ביניהם:
יועמ"ש של המועצה ,מנהלת היכל
התרבות מוזה ,מנהלת מחלקת
גביה ,אדריכלית המועצה ,מנהלת
רישוי עסקים ,מנהלת יחידה סביו

בתית ,סגנית מנהלת אגף חינוך,
מנהלת תכנון טווח ארוך ,מנהלת
ביטחון קהילתי ,מנהלת מרכז

מעברים ,מנהלת מחלקת ספורט,
מנהלת מחלקת תרבות ,מנהלת
ספרייה ועוד.

ד״ר גבי אסם ,ורד יהלום ,ירדן קינן ,תמר קציר ,עירית עבו־פלדמן וד״ר דנה צחר רובין

קיץ של אליפות

ב
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קיץ של אליפותב במועדון ג�ל
בוע/מעיינות :דאבל למושב
השיתופי מולדת ,שקבוצותיו זכו
באליפות טורניר לני ר  2019ובאל�י
פות טורניר האביב  .2019 -במועדון
הכדורסל גלבוע/מעיינות מציגים
קיץ של הישגים ספורטיביים במפו
עלי הכדורסל המסורתיים ,ובראשם
טורניר הכדורסל ע"ש סגן דביר
לניר ז"ל ,ממולדת שנהרג באסון
המסוקים .לעיני כ־ 650צופים בגן
נר ,נפגשו קבוצות מולדת ושדה

אליהו שבסופו גברו החבורה של
יואב ואלמוג כהן (מולדת) ,על שדה
אליהו בתוצאה.62:68 :
לירן וינקור ,מנכ"ל גלבוע/
מעיינות" :להוריד את הכובע
בפני שדה אליהו שעשתה טורניר
מדהים .על מולדת כבר נגמרו לנו
המילים .זו אליפות רביעית שלהם
ברציפות ,ושביעית בסה"כ ,כאשר
הם רושמים הישג נוסף ולא מפסיו
דים משחק בטורניר ב־ 4שנים
האחרונות!"

טרם המשחק נערך טקס במהלכו
הוקרן סרטון לכבוד הטורניר.
לאחר מכן נשא דברים עובד נור,
ראש המועצה ,ואסתי לניר אמו
של דביר לניר ז"ל .בתואר הקהל
המצטיין זכתה גם מולדת ,ובתואר
השחקן המצטיין של הטורניר זכה
איתן מטוס משדה אליהו ,ואליו
את תואר ־הו MVPשל גמר הטו�ר
ניר ,קטף אלון גל ממולדת .הרבו
לקלוע למולדת במשחק הגמר:
אלון גל  ,23הראל יוחנן  ,17נבו
פלד ,יואב בר  9כ"א .הרבו לקלוע
לשדה אליהו :איתן מטוס ,22

הלליה טרופר  ,17תמיר לוין .10
על אליפות ליגת האביב התמודדה
מולדת נגד כפר יחזקאל ,וגברה
עליה בתוצא ה  .55:54בליגת הא�פ
רוחים בגלבוע ,בגמר הצפוני גברה
כפר יחזקאל על מולדת (.)41:38
בגמר הדרומי גברה עין חרוד
מאוחד על מולדת (.)36:30
לראשונה ,קבוצת הצרכים
המיוחדים של המועדון עשתה
היסטוריה והשתתפה בטורניר
ספיישל אולימפיקס ,בחולון
 הקבוצה היחידה המשלבתשחקנים בעלי תסמונת דאון.

ארבעה גני משחקים

ב

קרן קיימת לישראל אישרה
הקמת גני משחקים בארבעה
יישובים בעמק יזרעאל ,במסגרת
קול־קורא לגני קק"ל שהגישה המוו
עצה .היישובים בהם יוקמו גני המו
שחקים הם :אלון הגליל ,שדה יעקב,
אלוני אבא ויפעת .מנהלי הקהילה
ביישובים ברכו על השדרוג ,הודו
למועצה האזורית ולאגף ההנדסה.
דובי ויינגרטן ,מנהל אגף ההנדסה:
"מדובר בגני משחקים ציבוריים
בהשקעה כוללת של ₪ 350,000

בכל אחד מהיישובים ובימים אלו
אנו בתהליך להשלמת התכנון
בתאום עם הישובים".
ראש המועצה האזורית עמק יזרו
עאל  ,אייל בצר" :גני משחקים ח�ד
שים הם סמל לצמיחה והתחדשות
ביישובים ,המועצה תמשיך לתמוך
ולספק מענים לצמיחה הדמוגרפית
ממנה נהנה כל העמק ומחייבים
אותנו להמשיך ולהיערך אסטרטגית
במוסדות חינוך ומתקנים בכל רחבי
העמק".

מסע סיום

ב

כמדי שנה יצאו השבוע תלמידי כתות ו' בבית הספר יסודי
נהלל למסע סיום בית הספר .מסע המסיים את תהליך קבלתם
ל"קהילת בוגרי יסודי נהלל" .המסע התמקד בתפקידו של הפרט
בחברה ובנתינה לחברה הישראלית והיזרעאלית.
תחילתו של המסע בפרידה מילדי כתות א' אותם חנכו כתות ו'
השנה וסיומו בכניסה בשערי חטיבת הביניים ,בליווי תלמידי כתות ז'
בוגרי בית הספר.
בטקס מרגש ,בוגרי בית הספר הוותיקים צרפו אליהם ,אל "קהילת
בוגרי יסודי נהלל" את תלמידי כתות ו' – בוגרי בית הספר הטריים.

לקחו דאבל  -הקבוצה המנצחת ממולדת

עסק קטן בערבה

ב

אוהד אסא ויהל דובר ,בני  17ממושב עין יהב,
החליטו ליזום עסק לחופשת הקיץ .הם בדקו
ומצאו כי קיים ביקוש בערבה לבילוי באטרקציות מים,
והחליטו להשקיע במתנפחים ומים וסברו כי החלום
שלהם יכול להתגשם.
הם גייסו את כספם האישי ,קיבלו סיוע מההורים
(אותו הבטיחו להחזיר) והחלו לחפש ברחבי הארץ
מתנפחי מים שיתאימו לפעילות רטובה .לאחר מסע
חיפוש מעמיק ,בו הקדישו יום שלם בנסיעה לקריות
עם עגלה ,הובילו בסיוע ההורים ,את המתנפחים
בחזרה לעין יהב והתחילו להקים את "ג'אמפ ערבה"
עסק קייצי של מתנפחי מים בערבה.
השבוע התקיים האירוע הראשון לילדי הערבה שכלל
מגלשות לתוך בריכה ,מתנפחים גבוהים וטירה
עבור הילדים קטנים .כן הוסיפו מכונת ברד ומכונת
גלידה לשדרוג החוויה .השניים מתכננים להתרחב
ולהפיק אירועים וימי הולדת שיתאימו לילדי הערו
בה בגילאי 4־ 13וכן ,להגיע לחדרי אירוח תיירותיים

אוהד אסא ויהל דובר (צילום :ג'אמפ ערבה)
ולהעניק לתיירנים בילוי לטובת המבקרים בערבה
בתקופת הקיץ.
אוהד ויהל מספרים כי ההורים תומכים ומרוצים מן
היוזמה .גאים בילדיהם ,על ההצלחה להגיע לעצמאות
בגיל יחסית מוקדם עם תמיכה כלכלית מינימלית.

תודה לאיציק בר

ב

השבוע ארחה הערבה התיכונה סיור פרידה
ממנהל מרחב דרום בחטיבה להתיישבות ,איציק
בר .בר ניהל את המרחב למעלה מחמש שנים ושותף
לפיתוח הערבה למעלה מעשרים שנה.
הסיור ברחבי הערבה התיכונה ,כלל ביקור בפרויקטים
בהם תמכה החטיבה במרוצת השנים ,כגון :המרו
פאה האזורית ,מרכז החילוץ וההצלה החדש ,מתחם
בריכת השחייה האזורית ועוד .כמו כן ,התמיכה של
החטיבה בערבה באה לידי ביטוי בפיתוח תשתיות,
תקציבי קליטה למתיישבים חדשים ,ותמיכה בעמותת
בין השיטין אשר ייסדה מכינות באזור ומנגישה את
הערבה לנוער ולקהל הרחב.
בסיור השתתפו ראש המועצה האזורית הערבה התיו

כונה ,ד"ר אייל בלום ,מנכ״לית החברה לפיתוח ,נעמי
בקר ,מזכירי היישובים ,נציגי עמותת "בין השיטין"
ומנהל מכינת 'עין יהב'.
ראש המועצה ,אייל בלום ,אמר" :למרחב דרום של
החטיבה להתיישבות ,זכויות רבות בפיתוח הערבה
התיכונה ,החל מרמת הדאגה לקליטת התושבים ,ועד
לפרויקטים גדולים וייחודיים שמשרתים את הקהל
הרחב .אני מודה לצוות החטיבה ובפרט לאיציק בר,
על הליווי ,העשייה והמחויבות העמוקה לערבה התיו
כונה והדרום ככלל ,מתוך ראייה ציונית ודאגה רבה
להתיישבות .בהזדמנות זו ,אני רוצה לאחל הצלחה
רבה למחליפו בתפקיד ,יהודה אבני .אני בטוח שנזכה
להמשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח".

תלמידי בית הספר היסודי נהלל במסע
סיור פרידה מאיציק בר (צילום :מיכל זיו)
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על הקרקע
גד שטילמן

 10%שהם 100%
הפתרון למשבר הדיור

המלצתי לממשלה :חוכר חקלאי יקבל ,בנוסף לשווי המחוברים אותם השקיע מכיסו (כגון :עצי פרי ,חממות,
מערכות השקיה וכד') ,גם  10%משווי הקרקע לאחר שינויי יעודה  #מהלך כזה יהיה מבוקר ,יצמצם את הפגיעה
חסרת התוחלת בשטחים חקלאיים ,ויעשה תוך הידברות עם החקלאים
בקיץ  2011גדשו
עשרות אלפי צעיר
רים את רחובות
הערים במחאה על
הנדל"ן.
מצוקת
שמונה שנים אחרי
ונדמה שמצבם של הצעירים רק
הורע .הממשלה לא מצליחה לעמוד
ביעדי הבניה והמחירים רק עלו מאז.
מקורו של משבר הנדל"ן בעובדה
שרוב הקרקע הזמינה לבניה מוחזר
קת בהסכמי שכירות וחכירה בידי
המושבים והקיבוצים ,אלא שבשר
נ ת  2001ביטל בית המשפט ה�ג
בוה לצדק את החלטה  727שנתנה
תמריץ למושבים והקיבוצים בעת
שינויי יעוד הקרקע מיעוד "חקלאי"
ליעוד"  "מגורים" .כל עוד ניתן ה�ת
מריץ ,המושבים והקיבוצים לא רק
שלא התנגדו לשינויי היעוד ,אלא
ייזמו בעצמם תכניות לשינויי יעוד
לבניה רוויה.
כזכור ,התמריץ על פי החלטה
 727היה  27%משווי הקרקע לאחר
שינויי יעודה ,או ש 27%-מהקרקע
לאחר שינויי יעודה שנותרה בידי
המושב/קיבוץ .בג"צ קבע ,כי ההטר
בה האמורה גבוהה ובלתי סבירה
ועל כן ביטל את ההחלטה.
במצב האמור יכלה המדינה לקר
בוע החלטה המקנה אחוז נמוך יותר
למושבים ולקיבוצים ,למשל17% :
או אפילו  .10%ניתן להניח כי פיצוי
בערך נמוך ש ל  10%משווי הק�ר
קע לאחר שינויי יעודה היה עובר
את מבחן בג"צ ,שכן פיצויי שכזה
"סביר" ומביא לידי ביטוי את העור
בדה שהקיבוצים ,המושבים ,בעלי
הנחלות והחוכרים הפרטיים ,מחזיר
קים בקרקע לפרנסתם והם השביר
חו אותה ושמרו עליה קרוב למאה
שנות התיישבות .פיצויי בשיעור
של  10%בגין אובדן פרנסה ואובדן
השקעה והשבחה הינו פיצויי ראוי,
נוכח השבת הקרקע לרשות מקרקר
עי ישראל (רמ"י) ושיווקה בסכומיי
עתק לקבלנים ויזמים.
אלא שרמ"י בחרה "לתרגם" את
החלטת בג"צ הידועה כ"פרשת
הקשת המזרחי"ת" בקיצוניות הפ�ו
כה .היא קבעה ,כי בגין אובדן מלוא
הזכויות בקרקע יקבלו החוכרים
החקלאיים סכום סמלי ,בסך של
עשרות אלפי שקלים בלבד ,המהווה
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סכומי הפיצויים המשולמים בגין שינויי יעוד ,נמוכים באופן קיצוני מאלה המשולמים בעת הפקעה לצרכי כבישים

"על מנת להשביע את רצון המתנגדים,
אפשר שהחוק יהיה בגדר 'הוראת שעה'
שתסתיים בתוך  5שנים .אני מאמין
שבתקופה זו תצליח המדינה לשווק
מאות אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש
ובכך תשיג את כל המטרות"
בד"כ "פרומילים" בודדים מהסכום
בו משווקת הקרקע על ידי המדינה
לקבלנים וליזמים.
זאת ועוד ,רשויות המס רואות
בתשלום הפיצוי כ"תמורה" המשור
למת ב"מכר מרצון" ומחייבות את
החקלאי הנפגע במס שבח .יש לדעת
 סכומי הפיצויים המשולמים בגיןשינויי יעוד ,נמוכים באופן קיצור
ני מאלה המשולמים בעת הפקעה
לצרכי כבישים (כגון הפיצוי שניתן
בעת ההפקעות לכבי ש  .)6לדע�ת

נו המציאות האמורה אינה עומדת
במושכלות יסוד של מדינה דמוקר
רטית ,אשר אמורה לכבד את קניין
הפרט ופרנסתו.
יש לזכור כי החקלאים הכשירו
את הקרקע על חשבונם ,שמרו עליה
כמעט  100שנים ועל כן ,לא ניתן
לומר שלא מגיע להם "משהו" עת
המדינה לוקחת להם את הקרקע
למטרה שאינה חקלאית.
במציאות הנכפת היום על המור
שבים והקיבוצים הם מתנגדים לכל

יזמות המשנה  -את יעוד קרקעות
משבצת האגודה מיעוד חקלאי -
והם נלחמים בחירוף נפש בותמ"ל
ובכל רשות תכנונית אחרת הגוזלת
מהם את הקרקע כנגד הפיצוי הכסר
פי הנמוך.
המאבק הצודק של המושבים
והקיבוצים כנגד השבת הקרר
קע הינו גורם מעכב המכביד על
משבר הדיור וחבל שכך ,שכן רוב
השטחים צמודי הדופן לערים הינם
שטחים חקלאיים ,המהווים חלק
מ"משבצות" של מושבים וקיבוצים
– שטחים שיכלו לתת מענה אדיר
לביקושים.

פיצוי לחקלאי
המלצתי לממשלה הבאה לחור
קק חוק ,הדומה במהותו ל"חוק
כביש חוצה ישראל" ,הקובע את
שיעור הפיצוי למטרת פתרון
משבר הדיור ,לפיו מושב  /קיר
בוץ  /חוכר חקלאי יקבל ,בנוסף
לשווי המחוברים אותם השקיע
מכיסו (כגון :עצי פרי ,חממות,

מערכות השקיה וכד') ,גם 10%
משווי הקרקע לאחר שינויי יעודה.
מהלך כזה יהיה מבוקר ,יצמצם את
הפגיעה חסרת התוחלת בשטחים
חקלאיים ,ויעשה תוך הידברות עם
החקלאים.
על מנת להשביע את רצון המר
תנגדים ,אפשר שהחוק יהיה בגדר
"הוראת שעה" שתסתיים בתוך
 5שנים .אני מאמין שבתקופה זו
תצליח המדינה לשווק מאות אלפי
יחידות דיור באזורי הביקוש ובכך
תשיג את כל המטרות :מתן מענה
למחסור בקרקעות באזורי הביקוש,
הורדת מחירי הדירות עקב הגדלה
משמעותית של ההיצע ,פיצוי הוגן
לחקלאים שיאפשר להם לאתר מקור
רות פרנסה חלופיים ובעיקר שמירה
מבוקרת על השטחים הפתוחים מפני
פגיעה לא מידתית הרת גורל שער
לולה להיות "בכיה לדורות".
* הכותב הינו בעל משרד העוסק
בדיני אגודות שיתופיות ובתביו
עות נגד רמ"י
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גן השלושה

הגן שנחנך ב 14-במאי  ,1959במעמד
נשיא המדינה ,יצחק בן צבי ,כיכב
באחרונה בסרטוני אירוויזיון 2019
ב 14-במאי  ,1959יממה
לאחר יום העצמאות ה11-
למדינת ישראל ,נחנך גן השלושה
(הסחנה) במעמד נשיא המדינה יצחק
בן צבי ובמעמד בני משפחותיהם
של השלושה שעל שמם נקרא הגן:
חיים שטורמן ,אהרון אטקין ,וד"ר
דוד מוסינזון ,אשר נרצחו בדרך
לטירת צבי בספטמבר  .1938בטקס
לקחו חלק כאלף משתתפים וביניהם
נציגות ממשרד ראש הממשלה,
משלחות מיישובי האזור ,נציגי כל
הרשויות המקומיות במחוז הצפון,
אישים רבים ,תיירים ועוד אחרים.
בימים אלה מלאו  60שנים לאירוע
החגיגי ,וגן השלושה שהיה מעיין
קטן וסביבו שממה ,הפך להיות
אחד הגנים הלאומיים הכי פעילים
במדינת ישראל במהלך כל השנה,
ואמש אף כיכב בסרטוני האירוויזיון.
יורם קרין ,ראש המועצה האזורית
עמק המעיינות ,אומר" :גן השלושה
הוא אתר התיירות הוותיק והמוביל
בעמק .וכמו בהתיישבות בעמק ,כך
ניכרה רוח חלוצי העמק גם בפיתוח
הגן ובראייה למרחוק .בתמונות הגן
מימיו הראשונים אפשר לראות את
הבראשית ,את האזור החשוף ,ואת
האדמה  -והיום ,הגן פורח ומתפתח
והוא עוגן תיירותי אזורי חשוב,
סביבו מתפתחים אתרים נוספים .מדי
שנה מתבצעות בו פעולות לשימור
הקיים ,וחידוש אזורים נוספים
בתחומיו .תושבי האזור נהנים בימות
הקיץ החמים ממימיו וגם בחורף יש
לגן את קהל השחיינים אשר מגיעים
בשעות הבוקר המוקדמות ליהנות
מטמפרטורת המים המיוחדת .מדי
שנה מבקרים בגן מאות אלפי
מבקרים מהארץ ומהעולם ,והטיים
מגזין אף דירג אותו כאחד הגנים
היפים בעולם".

הגלבוע בעמק המעיינות .בתוכו
מצוי מעיין הנובע מבין הסלעים
ונמצא בתחתית בריכת מים טבעית
וגדולה .מי המעיין צלולים ,נעימים,
ולמשקיף עליהם מגדת הנחל נראים
בצבע טורקיז יפהפה .חום המים
קבוע 28 :מעלות ,ולכן נעים לשחות
בהם בכל ימות השנה ,גם בחורף.
את סביבת המים מקיפים משר
טחי דשא נרחבים ,צמחייה ארץ
ישראלית ועצים רבים המעניקים
צל .כל אחד יכול למצוא במקום
פינה שלווה ,להלך בשבילים בין
הדשאים והשיחים ,לנוח בצילו של
אחד העצים ,לערוך פיקניק באחד
משולחנות האבן הפזורים ברחבי הגן
וכמובן  -לשחות במי המעיין והנר
חל הצלולים וליהנות מג'קוזי טבעי
מתחת למפלים.
אולם דרכו של הגן הייתה כשל
דרכם של המתיישבים בעמק ,לא
קלה .למעשה ,עד תחילת שנות
ה 50-של המאה ה 20-הייתה ב�מקום רק בריכה טבעית ,שמימיה
נבעו מעין עמל (עין אלעסי) ,ירדו
דרך מפל ונוצלו להפעלת טחנות

גן השלושה (הסחנה) כיום
קמח עות'מאניות ,כדי להניע את
אבני הריחיים.
אחרי מלחמת השחרור נהרסו הטר
חנות וכעת אפשר למצוא את שריר
דיהן בשטח הגן .אחת מהן שוקמה.
סביבות הבריכה היו שוממות .הגן
הגדול ,המקיף אותה היום ,הוא תור
צאה של טיפול וטיפוח מסור במשך
שנים ,פרי יוזמתו של צבי בהיר,
חבר קיבוץ ניר דוד .בהיר ,בסיועם
של אדריכלי הנוף ליפה יהלום
ודן צרור ,לימים חתני פרס י�ש
ראל באדריכלות ,הפכו את הסחנה
לאתר נופש גדול ומטופח.
התכניות למרכז רחצה בעמק
בבריכת הסחנה הוצגו לראשונה
בנובמבר  1952וכללו שני חלקים:
נטיעת חורש במקום נפילתם של
השלושה (מרכז יישובי ביכורה)
שהמשכה בשדרה עד תל עמל,
ושיפור בריכת הסחנה ,הקפתה
בחורש והפיכתה למרכז שחייה
בעמק עם אפשרות להארכת
הבריכה לשיט .עם אישור התכניות
והשגת המשאבים הכספיים יצאה
התכנית לדרך .אגב ,ועדת השמות
הממשלתית דנה בשמות עבריים
לסחנה ,והוצעו הצעות לשמות
שונים ,ביניהם" :עין א סחנה",
"ואדי אל אסי"" ,עין אל אסי" .
כאמור ,גן השלושה נקרא לבסוף

מעיין נובע
גן השלושה נמצא למרגלות הרי
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תקיעת יתד ראשונה בגן השלושה (צילום :רענן גלילי)1956 ,

על שם חיים שטורמן (עין חרוד),
אהרון אטקין (קיבוץ גבע) ודר' דוד
מוסינזון ,איש תל אביב שעבד באר
זור כווטרינר ,שנרצחו בקרבת טירת
צבי בספטמבר .1938
באותו בוקר יצאה משלחת ישור
בים לסיור אדמות קק"ל ,לשם קביר
עת מקומו של ישוב חדש .במכונית
הקטנה שהיתה בראש השיירה ,בה
השתתפו אנשי משק המכירים את
בסביבה ואדמתה ומומחים בענייני
קרקע והתיישבות ,ישבו שטורמן,
אטקין ומוסינזון .במכונית נהג קצין
מחוז עפולה ,דר' אברהם ברגמן,
שהיה ממונה אז על ועדות שביתת
הנשק ,ולידו שומר בריטי.
ליד הכפר סמריה ,במרחק  6ק"מ
מבית שאן ,עלתה המכונית על מוקש
מוסתר והתרסקה .אטקין ומוסינזון
נהרגו במקום .חיים שטורמן הובא
לשדה נחום פצוע  -שם נפטר מפר
צעיו.

ממשיכים את
המורשת
חנוכת גן השלושה התקיימה
כאמור למחרת יום העצמאות,
במעמד נשיא המדינה דאז יצחק
בן צבי .משלחות מהישובים ,אישי
ציבור רבים ואורחים הגיעו
לטקס .בתכנית ,כפי שנכתב
בעלון ניר דוד ,במאי :1959
"בשעה  17:00יגיע הנשיא,
קרוב לוודאי שינוח כחצי
שעה אצלנו .משעה  17:30ועד
 ,18:30בטקס בגן השלושה
יוסר הלוט מעל יד הזיכרון,
ייערך סיור במקום ופגישת
הנשיא עם קהל המוזמנים.
בשעה  18:30ייצא לבית
שאן ,שם יתקבל ע"י תלמידי
בתי הספר .במועצה האזורית
תיערך לכבוד הנשיא ארוחת
ערב חגיגית בהשתתפות
מוזמנים ובשעה  21:00תיערך
באמפיתיאטרון הצגה חגיגית
של 'לה טראוויאטה' בביצוע
האופרה הישראלית".
בשנים שלאחר מכן מדווח

צבי בהיר לחברי הקיבוץ ,כי" :זרם
המבקרים בסחנה גדל והולך משנה
לשנה ומשבוע לשבוע .שמו של הגן
הולך לפניו בכל רחבי הארץ ,ואף
כל תייר מחו"ל כולל אותו בתכנית
סיוריו .נראה שאת המוניטין הטובים
שיצאו לגן ככל אתר ואתר ,יש לזקוף
על חשבון הניקיון המופתי ,הטיפוח
המתמיד ,הסדר הטוב השורר במקום
ורמת התחזוקה הנאותה ,שבהם
מצטיין גן השלושה .פינת חמד זו
שהיא עד היום יחידה במינה בארץ
כולה ,מושכת יותר ויותר מבקרים
מכל הגילים ,השכבות ,חלקי הארץ.
כדאי לציין ,כי אנשים שביקרו
פעם בסחנה ,מוסיפים לבוא שנית
ושלישית ,כך שיש כבר בתוך קהל
המבקרים חלק של 'מבקרי קבע',
שבילוי ה'ויקאנד' בסחנה הוא כבר
לחם חוקם".
יהודה כרמי ,מנהל גן השלושה,
אומר" :אנחנו ממשיכים את המורשת
שהנחילו לנו המייסדים והתפיסה של
מעיין טבעי ,נחל וסביבו בוסתן ,יחד
עם נוחות מרבית למטיילים ,מנחה
אותנו בכל תהליכי הפיתוח הבלתי
פוסק של הגן .את ליפא יהלום
ודן צור ,החליף אדריכל הנוף דר'
גיל הר גיל ,שמלווה אותנו בשנים
האחרונות .הגן הלאומי גן השלושה
(הסחנה) משלב בילוי של שחייה
ופיקניק ,עם בילוי ערכי המשלב
מורשת ,היסטוריה ,ארכיאולוגיה
ואקולוגיה .בתחומי הגן נמצא אתר
משוחזר של 'חומה ומגדל' המספר
את סיפור הגבורה של החלוצים עם
מיצג מרגש ,מוזיאון לארכיאולוגיה,
שבו מוצגים ייחודיים מהאזור
הקרוב והרחוק ,טחנת קמח עתיקה,
ששוקמה ושוחזרה ,בוסתן תנכ"י וגן
פעמוני ההתיישבות".
בשבוע שעבר 60 ,שנה לאחר
הקמתו ,כיכב גן השלושה ,בסרטוני
האירוויזיון על רקע השיר של
אזרביג'אן .הנחל ,הבריכות ,פינות
החמד ,והמים שהם בצבע טורקיז
מיוחד ,הפכו להיות תפאורה יוצאת
דופן בסרטון שהוקרן בכל העולם
לעיני כ 200-מיליון צופים.
* מידע ארכיון :יהודית אייל ,ארכיון
ניר דוד

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מהנדסים לעולם טוב יותר

העולם מצפה

למהנדסים עם חזון.

גם אנחנו!

יום פתוח להנדסה
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אדם ,מקום

איריס בראזני" .מאמינה באקטיביזם המגיע מלמטה"

כיצד התגלגלה איריס ברזאני ,ילידת רעננה למועצה האזורית רמת נגב והפכה למדריכת תיירות
עצמאית ,דמות חינוכית המלווה שני בתי ספר ברהט ורכזת התיירות של פתחת ניצנה  #בגוף ראשון
איריס ברזאני*

הקשר שלי עם רמת נגב החל
בתקופת הנעורים ,מוזר ככל
שזה יישמע .בגיל צעיר התאהבתי
במדבר .אני ילידת רעננה .למזלי
בכיתה ח' חברה יקרה משכה אותי
להצטרף לחוגי סיירות ,בזכותם קרו
שני דברים עיקריים :חיי החברתיים
ניצלו ,וחשוב לא פחות ,התאהבתי
במדבר .בכיתה ט' חברתי המושיעה
החליטה ללמוד בתיכון לחינוך סביר
בתי .זה היה חלום שלא העזתי לחלום
– מצבם הכלכלי של הוריי לא אפשר
זאת .אבל לא ויתרתי ,ובימי שישי,
לעיתים קרובות ,החל מכיתה י"א,
הייתי מגיעה עם תרמיל ליום לימור
דים בתיכון ,ומשם ממשיכה למדרר
שה .חייתי חיים כפולים ברעננה ובר
מדרשה .עם השנים ידעתי שאחזור.

להרגיש חלק
ואכן חזרתי יחד עם שבתאי ,בן
זוגי ,ובננו הבכור אל הנגב לפני
קרוב לשמונה שנים .בחרנו להתר
מקם במושב קדש ברנע .במקצועי
אני מורה ומורת דרך .עם הגעתנו
התחלתי ללמד היסטוריה ואזרחות
בתיכון "נופי הבשור" ,שבו לומדים
בשנים האחרונות נערים ונערות
מרמת הנגב .במילים אחרות ,חוויתי
את מה שחלק מהנוער שלנו חווה,
שלוש שעות נסיעה יומיות לבית
הספר וחזרה .ונודה על האמת ,מפר
ליא כמה אפשר להתרגל למציאות
מורכבת ,אבל בעצם למה? לאחר
ארבע שנים שבעתי נסיעות וצמצר
מתי משרה בנופי הבשור ,ובמקביל
הוצע לי להיות רכזת החינוך הפורר
מלי של יישובי פתחת ניצנה .בשר
בילי זו הייתה הזדמנות לשפר את
הסעות התלמידים .לצמצם מעברים
מאוטובוס ,למיניבוס ולמונית ,כפי
שקרה כמעט מדי יום בנסיעות חזור.
פעלתי לאפשר הסעות מיוחדות
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מטעם המועצה מחוץ לימי ושעות
הלימודים ,כדי לסייע לתלמידים
להיות ולהרגיש חלק ,למרות שרר
בים מהם מעולם לא הרגישו בנופי
הבשור "בבית" .וחשוב לא פחות,
מטרתי הייתה להצטרף לאותם רבים
שקראו במשך שנים להקים תיכון
אזורי במועצה.

מיזם מפתה
השלב הבא היה לממש כמיהה
ישנה שלי למרחב .גיליתי שלגור
במדבר לא מחייב שארגיש את המר
דבר ,לא אני ולא ילדיי .במשך חודר
שים אדם יכול לחיות במרחב מבלי
לצאת אל המרחבים ,מנותק מהמדר
בר המופלא הזה .תכלס ,הגעתי לזה
הודותל  לאוקסנה צמח ושירה סל�פ
טר היקרות מפז שמשכו אותי למיזם
נשים מפתה .מפתה ,כיוון שהוא היה
מופלא :אני הדרכתי את הקבוצות,
בסדנה לאומנות של שירה הפיקו
נייר מצמח המתנן ,ואצל אוקסנה
במפעל"  "קסם המדבר" צללו לפע�י
לות בסגנון מאסטר שף שהתבססה
על תוצרת חקלאית מקומית .קראנו
לזה "יוצרים טעמים ונופים" .והכי
חשוב – היה לנו ממש כיף יחד .המיר
זם היה מוצלח מאוד ,אך לא הביא
את ההמונים ,ולאיטו דעך .ואנחנו
בטוב.

האבודה" נולד במתכונתו הנוכחית
בפסח שעבר .בנצי משיזף פתח לי
עולם של תיאטרון ,ושירה עזרה
להדקו טוב טוב .הסיור התפתח
והתבסס ,וכיום הגיע למקום שנכון
לי בו .מורגשת המשמעות .הלוא
שבטה הם השכנים שלנו ,יש כל כך
הרבה מה ללמוד מהחיים שהתקיימו
במקום ומהרלוונטיות לימינו .לכן
רק הגיוני להנגיש את שבטה למוח
וללב באופן קצת אחר .עכשיו כשאר
ני חושבת על זה,
הסיור פתח לי פתח לחשוף את
המטיילים לעולם חדש שנכנסתי
אליו השנה ,עולם שמרגש אותי
מאוד .התחלתי ללוות השנה שני
בתי ספר בדואים ברהט ,ליווי מנהר
לים וחדרי מורים מטעם "המכון
הדמוקרטי" .זה יותר ממרתק .זו
הזדמנות אדירה ונדירה לשתף את
הציבור בחוויית המפגש עם האוכר

לוסייה הבדואית ,עבר והווה .הכל
מתחבר בסיור.

מימוש הדמוקרטיה
במשך שנים הייתי מורה לאזרר
חות והיסטוריה .לימדתי על השלר
טון אבל אף פעם לא ממש פגשתי
אותו .פה ,ברמת נגב ,זה אחרת .חלק
בלתי נפרד מרוח היזמות והשייכות
שלי למרחב נוגעת לקשר שנוצר
עם השלטון המקומי .השלטון המר
קומי הוא אנחנו .מרבית האנשים
המאיישים אותו ,ובמיוחד בעמדות
המפתח ,מאמינים ופועלים לקידום
המרחב ,לטובת הציבור והמועצה
כולה ,כל אחד בדרכו/ה .זו זכות
אדירה ונדירה שלפעמים אנו קצת
שוכחים אותה ומקבלים אותה כמור
בנת מאליה .זכות שאנו לא פעם
מוכנים לצעוק ולשרוף קשרים בשל

לגלות את השפע
ומה היום? ובכן אני גם וגם וגם.
בנוסף להדרכה ולליווי הפדגוגי,
התמניתי לאחרונה לרכז את תיירות
פתחת ניצנה .התגלגל לידי להר
פיק את "פסטיבל משקים פתוחים"
בחול המועד פסח .מעין פסטיבל
חקלאי תיירותי ,שנושא את שמו
של שמוליק ריפמן ז"ל .היה מעולה!
איך לא? אנשים נהדרים ,שפע אטר
רקציות ,סיורים חקלאיים ,מלאכות
קדומות ועוד .מטרת האירוע היא
לעודד תיירות במרחב פתחת ניצנה
כעוגן כלכלי עבור תושביה .בסוכות
הקרוב אנו שואפים לקיים שוב את
הפסטיבל .ברצוני להזמינכם להגיע
ולגלות את השפע שיש למרחב להר
ציע.

הדרך הנכונה

העיר האבודה
לפני שנתיים בערך החל להתגבש
לו חלום .לומר את האמת ,לקח לי
הרבה מאוד זמן לדייק את החלום
הזה" .שבטה!" יצא לי מהפה בשיחה
הראשונה שלי עם גלית ,המטפלת
המופלאה במרכז למשפחה שבמור
עצה ,אחרי שהחלטתי שאני זקוקה
קצת לתמיכה" .שבטה עושה לי
טוב ",עניתי לשאלה שנשאלתי .כך
החלו הדברים להתגלגל.
הסיור התיאטרלי "סודות העיר

חוסר הסכמה עקרוני עם שכנינו
שלוקחים תפקיד ציבורי .מבחינתי
להיות במקום בו קיימת תקשורת
עם הרשות השלטונית זה מימוש
הדמוקרטיה.

ברזאני בשבטה" .יש כל כך הרבה מה ללמוד מהחיים שהתקיימו במקום
ומהרלוונטיות לימינו"

אני במחשבות על שנה הבאה.
בשנתיים האחרונות הייתי שותר
פה בוועדת ההיגוי לתיכון האזורי,
מתוך שאיפה שבית הספר יהיה מהר
מקדמים שיש (יקדמו את ילדינו).
על רהט ועבודה עם הציבור הבדואי
אני לא מוותרת ,כמו גם על קידום
התיירות במרחב ,הדרכת הטיולים,
הסיור התיאטרלי בשבטה ,וסיור
תיאטרלי במצפה רביבים הנבנה
בימים אלה ,ועל משפחתי כמובן.
אצטרך למצוא את הדרך הנכונה
עבורי .כיום אני מרגישה שיש משר
מעות לכל דבר שאני עושה .תכלס,
אני מאמינה באקטיביזם המגיע מלר
מטה .אקטיביזם שנועד לשפר את
חיי כולנו.
* מושב קדש ברנע

דיעה
שי חג'ג'

סכנה! הגדלת הייבוא
החקלאי מארה"ב מקרבת את
קיצה של החקלאות בישראל
ארה"ב היא ידידת
אמת של ישראל .אין
ספק שהנשיא טראמפ
הוכיח את מחויבותה
של ארה"ב לישראל,
וככזו ,עליה לוודא
שישראל תמיד תוכל
לספק את המזון הטרי
לכל אזרחיה ולבטל את הדרישה להקלות על
ייבוא סחורות חקלאיות מארה"ב לישראל".
טור מודאג.
בימים אלה מתנהל מו"מ בין הממשל האמר
ריקאי למשרדי האוצר והחקלאות של ישר
ראל ,בניסיון להוריד את החסמים המקשים
על ייבוא סחורות חקלאיות מארה"ב לישר
ראל .המו"מ הזה הוא בגדר שערורייה וסכנה
לביטחון המדינה .לישראל יש מחסני מזון
לשעת חירום ,הנשענים על תוצרת כחול-
לבן ,מתוך אחריות כבדה לאזרחיה וכדי להר
בטיח מוכנות לכל צרה .כבר היום ,נאבקים
החקלאים על המשך קיומה של החקלאות והם
עושים זאת לבדם .מדינה מתקדמת חייבת
לסמוך על יצור מזון בסיסי במסה קריטית
המבטיחה את ביטחון המזון של האוכלוסייה
שלה ,את השאר היא רשאית לייבא.
חייבים לשאול :כשהתחזיות מנבאות שבר
עוד  20-30יהיה מחסור עולמי חמור במזון,
האם אנחנו ,באמת ,אבל באמת ,מוכנים לחסל
את החקלאות הישראלית ולסמוך רק על יבוא
מחו"ל?
ישראל מייבאת את כל עודפי התוצרת
החקלאית ממדינות האזור בשל מחירם הנר
מוך ,אך משלמת על כך בהפקרת ביטחון
המזון שלנו ומתפשרת על איכות ובטיחות
המזון .בכך ישראל אולי חוסכת מעט בטווח
הקצר אך תשלם ביוקר בטווח הארוך.
המספרים לא משקרים  -ב ,1949-בראשית
ימיה של ישראל הצעירה ,ייצרה החקלאות
 12%מהתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) .שמינית
מהסחורות והשירותים שיוצרו במדינה ,היו
בחקלאות 62 .שנה אח"כ ,ב ,2011-היה חלקה
של החקלאות בתמ"ג פחות מ .2%-הייצוא
החקלאי התכווץ בשיעור דומה.
עד לפני חמש שנים חקלאות ישראל סיר
פקה את כל התוצרת החקלאית הנדרשת
לאוכלוסייה במדינה וברשות הפלסטינאית
למעט שלושה ענפים; חיטה ,בשר בקר ודגים.
חלק נכבד מענפים אלה יובאו מאחר ואין ביר
שראל מספיק קרקע ומים לייצור עצמי .על
כן חקלאות ישראל ייצאה לאירופה פירות
וירקות בסך של מעל מיליארד דולר בשנה.
בשנים האחרונות ,בשל החשיפה ליבוא
מתחרה בתנאי היצף ,התוצרת החקלאית
המקומית נדחקת ובהמשך נכחדת בשל יבוא
שלא בתנאים הוגנים .אין פלא אפוא שכיום
מספר החקלאים המועסקים במשק ירד לפר
חות מ 0.6%-מכוח העבודה וגילם הממוצע
של החקלאים עומד על .60
לשחיקה הדרסטית הזאת בענפי החקלאות

יש כתובת אחת :מדיניות חסרת אחריות של
הממשלות לאורך השנים .והמדיניות הזאת
נמשכת גם היום .הידעתם שהבצל שאתם קור
נים בסופר ,עם קליפה צהובה מסביב ובפנים
רקב ,מגיע ביבוא? ירקות אחרים ,כעגבניות,
מגיעים לישראל נגועים במחלות ,שמדביר
קות את הגידולים הישראליים .עיקר יבוא
הירקות ,כיום ,נעשה מירדן ,מהגדה ומעזה.
איכות הירקות המיובאים משם ירודה ורחוקה
מאד מרמת התוצרת הישראלית.
בואו נעשה את זה פשוט .בכל יום מפרסר
מת מועצת הצמחים את מחירי הירקות בשוק
הסיטונאי .בזמן כתיבת שורות אלה (יום ג'
 )2.7.19מחיר ק"ג עגבניית שרי מזן "תמר"
(המחיר לחקלאי) .₪ 5.5 :בפועל ,הסיטונאים
ורשתות השיווק ישלמו לחקלאי בין -20%
 30%פחות מהמחיר הנקוב (בערך )₪ 4.50
ואת הפער הזה סופג החקלאי .ועכשיו ,גשו
לקנות ק"ג (ק"ג ,לא  250גרם) עגבניית שרי
מזן "תמר" ,ותעדכנו במחיר ששילמתם.
חקלאות משגשגת אינה יכולה להתקיים
בלי מעורבות של הממשלה ובלי תמיכה
ישירה שלה .לא במדינות מפותחות – ולא
בישראל .באירופה חקלאים לא משלמים
עבור מים .עלות העובדים ממזרח אירופה
זולה ביותר מאחר והם לא נחשבים עובדים
זרים .מעל -ל 40%-מתקציב האיחוד האיר�ו
פאי מיועד לפיתוח ושימור המרחב הכפרי;
מחקר הדרכה ביטוח ופנסיה ניתנים לחקר
לאים בחינם ולכן בשוליים הם יכולים לייצר
עודפי תוצרת חקלאית ולהציף מדינה קטנה
כמו ישראל.
ועכשיו ,מגיעות הידיעות על מו"מ של
ממשלת ישראל עם הממשל האמריקאי,
על הסרת החסמים שעדיין קיימים על יבוא
סחורות חקלאיות מארה"ב לישראל ,מה שער
לול למוטט סופית את החקלאות הישראלית
הנאבקת על נפשה .ראינו כאשר נוצר מחסור
בבשר בקר בארגנטינה ,הממשלה המקומית
אסרה עליהם לייצא בשר בקר והמחסור ביר
שראל ניכר במידי.
ישראל כמדינה המוקפת מדינות אויב לא
יכולה להסתמך עליהן וגם אם הן היו ידיר
דות ,לא ניתן לסמוך עליהם באספקת תוצר
רת חקלאית טרייה בסטנדרטים של איכות,
בריאות ,שימוש במי קולחין בלתי מטוהרים,
שימוש בחומרי הדברה אסורים וכו' .יתר על
כן ,ישראל במרחק של  5ימי הפלגת אונייה
מהשווקים באירופה .מה יקרה אם בשל מצב
ביטחוני ,עיצומים ,שביתות וכו' תוגבל כניר
סת אוניות לנמלים?
במקום לעודד את ייצור המזון המקומי,
הממשלה מכבידה את עולה על החקלאים
ומקרבת את קיצו של הענף .המאבק על החר
קלאות איננו רק מאבק ציוני ,ביטחוני ,כלכר
לי  -הוא מאבק על עתידנו כעם.
* הכותב הינו יו"ר מרכז המועצות האזוו
ריות וראש מוא"ז מרחבים וחבר בכיר
בליכוד

חבל מודיעין-שהם
שירות ייעוץ לאזרח
שירות ייעוץ לאזרח שוהם מסייע לתושבים במידע,
בהכוונה ובייעוץ בקשר עם הרשויות בדיסקרטיות
וללא תשלום.
הייעוץ מתאפשר הודות לתמיכה ומימון של
המועצה האזורית חבל מודיעין שרואה חשיבות
במתן שירות זה.
ביטוח לאומי – נציגת ביטוח לאומי ומילוי טפסים.
תאריכי ביטוח לאומי מתפרסמים באתר ובהודעה
לתושבים.
יחסי עבודה – ע"י מומחים בתחום
ייעוץ משפטי – ע"י עו"ד ומשפטנים בכל התחומים
מידע בנושא ניצולי שואה – מילוי טפסים ועוד.
טלפונים

המקום

קבלת קהל

 03-9722890/2ימי א ,ב ,ג ,ד ,ה
12:00 – 9:00
03-9792616

מתחם מעגלים
מול מועצה אזורית
חבל מודיעין

יום א 1200 – 0900 -
יום ד 19:00 – 17:00 -
יום ה 11:30 – 9:30 -

בית הגמלאי
רחוב תפן 1
שוהם

כתובת מייל

Shil@Modiin-Region.Muni.il
shil@shoham.muni.il
חשוב לתאם מראש בטלפונים הנ"ל
11.7.2019
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היו ימים

על "חורבת סמרה",
"אבטיחי קאקון"
ו"-אבו זבורה"

נחל אלכסנדר בהישפכו לים התיכון (צילום :ספיר חן)

המבקר בנחל אלכסנדר יתקשה להתעלם מהבית העתיק הניצב
על גבעת כורכר ,המשקיפה על מושב צופית וכפר ויתקין ,היא
חורבת סמארה " #החורבה" ,מי היה בעליה ומה היה תפקידה? #
על אבטיחי קאקון ועל אבו זבורה ,הידוע כ"נמל האבטיחים"
גדעון חרובי*
"חורבת סמרה" בנויה על רכס
הכורכר האמצעי בעמק חפר ,מצר
פון לנחל אלכסנדר .רכס זה עובר
גם מדרום לנחל בישובים חופית,
כפר ויתקין ועליו בנוי "בית הראר
שונים" הוא "הבית הגדול" שממזרח
לביתן אהרון" .שביל ישראל" ,העור
בר לאורך הנחל ,מעפיל אל מבנה
"החורבה".
ב"-גוגל" יש סיפורים שונים
הקשורים למבנה ,ואת חלקם אני
מבקש לתקן.
המבנה הוא בן שלושה חדרים
מחוברים .בנוי מאבני כורכר שנר
חצבו מרכס הכורכר שלידו .סגנון
הבניה דומה לזה של "הבית הגדול"
והוא מתוארך לשנות השמונים/
תשעים של המאה התשע עשרה.
המבנה נבנה על ידי בעל הקרקעות
כבית אחוזה .מאוחר יותר השתר
מש בו השלטון העותומאני כתחנה
לגבית מכס על האבטיחים שיוצאו
משטחי ואדי חוארית (עמק חפר)
למצרים וללבנון.
ב"גוגל" כתוב כי "המבנה הוקם
בסוף המאה ה 19-על ידי עבדאללה
סמארה ,תושב טול כרם שהחזיק
באדמות באיזור".
גבריאל הורבץיץ ,מנהל מכון א�ב
שלום ,ליקט חומרים בשנת 2003
לקראת סיור תלמידים לאורך נחל
אלכסנדר .הוא כותב ,כי" :בני החג'
עבדאללה סמארה רכשו בשנת
 7000 ,1908דונם בגדה הצפונית
של נחל אלכסנדר".
בספר"  "בונים בית" מאת י�ש
ראל בר (ברסקי) ,חבר כפר ויתקין,
 1העליה של המשפחות הראשונות
 2לחבצלת השרון הייתה בשנת 1934
הבית של החרמוני נבנה בשנת 1934
 3כנראה שבשלב מסוים הועברה תחנת
המכס מ"חורבת סמרה" למפרץ "אבו
זבורה"
 4אולי מנוסעי האניה "וולוס" שהגיעה
בשנת 1934
 5אביו אליעזר היה מורה בבית הספר
בכפר ואמו מרים היתה גננת.
 6מתי נהרג במלחמת השחרור עם אהרון
דוד שפרינצק ,כשתקפו במטוסם את
המשחתות המצריות שהגיעו לחוף
תל-אביב ,אחרי הכרזת המדינה.
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בפרק "עמק חפר מיד ליד" ,כותב
המחבר את ששמע מזקני הבדואים
תושבי עמק חפר ,כי השטח הידוע
כ"-אדמת סמרה" היה שייך ליהודי
בשם ישראל ,שנקרא בפי הבדואים
"אל יהודי" .הוא מכר את זכויותיו
לבוסתמי ,מוסלמי מטול כרם...
שגם הוא לא החזיק מעמד זמן רב,
נשדד וגורש על ידי אבו ענטש
מקאקּון .בתחילת מלחמת העולם
ָ
הראשונה הוגלה אבו ענטש לטורר
קיה ושם נתלה .ושוב חזרה האדמה
לבעליה החוקיים ,לבוסתמי ,וזה
מכרה למשפחת סמארה.
המסקנה שלי היא כי המבנה של
"חורבת סמארה" לא נבנה על ידי
משפחת סמארה ,אלא על ידי אחד
מבעלי הקרקע שקדמו להם .יש גם
לתקן את השלט המוצב לידו ובו
נכתב ,כי הוא הוקם על ידי משפחת
סמארה.
בקשר למסחר האבטיחים ,כותב
גבריאל הורביץ ,כי "בשנת 1929
הטילה ממשלת מצרים מכס גבוה
על האבטיחים מארץ ישראל ,והדבר
חיסל את המסחר הזה".
שרגא סהר ,חבר מכמורת ,מספר
בחוברת "מכמורת ארבעים שנה":
"בשנ ת  1933נשלחתי מטעם אג�ו
דת השומרים לעלות להתיישבות
בחבצלת השרון 1.ערב אחד ישבתי
בביתו של חיים החרמוני בכפר
ויתקין .2והנה הופיע מודיע וסיפר
2
כי שוטר המכס בנמל אבו זבורה
תפס קבוצת יהודים שסירתם נסחפה
לחוף הצפוני 4.יש לגשת אליו מהר
בטרם יקדימֹו השוטר הבריטי ...מתר
חנת המשטרה ב"-בית הגדול"...
"רכבנו מהר לכיוון המפרץ.
לפתע נתגלה לעיניי מראה שאזכור
אותו כל חיי .המפרץ היה מוקף עשר
רות סככות ממחצלות ,ובהן ערימות
אבטיחים ,מוארות באורות חזקים
של לוקסים .ליד החוף הייתה סירה
ומאחת הסככות נזרקו מיד ליד
אבטיחים ונטענו בסירה .כשנתמר
לאה הסירה חתרו אנשיה אל מחוץ
למפרץ ,שם עגנה מפרשית גדולה,
ובזריקה מיד ליד הועברו האבטיחים
לספינה שייעדה היה ללבנון זאת

סיפר לנו לאחר מכן שוטר המכס,
שחזר לאחר שהסתדר עם השומרים
בדבר פדיון העולים בסכום כסף.
את העולים העבירו השומרים לאחד
ממשקי הסביבה".
יהודית דגני (שברץ) מספרת ,כי
"בשנת  ,1936היה חיים החרמוני
רוכב מידי שבת בעונת האבטיחים
לאבו-זבורה .על גב הסוסה ,מאחור
ריו ,הושיב את בתו הבכורה אורה
בת השלוש ,ואחריה אותי יהודית,
"המטפלת" שלה בת העשר .כשחר
זרו לכפר היו השקיים שעל הסוסה
מלאים באבטיחים .ב"-אבו זבורה"
היה שּוק גדול ובו ערבים רבים
שקנו ומכרו .עמדו שם הרבה סוסים
וגמלים ,דוכנים של מצרכי מזון ומר
לבושים וגם הרבה סוכות של אבטיר
חים שהועמסו על סירות"...
בספר"  "כפר ויתקין החלום ו�ש
ברו" של המחבר משה מאירי
(תהבלום) ,מספר משה כי "בשנת
 1937רצה לקבל רשיון לפריקת זבל
כבשים ועיזים מצפון הארץ ב'אבו
זבורה' או בחוף כפר ויתקין ונתקל
בקשיים מצד פקיד המכס הערבי
בחיפה שדרש רישיון עגינה לחוד
לכל ספינה ,בעוד שלספינות הערר
ביות שהובילו אבטיחים ניתן רישיון
חד פעמי לכל העונה".
סירות/ספינות ערביות הוסיר
פו לפקוד את מפרץ "אבו זבורה"
גם בשנות ה .'40-בקיץ של שנת
 ,19455לפני הקמת הישוב "מכמ�ו
רת" ,באחת השבתות הציע לי חברי
עוזי כהן ,5להצטרף אליו ואל מתי
בן דודו לטיול ל"אבו זבורה" .היינו
אז בני תשע וחצי ומתי היה תלמיד
תיכון בירושלים ,אחיהם של יגאל
ויוסי סוקניק (ידין) ,בני דודתה של
מרים ,אימו של עוזי .6הוא נהג לבקר
בכל קיץ בכפר .הלכנו לשפת הים
של חוף כפר ויתקין (כיום חוף בית
ינאי) ומשם צפונה .חצינו את הנחל
בשפך ,טפסנו על הגבעה הדרומית
ולעיני נגלה לראשונה המפרץ בכל
הדרו ובו עגנו שלוש סירות מפרש.
הספנים הערבים הדליקו מדורה,
הרתיחו מים בפחית של שימורים
ושלקו בה צדפות שהורידו מהסלר

חורבת סמארה (צילום)idobi :

האבטיחים הועמסו
בשדות בשקים
על דבשות גמלים,
שהביאו את מטענם
למפרץ אבו זבורה,
כשהדרך עוברת לאורך
הנחל עד למרגלות
חורבת סמארה
והלאה.
עים שבמים .לבקשתי ,כיבדו אותי
בצדפה אחת ,שהיה לה טעם תפל...
ועוד בקשר למשלוחי האבטיר
חים למצרים וללבנון .האבטיחים
הועמסו בשדות בשקים על דבשות
גמלים ,שהביאו את מטענם למפרץ
אבו זבורה ,כשהדרך עוברת לאורך
הנחל עד למרגלות חורבת סמאר
רה והלאה .הייתה בעיה בהובלת
האבטיחים שגדלו בצד הדרומי של
הנחל .בשטח קיבוץ מעברות בסמוך
לאדמות כפר ויתקין היה גשר יחיד,
ב"דרך המרכבות" ששיפצו הטורקים
מחיפה ליפו ,סביב ביקורו בארץ של
הקיסר הגרמני וילהלם השני בשנת
 .1898כמו כן ,היה מעבר בערוץ
היבש של נחל אלכסנדר שנודע
בשם "קיר המוות" ,ולכן יתכן שחלק
מהאבטיחים מהדרום הועברו על גבי
דוברות לצד הצפוני של הנחל .לא
סביר שהדוברות שטו מהנחל לים
ולמפרץ כיוון שהשפך היה חסום
בכל תקופת הקיץ.
גם השטת דוברות עמוסות אבטיר
חים בים היא בעייתית בגלל הגלים,
כפי שלא הצליחו ביוני  1948לפרוק
נשק מ"אלטלינה" ע"ג רפסודות.
יתכן שהייתה סיבה נוספת
להובלת האבטיחים דרך הנחל ,והיא

שלמגדלים לא היו מספיק גמלים...
ברצוני לציין ,שעד היום לא
קראתי תיעוד היסטורי רציני ,על
העברת האבטיחים ע"ג רפסודות
בנחל.
ניתן להוסיף שבוואדי הדרומי,
באחד המפרצים הקטנים בחוף של
"שושנת העמקים" ,היה נמל סירות
שנקרא "מינת זויה".
סמוך לחורבת סמרה ,בקצה מצוק
רכס הכורכר לכיוון הנחל ,היה קבר
בנוי ומטויח .הסיפור שסופר עליו,
שאיני יודע את מקורו ,כי זהו קברו
של אחד מבני משפחת סמרה .לאחר
מכירת האדמות (בשנת  )1940עלו
המוכרים והקונים על גג החורבה
(גם היום ניתן לעלות עליה במדר
רגות בצידה הצפוני) ואז נפל האיש
(או הופל?) מהגג ונהרג .כיום נעלם
הקבר בלי להשאיר סימן בשטח.
השטח החקלאי מול חורבת סמרה
בצד הדרומי של הנחל שייך לכפר
"האי" משום
ויתקין ,הוא נקרא בשם ִ
שהיה מוקף על ידי הנחל והחולות.
(על החולות נבנו בשנות ה 90-בתי
ההרחבה של כפר ויתקין) .היתה לנו
שם חלקת אדמה קטנה ( 2דונם).
באחד הימים בראשית שנות החמיר
שים בבואי לחלקה ראיתי שבקיר
המזרחי של "חורבת סמרה" נפער
חור גדול .היתה פגיעה גם בצד
הפנימי של הקיר המערבי .החבר
לה נעשתה על ידי יחידת מילואים
של צה"ל שהתאמנה באיזור .ההרס
תוקן ,המבנה חוזק ובקיר המזרחי
הושאר חלון גדול ומסוגנן ,דרכו
נשקף הנוף היפה של העמק .לאר
חרונה ראיתי שנפתח חלון נוסף,
בקיר המערבי של המבנה ,מול זה
שבקיר המזרחי.
* הכותב הינו חבר כפר ויתקין /
ערכה :שרי גלבוע ,באדיבות ארו
כיון כפר ויתקין
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"אירית שחורה" ,מאת סטיבן טלטי ,הוא מותחן מרתק על נאמנות ,נחישות
ודבקות במטרה בכל מחיר .בעוד השלג הולך ומכסה את העיר בפאלו מתגלה
בכנסייה מקומית גופת גבר ,וכמעט אי אפשר לזהותה .הרמזים היחידים הם
הספרה " "1החרותה על פני הקורבן וכרטיס הביקור המצמרר של הרוצח:
קוף צעצוע קטן שעשוי מפלסטיק .עד מהרה מתגלים קורבנות נוספים ,ואיש
אינו מוכן לדבר עם המשטרה .ככה זה ב"מחוז" ,בית מושבם של יוצאי אירלנד ,עיר בתוך
עיר ,פקעת של סודות ,חשדות וסכסוכים אלימים שהובאו לארצות הברית מהמולדת הישנה,
והתושבים בו יעשו הכול כדי להגן על קרוביהם .הבלשית אבסלום קירני שבה לכאן אחרי שנים
במיאמי ,והיא נחושה בדעתה לתפוס את הרוצח הסדרתי .גם אם תיאלץ להתמודד לשם כך עם
השדים האפלים ביותר של העיר ושל עברה ,היא אינה מתכוונת להחמיץ את ההזדמנות להוכיח
לקהילה ,המגינה על סודותיה בחירוף נפש ,שאפילו הרוצחים המתועבים ביותר סופם להיתפס.
(מאנגלית :אמיר צוקרמן ,הוצאת עם עובד 358 ,עמ')

יש לו סוד מסוכן
"איך לעצור את הזמן" ,מאת מאט הייג ,הוא סיפור אהבה חוצה תקופות על
גבר אבוד בזמן ,האישה שעשויה להציל אותו ,והחיים השלמים שנדרשים כדי
ללמוד לחיות .טום הזרד חזר לפני זמן קצר ללונדון ,עירו הישנה ,כדי להשתקע
בה ולהפוך למורה להיסטוריה בתיכון .ביום הראשון שלו בבית הספר הוא פוגש
מורה שובת לב לצרפתית ,שמוקסמת ממנו .אבל לטום יש סוד מסוכן .הוא אולי נראה כמו
גבר רגיל בן ארבעים ואחת ,אבל הודות לתסמונת נדירה הוא חי כבר מאות שנים .טום חי את
ההיסטוריה – הוא הופיע עם שייקספיר ,חצה את האוקיינוסים עם קפטן קוק ושתה קוקטיילים
עם פיצג'רלד .עכשיו הוא משתוקק לחיים רגילים .לרוע מזלו ,לאגודת האלבטרוס  -הקבוצה
החשאית שמגינה על אנשים כמו טום  -יש כלל אחד :לעולם לא להתאהב .כשזיכרונות כואבים
מעברו לצד המנהיג המעורער של האגודה מאיימים לשבש את חייו החדשים ואת תחילתו של
הרומן ,מסתבר שהדבר היחיד שנאסר עליו הוא מה שיכול להציל אותו .טום יצטרך להחליט
אחת ולתמיד אם להישאר תקוע בעבר או לחיות סוף-סוף בהווה.
(מאנגלית :אביגיל בורשטיין ,הוצאת כנרת זמורה 336 ,עמ')

נשים קטנות  -הגרסה המודרנית
בשנת  2018ציינו  150שנה לצאתו לאור לראשונה של ספרה הנפלא של
לואיזה מיי אלקוט "נשים קטנות" .ריי טרסרו (יחד עם ברה אינדיגו) ,יצר
את "מג ,ג'ו ,בת ואיימי" רומן גרפי רענן ומאוייר לבני נוער ,המבוסס על
הספר הקלאסי .הרומן רווי בטוויסטים מרעננים .גברת מארץ' היא אישה
לבנה המגדלת לבדה את ביתה בת הארבע ,ג'ו ,כשהיא פוגשת את מר מארץ' ,אלמן אפריקאי-
אמריקאי ,ולו ילדה אחת ,מג .הם מתחתנים ומביאים לעולם שתי בנות ,איימי ובת' .משפחת
מארץ' היא משפחה מעורבת ,בין גזעית החיה בניו יורק ומתמודדת עם שנה קשה במיוחד :האב,
איש צבא ,מוצב מעבר לים ,האם עובדת קשה כדי לפרנס את משפחתה ,וכל אחת מהבנות
מתמודדת עם בעיה משלה .לאחת יש קשיים בבית הספר ,השנייה מתמודדת עם בעיות בריאות,
השלישית מסתבכת עם הלב ,והרביעית מחפשת את עצמה ואת קולה האמיתי .אבל דבר אחד
הן יודעות :יחד ימצאו כוחות להתמודד ,להבין מי הן ,ולאחד את התא המשפחתי המיוחד שלהן.
(מאנגלית :דנה טל ,הוצאת כתר 256 ,עמ')
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התזמורת משתוללת
"התזמורת משתוללת" ,מאת דפנה לוסטיגר ,הוא ספר ילדים מקסים
החושף את הילדים בגיל הרך לחשיפה ראשונית לכלי התזמורת השונים.
זאת ,בצורה הומוריסטית ,חווייתית ואינטראקטיבית ,העושה שימוש
בטכנולוגיה והופך את חוויית הקריאה של הילדים למהנה .הספר מלווה
באיורים נפלאים וקודי  QRהמאפשרים האזנה לכלים השונים במהלך הקריאה בו .העלילה
מתרחשת באולם הקונצרטים .הכלים השונים ממהרים לעשות את דרכם לבמת הקונצרטים
על מנת להתחיל בחזרה ,בהם כינורות ,טרומבון ,חליל .כולם תופסים את מקומם על הבמה
וממתינים למנצח על מנת שיוביל את החזרה ,ממש כמו ילדים הנרגשים לפני חזרות למופע
עבור ההורים וממתינים להוראות המורה .כשמבושש המנצח לבוא ,מחליטים חלק מהכלים,
ממש כמו שמתנהגים ילדים צעירים ,שזו הזדמנות לצחוק ולהשתולל ומחפשים מנצח מחליף.
כל כלי מאמין כי הוא זה שיוכל לנצח על יתר חבריו .כל כלי רוצה להוביל :הטרומבון ,הנבל,
התוף ואפילו חליל הפיקולו הקטן ,כולם מציעים את עצמם למנצחים וכולם ,פרט לפיקולו,
נתקלים בסירוב של יתר החברים .הפיקולו לוקח פיקוד ומסדר את כולם על הבמה ,אך רגע
לפני שהוא מניף את השרביט ומתחיל בניצוח ,אל הבמה נכנס המנצח.
(איורים :ילנה סברדלוב .הוצאת אופיר ביכורים 28 ,עמ')
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הגן הלאומי מעיין חרוד

אלו רק חלק מן החברות שכבר גילו בשנה שעברה את הפוטנציאל השיווקי הגלום בתערוכה.

הצטרף לבעלי הנסיון ,התקשר והקדם להירשם!
כך תוכל להבטיח לעצמך מיקום אטרקטיבי.
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פרמה זילברמן  -מנהלת התערוכה  | Pzilberman@kenes-exhibitions.comיורם טביבי  | ytabibi@kenes-media.com 052-2773132יעקב קניאל 054-4557780
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.
א מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים
חורגים ,פל"ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים בנחלה וכן
הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ"י וועדות
התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
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עו"ד טלי דיין

משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין
ביטוח לאומי

ייצוג בוועדות רפואיות ,נפגעי
פעולות איבה ,נכות מעבודה,
מחלות מקצוע ,נכות כללית

דיני ביטוח

תביעות כנגד פוליסות אישיות,
תביעות בגין אובדן כושר עבודה ועוד

נזקי גוף

תאונות דרכים ,תאונות עבודה,
תאונות במרחב הציבורי ,תאונות
תלמידים וכיוצ"ב

נזקי רכוש

ליקויי בנייה ,נזק לרכב ,לדירה,
לבית עסק וכיוצ"ב

עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך

כתובת :רח' בן יהודה  ,23שדרות • טל'050-7428337 | 03-6555706 :
פקסwww.td-lawoffice.com • 077-4448293 :
talidayan.adv@gmail.com

לפרטים074-7457405 :

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
היכרויות

למכירה

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

מזרעה לשום ולבצלצלים 6-שורות,
מכונה לפירוק ראשי שום ,עקרן
לשום ,צינורות אלומיניום "2"3+
טל0544299233 :

www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 45רווקה נאה אינטלגנטית נראת
צעירה לגילה עם תכונות אופי טובות
מנהלת בוטיק .מעוניינת להכיר רווק
נאה מעניין עם תכונות אופי טובות
וכוונות רציניות לנשואין למתאימים
בלבד
לפנות למיכל 053-9115431

073-2369

,

 65ג' מקיבוץ נאה תכול עיניים איש
שיחה מעניין רגיש כנה ואמיתי עם
אישיות נעימה עם המון כוונות טובות
ורצון טוב נתינה עם פרגון מעוניין
להכיר חברה לחיים אשת שיחה
ניידים
מבנים
לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174

ת

זכאי לצימר בע"מ
בניית צימרים/בתי עץ,
תוספות קנייה
ודקים.
מעונייןמעץ -
בנייה
פרגולותיד שניה,
לקנות מאווררים
מושב
ברוך.מערוכת קירור
כפר מתקין
וציוד ללול,
ואיוורור ללולים וחוות חקלאיות.
www.zakai-le.com
יהודה053-5203353-
052-4658888

ם

אביזרים לחממות

בחר • פרופילי אלומיניום
לחממות -
חלות
קנו ישירות אצל היצרן
ס
• ברגים  +קפיצי אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
סטנדרטים  +מיוחדים .
בניין • קליפסים לכל סוגי החחמות
במחירים אטרקטיבים.
כירת
• ייעוץ מקצועי ואמין
+
יגאל052-2343290 :
שווי פקס08-6341503 :

gm

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

 1מלגזה מניטו M226CP 80 1994
 2קררו אנטוניו HST 38 3800

1994
 3פיאט 1995 70 6556
 4ג'ון דיר 1996 80 5400
 5מלגזה מניטו  11.2טוןMT1337
104 1996
 6קררו  TF8400 84סגור 1999
 7מלגזה לינדה  1.6טון H16D 37
2000
 8מלגזה הייסטר  2טון H2.00XM
60 2001
 9קובוטה STV36 36 2008
 10קובוטה B1610 16 2009
 11קובוטה M108 100 2010
 12לנדיני רקס DT90 CAB 83 X
סגור 2011
 13סאם פרוטטו III 80 80 X 2011
 14קובוטה RTV900EU 21.6
2011
 15לנדיני פאוור פארםDT100 92
 Xסגור 2012
 16סאם פרוטטו III 90קלאסיק 90
X 2012
 17סאם פרוטטו  X 90 90סגור
2012
 18קובוטה  M8540Nצר X 88
2012
 19סאם פרוטטו X 2013 100 100
 20פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
 CAB 97 Xסגור 2014
 21סאם ARGON 80 82 X 2015
 22פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
ROPS 97 X 2016
 23קטרפילר  X 76 908סגור 2008
 24מלגזה מניטו  2טון MCE20H
58 1988
 25מסי פרגסון MF65 65 1964
 26אינטרנשיונל 1977 47 444
 27אינטרנשיונל 1985 60 485
 28מתחחות במגוון מידות וסוגים
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן
ללקוח
 29מכסחות במידות  1.5 ,1.2ו1.8
מטר בהתאמה אישית ומדוייקת
מהיבואן ללקוח
 30מחרשות אתים תוצרת איטליה
 31מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען
טרקטורים
לפרטים :תום 054-5750502
אחינועם 052-5759486
מיילs@knaant.co.il :
כתובת להגעה :רחוב הבאר מושב עין
עירון חפשו אותנו בדף הפייסבוק
למכירה
 .1חמישה מכלים לאגירת מים
 x 280 3קו"ב
 x 200 1קו"ב
 x 80 1קו"ב
 60 .2מאווררים לחממות 50
אינטש
052-8991234

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5סאם פורטטו  90כוח סוס
 4X4 2013פתוח
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו  75כוח סוס מודל
 2000הגה הפוך
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה לינדה  4טון  3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מרסקת גזם אוריאל  1.8מטר
 .16דיסקוס  8צלחות  3נקודות
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר  14PLלרפת,
מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24גנרטור  V .K 36אמפר על
עגלה נגררת
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83

18.50 X 33.50

 .26פיאט  600קומפקטי מודל .72
 .27קולטיווטור  7רגליים קפיצי
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053–5262526
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי ,050-5201545
רשפון

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

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

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
www.zakai-le.com

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

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

דרושים

איש/אשת מכירות שטח
למרססי דגניה דרוש/ה

•
•
•

•

למכירת מכונות חקלאיות בתחום הריסוס
ניסיון מוכח של לפחות  5שנים במכירת ציוד טכני
ומיכון חקלאי.
השכלה טכנית – יתרון
מוכנות וזמינות לשעות עבודה מרובות ונסיעות
ברחבי הארץ.
ניסיון במכירות בשוק החקלאי.

קו"ח למיילnoaba@degania-ind.com :

טיולים לחו"ל
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
טיול לטיבט  -טיול חוצה הימלאיה
בעת פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה23/8/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

לאוהבי הטבע ,טיול של  12ימים
לשמורות בקוסטה ריקה.
יציאה ב .27/1/20-טיול מקסים במחיר
מדהים.
לפרטים :תמר .050-7541456 -
מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

לפרטים:

ttova@kenes-media.com

074-7457405 H

0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

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

שתילי גפן באיכות מעולה מושב כפר נטר
בפיקוח הגנת הצומח משרד החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
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0ע1לשנים אחריות
טיב החומר

פתרונות קלים לבניה
תוספות בניה ,גגות מבודדים ופרגולות
בשילוב מערכת פרופילי אלומיניום טרמית המונעת רטיבות "והזעה"בנקודות החיבור בהפרשי פמפרטורה בין הפנים לחוץ
בידוד מעולה מחום וקור אינו מחליד ואינו דורש תחוזקה חוזק שחוסך עבודת שלד מסובכת ויקר רמת גימור גבוהה זמן אספקה והתקנה קצר
תוספות בניה ומבנים מודולרים סגירת מרפסות וחדרי שמש קירוי מעברים וסגירת פתחים סגירות חורף וקבע לבתי קפה ומסעדות
גגות אלומיניום מבודדים למרפסת לחצר ולרכב תוספות חדרים על גגות ופנטהאוזים פרגולות הצללה מאלומיניום בטקסטורת עץ

גגות מבודדים

שירות בפריסה ארצית

פרגולות הצללה

