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שמעון פחימה, מזכיר שקף. 
"אפילו אזור עדיפות א' לא 

קיבלנו"
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תתחילו להתכונן
על רקע החלטות מועצת 

רשות המים קורא פלג 
אוריון, יו"ר אגף המשק 

בתנועת המושבים למזכירי 
המושבים, יו"ר הוועדים 8, 

להתכונן לכל תרחיש

על הקרקע
מהי התנהגות מחפירה 

כלפי האם המצדיקה ביטול 
מינוי בן ממשיך?

הגניבה הגדולה
רק היום מתבררים ממדי 

הפשיטה הפלשתינאית 
למושב שקף, שהתרחשה 
בשבת בבוקר והסתיימה 
בלילה, במעצר של כ-70 

בני אדם

 #

גדעון ביקל

מגדלי ד מחלוצי  דרורי,  ני 
המ לשוק  בישראל  �הוורדים 
המ ומראשוני  וליצוא,  �קומי 

הפרחים  לבורסת  ישירות  שווקים 
לו  חגגו  כחודשיים  לפני  בהולנד. 

יום הולדת 85 ולפתע הלך מאתנו.
הכרתי את דני כמגדל ורדים עוד 
60 משווק את פר� �בראשית שנות ה

בתל  הפרחים  לחנויות  ישירות  חיו 
אביב ובירושלים. נפגשנו לא אחת, 

�כל אחד עם תוצרתו, מתחרים הוג
קולגות  של  קשר  על  ושומרים  נים 

למקצוע.
דני היה מגדל מעולה, איש חרוץ, 

ישר ונעים הליכות.
דני נולד בשנת 1932 בכפר סבא, 
פתח  את  שעזבו  המשפחות  לאחת 
כשהיה  המושבה.  את  ויישבו  תקווה 
בן 12 עזבה משפחתו את כפר סבא 
בשנת  עדשים.  תל  למושב  ועברה 
1950 התגייס לצבא, לקח חלק במ�

לחמות ישראל והשתחרר ממילואים 
בשנת 1987 בדרגת סא"ל.

ניר בנים  דני היה ממקימי מושב 
עם  התחיל  החברים  מרבית  וכמו 

השי שנות  בראשית  וירקות.  �רפת 
בחייו,  שים עשה הסבה משמעותית 
מראשוני  והיה  וורדים  לגידול  עבר 
מגדלי הפרחים ששלחו את תוצרתם 

באל ההולנדית  הפרחים  �לבורסת 
מגדלי  בין  המוביל  ומהצוות  סמיר 
הענף  לשגשוג  שהביאו  הפרחים 

באותן שנים.
המקי� בין  דני  היה   1976  בשנת
מט להטסת  ק.א.ל  חברת  של  �מים 

ענים שהוקמה על מנת להוזיל את 
עלויות ההטסה של תוצרת חקלאית 
לחו"ל, לרווחת המגדלים. בראשית 
הח�  60 לגיל  בהגיעו   ,90 ה �שנות 
דני לעשות הסבה משמעותית  ליט 

בחייו ולעבור מגידול עצמי במשקו 
הפרחים  חוות  לניהול  בנים  שבניר 
במושב  ביקל,  גדעון  של  הגדולה 
כ�60  עם  חווה  זו  הייתה  חנן.  בית 
דונם ורדים ליצוא ועוד כ�70 דונם 
אותו  גדול  אתגר  זה  היה  ירוקים. 
רבה.  ובהצלחה  עצמו  על  דני  לקח 
בכישון  עובדים  עשרות  ניהל  דני 
וידע להוביל את משק הפרחים  רב 
הגדול בארץ, להצלחה חובקת עולם 
וליצוא של עשרות מיליוני פרחים 

לשנה.
העבודה  דני על  לימים כשנשאל 
עם "ביקל", ענה בגאווה שהייתה זו 

הרמו עם  בחייו  המרתקת  �התקופה 
משותפת  עבודה  של  יצירתית  ניה 

�עם ביקל ופיתוח היצוא הפרטי והג

�עה לשיאים אותם לא הכיר במער
כת הציבורית.

עם  האלפיים,  שנות  בראשית 
את  שניהל  ולאחר   70 לגיל  הגיעו 
שנים,   10 מעל  ביקל  פרחי  חוות 
פרש דני לגמלאות. רבים מהעובדים 

הזילו דמעה.
חברי  בקשר  להיות  המשיך  דני 
קשרים  על  ושמר  ביקל  גדעון  עם 
החברה,  מעובדי  רבים  עם  אישיים 
מידי פעם היה מבקר בחוות הפרחים 
ושמח לראות שיש ממשיכים בדרכו.

דני היה מלח הארץ. אהבנו אותו, 
את מנהיגותו ונועם הליכותיו.

לענף הפרחים הוא אבדה, אך גם 
אבן דרך ויסוד בבנייתו.

יהי זכרו ברוך. 
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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.
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מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית:  •

בני בנגלס  

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
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נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין, דותן חכים, יעקב מאור
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מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
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יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

תוכן
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 מכתבים
למערכת

דני דרורי ז"ל בחממה – 
אבדה לענף הפרחים
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חדשות
עמוס דה וינטר 

תנועת המושבים: 

פלג אוריון, יו"ר אגף המשק בתנועת המושבים יצא בקריאה למזכירי 
המושבים, יו"ר הוועדים ולחקלאים, להתכונן לכל תרחיש # ע"פ 

החלטות מועצת רשות המים: הקיצוץ  בפועל  יהיה  בהתאם  לכמות 
 המשקעים  שתרד # הקצאות השפד"ן יקוצצו ב�10%

בתי המשק  אגף  �ו"ר 
פלג  המושבים,  נועת 
באח� שיגר  ,אוריון 
�רונה מכתב למזכירי המו

הוועדים  וליושבי  שבים 
מד הוא  בהם  �המקומיים, 

מועצת  החלטות  על  ווח 
רשות המים לשנה הבאה. 
אוריון,  כותב  במכתבו 
"מועצת  רשות  המים  כי: 

� קיבלה  בישיבתה  האחרו
נה  מספר  החלטות (בכפוף 
 לשימוע)  אשר  תהיינה  להן 

הח מהותית  על   � השפעה 
קלאות  והחקלאים  בשנה 

 הבאה."
�בין היתר החליטה מוע

צת רשות המים, כי צריכת 
 המים  השפירים  שהייתה 

בפועל,   למושב  ב�2016 
 תהפוך  למכסת  הבסיס 

� למושב  והיא  תהיה  ההק
צאה  לשנת  2018. 

�לקראת  סוף  עונת  הגש
מים  הקרובה  תיבדק  כמות 

� המשקעים  שירדה  בפו
על  בכל  אחד  מהאזורים. 
להחלטת  רשות    בהתאם  
המים,  כאשר רף  המשקעים 

את  המו � הממוצע  שיהווה  
דד  יעמוד  על  580 מ"מ.

יהיה   בפועל   הקיצוץ  
לכמות  המשקעים   בהתאם  
כאשר  כל  ירידה   שתרד,  
של  10 מ"מ  גשם  מהממוצע 
נוסף  קיצוץ   אחריו    יגרור  
מלמ"ק  מההקצאה   6  של 
 הכללית  שמשמעו  קיצוץ 

 של 2% מהמכסה  הכוללת.
סך  הקצאות  כן,  כמו 
 השפד"ן  שעמדו  בשנים 
 האחרונות  על  150 מלמ"ק 
 לשנה  יקוצצו  ובשנת  2018 
השפד"ן  יוקצו  במסגרת  
 153 מלמ"ק  בלבד. הקצאה 
 זו  מבטאת  קיצוץ  של 10% 

לחקלאות. 
כותב  מכתבו  בסיום 
"תחזית  כמות   כי:  אוריון, 

בחורף  הק �המשקעים  
שכמות   מבשרת  לנו   רוב  
להיות   הולכת   המשקעים  
ושרבים  הסיכויים  קטנה  
לפני   עומדים   שאנו    לכך  
הדבר   נוספת.  שנה  שחונה  
את  החשש  שיבוצע   מעלה  
הנוסף  במכסות   הקיצוץ  

המים.  
פונה  לאגודות   "אני  
כבר  ולחקלאים  להתחיל  
את  מספר   עכשיו  לתכנן  
 הדונמים  והיבולים  השונים  
שנהיה   הבאה  בכדי   בשנה  

לכל  תרחיש  אפ �מוכנים  
שרי."

חה"כ איתן ברושי: הצעת החוק שלי בנושא "המשלוחים החיים" מפשרת בין ארגוני זכויות בע"ח לבין יבואני הבשר 
והחקלאים

שבוע הונחה הצעת החוק של ה
בנושא  ברושי  איתן  חה"כ 
לדיון  החיים",  "המשלוחים 
חקיקה.  לענייני  השרים  בוועדת 
הצעת החוק מציעה פשרה שתהיה 
למען  ארגונים  על  גם  מקובלת 
המתנגדים  החיים,  בעלי  זכויות 
וגם  החיים"  ל"משלוחים  לחלוטין 

שמ והחקלאים  הבשר  יבואני  �על 

עוניינים שיתקיימו ללא כל שינוי.
הפסקת  ברושי,  חה"כ  לדבריו 
בלתי  לעלייה  תביא  המשלוחים 

בי הטרי  הבשר  מחיר  של  �סבירה 
שראל ולחיסול הפרנסה של כ�450 
משפחות, בעיקר במושבים. מדובר 
את  המפטמים  ברפתנים  בעיקר 

העגלים.
ברושי  ח"כ  של  החוק  הצעת 

בעלי  ייבוא  את  להסדיר  עתידה 
התחשבות  תוך  לישראל,  החיים 
לצד  המשלוח  בתנאי  מקסימלית 
הטרי  הבשר  מחירי  על  שמירה 
והחקלאות בישראל. בהצעת החוק 
ימי  את  להגביל  ברושי  מציע 

בו לימים  המשלוחים  של  �המסע 
בודדות  לשעות  או  באוניה  דדים 
את  להגביל  מוצע  בנוסף,  במטוס. 

ול המיובאים  החיים  בעלי  �משקל 
�חייב גידול זמני בישראל. כך יופ

החיות  של  סבלן  משמעותית  חת 
בעת המסע, אך מחיר הבשר הטרי 
יוכלו  והחקלאים  יישאר בר השגה 
להמשיך להתפרנס. בהצעת החוק, 

המ כאלה  וקשים  ארוכים  �מסעות 
כש ולוקחים  מאוסטרליה  �גיעים 

לושה שבועות, יימנעו.

ח"כ איתן ברושי, מוסיף, "הצעת 
בין  לפשר  נועדה  ביוזמתי  החוק 
שלוקחת  מדיניות  ולקיים  הצדדים 
ואת  המשלוח  תנאי  את  בחשבון 

התחש לצד  החיים,  בעלי  �רווחת 
בות בצריכת הבשר הטרי בישראל 
בעלי  בגידול  ובחקלאים שעוסקים 

השחי ולפני  הייבוא  לאחר  �החיים 
טה."

נועת המושבים קיימה בשבוע שעבר סיור מקצועי במושבים ת
�ברמת הגולן. בסיור לקחו חלק הנהלת תנועת המושבים ברא

שותו של מאיר צור, נציגי המועצה וראש המועצה האזורית, 
להתיישבות.  מהחטיבה  ונציגים  מושבים  ומזכירי  ראשי  מלכה,  אלי 

הסיור היה במושבים רמות, מעלה גמלא, כנף ואניעם. 
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, 
אמר במהלך הסיור: "אנחנו כאן בשביל לעזור לכם לקדם נושאים מול 

�המנהל, בקרקעות, בחקלאות, בנוער ובקהילה. אנחנו רואים ברמת הגו
ולכן  קשים  יותר  הם  בפריפריה  האתגרים  הרחוקה.  הפריפריה  את  לן 

אנחנו כאן לעזור ולתת מעטפת ועזרה."
�צור בירך את ראש המועצה, אלי מלכה ואמר: "מה שעשה ראש המו

עצה ברמת הגולן, אלי מלכה, זה מקור לגאווה ודוגמא לפיתוח האזור, 
תוספת 750 נחלות, קידום התיירות, התעסוקה, החינוך והתרבות."

זאת  פלג.  אורי  מנהל  אותה  סוסים  חוות  רמות,  בחוות  נפתח  הסיור 
בכדי לראות את השילוב של התיירות הכפרית לצד החקלאות במושב. 
אסף שדה, מרכז המשק במושב רמות, סיפר על ההרחבה ומהלך של 
חקלאים   22 למושב  הצטרפו  לאחרונה  כי  הוסיף  אסף  נחלות.  הכפלת 
מהמורשת  כחלק  החקלאי  הצביון  את  להמשיך  רוצה  "המושב  חדשים: 

של מייסדי המושב." 
לאחר מכן קיימו סיור במושב מעלה גמלא. ישי סוקר סיפר, כי מושב 
גמלא  מעלה  מושב  כי  הוסיף  סוקר  משפחות.  וכ�160  חקלאים  כ�100 
מקיים חקלאות ענפה של מנגו, תמרים, פרדסים, לולים ורפתות זאת 
לצד מטעים משותפים של תפוחים וכרמים. ישי הדגיש כי במושב 27 

חקלאים חדשים.
נושא  משה חביב, את  כנף העלה מרכז המשק של המושב,  במושב 
הצמיחה הדמוגרפית במושב ואמר כי "יש רצון של בנים חוזרים לחזור 

למשק ולהיקלט."
הסיור הסתיים במושב אניעם, אשר בו פועל כפר אומנים. מרכז המשק 
של מושב אניעם, ניצחון חסון, סיפר כי במושב יש מעט חקלאים, אך 
עם זאת יש שותפויות חקלאיות של כרם ופרדס. בנוסף, ציין ניצחון, כי 

חשוב להביא לכאן צעירים. 

מאיר צור ואנשי 
תנועת המושבים 

במהלך הסיור 
במושבים ברמת 

הגולן

פלג אוריון. "רבים 
 הסיכויים  לכך  שאנו  עומדים  

לפני  שנה  שחונה  נוספת"

 מגדל המים בכפר ויתקין, סמל המושב הוותיק,
עובר שיפוצים 

בר כוכבא מדרשי 

שיפוב מתקיימים  אלה  �ימים 
מושב  של  המים  למגדל  צים 
המושב  סמל  ויתקין,  כפר 
וניירותיו  הכפר  של  בלוגו  המופיע 
הרשמיים. בבניית המגדל החלו עוד 
לנקודת  העלייה  טרם   ,1932 בשנת 
הקבע. הבניה נמשכה כשנה ובסיומה 
ובו  מטר   16 לגובה  המגדל  התנשא 
חדר  היא  ראשונה  קומה  קומות.   4
יצוק מבטון, ששימש כקופת מלווה 
הישובים,  משטרת  כתחנת  וחיסכון, 
וועדת  כחדר  וכן,  העבודה  כלשכת 

האחרון  בייעודו  ההדדית.  העזרה 
היה מחסן הנשק של הכפר. 

קו שתי  ישנן  היצוק  החדר  �מעל 
היא  והקומה הרביעית  מות עמודים 
קו"ב.   100 של  בנפח  המים  מיכל 
המגדל ממוקם בנקודה הגבוהה של 

הב העם.  בית  ליד  ובמרכזו,  �הכפר 
ריכה שימשה לאגירת מים ולוויסות 

הלחץ.
�במלחמת השיחרור ובתקופה שק

דמה לה, נמתחו חבלים בין בית העם 
למגדל, ששימשו לאימונים ותרגול 
לקראת המלחמה. המגדל אף שימש 

כנקודת תצפית ליישובי הסביבה. 
מגדל המים של כפר ויתקין היום, 

בשיפוצים (צילום: מדרשי בר כוכבא)
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ניתן להזמין בכל הגדלים  וניתן לבצע
ציפוים שונים כגון שליכט צבעוני, עץ ועוד...

rk



חדשות
עמוס דה וינטר 

המושב דרש מהרוכשים לגור במושב שנה ולא בנחלה שרכשו, עד 
שתיבחן התאמתם למושב # רמ"י דחתה את הבקשה # המושב ביקש 

מביהמ"ש צו מניעה ובקשתו נדחתה

רוכב יוצגו  בו  הליך  �מסגרת 
ע"י  מירון  במושב  זכויות  שי 
ויניב  זליגמן  אורי  עוה"ד 
קנו� דין  עורכי  ממשרד  םבירנבאו 
ניתנה החלטה תקדימית  ושות',  לר 
(רמ"י),  ישראל  מקרקעי  רשות  ע"י 
לפיה ירשמו הזכויות בנחלה על שם 
הרוכשים על אף התנגדות האגודה. 

�בקשה למתן צו מניעה שהגיש המו
שב לביהמ"ש נדחתה.

התקבלה   2013 בדצמבר  ב�31 
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
1311. בהחלטה זו נקבע בהתאם לה�

חלטות הקודמות 476 ו�823, לאשר 
את העקרונות לחתימת חוזי חכירה 
לדורות לאגודה ולמתיישב במושבי 

עק שיתופיים.  ובכפרים  �עובדים 

על  לחתימה  והתנאים  החוזה  רונות 
חוזה מפורטים בהחלטה זו.

קובע   1311 להחלטה   11 סעיף 
�כדלקמן: "הרשות לא תיתן את הס

כמתה להעברת זכויות בנחלה אלא 
ע"י  בכתב  שאושר  העברה  למקבל 

�האגודה. למרות האמור לעיל, במק
רים חריגים, רשאית הרשות לפעול 
ללא הסכמת האגודה, כאשר סירוב 

�האגודה הינו לדעת הרשות משיקו
שניתנה  ובלבד  סבירים  בלתי  לים 

הר בפני  לנמק  ההזדמנות  �לאגודה 
הרשות  לסירובה.  הסיבות  את  שות 
תודיע לאגודה על כוונתה להעביר 
הסכמתה.  ללא  בנחלה  הזכויות  את 
נימוקיה  את  האגודה  העבירה  לא 

בחי או לאחר  �תוך תקופה שתקבע 

נת הנימוקים לסירובה של האגודה, 
הרשות  רשאית  תהיה  העניין,  לפי 
ובלבד  בנחלה  הזכויות  להעביר את 

�שהודיעה לאגודה על החלטתה הסו
פית לפני ביצוע ההעברה."

�התיק עוסק באגודה שיתופית מי
�רון, שסירבה לאשר את העברת הז

כויות לרוכשי נחלה בתחום המושב. 
שזו  בבקשה  לרמ"י  פנו  הרוכשים 

�תפעיל את סמכותה הקבועה בהחל
טת מועצה 1311 ובהסכם השכירות 
המתחדש בין האגודה לרמ"י ותאשר 
את העברת הזכויות בנחלה, על אף 

התנגדות האגודה להעברה.
בסוף אוגוסט 2017, לאחר תהליך 
מ�9  למעלה  פני  על  שנמשך  ארוך 
את  שמעה  שרמ"י  ולאחר  חודשים 

עמדת  ואת  הזכויות  רוכשי  עמדת 
העב את  רמ"י  אישרה  �האגודה, 

קבעה  רמ"י  לרוכשים.  הזכויות  רת 
לפיו  האגודה,  תנאי  כי  בהחלטתה 

להתגו בנחלה  הזכויות  רוכשי  �על 
בנחלה  ולא  במושב  שנה  במשך  רר 

לח התאמתם  שתבחן  כדי  �שרכשו, 
ברות באגודה: "אינו מעשי במסגרת 
ובוודאי  במקרקעין  כלכלית  עסקה 

�שלא סביר לדרשו את האמור מרו
כש הזכויות, כחצי שנה לאחר הגשת 
וללא  הזכויות  להעברת  בקשתם 

שהדבר מעוגן בתקנון האגודה". 
בכוונת  ולפיהן  האגודה  טענות 
במקום  צימרים  להקים  הרוכשים 
ע"פ  תימוכין  כל  כחסרות  נקבעו 
בדיקת מפקח מטעם רמ"י. בנסיבות 

בה נוספות שפורטו  ובנסיבות  �אלו 
"הר רמ"י:  בהחלטת  נקבע  �חלטה, 

בהעברת  הטיפול  את  תשלים  שות 
הזכויות בחלוף 14 יום".

הגיש  כאמור,  ההחלטה,  בעקבות 
מני צו  למתן  בקשה  מירון  �מושב 

עה לביהמ"ש המחוזי בנצרת ולאחר 
אחד,  צד  במעמד  ארעי  צו  שניתן 

רמ"י  מטעם  תגובות  הגשת  לאחר 
דיון  וקיום  הזכויות  רוכשי  ומטעם 
במעמד הצדדים, ביטל בית המשפט 
את צו המניעה הארעי וכן, דחה את 
הבקשה למתן צו מניעה תוך הבעת 

ביקורת על התנהלות האגודה. 
"בהחלטתה  כי:  קבע  ביהמ"ש 
פעלה  המשיבים,  בקשת  את  לקבל 
חזקה  וככזו,  ציבורית  כרשות  רמ"י 
פניות...  כנטולת  שפעלה  עליה 
הצביעה  לא  המבקשת  מקום,  מכל 
על ראיה כלשהי, ולו לכאורה, לכך 
שרמ"י לא פעלה בדרך זו... לכאורה 

�יש ממש בקביעת רמ"י ולפיה דרי
יתגוררו  שהמשיבים  המבקשת  שת 
במושב בטרם תתקבל  במשך כשנה 

�החלטה בעניינם, איננה סבירה ואי
ננה מעוגנת בדין."

האגודה  את  חייב  המשפט  בית 
בסך  עו"ד  ושכ"ט  הוצאות  בתשלום 
של 15,000 ₪ לטובת רוכשי הנחלה.

מירון   26094�0�17 ת"א   *
מקרקעי  רשות  נ'  עובדים  מושב 

ישראל ואח'

מושב מירון. דרישה שאיננה 
סבירה ואיננה מעוגנת בדין

משרד החקלאות מקים רפת "הדגמה" ישראלית מודרנית במדינת 
הריאנה שבהודו # פוטנציאל השוק במדינת הריאנה גדול, כיוון שהיא 

אחראית לשליש מסך ייצור החלב בהודו
חקלאות ישראל הינה אבן שואבת 

חק כמעצמה  העולם  בכל  �ונחשבת 
לה לישראל  המסייע  דבר  �לאית. 

את  ולשפר  המסחר  קשרי  את  גדיל 
מדינות  עם  הדיפלומטיים  היחסים 
משרד החקלאות עמל בתקו�  רבות.

פה האחרונה על קידום הקמת רפת 
הדגמה ישראלית מודרנית בהיסאר, 
כחלק  בהודו,  הריאנה,  שבמדינת 
משרד  עם  הפעולה  שיתוף  מהסכם 
מצוינות  מרכזי   39 להקמת  החוץ 
בהודו, בתמיכה מקצועית של משרד 
פוטנציאל  הישראלי.  החקלאות 
השוק במדינת הריאנה גדול במיוחד 
מסך  לשליש  אחראית  שהיא  כיוון 

ייצור החלב בהודו כולה.
שרקם  החמים  ליחסים  הודות 
ממשלת  עם  החקלאות  משרד 
בחיוב  שוקלים  ההודים  הריאנה, 
רפתות  תקים  הריאנה  שממשלת 
מודרניות נוספות בכל רחבי מדינת 
חברות  באמצעות  ורק  אך  הריאנה, 

ישראליות.
משל בישראל  ביקרה  �לאחרונה 

שר  בראשות  הריאנה,  ממדינת  חת 
וב הריאנה  מדינת  של  �החקלאות 

בביקור  החקלאות.  במשרד  כירים 
רפת  להקמת  התכנית  מתווה  נידון 
הדגמה במדינה במימון הודי. על פי 
תוקם  הפרויקט  בתחילת  הסיכום, 
נוחות  גישה  דרכי  עם  הדגמה  רפת 
בשלב  בפסולת.  לטיפול  ומתקנים 
פרות  כ�100  תכיל  הרפת  הראשון 
בשלב  ויונקים.  ועגלים  חולבות, 
הרפת  תוגדל  הפרויקט  של  השני 
לכ�200 פרות חולבות, ותיבנה מיני 
לטובת  התוצרת,  לעיבוד  מחלבה 
גבינה  יוגורט,  מפוסטר,  חלב  יצור 

למריחה ועוד. 
גם  ישראל  תכשיר  הרפת,  לצד 

מרכז  ותקים  מספוא,  לגידול  שטח 
מזון שיספק את מזון הפרות. משרד 
למרכז  לאפשר  פועל  החקלאות 
מזון  ולספק  המזון להתרחב בהמשך 

לכלל הרפתות שיוקמו במדינה.
יעקב פולג, מנהל המרכז לשיתוף 

במש (סינדקו)  בינלאומי  �חקלאי 
מול  החדש  "ההסכם  החקלאות:  רד 
גודלה  את  משקף  ריאנה  ממשלת 
הישראלית  הטכנולוגיה  של  וחוזקה 
השונים.  החקלאות  בענפי  בעולם 
תביא  זו  ראשונה  שרפת  בטוח  אני 
להידוק היחסים עם המדינה ולייצוא 
תעשיה ישראלית כחול�לבן להודו."

47

למעלה מ�12 מיליון ₪ שולמו למגדלים 
עבור ביטוח ההכנסה הייחודי שפיתחה קנט, 

בשיתוף עם המדינה וארגון עובדי הפלחה, 
לענף הפלחה

הפלחה  למגדלי  שילמה  בחקלאות,  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  קנט, 
למעלה מ�47 מיליון ₪ בשלוש השנים האחרונות. מנתוני קנט עולה, 
כי למעלה מ�27 מיליון ₪ שולמו בגין נזקי גשם ועוד כ�12 מיליון ₪ 
שולמו במסגרת ביטוח ההכנסה. השאר שולם בגין נזקים שונים נוספים.

קנט השיקה לפני שנים ספורות את ביטוח ההכנסה הייחודי לגידולים 
הייחודית  התכנית  גדולים.  וביקושים  פופולריות  שצובר  ביטוח  הללו, 
לתכנון  משופרת  ויכולת  החקלאים  בהכנסות  מהותי  ייצוב  מאפשרת 

מאפ והארגון,  המדינה  עם  בשיתוף  קנט  זה,  ביטוח  במסגרת  �כלכלי. 
שיבולת  השעורה,  החיטה,  מגידולי  הצפויה  ההכנסה  את  לבטח  שרת 
שועל ודגני חורף לתחמיץ הגדלים כגידול בעל או בהשקיית עזר עד 
150 מ"ק לדונם. התוכנית שמה דגש על מחירי התוצרת ונותנת מענה 
ושינויי שערי המטבע. במסגרת חידוש הביטוח  לשינויי המחיר הצפוי 

�השנה הוכנסו מספר שינויים ושדרוגים לפוליסה ובכלל זה שינוי האזו
רים הגיאוגרפיים והגדלת הסכום המינימאלי המבוטח.

�ביטוח נזקי הטבע בענף הפלחה מכסה סיכוני טבע כקרה, סערה, שי
טפון, עצירת גשמים ועוד. במסגרת חידוש הביטוח עודכנו התעריפים 

בחלק מהגידולים וניתן לרכוש ביטוח המותאם ליבול המרבי הצפוי.
ההצטרפות לביטוח הפלחה אפשרית עד ה�30/11/2017
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נשיא המדינה 
ורעייתו מבקרים 
ברפת שהקימה 

ישראל בווייטנאם
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בערכאות
עו"ד איתן מימוני

חברת ועד המושב נס הרים תבעה סך של 200,000 ₪ מתושב אחר במושב, בגין פרסומים כנגדה שנשלחו לגורמים שונים 
על ידי הנתבע

חברת  התובעת, 
ועד המושב נס הרים, 
כנגד  תביעה  הגישה 
במושב,  אחר  תושב 
מכתבים  שני  בגין 
לגורמים  ששלח 
הרע  לשון  מהווים  שלטענתה  שונים, 

במטרה לבזותה ולהשמיצה. 
הנתבע  שלח  הראשון  המכתב  את 
האגודות  רשם  ממשרד  לגורם 
התובעת  כי  נכתב  בו  השיתופיות, 
המושב,  לחברי  שעזרה  בכך  חשודה 
ההוצאה  בלשכת  עבדה  בה  בתקופה 
יתמכו  שאלה  מנת  על  לפועל, 
במועמדותה לחברות בוועד המושב, וכן 
שעשתה שימוש ברכוש המדינה לצרכיה 
האישיים. המכתב השני שנשלח על ידי 
היה  מכן  לאחר  ימים  מספר  הנתבע 
ממוען ללשכת ההוצאה לפועל, משרד 
קרא  ובו  האגודות,  ורשם  המשפטים 
הנתבע לזמן את התובעת לחקירה בגין 

מתן שוחד בתמורה לקולות.
פניותיה  כי  טוענת  הוועד  חברת 
לנתבע בדרישה שיתנצל על הפרסומים 

תביעתה  הגישה  כן  ועל  נענו,  לא 
לפיצוי ללא הוכחת נזק בגובה 100,000 

₪ עבור כל פרסום.
מדובר  כי  הנתבע,  טוען  מנגד 
לסייע  שמטרתה  קנטרנית,  בתביעה 
אותו  משפטי  בהליך  הוועד  לחברת 
תביעת  ושעניינו  כנגדה,  מנהל  הוא 
לשון הרע שהגיש הוא כנגדה. לטענת 
שפרסמה  הפרסום  בעקבות  הנתבע, 
חברת הוועד לגביו, הוא החליט לשלוח 
את המכתבים נשוא תביעה זו, על מנת 

שהתנהלותה של חברת הוועד תיבדק.
כן טען הנתבע, כי אף אם במכתבים 
ששלח יש משום לשון הרע, יש לדחות 
התביעה כנגדו, וזאת בשל התקיימותן 
לטענתו,  בחוק.  הקבועות  ההגנות  של 
ראשית, המכתבים ששלח היו ממוענים 
את  חוק  פי  על  לחקור  שמוסמך  למי 
כתוצאה  לדבריו,  שהעלה.  החשדות 
ממכתבו הראשון נערכו בחירות חוזרות 
לוועד המושב. ושנית, טען הנתבע, כי 
שכן  דיברתי",  "אמת  הגנת  לו  עומדת 
לדבריו יש ממש בחשדות שהעלה בדבר 
לחברי  הוועד  חברת  שנתנה  העזרה 

בלשכת  כפקידה  בתפקידה  מושב 
לעצמה  קנתה  ובכך  לפועל,  ההוצאה 

קולות בבחירות לוועד.

ראשית, קבע ביהמ"ש כי אכן מבחינה 
ששלח  במכתבים  יש  אובייקטיבית 
התובע לעלות כדי לשון הרע כהגדרתו 
לבחון,  ביהמ"ש  ניגש  זאת  ולאור  בחוק, 
הקבועות  ההגנות  לנתבע  עומדות  האם 
בחוק. בעניין זה קבע ביהמ"ש, כי אומנם 
הנתבע הפנה את מכתביו לרשם האגודות 
ולמשרד המשפטים שאמונים על בדיקת 
תלונות מן הסוג שהעלה הנתבע. ואולם, 
על  במלואה  זו  הגנה  לו  שתעמוד  בכדי 
הנתבע לעמוד בדרישת תום הלב, שעל 
הנתבע  לאמונת  מתייחסת  הפסיקה  פי 
חשד  וקיום  שפרסם  הדברים  באמיתות 

סביר שאכן יש בכך אמת. 
לעניין זה קבע ביהמ"ש, כי העובדה 
רקע  על  נעשתה  המכתבים  ששליחת 
סכסוך בין הצדדים, אין בה לבדה כדי 
שעומדת  הלב  תום  הגנת  את  לשלול 
נשלחו  המכתבים  אם  גם  שכן  לנתבע, 

בטענות  ויש  מכיוון  זדון,  בכוונת 
של  ציבורי  אינטרס  בהם  שהועלו 
הנוגעות  חשדות  וחקירת  צדק  עשיית 
מעוניינים  אנו  אין  ציבור,  לעובדת 
למנוע את הצפתם על פני הקרקע, ועל 
כן ניתן לומר כי הסכסוך לא שולל את 

קיומו של עקרון תום הלב. 
כמו כן, לעניין קיום חשד סביר קבע 
הנתבע  שהעלה  החשד  כי  ביהמ"ש, 
חברת  שהעניקה  העזרה  לגבי  במכתבו 
תפקידה  בעת  המושב  לחברי  הוועד 
לחקירה  הוביל  לפועל,  בהוצאה 
משמעת  אגף  מנהל  ידי  על  שנערכה 
ברשות האכיפה ולהסדר ניגוד עניינים. 
ולא  נסגר  שהתיק  פי  על  אף  כן,  ועל 
אישום  כתבי  הגשת  לכדי  התגבש 
בטענות  שתמכו  ראיות  בהיעדר 
הנתבע, אין לומר שמדובר היה בטענות 

מופרכות ומשוללות כל יסוד. 
האשים  הראשון  במכתבו  זאת,  עם 
הנתבע את חברת הוועד בכך שעשתה 
לצרכיה  המדינה  ברכוש  שימוש 
האישיים. הנתבע לא פירט במה בדיוק 
בראיות,  דבריו  תמך  לא  ואף  מדובר 

לא  זה  לעניין  כי  ביהמ"ש,  קבע  ולכן 
לרשם  ופנייתו  ההגנות  לנתבע  קמו 
בעניין זה נעשתה בחוסר תום לב וללא 

חשד סביר.
טענת  את  גם  לבסוף  דחה  ביהמ"ש 
וקבע  הנתבע,  שהעלה  דיברתי"  "אמת 
כי הנתבע לא עמד ברף ההוכחה הנדרש 
טענותיו,  אמיתות  את  להוכיח  בכדי 
זאת, בין היתר, מכיוון ולא הביא עדים 
מקרב חברי המושב שיחזקו את טענותיו 

בנוגע להתנהלותה של חברת הוועד.
מכל האמור, דחה ביהמ"ש את התביעה, 
למעט לעניין הפרסום על שימוש ברכוש 
חויב  והנתבע  אישיים  לצרכים  המדינה 
לשלם לחברת הוועד פיצויים בסך 7,000 
עם  התנצלות  מכתב  לה  לשלוח  וכן   ,₪

העתק לרשם האגודות. 
ביהמ"ש לא חייב אף אחד מהצדדים 

בתשלום הוצאות הצד השני.
השלום  משפט  בבית  ניתן   *
מרים  השופטת  כב'  בפני  בירושלים, 
ליפשיץ�פריבס. ת"א: 13�08�29011, 
ביוני   20 תשע"ז,  בסיון  כ"ו  ביום 

2017, בהיעדר הצדדים.

טל בנייה מתקדמת
פתרונות בנייה ופירוק אסבסט 

אבי. 050-9423908
חפשו אותנו ב  "טל בנייה מתקדמת"

החברה מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה
פירוק ופינוי אסבסט

חיפוי גגות ומבנים ע" פנל מבודד+ איסכורית
סקר אסבסט ובדיקות מעבדה

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

≠ חינם וללא התחייבות°

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת

החברה המובילה למושבים ונחלות

בפייסבוק אלינו  הצטרפו 

נחלת אבות בע“מ
≥∞π¥±≤≤ ¨הגדעונים ≥≥¨ זיכרון יעקבμ≤∑∏ Æטל

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 

מילה אחת!

חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלותÆ בעלת 
מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת 
 Æתב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי

עוד משרותי החברה ≠ רישוי מבנים בדיעבד¨ התרי בניה¨ תב“עות לפיצול¨ 
Øאחר¨ יעוץ מיסוי למכירתØוועדותØשינוי גבולות¨ תכנון בתים¨ ערר לשומות רמ“י
קניית נחלה¨ הסדרות¨ טיפול בהסרת איומים¨ בן ממשיך¨ גישורים¨ הסדרות 
פנים משפחתיות¨ הסדרות פנים מושביות¨  סל שמירת זכויות¨ צוואות¨ הסכמי 
ÆÆוועדה¨  מימון לצרכי הנחלה ועודØממון¨ שמאות¨ ניהול מו“מ עם המינהל

למה אתה מחכה?!

www.nachlat-avot.co.il
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

80
#

בנ ממשיך  בן  �מינוי 
המ סוגיה  הינה  �חלה 

בעלי  מעט  לא  עסיקה 
המת במושבים,  �נחלות 

מודדים איתה הן בהיבט 
בהיבט  והן  המשפטי 
זה,  במאמר  במקרה שאביא  המשפחתי, 
שבין  היחסים  מערכת  בסוגיית  אגע 
הבן הממשיך להוריו - ומתי התנהגות 

מחפי התנהגות  של  לרמה  עולה  �הבן 
של  ההתחייבות  ביטול  המצדיקה  רה, 

ההורים לבן הממשיך.
הינו  הנידון  מהמקרה  המרכזי  הלקח 
שיישנם  הסיכומים  כל  את  להעלות 
בעל פה בין ההורים לבין הבן ואחיו על 
הכתב, כולל את מערכת הציפיות שיש 
להורים מהבן לגבי הטיפול בהם, מרגע 

המינוי ועד לכתם מן העולם.
שהגישה  תביעה  שלפנינו  במקרה 
בנחלה  בזכויות  החזיקה  אשר  אלמנה 

�במושב כנגד בנה ורעייתו, בה היא מב
קשת מביהמ"ש להצהיר כי הבן ורעייתו 
אינם בעלי הזכויות בנחלה ולהורות על 

הרחקה  צו  מתן  וכן  ממנה  ידם  סילוק 
מביתה.

התובעת הינה אלמנה שקיבלה לאחר 
בנחלה  הזכויות  את  בעלה  פטירת 
שהייתה בבעלותם, במושב בו התגוררו. 
ובע� התובעת  ביקשו   '80 ה -בשנות 

שבשטח  ביתם  את  להרחיב  המנוח  לה 
המשק. לצורך כך חתמו על תצהיר, כי 
בבוא היום לכשיגדל בנם הוא ישתמש 
בנוסף  שיבנה.  החדש  באגף  ויתגורר 
התובעת  שלחו  ה-90',  בשנות  לכך, 
המושב,  לוועד  מכתב  המנוח  ובעלה 
רשמי  באופן  ירשם  שבנם  ביקשו  בו 
כבן ממשיך בנחלה ועל סמך מכתב זה 
הודיע להם המושב, כי בנם נרשם כבן 

לחב נתקבלו  ואשתו  הוא  וכי  �ממשיך 
רות באגודה.

�כעת, מבקשת התובעת להוציא מה
נחלה את בנה ואשתו וזאת, בטענה כי 
הם אינם סועדים לאותה בגילה המבוגר 
היחס  ובשל   - הרעוע  הרפואי  ובמצבה 

המחפיר אשר היא סופגת מהם.
לא  מעולם  ורעייתו  הבן  לטענתה, 

והמי מכיוון  ממשיכים  כבנים  �מונו 
55 של  להוראה  בהתאם  נעשה  לא  נוי 
האגף החקלאי ברשות מקרקעי ישראל 
(רמ"י), המחייב להפקיד בידי הסוכנות 
היהודית התחייבות בלתי חוזרת חתומה 
על ידי ההורים, הבן הממשיך והמושב, 

�דבר שלא נעשה במקרה דנן, ולכן למ
כל  אין  למושב  ההורים  ששלחו  כתב 

תוקף.
הם  כי  ורעייתו,  הבן  טוענים  מנגד 
ותמיד  האם  עם  מאד  טובים  ביחסים 
במשק.  מרצם  את  והשקיעו  לה  סייעו 
כמו כן, טענו הבן ורעייתו כי הבן מונה 
80' וכי בע� -לבן ממשיך כבר בשנות ה

קבות ההסתמכות על המינוי הם וויתרו 
הבית  בנוסף,  במושב.  בית  קניית  על 
היתר  פי  על  נבנה  מתגוררים  הם  בו 
בנייה שניתן להם על סמך היותם בנים 

�ממשיכים בנחלה, והבנייה נעשתה מכ
�ספם הפרטי תוך שלקחו משכנתא לצו

רך בנייתו.
הממשיך  הבן  מינוי  שאלת  לגבי 

, קבע בית המ הבן  ידי  �והשלמתו על 

ההורים  חתמו  עליו  התצהיר  כי  שפט 
חוזרת  בלתי  התחייבות  מהווה  אינו 
ממשיך,  לבן  הבן  את  למנות  מצדם 
אלא ברור כי התצהיר ניתן רק לצורך 
שבדין.  וההקלות  הבנייה  היתר  קבלת 
המכתב  כי  קבע  ביהמ"ש  זאת,  לעומת 
ששלחו ההורים למושב, בו הם מבקשים 
מן המושב למנות את בנם לבן ממשיך 
זאת  חוזרת,  בלתי  התחייבות  מהווה 
לאור העובדה כי המכתב נשלח בשנת 
1995 ואילו הוראה 55 נכנסה לתוקפה 
רק בשנת 1997, כך שלא היה צורך גם 

לסוכ המסמך  ובמסירת  הבן  �בחתימת 
נות.

יחד עם זאת, קבע ביהמ"ש, כי מכיוון 
להת הסוכנות  אישור  נתקבל  �ולא 
פו ולא  מהותי  תנאי  המהווה  �חייבות, 

רמלי, תחשב התחייבות ההורים במכתב 
האמור כהתחייבות לתת מתנה, שעל פי 

המי הליך  כפוף  אליהם  המתנה,  �דיני 
ממנה  לחזור  ניתן  ממשיך,  בן  של  נוי 
בטרם ניתנה המתנה בשלמותה בכפוף 
התנהגות  ובכללם  שבדין,  לתנאים 

נותן  כלפי  המתנה  מקבל  של  מחפירה 
המתנה.

לגבי התנהגות מחפירה של הבן קבע 
ביהמ"ש קבע, כי העובדה שהאם נשאה 

מהווה הת לא  הנחלה לבדה  �בהוצאות 
נהגות מחפירה מצד הבן, שכן בהיותה 
מחויבת  לפטירתה  עד  הנחלה  בעלת 
היא בתשלומי החובה הנוגעים לנחלה. 

�כך דחה ביהמ"ש את יתר הטענות בנו
גע להתנהגות הבן כלפי אמו, וקבע כי 
אין מדובר בהתנהגות מחפירה המקימה 

�לאם זכות לחזור בה מהתחייבותה. למ
עשה, ביהמ"ש התרשם כי אחיותיו של 
הבן הם אלו שמניעות את האם להמשיך 
כל  מודעת  לא  מצדה  היא  וכי  בהליך, 

כך להשלכות ומעדיפה שלא לנהלו. 
�מכל האמור, דחה ביהמ"ש את תבי

שנתנה  ההתחייבות  כי  וקבע  האם  עת 
עומדת  ממשיך  כבן  בנה  של  למינויו 

בתקפה.

* הכותב הינו היועץ המשפטי ויו"ר 
אגף הקרקעות בתנועת המושבים

Bringing the laboratory to the field

2310901 6
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חדשות
עמוס דה וינטר 

יום ראשון בערב, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, ב
נפטר יעקב סיטון, תושב מושב יש"ע, שבמהלך חייו 
מילא שורה של תפקידים ציבוריים, בענף החקלאות. 
קהל רב, מכרים, קולגות ובני משפחה ליוו את סיטון בדרכו 

האחרונה, בהלווייתו שהתקיימה ביום שני בצהרים.
אשכול  האזורית  במועצה  גדל  ישע,  במושב  נולד  סיטון 
והקים משק חקלאי לתפארת. שנים רבות היה סיטון מעורב 
ריכז את הפעילות  כן  ופעיל בענף הפרחים.  הירקות  בענף 

החקלאית באזור מבועים.
החקלאות  שר  ידי  על  סיטון  מונה  ה-90'  שנות  בתחילת 
כי  לציין  חשוב  הפרחים.  מועצת  למנכ"ל  צור,  יעקב  דאז, 
הייצוא החקלאי מספר  ענף  הפרחים  ייצוא  ענף  זו  בתקופה 
ומועצת  ובוצע כולו ע"י אגרקסקו  אחד של מדינת ישראל 

הפרחים, עד לשנת 99' כשהוחלט על פתיחת היצוא.
בשנת 2003, בתקופת כהונתו של השר ישראל כ"ץ כשר 
החקלאות, מונה סיטון לעמוד בראש מנהלת מועצת הירקות, 

�במקביל לתפקידו כמנכ"ל מועצת הפרחים. סיטון היה אח
ראי על תהליך איחוד הענפים הצמחיים למועצה אחת, כיום 
והמאוחדת  החדשה  המועצה  הקמת  לאחר  הצמחים.  מועצת 
מונה למנכ"ל מועצת הצמחים, תפקיד בו כיהן כשנתיים, עד 

למינויו של מיכאל איילון למנכ"ל. 
למושב":  ל"קו  אמר  הצמחים,  מועצת  מנכ"ל  אלון,  צבי 
סיטון  בישראל.  הטובים  החקלאים  אחד  היה  סיטון  "יעקב 
כ"ץ  ישראל  החקלאות  ששר  עד  הפרחים  מועצת  את  ניהל 
מינה אותו לאחד את המועצות הצמחיות למועצה אחת. הוא 
בתקופת  הצמחים.  מועצת  את  להקים  כלילות  ימים  עבד 
הקמת מועצת הצמחים, אשתו, שושנה, המשיכה להפעיל את 

משק הפרחים בישע בכוחות עצמה.
"יעקב סיטון היה אדם נעים הליכות, מקצוען, איש שקט 

עם חשיבה מעמיקה ויחסי אנוש למופת. עד יומו האחרון 
והותיר  מרשימים  הישגים  עם  למופת  חקלאי  סיטון  היה 

לדוג ציבור  ויחסי  חברות  מקצוענות,  מורשת של  �אחריו 
מא."

חיים חדד, מזכיר ארגון מגדלי הפרחים בישראל ומנכ"ל 
"מועצת הפרחים החדשה", אמר: "יעקב סיטון הוביל את ענף 
הפרחים בישראל בשנים הכי סוערות שלו. כאשר סיטון מונה 
החקלאי  הענף  הפרחים  יצוא  היה  הפרחים  מועצת  למנכ"ל 
99', כאשר היצוא המאורגן בוטל, החלה ההידר� -המוביל וב
דרות של הענף. מעבר לזאת, סיטון היה באמת, באמת חבר 

�אמיתי ואיש מקצוע! סיטון הוביל את איחוד המועצות למו
עצה אחת ויש לי הערכה מאוד גדולה אליו.

עצמו,  הענף  מתוך  צמח  שהוא  זה  סיטון  את  שייחד  "מה 
�מגידול פרחים במשק, דרך תפקידיו בנציגות האזורית, מי

נויו כמנכ"ל מועצת הפרחים ועד ניהול מועצת הצמחים. הוא 
יירשם בדפי ההיסטוריה כמי שתמך ופעל רבות לקידום ענף 
הפרחים בישראל. לצערי, מאז שסיטון עזב את ענף הפרחים 

�הענף נסוג לאחור בשנים האחרונות. הסתייעתי בו רבות בה
קמת 'מועצת הפרחים החדשה' והיום היא נמצאת במקום בו 

היא נמצאת גם בזכותו."
�בתום תפקידו במועצת הצמחים חזר סיטון לעבוד במו

שב ישע, הגדיל מאוד את הפעילות החקלאית ונטע 150 
החממה  גידולי  את  הגדיל  וכן  הזנים  מכל  פרדס  דונם 

במשק.
את  ניהל  הבריאותי,  מצבו  החמרת  עם  האחרונה,  בשנה 
המשק החקלאי בנו אלעד. בנו השני מורן הוא מומחה לשוק 

ההון. 
67. הותיר אחריו את רעייתו שו�  יעקב סיטון נפטר בגיל

שנה, שני בנים ובת.
יעקב סיטון ז"ל, חקלאי למופת 

(צילום: פייסבוק)
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בן אליהו, הבטיח לפעול לסיוע בתחומי 
המיכון, חוסר בכ"א, פיתוח גידולים חדשים, 

חדשנות וקידום חקלאות חכמה ומדויקת

הגב לפיתוח  �חברה 
לפעול  ממשיכים  ליל, 
לחיזוק  רבה  באינטנסיביות 

ולהתמו ובגולן  בגליל  �החקלאות 
את  הפוקד  המים  משבר  עם  דדות 
הענף, לאור עליית המחירים, ארבע 

�שנות בצורת רצופות ותחזיות פסי
מית לחורף הקרוב.

מהפעילות,  כחלק  השבוע,  בסוף 
הח משרד  מנכ"ל  וסייר  �התארח 

בשט� אליהו,  בן  שלמה   קלאות,

חוות  הגולן,  ברמת  חקלאיים  חים 
שיזם  סיור  החולה,  ועמק  מתתיהו 
, מנהל מחוז צפון במ� רעמיר אנטל
הביע הת המנכ"ל  החקלאות.  �שרד 

עניינות רבה באשר למצב העכשווי 
וההשלכות של קיצוצי מכסות המים 

ועליית המחירים.
מנכ"ל מו"פ צפון, אלקנה בן ישר, 
הפעילות,  של  נרחבת  סקירה  הציג 

מח לרבות  במו"פ,  מובילים  �אותה 
קרים חדשים המתבצעים בימים אלו 

חדשות
עמוס דה וינטר 

מכון וולקני מזמין אתכם לתערוכת צילומים ותמונות בעפולה

מיוחדת ת צילומים  ערוכת 
וולקני (מנהל  מכון  של 
תיפתח  החקלאי)  המחקר 
8 בנובמבר בג� -השבוע ביום ד' ה
. התערו� הלריה העירונית בעפול
ומא הרחב  לציבור  מיועדת  �כה 

וצילומים  תמונות  בעזרת  פשרת 
למעבדות  ונדירה  מיוחדת  הצצה 
ושטחי הניסוי בהם מתבצע המחקר 
התערו� שנים.   96 מזה  החקלאי 
המח עולם  אל  מבט  מספקת  �כה 

קר ושופכת אור על  ההתמודדות 
האקלים  אתגרי  המדענים עם  של 
והמים  הקרקע  משאבי  ומיעוט 
בעולם בו צריך לספק מזון לכ-8 

מיליארד נפש.
עבודתו  פרי  צילומים,  בתערוכה 
שי  האמן  שוקל.  איציק  הצלם  של 

זילברמן יציג 8 קולאז'ים. כן תוצג 
עבודת וידאו ארט של היוצרות שיר 
צילומי  בנוסף:  ים.  אור  ונגה  ניומן 
פרופ'  של  בשחור-לבן   פורטרטים 

תמונו� את  המביאים   , גלז ראיתמר 
ואת  בעבודתם  המדענים  של  תיהם 

החוויה בעבודת המחקר.
הכניסה חינם.

המחקרים  של  החיוביות  וההשפעות 
בג החקלאות  על  בעבר  �שבוצעו 
לת הצורך  על  דיבר  ישר  בן  �ליל. 

קצוב מחקרי המו"פ, היוצרים יתרון 
מובילים  בגידולים  הגליל  לחקלאי 

וחדשניים.
עמוס  סמנכ"ל החקלאות בחברה, 
לוין, הציג בפני המנכ"ל את סוגיית 
מכסות  קיצוץ  החמור,  המים  משבר 
בלבד  שנתיים  בתוך  ב-36%  המים 
זאת,  ב-2018).   11% השנה,   25%)

ות בצורת  שנות  מארבע  �כתוצאה 
נוס בצורת  לשנת  קודרות  �חזיות 

המים  "משבר  לדבריו:  השנה.  פת 
בשל  מאוד,  חמור  בגליל  לחקלאות 

בג לחקלאות  המים  מחירי  �עליית 
ליל ל-1.54 ₪ לקוב. בנוסף, אנחנו 

תפ קשיים  עם  להתמודד  �נאלצים 
מכ התעשייה.  מפעלי  של  �עוליים 

פעילות  המשך  על  מקשה  זה  לול 
הטיפול  על  ובעיקר  ענפה  חקלאית 

בגד"ש."

כי  למנכ"ל,  הבהירו  החקלאים 
יתקשו להמשיך ולפעול וכי נדרש 
הממשלה,  מצד  משמעותי  סיוע 
תמיכה  פיצויים,  מתן  לרבות  
במו"פ  מחקרים  ועידוד  מאסיבית 

צפון.
לסיוע  לפעול  הבטיח  אליהו  בן 
חוסר  המיכון,  בתחומי  לחקלאים 

חד חדשים,  גידולים  פיתוח  �בכ"א, 
ומ חכמה  חקלאות  וקידום  �שנות 

דויקת.

מימין לשמאל: עמוס לוין, 
אלקנה בן ישר, שלמה בן 
אליהו, דבור פארוק ויוסי 

הלפרין

בג"צ דחה את עתירת התאחדות התעשיינים 
בישראל, ואישר פה אחד את מדיניות משרד 

החקלאות ששמירה על הגידול החקלאי 
בישראל גוברת על עקרון חופש העיסוק

התאחדות  עתירת  את  דחה  בג"צ 
התעשיינים בישראל, וקיבל פה אחד 
מדיניות  בעניין  המדינה  עמדת  את 
רישיונות  להענקת  החקלאות  משרד 
לייבוא חיטה בפטור ממכס. העתירה, 
אשר הוגשה נגד שר הכלכלה, משרד 
החקלאות, רשות ההגבלים העסקיים 
את  תקפה  הפלחה,  עובדי  וארגון 
המעוגן  הלינקג'  הסדר  של  חוקיותו 
רישיונות  להענקת  המשרד  בנוהל 

לייבוא חיטה.   
טחנות  של  למאכל  החיטה  צריכת 
חיטה  על  בעיקר  מתבססת  הקמח 
החיטה  מקומית,  חיטה  לצד  מיובאת 

השט מכלל  בכרבע  גדלה  �המקומית 
הלי הסדר  בישראל.  המעובדים  �חים 

נקג' הינו  הסדר הנהוג למעלה מ-20 
�שנה במסגרתו החיטה המקומית, נמ

כרת לקבלנים של מלאי חירום, עימם 
במכרז  החקלאות  משרד  מתקשר 
המכרז,  תנאי  במסגרת  שנים.   3 מדי 

מהמ החיטה  את  רוכשים  �הקבלנים 
הקציר,  לאחר  מיד  המקומיים  גדלים 
של  החירום  כמלאי  אותה  מאחסנים 
חיטה למאכל, ומוכרים אותה לטחנות 

החי לרכישת  המחיר שנקבע  �הקמח. 
�טה המקומית מחושב לפי נוסחה המ
�בוססת על מחיר החיטה בבורסת שי

מלאי  קבלני  אמריקנית.  לחיטה  קגו 
מהמגד החיטה  את  רוכשים  �החירום 

לים המקומיים במחיר הלינקג' במועד 
גם  הקמח  לטחנות  ומוכרים  הרכישה 

במחיר הלינקג' במועד המכירה. 
בית המשפט בפסיקתו ציין כי אין 
לישראל,  חיטה  לייבא  חוקית  מניעה 

אולם  הלינקג',  להסדר  בהתאם  שלא 
של  בשיעור  במכס  חייב  זה  ייבוא 
עם  מיטיב  ההסדר  שבעצם  כך   .50%
קיים,  היה  אילולא  כי  הקמח,  טחנות 
הן היו נאלצות לייבא את כלל החיטה 

במכס מלא. 
במהלך  הדגיש  החקלאות  משרד 
ההסדר  הרבה של  חשיבות  את  הדיון 
לטובת הבטחת גידול החיטה המקומי, 
בדגש על חשיבות השמירה על מלאי 
פתוחים  שטחים  על  שמירה  חירום, 
וחיזוק הפריפריה ומצד שני, הסדר זה 

�מאפשר יבוא מאסיבי של יתרת החי
טה הנדרשת בפטור מלא במכס.

לע הטענות  את  דחה  משפט  �בית 
וכן דחה  ניין פגיעה בחופש העיסוק, 
את הטענה שיש כאן הסדר אסור לפי 
חוק ההגבלים העסקיים. בית המשפט 
בהחלטתו ביקר את העותרים כי אין 
בנוהל שהוציא משרד החקלאות שום 

שינוי לעומת הוראות החוק. 
, סמנכ"ל מימון והשק� ןצביקה כה

עות במשרד החקלאות: "קבלת עמדת 
של  לייבוש  קריאה  הייתה  העותרים 

ביש המעובדים  מהשטחים  �כרבע 
ראל. בפסיקתו עיגן בית המשפט את 
נשען  שעליו  הקיים  הלינקג'  הסדר 

�ענף גידול החיטה בישראל. בית המ
על  ההגנה  בחשיבות  הכיר  אף  שפט 
גידול החיטה המקומי בהיבטי שמירה 
על שטחים פתוחים, שמירה על מלאי 
חירום וחיזוק הפריפריה. קביעתו של 
את  כנו  על  משאירה  המשפט  בית 
משרד  שקבע  חיטה  ליבוא  הנוהל 

החקלאות.

מנשה ה האזורית  מועצה 
ספו אולם  בהקמת  �החלה 

האזורי  במרכז  אזורי  רט 
 500 יהיו  החדש  באולם  מנשה. 
חדישים,  הלבשה  חדרי  מושבים, 
ומחול  פנאי  לפעילות  חדרים 
מושבים   500 יכיל  האולם  ועוד. 
המועצה,  תושבי  כל  את  וישרת 

�את קבוצות הספורט השונות הפ
עילות במסגרת הפעילות הענפה 

�במועצה, וכן את בתי הספר במר
כז האזורי מנשה. 

בשנים האחרונות, בשל הנהירה 
�הגדולה של תושבים בהם בנים חו

מנשה  במועצה  הוקמו  רבים,  זרים 
ארבעה בתי ספר: רעות, קשתות, 
גני   14 רעות,  ושבילי  נטעים 
מבנה  נוער,  מועדוני   10 ילדים, 
חדש למרכז לוותיקים מלוא וחדר 

�כושר. סך כל ההשקעה בבינוי מו
סדות חינוך, פנאי וספורט במועצה 
האחרונות  בשנים  מנשה  האזורית 

עומד על כ-130 מיליון ₪. 
מנשה,  האזורית  המועצה  ראש 
מוסדות  מקימים  "אנו  שדה:  אילן 

חינוך פנאי וספורט המשרתים את 
ועו הישובים  מכל  התושבים  �כל 

מדים על כך שיעמדו בסטנדרטים 
�הגבוהים ביותר כפי שראוי לתוש
והיקרים של המוע �בים הערכיים 

צה האזורית מנשה."

מתוך התערוכה - 
"קחי לך תפוחים 
ותמרים" (צלם: 

איציק שוקל)

העבודות 
להקמת ההיכל 
החדש במנשה
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גדוש  מתח  ספר  הוא  אנדרו,  סאלי  מאת  ולרצח",  לאהבה  "מתכונים 
תפניות ואוכל. טאני מריה היא בת דמותה של מיס מרפל, הגיבורה של 
היום  אפריקה  בדרום  חיה  טאני  קטנים:  הבדלים  בכמה  כריסטי,  אגתה 
ולא בלונדון של שנות ה�60, והיא לא סורגת אלא מבשלת (בסוף הספר 
מצטיינת  היא  מרפל  מיס  כמו  אבל  שלה),  המתכונים  חוברת  מופיעה 
בפתרון תעלומות רצח. טאני מריה היא אלמנה שאוהבת לבשל, לאכול 
ולהאכיל, חולקת את אהבתה הקולינרית במדור מתכונים בעיתון המקומי, 
דווקא.  יותר לעצות בענייני הלב  עד שהעיתון מחליט שקוראיו רעבים 

טאני מריה לא מרוצה מהשינוי, אבל מגלה שיש לה כישרון ועניין לעזור לאנשים. אלא שעד 
מהרה מתברר כי לא כל בעיה אפשר לפתור בקדירה, וכי בסביבתה הכפרית מתרחשים מעשים 
אפלים ומסובכים בהרבה מאיתור המתכון המושלם לעוגת שוקולד. חמושה באומץ לב, ספר 
מתכונים ומערוך, היא מסכנת את חייה כדי להגן על הצדק ועל חייהם של אחרים למורת רוחו 
של שוטר נאה וגבוה. אט–אט נרקמת בספר זה עלילת מתח גדושת תפניות, שעליה חולשת 

דמות בלשית החורגת מתבנית הבלש המצוי, ומקסימה ממנו פי כמה.
(מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת זמורה, 415 עמודים)

כל הורה מכיר את הצורך של הילדים לקבל מענה מידי לכל בקשותיהם. 
דיחוי.  ללא  מבוקשם  את  להשיג  חפצים  מבוגרים  מעט  לא  כמו  ילדים 
המציאות היא שמלמדת אותנו כי מידת הסבלנות ראוי שתהיה חלק מעולמו 
של כל אדם. "חנות לסבלנות", מאת זהבה שרגל, לוקח את הילדים למסע 
חיפוש אחר חנות בה אפשר לרכוש סבלנות. המסע שהם עוברים כולל מסע 

פנימי המשתקף בדרך אותה הם עושים אל המקום בו שוכנת החנות. מחיי היום יום העירוניים 
העמוסים בגירויים בלתי פוסקים לנוף בראשיתי בו שוררת הרמוניה בין מרקם החיים האנושי 
לטבע וקצב החיים בו אחר. הגרון של יאיר מציק וסבא ממהר לקחת אותו לרופאת הילדים 
שרושמת מרשם לאנטיביוטיקה, אך מוסיפה לו מרשם לסבלנות שניתן לרכוש רק בחנות אחת. 
והסבלנות? היא מגיעה בשלל סוגים, צורות וצבעים. יש בסירופ, באבקה או בכדורים. מצופה 

בשוקולד, בניחוח תפוזים. בקופסאות, בצנצנות... ממלאת את המדפים.
הדמויות  של  ואיורים  ציטוטים  מבוך,  תפזורת,  נפלאים  בצבעים  מצורפים  הספר  בסוף 
בו. בעמוד האחרון מופיע  ולהוסיף הנאה לחוויית הקריאה  יוכלו להשתעשע בהם  שהילדים 

יומן סבלנות שנותן לילדים אפשרות לתעד את פיתוח מידת הסבלנות שלהם.
(איורים מרהיבים: יניב גולשטיין, הוצאת "סטימצקי", 48 עמודים)

פליסיטי ברוקס, הוא ספר בסדרת ספרי  "ספר משחק מספרים", מאת 
מכיל  הוא  קשיחים.  ובדפים  בכריכה  המוגשים  לילדים  מקסימים  משחק 
ומעשירה.  מהנה  בדרך  לספור  הילדים  ילמדו  שבעזרתן  לשוניות,  המון 
בכל כפולה תגלו פעילויות שונות הקשורות למספרים, כמו התאמה, מיון, 
וחיסור, ספירה רגילה ועוד. הילדים יבקרו בגן  סידור לפי הסדר, חיבור 
החיות, בחוה, ימריאו לכוכבים בחלל, יבקרו בלונה פארק, יחלקו מכתבים 
יותר  ויבקרו בתחנות האוטובוס, ילמדו על  ייסעו  לדיירי רחוב הפרחים, 

או פחות. הילדים ייהנו ממשחקי המספרים, ממשחק הגילוי וההתאמה, וההורים יזכו לבלות 
עם ילדיהם ולהעניק להם דרך למידה מרתקת. ספר נוסף בסדרה הוא "ספר משחק צבעים" 

שמלמד בדרך מהנה את הצבעים השונים.
(איורים: מליסנדה לותרינגר. מאנגלית: חגי ברקת, הוצאת דני ספרים, 8 כפולות עמודי 

פעילות. מנוקד)

"היכנסי לחיי", מאת קלרה סנצ'ז, הוא סיפור מתח פסיכולוגי שזור בדרמה 
וחרדים  הגיבורות  אל  נקשרים  אנו  מתקדמת  שהעלילה  ככל  משפחתית. 
מאז שמצאה  וכיצד.  הכול מתחבר  אם  להבין  בזמן משתוקקים  ובו  לגורלן, 
סוד  במשפחתה,  גדול  סוד  שיש  ידעה  היא  בילדותה,  התמונה  את  ורוניקה 
שהפך את אביה למיואש ואת אמה לאישה דיכאונית ואכולת חרדות, המגוננת 
על ילדיה יתר על המידה. לעומתה, לאורה לא מתעסקת בסודות ולא שואלת 
יותר מדי שאלות. כך חינכה אותה סבתה. לאורה העדינה והמנומסת נראית 
כאילו כל חייה התהלכה על משי בנעליים יקרות. היא למדה בבית הספר של 

הכנסייה וכעת היא עובדת בחנות המשפחתית, מלמדת בלט וגרה עם אמה ההוללת וסבתה 
השתלטנית. ורוניקה היא בעלת אופי חזק ומזג סוער, לבושה במעיל אופנוענים ובעלת קול 
צרוד מעישון טבק שחור וג'וינטים. היא מתכננת להתחיל ללמוד רפואה בקרוב ולעבור לגור 
עם חברים. אבל כשאמה מתאשפזת מחליטה ורוניקה לחשוף אחת ולתמיד את הסוד המשפחתי. 

האם המסע של ורוניקה אחר האמת יוביל אותה אל לאורה? מה הקשר ביניהן?
(מספרדית: פרידה פרס�דניאלי, הוצאת כתר, 416 עמודים)
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הגניבה 
הגדולה

100 #
#

70

עמוס דה�וינטר

"גדר ל ביטוי:  יש  אמריקאים 
טובה עושה שכנים טובים" 
אבל במקרה של מושב שקף, 
הגדר לא הייתה טובה ובמשך שנים, 
גם לאחר השלמת המחסום המפריד 
היוותה  יתיר למעבר תרקומיה,  בין 

כשמעב עכשיו,  רק  לגנב.  �פרצה 
נסגר  הגנבים  חדרו  דרכם  המים  רי 
יכולים  בשקף  החקלאים  אולי   –

להירגע.
שקף  במושב  אחרי,  שבועיים 
הגדולה"  מ"הגניבה  נסערים  עדיין 
האח� לאוקטובר   14 ב �שהתרחשה 

רון, כאשר כ�100 פלשתינאים חדרו 
חקלאיים  לשטחים  בבוקר  בשבת 
במושב והחלו בוזזים סחורה חקלאית 
וענבים,  שרי  עגבניות  עגבניות,   –
שקל.  אלף  כ�300  של  כולל  בשווי 

שמא צבא  וכחות  מג"ב  �בפעילות 
בני  כ�70  נעצרו  האזור  את  בטחים 
ומאוחר  כ�50  נעצרו  (בתחילה  אדם 
שהתחבאו  כ�20  עוד  נעצרו  יותר 
בכרמים), 40 מהם קטינים וכן נשים 

וקשישים.
כוח  זיהה   ,16:00 שעה  בשבת, 
עשרות  האזור  את  שמאבטח  צבאי 
של  החקלאיים  בשטחים  אנשים 

מע מבצע  החל  רגע  מאותו  �שקף. 
שכאמור  מג"ב  עם  בשילוב  צרים 
הסתכם ב�70 עצורים, רובם קטינים 

וילדים.
מושב שקף שבחבל לכיש ממוקם 

�סמוך לחומת הקו הירוק, צמוד לכ
של  השני  מעברה  כאשר   ,358 ביש 
הפלשתינית,  הרשות  בתוך  החומה, 
שכבר  עוואה,  כפר  הישוב  נמצא 
כמו  יותר  ונראה  כפר  לא  מזמן 
קיים  לחומה  מתחת  קטנה.  עיירה 
מעבר מים שנחסם על ידי שלטונות 
מעבר  אותו  דרך  תיל.  בגדר  צה"ל 
שקף  לשדות  פלשתינאים  חדרו 
באותה  היה  כשהשיא  שנים,  במשך 

שבת.
אחרי  כשבועיים  עכשיו,  רק 
האירוע.  ממדי  מתבררים  האירוע 

מו שהחל  האירוע  שבזמן  �מתברר 
סמוך  הקימו  בבוקר,  בשבת  קדם 
"שוק"  הפלשתינאי,  בצד  לגדר, 

�מאולתר שבו נמכרה התוצרת הגנו
בה. צילומים שפורסמו בדף פייסבוק 
היקף  על  מעידים  הכפר  תושב  של 
המגיעים  רכב  כלי  על  וכן  "השוק" 
כדי  והסביבה,  הכפר  קצוות  מכל 

לרכוש סחורה טריה, זולה וגנובה.
אדם  בני  (כ�30  הבריחה  בנתיב 

למ היה  ניתן  להימלט)  �הצליחו 
שכנ גנובה,  סחורה  ועוד  עוד  �צוא 

ראה הושארה מאחור כדי להקל על 
שנתגלו  הרגע  מאותו  ההימלטות, 

ע"י הצבא.
איתן רו�  "לאורך השנים," אומר
זנבלט, קב"ט הישוב, "היו כאן אין�

למוד  המושב  ונזקים.  גניבות  ספור 
בנזק  מדובר  הפעם  אבל  אירועים 
טון ענ�  20 לנו כמעט נגנבו   גדול. 

בים ועוד 14 טון עגבניות ועגבניות 
הע ליבולים  גם  נזק  כאן  יש  �שרי. 

את  פירקו  הם  למעשה  כי  תידיים, 
שתילים.  ושברו  והחממות  הכרם 

הנזק הוא אדיר.
שבת,  ביום  לכאן  נכנסו  "הם 
רוב  וילדים.  גברים  זקנים,  נשים, 
הקרטונים.  על  היתה  כבר  הסחורה 
בשבת.  עובדים  לא  האלה  בשטחים 
אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה 
בחקלאי שלנו.  נתקלים  היו  הם  אם 
יחד עם זאת, מושב שקף יתגבר על 
כאן  לנו  יש  הלאה,  וימשיך  המקרה 

תנופת קליטה גדולה."

המושב  מזכיר  פחימה,  שמעון 
"אנחנו  הוועד המקומי, אומר:  ויו"ר 
במושב  רגיל.  ממשיך  הכול  בסדר, 
בא  זה.  כמעט כבר לא מדברים על 
לגניבות  רגילים  אנחנו  כך:  נאמר 

בעצמ חריג  היה  הזה  המקרה  �אבל 
תו בגלל כמות הנכנסים פנימה. זה 
כל ההבדל, אבל גונבים לנו סחורה 
החודש  רק  הזמן.  כל  קבוע,  באופן 
גנבו לי שלוש פעמים. למעשה, גם 
ביום 'הגניבה הגדולה' גנבו לי, אבל 
אני לא עושה מזה כזה רעש כי אלה 
לא כמויות. לוקחים לך איזה 15�10 

קרטונים, זה לא מזערי אבל אני לא 
עושה מזה עניין.

נתפ� אדם  בני   70 ש יודע  �"אני 
שו מתוכם כ�20 הוגשו נגדם כתבי 
אישום, כי השאר היו קטינים, ילדים 
וקשישים. בית עוואה, הכפר שממש 
יש  חמולות.  לשתי  מחולק  מולנו, 
משפחת  ויש  מסאלמה  משפחת 
שקטים  יותר  הם  הסוואטי  סוואטי. 
חמאסניקים,  הם  המסאלמה  וטובים, 

כולם משפחה אחת.
"אז אם אתה מסתכל על הגניבה 
נטו, אז זה עניין כלכלי, מרגיז אבל 
ניתן לפתרון אבל אם אתה מסתכל 
על הכמות – 70 עצורים, זה מקרה 
כי  ביטחונית,  מבחינה  חריג  מאוד 
הוא בסך הכל במרחק  הכפר שלהם 
שלנו.  הקיצוני  מהבית  מטר   180

אתה רואה אותו מחלון הבית שלי."

הם חדרו דרך מובילי המים. עכשיו 
סגרו את המעבר שלהם?

פחימה: "עכשיו כן סגרו. סוף כל 
ואני  מושלמת  עכשיו  החומה  סוף 

עכ ירד  הגניבות  שמספר  �חושב 
יפרצו  כן  אם  אלא  דראסטית.  שיו 
איכשהו מעבר, אבל בעיקרון – זהו 
אבל  השטחים  של  מהצד  זה  נגמר. 
מהצד השני יש גניבות של בדואים. 
בנו  פוגעות  עדיין  הללו  הגניבות 
קשת מבחינה כלכלית, אבל בסיכון 

ימשי הגניבות  אז  נמוך.  �פח"עי 

למו אנחנו  פחות.  אבל  להיות  �כו 
שבענו  מהפלשתינאים,  ניסיון  די 
שלי  הבית  שלהם,  מההתנכלויות 
מחורר מיריות שירו עלינו בעבר..."

 80 הוא  שקף  מושב  של  התקן 
ושלוש  מאוכלסות  מהן   77 נחלות, 
בהליכי אכלוס. המושב סיים פיתוח 
להרחבה,  מגרשים   56 של  תשתיות 
כולם נחטפו כלחמניות אחרי הגשם. 
חודשיים� בתוך  כולם  את  "קלטנו 

ביקוש  פה  יש  הכל,  מלא  שלוש, 
אדיר," אומר פחימה. 

פה  האזור  כל  קודם  כי  "למה? 
אנשים  פה  יש  חברתית,  מקסים, 
גבוהה  ברמה  החקלאות  איכותיים, 

�מאוד. מבחינה חברתית, ספורט, חי
נוך, המושב הוא מקום מצוין. אנחנו 
בעוד  ההרחבה  את  להגדיל  רוצים 
כ�70 יחידות, להגיע לתקן של 300 

נחלות. 
"הבעיה שלנו זה נושא החקלאות, 

�הממשלה לא תומכת בחקלאות. אנ
�חנו משקים כאן במים שפירים, אנח

נו לא מחוברים לשפד"ן. שילמנו פה 
2.50 לקוב, זה ירד ל�1.98 ₪ לקוב, 
1.89 ועוד שנ� �שנה הבאה זה ירד ל
תיים ל�1.58 ₪, אבל אנחנו כמושב 
ב�1.58,  שיורד  כישוב  נכללים  לא 

�כי אנחנו לא נכללים בהיעדר חלו
פה. זה אחד הדברים שאמרתי לשר: 
'איזה חלופה יש לי כאן? אתה רוצה 
להביא לכאן מים מושבים, תביא אני 
ישלם 1.10 ש"ח, אבל אין לנו שום 
חלופה'. תגיד לי אתה, איך אני יכול 
 1.10 שמשלמים  בלכיש,  להתחרות 
ש"ח? אין פה מאגר כי אין פה מספיק 
ביוב, יש מאגר של המועצה שנותן 

לך 100 קוב ליום שזה כלום."
פחימה מעריך את שר החקלאות, 
היחידים  אחד  "הוא  אריאל.  אורי 
שביקר אצלנו בערב, אחרי האירוע," 
הוא אומר. "מצד שני," אומר פחימה, 
"כל היישובים מסביבנו קיבלו הכרה 
לאומית  עדיפות  אזור  ספר,  כישוב 

נו לא  שלנו  הטבות  מקבלים  �א', 
מסביבנו  כולם  שהם  מצחיק  תנים. 

�מקבלים הטבות ואנחנו שאנחנו במ
רכז, 150 מטר מהגדר, לא מקבלים 

הכרה.
�"אפילו אזור עדיפות א' לא קיב
�לנו. אני לא מבין למה. עשיתי מל

חמה, אני חבר מרכז הליכוד, מקורב 
היועץ  תקשורת,  הפעלתי  לברנז'ה, 

גיורא דהאן: "אנחנו חיים במדינה 
שבאמת החקלאות לא מעניינת אף 
אחד. מתי היא תעניין מישהו? ביום 

שלא יהיו ביצים, לא יהיו עגבניות, לא 
מלפפונים, לא תפוח עץ ולא פרי הדר. 

ואז פתאום יאמרו ויבינו, שכאשר אניה 
לא מגיעה מחו"ל שבוע אין מה לאכול 

במדינה"
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הפלשתינאים שנתפשו 
על חם בגניבה בשקף 

מובלים למעצר (צילום: 
דוברות המשטרה)

גיורא דהאן. "החקלאות לא מעניינת 
את אף אחד"



העו לכל  פניתי  והכל  �המשפט,י 
לם, דיברתי עם ישראל כ"ץ, סילבן 
גמליאל,  גילה  סער,  גדעון  שלום, 

�עם מי לא דיברתי? הבטיחו לי שיכ
ניסו אותנו בפעם הבאה, הם פותחים 
את זה כל כמה שנים אז אני עכשיו 

�איתם בקשר. את הנושא הזה גם הע
ליתי בפני שר החקלאות והוא בודק 

את העניין. הכול פוליטיקה."

על  שקף  במושב  מדברים  כאשר 
הם  (פח"ע)  עוינת  חבלנית  פעילות 
ב�1988,  מדובר.  מה  על  יודעים 
באינתיפאדה הראשונה, נרצח בשקף 
אלי כהן, שעה שריסס את  החקלאי 
הכרם בלילה. עד הרצח ניהל המושב 
יחסי שכנות טובה עם בית  מערכת 
עוואה הסמוך. ילדי הגן היו מבקרים 
עבדו  הכפר  ותושבי  אלו  את  אלו 

במושב.
ב�5 יוני 1993 הונחו בשטחי שקף, 
לאורך ציר הפטרולים, שני מקבצים 
פירוק  במהלך  חבלה.  מטעני  של 
המקבץ השני, ליד מתקן המים, נהרג 
רפ"ק יוסי חיון, מתח�  קצין החבלה,

נת משטרת מרחב הנגב, ב"ש. יוסי, 
בבית  ונפטר  נפצע  מצטיין,  קצין 

החולים לאחר יומיים.
מו שלנו,"  החקלאים  של  �"המזל 

הגדולה  "שהגניבה  פחימה,  סיף 
הייתה ביום שבת והם לא עבדו. לו 
יכול להיות  היה חקלאי מגיע לשם 
שהיו הורגים אותו, אי אפשר לדעת, 
זה המזל. או שהוא היה עולה עליהם 
עליו  עולים  היו  שהם  או  ומגלה, 
והורגים אותו, הכל יכול להיות וזאת 

הבעיה.
כאן  שנגנבה  שלנו  "ההערכה 
כ�300  של  בערך  חקלאית  תוצרת 
רכוש,  מס  אנשי  כאן  היום  אלף. 
והכל  הטפסים  את  והגשנו  מילאנו 
נמצא בטיפול. בעיקרון זה לא נחשב 
את  מאשרת  לא  המשטרה  כפיגוע, 
רואה  היא  פח"עי,  כפיגוע  האירוע 
מבחינת  הבדל  ויש  חקלאית  גניבה 
ב�2014,  זה  את  עברתי  התשלום. 

מע שלמה  חלקה  לי  'ניקו'  �כאשר 
נבים.

"מלבד הגניבה עשו לנו גם נזקים 
חמורים. בכרם שגנבו הוציאו הדליה 

הד חוטי  מותחים  עליהם  �(ברזלים 
ליה) והשכיבו שם שורות של גפנים. 
בבתי רשת חתכו את הרשת עם סכין 
בחממה  אלוהים.  להם  אין  יפנית, 
שתילים,  עגבניות,  השחיתו  אחת 

חתכו מערכות טפטוף..."
באירוע  נפגעו  חקלאים  שלושה 
גילי מכ� הגדולה" בשקף:  "הגניבה 

לוף, גיורא דהאן וז'ק לוי. 
משלושת  אחד  הוא  דהאן  גיורא 

הגדו מהפשיטה  �החקלאים שנפגעו 
�לה שנערכה על אדמות שקף. לדב

ריו, "אין לנו יותר מידי מה לעשות, 
אנחנו  עצבני,  להיות  טעם  אין  גם 
כל כך מכירים מהעבר את הדברים 
אפילו  השנים  במשך  כאילו,  האלה, 
מגיש  אתה  כי  תלונות.  הגשנו  לא 
תלונות ואת מי שמעכבים בסופו של 

�דבר במשטרה זה אותך, לא את הג
זה  חוקרים אותך כאילו אתה  נבים. 
עושים  לא  דבר  בסופו של  שפושע, 

�עם זה שום דבר אז חבל על האנר
גיות שלך, חבל על העצבים שלך...
�"לא יעזור כלום, אנחנו חיים במ

דינה שבאמת, באמת החקלאות היא 
לא מעניינת את אף אחד. מתי היא 
ביום  תעניין  היא  מישהו?  תעניין 
שלא יהיו ביצים ולא יהיו עגבניות, 
ולא  עץ  תפוח  לא  מלפפונים,  לא 
פרי הדר. ואז פתאום יבינו, שכאשר 
אניות לא מגיעות מחו"ל שבוע, אין 
מה לאכול במדינה. רק אז הממשלה 
אם  חשוב.  דבר  זה  שחקלאות  תבין 
לחקלאי  אחד  נזק  ונסתכל:  נלך 
בישובים  שעושים  נזק  זה  בשקף 
במשך  בתים  ל�20  שלנו  השכנים 
ספר,  כיישובי  מוכרים  הם  כי  שנה, 

עדיפות לאומית א'."
איך הגיבה הקהילה בשקף לאירוע?

הילדים,  עוד  כל  "תשמע,  דהאן: 
הנשים לא נפגעו, כל עוד לא הגיעו 
אז   - נשק  עם  לפה  איש   70 אותם 
השכנים  לזאת,  מעבר  בסדר.  הכול 

שלי מרגישים שלגיורא יש חור של 
100 אלף שקל בכיס? לא! מי מרגיש? 
אף אחד לא מרגיש. בסופו של יום, 
זה  את  מרגישים  חקלאים  שלושה 
וקמים  וכל היתר חיים  בכיס שלהם 

בבוקר, אותו דבר כמו שהיה בפני.
עג גנבו  לי  נזקים,  עשו  �"גנבו, 

נזקים  הערכת  כשעשיתי  בניות. 
טון  כחמישה  לי  שגנבו  הערכתי 
הוא  השמאי,  פה  כשהיה  עגבניות. 
אמר לי: 'יודע מה, זה אפילו יותר'. 

מה לי,  שגנבו  ממה  חלק  �תפשתי 
לא  שהם  סחורה  המעבר,  עד  חממה 
וריכזתי.  אספתי  להעביר.  הספיקו 
תפשתי משהו כמו טונה וחצי, אבל 
עוד קטפו חמישה טון שהם הצליחו 

להעביר...
"הם גנבו תוצרת ועל הדרך גנבו 
עגלות, דליים, ארגזים ופשוט חמסו 
להם,  שהיה  מה  כל  ליד.  הבא  מכל 

למע ולקחו  עגבניות  בתוכו  �שמו 
הם  וסדינים.  שמיכות  בשקיות,  בר. 
עבדו מהבוקר מוקדם עד שעה ארבע 
לי  קטפו  אותם...  כשתפשנו  אחה"צ 

שלי  הישיר  הנזק  החממה...  כל  את 
הוא כ�100 אלף שקל! 

מא אני  זה  את  כשסגרו  �"עכשיו 
להם  אין  עוד  כל  יפסיק.  שזה  מין 
מעבר זה נגמר. גניבות של בדואים 
זה בקטנה, לא אותו דבר. אני מרוצה 
ישל� הם  כי   ,20 אותם את   שעצרו 

 10�9 עכשיו  ישבו  הם  ביוקר.  מו 
מעצר  בהארכת  כי  למה?  חודשים. 
השופט האריך את מעצרם עד תום 

ההליכים."

20
הפרק� הגישה  באוקטובר   29 �ב

ליטות כתב אישום כנגד 20 תושבי 
שלא  שנכנסו  הפלסטינית,  הרשות 
כדין לישראל וגנבו תוצרת חקלאית 

והכר נרחב משטח החממות  �בהיקף 
מים של מושב שקף, תוך גרימת נזק 
לנאשמים  מייחס  האישום  כתב  רב. 
הסגת  היתר,  ללא  לישראל  כניסה 
בנסיבות  וגניבה  בזדון  נזק  גבול, 

מחמירות של תוצרת חקלאית. 
 20 נכנסו  האישום,  כתב  פי  על 
בהם  אחרים,  רבים  ועוד  הנאשמים 

�קטינים ונשים, במעבר המים שמת
חת לחומה ולתוך הכרמים והחממות 
בסלים,  מצוידים  שקף,  מושב  של 
לגנוב  והחלו  נוסף  ובציוד  בארגזים 
החקלאי  מהשטח  וענבים  עגבניות 

לש להעבירם  במטרה  המושב,  �של 
טחי הרשות.

האישום,  בכתב  נטען  הנאשמים, 

העמיסו את הסחורה על עגלות ועל 
�כלי רכב שהמתינו להם במטרה לה

שהם  תוך  הרשות,  לשטחי  עבירם 
חותכים  וזמורות,  בגפנים  פוגעים 

ול לחממות  נזק  וגורמים  �רשתות 
ציוד במקום.

בכביש  שנסע  שאזרח  נטען,  כן 
והבחין בפעילותם, הזעיק את חיילי 
חלק  מכך  וכתוצאה  למקום  צה"ל 

וב הסחורה  את  נטשו  �מהמעורבים 
רחו לשטחי הרשות, חלקם הסתתרו 
על  שאותרו  עד  ובכרמים  בחממות 

ידי החיילים והחקלאים. 
הנאשמים",  ממעשי  "כתוצאה 
שהוגש  האישום  בכתב  נכתב 
לביהמ"ש השלום בבאר שבע, "נגרם 

העגב ולחממות  לכרמים  רב  �נזק 
המקום,  תושבי  החקלאים  של  ניות 
כ�300 אלף  נזק המוערך בשווי של 

שקל".
בבקשת המעצר נאמר, כי: "מעשי 
שעות  שהו  יום  שבאור  המשיבים, 

�בישראל וגנבו תוצרת חקלאית בש
לנ וגרמו  שקלים  אלפי  מאות  �ווי 

בקטינים  העזרות  תוך  רבים,  זקים 
חוצפתם,  על  מעידים  רבים,  ונשים 
על  ישובו  שמא  הרב  החשש  ועל 

דומים להם. המשי או  אלו  �מעשים 
לחו מתחת  לעבור  היססו  לא  �בים 

המפורז  לשטח  מבעד  ההפרדה,  מת 
מנת  על  ממש  המושב  שטח  ולתוך 
מאורגנים  היו  הם  מעשיהם.  לבצע 

מתוכננים, ושיטתיים".

שמעון פחימה: "כל 
היישובים מסביבנו 
קיבלו הכרה כישוב 
ספר, אזור עדיפות 

לאומית א', מקבלים 
הטבות שלנו לא 
נותנים. מצחיק 

שהם כולם מסביבנו 
מקבלים הטבות 
ואנחנו שאנחנו 

במרכז, 150 מטר 
מהגדר, לא מקבלים 

הכרה"
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שמעון פחימה. "לא מכירים בנו 
כישוב ספר"

חיתוך בסכין בבית רשת - נזקים 
במאות אלפי שקלים

סחורה שנתפשה לאחר האירוע 
(צילום: דוברות המשטרה)
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קבוצת האמנים מאשכול ופסיפס 
שלאל המשוחזר שיצרו

מגרש ספורט חדש בביה"ס 
קישון

חנוכת היכל הספורט החדש 
בחוף הכרמל
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