מבצע
תחילת
שנה

מושבים • נחלות • בן ממשיך • משקים חקלאיים

הרצאות מרתקות בנושאים

פיצול נחלה | צוואות והסכמי ירושה | נחלה מהוונת

טלפון03-5500661 :

אשר שבתאי קולנועיות

עמוד 9
ראה
קלים יותר
לחיים
קלנועיות
לך או לקרוב אליך יש מגבלת ניידות? אשר שבתאי כאן בכדי להציע
לך פתרונות ניידות מתקדמים ומותאמים אישית לצרכיך אשר יעזרו לך
להתגבר על בעיה זו ולחיות חיים קלים וחופשיים כפי רצונך .בין אם זה קניה,
השכרה ,החלפה או תיקון של קלנועית או כסא גלגלים ממונע – אני מתחייב
לבצע התאמה מלאה לדרישותך ולצרכים האישיים שלך תוך מתן שירות
אישי ,מקצועי והוגן.

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1069

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

ניצני העמק
א' תשע"ט
באדר
מיכון  ב'
 7בפברואר 2019
בע"מ
אקולוגי
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

אספקה ואיסוף
מוצרים ביטוחתיים מחירים הוגנים
עם אחריות מלאה ופריסת תשלומים מכל מקום בארץ
שרות מהיר
ומקצועי

יחס אישי
ואדיב

מגוון רחב של
דגמים

הדגמה חינם בביתך ללא התחייבות!
התקשרו050-3448689 / 054-6228689 :

מוד 17

ציונות קולינארית
"הנושא הזה חשוב לי מאד ,ומוזר שצריך
לדון בו ,הרי זה אמור להיות מובן מאליו
שמה שמגדלים כאן בארץ צורכים בארץ",
אומר שף חיים כהן ,הדוגל בשימוש בירקות
ופירות אך ורק מתוצרת הארץ כחול לבן
 #לדעת כהן ,זוהי החלטה מודעת המהווה
חלק חשוב בפאזל התרבותי של מדינת
ישראל ,שמשמעה" :ציונות קולינארית" והיא
מתבטאת במטבח ישראלי מתוך גאווה
בהישגי התוצרת המקומית ,איכותה וטעמה
המשובח  #ראיון מעורר תיאבון ,עמ' 16

שף חיים כהן ,במהלך צילומי "מאסטר שף" – רק כחול לבן

לעצור באופן מיידי את עבודת הוותמ"ל עד כינונה של ממשלה חדשה עמ' 4

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

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  28.2.19או 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
*

• עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@tmags.co.il
מנהלת עיתון :עדנה זיו
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
משה הורנשטיין 058-4690888
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
יורם טביבי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

מה
קורה?

תוכן
4

רעיון הקבוצה
הארצית מתממש

"בני המושבים" בטיול החורף
המסורתי והפעם בבתרונות
רוחמה דרך תל נגילה ,הגשר
הטורקי עם סיום בשמורת פורה

כ 850-חניכים מכיתות ט' עד י"ב מכל קצוות
הארץ השתתפו בטיול החורף המסורתי ש ל תנ�ו
עת בני המושבים שהתקיים בבתרונות רוחמה דרך תל
נגילה ,הגשר הטורקי והסתיים בשמורת פורה.
אחד משיאי טיול החורף היו הקבוצות הארציות.
כ 300-חניכים מכיתה י' עד י"ב בחרו לטייל עם חבריהם
לשכבה מכל רחבי הארץ .הגרעינרים מהמועצות השות
נות הדריכו את הקבוצות ,ואליהן הצטרפו חיילי הנחל
שנמצאים בפרק משימה במועצה אזורית מטה יהודה
ומועצה אזורית גלבוע .כך הגשימו בבני המושבים את
רעיון הקבוצה הארצית ,שנולד במעגל הארצי במסגרת

בני המושבים בטיול החורף המסורתי (צילום :בני המושבים)

מועצת החניכים של התנועה.
במסגרת טיול החורף ,הצליחו לחזק את תהליכי השת
כבות בתנועה וליצור הזדמנות נוספת לחניכים הבוגרים
להכיר ולבלות עם חבריהם לשכבה מכל קצוות הארץ.
רותם רובין ,גרעינר בכפר תבור שהדריך קבוצה
ארצית ,מסכם את החוויה" :הטיול הזה היה טיול החות
רף הראשון שלי בתנועה ,ולא רק בתור גרעינר ,והצית
פיות שלי לא היו בשמיים .אבל וואו איזה טיול! שנים
לא נהניתי ככה בטיול ,רעיון הקבוצות הארציות מוצלח
מאוד ,כולם פשוט נהנו המון ולא יכול להיות טיול טוב
יותר ,מקווה שבשנה הבאה יהיה מצוין לפחות כמו הטיול
השנה".

לעצור את הוותמ"ל
פניה ליועץ המשפטי
לממשלה :לעצור באופן
מיידי את עבודת הוותמ"ל עד
הקמת ממשלה חדשה
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תיבחן תכנית השקעות לש.צ.פ שבשבי ציון
המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

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:
editor_kav@tmags.co.il

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

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

הבקר ו

החלב

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

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

יוני

2014

כך הודיע שר הכלכלה והתעשיה ,אלי כהן ,במהלך ביקורו במפעל ש.צ.פ
במושב שבי ציון
שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן
הגיע לביקור במפעל "ש.צ.פ
מוצרי אריזה פלסטיים" ,שבמושב שבי
ציון ,במועצה האזורית מטה אשר .החת
ברה מפתחת ,מייצרת ומשווקת מוצרי
אריזה מפלסטיק עבור תעשיית המזון.
בפגישת השר עם מנכ"ל החבר ה מ�י
כאל שמלצר וחברי ההנהלה ,סוכם
שתיבחן תכנית השקעות להתרחבות
המפעל.
בין לקוחות החברה המעסיקה כ100-
עובדים בשבי ציון ,נמנים יצרני המזון
המובילים בארץ ובהם תנובה ,שטת
ראוס ,יוניליבר ,נסטלה ישראל ,זוגלות
בק ואחרים .היקף המכירות של החברה
עוד על כ 65-מיליון  ,₪מתוכם כ10-
שר הכלכלה ,מנכ"ל שצ"פ ועובד (צילום :רייטוב פוטוגרפי)
מיליון  ₪לייצוא.
השר כהן אמר כי" :פיתוח הפריפריה הנו חלק מהמת בשנים האחרונות השקיעה החברה למעלה מ 35-מיליון
חויבות הממשלתית ונמצא בראש סדר העדיפויות של ש"ח בקווי ייצור מתקדמים ויעילים ,במטרה להבטיח
משרד הכלכלה והתעשייה .המשרד דואג למתן מענקים מוצרים איכותיים במחירים תחרותיים .החברה פיתחה
ממרכז ההשקעות והרשות לחדשנות .מעבר לתמיכות בשנים האחרונות יישום פורץ דרך ( )OSBהמאפשר
הכספיות ,פועל המשרד לסייע בהסרת חסמים והקלות הארכת חיי מדף למוצרים ,כגון :גבינות צהובות ונקת
ברגולציה ובאיתור משקיעים לפיתוח התעשייה והתעת ניקים פרוסים ,במקביל לאפשרות למחזר את הארית
זות ולהוזיל את מחירן .כמו כן ,רשמה החברה פטנט על
סוקה באזור זה ,תוך דגש על תעסוקה איכותית".
לדברי מיכאל שמלצר ,מנכ"ל ש.צ.פ ,החברה משקית קונספט חדש בתחום הוכחת הפתיחה המיועד ללקוחות
עה בחדשנות מוצריה ובתהליכים טכנולוגים מתקדמים .בתחום המאפים בארץ.

לצפות את העתיד
מה הייתם עושים לו יכולתם
לצפות את סופו של הסיפור?
שלום בית
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ציונות קולינארית
שף חיים כהן' :מטבח ישראלי'
מתחיל בהחלטה להשתמש
בירקות ופירות שגדלו כאן
בארץ

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
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
לסקטור
מקרקעי ישראל של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
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חדשות

עמוס דה וינטר
פניה ליועץ המשפטי לממשלה:

לעצור באופן מיידי את
עבודת הוותמ"ל עד כינונה
של ממשלה חדשה

כך דורשים בתנועת המושבים ובמרכז המועצות האזוריות  #מאיר צור:
"על המדינה לעבור לתכנון שפוי שנותן הגנה מוגברת לקרקע החקלאית
ולביטחון המזון לאזרחי ישראל .נמשיך לפעול נמרצות בנושא"
יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית מרחת
בים ,שי חג'ג' ותנועת המושבים,
ע״י עו״ד עמית יפרח ,היועמ"ש
ויו"ר אגף קרקעות ,פנו ליועץ המת
שפטי לממשלה  ,ד"ר אביחי מנד�ל
בליט ולשר האוצר ,משה כחלון,
לעצור באופן מיידי את עבודת
הוותמ"ל (הוועדה לקידום מתחמים
מועדפים לדיור ,הפועלת תחת
משרד האוצר) בתקופת הבחירות,
עד לאחר כינוס הממשלה החדשה.

הפנייה נעשתה בהתייחס לתות
כנית להרחבת קרית מלאכי על
אדמות מושב תימורים ולוועדת
הגבולות שהתכנסה בעניין חלוקת
ההכנסות מפארק התעשייה המשות
תף לקריית גת ולמועצות השכנות
שפיר ,לכיש ויואב.
חג'ג' הדגיש ,כי המועצות השכת
נות לעיר נסמכות על משרד הפנים
ועל מענקי איזון" .הגישה למהר ולת
קחת מרשות עניה אחת ולתת לרת
שות ענייה אחרת ,לא פותרת בעיה,

אלא מגדילה אותה ,וייתכן ניצול
לכאורה של תקופת הביניים לפני
הבחירות וקבלת החלטות שיהוו
קשר ישיר למערכת הבחירות הקת
רבה".
בנוסף ,בימים אלה ,עומדת
הוותמ"ל להכריע על חלוקת מושב
תימורים ,על בתיו ,לשניים -חציו
האחד יסופח לקריית מלאכי וחת
ציו השני יישאר במועצה האזורית
באר-טוביה.
המושבים
תנועת
מזכ"ל

מאיר צור ושי חג'ג' .להפסיק את עבודת הוותמ"ל

ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צרור" :תנועת המושבים מ�ת
נגדת לוותמ״ל אשר פוגע אנושות
בישובים החקלאים .על המדינה
לעבור לתכנון שפוי שנותן הגנה
מוגברת לקרקע החקלאית ולביטחון
המזון לאזרחי ישראל .נמשיך לפת
עול נמרצות בנושא".
עו" ד עמית יפרח" :מדובר בת�כ
נון עיר חדשה ולא בהרחבת יישוב
קיים .דרישתנו להורות בשלב זה
על הקפאת כל הליכי התכנון של
המתחמים שיש בהם קרקעות לשית
מוש חקלאי ,להימנע מלהכריז על
מתחמים נוספים שיש בהם קרקע
לשימוש חקלאי ,וכל זאת עד לקיום
דיון מסודר בעניין בנוכחות כל
הגורמים הרלבנטיים לרבות נציגי

תנועת המושבים .אם לא ייעשה כן,
המהלך עלול לגרום לבכייה לדות
רות!"
חג'ג' גיבה את דבריו במכתב
ששיגר מנדלבליט למזכיר הממשלה,
צחי ברוורןמן ,לאחר התפזרות ה�כ
נסת ,ב ,27.12.18-בהתייחס לקבלת
החלטות על-ידי הממשלה והשרים
בתקופת בחירות ,שם כתב היועמ״ש
"מכאן ואילך הפכה הממשלה המת
כהנת לממשלה יוצאת ( )...ממשלה
זו ממשיכה אומנם לכהן עד שתיכון
הממשלה החדשה ,אלא שמרחב הפת
עולה ואופן הפעלת סמכיותיה ,כמו
גם של העומד בראשה ושל חבריה,
שונים משל ממשלה רגילה .יש לבת
חון לעומק את המצבים ולקבל החלת
טות מושכלות ולא כלאחר יד".

"חקלאות היא כלכלה ,היא ביטחון ,והכי
חשוב חקלאות היא עצמאות"

אמר נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין ,בביקורו בתערוכה החקלאית של מו"פ ערבה תיכונה וצפונית בשבוע שעבר  #מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,הודה לנשיא ולשר החקלאות על העבודה המשותפת
"תודה לך כבוד הנשיא
שאתה מליץ יושר שלנו בכל
מקום וכשצריך אתה עומד תמיד
במקום הנכון ",אמר מזכ״ל תנועת
המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי
ישראל  ,מאיר צור ,לנשיא המד�י
נה  ,ראובן (רובי) ריבלין ,בעת ב�י
קורו במרכז המבקרים של מו"פ
(מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצת
פונית ,בתערוכה החקלאית שנערת
כה בשבוע שעבר בתחנת "יאיר"
שליד חצבה.
צור הוסיף" :בשום מקום אחר
בעולם לא היו מנסים להקים חקת
לאות שהיא לא ליד מקורות מים.
ובאה מדינה וחופרת קילומטר-שני
קילומטר באדמה כדי ליצר מים,
כדי לייצר חקלאות ,זה רק כאן
ואנחנו הצלחנו .הצלחנו בגדול .אני
מעין יהב ואני גאה להיות חקלאי
כאן .יש בעיות בחקלאות אבל יש
הצלחות ואנחנו מאוד גאים במה
שאנחנו עושים .אני מודה לשר החת
קלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל,
בשם כל החקלאים על השנים על
העבודה ועל החברות".
מלבד יו"ר התאחדות חקלאי ישת
ראל ,מאיר צור ,התלוו אל הנשיא
ראש מועצה אזורית ערבה תיכות
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מאיר צור ונשיא המדינה בתערוכה

נה  ,אייל בלום ,ראש מועצה אז�ו
רית תמר ,דב ליטבינוף וח"כ חיים
ילין .במהלך ביקורו סייר הנשיא
בחממות המחקר ,כשאותו מלווה
מנהל המו"פ ,שמוליק פרידמן.
בחממות הייעודיות לניסוי ופיתוח
הוצגו לנשיא זני פלפלים ייחודיים,
חצילים רזים ומאורכים ,זני פרחים
חדשים ומרהיבים ועגבניות מסוגים
שונים .בהמשך ביקר הנשיא בדוכני
התערוכה ,בה הציגו חברות מהארץ
ומהעולם את פסגת הפיתוחים הטת
כנולוגיים בתחומי החקלאות ,הנוי,
המים ,חשמל סולרי ועוד.
נשיא המדינה  ,ראובן (רובי) ר�י
בלין ,אמר בפני הקהל" :מי שמכיר

עובדי כצט בתערוכת מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

חקלאים וחקלאיות יודע שחקלאות,
וודאי בישראל בעת הזו ,היא מלת
חמה  -מלחמה על מכסות המים
ומלחמה על מכסות פועלים והיטלי
ייצוא  -מלחמה במזיקים ובעפית
פוני תבערה ,ומאבק מול רשתות
השיווק על מתח רווחים .מלחמה
על הזכות לגדל ,ומאבק על החלת
קות סמוכות הגדר שרוב השנה אי
אפשר לגשת אליהן.
"ההצלחות שלכם הן ההצלחות
שלנו ",הוסיף הנשיא" .והכישלונות
שלכם ,הדם ,היזע והדמעות חייבים
להיות גם הן של כולנו .ואני איתת
כם כאן היום ,כדי לשוב ולומר לכם
שהחקלאות הישראלית היא מעמות

די התווך האסטרטגיים של מדית
נת ישראל .חקלאות היא כלכלה,
חקלאות היא ביטחון ,והכי חשוב
חקלאות היא עצמאות .החקלאות
הישראלית היא קו חזית .והאחריות
שלנו היא לדאוג לכם לחקלאים
ולחקלאיות שמחזיקים את הקו הזה.
אתם תמשיכו ללחום את המלחמה
הזו ואנחנו ,אנחנו נלחם עליכם".
שר החקלאות ,אורי אריאל,
הודה לחקלאים" :ישנם מספר נות
שאים אותם אנו ממשיכים לקדם.
ראשית ,חזרה ,להכשרות הקרקע
עבור המתיישבים שחוזרים .שנית,
יישוב צופר והחקלאים שנמצאים
במובלעת .בנוסף ,אנחנו נמצאים

בהכנת החלטת ממשלה להכנסת
עובדים מירדן ככ"א קרוב ובהכנת
מחליטים על תוספת של  6,000של
חקלאים בכל הארץ .באתי להגיד
לכם תודה ,תודה רבה".
אייל בלםום ,ראש המועצה האז�ו
רית ערבה תיכונה ,אמר" :חקלאי
הערבה ממשיכים להצעיד את הקת
דמה והחדשנות של החקלאות הישת
ראלית .אנו גאים לארח מגוון רחב
של יזמים פורצי דרך בתחום החקת
לאות ,לצד חקלאים שמייצרים את
היבולים האיכותיים ביותר בעולם.
ישראל הפכה עם השנים לא רק
למעצמה חקלאית ,אלא גם למעצמה
טכנולוגית בתחום החקלאות".

פולו הנדסה

פיקוח ויעוץ לבניה ושיפוצים

פיקוח על
עבודות בנייה
מרגע קבלת
היתר ועד
כניסה לבית
החדש

ע ענק
מבצ שבים
למו

פיקוח על
עבודות
שיפוצים
בכל היקף
ורמת קושי

יעוץ ובניית
תוכניות
עבודה
לעושים
שיפוץ לבד

ביצוע כל
עבודות
השיפוצים.
הריסות ,בנייה,
גבס,חשמל,
אינסטלציה,
נגרות וצבע

הזמינו שיפוץ עוד היום
וקבלו יעוץ מעצבת חינם

בתוקף עד
28.2.2019
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עמר בר-לב" :כיבוש העבודה והקרקע ע"י
החקלאות באו לעולם שלובים יד ביד עם הציונות"

"תפיסת עולמי הציונית והקשר להתיישבות העובדת אינם מסתכמים רק בהשקת עולם הערכים שלי ושלכם .לתפיסתי,
החקלאות הארצישראלית היא התגלמות הציונות בצורתה הברורה והמזוקקת ביותר .הכרה זו היא אשר מניעה אותי
שוב ושוב במאבקים רבים ,חשובים וצודקים למען המושבים ולצד ההתיישבות העובדת"
לם למרות שחלקם חיוניים.
לכן ראוי שנזכיר לממשלתו המנוונת של
ביבי ,שכיבוש העבודה והקרקע באמצעות החת
קלאות באו לעולם שלובים יד ביד עם הציונות.
כל זאת מתקיים באירופה וגם באמריקה הקת
פיטליסטית ,אבל נכון עוד יותר במדינה מות
קפת אויבים שנמלי הים והאוויר שלה מצויים
תחת איום תמידי .החקלאות מעניקה ביטחון
תזונתי והשטחים המעובדים ,והלא מיושבים,
לאורך גבולות המדינה הם המקנים לה בין
היתר את אחיזתה המעשית במרחבי הספר.
כך היה עוד מימי טרומפלדור שתבע את
הסיסמה :״במקום שבו עוברת המחרשה ,שם

עמר בר-לב

בשנ ת  1980סיימתי את התואר הר�א
שון בפקולטה לחקלאות ברחובות כאגרונום.
תחום התמחותי היה "קרקע ומים" ועברתי
לדרום הערבה לעבוד בתחנת הניסיונות החת
קלאית ביוטבתה .במבט משועשע לאחור נראה
לי שהבחירה בקרקע ומים שבמילה אחת זה
"בוץ" רמזה כבר אז שכעבור שנים ,בהן חזרת
תי לסיירת מטכ"ל והשתחררתי ,אמצא עצמי
בבוץ הפוליטי  -הנטייה להתעסק בבוץ הייתה
כנראה כבר אז חבויה עמוק בתוכי .החיבור
הזה בין החינוך שקיבלתי בבית (אמא בת
אשדות יעקוב ואבא בפלמ"ח מהכשרה בנען
ועד לבית אלפא) ,לבין השרות ביחידה לצד
יוצאי ההתיישבות העובדת ,הלימודים בפו
קולטה והעבודה ביוטבתה  -כל אלו קשרו
קשר אמיץ ביני לבינכם.
תפיסת עולמי הציונית והקשר להתיישבות
העובדת אינם מסתכמים רק בהשקת עולם העת
רכים שלי ושלכם .לתפיסתי ,החקלאות הארת
צישראלית היא התגלמות הציונות בצורתה
הברורה והמזוקקת ביותר .הכרה זו היא אשר
מניעה אותי שוב ושוב במאבקים רבים ,חשות
בים וצודקים למען המושבים ולצד ההתיישבות
העובדת.
לצערי הרב ממשלת ישראל ,בוודאי הנוכת
חית ,כמו גם זו שקדמה לה ,המובלות על-ידי
אותו ראש ממשלה אך על-ידי שרי חקלאות
ושרי אוצר ממפלגות אחרות ,גמלו בליבן
להביא את ענף החקלאות בארץ לפת לחם.
שורה ארוכה של גזרות שנאלצתם להתמודד
עמן במהלך העשור האחרון ,חלקן אמנם מידי
שמיים אך חלק ניכר גם מידי ממשלת ישת
ראל .כך למשל ההחלטה של שר האוצר הנות
כחי כחלון לאשר יבוא דגים לקראת חג הפסח
בשנה שעברה שכמעט חיסל את ענף המדגה.
או התנהלותו של שר החקלאות הנוכחי שהפך
את משרד החקלאות לסניף של החטיבה להת
תיישבות .בנוסף ,פערי התיווך הגבוהים למות
צרי חקלאות ,הפחתת מכסי מגן על תוצרת
חקלאית; הפקעת שטחי חקלאות לטובת ערים
בשרירותיות וללא תכנון ארוך טווח ,וכמובן,
תיקו ן  27לחוק המים ,שהסב לקיבוצים ומ�ו
שבים רבים נזק רב שעדיין לא ניתן לו מרפא.
כל אחד מהגורמים האלה ,כשלעצמו ,יש בו
כדי להחליש את החקלאות .השילוב של כל
הגורמים הללו הוא פשוט קטלני.
כל אלה מעידים באופן מובהק שהממשלה
המכהנת רואה בענף החקלאות נטל על המשק
הישראלי .ענף ארכיוני מיותר שהעוסקים בו
הם רומנטיקנים חסרי תקנה במקרה הטוב ,או
פשוט משוגעים במקרה הרע.
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"אמשיך להיאבק למען
ההתיישבות העובדת
והמושבים כל עוד
תינתן לי ההזדמנות.
יחד אדאג לכך שגם
מחר ומחרתיים תקבל
החקלאות הישראלית
את התמיכה הנדרשת
לה ,כדי שתוכל להמשיך
ולהתקיים בכבוד ולקיים
את תפקידה הציוני"

עמר בר-לב" .אצלנו בעבודה לא נזרוק את המושבים מתחת לגלגלים" (צילום :דן חיימוביץ')

כבר כשנבחרתי לכנסת ה 19-הקודמת
חרטתי על דגלי את מאבקם של החקלאים
וההתיישבות העובדת .לקחתי על עצמי להיות
נציגה של ההתיישבות העובדת בכלל ושל
המושבים בפרט במפלגת העבודה ,והמשכתי
בתפקיד זה כיו"ר השדולה החקלאית ,שהיווה
עבורי שליחות חשובה גם בכנסת החולפת.
בכנסת ה 20-המשכתי להוביל את השדולה
החקלאית עם חברים חדשים שהצטרפו לכנסת.
בשנים אלו הובלתי את המאבק הפרלמנטרי
לטובת בנייה במושבים ולמען סיום הקפאת
הבנייה בקיבוצים מול רמ"י .הגשתי הצעת
חוק לפיקוח על פערי התיווך על תוצרת חקת
לאית ועמדתי לצדם של החקלאים ,במאבקם
נגד ביטול המכסים על ייבוא תוצרת ,שבסופה

לא הביאה להורדת מחירי המוצרים אך הגדית
לה את פערי התיווך .פעלתי למען החקלאים
והקיבוצים בעוטף עזה אשר חיים שנים רבות
במציאות בלתי אפשרית ומתפקדים כקו הגנה
ראשון מול חמאס ,ולמען החקלאים בצפון אשר
גם בשנים שקטות יחסית בגבולנו הצפוני נפת
געו לא פעם מהמציאות הביטחונית המורכבת
שנוצרה שם .נאבקתי למען מגדלי הביצים
והפטם בגליל ,בעלי הרפתות הקטנות בפרית
פריה ,מגדלי הדבש והדבורים ומגדלי הדגים
בבקעת בית שאן.
אבל חברי הממשלה הנוכחית והקודמת מבית
טים במציאות בציניות ורק דרך שורת הרווח
 וסבורים שאם קשה לענפי חקלאות מסוימיםלשאת עצמם כלכלית ,מוטב שיעברו מן העות

יהיה הגבול״ וכך נכון גם היום ,כאשר בלוני
ועפיפוני התבערה של חמאס חורכים את שדות
תיהם של קיבוצי עוטף עזה והופכים יבולים
וקרקעות מוריקות לאפר.
החקלאות היא ,משאב אסטרטגי הראוי להת
תייחס אליה כפי שמתייחסים למערכת הביטת
חון ,התשתיות התחבורתיות החינוך והבריאות
 כאל פרויקט תשתית לאומי .אצלנו בעבודהלא נזרוק את המושבים מתחת לגלגלים ברגע
שיידרש הקיצוץ התקציבי הראשון ,כפי שעשו
שרי אוצר בכנסת הקודמת והנוכחית.
סדר העדיפויות המעוות הזה ,לפיו
ההתיישבות העובדת היא החמור התורן חייב
להשתנות.
רק נציגות ערה ,נחושה ולוחמנית יכולה
לצלוח במשימה הזו.
אני אמשיך להיאבק למען ההתיישבות העות
בדת והמושבים כל עוד תינתן לי ההזדמנות.
יחד אדאג לכך שגם מחר ומחרתיים תקבל החת
קלאות הישראלית את התמיכה הנדרשת לה,
כדי שתוכל להמשיך ולהתקיים בכבוד ולקיים
את תפקידה הציוני.

7|

7.2.2019

בחירות 2019
רויטל סויד" :יש לבטל את
הוותמ"ל ולחזור לתכנון מאוזן

"אני תומכת באימוץ מדיניות ממשלתית הרואה בענף
החקלאות אינטרס לאומי בעל חשיבות אסטרטגית עבור
המדינה ואזרחיה"

חברות וחברים יקרים,
בשנים האחרונות ,כתוצאה ממדיניות הממשלה,
עמדה ההתיישבות העובדת בפני אתגרים לא פשות
טים :העלאת מחירי המים לחקלאות ,הארכת תוקף חוק
הוותמ"ל ,פגיעה במכסי המגן על התוצרת החקלאית,
לרבות במשק החלב והביצים ,וקידום מדיניות שרואה
בחקלאים עול על מדיניות "הכלכלה החופשית".
כתוצאה ממדיניות זו אנו עדים בשנים האחרונות
לירידה דרסטית במספר המשקים החקלאיים בישראל.
משקים משפחתיים רבים קורסים כיוון שדור ההמת
שך אינו רואה אופק בחקלאות ,וחלקם אף קרסו תחת
העול הכלכלי .אנו מביטים בכאב בתמונות בהן רואים
כיצד תוצרת חקלאית כחול לבן מושמדת עקב העדר
כדאיות כלכלית.
ההתיישבות העובדת והחקלאות הן ערך .זו הציונות
האמיתית והיא מהווה חלק משמעותי בהגשמת הרעיון
הציוני .נשים וגברים שייסדו את הארץ ,הפריחו את
השממה הלכה למעשה ,שירטטו את גבולות המדינה
והתיישבו במקומות בהן אף אדם לא רצה להתיישב
ובכך הדליקו אורות שלא כבים עד עצם היום הזה.
בסיוריי ברחבי הארץ אני פוגשת חקלאים רבים ,ישת
ראלים גאים שאהבת הארץ והאדמה פועמת בעורת
קיהם ,עת שהמדינה רואה בחקלאות המקומית נטל
ומנסה להצר את צעדיהם.
חקלאות אינה רק ענף כלכלי הנמדד במונחי רווח
והפסד .חקלאות היא הבטחת בטחון המזון של ישראל,
פיתוח והגנה על אזורי הספר ,תפיסת הקרקע ושמית
רה על המרחב הכפרי והטבע הישראלי .מתוך ראיה
זו פעלתי רבות עבור ההתיישבות העובדת .נאבקת
תי בהעלאת מחירי המים ,נגד הטרור החקלאי ונגד
מדיניות הממשלה שבפועל גורמת לקריסת החקלאות
הישראלית.
אני תומכת באימוץ מדיניות ממשלתית הרואה
בענף החקלאות אינטרס לאומי בעל חשיבות אסת
טרטגית עבור המדינה ואזרחיה .מדיניות זו חייבת
להתייחס ל 3-נושאי מפתח :השקעה בדור ההמשך
והכשרת כוח עבודה מיומן; הבטחת אספקת מים לחת
קלאות ושינוי מדיניות ניהול הקרקעות במושבים
ובקיבוצים וכן ,הפניית משאבים למו"פ חקלאי והגנה
על התוצרת המקומית .רק באמצעות שינוי משמעותי
במדיניות הממשלה ניתן יהיה לשקם את החקלאות
הישראלית.
הנושא הראשון הוא ההשקעה בדור ההמשך והשת
קעה בהכשרת כוח עובדים מיומן .המצב כיום הוא
שרבים מהצעירים אינם רואים בחקלאות עיסוק
בעל אופק כלכלי .העבודה הפיזית ,התלות בתנאי
מזג האוויר ,חוסר הוודאות הכלכלית וכמובן ההזנחה
הממשלתית גורמים לכך שמספר הצעירים שנכנסים
לענף החקלאות נמוך מבעבר .המשך מגמה זו יוביל
בסופו של יום לחיסול סופי של החקלאות הישראלית.
בכדי לשנות מגמה זו ,יש להתמקד ראשית בהת
כשרת דור ההמשך ,צעירים אשר מילדותם עוסקים
בחקלאות .באמצעות קידום ההשכלה והידע בתחום
החקלאות ,מתן תמריצים והלוואות בערבות המדינה
לצעירים לצורך הקמת משקים ועזרה לדור ההמשך
הנכנסים למשקים וותיקים ,ניתן יהיה להשיג מטרה
זו.
הנושא השני הוא פיתוח תכנית ארוכת טווח שתת
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בערכאות
עו"ד דוד בסון

בניגוד להלכה שקבע בית המשפט העליון:

ועדת ערר פסקה כי העברה
על פי דין בין יורשים אינה
חייבת היטל השבחה
פסק דין של ועדת ערר לענייני היטל השבחה ,שהעניק פטור היטל
השבחה לעסקה רצונית בין יורשים של נחלה חקלאית מערער
במקצת את המגמה שסימן בית המשפט העליון בפרשת בלוך

רויטל סויד" .להבטיח את קיומה של החקלאות"
בטיח אספקת מים רציפה במחיר הוגן וכן תסדיר
את ניהול הקרקעות במושבים ובקיבוצים .החקלאות
הישראלית ,כמו המשק כולו ,מתמודדת עם מחסור
תמידי במים .לאורך השנים מצאה ישראל פתרונות
יצירתיים למחסור זה ,אם באמצעות המצאת הטפטת
פות ,אחת מההמצאות הישראליות הבולטות ביותר,
או באמצעות הקמת מתקני ההתפלה וניהול חסכוני
וארוך טווח של משק המים .בזכות יכולת ההסתגלות
והחדשנות הישראלית ,מובילה ישראל בהיקף השית
מוש במים שאינם ראויים לשתייה וכן בייעול וחסכון
בשימוש במים לחקלאות.
בכדי להבטיח את קיומה של החקלאות הישראלית,
על הממשלה לדאוג לניהול ארוך טווח של משק המים
החקלאי ,לשמירת מקורות המים ולהמשך פיתוח
מקורות מים חלופיים ,תוך שמירה על מחיר מים הוגן
לחקלאים.
אני תומכת בהבטחת יכולתם של החקלאים לעגן
זכויותיהם על הקרקע וזאת באמצעות רישום כל
שטחי ההתיישבות בחוזי חכירה ארוכי טווח ,תוך
יישום החלטות רמ"י .רק באמצעות תכנון ארוך טווח
והסדרת הקרקע נוכל להסדיר את יכולת הבניה והצת
מיחה הדמוגרפית במושבים ובמרחב הכפרי.
ובנושא התכנון ,ברצוני להביע שוב את התנגדות
תי לחוק הוותמ"ל ,שהוארך בשנה נוספת .יש לבטל
הוראת שעה זו ולחזור לתכנון מאוזן ,תוך הגנה על
השטחים החקלאיים.
הנושא השלישי הוא הפניית משאבים לצורך שמית
רת מעמדה של ישראל כמובילה עולמית בחקלאות
ומתן תעדוף לתוצרת ישראלית באמצעות מכסי מגן.
בכדי לשמור על מעמדה של ישראל ,יש להקצות
משאבים נוספים לקידום המו"פ החקלאי ולבנות תכת
נית סיוע לחקלאים ,במטרה להקל על כניסת תוצרת
ישראלית לשווקים בחו"ל .במקביל ,יש לבצע שינויים
במדיניות הממשלה ,שבשנים האחרונות מבטלת את
מכסי המגן ופותחת את השוק לייבוא פראי על חשבון
התוצרת המקומית .מכסי מגן על תוצרת חקלאית היא
מדיניות הנהוגה במדינות רבות במערב ,וזאת מתוך
הכרה בחשיבות השמירה על החקלאות המקומית ,יש
לשמור על מדיניות זו.
החקלאות הישראלית היא גאווה עבור אזרחי ישת
ראל .בכנסת היוצאת עמדתי תמיד לצד ההתיישבות
נגד מדיניות הממשלה מתוך אמונה בחשיבותה
לקיומה של מדינת ישראל .אני מבקשת את תמיכתת
כם ומתחייבת כי כך אעשה ,אף בכנסת הבאה.

כידוע בשנים האחרונות ,הוכבד נטל המ�י
סוי המוניציפלי על חוכרי הנחלות החקת
לאיות ,אשר מחויבים בתשלום היטל השבחה,
משל הם היו חוכרים עירוניים של קרקע המינהל.
אלא שפסק דין של ועדת ערר לענייני היטל
השבחה ,שהעניק פטור היטל השבחה לעסקה
רצונית בין יורשים של נחלה חקלאית מערער
במקצת את המגמה שסימן בית המשפט העליון
בפרשת בלוך.
עם מותם של ההורים ,הילדים הסכימו שאחד
מהם יהיה ה"בן הממשיך" בנחלה שבמושב כפר
חיים ,ואילו שני הנותרים יקבלו חלק אחר מית
רושת הוריהם המנוחים .הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק חפר דרשה מהיורשים שעשו את
עיסקת ה"בן הממשיך" היטל השבחה ,אך אלו
סירבו וטענו לפטור מההיטל ,הואיל ומדובר בהת
עברה "לפי חוק" .הוסיפה הועדה וטענה שבעתיד
 כאשר הבן הממשיך ,יבצע מימוש נוסף (כגוןמכירה או בנייה) הוא ישלם ההיטל על התכניות
הללו.
כאמור ,ועדת הערר הפעילה שיקול דעת מקל,
ופטרה מהיטל השבחה ועל כך יש לברך ,שהרי
כבר נאמר :כספו הלך לטמיון .ויש הטוענים כי
פירוש המילה :טמיון ,הוא פשוט אוצר המדינה...
אמור לכן מעתה ,שכל פטור הוא בהחלט הקלה.
המעניין הוא שהתקדים בביהמ'ש העליון ,שעת
ליו נשענה ועדת הערר ,יכול היה להביא דווקא
לתוצאה הפוכה ,אך בכל זאת נקבע העניין לקות
לא .שם באותו תקדים בביהמ'ש העליון ,נקבע כי
הליך העברת מקרקעין במסגרת חברה המתפרקת
מרצון ,מחויב בהיטל השבחה ואיננו נחשב פטור,
כהעברה לפי דין .שם ניתנו דוגמאות אחרות לפת
טור על העברה לפי חוק ,אבל הוחלט ,שפירוק
מרצון איננו נימנה עליהם.
עם כל הכבוד ,לכאורה מה ההבדל בין הסכם
הבן הממשיך לבין הפירוק מרצון? הרי מדות
בר בשני המקרים באותה פעולה רצונית .כאן
מפרקים החברה  -וממילא הרכוש נופל לבעלי
מניותיה ,ובענייננו  -מדובר בירושה ,שהמשק
החקלאי נופל בידי היורשים.
יש לשבח את ועדת הערר ,שלמרות שביה"מ
העליון חייב בהיטל השבחה חברה שפורקה מרת
צון ,היא לא הלכה בתלם והעמידה בספק את
איתנות הלכת בית המשפט העליון שקבע איך
שקבע  -בשעה שיתר המיסים וההיטלים הקיימים
למכביר בארצנו ,דווקא תומכים בפטור כזה לפית
רוק חברה מרצון.
לאור פסק הדין ,ראוי לדון בשאלת תשלום
יתרת המיסים וההיטלים ,אשר חלים גם בפירוק
חברה וגם בהסכם "בן ממשיך" שצוין לעיל.
מס שחבח  -כאן במסגרת סעיף  5לחוק מ�י
סוי מקרקעין ,בהחלט ניתן פטור להליך כזה
של הסכם בן ממשיך ,אם אכן התחלקו הצת

מגדל המים בכפר חיים (צילום)TaBaZzz :

דדים בכל הקשור לרכוש "בתוך" הירות
שה ולא הכניסו כסף אישי שלהם לחלוקה.
לגבי מס שבח ,אף הייתי מעז ומוסיף עוד ,גם את
סעיפים ( 67חלוקה בין שותפים) ואולי אפילו את
סע' ( 65החלפה מכח צו רשות מוסמכת) ,כעילות
לפטור מס שבח .ואילו לגבי פירוק חברה מרצון,
כידוע הסע'  71לחוק מסמ'ק פוטר ענין זה ברוב
המקרים.
תשלום לרמ"י -כאן המעניין שהמינהל עצמו
הלך כברת דרך ארוכה לטובת היורשים ,ואף פטר
העברות מסוימות בין בני משפחה ואפילו שנילת
ווה אליהם תשלום (ע"ע סע '  7א' להחלטת מ�י
נהל  534הישנה שעדיין חלה בסוגיה זאת כאשר
החוכר החקלאי לא בחר במסלול דמי הרכישה).
ולגבי פירוק חברה ,גם כאן ניתנה החלטה דומה,
וראה רשימת הפטורים בהחלטה .1568
מע"מ  -גם כאן נראה (אם כי יש להיזהר
בפסקנות לאור ריבוי והשוני בנחלות חקלאיות
שונות) שחלוקת הנחלה דנן הינה הליך הפטור
ממע"מ לאור העובדה שמע"מ נוטה לראות בעת
סקה שכזאת כמעין המשך הליך הירושה ,בדומה
לסע'  5לחוק מסמ'ק שצוין לעיל.
בעיקר אמורים הדברים ,כאשר היורשים לא
היו עוסקים במע"מ (כמו הוריהם שפעלו ועבדו
במשק החקלאי) ולמעשה הנחלה עברה רק ליורש
אחד ,שהוא זה שיירשם עתה במע"מ ,ואילו האחת
רים למעשה יוצאים מהתמונה.
גם ענין פירוק חברה מרצון ,זוכה בד"כ למע"מ
אפס ,שהוא כידוע טוב יותר אפילו מפטור (וראה
הסע'  )15( 30לחוק מע'מ).
* עו"ד דוד בסון שותף במשרד עו"ד
הרטבי ,בורנטיין ,בסון ושות' העוסק
בנדל"ן .ערר מס' :עח8027/0218 /

מבצע
תחילת
שנה
אשר שבתאי קולנועיות

קלנועיות לחיים קלים יותר
לך או לקרוב אליך יש מגבלת ניידות? אשר שבתאי כאן בכדי להציע
לך פתרונות ניידות מתקדמים ומותאמים אישית לצרכיך אשר יעזרו לך
להתגבר על בעיה זו ולחיות חיים קלים וחופשיים כפי רצונך .בין אם זה קניה,
השכרה ,החלפה או תיקון של קלנועית או כסא גלגלים ממונע – אני מתחייב
לבצע התאמה מלאה לדרישותך ולצרכים האישיים שלך תוך מתן שירות
אישי ,מקצועי והוגן.

מוצרים ביטוחתיים מחירים הוגנים
עם אחריות מלאה ופריסת תשלומים
שרות מהיר
ומקצועי

יחס אישי
ואדיב

אספקה ואיסוף
מכל מקום בארץ
מגוון רחב של
דגמים

הדגמה חינם בביתך ללא התחייבות!
התקשרו050-3448689 / 054-6228689 :
7.2.2019
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בחירות  2019בחירות  2019בחירות 2019
#

#

"אנחנו חושבים על אפשרות לקיים ועידה אזורית
מהיום שאחרי הרכבת הממשלה הבאה במרוקו"

אומר הנריקה צימרמן ,אחד העיתונאים המובילים בישראל והמקושרים בעולם הערבי ,המתמודד בפריימריז של מפלגת
העבודה  #במהלך שנות עבודתו כעיתונאי טווה צימרמן קשרים עם מנהיגים במדינות ערב וברחבי העולם ,כולל עם
האפיפיור פרנציסקוס " #וועידה כזאת תתקיים במרוקו אם וכאשר יהיה מהפך בבחירות הבאות ,שאנחנו צריכים לעבוד
מאוד קשה כדי להשיג אותו ",אומר צימרמן ששואף להיות השר לשיתוף פעולה אזורי בממשלת ישראל
עמוס דה-וינטר

בגיל  16הגיע
הנריקה צימו
רמן ארצה כמתנדב
בקיבוץ משמר השרון
ואז החליט סופית
שהוא נשאר .בגיל
 17התייתם מאביו.
התגייס
הנריקה
לצה"ל ומאז שירת
במש ך  30שנה במ�י
לואים כקצין .בהמת
שך סיים תואר ראת
שון במדעי המדינה
ו ס ו צ י ו ל ו ג י ה הנריקה בפגישה עם אנוואר אל אשקי ,גנרל סעודי
באוניברסיטת ת"א ותואר שני לית צבאיות ,משרד החוץ ועוד.
מודי עבודה וניהול משאבי אנוש
במהלך הקריירה העיתונאית העת
ומספר שנים אף כיהן כמרצה שירה שלו הספיק הנריקה לסקר
באוניברסיטת ת"א .במשך שנים אינספור אירועים אזוריים ,מלחמות
ארוכות כיהן ככתב שטח במזרח ומבצעים צבאיים ,כולל שתי אינת
התיכון של הטלוויזיה הספרדית תיפאדות .הוא נחשב עד היום לכתב
"אנטנה  "3ורשתות נוספות וכיום הישראלי שביקר הכי הרבה במדית
הוא מתמודד על מקום בפריימריז נות ערב ,ביקורים במהלכם נפגש
של מפלגת העבודה.
עם מנהיגים ערביים ,אנשי צבא ודת
צימרמן היה הראשון שחשף בשנת במדינות ערב .אגב ,צימרמן הוא גם
 1991את קיומה של וועידת מדריד .האיש שהצליח לשכנע את קבוצת
"לימדתי באוניברסיטה ואז קרה ברצלונה וכוכבה מסי ,לבוא לשחק
משהו ששינה לי את החיים בעצם .בישראל ב.2013-
נודע לי שהולכת להיות ועידת פרנסה לא חסר לך ,למה לך להיכנס
שלום במדריד .פרסמתי את זה וכת לפוליטיקה?
עבור יומיים הודיע ג'יימס בייקר,
"זו שאלה שכל הזמן שואלים
מזכיר המדינה דאז שתתקיים ועידה
במדריד .זה היה להתחיל את הקת אותי והסיבה היא פשוטה  -אני מות
ריירה עם 'סקופ' מאוד גדול .נסת דאג מאוד ממה שיקרה פה בשנים
עתי לוועידה וחזרתי משם עיתונאי הקרובות .אני באמת רואה במדית
בחמש שפות :באנגלית ,בצרפתית ,נת ישראל את אחד ההישגים המת
דהימים של המאה האחרונה ,כולל
בספרדית ,בפורטוגזית ובעברית".
כאמור מ 1992-שימש ככתב ההתיישבות העובדת בישראל .זה
אזורי עבור ערוץ אנטנה  3הספרדי ,אחד הדברים שאין לו אח ורע בעות
בו עבד במשך למעלה מ 20-שנה .לם אבל יש בעיה  -אנחנו עומדים
כך יצא שאחד מצופיו הנאמנים לפני כמה החלטות קריטיות ,כדי
בארגנטינה הי ה האפיפיור פרנצ�י לשמור על מדינת ישראל כמדינה
סקוס ,שהנריקה מקורב אליו היום יהודית ודמוקרטית ובמצב של היום
ונמצא עמו בקשר מתמיד .מאז הפך אני לא רואה שזה קורה.
"אתה יודע שאני מקורב מאוד
צימרמן לפרשן מוביל לענייני המזת
רח התיכון ,הוא הופיע פעמים רבות לאפיפיור ,אני בקשר איתו ויחד עם
ברשת  ,BBCבערוצים ישראליים מזכיר האו"ם – דרכם הצלחתי להת
גיע למנהיגי האזור במדינות ערב,
ובערוצים פלשתינאיים ועוד.
הנריקה צימרמן עובד ככתב חדת גם לבכירים הצבאיים והדתיים וזה
שות ופרשן לענייני המזרח התיכון פתח לי את הדלת לעולם הערבי.
יותר מ 25-שנים .בנוסף ,הוא מרצה יש דברים קריטיים שחייבים להתת
בלימודי המזרח התיכון במרכז הבית בצע במדינה שלנו .אני רוצה לקדם
נתחומי וכן מרצה אורח ב"תגלית" ,את יוזמת השלום האזורית ,שהתחית
צה"ל ואמ"ן ,אגף המודיעין של לה כיוזמה סעודית והיום היא יוזמה
צה"ל ,דובר צה"ל ,מכינות קדם ערבית והמוסלמית ,וכמי שמסתובב
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המון במדינות ערביות ,אני רואה
את הסיכוי הגדול מתמסמס מול
העיניים.
"אני משוחח עם מנהיגי האזור
שאומרים לי' :יש לכם הזדת
מנות היסטורית לשנות את
הגיאופוליטיקה של האזור .האם יש
לכם מנהיגות שמסוגלת לחולל את
השינוי?' .לי יש תחושה שלא .נכון
להיום ,בנימין נתניהו הגיע למעין
תקרת זכוכית ,כי היא לא רוצה
לסכן את הקואליציה שלו בדיבורים
על הנושא הפלשתיני .אני חושב
שזו טעות גדולה ,כי ההזדמנות
הזאת לא תהיה לנצח ואני גם חושב
שיש לה השלכות מאוד גדולות על
פתיחת שווקים ,על יציבות ביטחות
נית .ברמה הכלכלית ,ע"פ מחקרים,
הסכמי שלום ישחררו קרוב ל74-
מיליארד שקל מהתקציב הלאומי.
תחשוב מה ניתן לעשות עם סכות
מים כאלה במערכת חינוך שלנו
שהולכת ומתדרדרת .יש לנו תל"ג
גבוה יותר מיפן ומערכת הבריאות
שלנו קורסת תחת העומס"...

ישראלים רבים כלל אינם מאמינים
ששלום באיזור אפשרי...
"כי הפכו את זה משהו של
ההזויים ,כאילו שלום שווה שמאל
בסמך ,כך הצליחו למכור את זה
לחלקים גדולים בציבור .ההצלת
חה הכי גדולה של נתנייהו בעשור
האחרון זה לשכנע חלק מהתושבים
במדיניות של 'הפחד ומשול' ו'הפרד
ומשול' .בדיבורים על האיומים
סביבנו .ברוב המדיניות הסוניות
יש היום התייחסות אחרת לישראל
והזדמנות שרק יכולנו לחלום עליה
לפני כמה וכמה שנים .צריך לשכנע

הנריקה צימרמן עם האפיפיור פרנציסקוס המקורב לו
רכיה בפחות שלושה אגורות ,על
את הציבור הישראלי שזה אפשרי.
"לפני ביקור אנואר סאדאת חשבון החקלאות הישראלית .יש
ב ,'77-אם מישהו היה אומר שס�א פה הרבה מאוד צביעות .בכלכלהדאת יבוא לביקור היו מאשפזים החופשית שהממשלה מנסה כביכול
אותו בבית משוגעים .זה הלך הרוח לקדם ,היא ויתרה על דברים כל כך
ששורר היום בישראל ואני מאמין בסיסיים כמו החקלאות ,הקריבה
שמנהיגות חדשה יכולה לחולל סבב את החקלאות על גב החקלאות וזה
שיחות חדש ,נסתפק בזה בשלב ראת דבר שהוא כל כך לא נכון ואידיוטי.
שון ,הרי לא הכל נפתור בכמה שנים אנחנו צריכים לטפח את החקלאות
אבל אסור להיכנס לקיבעון .אני ובממשלה עושים בדיוק הפוך.
"אני תומך במודל של חברה סות
חושב שדווקא עכשיו ,בתקופה של
מהפכות בעולם הערבי ,נוצרת הזת ציאל דמוקרטית שרואה את האזת
דמנות ועלינו לנצל אותה ,זו עבודה רח במרכז ,יודעת לטפל בו ברמה
מאוד ,מאוד קשה ואני מוכן לעשות הבריאותית ,עם מערכת ציבות
את זה .אין תנועת עבודה בלי תהת רית שפעם הייתה מהמתקדמות
ליך מדיני וזה מה שאני מנסה להת בעולם והיום אנחנו רואים איזה
בעיות קיימות .הגיע הזמן שנשקיע
ביא לכנסת.
"יש לי שלושה ילדים שמשרתים בבריאות ,בחינוך ,ברווחה ,בחקת
בצה"ל ,שניים מהם משרתים בקרבי לאות ,בדברים הבסיסיים שמאפת
ואני אומר להם' :חברים ,גם הנכדים שרים חיים הגונים .אלה דברים
שלכם יצטרכו כנראה להילחם כדי שגורמים להתדרדרות של השוויון.
שאנחנו נשרוד פה .אני לא תמים ,הגיע הזמן לשינוי וכמו שאומרים:
אין לי אשליות שאנחנו יכולים פוליטיקאים וחיתולים צריכים להת
לוותר על הביטחון ולחיות כמו הולת חליף מאותן הסיבות לעתים קרות
נד ובלגיה ,אבל עם היד אחת צריך בות.
"תנועת המושבים והתנועה הקית
להילחם ועם היד השניה לכרות
בריתות עם עם הקולות השפויים בוצית סומנו לצערי כאויבים של
שמוכנים לקבל את קיומנו ולנסות מדינת ישראל בשנים האחרונות ואף
להגיע לאינטרסים משותפים איתם ,אחד לא מתייחס לתרומה המהותית
דווקא כדי לשרוד כמעצמה גדולה של תנועת ההתיישבות למדינת
ישראל .כל דבר שפוגע בהם ,כמו
באזור הזה".
למשל הותמ"ל ,הוא לגיטימי .אלה
כידוע לך מתפארים בחקלאות
תנועות שהקימו את המדינה והיו
הישראלית אבל מצב החקלאים
בין אלה שהפכו את המדינה לאחת
בארץ לא טוב בלשון המעטה.
המתקדמות בעולם בכל כך הרבה
"נורא ואיום ולדעתי זה סוג של תחומים ,בטח בחקלאות .לא כל דבר
צביעות .אני מסתובב במדינות הוא פוליטי ,לא כל דבר נמדד ברת
העולם ורואה כמה שמתפארים ווח המיידי שלו והחקלאות היא חלק
בחקלאות שלנו ואני מגיע לפה מהאינטרס הלאומי של מדינת ישת
ושומע איך קונים עגבניות מתות ראל לטווח הארוך".

אין לך
הרבה זמן
בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
המחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ”י
על נחלות שבהם יש בעיות הדורשות הסדרה,
וגם דו”ח מבקר המדינה המחייב את גופי
האכיפה לאכוף,
ועוד הקטנת תקופת הדמ”ש לגימלאים ל4-
שנים  +תקופת ההסדרה,
נותר עבורך חלון הזדמנויות וזאת עד חודש
אפריל  2019מומלץ להיכנס להליך הסדרה
בטרם יגיעו אליך.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

נקודה.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

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

ביקור
ב
ב
י
ת
ה
ל
ק
ו
ח-
חינם ולל
א
ה
ת
ח
י
י
ב
ו
ת!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

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
7.2.2019
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טור בעקבות מראה שחורה בנדרסנאץ'
בנטפליקס  #אפילוג
'סוף הסיפור' זוכה תמיד
למקום של כבוד באספת
קטים רבים כל כך בחיים
שלנו .מחזות ,ספרים וסת
פרים נשפטים לרוב על
פי סופם המפתיע/בנאלי/
ידוע מראש .יש לי מורה שאומר שההבדל בין
סרט שהוא קלאסיקה לסרט 'רגיל' הוא שבת
קלאסיקה ,גם אם אתה יודע את הסוף מראש
 תהנה מכל רגע.גם בחיים אנו תמיד שואפים לזכות
באיזשהו סוף טוב למהלכים שלנו ,לפרויקט
שעבדנו עליו במשך זמן רב ,סוף מרגש לקשר
זוגי שיוביל אולי לחתונה ועוד סופים טובים
כאלה ואחרים.
המחשבות על סוף הסיפור עלו לאחר שיחה
שהייתה לי עם אחת מחברותיי ,הנמצאת
כרגע בעיצומו של תהליך חלוקת הנכסים
של הוריה שהלכו לעולמם .באחד מהימים,
כשהמתח בינה ובין אחיה עלה על גדותיו,
היא אמרה לי" :אם הייתה לי אפשרות לדעת
לאיזה סוף אני מובילה בכל אחת מהבחירות
שלי ,הייתי מוכנה לשלם על זה המון-המון
כסף ,אבל אין אפשרות כזאת".
האמירה שלה הייתה יכולה להתנדף
ממחשבותיי ,אבל באותו היום קראתי ביקות
רת על כך ש'נטפליקס' הוציאו באופן חגיגי
לכבוד חג המולד למיליוני צופיהם ,פרק חדש
בסדרה "מראה שחורה" בפורמט חדשני של
טלוויזיה אינטראקטיבית ,שבו למרבה הפלא
אנחנו הצופים יכולים לקבל החלטות במהלך
הפרק ,להשפיע על העלילה והשחקן הראשי
ואף לקבוע את סוף הסיפור .הדבר המופלא
הוא שכל זה נעשה רק באמצעות לחיצה
פשוטה על השלט.
נפעמתי ,אני מודה .באופן כללי טלוויזיה
מרתקת אותי .ישבתי לצפות .זה הולך ככה:
הפרק מתחיל ,ובמהלך ארוחת בוקר שגרתית
אבי הגיבור מציע לו לבחור בין שני סוגי קות
רנפלקס לארוחת הבוקר .ואז עולה על המסך
כתובית שמבקשת ממני הצופה לבחור את
הבחירה ה"גורלית" מה יאכל הגיבור לארוחת
הבוקר?
ברגע שבחרתם  -העלילה ממשיכה עם
בחירתכם וזה ממשיך גם עם בחירת המוזית
קה שישמע הגיבור ועוד החלטות די שוליות
כאלו .נשמע ממש לא חשוב אבל תחשבו על
זה ,כמה בחירות אנחנו עושים בחיי היומיום
שלנו? רובן שוליות ממש אבל חלקן דרמת
טיות ,מהותיות ומשפיעות על מהלך חיינו.
המשכתי לצפות ,ובשלב מסוים מגיעה
בחירה שברור לצופה שהיא דרמטית לגבי
המשך השתלשלות העניינים .לא אגלה לכם
כדי לא לקלקל אבל אומר שניסיתי את שתי
הבחירות .באפשרות אחת הפרק הסתיים
במהרה לאחר כחצי שעה .את המשך האפשת
רות השנייה לא חקרתי עד הסוף אבל אורכו
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של פרק ,אם הצופה בוחר רק בבחירה שהיא
ברירת המחדל  -שעה וחצי.
בסיכומו של דבר הרעיון הרבה יותר מרתק
מהביצוע בפועל שקצת משעמם לטעמי .אבל
תחשבו איזה רעיון מדהים! אנשים מן השורה
יושבים בביתם וזוכים במנדט ,שמאפשר להם
להשפיע על מהלכים בעלילה ולקבוע את
הסוף לסיפורו של הגיבור.
אבל אז חשבתי על זה שוב ,ותהיתי האם
באמת אין לנו אפשרות כזאת בחיים האמת
תיים?! בחיים של כל אחד מאתנו אנחנו הגית
בור של הסדרה ,ואנחנו יכולים לבחור מה
יהיה סוף הסיפור.

הכדור בידיים של מי?
לאה היא ידועה בציבור ,שגרה שנים רבות
במשק החקלאי של בן זוגה יואל ,אלמן ואבא
לחגית .מהזוגיות החדשה הזאת נולדה בתם
תמר ,חצי אחות לחגית שכבר הייתה נערה.

"טוב ,ברור שבאופן כללי
אני יודעת לאן כל אחת
מהבחירות שלי תוביל.
כולנו יודעים את זה .אני
יודעת שאם אשלוף
חרבות ,אז גם הצד השני
ישלוף את שלו ואני יודעת
שאם אשמור על הערכים
המשפחתיים עליהם
חונכנו ,אחיי יצטרפו
אליי ...זה פשוט הרבה
יותר מורכב"
המשפחתיות המורכבת התנהלה בין ימי
שלום לימי מלחמה במש ך  15שנים ,כשה�ק
שר הרעוע בין לאה ובין חגית השפיע מאוד
על היחסים ואי השקט .זאת הייתה גם הסיבה
שתוך פרק זמן קצר עזבה חגית את המשק,
ועברה לגור עם סבתה לא רחוק מהמשק של
אביה.
לפני חצי שנה פנתה אליי לאה וביקשה
שאייצג אותה "במלחמה שלה על המשק של
יואל ",כך תיארה את המצב ,בו התמודדה מול
חגית ,הבכורה בת ה ,30-שלטענתה תובעת
לסלק אותה מהנחלה בכל דרך אפשרית.
לאה סיפרה לי את השתלשלות האירועים
שהובילה אותה עד לפתח המשרד שלי" :יואל
נפטר לפני מספר חודשים באופן פתאומי .זה
נחת עלינו כמו רעם ביום בהיר ,ואף אחד לא
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מה יהיה סוף הסיפור?

ידע איך לעכל בכלל את הבשורה הקשה .הלת
וויה וגם השבעה זכורים לי כמו חלום בלהות.
אבל לא עבר חודש וכבר הבת שלו חגית
פנתה אליי ודרשה שנסדיר בינינו את ענייני
המשק ".זה הרתיח את לאה" :הגופה של יואל
עדיין לא התקררה ,והבת החצופה שלו כבר
רוצה לנגוס בנכסים שלו .איזה לב של אבן
יש לילדה הזאת".
אחרי בירור הבנתי שלא מדובר בתהליך
פשוט ,כיוון שיואל לא השאיר אחריו צוואה.

ההתיישבות העובדת איננה
רק סמל לתפארת העבר ,אלא
גם דוגמא נפלאה להתחדשות
ולהתמודדות עם מציאות
משתנה ,ואני לא רק גאה בה
אלא גם מחוייב לה.

העלילה מסתבכת
במקרים כאלה העלילה בהחלט עלולה להת
סתבך ,אבל אני תמיד אומרת ,שכפי שהסדרה
בנטפליקס מציעה אפשרויות בחירה שמובית
לות לסוף אחר של סיפור ,גם בחיים אפשר
לבחור.
העניין הוא שבניגוד לסדרה ,בחיים צריך
לבחור איזה סוף אנחנו רוצים ועל פיה לנקוט
בצעדים .אם רוצים בסוף מרוכך יחסית של
פשרה ,הבחירה צריכה לעבור דרך שולחנות
הגישור; אבל אם רוצים סוף נוקב וחד משמת
עי ,אז הדרך תעבור ככל הנראה דרך אולמות
בית המשפט ,תכלול דיונים מתמשכים וסביר
להניח שתסתיים לאחר מספר שנים.
במקרה של לאה וחגית ,כל אחת מהן הייתה
יכולה לבחור באפשרות של פשרה ובהתחת
לה נעשו ניסיונות כאלה .חגית הציעה ללאה
להישאר במשק עד שתמר תגיע לגיל ,18
ולאחר מכן ימכרו את המשק ויחלקו אותו
בצורה שווה ביניהן ,כשתמר תהנה מהמחצית
שקיבלה אימה.
לאה לא אהבה את סוף הסיפור שהציעה לה
חגית .היא ראתה סוף אחר לגמרי ,שבו היא
ותמר מקבלות את המשק בצורה כמעט מלאה.
ניסיתי לדבר לליבה של לאה ,אבל היא נשאת
רה נחרצת בדעתה.

ניר ברזל

פריימריז 2019
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סוף הסיפור הוא שאין עדיין סוף לסיפור,
ויעברו עוד הרבה מאוד שנים עד שחגית
ולאה יוכלו להניח בצד את השק הכבד שמת
לווה אותן.

בכל זאת סוף לסיפור
החוויה האינטראקטיבית של נטפליקס היא
החיים עצמם ,אבל כשמדובר במסך טלוויזיה
ובחיים של מישהו אחר הרבה יותר קל להתרת
חק רגשית מהאירוע ,לחשוב ולנקוט בצעדים
שקולים ,וזה אפילו נחמד ,כי מי שישלם את
המחיר לא יהיה אנחנו .אבל כשמדובר בחיים
שלנו זה כבר הרבה יותר מורכב.
בשבוע שעבר התקשרתי לחברה שלי ,זאת
שמוכנה לשלם המון-המון כסף כדי לגלות
את סוף הסיפור שלה ,וסיפרתי לה על הסדרה
החדשה ועל היכולת לבחור בסוף של הסית
פור בדיוק ,כמו שהיא ביקשה לעצמה אז .היא
כמובן נלהבה מהגימיק התקשורתי ,וחזרה על
אותה משאלת לב ,שבה תוכל לחזות מראש
את סוף סיפור חלוקת הנכסים בינה ובין
האחים שלה.
הפעם עצרתי אותה וביקשתי שתענה בכת
נות על השאלה שלי" :את באמת לא יודעת
לאן תוביל כל אחת מהבחירות שלך?" היה
שקט מעברו השני של הקו ,ולרגע חשבתי
שאולי היא החליטה להביא את השיחה לסות
פה ,אבל אז היא נאנחה ואמרה" :טוב ,ברור
שבאופן כללי אני יודעת לאן כל אחת מהבת
חירות שלי תוביל .כולנו יודעים את זה .אני
יודעת שאם אשלוף חרבות ,אז גם הצד השני
ישלוף את שלו ואני יודעת שאם אשמור על
הערכים המשפחתיים עליהם חונכנו ,אחיי
יצטרפו אליי ...זה פשוט הרבה יותר מורכב".
אז מה יהיה סוף הסיפור שלכם?
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת דין
ונוטריון

משרד עו"ד ובוררויות

מתמחה בתחום
האגודות השיתופיות בדגש על
מושבים.
ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של
נחלות ,בנים ממשיכים ,העברת זכויות
בירושה.
רח' העצמאות  43חיפה3303322 ,
טל04-6732027 ;04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:
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גאווה
מקומית

"הנושא הזה חשוב לי מאד ,ומוזר שצריך לדון בו ,הרי זה אמור להיות מובן מאליו שמה שמגדלים
כאן בארץ צורכים בארץ ",אומר שף חיים כהן ,הדוגל בשימוש בירקות ופירות אך ורק מתוצרת
הארץ כחול לבן  #לדעת כהן ,זוהי החלטה מודעת המהווה חלק חשוב בפאזל התרבותי של מדינת
ישראל ,שמשמעה" :ציונות קולינארית" והיא מתבטאת במטבח ישראלי מתוך גאווה בהישגי
התוצרת המקומית ,איכותה וטעמה המשובח  #ראיון מעורר תיאבון

ב

חני סולומון

שנים האחרונות הפך הנות
שא הקולינארי יותר ויותר
פופולרי ונגיש ותוכניות
ריאליטי ססגוניות בבישול
הפכו לדבר של שגרה בטלוויזיה
וברשתות החברתיות .כך נחשף
הציבור הצופה והמתעניין לשפע
ולמגוון חומרי הגלם לבישול ,אם
כי לא תמיד מדגישים את העובדה,
שרוב המרכיבים הם מתוצרת ישת

ראל.
במקביל אנו עדים היום לגידול
בהיקפי הגידולים המיובאים מחו"ל
ברשתות השיווק ובשווקים הפתוחים
ורבים מהצרכנים קונים מחוסר ידית
עה ,פשוט משום שלא תמיד מצוין
על הירק או הפרי מהיכן המקור.
הגידול המפורסם ביותר שקיבל
אישור ליבוא הן העגבניות מתורת
כיה ,אך ישנם ירקות ופירות נוספים
המגיעים אלינו מארצות נוספות.
בזמנו צוין שהעגבניות המקומיות

יופיעו עם עוקציהם ,לעומת העגבת
ניות מתורכיה ,אך גם הבדל זה אינו
מדויק והתקנה המומלצת  -שעל כל
מוצר חקלאי מחו"ל תהיה תווית ,לא
באמת התבצעה בשטח.
הוא נולד וגדל בשכונת קריית
שלום ,שבתל אביב,ל  למרים ואלי�ע
זר כהן ז"ל .היום חיים כהן ( )59הוא
שף ,מסעדן ,מגיש תוכניות בישול
בטלוויזיה ,מחבר ספרי בישול ישת
ראלי ויועץ קולינרי למסעדות ,אחת
מהן מחזיקה בכוכב מישלן.
כהן ,שבזכות תוכניות הבית
שול שהפיק ובעיקר בזכות ההומור
ואופיו האותנטי ,הפך למעין "בן-
בית" כמעט בכל בית ישראלי,
ממליץ באחרונה קבל עם ועדה -
להקפיד ולהשתמש בתוצרת חקת
לאית מקומית "כחול לבן" ולבשל
אוכל בסגנון מקומי-ישראלי .בנות
סף ,הוא אומר כי הוא מוכן להתגייס
בכל דבר שמתבקש למימוש מטרה
זו  -ואף לזעוק את הזעקה למען
החקלאות והחקלאים .כן ירבו כמוך!

לא מובן מאליו

שף כהן במטבח" .אני אוהב את הריח של התוצרת הטרייה"
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לעצמי אני תוהה ,איך יליד תל
אביב ,מי שגדל כל חייו בכרך הגו
דול ,אישיות מוכרת הנמצאת בלב
ההוויה התל אביבית ,מגיע למסו
קנה שהגיע הזמן לצאת ,להמליץ
ולתמוך באופן פומבי בצריכת תוו
צרת מקומית כחול לבן.
"הרעיון הזה אינו חדש אצלי ואני
לא רק ממליץ ,אלא גם קונה ומת
בשל עם מיטב התוצרת הישראלית
הטרייה והמובחרת ,כבר כשלושים
שנים  -ומוכן להירתם למען הפצת
הרעיון ,למען עתיד החקלאות והחת
קלאים בארץ ",אומר לנו שף חיים
כהן בלהט.
"הנושא חשוב לי מאד ,ומוזר שצת
ריך לדון בו .הרי זה אמור להיות
מובן מאליו שמה שמגדלים כאן צות
רכים כאן בארץ .אזי אוכלים ממגוון

התוצרת וכמובן מבשלים מהגידות
לים שפע מטעמים .אך העובדות
בשטח הן לא תמיד כך .מכעיס אותי
שאנו כאן ,בישראל ,צריכים להשת
תמש ,לדוגמא ,בעגבניות המיובאות
מתורכיה ועוד ,מתוקף החלטת
הממשלה ,בתקופות של חוסר רציף
בהספקה.
"תתפלאו לשמוע שיש לי זיקה
לנושא עוד מימי ילדותי .לסבא
שלי הייתה באסטה בשוק הכרמל,
הוא מכר פירות וירקות .אני מחות
בר לדבר הזה עוד מינקותא .בתור
תינוק היו מביאים אותי אליו לבאת
סטה ,לראות את השפע הצבעוני של
פירות ארצנו בשוק ,צבעי התפות
חים למיניהם ,פירות ההדר מצהוב
עד כתום והירקות היפים .חוויות
ראשוניות אלו במפגש עם צבעים
ריחות וטעמים לא נשכחים ממני
והולכים איתי לאורך החיים.

שף חיים כהן" :רוב
האנשים בימיה
הראשונים של
המדינה היו עולים
חדשים מארצות
מוצא שונות וכל ירק
או פרי שגדל בארץ
והגיע לשווקים,
היה בעיניהם
מעשה מבורך,
כך שהמודעות
והרגישות לנושא
טבועים בי עוד
מילדות .כל זה מוביל
אותי למושג 'ציונות
קולינארית' ,שאני
דוגל ומאמין בה
מאד"

"לא רק היום ,הנושא הזה היה
חשוב לי בעבר ,גם בבית אצלי
תמיד הייתה גאווה בתוצרת המקות
מית שהביאו מהבסטה של סבא שלי.
תמיד התגאינו בתפוחים הכי יפים
ובעגבניות הכי טעימות .תמיד שית
בחו את איכותם והתגאו בהם כמה
הם יפים וכמה טעימים .כולם התת
פעלו איך התברכנו בתוצרת כזאת
משובחת בארץ ישראל .זה בכלל
לא היה מובן מאליו באותם הימים.
רוב האנשים בימיה הראשונים של
המדינה היו עולים חדשים מארצות
מוצא שונות וכל ירק או פרי שגדל
בארץ והגיע לשווקים ,היה בעית
ניהם מעשה מבורך ,כך שהמודעות
והרגישות לנושא טבועים בי עוד
מילדות .כל זה מוביל אותי למות
שג 'ציונות קולינארית' ,שאני דוגל
ומאמין בה מאד".

מהי "ציונות קולינארית" בשבילך?
"זהו מושג הכולל בתוכו תחומים
רבים ומגוונים ,שכולם מובילים
למה שמוגדר כ'מטבח ישראלי' וזה
מתחיל בהחלטה להשתמש בירקות
ופירות שגדלו כאן בארץ .לפני
כמעט  30שנים ,החלטתי שיהיה פה
מטבח ישראלי וכך גם פעלתי .הפת
סקתי להשתמש בחומרי גלם מחו"ל
כמו ,לדוגמא ,חומץ בלסמי .למרות
שחומץ בלסמי הוא מוצר ואינו גית
דול חקלאי ,התייחסתי אליו כדי
להדגים את השתדלותי לבשל אוכל
בטעם ובאופי מקומי .אוכל שהוכן
בשימוש חומרי גלם מקומיים ,בטח
ובטח שימוש בירקות ופירות מקות
מיים.
"אני חושב שמטבח ישראלי
וציונות קולינארית ,איך שלא נקרא
לזה בשמות היפים ,הכול מתחיל
מהגאווה בגידולים מקומיים והשית
מוש בהם בכל האופנים האפשריים.
הכול בעצם מתחיל בגאווה מקומית.
זה בדיוק כמו שאנו גאים בקיום של
העם היהודי ,ובתקומה שלו .התקומה

"ציונות קולינרית היא מושג הכולל בתוכו תחומים רבים ומגוונים,
שכולם מובילים למה שמוגדר כ'מטבח ישראלי' וזה מתחיל בהחלטה
להשתמש בירקות ופירות שגדלו כאן בארץ .לפני כמעט  30שנים,
החלטתי שיהיה פה מטבח ישראלי וכך גם פעלתי"
שלנו ,של העם בישראל ,היא דבר
גדול ,אבל היא מורכבת מפאזל העת
שוי מחלקים קטנים .אבל כל חלק
הוא מאד חשוב".

חלק חשוב מהפאזל
"החקלאות ",מסביר שף חיים כהן,
"היא פאזל מאד חיוני ונוסף לתקומה
שלנו פה במדינת ישראל ובתרבות
המקומית .גאווה ישראלית היא לא
רק בצבא ובחיל האוויר ,גאווה ישת
ראלית זה בהרבה מאד תחומים ,בטח
ובטח בחקלאות ובתוצרת המקומית.
במשך השנים ביקרתי בארצות שות
נות ,נפגשתי עם מגדלים ,שפים
ומבשלים מקומיים ונפגשתי בגאווה
מופגנת שלהם בשימוש בחומרים
מקומיים שלהם .לדוגמא ,באיטליה
הם אפילו מציינים ומדגישים את
המחוז שחומרי הגלם גדלים ,כל
מחוז מאד גאה בתוצרת שלו.
"נכון ,איטליה היא מדינה גדולה
בעלת מחוזות רבים .אצלנו המדית
נה קטנה ולא מדגישים במיוחד את
האזורים .זה לא בדיוק עובד כאן כמו
באיטליה לקטלג למחוזות .בארץ יש
גידולים הנושאים בשמם את ייצוג
המקום בו גודלו ,והם מדהימים ,כמו
למשל' :אבטיחי הערבה' מהדרום או
הדובדבנים מהצפון ועוד ועוד .זה
בסדר כי אי אפשר להשוות אותנו

לאיטליה ,אבל מה שחשוב פה שיש
גאווה לתוצרת המקומית האיכותית.
"חלק מהגידולים שלנו הם פרי
פיתוח ישראלי ,בדומה לעגבניות
השרי והם מיוצאים לארצות העולם
וגם על כך גאוותינו .בכל זאת ,אי
אפשר לשכוח את התפוזים שגדלו
בארץ ,התפוזים שהיו המותג החת
קלאי הראשון והמוכר בשם תפות
זי 'ג'אפה' ,שמשמעו מותג מסחרי
שניתן לפירות הדר ישראליים .בתת
חילה ,אזור גידולם המקורי והעיקרי
היה יפו ואף הייצוא בוצע מנמל יפו
 ומכאן שמו וכך הוא נמכר ברחביהעולם.
"מאז קיבלו גידולים נוספים שם
מותג ,כמו למשל' :ענבי טלי' ,הגת
דלים באזור לכיש או 'פלפל העת
רבה' הגדל בצבעים :אדום ,צהוב,
כתום וירוק .אני מודע לכך שנושא
הקולינארי בבישול 'מטבח ישראת
לי' עורר עוד כמה שפים מוכרים,
להתגייס עניין ,כמו השפים :איל
שני ,עומר ברנע ,ארז קומרובסקי
ואחרים .אותי זה משמח שיש מודת
עות ושהשפים מבינים את חשיבות
השימוש בירקות ופירות מקומיים,
לבשל אוכל מקומי ישראלי עשיר
ומגוון בכל שפע ההיצע".

האם אתה נפגש עם חקלאים?
"יש לי קשר טוב עם מספר מגת

דלים וחקלאים המגדלים גידולים
מיוחדים במשקים ובחוות ,גידות
לים שאינני מוצא בשוק או בחת
נות ממנה אני קונה את התוצרת.
חקלאים גם מזמינים אותי לבקר.
לא מזמן הייתי באחד המשקים
באזור השרון ,בו מגדלים תותים.
עברתי בין הערוגות ,קיבלתי
הסבר על הגידול ומה הם עושים
בכדי שהתותים יהיו טובים ,יפים
ואיכותיים .המפגשים הללו מאד
מעניינים וחווייתיים בשבילי -
לראות איך הגידול גדל ומתפתח
בשטח וכן ,לחוש ולגעת באדמה,
מאין שהכול מתחיל.
"הסתבר לי שלחלק מהלקוחות
שלי במסעדה יש עסקים בשוק הסית
טונאי .לא מעט פעמים הלכתי לבת
קרם ,לראות איך עובד הדבר הזה?
אני אוהב את הריח של התוצרת
הטרייה ,לראות את המקום .לאחת
רונה נפגשתי עם מטפחים של זני
תותים .זה כייף לפגוש את האנשים
שזאת פרנסתם .כולם ,כל אחד לפי
עבודתו ועיסוקו בחקלאות ,הם חלק
מאותו פאזל ענק".

מה דעתך על מצב החקלאות בארץ?
"אמנם כשף ומסעדן אני נמצא
בחלק השני של שולחן המגדל ,אך
הנושא קרוב לליבי .אני שומע את
טענות המגדלים ומצבם ,זה בהחלט

"אז בעצם מה הם רוצים? לחסל את החקלאות והמשקים?"

לא מעודד ואפילו כואב .כמו כן,
השתתפתי בפאנל שהיה לא מזמן
בבית דגן שנסוב על מצב החקלאות.
לצערי הרב ,עושה רושם שהמדית
נה לא כל כך רוצה שיהיו חקלאים
פה .זהו מצב מאד מקומם ,כי צריך
לראות קדימה לעתיד.
"אז בעצם מה הם רוצים? לחסל
את החקלאות והמשקים ,שהיו בעבר
בין הענפים המכובדים והמפוארים
בארץ? אני רואה ומודע למצב ומוכן
להתגייס בכל דבר שמתבקש ואם
צריך אף לזעוק את הזעקה .לדוגמא,

ליבוא עגבניות אני מתנגד בחרית
פות .אני חושב שזה בסדר לעיתים
שאין עגבניות ,או אין מספיק עגת
בניות ,במיוחד בחורף ,אם אין אז
לא צריך אבל בשביל זה לא צריך
לייבא עגבניות ,בוודאי לא עגבניות
מתורכיה ,שהן גם דיי מחורבנות
בטעמן .אפשר לחזור לעבוד לפי
העונה המתאימה ,כמו בעבר .בואו
נקווה שמישהו ישמע ושיהיה אכפת
לו מהמצב ושנצליח להחזיר את החת
קלאות לתפארתה כבעבר ,בשנותיה
היפות".

מרק חומוס  /שף חיים כהן
אף פעם לא הצלחתי להבין
אם אוכלים מרק או שותים מרק,
האם המרקם משנה את הכוו
תרת או שזה בכלל קשור לכלי
הקיבול ,ואם מוזגים מרק לכוס
זה אומר ששותים מרק? את רוב
התשובות לשאלות האלה אני
לא יודע ,אני כן יודע שהקו
ערה הזאת של מרק החומוס
היא ישראלית ,טעימה ,בריאה
(יכולה להיות ארוחה שלמה)
ומתאימה לחורף הקצר שלנו.

המצרכים:
	• 3כוסות גרגירי חומוס
	• 1גזר ,קצוץ
	• 1בצל לבן ,קצוץ
	• 1ענף סלרי ,קצוץ
	• 1עלה מרווה או  5מחטי ר�ו
זמרין (לא חובה ,המרק טעים
גם בלי)
	• 1/3כוס שמן זית

	•מלח ,פלפל שחור
	• 1/22כפית אבקת סודה ל�ש
תייה
	• 50גר' גבינת פרמזן
	• 1000גר' פסטה קצרה ,מב�ו
שלת לפי ההוראות שעל גבי
האריזה

אופן ההכנה:
	•שמים גרגירי חומוס בקערה
מלאה במים ,ומשרים ל12-
שעות (לא פחות).
	•מסננים את החומוס ,מעביו
רים לסיר ,וממלאים מים כשני
ס"מ מעל החומוס .מוסיפים
אבקת סודה ומבשלים ברו
תיחה עדינה עם סיר מכוו
סה חלקית כשעה וחצי ,עד
לריכוך מוחלט.
	•בסיר אחר מחממים שמן זית,
מוסיפים בצל ,עלה מרווה,
גזר וסלרי ,ומאדים תוך כדי

מרק חומוס
בנוסח שף
חיים כהן

ערבוב בעזרת כף עץ כחמש
דקות.
	•מוסיפים כמחצית מגרגיו
רי החומוס ,מוסיפים כשני
ליטר מים ומביאים לרתיחה.
מנמיכים את האש .מעבירים
את החצי הנותר של גרגירי
החומוס למעבד מזון .מוסיו
פים חצי כוס מים ומרסקים
למחית חלקה.
	•מעבירים לסיר ,מערבבים,

ומביאים שוב לרתיחה עדינה.
מוסיפים מים אם סמיך מידי.
מוסיפים חתיכה קטנה של
פרמזן.
	•מבשלים עוד כ 20-דקות.
מתבלים במלח ,פלפל שחור.
מוסיפים לסיר פסטה קצרה
מבושלת .מבשלים עוד 5
דקות ומוזגים לצלחת .אני
אוהב להוסיף לצלחת גם
מעט שמן זית ופרמזן מגוו

ררת.
	•ועוד דבר קטן למרק החומוס:
אבא שלי אהב לקחת פרוסת
לחם עבה ,לקרוע ממנה
חתיכות לתוך הצלחת ,ואז
למזוג את המרק .הוא היה
עושה את זה בעיקר כשהיה
מדובר במרק קטניות.
* מתוך הבלוג "מבשלים
 חיים כהן" http://blog.chefhaimcohen.com
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בקטנה
עמוס דה וינטר
אלוף ישראל במרוצי שדה
רצות ורצי הפועל עמק חפר אתלטיקה ואס"א רופין עמק חפר
טריאתלון ,שהתחרו כנבחרת בשיתוף פעולה פורה ,הגיעו
להישגים מרשימים באליפות ישראל במרוצי שדה שנערכה בתל
אביב.
בבוגרים ,טדסה גטהון ,מהפועל עמק חפר ,ניצח את התחרות
והוכתר כאלוף ישראל .תחלואיני מלקה מהפועל עמק חפר,
המתגורר בפנימיית הספורט בנעורים ,הגיע למקום השלישי.
להפועל עמק חפר היו עוד שלושה נציגים בעשירייה הראשונה:
בוקאיו מלדה ,עומר רמון ואגזה גואדה .בנוסף ,הנבחרת קטפה
את המקום הראשון הקבוצתי ואת הזכות לייצג את המדינה
באליפות אירופה למועדונים במרוצי שדה .בקטגוריית הנוער
ניצח דרג'ה צקולה ,מהפועל עמק חפר ,בוגר בית הספר תו"מ
חרב לאת.
במישור הקבוצתי הגיעה הנבחרת למקום השני ,כאשר למצבת
המנקדים נוספו לאקייה אסמרה מהפועל עמק חפר ועומר
מסילתי מקבוצת הטריאתלון.
בקטגוריית הקדטים (עד גיל  )17הנבחרת קטפה את המקום
השני הקבוצתי עם המנקדים דגסו אזז ואיתמר מעודה מהפועל
עמק חפר ואסף רון מקבוצת הטריאתלון .בקטגוריית הילדים
מתחת גיל  16זכתה הנבחרת במדליית הארד עם המנקדים
שליו רום ,יואב בירמן וענבר אחירותם.
עוד ראויות לציון הבנות בקטגוריות נערות ,קדטיות וילדות,
שנתנו פייט מצוין.
מאמני האצנים :זוהר זימרו ,מאמנם של טדסה ודרגה; אלמאיו
פאלורו ,מאמנו של תחלואיני; כוכב ביטאו ,מאמן בית ספר
תו"מ; אשר טקה ,מאמן כיתות ה'-ו' בהפועל עמק חפר ומאמני
קבוצת הטריאתלו ן עידו קצלנבוגן ,הראל זילברמן ואורי זיל�ב
רמן.

"חיים לאלון"
תיכון "שקמה" שבמועצה האזורית חוף אשקלון ,לקח השבוע
חלק בפרויקט שכולו נתינה ועשיה למען האחר בשיתוף עמוב
תת "חיים לאלון" ,החוקרת את מחלת הדושן (ניוון השרירים)
במטרה למצוא לה מזור .במשך יומיים ארזו התלמידים
 25אלף משלוחי מנות לפורים ,שהכנסותיהם קודש למען
המחקר.
עלות של כל משלוח מנות הוא  12ש"ח .במבצע אורזים את
המשלוחים ובמקביל ,ניתנת האפשרות גם לרכוש אותם .מוב
עצת תלמידים של ביה"ס החליטה שבכל שכבה ייאסף סכום
כסף לקופה שכבתית ,ממנה ירכשו משלוחי המנות .בהמשך,
תוביל המועצה תהליך של תרומה לקהילה וקבלת האחר
כשבסוף התהליך ,כל שכבה תבחר לאן לתרום את משלוחי
המנות .לפעילות שותפים גם תושבי המועצה ,שהגיעו לסייע
בשעות אחר הצהריים.

אלעד לוי ,אביו של אלון ,אמר כי המבצע מתקיים ב 30-בתי
ספר בכל הארץ זו השנה החמישית" :אנחנו מאמינים בדרך
ולכן אופן האריזה והדרך שבה נרתמים הצעירים  -היא
החשובה ,שיתנו מעצמם ללא קבלת תמורה .אם המשלוחים
נארזים באהבה ,הם יימסרו גם באהבה".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,איתמר רביבו ,נפגש
עם התלמידים שארזו משלוחי מנות בחצר ביה"ס ,שוחח
עם הסגל החינוכי ועם אלעד לוי" .גיליתי נוער שנכון לתרום
מזמנו ומגלה עניין רב במעורבות חברתית .ישר כוח לעוסקים
במלאכה חשובה זו" ,אמר ראש המועצה.
הזמינו כבר עכשיו את משלוח המנות שלכם ,לחברות ,מוסב
דות ,עסקים ופרטיים ,ותצילו חיים!
להזמנה הקליקו http://bit.ly/2ELZ6E1 :או בטלפון
054-5477891/29

חוף אשקלון  -משלוח מנות למען הצלת חיים
כמו :ניקיון וטיפוח בשטחים הפתוחים במוקדי טיילות ומבקב
רים ,ניקיון וטיפוח מרכזים ציבוריים ,תרומה לאוכלוסיית שונות
ועוד ...העובדים יצאו לפעילות שתימשך כ 3-4-שעות .התרומה
הערכית תקדם ותקרב את עובדי המועצה למקומות ייחודים
בשטחיה ,תחבר אל היישובים והתושבים ותסייע לקדם ולשפר
תחומים שונים ומגוונים בתחומי המועצה.

בשבוע שעבר יצאו העובדים לאזורים היפיפיים של נחל רז ונחל
התנינים ,לאסוף אשפה .בתקופה זו המקום מושך אליו אלפי
מבקרים ,שלמרבה הצער ,מותירים אחריהם שאריות אשפה.
ערמות של שקיות אשפה נאספו על ידי העובדים שמילאו
במרץ ,לאורכו של הנחל .כחלק מהמאמץ המשותף של המועצה
והתושבים לשמור על האזור ,יוצבו בהמשך שלטי הכוונה
והסברה למטיילים ,בכדי שלא תישאר אשפה בשטח ,כדי למנוע
פיזורה על ידי בעלי החיים.

שער הירדן
ח"כ איתן ברושי הגיע לפני מספר ימים לסיור משותף באזור
הגבול המזרחי ,יחד עם ראש מועצת עמק המעיינות יורם קרין,

תחלואיני מלקה וטדסה גטהון (בסגול) ,מהפועל עמק חפר

למען הקהילה
במסגרת תרומה חודשית לקהילה שהנהיגה המועצה האזורית
מגיודו יצאו עובדי המועצה מידי חודש ליום שכולו משימה ח�ב
רתית וציבורית במרחב המועצה .המשימות יהיו שונות ומגוונות,
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עובדי המועצה האזורית מגידו בפעילות למען הקהילה

ח"כ ברושי וקרין בסיור בגבול ירדן

מ.

בחירות  2019בחירות  2019בחירות 2019
#

#

מהרטה ברוך רון" :המושבים והקיבוצים
יהוו עמוד שדרה חסון ומוסרי לחברה כולה"
היא פרצה לתודעה הציבורית ב 2005-ומאז הספיקה לכהן כסגנית ראש עיריית תל אביב וכממונה על תיקי הרווחה
והשירותים הסביבתיים " #לכנסת אני מגיעה כדי להיות נציגת מר"צ דרך השוויון ,הצדק החברתי והשלום"

מהרטה ברוך רון (,)44
נשואה ,3+פרצה לתודעה
הציבורית בשנת ,2005
כאשר השתתפה בעונה הראשונה
של "השגריר" בערוץ  ,2בה זכתה
במקום השני .בשנת  2013מונתה
לסגנית ראש עיריית ת״א מטעם
סיעת מרצ והייתה ממונה על תיקי
הרווחה והשירותים החברתיים.
"מבחינתי ומבחינת מרצ זו סגית
רת מעגל מופלאה .אני ,שבשנותיי
הראשונות בארץ הייתי 'לקוחה'
של שירותי הרווחה עשיתי את
הדרך הארוכה והלא קלה לראש
הפירמידה של שירותי הרווחה ,בו
אני יכולה לתת ולהחזיר .נקודת
מבטי הינה של מי שהייתה בשני
קצוות הקשת החברתית וככזו ,אני
מאמינה שתרומתי למרצ גדולה
וייחודית".
ברוך רון בוגרת תואר ראשון
בפסיכולוגיה ותואר שני בסות
ציולוגיה מאוניברסיטת חיפה.
כסגנית ראש עיריית ת"א פעלה
לחיזוק שירותי הרווחה ואוכלות
סיות הרווחה ,ונאבקה למען
לפתרון צודק עבור מבקשי
המקלט בעיר .ברוך רון קידת
מה שוויון הזדמנויות והקטנת
פערים חברתיים והובילה טית
פול בבעיית שיטור היתר
בקרב יוצאי אתיופיה.
ברוך רון הינה בין
פורום
מייסדי
"תמרצ'" ,המאת
גד את חברי
המועצות
המקות
מיות
ב נ י

הקהילה האתיופית ,ומשמש זרוע
חזקה להשפעה על נושאים חברת
תיים ברמה הארצית .מאז הקמתו
עד היום משמשת ברוך רון כיו"ר
הפורום.
"בגיל עשר עליתי לארץ במבצע
משה במסע רגלי מאתיופיה ,דרך
מחנות פליטים בסודאן
לישראל .עבור
ההורים שלי
והדור
שלי ,ארץ
ישראל
הייתה
הגת

שמת החלום .עבור ילדיי ,דניאל,
גיא ותום ,שוויון בין כל אזרחי
המדינה ,בניית חברה צודקת ,לא
גזענית ושואפת לשלום  -תהיה
הגשמת החלום החדש".
מהרטה נשואה לערן רון ,צבר,
טייס קרב במילואים ומושבניק
מעמק יזרעאל ,במשק משפחתו
גידלו צאן ופלחה" .נולת
דתי בכפר בצפון
אתיופיה ,התפת
רנסנו מחקת
לאות כמו
כ ו ל ם
בכפר,
בקר,
צאן

וגידולי שדה .לפעמים ערן ואני
משווים חוויות מהילדות :הדברים
שונים מאוד ,אבל דומים בבסיס.
שנינו הלכנו עם הצאן למרעה
כילדים.
"אני מאמינה שהקשר האמתי
בין עם לארצו עובר דרך האדמה
והחקלאות .ללא חקלאות משגת
שגת ,מצליחה שמטופחת על ידי
המדינה נאבד חלק חשוב מהחיבור
שלנו לארץ .ללא קרקע זמינה,
מים זולים ורגולציה שתשמור
על המגדלים נאבד את החקת
לאות המדהימה שעזרה בבניית
הארץ .אפעל למען עקרון זה בפת
עילותי הציבורית .אני מאמינה

למה דווקא מר"צ?
"כעולה מאתיופיה ,ראיתי וחת
וויתי איך עשייה ציבורית למען
הציבור יכולה באמת לשנות את
החיים .למשל ,יאיר צבן ,כשר
הקליטה ,דאג שהרבה מהעולים
יוכלו לרכוש דירות במשכנתא
ממשלתית נוחה מאוד ובתקופת
אמנון רובינשטיין כשר החינוך,
ניתנו לעולים מלגות לימודים
אקדמאיות מלאות ,שבלעדיהן
לא הייתה נוצרת שכבת האקדת
מאים .מר"צ תמיד הייתה בצד של
האוכלוסיות המוחלשות בחברה
והצליחה לייצר עבורם שינויים
אמיתיים.

"אני מאמינה שהקשר האמתי בין עם
לארצו עובר דרך האדמה והחקלאות.
ללא חקלאות משגשגת ,מצליחה
שמטופחת על ידי המדינה נאבד חלק חשוב
מהחיבור שלנו לארץ"
שההתיישבות העובדת ,במושבים
ובקיבוצים ,שהייתה הבסיס לבת
ניית החברה הישראלית עוד לא
סיימה את תרומתה לחברה .לאחר
תקופה לא פשוטה של הסתגלות
והתאמות המושבים והקיבוצים
יהוו עמוד שדרה חסון ומוסרי
לחברה כולה".

"אני חברת מר"צ גאה ,כי מר"צ
היא הביטוי הכי עמוק לישראליות
שלי שמאמינה בערך האדם ,ללא
הבדל דת ,גזע ומין .לשרת את
הציבור הישראלי כחברת כנסת
של מר"צ יהיה הניצחון הגדול
ביותר שלי כישראלית ,וגם ניצחון
על הגזענים והאנטי דמוקרטיים".

למה כדאי לבחור בך?
"אני אתיופית גאה ,זאת הקהילה
ממנה באתי והיא סיפור חיי ,אבל
לכנסת אני מגיעה כדי להיות
נציגת מר"צ דרך השוויון ,הצדק
החברתי והשלום .קול השוויון
יכול להיות רק במפלגה שערת
כיה ,שורשיה ותפיסת עולמה היא
שוויון מלא.
"מפלגה שמחוקקת חוק לאום
גזעני  -לא יכולה להיות קול השת
וויון .מי שגזען כלפי ערבים  -לא
יכול להיות קול השוויון .מפלגות
שבורחות מהצבעות בעד זכויות
לקהילות הלהט"בים  -לא יכולות
להיות קול השוויון .קול השוויון
זה מר"צ  -ואני רוצה להוביל את
קול השוויון במר"צ".
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בקטנה
עמוס דה וינטר
על מנת לעמוד מקרוב על קידום פרויקט "שער הירדן" להקמת
אזור תעשייה משותף לישראל וירדן ,פרויקט הדגל של המשרד
לשיתוף פעולה אזורי ,המוביל גם את המנהלת והוועדה הבין
משרדית שפועלת בנושא.
ח"כ ברושי" :יש חשיבות גדולה לקידום היוזמה שמוביל
המשרד לשיתוף פעולה אזורי יחד עם המועצה האזורית עמק
המעיינות לבניית אזור התעשייה שיקדם את יחסי הידידות
והשלום בין ישראל לירדן ,ייתן תנופה לכלכלה ויספק אלפי
מקומות עבודה לאזרחים משני צידי הגבול".
קרין" :האזור הזה מסמל עבורנו ,אלו שגדלו פה ,את התקווה
לשלום ולפיתוח כלכלי אזורי .השלמת בניית הגשר בקרוב והנב
חת התשתיות בצד הישראלי ,תאפשר פיתוח כלכלי משמעותי
ושיפור ביחסים בין שתי המדינות".

שומרים על השטחים
בשבת האחרונה התקיים במועצה האזורית עמק יזרעאל
מבצע כנגד רכבי שטח ,הגורמים נזקים לשדות ומסכנים
את משתמשי הדרך .במבצע השתתפו כוחות משטרה
משלוש תחנות ומתנדבי המתמיד של עמק יזרעאל,
בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה אזרחיים; המועצה ,קק״ל
ורט״ג.
בפעילות נבדקו כ 50-כלי רכב .שניים מהם הושבתו

למשך חודש ונהגיהם זומנו לדין .נהג אחד נקנס על ידי
פקח המועצה .כלל הנהגים הוזהרו והודרכו לנהיגה נכונה,
בטוחה וחוקית בסמוך לשטחי חקלאות וקיט.
מהמועצה נמסר" :אנו מקיימים מבצעים יזומים בשיתוף
כלל הגורמים באזור באופן קבוע ,במטרה לצמצם את
הנזק הסביבתי לשדות שלנו ולשמור על השטחים הפתוב
חים נקיים ופתוחים".

הייטק וביוטכנולוגיה
המועצה האזורית הגלבוע ,הרשות לפיתוח הגליל ,משרד הכב
לכלה ,ויזמית הנדל"ן "לי מרשל" מתכננות פארק הייטק עתיר
ידע באזור תעסוקה חדש המוקם על כביש התענך" .לי מרשל",
שבבעלותה  30דונם במתחם ,הודיעה כי היא מנהלת מו"מ עם
חברות ישראליות ובינלאומיות לשכירת משרדים שהיא בונה
במקום.
מדובר בהחלטה משותפת שהתקבלה בין ראש מוא"ז הגלבוע,
עובד נור ,לבין יזמי הפארק יחד עם מנכ"ל הרשות לפיתוח
הגליל ,שלומי אטיאס ומנהלת תחום התעסוקה ברשות,
ורדה קורן .ההחלטה התקבלה בהמשך לפעילות "לי מרשל",
שבבעלות שי ניסים ,להקמת פארק עתיר ידע בקרקע שרכשה
באזור התעשייה "מבואות הגלבוע" ,סמוך לצומת חבר.
בניית חלקו הראשון של הפארק ,על שטח של כ 10-דונם,
החלה והוא כולל מרכז משרדים ומסחר חדש ,בשם" "שער הג�ל
בוע" ,בעל שלוש קומות משרדים בשטח של  12,203מ"ר ,קומת
מסחר בשטח  2,808מ"ר ,חנות נוחות בגודל  154מ"ר ,ותחנת
דלק על שטח של  3,493מ"ר .בימים אלו מנהלת החברה מגעים
לשכירת המשרדים מול חברות ישראליות ובינלאומיות בתחומי
הביוטכנולוגיה ,והייטק ,שהביעו עניין במקום.

הכוחות לפני היציאה למבצע

שי חג'ג' ,ראש המועצה ,אמר כי:
"לצערי ,בבתי-הספר לא מלמדים
על שואת יהודי תוניס ולוב ואת זה
צריך לשנות ולתזכר בספרי הלימוד.
אנחנו חייבים להם את מה שיש לנו
היום .אני נחשפתי לסבל והאימה
שחוו הוריי בערך בגיל  ,30בעקבות
מודעה שקראתי בעיתון .הוריי לא
דיברו על כך ,אבל זה חלק בלתי
נפרד מהעבר שלנו כעם".
באירוע נכחו יוסי היימן ,מנכ״ל
ג'וינט ישראל ,עמיר שחם ,סמנכ"ל
קשרים גלובליים בפדרציית
מטרווסט ,ניו ג'רזי ,מגי גד ,מנהלת
תחום השואה בג'וינט ,סיגל הראל
ורונית מור ,רכזות הפרויקט וכמובן
המשפחות היקרות.

סופרים ציפורים

מתחדשים בכפר גדעון

פרויקטה הבז האדום מתקיים בבית ספר יסודי "עומרים" שבמ�ו
עצה אזורית מגידו כבר שנים רבות.
בימים אלה ממש ,שכבת תלמידי כיתות ה׳ ומוריהם ,בשיב
תוף מדריכ י החברה להגנת הטבע ,שיפצו את "גן לציפור וה�מ
סתור" ,שבחצר בית הספר ,לקראת ספירת הציפורים הגדולה,
הארצית.
תלמידי כיתות ה׳ הזמינו במשך שלושה ימים את כל תלמידי
בית הספר ,לימדו על ספירת ציפורים וספרו איתם .שני תלמיב
דים מהשכבה אספו את הנתונים שנאספו והם יועברו ויצטרפו
לספירה הארצית.

מגרש משחקים חדש הוקם לאחרונה במושב כפר גדעון.
המגרש החדש ישרת את קהילת המושב והוא ממוקם סמוך
למועדון .הקמת המגרש היא חלק מפעילות רחבת היקף של
המועצה המשפצת ומקימה גני משחקים ביישובים בשיתוף
היישובים.
שגיא וייץ ,גזבר המועצה ומזכיר היישוב כפר גדעון ,ליווה את
הפרויקט מראשיתו והודה לעושים במלאכה ,הן מהיישוב והן
מהמועצה :נעמי בוחבוט ,מכפר גדעון ,משה נחימוב ,אחראי
מבני ציבור באגף הנדסה במועצה ,ועובדי אגף ההנדסה .וייץ
אמר השבוע" :הקמת גן המשחקים ביישוב מצטרפת לעוד שלל
פרויקטים שמבצעת המועצה ביישוב בחודשים האחרונים,
ביניהם :התקנת שערים ביישוב ,שדרוג הכבישים ביישוב ,הסב
דרת נגישות למוסדות הציבור .נמשיך לפעול לרווחת הקהילה
והתושבים".

פארק "מבואות גלבוע" (הדמיה)

שואת יהודי תוניס ולוב
ביום ראשון שעבר ציינו במועצה האזורית מרחבים ובעולם את
יום השואה הבינלאומי .עמותת "חוויה במרחבים" המפעילה את
מרכזי היום לותיקים של המועצה הפיקה ערב מיוחד ,שכלל
הצגת תערוכת "צילוםבגיל" ,מיצירותיהם של ותיקות וותיקי
מרחבים ,שורדי יהדות תוניס ולוב ,שקולם לא נשמע מספיק.
בגילת הוצגו 16מיצגים ו 18-במבועים ,שם הוצגו מיצגים
נוספים גם על ההתיישבות והעלייה לארץ .התערוכה התקיימה
בשיתוף עמותת חוויה במרחבים ,ג'וינט ישראל-אשל ,פדרציית
מטרו-ווסט ניו ג'רזי ,הסוכנות היהודית ומושב גיתלת .המ�ש
תתפים למדו טכניקות מעולם הצילום והציגו את התערוכה
המסכמת לסיפור חייהם דרך המצלמה .כל משתתף ביטא את
עולמו דרך הצילום.
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אנשי מרחבים בתערוכה לזכר שואת יהודי טוניסיה ולוב

ילדי עומרים סופרים ציפורים

גן המשחקים החדש בכפר גדעון

 ,דבר לא יעמוד
עם
בינך לבין התחביבים שלך

Be creative

היחיד שמוכר ומאושר
לשימוש כמזוודת טרולי
הניתנת להעלאה למטוס!
היחיד שנכנס בקלות לכל
תא מטען ברכב ולתא
הנוסעים במטוס!
היחיד שמתקפל לגודל של
מזוודת טרולי בתוך שניות!

הזהרו
חיקויים!
מ
להתנסות התקשרוwww.movinglife.com • * 6126 :

בארי ,צלמת חובבת
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4בשכונה
אלמוג סורין
אונות

© עמוס צימרמן

amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 299

מאוזן:
 .1מחברים בין מדיניות חברי הממשלה השונים ( .4 ;)6הונגרי על הגלים (;)4
 .8ראו  19מאוזן;  .9מוצאות את מה שסירקיס כתבה ( .11 ;)6בסרט הזה יותר
מחצי מהזמן מופיעה אות על המסך ( .12 ;)7עופר היה התרופה שלי (.13 ;)3
מיד בחזית כפולה ( .15 ;)3באיזה סרט שרד קוף בפתח תקווה? ( .18 ;)4,3זמר
ישראלי קטן? ליצן! (( .19 ;)6עם  8מאוזן) הילד נהרג באסם ( .21 ;)4הפרטים
הקטנים של אלינגטון ( .22 ;)4הצב ששייך לטקס הנישואין (.)6
מאונך:
 .1עמדה על הדשא ,משרד בבסיס ( .2 ;)5דילן מזמר על השחלה (( .3 ;)5עם 20
מאונך) עשר בדיוק  -זה הגמול! ( .5 ;)4וסורי ,יזיק למחשב? ( .6 ;)5שאיבת כוכב
הלכת ( .7 ;)5מוכנים להופעתם עם המטפלת במים ( .10 ;)7הבנות שלא קיבלו
מספיק יחס הרקיבו במידה מעטה יותר ( .13 ;)7תתייצב כשהבוכה חוזרת (;)5
 .4מיקדו צייר ( .16 ;)5הלאה ,לואי ,להקיף אותו! ( .17 ;)5שמו לה גבעה על
הקיר ( .20 ;)5ראו  3מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :298
מאוזן :פינוקי;  .4כחוש;  .9דומינו;  .11קרל מרקס;  .12למה;  .13ערך; .15
שמאלנים;  .18ארכיון;  .19נעקר;  .21יורק;  .22קינואה.
מאונך .1 :פיהוק;  .2נעפיל;  .5חניאל;  .6שבועה;  .7קוף סנאי;  .10כרם שלום;
 .13עבאדי;  .14כרכור;  .16נטענו;  .17מריצה;  .20טיפה.
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הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
היכרויות

משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי
בחייכם  ,זמנו לחייכם אושר ,אל
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
שלכם בחשיבה חיובית ליצור
שינוי משמעותי בחייכם  .להיות
מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

אלמנה פלוס אחד נאה מאוד
עצמאית מבוססת עם תכונות אופי
טובות ממושב ליד חיפה מעוניינת
להכיר בחור נאה עם תכונות אופי
טובות עד גיל  55לקשר רציני
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

למכירה
קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
למכירה:
 .1טרקטור פיאט 640
 .2מרסס מפוח 1000+1500+2000
ליטר
 .3מתחחת  1.60מטר  1.80 +מטר
 .4עגלת הייבר לטרקטור
 .5מדשנת ויקון
 .6מזבלת אורגנית
 .7דיסק  8צלחות
 .8מקלטר  7רגליים 9 +
 .9מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .10כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .11מכונת מיון לפירות  2ערוצים4 +
ערוצים
 .12מזלג אחורי לטרקטור
 .13למכירה עצי זית בני  22שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
8

ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
פיאט  82-86מודל 92
למטע.
פיאט  880מודל 83
פרגסון  mf -50מודל 97
לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
מכולה ומחסן 2.5X6
עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010

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

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

דרושים
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

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

054-3191117

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

טיולים לחו"ל
טיול להודו בעת פסטיבל
הקומבה מלה
בעיר אללהבאד 13 .ימים ,יציאה:
.23/2/19
טיול להודו (אזור רג'סטאן)
בעת פסטיבל הצבעים (ההולי)
 14ימים ,יציאה.15/3/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 999-708-700-1
www.awt.co.il

•

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

•
•
•

מרסס תותח צד לחממות  700ליטר
תוצרת דגניה
במצב מצוין ,מכירה עקב סגירת
משק
לפרטים  - 052-2888159ישראל

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

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

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884123 ,050-5274348

הרפת והחלב

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

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

דרוש

נהג משאית
למערבל בטון
תנאים מצוינים
לפרטים052-3327113 :

דירה  4חדרים

במרכז עפולה ,קומה ,3
חזיתית,בניין בוטיק,
 2דירות בקומה.
לפרטים052-2794456 :

0
₪53,00

, XUV560
570
4 X4
6

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

למכירה מאביס
דגם  chore-timeלהודים
לפרטים,
רוני 052-3262255 :
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