
על  האדם  בני  הסתמכו  שנה   10,000 לפני  עד 
הטבע, צדו וליקטו כל מה שהיה אפשר לאכול. 
היום, כשהטכנולוגיה והחקלאות משתפות פעולה 
ביצירת פירות וירקות עמידים ומוצלחים, יש מי 
שחוזרים אל הפשטות, מעדיפים ללקט גרגרים 
וצמחי בר על פני ביקור בסופר השכונתי. תוכלו 
לקרוא לזה טרנד, אבל זה טעים • מירי דג, עמ' 12

תשע"ה בסיון  כ"ד     2015 ביוני   11    886 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

Dor fly דור פליי
הפתרון האולטימטיבי נגד זבובים במבני משק חקלאיים

התכשיר היחיד המשלב קוטל בוגרים ו- IGR לקטילת הזבובים הבוגרים ולהדברת הרימות
הפעולה הכפולה של התכשיר נותנת פתרון יעיל לטווח ארוך

להשיג אצל המשווקים המורשים

אתר החברה: www.dorky.co.il  ׀  טלפון: 08-9333474 

חדש!

 dorin.segev@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
צילום: שאטרסטוק
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על  האדם  בני  הסתמכו  שנה  10,000 לפני  עד 
הטבע, צדו וליקטו כל מה שהיה אפשר לאכול.. 
כשהטכנולוגיהוהחקלאותמשתפותפעולהה היום



מפיצים אור
בני הנוער במושב גילת, 

"שגרירים של אור", ציינו 
את יום השנה הראשון 

לחטיפה ולרצח שלושת 
הנערים בהרבה אהבה

מי תמרה
קהילה בין�לאומית שחיה 

בכפר אקולוגי ניסיוני 
בדרום פורטוגל מצאה 

פתרון לחסרון המים 
באזורים צחיחים 

היתושים פה! 
כשהיתושים מזמזמים ליד 

אוזנה של מירי דג היא 
רוצה לגייס את כל התבונה 

האנושית ולהכחידם 
מהעולם

הק והיישובים  הקיבוצים  המושבים,  �ותיקי 
הילתיים במועצה האזורית עמק יזרעאל חגגו 
את סיומן של שש שנות צעידה, מצפון הארץ 
 2009 בשנת  החל  המיזם  ישראל".  ב"שביל  אילת,  ועד 
כשמרגלית רואי רתמה ותיקים מיישובי האזור להליכה 
קבועה בתוואי השביל החוצה את ישראל לאורכה. פעם 
הוותיקים  את  ארד  ראובן  הדריך  שישי,  ביום  בחודש, 

לאורך 15�17 קילומטרים של מסלול הטיול.
ובוגרי  הצעידה  מימי  סרטים  הוקרנו  הסיום  בטקס 
אתגרים  עם  התמודדות  של  חוויות  על  סיפרו  השביל 
במסע הארוך - צעידות בימי חום או בגשם שוטף, לינת 

�שטח, טיפוס על הרים וגלישה במדרונות. בערב השתת
פו ראש המועצה אייל בצר, סגניתו חנה פרידמן ומנכ"ל 

עמותת ותיקי העמק, נוקי בן שושן.
בן שושן סיפרה על תחילת הקבוצה, רעיון שקרם עור 
ב"סב  סוציאלית  עובדת  רואי,  למרגלית  הודות  וגידים 
יום", שביקשה לממש חלום ולצעוד עם ותיקים בשביל. 
רואי קיבלה את ברכת הדרך מהעמותה, חיפשה ומצאה 

�את ראובן ארד - מדריך שכבר צעד בשביל ויכול להו
ביל את הצועדים לכל אורכו.

הקבוצה,  חברי  של  הקבוע  ההרכב  התגבש  הזמן,  עם 
מו לה:  מחוצה  וגם  המועצה  יישובי  בכל  �המתגוררים 

ועירוניים.  קיבוצניקים  קהילתיים,  ויישובים  שבניקים 
היו  לטיול מחשבותיי  "בכל שישי כשיצאתם  בן שושן: 

ומה שלומכם.  היה  איך  דיווחתי  טיול  כל  ובסוף  עמכם 
סיפרתי  בכם.  התגאיתי  העמותה  כמנהלת  מכך,  יותר 

�עליכם בפני חבריי האישיים, בפני חבריי בעמותות מק
בילות והם אימצו את הפרויקט, אך לא כמוכם, כי אין 

עליכם!".
הצעידה בשביל ישראל אמנם הסתיימה, אך בעמותת 
ותיקי העמק כבר מתגבשת קבוצה להליכה בשביל הגולן 
של  חדשה  קבוצה  לגבש  מתכוונים  הם  השנה  ובהמשך 

הליכה בשביל ישראל.

הולכים בגדול
ותיקי עמק יזרעאל סיימו שש שנות צעידה בשביל ישראל

מטפסים בנחל רחם, מארס 2015. פעם בחודש, ביום שישי, טיול לאורך 
צילום: אבי קצין 17�15 ק"מ 

�ביישוב הושעיה שבעמק יזרעאל נערך לרא
לזכר  בול",  "סטריט  כדורסל,  טורניר  שונה 
ישי בן משה שנולד, גדל והתחנך ביישוב. בן 
משה היה שחקן בקבוצת הכדורגל של היישוב, הוא נהרג 

בתאונת דרכים לפני כעשר שנים.
150 תלמידי כיתות ה' עד י"ב של הושעיה השתתפו 
בטורניר, פרי שיתוף פעולה בין מועדון הכדורסל עמק 
יזרעאל והתכניות "אפשרי בריא" ו"עיר ללא אלימות". 
הענפה  הספורטיבית  הפעילות  את  לראות  גדול  "כיף 
יום מוצלח  והיה  בין כל המסגרות  ביישוב, שילבנו פה 
מאוד", אמר עודד יחיאלי, רכז הכדורסל במועצת עמק 

�יזרעאל, "תודה גדולה לחגי פישר, מאמן הכדורסל ביי
שוב שלקח על עצמו את ארגון האירוע ואנו מקווים כי 

זוהי תחילתה של מסורת".
גביעים  חולקו  ובו  מרגש  טקס  נערך  הטורניר  בסוף 

�במעמד משפחת בן משה, חנה פרידמן סגנית ראש המו
ותושבת  ישראל  נבחרת  שחקנית  שפיר,  ונעמה  עצה 

היישוב.

זיכרון ספורטיבי
150 תלמידי כיתות ה' עד י"ב מהושעיה השתתפו בטורניר כדורסל 

לזכר בן היישוב ישי בן משה

משתתפים בטורניר. הגביעים חולקו במעמד משפחת בן משה
צילום: דוברות מוא"ז עמק יזרעאל
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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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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר

כה רמי "ל המנ • בית מעצ

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן
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נעצר לשבוע

88עמ'עמ' 1818

עצתעצת 
רוערוע 

ריס?ריס?

לרישוםמשבצו במרכז אורה ל להונאה חשד

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך

משפטי מול המרכז החקלאי 

ךמשפטי מול המרכז החקלאי הל פ ברמן צ
ך

ן

(שבראשו עומד שלום שמחון)"

(שבראשו עומד שלום שמחון)"
חקלאי מרכז  ט מול ש

ק
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גיליון 102 • דצמבר 2014

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפרטפרט ממלליםם פררטטיםפררטטפפררטטיםם

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

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

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

לשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14
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חדשות
דרור יוסף

מזכירות  חברי  של  הסיור 
ופעילים  המושבים  תנועת 
האזורית  במועצה  נוספים 
ביום  המערבי  בגליל  יוסף  מעלה 
במלונית  נפתח  שעבר  חמישי 
בבעלות  נטועה,  במושב  "המקום" 
ורחל כהן. רחל תיארה באוזני  עמוס 
חקלאות  של  השילוב  את  המבקרים 
על  והסבירה  באזור  כפרית  ותיירות 
האופן שבו המלונית נעזרת בחקלאות 
המקומית בעת ביקור תיירים במקום. 
בנוסף, רחל הסבירה על הקושי שהיה 

פעי הצלחת  ועל  המלונית  �בהקמת 
לות השיווק והמלונית עצמה.

יו"ר  סגן  הסביר  כהן  דברי  לאחר 
המועצה, יוסי אדוני ממושב זרעית, 
על החיבור בין תיירות כפרית בשטח 
חברי  של  הבא  תחנתם  המועצה. 
"חוות שמפיניון",  הייתה  המזכירות 

ויצ רוזה  בבעלות  פטריות  �חוות 
כעסק  אותו  שמנהלים  דוידיאן,  חק 
משפחתי במושב זרעית, כ�100 מטר 
בלבד ליד מוצבי חיזבאללה בלבנון.

ההקמה  על  סיפרה  דוידיאן  רוזה 
 1982 בשנת  המשפחתי  העסק  של 

בעי נתקלו,  שבהם  הקשיים  �ועל 
מול  בצפון,  הלחימה  בתקופות  קר 
ההצלחה של הפטריות שלהם בשוק 
אבן  במושב  לגזיאל  ביקב  המקומי. 

�מנחם טעמו חברי המזכירות והפעי
לים מהיינות ומהשיכר שהיקב מציע 
באזור.  הכפרית  מהתיירות  כחלק 
זכה  הזה  היקב  האחרונות  בשנתיים 
בין� בתחרות  זהב  מדליות  בשלוש 

לאומית של יין.
ברוך לגזיאל, חבר ועד המושב ובנו 
של בעל היקב: "אני מודה לתנועת 
המושבים ולעומד בראשה מאיר צור 
על הרעיון לקיים סיור במעלה יוסף. 
אני חושב שהסיורים הללו והחשיפה 
לשיתוף  תורמים  התנועה  לפעילות 

פעולה בקרב התושבים.
הגוף  היא  המושבים  "תנועת 

�היחידי שנותר לנו בכדי להגן עלי
נו, תושבי המושבים ובעלי הנחלות, 
אל מול השלטון המרכזי והממשלה. 
אני חושב שיש לקיים ולהגביר את 
הסיורים אלו. הגעת חברי המזכירות 
בעצם  אלינו  המושבים  תנועת  של 

באי באזור  התושבים  בפני  �חושפת 

יכולים  לו מוסדות של התנועה הם 
להיעזר".

�לאחר הסיור, הגיעו חברי המזכי
גוא המועצה, שמעון  יו"ר  אל  �רות 
�טה, שסקר בפני הנוכחים את התפ

תחות המועצה ברבות השנים. "אני 
תנועת  של  המזכירות  לחברי  מודה 
הסיור  על  צור  ולמאיר  המושבים 
במועצה", אמר גואטה. "הסיור תרם 
על  עצמם  ה)תושבים  של  ל(ידע  הן 

המו תנועת  של  הענפה  �הפעילות 
המושבים  תנועת  לחברי  והן  שבים, 
באזור.  ולתעסוקה  למקום  בחשיפה 
במועצה האזורית מעלה יוסף יש 22 
14 מושבים ושמו�  יישובים, מתוכם
יישובים קהילתיים. ברבות הש �נה 

נים, המועצה גדלה והתפתחה וקיים 
ביקוש רב לגור כאן".

מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
�צור: "אני מודה מקרב הלב על האי
בא המרכזי  התעסוקתי  הענף  �רוח. 

זור הוא ענף הביצים ולמרות הכול, 
ליי ייפתח  הוא  ואם  בסכנה,  �הענף 

ובכלל  במגדלים  פגיעה  תהיה  בוא 
בתעסוקה בצפון.

במשרדי  נערכה  השבוע 
ישראל  מקרקעי  רשות 
נציגי  דנו  שבה  פגישה 
חיוב  בנושא  והרשות  ההתיישבות 
לאור  רשות  בר  של  השבחה  היטל 
בית  קבע  שבו  בלוך",  דין  "פסק 
המשפט כי יש להטיל על בני רשות 
תשלום  את  תלת�שנתי  חוזה  בעלי 
ההיטל. בישיבה נידונה השפעת פסק 
יחויבו  שבהם  התשלומים  על  הדין 

�בעלי נחלות, אשר יממשו את זכויו
תיהם לפי החלטות רמ"י.

הה כמייצגי  השתתפו,  �בפגישה 
קרקעות  אגף  ראש  יושב  תיישבות, 

המו בתנועת  שיתופיות  �ואגודות 
ונציגי  יפרח  עמית  דין  עורך  שבים 
המועצות  מטעם  הקיבוצי;  המגזר 
האזוריות - דוקטור מוטי דלג'ו, יו"ר 

המועצות  מרכז  של  קרקעות  ועדת 
האזוריות וראש מועצת דרום השרון, 
ואלי ברכה, ראש מועצת חוף השרון; 
רשות  מטעם  בוגין;  נחמה  השמאית 

יוע בפגישה  נכחו  ישראל  �מקרקעי 
צה המשפטי עו"ד ינקי קווינט ומנהל 

האגף החקלאי ברשות, אסף רפלד.
בישיבה הוצגו לנציגי רמ"י מספר 
טיפול  בעזרת  יחסכו  אשר  חלופות, 
ולרשות  האזוריות  למועצות  משותף 

המוש חברי  מצד  תשלומים  �כפל 
שונות  "בהחלטות  יפרח:  עו"ד  בים. 
נקבע,  ישראל  מקרקעי  רשות  של 
כי מקום בו שולם היטל השבחה אזי 
מ�91%  יופחתו  לרמ"י  התשלומים 

ל�46% משווי הקרקע.
שתהיה  בהשפעה  דנו  "בישיבה 
התשלומים  על  (בלוך)  הדין  לפסק 

בעלי  על  הפסיקה  בעקבות  שיחולו 
זכויותיהם  את  יממשו  אשר  נחלה, 

�על�פי החלטות רמ"י. אנו הצענו לנ
ומסלו חלופות  מספר  המנהל  �ציגי 

לים, אשר ימנעו כפל תשלומים מצד 
חברי המושבים. כמו כן, הצענו טיפול 
משותף בין המועצות האזוריות לבין 
החלטה  ליישום  בכל הקשור  הרשות 
שיחולו  החיובים  של  בהיבט   1355
באזור  הן  הנחלות,  בעלי  בעתיד על 

המרכז והן באזורי עדיפות".
דלג'ו:  השרון  דרום  מועצת  ראש 
היטב,  מבינות  האזוריות  "המועצות 

הי דרושה  הדין  פסק  בעקבות  �כי 
והן  רמ"י  מול  הן  מחודשת,  ערכות 
את  יזמנו  לפיכך,  התושבים.  מול 
בנושא  רמ"י  מול  הפגישות  סדרת 
עם  סוכם  כן,  כמו  ההשבחה.  היטל 

נציגי המנהל, כי תוך פרק זמן קצר 
תתקיים פגישה נוספת בנושא, שבה 
לגבי  תשובות  המנהל  מצד  יינתנו 

דרישותינו כפי שעלו בישיבה".
אשר  תקדים  היה  בלוך  דין  פסק 
אפשר  מסוימות  בנסיבות  כי  קבע 

שיתו באגודות  רשות  בבני  �לראות 
פיות כחוכרים לדורות ומשכך, חלה 
עליהם חבות בתשלום היטל השבחה 

להור בהתאם  זכויות,  מימוש  �בעת 
�אות התוספת השלישית לחוק התכ

נון והבנייה.
בעניין  המשפט  בית  להחלטת  עד 
בלוך שלטה העמדה, לפיה בני רשות 

�בעלי חוזה תלת�שנתי מתחדש כדוג
החקלאי  במגזר  השכירות  חוזי  מת 

�פטורים מחובת תשלום היטל ההשב
מעמדם  בשל  להם  ניתן  הפטור  חה. 

החוזי, שאינו נכלל בהגדרת "החייב" 
בהיטל ההשבחה הקבוע בחוק התכנון 

והבנייה.
בעניין בלוך, בית המשפט קבע, כי 
מעמדם של בני הרשות בחוזה תלת�

של  למעמדם  זהה  מתחדש  שנתי 
מתיישבים בעלי חוזה חכירה לדורות 

יש להטיל עליהם את תש �ולפיכך, 
לום היטל ההשבחה.

המשפט  בית  החלטת  בעקבות 
המקו הוועדות  צפויות  בלוך  �בענין 
הי לגבות  ולבנייה  לתכנון  �מיות 

הן  זכויות,  טלי השבחה בעת מימוש 
באמצעות מימוש מלא בעת מכר של 
נחלות והן בעת מימוש זכויות חלקי 
ייעוד,  לשינוי  תכניות  אישור  בעת 

�אישורים לשימוש חורג, הקלות, פי
צול מגרשים מהנחלות וכיוצא בזה.

ברמ"י ובהתיישבות בוחנים 
יישום פס"ד בלוך

תנועת המושבים, המועצות האזוריות ורמ"י דנו בחיוב בני רשות 
בהיטל השבחה לאור פס"ד בלוך. המועצות הציעו לרמ"י לשתף 

פעולה ביישום החלטה 1355 של ממ"י במרכז ובאזורי עדיפות עו"ד עמית יפרח. "הצענו לנציגי המנהל מספר 
חלופות ומסלולים

ד"ר מוטי דלג'ו. "דרושה היערכות מחודשת, הן 
מול רמ"י והן מול התושבים"

"במעלה יוסף משלמים את 
המים היקרים ביותר בארץ"
מאיר צור הודיע, כי תנועת המושבים תפעל להוזלת המים 

שנמכרים לתושבי המועצה. כ�50 חברי מזכירות התנועה ופעילים 
סיירו במעלה יוסף 

"במעלה יוסף משלמים את המים 
כאן  אין  כי  בארץ,  ביותר  היקרים 
צריך  מקורות.  רק  וקונים  חלופה 

ובכוונת הזה  העיוות  את  �לתקן 

הנוגעים  מול  אל  בנושא  לפעול  נו 
�בדבר". לאחר הפגישה עם יו"ר המו

עצה סיירו חברי המזכירות במצפור 
באזור.

ביקור חברי המזכירות ביקב לגזיאל באבן מנחם, במוא"ז מעלה יוסף. "אין כאן חלופה וקונים רק 
מקורות"

רוזה דוידיאן בחוות הפטריות במושב זרעית. כ�100 מטר בלבד ממוצבי חיזבאללה בלבנון
צילומים: דוברות תנועת המושבים  
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חדשות
דרור יוסף

המשפט  לבית  פנו  חקלאים  עשרה 
המחוזי בירושלים ותבעו את משרד 
את  מיד  לממש  בדרישה  הבריאות 

מכר פרסום  על  הממשלה  �החלטת 
זים לגידול ולשיווק קנאביס רפואי. 
בשנת  התקבלה  הממשלה  החלטת 
הזמנים  לוחות  למרות  אולם   ,2013

�שנקבעו והתחייבויות שניתנו המכ
עורכת  היום.  עד  פורסמו  לא  רזים 

�הדין חגית ויינשטוק, שנשכרה ליי
שאי�פר טוענת  התובעים,  את  �צג 

סום המכרזים היא פגיעה בחקלאים 
ובצרכנים  לענף  להצטרף  שרוצים 
ונפגעים  רפואי  לקנאביס  הנזקקים 

מהיעדר התחרות.
על  החקלאים  מלינים  בעתירה 
המצב השורר כיום בענף המצומצם: 
רפואי  קנאביס  מגדלי  שמונה  רק 

הנ הצמח  את  לגדל  רישיון  �קיבלו 
חוץ ולטענת העותרים, הדבר נעשה 

בניגוד לחוק חובת מכרזים.
המש מבית  מבקשים  �החקלאים 

פט לקבוע מועד להוצאת המכרזים 
לק ביחידה  והוכנו  נוסחו  �שכבר 

הבריאות,  משרד  של  רפואי  נאביס 
והיו אמורים להתפרסם עד סוף שנת 

בנוסף  כוללים,  המכרזים   .2014
מספר  הגדלת  גם  החקלאי,  לגידול 

פי הקנאביס,  עיבוד  �המשווקים, 
בתי  האיכות,  על  מעבדות  של  קוח 
מרקחת שיורשו למכור את הקנאביס 

ועוד.
מימוש  כי  סבורים,  העותרים 
הכנסה  מקורות  ייצור  ההחלטות 

�ופרנסה חדשים בהיקף מאות מיליו

וייטיב  ני שקלים, כולל בפריפריה, 
את מצבם של הצרכנים שאושר להם 
בישראל,  רפואי  בקנאביס  שימוש 
כ�22 אלף איש. על רקע המחקרים 

הרפו התועלת  את  שבחנו  �הרבים 
מספר  בקנאביס,  שימוש  של  אית 
שבצמח  הפעיל  בחומר  המטופלים 

עשוי לגדול.

הדרך לכרם עוברת 
בבהמ"ש

האגודה מסרבת לקבל מי שרכש נחלה 
במושב לפני כשלוש שנים כדי לגדל 

ענבים. הרוכש תבע בבית המשפט 
המחוזי בירושלים את האגודה השיתופית, 

רמ"י והמוכרים
ישראלי המנהל אורח חיים דתי ביקש 
חקלאי,  משק  ולרכוש  חלום  להגשים 
לעבד את האדמה, לנטוע כרם ולגדל 

�את ילדיו באווירה כפרית. לכן רכש משק חקל
אי במושב דתי בדרום הארץ לפני כשלוש שנים, 
אולם עד כה לא זכה לקבל לחזקתו את הנחלה: 
בשל  העסקה  את  להשלים  מסרבים  המוכרים 

השי באגודה  כחבר  לקבלו  המושב  ועד  �סירוב 
�תופית עקב סכסוך אישי�עסקי הקיים בין הצד

דים.
�הסכם המכר קובע, כי חודשיים לאחר החתי

מה, שנעשתה מול 24 יורשיו של בעל הנחלה, 
וחיה  אלקיים  רגב  הדין  עורכי  לדברי  הרוכש.  לבעלות  המשק  יועבר 
של  ההתנגדות  הרוכש,  את  המייצגים  ושות'",  אלקיים  מ"שרף,  שאבי 

האגודה נגועה בחוסר תום לב וממניעים אישיים פסולים.
בבית המשפט המחוזי בירושלים הרוכש תובע מהאגודה השיתופית, 
מרשות מקרקעי ישראל ומהמוכרים להעביר את הנחלה לבעלותו באופן 
מידי. לדברי עורכי דינו, אם יחליט בית המשפט שהנחלה לא תועבר 

לידי לקוחם, "יש לאפשר לו למכור את הנחלה".
עו"ד אלקיים ושאבי אומרים, כי הרוכש בסך הכול ביקש לנטוע כרם 
ולעסוק בחקלאות, ולשם כך אף עבר הכשרה מקצועית. על פי התביעה, 

�בהסכם נכתב כי כל הזכויות במשק ובאגודה השיתופית - גם אם הא
חרונה לא תאשר את הרכישה או לא תקבל אותו כחבר - יועברו בתוך 
חודשיים לידי הרוכש. עוד נקבע, כי התשלום האחרון ישולם למוכרים 

כנגד קבלת החזקה בנחלה.
�על�פי התביעה, הרוכש פנה אין�ספור פעמים למוכרים בדרישה לפ

יתרה מכך, במשק מתגורר שוכר  נענה בשלילה.  אך  הנחלה,  נות את 
המשלם דמי שכירות למוכרים - ולא לרוכש.

הרוכש פנה שוב ושוב, גם לוועד האגודה, בדרישה לאשר את העברת 
הבעלות ולקבלו כחבר, אך האגודה התעלמה מפניותיו, וסירבה להשיב 

לו באופן רשמי על סיבת סירובה, כמתחייב ע"פ דין.
בתביעה נטען, שהאגודה השיתופית במושב לא אישרה את הרכישה 
ולא קיבלה את הרוכש כחבר... בגלל מניעים לא�ענייניים. בין השאר 

�נכתב בתביעה כך: "המניעים האישיים הגורמים לסירוב האגודה, נוג
עים לרצונו של מר....., לרכוש את המשק נשוא התביעה בעצמו"; וכן, 
"נוצר קרע אישי בין מספר חברי ועד ובין התובע, ועל רקע זה נולד גם 
אלקיים  עוה"ד  לדברי  התובע".  ששכר  למבנה  הנוגע  הכספי  הסכסוך 
ושאבי "האגודה נוהגת בחוסר תום לב ומשיקולים פסולים, ואין לה כל 

עילה לסירובה העיקש".
התובעים מבקשים מבית המשפט להורות לאגודה השיתופית לאשר 
את חברותו של רוכש הנחלה באגודה ולהעביר לחזקתו את המשק שרכש 
- באופן מידי. עוד תובעים עוה"ד שאבי ואלקיים להפחית מהתשלום 

האחרון - את דמי השכירות שגבו לאורך השנים מאז חתימת ההסכם.
הזכויות  את  בעצמו  לקבל  יכול  אינו  הרוכש  כי  שייקבע  "במידה 

תשו מהאגודה  לדרוש  "יש  ואלקיים,  שאבי  עוה"ד  אומרים  �במשק", 
וכן לאפשר לרוכש למכור את המשק למרבה  בה מנומקת להחלטתה, 

במחיר".

עו"ד רגב אלקיים. "האגודה 
לב  תום  בחוסר  נוהגת 

ומשיקולים פסולים"

בקרוב יקבלו כ�3,000 מג�
הארץ  ברחבי  פירות  דלי 
להם  שמגיעים  פיצויים 
בגין נזקי טבע שאירעו לפני 23 שנים, 
בעת כהונתם של יצחק שמיר כראש 
חקלאות.  כשר  איתן  ורפאל  ממשלה 

�במהלך איתור המגדלים הזכאים הת
הפירות,  מגדלי  ארגון  לראשי  ברר 
מגיע  הפיצוי  חקלאים   280 שעבור 

מאוחר מדי – בשני העשורים שחלפו 
לעו הלכו  הם  גידוליהם  נפגעו  �מאז 

למם ולכן רק יורשיהם החוקיים יזכו 
ליהנות מהכסף.

החקלאים,  כעת  שמקבלים  הסכום 
הצמ� הפרש  הוא  שקל,  מיליון   50 �כ
דה על השנים שבהן התעכב תשלום 
הפיצויים לחקלאים. התשלום התעכב 
שהמדינה  משום  ארוכה  כה  תקופה 

�סירבה להכיר בו וארגון מגדלי הפי
רות נאלץ לנהל מאבק בחמש ערכאות 
משפטיות באמצעות עו"ד שאול פלס, 

עד הזכייה בבית המשפט העליון.
תנועות  ראשי  שקיימו  בפגישה 
ההתיישבות וארגוני החקלאים עם שר 
מנכ"ל  אמר  אריאל  אורי  החקלאות 
כהן,  איציק  הפירות,  מגדלי  ארגון 

המדי "התעמרות  של  מקרה  זהו  �כי 

10 חקלאים תובעים את משרד 
הבריאות: פרסמו מכרז לגידול 

קנאביס רפואי
שמונה מגדלים ברישיון את הצמח הנחוץ ל�22 אלף איש בישראל. 

החקלאים שפנו לביהמ"ש המחוזי בירושלים תובעים לממש מיד את 
החלטת הממשלה שהתקבלה לפני שנתיים

קנאביס. המכרזים היו אמורים להתפרסם עד סוף שנת 2014

280 חקלאים 
 שנפטרו

לא ייהנו מהפיצויים
צדק מאוחר מדי: המדינה תפצה כ�3,000 
מגדלי פירות בכ�50 מיליוני ש"ח לאחר 23 
שנים, כולל הצמדה. כ�280 מגדלים נפטרו 

בינתיים, הכסף ישולם ליורשיהם
שלא  לכך  לפעול  שיש  באזרחיה,  נה 

שה ברור  היה  מהתחלה  כבר  �ישנה. 
חקלאים זכאים להפרשי הצמדה, כפי 
אדם  או  למדינה  חוב  כל  עם  שקורה 
שזכאי להחזר. בסופו של דבר, נאלצה 
המדינה לשלם סכום גבוה יותר בשל 

ההצמדה לאורך שנים רבות".
הממשלה  "על משרדי  כהן,  לדברי 
נזקים  על  לחקלאים  שפיצוי  לזכור 

'צ'ופר', אלא נועד לכ �אינו סוג של 

�סות אבדן יבולים ונזקי תשתיות כב
גורמים לכך  דים. עיכובים בפיצויים 
לקשיים  נקלעים  מהמשקים  שחלק 
תזרימיים ואחדים אף נפלטים מהענף 
יותר  מאוחר  אליו  לחזור  יכולת  בלי 
מסיפור  הלקח  מגיעים.  כשהכספים 
המאבק הוא שכוחם של החקלאים הוא 

�באחדותם - רק בזכות פעילות מאור
לעשות  הצלחנו  המגדלים  של  גנת 

צדק היסטורי".

איציק כהן. "על משרדי הממשלה לזכור שפיצוי 
לחקלאים על נזקים אינו סוג של 'צ'ופר'"
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חדשות
דרור יוסף

בברכת  לימוד,  מלגות  הענקת  טקס 
תנועת המושבים וכחלק מפעילות אגף 
ביום  התקיים  בתנועה,  וקהילה  חברה 
הכותרת  תחת  רינתיה,  במושב  שעבר  חמישי 
"שמים את הצעירים על המפה". הטקס התקיים 

�בסיוע חברי מושב המארח ואגף החינוך של מוע
צה אזורית חבל מודיעין, במהלכו הופיעו הזמרים 
בני ההתיישבות רני משען ושגיא איילנד, ב"מופע 

צמד".
שחולקו  המלגות  כ�200 
ברחבי  ממושבים  לסטודנטים 
יום"  "סדר  לקדם  נועדו  הארץ 
הכפרי  במרחב  צעירים  של 

במו צעירים  מרכזי  �ופיתוח 
רצון  ומתוך  האזוריות  עצות 
לראות  הצעירים  את  לעודד 
של  עתידיים  מנהיגים  בעצמם 

המרחב הכפרי.
המושבים,  תנועת  מזכ"ל 

ממוש "סטודנטים  צור:  �מאיר 
בים מכלל רחבי המדינה הגיעו 
הצעירים  זה.  משמעותי  לטקס 
תפקיד  ולהם  העתיד  דור  הם 

בציבורי,  והן  ועתידו  הכפרי  במרחב  הן  חשוב 
�בהנהגת המדינה. אני מאחל הצלחה לכלל הסטו

דנטים".
הרב המנחם הכהן, רב תנועת המושבים, אשר 
ה�70'  בשנות  עוד  הכהן  מנחם  קרן  את  הקים 
"אני רוצה לברך אתכם  לטובת מושבי התנועה: 
שתזכו בהמון ברכה בלימודיכם ובכלל בכול. עלו 

והצליחו".
קרן  ראש  יושב  שמחון,  שלום  לשעבר  השר 

�הרצפלד: "אנו נמשיך לעשות הכול בכדי שהק

רן תמשיך לאפשר לסטודנטים להמשיך וללמוד. 
�אתם הסטודנטים תנהיגו את מדינת ישראל בע

תיד ואף בתקופה הקרובה".
מרכז קרן הרב מנחם הכהן, איציק כהן: "כ�12 
מתנועת  בואבי  ורדה  עם  יחד  מלווה  שנה שאני 
עבודה  זו  המלגות.  חלוקת  נושא  את  המושבים 
הרב  כבוד  בקשות.  הרבה  ממיינים  שבה  קשה, 
את  מלווה  אשר  החיה  הרוח  הוא  הכהן  המנחם 

�הקרן הזו. אני מודה לכול שבאתם ומקווה שיל
דיכם גם יזכו במלגות".

יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועה, אילנה יוגב: 
הזדמנות  שכזה  בערב  רואה  המושבים  "תנועת 
במרחב  הצעירים  לקידום  מחויבותנו  את  להביע 
הכפרי ולפיתוח מנהיגות צעירה, אשר הנה חלק 
מהרצף והפסיפס החברתי המיוחד של המושבים. 
שמים את הצעירים על המפה - לא רק באירוע, 
של  ולרוחבה  לאורכה  השנה,  כל  לאורך  אלא 

הארץ".

כ�200 מלגות חולקו לסטודנטים
קרן הרב מנחם הכהן וקרן הרצפלד חילקו מלגות לימוד במטרה 

לעודד צעירים לראות בעצמם מנהיגים עתידיים של המרחב הכפרי

בגילת "מפיצים אהבה"

טקס חלוקת המלגות. "שמים את הצעירים על המפה"

נור בגלבוע, ירקוני באשכול
2 ביוני, התקיימו בחירות במועצות האזוריות אשכול והגלבוע. הבחירות המיוח�  ביום שלישי,
דות התקיימו כחודשיים לאחר השבעתם לכנסת של חיים ילין (יש עתיד) ושל דני עטר (במחנה 

הציוני).
בבחירות שהתקיימו באשכול בשלישי שעבר קיבל ירקוני 51% מקולות המצביעים וניצח את 
גויטע ממושב שדי� רן  (65) מרעים, שקיבל 44.5% מהקולות. המתמודד השלישי,  אורי נעמתי 

אברהם, קיבל 217 קולות בלבד, שהם 4.5%.
נור לראשות המועצה לאחר שהשיג 47%, לעומת 30%  במועצה האזורית גלבוע נבחר עובד 

שקיבל עו"ד גילי עוז (עין�חרוד מאוחד) ומוטי כהן (גן נר) 23%.

במושב  הנוער  בני  ציינו  שלישי  ביום 
לחטיפה  הראשון  השנה  יום  את  גילת 
ולרצח שלושת הנערים, שהתרחש ב�12 
ביוני 2014 (ט"ו בסיוון ה'תשע"ד) - גיל�עד מיכאל 
ֶער (16) מטלמון, נפתלי יעקב פרנקל (16) מנוף  ַש�
איילון ואיל יפרח (19) מאלעד. "החלטנו לציין את 

�זכרם של הנערים ב'יום מעשים טובים', יום שהמ
צליל  נועה  הסבירה  באהבה",  להרבות  שלו  טרה 

חוזה, מדריכת הנוער במושב שבמועצת מרחבים.
"הריני  כתוב  שבהם  שלטים  תלו  הנוער  בני 
לרעך  ואהבת  של  עשה  מצוות  עצמי  על  מקבל 
שבו  פתק  עם  בלון  הצמידו  ולמכוניות  כמוך" 

�איחלו לנהג יום טוב וכתבו שזהו יום רצח הנע
רים ו"אנו רוצים להרבות באהבה לזכרם". לבסוף, 
חילקו לילדים בגני השעשועים במושב סוכריות 

עם פתק של יום טוב.
מפ הנוער  מועדון  וצוות  חוזה  צליל  �הרכזת 
פרויקט שבמס אור",  "שגרירים של  את  �עילים 

גרתו ה"שגרירים", חניכי שכבות ד'�י"ב, מפיצים 
אור ו"עושים טוב". השגרירים יוצאים לשמח את 
לחיילים  כסף  ומתרימים  בחגים  המושב  ותיקי 
ולהרחיב  אהבה  להפיץ  יצאו  הפעם  המושב.  בני 
שלושת  לזכר  האחדות  ביום  הלב  את  לקהילה 

החטופים.





זרו לשילוב  עדים  אנו  �לאחרונה, 
גורמי אכיפת החוק הפו �עות של 

עלים במגזר החקלאי, בעיקר בקרב 
שבהם  אלה,  בימים  בנחלות.  זכויות  בעלי 
רשות מקרקעי ישראל פועלת על מנת להכין 
בעלי  על   ,1355 החלטה  ליישום  השטח  את 

חו שימושים  הסדרת  לשם  לפעול  �הנחלות 
רגים וחריגות בנייה על מנת לעמוד בתנאי 

הסף העיקרי לכניסה להחלטה.
בכל תרחיש שבו יבקש בעל הנחלה ליישם 
את החלטה 1355 - בתהליכי מכירה, הורשה, 

להח יזומה  בכניסה  או  נחלה  פיצול  �בנייה, 
פקח מטעם   - לטה 

בנח יבקר  �הרשות 
הב את  ויבחן  �לה 

היתרי  מול  בה  נוי 
הנמצאים  הבנייה 
הרשות.  בתיקי 
שני  יש  כך  לשם 
"ירוק"   – מסלולים 
נחלות  בעלי  עבור 
חריגות  להם  שאין 

חור שימושים  �או 
שבו  ו"אדום"  גים; 

שנמצ מי  �יטופלו 
אחריו בתחום  �או 

בנייה  חריגות  תו 
תביעות  באמצעות 
משפטיות ודרישות 

לדמי שימוש.
שיש  נוסף  גוף 
לשים לב אליו הוא 
המקומית,  הרשות 
בדיקות  שעורכת 
פקחים  על�ידי 
הוועדות.  מטעם 

הוגב �האכיפה 
הסבת  במקרים של  הוגשו  אישום  וכתבי  רה 
באחד  עסק.  ולבתי  מגורים  למבני  מחסנים 
הסבו  מ�70,  יותר  בני  נחלה,  בעלי  המקרים 
דיור.  יחידות  ל�12  מ"ר   700 ששטחו  מחסן 
במשך  היחידות  מהשכרת  התפרנסו  השניים 

כ�15 שנה.
�בכתב אישום שהגישה נגדם לאחרונה הוו

עדה המקומית הם נדרשו להרוס את היחידות 
בדין  אותם  תבעה  רמ"י  וגם  קנסות,  ולשלם 
הבלתי�חוקית  הבנייה  את  להרוס  בדרישה 
ולתשלום דמי שימוש בסך מיליון ו�800 אלף 
בחקירה  אלה  בימים  נמצאים  השניים  ש"ח. 
ברשויות המס בגין משום שלא דיווחו על כל 
ההכנסות במהלך השנים. הטיפול במקרה זה 
סבוך ביותר לאור העובדה, כי שלוש חזיתות 
בוצעה  והעבירה  הנחלה  בעלי  נגד  נפתחו 

�במהלך שנים רבות ובהיקפים גדולים, מבחי
נת שטחי השימוש וההכנסות.

באתר רשות המסים פורסם לאחרונה, וגם 
חשודים  אחים  שני  כי  העיתון,  דפי  על  כאן 
ו�300  כמיליון  שהיקפן  הכנסות  בהעלמת 
בגין השכרת  אלף ש"ח, אשר שולמו לאחים 

ממידע  הארץ.  במרכז  בנחלה  דיור  יחידות 
שהתקבל ברשויות המס עלה, כי שני האחים 
שבע  עד  חמש  בה  והקימו  הנחלה  את  ירשו 
יח"ד והשכירו אותן למגורים, אך לא דיווחו 
לרשות המסים על ההכנסה מדמי השכירות. 
חוקרי המס אף איתרו את חשבון הבנק שבו 
במיליון  הנאמדים  השכירות  דמי  הופקדו 

ו�300 אלף ש"ח.
משטרת  פעולה  שיתפו  אחרים  במקרים 
ישראל, פרקליטות מחוז דרום (אזרחי), רשות 
נוספים במבצע אכיפה  וגופים  רמ"י  המסים, 
משולב, שערכו לפני מספר ימים במושב שדה 
פעלו  הם  עוזיהו. 
משקים  במספר 

שבעלי �ונחלות, 
החשד,  על�פי  הם, 
בקרקע  השתמשו 
למטרת  חקלאית 
ומסחר.  תעשייה 
חשודים  הבעלים 
של  בעבירות  גם 
בלתי�חוקית  בנייה 
לאחזקת  חשד  ויש 

החשו רכב  �חלקי 
ולע כגנובים  �דים 

בירות מס.
רשויות החוק גילו 
כי לחלק מהעסקים 
ברשויות  תיק  אין 
ובאחת  כלל,  המס 
התגלה  הנחלות 
מושכר  המקום  כי 

�לחברה בענף המת
כות בעשרות אלפי 
לחודש(!),  שקלים 
אינה  ההכנסה  אבל 
לרשויות  מדווחת 
היו  חקלאיים  משקים  בשישה  בביקור  המס. 
והבנייה  התכנון  חוקי  של  נרחבות  הפרות 
בקרקע  נרחב  בהיקף  בלתי�חקלאי  ושימוש 
החבות  על  השלכות  מלבד  חקלאי.  שייעודה 
גם על  יש השלכות  במס, לעובדות שהתגלו 

היחסים עם רמ"י ועם ועדות התכנון.
לאור מבצעי האכיפה שהרשויות עורכות, 

�צפויים בעלי הנחלות לביקור פתע מצד פק
חים ואף לשילוב זרועות של גורמי האכיפה 
אתם  ועבירות  הפרות  ברשותם  יתגלו  ואם 

�עלולים להתמודד עם תביעות לתשלום סכו
מי כסף ניכרים, עם כתבי אישום ועם קנסות. 
זמן  לפני  שטבענו  הפתגם  את  זכרו  לפיכך, 
לצורך  הכנסות  הם  חורגים  "שימושים  רב: 

הוצאות".
בסופו של יום, "המסך ירד" וגם טענות של 
"אכיפה סלקטיבית" אינן עומדות במבחן בית 
המשפט. אז אל תאמרו "לי זה לא יקרה", אלא 
ויפה  מצבכם.  את  ובחנו  הכפפה  את  הרימו 

שעה אחת קודם.
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות 

שיתופיות

איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

dror.maariv@gmail.com

בשילוב זרועות
המשטרה, הפרקליטות, רשות המסים ורמ"י משתפים פעולה 
ומגלים בעלי נחלות שחשודים בשימוש חורג בקרקע, בבנייה 

בלתי־חוקית ובעבירות מס. גם הרשות המקומית שולחת 
פקחים

בעלי נחלה, בני יותר 
מ�70, הסבו מחסן 

ששטחו 700 מ"ר ל�12 
יחידות דיור. השניים 

התפרנסו מהשכרת 
היחידות במשך כ�15 

שנה. בכתב אישום 
שהגישה נגדם לאחרונה 

הוועדה המקומית הם 
נדרשו להרוס את היחידות 

ולשלם קנסות, וגם רמ"י 
תבעה אותם בדין בדרישה 
להרוס את הבנייה הבלתי�

חוקית ולתשלום דמי 
שימוש בסך מיליון ו�800 

אלף ש"ח
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

הגבוה  המשפט  בית 
עתירה  במסגרת  לצדק, 
מטה  אזורית  מועצה  של 
יהודה שאליה הצטרפה גם 
(בג"ץ  המושבים  תנועת 
פורום המועצות האזוריות, 
למדינה  הורה   ,(5402/13
ההשכרות  בעניין  תקין  מנהלי  הליך  לערוך 
זה  בהליך  במושבים.  לא�חקלאית  לתעסוקה 
צוות  ישראל  מקרקעי  רשות  הנהלת  הקימה 
בחינה והזמינה אליו את העותרים להביע את 

�עמדתם בנושא השכרת מבני התעסוקה הח
לופית במושבים.

טענות  אבל  חדש,  הבחינה  הליך  אומנם 
חדשות,  אינן  זה  בעניין  המושבים  תנועת 
כפי  המינהל  טענות  עם  אחד  בקנה  עלו  והן 
סבורה,  המושבים  תנועת  היום.  עד  שהובאו 
כי יש לאפשר בנחלות השכרה לתעסוקה לא�

ובתנאים שקבעה החלטה  חקלאית במגבלות 
יש  להשכרה  אפשרויות  מתן  בזכות   .1101

להביא בחשבון את השיקולים הבאים:
�למעשה, אין הבדל בין שימוש עצמי לתע

סוקה לבין שימוש על�ידי צד שלישי. בין כך 
ובין כך, תעסוקה לא�חקלאית מוקמת בנחלה, 
בו  הטמון  הפגיעה  שפוטנציאל  נתון,  בהיקף 
לשטחים פתוחים והאפשרות שיקדם תופעות 

של פרבור הן, על פניהן, דומות.
המדינה בעצמה הבהירה בתשובתה לבג"ץ: 
1101 לא היא שהתירה בהיבט הק�  "החלטה

הלא�חקלאית  התעסוקה  שימושי  את  נייני 
�בחלקה א' של הנחלה. מבחינה תכנונית, שי

התכניות  על�פי  כיום  מותרים  כאלה  מושים 
החלטות  על�פי  קניינית,  ומבחינה  התקפות 

כלו ישראל".  מקרקעי  מועצת  של  �קודמות 
מר, עצם השימוש לתעסוקה לא�חקלאית כבר 
שימוש  בין  הבדל  בפועל  ואין  ומותר  קיים 

החוכר לבין שימוש צד שלישי.
שיעור דמי החכירה הוא 91% ממלוא ערך 
הקרקע, ללא הנחות אזור. באמצעות קביעת 
הכדאיות  הוקטנה  מלא  בשיעור  חכירה  דמי 
הכלכלית של תעסוקה לא�חקלאית (להבדיל 
היוון  דמי  שקבעה  המקורית,   979 מהחלטה 
והיטל  הקרקע),  מערך  בלבד   41% בשיעור 
ההשבחה יחול על החוכר, אם יוטל. למעשה, 
זו השוואת מחירים בשימושים לתעסוקה בין 

היישובים העירוניים למושבים.
החוכר  על  מוטלות  המלא  התשלום  בצד 
הגבלות רבות, שעליו לעמוד בהן בטרם יוכל 

הס לא�חקלאית:  לתעסוקה  מבנים  �להשכיר 
דרת חובות עבר; קיום תנאים תכנוניים; אי 
אפשרות לתשלום דמי חכירה שנתיים; הקמת 
בדרך של  להיעשות  יכולה  אינה  אף  המבנה 
שימוש חורג שקיבל היתר, אלא רק במסגרת 
הקרקע  ייעוד  את  המשנה  מאושרת  תכנית 

לתעסוקה לא�חקלאית.
בחינת המציאות כהווייתה מעידה על צורך 

�אובייקטיבי שאינו זוכה למענה בתנאים הנו
השחיקה  היבטים:  שני  יש  זה  לעניין  כחיים. 

�באופייה החקלאי של ההתיישבות, כפי שצוי

נה לעיל; לעתים קרובות, בשל מצבם של חלק 
מהחוכרים השכרת מבנים היא הדרך היחידה 

לא�חקל תעסוקה  להקים  זכותם  את  �לממש 
אית בנחלה. גם בתי המשפט הכירו באינטרס 
לפרנסתו  לדאוג  בנחלה  הזכויות  בעל  של 
שיש  רלוונטי  כשיקול  הסוציאלי  ולביטחונו 

להתחשב בו.

מבנים לפל"חליד הבית
�תעסוקה לא�חקלאית והשכרת מבנים למ

ייעשו בחלקת המגורים, סמוך לבתי  זו  טרה 
החוכר. משום ששטח חלקת המגורים הוא שני 
דונמים וחצי ובה ממוקמים כל הבתים בנחלה, 

שלי לצד  אלו  מבנים  שהשכרת  סביר  �הרי 
חיים  לקיים  החוכר  של  ליכולתו  תפריע  שי 

בא שיפגע  שיקול  ותהיה  בנחלתו  �פרטיים 
טרקטיביות של ההשכרה בעיני החוכר.

תמריץ להעדפת מגורים על פני תעסוקה 
הלא�חקלאית,  התעסוקה  היקף  את  יצמצם 
ומכאן שגם את ההשכרות. משום שהמגורים 
בלבד,  המגורים  בחלקת  יהיו  התעסוקה  וגם 
והמגורים  שהתעסוקה  גבוה  סיכוי  שיש  הרי 

�יבואו זה על חשבון זה - החוכרים יעדיפו שי
מוש למגורים על�פני שימוש לתעסוקה בשל 
דמי ההיוון המופחתים למגורים לעומת אלה 

של תעסוקה.
צומ הלא�חקלאית  התעסוקה  �היקף 

הוגבל  לא�חקלאית  לתעסוקה  השטח  צם. 
חדש,  קיים/מבנה  (מבנה  מ"ר  ל�300/500 
שקדמו  מועצה  להחלטות  בניגוד  בהתאמה), 
להחלטה 1101 (החלטה 755). גודל זה כולל 

גם את מבני הקיט.
בשל  פרבור  בדבר  לטענה  יסוד  כל  אין 
דניאל  פרופ'  על�ידי  שהובהר  כפי  השכרה, 
במסגרת  שהוגשה  הדעת  בחוות  צ'מנסקי 

וה המיקום  מאפייני  "מרבית  הפורום:  �בג"צ 
לא  בענף  החברות  על�ידי  הנדרשים  מקום 
בקיבוצים  או  במושבים  מענה  לקבל  יכולים 

בכלל, ובפריפריה בפרט" .
השוואה לחוכר העירוני - במגזר העירוני, 

בנו מוגבל  אינו  לתעסוקה  קרקע  של  �חוכר 
גע להשכרה! לכן, יש להקנות זכויות דומות 
שהוא  העובדה  נוכח  החקלאי  במגזר  לחוכר 

רוכש את הזכויות בקרקע במחיר מלא.
�שמירה על שטחים פתוחים - הבנייה הצ

ובין  עצמי  לשימוש  אם  בין  לתעסוקה,  פויה 
בלבד  הנחלה  בתחומי  תיעשה  השכרה,  אם 
(בשטח ה"צהוב" שנקבע לשני דונמים וחצי) 

ולא "תפלוש" לשטחים הפתוחים.
�הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו

דות שיתופיות בתנועת המושבים. 
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע 
כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ 
או חוות דעת משפטית. המחבר או 
באחריות  נושאים  אינם  המערכת 

נדר ואלה  הקוראים,  כלפי  �כלשהי 
כל  לפני  מקצועית  עצה  לקבל  שים 

�פעולה המסתמכת על הדברים הא
מורים.

הכף מוטה
עמדת תנועת המושבים בבג"ץ פורום המועצות האזוריות: יש 

לאפשר בנחלות השכרה לתעסוקה לא־חקלאית במגבלות 
ובתנאים שקבעה החלטה 1101. השיקולים בעד
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כתבה וצילמה: מירי דג

הבריאותיים  הטרנדים  שלל  בין 
אחד  ישנו  בארצנו  עדנה  שיודעים 

הל אומנות  הליקוט.  מעט,  �אזוטרי 
בשט הגדל  מזון  איסוף  היא  �יקוט 

שתרמה  אנושית  יד  ללא  בר,  חי 
מיליוני  כשבעה  במשך  לצמיחתו. 
כל  שנה  כ�10,000  לפני  ועד  שנים 
בני האדם חיו בשבטים של ציידים�

לקטים, כך שליקוט וציד היו צורות 
השגת המזון הנפוצות במשך רוב חיי 

האנושות.
נח  יובל  ישראלי  ההיסטוריון 

�הררי, בספרו "קיצור תולדות האנו
�שות", מחלק את ההתפתחות האנו

עיקריות:  מהפכות  שלוש  לפי  שית 
החק המהפכה  הלשונית,  �המהפכה 

המהפכה  המדעית.  והמהפכה  לאית 
כרבבת  לפני  רק  החלה  החקלאית 
האדם  בני  בייתו  ובמהלכה  שנים, 

מספר בעלי חיים וצמחים, התיישבו 
ביישובי קבע ואימצו את החקלאות 

כאורח חיים עיקרי.
�עד אז, אופי החברה היה של ציי

דים�לקטים, כלומר רוב מזונה הושג 
מדיג.  או  ומציד  בר  צמחי  מליקוט 
החברה החקלאית דחקה את רגליהם 
נותרו  וכיום  הציידים�לקטים,  של 
מעט מאוד חברות שחיות כך, אחדות 

�מהן נמצאות ביערות האמזונס באמ
ריקה הדרומית וביערות של פפואה 
גינאה החדשה (באנגלית "ניו גיני", 

מדינה באי צפוני לאוסטרליה).
להיס בחוג  חבר  פרופסור  �הררי, 
�טוריה באוניברסיטה העברית בירו

בנוגע  שאלה  בספרו  מציג  שלים, 
החק המהפכה  שהשיגה  �לתועלת 

הקשים של  מחייהם  הנובעת  לאית, 
�העוסקים בחקלאות, לעומת של הצ

יידים�לקטים. ע"פ חישובו, מי שצדו 
וליקטו את האוכל שלהם עבדו הרבה 

חקל שבחברות  בעוד  שעות  �פחות 
עובדים  עניות  ותעשייתיות  איות 
כיום כ�60�70 שעות בשבוע ושבוע 
נמשך  תעשייתיות  בחברות  עבודה 
ציי� כי  טוען,  הררי  שעות.   45 �כ

דים�לקטים עובדים כ�20�40 שעות 
בשבוע - צדים בערך פעם בשלושה 
ימים ומלקטים ארבע עד שש שעות 
ביום. הם גם עבדו הרבה פחות קשה 

ובריאותם הייתה טובה יותר.
שהיו  מסכים  הררי  פרופ'  מנגד, 

המוקד החיים  לדרך  חסרונות  �גם 
מת יותר מכיוון שתמותת התינוקות 
החיים  ואורח  יותר  גבוהה  הייתה 
יותר.  מסוכן  תמיד  נחשב  צייד  של 
שיש  מאמינים  רבים  היסטוריונים 
לחקור לעומק את חברות הציידים�

את  חיה  שהאנושות  מכיוון  לקטים 
רוב שנותיה בצורה כזאת.

וחלק  גופנו  מוחנו,  לדבריהם, 
הת החברה  מההתפתחות של  �גדול 

אבו שבהן  השנים  במיליוני  �עצבו 
למשל,  כך  כך.  חיו  הקדמונים  תינו 
לבחון  כיום  לנו  שקשה  טוענים  הם 
לחברות  הנוגעות  מוסריות  דילמות 
גדולות משום שהמוח שלנו התרגל 
וסכסוכים  מוסריות  דילמות  לבחון 
ולמעט  קטנות  לחברות  הנוגעים 
בהתאם.  כישורים  ופיתח  אנשים 

אבולוציו וסוציולוגים  �פסיכולוגים 
מהבעיות  גדול  סבורים שחלק  ניים 
המודרנית  התקופה  של  הנפשיות 
דפוסי  בין  התאמה  בחוסר  קשורות 
החיים כיום לבין אלו שחיו אבותינו 

במשך מיליוני שנים.

פשטות כזו
�אם נביט סביב נוכל גם כיום לר

ובעיקר  מלקטים,  בסביבתנו  אות 
ער בכפרים  רבות  נשים  �מלקטות. 

ביים נראות לעתים עומדות כפופות 
�בשדה או בשטחי הבר ומלקטות חו

בזה, עולש, חרדל ועוד. הן מוכרות 
ובזאת  בשווקים  הליקוט  תוצרי  את 
ולא  המשפחה,  לפרנסת  עוזרות 

מטב את  מעשירות  חשוב,  �פחות 
חוסכות  וכך  הטבע,  מן  בתזונה  חן 

וגם תורמות לברי �קניות מיותרות 
אות משפחתן.

בהן  קינאתי  תמיד  האמת,  למען 
מה  שלהן.  הרחב  הידע  עולם  על 
אני יודעת שיעזור לי לשרוד בטבע 
כיום? לא הרבה. אולי אני משכילה 
יותר,  אינטלקטואלית  מרובן,  יותר 
אבל הן יודעות באיזו עונה גדל כל 
כדאי  מה  לשדה,  לצאת  מתי  צמח, 
וכיצד אפשר לשלב את  להן ללקט 

מה שאספו במטבח.
הל שאומנות  בהן  מקנאה  �אני 

עושות  והן  מהן  נשתכחה  לא  יקוט 
בה שימוש בחיי היום�יום שלהן. כמי 
הטכנולוגיה,  שבה  בתקופה  שחיה 
הנוחות והמירוץ אחר העושר הם נר 

בחזרה 
לטבע

מזון הגדל בשטחי בר, ללא יד שתרמה לצמיחתו, הזין את האנושות במשך רוב חייה, אולם רובנו שכחנו 
איך הוא נראה. בתקופה טכנולוגית, שבה הנוחות והמירוץ אחר העושר הם נר לרגלי החברה, יש בי כמיהה 

לפשוט יותר, לצנוע יותר. יש מי שיוצאים אל הטבע, לחוש ולו במשהו את אורח חייהם של אבותינו 
הקדמונים. כך הגעתי אל מורדי ואביבית ברקוביץ', מדריכי ליקוט

לפני שמתחילים, אביבית ברקוביץ' מסבירה על הטיול. "אני עובדת במקצוע העתיק בעולם"
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לרגלי החברה, יש בי כמיהה לפשוט 
יותר, לצנוע יותר. "פשטות מרצון" 
קור�  (Voluntary Simplicity)

אים לדרך חיים כזאת, והכוונה היא 
וקבו יחידים  של  המודעת  �לבחירה 

אחר  שלהם  הרדיפה  בצמצום  צות 
עושר כספי וצריכה מיותרת.

לחיות  יכולים  שאנחנו  המחשבה 
אולי  היא  ומציד  מליקוט  רק  כיום 

עדיין  רציתי  אבל  לא�רציונלית, 
ולו במשהו, את אורח חייהם  לחוש, 

הגע כך  הקדמונים.  אבותיי  �של 
ברקוביץ',  ואביבית  מורדי  אל  תי 
שמארגנים טיולים כאלה תחת השם 

"מלקטים עם הברקוביצ'ים".
�מורדי ואביבית הם חיפאים לשע

עם  בעתלית  כיום  שמתגוררים  בר 
אורי   ,(8.5) גילי   - ילדיהם  שלושת 

הגיעו  ושניהם   -  (3) ודניאל   (6)
שנים  ארוך  שיטוט  לאחר  לליקוט 
סיימה  אביבית  ההיי�טק.  בעולמות 
מידע  במערכות  ושני  ראשון  תואר 
בהצטיינות בטכניון, ולאחר 14 שנה 
בתפקידי מחקר בכירים בחברות הכי 
גדולות בהיי�טק (אינטל, איי�בי�אם 

ועוד) היא הייתה כמהה לשינוי.
אחר.  משהו  רוצה  שאני  "הבנתי 

ההיי� שאנשי  המטורף  המירוץ 
התאים  פחות  כבר  לו  נדרשים  טק 
הגלומות  והאפשרויות  הטבע  לי. 
אל  התחברתי  אותי,  משך  תמיד  בו 
צמחים,  בליקוט  (מתמחה  רף  שימי 
בשם  מכללה  פתחנו  ויחד  מ"ד) 
הוא  שלה  הפיזי  שהמיקום  'אלון', 
המקום  שזהו  תפיסה  מתוך  בטבע, 

מחפ אנחנו  כשחם  ללימוד.  �הנכון 

שים צל, וכשקר אנו מוצאים מחסה 
מהגשם".

מה לומדים במכללה?
ליקוט  קורסי  לומדים  "במכללה 

הל דרך  טבע.  למדריכי  �וקורסים 
וכמו  עצמו,  בתלמיד  מרוכזת  מידה 
הבוגרים  בטבע.  ממוקמת  שציינתי, 
כמדריכי  להשתלב  יכולים  שלנו 

שומר בר – כולנו מכירים אותו 
כמרכיב עיקרי ב"ליקריץ", הסוכרייה 

בעלת הטעם האניסי. הוא גדל 
בהרים ובעמקים ברחבי הארץ, 

בגליל וכן בסביבת ירושלים. אפשר 
לזהותו בזכות גבעוליו, שנראים 

מעט כמו עלי שמיר ודמויי נוצות 
ירקרקות. הטעם אניסי, עז וחריף. 
במטבח הערבי נוהגים לאדות את 

עלי השומר בשמן זית עם בצל, 
ואפשר לשדך אותו לחביתת ירק או 

למרק עשיר.

בקיית משי – קטנייה בתת 
משפחה פרפרניים. כשהתרמילים 
שלה ירוקים אפשר לפתוח אותם 
־וליהנות מהאפונים הירוקים והרע
ננים. אפשר להוסיף את הפרחים 

הלבנים שלה לסלט.

סרפד - ברזל מן הטבע. כמובן, 
־צמח שמחייב זהירות. מורדי מצט

ייד בכפפות ובמזמרה וגוזם רק את 

הכדורים הירוקים והקוצניים שיש 
לסרפד. כשמבשלים את הכדורים 
האלה הם אינם דוקרים או צורבים 
ומהווים מקור נהדר לברזל. העלים 

הצעירים של הסרפד, השורשים 
והזרעים משמשים כולם למרפא. 

הם מכילים כמויות גדולות של 
מינרלים וויטמינים כולל אשלגן, 

.C סיליקה וויטמין

גזר קפח – רק השורש מתאים 
למאכל וחשוב ללקטו כשהצמח 

צעיר, אחרת הוא מריר ביותר.

חרצית צעירה - מורדי אומר 
לנו שאם נתקענו פעם בטבע עם 
תפוח, אננס ומיונז ובא לנו להכין 

סלט וולדרוף, כדאי להשתמש 
בגבעולי החרצית הצעירה כסלרי. 

פשוט מקלפים גבעול צעיר של 
החרצית ומוסיפים לצלחת.

גרגר (גרגיר) נחלים – זקוק 

לסביבה מימית ולכן נמצא בשפע 
על גדות נחל תנינים. הגרגר רגיש 
מאוד לתלישה ולכן יש לגזום את 

העלים בלי למשוך. הגרגר שליקטנו 
היה חלק חשוב בסלט של ארוחת 
הצהריים. הגרגר מזין מאוד ומכיל 
 Cו־ A ,B3 סוכר, חלבונים, ויטמין
ומינרלים כגון אשלגן, סידן, זרחן, 
נתרן וברזל. בנוסף, מכיל שמנים 

אתריים; העלים, הפרחים והזרעים 
אכילים, טעמם חריף ורענן ודומה 

לחרדל. אפשר להוסיף את הזרעים 
לסלט או לטחון אותם ולהוסיף 

מים, הרוטב שייווצר דומה בטעמו 
לחרדל. העלים הטריים משמשים 

כמרכיב בסלט, בדומה לרוקט, 
כמרכיב במרק או כעיטור בכריכים. 

אפשר לאכול את העלים לאחר 
אידוי או להשתמש בהם למילוי 

מאפי בצק.

חרדל – גם צמח החרדל 
מתאים לליקוט בכל שלבי 

הגדילה שלו. כשהוא צעיר, עליו 
מתאימים מאוד לסלטים ולבישול, 

וכשתרמיליו מתייבשים (השלב 
שבו אנו פגשנו אותו) קוטפים את 

התרמילים, ממוללים אותם בין 
הידיים והנה, זרעי חרדל. בדיוק 

כמו אלו שקונים בחנות, רק יותר 
טבעיים ובחינם. מומלץ לטגן מעט 

את זרעי החרדל לפני שמוסיפים 
אותם למאכלים כדי לפתוח אותם 

מעט ולהכניס עוד ארומה לאוכל.

גדילן מצוי – אנחנו מכירים 
אותו בתור הקוץ הגבוה עם 

התפרחת הסגולה. כשהוא ירוק, 
העלים שלו מתאימים מאוד 

לבישול או לסלט. בשלב מאוחר 
יותר, כשהוא פורח בסגול, אפשר 

לקלפו ולבשלו כמו ארטישוק, 
וכשהוא מצהיב והתפרחת 

הסגולה מלבינה אפשר ללקט 
בקלות את זרעיו הבוהקים מתוך 
תפרחתו ולהכין "פופ גדילן" (על 

משקל פופקורן).
זרעי גדילן, שנחשבים למעולים 

בניקוי כבד, הם הבסיס לתרופות 
נגד צהבת. גדילן מצוי שימש 

בהרבליזם (רפואה בעזרת 
צמחים) עוד בתקופת יוון 

העתיקה ומלבד תרומתו לבריאות 
הכבד מיוחסות לו סגולות נוספות 

כגון חומר נגדי להכשת נחש ארסי 
או לדיכאון.

צנובר - זרעו האכיל של עץ 
האורן. יש כ־20 מיני אורנים 

שזרעיהם גדולים דיים להצדיק 
איסוף למזון. מוסיפים צנוברים 

למאכלי בשר ודגים ולמנות 
צמחוניות. רוטב הפסטו האיטלקי 

מבוסס על צנוברים טחונים. 
צנוברים הם גם תוספת לקינוחים 

דוגמת בקלאווה. דרך אגב, 
"צנובר" באיטלקית הוא "פינוקיו", 

ומכאן נלקח השם לבובת העץ 
המפורסמת.

כך מלקטים זרעי גדילן מצוי. כשהוא ירוק, העלים שלו מתאימים מאוד לבישול או 
לסלט

מורדי מסביר: כך מלקטים את גרגר הנחליםתרמילים של זרעי חרדל. בדיוק כמו בחנות, רק בחינם

מורדי מבקע איצטרובלים. צנוברים למאכלי בשר ודגים ולמנות צמחוניותתרמילים של בקיית המשי. הפרחים הלבנים מתאימים לסלט

אז מה 
ליקטנו?
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בחינוך  תפקידים  ובמגוון  ליקוט 
חווי הוא  הלימוד  �הלא�פורמלי. 

ומתוך  ומשחק  כיף  דרך  ונעשה  תי 
הנחה ששני אלו מפתחים את יכולת 
את  מסיימים  השנה  שלנו.  הלמידה 
המכללה 15 מדריכי ליקוט, ועוד 12 

מסיימים מסלול של מלקטי�על".

יש ביקוש ללמידה של דברים כאלה?
לחי האנשים  של  צמא  יש  �"כן. 

שהניכור  חשים  אנשים  לטבע.  בור 
משו המודרני  שהעולם  �והבדידות 

פע בהם נעלמים דרך חיבור לטבע. 
השפע  את  מגלים  פתאום  אנשים 
שבפשטות, את הערך המוסף הטבעי 
שהקרבה לאדמה נותנת להם. כולנו 

�מחפשים ביטחון והקרבה לאדמה נו
תנת לנו אותו חינם אין כסף".

זנח  מורדי  גם  אביבית,  כמו 
ופסגות  ההיי�טק  מסדרונות  את 
ללמוד  התחיל  מורדי  הסטארט�אפ. 
אימון אישי ומצא בעולם האימון את 

�המענה שביקש, במטרה לעזור לאנ
שים סביבו למצות את המרב שבהם. 
בהמשך התמקצע גם באימון ילדים 
ונוער וכיום הוא עוסק רבות ביזמות 
חינוכית, מאמן ילדים ונוער ומאמן 
מנטורים ומנהלי חברות. בנוסף, הוא 
התאהב בעולם הליקוט אליו נחשפה 

�אביבית והצטרף אליה כמדריך טיו
לי ליקוט. "היה לי מאוד טוב בהיי�

טק", הוא אומר, "אבל הבנתי שזו לא 
לחיות את  רציתי  בה  הצורה  באמת 

חיי".

איך שני חיפאים עם קריירות מצליחות 
בהיי�טק נחשפים בכלל לעולם הזה?

בש הילדים  עם  טיילנו  �"תמיד 
"ההגעה  אביבית,  אומרת  בתות", 
ברגע  אבל  מקרית,  הייתה  לליקוט 

�שהכרתי את העולם הזה - התאהב
ושואפת  יסודית  אני  מטבעי,  תי. 
היה  זה  ולכן  דבר  בכל  למצוינות 
הכישורים  את  לרתום  עבורי  טבעי 

שלי לתחום החדש הזה".

הקניון של הטבע
טיולי  מארגנים  "הברקוביצ'ים" 
ליקוט עם דגשים משתנים. זה יכול 
(ליקוטניות),  קטניות  ליקוט  להיות 
רעיון  נבחן  ואף  בלוטים  ליקוט 
לפנויים�פנויות.  ליקוט  לטיולי 

ניסיון או  מהמלקטים לא נדרש כל 
�ידע קודמים, אבל בהחלט כדאי שי

היו מחוברים לעולם הטבע.
הליקוט הוא אומנם המטרה, אבל 
משתנה  באורך  בטיול  משולב  הוא 
הרגליים  דרך  גם  לטבע  ובחיבור 
ולא רק דרך השרירים החזקים אצל 
רובנו, שרירי הלסת. הקבוצה אליה 
הצטרפתי כללה משפחות עם ילדים 

קטנים, זוגות צעירים וגם כמה בני 
נוער, אבל כולם התאחדו בסקרנות 
הטבע  מתנות  את  לגלות  ובתשוקה 
אין  חינם  לנו  הניתנות  הנדיבות 

כסף.
היפות  השבתות  באחת  נפגשנו 
והאביביות בעמק אלונה המקסים על 
התנינים.  נחל  של  מפלגיו  אחד  יד 

בזכות  עדיין  ירוק  היה  כולו  העמק 
את  שהרוו  האחרונים  האביב  גשמי 

מגוו בצמחייה  רבוד  וכולו  �אדמתו 
נת. כר נפלא לטיול ליקוט.

לפני הטיול, אביבית מסדרת את 
�כולנו במעגל ועושה לנו קצת שח
שב למקרה  שרירים  והרפיית  �רור 

אנו עם איזה מתח שכדאי להותירו 
לנינוחות  מאחור על מנת להתמסר 

שביום הזה.
העתיק  במקצוע  עובדת  "אני 

יוד "אתם  אומרת,  היא  �בעולם", 
עים מהו?". מסביב נשמעים רחשים 
הילדים  נוכחות  ורק  וצחקוקים, 
"לא  הידרדרות השיחה.  מונעת את 

מב אביבית  חושבים"  שאתם  �מה 
הירה למי שאולי היה לו ספק, "כי 

בעצם, המקצוע העתיק בעולם הוא 
ליקוט".

על  מעט  לנו  מספרת  אביבית 
לנו.  הצפוי  היום  סדר  ועל  ליקוט 
ארוך  אחד  טיול,  מסלולי  שני  יש 

�יותר שכולל קצת יותר שיפועי טי
פוס, אותו היא תוביל, והאחר, מתון 
ומתאים ל"מיטיבי סתלבט" (כמוני), 

בהדרכתו של מורדי.

 ביס מהעלה,
טעימה מהשורש

�כמובן שהצטרפתי למורדי. ההלי
ועברה בח נינוחה מאוד  �כה הייתה 

לקה ליד גדות הנחל. סגנון ההדרכה 
לו  וחשוב  וזורם  קליל  מורדי  של 
וילד ולענות  לתת יחס לכל מבוגר 

�לכל שאלה שהטיילים�מלקטים שו
הצ אותו. ההסברים שלו על  �אלים 

מחים ועל עקרונות הליקוט ברורים 
הזיכרון  בעיות  עם  אני,  וגם  מאוד, 

המשתנות שלי, זוכרת את עיקרם.
אף  תולשים  לא  הם:  העקרונות 
צמח מהשורש, וזאת על מנת שיוכל 
להתחדש ולצמוח שוב בעונה הבאה. 
בנוסף, לא קוטפים יותר מ�30% ממנו 
לדעת  גם  חשוב  להחלישו.  לא  כדי 
שיש הרבה צמחים שאפשר להשתמש 
בכל עונה בחלק אחר שלהם – פעם 
גבעול,  חודשים  עלים, לאחר מספר 

בהמשך השנה בשורש או בזרעים.
שמורדי  לשמוע  מתפלאת  אני 
אינו טבעוני או צמחוני אדוק, אלא 
יותר, מה שנקרא, "חצימחוני". "אני 
אוכל מדי פעם בשר, כי אני מרגיש 
מנסה  אני  לכך.  זקוק  שלי  שהגוף 
לפעמים  אבל  אורגני,  אוכל  לקנות 
ה'רגילים'  מהמדפים  גם  קונה  אני 
חיים  כפילוסופיית  ובכלל,  בסופר. 

אני לא מאמין בקיצוניות".
צמחים  ליקטנו  הטיול  במהלך 
נחלים,  גרגר  שומר,  חרדל,  רבים: 
ועוד  בקיית משי, חרציות, סרפדים 
(ראו מסגרת נפרדת) ואז מגיע החלק 

�האהוב על כולנו, האוכל. בזמן שא
נחנו טיילנו וליקטנו להנאתנו, צוות 

הע המטבחון,  את  והקים  עמל  �עזר 
מיד סירים וסירי פויקה על מדורות 

הצה לארוחת  הבסיס  בהכנת  �וטרח 
מוספים  הליקוט שלנו  תוצרי  ריים. 
והתוצאה  והסלטים  התבשילים  אל 
וטעימה  מזינה  צהריים  ארוחת  היא 

שכולנו טרחנו עליה יחד.

בחזרה 
לטבע

ליד סירי הבישול. החלק האהוב על כולנו

מורדי ברקוביץ'. לא תולשים אף צמח מהשורש

מלקטים על גדות נחל תנינים. מה שאספנו נכנס לסירים



עץ כמשאבת מים. "שורש הבעיה הוא אבדן מי 
איור: אקסל אוולד הגשם" 

כמקום  על הארץ  "התרגלנו להסתכל  מחזור המים השלם. 
איור: אקסל אוולד שבו אין מספיק מים" 

יוני וייץ

היא   (Tamera) "תמרה" 
שמת בין�לאומית  �קהילה 

אקולוגי� בכפר  קיימת 
תושבי  פורטוגל.  בדרום  הוליסטי 

�הקהילה בחרו ליישם בה חזונות חב
�רתיים וסביבתיים, והפכו אותה למ

מרובת  גדולה  מחקר  למעבדת  עשה 
וחזונות. כאן תמצאו שי �משתתפים 

אנשי  של  מוזר,  לעתים  ייחודי,  לוב 
שמבקשים  דופן  יוצאי  ומחקר  רוח 

�להראות שחברה אנושית יכולה לח
�יות באופן שונה, הרמוני, יצירתי וא
בין מטרו יעיל לטווח הארוך.  �פילו 

תיהם של אנשי תמרה אפשר למצוא 
שאיפות סביבתיות רבות, ביניהן גם 
מציאת פתרון למשבר המים באזורים 

צחיחים.
הבולט שבין אנשי המים של תמרה 

גר סביבתי  פעיל  מולר,  ברנד  �הוא 
מני ותיק, שמתמחה בתכנון סביבתי 
המים.  למקורות  הנוף  בין  המקשר 

למש פתרונות  למצוא  שואף  �מולר 
בר המים העולמי (גישה מוגבלת למי 

במים לחקל ראויים, מחסור  �שתייה 
ובבתי  הביולוגי  במגוון  פגיעה  אות, 
ועוד)  בעייתיים  באזורים  הגידול 

הנו למצב  העיקרי  שהגורם  �וטוען, 
הגש מי  רוב  על  הוויתור  הוא  �כחי 

בשטחים  יורד  הגשם  "כאשר  מים. 
על� שמנוצלים  כאלה  או  מיושבים 
�ידי האדם לתעשייה, לחקלאות, לכ

בישים וכו'", אומר מולר, "הוא נשטף 
ובשיטפונות  לנחלים  עילי  בנגר 

ומשם עובר לים.
מצליח  מהמים  נמוך  אחוז  "רק 
ולחלחל  לחדור  במערכת,  להישאר 
לקרקע ולמאגר מי התהום שזמינים 
השיטפונות  בנוסף,  ולאדם.  לצומח 

לסחי גורמים  חזקים  גשם  �באירועי 
פת קרקע, תהליך שבו שכבת הקרקע 
העליונה, שחשובה לצמחייה הטבעית 
וגם לחקלאות, נעקרת ממקומה וחלק 

גדול ממנה אובד".
בשנה האחרונה מולר ביקר מספר 
עבודתו  על  והרצה  בישראל  פעמים 
הוא  למשל,  אפריל,  בחודש  בתמרה. 
ב"מוסללה",  שנערכה  סדנה  הנחה 
בירושלים,  קהילתי�סביבתי  ארגון 
מולר  שיטתו.  עיקרי  את  הציג  שבה 
תהליך  בטבע  המים  במחזור  רואה 
גישתו,  לפי  הסביבה.  לקיום  חיוני 

מהווים  לאדמה  שמחלחלים  המים 
מאגר מים זמין לטווח הארוך לצומח, 
 - הפוכה"  כ"השקיה  שנראה  באופן 

השור לשכבת  עד  הקרקע  �הרוויית 
שים, שמהווה מעין משאבה ביולוגית 
להשקיה, ניצול מיטבי של מינרלים 
האורגני  בחומר  שמקורם  מהקרקע 
(ללא דישון). הצומח משפר את תנאי 
בקרקע,  המים  ואחיזת  ברקע  הלחות 

�מצל ומקרר ומעשיר את שכבת הקר

�קע. כמו כן, מים אלה נובעים במע
יינות באזור ומהווים מקור לשתייה.

שהפעילות  כמה  שעד  לציין  יש 
ומבטי מסקרנת  תמרה  אנשי  �של 

חה, עד כה היא לא גובתה במחקרים 
מקורות  על�ידי  רשמיים  ובממצאים 

מדעיים מוסמכים.

תעלות וסכרים
ביותר  הטובה  הדרך  מולר,  על�פי 
לנצל את מי הגשם היא הבנה טובה 
נערך  למשל,  בתמרה,  האזור.  של 
את  לשנות  שביקש  ניסויי  פרויקט 
מספר,  מולר  המים.  מקורות  תפיסת 
בהובלה  במים  להשתמש  שבמקום 
בקהילת  בחרו  חיצוניים,  ממקורות 
הגשם  מי  את  ולשמר  לנסות  תמרה 

היורדים באזורם בלבד.
הם  פשוטות  הנדסיות  בפעולות 

לק במקביל  רדודות  תעלות  �יצרו 
ווי הגובה. תעלות אלו מגבילות את 
השטפונות  את  במדרונות,  הזרימה 
מולר  בנוסף,  הקרקע.  סחיפת  ואת 
התעלות  במורד  סכרים  בנו  וחבריו 

עדו ע"פ  מקומיים.  מאגרים  �ויצרו 
קהי האחרונות  השנים  בשמונה  �תו, 

מי  לת תמרה הצליחה להתקיים על 
חקל לגידולים  לנצלם  ואף  �הגשם 

איים שונים ללא השקיה עילית, אלא 
על בסיס מאגר שכבת המים בקרקע 
בלבד. השיטה החדשה שאותה מולר 

חלו באתרים  כיום  מיושמת  �מפיץ 
אוס בעולם:  שונים  במקומות  �ציים 

טרליה, סלובקיה ורג'סטאן (הודו).

בקרוב נראה את השיטה של תמרה, 
�שממוקם באזור דומה מבחינה אקלי

מית לחבל הים�תיכוני, גם בישראל: 
התח שבגליל  הרדוף  קיבוץ  �תושבי 

תון מצאו שלגישה של מולר לניצול 
�מי הגשם יש פוטנציאל ליישום ביי

שובם ופתחו בשיתוף פעולה עמו.
שפו הרדוף  תושב  אוולד,  �אקסל 

הוא  ונוף,  סביבה  בנושאי  רבות  על 
בימים  שמתחיל  הפרויקט  ממובילי 
הארץ  על  להסתכל  "התרגלנו  אלה. 
ולכן  מים  מספיק  אין  שבו  כמקום 
צריך להתפיל מי ים, למשל", אומר 
אקסל. "אולם שורש הבעיה הוא אבדן 
של  הטווח  ארוך  והתכנון  הגשם  מי 

מדיניות המים בכל אזור".

לנצל את הגג של 
הרפת

אלון מאור, מרכז סקר קרקע באגף 
במשרד  והניקוז  הקרקע  לשימור 
הארצית  שברמה  מציין  החקלאות, 
כמות מי הגשם האובדת בשיטפונות 
בודדים  אחוזים  אלא  גדולה,  אינה 

את  מוצאים  הגשם  מי  "רוב  בלבד. 
דרכם בחזרה לאטמוספירה, בעקבות 
תהליכי אידוי ודיות והשאר מגיעים, 

דבר, למאגרים תת�קרק �בסופו של 
עיים", הוא אומר.

"עם זאת, יש מקומות שבהם ניתן 
בשי מים  של  מקומי  אבדן  �לראות 

כאשר  זאת  קרקע,  וסחיפת  טפונות 
בא (במיוחד  חזקות  הגשם  �עוצמות 

גנים צחיחים), במועדים בהם הקרקע 

ללא כיסוי צמחי מפותח או כשגשם 
וב חקלאיים  מבנים  גגות  על  �יורד 

שטח הפתוח מסביבם". לדברי מאור, 
של  לכיוון  התכנון  גישת  של  שינוי 
מניעת איבוד מי הגשם באזורים אלו 

היא בהחלט משהו שיש לברך עליו.
לדברי אקסל, תכנון מושכל בעת 

�פיתוח אזורים חדשים, שלוקח בחש
יאפשר  הגשם,  מי  אגירת  את  בון 
ובסידורי  המים  במשק  מהותי  שינוי 
בתכנון  הוא  העיקרי  הקושי  הניקוז. 
בנויים  עירוניים,  באזורים  מחודש 
שינוי  מאפשרים  שאינם  ומפותחים, 
פתוחים  בשטחים  זאת,  עם  מהותי. 

רבים השינוי עוד אפשרי.
מת הרדוף  של  הפיילוט  �תכנית 

שטח   - ביישוב  הרפת  באזור  מקדת 
גדול, שכולל את גגות הרפת שמהם 
נשטפים בדרך כלל מי הגשם לנחל 
ליצור  מתכננים  "אנחנו  הקרוב. 
את  ולשפר  וסכרים  תעלות  מערכת 

�חדירת מי הגשם לקרקע באופן שי
אומר  באזור",  השטח  לתוואי  תאים 

אקסל.

קהיל בעבודה  מתבצע  �הפרויקט 
מק אנשי  של  מעגל  בשיתוף  �תית, 

צוע והרשות המקומית. עם הזמן, כך 
מקווה אקסל, שינוי הגישה ימצא את 

ות בארץ  נוספים  למקומות  �דרכו 
תתפוס  החדשה  המים  מחזור  פיסת 

תאוצה.
מזה  מטופל  בישראל  המים  נושא 
שנים באמצעות "תכנון רגיש למים", 
שטחי  מחושבים  בנייה  תכנית  ובכל 

להר צריך  והיזם  והבטון,  �האספלט 
להח אזורים  שמוצאת  תכנית  �אות 

אולם  לקרקע.  הנשטפים  המים  דרת 
כאמור, בשטחים רבים אפשר לראות 
שתכנון העבר לא השכיל לקדם את 
בשטחים  הגשם.  מי  החדרת  שיפור 
מולר,  של  חסידיו  טוענים  כאלה, 
אפשר למקסם את השימוש בהם תוך 
ומחזור  הנוף  מבנה  של  נכונה  הבנה 
פעולות  באמצעות  בנוסף,  המים. 
יתאפשר  יחסית,  פשוטות  הנדסיות 
מי  החדרת  תהליכי  את  לשפר  גם 
הגשם ואת הקטנת השיטפונות והנגר 

העילי.
העול המים  להניח שמשבר  �קשה 

של  שיטתו  בזכות  בקרוב  ייפתר  מי 
מחזור  ראיית   - גישתו  אולם  מולר, 
בתכנון  מפתח  כמרכיב  בטבע  המים 
סביבתי - בהחלט ייחודית ומעניינת. 
הראשוניות  התוצאות  שיגיעו  אחרי 
להכריע  המדע  אנשי  יוכלו  מהרדוף 

�בשאלה: האם אכן שינוי הגישה המו
צע ישפיע על מאגר מי התהום, על 

נוף הצומח ועל הסביבה?

15 ||    11.6.2015

המים על־פי 
תמרה

 גשם ירד
בדרום פורטוגל

תושבי "תמרה", כפר אקולוגי־ניסויי בדרום 
פורטוגל, טוענים שהם יודעים לנצל בצורה 

הטובה והיעילה ביותר את מי הגשמים באזורם. 
האם השיטה שלהם באמת יעילה והאם היא 

צילום: Simon du Vinage.flickrיכולה לעבוד גם בישראל? אגם בתמרה. בין מטרות הכפר: מציאת פתרון למשבר המים באזורים צחיחים 

המים שמחלחלים לאדמה 
מהווים מאגר מים זמין לטווח 
הארוך לצומח, באופן שנראה 
כ"השקיה הפוכה" - הרוויית 

הקרקע עד לשכבת השורשים, 
שמהווה מעין משאבה ביולוגית 

להשקיה, ניצול מיטבי של 
מינרלים מהקרקע שמקורם 

בחומר האורגני (ללא דישון). הצומח משפר את תנאי הלחות 
ברקע ואחיזת המים בקרקע, מצל ומקרר ומעשיר את שכבת 

הקרקע



11.6.2015   || 16

אם החיטה
מירי דג

של  בתחלואיו  העיסוק 
אבי כמעט השכיחה ממני 

שמתר הנהדר  הקיץ  �את 
חש כעת במעין עולם מקביל לשלי. 
מקפידים  היחסית  שכחתי  את  אבל 
נהנים  והם  להפר  מסוימים  יצורים 

�לעשות זאת בעיקר בלילה. כן, חב
�רים, היתושים פה! כבת אדם שאומ

שנשגבים  דברים  על  "קטונתי"  רת 
"קטונתי"  גם  אומרת  אני  מבינתה, 
ביחס לשאלה למה אלוקים ברא את 
זאת,  בכל  אבל  שברא.  כפי  העולם 
יתושים,  למה  להתאפק:  לי  קשה 

אלוקים? ולמה ג'וקים? למה?
שווייה שווייה (עונה לי אלוקים)... 
נתחיל ביתושים. את יודעת מה החיה 
היתוש.  נכון,  בעולם?  קטלנית  הכי 

�עכשיו תראי אתכם בני האדם, יצו
שיכולים  שחושבים  גאוותניים  רים 

שיכו שחושבים  העולם,  את  �לנהל 
כך  כי  אדמה  אמא  את  להרוס  לים 
ירוויחו יותר לטווח הקרוב, שמוחכם 
ממציא המצאות חכמות שחלקן עוזר 
לכם להאריך ימים, תראי אתכם מול 

היצור הקטן והמעצבן הזה.
אז מאין גאוותכם ועל מה? היתוש 
המעצבן הזה בא להזכיר לכם שאתם 
אורגני  חומר  נוסף של  גרגר  כלום, 
הבנתי,  הבנת?  הזה.  הגדול  בקיום 
בלילות  אבל  אפילו,  מסכימה  אני 
לי  מזמזמים  הם  שבהם  המעצבנים 
לדמי  געגועים  שיר  אוזני  יד  על 
המתוק, בא לי לרצוח אותם ולגייס 
האנושית  התבונה  נפלאות  כל  את 
מהעולם  סופית  להכחידם  מנת  על 

או לפחות מהבית שלי.

יתושים
כשהילדים שלי היו קטנים הם היו 
יתושים.  לעקיצות  מאוד  אלרגיים 
בבוקר  מתעוררים  היו  הם  פעם  לא 
והייתי חושבת שדמבו בא להתארח, 
ענק.  לממדי  גדלה  האוזן שלהם  כי 
לבית  שלי  הבת  עם  הגעתי  פעם 

וה בעפעף  שנעקצה  בגלל  �חולים 
עין שלה נעלמה לחלוטין בנפיחות. 

�בלית ברירה, מילאתי להם את הח
דרים בכל תכשיר שהבטיח להרחיק 
יתושים. "סנו די" למריחה, "סנומט" 
לחשמל, מבער עם שמנים טבעיים, 
גרניום על אדן החלון ועוד. אבל עם 

�השנים הבנתי שכל התכשירים הכי
מיים אולי עוזרים כנגד יתושים, אבל 
פוגעים להם בבריאות ולכן הפסקתי 
להשתמש בהם כמעט כליל. אז מה 
בכל זאת הטריקים הטבעיים שכדאי 

לגייס למלחמת החורמה ביתושים?
טיפות  כחמש  למבער  מוסיפים 
שמן  או  מוסקיטוס"  "לוס  של  שמן 

לתי לימון.  או  לבנדר  �ציטרונלה, 
נוקות יש לשים פחות שמן, כי הוא 
ציטרונלה  (ושמן  מאוד  מרוכזים 
פחות מומלץ עבורם). אם לא אכפת 

המצעים  על  כתמים  מכמה  לכם 
הכ על  טיפות  מספר  לשים  �אפשר 

רית ועל הסדין. Xתוש (של "מורז") 
קיבלתי  אבל  אישית,  ניסיתי  לא   -
לחלוטין.  טבעי  הוא  המלצות.  עליו 
(של   "TO GO תוש   - "די  כנ"ל, 

"תמר שיווק").
בחדר  שום  לתלות  רציתם  תמיד 
הרע אבל לא  עין  כנגד  ילדכם  של 
של  המוני  מצקצוק  נעים  לכם  היה 
סביבתכם? כעת תוכלו לעשות זאת 

עו ההגינות שאתם  במלוא  �ולטעון 
דוחה  ששום  מוכח  כי  רק  זאת  שים 

יתושים.
הוכח שמ  – �מכשירים חשמליים 

יתושים  וקטלני  מאוד,  יעיל  אוורר 
למיניהם שמאירים באור כחול.

שמלאות  המערות  את  מכירים 
אבל  נכון?  מפחיד,  עכביש?  בקורי 

העכ כי  יתושים,  שם  שאין  �בטוח 
בישים מחסלים אותם בכיף. אז אם 
שלא  הבלבוסטים  מסוג  לא  אתם 

בית בפינות  עכביש  קורי  �סובלים 
שאתם  לאורחים  לומר  תוכלו  כם, 
דווקא סופר נקיים ומקפידים על כל 

העונ ושהדקורציה  בספונג'ה  �פינה 
תית של קורי העכביש היא הקרבה 

�שאתם עושים למען קרובי משפחת
כם הרגישים ליתושים.

�יש עוד שפע עצות למלחמה טב
רק  תסמכו  אל  אז  ביתושים,  עית 
(אם  אחרות  גם  בדקו  עצותיי,  על 
גיליתם שיטה יעילה - שתפו אותי 

בבקשה).

ג'וקים
הסולו  ימי  על  ששמחתי  זוכרים 
משהו  יש  מכבר?  לא  אך  שביליתי 
הכי  הפחד  לכם.  לספר  ששכחתי 
גדול שלי היה שאראה פתאום ג'וק 

�כשאהיה לבד בבית. מה הטעם לק
גודזילה  ולצווח כמו  פוץ על הספה 

�בת�עשרה אם אין לי קהל אוהד שי
את  למעוך  כדי  הקרובה  לנעל  רוץ 

הפולש?
ג'וקים  שונאאאת  אני  מודה,  אני 

�ופה באמת�באמת אני מסרבת להש
לים עם הסברי הבורא - שלכל יצור 
סליחה,  בעולם.  ומקום  תפקיד  יש 
בעולם  ג'וק  שום  רוצה  לא  פה!  עד 

המבחי היצורים  דווקא  אבל  �הזה. 
הישרדו כושר  מגלים  האלה  �לים 

למשל,  מממותות,  יותר  משובח  תי 
ענק  חיות  ושאר  מדינוזאורים  וגם 

מרשימות שנכחדו מהעולם.
ואם נא �כן, הג'וק תמיד היה פה 

פה  הוא  אז  הביולוגים  לטענות  מין 
�כדי להישאר! הבהרה: אני לא פוח

מסתדרת  אני  מנחשים,  במיוחד  דת 
מועכת  (כלומר,  עקרבים  עם  היטב 
עכבישי  כמעט),  בעיה  ללא  אותם 
מאשר  יותר  אותי  מעניינים  ענק 
מרתיעים, אבל הג'וק הוא חיה שאני 

�פשוט לא מצליחה להסכין עם קיו
זה  לבד,  אז כשהייתי  בסביבתי.  מה 
אחד  דבר  אותי.  הטריד  שהכי  מה 
הוא  המאוס,  היצור  לזכות  אומר 
המתין בסבלנות לשובם של החבר'ה 
הגבריים לפני שהופיע ברוב כיעורו 

בסלון הבית. ועל כך אני מודה לו.
אז אם אנחנו בפתרונות טבעיים, 

כנגד  לפעול  שאמורים  כמה  הנה 
 - תירס  מתמצית  פיתיון  התיקנים: 
עדיין  אבל  השבוע,  וניסיתי  קניתי 

לד חד�משמעיות  תוצאות  לי  �אין 
ימים;  מספר  רק  עברו  כי  לכם,  ווח 
המופק  תכשיר   - גארד"  "אורנג' 

לא  שעוד  מודה  תפוזים.  מקליפות 
ניסיתי, אבל זה בתכנית; נעליים - 
כל נעל מתאימה, אבל אני פשוט לא 

מסוגלת להשתמש בפתרון הזה.

נמלים
שמושב בלתי�פתירה  בעיה  �הנה 
�ניקים מתמודדים אתה כל הזמן. נמ

לים רבותיי, נמלים. היצורים האלה 
ולא  התיקנים  כמו  מגעילים  לא 
מציקים כמו היתושים, ויש לי דווקא 

�הרבה הערכה לפועלן ולאופיין הח
לראות  בא  לא  אחד  לאף  אבל  רוץ, 
שמנסים  נמלים  גדודי  של  שיירות 

לכבוש כל חלקה טובה במטבח.
אתי  משחקים  האלה  היצורים 
על  מהנמלים  נפטרת  אני  תופסת: 
מסלקת  לרצפה;  עוברות  הן  השיש, 

עוברות לקיר; מפנה הת �מהרצפה, 
נושאות  והן  מהקיר  שלהן  נחלויות 
ו"מושבניק  פה"  עוד  "אנחנו  שלטי 
יצורים עמלניים" כשאני  לא מפנה 

פותחת את המזווה. עקשניות.
�"תשמעי" הן אומרות, "יוקר הדי

רות קשה עלינו וכבר התרגלנו לפה, 
דחילק, תזרמי אתנו". מצד אחד, לא 
היד  שני,  מצד  אבל  מהן,  לי  נעים 

לתר מאליה  כאילו  נמשכת  �שלי 
סיס הקרוב, אקט שגורם לי נקיפות 
מצפון גם כי לא נעים לי מהן, וגם 

להש מסרבת  שבי  האקולוגית  �כי 
לים עם כימיקלים למיניהם. אז מה 
עם  גם  הבית  את  שוטפים  עושים? 
פקק חומץ וחמש טיפות שמן מנטה; 
מנטה,  שתילי  הבית  בפתחי  שמים 
טוב,  מריחים  גם  גרניום.  או  נענע 

וגם  קיץ  למשקאות  מתאימים  גם 
למיניהם;  חרקים  כמבריחי  מוכחים 
ידועים  ולבנדר  קינמון  דפנה,  עלי 
גם הם כמבריחי נמלים, מקקים וכו' 
בפינות  קצת  מהם  לשים  אפשר  אז 

שונות של הבית.
אקו בפתרונות  כבר  אנחנו  �ואם 

לוגיים, אז לאחרונה קראתי בעיתון 
�ידיעה שהקפיצה לי את הפיוז. מת
�ברר שהשקיות המתכלות שאני מק

פידה לקנות בסופר (לכריכים ולפחי 
כמו  ירוקות  כך  כל  לא  הן  אשפה) 
שקל  ומתברר  לי,  למכור  שמנסים 
סביבתיות  בהצהרות  לצאת  יותר 

מאשר לעמוד בהן.
"התיי קוראים  הזאת  �לתופעה 

 ,(Greenwash :באנגלית) "רקקות
סביב הצהרות  הפער שבין  �כלומר: 

תיות המבטיחות לנו מוצרים ירוקים 
תכונו לבין  לסביבה  �וידידותיים 

תיהם של אותם מוצרים בפועל, דבר 
המקשה על הצרכן לדעת בעצם מהם 

מוצרים באמת ידידותיים לסביבה.
אף  סקפטית  הותיר  הדבר  אותי 
איך  כה.  עד  שהייתי  ממה  יותר 
של  להצהרות  להאמין  אמורה  אני 
באתי  האם  להאמין?  למי  היצרנים? 
שלא  ונמצאתי,  טוב  מעשה  לעשות 
באשמתי, עושה קלקול נוסף בעולם? 

אוף, מעצבן!

שלוש מכות 
קיץ

יתושים, ג'וקים ונמלים – שלוש המכות של העונה 
החמה שמהן אני מנסה להיפטר. כל השיטות 
שמצאתי, חלקן מוצלחות ואחרות שעומדות 
למבחן. "התיירקקות" - הפער שבין הבטחה 

למוצר "ירוק" למציאות העגומה

כשהילדים שלי היו קטנים הם היו אלרגיים 
מאוד לעקיצות יתושים. לא פעם הם היו 

מתעוררים בבוקר והייתי חושבת שדמבו בא 
להתארח, כי האוזן שלהם גדלה לממדי ענק

היצורים האלה משחקים אתי תופסת: אני 
נפטרת מהנמלים על השיש, הן עוברות 

לרצפה; מסלקת מהרצפה, עוברות לקיר; 
מפנה התנחלויות שלהן מהקיר והן נושאות 

שלטי "אנחנו עוד פה"

צילום: שאטרסטוק יתוש. בטוח שאין במערה מלאה בקורי עכביש 
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עמרם קליין

מה משותף לחברי הכנסת  א. 
המנוחים אמה תלמי 

(2004�1905) ואמרי רון 
?(2013�1936)

שניהם היו חברי קיבוץ משמר   .1
השרון.

שניהם היו חברי קיבוץ משמר   .2
העמק.

שניהם נולדו בוורשה, פולין.  .3
שניהם שירתו בכנסת השישית,   .4

בשנים 1969�1965.

מה משותף לחברי הכנסת  ב. 
המנוחים: השר ִיָּגֵאל הורביץ 

(1994�1918), חבר מושב כפר 
ורבורג, ועמוס הדר (2014�1923), 

חבר מושב נהלל?
שניהם נולדו וגדלו בנהלל.  .1

הם היו אחים.  .2
הם היו בני דודים.  .3

שניהם כיהנו בתורם כמזכירי   .4
תנועת המושבים.

איזה שם יוצא דופן? ג. 
באר גנים.  .1
עין גנים.  .2

הדר גנים.  .3

כפר גנים.  .4

טריוויה למתקדמים

באר גנים היה שמו של יישוב  ד. 
שהוקם במרכז הארץ ב�1932 

ולא החזיק מעמד, שטחו סופח 
ב�1950 ליישוב:

אור יהודה.  .1
טירת יהודה.  .2

גני יהודה.  .3
אבן יהודה.  .4

ה. מה ההבדל בין השם "באר גנים" 
ובין "באר טוביה", "באר מילכה" 

ו"באר יעקב"?

א. 2.

ב. 2.
ג. באר גנים הוא יישוב קהילתי חדש (2012) מצפון לאשקלון. עין גנים, 

הדר גנים וכפר גנים הן שכונות בפתח תקווה.
ד. 4.

ה. היישוב באר גנים מאוכלס בעיקר ע"י מפוני גוש קטיף (2005) ושמו הוא 
ראשי שמות יישובים בגוש: בדולח, אלי סיני, רפיח ים, גדיד, גן אור, נצר 

חזני, ניסנית, נווה דקלים ומורג.

תשובות:

פוליטיקה 
והתיישבות

צילום אוויר: עמוס מירון היישוב החדש באר גנים וניצן. בית למפוני קטיף 

השר יגאל הורביץ. תעשייה ומסחר, תיירות ואוצר
צילום: אתר הכנסת



על  האדם  בני  הסתמכו  שנה   10,000 לפני  עד 
הטבע, צדו וליקטו כל מה שהיה אפשר לאכול. 
היום, כשהטכנולוגיה והחקלאות משתפות פעולה 
ביצירת פירות וירקות עמידים ומוצלחים, יש מי 
שחוזרים אל הפשטות, מעדיפים ללקט גרגרים 
וצמחי בר על פני ביקור בסופר השכונתי. תוכלו 
לקרוא לזה טרנד, אבל זה טעים • מירי דג, עמ' 12

תשע"ה בסיון  כ"ד     2015 ביוני   11    886 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

Dor fly דור פליי
הפתרון האולטימטיבי נגד זבובים במבני משק חקלאיים

התכשיר היחיד המשלב קוטל בוגרים ו- IGR לקטילת הזבובים הבוגרים ולהדברת הרימות
הפעולה הכפולה של התכשיר נותנת פתרון יעיל לטווח ארוך

להשיג אצל המשווקים המורשים

אתר החברה: www.dorky.co.il  ׀  טלפון: 08-9333474 

חדש!

 dorin.segev@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
צילום: שאטרסטוק
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על  האדם  בני  הסתמכו  שנה  10,000 לפני  עד 
הטבע, צדו וליקטו כל מה שהיה אפשר לאכולל. 
כשהטכנולוגיהוהחקלאותמשתפותפעולה היום



מפיצים אור
בני הנוער במושב גילת, 

"שגרירים של אור", ציינו 
את יום השנה הראשון 

לחטיפה ולרצח שלושת 
הנערים בהרבה אהבה

מי תמרה
קהילה בין�לאומית שחיה 

בכפר אקולוגי ניסיוני 
בדרום פורטוגל מצאה 

פתרון לחסרון המים 
באזורים צחיחים 

היתושים פה! 
כשהיתושים מזמזמים ליד 

אוזנה של מירי דג היא 
רוצה לגייס את כל התבונה 

האנושית ולהכחידם 
מהעולם

הק והיישובים  הקיבוצים  המושבים,  �ותיקי 
הילתיים במועצה האזורית עמק יזרעאל חגגו 
את סיומן של שש שנות צעידה, מצפון הארץ 
 2009 בשנת  החל  המיזם  ישראל".  ב"שביל  אילת,  ועד 
כשמרגלית רואי רתמה ותיקים מיישובי האזור להליכה 
קבועה בתוואי השביל החוצה את ישראל לאורכה. פעם 
הוותיקים  את  ארד  ראובן  הדריך  שישי,  ביום  בחודש, 

לאורך 15�17 קילומטרים של מסלול הטיול.
ובוגרי  הצעידה  מימי  סרטים  הוקרנו  הסיום  בטקס 
אתגרים  עם  התמודדות  של  חוויות  על  סיפרו  השביל 
במסע הארוך - צעידות בימי חום או בגשם שוטף, לינת 

�שטח, טיפוס על הרים וגלישה במדרונות. בערב השתת
פו ראש המועצה אייל בצר, סגניתו חנה פרידמן ומנכ"ל 

עמותת ותיקי העמק, נוקי בן שושן.
בן שושן סיפרה על תחילת הקבוצה, רעיון שקרם עור 
ב"סב  סוציאלית  עובדת  רואי,  למרגלית  הודות  וגידים 
יום", שביקשה לממש חלום ולצעוד עם ותיקים בשביל. 
רואי קיבלה את ברכת הדרך מהעמותה, חיפשה ומצאה 

�את ראובן ארד - מדריך שכבר צעד בשביל ויכול להו
ביל את הצועדים לכל אורכו.

הקבוצה,  חברי  של  הקבוע  ההרכב  התגבש  הזמן,  עם 
מו לה:  מחוצה  וגם  המועצה  יישובי  בכל  �המתגוררים 

ועירוניים.  קיבוצניקים  קהילתיים,  ויישובים  שבניקים 
היו  לטיול מחשבותיי  "בכל שישי כשיצאתם  בן שושן: 

ומה שלומכם.  היה  איך  דיווחתי  טיול  כל  ובסוף  עמכם 
סיפרתי  בכם.  התגאיתי  העמותה  כמנהלת  מכך,  יותר 

�עליכם בפני חבריי האישיים, בפני חבריי בעמותות מק
בילות והם אימצו את הפרויקט, אך לא כמוכם, כי אין 

עליכם!".
הצעידה בשביל ישראל אמנם הסתיימה, אך בעמותת 
ותיקי העמק כבר מתגבשת קבוצה להליכה בשביל הגולן 
של  חדשה  קבוצה  לגבש  מתכוונים  הם  השנה  ובהמשך 

הליכה בשביל ישראל.

הולכים בגדול
ותיקי עמק יזרעאל סיימו שש שנות צעידה בשביל ישראל

מטפסים בנחל רחם, מארס 2015. פעם בחודש, ביום שישי, טיול לאורך 
צילום: אבי קצין 17�15 ק"מ 

�ביישוב הושעיה שבעמק יזרעאל נערך לרא
לזכר  בול",  "סטריט  כדורסל,  טורניר  שונה 
ישי בן משה שנולד, גדל והתחנך ביישוב. בן 
משה היה שחקן בקבוצת הכדורגל של היישוב, הוא נהרג 

בתאונת דרכים לפני כעשר שנים.
150 תלמידי כיתות ה' עד י"ב של הושעיה השתתפו 
בטורניר, פרי שיתוף פעולה בין מועדון הכדורסל עמק 
יזרעאל והתכניות "אפשרי בריא" ו"עיר ללא אלימות". 
הענפה  הספורטיבית  הפעילות  את  לראות  גדול  "כיף 
יום מוצלח  והיה  בין כל המסגרות  ביישוב, שילבנו פה 
מאוד", אמר עודד יחיאלי, רכז הכדורסל במועצת עמק 

�יזרעאל, "תודה גדולה לחגי פישר, מאמן הכדורסל ביי
שוב שלקח על עצמו את ארגון האירוע ואנו מקווים כי 

זוהי תחילתה של מסורת".
גביעים  חולקו  ובו  מרגש  טקס  נערך  הטורניר  בסוף 

�במעמד משפחת בן משה, חנה פרידמן סגנית ראש המו
ותושבת  ישראל  נבחרת  שחקנית  שפיר,  ונעמה  עצה 

היישוב.

זיכרון ספורטיבי
150 תלמידי כיתות ה' עד י"ב מהושעיה השתתפו בטורניר כדורסל 

לזכר בן היישוב ישי בן משה

משתתפים בטורניר. הגביעים חולקו במעמד משפחת בן משה
צילום: דוברות מוא"ז עמק יזרעאל
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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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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

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

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

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפררטט מלליםם פפררטטיםפפררטטפפררטטיםם

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

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

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

לשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14
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מזכירות  חברי  של  הסיור 
ופעילים  המושבים  תנועת 
האזורית  במועצה  נוספים 
ביום  המערבי  בגליל  יוסף  מעלה 
במלונית  נפתח  שעבר  חמישי 
בבעלות  נטועה,  במושב  "המקום" 
ורחל כהן. רחל תיארה באוזני  עמוס 
חקלאות  של  השילוב  את  המבקרים 
על  והסבירה  באזור  כפרית  ותיירות 
האופן שבו המלונית נעזרת בחקלאות 
המקומית בעת ביקור תיירים במקום. 
בנוסף, רחל הסבירה על הקושי שהיה 

פעי הצלחת  ועל  המלונית  �בהקמת 
לות השיווק והמלונית עצמה.

יו"ר  סגן  הסביר  כהן  דברי  לאחר 
המועצה, יוסי אדוני ממושב זרעית, 
על החיבור בין תיירות כפרית בשטח 
חברי  של  הבא  תחנתם  המועצה. 
"חוות שמפיניון",  הייתה  המזכירות 

ויצ רוזה  בבעלות  פטריות  �חוות 
כעסק  אותו  שמנהלים  דוידיאן,  חק 
משפחתי במושב זרעית, כ�100 מטר 
בלבד ליד מוצבי חיזבאללה בלבנון.

ההקמה  על  סיפרה  דוידיאן  רוזה 
 1982 בשנת  המשפחתי  העסק  של 

בעי נתקלו,  שבהם  הקשיים  �ועל 
מול  בצפון,  הלחימה  בתקופות  קר 
ההצלחה של הפטריות שלהם בשוק 
אבן  במושב  לגזיאל  ביקב  המקומי. 

�מנחם טעמו חברי המזכירות והפעי
לים מהיינות ומהשיכר שהיקב מציע 
באזור.  הכפרית  מהתיירות  כחלק 
זכה  הזה  היקב  האחרונות  בשנתיים 
בין� בתחרות  זהב  מדליות  בשלוש 

לאומית של יין.
ברוך לגזיאל, חבר ועד המושב ובנו 
של בעל היקב: "אני מודה לתנועת 
המושבים ולעומד בראשה מאיר צור 
על הרעיון לקיים סיור במעלה יוסף. 
אני חושב שהסיורים הללו והחשיפה 
לשיתוף  תורמים  התנועה  לפעילות 

פעולה בקרב התושבים.
הגוף  היא  המושבים  "תנועת 

�היחידי שנותר לנו בכדי להגן עלי
נו, תושבי המושבים ובעלי הנחלות, 
אל מול השלטון המרכזי והממשלה. 
אני חושב שיש לקיים ולהגביר את 
הסיורים אלו. הגעת חברי המזכירות 
בעצם  אלינו  המושבים  תנועת  של 

באי באזור  התושבים  בפני  �חושפת 

יכולים  לו מוסדות של התנועה הם 
להיעזר".

�לאחר הסיור, הגיעו חברי המזכי
גוא המועצה, שמעון  יו"ר  אל  �רות 
�טה, שסקר בפני הנוכחים את התפ

תחות המועצה ברבות השנים. "אני 
תנועת  של  המזכירות  לחברי  מודה 
הסיור  על  צור  ולמאיר  המושבים 
במועצה", אמר גואטה. "הסיור תרם 
על  עצמם  ה)תושבים  של  ל(ידע  הן 

המו תנועת  של  הענפה  �הפעילות 
המושבים  תנועת  לחברי  והן  שבים, 
באזור.  ולתעסוקה  למקום  בחשיפה 
במועצה האזורית מעלה יוסף יש 22 
14 מושבים ושמו�  יישובים, מתוכם
יישובים קהילתיים. ברבות הש �נה 

נים, המועצה גדלה והתפתחה וקיים 
ביקוש רב לגור כאן".

מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
�צור: "אני מודה מקרב הלב על האי
בא המרכזי  התעסוקתי  הענף  �רוח. 

זור הוא ענף הביצים ולמרות הכול, 
ליי ייפתח  הוא  ואם  בסכנה,  �הענף 

ובכלל  במגדלים  פגיעה  תהיה  בוא 
בתעסוקה בצפון.

במשרדי  נערכה  השבוע 
ישראל  מקרקעי  רשות 
נציגי  דנו  שבה  פגישה 
חיוב  בנושא  והרשות  ההתיישבות 
לאור  רשות  בר  של  השבחה  היטל 
בית  קבע  שבו  בלוך",  דין  "פסק 
המשפט כי יש להטיל על בני רשות 
תשלום  את  תלת�שנתי  חוזה  בעלי 
ההיטל. בישיבה נידונה השפעת פסק 
יחויבו  שבהם  התשלומים  על  הדין 

�בעלי נחלות, אשר יממשו את זכויו
תיהם לפי החלטות רמ"י.

הה כמייצגי  השתתפו,  �בפגישה 
קרקעות  אגף  ראש  יושב  תיישבות, 

המו בתנועת  שיתופיות  �ואגודות 
ונציגי  יפרח  עמית  דין  עורך  שבים 
המועצות  מטעם  הקיבוצי;  המגזר 
האזוריות - דוקטור מוטי דלג'ו, יו"ר 

המועצות  מרכז  של  קרקעות  ועדת 
האזוריות וראש מועצת דרום השרון, 
ואלי ברכה, ראש מועצת חוף השרון; 
רשות  מטעם  בוגין;  נחמה  השמאית 

יוע בפגישה  נכחו  ישראל  �מקרקעי 
צה המשפטי עו"ד ינקי קווינט ומנהל 

האגף החקלאי ברשות, אסף רפלד.
בישיבה הוצגו לנציגי רמ"י מספר 
טיפול  בעזרת  יחסכו  אשר  חלופות, 
ולרשות  האזוריות  למועצות  משותף 

המוש חברי  מצד  תשלומים  �כפל 
שונות  "בהחלטות  יפרח:  עו"ד  בים. 
נקבע,  ישראל  מקרקעי  רשות  של 
כי מקום בו שולם היטל השבחה אזי 
מ�91%  יופחתו  לרמ"י  התשלומים 

ל�46% משווי הקרקע.
שתהיה  בהשפעה  דנו  "בישיבה 
התשלומים  על  (בלוך)  הדין  לפסק 

בעלי  על  הפסיקה  בעקבות  שיחולו 
זכויותיהם  את  יממשו  אשר  נחלה, 

�על�פי החלטות רמ"י. אנו הצענו לנ
ומסלו חלופות  מספר  המנהל  �ציגי 

לים, אשר ימנעו כפל תשלומים מצד 
חברי המושבים. כמו כן, הצענו טיפול 
משותף בין המועצות האזוריות לבין 
החלטה  ליישום  בכל הקשור  הרשות 
שיחולו  החיובים  של  בהיבט   1355
באזור  הן  הנחלות,  בעלי  בעתיד על 

המרכז והן באזורי עדיפות".
דלג'ו:  השרון  דרום  מועצת  ראש 
היטב,  מבינות  האזוריות  "המועצות 

הי דרושה  הדין  פסק  בעקבות  �כי 
והן  רמ"י  מול  הן  מחודשת,  ערכות 
את  יזמנו  לפיכך,  התושבים.  מול 
בנושא  רמ"י  מול  הפגישות  סדרת 
עם  סוכם  כן,  כמו  ההשבחה.  היטל 

נציגי המנהל, כי תוך פרק זמן קצר 
תתקיים פגישה נוספת בנושא, שבה 
לגבי  תשובות  המנהל  מצד  יינתנו 

דרישותינו כפי שעלו בישיבה".
אשר  תקדים  היה  בלוך  דין  פסק 
אפשר  מסוימות  בנסיבות  כי  קבע 

שיתו באגודות  רשות  בבני  �לראות 
פיות כחוכרים לדורות ומשכך, חלה 
עליהם חבות בתשלום היטל השבחה 

להור בהתאם  זכויות,  מימוש  �בעת 
�אות התוספת השלישית לחוק התכ

נון והבנייה.
בעניין  המשפט  בית  להחלטת  עד 
בלוך שלטה העמדה, לפיה בני רשות 

�בעלי חוזה תלת�שנתי מתחדש כדוג
החקלאי  במגזר  השכירות  חוזי  מת 

�פטורים מחובת תשלום היטל ההשב
מעמדם  בשל  להם  ניתן  הפטור  חה. 

החוזי, שאינו נכלל בהגדרת "החייב" 
בהיטל ההשבחה הקבוע בחוק התכנון 

והבנייה.
בעניין בלוך, בית המשפט קבע, כי 
מעמדם של בני הרשות בחוזה תלת�

של  למעמדם  זהה  מתחדש  שנתי 
מתיישבים בעלי חוזה חכירה לדורות 

יש להטיל עליהם את תש �ולפיכך, 
לום היטל ההשבחה.

המשפט  בית  החלטת  בעקבות 
המקו הוועדות  צפויות  בלוך  �בענין 
הי לגבות  ולבנייה  לתכנון  �מיות 

הן  זכויות,  טלי השבחה בעת מימוש 
באמצעות מימוש מלא בעת מכר של 
נחלות והן בעת מימוש זכויות חלקי 
ייעוד,  לשינוי  תכניות  אישור  בעת 

�אישורים לשימוש חורג, הקלות, פי
צול מגרשים מהנחלות וכיוצא בזה.

ברמ"י ובהתיישבות בוחנים 
יישום פס"ד בלוך

תנועת המושבים, המועצות האזוריות ורמ"י דנו בחיוב בני רשות 
בהיטל השבחה לאור פס"ד בלוך. המועצות הציעו לרמ"י לשתף 

פעולה ביישום החלטה 1355 של ממ"י במרכז ובאזורי עדיפות עו"ד עמית יפרח. "הצענו לנציגי המנהל מספר 
חלופות ומסלולים

ד"ר מוטי דלג'ו. "דרושה היערכות מחודשת, הן 
מול רמ"י והן מול התושבים"

"במעלה יוסף משלמים את 
המים היקרים ביותר בארץ"

מזכ"ל תנועת המושבים הודיע, כי התנועה תפעל להוזלת המים 
שנמכרים לתושבי המועצה. כ�50 חברי מזכירות ופעילים סיירו 

במעלה יוסף 

"במעלה יוסף משלמים את המים 
כאן  אין  כי  בארץ,  ביותר  היקרים 
צריך  מקורות.  רק  וקונים  חלופה 

ובכוונת הזה  העיוות  את  �לתקן 

הנוגעים  מול  אל  בנושא  לפעול  נו 
�בדבר". לאחר הפגישה עם יו"ר המו

עצה סיירו חברי המזכירות במצפור 
באזור.

ביקור חברי המזכירות ביקב לגזיאל באבן מנחם, במוא"ז מעלה יוסף. "אין כאן חלופה וקונים רק 
מקורות"

רוזה דוידיאן בחוות הפטריות במושב זרעית. כ�100 מטר בלבד ממוצבי חיזבאללה בלבנון
צילומים: דוברות תנועת המושבים  
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דרור יוסף

המשפט  לבית  פנו  חקלאים  עשרה 
המחוזי בירושלים ותבעו את משרד 
את  מיד  לממש  בדרישה  הבריאות 

מכר פרסום  על  הממשלה  �החלטת 
זים לגידול ולשיווק קנאביס רפואי. 
בשנת  התקבלה  הממשלה  החלטת 
הזמנים  לוחות  למרות  אולם   ,2013

�שנקבעו והתחייבויות שניתנו המכ
עורכת  היום.  עד  פורסמו  לא  רזים 

�הדין חגית ויינשטוק, שנשכרה ליי
שאי�פר טוענת  התובעים,  את  �צג 

סום המכרזים היא פגיעה בחקלאים 
ובצרכנים  לענף  להצטרף  שרוצים 
ונפגעים  רפואי  לקנאביס  הנזקקים 

מהיעדר התחרות.
על  החקלאים  מלינים  בעתירה 
המצב השורר כיום בענף המצומצם: 
רפואי  קנאביס  מגדלי  שמונה  רק 

הנ הצמח  את  לגדל  רישיון  �קיבלו 
חוץ ולטענת העותרים, הדבר נעשה 

בניגוד לחוק חובת מכרזים.
המש מבית  מבקשים  �החקלאים 

פט לקבוע מועד להוצאת המכרזים 
לק ביחידה  והוכנו  נוסחו  �שכבר 

הבריאות,  משרד  של  רפואי  נאביס 
והיו אמורים להתפרסם עד סוף שנת 

בנוסף  כוללים,  המכרזים   .2014
מספר  הגדלת  גם  החקלאי,  לגידול 

פי הקנאביס,  עיבוד  �המשווקים, 
בתי  האיכות,  על  מעבדות  של  קוח 
מרקחת שיורשו למכור את הקנאביס 

ועוד.
מימוש  כי  סבורים,  העותרים 
הכנסה  מקורות  ייצור  ההחלטות 

�ופרנסה חדשים בהיקף מאות מיליו

וייטיב  ני שקלים, כולל בפריפריה, 
את מצבם של הצרכנים שאושר להם 
בישראל,  רפואי  בקנאביס  שימוש 
כ�22 אלף איש. על רקע המחקרים 

הרפו התועלת  את  שבחנו  �הרבים 
מספר  בקנאביס,  שימוש  של  אית 
שבצמח  הפעיל  בחומר  המטופלים 

עשוי לגדול.

הדרך לכרם עוברת 
בבית המשפט

האגודה מסרבת לקבל מי שרכש נחלה 
במושב לפני כשלוש שנים כדי לגדל 

ענבים. הרוכש תבע בבית המשפט 
המחוזי בירושלים את האגודה השיתופית, 

רמ"י והמוכרים
אדם חובש כיפה ביקש להגשים חלום 

�ולרכוש משק חקלאי, לעבד את האד
�מה, לנטוע כרם ולגדל את ילדיו בא

ווירה כפרית. לכן רכש משק חקלאי במושב דתי 
בדרום הארץ לפני כשלוש שנים, אולם עד כה 
המוכרים  הנחלה:  את  לחזקתו  לקבל  זכה  לא 
ועד  סירוב  בשל  העסקה  את  להשלים  מסרבים 
עקב  השיתופית  באגודה  כחבר  לקבלו  המושב 

סכסוך אישי�עסקי הקיים בין הצדדים.
�הסכם המכר קובע, כי חודשיים לאחר החתי

מה, שנעשתה מול 24 יורשיו של בעל הנחלה, 
עורכי  לדברי  הרוכש.  לבעלות  המשק  יועבר 

את  המייצגים  ושות'",  אלקיים  מ"שרף,  וחיה שאבי  אלקיים  רגב  הדין 
הרוכש, ההתנגדות של האגודה נגועה בחוסר תום לב וממניעים אישיים 

פסולים.
בבית המשפט המחוזי בירושלים הרוכש תובע מהאגודה השיתופית, 
מרשות מקרקעי ישראל ומהמוכרים להעביר את הנחלה לבעלותו באופן 
מידי. לדברי עורכי דינו, אם יחליט בית המשפט שהנחלה לא תועבר 

לידי לקוחם, "יש לאפשר לו למכור את הנחלה".
עו"ד אלקיים ושאבי אומרים, כי הרוכש בסך הכול ביקש לנטוע כרם 
ולעסוק בחקלאות, ולשם כך אף עבר הכשרה מקצועית. על פי התביעה, 

�בהסכם נכתב כי כל הזכויות במשק ובאגודה השיתופית - גם אם הא
חרונה לא תאשר את הרכישה או לא תקבל אותו כחבר - יועברו בתוך 
חודשיים לידי הרוכש. עוד נקבע, כי התשלום האחרון ישולם למוכרים 

כנגד קבלת החזקה בנחלה.
�על�פי התביעה, הרוכש פנה אין�ספור פעמים למוכרים בדרישה לפ

יתרה מכך, במשק מתגורר שוכר  נענה בשלילה.  אך  הנחלה,  נות את 
המשלם דמי שכירות למוכרים - ולא לרוכש.

הרוכש פנה שוב ושוב, גם לוועד האגודה, בדרישה לאשר את העברת 
הבעלות ולקבלו כחבר, אך האגודה התעלמה מפניותיו, וסירבה להשיב 

לו באופן רשמי על סיבת סירובה, כמתחייב ע"פ דין.
בתביעה נטען, שהאגודה השיתופית במושב לא אישרה את הרכישה 
ולא קיבלה את הרוכש כחבר... בגלל מניעים לא�ענייניים. בין השאר 

�נכתב בתביעה כך: "המניעים האישיים הגורמים לסירוב האגודה, נוג
עים לרצונו של מר..., לרכוש את המשק נשוא התביעה בעצמו"; וכן, 
"נוצר קרע אישי בין מספר חברי ועד ובין התובע, ועל רקע זה נולד 
גם הסכסוך הכספי הנוגע למבנה ששכר התובע". לדברי עוה"ד אלקיים 
ושאבי "האגודה נוהגת בחוסר תום לב ומשיקולים פסולים, ואין לה כל 

עילה לסירובה העיקש".
התובעים מבקשים מבית המשפט להורות לאגודה השיתופית לאשר 
את חברותו של רוכש הנחלה באגודה ולהעביר לחזקתו את המשק שרכש 
- באופן מידי. עוד תובעים עוה"ד שאבי ואלקיים להפחית מהתשלום 

האחרון - את דמי השכירות שגבו לאורך השנים מאז חתימת ההסכם.
הזכויות  את  בעצמו  לקבל  יכול  אינו  הרוכש  כי  שייקבע  "במידה 

תשו מהאגודה  לדרוש  "יש  ואלקיים,  שאבי  עוה"ד  אומרים  �במשק", 
וכן לאפשר לרוכש למכור את המשק למרבה  בה מנומקת להחלטתה, 

במחיר".

עו"ד רגב אלקיים. "האגודה 
לב  תום  בחוסר  נוהגת 

ומשיקולים פסולים"

בקרוב יקבלו כ�3,000 מג�
הארץ  ברחבי  פירות  דלי 
להם  שמגיעים  פיצויים 
בגין נזקי טבע שאירעו לפני 23 שנים, 
בעת כהונתם של יצחק שמיר כראש 
חקלאות.  כשר  איתן  ורפאל  ממשלה 

�במהלך איתור המגדלים הזכאים הת
הפירות,  מגדלי  ארגון  לראשי  ברר 
מגיע  הפיצוי  חקלאים   280 שעבור 

מאוחר מדי – בשני העשורים שחלפו 
לעו הלכו  הם  גידוליהם  נפגעו  �מאז 

למם ולכן רק יורשיהם החוקיים יזכו 
ליהנות מהכסף.

החקלאים,  כעת  שמקבלים  הסכום 
הצמ� הפרש  הוא  שקל,  מיליון   50 �כ
דה על השנים שבהן התעכב תשלום 
הפיצויים לחקלאים. התשלום התעכב 
שהמדינה  משום  ארוכה  כה  תקופה 

�סירבה להכיר בו וארגון מגדלי הפי
רות נאלץ לנהל מאבק בחמש ערכאות 
משפטיות באמצעות עו"ד שאול פלס, 

עד הזכייה בבית המשפט העליון.
תנועות  ראשי  שקיימו  בפגישה 
ההתיישבות וארגוני החקלאים עם שר 
מנכ"ל  אמר  אריאל  אורי  החקלאות 
כהן,  איציק  הפירות,  מגדלי  ארגון 

המדי "התעמרות  של  מקרה  זהו  �כי 

10 חקלאים תובעים את משרד 
הבריאות: פרסמו מכרז לגידול 

קנאביס רפואי
שמונה מגדלים ברישיון את הצמח הנחוץ ל�22 אלף איש בישראל. 

החקלאים שפנו לביהמ"ש המחוזי בירושלים תובעים לממש מיד את 
החלטת הממשלה שהתקבלה לפני שנתיים

קנאביס. המכרזים היו אמורים להתפרסם עד סוף שנת 2014

280 חקלאים 
 שנפטרו

לא ייהנו מהפיצויים
צדק מאוחר מדי: המדינה תפצה כ�3,000 
מגדלי פירות בכ�50 מיליוני ש"ח לאחר 23 
שנים, כולל הצמדה. כ�280 מגדלים נפטרו 

בינתיים, הכסף ישולם ליורשיהם
שלא  לכך  לפעול  שיש  באזרחיה,  נה 

שה ברור  היה  מהתחלה  כבר  �ישנה. 
חקלאים זכאים להפרשי הצמדה, כפי 
אדם  או  למדינה  חוב  כל  עם  שקורה 
שזכאי להחזר. בסופו של דבר, נאלצה 
המדינה לשלם סכום גבוה יותר בשל 

ההצמדה לאורך שנים רבות".
הממשלה  "על משרדי  כהן,  לדברי 
נזקים  על  לחקלאים  שפיצוי  לזכור 

'צ'ופר', אלא נועד לכ �אינו סוג של 

�סות אבדן יבולים ונזקי תשתיות כב
גורמים לכך  דים. עיכובים בפיצויים 
לקשיים  נקלעים  מהמשקים  שחלק 
תזרימיים ואחדים אף נפלטים מהענף 
יותר  מאוחר  אליו  לחזור  יכולת  בלי 
מסיפור  הלקח  מגיעים.  כשהכספים 
המאבק הוא שכוחם של החקלאים הוא 

�באחדותם - רק בזכות פעילות מאור
לעשות  הצלחנו  המגדלים  של  גנת 

צדק היסטורי".

איציק כהן. "על משרדי הממשלה לזכור שפיצוי 
לחקלאים על נזקים אינו סוג של 'צ'ופר'"



7 ||  11.6.2015



11.6.2015     || 8

חדשות
דרור יוסף

בברכת  לימוד,  מלגות  הענקת  טקס 
תנועת המושבים וכחלק מפעילות אגף 
ביום  התקיים  בתנועה,  וקהילה  חברה 
הכותרת  תחת  רינתיה,  במושב  שעבר  חמישי 
"שמים את הצעירים על המפה". הטקס התקיים 

�בסיוע חברי מושב המארח ואגף החינוך של מוע
צה אזורית חבל מודיעין, במהלכו הופיעו הזמרים 
בני ההתיישבות רני משען ושגיא איילנד, ב"מופע 

צמד".
שחולקו  המלגות  כ�200 
ברחבי  ממושבים  לסטודנטים 
יום"  "סדר  לקדם  נועדו  הארץ 
הכפרי  במרחב  צעירים  של 

במו צעירים  מרכזי  �ופיתוח 
רצון  ומתוך  האזוריות  עצות 
לראות  הצעירים  את  לעודד 
של  עתידיים  מנהיגים  בעצמם 

המרחב הכפרי.
המושבים,  תנועת  מזכ"ל 

ממוש "סטודנטים  צור:  �מאיר 
בים מכלל רחבי המדינה הגיעו 
הצעירים  זה.  משמעותי  לטקס 
תפקיד  ולהם  העתיד  דור  הם 

בציבורי,  והן  ועתידו  הכפרי  במרחב  הן  חשוב 
�בהנהגת המדינה. אני מאחל הצלחה לכלל הסטו

דנטים".
הרב המנחם הכהן, רב תנועת המושבים, אשר 
ה�70'  בשנות  עוד  הכהן  מנחם  קרן  את  הקים 
"אני רוצה לברך אתכם  לטובת מושבי התנועה: 
שתזכו בהמון ברכה בלימודיכם ובכלל בכול. עלו 

והצליחו".
קרן  ראש  יושב  שמחון,  שלום  לשעבר  השר 

�הרצפלד: "אנו נמשיך לעשות הכול בכדי שהק

רן תמשיך לאפשר לסטודנטים להמשיך וללמוד. 
�אתם הסטודנטים תנהיגו את מדינת ישראל בע

תיד ואף בתקופה הקרובה".
מרכז קרן הרב מנחם הכהן, איציק כהן: "כ�12 
מתנועת  בואבי  ורדה  עם  יחד  מלווה  שנה שאני 
עבודה  זו  המלגות.  חלוקת  נושא  את  המושבים 
הרב  כבוד  בקשות.  הרבה  ממיינים  שבה  קשה, 
את  מלווה  אשר  החיה  הרוח  הוא  הכהן  המנחם 

�הקרן הזו. אני מודה לכול שבאתם ומקווה שיל
דיכם גם יזכו במלגות".

יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועה, אילנה יוגב: 
הזדמנות  שכזה  בערב  רואה  המושבים  "תנועת 
במרחב  הצעירים  לקידום  מחויבותנו  את  להביע 
הכפרי ולפיתוח מנהיגות צעירה, אשר הנה חלק 
מהרצף והפסיפס החברתי המיוחד של המושבים. 
שמים את הצעירים על המפה - לא רק באירוע, 
של  ולרוחבה  לאורכה  השנה,  כל  לאורך  אלא 

הארץ".

כ�200 מלגות חולקו לסטודנטים
קרן הרב מנחם הכהן וקרן הרצפלד חילקו מלגות לימוד במטרה 

לעודד צעירים לראות בעצמם מנהיגים עתידיים של המרחב הכפרי

בגילת "מפיצים אהבה"

טקס חלוקת המלגות. "שמים את הצעירים על המפה"

נור בגלבוע, ירקוני באשכול
2 ביוני, התקיימו בחירות במועצות האזוריות אשכול והגלבוע. הבחירות המיוח�  ביום שלישי,
דות התקיימו כחודשיים לאחר השבעתם לכנסת של חיים ילין (יש עתיד) ושל דני עטר (במחנה 

הציוני).
בבחירות שהתקיימו באשכול בשלישי שעבר קיבל ירקוני 51% מקולות המצביעים וניצח את 
גויטע ממושב שדי� רן  (65) מרעים, שקיבל 44.5% מהקולות. המתמודד השלישי,  אורי נעמתי 

אברהם, קיבל 217 קולות בלבד, שהם 4.5%.
נור לראשות המועצה לאחר שהשיג 47%, לעומת 30%  במועצה האזורית גלבוע נבחר עובד 

שקיבל עו"ד גילי עוז (עין�חרוד מאוחד) ומוטי כהן (גן נר) 23%.

במושב  הנוער  בני  ציינו  שלישי  ביום 
לחטיפה  הראשון  השנה  יום  את  גילת 
ולרצח שלושת הנערים, שהתרחש ב�12 
ביוני 2014 (ט"ו בסיוון ה'תשע"ד) - גיל�עד מיכאל 
ֶער (16) מטלמון, נפתלי יעקב פרנקל (16) מנוף  ַש�
איילון ואיל יפרח (19) מאלעד. "החלטנו לציין את 

�זכרם של הנערים ב'יום מעשים טובים', יום שהמ
צליל  נועה  הסבירה  באהבה",  להרבות  שלו  טרה 

חוזה, מדריכת הנוער במושב שבמועצת מרחבים.
"הריני  כתוב  שבהם  שלטים  תלו  הנוער  בני 
לרעך  ואהבת  של  עשה  מצוות  עצמי  על  מקבל 
שבו  פתק  עם  בלון  הצמידו  ולמכוניות  כמוך" 

�איחלו לנהג יום טוב וכתבו שזהו יום רצח הנע
רים ו"אנו רוצים להרבות באהבה לזכרם". לבסוף, 
חילקו לילדים בגני השעשועים במושב סוכריות 

עם פתק של יום טוב.
מפ הנוער  מועדון  וצוות  חוזה  צליל  �הרכזת 
פרויקט שבמס אור",  "שגרירים של  את  �עילים 

גרתו ה"שגרירים", חניכי שכבות ד'�י"ב, מפיצים 
אור ו"עושים טוב". השגרירים יוצאים לשמח את 
לחיילים  כסף  ומתרימים  בחגים  המושב  ותיקי 
ולהרחיב  אהבה  להפיץ  יצאו  הפעם  המושב.  בני 
שלושת  לזכר  האחדות  ביום  הלב  את  לקהילה 

החטופים.
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זרו לשילוב  עדים  אנו  �לאחרונה, 
גורמי אכיפת החוק הפו �עות של 

עלים במגזר החקלאי, בעיקר בקרב 
שבהם  אלה,  בימים  בנחלות.  זכויות  בעלי 
רשות מקרקעי ישראל פועלת על מנת להכין 
בעלי  על   ,1355 החלטה  ליישום  השטח  את 

חו שימושים  הסדרת  לשם  לפעול  �הנחלות 
רגים וחריגות בנייה על מנת לעמוד בתנאי 

הסף העיקרי לכניסה להחלטה.
בכל תרחיש שבו יבקש בעל הנחלה ליישם 
את החלטה 1355 - בתהליכי מכירה, הורשה, 

להח יזומה  בכניסה  או  נחלה  פיצול  �בנייה, 
פקח מטעם   - לטה 

בנח יבקר  �הרשות 
הב את  ויבחן  �לה 

היתרי  מול  בה  נוי 
הנמצאים  הבנייה 
הרשות.  בתיקי 
שני  יש  כך  לשם 
"ירוק"   – מסלולים 
נחלות  בעלי  עבור 
חריגות  להם  שאין 

חור שימושים  �או 
שבו  ו"אדום"  גים; 

שנמצ מי  �יטופלו 
אחריו בתחום  �או 

בנייה  חריגות  תו 
תביעות  באמצעות 
משפטיות ודרישות 

לדמי שימוש.
שיש  נוסף  גוף 
לשים לב אליו הוא 
המקומית,  הרשות 
בדיקות  שעורכת 
פקחים  על�ידי 
הוועדות.  מטעם 

הוגב �האכיפה 
הסבת  במקרים של  הוגשו  אישום  וכתבי  רה 
באחד  עסק.  ולבתי  מגורים  למבני  מחסנים 
הסבו  מ�70,  יותר  בני  נחלה,  בעלי  המקרים 
דיור.  יחידות  ל�12  מ"ר   700 ששטחו  מחסן 
במשך  היחידות  מהשכרת  התפרנסו  השניים 

כ�15 שנה.
�בכתב אישום שהגישה נגדם לאחרונה הוו

עדה המקומית הם נדרשו להרוס את היחידות 
בדין  אותם  תבעה  רמ"י  וגם  קנסות,  ולשלם 
הבלתי�חוקית  הבנייה  את  להרוס  בדרישה 
ולתשלום דמי שימוש בסך מיליון ו�800 אלף 
בחקירה  אלה  בימים  נמצאים  השניים  ש"ח. 
ברשויות המס בגין משום שלא דיווחו על כל 
ההכנסות במהלך השנים. הטיפול במקרה זה 
סבוך ביותר לאור העובדה, כי שלוש חזיתות 
בוצעה  והעבירה  הנחלה  בעלי  נגד  נפתחו 

�במהלך שנים רבות ובהיקפים גדולים, מבחי
נת שטחי השימוש וההכנסות.

באתר רשות המסים פורסם לאחרונה, וגם 
חשודים  אחים  שני  כי  העיתון,  דפי  על  כאן 
ו�300  כמיליון  שהיקפן  הכנסות  בהעלמת 
בגין השכרת  אלף ש"ח, אשר שולמו לאחים 

ממידע  הארץ.  במרכז  בנחלה  דיור  יחידות 
שהתקבל ברשויות המס עלה, כי שני האחים 
שבע  עד  חמש  בה  והקימו  הנחלה  את  ירשו 
יח"ד והשכירו אותן למגורים, אך לא דיווחו 
לרשות המסים על ההכנסה מדמי השכירות. 
חוקרי המס אף איתרו את חשבון הבנק שבו 
במיליון  הנאמדים  השכירות  דמי  הופקדו 

ו�300 אלף ש"ח.
משטרת  פעולה  שיתפו  אחרים  במקרים 
ישראל, פרקליטות מחוז דרום (אזרחי), רשות 
נוספים במבצע אכיפה  וגופים  רמ"י  המסים, 
משולב, שערכו לפני מספר ימים במושב שדה 
פעלו  הם  עוזיהו. 
משקים  במספר 

שבעלי �ונחלות, 
החשד,  על�פי  הם, 
בקרקע  השתמשו 
למטרת  חקלאית 
ומסחר.  תעשייה 
חשודים  הבעלים 
של  בעבירות  גם 
בלתי�חוקית  בנייה 
לאחזקת  חשד  ויש 

החשו רכב  �חלקי 
ולע כגנובים  �דים 

בירות מס.
רשויות החוק גילו 
כי לחלק מהעסקים 
ברשויות  תיק  אין 
ובאחת  כלל,  המס 
התגלה  הנחלות 
מושכר  המקום  כי 

�לחברה בענף המת
כות בעשרות אלפי 
לחודש(!),  שקלים 
אינה  ההכנסה  אבל 
לרשויות  מדווחת 
היו  חקלאיים  משקים  בשישה  בביקור  המס. 
והבנייה  התכנון  חוקי  של  נרחבות  הפרות 
בקרקע  נרחב  בהיקף  בלתי�חקלאי  ושימוש 
החבות  על  השלכות  מלבד  חקלאי.  שייעודה 
גם על  יש השלכות  במס, לעובדות שהתגלו 

היחסים עם רמ"י ועם ועדות התכנון.
לאור מבצעי האכיפה שהרשויות עורכות, 

�צפויים בעלי הנחלות לביקור פתע מצד פק
חים ואף לשילוב זרועות של גורמי האכיפה 
אתם  ועבירות  הפרות  ברשותם  יתגלו  ואם 

�עלולים להתמודד עם תביעות לתשלום סכו
מי כסף ניכרים, עם כתבי אישום ועם קנסות. 
זמן  לפני  שטבענו  הפתגם  את  זכרו  לפיכך, 
לצורך  הכנסות  הם  חורגים  "שימושים  רב: 

הוצאות".
בסופו של יום, "המסך ירד" וגם טענות של 
"אכיפה סלקטיבית" אינן עומדות במבחן בית 
המשפט. אז אל תאמרו "לי זה לא יקרה", אלא 
ויפה  מצבכם.  את  ובחנו  הכפפה  את  הרימו 

שעה אחת קודם.
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות 

שיתופיות

איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח
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בשילוב זרועות
המשטרה, הפרקליטות, רשות המסים ורמ"י משתפים פעולה 
ומגלים בעלי נחלות שחשודים בשימוש חורג בקרקע, בבנייה 

בלתי־חוקית ובעבירות מס. גם הרשות המקומית שולחת פקחים

בעלי נחלה, בני יותר 
מ�70, הסבו מחסן 

ששטחו 700 מ"ר ל�12 
יחידות דיור. השניים 

התפרנסו מהשכרת 
היחידות במשך כ�15 

שנה. בכתב אישום 
שהגישה נגדם לאחרונה 

הוועדה המקומית הם 
נדרשו להרוס את היחידות 

ולשלם קנסות, וגם רמ"י 
תבעה אותם בדין בדרישה 
להרוס את הבנייה הבלתי�

חוקית ולתשלום דמי 
שימוש בסך מיליון ו�800 

אלף ש"ח
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

הגבוה  המשפט  בית 
עתירה  במסגרת  לצדק, 
מטה  אזורית  מועצה  של 
יהודה שאליה הצטרפה גם 
(בג"ץ  המושבים  תנועת 
פורום המועצות האזוריות, 
למדינה  הורה   ,(5402/13
ההשכרות  בעניין  תקין  מנהלי  הליך  לערוך 
זה  בהליך  במושבים.  לא�חקלאית  לתעסוקה 
צוות  ישראל  מקרקעי  רשות  הנהלת  הקימה 
בחינה והזמינה אליו את העותרים להביע את 

�עמדתם בנושא השכרת מבני התעסוקה הח
לופית במושבים.

טענות  אבל  חדש,  הבחינה  הליך  אומנם 
חדשות,  אינן  זה  בעניין  המושבים  תנועת 
כפי  המינהל  טענות  עם  אחד  בקנה  עלו  והן 
סבורה,  המושבים  תנועת  היום.  עד  שהובאו 
כי יש לאפשר בנחלות השכרה לתעסוקה לא�

ובתנאים שקבעה החלטה  חקלאית במגבלות 
יש  להשכרה  אפשרויות  מתן  בזכות   .1101

להביא בחשבון את השיקולים הבאים:
�למעשה, אין הבדל בין שימוש עצמי לתע

סוקה לבין שימוש על�ידי צד שלישי. בין כך 
ובין כך, תעסוקה לא�חקלאית מוקמת בנחלה, 
בו  הטמון  הפגיעה  שפוטנציאל  נתון,  בהיקף 
לשטחים פתוחים והאפשרות שיקדם תופעות 

של פרבור הן, על פניהן, דומות.
המדינה בעצמה הבהירה בתשובתה לבג"ץ: 
1101 לא היא שהתירה בהיבט הק�  "החלטה

הלא�חקלאית  התעסוקה  שימושי  את  נייני 
�בחלקה א' של הנחלה. מבחינה תכנונית, שי

התכניות  על�פי  כיום  מותרים  כאלה  מושים 
החלטות  על�פי  קניינית,  ומבחינה  התקפות 

כלו ישראל".  מקרקעי  מועצת  של  �קודמות 
מר, עצם השימוש לתעסוקה לא�חקלאית כבר 
שימוש  בין  הבדל  בפועל  ואין  ומותר  קיים 

החוכר לבין שימוש צד שלישי.
שיעור דמי החכירה הוא 91% ממלוא ערך 
הקרקע, ללא הנחות אזור. באמצעות קביעת 
הכדאיות  הוקטנה  מלא  בשיעור  חכירה  דמי 
הכלכלית של תעסוקה לא�חקלאית (להבדיל 
היוון  דמי  שקבעה  המקורית,   979 מהחלטה 
והיטל  הקרקע),  מערך  בלבד   41% בשיעור 
ההשבחה יחול על החוכר, אם יוטל. למעשה, 
זו השוואת מחירים בשימושים לתעסוקה בין 

היישובים העירוניים למושבים.
החוכר  על  מוטלות  המלא  התשלום  בצד 
הגבלות רבות, שעליו לעמוד בהן בטרם יוכל 

הס לא�חקלאית:  לתעסוקה  מבנים  �להשכיר 
דרת חובות עבר; קיום תנאים תכנוניים; אי 
אפשרות לתשלום דמי חכירה שנתיים; הקמת 
בדרך של  להיעשות  יכולה  אינה  אף  המבנה 
שימוש חורג שקיבל היתר, אלא רק במסגרת 
הקרקע  ייעוד  את  המשנה  מאושרת  תכנית 

לתעסוקה לא�חקלאית.
בחינת המציאות כהווייתה מעידה על צורך 

�אובייקטיבי שאינו זוכה למענה בתנאים הנו
השחיקה  היבטים:  שני  יש  זה  לעניין  כחיים. 

�באופייה החקלאי של ההתיישבות, כפי שצוי

נה לעיל; לעתים קרובות, בשל מצבם של חלק 
מהחוכרים השכרת מבנים היא הדרך היחידה 

לא�חקל תעסוקה  להקים  זכותם  את  �לממש 
אית בנחלה. גם בתי המשפט הכירו באינטרס 
לפרנסתו  לדאוג  בנחלה  הזכויות  בעל  של 
שיש  רלוונטי  כשיקול  הסוציאלי  ולביטחונו 

להתחשב בו.

מבנים לפל"חליד הבית
�תעסוקה לא�חקלאית והשכרת מבנים למ

ייעשו בחלקת המגורים, סמוך לבתי  זו  טרה 
החוכר. משום ששטח חלקת המגורים הוא שני 
דונמים וחצי ובה ממוקמים כל הבתים בנחלה, 

שלי לצד  אלו  מבנים  שהשכרת  סביר  �הרי 
חיים  לקיים  החוכר  של  ליכולתו  תפריע  שי 

בא שיפגע  שיקול  ותהיה  בנחלתו  �פרטיים 
טרקטיביות של ההשכרה בעיני החוכר.

תמריץ להעדפת מגורים על פני תעסוקה 
הלא�חקלאית,  התעסוקה  היקף  את  יצמצם 
ומכאן שגם את ההשכרות. משום שהמגורים 
בלבד,  המגורים  בחלקת  יהיו  התעסוקה  וגם 
והמגורים  שהתעסוקה  גבוה  סיכוי  שיש  הרי 

�יבואו זה על חשבון זה - החוכרים יעדיפו שי
מוש למגורים על�פני שימוש לתעסוקה בשל 
דמי ההיוון המופחתים למגורים לעומת אלה 

של תעסוקה.
צומ הלא�חקלאית  התעסוקה  �היקף 

הוגבל  לא�חקלאית  לתעסוקה  השטח  צם. 
חדש,  קיים/מבנה  (מבנה  מ"ר  ל�300/500 
שקדמו  מועצה  להחלטות  בניגוד  בהתאמה), 
להחלטה 1101 (החלטה 755). גודל זה כולל 

גם את מבני הקיט.
בשל  פרבור  בדבר  לטענה  יסוד  כל  אין 
דניאל  פרופ'  על�ידי  שהובהר  כפי  השכרה, 
במסגרת  שהוגשה  הדעת  בחוות  צ'מנסקי 

וה המיקום  מאפייני  "מרבית  הפורום:  �בג"צ 
לא  בענף  החברות  על�ידי  הנדרשים  מקום 
בקיבוצים  או  במושבים  מענה  לקבל  יכולים 

בכלל, ובפריפריה בפרט" .
השוואה לחוכר העירוני - במגזר העירוני, 

בנו מוגבל  אינו  לתעסוקה  קרקע  של  �חוכר 
גע להשכרה! לכן, יש להקנות זכויות דומות 
שהוא  העובדה  נוכח  החקלאי  במגזר  לחוכר 

רוכש את הזכויות בקרקע במחיר מלא.
�שמירה על שטחים פתוחים - הבנייה הצ

ובין  עצמי  לשימוש  אם  בין  לתעסוקה,  פויה 
בלבד  הנחלה  בתחומי  תיעשה  השכרה,  אם 
(בשטח ה"צהוב" שנקבע לשני דונמים וחצי) 

ולא "תפלוש" לשטחים הפתוחים.
�הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו

דות שיתופיות בתנועת המושבים. 
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע 
כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ 
או חוות דעת משפטית. המחבר או 
באחריות  נושאים  אינם  המערכת 

נדר ואלה  הקוראים,  כלפי  �כלשהי 
כל  לפני  מקצועית  עצה  לקבל  שים 

�פעולה המסתמכת על הדברים הא
מורים.

הכף מוטה
עמדת תנועת המושבים בבג"ץ פורום המועצות האזוריות: יש 

לאפשר בנחלות השכרה לתעסוקה לא־חקלאית במגבלות 
ובתנאים שקבעה החלטה 1101. השיקולים בעד
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כתבה וצילמה: מירי דג

�בין שלל הטרנדים הברי
עדנה  שיודעים  אותיים 

אזוט אחד  ישנו  �בארצנו 
הליקוט  אומנות  הליקוט.  מעט,  רי 
בר,  בשטחי  הגדל  מזון  איסוף  היא 
יד אנושית שתרמה לצמיחתו.  ללא 
ועד  שנים  מיליוני  כשבעה  במשך 
האדם  בני  כל  שנה  כ�10,000  לפני 
חיו בשבטים של ציידים�לקטים, כך 
שליקוט וציד היו צורות השגת המזון 

הנפוצות במשך רוב חיי האנושות.
נח  יובל  ישראלי  ההיסטוריון 

�הררי, בספרו "קיצור תולדות האנו
�שות", מחלק את ההתפתחות האנו

עיקריות:  מהפכות  שלוש  לפי  שית 
החק המהפכה  הלשונית,  �המהפכה 

המהפכה  המדעית.  והמהפכה  לאית 
כרבבת  לפני  רק  החלה  החקלאית 
האדם  בני  בייתו  ובמהלכה  שנים, 

מספר בעלי חיים וצמחים, התיישבו 
ביישובי קבע ואימצו את החקלאות 

כאורח חיים עיקרי.
�עד אז, אופי החברה היה של ציי

דים�לקטים, כלומר רוב מזונה הושג 
מדיג.  או  ומציד  בר  צמחי  מליקוט 
החברה החקלאית דחקה את רגליהם 
נותרו  וכיום  הציידים�לקטים,  של 
מעט מאוד חברות שחיות כך, אחדות 

�מהן נמצאות ביערות האמזונס באמ
ריקה הדרומית וביערות של פפואה 
גינאה החדשה (באנגלית "ניו גיני", 

מדינה באי צפוני לאוסטרליה).
להיס בחוג  חבר  פרופסור  �הררי, 
�טוריה באוניברסיטה העברית בירו

בנוגע  שאלה  בספרו  מציג  שלים, 
החק המהפכה  שהשיגה  �לתועלת 

הקשים של  מחייהם  הנובעת  לאית, 
�העוסקים בחקלאות, לעומת של הצ

יידים�לקטים. ע"פ חישובו, מי שצדו 
וליקטו את האוכל שלהם עבדו הרבה 

חקל שבחברות  בעוד  שעות  �פחות 
עובדים  עניות  ותעשייתיות  איות 
כיום כ�60�70 שעות בשבוע ושבוע 
נמשך  תעשייתיות  בחברות  עבודה 
ציי� כי  טוען,  הררי  שעות.   45 �כ

דים�לקטים עובדים כ�20�40 שעות 
בשבוע - צדים בערך פעם בשלושה 
ימים ומלקטים ארבע עד שש שעות 
ביום. הם גם עבדו הרבה פחות קשה 

ובריאותם הייתה טובה יותר.
שהיו  מסכים  הררי  פרופ'  מנגד, 

המוקד החיים  לדרך  חסרונות  �גם 
מת יותר מכיוון שתמותת התינוקות 
החיים  ואורח  יותר  גבוהה  הייתה 
יותר.  מסוכן  תמיד  נחשב  צייד  של 
שיש  מאמינים  רבים  היסטוריונים 
לחקור לעומק את חברות הציידים�

את  חיה  שהאנושות  מכיוון  לקטים 
רוב שנותיה בצורה כזאת.

וחלק  גופנו  מוחנו,  לדבריהם, 
הת החברה  מההתפתחות של  �גדול 

אבו שבהן  השנים  במיליוני  �עצבו 
למשל,  כך  כך.  חיו  הקדמונים  תינו 
לבחון  כיום  לנו  שקשה  טוענים  הם 
לחברות  הנוגעות  מוסריות  דילמות 
גדולות משום שהמוח שלנו התרגל 
וסכסוכים  מוסריות  דילמות  לבחון 
ולמעט  קטנות  לחברות  הנוגעים 
בהתאם.  כישורים  ופיתח  אנשים 

אבולוציו וסוציולוגים  �פסיכולוגים 
מהבעיות  גדול  סבורים שחלק  ניים 
המודרנית  התקופה  של  הנפשיות 
דפוסי  בין  התאמה  בחוסר  קשורות 
החיים כיום לבין אלו שחיו אבותינו 

במשך מיליוני שנים.

פשטות כזו
�אם נביט סביב נוכל גם כיום לר

ובעיקר  מלקטים,  בסביבתנו  אות 
ער בכפרים  רבות  נשים  �מלקטות. 

ביים נראות לעתים עומדות כפופות 
�בשדה או בשטחי הבר ומלקטות חו

בזה, עולש, חרדל ועוד. הן מוכרות 
ובזאת  בשווקים  הליקוט  תוצרי  את 
ולא  המשפחה,  לפרנסת  עוזרות 

מטב את  מעשירות  חשוב,  �פחות 
חוסכות  וכך  הטבע,  מן  בתזונה  חן 

וגם תורמות לברי �קניות מיותרות 
אות משפחתן.

בהן  קינאתי  תמיד  האמת,  למען 
מה  שלהן.  הרחב  הידע  עולם  על 
אני יודעת שיעזור לי לשרוד בטבע 
כיום? לא הרבה. אולי אני משכילה 
יותר,  אינטלקטואלית  מרובן,  יותר 
אבל הן יודעות באיזו עונה גדל כל 
כדאי  מה  לשדה,  לצאת  מתי  צמח, 
וכיצד אפשר לשלב את  להן ללקט 

מה שאספו במטבח.
הל שאומנות  בהן  מקנאה  �אני 

עושות  והן  מהן  נשתכחה  לא  יקוט 
בה שימוש בחיי היום�יום שלהן. כמי 
הטכנולוגיה,  שבה  בתקופה  שחיה 
הנוחות והמירוץ אחר העושר הם נר 

בחזרה 
לטבע

מזון הגדל בשטחי בר, ללא יד שתרמה לצמיחתו, הזין את האנושות במשך רוב חייה, אולם רובנו שכחנו 
איך הוא נראה. בתקופה טכנולוגית, שבה הנוחות והמירוץ אחר העושר הם נר לרגלי החברה, יש בי כמיהה 

לפשוט יותר, לצנוע יותר. יש מי שיוצאים אל הטבע, לחוש ולו במשהו את אורח חייהם של אבותינו 
הקדמונים. הצטרפתי אליהן וכך הגעתי אל מורדי ואביבית ברקוביץ', מדריכי ליקוט

לפני שמתחילים, אביבית ברקוביץ' מסבירה על הטיול. "אני עובדת במקצוע העתיק בעולם"
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לרגלי החברה, יש בי כמיהה לפשוט 
יותר, לצנוע יותר. "פשטות מרצון" 
קור�  (Voluntary Simplicity)

אים לדרך חיים כזאת, והכוונה היא 
וקבו יחידים  של  המודעת  �לבחירה 

אחר  שלהם  הרדיפה  בצמצום  צות 
עושר כספי וצריכה מיותרת.

לחיות  יכולים  שאנחנו  המחשבה 
אולי  היא  ומציד  מליקוט  רק  כיום 

עדיין  רציתי  אבל  לא�רציונלית, 
ולו במשהו, את אורח חייהם  לחוש, 

הגע כך  הקדמונים.  אבותיי  �של 
ברקוביץ',  ואביבית  מורדי  אל  תי 
שמארגנים טיולים כאלה תחת השם 

"מלקטים עם הברקוביצ'ים".
�מורדי ואביבית הם חיפאים לשע

עם  בעתלית  כיום  שמתגוררים  בר 
אורי   ,(8.5) גילי   - ילדיהם  שלושת 

הגיעו  ושניהם   -  (3) ודניאל   (6)
שנים  ארוך  שיטוט  לאחר  לליקוט 
סיימה  אביבית  ההיי�טק.  בעולמות 
מידע  במערכות  ושני  ראשון  תואר 
בהצטיינות בטכניון, ולאחר 14 שנה 
בתפקידי מחקר בכירים בחברות הכי 
גדולות בהיי�טק (אינטל, איי�בי�אם 

ועוד) היא הייתה כמהה לשינוי.
אחר.  משהו  רוצה  שאני  "הבנתי 

ההיי� שאנשי  המטורף  המירוץ 
התאים  פחות  כבר  לו  נדרשים  טק 
הגלומות  והאפשרויות  הטבע  לי. 
אל  התחברתי  אותי,  משך  תמיד  בו 
צמחים,  בליקוט  (מתמחה  רף  שימי 
בשם  מכללה  פתחנו  ויחד  מ"ד) 
הוא  שלה  הפיזי  שהמיקום  'אלון', 
המקום  שזהו  תפיסה  מתוך  בטבע, 

מחפ אנחנו  כשחם  ללימוד.  �הנכון 

שים צל, וכשקר אנו מוצאים מחסה 
מהגשם".

מה לומדים במכללה?
ליקוט  קורסי  לומדים  "במכללה 

הל דרך  טבע.  למדריכי  �וקורסים 
וכמו  עצמו,  בתלמיד  מרוכזת  מידה 
הבוגרים  בטבע.  ממוקמת  שציינתי, 
כמדריכי  להשתלב  יכולים  שלנו 

שומר בר – כולנו מכירים אותו 
כמרכיב עיקרי ב"ליקריץ", הסוכרייה 

בעלת הטעם האניסי. הוא גדל 
בהרים ובעמקים ברחבי הארץ, 

בגליל וכן בסביבת ירושלים. אפשר 
לזהותו בזכות גבעוליו, שנראים 

מעט כמו עלי שמיר ודמויי נוצות 
ירקרקות. הטעם אניסי, עז וחריף. 
במטבח הערבי נוהגים לאדות את 

עלי השומר בשמן זית עם בצל, 
ואפשר לשדך אותו לחביתת ירק או 

למרק עשיר.

בקיית משי – קטנייה בתת 
משפחה פרפרניים. כשהתרמילים 
שלה ירוקים אפשר לפתוח אותם 
־וליהנות מהאפונים הירוקים והרע
ננים. אפשר להוסיף את הפרחים 

הלבנים שלה לסלט.

סרפד - ברזל מן הטבע. כמובן, 
־צמח שמחייב זהירות. מורדי מצט

ייד בכפפות ובמזמרה וגוזם רק את 

הכדורים הירוקים והקוצניים שיש 
לסרפד. כשמבשלים את הכדורים 
האלה הם אינם דוקרים או צורבים 
ומהווים מקור נהדר לברזל. העלים 

הצעירים של הסרפד, השורשים 
והזרעים משמשים כולם למרפא. 

הם מכילים כמויות גדולות של 
מינרלים וויטמינים כולל אשלגן, 

.C סיליקה וויטמין

גזר קפח – רק השורש מתאים 
למאכל וחשוב ללקטו כשהצמח 

צעיר, אחרת הוא מריר ביותר.

חרצית צעירה - מורדי אומר 
לנו שאם נתקענו פעם בטבע עם 
תפוח, אננס ומיונז ובא לנו להכין 

סלט וולדרוף, כדאי להשתמש 
בגבעולי החרצית הצעירה כסלרי. 

פשוט מקלפים גבעול צעיר של 
החרצית ומוסיפים לצלחת.

גרגר (גרגיר) נחלים – זקוק 

לסביבה מימית ולכן נמצא בשפע 
על גדות נחל תנינים. הגרגר רגיש 
מאוד לתלישה ולכן יש לגזום את 

העלים בלי למשוך. הגרגר שליקטנו 
היה חלק חשוב בסלט של ארוחת 
הצהריים. הגרגר מזין מאוד ומכיל 
 Cו־ A ,B3 סוכר, חלבונים, ויטמין
ומינרלים כגון אשלגן, סידן, זרחן, 
נתרן וברזל. בנוסף, מכיל שמנים 

אתריים; העלים, הפרחים והזרעים 
אכילים, טעמם חריף ורענן ודומה 

לחרדל. אפשר להוסיף את הזרעים 
לסלט או לטחון אותם ולהוסיף 

מים, הרוטב שייווצר דומה בטעמו 
לחרדל. העלים הטריים משמשים 

כמרכיב בסלט, בדומה לרוקט, 
כמרכיב במרק או כעיטור בכריכים. 

אפשר לאכול את העלים לאחר 
אידוי או להשתמש בהם למילוי 

מאפי בצק.

חרדל – גם צמח החרדל 
מתאים לליקוט בכל שלבי 

הגדילה שלו. כשהוא צעיר, עליו 
מתאימים מאוד לסלטים ולבישול, 

וכשתרמיליו מתייבשים (השלב 
שבו אנו פגשנו אותו) קוטפים את 

התרמילים, ממוללים אותם בין 
הידיים והנה, זרעי חרדל. בדיוק 

כמו אלו שקונים בחנות, רק יותר 
טבעיים ובחינם. מומלץ לטגן מעט 

את זרעי החרדל לפני שמוסיפים 
אותם למאכלים כדי לפתוח אותם 

מעט ולהכניס עוד ארומה לאוכל.

גדילן מצוי – אנחנו מכירים 
אותו בתור הקוץ הגבוה עם 

התפרחת הסגולה. כשהוא ירוק, 
העלים שלו מתאימים מאוד 

לבישול או לסלט. בשלב מאוחר 
יותר, כשהוא פורח בסגול, אפשר 

לקלפו ולבשלו כמו ארטישוק, 
וכשהוא מצהיב והתפרחת 

הסגולה מלבינה אפשר ללקט 
בקלות את זרעיו הבוהקים מתוך 
תפרחתו ולהכין "פופ גדילן" (על 

משקל פופקורן).
זרעי גדילן, שנחשבים למעולים 

בניקוי כבד, הם הבסיס לתרופות 
נגד צהבת. גדילן מצוי שימש 

בהרבליזם (רפואה בעזרת 
צמחים) עוד בתקופת יוון 

העתיקה ומלבד תרומתו לבריאות 
הכבד מיוחסות לו סגולות נוספות 

כגון חומר נגדי להכשת נחש ארסי 
או לדיכאון.

צנובר - זרעו האכיל של עץ 
האורן. יש כ־20 מיני אורנים 

שזרעיהם גדולים דיים להצדיק 
איסוף למזון. מוסיפים צנוברים 

למאכלי בשר ודגים ולמנות 
צמחוניות. רוטב הפסטו האיטלקי 

מבוסס על צנוברים טחונים. 
צנוברים הם גם תוספת לקינוחים 

דוגמת בקלאווה. דרך אגב, 
"צנובר" באיטלקית הוא "פינוקיו", 

ומכאן נלקח השם לבובת העץ 
המפורסמת.

כך מלקטים זרעי גדילן מצוי. כשהוא ירוק, העלים שלו מתאימים מאוד לבישול או 
לסלט

מורדי מסביר: כך מלקטים את גרגר הנחליםתרמילים של זרעי חרדל. בדיוק כמו בחנות, רק בחינם

מורדי מבקע איצטרובלים. צנוברים למאכלי בשר ודגים ולמנות צמחוניותתרמילים של בקיית המשי. הפרחים הלבנים מתאימים לסלט

אז מה 
ליקטנו?
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בחינוך  תפקידים  ובמגוון  ליקוט 
חווי הוא  הלימוד  �הלא�פורמלי. 

ומתוך  ומשחק  כיף  דרך  ונעשה  תי 
הנחה ששני אלו מפתחים את יכולת 
את  מסיימים  השנה  שלנו.  הלמידה 
המכללה 15 מדריכי ליקוט, ועוד 12 

מסיימים מסלול של מלקטי�על".

יש ביקוש ללמידה של דברים כאלה?
לחי האנשים  של  צמא  יש  �"כן. 

שהניכור  חשים  אנשים  לטבע.  בור 
משו המודרני  שהעולם  �והבדידות 

פע בהם נעלמים דרך חיבור לטבע. 
השפע  את  מגלים  פתאום  אנשים 
שבפשטות, את הערך המוסף הטבעי 
שהקרבה לאדמה נותנת להם. כולנו 

�מחפשים ביטחון והקרבה לאדמה נו
תנת לנו אותו חינם אין כסף".

זנח  מורדי  גם  אביבית,  כמו 
ופסגות  ההיי�טק  מסדרונות  את 
ללמוד  התחיל  מורדי  הסטארט�אפ. 
אימון אישי ומצא בעולם האימון את 

�המענה שביקש, במטרה לעזור לאנ
שים סביבו למצות את המרב שבהם. 
בהמשך התמקצע גם באימון ילדים 
ונוער וכיום הוא עוסק רבות ביזמות 
חינוכית, מאמן ילדים ונוער ומאמן 
מנטורים ומנהלי חברות. בנוסף, הוא 
התאהב בעולם הליקוט אליו נחשפה 

�אביבית והצטרף אליה כמדריך טיו
לי ליקוט. "היה לי מאוד טוב בהיי�

טק", הוא אומר, "אבל הבנתי שזו לא 
לחיות את  רציתי  בה  הצורה  באמת 

חיי".

איך שני חיפאים עם קריירות מצליחות 
בהיי�טק נחשפים בכלל לעולם הזה?

בש הילדים  עם  טיילנו  �"תמיד 
"ההגעה  אביבית,  אומרת  בתות", 
ברגע  אבל  מקרית,  הייתה  לליקוט 

�שהכרתי את העולם הזה - התאהב
ושואפת  יסודית  אני  מטבעי,  תי. 
היה  זה  ולכן  דבר  בכל  למצוינות 
הכישורים  את  לרתום  עבורי  טבעי 

שלי לתחום החדש הזה".

הקניון של הטבע
טיולי  מארגנים  "הברקוביצ'ים" 
ליקוט עם דגשים משתנים. זה יכול 
(ליקוטניות),  קטניות  ליקוט  להיות 
רעיון  נבחן  ואף  בלוטים  ליקוט 
לפנויים�פנויות.  ליקוט  לטיולי 

ניסיון או  מהמלקטים לא נדרש כל 
�ידע קודמים, אבל בהחלט כדאי שי

היו מחוברים לעולם הטבע.
הליקוט הוא אומנם המטרה, אבל 
משתנה  באורך  בטיול  משולב  הוא 
הרגליים  דרך  גם  לטבע  ובחיבור 
ולא רק דרך השרירים החזקים אצל 
רובנו, שרירי הלסת. הקבוצה אליה 
הצטרפתי כללה משפחות עם ילדים 

קטנים, זוגות צעירים וגם כמה בני 
נוער, אבל כולם התאחדו בסקרנות 
הטבע  מתנות  את  לגלות  ובתשוקה 
אין  חינם  לנו  הניתנות  הנדיבות 

כסף.
היפות  השבתות  באחת  נפגשנו 
והאביביות בעמק אלונה המקסים על 
התנינים.  נחל  של  מפלגיו  אחד  יד 

בזכות  עדיין  ירוק  היה  כולו  העמק 
את  שהרוו  האחרונים  האביב  גשמי 

מגוו בצמחייה  רבוד  וכולו  �אדמתו 
נת. כר נפלא לטיול ליקוט.

לפני הטיול, אביבית מסדרת את 
�כולנו במעגל ועושה לנו קצת שח
שב למקרה  שרירים  והרפיית  �רור 

אנו עם איזה מתח שכדאי להותירו 
לנינוחות  מאחור על מנת להתמסר 

שביום הזה.
העתיק  במקצוע  עובדת  "אני 

יוד "אתם  אומרת,  היא  �בעולם", 
עים מהו?". מסביב נשמעים רחשים 
הילדים  נוכחות  ורק  וצחקוקים, 
"לא  הידרדרות השיחה.  מונעת את 

מב אביבית  חושבים"  שאתם  �מה 
הירה למי שאולי היה לו ספק, "כי 

בעצם, המקצוע העתיק בעולם הוא 
ליקוט".

על  מעט  לנו  מספרת  אביבית 
לנו.  הצפוי  היום  סדר  ועל  ליקוט 
ארוך  אחד  טיול,  מסלולי  שני  יש 

�יותר שכולל קצת יותר שיפועי טי
פוס, אותו היא תוביל, והאחר, מתון 
ומתאים ל"מיטיבי סתלבט" (כמוני), 

בהדרכתו של מורדי.

 ביס מהעלה,
טעימה מהשורש

�כמובן שהצטרפתי למורדי. ההלי
ועברה בח נינוחה מאוד  �כה הייתה 

לקה ליד גדות הנחל. סגנון ההדרכה 
לו  וחשוב  וזורם  קליל  מורדי  של 
וילד ולענות  לתת יחס לכל מבוגר 

�לכל שאלה שהטיילים�מלקטים שו
הצ אותו. ההסברים שלו על  �אלים 

מחים ועל עקרונות הליקוט ברורים 
הזיכרון  בעיות  עם  אני,  וגם  מאוד, 

המשתנות שלי, זוכרת את עיקרם.
אף  תולשים  לא  הם:  העקרונות 
צמח מהשורש, וזאת על מנת שיוכל 
להתחדש ולצמוח שוב בעונה הבאה. 
בנוסף, לא קוטפים יותר מ�30% ממנו 
לדעת  גם  חשוב  להחלישו.  לא  כדי 
שיש הרבה צמחים שאפשר להשתמש 
בכל עונה בחלק אחר שלהם – פעם 
גבעול,  חודשים  עלים, לאחר מספר 

בהמשך השנה בשורש או בזרעים.
שמורדי  לשמוע  מתפלאת  אני 
אינו טבעוני או צמחוני אדוק, אלא 
יותר, מה שנקרא, "חצימחוני". "אני 
אוכל מדי פעם בשר, כי אני מרגיש 
מנסה  אני  לכך.  זקוק  שלי  שהגוף 
לפעמים  אבל  אורגני,  אוכל  לקנות 
ה'רגילים'  מהמדפים  גם  קונה  אני 
חיים  כפילוסופיית  ובכלל,  בסופר. 

אני לא מאמין בקיצוניות".
צמחים  ליקטנו  הטיול  במהלך 
נחלים,  גרגר  שומר,  חרדל,  רבים: 
ועוד  בקיית משי, חרציות, סרפדים 
(ראו מסגרת נפרדת) ואז מגיע החלק 

�האהוב על כולנו, האוכל. בזמן שא
נחנו טיילנו וליקטנו להנאתנו, צוות 

הע המטבחון,  את  והקים  עמל  �עזר 
מיד סירים וסירי פויקה על מדורות 

הצה לארוחת  הבסיס  בהכנת  �וטרח 
מוספים  הליקוט שלנו  תוצרי  ריים. 
והתוצאה  והסלטים  התבשילים  אל 
וטעימה  מזינה  צהריים  ארוחת  היא 

שכולנו טרחנו עליה יחד.

בחזרה 
לטבע

ליד סירי הבישול. החלק האהוב על כולנו

מורדי ברקוביץ'. לא תולשים אף צמח מהשורש

מלקטים על גדות נחל תנינים. מה שאספנו נכנס לסירים



עץ כמשאבת מים. "שורש הבעיה הוא אבדן מי 
איור: אקסל אוולד הגשם" 

כמקום  על הארץ  "התרגלנו להסתכל  מחזור המים השלם. 
איור: אקסל אוולד שבו אין מספיק מים" 

יוני וייץ

היא   (Tamera) "תמרה" 
שמת בין�לאומית  �קהילה 

אקולוגי� בכפר  קיימת 
תושבי  פורטוגל.  בדרום  הוליסטי 

�הקהילה בחרו ליישם בה חזונות חב
�רתיים וסביבתיים, והפכו אותה למ

מרובת  גדולה  מחקר  למעבדת  עשה 
וחזונות. כאן תמצאו שי �משתתפים 

אנשי  של  מוזר,  לעתים  ייחודי,  לוב 
שמבקשים  דופן  יוצאי  ומחקר  רוח 

�להראות שחברה אנושית יכולה לח
�יות באופן שונה, הרמוני, יצירתי וא
בין מטרו יעיל לטווח הארוך.  �פילו 

תיהם של אנשי תמרה אפשר למצוא 
שאיפות סביבתיות רבות, ביניהן גם 
מציאת פתרון למשבר המים באזורים 

צחיחים.
הבולט שבין אנשי המים של תמרה 

גר סביבתי  פעיל  מולר,  ברנד  �הוא 
מני ותיק, שמתמחה בתכנון סביבתי 
המים.  למקורות  הנוף  בין  המקשר 

למש פתרונות  למצוא  שואף  �מולר 
בר המים העולמי (גישה מוגבלת למי 

במים לחקל ראויים, מחסור  �שתייה 
ובבתי  הביולוגי  במגוון  פגיעה  אות, 
ועוד)  בעייתיים  באזורים  הגידול 

הנו למצב  העיקרי  שהגורם  �וטוען, 
הגש מי  רוב  על  הוויתור  הוא  �כחי 

בשטחים  יורד  הגשם  "כאשר  מים. 
על� שמנוצלים  כאלה  או  מיושבים 
�ידי האדם לתעשייה, לחקלאות, לכ

בישים וכו'", אומר מולר, "הוא נשטף 
ובשיטפונות  לנחלים  עילי  בנגר 

ומשם עובר לים.
מצליח  מהמים  נמוך  אחוז  "רק 
ולחלחל  לחדור  במערכת,  להישאר 
לקרקע ולמאגר מי התהום שזמינים 
השיטפונות  בנוסף,  ולאדם.  לצומח 

לסחי גורמים  חזקים  גשם  �באירועי 
פת קרקע, תהליך שבו שכבת הקרקע 
העליונה, שחשובה לצמחייה הטבעית 
וגם לחקלאות, נעקרת ממקומה וחלק 

גדול ממנה אובד".
בשנה האחרונה מולר ביקר מספר 
עבודתו  על  והרצה  בישראל  פעמים 
הוא  למשל,  אפריל,  בחודש  בתמרה. 
ב"מוסללה",  שנערכה  סדנה  הנחה 
בירושלים,  קהילתי�סביבתי  ארגון 
מולר  שיטתו.  עיקרי  את  הציג  שבה 
תהליך  בטבע  המים  במחזור  רואה 
גישתו,  לפי  הסביבה.  לקיום  חיוני 

מהווים  לאדמה  שמחלחלים  המים 
מאגר מים זמין לטווח הארוך לצומח, 
 - הפוכה"  כ"השקיה  שנראה  באופן 

השור לשכבת  עד  הקרקע  �הרוויית 
שים, שמהווה מעין משאבה ביולוגית 
להשקיה, ניצול מיטבי של מינרלים 
האורגני  בחומר  שמקורם  מהקרקע 
(ללא דישון). הצומח משפר את תנאי 
בקרקע,  המים  ואחיזת  ברקע  הלחות 

�מצל ומקרר ומעשיר את שכבת הקר

�קע. כמו כן, מים אלה נובעים במע
יינות באזור ומהווים מקור לשתייה.

שהפעילות  כמה  שעד  לציין  יש 
ומבטי מסקרנת  תמרה  אנשי  �של 

חה, עד כה היא לא גובתה במחקרים 
מקורות  על�ידי  רשמיים  ובממצאים 

מדעיים מוסמכים.

תעלות וסכרים
ביותר  הטובה  הדרך  מולר,  על�פי 
לנצל את מי הגשם היא הבנה טובה 
נערך  למשל,  בתמרה,  האזור.  של 
את  לשנות  שביקש  ניסויי  פרויקט 
מספר,  מולר  המים.  מקורות  תפיסת 
בהובלה  במים  להשתמש  שבמקום 
בקהילת  בחרו  חיצוניים,  ממקורות 
הגשם  מי  את  ולשמר  לנסות  תמרה 

היורדים באזורם בלבד.
הם  פשוטות  הנדסיות  בפעולות 

לק במקביל  רדודות  תעלות  �יצרו 
ווי הגובה. תעלות אלו מגבילות את 
השטפונות  את  במדרונות,  הזרימה 
מולר  בנוסף,  הקרקע.  סחיפת  ואת 
התעלות  במורד  סכרים  בנו  וחבריו 

עדו ע"פ  מקומיים.  מאגרים  �ויצרו 
קהי האחרונות  השנים  בשמונה  �תו, 

מי  לת תמרה הצליחה להתקיים על 
חקל לגידולים  לנצלם  ואף  �הגשם 

איים שונים ללא השקיה עילית, אלא 
על בסיס מאגר שכבת המים בקרקע 
בלבד. השיטה החדשה שאותה מולר 

חלו באתרים  כיום  מיושמת  �מפיץ 
אוס בעולם:  שונים  במקומות  �ציים 

טרליה, סלובקיה ורג'סטאן (הודו).

בקרוב נראה את השיטה של תמרה, 
�שממוקם באזור דומה מבחינה אקלי

מית לחבל הים�תיכוני, גם בישראל: 
התח שבגליל  הרדוף  קיבוץ  �תושבי 

תון מצאו שלגישה של מולר לניצול 
�מי הגשם יש פוטנציאל ליישום ביי

שובם ופתחו בשיתוף פעולה עמו.
שפו הרדוף  תושב  אוולד,  �אקסל 

הוא  ונוף,  סביבה  בנושאי  רבות  על 
בימים  שמתחיל  הפרויקט  ממובילי 
הארץ  על  להסתכל  "התרגלנו  אלה. 
ולכן  מים  מספיק  אין  שבו  כמקום 
צריך להתפיל מי ים, למשל", אומר 
אקסל. "אולם שורש הבעיה הוא אבדן 
של  הטווח  ארוך  והתכנון  הגשם  מי 

מדיניות המים בכל אזור".

 לנצל את הגג
של הרפת

אלון מאור, מרכז סקר קרקע באגף 
במשרד  והניקוז  הקרקע  לשימור 
הארצית  שברמה  מציין  החקלאות, 
כמות מי הגשם האובדת בשיטפונות 
בודדים  אחוזים  אלא  גדולה,  אינה 

את  מוצאים  הגשם  מי  "רוב  בלבד. 
דרכם בחזרה לאטמוספירה, בעקבות 
תהליכי אידוי ודיות והשאר מגיעים, 

דבר, למאגרים תת�קרק �בסופו של 
עיים", הוא אומר.

"עם זאת, יש מקומות שבהם ניתן 
בשי מים  של  מקומי  אבדן  �לראות 

כאשר  זאת  קרקע,  וסחיפת  טפונות 
בא (במיוחד  חזקות  הגשם  �עוצמות 

גנים צחיחים), במועדים בהם הקרקע 

ללא כיסוי צמחי מפותח או כשגשם 
וב חקלאיים  מבנים  גגות  על  �יורד 

שטח הפתוח מסביבם". לדברי מאור, 
של  לכיוון  התכנון  גישת  של  שינוי 
מניעת איבוד מי הגשם באזורים אלו 

היא בהחלט משהו שיש לברך עליו.
לדברי אקסל, תכנון מושכל בעת 

�פיתוח אזורים חדשים, שלוקח בחש
יאפשר  הגשם,  מי  אגירת  את  בון 
ובסידורי  המים  במשק  מהותי  שינוי 
בתכנון  הוא  העיקרי  הקושי  הניקוז. 
בנויים  עירוניים,  באזורים  מחודש 
שינוי  מאפשרים  שאינם  ומפותחים, 
פתוחים  בשטחים  זאת,  עם  מהותי. 

רבים השינוי עוד אפשרי.
מת הרדוף  של  הפיילוט  �תכנית 

שטח   - ביישוב  הרפת  באזור  מקדת 
גדול, שכולל את גגות הרפת שמהם 
נשטפים בדרך כלל מי הגשם לנחל 
ליצור  מתכננים  "אנחנו  הקרוב. 
את  ולשפר  וסכרים  תעלות  מערכת 

�חדירת מי הגשם לקרקע באופן שי
אומר  באזור",  השטח  לתוואי  תאים 

אקסל.

קהיל בעבודה  מתבצע  �הפרויקט 
מק אנשי  של  מעגל  בשיתוף  �תית, 

צוע והרשות המקומית. עם הזמן, כך 
מקווה אקסל, שינוי הגישה ימצא את 

ות בארץ  נוספים  למקומות  �דרכו 
תתפוס  החדשה  המים  מחזור  פיסת 

תאוצה.
מזה  מטופל  בישראל  המים  נושא 
שנים באמצעות "תכנון רגיש למים", 
שטחי  מחושבים  בנייה  תכנית  ובכל 

להר צריך  והיזם  והבטון,  �האספלט 
להח אזורים  שמוצאת  תכנית  �אות 

אולם  לקרקע.  הנשטפים  המים  דרת 
כאמור, בשטחים רבים אפשר לראות 
שתכנון העבר לא השכיל לקדם את 
בשטחים  הגשם.  מי  החדרת  שיפור 
מולר,  של  חסידיו  טוענים  כאלה, 
אפשר למקסם את השימוש בהם תוך 
ומחזור  הנוף  מבנה  של  נכונה  הבנה 
פעולות  באמצעות  בנוסף,  המים. 
יתאפשר  יחסית,  פשוטות  הנדסיות 
מי  החדרת  תהליכי  את  לשפר  גם 
הגשם ואת הקטנת השיטפונות והנגר 

העילי.
העול המים  להניח שמשבר  �קשה 

של  שיטתו  בזכות  בקרוב  ייפתר  מי 
מחזור  ראיית   - גישתו  אולם  מולר, 
בתכנון  מפתח  כמרכיב  בטבע  המים 
סביבתי - בהחלט ייחודית ומעניינת. 
הראשוניות  התוצאות  שיגיעו  אחרי 
להכריע  המדע  אנשי  יוכלו  מהרדוף 

�בשאלה: האם אכן שינוי הגישה המו
צע ישפיע על מאגר מי התהום, על 

נוף הצומח ועל הסביבה?
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המים על־פי 
תמרה

 גשם ירד
בדרום פורטוגל

תושבי "תמרה", כפר אקולוגי־ניסויי בדרום 
פורטוגל, טוענים שהם יודעים לנצל בצורה 

הטובה והיעילה ביותר את מי הגשמים באזורם. 
האם השיטה שלהם באמת יעילה והאם היא 

צילום: Simon du Vinage.flickrיכולה לעבוד גם בישראל? אגם בתמרה. בין מטרות הכפר: מציאת פתרון למשבר המים באזורים צחיחים 

המים שמחלחלים לאדמה 
מהווים מאגר מים זמין לטווח 
הארוך לצומח, באופן שנראה 
כ"השקיה הפוכה" - הרוויית 

הקרקע עד לשכבת השורשים, 
שמהווה מעין משאבה ביולוגית 

להשקיה, ניצול מיטבי של 
מינרלים מהקרקע שמקורם 

בחומר האורגני (ללא דישון). הצומח משפר את תנאי הלחות 
ברקע ואחיזת המים בקרקע, מצל ומקרר ומעשיר את שכבת 

הקרקע
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אם החיטה
מירי דג

של  בתחלואיו  העיסוק 
אבי כמעט השכיחה ממני 

שמתר הנהדר  הקיץ  �את 
חש כעת במעין עולם מקביל לשלי. 
מקפידים  היחסית  שכחתי  את  אבל 
נהנים  והם  להפר  מסוימים  יצורים 

�לעשות זאת בעיקר בלילה. כן, חב
�רים, היתושים פה! כבת אדם שאומ

שנשגבים  דברים  על  "קטונתי"  רת 
"קטונתי"  גם  אומרת  אני  מבינתה, 
ביחס לשאלה למה אלוקים ברא את 
זאת,  בכל  אבל  שברא.  כפי  העולם 
יתושים,  למה  להתאפק:  לי  קשה 

אלוקים? ולמה ג'וקים? למה?
שווייה שווייה (עונה לי אלוקים)... 
נתחיל ביתושים. את יודעת מה החיה 
היתוש.  נכון,  בעולם?  קטלנית  הכי 

�עכשיו תראי אתכם בני האדם, יצו
שיכולים  שחושבים  גאוותניים  רים 

שיכו שחושבים  העולם,  את  �לנהל 
כך  כי  אדמה  אמא  את  להרוס  לים 
ירוויחו יותר לטווח הקרוב, שמוחכם 
ממציא המצאות חכמות שחלקן עוזר 
לכם להאריך ימים, תראי אתכם מול 

היצור הקטן והמעצבן הזה.
אז מאין גאוותכם ועל מה? היתוש 
המעצבן הזה בא להזכיר לכם שאתם 
אורגני  חומר  נוסף של  גרגר  כלום, 
הבנתי,  הבנת?  הזה.  הגדול  בקיום 
בלילות  אבל  אפילו,  מסכימה  אני 
לי  מזמזמים  הם  שבהם  המעצבנים 
לדמי  געגועים  שיר  אוזני  יד  על 
המתוק, בא לי לרצוח אותם ולגייס 
האנושית  התבונה  נפלאות  כל  את 
מהעולם  סופית  להכחידם  מנת  על 

או לפחות מהבית שלי.

יתושים
כשהילדים שלי היו קטנים הם היו 
יתושים.  לעקיצות  מאוד  אלרגיים 
בבוקר  מתעוררים  היו  הם  פעם  לא 
והייתי חושבת שדמבו בא להתארח, 
ענק.  לממדי  גדלה  האוזן שלהם  כי 
לבית  שלי  הבת  עם  הגעתי  פעם 

וה בעפעף  שנעקצה  בגלל  �חולים 
עין שלה נעלמה לחלוטין בנפיחות. 

�בלית ברירה, מילאתי להם את הח
דרים בכל תכשיר שהבטיח להרחיק 
יתושים. "סנו די" למריחה, "סנומט" 
לחשמל, מבער עם שמנים טבעיים, 
גרניום על אדן החלון ועוד. אבל עם 

�השנים הבנתי שכל התכשירים הכי
מיים אולי עוזרים כנגד יתושים, אבל 
פוגעים להם בבריאות ולכן הפסקתי 
להשתמש בהם כמעט כליל. אז מה 
בכל זאת הטריקים הטבעיים שכדאי 

לגייס למלחמת החורמה ביתושים?
טיפות  כחמש  למבער  מוסיפים 
שמן  או  מוסקיטוס"  "לוס  של  שמן 

לתי לימון.  או  לבנדר  �ציטרונלה, 
נוקות יש לשים פחות שמן, כי הוא 
ציטרונלה  (ושמן  מאוד  מרוכזים 
פחות מומלץ עבורם). אם לא אכפת 

המצעים  על  כתמים  מכמה  לכם 
הכ על  טיפות  מספר  לשים  �אפשר 

רית ועל הסדין. Xתוש (של "מורז") 
קיבלתי  אבל  אישית,  ניסיתי  לא   -
לחלוטין.  טבעי  הוא  המלצות.  עליו 
(של   "TO GO תוש   - "די  כנ"ל, 

"תמר שיווק").
בחדר  שום  לתלות  רציתם  תמיד 
הרע אבל לא  עין  כנגד  ילדכם  של 
של  המוני  מצקצוק  נעים  לכם  היה 
סביבתכם? כעת תוכלו לעשות זאת 

עו ההגינות שאתם  במלוא  �ולטעון 
דוחה  ששום  מוכח  כי  רק  זאת  שים 

יתושים.
הוכח שמ  – �מכשירים חשמליים 

יתושים  וקטלני  מאוד,  יעיל  אוורר 
למיניהם שמאירים באור כחול.

שמלאות  המערות  את  מכירים 
אבל  נכון?  מפחיד,  עכביש?  בקורי 

העכ כי  יתושים,  שם  שאין  �בטוח 
בישים מחסלים אותם בכיף. אז אם 
שלא  הבלבוסטים  מסוג  לא  אתם 

בית בפינות  עכביש  קורי  �סובלים 
שאתם  לאורחים  לומר  תוכלו  כם, 
דווקא סופר נקיים ומקפידים על כל 

העונ ושהדקורציה  בספונג'ה  �פינה 
תית של קורי העכביש היא הקרבה 

�שאתם עושים למען קרובי משפחת
כם הרגישים ליתושים.

�יש עוד שפע עצות למלחמה טב
רק  תסמכו  אל  אז  ביתושים,  עית 
(אם  אחרות  גם  בדקו  עצותיי,  על 
גיליתם שיטה יעילה - שתפו אותי 

בבקשה).

ג'וקים
הסולו  ימי  על  ששמחתי  זוכרים 
משהו  יש  מכבר?  לא  אך  שביליתי 
הכי  הפחד  לכם.  לספר  ששכחתי 
גדול שלי היה שאראה פתאום ג'וק 

�כשאהיה לבד בבית. מה הטעם לק
גודזילה  ולצווח כמו  פוץ על הספה 

�בת�עשרה אם אין לי קהל אוהד שי
את  למעוך  כדי  הקרובה  לנעל  רוץ 

הפולש?
ג'וקים  שונאאאת  אני  מודה,  אני 

�ופה באמת�באמת אני מסרבת להש
לים עם הסברי הבורא - שלכל יצור 
סליחה,  בעולם.  ומקום  תפקיד  יש 
בעולם  ג'וק  שום  רוצה  לא  פה!  עד 

המבחי היצורים  דווקא  אבל  �הזה. 
הישרדו כושר  מגלים  האלה  �לים 

למשל,  מממותות,  יותר  משובח  תי 
ענק  חיות  ושאר  מדינוזאורים  וגם 

מרשימות שנכחדו מהעולם.
ואם נא �כן, הג'וק תמיד היה פה 

פה  הוא  אז  הביולוגים  לטענות  מין 
�כדי להישאר! הבהרה: אני לא פוח

מסתדרת  אני  מנחשים,  במיוחד  דת 
מועכת  (כלומר,  עקרבים  עם  היטב 
עכבישי  כמעט),  בעיה  ללא  אותם 
מאשר  יותר  אותי  מעניינים  ענק 
מרתיעים, אבל הג'וק הוא חיה שאני 

�פשוט לא מצליחה להסכין עם קיו
זה  לבד,  אז כשהייתי  בסביבתי.  מה 
אחד  דבר  אותי.  הטריד  שהכי  מה 
הוא  המאוס,  היצור  לזכות  אומר 
המתין בסבלנות לשובם של החבר'ה 
הגבריים לפני שהופיע ברוב כיעורו 

בסלון הבית. ועל כך אני מודה לו.
אז אם אנחנו בפתרונות טבעיים, 

כנגד  לפעול  שאמורים  כמה  הנה 
 - תירס  מתמצית  פיתיון  התיקנים: 
עדיין  אבל  השבוע,  וניסיתי  קניתי 

לד חד�משמעיות  תוצאות  לי  �אין 
ימים;  מספר  רק  עברו  כי  לכם,  ווח 
המופק  תכשיר   - גארד"  "אורנג' 

לא  שעוד  מודה  תפוזים.  מקליפות 
ניסיתי, אבל זה בתכנית; נעליים - 
כל נעל מתאימה, אבל אני פשוט לא 

מסוגלת להשתמש בפתרון הזה.

נמלים
שמושב בלתי�פתירה  בעיה  �הנה 
�ניקים מתמודדים אתה כל הזמן. נמ

לים רבותיי, נמלים. היצורים האלה 
ולא  התיקנים  כמו  מגעילים  לא 
מציקים כמו היתושים, ויש לי דווקא 

�הרבה הערכה לפועלן ולאופיין הח
לראות  בא  לא  אחד  לאף  אבל  רוץ, 
שמנסים  נמלים  גדודי  של  שיירות 

לכבוש כל חלקה טובה במטבח.
אתי  משחקים  האלה  היצורים 
על  מהנמלים  נפטרת  אני  תופסת: 
מסלקת  לרצפה;  עוברות  הן  השיש, 

עוברות לקיר; מפנה הת �מהרצפה, 
נושאות  והן  מהקיר  שלהן  נחלויות 
ו"מושבניק  פה"  עוד  "אנחנו  שלטי 
יצורים עמלניים" כשאני  לא מפנה 

פותחת את המזווה. עקשניות.
�"תשמעי" הן אומרות, "יוקר הדי

רות קשה עלינו וכבר התרגלנו לפה, 
דחילק, תזרמי אתנו". מצד אחד, לא 
היד  שני,  מצד  אבל  מהן,  לי  נעים 

לתר מאליה  כאילו  נמשכת  �שלי 
סיס הקרוב, אקט שגורם לי נקיפות 
מצפון גם כי לא נעים לי מהן, וגם 

להש מסרבת  שבי  האקולוגית  �כי 
לים עם כימיקלים למיניהם. אז מה 
עם  גם  הבית  את  שוטפים  עושים? 
פקק חומץ וחמש טיפות שמן מנטה; 
מנטה,  שתילי  הבית  בפתחי  שמים 
טוב,  מריחים  גם  גרניום.  או  נענע 

וגם  קיץ  למשקאות  מתאימים  גם 
למיניהם;  חרקים  כמבריחי  מוכחים 
ידועים  ולבנדר  קינמון  דפנה,  עלי 
גם הם כמבריחי נמלים, מקקים וכו' 
בפינות  קצת  מהם  לשים  אפשר  אז 

שונות של הבית.
אקו בפתרונות  כבר  אנחנו  �ואם 

לוגיים, אז לאחרונה קראתי בעיתון 
�ידיעה שהקפיצה לי את הפיוז. מת
�ברר שהשקיות המתכלות שאני מק

פידה לקנות בסופר (לכריכים ולפחי 
כמו  ירוקות  כך  כל  לא  הן  אשפה) 
שקל  ומתברר  לי,  למכור  שמנסים 
סביבתיות  בהצהרות  לצאת  יותר 

מאשר לעמוד בהן.
"התיי קוראים  הזאת  �לתופעה 

 ,(Greenwash :באנגלית) "רקקות
סביב הצהרות  הפער שבין  �כלומר: 

תיות המבטיחות לנו מוצרים ירוקים 
תכונו לבין  לסביבה  �וידידותיים 

תיהם של אותם מוצרים בפועל, דבר 
המקשה על הצרכן לדעת בעצם מהם 

מוצרים באמת ידידותיים לסביבה.
אף  סקפטית  הותיר  הדבר  אותי 
איך  כה.  עד  שהייתי  ממה  יותר 
של  להצהרות  להאמין  אמורה  אני 
באתי  האם  להאמין?  למי  היצרנים? 
שלא  ונמצאתי,  טוב  מעשה  לעשות 
באשמתי, עושה קלקול נוסף בעולם? 

אוף, מעצבן!

שלוש המכות 
של הקיץ

יתושים, ג'וקים ונמלים – שלוש המכות של העונה 
החמה שמהן אני מנסה להיפטר. כל השיטות 
שמצאתי, חלקן מוצלחות ואחרות שעומדות 
למבחן. "התיירקקות" - הפער שבין הבטחה 

למוצר "ירוק" למציאות העגומה

כשהילדים שלי היו קטנים הם היו אלרגיים 
מאוד לעקיצות יתושים. לא פעם הם היו 

מתעוררים בבוקר והייתי חושבת שדמבו בא 
להתארח, כי האוזן שלהם גדלה לממדי ענק

היצורים האלה משחקים אתי תופסת: אני 
נפטרת מהנמלים על השיש, הן עוברות 

לרצפה; מסלקת מהרצפה, עוברות לקיר; 
מפנה התנחלויות שלהן מהקיר והן נושאות 

שלטי "אנחנו עוד פה"

צילום: שאטרסטוק יתוש. בטוח שאין במערה מלאה בקורי עכביש 
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amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. יכתבו במחשב שהבהמה סמוכה לו (6); 4. שני בתים בלי אדם חברותי (4); 8. ראו 
19 מאוזן; 9. מפלגה ומדינה הרכיבו ממתק (6); 11. זהותה של הצורה הגאומטרית 
תתברר ביוון (7); 12. חוב כתובה (3); 13. אפוד דוד (3); 15. הסברים על כך שבתוכי ישנו 
קיבוץ (7); 18. לגדול בבשלות אומר להפרד ממני (6); 19. (עם 8 מאוזן) עצרי עכשיו או 
שהוא יבכה בדרך חזרה (4); 21. הסכים לזוז ולחפש (4); 22. הוא סימן את הקלף אבל 

אני אמנע (6).

מאונך:
1. אומרים שכל אישה רוצה תבלין לקפה ביום (5) (ע"פ אסא אורן); 2. לבחון קוף 
שאין לו חברה (5); 3. (עם 20 מאונך) מושב כפול לבן האצולה (4); 5. לחם שעשוי 
מברזילאית מקוצרת בתוך ישראלית מקוצרת (5); 6. מי שיעניק פרחים סופו למנוע 
מעצמו תענוגות (5); 7. אנא סרסי הזמר היווני (3,4); 10. הזמרת שפטה ברחוב הבאר-

שבעי (4,3); 13. מצויירת לנגד עיניהן (ש) (5); 14. נסגרת עם הרג החייל האמריקני 
(5); 16. כתבתי שאחד השליחים עני (5); 17. הצהובונים עוסקים באיחוד (5); 20. ראו 

3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 125:
מאוזן: 1. מסמרים; 4. קצין; 9. מוסבים; 11. שלט רחוק; 12. וזה; 13. חוד; 15. נווה 

צדק; 18. מצילות; 19. קרים; 21. שעון; 22. הורעלה.
מאונך: 1. מחבוש; 2. משרבט; 5. צרבנו; 6. נימיה; 7. פולקלור; 10. פחדניות; 13. 

חימוש; 14. דנינו; 16. צפרדע; 17. קליפה; 20. צורם.

amramklein@yahoo.com
טריוויה (85)

עמרם קליין

מה משותף לחברי הכנסת  א. 
המנוחים אמה תלמי 

(2004�1905) ואמרי רון 
?(2013�1936)

שניהם היו חברי קיבוץ משמר   .1
השרון.

שניהם היו חברי קיבוץ משמר   .2
העמק.

שניהם נולדו בוורשה, פולין.  .3
שניהם שירתו בכנסת השישית,   .4

בשנים 1969�1965.

מה משותף לחברי הכנסת  ב. 
המנוחים: השר ִיָּגֵאל הורביץ 

(1994�1918), חבר מושב כפר 
ורבורג, ועמוס הדר (2014�1923), 

חבר מושב נהלל?
שניהם נולדו וגדלו בנהלל.  .1

הם היו אחים.  .2
הם היו בני דודים.  .3

שניהם כיהנו בתורם כמזכירי   .4
תנועת המושבים.

איזה שם יוצא דופן? ג. 
באר גנים.  .1
עין גנים.  .2

הדר גנים.  .3

כפר גנים.  .4

טריוויה למתקדמים

באר גנים היה שמו של יישוב  ד. 
שהוקם במרכז הארץ ב�1932 

ולא החזיק מעמד, שטחו סופח 
ב�1950 ליישוב:

אור יהודה.  .1
טירת יהודה.  .2

גני יהודה.  .3
אבן יהודה.  .4

ה. מה ההבדל בין השם "באר גנים" 
ובין "באר טוביה", "באר מילכה" 

ו"באר יעקב"?

א. 2.

ב. 2.
ג. באר גנים הוא יישוב קהילתי חדש (2012) מצפון לאשקלון. עין גנים, 

הדר גנים וכפר גנים הן שכונות בפתח תקווה.
ד. 4.

ה. היישוב באר גנים מאוכלס בעיקר ע"י מפוני גוש קטיף (2005) ושמו הוא 
ראשי שמות יישובים בגוש: בדולח, אלי סיני, רפיח ים, גדיד, גן אור, נצר 

חזני, ניסנית, נווה דקלים ומורג.

תשובות:

פוליטיקה 
והתיישבות

צילום אוויר: עמוס מירון היישוב החדש באר גנים וניצן. בית למפוני קטיף 

השר יגאל הורביץ. תעשייה ומסחר, תיירות ואוצר
צילום: אתר הכנסת
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

לקיבוץ דביר דרוש/ה 

אח/ות מוסמך/ת
היקף - חצי משרה

Eyaltidhar1@gmail.com קו"ח למייל

קיבוץ בעל ענף חקלאות גדול הכולל מגוון גידולים, מחפש אדם 
מתאים לניהול שטח חקלאי בגיאורגיה לגידול קווי.

דרישות התפקיד:
השכלה חקלאית - יתרון ניסיון עבודה בחקלאות    ניסיון ניהולי  

יכולת לעבוד באופן עצמאי  תקשורת בין אישית גבוהה ויכולת להתנהל 
במערכת מורכבת: טיפוח קשרים מקומיים, דיווח ועדכון מול המנהל המעסיק 

בישראל, קבלת החלטות תוך התייעצות ניהולית ואגרונומית.

תנאי עבודה:
העתקת מגורים לגיאורגיה  שליטה בשפה הרוסית - יתרון  כפיפות מנהל 
הענף בישראל   היקף המשרה: מלא  תחילת עבודה מיידית  טיסה לארץ 
אחת לשנה במימון המעסקי  התניידות במימון המעסיק  מגורים בגיאורגיה 

במימון המעסיק  ידרשו המלצות בשלב הראיונות

יכולת להתחייב ל 3 שנים לפחות

הצעת עבודה
ניהול שטח חקלאי בגיאורגיה

קו"ח יש לשלוח עד לתאריך 18.6.2015
 jobs.biz00@gmail.com

למכירה עגלת 
מפוח ל- 6 טון 

תערובת
פרטים: מיכאל שטראוס 

052-3990981

makori.s@betizhak.co.il 
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