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בצל התיקון

בעמק המעיינות פועלים 
להחריג את מי המעיינות 

המלוחים מתיקון 27 לחוק 
המים

 
נפרדים מיואב

מאות אנשים ליוו את 
הרפתן ופעיל הציבור, יואב 

צור, ממושב באר טוביה, 
שהלך לעולמו לאחר מאבק 
של חודשים במחלה קשה, 

בדרכו האחרונה

החג הלבן
 "אני בעד תוספת מכסה 

לבנים ממשיכים," אומרת 
מיכל שטראוס, מנכ"לית 

מועצת החלב, בראיון חגיגי 
לכבוד חג השבועות
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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בתגובה לכתבה על "כפר גלים" ("קו למושב", גיליון 982)
ולמערכת  לעורך  סולומון,  לחני 

"קו למושב" תודות וברכות!   
וקראנו  הכתבה,  את  קבלנו  חני, 

�עד תום בהתרגשות רבה. ואנו מבר
כים על המוגמר.

בשם חברי בוגרי מחזור א' ב"כפר 
לכם  להודות  מבקשים  אנו  גלים", 
היפה  הכתבה  לפרסום  היוזמה  על 

והמורחבת.
התמו וגם  נפלא  כתובה  �הכתבה 

נות שבחרתם לא אכזבו.

וב בתחקיר  ההשקעה,  על  �תודה 
ומעריכים  לך  הפרטים. מודים  דיוק 
שבאה  היסודית  העבודה  את  מאד 
אשר  המקיפה,  בכתבה  ביטוי  לידי 
משקפת את המציאות ואת האווירה 
בין  היום  עד  השוררת  המיוחדת 
סיפור  תמצית  את  הוצאת  החברים. 

�הכיתה ואת החברותא שהייתה הש
למה ללימודים. 

כא שהיו  ידידים  הבוגרים,  �אנו 
המשפחה"  "חיי  את  ממשיכים  חים, 

ונפג� 60 שנה  הזו קרוב ל -הגדולה 
שים כל שנה. כנראה משהו בחינוך 
ועצם היותנו  שנתן לנו בית הספר, 

�הראשונים בו, תרמו לידידות האמי
תית שלנו, לאורך שישה עשורים..
הזיכ לספר  תיכנס  שלך  �הכתבה 

רונות הקבוצתי שלנו.  
ושוב תודה מקרב לב וישר כוח, בשם 

כל חברי מחזור א'-ב' - "כפר גלים".
בברכה,
אריה לרנר ודניאל לוי ( דנדול)

בחג  לשונך",  תחת  וחלב  "דבש 
�השבועות נוהגים לאכול מיני מא

ומטעמי  כלים מתוקים, כגון דבש 
חלב. לכבוד חג הביכורים מזמינה 
הרחב  הקהל  את  הדבש  מועצת 
הארץ,  ברחבי  במכוורות  לביקור 
לחוות  לטעום,  דבוראים,  לפגוש 
של  הקסום  עולמן  על  וללמוד 

�הדבורים ועל חשיבותה של הדבו
ופירות  ירקות  פרחי  בהאבקת  רה 

ההופכים למזון מן הצומח. 
מנכ"ל מועצת הדבש, זאב מידן 
השנתית  הדבש  צריכת  כי  אומר, 
שנים  מספר  כבר  בעלייה  נמצאת 
בביקוש  עלייה  קיימת  "לאחרונה 
לדבש לא רק בחודשי החגים, אלא 
המצביע  נתון  השנה.  לאורך  גם 
על עלייה במודעות בקרב הציבור 

ול בריא  מזון  לצריכת  �הישראלי 
והרפואיות  הבריאותיות  סגולותיו 

של הדבש."
כ-500  בישראל  פועלים  כיום 
ומטפלים  העובדים  דבוראים 
בר� הפזורות  כוורות  אלף   110 -ב
חבי הארץ, מתוכן 60,000 כוורות 
חקלאיים  גידול  באזורי  מוצבות 

ומשמשות להאבקה. 
לביקור  המלצות  מספר  להלן 

במכוורות תיירותיות בארץ:
מב� במרכז   - התבו  רדבורת 

במושב  התבור"  "דבורת  קרים 
פעילות  תתקיים  דבורה  שדמות 

בי השבועות,  חג  לכבוד  �מיוחדת 
קור במטע עצי התות, כולל קטיף 
עצמי של תות עץ ומתכון להכנת 
וביקור במכון רדיית הדבש,  ריבה 

�יציאה עם הדבוראי למצפה הדבו
רים, לכבוד החג ניתן להוסיף סיור 
היוצא  ועגלה  טרקטור  עם  מודרך 
פעילה  רפת  אל  התבור  מדבורת 
הילדים  היצירה  בתחנת  במושב. 
יכינו מעדן חלב ודבש על פנקייק 
דונג  נר  דבורה,  שכמיית  אישי, 

ביום  לחדר.  יצירתי  שלט  ויקבלו 
לצפות  המבקרים  מוזמנים  החג 
בתהלוכת העגלות המסורתית של 

המושב. בתיאום מראש.
נו�  - הבוסתן-פקיעי  ןמכוורת 

ב-1977.  חיר  ג'מאל  ידי  על  סדה 
ליהנות  וילדים  משפחות  מזמין 
בחג השבועות משילוב של אירוח 
כפרי דרוזי בחיק הטבע ופעילויות 
הדבורה,  עולם  להכרת  מגוונות 
ההיסטוריה  הדבש,  ייצור  תהליך 
הדרוזית.  והעדה  פקיעין  כפר  של 
נרות,  יצירת  סדנת  במכוורת- 
בחול  בקבוקי  מלוי  סלים  קליעת 
ופינת הליטוף,  צבעוני, פינת החי 
בתיאום  ועוד.  גמלים  על  רכיבה 

מראש.
הג אלון   - אופיר  �מכוורת 

הקימו  אופיר  והדס  צביקה  ליל. 
ומזמינים   1985 בשנת  המשק  את 
בחג השבועות לטעימת סוגי דבש 

פר של  מצוף  הנוצרים  �מיוחדים 
בטעמם,  נבדלים  שונים אשר  חים 
עוד  שלהם.  והמרקם  ריחם  צבעם, 

�במקום חנות מוצרי כוורת ותערו
�כת צילומים. לכל אחד טעם וארו

העץ  טעמי  את  התואם  שונה  מה 
ניתן  ניזונה.  והפרח ממנו הדבורה 
בתיאום  שבמקום.  בגלריה  לסייר 

מראש.

מכוורת אופיר באלון הגליל (צילום 
אדוה אופיר)
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בעלות של כ-18 מיליון ₪ # בטקס מרגש הונחה אבן פינה לביה"ס 
"משעולים" החדש

המועצה האזורית חוף הכרמל החלה בימים אלו 
במתחם  החדש  "משעולים"  בי"ס  הקמת  בפרויקט 
ש"ח.  מיליון  כ-18  של  בעלות  שבעתלית  הרכס 
ספח  חדרי  אם",  "כיתות   18 יכלול  ביה"ס  מבנה 
ומבנה מרכזי שיכיל שטחי מנהלה, ספריה, עמדות 
פיתוח  עבודות  גם  יערכו  זאת  לצד  ועוד.  מחשב 

מו ישיבה  פינות  מתקנים,  ספורט,  מגרש  �שיכללו 
צללות ועוד. 

בצורה  שתשתלב  ייחודית  בצורה  יבנה  ביה"ס 
של  הלימוד  ושיטות  תכני  עם  במאפייני  מיטבית 

ביה"ס.
סלע:  כרמל  הכרמל,  חוף  האזורית  המועצה  ראש 

נוספת  דרך  אבן  הינה  החדש  משעולים  ביה"ס  "בניית 
יקנה  ביה"ס  הכרמל,  חוף  החינוך של  מערכת  בהעצמת 

עבור  ומעוררת השראה   גמישה  נוחה,  לימודים  סביבת 
דור העתיד שלנו."

את  מסיטה  ”הממשלה 
המחיה,  יוקר  על  הדיון 

בי מגדלי  עבר  אל  �פעם 
עבר  אל  ופעם  אביבים  במושב  צים 
כאילו  בערבה,  הפלפלים  מגדלי 
המחיה  ביוקר  שאשמים  אלו  שהם 
בישראל,“ אומר אבי גבאי, לשעבר 
וכיום מועמד  השר לאיכות הסביבה 
בראיון  העבודה,  מפלגת  לראשות 

ל“קו למושב“.
האם מפלגת העבודה בראשותך 
יכולה לחזור להיות מפלגת שלטון? 
מפלגת  היעד.  זה  כן.  ”בהחלט 
ולהתמקד  לחזור  צריכה  העבודה 
בלהיות  או  במחאה  ולא  בניצחון 
מאמין  לא  אני  בקואליציה.  מרכיב 
לחזור  חייבים  אנחנו  הזו.  בשיטה 
לעמדת ההובלה ולהוביל וליישם את 

האידאולוגיה שלנו. 
”בכדי לחזור לשלטון צריך סיפור 
ומעניין  חדש  ואדם  למפלגה  חדש 
שיביאו  ומנהיגות  סיפור  בראשה. 
להחזרת המצביעים שממתינים אצל 
חדשים.  קהלים  שיביא  וכזה  לפיד 
אלה  חדש,  משהו  שמחפשים  כאלה 
ובכל  ול‘כולנו‘  לגמלאים  שהצביעו 
מערכת בחירות מחפשים משהו אחר. 
עבורם.  האחר‘  ה‘משהו  אהיה  אני 
ולרוחבה  לאורכה  במסע  נמצא  אני 
אנשים  אלפי  עם  נפגש  הארץ,  של 
ורואה את זה באופן מוחשי. הציבור 
מאס בפוליטיקה הישנה ואיבד אמון 

�בפוליטיקאים. מפלגה וותיקה שנת
�פסת כמיושנת, חייבת להגיע לבחי

ומרענן.  מנהיג חדש, שונה  רות עם 
האמיתיים,  בצרכים  שעוסק  מנהיג 

האזרחים  את  מדאיג  שבאמת  במה 
הנוכחיים,  הפוליטיקאים  כמו  ולא 
שעסוקים רק באיך להיבחר מחדש.“
שה הרפורמות  על  דעתך  �מה 

ממשלה הזו עושה כנגד החקלאים?
שמטרידים  הדברים  אחד  ”זה 
אותי יותר מכל. ממשלה שאחראית 
ממשלה  המחיה.  ליוקר  ידיה  במו 

�שהייתה יכולה להוזיל במאות שק
כולנו  של  החשמל  חשבון  את  לים 
אישרה  מחפיר  ובזלזול  שנה  מידי 
שאילו  שערורייתי  הגז  מתווה  את 
יכול  היה  צריך,  כמו  מתנהל  היה 
בישראל  המחיה  יוקר  את  להוריד 
שנגרמת  התחלואה  רמת  את  וגם 
במקום   - אוויר  מזיהום  כתוצאה 
להודות בכישלון המחפיר שלה, היא 
המחיה,  יוקר  על  הדיון  את  מסיטה 

במו ביצים  מגדלי  עבר  אל  �פעם 
מגדלי  עבר  אל  ופעם  אביבים  שב 
הפלפלים בערבה, כאילו שהם אלו 
בישראל.  המחיה  ביוקר  שאשמים 
נמצאת  זאת ממשלה שההתיישבות 

�בתחתית סדר העדיפויות שלה. הח
חייבים להיות  וההתיישבות  קלאות 
יעד  ולא  שלנו  הצמיחה  פוטנציאל 

לרפורמות בלתי נגמרות.“
דווקא  להתמודד  בחרת  מדוע 

במפלגת העבודה? 
ירושלמית  במעברה  ”גדלתי 
במשפחה  שביעי  ילד   ,1981 עד 
במ� עבדתי  ואחיות,  אחים   8  של

בזק.  מנכ“ל  והייתי  האוצר  שרד 
מכל  בישראל  החיים  את  מכיר  אני 

למ הצבעתי  חיי  מרבית  �הכיוונים. 
הע מזדהה עם  ואני  �פלגת העבודה 

רכים האידאולוגים שלה וגם מרבית 
הערכים  עם  מזדהים  ישראל  אזרחי 

כל מבחינה  העבודה,  מפלגת  �של 
למפלגה  הצטרפתי  ומדינית.  כלית 
מפני שהיא מפלגה דמוקרטית, שבה 
כוחי ייגזר מהיכולת שלי לשכנע את 

�חברי המפלגה. ולכן אני גאה שהצ
לחתי לצרף למעלה מ-4000 חברים 
מאמין  אני  יום,  של  בסופו  חדשים. 
הפוליטית  במציאות  אמיתי  ששינוי 

�ניתן לעשות רק דרך מפלגת העבו
דה, ורק היא תוכל להביא להחלפת 

שלטון נתניהו.“
�יש הטוענים שאין לך ניסיון פו

ליטי משמעותי? 
�”הם טועים. אני בדיוק במינון הנ

 27 (מגיל  פוליטיקה  מכיר  גם  כון. 
וגם  פוליטיקאים)  ופוגש  רואה  אני 
מתעקש להיות מסוגל להסתכל על 
ולנהוג  ביקורתית  בעין  המערכת 
זה  הממוצע.  מהפוליטיקאי  אחרת 

�יתרון עצום. הציבור מאס בפוליטי
שמבטי ובפוליטיקאים  הישנה  �קה 

חים הבטחות רק כדי להיבחר מחדש 
ובכך הם עסוקים כל היום. אני מביא 
איתי מנהיגות עניינית, מממלכתית 

לער שתחזור  מנהיגות  �ומקצועית. 
כים של רבין ובן גוריון. בנוסף, יש 

במער שנים  עשרות  של  ניסיון  �לי 
הפוליטית  במערכת  הציבורית.  כת 
משרד  איש  גם  שהיה  אדם  עוד  אין 
האוצר, גם שר וגם מנכ“ל של חברות 

ענק ממשלתיות ופרטיות.
בצרפת  עתה  שזה  לזכור  ”כדאי 
שעד  מקרון,  עמנואל  נשיא,  נבחר 

לצי כלל  מוכר  היה  לא  שנה  �לפני 
מחוץ  הגיע  הוא  גם  הצרפתי.  בור 
מוכשר  אדם  הפוליטית,  למערכת 

�עם ניסיון הן במגזר העסקי והן במ
גזר הציבורי. בסופו של יום, מפלגה 
משקל  לתת  אמורה  לנצח  שרוצה 

�לשיקול של מי שיכול להוביל לנצ
חון ואני האדם המתאים ביותר לכך.“
הביט בנושאים  עמדותיך  �מהן 

חוניים והמדיניים?
אגרסיבית  בשמירה  מאמין  ”אני 

לצד  המדינה  ביטחון  על  ונוקשה 
רבין  של  דרכיהם  מדינית.  מתינות 
ובן גוריון. בביטחון המדינה אין ולא 
תמיד  התיכון  המזרח  פשרות.  יהיו 
יעריך  ותמיד  קשה  שכונה  יהיה 
הביטחון  חולשה.  יכבד  ולא  עוצמה 
מתחיל במי שמופקד עליו. צבא חזק 

המ מהמערכת  רצוף  גיבוי  �שמקבל 
ביותר  המתאים  האיש  ומינוי  דינית 
זה  לצערי  הביטחון.  שר  לתפקיד 
לא המצב וכשאתמנה לתפקיד ראש 
טוב  הכי  האיש  את  אמנה  הממשלה 
שיקולים  ללא  לתפקיד.  בישראל 

פוליטיים.
”אנחנו חייבים לשמור על ישראל 
ולכן  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה 
ללכת לפתרון של שתי מדינות לשני 

�עמים. הגיע הזמן לנקוט ביוזמה ול
נהל במקום להתנהל. מדינת ישראל 
צריכה מנהיג שיודע לקבל החלטות 

ולא מנהיג שמורח את הזמן. 
הסכ מפתרון  רחוקים  �”אנחנו 
הצ בין  אמון  אין  כי  רחוקים  �סוך. 

עוברת  הסכסוך  לסיום  הדרך  דדים. 
בבניית אמון בין המנהיגים והעמים. 
אנשים.  בין  אמון מתחיל בתקשורת 
ראש ממשלת ישראל צריך להיפגש 
הרשות  ראש  עם  בשבועיים  פעם 
קטנות  בעיות  ולפתור  הפלסטינית 
זו הדרך לבניית אמון.  יום.  יום  של 
על ממשלת ישראל להתנהל בשכל 
ומול  הפלסטינים  מול  ובאחריות 

והצ מתלהמים  סטטוסים  �העולם. 
פוגעים  רק  פופוליסטיות  חוק  עות 
מדינת  של  ובלגיטימציה  בביטחון 

ישראל.“

אבי גבאי. ”זאת ממשלה שההתיישבות 
נמצאת בתחתית סדר העדיפויות שלה“

הרקע לאירוע לא ברור # בהמשך היום הכתובת 
"איטבח אל-יהוד" התגלתה בזירת האירוע

רבי� ביום  נפצע   50 כבן  גבר 
מדקירות  קשה  באורח  שעבר  עי 
הגבר,  שבשרון.  אלישמע  במושב 
בעל מוסך, שנמצא בדירתו קיבל 
טיפול רפואי ופונה לבית החולים 
בהמשך  תקווה.  בפתח  בילינסון 
אל- "איטבח  הכתובת  התגלתה 

יהוד" בזירת האירוע.
את  מצא  הדירה  בעל  של  בנו 
תפילין,  עם  הרצפה  על  הגבר 

אמר  "הוא  דם:  שותת  כשהוא 
המ אותו."  דקרו  ערבים  �ששני 

ובסריקות  בחקירה  פתחה  שטרה 
אחר הדוקרים. הפצוע, גרוש ואב 

�לשלושה ילדים, שכר דירה במו
מרחב  ממשטרת  בגפו.  וחי  שב 
הוזעקו  שוטרים  כי  נמסר  שרון 

והנ הרקע  וכי  התקרית  �לזירת 
סיבות בבדיקה. עוד נמסר כי כל 

כיווני החקירה נבדקים.

הנחת אבן הפינה להקמת בי"ס יסודי "משעולים החדש"
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רני אידן: ”האתגר של החברות הכלכליות במועצות האזוריות זה 
לייצר אזורי תעסוקה שיגדילו את הכנסות המועצה, יספקו מקומות 

עבודה לתושבים“
האזורית  המועצה 

באמצ חפר,  �עמק 
�עות החברה הכלכ

לית, בשיתוף מרכז המועצות 
התאגידים  ואיגוד  האזוריות 
העירוניים יזמו כנס מנכ“לים, 

�ראשון מסוגו, של חברות כל
האזוריות,  במועצות  כליות 
מירון  באולם  שהתקיים 
בבניין המועצה. לכנס הגיעו 

�ראשי מועצות אזוריות ועש
רות מנכ“לים.

האזורית  המועצה  ראש 
”האת� אידן:  רני  חפר,  עמק 

הכלכליות  החברות  של  גר 
במועצות האזוריות זה לייצר 
את  שיגדילו  תעסוקה  אזורי 

�הכנסות המועצה, יספקו מקו
מות עבודה לתושבים ויפחיתו 

הפ למשרד  פניתי  היוממות.  �את 
מבחינה  לנו  שיסייעו  בבקשה  נים 
פעולה  שיתופי  לייצר  רגולטורית 
להביא  כדי  עסקים,  עם  כלכליים 
עוד הכנסות לרשות. כמו כן, אנחנו 
כמו  נוספים  שוקדים על פתרונות 
שיתופיים  תעסוקה  מרכזי  הקמת 

בסגנון ’we work‘ ועוד.“
נשאו דברי ברכה מנכ“ל איגוד 
יצחק בור�  התאגידים העירוניים,

בא, יו“ר מרכז המועצות האזוריות 
וראש המועצה האזורית לב השרון, 
בכיר  אגף  ומנהל  ריטוב  עמיר 

הפ במשרד  עירוניים  �לתאגידים 
נים, דודי ספיר.

נושאים  נדונו  הכנס  במסגרת 

הכלכ החברות  את  �המעסיקים 
ליות: עו“ד שלמה ולדמן, ממשרד 
דיבר על מקומן של  סומך,  ולדמן 
המועצות  ליד  הכלכליות  החברות 
הדו-רובדי.  בשלטון  האזוריות 
מנכ“ל ”אורבניקס“, איריס אפרת, 
בייזום  חכ“ל  מעורבות  על  דיברה 
ברחבי  בישובים  כלכלי  פיתוח 

�המועצה. מנכ“ל ירו“ק  יזמות, רו
הרצה  ברק,  אלי  וקהילה,  בוטיקה 
על פרויקט משותף למגזר הפרטי 
ולתאגיד של מועצה אזורית עמק 
חפר. מנכ“ל עלמא יעוץ אסטרטגי 
דברים  נשא  ימיני,  ארז  ופיננסי, 
על  האתגרים ופוטנציאל הפיתוח 
במועצות  וביוב  למים  חברות  של 

כלכלית  חברה  מנכ“ל  האזוריות. 
רמת נגב, עוזי חבשוש, הסביר על 
בפריפריה  כלכלי  ופיתוח  יוזמות 
פרויקטים  פורטל  מנכ“ל  ואילו 
יוסי פורטל, דיבר על  אקולוגיים, 

יזמות בתחום איכות הסביבה.
הזדמ בנושא  �כן התקיים פאנל 

נויות למועצה האזורית באמצעות 
רות  בהנחיית  העירוני,  התאגיד 
וכלכלה  למשק  מהחברה  וסרמן, 
בהשתתפות  המקומי,  השלטון  של 
תא� בכיר  אגף  מנהל   , ספי רדודי 

הפנים,  במשרד  עירוניים  גידים 
המשפטית  והיועצת  בורבא  יצחק 
העירוניים,  התאגידים  איגוד  של 

עו“ד מיכל רוזנבוים.

27
ציון דקו: ”תיקון 27 לחוק המים משמעותו חיסול החקלאות בעמק“ # יורם קרין: ”לא ניתן לזה לקרות! אין לנו זכות 

קיום בעמק ללא חקלאות!“

עמק  האזורית  במועצה 
המעיינות חגגו את אירוע 

�”תוצרת העמק“, בצל תי
קון 27 לחוק המים.

ומג מפוארת  בעמק  �”החקלאות 
וונת,“ אומר ציון דקו, מנהל המו“פ, 
היום.  חקלאי  להיות  קל  לא  ”אולם 
ביטחון  מהו  שכח  מישהו  כי  נדמה 

�מזון, שמירת קרקעות, שמירת גבו
זוכ אנחנו  בקרקע.  היאחזות  �לות, 

רים ויודעים ולא נוותר! בימים אלה 
המים  לחוק   27 תיקון  עלינו  מאיים 
שמשמעותו חיסול החקלאות בעמק. 
אנו נאבקים בכל כוחנו להעביר את 
את  לחזק  מבקש  אני  הגזירה.  רוע 
שעה  יום,  יום  שעושים  המגדלים 

שעה לשמור על העמק.“
יורם קרין, ראש המועצה, שפועל 
את  לבטל  מנת  על  המישורים  בכל 

המג בפני  העומדת  הגזירה  �רוע 

רבים  ”חודשים  אמר:  בעמק  דלים 
אנו עוסקים בתיקון 27 לחוק המים 
בכנסת.   2017 בינואר  אושר  אשר 

לע יוכלו  לא  והמשקים  �החקלאים 
מוד בפני העלייה במחיר המים כפי 
שנקבעה בתיקון 27 ולכן אנו צופים 
כי עם החלת התיקון יחל תהליך של 
דגים,  ובריכות  גד“ש  שטחי  יבוש 

חי טרייה,  חקלאית  בתוצרת  �חוסר 
של  מוחלטת  וקריסה  משקים  סול 

אנו לא ניתן לזה לק�  רוב הענפים.
רות! אין לנו זכות קיום בעמק ללא 

חקלאות!
החקלאים,  התאחדות  עם  ”יחד 
השלטון  מרכז  החקלאות,  משרד 
האזוריות  המועצות  מרכז  המקומי, 
מול  פועלים  אנו  נוספים  וגורמים 
מי  את  להחריג  כדי  האוצר,  משרד 
החוק,  מתיקון  המליחים  המעיינות 

�וכן דורשים לדחות את יישום התי

אשר  מוסכם  מומחה  ולקבוע  קון, 
מסקנות  ויביא  הנתונים  את  יבדוק 

לה החלטות  יתקבלו  �שבעקבותיהן 
משך.“

�ביום חמישי אחה“צ תתקיים ישי
לאישור  המים  במועצת  נוספת  בה 
סופי של הכללים החדשים. בהתאם 
רשות  מועצת  שתקבל  להחלטות 
אנו  ואיך  האם  נחליט  אנחנו  המים, 

מתקדמים במאבק.“

ביקש ראש מועצת חוף אשקלון, יאיר פרג‘ון 
משר הביטחון, אביגדור ליברמן ומהשר 

לאיכות הסביבה, זאב אלקין
האזורית  המועצה  ראש 
יאיר  אשקלון,  חוף 
פרג‘ון, פנה השבוע לשר 
נוספים  גורמים  ולמספר  הביטחון 
לפיתרון  התערבותם,  את  וביקש 
באזור,  הנגרמת  התברואה  בעיית 
בשל שפכים הזורמים מצפון רצועת 
עוטף  ליישובי  סמוך  ומגיעים  עזה 

עזה. 
אביגדור  הביטחון,  לשר  בפנייה 
זאב  ליברמן, השר להגנת הסביבה 
הממשלה  פעולות  ולמתאם  אלקין 
בשטחים, יואב (פולי) מרדכי, דרש 

�פרג‘ון לפעול בכל האמצעים העו
מדים לרשותם, על מנת למגר את 
התופעה ולמנוע הישנותה בעתיד. 

במכתב ציין פרג‘ון כי מאז ה-17 
ממט“ש  גולמי  ביוב  מוזרם  במאי 
עזה,  רצועת  שבצפון  חנון,  בית 
דרך אפיק נחל חנון. הביוב הגולמי 
זורם אל נחל שקמה ומזהם את כל 
מערכת אקוויפר החוף. ”הזרמה של 
דגירה  מוקדי  יוצרת  אלה  שפכים 

בר תקדים.  חסר  באופן  �ליתושים, 
מהווה  חנון  נחל  כי  להדגיש  צוני 

קדחת  להתפרצות  מוקד  שנים  זה 
הנילוס, אשר השפעתה מהווה  איום 
אמיתי על בריאות הציבור,“ הדגיש 
פרג‘ון. הוא הוסיף כי מעבר לבעיה 
הבריאותית המידית, ”זרימת הביוב 

�באפיק הנחל גורמת לזיהום הידרו
בעתיד  נחוש  תוצאותיו  שאת  לוגי 

הקרוב.“
אש חדשה.  בתופעה  מדובר  �לא 

תקד נאלצה המועצה להתמודד עם 
יותר.  קטן  בהיקף  אך  מפגע  אותו 
מ“מ מנהלת האגף לאיכות הסביבה 
במועצה, מרלין סבן, ציינה כי האגף 
חול  חסימות  שעבר  בשבוע  ביצע 
באזור הנחל הסמוך ליישובים, כדי 
יום מת� ומדי  ביוב  עלמנו גלישות 

בצעות שאיבות שפכים כדי למנוע 
את זיהום הקרקע. המועצה אף עושה 
הדברה מסיבית לאורך תוואי הנחל. 
בעבודות  מסייעת  הניקוז  רשות 
החישוף והניקיון וגם מנהלת הביוב 
בעניין.  מעורבות  המים  ורשות 
למזער  שניתן  ככל  עושים  ”אנחנו 
נזקים,“ ציינו במועצה, אולם נדרש 

סיוע של הממשלה.

נחל חנון, זיהום מסוכן לציבור (צילום דוברות חוף אשקלון)

כנס מנהלי חברות כלכליות במועצות האזוריות
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’סודות מן המתבן‘ - מבצע 
לשימור מסמכי ותצלומי 

מפעל התיישבות 
יו“ר עמותת אדמתי, גלעד 
בעיתוי  הכריז  אלטמן, 

השבו חג  לקראת  �סמלי 
יוזמת  פעולה  תכנית  ”גיבשנו  עות: 
בזכויות  ההכרה  לקידום  ולוחמנית 

החק של  הייחודיות  �ההיסטוריות 
לאים ושל יישובים שעלו על הקרקע 

�טרם קום המדינה. אדמתי תנהל מא
בנושא  ועקרוניים  ציבוריים  בקים 
גם  תקיים  אך  הקרקע,  על  הבעלות 
מאבקים  תנהל  היסטוריות,  חקירות 
ותסייע  נבחרות  בסוגיות  משפטיים 
ליישובים  והיסטורי  משפטי  במידע 

�חקלאיים הנאבקים נגד הניסיון לנ
שלם מאדמתם.“

אלטמן,  אומר  ספק,“  לנו  ”אין 
�”שניתן לספק לבתי המשפט, למחו

הוכחות  לציבור  וגם  לרגולטור  קק, 
משפטיות ומוסריות על ההקרבה של 
את  שרכשו  המתיישבים,  ראשוני 
על  יישוביהם  את  והקימו  אדמתם 

אדמות קק“ל, יק“א ופיק“א.“
אלטמן אמר עוד: ”בכל יום שחולף 
וותיקים  חקלאים  לעולמם  הולכים 
ימי  בתום  בדימוס.  הנהגות  וראשי 
בנכס  מטפלת  כשהמשפחה  האבל, 
למכירה,  או  למגורים  אותו  ומכינה 

�נעלמים, נזרקים או מושמדים מסמ
חשי ובעלי  נדירים  ותצלומים  �כים 

הגג,  בעליות  שם  אי  דרמטית.  בות 
באר משפחה,  באלבומי  �במרתפים, 

כיונים פרטיים ובארכיבים יישוביים 
�מסתתרים מסמכים שערכם לא יסו

לא בפז. ממצאים אלו עשויים להוות 

ראיות מעולות ואוטנטיות על מפעל 
וגם  המדינה  קום  טרם  ההתיישבות 
צאצאי  שהם  החקלאים  זכויות  על 

רוכשי הקרקעות.
ונחושים  ערכיים  חלוצים  ”אלפי 

יישו לפתח  כדי  ובדם  ביזע  �שלמו 
חלקם  א“י.  אדמות  על  חדשים  בים 
הקרקע  למען  חייהם  את  אבדו  אף 
והזכות לעבדה. וזאת עוד בטרם היה 
ברור אם ומתי תקום מדינה יהודית. 
ומסמכים  תצלומים  מחפשים  אנחנו 
שמציגים עובדות כהווייתן, שיסייעו 
ודברי  במאבק נגד שקרים, עיוותים 
לעז שגורמים שונים במדינה מרשים 
המתיישבים  כלפי  להפיץ  לעצמם 

והיישובים.“
מהמתבן“  ”סודות  המבצע  את 

ותיקי  עם  ראיונות  סדרת  תשלים 
ההתיישבות, שתתעד עדויות שלהם 

בכתב ובצילומי וידאו. 
”סודות  מבצע  על  ההכרזה  לצד 
’אדמתי‘  עמותת  הציגה  המתבן“  מן 
אמיר  ד“ר  עו“ד  של  משפטי  דו“ח 
הק� בזכויות  עוסק  הדו“ח  .קמינצקי 

ניין באדמות וקובע בין היתר: ”נושא 
ביישובים  המגורים  בחלקת  הזכויות 
לא נבחן לאורך השנים בהיסמך על 
קק“ל  הסכמי  של  החוזית  התשתית 
ההיסטוריים. התשתית החוזית נזנחה 
לטובת מדיניות חדשה של המדינה, 

באמצעות המנהל.“
עו“ד  אומר  שבצעתי,“  ”העבודה 
חובה  קיימת  כי  ”מוכיחה  קמינצקי, 
החכירה,  לחוזה  מיוחד  נספח  ליצור 

בסקטור  המגורים  לחלקת  הנוגע 
רבות  שנים  שעוסק  כמי  החקלאי. 

�בתחום החכירה לדורות אדגיש, שמ
מהותי.  תיקון  המחייב  בנושא  דובר 

חכי חוזי  בעלי  הם  אדמתי  �יישובי 
רה שנחתמו טרם קום המדינה. חרף 

קר את  מנהלת  שהמדינה  �העובדה 
קעותיה בפועל, קק“ל איננה מדינת 

�ישראל. היא מוגדרת במשפט המנה
לי כגוף דו-מהותי. בעת החתימה על 

�חוזי החכירה הייתה קק“ל חברה פר
טית, אך גם הגוף ההתיישבותי החזק 
והמאורגן ביותר. יחד עם זאת, וחרף 
היותו גוף דו מהותי, יש להחיל עליו, 
לצד נורמות ציבוריות מסוימות, את 

�המשפט הפרטי, על יתרונותיו וחס
רונותיו לחוכר ולקק“ל.“

אדמתי. מבצע לאיתור מסמכים וצילומים היסטוריים
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לאחר  נחלה,  במכירת  המס  חבויות 
להטיל  החלו  המקומיות  שהועדות 
”היטל השבחה“ בעת מכירת נחלות 
מגיעות לממוצע של כ�45%, גם בעת שבעלי 
ב“עידן  היסטורי.  שבח  למס  זכאים  הנחלות 
הנחלה המהוונת“ בעת שיוטלו ”דמי רכישה“ 
עם  נחלה  יקבל  הקונה  נחלה,  מכירת  בעת 
מלוא  שולמו  בגינה  מהוונת  מגורים  חלקת 
שולמו  והעתידיות,  הקיימות  הבנייה  זכויות 
העלויות בגין פיצול מגרשים מנחלות, קיים 

�פטור מדמי הסכמה בגין חלקת המגורים במ
�כירה, ניתן להשכיר בתי מגורים בנחלה (מב

נים בהיתר) וייחתם הסכם חכירה מהוון בגין 
ותשלום  חלקת המגורים. במקרה של מכירה 
המוכר  על  שיחולו  המס  חבויות  רכישה  דמי 
הדגשנו  כן  ועל   50% ל�  גם  להגיע  עשויות 
שאת הנחלות לא מוכרים אלא מעבירים את 

הזכויות לדורות הבאים.
�סוגיה שנבקש לדון בה היום מתייחסת לת

של  החקלאי  החלקת  בגין  רכישה,  מס  שלום 
כידוע  בנחלה.  זכויות  רכישת  בעת  הנחלה 
מרכיב  הוא  נחלה  מכירת  בעת  המס  תכנון 
הדעת  את  לתת  ויש  העסקה  בביצוע  מרכזי 
לחבויות שיחולו על המוכר ועל הקונה בטרם 

ביצוע העסקה.  
נוהגות  המס  רשויות  נחלה  רכישת  בעת 
לפצל את תמורת המכירה לשלושה מרכיבים: 
מרכיב בית המגורים ובגינו ישולם מס רכישה 
לפי דירת מגורים יחידה או לא יחידה, מרכיב 

�זכויות הבניה ובגינו ישולם מס רכישה בשי
עור של 6% ומרכיב החלק החקלאי.

רכישה,  מס  לתקנות   16 לתקנה  בהתאם 
מס  ישולם  בנחלה,  החקלאי  החלק  שווי  בגין 
 477,215 של  לשווי  עד  הבא:  באופן  רכישה 
השווי  חלק  ועל  רכישה  מס   0.5% ישולם   ₪
העולה על 477,215 ₪ ישולם 5% מס רכישה. 
נחלה  רוכשי  בהם  למצבים  מביאה  זו  הקלה 
החקלאי  החלק  שווי  על  ”להעמיס“  מבקשים 
וזאת, על חשבון חלק מזכויות הבניה או בתי 

המגורים. 
נתקלנו  בה  הסוגיה  להבהרת  דוגמא  להלן 
לאחרונה עת ייצגנו מוכר נחלה: במקרה שלנו 
מי�  11 כ בשווי של  בנחלה שנמכרה  �מדובר 

ליון ₪, שכללה שני בתי מגורים. בגין מרכיב 
המוכרים  (וקיבלו)  ביקשו  המגורים  בתי  שני 
להחיל את ”הליניאריות המוטבת“ (המשמעות 
היא תשלום מס שבח נמוך) על הסך של תשעה 
מיליון ₪ ואילו יתרת השני מיליון ₪ יוחסה 
לזכויות הבניה והחלק החקלאי, החייבים במס 
שבח מלא. הקונה מצידו טען, כי הוא מתכוון 
(זאת במטרה  להרוס את בית המגורים השני 
בשיעור  גבוה  רכישה  מס  להתחמק מתשלום 
טען  בנוסף,  השני).  הבית  שווי  בגין   8% של 

�הקונה, כי יש לייחס את השווי של בית המ
�גורים השני שאותו הוא הורס שעומד על כח

מישה מיליון ₪, למרכיב החלק החקלאי, זאת 
במטרה להביא לחיסכון בתשלום מס רכישה. 
רשויות  אילו  אמורים.  דברים  במה  נסביר 
 ₪ מיליון  חמישה  של  הסך  כי  יקבעו  המס 
מיוחס לשווי זכויות הבניה, מס הרכישה היה 

�עומד על סך של שלוש מאות אלפי ₪. לעו
מת זאת, אם תתקבל טענתו של הקונה והסך 
החלק  למרכיב  ייוחס   ₪ מיליון  חמישה  של 
החקלאי, הרי שהוא ימוסה בסך של 250 אלף 
היה  מתקבלת  היתה  טענתו  לו  כלומר,   .₪
הטע�  .₪  50,000 של במס  חסכון  כאן   נוצר 
נה אומנם שובה את הלב, אולם אין בה ממש. 
”במשבצת  ממוקמים  המגורים  בתי  כי  נזכיר 
היתה  מקרה  שבאותו  הנחלה,  של  הצהובה“ 
בגודל של 2.5 דונם. לכן, גם אם אין בית שני 
בנחלה כי הרוכש הורס אותו, עדיין לא תהיה 
 5% בשיעור של  מס  זכאות לתשלום  לרוכש 
עבור השווי של הבית השני כפי שמשולם על 
שווי ”חקלאי“ מהטעם שאין המדובר בקרקע 
לחקלאות אלא בקרקע שהיא לבניה למגורים. 
מעבר לכך נזכיר, כי שווי החלק החקלאי של 
יכול להיות בגבולות  דונם במרכז הארץ   30
1,000,000 ₪, ובוודאי רחוק מאוד מש� �של כ

ווי של כ�5,000,000 ₪. 
לסיום נבהיר, כי בכדי להיות זכאי להקלה 
על  חקלאי“,  ”משק  ייסוד  בגין  רכישה  במס 

לתק בהתאם  חקלאי“.  ”משק  לקיים  �הרוכש 
היא:  חקלאי“  ”משק  הגדרת  רכישה  מס  נות 
”משק חקלאי שבעל הזכות במקרקעין בו הוא 
יחיד, יחידים או אגודה שיתופית להתיישבות 
חקלאית, והוא עיקר עיסוקם של היחיד, של 
הרוכש  על  האגודה“.  חברי  של  או  היחידים 
להראות כי זהו עיקר עיסוקו. בפועל רשויות 
רשום  הקונה  כי  להיווכח  מבקשות  המס 
וכי  החקלאות  בתחום  מורשה  כעוסק  במע“מ 
פעילות  ובפועל,  למעשה  הלכה  מבצע,  הוא 

�חקלאית, ואין די, לעמדתם, שהוא רשום כעו
החלק  השכרת  ועוד,  זאת  מע“מ.  לעניין  סק 
כדי  עולה  אינה  היא  אף  למעבדים,  החקלאי 
”פעילות עסקית“ לעניין מע“מ, אלא מדובר 
במס  מזכה  שאינה  בלבד  פאסיבית  בהשכרה 
לעניין  חקלאי“.  ”משק  בשל  מופחת  רכישה 

החק ההתיישבות  חוק  את  נזכיר  �השכרה 
לאית שקובע הוראות ל“שימוש חורג“ הנדרש 

�אישור מוקדם ממשרד החקלאות, כך שהשכ
רה של חלקות חקלאיות אסורה בהתאם לחוק 

אלא בתנאים של ”שימוש חורג“.

שיתו באגודות  מתמחים  הכותבים   *�
פיות, במינהל ובמיסוי
il.co.lieblaw.www
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הרפתן יואב צור, מבאר טוביה, הלך לעולמו לאחר מאבק של חודשים במחלה קשה # צור 1935 היה בין מייסדי 
ארגון אמ"י, ארגון מפטמי בקר ושנים רבות נאבק נגד עוולות וגזירות שהוטלו על החקלאים חדשות לבקרים

עמוס דה-וינטר

מכ אנשים,  �מאות 
משפחה  וקרובי  רים 
ליוו ביום חמישי אחר 
יואב  את  הצהרים 
ופעיל  הרפתן  צור, 

העל בבית  �הציבור 
טוביה,  באר  של  מין 
צור  האחרונה.  בדרכו 
מאבק  לאחר  נפטר 

ממושך במחלה קשה.
דור  היה  יואב 
אשר  ברפת  שלישי 
באר  במושב  הוקמה 
הוריו  ע"י  טוביה 
ואיטה ב-1935   דוד 
נאבק  רבות  שנים 
וגזירות  עוולות  נגד 
שהוטלו על החקלאים 
לבקרים.  חדשות 
דמותו של צור הייתה 
אנשי  בקרב  מוכרת 
ובקרב  החלב  ענף 

חקלאים רבים.
היה  חייו  במהלך 
בקהילה  מעורב  יואב 
ובענף החלב והיה אחד 
”אמפ“י“  ממייסדי 

ומפ מגדלי  �(אגודת 
כמו“כ  עגלים).  טמי 
ב“שולחן  פעיל  היה 
תנועת  של  החלב“ 

בהנה וגם  �המושבים 
לת ”החקלאית“. כן סייע לסמינר 

�המדריכים של תנועת בני המוש
מים  ועדת  כיו“ר  שימש  ואף  בים 

ויו“ר בית העלמין במושב.
פעיל  היה  יואב   2015 בשנת 
מושבים  חברי  של  במאבק  נמרץ 

�בתנובה נגד הנהלת תנובה ותוכ
ניתה להנפיק את החברה בבורסה, 
והיה חלק מרכזי בקבוצת רפתנים 

שהובילה את המאבק. 
שהפעיל  גאה,  רפתן  היה  צור 
עגלים.  לפיטום  ורפת  חלב  רפת 
כשנשאל מה משעשע אותו ברפת, 
משתעשע,  בעיקר  "אני  ענה: 
כשאני חושב על סבא שלי שנסע 
ב-1935 לכפר אשדוד וחזר ממנו 
אלפא   - פרות  שתי  עם  ברגל(!) 
אותו  לדמיין  מנסה  אני  ובטא. 
הדרך  כל  ברגל  הפרות  עם  הולך 
מאשדוד ואחר כך מסתכל על כל 
חיוך,  מעלה  וזה  כאן  שבנינו  מה 

סיפוק וגאווה!"
את צופי, רעייתו, פגש במהלך 

הפ על  במילואים.  צבאי  �שירות 
גישה סיפר ל"קו למושב": "אחרי 

וכש הגדול  לטיול  נסעתי  �הצבא 
כקצין  למילואים  נקראתי  חזרתי 

המי לבסיס  כשהגעתי  �בשריון. 
שהיתה  צופי,  את  ראיתי  לואים 
לחבר  ואמרתי  הקישור  קצינת 
התימניה  את  רואה  'אתה  שלי: 
הזאת? היא תהיה אשתי'. הוא חשב 

שאני סתם מדבר שטויות אבל כך 
היה."

ב-1981,  התחתנו  השניים 
צ'ארלס  הנסיך  של  חתונתם  ליל 
כולה  שהייתה  בחתונה  ודיאנה, 

�חלבית. בערב סיים יואב את הח
ליבה, התקלח והלך להתחתן.

הרא הישראלים  היה  בין  �צור 
החלב  לעסקי  שנכנסו  שונים 
רפת  צור  הקים  ב-2005  הרומני. 
פרות, שמכרה חלב   500 בה  חלב 

והתח ברומניה  דנונה  �למחלבת 
�רה בשוק הרומני מול תנובה ולי

טו גרופ.

היה  להיות  צור  חלומו  של 
�בעל הרפת המושבית הגדולה בי

יואב לרכב  שראל. בשבתות אהב 
על סוסים.

את "חג החלב" שנערך בכל חג 
את  וכלל  טוביה  בבאר  שבועות 
צור  אירגן  היפה",  הפרה  "תחרת 

לזכר בנו, איתמר, שנפל במלחמת 
בנוסף אימצה מש �לבנון השניה. 

פחתו את הפלוגה של איתמר ז"ל 
חטיבה   ,174 גדוד  ונוס,  (פלוגת 

.(188

יהי זכרו ברוך.

יואב צור ז"ל - איש חכם ושונא עוולות

מפגיעה  שנהרג  ז"ל  ואיתמר  ברק  סיון  לילדים,  אבא  כל  קודם  היה  צור  יואב 
ישירה בטנק המרכבה והוא בן 19 בלבד. הוא היה הבעל האוהב של צופי גזברית 
המושב, רס"ן (במיל') בשריון, הרפתן הדומיננטי והמרשים ביותר בנוכחותו, פעיל 
בתנועת המושבים, בארגון הפיטום, אזרח לוחם למען צדק, ענק בממדיו עם לב 
גדול ונפש רגישה. אהב את העבודה ברפת אהבה רבה, האמין בכל ליבו במאבקים 
למען ענף החלב, אותם הובלנו משך זמן רב. חקלאי ציוני, שלחם למען ההתיישבות 

העובדת ונאבק על המשך ייצור מזון בישראל.
קראתי לו יואבי. כן, עם כל הגודל הזה. כשהחל מאבק הרפתנים מיד נרתם: "אני 
למען המאבק בכל שעה," ציין. ואכן הטרדתי אותו בכל שעות היממה, לתכנונים, 

�דיונים וחשיבה משותפת. היו אלו ימים ללא שינה. דאגה עמוקה לגורל הענף ול
עתיד הרפתות בישראל. את כנס המחאה התקשורתי הראשון ערכנו בבאר טוביה. 

יואב ארגן הכל. משילוט ועד שתיה חמה, קרה וכיבוד. 
עוד בדרכי לבאר טוביה שוחחנו: "יהיו כל כלי התקשורת, חייבים פרה בכדי שזה 
יופיע בכל המדיות," אמרתי לו ויואב כמובן הביא את פרה מס' 1642, 'היפיפייה 
לתוך  בגאווה  איתה  וצעד  הפרות"  של  היופי  ב"מלכת  זכתה  שאף  שלו,  הלבנה' 

�האולם לקול מחיאות הכפיים. מאז תמיד היה שם. אם היה צורך בהתייצבות בכבי
שים בשעות הבוקר המוקדמות, עם שלטי מחאה, טרקטורים, חלב, ילדי הדור השני 
לרפתנים וגם פרות. הוא היה זה שדרבן את חבריו הרפתנים לארגן את החליבות, 
כתב  שבלילה  לאחר  במקום,  ראשון  והיה  החשובות  להפגנות  להגיע  שיוכלו  כך 
שלטי מחאה בצבעי גואש. גם למחאה בכניסה לכנסת הביא את 'הלבנה יפיפייה': 

"היא פוטוגנית ואינטליגנטית," אמר. ואכן תועדה בכל כלי התקשורת.
כשהמאבק התקדם, נפגשתי איתו, אמרתי לו: "יואבי תראה, אתה כל כך רוצה 
לקחת חלק בעניין התקשורתי ואתה אכן רהוט ומבין עניין וייצוגיות ואני רוצה 
רגיש   זה  זה מאוד.  לי עם  ואתה אב שכול קשה  אותך, אבל מאחר  מאוד לשתף 

�וחשוף," הוא חייך ואמר לי שאין לו כלל בעיה עם נושא השכול, גם אם יעלה לת
קשורת. "זהו חלק מהמאבק שלנו כאן. אני גאה בבן שלי, שהיה אמור להיות איתי 
ועם ברק עכשיו ברפת וזה עושה לי טוב העיסוק הזה במחאה וברדיפת צדק," הוסיף.
והוא נרתם במלוא כוחו. נכח בכל דיון בכנסת, מועצת החלב, ההתאחדות, רואיין 
בכל רשתות הרדיו, הארציות והמקומית, בכל אולפני הטלוויזיה ובעיתונים. הוא 
התנסח וגם נראה ונשמע כ'ארץ ישראל הטובה'. הישראלי והרפתן האולטימטיבי 
והפך לסמל "מאבק החלב". למרות העיסוק הזה לא שכח להתנדב במבצע בעזה 
ולהביא מזון ובגדים לחיילים, חבריו של בנו, אזכרות וכנסים של משפחות השכול. 
היה חלק במאבקים "ירוקים" למען הסביבה וכל עוולה שנראתה לו שגויה. בין לבין 

גם ערך את חג השבועות במושב באירועים רבי משתתפים מכל הארץ. 
אין ספק, כי יואב הוא כוכב מאבק הרפתנים. מאבק שהפך מודל, הראשון העצום 

�בגודלו בענף החקלאות, שהפך למודל מאבקי החקלאות והביא לתדמית חזקה ונ
חושה של הרפתנים. הרפת הישראלית התגלתה בשיא תפארתה. 

צר לנו עליך אחינו יואב. לעולם תישאר בעיננו מודל לציונות, חקלאות, אהבת 
האדנה והמדינה, אב, בעל וחבר למופת. אוהבים ומתגעגעים. יהי זכרך ברוך.

יעל שביט
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חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן
הקדר 43, נתניה |  www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

המחיר אינו כולל מע"מ. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון החברה. טל"ח.

ללא ריביתעד 12 תשלומיםעכשיו במבצע!

EV ריינג'ר חשמלי
₪ 62,393

ריינג'ר 500
₪ 47,863

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

XP 900 ריינג'ר
₪ 68,376

 במחירים מדהימים!

היחיד עם שנתיים אחריות
ללא הגבלת שעות

גג, חלון, ווישר ושפריצרכולל חבילת אבזור מקורי: 



 

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

 #

 # 

# 1000

מתושבי  איש  מ-1000   למעלה 
הגלבוע והצפון הגיעו אתמול (15.5) 
בשעות אחה"צ לכיכר המרכזי בכפר 
נאעורה לעצרת הזדהות וחיבוק חם 
לתושבי הכפר, שחוו אירוע הנחשד 
"תג-מחיר").  (אירוע  שנאה  כפשע 
האירוע אורגן ע"י המועצה האזורית 
במעשה  להביע  שביקשה  הגלבוע, 
שמתקיימת  האיתנה  השותפות  את 
ההתיישבות,  ראשית  מימי  בגלבוע, 

תוך אמירה ברורה נגד השנאה. 
מסר נוסף שעבר בין כל הדוברים 
התמקד בכך שמעשי השנאה הללו, 
יעמיקו  אם  כי  יפגעו  שלא  רק  לא 

ויחזקו את הקשרים בין התושבים.
�את האירוע פתח ראש מוא"ז הג

כי:  קבע,  כאשר  נור,  עובד  לבוע, 
לאירוע.  אדיש  להישאר  אפשר  "אי 
יקרה  האנושית  שהאחווה  מי  כל 
המוסר,  מערכי  שמונחה  מי  לליבו, 
לו  אסור  בפרט,  היהדות  ומערכי 
בנאעורה.  המעשים  נוכח  לשתוק 

לגלבוע  לכאן  להגיע  שהעז  מי 
אין   - זה  נפשע  מעשה  ולבצע 
בו  אין  הדר,  בו  אין  מורשת,  בו 

אנושיות ואין לו אלוהים."
עם  בשיתוף  התנהל  האירוע 
לעתיד  יחד  "צועדים  עמותת 
שקם  מקומי  ארגון  משותף", 

במט והעמקים  הגלבוע  �באזור 
רה להכיר ולחבר בין התרבויות. 
עובד  התייחס  האירוע  בהמשך 

שנו גורל  שותפות  לאותה  �נור 
צרה בגלבוע כשאמר: "שותפינו 

נוהגים  'תג מאיר',  לאירוע מפורום 
'מבקשים  הם  שבפעילותם  לומר 
החיים  ובכן,  בחשכה'.  נר  להדליק 
המשותפים בגלבוע הם האור הגדול, 

הם האור בחשכה! 
דולק  כאן,  הגלבוע!  זה  "נאעורה 
שמאיר  התקווה  נר  קבוע  באופן 

�למרחקים ומייצג את הרקמה האנו
שית העדינה המחברת בינינו בקשר 
משותפים.  חיים  של  מנוצח,  בלתי 

דוגמה  המהווה  גורל  שותפות  זוהי 
ערכי  בה  שזורים  לחיקוי.  ומודל 
ערבות הדדית והיא נוצקה על בסיס 

איתן של אהבה וכבוד האדם."
מהלך האירוע נשא דברים גם סגן 
ראש המועצה, הישאם זועבי, המגיע 
מכפר טייבה השכן. לדבריו: "אנחנו 
לאהבה,  כן   - לומר  כאן  מתייצבים 

משו לחיים  כן  טובה,  לשכנות  �כן 
רוחות  ושנאה.  לגזענות  ולא  תפים 

השנאה הם איום לאזורנו ולמדינתנו 
ויש להילחם בהם בכל מחיר. עלינו 

�להזכיר בכל עת, כי שורשיהם האמ
תיים של הדתות נשענים על הייסוד 

של 'ואהבת לרעך כמוך!'" 
דברים  גם  כלל  האירוע  מהלך 

�מרגשים שנשאו נציגי מועצות הנו
נציגי  וכן  בגלבוע,  המשותפת  ער 

בכירים מהכפר נאעורה. 
הכפר,  תושבת  זועבי,  יומנה 
בדבריה:  ואמרה  נרגשת  עלתה 
חכם  כך  כל  קהל  אתכם,  "לראות 
אשר מגנה את המעשים ובא לתמוך 

�בנו - זה הניצחון האמיתי. אותם ני
�בזים שעשו את המעשה ביקשו שנ

קום לבוקר שחור של איבה ושנאה. 
לזרוע  כשלו  הם  ובגדול!  טעו  הם 
להפר  אחד  אף  ניתן  לא  ואנו  הרס 
את השלווה ואת השכנות הטובה עם 

שכנינו היהודים." 
ביה"ס  תלמידי  של  מקומם  גם 
והייתה  נפקד  לא  בכפר,  הייסוד 

ו',  בכיתה  תלמידה  זועבי,  חלה  זו 
שריגשה כאשר אמרה: "נאעורה מאז 
ומתמיד חינך ומחנך לקבלת האחר, 
להכנסת אורחים ושכנות טובה. אנו 

שהמש ומקווים  שקרה  את  �מגנים 
הזדמנות  זו  לעבריינים.  תגיע  טרה 
מהגלבוע,  חברינו  לכל  להודות 
והגיעו  שהתקשרו  וערבים,  יהודים 

לתמוך ולחזק את תושבי נאעורה."
הגיעו  מהסביבה  ציבור  אישי  גם 
לחזק, ובראשם חה"כ איתן ברושי, 

והגל בכלל  העמק  "באזור  �שאמר: 
�בוע בפרט, עוד בטרם הקמת המדי

פעולה  בשיתוף  חיים  היום,  ועד  נה 
מלא יהודים וערבים. אין כוח שיכול 

להפר את השותפות הזאת." 
באירוע השתתפו גם ילדי הגנים, 

�שהקסימו את הנוכחים בזמירות בע
�ברית ובערבית, והוא הסתיים בנטי

עת עץ זית בלב כיכר הכפר, כמסר 
גורל  ושותפות  פיוס  של  מהדהד 

שהייתה ותימשך לעד גלבוע.

חיים משותפים בגלבוע - עובד נור והישאם זועבי
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הצטרפו להצלחה באחד הפרויקטים המובילים בארץ
באר שבע | אשקלון | גדרה | יבנה | רחובות | בת ים | ראשל"צ | שוהם | פתח תקווה | ראש העין | ירושלים

רואים
את העתיד

כבר 40 שנה
כבר מעל 40 שנה שחברת אביסרור בונה במיקומים 
הטובים ביותר בארץ, לצד סטנדרט בנייה פרימיום, 
תכנון ועיצוב אדריכלי פורץ דרך ותפיסת חיים 
ייחודית. לא בכדי, נחשבים הפרויקטים מבית 
אביסרור להשקעות הנדל"ן מהמשתלמות בישראל. 

*ההדמיות להמחשה בלבד.

קלסיקת המגורים
בשכונת רמות
054-9888070

ב�ש | דירות 4,5 חד' אחרונות

מגדל הבוטיק
של נווה זאב
053-3300728

ב�ש | דירות 4,5,6 חד' בקרוב דירה לדוגמה

מגדלי היוקרה
בשדרות רגר
053-3300728

ב�ש | לופטים ופנטהאוזים בכניסה מידית

מגדלי היוקרה
בשדרות טוביהו
052-5310022

ב�ש | בקרוב תיפתח דירה לדוגמה

חווית מגורים יוקרתית 
הכי קרובה לאגם 
050-9009950

אשקלון | החלה המכירה

פרויקט היוקרה 
בשכונת רמות
054-9888070

ב�ש | מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים אחרונים

קומפלקס מגורים 
ייחודי באגמים
050-9009950

אשקלון | נותרו וילות אחרונות

קוטג'ים יוקרתיים 
בשכונת נווה נוי
054-9888070

ב�ש | החלה מכירת שלב ב', מ-₪1,680,000

מגדלי היוקרה
ביבנה הירוקה
054-3016449

יבנה | המכירה בעיצומה

פרויקט היוקרה
בגן הפקאן
053-8902230

רחובות | פנטהאוזים ודירות 5 חד' אחרונות

שכ� המגורים החדשה 
במערב רחובות
053-7410001

רחובות | החלה מכירת המגדל השמיני

431

פרויקט
המרפסות התלויות
054-7744604

ראש העין | דירת גן ופנטהאוז אחרונים



 

#
#

עמוס דה-וינטר

השבול חג  �קראת 
עות שבו אנו נוהגים 
חלב  מוצרי  לצרוך 
בכמויות  (ודבש) 
נפגש  אני  גדולות. 
קראוס,  מיכל  עם 
ב“קפה  החלב,  מועצת  מנכ“לית 

בכ ומקסים  חמוד  קפה  בית  �רונה“, 
�ניסה לקבוצת שילר, הקיבוץ בו מת

גוררת מיכל.
ב-1954,  שהוקמה  החלב  מועצת 
של  משותפת  בבעלות  חברה  היא 

וה הציבור   המחלבות,  �החקלאים, 

החלב  חוק  חוקק  כאשר  ממשלה. 
לתועלת  לחברה  המועצה  הפכה 

�הציבור. את הממשלה מייצגים במו
החק משרד  של  נציגים  שני  �עצה 

נציג  היו“ר,  הוא  מהם  שאחד  לאות 
ונציג  הכלכלה  משרד  נציג  האוצר, 

משרד הבריאות.
”השנה אנחנו נגיע לייצור של 1.5 
שזהו  בישראל,  חלב  ליטר  מיליארד 
שיא ייצור החלב בישראל,“ מסבירה 
לי מיכל. ”ענף הרפת מהווה כ-20% 

�מהתמורות החקלאיות של ענפי הח
מתוכנן  ענף  יציב,  ענף  זהו  קלאות. 
אבל  גבוהה  לא  היא  שהרווחיות  כך 
הייצור  כמויות  וגם  מובטח  המחיר 

בר המושבי,  בסקטור  מגדל  �לכל 

היו   2016 במהלך  הקטנות.  פתות 
הרבה רפתות על סף הרווחיות וחלקן 
אף הפסידו. אחת הבעיות של הרפת 
של  במצב  הגודל.  היא  המושבית 
רפת  לקיים  היכולת  קטנות  מכסות 
יתרון  אין  מאד.  קשה  הוא  רווחית 
לגודל ולא ליעילות. בענף החלב יש 
יתרון ברור לגודל. עם זאת, ב-2017 
ברווחיות  שיפור  כבר  רואים  אנחנו 
הנובע מעליית מחיר המטרה  הרפת 
במתווה  ההתייעלות  שנושא  לאחר 

לוקר הסתיים.
רפתנים  פרישת  לגבי  ”לשאלתך 
לא  אך  מהענף  פרישה  יש  עדיין   -

בתחי שהיתה  כמו  ומסיבית  �גדולה 
מגמה  מזהים  אנו  לוקר.  מתווה  לת 

בסק בעיקר  לשותפויות  מעבר  �של 
טור המשפחתי. כמו כן, חנכנו רפת 
חדשה במושב עידן ואני מעריכה כי 
של  תהליך  נראה  הקרובות  בשנים 
יצרנים  ע“י  חדשות  רפתות  הקמת 

חדשים שמצטרפים לענף.
חלב  מוצרי  אוהבים  ”הישראלים 
שזה  שבועות  לקראת  אנו  ועכשיו 
היא  הציבור  אהדת  הצריכה.  שיא 

לי ולא  הישראליים  החלב  �למוצרי 
בוא. הגענו למיליארד ו-500 מיליון 
נהיה  השנה  ואולי  גולמי  חלב  ליטר 
לצ� הכל  מיליון,   510 ו -במיליארד 

ריכה מקומית.“
האם את מרוצה מהתקנות 
וההסדרים, לפיהם יחולקו 

תוספות מכסות החלב ליצרנים 
קיימים וליצרנים חדשים בענף?

”תפישת המשרד וגם התפישה של 
מתווה לוקר הייתה שהממשלה רוצה 

�להגדיל את הרפתות, שלא יהיו רפ
תות קטנות עם מכסה של 400-500 

את  להביא  אלא  ליטר,  אלף 
של  בסיס  למכסת  כולם 
700 אלף ליטר. אגב, זוהי 

הרפתנים  שגם  תפישה 
למי לחצו  �המושביים 

בהקצאות  גם  מושה, 
זה  ב-2016.  המכסות 
’יש  שנוצר  משהו  לא 

�מאין‘ אלא משהו שה
ענף דחף אליו בשנים 

האחרונות.
החקלאות  ”שר 
ואמר,  בא  ב-2017 
ממשיך  אני  ’חברים, 

הגד של  הקו  �את 
הקט הרפתות  �לת 

להביא  במטרה  נות, 
רפתות  מקסימום 
 700 של  למכסה 
אחת  ליטר‘.  אלף 
הזה  בדבר  הבעיות 
היא האם הרפתנים 
קטנות  ברפתות 
את  לייצר  יכולים 

שתי הכמות  �כל 
והאם  להם  נתן 
אפליה  פה  אין 
בעלי  אותם  לגבי 
שמעל  מכסות 
ליטר.  אלף   700

נעש כאן  �לכן, 
תה פשרה ובערך 
מתו�  15-20%

המכסות  ספת 
ליצרנים  הועברה 

אלף   700 שמעל 
כלומר,  והיתרה, 

ניתנה  הגדולה,  הכמות 

1927 ,
90

מיכל קראוס, מנכ“לית מועצת החלב. ”זה 
תפקיד מאוד מאתגר“ (צילום: קרין מגן)

25.5.2017     || 16



מכסה  עם  ליצרנים 
שמתחת 700 אלף.

המטרה  ”ובאמת, 
איך  לראות  זה  שלנו 

יצלי יצרנים  �אותם 
הכמות  את  לייצר  חו 
הזאת. בין יתר הדברים, 
מביא  שהוא  החליט  השר 

המכסות שמ בעלי  כל  �את 
500 אלף ליטר למכ� -תחת ל

סה של 500 אלף. פה יש לנו 
בעיה, כי רפתן שיש לו מכסה 
של 250 אלף ליטר וזכאי לקבל 
עוד 250 אלף ליטר, 
לבצע  צריך 
השקעות 

בה פרות,  ברכישת  כבדות  �מאוד 
יצליח  שהוא  והסיכוי  הרפת  תאמת 
למנף את ההשקעה הזאת לא גבוה, 
כמו  קצת  זה  מאוד.  קשה  היישום 

לתת אגוזים למי שאין לו שיניים.
בין  לה  שיש  קבוצה  אותה  ”לגבי 
לד� אלה  ליטר,  אלף  ל-700   500

ליישם את  עתי הרפתנים שיצליחו 
תוספת  יקבלו  והם  המכסה  תוספת 
של כ-27 אלף ליטר. אנחנו בהחלט 

שות הרבה  של  התהוות  גם  �רואים 
פויות, אם כי זה דבר לא פשוט, זה 

שברפ רואים  בהחלט  אנחנו  �קשה. 
הריווחיות  רמת  גדולות  יותר  תות 

גדלה ויש יתרון מובהק לגודל.“
האם יש להקצות מכסה מיוחדת 

לרפתות בהם יש בנים ממשיכים? 
ומה דעתך לגבי יצרנים חדשים?

לבנים  מכסה  תוספת  ”לגבי 
במתן  מצדדת  אני  ממשיכים 
שנים  גבי  על  שנים  ההטבה. 
הזו  ההטבה  את  לתת  מנסים 
דרך  למצוא  הצליחו  ולא 
חפצי  אם  ליישום.  קלה 

עלי בענף  אנחנו  �חיים 
חדש  דם  להכניס  נו 
באמת  אחרת  לתוכנו, 
ענף  יהיה  הענף 
לא  ומזדקן.  שהולך 

כני למנוע  �צריך 
חדשים  אנשים  סת 
להיכנס  שרוצים 

לח אלא  �לענף, 
שוב על פתרונות 
שהן  כלכליים 
לעמוד  יוכלו 

הכ �בהשקעות 
ככה  גם  בדות. 
הזאת  האפשרות 
מי  הרי  מוגבלת, 
קרקע  לו  שאין 
זה  אם  בין  ונחלה, 

מוש או  �קיבוצניק 
להקים  יכול  לא  בניק, 
סייגים  יש  כבר  רפת. 
להיות  יכול  מי  לגבי 
הקצאת  בנוסף,  רפתן. 
במרכז  איננה  המכסות 
בפריפריה.  רק  אלא 
מה�  70% רק  כלומר 

והקיבוצים  מושבים 
מכסה  לקבל  יכולים 
ברפת  ולהשקיע  חדשה 

וזו השקעה מאוד כבדה.
רואים  אנחנו  ”השנה 

בק שהגישו  רבים  �רפתנים 
חלב,  מכסת  להקצאת  שות 

�ביניהם צעירים שרוצים לה

צעי מעט  לא  יש  היום,  רפת.  �קים 
רים בענף הרפת. אם נעשה הקבלה 
במקצוע  שעובד  לאדם  רפתן  בין 
השאלה:  עולה  אז  כרופא,  חופשי 
בעקבות  תמיד  הולך  שלו  הבן  האם 
האב? לא. יש איזושהי הנחה שכל מי 

להמ חייב  שלו  הבן  חקלאי  �שהוא 
המצב.  זה  ולא  חקלאי,  להיות  שיך 
שלא  כאלה  ויש  שרוצים  כאלה  יש 

רוצים.“
אגב, זה ייחודי לרפת, כי בענפים 
אחרים בעיקר צמחיים אני רואה 

חקלאים רבים שאומרים לבנים: ’אל 
תיכנסו לחקלאות‘. ברפת לעומת זאת 
המצב שונה ויש גם שילוב של הרפת 

והתיירות.
אנ לרפת.  לחזור  רב  עידוד  �”יש 

חנו רואים לא מעט בעלי מקצועות 
המק את  שעזבו  ואחרים  �חופשיים 
שמש כאלה  וגם  לרפת  וחזרו  �צוע 

גם  נוסף,  למקצוע  הרפת  בין  לבים 
וגם. לגבי התיירות ברפת, יש כאלה 

לא  זו  אבל  התיירות  את  שאוהבים 
זה,  תופעה רחבה. יש שאוהבים את 
מבקרים,  מרכז  קפה,  בית  מקימים 
כבר  זה  מבקרים,  קבוצות  מארחים 

מק רק  לחיות  אבל  אחר,  �משהו 
מאוד  ברפת  לבקר  שבאות  בוצות 
קשה, צריך להיות משוגעים לדבר. 
היום אין רבים שמשלבים את הרפת 
והתיירות, הייתה תקופה שהיו הרבה 

שא למרות  לגמרי,  ודעך  הלך  �וזה 
לבי מי שמגיע  חושבים שכל  �נחנו 

קור ברפת מיד נעשה חסיד של ענף 
החלב. רואים שמדובר בעבודה קשה 
וזה חשוב כשמביאים ילדים, שיראו 
בסופר  המדף  על  נוצר  לא  שהחלב 
ההתייחסות  ואז  קשה  בעבודה  אלא 

אחרת לענף.“
מה מצב הרפת המשפחתית 

בישראל?
רואים  אנחנו  ”ברפת המשפחתית 
רפתות מאוד טובות ויעילות, רפתות 
כלכליות, רפתות שמתוחזקות ברמה 
מאוד גבוהה ושבוצעו בהן השקעות. 

שנות רפתות  מאוד  מעט  עוד  �יש 
רו כפי שהיו ברמה שאינה מתאימה 

למאה-21 והמטרה שלנו היא להביא 
מתאימות  להיות  הרפתות  כל  את 
המאה  של  והדרישות  לטכנולוגיה 
ה-21. התפישה של איכות הסביבה, 
רווחת  על  שמירה  של  קיימות,  של 
בעלי החיים, זה היום בל יעבור. אדם 
לדעת  רוצה  בסופר  מוצר  שקונה 
בתנאים  שגודל  מוצר  אליו  שהגיע 

הכי טובים שיכולים להיות.“
אם מדברים על איכות הסביבה, ענף 
הרפת עבר רפורמה מקיפה בנושא, 
חלק מהרפתנים עדיין משלמים את 

ההלוואות על יישומה אבל נראה 
שבכל פעם יש עוד ועוד דרישות 

חדשות מהרפתנים בנושא הסביבתי.
המ הסביבתיות  הדרישות  �”כיום 

חמירות מהרפתות הן לא רק בארץ 
�אלא בכל העולם. אנחנו רואים בעו

לם שחברות נאלצות לסמן מוצרים, 
איכות  של  בתקנים  עומדים  שהם 
על  שמירה  של  בתקנים  הסביבה, 

�רווחת בעלי חיים, כי אחרת הצרכ

נים לא ייקנו את המוצרים.
”זה נכון שבכל פעם עולה דרישה 

שהפ מכך  נובע  זה  לדעתי  �חדשה. 
יודעים  תמיד  לא  במשרדים  קידים 
היו  שהם  התקנים  הם  מה  בעצמם 

�רוצים שיהיו ברפתות ולכן יש דרי
שות שמשתנות שוב ושוב.

הם בכוונתכם להעניק מכסה מיוחדת 
לרפתות בהם יש בנים ממשיכים?

בת נכנס  כבר  זה  ואגב  �”בהחלט 
קנות של 2017. אנחנו פרסמנו קול 

ישנם רפת ולשמחתי  בנושא  �קורא 
�נים רבים שנענו לקול הקורא ומגי

בה  שעובד  רפת  הבקשות.  את  שים 
עד  של  לתוספת  זכאית  ממשיך  בן 
11 אלף ליטר. נכון שזה לא כל כך 
הרבה אבל זה גם משהו ובהחלט צעד 
ראשון לתמיכה בבנים ממשיכים. אם 
עד היום היה רק דיבור על תמיכה, 
בעצם זו פעם ראשונה שיש איזשהו 
פתרון, אולי לא כולם אוהבים אותו 
ולא כולם יכולים להיות בפתרון הזה 

�אבל זו ההתחלה. לנושא הוקצה מי
�ליון ליטר ולפי קצב הבקשות שזור

מות אלינו אני יכולה להגיד שנראה 

”ברפת המשפחתית אנחנו רואים רפתות מאוד טובות ויעילות, רפתות כלכליות, 
רפתות שמתוחזקות ברמה מאוד גבוהה ושבוצעו בהן השקעות. יש עוד מעט מאוד 
רפתות שנותרו כפי שהיו והמטרה שלנו היא להתאים את כל הרפתות לטכנולוגיה 

והדרישות של המאה ה-21“

”לא הכל היה נהדר, מתווה לוקר הוריד ושחק 
את הרווחיות, 2016 הייתה שנה קשה ברוב 

המשקים. לעומת זאת, נעשה דבר טוב בהיבט 
של ההתייעלות כפי שאמרתי שרפתות 
צריכות להיות מותאמות למאה ה-21“
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במ יחולקו  הליטר  מיליון  �לי שכל 
בעניין  הראשון.  בסיבוב  כבר  לואם 
ישירות  לציין שהיוזמה באה  יש  זה 

למ אותנו  שהנחה  החקלאות  �משר 
בחלוקת  עדיפות  לתת  דרך  צוא 
שמעסיקים  ליצרנים  השנה  המכסה 

בנים ממשיכים ברפת.
זה לא סוד שהגיל הממוצע של 

החקלאים נע בסביבות ה-65-70. 
אנחנו יודעים שיש בנים ממשיכים 

בענף הרפת אך לא רבים. מה עושה 
המועצה על מנת לעודד צעירים 

להצטרף לענף במושבים ובקיבוצים?
”לגבי היצרנים החדשים המועצה 
מעודדת אותם. אני אומרת שאנחנו 

�כן צריכים לאפשר כניסה של יצר
נים חדשים, זה נכון לעשות את זה, 
על אף שיש כאלה שאומרים: ’בואו 

הקיימים‘. הת ליצרנים  קודם  �ניתן 
אי  חברים  פשוטה:  היא  שלי  שובה 
קיימים,  ליצרנים  רק  לתת  אפשר 
אנחנו צריכים לאפשר ולהכניס דם 

חדש לענף ולרענן את השורות.“

האם נושא בעיית הצעירים מסכן 
את המשך קיום ענף הרפת בבעלות 

ההתיישבות העובדת?
להתקיים!  ימשיך  תמיד  ”הענף 

�תלוי איך. אני יודעת שבעיית כני
את  מסכנת  לא  לענף  הצעירים  סת 

�המשך קיום הענף, הענף ימשיך לה
להפוך  יכול  לא  החלב  ענף  תקיים. 
החלב  חוק  כי  טייקונים,  של  לענף 
מגן עלינו מפני אפשרות כזאת. מה 
שכן, חובתנו להמשיך לתמוך בדור 
עושים  ואנו  שלנו  שבענף  ההמשך 
זאת בכל הזדמנות. הענף הוא מאד 

מת ניהול  שיטות  היום.  �טכנולוגי 
אט ליותר  הענף  את  הפכו  �קדמות 

כאלו  יהיו  תמיד  לאנשים.  רקטיבי 
שיגידו ’ריח הזבל ניחוח חציר אבל 
בראש  זה  רפתן  להיות  אצלי.‘  לא 

ובראשונה אהבת בעלי חיים.“
בדיעבד, האם את חושבת שמתווה 
לוקר הועיל לענף החלב או הזיק לו?

מו שהכל  כזה  דבר  אין  �”תראה, 
שלם, אין דבר כזה שהוא רק 100%, 

אם הכל היה מושלם אז לא היו היינו 
נפרדים מכל כך הרבה יצרנים בצער 
היה  הכל  שלא  היא  התשובה  רב. 
נהדר, מתווה לוקר הוריד  ושחק את 
קשה  שנה  הייתה   2016 הרווחיות, 
נעשה  זאת,  לעומת  המשקים.  ברוב 
דבר טוב בהיבט של ההתייעלות כפי 
להיות  צריכות  שרפתות  שאמרתי 

מותאמות למאה ה-21.
לא  שהוא  שראה  מי  שני,  ”מצד 

לטכנו עצמו  את  להתאים  �מסוגל 
בטיפול  המחמירים  ולתקנים  לוגיות 
בבעלי החיים, מי שהגיע לגיל מבוגר 
וראה שאין לו בן ממשיך - פרש. לא 
ראינו פרישות בגילאי 50 אלא ראינו 
שום  ואין   65 בגילאי  פרישות  יותר 
פסול שאדם שמגיע לגיל 65 ואומר: 
’אני לא רואה את ההמשך, לא רואה 

�מישהו מהבנים שלי שעזבו את המו
ברפת‘  העבודה  בא להמשיך את  שב 

גם אם זה המשק הכי טוב בעולם.
לפ שביקש  למי  נתן  �”המתווה 

ונתן  המכסה  ערך  את  למצות  רוש 
לו לפרוש בכבוד. אותו אדם שמכר 
את המכסה יכול לאחר מכן לעשות 
שימוש במבנים, לחלקם יש מערכות 
עושים  חלקם  הגג,  על  סולאריות 
שימוש אחר בסככות, בין אם גידול 
בקר לבשר או למשהו אחר. זה כבר 
לא  והוא  לפנסיה  תוספת  לו  נותן 
חייב להיות רפתן שחולב את הפרות 
לצאת  יכול  הוא  בשנה,  ימים   365
במובן  לכן,  לפעם.  מפעם  לחופש 
הצלחה.  במתווה  רואה  כן  אני  הזה 
יכלו  ולא  לפרוש  שרצו  אנשים  היו 

�ואילו במתווה הם קיבלו תמורה למ
כסה ויכולים לפרוש בכבוד. ההישג 

בפר המתווה  של  לדעתי  �המרכזי 
היום  כבר  לראות  שניתן  ספקטיבה 

ולא  הענף  על  שמר  שהמתווה  היא 
�איפשר, גם בסערה של המחאה הח
�ברתית לפגוע בענף ולבטל את הת

כנון. מבחינה זו המתווה שמר ועדיין 
שומר על הענף.“

לאור רכישתן של תנובה (בעלות 
סינית) וטרה (בבעלות קוקה קולה) 

בידי ידיים זרות, כיצד את רואה את 
עתיד ענף הרפת והחלב בישראל, 

נאמר בעוד 20-30 שנה מהיום?
�”בעולם אנחנו רואים שברוב המ

עדיין  הן  הגדולות  דינות המחלבות 
שמוחזקים  קואופרטיבים  בבעלות 
על ידי חקלאים ואני מצרה על כך 
ברמת  אחת  מחלבה  רק  שבישראל, 
הגולן (מחלבות רמת הגולן) מוחזקת 
על ידי קיבוצים וכל יתר המחלבות 

הן בידיים פרטיות.
בעלי  בין  התנגשות  שיש  ”ברור 

הח לבין  במחלבות  שמחזיקים  �הון 
את  בעצם  מספק  החקלאי  קלאים. 
לא  המחלבה  למחלבה,  הגלם  חומר 

אבל  החקלאי,  בלי  לייצר  יכולה 
יהיה ענף מתוכנן עם מחיר  אם לא 
מטרה המחלבות הן אלו שיקבעו את 
ישלטו  המחלבות  לחקלאי.  המחיר 

�בחקלאים לגבי התשלום ולגבי הכ
מויות שהן יהיו מוכנות לקנות. נכון 
שאנחנו היום בענף מתוכנן אם מחיר 
יום.  יילד  מה  תדע  לך  אבל  מטרה 
עדיף בעיניי המודל שהחקלאים יהיו 

בבעלות כזו או אחרת על המחלבה.
בעוד  הרחוק,  לעתיד  ”באשר 
היום  שציינתי,  כפי  שנה,   20-30
הרבה  העולם  ברחבי  רואים  אנחנו 
בבעלות  שנמצאות  מחלבות  מאד 
מחלבות  חקלאיים,  קואופרטיבים 
גדולות שפועלות על פני כל רחבי 
תשובתי  הייצור  לגבי  הגלובוס. 
מה  ולמדנו  שבדקנו  שלאחר  היא 
המיוחד  המצב  ולאור  בעולם  קורה 
של מדינת ישראל - לא ניתן יהיה 

�לקיים משק חלב בישראל ללא תכ
נון מרכזי מועבר לחקלאים.“

”ברור שיש התנגשות בין בעלי הון 
שמחזיקים במחלבות לבין החקלאים. 
החקלאי מספק בעצם את חומר הגלם 

למחלבה, המחלבה לא יכולה לייצר בלי 
החקלאי, אבל אם לא יהיה ענף מתוכנן עם 
מחיר מטרה המחלבות הן אלו שיקבעו את 

המחיר לחקלאי“

פרות רובצות ברפת. ”השנה נגיע לייצור של 1.5 מיליארד ליטר חלב בישראל, שזהו שיא ייצור החלב בישראל“

קראוס. “הענף תמיד ימשיך להתקיים! תלוי איך“
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לבטל  מבקשים  במושב  משק  בעלי  הורים 
כבנים  ילדיהם  מינוי 
בטענה  ממשיכים, 
להתנהגות מחפירה מצידם 
לחתום  אותם  שהונו  ובכך 
על המסמכים להכרה בהם 

כבנים ממשיכים.

התובעים הם זוג חברי מושב אשר בבעלותם 
שניים  כי  טוענים  הזוג  בני  חקלאי.  משק 
אשר  מסמך  על  לחתום  אותם  הונו  מילדיהם 
שהטעו  בכך  ממשיכים,  כבנים  אותם  ממנה 
לשם  הנחוצים  מסמכים  אלו  כי  לחשוב  אותם 

אישור בניית בית חדש במשק. 
קרוא  יודעים  אינם  כי  ההורים,  טענו  עוד 
על  חתמו  ילדיהם  על  וסמכו  ומכיוון  וכתוב 
את  ממנים  הם  שבו  לדעת  מבלי  המסמך, 

ילדיהם כבנים ממשיכים.
בנוסף ההורים טענו, כי המינוי לבן ממשיך 
הובטח לבן אחר שהלך לעולמו בטרם עת, וכי 
לא היה מיועד כלל לילדים האחרים, וכן, כי יש 
לבטל את המינוי גם מחמת התנהגות מחפירה 
ומזלזלת כלפיהם מצד הילדים לאורך השנים.

בנים  היותם  עובדת  כי  הילדים,  טענו  מנגד 
המשפחה  בני  לכל  ידועה  הייתה  ממשיכים 
האחרים  האחים  אחד  אולם  עליהם,  ומוסכמת 
הפעיל לחץ והתנהגות אלימה כלפי ההורים, בכדי 
לגרום להם לחזור בהם ממינוים כבנים ממשיכים.

שממנים  המסמכים  כי  הילדים,  טענו  עוד 
ידי  על  כדין  נחתמו  ממשיכים,  כבנים  אותם 

הוריהם בנוכחות מזכיר המושב 
ויו"ר אגודת המושב, אשר חזקה 
עליהם שביצעו תפקידם ווידאו 
תוכן  את  הבינו  ההורים  כי 
כמו  ומשמעותם.  המסמכים 
כן טענו, כי על המינוי לבנים 
המתנה,  דיני  חלים  ממשיכים 
ידי  על  המינוי  ומשאושר 
על  ונרשם  היהודית  הסוכנות 
יכולים  ההורים  אין  רמ"י,  ידי 
המתנה  ממתן  בהם  לחזור 

ולבטלה.

תחילה עסק ביהמ"ש בשאלת 
כבנים  הילדים  של  מינוים 
פסק  זה  בעניין  ממשיכים. 
יש  הפסיקה  לאור  כי  ביהמ"ש, 
ממשיך  בן  למינוי  להתייחס 
המתנה.  דיני  תחת  כנכללים 
כך, ברגע שניתנה הסכמה כדין 
המתנה,  את  לתת  הנותן  מצד 
על  אישור  נתקבל  מכן  ולאחר 

כך מגורם שלישי, כמו רמ"י, יש לראות בכך 
יכולים  ההורים  אין  אשר  שהושלמה  מתנה 

לחזור בהם ממנה.
מעבר לכך, ביהמ"ש דחה את טענות ההורים 
שלא ידעו על מה הם חותמים, שכן חזקה על 
מי שחתם על מסמך משפטי שקראו והבינו - 

וההורים לא עמדו בנטל להוכחת טענתם זו.
יחד עם זאת, ביהמ"ש מצא שעל אף שמדובר 

ממנה,  לחזור  ניתן  ולא  שהושלמה  במתנה 
כשעולות טענות הנוגעות להתנהגות מחפירה 
ומזלזלת של הילדים, אין להשאיר את ההורים 
מבלי יכולת לקבל סעדים אחרים פרט לביטול 
עליהם  חלים  ועדיין  מכיוון  זאת  המתנה. 
ובכללם  המשפט,  של  הכלליים  העקרונות 
עקרון תום הלב, אשר מעגן את עקרון היושר 
אחד  ארץ  בדרך  לנהוג  הצדדים  את  ומחייב 

כלפי השני.
במקרה  כי  מצא,  ביהמ"ש  האמור,  אף  על 
מחפירה  התנהגות  של  קיומה  הוכחה  לא  דנן 
מצד הילדים, ולמעשה, הראיות שהובאו בפניו 
מלמדים כי היחסים בין ההורים לילדיהם היו 
תקינים לחלוטין. עוד ציין ביהמ"ש, כי האם אף 
לבין אחד  הילדים  בין  אישרה שהסכסוך פרץ 

האחים האחרים.
התביעה  כי  ביהמ"ש,  קבע  הדברים  בשלהי 
המינוי,  ממועד  שנים   32 לאחר  הוגשה 
כך  על  מעיד  התביעה  בהגשת  השיהוי  וכי 
שפרץ  הסכסוך,  בעקבות  הוגשה  שהתביעה 
האחרים,  האחים  לאחד  הילדים  בין  כנראה 
מכיוון ואין זה סביר כי במשך שלושה עשורים 
לא ידעו ההורים על דבר מינוים של הילדים 

כבנים ממשיכים.

נוכח האמור, ביהמ"ש דחה את תביעתם של 
ההורים, וקבע כי הילדים מונו כבנים ממשיכים 

על פי דין.
נוכח הקרבה המשפחתית בין הצדדים חויבו 
עו"ד  טרחת  ושכר  הוצאות  בתשלום  ההורים 

הילדים בסך   5,000 ₪ בלבד.
ניתן ביום: י"ג בכסליו תשע"ז, 13 בדצמבר 
2016, בהיעדר הצדדים, בבית המשפט לענייני 
משפחה בקריית גת, בפני כב' השופטת פאני 
נ'  פלונים   –  2801-10-14 תמ"ש  כהן.  גילת 

אלמונים.
* הכותב הינו עו"ד ושותף במשרד עו"ד 

מימוני שלוש ושות'

משק ונחלה - התביעה הוגשה 32 שנה אחרי מינוי הבנים כממשיכים
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חלק מהמשתתפים באליפות ההתיישבות העובדת בהתעמלות 
מכשירים (צילום: יונתן פורת)

60

יריד התוצרת ב“תוצרת העמק“

הצלם עדי נס מדריך את ילדי גן קשת מבלפוריה

בל עפרי - פעילויות לכל המשפחה
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ניצן שפירא באולימפיאדת הפיסיקה

בחנוכת בית התרבות החדש ברמות ים

יום הוקרה למתנדבי "ידיד לחינוך"

מילובן. דרושות מנהלות למערך גידול הפטם
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התקשר לקבל רשימת ממליצים

החברה המובילה למושבים ונחלות
www.nachlat-avot.co.il
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והוותיקה בישראל¨ מומחית להסדרת נחלות 

גאה להציג את מבצעי חודש מאי

כל נרשם לתב“ע נחלתיתØמקומית 
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ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות!
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solar.gsi@gmail.com | www.geva-bot.com

Geva - Bot
רובוט לניקוי פאנלים סולאריים
מאושר על ידי יצרניות הפאנלים ובעל תו תקן איכות

מהמעבדה המובילה בעולם :
פטנט מספר - 67096816   
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מאוזן:
8. (עם 3 מאוזן) נתן פרט   ;(4) 4. יחזיק בנביא חזק   ;(6) 1. לקחו צליל מהפסל 
(4); 9. באנגליה עבודת מוסמך מכילה עוף דורס (6); 11. הצחורים פתחו פאב 
(7); 12. ראו 20 מאונך; 13. (עם 19 מאוזן) הגיע בזמן כדי להשתיק  לטיפשים 
את צביקה (5); 15. בעלי השפיץ הגרים בעיר הגדולה חוזרים להופיע (7); 18. 
זה שצריך לשלם אינו עושה ג'וגינג באזור גאוגרפי (3,3); 19. ראו 13 מאוזן; 21. 
הרבץ לחבר ממשלה כדי לקבל אישור מהרבנות (4); 22. מסרבים לקבל פקודות 

מאדון ג'ינס (6).

מאונך:
פעם  עוד  הוא  מדוע  נהרהר   .2  ;(5) לסרטים!  קולות  להקליט  תפסיק  דילן,   .1
בהפסקה (5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. בשוויץ הוא קיבל עובדת סוציאלית (ש) (5); 
6. ההיא הסתכסכה עם היווני (5); 7. נאום נגר בנושא המודל הצרפתי (4,3); 10. 
הבכורה של שרון ועוואד (כ"ח) (7); 13. בראשית עשה את עצמו (5) (ע"פ יגאל 
פרנקל); 14. זאת שבוגדים איתה אמרה לחיה הגדולה לבוא (5); 16. בדרן ישר 
יורק אש (ע"פ יגאל פרנקל); 17. שואלים במקלדת (5); 20. (עם 12 מאוזן) עשן 

עולה מהאי (5) ע"פ יגאל פרנקל).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 215:
4. נבדל; 9. מרציפן; 11. בולוניה; 12. רמס; 13. סוף; 15.  מאוזן: 1. לוליטה; 

מסתירים; 18. פנימית; 21. הנהן; 22. אזוטרי.
מאונך: 1. לחשוב; 2. ליזול; 3. טרזן; 5. בריזר; 6. להניס; 7. תרצה אתר; 10. 

אנימציה; 13. סופלה; 14. פנינה; 16. רובוט; 17. מיאמי; 20. עזוב.

,עיני אוניקס מאת אשכר ארבליך�בריפמן, הוא ספר עתידני, אנו�
שי ומרגש. מאז האסון של 2040 עסוק העולם בהישרדות, כשהמטרה 
העיקרית של המשטר היא לשמר את המין האנושי ולסייע לבני האדם 
להתרבות. אוניקס, בחורה אבודה בת 26, יוצאת למסע אמיץ במטרה 

�לאתר את ילדיה הביולוגיים, שהופרדו מהביציות שנשאבו ממנה בכ
מיתר  גם  כמו  המרכזי,  המשטר  בהוראת  בלבד,   18 בת  בהיותה  פייה 

�בנות גילה, כל הביציות שהצליח גופה לייצר. מביציות אלה הופרו בה
משך עוברים, גודלו ברחם מלאכותי, ונמסרו לאימוץ למקור לא ידוע. 
הוריה מפעילים עליה לחץ לאמץ ילד (שנולד דרך רחם מלאכותי). אך 

אוניקס לא מעוניינת לאמץ: היא עסוקה בחיפוש אחר צאצאיה הביולוגים וחשה כי לא תשקוט 
עד שלא תאתרם. היא יוצאת למסע אמיץ, יוצאת כנגד המשטר והמוסכמות ומגלה כי ליצר 
אמהי ראשוני אין גבולות. היא חשה כי הדרך היחידה שבה תוכל נפשה לשקוט ולהירגע היא 
ילדיה הביולוגיים.  בגורל  ולספק את הדחף הבלתי נשלט לגלות מה עלה  להתמרד בממסד 
מייעץ  אותה,  מחזק  המסע,  לאורך  אותה  מלווה  ביותר,  הטוב  וידידה   108 בן  קשיש  סיימון, 

�עצות, מספר על העולם "הישן" ומתמרמר על ניסיונות הממשל החדש ליצור האחדה של העו
לם. (הוצאת דני ספרים, 437 עמודים)

"האשם" הוא מותחן מרתק מאת דיוויד באלדאצ'י. ויל רובי גיבור 
העלילה הוא מתנקש מקצועי, מיומן וקר רוח בשירות הסי�איי�אי. אולם 
לאחר שהרג בטעות ילדה חפה מפשע באחת ממשימות החיסול שלו, 
הוא אינו מצליח לשוב ולתפקד. הוא מרגיש אבוד, בין היתר כי הפגיעה 
בילדה מעלה שדים מעברו שביקש לשכוח. הוא עזב לפני עשרים שנה 
את קנטרל, עיירת הולדתו, ניתק כל קשר עם אביו וביקש לשכוח את 
עברו שם. האב, דן רובי, שופט בקנטרל, חשוד ברצח, וויל חוזר לעיירה 

�ומבקש לסייע לאביו ולהוציא את האמת לאור. רוב תושבי המקום בטו
חים באשמתו, אך וויל יחד עם ג'סיקה, שותפתו, צריכים להתמודד גם 
עם העוינות ואף האלימות שלהם כלפיו, וגם עם הניכור של דן, שמסרב 

להיפגש עם בנו ודוחה את ניסיונות העזרה שלו. במשימותיו בשירות המדינה, הדברים ברורים 
לוויל ואין לו שום ספקות, אולם החקירה הזאת מעלה עוד שאלות ותהיות, השניים צריכים 
להתמודד עם ההשלכות הלא צפויות, המפתיעות ואף המסוכנות שלה ושל הסודות שנחשפים 

בעקבותיה. (מאנגלית: רחלי לביא, הוצאת מודן, 478 עמודים)

,ספר הקומיקס "אחיות" מאת ֵריינה ֶטלֵגֵמאייר יוצרת קומיקס עטו�
רת פרסים, הוא סיפור משעשע ומעורר הזדהות לכל מי שאי�פעם רב 
עם אח או אחות (וגם למי שלא). זהו המשך ל"חיוך" שזכה בפרס אייזנר 
טיימס  יורק  והניו  גלוב  בוסטון  בידי  מצטיין  כספר  הוכתר  היוקרתי, 
משרד  של  הספרים  במצעד  האהובים  הספרים  מחמשת  לאחד  ונבחר 
2016. ריינה חלמה תמיד להיות אחות גדולה, אבל כש�  החינוך לשנת

סוף�סוף התגשם החלום, היא גילתה שאחותה הקטנה אמרה היא ילדה 
רגזנית שרוב הזמן מעדיפה לשחק לבד. הקשר ביניהן לא משתפר עם 
השנים, וגם עכשיו, כשריינה כבר מתחילה את גיל ההתבגרות, נראה 

שאין לו תקנה. כשאח קטן מצטרף למשפחה והיחסים בין ההורים הולכים ומתערערים, ריינה 
ואמרה מבינות שעליהן לאחד כוחות. האם יהיו מסוגלות לגשר על ההבדלים ביניהן? האם שתי 

האחיות ימצאו דרך להיות גם חברות? (מאנגלית: אורנה כץ, הוצאת כנרת, 200 עמודים)

"מיילו בממלכת החוכמה" מאת נורטון ג'סטר הוא תרגום חדש לספר 
ההומור  הפרוע,  הדמיון  בזכות  מקסים,  ספר  באוויר",  הפורח  "המגדל 

�וההרפתקאות שידברו ללבם של ילדים, אך לא פחות מכך, בזכות מש
והמשמעויות הדקות, שישבו את לב המבוגרים.  חקי המילים השנונים 
גיבור העלילה הוא ילד ושמו מיילו, שלא ידע מה לעשות עם עצמו. יום 
אחד כשחזר מבית הספר מצא בחדרו מתנה מוזרה: שער אגרה. היות והיה 
כל�כך משועמם ניגב את האבק ממכוניתו הקטנה, שלשל מטבע לתוך 
שער האגרה והחל לנסוע. וכך התחילה ההרפתקה הגדולה שלו: הוא חצה 
את ארץ ציפיות המבלבלת, ניצל על ידי הכלב המעורר טק מעצלתיים 
והגיע לעיר ִמילֹונֹוּפֹוִליס. לאחר שמיילו נידון למאסר של שישה מיליון 

שנים בגלל מהומה שנוצרה שלא באשמתו, מצליחים מיילו והכלב טק להימלט מהכלא. בלית 
ברירה הם יוצאים לשליחות מסוכנת מאין כמוה: להחזיר את הנסיכות כפתור ופרח מן הטירה 

�בשחקים. האם יצליחו להשיב לממלכת החוכמה את השלווה והאושר שאבדו יחד איתן? (מאנ
גלית: יניב פרקש, הוצאת אריה ניר, 223 עמודים)
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טרקטור המשא האולטימטיבי
תוצרת                     

יוצא לעבודה? אתה מוזמנ להכיר את TRAXTER - השותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה.
הוא מצטיינ בעבודה עמ מבנה קשוח, יכולות מצוינות בעומ� ועמ אמינות מוכחת. וכדי להקל עליכ

במהלכ יומ העבודה הוא מעניק לכ ולנו�ע מרחב ייחודי, נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
.CAN AM טרקטור משא חדשני של TRAXTER

אולמ תצוגה ראשי, רח' ה�דנה 6 תל אביב, ואצל המפיצימ המורשימ, המחיר לדגמ HD8 לפני מע"מ ואגרת רישוי ב�כ 474 ₪.
אזור דרומ: ליאור – 052-3276900 | אזור מרכז : לירנ – 052-7231414 | אזור צפונ – �מדר – 052-7243055

שנתיימ אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה

טיפול כל 200 שעות

מנוע ROTAX עתיר מומנט מ�וג
V-TWIN עמ מוניטינ מוכח

TRAXTER HD8TRAXTER PRO HD8

₪ 65,765
ב 12 תשלומימ ללא ריבית

כולל אבזור מקורי
 גג, חלונ זכוכית עמ מגב ומתז מימ
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