סנסורים
לחקלאות..

אתה
בתמונה

7/24

התקשר לייעוץ 08-8523548

 SA LE S @B Z - C O M .C O Mמושב גן הדרום

נחלת אבות בע”מ

מומחים
בפיצול
נחלות

הניסיון שלנו ,העתיד שלכם

ייצוג ברמ”י ובוועדות טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות

 24שעות טל04-6249833 .

www.nachlat-avot.co.il

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  22  834במאי   2014כ"ב באייר תשע"ד

צילום :חני סולומון

מאחוריו  22שנות טיפוח חוות צברים בקרבת דימונה ,לזכותו נזקף פיתוח של שישה זני צבר דלי קוצים וצבעוניים ,לצדו
בנו שחר .נועם בלום ,ממושב גיבתון ,המתין  18שנים להזרמת מי קולחין לחוותו ,שמייצאת את הפרי הלאומי של ישראל
לאירופה ולאמריקה ונאלץ לפנות לבית המשפט המחוזי ,שקבע :המדינה ועיריית דימונה התרשלו ועליהן לשלם מיליוני
שקלים פיצויים לבלום ,אך עד היום לא קיבל החקלאי שקל אחד .חני סולומון • עמ' 14

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

■ עורך :דרור יוסף
dror.maariv@gmail.com
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כתבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת חקיקת,
עו"ד איילת רייך-מיכאלי ,מירי דג,
זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ ,בר-כוכבא
מדרשי ,דפנה מאור,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון
■ עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
■ גרפיקה מודעות :אריה אנג'ל
■ הפקה :דורין שגב
kav_daf@tmags.co.i
טל'  073-2369058פקס' 073-2369088
■ מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
■ יועצי פרסום:
דניאלה גבאי ,יעקב קניאל,
אהובית פרידמן-להב ,יורם טביבי
■ מודעות לוח :זוהר מלאכי
■ מודעות:
kav_daf@maariv.co.il
"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

המערכת והמנהלה
רח’ מנחם בגין  ,53ת”א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק
מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים
שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו
מקום לתגובותיכם על הכתבות
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
לסיפורים ולשירים שכתבתם,
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם
ונשמרו במצלמתכם .כתבו את שם
הצלם בשם קובץ התמונה ,חתמו על
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com

|| 2

22.5.2014

תוכן

מכתבים
למערכת

דרך הייסורים של הביורוקרטיה
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המעטים המעזים ליזום פרויקטים וזקוקים להיתרי בנייה נאלצים
להלך ב"ויה דולורוזה" ולהוציא כסף רב עד קבלת האישור .בסרט
"זוהי סדום" ממחישים היטב כיצד אפשר להתעלל באזרח

בעת שידור סיכום משפט "הולילנד",
אני התמקדתי בעונשו של היזם הלל
צ'רני .מדברי השופט על מעשי היזם:
"העמיד לרשות עד המדינה בורות של מזומנים
אשר הניעו את גלגלי מכונת השוחד" .האם
כבוד השופט תושב ישראל? ואם כן ,האם חי את
חייו ב־ 20השנים האחרונות כאן?
סיפור אישי :פרנסתי מענף הלול .בחצר ביתי
לול מטילות ,ובחלקה ב' חוות רבייה .החווה
הוקמה לפני כשנתיים ,שלבי ההתקדמות הרא־
שונים החלו לפני שבע שנים.
הקמת חוות פטם העומדת בתקנים המתאימים
לחוות רבייה מחייבת הקפדה על מספר תנאים,
ובהם המרחק מאזור מיושב ,מחוות לולים וכד'.
לאחר בדיקה מקיפה ,נמצאה החלקה העומ־
דת בכל תנאי ההיתר והתב"ע ,עליהם למדתי
במפות המועצה האזורית ,שם גם תחילתה של
דרך הייסורים.
הכול התאים ,הכול עמד בתנאי ההיתר היי־
חודיים לחוות עופות ובכל זאת ,נפרס מסלול
ההיתר על פני חמש שנים תמימות .לשם הש־
וואה :בארצות הברית ,בתנאים דומים שבהם
אין מניעה מהקמת מיזם ,עומדים בפני השלטון
שישה חודשים לשם מסירת היתר או מניעה,
מנימוקים שונים .והיה ואין כל מניעה והשל־
טון מתמהמה במתן ההיתר ,יינתן ההיתר באופן
אוטומטי עם תום שישה חודשים בלבד .בישר־
אל התהליך יכול להימשך שנה ,חמש שנים וגם
יותר.
דוגמה נוספת :לקבלת רישיון העסק ,שמש־
מעותו המעשית היא אישור התחברות לרשת
החשמל ,נדרשנו לספק את אישור כיבוי אש.
מרחב הכיבוי העמיד דרישות שבהן עמדנו תוך
הקפדה על קוצו של יו"ד ,אלא שדרישות אלה
שונו וחודשו חדשות לבקרים ,וכך מצאנו עצמנו
מדשדשים בתהליך שנפרס על פני שנתיים.
בשני המקרים התייעצנו עם בעלי ניס־
יון ולשניהם הייתה תשובה זהה :אתם רוצים
לקצר תהליכים? תתחילו לשלם" ,לשמן" .שלמו
למאשרים והיקר יתברר כזול .תחסכו את עלו־
יות הדרישות הנוספות ובעיקר תחסכו בזמן.
בשני המקרים חששתי והעדפתי את המסלול
הישר ,הארוך והיקר.
הדוגמאות שהבאתי מספקות הצצה מזע־
רית ל"ויה דולורוזה" בפניה עומדים המעטים
המתמודדים מול ביורוקרטיות אין־סופיות .אלה
המעזים ומנסים ליזום פרויקטים הכרוכים בבנ־
ייה ובמתן היתרים.
בקומדיה הנהדרת "זוהי סדום" (בימאים:
מולי שגב ואדם סנדרסון) קובע ראש העיר
ברע" ,המאליּכ של סדום" (אלי פיניש) ,שכדי
להעשיר את קופת העיר הוא יצבע את דרכיה
בצבעים ,ומי שיחנה את הגמל במקום האסור
לחנייה ישלם קנס .את שובר התשלום ,אמר
המאליּכ ,נשלח לכתובת לא־נכונה ואז גם נד־
רוש קנס מוגדל על איחור בתשלום.
האם היזמים ,שרבים מהם עתירי ניסיון ,אכן
אשמים בבחירת מסלול המשלב מתן שלמונים
לשם קידום ההיתר? האם הם האשמים היחידים?
או אולי יש ,לכל הפחות ,שותפה לאשמה ,המדי־

"המאליּכ של סדום" .הדוח יישלח לכתובת שגויה ואז
ייגבה קנס מוגדל על איחור בתשלום צילום :ג'סטין שלק

נה ,המייצרת אין־סוף מכשולים ביורוקרטיים
המאלצים יזמים לפנות בדרך המגונה אם בכוונ־
תם לראות את הפרויקט מוקם עוד בחייהם.
צביקה סקורצרו ,מושב אומץ

בעולמם הקטן

בלי לבקר בסופר
קונים ישירות מהחקלאים:
שוק ירקות נפתח במכללת
ספיר ,יותר מ 1.5-טון ירקות
עברו מדוכני המגדלים אל
הצרכנים ,בדרכם לקערת הסלט
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המסירות לארץ ישראל של
ילדים יהודים בפולין לפני
כ־ 80שנה

אסתר דוברוב ממושב בצרה כתבה במכ־
תבה למערכת (קו למושב  )832על קופסת
קק"ל בעיירתה בפולין ,ועל הגרושים שת־
רמו ילדים שוויתרו על ממתק...
במסגרת מח־
בנושא
קריי
עיתוני הילדים
של רשת החינוך
העברית "תר־
בות" ,מצאתי
שקק"ל תפסה
חשוב
מקום
בתכנית הלימו־
דים ובעיתונים
אלו .מצורפות
תמונות
בזה
של שערי שני עיתונים" :עולמי" ו"עולמי
הקטן" ,שיצאו לאור בוורשה בין השנים
 1936ו־.1939
בברכה ,ד"ר עדינה בר־אל,
מושב ניר־ישראל

מקום לדאגה
כשנראה שאין יותר סיכוי
להשלים עם האח החשוד
בניסיון להשתלט על הירושה,
מתברר שהחרדה לבריאותו
מוחקת את האיבה
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מקום בלב
קופסת הקק"ל של שער "עולמי" ואיור על
דּודיַ ,הּיֹום ֹלא נִ ְקנֶ ה
שער "עולמי הקטן"ֹ" :לא ִ
ּבּצרֹון"
ֻס ָּכ ִרּיֹות – ֶאת ַּכ ְס ֵּפנּו נִ ֵּתן ְל ִמ ְפ ַעל ַה ָ

הכול קורה בו ועובר דרכו –
המטבח ,לב הבית .קשה לדמיין
את הבית שלנו בלעדיו ,חשוב
לתכנן אותו בהתאם לחיינו
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חדשות
דרור יוסף

בית המשפט העליון דחה ערעור על חוקיות
פעילותה של מועצת הצמחים

השופטים :המועצה הגבילה עצמה בגביית היטלים לסכומים נמוכים מאלה הקבועים בחוק במטרה להקל על המגדלים

בפסק דין מנומק שניתן ב־12
במאי (עא’  9208/12מזרחי נ’ מועצת
הצמחים) ,קבע בית משפט העליון ,כי
מועצת הצמחים גובה היטלים בס־
מכות וכחוק .בכך נדחתה מכל וכל
טענה של מגדל פירות ,כי מזה שבע
שנים גובה המועצה מהמגדלים היט־
לים בחוסר סמכות ,ואושרה החלטת
בית המשפט המחוזי בפתח תקווה
מ־ 30באוקטובר  2012באותו עניין.
יתר על כן ,שופטי הרכב בית
המשפט העליון שישב בדין  -המש־
נה לנשיא מרים נאור ,יורם דנציגר
ואורי שהם  -מדגישים בהחלטתם ,כי
המועצה הגבילה עצמה בגביית היט־

לים לסכומים נמוכים מאלה הקבו־
עים בחוק ,כדי להקל על המגדלים.
זהו ההליך השלישי שהגיע לבית
משפט בעניין גביית היטלים על ידי
אותה קבוצת מגדלים וכל שלוש
העתירות נדחו על ידי בית המשפט.
בפסק הדין שניתן באוגוסט 2009
בהליך המשפטי הראשון נאמר על
ידי השופטת עדנה ארבל בעת שד־
חתה את העתירה“ :בעבודת האדמה,
במאמץ הבלתי־נדלה וקרבתו הבלתי־
אמצעית לטבע ,שומר החקלאי על
הערכים הראשוניים החשובים ביותר
עליהם קמה מדינת ישראל ומועצת
הצמחים קמה על מנת לחזק את ענפי

החקלאות ,והיא מגינה בעקיפים גם
על ערכים אלה”.
בתגובה להחלטת בית המשפט
העליון הביע מנכ”ל מועצת הצמחים
צבי אלון את שביעות רצונו מפסק
הדין“ :הוכח מעל לכל ספק שהמו־
עצה פועלת על פי חוק וכי נחיצו־
תה למגדלים היא הכרחית .עתה על
כולנו להתרכז במשימות המקצועיות
ולשלב כוחות להמשך העלאת הרמה
של החקלאות בישראל .אנו שבים
וקוראים למגדלים להניח למחלו־
קות הפנימיות ,לקחת חלק בפעילות
החשובה של כלל הסקטור ולפעול
במסגרת המועצה על מוסדותיה

עוקפים את רשתות השיווק

מהחקלאי לצרכן :מגדלים מכרו יותר מ־ 1,500ק”ג ירקות ישירות
לצרכנים ,בפחות מחצי מחיר שבהם הם נמכרים במרבית רשתות
השיווק .ח”כ כלפה“ :במכירה ישירה יש אמירה של ערבות הדדית”
במיזם חברתי חדש של
אגודת הסטודנטים במכל־
לת ספיר ליד שדרות,
“חקלאות חברתית ישי־
רה” ,נמכרה ביום חמישי,
 15במאי ,תוצרת חקלאית
ישירות מהחקלאי לצרכן,
ללא תלות ברשתות השי־
ווק.
חקלאים העמידו שוק
ירקות בכיכר המרכזית
במכללה ומכרו יותר מטון
וחצי ירקות ,ללא עלות
ח”כ זבולון כלפה וקונה“ .יש פה משהו גדול”
תיווך .הסטודנטים ותושבי
האזור נהנו מסחורה במחירי עלות נהנה .יש פה התארגנות מדהימה
היישר ממשקי החקלאים ,במחי־ של אגודת הסטודנטים של מכל־
רים הנמוכים בכמחצית מהמחירים לת ספיר .יש פה תושבים ,עובדי
במרבית רשתות השיווק .עגבניות מכללה וסטודנטים שכולם הבינו
שרי נמכרו בשישה שקלים לק”ג ,שיש פה משהו מיוחד ושונה .ישבתי
פלפלים בארבעה שקלים וחצי לק”ג ,עם מורן ברנס ,יושב ראש האגודה,
קולרבי נמכר בארבעה שקלים לק”ג וחשבנו על פעולות כיצד להפוך
את זה למשהו שהוא לא חד־פעמי,
וחציל בשלושה שקלים לק”ג.
חבר הכנסת זבולון כלפה ,יושב ואנו מקווים שנצליח לשנות את
ראש הלובי החקלאי בכנסת ,חבר הדברים .יש פה אמירה של ערבות
למיזם והגיע לעזור במכירה .בין הדדית וכולנו פה ביחד .אני מאוד
דוכני שוק הירקות המיוחד אמר ח”כ מאמין ביוזמה וחושב שיש פה משהו
כלפה“ :מאז שהגעתי לכנסת הר־ גדול”.
יו”ר אגודת הסטודנטים במכללה
גשתי שיש פער אדיר בין המציאות
לבין מה שהציבור חושב .לחקלאים מורן ברנס“ :החקלאים בערבה פתחו
יש דימוי מסוים שאינו תואם ואני במחאה ,שלדעתנו כאגודה מוצדקת.
פועל להצגת המציאות האמתית כשהציבור הישראלי מגיע לרש־
תות המזון ורוכש לעצמו ירקות הוא
יותר.
“באתי לפה היום ואני מאוד נתקל במחירים חסרי פרופורציות.
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החקלאים בחרו לעשות
מחאה בדרך הטובה ביותר
לטעמנו  -לא מחאה שתפ־
גע בציבור ,אלא ההפך -
מחאה שתוכיח לנו ,האז־
רחים ,כי אנחנו מנוצלים
ואף תקל על הוצאותינו.
סטודנטים
“כאגודת
בכלל וכאגודה שפועלת
בפריפריה הישראלית ,אנו
מכירים ומתמודדים באופן
יום־יומי עם יוקר המחיה
כאן ,וכשאנחנו נחשפים
ליכולת לצאת כנגד או
לעשות מהלך שייטיב עם הסטודנ־
טים ותושבי האזור ,מתפקידנו לה־
צטרף ולתמוך במהלך.
“המחאה שהתחלנו היום זכתה
להצלחה גדולה ,הרבה יותר משחש־
בנו .החיבור עם החקלאים היה מד־
הים ,וגם הסטודנטים וגם התושבים
המקומיים הגיעו בהתלהבות והש־
תמשו בכוחם הצרכני ,והפעם על
מנת לעודד את החקלאים במאבקם
הצודק על אחוזי התיווך ובמאבק של
כולנו על יוקר המחיה.
“אנחנו עובדים כעת על הגדלת
המחאה והפיכתו למאבק ארצי בו
ייקחו חלק אגודות סטודנטים מכל
הארץ .הדרך היחידה לשנות את
מציאות היא סולידריות חברתית בין
כל פלחי העם ובמקרה הזה ,בינינו
לבין שכנינו החקלאים”.

השונים.
“איש מקרב עובדי המועצה וה־
חקלאים נציגי הציבור אינו שוכח
עד כמה קשה ומתישה היא עבודת
האדמה ,עד כמה מתוחה הרווחיות
בענפים השונים ולכן עלינו להיות
צנועים ,יעילים וממוקדים בפיתוח
וקידום משקי החקלאים”.
במכתב שמוען למגדלים פנו רני
בר־נס ,יו”ר ענף הפירות במועצת
הצמחים ,וצבי אלון במילים“ :יש
לשוב ולהדגיש שנעשה על ידינו
מאמץ לצמצם הוצאות מבלי לפגוע
בשירותים למגדל ובמשימות המח־
קר והפיתוח .נזכיר שעפ”י החלטות

המגדלים הנבחרים בכל שולחן ,נטל
ההיטל השנתי (למעט קנט) הוא כש־
תיים־שלוש אגורות לקילוגרם במר־
בית הפירות ,או כפי שכתב לאחרונה
חקלאי שמכהן כיו”ר שולחן‘ :עלות
קיומה של המועצה לדונם לשנה
שלמה הי א  23שקלים  -פחות מ�ע
לות שעת עבודה אחת של פועל”.
בהמשך המכתב הבטיחו בר־נס וא־
לון“ :נמשיך לקיים הידברות עם כלל
המגדלים ,נפעל לגלות הבנה כלפי
בעלי החוב בכדי להביא למציאות
חדשה בה הנשיאה בעול והתועלת
המקצועית מפעילות המועצה תהיה
נחלת הכלל”.

הכדורשת הגיע לאשכול

כ־ 30נשים תושבות המועצה מתאמנות בשתי
קבוצות בספורט שהפך פופולארי לאחרונה

“למפגש הראשון הגיעו ארבע נשים ותוך שבועות ספורים הקבו־
צה גדלה” ,מספרת יוזמת קבוצת כדורשת (גרסה של משחק הכדורעף)
במועצה אזורית אשכול ,סמדר בלדיגה מקיבוץ רעים ,מנהלת מחלקת
ספורט ,חוגים והעשרה במועצה“ .כיום מתאמנות כ־ 30נשים בטווח
הגילאים 50־ 20בשתי קבוצות נפרדות ,עם מאמן מקצועי .קבוצה אחת
הצטרפה לליגה של אזור הדרום והספיקה לשחק מול בני שמעון ויד
מרדכי” .בלדיגה סיפרה ,כי השבוע מתקיים משחק ידידות של הקבוצה
מול קבוצה ממועצת שער הנגב.
הכדורשת נחשב כיום לספורט פופולארי בקרב נשים בישראל והקבו־
צות פעילות בשתי ליגות ברחבי הארץ .פורום הנשים של אשכול ,שבה
 32יישובים  15 -מושבים 14 ,קיבוצים ושלושה יישובים קהילתיים
 מעוניין לקדם נשים בספורט ולכן מסייע לקבוצה בתקציב .השבועקיבלו כל חברות הקבוצה חולצות ממותגות מהמועצה מידיהן של נצי־
גות הפורום .רונית מינקר ,מקימת הפורום 30“ :נשים ,רובן אימהות,
מגיעות פעם או פעמיים בשבוע לאימון ספורטיבי .הן יוצאות מהבית
ועושות בשביל עצמן ,הן בפן הספורטיבי והן בפן החברתי .זה הישג
משמעותי וחשוב בפני עצמו ואנחנו שמחות שהפעילות הזו מתקיימת
וסוחפת אחריה נשים נוספות”.

שחקניות הכדורשת ,נציגות פורום הנשים וראש המועצה חיים ילין .יוצאות מהבית
צילום :יורם בלדיגה
ועושות בשביל עצמן
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בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

שלום בית
עו”ד אפרת חקיקת

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

רק אליי פנו!

כלים שלובים

המושב ביקש שאפנה שטחים חקלאיים שפלשתי אליהם,
אבל גם חברים אחרים פלשו ואליהם לא פנו .אוכל להיעזר
בטענה הזו כדי להגן על עצמי?

משפחה היא מערכת קלאסית של כלים שלובים  -כשדאגה
לבריאות של אח מחליפה את תחושת העוינות ,אין מקום
לכעס ולקנאה

המושב שבו אני חבר
פנה אליי בדרישה לפנות
שטחים חקלאיים שאני
מעבד מזה שנים בטענה,
כי פלשתי שלא כדין
לשטחים אלו .לעומת
זאת ,לחברים נוספים
באגודה ,שידוע לי
בוודאות כי הם פלשו לשטחים חקלאיים
במושב ועושים בהם שימוש ,לא פנו .האם
עובדה זו יכולה לסייע לי כטענת הגנה?
לאחרונה ,ניתן פסק דין לפיו אכיפה
בררנית במושב בהחלט יכולה לשמש כט־
ענת הגנה בתביעת פינוי .בשנת  2008הגיש
מושב בדרום תביעה לפינוי נתבעים אשר
לטענתו ,אין להם זכות חוקית להשתמש
בשטחים שהם חלק ממשבצת הקרקע של
האגודה משום שפלשו אליהם.
בנוסף ,המושב טען שהנתבעים מבקשים
לטעת פרדס בשטחים אלו ואף החלו בבי־
צוע עבודות ,שמטרתן הנחת קו מים לשטח
שעליו הם מתעתדים לטעת עצי פרי הדר.
לפיכך ,המושב עתר גם לצו מניעה קבוע
שיאסור על הנתבעים לנטוע או לשתול עצי
פרי באותה חלקת אדמה ובכלל זה ,צו שיורה
לנתבעים להפסיק לאלתר ביצוע כל עבודה
המכוונת להביא להנחת צינור מים אל הח־
לקה המדוברת.

השימוש באישור האגודה
הנתבעים טענו ,כי חלק מהשטחים מושאי
התביעה נתונים לשימושם מזה שנים רבות,
והשימוש הותר על ידי נציג מוסמך של
האגודה .לגבי חלק אחר מהמקרקעין נשוא
התביעה נטען ,כי אינו מצוי כלל בתחום
משבצת האגודה.
בהתאם להוראת בית המשפט הוגשה הצ־
הרה מטעם מינהל מקרקעי ישראל וממנה
עלה ,כי השטח שבמחלוקת נכלל במשבצת
האגודה .בעקבות הצהרה זו ,לאור טענת הנ־
תבעים לשימוש רב שנים בשטח ,הפנה בית
המשפט את הנתבעים לקבל ממוסדות הא־
גודה אישור לשימוש שעשו בשטח ואשר הם
ומבקשים להוסיף ולעשות בו.
עוד נקבע ,כי ככל שתסורב בקשת הנ־
תבעים על ידי מוסדות האגודה ,כי אז על
הנתבעים למצות את זכויותיהם בפני הגוף
המוסמך לברר סכסוכים בין האגודה לבין
חבריה ,בהתאם לתקנון האגודה .בעקבות
החלטה זו פנו החברים למוסדות האגודה,
אך בקשתם סורבה ואלו פנו בתביעה לרשות
השיפוט של ההסתדרות ,שנקבעה כגוף המו־
סמך לברר סכסוכים בין האגודה לבין חב־
ריה.
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בפסק בוררות קבע הבורר ,כי האגודה היא
בעלת הזכויות בשטח שבמחלוקת ,בהסתמך
על הצהרת ממ"י כאמור .עוד נקבע ,כי הנ־
תבעים למעשה מודים ,כי הם מחזיקים בשטח
שבמחלוקת ואף עושים בו שימוש מבלי
שקיבלו את אישור האגודה לכך .הבורר אף
קבע ,כי סירובה של האגודה להמשיך ולהתיר
השימוש של הנתבעים בשטח שבמחלוקת הוא
סביר ,הגיוני ומתבקש בנסיבות העניין .וזה
העיקר :למרות הקביעות הנ"ל ,הבורר קבע
שהנתבעים רשאים להמשיך לעשות שימוש
בשטח שבמחלוקת! זאת ,לאחר שקיבל את
טענת הנתבעים ,לפיה האגודה נהגה באופן
בררני ובלתי-שוויוני בכך שבחרה להגיש
תביעת פינוי נגדם בלבד ,בשעה שישנם חב־
רים אחרים שפלשו לשטחים נוספים משטחי
האגודה ,וכלפיהם לא ננקט הליך של פינוי.

אכיפה בררנית
לשיטת הבורר ,דרישת הפינוי שהפנתה
האגודה נגד הנתבעים ,בו בזמן שאינה פו־
עלת לפינוים של חברים אחרים משטחים
אליהם פלשו שלא כדין "יש בה משום אכי־
פה בררנית הנוגדת את חובת האגודה לממש
זכותה בתום לב ובשוויון כלפי חבריה" .על
כן ,דחה הבורר את תביעת המושב לפי־
נוי החברים משטחי הפלישה .עם זאת קבע
הבורר ,כי החברים רשאים להמשיך לעשות
שימוש בשטח שבמחלוקת אך ורק לגידולי
פלחה ,וכי הם אינם רשאים לנטוע או לשתול
עצי הדר או פרי בשטח שבמחלוקת ללא
קבלת אישורה בכתב של האגודה.
עוד נקבע ,כי הנתבעים אינם רשאים
לבצע פעולות של משיכה ,הנחה או התק־
נה של צינורות מים המיועדים להשקיה של
השטח שבמחלוקת ,ללא קבלת אישור בכתב
של האגודה .בעקבות פסק הבוררות פנו הנ־
תבעים לבית המשפט וביקשו ,כי ידחה את
התביעה שהוגשה על ידי המושב בשנת 2008
תוך חיוב המושב בהוצאות.
בית המשפט לא קיבל את הבקשה להוצ־
אות ,אך קבע כי הנתבעים צודקים שההליך
המשפטי התלוי ועומד במסגרת התביעה בא
אל קצו והמושב מיצה את זכות התביעה שב־
ידו במסגרת הליך הבוררות .על כן נקבע,
כי יש למחוק את התביעה .עינינו רואות,
אפוא ,כי הותר השימוש חרף הפלישה ולאור
זאת ,אכיפה בררנית נוגדת את חובת הא־
גודה לממש זכותה בתום לב ובשוויון כלפי
חבריה.
הכותבת עוסקת באגודות שיתוש
פיות ,בתחום המסחרי-חקלאי וליש
טיגציה .המידע כללי בלבד ואינו
משמש במקום חוות דעת או ייעוץ
משפטיים מוסמכים.

בוקר .אני נוסעת בדרכי לעבודה
וברדיו מתנגן השיר הנפלא “כלים
שלובים” ,בביצוע גידי גוב (אהוד
מנור כתב ,יוני רכטר הלחין) .השיר הזה כל
כך רגיש ומדויק ,שאין שום אפשרות להישאר
אדישים אליו...
“כמו כלים שלובים
אני ואת ביחד מתמלאים
עד קו הלב.
שנינו עכשיו בקו אחד,
יחד זורמים מיד ליד
פעם אני ופעם את”...
אנשים קרובים מאוד יהיו תמיד כמו כלים
שלובים  -מידת האושר ,התסכול ,השמחה או
הכאב זורמת ומשתווה ביניהם כל הזמן .משפ־
חה היא מערכת קלאסית של כלים שלובים ,או
כפי שנהגה לומר שכנתי החכמה בפשטות רבה:
“אני תמיד שמחה כמו הילד הכי עצוב שלי”.
הפעם ,הצלילים מהרדיו סוחפים אותי אל
סיפורה של משפחה קטנה  -אב ושני בנים,
שליוויתי בתהליך לא פשוט לפני כמה שנים.
האב חי במושב בהרי ירושלים ,מתקיים בדוחק
מלול הודים ,והצליח להחזיק מעמד ולממן הש־
כלה גבוהה לשני בניו ,גם לאחר שהאם נפטרה
ממחלת הסרטן .הבן הצעיר גר בשכירות במו־
שב שכן וחי מחקלאות במשק ששכר ,ואילו הבן
הבכור הצליח בלימודי ראיית חשבון ועוסק
בכך בירושלים .שלושתם הגיעו אליי בשל בק־
שתו של האב להסדיר את הורשת המשק.
בשלב שבו הגיעו ריחפה מעל משק ההודים
סכנת סגירה ופירוק .האב היה בחובות של
מאות אלפי שקלים לבנקים .לבנים היה ברור
שאין טעם לנסות לשקם את המשק ,שהרוו־
חיות בו נשחקה ,וצריך למצוא פתרון שיחזיק
את האב ברמת החיים הנוכחית ולא יאלץ אותו
למכור את הנחלה.
לפני שהגיעו ,האב תיאר לי בשיחה טלפו־
נית על מה ירצו לדבר ,חשבתי לעצמי שאפשר
לכוון לכך שהאח החקלאי השוכר משק יחזור
למשק ההורים ,ייקח על עצמו את החובות וי־
טפל באב .להפתעתי ,הפגישה הראשונה הייתה
קשה .מתברר שבין הבנים הייתה פעורה תהום
עמוקה וכעס רב חצץ ביניהם ,בין היתר ,בשל
השאלה מי טיפל טוב יותר באם כשהייתה
חולה.
העוינות בין הבנים רבצה על כתפי האב ושני

הבנים ,כבדה ומכאיבה .במהלך הפגישה ,הבנים
החליפו ביניהם עקיצות שהלכו והפכו בוטות
יותר ויותר ככל שעבר הזמן .האח רואה החשבון
היה משוכנע שאחיו החקלאי מנסה לחתור תח־
תיו כדי לנשלו מירושת הנחלה .הוויכוח ביניהם
היה אמוציונאלי וטעון ,רווי מילים קשות .במבט
שטחי ,היה אפשר לקרוא ליריבות ביניהם שנאה
ממש :שני אחים שסולדים זה מזה ומנסים לנשל
איש את אחיו מהירושה ,עד כדי כך שהעדיפו
שהנחלה תימכר ,והיה ברור לכולנו שלאחר הו־
צאות המכירה והמסים ,תשלום החובות שרבצו
על המשק ומחיית אביהם – סביר להניח שלא
יישאר לאף אחד משניהם דבר .התהליך התמשך
ונמתח ולא הצלחנו להגיע להסכמה.
בתום שלושה מפגשים ,כשאני מנסה בכל פעם
להביא אל השולחן את חשיבות הקשר המשפחתי
והצורך להקשיב זה לזה ,והם שומעים אך אינם
מקשיבים ,התרחש אירוע שהפך הכול על פיו.
האח הצעיר ,החקלאי ,התהפך עם אופנוע השטח
שלו בהרי ירושלים .החילוץ ארך זמן רב והוא
הגיע להדסה במצב קשה .אחרי יומיים שבהם
היה מורדם ומונשם הוא החל לחזור לעצמו ,ות־
הליך ההחלמה והשיקום ארכו כמעט שנה.
השינוי ביחס האח הבכור היה מדי .העוינות
ששרתה על שיחות ההורשה התחלפה בדאגה
כנה .הוא הגיע מדי יום להדסה וטיפל באחיו
הצעיר במסירות שקשה לקשור עם אותו אח
עוין של טרום תאונה .הכאב ,הדאגה והחמלה
לא הותירו שום מקום במערכת הכלים השלו־
בים שלהם .הכעס המודחק ,הקנאה והעוינות
פינו מקום והתאיידו.
מטבע הדברים ,הקפאנו את המשך הגישור
בעניין המשק במשך שנה שלמה .כעבור כמה
חודשים דיברתי עם כל אחד מהם ,ומנימת הקול
הובהר לי שאין צורך כבר בגישורים ובדיונים.
עכשיו ,כשהמשפחה חזרה לראש סדר העדיפו־
יות ,הם יגיעו לבדם לקווי הסכם עקרוני .אני
רק אצטרך לנסח ולחתום.
נקודת ההשקפה השתנתה ,סדרי העדיפויות
בחיים קיבלו ניעור רציני מהמציאות ,והם יכו־
לים לחשוב בצורה בריאה  -מחוץ ל”לופ” שבו
היו אחוזים.
הכותבת ,עורכת דין ונוטריון משנת
 ,20000עוסקת ביצירת הסדרים מ�ש
פחתיים בנחלות במושבים.

הבהרה
לפני כחודש כתבתי על החלום הכמוס שלי  -ליצור סדרת טלוויזיה משפטית מחיי
המושב .במענה לשאלות שהופנו אליי ,חשבתי שמן הראוי להבהיר את מה שנראה לי מובן
מאליו :אני ,כעורכת דין ,מחויבת לחיסיון כלפי לקוחותיי .הדיסקרטיות היא הבסיס האיתן
להצלחת הגישורים שלי ,והמקרים שבהם אני מטפלת מהווים מקור השראה בלבד .אף אחד
לא יזהה את עצמו או את סיפורו בעלילה הטלוויזיונית הנרקמת ,וברור שחסיון המידע
בעבודתי ממשיך להיות מלא ומוחלט.
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שינוי משמעותי בזכויות המגורים
התפתחות בהחלטה  :1155אושרה אפשרות להגדלת חלקת המגורים גם במרכז הארץ.
עדכון חשוב בנושא היחידה השלישית בנחלה
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש
תנועת המושבים

בישיבתה האחרונה של
מועצת רשות מקרקעי
ישראל הגיע לאישור שי־
נוי משמעותי בכל הקשור לאפשרות
הגדלת חלקת המגורים הקטנות,
מ־ 2.5דונם במושבי מרכז הארץ,
בשונה ממה שהיה קבוע בהחלטה
 1155העוסקת בזכויות בחלקות
המגורים במושבים.
ראשית ,נזכיר כי החלטה 1155

מ"ר .על בעל הזכויות בנחלה לשלם
למינהל ( 29.25%השלמה ל־)33%
מערך הקרקע של המגרש המפוצל.
גודל המגרש שיפוצל יכלול זכויות
בנייה של  160מ"ר לפחות וניתן
יהיה למכור את היחידה שפוצלה
לצד שלישי.
בעל נחלה ,אשר הצטרף להסדר,
יהיה זכאי לחתום על חוזה חכירה
עם המינהל המעגן את זכויותיו על
פי החלטה זו.
ביחס למושב ההחלטה קבעה טרם
השינוי ,כי חלקת המגורים תוגדר
כחלק מחלקה א' בנחלה עד שטח

נוי המשמעותי ,מכיוון שבהחלטה
הקודמת לא התאפשר להגדיל את
חלקת המגורים גם אם היה שטח
רציף בחלקה א'.
מדובר בשינוי אשר ישפר באופן
ניכר את יכולתו של בעל הנחלה
במרכז למקם את בתי מגוריו באופן
המיטבי ויאפשר ניצול נכון ויעיל
של השטח המצוי ברשותו .עם זאת,
עדיין לא נפתרה בעייתם של מוש־
בים במרכז שחלקה א' שלהם קטנה
מ־ 2.5דונם ואין ברשותם שטח
רציף להגדלה ,בעיקר בשל בע־
יות טופוגרפיות הקיימות במושבי

השלמת חלקת מגורים הקטנה מ־ 2.5דונם תתאפשר באזורי עדיפות
לאומית א' ,ב' וקו עימות ,ככל הניתן בשטח רציף ,במידה ואין תותר
השלמה בשטח מחוץ לחלקה א'.
לעניין מרכז הארץ ,תורשה השלמת חלקת המגורים עד ל־ 2.5דונם
אם קיים שטח רציף  -וזהו השינוי המשמעותי ,מכיוון שבהחלטה
הקודמת לא התאפשר להגדיל את חלקת המגורים גם אם היה שטח
רציף בחלקה א'

אושרה בבג"צ ביוני  ,2011החלטה
וולונטרית שלפיה בעל נחלה שיר־
צה להצטרף להחלטה ישלם 3.75%
מערך הקרקע של חלקת המגורים
"על חשבון ההיוון" ,שיעור דמי
ההיוון המלאים  ,33% ,נקבעו בה�ח
לטה בכפוף להנחות אזורי עדיפות.
בעל נחלה אשר שילם את התשלום
על חשבון ההיוון בכניסתו להחלטה
כאמור ,יתאפשר לו לעשות שימוש
בהיקף הבנייה הבסיסי למגורים ,עד
 375מ"ר ,כדלקמן:
ביטול הדרישה לרצף דורי בחלקת
המגורים ,קרי אין צורך למנות "בן
ממשיך" על מנת לבנות בית שני
בנחלה ויתאפשר לבנות בית שלישי
בנחלה ,ללא הוכחת דור שלישי.
בנוסף ,המינהל לא יקבע את
מספר יחידות הדיור למגורים (קיי־
מת מגבלה של תמ"א  )35וגודלן
בחלקת המגורים .כמו כן ,יש אפ־
שרות לפצל יחידת דיור מחלקת
המגורים עם זכויות בנייה מתוך
היקף הבנייה הבסיסי של עד 375
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כולל של  2.5דונם בלבד .במושבים
באזור עדיפות לאומית א' וביי־
שובים בקו העימות בלבד ,שבהם
חלקת המגורים קטנה מ־ 2.5דונם,
התאפשרה השלמתה בתנאים מסו־
ימים ,כאשר באזורים שאינם באזורי
העדיפות הללו לא הייתה כלל אפ־
שרות להגדלת חלקת המגורים.
היה ברור מלכתחילה ,שהמגבלה
שחלה על מושבי מרכז הארץ על הגד־
לת חלקות המגורים ועל יצירת חלקה
של  2.5דונם מקפחת ואינה יכולה
להתקיים לאורך זמן ,ובשנים האחרו־
נות השקענו מאמצים גדולים בתיקון
ההחלטה .ובאמת ,מאמצינו נשאו פרי
ובישיבה האחרונה שונה הסעיף:
השלמת חלקת מגורים הקטנה
־מ־ 2.5דונם תתאפשר באזורי עד�י
פות לאומית א' ,ב' וקו עימות ,ככל
הניתן בשטח רציף ,במידה ואין תותר
השלמה בשטח מחוץ לחלקה א'.
לעניין מרכז הארץ ,תורשה השל־
מת חלקת המגורים עד ל־ 2.5דונם
אם קיים שטח רציף  -וזהו השי־

ההר .לגביהם ,נמשיך מול המינהל
במאמצים לאפשר להם להגדיל את
חלקת המגורים בשטח נוסף מתוך
משבצת האגודה ,שאינו שטח רציף
בחלקה א'.
השינוי אושר במועצת רשות
מקרקעי ישראל ולהחלטה נדרשת
חתימה שתיתן לו תוקף .במקביל,
אנו בהליכים מתקדמים עם מושבי
הפיילוט לצורך יישום ההחלטות של
חוזי החכירה והיוון חלקות המגורים
על פי  ,1155בתקווה שבזמן הקרוב
יתחיל שלב היישום הכולל בכל
המושבים.

תמ"א  - 35עדכון לגבי היחידה
השלישית בנחלה
בשנים האחרונות אנו ,בשיתוף
מרכז המועצות האזוריות ,נאבקים
על מנת לאפשר את יישום החלטה
 1155במושבים בכלל ואת יכולתו
של בעל הנחלה לבנות את הבית
השלישי כחלק מזכויותיו לאחר הי־
וון חלקת המגורים בפרט.

סוגיית הבית השלישי התעור־
רה בעקבות תמ"א  ,35שקבעה את
מספר היחידות לכל מושב במרכז
הארץ .הסף המקסימלי יוצר מגבלה
לבעלי הנחלות לממש את בניית
הבית השלישי ,ולאחר מאמצים רבים
חשבנו שהתגברנו על החסם בעזרת
עדכון תמ"א  ,35אולם כעת ישנה
התנגדות של שר הפנים ,ח"כ גד־
עון סער ,שבעקבותיה שלחנו אליו
פנייה דחופה ,שעיקרה חשש כבד
מפני השפעה של השר על המועצה
הארצית.
המועצה עשויה לקבל החלטה

איות וכו'.
כמו כן ,נתקיימו דיונים רבים
בולנת"ע בעניין עדכון דו"ח ד,'2
בהם קיבלו חברי הולנת"ע הסברים
שונים מצוות התכנון ,לרבות לעניין
היחידה השלישית בנחלה.
המשמעות של קבלת החלטה
שאינה מאפשרת בניית בית שלישי
בנחלה היא פגיעה אנושה בזכותם
של כל בעלי הנחלות ,אשר הוענקה
להם בין אם הם נכנסים להסדר הק־
בוע בהחלטת ממ"י  )1155( 979ובין
אם אינם נכנסים להסדר זה (עלי־
הם חלות החלטות מועצה אחרות,

גדעון סער .להורות
לולנת"ע להעביר
לאישור המועצה
הארצית את החלטתה
המקורית
צילום :דודי לוי

שעתידה לאיין את המלצת דוח
שלב ד '2שהוכן על ידי צוות התכנון
שמונה לצורך בחינת עדכון תמ"א
 ,35את החלטת הולנת"ע הקודמות
ואת עבודתן של ועדות ציבוריות
שבחנו את הנושא ,וכן את החלטת
מועצת מקרקעי ישראל  ,1155אשר
נמצאה כסבירה על ידי בית המשפט
הגבוה לצדק (במסגרת בג"צ פורום
 15הערים העצמאיות).
עוד נכתב על ידינו לשר סער :כל
הדרגים המקצועיים סברו ,כי אין
כל מניעה תכנונית לאישור היחי־
דה השלישית ,וסברו שעיבוי בתוך
המושב עדיף מאשר הרחבה הפוגעת
בשטחים הפתוחים.
הדגשנו בפני השר ,כי הליך בחי־
נת עדכון תמ"א  ,35ובכללו נושא
היחידה השלישית בנחלה ,נמשך
למעלה משש שנים ,במהלכן נבחנו
עמדותיהם של כל הגורמים הר־
לוונטיים ,לרבות עמדת התנועות
ההתיישבותיות ,מרכז המועצות
האזוריות ,פורו ם  15הערים העצ�מ

ובכללן החלטה  1252של ממ"י).
לאור העובדה ,שעד כה סברו כל
הגורמים המקצועיים ,לאחר בחינת
השיקולים התכנוניים ,כי יש מקום
לאפשר הקמת יחידת דיור שלישית
בנחלה ,הרי שנראה כי שינוי כה קי־
צוני בעמדת הולנת"ע מקורו בשי־
קולים זרים שאינם ענייניים ,ואולי
אף פוליטיים.
לסיכום ,דרישתנו החד־משמ־
עית בפנייתנו לשר היא להורות
לולנת"ע להעביר לאישור המועצה
הארצית את החלטתה המקורית,
לאפשר את בניית היחידה השלי־
שית בנחלה .המכתב נשלח בערך
בתחילת אפריל ומאז החלה שר־
שרת התכתבויות עם נציגי השר
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה,
כרגע אנו מצפים לזימון לשימוע
בעניין במועצה הארצית לתכנון
ולבנייה ,כדי להציג את עמדתנו
ולהביא לאישור היחידה השלישית.
בעקבות תשובת השר נשקול את
צעדינו בעניין.
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גלגל ההיסטוריה מסתובב באכזריותו המדממת

בשנת  1973כפה נשיא מצרים על ישראל את מלחמת יום הכיפורים ,שגבתה חיי אלפי חיילים.
סאדאת סומן אז על ידי המודיעין הישראלי כאיש חסר שדרה ,כפי שמתואר היום אבו מאזן .האם
ישראל תמשיך לסרב ליד המושטת לשלום כפי שעשתה ב־?’71
איש לא אהוד ,אך מוערך
מאוד ,אמר כשהוא נושא
בתפקיד מפתח“ :אם הייו
תי פלסטיני בגיל המתאים ,הייתי
נכנס בשלב מסוים לאחד מארגוני
ההתנגדות” (אהוד ברק בראיון עם
גדעון לוי ,מאר ס  .)1998מה שמ�ו
כיח ,כי דברים הנראים מכאן נראים
אחרת משם ובמילים אחרות :לאמת
פנים רבות ,רק תלוי באיזה צד של
הגדר אתה חי ולא פחות חשוב -
באיזה מהצדדים אתה מת.
כמה מטופש וילדותי לפתור בעו
יות בכוח הנשק .כמה גדולה הטיו
פשות כשברור לאנשים המנהיגים
ולניצבים בעמדות מפתח ,שלאמת
יש יותר מפן אחד וכל צד חושב ואוו
מר כי היא שייכת לו ,אך גם יודע
(מבלי לומר) ,כי גם לצד השני יש
זכויות ,כחלק מאותה אמת.
בערב חג העצמאות ה־ 66לישראל
אמר שר הביטחון משה ּבֹוגי יעלון,
שבטווח הזמן הנראה לעין לא יהיה
שלום ויש להשקיע כספים (רבים)
ולבסס את כוח ההרתעה עליו נשען
ביטחונה של המדינה לאורך כל גבוו
לותיה .כוח הרתעה? האם כוח הרתעה
אינו תלוי בעיניו ,ביכולתו ,במעשיו
של המתבונן? של המאוים?
האם סטאלין ,שרצח עשרות מילו
יונים מבני עמו חש איום מכוח ההו
רתעה של המערב? האם אסד ,הטובח
באזרחי סוריה השכם והערב כאילו
הם עם זר ולא בני עמו שלו ,בשר
מבשרו ,אכן נרתע מיכולתו המוגבו
לת של חיל האוויר הישראלי ,בהשו
וואה לעוצמות האש המוטלות ברחבי
סוריה בכל יום ,בכל שעה?
בשנת  ,1970לאחר מותו של נאצר,
עלה לשלטון ברפובליקה המצו
רית הערבית (מצרים) סגנו אנואר
סאדאת .הערכות המודיעין בישראל
היו כי מדובר בשליט “חלש וחסר
שדרה” ,ששליטתו תהיה קצרה ולכל
היותר מוגבלת.
בפברואר  1971ומיד לאחר הסכם
הפסקת האש של מלחמת ההתשה
פנה אנואר סאדאת בנאום לאומה
המצרית (ולאוזני המערב) ואמר ,כי
אינו פוסל שלום עם ישראל ובתנאי
שכל אינץ’ מאדמת מצרים (סיני ובה
רצועת עזה) שנכבשו במלחמת ששת
הימים יוחזרו לשליטת הרפובליקה.
המודיעין בישראל הופתע מהפתיו
חות ומהנכונות לשלום וגולדה מאיר,
העומדת בראש ממשלת ישראל ,כיו
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מה השתנה?
האם היום המצב אינו דומה? האם
גלגל ההיסטוריה אינו חוזר ומסתובב
לו באכזריותו המדממת תוך ניצול
עיוורונם ,יהירותם ,מאווייהם הפרו
טיים ,האנוכיים של מנהיגים?
בהנהגה הפלסטינית עומד אדם
המוגדר על ידי המודיעין וההנהגה
הפוליטית הבכירה בישראל כ”איש
חלש ,חסר עמוד שדרה” .האיש
החלש ,החסר עמוד שדרה מושיט את
ידו לשלום ,אך בניגוד לסאדאת אינו
מבקש את כל אדמת יהודה ושומרון
ומתפשר על הורדת  20%ממתיישבי
האזור(  ( 80%יישארו בנקודות ה�ת
יישבות המוכרות ,מתוך הבנתו של

צילוםDual Freq :

צביקה סקורצרו ,מושב אומץ

נסה את הקבינט בדחיפות (“המטבחון
של גולדה”) .לאחר דיון ממצה ,סירו
בה ליד המושטת לשלום של הנשיא
המצרי מתוך תחושת עליונות ושיו
כרון הכוח כשהיא עטופה בניירות
הצלופן המרשרש של “צורך קיומי
בשליטה על שטחים”.
בקבינט של גולדה היו חברים משה
דיין ,יעקב שמשון שפירא ,יגאל
אלון וישראל גלילי .אנשים חכמים,
מנהיגים מדיניים וצבאיים עתירי
ניסיון ,שהובילו לוחמים מימי השוו
מר ,הנודדת ,פלוגות הלילה ,ההגו
נה ,הפלמ”ח .אנשים מובילים בימי
פרעות ומול כוחות סדירים בימים
של מלחמה .חבורה שבאיכותה אינה
נופלת מאיכותם של חברי הקבינט
הביטחוני של נתניהו ואף עולה עליו
באיכות ניסיונם הצבאי המצטבר.
בשנת  1973מימש סאדאת “חסר
האופי והשדרה” את איומיו וכפה על
ישראל את מלחמת יום הכיפורים,
המלחמה ששינתה את פני המזרח
התיכון לעד .בשנת  ,1979כחלק
מתוצאותיה הישירות של מלחמת
יום הכיפורים ,נכרת הסכם השלום
עם מצרים.
כחלק מרכזי מהסכמות השלום
הוחזר “כל אינץ’ מאדמתה של מצו
רים” ,זו שנכבשה במלחמת ששת
הימים ,בדיוק כפי שדרש סאדאת
ב־ ,’71בשני הבדלים מהותיים :אחד,
מגבלות הכוח ושיכרון שקר היכולת
של ששת הימים הופנמו עד תומם
הקשה ,המדמם עד אין סוף; שניים,
הגענו לאותו מקום ,בדיוק לאותו
מקום אליו סאדאת כיוון בשנת ,1971
שנתיים לפני המלחמה הארורה ,אך
עם כ־ 3,000חיילים הרוגים שמותם
היה מיותר לחלוטין ,ומדינה שלמה
השרויה באבל ובטראומה ממלחמה.

אבו מאזן בקשיי ההינתקות ממרכזי
ההתיישבות הגדולים) .אולם ישראל
היהירה ,הממשיכה להתפלש בשיכו
רון הכוח ,מסרבת להושטת היד לשו
לום ולהכרה בריבונותה של הרשות
הפלסטינית בדיוק מאותם נימוקים
מניפולטיביים ,שחצניים ,מדושני
שיכרון “כוח ההרתעה” הנאמרים בפי

שר הביטחון.
האם גלגל ההיסטוריה חוזר ומתגלו
גל לו באכזריותו המדממת? האם יבוא
יום ולאחר מס דמים נוסף ,כבד ומיותר
מאין כמוהו ,יובנו סוף־סוף מגבלות
הכוח והיכולת? האם נצליח אי פעם
להפנים ,כי מדינה אינה יכולה להתקו
יים לעד על חרבה? על צבאה?

אנואר סאדאת“ ,חסר האופי והשדרה”.
ב־ ’73מימש את איומיו וכפה על ישראל
את מלחמת יום הכיפורים

מלחמת הדורות

אחד הנושאים החביבים עלינו בשיחות עם החברים הוא הדור הצעיר,
שאיכשהו לא עומד בציפיות הגבוהות שלנו .יש להם רעיונות משונים
בראש .ככה הם לא יגיעו רחוק ,עדיף שייקחו דוגמה מאתנו
עלי קדם

מדי כמה חודשים אני
מקבל במייל יצירה
נוסטלגית של מישהו
מבני דורי .הנוסח של חיבורים אלה
חוזר על עצמו ,בדרך כלל ,ומתחיל
בהתרפקות על העבר .איך  -שואו
לים המחברים  -הצליחו הורינו
לגדל אותנו בלי ...וכאן מובאת
רשימה של דברים ,החל מפסיכולוו
גים וריטלין וכלה באינטרנט ובו
פייסבוק.
מן הרשימות הללו עולה ריח
עז של גאווה עצמית וטפיחה על
השכם .אנחנו ,אליבא דכותבי
המיילים ,היינו מין ילדי טבע שכאו
לה ,שלא נבהלים מכלום .טיפסנו
על עצים והתפלשנו בשלוליות,
נשרטנו ושברנו אברים ,ומכל זה
יצאנו מחוסנים לעילא .לא ייללנו
ולא התבכיינו ,אלא יצאנו קוממיות
למלחמת החיים  -והצלחנו בגדול.
היינו שילוב של טרזן ומאיר
הר ציון .גדלנו בלי טלוויזיה ובלי
מחשבים ,וגיבורינו היו בר כוכבא,
רפאל הלפרין וחודורוב .בכיתה
למדנו על טרומפלדור ושמנו גרוו
שים בקופסת הקרן הקיימת .מזוננו
היה לחם אחיד ,מרגרינה של תלמה
ולבניות .את הבגדים שלנו ירשנו
מאחינו הגדולים ,והחו”ל הכי רחוק
היה אצל הדודה בתל אביב ,כשגן
העיר עוד היה גן חיות.
מצד שני היום ,אנחנו  -ילידי
שנות ־הו ’40וה־ - ’50מה־זה־מע�ו
דכנים ועכשוויים שחבל על הזמן.
בין מכון הכושר ,הטיול לקובה או
לאוסטרליה והחוג לקרמיקה בקוו
שי נשאר לנו זמן לנכדים .אנחו

נו מצוידים בכל הגאדג’טים הכי
טריים ,שוחים בפייסבוק ואוחזים
בסמארטפון שהוא הצעקה האחרונה
של אפל או של סמסונג .מחליפים
מידע בכל רגע נתון ב”מהנשמע”
ובטוויטר ,ולא זזים בלי ה”ווייז”.
אנחנו חרוצים ,יעילים ,מחוברים,
מולטיטסקינג.
אחד הנושאים החביבים עליו
נו בשיחות עם החברים הוא הדור
הצעיר ,שאיכשהו לא עומד בציו
פיות הגבוהות שלנו .יש כאלה
שעוד גרים בבית אפילו אחרי גיל
 ,30אחרים מרבים לקטר על שכר
הדירה המופרך שהם משלמים לנו,
בדירה התל־אביבית שרכשנו לפני
שנים לצורכי השקעה ,ושחילקנו
לשלושה כוכים.
הם קצת חולמים ,החבר’ה האלה,
אין להם את ה”זיצפלייש” שלנו.
הם עוד לא התבגרו ,אולי זה גם
לא יקרה .ואנחנו? רוצים להישאר
בקונטרול עד אחרי גי ל  ,80נו�ת
נים להם מדי פעם קצת כסף ורצים
לספר לחבר’ה.
הצעירים שלנו לא תמיד מביו
נים איך השיטה עובדת .גם אנחנו
מלינים מדי פעם על ה”קפיטליזם
החזירי” ,אבל בעצם אנחנו נושאי
הדגל שלו .צריך להזכיר לילדים
שהסוציאליזם מת ,הקיבוצים פשטו
את הרגל ומצליח מי ששורד ודופק
את כל האחרים .אלה עובדות החו
יים וזו מלחמת הקיום .אבל במקום
להבין את זה ולהשתלב בזרם ,הם
 תמהוניים שכמותם  -הולכיםלהפגין בשדרות רוטשילד.
יש להם רעיונות משונים
בראש .ככה הם לא יגיעו רחוק,
עדיף שייקחו דוגמה מאתנו .טוב,

גם אנחנו היינו אידאליסטים עד
הצבא ,ועד שהבנו מאיזה צד מרוחה
החמאה .מה שהם צריכים זה להתו
חיל עם איזו עבודה של  4,000שקל
לחודש ,ולאט־לאט להתקדם .כל
ההתחלות קשות ,אז קצת מצטמצו
מים וקצת חוסכים ,איזה  30שנה,
לא קרה כלום.
עובדה שאנחנו הסתדרנו .הנה,
אחד מנהל משרד פרסום ,השני
בנקאי עם ג’יפ שטח ,השכן ממול
גמלאי של כוחות הביטחון עם
פנסיה מפוארת ,והחבר הכי טוב
הוא רואה חשבון במשרד מבוסס.
כשניפגש עם כל החבר’ה ,למשל
במסיבת יום העצמאות המסורתית,
נשים סינטות משובחות על האש,
נשיר שירים רוסיים ונסביר זה לזה
כמה טוב לנו ,וכמה אנו מודאגים
מהצעירים.
נכון ,כבשנו כמה שטחים ,במרו
חק חצי שעה יושבים שני מיליון
אנשים שאנחנו שולטים בהם נגד
רצונם ובכלכלה המהוללת שבנינו
כמה עשרות או מאות אנשים מרווו
יחים מיליוני שקלים בשנה כשחצי
מהעם לא גומר את החודש .יצרנו
לילדינו מדינה שאי אפשר לזוז בה
בלי להיתקל בכפייה דתית על כל
צעד ושעל .אבל הי ,לא בונים מדיו
נה מושלמת ביום אחד .בכל זאת,
בעוד  20שנה נפנה להם מקום,
ויגיע הזמן שהם ,הילדים ,ייקחו
אחריות.
כך שאני ממש לא מבין למה
הילדים שלנו מדברים על ברלין או
על לונדון .הרי יש לנו ארץ נהו
דרת!
הכותב הוא איש שיווק ועי־
תונאי בעיתונות הקיבוצית

/
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נקודה.
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קוטג’ 3% 5%
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2868996
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אני מקפידה לערוך את
הקניות שלי בקואופ שופ
בכפר ,שם אני מוצאת מבחר
גדול של מוצרים במחירים
זולים ,שפע של מבצעים
אטראקטיביים והכל בצורה
צבעונית ,בולטת ונוחה.
ככה עושים היום קניות!

₪

יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!
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₪
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₪
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₪

מרכך כביסה
בדין אקסטרה
יוניליוור |  960מ”ל
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₪

המבצעים בתוקף בין התאריכים 26.5.14-20.5.14 :או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם) .הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי
המבצע .המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד .הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת.
התמונות להמחשה בלבד .אין מכירה סיטונאית .ט.ל.ח.
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אם החיטה
מירי דג

דף הבית

machita106@gmail.com

לכשכש בזנב
יסורי המצפון שיש לי כשאני שוכחת לתת לה אוכל יום אחד
הם כל כך גדולים שאני חוששת לגרום "לצער בעלי חיים"
גדול יותר עבורה כשיהיה לי כלב נוסף לטפל בו
אני מקבלת תחושת דהז'וו .נדמה לי
שכבר שיתפתי אתכם בעבר בהב־
טחתי לבן שלי להביא כלב הביתה.
היצור המכשכש אמור היה למלא את הריק שנו־
צר כשהבת שלי יצאה למכינה .אבל הרבה מים
עברו בירדן מאז ,החקלאי נפצע ,השגרה הופ־
רה ,והאנרגיות הדרושות לטיפול בכלב פחתו
והתמוססו .אבל ,הנה הנושא עולה שוב
המחשבות והלבטים סביב הנושא הזה הובילו
לכך שהעברתי מול עיניי את כל שושלות הכל־
בים שעברו דרך הבית שלנו.
ראשית" ,בוקסי" ,האהבה האמיתית הראשונה
שלי להולך על ארבע .איזה יפיוף הוא היה ואיזה
אופי נפלא היה לו .לא היה איש שלא החמיא
לו על צבעו האדמוני ועל שיערו הסרוק .קי־
בלנו אותו כשהיינו נשואים טריים ,ללא ילדים,
והתנדב מיד למלא את רצוני לטפל ביצור רך
וחמים .הוא היה הילד שלי ,גר איתנו בבית ,זכה
למקלחת בכל יום שישי ,ותמונותיו היו תלויות
בגאווה על המקרר .כשחברים טובים שלנו נסעו
לחו"ל לשנה הם לא תלו תמונה שלנו בביתם
בניכר ,אלא של בוקסי .בוקסי היה אתנו כמה
שנים ,ובשבת ארורה אחת נסענו לטייל ולא
שמתי לב שהוא לא נשאר בחצר כמנהגו תמיד
אלא רץ אחרי האוטו .כנראה שהוא רץ אחרינו
מספר קילומטרים עד שנפגע על ידי מכונית
ומת .כמה דמעות הזלתי .ממש אהבתי אותו ולא
השכלתי לשמור עליו .החקלאי שלי טוען עד
היום שאם אבכה עליו כמו שבכיתי על בוקסי,
זה יהיה מספק עבורו.
אחרי בוקסי עברו אצלנו עוד מספר כלבים.
ביניהם "בתוש" שהייתה מכוערת וטובה באותה
מידה (והיא הייתה מאד טובה).
"פלאש" ,הלברדור החתיך ,שהיה אחד מהכל־
בים שגידלנו בתוך הבית .לא משנה שכל יום
פליתי לו קרציות הוא תמיד היה מביא עוד.
מגנט  -קרציות כזה לא פגשתי בין כל חבריי
הכלביים עד כה .חוץ מזה ,למרות שיערו הקצר
הייתי צריכה לטאטא את הבית כל יום משערו־
תיו שהתחברו יחדיו לפלומה בגודל של לברדור
קטן.
"שלג" שהיה לבן כשמו .הבאנו אותו מצער
בעלי חיים ,ובגלל יופיו ואופיו הידידותיים הוא
נגנב מספר פעמים .באחת הפעמים הוא חזר
לאחר כחצי שנה !!! ועד היום אין לי מושג איפה
היה ומה עשה בזמן הזה.
"לילי" ,שהייתה כלבה "שרוטה" וגם אותה
הבאנו מצער בעלי חיים .כבר כשהגענו הביתה
ביום הראשון הבנו שעשינו עסקה לא מאד טובה
כי היא הייתה חולה בשעלת ובמשך ימים הייתי
עסוקה בטיפול רפואי בה ובניקוי גושי הליחה
שהקיאה בכל מקום בבית .היא היתה כלבה שחו־
רה ודקת גו ,עם נפש עדינה ובעיות קשות של
חרדות נטישה .אם היינו יוצאים מהבית ומש־
אירים אותה לבדה היא הייתה עושה כל מה
שביכולתה כדי להשתחרר מבדידות הקירות
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עדי קמחי
אדריכלות ועיצוב פנים

הסוגרים .יום אחד חרדותיה הקצינו עד כדי כך
שטיפסה על המחשב ,שברה את התריס ,קרעה
את הרשת ונמלטה לחצר .כשחזרנו הביתה היי־
נו בטוחים ששוב ביקרו אותנו פורצים ורק אחר
כך הבנו מי הייתה העבריינית ההרסנית .למרות
הנוירוטיות שלה די חיבבנו אותה ,אבל לצערנו,
היא הורעלה ועוד לפני שהספקנו לקחת אותה
לווטרינר ,נפחה את נשמתה בייסורים.
ויש את "מותק" .מותק אצלנו כבר  10שנים
ולצערי ,רק אני חושבת שהיא מתוקה .שאר הא־
נשים פוחדים  /לא אוהבים  /מתעלמים ממנה.
מצאתי אותה נטושה לפני כ  10שנים בהיותה
גורה צעירה וקראתי לה "מותק" כי חשבתי
שהיא שיא המתיקות .מותק הוכנסה הביתה ודרה
בכפיפה עימנו מספר חודשים עד שהבנו שהיא
ממש לא מתאימה להיות כלבת בית .היא היתה
אנרגטית מידי ,הרסנית מידי ותוקפנית מאד
לאורחים .בצער הוצאתי אותה לחצר ומאז היא
כלבת חצר שבורכה אומנם בחיים טובים ונוחים
אבל ללא החופש והחברה הראויה שאני מאמינה
שמגיעים לה .בתחילה עוד שחררתי אותה מה־
כבל הארוך אליו היתה קשורה ונתתי לה לרוץ
חופשייה בשדות ובשבילי הכפר ,אבל היא הת־
גלתה כתוקפנית מאד ,וכל מי שהיה מעז להתק־
רב אליה ,וחמור מכך ,אלי ,היא היתה מראה לו
את "נחת שיניה" .רוב השנים רק אני והבת שלי
טיפלנו בה ,אבל בשנים האחרונות ,ובעיקר מאז
שראתה ב"לייב" איך מותק הורגת חתול ,גם
היא הורידה את מינון הביקורים אצלה ובעצם
נותרתי היחידה שמאכילה ,מלטפת ומטיילת
אתה לעתים .יש אנשים שיהיו לא מרוצים מכך
שקושרים כלב ,אבל אני אוהבת (עדיין) אנשים
יותר מכלבים וקשה לי כשהכלבה שלי מתקיפה
או אפילו רק מפחידה אותם .יש גם יתרון לכך
שהיא קשורה ,כי כל הכלבים שהיו לנו עד היום
לא החזיקו מעמד שנים ארוכות כמוה ,הם נדרסו
 /נגנבו  /הורעלו ,אז אולי הכבל מגביל אותה
אבל הוא גם שומר עליה.
מכל מקום ,כשאני חושבת על הסיבות למה
לא להביא כלב נוסף ,חלק מהסיבה היא "מותק".
אני חוששת שהזמן המועט שיש לי אליה עוד
יתקצר על חשבון יצור כלבי חדש שידרוש
תשומת לב אימהית .חוץ מזה ,קניתי לאחרונה
בפעם הראשונה בחיי שטיח ,מהלך שמצביע על
רצוני ליפות קצת את הבית ,ואני מודה שאין
לי אנרגיות או סבלנות כמו פעם להעלים עיין
ממפגעים שעלול גור חדש לגרום לדקורציה
החדשה .תוסיפו לזה פליית קרציות ,ניקוי צר־
כים ,טיולים שלוש פעמים ביום ,ליקוקים בפנים
כשאני רוצה לישון ,ואמבטיות שבועיות ותקבלו
רשימת לאווים מרשימה .מצד שני ,גור כלבים
חדש בבית? זה נשמע כל כך כייף.
יסורי המצפון שיש לי כשאני שוכחת לתת לה
אוכל יום אחד הם כל כך גדולים שאני חוששת
לגרום "לצער בעלי חיים" גדול יותר עבורה
כשיהיה לי כלב נוסף לטפל בו.

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:

home@adikim.com

מטבח  -מאיפה מתחילים?
כשניגשים לתכנן את החלק החשוב ביותר בבית ,שבו אנו
אוכלים ועושים עוד הרבה דברים ,כדאי להתחשב בהרגלים
ובסגנון החיים שלנו .חלק ראשון
המטבח הוא לב הבית ,הכול קורה
בו ועובר דרכו .אנחנו מתכנסים
שם לארוחות ,לעתים משפחתיות
וארוכות ולעתים חפוזות ,מתבודדים עם
הקפה ,משוחחים ,מבשלים ,הילדים מכינים
שיעורים ,לפעמים אנו מארחים בו וקשה לד־
מיין את הבית שלנו בלעדיו.
כאשר אנו מתכננים מטבח חדש או משפ־
צים מטבח קיים מציפים אותנו שלל השיקו־
לים ,האפשרויות ,החומרים ,הספקים ,הצרכים,
הרצונות והחלומות .איך נמצא את דרכנו
בסבך הזה? זו אכן משימה מורכבת ועמוסת
רבדים והיבטים .הפעם אתייחס לשלושה נוש־
אים חשובים ,קצה הקרחון ,אקדיש לכך יותר
מטור אחד.

פרוגרמה

חותכים ומכינים במשטח העבודה ,לבסוף מב־
שלים בעמדת הגז או בתנור.
לכן ,רצוי שהכיור יהיה במרכז בין המקרר
לגז ,כלומר בין אזור האחסון לאזור הבישול.
רצוי שיהיה משטח עבודה פנוי ונגיש שאורכו
בין  80ס”מ ל־ 120ס”מ בין הכיור לגז .רצוי
שיהיה משטח סמוך למקרר שעליו תוכלו לה־
ניח את הדברים שהוצאתם ממנו (זה לא מת־
אפשר בתכנון הנפוץ אשר מציב את המקרר
בין שני ארונות מזווה).
נהוג לתכנן את משולש הזהב כך שהיקפו
לא יעלה על שבעה־שמונה מטרים והמרחק
בין מרכזם של כל שני מוקדים יהיה בין 1.2
מ’ ל־ 2.7מ’ .זה יחסוך לכם התרוצצות בזמן
הבישול .חשוב גם שהמעברים בין שלושת
המוקדים יהיו נגישים ונוחים ולא יופרעו על
ידי שום אלמנט (לדוגמא דלפק אי).
באחת המשפחות שעמן נפגשתי האב חובב

פרוגרמה היא מסמך המסכם את הצר־
כים שלכם והוא הבסיס
לתכנון המטבח שלכם.
כדי לוודא שהתכנון
נותן מענה לאורח החיים
ולהרגלים שלכם בחלל
הזה שנקרא מטבח ,כדאי
להבין אותם קודם .פגי־
שה של חצי שעה בחברת
מטבחים ,שממנה אתם
יוצאים עם סקיצה של
כיור ,גז ,מקרר ומגירות
אינה תכנון לפי פרו־
גרמה ,אלא תכנון גנרי,
כללי ,שאינו מותאם
מטבח שעוצב סביב תנור תעשייתי .קומפקטי ומתחשב באילוצי המקום
לכם.
צילום :עדי דורון

שאלו את עצמכם מה
קורה במטבח שלכם .מהתשובות ייגזר תכנון בישול ,והדבר הראשון שרכש היה תנור תע־
שמותאם לכם ולצרכים הספציפיים שלכם .האם שייתי ,שסביבו תכננתי מטבח קומפקטי עם
אתם מבשלים או רק מחממים מהמקפיא? האם התחשבות באילוצי המקום.
יש בשלן אחד או שניים? האם אתם משתמשים
במיקסר בתדירות גבוהה? מה מונח אצלכם אוורור
הבישול ובעיקר הטיגון מפיצים אדים ורי־
על השיש  -מיקרוגל? בר מים? קומקום? תב־
לינים? כלי בישול? האם אתם נוהגים לאכול חות ואותם יש לאוורר ,באמצעות קולט אדים
ארוחות משפחתיות על בסיס יום־יומי או שכל או בעזרת חלון .אפשר להתווכח על נחיצותו
אחד אוכל בשעה אחרת? האם הילדים עושים של קולט אדים ,אבל אם בחרתם להתקין אחד
שיעורים במטבח? האם אתם משפחה אוגרת ,השקיעו במוצר איכותי שיעשה את העבודה.
מבחינת מזון וכלים? האם אתם מרבים לארח בשלב התכנון ,מומלץ להשאיר מקום לקולט
והאם אתם עושים זאת בשולחן אוכל במטבח ושקע חשמל ,כך תוכלו להוסיפו גם בהמשך.
רצוי לא למקם ארונות עליונים מעל הגז
או בפינת אוכל נפרדת? האם תרצו מטבח פתוח
לסלון או לפינת האוכל? האם אתם ממחזרים? בשל אדי השומן שיצטברו וידרשו תחזוקה שו־
מה החלום שלכם? מה הסגנון העיצובי שאתם טפת ומכבידה .גם חלון מעל הגז בעייתי ,הן
מבחינת רוח סמוכה למקור האש והן מבחינת
אוהבים ולפיו הבית שלכם מעוצב?
הלכלוך שעתיד להצטבר על השמשות.
משולש הזהב במטבח
ומה לגבי אי? בשנים האחרונות אי הפך לט־
זה עקרון הבסיס .הכוונה היא למערכת היח־ רנד נפוץ ,אך לפני שאתם מאמצים את הטרנד
סים בפס הייצור של הבישול :מקרר או מזווה־ גם במטבח שלכם חשוב שתבדקו שהוא מת־
כיור־גז .הרעיון אמחורי העיקרון :מוציאים את אים לכם .בשבוע הבא ארחיב על נושא זה ועל
המזון מהמקרר או מהמזווה ,שוטפים בכיור ואז נושאים נוספים הקשורים בתכנון מטבח.
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עוקצני
מבחוץ

החיים של נועם בלום מגיבתון מתחלקים בין
הבית במושב ליד רחובות ובין חוות הצברים
שהקים 1,100 .דונם של צמחי הפרי המתוק,
שעלול לנעוץ בך את קוציו עד שהשיניים ינגסו
בו ,הוא נטע לפני  22שנה בנגב .שטח גדול כל
כך דורש עבודה רבה ,אבל בלום נאלץ להקדיש
חלק ניכר מזמנו ל”תחביב” שפיתח בעל כורחו:
משפטים .כדי לקבל את מה שמובטח לו בחוק
ועל ידי פקידים בכירים הוא נאלץ לפנות לעזרת
בתי המשפט וכבר הגיע עד בג”צ
כתבה וצילמה :חני סולומון

שנים רבות מאז הוקמה
מדינת ישראל מייצג פרי
צמח הצבר את דמותו של
יהודי יליד הארץ ,בעיתונים איירו
אותו חבוש בכובע “טמבל”  -ישרא־
לי עוקצני וחצוף מבחוץ ,שורד
נצחי ,אך מתוק מבפנים כפרי הע־
סיסי .מעניין שדווקא הצבר נבחר
להיות סמל הישראליות ,אף על פי
שלא הוזכר בתנ”ך או בכתבים
היהודיים העתיקים כאחד הצמחים
שבהם התברכה ארץ ישראל .ויש
לזאת סיבה :מקורו במקסיקו שביב־
שת דרום אמריקה ,והוא עלה לארץ
בשנות ה־ ’30של המאה ה־.20
לדור שנולד כבר בארץ ,משמעות
ה”סּברה” נעשתה מושא להערצה.
ֶ
גם היום יש מי שרואים בצבר סמל
לישראליות ,ובימים אלו של יום
העצמאות ה־ 66למדינה ,המושבניק
נועם בלום מגיבתון יכול לשמש
דוגמה ל”צברניק” מיוחד ועיקש -
במאבקו הבלתי־מתפשר להגשמת
רעיונו :להפריח את שממת הנגב
באמצעות גידול צברים.
בלום ( )65נולד במושב הסמוך
לרחובות בימים שבהם מדינת ישר־
אל ציינה שנה ראשונה לקיומה .הוא
דור שני להוריו הציוניים שמואל
וציפורה בלום זכרם לברכה ,שעלו
לארץ בתחילת שנות ה־ .’30הזוג
בלום התיישבו במושב בשנת 1940
לאחר שקנו את המשק החקלאי של
משפחת דומניץ ,בנסיבות טרגיות.
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האירוע הקשה מתואר באתר
האינטרנט של איתמר לוי“ ,צייד
הספרים” ,תחת הכותרת “הילד
שאיש אינו זוכר” :ב־ 28בפברואר
 1939נרצחו בסכינים מידי ערבים
מהכפר זרנוגא אם המשפחה מינה
ושלושת ילדיה עמנואל ( )8וחיים
( ,)10שהיו עמה בבית ,וירחמיאל
( ,)16שנאבק בתוקפים ונפטר מ�פ
צעיו לאחר ארבעה ימים .לוי איתר
ב”דבר לילדים” דברי הספד שכתבה
עדינה ,חברתו לכיתה של חיים ,ואף
מביא שיר שהילד כתב“ ,הפרפר”.
האם ושלושת הבנים קבורים בבית
הקברות הישן ברחובות.

“בלתי אפשרי” לא קיים
“כל חיי חונכתי לממש את הציו־
נות ,הלכה למעשה” ,מספר בלום,
“זכור לי שאבי היה מאוד גאה
בעובדת היותי ‘צבר’ .הוא בוודאי
לא שיער שיבוא יום ,ודווקא בנו
יפתח את נושא הצבר בארץ” .החי־
נוך הציוני שקיבל והשירות הצבאי
בסיירת שקד ,שם למד לדבריו שה־
מונח “בלתי אפשרי” לא קיים ,ביס־
סו בבלום את הרצון לעשות משהו
שאיש לא עשה לפניו ,ולהתמיד
בו“ .הוכשרנו להיות לוחמים ,סיי־
רים ובעלי תושייה ,מתוך אחריות
להשלים משימה מבצעית ,כי יש בה
ערך עליון .הלימוד השקדני ,המח־
קר וההתנסות העצמית הובילה אותי
לפתח מיזם חקלאי יוצא דופן”.
לפני שנתקל ב”חוות צברי או־
רלי” שהקים בבעיות סבוכות הנמ־

צברים מניבים בשיאם“ .מעניין לדעת עד כמה הציבור הישראלי ובמיוחד הילדים לא מכירים את הצבר”

שכות עד עצם היום הזה ,לבלום היה
נחת מהיזמה שנקט בחקלאות ברמת
הנגב“ .בשנת ־ה־ 50למדינה הוזמ�נ
תי לוועידת היובל בבנייני האומה,
כאורח כבוד של ראש הממשלה דאז,
בנימין נתניהו ,מאחר ומשרד החק־
לאות וארגון מגדלי הפירות הכריזו
על ‘הצבר החדש’ כפרי היובל של
מדינת ישראל”.
בהמלצת משרד החקלאות ,בלום
קיבל ממינהל מקרקעי ישראל (כיום
רמ”י) בשנת  1991שטח שגודלו
־כ־ 1,100דונם ,בקרבת העיר דימ�ו
נה וליד כביש  .204התכנית לפתח
ולגדל עליהם מטעי צבר אושרה
ובלום הקים את החווה שתכנן .הוא
קרא לה על שם בתו הבכורה אורלי,
אחת משלושת ילדיו ,שכל אחד מהם
עבד בה במהלך חייו.

שורד שנלחם ואינו מוותר
לעיני המבקר בחווה מתגלים
מאות דונמים של שיחי צבר ,כמות
מעוררת התפעלות ,המשתרעים
במלוא הדרם לאורך ולרוחב השטח,
שבו פועלות גם מכונות למיון הפרי
ולאריזתו לשיווק.
למרבה הפלא ולמרות החלוציות
והציונות שבמעשיו ,בלום נאלץ
לעבור מעקשים רבים מאוד בדרך,
ולמזלו הוא אדם עקשן ,שורד ,שנ־
לחם ואינו מוותר על חזונו“ .הצבר
בשבילי הוא מפעל חיים למחקר
ולפיתוח הגידול ,לו הקדשתי 35
שנים מחיי .למרות שמקורו של
הצבר לא בישראל ,הוכח שדוו־

קא גידולו מתאים לתנאים בארץ,
ודרישותיו ממש מינימאליות וחס־
כוניות .גיליתי שבגידולו גלומים
אין סוף אפשרויות לפיתוח ולקידום
השימוש בו.
“אני רואה ביזמתי ובפעילותיי
הרבות בחווה שהקמתי משמעות של
שליחות אידיאולוגית .כיאה למפ־
על חיים ,גם כיום אני מקדיש את
מלוא האנרגיה שבי למיזם .לדעתי,
זה יותר משליחות ,כי שליחות לא
נעשית בהכרזת רעיונות ,אלא כדרך
חיים ,כמו הורות.
“הקמת מפעל חקלאי בשבילי היא
הגשמה של דרך ,שאני מאמין בה־
צדקתה ,כפי שכתב סגן ראש הממ־
שלה ושר החקלאות דאז ,מר רפאל
איתן ז”ל ,ליועץ המשפטי לממשלה
( 15ביוני ‘ :)1999פרויקט חוות צברי
אורלי הוא הגשמת המדיניות של כל
ממשלות ישראל בנוגע להתיישבות
הנגב ,לפיתוח חקלאות מתקדמת,
להגברת התעסוקה ולפיתוח היצוא.
החקלאי הוכיח באופן שאין שני לו
יכולות בקידום החקלאות ...החווה
ובעליה הם הגשמה אמתית של חזון
הציונות”.

לא כל קביעות בג”צ נאכפו
בלום“ :אכזבתי הגדולה נוב־
עת מאי מילוי ההבטחות שקיבל־
תי ממשרד החקלאות .יתרה מכך,
העובדה שנאלצתי להיכנס למערך
של משפטים מייגעים עד הגיעי
לבג”צ ,וגם לאחר החלטותיו הברו־
רות ,עדיין לא כל קביעותיו מולאו

או נאכפו ,כולל הנזקים הרבים
שנגרמו לחווה כתוצאה מכל אלו.
“צריך להבין ,שמשנות ה־,’70
 17שנים הקדשתי לעבודת מחקר
אינטנסיבית בנושא הצברים .הצ־
לחתי לפתח באופן עצמאי שישה
זני צבר דלי קוצים וצבעוניים ,הר־
שומים כזני פטנט ,והרגשתי שזה
הזמן הנכון לפרוץ קדימה .ראיתי
לפניי מטרה חשובה :לייצר מוצ־
רי מזון איכותיים ,מזינים ובריאים
מצמח הצבר” .תוך כדי שיחה ,בלום
מגיש אל השולחן מאכלים ומשק־
אות ,כולם עשויים מחלקי הצבר,
והוא משתף בנפלאות הפרי וסוחף
בדבקותו בו.
משרד החקלאות בחן את המיזם
שהציג ,את המקצועיות שלו ואת
חוסנו הכלכלי ,והפנה אותו לשטח
דיונות סמוך לדימונה .לדברי
בלום ,החווה הוקמה בהשקעה בסך
מיליוני שקלים  -ממימון עצמי
וממקורות פרטיים ,ללא אגורה
מכספי מדינה .הכול נראה אופטי־
מי ומבטיח ,אבל במעמד שבו אושר
שטח החווה הובטח לבלום גם שיו־
קצו למיזם מי קולחין מ’מי דימונה’
המטוהרים.
“בפועל ,נכונה לי אכזבה גדולה
ובעייתית .עירית דימונה לא קיי־
מה את החובה החוקית ,לטהר את מי
הביוב ,והפרה את ‘פקודת בריאות
העם’  -החוק המחייב רשות מקומית
לטהר מי ביוב לפי התקנות .מצדי,
עשיתי את הנדרש לקלוט את המים:
בשנת  1992הכשרתי את הדיונות

בעבודות עפר כבדות ובניתי מערפ
כת השקיה מקצועית הכוללת צנרת
ראשית ,ראש השקיה וסינון .בנוסף,
הנחתי ־כפ 200קילומטר צנרת ט�פ
טוף להשקות את מטעי הצבר.
“עם השלמת הנטיעה (במחצית
מהשטח ,ח”ס) ביקשתי לקבל מים
מטוהרים כמובטח וכמתחייב על
פי חוק ומאז החלו הבעיות” .לדבפ
ריו ,עיריית דימונה טענה שאין
לה יכולת ,מבחינה הנדסית וכלכפ
לית ,לטהר את המים .נציבות המים
דרשה מהעירייה לקיים את חובתה,
אך לא וידאה את הביצוע .התוצאה:
מי הביוב זרמו בוואדי וזיהמו את
מרחב הנגב ,מדימונה לבאר שבע.
“בינתיים ,לאחר לחצים כבדים
שהפעלתי” ,אומר בלום“ ,נציב המים
הקצה לחווה מים שפירים זמניים,
להשקיית המטעים שניטעו .במאפ
מץ רב הצלחתי להסדיר את הטיהור
של הקולחין על ידי עיריית דימונה,
מקורות וכן על ידי מועצה אזורית
רמת נגב ,אך משרד האוצר התנגד
לכך שחברת מקורות תהיה המטהר
וספק המים ,וראש העיר דימונה
לא רצה לקחת התחייבות כספית,
כמתחייב בחוק”.
בשנ ת  1994החווה החלה ל�ש
ווק את פרי הצבר הצבעוני בארץ.
“גם השווקים בחו”ל היו מעונייפ
נים בתוצרת שלנו ,ששווקה בספ
יוע חברת ‘אגרקסקו’ .כדי להיכנס
למערך שיווק וייצוא ,יש צורך
כמובן להיערך בהתאם לדרישות
הקפדניות .התוצאה הייתה ,שבפ
חווה נבנתה לוגיסטיקה מקצועית
מקיפה :בית אריזה ממוכן לטיפול
בפרי ומחסני קירור גדולים .בנופ
סף ,נרכש מיכון שטח ופותח מיכון
לעבודת קטיף בלילה ,הכול ביזמה
עצמית”.
פעילות החווה הצליחה מעל למפ
שוער והיא נכנסה לרווחיות תפעופ
לית ,שאפשרה להשלים את נטיעת
המחצית השנייה של המטע בשנת
 ,1996אך הבעיות המשיכו“ .כבר
בתחילת שנ ת  1999הורתה נצ�י
בות המים ,על רקע הבצורת והמחפ
סור במים ,לסגור את אספקת המים
השפירים ,כי לחווה הובטחו מי ביוב
מטוהרים ולא מים שפירים .טענות
החווה היו ששר החקלאות והנהלת
משרד החקלאות ,יחד עם נציב המים,
הבטיחו להקצות לחווה מים שפירים
להשקיה עד שדימונה תטהר את מי
הביוב ,אך בקשותיי נדחו”.
לאחר שכל הבקשות כשלו ,התופ
צאה הייתה שמטעי הצבר יובשו
מחוסר מים .בתחילת שנת 2001
לא נותרה בררה ,ובלום הגיש עתיפ
רה לבג”צ ,שקבע כי הבטחת שר
החקלאות ומנכ”ל משרדו להקצות
מים זמניים נטולת סמכות ,אך אין
לפגוע בחווה .בלום ,שכבר הפך בוופ
דאי למבין לא־קטן בענייני משפט,

מסביר“ :מכיוון שההבטחה ניתנה
בהסכמת נציב המים גדעון צור ז”ל
ומנהלת אגף הצריכה נוגה בליץ
ז”ל ,הרי ההבטחה יצרה זכות הספ
תמכות תקפה לאספקת מים שפיפ
רים .שופטי הבג”צ פסקו שאינטרס
הסתמכות זה מחייב את המדינה,
להביאני על תקנתי ללא שיהיה לי
צורך לתבוע את נזקי”.
בסיכום פסק דינו ,בג”צ מצטט
ממכתבו של שר החקלאות רפאל
(רפול) איתן ז”ל ליועץ המשפטי
לממשלה“ :החבלה בחוות צברי אופ
רלי נעשתה על ידי רשלנים מתוך
רשויות המדינה .פרשה זו החלה
בשנת  1991לערך ,עת הגה בלום
את הרעיון להקים חווה של צברים.
בלום נועץ במשרדי הממשלה השופ
נים ובפקידי הממשל הרלבנטיים,
ושם את מבטחו בדבריהם ,כי יסופקו
לו מי הקולחין של עיריית דימונה.
“המים לא סופקו ,ועל כן  -נוצר
נזק ,שבגינו חייבות בפיצוי מדינת
ישראל ועיריית דימונה ...לא ניתן
להתעלם מכך כי מבין השורות מזפ
דקרת תמונה קשה של התרשלות
ארוכת שנים של הרשות המקומית
והמדינה ,על גופיה”.
ובמקום אחר במכתב“ :על פניו,
התרשלה המדינה בנושאים שבטיפ
פולה .היזם נאלץ לשאת על גבו טיפ
פול רשלני וחסר מעוף של רשויות
השלטון ובכירי עובדיו .אין מפעל
כלכלי הבנוי לזה .מחובתה של
המדינה ,אם היא חפצה חיים ,ליצור
אקלים המעודד יוזמות כמו חוות
צברי אורלי” .הנחיית שופטי הבג”צ
הועמדה בפני משרד ראש הממשלה,
שהנחה את עוזרו לענייני התיישבות
עוזי קרן ואת היועצת המשפטית של
המשרד להסדיר עם משרדי המדיפ
נה הרלוונטיים את תיקון הנזקים
ולהשיב את החווה לפעילות.
אם בלום חשב שבכך יבוא הסיפור
אל סיומו הטוב ,גם כאן נכונה לו
אכזבה“ :נציב המים ומנכ”ל משרד
החקלאות סירבו לשתף פעולה ולפ
קיים את הנחיית משרד ראש הממפ
שלה ואת הנחיית היועץ המשפטי
לממשלה .הם סירבו להיפגש עמי
ועם עוזי קרן ,עוזר ראש הממשלה”.
מדוע הנחיית בית המשפט העליון
למדינה אינה מכובדת על ידיה?
לבלום יש השערות משלו.
בינתיים ,החווה נותרה ללא מים
מטוהרים ונמנעה ממנה קבלת מים
שפירים חליפיים עד שיובשה ,וקרפ
סה כלכלית משום שנשארה חייבת
סכומי כסף גדולים לספקים ולפ
בנקים .בלום נותר מאוכזב מיחס
המוסדות לחווה“ :כשהמדינה ,משרד
החקלאות ונציבות המים (כיום
רשות המים) מתכחשים לאחריותם
לגרימת הכשל והנזקים ,אתה מרפ
גיש מתוסכל וממורמר”.
בשנת  2004הוא הגיש תביעת

סירבה נציבות המים להקצות מים
לחוות הצברים .רק בסיוע התביעה
שהגשתי לבית הדין למים בשנת
 2008בית הדין הסדיר ‘פשרה’,
שחייבה את רשות המים לספק 435
אלף מטרים מעוקבים מים בשנה.
בפועל ,סופקו כ־ 400אלף מ”ק.
למרות הכול ,צמחי הצבר שנפגעו
שרדו בחלקם את הייבוש והיה צורך
בשיקום מקיף של המטע”.

מפגש עם הפרי הלאומי

נועם בלום .פיתח באופן עצמאי שישה זני צבר דלי קוצים וצבעוניים ,הרשומים כזני פטנט

נזיקין נגד המדינה .ב־ 2006פסק
השופט המחוזי יעקב צבן ,שהמדינה
ועיריית דימונה הפרו חובות חקופ
קות ,וכן התרשלו מול החווה .השופ
פט קבע ,שעליהן לשלם מיליוני

שקלים פיצויים לבלום ,אך עד היום
לא קיבל החקלאי שקל אחד מאחת
הרשויות והעניין נידון עדיין בבתי
משפט.
“לאורך השנים ,מאז סגירת המים,

בשביל הישראלים שלא זכו להפ
כיר את הפרי הלאומי וגם בשביל
תיירים מחו”ל בלום הקים מרכז
מבקרים ,שמטרתו “להפגיש את
צמחי הצבר בעונותיהם השונות עם
אוכלוסיית ישראל ,ילדים ומבוגרים
כאחד ,וכן גם לקבוצות תיירים המפ
גיעות לארץ ולנגב .לכן ,לרוב אנו
פותחים את הסיור בנסיעה חווייתית
ב’רכבת הצבר’ ברחבי החווה.
“מעניין לדעת עד כמה הציבור
הישראלי ובמיוחד הילדים לא מכיפ
רים את הצבר .בדור שלי ,זכור לי
שהצברים היו מצויים במקומות רבים
ברחבי המדינה .ילדים רבים מצאו
תעסוקה ,בעיקר בחופשת הקיץ,
בקטיף הפירות ובמכירתם .אפילו
העירוניים היו מגיעים לצברים במפ
קומות לא־בנויים ,או סמוך לפרדסים,
שבהם הצבר שימש כגדר קוצנית”.
כיום ,הצברים בטבע נעלמים
לאחר השתלטות של הבנייה המאסיפ
בית על השטחים הפתוחים ,ומי

המטע מיובש מחוסר מים .המדינה ועיריית דימונה הפרו חובות חקוקות והתרשלו מול החווה
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שמכיר את הצבר נרתע ממנו בשל
הקוצים“ .הביקור בחווה מפגיש את
המבקרים עם ה’צבר החדש’ ,שהוא
תוצאת השבחה שנעשתה בארץ על
ידי המדען פרופסור איתמר גלזר
(מרכז וולקני ,ח”ס) ואנוכי .קיבלנו
צבר מושבח :מחוספס ,מעט קוצני,
שורד במצוקות המים ,פירותיו יפים
ומתוקים יותר”.
בלום הדביק את בנו שחר ()35
בהתלהבות לתחום .ממרומי גובהו,
הבן מדבר על סגולות הצבר ומעמיק
בהסבריו על נפלאותיו“ :זהו צמח
מיוחד המסתפק במועט ,בעל תכו־
נות בריאותיות גבוהות :בהתמודדות
עם סוכרת ,השמנת יתר וכולסטרול.
במחקרים נמצא שהצבר מסייע גם
בהתמודדות עם מחלות שונות .מת־
ברר שלא צריך לאכול רק צבר מקו־
לף ,כדי שהגוף יקלוט את כל החומ־
רים הטובים המצויים בו.
“מצאנו ופיתחנו עם שפים מבחר
מטעמים מקוריים ,מזינים וטעימים.
מאחר והצמח מאוד עסיסי ,כולל
ענפיו ,אפשר להשתמש בו כתוספת
לסלטים חיים ,מבושלים או כחמו־
צים; צבר ממולא צמחוני או בשרי
כמנה עיקרית עם רוטב; משקאות,
ליקרים ריבות ועוד ועוד” .ויש להם
פיתוח נוסף ,שעליו מספר האב
הגאה“ :מוצר ממיץ של ענפי הצבר,
שנועד להתמודדות עם ‘הנגאובר’
והוא מחכה למהלכים מסחריים”.

נועם ושחר בלום .האב הדביק את הבן בפרויקט החיים שלו

המתין  18שנים
רק בתחילת שנת 22 ,2014
שנים לאחר שהשטח הוכשר והו־
נחה צנרת ,החווה הושקתה לרא־
שונה במי הקולחין המטוהרים של
דימונה ,בכמות של  800אלף מ”ק.
בלום חיכה לרגע הזה שנים רבות.

“לצערי ,רק בשנת  2009עיריית
דימונה הקימה בסופו של עניין
את המט”ש (מתקן טיהור שפכים).
כלומר 18 ,שנים לאחר המועד
שהתחייבה לו”.
מהחווה ממשיכים לייצא צברים
לחו”ל באופן עצמאי ,בעיקר לאר־

צות מרכז אירופה ,אבל גם לרוסיה
ולקנדה .בלום מתכנן לסיים את
ההתמודדויות המשפטיות מול רש־
ויות המדינה ולהמשיך לפתח אגרו־
טכניקה מתקדמת בחווה.
“בשלב שני ,מתוכננת הקמת
מפעל לעיבוד מזון בנוסח ‘סלטי

צבר’ :לייצר ולשווק לרחבי העולם
כ־ 40אלף טון מוצרי צבר מעובדים.
בנוסף ,להרחיב את הנטיעות ולשתף
בגידול ובתעשייה גורמים כלכליים
וחקלאיים נוספים” .לאחר כל התל־
אות ,יש אור בקצה המנהרה ,ובלום
הרי לא ירים ידיים.

תגובות הרשויות
לא לוקחים אחריות

משרד החקלאות :רשות המים אחראית
לקיצוץ .רשות המים :פועלים לאספקת מים
סדירה .עיריית דימונה :פיצויים? “ -המדי־
נה תשלם”; מדוע לא הוקם מט”ש עוד
ב־“ - ?’92פנו לראש העיר דאז” .לו יכולנו,
גבי ללוש נפטר לפני כשלוש שנים
פנינו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר,
שהודיע שביכולתו להמליץ בלבד על אופי
קיצוץ במכסת מים ,כך שהפגיעה בחקל־
אות ובחקלאים תהיה מינימאלית .קיבלנו
את תגובת רשות המים ,שטענה כי “בלום
צרך לאורך שנים מים שפירים בתעריפים
מוזלים ,עד אשר משבר המים הביא לקיצוץ
בהקצאות הללו .בעיריית דימונה שלחו
אותנו לשוחח עם ראש העירייה לשעבר,
גבי ללוש ,שכיהן בעת שבה קמה חוות
אורלי ,אך לצערנו ,ללוש אינו בין החיים
מזה כשלוש שנים.

“ממליצים איך והיכן לקצץ”
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר:
“משרד החקלאות ופיתוח הכפר אינו אחראי
על קיצוצים במים ,אחריות זו נמצאת
בידי רשות המים .כאשר מתקבלת החלטה
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ברשות המים על קיצוץ ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ממליץ איך והיכן לקצץ,
כך שהפגיעה בחקלאות ובחקלאים תהיה
מינימאלית.
“בנוגע לחוות צברי אורלי .הנושא עלה
מספר פעמים והתנהל בין הנהלת החווה,
משרד החקלאות ורשות המים תהליך משפ־
טי ארוך בעניין זה ...בית הדין לענייני מים
בחיפה (עח”ק 32879־04־ 10ואח’ נ’ הרשות
הממשלתית למים וביוב) דחה את הערר
שהגיש נועם בלום נגד משרד החקלאות
והרשות הממשלתית למים וביוב”.

“מקווים ,כי גם בלום יעשה את הנדרש
לצורך קליטת המים”
תגובת רשות המים“ :השאלות שהועלו
בפנייתך נדונו כבר בבית המשפט ,וניתן
בנושא פסק דין של בית המשפט העליון.
נעיר ,כי הדברים המצוטטים של מר בלום
אינם מדויקים ,אך משניתן פסק דין ונקבעו
במסגרתו העובדות ,אין טעם להידרש
לדברים.
“יחד עם זאת נציין ,כי מר בלום התחייב
להניח תשתיות לאספקת מי הקולחין לחווה
ובהתחייבות זו לא עמד מעולם .במקום

זאת ,צרך לאורך שנים מים שפירים בתע־
ריפים מוזלים ,עד אשר משבר המים הביא
לקיצוץ בהקצאות הללו.
“רשות המים פעלה ופועלת בדרכים
רבות להבטחת אספקת מים סדירה באזור
ולתפקוד תקין של מפעל ההשבה ותמשיך
לעשות זאת .אנו תקווה ,כי גם מר בלום
יעשה את הנדרש לצורך קליטת המים
ושימוש תקין בהם וישלם תמורתם לספק
המים באופן שוטף”.

“על מדינת ישראל לשלם לו ,ולא
העירייה”
דובר עיריית דימונה“ :לעניין אספקת
מי קולחין למר בלום :עיריית דימונה לא
אמורה לספק לו מי קולחין ,אלא חברת
‘קולחין דימונה’ ,בבעלות מר שמעון אהרו־
ניאן .חברת ‘מי קולחין’ סיפקה לו בעבר מי
קולחין ,אולם מאחר ומר בלום חייב לחברה
כספים בגין אותם מי קולחין ,החליט מר
אהרוניאן לחדול מלספק לו את המים.
“אכן ,מר בלום הגיש תביעה נגד עיריית
דימונה וממשלת ישראל‘ ,ביחד ולחוד’
ככתוב בכתב התביעה ,זכה בתביעה ,אך לא
קיבל עדיין את הסכומים שנפסקו לטובתו.

“עיריית דימונה סבורה ,כי מאחר והתביעה
הנה ‘ביחד ולחוד’ כהגדרתה ,ומאחר ומי
שנתן לו את הרישיון לעסק הייתה מדינת
ישראל ,אזי העירייה הגיעה למסקנה ,לאחר
בחינה משפטית ,כי על מדינת ישראל
לשלם לו ,ולא העירייה.
“לשאלה/קביעה מדוע העירייה לא הקימה
מט”ש עוד ב־ ,1992וזאת בניגוד לחוק
‘בריאות העם’ ,רצוי לפנות למשרד הפנים
או לראש העיר שכיהן באותה שנה”.
דובר העירייה ,שדף באתר האינטרנט שלה
מוקדש לראש העיר שכיהן באותה עת ,גבי
ללוש ,איש מוכר ומוערך מאוד בדימונה,
שכח שהוא אינו בין החיים קרוב לשלוש
שנים.
ללוש נולד ב־ 1948בקזבלנקה ,מרוקו,
וכיהן במספר תפקידים ציבוריים וביניהם:
מנכ”ל חברת “אפרידר” לפיתוח אשקלון
ומנכ”ל חברת “חלמיש”  -חברה לשיכון,
בינוי ושיקום תל אביב־יפו .בשנת 1979
נבחר כחבר מועצת העיר מטעם הליכוד
ומילא תפקידים שונים בתנועה ובהסתד־
רות .ב־ ’89נבחר לראש עיריית דימונה
ושימש בתפקיד עד שנת  .2003נפטר ב־19
באוגוסט  2011לאחר מחלה קשה.

סינמטק ת”א Save the date 29/05/14

Turn Garbage Into Gold

להפוך זבל לזהב

מדינת ישראל החליטה לאפשר רגולציה בתחום הביו מסה

 09:00דברי פתיחה ,המשרד להגנת הסביבה ,מנכ”ל ,דוד לפלר
 09:20פאנל מדיניות ,רגולציה וטכנולוגיה במגזר העירוני והחקלאי

ויצירת חשמל מפסולת חקלאית ,תעשייתית ועירונית.

מנחה הפאנל :איתן פרנס ,מנכ”ל ,איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

כנס ביוגז ישראל יביא את מיטב המומחים העולמיים

משתתפים בפאנל:

והחברות המובילות אשר עוסקות בתחום זה מהיבט

יהושוע בר אור ,סמנכ”ל בכיר למשאבי טבע ,המשרד להגנת הסביבה

של יצירת אנרגיה מפסולת.

יובל זוהר ,מנהל תחום אנרגיות מתחדשות חשמל משרד האנרגיה
עודד אגמון ,ראש אגף הסדרה ומתדולוגיה ,רשות החשמל
יוחנן בורשטיין ,ממונה מחזור ,אגף פסולת מוצקה ,המשרד להגנת הסביבה

נושאי הדיון העיקריים

גדעון פרידמן ,ראש תחום טכנולוגיות ואנרגיה מתחדשת ,משרד האנרגיה

> רגולציה וסטטוריקה עד לשלב קבלת התעריף

 10:20הקמת מערכות ביו גז צמודות משק חקלאי הכיצד? רון ניב ,מנכ"ל ,רון ניב אחזקות

> הנדסה וטכנולוגיות ייצור חשמל מגזי מתאן

 10:40חוק האריזות ככלי לצמצום הטמנת פסולת ,יגאל ויינר ,פרוייקטור ליישום חוק

> מימון ומודל עסקי של המתקן .עלויות מול החזר השקעה

האריזות ,מרכז השלטון המקומי.

> סוגי התחנות .עירוניות קיבוציות ותעשייתיות.

 11:00הפסקה

> מיקוד ברפתות ושיטת פעולה והקמה לתחנות באזור מחלק חשמל היסטורי.

 11:30אבני דרך לתעריפים והסדרה של ביוגז וביומסה ,עודד אגמון ,ראש אגף הסדרה

> ציוד ותחזוקה של תחנות ביוגז.

ומתדולוגיה ,רשות החשמל.
 11:50טיפול בביוגז ויצור חשמל ,אלי מץ ,מנכ”ל ,מדי תעש בע”מ

קהל יעד

 12:20ביוגז  -מגמות בארץ ובעולם ,פרנק שטרקמן ,חבר צוות ההקמה של ואוליה ישראל

קיבוצים ,התעשייה הקיבוצית ,רשויות מקומיות ,מנהלי תברואה ואנרגיה כל ענפי

 12:40הקמת תחנות במט”שים עירוניים

הרגולציה ממשרד האנרגיה והחקלאות ופיתוח המשק הכפר.

 13:00עיון בטכנולוגייה ומיכון ביו גז מא’ ועד ת’ ,שגית שני ,מנכ”ל ,סולאר פארם

האירוע מתקיים בשותפות עם איגוד חברות האנרגיה בישראל.

 13:10סיום וארוחה קלה
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כיד הדמיון

אין גבול

כשהעולם מלא עשן והאנושות על סף הכחדה ,משפחה אחת
מנסה לשרוד בעזרת מערכת טיהור אוויר מיוחדת .הצייד
הקטלני שממשלת ארה”ב יצרה כדי להילחם בטרור הפך
לניצוד 24 .ניסויים מדעיים ,פרי מוחו הקודח של מדען פרוע,
שאפשר לעשות בכל בית

“שושנת המרי השחורה” ,ספר נוסף של קציעה עלון על
השירה המזרחית ,סוקר את תולדותיה מאז החל ארז ביטון
לפרסם שירים ,אך חסר ביקורתיות וניסיון לקבוע את גבולות
השירה

עשן בעיניים
שלושה סיפורים השזורים זה בזה יוצ־
רים בספר “והבית ימלא עשן” ,מאת פביאן
ברויטמן ,רומן המיטלטל בין פנטזיה לבין
מציאות ,בין אהבות לבין שנאות ,ובעיקר בין
ייאוש לבין תקווה.
הסיפור הראשון בספר הוא עתידני  -העו־
לם התמלא עשן סמיך והפ־
סיק להתנהל כבימינו; הא־
נושות על סף הכחדה ,אין
כמעט בעלי חיים ,צמחים,
עצים .משפחה אחת מנסה
לשרוד בעזרת “בית טוהר”,
ובו מערכת מיוחדת לסינון
העשן .הסיפור השני הוא על
מרטין ,ילד רגיש ,העובר
התעללות רגשית ופיזית
בארגנטינה ,שואל שאלות
על האנושות בכלל ועל יה־
דותו בפרט .בדרך הוא חווה
אהבת בוסר אסורה ומגלה
תופעות טבע אשר עלולות
לגזור כיליון על העולם.
הסיפור השלישי הוא
על רחמים ,ילד הנולד עם
תסמונת דאון ,אינו מדבר
והתפתחותו אטית וקשה.
משפחתו ובייחוד הוריו
לומדים על עצמם ,על חטא,
על תשובה כנה ועל העתיד
לבוא דרך תהליך גדיל־
תו של רחמים .בשפה יפה,
ישירה ומלאת משמעויות,
המחבר מוביל את הקורא
אל מעבר לאופק הנראה:
“שאיפה עמוקה אחת ,וה־
אוויר על פני כדור הארץ
יהיה שוב צלול .תוכלו שוב
לנשום ולחיות” (הוצאת
גוונים 254 ,עמודים).

טרף לא-קל
ממשלת ארצות הברית
יצרה את המתנקש האידי־
אלי ,הצייד המושלם .הפעם,
מישהו טמן לו מלכודת .וינס פלין כתב תרי־
סר מותחנים המתארים את עלילות “מיטש
ראפ”“ ,וידוא הריגה” הוא הספר האחרון
בסדרה.
מיטש ראפ הוא מכונת הרג משומנת ,מת־
נקש בודד המדיר שינה מעיני טרוריסטים
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מכל קצוות תבל וגורם להם לבחון כל צל
וכל תנועה חשודה .יש לו רשימה והוא מוחק
בה שמות .גם המפעילים שלו בסי-איי-אי
נדהמים מאחוזי ההצלחה שלו ,אך חוששים
מכך שיצא מכלל שליטה.
ואז שר הנפט הלובי נרצח בחדר במלון
ותשע גופות נוספות מתגלות בסביבתו המי־
דית .מישהו ארב לראפ ועכשיו הוא פצוע
ורעב לנקמה .מי שטמן לו
את המלכודת עשה טעות
מרה כשהותיר אותו בחיים.
ארגוני הטרור מריחים דם,
בכיר מושחת בשירות הב־
יון הצרפתי מזהה הזדמנות,
רוצחים שכירים יוצאים
ממקומות מחבואם ,המשט־
רה המקומית חוקרת.
כשגם הסי-אי-איי מבין
שהגיע הזמן להיפטר מהנכס
שיודע יותר מדי ,ראפ מגלה
לראשונה כיצד הצייד יכול
להפוך לניצוד והוא מבצע
התאמות במהירות מסחררת.
עכשיו הזמן להחליט במי
אפשר לבטוח ומי יתווסף
לרשימת החיסול (מאנגלית:
ארז אשרוב ,הוצאת כנרת-
זמורה-ביתן 352 ,עמודים).

אלה החיים
ללואיזה קלרק אין ברירה
 בית הקפה שבו עבדה סגראת שעריו בהתראה קצרה,
ובהיותה המפרנסת היחי־
דה במשפחתה היא נאלצת
לקבל על עצמה את העבודה
האחת המוצעת לה :לטפל
בגבר צעיר שנותר משותק
בארבע גפיו לאחר תאונת
דרכים.
“ללכת בדרכך” מדגים
בדיוק כיצד הפכה ג’וג’ו
מויס לאחת הסופרות האהו־
בות :בכתיבה לא-מתאמצת
היא בוראת עלילות שכמעט
נקראות מעצמן ,גיבוריה
חודרים אל הלב וסיפוריה מעלים שאלות
שהקוראים אינם יכולים שלא להפנותן כלפי
עצמם :מה הדבר ששווה לחיות למענו? האם
יש חיים שאין ראוי לחיותם? וזכותו של מי
להחליט על זה? (מאנגלית :קטיה בנוביץ’,
ידיעות ספרים 407 ,עמודים).

בשנים האחרונות יצאו לאור מספר
ספרים הסוקרים את השירה המז־
רחית בישראל .הבולטים שבהם הם
“מה זה להיות אותנטי” של יוחאי אופנהיי־
מר (רסלינג ,)2012 ,וכן “אפשרות שלישית
לשירה” של קציעה עלון (הוצאת הקיבוץ
המאוחד .)2011 ,כהמשך לספרה הקודם ,עלון
כתבה ספר חדש המבוסס על סדרת הרצאות
שלה על השירה המזרחית ,ששודרו בחורף
.2012
עלון סוקרת כמה מהכותבים המזרח־
יים הבולטים בישראל בשנים האחרונות,
החל בארז ביטון,
ששירתו התפרס־
מה בשנות ה־’70
והייתה הפריצה
הגדולה של השירה
המזרחית בארץ,
עד יוצרים ויוצרות
הפועלים בישראל
היום.
ביטון ,המשורר
שנחשב כמי שפרץ
את הסכר שניצב
בפני השירה המז־
רחית ,הוציא לאור
את ספרו הראשון,
“מנחה מרוקאית”,
בשנת  .1976עלון ד”ר קציעה עלון .לא ברור מה האמירה העקרונית של ספר זה
מנתחת כמה משי־
רי הספר ,ביניהם “חתונה מרוקאית” העשיר מזרחיים ולאור העובדה שכמה מהמשוררים
בדימויי חגיגה צבעונית“ ,שיר זוהרה אלפ־ והמשוררות הבולטים משויכים ומשייכים
סיה” הטראגי או “משהוא על רוח תזזית” עצמם לקבוצה זו  -היה ראוי שיוקדש דיון
המביע מחאה על אבדן זהות ,ומצביעה על להגדרת השירה המזרחית ולא רק לסקירתה.
תהליך שמכונה על ידיה “מחיקה” של תרבות
מחסור נוסף בספר זה ,הקשור גם הוא
המהגר ומבוטאים בשיריו על חווית העלייה להגדרת גבולות ,טמון בכך שכמו כל הספ־
לישראל של ביטון ושל רבים מהעולים מאר־ רים שנכתבו עד כה על שירה מזרחית גם
צות מוסלמיות .היא משתמשת במונח “עוד־ כאן יש תיאור של השירים ,סקירתם ,מחמ־
פות” כדי להסביר את המהלך שביטון עשה אות משמעותיות לכותבים וניסיון להציבם
ביצירת שירה חדשה.
בקונטקסט פואטי ופוליטי ,אך אין ביקורת,
בפרק המוקדש למשוררת הוותיקה אמירה וביקורת היא נדבך הכרחי בהגדרת שירה,
הס ולמשורר הצעיר יותר אלמוג בהר מראה בקריאתה ,בהבנתה.
עלון כיצד חיקוי של משורר על ידי משורר
ככלל ,רבים  -חוקרים ומשוררים  -נמנ־
אחר ,כפי שקרה כשבהר ביסס כמה משיריו עים מביקורתיות .זו טעות .ביקורתיות מג־
הראשונים על אלו של הס ,מאפשר למצוא דירה גבולות ,תחום ואפשרויות .במקרה זה,
קול אישי־שירי .זהו פרק חלש למדי ,בעיקר שבו ספר שלם מוקדש להנכחת השירה המז־
כי הוא נע בין מובאות מחוקרי תרבות שונים רחית ,ביקורתיות כזו הייתה ראויה .זהו חרוז
לבין מחמאות נרגשות (ולאו דווקא מתוקפות נוסף בשרשרת הספרים על השירה המזרחית,
או מוסברות) לכתיבתה של אמירה הס.
ראוי שיכתבו על שירה זו עוד ספרים  -וראוי
פרקים אחרים מוקדשים לשירי רוני סומק ,שיעמיקו עוד בהגדרתה ובעיקר בסיבה המק־
שבא סלהוב וחביבה פדיה ולשירתם של כמה שה על הכותבים עד כה להגדירה.
מהמשוררים המזרחיים הצעירים ,שכותבים
שושנת המרי השחורה  -קריאות
על מהגרי עבודה בישראל .ההתייחסות לכל
בשירה מזרחית ,קציעה עלון ,מודן
אחד מהמשוררים והשירים ראויה ,אך מלבד
הוצאה לאור והוצאת משרד הביט־
סקירה של משוררים ממוצא מסוים באק־
חון 109 .2014 ,עמודים
לקטיות רעיונית ,לא ברור מה האמירה העק־
רונית של ספר זה .גם התנועה ממשוררים
ותיקים כארז ביטון ואמירה הס למשוררים
צעירים כאלמוג בהר ,נוית בראל וענת זכ־
ריה אינה מציגה את ההתפתחות שהתקיימה
בשירה זו .אפילו לא בפרק המוקדש במיוחד
למשוררים מדורות שונים ,הס ובהר.
גם בספר זה ,כבשאר הספרים שסקרו את
השירה המזרחית ,לא הוגדרו גבולות השי־
רה הזו .היו שטענו שאין שירה מזרחית ,אך
זו טענה לא־רצינית ,שכן השירה המזרחית
קיימת ובועטת .בספר שלישי על משוררים

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית ,מים ואנרגיה מתחדשת

4.11.2014

יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30
בגן הלאומי מעיין חרוד

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים
ארועי התערוכה:
כנס ארגון מגדלי הירקות:

ענף הירקות לאן?
בהנחיית :מאיר יפרח  -מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות

כנס ארגון עובדי המים:

איכות מי ההשקייה
בהנחיית :מוטי פלדלייט  -מנהל מדור איכות המים

כנס החטיבה להתיישבות
בהסתדרות הציונית העולמית:
להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מייל edna.ziv@tmags.co.il :

קידום ההתיישבות בפריפריה

הכניסה חופשית
יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל  | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד 052-2773132 :
18.50 X 33.50

מארגני התערוכה :

מקבוצת :

22.5.2014
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טריוויה ()37

amramklein@yahoo.com

עמרם קליין

היכן נמצא הרחוב
הזה?
ב .היכן נמצא הרחוב על שם המושב
שדה ורבורג?
 .1רעננה.
 .2כפר סבא.
 .3ראשון לציון.
 .4רחובות.
ג .היכן נמצא רחוב באר מים חיים
(כינויו של רבי חיים טירר ,מגדולי
תנועת החסידות)?
 .1רחובות.
 .2נס ציונה.
 .3נתניה.
 .4כפר סבא.

תשבץ

 amosquitoz@gmail.comעמוס צימרמן ©

היגיון מס' 76

ד .היכן נמצא רחוב גבעולים?
 .1נתניה.
 .2עפולה.
 .3כפר סבא.
 .4רחובות.
טריוויה למתקדמים
ה .היכן נמצא רחוב על שם הנשיא
שמעון פרס?
 .1ראשון לציון.
 .2רחובות.
 .3ירושלים.
 .4תל אביב.

תשובות

א1 .
ב3 .
ג1 .
ד3 .
ה1 .

א .היכן נמצא רחוב על שם המושב
שדמות דבורה?
 .1עפולה.
 .2טבריה.
 .3חיפה.
 .4ראשון לציון.

4
אונות

הכניסה
ל
בו
ה כמפר ור רג.
חסום
למ ’48-נותר
זיכרון
צי
או
ר
לום :לינג

מאוזן:
 .1ראפר קטן וליצן ( .4 ;)6מעופף שאספו אותו (( .8 ;)4עם  3מאונך) גמל חסר ידע אך
אמיץ ובעל תושיה (כ"ח) ( .9 ;)4עובדים עם העובד הסוציאלי שישנו ( .11 ;)6מתנקש
כמו הלבנה בשרב ( .12 ;)3,4איזה קצין מתקבל אצל האורתופד? ( .13 ;)3פחד מוחי
( .15 ;)3מה אכלתי כשבישרתי לגרפונקל שמייסד הנצרות קוף? ( .18 ;)7הודיעה
מראש שעליו לשחרר את כף האיסוף ( .19 ;)6ראו  20מאונך;  .21שיער הקשיש כמו
ים מקומי ( .22 ;)4קובע עם מישהו על מתן תשובה שלילית לגבי הגדלה מקסימלית
של התמונה במחשב (..)3,3

מאונך:
פסל בשדמות דבורה
צילום :אלמוג

 .1איזה חוש מעוררים נוזליו של חטיף הבוטנים? ( .2 ;)5בגלל תכנית טלויזיה
מוזיקלית ברואנדה (ש) ( .3 ;)5ראו  8מאוזן;  .5הבאה לשידור של כתבה על העכביש
הכי פעיל בעולם (ש) ( .6 ;)5במאי הפורנוגרפיה הפסיק את הסצנה בגלל סם
ההרדמה ( .7 ;)5משהו עצום ימס בטוב ( .10 ;)7בנו של למך נמנע מלחקות כבשה
בנגב הצפוני ( .13 ;)4,3איבדת אותה בעודך נודד ( .14 ;)5ניווטו עם רכב שנגמר (;)5
 .16אביבי צעק על זה שעובר מפה לאוזן ( .17 ;)2,3מה יאכל לוי בשובו? (( .20 ;)5עם
 19מאוזן) אוריד את הכלוא (..)4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :75

שמעון פרס
צילום :דיויד שנקבון
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מאוזן .1 :מחלימה;  .4מצער;  .9מצברים;  .11מפתח סול;  .12תחת;  .13פני; .15
כרטיסים;  .18אשקלון;  .19נדחף;  .21תבנה;  .22ספירלה.
מאונך .1 :מושלם;  .2לוחמת;  .3מחנה;  .5צורמת;  .6רעמות;  .7חצי ליטר; .10
מסר כפול;  .13פראות;  .14ירקון;  .16סידור;  .17מרוצה.

הרחבה חדשה במושב יתד

מושב יתד נמצא בפתחת שלום ,משתייך לתנועת המושבים ונמצא במועצה אזורית אשכול.

בימים אלה המושב מציע למכירה  19מגרשים של
 600מ"ר כ"א לבנייה עצמית או בבניה מרוכזת.

הרוכשים יוכלו לבחור את הבית שיבנו מתוך חמישה דגמים בגדלים שונים הניתנים לשינוי בתכנון הפנימי.

החלה ההרשמה לבניה מרוכזת
מחירים החל מ ₪ 765,000-לבית מוכן!
איכות סביבה וטבע ,מערכת חינוך מצוינת ,חיי חברה וקהילה

22.5.2014
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 .1לנדני  4X4 105קבינה פאור
למכירה
פראם 2007
 .2לנדני ראקס  85צר למטעים
 .1פרגיזון 165
2006 4X4
 .2פרגיזון 135
 .3טרקטור פיאט  640רומני
 .3ג'ון דור  79 ,42-40דגם
מודל 87
אמריקאי  +קבינה
180
 .4פרגיזון
 .4ג'ון דיר  79 ,30-30מכני
 .5טרקטור פורד  + 5,000כף
במצב מעולה
 .6מרסס מפוח  500ליטר +
 .5מרסס פלחה  2000ליטר +
 1,000ליטר  1,500 +ליטר
בום  12מטר
 .7מרסס עשביה  500ליטר +
 .6מלגזה שדה מנטו MB
 1,000ליטר  1,500 +ליטר
 2000במצב מעולה
 .8מכונת מיון לפירות +
 .7מכסחת שרשרת "שנצקי"
מברשות  +מסועים
 160חדש
95
מודל
+
 .9מלגזה ייל מודל 85
 .8מכסחת שרשרת "שנצקי"
 .10דיסקוס  8צלחות 24 +
 180במצב מעולה
 .11סכין למטעים
 .9קלטרית קפצי  11רגלים,9 ,
 .12קומפרסור אוויר
 7חדש
 .13מוט משכיב למטעים
 .10מזלג  3נקודות מתאים
 .14משאית דאבל קבינה להובלת
לטרקטור  90כ"ס
פירות
 .11דיקס  28צלחות "שנצקי"
 .15מכסחת שרשרת
נגרר
 .16מרסקת גזם
 .12מיני מחפרון 323 ,2008
 .17מתחחת 1.80 + 1.60
במצב מעולה
 .18עצי זית במחיר מיוחד
 .13מחרשת עיטים "פלק"
 .19עצי רימונים
 180במצב מעולה
 .20הובלות טרקטורים לכל חלקי
 .14מיני מחפרון ,G.C.B
הארץ
 + 1Xכף ריתום מהיר
לפרטים054-4917064 :
 .15מזלג "שנצקי"  3נקודות
 .1מגינית מגוונת  9דונם
מתאים לכל טרקטור
ספירה
 .2מכונת מיון אורך +
 .16בל פנדה טרקטור רב
 .3מכונות קשירה
תכלתי,הגה מתהפך ניתן
ביצרון:
יהודה  -מושב
להשתמש בתור מלגזה75,
052-4345353
כ"ס מודל 2010
 R-60 L.S .71טרקטור
 .1מיכל דלק  1,500ליטר
קוריאני 4X4 ,2014
 .2מיכל פלסטיק  1,000ליטר 5
אפשרות לכף קדמי
יחידות
 .18פורד  6610מודל  91לאחר
 .3גוזמת לכרם  +הדרים
שיפוץ
 .4מגרפה לגזם כרם  +הדרים
 .5מלגז אחורי כפול
 .19פרגסון  290מודל 85
 .6קלטרת קונסקיל  13רגלים
 .20פרגסון + 4X4 5340
מחוזקות
קבונה 2004 ,
 C .7גיפ  5מודל  57לחלקים
.21מתחחת "שניצקי" 200 ,160
 .8מטען חשמלי למלגזה 24
* אפשרות לתשלום בכרטיס
 .9מדשנת כימית
אשראי
אשפה
 .10רמסה לפינוי
* אפשרות לקנות טרקטורים
לפרטים054-2002199 :
חדשים
* קניה ,החלפה ,מכירה
•  2מיכלי דלק  400ליטר כל
אפשרות לציוד חדש
אחד
"מכון חקלאי"
• מגוב סוס ישן
050-7294519
050-2233150
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 .1פיאט 2003 ,4X4 ,T-N 80
למטע
 .2ג'ון דיר  50-17מודל  87גבוהה
 .3סאם פורטטו ,4X4 ,85
קבינה
 .4מלגזה לינדה 2.5 ,טון'93 ,
 .5מרסס דגניה חשמלי300 ,
ליטר
 .6רתכת קרדל לטרקטור
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  7 +טון
 .8טרקטרון ג'ון דיר מכסחת
חדשה
 .9מלגזה חשמלית  3תורן 1,700
ק"ג מודל  90קטרפילר
 .10מזלג אחורי 3 ,נ'ק עד 2.5
טון
 .11מרסקת לגזם 1.50
 .12קוליטוטור  7+9סכנים
 .13מזלג אחורי לגזם
 .14מכולה משרדית  +מחסן ,
 ,2.40X12אלומניום
 .15פיאט ניולנד  TS-110קבינה
4X4 , 2001
 .16ג'ון דיר  31-40קבינה 4X4
, 86
 .71ג'ון דיר '75 ,10-20
 .18פיאט '83 ,566
 .19פיאט '83 ,880
 .20פורגסון '79 ,240
 .21גרובר  6.5רגליים
 .22כף  +זרועות  +דוקרן יפעת
 .23פורד  ,3000מודל  '75מקורי
 .24ג'ון דיר  ,40-10מודל '81
למטע 83 +
 .25מכסחת שרשרת + 1.80
1.60
 .26פורד  4600מודל  80כחדש
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
057-5262526

למכירה ולהשכרה
מכולות וקרוואנים .הובלות בכל
חלקי הארץ  +מנוף  100טון.
קונה מכולות ומבנים.
052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

מעוניין לרכוש
קבלן גיזום ועקירה מחפש
לרכוש עצים ,מטעים ,פרדסים,
אשכולית ,אבוקדו ,זית ,הדרים,
נשירים ועוד.
דילול והוצאת שורש
בכל הארץ
054-5801724

שתילים למכירה
לכורמים בלבד!
שתילי גפן מורכבים ,גם נטיעה
מיידית.
מקור "חוות יזרעם".
"יקבי גולדברג בע"מ"
052-2339744

היכרויות
“רעות הכרויות”
משרד הכרויות

למטרת נישואין רווקים/ות
או פרק ב’ בחיים .לאיכותיים
ורציניים בכל הגילאים.
מומחית להכרות ללא ידיעת
הילדים שהוריהם מודאגים
שילדהם עדיין לא מצאו זוגיות
למכירה שתילי אננס מובחרים ,כלבבם ,צרפו אותם למאגר
מזן קאיין (זן ענק)
הלקוחות האיכותי .מאגר הקיים
לפרטים והזמנות
מהצפון ועד לדרום 25 .שנים
המשרד קיים .חתונות לפני
משק טל
ומאחורי תוצאות מוכחות
052-3964107
צפון :אורלי 052-4403890 -
052-3964160
ת"א-ירושלים:
יפה .055-6665725 -
משתלת נאמן שתילי אננס
מתרבית רקמה פרי גדול ומתוק משרד04-8103456 :
ללא קוצים .אספקה בחודש מאי 04-9511058
.2014
 ,40רווק ,גבוה נאה מאוד ,יצוגי
טלפון,054-7688039 :
ואיכותי ,מבוסס עם מגבלת
שמיעה מקיבוץ בדרום .מעוניין
פקס03-9698326 :
להכיר בחורה עם נתונים
דומים .לפרטים לפנות ל"רעות
היכרויות":
מבנים ניידים
052-4403890

זכאי לצימר בע”מ

 ,52נכה ממושב ליד חיפה
בניית צימרים  /בתי עץ ,תוספות
מבוסס כלכלית ,נאה ,אנימטור,
בנייה מעץ  -פרגולות ודקים.
עורך וידיאו ,צייר ,כתיבה יוצרת,
מושב כפר ברוך,
סרטים קצרים ,הומור ,משכיל
www.zakai-le.com
ועצמאי .רומנטי ואיש שרמנטי.
מחפש בת זוג לקשר משמעותי
טל’052-4658888 :
מגיל  60-45למתאימות לפנות
למכירה בית עץ מפואר  50מ"ר לירון053-6207978 :
כחדש במרכז הארץ.
077-7801181
050-6935313

אביזרים לחממות
• פרופילי אלומיניום לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן
• ברגים  +קפיצי אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
סטנדרטים  +מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות
במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל052-2343290 :
פקס08-6341503 :
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

טיולים לחו"ל

טיול ג'יפים בטיבט
מלאהסה עד קטמנדו.
 15ימים ,יציאה.14/9/5 :
לפרטים :איתי שביט
 050-5755200או "עולם אחר"
1-700-708-999
www.awt.co.il

הרצאות
סיפורים מעולם הפשע
למושבים ,קיבוצים ,גיל שלישי,
חברותא ,וועדי עובדים ,בתי
אבות וחוגי בית  -חנן שיף
050-6275591
hanansheeff123@gmail.com

משקים ונחלות
למכירה נחלה (משק) במושב
עידן בערבה  55דונם חקלאי +
 5דונם סביב הבית .שותפות
במטע תמרים.
אלון דניאל050-7131500 :
רימקס עמק יזרעאל מומחים
למשקים ונחלות בגליל התחתון
ועמק יזרעאל ,מבחר משקים
רחב  +דרושים נחלות חקלאיות,
הערכת שווי נכס חינם,
מאיר052-3067381 :
יעקב גרוסמן (חבר וועדת בניין
ערים לשעבר) מומחה למכירת
נחלות ונכסים במושבים +
דרושים משקים (הערכת שווי
נכס  -ללא תשלום)
jacob401@gmail.com
054-2109410
למכירה במושב צופר שבערבה,
נחלה ,משק חקלאי פעיל ,בית דו
קומתי  8חדרים.
058-5554653
למכירה נחלות חקלאיות
במושבים :מנחמיה ,שדה
אליעזר ,ירדנה ,שדה יעקב ,מגן
שאול ,תל עדשים ,כפר קיש,
שרונה ,שדמות דבורה ,אילניה.
אברהם שפיגלר
[חבר ההתישבות העובדת]
052-6833181
avrahams100@gmail.com
רימקס -770עפולה/כפר תבור

מזח"ים
שירות למז"ח .התקנות תיקונים
בדיקה תקופתית ואישור למשרד
הבריאות ע"י בודק/מתקין
מוסמך מטעם משרד הבריאות.
אילן,050-400-84-84 :
ilanm@elad.muni.il

חציר
למכירה חציר שיבולת  60חבילות
כ 35-טון בבית
054-2077390

חיות משק/בע"ח
 20גדיות מעדר חלב במרעה
050-6487353

073-2369146

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

הצעות עבודה
למושב שיתופי במרכז הארץ דרוש/ה

מרכז/ת משק/גזבר

תיאור התפקיד:

דרישות התפקיד:

• יישום החלטות הנהלת המושב.

•

• ליווי ובקרה של פעילות הענפים/
פרויקטים ,בהמשך להחלטות
הנהלת המושב.

•
•

• עבודה מול רשויות ומוסדות.

•

ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות
בניהול עסקי וכספי.
השכלה בתחומי ניהול/ארגון וכלכלה.
יכולת עבודה בצוות ותקשורת בין
אישית טובה.
יכולת של הובלת/ביצוע מהלכים
ותהליכים בארגון.
ניסיון במגזר הקיבוצי/מושב שיתופי
 -חובה!.

• ריכוז ואחריות כוללת לפעילות
הכלכלית והכספית של המושב.
למשרה מלאה!
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
קו"ח בפקס'  09-7967922או למיילgili.bney-dror@012.net.il :
•

a00009

לאלונית במושב לכיש דרושיםØות

עובדיםØות

אנו מציעים:
• עבודה בחברה צעירה ודינאמית.
• למתאימים ,קידום במסלול עתודאים.
• עבודה במשמרות ,מתאימה גם לסטודנטים/ות.
אם יש לך:
• תודעת שירות גבוהה
• יכולת מכירה
• נכונות לעבודה במשמרות
• השכלה תיכונית מלאה
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

טל© ∞µ¥≠¥µ¥∂∂∑π Æגל®

פרסום זה
יכול להיות
שלך!
073-2369146

שונות
העסק במשבר? נושים?
בנקים? תביעות? רשויות מס?
אנחנו הפתרון,
052-5728728

למכירה

איציק שניידר
שלוחות לך ברכות חמות לרגל
בחירתך לסמנכ"ל מועצת החלב.
עדנה זיו  -מנהלת קבוצת עיתוני ההתישבות
יורם טביבי  -מנהל עיתון "יבול שיא"
ועיתון "הרפת והחלב"
מקבוצת

18.50 X 33.50
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יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל ,במגוון דגמים לכל מטרה  6,4,2ו8-
נוסעים ,כלי רכב מוגבהים ,4X4,אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים
ובאספקה מיידית!

מ-

החל
₪ 25,000

כולל מע"מ

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך  8מצברים  ,6V ,225 A/Hאמריקאים סה"כ  ,48Vטווח נסיעה  70קילומטר
 4מתח 48V
א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק
א בקר ראשי  400Aאמריקאי CURTIS
א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן ,איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית  +מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה  205/50עם חישוקי אלומיניום
א חגורת בטיחות לכל נוסע
א  2מראות צד  +מראה מרכזית
א כיסוי חורף (להגנה בפני גשמים ורוחות) – מקורי
א גגון  +ארגז משא (במידות שונות) – מקוריים

רשימת לקוחות חלקית:
א התעשייה האווירית
א משרד הביטחון  /צה"ל
א רשות שדות התעופה
א חברת החשמל
א רפא"ל
א מכון ויצמן למדע
א קיבוצים ,מושבים
א אוניברסיטאות
א בתי חולים ועוד...

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

לפרטים נוספים בקרו באתר WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL
אולם תצוגה והדגמה :רח' החופר  34אזור תעשייה חולון 58858
טלפון 03-5599811 :פקס03-5584086 :
נייד :אבי שאול 050-6501448 -

