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יצחק )איציק( כהן 
מגיב לראשונה 
בפירוט על 
הפרסומים 
השליליים שנלוו 
לבחירתו למנכ"ל 
ארגון מגדלי 
הפירות: "הבחירה 
שלי לא לוותה 
בשושנים. עשו לי 
כל מיני דברים לא 
ראויים, לא-חוקיים 
ולמרות זאת, אני 
ניצחתי בבחירות"
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טרקטורי משא רכבים תפעוליים

 www.jkimchi.co.il  info@jkimchi.co.il 08-9439294 ,08-9421120050-8575535 050-8575530 08-9421119

• מנוע בנזין 17/10 כ"ס.
• שלדה חזקה.

• בולמי זעזועים המקנים גמישות ורכות בנסיעה.
• כושר העמסה גבוהה.

• בוכנת הרמה עם פיקוד חשמלי של ארגז המטען 

• מנועי דיזל או בנזין.
• שלדה חזקה.

• מתלים נפרדים או ציר אחורי חי עם מפרק נדנדה.
• עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

• נוחים, מהירים וגמישים!!!

החל מ-
₪35,000

       + מע“מ

החל מ-
₪62,000

    + מע“מ
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■ עורך דרור יוסף
dror.maariv@gmail.com

■ סגן עורך סיון שדמון
  sivvan@gmail.com  

■ מנהלת עיתון 
   עדנה זיו

■  כתבים חני סולומון,
   עו"ד אפרת חקיקת, 

   יבל ברקאי, עו"ד איילת רייך-
   מיכאלי, מירי דג, זהר נוי, אבי

   אובליגנהרץ, בר-כוכבא
   מדרשי, דפנה מאור, 

   טל חביב גליבטר

■ גרפיקה מערכת
    שרה ראובן

■ גרפיקה מודעות 
    ניקולאי קולניק

■ מזכירה והפקה
   יפית לוי

yafit.levi@maariv.co.il  
  טל' 073-2369058

  פקס' 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

סיימתם לקרוא?  אנא השליכו את הגיליון 

לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

  המערכת והמנהלה
                        רח’ קרליבך 2, ת”א

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לתרגם, לשדר 
בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ 

בכל אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.
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תוכן

הדבורים הודברו
דבוראים דיווחו על פגיעה 

בכאלף כוורות, 250 מהן 
שייכות למגדל מיבנאל, 

ככל הנראה מריסוס

שתי צפרדעים
מכירים את המעשייה על 

הצפרדע שקפצה לסיר 
המים החמים? לנו אסור 

להגיע למצב הזה

לגזור ולשמור
כל בני הדור הראשון 

של מושב היוגב בתמונה 
אחת גדולה. מיזם שארך 

שנתיים הסתיים בהצלחה

חדשות
דרור יוסף

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

מבצע של "סיירת תפוז" 
הסתיים בהצלחה

עשרות בני נוער קטפו פירות הדר למען נזקקים 
ב-20 יישובים בעמק יזרעאל

־פרויקט "סיירת תפוז", של מועצת הנו
ישראל",  "לקט  וארגון  יזרעאל  עמק  ער 
חקלאיים  יישובים  ב-20  השבוע  התקיים 

ברחבי המועצה האזורית.
ילדים  יצאו עשרות  במסגרת הפרויקט, 
ונערים מהעמק וקטפו פירות הדר מעצים 
מלאי פרי, ומשאיות מטעם "לקט ישראל" 
יישובים, אספו את הפירות  עברו באותם 

והעבירו אותם לנזקקים.
אודי שניצר, רכז הנוער בעמק יזרעאל, 
השנה  לראשונה,  הפרויקט  התקיים  שבו 
על  לקחה  הנוער  "מועצת  שנייה:  פעם 

הנ והמסורת  המיזם  את  להמשיך  ־עצמה 
ולהרחיב את מספר היישובים  הזו,  הדרת 
הבאות.  בשנים  הנוער  ובני  המשתתפים 

אנחנו מברכים על היוזמה ועל הביצוע".

אושר סופית:
חוק הטבות לניצולי שואה

הכנסת תמכה בשילוש מספר ניצולי השואה הזכאים 
להטבות ובהעברת התגמול החודשי כולו בכסף

מליאת הכנסת אישרה סופית את הצעת חוק הטבות 
לניצולי שואה, אשר נידונה בוועדת העבודה והרווחה 

בראשות חבר הכנסת חיים כץ.
אוכ תורחב  כי  קובעת,  הממשלתית  החוק  ־הצעת 

לוסיית ניצולי השואה הזכאים למענק הטבות שנתי, 
יוצאי  כל  מעתה,  שקלים.  ב-4,750  כיום  המסתכם 

לניצו ההטבות  בחוק  המוגדרים  והגטאות  ־המחנות 
את  יקבלו  ואישה(  איש  ו-500  אלף   18( השואה  לי 
המענק השנתי, ולא רק מקבלי הבטחת הכנסה מהם 

)6,000 איש( כפי שקובע החוק כיום.
מחודש  החל  לזכאים  ישולמו  המעודכנים  המענקים 
שנת  עבור  והן   2014 שנת  עבור  הן  הקרוב,  פברואר 
בסך  החודשי  התגמול  בנוסף,  רטרואקטיבית.   ,2013
יינתן  זו  ניצולים  לאוכלוסיית  הניתן  שקלים   1,850

־מעתה כולו בכסף, ולא באמצעות שוברי שירותים בח

לקו, כפי שנהוג כיום.
־בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "חוק ההטבות לני

צולי שואה מעגן שורה של צעדים אשר נועדו להביא 
־לשיפור מצבם הכלכלי של ניצולי השואה החיים ביש

המוצע  התיקון  להם.  הניתן  הסיוע  את  ולהגדיל  ראל 
ידי משרד  הוא חלק משורה של צעדים הננקטים על 

האוצר בימים אלה".
־בדיון בוועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנ

סת, אמר היו"ר ח"כ חיים כץ )הליכוד ביתנו(: "החוק 
הזה מיטיב עם אוכלוסיית הניצולים, אך הוא המעט 
שניצולי  לדאוג  צריך  מספיק.  אינו  והוא  שבמעט 
השואה יקבלו את כל המגיע להם, ולא רק במשורה". 
ללא  כנסת,  חברי   66 תמכו  שנייה  בקריאה  בהצעה 
מתנגדים. בהצעה בקריאה שלישית תמכו 63, לא היו 

מתנגדים.

המתנדבים ופירות ההדר שקטפו. 
משאיות עברו בישובים, אספו את 
הפירות והעבירו אותם לנזקקים
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ראשי ההתיישבות והשלטון המקומי נערכים 
למלחמה בחוק הפקעת הקרקעות

החוק שנועד להכשיר בנייה מואצת במרכז הארץ נתקל בהתנגדות כל ראשי תנועות 
ההתיישבות, שהודיעו: נעשה הכול כדי שלא יעבור. מאיר צור: "המצביעים של לפיד חיים 

במרכז והוא מתחנף אליהם כדי לזכות שוב בקולותיהם". קוכמן: "החוק נוסח במחשכים, על 
ידי צוות קטן של פקידים, ללא התייעצות ובחינה כוללת של הדברים". משרד האוצר: "יש 

צורך בהפעלת צעדים אגרסיביים ומהירים על מנת לטפל במחירי הדיור הגבוהים"

חדשות
סיון שדמון

מנהיגי תנועות המושבים ייפגשו בקרוב כדי 
בלתאם את דרכי המאבק בחוק הוד"לים, שמט

רתו בנייה מואצת למגורים במרכז הארץ לשם 
אנשי  ידי  על  המקודם  הדיור,  מצוקת  פתרון 
)יש  לפיד  יאיר  השר,  ובראשם  האוצר  משרד 

בעתיד(. החוק, שנועד לאפשר, בין היתר, הפ
קעה מהירה של אדמות מדינה מידי חקלאים 
בקריאה  עבר  עשורים,  מזה  אותן  שמעבדים 

השו בוועדות  בו  ובדיונים  בכנסת  בראשונה 
נות נתקל בהתנגדויות רבות. בין המתנגדים 
ובראשם  ההתיישבות,  תנועות  אנשי  נמצאים 
ומזכ"ל  צור  מאיר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 

כפרי האיחוד החקלאי דודו קוכמן.
לעגן  מנסה  שהאוצר  שהתכנית  אומר  צור 
של  דמותה  את  ומסכנת  פופוליסטית  בחוק 

בו לא  אז  בונים במרכז  "אם  ישראל:  במדינת 
היא לפזר את  והחכמה  נים במקומות אחרים, 
מרכז  עיור  את  להמשיך  ולא  האוכלוסייה 

בהארץ, ובפריפריה יש המון מקום. במקום לב
נות ולספק חינוך, תחבורה, בריאות ותעסוקה 
לפיד  למרכז,  תשתווה  שהיא  כדי  בפריפריה, 

בוחר לבנות במרכז".
למה לדעתך הוא עושה זאת?

ב"המצביעים של לפיד חיים במרכז והוא מת
חנף אליהם כדי לזכות שוב בקולותיהם. חוץ 
מזה, לא מעניין אותו שום דבר. מה שמעניין 

אותו זה שיבחרו בו שוב".
ומה בכוונתכם לעשות בעניין?

הקיבוצים  עם  משולבים  בכוחות  "אנחנו, 
המקומי,  והשלטון  האזוריות  המועצות  ומרכז 

בנפעל ביחד כדי להתנגד באופן נחרץ להחל
בטה. זו תכנית שמסכנת את דמותה של המדי

נה. אנחנו נלחמים בכל הגזרות: נלחמים קודם 
כל בכנסת, כמובן, וגם בממשלה יש לנו כבר 
אנשים שמתנגדים לחוק. הרבה חושבים אחרת 
מלפיד - גם אנשי הליכוד וגם ישראל ביתנו 
חברי מפלגת העבודה.  וגם  היהודי  הבית  וגם 
הלובי של מרכז השלטון המקומי בכנסת הוא 
ציבורי  מאבק  שיהיה  וכמובן,  ומשפיע.  גדול 
ישיבה משותפת  קיימנו  הזמן.  ומשפטי, בבוא 
ואנחנו  ואני,  ריפמן  שמוליק  ברושי,  איתן   -

מתחילים לחלק את הגזרות".
יש לכם הצעה נגדית?

להתגייס  צריכים  והשיכון  האוצר  "משרד 
ובנייה בפריפ בכדי להוביל מהלך של פיתוח 

ריה, וזה אפילו יותר קל. אנחנו מציעים ליישם 
באופן מידי את תכנית 979, כך המשק ירוויח 
מיד 50 אלף יחידות דיור בפריסה ארצית. 979 
היא החלטת המנהל שמאפשרת שלוש יחידות 
דיור בכל נחלה, ואנחנו מציעים ליישם אותה 
ולסלק  פתוחים  שטחים  על  להשתלט  במקום 

בחקלאים מאדמתם. גם הפשרת הבנייה בקיבו

צים תיתן מיד עוד 30 אלף יחידות דיור".
ואיך אתה מעריך את סיכויי ההצלחה של 

המאבק?
זולה,  פופוליסטיות  הכול  בסך  זה  "לדעתי, 
ואנחנו מחכים לגימיק הבא שלו כדי שיעבור 

בויעזוב אותנו. החוק הוא גזירה רעה לעם ישר
אל. זו גזירה רעה גם לתנועת ההתיישבות וגם 

לעם ישראל".
קוכמן,  דודו  עו"ד  החקלאי,  האיחוד  מזכ"ל 
לקראת  ההתארגנות  בתהליך  הוא  גם  שותף 
רואה  אינו  שהוא  אמנם  מודה  קוכמן  המאבק. 
מצוקת  לבין   979 החלטה  יישום  בין  קשר 

אח רבות  טענות  לו  יש  אבל  בערים,  בהדיור 
רות כלפי החוק, דרך ניסוחו והאסטרטגיה של 

האוצר במאבק במשבר הדיור.
"הליכי ניסוח החוק אינם תקינים. החוק נוסח 
במחשכים, על ידי צוות קטן של פקידים, ללא 

בהתייעצות ובחינה כוללת של הדברים. הווע
דה שהמליצה לא פעלה בשקיפות וגם בהצעה 
יש דברים מאוד לא-ברורים", טוען  המוגשת 
פיצוי  זה  מה  הפיצויים.  סעיף  "למשל  קוכמן, 

או  זה שקל  פירוט.  אין  מועדף? מועדף ממה? 
מיליון שקל?".

מה הדבר הכי לא תקין בחוק?
ב"העובדה שהוא קובע, כי באבחה אחת, יכו

שמעבד  החקלאי  מידי  השטח  את  לקחת  לים 
באותו, ואם אתה מתנגד ניתן לנקוט נגדך צע

בסין  כמו  ממש  כליאה.  כדי  עד  חמורים  דים 
באו בקובה. זו לא התנהלות של מדינה דמוקר

טית. בן אדם יכול לשבת מאה שנה על הקרקע 
ופתאום הוא עבריין".

ומה הסיכוי שהוא יהיה אפקטיבי, אם בכל 
זאת יאושר?

כולל  יעבור,  כדי שלא  הכול  נעשה  "אנחנו 
פעילות משפטית וציבורית, אבל גם אם הוא 

יעבור הוא לא יהיה אפקטיבי. מדובר על חוק 
שניסחו פקידים ולא מנהיגים. הפקידים רוצים 
למלא את קופת האוצר, לא לפתור משבר דיור 

ולא לקיים מדיניות הוגנת לטווח ארוך".
הדברים החריפים של ראשי התנועות הובאו 
בפני משרד האוצר. תגובת המשרד: "הותמ"ל 
)הוועדה לתכנית מועדפת לדיור, ס"ש( הוקם 

90 הימים', בו היו חבב 'בעקבות המלצות צוות 
רים כל גורמי הממשלה הרלוונטיים. הותמ"ל 
יפעל במקביל להליכי התכנון הקיימים, תוך 

בשמירה על מכלול האינטרסים השונים הנוג
עים לתכנון. אנו נמצאים בשעת משבר בשוק 
ויש צורך בהפעלת צעדים אגרסיביים  הדיור 

בומהירים על מנת לטפל במחירי הדיור הגבו
הים".

ביקשנו את עמדת רמ"י כלפי הטענה, כי לפני 
שמפקיעים את השטחים הפתוחים כדאי לנצל את 
אלה שכבר בנויים. על-פי תפיסתם, היתרי בנייה 
מבעיית  חלק  לפתור  יכולים  קיימים  במושבים 

יוקר הדיור בארץ, ובידיו של רמ"י העניין.
דוברת רמ"י, אורטל צבר: "עמדתנו, שחשוב 
למנוע  כדי  במושבים  בנייה  לצופף  וצריך 
דבר  שניתן.  ככל  פתוחים,  בשטחים  פגיעה 
זה בא לידי ביטוי בהחלטות מועצת מקרקעי 
לקבל  המושבים  לחברי  המאפשרות  ישראל 
חוזה חכירה על חלקת המגורים שלהם, וכן אף 
לפצל ולהוסיף יחידות דיור נוספות, כל זאת 
הקרקע  מערך  כשליש  של  מופחתת  בעלות 

הריאלי.
מקרקעי  מועצת  להחלטת  בהתאם  "למעשה, 
רשאי  בנחלה  זכויות  בעל   ,1155 מס'  ישראל 
לפצלן  ואף  נוספות  דיור  יחידות  להקים 
מהנחלה בכפוף לקיומה של תכנית המאפשרת 
זאת, ובכלל זה מגבלות תמ"א 35, ותשלום דמי 
רכישה לרשות. דמי הרכישה שנקבעו, כאמור, 
חלקת  מערך  כ-33%  מופחת,  בשיעור  הם 
המגורים ונועדו לעודד שימוש יעיל יותר בשטח 

חלקת המגורים באזור הבנוי של היישוב".

דודו קוכמן: "באבחה אחת, יכולים לקחת את השטח מידי 
החקלאי שמעבד אותו, ואם אתה מתנגד ניתן לנקוט נגדך 
צעדים חמורים עד כדי כליאה. ממש כמו בסין או בקובה. 
זו לא התנהלות של מדינה דמוקרטית. בן אדם יכול לשבת 

מאה שנה על הקרקע ופתאום הוא עבריין"

שדה חקלאי. "זו תכנית שמסכנת את דמותה של המדינה. אנחנו נלחמים בכל הגזרות"                                                                                 צילום: אדי ישראל 
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הישג לעמק חפר במאבק בהצבת מתקני הגז

יו"ר גרנות:
עמית בן יצחק

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז: לטפל בגז בים או "למצוא מקומות אשר אינם בלב 
שטח פתוח, אלא באזורי תעסוקה"

אסיפת המשקים בחרה במנכ"ל המשביר 
לחקלאי לעמוד בראש התשלובת החקלאית

חדשות
סיון שדמון

ובנייה מחוז מרכז  הוועדה המחוזית לתכנון 
נממליצה לא לאשר את התכנית המוצעת לטי
נפול בגז – הקמת מתקן ייעודי במרכז אזור חק

לאי בשטח מועצה אזורית עמק חפר – ומציעה 
את  הוועדה  קיבלה  בכך  הים.  בתחום  למקמו 
עמדת המועצה ומטה המאבק, המשרד להגנת 
הסביבה, עמותת "צלול" וארגוני איכות סביבה 
נוספים, והחלטתה נתפסת בארגונים וביישובי 

האזור כהישג משמעותי.
נהוועדה קובעת, כי הרצון למהר ולאשר פת

חקלאי  פוגע בשטח  לגז  לצורך בתשתית  רון 
ובערכים חשובים לא פחות לשמירה על איכות 

הסביבה, שלא לצורך.
נבאשר לתמהיל הטיפול בגז בים וביבשה קו

בעת הוועדה, כי יש לקבוע אותו טרם אישור 
נהתכנית ולא באמצעות צוות בין-משרדי באי

שור מנהל רשות הגז הטבעי. הוועדה סבורה, 
כי יש לרכז את הטיפול בגז במתקני הקבלה 
בים, למרות ההשפעות הסביבתיות על מרחב 
מהיבשה,  הממדים  עצום  המתקן  ומראה  הים 
ובכך לצמצם את שטח המתקן הנדרש ביבשה.

לחילופין, סבורה הוועדה, כי יש מקום לבחון 
נלעומק את האפשרות שהתכנית תכלול מנג

נון אשר יבטיח כי ברירת המחדל תהיה טיפול 
מלא בים בחלופות עומק שונות, ורק בהיווכח 
כי הנסיבות התכנוניות אינן מאפשרות טיפול 
טיפול  של  החלופה  תועדף  בים,  ויעיל  מלא 

חלקי ביבשה.
נהוועדה המחוזית אף חולקת על קביעת המו

להיות  חייב  המתקנים  שאחד  הארצית,  עצה 
כי  וטוענת,  חפר  אזורית עמק  מועצה  בתחום 
ההסבר לצורך בפיזור מתקנים במרחב המדינה 

נאינו עונה על השאלה מדוע נדרש המתקן לה
יות דווקא במרחב מועצת עמק חפר. הוועדה 

נחולקת על עמדה זו וסבורה, כי בשיקול הביט
חוני אין ממש, משום שכל השטח היבשתי של 

המדינה חשוף לפגיעה, כמוהו המרחב הימי.
חברי הוועדה סבורים, כי אם מסיבות ביטחוניות 

נוכלכליות חייבים למקם מתקנים רבי שטח ביב
שה, אפשר למצוא מקומות אשר אינם בלב שטח 

פתוח, אלא באזורי תעסוקה במרחב המדינה.

פתרון צף
נציגת משרד  דברי  גם את  הוועדה מאמצת 

נהתשתיות, אשר הסבירה, כי אפשר לתת פת
מכל  באמצעות  הגז  באחסון  לצורך  מלא  רון 
הגז,  קידוח  מעל  ממש  המים  פני  על  שיצוף 

נומשם יתאפשר להוביל את הגז אל בתי הזי

מכיוון  כי  הוועדה,  במסקנות  נכתב  עוד  קוק. 
נערך  ולא  לצנרת  סביבתי  נערך מסמך  שלא 
סיכונים  סקר  להכין  מוצע  סיכונים,  סקר 

לרצועת הצנרת טרם מתן היתרי בנייה.
אידן  רני  חפר  עמק  האזורית  המועצה  ראש 
המדינה  "מוסדות  להמלצה:  בתגובה  אמר 
לכולם.  כבר  שברור  מה  את  להבין  מתחילים 

להיע צריך  הטבעי  הגז  של  המלא  נהטיפול 
נשות הרחק בלב ים. אמרו את זה במשרד לה

זה במשרד הבריאות,  גנת הסביבה, אמרו את 
אמרו את זה בוועדת הפנים של הכנסת וכעת 
חוזרים  אנו  הפנים.  במשרד  זה  את  אומרים 
ומהחוקר שבודק  ודורשים מהמועצה הארצית 

נאת טענותינו להקשיב לנו. מהיר יותר, בטי
חותי יותר, זול יותר וסביבתי יותר להקים את 

המתקנים בים".

עמית בן יצחק )51( מרמת הכובש הוא היו"ר 
החדש של גרנות בע"מ במקום יצחק )איציק( 
השבוע,  בתחילת  איחוד.  חיים  מגבעת  בדר 
אישרה אסיפת המשקים פה אחד את המלצתה 
של ועדת האיתור על בן יצחק כמועמד יחיד 
לתפקיד. הוועדה התרשמה מניסיונו העשיר 

נשל בן יצחק במגוון תפקידים: מנכ"ל המש
ביר לחקלאי, סמנכ"ל כספים בתנובה, מנכ"ל 

.zap גרנות בע"מ ומייסד
בדר,  איציק  היוצא  היו"ר  יצחק,  בן  לדברי 

בנובמבר  לפרוש  אמור  שהיה 
קדננ ארבע  שנה   20 כ -לאחר 

ציות, משאיר אחריו ארגון יציב 
לצמוח  להתבסס,  שידע  וחזק, 
הנכונות  המגמות  את  ולזהות 

טו החלטות  ולקבל  נבחקלאות 
המרכזי  האתגר  וחשובות.  בות 

לתפ בכניסה  רואה  יצחק  נשבן 
נקיד הוא המשך הפיתוח של גר

נות, תוך חיזוק וביסוס האגודות 
הקיימות ומציאת מנועי צמיחה 

ננוספים לארגון, לתועלת המש
בנוסף,  בגרנות.  השותפים  קים 
היו"ר הודיע, כי גרנות תמשיך 
במעורבותה במהלכים הקשורים 
בסקטור החקלאי בכלל ובמשקי 
גרנות ובהובלתם. על פי הודעת 
החקלאית- התשלובת  דוברת 

שיתופית, בדר יסייע לבן יצחק 
לתפקיד  בכניסה  שיידרש  ככל 
וימשיך להיות מעורב בכל נושא 

ועניין, על פי בקשתו של היו"ר.
עמית בן יצחק שימש כמנכ"ל גרנות בשנים 
2005-2002. מ-2002 עד 2008 היה סמנכ"ל 
הכספים בתנובה, במהלך תהליך ההפרטה של 
אייפקס.  לקרן  בה  השליטה  ומכירת  החברה 
המשביר  מנכ"ל  לתפקיד  נבחר  מכן,  לאחר 
לחקלאי, שבו שימש עד היום. בן יצחק הוא 
מהאוניברנ  )M.A ( עסקים  במינהל  .מוסמך 

סיטה העברית ירושלים.

איציק בדר ועמית בן יצחק. האתגר המרכזי: מציאת מנועי צמיחה 
נוספים לארגון

הצעה: פקחים ישמרו על 
השדות מפני בע"ח

רשות הטבע והגנים: חקלאים אינם מקבלים 
היתרי ירי בשל התנגדותם של ציידים. ח"כ כלפה 
מציע: פקחים ייעודיים יהיו אחראים על הרחקת 

מזיקים, גם באמצעות היתרי ירי מיוחדים

נזקים שגורמים בעלי  בנושא  מיוחד  דיון 
חיים לשטחים חקלאיים הדיון נערך בכנסת 

נלבקשת חקלאים רבים, המתקשים להתמו
דד עם פלישת בעלי חיים לשטחיהם בשל 
ירי  והגנים האוסרות  הגבלות רשות הטבע 

הרתעתי.
ידי  על  בעיקר  נגרמים  לחקלאים  נזקים 

ושקנאים. חקל בר, תנים, שועלים  נחזירי 
אים מעמק בית שאן ומקיבוץ רוחמה סיפרו 
בדיון בכנסת על חזירים המתפלשים בבוץ, 
הורסים גידולי שדה וגורמים נזק לתפוחי 
בעמק  נמוכים.  ותמרים  אבטיחים  אדמה, 
ומתרבות  הולכות  הבר  חיות  המעיינות, 

וחוד עצמם  היישובים  בתוך  נמצאות  נוהן 
החקלאים  הבקר,  ולמכלאות  ללולים  רות 
בשמירה  שקלים  אלפי  עשרות  משקיעים 
ומעמידים  החומוס  האבטיחים  גידולי  על 
דחלילים בתקווה שאלה יבריחו את החיות. 
שקנאים המגיעים מאירופה בעונת הנדידה 
נשארים וגורמים נזק רב לבריכות הדגים 
בצפון, הנאמד ב-12 מיליון שקלים בשנה, 
ובשנה האחרונה נסגרו כבר שלוש בריכות 

דגים.
ד"ר יהושוע שקדי מרשות הטבע והגנים 
הודה, כי מתן היתרי ירי לחקלאים נתקל 

נבקשיים בשל התנגדותם של ציידים החו
העיקרי  הגורם  לדבריו,  לפרנסתם.  ששים 
החקלאיים  לשטחים  הבר  חיות  לפלישת 

הוא הרעלות והיעדר סניטציה.
הטבע  רשות  מנכ"ל  גולדשטיין,  שאול 

נוהגנים: "כדי להגיע למצב של אפס פול
צריכים  אנחנו  החקלאיים  לשטחים  שים 
יירה בחיות שונות.  צבא שלם, שכל היום 
זה לא הגיוני. התפקיד שלנו הוא להגן על 
מצב  וזה  לסביבה,  רגישות  מתוך  הטבע 

מבק החקלאים  שאתם  כמו  ביותר.  נקשה 
אנחנו  המזיקות,  החיות  את  לדלל  שים 
בעלי  מארגוני  הפוכות  בקשות  מקבלים 
זאת. המצב  נאפשר  חיים שמבקשים שלא 

מורכב מאוד".
פק בדמות  פתרון  הוצע  הדיון,  נבמהלך 

הרשויות  ידי  על  שימומנו  ייעודיים,  חים 
ויפקחו על נזקי בעלי חיים. על פי ההצעה, 
בעלי  הרחקת  על  אחראים  יהיו  הפקחים 

נחיים מזיקים משטחים חקלאים ויוכלו לע
שות זאת גם באמצעות היתרי ירי מיוחדים 

שיקבלו לאחר הכשרה מתאימה.
כי  בפגישה,  הודיע  כלפה  זבולון  ח"כ 
בקרוב יתקיים דיון המשך בעניין, והוסיף: 
"החקלאים צריכים להיות שותפים לפתרון 
העניין, ביחד עם הרשויות. צריך לאפשר 
לחקלאים להמשיך להתפרנס בכבוד מבלי 
ידי  על  תיאכל  שלהם  שהתוצרת  לחשוש 

שמי בין  האיזון  את  למצוא  יש  נמזיקים. 
רה על הסביבה לבין שמירה על התוצרת 

החקלאית".
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יש לכ� תכניות?

אי� לכ� תכניות?
לא נורא!

גווני� בנדל“� מזמינה אתכ�
להיות חלק מהמשפחה

מטבח ”רגבה“ מתנה כולל תנור, כיריי� וקולטמבצע לבעלי תכניות בנייה
תקציב מוגדר, ללא הפתעות במהל� הבנייה | פיקוח צמוד | אחריות מורחבת | שקיפות מלאה 

לפגישת ייעו� ללא התחייבות, טל‘: 077-4413431

עיצוב: טל וייצמ�

גווני� בנדל“� מנהלת את בניית ביתכ� 
מ� הרעיו�, דר� התכנו� ועד המפתח.
החברה היחידה שנותנת אחריות 

מורחבת על בניית ביתכ�.

אבני אית� | אפיק | רשפי� | בני יהודה | עפולה | אלעד | אלרו� | חפציבה | ניר דוד 
קציר | אביטל | מנחמיה | יונת� | מבוא חמה | בית אלפא | טירת צבי | גשר | גינו�ר 

תובל | עצמו� | י�עור | יחיע� | שלפי� | נורית

משרדינו בקיבו� מרחחביה
טל‘: 077-4413431

www.ggb.co.il
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יוחמרו התנאים לייצור 
ביצים

"אני רוצה שהבן שלי 
יעבוד בחקלאות"

משרד החקלאות מפרסם כללים מחמירים 
לייצור ביצים. מ-1 ביוני, לא יאושר גידול 

מטילות שלא בתנאים הנדרשים

- השר יאיר שמיר: "הממשלה כיום לא מבינה את 
חשיבות החקלאות וההתיישבות". תשדירי חדשים 

ינסו למשוך צעירים לעבודת האדמה

חדשות
סיון שדמון

יוזם  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
הפיקוח  להגברת  תכנית  אלה  בימים 
מטילות  תרנגולות  בלולי  והאכיפה 
ביצי מאכל. התכנית נועדה להגן בצורה 
טובה יותר על בריאות הציבור, וכן על 
בריאות המטילות ועל רווחתן. התכנית 
ובטיחות  היגיינה  דרישות  כוללת 
מגדלי  יחויבו  שבהן  חדשות,  ביולוגית 
מטילות לעמוד בעוד כשלושה חודשים, 
פי  על  הארץ.  בכל  ביוני,  מ-1  החל 
הודעת דוברת המשרד, דפנה יוריסטה, 
לא יינתן אישור לגדל מטילות בלולים 

שלא יעמדו בתנאים הנדרשים.
בין הדרישות החדשות: יש לאסוף את 
ליום  אחת  פעם  בלול  שהוטלו  הביצים 
לאחר  הביצים  את  להחזיק  יש  לפחות, 
האיסוף במבנה המיועד אך ורק להחזקת 
סגור  להיות  האחסון  מקום  על  ביצים. 
כגון  חיים,  בעלי  חדירת  מפני  ומוגן 
להיות  צריך  המבנה  וציפורים.  יונקים 
לניקוי  הניתנים  ורצפה  קירות  בעל 
ולחיטוי, והטמפרטורה בו לא תעלה על 

20 מעלות צלזיוס בכל שעות היממה.
כללים נוספים: העברת ביצים מהמשק 
שעות   48 תוך  תבוצע  המיון  תחנת  אל 

מהטלתן ורק בעגלות מסומנות במדבקה 
מספרו  המשק,  שם  יישוב,  שם  הכוללת 
ותאריך משלוח הביצים. על המגדל יהיה 
לאחסן את האריזות ואת תבניות הביצים 
יהיה  בנוסף,  ויבש.  נקי  למשלוח במקום 
עליו לבצע רישום מפורט ב"יומן תפעול 
מספר  של  יומי  רישום  הכולל  משק", 

ביצים שהוטלו, תמותת עופות וכדומה.
כי  להקפיד,  המגדל  על  יהא  כן,  כמו 
ביום  פעם  מהלול  מפונים  עופות  פגרי 
לפחות ואך ורק אל מתקן מתאים ומאושר 
ידי השירותים הווטרינריים במשרד  על 
לדאוג  המגדל  על  בנוסף,  החקלאות. 
סגורים  במכלים  יוחזק  העופות  שמזון 
לעופות  הניתנים  השתייה  ומי  ואטומים 

ראויים לשתיית בני אדם.
נדב גלאון, מנהל השו"ט: "יש להחמיר 
והבטיחות  ההיגיינה  דרישות  את 
כדי  מאכל  ביצי  המספקים  במשקים 
איכותי,  בריא  מזון  לצרכן  להבטיח 
הן  ביצי מאכל  נאותים.  שגודל בתנאים 
מוצר רגיש - ללא הקפדה על הדרישות 
לבריאות  סיכון  להוות  הביצים  עלולות 

הציבור".

"ממשלת ישראל לקחה את העולים מאתיופיה 
בראשון  שלישית  בקומה  בבניינים  אותם  ושמה 
לציון במקום בפריפריה". הדברים האלה נאמרו 
בוועידה הכלכלית ה-11 לתעשייה והתיישבות, 
שהתקיימה ב-12 בפברואר בקריית שדה התעופה 

בן גוריון, מפי השר שמיר.
מול  בכנס  דיבר  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר 
וההתיישבות  התעשייה  של  בולטים  נציגים 
החקלאות  של  הקשה  מצבה  את  הזכיר  בישראל, 
וההתיישבות במדינה ואף טען שהממשלה הנוכחית 
החקלאות  חשיבות  את  מבינות  אינן  וקודמותיה 
והעבודה העברית בארץ. "על הממשלה להתעורר 
הקרקע,  את  ונטפח  נחזיק  לא  אנחנו  אם  ומהר. 
הבדואים יחזיקו את הקרקע. אנשים חייבים להבין, 
בלי חקלאות אין שליטה באדמה ואם אין שליטה 

באדמה - אין מדינה", אמר שמיר.
הנורמות  ועל  גם על השוק העסקי  דיבר  השר 
הניהול  את  להחזיר  "צריך  לאמץ:  צריך  שהוא 
סטארט- חברת  התחומים.  בכל  בערכים  שדוגל 

אפ שאין לה ערכים לא תגיע לשום מקום, כך גם 
בחברות ענק וכך גם עולם החקלאות.

את  מבינה  לא  כיום  שהממשלה  היא  "הבעיה 
חשיבות החקלאות וההתיישבות. החקלאות במצב 
בחקלאות  לעבוד  רוצים  לא  הישראלים  קשה, 
בעבודה  החשיבות  את  מבינים  לא  מכך,  וחמור 

חקלאית". השר התרעם על המצב והמשיך בסיפור 
אישי: "אפילו אחד משרי הממשלה אמר לי: 'לא 
בחקלאות'.  פעם  אי  נעבוד  שלי  הבן  ולא  אני 
עניתי לו אז ואני עונה גם לכם: 'אני רוצה שהבן 

שלי יעבוד בחקלאות'".

קמפיין טלוויזיה חדש
החקלאות,  משרד  של  חדש  פרסום  קמפיין 
בנעשה  המדינה  אזרחי  כלל  את  "לשתף  שנועד 
בחקלאות הישראלית על שלל ענפיה והישגיה", 

משודר בימים אלה בטלוויזיה.
התשדירים  תחילת  על  הודיע  שמיר  השר 
"כשדברים  במילים:  שלו  הפייסבוק  בעמוד 
הרחב".  לציבור  שייחשפו  הראוי  מן   - נעשים 
הסרטונים עלו לשידור בערוצים 10 ו-2, לפני 
את  מציגים  והם  המרכזיות,  החדשות  מהדורות 
מהלכי המשרד לעידוד לימודי חקלאות ויצירת 

עתודה איכותית של כוח אדם.
שלא  תרומה  בעל  בענף  מדובר  הכול,  "אחרי 
תסולא בפז לכלכלת ישראל, ענף שהפך להיות כלי 
דיפלומטי ממדרגה ראשונה, לצד היותו נדבך מרכזי 
בשמירה על גבולות המדינה, כלי אפקטיבי לחיזוק 
ההתיישבות - כל זאת, תוך שמירה על בטיחות המזון 
כמו גם על הביטחון התזונתי של האזרחיות והאזרחים 

כולם. על אלה ועוד – גאוותי", כתב שמיר.

כאלף כוורות הושמדו,
הנזק מוערך בארבעה מיליוני שקלים

דבוראים בכל הארץ דיווחו על פגיעה קשה בכוורות, ככל הנראה עקב שימוש בחומרי הדברה

כאלף כוורות דבורים בכל הארץ נפגעו קשה לאחרונה 
ומומחים מעריכים, כי הנזק החמור נגרם עקב שימוש 
בחומרי הדברה בניגוד לנהלים. כ-250 מתוך הכוורות 
שנפגעו שייכות לחקלאי מהמושבה יבנאל ושאר הנזק 

נעשה במקומות אחרים בצפון ובדרום הארץ.
כמאה  שמפעילים  חקלאים  מאות  מונה  הדבש  ענף 

־אלף כוורות דבורים. להערכת ארגון הדבוראים ומוע
צת הדבש, על הריסוס שנעשה בניגוד לתקנות הוחלט 
עקב החורף החם ועצירת הגשמים הממושכת, שהביאו 

החק גידולי  מזיקים בשטחי  המוקדמת של  ־להופעתם 
לאות.

תלונות  בעקבות  שנערכה  בתחום,  מומחים  בדיקת 
בחומ ריסוס  נעשה  כי  הראתה  דבוראים,  של  ־רבות 

רים מסוכנים שלא על פי הנהלים שגרם לחיסולן של 
הד באזור  וכן  העמקים  הגליל,  באזור  כוורות  ־מאות 

רום. ריסוס שטחי החקלאות בעונה זו נעשה באמצעות 
־חומרים חזקים הקוטלים חרקים ומזיקים ולטענת אר

גון הדבוראים, הנזק שנגרם מוערך בארבעה מיליוני 
שקלים.

הרצל אבידור, מנכ"ל מועצת הדבש, אומר כי קיימים 
כוורות,  מוצבות  שבהם  באזורים  ברורים  ריסוס  נהלי 

־ולפיהם אין לרסס בשעות היום כאשר הדבורים נמצ
־אות בפעילות, אלא רק בשעות הלילה או בשעות הבו

ריסוס מהאוויר.  איסור על  חל  בנוסף,  המוקדמות.  קר 
ולצערי  מהנהלים  חרגו  מסוימים  שבמקומות  "כנראה 
בכוורות,  הדבורים  תמותת  הקשה.  התוצאה  זו  הרב, 

הגי בהאבקת  ותפגע  במיוחד  קריטית  הנה  זו,  ־בעונה 
דולים החקלאיים.

פי  על  כוורות  להצבת  החקלאים  זקוקים  זו,  "בעונה 
פריחת גידולי החקלאות לצורכי האבקה ואין גורם אחר 
חוץ מהדבורה המאביקה את הגידולים החקלאיים. לכן, 
כבר באביב ובקיץ הקרוב תורגש הפגיעה בגידולים וכן 

ירידה בתפוקת הדבש", אמר אבידור.
אחריות  ייקחו  המוסמכות  הרשויות  כי  מקווה,  "אני 
על המחדל הקשה! אני קורא לשירותים להגנת הצומח 
במשרד החקלאות, שהנם הזרוע לאכיפת נהלי הריסוס, 

־רישוי ופיקוח על תכשירי הדברה לשימוש חקלאי, לח
קור לעומק את המקרה", הוסיף מנכ"ל המועצה.

כוורת שנפגעה בגליל העליון. נזק כבד מאוד למגדלים                                             
צילום: יעל שביט
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המעשייה  את  מכירים 
החמים?  במים  הצפרדע  על 
הזה  נזכרתי בסיפור  השבוע 
למי  רחל.  את  כשפגשתי 
הסיפור,  הנה  מכיר,  שאינו 
שאין לי מושג אם הוא נכון 
ביולוגית-מדעית,  מבחינה 
שלו  ההשכל  מוסר  אבל 

מובן, והמשל לחיים שלנו ברור.

צפרדע במים חמים
הכי על  עומדים  במים  מלאים  סירים  ־שני 

ריים, מתחת כל אחד מהם להבה קטנה. באחד 
־הסירים המים כבר רותחים, ובאחר המים פוש

רים, רק התחילו להתחמם.
ומחליטות  באזור  חולפות  צפרדעים  שתי 

לטבול.
ותוך שבריר  הראשונה קופצת לסיר הרותח 
שנייה, חום המים הבלתי-נסבל מקפיץ אותה 

החוצה. חייה ניצלו.
השנייה קופצת לסיר הפושר. נעים לה. המים 
לב  שמה  ממש  לא  והיא  באטיות  מתחממים 
לשינוי. בהמשך, חם לה מדי, קצת מזיעה, זזה 

בתוך הסיר ומוצאת מקום חם פחות.
היא  גבוהה  לטמפרטורה  מגיעים  כשהמים 
כבר מזהה את הצרה שהתרגשה עליה, הייתה 
לא  כבר  הרגליים  אבל  החוצה,  לקפוץ  רוצה 
נשמעות לה. הולכת ונחלשת, חום המים מביא 

אותה לעילפון.
המחמירים יגידו מוות.

בעולם בני האדם
כשמשהו רע קורה בפתאומיות, אין לנו שום 
אבל  מידי,  באופן  ולהגיב  אותו  לזהות  בעיה 
כאשר התהליך אטי, קשה לנו להבחין בשינוי. 
נצליח להכיר בשינוי רק אם משהו יגרום לנו 
לעצור ולהביט בעיניים פקוחות במקומנו, תוך 

השוואה למקום שבו היינו בתחילת התהליך.
זוגות שהתחילו את החיים  נכון הדבר לגבי 

־המשותפים באהבה גדולה, ושחיקה אטית בי
חסים יצרה ביניהם ריחוק שהם אינם מודעים 
יעצרו להיזכר בשנים הראשונות,  לו. רק אם 
משהו  להבדיל,  או  שעברו.  במרחק  יבחינו 
לאט- צומחת  שבטנה  בהריון,  אישה  נעים: 
־לאט, ופתאום בחודש התשיעי היא אינה מסו

בשינוי  ההכרה  אז  ורק  נעליים,  לשרוך  גלת 
מחלחלת לעומק.

־כולנו יודעים לזהות בלי כל בעיה שינוי קי
־צוני ומהיר - הרעה או הטבה במצב, אבל מת
קשים מאוד לעשות זאת כשהתהליך ממושך.

הסיפור של רחל
ההולדת  ביום  נפלה  הזו  ההארה  רחל,  על 

־שלה. עד אז, חייתה בידיעה או באשליה שה
משפחה שלהם נהדרת והכול בסדר. לאחרונה, 
ופתאום,  שלה  ה-75  ההולדת  יום  את  חגגה 

עצרה לרגע והבחינה שדודי בנה התקשר לומר 
מזל טוב, התקשר וזהו. כשניסתה להבין מדוע 
זה מפריע לה, נזכרה בשנים רבות של אירועי 
יום הולדת עם כל המשפחה, בהמשך מתנות, 
וכבר כמה שנים שרק טלפון... מה קרה כאן? 
מאיפה צמח הריחוק הזה בין הבן הצעיר לאמו 

ולשני הבנים הנוספים?
כשישבה מולי ודיברה, רוב התהליך כבר היה 
וקרובה  חמה  ממשפחה  הפכו  כיצד  לה:  ברור 
לפני  לזה.  זה  זרים  כמעט  אנשים  לארבעה 
שלושת  עם  שוחחו  ובעלה  רחל  שנים  כעשר 
הבנים על נושא הדיור במשק, וכולם הסכימו 

־שיניב, הבן הצעיר, יבנה את ביתו במשק, מא
חורי בית ההורים.

־יניב הגיש בקשה להיתר בנייה לבית המגו
רים החדש שלו, אבל הטיפול בקבלת האישור 
מחסן  היה  ולהורים  מאחר  רבות  שנים  לקח 
בחצר שהושכר כגן ילדים, והרשויות התנו את 

־קבלת ההיתר בהסדרת השימוש החורג ובתש
לום עבור השימושים.

רק  לבנות  אישור  קיבל  יניב  דבר,  בסופו של 
לאחר חמש שנים מאותה שיחה, במהלכן נפטר 
את  שוב  העלה  כשיניב  מותו,  אחרי  שנה  האב. 

־עניין בניית ביתו בנחלה, הביעו שני האחים הת
נגדות למהלך. ההסכמה בעל פה, שהייתה ברורה 

לכולם, נעלמה כלא הייתה עם מות האב.
והדברים  נחרצת  עמדה  להביע  חששה  רחל 

־התמוססו ולא טופלו כראוי. המרירות הצטב
־רה בלב של יניב, ולאט-לאט, מפעמיים בש

בוע שבהן האחים היו נפגשים אצל אמם, ירדו 
בחו פעם  בשבועיים...  פעם  בשבוע...  ־לפעם 
ועדיין רחל הרגישה שהם משפחה לת ־דש... 
פארת והכול בסדר גמור גם לאחר מות האב.

זו  בטלפון.  שקיבלה  הקצר  טוב"  ה"מזל  עד 
זו, עלו בזיכרונה תמונות מהעבר הלא- אחר 

רחוק - ארוחת שישי משותפת, יום הולדת בים 
ליניב, טקס סיום לימודים לרון... סיפרתי לה 

את משל הצפרדע.
החמים  המים  מזמן  כבר  אני.  זו  "הצפרדע 

לי לצאת מהסיר?". הס אותי. תעזרי  ־שיתקו 
אינה  היא  משפטית,  שמבחינה  לרחל  ברתי 
זקוקה להסכמת הבנים האחרים על מנת לתת 

שיי במשק  הזכויות  ביתו.  את  לבנות  ־ליניב 
כות לה במלואן לאחר מות בעלה ולכן, המנדט 
בידיה לקבל החלטות. מבחינה משפחתית, אני 

־מבינה שחשוב לה לקבל אישור מהילדים והצ
עתי שנערוך פגישה של שלושת הילדים ורחל 

במשרדי.
יניב סיפרו על חששם  בפגישה, האחים של 
מהשתלטות עתידית של יניב על המשק. רחל 

שיתפה אותם בצער שנגרם לה מההתרחקות. 
היא נעלבה מיום ההולדת שנשכח ולא נחגג. 
יניב דיבר על ההבטחה שהופרה. במשך שנים 
הוא מתכנן לעבור למושב, לא קנה דירה וחי 

בחוסר ודאות.
תיקח  ההיתר  שקבלת  שיער  לא  אחד  אף 
שלו  שהאחים  ציפה  הוא  שנים.  הרבה  כך  כל 
יגבו אותו, אבל בעיקר הוא נפגע מאמו, רחל, 
שלא עמדה לצדו מול האחים. הוא ציפה ממנה 

שתהיה נחרצת ונחושה.
החלטה  כל  לקבל  שהזכות  לכולם  הסברתי 
הזוג,  בן  מות  לאחר  רחל.  של  בידיה  נמצאת 
מלוא הזכויות בנחלה נרשמו על שם בן האם 
מעמדה  על  דיברתי  רחל.   - בחיים  שנשארה 
הרופף של ההבטחה שניתנה בזמנו ליניב על 
למשפחה  הצעתי  במשק.  לבנות  ההורים,  ידי 
לשקול הסדר עתידי, המתבסס על האפשרות 
ההחלטה  הוראת  פי  על  מנחלה,  מגרש  לפצל 
יתחיל  שיניב  כך  עדיין,  מיושמת  אינה  אשר 
ליישם  יתאפשר  כאשר  ובעתיד,  לבנות  היום 

־את הפיצול, המגרש יהיה שלו, והמשק המפו
צל יישאר לרחל.

המשיך  שהוא  ואמר  הפתיע  יניב  אז  אבל 
־הלאה. הוא עומד על סף חתימת הסכם לרכי

שת דירה בבניין שבו הוא מתגורר בשכירות 
־שנים רבות, הוא כבר השלים עם הפרת ההב

כעת  מבינים  יניב  של  שהאחים  ראיתי  טחה. 
כל  אחיהם.  של  המאוכזבת  עמדתו  את  יותר 
ביישוב  ונטוע  שנים  כבר  מבוסס  מהם  אחד 
אמם  עצמו,  משל  נכס  עם  מתגורר  הוא  שבו 
גרים  הם אמנם  נשארה לבד במשק.  האלמנה 
יותר  נוח  היה  זאת,  בכל  אבל  מקום,  בקרבת 

־לכולם אילו היה מישהו ממש לידה. רחל ביק
שה מיניב לשקול שוב את החלטתו.

עמדה  נוקט  מאתנו  אחד  כל  שבו  השלב  זה 
הפ והרי  צודק...  מי  נכון,  מה   - דעה  ־ומביע 

הדיבור  העיניים. שלב  מול  ממש  נמצא  תרון 
והחשיפה חשוב ביותר כדי לגשר על תהומות 

שנפערו בין בני משפחה.
פתרון  לתת  נחפזת  הייתי  דרכי,  בתחילת 
יודעת שהדרך הנכונה היא  קסמים, היום אני 
לזרוע רעיון לפתרון, לתמוך בעדינות מהצד 
המעורבים  את  ולהביא  משפטיים  נתונים  עם 
הפתרון  להעלאת  עד  אמתית  ולשיחה  לדיון 
להתרומם  מצליח  זה  כך  רק  מהם.  אחד  בידי 
ללא  ומתקבל  והעוינות  הריחוק  מחסום  מעל 

התנגדות.
ומה עם הצפרדע? את סיפור הצפרדעים אני 
כבני  אנחנו,  מאחור.  כרגע  להשאיר  שמחה 

היכולת לע ־אדם, לא אמורים להגיע לאבדן 
זור לעצמנו. כבעלי דעה והכרה - נוכל תמיד 
החמים  מהמים  ולצאת  חיצונית  עזרה  לבקש 

והמרדימים בזמן!

הכותבת, עורכת דין ונוטריון
 משנת 2000, 
עוסקת ביצירת הסדרים משפחתיים

כשמשהו רע קורה בפתאומיות, אין לנו שום בעיה לזהות אותו ולהגיב באופן מידי, אבל כאשר התהליך אטי, 
נצליח להכיר בשינוי רק אם משהו יגרום לנו לעצור ולהביט בו בעיניים פקוחות

כוחה של הסתגלות

כתובת לשאלותיכם
efrat@hakikat.co.il 

שלום בית
עו”ד אפרת חקיקת

רחל חייתה בידיעה או באשליה שהמשפחה שלהם נהדרת 
והכול בסדר. לאחרונה, חגגה את יום ההולדת ה-75 שלה 
ופתאום, עצרה לרגע והבחינה שדודי בנה התקשר לומר 

מזל טוב, התקשר וזהו

צפרדע. כשהמים מגיעים לטמפרטורה גבוהה היא כבר מזהה את הצרה שהתרגשה עליה 



11  ||  27.2.14    

10



  ||  1227.2.14    

חדר אורחים

לא למחסן הביצים
ביהמ"ש העליון קבע, כי מחסן למיון ולשיווק ביצים אינו מהווה שימוש חקלאי בקרקע

ולכן אוסר על הקמתו במושב גבעת ח"ן

עו"ד איתן מימוני

בש העליון,  המשפט  כבית 
לערעורים  משפט  כבית  בתו 
נדרש  מינהליים,  בעניינים 

בשא במחלוקת  כלהכריע 
שימוש  להגדיר  יש  האם  לה: 

ולשיווק ביצים כשימוש חקל כבמחסן לייצור 
אי בקרקע או כמבנה משק )אביחי נ' הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, בפני 
 9 סולברג,  ונ'  פוגלמן  ע'  חיות,  א'  השופטים 

באוקטובר 2013(.
1994 אישרה הוועדה המקומית לתככ  בשנת

נון ובנייה דרום השרון לאגודה שיתופית אל 
על הריסת מבנה חממה לגידול פרחים על גבי 
ובית  מחסן  ובניית  ח"ן,  גבעת  במושב  קרקע 
אריזה למיון ולשיווק ביצים המיועדות למאכל 
זו. האדמה שיועדה לבניית המחסן  על קרקע 
תכנית  עליה  חלה  אשר  חקלאית,  קרקע  היא 

ובתק חקלאית,  קרקע  על  לשמירה  כהוועדה 
נון התכנית מצוין, כי הקרקע תותר לשימוש 

לחקלאות ולמבני משק בלבד.
אביחי, המתגורר בסמוך למקרקעין שעליהם 
רוצה האגודה לבנות את המחסן, פנה לוועדת 
ושיווק  למיון  מחסן  כי  וטען,  המחוזית  הערר 
ביצים אינו מהווה שימוש חקלאי ולכן ההיתר 
את  קיבלה  הערר  ועדת  לתכנית.  תואם  אינו 
הגם שהשימוש  כי  וקבעה,  אביחי  של  טענתו 
אינו  הוא  חורג מהיתר,  אינו שימוש  המבוקש 

תואם לאמור בתכנית.

בעקבות החלטת ועדת הערר פנתה האגודה 
כלבית משפט המחוזי אשר קבע, כי לא הגיו

תגביל  חקלאי  שימוש  המתירה  שתכנית  ני 
את השימוש למבנים לבעלי חיים בלבד, ולא 
תתיר שימושים חקלאיים אחרים. בנוסף קבע 
ביהמ"ש המחוזי, כי פרשנות ועדת הערר אינה 
מתיישבת עם התכלית הראויה של התכנית, 
לפיה יש לאפשר בנחלה עיבוד חקלאי, בנייני 
משק חקלאי, ולהתיר מבני משק לא רק לצורך 
ביהמ"ש  פסק  זו,  רק  לא  חיים.  בעלי  החזקת 

המבו במקרקעין  שהשימוש  אלא  כהמחוזי, 
בעק חקלאי.  שימוש  הגדרת  על  עונה  כקש 

בות החלטה זו, מערערים ועדת הערר ואביחי 
לביהמ"ש העליון.

לטענתם, כל שימוש אשר לא הותר במפורש 
המחסן.  הקמת  נאסרת  ולכן  אסור,   - בתקנון 
המחוזי  ביהמ"ש  המערערים,  טוענים  בנוסף, 
קבע שהמחסן מיועד לשימוש חקלאי אף על פי 
שאין כל קשר בין הקרקע שבה מבוקש להקים 
שתמוין  החקלאית  התוצרת  לבין  המחסן  את 
השימוש  את  לסווג  יש  לטענתם,  בו.  ותיארז 
שייעשה במחסן - מיון ואריזת ביצים מיישובים 

שונים - כשימוש תעשייתי ולא חקלאי.
צדק  כי  המקומית,  הוועדה  טוענת  מנגד, 
המחסן,  הקמת  את  כשהתיר  המחוזי  ביהמ"ש 
לשתי  בקרקע  שימוש  מאפשר  התקנון  שהרי 
מטרות - "שימוש לחקלאות" ו"שימוש למבני 
ביצים  ולשיווק  למיון  מחסן  והקמת   - משק" 
למאכל עונה על אחת מהגדרות אלו, אם לא 
לשתיהן, וכי כל עוד אין מוזכר בסעיף בתקנון 

כי שימוש כגון זה אסור, יש להתיר אותו.
המחסן  המקומית,  הוועדה  מציינת  בנוסף, 
דרוש במישרין לייצור החקלאי מהטעם שמיון 
ייצור  נפרד מתהליך  בלתי  חלק  הוא  הביצים 
הביצים, וכי ניתוק שלב הטלת הביצה משלב 
השימוש  ולכן  מלאכותי,  הוא  והשיווק  המיון 

הנעשה בו הוא חקלאי.

דיון והכרעה
העליון  ביהמ"ש  דן  שבה  המרכזית  השאלה 

במקר לעשות  שמבוקש  השימוש  האם  כהיא 
ולשיווק  בניית מחסן מרכזי למיון  קעין, קרי 

מיישו רבים  משקים  שישמש  למאכל  כביצים 
בים שונים, הוא שימוש מותר בהתאם לתכנית 

שחלה על המקרקעין?
כדי לענות על השאלה, דן ביהמ"ש בשאלה: 

הוא בגדר "שימוש לחק כהאם שימוש המחסן 
חקלאיים,  לצרכים  משק"  ל"מבני  או  לאות" 
ביהמ"ש  בתקנון?  המצוינים  בתנאים  ועומד 
שימוש  משמעו  חקלאי  שימוש  כי  מסביר, 

כבקרקע הדרוש במישרין לייצור חקלאי, לעי
בוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים.

היתר  הענקת  כי  ביהמ"ש,  מבהיר  בנוסף, 
בנייה למבנה רחב היקף ועתיר פעילות, חרף 
התייחסות  הכולל  בתכנית  עיגון  של  היעדרו 
ברמת פירוט מתאימה, חוטאת לתכליות דיני 
השקיפות  עקרונות  לרבות  והבנייה,  התכנון 
בהליכים  הציבור  ושיתוף  התכנון  הליכי  של 

אלה.
בעניין  החלטה  לצורך  כי  מדגיש,  ביהמ"ש 
ואת  בשטח  הפעילות  אופי  את  לבחון  יש  זה 

כהיקפה, וככל שההיקף רחב יותר עשויות לה
יות לו השלכות תכנוניות, והכף תיטה לקבוע 

שהשימוש אינו חקלאי.
ביהמ"ש מוסיף ואומר, כי המחסן נשוא הדיון 

המודר בחקלאות  דוגמה לשינוי שחל  כמהווה 
כנית, שבה שלבים שונים של הפקה, עיבוד וא

ריזה של תוצרת חקלאית מבוצעים במתקנים 
ממוכנים המיועדים לכך, בנפרד משטח המשק 
שבו יוצרה התוצרת. כמו כן, מבהיר ביהמ"ש: 

כהקמת מתקן לייצור המוני בשטח חקלאי כרו
כה מעצם טבעה בשינוי מהותי באופן השימוש 

כבקרקע, ומן הראוי ששינוי מעין זה יהיה מות
כנה בבחינה תכנונית הולמת הנשענת על רא

ייה ארוכת טווח, אשר בה כלולה זכות טיעון 
לתושבי הסביבה שעלולים להיפגע מהשינוי.

במקרה דנן, אומרים השופטים, מתקן לאריזת 

תבניות ביצים. ההיתר למחסן אינו תואם את התכניות                                                      צילום: מירי צחי 

חברת החשמל נמצאה אחראית לנזקים

בית משפט השלום בתל אביב-יפו פסק, כי השלכות טופוגרפיות 
שליליות על קרקע במושב איתן, כתוצאה מעבודות חברת החשמל, 
הן באחריותה המלאה )מאיר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, בפני 

שופטת בכירה יעל אחימן, 12 בדצמבר 2013(.
החשמל,  חברת  כי  טוענים  איתן,  המושב  תושבי  ואשתו,  מאיר 
המחזיקה בחלקה הגובלת לנחלתם, פלשה לנחלתם וגזלה משטחם. 
בנוסף, לטענת בני הזוג, חברת החשמל הסיטה את מסלול הזרימה 
של ערוץ הוואדי באופן הגורם להצפת חלקים משטחם ואף גורמת 

למטרדי רעש וקרינה.
כמנגד, חברת החשמל מכחישה את הסטת ערוץ הוואדי ואת הפלי

שה לשטחם של בני הזוג, וכן טוענת להתיישנות התביעה.
נוכח ההיבטים המקצועיים שבתביעה זו, מינה ביהמ"ש מומחים לשם 
בדיקת הטענות. המסקנה שעלתה מממצאי חוות הדעת של המומחים 

הייתה, כי טענת הפלישה לא הוכחה, אלא כעניין שולי ביותר.
לאור ממצאי המומחים, דחה בית המשפט את הטענה בדבר קיומה 

של פלישה לשטחם של בני הזוג מצד חברת החשמל.
כבעניין טענת ההתיישנות שהועלתה על-ידי חברת החשמל, מכי

וון שמדובר בתביעת נזיקין, היווצרות העילה לתביעה היא מועד 
זה,  במקרה  הנזק.  להתרחשות  שגרמו  האירועים  ולא  הנזק  גילוי 
הנזקים התגלו בשנים 2005-2004 ולפיכך, הגשת התביעה בשנת 

2008 אינה חוצה את תקופת ההתיישנות, הטענה נדחתה.
של  היווצרותן  עובדת  על  חולק  אין  ההצפות,  לטענת  באשר 
הצפות בשטחים הסמוכים למסלול המים בערוץ הוואדי, המחלוקת 

היא בשאלת האחריות להן.
שנות  בתחילת  הוואדי  ערוץ  הוסט  המומחים,  מסקנות  פי  על 
ה-70', כתוצאה מעבודות שביצעה חברת החשמל. ביהמ"ש הסיק 
ידי  על  בשטח  שנעשו  השינויים  של  הצטברותם  כי  מהממצאים, 

חברת החשמל, הם אלה שהביאו לתופעת ההצפה.
לכן קבע ביהמ"ש, כי טענת בני הזוג באשר לאחריותה של חברת 
החשמל להצפות הוכחה כנדרש. לבסוף, ציין ביהמ"ש, כי על חברת 
זהירות מוגברת,  כוח, מוטלת חובת  ורב  החשמל, כגוף סטטוטורי 

ועליה לדאוג לכך שפעילותה בשטח לא תפגע בשטחים השכנים.
בית המשפט הטיל על חברת החשמל לפצות את בני הזוג ממושב 

איתן בגין נזקי ההצפות.

חקלאים במושב איתן יפוצו על ידי חברת חשמל על הצפה במשקם
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כתובת לשליחת מאמרים: 
dror.maariv@gmail.com

מיישובים  המובלות  ביצים 
שונים ברחבי הארץ מקיים 
במידה  רחב  פעילות  נפח 
ניכרת מזה המקובל לצורכי 
היישוב  ואף לצורכי  המשק 
העניין,  להמחשת  כולו. 

הנתו את  ביהמ"ש  ־מציג 
נים הבאים: במחסן אמורות 

וא מיון  פעולות  ־להתבצע 
ריזה של כ-120 אלף ביצים 
מיליון  )כ-110  שעה  בכל 
שימוש  תוך  בשנה(,  ביצים 
ומתקדם.  משוכלל  במיכון 
כמו כן, צפויות לפקוד את 
מדי  משאיות  כ-15  המחסן 
יום. לכן, ביהמ"ש אינו רואה 
פעילות  לבצע  מניעה  כל 
בעלת  אחרת,  קרקע  על  זו 
וביחס  לפיכך  שונה.  ייעוד 
האם   - דן  שבה  לשאלה 
בגדר  הוא  המחסן  שימוש 
פוסק  לחקלאות",  "שימוש 
ביהמ"ש העליון, כי שימוש 
אינו  ביצים  למחסן  בקרקע 
חקלאי"  "שימוש  מהווה 

כמשמעותו בתכנית.
־בהמשך, דן ביהמ"ש בשא

לה האם אפשר להכליל את 
שי הגדרת  תחת  ־המחסן 

ומציין,  משק  במבני  מוש 
חקלאי  משימוש  בשונה  כי 
במישרין  שימוש  הדורש 
במבני  שימוש  לחקלאות, 
שימוש  דורש  אינו  משק 
אלא  לחקלאות,  במישרין 

די שתומך בשימוש כזה.
ביהמ"ש,  מבהיר  בנוסף, 

הגד שתתקיים  כדי  ־כי 
משק,  למבני  השימוש  רת 
של  גודלו  כי  לוודא  יש 
ברצף  פוגע  אינו  המבנה 
ובאופי  הפתוחים  השטחים 
היקף  וכי  הכפרי,  היישוב 
ואופי הפעילות אינו משנה 
השימוש  אופי  את  מהותית 
קובע  דנן,  במקרה  בקרקע. 
ביהמ"ש, מחסן למיון ביצים 
נועד לקיים פעילות רחבת 
קשורה  אינה  אשר  היקף, 

החקל התוצרת  ־להפקת 
שבו  ביישוב  המופקת  אית 
פעילות  וזו  נמצא,  המחסן 
מהותי  באופן  משנה  אשר 
בקרקע,  השימוש  אופי  את 
שימוש  בגדר  באה  ואינה 

למבני משק.

סיכום
בסיום הדיון, בית המשפט 

הער את  מקבל  ־העליון 
עור וקובע, כי הקמת מחסן 
נכנסת  אינה  ביצים  למיון 
להגדרות שימוש חקלאי או 
פוסק  בנוסף,  משק.  מבנה 
ביהמ"ש, כי אגודת אל על 
ישלמו  המקומית  והוועדה 
לאביחי  שקלים  אלף   20
כתשלומי  הערר  ולוועדת 

שכר טרחת עורכי דין.

סמינר ההתיישבות הארצי ה-4

	 	 שלישי 18.3.14 | 15:00 פתיחת הסמינר																						
ברכות	 	15:00-15:15

החקלאות	וסוגיית	פערי	התיווך:	מר	מאיר צור,	מזכ"ל	תנועת	המושבים 	15:15-15:45
פאנל	בנושא	פערי	התיווך	בהנחיית	מאיר	צור	ובהשתתפות: 	15:45-17:30

מר	רמי כהן,	מנכ"ל	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	
מר	שלום שמחון,	יו"ר	ניר	שיתופי 	

מר	אהוד פלג,	מנכ"ל	המועצה	הישראלית	לצרכנות 	
מר	מאיר יפרח,	ס.	ראש	מ.א.	אשכול	ונציג	הארגונים 	

מושבים,	מינהל	ומה	שביניהם:	מר	בנצי ליברמן,	מנכ"ל	רשות	מקרקעי	ישראל																													 	18:00-19:00
מארגוב	עד	ארגוב	-	מופע	בכיכובו	של	השחקן	מתי	סרי 	21:30-22:45

רביעי 19.3.14	
נושא מרכזי: מינהל וקרקעות 	

הערכות	תנועת	המושבים	לחתימה	על	חוזי	החכירה	ואיוש	הנחלות	הפנויות:	 	09:00-10:00
עו"ד	עמית יפרח,	יו"ר	אגף	קרקעות	ואגו"ש	בתנועת	המושבים 	

החלטות	מינהל	מקרקעי	ישראל:	מר	יעקב קווינט,	יועמ"ש	המינהל 	10:00-10:30
מיפוי	ותכנון	לקראת	יישום	החלטות	המינהל:	מר	יוגב שריד,	מנכ"ל	מבט	מושבים	 	10:30-11:00

הערכות	ליישום	החלטה	1155	והשפעתה	על	שווי	נחלות:	גב'	נחמה בוגין,	שמאית	מקרקעין	 	11:00-11:30
מחוזות	רמ"י	אחרי	הרפורמה:	 	12:00-12:30

תמיר ברקין,	מנהל	מרחב	צפון	ממ"י 	
ערן ראובני,	מנהל	מרחב	דרום	ממ"י 	

זירת	העסקים	של	בנק	"לאומי"	והצגת	שת"פ	בנק	לאומי	-	תנועת	המושבים:	 	12:30-13:00
מר	חיים טל,	ראש	ענף	עסקים	בנק	לאומי		 	

נושא מרכזי: פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים	 	
סקירה	בנושא	תמ"א	35:	מר	עמיר ריטוב,	ראש	מ.א.	לב	השרון 	17:00-17:30

פאנל	בנושא	פל"ח	 	17:30-18:30
החלטת	מינהל		בנושא	הפל"ח:	עו"ד	עמית יפרח 	

פסיקה	בנושא	שימושים	חורגים	בנחלה:	עו"ד	גלעד שרגא 	
הצטרפות	תנועת	המושבים	לבג"צ	בנושא	השכרת	הפעילות	הלא	חקלאית:	 	

עו"ד	גלי פלד,	משרד	עו"ד	חגי	שבתאי 	
פיתוח	תיירותי	במרחב	הכפרי:	גב'	צורית וידה,	מנהלת	תחום	תיירות	כפרית 	

פאנל	ראשי	מועצות	אזוריות	וראשי	ארגונים	בנושאים	הקשורים	למרחב	הכפרי		 	18:30-19:30
מר	מאיר צור,	מר	מוטי דותן,	מר	בני בן מובחר,	מר	דני מורביה,	מר	משה דדון,	מר	כרמל סלע 	

			 חקלאות	-	אבן	יסוד	בביטחונה	של	ישראל:	פרופ'	ארנון סופר	 	21:30
	

חמישי 20.3.14
תקנון	וזכויות	הצבעה	באגודה:	עו"ד	מירון הכהן,	רשם	האגודות	השיתופיות	 	09:30-10:00

קהילתיות	בעידן	הרייטינג:	גב'	אילנה יוגב,	מנהלת	אגף	חברה	וקהילה 	10:00-11:00
החולצה	הכחולה:	גב'	שירי ארדיטי,	מנהלת	חטיבת	בני	המושבים 	11:00-11:30
העם	היהודי	בתפוצות:	מר	רני טריינין,	סגן	יו"ר	הסוכנות	היהודית 	11:30-12:00

צרכניות	במושבים	-	שת"פ	קואופ	ישראל	ותנועת	המושבים:	מר	ערן הופמן,	עוזר	מנכ"ל	הקואופ  12:00-12:30
סיכום:	מר	מאיר צור,	מזכ"ל	תנועת	המושבים 	12:30-13:00

ארוחת	צהריים	ופיזור 	13:00-14:00

*	יתכנו	שינויים.	ט.ל.ח

תכנית	סמינר	ועדי	מושבים	-	הנושאים	המרכזיים:

www.tmoshavim.org.il * תנועת המושבים בישראל

תנועת המושבים 
בישראל

מלון	לאונרדו	קלאב	ים	המלח		|		שלישי-חמישי		|		18-20.3.14

שומרים על המרחב הכפרישומרים על המרחב הכפרי

לפרטים	נוספים	והרשמה:
אגף	קרקעות	ואגו"ש:	03-6086307		*		בני	אלירז	050-6322572	

www.tmoshavim.org.il		המושבים	תנועת	באתר	הרשמה	וטופס	מלאה	תוכנית

תנועת 
המושבים 
בישראל
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בוררות במקום משפט?

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

של  הנהלה  ועד  חבר  אני 
החב אחד  בדרום.  ־מושב 

רים תבע את האגודה בבית 
משפט והאגודה לא הגישה 
בתקנון  הגנה.  כתב  עדיין 
האגודה יש סעיף המאפשר 
בוררות ואני מעוניין לברר 
בבוררות  המחלוקות  את 

ולא בבית משפט. מה עליי לעשות?

שאלה דומה נדונה לאחרונה בבית המשפט 
העליון )השופט אורי גולדקורן, קדש נפתלי 
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית 
 .)2013 ביולי  עודד שיטרית, ב-10  נ'  בע"מ 
בחלק  רשות  ברי  היו  התובעים  זה,   במקרה 

־מקרקע מכוח הסכם בינם לבין האגודה השי
תופית. על "שטח המריבה" השתלט חבר אחר 
באגודה השיתופית, שהפעיל לחצים רבים על 

־האגודה השיתופית עד שהגישה תכנית לאי
חוד ולחלוקה של שטחים, אשר כללה בקשה 
להעביר את "שטח המריבה" אל חלקה שבה 
נמצאת נחלתו. בעקבות כך, הוגשה התביעה.

המשפט  לבית  הגישה  השיתופית  האגודה 
־בקשה לדחייה על הסף של התביעה ולחילו
־פין, בקשה לעיכוב ההליכים ולהעברתם לבו

רר שימונה על ידי רשם האגודות. התשתית 

־לבקשתה של האגודה השיתופית לעיכוב הה
ליכים היא תוכנו של סעיף הבוררות בתקנון 

האגודה השיתופית.
־התקנון מחייב את כל חברי האגודה השיתו
־פית מכוח חברותם בה, מבלי שנדרשת הסכ

מתו הנפרדת של כל חבר וחבר. התקנון הוא 
כהסכם המחייב את החברים, בינם לבין עצמם 

ובינם לבין האגודה השיתופית.
־בית המשפט סקר את הפסיקה הענפה בענ
־יין זה וקבע, כי במקרה זה, כל הצדדים לתבי

עה הם צדדים לסעיף הבוררות אשר בתקנון 
האגודה השיתופית, וזאת מכוח היותם חברים 

באותה אגודה שיתופית.
את  פירש  המשפט  בית  להכריע,  מנת  על 

הבו מסעיף  הלקוח  האגודה"  "עסקי  ־המונח 
בעניין  השיתופית,  האגודה  שבתקנון  ררות 
ב"שטח  הצדדים  זכויות  טיב  על  המחלוקות 
הנטענות  ההשתלטות  נסיבות  על  המריבה", 
ועוד. בית המשפט קבע, כי "עסקי האגודה" 
האגודה  של  פנימיים  עניינים  במובהק  הם 

־השיתופית הנובעים מאותם יחסי קרבה ושע

בורם נקבע בתקנון מנגנון הבוררות.
לפיכך, נעתר בית המשפט לבקשה לעיכוב 
ולהעברת המקרה לבוררות, בהתאם  הליכים 

־לקבוע בתקנון האגודה השיתופית. לאור דב
מול  הסכסוך  מהות  את  לבחון  יש  אלה,  רים 

וי לבוררות  המפנה  האגודה  בתקנון  ־הסעיף 
לבית  להגיש  אפשרות  שקיימת  בהחלט  כול 
ולהעברת  הליכים  לעיכוב  בקשה  המשפט 

הסכסוך לבוררות.

במר מושב  של  מקומי  בוועד  חבר  ־אני 
כז הארץ. לאחרונה, אחד החברים במושב 
משמיץ אותי בציבור. האם אני יכול לתבוע 

אותו בגין לשון הרע?
־פרסום ייחשב בגדר לשון הרע בעת שמתק

יימים שני יסודות: "פרסום" - כל מעשה של 
־העברת מסר לאדם אחד או יותר, זולת הנפ
־גע; "לשון הרע" - דבר שפרסומו יכול להש

מטרה  לעשותו  או  הבריות  בעיני  אדם  פיל 
אדם  לבזות  מצדם,  ללעג  או  לבוז  לשנאה, 
בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים 

לו וכן לפגוע באדם או במשרתו.
בעניי מתקיימים  לעיל  היסודות  שני  ־אם 

נך, יש לך עילת תביעה. בפסק דין אשר ניתן 
ממש לאחרונה )חיים פורטנוי נ' חיים צ'מני, 
השלום  משפט  בבית   )2013 בדצמבר  מ-24 

וגנר  יעקב  השופט  הנשיא  סגן  בפני  בחיפה 
הרע  לשון  תביעת  הוגשה  שבו  מקרה,  נידון 
נגד אחד  ועד מקומי של מושב  מטעם חברי 
כי התפרסמו  הייתה,  המושב. הטענה  מחברי 
את  המכפישות  התבטאויות  ובכתב  פה  בעל 

שמם של חברי הוועד המקומי.
בית המשפט קבע, כי יסודות מעשה פרסום 
ופסק,  זה  במקרה  מתקיימים  אכן  הרע  לשון 
כי פרסומיו הפוגעניים של חבר המושב אכן 
הוועד  חברי  אודות  על  הרע  לשון  מהווים 
כי  בית המשפט,  פסק  מכיוון שכך,  המקומי. 
על חבר המושב לשלם לכל אחד מהתובעים 
פיצוי כספי בסך 10,000 שקלים וכן תשלום 
הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 12 

אלף שקלים, כולל מע"מ.

 * "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 
וליטיגציה.  מינהלי  המסחרי-חקלאי  בתחום 
המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי 
להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

האם אפשר "לסגור עניינים" במסגרת בוררות גם לאחר 
שהוגשה תביעה לבית משפט? לשון הרע - מה מאפשר 

לך להגיש תביעה?

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

בית המשפט קבע, כי "עסקי האגודה" הם במובהק 
עניינים פנימיים של האגודה השיתופית הנובעים 
מאותם יחסי קרבה ושעבורם נקבע בתקנון מנגנון 

הבוררות. לפיכך, נעתר בית המשפט לבקשה לעיכוב 
הליכים ולהעברת המקרה לבוררות

www.readbooks.co.il 

עקירת יהדות מצרים ותקומתה בארץ לאחר כינון 
המדינה נמסרת ב-73 סיפורים אישיים. מה עושים עם 

גליל נייר טואלט? הרבה. הטבעונות הגיעה גם לכאן

יציאת מצרים השנייה

ספרות
זהר נוי

עקירת קהילת יהודי מצרים 
במחצית המאה ה-20

עקירה   – מצרים  יהודי  של  הזהב  "עידן 
יהדות  חוקרת  בעריכת  בישראל",  ותקומה 
ד"ר עדה אהרוני, מתעד את תקופת  מצרים 
השנייה  במחצית  מצרים  יהודי  של  העקירה 
של המאה ה-20. פרק עגום ועלום זה כמעט 
נעלם מההיסטוריה, מהספרות ומהנרטיב של 
בתהום  להישכח  בסכנה  ועמד  היהודי,  העם 

הנשייה.
הספר מתעד ומשמר את זכר קהילת יהודי 
מצרים וחורבנה מחד גיסא, ומאידך גיסא, את 

־השתלבותם ותרומתם של היהודים יוצאי מצ
רבת תהפוכות  תקופה  ישראל.  למדינת  רים 
בהיסטוריה של יהודי מצרים מגוללת בספר 

ועקירת היהודים ב"יציאת 
לאחר  השנייה",  מצרים 
ב-1948,  המדינה  הקמת 

מתועדת בו.
73 כותבים תרמו לספר 
האישיים  הסיפורים  את 

השופ שלהם,  ־והמרתקים 
עקירתם  על  אור  כים 

האכז והכללית,  ־האישית 
רית והכאובה, ועל הריסת 

העתי וקהילתם  ־חייהם 
שנה.  מ-2,000  יותר  קה 
היטב  מתועדת  כן,  כמו 
מדינת  לבניית  תרומתם 

ול להתפתחותה  ־ישראל, 
קידומה בתחומים מגוונים 

וחשובים רבים.
האישיים  לסיפורים 
תמונות  מצורפות  בספר 
היהודים  מחיי  מרשימות 
במצרים וצילומי מסמכים 
הזהב"  מ"עידן  ותעודות 
ואת  מצרים  יהדות  של 
אוריון,  )הוצאת  עקירתה 

408 עמודים(.

ליצור מגלילי 
נייר טואלט

־"גלילונה - יצורים ושי
רים מגלילי נייר טואלט" 
הוא ספר יצירה מאת רינת 
מתחבאים  בספר  הופר. 

ומש דמויות  חיות,  ־המון 
מג עשויים  כולם  ־חקים, 
להכ טואלט.  נייר  ־לילי 

רק  דרושים  הדגמים  נת 
קטנים  מספריים  גלילים, 
וטוש שחור. תמצאו בו 72 
יצורים  חיות,  של  דגמים 
כולם  עשויים  ומשחקים, 
וגם  טואלט,  נייר  מגלילי 

הרבה שירים שכתבה רינת הופר בהשראתם.
דר לפי  המסומנים  הדגמים  ־להכנת 

)קל, בינוני, קשה( לא תצטרכו  גות קושי 
שום סוג של דבק או חומרי יצירה יקרים 
שקונים בחנות. רק כמה גזירות וקיפולים 
אמנות  ליצירת  גליל  כל  יהפכו  פשוטים 
ליצן,  טווס,  ברווזון,  יושב,  איש  קטנה: 
חילזון.  קיפוד,  עפה,  ציפור  יושב,  חתול 

צב בטושים  הדגמים  את  לצבוע  ־אפשר 
ולקשט  אחרת  או  הדוגמאות  לפי  עוניים 
או  בהם  לשחק  אפשר  חומרים,  מיני  בכל 
להציג איתם כמו בתיאטרון בובות ואפשר 
סתם לסדר אותם על המדף )הוצאת זמורה 

ביתן, 58 עמודים, מנוקד(.

לבשל אוכל טבעוני נפלא
שהתפשט  הטרנד  ברוח 
מביא  סיידא  בני  בארצנו, 

ידידו טבעוני  אוכל  ־לכם 
תי, טעים, נטול התחכמויות 
ובלי  "כמו"  ללא  ותחליפים, 

טב "אוכל  בספר  ־"כאילו". 
תוכלו  ומהיר"  טעים   – עוני 
ומפתה:  עצום  מגוון  למצוא 
סלטים )סלט שלוש שעועיות 
כבוש(,  ולימון  אבוקדו  עם 
מעגבניות  )גספצ'ו  מרקים 

ארטי קרם  צלויות,  ־שרי 
מא ותרד(,  ירושלמי  ־שוק 

הונגרי,  כרוב  )שטרודל  פים 
בי ממולא  דוסה  ־מסאלה 

רקות, פירושקי עם פטריות, 
חצי עם  מלא  מקמח  ־פיצה 

מנות  ורוקט(,  פטריות  לים, 
נו של  תוספות  ־עיקריות, 

דלס ופסטה, דגנים וקטניות 
חמין  וירקות,  אורז  )מקלובה 
שקית  עם  ירוקה  שעועית 
חיטה(,  ושקית  אדום  אורז 
)בטטות  ירקות   תבשילי 
וקארי,  קוקוס  בקרם  אפויות 
זוקיני,  תלוליות אפויות של 

־בטטות ותפוחי אדמה( וכמו
פירות  )כדורי  קינוחים   – בן 
בשקדים,  עטופים  מיובשים 
מעדן דלעת, פירות מיובשים 

ואגוזים בקינמון(.
החי,  מן  מוצרים  אין  בספר 

־אך הוא אינו מיועד רק לטב
שרוצה  מי  לכל  אלא  עונים, 

־ליהנות מאוכל מגרה, ססגו
ני, בריא, והכי חשוב - טעים. 

מדוי מוקפדים,  ־המתכונים 
־קים, מתאימים למטבח היש

להכנה.  מאוד  וקלים  ראלי 
כשר )צילומים: דניאל לילה, 

הוצאת מודן, 209 עמודים(.
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בסניפי הרשת ב- 100 ש"ח ומעלה מכלל המוצרים ו/או ₪19 ו/או ₪29 
מהמותגים המשתתפים במבצע. ומקבלים שובר השתתפות בקופה**. קונים

חמשת הפותרים שיענו נכון והכי מהר בכל יום על ארבע שאלות יזכו 
בשוברי קנייה בסך ₪300!!! עונים

יש לשמור את חשבונית הקנייה ושובר ההשתתפות עד לתום המבצע 
לטובת מימוש הזכיה. שומרים

יש להתקשר לטלמסר מס' 03-3739000 ומשתתפים בחידון החג שלנו. מתקשרים
בקנייה ממגוון המוצרים

בקנייה ממגוון המוצרים

בקנייה ממגוון המוצרים בקנייה ממגוון המוצריםבקנייה ממגוון המוצרים

דגנים וחטיפי דגנים

בקנייה ממגוון המוצרים בקנייה ממגוון המוצרים בקנייה ממגוון המוצריםבקנייה ממגוון המוצרים

בקנייה ממגוון המוצריםבקנייה ממגוון המוצרים

מותגים ב- ₪29מותגים ב- ₪19

בקנייה ממגוון המוצרים

בקנייה ממגוון המוצריםבקנייה ממגוון המוצרים

בקנייה ממגוון המוצרים

בקנייה ממגוון המוצריםבקנייה ממגוון המוצרים

תוקף מבצע פורים בין התאריכים: 23.2-17.3 | הודעה טלפונית תימסר לזוכה  **ללא כפולות. בכפוף לתקנון המבצע המלא הנמצא בקופה הראשית בכל סניף.

ג. יפית:
 אני אוהבת להיפגש 

 עם חברים. מפגשים כאלו 
 לא חייבים להיות יקרים. 

במקום לשבת במסעדה או בית 
קפה, אפשר לארח בבית ובזול. 
אני מקפידה לקנות בקואופ 
שופ, שם אני יכולה לסמוך 

 שאקבל מוצרים טריים, 
 שירות אישי טוב

 והכל בזול.

המבצעים בתוקף בין התאריכים: 3.3.14-25.2.14 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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בחודשיים האחרונים מצא את עצמו 
נפתלי,  מרמות  כהן  )איציק(  יצחק 

רשלא בטובתו, בעין סערה. שני פר
סומים ברציפות בירחון "יבול שיא" 
ראש  של  בחירתו  הליך  את  ציירו 
אגף המשק בתנועת המושבים בעשר 
מנכ"ל  לתפקיד  האחרונות  השנים 
ארגון מגדלי הפירות בצבעים מאוד 
סימני  הותירו  אשר  לא-מחמיאים, 

התה לחוקיות  בנוגע  רבים  רשאלה 
המו בתנועת  הוותיק  הפעיל  רליך. 

שבים, שלא קיבל את זכות התגובה, 
אותם  על  לראשונה  מגיב  לטענתו, 
אין  כי  ומבהיר,  שליליים  פרסומים 

להם כל אחיזה במציאות.
שיא"  ב"יבול  פרידה  בריאיון 
וילנאי, דצמבר 2013( אמר  )שמעון 
מגדלי  ארגון  של  הפורש  המנכ"ל 
פי  על  אף  כי  אשל,  אילן  הפירות 
שהמליץ למועצת הארגון על אריה 
לחצים  מסע  החל  כמחליפו,  רוטמן 

רעל האחרון "על מנת שיסיר את מו
גופים שלחצו תפרו  עמדותו. אותם 
את התפקיד לאיש שנבחר" )הכוונה 
כי  הוסיף,  א"א(. אשל  כהן,  לאיציק 
המושבים  מתנועת  הגיעו  "הלחצים 
ומגופים נוספים שלא אפרט בשמם. 

רמדוע? בגלל רצון למנות את אנשי
נועדו  הם  ולדבריו,  ולהשפיע",  הם 

רלהבטיח לעצמם את השליטה באר
גון.

להתאושש  כהן  הספיק  בטרם  עוד 
נוסף  בפרסום  הנ"ל,  מההאשמות 
ב"יבול שיא" )שמעון וילנאי, ינואר 
לפרר בעקיפין  שמו  נקשר   )2014

שת "חילופי הכיסאות המוזיקליים" 
עוזרתו  כהן,  עליזה  של  מינויה   -
החקלאות  שר  של  לשעבר  האישית 
למחליפתו  שמחון,  שלום  בדימוס 

של כהן בתנועה.
רעל-פי הכתבה, שמחון ביקש ממז

את  למנות  צור  מאיר  התנועה  כיר 
של  המשק  אגף  לראש  מקורבתו 

בתמו והבטיח  המושבים,  רתנועת 
רה לדאוג לג'וב הולם לראש האגף 
המכהן, איציק כהן. בעוד כהן נבחר 

המיו מחליפתו  הנוכחי,  רלתפקידו 
התאקלמות  מקשיי  סבלה  עדת 
בתנועה ולכן הוזזה, לטענת הירחון, 

רלתפקיד האחראית על תחום העוב
החקלאים,  בהתאחדות  הזרים  דים 
לא לפני שצור התחייב בפני מזכ"ל 
וילן לממן את  ההתאחדות אבשלום 

רמשכורתה, משום שההתאחדות מצו
יה בגירעון כספי ענק. נכון לעכשיו, 
בתנועה  כהן  של  הקודם  תפקידו 
טרם אויש במלואו וחלק מהסמכויות 

עברו לידי צור.
ומעדיף  להתבכיין  אוהב  לא  "אני 
לא  שלי  הבחירה  עשייה.  על  לדבר 
מיני  כל  לי  עשו  בשושנים.  לוותה 

רדברים לא ראויים, לא חוקיים ולמ
בבחירות",  ניצחתי  אני  זאת,  רות 
אומר כהן, חבר מושב רמות נפתלי. 
"מחלתי על מה שעשו לי ואפילו לא 
הזכרתי את מה שעשו לי, אפילו לא 

לחברי ההנהלה שלי".
אתה חייב להודות שזה "מריח לא 

־טוב". הניצחון הזה מצטייר כקומ
תנועת  ופעילי  שמחון  של  בינה 

המושבים.
אגף  כראש  שנים  עשר  "אחרי 
חשבתי  המושבים,  בתנועת  המשק 

לבי לחזור  וברצוני  היות  רלפרוש, 
רציתי  לא  שלי.  וליקב  למשק  תי, 
שיאמרו לי ללכת הביתה, כי יש לי 
לבחור  העדפתי  אלא  עובש,  עודף 
כשאני  הפרישה  מועד  את  בעצמי 

עדיין צעיר ורענן יחסית.
המו בתנועת  חבר  היותי  ר"בתוקף 

שבים שימשתי גם כמשקיף במועצת 
מגדלי הפירות ואז שמעתי, בתחילת 
קיץ 2013, שאילן ביקש לפרוש, ובאו 
להתמודד  לי  שהציעו  אנשים  אליי 

רעל התפקיד. כיוון שזה תחום מענ
יין ומוכר לי היטב, שמעתי בעצתם 
לפני  לא  אבל  להתמודד,  והחלטתי 
שפגשתי את אילן, שהוא ידיד שלי, 
ולקבל ממנו את ברכת הדרך אחרי 
הוא  לפרוש.  בכוונתו  כי  שווידאתי 
אמר לי 'יפה מאוד, מצוין' ובעקבות 
עובד  כיצד  ללמוד  התחלתי  זאת, 
תהליך הבחירה. אילן, אגב, לא היה 

הבחי בוועדת  לשבת  בכלל  ראמור 
)רצי(,  רהט  דוד  יושב  בראשה  רות, 
הפירות,  מגדלי  ארגון  מועצת  יו"ר 
למועמדים.  קורא  קול  שהוציאה 
שבעה אנשים הגישו מועמדות ואני 
 31 לבחירות,  מועד  ונקבע  ביניהם, 

ביולי 2013.
ר"לקראת ההצבעה התברר לי שמח
לא המאפשרים  כוח  ייפויי  רלקים 

הדבר  אחרים.  עבור  להצביע  נשים 
המשפטית  ליועצת  ופניתי  לי  חרה 
יהב,  טניה  דין  עורכת  הארגון,  של 
יצחק  ועדת הבחירות,  יחד עם חבר 
טובלי. שאלנו אותה האם היא נתנה 
אמרה  והיא  לבחירות  כוח  ייפויי 
על  לא-חוקי,  שזה  לה  אמרנו  'כן'. 
פי התקנות, ושאנחנו דורשים שהיא 
למחרת,  האגודות.  ברשם  תיוועץ 
היא אישרה לי שאסור לה לתת ייפוי 
כוח ואמרה: 'אני דבקה בדעתי שכן 

אפשר לתת'".
מדוע  יהב  עו"ד  האם שאלת את 
היא דבקה במשהו שבמשרד רשם 
האגודות בפירוש נאמר לה כי אינו 

חוקי, ומי הורה לה לעשות כך?
"חשבתי לעצמי, שאם היא כל כך 

רבטוחה בעצמה וועדת הבחירות מק
רבלת את חוות דעתה ופועלת בהת

בהמשך,  בסדר.  כנראה  זה  אזי  אם, 
רהתברר לי שייפויי הכוח ניתנו באו

פן סלקטיבי, כלומר לכאלה שחפצו 
ביקרם.

"המירוץ יצא לדרך ובאופן טבעי, 
רפניתי לחברים שלי בבקשה שיסיי

ומאיר  שמחון  לשלום  כולל  לי,  עו 
צור. אמרתי להם: 'חבר'ה, אני רוצה 
להיבחר בזכות עצמי. אני לא רוצה 
מישהו,  של  בצל  או  בגלל  להיבחר 
אלא בזכות מי שאני, היכולות שלי, 
האג'נדה שלי, ואתם תקבעו אם אני 

מתאים או לא'".
לטענות  יהב  טניה  עו"ד  תגובת 
של כהן: "אני לא יכולה לתת ייפויי 
כוח, אני דיברתי עם אילן אשל על 
ייפויי כוח כשהיו בעיות. טניה יהב 
לא נותנת ולא נתנה ייפויי כוח לאף 

חבר".
מתוך שבעה מועמדים שהחלו את 
קפלן  אלחנן  בסופו  נותרו  המירוץ 
וכהן,  מהבונים  רוטמן  אריה  מבצת, 
באופן  לדבריו  שכנע,  כי  שמודה 
נוספים  מתמודדים  שני  לגיטימי, 

רהנמנים עם מקורביו להסיר את מו
מסתריה  הרשקוביץ'  יוסי  עמדותם: 

החקל הוועדה  מרכז  יוחנן,  רושלמה 
אית במועצה האזורית חוף אשקלון.

אחד  שכל  אחרי  הבחירות,  ביום 
את  הציג  המועמדים  משלושת 
ה"אני מאמין" שלו בפני חברי ועדת 
הבחירות ורגע לפני ההצבעה, העיר 
אחד מחברי המועצה ששמע על כך 
שניתנו ייפויי כוח לכמה מהחברים. 
והוחלט  גדולה  מהומה  קמה  במקום 

הקלפי  ועדת  האסיפה.  את  לעצור 
לד והחליטה  נפרד  בחדר  רהתכנסה 

חות את הבחירות בארבעה שבועות, 
ייפוי  באמצעות  הצבעה  איסור  תוך 

והדגשה, כי חברי המועצה נד רכוח 
רשים להצביע בכוחות עצמם בלבד.
פרש  האירוע  לאחר  כשבועיים 
ולמעשה,  מהמירוץ  במפתיע  רוטמן 

רהותיר את הבכורה לכהן, היות וקפ
בישיבה  יחסית.  לאלמוני  נחשב  לן 
של ועדת הבחירות, ב-21 באוגוסט, 
להצבעה  אשל  אילן  המנכ"ל  העלה 
הליך  להמשך  בנוגע  הצעות  מספר 
הבחירות והוחלט, ברוב של חמישה 
מועצה  ישיבת  לכנס  שניים,  נגד 
הבחירות  את  לקיים  אם  שתחליט 

רבמועדן, כעבור שבעה ימים, או לד
חותן.

בעין הסערה

  אבי אובליגנהרץ

בחירתו של יצחק )איציק( כהן, ראש אגף המשק בתנועת 
המושבים בעשר השנים האחרונות, למנכ"ל ארגון מגדלי הפירות 

הותירה סימני שאלה רבים בנוגע לחוקיות התהליך. כהן, שלא 
קיבל את זכות התגובה, לטענתו, משיב לראשונה לפרסומים 

השליליים ומבקש להבהיר, כי אין להם כל אחיזה במציאות

כתם הפרי
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את  לי  לגנוב  שהולכים  "הרגשתי 
הבחי לפני  יומיים  ולכן,  ־הבחירות 

הפיקוח  מחלקת  למנהל  פניתי  רות 
סעד  לקבל  כדי  האגודות  ברשם 
את  בכתב  בפניו  ופירטתי  משפטי, 
כל השתלשלות העניינים, כולל את 

הבחי לפני  ימים  ששישה  ־העובדה 
רות הוציא אילן אשל בדוא"ל מכתב 

הבחי לפני  לשעה  המועצה  ־לזימון 
והתקנון  היות  לא-חוקי  הליך  רות, 

לא מאפשר למנכ"ל לזמן מועצה.
של  התנהגותם  כי  גם,  "ציינתי 
גורמת  הבחירות  ועדת  ושל  אשל 
דבר  המועצה,  חברי  בין  לבלבול 
מועטה  להתייצבות  לגרום  שיכול 
מינה  הרשם  מכך,  כתוצאה  בקלפי. 

־ועדת בחירות חדשה המורכבת מח
ברי הוועדה הישנה בתוספת ארבעה 

מראית  למנוע  כדי  מטעמו,  נציגים 
עין.

"הבחירות התקיימו במועדן ב-28 
בהן  שזכיתי  למרות  אבל  לאוגוסט, 
וכלימה  בושה  זאת  ובצדק,  ביושר 
הפירות  מגדלי  ארגון  כמו  לארגון 
שנכתב  מה  הבחירות.  נראו  שכך 
הנוכחות  של  בהקשר  שיא'  ב'יבול 
נכון.  של עליזה כהן בבחירות אינו 
האולם  בפתח  נכחה  שהיא  נכון  זה 

־ביום הבחירות, אבל לא נכחה במה
לך ההצבעה, ומכאן שגם לא האיצה 

שה נכון  עבורי.  להצביע  ־באנשים 
הצבעה,  זכות  בעלי  מדי  מעט  גיעו 

־רובם מהמגזר המושבי ומיעוטם קי
בוצניקים, ו-25 מהם הצביעו עבורי, 
מתוך  באו  לא  שנעדרו  אלה  אבל 

־כעס עליי, אלא על מה שקרה במו

ככה  גם  הבחירות.  של  המקורי  עד 
מה  אחרי  אז  אנשים,  להביא  קשה 
שקרה להם רבים הדירו את רגליהם 

מההצבעה, כולל חברים שלי".
שהעדיף  לך  אמר  לא  חלקם  האם 
לא לבוא, כי הבחירות הן "משחק 

מכור"?
זה ואני  "אף אחד לא אמר לי את 
מוכן להתמודד עם כל אחד בסוגיה 
הזאת של 'משחק מכור' או לא. אמרו 

לי, למשל, שלחצו על רוטמן להסיר 
־את מועמדותו כדי להגדיל את סי

כויי. לא הייתי שותף לשום לחצים 
ואני לא יודע מי לחץ, וגם מרוטמן 

לא שמעתי שום טענה בנידון.
היא  שהחקלאות  להבין,  "צריך 
המפתח  תפקידי  ולכן  סקטוריאלית 
הקיבוצים  בין  מתחלקים  בארגונים 
להגיע  ניסיון  כדי  תוך  והמושבים 
להבנות בין שני המגזרים הללו. אני 

החלב,  במועצת  כדירקטור  משמש 
ובהתאחדות מגדלי הבקר יש כמעט 

למושבני הקיבוצניקים  בין  ־שוויון 
קים. בבחירות האחרונות, בהן נבחר 

למו פנו  למזכ"לות,  דותן  ־אביתר 
'חבר'ה,  ואמרו:  מלמעלה  שבניקים 
אל  הקיבוצניקים.  של  תפקיד  זה 
קיבלו  המושבניקים  בזה'.  תתערבו 

את זה ובחרו בדותן.
־"גם התפקיד הזה, של מנכ"ל אר

יצחק כהן. "לא ברור לי 
מדוע מערימים עלינו כל כך 
הרבה קשיים וגורמים לנו 
להיאבק כל הזמן"

"הרגשתי שהולכים לגנוב לי את הבחירות ולכן, יומיים לפני הבחירות 
פניתי למנהל מחלקת הפיקוח ברשם האגודות כדי לקבל סעד משפטי, 

ופירטתי בפניו בכתב את כל השתלשלות העניינים"
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גון מגדלי הפירות, היה מאז ומתמיד 
על פי החלוקה בינינו של המושבים, 

דשהם יותר דומיננטיים בתחום, ולמ
רות זאת, אשל שמגיע משער הגולן 
הכי  המועמד  היה  והוא  היות  נבחר 
של  התפקיד  עם  דבר  אותו  ראוי. 
אבו וילן בהתאחדות חקלאי ישראל, 

דהיות ומי שהקים את הארגון זה יוס
טה בלייר ז"ל המושבניק. צדק צריך 

גם להיראות ולא רק להיעשות".
להערכתך, מדוע בחר מאיר צור 

לא לאייש את תפקידך הקודם?
איכותי  מאוד  אדם  הוא  "מאיר 
שהנושא  הבנתי  שורשי.  וחקלאי 
גם  הוא  ולכן  ללבו  יקר  החקלאי 

דהחליט לעסוק בעצמו בהרבה מהת
תפקיד  כולל  עסקתי,  שבהם  חומים 
הדירקטור במועצת החלב ומעורבות 
בשולחנות החקלאיים השונים, בדגש 
צריך  התיווך.  בפער  העיסוק  על 
לתנועה  נכנסה  כהן  להבין שעליזה 
להתאחדות  והמשיכה  שלו  כעוזרת 
אותי  החליפה  לא  היא  החקלאים. 

ליום אחד!".

"הצמיחו לי קרניים"
בראש  שנה   63 לפני  שנולד  כהן, 
פינה, הגיע עם הוריו לרמות נפתלי 
בגיל ארבע. במהלך השנים הוא צבר 

בתפקי והן  כחקלאי  הן  רב,  דניסיון 
תפקי שאר  בין  ושימש  ניהול,  דדי 

דיו כמנהל שיווק אזורי של פירות, 
בתקופה  מושבו  של  וגזבר  מזכיר 
- שבמהלכה טיפל בהסדרי החובות 
התיירות  ענף  ובפיתוח  המושב  של 
הגולן.  רמת  יקבי  ומנכ"ל  הכפרית, 
אגף  ליו"ר  מונה  הוא   2003 ביולי 
יעקב  של  במקומו  בתנועה,  המשק 
מגדלי  ארגון  למזכיר  שנבחר  כהן 

העופות.
עם בחירתו למנכ"ל ארגון מגדלי 

לס בנוסף  כי  הודיע,  הוא  דהפירות 
בכוונתו  הפעילים,  לחקלאים  יוע 
התדמית  לתיקון  מאמץ  להקדיש 
הציבורית הירודה של המושבניקים, 

ולהבט פורשים  לחקלאים  דלעזרה 
חת תנאי חיים הולמים לאוכלוסייה 

הבוגרת במושבים.
דערב שנת תשע"ד נכנס כהן לתפ

וביקש לשים מאחוריו את כל  קידו 
אולם  בחירתו,  את  שליוו  הרינונים 
תמו.  לא  לתפקיד  הכניסה  תלאות 

טו "נשמות  שמספר  אומר,  דכהן 
בות" ניסו לרפות את ידיו ולהבהיר 
לו שחברי הארגון, במיוחד מהמגזר 

בחי עם  להשלים  יתקשו  דהקיבוצי, 
רתו ואף יסרבו לשלם לו דמי ארגון 
המשולמים באופן וולונטרי: חמישה 

שקלים לדונם לשנה.
לתפקיד  להיכנס  פשוט  היה  "לא 

היי קרניים.  לי  שהצמיחו  דאחרי 
קבוצה של מגדלים מהקיבוצים  תה 

להיפ דאגתי  ומיד  לשלם  דשסירבה 
דגש עם חבריה. באתי אליהם ואמר

תי 'אני יצחק כהן ואין לי קרניים'. 
אחרי שהצגתי בפניהם את התכניות 
והיעדים שלי, הם הבינו שהשד לא 
כל כך נורא ואמרו: 'תתחיל לעבוד 

ואם תוכיח את עצמך - נשלם'.
ד"בסופו של דבר, הכול הסתדר וה

ולא  מעשיי  לפי  אותי  שופטים  יום 
שליוותה  השמועות  חרושת  לפי 
מתקבל  אני  הכנות:  במלוא  אותי. 
היום בזרועות פתוחות והראיה לכך, 
שמרבית החברים משלמים את דמי 

דהארגון. אגב, דווקא במושבים הגב
ייה קשה יותר, כי מדובר במגדלים 
יותר  רבה  ובכמות  אינדיבידואליים 

משל הקיבוצים".
־מעת לעת מתעוררת שאלת הנ

הפירות.  מגדלי  ארגון  של  חיצות 
מה תשובתך בנידון?

"ארגון מגדלים הוא למעשה איגוד 
דמקצועי לכל דבר שמטפל באינטר

ובפתירת  חבריו,  של  ובצרכים  סים 
בעיות רוחביות של מגדלים. בניגוד 

ממ גוף  שהיא  הצמחים,  דלמועצת 
לפעול  יכול  שלנו  הארגון  שלתי, 
נגד הממשלה במידת הצורך ולטפל 
משרד  מול  המתעוררות  בבעיות 
החקלאות  הכלכלה,  האוצר,  הפנים, 

וכדומה.
"אנחנו נאבקים בשם המגדלים על 
התפקיד  ובעצם,  שלנו  הקיום  זכות 
שלי הוא יצירת סביבת עבודה טובה 
לסילוק  לדאוג  כלומר,  לחקלאים. 

עבוד את  המפריעים  דהמכשולים 
תם, אם זה בנושא מכסות העובדים 

הר עם  המעברים  המים,  דהזרים, 
נוספים  וחסמים  הפלשתינאית  שות 

הדורשים טיפול ותחזוקה שוטפים.
מגדד  5,000 כ כיום  -"בישראל 

ההתיישבות,  צורות  בכל  פירות  לי 
של  דונמים  אלף  כ-360  המעבדים 
כולל  לא  השונים,  לסוגיהם  מטעים 
הדרים. יש לנו 27 שולחנות מגדלים 

היי יש הבעיות  ולכל אחד  דבארגון 
חודיות שלו".

הארגון  את  מצאת  מצב  באיזה 
עם כניסתך לתפקיד?

גם  ומה  לאילן  טענות  לי  "אין 
ביני  ששימשתי כמשקיף בתקופתו. 
ואני  משקעים  כל  אין  אילן  ובין 

סקטו כמשהו  שקרה  מה  את  דרואה 
ריאלי, ותו לא. אני חושב שהארגון 
בהתאם  נאמנה  עבודתו  את  עושה 
לכלים שבידיו, אבל יש תמיד מקום 
התקשורת  בתחום  במיוחד  לשיפור, 
החברה.  שאר  ועם  הבין-ארגונית 

דבתקופה של קודמי הוקם אתר אינ
להעברת  חשוב  כלי  המהווה  טרנט 
מסרים, כמו גם 'עלון הנוטע'. אנחנו 
מנסים לטפח את הפייסבוק כאמצעי 

תקשורת אינטראקטיבי חשוב".
ניצב  בפניהם  האתגרים  מהם 

הארגון בשנים הקרובות?
"משפט המפתח הוא יצירת סביבת 

המש כל  על  לחקלאי  נוחה  דעבודה 
דתמע מכך, ולשחרר אותו מכל החס

מים. בכל העולם מעסיקים עובדים 
דזרים בחקלאות ורק אצלנו עשו מא

תנו סוחרי עבדים ועושקים.
בחקלאות  שעובדים  "התאילנדים 
מקבלים  הם  כי  הרבה,  לנו  עולים 
וחוזרים  טובים  ותנאים  משכורות 
מדוע  לי  ברור  לא  לשם.  עשירים 
מערימים עלינו כל כך הרבה קשיים 

דוגורמים לנו להיאבק כל הזמן בהק
צאות, במיסוי שמוטל על העסקתם 

דובתעריף ההוצאות שמותר לנו להו
ריד מהם על העלויות שנגרמות לנו 
בגין הלנתם והתנאים הנלווים שהם 

דמקבלים. שלא לדבר על כל התבי
עות המשפטיות שמוגשות נגדנו על 
ידי כל מיני עורכי דין בגין דברים 

שלא היו ולא נבראו.
אנו  עמה  נוספת  אקוטית  "בעיה 
מתמודדים היא בריחת דור ההמשך 

דמהחקלאות. ההורים לא רוצים שהב
בגלל  לחקלאות  ייכנסו  שלהם  נים 
הירודה.  והתדמית  הפרנסה  קשיי 
חזק  חקלאי  לובי  לנו  שאין  גם,  מה 
כמו בעבר, ולכן אין יותר את יראת 

דהכבוד שהייתה כלפי החקלאים שנ
תפסו בציבור כמלח הארץ.

ד"בעוד שבאירופה משלמים לחקל
דאי תוספת על כמות החמצן שהתוצ

רת שלו תורמת למדינה, ומעניקים 
לו שלל תמריצים לעידוד החקלאות 
הנתפסת גם כערך תיירותי, אצלנו 

וההכב וקטן  הולך  לחקלאי  דהסיוע 
דות הולכות וגדלות".

מה הצלחת להשיג בינתיים?
פיצויים  "קבלת  על  מצביע  כהן 

דלמגדלי הפירות וההדרים בגין הפ
רשי ההצמדה על נזקי הטבע בחורף 
מיליון   50 של  בהיקף   1992-1991
שקל, בהתאם להסכם פשרה שנחתם 
של  בולט  הכי  כהישג  המדינה"  עם 
בעבר  "קיבלנו  בראשותו.  הארגון 

פיצוי בגובה של כ-180 מיליון שקל 
לט שירדו  הרבים  היבולים  דבשל 

ניתן להם לאחר  מיון, אולם הסכום 
שנים רבות כשהוא אינו צמוד למדד 

המש לבית  עד  הגענו  דהמחירים. 
זכ שהמגדלים  שקבע  העליון,  דפט 

הסכם  נחתם  כעת  ורק  לפיצוי  אים 
פשרה, הוכחה נוספת לחשיבות של 
ההתארגנות של החקלאים במסגרת 
משותפת. אלמלא הארגון, המגדלים 

דלא היו זוכים לראות את הכסף שמ
גיע להם".

את  לצרכנים  מסבירים  כיצד 
־הפער הבלתי-נתפס במחירי הפי

רות והירקות?
ויורדת  הולכת  בענף  "הרווחיות 
מחקלאות,  להתפרנס  מאוד  וקשה 
משלמים  שהצרכנים  למחירים  אבל 
על התוצרת החקלאית אין כל קשר 
למציאות. לגל הקור, למשל, שהיה 
בדצמבר, אין כל השפעה על מחירי 
הפירות, היות והם נקטפו בקיץ ומאז 
הם בקירור, כך שאין סיבה שהמחיר 

יתייקר.
שעקרת  התפוחים  קילוגרם  "על 
ומעד שקלים   12-9 ב קונה  -הבית 

שקלים  ארבעה  מקבל  החקלאי  לה, 
התיווך  בשרשרת  מצויה  והבעיה 
שיש בין שני הקצוות הללו. רשתות 
ומכתיבות  בשוק  שולטות  השיווק 

דאת המחירים ואת הרווחים של המג

ויותר  יותר  מכך,  וכתוצאה  דלים, 
חקלאים נפלטים מהענף. הגיע הזמן 
שהמדינה תתערב בנושא, כי אחרת 
שאמון  למי  בלתי-הפיך  נזק  ייגרם 
על אספקת תוצרת טרייה למדינה".
־כיצד עוצרים את הנטישה ההו
־לכת וגוברת של החקלאות במוש

בים?
"נכון שיש יציאה מהענף, אבל יש 
כך  חדשים,  חקלאים  של  כניסה  גם 
ליצור  מנסים  אנחנו  ואקום.  שאין 

הצעי את  שתאתגר  עבודה  דסביבת 
רים ותגרום להם להבין שהחקלאות 
של פעם הפכה להיי-טק לכל דבר. 

וב בערבה  במיוחד  זה  את  דרואים 
לבצע  שהשכילו  נוספים,  מקומות 
את השינויים וההתאמות הנדרשים. 
פרסמנו קול קורא והענקנו לאחרונה 

דמלגות על שם דני ברונר לסטודנ
טים שעושים עבודות גמר מיוחדות 

בחקלאות".
בין  לשלב  מצליח  אתה  כיצד 
והציבוריים  החקלאיים  העיסוקים 

שלך?
"הבנות שלי תמיד שואלות: 'אבא, 
זה  את  גם  לעשות  יכול  אתה  איך 
וגם את זה?'. ככל שאתה עושה יותר 
אני  טוב.  יותר  עושה  אתה  דברים, 
עובד היום פי שלושה ממה שעשיתי 
עושה  שאני  ומרגיש  שנה   30 לפני 

דברים הרבה יותר טוב.
יכולים  שאנחנו  בזמנו  "זיהיתי 

ענ מגידול  יותר  הרבה  דלהרוויח 
נשי מאשר  אדומים  ליינות  דבים 

 15 של  קבוצה  ושכנעתי  רים, 
אליי  להצטרף  מהמושב  משפחות 
ולהקים כרם של 100 דונם לטובת 
מקצוע.  איש  מעבד  אותו  הנושא, 
אנשים החזירו את ההשקעה בשנה 
הראשונה ומאז גורפים הרבה כסף 
מהחלקה הזו. כתוצאה מכך, הלכנו 
על מיזם יותר גדול, של 500 דונם 
זה פינה לי  60 משפחות.  בבעלות 
לא מעט זמן ואפשר לי להקים יקב 
הלול,  א"א( במקום  נפתלי,  )רמות 

הציבו לפעילות  זמן  דולהקדיש 
רית. המסקנה: אפשר להרוויח טוב 
לקריירה  זמן  ולמצוא  בחקלאות 

ציבורית".

כהן וגלעד דותן במטע התמרים של מושב עין יהב. "אנחנו מנסים ליצור סביבת 
עבודה שתאתגר את הצעירים"

אלי אליהו, יצחק כהן ויצחק ינאי )צ'יצ'י( בכרם ענבי מאכל בעידן. "אנחנו נאבקים בשם המגדלים על זכות הקיום שלנו"
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בתקופות שבהן אני עושה פחות פעילות גופנית 
אני בן אדם לא-מאוד-נחמד לסביבה. נמאס לי 

שהגוף שלי שולט בי, הגיע הזמן שאני אשלוט בו

אם החיטה
מירי דג

ארצנו  את  שפקד  הקטסטרופלי  החורף 
עם  אותנו  מותיר  כמעט,  נעלם  היבשושית 
מול  עצבות  של  אמביוולנטיות  תחושות 
גיסא,  מחד  המועטות,  המשקעים  כמויות 
האביב  מול  אל  התרגשות  גיסא,  ומאידך 

־העומד בפתח ומכריז על כוונת בואו בהתא
רכות הימים ובעליית הטמפרטורה.

חשוב שנבין שאין  או מתרגשים,  עצובים 
יכולים  ואנו  הטבע  כוחות  על  שליטה  לנו 

־רק לקבל בהכנעה את הגורל שאלוהי החו
ולקוות שה ־רף הועיד לארצנו הקטנטונת, 

חורף הבא יהיה נדיב יותר. אבל לא החורף 
רגשות,  המעורר  האביב  אלא  כאן,  ענייננו 
מתחת  לישון  ששכבו  ופנטזיות,  מאוויים 
לפוך הנעים לאורך חודשי החורף וכעת הם 
המודעות  לעולם  שוב  ועולים  מתמתחים 
שלנו. אצל הנשים סביבי, היקיצה הזו משנת 
בנוירוזות  בעיקר  ביטוי  לידי  באה  החורף 
גוברות הקשורות במשקל העודף שהן צברו 
מהם,  להיפטר  ובתכניותיהן  הקור  בחודשי 

כמה שיותר מהר.
אני מזדהה אתן כמובן, אבל מבחינתי, אני 
כבר לא רוצה להסתפק רק בהורדת משקל, 
אלא למנף זאת לשיפור כל הקשור לכושרי 
גופני. חז"לנו כבר לימדו אותנו מזמן ש"נפש 

־בריאה בגוף בריא", והתכוונו שהנפש אומ
נם חשובה, נצחית ומשפיעה יותר על האדם, 
אבל הגוף אמור לשמש לה תמיכה ולאפשר 
יודעים  כולנו  המלא.  למימושה  להגיע  לה 
שכשאנחנו חולים, רעבים, מוכי כאב, לא רק 

הגוף שלנו אינו במיטבו, אלא גם הנפש.
־אני מסתכלת סביב ורואה שיש הרבה אנ

שים שיש להם "עקב אכילס" גופני. יש לי 
חברות שמנוטרלות מספר ימים בחודש, כי 
יש להן מיגרנות, יש אנשים עם בעיות בכלי 

־הנשימה וכו'. נקודת התורפה שלי היא מע
רכת השלד. אני סוחבת כבר שנים בעיות גב 
ודיסקים, ומדי כמה חודשים, ולאחרונה אף 

האבולו את  ומקללת  "נתפסת"  אני  ־יותר, 
ציה שלא מצאה פתרון נאות לעמוד השדרה 
שתי  על  להעמידנו  דרכה  לה  שאצה  לפני 
אם  קורה  היה  מה  לחשוב  אפשר  רגליים. 

היינו מחכים עוד איזה מיליון שנים...
את  לחזק  חייבת  אני  שלי,  במקרה  לכן, 
הגב ואת כל המערכות שתומכות בו ולפתור 
אותי ללא  הזה, שמאט  את ה"עקב אכילס" 
הרף וטורף את תכניותיי להיות ספורטיבית 
יותר. נמאס לי שהגוף שלי שולט בי, הגיע 
להיות  חייבת  אני  בו.  אשלוט  שאני  הזמן 

־עקשנית במקרה הזה ולא לוותר, כי מבחינ
אנר ועל  חיוניות  על  לוותר  אומר  זה  ־תי, 

הוא  ספורט  מזה,  חוץ  הכרחית.  חיים  גיית 
ובתקופות  אגרסיות,  להתמרת  נפלא  אפיק 
שאני עושה פחות פעילות אני בן אדם לא-

מאוד-נחמד לסביבה.
כדי לעשות את ההפיכה המיוחלת - לתפוס 

־את השלטון בגופי, אני צריכה תכנית עבו

היא  דה. ראשיתה של תכנית עבודה אצלי 
עריכת רשימה מסודרת. אני אוהבת רשימת 
משימות. לא בגלל המשימות שכתובות שם 
אלא  שלי(  החזק  הצד  לא  היא  )משימתיות 
וברור  בגלל הסיפוק של העברת קו אופקי 
על כל משימה שהושלמה ונעלמה מהאג'נדה 
רשימת  הנה  וכתבתי,  ישבתי  שלי.  היומית 

המשימות שלי.

משימות לטווח 
הקצר והארוך

את  לאלף  ולנסות  לכירופרקט  ללכת   .1
הגב שלי כדי שלא ייתפס בכל פעם שאני 

־מתעטשת. אני אומנם סוחבת בעיות גב או
בייקטיביות, אבל אני רואה אנשים מסביבי 
אופני  על  ולרכוב  מרתון  לרוץ  שמצליחים 
שטח עם גב דפוק, אז למה לא אני? )מחר יש 

לי תור. כמעט אפשר להעביר קו...(.
לתרגל פלדנקרייז. משימה שאני   .2
אני  נמתח.  והקו  סומן  ה"וי"  מבצעת.  כבר 
מתמידה והכוונה היא לשים מזרן על הרצפה 
בבית ולהתאמן יותר. אני מקווה שזה יתחיל 
את תהליך השיפור ואז אוכל להעלות הילוך 

ולתכנן לטווח הרחוק יותר.
3. בזמן שאני מכינה רשימות, חברה שלי, 
פדיקוריסטית,  קיבוצניקית,  שהיא  יהודית, 
התחילה  ידועה,  וג'אדאית  מרתוניסטית 
ללמוד ב"קורס למאמני ריצה". אינשאללה, 

ויע ירים ראש  ־אני מקווה שהגוף שלי לא 
שה לי דווקא, ואני אהיה ראשונת הנרשמות 
לקבוצת ריצה )ויודית'לה, בהצלחה בהכנות 

ל"איש הברזל". אין עלייך, אלופה(.
רכבתי  שנים  כמה  לפני  עד  אופניים.   .4

־הרבה, אבל שוב, הגב... אך מכיוון שאני עו
הבוגדני  האיבר  למען  יותר  מדת להשתדל 
הזה, כולי תקווה שאוכל בקרוב לפדל במרץ 

בשדות הכפר.
זה  ככה  בכפר.  בריכה  לנו  אין  5. שחייה. 
מכניסה  וחוששים  מעורב  ביישוב  כשגרים 
למצבים שעלולים לחדד את ההבדלים שבין 
יתפשרו  לא  החילוניים  השונים.  התושבים 

זו תהיה צפ ולדתיים  ־על שחייה מעורבת, 
הכסף  את  לנו  אין  גם  לבליעה.  קשה  רדע 
לי  יש  זה  בשביל  חשש,  אל  לכך.  הנדרש 
יש  יקנעם  במושבה  שגרה  ולניצה  חברות, 
יופי של בריכת שחייה ובשנה שעברה היא 
שאצליח  סיכוי  יש  אז  הרבה,  אותי  אירחה 

במשימה הזאת.
פעילות  אחלה  זאת  גם  בגינה.  לעבוד   .6
מעישוב  להזיע  הדשא,  את  לכסח  גופנית. 
השוטים, ואז לשבת עם כוס דיאט קולה וקרח 
ולהוקיר את המנוחה שלאחר העבודה הקשה.

חברים וחברות, כמו שאי אפשר לעוף אם 
לרזות  אפשר  אי  כך  כנפיים,  על  חושבים 
מהכורסה  קמים  לא  אם  בריאים  ולהיות 
ומתחילים לזוז. אז קדימה אחים שלי, קומו!
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היסטוריה מקומית

מה היה לפני שהוקמו כפר אחים, 
כפר ורבורג ואביגדור? מה קרה 

בעת ייסוד באר טוביה? כבר 
ב-1896 "חובבי ציון" תוקעים יתד 

באדמות שנקנו מתושבי הכפר 
הערבי קוסטינה ומקבעים את 

שמו, אך מי היו המתיישבים הללו 
ומי קדמו להם? מה היה גורלם?

 מאיר מינדל, המוזיאון הפתוח בנגבה
האם יודעים אתם שלא רחוק מבאר 
טוביה היה כפר ערבי ושמו קוסטינה 
בשורוק? ומי גר בו, בכפר? תושבים 
ערביים, שחיו בחושות אפלות, ללא 

חלונות, מכוסות בעפר.
העגלה  עברה   1887 בשנת  כאשר 
סבבו את  בכפר,  העברית הראשונה 
בתמיהה  מקומיים  עשרות  העגלה 
רבה. לא הסתפקו בסקרנות, כי אם 
נגעו באצבעותיהם בבגדי הנוסעים, 
העגלה.  ובאופני  שחבשו  במגבעות 
גם בעורם של הנוסעים חשקה נפשם 
ערומים  ילדים  עשרות  לגעת... 

דלמחצה,שהצרעת זרחה ופרחה במצ
רצו  הגרענת,  פשתה  ובעיניהם  חם 

דסביב העגלה רקדו ושרו עטויי זבו
בים: "אורחים, אורחים, אורחים"...

זאת הייתה קבלת הפנים הראשונה 
של השכנים. המתיישבים הראשונים 
בנו לעצמם צריפי עץ, וגרו בהם. חמש 
מבסרביה  רווקים  ועשרים  משפחות 
של  ים  בתוך  לחיות  בחרו  )רומניה( 
ערביים  כפרים  עשר  שישה  ערבים; 
סבבו אותם. אחד מהם – שמו היה ביר 
על  הראשון  הרמז  לנו  והרי  טאביה, 

שמו של המושב, שבו עסקינן.
מי היו המתיישבים הללו ומה היה 
עכשיו,  אספר  סיפורם  את  גורלם? 

טו שבאר  לפני  היה  מה  נדע  דוכך 
הראשו נשימותיו  את  נולדה.  דביה 

נות נשם היישוב כבר בשנת 1887. 
דהאדמות נרכשו על ידי הברון רוט

הראשונים  קוסטינה.  מערביי  שילד 
סבלו ממצוקת מים ומן הפגיעות של 
ואדמותיו  ניטש  היישוב  השכנים. 

נשמו, אך כבר ב-1896 "חובבי ציון" 
שמו  את  ומקבעים  יתד  בו  תוקעים 

לבאר טוביה.
השכ עם  והיחסים  פרח  דהיישוב 

נים היו סבירים, אך במהומות 1929 
דשוב ניטשה המושבה. נאמנים למצ

וות ה"צומוד", כבר ב-1930 נושבה 
היו  מי  אז  עובדים.  כמושב  מחדש 

הראשונים? הסכיתו ושמעו.
הברון  קיבל   )1887( תרמ"ז  בשנת 
יוצאי  של  נלהבת  חבורה  לפגישה 
בסרביה. היו אלו יוצאי בלץ ופילשט 
שחלמו על חיי כפר, שאפו לעבד את 
אדמתם כרצונם וכיד הבינה הטובה 
עליהם. הברון קנה עבורם כארבעת 
אלפים דונם, במחוז עזה. כל משפחה 
 – רובלים  אלף  במזומן  לו  שילמה 
100 לירות ארץ-ישראליות – ועלו 

דארצה. כך הגיעו עשרים וחמש מש
של  לאתגר  ומוכנות  מרוצות  פחות 

ההתיישבות.
הברון  של  והפקידות  הגורל,  רצה 
בואו  "בואו,  אחר:  מה  דבר  רצתה 
משותפת  בצורה  נא  תחיו  העולים, 
שכר  תמורת  עבדו  משותף,  בבית 
המשגיחים.  יהיו   – והפקידים  יומי 
האדמה  את  לעבד  איך  תלמדו  כך 

דותעברו תקופת הכשרה ראויה". הפ
קידות לא הסתפקו בדברים אלו ואף 
פטרנליזם(:  של  )בשמינית  הוסיפו 
שנים  כמה  בת  ההכשרה  אחרי  "רק 
מן  לחם  להוציא  המתיישבים  יידעו 
הארץ", אמרו לעצמם פקידי הברון.

החרמש  כאשר  תמיד  קורה  וכך 
פוגש באבן; יוצאים ניצוצות...

אלה היו עקשנים, ואלו – לא פחות. 
בסופו של דבר, 20 משפחות שבו אל 
הגולה הדוויה, לאחר שדרשו וקיבלו 
העצובה  הפרידה  בחזרה.  כספם  את 
מהן בנמל יפו נשארה צרובה בדברי 

ימי ההתיישבות.
חמש משפחות קיבלו על עצמן את 
אליהן  צירפו  הפקידות,  של  עולה 
20 רווקים ונסעו בעגלה אל אדד -כ
הע ב...קוסטינה.  הברון  של  דמותיו 

קשה,  הייתה  ובמעדר  במכוש  בודה 
בחורף  המים.  את  ניקזו  והתעלות 
– היא הייתה רטובה כטיט ובקיץ – 

קשה כאבן.
מי שחלה לא קיבל את שכרו, ומצב 
אט-אט  דחי.  אל  מדחי  הלך  הרוח 
התפזרו הרווקים והשאירו את חמש 

דהמשפחות. לא עבר זמן רב, כשנת
יים, וגם המשפחות עזבו את היישוב. 

האדמה הוחכרה לפלאחים באזור.
בסופו של דבר, הברון עשה עסקת 
הברון  ציון";  "חובבי  עם  חליפין 
קיבל תחת חסותו את המושבה יסוד 
בבד שהיו  דונם   1,500 ובה  המעלה 

ציון"  ו"חובבי  ציון",  "חובבי  עלות 
באזור  דומה  דונמים  כמספר  קיבלו 

קוסטינה.
בבסיס העסקה: להע דהרעיון שהיה 

ניק את האדמות הללו לאיכרי גדרה 
לחריש ולזריעה אולם מפאת המרחק, 
רק  נזנחה.  והאדמה  צלח,  לא  הרעיון 
1930 קנו "חובבי ציון" את האד  בשנת

זור מן הברון וייסדו את באר טוביה.
קורא נכבד, כאשר אתה נוסע עם 
משפחתך ועובר על פני באר טוביה, 
ספר את הסיפור לילדיך או לנכדיך. 
ספרו  של  הכרכים  ששני  בטוח  לא 

בתו "פרקים  סמילנסקי,  משה  דשל 
לדות היישוב", יימצאו בספרייתם.

מאין השם?

קוסטינה הוא קסטינה 
בשטחי הכפר הערבי קוסטינה, בצומת הדרכים מעזה 

ליפו ומעזה ללטרון ולירושלים, הוקמו היישובים קריית 
מלאכי, כפר אחים, כפר ורבורג ואביגדור

בתחילה נקראה המושבה קסטינה )או קוסטינה( על שם הכפר הערבי הסמוך, ועם חידוש יישוב המקום 
בשנת 1896 ביוזמת אגודת "חובבי ציון" הציע דוקטור הלל יפה את השם באר טּו ב-יה, לפי הצליל של 
1953 קבעה ועדת השד  שם באר המים שהייתה שם ונקראה בערבית ביר א-ַת עַ בֶ יֶ ה )באר היגיעה(. בשנת
ֵאר טֹוְבָיה )Toviyya(, כשמו של ֵסֶפר טֹוְבָיה מן הספרים  מות הממשלתית, כי יש להגות את שם המקום ְבּ

החיצוניים.
קסטינה-קוסטינה הייתה במשך שנים רבות המושבה היהודית הדרומית ביותר בארץ ישראל, ובימים ההם 
שרו אז את השיר "מקּוסטינה עד ראש" פינה", שכתב קדיש יהודה )לייב( סילמן ללחן עממי יידי )"פון 
כיסלאוויטש ביז ליובאוויטש"...(. השיר נפתח במילים: "ִמּקּוְסִטיָנה ַעד רֹאׁש ִּפָּנה / ּוָמה ִאְכַּפת ִלי?", הוקלט 
בביצוע חני ליבנה, עובד על ידי יוסי גרושקה )מתוך התקליטור "משירי קדיש יהודה סילמן - פז כולה, רז 

כולה"(, ונמצא כולו, כולל הקלטה, באתר "זמרשת" באינטרנט.
קסטינה היה כפר ערבי בשפלה באזור קריית מלאכי של היום, שהיה ממוקם על כביש מרכזי המוביל 
מעזה ליפו וגם מעזה ללטרון ולירושלים, ומוכר עד היום כ"צומת קסטינה" )צומת מלאכי(, המחבר בין 

הכבישים 40 ו-3 ובו נמצאת תחנת אוטובוסים מרכזית.
12,019 דונם ובשנת 1945 מנה 890 נפשות. ב-9 ביולי 1948, במהלך מלחמת העצד  שטחי אדמותיו היו

מאות, הכפר התרוקן מתושביו ובמקום שבו שכן נמצאים היום היישובים קריית מלאכי, כפר אחים, כפר 
ורבורג ואביגדור.

מי שחלה לא קיבל את שכרו, ומצב 
הרוח הלך מדחי אל דחי. אט-אט התפזרו 

הרווקים והשאירו את חמש המשפחות. לא 
עבר זמן רב, כשנתיים, וגם המשפחות עזבו 

את היישוב

סיפורו של קוסטינה

באר טוביה, לפני 1899. העבודה במכוש ובמעדר הייתה קשה, 
והתעלות ניקזו את המים

מפגש קסטינה בלילה. צומת מלאכי, המחבר בין הכבישים 40 
ו-3, חיבר בין עזה לירושלים
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מנוע דיזל 61.2 כ”ס, 4 צילינדר,  •
עם הזרקה ישירה. חזק וחסכוני!!!  

4X4 הנעה  •
הגה הידראולי.  •

תמסורת סינכרונית של 12 הילוכים   •
+ רוורסר הידראולי  

)קדימה אחורה ללא קלאץ’(  
PTO 540 + PTO economy  •
סלקטור מובנה  - להפעלת     •

אביזרים הידראולים.  
מבנה הנדסי המקנה גמישות ויכולת    •

תמרון גבוהים.  
אפשרות להתקנת מעמיס קדמי    •
מקורי, עם פרוק והרכבה מהירים.  

י. קמחי בע”מ מציגה
טרקטור ג’ון דיר רב תכליתי דגם 4520,

תוצרת ארה”ב בהספק מנוע של 61.2 כ”ס,

לשימושים חקלאיים ושרותי שדה.

מחיר
ללא

תקדים!!!

יבוא,
שרות וגיבוי 

י. קמחי 
בע”מ
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מקבוצת : מארגני התערוכה :

2 8 . 1 0 . 2 0 1 4
יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@maariv.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית
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חבלי לידה
עדי עסיס כותב על הסבל שיש בניסיונות להביא 
תינוק לעולם, ובעיקר על היעדר היכולת להביט 

החוצה, אל קשיי הזולת. מניפסט על הסבל 
הבורגני, השבע, והחלק הטוב ביותר בספרו, "ילד"

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

"לא מצליחים לחסוך
לך, הכסף הולך

על רופאים, מדקרים, 
מומחים, פסיכולוגיות, 

רפלקסולוגיות,
ספקולציות על תנודות

מניות, ומצב"

המשורר  של  השני  שיריו  ספר  הוא  "ילד" 
עדי עסיס. ספרו הקודם )"הנשק החם", 2009( 
היה מעניין ובחלקו מקורי ומהנה, אך ברבים 
בדיחות  ואל  שטחיות  אל  נטה  משיריו  מדי 
תפלות. "ילד" הוא ספר בשל יותר, שמצליח 
אולם  קודמו,  של  מהכשלים  להיחלץ  בחלקו 
בצד שירה מעניינת גם בו מורגשת שטחיות 

רבה. "ילד" הוא ספר קטן, ממדיו כמעט כשל 
ספר כיס, וזו בחירה יפה, נגישה.

של  כמיהה  שירי  בשרשרת  נפתח  הספר 
המשורר ובת זוגו לילד, החל בשיר הראשון, 
המאתגר והעצוב: "אין לך בשר / ילד, אתה 
/ של אמא שלך  הרגליים  בין  קולח   // דם 
התמיכה   / מזריקות  אחת  אף  לאסלה//   /
שהזרקתי / לא תמכה", כותב עסיס ומתאר 
את התהליך הארוך, המפרך והשגרתי לזוגות 
העוברים טיפול הפריה ועוד טיפול ולעתים, 

כל המאמץ נראה חסר סיכוי.
עסיס כותב אל הילד שאיננו: "לא מצליחים 

־לחסוך / לך, הכסף הולך // על רופאים, מד
קרים, מומחים, פסיכולוגיות, רפלקסולוגיות, 
/ ספקולציות על תנודות / מניות, ומצב". 
זה שיר "כבד", יפה ועצוב וחבל שעסיס בחר 
לסיים אותו בבדיחה תפלה על סנאי ששואל 

־אותו אם יש לו אגוזים. חבל גם שהמניפול
־ציה שבשיר, בין היעדר הכסף לנסיעה לחופ

שה בארה"ב, נותרת כאמירה שהמשורר אינו 
מנסה אפילו לעשות בה שימוש.

־בשיר אחר, אשתו נוסעת להביא לו מגזין פור
נוגרפי כדי שיוכל לתת דוגמית זרע ולהשאירה 
בקופסת פלסטיק. סיום השיר בשאלה "איזה מין 

ילד אתה?" היא אירוע פואטי יפה.
בשיר בעמוד 33 מופיעה הבחירה הקשה באם 
פונדקאית, האמירה החברתית היחידה בספר 
זה, והוא מסתיים בשורות: "תפגשו בה תראו 
/ עד כמה מוכת גורל // היא, חד / הורית, 
ממאיר,   / לעוני  פרט  כלל   / בדרך  בריאה 
שנוכל לשכך / במזומנים". העובדה שהסבל 
האישי, הזוגי, ממלא כל כך הרבה דפים, אך 
למעט שיר זה אין כל אמירה על חברה או על 
של  אמירותיו  את  מאוד  מחלישה  פוליטיקה 
עסיס. הסבל שחווה הזוג בניסיונותיו להביא 
להביט  היכולת  היעדר  ובעיקר  לעולם,  ילד 
החלק  את  הופך  הזולת,  קשיי  אל  החוצה, 
הראשון והטוב ביותר בספר זה למניפסט על 

הסבל הבורגני, השבע.
־בחלקו השני של הספר, "הירח קרוב", נאס
־פו שירים שהם בעיקר משחקי מילים ודימו

יים, שאינם מצליחים לייצר אמירה. משפטים 
זה,  חלק  ממלאים  רהבתניים  ומעט  סתומים 
ביניהם: "אור הכוכבים חמוץ", "אפשר לגלף 

־בה / מוזיקה של יקיצה", "בטפיחת אצבע נפ
תחים השמים".

המבו "סטטוסים",  בפרק  מסתיים  ־הספר 
בפייסבוק  עסיס  שהעלה  סטטוסים  על  סס 
זה  חלק  פואטיות-ספרותיות.  יומרות  מתוך 
ההיבט  הספר.  חלקי  משאר  פחות  הטוב  הוא 
השטחי, הבלתי-מתחייב, בכתיבתו של עסיס 

סיפו מקטעים  למאוס.  והופך  כאן  ־מתגבר 
ריים קצרים שאינם מתחברים לשלם אמתי, 
דבר  באמצעותם  לומר  ניסה  לא  שהכותב 
החברתיות,  הרשתות  מדיום  על  משמעותי 
כל  היום  כותבים  כולם  שבה  הקלות  על  או 
הזמן. ואם ניסה, החביא זאת היטב. המכובדות 
המעושה של הסטטוסים האלו, ועוד בספר זה, 

היא גרוטסקית.
משיג   76 בעמוד  שם  ללא  אחד  בקטע  רק 
בשורות:  שנפתח  יפה  בשיר  הצלחה,  עסיס 
"חוזר להתחלה / לנקודה שבה כל הצבעים 
 / העיפרון  בקצה  עופרת  לאפור  קורסים 
לשרטט בין השורות את האלף הראשונה".

"ילד", עדי עסיס, בהוצאת הליקון, 2013. 
84 עמודים.

"ילד", ספר קטן, ממדיו כמעט כשל ספר כיס. 
בחירה יפה, נגישה צילום: כריכת הספר

סטטיסטיקה 
מהשטח

א. 3 
ב. 2
ג. 1

ד. 2 
ה. 4
ו. 1

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

תשובות

א. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
סך כל שטח גידולי השדה בשנת 2000 היה 
מיליון, 848 אלף ו-900 דונם. מה היה גודלו 

של שטח זה בשנת 2012?
1. 913 אלף ו-700 דונם.

2. מיליון, 213 אלף ו-700 דונם.

3. מיליון, 316 אלף ו-700 דונם.

4. מיליון, 513 אלף ו-700 דונם.

ב. סך כל שטח גידול ירקות, תפוחי אדמה 
ו-300  אלף   551  2000 היה בשנת  ומקשה 
בשנת  זה  שטח  של  גודלו  היה  מה  דונם. 

?2012
1. 534 אלף ו-400 דונם.
2. 734 אלף ו-400 דונם.
3. 934 אלף ו-400 דונם.
4. מיליון ו-4,400 דונם.

ג. סך כל שטח פרדסי פרי הדר היה בשנת 
של  גודלו  היה  מה  דונם.  אלף   199  2000

שטח זה בשנת 2012?
1. 193 אלף דונם.
2. 198 אלף דונם.
3. 202 אלף דונם.
4. 204 אלף דונם.

ד. שטח המטעים )לא כולל פרי הדר( הסתכם 
דונם. מה  ו-500  בשנת 2000 ב-625 אלף 

היה גודלו של שטח זה בשנת 2012?
1. 620 אלף ו-700 דונם.
2. 720 אלף ו-700 דונם.
3. 820 אלף ו-700 דונם.
4. 920 אלף ו-700 דונם.

טריוויה למתקדמים
לגידול  השטחים  הסתכמו   2000 בשנת  ה. 
גזר ב-12 אלף ו-700 דונם. מה היה גודלו 

של שטח זה בשנת 2012?
1. 18 אלף ו-500 דונם.
2. 21 אלף ו-500 דונם.
3. 25 אלף ו-500 דונם.
4. 36 אלף ו-500 דונם.

ו. בשנת 2000 הסתכמו שטחי מטעי תפוחי 
העץ ב-60 אלף ו-600 דונם. מה היה גודלו 

של שטח זה בשנת 2012?
1. 23 אלף ו-700 דונם.
2. 33 אלף ו-700 דונם.
3. 43 אלף ו-700 דונם.
4. 53 אלף ו-700 דונם.
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וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

נדל"ן טיולים לחו"ללמכירה/להשכרהלמכירה

1. מכסחת שרשרת ועוד 

גיר חדש רוחב 1.80 מטר

דגניה  למרסס  בום   .2

מטר   12 מתקפל 

3. מכונה למריטת עלים 

כחדשה פילצור  תוצרת 

לפלטות  נייד  מבנה   .4

להרכבה  מפורק  בטון 

איסכורית  גג  כולל 

מטר  4.5X10 חדש 

: ם י ט ר פ ל

0 5 2 - 2 4 9 7 1 0 3

בנפאל  וטרק  טיול 

בשמורת  טרק 

ה נ ר ו פ א נ א ה

 ,15.4.14 יציאה: 

28.4.14 חזרה: 

מובטחת( )יציאה 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 
0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0
אחר" "עולם  או 
1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9
w w w . a w t . c o . i l

 79  ,42-40 1. ג'ון דור 
במצב מעולה + מזגן

 81  ,40-40 2. ג'ון דיר 
במצב מעולה + מזגן

 72  ,20-30 3. ג'ון דיר 
דגם אמריקאי מצויין
 4X4,  67-80 4. לנדני 

2010, יד ראשונה
   2010 5. בל פדנה, 

אטלקי 4X4 הגה 
מתהפך, חדש

82 הגה   ,240 6. פרגסון 
הודראלי

79 הגה   ,265 7. פרגסון 
הודראלי

4X4, 79  1000 8. פיאט 
9. מזבלת אורגנית 

9 קוב “יורן” 
9 רגלים   ,7 10. קלטרת 

קפצי “שנצקי”
16 צלחות  11. דיסק 

3 נקודות “שנצקי” 
3 נקודות  12. מגלז 

“שנצקי”
3 נקודות  13. תורן 
הודראלי לטרקטור

14. מלגזה   בייסטר  
2004 תלת שלבי, תורן 

נמוך
 200  160 15. מתחחת 

חדש “שנצקי”
16. מלגזה קייס שדה 
מהצבא במצב מעולה 

₪ 25,000
 28 17. דיסק נגרר 

צלחות
 2000 18. מלגזה מנטו 

במצב מעולה
85 פורטטו  19. סאם 

4X4 2003
 1998 20. מני מחפרון 

455 זחל ליברה 
 60 L.S .21 טרקטור 
4X4  2014 חדש כ”ס 
 90 L.S .22 טרקטור 
4X4  2014 חדש כ”ס 

 100 L.S .23 טרקטור 
 2014 כ”ס 4X4 קבינה 

חדש

קניה / החלפה / מכירה

0 5 0 - 7 2 9 4 5 1 9

1. טרקטור פיאט 70-66 

מודל 85 למטעים.

 TNS-85 2. טרקטור

2006 מודל 

3. מכונת מיון לפירות + 

מברשות + מסועים

4. דיסקוס 8 צלחות + 

24

5. סכין למטעים

 640 6. טרקטור פיאט 

78 מודל 

 540 7. טרקטור פיאט 

80 מודל 

8. עגלות לטרקטור 

ולטרקטורון

9. קומרסור אוויר מכל 

הגדלים

 500 10. מרסס מפוח 

 1500  + 1000 ליטר + 

ליטר

11. מרסס עשביה 500 + 

1000 ליטר + 1500

12. מוט משכיב 

למטעים

13. משאית דאבל 

קבינה להובלת פירות

14. מכסחת שרשרת

15. מרסקת גזם

16. עצי זית במחיר 

מיוחד

17. הובלות טרקטורים 

לכל חלקי הארץ

: ם י ט ר פ ל

0 5 4 - 4 9 1 7 0 6 4

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

שורש                                                                                                                             והוצאת  דילול 

הארץ בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

לרכישה

נחלות  למכירה 

במושבים:  חקלאיות 

שרונה,  קיש,  כפר 

יעקב,  שדה  אילניה, 

דבורה,  שדמות 

שאול. ומגן  ירדנה 

שפיגלר אברהם 

)חבר ההתיישבות העובדת (

 770 רימקס 

תבור כפר   / עפולה 

avrahams100@gmail.com

0 5 2 - 6 8 3 3 1 8 1

מבנים ניידים

בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

מעץ - פרגולות ודקים. 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

יזראל  עמק  רימקס 

למשקים  מומחים 

התחתון  בגליל  ונחלות 

מבחר  יזראל,  בעמק 

משקים רחב + דרושים 

חקלאיות,  נחלות 

הערכת שווי נכס חינם,

מאיר: 052-3067381

מטבחים

רו"ח

חשבון  רואי  משרד 

אשראים  מגייס 

ועסקים  לחברות 

הון,  וקרנות  מבנקים 

0 5 8 - 6 8 0 0 0 0 0

סטנדרטיים  מטבחים 

 2  + עליון  מטר   2

 + תחתון  מטר 

 + ש"ח   2490 שיש,  

אלומיניום,  חלונות 

וחדשים שניה  יד 

0 5 0 - 5 2 7 4 3 4 8
0 3 - 6 8 8 4 1 2 3

)חבר  גרוסמן  יעקב 

ערים  בניין  וועדת 

מומחה  לשעבר( 

ונכסים  נחלות  למכירת 

דרושים   + במושבים 

שווי  )הערכת  משקים 

תשלום( ללא   - נכס 

jacob401@gmail.com

0 5 4 - 2 1 0 9 4 1 0

 T-N 80 , 1. פיאט   
4X4, 2003 למטע

82-86, מודל  2. פיאט 
95 למטע

 ,85 3. סאם פורטטו 
97 4X4, קבינה 

 2.5 4. מלגזה לינדה, 
'93 טון, 

5. מרסס דגניה 
300 ליטר חשמלי, 

6. רתכת קרדל 
לטרקטור

7. עגלת הייבר, 4 טון + 
7 טון + פלטה

8. טרקטרון ג'ון דיר 
מכסחת חדשה 2013

 ,500 9. רינ'גר הייסן 
 4X4 ,2011,כחדש

 3 10. מזלג אחורי, 
1.5 טון נ'ק עד 

11. אינטרנשיונל 
75  ,454

12. קולטיבטור 9+7 
סכנים

13. מזלג אחורי לגזם

14. מכולה משרדית + 
מחסן , 2.40X12, אלומניום

15. פיאט רומני, 640 , 89'

16. טרקטור תעשייתי 
4X4

17. ג'ון דיר 20-10, 75'

'83  ,566 18. פיאט 

'83  ,880 19. פיאט 

79  ,240 20. פורגסון 

 ,75 21. סאם פורטטו 
4X4, מודל 2000

 ,TNF ,75 22. פיאט 
קבינה 2005

23. פורד 3000, מודל 75'

 ,10-40 24. ג'ון דיר 
'83 מודל 

25. מכסחת 
שרשראות

26. מקצרת תופים

מכירה   * קנייה 
החלפה   * תיווך   *
0 5 7 - 5 2 6 2 5 2 6

במושב  חקלאית  נחלה 

לפנות  נא  נחלים. 

 ,03-9328548 לגלילה: 

.0 5 4 - 4 9 3 2 8 9 8

ל                                                                                         א פ נ

מאורגן  טיול 

ביותר  הטוב 

טרק,  מדהימה,  חוויה 

מקדשים.  ספארי, 

ג'יפים,  אופניים, 

לעצמאים. טיול 

  .2014 באפריל  יום   16

קוצר גור 
 0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0
שושן דוד 

        0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4
www.elnepal .co . i l

המושבות החקלאיות היהודיות 
מתארגנת קבוצה של צאצאי 
בני המושבות למסע שורשים 

לאוקראינה ליישוב היהודי הגדול 
של המאה העשרים, המקום בו 
קמה לתחייה התרבות היהודית

יציאה ב-1 ליולי

לפרטים והרשמה:
03-9224410
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בלבד!  לכורמים 
מורכבים,  גפן  שתילי 
מיידית. נטיעה  גם 

יזרעם".  "חוות  מקור  
"יקבי גולדברג בע"מ" 
.0 5 2 - 2 3 3 9 7 4 4

שתילים למכירה

שתילי  למכירה 

מובחרים,  אננס 

ענק( )זן  קאיין  מזן 

והזמנות לפרטים 

טל משק 

0 5 2 - 3 9 6 4 1 0 7
0 5 2 - 3 9 6 4 1 6 0

073-2369146
 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דיןהכרויות

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 
נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

מהצפון ועד לדרום. 25 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

מיוחדת  מחלקה 

ם  י י ת ר ו ס מ ל

ת  ו י ת ר ו ס מ ו

הגילאים  בכל 

רווקות,  רווקים, 

גרושות,  גרושים, 

אלמנות  אלמנים, 

לפנות: לפרטים 

 0 5 0 - 8 2 2 0 8 7 6
ת י נ ג ד
 0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0
י ל ר ו א

מהנדס  רווק,   50

מאוד,  נאה  אזרחי, 

יצוגי,  איכותי, 

באישיותו  מקסים 

רווקה  להכיר  מעוניין 

אירופאית  אקדמאית 

לנישואין.   38 גיל  עד 

ניתן  למתאימות 

 6277 לת"ד  לכתוב 

חיפה הכרמל  מרכז 

הדס 5, מרכז טבעון − 04-9832121 
יקנעם מושבה − 050-2145000

• מכירת בתים,  נחלות,  משק חקלאי,  מגרשים  
• יעוץ מס שבח

• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
אם מכרתם משק, דירה או נכס

מקרקעין אחר ב-4 שנים אחרונות
וחוייבתם במס שבח יתכן ששילמתם יותר מדי

לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

מכונת מיון

בגדים

שקילה  מיון,  מכונת 

 10 )קומבינטורית 

ואריזה.  ראשים(, 

 SAMMO תוצרת 

 ,GROUP ITALY

כחדשה.  שמורה 

קשר:  ליצירת 

052-6507700 ניסים: 

052-6512020 רחל: 

גורי כלבים 
למסירה!!!

כלבלבים מקסימים מתל אביב,
בני חודשיים, מחפשים בית חם, 

איכותי ולבבי!!!
לפרטים:

צפריר יעקובסון-פלד
0 5 2 - 8 7 5 4 4 6 1

מותגים  בגדי  מכירת 

 Nike, Ralph Lauren,

 Hugo Boss, Mango,

 Adidas, Bershka,

 Replay, Pull&Bear

ביום  תתקיים  המכירה 

 09:00 בשעה  שבת 

ועד גמר המלאי  בבוקר 

ליד  כרמיה  בקיבוץ 

קיבוץ זיקים  חדר אוכל.

0 5 4 - 4 9 4 9 2 7 0

054-7730034

  
 5

אלונית
 

דרושים/ות עובדים/ות 
לאלונית במושב סגולה

אנו מציעים:
� עבודה בחברה צעירה ודינאמית. למתאימים, קידום 

במסלול עתודאים. 

� אם יש לך תודעת שירות גבוהה, נכונות לעבוד 
במשמרות, יכולת מכירה, השכלה תיכונית מלאה.

� המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

לפרטים נוספים: שרון �������-���

חפש אותנו
בפייסבוק

הזמן הירוק, קו 
למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני 
המרחב הכפרי

הכנסה בזמנך הפנוי 
בעל/ת יחסי אנוש ויחסי ציבור מעולים

לניהול מכירות בגדי ילדים ממיטב המותגים
בתערוכות ביישוב בו את/ה מתגורר/ת.

לפרטים: 054-6868606



יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל, במגוון דגמים לכל מטרה 6,4,2 ו-8 

נוסעים, כלי רכב מוגבהים,4X4, אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך 8 מצברים 6V ,225 A/H, אמריקאים סה"כ 48V, טווח נסיעה 70 קילומטר

 48V א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק  4  מתח
 CURTIS 400 אמריקאיA א בקר ראשי

א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן, איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית + מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה 205/50 עם חישוקי אלומיניום

א חגורת בטיחות לכל נוסע
א 2 מראות 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...

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL   לפרטים נוספים בקרו באתר
אולם תצוגה והדגמה: רח' החופר 34 אזור תעשייה חולון 58858

טלפון: 03-5599811    פקס: 03-5584086
נייד: אבי שאול - 050-6501448

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

החל
כולל מע"ממ- 25,000 ₪ 

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים 
ובאספקה מיידית!
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