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העץ הוא גבוה

8

 15מתחרים ,גוזמים מומחים ומטפסי עצים מדופלמים ,השתתפו
באליפות ישראל הראשונה בטיפוס על עצים .קיום התחרות הוא תנאי
לחברות באגודה הביןלאומית ליערנים ולמומחי עצים

<

מירי דג

אליפות ישראל לטיפוס
~
על עצים הראשונה ביש
~ Ŷ
ראל התקיימה בחול המועד
 
סוכות בבית הספר החקלאי "מק
 Ŷ
ווה ישראל" בחולון .יוזמי התחרות
dorin.segev@tmags.co.il
הייחודית הזאת הם דרור לזרוביץ'
   w
ורונן )"מוקה"( מיארה ,גוזמי עצים
w
ומדריכי בטיחות לעבודה בגובה.

Ŷ
מיארה ,דור שני במשפחה של גו
~

זמים ואוהבי עצים ,ינק את האהבה

Ŷ

לתחום מינקותו והוא בעל חברה
 ~~ wלגיזום ולהעתקת עצים .שותפו
~
לארגון התחרות ,דרור לזרוביץ,
 Ŷ

הוא "ארבוריסט" )מומחה עצים(
dorin.segev@tmags.co.il
שמאחוריו כ 30שנות ניסיון בכל
תחומי הטיפול בעצים .לזרוביץ'
~~ ~
מנהל חברה לכריתה ולגיזום עצים
ומשתתף בקביעות בהשתלמויות

  ~53
ובהדרכות בחו"ל ,ושופט בתחרויות
~

~~  האגודה הביןלאומית ליערנים ומו
~~~ מחי עציםISA (international ,
 
.(society of arboriculture
סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לאחר שנים רבות שבהן שפט בתח
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.
רויות בחו"ל ,לזרוביץ' החליט לקיים
תחרות דומה גם בישראל ,תוך עמי
דה באמות מידה ביןלאומיות.
לתחרות נבחרו  15מתחרים שע
ברו תהליכי מיון קפדניים ,כולם
בעלי תעודת "גוזם מומחה" מטעם
משרד החקלאות ותעודת "מטפס
עצים" מטעם משרד הכלכלה ,והם
התחרו בתחומים הבאים:
קוראים יקרים,
א" .פוטלוק" )טכניקת נעילת
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש
רגליים לטיפוס מהיר על החבל(,
בו מקום לתגובותיכם על הכתבות
שבה נבחנה יכולת המתחרים לטפס
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
באופן אנכי על עץ עד לגובה של
לסיפורים ולשירים שכתבתם,
 15מטר.
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם
ב .בתחנת חילוץ בגובה נבד
ונשמרו במצלמתכם .כתבו את שם
קה יכולת המתחרה לטפס על עץ
הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
ולהוריד ארצה בובת אדם שמשקלה
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
כ 70ק"ג בבטחה ובזמן קצוב – חמש
דקות בלבד.
editor_kav@tmags.co.il
ג .בתחנת זריקת חבל נבדקה יכו




אוסקר לזרחיה
הסרט "באבא ג'וּן" ,שיצר בן
המושב ,זכה בפרס "אופיר"
לסרט הטוב ביותר ב2015

10
בין צמרת לארץ .לטפס על עץ ולהוריד ארצה בובת אדם שמשקלה כ 70ק"ג ,בחמש דקות
צילום :אלמוג חלילי

לת המתחרים לזרוק את חבל הע
בודה שלהם ולמקם אותו בגבהים
שונים על עץ פיקוס.
ד .תחנת טיפוס חופשי על עץ
אקליפטוס.
ה .תחנת עבודה במעטפת העץ,
שכללה צבירת נקודות תוך מעבר
בין ארבע נקודות על העץ וסיומה
בנחיתה מדויקת על הקרקע.
בצד התחרות הייחודית התקיימה
תצוגה של כלים ועזרים המשמ
שים בתחום :משורים וציוד גינון,
טרקטורים ,מבקעות ,ציוד טיפוס
וביגוד מגן ועוד .הצופים ביקרו
בדוכני הסברה של משרד החקלאות
וקרן קיימת לישראל ,סיירו בגן
הבוטני וברחבי בית הספר החקלאי
והשתתפו בסדנאות ובפעילויות
חווייתיות לילדים כמו פארק חבלים
וסדנאות יצירה.
דרור לזרוביץ' סיכם את אירוע
הבכורה בענף" :מטרת התחרות
הייתה לקדם ולשפר את תחום הטי
פול בעצים במדינת ישראל .נושא
הטיפול בעצים בארץ וגיזומם נופל
בהרבה מובנים ברמתו לעומת הרמה
בעולם ומטרת התחרות הייתה לנ
סות ולהביאו לרמה ביןלאומית,
להכשיר נציגים מישראל שיש
תתפו בתחרות הבינ"ל של ארגון

 ,ISAובעיקר לעורר עניין ואהבה
כלפי העצים וכלפי הטיפול והטיפוח
שלהם".

"רופא עצים"
 ISAהוא ארגון המאגד את כל
העוסקים במקצוע העצים ,מקורו
בארצות הברית ולו סניפים בכל
העולם .מקור המילה "ארבוריסט"
הוא "עץ" בלטינית ומשמעותה
מומחה עצים ,שעוסק בכל היבטי
הטיפול והטיפוח של עצים ,כולל
שתילה והעתקה ,גיזום וכריתה,
אבחון וטיפול בבריאות עצים ואד
מה ,הערכת מידת הסיכון של עצים
ועוד .ברוב העולם המקצוע ידוע
בכינוי "ארבוריסט"" ,רופא עצים",
או "מנתח עצים" ,ואילו בארץ מק
בילים את שירותי הארבוריסט לאלו
הניתנים עלידי אגרונום וגוזם
עצים מומחה.
על מנת לקבל הסמכה מהארגון,
מומחי עצים צריכים לעבור בחינה
מקיפה בכל היבטי הטיפול בעצים
ולהתעדכן בנהלים ובגישות חדשות
בתחום באופן שוטף .כמו כן ,עליהם
לקיים את הקוד האתי של הארגון.
קיום תחרויות בארץ בסטנדרטים
של הארגון הבינ"ל הוא תנאי לה
שתייכות אליו.

מפעל יפה
כ 1,600חניכי בני המושבים
השתתפו במפעל ההנצחה
ה 38של סא"ל יוסי יפה
בחוף הכרמל

22

בשם האב
אם החיטה מפנה את
הבימה לטובת החקלאי
שלה ,שמספר על הדלק
שמניע אותו

שחת משובחת רק מזרעי איכות צומחת
זרעי שבולת סאיה 4

חדשות
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חדשות
דרור יוסף

שר החקלאות ושר האוצר
הכריעו :יבוטל מס המעסיקים
על עובדים זרים בחקלאות

השרים אריאל וכחלון הודיעו ליו"ר התאחדות חקלאי ישראל צור :ביטול
מס המעסיקים ייכנס לתוקף ב 1בינואר  .2016שלושה צוותים מונו
לניהול מו"מ עם הממשלה בתחומים פטם ,פערי תיווך ושוק סיטונאי

<

המשא ומתן בין התאחדות
חקלאי ישראל לבין משר
די האוצר והחקלאות הניב
פרי :שר האוצר משה כחלון ושר
החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
הודיעו למזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
מאיר צור על ביטול מס המעסי
קים לעובדים הזרים בחקלאות בכל
רחבי הארץ .בתגובה ,מאיר צור
מסר שהוא "שמח ומודה לשר האוצר
והחקלאות ,שהבינו את החשיבות
של הגזירה שהייתה מושתת על הח
קלאים ,באו לקראתנו וביטלו אותה.
אנו נמשיך לנהל משא ומתן עם
משרד האוצר והחקלאות עד שנשיב
לחקלאים את פרנסתם בכבוד והח
קלאות תמשיך להתנהל במדינה".
גם מזכ"ל התאחדות חקלאי יש
ראל אבשלום וילן מברך על הב
שורה" :צעד קטן לאוצר ,צעד גדול
לחקלאות .אנחנו מעריכים ומוקי
רים את הצעד שנעשה לאחר שש
שנות מאבק ומקווים שהמשא ומתן
המתנהל בימים אלה על עתידה
של החקלאות בישראל יישא פירות
לטובת הצרכן הישראלי ועתידה של
החקלאות בישראל".
לפי הודעת השרים ,ביטול מס
המעסיקים הוא פעולה ראשונה
בשורה של צעדים שבכוונתם ליישם
בתחומי המזון והחקלאות .כחלון
ואריאל הנחו את הצוות המקצועי
במשרדיהם לגבש עם התאחדות
חקלאי ישראל תכנית מקיפה בתוך
שלושה שבועות ,בהמשך לפניית
יושב ראש ועדת הכספים בכנסת,
ח"כ משה גפני .חברי הצוות הונ
חו לכלול בתכנית דרכים להקטנת
פערי התיווך ,שינוי וייעול התמיכה
הממשלתית בחקלאות תוך הפחתת
המחיר לצרכן ,פיתוח החקלאות
ושימור ההתיישבות בישראל.
בנוסף ,כפי שהתחייב ובעקבות
דיונים עם שרת המשפטים איילת
שקד ,החליט שר האוצר על הגדלת
הניכויים שיותרו למעסיקי עובדים
ל 530ש"ח ,זוהי תוספת של כ300
ש"ח לסכום הניכוי המותר כיום.
ערכו הכספי של השינוי הוא חיסכון
של כ 16אלפי שקלים בשנה לח
קלאי בממוצע וכ 100מיליון ש"ח
בשנה לכלל החקלאים במשק.
גם בתנועת כפרי האיחוד החק
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וילן לכחלון:
"אל תתבלבל"

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל מגיב
לטענת שר האוצר ,לפיה "לכל ירק יש
ועד"" :אומנם קיימים ארגונים רבים של
חקלאים ,אבל כולם מאורגנים ומיוצגים
תחת המטרייה של התאחדות חקלאי
ישראל"

<

מאיר צור" .נמשיך לנהל משא ומתן עם
משרד האוצר והחקלאות עד שנשיב
לחקלאים את פרנסתם בכבוד"

אבשלום וילן" .צעד קטן לאוצר ,צעד גדול
לחקלאות"

לאי מברכים על הודעת שרי האוצר
והחקלאות בדבר ביטול מס המע
סיקים על עובדים זרים בחקלאות.
לדברי מזכ"ל התנועה דודו קוכמן,
"מדובר בשילוב כוחות של שר
חקלאות שאוזנו קשובה ולבו חפץ
לסייע למצוקת החקלאים עם יו"ר
ועדת הכספים משה גפני .באיחוד
החקלאי רואים בכך צעד בונה אמון
וכלשון ההודעה ,בצעד ראשון ובטח
לא מספק לשמירה ופיתוח של
החקלאות .אכן ,הגיעה העת ששר
האוצר יבין כי לא מדובר רק במצו
קתם של החקלאים ,אלא באינטרס
כלכלי ,חברתי וביטחוני .אנו מצ
פים כי שרי האוצר והחקלאות יפ
עלו באמת להכנת תכנית ארוכת
טווח ,שמימושה יחל כבר בחודשים
הקרובים ,לשם הבטחת עתיד החק
לאות ויכולת ההתפרנסות של הח
קלאים".
מזכ"ל האיחוד החקלאי מזכיר ,כי
"קיימים עוד מספר גורמים המעיקים
קשות על החקלאים וגרמו למאות
מהם לעזוב את התחום ,כגון מחי
רי המים ,התשומות הגבוהות ,פערי
התיווך ועוד נושאים שיעלו במו"מ
מול הממשלה .במאמץ משותף ורצון
טוב של כולם אפשר לחלץ את הח
קלאות והחקלאים מהביצה שאליה
שקעו .אי הגעה להסכם לא תותיר
לחקלאים אלא להמשיך במאבק אג

רסיבי הכולל הפגנות ,השבתת תו
צרת ,חסימת כבישים ועוד".
ח"כ איתן ברושי ,חבר ועדת הכ
ספים ויו"ר השדולה החקלאית )המ
חנה הציוני( ,שפעל בכנסת לביטול
מס המעסיקים" :ביטולו של המס
הוא צעד ראשון מתוך שורה של
צעדים שעל הממשלה לבצע על
מנת לחזק את החקלאות .המאבק על
עתידה של החקלאות לא תם ,אנו
לקראת תקציב המדינה וחוק ההס
דרים וקיימים מכשולים רבים שמו
נעים מהחקלאות להתפתח .נמשיך
להיאבק למען פיתוחה וביסוסה של
החקלאות והתיישבות".

המטרה :הסכם ארוך
טווח
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל צור
פרסם לאחרונה את הרכב שלושת
הצוותים שחבריהם ,פעילים בענפים
המקצועיים ואנשי מקצוע חיצוניים,
ינהלו משא ומתן עם משרדי האוצר
והחקלאות .במטרה ליצור הסכם
ארוך טווח בתחומי החקלאות ,הצ
וותים ידונו בנושאים הבאים :עוב
דים זרים ,עתיד ענף הפטם ,פערי
תיווך ושוק סיטונאי חדש.
במכתב ששלח צור לחקלאים
והעתקים ממנו שוגרו לראשי ארגו
ני החקלאים ותנועות ההתיישבות,
לחברי הלובי החקלאי בכנסת ול

בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לדברי שר האוצר משה
כחלון בישיבת ועדת הכספים ב 21בספטמבר ,שטען שאר
גוני החקלאים אינם מאוחדים ,ומבהירים :לחקלאים יש אר
גונים רבים ,אך קיים ארגון אחד ויחיד מייצג את כולם  -התאחדות
חקלאי ישראל ,הגוף שעמו ממשלת ישראל חתמה על הסכמים ב15
השנים האחרונות.
אלה הדברים שהשר כחלון אמר בוועדת הכספים" :אנחנו ערים
לבעיות של החקלאים והחקלאות .עשיתי אתם  20פגישות בנושא.
הבעיה שלכל ירק יש ועד :ועד לפלפל הירוק ,ועד לפלפל הצהוב,
ועד לפלפל האדום .המצב שם מבולבל .ועד אחד מדבר על המים.
ועד אחר על מס המעסיקים .יש יותר מדי עסקנים והלב שלי נקרע,
כי לא יכול לתת מענה לענף שלא כולם הולכים יחד".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום וילן" :אני קורא לשר
האוצר לא להתבלבל ולא לעסוק ברכילות זולה .אמנם קיימים ארגו
נים רבים של חקלאים ,אבל כולם מאורגנים ומיוצגים תחת המטרייה
של התאחדות חקלאי ישראל ,שהיא הגוף היציג והמוסמך בכל ההס
כמים שאתם הממשלה חתמה ב 15השנה האחרונות ,והחקלאים עמדו
בכל הסכם שחתמו עם הממשלה עד לפסיק האחרון .גם להסתדרות
הכללית יש המון ארגונים והסתדרויות ,אך זה לא אומר שאין הסת
דרות אחת שמולה צריך לעבוד או שיש חוסר היררכיה בין הארגונים.
"צר לי על הזלזול שנקט השר בוועדת הכספים .דבר זה היה מיותר,
שלא תורם דבר לפתרון הסוגיה הקשה של מצבה של החקלאות היש
ראלית .התאחדות חקלאי ישראל תמשיך לחתור להסכם כולל עם
המדינה על עתידה של החקלאות כדי שלצרכן הישראלי יהיה שפע
של מזון איכותי וטוב במחירים סבירים".
וילן מזהיר את השר מהיגררות אחר גורמים שמטרתם לזרוע פי
רוד בקרב החקלאים" :לצערי ,תוך שאנו התאחדות חקלאי ישראל
מתנהלים אל מול הממשלה ,מתקיימים שיחות מסדרון בין משרדי
הממשלה השונים לבין חקלאים וגורמים בחקלאות .אין ספק שחלק
מפגישות אלה מגיעות ממקום טוב ,אשר רוצים לתרום ולעזור ,אך
ניסיון העבר מראה שיש גם כאלה הרוצים לייצר אנדרלמוסיה והפרד
ומשול ואל לך להיגרר לכך".
ראשי מועצות אזוריות הסביר ,כי
לאחר שכל צוות יגבש את הטיוטה
הראשונה יתקיים דיון פתוח של
כלל החקלאים באותו נושא על מנת
שכל אחד יוכל להעיר ולהציג את
עמדתו .צור הוסיף" :לאחר שהצ
וותים יקבלו את ההצעות וההערות,
הם יעבדו אותן למסמך מסודר שבו
יציגו את דרישותינו הברורות מה
ממשלה .נציין שאנחנו עדיין בשלב
הראשון של המשא ומתן ויש עוד
הרבה עבודה לפנינו".
בצוותי העבודה חברים :עוב
דים זרים  -יענקלה מוסקוביץ,
יו"ר ,רמת נגב; חמי ברקן ,ערבה;
חיים חדד ,ארגון מגדלי הפרחים;
אלי אהרון ,ארגון מגדלי הירקות;

אנה מלר ,ארגון מגדלי התבלינים;
שייקה שקד ,נתיב העשרה; יפתח
בן דוד ,פארן .פטם  -מוטי אלקבץ,
יו"ר ,ארגון מגדלי העופות; י א י ר
רייינמן ,ארגונים קיבוציים; איציק
חסון ,יו"ר שולחן פטם; שוקי בשן,
מילועוף; והמגדלים שי דובני ,ציון
בוסני ,אבנר קידר וגדעון גואטה.
בצוות מו"מ פערי תיווך ושוק סי
טונאי חדש :מאיר יפרח ,יו"ר ,יו"ר
ארגון מגדלי הירקות; איציק כהן,
יו"ר ארגון מגדלי הפירות; קובי
כץ ,מטולה; דודו עברי ,לכיש; יעקב
נוימן ,גני יוחנן; איתם בירגר ,מרכז
חקלאי העמק; דרור תנורי ,יישובי
חבל מעון .בשבוע הבא ימונו צוותים
נוספים.

חיסול דגמי  ,2015מחירים חסרי תקדים!!!
לול החופש
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מחלקה חדשה
תנו לשמש לעלות ולהאיר גם בלילה
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מבחר דגמים נרחב
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חדשות
דרור יוסף

"יום הזעם" נדחה; התאחדות חקלאי ישראל" :אנחנו לא חלק מההפגנה"
הפגנה של התאחדות האיכרים שתוכננה להתקיים ב 12-באוקטובר מעוררת התנגדות" :כל ייעודה הוא לקלקל את
המו"מ" .התאחדות האיכרים החליטה לדחות את ההפגנה בהמלצת ניצב משה אדרי ,מפקד מחוז ירושלים במשטרה
דרור יוסף

דווקא בזמן שבו נראית התחלה של
הסכמה בין נציגי החקלאים וההתיי
שבות ובין משרדי האוצר והחקלאות
מתגברת אי ההסכמה בין התאחדות
חקלאי ישראל והתאחדות האיכרים,
בעיקר על רקע התכנית להפגין מול
משכן הכנסת תחת השם "יום הזעם של
החקלאים".
בימים אלה ,בהתאחדות חקלאי
ישראל מבטאים תחושה של רוח חיו
בית ביותר ,שנושבת לכיוון החקלאים
ממשרדי האוצר והחקלאות ,וסבורים
שבאוצר יש מי שמבין שחייבים לפעול
מיד להצלת החקלאות .בניגוד להם,
בהתאחדות האיכרים הודיעו ,כי ביום
שני השבוע )יום לאחר סגירת הגיליון(
יקיימו "יום זעם" בקרב החקלאים ברח
בי הארץ ,שיכלול גם הפגנה המונית
מול משכן הכנסת בירושלים.
בהפגנה התכוונה התאחדות החק
לאים ,שחלק מחבריה יתבקשו בע
תיד להגיע לבירה על גבי טרקטורים,
לקרוא לביטול יבוא של עגבניות;
לשבירת המונופול ,הריכוזיות ופערי
התיווך בשוק המזון; להורדת מחי
רי המים לחקלאים ולהרחבת הסבסוד
והתמיכה הממשלתית בחקלאות .דרי

שה נוספת ,ביטול המסים על העסקת
עובדים זרים ,כבר נענתה בחיוב ע"י
משרד האוצר.
במכתב ששלח מזכ"ל תנועת המו
שבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,לחקלאים ,לראשי הארגונים
החקלאיים והמועצות אזוריות ולחברי
הלובי החקלאי בכנסת הוא הביע הת
נגדות עזה ליוזמת התאחדות האיכרים,
בראשה עומד נשיאה דובי אמיתי" :אנחנו
לא חלק מההפגנה ואף מתנגדים להפג
נה בכל תוקף .להפגין נגד הממשלה
ושר האוצר דווקא בזמן שסוף-סוף מגיע
שר אוצר אשר מבין את צרכינו ומנחה
את משרדו לנהל איתנו מו"מ רציני על
מנת לפתור את כלל הבעיות ,זאת הפ
גנה שכל ייעודה הוא לקלקל את המו"מ
ולייצר פולחן אישיות לנשיא .חבל שיש
בתוכנו אנשים המעדיפים את הפרסום
ותשומת הלב האישית שלהם ולא רואים
את טובת החקלאים והחקלאות".
בנוסף להתייחסות לעניין האישי,
צור מציע לאמיתי להקל על החקלאים
בדרך מעשית" :אני מציע לנשיא ,שב
מקום הפופוליזם הזול ופיצול החקלאים
שהוא מנסה לעשות בכל הכוח ,בחוצפה
ובחוסר אחריות ,שיראה אכפתיות ויב
טל לאלתר את ההסכם הקיבוצי בעניין
העובדים הזרים שיזם וחתם אל מול

ההסתדרות.
"מדובר בהסכם שאנחנו החקלאים
משלמים כ 500-ש"ח בעבור כל עובד
בכל חודש .ביטולו של הסכם זה נמצא
בידיו של הנשיא בלבד ואת זה ניתן
לבטל ללא הפגנות ,ללא טרקטורים,
ללא קייטרינג וללא בזבוז של מיל
יונים להפגנה .אלא צריך רק רצון
טוב ודאגה לחקלאים .רק שהנשיא
מעולם לא באמת דאג לחקלאים אלא
רק השתמש בהם על מנת להאדיר את
שמו".
בסיום מכתבו ,צור מעדכן במצב
המשא ומתן ומה תעשה ההתאחדות אם
לא יצלח" :לסיכום ,בשלב זה אנו מת
נהלים במו"מ ענייני וחיובי עם משרד
החקלאות ומשרד האוצר כאשר שר
האוצר מפקח ורתום באופן אישי לטו
בת המו"מ .במידה והמו"מ לא יתקדם,
אנו נחדש באופן מאורגן ואחראי את
המחאות ,ההפגנות ,ואם יהיה צורך נפ
עיל את תכנית השבתת התוצרת החק
לאית או כל דבר אחר עד אשר נחזיר
את החקלאות והחקלאים למסלול של
פרנסה בכבוד וחדוות היצירה".
פנינו להתאחדות האיכרים בבקשה
לקבל תגובה לטענות שהועלו במכתב.
דוברת מטעם ההתאחדות השיבה לש
אלותינו עם סגירת הגיליון:

האם ההפגנה תתקיים במועדה וב
אופן שתוכננה?
"מחר )שני( הייתה אמורה להתקיים
מחאת הענק של חקלאי ישראל בנסי
עה על טרקטורים על גבי דרכי הגישה
לירושלים ולכנסת עקב 'הרס החק
לאות ע"י ממשלת ישראל' ,אך לאחר
המלצתו של מפקד מחוז ירושלים משה
)צ'יקו( אדרי ,החליט מטה המאבק ,פה
אחד ,לדחות את ההפגנה ולעמוד לצד
כוחות הביטחון בכל מה שיידרש".
מה הייתה מטרת ההפגנה לאחר
שהושג סיכום על בניית תכנית
משותפת לאוצר ולחקלאות ולאחר
ביטול מס המעסיקים?
"ביטול מס מעסיקים הוא בגדר 'זרי
קת סוכרייה' וזריית חול בעיני הציבור
והחקלאים בישראל .זהו צעד קטן לאו
צר וצעד קטנטן לחקלאים .התאחדות
החקלאים והאיכרים דרשו וידרשו ,בין
השאר ,הקמת ועדה ממשלתית להצלת
ענף החקלאות והגשת המלצותיה תוך
שלושה חודשים ,השוואת התמיכה בחק
לאי ישראל לתמיכה בחקלאים במדינות
 , OECDהצעת חוק ממשלתית לצמ
צום פערי התיווך ,פירוק הריכוזיות
והמונופולים המוסווים ,הורדת מחיר
המים לעלות ההפקה בלבד ,בניית שוק

סיטונאי חדש ואת הארכת חוק הגליל
ב 10-שנים נוספות עד שנת .2027
"להזכירכם ,חזרה מביטול נקודות
הזיכוי לעו"ז הנה בידי שר האוצר ,בלא
צורך בחקיקה וללא כל בעיה  -ועדיין,
שר האוצר בחר שלא לחזור בו מהח
לטה זו ,עובדה המקרינה על נחישותו
ואמינותו לגבי הצהרתו על ביטול מס
המעסיקים.
מה תגובת נשיא ההתאחדות לטענות
של צור בנושא ההסכם הקיבוצי?
"למרבה הצער ,החבר צור אינו מחזיק
בידע או בהבנה הקשורים בדיני העבו
דה הקיבוציים ,ולכן די שאומר כי צו
ההרחבה בוטל זה מכבר בשל החתימה
על ההסכם הקיבוצי ובכל מקרה ,אין
ההסכם הקיבוצי חל על מי שאינו חבר
בהתאחדות האיכרים בישראל .אנח
נו ,בניגוד לאחרים ,לא יורים בנגמ"ש
ונאבקים לטובת החקלאים בישראל
באשר הם חקלאים".
מה תגובתו לטענה שההפגנה נועדה
"להאדיר את שמו"?
"אם 'בשמו' אתה מתכוון כמובן להא
דיר את שמם של החקלאים בישראל ולא
להתכופף מול הרס החקלאות בדמות של
מו"מ חסר כל משמעות ,הרי שכן".

"אנו מזהירים מאסון 'עברונה "'2

המתנגדים לקידוחי הנפט בגולן מודאגים מגילוי מאגר של המשאב היקר ומבקשים למנוע אסון סביבתי "לפני שיהיה מאוחר מדי".
חברת אפק הודיעה ,כי "תמשיך לפעול בשקיפות באחריות ובתקווה מלאה שנצליח במאמצינו למצוא מאגר נפט ישראלי מסחרי"
מיקי נירון

"מאגר עצום של נפט נמצא בגולן" ,כך
פורסם בחדשות ערוץ  2בשבוע שעבר ,עוד
לפני שחברת "אפק" שביקשה אישור לקידו
חי הניסיון הודיעה רשמית על הגילוי .יותר
משנה שמתנהל מאבק עיקש נגד הקידוחים
בהובלת "מטה המאבק בקידוחי הנפט בגו
לן" ותנועת "מגמה ירוקה" ,שאף זיכה אותם
בחודש יוני האחרון באות "הגלובוס הירוק"
לאקטיביזם ירוק.
תגובת המתנגדים לגילוי לא איחרה לבוא.
חן גולן ,דוברת תא תל חי של "מגמה ירו
קה" ,מסבירה שחששם מהמשך הקידוחים רק
מתגבר כעת ונקשר באסון הנפט בשמורת
הטבע עברונה בדצמבר " :2014אנו מזהירים
מאסון 'עברונה  '2באגן ההיקוות של הכנרת
 חייבים לעצור את זה לפני שיהיה מאוחרמדי .אנחנו מביעים דאגה עמוקה הנובעת
מחשש מבוסס משיטת ההפקה הפוטנציאלית,
שתגרום לפגיעה בלתי הפיכה בבריאותנו
ובבריאות ילדינו .אנו חוששים לפגיעה בכ
נרת  -שהיא אגם המים הלאומי ,ותהפוך את
הגולן ,אחד מחבלי הארץ הטבעיים האחרו
נים בישראל ,ואת הכנרת לשדה פטרוכימי
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מאהל המחאה של מטה המאבק בחוה"מ סוכות.
"היום ניסיון ,מחר אסון"

מזוהם".
חברי מטה המאבק רשמו שני הישגים מש
מעותיים מבחינתם בתקופה האחרונה :הישג
אחד הוא הבנה עם ראש המועצה האזורית
גולן ,אלי מלכה ,שנאבק יחד עמם בקידוחים
בלתי-קונבנציונליים בגולן והכיר בפעילות
המטה .הישג נוסף הוא תגובה משפטית של
הארגונים הסביבתיים הנאבקים בקידוחים
בגולן ,בהובלת עמותת אדם טבע ודין ,שהוג
שה בשבוע שעבר לבקשה של חברת "אפק"
להארכת רישיון.
"מבחינה חוקית" ,טוענת גולן" ,אין לחב
רה כל מחויבות לטפל בהשלכות מעשיה על
הציבור ,המים והסביבה .מציאת נפט מסנוו
רת אותנו כאזרחיה של מדינה קטנה ומאוי

מת ,אך כפי שנאמר לא פעם אפילו על-ידי
גיאולוג החברה ,הצפי ,במידה ויצליחו למ
צות את כל פוטנציאל ההפקה ,הוא להפקת
אחוזים בודדים מתצרוכת הנפט של מדינת
ישראל .לעומת זאת ,פוטנציאל הנזק הסבי
בתי הוא עצום ובלתי הפיך".
בחול המועד סוכות הקימו הפעילים מאהל
הסברה נגד קידוחי הנפט בנחל אל על ,שאו
תו הפעילו תושבי גולן המודאגים ואליו
הגיעו תושבים מהגולן ומשאר אזורי הארץ,
שהביעו חשש רב בנוגע לעתיד הגולן והכ
נרת .ארגונים ירוקים נוספים ,ביניהם "החב
רה להגנת הטבע" ,מביעים חשש דומה בגין
אפשרות קידוחי הנפט ברמה.
חברי מטה המאבק המשותף לכל הארגונים
מתרכזים כרגע במספר מטרות ,כפי שמסבי
רה גולן" :לגרום לציבור בגולן ובארץ לה
בין שתעשיית נפט בגולן היא סכנה ממשית
למקורות המים של מדינת ישראל בצפון
והכנרת בראשם .זו סכנה לבריאות תושבי
הגולן ועמק הירדן ,סיכון לא מחושב לפגיעה
סביבתית קשה בנופי הגולן והסביבה.
"במקביל ,אנחנו מנסים לרתום את ראש
המועצה האזורית להיאבק שכם בשכם אתנו
בפרויקט המוטעה הזה ולשכנע את השר לה

גנת הסביבה ,אבי גבאי ,שיצהיר גם פומבית
שהוא מאשר את מכתב ההתנגדות של הדרג
המקצועי והשר הקודם לקידוחי נפט בגולן
המסכנים את הסביבה.
"בנוסף ,אנחנו מקווים למנוע מהוועדה
המחוזית לאשר את חידוש בקשת חברת אפק
למתן היתר להמשך רישיון קידוחי הניס
יון מעבר לשנה שהוקצבה להם ,וכך תימנע
גם קבלת האישור למבחני באר והפקת נפט
נרחבים בשימוש בטכנולוגיות וחומרים בל
תי-קונבנציונליים שלא אושרו להם גם ברי
שיון המקורי לקידוחי ניסיון".
מחברת אפק נמסר בתגובה לדברים" :אנו
גאים להוביל את הפרויקט הלאומי לחיפוש
אחר נפט ישראלי נוזלי כחול-לבן ועושים
זאת תוך עמידה מלאה בכל דרישות ועדות
התכנון ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד הא
נרגיה והרשות המקומית ותחת פיקוחם ,כפי
שמודים הארגונים הירוקים עצמם בהודעתם
אליכם.
"אפק תמשיך לפעול בשקיפות באחריות
ובתקווה מלאה שנצליח במאמצינו למצוא
מאגר נפט ישראלי מסחרי ,שיביא עמו ברכה
כלכלית אדירה לישראל ולכל תושבי רמת
הגולן".

פשרות
א מימון
100%
עד 60
לומים
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,
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ב ין ח
מעי
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יו"ר אגו"ש" :החלטות רמ"י החדשות בהחלט מייצרות
מצב חדש בכל הקשור לחלקות המגורים"
עו"ד עמית יפרח סקר את סוגיית ההעברה הביןדורית והבן הממשיך בפני באי כנס הסברה שערכה תנועת המושבים
בנושא במושב נתיב העשרה

<

רבים מחברי המושב נתיב
העשרה ,בנים ממשיכים מתוך
המושב ומהאזור כולו בכנס
השתתפו בכנס הסברה בנושא העברה
ביןדורית שערכה תנועת המושבים
במושב שבעוטף עזה בשבוע שעבר.
בכנס הועלו סוגיות הקשורות בזכויות
בעלי הנחלה בהתאם להחלטות רשות
מקרקעי ישראל בחלקות המגורים

במושב ,פיצול נחלה ,הבן הממשיך,
צוואה במשק החקלאי ועוד.
עורך דין עמית יפרח ,יושב ראש
אגף הקרקעות ואגודות שיתופיות
בתנועת המושבים ,סקר בפני באי
הכנס את סוגיית ההעברה הביןדורית
והבן הממשיך ופירט את האפשרויות
העומדות בפני בעל הנחלה להעברת
המשק לדור הבא ,הרחיב בעניין זכותו

בסוכות על המים
כאלף בני נוער ,בהם כ 900חניכי תנועת הנוער האיחוד החקלאי,
השתתפו ברפסודיה המסורתית של התנועה בכנרת בימים  29בספטמבר
עד  1באוקטובר ,א עד ג חול המועד סוכות.
בשיא הפעילות הושקו כ 40רפסודות עשויות סנדות וחביות ,שעל
בנייתן עמלו החניכים יום וחצי ,למשט חציית הכנרת מחוף חוקוק לחוף
גולן .בכל רפסודה שטו  26בני נוער וסביבם שייטו סירות ליווי.
רון זלדמן ,מזכ"ל תנועת הנוער האיחוד החקלאי" :מדובר בפעילות
מסורתית בת שנים רבות במסגרתה חניכי השכבה הבוגרת טיב חונ
כים את שנת הפעילות ,מגבשים את הסניפים ומתרגלים עבודת צוות.
מדובר בחוויה ייחודית ,שמשלבת הן אתגר והעצמה אישית וגם בעלת
ערך חברתיקבוצתי".

ʺʥʬʩʲʴʤʺʰʹʺʠʭʩʫʰʥʧʩʠʬʷʧʤʣʥʧʩʠʤʸʲʥʰʬʹʺʩʺʸʥʱʮʤʤʩʣʥʱʴʸʤ

בשיתוף
עם

של הבן הממשיך והסביר" :החלטות
רמ"י החדשות בהחלט מייצרות מצב
חדש בכל הקשור לחלקות המגורים
במושב וחשוב כי בעלי הנחלות יקבלו
החלטות בסוגיה על בסיס מידע מלא
ועדכני.
"חשוב ,בסופו של דבר ,לזכור כי
הסוגיה הנה מורכבת בהיבט המשפ
חתי שלה ואנו מנסים ,באמצעות הכ

נסים ,גם למנוע הגעה לקונפליקטים
משפחתיים לארצויים".
כמו כן ,עו"ד יפרח פירט את הק
שיים והמורכבות שבכל אחת מה
דרכים ,והמליץ לבאי הכנס שטרם
קיבלו החלטה בדבר ירושת המשק
לפנות לאנשי המקצוע הבקיאים בת
חום ולהיוועץ בהם באשר על מנת
לקבל את ההחלטה הטובה ביותר וכדי

"באבא ג'ון" ייצג את ישראל בהוליווד

הסרט ,שבמרכזו מאבק ביןדורי במושב ,זכה בפרס אופיר ויתחרה על
מועמדות בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר באוסקר .יוצר "באבא
ג'ון" הוא יובל דלשד מזרחיה

<

חני סולומון

הסרט "באבא ג'וּן" זכה בפרס
הסרט הטוב ביותר בטקס
אופיר  ,2015ה"אוסקר"
הישראלי .בתחרות התמודדו  27סר
טים עלילתיים ,מתוכם עלו חמישה
לקו הסיום .הטקס שהתקיים ב21
בספטמבר בפעם ה ,26בנוכחות שרת
התרבות מירי רגב במשכן לאמנויות
הבמה באשדוד ,נערך בחסות האקד
מיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.
הסרט הזוכה ,שבוים עלידי יובל
דלשד יליד מושב זרחיה ,יתחרה על
מועמדות בקטגוריית הסרט הזר הטוב
ביותר בטקס האוסקר האמריקני שי
תקיים ב 28בפברואר .2016
"באבא ג'ון" הוא דרמה משפחתית
דוברת פרסית ובמרכזה יחסיהם של
אב ובן .הסרט מציג את האב הקשוח
המצפה מבנו ,בגילומו של הנער
אשר אברהמי מזרחיה ,להקדיש את
זמנו לעבודה בלול תרנגולי ההודו
המשפחתי .ככל שאביו מתעקש כך
מתגלה מרדנותו של הבן וגוברת
התנגדותו לעבודות המשק.
הגעתו של הדוד דריוש מארצות

נביד נגהבן ואשר אברהמי ב"באבא ג'ון" .ממושב זרחיה להוליווד?

הברית גורמת לשרשרת אירועים
שתוביל לפיצוץ הבלתינמנע בין
האב לבנו ובכך ישתנה עתיד המ
שפחה כולה .לצד אברהמי מככב
האמריקני נביד נגהבן ,שגילם את
דמותו של "אבו נאזיר" ב"הומלנד",
העיבוד האמריקני לסדרה הישרא
לית "חטופים" .בסרט משתתפים:
דויד דיאן ,ויס אליוט סאפאבי ור

הבית של החקלאות הישראלית
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פאל פאראג' אליאסי.
הסרט יצא לאקרנים החודש,
אוקטובר  ,2015וליוצר הסרט יובל
דלשד לא היה פשוט להגיע לשלב
הסופי בעבודה עליו" :כיליד המו
שב חוויתי על בשרי את נושא דור
ההמשך במשק הוריי במושב זרחיה.
במשך שמונה שנים התמודדתי עם
תהליך הכתיבה ,וזה לא היה קל".

            


~ 

15.10.2015

צילום :יוראי ליברמן

תערוכת



~~~
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שיוכלו לבצעה בדרך המשפטית הנ
כונה.
יפרח הודה לוועד המושב על קיום
הכנס וקרא לחברי המושבים לגלות
מעורבות רבה יותר בפעילות התנו
עה והדגיש" :עקרון הפעולה שמקדם
את סדר יומו של המרחב הכפרי הוא
ההיזון החוזר שקיים בין התנועה לבין
מושביה וחברי האגודות שבהם".
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המפעל ה 38לזכרו של יוסי יפה

חניכי בני המושבים שיפצו את עין איילה ,דיללו אורנים ביערות הכרמל ופרצו שבילי אופניים באירוע ההנצחה השנתי
למזכ"ל תנועת הנוער וסגן אלוף בצה"ל ,ששילב בחייו חינוך ושירות צבאי תובעני

<

<>כ 1,600בני נוער ,חניכים,
גרעינרים ,רכזים ומד"בים
בבני המושבים השתתפו
במפעל ההנצחה ה 38של סגן אלוף
יוסי יפה )יופה( ,בן מושב חרות,
שהתקיים השנה במועצה האזורית
חוף הכרמל ,מ 29בספטמבר עד 2
באוקטובר ,א עד ד חול המועד סו
כות.
יפה ,שגר במושב כל חייו )נולד
ב 26ביוני  ,(1935היה מפקד גדוד
 66מילואים של הצנחנים ולחם
בראשו בקרבות בירושלים במלח
מת ששת הימים ובמלחמת ההת
שה .הוא פעל במשך שנים רבות
בחטיבת בני המושבים ,בתחילה
כרכז מפעלים ולאחר מכן כמרכז
החטיבה .בתחילת  '77חזר לשירות
קבע בצה"ל כסגן מפקד עוצבת
חצי האש .הוא נהרג במהלך אימון
ההקמה ,כאשר עלה רכבו על מוקש
ב 28בפברואר  1977באזור ניצנה
שבנגב.

חניכי בני המושבה במפעל יוסי יפה" .המפעל מלמד אותנו המון על עשייה ,התנדבות,
על ערך העבודה"

חבריו בבני המושבים יזמו את
מפעל ההנצחה השנתי המתקיים
בחול המועד סוכות ומשלב עבו
דה וטיולים .בחוה"מ השנה קמו
בני הנוער לפנות בוקר ,הניחו על
כתפיהם טורייה ,מעדר ,מגרפה,
או מזמרה ויצאו לעבוד בשיפוץ
ובשיקום מעיין עין איילה ,שנמצא
במורדות היישוב עופר ,בהרמת נוף
ביער עופר ,בדילול אורנים ביערות
הכרמל ,בפריצת מסלולי אופניים
)"סינגלים"( בת שלמה ואליקים,
בהקמת תצפית ופינות ישיבה בבית
אורן ועוד .בסיום העבודות ,טיילו
החניכים באזור רכס הכרמל במ
סלולים נחל מערות ,רכס אצבע,
חירבת רקית ,נחל גלים עליון ונחל
כלח.
רועי יפלח ,רכז מפעלים בני
המושבים" :מפעל זה לא היה נראה
אותו דבר ללא השותפים המרכזיים
שלנו במהלך עשרות השנים :קק"ל,
ושיתוף פעולה מוצלח ביותר מול

""''&#%

מועצה אזורית חוף הכרמל במהלך
תהליך ההכנה למפעל .מ"א חוף
כרמל לקחה על עצמה את האירוח,
במלוא מובן המילה ,ופעלה למען
הצלחת המפעל ועל כך נגיד המון
תודה".
עדי קופל ,חניכה בשכבה יב
ממועצה אזורית ברנר" :מדי שנה
ושנה המפעל הולך וגדל ויותר חני
כים מעשירים ולומדים על ציונות,
ערך הנתינה ואהבת הארץ ובאים
ותורמים מזמנם בחופשת סוכות
וממשיכים את מורשתו של יוסי
יפה.
"המפעל מלמד אותנו המון על
עשייה ,התנדבות ,על ערך העבו
דה ובעיקר מלמד על שיתוף פעולה
והדדיות ,ואין ספק שהוא משפיע
על החניכים ומשריש בהם ערכים.
מקווים שהמשך השנה תהיה משמ
עותית ,שצוותי ההדרכה במועצות
ימשיכו להשקיע ולהשפיע וששכבת
יב תתגבש ותצליח".
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מועצת מקרקעי ישראל
קיבלה בישיבתה האחרו
נה החלטה אשר מעדכנת
את הוראת השעה שנקבעה
בהחלטה קודמת של המוע
צה ,מספרה  .1285ההחלטה
עוסקת בפיצוי המגיע לב
עלי חוזים חקלאיים אשר
משיבים את הקרקע לרשות מקרקעי ישראל
)רמ"י( עקב שינוי ייעודה של הקרקע.
בהחלטה הקודמת נקבע ,כי בתמורה לה
שבת הקרקע לפי דרישת הרשות ,בתוך 60
יום ,יקבל החוכר פיצוי כספי מוגדל בשיעור
 50%מהסכום שקבע השמאי הממשלתי הראשי
עבור זכויות החוכר בקרקע :עבור דונם קרקע
המעובד בגידולי שלחין קבע השמאי פיצוי
בסך  12אלף ו 700שקלים ,עבור דונם קרקע
הנטוע מטעים קבע השמאי פיצוי בסך  30אלף
ו 800ש"ח .פיצוי עבור קרקעות מעובדות
בגידולי בעל ייקבע בנפרד.
בנוסף לפיצוי המוגדל ,לחוכר תהיה אף זכות

לרכוש בפטור ממכרז ובתשלום מלא מספר
מגרשים מוגבל בתחום התכנית ,באישור הר
שות :במרכז הארץ  20% -מהשווי היחסי של
שטח ההשבה ,אך גודלו לא יהיה יותר מ100
דונם ולא יותר מ 500יחידות דיור .באזורי
עדיפות לאומית יוכל החוכר לרכוש מגרשים
ששטחם עד  25%משטח התכנית ובלבד שה
שטח אשר יוקצה בפטור ממכרז לא יהיה גדול
מ 150דונם.
בהחלטה החדשה כונסו מספר חידושים ,חלק
מהם אנו מביאים כאן:
 .1נקבע מחיר טבלה לקרקע שאינה מעוב
דת ) 6,000ש"ח לדונם(.
 .2ניתנה לרמ"י אפשרות לפצות חוכרים
במקרים שבהם נותרו ,עקב ההשבה ,שטחים
מצרניים ,כלומר שטחים גובלים שלא נכללו
בתכנית ,שעיבודם אינו כלכלי משום שהם
זניחים ,או שטח הנדרש לפיתוח תשתיות צי
בוריות.
 .3נקבעו הסדרים למתן פיצוי ,בהתאם למ
קרה ,של שינוי ייעוד למטרות מתקן הנדסי

ולמטרות המנויות בסעיף )188ב( לחוק התכנון
והבנייה )"צרכי ציבור"(.
 .4חוכר שעיבד את הקרקע יהיה רשאי
לחכור זכויות בקרקע שייעודה שונה למגו
רים וגם אם תיועד לתעסוקה ,בפטור ממכרז.
מחיר הרכישה ייקבע לאחר שיווק  40%לפחות
מכלל המגרשים הסחירים בתכנית לייעוד
תעסוקה ,ויהיה הממוצע המשוקלל של המחי
רים שזכו במכרזים כאמור.
אם מאפייניהם התכנוניים או הפיזיים של
מגרשי ההקצאה בפטור יחייבו התאמות למ
חיר שנקבע במכרז כאמור ,ייקבעו ההתאמות
הדרושות עלידי השמאי הממשלתי הראשי או
מי שמינה לעניין זה.
 .5החוכר לא יהיה זכאי להנחות הקבו
עות בהחלטות המועצה עבור רכישת מגרשי

בניגוד למדיניות
הגדלת היצע הדירות הוא מהלך ראוי והכ
רחי להורדת מחירי הנדל"ן לשיעורם הריאלי.
העוול הגדול שנעשה הוא שהוראת השעה מנ
צלת פאניקה במחירי הנדל"ן על מנת להפשיר
קרקעות ירוקות בגוש דן ,בניגוד למדיניות
המוצהרת של הממשלה :להביא כ 600אלף
תושבים חדשים לנגב ולגליל.
כרגיל ,מי שיתעשר ממהלך יהיו רק פרנסי
העיר .אם מדינת ישראל כבר מחליטה להגדיל
את ההיצע במרכז הארץ ,היא צריכה לעשות
זאת בבנייה לגובה ולא בוויתור על הריאה
הירוקה של גוש דן.
ידוע שהדרך הטובה ביותר ליישוב הפ
ריפריה היא העלאת מחירים במרכז הארץ,
לכן יש למדינת ישראל הזדמנות חדפעמית
לעודד אוכלוסייה איכותית לעבור לנגב ולג
ליל באמצעות שמירת מחירים גבוהים במרכז
ויצירת סל תמיכות אטרקטיבי לזוגות צעי
רים בפריפריה .זהו מהלך נכון ,ראוי ונחוץ,
אך במקום לפעול בדרך הזו הממשלה בוחרת
במהלך שעלול להתגלות כטעות וכשגיאה
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הפיצוי לחקלאים
ההעדפה הראשונית של החקלאים הייתה
תמיד ועודנה לקבל קרקע בתמורה לקרקע
שהופקעה ,מתוך כוונה להמשיך ולעבד את
הקרקע .בכל מקרה ,הפיצוי הכספי המוצע
בהוראת השעה אינו משקף להערכתנו את הז

הוראת השעה תגרע מהשטחים הירוקים במרכז הארץ
על מנת להגביר את הצפיפות ואת העומס על התשתיות
ולהפוך את ישראל למדינה שהגדירה את גבולותיה ,דה
פקטו ,בגדרה ובחדרה
ההקצאה בפטור ,לרבות הנחות אזורי עדיפות
לאומית.
 .6ההחלטה תקפה למקרקעין שעליהם חלה
תכנית שינוי ייעוד למטרות מגורים או תע
סוקה ,ונשלחה לגביהם דרישת השבה לחוכר
בתוך חמש שנים ממועד אישור ההחלטה.
 .7בכל הנוגע לניצול פטור ממכרז לייעודי
תעסוקה ,תנאי ההחלטה החדשה מיטיבים עם
החוכרים בכך שהם מאפשרים גם חכירת קרקע
ששונה ייעודה ,לעומת המצב בהחלטה הקודמת
שבו החוכרים היו זכאים לפיצוי כספי בלבד.
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בטווח הארוך.
בעיקרו של דבר ,הוראת השעה תגרע מה
שטחים הירוקים במרכז הארץ על מנת להג
ביר את הצפיפות ואת העומס על התשתיות
ולהפוך את ישראל למדינה שהגדירה את
גבולותיה ,דהפקטו ,בגדרה ובחדרה .ברור גם
שבטווח הזמן הבינוני הפשרת שטחים ירוקים
תפגע מהותית באיכות החיים של תושבי המ
רכז.

כויות של החקלאים ואינו מתחשב בשמירה,
בטיוב ובהחזקה של הקרקע ע"י ההתיישבות
לאורך השנים ,אותה התיישבות אשר השקי
עה את כל אונה וזיעת אפה בעיבוד הקרקע
החקלאית.
אדמות המושבים במרכז הארץ מעובדות
כולן ובכוונתנו להמשיך לגדל בהן .כל פת
רון אשר כולל את ההתיישבות ראוי שייקח
בחשבון את העובדה הפשוטה :מהלך זה פוגע
במטה לחמם של החקלאים שמצליחים לשרוד,
ובמרכז הארץ אין שום תמיכה מהותית בחק
לאים הקטנים.
אין ספק ,כי המשך הבנייה במרכז הארץ
יחליש את הפריפריה ,יאיץ את הביקוש ואת
הלחץ לבנות עוד ועוד יחידות במרכז הארץ.
מדוע יבנה אדם את ביתו בעפולה או במע
לות כאשר יש בנייה מסיבית בנתניה ובכפר
סבא .המדיניות ארוכת השנים של הממשלה,
שמתבטאת בהחלטות של גופים ממשלתיים,
מעידה על העדר משילות ועל העדר תפיסה
ארוכת טווח באשר לאופייה העתידי של מדי
נת ישראל .חשוב שיהיה ברור :הוראת השעה
עומדת בניגוד לעקרונות המנחים של תמ"א
 35והיא חלק ממגמה שמשמעותה הפיכת גוש
דן לגוש בטון.
הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו
דות שיתופיות בתנועת המושבים.
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע
כללי בלבד ,ואין בו כדי להוות ייעוץ
או חוות דעת משפטית .המחבר או
המערכת אינם נושאים באחריות
כלשהי כלפי הקוראים ,ואלה נדרשים
לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה
המסתמכת על הדברים האמורים.
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הכסף
איפה
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

ĨĦĤĵĠĜĠĝĵħĵĜĠĵĦ

 ~
~  1399
רשות מקרקעי ישראל צעדה צעד "דמי כניסה" 3.75% ,ומע"מ ,והשלמה ל33%-
נוסף בתהליך יישום החלטה  1399ומע"מ בגין עלות הפיצול ,זכאי בעל הנחלה
כאשר היא פרסמה לאחרונה טופס לשלם כמיליון ש"ח )כולל היטל השבחה ומס
התחייבות והודעה בלתי חוזרת לעניין הת רכישה( .כלומר ,במקרה זה בעל הנחלה זכאי
חשבנות מחדש לפי החלטה  .3139נזכיר ,כי להחזר של  700אלף ש"ח!
לאחר שאושרה החלטה  1399בבג"ץ בחודש
עיניכם הרואות ,כי במקרים המתוארים
יוני  2011רמ"י נדרשה להחליט כיצד לפ לעיל בעלי נחלות משלמים מאות אלפי ש"ח
עול מול בעלי נחלות שיבקשו ליישם את יותר ממה שהיו נדרשים לשלם לפי החל
החלטה  1399במסגרת העברת זכויות ,פיצול טה  1399ועל כן ,יש לשים לב היטב לנוהל
מגרש מנחלה ובנייה בנחלה ,בעוד הרשות העבודה שקבעה החלטת הנהלה  3139המ
אינה ערוכה לקלוט בקשות ליישום ההחלטה קנה לבעל הנחלה זכאות להשבת כספים
מאישור ההחלטה בבג"ץ ועד היום.
בצירוף הצמדה מהמועד שבו רמ"י תודיע
על מנת להתמודד עם תקופת הביניים עד על יישום ההחלטה בשוטף ועד חלוף שישה
1399
שתיושם
חודשים ממועד זה.
הנהלת רמ"י קבעה
כל בעל נחלה שמב
)החלטה
צע אחת מהפעולות
,(3139שיכי כאשר החלטה 1399
כל בעל נחלה
שלעיל נדרש להותיר
בתיק הנחלה ברמ"י
בקש לבצע אחת תיושם יוכל המוכר לבקש
מהפעולות הנזכ
מכתב ובו הוא מודיע
מחדש"
"התחשבנות
רות לעיל יידרש
על זכאותו לקבל את
ההטבות לפי החלטה
לשלם את המוטל ולדרוש ,כי רמ"י תחשב
עליו בהתאם לה
 1399ודרישה ליישום
חלטות השרירות את דמי הרכישה ,כולל
הנוהל לפי החלטה
כיום ובמועד
.3139
שבו הנחת אזור עדיפות
רמ"י תודיע על
נוסף על מילוי
"פתיחת השערים" לאומית
הטופס החדש ,המ
ליישום  1399הוא
כתב שמצורף לתיק,
יוכל לבקש "הת
יש להתאים את חוזה
חשבנות מחדש" ולקבל בחזרה כסף ששולם המכירה כך ,שמי שמשלם דמי ההסכמה יהא
ביתר ,בהתייחס להטבות שלהן זכאים בעלי זכאי להחזרים בעת יישום החלטה .1399
הנחלות בהתאם להחלטה .1399
בטופס האמור ,רמ"י דאגה לקבל הצהרה מה
לשם המחשת הפערים הניכרים בין החיובים מוכר לפי אם יתגלעו חילוקי דעות בין המו
הנוכחיים לחיובים שיחולו על בעלי נחלות כר לקונה ביחס להתחשבנות מחדש לא תהיה
ביישום החלטה  1399נציג שני מקרים :אחד כל טענה כלפי רמ"י .הטופס מהווה תנאי
 בעל נחלה באזור עדיפות לאומית ב' מוכר להעברת זכויות והוכנס לתוך נוהל העבאת הזכויות בנחלה .לפי החלטה  1399יחויב רת הזכויות בנחלות ,לכן יש להתייחס לכך
המוכר ב"דמי רכישה" תחת "דמי ההסכמה" בהסכמי המכר ולקבל את הטופס חתום ע"י
המוכרים לנו מזה שנים רבות .דרך חישוב המוכר על מנת שיתאפשר להעביר זכויות
"דמי הרכישה" שונה לגמרי מדרך חישוב על שם הקונה.
"דמי ההסכמה" ,ב"דמי הרכישה" נהנים מהנ
אנו מצפים ליישום ההחלטה במהלך שנת
חות אזורי עדיפות לאומית.
 2016וכעת רואים "סנונית" נוספת בדמות
בדוגמה שלנו ,הנחלה נמכרה בחמישה מי טופס לפי החלטה  .3139בנוסף לכך ,אוש
ליוני ש"ח ובעל הנחלה שילם מיליון ו 500-רה החלטה  1399ונקבע מועד קובע ליישום
אלף ש"ח  -דמי הסכמה .כאשר החלטה  1399ההחלטה בעוטף עזה עד סוף שנת .2016
תיושם יוכל המוכר לבקש "התחשבנות מעשים אלה מעידים על כך שיש להכין את
מחדש" ולדרוש ,כי רמ"י תחשב את דמי הר הקרקע במושבים ובנחלות ליישום החלטה
כישה ,כולל הנחת אזור עדיפות לאומית ב'  ,1399לרבות ע"י הכנת תב"ע למושב ובה
בשיעור  51%ובהתאם לכך ,דמי הרכישה יס שלוש יחידות דיור בשלושה מבנים ,הג
תכמו ב 900-אלף ש"ח .כלומר ,המוכר זכאי דלת זכויות הבנייה ,הסדרת פיצול מגר
להחזר של  600אלף ש"ח!
שים מנחלות ומבט לעתיד לכיוון "הנחלה
במקרה אחר ,בעל נחלה במושב במרכז המהוונת".
הארץ פיצל מגרש מנחלתו לפי הוראת אגף
חקלאי  62ושילם  91%מערכו  -מיליון ו700-
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות
אלף ש"ח .לפי החלטה  ,1399לאחר תשלום
שיתופיות
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בחורבת קיאפה שבעמק האלה התג
לתה כתובת נדירה מימי דוד המלך.
בחפירות שנערכו במקום בשנת 2012
עלידי פרופסור יוסי גרפינקל מהמכון לא
רכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית וסער
גנור מרשות העתיקות התגלה קנקן חרס בן
כ 3,000שנה ,שבור לרסיסים .על אחדים
מהשברים זוהו אותיות בכתב
כנעני עתיק ,גילוי שהצית
את סקרנותם של החוקרים.
עבודת רפאות מאומצת
במעבדות הטיפול בממצאים
של רשות העתיקות ,שבמה
לכה הודבקו מאות שברי חרס
לקנקן שלם ,פתרה את החי
דה .על הקנקן נחרתה הכתו
בת :אשבעל בן בדע .בצוות
החוקרים שפענח את הכתו
בת היו גם ד"ר מיתקה גולוב
וד"ר חגי משגב.
לדברי מנהלי החפירות,
פרופ' גרפינקל וגנור" ,זו
הפעם הראשונה שהשם אשב
על מופיע על כתובת עתיקה הכתובת "אשבעל בן בדע?" על הכד המשוחזר .הכתב היה יותר נפוץ
צילום :טל רוגובסקי
בארץ .במקרא מוכר אשבעל ממה שחשבו עד כה
בן שאול ,שמלך על ישראל
במקביל לדוד .אשבעל נרצח
בידי מתנקשים ,ראשו נכרת
והובא לדוד בחברון )שמואל
ב' פרקים גד(.
"מעניין לציין ,כי השם
אשבעל מופיע במקרא,
וכעת גם בממצא האר
כיאולוגי ,רק בימי דוד
המלך ,במחצית הראשונה
של המאה ה 10לפנה"ס .שם
זה לא היה בשימוש בתקו
פות מאוחרות יותר של ימי
הבית הראשון .ההתאמה בין אתר החפירות קיאפה .החורבה מזוהה עם העיר המקראית שעריים
צילום :חברת Skyview
המסורת המקראית והממצא
הארכיאולוגי מעידה ששם זה היה מקובל לימי דוד :סוף המאה ה 11ותחילת המאה
רק בתקופה זו .השם בדע ייחודי ,וטרם נת ה .10באתר התגלו ממצאים ייחודיים שלא
גלה שם כזה בכתובות עתיקות או במסורת היו מוכרים עד כה .כך למשל ,בשנת 2008
המקראית".
נחשפה שם הכתובת העברית הקדומה בעו
לדברי החוקרים ,העובדה ששמו של אשב לם .עתה מתפרסמת כתובת נוספת מאתר זה,
על נחרת על קנקן מרמזת על כך שהוא היה מאותה התקופה.
אדם חשוב .כנראה הייתה בבעלותו אחוזה
מנהלי החפירה ,גרפינקל וגנור" :עד לפני
חקלאית גדולה ,והתוצרת החקלאית שנא כחמש שנים לא היו מוכרות בכלל כתובות
ספה בה נארזה ונשלחה בקנקנים שנשאו בממלכת יהודה מהמאה ה 10לפנה"ס .בש
את שמו .הממצא הוא "עדות לריבוד חברתי נים האחרונות פורסמו ארבע כתובות :שתיים
וליצירת מעמד כלכלי מבוסס ,עם התגבשות מחורבת קיאפה ,אחת מירושלים ואחת מבית
ממלכת יהודה".
שמש .מצב זה משנה לחלוטין את הבנת תפו
מוסיפים החוקרים" :בספר שמואל ב' לא צת הכתב בממלכת יהודה ,ועתה מסתבר כי
אהבו את השם אשבעל ,המזכיר את אל הסע הכתב היה יותר נפוץ ממה שחשבו עד כה.
רה הכנעני בעל ,ולכן שינו את השם המקורי נראה כי ארגון הממלכה חייב מערך של
לאישבשת ,אבל בספר דברי הימים השתמר פקידים וסופרים ,ופעילות זו באה לידי ביטוי
השם המקורי אשבעל .כך ,לדוגמה ,שונה גם גם בהופעת כתובות".
שמו של המצביא גדעון בן יואש מירבעל לי
רבשת".
חורבת קיאפה מזוהה עם העיר המקראית
שעריים .במספר עונות חפירה שניהלו פרופ'
גרפינקל וגנור במקום נחשפה בה עיר מבוצ
רת ,שלה שני שערים ,ארמון ומבנה מחסנים,
מבני מגורים וחדרי פולחן .העיר מתוארכת

קניות לחג עושים בקואופ שופ!
בגלל השירות .בגלל המחיר.
2
10

4
11

יח׳

ב-

ב-

₪

קראנצ‘ אגוזים
צ‘
טבעיים/מנה חמה עוגיות מואי קרם
רכיבים טבעיים//מנה
מנה חמה/מנה חמה כיבים
 180גרם
נודלס אסם
+7290012803703מקבץ
+7290000067629מקבץ

 70גרם

+7290100850930מקבץ

2
22

24.90

ב-

₪

ליח׳

2
11

 800גרם

7290006546500 ,7290006546524

ב-

חלב טרה בקרטון3%/1%

משקה ג‘אמפ תפוזים

729000474076 ,7290102396948 ,7290000474090

7290000136721

ליח׳

11.90

7290002327929 ,7290002327073

9.90

₪

9.90

₪

מרכך כביסה המותג

אבקת כביסה קולון 1101

+7290010613687מקבץ

7290011607180

 1.25ק“ג

₪

תפו“א  700גרם
ס תפפו““א
בורקס
בורקס גבינה  800גרם  /מיני בורק

 1.5ליטר

ליח׳

12.90

יח׳
₪

₪

₪

צ‘יפס מובחר/זיגזג

2
10

יח׳

 1ליטר

ליח׳

₪

תיכוני ,סלטי צבר
רד ים תיכוני
תרד/תרד
תרד/תר
תירס/לייט  ,תר
יט
שניצל טבעול
 300-400גרם
ברוקולי/ברוקולי מופחת שומן  630/750גרם
7290000300689 ,7290012522789 ,7290000300900, 7290000300924 ,7290006755469, 7290011348410

ב-

10

יח׳

+7290106573628מקבץ

 4ליטר

ליח׳

₪

₪

חטיף דוריטוס

10

יח׳

₪

נייר ניקול שישייה
ה
מגבת
7290000188355

המבצעים בתוקף בין התאריכים 30.10.15-11.10.15 :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 .המחיר הקודם של כל
מוצר שבמבצע שונה מסניף לסניף והוא מוצג בסניף עצמו .התמונות להמחשה בלבד .אין מכירה סיטונאית .ט.ל.ח.
קואופ שופ בכפרדרום וערבה-איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | גילת | הודיה | יושיביה | קיבוץ כיסופים | מסלול | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | פארן | פריגן | קדש ברנע | שדה ניצן | שחר | שלווה
תומר | שפלה-בית גמליאל | בית עוזיאל | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב“ם | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל“י | ניר בנים | עטרת | פדיה | תימורים | מרכז-אבני חפץ | אלון מורה | אלישיב | אלישמע | קיבוץ בחן
בית הלוי | בית חורון | גאולים | גבעת חן | חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | מעלה מכמש | נופים | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | שער אפריים | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה-בית אל | כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קרית ענבים
קיבוץ רמת רחל | שורש | חיפה והסביבה -קיבוץ אושה חדש! | קיבוץ בית רימון | קיבוץ החותרים | קיבוץ מעין צבי | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה“ג -אבני איתן | אביבים | אחיהוד | אלייקים | קיבוץ אילון | אלי עד | אליפלט | אמירים | אניעם | בוסתן הגליל
בצת | גבעת יואב | קיבוץ גשור | דבורה | דובב | חוסן | קיבוץ חוקוק | קיבוץ חנתון חדש! | טל אל | יובלים | קיבוץ יחיעם | יעד | יערה | קיבוץ כברי חדש! | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | כפר שמאי | מורשת| מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | קיבוץ מרחביה | נאות גולן | נווה זיו | נטור | קיבוץ
סער חדש! | עין יעקוב | עצמוןצורית | קורנית | קלע אלון | רמות | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | תל עדשים

סירקו לעוד מבצעים

כנסו ועשו לנוLike
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חדש באשדוד!

ĬĺīĭĶ

ķįĩĨĴĬĹĸĶĨĴŁĨŀĶıĸĨķĳĴĭĨļĭŀłĭıĬĴŀĶııłĶĨĴĭĨļĭŀĨĴıĸĨŁķııľĴĩĭŁįŉ
/īıĩŁıĪŀĶıĸĨŁłĭŀıĿīĭĵĭįıļĴĭ/ĻĭĪĬĴĺīĩĭĺıĸĨ1ĵŁĩĬĴĨĭŀĿĴĭĬĴįĶĬłĨ
1ĵłĭĨĵıĴĺĬĴłĭĹĸĴĭĵıĶĭİļĶıĹĬĴĺĴĿĬĴĴĭĳııĸĨ1ĬıĺĩĬŀĭĿĶłĨŀłĨĶıĸĨ
1ňĬĶľĺĬıĺĩĩłĭĴļİĶ/ĴļĭİĶĴłĭŀĩĺĭĶŁłĭıĪŀĸĨĬīĩĩīĩ
בכלל .טיפלתי בו ,והוא חזר לעבוד תוך שלושה
אוריאל גרון מקדם את פני בחיוך רחב ובקול
שבועות .היו לו כאבי תופת ,והקלתי עליו עד
רדיופוני עמוק מנחה אותי ללכת אחריו .הוא
שלא היו לו יותר כאבים .אחד האנשים הראשו־
מכניס אותי לחדר נזירי ,הכולל מיטת מסז‘ ,וילון
ושולחן צנוע” .תשכבי ,תנשמי עמוק ותרגעי“,
נים שבהם טיפלתי היה קצין בכיר לשעבר ביחי־
הוא מבקש ,ואני מתחילה לנשום הרבה יותר
דת צנחנים שהיה לו פצע פנימי בושט ,טיפלתי בו
מהר ,תוהה מה פתאום נכנסתי לכל הסיפור הזה
פעמיים והפצע נעלם .הוא היה כמו השליח שלי,
ומי צריך את זה בכלל .אוריאל עוצם עיניים ומ־
שהתחיל לשלוח אלי אנשים “.האדם שאוריאל
מדבר עליו הוא דן בן  45שכיום מגדל דגי זהב
תרכז ,וכעבור כמה דקות הוא מעביר את ידו על
ובונה בריכות דגים ,גזבר ומנהיג עמותות ציבוריות
גופי ,מבלי לגעת בי ונעצר בראשי“.את סובלת
מכאבי ראש?“ הוא מתעניין” .כן...לפעמים“ ,אני
שונות )”נחשון“-המדרשה הישראלית למנהיגות
ממלמלת .הוא משהה את ידיו מעל רקתי ואני
חברתית ,אית“ם-המרכז הישראלי לשמירת העו־
מרגישה כיצד היא מתחממת יותר ויותר .אחר כך
פות הדורסים וחבר צוות צהל«ה למנהיגות נוער(
הוא מסיר את ידיו,כשהוא חוזר ומשהה אותן על
”סבלתי מפגע בוושט שמאוד הציק לי“ ,מספר
דן” ,התקשיתי לאכול ,לשתות ולבלוע .הרופאים
ראשי ,הן קרות לגמרי” .זהו הגוף שלך ספג את
קבעו לי שמדובר בפצע שיכול להיות שפיר או
כל האנרגיות ,ועכשיו כאבי הראש יפחתו“ ,הוא
סרטני וקבעו לי תור לניתוח .באותו יום בו אב־
מסכם.
חנו אותי ,הלכתי לספרית שלי והיא סיפרה לי
תן תרגום בגוף הסרט :מה זה היה בעצם?
”אני מרפא אנשים באנרגיות .זה משהו לא טבעי,
על אוריאל ,כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי.
משהו שיש בי,כאילו מישהו פועל ומרפא אותם“
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות .בטי־
ומה זה אומר בפועל?
פול הראשון אוריאל התמקד בפצע ,ואני הרגשתי
”אני מעביר את הידיים על האדם וכשאני מגיע
מתח ,זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה
את מקומו .ממש הרגשתי תזוזה פיזית שלו.
למקור הבעיה ,הידיים שלי מתחממות .במקרים
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם.
היותר קשים אני מרגיש דקירות בידיים .חשוב
לציין שהמקום הכואב הוא לא תמיד מקור הב־
למחרת בבוקר,הרגשתי טוב,אבל בצהריים הרג־
עיה .היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה
שתי רע .צלצלתי לאוריאל ותיארתי לו את מצבי.
בצד ימין ואני אמרתי לה שהבעיה נמצאת בצד
הוא העביר לי כוחות .שוב הרגשתי צמרמורות
ושהפצע ממשיך לעלות כלפי מעלה .שוב היה
שמאל  ,ליד הלב.
למחרת היא הלכה לבדיקות והתברר שצדקתי .בזמן
לי דימום ואחריו תחושת הקלה .בערב ,הלכתי
הטיפול אני מתמקד במקום בעייתי,וכשהידיים
לטיפול נוסף ,הפעם הרגשתי שאוריאל ממיס את
הפצע .הרגשתי כאילו צבא נמלים קטנות מטפס
שלי מתקררות ,אני יודע שהאנרגיה נגמרה והטי־
לי מתוך הגרון למעלה והחוצה .למחרת הלכ־
פול הסתיים“
ומה התוצאות?
תי לבדיקה בבית החולים ”מאיר“ בכפר סבא ולא
”זה תלוי בבן אדם ובסוג הבעיה ,כי כל גוף מגיב
מצאו לי כלום .הפצע פשוט נעלם“.
גם יפה ,בת  ,49מנהלת ב“מירס“ טופלה אצל אוריאל“ :לפני חצי שנה ,בני
לטיפול בצורה שונה .באופן כללי ,בדרך כלל אחרי טיפול אחד או שניים,
הכאבים שוככים והמטופל מרגיש הקלה גדולה .בשלב זה בדרך כלל גם
בן ה 13-נכנס להתקף שיעול ,הוא השתעל כל שתי דקות ללא הפסקה
הבעיה נפתרת“.
ובקושי ישן בלילה .הלכנו לרופאים רבים,אבל אף אחד לא מצא מה יש לו.
ניסינו הכל :צילומים ,בדיקות,תרופות ודבר לא עזר .לאחר שבועיים בעלי
באילו בעיות אתה מטפל?
החליט שהוא לוקח את הילד לאוריאל .ההיכרות
”בסכרת ,כליות ,סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
:ĦđĥĕĎĠ
ęđČĕĦđ
ĘđĠĕĔĘ
שלנו איתו היתה דרך השותף של בעלי ,שסי־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות
052-6711407
פר ניסים ונפלאות ובאותה תקופה היה מטופל
עם התופעות שבטיפולים .אני מקבל גם בפסו־
אצלו עם בעיות גב .אני הייתי מאוד סקפטית,
ריאזיס ,פריצת דיסק ,בעיות אורטופדיות,שרירים,
4 ęĕĜčĐ ÄēĤ ,ďđďĥČ
אבל בשביל שלום בית הסכמתי .בעלי לקח את
חסימות בורידים ,לב ,ראש ,בלוטת התריס ,מתח
ÂĐĚĤđĜĠÃ ĕČđĠĤ ĒėĤĚ
ועצבים ,דיכאונות ,בעיות נפשיות ועוד.
הילד לטיפול וכשהם חזרו,לא האמנתי .הילד
)(ĐĘđďĎĐ ĦĕĘĞĚč ĐĕĤĘĎ ĐĚđģ
מה אתה עושה במקרים בהם אין למחלה מוקד
השתעל פעם בחצי שעה .מסתבר שאוריאל הע־
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,čĕčČ ĘĦ
וירא־
ספציפי? כיצד אתה מזהה למשל מחלות
ביר את ידיו סביב החזה שלו ,הילד הרגיש כמו
18 ĝĜĕĕĤ
מכה ,לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר .למ־
ליות,
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,ĐĠĕē
חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף ,בערב
דלקות פרקים או איידס?
4 ěđĕĤđĎ-ěč Äďĥ
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה .אבל,לא
אני לא מזהה.
ęĕČĠđĤĐ
Ħĕč
,ĐĕĝďĤĠ
טיפלת במקרי סרטן?
היה כלום ,הוא אפילו לא השתעל .ביום ראשון
ĕĤēĝĚ ĒėĤĚ
”טיפלתי בבחור צעיר שעבר ניתוח להוצאת גרו־
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום .אמרתי
רות .אמרו לו שההחלמה תיקח שנה וחצי,אם  Ħĕč Ĥđģĕč ęČĦĘ ěĦĕĜ ęĕďēđĕĚ ęĕĤģĚčלאוריאל שהוא פשוט קוסם .אין לי הסבר אחר“
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בעל זבוב
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אבי אובליגנהרץ

ריסוס והדברה נחשבים
למוקד הסיכון המרכזי של
מזון מהצומח והשימוש בהם
עלול לגרום לזיהום אוויר ,קרקע
ומים ,ולהזיק לבריאות בני האדם,
אולם בלעדיהם כשליש עד מחצית
מהתוצרת החקלאית בעולמנו תלך
לאיבוד.
במדינת ישראל נעשה שימוש
בעשרות אלפי טונות של חומרי
הדברה בחקלאות מדי שנה בשנה,
המרוססים על פני כארבעה מיליון
וחצי דונם של שטחים חקלאיים .על
מנת להתגבר על הבעיה המורכבת
– הסכנה שבהדברה מול התועלת
שלה  -פיתחו מדענים מתודולוגיה
בשם "הדברה מדייקת" .הפיתוח הוא
מרכיב חשוב בחקלאות המדייקת
) - (Precision Agricultureמכ
לול של פעולות איסוף מידע וניתוח
המסייע לחקלאי להתאים את כמות
התשומות הדרושה לכל חלקה ,תוך
התחשבות בשונות הקיימת בין
חלקה לחלקה ובתוך החלקה עצמה.
עלפי הערכות המכון להנדסה
חקלאית ב"מרכז וולקני" בבית דגן,
משק חקלאי בישראל מוציא מאות
אלפי שקלים בשנה על תשומות -
מים ,דשנים ,הדברה וכדומה  -ולכן
השימוש בחקלאות מדייקת תורם
להורדת עלויות הייצור ב 10%עד
.30%
"הדברה מדייקת עוסקת במיגור
המזיקים באמצעות לימוד הדינ
מיקה שלהם בזמן ובמרחב" ,מסביר
ד"ר דוד נסטל ,חוקר אקולוגיה
ואנטמולוגיה )חקר חרקים( במחלקה
לאנטומולוגיה במרכז וולקני" .על
ידי הבנת האופן שבו מתפתח המ
זיק ובאילו אזורים גיאוגרפיים של
המרחב הגיאוגרפי הוא מתפתח ,מתי
בעונה ובאיזה קצב הוא מתפתח,
ניתן לבצע הדברה ממוקדת ויותר
אפקטיבית ,המקטינה את השימוש
באמצעי הדברה או בתדירות השי
מוש בחומרים )חלקות מסוימות מו
דברות באופן גורף אחת לשבועיים,
א"א( .כלומר ,השימוש בהדברה
יותר מדויקת בזמן ובמרחב מפחית
את השימוש באמצעי ההדברה למי
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נקבת זבוב יםתיכוני .במטרה למנוע ולהכחיד פלישות של זבוב הפירות
צילום :קטיה שולץ
משתמשים בהפצת זבובים עקרים ובחרקים טורפים

נימום ואת שיעור הנזק הנגרם לח
לקה מתחת לסף הכלכלי".
המחלקה לאנטמולוגיה שפועלת
גם במרכזי המחקר נווה יער בצפון
הארץ וגילת בדרומה ,מפתחת טכ
נולוגיות לבקרת מזיקים תוך הת
חשבות בסביבה ,באמצעות הפחתת
השימוש בחומרי הדברה רעילים
ושימוש ככל האפשר בחומרי הדב
רה "ירוקים" כגון הדברה ביולוגית,
זבובים מעוקרים ועוד.
לאחרונה ,אירח מינהל המ
חקר החקלאי במרכז וולקני את
הכנס האירופי העשירי לחקלאות
מדייקת ,ובמהלכו הוצגו פיתוחים
חדשים בתחום :מערכות לאיתור
מזיקים המצמצמות הדברה ,שימוש
בכלי מיפוי אוטומטיים ובצילומים
אוויריים להשקיה נכונה ומחקרים
בנושא ניהול יעיל של השקיה והד
ברה.
אחד המושבים בכנס ,שבו נטלו
חלק כ 300חוקרים וחקלאים מכל
רחבי תבל ,הוקדש לפיתוח מקומי
של מערכת לניטור אלחוטי של
זבובי פירות ,המסייעת לקבלת הח

לטות בהדברה .בנוסף ,מינהל המ
חקר החקלאי משתתף במיזם מחקר
ביןלאומי ,FruitFlyNet ,שהוקם
לפני כשנה וחצי בהשתתפות ספרד,
איטליה ,יוון ,ירדן וישראל ובמימון
הקהילה האירופית )ENPI CBC
 .(Med Programmeמטרת המי
זם היא פיתוח מלכודת חכמה לני

מערכת הניטור מותקנת בחממת מלונים" .החדירה של מערכות מהסוג הזה
בהתחלה היא מאודמאוד אטית"

ביותר בחקלאות ,כולל זבוב הפי
רות היםתיכוני )בשמו המדעי:
 ,(Ceratitis Capitataהתוקפת
למעלה מ 250מיני פירות .משאבים
רבים מושקעים בניסיונות למנוע
ולהכחיד פלישות של זבוב הפירות
לארצות ולאזורים שונים בעו
לם ,כולל שימוש בשיטות הדברה

עלפי הערכות המכון להנדסה חקלאית
ב"מרכז וולקני" בבית דגן ,משק חקלאי
בישראל מוציא מאות אלפי שקלים בשנה על
תשומות  -מים ,דשנים ,הדברה וכדומה  -ולכן
השימוש בחקלאות מדייקת תורם להורדת
עלויות הייצור ב 10%עד 30%
"ר ִטיק"
טור זבובי פירות הנקראת ֵ
)ReTIC - Real Time Insect
.(Counting Trap
זבוב הפירות הוא שם כולל למ
שפחה ענפה של המזיקים הקשים

ביולוגית כמו הפצת זבובים עקרים
ושימוש בחרקים טורפים.
בעוד שבספרד ובירדן מתמקד
המחקר בנזק שגורם זבוב הפירות
לענף הזית ,באיטליה המיקוד הוא

בפגיעה של המזיק היםתיכוני
בנשירים כמו תפוח ואפרסק ,ביוון
מתמקדים החוקרים בזבוב הדובדבן
ואילו בארץ מופנה המחקר שמובי
לה המחלקה לאנטומולוגיה בשיתוף
המכון להנדסה חקלאית במכון וול
קני למאבק בזבוב הדלועים ובניטור
של זבוב האפרסק.
הפרויקט הייחודי והראשון מסוגו
בעולם נערך בימים אלו במושב עין
יהב שבערבה ומטרתו לפתח מער
כות הדברה מדייקת ,שיפחיתו את
כמות חומרי הריסוס בהתמודדות
נגד זבוב הדלועים הגורם לנזק כבד
בגידולי מלון ,קישוא ,דלעת ואב
טיח" .אנחנו מנסים תחילה להבין
את הפיזור של הזבובים בזמן ובמר
חב באמצעות ניטור אלחוטי ,להבין
מתי ולהיכן מגיעים כדי שנדע מתי
לרסס אותם ואיפה" ,מסביר ד"ר
נסטל.
"בנוסף לניטור האלחוטי ,אנחנו
משתמשים בניסוי בידע ובניסיון
של החקלאי לייצור מודלים של
קבלת החלטות ,כולל כמה נזק הוא
יכול לסבול ,וכמה זבובים יכולים
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ד"ר דוד נסטל" .אנחנו משתמשים בניסוי בידע ובניסיון של החקלאי לייצור מודלים
של קבלת החלטות ,כולל כמה נזק הוא יכול לסבול"

להוות את הסף שלו בריסוס .שקלול
של כל האלמנטים הללו ייצור ,בסו
פו של דבר ,איזשהו קונספט שאמור
לעבוד על בסיס אוניברסלי במאבק
נגד זבובי פירות".
בשטחי הגידול של רמי שדה ,אג
רונום האגודה השיתופית של חקלאי
עין יהב ,פוזרו חיישנים אופטיים
המזהים את המזיקים על מלכודות
ניטור ,ומעבירים את הצילומים
בזמן אמת לאנטומולוגים של מכון
וולקני .את כל הנתונים המתקבלים
מריצים החוקרים באלגוריתם חכם
לקבלת החלטות ,ובהתאם קובע
המודל שנמצא בהרצה ,האם יש
לרסס את השטח או לא .המידע מו
עבר למגדל ובמידת הצורך ,בהתאם
לסף הכלכלי שנקבע ,המגדל מרסס
את החלקה המדויקת עליה מצביע
הג'יפיאס.
"השאיפה שלנו ,בסופו של דבר,
היא לפתח מערכת שתהיה ידידו
תית לחקלאית ותאפשר לו לקבוע
לבד ללא ההתערבות שלנו מה
לעשות בשטח שלו ,בהתאם לנ
סיבות .זה יאפשר לחקלאי לטפל
נקודתית במקום הפגוע ולחסוך
במשאבים תוך הקטנת הפגיעה
בסביבה".
הרעיון נשמע נהדר ,אבל לד"ר
נסטל אין אשליה של פיתוח מערכת
מושלמת לחיסכון בהדברה" :מדובר
בפיתוח לא פשוט ולא בטוח שנצ
ליח ,כי צריך לייצר איזשהו מודול
שיידע לעשות אנליזה של התמונה
המתקבלת מהנתונים שמספקים
החיישנים .אני מקווה ,שלמרות הק
שיים ,נצליח בסופו של דבר להגיע
ליכולת מסוימת ,שלפחות תקל על
תהליך קבלת ההחלטות של המג
דל".
בעקבות הפיילוט המתקיים בשטח
הניסוי מעיד ד"ר נסטל ,כי במקום
לרסס אחת לשבועיים על בסיס קל
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נדרי ,כמות הריסוסים ירדה בשליש,
קרי חיסכון בשיעור  70%בחומרי
הדברה וכמובן ,צמצום משמעותי
של הפגיעה בסביבה ובמידת הנזק
שנגרם למזון שאנו צורכים.
מעבר למשמעויות הכלכליות
העצומות שטומן בחובו המיזם שי
סתיים בשנת  2015ומונע ירידה

צוות הניסוי ומערכת הניטור" .ברור לכולם שהעולם הולך לכיוון הזה ולכן צריך לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר כדי להוביל את המחנה"

דלים והעובדים שלהם ותורם לב
ריאותם ,ומפחית את חומר ההדברה
שנשאר על הפרי" ,אומר החוקר.
"כלומר ,התוצרת החקלאית מגיעה
לצרכן הסופי עם כמות נמוכה בה
רבה של חומרי הדברה .כך שלא רק
החקלאי והלקוח מרוויחים מכך אלא
החברה כולה".

"השאיפה שלנו ,בסופו של דבר ,היא לפתח
מערכת שתהיה ידידותית לחקלאית ותאפשר
לו לקבוע לבד ללא ההתערבות שלנו מה
לעשות בשטח שלו ,בהתאם לנסיבות .זה
יאפשר לחקלאי לטפל נקודתית במקום
הפגוע ולחסוך במשאבים תוך הקטנת הפגיעה
בסביבה"
לטמיון של יבולי הדלועים במשך
עונה שלמה ,מפירות המחקר היש
ראלי ייהנו גם שאר חברי הקהילה
האירופית ,כך שלפנינו פריצת דרך
משמעותית במאבק למיגור המזיק
שמהלך כיום אימים על חלק ניכר
מהמגדלים בעולם.
בעידן שבו שיטות ההדברה המ
סורתיות הפכו למוקצות מחמת
מיאוס והדרישה לשיטות הדברה
אלטרנטיביות ידידותיות לסביבה
הולכת וגדלה ,יש חשיבות עצומה
להדברה המדייקת המפחיתה ,בראש
ובראשונה ,את עלויות הריסוסים
של החקלאי "וזאת מבלי לפגוע
באיכות התוצרת החקלאית .נה
פוך הוא .שנית ,ההדברה המדייקת
ממזערת את הפגיעה בסביבה ,במ
קורות המים ,בצמחייה ובכל מה
שמסביב לשדה.
"בנוסף ,זה מוריד באופן ניכר
במידת החשיפה לרעלים של המג

על השאלה התבקשת ,באיזו
מהירות יאמצו החקלאים את הפ
תרון החכם והמורכב יחסית ,משיב
נסטל בכנות ,כי משום שהמערכת
נמצאת עדיין בשלבי פיתוח ,קשה
לדעת" .החדירה של מערכות מהסוג
הזה בהתחלה היא מאודמאוד אטית.
אבל אם המערכת תהיה טובה ותענה
על הצרכים של השוק ,אין לי ספק
שהיא תתפוס תאוצה .מה גם שברגע
שיש למגדלים מגבלות על מכירת
התוצרת שלהם מבחינת כמות חו
מרי הדברה ,הם יצטרכו להשקיע
בפתרון מהסוג הזה .זה כבר קורה
באירופה ובארצות הברית ואצלנו
זה קורה באופן מאוד אטי .אני מק
ווה שיום אחד זה יתפוס ,כי בינתיים
אנחנו מרעילים את עצמנו ,את
הילדים ואת הנכדים שלנו ,ומזיקים
לסביבה".
ישראל נחשבת למדינה מובילה
בתחום החקלאות המדייקת בכלל

מלונים שנפגעו מזבוב הדלועיים .מפירות המחקר הישראלי ייהנו גם שאר חברי
הקהילה האירופית

וההדברה המדייקת בפרט ,לכן חשוב
לדעת נסטל לא רק לשבת ולחכות
לראות לאן תתפתח המגמה ,אלא
לקחת יוזמה ולהוביל אותה" .ברור
לכולם שהעולם הולך לכיוון הזה
ולכן צריך לנצל את חלון ההזדמ
נויות שנוצר כדי להוביל את המ
חנה.
"את יריית הפתיחה כבר ירינו,

התעניינות בעולם כבר יש ואין
סיבה שלא ננצל את המומנטום
ונהיה מהמובילים בעולם בתחום .זה
דורש סבלנות ,אמונה וסביבה תומ
כת ,שתאפשר למוחות הטובים שיש
בארץ לפתח את הנישה החשובה
הזאת ,שיש לה השלכות מרחיקות
לכת על הסביבה והבריאות שלנו
ושל הדורות הבאים".

בן שקד ,מהנדס אלקטרוניקה שעזר בפיתוח המלכודת ,ודוד נסטל .בפריסת
מלכודת ניטור חכמה בעין יהב

וחלבתנו
רפשת והא
פגהו
19.
או ל
10.
ת
ב ו ר ו כ ד 15
בתע חרו
עיין
מ

15.10.2015

|| 21

אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com


 ~

~

~
"~~~
 ~
 ~
~~~
 ~
 ~
 

<

משחר נעוריי הייתי "מושב
ניק" ,ילד השדה שהלך יחף
בשדות הקוצניים ועל זבל
פרות חם ומהביל ברפת המשפחתית.
העבודה במשק המשפחתי נראתה לי
טבעית תמיד ,והיה ברור לי שאמשיך
להיות חקלאי ושאשיג את הפרנסה
לי ולמשפחתי בעבודת האדמה.
חקלאים נדרשים למוסר עבודה
גבוה מאוד .אומנם אין לי סיכוי מול
המוסר של אבי ובני דורו ,כי כמו
שנאמר" ,הדור הולך ופוחת" ,אבל
עדיין ,עבודה עבורי היא ערך מקודש
וראשון בסדרי העדיפויות .רק חבל
שזה בא על חשבון המשפחה.
ממש לא מזמן ישבנו ושוחחנו
בבית ובתי בת ה 20אמרה שכילדה
היא הרגישה לפעמים שאין לה אבא.
עבדתי כרפתן משעה  5:00בבוקר עד
 20:00בערב ,כולל שבתות וחגים.
אז לא היו תאילנדים במשק שלנו או
במשקים אחרים ובני המשפחה תפע
לו לבדם את המשק ,כך שלא נשאר
כוח או זמן לבלות עם בני המשפחה
הילדים ,ורק עודד ,הבן הצעיר ,זכה
לקצת יותר "זמן אבא" ,כי הרפת נס
גרה כשהוא היה צעיר למדי.
אבל לא רק עודד זכה ,אלא גם
אני .גיליתי שאפשר ליהנות מבילוי
זמן עם הילד שלי .זה היה גילוי די
חדש עבורי .יום הכיפורים אומנם
עבר ,אבל אולי זאת הזדמנות טובה
להתנצל בפני מירי וילדיי אם הרגי
שו בחסרוני )מירי פה נושפת בעורפי
ומסננת" :נו ,ברור!"(.

מה חשוב מאוכל?
חקלאות נחשבת בעולם אחד הע
נפים החיוניים ביותר ,כי בינינו,
מה חשוב יותר מאוכל? רוב האוכל
מיוצר עלידי חקלאים ועם קצב גי
דול האוכלוסייה בעולם יש חשיבות
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חקלאי על מושב הטרקטור .לא למדתי מקצוע אחר ,זה מה שאני מכיר ואני משתדל לעשות את המיטב

לייצור מוגבר של המזון ,לטכנולו
גיה מתפתחת ,לידע ולמקצועיות
שיאפשרו את אספקת המזון לעולם.
להערכתי ,יסכימו אתי רוב הקו
ראים אם אוסיף שהחקלאות חשובה
לנו פה בארץ גם כנכס אסטרטגי
ששומר על הקרקעות שברשות
נו .מה שלא כולם יודעים ,או אולי
יודעים ומעדיפים להתעלם ,אלו
הקשיים שבפניהם ניצב החקלאי מדי
יום .הייתי יכול לספר פה איןספור
סיפורים קפקאיים שעברתי במשק,
אבל אתמקד דווקא בנושאים כלליים
יותר.
נתחיל בכך שיש סיכוי קטן שמו
שבניק שחקלאות היא מקור פרנסתו
היחיד יוכל לקנות משק לבן שלו
)כמו שעשה אבי לשלושה מארבעת
ילדיו( .במקרה הטוב ,יוכל לצרפו
למשק שלו ,שם יבנה את ביתו .אבל
מה על שאר הילדים? ומה עם ההש
לכות המשפטיות שהולכות ומתרבות
כתוצאה מכך?
זאת ,כמובן אם עברנו את המשוכה
הראשונה  -האם בכלל מוכן הצאצא
לעבודת כפיים קשה? הרשו לי לע
נות :הסבירות לכך נמוכה .הסיכוי
היחידי לכך הוא אם נצליח לפתח
משק שיושתת על עבודת פועלים,
טכנולוגיה מתקדמת ושהחקלאי
ישמש כמנהל העסק בלבד.
במקרה כזה ,העסק חייב להיות
גדול .אי אפשר יהיה להסתפק ב50
דונם של גידולי שדה או ברפת של
 50פרות כפי שהיה בעבר .וכעת

עבדתי כרפתן משעה
 5:00בבוקר עד
 20:00בערב ,כולל
שבתות וחגים .אז
לא היו תאילנדים
במשק שלנו או
במשקים אחרים ובני
המשפחה תפעלו
לבדם את המשק ,כך
שלא נשאר כוח או
זמן לבלות עם בני
המשפחה הילדים,
ורק עודד ,הבן
הצעיר ,זכה לקצת
יותר "זמן אבא"
נגיע ל"מלכוד החקלאי"  -חקלאות
היא סוג של הימור .קשה להעריך את
הגורמים שישפיעו על הגידול )מח
לות ,מזג אוויר ,מזיקים וכו'( ,גם אם
תהיה החקלאי המקצועי ביותר .וכ
שהמוצר יגיע סוףסוף לשיווק ,אין
לחקלאי ביטחון במחיר שיקבל תמו
רתו ,בטח לאור פערי התיווך.
לכן ,כשאני בא לבנק לבקש הל
וואה למימון ,רוב הסיכוי ,למרות

ערך הנכס עליו אני יושב ,שהבנק
לא יתלהב ,בלשון המעטה ,לתת לי
את ההלוואה .ואם משיגים מימון,
אבל נתקלים בעונה חלשה ,בקלות
אפשר להגיע לפשיטת רגל .וזאת
עוד לפני שעברנו בכל המשוכות
הביורוקרטיות ,החל מהשכנים שי
כולים למרר את חייך ,דרך אגודת
המושב וכמובן ,המועצה האזורית,
הרשויות הממשלתיות ומנהל מקר
קעי ישראל ,שחונקים אותך במסים
ובהיטלים ,אבל לא מוצאים לנכון
לעזור לך למנף את המשק ולהביא
בסופו של דבר לא רק לרווחתך ולה
משך קיומה של החקלאות ,אלא גם
לטובת המדינה ולשמירה על האדמות
ולטיפוח ריאות ירוקות כדי שכשנע
בור בין גורדי שחקים לבטון כבישים
נוכל ליהנות מקצת ירוק בעיניים.

הדלק שמניע אותי
אז למה אני ו"מעטים וטובים" נו
ספים נשארים במקצוע הזה? הסיבות
לכך רבות ומגוונות .כנראה שאני
סוג של מהמר .זה דלק החיים שמניע
אותי ובלעדיו אני מרגיש אבוד .על
זה התחנכתי בילדותי ואת זה שימר
תי בבגרותי כאוויר לנשימה.
אני אוהב את המרחבים ,את הזכות
להחליט מה אגדל ,את ההנאה מל
ראות את שלבי התפתחות הגידול
עד להבשלתו ואת הסיפוק משיווקו
לציבור נרחב שנהנה ממנו .אידיליה
ואידיאלים הנחו אותי כל השנים .ואם
שנה אחת הייתה טובה פחות ,תמיד

אנו החקלאים אומרים בנאיביות,
"טוב ,השנה הבאה תהיה טובה יותר",
או כמו שאומרים בני דודנו" ,יום
אסל ,יום באסל".
אני מניח שמה שמניע אותי היום
הוא כוח ההתמדה בצירוף של חוסר
ברירה .לא למדתי מקצוע אחר ,זה מה
שאני מכיר ואני משתדל לעשות את
המיטב ולהוציא את המרב .אני שואף
להתפתח ,אך אילוצי המימון כוב
לים אותי ,כך שלהערכתי אני עתיד
לסיים את חיי כחקלאי.

למען הדור הבא
ישנה כמובן ההתלבטות מה לייעץ
לילדיי .אני רוצה מאוד שיהיה לפ
חות אחד שימשיך את דרכי ואת דרך
אבותיי .אני מבין את הרצון לצאת
לטיול הגדול של אחרי הצבא בעו
לם ,להכיר תרבויות אחרות ולנשום
אווירה פחות מתוחה.
אחר כך ,אני מקווה שילמדו במו
סדות להשכלה גבוהה וירכשו מקצוע
מבוקש ומעניין ,ואז יוכלו לקבל הח
לטה מושכלת יותר איפה לגור ובמה
לעסוק .בתנאים של היום ,אני אבין
לדאבוני אם הם יבחרו לסטות מדרך
החקלאות.
בנימה זאת ,הרשו לי לקוות למידה
של אופטימיות למען הדור הבא ,שק
ברניטי המדינה בכל הרמות יבינו את
חשיבותה של החקלאות וייתנו לנו
את הכלים להתמודד עם הקשיים ולא
יראו בנו עושקי אדמות מדינה )כדו
גמת "הקשת המזרחית"( אלא גואליה.
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עגלה להעמסה והובלת של  4מיכלי דולב
דגם 4
תכנון ויצור מסגריית'' :בית המלאכה'' בקיבוץ ניר דוד
LOADER

במהלך קטיף המנגו יש צורך לשנע כמות רבה של דולבים
במקביל.
עד היום נעשה הדבר בעזרת טרקטור עם מזלג בודד ולכן לקח
זמן רב .בכדי לשפר את תהליך השינוע של הדולבים פיתחנו עגלה
חכמה היכולה להעמיס ולשנע עד ארבעה דולבים יחד.

תאור כללי
שינוע מהיר של המכלים )לקצר את הזמן הקריטי בין קטיף
לשטיפה(.
עגלה להובלת  4מכלי דולב במידות שונות.
בעלת יכולת העמסה ופריקה עצמאית ,ע''י מערכת שרשראות
פלדה שנעות ע''ג קורות המבנה.
מונעת ע''י טרקטור חקלאי בהספק מעל  60כ״ס.
שליטה חשמלית הידראולית ע''י מערכת ''ג'ויסטיק'' מהטרקטור.
רתום וניתוק מהיר של מערכות השמן והחשמל.

ב חשיפה
ת
ע
ר
ו
כ
ת
י
ב
ו
ל
שיא

לפרטים ניתן לפנות לעידן בקל ,מסגריית בית המלאכה קיבוץ ניר דודwww.bet-m.co.il ,050-5612796 ,
מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים ¤

מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים ¤
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השכרה ,מכירה וקנייה של גנרטורים
חברת פאוור און גנרטורים בע"מ פעילה בתחום הגנרטורים משנת .2006
אנו מספקים שירות של השכרת גנרטורים לטווח קצר וארוך ,לעבודה
רציפה למטרות גיבוי ולשעות חירום .כמו כן קניה ומכירה של גנרטורים
חדשים ומשומשים.
במלאי שלנו תמצאו את הכלים
הטובים ,החדישים והמהימנים
ביותר בשוק .גנרטורים מושתקים
וסופר מושתקים ,עם וללא חופה.
בכל הגדלים וההספקים.
מיכלי דלק חיצוניים ,לוחות חשמל
וכבלים ופתרונות חשמל .אנו
נגישים לכל מקום בארץ וכמו כן
מעניקים שירות ומספקים פתרונות
בתנאי שטח מורכבים .24/7

ליצירת קשר :טל' 077-4149904 .׀ m@poweron.co.il
15.10.2015
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מאוזן:
 .1גסות רוח של שירזי ופיליפ )) (6ע"פ דובי זמר(;  .4זנק זנק ,ילד! ) .8 ;(4ראו
 19מאוזן;  .9הם נאמרים בטעות כי אלן מעד ) .11 ;(6איש המלאכה שלי בזמן
הנוכחי באירופה ) .12 ;(7גאל את הראפר! ) .13 ;(3בוקס על-קולי ).15 ;(3
הקרש של נועם שולט בעמו ) .18 ;(7אדום בצידי המצח בעוד רגע )) (4,2ע"פ
דובי זמר(; ) .19עם  8מאוזן( נטול את החוטם ,אני אשגיח! ) .21 ;(4הדבק בוסה
או הבא המחאה ) .22 ;(4הטקסטיל של רכטר מומצא ).(6
מאונך:
 .1החטא של התקשורת הוא הקיבוץ ) .2 ;(5פלטתן את המאכל של המיילל
) .3 ;(5ראו  20מאונך;  .5חוסר העבודה של הכבש הזכרי ) .6 ;(5אסלח על כך
שאמי ילדה גם מוציא לאור ) .7 ;(5פה נצמיד בדל אל הזמרת ) .10 ;(3,4פטר
איבד שחקן ) .13 ;(3,4אם תפרד ממגילה תגיע ללבנון )כ"ח( )) (5ע"פ גלי
ויוחאי(;  .14זה שבן ארי עני כבר נטוע בתודעה ) .16 ;(5דאגו לעניין התשר
עבורו ) .17 ;(5פיזזתי עם איש אמונה בלבד )) .20 ;(5עם  3מאונך( אשפוט את
הנכבד ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :140

מאוזן .1 :נרגילה;  .4בואש;  .9דוליטל;  .11כיפורים;  .12הצב;  .13שרת; .15
יסודיות;  .18מגן דוד;  .19נאלח;  .21שוני;  .22אתרושש.
מאונך .1 :נסוכך;  .2גילוף;  .3לאמת;  .5ותיקה;  .6שילוב;  .7מושמעות; .10
הר מירון;  .13שימוש;  .14תמנון;  .16ישאגו;  .17תרבוש.
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עולם שבו הסודות כבר אינם מוג
נים ,האזנות סתר וריגול טכנולוגי.
"הנערה ברשת העכביש" מאת דיוויד
לגרקרנץ ,רביעי בסדרת המותחנים השוודית
"מילניום" ,ממשיך לעסוק בקורותיהם של
ההאקרית המבריקה והזועמת ליסבת סלאנדר
והעיתונאי מיכאל בלומקוויסט.
מיכאל ,שמצא עצמו במגרש לא-מוכר של
העיתונות הדיגיטלית ,נמצא במשבר .הוא תוהה
אם המידע בקשר לפרנס בלדר ,פרופסור שוודי
בעל שם עולמי שנגנבה ממנו טכנולוגיה סודית
פורצת דרך ,ראוי לכתבה .הוא משתכנע כשמת
גלה לו מי עוד מעורבת :ליסבת ,עם המוסר חסר
הרחמים הייחודי לה .הוא היה רוצה לדעת מדוע
היא מתעניינת בסיפור.
ליסבת נמצאת כעת בעיצומו של מצוד .היא
חשבה שהארגון של אביה ואויבה המר ,אל
כסנדר סלאצ'נקו ,חוסל יחד אתו ,אך רמזים
מעידים כי חיילים מרשת הרשע הישנה שלו
פעילים עדיין ,ועתה הם סוחרים במידע שגנבו
באמצעות חדירה למחשבים של חברות טכנו
לוגיות .בדרכה חסרת המעצורים היא מחליטה
להשמיד אחת ולתמיד את מה שנותר מהארגון,
אבל ליסבת ,בבלי דעת ,מקימה עליה משהו
שגדול אפילו מיכולתה .ייתכן שהפעם היא
הסתבכה ברשת שממנה לא תצליח להיחלץ
)משוודית :רות שפירא ,הוצאת מודן466 ,
עמודים(.

מזימות והעוול המשפטי
רוברט האריס בספרו "קצין ומרגל" משיב
לחיים את פריז של ראשית המאה ה 20-בגר
סה מצמררת של פרשת דרייפוס ,העוול המשפטי
המושמץ ביותר בהיסטוריה ,שהטביע את חותמו
על יותר מאומה אחת.
פריז .1895 ,ז'ורז' פיקאר ,קצין צעיר אמבי
ציוזי ,צופה במרגל מורשע ,אלפרד דרייפוס ,מו
שפל בפומבי מול המון זועם ונידון למאסר עולם
באי השדים .פיקאר ,שזה עתה מונה לעמוד בראש
יחידת המודיעין שהביאה את הראיות כנגד
דרייפוס ,בטוח באשמתו .אבל זמן קצר אחרי
שדרייפוס מתחיל לרצות את עונשו מתעוררים
ספקות ,יש רמזים לכך שמרגל עדיין מסתובב
בשורות הצבא .כשפיקאר מתחיל לחקור ,הוא
נסחף למבוך מסוכן של מרמה ושחיתות ,שמעלה

בו ספקות לגבי כל מה שהאמין בו ומאיים לא רק
על כבודו ,אלא גם על חייו )מאנגלית :גיל שמר,
הוצאת זמורה 447 ,עמודים(.

אהבה שנקטעה במלחמה
"ספר האבידות והמציאות" מאת לוסי פולי הוא
רומן מרגש על אהבה שנקטעה במלחמה ובמרכ
זו דמויות בלתי נשכחות שמקימות לחיים ימים
שאינם עוד.
 :1928טום ואליס נפגשים במקרה במסיבה.
הם הכירו כילדים והיו חברי נפש ,והנה הם שוב
ביחד ,אנשים צעירים שעתידם לפניהם :הוא
חולם בסתר להיות אמן ,היא הייתה רוצה ללמוד
באוניברסיטה אף שאין זה יאה לאישה.
 :1986קייט דרלינג מאבדת בשנה אחת את
אמה ג'ון ,רקדנית נודעת שגדלה בבית יתומים,
ואת סבתה המאמצת .על ערש דווי מתוודה סבתה
של קייט שכל השנים שמרה לעצמה סוד משפחתי
והסתירה ממנה מכתב וציור שקיבלה לפני שנים.
הווידוי מוביל את קייט לתור אחר הצייר שצייר
את אותו ציור ומפיו שומעת את סיפורה של סבתה
אליס ,שעל דבר קיומה לא ידעה עד כה )מאנגלית:
קטיה בנוביץ' ,הוצאת כתר 369 ,עמודים(.

מיתולוגיות של עמי העולם
"שש תחבולות גדולות" מאת שהם סמיט הוא
השלישי בסדרת "מיתולוגיות של עמי העולם",
ובו שישה סיפורים מרתקים ,מלאי הומור ומעו
ררי מחשבה על גיבורים ידועים ועל התחבולות
המוצלחות שרקמו.
גיבורי הסיפורים :אודיסאוס היווני ,שהוביל את
חייליו לניצחון באמצעות הסוס הטרויאני ,והת
חבולה שחילצה אותו ממערת הקיקלופ; תור ,אל
הרעם הנורדי ,המתחפש לאישה כדי להשיב לעצ
מו פטיש קסם גנוב; אמטרסו ,אלת השמש היפנית,
הנופלת בעצמה קרבן לתחבולה; אננסי ,איש הע
כביש בן מערב אפריקה ,המצליח לעמוד בארבע
משימות בלתי-אפשריות; יעקב אבינו ,שהערים
על עשו אחיו ונטל ממנו את הבכורה )אייר :איתן
אלוא ,הוצאת כנרת 72 ,עמודים ,מנוקד(.

גרג הפלי יוצא לחופשה
"חופשה על גלגלים" מאת ג'ף קיני הוא הספר
התשיעי בסדרת "יומנו של חנון" בכיכובו של
גרג הפלי.


 




 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

04-9832121 -  מרכז טבעון,5 הדס
050-2145000 - יקנעם מושבה
יעקב לנקרי – משרד עורכי דין

   

 ייצוג וייעוץ-  חקלאיות וקהילתיות/  אגודות שיתופיות
.בכל העניינים המשפטיים השוטפים
, מגזר חקלאי – רכישת ומכירת נחלות ומגרשים בהרחבה

. תביעות נזיקיות,תכנון ובנייה
 שימוש, רשות מקרקעי ישראל – תביעות השבה ופיצויים
. פיצול מגרשים מנחלות, דמי רכישה, דמי הסכמה,חורג
 העברת, הסדרים משפחתיים בנחלה – בנים ממשיכים

. גישור, פירוק שיתוף, הסכמי ממון, צוואות, ירושות,זכויות
. ליווי וניהול, ייעוץ, הרחבות קהילתיות – ייצוג

. נזקי חקלאות, משפט מסחרי ואזרחי כללי
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, עפולה18 שד' ארלוזורוב
04-6499035- פקס,04-6499777 -טל
office@lankrylaw.co.il

>DC?F?G;8A4D:?8E:?DA

 שנה15 - מומחה במגזר החקלאי למעלה מ
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com
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למכירה קראוון פרטי
. בציפוי בולי עץ, מ"ר44 ,משופץ כחדש
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