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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

editor_kav@tmags.co.il
מנהלת עיתון: עדנה זיו  

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: שרה ראובן

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר�כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין
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מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
משה הורנשטיין 058-4690888   

 יעקב קניאל 054-4557780,
 שי מזרחי 050-6866619

יורם טביבי
מודעות:  •
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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לא לפלסטיק
התאחדות חקלאי ישראל 

הודיעה למשרד החקלאות כי 
היא מתנגדת למיזם אריזות 

הפלסטיק

גדולות מהחיים
לרגל יום האישה הבינלאומי 

- סיפורן של הנשים החזקות 
במוא"ז גדרות

כמו הולנד
ביקור ורשמים מהמושבים 

הכי נמוכים בעולם

מטרות העל הלאומיות,
מדוע חקלאות חשובה
למדינת ישראל בת-70

רקע: ראשית הציונות, תקומת עם ישראל בארצו, הייתה 
מושתת על היכולת להגיע ולהחזיק שטחים רחבים ובכך, 
להוות כף מאזניים בדיונים על חלוקת הארץ בין יושביה.

החלוקה  גבולות  את  שרטטו  אשר  החקלאים  אלו  היו 
בעיבוד  הדרך  בהמשך  וכמובן   1947 כך  ואחר  ב-1936 

שטחים חקלאים, בכל שטח שישראל הגיע אליו.
בחייה של מדינה צעירה, קו "התלם האחרון" היה גם קו 
הגבול וכך בנתה המדינה את היישובים הכפריים לאורך 
את  היהודית  המחרשה  תחרוש  בו  "במקום  גבולותיה. 

התלם האחרון - שם יעבור גבולנו" (יוסף טרומפלדור).
השאלה: כיום כאשר יש לנו מדינה, מדוע צריך חקלאות? 

�מדוע להחזיק בשטחים? מי שומר על הגבול צה"ל או הח
קלאים? אפשר לייבא כל אוכל ובזול מחו"ל?

מטרות העל של חקלאות במדינת ישראל 2018 ולדורות 
קדימה, בסיס התפישה:

1. אחזקת אדמות המדינה מבטיחה לישראל.
א. בטחון לאומי, השילוב צבא וחקלאים עד התלם האחרון 
מוכח שוב ושוב בעוטף עזה, גבול לבנון, גבול ירדן וגבול 

מצרים.
ב. שמירת עתודות הקרקע: באין אחזקת קרקע, לא תוכל 

�לממש אותה לבניית עיר, מפעלים ופארקים עקב השת
לטות גורמים פורעי חוק. שטח חקלאי פעיל, מהווה ריאה 
מטרד  מהווה  שמייד  נטוש  שטח  מול  אל  ונקייה  ירוקה 

אשפה ומפגעים.
ג. איכות חיים: ( public good-מאקרו כלכלה), ריאות 

ירוקות ומרחב להנאה מהשטח הפתוח.
מולדת: land scape של ערס תרבותנו  נוף  ד. תבנית 

�התנ"ך. כרמי זייתים וחיטה ושעורה הינם תבנית נוף מו
לדת של ישראל בדיוק כמו טרסות אורז ביפן. 

2. אספקת תוצרת מזון טרייה ואיכותית הינה אוויר אפה 
שנה,   70 מזה  במלחמה  כמדינה  בישראל  אומה.  כל  של 

צורך זה הינו קיומי וחזק. 
3. חיבור העם לארצו ולמולדתו הם לב המהות של הציונות 
וכלי מרכזי לחנך דורות של צעירים לזהות הייחודית של 

�יהודים החיים על אדמתם ובארצם. האדמה ועבודת האד
קל  וארצו  לזהותו  הנוער  את  לכך, מחברים  והחינוך  מה 

וחומר בדור המסכים ובעולם גלובלי.
�בשו מביאה  בישראל,  החקלאות  ניישן",  אף  "סטרט   .4

רה לעולם כולו בהמצאות פורצות דרך עבור אוכלוסיית 

העולם הגדלה מאוד וחסרה מים ואדמה ואמצעים לביטחון 
תזונתי בסיסי. החקלאות כיום ובעתיד מהווה "בטה סייט" 
המצאות  בישראל  ללמוד  מגיעות  רבות  מדינות  עולמי. 

ופיתוחים פורצי דרך בחקלאות בישראל. 
דגשים: מדינת ישראל חייבת לשרטט לעצמה את החזון 

�וממנו את מטרות העל לחקלאות בישראל ותפקידה לע
שרות השנים הבאות. 

פעם יהיה חזון ומטרות על ברורות, חשוב לפרוט אותם 
לפעולות ומדיניות לביצוע המשרתים את החזון.

חובה לדון על מטרות העל בתחילה ורק אחר כך לתכנן 
פעולות לביצוע.

�התוכניות לביצוע, אסור שישרתו את הארגונים או הפו
�ליטיקה הפנימית כי אם יקדמו את מטרות העל של החק

לאות בישראל בראיה לאומית רחבה.
סיכום: הדרך לשרטט מטרות על, ולקדם אותן לתוכניות 
חיזוק  בפיתוח,  ובראשונה  בראש  תלוייה  קיימא  ברות 
ועיצוב דור צעיר בחקלאות בשליחות המדינה, למטרות 

�הלאומיות. (באחדות כוחות ומטרה, תהיה החקלאות ביש
ראל תחרותית ורווחית)

הערה: הנייר מייצג את תפישת עולמי הפרטית, על בסיס 
כיו"ר  בסיס תפקידי  וכן על  צבא, חקלאי  כאיש  ניסיוני 
ארגון השומר החדש, הפועל בשטחים הפתוחים ביחד עם 
החקלאים ומחנך אלפים של צעירים לשילוב של אדמה, 

מורשת וערבות הדדית. 

רם שמואלי, יו"ר השומר החדש

רם שמואלי (צילום: תומר שמואלי)

מדינת ישראל חייבת לשרטט לעצמה את החזון וממנו את מטרות העל 
לחקלאות בישראל ותפקידה לעשרות השנים הבאות

22

14

4



חברת נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות 
בעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
 Æוהובלת תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים ושדרה ניהוליתwww.nachlat-avot.co.il

ה  נ י מ י נ ב  ¨ ‘ א  π ן  י מ ס י ה
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æפקס ¨∞¥≠∂≤≤∑∑¥¥ Æטל

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל“ח/פיצול/הוספת בית שלישי בנחלה ועוד... ועוד...

פנה/י עכשיו למומחים!

ביקור בבית הלקוח ≠ 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות°

רשימת ממליצים

ל בישראל והוותיקה הגדולה ברה

התקשר לקבל 

חוות דעת מקצועית 

והחלטות רמ“י 

העדכניות

אין לך 
הרבה זמן

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור תיקון 116 ב‘ בחוק התיכנון והבנייה
המחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ“י 
על נחלות שבהם יש בעיות הדורשות הסדרה,

וגם דו“ח מבקר המדינה המחייב את גופי 
האכיפה לאכוף,

ועוד הקטנת תקופת הדמ“ש לגימלאים ל-4 
שנים + תקופת ההסדרה,

נותר עבורך חלון הזדמנויות וזאת עד חודש 
אפריל 2019 מומלץ להיכנס להליך הסדרה 

בטרם יגיעו אליך.

י 
ה,

 

נקודה.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?
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השבוע החל בכנס ה"טרומפים" של 
קן צורן בתל אביב והמשיך ביום גיבוש 

וכיף למדריכי ומדריכות חבל מודיעין

בהתאחדות חוששים ממצב שבו משרד החקלאות יממן את מכונות האריזה עבור רשתות השיווק, אבל בפועל מי 
שיספוג את עלות האריזה יהיה החקלאי

מדריכים ומדריכות מחבל מודיעין ביום גיבוש

בשבוע  התכנסה  המים  רשות 
שעבר ואישרה את החזרת 47 
מיליון קוב לשימוש החקלאים למים 

שפירים לשנת 2019.
מברכת  ישראל  חקלאי  התאחדות 
את רשות המים על החזרת 47 מיליון 

שפי למים  החקלאים  לשימוש  �קוב 
רים לשנת 2019. בהתאחדות חקלאי 
ישראל  מדגישים: "אנו מקווים שעם 
משקעי  של  היפות  הכמויות  המשך 
 55 בסך  הכמות  מלוא  תוחזר  הגשם 

מיליון לחקלאים."

בית המשפט העליון דחה ביום שלישי שעבר את עתירת 
�הקיבוצים, שעסקה בחוזי חכירה שנחתמו בין קק"ל לקיבו

הוא  לעתירה  הרקע  התיישנות.  בשל  וחפציבה  אלפא  בית  צים 
חוזה החכירה שנחתם בין הקיבוצים לקק"ל בשנות ה-40 וה-50. 
חכירה  חוזי  נחתמו  ב-1960,  ישראל  מקרקעי  מינהל  הקמת  עם 

תלת-שנתיים בין הקיבוצים למינהל.
בשנים 1989 ו-1990, לאחר מו"מ, חתמו שני הקיבוצים על חוזי 
חכירה ל-49 שנה, בהם נקבע כי קרקע חקלאית נמסרת לחוכריה 
לצורכי חקלאות ולכל הצרכים הנלווים, ובתמורה לכך נקבעו דמי 
חכירה בשיעור נמוך. המשמעות היא שהקיבוצים הם בגדר מחכיר 

ואילו קק"ל היא בעלת השטח.
זכויות  כבעלי  ולא  השטח  כבעלי  בהם  להכיר  ביקשו  הקיבוצים 
חכירה לקרקע חקלאית. תחילה עתרו הקיבוצים לביהמ"ש המחוזי 
בנצרת שדחה את עתירתם ואז עירערו לביהמ"ש העליון, בטענה 
זכאים  הם  קיבוץ,  לכל  דונם   1,700 המקוריים,  השטחים  על  כי 

לזכויות בעלות בקרקע.
ודפנה ברק-ארז, דחו  עופר גרוסקופף, מני מזוז  שופטי העליון 

�את העתירה בעיקר בשל טענת התיישנות. עם זאת, בית המש
פט קבע כי חקלאי שחוכר קרקע מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) 
זכאי ליהנות מתנאי החכירה, המוגדרים בחוזה החכירה הסטנדרטי 
חוכר  כלומר  נמנה,  הוא  שעליהם  החוכרים  לסוג  רמ"י  שמציעה 

בשל עליית משקעי המים # התאחדות חקלאי ישראל בירכה את רשות 
המים: "מקווים שעם המשך הכמויות היפות של משקעי הגשם תוחזר 

מלוא הכמות בסך 55 מיליון לחקלאים"

השופטים קבעו כי חקלאי שחוכר קרקע מרמ"י זכאי ליהנות מתנאי החכירה 
המוגדרים בחוזה החכירה הסטנדרטי שמציעה רמ"י לסוג החוכרים שעליהם 

הוא נמנה, כלומר חוכר של קרקע חקלאית ולא בעלים בקרקע

מאגר יתיר (צילום אווירי: מור דגן)
הטרומפים של קן צורן

50 "טרומפים" – חניכי וחניכות התנועה משכבת ט' של קן צורן, 
ערכו השבוע כנס בתל אביב. הכנס נערך בסימן מעורבות חברתית 

�ובמהלכו סיירו הטרומפים בשכונת הארגזים. זהו עוד שלב בתה
ליך השנתי של שכבה ט', שבסופו יהפכו לצוות ההדרכה של הקן. 

האזורית  המועצה  יישובי  של  הבוגרים  והמדריכים  המדריכות 
הנוער.  מחלקת  בחסות  גיבוש  ליום  השבוע  יצאו  מודיעין  חבל 
המד“בים פתחו את היום בארוחת בוקר מפנקת, לאחר מכן המשיכו 
לטיול ברכבי שטח במרחב הירוק והפורח של המועצה וסיימו את 

היום בקפה בצוקי שילת.

50 "טרומפים" – חניכי וחניכות התנועה משכבת ט' של קן צורן, 
התאחדות חקלאי ישראל הודיעה השבוע למשרד החקלאות על 
התנגדותה למיזם, במסגרתו תוענק תמיכה כספית לרשת שיווק 

אשר תמכור לצרכנים פירות וירקות ארוזים.
לשיווק  המיזם  עלות  את  להשית  כי אסור  מדגישים,  בהתאחדות 

של קרקע חקלאית ולא בעלים בקרקע. כן נקבע, כי ישנם מקרים 
כבע החורגות  מזכויות  ליהנות  חקלאי  חוכר  עשוי  בהם  �חריגים 

לים בקרקע, ככל שיעלה בידיו להוכיח כי עומדות לו מכוח הדין 
זכויות משפטיות החורגות מתנאי החריגה הסטנדרטים.

פסק  את  גרוסקופף  השופט  סיים  רגישה,  בסוגיה  מאחר שמדובר 
�דינו במלים הבאות: "אין באמור לעיל כדי לגרוע, ולו כמלוא הני

מה, מתרומתם ההיסטורית של הקיבוצים והמושבים לנס ההיסטורי 
�של הקמת מדינת ישראל. די להתבונן בגבולותיה של מדינת יש

ראל ובמיקום הקיבוצים והמושבים בה, על מנת להיווכח בתרומה 
מכרעת זו..."

הוא  פסיקתנו  ביסוד  העומד  "העיקרון  השופט,  כתב  זאת",  "עם 
צריכה  העובדת,  ההתיישבות  של  ובצורכיה  בחשיבותה  שההכרה 

�למצוא את ביטויה באופן אחיד ושוויוני במסגרת החלטות המדי
ניות של מועצת מקרקעי ישראל, ונוהלי העבודה של רמ"י, כפי 
שאכן נעשה לאורך השנים. התביעה שלפנינו, ותביעות דומות לה, 
במסגרתן מבקש חוכר זה או אחר כי יוענקו לו זכויות יתר שאינן 
מוענקות לכלל המגזר החקלאי, עומדת בניגוד לעקרון יסוד זה. 
משום כך ראוי להיזהר בהן, ולקבל מי מהן במשורה - ורק באותם 
מקרים יוצאי דופן בהם קיימת הצדקה משפטית לסטות מהשורה“.
הקרקעות  עתיד  על  גם  השלכות  יש  העליון  ביהמ“ש  להחלטת 

במושבים.

שה נכון  זה  "אין  החקלאים:  על  טרייה  ארוזה  חקלאית  �תוצרת 
תמיכה תינתן לרשת השיווק עבור האריזה, אלא צריכה להינתן 

ישירות לחקלאים."
החקלאות  שבו משרד  ממצב  חוששים  "אנו  מוסיפים:  בהתאחדות 
מי  בפועל  אבל  השיווק,  רשתות  עבור  האריזה  מכונות  את  יממן 

השפד"ן  הסכם  נחתם  היום  בנוסף, 
ישראל  חקלאי  התאחדות  במסגרתו 
הסכימה להעלאה מדורגת במחירי מי 
השפד�ן לנגב בעלות של 1.11 ש�ח 
ל-1.4 ש�ח, בשלוש מדרגות לאורך 
שלוש שנים ובתמורה יביאו עוד 30 

מיליון קוב לחקלאי הנגב המערבי .
אומרים  ישראל  חקלאי  בהתאחדות 
היום: �לראשונה מזה שנים מגדילים 
במקום  לחקלאות  המים  כמות  את 

�לצמצם אותה ובשם כלל חקלאי יש
ראל מברכים על כך.

�שיספוג את עלות האריזה יהיה החקלאי. לכן אנו מבקשים שהת
מיכה תינתן ישירות לחקלאי“.

התאחדות חקלאי ישראל אף הודיעה, כי יש במהלך זה פגיעה באיכות 
�הסביבה ובנזק הסביבתי שייגרם מפסולת הפלסטיק: "פעולה זו מנוג

דת למגמות העולמיות לצמצום השימוש בפלסטיק," כך נמסר.
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וליצור רציפות, בכל הנוגע  בגלבוע נמשכת במלוא התנופה מגוון התכניות המבקשות להעצים, 
�לקידום ערכי הסובלנות, והידוק היחסים, בין כל האוכלוסיות המתגוררות במועצה. נאמנים למדי

ניות זו, ביצע השנה מינהל החינוך בגלבוע, צעד גדול קדימה, וזאת כאשר השנה התווספו כל ילדי 
שכבת כיתה ב', למיזם "יחד בגלבוע", הכולל כבר את כל גני הגלבוע, וכל ילדי כיתות א'. השנה 
גם התווספו ילדי הגנים של החינוך המיוחד, וביחד יצרו מארג מרשים של קרוב ל-2,400 ילדים, 

שקיימו במעיין-חרוד פעילויות חינוכית משותפת. 
הגידול המרשים בכמות המשתתפים מבסס מסורת מבורכת של מפגשי רעים שנתיים, כאשר ילדי 
כיתה ב' השנה, הם אותם הילדים שהשתתפו בפעילות מלפני שנתיים - והם ימשיכו להיות שותפים 

�לה, כאשר הכוונה היא שהתכנית תורחב גם לכיתות ג' בשנה הבאה! המפגשים המרגשים הגיעו הש
בוע (10.3) לשיאם, באירוע מרגש שכלל פעילויות משותפות עבור כל משתתפי התכנית, שנפגשו 

לבוקר של חוויות והפעלות משותפות במעיין חרוד.
"העשייה הזו גדולה הרבה יותר מהרגע. ביחד נס הוא משהו שגדול יותר מכל דבר," אמר עובד נור, 
ראש המועצה, לילדי הגלבוע במהלך האירוע. "אנחנו יוצקים ככה עוד ועוד יסודות למודל החיים 
המשותפים, שהשכלנו ליצור בגלבוע. אני קודם כל מודה לכם, ילדי הגלבוע, על 'הביחד' המפעים 
שאתם יוצרים, ועל כך שאתם מזכירים לכולנו מהי שליחותנו ומהו הדבר החשוב באמת. בכל הקשור 
לפעילויות משותפות, ידנו עוד נטויה. באופן עקבי ונחוש אנו מרחיבים פעילות זו משנה לשנה, 
ומשלבים עוד ועוד כוחות, מתוך ראיה עתידית של הרחבת מעגל הילדים השותפים בתכנית. זה 

בדמנו ובנשמתנו וכך נמשיך."
"יחד בגלבוע" היא תכנית מובילה בגלבוע וכוללת כאמור, את כל גני החובה בגלבוע (40 גנים, 
כולל גני החינוך המיוחד), יחד עם כל כיתות א' ו-ב' (כ-40 כיתות). התכנית מובלת ע"י מינהל 

החינוך, בריכוזה של גליה בזק-הילגר (מנהלת בתי הספר במועצה), יחד עם קרן קר"ב. 
מטרת התכנית ליצור חיבור תרבותי המאפשר לילדים לכבד ולהעריך את האחר, לצד חיזוק הזהות 
העצמית של כל מרכיבי האוכלוסייה בגלבוע. פרויקט דגל זה מכיל את כל הערכים החינוכיים, 
יהודים  בין  דו-קיום,  ערכי  קידום  על  רק  מדובר  לא  בגלבוע, כאשר  החינוך  חזון  את  המיישמים 

לערבים, אלא בין כל גווני החברה וסוגי הישובים הקיימים בגלבוע.
התוכנית כוללת מפגשים מגוונים, אשר שמים דגש על עולם התוכן של הילדים. וכך, מתקיימות 

�פעילויות משותפות הקשורות לתחומי המוזיקה, הריקוד והאומנות הפלסטית. במקביל, חלק מה
מפגשים עוסקים בתחום הקיימות, טבע, זואולוגיה וכדומה. חלק משמעותי בתוכנית כולל אירוח 
הדדי בין הגנים ובין בתי הספר, וביקורים במשכן לאומנות בעין חרוד, לפעילויות משותפות, מתוך 
תפישה לפיה באמצעות חשיפה ליצירות אמנות ועידוד יצירה, ניתן לגשר על פערי שפה ותרבות.

"זוהי עוד לבנה בבניית הגשר התרבותי המאפשר  ילובקסקי, ראש מינהל החינוך במועצה:  יאיר 
לילדנו ללמוד ולהכיר את עולמם של חבריהם, לכבד ולהעריך את מורשתם ותרבותם. להבנתנו 
וניסיוננו, יש בדרך הזו כדי ליצור זיקה בין הילדים לסביבתם, ובכך לפתח תחושת חיבור, שייכות 

וזהות למקום. זה מרגש כל פעם מחדש, לפעול ולחזק את אותו פסיפס אנושי ייחודי לגלבוע."

בקיבוץ  ”שגיא“,  הספר  בבית  החליטו  הישראלי“,  החלל  ב“שבוע  שהתקיימו  הפעילויות  בעקבות 
שריד שבעמק יזרעאל, לקחת את הנושא צעד אחד קדימה ולהקים ”חדר בריחה“ בנושא החלל.

נושא החלל הינו אחד מהנושאים המרתקים ביותר, המעורר אצל ילדים רבים סקרנות רבה ולכן 
בבית הספר החליטו להצית את הדמיון של כלל תלמידים ולבנות פעילות אחרת ושונה שמטרתה 

לחשוף את תלמידי בית הספר אל תכני החלל. 
הפעילות כללה הקמת חדר בריחה בנושא לצד פעילות לימודית בכיתות. חדר הבריחה הפגיש את 
הילדים עם חווית חשיבה מחוץ לקופסה ועם מידע אודות כוכב הלכת מאדים, שהונגש באמצעות 

משימות שונות, מגוונות ומותאמות לכל שכבת גיל.
מטרת הפעילות היתה להעביר להם את המסר: ש“השמים הם הגבול“.

גניגר,  יזרעאל“  ”עמק  הספר  מבית  אמירים,  לקבוצת  שעריו  את  הבריחה“  ”חדר  פתח  לאחרונה 
ולתלמידים מבית הספר ”יחד“ בגבעת אלה, שגם באו ליהנות מהחוויה הייחודית.

תמיד תענוג לראות את הילדים מבתי הספר באזורנו משלבים ידיים ונהנים מלמידת עמיתים.

פותרים יקרים,
אחרי כמעט 7 שנים, החלטתי לפרוש מכתיבת תשבצי ההיגיון בעיתון. אורח חיי 
התפתח למקום שבו אין בידי ליצור תשבץ חדש מדי שבוע, אז לצערי תשבץ מס' 

300 היה התשבץ האחרון בהחלט.
אני רוצה להודות לכל הפותרים, שולחי ההגדרות והתומכים שיצרו קשר לאורך 
השנים וגרמו לי להרגיש שהתשבצים מתקבלים בתאווה וברצון ע"י קהל לא קטן, 
דבר שנתן לי כוח ומוטיבציה לשבת שבוע אחר שבוע ולכתוב אותם ברצון ובכיף. 

מעומק הלב, תודה.
אם ישנו בקהל מי שירצה לקחת על עצמו את התפקיד, מוזמן להציע את עצמו 

.(editor_kav@tmags.co.il) לעמוס דה וינטר, עורך העיתון
זו הייתה תקופה נפלאה בחיי. 

המשיכו לפתור תשבצים ולשחק עם מילים. אין על זה בעולם!
לסיום, הגדרה אחרונה:

בשבילה חיפש סימן... ביי ביי! (7)
עמוס צימרמן

amosquitoz@gmail.com

קרוב ל-2400 ילדי הגנים וכיתות א' ו-ב' באירוע מסכם, 
לפעילות ייחודית המסמלת את החיים המשותפים, 

נושא החלל הינו אחד מהנושאים המרתקים, המעורר המתקיימים במערכת החינוך בגלבוע
אצל ילדים סקרנות רבה

יחד בגלבוע (צילום: ברוך אולשק)

תלמידים בחדר הבריחה בנושא חלל
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עורכי דין

"אם חקלאות כאן, מולדת כאן"
(משה סמילנסקי)

הכנס השנתי
יום ג', 26 למרץ 2019  – י"ט אדר ב' התשע"ט

"מרכז תרבות מגידו" (waze) (בצמוד לקיבוץ עין השופט) 
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ההחלטות החדשות יתנו פתרון לחוסר במגרשי הרחבה שנוצר במושבים, לאור ביטול ועדות הקבלה שעומד מול ביקוש 
רב של זוגות צעירים שמבקשים לבנות בתים, אך אין להם את היכולת הכספית לרכוש נחלות או משקי עזר

נכנסים  במושבים  הנחלות  בעלי 
במ המהוונת"  הנחלה  ל"עידן  �במרץ 

סגרתו מיושמת ברמ"י החלטה 1591, 
המגורים  בחלקת  לבנות  המאפשרת 

ובנו מבנים  בשלושה  יחידות  �שלוש 
סף, יחידת סמך עם קיר משותף לאחת 
היחידות וכן פיצול של שני מגרשים. 
התוצאה של יישום החלטה 1591 ביחד 
�1ב לתמ"א 35 (תוספת יחי  עם תיקון

דה דיור שלישית בנחלות), היא ביצוע 
עסקאות בנחלות ומשקי עזר במודלים 
לרבות  היום,  עד  אפשריים  היו  שלא 
חלוקה בין היורשים על מנת להותיר 

את הזכויות במשפחה לדורות.
לחו פתרון  יתנו  החדשות  �ההחלטות 

סר במגרשי הרחבה שנוצר במושבים, 
שעומד  הקבלה  ועדות  ביטול  לאור 

�מול ביקוש רב של זוגות צעירים שמ
בקשים לבנות בתים, אך אין להם את 
או  נחלות  לרכוש  הכספית  היכולת 
שיישומה   1591 החלטה  עזר.  משקי 
�כני מאפשרת   10.4.18 ביום  החל 
הטבות  שיקנו  מסלולים,  בשישה  סה 
מוכרות  היו  שלא  המגורים  בחלקת 
המועדף  במסלול  הבחירה  היום.  עד 
בעלי  של  לצרכים  בהתאם  תתבצע 
העסקה  למתווה  ובהתאם  הנחלות, 

שבעל הנחלה יבקש לבצע. 

�27.2.2019 הוצגו לראשונה המו  ביום
בכנס  העסקאות  של  החדשים  דלים 
על  מדובר  כאשר  באפעל,  שנערך 
שניתנים  עיקריים  מודלים  ארבעה 
ליישום בנחלות ובמשקי עזר: "רכישה 
מכר  מפוצל,  מגרש  מכר  משותפת", 
נחלה מפוצלת, "הברוטו הופך לנטו". 
יהיה  ניתן  מהמודלים  אחד  כל  את 
ובחלוקת  ברכישה  במכירה,  ליישם 
בכל  המנחה  הקו  יורשים.  בין  עיזבון 
הזכויות  של  מקסום  הוא  העסקאות 
�1591 ושימוש מי  שמוקנות בהחלטה
טבי במסלולים שנקבעו בהחלטה. על 
לבחון  יש  העסקאות,  את  לבצע  מנת 

�כל אחת מהן בארבעה מישורים: מש
פטי, מיסוי, כלכלי ותכנוני.

אחת  בכל  המתווה  את  בכנס  הצגתי 
המשפטי  הניתוח  ואת  מהעסקאות 
של מערכת ההסכמים, בהתייחס לכל 
"רכישה משותפת"  כי  הוסבר,  עסקה. 
שותפים  שבה  עסקה  היא  נחלה  של 
שניים או שלושה רוכשים, שמבקשים 
בנחלה,  הזכויות  את  ביניהם  לחלק 
כאשר שניים יקבלו זכויות במגרשים 
זכויות  יקבל  ואחד  מהנחלה  שיפוצלו 
בנחלה המפוצלת (שטח הנחלה לאחר 
יש  העסקה  את  מגרשים).  שני  פיצול 
שקובעות  רמ"י  להחלטות  להתאים 

כי נחלה תירשם ע"ש יחיד או בני זוג 
התכנון  וחוק  המס  לחוקי  וכן,  בלבד 

והבניה. 
יישום של החלטות רמ"י דורש עמידה 

שי של  בהסדרה  ובייחוד  סף  �בתנאי 
בניה בנחלה.  וחריגות  חורגים  מושים 
 116 תיקון  על  בהרחבה  הוסבר  בכנס 
הביקורות  ועל  והבניה  התכנון  לחוק 
שמבוצעות בשטח, לצורך עריכת סקר 

�עבירות בניה שהחוק קבע, כי יש לה
שלימו עד חודש אפריל 2019. הוסבר 
כיצד יש להסדיר את המבנים בנחלות 

�על מנת להכין את תנאי השטח לבי
צוע העסקאות.  

נחלות  למכור  שלא  היא  ההמלצה 
מחד,  בנחלה  הגלומות  ההטבות  לאור 
בכ-50%  שנאמדות  המס  וחבויות 
בכדי  מאידך.  מכירה,  בעת  משוקלל 
הוסבר  במשפחה,  נחלות  להותיר 
משותפת"  "רכישה  לבצע  יש  כיצד 
וחלוקה  היורשים  ידי  על  הנחלה  של 
של הזכויות ביניהם, באמצעות פיצול 
מגרשים מהנחלה.  למקרה שבו הוחלט 
המודל  פותח  הנחלה,  של  מכירה  על 
עסקה  לנטו".  הופך  "הברוטו  שנקרא 
סוג זה מאפשרת פיצול שני מגרשים 
המפוצלת  הנחלה  עם  ביחד  ומכירתם 

הת מקסום  תוך  נפרדות  �בעסקאות 
מורה כך שבסוף העסקה התמורה נטו 

לסכום  מאוד  קרובה  תהיה  שתיוותר 
הברוטו של הנחלה. 

הציג  ברנע,  משה  מקרקעין  שמאי 
של  הכלכליים  המודלים  את  בכנס 
ייקבע  שבה  הדרך  ואת  העסקאות 
מפוצלת  ונחלה  מגרש  כל  של  השווי 
בעסקה  התמורות  את  לחלק  מנת  על 
בין השותפים או היורשים, כאשר כל 
ליכולת  בהתאם  לגופו  ייבחן  מקרה 
הכלכלית של כל שותף. הוצגה בכנס 
�ונ מיליון ₪   7 בשווי לדוגמא   נחלה 
היטל  הבניה,  עלויות  ניתוח של  ערך 
היא  התוצאה  רכישה.  ומס  השבחה 
מהנחלה  שתפוצל  יחידה  כל  ששווי 

�יהיה אטרקטיבי יותר משווי בית בה
רחבה במושב שנאמד בסך 4.5 מיליון 

 .₪
את  הסביר  (רו"ח)  שער  שניר  עו"ד 

המי בפאן  המשותפת  הרכישה  �מודל 
סוי וניתח את המודל של "הנאמנות", 

יח היורשים  או  השותפים  �במסגרתו 

שיאפשר  הנאמנות,  הסכם  על  תמו 
לאחד מהם להתקשר עם המוכר, תוך 

האח החברים  של  הזכויות  על  �הגנה 
ולא  מהעלויות  חלק  שמממנים  רים, 

נרשמים כבעלי הזכויות בנחלה.
ליה צור דדון, אדריכלית, הציגה את 
העקרונות לביצוע התכנות תכנונית, 

�בטרם ההתקשרות עם המוכר של הנ
�חלה, לרבות תכניות להסדרה של שי

מגרשים  לפיצול  תכניות  וכן  מושים 
מנחלות.

מו שמאים,  עו"ד,  השתתפו  �בכנס 
וב מזכירים  יו"ר,  אדריכלים,  �דדים, 

אליה  העיקרית  המסקנה  נחלות.  עלי 
שהנחלה  היא,  יום  של  בסופו  הגענו 
למצוא  וצריך  לדורות"  "נחלה  היא 
את הדרך להותיר אותה במשפחה ואם 
זאת  לעשות  יש  למכור  החלטנו  כבר 
את  למקסם  מנת  על  המיטבית  בדרך 

בהחל נכון  שימוש  באמצעות  �הרווח 
טות רמ"י. 

עו"ד אביגדור לייבוביץ. "הברוטו הופך לנטו"

ההמלצה היא שלא למכור נחלות

ההמלצה היא שלא למכור נחלות לאור 
ההטבות הגלומות בנחלה מחד, וחבויות המס 

שנאמדות בכ-50% משוקלל בעת מכירה, 
מאידך. בכדי להותיר נחלות במשפחה, הוסבר 

כיצד יש לבצע "רכישה משותפת" של 
הנחלה על ידי היורשים וחלוקה של הזכויות 

ביניהם, באמצעות פיצול מגרשים מהנחלה
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הינו  התובע 
מושב  חבר 
שהגיש  דלתון 
לסילוק  תביעה 
מניעה  ולצו  יד 
קבוע כנגד חבר 
אחר,  אגודה 
במטרה  הנתבע, 

לגי שמיועד  זיתים  משטח  �לפנותו 
הוא  כי  טוען,  התובע  חקלאים.  דולים 
בשטח,  והשימוש  החזקה  זכויות  בעל 

האגו הנהלת  ועד  של  החלטה  �מכוח 
דה. בנוסף, הגיש התובע בקשה למתן 
צו עשה כנגד המשק, בה ביקש מבית 
את  לאכוף  למושב  להורות  המשפט 
החלטה למסירת שטח הזיתים לידיו.  

בתגובה הגיש הנתבע לבית המשפט 
המשפט  שבית  בטענה  בכתב  בקשה 

בתבי לדון  עניינית  סמכות  �נעדר 
תניית  של  קיומה  מחמת  הנ"ל  עות 
כי  בוררות בתקנון האגודה הקובעת 
ובין  בין האגודה לחבריה  כל סכסוך 
לדיון  תועבר  עצמם  לבין  החברים 
הגישה  בהתאם,  בבוררות.  בהליך 

�האגודה בקשה לעיכוב הליכים והע
 5 סעיף  לפי  לבוררות  הדיון  ברת 

לחוק הבוררות. 
כי  התובע  טוען  זו,  לבקשה  בתגובה 
סכסוכים  על  רק  חל  המושב  תקנון 
ולטענתו  אגודה,  לעסקי  שנוגעים 

האגו ל"עסקי  נוגע  אינו  �הסכסוך 
דה". לטענתו, מדובר בסכסוך מתחום 
נוגע  הוא  שכן  החוקתי"  ה"המשפט 
לזכויות קנייניות בנכס, וכי משכך רק 
דיון בבית המשפט ימצא את זכויותיו 

להליך תקין והוגן. 

תקנון  הוראות  את  בחן  המשפט  בית 
האגודה וקבע כי התקנון חל על כל מי 
שמוכר כחבר מושב, בין אם הוא בעל 
נחלה או חבר מסוג אחר. התקנון קובע, 
של  להכרעתו  יימסר  סכסוך  כל  כי 

רשם האגודות השיתופיות. 
סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות 
להחלת  מצטברים  תנאים  שני  קובע 
תניית הבוררות: האחד, מדובר בסכסוך 

�הנוגע ל"עסקי האגודה" והשני שמדו
בר בסכסוך שהוא גם "סכסוך פנימי".

כי  המשפט  בית  קבע  לאמור  בהתאם 
הקצאת  בדבר  ההחלטה  דנן  במקרה 
סביב  נסובה  המדובר  בשטח  הזכויות 
שימוש בשטח לצרכים חקלאיים, ועל 
ל"עסקי  הנוגע  בסכסוך  מדובר  כן 
בעניינינו  חלים  כן  ועל  האגודה", 

האגודות  לפקודת   52 סעיף  הוראות 
�השיתופיות המורות על העברת הסכ

סוך לדיון במסגרת הליך בוררות ולא 
בפני בית המשפט. 

בהתאם לאמור, קיבל בית המשפט את 
�הבקשות והורה על עיכוב הליכים בת

בית  בוררות.  להליך  והעברתה  ביעה 

על  להורות  שלא  לנכון  מצא  המשפט 
חיוב הוצאות. 

בצפת,  השלום  משפט  בבית  ניתן 
ת"א  פיין,  רונן  השופט  כבוד  בפני 
נ' שמקה  ואח'  מנחם   26324-03-18
 4 תשע"ט,  בתשרי  כ"ה  ביום  ואח', 

באוקטובר 2018. 

"

"

מושב דלתון. הליך בוררות

דיון בשני בקשות לעיכוב הליכים, שהוגשו בתביעות העוסקות 
בסכסוכים בין חברים במושב דלתון, בשל קיומה של תניית בוררות 

בתקנון המושב

www.movinglife.com • * 6126

Be creative
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חני סולומון

זה  ביום  ”יום האישה הבינלאומי“.  ובעולם  צוין בארץ  באחרונה 
ולרשתות  המרובים,  התקשורת  לערוצי  מעלים  בשנה  שנה  מדי 

�החברתיות, נתונים שונים ומגוונים על נשים בארץ ובעולם. מנ
התפקיד  אותו  את  הממלאות  הנשים  של  השכר  פערי  על  תונים 
בכירים:  ניהול  בתפקידי  מכהנות  נשים  וכמה  הגברים,  לעומת 
במשק, בצה“ל, בפוליטיקה, שרות בממשלה, חברות כנסת, ראשות 

מועצה עוד ועוד. 
במשך  והתמדה  השקעה  חריצות  בכישרון,  נעשית  נשים  עבודת 
כל השנה, בכל אזור בארץ ובמגזרים השונים. בתחומי המועצות 
האזוריות קמות ופועלות יוזמות רבות, אותן יזמו ומפעילות נשים 

�לטובת הכלל. הפעם בחרנו לתת פוקוס למספר נשים יזמיות ופ
עילות חברתיות בהתנדבות, המשתייכות למועצה אזורית גדרות, 
שיזמו פעילות מבורכת כהקמת מועדון חברים ” חברותא“ המיועד 
לגילאי 50 פלוס, הכולל מגוון רחב של פעילויות כגון מופעים, 
�שורשים בגן“ פעילות סב ”טיולים והרצאות. וכן פרויקט הנקרא 

תות בעשרת גני ילדים. 
בחודשי החורף הגשום הזה של שנת 2019, נולד מיזם חדש המחמם 
את הלב, במועצה האזורית גדרות. נפתח מועדון ”חברותא“ לקהל 

המתבגר פרי יוזמה של אירית שתיוי, מכפר מרדכי. 

אירית שתיוי, מכפר מרדכי ותמר רפפורט, משדמה, הן רק שתיים מהנשים ביישובי גדרות שהגו, יזמו ונרתמו ליזמויות 
חברתיות למען הקהילה # הקמת מועדון חברים ”חברותא“ המיועד לגילאי חמישים פלוס, ופרויקט לילדים בגני ילדים 

”שורשים בגן“ במסגרתו 10 סבתות מגיעות לגנים # ראיון מיוחד לרגל האישה הבינלאומי, מודל מעצים להערצה של 
נשים מתנדבות

אירית: ”החלטנו להקים מועדון חברתי לגילאי חמישים פלוס בשם 
�’חברותא‘ - מיזם חברתי מקומי לאנשים שגדלו כאן, הקימו מש

פחות ובית, גידלו ילדים. הרגישו שייכים ומעורבים במשך שנים. 
בשנים האחרונות, אצל רובנו ’הקן התרוקן‘ ונוצר צורך לחוות שוב 
חבריים,  קשרים  לחזק  כבעבר,  הפעילה  הקהילה  חיי  חוויות  את 

ולהרגיש שוב שייכים ונהנים יחדיו על כוס קפה.“
להפיכתו  ועזרו  סייעו  המועדון,  לפרויקט  התחברו  נוספות  נשים 
�מירי מושינסקי מכפר מר  מרעיון למעשה. הנשים המעורבות הן:
דכי, שוש בן עזרא מעשרת, ענת שטיגל ממשגב דב, יפה גרנות 
יונה  עדנה דלל מגן הדרום,  רוזי אונטרשטיין ממישר,  מעשרת, 
מוריץ מעשרת, אורלי אסא מכפר אביב ואפילו גבר אחד עופר לוי 
משדמה ועוד. כל הפעילויות הן בחסות ובתמיכת המועצה האזורית 
קהילתי  מרכז  עם  ביחד  קנדלשיין,  יוסי  בראשה,  והעומד  גדרות 

גדרות והחברה למתנ“סים.

החינוך.  משרד  של  ופנסיונרית  בכירה  מורה  היא  שתיוי  אירית 
אירית הגיעה לכפר מרדכי ב-1951, בהיותה בת שנה, עם הוריה 
שלמה ומרים אברמוב ז“ל מתל אביב, בעקבות קריאתו המפורסמת 
של בן גוריון ”מהעיר אל הכפר“. שתיוי נשואה, אם לשלוש בנות 

שהועלו  הצגות  מספר  כתבה  שנים  במשך  נכדים.  לששה  וסבתא 
בערבי יום העצמאות המסורתיים, ובאירועים קהילתיים אחרים. כן 
כתבה וערכה יחד עם אורלי אסא את פרויקט תיעוד מייסדי וותיקי 

יישובי גדרות ויזמויות נוספות. 
המועצה  לראשות  האחרונה  הבחירות  במערכת  החל  ”הכול 
המועמדים  של  הסברה  בפגישות  ההשתתפות   .2018 באוקטובר 
 70 לגיל  המתקרבת  גימלאית,  בעצם  שאני  לי,  הבהירה  השונים 
ובעצם שקופה. מדברים על נושאים רבים: פיתוח מערכת החינוך, 
גני ילדים, שבט ה‘צופים‘, ’נסלול כאן כביש, נתרחב שם‘, אזורי 
באזור  אצלנו  הקיים  לקשישים‘  היום  מרכז  את  ’נגדיל  תעשייה, 
כהנה וכהנה. פעם הראשונה שאלתי את עצמי, מי מתייחס אלי, 
אנחנו  דבר מכל אלה?  צורכת  פנסיונרית שאיננה  לצרכים שלי, 
לא מעט אנשים, למען האמת כמעט חמישית מהאוכלוסייה ברחבי 

מועצה אזורית גדרות.“
שתיוי מספרת שרצתה שיקום איזה מועדון חברים בגילאי חמישים 
פלוס, שיגבש סביבו פעילויות מעניינות. כדי לגשש את הדופק, 
היא יצרה דף פיסבוק בנושא והתגובות האוהדות לא אחרו לבוא: 
”אני אישה מעשית והבנתי שמבחינת לוח זמנים התקרבנו לסוף 
השנה, כלומר למועד סגירת תקציב המועצה לשנת הכספים 2019. 
כך שאי אפשר היה ליצור משהו המושתת על כספי הרשות ויש 

צורך קיומי לערב מוסדות קהילתיים.“
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�, מנהל המתנ“ס המקומי בעשרת, נתן אור ירוק לר דקדר פיינגול
עיון והשניים החלו לדבר כיצד יקדמו את הנושא. ”ייצרנו ועדת 
היגוי בה השתתפו נציגים מיישובי המועצה,“ נזכרת שתיוי. ”הועלו 
רעיונות לגבי תכנים וסוגי פעילויות. בסיכום הוחלט שהמופעים 
הגדולים יתקיימו בבית העם בעשרת. במקביל גם נולד ’אקדמא‘ 

במועדו שיתקיימו  הרצאות,  סביב  למפגשים  מכוון  מיזם  �שהוא 
מקומיים  מרצים  הציבור  לפני  ירצו  בהם  המועצה,  היישובים  ני 
המקצועי,  האקדמי,  הידע  מתחום  קצרות  הרצאות  קפה.  כוס  על 

�או מניסיון חייהם האישי. הרי האזור שלנו משופע באנשים מע
ניינים ומרתקים, ששמחים לחלוק עם החברים. יצאנו בקול קורא 
לתושבים בפיסבוק, המשוב היה חיובי - ענו לנו מספר אנשים עם 
שפע רעיונות, מתחומים שונים. הרגשתי שיש שיתוף פעולה עם 

הקהילה, וזאת התחלה נפלאה.“
התאריכים  את  המציין  השנתית  התכנית  עם  עלון  הוכן  בהמשך 
ומיקומי ההרצאות, שמות המרצים והנושאים. הכל בשיתוף פעולה 

�הדוק עם מתנ“ס גדרות, המסייע בארגון הלוגיסטי, בפרסום, ובמ
כירת הכרטיסים ועם ועדי הכפרים ואנשי הנהלת המתנ“ס. 

ינואר,  חודש  בסוף  גן הדרום,  במועדון  המפגש הראשון התקיים 
זרון  יואל  ד“ר  בו:  הרצו  פיקח“.  חקלאי  ”יודע  הייתה:  כותרתו 
מכפר  וילנסקי  אפרת  חיים“,  בעלי  ”השבחת  על  מרדכי  מכפר 
אביב על ”חיישנים בשירות החקלאי“ ודובי וולפסון משדמה על 

”הצצה לעולם הסחלבים“.
שתיוי: ”במפגשים אלו יש הזדמנות לחברים לבקר במועדונים וכל 
ועד כפר אחראי על האירוח. מטרת העל של התכנית בכללותה 
היא יצירת קתדרה להרצאות, כולל הרצאות מרצים מוץ למועצה 

וכן, טיולים וגיבוש  פעילויות נוספות. מעבר להרצאות, 
”חשוב לא פחות עצם המפגש החברתי של הגיל המתבגר. זהו גיל 
בו קיימת תחושת בדידות שהולכת וגוברת. מעגלי העבודה, שהיו 
נפרדים  לעיתים,  בו,  גיל  זהו  נעלמו.  בחיינו,  משמעותי  מרכיב 

בא חיים  שאנו  נשכח  ובל  ארוכה  דרך  איתם  שהלכנו  �מחברים 
זור כפרי, בו אתה מרגיש ממילא קצת לבד. כל אחד עסוק בחייו, 

מה חברים  מפגשי  של  ערבים  סדרת  ויצירת  ועיסוקיו  �משפחתו 
מסלול  שעברו  אנשים,  עשרות  מתכנסים  בהם  השונים,  מושבים 
חיים דומה באזור. שיש להם על מה לדבר, לשאול מה נשמע? מה 

חדש? מפגשים המלווים גם בשיחות רעים אישיות. כל אלו יוצרים 
נדבך משמעותי, בשיפור ההרגשה ואיכות החיים, כיזמות חברתית 

המתאימה לגילאים אלו.“ 
מועדון ”חברותא“ נפתח בט“ו בשבט האחרון, בערב שירה בציבור 
חגיגי ומושקע בבית העם בעשרת, ”שרים ומספרים תל אביב“, עם 
קטעי קישור אלי וסטרייך מכפר מישר, בשיתוף האמן יוסי לב עם 
ענת שטייגל, ארנון  קבוצת נגנים ובהשתתפות זמרים מקומיים: 

קליין ויצחק גל. הערב נחל הצלחה ופרגון רב. 
�ימירי מושינסק (57) מכפר מרדכי, נשואה, אם לארבע וסבתא לח
מישה. מושינסקי היא פעילה חברתית, המרכזת פעילות בעמותת 
ותיקי גדרות: ”כששמעתי על הרעיון של חברתי אירית, היה ברור 
לנו שהרעיון מתאים ומתבקש, ונעשה הכול בכדי להביאו למימוש. 

�סייעתי למיזם בצוות ההיגוי, ומסייעת בלוגיסטיקה הכללית, ובא
רגון להצלחת הפעילות המבורכת. בקרוב תערך פגישה ראשונה 

�לקראת הפעילות בשנה הבאה. נפנה למועצה על מנת לתקצב הר
צאות חיצוניות. ונחשוב על מרכיבים נוספים להעשרה.“

שוש בן עזרא (66) מעשרת, אם לשלושה ילדים וסבתא לשישה 
נכדים. פעילה ציבורית, משוררת העוסקת ברפואה משלימה: ”אנו 
רוח  לה  נתנו  שתיוי.  אירית  את  לחזק  שיש  שהבנו  נשים,  מספר 
גבית מעודדת לאורך כל הדרך כדי להפוך רעיון מקסים למציאות 
נוכחת ופעילה בחיי הקהילה בגדרות. בצוות ההיגוי העלנו רעיונות 
וכל אחת קיבלה תפקיד. הייתי בין המציעים לשלב ב‘חברותא‘ גם 
טיולים מחוץ לאזור. הטיול הראשון יערך ב-17 במרץ לירושלים 
יחד עם מדריך מקצועי. במסגרת תפקידי אני אחראית על הארגון 
לאירועים המתקיימים. זהו סיפוק עצום לראות שאירועי הפתיחה 

יצאו לדרך, והיו הצלחה גדולה. ומשאיר טעם לעוד“.

תמר  של  מיוחדת  יוזמה  מקסים,  פרויקט  הוא  בגן“  ”שורשים 
רפפורט משדמה, שהציעה את הפרויקט למחלקת החינוך במועצה 

אזורית גדרות, בכדי לממשו הלכה למעשה.
גדרות:  האזורית  במועצה  החינוך  מחלקת  ראשת  זכאי,  טימור 
”המיזם החברתי ’שורשים בגן‘ החל לפני ארבע שנים, עוד בימיה 

בגילאים  גנים,  עשרה  על  מדובר  הקודמת.  המחלקה  מנהלת  של 
�צר עם  לילדים  מיועד  אחד  גן  מתוכם  ועד שש,   3 מגיל  שונים 
במסגרת  רפפורט  תמר  ויזמה  הגתה  הפרויקט  את  מיוחדים.  כים 
ויחד  לימודי התואר השני שלה. רפפורט פנתה למחלקת החינוך 
גובשו דרכי פעולה ותכנים ליישום שילובן בפועל. בתחילת הדרך 
היו רק ארבעה גנים, אליהם שובצו ארבע סבתות מהקהילה ליום 
קבוע בשבוע. במשך הזמן אוישו כל עשרת הגנים, כעשר סבתות 
ממשיכות את רעיון קירוב הבן דורי. המיוחד במיזם שכל סבתא, 

�מביאה לגן את ייחודיות אישיותה וכישרונותיה. הפן האישי מתב
טא בריקוד, שירה, הקראת סיפורים, בישול ואפייה, טיולים בטבע, 
תיאטרון בובות ועוד. לעיתים הסבתא נשארת לשנה שנייה באותו 
בתחילת  שלהם.  החדש  לגן  והגננת  הילדים  עם  עוברת  או  הגן, 
והנחייה  הדרכה  עוברות  הסבתות  גן.  לשנות  אפשרות  יש  השנה 

בתיאום עם משרד החינוך.“
זכאי מוסיפה שהמחלקה מקבלת משובים מאד חיוביים מהפרויקט: 
וכמובן מהסבתות עצמן, שמגיעות  מהילדים, מהגננות, מההורים 
עם לב פתוח וחיבוק ענק והמון אהבה ומסירות: ”אנחנו מזמינות 
להעשרתן  החינוכי.  הצוות  עם  משותפות  לישיבות  הסבתות  את 
במגוון פעילויות חווייתיות, כמו בישול, תיפוף ועוד בשילוב עם 

�הרצאות וסדנאות. חשוב לשמוע על פעילותן בשטח, בעיות שמ
תעוררות וכיצד לפתור ולשפר. יש לציין שמשרד החינוך מעורב 

�בנעשה, ובשיתוף הפעולה בכל גן. בנוסף הסבתות מוזמנות לחגי
גות בגנים, וכן לערב הוקרה למתנדבים בקהילה.  

�”אנו כמועצה מוקירים ומעריכים את פעילותן ההתנדבותית התו
רמת ומסייעת בגנים. עשרת הסבתות הן: עליזה עמיאל, יפית ישח 
ורחל דהן מכפר אביב. יפה לאו, רוזי אונטרשטיין ואביבה מרקס 
מכפר מישר. אראלה שמבק מכפר מרדכי, מיכל זומרפלד פנינה 
דוד ותמי סתיו מעשרת. נשמח שסבתות נוספות ירשמו, כעתודה 

לשנים הבאות.“

�75) מכפר אביב נשואה ליוסי. שניהם מילדיי הגר (עליזה עמיאל 
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סבתא יפה לאו מלמדת ריקודי עם בגןסבתא עליזה עמיאל חוגגת יום הולדת בגןאירית שתיוי, מכפר מרדכי, יוזמת מועדון "חברותא“
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עין הראשון של מייסדי הכפר שהגיעו לארץ ממצרים. ולהם: שני 
בנים ושישה נכדים ונכדות. במקצועה הייתה בעבר גננת, שעלתה 
בסולם הדרגות ויצאה לפנסיה כראש מסלול להכשרת מורים לגיל 

הרך במכללת בית ברל. 
שנים.  כארבע  לפני  הפרויקט  של  הראשונה  לקבוצה  ”הצטרפתי 
צבר‘,  ל‘גן  עברתי  מכן  ולאחר  בוגרים  לילדים  ארז‘  ב‘גן  תחילה 
גן מעורב של בני 4-5. הפעילות שלי בגן מגוונת. במיוחד אנחנו 
וצבעונית, בהפעלת תאטרון  יחד ביצירה ססגונית  נהנים לעסוק 
לפעילויות  הילדים  בליווי  ואפילו  ובשירה  בסיפור  וכן,  בובות 
בחורשה. זה פרויקט מיוחד שיש בו רק מרוויחים: הילדים נהנים 
מחיבוק של סבתא - והסבתא מרוויחה את שמחת החיים והחיבוקים 

של הילדים. 
”כל פעם שאני מגיעה לגן, כבר מהכניסה אני שומעת את הילדים 
חמים.  בחיבוקים  המלווה  שמחה  הגיעה‘,  עליזה  ’סבתא  בקריאות 

בש כזו?   ואוהבת  חמה  פנים  מקבלת  הלב  את  מרנין  יותר  �מה 
יום הולדת וכמובן ששיתפתי את הגן בחגיגה  בוע שעבר חגגתי 
בגן.  אפו  שהילדים  ועוגיות  ברכות  קישוטים,  פרחים,  עוגה,  עם 
בזכות  הנעורים שבי מתעוררת,  ורוח  אדיר  הכיף  רבות,  החוויות 

הילדים והגן שעושה לכולנו רק טוב.“
יפה לאו (73) מכפר מישר, הוריה אברהם ורינה בורטנשטיין ז“ל 
ונמנים ממייסדיי  היו המשפחה הראשונה שהגיעה לאזור גדרות, 
הכפר. לאו היא אם שכולה לגיא לאו ז“ל, לוחם אגוז ובת שזיכתה 
אותה להיות סבתא לארבעה. פנסיונרית שעדיין עובדת כטכנאית 
רנטגן במח‘ אונקולוגית בבי“ח איכלוב, מורה לריקודי עם לגיל 
הרך. מתנדבת במסגרות שונות, ומלווה משפחות שכולות. ”הרעיון 
ונרתמתי להתנדבות בגן  ’שורשים בגן‘ מאד מצא חן בעיני,  של 
שיקמה כמעט מהתחלת הפרויקט. החלק הייחודי בתרומתי לילדי 
הגן הוא בעיקר בלימוד ריקודי עם לילדים. זו השנה השנייה שאני 
מלמדת ריקודים ב‘גן עופרים‘. איזה סיפוק אדיר, לראות ולחוות 

יחד שהילדים כבר יודעים לרקוד ריקודים רבים“.
לילדים.  הידועים  שירים  לפי  נבחרים,  שהריקודים  מפרטת  לאו 
ומותאמים לפי העונות בשנה, החגים ולאירועים מיוחדים. ” לרב 
אני מתחילה את המפגש בשיר ובריקוד  ’איזה יום שמח לי היום‘ 
שהילדים מכירים וממש אוהבים לרקוד אותו. לאחרונה רקדנו עם 

�הילדים משיריהם המוכרים של : נעמי שמר ועוזי חיטמן כמו: ’אנ
שים טובים‘, ’נולדתי לשלום‘, ’אדון חרדון‘, ’שם הרי גולן‘, ’תודה‘ 
ועוד.. אני מודעת שיום שלא מתאפשר לי להגיע לגן, הם ממש 
מתאכזבים ומצפים לי בכיליון עיניים. הם כל כך מתרגשים לרקוד 

לפני ההורים והמשפחות, במיוחד במסיבות בגן“.
�וש לשלושה  ואם  נשואה  מישר,  מכפר   (64) אונטרשטיין  רוזי 

פעילה  החינוך.  משרד  ופנסיונרית  למדעים,  מורה  נכדים.  בעה 
שנרתמה  הראשונה  המתנדבת  ”הייתי  שונים.  בתחומים  חברתית 
לפרויקט המדהים ’שורשים בגן‘ כבר ארבע שנים. שנתיים הייתי 
ב‘גן עופרים‘ ילדי טרום חובה. והשנה אני ב‘גן שקד‘. הייחודיות 
שאני מביאה לגן, היא יציאה לטיולים בטבע בסביבה. כמובן שלא 
כל שבוע יוצאים לטיול, תלוי גם במזג האוויר. ויש גם פעילות 
הקשורה לטבע ללא יציאה מהגן. כמו עכשיו לקראת פורים אני 
מציגה להם ’תחפושות בטבע‘. הילדים מאד נהנים לראות מצגת 
שהכנתי בה נראים: זיקית המחליפה צבעים, הכרת  ’מקלון‘ שהוא 

�סוג של חגב, הנראה כמקל ומכאן שמו. שמחתי לראות איך היל

דים התלהבו מפרפר ’שבתאי השקד‘ שעל כנפיו קיימת צורת עין 
גדולה, כאמצעי התרעה“. היא מספרת שנעשתה סלב לילדי הגן. 
כשהם פוגשים אותה באזור עם משפחותיהם. הם נהנים לרוץ אלה 
ולהכריז בקול ”סבתא רוזי“. זה סיפוק עצום לדעת שנכנסנו ללב 

הילדים. והם מאד מעריכים את פעולתנו בגן“.
�קאריאלה שמב (68) מכפר מרדכי, אימא לשלושה וסבתא לש

בעה נכדים. ”רק השנה הצטרפתי ל‘גן שקמה‘ ואני מאד נהנית 
ומרגישה שאני תורמת מיכולותיי. החיבור הזה עם הילדים ממש 
הציפיה של הנשמות הקטנות להגעתנו, פשוט מרוממת  מרגש. 

את הנפש.“
ביום קר, כשאריאלה מגיעה לגן, היא מיד חושבת איך לחמם את 

ני הגן מתמלא  סיר של מרק טעים.  �האווירה. כבר ברור שיהיה 
עם  אכין  פורים  ”לקראת  מהמרק:  לאכול  נהנים  והילדים  חוחות 
הילדים אוזני המן וזאת תהיה חגיגה של ממש. אני שרה ורוקדת 

עם הילדים, וזה עושה כייף לכולנו. 
החיבור  הוא  זה,  בפרויקט  שלי  שהשליחות  כנראה  זאת,  ”בכל 
המיוחד שנוצר בין אחד הילדים השובבים וביני. אני מרבה לחבק 
אותו ומרגיעה בליטוף ושיר. הכי חשוב, שהוא יודע שביום שאני 
בגן אני שם בשבילו וקשובה לו. למרות שנוכחותי בגן היא רק יום 
ממש  הוא  בינינו  שנוצר  והקשר  האמון  ספורות,  לשעות  בשבוע 
חזק. הילד נכנס לי ללב וכנראה שזה הדדי. הוא תמיד אומר, שיש 
לי  וסיפרה  אלי,  הימים אף אמו צלצלה  לו שלוש סבתות. באחד 
כמה הוא אוהב ללכת לגן ביום שאני מגיעה - ומאד רוצה שאבוא 
סיפוק  זהו  כזו,  תגובה  לשמוע  משפחתו.  עם  שישי  יום  לארוחת 

עצום והתרגשות“. 

אירית שתיוי: ”פעם הראשונה   
שאלתי את עצמי, מי מתייחס אלי, 

לצרכים שלי, פנסיונרית שאיננה 
צורכת דבר מכל אלה? אנחנו לא מעט 
אנשים, למען האמת כמעט חמישית 
מהאוכלוסייה ברחבי מועצה אזורית 

גדרות“ 
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עמוס דה-וינטר

בשעת בוקר, ירון סולומון, מנהל אגף 
משק באיחוד החקלאי ועבדכם הנאמן, 
יורדים בפיתולי סדום וצומת הערבה. 
אנחנו  לערבה  ימינה  לפנות  במקום 
הכיכר  נאות  לכיוון  ישר  ממשיכים 
תנועת  של  מושבים  שני  תמר,  ועין 

קי �האיחוד החקלאי, השוכנים מספר 
הבריכה   ,8 מספר  מבריכה  לומטרים 

הכי דרומית של מפעלי ים המלח. 
מלח  הבורא  המטיר  עליו  במקום  כאן 
אימים  בחום  השמיים,  מן  וגופרית 
שלעולם  טמפרטורה  ובחורף  בקיץ 
אינה יורדת מתחת ל-12 מעלות, בלב 
ואדמה  מי תהום מליחים  עם  המדבר, 

�רוויית מלח, הצליחו המתיישבים לב
נות בית ולפתח חקלאות שהיא כל כך 

ייחודית למקום.
הוותיק מבין השניים הוא מושב נאות 
�ידי צעי , שנוסד ב-1959 על  רהכיכ
האזהרות  למרות  בקר,  כחוות  רים 
ההיסטוריה של  הרבות מפני הקדחת. 
נאות הכיכר, באותם ימים ישוב ספר 
על הגבול, הייתה קשה. כבר אז נעשו 

�ניסיונות לגידול תמרים וירקות מוש
�קים במי התהום המליחים. יהודי אוס

"המבצר",  להקמת  כסף  תרמו  טרליה 
�מבנה מגורים סגור שסיפק הגנה בת

קופה של מסתננים. בסוף 1962, לאחר 
הוחלט  חדשים,  מתיישבים  הצטרפות 
והמשק  קבע  כיישוב  תוכר  שהחווה 
החקלאי.  האיחוד  לתנועת  הצטרף 
המייסדים  עזבו  שנים  שלוש  כעבור 

ואחרים התיישבו במקום. 
היווה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
וירי  חבלנית  לפעילות  יעד  היישוב 
קטיושות. בעזרת תרומות הוקמו מבני 
קבע והוחלט על הבאת גרעין שהקים 
אך ממתיישבי  מושב שיתופי,  במקום 
הקבע.  למבני  להיכנס  מנעו  המקום 
עם  פיצויים  הושג  ב-1969,  לבסוף, 
נח"ל.  היאחזות  והוקמה  המייסדים 
סלע  גושי  אסון:  אירע  זה  אחרי  שנה 
האוכל.  חדר  את  מחצו  מצוק  שניתקו 

20 חיילים נספו באסון.
עלה  הכיכר  נאות  של  החדש  הגרעין 
נחל  מוצא  ליד   1970 ביוני  לקרקע 
�תהערבה, במסגרת תנוע האיחוד הח
קלאי. במהלך שנות האלפיים התחדש 

שו הציבור  מבני  בתשתיות,  �המושב 
ועדיין  נקלטו  חדשות  ומשפחות  פצו 
נקלטות. פרנסת אנשי המושב נשענת 

חופ ומקצועות  תיירות  �על חקלאות, 
שיים רבים. 

השניים,  בין  הצעיר  המושב  תמר,  עין 
הוקם ב-1982 על ידי 24 משפחות וגם 
היו שטחי  הייתה קלה. בעבר  דרכו לא 
על  שנסחפו  מוקשים  עם  החקלאות 
ירדן.  עם  גבול  המהווה  ערבה  נחל  ידי 
נמצאו  המושב  לייסוד  הראשונה  בשנה 
מתושביו  ושניים  מוקשים  עשרות  בו 
בשטחים  מוקשים  על  מעלייה  נפצעו 
אלוף  הורה  זאת  בעקבות  החקלאיים. 
שטחי  את  לסגור  זמני  באופן  הפיקוד 
החקלאות של המושב, עד ביצוע בדיקה 
המושב  קיבל  לבסוף  המוקשים.  ופינוי 
ונעשו  הכיכר  מנאות  דונמים  עשרות 

נו חלופיות  אדמות  לו  לתת  �מאמצים 
ספות. אולם המחסור בקרקעות לא מנע 
מחברי המושב לעלות לקרקע ולהתחיל 
שטח  הוכשר  ב-1984  חקלאי.  בגידול 
יישוב זמני של המושב בגבעה, המכונה 
כן אותר שטח,  עין תמר הישנה.  כיום 
לפיתוח  לישובים,  דרומית  ק"מ  כ-10 

החקלאות. בהמשך הכשירה קק"ל מאגר 
מים, שמשמש את חקלאי המושבים.

בשנת 2004 עברו חברי המושב לנקודת 
הקבע, ואילו עין תמר הישנה עבר הסבה 
לכפר תיירות מדברית אל מול נופי הרי 
כיום  סדום.  והר  התמרים  מטעי  אדום, 
�45 משפחות ונמצא בתה  מונה המושב

ליכי הרחבה וקליטה חקלאית מלאה.

�נאות הכיכר ועין תמר ממוקמים בא
זור שבכל ארץ אחרת היו אנשים ברי 
רעיון  כל  על  מראש  מוותרים  דעת 
של פיתוח חקלאות במקום. מי התהום 
המליחים (EC 4) ממש קרובים לפני 
הקרקע (בין 2 מטר ל-0.4 מטר מפני 
תמלחת  היא  עצמה  והאדמה  הקרקע) 

מלח. 
התעק המקום  המתיישבים  �אבל 

חקלאות  במקום  להקים  והצליחו  שו 
המלי המים  בעיית  את  �לתפארת. 
ני תעלות  הקמת  ידי  על  פתרו  �חים 

נקז  צינורות  והתקנת  רוחביות  קוז 
את  המנקזים  אורכיים,  קרקעיים  תת 

המים המליחים לתעלות. המראה הוא 
שדה  בין  נוסע  אתה  סוריאליסטי.  די 
ואבטיחים, כשתעלות  ירקות  מנהרות 
מקטעי  בין  מפרידות  ארוכות  ניקוז 
מליחים  מים  נשפכים  ואליהן  קרקע 

מנקזים. 
�תחנת הני  לבסוף אנחנו מגיעים אל
של  הצפונית  השלוחה  זוהר,  סיונות 
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית, ופוגשים 
את דודי קדוש, מנהל התחנה, חקלאי 
בפני עצמו, יו"ר הועדה החקלאית של 
עין תמר ובעיקר מנטש ונשמה טובה. 
חקלאי  עבודי,  שי  גם  יושבים  איתנו 
שהוא גם יו"ר הוועד ואגודת עין תמר 
קפון,  ורוני  וקנין  ראובן  והחקלאים, 
וקצת  אבטיחים  תמרים,  המגדלים 
מלון וחצילים. כעבור זמן קצר מצטרף 
אורי פרי-גל, מזכיר מושב  גם  אלינו 

נאות הכיכר.
'כמה'  יש  אבל  בהולנד  חיים  "אנחנו 

בצ קדוש  לי  אומר  שונים,"  �דברים 
חוק, "מייד אתן לך את כל הרשימה, 
�ברצי אבל  עמודים...   300 בערך  זה 
נות, בלי התעלות והנקזים אנחנו לא 
חקלאות  כאן  ולעשות  לחיות  יכולים 
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בחלק גדול מהאדמות, כיוון שיש כאן 
יש  גבוהים.  מאוד  מליחים  תהום  מי 

�כאן שש תעלות גדולות שפונות לצ
פון. יש גם תעלה גדולה שמנקזת את 

שיטפונות נחל צין.
”את נחל הערבה הטו כל פעם מחדש, 
�מה שפינה לנו אדמות בחלק הצפוני
הגבול  את  הסיטו  בעצם  כך  מזרחי. 

הוא עובר בא כי  �הבינלאומי מזרחה, 
אחרי  שנה  ב-83‘,  הערבה.  נחל  מצע 
הכשירו  תמר,  בעין  לקרקע  שעלינו 
צפונית  כאן  השטח  חקלאי.  לנו שטח 
שם  ’בננה‘,  נקרא  למושבים  מזרחית 
בן  אז  היה  הטובים.  השטחים  מצויים 
מנחם  היהודית,  בסוכנות  יקר  אדם 
פרלמוטר ז“ל שסייע לנו והכשיר את 
השטח על מנת לקבע את הגבול. מכאן 

הכשירו את יתר השטחים מערבה. 
”בזמנו בא מהצבא, בחור בשם מרסל, 

במי כ‘חשוד  מהשטחים  חלק  �שסימן 
קוש‘ ואגב, היום הוא עוזר לנו לפנות 

�את המוקשים בשטחים. בכניסה למו

’חשוד  כתוב:  ועליה  גדר  הייתה  שב 
שבא הגבול  כל  ולאורך  �במוקשים‘ 

שלטים,  עם  עמודים  תקע  הצבא  תם 
קי לא  אופן,  בכל  מוקשים‘.  �’זהירות 

בלנו את הקטע הזה, הצבא היה מגיע 
לכניסה ליישוב, תוקע עמודים והולך 
את  ומוציאים  הולכים  היינו  ואנחנו 

העמודים. 
מו אותנו  תפשו  אחד  יום  �”בקיצור, 

בא  והשלטים.  העמודים  את  ציאים 
משטרה‘.  לכם  אביא  אני  ואמר:  קצין 

נביא לך משט ’גם אנחנו  לו,  �אמרנו 
�רה, מה אתה בא לפה בלי רשות ותו

ודברים  דין  לאחר  עמודים?‘.  לנו  קע 
את השל נוציא  לסיכום שלא  �הגענו 

טים, אבל לא וויתרתי. הלכתי לקציני 
פה  בשטח  ’תקשיבו,  ואמרתי:  הנדסה 
היו פה יעלים. השטח שאנחנו אמורים 

אמ נחל  מכיוון  מוצף  אליו  �להיכנס 
ציהו והוא לא חשוד במיקוש. גם לפי 
הגבהים זה לא מסתדר. הוא הבין שיש 
פה בעיה ואמר לי, ’תעשו עבודה, קחו 

אנשי מקצוע שיבוא ויסביר ונקבל‘. 
בר מהנדס  ותפסתי  בסדר  �”אמרתי 

ואתגרתי  פרוינד  אבי  הניקוז,  שות 
צי בעזרת  עבודה,  הכינו  הם  �אותו. 

מטר  חצי  כל  שנותנים  לידר  לומי 
הוצאנו  ניתוחים,  עשו  גובה.  נקודת 

קיב ותצ“אות, חלק המנתונים  �מפות 
לנו מאוניברסיטאות והצלחנו להוכיח 
עם  מים  לזרום  יכלו  לא  הזה  שבצד 
מוקשים. בעקבות העבודה הזאת הגיע 
לכאן אלוף פקידו הדרום, ערכנו טקס 
מ‘זהירות  הזה  השטח  כל  את  והוציאו 
מוקשים‘. היום אנחנו יודעים שלפחות 
החלק הזה לא חשוד במיקוש אבל יש 

שטח שכן.“

נושא המיקוש הוא רק חלק משורה של 
המתיישבים.  התמודדו  עימם  בעיות 

והמ החקלאי  מהשטח  שחלק  �מתברר 

ים  מפעלי  זיכיון  בשטח  נמצא  גורים 
המלח. ”חלק מהשטח, זה שהיה בירדן, 
השטחים  רוב  אך  הזיכיון  בתחום  לא 
הישן,  המושב  כולל  הצפוניים בשטח, 

הם בתחום הזיכיון,“ אומר קדוש.
”ראית  בהומור:  מוסיף  סולומון  ירון 
חקלאים  שטחים  לו  שיש  מפעל  פעם 

ומושבים?“
בתחום  הזה  השטח  ”כל  קדוש:  דודי 
הסוכנות  בין  הסכם  היה  אבל  הזיכיון 

�היהודית לבין מפעלי ים המלח שמד
רום לבריכה 8 אין להם בעיה, שיהיו 
בעקבות  שנים,  מספר  לפני  שטחים. 
באוקטובר  שהיה  חריג  גשם  אירוע 
2004 מי התהום עלו ומפלס המים היה 
מזה  כתוצאה  מהשטחים...  גבוה  יותר 
נתבעו מפעלי ים המלח ורשות הניקוז 
והמפעלים עשו תוכנית לשטח הצפה, 
ע.ד.ו),  (האופרטיבית  התעלה  בבניית 

�שלא ניתן לעשות עליו חקלאות. מד
רום לשטח ההצפה יש שטחים שהינם 
שאינם  שטחים  ויש  טובה  באיכות 
ברובו  הטוב  השטח  טובה.  באיכות 
נוצל למטע תמרים צעיר ונשאר מעט 

ממנו לעיבוד.“
שי עבודי: ”חשוב לציין שאם לא היו 
מגיע  היה  לא  הוא  צין  בנחל  נוגעים 
’אל  ואמרו  לפה  אותו  הטו  הם  לפה. 
תתפלאו אם תהיה לכם הצפה‘. אחרת 

�נחל צין היה זורם ישר לבריכות. כש
בנו את הסוללות והם הטו אותו לכיוון 
שלנו. המים זרמו תחילה לתעלה אבל 
בשנים  גלשה.  היא  גשומות  בשנים 
האחרונות, אחרי שהם נתבעו ושילמו, 
שהמים  כדי  הסוללה  את  הגביהו  הם 

יזרמו ולא יציפו.“
�:דודי קדוש ”נאות הכיכר וותיק מא
תנו במעל 10 שנים, מושב יותר גדול 
שרובם  השטחים,  היקף  מבחינת  גם 
�10 ק“מ מה -קרובים לבית. דרומה כ
מושבים יש לעין תמר 620 דונם בנחל 

למו צמוד  רחוק,  יותר  ועוד  �הערבה 
שב עידן, יש לנו עוד 800 דונם, חצי 

שטח  עוד  ויש  הכיכר.  נאות  עם  חצי 
שיוכשר קרוב לחצבה.“

�למה אתם לא יכולים לעבד את השט
חים בנחל דרומית למושבים?

במיקוש  חשוד  ערבה  נחל  כל,  ”קודם 
סבי יחסית  שהם  המקומות  כל  �ואת 
ניצ כבר  לכאן  וקרובים  נקיים  �רים, 

לנו. היום נותרו לנו עוד קצת שטחים 
שנפתח אותם אבל מי התהום הם מאוד 
רשות  בעייתי.  מאוד  וזה  שם  גבוהים 
הניקוז,  כל  את  פה  שמבצעת  הניקוז 

�מעדיפה שלא יפתחו שם שטחים חק
לאיים, כי אלה הם שטחים שמועדים 
מי  קטנה,  הכי  תקלה  כל  לפורענות. 
וחוזר  נפגע  החקלאי  עולים,  תהום 
חלילה. ככל שאתה הולך לאזור הזה, 

לה ויכולים  גבוהים  יותר  התהום  �מי 
גיע גם לגובה 40 ס“מ מפני הקרקע. 
כבר  ואתה  מגרד  טיפה  גשם,  טיפה 

רואה מים על פני השטח.“
שי עבודי: ”זו השקעה די גדולה, גם 
שניה  והשקעה  התהום  במי  הטיפול 
בטיפול במוקשים. באזורים הצפוניים 
מאות  כמה  עוד  לגרד  יכולים  אנחנו 

�דונמים, אבל אם לא יעשו טיפול במו
האלה  השטחים  גם  אז  ובניקוז  קשים 
לא יצאו לפועל. בזה נסתם הגולל על 
לא  לנו,  יקצו  כן  אם  אלא  תמר  עין 

יודע איפה, שטחים חקלאיים.“

אתה מרוצה מעבודת רשות הניקוז?
ראובן וקנין: ”מרוצה מאוד, הם עושים 

�עבודה טובה. בכל פעם שניסו להתח
הצליח,  לא  זה  חדש,  משהו  וניסו  כם 
חזרו לשיטות הישנות והטובות, שפעם 

�בשנה מנקים בלחץ שלא תהיה תמל
חת בצינורות וזה מתפקד.“

�לה שצריך  צודק  ”אתה   :
בצינורות  אבל  הדרך  באותה  משיך 
חייבים לכסות מלא חצץ ולסגור אותו, 

שלא יחלחל.“ 
המון  כאן  שיש  בגלל   ” קדוש:  דודי 
זרימות לאורך כל התקופות ויש המון 

�חווארים* בצידי נחל הערבה ונחל אמ
ולח בקלות  נסחפים  החווארים  �ציהו, 

דודי קדוש: ”אתה   
שואל למה 

להישאר: ’עם קשה 
עורף‘, כנראה 

שאנחנו כאלה. היו 
לי פה חברים שעלו 

על מוקש ואיבדו 
רגליים, זו הייתה 
הנקודה שבה מי 

שהחליט להישאר 
כבר נשאר, כלומר, 
אם זה לא גרם לך 

לקום וללכת אז כל 
יתר הדברים 

קטנים“

נחל ערבה. שלטי ”זהירות מוקשים“ וגם חקלאות

אורי פרי-גל. ”יש פה שקט ואנשים 
חרוצים ברמה מדהימה“

מאגר נאות תמרים על רקע סופת החול
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רסית יש תכונה, שברגע שהוא מקבל 
קצת רטיבות הוא נאטם. כשיורד גשם 

�על החווארים הם נחרצים, אחרי המי
לימטר הראשון הוא מרטיב ונאטם ולא 
ממשיכים  חרסית  עם  והמים  מחלחל 
לזרום לשטח החקלאי. אז יש שטחים 
שכבת  להיות  יכולה  מסוים  שבעומק 
למים  מאפשר  שאינו  חרסיתי,  חומר 
לחלחל עד מפלס מי התהום. כתוצאה 

מח לא  הם  משקה  אתה  כאשר  �מכך, 
והצמחים  עומדים  פשוט  הם  לחלים, 
נפגעים. לכן צריך לשבור את השכבה 
החרסיתית ולמלא בחצץ, כדי שהמים 

יגיעו למי תהום.“

מוצאים  ”החקלאים פה  סולומון:  ירון 
הן  אפשרי,  בלתי  במצב  עצמם  את 

הז �בבעיות עם עלויות על העובדים 
רים והן בבעיות עם השיווק.“

של  בעיות  על  מתלוננים  החקלאים 
ועוד,  משקלים  פחת,  מופרזת,  עמלה 
במעט  חמורה  בצורה  להם  שפוגעות 
הרווח שהם מקבלים על התוצרת ועל 

כך נרחיב בכתבה נפרדת.
רוני קפון: ”כשאני מביא את הירקות 
שלי אני משלם על בדיקה להימצאות 
חומרי הדברה, אבל כשהרשת מביאה 
ירקות מחו“ל - אין שום בדיקה. פעם 
שלוש  ממני  לוקחים  ימים  בחודש 
זה מאות שקלים.  בדיקות, כל בדיקה 
הירקות  את  לבדוק  אמורה  המדינה 
בודקת.  לא  כמעט  והיא  המיובאים 

�בפרסומים שלהן לציבור טוענות הר
מי  אבל  בדיקות,  עושים  שהם  שתות 
שעושה את הבדיקה זה בעצם החקלאי 
שמממן אותה, את זה הציבור לא יודע. 
אני  שלי  מהתוצרת   20% רק  למזלי, 
ועם  מייצא  אני  משווק לרשת. פלפל 

האבטיח אני מגיע לשוק הסיטונאי.“
בעבר  תמר.  בעין  וותיק  וקנין  ראובן 
גידל עגבניות, אחר כך עבר למלונים, 
הוא  ועכשיו  ירקות  ועוד  פלפל  גידל 
40 שנה  ”אני כמעט  מגדל אבטיחים. 
בעין תמר, מהיום הראשון ומעולם לא 
חשבנו לעזוב. קשיים כמו מדבר, מים, 
דברים  הם  אלה  והמלח,  התהום  מי 
מטריד  יותר  אותנו.  הטרידו  שפחות 
מה  אין  שלילדים  וזה  פיתוח  החוסר 
עכשיו  הזה.  מהסוג  דברים  לעשות, 
ליהנות מכל העולמות,  אנחנו מנסים 

לא עוזבים אלא נוסעים לפה ולשם.
”ברור שבחקלאות לא כל שנה טובה. 
וגם  בשפע  גרועות  שנים  לנו  היו 
נפשית,  לזה  מוכן  אני  טובות.  שנים 
הרי אחרי כמה פעמים אתה מבין שזה 
יכול לחזור על עצמו וזה אכן חוזר על 

�עצמו. אם התדירות של השנים הגרו
�עות היא לא צפופה מידי - אז מתג

זה ממש לטווח ארוך,  ברים. חקלאות 
כי לטווח קצר אין לך סיכוי להצליח, 
אבל מעבר לחקלאות יש את הקהילה, 

החברה, הדברים הנוספים. 
עלינו  שמסתכלים  אנשים  מלא  ”יש 

’מה  אותנו:  ושואלים  תמוהה  בצורה 
�40 שנה עם כל הק  אתם עושים שם
מקבל  שאתה  דברים  הם  אלה  שיים?‘ 
אותם וחי איתם. יש דברים שהם הרבה 

התמו נושא  כל  משמעותיים,  �יותר 
בארץ,  וההתיישבות  החקלאות  טטות 
והיום  לגיטימיים  פעם  שהיו  דברים 

אין להם משקל.“

זה  ובקיץ  זבובים  לכם  שיש  ראיתי 
יותר...

והאמת  טוב  יותר  היה  המצב  ”נכון, 
יש שזה  במקום  האחרונות  �שבשנים 

היו  פעם  ומחמיר.  הולך  רק  זה  תפר 
שקט  של  טובים  חודשים  כמה  לנו 

בחו הפסקה  שתהיה  במקום  �והיום 
זה  השנה.  כל  עלינו  פשוט  הם  רף, 
ולתיירנים,  לצימריסטים  ואיום  נורא 
שוב.  מתחיל  זה  מעט  עוד  לתיירות. 
בקיץ ממילא אתה הרבה בבית כך שזה 
לא נורא, אבל כשמגיע מזג אוויר טוב 
ואתה רוצה ליהנות מקצת שמש אתה 
לא יכול לשבת בחוץ, לא יכול לאכול 
בחוץ... הבעיה היא בצד הירדני. הייתה 
ועבדו  פעולה  שיתופי  שהיו  תקופה 
זה  שני הצדדים במקביל אבל עכשיו 

מטפ היו  שאם  חושב  אני  ירד.  �קצת 
לים בנושא קצת יותר רצינות אפשר 
להיות  יכול  לא  לפתרון.  להגיע  היה 
חללית  לירח  לשלוח  אפשר  שבימינו 
כחול-לבן ואי אפשר לטפל בזבובים? 
גדולה מידי  יכול להיות שזו השקעה 

בשביל מספר קטן של אנשים.“

מה לגבי הרחבות לבנים ממשיכים?
שלי  הבן  אם  מקום,  ”אין  קפון:  רוני 

חוזר אין לי איפה לבנות לו.“
לנו  שיש  היא  ”הבעיה  קדוש:  דודי 
מקום  לך  אין  קטנה.  שהיא  א‘  חלקה 
לשים עובדים זרים, בית קירור או בית 
המושבים.  ברוב  שמקובל  כמו  אריזה 
המי  כי  היקרות  התשתיות  בגלל  פה 

לע צריכים  הם  גבוהים  מאוד  �תהום 
עד שזה  שות תשתית, להמתין שנים 

אפשר  אי  יקר.  מאוד  עסק  זה  ישקע, 
לך  אין  רגילים.  יסודות  פה  לעשות 
מגרש נוסף, מגיע לנו על הנייר עוד 
אותו.  לנו  אין  בפועל  אבל  דונם   1.2
בפועל יש לנו בנאות הכיכר 800 מ“ר 

ובעין תמר חצי דונם. 
”זו בעיה מאוד קשה לבנות פה. בגלל 
שאתה בעצם אין לך סלע שיתפוש אז 
בעומק  כלונסאות  צריך לעשות  אתה 
גדול מאוד ובתוך מים. קידוחים מאוד 

�עמוקים שהחיכוך הוא שמונע את הת
נודה. לא תגיע לסלע. לכן, השיטה פה 

’רפ נקראת  היא  לגמרי,  אחרת  �היא 
סודה‘ – עושים פלטת בטון בגובה 45 
ס“מ עם רשתות ברזל עבים שיושבת 
על כל שטח הבית, יציקה קומפלט. זה 
מייקר מאוד את הבניה ויותר מכך, אם 
אתה רוצה להרחיב את הבית, יש קושי 
מאוד גדול לחבר את הפלטה שעשית 
עם הפלטה של ההרחבה, כי אתה עלול 
אתה  כלומר  סדקים.  בהמשך  לקבל 
בית  גודל  איזה  מראש  לחשוב  צריך 

אתה רוצה.
”הקושי העיקרי פה זה לספק קרקעות 
ומקורות  אותן  לנו  שאין  לחקלאות 
חצי  לפני  רק  מוגבלים.  די  פה  המים 

בא מהמתפיל  מים  לפה  הגיעו  �שנה 
שקלון, שמגיע לאזור בתי המלון, מים 

מהמים שמ קטן  חלק  טובה.  �באיכות 
גיעים באותו צינור מגיעים לפה כדי 
להגדיל את כמות המים וכן להתאים 
נורמליים.  למים  המליחות  רמת  את 
היום השקינו את הגידולים במים  עד 
בנוסף  מידי.  יותר  שזה   3.5-EC של
וגם  מלוחה  מאוד  האדמה  גם  לכך, 
אתה  ולכן  גבוהה  מאוד  ההתאיידות 

חייב להשקות יותר מהרגיל.“

וכשיורד גשם?
לה הגשם  אחרי  צריכים  אנחנו  �”אז 

שקות שוב, כדי להוריד את המליחות 
שחדרה לבתי השורשים. מי הטפטפת 
מייצרות בצל רטוב בבית השורש, מים 
הגשם  אבל  סבירה.  יחסית  באיכות 

השו לאזור  המלחים  את  שוב  �מסיט 
חייבים לשטוף את המלח  ולכן  רשים 

בהשקיה נוספת.
בין הקשים  ”התנאים פה הם התנאים 
פה  קשים.  הכי  לא  אם  בארץ,  ביותר 
חקלאי חייב להיות ברמה הכי גבוהה. 
הוא   – גבוהה  הכי  ברמה  לא  הוא  אם 

�חוטף כל הזמן סטירות. זה כמו מתא
בשביל  חזק  מספיק  לא  הוא  אם  גרף. 
לעמוד מול המהלומות של היריב שלו 
הוא  הלך.  הראשונה  במהלומה  הוא 
מתמודד מול תנאי מזג האוויר, אבק, 
מליחות גבוהה, קרינה, תנאי סחר לא 

�טובים, כל מה שאתה רוצה נגד החק
לאי פועל פה.“

דודי אתה גר כאן 39 שנה. לא עלה 
לך פעם בראש, ’בשביל מה, אעבור 

למושב נורמלי ואגדל כמו כולם‘?
שהקימו  הבשור  מעין  לי  ”המשפחה 
רואה  אתה  תמר.  עין  לפני  שנה  חצי 
היום  מפותח,  גדול  מושב  הבשור  עין 
חיות שם מאות משפחות. אתה בא לפה 
הרבה  והחיים  שהתנאים  רואה  ואתה 
גינה.  של  ברמה  אפילו  קשים,  יותר 
אתה משקה את הגינה, היכן שהטפטוף 

�נגמר או הממטרה – פה מתחיל המד
להילחם.  צריך  דבר אתה  כל  על  בר. 
קשה  ’עם  להישאר:  למה  שואל  אתה 
לי  היו  כאלה.  כנראה שאנחנו  עורף‘, 

�פה חברים שעלו על מוקש ואיבדו רג
זו הייתה הנקודה שבה מי שה �ליים, 

חליט להישאר כבר נשאר, כלומר, אם 
זה לא גרם לך לקום וללכת אז כל יתר 

הדברים קטנים.
היה  החממות  נושא  לפה  ”כשבאנו 
בחיתוליו. לא היו הרבה חממות בארץ. 

�בעצם פה גידלו עגבניות בחורף, חצי
די- את  כשפינו  מלונים.  וקצת  לים 
אמרו  לקריסמס  מלונים  שגידלו  זהב 
שהם  מה  את  נחליף  בעצם  שאנחנו 
המלונים  נושא  כל  התחיל  ואז  עשו. 

אורי פרי-גל: ” זה   
לא קל לחיות כאן 
אבל יש פה המון 
יתרונות, יש פה 

רוגע, יש פה שקט 
ואנשים חרוצים 
ברמה מדהימה, 

מאוד חברתיים - 
אנשים מאוד 

מיוחדים. פה גרים 
מלח הארץ ומי 

שמוכן לגור כאן 
ועושה מהלימונים 
לימונדה טובה, פה 

זה המקום בשבילו“  

שילוב של תמרים צעירים ומנהרות אבטיח, בשטח הדרומי של עין תמרראובן וקנין. ”מעבר לחקלאות יש את הקהילה, החברה, הדברים הנוספים“
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וגיד טובה  תקופה  היתה  �לקריסמס, 
והן היו נחטפות.  לנו עגבניות בחורף 
לשוק  מגיעות  היו  שלנו  העגבניות 
בתור  עומדים  היו  ואנשים  הסיטונאי 
היו  לא  תקופה  באותה  אותן.  לקנות 
עגבניות כל השנה. גם אנחנו גידלנו 
יודע מה אבל כשאין קונים.  זנים לא 
וזה  היום אתה עובד על 70-80 דונם 
חלק  אז  להתפרנס.  כדי  מספיק  לא 
פרנסה  לטובת  עוזבים  מהחקלאים 
ומשכירים את השטחים שלהם  אחרת 
את  יש  אחד  לכל  אחרים.  לחקלאים 

הפתרונות שלו.
”אצלנו בבית למשל זה לא מספיק לי 
שטח  משכיר  אני  גם  אז  חקלאות  רק 
ממישהו אחר, אני מגדל גם בזיליקום 
וגם תמרים אבל בפועל מי שבמשק מי 
זו אשתי. הרבה עברו  ומטפל  שמנהל 
דונם  כ-3000  לנו  יש  לתמרים.  כאן 
תמרים פה ובכיכר שזה אומר שהרבה 

לה רוצים  שלא  צעירים,  �חקלאים 
המנהרות,  של  הסיפור  כל  עם  תעסק 
אותם  וזה משחרר  נוטעים תמרים  אז 
להתפרנס במקום אחר, אם במפעלי ים 

המלח או במקום אחר.“
הכיכר,  נאות  מזכיר  פרי-גל,  אורי 
שעבר  לפני  היטב.  האזור  את  מכיר 
לנאות הכיכר שימש כמנכ"ל חמי עין 
גדי וכן, התגורר תקופה ארוכה באילת. 
"אני איש תיירות, הייתי עשור מנכ"ל 

�המיצפה התת ימי באילת, הייתי תקו
פה בקריבים, הייתי מנכ"ל של חברת 

הייתי מנכ"ל התאח באילת,  �תיירות 
דות המלונות באילת, הקמתי את עיר 
המלכים ובין לבין הייתי גם סגן ראש 
עיר. כשהגעתי לחמש שנים בעין גדי 
יותר  לעסוק  רוצה  לא  שאני  אמרתי 

בתיירות.
נחלות,   81 הכיכר  בנאות  יש  "היום 

תושבים חברי אגודה ובסך הכל כ-300 
�חק כ-20  יש   81 ה מתוך  -תושבים. 
עם  עוד שעובדים  ויש  פעילים  לאים 
הנושא  לצערי,  הפעילים.  החקלאים 
מישהו  ואם  ומתמעט  הולך  החקלאי 
על  הולך  הוא  אז  חקלאות  על  הולך 

הת את  משאיר  הוא  אז  וגם  �תמרים 
פעול והעבודה למישהו אחר ומתפרנס 
במשהו אחר. אתה לא רואה אנשים בני 
30 שבאים להיקלט והולכים כמו דודי 

ביום שישי לאסוף תוצרת.
לנו תוכנית מו יש  �"לגבי ההרחבות, 

ניציפאלית, בתכנית התב"ע שהולכת 
יוכל  ישוב  כל  להפקדה,  מעט  עוד 
להם  לתת  בלי  משפחות   48 לקלוט 

אצ נקרא  זה  (נחלות).  ייצור  �אמצעי 
שגר  מהנדס  לדוגמא,  הרחבה.  לנו 
בלהבים ואשתו מורה ונוסע כל בוקר 
מלהבים למפעלי ים המלח, יוכל לבוא 

הק למפעל  בבוקר  לנסוע  כאן  �לגור 
זוהר  בנווה  ללמד  תוכל  אישתו  רוב, 

�והילדים ילמדו במערכת החינוך המו
שבית, ביותר אינטימיות, בלי פקקים 
ורמזורים. מי שאוהב את המדבר יבוא 
שנוכל  החלטה  העברנו  עכשיו  לכאן. 
לקלוט בן שני חוזר. מה שצריך כאן זה 

צעירים וילדים."
 

קשה לחיות פה?
את  אוהב  אני  "שמע,  פרי-גל:  אורי 
אבל  מידה,  קנה  לא  אני  אז  המדבר 
מבודד,  רחוק,  זה  קשוח,  אזור  זה  כן, 
אתה רוצה סרט, רוצה רופא עור, רוצה 
מסעדה, אתה צריך לנסוע שעה לכל 
חום  עם  בעיה  לי  אין  כאילתי  כיוון. 
חמה  יותר  הכיכר  נאות  אבל  בכלל 
זה  אז  קיצוני.  חום  כאן  יש  מאילת, 
לא קל אבל יש פה המון יתרונות, יש 

ירון סולומון: ”אתה   
לא יכול לחיות 

במקום כזה אם אין 
לך קהילתיות 

וחברותא - ואחד 
תומך בשני פה. זה 

משהו מאוד ייחודי. 
אני מסתובב בהמון 

יישובים של 
האיחוד החקלאי 

אבל כשאני בא 
לפה, זה עולם אחר 

מבחינת הכנסת 
אורחים, היחס 

והערבות ההדדית“ 
יתר הדברים 

קטנים“ 

חרו ואנשים  שקט  פה  יש  רוגע,  �פה 
צים ברמה מדהימה, מאוד חברתיים - 
אנשים מאוד מיוחדים. פה גרים מלח 
ועושה  כאן  לגור  שמוכן  ומי  הארץ 

�מהלימונים לימונדה טובה, פה זה המ
קום בשבילו."

לחיות  יכול  לא  ”אתה  סולומון:  ירון 
קהילתיות  לך  אין  אם  כזה  במקום 
זה  פה.  ואחד תומך בשני   - וחברותא 

ייחודי. אני מסתובב בה �משהו מאוד 
מון יישובים של האיחוד החקלאי אבל 
עולם  זה  אין!  לפה,  בא  כשאני  תמיד 
היחס  אורחים,  הכנסת  מבחינת  אחר 

והערבות ההדדית.“
אותנו  לוקח  הביקור  סיום  לקראת 

התח של  הניסיוניות  לחלקות  �קדוש 
הניסיוני  בכרם  ביקרנו  היתר  בין  נה. 
של התחנה ובחלקה ניסיונית של עצי 
עצמה  החלקה  שונים.  מזנים  מנגו 
מגודרת כמתחם צבאי, עם גדר תלתל 
למנוע  במטרה  ההיקפית,  הגדר  על 
גניבות של מנגו, מוצר מבוקש באזור. 
חלקת ניסוי נוספת היא חלקה של זני 

אפרסמון.
סדום  כיכר  ביישובי  הגידולים  עיקר 

�נעשים במנהרות, אם נמוכות לאבטי
חים ואם יותר גבוהות בעיקר לירקות 
כמו פלפלים, חצילים, תבלינים. בתי 
במהלך  קיימים.  אך  נדירים  הם  רשת 
הסיור צפינו בחלקות ניסוי של טרגון, 

בזיליקום, פלפל ועוד. 
ניסיונות  תחנת  פה  להקים  ”ההחלטה 

שמפ מה  כי  המציאות  מחויבת  �היא 
התיכונה  בערבה  יאיר  בתחנת  תחים 
והתנאים  למיקרו-אקלים  מתאים  לא 
זני  לדוגמא,  רק  הצפונית.  בערבה 

לג שונים  מגדלים  שאנחנו  �הפלפל 
חצבה,  בעידן,  שמגדלים  מהנים  מרי 
עין יהב, צופר ופארן. למשל הם כבר 

�ביולי שותלים פלפל. פה לפני ספט

תש אתה  גם  לשתול.  טעם  אין  �מבר 
תול אותו חודש לפני לא תקבל פרי, 
יורדת  יום ולילה לא  כי הטמפרטורה 
מ-30 מעלות והצמח פשוט עומד ולא 

�צומח. אתה רואה שמדובר בשני אזו
רים שונים לגמרי למרות שבקו אווירי 

עידן הוא רק 15 ק“מ דרומה.“
בגל לבקר  ונסענו  מדודי  �נפרדנו 

עין  תושב  ופסל  אמן  ז‘וז‘ו,  של  ריה 
בארץ  להצלחה  זכו  שעבודותיו  תמר, 
הספקנו  אבל  היה  לא  ז‘וז‘ו  ובחו“ל. 
להיכנס וליהנות מהעבודות הנהדרות 

של ז‘וז‘ו. 
דרומה  ונסענו  הרכב  על  עלינו  משם 
עין  של  הדרומים  לשטחים  ק“מ   10
תמר, שם ראינו המון תמרים ומנהרות 
אבטיחים. המשכנו דרומה והגענו עד 
שהקימה  תמרים  נאות  המים  למאגר 
קק“ל, המוקף בשטחים המזהירים מפני 
מוקשים. כל המקום היה מלא יתושים, 
ירדניים  מכפרים  בעיקר  שמגיעים 
עופות.  בלשלשלת  שטחים  המזבלים 

�למרות זאת, כך נאמר לי, מדובר בכ
מות מופחתת מאוד ממה שהיה פעם, 
הירדנים  עם  פעולה  לשיתוף  תודות 
בתחום. בדרך ראינו את עמודי הגבול, 

הבינ הגבול  עובר  היכן  �המסמנים 
לאומי. 

כך עמדנו. ברוב חלקי הארץ ירד גשם 
והיה קר. לנו היה חם וכך עמדנו ללא 

�מעילים באמצע החורף הישראלי, מכ
ווצים את העיניים מפני סופות החול 

והחרקים, מביטים בפלא הירוק. 
והערכה  כבוד  התמלאתי  הזה  בשלב 
בתנאים  כאן,  שחיים  למושבניקים 
לא תנאים, בחום של 48 מעלות בצל 
מחסור  ועם  באבק  ביתושים,  בקיץ, 
חמור במים מגדלים גידולים בתנאים 

בעי אליך  ומסתכלים  נסבלים  �בלתי 
ניים בחיוך ואומרים: ”הכל טוב“.

דודי קדוש ורוני קפון בתחנת הניסיונות זוהר

דודי במנהרת ניסוי לבזיליקום. מחפשים את היתרון היחסי
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תחרות תחפושות במסגרת "פסטיבל הדבש" (צילום: גל גולן)

מושב בית יוסף, מבט מהאוויר (צילום: עומר ברנר)

חיים רוקח ואנשיו במו"פ צפון
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טריאתלון עמק המעיינות (צילום מרחפן)

300

עבודות אישיות במרכז המחול בעמק יזרעאל

צעדת עמק חפר

מאיר ירימי ומנהלת אזור לכיש ברלב"ד, אורית אורשנטיין-חן



דודו קוכמן*

בימים אלה התקבלה החלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה למתן צו מניעה 
אדמה  עובדי  אגודת  מחברי  למנוע  ישראל  מקרקעי  רשות  על  האוסר  זמני, 
גן השומרון, המבקשים להצטרף להסדר המיטיב ואשר ממלאים אחר  במושב 

הוראות ההחלטות, את ההצטרפות להסדר המיטיב.
אגודת עובדי אדמה בגן השומרון הגישה תביעה למתן פסק דין הצהרתי, שבו יוצהר כי האגודה הינה 
�78 דונם, בשיעור של 88% מזכות הבעלות. לחילופין תבעה האגו -הבעלים של פרדס בשטח של כ

דה כי יוצהר, כי הינה זכאית להמשיך לחכור את הפרדס בחכירה לדורות וכן, להצהיר כי האגודה 
זכאית ל-88%, או כל שיעור אחר שיקבע ביהמ“ש מכל הכנסה או הטבה שתקבלנה הנתבעות קק“ל 

ורמ“י, כתוצאה משיווק המקרקעין שבהם מצוי הפרדס לצדדים שלישיים.
הפרדס הינו חלק ממשבצת האגודה שטוענת, כי חלקה זו נרכשה לפני עשרות שנים על ידי האגודה 

בטרם הועברה לקק“ל.
�לאור הגשת התביעה נוקטת רמ“י במדיניות שבמסגרתו היא מסרבת באופן גורף להעניק שירו

תים בסיסיים לחברי האגודה, גם בעניינים שאינם קשורים כלל לתביעה והיא מנמקת זאת בכך 
�ש“מדיניות הרשות אינה מאפשרת החלת החלטות מיטיבות מקום בו מתערערים הכללים הרג

לים החלים על נחלות ונבחן מחדש טיב היחסים שבין הרשות לבעל הזכויות“
מדיניות זו של הרשות, הינו מעשה בריונות של מונופול שמנהל מעל 90% ממקרקעי ישראל ואשר 
במקום לנהוג במדיניות של ריסון היא מנצלת את כוחה על מנת למנוע מהאזרח לפנות לערכאות 

בסוגיות שונות.
כך דורשת הרשות כתנאי להצטרפות להסדר המיטיב לוותר על חוזה החכירה שבידי מי שמבקש 
להצטרף להחלטה ולחתום על חוזה חכירה חדש ונחות באופן משמעותי מחוזה החכירה ההיסטורי.  
יש לזכור שעד קבלת ההחלטה, בעלי זכויות בנחלה הופלו לרעה לעומת כל חוכר אחר ולא אופשר 

להם להוון את זכויות המגורים, דבר שפגע בהם כלכלית שנים רבות.
אגודת גן השומרון טענה, כי מדובר במדיניות רוחבית של רמ“י ובמקרה המדובר מדובר בחלקת 

פרדס שאין לה כל קשר למיקום של ההחלטות המיטיבות שנמצאות באזור המגורים.
ביהמ“ש קבע, כי לא הוצגה בפניו הוראה כלשהי בהחלטות המיטיבות, שמתנה הצטרפות להסדר 
המיטיב על ויתור גורף של כל טענה לזכות היסטורית כתנאי להצטרפות להסדר המיטיב. כמו כן 
קובע בית המשפט, כי אינו מקבל את טענות רמ“י, לפיה האגודה משמיטה את הבסיס המשפטי 

להתקשרות האגודה או מי מחבריה, בחוזה נחלה או בהסכם משבצת עם רמ“י.
�לא זאת אף זאת, קובע ביהמ“ש, שעניינה של התביעה הינו בחלקה קטנה ביותר מתוך שטח המשב

צת ואף הנתבעות רמ“י וקק“ל אינן חולקות על כך, שהפרדס נרכש במשותף על ידי האגודה וקק“ל.
כבוד השופט, שמואל מנדלבאום, קבע שתביעת האגודה אינה משוללת יסוד ואין מחלוקת על כך 
שהפרדס נרכש במימון של האגודה וחבריה ולכתב התביעה אף צורף הסכם הרכישה משנת 1957, 

שעל פיו האגודה היא שרכשה את הפרדס. 
כמו כן, קובע ביהמ“ש, כי מאזן הנחות נוטה בבירור לטובתה של האגודה וחבריה וזאת, בשל העובדה 
שאם לא יינתן הצו המבוקש לא יוכלו חברי האגודה להצטרף להסדר המיטיב, שמועד סיומו נקבע 
ל-9/4/19 וזאת, בהתאם להוראות רמ“י. בכך ייגרם נזק לחברי האגודה, שלא יהיה ניתן לתיקון גם 

אם תזכה האגודה בתביעתה. 
בנוסף קובע בית המשפט כי רמ“י לא הצביעה על נזק שעלול להיגרם לה כתוצאה מהצטרפות חברי 

האגודה להסדר המיטיב.
לסיום מדגיש ביהמ“ש את זכות הגישה לערכאות ומצטט מתוך פסק דין : ”זכות הגישה לערכאות 
היא זכותו של אדם לפנות אל בית המשפט ולקבל סעד ללא סירוב, עיכוב או משוא פנים... הגם 
שזכות זו נהנתה תמיד ממעמד רם- עם כניסתו לתוקף של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, קיבלה 
הזכות מעמד חוקתי על חוקי מן המעלה הראשונה, כנגזרת מהזכות לכבוד או לחירות.  זכות זו 
אף משויכת פעמים רבות לאושיות המשטר הדמוקרטי, ”צינור החיים“ של ביהמ“ש והתשתית 

לקיומו של החוק“ (רע“א 2142/13 שויהדי נעמאת נ‘ יצחק קרמין).
�ביהמ“ש הורה על מתן הצו הזמני המבוקש האוסר על רמ“י למנוע מחברי האגודה המבקשים להצ

טרף להסדר המיטיב לעשות ובכך נמנע הנזק המיותר.
מדובר בהחלטה חשובה של ביהמ“ש, שאולי תביא את רשות מקרקעי ישראל לשינוי מדיניות של 

ריסון כוחה בהיותה מונופול.
* הכותב, עו“ד המתמחה במגזר הכפרי ומשמש כמזכ“ל כפרי האיחוד החקלאי.

מדובר בהחלטה חשובה של ביהמ“ש, שאולי תביא את 
רשות מקרקעי ישראל לשינוי מדיניות של ריסון כוחה 

בהיותה מונופול
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"כל השקרים היפים", מאת פיטר סוונסון, הוא ספר מתח פסיכולוגי מרתק. כמה 
�ימים לפני שהארי מסיים את לימודיו בקולג', הוא מקבל הודעה שאביו מת ושהמ

שטרה מעריכה שמדובר בהתאבדות. הוא חוזר שבור-לב אל בית ילדותו במיין, שם 
ממתינה לו אליס, אמו החורגת המוזרה והחושנית, שהוא מעולם לא הצליח להכיר 
היטב. ביחד הם מנסים להבין מה באמת קרה לאביו. זמן קצר לאחר הגיעו, הארי 

פוגש בחורה מסתורית בשם גרייס שמתחילה לעבוד בחנות הספרים העתיקים שהיתה בבעלותו של 
אביו, וכעת מתפעל אותה ג'ון ריצ'רדס, אדם מבוגר ועדין שהגיע לעיירה זמן רב קודם לכן ואיש 
אינו יודע מאין בא. לטענתה של גרייס, היא חדשה באזור, אך הארי מתחיל לחשוד שהיא אינה זרה 
לחלוטין למשפחתו. האם היא הכירה את אביו? האם מתחת לחזותה הנעימה והתמימה מסתתר משהו 
אפל יותר? שתי הנשים, גרייס מצד אחד ואליס מצד שני, מערערות לאט לאט את עולמו. ככל 
שהוא מתקרב אליהן, הוא מוצא עצמו בודד ומבולבל, בטוח שהן מסתירות סודות מסוכנים, אפילו 

קטלניים. ואז מתגלה גופה נוספת, והארי מבין שהרשת הנפרשת סביבו הולכת ומתהדקת. 
(מאנגלית: דן כ"ץ. הוצאת דני ספרים. 334 עמודים)

"נא לא להילחץ", מאת מיילי מלוי, הוא מותחן נפלא. כשבנות הדוד ליב ונורה 
מחליטות לצאת להפלגת נופש עם משפחותיהן, נדמה להן שהדבר הנורא ביותר 
חלון.  בלי  תא  שיקבלו  או  ים,  מחלת  יחטוף  הילדים  שאחד  הוא  לקרות  שיכול 

�ההפלגה מתנהלת היטב, הילדים נהנים מהמועדון ומשאר הפעילויות וההורים מב
לים זמן איכות זוגי וגם מתיידדים עם זוג ארגנטינאי. אבל כשנורה וליב יורדות 

�מהאנייה עם חברתן החדשה ועם הילדים כדי לצאת לטיול במרכז אמריקה, הדב
רים משתבשים מאוד. הילדים נעלמים, והיעלמותם חושפת את כל מה שלא היה בסדר מלכתחילה 
אבל הוסווה היטב על ידי השגרה: קשיי הנישואים של נורה, היחסים הסבוכים בין נורה לליב, קשיי 
האימהות והקנאה שבין אימהות ובנותיהן, ומחירה הכבד של הדאגה האינסופית לילדים, שעומדת 
בבסיס ההורות. כל אלה גובים מהם מחיר שעלול להשפיע על עתידם. כעת, על מנת שיצליחו לחלץ 
את ילדיהן ולחזור הביתה, נדרשים מהן קור רוח, ועמידה מול אתגרים, ובסוף הדרך אף לא אחת מהן 

תישאר כפי שהייתה בתחילת הדרך.
(מאנגלית: ניצן לפידות, הוצאת מודן, 342 עמודים)

�טהילה קרנ שעד לא מזמן שירתה בצבא קבע, מספרת שראתה לא פעם איך חב
רותיה מוטרדות על ידי גברים, ושגם היא עצמה לא הצליחה להימנע מסיטואציה 
כזו. ספרה "גבול מטושטש" מציג את סיפורה של נטלי, נערה רגילה, שנמצאת 
בנקודת מפנה בחייה - סיום לימודים וגיוס לצבא. הספר מתאר את התמודדותה 

�של במסגרת הצבאית ובעצם עם לבטים שכל חיילת חדשה מתמודדת איתם. הדי
היא נמצאת. חשוב לה לא להיות ה"עוף המוזר" שנבדל  למות שלה מושפעת מאוד מהחברה בה 
מהחברה שמגדירה לה דרכי התמודדות עם סיטואציות. בלהט הרגע היא נפרדת מהחבר שלה זה 
לה  האמיתי שממתין  לאתגר  אותה  מכין  לא  דבר  כחיילת.  מחייה  ליהנות  ומחליטה  שנים  מספר 
היא הטרדות  ואת חברותיה  אותה  בשטח הצבאי: להיות אישה. הבעיה העיקרית שעומדת ללוות 
מיניות - מילוליות או פיזיות ואולי גם תקיפות. הספר מעביר אותנו בין תקופות חייה - מסופר 
כיצד היא הגיעה לסיטואציות לא נעימות בחייה, מתאר את תפיסתה לגבי גברים ומערכות יחסים 
וכיצד התפיסה המוטעית הזאת בונה את היסודות למערכת יחסים לא בריאה עם אהוב ליבה, מערכת 

יחסים שמידרדרת בהמשך גם ליחסי מרות עם קצין במהלך השרות הצבאי. 
(הוצאת ספרי ניב, 248 עמודים)

"אימא בתפקיד", מאת לורי גלמן, הוא רומן שובה לב ומצחיק שמיועד לכל מי 
שממלאים תפקיד בוועד ההורים, וגם למי ששמחים שהם לא. ג#ניפר שוב עשתה 
טעות והתנדבה להיות יו�ר ועד ההורים של כיתת הגן. אולי �התנדבה� זאת לא 

�המילה הנכונה - �התנודבה� יהיה יותר מדויק. זה מה שקורה כשהיו"ר הבית-ספ
רית היא החברה הכי טובה שלך. מהר מאוד ג#ניפר מגלה שבכיתה הזאת יש כל מה 

שדרוש כדי להפוך את השנה למאתגרת במיוחד: אימא שמיידעת שוב ושוב על האלרגיות של הבן 
שלה, הורה שזומם הפיכה פוליטית בוועד. ג#ניפר היא להטוטנית מוכשרת. זאת אומרת, לא באמת, 
היא פשוט אימא, והלהטוטנות היא חלק מדרישות התפקיד. ג#ניפר מנסחת את המייל הראשון להורי 

הכיתה ולוחצת �שלח�. זהו, השנה יצאה לדרך,  ואין לה מושג איך היא תסתיים.
(מאנגלית: נועה מרום, הוצאת כתר, 355 עמודים)

www.readbooks.co.il



yoram.tabibi@tmags.co.il 08-8690288 08-9159981 052-2773132

14.3.2019     || 30



הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

15  #

 #

054-3191117
www.makovern.com

היכרויות

052-4403890

www.rdatihg.co.il

55
052-4403890

073-2369058
למכירה

054-4917064

640 1
  1000+1500+2000 2

 + 1.60 3
4
5
6

 7
9 7 

 + +1000 500 9
2000

10

 4 2 11

12
22 13

14

054-4917064 :

טיולים לחו"ל
 

13
 

 

 XUV560,
 53,000

 

 
 

570
 

4X4  
 

6  

48

למכירה

 1998

4
12000

052-2888159

 
www.grossman-nadlan.co.il 

054-2109410

052-2339744

 03-6884123 ,050-5274348

4000
 6

2000
  050-5201545

050-5755200
 

www.awt.co.il

מבנים ניידים

35-60 

054-4534575

 www.zakai-le.com

 

 052-2796686

*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554

kav_daf@tmags.co.i

yoram.tabibi@tmags.co.il 08-8690288 08-9159981 052-2773132

073-2369058

31 ||    14.3.2019



 

 

. 200
100.

59  
59  

25 X 3 3  
133  
124  

780  

200

  

1,600-2,325  
595- 375  

330  

30,000

570  
2  

 

25  
 
 

21  
 

XUV 560 

XUV 855M 

HPX 815E

89,000 49
108,000 65


