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חבר ועד אגודה!!!  
הגורל הכספי של קרקעות המושב בידך!
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 במכה הראשונה
פירות נשרו, בתי צמיחה 

קרסו ושטחי גידול פתוחים 
נשטפו בסערה הפותחת של 

החורף

 בסוף, המדבר
בגילת נחנך "המרכז 

לחקלאות על סף המדבר", 
שנועד להתמודדות עם 

תנאי גידול קיצוניים

 מלחמת העולמות
היריבות הפנימית בין טוב 

לרע, כמו בין שני זאבים 
רעבים, תוכרע רק בהחלטה 

שלנו

צילום: יונתן קלינגר ח"כ דני עטר. כל שאנחנו רוצים היום הוא שקיפות 
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש 

בו מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 

לסיפורים ולשירים שכתבתם, 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 

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

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

 

 כעת אין למושבים
נציג רשמי בכנסת

 עוד לא יבשה דיו יו"ר הכנסת במסמך ההשבעה של חבריה
 וכבר נתבשרנו כי נציגנו, ח"כ דני עטר, הציג את מועמדותו

הקיבוצים >ליו"ר קק"ל וגם נבחר הכריזו  ב�2012 
היפרדות  על  והמושבים 
וריצה  העבודה  ממפלגת 
יוזמת  לכנסת.  לבחירות  עצמאית 
ששלי  לאחר  נולדה  ההתיישבות 
החליטה  המפלגה,  יו"ר  יחימוביץ', 

ול למושבים  השריונים  ביטול  �על 
היה  שנחשב  מה  בעקבות  קיבוצים 
אהוד  של  פוליטית  כבגידה  ובצדק 
תנועת  (נציג  שמחון  שלום  ברק, 
שפרשו  נוספים  וחברים  המושבים) 
של  לממשלתו  והצטרפו  מהמפלגה 

בנימין נתניהו בכנסת ה�18.
לאחרונה, תחת הנהגתו של יצחק 

השו חוזקו  ההדורים,  יושרו  �הרצוג 
רות ותנועת המושבים חזרה הביתה 
בכנסת  כי  תקווה  מתוך  ל"עבודה", 

וב והשמאל,  מהפך  יחול  �הנוכחית 
�תוכו המושבים, יחזרו לשלטון. הת

בין  נגוזו, השמאל הפסיד, אך  קוות 
חברי הכנסת על ספסלי האופוזיציה 
התנועה  של  הבודד  מקומה  שוריין 

�בידי נציג מחוז המושבים, חבר הכ
נסת דני עטר.

על  הדיבור  את  להרחיב  מיותר 
נוכחות נציג התנועה בכנסת. די אם 
ספוגת  הקצרה  בהיסטוריה  נתבונן 
האחרונים  החודשים  של  המאבקים 
הכוח  משמעות  את  להבין  מנת  על 
על  והשפעתה  הכנסת  של  הפוליטי 
ממגדלי  ישראל,  מחקלאי  אחד  כל 

�הפלפלים והעגבניות, הפירות, יצר
ני החלב, הפטם והביצים ועד בכלל. 
והנה, עוד לא יבשה דיו יו"ר הכנסת 
וכבר  חבריה  של  ההשבעה  במסמך 

�נתבשרנו כי נציגנו, האיש שבו בח
רנו על אף רקורד לא�מחמיא (בלשון 

מועמ את  להציג  החליט  �המעטה), 
הקיימת  הקרן  יו"ר  לתפקיד  דותו 

לישראל.
בוחריו  עבורנו,  העניין  משמעות 

תנו ואנשי  העבודה  מפלגת  �חברי 

עת המושבים שבחרו בו לשמש לנו 
למען  העיקרי  הלוחם  וככוח  כפה 
החקלאות, היא שלא נשאר כל נציג 
רשמי של התנועה בכנסת הנוכחית.

רק  לא  היא  עטר  של  החלטתו 
עזות מצח וחוצפה, זו בעיקר בגידה 
בנו, שבחרנו בו כנציגנו לכנסת ולא 

העיק טענותיי  זאת,  ובכל  �לקק"ל. 
ריות אינן מופנות כלפי עטר, שלא 
לאור  התנהלותו  מדרך  הופתעתי 

והוק שנכתבו  והדברים  �התחקירים 
�רנו, אלא כלפי מזכ"ל התנועה, שמ

פוליטי  כוח  של  משמעותו  את  בין 
ובכל זאת אינו עושה דבר על מנת 
ממש  שנרקמה  הפארסה  את  למנוע 
אל מול עינינו, מבלי להניד עפעף 
ולומר את שנכון היה לומר ולעשות 

המועמ להצגת  להתנגד   - �בפומבי 
להסיק  צור  למאיר  קורא  אני  דות. 
להסיק  צורך  שהיה  המסקנות  את 
ותוצאות  "עצמאות"  בעקבות  כבר 

מוע ולהתנות  המזיקה  �התנהלותה 
המלאה שמו בהבנה  מייצגת  �מדות 

אינו  לכנסת  המושבים  עמד תנועת 
ולשנות  להחליט  היכול  פרטי  אדם 

כרצונו את דרכו.
המוש תנועת  של  הנבחר  �נציגה 

בים חייב להיות איש ראוי המתאים 
נדרש  התאמתו,  לצד  אך  לתפקידו, 
ורק  אך  שישמש  להתחייב  ממנו 
העדפה  בכל  ולא  בכנסת  בתפקידו 
אחרת בין אם מרצונה של המפלגה 

ובין אם מרצונו הפרטי.
עטר  דני  את  בירך  הרצוג  יצחק 
על בחירתו ובין שאר הדברים אמר: 
"...אני מתכוון לפעול אתו בכל כוחי 
כדי להמשיך את העשייה המבורכת 

�של קק"ל לטובת ההתיישבות, החק
לאות, החינוך..." ואני אומר ליצחק: 
די! נמאס לנו מהפוליטיקה העלובה 
כל  והקומבינות.  השטיקים  רוויית 
שקיפות,  הוא  היום  רוצים  שאנחנו 
ולא  ראויה  ומנהיגות  ויושרה  יושר 
אנשים  המעמידים  קטנים  מנהיגים 

קטנים במקומות לא�ראויים.
צביקה סקורצרו, מושב אומץ
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"אנחנו רוצים להמשיך לגדל ולשמור על פרנסתנו"
התאחדות חקלאי ישראל בוועדת הכלכלה: הרפורמה בפטם תוציא 150�300 חקלאים קטנים מהענף. מיכה שוורץ, מגדל 

משדמות דבורה: "חיי המדף של התרנגולת בסופר - ארבעה ימים, פחות מעגבנייה; תנו לנו את היכולת להגיע להסדר 
בענף". כלכלנית ההתאחדות: "ירידה של 10% תוביל להפחתה משמעותית ברווחיות של החקלאי"

הכנסת, > של  הכלכלה  ועדת 
�בראשות ח"כ איתן כבל (המ

ביום  המשיכה  הציוני),  חנה 
בהצעה  לדון  באוקטובר,   27 שלישי, 
העופות  גידול  בענף  רפורמה  לבצע 

לרפו התנגדו  הקודם  בדיון  �למאכל. 
וארגוני  הכנסת  חברי  חקלאים,  רמה 
זאת,  עם  חיים.  בעלי  וצער  סביבה 
מתכוון  הוא  כי  הבהיר,  כבל  היו"ר 
זאת  לעשות  אך  ההצעה,  את  לקדם 
בהסכמה בין הצדדים ומבלי שלאף צד 

תינתן זכות וטו בעניין.
�במהלך ישיבת הוועדה הציגה התא

חדות חקלאי ישראל נתונים של מחירי 
ההשלכות  ואת  ובעולם  בארץ  עופות 

מג כן,  כמו  בענף.  התכנון  ביטול  �של 
דלים סיפרו לחברי הוועדה מה תגרום 
שלהם.  המשפחתי  למשק  הרפורמה 
מזכ"ל ההתאחדות אבשלום (אבו) וילן: 
"אנחנו מוכנים להגיע בכל דרך למודל 
שיאפשר כמות מספקת לתועלת הצרכן 
וזאת בכדי להוריד את המחיר. אך אנו 
האחד,  דברים:  שני  לקבל  מוכנים  לא 

�שלולנים מהמשק המשפחתי יצאו מה
העבו לשוק  הרפורמה  באמצעות  �ענף 
דה; והשני, נושא ההגבלים העסקיים.

והקיבוצים  המושבים  של  "הזכות 
להתאגד במשחטות משותפות נשללת 
מהם. ישראל תהיה המדינה הראשונה 
כצנלסון  וברל  גוריון  בן  כך.  הנוהגת 

�מתהפכים בקברם. המשמעות של הר
לעשות,  רוצה  שהאוצר  כפי  פורמה, 
חקלאים   300�150 של  הוצאה  היא 

מהענף לשוק העבודה".
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
אמר בישיבה: "אנחנו לא ניתן לפגוע 
אשר  מגדלים,  כ�300  של  בפרנסתם 
עשויים להיפלט מהענף ולהגיע למצב 
מאמין שהסכם  אני  רגל.  פשיטת  של 
של  משותף  אינטרס  זה  האוצר  מול 
ומשרד  האוצר  משרד  של  החקלאים, 
את  גם  לשמר  בכדי  וזאת  החקלאות 
החקלאים מחד וגם לייצר פטם במחיר 

הגון לאזרחי המדינה".
�עוד הוסיף צור והדגיש: "ישנה הת

קדמות במשא ומתן יותר ממה שנראה 
�בוועדה. אני בטוח שאנחנו בדרך לה

בכדי  וזאת  הצדדים,  לכל  סביר  סכם 
�שאנחנו נמשיך להתפרנס בכבוד וש

במחיר  עופות  יקנה  הצרכנים  ציבור 
הוגן".

דבו משדמות  מגדל  שוורץ,  �מיכה 
ולמשתתפים  הכנסת  לחברי  נתן  רה, 
במשק  המתרחש  אל  "הצצה"  בישיבה 
שלו: "יש לי משק משפחתי, הבן שלי 
ואני עובדים במשק. כל חיי המדף של 
ימים,  ארבעה  הוא  בסופר  התרנגולת 
חיי המדף של העוף בסופר הוא פחות 

 . ה י י נ ב ג ע מ
הת של  �החיים 

בלול  רנגולת 
הוא 45 יום. אני 
למה  מבין  לא 
יש צורך לשנות 

משהו טוב".
טען,  שוורץ 
כי אין קשר בין 
שמקבל  המחיר 
תמורת  חקלאי 
המחיר  ובין  עוף 
שבו רוכש אותו 
"הענף,  הצרכן. 
הלך   ,2013 עד 
ועכשיו  ודעך 
אני  התייצב. 
משאית  מוציא 

בח עופות  �של 
שאתם  ברגע  לק"ג,  שקלים  מישה 
לפקח  המועצה  יכולת  את  מפסיקים 

בח פוגעים  אתם  השוק,  את  �ולווסת 
להגיע  היכולת  את  לנו  תנו  קלאים. 

אנ להסכמות.  ולהגיע  בענף  �להסדר 
חנו רוצים להמשיך לגדל ולשמור על 

פרנסתנו".
הציוני)  (המחנה  איציק שמולי  ח"כ 
המשמש גם כיו"ר השדולה למען בעלי 
החיים בכנסת: "לאנשי האוצר הייתה 
הארה הלילה והם התחילו לדבר היום 
מה  רק  לחקלאות,  ישירה  תמיכה  על 
בספר  שום תמיכה  לזה  לעשות שאין 

מק ישראל  חקלאי  ובפועל,  �התקציב 
בלים תמיכה שהיא מהנמוכות ביותר 
במערב. מעבר לזה, הבעיה היא במקום 
אחר לגמרי בשרשרת הערך - רשתות 
הצרכנים  את  הן  שעושקות  השיווק, 
גם  הזה  המהלך  החקלאים.  את  והן 
יוביל  וגם  המחיה  יוקר  את  יוריד  לא 
להמתה של עשרות מיליוני אפרוחים 

חיים".
"במשך  עתיד):  (יש  ילין  חיים  ח"כ 
על  התיישבו  החקלאים  רבות  שנים 
התפרנסו  והחקלאים  ישראל  גבולות 
קואופרטיבים  הקימו  ולאט  מחקלאות 

רווחיות החק בכדי לשמור על  �וזאת 
לאים. יש לתמוך ולשמור על הפרנסה 
תלוי  תמיד  לא  הדיון  החקלאים.  של 

�בחקלאי. החקלאי מייצר את מה שעו
עליו.  קופון  גוזר  אחר  ומישהו  לו  לה 
יש להוציא את הפטם מחוק ההסדרים 
האוצר  המגדלים,  בין  הסכם  ולעשות 
ומשרד החקלאות שניתן לבחון אותו, 

אך לא באמצעות חקיקה".
התאחדות  כלכלנית  של  במצגת 
היא  בורושק,  רחל  ישראל,  חקלאי 
שבה   ,2010 שנת  על  נתונים  הראתה 
החקלאים המשיכו לייצר יותר עופות 
שנכללו  הנתונים  לפי  צנח.  והמחיר 

הפטם  ענף  כל   2012 בשנת  במצגת, 
היה בהפסד וכך גם כל שרשרת הערך, 
ייצור  התערבות,  הייתה  לא  כך שאם 
העוף היה מצטמצם בכל מקרה מכיוון 
שחקלאים נאלצו לצמצם את הגידול.

תחם  ההסדר  כי  טוענת,  בורושק 
את החקלאים שרצו לייצר פטם בזמן 
במסגרת  זאת  לעשות  הייצור  צמצום 

יור "כשהמחירים  בורושק:  �ההסדר. 
דים החקלאים עוברים למצב של חוסר 
של  שהמחירים  האוצר  טענת  תזרים. 
העוף עולים ולא יורדים אינה נכונה. 
לפי  שהוא  מחיר  מקבלים  החקלאים 
על  קטנה  שליטה  לנו  יש  העוף,  סל 
המחירים במדף. החקלאי מקבל שישה 
שקלים וחצי בערך והצרכן רוכש (עוף) 

בסביבות 19-17 שקלים.
"בהשוואה לעולם: בסופר באנגליה 

ש"ח  ב�15.6  כשר)  (לא  עוף  מוכרים 
18.25 ש"ח). רכיב הכש�  (כולל מע"מ:
7%. בסופר בצ�  רות שמוסיפים זה עוד

רפת זה 21 ש"ח ללא מע"מ (25 ש"ח 
כולל מע"מ), עוף לא כשר. כך שניתן 
לראות שאין גזל צרכני בענף. הייצור 
המשחטות  בין  תחרות  יש  יעיל.  הוא 
וזה מוביל למחירים שווי נפש. המחיר 
מוביל  הערך,  שרשרת  של  היום,  של 
למחיר סביר לחקלאי וירידה של 10% 
תוביל להפחתה משמעותית ברווחיות 

של החקלאי", סיכמה בורושק.
ואמר,  שב  (ש"ס)  וקנין  יצחק  ח"כ 
כי הבעיה נעוצה בפערי התיווך. ח"כ 
מקבלים  המגדלים  כי  הוסיף,  וקנין 

והצ עוף  לקילוגרם  שקלים  �כתשעה 
רכן משלם עוד שבעה�שמונה שקלים. 
עו"ד צורי לביא, המייצג את הארגונים 
הקיבוציים בנושא הפטור מההגבלים, 
הפטם  "תכנון  ההסדר:  בשמירת  תמך 
בישראל.  המשק  לטובת  נכון  דבר  זה 

�האלטרנטיבה היא של מחסור של עו
שלא  מוכנים  לא  אנשים  בענף.  פות 

לקנות עוף, זהו מוצר יסוד.
"בראש השנה נוצר מצב בו לא היה 

לק ניתן  והיה  טרי  עוף  לקנות  �ניתן 
לא  הישראלי  הצרכן  קפוא.  עוף  נות 
רוצה עוף קפוא ולכן התכנון הוא טוב 
למשק הישראלי. מה שעכשיו עושים, 
במסגרת התיקון לחוק ההגבלים, הוא 
שהמגדלים יתכננו את מה שהם רוצים 

ולא מגדלים שמחזיקים במשחטה.
על  עובדת  העובדת  "ההתיישבות 
החקלאות  ולכן,  קואופרטיבי  בסיס 
בנויה כך שהחקלאים לא רוצים להיות 
עבדים, אלא להתאגד. אפשר לעשות 
לא  אם  אבל  עליהם,  ולפקח  הסדרים 

יהיו הסדרים, הידע החקלאי יישמט".

62
מרדכי,  מכפר   62 בן  יואלס,  אלון 
אמר כי הוא נחשב חקלאי צעיר, שכן 
הגיל הממוצע של החקלאים היום הוא 
בה� כי  הסביר,  יואלס  עולה.  ורק   64
לירידת  תביא  אכן  הרפורמה  תחלה 
החזקים  השני  בשלב  אבל  מחירים, 
לעליית  ויביאו  השוק  על  ישתלטו 
על  השתלטו  כבר  "הסינים  מחירים. 
היינו  "ב�2012  אמר.  הגופים",  אחד 
על סף פשיטת רגל ואנחנו לא רוצים 
תוביל  הרפורמה  הפעם.  גם  להפסיד 
עם  אבל  מחירים,  של  זמנית  לירידה 

�הזמן המחירים יעלו והחקלאים יפסי
דו. צריך לראות איך נותנים לחקלאי 

להתפרנס מיגיע כפיו".
מנכ"ל מועצת הלול, שמואל לויט, 
אמר כי מציירים תמונה של קרטל, אך 
ההסדר נעשה כדין ומשרדי הממשלה 
היו שותפים לו, שכן במועצה יושבים 

הכלכלה  החקלאות,  משרדי  נציגי 
תצא  הרפורמה  אם  לדבריו,  והאוצר. 
300 מג�  לפועל תוך זמן קצר ייפלטו

אינם  שהם  בגלל  לא  מהענף,  דלים 
יעילים, אלא בגלל שלא יוכלו לספוג 

הפסדים לאורך זמן.
"לאחר שראו שמחירי המזון לא עלו 
לאורך השנים ושהמחירים לצרכן לא 
יקרים מאירופה, אנחנו נמצאים בשוק 
מושביים  מגדלים  כ�380  בו  שיש 
שתע� הרפורמה  קיבוציים.   150 �וכ

שימצאו  מגדלים,  בכ�300  תפגע  בור 
עצמם ללא כל פרנסה.

�"התחרות נוצרת על ידי ריבוי שח
מה  משחטות,   35 יש  היום  אם  קנים. 
ובסוף  יצאו  שהמגדלים  הוא  שיקרה 
ארבעה  ועוד  גדולים  גופים  שני  יהיו 

לב חקירה  ועדת  ונקים   - �בינוניים 
נעשה  מה  התחרות.  נעלמה  לאן  דוק 
אם יסתבר שהניתוח של האוצר נכשל 

והמחירים לא ירדו?".
העסקיים,  ההגבלים  רשות  נציגת 
הרשות  כי  אמרה  כהן,  מיכל  עו"ד 
מחירים,  תוריד  שהרפורמה  סבורה 
כתוצאה מצמצום הפטור מהסדר כובל 

�שיחול רק על מגדלים שמחזיקים במ
�שחטות – שהם גופים חזקים כמו תנו
ואח �בה, מילואות, עוף טוב, עוף עוז 

רים. "אנחנו לא רואים את זה כפגיעה 
בחקלאים, אלא כמניעה לעשות קרטל. 
כדי  מיוחד  ניתוח  לעשות  צריך  לא 
להגיד שקרטל מעלה מחירים", אמרה. 
ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) אמר 
כי לא מדובר בקרטל. כהן השיבה כי 
ח"כ  קרטל".  זה  מתחרים  בין  "הסדר 
אמר:  המשותפת)  (הרשימה  חנין  דב 
הגז  בקרטל  לטפל  יכולים  "כשלא 
הולכים לטפל בחקלאים הקטנים". כהן 
יוכלו  הקטנים  החקלאים  כי  הוסיפה 
להמשיך להתאגד, אך ח"כ וקנין העיר 
להתאגד.  מי  מול  להם  יהיה  לא  כי 

"המשחטות יגמרו אותם", אמר.
הרפו הציע לפצל את  ברושי  �ח"כ 
במס בה  ולדון  ההסדרים,  מחוק  �רמה 

עד  שיסתיים  רגיל  טיפול  הליך  גרת 
סוף שנת 2016. "האוצר שגה כבר לא 
מעט פעמים, ואת המחיר בסוף שילמו 
על  להצביע  וביקש  אמר  החקלאים", 
סיכם  כבל  היו"ר  הבא.  בדיון  הצעתו 

�בהודעה כי בימים הקרובים ייעשה ני
סיון להגיע להסכמות, והזכיר כי לאף 
סיבה  "אין  וטו.  זכות  תהיה  לא  גורם 
שלא נצליח למצוא את נקודת האיזון, 
העיקר  אבל  מרוצים,  יצאו  כולם  לא 
מרוצים".  יצאו  ישראל  שאזרחי  הוא 
ח"כ כבל סיכם את הדיון והודיע: "אני 
קורא לנוכחים שעד לדיון הבא נקיים 
נציגי  בין  ומצומצם  מקצועי  דיון 

האוצר והחקלאות".

האוצר  "טענת  בורושק.  רחל  ישראל,  חקלאי  התאחדות  כלכלנית 
שהמחירים של העוף עולים ולא יורדים אינה נכונה"

מנכ"ל מועצת הלול: 
"היום יש 35 משחטות, 

מה שיקרה הוא 
שהמגדלים יצאו ובסוף 
יהיו שני גופים גדולים 

ועוד ארבעה בינוניים 
- ונקים ועדת חקירה 

לבדוק לאן נעלמה 
התחרות. מה נעשה אם 

יסתבר שהניתוח של 
האוצר נכשל והמחירים 

לא ירדו?"
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בג"ץ משהה את ביטול נקודות 
הזיכוי לעובדים הזרים

הישג לחקלאים: התקבלה עתירת התאחדות חקלאי ישראל, המדינה 
בית המשפט העליון, בשבתו >קיבלה שמונה ימים להגן על עמדתה

כבית דין גבוה לצדק, קיבל 
ב�27 באוקטובר, יום שלישי, 
את עתירת התאחדות חקלאי ישראל 
נקודות  ביטול  למניעת  צו  למתן 

עו העסקת  עבור  שניתנות  �הזיכוי 
בדים זרים. בג"ץ החליט, כי תינתן 
שבה  ימים,  שמונה  ארכה,  למדינה 

תידרש להשיב.
החליטה  המדינה  שבו  במקרה 
שלא תגן על עמדתה (שמונת הימים 
הגיליון  צאת  לאחר  מסתיימים 
לבית  יאפשר  התגובה  חוסר  לאור), 
ולהפכו  הצו  את  לקבוע  המשפט 

העתי את  לקבל  כלומר,  �למוחלט. 

ישראל.  חקלאי  התאחדות  של  רה 
הישג  זו  בהחלטה  רואה  ההתאחדות 
חשוב ומכריע ובארגון מקווים שסוף 
העתירות יגיע בקרוב ולטובת ציבור 

החקלאים.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור: "אני מברך על ההישג. מדובר 
החקלאים  עבור  משמעותי  בהישג 
ולשפר  לשנות  במגמה  נוסף  וצעד 

�את מצב החקלאים. אני מקווה שה
מדינה לא תערער ותקבל את עמדת 
העוול  ויתוקן  והצדק,  המשפט  בית 

החק ולעובדי  לחקלאים  �שנעשה 
לאים".

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
שנלקח  "מה  וילן:  (אבו)  אבשלום 

הח כדין.  כנראה  יוחזר  כדין  �שלא 
מניעה  צו  למתן  המשפט  בית  לטת 

לעו הזיכוי  נקודות  לביטול  �בנוגע 
בדים הזרים הנה חבל הצלה למשרד 
ההזויה  בו מההחלטה  האוצר, לרדת 
היו  החקלאים  פיה  והמקוממת שעל 
וזאת  ההוצאה,  בכל  לשאת  אמורים 
הכספים  ועדת  להחלטת  בניגוד 
משנת 2003. אני קורא לשר האוצר 

קו ההחלטה של  לבטל את  �הנוכחי 
תקופה  מזה  שמודה  בתפקיד,  דמו 
ארוכה כי קיבל החלטה שגויה שיש 

לתקנה לאלתר".

נזקי הסערה: יותר מ�10 מיליון ש"ח
הרוחות העזות, הברד והגשם פגעו באלפי דונמים של ירקות, אבוקדו, 
פרי הדר, אפרסמון, כותנה, בוטנים, פרחים ובתי צמיחה. היקף ראשוני 

�אומדן ראשוני של היקף הנ>של פגיעת מזג האוויר בחקלאים
�זקים בחקלאות, שגרמה הס

בישראל  שהשתוללה  ערה 
לפני שבוע, הוא כ�10 מיליון ש"ח. 
שערכה  נתונים  מסיכום  עולה  כך 
בחקלאות,  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן 
יותר  שלה  המצב  בחדר  שקיבלה 
בעיקר  נזקים,  על  דיווחים  מ�300 
ביום  כבר  ובמרכזה,  הארץ  בצפון 

�הראשון לסערה שבה נפסק זרם הח
שמל בבתים רבים במדינה.

לחדר  שהגיעו  הדיווחים  עיקר 
גרמו  העזות  שהרוחות  מסרו  המצב 

צמי בתי  ולקריסת  פרי  �לנשר 
ולבוט לכותנה  הזיק  שהגשם  �חה, 

בנוסף,  בגידולים.  פגע  והברד  נים 
חממות פרחים קרסו ואף נהרסו. בסך 
הכול, מהסערה נפגעו אלפי דונמים 
מסרו,  הביטוח  מקרן  גידולים.  של 
הן  ההשלכות  זה  מסוג  בפגיעות  כי 
לאחר  רק  ולעתים,  טווח  ארוכות 
האריזה  לבתי  ומגיע  נקטף  שהפרי 

מתגלה הקף הפגיעה הסופי.
נמ� בחקלאות  מהפגיעות   50% �כ

צאו בגידולי ירקות, בעיקר בשטחים 
פתוחים: תירס, מלפפונים, עגבניות, 
וכרובית,  כרוב  לתעשייה,  ירקות 
נזק  ועוד.  בטטות  חציל,  ברוקולי, 
בגידולי האבוקדו  נרשם  נוסף  גדול 
ובפירות ההדר, כאשר מאות טונות 
הרוחות  בגין  ארצה  נשרו  פרי  של 
העזות, בעיקר במרכז הארץ. נזקים 

משרדי החקלאות 
והאוצר הקימו קרן 
הלוואות לחקלאים

נפח האשראי שיוזרם לסקטור החקלאי 
מוערך ב�200 מיליון ש"ח. הלוואות הקרן 

יינתנו בערבות מדינה בשיעור מוגדל - 
במשרד >85% מסכום ההלוואה הכללית  והחשבת  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 

ייעודית  הלוואות  קרן  הקמתה של  את  השלימו  האוצר 
לענף החקלאות. הלוואות הקרן יינתנו בערבות המדינה 

בשיעור מוגדל של 85% מסכום ההלוואה.
�בחודשים האחרונים מתמודדת החקלאות הישראלית עם המ
�שבר הכלכלי העולמי והמקומי ובעקבותיו נקלעו חקלאים לק

שיים בשל ירידת שערי המטבע, המיתון העולמי והרעה בתנאי 
הסחר. כתוצאה מכך, חקלאים העוסקים בייצוא תוצרת חקלאית 
טרייה נקלעו לבעיות תזרים ולקשיים כלכליים. קרן ההלוואות 
החקלאי,  לסקטור  אשראי  בהקצאת  בשוק  כשל  לפתור  נועדה 
ביטחונות  לספק  החקלאים  של  יכולתם  מחוסר  בעיקר  שנובע 
לבנקים. עם אישור תקציב המדינה, הקרן תחל לספק לסקטור 
החקלאי את האשראי הנחוץ להם, שהקפו מוערך ב�200 מיליון 

�ש"ח, באמצעות הבנקים שזכו במכרז לתפעל את קרנות האש
הפועלים,   - המדינה  בערבות  ובינוניים  קטנים  לעסקים  ראי 

מרכנתיל דיסקונט, מזרחי ואוצר החייל.
מגד הם  הייעודית  להלוואה  הזכאים  החקלאים  זה,  �בשלב 

ייצוא: מטעים (חלק מהזנים,  לים בענפי החקלאות שהם מוטי 
כגון: אבוקדו, גלעיניים, שקדים, ענבי מאכל וכו'), ירקות (חלק 
מהזנים, כגון: גזר, תפוח אדמה, פלפל, תבלינים וכו'), הדרים 

ופרחים.
�הקרן החדשה תופעל בנוסף לקרנות הקיימות לעסקים קט

נים בערבות מדינה, כך שהחקלאים יוכלו להמשיך לבדוק את 
גם מהקרנות הקיימות. הקרן החד �אפשרויות קבלת האשראי 

שה תציע שלושה מסלולי הלוואות: "החזר הון קצר" - הלוואת 
"ּבּוֵלט" (Bullet) עד 350 אלף ש"ח למשך שנה שבסופה תוחזר 
הקרן; "החזר הון ארוך" - לתקופה שתימשך עד חמש שנים, בסך 
500 אלף ש"ח עם "גרייס" (דחייה של תשלום הקרן) של עד חצי 
שנה; "השקעות" - עד 10 שנים, "גרייס" לשנה, 750 אלף ש"ח 

סכום מרבי. מסלול זה ייצא לפועל במהלך שנת 2016.
התאחדות חקלאי ישראל מברכת על יזמת משרד החקלאות 
לאפשר קרן מתן הלוואות לחקלאים ומוסרת ש"דווקא בעת זו, 

ההל קרן  הקמת  במשבר,  והחקלאות  קשה  החקלאים  �כשמצב 
ואף תציל את קיומם של משקים חק �וואות תעזור לחקלאים 

לאיים רבים הנמצאים כיום בפני סכנת סגירה.
�"עם זאת, תנאי הכניסה לקבלת ההלוואה קשים ומרבית הח

קלאים לא יעמדו בתנאי הסף. התאחדות חקלאי ישראל תבוא 
בדברים עם משרדי החקלאות והאוצר בכדי לשנות זאת".

משמעותיים נוספים אירעו לגידולי 
באה מה פגיעתם  �האפרסמון שרוב 

ברד.
פגיעות משמעותיות נוספות נראו 
זו  הן   - והכותנה  הבוטנים  בגידולי 
וספגה  הצמח  על  עדיין  שנמצאת 
ומהרוחות  פגיעות קשות מהגשמים 
נאספה  טרם  אבל  שנקטפה,  זו  והן 

מהשדות.
מגדלי  ארגון  מזכיר  חדד,  חיים 
הפרחים  מגורל  שמודאג  הפרחים, 
לקראת  לייצוא  במיוחד  המגודלים 

חממות  דונם  "כ�70  המולד:  חג 
קרסו באזור השרון. כל חממה כזאת 
היא כ�100 אלף ש"ח, כך שיש נזק 
למגדלי  ש"ח  מיליון  כשבעה  של 
נזקים בשטח  יש  כן,  הפרחים. כמו 

והצ הברד  מנזקי  כתוצאה  �הפתוח 
הנזק  ושם  פרחים,  בחממות  פות 
15 מיליון ש"ח. יש להד� �מוערך ב
גיש, כי הפרחים הללו היו אמורים 
להיות לייצוא לכריסטמס. עם תום 
את  להקטין  ניסיון  נעשה  הסופה, 

הנזקים".

שנעקרו  עצים  פרי,  נשר  לאבוקדו.  נזקים 
ופגיעה במכלי פרי שנקטף

צילום: יאיר עדות
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"זה האתגר שלנו, זו 
מטרתנו וזו משימתנו"

מנהל וולקני בחנוכת מרכז לחקלאות בגילת: "המטרה 
שלנו היא לגדל מזון על סף מדבר"

שבנ> גילת  המחקר  �במרכז 
גב המערבי נחנך לאחרונה 
סף  על  לחקלאות  "המרכז 
13 מי�  המדבר", שהוקם בעלות של

ליון ש"ח בתמיכת קרן יק"א, מועצה 
אזורית בני שמעון, קרן אדליס, קרן 
הלמסלי, קרן מולכו וקק"ל. מטרתו 
וידע  טכנולוגיות  ולאגם  לפתח   -

�להתמודדות עם תנאי גידול קיצו
הר יאפשרו  במרכז  מחקרים  �ניים. 

חבת סל הגידולים הקונבנציונליים 
ורווחיות  יעילות  העלאת  ובעיקר 

החקלאי בגידולים נוספים.
תפקידים:  מספר  החדש  למרכז 
לבעיות  פתרונות  לחקלאים  לתת 
האירופי  השוק  עם  ההתמודדות 
באמצעות גידולים שלא גודלו עד 
בדרך  הנגב,  בשטחי  בהרחבה  כה 
זאת יוכלו החקלאים להתמודד עם 
תקופות  של  העונתיים  ההפסדים 
החקלאים  עבור  להרחיב  הבצורת; 
ענפי חקלאות שלא היו פופולריים 

וב בתשומות  ולחסוך  בעבר  �בנגב 
כוח אדם.

מנהל  התייחס  האירוע  החנוכה  בטקס 
לשי קפולניק,  יורם  פרופסור  וולקני,  �מכון 
ביש שיתרחשו  והדמוגרפיה  האקלים  �נויי 

ראל ויחייבו הרחבה של השטחים החקלאיים: 
הפערים  עם  להתמודד  שלנו  היחידה  "הדרך 
ליבולים חקלאיים  וגובר  ההולך  הביקוש  בין 
המים  הקרקע,  במשאבי  הפיחות  לבין  טריים 

וכוח האדם היא באמצעות המדע והמחקר.

מדינת  של  העיקריות  הקרקע  "עתודות 
ישראל נמצאות כאן, סביבנו בנגב. כל ניסיון 
רציני לאפשר ייצור מזון עצמאי חייב לקחת 
כמדינה,  לעשות.  מה  עוד  לנו  שיש  בחשבון 
אבל  ורבות,  דרכים קשות  לפלס  כבר  ידענו 
לייצר   - שבעתיים  קשוחה  המשימה  הפעם 

שו שבמקומות  מקום  המדבר,  סף  על  �מזון 
נים בעולם מתחילים רק עכשיו ללמוד - זה 

האתגר שלנו, זו מטרתנו וזו משימתנו".

פל"ח בפירוש
ראש מועצת דרום השרון מוטי דלג'ו, עו"ד עמית יפרח 

והשמאית נחמה בוגין הרצו בפני חברי מושבים על 
1316�בכנס של תנועת המושבים בנושא שימוש חורג במושבים, שהתקיים באפעל, הרצה >החלטות רמ"י 1265 ו

עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועה, על החלטות רשות מקרקעי 
ישראל ועל שימוש לא�חקלאי במושבים. כמו כן, עו"ד יפרח נשאל על יכולת בעל 
הנחלה להשכיר את השימוש הלא�חקלאי בעקבות בג"ץ מטה יהודה. השמאית נחמה בוגין 
הרצתה על היבטי השמאות של עלויות הקמת פעילות לא�חקלאית (פל"ח) והסדרתה מול 
הרשות וראש מועצת דרום השרון מוטי דלג'ו התייחס להיבטים התכנוניים מנקודת מבטה 

של המועצה האזורית.
1265, בעניין פל"ח בח�  בהרצאתו סקר עו"ד יפרח שתי החלטות מרכזיות של רמ"י –
לקת המגורים במושב; ו�1316, בנושא שימוש נלווה בחלקות א' (יקבים, בתי בד). כמו כן, 
הסביר עו"ד יפרח על אפשרויות התעסוקה החלופית העומדות בעניין בפני בעלי הנחלות 

במסגרת אגודת המושב.
הנושאים המרכזיים שנידונו במפגש הם כניסת חברי המושבים להיכנס למתווה הסדרה 
יפרח  עו"ד  רמ"י.  החלטות  ליישום  תכנונית  תשתית  והכנת  נעשתה,  שטרם  פל"ח,  של 
הכרחי  תנאי  הם  חורג  שימוש  והעדר  התכנונית  התשתית  כי  הכנס,  באי  בפני  הדגיש 
ליישום ההחלטות וכי מושבים שלא יעשו זאת בהקדם ימנעו מחבריהם אפשרות ליישם 

את החלטות רמ"י בחלקות מגוריהם.

"הפעם  המרכז.  להצלחת  כוסית  מרים  קפולניק  יורם  פרופ' 
צילום: לירן אוזן המשימה קשוחה שבעתיים" 
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שנת >יעקב מאור תהיה   2016 "שנת 
הממשלה  שבה  ההזדמנות 

במו הבעיות  את  �תפתור 
לדורות,  פתרון  ובקיבוצים.  שבים 
החלטות  טלאים,  של  פתרונות  ולא 
מקרקעי  מועצת  של  ואחרות  כאלה 
ישראל". כך הכריז אביגדור יצחקי, 
האוצר,  במשרד  הדיור  מטה  ראש 

בהתיישבות שהת הבנייה  �בוועידת 
קיימה בשבוע שעבר.

תעלה  התחייב שהממשלה  יצחקי 
�למועצת רמ"י הצעות לפתרון הבי

תנועת  עם  מראש  בתיאום  רק  נוי 
הוא  זאת,  עם  והתק"ם.  המושבים 

המוש ומתנועת  צור  ממאיר  �ביקש 
ברוח  ולדיונים  לפשרה  נכונות  בים 
טובה ובאווירה טובה. "אנחנו רוצים 
ולכל  משויכות  יהיו  הנחלות  שכל 
לדורות"  חוזה  יהיה  הנחלות  בעלי 
יותר  קל  במושבים  לדבריו,  אמר. 
לפתור את הבעיות, אבל בקיבוצים 
המטה  פרטניות.  בעיות  יותר  יש 
את  להביא  גם  מתכונן  בראשותו 

תמ"א 38 להתיישבות.
�ועידת הבנייה בהתיישבות הוקד

שה לחידושי רגולציה ולייזום בנייה 
והשתתפו  במושבים  ולמשכנתאות 
מזכירי מוש� רובם  250 איש,  �בה כ
הרבה  לשמוע  שזכו  וקיבוצים,  בים 

�הרצאות מפי המומחים בצמרת הע
שייה הציבורית של ההתיישבות מול 

המינהל ומול רשות המסים.
עו"ד פלג רחמן הציג גישה חדשה 
במושבים,  השבחה  היטל  לחישוב 
 1370 החלטה  מימוש  של  במקרים 
של רמ"י, הסוגיה הבוערת במושבים 
ובקיבוצים, ועו"ד מיכי דרורי הסביר 

�את בעיות היטלי ההשבחה על מגו
רים בקיבוצים.

של  ברכה  בדברי  נפתח  הכנס 
מאיר צור: "פעם ראשונה שיש לנו 

�משרד אוצר שהוא שותף אמתי לה
בנה בצורך של המדינה ליצר תכנית 

במוש חילופית  ולתעסוקה  �לבנייה 
נהיה פתרון משמעותי  בים. בבנייה 

�ולא בעיה. אנחנו יכולים לספק פת
לעו רבה,  במהירות  מגורים  �רונות 

העירוני,  במגזר  התכנון  הליכי  מת 
שנמשכים 15 שנה. לא רק שזה לא 
עולה כסף למדינה, אלא היא תרוויח 

מזה".
�אחד המושבים בכנס עסק בתעסו

לא�חקלאית  ובפעילות  חלופית  קה 
(פל"ח) במושבים. עו"ד עמית יפרח 

המש את  הציג  המושבים  �מתנועת 
מעויות המעשיות של החלטה 1265, 

בתבו בה  להשתמש  איך  �והצעות 
המשכנתאות  יועצת  וביעילות.  נה 
ליאת להב�חסון ("תכלית פיננסית") 
שיכול  כלכליים  יתרונות  הראתה 

�כל מושבניק להפיק ממחזור משכנ
�תאות. יוגב שריד, מנכ"ל מבט מוש

בים, הסביר את החלטה 1316 ביחס 
לחקלאות",  נלווים  ל"שימושים 
וטיפולים  ברכיבה  עיסוק  גם  לפיה 

�באמצעות חיות יכולים להיחשב עי
סוק חקלאי, ולא מסחרי כפי שהוגדר 

בעבר על ידי רמ"י.
מיוחד  מושב  גם  התקיים  בכנס 

חד כלכליות  בהזדמנויות  �שעסק 
לאור  במושבים  האגודות  של  שות 
החלטות 949 ו�1226. הוצגו מיזמים 

�במושבים, חלקם רווחיים מאוד, מק
וב ביורוקרטי  בסבך  תקועים  �צתם 

רעיונות  הציעו  הם  המרצים  מיסוי. 
שונים לפתרון בעיות דומות.

�הנואם המרכזי בכנס היה שר הבי
נוי והשיכון יואב גלנט. הוא הקדיש 
את רוב דבריו, כמעט כולם, לסוגיות 
דיבר  גלנט  העירוני.  במגזר  בנייה 
על פיזור האוכלוסייה בישראל ועל 
חשיבות הפריפריה בעיניו. הוא גילה 
שהנושא של "מחיר למשתכן" עתיד 
להסתיים עד סוף חודש זה, אוקטובר 
2015, ואז הוא ואנשי משרדו יתפנו 

לעסוק גם בנושאי בנייה אחרים.
התייחס  שבהן  המועטות  במילים 
הבינוי:  שר  הכריז  להתיישבות  גם 
קיימות  תשתיות  להגדיל  "צריך 
דיור  פתרונות  ולתת  בהתיישבות, 

הקר את  לאבד  לא  כדי  �במושבים 
קע". הוא אמר שמשרדו יפעל שיהיו 
ובקיבוצים,  במושבים  דירות  יותר 
באוכלוסייה  תמיכה  דרכים:  בשתי 

החסמים  ביטול  לשם,  שעוברת 
הביורוקרטיים. עם זאת, גלנט מיהר 
ממנו  הקהל  ציפיות  את  להנמיך 
"בעיות  באמירה:  דבריו  כשסיים 
שנוצרו ב�30 שנה אי אפשר לפתור 

ביום אחד".
לקהל ולמארגני הכנס היו ציפיות 
גלנט,  המרכזי,  מהנואם  גבוהות 
המושבניק הראשון מזה שנים רבות 
אחינו  השר,  שיכון.  כשר  שמכהן 
את  להכיר  שאמור  מבשרנו,  בשר 
וכנראה  המושבניקים,  של  הבעיות 
גם אכפת לו באופן אישי לפתור את 

הבעיות.
הייתה  כך  הציפיות,  כגודל  אבל 
הקשיב  הקהל  מדבריו.  האכזבה  גם 
לו מרותק וחשב: "מתי הוא יגיע כבר 
לדבר עלינו?". 28 דקות נמשך נאום 
דקות  משלוש  פחות  רק  אבל  השר, 
באמצע  להתיישבות.  הקדיש  הוא 
בבניין,  ברגולציה  כשעסק  נאומו, 
בנייה  על  אחד  משפט  גם  אמר  הוא 
אמר  נאומו  סוף  לקראת  כפרית. 

המוש שילוב  על  משפטים  �חמישה 
�בים והקיבוצים במגמת פיזור האוכ
לוסייה מחוץ למרכז הארץ. זה הכל!

אנשים  שמעתי  הקפה  בהפסקת 
בוז,  אפילו  רבה,  אכזבה  מביעים 
לשר שנשמע כמו מנותק מהמציאות 
היה  זה  לדעתי,  ההתיישבות.  של 
לקהל  מאוד  שמתאים  מצוין,  נאום 
של קבלנים ושל נדל"ניסטים, אבל 

�לא לקהל של עסקנים במושבים וב
קיבוצים. השר גלנט סקר את בעיות 
שנה,  ב�15  שהוכפלו  הדיור  מחירי 
ותיאר את צרכי הדיור של המדינה 

פי את  הציג  הוא  הקרוב.  �בעשור 
במדינה,  היהודית  האוכלוסייה  זור 
וחלק ממגבלות התכנון. השר דיבר 
גם על תכנית "מחיר למשתכן" ועל 
את  תיאר  הוא  בבנייה.  הרגולציה 
באר  את  להפוך  והתכניות  הרעיון 
בדרום,  אורבני  למרכז  רבתי  שבע 
ועל הצורך להקים עיר גדולה בצפון 
הארץ. היה מעניין, אבל מה זה קשור 

למושבים?
שעו מהתחושה  להשתחרר  �קשה 

כאשר  אותו  הכשילו  השר  של  זריו 
ועידה  נכון לקראת  אותו  הכינו  לא 

בסקי כי  בהתיישבות,  �שעוסקת 
הייתה  רה המאלפת שלו כמעט לא 
התייחסות לנושאים שמעניינים את 
הקהל הספציפי שבכנס. נוצר רושם 
פשוט  בעצמו  הוא  או  השר  שעוזרי 
בעבר  נשא  שהוא  טוב  נאום  מחזרו 

במסגרת אחרת.

עו"ד איתן מימוני

שלושה ילדי בר רשות במשק חקלאי, שזכויותיו 
עברו על שם בת זוגו לאחר פטירתו, עתרו לבית 

�המשפט לענייני משפחה בנצרת דן בבקשה לבי
הסעד  כי  קבע,  זגורי  אסף  השופט  הרישום.  טול 

תו המנוח  שילדי  שעה  בסמכותו,  אינו  �המבוקש 
ומעמתים  התלת�צדדי  המשבצת  חוזה  את  קפים 
תקיפה  והירושה,  הקניין  מונחי  עם  הוראותיו  את 

הראויה להתברר בבג"ץ.
לענייני  לביהמ"ש  נתונה  בתובענה  לדון  הסמכות  הילדים,  לטענת 
משפחה משום שהיא קשורה בסכסוך והם מבקשים מביהמ"ש לחשב את 
חלקם בנחלה לפי חוק הירושה, סעד המצוי בסמכות ביהמ"ש לענייני 
משפחה. בנוסף, טוענים הילדים, כי אף השאלות הנלוות – שיוך הנחלה 

לעיזבון וסוגיית "הבן הממשיך" - מצויות בסמכות בימ"ש זה.
התובעים הודו שהם מודעים לכך שביהמ"ש יידרש להורות על ביטול 

�הוראות החוזה התלת�צדדי בין רמ"י, הסוכנות היהודית והמושב (שלו
שתם נתבעים עם האלמנה) לשם מתן הסעדים המבוקשים על ידם, אך 
משום והדבר חיוני להכרעה בסכסוך ביניהם לבין בת זוגו של המנוח, 

הרי שביהמ"ש מוסמך לעשות כן.
הנתבעים טענו מנגד, כי ביהמ"ש לענייני משפחה אינו מוסמך לדון 
בתובענה זו. בת זוגו של המנוח טוענת, כי טענות הילדים אינן מופנות 
כנגדה, אלא הם מבקשים מביהמ"ש לבחון את היחס בין החוזה התלת�

חקיקה  לשינוי  לפנות  עליהם  כך  ולשם  הירושה,  חוק  והוראות  צדדי 
בכנסת או בעתירה לבג"ץ. אף באי כוחם של האגודה, של רמ"י ושל 
בבג"ץ  להידון  צריכות  בדיון  עלו  הסוגיות אשר  כי  טוענים,  הסוכנות 

ואין מקומן בביהמ"ש לענייני משפחה.
השופט אסף זגורי קבע, כי התביעה היא למעשה עתירה מנהלית משום 
שהדרך היחידה שבה אפשר לדון בתביעה עצמה היא רק אם ביהמ"ש 

�יורה על ביטול הוראות החוזה התלת�צדדי בין הגופים המיישבים, הקו
�בע הן את דרכי העברת הזכויות של בעלי משקים חקלאיים החיים ולא

חר פטירתם, וכן את העובדה כי זכויות בר רשות במשק החקלאי אינן 
נכללות בגדר עזבונו.

לפי החלטת השופט, הילדים אינם מבקשים פיצוי כספי מבת הזוג, 
אלא סעדים בדבר ביטול העברת רישום הזכויות על שמה ורישומן על 
שמם, וכל טענותיהם מופנות אל הגורמים המיישבים ולא אל בת הזוג. 

�משכך, אין זה סכסוך משפחתי, אלא סכסוך משפטי, שאינו אמור להת
ברר בביהמ"ש לענייני משפחה על אף העובדה שבימ"ש זה מוסמך לדון 

בסכסוך ירושה.
בנוסף, ביהמ"ש קובע כי הגשת התביעה מנועה מהתובעים, שכן הם 
אינם יכולים לעתור לסעד קנייני כשזכותו של אביהם המנוח היא של 
בר רשות, שאינה מסווגת כזכות קניינית. זכות זו נולדה בחוזה התלת�
�צדדי, והיא אמנם אישית ובעלת ממדים קנייניים רבים, אך בהלכה הפ

סוקה נקבע, כי היא אינה חלק מעזבון המנוח והיא אינה ניתנת להעברה. 
לפיכך, קובע ביהמ"ש, קבלת טענותיהם של ילדי המנוח תהווה סטייה 

מתקדים מחייב שקבע ביהמ"ש העליון.
באגודות שיתופיות  בחינת ההסדרים  כי  ביהמ"ש מציין  יתרה מכך, 
וחוזי משבצת מעלה השלכות רוחב המשפיעות על ציבור רב ויש להן 
תוצאות כלכליות אפשריות מרחיקות לכת. על כן, סוגיות אלו צריכות 

�להתברר בפני הפורומים המתאימים, ולא לפני בימ"ש לענייני משפ
חה. לבסוף מציין ביהמ"ש, כי משעה שסכסוך נסוב סביב זכויות במשק 
הדעת  שיקול  שמרחב  הרי  הזכויות,  העברת  שהושלמה  לאחר  חקלאי 

השיפוטי מצומצם ביותר, ולכן על התובעים לפנות לערכאות אחרות.
לאור הטעמים שהוצגו לעיל, ביהמ"ש פסק שהסכסוך אינו בסמכותו 

�העניינית ודחה את התביעה על הסף. ביהמ"ש חייב את התובעים בתש
לום הוצאות בסך 5,000 ש"ח לכל אחד מהנתבעים.

בית המשפט לענייני משפחה בנצרת, בפני כבוד השופט אסף זגורי. 
תמש 2045�02�15 י.א ואח' נ' ח.א ואח'. ניתן ביום כ"א באייר תשע"ה, 

10 במאי 2015, בהעדר הצדדים.

נאום  גלנט.  יואב  והשיכון  הבינוי  שר 
ולנדל"ניסטים,  לקבלנים  מאוד  שמתאים 

אבל לא למושבניקים ולקיבוצניקים
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חבויות המס החלות על יורשים >
בנח זכויות  חלוקת  �במסגרת 

לות מעסיקות רבות את אנשי 
סכו לשלם  נדרשים  יורשים  �המקצוע. 
בי הזכויות  חלוקת  בגין  ניכרים  �מים 
�ניהם, וזו סיבה טובה לערוך צוואות ול

בצע במסגרתה את תכנון המס, להותיר 
להוראות  בהתאם  הוראות  ליורשים 
המקרקעין  מיסוי  חוק  ולהוראות  רמ"י 

שעובר תיקונים מעת לעת.
אחים  שני  אלינו  הגיע  לאחרונה 
לחלק  וביקשו  בנחלה  זכויות  שקיבלו 
לעולמם  הלכו  ההורים  ביניהם.  אותן 
בין  יחולקו  הזכויות  כי  בצוואה,  וקבעו 
האחים שווה בשווה. לאור העובדה כי אי 
אפשר לרשום את הזכויות בנחלה ע"ש 

�שני היורשים, לאחר שהם הגיע להסכ
מה ביניהם מי יקבל את הזכויות ויפצה 
את האחר, הם ביקשו לחלק את הירושה 

ולרשום את הזכויות ע"ש אחד מהם.
לאח  הפיצוי  כי  הסברנו,  זה  בשלב 
מכסף  מגיע  הנחלה  את  מקבל  שאינו 

במ יחויב  הוא  בעיזבון  אינו  �שמקורו 
את  שמעביר  האח  בגין  שבח  מס  סים: 
הזכויות ומס רכישה בגין האח שמקבל 

את הזכויות. נכון להיום, למרות תשלום 
הסכמה  בדמי  חיוב  יחול  לא  התמורה, 
עומדת  ורמ"י  הואיל  אך  רמ"י,  על�ידי 
ההחלטה  אם   ,1399 החלטה  את  ליישם 
תיושם בעת ביצוע העסקה ביניהם היא 
תחויב בדמי רכישה יקרים ביותר לכיס 

היורשים.
היום,  עד  ששרר  החוקי  המצב  לפי 
בעת הסדר ירושה בין אחים בנחלה שבה 
רוכש  היורשים  ואחד  מגורים  בתי  שני 

�את חלקיהם של יתר אחיו בנחלה, ות
לנכסי  מחוץ  משולמים  האיזון  שלומי 
להחלת  זכאים  היורשים  אין  העיזבון, 
בתי  מרכיב  בגין  המוטבת  הליניאריות 
המגורים שבנחלה. נזכיר, כי מתוך שווי 
70% מהת� �המכירה הכולל של נחלה, כ
מורה ניתן לייחס לבתי המגורים, ובעת 
המשמעות  המוטבת  הליניאריות  החלת 
לחלופה  ביחס  מס"  "דלת  עסקת  היא 

�לפיה יורשים אינם זכאים להחלת הלי
ניאריות המוטבת.

המעבר  בהוראת  הקיימת  המגבלה 
עד 31 בדצמבר 2017, לפיה אי אפשר 
מגורים  דירת  המעבר  בתקופת  למכור 

�בליניאריות מוטבת לקרוב, נועדה למ

נוע שימוש בליניאריות המוטבת באשר 
מיסויי  יתרון  למכירות שנועדו להשיג 
(STEP UP) מבלי שהנכס יצא בפועל 

מהתא המשפחתי.
מליאת  כי  לכם,  לבשר  שמחים  אנו 
בקריאה  כשבוע,  לפני  אישרה  הכנסת 
לחוק  התיקון  את  ושלישית,  שנייה 
בין  נקבע,  שבמסגרתו  מקרקעין  מיסוי 
יהיה  ניתן  המעבר  בתקופת  כי  היתר, 

�ליהנות מהחישוב הליניארי המוטב במ
כירה בין יורשים גם אם הם קרובים, אם 
זו חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון בין 
לנכסי  מחוץ  תמורה  ושולמה  יורשים 

העיזבון.
נחלה  הסוגיה:  להבהרת  דוגמה  הנה 
 1963 בשנת  ההורים  על�ידי  שנרכשה 
ההורים  ש"ח.  מיליוני  בחמישה  נמכרת 
שני  בנחלה  האחרונות.  בשנים  נפטרו 
אחד.  כל  מ"ר   160 בגודל  מגורים  בתי 
שווי שני בתי המגורים ארבעה מיליוני 
הנחלה  את  ירשו  אחים  חמישה  ש"ח. 
ואחד האחים מבקש לרכוש את החלקים 
לארבעת  משולמת  התמורה  אחיו.  של 
מכספי  ולא  פרטיים  מכספים  האחים 
העיזבון ("מחוץ לנכסי העיזבון"). לפני 

התיקון לחוק, ארבעת מיליוני השקלים 
היתה  (לא  מלא  שבח  במס  חייבים  היו 
זכאות לליניאריות מוטבת במכירה בין 
האחים), והחיוב במס שבח הוא כמיליון 
בעקבות  כעת,  אולם  ש"ח!  אלף  ו�600 
התיקון לחוק אשר התקבל השבוע, המס 
בגין אותו סכום הוא עשרות אלפי ש"ח 
של  ראשונה  חלוקה  שזו  בתנאי  בלבד, 
והתמורה משולמת מחוץ  נכסי העיזבון 
תחולה  יש  כן,  ועל  העיזבון  לנכסי 
לליניאריות מוטבת במכירה בין האחים.
העיזבון  נכסי  של  ראשונה  חלוקה 
אחים  שלושה  לדוגמה:  היא,  כן  כשמה 
ומזומנים  מגורים  דירות  שלוש  ירשו 

היור שנה  חצי  כעבור  הבנק.  �בחשבון 
אחד  לכל  דירה  לייחד  מחליטים  שים 
מהם וכן לחלק את המזומנים שבחשבון 
איזון  לתשלומי  משמשים  אשר  הבנק 
בין היורשים. אלא שלא די בכך - אחד 
האחים משלם ליתר אחיו תשלומי איזון 
מחוץ לנכסי העיזבון. זהו מקרה מובהק 
העיזבון  נכסי  של  ראשונה  חלוקה  של 

במכי מוטבת  לליניאריות  זכאות  �ויש 
זאת,  לעומת  האחים.  בין  הדירות  רת 
במקרה שבו אחים ירשו נחלה לפני 20 

שנה וכן ירשו כספים ודירה בירושלים 
ועד למועד חלוקת הזכויות בנחלה הם 
כספי  את  וכן  הכסף  את  ביניהם  חילקו 
והדירה  הנחלה  מהשכרת  השכירות 
אין  זה  דברים  שבמצב  הרי  בירושלים, 
העיזבון  נכסי  של  ראשונה  חלוקה  זו 
והיורשים לא יהיו זכאים לעשות שימוש 
וישלמו מס מלא.  בליניאריות המוטבת 

�נושאים אלה יש לבדוק היטב בטרם בי
צוע פעולת ההעברה בין היורשים.

מביא  לחוק  שהתיקון  אפוא  נמצא 
וחוסך  ומיסויי  כלכלי  עיוות  לפתרון 

הרט לתחולה  הלב  שימת  רב.  �כסף 
שנכנס  לחוק,  התיקון  של  רואקטיבית 
כל  לפיכך,   .2014 בינואר  ב�1  לתוקפו 
ושילם  לעיל  כאמור  עסקה  שביצע  מי 

תי את  יבחן  אם  יעשה  טוב  גבוה  �מס 
החיוב  את  וימיר  השבח  מס  שומת  קון 
הליניאריות  בבקשה להחלת  במס שבח 
זו  המוטבת במכירה בין קרובים. המרה 
עשויה להחזיר לכיסו מאות אלפי ש"ח 

ואף יותר.

במיסוי  עוסקים  הכותבים 
ובאגודות שיתופיות

editor_kav@tmags.co.il

אלה יהיו הזכרונות החדשים שלכם...

www.negev-galil.gov.il  www.negev.co.il

המשרד לפיתוח הנגב והגליל מעניק סיוע בשכר דירה למשפחות חדשות בשדרות וביישובי הנגב המערבי
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�כיצד מאכילים עוד שני מי>אבי אובליגנהרץ
את  ומגדילים  איש  ליארד 
כמות ייצור המזון העולמית 
המר� האתגרים  אחד  זהו   ?70% �בכ

גופים  כיום  מתמודדים  עמו  כזיים 
שנת  לקראת  תבל  ברחבי  רבים 
אוכ� של  גודלה  צפוי  שבה   ,2050

לוסיית העולם להגיע לשיא, כ�8.9 
השטחים  סך  בעוד  נפש,  מיליארד 

�המעובדים והמשאבים העומדים לר
שות החקלאים הולך ופוחת בהדרגה.

לכאורה, זהו פרדוקס מורכב, אבל 
�בר פתרון. פיתוח ויישום שיטות גי
טכנו על  המבוססות  חדשניות  �דול 

לוגיות מתקדמות יאפשר הגדלה של 
התוצרת החקלאית ושיפור איכותה, 

�ובד בבד את צמצום המשאבים המ
�שמשים לעיבוד הקרקע: מים, הדב

רה, דישון ותוצרים שליליים נוספים 
המזיקים לסביבה.

חקלאי  היבול  להגדלת  השאיפה 
הייתה  הסביבתי  הנזק  הקטנת  תוך 
המדייקת,  החקלאות  לצמיחת  מצע 

בשו ההבחנה  על  המתבססת  �גישה 
ועל הקביעה שכל  נות בתוך שדות 
חלקה זקוקה לטיפול פרטני מדויק. 
הנכון  הטיפול  את  להעניק  כדי 
נעזר  הנכון,  ובעיתוי  הנכון  במקום 

שמ מרחוק  חישה  באמצעי  �המגדל 
�ספקים לו מידע שוטף על מצב הגי

דולים שלו ובמערכות עיבוד נתונים 
וקבלת החלטות.

להפיק  יוכל  שהחקלאי  מנת  "על 
הוא  שלו,  מהגידולים  המרב  את 
חייב לדעת בכל רגע נתון מה קורה 
כל  משתנה  שהקרקע  אלא  בקרקע. 

כמה מטרים, אם לא פחות מזה, ובלי 
אמצעים מתאימים קשה מאוד להבין 
מה קורה מתחת לפני הקרקע", אומר 
ומייסד�שותף  מנכ"ל  בריש,  לירון 
 ,(Farm Dog) "בחברת "פארם דוג
שטחים  לניטור  מערכת  שפיתחה 

חקלאיים.
הפתרון  מאחורי  העומד  הרעיון 
במושב  שיושבת  ההזנק,  חברת  של 
חיישנים   40�20 הצבת  הוא  רשפון, 
ברחבי השדה של החקלאי, המודדים 

האד לחות  את  אחת  ובעונה  �בעת 
הקרקע  של  חשמלית  מוליכות  מה, 

הטמ א"א),  הדשן,  כמות  �(למדידת 
פרטורה שלה, הטמפרטורה והלחות 
המים  מצב  השמש,  קרינת  באוויר, 
חומרי  וכמות  ומשקעים  מהשקייה 

הדישון.
על�ידי  שנאסף  המידע  כל 

�החיישנים זורם באופן אלחוטי ליחי
ומ היושבת בשדה  מידע  ריכוז  �דת 

נותח ע"י אנשי "פארם דוג". לאחר 
מכן, המידע מועבר בחזרה לחקלאי 
את  לשפר  שמטרתה  תוספת,  עם 

לפעו בנוגע  שלו  ההחלטות  �קבלת 
"המי בריש:  בשדה.  הבאות  �לותיו 

מצביע  לחקלאי  מספקים  שאנו  דע 
או  חוסר  יש  בחלקה  היכן  במדויק 
הקרקע,  לסוג  בהתאם  מים  עודף 
לעגבניות  נאמר  לקרות,  אמור  ומה 
לאור  כשבועיים,  לפני  שתל  שהוא 
מחלות  מבחינת  הצפוי  האוויר  מזג 

מאפ הרב שנאסף  המידע  �ומזיקים. 
שר לנו ללמוד עם החקלאי תוך כדי 
המתרחשים  השינויים  את  תנועה, 
בשדה שלו ולהתאים לו את הפתרון 

האידיאלי מבחינתו".
השרון  בהוד  נולד   (32) בריש 

ואח הברית,  ארצות  בטקסס,  �וגדל 
רי הלימודים עבד כמנהל פרויקטים 
מקינזי,  האסטרטגי  הייעוץ  בחברת 
הקיים  הפחת  בהקטנת  התמחה  שם 
ועד  מהחקלאי  האספקה  בשרשרת 
לצרכן הסופי. לפני ארבע שנים שב 
והיה מעורב בסטארט� בריש לארץ 

תמונה  עיבוד  תוכנת  שפיתח  אפ 
הט לסמנכ"ל  חבר  שם  �במזל"טים, 

כנולוגיה של החברה, מיכאל חרמון, 
הלוויינים  בתחום  בצה"ל  ששירת 
ובהמשך שימש כמנהל מוצר בחברת 

.Wix האינטרנט
השניים  הקימו   2015 בראשית 
את Farm Dog (כלב השמירה של 

כשותף  אליהם  וצירפו  א"א)  החווה, 
המודיעין  חיל  ואיש  האגרונום  את 
על  שאחראי  קירי,  אופיר  לשעבר 
תחום החקלאות ועיבוד המידע, ואת 

�סמנכ"ל הפיתוח ארז שרון, בן למש
פחת חקלאים מבני עטרות המתמחה 

בתחום החיישנים.
לני במערכת  להתמקד  �ההחלטה 

אחרי  נפלה  חקלאיים  שדות  טור 
חקלאים  עם  נפגשו  וחרמון  שבריש 

�רבים מגבול הצפון ועד לערבה, וש
מעו מהם על מצוקותיהם. במקביל, 
בריש ניצל את קשריו בארה"ב כדי 

בחק תחום  איזה  על  להבין  �לנסות 
לאות כדאי לחברה, שגייסה עד כה 

 ,Lool קרן  בעזרת  דולר  אלף   750
להטיל את יהבה.

ציינו  אותו  בולט  הכי  "הקושי 
מסביר  ובארה"ב",  בארץ  החקלאים 
בריש, "הוא שלא משנה כמה המגדל 
ומכיר את השדה שלו, קשה  מנוסה 
לפני  מתחת  מתרחש  מה  לדעת  לו 
האדמה. הם הראו לנו את הפתרונות 
שמדובר  וטענו  לרשותם  שעומדים 

מספ אינם  אשר  יקרים  �בפתרונות 
ודור אמת  בזמן  הנתונים  את  �קים 

שים המון תחזוקה, או שהם בכלל לא 
הפת את  לעצמם  להרשות  �יכולים 

רונות הקיימים בשל מחירם.
"החקלאים בארץ סיפרו לנו שהם 
מים  על  אדירים  סכומים  מוציאים 
והממשלה  ודישון,  הדברה  וחומרי 
לוחצת עליהם מצד אחד להקטין את 
השימוש במשאבים הללו. מצד שני, 
את  להעלות  רוצים  שלהם  הספקים 
השיווק  רשתות  בנוסף,  המחירים. 
עליהם  לוחצים  הלקוחות  ושאר 
עליהם  לוחצים  המחיר.  את  להוריד 

מכל הכיוונים!
יותר  ולהיות  להתייעל  מנת  "על 
רווחיים, מאוד יעזור להם להבין מה 
לשפר  וכיצד  שלהם  באדמות  קורה 
את איכות וכמות היבולים ובמקביל, 
משוב  הייצור.  עלויות  את  להוריד 
מהחקלאים  גם  קיבלנו  אגב,  דומה, 

בפי לבחירה  הדרך  ומכאן  �בארה"ב 
החק על  שיקל  קרקע  חיישן  �תוח 

לאים הייתה יחסית קלה יותר".
תהליך איסוף המידע נעשה בדרך 
של חישה מרחוק - ללא מגע פיזי, 
באמצעות חיישנים חלליים, מוטסים 
תמונת  לחקלאי  ונותן  וקרקעיים, 
הגידולים  מצב  על  עדכנית  מצב 

אופיר קירי עם חקלאי בשדה. "לא משנה כמה המגדל מנוסה ומכיר את השדה שלו, קשה לו לדעת מה מתרחש מתחת לפני האדמה"

החיישן. "אנחנו 'בדיקות דם של הקרקע'"
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ותמיכה בתהליך קבלת החלטות על 
מער רוב  לצורך.  בהתאם  �הטיפול, 

כיום  המוצעות  מרחוק  החישה  כות 
במסגרת החקלאות המדייקת, לדברי 
בריש, "לא ממש מתאימות לחקלאים 

�הקטנים והבינוניים בארץ, אלא לח
(גידולי  קומודיטי  המגדלים  קלאים 
כותנה  דגנים,  כמו  בסיסיים  מזון 
עצומים.  שטחים  על  א"א)  ואורז, 
ולא  יקרים  מאוד  בפתרונות  מדובר 
ישימים עבור חקלאי שאין בבעלותו 
שטחים בסדר גודל של 10,000 אקר 
(40 אלף דונם) או טרקטור ממוחשב 
שעולה חצי מיליון דולר ומחובר ל�

GPS. לכן, בחרנו בפתרון שמחירו 
�נוח עבור החקלאי ויהיה לו קל לה

שתמש בו, לתחזק אותו ולהבין את 
הנתונים שהוא מספק".

גיל החקלאים הממוצע בארץ לפחות 
גבוה יחסית ורובם אינם בעלי מיומנות 

טכנולוגית רבה. כיצד נערכתם 
להתאים את המערכת שלכם לקהל 

היעד?
אינם  שחקלאים  חושב  לא  "אני 
לא  ודאי  טכנית,  מיומנות  בעלי 
במערכות  משתמשים  רבים  בארץ! 
כמעט  מורכבות.  מאוד  טכנולוגיות 
ממוחשבות  מערכות  יש  משק  בכל 
אחר,  לשימוש  או  להשקיה  כלשהן, 
וכל אדם כמעט מבוגר כצעיר מחזיק 

�היום בכיסו טלפון חכם ומצליח לת
פעל אותו. עם זאת, אכן חלק גדול 
לא  הזה  בתחום  הפועלות  מהחברות 
חשבו מספיק על קהל היעד, ופיתחו 

�מערכות שאינן מתאימות לידע הט
כנולוגי של הלקוחות שלהם.

"הם לא השכילו להבין את רעיון 
ה�Simplexity (הלחם של המילים: 
 ,(Simplicity + Complexity
ומורכבות.  פשטות  בתוכו  המשלב 
מבחינת Farm Dog זוהי הזדמנות, 

שכן אנו דוגלים ביישום תפיסה זו.
טכנולו ישנן  הקלעים  �"מאחורי 
�גיות מדהימות, אך מורכבות מבחי

נת עיבוד וניתוח מידע, אבל המידע 

כזו  בשפה  לחקלאי  מונגש  שנאסף 
�שהוא יבין את משמעותו, ויוכל לה

הפעולות  מהן  יחסית  בקלות  חליט 
החקלאיות בהן עליו לנקוט. חברות 

�רבות מספקות מידע שאפילו אנלי
סט המידע הכי חכם בעולם יתקשה 

�לפענח אותו. לכן, בנינו את המער
כת שלנו באופן שמרבית החקלאים 
הנתונים,  את  בקלות  להבין  יוכלו 

ולהפיק מהם את מרב התועלת.
מדייקת  שחקלאות  כיוון  "בנוסף, 
שנים,  מעט  לא  בכותרות  נמצאת 
אנחנו חושבים שהיא תצליח בשנים 
הקרובות לעלות על דרך המלך. אם 
עד לפני חמש עד עשר שנים היית 
צריך להסביר לחקלאי מה זה בכלל 
יכולה  היא  וכיצד  מדייקת  חקלאות 
אולי  בה  השימוש  היום  לו,  להועיל 
המגדלים  אבל  יחסית,  נמוך  עדיין 
מודעים היטב לנושא, מבינים גם את 

�היתרונות וגם את החסרונות, ומוד

צועדת  אליו  הכיוון  שזהו  לכך  עים 
החקלאות.

החקלאים  על  שהלחצים  גם  "מה 
והלקוחות  הספקים  הממשלה,  מצד 

מהגור אחד  וכל  וגוברים,  �הולכים 
מים האלה דורש מהחקלאי שקיפות 

מהח דורשת  הממשלה  מעשיו.  �על 
קלאי להוריד את כמות המים, רשת 
השיווק דורשת לראות כמה דשן הוא 
כל  הלאה.  וכן  שלו  בגידולים  שם 
הלחצים האלה דוחפים את החקלאי 

החק מתחום  בפתרונות  �להשתמש 
לאות המדייקת.

"לכל חקלאי יש היום סמארטפון 
כך  אפליקציה,  זה  מה  יודע  והוא 

להתח במיוחד  קשה  לו  יהיה  �שלא 
בר לאפליקציה שתראה לו בכל רגע 
נתון מה קורה בשדה שלו ולהבין מה 
ופישטנו  היות  ממנו לעשות,  נדרש 

החומ מחירי  בנוסף,  המערכת.  �את 
ירדו  עצמם,  המכשירים  עלות  רה, 

דול מאות  לשלם  ובמקום  �פלאים 
רים על חיישן בודד, החקלאי נדרש 
 400 או  דולר   100 בסביבות  לשלם 

שקל לחודש עבור השירות שלנו".

כיצד עובד השירות שלכם בפועל?
�"החקלאי מקבל את החומרה בחי

חודשי  תשלום  לשלם  ונדרש  נם 
שלנו.  לממשק  ההתחברות  עבור 
מעדכנים  שאנחנו  פעם  כל  בנוסף, 
את הממשק, הוא מקבל את העדכון 
ללא תמורה וכך גם לגבי מידע נוסף 

סו החלטנו  טרם  מספקים.  �שאנחנו 
פית לגבי תקופת ההתחייבות.

פר מספר  בחשבון  לוקחים  �"אנו 
אורח  הגידול,  עונת  משך  מטרים: 
מדדים  ועוד  החקלאי  של  החיים 

הח מתנהל  שבו  לאופן  �המותאמים 
המוצר  את  מתמחרים  אנו  קלאי. 
לנו  הרי מאוד חשוב  הוגנת,  בצורה 

�שהחקלאי יוכל לעמוד בתשלום הנ

זכות  לנו  כי אחרת לא תהיה  דרש, 
קיום".

בימים אלה אתם עובדים על פיתוח 
הדור השני. היכן אתם מבצעים את 
הניסויים ומה מייחד את החיישנים 

שלכם לעומת המתחרים?
הראשון  הדור  של  הפיילוט  "את 
עשינו בעיקר במרכז הארץ, בדרומה 
וגם בארה"ב. כיום אנחנו משכללים 
בשדות  החיישנים  את  ומשדרגים 
סמוכים אלינו, באזור רשפון. יש לא 
מעט מתחרים, וגם מניסיונם אנחנו 
לומדים, אף שהשיטות שלהם בדרך 

�כלל מורכבות ויקרות בהרבה בהש
וואה אלינו.

זה  להצליח  טובה  הכי  "הדרך 
ולנתח  שלך  המתחרים  את  ללמוד 
מה שהם עשו ומה הם עושים כעת. 
מבלי להיכנס לפרטים, עד היום אף 
נושא  את  לפתור  הצליח  לא  אחד 
פתרונות  ולתת  בחלקות  השונות 
ושיסייעו  בקלות,  ליישום  שניתנים 

אנ הבעיה.  על  להתגבר  �לחקלאי 
כן  שלנו  שהמערכת  מאמינים  חנו 
שלה  היכולות  בגלל  בכך,  תצליח 

שעו המאוד�מורכבת  �והטכנולוגיה 
את  לקלוט  וערוכה  מאחוריה  מדת 
הנתונים, לנתח אותם ולספק אותם 

לחקלאי בשפה ברורה לו".

מתי ייצאו המערכות שלכם לשוק 
והאם הן יתאימו לצרכים של החקלאות 

המקומית?
היא שכבר באביב  "המטרה שלנו 
כלומר  משווקות,  תהיינה  הן  הבא 
את  כיוונו  מראש  שנה.  כחצי  תוך 

הישרא החקלאי  אל  דווקא  �עצמנו 
לי, החקלאי הקטן והבינוני, ולא אל 
חלקה  בכל  שמעבד  בטקסס  חקלאי 
10,000 דונם. זה הרבה יותר מאתגר 
ומעניין מבחינתנו לפנות לקהל יעד 
פנתה  פחות  המדייקת  שהחקלאות 
אליו עד היום ומונה על�פי בדיקות 
קטנות  חוות  מיליון  כ�20  שערכנו 
ששטחן  העולם,  ברחבי  ובינוניות 

צילום של מסך התוכנה. "החכמה היא להפוך מידע מורכב ורב נתונים, ולהנגיש אותו עבור הלקוחות שלנו"

מיכאל חרמון בודק פתרון עם חקלאי. "אנחנו עובדים עבור החקלאי ולא להפך"

"עד היום אף אחד לא הצליח לפתור את 
נושא השונות בחלקות ולתת פתרונות 

שניתנים ליישום בקלות, ושיסייעו לחקלאי 
להתגבר על הבעיה. אנחנו מאמינים 

שהמערכת שלנו כן תצליח בכך, בגלל 
�היכולות שלה והטכנולוגיה המאוד

מורכבת שעומדת מאחוריה וערוכה לקלוט 
את הנתונים, לנתח אותם ולספק אותם 

לחקלאי בשפה ברורה לו"
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דונמים  עשרות  על  אחת  כל  עומד 
בלבד ועד אלפים בודדים".

כיצד אתם מפשטים את הנתונים עבור 
החקלאים ולא מעמיסים עליהם מידע 

מיותר?
"זהו הקסם האמתי שנדרש מאתנו 

�לעשות ואת זה אנחנו עושים באמ
�צעות הצוות המיוחד והייעודי שהר

כבנו לצורך הנושא. בנינו צוות חזק 
שנותן מענה לכל שרשרת האספקה 
את  משלבת  לצרכן,  ועד  מהמגדל 
האינטרסים של כל אחד מהגורמים 
ובסוף היום, החקלאי יפיק ממנה הכי 

הרבה תועלת.
"החכמה היא להפוך מידע מורכב 
עבור  אותו  ולהנגיש  נתונים,  ורב 
אם  יום,  בסופו של  הלקוחות שלנו. 
הפתרון לא יועיל לחקלאי ולא יגרה 
לא  במערכת,  שימוש  לעשות  אותו 

�הועלנו בדבר, ובכלל לא חשוב שמ
בחינתנו זהו הפתרון הכי טוב שניתן 

�לספק לו. אנחנו עובדים עבור החק
לאי ולא להפך".

ע"פ פרסומים שלכם, חקלאים 
שהשתמשו במערכת שלכם נהנו 

מחיסכון של 25% במים, בדשן 
ובחומרי הדברה. כיצד זה קורה 

בפועל?
באמצעות  הושגו  הללו  "הנתונים 

�השוואה של מערכות מתחרות שמ
מידע.  לעיבוד  בחיישנים  שתמשות 

עי שהתקבל,  המידע  את  �אספנו 
למידע  השוואה  וערכנו  אותו  בדנו 
שהמערכת שלנו מספקת באמצעות 
ולמדידות שעשינו  החיישנים שלנו 

בפועל.
הש המקרים  שבמרבית  �"גילינו, 

שלא  בגלל  בעודף  מושקים  דות 
ברציפות,  בפועל,  מדידה  מתבצעת 

לבית  ובסמוך  עצמה  הקרקע  בתוך 
מדויק  מידע  הפעילים.  השורשים 
המים  וכמות  הקרקע  לחות  אודות 
לחקלאי  יאפשר  לצמח,  הזמינים 
לנהל את משטר ההשקיה באופן יעיל 
יותר, ולהערכתנו להביא לחסכון של 
ההשקיה,  מי  בכמות   25% עד   20%
תוך התאמה לתנאי הסביבה, וכמובן 

מבלי לפגוע ביבול הצפוי.
כי  מצאנו,  דישון:  לגבי  גם  "כך 
מדשנים,  חקלאים  רבים  במקומות 
לכל  ידוע  רב.  בעודף  חנקן,  למשל 
חנקן  שהרי  לסביבה,  מזיק  שהדבר 
אותם,  ומזהם  התהום  מי  אל  נשטף 
רבים  במקרים  פוגע  זה  עודף  אך 

את  מגדיל  זה  בנוסף,  ביבול.  גם 
ההוצאות של החקלאי.

מבצעים  שאנו  המדידות  "בעזרת 
החקלאי  מספקים,  שאנו  והתובנות 
יוכל לנהל בצורה יעילה בהרבה את 
הזנה  חומרי  לספק  הדישון,  ממשק 
המתאימה,  ובכמות  הרצוי  במועד 
על  להגן  בהוצאות,  לחסוך  ובכך 
הסביבה, ובמקרים רבים - גם לשפר 

את היבול".

כיצד אתה רואה את העתיד של 
החקלאות המדייקת ושל הטכנולוגיה 

שלכם?
לנקו הגענו  שכבר  חושב  �"אני 

באשר  חקלאי  וכל  האל�חזור  דת 
הוא יהיה חייב לעלות על הגל הזה 

ומ הולכות  שהדרישות  בגלל  �ולו 
ורשתות  הרגולטור  של  חמירות, 
שהאג'נדה  רק  לא  כאחד.  השיווק 

�של הממשל האמריקאי למשל, ירו
קה יותר, גם רשתות כמו 'וולמארט' 

דרי לחקלאי  מכתיבות  פוד'  �ו'אול 
מורכבים  יותר  הרבה  ותנאים  שות 

�מאשר סתם לייצר ולהוביל את הס
חורה למרכולים שלהן. הן מתחילות 
מערכות  יישום  מהמגדלים  לדרוש 
דישון חכמות ועוד כל מיני אמצעים 
שהחקלאות  הנזק  להפחתת  שיגרמו 

גורמת לסביבה.

תלך  רק  הזאת  שהמגמה  "מכאן, 
בארץ  החקלאים  גם  ולכן  ותגבר 

אנח לכך.  מוכנים  להיות  �צריכים 
נו צריכים לספק את המידע בנוגע 
רגע  בכל  בקרקע  שמתרחש  למה 
כמו  זה  בעיניי,  אמת.  ובזמן  נתון 
אתה  מה  לו  ולספר  לרופא  ללכת 
מרגיש וללכת הביתה, לבין לעשות 
לרופא  שסיפרת  אחרי  דם  בדיקת 
לבדיקות  ולהשוות  עליך,  עובר  מה 

קודמות.
הקרקע'  של  דם  'בדיקות  "אנחנו 
המוטל  את  לעשות  נרגשים  ומאוד 
עלינו, כלומר להעלות את הרווחיות 

�של החקלאים תוך כדי שמירה מר
אין  האדמה.  של  הקיימות  על  בית 
גם  הללו.  הדברים  שני  בין  סתירה 
נשכרים  נצא  החקלאים  וגם  אנחנו 

מהם באמצעות עבודה קשה".

האם תישארו חברה ישראלית או שעם 
ההצלחה תעברו אל מעבר לים?

בצמרת  נמצאת  היום  "ישראל 
והעו החקלאית  הטכנולוגיה  �של 

כבוד  הרבה  עם  אליה  מתייחס  לם 
באיזה  חקלאי  אצל  היינו  והערכה. 

שאנח שמע  וכשהוא  בטקסס  �'חור' 
והראה  'וואו'  הוא אמר  נו מישראל, 

נט של  הטפטפות  את  בגאווה  �לנו 
ביש הגליה שטופח  מלון  ואת  �פים 

ראל. הוא אמר לנו: 'אנחנו החקלאים 
וחקלאות  טכנולוגיה  זה  מה  יודעים 
בישראל. ישראל עבורי היא המדינה 

מס' אחת בעולם בחקלאות'.
וחזר  בארה"ב  שגדל  מי  "בתור 
לתרום  היא  שלי  השאיפה  לארץ, 

�להעלאת החקלאות הישראלית ובי
למ הולך  לפני שאני  בעולם  �סוסה 

בשייכות  רואה  אני  אחרים.  קומות 
שיווקי  מקדם  שלנו  הישראלית 

חשוב ובוודאי שלא חיסרון".

בריש, קירי וחרמון עם דגם מוקדם מאוד של חיישן. "כיום אנחנו משכללים ומשדרגים את החיישנים בשדות סמוכים אלינו, באזור רשפון

מלון גליה בטקסס, ארצות הברית. הישראליות כיתרון שיווקי

"היינו אצל חקלאי 
באיזה 'חור' בטקסס 

וכשהוא שמע שאנחנו 
מישראל, הוא אמר 

'וואו' והראה לנו 
בגאווה את הטפטפות 

של נטפים ואת 
מלון הגליה שטופח 
בישראל. הוא אמר 

לנו: 'אנחנו החקלאים 
יודעים מה זה 

טכנולוגיה וחקלאות 
בישראל. ישראל עבורי 
היא המדינה מס' אחת 

בעולם בחקלאות'"
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נכנסו > וערבי  דוס  חילוני, 
לבי הקרוב  הדואר  �לסניף 

תחילת  כמו  נשמע  תם... 
יותר התחלה של  בדיחה? דווקא לא, 

בעלי להתרחש  שעלולים  �מותחן 
נקל נעימים.  לא  "טוויסטים"  �לתו 

מזמן  לא  לעיל  המתואר  למצב  עתי 
גדולה לא שרתה  לי, אהבה  והאמינו 
פקידת  שלי,  התור  כשהגיע  שם. 

�הדואר החביבה אמרה לי שבכל הש
�נים שהיא עובדת בכפר היא לא זוכ

כך למשל,  אווירה טעונה.  כזאת  רת 
�היא אמרה לי, אף אחד מהזקנים שמ

תגוררים בכפר הערבי הסמוך אלינו 
לא הגיע לפדות את הקצבה החודשית 
שלו. "הם מפחדים", היא הסבירה לי.

חשבתי  אבל  נסערת,  די  הייתי 
מא לא  הזו  שההתנהגות  �וקיוויתי 

קרה  הכללית.  האווירה  את  פיינת 
המקרה והתקשר אליי באותו יום עווד 
עם  מאושפז  היה  עווד  כנא.  מכפר 
אבא שלי באותו בית חולים שיקומי, 
שהשתחררו  ומאז  לידידים  הפכו  הם 
עווד מתקשר אליי מדי פעם לדרוש 

בשלום אבא והמשפחה.
עווד הוא לא "אוהב ישראל" גדול, 
שונא  הוא  הממשל,  את  שונא  הוא 
את המתנחלים, הוא חושב שהכיבוש 
בן  הוא  אבל  הצרות,  כל  שורש  הוא 
את  להכיל  יכולה  ואני  מעניין  אדם 
מסוימים.  בנושאים  בדעותינו  השוני 
מכל מקום, עווד התקשר ואמר שהוא 
מקווה ששלומנו בטוב ושהזוועות לא 
אותו  הרגעתי  דלתנו.  סף  אל  הגיעו 

�ואמרתי שאנחנו בסדר. שאלתי לש
לום משפחתו. "גם אנחנו בסדר" הוא 
ענה, "אבל אני לא יוצא מהכפר, לא 
הסמוכים  היהודיים  ליישובים  נוסע 
ולא מבקר שם את החברים שלי. אני 

טעו "האווירה  אמר,  הוא  �מפחד", 
ויש תחושה שננעצות בך עיניים  נה 
עצוב  לי  היה  עבר".  מכל  שונאות 

לשמוע.

מקצועית  השתלמות  לי  כשהייתה 
עוב אני  שבה  בעיר  שעבר  �בשבוע 

דת, וכשכל העובדות מהמגזר הערבי 
הודיעו  אליה  להגיע  אמורות  שהיו 
שהן לא יבואו כי הן פוחדות, הבנתי 
שיש פה כבר תופעה רחבה. נראה לי 

למ יחסית,  חדשה  הזאת  �שהתופעה 
�רות היסטוריית האינתיפאדות הארו

בקרב  הייתה  לא  היום  עד  כה שלנו. 
הערבים בישראל כזאת תחושת פחד. 
ש"הצד  מובן  היה  זה  שהוא,  איך 
כלפי  באלימות  ינקוט  לא  שלנו" 
חפים מפשע. ייתכן שחלקכם קוראים 
ואומרים:  עכשיו  האלה  הדברים  את 

הפו ירעד  לנו  שרק  למה  �"שיפחדו! 
פיק?". זה לגיטימי לחשוב ככה, אבל 
עצמי  את  לשאול  שלא  יכולה  אינני 

עלי אומר  מאתנו  שלהם  הפחד  �מה 
נו כחברה? כיצד הידרדרנו לאווירת 

אלימות כזאת?

היטיב לתאר את מה שעובר בראשו 
איש שראיתי בטלוויזיה לא מזמן. הוא 
ובנו ישבו בבית קפה בנתניה, ובעוד 
ציונות  על  הרצאה  לבנו  נותן  הוא 
ותרומה לחברה, קלטו עיניו בן אדם 
רץ ואחריו רודפת קבוצה של אנשים 

שצועקים לעברו "מחבל!".
מחבל  שלפניו  חשב  אכן  האדם 
אחריו.  לרודפים  והצטרף  שבורח 
הוא הסביר שאינו יכול לתת הרצאה 

לבנו על "איך להיות אדם טוב יותר" 
ולהתעלם מסיטואציה בשטח שייתכן 

שדורשת את התערבותו.
קלט  הוא  אחריו,  רודף  בעודו 
מפוחד  חמוש,  אינו  שהנרדף 
ששידר  הגוף  בשפת  ומשהו  כולו 

הבהירה לו שהוא אינו מחבל, ככל 
הנראה. כשהגיע אליו כבר לא היה 

�לבדו, אתו הגיעו גם כמה מהרוד
פים. האיש הגיבור גונן על הנרדף 
לשמור  האפשר  ככל  וניסה  בגופו 
עליו מפני רודפיו. מעורר הערצה, 
אמר  שהאיש  מה  הנה  אבל  נכון? 

�שגרם לי לאהוב אותו ואת התנה
בפניכם:  סיפורו  ולהביא את  גותו 

�הוא אמר שכשגונן על הבחור הע

שלו.  הבן  על  הגן  בעצם  הוא  רבי 
הוא הגן עליו מפני התבהמות. הוא 
הגן עליו מפני הליכה אחר העדר 

כדי שי עליו  הגן  הוא  �הלא�נכון. 
בין מה הדבר הנכון באמת לעשות. 
ירבו  לו  יקר,  איש  אותך,  אוהבת 

כמוך.

אחרי התלבטות קצרה חתמתי על 
את  לדין  להעמיד  שקוראת  עצומה 
מבצעי הלינץ' בהבטום זרהום, האזרח 

�האריתריאי ששילם על חזותו החיצו
המרכזית  בתחנה  בפיגוע  ביוקר  נית 

בבאר שבע.
של  ממקום  באה  שלי  ההתלבטות 

�לנסות ולהכיל את מה שעבר על האז
רחים שחשבו שהוא המחבל, אבל מהר 

שב להאמין  מסרבת  התנערתי,  �מאוד 
כלל נכנסתי להתלבטות שכזאת. כמו 
האיש בסיפור הקודם, כך כולנו צריכים 
לשמור על צלם האנוש שלנו. עבורנו, 

עבור ילדינו ועבור החברה כולה.
 - "הטובים"  על  מילים  וכמה 

בער המאמינים  אנשים  של  �קהילה 
חינם.  ובאהבת  בנתינה  הדדית,  בות 
בימים המתוחים שאנחנו עוברים הם 
אספו מאות מתנדבים ששמרו על גני 

בעפו אביב,  בירושלים, בתל  �ילדים 

לה ובערים נוספות רבות. נעים שיש 
גם אנשים כאלה בתוכנו.

�המתיחות הזאת בין טוב לרע הזכי
רה לי סיפור קצר שקראתי לא מזמן: 
אינדיאני זקן ישב עם נכדו וסיפר לו 
זאבים  שני  שוכנים  אדם  כל  שבתוך 
וביניהם מתנהלת מלחמה מתמשכת, 

שאינה נפסקת לעולם.
הזאב האחד הוא זאב הרוע, הכעס, 
הכאב, התסכול, הקנאה וצרות העין, 

חוסר ההערכה העצ �העצב, העלבון, 
האהבה,  זאב  הוא  האחר  הזאב  מית… 

�הקבלה, החמלה, החיוך, האושר, הת
קווה, התמיכה, הצחוק, החיבה…

במ מנצח  זאב  ואיזה  הנכד:  �שאל 
לחמה, סבא?

ענה הסב: זה שאתה מאכיל אותו.
הזא שני  דרים  מאתנו  אחד  �בכל 

מאתנו  אחד  אף  אחת.  בכפיפה  בים 
לא יכול להימלט מרגשות שליליים, 

�משנאה, מפחד, ובטח שבתקופה מתו
�חה שכזאת אנו מתנהגים בדרך שנו

אנחנו  אבל  לשרוד.  לנו  לעזור  עדה 
אנחנו,  בהמות,  ולא  מוח  חסרי  לא 

בי גם  לזכור  חייבים  אנחנו,  �ודווקא 
מים כאלה שכדאי לנו להזין את הזאב 

הטוב ולנצח את הרע.

Stéfan - N&B :צילום זאב לבן וזאב שחור. על אף הניגוד ביניהם הם נמצאים בכפיפה אחת 

עד היום לא הייתה בקרב הערבים בישראל 
כזאת תחושת פחד. איך שהוא, זה היה מובן 

ש"הצד שלנו" לא ינקוט באלימות כלפי 
חפים מפשע. ייתכן שחלקכם קוראים את 
הדברים האלה עכשיו ואומרים: "שיפחדו! 

למה שרק לנו ירעד הפופיק?"
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הייתה >דפנה מאור, מושב רמות שנה,   40 לפני  פעם, 
במושב שלנו "שכונת הדיר". 

שמו משפחות,  �שמונה 
נבנה  בית  כל  מאחורי  משקים,  נה 

"מרי מזן  כבשים  עשרות  שבו  �דיר 
נו". כולם יצאו בבוקר למרעה ושבו 
הקלח  בצמחי  נלחמו  כולם  בערב. 
והתוצאה  בתיאבון  אכלו  שהכבשים 
לכולם  מוות.  עד  דם  שטפי  הייתה 
קולי",  "בורדר  שניים,  או  כלב  היה 
מאולף יותר או פחות, אבל תמיד ידע 

לאסוף את הכבשים הביתה, לדיר.
היום  הדירים.  נסגרו  שנים.  עברו 
הרועה  אחד.  דיר  במושב  אצלנו  נותר 
מטפל  למרעה,  הכבשים  את  מוציא 
אמם,  על�ידי  התקבלו  שלא  בטלאים 
בונה גדרות סביב אזורי המרעה, נוטע 
עצים לצל ומתקין בשטחי דרום הגולן 
מכלאות שבהן צל ומים למנוחת העדר 
בשעות החום ולהגנה על העדר בלילה.

לא  כבר  היום  הרועה  של  הכלבים 
�מסוג "בורדר קולי" שיודע לאסוף ול

לבנים  גדולים  כלבים  אלה  היום  קבץ, 
פותחו  אלה  כלבים  "מרימנו".  מסוג 
באיטליה  שנים  מאות  במשך  ואולפו 

הכ חיים עם  הם  �לשמירה על עדרים. 
זו  זאבים.  מפני  עליהן  ושומרים  בשים 

זא יש  בגולן  זאבים.   - היום  �הבעיה 
כשנה,  לפני  טעם.  ואניני  רעבים  בים 
זאב  הרג  אחד,  בלילה   ,2014 באוגוסט 
אכל,  ממש  לא  במכלאה.  כבשים   30
פה ושם טעם נתח בשר. בעיקר השאיר 

לרועה עשרות גוויות עם שחר.
במדרונות  הרועה  צועד  בוקר  מדי 
למטעי  ומעבר  המושב  לבתי  שממזרח 
המנגו והפרדסים. על כתפו רובה, צופה 
על הכבשים, מחפש את הזאב. כל חצי 
שנה הוא מחדש את האישור לירי בזאב 
מרשות שמורות הטבע. מדי שנה עורך 
הכול  הרישיון.  לחידוש  בנשק  אימון 

כדי למצוא את הזאבים בזירת הפשע.
�במהלך שלושה חודשים בקיץ האח

רון נקטלו 27 כבשים נוספות במרעה, 
ביום, ע"י זאבים. הם טעמו מכל כבשה 
הקדמית  הרגל  חיבור  באזור  "ביס", 
הטריפות  הבאה.  לכבשה  ועברו  לגוף, 
היו במהלך שעות היום כאשר הכבשים 
הכלבים  השדות.  ברחבי  משוטטות 
צדים  והזאבים  רוב העדר  הולכים עם 
את הבודדות, האטיות, שהולכות לבדן 

בסוף.
יולי  חודש  בסוף  הבקרים,  באחד 

�האחרון, עסק הרועה שלנו בגיזום שי
ראה  הוא  ואז  בשטח.  נטע  שהוא  טים 
כבשה  בטריפת  עסוק  הזאב,  את  אותו, 
את  לקחת  רץ  הוא  עץ.  של  בסבך 

מטר.  כ�30  של  מטווח  בו  וירה  הרובה 
ונעלם.  צריחה  תוך  הזאב קפץ לשמים 
הכבשה כבר מתה. יחד עם פקח רשות 
הם  למקום  שהוזעק  הטבע  שמורות 
אותו  מצאו  השניים  הזאב.  את  חיפשו 
ירוי 50 מטר ממקום הירי. הטורף היה 
עליו  והיה  ק"ג   29 כבן שלוש, משקלו 
היה  כאשר  צווארו  על  שהורכב  משדר 
מישהו  היה  בעצם,  שנה.  חצי  בן  גור 
הזאב,  מסתובב  היכן  שידע  מקלט  עם 
אבל הידע לא הועבר לרועים. לחובבי 

אבד.  לא  הזאב  דאגה.  אל   - הזאבים 
מפוח אביב,  תל  באוניברסיטת  �הוא 

במוזיאון  כבוד  אזרח  להיות  לץ. עתיד 
לחיות בר שייפתח.

מאז הירי של אותו זאב נטרפו שבע 
שלנו  המושב  בקרבת  נוספות  כבשים 

�והרועה צועד בשדות, רובה בידיו, מש
קפת תלויה על צווארו וכן, יש לו היום 
מקלט שאמור לגלות זאב, בתנאי שהוא 

ממושדר.
עם  נמצאים  "מרימנו"  כלבי  כ�15 

העדר יום ולילה, אך הזאבים מצליחים 
עדיין להרוג ולטרוף מדי פעם. לעתים, 
ומגרשים  הזאב  את  מגלים  הכלבים 

הרו בכבשה.  פגע  שכבר  לאחר  �אותו 
בשטח  מחפש  ועולה,  מטפס  שלנו  עה 
נקודות תצפית מתאימות שבהן יארוב 
לזאבים. לאחרונה, באחד הערבים נראה 
זאב ושניים אחרים נצפו צועדים מזרחה 
לפגוש  מקווה  הרועה  הבוקר.  בשעות 
בידיו,  כשהרובה  אישי,  באופן  אותם 

לפני הטריפה הבאה.

הרועה צופה מדרום הגולן על שטחי המרעה. מחפש מקומות מתאימים למארב לזאבים

כלבי "מרימנו" בדיר. חיים עם הכבשים ושומרים עליהן מפני זאביםשתי כבשים משוטטות. הזאבים צדים את הבודדות, האטיות, שהולכות לבדן בסוף
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מאוזן:
1. הגנו על מדיניות המגיש (6); 4. נקבע את תדמית הזוחל הישן (4); 8. (עם 19 
מאוזן) גיבסון אדיש למתוק (4); 9. קח ביס מכלי ההקשה (6); 11. זה שמחפש 

חוויות חדשות ממליץ לך לרכוש לעצמך רגע (7); 12. אורן סמך ודרך (3); 
13. שמות לחימה (3); 15. מוסד הכדורסל מכיל את אלו שהכירו בשובם את 
אורביסון (7); 18. לבחור באקראי מנגל עבורה (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. מה 

עשה הנחש הראשון ללחם? (4); 22. נפגעו רגשותינו בגלל מה שיש לילדו על 
הרגל (6).

מאונך:
1. עזרה לפתח את האדום שברכב (5); 2. אביבי חיה בדרך למטוס (5); 3. ראו 
20 מאונך; 5. יש כאן חיות צעירות לחיסול? (5); 6. בניית היסודות של הדוהר 
הפנימי (5); 7. הזמר ביקש שכשאת חוזרת תוסיפי את החנון (3,4); 10. יזייף 
אירוע פנצ'ר בזום-אין (7); 13. זה שסמית' הקטנה פה זה עיוות (5); 14. גילך 
הבשיל כביתך לשעבר (5); 16. באמצע המדינה הערבית גדלים הפרחים (5); 

17. סיימנו, וכמונו אף הצרפתית (5); 20. (עם 3 מאונך) הכיוון שהפך את 
הקיבוץ (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 143:
מאוזן: 1. פנינים; 4. כבים; 8. כליל; 9. אמירים; 11. מג'דל שמס; 12. תרד; 13. 

אג"ח; 15. רכושנית; 18. מאורסת; 21. איתן; 22. ביזיון.
מאונך: 1. פרקים; 2. יוכבד; 5. בירות; 6. מתמיד; 7. עמוס עוז; 6. בשאר 

אסד; 13. אתמלא; 14. חרוסת; 16. נדדתי; 17. תותחן; 20. כיבד.
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היימר" > אלץ  טוב  "בוקר  בספרו 
מחבר  שמוש,  אמנון  הסופר  מתאר 
ספרא  עזרא  "מישל  הנפלא  הרומן 
ובניו", את נפתולי המסע שנכפה עליו ועל 
אשתו חנה מיום שאובחנה לפני כשבע שנים 
באתגר  עוסק  הספר  באלצהיימר.  כחולה 
ומצביע לא  זוג חולה  היומי בבת  שבטיפול 
רק על הקושי, אלא גם על רגעים של שמחה 

ושל אושר. בגילוי לב, באומץ, 
ברגישות ובאהבה ללא גבולות 
הוא מתאר את ההתמודדות עם 
המחלה שמשתלטת והולכת על 
כל חלק מחיי הזוג, החיים תוך 
האורבת  להידרדרות  ציפייה 

בפתח.
מד וחנה  אמנון  של  �הסיפור 

מסתיימים  אינם  החיים  כי  גיש 
גם   - מכך  ויותר  המחלה  עם 

"זי נעלם.  אינו  החולה  �האדם 
מת אמנם  חנה  של  �כרונותיה 

האדם  אבל  והולכים,  פוגגים 
עדיין  חנה  נעלם,  אינו  החולה 
ואת  בחייה  מקומי  את  שומרת 
מקומה בחיי". זהו ספר על אהבה 

�ללא גבול ועל התמסרות שבצ
"ההצ שמוש:  שאומר  כפי  �דה, 

ממנה  להוציא  היא  שלי  לחה 
והאמון.  החיבה  האהבה,  את 
להם  יש  בעולם  אנשים  כמה 
(הוצאת  כמה?"  בי?  מלא  אמון 

"מסדה", 198 עמודים).

האינסו הספורים  �"ימינו 
פיים", הרומן הראשון של קֵלייר 

"דזמו אותה בפרס  זיכה  �פּוֶלר, 
בבריטניה  היוקרתי  אליוט",  נד 

לספר ביכורים.
בת  פגי   .1976 היא  השנה 
חופשת  את  מעבירה  השמונה 

�הקיץ בנעימים עם אמה הפסנ
תרנית ואביה חובב ההישרדות, 
שמאמן את בתו בתפיסת מחסה 
מצרכים  ואוגר  אטומי  במקלט 
אחד,  יום  הפצצה.  של  ליום 
נחוש בדעתו שהסוף קרוב, הוא 
לבקתה  מלונדון  פגי  את  לוקח 
מספר  הוא  שם  ביער,  מבודדת 
חייה  נכחד.  העולם  ששאר  לה 
של פגי מתמקדים עכשיו ביער, 
בנהר ובבקתה הזעירה, בלכידה 

ובמא בקיץ  מזון  של  �ובליקוט 
עץ  ובפסנתר  בחורף,  בקור  בק 
קטן, שבו היא מנגנת בלי קול. 

איש לא יראה אותה שוב במשך תשע שנים. 
כשתשוב הביתה רק היא תדע מה בעצם קרה 
שם ביער, מתי הבינה שחייה בנויים על שקר 
של  המטורף  מעולמו  לחזור  הצליחה  ואיך 

כתר,  הוצאת  אלפר,  רוגל  (מאנגלית:  האב 
262 עמודים).

ריירדן  ריק  הפרסים  עטור  הנוער  סופר 
�מפליג בדמיונו אל סיפורי המיתולוגיה הנו
�רדית ובגרסתו לסיפורים אלה הוא בורא גי

בור חדש, מגנס צ'ייס. בסדרה לנוער, "מגנס 
אוסגרד",  של  והאלים  צ'ייס 
"להב הקיץ" הוא הספר הראשון.

מאז מותה המסתורי של אמו 
חי מגנס ברחובות וסומך בעיקר 
על עצמו. הוא לא זוכר מתי חי 
משתנה  הכול  "רגילים".  חיים 
כשקרוב  ה-16,  הולדתו  ביום 
את  לו  מגלה  מפוקפק  משפחה 
בנו  הוא  מגנס  האמתית:  זהותו 
של אל נורדי, והוא בעל כוחות 

במ מכריע  ותפקיד  �אגדיים 
על  כעת,  בחושך.  האור  לחמת 
העולמות  בתשעת  לנדוד  מגנס 
בחיפוש אחר להב הקיץ האבוד 
היצורים  גורל  את  שיכריע 
כולם. בדרכו יהיה עליו להיאבק 
את  ללכוד  וכפור,  אש  בענקי 
כמה  על  להערים  העולם,  נחש 
זועמים, אבל לפני הכול:  אלים 
יעל  (מאנגלית:  חייו  על  לוותר 
אכמון, הוצאת זמורה ביתן, 462 

עמודים).

"קישטה וצבעי הקשת – שירי 
ואיירה  שכתבה  וציורים"  צבע 

קיש של  בכיכובו  יובל,  �נורית 
מחו שירים  מאגד  החתול,  �טה 

מקוריים  ואיורים  וקצובים  רזים 
�וססגוניים לצבעים שונים בעול

מנו. כל אחד משירי הצבע מוגש 
בשתי רמות: אחת לקהל קוראים 
בוגר ואחרת בגרסה נוחה לילדים 
מקומית.  ישראלית  ובהטעמה 
כל צבע מוגש בכפולת עמודים, 
מתגלה  שהוא  בעצמים  מתואר 
בהם ונחזה בצבעוניות המתאימה 
מחייך  יובל  נורית  של  וההומור 
"הקשת  המסכם,  השיר  דף.  מכל 
שלי" מקביל את הצבעים למצבי 

הרוח השונים.
בסדנת הציור הנלווית לשירים 
מסביר קישטה החתול מונחי יסוד 

�ראשונים בממלכת הצבעים ומס
פר על מעגל הצבעים ועל צבעים 
ועל  וכבדים,  קלים  וקרים,  חמים 
מפריד  הצורה,  את  שמגדיר  הקו 

לקי ומבנה.  עומק  צל,  גם  ונותן  �בין משטחים 
נוח, קישטה מוסיף מילון קצר למילים השגורות 
(הוצאת  גיל, החל מגן חובה  פחות בפינו. לכל 

אוריון, 36 עמודים, מנוקד).

www.readbooks.co.il
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  m@poweron.co.il ליצירת קשר: טל'. 077-4149904 ׀

חברת פאוור און גנרטורים בע"מ הקיימת משנת 2006 מציעה מגוון רחב של 
פתרונות לאירועים. ציוד להשכרה מן החדישים בשוק, התקנה, ייעוץ וליווי מקצועי 

צמוד.
הציוד שלנו כולל: גנרטורים מושתקים בכל הגדלים וההספקים, הגברה (מערכות 

ענק ומערכות קטנות), תאורה: תאורות במה ושטח, עיצוב תאורה, פריסות 
ותשתיות חשמל, טראסים מרובעים גם לשלטי פרסום, מצננים, תאי שירותים 

ממוזגים ומפוארים.
מספקים שירותים לאירועים המוניים, 
מופעים, פסטיבלים, ירידים, תערוכות, 

חתונות, ימי סטודנט, דוכנים, אירועי קד"מ, 
אירועי ספורט ועוד ועוד.

אנו מגיעים לכל מקום ונערכים בזמן 
התארגנות קצר עם צוותים מקצועיים 

שמעניקים שירות צמוד ואיכותי.

מגוון ציוד ופתרונות 
לאירוע המושלם
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

אגודות שיתופיות / חקלאיות וקהילתיות - ייצוג וייעוץ   
בכל העניינים המשפטיים השוטפים.

מגזר חקלאי – רכישת ומכירת נחלות ומגרשים בהרחבה, 
תכנון ובנייה, תביעות נזיקיות.

רשות מקרקעי ישראל – תביעות השבה ופיצויים, שימוש    
חורג, דמי הסכמה, דמי רכישה, פיצול מגרשים מנחלות.

הסדרים משפחתיים בנחלה – בנים ממשיכים, העברת 
זכויות, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, פירוק שיתוף, גישור.

הרחבות קהילתיות – ייצוג, ייעוץ, ליווי וניהול. 
משפט מסחרי ואזרחי כללי, נזקי חקלאות.

שד' ארלוזורוב 18 עפולה,
טל- 04-6499777, פקס-04-6499035

office@lankrylaw.co.il

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
והחלב073-2369058 הרפת 

ashmadonltd@gmail.com

לקיבוץ דביר דרוש/ה

eyaltidhar1@gmail.com : מייל

אחות מוסמכת 
לחצי משרה 

למשק פטם במושב על יד רעננה דרוש 

לולן
בעל ניסיון ויכולת מוכחים  מגורים 

באזור חובה  תנאים טובים למתאימים
קו"ח נא, לשלוח לאימייל: 
etti443322@gmail.com
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