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חבר ועד אגודה!!!  
הגורל הכספי של קרקעות המושב בידך!

מומחים בתיכנון¨ ייזום ובניית 
פארקי תעסוקה במושבים פתרון מתאים למבני משק
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בציר טוב
ביקב בזלת הגולן בקדמת 
צבי עובדים במרץ בימים 

אלה, גם על חיזוק הגאווה 
הלאומית

בנוי לתלפיות
מושבניק מגבעת ח"ן 

שהואשם ב"בנייה בלתי�
חוקית" ניצח את המדינה 

בבית המשפט

מה שקדם
70 שנה להוצאתו לאור של 

הספר "הביצה ואני" של בטי 
מקדונלד על חייה בחוות 

עופות

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי
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Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי
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       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי
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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
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"ההפגנה הגדולה ביותר"?
למושב" > "קו  העיתון  לעורך 

רב!  שלום  יוסף  דרור  מר 
נערכה   9/11/15 שני  ביום 
הפגנת ענק של חקלאים מכל הארץ 
במחאה על מדיניות הממשלה כלפי 
הייתה  בפרט.  והחקלאים  החקלאות 

שנע ביותר  הגדולה  ההפגנה  �זאת 
במדינת  פעם  אי  חקלאים  ע"י  רכה 
טרקטורים,   150�כ וכללה  ישראל 
חקלאים  ומאות  טנדרים   250�כ
עד  והגיעו  לירושלים  כולם  שעלו 
את  להביע  מנת  על  הכנסת  לבניין 

מחאתם.
מו כמעט  בוודאות  להגיד  �ניתן 

הם  מהמשתתפים   100%�ש חלטת 
הכפרית"  וההתיישבות  "מהמושבים 
- כפי שמופיע בכותרת המשנה של 
בעיתון  אך  עורך.  שאתה  העיתון 
ימים  מספר  שיצא  עורך,  שאתה  זה 

החק של  ענק  הפגנת  אותה  �לאחר 

ולא  במילה  הדבר  הוזכר  לא  לאים, 
בחצי מילה.

פירוק  שעם  לתומי,  חשבתי  אני 
העיתון  גם  נסגר  המועצות  ברית 
רק  שהוא  מסתבר  אך  "פרוודה", 
בגין  מנחם  לרחוב  כתובת  החליף 
53 ת"א, ישראל. אשמח אם תתייחס 
בעיתון  פרסמו  גם  כמו  זה  למכתבי 

שאתה עורך.
בברכה 
יפרח סבלדי, מושב צופר

תגובה
שלום רב,

עדיין  יוצא  "פראבדה"  העיתון 
פועל  הוא  לי,  הידוע  וככל  לאור 

לי נדד  ולא  רוסיה  בתחומי  �עדיין 
שהיה  העיתון  באזכור  אם  שראל. 

שופר המפלגה הקומוניסטית לאורך 
בתקופותיה  גם  בריה"מ,  חיי  כל 
לדבר  רומז  אתה  ביותר,  האפלות 
מה הנוגע ל"קו למושב", מר סבלדי, 

עליך להיות ברור יותר.
לא הייתה זו התעלמות מ"ההפגנה 

חק ע"י  שנערכה  ביותר  �הגדולה 
ישראל",  במדינת  פעם  אי  לאים 
כפי שכתבת בהפרזה, כי אם אילוץ 
- ההפגנה התרחשה ביום שני, הוא 
יום סגירת העיתון, שבו קשה מאוד 
לסקר הפגנה ולשלבה בגיליון בשל 
היום  מתקיים  שבו  הרב  הזמן  לחץ 
בכוונה  מתעלמים  היינו  אם  הזה. 

נר בימה  נותנים  היינו  לא  �תחילה 
חבת ופרסום רב להתרחשות שלפני 

המקו המועד  ולדחיית  �ההפגנה 
 15  ,902 בגיליון  שעשינו  כפי  רי, 

באוקטובר, עמ' 6.
דרור יוסף

מרכז פעילות לאוכלוסייה 
המבוגרת נחנך באשכול

הכבוד > אורח  היה  בישראל  שוויץ  שגריר 
מו פעילות  המשלב  שביל  ובו  גן  �בחנוכת 

נוירופסיכולוגית  ע"י  שפותח  וגופנית  חית 
שוויצרית, מוניקה קניג�ברוהין, שהקימה 12 שבילים 
דומים בשוויץ. ב"גן שכל", שהוקם במרכז יום אזורי 
�300 תושבים מהאוכלוסייה המ �המעניק שירותים ל

בוגרת של מועצת אשכול, יש שביל פעילות המשלב 
�לאורכו הנחיות לתרגילים המשפיעים על המוח, מג

רים את יכולת הלמידה הריכוז והחשיבה ומותאמים 
הגן  מטרת  המבוגרת.  האוכלוסייה  ידי  על  לביצוע 
היכולת  את  ולשמר  לשפר  בו  למבקרים  סיוע  היא 

בגיל המבוגר באמצעות תר והפיזית  �הקוגניטיבית 
גילים שנועדו ליצור קשרים חדשים במוח (סינפסות) 

ולשפר ראייה, שמיעה ושיווי משקל.
קריקט  שביל  כושר,  מכשירי  משולבים  בשביל 

�לאימון מוטוריקה עין�יד, קליעה למטרה ושביל רפ
לקסולוגי עם אבנים ועם דשא פקעות והוא משמש גם 
מוצבים  ולאורכו  בהדרכה מקצועית  נורדית  להליכה 

�שלטים עם רמזים שנועדו לעורר את הזיכרון באמצ
עות אזכור אירועים היסטוריים.

הקי מתחום  מחקרים  על  בהתבסס  פותח  �השביל 

על�ידי  המוח  ומדעי  הנוירולוגיה  נסיולוגיה, 
אנ משוויץ.  קניג�ברוהין  מוניקה  �הנוירופסיכולוגית 

שים שהתנסו בביצוע התרגילים העידו, כי הם יעילים 
בשיפור יכולת הריכוז, שיווי המשקל, הקואורדינציה 

והזיכרון.

מבקרים בשביל ההליכה ב"גן שכל" באשכול. לשיפור ולשימור היכולת 
צילום: דוברות אשכול הקוגניטיבית והפיזית בגיל המבוגר 

הבהרה
רואת חש אינה  �ליאת להב-חסון 

בגיליון  שנכתב  למה  בניגוד  בון, 
12.11.2015 ,906
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אושרה ההמלצה לאפשר יחידה 
שלישית בחלקת המגורים

בשורה למושבים: הולנת"ע המליצה לעדכן את תמ"א 35, כך שבעלי 
נחלות יוכלו להקים יח"ד שלישית. עו"ד עמית יפרח: "פתרון נוסף 

למצוקת הדיור האדירה והמחריפה במדינת ישראל". קוכמן: "יישום 
ההחלטה יחסוך הקמת שכונות מגורים, ימנע פגיעה בשטחים חקלאיים 

ויאפשר ניצול מיטבי של קרקעות"

תכנו> לעניינים  �הוועדה 
(ולנת"ע),  עקרוניים  ניים 

קבי ראש  יושב  �בראשות 
אביגדור  האוצר,  במשרד  הדיור  נט 

הש המגורים  ביחידת  דנה  �יצחקי, 
�בנו  10 ב המגורים  בחלקת  �לישית 

במבר (שלישי) ואישרה את המלצת 
עדכון  לצורך  שמונה  התכנון  צוות 
בתכנית המתאר הארצית 35: לאשר 
עד  שגודלה  במושב  לנחלה  תוספת 

שנק בתנאים  וחצי,  דונמים  �שני 
את  צריכה  זו  המלצה  ידה.  על  בעו 
אישורה הסופי של המועצה הארצית 

לתכנון ובנייה.
תנועות  עשו  האחרונות  בשנים 

המוש תנועת  ובראשן  �ההתיישבות 
הח של  יישום  לאפשר  מאמץ  �בים 

מספר  ישראל  מקרקעי  רשות  לטת 
1399 (נקראה בעבר 979) במושבים, 

�ובפרט את יכולת בעל הזכויות בנ
חלה לבנות בית שלישי עליה, כחלק 

היוון חלקת המגו �מזכויותיו לאחר 
התעו השלישי  הבית  סוגיית  �רים. 

ררה בעקבות הגבלת מספר היחידות 
לכל מושב בתמ"א 35: במרכז הארץ 
בעלי  חסמה מגבלת המקסימום את 

שלי דיור  יחידת  במימוש  �הנחלות 
המלי רבים,  מאמצים  לאחר  �שית. 

צה הולנת"ע בנובמבר 2013 לאשר 
יח"ד שלישית, אולם אז התנגד שר 
לשינוי  סער  גדעון  לשעבר  הפנים 
והנושא הוקפא עד לישיבת הוועדה 

האחרונה.
קיבלה  שעבר  שלישי  ביום 
המלצת  את  בישיבתה  הולנת"ע 
את  לעדכן  שמונה  התכנון,  צוות 
יחידת  תוספת  ואישרה   ,35 תמ"א 

במו הנחלה  בראש  שלישית  �דיור 
שב (עד 2.5 דונם), בתנאים שנקבעו 
צוות  ההחלטה,  במסגרת  ידה.  על 
התכנון והולנת"ע סברו, כי אין כל 
היחידה  לאישור  תכנונית  מניעה 
המושב  בתוך  עיבוי  וכי  השלישית 

�עדיף מאשר הרחבה הפוגעת בשט
חים הפתוחים.

שכללה   ,35 תמ"א  עדכון  בחינת 
יח"ד שלישית בנחלה, ודיונים רבים 
בנושא התקיימו במשך יותר משבע 
כל  עמדות  נבחנו  ובמהלכן  שנים 
הגורמים הרלוונטיים, לרבות עמדת 

המו מרכז  ההתיישבות,  �תנועות 
הערים   15 פורום  האזוריות,  עצות 

הגדולות וגופים דומים נוספים.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 

התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: 
"מדובר בבשורה משמעותית ביותר 

בד מפארן   - הנחלות  בעלי  �לכלל 
רום ועד אביבים בצפון, זאת כחלק 
מול  אל  המשמעותית  מהפעילות 
לשינוי  הממשל  וגורמי  הממשלה 
המגמה, אני מברך על כך. עם זאת, 
אנו  שבו  במקום  לא  עדיין  אנחנו 
רוצים להיות, לא בתחום הקרקעות 
ולא בתחום החקלאות. שינוי המגמה 
עד  נשקוט  ולא  נותן תקווה  החיובי 

אשר יושג".
�יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתו

פיות בתנועת המושבים, עו"ד עמית 
נותנת  הולנת"ע  "החלטת  יפרח: 

�משקל ראוי לכל היתרונות התכנו
התו והסביבתיים  הלאומיים  �ניים, 
יחי לבניית  אפשרות  במתן  �מכים 

היותה  לרבות  בנחלה,  שלישית  דה 
פתרון נוסף למצוקת הדיור האדירה 
והמחריפה במדינת ישראל, העדפת 
עיבוי היישוב על הרחבתו, ולאפשר 

יש מקרקעי  רשות  החלטות  �יישום 
ראל במושבים.

נכנ לא  זו  בהחלטתה  �"הולנת"ע 
�עה להשפעתם של גופים אינטרסנ

בסכנת  מאיימים  ושוב  טיים, ששוב 
הפרבור, שלכאורה תיגרם כתוצאה 
מאפשרות בניית היחידה השלישית, 
אף�על�פי שטענה זו כבר נדחתה - 
הן על ידי בית המשפט הגבוה לצדק 
במסגרת בג"ץ פורום 15 הערים והן 
המקצועיים  הגורמים  כל  ידי  על 

שבחנו סוגיה זו".
�עוד הוסיף עו"ד יפרח: "כעת מת

בקש על הולנת"ע להעביר לאישור 
זו  המלצתה  את  הארצית  המועצה 
יחידה  לבניית  לאפשרות  בנוגע 
שלישית בנחלה, ולעדכן את תמ"א 
�ובכך לשחרר חסם מש 35 בהתאם 

מעותי ביותר בדרך ליישום החלטות 
לאחר  ובקיבוצים  במושבים  רמ"י 

שנים רבות של ציפייה".
ראש המועצה האזורית לב השרון, 

�יו"ר ועדת הקרקעות בתנועת המו
שבים וחבר הולנת"ע, עמיר ריטוב: 
"תנועת המושבים, בתיאום עם מרכז 
המועצות, תומכים בהוספת היחידה 
אשר  מאוזנת  החלטה  זו  השלישית. 
נסחבה יותר מדי זמן ולכן ההחלטה 
פתוחים  לשטחים  עדיפות  נותנת 

ומצ מברכים  ואנו  המושב,  �ועיבוי 
�פים לאישור המועצה הארצית לת

כנון ובנייה".

החלטה שלא עודכנה
כפרי  מזכ"ל  קוכמן,  דודו  עו"ד 
האיחוד החקלאי מברך את ההחלטה 
השלישית  המגורים  יחידת  בעניין 
השיתופיים:  ובכפרים  במושבים 
בתקנון  נקבע  שנים  לארבע  "אחת 
שהוא  הקובע  מנגנון   35 תמ"א  של 
עבור  להיום,  ונכון  לעדכון  ייפתח 
10 שנים מיום אישורה של תמ"א 35 
בממשלה בסוף 2005, והיא עוד לא 

עודכנה.
החקלאי  האיחוד  כפרי  "בתנועת 

כדי  האחרונות  בשנים  רבות  פעלו 
שהוצגו  המלצות  ליישום  ללחוץ 
מהחלטת  סיפוק  ומביעים  לולנת"ע 
היום  אחד  פה  שאישרה  הולנת"ע, 
בתיקון  הנוגעות  ההמלצות  את 
תאפשר  אישורן  שמשמעות   ,2 לוח 

בנ השלישית  היחידה  בניית  �את 
להגיע  צפויות  אלו  המלצות  חלה. 

האר המועצה  של  הסופי  �לאישורה 
צית לתכנון ובנייה.

�"המלצות אלה הן פשרה של הצ
עות רבות ואין ספק, שהחלטה זו לא 
תיתן מענה לכל הצרכים, אך מדובר 
להתפתחות  חשובה  עידוד  בזריקת 

הק עתה  שעד  טבעית,  �דמוגרפית 
פיאה את האפשרות לבניית יחידות 

דיור בכלל ביישובים רבים.
מסביר  קוכמן  דודו  עו"ד 

�שההקפאה "גרמה נזק לצמיחה הט
אוכלו להזדקנות  ביישובים,  �בעית 

על  כבדות  עלויות  ולהשתת  סייה 
שנו משפחות  של  מצומצם  �מספר 
הכ היישובים  אחזקת  בנטל  �שאות 

שתסייע  החלטה  על  מדובר  פריים. 
יישובים  של  הדמוגרפית  לצמיחה 
רבים ובעיקר באזורי פריפריה, בנגב 
להתפתחות  תסייע  גם  אך  ובגליל, 
הדמוגרפית הטבעית במרחב הכפרי 

בכלל".
 2 ש"לוח  מסביר,  קוכמן  עו"ד 
ההתפתחות  את  מגביל   35 בתמ"א 
במרחב  האוכלוסייה  של  הטבעית 
של  המעקב  צוות  והמלצת  הכפרי 
�35 המליצה לאפשר את היחי  תמ"א
שהיא  כך  במגבלות  השלישית  דה 
אזור  קרי  תהיה בתוך השטח הצהוב, 
שיצירת  הדבר  ומשמעות  המגורים, 

לשט תפרוץ  לא  השלישית  �היחידה 
ואף לא תיצור  ופתוחים  ירוקים  חים 
הגדילה  שכן  הארץ,  במרכז  פרבור 
תהיה מוגבלת רק לפי מספר הנחלות.
"בנייה ביישובים הכפריים לא רק 
שתיתן מענה לבני המשפחות, אלא 

�תקל במידה רבה על הביקושים בע
(במקורה   1411 החלטה  יישום  רים. 
את  יחסוך  ממ"י  של   (979 החלטה 
הקמתן של שכונות מגורים נוספות 
פגיעה  ימנע  הכפריים,  ביישובים 
ניצול  ויאפשר  חקלאיים  בשטחים 
מיטבי של קרקעות המיועדות כבר 
אנו  לבנייה.  זמינות  ולכן  למגורים 
מקווים, כי הצעדים השונים שעושה 
קבינט הדיור והחלטה זו יהוו תמריץ 
למדינה להפסיק לספסר בקרקעות, 
להורדת  ישיר  באופן  שיסייע  דבר 

שוק מחירי הדיור".

עו"ד עמית יפרח ומאיר צור. "שינוי המגמה החיובי נותן תקווה"

נזק  "גרמה  ההקפאה  קוכמן.  דודו  עו"ד 
לצמיחה הטבעית ביישובים"

אריה כהן נבחר לראשות מגילות
כהן ממצפה שלם ניצח את אריה פלקסר 

בזכות שני שלישים מהקולות
יעקב לזר

במו> שנערכו  �בבחירות 
מגילות  האזורית  עצה 

לת האחרון  שלישי  �ביום 
אריה  זכה  המועצה  ראש  פקיד 
 454 קיבל  כהן  שלם.  ממצפה  כהן 
מהמצביעים,   66.6% שהם  קולות, 

הת על  השני  המתמודד  �ואילו 
זכה  מקלי"ה,  פלקסר  גבי  פקיד, 
בסך   .33.3% שהם  קולות   227�ב
למועצה  בבחירות  השתתפו  הכל, 
בעלי   931 ואישה מתוך  איש   681

זכות בחירה.
התפט לאחר  נערכו  �הבחירות 
�רותו של מרדכי (מוצי) דהמן מה

בעבר  ונחקר  נעצר  דהמן  תפקיד. 
והשוחד  השחיתות  לפרשת  בנוגע 
השר  סגנית  של  בשמה  שנקשרה 

בית מישראל  קירשנבאום  �פאינה 
בישראל  מועצה  ראש  "תפקיד  נו. 
במכתב  דהמן  כתב  לסבוך",  הפך 

המו לתושבי  ששלח  �ההתפטרות 
לה מקשה  "הביורוקרטיה  �עצה, 

שיג תוצאות שהולכות ומתרחקות. 
פועל  המקומי  השלטון  במיוחד 

גו מול  אפשרית  בלתי  �במציאות 
רמי הממשל והרגולציה... אני לא 
מטעויות  חף  ולא  מושלם  אדם 
שבוצעו ועליהן אני מצר. עם זאת 
נעשה  שהכול  שתדעו,  רוצה  אני 
למענכם ולמען היישובים ומעולם 

לא חלילה להשגת רווח אישי".
אריה כהן, בן 55, שימש כעשר 
ים  "אהבה  חברת  כיו"ר  שנים 
משק  מרכז  היה  ובעברו  המלח" 
המועצה.  מליאת  וחבר  בקיבוצו 

השלי "הדרך  בתנועת  פעיל  �היה 

לאחר  קהלני.  אביגדור  של  שית" 
היוודע תוצאות הבחירות הודה כהן 
לבוחריו וכתב בדף הפייסבוק שלו: 
"ראיתי את פניה היפות של קהילת 
מגילות ים המלח. מחר מתחיל פרק 
חדש, מאתגר, עם אחריות גדולה. 

פעו שיתוף  של  ניצנים  כבר  �יש 
לה ורוח חדשה, נמשיך לשמור את 
הרוח הזאת ולהביא אותה לעשייה 

היומיומית שלנו".

מאתגר,  חדש,  פרק  מתחיל  כהן.  אריה 
עם אחריות גדולה
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"הטבת מס 
לפריפריה היא 

עשיית צדק חברתי"
כ�200 תושבים וראשי רשויות מהגולן 

ומהגליל העליון הפגינו ביום חמישי, 12 
בנובמבר, וקראו לראש הממשלה לאשר 
את מפת הטבות המס החדשה ליישובי 

הפריפריה

ראשי > של  המאבק  נמשך 
לאישור  בצפון  הרשויות 
שכוללת  במס  הקלות  מפת 

יישובי רמת הגולן והגליל הע �את 
בע בעיקר  מתעכב  התהליך  �ליון. 

אך  פוליטיים,  לחצים  בגלל  קבות 
מתעקשים  בצפון  הרשויות  ראשי 
ההטבות  מפת  אישור  את  לקדם 
 200�כפי שהיא. במסגרת המאבק, כ
מהגולן  רשויות  וראשי  תושבים 

מח מקצרין,   - העליון  �ומהגליל 
צור הגלילית, ממושבים, מקיבוצים 
ביום  הפגינו  הדרוזיים,  ומהיישובים 
חמישי, 12 בנובמבר, בצומת מחניים 
את  לאשר  הממשלה  לראש  וקראו 
ליישובי  החדש  המס  הטבות  מודל 

הפריפריה.
החדשה,  ההטבות  מפת  הרכבת 
הכספים  ועדת  ראש  יושב  שהוביל 

התו (יהדות  גפני  משה  �בכנסת 
בהחל שעבר  בשבוע  עוכבה  �רה) 

נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש  טת 

עקב מחאת רשויות הגליל המערבי, 
שהוצאו ממפת הזכאים המוצעת.

לאזר מאפשר  המוצע  �המתווה 
חים מ�403 יישובים ליהנות מהנחה 
במס ההכנסה בשל מגוריהם ביישוב 
ההצעה  לעומת  בפריפריה.  הנמצא 
שעל השולחן, במפה הקובעת עד כה 
כלולים 187 יישובים בלבד. רשימת 
היישובים המוטבים החדשה מגדילה 
 850�מכ במס  ההקלות  תקציב  את 
אלף   200�ו לכמיליון  ש"ח  מיליון 

הכס ועדת  אם  הנראה,  ככל  �ש"ח. 
פים לא תקדם את המתווה המוצע או 
כל פתרון אחר בג"ץ יפסול את כל 
היישובים  לכל  המס  הטבות  מנגנון 

ברחבי הארץ.
בהפגנה במחניים אמר גיורא זלץ, 
עליון:  גליל  אזורית  מועצה  ראש 
מחלה,  של  שם  לא  היא  "פריפריה 
ואנו גאים ושמחים  אלא דרך חיים, 
לחיות כאן. הטבת מס לפריפריה היא 
עשיית צדק חברתי. במתווה החדש 

והרבה  יישובים  יותר  ייהנו  המוצע 
�יותר ישראלים ולכן הממשלה צרי

כה לחתוך עכשיו ולאשר אותו, עם 
קבלת  אי  שנוצרו.  עיוותים  תיקוני 

המתווה המוצע יפגע בכולם".
המ המועצה  ראש  אפרצב,  �דימי 

של  לדבריו  הצטרף  קצרין,  קומית 
שעלולים  מי  לכל  והתייחס  זלץ 
יאושרו:  לא  ההטבות  אם  להיפגע 
הזה  במאבק  כאן  לראות  שמח  "אני 

ובצ בדרום  אחר  מקום  בכל  �וגם 
של  המגזרים  כל  עם  אחדות  פון 
נוצרים,  שונים:  מסוגים  מתיישבים 
ויהודים  בדואים  מוסלמים,  דרוזים, 
הממשלה  שראש  מבקשים  כולנו   -
של  דגל  החברתי,  הדגל  את  ירים 

�שוויון, ויפעל כדי לקחת את המוש
כות לידיו במטרה לסיים את הסאגה 

10%�נפעל להוריד את מחירי הפטם ב
התאחדות חקלאי ישראל התחייבה לקיים את דרישות ועדת 

הכלכלה בתמורה לפיצול הרפורמה בפטם מחוק ההסדרים

(אבו) > אבשלום  ישראל  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
וילן שלח ליו"ר ועדת הכלכלה בכנסת, ח"כ איתן 
החקלאות  ולשר  כחלון  משה  האוצר  לשר  כבל, 
מחירי  את  להפחית  התחייבות  ובו  מכתב  אריאל  אורי 
�10%. במכתב הודיע וילן, כי ההתאחדות מבר �הפטם ב
כת ומודה על החלטת הוועדה לפצל את פרק החקלאות 
בקורת  קיבלו  ישראל  "חקלאי  והוסיף:  ההסדרים  מחוק 
רוח ובהוקרה החלטה זו של כנסת ישראל, הבאה מתוך 
ההכרה בחיוניות הקריטית שבפטור החקלאי לשם קיום 

חקלאות בישראל".
בנוסף כתב, כי ההתאחדות "רואה עצמה מחויבת להטות 
כתף למאמץ הכללי הנעשה במשק להורדת יוקר המחיה, 
כמו גם לאתגרים חשובים נוספים המצויים אף הם על סדר 
היום הלאומי", לכן "יפעלו חברי התאחדות חקלאי ישראל 
בסיוע המועצה לענף הלול, על מנת להביא לבניית הסדר 
בתצורתו  החקלאי  הפטור  מתנאי  כמתאפשר  רחב,  ענפי 
הנוכחית, שתוצאתו המיוחלת תהא הפחתת המחיר הסיטוני 

.10%�הריאלי של הפטם ב
הפטם  מגדלי  פעילות  שימור  בחשיבות  ההכרה  "מתוך 

שהס הרי  האינטגרטיביות,  המערכות  על  נמנים  �שאינם 
מקום  באופן שישמר  ייבנה  שיגובש,  בהנחה  זה,  ענפי  דר 

המיגזר  על  נמנים  שאינם  הפטם  למגדלי  במסגרתו  ראוי 
השיתופי ו/או שאינם חברים באינטגרציות הקיבוציות, כך 
מהענף",   30%�20�כ לפחות  להוות  אלה  לכל  שיתאפשר 

כתב וילן.
�מזכ"ל ההתאחדות ביקש מכל המכותבים להתאזר בסב
�לנות עד אשר יושלם התהליך המבוקש, שלדעת ההתאח

דות "ייצב את הענף, יאפשר להתוות את הכיוון להפחתת 
המחיר הסיטוני ובה בעת גם יאפשר לצמצם עד למינימום 
את הפגיעה המיותרת בבעלי חיים, שבהיעדר הסדר ענפי 

תהא בלתי נמנעת".
�וילן מדגיש: "אין ביכולת מגדלי הפטם לשלוט על המ

השיווק  גורמי  בידי  נתון  הדבר  וברשתות.  בשווקים  חיר 
השונים. אנו תקווה כי גם הם יתגייסו לאתגר משותף זה, 
על מנת שהצרכן באמת יחוש את השפעת הירידה המיוחלת 

במחיר הסיטוני, ובמלוא עוצמתה".
יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ איתן כבל, אישר 

�את קבלת המכתב ובירך את המגדלים על היענותם "לא
�תגר, כפי שבא לידי ביטוי במכתבם. ועדת הכלכלה תע

קוב ותפקח אחר יישום ההתחייבויות, ודיון ראשון שיעסוק 
בהיבטי היישום נקבע כבר לעוד שלושה חודשים"

דרור יוסף

ראשי רשויות ותושבים בהפגנה בצומת מחניים. "אנחנו, יישובי הצפון, נושאים בנטל ועלינו צריך לחשוב"

(15 בנובמבר,  הזו כבר ביום ראשון 
מתווה  את  לאשר  הזמן  הגיע  מ"נ). 

גפני ולצאת לדרך".
המס  הטבות  שיעור  ההצעה,  לפי 
משלושה  באחד  ייקבע  יישוב  לכל 
�הכ תקרת  עד  זיכוי   7%  מסלולים:

זיכוי   9% שקל;  אלף   120 של  נסה 
 12%�עד תקרה של 150 אלף שקל; ו

זיכוי עד תקרה של 192 אלף שקל.
�המסלולים מבוססים על ניקוד שי

חושב לפי שלושה קריטריונים: קרבת 
היישוב לקווי העימות, ריחוקו ממרכז 
של  הסוציו�אקונומי  ודירוגם  הארץ 

�תושביו, לפי האשכולות שקבעה הל
בונוס  לסטטיסטיקה.  המרכזית  שכה 
ערי  עזה,  עוטף  ליישובי  יינתן  נוסף 

הנגב וגבול לבנון.
לפי תכנון ראשי המאבק, המחאה 
יום שני, שבו התכנסה  הוקפאה עד 

נק הישיבה  ולאחר  הכספים,  �ועדת 
שמעידים  נוספים  מחאה  צעדי  בעו 
שהכריז  כפי  מדרגה,  עליית  על 
בהפגנה שמעון סויסה, ראש מועצת 
חצור הגלילית: "אנחנו שמחים שכל 

�יישובי הגולן והגליל מאוחדים. אנ
חנו הולכים להשבית, לסגור את כל 

הנתיבים בצפון.
לראש  עכשיו  מודיעים  "אנחנו 

לא לא  האוצר:  ולשר  �הממשלה 
רשויות   217�ב הפגיעה  את  פשר 

נו הצפון,  יישובי  אנחנו,  �בארץ. 
לחשוב.  צריך  ועלינו  בנטל  שאים 
ממוצאי  החל  מתכוונים,  אנחנו 
את  ולסגור  מדרגה  לעלות  שבת, 
תקציב  את  לאפשר  לא  כדי  הצפון 
ההטבות  בצדק  אשר  עד  הממשלה 
יינתנו ליישובים המקסימים שלנו". 
סויסה הכריז על הצעד הגדול הבא 
שהדברים  נראה  "אם  המוחים:  של 
שני  שביום  החלטנו  מתקדמים,  לא 
באלפים  לירושלים  נעלה  הקרוב 
נראתה  שלא  ענקית  הפגנה  ונקיים 

הרבה זמן".
אזורית  מועצה  ראש  מלכה,  אלי 
לדבריהם  בנחרצות  מצטרף  גולן, 
הזדמנות  "זו  למאבק:  שותפיו  של 
ולשר  הממשלה  לראש  היסטורית 

�האוצר להדגיש את מחויבותם האמ

תית לפריפריה, החלטה אחת חשובה 
ומשמעותית שתתקן עוול ועיוות רב 

שנים.
ומאוזנת  צודקת  החדשה  "המפה 
 400�כ כוללת  אשר  מפה  ביותר. 
התייחסות  תוך  שנבחרו  יישובים, 
לריחוק  הסוציו�אקונומי,  למצבם 
ולקו  לגבול  הקרבה  הארץ,  ממרכז 
חברתית,  מפה  היא  המפה  עימות. 
ומשמעותית  דחיפה אמתית  שתיתן 
ולערי  הפריפריה  יישובי  לחיזוק 

�הפיתוח, מצפון ועד דרום. סיוע שי
עודד התיישבות באזורים המרוחקים 
המדינה  גבולות  ולאורך  הארץ  של 
ויאפשר לרשויות צמיחה דמוגרפית 
פיתוח  כלכלית,  צמיחה  כך  ובתוך 

והתפתחות בכל תחומי החיים.
משמעות  התושבים,  "בעבור 
הטבת  היא  הנוכחי  המתווה  אישור 
המס שתגדיל באופן ניכר את השכר 
גם  ויאפשר  המשכורת,  בתלוש  נטו 
ליהנות  לשכירים  ולגם  לעצמאים 
אלפי  של  בהיקף  גדול  נטו  משכר 

שקלים למשק משפחתי.
קליטה  של  בהיבטים  "גם 
ליישובים יש חשיבות להטבות המס, 

ול למעבר  מהשיקולים  חלק  �שכן 
הוא  בפריפריה  ביישובים  קליטה 
הטבת המס שנתנה עד היום העדפה 
אכזבתנו  לצערנו,  אחרים.  לאזורים 

�והפתעתנו, רגע לפני אישור המת
ווה שגובש ע"י יו"ר ועדת הכספים 

פולי לחצים  בשל  התהליך  �נעצר 
למערכת  הפעם  גם  שנכנסו  טיים, 
השיקולים. על כן, אנו פועלים בכל 
הציבוריים,  המשפטיים,  המישורים: 
כדי  והתקשורתיים,  הפוליטיים 
כפי  תאושר  המס  הטבות  שמפת 

שהיא".
מתמ שבה  העיקרית  �המטרה 

היא  הרשויות  ראשי  כרגע  קדים 
נימו ואת  טענותיהם  את  �להביא 

של  וללבבותיהם  לאוזניהם  קיהם 
האוצר  ושר  נתניהו  הממשלה  ראש 
האם  כחלון, שיכריעו בשאלה  משה 
של  החדשה  החוק  הצעת  תתקבל 
ח"כ גפני, לפיה תיווצר מפת הטבות 

רחבה מהקיימת.
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נחנך מיזם סולארי באשכול
פרויקט פוטו�וולטאי משותף ליישובים אוהד, דקל, נווה ובני נצרים 
יספק חשמל ל�18 אלף בתים באמצעות 180 אלף קולטי אור שמש

מיזם > "חלוציות",  פרויקט 
מהגדולים  פוטו�וולטאי 
נחנך  בישראל,  שהוקמו 
�במו בנובמבר,   10 שלישי,   ביום 
נכח  בטקס  אשכול.  האזורית  עצה 
והמים,  התשתיות  האנרגיה,  שר 

�ד"ר יובל שטייניץ. "חלוציות" הוכ
חשיבות  בעל  תשתית  כפרויקט  רז 
נקי  חשמל  לספק  שנועד  לאומית 
�18 אלף משקי בית בישראל. הפ �ל

רויקט הוקם בסמיכות למושב אוהד 
�על ידי חברת "אנלייט אנרגיה מת

ועם  נוי  קרן  עם  בשיתוף  חדשת" 
ארבעה מיישובי אשכול: אוהד, דקל 

נווה ובני נצרים.
פני  על  מתפרסת  הכוח  תחנת 
�קו אלף   180 וכוללת  דונם   800

 500�כ שעלותם  סולאריים  לטים 
מיליון שקל. הפרויקט צפוי לשדרג 
לאזור  המקשרת  החשמל  רשת  את 
ולהרחיב את מגוון מקורות האנרגיה 

באופן  התושבים,  לרשות  העומדים 
ידידותי לסביבה.

הודי ישראל  ממשלת  �לאחרונה, 
להפחתת  יעדים  קביעת  על  עה 
היקף  ולהגדלת  החממה  גזי  פליטת 
ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות. 
ייצור  שיעור  כי  קבעה,  הממשלה 

יהיה  מתחדשת  מאנרגיה  חשמל 
13% לפחות מסך כל צריכת החשמל 
לפחות   17% ובשיעור   2025 בשנת 
 2030�ב הארצית  החשמל  מצריכת 
- 78 טרה�וואט. משמעות ההחלטה 
שהתקבלה בממשלה היא הכפלה פי 

ייצור החש ויותר של היקף  �עשרה 
מל מאנרגיה מתחדשת בישראל עד 

.2015�2030, ביחס ל
אנ אנלייט  מנכ"ל  יעבץ,  �גלעד 

רגיה מתחדשת שהקימה את ה"חווה 
הסולארית": "פרויקט חלוציות נמנה 
שכולם  עסקיים  מיזמים  אותם  עם 
המדינה   - ממנו  מורווחים  יוצאים 
האנרגטיים,  אמצעיה  את  מגדילה 
וזול  יותר  נקי  יקבל חשמל  הציבור 

הפ מוקם  שבשטחה  הקהילה  �יותר, 
בפירותיו  לשותפה  הופכת  רויקט 
וכמובן  והון,  תעסוקה  כמו  הרבים 
היזמים נהנים מפיתוחה של תעשייה 

�חדשה. זו נוסחה מנצחת, שככל שנ
שכפל אותה יותר פעמים נקדם את 
מדינת ישראל ליעדים אליהם שואף 

העולם.
"אנלייט גאה לקחת חלק במהפכה 
זו, אבל לצערנו, היא נעה לאט מדי 
ויש כאלה הקוראים להאט אותה עוד 

ההח מקבלי  לכל  קורא  אני  �יותר. 
המהפכה,  את  להאיץ  בנושא  לטות 
להציב יעדים גבוהים כמו במדינות 

הרגו את  להקל  אחרות,  �מפותחות 
לציה ולאפשר לנוסחה המנצחת הזו 
לשכפל את עצמה. אל תסתכלו על 

הטווח הקצר".
בפרויקט,  השותפה  נוי,  מקרן 
נמסר: "'חלוציות' הוא פרויקט בעל 
חשיבות לאומית באופן העומד בקנה 
בן  דוד  של  חזונו  הגשמת  עם  אחד 
גוריון להפרחת הנגב. קרן נוי שמה 
ולקדם  להשקיע  כמטרה  לעצמה 
ואנרגיה  תשתיות  של  פרויקטים 
מן  לאומית  תרומה  להם  בישראל, 
המדרגה הראשונה ובפרט פרויקטים 
מן  בכמה  כיום  שותפה  הקרן  בנגב. 

המו ביותר  הגדולים  �הפרויקטים 
הבה"דים,  עיר  בהם  בנגב,  קמים 
ופרויקט  באשלים  'מגלים'  פרויקט 

התייעלות  בהם  בימים  'חלוציות'. 
אנרגטית עולה לסדר היום הציבורי, 

בי הוא  חלוציות  כמו  רחב  �פרויקט 
טוי לחשיבות הנושא כחלק מיעדיה 

האנרגטיים של מדינת ישראל".
המועצה  ראש  סגן  יפרח,  מאיר 
כי  באירוע,  אמר  אשכול,  האזורית 

�"'חלוציות' מהווה מנוע צמיחה כל

השו אשכול.  ליישובי  חשוב  �כלי 
משמעותית  תגדיל  במיזם  תפות 
ליישובים  השנתית  ההכנסה  את 
להמשיך  להם  ותאפשר  השותפים 
לתושבים.  רווחה  ולספק  להתפתח 

התע מקורות  את  יגדיל  �הפרויקט 
סוקה באזור ויסייע לבסס את המשך 

ההתיישבות בחבל ארץ זה".

"האוצר מצעיד אותנו 
להתרסקות"

ביקורת קשה על הממשלה ביום עיון של מרכז 
חקלאי העמק. אייל בצר, יו"ר המרכז: "מדיניות 

הממשלה בנושא החקלאות מביאה אותנו לפי תהום" 

מרכז חקלאי העמק ערך ביום ראשון, 15 בנובמבר, בקיבוץ דליה >
יזר נציגים מהמועצות האזוריות עמק  �יום עיון, שבו השתתפו 
וגלבוע, מחוז העמקים במשרד החק גליל תחתון  מגידו,  �עאל, 

לאות, רשות הניקוז קישון, נציגי היישובים הכפריים, אנשי אקדמיה, 
חקלאים ותושבים מעורבים אחרים.

מרכז חקלאי העמק בונה בימים אלו תכנית אסטרטגית לפעילותו עד 
שנת 2020 ויום העיון נועד לשמיעה של צורכי החקלאים ולזיהוי כלים 
ויו"ר מרכז  יזרעאל  האזורית עמק  המועצה  בצר, ראש  אייל  לפעולה. 

�חקלאי העמק, הפנה זרקור לבעיה של דור המשך ולצורך לייצר יצי
בות במגזר החקלאי: "מדיניות הממשלה בנושא החקלאות מביאה אותנו 

ופקידי האוצר מצעידים אותנו צעד אחד קדימה - להתר �לפי תהום 
סקות". בצר הוסיף: "החקלאות היא מעבר לאספקת המזון הטרי משאב 
לאומי ולכן, חובה עלינו כחקלאים שמעל 100 שנים פה לעשות הכל 
כדי לאפשר דור המשך לחקלאות. אנו מצפים שתוצרי התכנית עליה 
אנו עובדים יתנו לנו רעיונות נוספים במטרה לאפשר יציבות וביטחון 

לכולנו בענף חשוב זה".
�עיקר היום הוקדש לדיון בקבוצות בנושאים העיקריים הנוגעים לפ

והדרכים  העכשוויים  הצרכים  זיהוי  החקלאי:  ולחיי  החקלאית  עילות 
שבהם יכול מרכז חקלאי העמק לענות עליהם, התארגנות של החקלאים 
מול השוק והדרכים שבהן יכול המרכז לסייע בקידום כלכלת המשקים 
סוגיית  החקלאי,  למשק  חדשנות  להכניס  במטרה  צעירה",  ו"חקלאות 
אוכלוסייה  שבין  והתרומות  הקונפליקטים  במרחב,  הקהילתי  ההרכב 
חקלאית ולא�חקלאית ומה הם הכלים להצמיח גיבוש קהילתי משותף. 
לקביעת  בסיס  ויהוו  העמק  חקלאי  מרכז  על�ידי  יסוכמו  היום  תוצרי 

האסטרטגיה שתוביל אותו בחמש השנים הקרובות.

שר הפנים אישר הנחות 
למתקנים סולאריים

ועדת הכספים תדון בהצעת השר שלום 
להפחית את תשלום הארנונה למתקני 

אנרגיה מתחדשת

המשנה לראש הממשלה ושר הפנים סילבן שלום חתם על פנייה >
�לוועדת הכספים לאישור תקנות להפחתת תעריפי ארנונה למ
�ערכות לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנו

לוגיה פוטו�וולטאית או תרמו�סולארית, וכן לקביעת טווח התעריפים 
שאפשר לחייב על חשמל המיוצר במתקנים אלה.

�התקנות המוצעות כוללות הוספת סיווגים ראשיים של מערכת סו
לארית הממוקמת על גג הנכס, ששטחה גדול מ�200 מ"ר, וכן מערכת 
סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת 

�סולארית. התקנות ייכנסו לתוקפן לאחר אישורן בוועדת הכספים, חתי
מת השרים ופרסומן ברשומות.

התקנות שממתינות לאישור נועדו ליצור אסדרה בתחום פרוץ, שבו 
בחודשים  אלה.  מתקנים  על  מופרזים  תעריפים  מקומיות  רשויות  גבו 
השר  בהנחיית  הפנים,  במשרד  המקצועיים  הדרגים  פעלו  האחרונים 
והפנייה  זה  בנושא  המעורבים  הגופים  כל  עם  להבנות  להגיע  שלום, 
הודעת  על�פי  בתחום.  ממשלתית  לסחבת  סוף  לשים  עשויה  לוועדה 

משרד הפנים, שר האוצר משה כחלון הודיע על הסכמתו לתקנות.
�השר שלום: "מאחר שאני רואה חשיבות רבה בחיזוק הרשויות המוחל

שות בכלל ובפריפריה בפרט, בכוונתי לפעול במסגרת סמכויותיי בחוק 
להקמת ועדות לחלוקת הכנסות, אשר ידונו בחלוקת הכנסות הרשויות 
מקומיות  רשויות  לרעה  להפלות  שלא  בכדי  הסולאריות,  מהמערכות 

בעלות שטחי שיפוט מצומצמים".
סולארית  מערכת  בתקנות.  המוצעים  לתעריפים  דוגמאות  להלן 
הממוקמת על גג נכס: לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם - 0.06 
ש"ח; לכל מ"ר מעל 1 דונם ועד 2 דונם - 0.03 ש"ח; לכל מ"ר שמעל 

2 דונם - 0.015 ש"ח.
 10 עד  של  בשטח  נכס:  גג  על  ממוקמת  שאיננה  סולארית  מערכת 
דונם - 0.24 ש"ח למ"ר; לכל מ"ר מעל 10 דונם ועד 300 דונם - 0.12 
ש"ח; לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם - 0.06 ש"ח למ"ר; לכל 

מ"ר שמעל 750 דונם - 0.03 ש"ח למ"ר.

צילום: אלי דסה בחנוכת "חלוציות". "מנוע צמיחה כלכלי חשוב ליישובי אשכול" 
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"החרם עלול להתרחב לכלל 
המוצרים החקלאיים במדינה"

תנועת המושבים מזהירה, כי החרם האירופי 
על מוצרים מההתנחלויות עלול להתרחב 

ולהשפיע על כל החקלאים המייצאים לחו"ל

חקלאות > מוצרי  על  האירופי  החרם  כי  מזהירה,  המושבים  תנועת 
המיוצאים  חקלאיים  מוצרים  על  לחרם  להתרחב  עלול  מההתנחלויות 
מפנים "הקו הירוק", בכל הענפים החקלאיים - פירות, ירקות, פרחים, 
מההתנחלויות  מוצרים  בין  מבחינים  "לא  האירופים  להערכתם,  ועוד.  מטעים 
החקלאי  הייצוא  כולל  חרם  יהיה  ואם  המדינה"  בכל  חקלאיים  מוצרים  לבין 

לאירופה עלול להיפגע.
מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר 
החקלאות אורי אריאל ולסגנית שר החוץ ציפי חוטובלי והתריע בפניהם על 

�חשיבות וחומרת המצב. צור אמר: "על ממשלת ישראל למנוע את החרם האירו
פאי של מוצרי החקלאות מההתנחלויות לאלתר. עלול להיווצר מצב מידי של 
חרם חקלאי על כלל המוצרים החקלאיים במדינה ובכך לפגוע קשות בייצוא 

�החקלאי לאירופה. החקלאות הישראלית נמצאת כיום במשבר ופרנסה של חק
לאים רבים תלויה בייצוא לחו"ל. חרם כזה על מוצרים חקלאיים עשוי להוביל 

לסגירה של משקים חקלאיים.
אני מצפה שהמדינה תתמוך  נמצאת במשבר,  "דווקא עכשיו, כשהחקלאות 
בנושאי ייצוא, קידום מכירות, שינוע ושער מטבע בנוסף לתמיכה בהשקעות 

�ובהעסקת עובדים זרים וזאת בכדי לחזק את החקלאות ולהציל פרנסה של חק
לאים רבים, רובם ככולם מהפריפריה".



 רופא ומושבניק נעצרו
בחשד למכירת סמים

רופא מרדים ובן מושב בעמק חפר 
נעצרו בחשד שזייפו תיקים רפואיים 

ומכרו המלצות על מתן קנאביס רפואי

של > המרכזית  היחידה  שניהלה  סמויה  חקירה  בתום 
ברשות  יהלום  יחידת  בשיתוף  מרכז,  במחוז  המשטרה 
המסים ומשרד הבריאות, נעצר בבוקר 9 בנובמבר, יום 
שני, רופא בכיר כבן 64 מתל אביב המנהל מחלקה בבית חולים 
במרכז הארץ, בחשד שהמליץ על מתן קנאביס רפואי תמורת 
שוחד. בנוסף, נעצרו חשוד כבן 36 ממושב בעמק חפר בשותפות 
וכן מתווכים שפעלו כרשת מסועפת לאיתור  לרופא בעבירה 

לקוחות.
עפ"י החשד, הרופא, מומחה להרדמה במחלקת כאב במרכז 
ועם  המתווכים  עם  לקשר  אחראי  שהיה  ושותפו  גדול,  רפואי 
המלצות  ובחיבור  רפואיים  תיקים  בבניית  עסקו  "הלקוחות" 
הבריאות,  במשרד  (יק"ר)  הרפואי  הקנאביס  ליחידת  שהוגשו 

עש לפיו  חשד,  עלה  בחקירה  ללקוח.  שקלים  אלפי  �תמורת 
בשיטת  פוטנציאליים  לקוחות  לאיתור  פעלו  מתווכים  רות 
חבר�מביא�חבר, ובליווי הלקוח עד לקבלת היתר צריכה וקבלת 

קנאביס רפואי.
וחיפו מעצרים  למבצע  החוקרים  יצאו  התיק  הבשלת  �עם 

שים ארצי, שבמהלכו נעצרו הרופא, שותפו ועשרות מעורבים 
לציון.  בראשון  השלום  משפט  בבית  מעצרם  להארכת  והובאו 
נתפסו  הרופא,  ובמשרדו של  בבתי החשודים  חיפושים  נערכו 

מסמכים ומחשבים.

"תנועה במסע" חמישית לפולין
29 21

משלחת "תנועה במסע" של תנועת המושבים מתארגנת 
הריכוז  ובמחנות  בגטאות  ולסיור  בפולין  לביקור  ליציאה 
העולם  במלחמת  השואה  בעת  בתחומה  שפעלו  וההשמדה 

השנייה.
�(מד פלוס   20 בני התיישבות  אנשי  מפגישה   המשלחת 
ויותר - מושבניקים,   70 בני  ביישובים) עד  בוגרים  ריכים 

�קיבוצניקים ותושבי היישובים הקהילתיים והמועצות האזו

ריות, אשר בחרו לצאת לפולין במשלחת ייצוגית של תנועת 
המושבים, על מנת להכיר ולחוות, לרוב לראשונה בחייהם, 

את סיפור השואה מקרוב.
 29�ל  21 בין  ימים,  בפולין תשעה  ישהו  המשלחת  חברי 
במארס 2016. המעוניינים בהצטרפות יכולים לפנות לאגף 
חברה וקהילה, בטלפון 03-6086309, ולקבל פרטים נוספים 

www.tmoshavim.org.il באתר התנועה

צילום: שמעון דן חברי המשלחת הרביעית בפולין. להכיר ולחוות את סיפור השואה מקרוב 
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עו"ד גד שטילמן

מסר> האחרונות  �בשנתיים 
ישראל  מקרקעי  רשות  בת 
לחדש את חתימתה על "חוזי 

�משבצת" עם מושבים עד אשר "יצ
ביעו" חברי ועד המושב על מיקומם 

�של "השטחים העודפים" של המשב
צת, שיסומנו בנפרד במפות הרשות. 
לשיטת הרשות, שטח משבצת הקבע 
של היישוב אמור להיות מחושב לפי 

�מספר הנחלות במכפלת "מכסת הק
רקע לנחלה". הרשות מסרבת להכיר 
המשבצת  שבשטחי  בכך  בחישוביה 
עזר,  משקי  השנים  במהלך  הוקמו 
נרחבים  שטחים  מקצועיים,  בתים 

ומד וכבישים  ציבור  לשטחי  �הפכו 
�רכות "בשטח המחנה" מיועדים לה
�פקעה. כמו כן, הרשות מסרבת לה

תחשב בעובדה, שבתי מגורים נבנו 
וכפועל  המגורים"  "חלקות  בשטח 

לה האפשרות  צומצמה  מכך,  �יוצא 
למטרות  המגורים  בחלקות  שתמש 

חקלאיות.
המאה  של   20�ה שנות  בתחילת 
שלפיהם  החישובים  נעשו  הקודמת 

�נקבעה מכסת הקרקע לנחלה, במט
רה לאפשר למשפחה חקלאית ולבנה 
מעיבוד  בכבוד  להתפרנס  הממשיך 

ומ שנים  כמאה  חלפו  מאז  �חקלאי. 
השתנתה,  לא  לנחלה  הקרקע  כסת 
בחישובי  שחלה  התמורה  למרות 
הרווחיות  בשאלת  החקלאות  משרד 

לדונם ביחס לרמת החיים.
הכפרי  במגזר  החכירה  יסודות 
על�ידי  עוצבו  העובדים  מושבי  של 
א"ד  יפה,  אליעזר  כצנלסון,  ברל 

גורדון, אלעזרי וולקני, ד"ר ארתור 
(גרנוב גרנות  אברהם  וד"ר  �רופין 

יצאו  אלה  ההתיישבות  ראשי  סקי). 
כנגד המדיניות של הברון רוטשילד, 
במטרה  במושבות  חקלאים  שיישב 
עובדים  בסיס  על  חקלאות  לקיים 
ששטחן  חקלאיות"  ב"חוות  שכירים 
100�200 דונם. לדעת הוגי רעיון �כ
שיאה  זו  הייתה  העובדים",  "מושב 
היה  לשיטתם,  הקרקע.  בניצול 
אפשר להתקיים משטח חקלאי קטן 
עצמית"  "עבודה  בסיס  על  בהרבה 
ו"קואופרטיבית". הצורך להקטין את 

כמו נבע  למשפחה  הנמסר  �השטח 
נוכח  בקרקעות,  עצום  ממחסור  בן 
קשיי הקרן הקיימת לרכוש קרקעות 

ליישוב יהודים בארץ.
�תכ "ועדת  הוקמה   1924  בשנת
ונערכו  רופין  ד"ר  בהנחיית  ניות" 
בקבוצות  יהודים  ליישב  ניסיונות 
קואופרטיביות. על�פי המלצות ד"ר 
שיטת  "הומצאה"  ובעידודו  וולקני 
התיישבות חדשה לפי מודל "המשק 
וולקני,  לשיטת  האורגני".  המעורב 
לייצר  צריך  היה  המשפחתי  המשק 
עצמית  לצריכה  חקלאיים  מוצרים 
ירקות,  ובשטחי  בלול  קטנה,  ברפת 

לכ לשמש  נועדה  הקרקע  �ויתרת 
עיבוד  באמצעות  המשפחה  לכלת 
ושיווק קואופרטיביים. לפי חישוביו, 
דונם,   30�ב די  היה  משפחה  לקיום 
המחולקים כך: צריכה עצמית - 15 

�דונם, גן ירק - חמישה דונמים, מט
משק  חצר  דונמים,  שמונה   - עים 
�- שניים מגורים  ובית  לול  לרפת, 
�שלושה דונמים. וולקני קבע מה אמ

צעי הייצור למשפחה: שלוש פרות, 

להשקיית  מים  וזכויות  מטילות   60
27 דונם לפי 500 מ"ק לדונם.

האור "המשק  מודל  את  �פירטתי 
גני המעורב" כדי להמחיש עד כמה 
לקיום  ריאלי  אינו  הנ"ל  המודל 
זאת,  למרות   .2015 בשנת  משפחה 
מעצבי המדיניות עומדים עדיין על 
 30) לנחלה"  הקרקע  ש"מכסת  כך 
המכסה  תהא  אחרת  ולא  היא  דונם) 
לקביעת גודל משבצת האגודה, נכון 
"המרכז  של  היווסדו  מאז  להיום! 
לתכנון" בשנת 1954, טיפוס "המשק 

�האורגני המעורב" ושטחו לא עודכ
מתייחסת  הפרוגראמות"  "ועדת  נו. 
ע"י  שנקבעו  המספריים  לנתונים 

מק ורשות  מסיני"  כ"תורה  �וולקני 
אנ מצב  על  מבססת  ישראל  �רקעי 
�כרוניסטי זה את חוזי המשבצת הח

דשים שעליהם מתבקשים המושבים 
לחתום בשנת 2015.

שהתמורות  כך  על  חולקים  אין 
שחלו מחייבות את מעצבי המדיניות 

בקריט להתייחס  בארץ  �האגררית 
החק הנחלה  לגודל  אחרים  �ריונים 

לאית של החקלאי ולגודל המשבצת. 
�במחקרים של משרד החקלאות ובדו

חות של רשות התכנון נקבע ששטח 
דונם   30 שגודלו  נטו  חקלאי  קרקע 
אינו יכול לפרנס משפחה. זאת ועוד: 
נחלה  לבעל  לאפשר  מסרבת  רמ"י 

אחת לנייד קרקע לבעל נחלה אחר.
עתירת  המודרנית  החקלאות 
קיומה  לצורך  ומחייבת  השקעות 

שי הנחלות.  של  הגדלת  �הכלכלי 
החוות  בשטח  הממוצע  הגידול  עור 

בש אירופה,  במערב  �החקלאיות 
לשנה.   2.1% היה   ,2000�1988 נים 

אינטנ בה  שהחקלאות  �בהולנד, 
רבה,  האוכלוסייה  וצפיפות  סיבית 

חופ "שוק  קיים  לישראל,  �בדומה 
כל  ואין  החקלאיים  במקרקעין  שי" 
בין  הקרקעות  החכרת  על  הגבלה 
מספר  המחקר,  לפי  שם,  החקלאים. 
שנה  מדי  קטן  החקלאיים  המשקים 
האחרון);  בעשור  (כשליש   3%�ב
 10 גדל במשך  "חוות הענק"  מספר 
הגדיל  זה  פי שלושה. תהליך  שנים 
את הרווחיות וייעל את הייצור; שטח 
חוות הענק משתרע על 3.5% בלבד 

מהשטחים החקלאיים בהולנד, אולם 
�17% מכלל התוצרת הח  הוא מייצר

גדלו  שבה  אירופה,  במזרח  קלאית. 
 (1,500%)  15 פי  בממוצע  המשקים 
של  בתקופה  רפורמה,  ביצוע  לאחר 
�10 שנים, תרם גידול דרמטי זה לה

גדלת התוצרת החקלאית והרווחיות 
במשק הממוצע.

גודל המשק הממוצע באירופה הוא 
 1,750 אמריקה  בצפון  דונם,   180�כ
החקלאית  הנחלה  שטח  בעוד  דונם, 
הממוצעת בארץ קטן מ�30 דונם. על 
בסיס של 30 דונם נאלץ המושבניק 
הישראלי להתחרות בייצוא תוצרתו 
גם  ולאחרונה,  אירופה  חקלאי  עם 

ביבוא תוצרת חקלאית זרה.
לדעתי, על רמ"י לחשב את שטח 

�המשבצת לצורך חתימת חוזה מתח
דש תוך התעלמות משטחים שאינם 
אלא  לחקלאות,  בפועל  משמשים 
לחקלאות  המשמש  נטו  השטח  לפי 

�ולא לפי שטח המשבצת ברוטו, הכו
היישוב.  של  המגורים  שטח  את  לל 
של  לחסרונה  פתרונות  מציאת  עד 
להכיר  הפחות,  לכל  יש,  הקרקע 

לנח הקרקע  "מכסת  שחישוב  �בכך 
ומ שטחים  לכלול  יכול  אינו  �לה" 

ומדרכות,  כבישים  ציבוריים,  בנים 
משקי עזר, בתי מתיישבים ו"חלקות 

שה הדעת  על  יעלה  לא  �מגורים". 
השנים  במהלך  היישוב  תרחבות 
הציבור  שטחי  הגדלת  הקמתו,  מאז 
הכבישים  הרחבת  מתאר,  בתכניות 
והסתעפותם "בשטח המחנה" והקמת 
בתי מתיישבים לא יילקחו בחשבון. 

�ויש להגדיל את מכסת הקרקע לנח
לה בשלב ראשון ל�60 דונם.

שדות חקלאיים בפולין. במזרח אירופה גדלו המשקים פי 15, בממוצע, ב�10 שנים משתלת ההדרים הראשונה בבית חנן, בשנות ה�30'. משרד החקלאות ורשות התכנון קבעו ש�30 דונם אינם 
יכולים לפרנס משפחה

גודל המשק הממוצע 
באירופה הוא 

כ�180 דונם, בצפון 
אמריקה 1,750 

דונם, בעוד שטח 
הנחלה החקלאית 

הממוצעת בארץ קטן 
מ�30 דונם. על בסיס 

של 30 דונם נאלץ 
המושבניק הישראלי 

להתחרות בייצוא 
תוצרתו עם חקלאי 
אירופה ולאחרונה, 

גם ביבוא תוצרת 
חקלאית זרה
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�חוקי המס דינמיים מאוד, כפי שהבה>
רנו בעבר, והשינויים משפיעים באופן 
דרמטי על זכויות בעלי הנחלות ועל 
כן, חשוב מאוד להיות מעודכנים. בימים אלה 
49ב(5)  סעיף  הוראות  בתיקון  דיון  מתקיים 
לדירת  הפטור  (סעיף  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
להשית  בירושה), שעשוי  מגורים שהתקבלה 

חבויות מס על יורשי נחלות.
על  חרת  כחלון  משה  האוצר  שר  כידוע, 

�דגלו מטרה: הורדת מחיר הדירות. אחת הד
�רכים לעשות זאת היא הגדלת ההיצע. במט

מגורים  דירות  למכור  יורשים  "לתמרץ"  רה 
בסעיף  שינוי  להכניס  כוונה  יש  שברשותם 
של  זמנים  בלוח  אותו  ולתחום  לחוק  49ב(5) 

ממועד  חודשים   24
הפטירה של המוריש.

כלומר, כדי שיורשי 
נחלה יוכלו לקבל פטור 
ממס שבח למרכיב בית 
המגורים שבנחלה יהיה 

�עליהם למכור את הנ
חלה בתוך 24 חודשים 
ממועד פטירת המוריש 
חודשים   24 בתוך  (או 
התיקון  כניסת  ממועד 

שרל לתוקף,  �לחוק 
יורשים  לגבי  וונטי 
בירושה  נחלה  שקיבלו 
התיקון  כניסת  לפני 

לחוק לתוקף).
כפי שהסברנו לעיל, 
התקופה  קיצור  מטרת 
יורשים  לעודד  היא 

�למכור את דירת הירו
(שהיא  שבנחלה  שה 
בידם)  נוספת  דירה 
ובכך להגדיל את היצע 
הדירות. אולם כדי לא 

הנו הזוג  בבן  �לפגוע 
תר בחיים, בילדו של המוריש אשר מונה לו 
אפוטרופוס בשל היותו חסוי ובילדי המוריש 
שטרם מלאו להם 21 שנים (אשר לרוב גרים 
מוצע  מפירותיה),  נהנים  או  הירושה  בדירת 
בחוק ההסדרים להחריג מגדר ההגבלה מכירה 
של דירת ירושה אשר בין יורשיה בן זוג של 
המוריש, עד לשנתיים ממועד הפטירה של בן 

הזוג.
יורש  יורשיה  בין  שיש  ירושה  דירת  לגבי 
כי  לקבוע,  מבקשת  החוק  הצעת  חסוי  שהוא 
לכל  יינתן  הירושה  דירת  במכירת  הפטור 
היורש  שבו  מהמועד  שנתיים  עד  היורשים 
היורשים  בין  היה  ואם  חסוי.  להיות  מפסיק 
מי שטרם הגיע לגיל 21, מוצע בהצעת החוק 
מרגע  רק  החודשים   24 את  לספור  להתחיל 
חלק  להם  יש  אשר  המוריש  ילדי  שכל  שבו 
בירושת הדירה הגיעו לגיל 21. במקרה שבו 
�21 שנים הת  יש מספר יורשים מתחת לגיל

קופה תסתיים במועד המאוחר ביותר.
הוא  לחוק  49ב(5)  סעיף  כי  לציין,  חשוב 

בעלי  שהם  יורשים  עבור  מפלט"  "סעיף 
יכולים  לא  ולכן  מגורים,  בדירת  זכויות 

�לבקש פטור ממס שבח בגין מרכיב בית המ
גורים בנחלה בעת מכירה עבור דירת מגורים 
יחידה. לפיכך, "קרש ההצלה" שלהם למכור 
את הנחלה תוך תשלום מס שבח מופחת הוא 
שימוש בסעיף 49ב(5) לחוק. כעת, אם התיקון 

�המוצע יעבור בחקיקה, תעמוד לרשות היור
הם  בלבד שבה  חודשים   24 שים תקופה של 
יהיו "מוכרחים" למכור את הנחלה כדי להיות 

זכאים לפטור זה.
שנרכ נחלה  הבאה:  בדוגמה  זאת  �נמחיש 

שה בשנת 1965 נמכרה על ידי שני יורשים 
שווי  ש"ח.  מיליון  חמישה  בסך   2015 בשנת 
בנחלה  המגורים  בית 
מיליון  שלושה  הוא 
ש"ח ואילו שווי זכויות 
הבנייה והחלק החקלאי 

הוא שני מיליון ש"ח.
החוקי  המצב  לפי 
זמן  מגבלת  אין  כיום, 
כדי  הנחלה  למכירת 
לקבל פטור ממס שבח 
לפי  הירושה  לדירת 
לחוק,  49ב(5)  סעיף 
מיליוני  שלושת  ולכן 
המיוחסים  השקלים 
יהיו  המגורים  לבית 
שבח.  ממס  פטורים 

התי אם  זאת,  �לעומת 
והנ יעבור  לחוק  �קון 

בתוך  תימכר  לא  חלה 
ממועד  חודשים   24
הרי  המוריש,  פטירת 

מי שלושה  �שאותם 
ליוני ש"ח יהיו חייבים 
היכול  מלא  שבח  במס 
של  לסכום  גם  להגיע 
ש"ח!  ממיליון  למעלה 
לפטור ממס  זכאות  להם  ההנחה שאין  (תחת 
לליניאריות  או  יחידה  מגורים  לדירת  שבח 

מוטבת).
נזכיר, כי במציאות יכולות להיות נסיבות 
אובייקטיביות המונעות מהיורשים למכור את 
הנחלה בפרק הזמן הזה, כגון סכסוך משפחתי 
של היורשים הנמשך על פני מספר שנים, ואז 
יושת על יורשים אלו "קנס" בדמות תשלום 

מס שבח גבוה.
והחזקת  היורשים  בין  היחסים  הסדרת  אי 
לגרום  עלולים  רבות  שנים  במשך  נחלות 
ל"תקלה" בין יורשים, בייחוד כאשר חולפים 
הדורות. העובדה שהנחלה אינה רשומה ע"ש 
נטילת  פיצול,  בנייה,  מונעת  מהיורשים  מי 
הלוואה, קבלת היתר בנייה וכן הסדרה לצורך 
יישום החלטה 1399 שצפויה להיות מיושמת 

במהלך שנת 2016.

הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות 
שיתופיות

אם היה בין היורשים 
מי שטרם הגיע לגיל 

21, מוצע בהצעת 
החוק להתחיל לספור 
את 24 החודשים רק 
מרגע שבו שכל ילדי 

המוריש אשר יש 
להם חלק בירושת 

הדירה הגיעו לגיל 21. 
במקרה שבו יש מספר 

יורשים מתחת לגיל 
21 שנים התקופה 

תסתיים במועד 
המאוחר ביותר

איריס בן צבי

"המפית > הילדים  בסיפור 
הקובץ  (מתוך  המשובצת" 
"חרוזים אדומים") של פניה 
מפית  עוזי  הילד  רוקם  ברגשטיין 
שבה כל צבע מסמל משהו מהעולם 
שסביבו. לפעמים אני מביטה בנוף, 
בסביבה מיושבת בבני אדם, ורואה 

�בו "רקמה אנושית אחת חיה", המ
וכתמים  וקווים  משבצות  שלבת 
היו  שביצירתו  מרהיב,  פסיפס   -
אחד  כל  רבים,  אנשים  מעורבים 
תמונת  יצרו  ויחד  שלו,  במשבצת 
נוף שלעיתים קרובות היא מגוונת 

ויפה מאוד.
בנוף  הגיוון  החקלאיים  באזורים 

�פוחת, עם המגמה של עבודה בשט
חים גדולים בגושים, בריכוזים של 
משינויים  הנובע  כצורך  חלקות, 
שהביאה התחרות בשוק. שוק שבו 

להתייעל,  שיכולים  ששולטים,  הם  הגדולים 
�להתמודד בתחרות, והחקלאים הקטנים והש

כדאיות  חוסר  עקב  נעלמים  הקטנים  טחים 
כלכלית.

הנוף משתנה בעקבות שינוי זה. המשבצות 
פחות.  ומגוונות  יותר,  גדולות  נהיות  במפה 
החקלאיות  בדרכים  והמטיילים  הרגל  הולכי 
גושי  ועם  דרכים,  פחות  עם  עצמם  מוצאים 
חלקות גדולים שיש לעקפם. לעתים, אפילו 
להולכי הרגל אין שבילי קיצור. לעומת מספר 
המטיילים  מספר  ופוחת,  ההולך  החקלאים 

�נמצא בעלייה, והטיול בשדות הוא חלק מתר
בות הפנאי, דבר מבורך, הכולל בתוכו שמירה 
על כושר גופני, ניקוי ראש ומרגוע לנפש. גם 

�המגמה של הגדלת השטחים המיועדים לגי
דול מאותו מין כנראה עתידה להתחזק בטווח 
הקרוב. ועם זאת, אפשר עדיין לגוון את הנוף 
ולהפוך אותו לידידותי יותר לאלפי האנשים 
שמרחב השדות החקלאיים הוא ריאות ירוקות 
עבורם, והיציאה לטיול בדרכי השדות תורמת 

לרווחתם הנפשית ולאיכות חייהם.

 תכנון נוף חקלאי
במסגרת היישובים

אמליץ על מספר דרכים שבהן יש לצעוד 
או  זה מושב  יישובית - אם  בתכנון משבצת 
קיבוץ, ובעזרתן ליצור נוף מגוון יותר ומזמין 
יותר עבור כולם - תושבי היישוב ומטיילים:

1. שרטוט דרכי מעבר שיחלקו את הגושים 
ועיגונם  סמוכות,  יחידות  למספר  הגדולים 
במפה מוסכמת. דרכי המעבר בגושים גדולים 

�לא יהיו רבות ויתחשבו בצורכי העיבוד החק
לאי, אך יביאו בחשבון גם אפשרות למסלולי 
טיול סבירים בשדות. התכנון ייעשה במסגרת 
על  כללי  במבט  תיעשה  והחלוקה  יישובית, 
המשבצת של היישוב, ובמחשבה לטווח ארוך. 
תכנון כזה יקרא "חקלאי�נופי", וישלב תכנון 

חקלאי נכון עם מתיחת מסלולי מעבר וטיול, 
שמשרתים את הקהילה המקומית ואורחים.

�2. גיוון נופי על ידי נטיעות שונות. הנ
גיוון  טיעה תאפשר להשיג מספר מטרות: 

�הנוף מבחינה חזותית, מבחינת העניין למ
למשל  הביולוגי,  המגוון  ומבחינת  תבונן 
- נטיעת שדרות של עצים לאורך דרכים, 
במקום שבו לא יפריעו לפעילות החקלאית; 
ניצול פינות שאינן נוחות לעיבוד והפיכתן 

תו ומביאת  לנקודה מושכת  מוזנח  �מכתם 
עלת, בעזרת עץ או מספר עצים או שיחים. 
במושבים יעודדו את בעלי הנחלות להוסיף 
ובנקודות שאינן  נטיעות בשטחים שוליים 

ופיק מנוחה  נקודות  יצירת  �מעובדות; 
ניק במסלול הטיול - עץ או קבוצת עצים 

ושי עצים  נטיעת  בצל;  ישיבה  �שיאפשרו 
�חים נותני פרי להנאת תושבי היישוב והמ

טיילים, אפשר ומומלץ לגוון את הנטיעות 
רימון,  תאנה  (גפן,  ישראל  ארץ  עצי  ע"י 
אחרים  לא�מפונקים  וצמחים  שיזף)  חרוב, 

�(תות, שסק, פקאן ושיחי צבר). הקשר לקר
קע ולנוף היישוב יתחזק, ככל שהמטיילים 
יותר,  וייהנו  המקום  את  יאהבו  והמבקרים 
ולגאווה,  לאהבה  מקור  שלהם  בנוף  ויראו 

על ייחודיותו.
�בתכ נוסף  צעד  יישוב שירצה לעשות   .3

גם  המיועד  טיול  מסלול  לבנות  יוכל  זה  נון 
ומהם  גובים כסף  לטיולים מודרכים, עליהם 

שה במשקים  בביקור  ולשלבם  �מתפרנסים, 
�תאימו עצמם למבקרים, או באטרקציות אח

רות ביישוב.
כשטחים  החקלאות  שטחי  של  התפיסה 
המשלבים מספר תחומי תרומה למתיישבים, 

המ רחבה,  ראייה  מציגה  ולמדינה  �לקהילה 
ומחבר  זמנת אפשרויות ליצירת אופי מקרב 
לנופים החקלאיים עבור כולם ועבור הדורות 

הבאים.

צילום: מרוה עסאקלה, פיקיויקי ענף גפן. גיוון בנוף, להנאת המטיילים 
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כתב וצילם: יעקב מאור

גבעת > ממושב  חקלאי 
שהואשם  מלכוב,  ניר  ח"ן, 

הצ בלתי�חוקית",  �ב"בנייה 
�ליח לנצח את רשויות המדינה בה

ליך משפטי. אומנם הוא ניצח בבית 
את  ולא  הפנים  משרד  את  המשפט 
פסק  אבל  ישראל,  מקרקעי  רשות 
מקור  להוות  עשוי  במשפטו  הדין 
למושבניקים  מועיל  ותקדים  תקווה 
בנייה"  "עבירות  על  שנתבעו  רבים 

לכאורה.
החידוש שבפסק  במלים פשוטות, 
ורשויות  משפט  בתי  כאשר  הדין: 
היתר,  ללא  בבנייה  דנים  אחרות 
על  בעונש  להתמקד  לא  עליהם 
עבירת הבנייה, אלא לבדוק תחילה 
האם המבנה עומד בדרישות תכנית 
זכאי  החקלאי  היה  והאם  המתאר, 
לקבל היתר בנייה אילו לא היה בונה 
בלי היתר. על�פי פסה"ד, העונש על 
עבירת הבנייה ועל אי תשלום דמי 
השימוש צריך להיות רק הדבר השני 

שבו יש לטפל!
כחצי  לפני  המעשה:  סיפור  וזה 
יובל שנים רכש סבא של ניר מלכוב 

�מגבעת ח"ן שטח אדמה פרטי במש
בצת של המושב, אבל מחוץ לתחום 
שהקרקע  לציין  חשוב  שלו.  הנחלה 
חקלאית  אלא  מינהל,  אדמת  אינה 

פרטית.
הסבא בנה על הקרקע שרכש לול 
הפסדים  של  שנים  כעשר  וכעבור 
עוזי  בנו  החליטו  העופות  במשק 

ולהפ הלול  את  לסגור  ניר  �ונכדו 
עיל בית קפה ומסעדה על חלק קטן 

�ממנו. למסעדה, המוכרת באזור הש
רון, קוראים "ֶחְנָדֶלה". עד כאן קווי 
להתרחשויות  משותפים  הסיפור 

בחיי מושבניקים רבים.
ועוד  ההקמה,  לעבודות  "במקביל 

לר פניתי  המסעדה,  פתיחת  �לפני 
שויות התכנון לקבל היתר לשימוש 
חורג", מספר ניר מלכוב. "דחו אותי 
בסחבת  אותי  וטחנו  ב'לך�ושוב' 
צריך  היה  זה  לכאורה  ביורוקרטית. 

�להיות פשוט ומהיר, כי מינהל מק
רקעי ישראל לא היו בתמונה. אבא 
שלי הוא בעל הקרקע ולא המינהל".

בביורוקרטיה  המאבק  בהמשך 
הב ייעוד.  שינוי  גם  מלכוב  �ביקש 
המ בוועדה  להפקדה  אושרה  �קשה 
הת לוועדת  הועברה  משם  �חוזית, 

התנגדויות  והסירה  שדנה  נגדויות, 
שש  לאחר  זאת,  "למרות  שונות. 
את  להכשיר  מאמצים  של  שנים 
במשרד  החליטו  המשפטי,  המצב 
הפנים לדחות את הבקשה והתכניות 
ניר. הנימוק של משרד  שלי" אומר 

הפנים: "לא רוצים לעודד עבריינות 
תקופה  אותה  כל  לאורך  בנייה". 
כחוק,  לפעול  ניר  הקפיד  ארוכה 
ל"הסדרת  ארכה  ושוב  שוב  והשיג 

איסור שימוש" לשנה נוספת.
לפתוח  הזדרזה  המדינה  מנגד, 

�בהליך פלילי נגד המושבניק שהפ

עיל את המסעדה לפרנסתו, במקום 
�להפעיל את הלול שאי אפשר להת
�פרנס ממנו. ואם לא די בזאת, הני

ייעוד  לשינוי  הבקשה  לדחיית  מוק 
והתכניות שונה והועמד על "נימוק 

הט ובלתי�מוסבר.  סתום  �תכנוני" 
את  התישו  הרשויות  מצד  רטורים 

המושבניק מגבעת ח"ן.

משרד הפנים חויב 
לאשר

ניר מל וחצי הגיש  �לפני כשנה 

הוועדה  נגד  משפטית  תביעה  כוב 
המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז 

�ונגד הוועדה המקומית לתכנון וב
באמ טען,  הוא  השרון.  דרום  �נייה 

צעות עורך הדין משה פרזנצ'בסקי, 
שדחיית בקשתו נעשתה משיקולים 

פסולים ובטעויות בנהלי הפיקוח.
בטי דנה  בוסתן  זהבה  �השופטת 

שמשרד  ופסקה  הצדדים  שני  עוני 
התכניות  את  לאשר  חייב  הפנים 
את  ולבטל  מלכוב,  המושבניק  של 
בפסק  המחוזית.  הוועדה  החלטת 

מש מספר  השופטת  כתבה  �הדין 
מצוטטים  להיות  שראויים  פטים 
נגד  אחרים  משפטיים  בדיונים  גם 

"עברייני בנייה" מהמושבים.
בצורה  כותבת  בוסתן  השופטת 
הקיימת  הפגיעה  "...חרף  ברורה: 
הפגיעה  זה  במקרה  החוק,  בשלטון 
לאפשר  שאין  כזו  בעוצמה  איננה 

הת הכשרת  באמצעות  �תיקונה 
בהכשרת  בענייננו  מדובר  כנית. 

שימוש ולא בהכשרת בנייה.
לידיעת  הובאו  הבנייה  "עבירות 
חברי ועדת המשנה בטרם זו קיבלה 
התכנית  הפקדת  על  ההחלטה  את 
ושיקולים תכנוניים הם אשר הביאו 

התכ הפקדת  על  להחליט  �אותה 
הקפה  בית  פועל  בו  המבנה  נית. 
הוקם כדין ומדובר במבנה ששטחו 
כ�200 מ"ר בלבד. מיד עם תחילת 
בניסיונותיו  העותר  החל  השימוש 

להכשירו.
למסעדה  מלול  המבנה  "הסבת 
ענף  על  שעברו  משינויים  נבעה 
את  שהפכו  העותר,  עסק  בו  הלול 
המשך העיסוק ללא כדאי וכתוצאה 
שנבנו  מבנים  עם  נותר  הוא  מכך, 
ושאינם  לפרנסתו  ושימשו  כדין 
פרנסתו  את  לספק  יותר  יכולים 

לקו (כשירות  המותר"  �בשימוש 
ולשמור  לגזור  מציעים  אנו  ראינו 
את הציטוט הזה של כבוד השופטת 

.(13�11�בוסתן בתיק עת"מ 2445

העונש שני בחשיבות
החידוש הגדול בפסק דין זה הוא 
בבחינת  ביותר  החשוב  שהמבחן 

עונ "הליך  אינו  בנייה  �עבירות 
כפי  העבריין",  המושבניק  נגד  שי 
של  המשפטיים  הנציגים  שנוהגים 
בעיני  משפט.  בבתי  לטעון  רמ"י 
שני  היבט  רק  זה  בוסתן  השופטת 
שלפניה.  המקרה  של  בחשיבותו 

�לדעת בית המשפט, הנקודה החשו
בה ביותר שיש לבחון היא היבטים 

תכנוניים.
עו"ד עפר טויסטר, שעוסק בדיני 
התכנון והבנייה, אומר כי פסק הדין 

אח משפטיות  להכרעות  �מצטרף 
רות, ומהם עולה כי יש אמנם לתת 
משקל להליך תכנוני שבא להכשיר 
יום,  של  בסופו  אך  בנייה,  עבירת 

ההליך התכנוני אינו הליך עונשי.
בע כי  מוסיף,  טויסטר  �עו"ד 

גם  לדון  יש  העבירה  הכשרת  ניין 
בהיבטים התכנוניים, שהיו אמורים 
להכריע את הכף במקרה זה. "נקווה 

�שפסק דין זה יהיה קול קורא לווע
לעבירות  להתייחס  התכנון  דות 
בנייה כחלק ממכלול שיקולים ולא 

כשיקול מכריע" סיכם.
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השופטת זהבה 
בוסתן: "הסבת 

המבנה מלול 
למסעדה נבעה 

משינויים שעברו על 
ענף הלול בו עסק 

העותר, שהפכו את 
המשך העיסוק ללא 
כדאי וכתוצאה מכך, 
הוא נותר עם מבנים 
שנבנו כדין ושימשו 

לפרנסתו ושאינם 
יכולים יותר לספק 

את פרנסתו בשימוש 
המותר"

מסעדת "חנדלה". המדינה הזדרזה לפתוח בהליך פלילי

בסחבת  אותי  וטחנו  ב'לך�ושוב'  אותי  "דחו  שלו.  המסעדה  רקע  על  בגבו  מלכוב  ניר 
ביורוקרטית"
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עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:

בניה חזקה מבטון מזוין.
תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.

מהירות הביצוע והמסירה.
מחיר בניה זול מבניה רגילה.

סטנדרט בניה גבוה.

רחוב שמוטקין 53 ראשל“צ
משרד: 03-9504174  דוד: 052-3945726  רפי: 052-5088815

mivnelakol@gmail.com  ׀  www.mivnelakol.com
חפשו אותנו בפייסבוק    מבנה לכל

חזק מכולם, מפואר מכולם, זול מכולם

72 מ"ר
ב-350,000 ₪ 
עד למרחק של 50 ק"מ מראשון לציון

 ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים   התמונות להמחשה בלבד החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק  
מבצע זה בכל עת  על המבנה ניתן לבנות עוד קומה, הואיל וגגו יצוק כ- 20 ס“מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת

 את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.

ממ"דים 

בילים
י

שלד!
 72 מ"ר, לפי האופציות שבתמונה.

השלד כולל חשמל שחור.
שער מפעל.

₪110,000

מבנה לכל בניה מתקדמת בע"מ
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מיקי נירון

להס> צפויה  הבציר  �עונת 
תיים בקרוב, אך עבור יואב 
לוי, היינן והבעלים של יקב 
צבי,  קדמת  במושבה  הגולן  בזלת 
מטפח  היקב  התחילה.  רק  העבודה 
של  בגובה  יין  כרמי  של  דונם   40
 40�ו הים  פני  מעל  מטרים   500�כ
בצפון הגולן, בגובה  נוספים  דונם 
לוי  הים.  פני  מעל  מטר   900 של 
(במקור מחולון) הגיע למרכז הגולן 
בשנת 1985 מטעמי ציונות בעיקר. 
נח"ל למצפה  בגרעין  חבר  היה  הוא 
שלם ולאחר מכן חיפש מושב לאורך 
הגבולות, ניסה את מושב נעמה ליד 

לקד הגיע  דבר  של  ובסופו  �יריחו 
בעיתון.  מודעה  בעקבות  צבי  מת 

למגו הראשונות  השנים  �בשמונה 
ריו במקום המשיך לנסוע כמעט כל 
עסק  הפעיל  המרכז, שם  לאזור  יום 
כי  שהבין  עד  טרקטורים,  למכירת 

הראשו "בשנים  לשינוי:  זקוק  �הוא 
רפת  הכולל  משק  פה  הקמתי  נות 
חלב ומטעים ובשלב מסוים התחלתי 
לנהל את היישוב במשך כמה שנים 

כיושב ראש ההנהלה.
כמה  שיניתי  התפקיד,  "במסגרת 
דברים בתוך המושב והפכתי את כל 
הנכסים הגדולים שלנו למשותפים. 
שיניתי גם את כל העיקרון שבגללו 
בשטחים  הנמצאים  מטעים  קיבלנו 
בזכות  בלבד.  מטר   400�מ הנמוכים 
ההכנסות  רוב  היום  מאבק,  אותו 
הנמצאים  ממטעים  מגיעות  שלנו 

בצפון הגולן".

על מה נאבקתם?
לתת  החליטה  הסוכנות   1990�"ב
�בצ הנמצא  דונם,   200 של  גוש 

גולן במקום לנו.  פון הגולן, למרום 
�כאות מחאה, סגרנו את היישוב בש

 40�כ לגור במטע,  ועברנו  רשראות 
שמנכ"ל  עד  הילדים,  עם  משפחות 

הח את  לנו  ונתן  בו  חזר  �הסוכנות 
דונ אלפי  שם  לנו  יש  היום  �לקה. 

מים וזו איכות אחרת לגמרי מבחינת 
התפוקה. זה היה מאבק של צעירים 
בענק,  שהצליח  מוטיבציה,  מלאי 

והיום אנחנו קוצרים את הפירות".

הצלחת בתחומים אחרים, מה גרם לך 
לעבור לעיסוק ביין?

מה צבי  לקדמת  הגענו  �"רובנו 
אחד  אמרנו  שנים  כמה  ולאחר  עיר 
לשני: 'אנחנו מוכרים ענבים למיטב 
היקבים בארץ והם עושים אחלה יין, 
בפעם  בעצמנו?'.  ננסה  שלא  למה 

ולא זוועה  יצא  �הראשונה שניסיתי 

אבל  השתפר,  זה  פעמים  מספר  חר 
לא הייתה לי שום כוונה אז להקים 

�יקב, כי 'יקבי רמת הגולן' היו היחי
דים כאן.

בקבוקים   200 הכנתי  "בהתחלה 
בשנה וב�98' הייתה פה חלקת מאה 

הגו רמת  שיקבי  ערלה,  של  �דונם 

הכנתי  כבר  אז  אותה,  בצרו  לא  לן 
שני טון. יום אחד הגעתי ללקוח שלי 

סי הטרקטורים,  מעסקי  �בירושלים 
יין  ומכין  בגולן  גר  שאני  לו  פרתי 
ימים לאחר מכן הוא  כתחביב. כמה 
שלח את בנו, שהיה כאן במילואים, 
חודשים  ארבעה  אחרי  ארגז.  וקנה 

אליי  התקשרה  ממנו  שמעתי  שלא 
ארג עשרה  וביקשה  שלו  �המזכירה 

זים. חשבתי שהוא השתגע, אבל הוא 
טען שזה יין מצוין וזו הייתה נקודת 

הפתיחה מבחינתי.
להיות  הפך  היקב   2004 "בשנת 
בקבוקים  אלפיים  וכשעשיתי  כשר 
כל  עם  אעשה  מה  אמרתי:  בזמנו, 

לג רוצה  אני  לאן  ידעתי  לא  �זה? 
דול. היום אנחנו כבר עושים 80 אלף 
בשנה ועדיין אפשר להגיד שאני לא 

יודע לאן עוד אגדל".
היין  ענבי  של  העדין  הבציר 
ידני,  באופן  מתבצע  לוי  שמגדל 
התסיסה  לאחר  מוקפד.  פיקוח  תוך 
עץ  סינון בחביות  ללא  היין  נשמר 
והארומה.  הטעם  אלון, להשבחת 

�בתהליך הייצור נעשה שימוש בשי
טות עתיקות להכנת יין, המשולבות 

בטכנולוגיות חדשניות ומודרניות.
המשמעו הקשר  לשם,  �בנוסף 
הגו ברמת  מיקומו  עם  לוי  של  �תי 

המציג  היקב  בלוגו  גם  מתבטא  לן 
אר בחפירות  שנמצא  עתיק  �מטבע 
מוט ובו  גמלא,  באתר  �כיאולוגיות 

בע דיוקן דיוניסוס, אל היין והפריון 
�היווני, הנקרא גם "בכחוס", שמשמ

עותו "יין".
'בזלת'",  ליין  לקרוא  "החלטתי 
מסביר לוי, "כי כל הכרמים שתולים 

�על אדמת בזלת, והוספתי את המי
מדי  שיתבלבלו  בתקווה  'גולן'  לה 

בתקופה שבי הגולן  יקבי  עם  �פעם 
בלבד.  יקבים   20 בגולן  היו  שראל 
היום המצב התהפך ובמבשלת הגולן 
'שאלו' ממני את השם וקראו לבירה 

חיפש הלוגו,  עבור  'בזלת'.  �שלהם 
הגענו  וכך  מתאים  מה  בכתובים  נו 

לאייקון של אל היין והפריון".
בימים טרופים אלו, שבהם ייאוש 

""אני בהרגשה שהחקלאים הם אויבי המדינה. 
ערביי ישראל משתלטים לנו על הקרקעות 

ומדינת ישראל פשוט לא אוהבת את חקלאיה. 
בחגים לא הייתה לנו תוצרת מסיבה אחת 

פשוטה: אין פועלים. מה שמוכרים בטלוויזיה 
ומספרים לגבי עליית המחירים זה קשקוש"

צילומים: יקב בזלת הגולן, 
תקשורות יעל שביט

יואב לוי בכרם. מקווה שילדיו ימשיכו את דרכו ויחזרו לקדמת צבי בקרוב

כרם של יקב בזלת הגולן בקדמת צבי. "למה שלא ננסה בעצמנו?"
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עוטפים  ענקית  ודאות  ואי  גדול 
הפ בגישה  לוי  מתגאה  רובנו,  �את 

החליט  ואף  היקב  שאימץ  טריוטית 
לבטא זאת בעיצוב פקקי הבקבוקים: 
 - ציונית  מאוד  היא  כאן  "הגישה 

�אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול לה
עסיק רק אנשים ששירתו בצבא, עם 
כל המורכבויות של צורכי מילואים, 
ואנחנו הופכים עולמות כדי לקנות 

כחול�לבן בלבד.
"יש לנו שיתוף פעולה מדהים עם 
פה  אנו מארחים  הצבא, שבמסגרתו 
אלפי חיילים בחינם בשנה לסיורים, 
יש  וכו'.  אוגדה  ישיבות  מסיבות, 
והערכה  מוסברת  בלתי  אהבה  לי 
מהם  כשחלק  גם   - המדים  ללובשי 
מגיעים לכאן וגונבים או משחיתים, 
כי  הלאה,  ועוברים  מבליגים  אנחנו 

פעילותם חשובה בכל קנה מידה.
באזור  חדש  כרם  נטעתי  "אפילו 
כיוון   ,'188' לו  וקראתי  פארס  תל 
הקרבות  את  עשתה  החטיבה  ששם 

יום הכי (במלחמת  �האחרונים שלה 
פורים, הכרם נבצר לראשונה בשנה 
ערך  היא  הציונות  מ"נ).  שעברה, 
הייתה  וזו  בבית  שקיבלתי  עליון 
הייתי  כשנה  שלפני  לכך  ההשראה 
דגל  את  להטביע  שהחליט  הראשון 

ומקווה שעוד יצ �הלאום על הפקק 
טרפו למהלך ויעשו כמוני. זה קרה 
בגרמניה  בתערוכה  שהייתי  לאחר 
והפקק הראשון שראיתי כשנכנסתי 
הלאום  בדגל  מעוטר  היה  מהרכבת 
'אני  לבני:  אמרתי  מיד  האוסטרי. 
עושה אותו דבר אצלנו', ולא בגלל 
צוק איתן, לא בגלל החרם, לא נגד 
מישהו, אלא בעד הדגל, כי זה הדגל 

שלנו.
למוע גם  פניתי  הקשר,  �"באותו 

צה בבקשה שבכל כיתה בבתי הספר 
ילד  בעיניי,  הלאום.  דגל  יוצג  פה 
שלוקח דגל ביום שישי מכבס אותו 
זה  ודואג להחזיר אותו ביום ראשון 
קיבלו את  לו משהו אבל לא  עושה 
אין  לצערי,  מה.  משום  החלטתי, 
יודעים  ואנחנו  לאומית  גאווה  לנו 
בשאר  מלחמה.  כשיש  רק  להתלכד 
את  לשני  אחד  אוכלים  אנחנו  הזמן 

הראש".

לא חששת מחרם על היין בעקבות 
הדגל על הפקק?

טו תגובות  אלפי  רק  �"קיבלתי 
בות בכל דרך אפשרית - טלוויזיה, 

אני  ועוד.  פייסבוק  וואטסאפ,  רדיו, 
מעריך שאני נפגע מזה, אבל אין לי 
אפשרות לדעת איך וכמה. יש הרבה 

�מאוד מבקרי יין בעלי תפיסה שמא
לנית שיבחרו לא לכתוב עליי, אבל 

עשי לא  זה.  את  לספוג  מוכן  �אני 
את  להגדיל  כדי  כגימיק  זה  את  נו 
המכירות, אלא כדרך חיים שאנחנו 

מאמינים בה.
לת גם  מפרגנים  מאוד  �"אנחנו 

כשמתקשרים   - מסביבנו  עשייה 
אלינו בשבת ואנחנו סגורים, אנחנו 
אחרים.  יקבים  של  כתובות  נותנים 
אמרתי את זה גם בריאיון טלוויזיוני 
אצל 'אורלי וגיא', אז אורלי וילנאי 
אמרה לי: 'אתה לא שפוי. אנחנו לא 

�מכירים תופעה כזו של פרגון למת
הכל  את  עושים  אנחנו  אבל  חרים', 

באהבה".
צצו  הגולן"  "בזלת  יקב  מלבד 

בו יקבי  המון  עוד  השנים  �במשך 
טיק באזור, שישה מהם בקדמת צבי 
עצמו, ולוי מצליח עדיין לשמר את 
ההצלחה באופן עקבי: "קודם כל, זה 

השח אני   - ירושלים  בית"ר  �כמו 
והמנכ"ל  האוהדים  המאמן,  קנים, 
עזרה  המון  אנחנו מקבלים  יחד.  גם 
הרבה  לפה  המועצה, שמביא  מראש 

תש של  בנושאים  ומסייע  �אח"מים 
תיות ורישוי עסקים.

קשרים  לנו  יש  הכל,  "למרות 
וגם  הגולן  רמת  יקבי  עם  מצוינים 

אנ באזור.  הבוטיק  יקבי  שאר  �עם 

חנו שומרים על הרמה של היין ולא 
קטנים  הכי  בפרטים  גם  'מחפפים' 
לא  כמעט  שלנו  היין  התגית.  כמו 
נמצא בחנויות, אלא במסעדות, בתי 
מלון ו�25% מהתוצרת בכלל הולכת 
ואירופה.  הברית  לארצות  לייצוא 

בשורה התחתונה, זה עסק מצוין".
את  ימשיכו  שילדיו  מקווה  לוי 
בקרוב.  צבי  לקדמת  ויחזרו  דרכו 
לטובת העניין, הוא ממליץ לשכניו 

�לשנות גישה בנושא הצמיחה הדמו
גרפית: "אנחנו 40 חקלאים בקדמת 
צבי, יש 40 נחלות נוספות של בנים 
שטחים  קיימים  ובנוסף,  ממשיכים 

המיועדים לתושבים.
�"אני חושב שהגישה היא לא�נכו

נה, כי הם לא יכולים להיות תושבים 
סוג ב'. כל מי שחי לידך, צריך לחבק 

הוותי מצד  אבל  לו,  ולדאוג  �אותו 
קים יש התייחסות מתנשאת, למרות 

הקרק את  כבש  לא  פה  אחד  �שאף 
עות בעצמו מהאינדיאנים או שילם 

עליהן כסף.
מתחילים  אנחנו  למשל,  "עכשיו, 
בפרויקט של תחנות רוח (טורבינות 
ליצירת חשמל מאנרגיית רוח, מ"נ) 
למצוא  צריכים  התושבים  ולדעתי, 
ולקחת  להיכנס  כדי  משפטית  דרך 
הדרך  את  למצוא  חייבים  חלק.  בו 
מאתנו  חלק  יהיו  התושבים  שבה 
ויקבלו קרקעות לצורכי תעשייה או 
להיות  ימשיכו  הם  אחרת  יזמויות, 

גוף נפרד".

מה דעתך על הסיטואציה הקשה שבה 
נמצא ענף החקלאות בארץ?

הם  שהחקלאים  בהרגשה  "אני 
מש ישראל  ערביי  המדינה.  �אויבי 

ומדינת  הקרקעות  על  לנו  תלטים 
חק את  אוהבת  לא  פשוט  �ישראל 

לאיה. בחגים לא הייתה לנו תוצרת 

פועלים.  אין  פשוטה:  אחת  מסיבה 
ומספרים  בטלוויזיה  שמוכרים  מה 
קשקוש.  זה  המחירים  עליית  לגבי 
חגי  גם  צוינו  במקביל לחגים שלנו 
המוסלמים והדרוזים, שמונעים מהם 

כל עבודה, וזו התוצאה.
יש  אצלי  שעובד  "לתאילנדי 
יש,  שלך  ממה  טובים  יותר  תנאים 
קומבינה  עשה  שר  שאיזשהו  בגלל 

�עם השגריר התאילנדי. אנחנו נות
נים לו את כל הכבוד הראוי, אבל לא 
יכול להיות שיהיו לו כאלה תנאים 
מטורפים, וצריך להציף את המדינה 

בעובדים לחקלאות.
איזו עכשיו  מגבש  אני  �"לכן 

הנקראת  לתכנית  הצעה  שהי 
הפער  את  לצמצם  ומטרתה  'פי3' 
הוא  הרעיון  לצרכן.  החקלאי  בין 
מפי  יותר  ישלם  שהצרכן  שאסור 
אם  קיבל.  שהחקלאי  ממה  שלוש 
על  שקלים  שלושה  מקבל  אני 
לא  האריזה  בית  אז  תפוח,  קילו 
משישה  ביותר  אותו  למכור  יוכל 

המכו השיווק,  וברשתות  �שקלים 
ימכרו  יהיה, לא  לות או מה שלא 
את זה ביותר מתשעה שקלים. מי 

שק מתשעה  ביותר  ימכור  �שכן 
לים יחויב להשלים לי את הפער. 
ב'שחור',  המכירה  את  יצמצם  זה 
טוב  יעשה  וזה  היבוא  את  יצמצם 

לחקלאי בשורה התחתונה".

"ב�1990 הסוכנות החליטה לתת גוש של 
200 דונם, הנמצא בצפון הגולן, למרום 

גולן במקום לנו. כאות מחאה, סגרנו את 
היישוב בשרשראות ועברנו לגור במטע, כ�40 

משפחות עם הילדים, עד שמנכ"ל הסוכנות 
חזר בו ונתן לנו את החלקה"

מיון הענבים. הבציר ידני, הייצור נעשה בשיטות עתיקות המשולבות בטכנולוגיות חדשניות

ענבים מהבציר האחרון. 80 אלף בקבוקי יין בשנה
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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



יוני וייץ

אדמה > דונם  של  ערכו  מה 
חיטה?  שדה  צומח  שעליו 
המסורתית,  הגישה  לפי 
היבול  נובע מערך  ערכו של השדה 
גישת  לפי  זאת,  לעומת  בו.  שגדל 
האקולוגית"  המערכת  "שירותי 
יותר  הרבה  שווה  הוא  (שמ"א) 
זו  גישה  בשוק.  הרשמי  ממחירו 
זוכה לתשומת לב בשנים האחרונות 
וייחודיותה בכך, שהיא אינה מודדת 

�את תועלת הטבע רק ברווחיו המי
בהתבוננות  אלא  האדם,  של  דיים 

�מאוזנת המאפשרת לראות את הת
מונה המלאה, שבה האדם נתמך על 

ידי הסביבה שבה הוא חי.
מעניקה  האקולוגית  המערכת 
שירותים, ובעצם תועלות, שמקורם 
בחינם.  אותם  מקבלים  ואנו  בטבע 
חשיבות  בעלי  תהליכים  הם  אלו 
שנובעים  ולרווחתו,  האדם  לקיום 
מהמערכת האקולוגית - מרחב פיזי 
הצמחים  החיים,  בעלי  את  הכולל 
אזור.  באותו  הסביבה  גורמי  וכלל 

הגישה מתייחסת למע כלל,  �בדרך 
יער,   - "טבעיות"  אקולוגיות  רכות 

�חורש, מדבר או אפילו שונית אלמו
גים בים, אולם אפשר בהחלט להחיל 
האדם  שבהן  מערכות  על  גם  אותה 
ואזורים  חקלאיים  שטחים   - פועל 
עירוניים, ולמצוא תועלות גם בהם.

"שירותי" המערכת יכולים להיות 

ישירות  הנלקחים  (תוצרים  אספקה 
מזון,  כמו  האקולוגית  מהמערכת 
תנאי  ויסות  לבנייה);  עץ  או  מים 
או  מניעת שיטפונות  (כגון  הסביבה 
טבע  (ערכי  ותרבות  סחף)  מניעת 

המו ואת  התרבות  את  �שמעשירים 
רשת ואף משמשים לפנאי ונופש).

שהתבצע  בארץ  חלוצי  במחקר 
�במרחב שקמה, רצועת השטחים הפ

נחל  של  הניקוז  אגן  בתחום  תוחים 
�שקמה, ניסה צוות משולב של חוק

�רים ואנשי מקצוע להעריך מהם שי
בשטחי  האקולוגית  המערכת  רותי 
חקלאות, כמה באמת שווה לנו דונם 
כאשר  משתנה  ערכו  וכיצד  אדמה 

הוא מנוהל בדרכים שונות.
במאמר  סוכמו  הניסוי  תוצאות 
שונים  חקלאיים  ממשקים  "השפעת 
במרחב  הבעל  בשדות  שמ"א  על 
שקמה", המתאר את תהליך המחקר 
באופן  שמ"א  בגישת  השימוש  ואת 
נוספים.  מחקרים  לשמש  שיוכל 

�המאמר התפרסם בגיליון מיוחד בנו
�שא שירותי המערכת האגרו�אקולו

 LAND (Using גית, בכתב העת
 an Agroecosystem Services
 Approach to Assess Tillage
 Methods: A Case Study in
הנושא   .(the Shikma Region
השנתית  בוועידה  לאחרונה  הוצג 

בג התקיימה  אשר  וסביבה,  �למדע 
 14 עד   12�ב בירושלים,  רם  בעת 

באוקטובר.

לעבד או לא לעבד?
שקמה,  במרחב  החיטה  שדות  נוף 

�בצפון�מערב הנגב, מוכר ואהוב בז
החור האדום"  "הדרום  פריחת  �כות 

פריחה  ולצדם  מוריקים  פית: שדות 

המרחב  פרחים.  שלל  של  עשירה 
שדות,  של  דונם  אלף   100�כ כולל 

שמחולקים בין קיבוצים ומושבים.
וקי מושבים  האחרונות,  �בשנים 
שי את  להחליף  בחרו  רבים  �בוצים 

ולעבור  ה"רגילות"  העיבוד  טות 
�ל"חקלאות משמרת", הכוללת הפח

תה של עיבוד הקרקע, השארת הקש 
בשדה אחרי הקציר, העשרת השדה 

הקר את  המייצב  אורגני  �בחומר 
(או אי שילוב) של  קע ושילוב נכון 

רעייה בשדה.
במ המחקר  רכזת  שגיא,  �הילה 

כון דש"א ("דמותה של ארץ", מכון 
מחקר לשטחים פתוחים), מספרת על 

�הפרויקט: "בתחילה, בחרנו את שי
רותי המערכת המשמעותיים ביותר 
להעריך  ניסינו  מכן  לאחר  לנושא, 

ומ חקלאים  מקצוע,  אנשי  �בעזרת 
הפ של  הערך  מהו  חקלאות  �דריכי 

חקלאי  בממשק  החקלאית  עילות 
וכן  'משמר',  ממשק  לעומת  'רגיל' 

הנגר ההפסדים  או  התועלות  �מהם 
האקולוגית  המערכת  לשירותי  מים 

בכל אחת מהחלופות".
נית שאליו  המערכת  �שירות 

הלב בשדות  לרוב מרב תשומת  נת 
כמות  למרות  היבול.  הוא  חקלאיים 
הגשם הנמוכה יחסית במרחב שקמה 
בשנה),  גשם  מ"מ   400�ל  200 (בין 
מדי  יפה  עולים  באזור  הגידולים 

�שנה. אולם לצד שירות זה יש שירו
תים נוספים בעלי חשיבות כלכלית, 

סביבתית וחברתית.
הוא  מהם  לאחד  טובה  דוגמה 
וההבדלים  הקרקע,  סחף  של  ויסות 
לעומת  ה"רגיל"  בממשק  הסחף  בין 
אירועי  בזמן  לעתים,  ה"משמר". 
השדות  את  מציפים  המים  שיטפון, 
של  לאבדן  הגורם  סחף  ויוצרים 
בפוריות  ולפגיעה  הקרקע  שכבת 
השדה בטווח הארוך. כאשר השיטפון 
פוגע בשדה מעובד, אבדן הקרקע רב 

ביותר.
לעומת זאת, כאשר החקלאי נמנע 
תכוף של  מעיבוד  או  עמוק  מחריש 
העליונה  הקרקע  שכבת  הקרקע, 

של  אבדן  נמנע  וכך  יותר,  יציבה 
�קרקע בזמן שיטפון. להפחתת העי

תורמת  היא  נוספים:  יתרונות  בוד 
שינוי  באמצעות  תהום  מי  לאגירת 
חדירה  פני הקרקע המאפשר  מרקם 

�מיטבית של מי גשם, ומאפשרת הצ
טברות חומר אורגני בשכבת הקרקע 

לטווח ארוך.
להפחתת  אלה,  יתרונות  לעומת 
העיבוד  חסרונות:  גם  יש  העיבוד 
מונע כניסת עשבים רעים ומזיקים, 
לעשות  מאלצת  שלו  הפחתה  ולכן 
הדברה,  בחומרי  יותר  רב  שימוש 
ולעתים אף דורשת דישון רב יותר.

חקלאות ידידותית 
לסביבה

תוצאות ההערכה נמצאו מורכבות 
חד�משמעית,  תשובה  ללא  ולעתים 

�אולם לדברי שגיא, "הדיון בהן מע
של  המבט  נקודת  את  ומרחיב  מיק 

�בעלי העניין והחקלאים מעבר לשי
רותי האספקה הרגילים, לשירותים 
התייחסות".  מקבלים  לא  שלרוב 
בעיבוד  שהפחתה  היא,  ההערכה 
תביא  בשדה  מהקש  חלק  והשארת 

�להפחתה בסחף קרקע ותעודד חדי
רת מים לשכבת הקרקע ולמי תהום, 
את  מועטה  במידה  תגדיל  ובנוסף, 
תעלה  ואף  הקרקעי  הפחמן  מאגר 

את מגוון המינים המקומי.
הפליחה  הפחתת  במקביל,  אולם 
העשבים  כמות  את  להגביר  עשויה 
המזיקים לחקלאות, שסילוקם ידרוש 
הערכת  בהדברה.  יותר  רב  שימוש 
ההשפעה של הממשקים השונים על 
- אספקת  שירות המערכת העיקרי 
בסימן  עדיין  נמצאת  וקש,  תבואה 
הבאות  בשנים  תיבחן  והיא  שאלה 

כשאלת מפתח.
שירותי  מהכרת  התובנות  שילוב 
להיות  יכול  האקולוגיים  המערכת 

�יסוד לבניית תמרוץ לפעילות מש
ולאדם,  לסביבה  וידידותית  מרת 
גופים  בין  פעולה  שיתופי  וליצירת 

בשי שמתעסקים  שונים  �וממסדים 
מור קרקע, חקלאות וסביבה.

התחתרות נחל וסחף קרקע במרחב שקמה בעקבות שיטפון ב�2013. כאשר החקלאי נמנע מחריש עמוק שכבת הקרקע העליונה יציבה 
צילום: אסף טור�ציון יותר 

צילום: אורי רמון שדות חיטה במרחב שקמה. להשאיר לא להשאיר את הקש בשדה אחרי הקציר? 
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ההערכה היא, 
שהפחתה בעיבוד 

והשארת חלק 
מהקש בשדה תביא 

להפחתה בסחף 
קרקע ותעודד חדירת 
מים לשכבת הקרקע 
ולמי תהום, ובנוסף, 

תגדיל במידה מועטה 
את מאגר הפחמן 

הקרקעי ואף תעלה 
את מגוון המינים 

המקומי
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The Egg and I

עמרם קליין

< The Egg and" הספר 
�מקדונ בטי  שכתבה   ,"I

הברית  בארצות  פורסם  לד, 
�להצל מיד  וזכה   1945  באוקטובר

עם  התגוררה  מקדונלד  עצומה.  חה 
לגידול  בחווה  הסקט  רוברט  בעלה 

�עופות בחצי האי אולימפיק שבמדי
נת וושינגטון במערב ארה"ב בשנים 
�הב היו  האלה  והשנים   1927�1931

סיס לספרה.
מקדו מספרת  הספר  �בתחילת 

כבת  ילדותה  על  ראשון  בגוף  נלד 
לנדוד  שנאלצה  מכרות,  למהנדס 
בשל  רבים  במקומות  משפחתה  עם 
התכופים  המעברים  אביה.  עבודת 
אמה  אך  אחיה,  ועל  בטי  על  הקשו 
חובתה  כי  צעיר  מגיל  אותה  חינכה 

שה לכך  לדאוג  נשואה  אישה  �של 
תהא  בעבודתו,  מאושר  יהיה  בעל 
זו קשה ורצופת בעיות ככל שתהא, 
והבת הצעירה וחסרת הניסיון קיבלה 

את הגישה הזו.
הספר  גיבורת  נישאה   18 בגיל 
�ומ שנה   13 ב ממנה  מבוגר  �לגבר 

לגידול  חווה  לנהל  שהחליט  קסים, 
עופות על חוף האוקיינוס השקט, אי 

מגו בספר  וושינגטון.  במדינת  �שם 
עליהם  שעברו  התלאות  כל  ללות 
ההיא:  בחווה  אן  הקטנה  בתם  ועל 

מוע רווחיות  מתאים,  בלתי  �ציוד 
טה, אספקת מים לא�סדירה, תמותת 
עופות רבה, ריחוק מהעיר (דוקטאון) 

ו... רווחיות מועטה, כבר אמרנו...
החווה  ובין  הקטנה  המשפחה  בין 
הסמוכה, של משפחת קטל, שניהלה 

מחריד,  בבלגאן  שלהם  החווה  את 
למ לעומתם,  שכנות.  יחסי  �נוצרו 
קילו כשמונה  שגרה  היקס  �שפחת 
המספ של  העופות  מחוות  �מטרים 

ומאורגנת  חווה מסודרת  הייתה  רת 
רחוק  שגרה  אחרת  שכנה  להפליא. 
יותר, גברת היגינס, הייתה רכלנית 
המתרחש  דבר  כל  וידעה  מרושעת 
באזור הכפרי המנומנם. בחוות עבדו 
אינדיאני,  ממוצא  זמניים  פועלים 
שמתוארים בספר כברבריים ותמיד 
שיכורים למחצה, ועל כך נטען נגד 
הספר לאחר צאתו לאור, כי התיאור 

של האינדיאנים היה גזעני.
הנמ הבעל  של  רבות  �חוויות 

רץ - מסעי ציד, עימותיו עם דובה 
 - ועוד  אימתני  קוגר  עם  פראית, 
יער,  שריפות  לצד  בספר  מתוארות 
שיטפונות ומכות טבע אחרות שעמן 
התמודדו בני הזוג. הספר אינו מציג 
יחסי חיבה בין המספרת לבן זוגה - 
של  הפוריטנית  גישתה  בשל  אולי 
עומס  בשל  או  לכתיבה  הסופרת 
עצמם.  על  שנטלו  העצום  העבודה 
זוכה  היא   ,49 בעמ'  אחד,  במקרה 
עבודה  יום  בתום  בעורפה  בנשיקה 
בעלה  של  תודה  כאות  אולי  מפרך, 

על עזרתה.
בחוות החקלאיות של האזור ההוא 
מן  לחוואים,  היה  ולא  קשה  עבדו 
הסתם, זמן לחיזורים וניהול רומנים 

�אסורים. עם זאת, מסופר בספר בק
צרה, בעמ' 62, על חוואית בשם מרי 
מקגרגור שהייתה שתויה רוב הזמן. 
עם  שוכב  בעלה  את  תפסה  כשהיא 

�פועלת שכירה היא לא היססה ותק
עה קלשון בעכוזו.

חיובית.  בנימה  מסתיים  הספר 
מו חווה  לרכוש  החליט  בוב  �הבעל 

דרנית יותר שבה עומס העבודה על 
אשתו יפחת בהרבה.

הספר יוצא לאור
מבעלה  התגרשה  הסקט  בטי 
ב�1931 ועברה עם שתי בנותיה, אן 
ושם  הסמוכה  סיאטל  לעיר  וג'ואן, 
 1942�ב שונות.  בעבודות  עבדה 
וגם  מקדונלד  לדונלד  נישאה  היא 
אתו היא עברה לגור למקום מבודד 
למדי באי בשם ואשון בחוף המערבי 
כתבה  שבו  ואשון�מורי)  גם  (נקרא 
את ספריה: "הביצה ואני", "כל אחד 

בת "בצל  דבר",  כל  לעשות  �יכול 
"הביצה  הספר  ועוד.  בשר"  בשיל 
ואני" זכה להצלחה מסחררת ותורגם 

ל�20 שפות, ביניהן עברית.
בשל  עצומה  להצלחה  זכה  הספר 

וצ קולחת  בצורה  שנכתב  �העובדה 
�בעונית ואולי גם בשל העובדה שנ

אישה  ובמרכזו  אישה  על�ידי  כתב 
דעתנית שנאבקת על שוויון זכויות 

�במשפחתה. בנוסף, נחשף לפני הקו
של  ידוע  בלתי  אנושי  נוף  ראים 
הנידחות  החקלאיות  החוות  אנשי 

במערב ארה"ב.
הפך  הוא  הספר  הצלחת  בעקבות 
גם למותג לאומי - מאכלים שונים 
נקראו "הביצה ואני" וכן חלקי לבוש. 
עד היום פועלות ברחבי ארה"ב (20 
רשת  סניפי  מסעדות,   116 מדינות) 
בשם זה, חלקן בערים סן פרנסיסקו, 

לוס אנג'לס, לאס וגאס ודאלאס.
נערך   1946 בספטמבר   12�ב
בסיאטל טקס ובו הגיש מושל מדינת 

�וושינגטון, מונרד ויילגרן, את העו
תק המיליון לסופרת הנרגשת. לאור 

תס כתבו  בהוליווד  הספר,  �הצלחת 
בבימויו   ,1947�ב סרט  והפיקו  ריט 
של  ובכיכובם  ארסקין  צ'סטר  של 
קלודט קולבר הענוגה ופרד מקמורי 

�הנמרץ, שניהם כוכבי קולנוע נחש
�בים בזמנם. הסרט זכה אף הוא לה

צלחה. בין ספטמבר 1951 לאוגוסט 
�האמריק בטלוויזיה  הוקרנה   1952

יש  הספר.  לפי  סדרה שנכתבה  נית 
�לשער שהסופרת זכתה גם כאן לת

מלוגים נאים.
מקדונלד  משפחת  עברה   1956�ב

בקליפור הכרמל  בעמק  �להתגורר 
 1958�ב נפטרה  מקדונלד  בטי  ניה. 
בשל מחלת הסרטן והיא רק בת 50.

 "הביצה ואני"
בארץ הקודש

היישוב העברי בארץ ישראל של 
היה  השנייה  העולם  מלחמת  אחרי 

�עסוק בעימותים עם השלטון הברי
טי ועם הפורעים הערביים ובהעלאת 
הדי פרסומו  אלפי מעפילים ארצה. 
לא  הברית  בארצות  הספר  הרב של 

הגיעו לארצנו הנידחת.
זאת:  בכל  הסתנן  משהו  אולם 
התפרסם   1947 בדצמבר   14�ב
"הקיבוץ  של  המשמר"  "על  בעיתון 
הארצי" מאמר מתורגם מאת הסופר 
והעיתונאי הקומוניסט היהודי איליה 
"דבר  בשם   (1967-1891) ארנבורג 
הסופר". במאמר שהשתרע על עמוד 

הת את  הסופר  מעמת  כמעט  �שלם 
�רבות הסובייטית עם התרבות האמ

"...יתרוננו  כותב:  הוא  וכך  ריקנית, 

בכך שהפכנו את התרבות האמיתית 
הסו הסופר  בינלאומית.  �לתרבות 

יצירותיו  בקוראיו.  מתגאה  בייטי 
מעוררות בהם חוויות, הם מעמיקים 
לחשוב עליהן וספר טוב מטביע את 
חותמו על הכרת עמנו. ובאמריקה... 
הרומאן של הסופרת בטי מקדונאלד 
זכה להצלחה מרעישה.  ואני  הביצה 

'הבי בשם  קוקטיילים  הופיעו  �מיד 
על  המקפידות  הגבירות  ואני'.  צה 
עם  כובעים  לחבוש  החלו  האופנה 
'הביצה  א�לה  צהובה  ביצת�קליפה 
עם  עניבות  ענדו  הגנדרנים  ואני'. 
ביצים על רקע ירוק והומצא ריקוד 
חדש בשם 'הביצה ואני'. ולבסוף, שר 

אסטו וואלדורף  מלון  של  �הטבחים 
אותה  והכתיר  חביתה  המציא  ריה 

בשם הסופרת הנ"ל.
"כשערך שבועון אמריקני משאל 
בעיניכם  חן  מצא  מה  הנושא:  על 

התב מקדונאלד?  בטי  של  �בספרה 
רר כי הקוראים שכחו מזמן את תוכן 
זה  כי  'דומני  השיבו:  ורובם  הספר, 
היה משעשע'. הפרס הוענק לתשובה 
ה'מדויקת' ביותר: 'זהו מעשה מבדח 
כזו  הצלחה  ותרנגולות'.  אהבה  עם 

לא שווה קליפת ביצה...
לאמריקה  מנוגדים  באמת  "אנו 

מח אנו  (רגשי).  כולארי  �ניגוד 
ההרמונית  ההתפתחות  את  שיבים 
עתה  לעת  האדם.  בבן  הרב�צדדית 
מצויים אצלנו מקררים וסופגי אבק 
בקרבנו  אולם  קטנות,  בכמויות  רק 

יש הרבה אנשים אמיתיים".
סוף�סוף  הגיע   1949 באפריל 
הוא  לישראל.  ואני"  "הביצה  הסרט 

בקו שבועות  שלושה  במשך  �הוצג 

"הביצה ואני", כריכת הספר בתרגום לעברית. הסרט הוצג בישראל רק באפריל 1949

19.11.2015   || 22

 



אביב  בתל  "אלנבי"  לנוע 
הארץ.  ברחבי  מכן  ולאחר 
שמו  את  שינו  הסרט  מפיצי 

ידו לא  ואני",  זו  �ל"ביצה 
אולי קשור  לכך.  הסיבה  עה 
היו  שביצים  לעובדה  הדבר 
מצרך יקר ערך, משטר הצנע 
באותו  בישראל  הוכרז  אכן 

חודש, אפריל 1949.
הסרט הצליח בארץ באופן 
בינוני בלבד. בין היתר, היה 
שני  עם  להתמודד  עליו 

"הר  - קולנועיים  �להיטים 
של   (1948) הגבול"  על  חוב 
אלכסנדר  היהודי  הבימאי 

הגבו בעלילת  שעסק  �פורד 
במלח ורשה  יהודי  של  �רה 

מת העולם השנייה, שהוצג בקולנוע מוגרבי 
הסמוך; הלהיט השני היה "שנות חיינו היפות 
ביותר" (1946) עטור פרסי האוסקר, שהוקרן 

בקולנוע "מגדלור".
�באותה תקופה לא היו מדורי ביקורת סר

זכה הסרט  לא  ולכן  בעיתונות העברית  טים 
�העב התרגום  לאור  יצא   1950 ב �לביקורת. 
רי של הספר בהוצאת "מסדה" ובתרגומו של 

כיס,  במהדורת  טל,  עזריאל 
(ושוב,  עמודים   128 והחזיק 
הרומן  "מבחר  בספר   1968�ב

האמריקני").
גם  להצלחה  גם  זכה  הספר 
בהתיישבות  ובעיקר  בארץ 
המנוחים  הוריי  גם  העובדת. 
תמר ומרטין קליין, חברי מושב 
משק  שניהלו  ידידיה,  כפר 

�מעורב כולל לולים עם אפרו
רכשו  ומטילות,  פרגיות  חים, 

�אותו. העותק נמצא עדיין בר
שותי. אני עצמי זכיתי לצפות 
 16�בסרט כנער צעיר בגרסת ה
מ"מ ב�1951 ברחבת בית העם 
השכן.  חפר  שער  מושב  של 
הסרט לווה בתרגום עברי לצד 

ירוש של  ידיו  מעשה  �הסרט, 
(תל אביב), המתרגם  לים סגל 
המיתולוגי של תקופת המדינה 

�בדרך וראשית ימיה של המדי
נה הצעירה.

המסך  בצד  התרגום  תזמון 
ההתרח את  תמיד  תאם  �לא 

של  לבם  למגינת  בסרט,  שות 
אבל  הקולנוע,  בבתי  הצופים 
חוויית הצפייה בסרטים הייתה 

הוקרן  מושב  באותו  ביותר...  מרגשת  תמיד 
מדי ליל שבת סרט חדש, הודות ליוזמתו של 
שנאבל  צבי  המקומית  התרבות  ועדת  חבר 
זוכר דבר כמעט מהסרט,  איני  זכרו לברכה. 
קשות  נאבק  המותש  שהזוג  העובדה  מלבד 

העו משק  בניהול  בדרכו  שנערמו  �בקשיים 
פות, מציאות שהייתה מוכרת לי גם מהלולים 

של המושב שלי.

כריכת הספר. זכה להצלחה מסחררת ותורגם ל�20 שפות

באפריל 1949 הגיע סוף�סוף הסרט "הביצה ואני" 
לישראל. הוא הוצג במשך שלושה שבועות בקולנוע 
"אלנבי" בתל אביב ולאחר מכן ברחבי הארץ. מפיצי 

הסרט שינו את שמו ל"ביצה זו ואני", לא ידועה הסיבה 
לכך. אולי קשור הדבר לעובדה שביצים היו מצרך יקר 

ערך, משטר הצנע אכן הוכרז בישראל באותו חודש, 
אפריל 1949

מודעת הסרט של קולנוע אלנבי בת"א, שפורסמה ב"הארץ" 22.4.1949. לא 
ידועה הסיבה לשינוי השם
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אורן נחום > "מתהפך מצד לצד" מאת 
הוא ספר ייחודי ויצירתי מאוד בז'אנר 

וצורותיו  הלשון  כפל 
פלינ משירים   - �השונות 

בתרתי  לסיפורים  דרומיים 
ועד  משמע, ממשחקי שמיעה 
משמעות.  בכפל  לציורים 
יוצר,  אמן   ,(36) נחום  אורן 

בי הרגשי  עולמו  את  �מבטא 
�צירות מתוחכמות, בשפה קו

לחת ומהנה לקריאה.
פלינדרום הוא מילה, מספר, 
משפט או כל רצף סמלים אחר, 
זהה  בצורה  לקרוא  שאפשר 

לה ומהסוף  לסוף  �מהתחלה 
ביוונית:  המילה  מקור  תחלה. 
"פלין" - שוב, הפוך ו"דרומֹוס" 
- כיוון. המילה "שמש", למשל, 
המילים  וכן  פלינדרום,  היא 

"זוז" ו"הסוסה".
לשון,  בכפל  עוסק  הספר 
של  הצורות  בכל  גם  אבל 
כולל  והוא  המשמעות,  כפל 

סו וציורים  אשליה  ציורי  �גם 
פרק  יש  בספר  ריאליסטיים. 
ובו  מיוחד של משחקי שמיעה 
זהים,  שנשמעים  שירים  צמדי 
שונה.  משמעות  שיר  לכל  אך 

משמ יש  שנאמרים  �לדברים 
והרצון  נסתרת,  נוספת,  עות 
של היוצר היה לחקור ולגלות 
המיוחד  "הקשר  נחום:  אותה. 

מי בין  העברית  בשפה  �שיש 
ההקבלה  את  מאפשר  לים 
הזאת ואז כמו שנוצרת תמונת 
ראי מיוחדת של משל ונמשל" 
(הוצאת "אוריון", 47 עמודים).

האחים גרים עם 
תוספות

לצעירים   – גרים  "האחים 
פולמן  פיליפ  מאת  ולבוגרים" 
מעשיות  של  רענן  אוסף  הוא 

�האחים גרים שבו קובצו סיפו
סי ואהובים כמו  �רים מוכרים 

נדרלה, כיפה אדומה, שלגייה, 
ואשתו,  הדייג  וגרטל,  הנזל 
ורפונצל  האחים  עשר  שנים 

נה מעשיות  סיפורים,  �לצד 
הדמיון,  שבהם  נוספות,  דרות 
ללא  הן  והאימה  הגרוטסקה 
את  שעזב  הילד  בהן:  גבולות, 

צמרמו מהי  לברר  כדי  �הבית 
ביער,  הגמדים  שלושת  רת, 
הנערה  הנחש,  עלי  שלושת 

�ללא כפות הידיים, החתן השו
דד, נערת האווזים ועוד.

�"מעשייה איננה טקסט במו
עשויה  לא  היא  הספרותי.  בן 

אח מילים  פני  על  בקפידה  שנבחרו  �ממילים 
רות. היא עשויה משרשרת של אירועים", אומר 

�פיליפ פולמן. זו הייתה גם גי
שתם של יעקב ּווילהלם גרים, 
הראשונה  המחצית  שבמהלך 
של המאה ה�19 כינסו, תמללו 
ממקורות  מעשיות  ושכתבו 
המעשיות   210 מתוך  שונים. 
פולמן  בחר  האחים  שליקטו 
50, כינסן בספר זה וצירף להן 
(מאנגלית:  עטו  פרי  הקדמה 

פוע ספריית  קנטור,  �אברהם 
לים, 432 עמודים).

יצירת קומיקס 
מלאת הומור

"פינאטס",  חבורת  ספרי 
שולץ  מ'  צ'רלס  סיפר  שבהם 
�עלילו על  שנה   50  במשך

תיהם של סנופי, צ'רלי בראון 
הקו מיצירות  הם  �וחבריהם, 

והמשפיעות  החשובות  מיקס 
בעולם.

בסדרה,  הראשון  בספר 
השמי אחר  והמרוץ  �"סנופי 

ללינוס,  מתוודעים  אנו  כה", 
שאוהב את השמיכה שלו ולא 
נפרד ממנה אפילו לרגע. אבל 
המשפחה שלו מחליטה שהגיע 
ולהיפרד  להתבגר  שלו  הזמן 

לע יבוא  מי  סוף�סוף.  �ממנה 
וחבורת פינאטס,  זרתו? סנופי 
כץ,  אורנה  (מאנגלית:  כמובן! 
עמודים,   91 כנרת,  הוצאת 

מנוקד).

סבים וסבתות – 
לא מה שחשבתם

מאת  ת'סבתא"  "תפוס 
מהיוצרים  ווליאמס,  דיוויד 
הוא  הקטנה",  "בריטניה  של 
הומאניות  עם  פרועה  קומדיה 

ואופטימיות.
בן לא סובל את ערבי שישי, 

לב יוצאים  שלו  ההורים  �אז 
אצל  אותו  ומשאירים  לות 
כל  שלו.  המשעממת  הסבתא 
כשבן  אחד  לילה  משתנה  זה 
ממנו  מסתירה  שסבתא  מגלה 
יעשה?  מה  ואפל.  סוד מפתיע 

עיסו על  להוריו  יספר  �האם 
קיה המפוקפקים? ואולי פשוט 
יצטרף אליה להרפתקה לילית 
מסוכנת? דבר אחד בטוח: אתם 
לא  הם  וסבתות  שסבים  תגלו 
(איורים:  מה שחשבתם!  בדיוק 

�טוני רוס, מאנגלית: ארז אש
�עמו  221 כנרת, הוצאת   רוב, 

דים).

www.readbooks.co.il
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מאוזן:
1. אלו שעצרו ספינתם שאלו אם מישהו נדבק בשובם (6); 4. לחם טהור מוביל 

תזמורת (4); 8. ראו 3 מאונך; 9. פעם, במערב תל אביב, פחד מורי (6) (ע"פ 
דובי זמר); 11. ייתכן במכשיר העישון ספורט (7); 12. חצי חמה (3); 13. אבל 
הבית גבוה (3); 15. בנוסח הזה יורי אצה (7); 18. כשפונים אליך בתהייה אם 

לתפילותיה כתובת (כ"מ) (6); 19. ראו 20 מאונך; 21. מלחין בבלוג נרקיסיסטי 
(4); 22. בן העז בחברת המזון? אסון! (6).

מאונך:
1. הבחישה מתאפשרת אם דילן לא ישן (5); 2. הועפו משם אל וברנרד (5); 3. 

(עם 8 מאוזן) פותח באש, פותח את החורף (4); 5. נפלתם לאיטכם כדורס נאיבי 
(5); 6. הרכב שלך נמצא מעל שלומי (ש) (5) (ע"פ דובי זמר); 7. חקלאות עם 

קלידים (7); 10. יגרמו להבראתו בארץ ישראל של הבחור מהיבשת הסמוכה (7); 
13. איזו ריקוד מתאים בדיוק לשוכן הכיס המצוייר? (5) (ע"פ דבורה שני); 14. 

אדון תומרקין וחברה של רובין (5); 16. תמיכה בעמדתן של הספינות של קרובי 
(5); 17. שחרור הנישא של הקסומה מהאגדות (5); 20. (עם 19 מאוזן) פרדס 

התבלבל והפך לצורב (4)

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 145:
מאוזן: 1. מסרבים; 4. תנוך; 8. דבור; 9. ביש מזל; 11. יד מרדכי; 12. אמן; 13. 

קצי; 15. לירון לב; 18. צמד חמד; 19. נקים; 21. הובס; 22. קרן יער.
מאונך: 1. מוחשי; 2. רקדתם; 5. נחמיא; 6. כחלון; 7. ביליארד; 10. כדילקמן; 

13. קרציה; 14. יידוב; 16. נסקתי; 17. בידור.
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  m@poweron.co.il ליצירת קשר: טל'. 077-4149904 ׀

במלאי שלנו תמצאו את הכלים 
הטובים, החדישים והמהימנים 

ביותר בשוק. גנרטורים מושתקים 
וסופר מושתקים, עם וללא חופה. 

בכל הגדלים וההספקים.
מיכלי דלק חיצוניים, לוחות חשמל 

וכבלים ופתרונות חשמל. אנו 
נגישים לכל מקום בארץ וכמו כן 

מעניקים שירות ומספקים פתרונות 
בתנאי שטח מורכבים 24/7.

השכרה, מכירה וקנייה של גנרטורים
חברת פאוור און גנרטורים בע"מ פעילה בתחום הגנרטורים משנת 2006. 

אנו מספקים שירות של השכרת גנרטורים לטווח קצר וארוך, לעבודה 
רציפה למטרות גיבוי ולשעות חירום. כמו כן קניה ומכירה של גנרטורים 

חדשים ומשומשים.
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שלושה מבנים עם 
רצפת בטון בנויים
עפ"י היתר בניה. 

יכולים לשמש כבית 
אריזה, לול או 
חדרי קירור. 

שימוש חקלאי בלבד

להשכרה
במושב ישרש 
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין למכירה
1. טרקטור פיאט 640

קונה מרססים תקינים ולא   .2
תקינים וציוד חקלאי

למכירה עצי זית בני 15 שנה  .3
טרקטור ניו - הולנד 75 כ"ס,   .4

2009
מרסס עשביה 500 ליטר+   .5

1000 ליטר
6.  מרססי מפוח 500 + 1000 + 

1500 ליטר + 2000 ליטר
דיסק הידראולי+נגרר  .7

מתככת 1.80+1.60+1.00  .8
9. מכונת מיון לפירות

10.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי 
משומש

11. מחרשה 2 סכינים+ 4+3
12. מזלג אחורי 3 נקודות

13. אוסף מיכלים
14.  הובלות טרקטורים לכל 

חלקי הארץ
לפרטים: 054-4917064

 1983 ,4X4 ,31-40 ,ג'ון-דיר  •
במצב מעולה

 ,4X4 ,MT-135 נוי- הולנד  •
1998

 ,7840,4X4 נוי- הולנד פורד  •
1996

2004 ,4X4 ,5340 ,פרגסון •
•  פרגסון, 135, 75 הגה הידראולי

• פורד, BOC 7, 79 + מזלג – 
ריתום מהיר

•  מלגזת הייסטר 4.5 טון 2009, 
 2010

•   מלגזה חשמלית תלת שלבי 
•   מחרשת צלחות 4 חדש 

"שניצקי" חדש
•  דיסק צלחות 3 נקודות 9,8,7 

"שניצקי" חדש
• מדשנת 500 ליטר חדש 

•  מתחחת 1.60, 2,00 חדש 
"שניצקי"

•  קלטרות דגם מחוזק 12,9,7 
רגלים

•  ג'ון דיר 4X4 94 ,6800 + קבינה 
•  ג'ון דיר 4230, 74 לאחר אוברול 

•  מיני מחפרון 322, 2000 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2008 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2009 זחל

•  מיני מחפרון, GLB, 2010 זחל
 ,4X4 125 – טרקטור מקורמייק  •

2002
•  מרסס דגניה 1000 ליטר 3 

נקודות
 ,4X4 1993 ,580 ,קייס מעמיס  •

כף נפתחת
•  בובקט ג'יל 4535, 2002 במצב 

מעולה 
• בומג, 120 95 מנוע חדש

מיכון חקלאי קניה, מכירה, 
החלפה טרקטורים ומלגזות

050 – 7294519 

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)     

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, 
דיור, משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, 
פרגולות, דקים, תוספות בניה 

מעץ, ריהוט גן וכו'.
נסיון של 17 שנה בהתיישבות 
העובדת. איכות ואמינות ללא 

פשרות.
מושב כפר ברוך, נייד:

052-4658888
www.zakai-le.com

טיולים לחו"ל
* טרק על נהר הזנסקר הקפוא 

14 ימים, יציאה: 13/1/16. 
איתי שביט -  050-5755200

"עולם אחר" –
1-700-708-999 

 www.awt.co.il

משקים ונחלות
רימקס עמק יזרעאל מומחים 

למשקים ונחלות בגליל 
התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי,ויטרינות לסלון יד 2 

וחדשים (ברכישת חדש זיכוי 
לישן). לפרטים: 050-5274348 

03-6884123

למכירה - בית רשת אמריקאי 
כ-30 דונם מגובלן.

לפרטים, יוסי: 052-3666411

אביזרים לחממות
•  פרופילי אלומיניום לחממות - 

קנו ישירות אצל היצרן
•  ברגים + קפיצי אבטחה. 

• פרופילי אלומיניום סטנדרטים 
+ מיוחדים .

•  קליפסים לכל סוגי החחמות 
במחירים אטרקטיבים.

• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290
פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

למכירה/ להשכרה
 * מכירת חיסול!

אתר קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

היכרויות
משרד היכרויות רעות 

למטרת נישואין או פרק ב' 
לאיכותיים ורציניים בכל 

הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 

מודאגים שילדיהם עדיין לא 
 מצאו זוגיות כלבבם.

צרפו אותם למאגר הלקוחות 
האיכותי. הקיים מהצפון ועד 

לדרום כ-25 שנות ותק.
בחורים איכותיים ישרים וכנים  
אפשרי מסורתיים שמעוניינים 

בקשר רציני  עם בחורה 
אקדמאית איכותית נעימה 
ומקסימה באשיותה מאזור 

המרכז עד ירושלים.
למתאימים/ות נא לפנות לרעות 

הכרויות 052-4403890
*  50 ר' מהנדס אזרחי, בוגר 
טכניון, שלושה תארים, נאה 

מאוד, גבוה, יצוגי ואיכותי, שליו, 
עדין ורגיש, מיוחד מאוד, מעוניין 

להכיר רווקה  אקדמאית, 
אירופאית, נאה לקשר רציני. 
* 35 ר' נאה, מאוד, חייכנית 

רגישה, מקסימה באישיותה, 
ממשפחה חמה ומקסימה 

ואוהבת מקיבוץ בצפון, מעוניינת 
להכיר בחור איכותי, אינטלגנט 

ורציני, עם כוונות טובות ורציניות 
לנשואין.

לפרטים לפנות לאורלי "לרעות 
הכרויות" 052-4403890 

משרד: 04-8103456 
04-9511058
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050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

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

tmags.co.il
greent

tmags.co.iltmags.co.i.co.ill
greentgreent

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
והחלב073-2369058 הרפת 

לקיבוץ דביר דרוש/ה

eyaltidhar1@gmail.com : מייל

אחות מוסמכת 
לחצי משרה 

יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר) מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים, ייעוץ ראשוני 

חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410
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