
www.metro .co . i l *9930

0 4 - 6 2 2 5 5 3 3  Æטלפון
www.parks - i l . com

ו  פ ר ט צ ה
ו  נ י ל א
בפייסבוק

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

מומחים בתיכנון¨ ייזום ובניית 
פארקי תעסוקה במושבים
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טורקיה בחוץ, ישראל בפנים?
פוטין הודיע שהיבוא 

מטורקיה יופסק בעקבות 
הפלת שני מטוסי סוחוי. 

ישראל אחת מהמועמדות 
להיות המחליפה

כמו פיס
בעוד כחמש שנים יזרמו 
לקופת האגודה של בית 

שערים דמי שכירות ממרכז 
מסחרי שהוא בונה היום. 

כמאה אלף ש"ח בחודש

אליהו לא רק שלה
נצחיה אמרה שאליהו חבלן 
ומומחה לכלי נשק והדריך 
אותה ב"הגנה" בירושלים. 

כשנשתחרר מהצבא נתחתן, 
סיפרה לנו. זה היה ממש 

לקראת סוף המלחמה

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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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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על ארבעה דברים העולם עומד

זוטות. סתם. יום של חול.
על ארבעה דברים עומד העולם:

1. קרקע.
2. שמש.
3.. מים.

4. אוויר.
היסודות  בארבעת  להשתמש  זכותנו  על  חולק  אין 
המובאים בראש הדברים, אולם יש החולקים על זכותנו 

להשתמש בהם חינם.
במיטב  אנו משלמים  בקרקע  זכותנו להשתמש  עבור 

�כספנו, ולכל שימוש יש שם ויש תעריף מיוחד ויש הנ
שנולדה  אגדה  סתם  זו  חינם,  שימוש  ח"ן.  ליודעי  חות 

במוחותיהם של אנשים טובים.
על השמש הטובה המחממת כל צמח וכל יצור הקיימים 

�בחלד, יש ויש מסים. עדיין לא על בן אדם, המסים מו
סווים, מופיעים בתשלומי היתרים לשימוש שונים, כגון 

�זכוכית, פלסטיק לחום, או תאים פוטו�וולטאיים לתפי
סת החשמל. למען הדיוק, המסים מוטלים במעין זהירות.

המים, הנקראים גשמים, יורדים מדי שנה בשנה בחינם. 
אז למה רבותינו אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף על 
המים? תירוצים והסברים יש מכאן ועד להודעה חדשה, 
שגדלה  לאוכלוסייה  מים  מספיק  אין  העיקרי:  התירוץ 
והרבה.  כסף  עולה  זה  הים.  מי  את  להתפיל  צורך  ויש 
גם ההכרח לטיהור השפכים עולה כסף רב. בעוונותינו 

�הרבים, אנו אוכלים ומחרבנים ויש צורך להיפטר מהחו
�מרים הללו, שלא יביאו נזק חס וחלילה. לשמחתנו, נת

גלה חיידק שאוהב לאכול כל מיני דרעק הנמצאים במי 
הראויים להשקאה,  מים  ותקבל  חמצן  לו  ספק   - הביוב 
וגם לשתייה (לא עלינו). את כל ההוצאות האלו מצרפים 

למחיר מי השתייה, והרי לכם ההסבר.
יסודי  מחקר  נערך  לא  לדעתי,  אוסיף:  זו  בהזדמנות 
בעניין חוסר מים ואולי עודף, אף�על�פי שזה ייראה לכם 
30% מה� �מופרך. בקווים כלליים: אנו משתמשים רק ב

ממטרים, 70% הולך לים, כמות העולה בהרבה על כמות 
המים המותפלים. יבואו החכמים ויאמרו: נכון, אבל לפי 
הערכתינו, קוב ההתפלה זול מקוב התפיסה, לפי דעתי 
זה לא נבדק, ובטח ובטח לא הביאו בחישובים את הנזקים 
הנגרמים מזה שלא תופסים את המים לפני שהם גורמים 

לנזקים.
ואחרון חביב, אוויר. עדיין אין מסים על האוויר וזהו 
מקרה קלסי של קיפוח: למה לא מוטלים עליו מסים כמו 
על יתר ענפי היסוד? כמה זה פשוט: להטיל מס על כל 
בן אדם הנולד בצלם, בהתאם לגודלו. הרי ידוע שכשהבן 
אדם נושם הוא לוקח את החמצן, גז נקי, ופולט חנקן, גז 
הבריא  ההיגיון  בייסורים.  מת  ממנו  הנושם  שכל  אלים 
אחת  נפש  גם  ואם  הצריכה,  ותקטן  מסים  הטילו  אומר: 
תינצל ובאה גאולה לעולם (כמו שנאמר: "וכל המקיים 

נפש אחת... כאלו קיים עולם מלא").
בשולי הדברים, הערה: אל תפתחו פה לשטן.

אריק דוברוב, מושב בצרה

ְנָבִטים ַּבֶּנֶגב
ַּתְלֵמי אֹור ָּבֲעָנִנים

ַמְׁשִקיִפים /ְרָצה
ְלֶמְרֲחֵבי ֶנֶגב ְיֻרִּקים

ַּתְלֵמי ֶרֶגב ָּבֲאָדָמה
ּבֹוֲחִנים ִמָּקרֹוב

ִנְבֵטי ֶּגֶׁשם ְּבָרָכה
איציק רייכר,  עין ורד

לנשום בשמש המחממת. עדיין אין מסים על האוויר
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 רמ"י: "מברכים על החלטת הממשלה
על יחידה שלישית בנחלה"

מ"מ מנהל הרשות עדיאל שומרון שלל בנחרצות שמועות לפיהן ברמ"י מתכוננים לעכב את ביצוע ההחלטה והתריע: 
יש>"בצפון ובדרום לא תהיה בעיה להוציא את זה לפועל, אבל במרכז יש לנו קצת עומס" מקרקעי  רשות  �מנהל 

ראל בפועל, עדיאל שמרון, 
הודיע בכנס שדרות לחברה, 
ובמכללת  שדרות  בעיר  שהתקיים 

"הח שעבר:  בשבוע  שנערך  �ספיר 
שלישית  יחידה  על  הממשלה  לטת 
חיובית.  החלטה  בעיניי  היא  בנחלה 

אנחנו מברכים עליה".
השמו את  בנחרצות  �שמרון שלל 

עות לפיהן הרשות תעכב את ביצוע 
שעשתה  כפי  הממשלתית,  ההחלטה 
מקרקעי  במועצת  לרפורמות  בעבר 

�ישראל. שומרון התייחס גם לפרסו
מים בתקשורת, לפיהם פקידה בכירה 
אמרה  רמ"י  של  החקלאית  במחלקה 
יטפלו  לא  תחתיה  והעובדים  שהיא 
ביישום החלטת הממשלה. "מאכער" 
לרמ"י  המופנות  בבקשות  המטפל 
התרשם  שהוא  למושב",  ל"קו  אמר 
בהחלטת  רואים  מדבריה שהעובדים 
יטפלו  לא  והם  הזדמנות,  הממשלה 
תיעתר  שהממשלה  עד  זה  בנושא 
לדרישות שהם מגבשים בימים אלה.

אמת  שאין  טען  שמרון  עדיאל 
להבין  אפשר  ומדבריו  בשמועה 
הצפויים  והמכשולים  שהעיכובים 

הנה של  אסטרטגית  החלטה  �אינם 
של  תוצאה  רק  אלא  רמ"י,  לת 
להמתנה  גם  שאחראי  קיים,  עומס 
קשר  ללא  בקשות,  של  ממושכת 
שלישי.  בית  על  החדשה  להחלטה 
לא  ובדרום  "בצפון  הסביר:  שמרון 
זה לפועל,  תהיה בעיה להוציא את 
אבל במרכז יש לנו קצת עומס. גם 
למשאבים  כיום  דואג  הדיור  מטה 
שלנו, ולא תהיה לנו בעיה להשלים 
את המהלך הזה, שהוא נכון וחשוב". 
בעומס  הקלה  צופה  שמרון  כן,  אם 
לאחר שיקבל תוספת תקני כוח אדם 

ותקציב.
עוד  אמר  בפועל  רמ"י  מנהל 
שההחלטה תגדיל את היצע יחידות 
המדיניות  את  תואמת  והיא  הדיור 
של הממשלה ושל רמ"י. בעצם, הוא 
עבודת  על  תקל  שההחלטה  סבור 
הרשות: "זה יפתור לנו המון בעיות 

היחי את  בנו  שכבר  אנשים  �עם 
ואנחנו  מזמן,  שלהם  השלישית  דה 
לא  כי  אתם,  לריב  צריכים  היינו 
היינו יכולים לאשר משהו לא בסדר 

נאמרו  הדברים  תכנונית".  מבחינה 
בנוכחות אביגדור יצחקי, ראש מטה 
על  שישב  האוצר,  במשרד  הדיור 
בנושא  בפאנל  שמרון  לצד  הבימה 

מש לדיור".  בדרך  חסמים  �"הסרת 
תתפים נוספים בפאנל: סגנית ראש 
מנכ"ל  ברנד,  שירה  התכנון,  מנהל 
אליאב  עו"ד  הארץ,  בוני  התאחדות 
הבינוי  משרד  ומנכ"ל  שמעון,  בן 

והשיכון אשל ארמוני.
על  מהקהל  לשאלה  בתשובה 
מבנים  הסבת  להתיר  האפשרות 
אמר  למגורים,  נטושים  חקלאיים 
(ועדות  "הול"לים  רמ"י:  מנכ"ל 
י"מ)  לאומיות,  תשתיות  לתכנון 
כדי  נוצלו  ה�90'  בשנות  שאושרו 
חקלאים  של  לבנים  דירות  לבנות 
לא  אנחנו  עכשיו  עד  לולים.  בתוך 
עם  הבעיות  את  לגמור  מצליחים 
תביעות  לנו  יש  היום  עד  הול"לים. 
תמשיכו  חדשה.  הודעה  ועד  מפה 

שמ בסדר".  וזה  תרנגולות,  �לגדל 
שכל  מהעובדה  לגמרי  התעלם  רון 
הלולים במרכז הארץ נטושים כיום, 

מכ את  ביטלה  שהממשלה  �לאחר 
אותן  והעבירה  במרכז  הביצים  סות 

ליישובי הצפון.

"לא ניתן לבנות ענף ללא הידברות וללא הסכמות"
מנכ"לית מועצת החלב מיכל קראוס בכנס מדעי הבקר: "יש שחושבים שניתן לקבוע שינויים, או בשם המשפטי 

'רפורמה', מבלי לדבר עם העוסקים בענף, זה לא יילך"

מחויבת > החלב  "מועצת 
יציבות  לרפתנים  ליתן 
טכנולוגי  עסקי,  ואופק 
שניתן  שחושבים  יש  ורגולטורי. 
המשפטי  בשם  או  שינויים,  לקבוע 
'רפורמה', מבלי לדבר עם העוסקים 
בענף, זה לא יילך, לא ניתן לבנות 
ענף ללא הידברות וללא הסכמות. 
יעבוד  לא  וזה  בעבר  צלח  לא  זה 

שמי הנו  לדיונים  הבסיס  �בעתיד! 
רה על הענף מתוכנן על מנת שלא 
נהיה עדים להתרסקות כפי שחווים 
חברינו באירופה". כך אמרה מיכל 
החלב,  מועצת  מנכ"לית  קראוס, 
שהתקיים  ה�27  הבקר  מדעי  בכנס 
בשבוע שעבר (24 עד 27 בנובמבר) 

בירושלים.
משרד  מנכ"ל  השתתפו  בכנס 
יו"ר  אליהו,  בן  שלמה  החקלאות 

אל אנטון  האירופי  החלב  �איגוד 
תנועת  מזכ"ל  צור  מאיר  כסנדר, 
חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים 
ישראל, מזכ"ל ההתאחדות אבשלום 
(אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות מגדלי 
בקר אביתר דותן, מנהל שה"מ חנן 
הישראלי,  החלב  ענף  בכירי  בזק, 

רפ ומאות  בין�לאומיות  �משלחות 

תנים.
קראוס אמרה עוד בנאומה: "ענף 
הרפתנים  מאליו,  מובן  אינו  החלב 
אינם מובנים מאליהם. ההתמודדות 
עם נזקי הקיץ ברפתות ובמחלבות 
אינה מובנת מאליה. העובדה שיש 

חלב על המדפים בכל ימות השנה 
המו בכל  חוסר  ובמקביל,  �ובחגים 

צרים האחרים, אינה מובנת מאליה. 
פגי שספגו  עזה  בעוטף  �הרפתות 
והמ וברכוש  בנפש  איומות  �עות 

שיכו לתפקד אינן מובנות מאליהן 

ההתיישבות אינה מובנת מאליה.
בחודשים  תחל  החלב  "מועצת 
נרחב  הידברות  בתהליך  הקרובים 
עם כל העוסקים בענף, בלב פתוח 
ובאוזניים קשובות, בכדי להכין את 
עם  רק  נישאר  לא  לבוא.  העתיד 
זאת  נאמת  אלא  באקסל,  מספרים 
והרצונות  הצרכים  ועם  השטח  עם 

�שלכם. נעשה זאת במקצועיות וב
דייקנות, לא יהיה אחד בענף שלא 
שירצה  אחד  יהיה  לא  אליו,  נגיע 
יתרום  ולא  בתהליך  שותף  להיות 

את חלקו".
שלמה  החקלאות  משרד  מנכ"ל 
דנים  אלה  "בימים  אמר:  אליהו  בן 

�משרדי האוצר והחקלאות עם האר
לעתידה  באשר  החקלאיים  גונים 
השנים  ל�15  כולה  החקלאות  של 
הבאות... המגמות בעולם הראו, כי 

לה הוביל  המכסות  משטר  �ביטול 
תרסקות מחיר החלב הגולמי וזאת 
לדבריו,  ישראל".  על  גם  ישפיע 
הכיוון המסתמן הוא ביטול התכנון 
ואימוץ מתכונת של תמיכה ישירה, 

כפי שנעשה באירופה.
ביטול  כי  הדגיש,  אליהו  בן 

�משטר המכסות עלול להוביל לחו

צריכה  שיאי  בעתות של  חלב  סרי 
לעליית  ובהתאם,  נמוכה  ותפוקה 

מחירים בזמנים הללו.

"הענף יידע לצאת 
מהמצב הקשה"

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור 
הבקר:  למדעי  השנתי  בכנס  אמר 
הוא  אך  קשה,  במצב  נמצא  "הענף 
החקלאות  מצב  ממנו.  לצאת  יידע 
כחלק  ולכן,  הענפים  בכלל  קשה 

למ באנו  מובילים  שאין  �מהמאבק 
בכדי  הממשלה,  ראש  מול  דינה, 
להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי על 

עתיד החקלאות.
וה החקלאות  שר  האוצר,  �"שר 

ממשלה כולה נתנו תשובה חיובית 
בעיצומו של  נמצאים  כיום  ואנחנו 
עומדים  השולחן  על  כאשר  מו"מ, 
והענפים בחקלאות.  כלל הנושאים 

�אנו שומרים על החקלאות ועל הח
פו עניין  אינה  החקלאות  �קלאים. 

ליטי של ימין או שמאל, החקלאות 
להיות  לנו  ואסור  קונצנזוס  היא 
במקום שאנחנו מנסים להסיט לצד 

פוליטי כזה או אחר".

אביגדור יצחקי, אליאב בן שמעון, אשל ארמוני, שירה ברנד ועדיאל שומרון. "תמשיכו לגדל 
צילום: יעקב מאור תרנגולות, וזה בסדר" 

מיכל קראוס ושלמה בן אליהו. "ביטול משטר המכסות הוביל להתרסקות מחיר החלב 
צילום: אדי פולנסקי הגולמי" 
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נפתחה הדרך לייצוא עוף 
מישראל לרוסיה

רוסיה מודיעה על הפסקת היבוא מטורקיה, מועמדות 
להחליפה: ישראל, איראן, מרוקו, אזרבייג'ן ואוזבקיסטן. 

השירותים >הסתיימו בדיקות השו"ט הרוסיים של מוצרי עוף מישראל סיימו  שנים  ארבע  לאחר 
בדיקו את  רוסיה  של  �הווטרינריים 

תיהם והמעצמה מצפון החליטה לאשר 
יבוא מוצרי בשר עוף מישראל אליה. רוסיה 
מצטרפת למדינות מערביות רבות, שאישרו 
המפוקחים  החי  מן  מוצרים  לייצא  לישראל 

הווטרינריים במשרד הח �על�ידי השירותים 
קלאות ופיתוח הכפר לתחומן, ביניהן ארצות 
מדינות  ו�28  אפריקה  דרום  קנדה,  הברית, 

האיחוד האירופי.
הצפויה  ההודעה 
מתלווה להודעת נשיא 
רוסיה, ולדימיר פוטין, 

�על הפסקת היבוא מה
בעק טורקיה  �שכנה 

בות הפלת שני מטוסי 
בתחומי  שטסו  סוחוי, 
טורקיה, טענה השנויה 

המ בין  �במחלוקת 
החקלאות  שר  דינות. 
אלכסנדר  הרוסי, 
שבמזון  הוסיף  טקצ'ב, 

נמ מטורקיה  �המיובא 
צאו רמות גבוהות של 
חומרי הדברה ורעלים, 

משמעו "באופן  �שהיו 
הב הגבולות  �תי מעל 

אמר,  טקצ'ב  טוחים". 
שייווצר  החוסר  כי 
כחמישית  בירקות, 
הרוסית  מהצריכה 
הם  בטורקיה,  מקורה 

מאיראן,  מישראל,  בקנייתם  להשלים  יוכלו 
ממרוקו, מאזרבייג'ן או מאוזבקיסטן.

בחנו  האחרונות  השנים  ארבע  במהלך 
מק את  הרוסיים  הווטרינריים  �השירותים 

ביליהם בישראל ובמסגרת זו נבדקו תהליך 
הפיקוח של משרד החקלאות הישראלי על 
ייצור מוצרי עוף ועמידתו בדרישות הייצוא 
בטיחות  היבטי  נבחנו  בעיקר  רוסיה,  של 

מע וכן  והציוד,  המבנה  וההיגיינה,  �המזון 
ייצור  תהליכי  על  המפקחות  בקרה  רכות 

המזון.
במשרד החקלאות מסרו, כי רוסיה, בדומה 
לישראל, רואה ביבוא יתרון שבצדו סכנה של 
פוטנציאל  בעלי  חיים  בעלי  מחלות  החדרת 

�לתחלואה בבני אדם למדינה. לכן, יבוא מו
צרים אלו כרוך בבדיקות לשם מיפוי הסיכון 
הקשור במחלות בע"ח ובהיבטים של בריאות 

הציבור בארץ המקור.
מדי�  31 ל מייצאת  ישראל  מדינת  �כיום, 

האיחוד  מדינות  וביניהן  העולם  ברחבי  נות 
רוב  אפריקה,  ודרום  קנדה  ארה"ב,  האירופי, 

במדי יהודיות  לקהילות  מיועדים  �המוצרים 
נות אלו. לפי נתוני משרד החקלאות, ישראל 
מייצאת לאירופה מוצרי בשר עוף מעובדים 
בהיקף שנתי של 2,271 טון, לארה"ב וקנדה 

בהיקף שנתי של 1,045 טון, ולדרום אפריקה 
9 טון. 

דוקטור שלמה גראזי, רופא וטרינר ראשי 
ליבוא וייצוא בשו"ט, מרוצה מהחלטת רוסיה: 
מוצרים  ייצוא  לאשר  רוסיה  של  "החלטתה 
מישראל לתחומה מהווה תעודת כבוד לפיקוח 

הבדי טיב  את  שוב  ומוכיחה  שלנו,  �המקומי 
קות המוקפדות של אנשי המשרד המבוצעות 
מאוד,  חשוב  במדינתנו  החוץ  סחר  יום.  בכל 

�הן לפיתוח כלכלתה של המדינה והן למוני
טין שלה, לאור טיב המוצרים, בקרב מדינות 

בעולם".
רואה  "אני  אריאל:  אורי  החקלאות,  שר 

ייצוא בשר העוף תו �חשיבות רבה בהרחבת 
צרת ישראל לרוסיה. זה מרחיב ומעמיק את 
המדינות,  שתי  בין  החקלאי  הפעולה  שיתוף 
אשר מחזק את הכלכלה הישראלית. זו דוגמה 
נוספת, על רקע החרם של האיחוד האירופי, 
הייצוא  את  לפתוח  הממשלה  של  לפעילות 

למדינות נוספות".
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר 

מה גדול  "חלק  ישראל:  חקלאי  �התאחדות 
לרוסיה.  כיום  מיוצאת  הישראלית  חקלאות 
החקלאים בישראל יכולים לגדל עבור רוסיה 
את כל מה שאזרחיה צריכים, אם יהיה הסכם 

מסודר לטווח הארוך.
המזון  אסם  שנהיה  לרוסיה  מציעים  "אנו 
כל  את  עבורם  לגדל  יכולים  אנחנו  שלהם. 
הפירות והירקות (פלפל, עגבניות, פרי הדר, 

�אבוקדו ועוד). הרוסים אף יכולים לייבא מי
שראל עופות ותרנגולות, אך לשם כך צריך 
הסכם ארוך טווח יחד עם כל המדינה - ראש 
הממשלה, שר האוצר ושר החקלאות. מדובר 

בפוטנציאל מצוין".

ולדימיר פוטין. יבחר בישראל?

שלוש יח"ד
בשלושה מבנים

מה יעשה בעל נחלה שבנה בית שלישי בנחלתו ומבקש 
כיום לאשר את הבית בהיתר, אך העיכוב ביישום ההחלטה 

סיפורים שמע>אינו מאפשר לו זאת? האם הוא יידרש להרוס אותו? כמה  השלישי!  �הבית 
אות ליוו  וכיסופים  ערגה  עליו,  �נו 

לרגע  בציפייה  האחרונות  בשנים  נו 
שבו יאושר הבית השלישי בנחלה. הפרסומים 

�האחרונים מדברים על כך שהולנת"ע איש
יחידות בשלושה  רה את המתווה של שלוש 
שהמועצה  הוא  שנותר  וכל  נפרדים  מבנים 
תאשר  בקרוב,  שמתכנסת  לתכנון,  הארצית 
זאת. נזכיר: לפני הבחירות האחרונות היינו 
באותו שלב, אך ההחלטה לא עברה במועצה 
ואנו  השתנה  המועצה  הרכב  כעת,  הארצית. 

מקווים מאוד שהפעם ההחלטה תאושר.
ענפה  פעילות  מתרחשת  בשטח  בינתיים, 
החלטה  ליישום  והנחלות  המושב  להכנת 
השלישי  הבית  ליישום  השער  שהיא   ,1399
תב"ע  לאישור  פועלות  האגודות  בנחלה. 

בש יחידות  לשלוש  בנייה  זכויות  �הקובעת 
היום,  עד  שהיה  המבנה  תחת  מבנים  לושה 
שלוש יחידות בשני מבנים לשלושה דורות. 
העובדה כי החלטה 1399 מבטלת את הרצף 
לבנות  נחלה  בעל  לכל  תאפשר  הבין�דורי 

יחידה שלישית לילד נוסף.
במסגרת התב"ע רצוי לאשר זכויות בנייה 
תיקון  בהמשך,  יחידה.  לכל  מ"ר   250 בסך 
תמ"א 35 והגדלת מספר היחידות בכל מושב 
יותר  (אף  מגרשים  שני  של  פיצול  יאפשרו 
מכך במושבים שלא ביצעו הרחבות) וחלוקה 

מיטבית של הנחלה בין היורשים.
בתקופת הביניים עלתה השאלה: מה יעשה 

ומב בנחלתו  בית שלישי  נחלה שבנה  �בעל 
העי אך  בהיתר,  הבית  כיום לאשר את  �קש 

זאת?  לו  כוב ביישום ההחלטה אינו מאפשר 
האם הוא יידרש להרוס אותו? כדי לענות על 
הרשות  הנהלת  החלטת  את  נזכיר  השאלה 
יתאפשר  שבהם  במקרים  כי  שקבעה,   3139
לאשר את הבית השלישי בהיתר ולא מתקיים 
נשוי),  נכד  בן,  (אבא,  בנחלה  בין�דורי  רצף 
כדי  משפטיים  בהליכים  תפעל  לא  הרשות 

�לאפשר לבעל הנחלה לאשר את הבית הש
�לישי בעת יישום ההחלטה. במקרה זה, החל

טת ההנהלה מתנגשת בחוק התכנון והבנייה 
הנאכף ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, 

�שפועלת במסגרת הגשת כתבי אישום במק
רה של חריגות בנייה ושימוש חורג.

הביאה לפתחנו מקרה  המציאות המשתנה 
הוועדה  ומול  הרשות  מול  ההתנהלות  שבו 
החלטות  בין  להתנגשות  הובילה  המקומית 
הרשויות. יואב הוא בעל נחלה בצפון הארץ 
מת� הוא  בנחלה.  שלישי  בית  שבנה   ,70  בן
ובבית  בנחלה  הראשי  המגורים  בבית  גורר 

�אחר מתגוררת בתו נטע. בבית השלישי מת
גוררים בנו אורי ומשפחתו מזה עשר שנים.

לפני כשנה הגישה הוועדה המקומית כתב 
�אישום נגד יואב בדרישה להריסת הבית הש

לוועדה  פנה  יואב  היתר.  ללא  שנבנה  לישי 
וביקש פתרון לאישור הבית בהיתר. הוועדה 
אפשר  כי  קובעת,  שהתב"ע  ליואב  הודיעה 

מבנים  בשני  יחידות  שלוש  בנחלה  לבנות 
ועל היחידה השלישית להיות מחוברת בקיר 
אפשרות  אין  לכן  היחידות,  לאחת  משותף 
ודרשה  בנחלה,  השלישי  הבית  את  להכשיר 

הריסה.
לפיה  שמועה,  גונבה  יואב  של  לאזניו 
היא  כי   3139 הנהלה  בהחלטת  קבעה  רמ"י 
להכשיר  שיוכל  נחלה  בעל  נגד  תפעל  לא 

יישום הח �את הבית השלישי בהיתר לאחר 
בתמימות  לרמ"י  פנה  הוא  לכן   .1399 לטה 
וסיפר על אודות כתב האישום. רמ"י שלחה 
פקח לנחלה של יואב ומצאה, כי הוא בנה את 
הבית השלישי ללא היתר והודיעה לו שהוא 
יואב המופתע מצא את  יחויב בדמי שימוש. 
גופים: אחד מבקש  עצמו במערכה מול שני 
להרוס את הבית והאחר מבקש לגבות ממנו 

דמי שימוש.

אפשר לקבל היתר
ומשפ הבן  התגוררו  שבו  השלישי,  �הבית 

חתו, נבנה במרחק 20 מטר מבית הבת, קווי 
הבית  אישור  את  ויאפשרו  תקינים  הבניין 
יואב  בהיתר. אדריכל מסר חוות דעת לפיה 
יוכל לקבל היתר לבית המגורים אם יאושר 
הועברו  והפרטים  בנחלה,  השלישי  הבית 

לרמ"י.
לא  רמ"י  כי  הוסכם,  ודברים  דין  לאחר 
החלטה  לאור  הליכים,  יואב  נגד  תנקוט 
יואב   1399 החלטה  תיושם  וכאשר   ,3139
ישלם את דמי הכניסה להחלטה בסך 3.75% 
ומע"מ ובהמשך לכך יבוטל הרצף הבין�דורי 
שיאפשר בניית בית לילד נוסף. כעת נותר 
שהגישה  המקומית  הוועדה  עם  להתמודד 

כתב אישום.
לאישור  בהליכים  החלו  יואב  של  במושב 
תב"ע, שתגדיל את זכויות הבנייה ותאפשר 

לווע פנינו  נפרדים.  בתים  שלושה  �בניית 
וכן הצגנו את  דה עם ההסכמה מול הרשות 
התב"ע והסברנו, כי לא ייתכן שרשות אחת 
בזמן שבעל  והאחרת תפעל  הליכים  תקפיא 
השלישית  היחידה  את  לאשר  יוכל  הנחלה 
 1399 החלטה  ליישום  בעת שהרשות תפעל 
של  בסופו  השלישית.  היחידה  ותתאפשר 
יום, הגענו להסכמות על עיכוב ההליכים עד 
ליישום החלטה 1399 ויואב התחייב, כי מיד 
עם יישום ההחלטה הוא יפעל לאישור היתר 

בנייה לבית השלישי בנחלה.
החלטה  יישום  השלישי,  הבית  אישור 
תמ"א  ועדכון  למושב  תב"ע  אישור   ,1399
35 יקנו לבעלי הנחלות אפשרויות הורשה 

וית בנחלה  הזכויות  של  מיטבי  �וניצול 
הנחלה  לעידן  במעבר  שנים  של  עוול  קנו 

המהוונת.

הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות 
שיתופיות
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בית שערים > למושב  בכניסה 
יש לאגודה חלקה ג' ששטחה 
14 דונם. כבר לפני 20 שנה 
זכויות  עם  תכנית  למושב  אושרה 
של  רבועים  מטרים  ל�6,000  בנייה 
אבל  ומסחר,  מלונאות  דרך,  שירותי 

עד היום שום דבר לא נבנה שם. כיום 
התב"ע,  לפי  פרויקט  מקים  במושב 
ל"חוצות  דומה  יהיה  שבהשלמתו 
"מצפן",  בחברת  השכן.  אלונים" 
הקמת  את  המושב  עבור  שמנהלת 
שנים  כחמש  שבעוד  צופים  הקניון, 
המושב כמאה  לקופת  לזרום  יתחילו 
אלף שקלים מדמי שכירות חודשיים. 
"זה  חושבים,  אנחנו  להם",  "יופי 

כאילו הם זכו בפיס".
מנכ"ל  לנו  אומר  פיס!"  לא  "זה 
"מצפן", שמוליק דודאי. "מצב דומה 
בארץ.  מהמושבים  בכמחצית  קיים 
הקרקע,  על  שמונח  כסף  להם  יש 
אך האגודות אינן רואות אותו ואינן 
מתכופפות להרים אותו. כמעט בכל 

פוטנ מוצא  אני  בודק  שאני  �מושב 

ציאל למשהו עסקי".
הפרויקטור  מוסיף  הלב",  "כואב 
דודאי. "מושב בית שערים היה יכול 
חודש  כל  שקלים  אלף  מאה  לקבל 
תחשבו  האחרונות.  השנים  ב�15 
איך זה היה יכול לשדרג את המושב 

ולהיטיב עם חברי האגודה".
שמשית,  היישוב  ממקימי  דודאי, 
כלכליים  פרויקטים  וניהל  הקים 
רבים במגזר הכפרי: בית אבות בשדה 

ומ למושב  הכנסה  שמספק  �יצחק, 
יצחק;  שדה  תושבי  עובדים  פרנס 
מאותגרים  לילדים  ומעון  ספר  בית 
מקור  כיום  חביבה, שמהווה  בלהבות 

ההכנסה הגדול ביותר של האגודה.
לא כולם מבינים מיד מה יש להם 
שלא  יואב,  שדה  מושב  למשל,  ביד. 

ידע לנצל "אוצר" של 60 דונם לאזור 
לו לפי תב"ע. פיתוח  תעשייה שהיו 
השטח הופקד בידי "מצפן", שהביאה 
לשם את מפעל "ישראמרין" לייצור 

�בתים יבילים ממכולות. האגודה הת
עשרה בדמי שכירות של מאות אלפי 

שקלים לשנה.
ביקש  בערבה  מושב  אחר,  במקרה 

וברית פיקוח בה "מצפן"  �את עזרת 
למו בכניסה  המסחרי  השטח  �גדלת 

המצב  את  שמוליק  בדק  כאשר  שב. 
המשפטי הוא גילה שיש בתב"ע של 
המושב אזור לתיירות, שמרוחק שני 
ובו  המסחרי,  מהאזור  קילומטרים 

�המושב לא עשה מעולם שימוש. בר
לה התבקשו  ישראל  מקרקעי  �שות 

לתיירות  המאושר  השטח  בין  חליף 
ובין השטח הצמוד לאזור התעשייה, 
ושירותי  מלונית  יוקמו  הזה  ובמקום 

תיירות, בתמיכת משרד התיירות.

אין כסף לתשתיות 
ולחוגים

רוב המושבים בארץ מנוהלים כיום 
�בתקציב שמקורו במסי החברים ובה

קצבות המועצה. בדרך כלל, התקציב 
מוזנ בתשתיות  ניכר  והדבר  �פעוט 

נמוכה.  ברמה  ציבורי  ובבינוי  חות 
הכנסת  ובתי  העם  בתי  תחזוקת  גם 
היו  אילו  הדרוש.  במימון  זוכה  אינה 
נוספים,  תקציביים  מקורות  למושב 

בפי אותם  משקיעים  שהיו  �כנראה 
תוח הקהילה והתשתיות. כולנו היינו 
מטופחים  במושבים  לחיות  יכולים 
יותר, וליהנות מחוגי העשרה לילדים 

ולמייסדי המושב הקשישים.
בהתיישבות  כלכליים  מפעלים 
בקיבוצים,  בעיקר  קיימים  העובדת 
המושבים  אבל  ה�30',  משנות  החל 
המושבניקים  מעט  בתמונה.  היו  לא 
שכירים  היו  בחקלאות  עבדו  שלא 
בעיר הקרובה, אולם בעולם המודרני 
רוב המושבניקים כבר אינם עוסקים 

�בחקלאות. רבים מהם עוסקים בפעי
(פל"ח) או חושבים  לות לא�חקלאית 

על פל"ח בנחלה הפרטית שלהם.
אמר  שבתאי  חגי  הדין  עורך 

שהת בהתיישבות  הבנייה  �בוועידת 
את  מכירים  שהכל  לאחרונה  קיימה 
מקרקעי  מועצת  של   1265 החלטה 
לא  אבל  בנושא.  שעוסקת  ישראל 
גם את החלטה 1226,  רבים מכירים 

�שקובעת כללים לפל"ח ברמת האגו
�דה. לאגודות החקלאיות יש שני ית

רונות כלכליים: פטור ממכרז והנחות 
בדמי חכירה, אך רק מעטים יודעים 
על כך, וביניהם מעטים יודעים איך 

אפשר להרויח מזה.
שלרוב  אומר,  דודאי  הפרויקטור 
של  סמוי"  "נכס  יש  בארץ  האגודות 
שאינן  ג'  חלקות  או  ציבורית  קרקע 

שהש מושבים  גם  כראוי.  �מנוצלות 
כילו להקים פרויקטים כלכליים של 
הכנסות  כיום  מהם  רואים  האגודה 
הכלכלי  מהפוטנציאל  יותר  נמוכות 
הקימו  חמד  במושב  למשל,  שלהם. 
תערובת.  מכון  שנים  כיובל  לפני 

�לאחר שהמכון צבר הפסדים עקב חי
ובגלל  המרכז  באזור  הלול  ענף  סול 

הוש הוא  האגודה,  של  כושל  �ניהול 
כר לאחד מחברי ועד האגודה. אותו 
מכון  את  פיתח  מוכשר  עסקים  איש 

משג לעסק  אותו  ומינף  �התערובת 
שג, שנקרא "חמד לחי". מלבד ייצור 

�מזון לעופות, כיום הוא מייצר ומש
�ווק מזון גם לבעלי כנף אחרים, לכ

גם  ומייבא  וסוסים,  לחתולים  לבים, 
ציוד ותרופות לחיות. האגודה נהנית 
ומשפחות  דירה,  שכר  של  מהכנסות 
מעבודה  מתפרנסות  במושב  אחדות 

בעסק.
כסף"  הוא  "זמן  אומרים  באנגלית 
בת� גם   .("Time is money )"

אבוד  זמן  הציבוריים  הנכסים  חום 
הוא כסף אבוד - כל יום שעובר ובו 
שכר  תשלום  מקבלת  אינה  האגודה 

צילום: דוד שי, ויקיפדיה אזור התעשייה אלון תבור. 60 מפעלים שמעסיקים כ�6,000 עובדים 

צילום: אתר "יזכור" הכניסה למושב רם און. האגודה מקבלת מיד הכנסות ממקדמות על חשבון שכירות באזור התעשייה שיוקם 
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דירה הוא יום מבוזבז. בינתיים, הזמן 
פועל לרעתנו. מושב שימשיך לבזבז 
זמן בהיסוסים עלול לגלות בעוד 10 
שנים שההזדמנויות האלה כבר אינן 
לאגודה  שעלותן  או  אקטואליות, 

תהא גבוהה הרבה יותר מאשר כיום.
היא  שלנו  "הגישה  דודאי: 
שהאגודה היא היוזם העסקי, ואנו רק 

�מלווים את מזכירות היישוב. בזה אנ
חיצוניים שבאים  מיזמים  שונים  חנו 
לאגודות בהצעה לקבל סכום מסוים, 
ולא להתערב בפרויקט שהם מקימים 
על  מספר  הוא  המושב".  אדמות  על 
מושב ניר בנים, שעשה הסכם עם יזם 
להקמת תחנת דלק בכניסה ליישוב. 
תשלום  המושב  קיבל  ההסכם  לפי 
חלפו  מאז  לא.  ותו  נכבד,  חד�פעמי 
שנים רבות שבהן המושב אינו מקבל 

מאומה מהתחנה שבשטחו.
לאחרונה, פנתה האגודה ל"מצפן" 
שלה  ההסכמים  את  לבדוק  וביקשה 
עם תחנת הדלק. כאשר שמוליק בדק 
את הפרויקט הוא סיים את החוזה עם 
מכרז  ועשה  הדלק,  תחנת  מפעילי 
חדש להפעילה בתנאים טובים יותר 
בבדיקות  הכל.  לא  זה  אבל  לאגודה. 
זכויות  גם  יש  שלמושב  גילה  הוא 
צמוד  קטן  מסחרי  מרכז  של  בנייה 
לא  האגודה  ועד  אך  הדלק,  לתחנת 
ניצל  ולא  אלה  לזכויות  מודע  היה 
אותן. כיום דודאי מנהל עבור המושב 

�בנייה של מרכז חנויות בצמוד לתח
נת הדלק, שיניבו לקופת המושב דמי 
בחודש  ש"ח  אלף   60 בסך  שכירות 
לת� ש"ח  אלף   700 מ יותר  �ויוסיפו 

קציב השנתי של המושב.
יז של  פרויקט  הקמת  �תהליך 
שמו עד  כחמש  נמשך  עסקית  �מות 

שרואים  עד  הוצאות,  של  שנים  נה 
דודאי  לשמוליק  ראשונות.  הכנסות 
של  ביניים  למימון  רעיונות  גם  יש 

בצפון  מושב  לדוגמה:  ההוצאות, 
מיליון  כחצי  להשקיע  צריך  הארץ 
 – תב"ע  בשינוי  לו,  שאין  שקלים, 
שינוי שעלול להימשך שמונה שנים. 
מקים  שמוליק  אלה  בימים  לפיכך, 
עבור המושב מגרש קמפינג בעידוד 

המאפ החוק  ולפי  התיירות  �משרד 
שר להפעיל חניון קמפינג על אדמה 
חקלאית. בינתיים, ההכנסות מהחניון 

�יממנו עבור המושב את הוצאות שי
הפרויקט  מבניית  וחלק  הייעוד  נוי 

הכלכלי על אותה חלקה.
עסקית  יזמות  של  אחר  מודל 

�מיישמת חברת "מצפן" במושב השי
קיים  למושב  בכניסה  רם�און.  תופי 

שעוס "פולירם",  הפלסטיק  �מפעל 
קת בייצור חומרים הנדסיים מחזקים 
שבו  פלסטיק  הפלסטיק,  לתעשיית 

�משולבים סיבי זכוכית, שנועד בעי
�קר לתעשיית הרכב, ופלסטיק המא

חמצון  ומניעת  מזון  של  בידוד  פשר 
גם  לאפשר  כדי  המזון.  לתעשיית 

עסקים  להקים  ההרחבה  לתושבי 
אגודה  חברי  למספר  ולגרום  במושב 
להוציא את העסקים שלהם מהנחלות 

ביקש להר �באזור המגורים, המושב 
חיב את אזור התעשייה הזעיר.

של  החיים  איכות  לשיפור  בנוסף 
בייצור  גם  רצה  המושב  תושביו, 
מקורות הכנסה נוספים לאגודה. לפי 
מיד  מקבלת  האגודה  מיוחד,  מודל 

שכי חשבון  על  ממקדמות  �הכנסות 
והתב שיוקם  התעשייה  באזור  �רות 

שהצטרפו  מושב  חברי  גם  שהיו  רר 
נדל"ן להשכ �ליוזמה בתור השקעת 

ולא רק כדי להקים עסק פרטי.  רה, 
מרמ"י  הקרקע  את  רוכשת  האגודה 

שב מבטיח  ושמוליק  היוון,  �בעסקת 
�עוד שנה כבר יפעלו שם עסקים חד

שים.
התקדים של רם�און מעניין במיוחד 

�לאור שילוב נבון של תושבי ההרח
בות בפרויקט של האגודה החקלאית. 
חלקות ג' שייכות לאגודה, ולתושבי 

ההרחבות אין שום זכות חוקית בהן, 
יכולת  יש  המקומיים  לוועדים  אבל 
בגלגלי  מקלות"  "לתקוע  משפטית 
העצה  האגודה.  של  כלכליות  יזמות 
של דודאי לאגודות: "אל תהיה צודק, 
להתחלק  עדיף  כלומר  חכם",  תהיה 

מהתקבו בחלק  ההרחבה  תושבי  �עם 
�לים, למרות שלא מגיע להם. פוטנ

ציאל הנזק שלהם הוא גדול. לדבריו, 
נר כולם  ברכה,  גשמי  �"כשיורדים 

אחרים  ההרחבה".  תושבי  גם  טבים. 
יאמרו שזה סוג של "פרוטקשן".

יזמות אזוריות
הוא  עסקית  יזמות  של  אחר  סוג 
מרחביים  תעשייה  אזורי  הקמת 
מספר  או  אזורית  מועצה  של  ברמה 
אחת  דוגמה  מוניציפליות.  רשויות 
אזור  היא  אזורית  ליזמות  בולטות 

�התעשייה המשגשג רג"ם, ראשי תי
כאשר  רמלה�גזר�מודיעין.  של  בות 
את  להרחיב  רמלה  עיריית  רצתה 

אזור התעשייה של העיר לא נשארו 
עם  חתמה  לכן,  פנויים.  שטחים  לה 
גזר   - השכנות  האזוריות  המועצות 
המועצות  פעולה:  שיתוף  הסכם  על 
חקלאיים,  שטחים  לשותפות  תרמו 

לת אחראית  הייתה  רמלה  �עיריית 
שתיות ולהקמת המבנים.

הארנו ותשלומי  השכירות  �דמי 
בין  מחולקים  התעשייה  מאזור  נה 
השותפים. מאז שהמועצות האזוריות 
למושבניקים  מעניקות  הן  התעשרו, 
בפיתוח  ומשקיעות  בארנונה  הנחות 
היו  מאשר  יותר  במושבים  ובבינוי 
הפרויקטים  אלמלא  לעשות  יכולות 

הכלכליים האלה.
עו המרחביים  התעשייה  �אזורי 

התעסוקה  מצוקת  בפתרון  גם  זרים 
עוד  מסוגלים  שאינם  חקלאים  של 
להתפרנס מחקלאות. למשל, כ�800 

יז מעמק  וקיבוצניקים  �מושבניקים 
מע בכבוד  להתפרנס  זוכים  �רעאל 

התעשייה  בפארק  במפעלים  בודתם 
מנכ"ל  ברקן,  אברהם  תבור".  "אלון 
"יזרעאל� התעשייה  אזורי  מינהלת 

התעשייה  אזור  את  הרחיב  עפולה", 
וכיום  עפולה,  עיריית  עם  בשיתוף 
פועלים שם 60 מפעלים שמעסיקים 

כ�6,000 עובדים, רובם מעפולה.
עי חברה  היא  המינהלת  �"אצלנו 

רונית עם פנים גם אל המגזר הכפרי. 
מלבד פרנסה למושבניקים, המועצה 

ארנו מהכנסות  נהנית  �האזורית 
גבוהות שמאפשרות לה להעניק  נה 
יותר  ורבים  יותר  טובים  שירותים 

מהיכולת שלה בעבר".
המסחר  התעשייה,  שר  כאשר 
הכלכלה  משרד  (כיום,  והתעסוקה 
שמחון,  שלום  לשעבר,  והתעשייה) 

�מושבניק גם הוא, ביקר בפארק הת
�עשייה אלון תבור הכריז: "ראוי שה

מודל הזה יאומץ בכל הארץ".

שמוליק דודאי: 
"כואב הלב. מושב 

בית שערים היה 
יכול לקבל מאה 

אלף שקלים 
כל חודש ב�15 

השנים האחרונות. 
תחשבו איך זה 

היה יכול לשדרג 
את המושב 

ולהיטיב עם חברי 
האגודה"

צילום: אבישי טייכר הכניסה למושב ניר בנים. לפי ההסכם קיבל המושב תשלום חד�פעמי נכבד, ותו לא 

שמוליק דודאי. "כמעט בכל מושב שאני בודק אני מוצא פוטנציאל 
צילום: אתר "אדמתי" למשהו עסקי" 

אברהם ברקן. "אצלנו המינהלת היא חברה עירונית עם פנים גם 
אל המגזר הכפרי"
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ובקול  רחב  בחיוך  פני  את  מקדם  גרון  אוריאל 
הוא  אחריו.  ללכת  אותי  מנחה  עמוק  רדיופוני 
מכניס אותי לחדר נזירי, הכולל מיטת מסז‘, וילון 
ותרגעי“,  עמוק  תנשמי  ”תשכבי,  צנוע.  ושולחן 
יותר  הרבה  לנשום  מתחילה  ואני  מבקש,  הוא 
מהר, תוהה מה פתאום נכנסתי לכל הסיפור הזה 
ומי צריך את זה בכלל. אוריאל עוצם עיניים ומ־
תרכז, וכעבור כמה דקות הוא מעביר את ידו על 
סובלת  בראשי.“את  ונעצר  בי  לגעת  מבלי  גופי, 
אני  ”כן...לפעמים“,  מכאבי ראש?“ הוא מתעניין. 
ואני  רקתי  מעל  ידיו  את  משהה  הוא  ממלמלת. 
מרגישה כיצד היא מתחממת יותר ויותר. אחר כך 
הוא מסיר את ידיו,כשהוא חוזר ומשהה אותן על 
”זהו הגוף שלך ספג את  ראשי, הן קרות לגמרי. 
יפחתו“, הוא  ועכשיו כאבי הראש  כל האנרגיות, 

מסכם.
תן תרגום בגוף הסרט: מה זה היה בעצם?

”אני מרפא אנשים באנרגיות. זה משהו לא טבעי, 
משהו שיש בי,כאילו מישהו פועל ומרפא אותם“

ומה זה אומר בפועל?
וכשאני מגיע  הידיים על האדם  ”אני מעביר את 
למקור הבעיה, הידיים שלי מתחממות. במקרים 
חשוב  בידיים.  דקירות  מרגיש  אני  קשים  היותר 
לציין שהמקום הכואב הוא לא תמיד מקור הב־
עיה. היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה 
בצד  נמצאת  לה שהבעיה  ואני אמרתי  ימין  בצד 

שמאל , ליד הלב. 
למחרת היא הלכה לבדיקות והתברר שצדקתי. בזמן 
בעייתי,וכשהידיים  במקום  מתמקד  אני  הטיפול 
שלי מתקררות, אני יודע שהאנרגיה נגמרה והטי־

פול הסתיים“ 
ומה התוצאות?

”זה תלוי בבן אדם ובסוג הבעיה, כי כל גוף מגיב 
לטיפול בצורה שונה. באופן כללי ,בדרך כלל אחרי טיפול אחד או שניים, 
גם  כלל  בדרך  זה  בשלב  גדולה.  הקלה  מרגיש  והמטופל  שוככים  הכאבים 

הבעיה נפתרת“. 
באילו בעיות אתה מטפל?

”בסכרת, כליות, סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות 
בפסו־ גם  אני מקבל  התופעות שבטיפולים.  עם 
ריאזיס, פריצת דיסק, בעיות אורטופדיות,שרירים, 
חסימות בורידים, לב, ראש, בלוטת התריס, מתח 

ועצבים, דיכאונות, בעיות נפשיות ועוד.
מה אתה עושה במקרים בהם אין למחלה מוקד 
וירא־ מחלות  למשל  מזהה  אתה  כיצד  ספציפי? 

ליות, 
דלקות פרקים או איידס?

אני לא מזהה.
טיפלת במקרי סרטן?

”טיפלתי בבחור צעיר שעבר ניתוח להוצאת גרו־
וחצי,אם  שנה  תיקח  שההחלמה  לו  אמרו  רות. 

בכלל. טיפלתי בו, והוא חזר לעבוד תוך שלושה 
עד  עליו  והקלתי  תופת,  כאבי  לו  היו  שבועות. 
שלא היו לו יותר כאבים. אחד האנשים הראשו־
נים שבהם טיפלתי היה קצין בכיר לשעבר ביחי־

דת צנחנים שהיה לו פצע פנימי בושט, טיפלתי בו 
פעמיים והפצע נעלם. הוא היה כמו השליח שלי, 
שאוריאל  האדם  אנשים.“  אלי  לשלוח  שהתחיל 
זהב  דגי  מגדל  45 שכיום  בן  דן  הוא  עליו  מדבר 
ובונה בריכות דגים, גזבר ומנהיג עמותות ציבוריות 
(”נחשון“-המדרשה הישראלית למנהיגות  שונות 
חברתית, אית“ם-המרכז הישראלי לשמירת העו־

פות הדורסים וחבר צוות צהל»ה למנהיגות נוער) 
מספר  לי“,  הציק  שמאוד  בוושט  מפגע  ”סבלתי 
דן, ”התקשיתי לאכול, לשתות ולבלוע. הרופאים 
או  שפיר  להיות  שיכול  בפצע  שמדובר  לי  קבעו 
סרטני וקבעו לי תור לניתוח. באותו יום בו אב־

לי  סיפרה  והיא  שלי  לספרית  הלכתי  אותי,  חנו 
על אוריאל, כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי. 
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות. בטי־

פול הראשון אוריאל התמקד בפצע, ואני הרגשתי 
מתח, זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה 
שלו.  פיזית  תזוזה  הרגשתי  ממש  מקומו.  את 
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם. 
הרג־ בצהריים  טוב,אבל  בבוקר,הרגשתי  למחרת 

שתי רע. צלצלתי לאוריאל ותיארתי לו את מצבי. 
צמרמורות  הרגשתי  שוב  כוחות.  לי  העביר  הוא 
היה  שוב  מעלה.  כלפי  לעלות  ממשיך  ושהפצע 
הלכתי  בערב,  הקלה.  תחושת  ואחריו  דימום  לי 
לטיפול נוסף, הפעם הרגשתי שאוריאל ממיס את 
הפצע. הרגשתי כאילו צבא נמלים קטנות מטפס 
הלכ־ למחרת  והחוצה.  למעלה  הגרון  מתוך  לי 

תי לבדיקה בבית החולים ”מאיר“ בכפר סבא ולא 
מצאו לי כלום. הפצע פשוט נעלם“. 

גם יפה, בת 49, מנהלת ב“מירס“ טופלה אצל אוריאל: “לפני חצי שנה, בני 
ללא הפסקה  דקות  כל שתי  הוא השתעל  להתקף שיעול,  נכנס  בן ה-13 
ובקושי ישן בלילה. הלכנו לרופאים רבים,אבל אף אחד לא מצא מה יש לו. 
ניסינו הכל: צילומים, בדיקות,תרופות ודבר לא עזר. לאחר שבועיים בעלי 
החליט שהוא לוקח את הילד לאוריאל. ההיכרות 
שסי־ בעלי,  של  השותף  דרך  היתה  איתו  שלנו 

מטופל  היה  תקופה  ובאותה  ונפלאות  ניסים  פר 
סקפטית,  מאוד  הייתי  אני  גב.  בעיות  עם  אצלו 
אבל בשביל שלום בית הסכמתי. בעלי לקח את 
הילד  האמנתי.  חזרו,לא  וכשהם  לטיפול  הילד 
השתעל פעם בחצי שעה. מסתבר שאוריאל הע־

ידיו סביב החזה שלו, הילד הרגיש כמו  ביר את 
מכה, לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר. למ־

חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף, בערב 
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה. אבל,לא 
היה כלום, הוא אפילו לא השתעל. ביום ראשון 
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום. אמרתי 
לאוריאל שהוא פשוט קוסם. אין לי הסבר אחר“

חדש באשדוד!
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יאיר:
מיוחד  צבאי  מדריך  היה  הרשקוביץ  אליהו 
של  השלישי  לגדוד  אתנו  התנדב  הוא  במינו. 
בעשר שנים  מרובנו  בוגר  היה  אבל  הבריגדה, 
ויותר. היינו כמה צעירים, בני מושבים, מגבעת 
מתל  יהושע,  ומכפר  מנהלל  עובד,  ומבית  ח"ן 
30, בן מו�  עדשים וממרחביה. והיה אליהו, כבן
שבה, רב סמל, מדריך. הבריטים לא היו מוכנים 
"הגנה"  איש  היותו  את  זכרו  הם  קצין.  שיהיה 

בארץ ישראל.
�אהבנו לשוחח אתו ולשמוע ממנו על המוש

בה שבה גדל, עקרון, הלוא היא מזכרת בתיה. 
ידענו שהוא נקרא על שם סבו, שהיה מקבוצת 

כמו המושבה.  את  שייסדו  היהודים  �האיכרים 
כבר   16 בן  מילדותו.  בחקלאות  עבד  הוא  נו 
היה שותף בהגנה על שכונות ביפו במאורעות 
תרפ"ט. היה לו ידע רב בנושאים צבאיים, שהוא 

מד היה  הוא  מקצועית.  מספרות  בעצמו  �למד 
ריך של ההגנה במקומות רבים בארץ, השתתף 
עם וינגייט בעלייה לחניתה ב�1938 והיה נתון 
למעקב של השלטונות הבריטיים. למרות הכול, 

הסכימו הבריטים לגיוסו לצבאם.
לאיטליה.  הבריגדה  עם  הגענו   1944 בשנת 

�בדרך לקו החזית אליהו אסף נשק שנותר בש
- של הגרמנים, האיטלקים, הברי �דות הקרב 

של  תערוכה  לנו  ערך  הוא  האמריקנים.  טים, 
כלי נשק, הכיר לנו אותם ולימד אותנו לתפעל 
הצבאות.  מכל  כלים  ושאר  מרגמות  מקלעים, 
במלחמת  מאוד  לנו  הועיל  הזה  הידע  לימים, 

העצמאות.
�אליהו הציע למפקד הגדוד לאמן מחלקה נב
�חרת באופן יסודי והתמרונים שלה יהיו להדג

מה ולהדרכה לחיילי הגדוד כולו. לנו, החיילים 
למה  אותנו  מכין  שהוא  הסביר  לאימון,  שבחר 
סיום  לאחר  ישראל  בארץ  להתרחש  שעתיד 
קורס  עשינו  בעצם  השנייה.  העולם  מלחמת 

�מפקדי מחלקה מזורז ומרוכז אצל המדריך המ
והמפקדים,  החיילים  הגדוד,  כל  אליהו.  עולה 

באו לחזות בתרגילים וללמוד מהם.
אבל לא רק צבא עניין אותו - באחד הימים 

טשרניחוב שאול  של  שירים  ספר  לי  �הראה 
כל  והוא  מהארץ,  לו  שלח  יגאל,  שאחיו,  סקי 
קיבל   1945 אפריל  בתחילת  בספר.  שמח  כך 

�אליהו מדליה על גילוי אומץ לב והעזה כמפ
אפ בסוף  שבועיים,  כעבור  בקרב.  ומנהיג  �קד 

ריל 1945 וימים ספורים לפני הניצחון, אליהו, 
נהרג  נפץ,  ולחומרי  למוקשים  מומחה  שהיה 
32 היה מדריכנו�מפקדנו הנ�  בפיצוץ מוקש. בן

ערץ במותו.

ציפורה:
התנדבתי  ואני.  נצחיה  טובות,  חברות  היינו 
לצבא הבריטי מהמושב בעמק עם חבורת בנות 
ממושבים. נצחיה התגייסה יחד עם חבורת בנות 
מיוחדות,  אחרות,  היו  הן  כמותה.  ירושלמיות 

קטי ניצה  ס"ט,  שהייתה  נצחיה,  �ירושלמיות: 
�נקא, חנה זוטא (נפלה בירושלים במלחמת הע

צמאות), שוש ילין, רינה אגאי. כולן מהאצולה 
של ירושלים.

וחברו נחמדה  שלי,  בפלוגה  הייתה  �נצחיה 

והתיידדנו  תית, מאוד אהבנו אותה. כשהכרנו 
הבריטי,  בצבא  חבר  לה  שיש  סיפרה  היא 
בבריגדה. שמו אליהו והוא בגדוד השלישי, כך 
שגם  לנצחיה  ואמרתי  לשמוע  שמחתי  סיפרה. 
עוד  השלישי.  בגדוד  בבריגדה,  חבר  יש  לי 
חבלן  הצבאי  במקצועו  שאליהו  נצחיה  אמרה 

�ומומחה לכלי נשק. היה מדריך שלה כשהצטר
פה כנערה ל"הגנה" בירושלים. לאחר המלחמה, 
ממש  היה  זה  לנו.  סיפרה  נתחתן,  כשנשתחרר 
לקראת סוף המלחמה, באפריל 1945. שירתנו 
באחד  נוהגות משאיות.  במצרים,  מינה  במחנה 

�הימים נודע לנצחיה שאליהו, החבר שלה מהב
ריגדה, נהרג באיטליה מפיצוץ של מוקש.

עדה: 
יום את  שנים רבות אני מבקרת כמעט מדי 

מרד שלי,  שהדוד  לאחר  צביה.  שלי,  �הדודה 
20 שנה, נשארתי הכי קרו� נפטר לפני כ �כי, 

בה אליה. בצעירותה למדה צביה להיות אחות 
הדריכה  היא  ה"הגנה".  בארגון  פעילה  והייתה 

�בקורס עזרה ראשונה קרבית. אני יודעת שהש
תתפה בעלייה לחניתה, שם הכירה את אליהו, 

בעלה הראשון.
�צביה מספרת לי עליו מדי פעם. כמה התר

שמה מאישיותו ומקרבתו לווינגייט. אליהו היה 
למדריך מטעם "ההגנה" בחניתה וצביה הייתה 
הם  נישואיהם  שלאחר  לי  סיפרה  צביה  אחות. 
אבל  בתיה,  במזכרת  שלו,  במושבה  לגור  רצו 
השניים  החליטו  ולכן  אותו  חיפשו  הבריטים 
נעדר  אליהו  המושבה.  ליד  לקיבוץ  להצטרף 

ובג הביטחונית  פעילותו  בגלל  מהבית  �הרבה 
לל שנאלץ להסתתר מהבולשת הבריטית. ימים 
רבים היה בירושלים. למרות שהבריטים חשדו 

�בנאמנותו לכתר הם הסכימו לגיוסו לצבא הב
ריטי.

שיצא  קטן  ספר  ראיתי  צביה  דודתי  אצל 
מכ� קטעי  ובו  אליהו  של  לזכרו   1947  בשנת
תבים שכתב לה מאיטליה. עשרות שנים צביה 
מטעם  ואחראית  מפקחת  וגם  אחות,  הייתה 

היום אני מביאה לה  קופת חולים, אבל 
את התרופות מהמרפאה ודואגת שיהיה 
על  הרבה  מספרת  צביה  במקרר.  אוכל 
סיום  לפני  באירופה.  שפעלה  השנים 
שצריך  חשבו  ואליהו  היא  המלחמה 
היהודי  העם  שרידי  למען  לפעול  יהיה 

הודי המלחמה  סוף  לקראת  �באירופה. 
עו לצביה שאליהו נהרג מפיצוץ מוקש 

באיטליה.
שהתאלמנה  לאחר  ספורים  חודשים 
פעילות  של  שנים  לשלוש  צביה  יצאה 
במחנות העקורים באירופה. לאחר מותו 
של אליהו, כך אמרה, היא הרגישה צורך 

�להמשיך את דרכו. הפעילות הרבה במ
חנות העקורים עם ילדים ניצולי שואה 

�דחקה הצדה את האבל, לא היה זמן לה
לדאוג  צריך  שהיה  יהודים  היו  תאבל. 
כשעבדה  שנים,  כעבור  חייהם.  להמשך 

מרד שלי,  הדוד  את  הכירה  כאחות,  �בארץ 
כי. הוא היה אב יחיד לילד חולה וצביה עזרה 
וטיפלה בו במסירות רבה. צביה ומרדכי נישאו 

וצביה הייתה כאם לבן�דודי.

ציפורה: 
בסוף שנת 1946, לאחר שהשתחררנו מהצבא 

לירו נסענו  דבש"  ל"ירח  ואני.  יאיר  �נישאנו, 
שלים וביקרנו את חברתי, נצחיה. היא גרה אז 
עם אמא שלה. אני זוכרת חצר פנימית שסביבה 
מספר דירות. ישבנו בתוך הבית ונצחיה יצאה 
היה  כיבוד. המטבח  כל פעם אל החצר להביא 
מיוחדים  מאכלים  אכלנו  בחצר.  לבית,  מחוץ 
מתנה  לנו  נתנה  נצחיה  טעמנו.  לא  שמעולם 
לחתונה, ציור של דוד המלך כנער רועה צאן. 
עד היום, קרוב ל�70 שנה, הציור בביתנו. אני 

�זוכרת שמחיר התמונה היה לירה שלמה ומש
כורת צבאית הייתה אז שתי לירות.

יאיר: 
כ�50 שנה לאחר סיום המלחמה נסעתי עם 

במקומות  עברנו  באיטליה.  לטיול  ציפורה 
הקמ שבו  ביער  הבריגדה,  נלחמה  �שבהם 

לארץ  בדרכם  שואה  לניצולי  מחנה  בסתר  נו 
הצבאי  הקברות  בבית  כמובן,  היינו,  ישראל. 
אליהו  של  קברו  את  ביקרנו  ברוונה.  הבריטי 

הרשקוביץ.

ציפורה:
נצחיה  אצל  הייתי  שוב  רבות  שנים  כעבור 
נישאה ליגאל, אחיו  נצחיה  בירושלים.  חברתי 
מיטת  הייתה  בביתה  שנפל.  החבר  אליהו,  של 
תינוק והיא שמחה לספר שזו המיטה של הנכד 
שלפעמים היא שומרת עליו, התינוק של אליהו, 

הבן שלה ושל יגאל.

עדה: 
צביה נשארה לבד. מרדכי מת, גם הבן נהרג 

�בתאונה והיא נשארה עם קופסאות מלאות מס
מכים, תמונות, חוברות וזיכרונות. אני שואלת 
וצביה מספרת. אני מקשיבה, דואגת לבריאותה 

ובעיקר משתדלת שלא תהיה לבד.

אליהו הרשקוביץ, הנכד. עבד בחקלאות מילדותו, בן 16 כבר היה 
צילום: ספר לזכרו שיצא ב�1947 שותף בהגנה על שכונות ביפו 

אליהו הרשקוביץ, הסב. ממייסדי מזכרת בתיה
צילום מקיר המוזיאון של מזכרת בתיה

נצחיה, נהגת בצבא הבריטי. התגייסה יחד עם חבורת 
צילום: אריקה שרו בנות ירושלמיות כמותה 

אונרר"א. פעלה במשך שלוש  צביה באירופה, במדי 
צילום: חוברת זיכרונותיה שנים במחנות העקורים 



13 ||   3.12.2015

10



המי>אבי אובליגנהרץ שבעת  עם  נמנה  �הוא 
במ רב  לאזכור  זוכה  �נים, 

המבול  בפרשת  כמו  קורות 
הרא מהעצים  היה  יותם,  �ובמשל 

ענפיו  ביות,  שעברו  בעולם  שונים 
משמשים  פירותיו  שלום,  מסמלים 
שמן  מהם  להפיק  ואפשר  למאכל 
וחומרי  תמרוקים  ולמאור,  למאכל 

פולחן ומרפא.
אלפי  לפני  שהתגלה  הזית,  עץ 
שנים בנחל אורן ותורבת לראשונה 
בדרום  שנים  מ�6,000  יותר  לפני 

מנו נפרד  בלתי  חלק  הוא  �סוריה, 
פה של ארץ ישראל. לפי נתוני ענף 
הזית, בישראל יש כ�330 אלף דונם 
עצי זית, כ�250 אלף מתוכם גדלים 
במגזר  המוחלט  רובם  בעל,  במטעי 
מטעי  הם  דונם  אלף  כ�60  הערבי, 
כ�20  ועוד  לשמן  המיועדים  שלחין 
עצי  רוב  למאכל.  זיתים  דונם  אלף 

כרמים  יש  אך  בגליל,  גדלים  הזית 
המושקים  בדרום  הנגב  ברמת  גם 

במים מושבים.
15 זני זיתים מגודלים כיום בי� �כ
המיועדים  העיקריים  הזנים  שראל. 
ונובו,  סנטה  מנזנילו,  הם  למאכל 

והמו יותר  רבים  השמן  זני  �ואילו 
קורוניקי,  ברנע,  סורי,  הם:  בילים 

פיקואל, פישולין וקורוטינה.
עלייה  ניכרת  האחרון  בעשור 
וכיום  זית,  בייצור שמן  משמעותית 
טון  אלף  כ�20  בישראל  מייצרים 

השנ לצריכה  הקרובה  כמות  �שמן, 
מה היא  "ישראל  הממוצעת.  �תית 

בתחומי  בעולם  המובילות  מדינות 
הזיתים  גידול  הטיפוח,  המחקר, 
ואיכות שמן הזית", אומר האגרונום 
ויתקין,  כפר  תושב  נעלי,  עדי  ד"ר 
הצמחים.  במועצת  הזית  ענף  מנהל 
תנאי  על  הרבה  ההקפדה  לדבריו, 

עי ועל  המסיק  אופן  על  �הגידול, 
הזיתים  של  מהירה  הגעה  על  תויו, 

�מהכרמים לבתי הבד ועל הרמה הט
כנולוגית הגבוהה בבתי הבד תורמת 

�לאיכותו הרבה של שמן הזית תוצ
רת כחול�לבן הנחשב לאחד הטובים 

בעולם.
הקוטג'  מחיר  הורדת  בעקבות 

�והמאבק להורדת יוקר המחיה, הול
הקוראים  הקולות  ומתרבים  כים 

לטע הזית.  שמן  במחירי  �להוזלה 
כ�30%  המוחים, אפשר להפחית  נת 
ממחיר שמן הזית לצרכן באמצעות 
נוספים.  וחסמים  מגן  מכסי  הסרת 
עתרה  זיתא  חברת   2011 ביולי 

הכ החקלאות,  משרדי  נגד  �לבג"ץ 
להתנהלות  בטענה  והאוצר  לכלה 
הזית  הגורמת להפקעת מחירי שמן 
פנו  האחרון  הקיץ  בראשית  לצרכן. 

�זיתא, יד מרדכי, שמן תעשיות וגו
שמן  בשיווק  העוסקים  נוספים  פים 

לא בדרישה  הכלכלה  למשרד  �זית 
של  טונות  אלפי  לייבא  להם  פשר 
שמן זית בפטור ממכס, בנימוק של 

מחסור במוצר לרכישה בארץ.
שבסופו  בעייתי,  במהלך  "מדובר 

מחי להוזלת  יוביל  לא  דבר  �של 
רים. לא רק שהצרכן הסופי כלל לא 
השוק  שפתיחת  אלא  ממנו,  ייהנה 
קשות  תפגע  ממכס  פטור  ליבוא 
ד"ר  קובל  המקומיים",  במגדלים 

�נעלי. בעקבות מו"מ שנוהל בין הצ
דדים המעורבים בנושא ובין מינהל 
גובשה  הכלכלה,  במשרד  תעשיות 
מזו  יותר  פשרה ליבוא כמות קטנה 
שדרשו במקור השחקניות המובילות 

בשוק, במכס מופחת.
המתווה שעליו הוסכם מתיר יבוא 
של 1,500 טון שמן זית במועד קצוב 

המומ מהמחיר  יפחת  שלא  �ובמחיר 
לץ של שנה שעברה. "מנהל מינהל 
תעשיות הבהיר שהוא רואה חשיבות 
בענף שמן הזית הישראלי ושאין כל 
כוונה לנקוט כל צעד עד לסיום כל 

הקרו הישראלי מהעונה  הזית  �שמן 
שבעקבות  לטובה,  לציין  חשוב  בה. 

הגביר  אחרים,  ושל  שלנו  פניות 
משרד הכלכלה את הפיקוח והבקרה 
על מכסות יבוא המוגרלות במסגרת 

�הסכמי הסחר וזאת לשם צמצום המ
סחר בהן".

בעוד הצרכנים מייחלים להורדת 
מחירי  להקפאת  לפחות  או  מחירים 

�שמן הזית המקומי, נציגי הענף טו
ענים שהמגדלים נאלצים להתמודד 
שבה  למדי,  מורכבת  מציאות  עם 
התייקרו כמעט כל תשומות הייצור, 
המים, חומרי הזנה וטיפול, כוח אדם 
עליית  של  מגמה  לעומת  ואנרגיה, 
שנלווה  עולמיים,  וביקוש  מחירים 
אליה גידול בביקוש לשמן ישראלי.

כ�70% משמן הזית העולמי מיוצר 
וכדי  האירופי,  האיחוד  במדינות 
הענף,  את  ולקדם  למגדלים  לסייע 
כיום  מסובסד  האירופי  הזית  שמן 
במטרה  ק"ג.  לכל  יורו  בכ�1.85 

ביש הייצור  עלויות  את  �להוזיל 
ראל ולהפוך את התוצרת המקומית 

20

זיתים בכרם בגליל העליון. בישראל יש כ�330 אלף דונם עצי זית

3.12.2015     || 14



קורא  נעלי  יותר,  לאטרקטיבית 
לממשלה לנקוט במדיניות דומה לזו 

הנהוגה באירופה. 

 שמן מזויף עלול
להיות מסוכן

מתמו עמה  נוספת  קשה  �בעיה 
מכת  היא  הזית  שמן  תעשיית  דדת 

מתוחכ ונעשית  שהולכת  �הזיופים, 
מת. חלק מהזייפנים עושים שימוש 

לת המיועדים  נחותים  זית  �בשמני 
עשיות הקוסמטיקה והמאור, ואחרים 
אחרים  שמנים  הזית  בשמן  מוהלים 
כמו קנולה וסויה, ומוסיפים לתמהיל 
העלולות  וריח  צבע  טעם,  תמציות 

להיות מסוכנות לבריאות.
ייצור  על  הפיקוח  הגברת  לצד 
המזון  שירות  באמצעות  זית  שמן 
במשרד הבריאות ויחידת פיצו"ח של 
נלחם  הזית  ענף  החקלאות,  משרד 
בתופעת הזיוף באמצעות הנפקת תו 

�איכות לשמן הישראלי: חברת "אג
על  לפיקוח  במכרז  שזכתה  ריאור", 
כל  את  מתעדת  הזית,  שמן  איכות 
תהליך הייצור - מכרם הזיתים, דרך 
ְקּבּוק ולשיווק, ואף  בית הבד ועד ַלִבּ
לוקחת דגימות מהמוצרים לבדיקות 
במעבדה מוסמכת. תו האיכות, אגב, 

הבק דופן  על  נפרד  באופן  �מודבק 
בוק ואינו חלק מהתווית כך שקשה 

לזייפו.
ד"ר נעלי מציין, שענף שמן הזית 
עובר תהליך שיפור מתמשך בגידול 

�הזיתים, במסיק, בעצירת השמן ובא
חסון שלו. על מנת לקדם את הענף 
הישראלי  התקן  את  לשנות  הוצע 
את  לשפר  במטרה   ,191 זית  לשמן 
עליו  ולהגן  לצרכן  הנמסר  המידע 
שינסה  יצרן  ע"י  בכוונה  מהטעייתו 
ישראלי.  כשמן  מיובא  שמן  למכור 
להציג  יחויב  יבואן  השינוי,  לאחר 
על גבי הבקבוק את ארץ המקור של 

השמן.
אשר  מסחריים,  גופים  "לצערנו 

אינן  כנראה  הצרכן  והגנת  שקיפות 
רב  במרץ  פועלים  מעיניהן,  בראש 
לטרפוד הנושא. הרוויזיה אושרה על 
מכון  של  המקצועיות  הוועדות  ידי 

הרלוונ הממשלה  ומשרדי  �התקנים 
שר  של  שולחנו  על  ונמצאת  טיים, 

�הכלכלה (ראש הממשלה בנימין נת
ניהו, שהודיע על שינוי שם המשרד 
ל"כלכלה ותעשייה", א"א) לחתימה 
בהקדם.  שתתבצע  שנקווה  סופית, 

במג נמצא  היום  הענף  הכל,  �סך 

ובאיכות  הבד  בבתי  שיפור  של  מה 
השמן, השקעה בציוד ובטכנולוגיות 
חדשים  סטנדרטים  והכנסת  חדשים 
וקפדניים יותר המאפשרים לנו לתת 

מוצר יותר טוב לצרכן".
מחירו היקר יחסית של שמן זית, 
לליטר,  שקלים  בעשרות  שמסתכם 
ש"ח   12 עד  לשמונה  בהשוואה 

�לליטר של שמן חמניות ושמני צמ
�חים אחרים, לצד הביקוש הרב, עו

המשגשגת,  הזיוף  תעשיית  את  דדו 

בארץ ובייחוד בעולם. רק לאחרונה 
ומה מהיצרניות  שבע  כי  �פורסם, 

זית  שמן  של  המובילות  משווקות 
זית  שמן  בשיווק  חשודות  באיטליה 
באיכות נמוכה כשמן כתית איכותי.

ערן גלילי, בעל בית בד משפחתי 
הגלי לחם  בית  ממושב  �"גלילי" 
ומ אקולוגית  בשיטה  פועל  �לית, 

פיק שמן זית כתית מעולה ומוקפד 
מזנים רבים. גלילי מסביר, שאיכות 

מע ידי  על  כיום  נמדדת  זית  �שמן 

בדה, בהתאם לתקן הישראלי, והרף 
מידת  הוא  כתית  זית  לקביעת שמן 
השומן  חומצות  (שיעור  חמיצות 
ושלא  מ�0.8%,  נמוכה  החופשיות) 

נמצאו בו פגמי טעם.
בעוד שבארץ איכות השמן נקבעת 
רק במעבדה, התקן האירופי מסתמך 
מקצוע,  אנשי  של  טעימות  על  גם 
אורגנולפטית  חישה  הנקרא  תהליך 
שמן  איכות  בהערכת  ואשר משקלו 

הזית הולך וגדל.
כטועם  בנוסף  שמשמש  גלילי, 
העולמי  השמן  ארגון  מטעם  מוסמך 
וענף הזית, מציין שהרפורמה בתקן 
הישראלי לשמן זית כוללת, בין יתר 

�השינויים, הקמת פאנל טועמים מו
"היות  השמן.  איכות  להבטחת  סמך 
להיעזר  דרך  אין  הפשוט  ולצרכן 
במעבדה כדי לבחון את איכות שמן 
אם  השמן  את  לטעום  עליו  הזית, 
שיש  במקום  ורק  אך  ולרכוש  ניתן 

�לו אמון. בעצם, אפשר לתת לו לט
עום את השמן הכי טוב בעולם, אבל 
הפחית או הבקבוק אותם הוא רוכש 
לגמרי.  אחר  משהו  להכיל  עלולים 
חשובה  הכי  האינדיקציה  לכך,  אי 

�היא תו האיכות לשמן הזית הישרא
�לי שמנפיק ענף הזית במועצת הצ

כי  גלילי,  מדגיש  זאת,  עם  מחים". 
גם תו האיכות אינו ערובה מוחלטת 
להיעדר פגמים בשמן הזית המקומי 

המשווק בנקודות המכירה.
בציבור,  הרווחת  להנחה  בניגוד 
הוא  אם  בין  הזית,  שמן  של  צבעו 
ירקרק ובין אם צהבהב, אינו מהווה 

המרכ והפרמטרים  לאיכות  �מדד 
זיים הם מועד ואיכות מסיק הזיתים, 
של  האחסון  ותנאי  ההפקה  תהליך 
השמן. שיקול נוסף ולא פחות חשוב, 
לקחת  חייב  הצרכן  גלילי  שלדברי 
בחשבון, הוא המחיר: "ליטר שמן זית 
ה�50  בסביבות  כיום  עולה  איכותי 
שקלים, ואם מנסים למכור לך ליטר 
לעורר  חייב  זה  שקלים  ב�30  שמן 
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ערן גלילי: "החקלאי בספרד מקבל סובסידיה מהמדינה בשווי 40 אירו 
לדונם מדי שנה על עצם זה שהוא נוטע עצים ירוקי עד. הארץ הזאת 
נוסדה מאנשי האדמה וגם תשרוד בזכותם, ולכן אני קורא לממשלה 

להתחשב בנו, החקלאים"

ד"ר עדי נעלי. "הענף היום נמצא במגמה של שיפור בבתי הבד ובאיכות השמן"

ערן גלילי בבית הבד המשפחתי בבית לחם הגלילית. "הפיתוי לזיוף של שמן זית הוא מאוד גדול מבחינה כלכלית"

15 ||   3.12.2015



רחוק  לא  הוא  הזה  המחיר  כי  חשד, 
מעלות הייצור של שמן איכותי!".

טועם השמן המוסמך מצר על כך 
תחת  ארצה  מגיע  מהזיופים  שחלק 
קשה  וכי  מאירופה,  מותגים  שמות 

התו את  לעצור  בלתי�אפשרי  �עד 
זית  שמן  של  לזיוף  "הפיתוי  פעה. 
הוא מאוד גדול מבחינה כלכלית. זה 
פוגע בכל העוסקים בענף, ולכן אני 

איכו יצרן  שמצא  מי  לכל  �ממליץ 
בכמויות  זית  שמן  ממנו  לקנות  תי 
כדי שהאיכות  לאורך השנה  קטנות 

תישמר".
ולעו להוריד את העלויות  �כדי 

המקומית  התוצרת  צריכת  את  דד 
מה גלילי  מבקש  היבוא,  פני  �על 

ממשלה לבוא לקראת מגדלי עצי 
כפי  ישירות,  בהם  ולתמוך  הזית 
שנוהגות חלק מהמדינות באירופה. 
סובסידיה  מקבל  בספרד  "החקלאי 
לדונם  אירו   40 בשווי  מהמדינה 

נוטע  זה שהוא  מדי שנה על עצם 
נו הזאת  הארץ  עד.  ירוקי  �עצים 

תשרוד  וגם  האדמה  מאנשי  סדה 
קורא לממשלה  אני  ולכן  בזכותם, 

להתחשב בנו, החקלאים".

שמנאי מדופלם
�בדומה ליין המקומי, שעובר בש

תהליך  האחרונים  העשורים  לושת 
מרתק של שדרוג ומיתוג, גם השמן 
וכתוצאה  מהתמקצעות  נהנה  הזני 
של  במודעות  עלייה  ניכרת  מכך, 
הצרכנים בארץ להבדלים בין הזנים 
השונים  "הטעמים  גלילי:  השונים. 

�בין זן לזן מאפשרים לכל חובב קו
מטעם  יותר  בבית  להחזיק  לינריה 
בו  ולהשתמש  זית  שמן  של  אחד 
המגמה  מבשל.  שהוא  למה  בהתאם 
בחמש�שבע  תאוצה  תופסת  הזאת 
היא  ולהערכתי,  האחרונות  השנים 
תלך ותגבר והצריכה תעלה בהתאם, 

לאור העובדה שצומח דור חדש של 
בשלנים וחובבי קולינריה".

יובל  הזמר  רכש  כ�11 שנה  לפני 
אילניה,  במושב  דונם  עשרה  בנאי 
בהם  ונטע  סג'רה,  בשם  גם  הידוע 
300 עצי זית מזנים שונים. בהמשך, 
כשעזב  משינה  להקת  סולן  הפתיע 
לטובת  אביב  תל  הולדתו  עיר  את 
המושב הגלילי, וכיום הוא מייצר עם 
שמן  המושב,  בן  ריקלין,  זיו  שותפו 

המ עונת  "סג'רה".  השם  תחת  �זית 
סיק הנוכחית הייתה מוצלחת מאוד 
עבור יצרן הבוטיק, שייצר במהלכה 
מעולה  כתית  זית  שמן  טון  ארבעה 
בכבישה קרה משמונה זנים וביניהם 

פישולין, קורוטינה וסורי.
שהעיסוק  בנאי,  מודה  זה  בשלב 
בשמן זית הוא בגדר תחביב מהנה, 
אבל הוא וריקלין שואפים להצטיין 
בתחרויות  להשתתף  ואף  בתחום 
חובבים,  לא  ממש  "אנחנו  בחו"ל. 

אלא עושים שמן זית באופן סופר�
להתמודד  היחידה  הדרך  מקצועי. 
שמייצרים  הגדולים  המותגים  עם 
100 טון שמן זית בשנה היא לע� �כ
שות מוצר עם טעם ייחודי ויש לו 
ברמת  במיוחד  איכותיים,  נתונים 
החמיצות, אותם ניתן לבדוק הלכה 
לדבריו,  מעבדה".  בכל  למעשה 
ועל  אופי משלו  יש  זית  לכל שמן 
ברמה  יהיה  הסופי  שהמוצר  מנת 

פרמ על  הקפדה  נדרשת  �גבוהה, 
עיתוי  העצים,  גידול  רבים:  טרים 
המסיק, מקצועיות המעבדה ואיכות 

בית הבד.
חופשית,  בכלכלה  שתומך  כמי 
השוק,  שערי  בפתיחת  מצדד  בנאי 

מח בישראל  אין  שלדבריו  �למרות 
סור בשמן זית מקומי. עם זאת, הוא 
של  להצפה  יוביל  שהמהלך  חושש 

ולא�איכו זולים  במוצרים  �השוק 
שקונים  ספרדי  זית  "שמן  תיים. 
נופל  שקל  ב�30�25  בסופרמרקט 
הזית  שמני  של  מהאיכות  בוודאות 

הקו של  ברמה  לפחות  �הישראלים. 
לגות שלי, היצרנים הקטנים, בארץ 
הרמה היא מאוד גבוהה גם מבחינה 

כמו במו דבר,  בסופו של  �עולמית. 
זיקה - הקהל קובע. עובדה שאנשים 
תו  מחפשים  בזנים,  כיום  מבינים 

יש זית  שמן  הרבה  וקונים  �איכות 

ראלי".
למרות המודעות ההולכת וגוברת 
והלב,  לתרומתו לבריאות כלי הדם 
צריכת שמן הזית בארץ נמוכה למדי 
ובכלל.  התיכון  הים  לאגן  בהשוואה 
בעוד הצריכה הממוצעת לנפש כיום 
לשנה,  וחצי  קילוגרם  כשני  היא 
הרי שביוון היא 21 ק"ג! בנאי סבור 

החשי והגדלת  המודעות  �שהעלאת 
תוביל  הזית  שמן  של  לחשיבות  פה 
להגברת הצריכה, כפי שקרה בתחום 
בארץ  אנשים  שנה   20 "לפני  היין. 

�שתו בעיקר יין פטישים או יין בסי
הציבור  והיום  מזרחי,  כרמל  סי של 
הרבה יותר מבין עניין ודורש יינות 
המגמה  דבר,  של  בסופו  איכותיים. 
הזאת תשתנה ובסך הכל אני חושב 
שאנחנו עם הפנים קדימה, ויש יותר 
ויותר התעניינות בנושא שמן הזית".

בפרט  והחקלאות  במושב  החיים 
של  חייו  אורחות  את  אומנם  שינו 
עדיין  תופסת  המוזיקה  אבל  בנאי, 

�מקום נכבד אצלו ולדבריו, יש לעי
"להתעסק  מהמשותף:  הרבה  סוקיו 
וכך  גבוה  אדרנלין  זה  חקלאות  עם 

�גם במוזיקה, ואני אוהב את זה. בש
גם  ההרפתקה:  ממד  את  יש  ניהם 
במוזיקה אתה אף פעם לא יודע מה 
לא  פעם  אף  אתה  בשמן  וגם  ייצא 

יודע מה ייצא".

יובל בנאי: "שמן זית ספרדי שקונים בסופרמרקט ב�30�25 שקל 
נופל בוודאות מהאיכות של שמני הזית הישראלים. לפחות ברמה של 

הקולגות שלי, היצרנים הקטנים, בארץ הרמה היא מאוד גבוהה גם 
מבחינה עולמית. בסופו של דבר, כמו במוזיקה - הקהל קובע"

בית בד בכפר מרר. בישראל, כ�60 אלף דונם של מטעי שלחין מיועדים לשמן, כ�20 אלף דונם זיתים מיועדים למאכליובל בנאי. "גם במוזיקה אתה אף פעם לא יודע מה ייצא"

מסיק בכרם בגליל העליון. רוב עצי הזית גדלים בגליל, אך יש כרמים גם ברמת הנגב בדרום המושקים במים 
מושבים

כרם זיתים עתיק בדיר חנא. רוב מטעי הבעל, כ-250 אלף מ-330 אלף, גדלים במגזר הערבי
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קורס מדביר 
מוסמך 

בתל אביב ובחיפה
חדש!! בבאר שבע!

לפרטים צלצל לכרמית
03-5262132

קורס מדביר 
מוסמך 

בתל אביב ובחיפה
חדש!! בבאר שבע!

לפרטים צלצל לכרמית
03-5262132

קורס ניהול 
אחזקה בכיר
בתל אביב ובחיפה
חדש!! בבאר שבע!

לפרטים צלצל לאורנה
03-5262140



מסופר על חמור אחד שמדי יום אדונו >
�היה שם לפניו את דלי המים כדי שי

שתה ואחר כך מקרב לפניו את חבילת 
�החציר כדי שיאכל. יום אחד נסע האיכר לש

חציר  ערימת  לחמור  שם  ברירה,  ובלית  בוע 
האחר  ובצדה  האורווה  של  אחד  בצד  ענקית 
חזר  שבוע  אחרי  צלולים.  במים  שוקת  מילא 
האיכר למשק ולחרדתו גילה את חמורו האהוב 
שוכב מת באמצע האורווה מבלי שנגע במים 
את  להבין  היטיב  שתמיד  האיכר,  באוכל.  או 

�נפש בהמתו, הבין שהחמור לא היה יכול לה
חליט לאיזה צד יפנה ולא ידע אם הוא מעדיף 

לאכול או לשתות, וכך מת ברעב ובצמא.
מהסיפור:  ללמוד  אפשר  חשוב  אחד  דבר 
בחיים, כמו בחיים, צריך תמיד לעשות סדרי 

חש על  אחד  משהו  וכשמעדיפים  �עדיפויות. 
בון אחר מחליטים בעצם מה חשוב לנו כרגע 
יותר בחיים. אם חשוב לי יותר לשתות - אפנה 

�למים, ואם חשוב לי יותר לאכול - אפנה לח
ציר, אבל אני חייבת להחליט, וכשאני עושה 

�זאת אני בעצם מכריזה בפני עצמי ובפני הס
ביבה שלי מהם סדרי העדיפויות שלי בחיים.

החיים שלנו מלאים בהחלטות גורליות יותר 
מוותרים  אנו  בעטיין,  או  שבזכותן,  פחות  או 
על אופציות אחרות. לכולנו יש דוגמאות לכך 

�בשפע, וחלקן קורות לנו כל יום. אם אני מע
דיפה כרגע לשתות קפה - ויתרתי על תה, אם 
החלטתי לנסוע לעבודה דרך העיר - ויתרתי 
על הדרך הכפרית, ואם החלטתי להישאר ערה 
של  במעגל  שוב  בחרתי   - בלילה  מאוחר  עד 

מחסור בשעות שינה.
בפיליפינים,  כרגע  שנמצא  שלי,  הבכור 
מספר לי שבכל יום הוא צריך להחליט על מה 
לותר ועל מה לא. לאן לנסוע ועל איזה כפר, 
אתר או מדינה לוותר. "ברוך הבא לחיים", אני 
אתה  בו  בשלב  נמצא  עוד  "ואתה  לו,  אומרת 
צריך להחליט בין שני דברים נהדרים וכיפיים. 
אפשרויות  שתי  בין  להחליט  צריך  לפעמים, 
ששתיהן לא מזהירות, ולפעמים בוחרים בדרך 
הקשה או המפחידה יותר, כי היא תואמת את 

סולם הערכים שלנו".

ככל שהתבגרתי, האופן שבו אני מתעדפת 
הרבה  בהחלט  עבר  שלי  בחיים  הערכים  את 
התעדוף  אינו   20 גיל  של  התעדוף  שינויים: 
30, ששונה מזה של 40, ומתברר שב�  של גיל
גיל 50 מעדיפים דברים אחרים ממה שרצינו 
משתנים  שאנחנו  מניחה  אני  הקודם.  בעשור 
תמורות,  מתרחשות  שלנו  בחיים  הזמן,  כל 
 10 אינם אלה שהכרנו לפני  סביבנו  האנשים 
20 שנה, וכל זה מחייב אותנו לעשות חוש� �ו

בים מדי פעם ולבדוק אם הפרדיגמות שהנחו 
אותנו בבחירת ההעדפות שלנו בשנים קודמות 

מתאימות גם לשלב החיים הנוכחי.
כל שלב חדש בחיים מכיל בתוכו אתגרים 

ממטלות  שחרור  או  חדשות  מטלות  חדשים, 
קודמות. כל שלב כזה הוא אפשרות למנף את 
עבורנו,  יותר  טוב  שהוא  למקום  שלנו  החיים 
אבל השינוי דורש הרבה פעמים אומץ ועמוד 
שחושבים  אלה  כל  מול  להתייצב  כדי  שדרה 

שמשהו "הסתובב לך בראש".

לחיים טובים יותר
כמה  עמדתי  האחרונה  בשנה  שהוא,  איך 
פעמים במצבים כאלה. לא הייתי חייבת תמיד 

�להחליט, יכולתי לטמון את ראשי בחול ולה
חליט לא להחליט. גם זה בסדר לפעמים. אבל 
גם אם לא מחליטים להחליט, חשוב להבין על 
מה אנחנו מוותרים כשאנו "יושבים על הגדר" 
ופוסחים על שתי הסעיפים, ואני מודה, שככל 
שאני מתבגרת הישיבה והפסיחה מתאימות לי 
שאנו  חיים  בחכמת  קשור  שזה  ייתכן  פחות. 
תחנה  אצלי  מסמן   50 שגיל  ייתכן  צוברים, 
לחשוב  לי  וגורם  שלי  בחיים  מתקדמת  מאוד 
שאם לא אחליט עכשיו - מי יודע אם אחליט 

בכלל.
וככל  גדלים  שלנו  שהילדים  שככל  ייתכן 
שאנו משתחררים ממטלות הוריות שמחייבות 

�אותנו לעתים "לוותר על עצמנו", אנו מתקר
�בים בחזרה אל המהות האמתית שלנו, שמזכי

רה לנו מי אנחנו, מה אנחנו אוהבים ומה אנחנו 
מוכנים להקריב כדי לא לוותר על עצמנו.

לעצמי  אמרתי  לפחות  שאני  יודעת  אני 
אני!".  היא  הבאה  "הילדה  שהוא:  כל  בשלב 
מה  כל  שלי  לילדים  עדיין)  (ונותנת  נתתי 
מאושרים,  עצמאיים,  שיהיו  כדי  יכולה  שאני 
חכמים ושמחים, והגיע הזמן שאתן גם לעצמי 

את הדברים האלה.

במקרה שלי הבנתי שלא תמיד הייתי בכיוון 
ולעשות  אחריות  לקחת  החלטתי  לכן  הנכון, 
יותר  מהותיים  חלקם  שלי,  בחיים  שינויים 
עצמי  את  להעלות  מנת  על  פחות,  וחלקם 

דב להעדיף  החלטתי  עבורי.  הנכונה  �לדרך 
�רים מסוימים - ואיבדתי בגלל זה דברים אח

רים, חלקם דברים שהיה לי קשה לאבד. "את 
לוקחת  "מחליטה,  לעצמי,  אמרתי  מתבגרת", 
אחריות, משלמת מחירים לא�פשוטים על חלק 

מהחלטות שלך..."
והנה דוגמה: המצב הכלכלי שלנו ממש לא 
שלנו  האישית  שהבנקאית  נגיד  בואו  משהו. 
ושאני  לוחצת",  "אישית  עלינו  עברה לשמור 
אבל,  שלי.  הוצאה  כל  לבחון  משתדלת  ממש 
יחד עם זאת, הבכור נמצא בחו"ל כבר מספר 
חודשים וגם הוא וגם אני כבר מתגעגעים. "אז 
נפגשים בהודו, אמא?" הוא שאל, ובלי להסס 
לטייל  אליו  שאסע  חשבתי  "ברור!".  עניתי 
האחרונים.  החודשים  כל  את  ונשלים  שנינו 
את  הצדקתי  עולה?",  כבר  להודו  טיול  "כמה 
הצעיר  וכשהבן  בכך".  אעמוד  "אני  עצמי, 
אצטרף  אולי  "אמא,  רעיון:  פתאום  העלה 
אלייך?", עניתי לו "ברור!", והטיול לאחת הפך 

לטיול לשניים.
�אז תתעניינו: מאיפה הכסף? האמת, גם הח

קלאי התעניין... והאמת, אין ממש כסף כרגע, 
חופש  לי  יש  ובחנוכה  שם,  הוא  עכשיו  אבל 
נוסעת  אני  אז  והודו...  והגעגועים  מהעבודה, 
לעצמי  להעניק  מעדיפה  אני  המבול.  אחרי 
טיול  של  החוויה  את  האהובים  בניי  ולשני 
היבשת  בתת  כמעט  שבועיים  במשך  משותף 
מקווה,  אני  כך  ה',  ובעזרת  הזאת,  הקסומה 

יהיה בסדר.

צילום: טים סטראטר חמור. החליט לאן יפנה 

יתד

www.martin.co.ilלפרטים ומידע נוסף טל': 052-3060327    |

בנייה מרוכזת במבחר דגמים
 החל מ- 789,000 ש"ח
 ישנה גם אפשרות לבנייה עצמית

machita106@gmail.com
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !!  בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!

הסולר!לגניבות הסוף 
הספקה  

תוך שעה 

בכל הארץ
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4
 amosquitoz@gmail.com  אונות

מאוזן:
1. מנפצות עוד פעם את סירקיס (6); 4. אפילו ספינות רבות יש לכדורסלן 

העבר (4); 8. ראו 20 מאונך; 9. אדון מצפון אירופה מטמין בצפון אמריקה (6) 
(ע"פ דובי זמר); 11. אם אני מדמה את הקו שלי לאגרטל זה נחשב כמחלת 

נפש? (7); 12. הסוד שלו תפקד כדיאטה מוצלחת עבורם (3); 13. בעל מדיני 
(3); 15. למרות שלא היו הרוגים בקבוצה הסגורה יש לה בעיות עם עצמה (7); 
18. הנטל של אמדורסקי פוגע בי (6); 19. (עם 3 מאונך) מעופף באגם טוסקני 

(4); 21. מחנך הטירונים עייף מתחת למצפה (4) (ע"פ דובי זמר); 22. אחרי 
הנביטה קורזיץ הגיעה לארץ ערב (כ"מ) (6).

מאונך:
1. צ'ך חזר וזז אל הבייביסיטר (5); 2. הנשיא עומד בתוכי (3,2) (ע"פ דובי 

זמר); 3. ראו 19 מאוזן; 5. מעריכים לגביו ששלפו אותו כשהוא מודע (5); 6. 
תאם עמדות לגבי מה שיעשו השופטים למראה עבירה (5); 7. איזה שחקן 

מתנדב במרכז נוער שכונתי ויאטנמי? (3,4); 10. חיבר בין קרן למושונוב וקיבל 
כנסייתו של סמית' (7); 13. לא מתייחס לכך שבחור צעיר נפטר (5); 14. מטה 
ירא לרחצה (5) (ע"פ דובי זמר); 16. קח בתוכי את הגניזה (5); 17. האמולסיה 

תפצח בשנתה האחרונה בתיכון (5); 20. שילם חובו לחברה בהתקדמות מהירה 
.(5)

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 147:
מאוזן: 1. אתיופי; 4. סבתא; 9. פירסמת; 11. פוסטרים; 12. נוה; 13. ארז; 15. 

פומפוזי; 18. גור שלף; 21. תלהק; 22. גלי הדף.
מאונך: 1. אגרוף; 2. יקרוס; 3. פורז; 5. בוסתן; 6. אמתלה; 7. חיים שמש; 10. 

בר רפאלי; 13. אוגרת; 14. זורבה; 16. ועידה; 17. ינשוף; 20. חלבי.
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"סיפור הכיסוי הכפול של אימא שלי" >
מאת נתן שחם (90), חתן פרס ישראל 

הוא ספר   ,2012 לספרות 
זיכרו פרי  חיים,  ושוקק  �מקסים 

אביב  בתל  שגדל  ילד  של  נותיו 
מחוות  ושלונסקי;  ביאליק  של 
אהבה לֵאם ותזכורת מופלאה לכך 
שעל  חידה  כתבי  הם  שההורים 

ילדיהם לפתור בכוחות עצמם.
להשתנות.  יכול  העבר  אפילו 
לגילוי המפתיע הזה הגיע נתן שחם 
כשהתחוור  לחייו,  התשיעי  בעשור 
לו כי גם המעט שידע על עברה של 
אמו המנוחה לא היה ולא נברא, וכי 

�חייהם כמשפחה היו מין משחק מח
"חומר  כותב:  הוא  משוכלל.  בואים 
הגלם להגשמת הרעיון לכתיבה היה 
דל מאוד בכמותו, רק כמה מכתבים 
אלא  לי  נותר  ולא  תמונות,  וקומץ 

להסתמך על הזיכרון".
היפה  האישה  שטיינמן,  ורדה 

והמ השברירית�לכאורה  �והעדינה, 
פוחדת�כביכול, היטיבה להחביא את 

�הסיפור האמתי של העשורים הרא
האמ היסודות  ואת  לחייה  �שונים 

מצדו  הוא  ואילו  אופייה,  של  תיים 
�הקפיד להסתיר ממנה כל דבר שע

לול להסב לה מפח נפש, או אפילו 
סתם התרגשות שמוטב לה בלעדיה 

מחת לאיש  לא�פשוטה  משימה   -�
רות והרפתקן בלתי נלאה השש אלי 
סכנה (הוצאת זמורה, 211 עמודים).

סוד רודף סוד
היס מתח  רומן  "נצור",  �עלילת 

נפרסת  כוריאל,  ליאור  מאת  טורי 
תעלומת  "המוסד",  פעולות  בין 
ומערכות  הל"ה   - ההר"  "מחלקת 
המאבק  רקע  על  משולשות,  יחסים 
ואדמת  ישראל  חרות  על  הנמשך 
אירועים  בין  סוד  רודף  סוד  הארץ. 
70 שנה, שמתנ�  המתהווים על פני

קזים למאורעות ליל נקמה אחד של 
ליקוי ירח מלא.

בליל ירח מלא אורב משה לידידו 
חמדן, קבלן פלסטיני נוקשה וחריף. 
זה יהיה מפגשם האחרון. הלילה הוא 
החשאיות שמכסה  מעטה  את  יקרע 
על חמדן מזה שנים, יחשוף את סודו 
ויגבה ממנו מחיר מלא על פשעיו. 

בזיכרו נשזר  הדרוך  הלילה  �סיפור 
נות חמוצים�מתוקים. בנעוריו היה משה האחרון 
לקרב  שנקלעה  לפני  הל"ה  מחלקת  את  לצלם 
הגבורה. בצילום מסתתר סוד שחידתו מלווה את 
חייו כצל. ברגעיו הקשים צצה התמונה האבודה 

לנ מתכנן  הוא  הגילוי  בעקבות  משתנים.  �וחייו 
קום בחמדן, הוא לא יודע שהנקמה תהיה כפולה 

(הוצאת המחבר, 395 עמודים).

בית מרקחת לספרות
הרומן "חנות הספרים הקטנה בפריז" מאת נינה 
לספרים  אהבה  מכתב  הוא  גאורגה 

ולכוחם לרפא את חיינו.
ברחוב  הישן  בבית  השכנות  כל 
שבעלה  לספר  יודעות  מונטנייאר 
נטש  החדשה,  הדיירת  קתרין,  של 
אותה בקור רוח והותיר אותה חסרת 
משהו  תורמים  השכנים  כל  כל. 
השכן  פרדו,  מסיה  ורק  לדירתה, 

מלמטה, מציע לה ספר.
קטנה  ספרים  חנות  יש  לפרדו 
ישנה  ספינה  גבי  על  המיטלטלת 
ששיפץ והיא עוגנת על גדות הסן. 
קוראים לה "בית מרקחת לספרות". 

�פרדו, שיודע להקשיב לאנשים ול
אומרים,  שאינם  מה  את  גם  שמוע 

המ הספר  את  ללקוחותיו  �מעניק 
לעצמו  רק  זקוקים.  הם  שלו  נחם 
שנה   20 כבר  נתון  לבו  עוזר.  אינו 
הוא  ומאז  אותו,  שנטשה  לאהובתו 
הפרידה  מכתב  את  אפילו  נעול. 

שהשאירה לו לא קרא.
שהיא  במצב  לא  עדיין  קתרין 

�יכולה לקרוא ספר מנחם, אבל לוק
חת ברצון את השולחן הישן שהציע 

�לה. היא מגלה בו את מכתב הפרי
דה ששלחה אהובתו של פרדו, והיא 
המכתב.  את  לקרוא  אותו  מכריחה 
הוא קורא, ובהחלטה של רגע מרים 

ומפ הצפה  החנות  של  העוגן  �את 
ליג לדרום צרפת בעקבות הרמזים 
(מגרמנית:  אהובתו  לו  שהשאירה 
מודן, 324  הוצאת  אלדד סטובצקי, 

עמודים).

יש לה כוחות 
מיוחדים

ויקטוריה  מאת  אדומה"  "מלכה 
בטרי ראשון  ספר  הוא  �איוויארד 

הייתם  מה  לנוער.  פנטזיה  לוגיית 
�עושים לו נולדתם בעולם שבו שלי

טים כסופי דם רודים בכם ושולחים 
�אתכם אל הקרב רק מכיוון שבעור

קיכם זורם דם אדום?
 17 בת  נערה  היא  בארו,  ֵמייר 

ומ פרועה  כייסת,  דם,  �אדומת 
וידה  נתפסת  היא  כאשר  רדנית. 
חייה  הלא�נכון,  האדם  של  בכיסו 
עצמה  את  מוצאת  היא  משתנים. 
הדם  כסופי  של  המפואר  בהיכלם 
אליו,  שתגיע  חשבה  לא  שמעולם  ובמעמד 
כשהיא  המלוכה.  ממשפחת  לחלק  כשהפכה 
מגלה שהיא שונה מכל אדום או כסוף שפגשה, 

בחי לבצע  עליה  שיהיה  בכך  ההכרה  �מגיעה 
רות שישפיעו לא רק על לבה וחייה, אלא על 
מרוז�סמלסון,  נעה  (מאנגלית:  כולה  הממלכה 

הוצאת מודן, 459 עמודים).

www.readbooks.co.il
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
הרפת והחלב073-2369058

למכירה
למכירה מיכלי מים פלסטיק 

שחורים 5,000 ליטר שוכב עם 
סטנד אופציה לתוספת מתקן 

רמסה.
ומיכלים של 1,000 ליטר

 052-2471373

*למכירה גנרטור KVA 120 77 אמפר 
פאזה, מנוע פרקינס 42,000 ₪

*מלגזה חשמלית סטיל 2009 1,600 
טון 5030 שעות, 55,000 ₪

0524-706090  

1. טרקטור פיאט 640
2. קונה מרססים תקינים ולא תקינים 

וציוד חקלאי
למכירה עצי זית בני 15 שנה  .3

טרקטור ניו - הולנד 75 כ"ס, 2009  .4
מרסס עשביה 500 ליטר+ 1000   .5

ליטר
6.  מרססי מפוח 500 + 1000 + 1500 

ליטר + 2000 ליטר
דיסק הידראולי+נגרר  .7

8. מתככת 1.80+1.60+1.00

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

4X4, 1983 ,40-31 במצב 
מעולה

135-MT, 4X4, 1998
7840,4X4, 1996

4X4, 2004 ,5340
135, 75 הגה הידראולי
BOC 7, 79 + מזלג – 

ריתום מהיר
4.5 טון 2009, 

 2010

4 חדש "שניצקי" 
חדש

3 נקודות 9,8,7 

"שניצקי" חדש
500 ליטר חדש 

1.60, 2,00 חדש 
"שניצקי"

12,9,7 רגלים
4X4 94 ,6800 + קבינה 
4230, 74 לאחר אוברול 

322, 2000 זחל
323, 2008 זחל
323, 2009 זחל

GLB, 2010 זחל
 4X4, 125

2002
1000 ליטר 3 נקודות

4X4 1993 ,580, כף 
נפתחת

4535, 2002 במצב 
מעולה 

120 95 מנוע חדש
מיכון חקלאי קניה, מכירה, החלפה 

טרקטורים ומלגזות
050 – 7294519

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

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

03-6884123

למכירה טרקטורים
זחל אינטרנשיונל 1960 תקין

וולבוו גלגלים 1966 תקין
אוליבר 1958 זחל לא תקין

משאית טטרא קירור אוויר דיזל
עם מיכל

050-5266925 

למכירה 3 צימרים 
מצוידים בריהוט, ג'קוזי ומקלחת. 

חייב להימכר.
050-3601132 בתאום מראש 

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 מרסס צ'יקו דגניה 200 ל' 
דיזל במצב עבודה

טרקטורון ג'וניור 1080 סמ"ק 2013 
גיר רגיל כחדש, עקב גיוס.

052-2636128

למכירה/ להשכרה
* מכירת חיסול!  אתר קרוואנים 

במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686

* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

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)     

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
הרפת והחלב073-2369058

לקיבוץ דביר דרוש/ה

eyaltidhar1@gmail.com : מייל

אחות מוסמכת 
לחצי משרה 

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

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

 nebz@smile.net.il 

AS IS

EMAIL d id @ ld il t il

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. 

* 31 ר' נאה מאוד, איכותית,  
ייצוגית, מקסימה באישיותה, 

מורה לחינוך גופני ממושב 
בדרום מעוניינת להכיר בחור 
איכותי, נאה, אינטלגנט, איש 
שיחה מעניין למטרת נישואין.

לפרטים לפנות לאורלי 
"לרעות הכרויות" 

 052-4403890
משרד: 04-8103456 

04-9511058

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

יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר) מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים, ייעוץ ראשוני 

חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410

אנגלו סכסון חדרה

* נחלה בתלמי אלעזר -בית 

100 מר', חלקה א' 12.5 דונם.  

אופציה ל-2 בתים נוספים.  

אטרקטיבי. 

 ,04-6222934

גדי 052-3089515

* באליכין , בהרחבה  וילה 

חדשה ומפוארת  220/380 

מר'+ קליניקה.  גינה מטופחת 

פינת מנגל וג'קוזי מפנק.

04-6222934

גדי - 052-3089515



 09-7413852 09-7611222  WORX

WG549EWG169E WG259E

www.semicom.co.il
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