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קומונה במועצה האזורית משגב

לקראת > משגב  שבגוש  בצורית  שהתקיים  כנס 
החקלאי  האיחוד  תנועת  במסגרת  שירות  שנת 
י"בניקים מכל הארץ, שלמדו על  אירח עשרות 
הוותיקה  שהיא  ביישוב,  בקומונה  בביקור  מקרוב  ש"ש 

ביותר כיום בתנועת הנוער.
�לצד קומונה זו פועלות שבע קומונות נוספות של גר

עין אחים: נאות הכיכר, כפר הרי"ף, כפר האורנים, מתן, 
שישובצו  ש"שינים  יצחק.  וצור  מרחבים  אלעזר,  תלמי 
לבון,  מורן, מכמנים,  ביישובים:  יפעלו  צורית  בקומונת 

לוטם, מנוף, יעד, צורית, גילון, אבטליון וכפר ביאליק. 
הש"שינים מתנדבים עם אוכלוסיות מוחלשות בבתי ספר 

�ובכפרי נוער (נירים, מיתר, פסגת עמיר, מסיל"ה, דנמ
רק, בי"ס סאלד).

�רון זלדמן, מזכ"ל תנועת הנוער: "סניפי המועצה האזו
�רית משגב בולטים באיכותם וברוח ההתנדבות של החני

כים. במסגרת הכנס המיוחד הכירו התלמידים את המסגרת 
הבאה  הקבוצה  ויגבשו את  התנועה  אחים' של  'גרעין  של 

שתוביל את תנועת הנוער במסגרת המועצה האזורית".

תנועת >טיול בני המושבים במזרח הרמון מחניכי  כ�850 
המושבים,  בני  הנוער 
מכל  ט'�י"ב  תלמידי 
הארץ טיילו במשך ארבעה ימים 
בערבה,  החלו   – הארץ  בדרום 

סה ברמת  וסיימו  לספיר,  �סמוך 
רמון.  למצפה  דרומית  רונים, 
בשביל  הדרך  את  עשו  החניכים 
ישראל המתפתל בנחלים גדולים 
בנוף  צפו  שמהם  להרים  ומטפס 
היפה. הטיול תוכנן כך שבכל יום 

�נעו המטיילים מערבה ועלו בגו
כמו  לפרקים  הרגיש  "המסע  בה. 
ברגל  שהולכים  נווטים  חבורת 
ממזרח למערב, ממש כמו שעשו 

�לפני מאות שנים הסוחרים הקדו
מים", תיאר אחד המשתתפים. "קר במדבר בלילות ולכן 
האוויר  מזג  מפגעי  שיגנו  חממות  בבניית  שימוש  היה 
ויספקו, בדומה לישיבה סביב מדורה, גם חוויה חברתית 
מגבשת. את הלילה הראשון ליד ספיר עשו כולנו יחד, 
עם חולצות כחולות - חניכים, מדריכים ובוגרים, ובבוקר 

התפצלנו לשני טורים נפרדים אך סמוכים". מאור הררי, 
הצהובים  "המרחבים  המושבים:  בני  של  המפעלים  רכז 
וציורי הקרקע בצבעים מדהימים בליווי הניתוק המוחלט 

�מהעולם (ממש אין קליטה לטלפונים ניידים) יצרו תחו
שה של חיבור עמוק אל האזור הקסום הזה".
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

6

10

12 הבהרה
עו"ד חיים אייזנקוט מסר שאמר 
לכתבנו בהכנות לכתבה שפורסמה 
שהייתה  "הקרקע  בדצמבר:  ב�17 
שייכת לקרן קיימת לישראל עוד 
חולקה  קום המדינה תוכננה  טרם 
החקלאית  הרשות  ע"י  והוסדרה 
בישראל, לעומת יישובים שהוקמו 

�לאחר קום המדינה. לגביהם הוס
ההסכם  באמצעות  הקרקעות  דרו 
הסוכנות  רמ"י,  הידוע:  המשולש 
הבין  כתבנו  ואילו  והמתיישבים". 
מדברי עוה"ד שאין למינהל מעמד 
שהוקם  במושב  ציבורי"  "גוף  של 
לפני ייסוד ממ"י, בניגוד לטענת 

העותר.
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פותחים חלון לעולם חדש

המראה  להשלמת  הביתה.  אותו  ומכניסים  שבחוץ  הטבע  את  משקפים  חלונות 
הטבעי, אנו מציעים לכם חלונות בעלי מראה קלאסי ונקי. העשויים מסגרות עץ 
ואלומניום. חיבור חכם בין שני החומרים יוצר חלונות בעלי עמידות גבוהה, מראה 
מעוצב וסגנון מקורי. ניתן לקבל ביישומים שונים, בשלל גוונים ובכל מידה ועיצוב 

כיד הדמיון...

"אדרת" אלומניום וסוככים בע"מ
רחוב יד חרוצים 6 א.ת. תלפיות, ירושלים
02-6719048  | במקום  מקיפה  תצוגה 
adereta lum@bezeq in t .net
w w w . a d e r e t a l u m . c o . i l

תריסיםסוככיםחלונות

אנו יצרנים וותיקים של חלונות ודלתות אלומיניום מהסדרות המתקדמות, 
חלונות מסוגננים בלגי אלומיניום, תריסים וסוככי שמש.



 "הבעיה לא בחקלאים,
אלא ברשתות השיווק"

משרד החקלאות הודיע שמגדלי העופות הוזילו את המחירים ב�15%, אך רשתות השיווק 
לא התאימו את המחיר לצרכן להוזלה. התאחדות חקלאי ישראל: "מדובר בגול עצמי בו גם 

מגיבה >החקלאים נפגעו וגם הצרכנים לא קיבלו שום תמורה" ישראל  חקלאי  התאחדות 
הק לפיה  החקלאות,  משרד  �להודעת 

העוף  מחיר  את  הוזילו  לא  מעונאים 
אצל  המחיר  להפחתת  דומה  בשיעור  לצרכן 
התאחדות  התחייבו  כחודש  לפני  המגדלים. 

בישי המגדלים,  וארגוני  ישראל  �חקלאי 
בה בוועדת הכלכלה של הכנסת, להוריד את 
רפורמת  הוצאת  תמורת  ב�10%  העוף  מחירי 
הפטם מחוק ההסדרים. מטרת ההורדה הייתה 
מחירי  אולם  לצרכן,  העוף  מחיר  את  להוזיל 
 15% בשיעור  הוזלה  למרות  ירדו,  לא  העוף 

שביצעו מגדלי העוף.
התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 

הוכח פעם  "שוב  צור:  מאיר  ישראל,  �חקלאי 
נו שהבעיה היא לא בחקלאים, אלא ברשתות 
השיווק שפוגעות בצרכנים. על זה נאמר: 'נאה 
דורש, נאה מקיים'. שוב פעם החקלאים נאלצו 
להוריד את המחיר. מדובר בגול עצמי בו גם 
החקלאים נפגעו וגם הצרכנים לא קיבלו שום 

תמורה".
אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 

הפי על  האחראית  המדינה  "אם  וילן:  �(אבו) 
קוח בנושא לא תפעל באופן מידי נגד רשתות 

שהמ הוא  האחד  דברים:  שני  יקרו  �השיווק, 
של  סכנה  והשני שתהיה  ירד  לא  לצרכן  חיר 
היצף המוני של כמויות בשר עוף, דבר שעלול 

התחייבה  המדינה  הקטנים.  במגדלים  לפגוע 
�במפורט שבכל מצב היא לא תיתן לפגוע במ

גדלים הקטנים. על המדינה להסדיר את שני 
הנושאים הללו באופן מידי".

�מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: "אנח
�נו מחויבים למאבק הצודק בהורדת יוקר המ

חיה מצד אחד ולהבטחת עתידה של החקלאות 
והחקלאים מן הצד השני. התחייבנו להוריד את 
מחיר העוף לצרכן ועמדנו בהבטחתנו. לצערי, 
כמו במקרים רבים בעבר, המחיר לא התגלגל 
לצרכן בשל פערי התיווך. החקלאים ויתרו על 
חלק מהכנסתם, אבל את ההוזלה לצרכן מישהו 

חטף בדרך. הגיעה השעה לשים לכך סוף".

נזקי סופ"ש הקפוא: כ�15 מיליון ש"ח
יותר מ�200 משקים, מחציתם מדרום הארץ, כ�60 מהצפון והיתר מהמרכז נפגעו בקרה 

בסוף השבוע 4.12�5. מזג האוויר החריג ב�2015 הזיק לפלחה ביותר מ�18 מיליון ש"ח

השבוע >  בסוף  ששרר  הקיצוני  הקור 
והקרה   (4-5.12) בדצמבר  הראשון 
נזקים  לחקלאים  גרמו  הארץ  ברחבי 
שנאמדים ב�15 מיליון ש"ח. כך עולה מדיווח 
ראשוני של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. 
בחברה אומרים כי נזקי הקרה, באופן מסורתי, 

הם הקשים והנרחבים ביותר לחקלאים.
בחברת הביטוח התקבלו לאחר הסופ"ש הקר 
200 דיווחים על פגיעות, מח� �במיוחד יותר מ

כ�60 מהם מהצפון  ציתם מאזור דרום הארץ, 
לגידולי  נגרם  הנזק  עיקר  מהמרכז.  והאחרים 
ירקות בשטחים פתוחים ובכללם תפוח אדמה, 
פלפל,  חציל,  ארטישוק,  קישוא,  תבלינים, 
כרוב, מלפפון, עגבנייה, שעועית ותירס. כמו 
בננות,  אבוקדו,  בגידולי  פגיעות  נרשמו  כן, 

הדרים ותפוחים.
דודי גינזבורג, מנכ"ל הקרן, מסר כי בעשר 
השנים האחרונות היא שילמה לחקלאים כחצי 
כרבע  בלבד,  קרה  נזקי  בגין  ש"ח  מיליארד 
נזקי  עקב  לחקלאים  שנגרמו  הנזקים  מהיקף 
טבע. בשנת 2014 לבדה פוצו החקלאים בכ�60 

מיליון ש"ח עקב נזקי קרה.
מעבר לנזקים המידיים שלהם גורמת הקרה, 

�יש לה גם השלכות ארוכות טווח בפגיעה בה
תפתחות הגידולים. לכן, היקף הנזק הסופי של 
המערכת הקרה שפקדה אותנו לאחרונה ייקבע 

רק בהמשך.

משינויים  כתוצאה  בהכנסות  הפגיעה  על 
נוספת למ ובמחירים בעולם  �בשערי המטבע 
כב כלכליים  לנזקים  החשיפה  הפלחה  �גדלי 

דים, שפגעו בגידולים בשנים האחרונות וכוסו 
ע"י הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. בעשור 
האחרון שילמה החברה למגדלי הפלחה כ�130 
ש"ח  מיליון  כ�18  נזקים,  בגין  ש"ח  מיליון 

מתוכם שולמו רק בשנה האחרונה.

ביטוח  ספורות  שנים  לפני  השיקה  הקרן 
שמאפ בפלחה,  הכנסה  הבטחת  של  �ייחודי 

שר לחקלאי להיות בטוח בתמורה שיקבל על 
בבעל.  שועל  ושיבולת  שעורה  חיטה,  גידולי 
מקנט מוסרים, כי התכנית פותחה מתוך הכרה 

�בחשיבות הלאומית של החזקה בשטחים פתו
למגדלים  לאפשר  רצון  ומתוך  ועיבודם  חים 

לת משופרת  ויכולת  הכנסותיהם  של  �ייצוב 
כנן את עתידם הכלכלי. בתכנית הושם דגש 
על מחירי התוצרת והיא נותנת מענה לשינויי 

המחיר הצפוי ולשינויים בשערי המטבעות.
בשדה  גידולים  מהיותם  הפלחה,  גידולי 
ובמיוחד  האוויר  מזג  לפגעי  רגישים  פתוח, 
לתופעות קיצוניות כמו אלה שלהן אנו עדים 
בשנים האחרונות. כזכור, רק באפריל האחרון 
נפגעו מאות משקים חקלאיים ואלפי דונמים 
של גידולים ממזג אוויר חריג, שכלל גשמים 
נגרם  ומטחי ברד. עיקר הנזק  חזקים במיוחד 
נותרה  אולם  שנקצרה  השחת,  לגידולי  הן 

עדיין  שהיו  לגידולים  והן  בשדות,  חשופה 
בשלבי צמיחה. בין השאר, נפגעו ערמות שחת 

�המיועדות למספוא ולמאכל לבעלי חיים, שנ
נוסף נגרם  נזק  והונחו בשדות לייבוש.  קצרו 
לגידולי הפלחה שטרם נקצרו ובשל הגשמים 
קרסו  והגידולים  נשברו  הגבעולים  העזים, 

לתוך הבוץ.
�בימים אלה מחדשת החברה את ביטוחי הפ

לחה ובתוך כך את ביטוח ההכנסה. ביטוח נזקי 
נועד לתת מענה לסיכונים טב �טבע בפלחה 

גשמים  עצירת  שיטפון,  סערה,  קרה,   - עיים 
ביטוח  לרכוש  יוכל  המגדל  זה  בביטוח  ועוד, 

המותאם ליבול המרבי הצפוי בכל חלקה.
בי הנותן מענה לשינויים  �ביטוח ההכנסה, 

מוגבל  המטבע,  ובשערי  הצפוי  במחיר  בול, 
בגבול אחריות כולל של 52 מיליון ש"ח לכל 
המבוטחים. בקרן מדגישים, כי רכישת ביטוח 

�ההכנסה אפשרית רק למי שירכוש בחברה בי
טוח נזקי טבע לגידולים הללו.

פרופ' גרה נבחר 
לעמוד בראש 

השירותים להגנת 
הצומח

שר החקלאות אורי 
אריאל מינה את פרופ' 

עבדאללה גרה לתפקיד 
בהתאם להמלצת ועדת 

האיתור. במחקריו שכלל 
שיטות לזיהוי וירוסים 

החקלאות >בתוצרת צמחית שר 
הכפר,  ופיתוח 
אריאל,  אורי 

הח את  לאמץ  �החליט 
האיתור  ועדת  לטת 
פרופ'  על  שהמליצה 
גרה  (עבד)  עבדאללה 
למנהל  אותו  ולמנות 

הצו להגנת  �השירותים 
�מח במשרד החקלאות. על המינוי, שנמ

שך שש שנים לפי חוק, לקבל את אישור 
הממשלה. פרופ' גרה, יליד 1955, תושב 
לארבעה  ואב  נשוי  במשולש,  ג'ת  כפר 
וברפואה  בבוטניקה  דוקטור  הוא  בנים, 

מאוניברסיטת תל אביב.
הצו להגנת  המכון  כמנהל  �שימש 

וחבר הנהלת מינהל המחקר החקלאי  מח 
היותו  לצד  החקלאות,  במשרד  (וולקני) 
צמחים  למחלות  במחלקה  בכיר  חוקר 
מחקרו  שנות   30 במהלך  עשבים.  וחקר 
בתחום תרם פרופ' גרה לחקלאות בארץ 
שיטות  של  משמעותי  שכלול  באמצעות 
לזיהוי וירוסים בתוצרת צמחית ובהעברת 

המידע לשטח.
"פרופ'  מסרה:  החקלאות  שר  לשכת 
הגנת  בתחום  אוטוריטה  הנו  גרה  עבד 
תפקידי  בשלל  ומכהן  בחקלאות,  הצומח 

�ניהול ומחקר בשלושת העשורים האחרו
נים במשרד. היכרותו העמוקה עם תחום 
והמאקרו,  המיקרו  ברמת  הצומח,  הגנת 
לו  יאפשרו  בחומר,  המוחלטת  ושליטתו 

�לנהל את היחידה ולהובילה קדימה לטו
בת החקלאים והצרכנים".

�פרופ' גרה הוא מנהל הפעילות האזו
ישראל� חקלאי  למחקר  הקרן  של  רית 

המחלקה  כמנהל  ושימש  (קמ"ח)  ארה"ב 
פורום  וכיו"ר  צמחים  של  לווירולוגיה 
החקלאי  המחקר  במינהל  מזון  בטיחות 

והיה חבר בוועדות לקידום חו �(וולקני) 
אסטרטגיה  מדעי,  ושיפוט  היגוי  קרים, 

�וכן חבר מועצה ויו"ר ועדת החינוך במו
עצה המקומית ג'ת, חבר בדירקטוריונים 

�מו"פים אזוריים (המשולש והגליל), המ
"סי כלכלי,  לפיתוח  היהודי�ערבי  �רכז 

אזרחי)  לשוויון  יהודי�ערבי  (ארגון  כוי" 
�וחבר המועצה האקדמית העליונה במכ

ללת "אלקאסמי".

פרופ' עבד גרה. 
"אוטוריטה 

בתחום" 
צילום: אדם גרה

צילום ארכיון: קנט מטע בננות שניזוק. ב�2014 פוצו החקלאים בכ�60 מיליון ש"ח עקב נזקי קרה 
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"החלופה הצמודה לשבי ציון לא תקום ולא תהיה"
התושבים וראש המועצה של מטה אשר נאבקים בהחלטה להקים מפעל התפלה על שטחים חקלאיים מול מושב רגבה 
וקיבוץ לוחמי הגטאות או רגבה לאחר שנדחתה התכנית הקודמת: להקים את המתקן מול בתי שבי ציון. רשות המים: 

"מטה המאבק מטעה ומפחיד את התושבים ללא כל הצדקה"

מער> "גליל  המאבק  �מטה 
בו  הפעילים  שמספר  בי", 
את  מגביר  ליום,  מיום  גדל 
מפעל  הקמת  למנוע  כדי  פעילותו 
התפלה ותחנת כוח על שטחי אדמה 
או  רגבה  למושב  בסמוך  החקלאית 

לקיבוץ לוחמי הגטאות.
כשתושבי  ב�2011,  החל  הסיפור 
שבי ציון גילו די במקרה שיש כוונה 
מאוד  גדול  התפלה  מתקן  להקים 
בכניסה ליישוב, מרחק של 450 מטר 

�בלבד מבתי המושבניקים. צוות תו
שבים שהוקם כדי לבדוק את הנושא 
גילה, שרשות המים מקדמת תכנית 

�מתאר לגליל המערבי בנפרד מהת
כנית הארצית, בעקבות צורך דחוף 

שה העלו  הבדיקות  במים.  �כביכול 
הנחיות  לרוב  בניגוד  עומד  פרויקט 
התכנון של המדינה, כפי שמסבירה 
שרון דרורי משבי ציון, שניהלה את 
המאבק בזמנו: "ההנחיה היחידה שבה 

�עמד הפרויקט היא מרחק של שלו
שזה  וכמובן,  מהים  קילומטרים  שה 
יפגע קשות בענף התיירות בסביבה.
הפ את  להרחיק  הצלחנו  �"מאז, 

רויקט משבי ציון, אך כרגע בודקים 
�שתי חלופות להקמת המתקן - בס
הג ללוחמי  בסמוך  או  לרגבה  �מוך 

טאות, גם שם הפרויקט עדיין מנוגד 
הצענו  כפתרון,  המדינה.  להנחיות 
תעשייה  באזור  המתקן  את  למקם 
העיר,  ראש  בהסכמת  לעכו,  השייך 
המפרץ.  עין  מאזור  מים  ולשאוב 
הצעה זו עדיין עומדת על השולחן".
�מה שמקומם את דרורי הוא בעי

קר חוסר ההיגיון שמנחה את רשות 
המים, לטענתה: "חברי הוועדה דחו 
את החלופה שלנו כיוון שמבחינתם 
אבל  שנים,  מזוהם משך  עכו  מפרץ 
הדבר כבר השתנה - ערכנו בדיקות 
בישראל  ההתפלה  איגוד  ראש  עם 

�ובסיומן הוא אמר שהוא מוכן, כתו
מותפלים  מים  לשתות  חיפה,  שב 
הצליח  שם  המתקן  עכו.  ממפרץ 
משרד  אך  הזיהומים,  כל  את  לסנן 

הבריאות לא קיבל את הקביעה.
רשות  עם  האחרונה  "בפגישה 
המים במועצה, הנציגה הבטיחה לנו 
מתקן  ליד  כוח  תחנת  תהיה  שלא 

התו לבתי  הקרבה  בגלל  �ההתפלה 
היגיון  שאין  לנו  ברור  אבל  שבים, 
בדבר כיוון שכל מתקן מחייב תחנה 
הגורמים  כל  עם  נפגשנו  מאז  כזו. 

המ כולל  בדבר,  שידם  �האפשריים 
לטרפד  כדי  הסביבה,  להגנת  שרד 

המהלך".
כרגע  המאבק  בחזית  שעומד  מי 
המועצה  ראש  ישראלי,  יורם  הוא 
הוא  זה,  האזורית מטה אשר. בשלב 

ממוקד בעיקר בהיבט המקצועי כדי 
אח לכיוונים  הפרויקט  את  �להטות 

רים: "רשות המים, לפחות מבחינתי, 
�היא הגוף המוסמך היחיד לגבי הצו
המע בגליל  התפלה  מתקן  של  �רך 

הבהרתי  לתפקיד  כניסתי  עם  רבי. 
לא  ציון  לשבי  הצמודה  שהחלופה 
תקום ולא תהיה, אך בכל הפורומים 
התנגדה  המים  רשות  בנושא  שדנו 

שה בטענה  המפרץ  עין  �לאפשרות 
�שאיבה מאזור מפרץ עכו היא מסו

כנת.
"המועצה הארצית לתכנון ובנייה 
להמשיך  הרשות  את  הסמיכה  כבר 
שבין  באזור  הפרויקט  עם  להתקדם 
לוחמי הגטאות לרגבה, ולכן החלטנו 
בשיתוף התושבים לנהל מאבק כנגד 
המשותף  מאבקם  המוצע".  המיקום 
פועל  המועצה  עם  התושבים  של 
החלופות  בחינת   - כיוונים  בשני 
ובחינת  באזור הדרומי של המועצה 
אפשרות של העברת קו צינור מחבר 

�ממתקן ההתפלה בחדרה לגליל המ
ערבי.

יש מסביר  המועצה",  �"מבחינת 
�ראלי, "חשוב לנו לפגוש את כל גו

רמי התכנון המעורבים כולל שרים 
הרלוונטיים  במוסדות  ומנכ"לים 
אחת  את  לקבל  אותם  לשכנע  כדי 
עם  פגישה  לאחר  שלנו.  החלופות 
מתוכננת  התשתיות,  משרד  מנכ"ל 
גם פגישה עם אביגדור יצחקי, יו"ר 
הדיונים  ובנייה.  לתכנון  המועצה 
למיטב  המים,  רשות  של  הבאים 
2016 ול�  ידיעתי, מתוכננים למרץ
קראת זה נמקד את הפעולות שלנו. 
למחות  רשאי  מהתושבים  אחד  כל 
אך  החוק,  במסגרת  לעשות  כרצונו 
זו  אני ממוקד במאבק המקצועי, כי 
הדרך בה בחרנו. במידה ויהיה צורך 

בה קולנית  התנהלות  או  �בהפגנות 
משך, נשקול גם את הדרכים האלו".

הד  מעוררים  ישראלי  של  דבריו 
מער גליל  המאבק  מטה  �בהצהרות 

בי: "לעולם לא נעבור על החוק, אך 
אפש דרך  בכל  ונפעל  הכל  �נעשה 
ולר �רית על מנת להוכיח למדינה 

שויות התכנון שאנו נחושים למנוע 
�את האסון הסביבתי הזה. מדובר בה

ומעוותת, שהתקבלה  חלטה תלושה 
והמלצות  החלטות  וסותרת  במחטף 
הקמה  בדבר  המדינה,  של  קודמות 
כוח,  ותחנות  התפלה  מפעלי  של 
תעשייה  לאזור  דופן  צמודי  כשהם 

מפע כל  קיים.  למפעל  או  �קיים 
כולם  הוקמו  האחרים  ההתפלה  לי 
שבאזורנו  זה  ורק  תעשייה,  באזורי 
מול  חקלאי,  שדה  לאמצע  מיועד 
ליישובים  בסמוך  מגורים,  שכונות 

כפריים".

בתגובה:  מסר  המים  רשות  דובר 
"לצערי, מטה המאבק מטעה ומפחיד 

וצו �את התושבים ללא כל הצדקה 

רך, ובשל כך יש פערים אדירים בין 
מה שמטה המאבק אומר ולעובדות. 
מתקן  בהקמת  בצורך  מחלוקת  אין 

�התפלה בגליל המערבי, הנובע מה
אספקת  אמינות  את  לשפר  צורך 
להקטין  וצפונה,  חיפה  לאזור  המים 
את מליחות מי השתייה וכמובן את 

מליחות הקולחים באותו אזור.
ההחל לטענות,  מוחלט  �"בניגוד 

טה ממש לא נעשתה בחטף. התכנית 
מעל  עם  שנים  שבע  במשך  נדונה 
ל�20 חלופות. הנושא נבחן ע"י ועדה 
חברים  (ובה  הפנים  במשרד  מיוחדת 
המוסדות  גם  היתר  בין  ומשקיפים 

�הבאים: משרד הבריאות, המשרד לה
גנת הסביבה, משרד הביטחון, רשות 
המים, רשות הטבע והגנים הלאומיים, 
בחנה  אשר  הטבע)  להגנת  החברה 
מספר רב של אתרים. הוועדה שמעה 
של  והתנגדויות  הסתייגויות  גם 
יישובי האזור, וכולם חשבו שההתפלה 

חשובה, אך לא בשטחם.
"מיקום המתקן בעין המפרץ, כמו 

�גם העברת צינור ממתקן חדרה לג
והם  ונבחנו,  נשקלו  המערבי,  ליל 

הע ההתפלה  מתקן  ישימים.  �אינם 
חק בשטחי  להיבנות  מיועד  �תידי 

לאות המרוחקים מבתי המשק.
בא הייתה  הראשונית  �"המחשבה 

זור התעשייה של שבי ציון, אך בשל 
הורחק  המתקן  התושבים,  התנגדות 
דבר אשר  החוף,  מקו  ק"מ  כארבעה 
ייקר משמעותית את הפרויקט, אשר 
נעשה מורכב יותר (אגב טענות מטה 
הגדול  ההתפלה  מתקן  גם  המאבק, 
באזור  אינו  בשורק,  הנמצא  בארץ, 

�תעשייה). מרחק המתקן מבתי התו
מתקן  ממרחק  בהרבה  גדול  שבים 
ההתפלה שבפלמחים למשל ולבתים 
שבסמוך לו, ושעוד אמורים להיבנות 
במקום. המתקן אינו תופס שטחי חוף 
הים),  מחוף  קילומטר  כ�4  (מרוחק 

ואינו משפיע על חוף הים.
שאינו  מתקן  הוא  התפלה  "מתקן 
לסביבה,  מסוכנים  חומרים  פולט 
אקוסטיות  בדרישות  לעמוד  מחויב 
להגנת  המשרד  של  רעש  ובתקני 
פגיעה  ואין  מניעה  אין  הסביבה. 

הת מתקן  בסביבת  החיים  �באיכות 
פלה".

במי תגובתו  את  סיים  �הדובר 
לים: "הביקוש למים בישראל גדול 
טבעי,  באופן  מקבלים  שאנו  ממה 
ויש לפתח את משק המים ולקדם 
את המשך פתרון בעיות המים של 

�ישראל, כולל באזור הגליל המע
רבי, שם יש אנשים, יש חקלאות, 
צורך  שיש  וכמובן  תעשייה  יש 

במים".

יורם ישראלי, ראש המועצה האזורית מטה אשר: "הדיונים הבאים 
של רשות המים, למיטב ידיעתי, מתוכננים למרץ 2016 ולקראת זה 
נמקד את הפעולות שלנו. כל אחד מהתושבים רשאי למחות כרצונו 

לעשות במסגרת החוק, אך אני ממוקד במאבק המקצועי, כי זו הדרך 
בה בחרנו. במידה ויהיה צורך בהפגנות או התנהלות קולנית בהמשך, 

נשקול גם את הדרכים האלו"

צילום ארכיון: שלמה אברמוביץ' כתובת אש של המחאה נגד הקמת מתקן התפלה בשבי ציון. מאבק משותף למועצה ולתושבים 
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פתרון מהשטח
 תנועת המושבים סיירה במושבים כפר ביל"ו, מצליח, פדיה,

בית עוזיאל ועזריה שבמועצה האזורית גזר. בפדיה הציעו פתרון 
לבעיית פערי התיווך

המושבים > תנועת  הנהלת 
סיור  שעברה  בשבוע  ערכה 
שנמצאים  מושבים  בחמישה 
 - גזר  האזורית  המועצה  בתחומי 

עו בית  פדיה,  מצליח,  ביל"ו,  �כפר 
במושב  נפתח  הסיור  ועזריה.  זיאל 
כפר ביל"ו, שם העלו נציגי המושב 
המים  מחירי  בנושא  בעיותיהם  את 
פעילותם  את  והציגו  והקרקעות 

�בתחומים חברה, קהילה, נוער, ספו
רט ועוד. תנועת המושבים התחייבה 
הקשורה  בעיה  בכל  ולטפל  לעזור 
המשא  במסגרת  גם  כמו  בקרקעות, 
המדינה  עם  כיום  המתקיים  ומתן 

המקו הוועד  יו"ר  המים.  �בנושא 
מי, מנחם קפלן, אמר במפגש: "אנו 

פעולה  ולשתף  עזרה  לקבל  נשמח 
עם גוף חזק ומשמעותי כמו תנועת 
המושבים אל מול הממשל המרכזי".

לאחר מכן, הנהלת התנועה ביקרה 
במצליח ומזכיר המושב, פיני חלג', 
המושב  פעילות  את  בפניהם  הציג 
המושב,  לתפיסת  שבהתאם  ואמר 
רב� עבודה  תכנית  לפי  "פועלים 
המו חברי  סיפרו  בפדיה  �שנתית". 

הענפה  החקלאית  הפעילות  על  שב 
ביישוב, שוחחו עמם על מחירי המים 
לבעיית  פתרונות  והציעו  הגבוהים 
פערי התיווך. מזכ"ל התנועה מאיר 
יגיע  כי  פדיה,  לחברי  הודיע  צור 
יתלווה  ואליו  בקרוב  שוב  למושב 
בועז  המו"מ,  של  המקצועי  היועץ 

הצעות  את  לבחון  במטרה  סופר, 
המושב בנוגע לפערי התיווך.

�בבית עוזיאל דנו חברי ההנהלה ותו
ובניית  קרקעות  בנושאי  המקום  שבי 
תכנית לתיירות כפרית והסיור הסתיים 
על  המושב  חברי  סיפרו  שבו  בעזריה, 
לצד  במושב  מקיימים  שהם  החקלאות 

הצורך בשיפור תשתיות היישוב.
צור אמר בסיום הסיור: "חשוב לי 
מאוד להיות מחובר לשטח ולשמוע 
את הצרכים והבעיות של החקלאים 
ושל החקלאות כולה. אנחנו נמצאים 

לב האוצר  עם  מו"מ  של  �בעיצומו 
לחקלאות,  אסטרטגית  תכנית  ניית 
במושבים  החקלאים  עם  מפגש  וכל 

רק מחזק אותי ואת צדקת דרכנו".

מובילים בהתנדבות
אות "קהילה מתנדבת" לשנת 2015 הוענק למועצה האזורית עמק 

יזרעאל, לירושלים ולהוד השרון בטקס חגיגי בכנסת

עמק > מרחבי  מתנדבים   100
בטקס  השתתפו  יזרעאל 

מת "קהילה  אות  �הענקת 
הרווחה  שר  במעמד   2015 נדבת" 
והשירותים החברתיים ח"כ חיים כץ, 

�סגן יו"ר הכנסת ח"כ בצלאל סמוט
ריץ וח"כ אורלי לוי�אבקסיס. ועדה 
ציבורית בראשות השופטת בדימוס 
עשרות  מתוך  בחרה  דורנר  דליה 
בישראל,  מקומיות  ורשויות  ערים 
שהגישו את מועמדותן לאות, שלוש 
והוד  יזרעאל, ירושלים  זוכות: עמק 

השרון.

מתנדבים  כ�3,500  מתוך   100
התנדבות  ומיזמי  ארגונים  ב�80 
בשני  בכנסת  לטקס  הגיעו  שבעמק 

ירו בחולצות  ולבושים  �אוטובוסים 
כי ועליהן  המועצה  לוגו  עם  �קות 

מובילים   - יזרעאל  "עמק  תוב: 
�בהתנדבות". ה"ירוקים" הריעו ארו

כות כאשר ראש המועצה אייל בצר 
ענת  להתנדבות  המחלקה  ומנהלת 
ירון עלו לקבל את המגן מהשר כץ. 
"מקהלת  בנות  לבימה  עלו  בהמשך 

וע יהודיות  יחד  שרות  שבה  �שני", 
רביות, וזימרו את "תפילה לשלום", 

שכתבה חמוטל בן זאב והלחין דורון 
לבינסון, שנכח במקום.

זמל  טובה  המתנדבות,  אחת 
�מהיוגב, שיסדה במושב מועדון ותי
תכ בפעילויות,  ועשיר  תוסס  �קים 
המוע באוטובוס  לטקס  להגיע  �ננה 

שכחו  לדרך  היציאה  בלחץ  אך  צה, 
היוגב. כשחב �לאסוף אותה מצומת 

ריה כבר חשבו שאין סיכוי שתגיע, 
טובה הפגינה את תושייתה והודיעה 
שהיא עולה על אוטובוס לירושלים 
הגיעה  בבירה  האוטובוס  ומתחנת 

במונית לכנסת.

�אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים "התניע" את הסמינר המ>סמינר "קהילה בתנועה"
קצועי "קהילה בתנועה" המיועד לפעילים במושבים וביישובים 
קהילה,  רכזי  תרבות,  ועדות  ההתיישבות,  ספריות  בתחומים: 

הס יישוביים.  וועדים  מזכירות  נוער,  ועדות  וארכיון,  תיעוד  �נאמני 
כלים  ייתן  שפיים,  קיבוץ  במלון   2016 בינואר  ב�3�4  שיתקיים  מינר, 
מקצועיים וחברתיים לפיתוח המושב ולחיבור מעגלי העשייה בקהילה. 
מאות פעילי קהילה ותרבות מיישובי המרחב הכפרי בכל הארץ צפויים 
להגיע לסמינר, שבו יהיו מפגשי העשרה, מפגשים חברתיים והרצאות 

ולצד מופעי תרבות ופנאי.
יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים, אילנה יוגב: "סמינר זה הנו 
משמעותי לכל העוסקים בתחום הקהילתי לפיתוח היישובים ולחוסנם 
הצביון  על  כדי שמירה  תוך  בתחום,  העשייה  מעגלי  בין  חיבור  ולשם 
הכפרי. פעילי התרבות והקהילה הם המנהיגות האמתית של הקהילה. 
הם מעצבים את אופייה של הקהילה, מחברים בין התושבים - ותיקים 

�וחדשים, מבוגרים וצעירים ועוד. דווקא בשל השינויים המבניים, הד
מוגרפיים והכלכליים ביישוב נודעת לתחום הקהילתי חשיבות יתרה.

ויישובי  ממושבים  ותרבות  קהילה  פעילי  מאות  נפגשים  "בסמינר 
והפע ואמנים  שחקנים  נפגוש  בסמינר  הארץ.  מכל  הכפרי  �המרחב 

לות שונות, שיעזרו לנו ללבן סוגיות מרכזיות בקהילה. למשל, נצפה 
ניתן  יהיה  ילדה  התמודדות של  סיפור  מצרים', שדרך  'יציאת  בהצגה 
לשאול שאלות על אודות התמודדות ומשמעותה של תמיכה קהילתית". 
www. התנועה:  באתר  או   6086309�03 ולהרשמה:  נוספים  לפרטים 

tmoshavim.org.il

27 בדצמבר, בשעה 08:30 בבוקר, יתקיים במוע�>עולמו הפנימי של הילד המאומץ  ביום ראשון,
דון קיבוץ מגן כנס בנושא "עולמו הפנימי של הילד המאומץ", 
המיועד למשפחות מאמצות, לאנשי מקצוע ולקהל הרחב. הכנס 

נערך ביוזמת המרכזים הפסיכולוגיים תל"מ.
הכנס יעסוק בהשפעות הפסיכולוגיות והרגשיות של אימוץ על ילדים 
מאומצים ועל הורים מאמצים. הדיונים בתכנית הכנס: אימוץ בשירות 
למען הילד; חווית המאומץ לאורך חייו - השפעות גלויות וסמויות של 
האימוץ; היבטים פסיכולוגיים של המשפחה המאמצת: ההורה המאמץ 
שבתהליכי  והזוגי  המשפחתי  המסע  התפתחותית;  ראייה  מתוך  והילד 
ד'; משמעויות ההליך הטיפולי  האימוץ - הסיפור האישי של משפחת 

בילד מאומץ; פאנל - כלים וליווי בתהליך האימוץ.
בשנת 2014 אומצו בישראל 372 תינוקות וילדים. ע"פ נתוני השירות 
אומצו   (9%)  35 בישראל,  אומצו   (33%) מהם  ילדים   121 הילד,  למען 
בחו"ל, 163 (44%) אומצו ע"י זוגות חד�מיניים ו�53 (14%) אומצו ע"י 

קרובי משפחה.

צילום: דוברות תנועת המושבים חברי הנהלת התנועה בביקור. "לשמוע את הצרכים והבעיות של החקלאים ושל החקלאות" 

צילום: אילן פינסקר טובה זמל מהיוגב. מתנדבת בעלת תושייה 

24.12.2015     || 8



9 ||   24.12.2015



אומדן הנזק בעברונה שנה אחרי 
דליפת הנפט: 141 מיליון ש"ח 

כ�55 אלף טון מהקרקע המזוהמת בשמורה פונתה, בוצעו סקרי קרקע 
ונבחנו טכנולוגיות לשיקומה. איכות האוויר באזור שנפגע טובה, חל 

הסביבה >שיפור באוכלוסיית הצבאים. פורסם דוח עדכון בפעולות השיקום להגנת  המשרד 
�פרסם דוח המעדכן את הצי

שמורת  שיקום  במצב  בור 
לדלי שנה  במלאת  עברונה,  �הטבע 

פת הנפט מקו מצינור הנפט אילת�
בדצמבר   3 בליל  שאירע  אשקלון, 
למשק  הכללי  הנזק  היקף   .2014
כפי  הדליפה,  מאירוע  כתוצאה 
במשרד  הכלכלה  אגף  ע"י  שהוערך 
מיליון  כ�141  הוא  הסביבה,  להגנת 

ש"ח.
לאחר  שנה  כי  עולה,  מהדוח 
נפט  קוב  אלפי  זרמו  שבו  האירוע 

עב "ערבת  הטבע  לשמורת  �גולמי 
יותר  וזיהמו  אילת"  ו"מסיב  רונה" 
פונו  השמורות,  משטח  דונם  מאלף 
על  מזוהמת.  קרקע  טון  אלף  כ�55 
מינהלת,  מפקחת  עברונה  שיקום 
שהוקמה לפי החלטת הממשלה, ובה 
להגנת  המשרד  נציגי  יחד  פועלים 

�הסביבה, רשות הטבע והגנים, מוע
�צה אזורית חבל אילות, רשות הני
קוז ערבה ונציג הארגונים הירוקים.

ביצע  הסביבה  להגנת  המשרד 
ובשטח  הדליפה  באזור  קרקע  סקרי 
על  מצביעות  והתוצאות  השמורה 

משת לעומקים  הזיהום  �השתרעות 
קרקע  זוהתה  הדליפה  במוקד  נים. 
22 מטר. המש� בעומק  מזוהמת עד 

רד הממשלתי ורשות 
דרשו  והגנים  הטבע 
מחברת קצא"א לבצע 

ראשו אקולוגי  �סקר 
עברונה,  בשמורת  ני 

לת בסיס  �שישמש 
ארוכת  הניטור  כנית 
הטווח באזור, ולערוך 

סי לצמצום  �תכנית 
כון מידי מקו הנפט.

עצי  העדכון,  ע"פ 
שיטה בשמורה שבאו 
במגע ישיר עם זיהום 

פגיעה  של  סימנים  מראים  הנפט 
קשה ומספר רב של שיחים, בעיקר 
בערוצי הזיהום, נפגעו קשות גם הם. 
הצבאים  אוכלוסיית  מצב  זאת,  עם 

צעי פרטים  מספר  ונצפו  �השתפר 
"ייבש" את השכבה  חום הקיץ  רים. 
העליונה של הקרקע המזוהמת ויצר 

מעין שכבת קרקע ונפט קשיחה.
בשמו הקרקע  לשיקום  �בניסויים 
�רה, שביצעו חמש חברות בטכנולו

גיות שונות, הציגו ארבע מהחברות 
�ירידה בריכוזי המזהמים ברמה סבי

רה עד טובה מאוד. המשרד להגנת 
תוצאות  את  בוחנים  ורט"ג  הסביבה 
בקנה  משלים  ניסוי  ויערכו  הניסוי 

מידה רחב יותר.

האגירה  ובריכות   90 כביש  אזור 
בשטח השמורה נמצאו לא�מזוהמים 

�לאחר פינוי קרקע מזוהמת והם עו
�מדים בפני שיקום נופי. המשרד לה

אירוע  מאז  כי  הודיע,  הסביבה  גנת 
האוויר  איכות  את  דגם  הדליפה 
אורגניים  חומרים  נוטרו  ובבדיקה 
נדיפים, אבק וריח ובתוצאות נראתה 

�ירידה משמעותית וקבועה בכל הפ
הראשו השבועות  במהלך  �רמטרים 

באביב  לפיכך,  הדליפה.  לאחר  נים 
שמורות  את  לפתוח  הוחלט   2015

עב ו"ערבת  אילת"  "מסיב  �הטבע 
למספר  ואחת  הרחב,  לציבור  רונה" 
במרחב  אוויר  ניטור  נערך  חודשים 

השמורה.

זבל בעדשת המצלמה
דיתה שניצר מכוכב מיכאל זכתה במקום שני בתחרות צילום עופות 

 נודדים. צילומה מאתר הפסולת דודאים מוצג בתערוכה
שנפתחה בשיא עונת הנדידה

הבאים > העופות  של  צילום 
הפסולת  באתר  מזון  ללקט 

�דודאים בנגב זיכה את הצ
�למת דיתה שניצר ממושב כוכב מי
�כאל במקום שני בתחרות של המו

זיאון הפתוח לצילום בגן התעשייה 
אלפי  השתתפו  בתחרות  חי.  בתל 
בלבד,   48 נבחרו  ומתוכם  צילומים 
בתערוכה  הרחב  לקהל  שמוצגים 
בשיתוף   ,"2 "כנפיים  בשם  חדשה 

קק"ל והרשות לפיתוח הגליל.
בחרה  מדוע  מסבירה  שניצר 
לצלם את העופות המגיעים לחפש 
בעיניי  "זבל  דודאים:  באתר  מזון 
הוא צבעוני ויפה, כמו נקודות צבע 
מסתובבת  אני  המצולם.  בפריים 
הרבה באתר דודאים, לצלם עופות 
על רקע האתר. מגיעות לשם דיות, 

�חסידות, זרזירים ועוד, בעיקר בעו

נה זו של השנה.
מר אותי.  מרתקות  �"הציפורים 

הלהקות  מול  קטנה  תמיד  גישה 
ליצור  יחדיו  המצליחות  הענקיות 

המ תנופה,  של  ועצום  אחיד  �כוח 
הן  כיצד  תוהה  תמיד  ליקוט.  ראה, 

�מצליחות להתארגן כל כך יפה יח
דיו, להחליט מי מוביל את הלהקה 
ולאן ותמיד מצרה על כך שגם בני 

אומ לכך"  מסוגלים  אינם  �האדם 
רת דיתה. חובבת הצילום שעובדת 

לפ הגיעה  נגב  אזורית  �במועצה 
תיחת התערוכה עם ארבעת ילדיה 
מתגוררים  כולם  נכדיה,   13 ועם 

לצדה במושב כוכב מיכאל.
�חיה אור, אוצרת התערוכה: "הצ

למים בעלי התבוננות ייחודית על 
המצלמה  בעדשת  מנציחים  הטבע, 
רגעים חולפים וקסומים, אותם הם 

לוכדים לצילום עוצמתי אחד. כולם 
חמושים במצלמות איכותיות בעלי 

משתמ חלקם  מקצועיות,  �עדשות 
מתבוננים  ומסתור,  במסווה  שים 

באין מפריע בחיי הבר.
ולתת  לעודד  נועדה  "התערוכה 
צילום  לשוחרי  והערכה  ביטוי 

המו להעלאת  התורמים  �וטבע, 
טבע  של  קיומו  לחשיבות  דעות 
הסביבה.  ערכי  על  ולשמירה  חי 
מיון של  נבחרו לאחר  48 הצלמים 
לתחרות  שהוגשו  צילומים  אלפי 
למוזיאון. הצילומים מתייחסים כל 
אל  ובעיקר  הטבע  אל  בדרכו  אחד 

הצו הנדידה.  ועונת  הכנף  �בעלי 
התערוכה  באמצעות  נחשפים  פים 
לשונה והשווה הקיים בין הצלמים, 
הטריטוריה  אל  הצצה  המאפשרים 
של בעלי הכנף מנקודת מבטם הם, 

כשוחרי צילום וטבע" אומרת אור. 
עונת  שיא  את  מציינת  התערוכה 
הנדידה, שבה מגיעים יותר מ�500 

�מיליון עופות למנוחה בישראל וב
עיקר בעמק החולה.

במוזיאון הפתוח לצילום מוצגות 
צלמים  של  מתחלפות  תערוכות 
לשלושת  הפרסים  ובעולם.  בארץ 

בת הוענקו  הראשונים  �המקומות 
שמעוני  חברות  קבוצת  ע"י  חרות 

�יבואני פוג'י בישראל. במקום הרא
למקום  מנתניה;  נטליה  זכתה  שון 
ובמקום  דיתה שניצר  הגיעה  השני 
השלישי דורג צילום של רוני אלוש 

�מקיבוץ מרום גולן. נעילת התערו
כה: 30 בדצמבר 2015.

דיתה שניצר ליד הצילום הזוכה. "מרגישה תמיד קטנה מול הלהקות הענקיות"
צילום: המוזיאון הפתוח לצילום בגן התעשייה תל�חי  

התערוכה החקלאית 
מו"פ ערבה תתקיים 

ב�21-20.1.16
המחקר  בתחנות  בינואר  ב�20�21  שתתקיים  החקלאית  התערוכה 

�והפיתוח (מו"פ) בערבה תיכונה וצפונית תציג לראווה את הידע והפי
תוח החקלאיים הישראליים המתקדמים ביותר המשווקים לרחבי העולם. 
בשני ימי התערוכה יתקיימו ביקורי משלחות, אנשי מקצוע ועיתונאים 
החקלאים  של  ומקומם  החקלאות  של  "מקומה  כנסים:  שני  וכן  מחו"ל 
ו"כנס  ותמר;  ערבה  האזוריות  המועצות  ביזמת  הישראלית",  בכלכלה 
אורי  ח"כ  החקלאות  שר  במעמד  בערבה",  מתחדשת  חקלאות   - הנגב 

אריאל, חוקרים ומומחים.
מארגני התערוכה מסרו, כי היא תתפרס על פני 15 דונם של ביתנים 
120 חב� �וחממות תצוגה, שבהם יציגו חידושים מהארץ והעולם יותר מ
�רות מישראל ומחוצה לה שפועלות בתחום החקלאות ובתחומים משי

קים: מיכון, מים והתפלה, חשמל סולארי, גינון ועוד.

ירקות הערבה בתערוכת מו"פ ערבה. 120 חברות יציגו חידושים מהארץ והעולם
צילום ארכיון: יח"צ

שמורת עברונה, שנה אחרי הדליפה. שכבת הקרקע העליונה 
צילום: עודד נצר המזוהמת בנפט התייבשה והתקשחה 
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 מוטי אלקבץ,
מזכיר ארגון מגדלי עופות

קשים  ימים 
רוויי מתח ודאגה 

�עברו עלינו בחו
דש החולף, שבהם 
עלינו  איימה 
בפטם  הרפורמה 
כפי  ובהודים, 
תכנן  שהאוצר 
בחוק  להעביר 

מונ הייתה  הרפורמה  �ההסדרים. 
וההודים,  הפטם  מגדלי  עת מאתנו, 

שב הסדר  כלשהו,  הסדר  �לקיים 
לייצוב  חשוב  כלי  משמש  מהותו 
כמויות  לייצר  מאתנו  ומונע  הענף 
הנצרכת  מהכמות  מאוד  הגדולות 
ישראל  במדינת  האוכלוסייה  ע"י 
(כמות הלולים ושטחי הגידול כמעט 

כפולים מהנדרש).
ע"י  שהוצגה  כפי  הרפורמה, 
נושאים,  בשני  נגעה  האוצר, 
 "13 "סעיף  ו�14.   13 סעיפים 
המועצה  לחוק  תיקון  הצעה  הוא 

לענף הלול. בא למנוע מהמועצה 
ולפקח  הסדר  לקיים  היכולת  את 
המועצה  כי  ברור,  כאשר  עליו 
היא הגוף היחיד היכול לבצע זאת 
סטטוטורי  גוף  שהוא  זה  מתוקף 
כלים  ובידיו  חוק  תחת  הפועל 

לביצוע הסדרים בענף.
"סעיף 14" הוא הצעה לתיקון חוק 
היה  זה  תיקון  העסקיים.  ההגבלים 
מגדלים:  סוגי  שני  ליצירת  מוביל 
והפרטי  המשפחתי  מהמשק  אלו 
ביניהם;  הסדר  לקיים  יכולים  שהיו 

(הקיבו השיתופי  מהמשק  �מגדלים 
משח על  בעלות  להם  אשר  �צים), 
למ בא  התיקון  זו,  לקבוצה  �טות. 

בהסדר  שותפים  להיות  יכולת  נוע 
מבין, שבמצב  דעת  בר  כל  כלשהו. 
זה לא יתאפשר לקיים הסדר בענף 

�בעת משבר, שכן אין משמעות לה
מ�100%  פחות  שותפים  שבו  סדר 

מהמגדלים.
היא  אלו  לתיקונים  המשמעות 

�פגיעה קשה במגדלים הקטנים מה
יכולת  אין  שלהם  המשפחתי,  משק 
מה  זמן,  לאורך  במשבר  ותמיכה 
שהיה מוציא מאות מגדלים ממעגל 
פרנסה  ללא  אותם  ומותיר  הייצור 

ובחובות כבדים.
האוצר,  לפקידי  להסביר  הניסיון 
המשפחתי  המשק  חיסול  למעט  כי 
נהיה עדים לאורך זמן לעליית מחיר 
יעבור  בשר הפטם - משום שהענף 
שישרדו  מצומצם,  גופים  למספר 
את המשבר הצפוי כתוצאה מתיקון 
ו�14 - נתקל באוזניים  סעיפים 13 

�אטומות ובלהט חסר מעצורים להע
ביר את הרפורמה כפי שחשקו.

מעט  לא  התקיימו  זאת,  למרות 
עמדו  ולצדנו  האוצר  מול  דיונים 

הקי והתנועה  המושבים  �תנועת 
חקלאי  התאחדות  ובראשן  בוצית 

�ישראל, ויחד פעלנו ללא לאות לנ
סות להכריע בנושא בדיונים בינינו 
לאוצר, מבלי להביא להכרעת ועדת 
ח"כ  של  בקשתו  לאור  הכלכלה, 

איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, 
בה יוכרע  שהנושא  �שרצה 

סכמות.
לציין  חייב  אני 

מול  פעלנו  כי 
בתום  האוצר 

ובאמונה  לב 
שאפשר 

הכ את  שתייתר  להסכמה  �להגיע 
עיקשותם  אך  הכלכלה,  ועדת  רעת 
של פקידי האוצר מנעה זאת. בסופו 

של דבר, הובאה הרפורמה להכרעת 
ועדת הכלכלה.

למרות שידענו, כי יש לנו תמיכה 
מלאה בפיצול החוק מחוק ההסדרים, 
ומתוך הבנה כי גם עלינו חובה לתת 
ביוקר המחיה, אימצנו  כתף במאבק 

בה שמופיעה  כפי  ההתחייבות  �את 
ובראשם  יחד עם כל הגורמים  סכם 
ת  ו ד ח א ת ה

ק �ח

היציג של  לאי ישראל, שהיא הגוף 
כל ארגוני המגדלים בישראל.

כניעה,  כתב  אינה  זו  התחייבות 
יעד  המסמן  הסכמות  מסמך  אם  כי 
יהיה  וההודים  הפטם  ענף  שבסופו 
המשפחתי  למשק  גם  פרנסה  מקור 
וגם למשק השיתופי, תוך שהציבור 
בישראל ממשיך לקבל תוצרת פטם 
כל  לאורך  בעולם  מהטובים  והודים 

השנה ובמחיר הוגן.
כלכלה,  בוועדת  האחרון  בדיון 
ב�8 בנובמבר 2015, תמכו כל חברי 
(הרפורמה)  החוק  בפיצול  הוועדה 
ח"כ  הוועדה  ויו"ר  ההסדרים  מחוק 
כבל ציין את התחייבותנו. אני מודה 
ראשי  הכנסת,  וחברי  השרים  לכל 

שתר בענף  והפעילים  �התנועות 
לצדנו  ועמדו  המהלך  להצלחת  מו 
שכוחנו  הוכחנו  המאבק,  כל  לאורך 

באחדותנו.

מגד על  עוברים  לא�קלים  �ימים 

לי הפטם, ענף שבו ההסדר הסתיים 
באוגוסט 2015 ומאז פועל בלעדיו. 

ערו היו  לא  והרביינים  �המדגרות 
ההס תום  אך  מוגבר,  לייצור  �כים 

דר הוביל בכל זאת לעלייה במספר 
וגורמת  שגרמה  בכמות  האפרוחים 

בנו לצריכה,  ביחס  לעודף  �כיום 
הטוענים  שיש  בביקוש  לירידה  סף 

שנובעת מסימני מיתון.
האפרו �מספר 

שנוצרו  חים 
ם  י ש ד ו ח ב

ט פ �ס
מבר 

שוק  לכשל  גורם  נובמבר  עד 
ומ במגדלים  היום  כבר  �הפוגע 
נש לא  אם  נימצא  שבו  מצב  �סמן 

כיל להוביל להסדר לאחר הישגינו 
חוק  איום  והסרת  הכלכלה  בוועדת 

הג האפרוחים  תפוקת  �ההסדרים. 
�בוהה מאוד בחודשים ספטמבר�נוב
�מבר מייתרת את הצורך לשלם למ

דגרות שמונה אגורות לאפרוח, אך 
הסדר  ליצירת  בדחיפות  יש לפעול 
ויוביל  החוק  בדרישות  שיעמוד 

הקטסטרו אחרת,  השלוחה.  �לייצוב 
ב�2011�2012  בענף  פה שהתרחשה 

�תחזור. להבנתי, בהחלט אפשר לה
גיע להסכמות שיובילו להסדר הוגן 

לע לנו  ויאפשרו  המגדלים  �כלפי 
כלכלה  לוועדת  בהתחייבותנו  מוד 

להוזיל את מחיר הפטם.
תלוי  הדבר  עוד  כל  אלו,  בימים 
שלא  למגדלים  מציע  אני  בנו, 
להוסיף כמויות מעבר לאלו שגידלו 

במהלך השנה החולפת.

ב�8  הודים  סקציית  בישיבת 
בן  דורון  החבר  נבחר  באוקטובר 
הסקציה.  ליו"ר  יהודה  מאבן  ארצי 

דורון מחליף את חברנו אלי אוחנה 
מתפקידו  לפרוש  שביקש  מאביאל, 
הענף  את  הוביל  שבהן  שנים  אחרי 

�במשברים ובהצלחות. אלי הוא מה
שהוביל  בענף  המובילים  גורמים 
ההודים  בשר  ולקידום  להסדרים 

ופרסו פרויקטור  גיוס  �באמצעות 
מים בתקשורת. יש לו זכויות רבות 
לו  מודים  ואנו  הענף  על  בשמירה 
ומאמינים, כי ימשיך ויסייע לדורון 

�להוביל את ענף ההודים למחוז מב
טחים. לדורון בן ארצי שלוחה ברכת 

הצלחה כיו"ר הסקציה להודים.
בפני דורון ובפנינו המגדלים ניצב 
אתגר גדול: ענף ההודים עומד בפני 

וירי עודף  מייצור  כתוצאה  �משבר 
דה בצריכה. כיום, הכמות החודשית 
אפרוחים  אלף  ה�700  רף  את  חוצה 
להוביל   - משימה  ולפנינו  בחודש 

המג כלל  של  וולונטרי  �להסדר 
על  לעמידה  שאיפה  תוך  דלים, 
מ�650  גדולה  לא  שתהיה  כמות 
זאת,  עם  בחודש.  אפרוחים  אלף 
הפטם  שמגדלי  לקוות  יש 
שיגרום  להסדר  יובילו 

לייצוב בשתי השלוחות.

נה ההטלה  �שלוחת 
נית לכאורה משקט, אך 
במהלך  לטעות:  לנו  אל 
הדיונים באוצר בעניין הפטם 
חזרו פקידי האוצר ואיימו כי נושא 
ההטלה הוא הבא בתור מבחינתם. 
אל לנו להתייחס לאיום בביטול, 
המגדלים  נציגי  כל  זאת,  עם  אך 
שלושה  עם  פעלו  הלול  במועצת 

�ראשי מועצות אזוריות בצפון וש
לחנו לשרי האוצר והחקלאות את 
והסכמתנו  דרישותינו  עמדתנו, 

בנושא ההטלה.
מגדלי  כולנו,  כי  מאמין,  אני 
ולפעול  כוחות  לאחד  נדע  ההטלה, 

�להגנה על הענף תוך הבטחת התכ
נון והסובסידיה בצפון ולשמירה על 
המשק המשפחתי לעוד שנים רבות. 
דיונים  לפני  כיום  נמצאים  אנו 
ואישור תקנות המועצה לענף הלול 
לדיונים  וממתינים   ,2016 לשנת 
בנוגע  הלול  במועצת  הטלה  בקרן 

�לטיוטה שתוגש לנו ע"י משרד הח
קלאות.

בביצים משוק מקומי  חוסר  לאור 
5% לפחות למ�  נדרשת תוספת של
גדלים, החל מתחילת 2016, ועל כך 

המגד נציגי  כולנו,  בתוקף.  �נעמוד 
לים, נאחד כוחות לטובת המגדלים 
והענף ויחד נוכיח לשולחינו כי אנו 

שע כפי  במאבק  להתאחד  �יודעים 
שינו בפטם ובהודים.

הסתיים  בפטם  ההסדר  שלם.  עוף 
באוגוסט 2015 ומאז הענף פועל בלעדיו

pixbay :צילום

מספר האפרוחים 
שנוצרו בחודשים 

ספטמבר עד נובמבר 
גורם לכשל שוק 
הפוגע כבר היום 

במגדלים ומסמן מצב 
שבו נימצא אם לא 

נשכיל להוביל להסדר 
לאחר הישגינו 

בוועדת הכלכלה 
והסרת איום חוק 

ההסדרים
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"פעם שאלו אותי: יקר צמח, >אבי אובליגנהרץ
אתה  שחקן?  אתה  אתה?  מה 
אתה  מפיק?  אתה  במאי? 
אתה  או  ספורטאי  אתה  תסריטאי? 
שאני  היא  שלי  התשובה  חקלאי? 
ועל  שלו  האמת  על  שנלחם  אדם, 
עלול  זה  אם  גם  אחרים,  האמת של 
להזיק לקריירה ולבריאות שלי. זוהי 
רשות  נגד  שקמתי  הסיבה  למעשה 
שכתבתי.  מה  את  וכתבתי  השידור 
את  הזאת,  העבודה  את  אוהב  אני 
וניתן  ויצירה,  אמנות  בין  השילוב 
ובתכניות  בסרטים  כמה  עד  לראות 
השידור",  ברשות  שעשיתי  הרבים 

מבהיר יקר צמח.
פרש  מאז  שחלפו  השנים  תשע 
הקהו  לא  הישראלית  מהטלוויזיה 

�כלל את תחושות הכאב והזעם שמ
הטלוויזיה  איש  את  עדיין  ציפות 
והתיאטרון מכפר שמואל כל אימת 
גם  לו.  שנגרם  בעוול  נזכר  שהוא 
האיש  והדחת  המשפט  בבית  הזיכוי 
שהשביע אותו מרורים על לא עוול 
המקצוע  בחוגי  ההערכה  גם  בכפו, 
אינם מנחמים את צמח, שהעלה על 

ההת את  הציורית  בלשונו  �הכתב 
חייו  קורות  ואת  סבל  ממנה  נכלות 

בספרו "צמח בעקתו יפרח".
ועלה  בבגדד  ב�1940  נולד  צמח 
ארצה בגיל 11 עם משפחתו הציונית, 
שמנתה שמונה אחים ואחיות. אחרי 
זמן קצר במעברת פרדס חנה נשלח 
על�ידי עליית הנוער לקיבוץ שפיים 
והתערה היטב כרץ מצטיין וכפעיל 
בהצגת  והאמנות.  התרבות  בחוגי 
הסיום של בית הספר התיכון מפקיד 

שמואל  הנודע  הבימאי�שחקן  בידיו 
שפתח  הראשי,  התפקיד  את  עצמון 
פיקוד  ללהקת  הדלתות  את  בפניו 

צפון.
כסולן  התבלט  הצבאית  בלהקה 

שכת תלתן",  בשדה  "פגשתיך  �של 
בה נעמי שמר, ולאחר פירוק הלהקה 
צורף צמח ללהקת פיקוד מרכז וגם 
שר סולו בשיר אחר של שמר, "רות 
ושות'", לצד כוכבים כמו דני ליטאי, 

�יוסי סגל, צדי צרפתי ושלמה וישינ
�סקי. אחרי הצבא שובץ כמדריך בי
�דור בבית ההבראה של הקיבוץ, וכ

עבור שנה הזמין אותו עצמון לשחק 
בהצגה חדשה בתיאטרון זווית.

�לרוע מזלו, החזרה הגנרלית נקב
עה למוצאי שבת, המועד שבו אספת 

�הקיבוץ התכנסה לדון בקבלתו לח
בה בחוץ.  עבודתו  ובאישור  �ברות 

עדרו, בקשותיו נדחו על הסף. צמח 
אביב.  בתל  משחק  בקריירת  פוצח 
נכשלה,  ב"זווית"  שההצגה  אחרי 

ומ האוהל  לתיאטרון  מתקבל  �הוא 
שלים הכנסה במשחק הצגות ילדים, 
ובחלטורות  רדיו  תסכיתי  בהקראת 

שונות.
כחייט  כיכב  שנתיים  במשך 
ובהמשך  הגג"  על  ב"כנר  "מוטל" 
נקלט בתיאטרון הקאמרי, אבל הוא 

הד שבה  בתקופה  בעיקר  �מתגאה 

כלא  בבתי  פסיכו�דרמה  חוג  ריך 
ברחבי הארץ וביים הצגות אסירים, 
שבהן כיכבו בין השאר אברי אלעד 
לבון,  מפרשת  השלישי"  ("האדם 
א"א) ומרדכי לוק ("האיש במזוודה"), 
השחקנים  ומיטב  רבה  להצלחה  זכו 
בהן.  לצפות  באו  בארץ  והבימאים 
ההצלחה זיכתה אותו במלגת לימודי 
פסיכו�דרמה, קולנוע וטלוויזיה בניו 

יורק.
נחי עושה  הוא  ללימודים,  �בדרך 
�תת ביניים בלונדון ובהמתנה הארו
�כה לוויזה המיוחלת הוא מעלה הצ

גות יחיד - "חסיד בג'ינס" ו"אירופה 
עושה  בריטניה,  ברחבי   - מאוהבת" 

תואר בטלוויזיה וקולנוע כולל ביום 
המע "זוית  האנטי�מלחמתי  �הסרט 

ארבעת  ואם  לרעייתו  ונישא  גל", 
ילדיו, ג'ויס.

אותו  מכריעים  לארץ  הגעגועים 
המולדת  ביקור  את  מנצל  והוא 
עבודה  אפשרויות  לבדיקת  ב�74' 
המלצה  במכתב  מצויד  בטלוויזיה. 
הטלוויזיה  ממייסדי  כ"ץ,  מאליהוא 
הישראלית, צמח נשלח ע"י הבימאי 
צמח  יוסי  הטלוויזיה,  של  הראשי 
(אין קשר משפחתי, א"א), לטלוויזיה 
צילום  עליו  מטילים  שם  בערבית. 
"למשפחה":  לתכנית  כתבות  שתי 
על בית יתומים בעכו ועל השימוש 

בצעיפים ובמטפחות.
עם שובו ללונדון, מתקשרים אליו 
עבודת  לו  ומציעים  מהטלוויזיה 
פרילאנס בטלוויזיה בערבית. מכיוון 

בקי להתגורר  רצתה  לא  �שרעייתו 
בוץ, והוא חלם תמיד על שילוב של 
עבודת האדמה בעבודתו המקצועית, 
ורכשו  מושב  על  השניים  התפשרו 

משק בכפר שמואל, מצפון לרמלה.
חצי  מקבל  הוא  קצר  זמן  תוך 
הטלוויזיה  ממנהל  בקביעות  משרה 
הערבית סלים פתאל, וכדי להשלים 
הכנסה וגם בגלל רצונו העז לעבוד 
בעברית, הוא מתקבל לשורות מגזין 
הנוער "עלם ועלמה". כעבור תקופה 
קצרה מציע לו פתאל משרה מלאה 

וצמח המאושר מת ובימאי,  �כמפיק 
דוקומנטריים  סרטים  להפיק  חיל 

וכתבות מגזיניות.
המשעשעות  האנקדוטות  אחת 
היא  צמח  של  בספרו  והאבסורדיות 
"כפפות  עמותת  על  הכתבה שעשה 

�הזהב", שמועדוני האגרוף שלה בר

יקר (קיצוני משמאל) עם הוריו ועם שבעת אחיו ואחיותיו. נולד ב�1940 בבגדד ועלה ארצה בגיל 11
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זוכה בתעודת הוקרה ממרכז וולקני. תרומה לפיתוח החקלאות בישראל

יקר צמח בחצר ביתו. "אני אדם, 
ועל  שלו  האמת  על  שנלחם 

האמת של אחרים"
צילום: אבי אובליגנהרץ

מפלט  כמקום  משמשים  הארץ  חבי 
שעורך  ריאיון  וערבי.  יהודי  לנוער 
צמח עם מייסד העמותה, שמשון עם 
האגרוף  בזירת  קרב  רקע  על  שלם, 
נקטע לפתע ע"י איש הקול בטענה 

�ש"הקול לא נקי. שומעים את האג
רופים ואני לא מאשר את זה". צמח 
לצלצל  נאלץ  המצח  מעזות  הנדהם 

�לממונה על צוותי הצילום דודו היר
�שפלד, לספר לו מה קרה והלה מצ

ווה על המקליט לציית לבימאי. "אם 
יש ברשות השידור במאים שיודעים 
הוא  יקר צמח  עושים,  את מה שהם 
אחד מהם. ודבר נוסף, אין לך סמכות 

הירשפ גוער  הצילום",  את  �לעצור 
אולם  נפתרה,  הבעיה  במקליט.  לד 
לצמח התברר שהייתה זו רק תלאה 
שחיכתה  החתחתים  בדרך  ראשונה 

לו בערוץ הראשון.
המקצועית  מההערכה  מעודד 
שני  שעוררו  התקשורתי  ומההד 
סרטי תעודה שהפיק, "רופאי אליל" 
את  משקיע  הוא  מרפא",  ו"עשבי 
במופגן  ומתעלם  בעבודה  כולו 

שמ העזים  ומהקרבות  �מההשמצות 
הע החטיבה  כותלי  בין  �תרחשים 

בלבד  שחודש  אלא  ברשות.  רבית 
�לאחר שמונה למנהל הטלוויזיה בע

סלים פתאל,  על חשבונו של  רבית 
לטיהור  במסע  בראל  יוסף  פוצח 
החטיבה מאנשי שלומו לכאורה של 
קודמו, ומוריד את צמח לחצי משרה 
בניגוד גמור לחוקי הרשות וללא כל 

הסבר ונימוק.
הוא  גורלו,  במר  לשקוע  במקום 
על  המרץ  במלוא  לעבוד  ממשיך 
ומסביר  במקביל,  סרטים  שלושה 

�למנהל התכניות החדש שאול עבו
בלתי�אפשרית  משימה  זו  כי  די, 
עבור מי שמשמש בו�זמנית כמפיק, 
בימאי, עורך ומראיין. עבודי מוסיף 
נוספות לחצי המשרה  30 שעות  לו 
ומורה לו לשלוח בדחיפות את שני 
הסרטים שעשה למערכת בתל אביב 
משום שהוועדה להענקת פרס רשות 

השידור מתכנסת באותו יום.
הסר רק  כי  לצמח  שנודע  �לאחר 

טים שלו נשלחו להתמודד על הפרס 

יוצא  הוא  בערבית,  התכניות  שמח וטוב לב לבית החולים רמב"ם של 
בחיפה לטובת צילום סרט על מחלת 
הוא  הצילומים  יום  את  הסרטן. 
בלילה  עשר  בשעה  תשוש  מסיים 
ובתור מפיק שאחראי גם על הנהג, 
כך הוא גם רושם בטופס של האחרון. 
אלא שבטופס שלו בסוף החודש הוא 
כותב שבאותו יום עבד רק עד השעה 
שמונה בערב, מכיוון שהוא כבר "על 

�הכוונת" של ההנהלה ולא רצה לח
רוג ממכסת השעות שהוקצבה לו.

ששכרו  לו  נודע  כחודש  כעבור 
מעוכב בהוראת בראל ולפתע, ללא 
נאמר  מצורף,  מכתב  או  הסבר  כל 
בבניין  מעבודה.  מושעה  שהוא  לו 

שמועות  לרוץ  מתחילות  הטלוויזיה 
על כך שהוא נאשם במרמה ובשקר. 
המחלקה  ממנהל  כי  שהבין  אחרי 
ומוועד העובדים לא תגיע ישועתו, 
הוא התייצב לעבודה מדי יום במשך 
תקופה ארוכה וניסה לשנות את רוע 

הגזרה, אך ללא הועיל.
לע לחבריו  גרם  מבראל  �הפחד 

ממנו  ולהתעלם  אותו  לנטוש  בודה 
עובר  מה  שראתה  ורעייתו  כליל, 
את  לעזוב  שמוטב  החליטה  עליו 

�הארץ "כי זה לא המקום הטוב שבע
�לה הציוני הבטיח לה. החלטתי שא

סור בשום פנים ואופן להישבר. אני 
הארץ  את  אעזוב  ולא  ברוע  אלחם 

עריכה וצפייה עם הבימאי ד"ר הרגיל. "נאלצתי לעזוב את הטלוויזיה בצער רב"

שכרו מעוכב בהוראת 
בראל ולפתע, ללא 
כל הסבר או מכתב 

מצורף, נאמר לו שהוא 
מושעה מעבודה. 
בבניין הטלוויזיה 

מתחילות לרוץ 
שמועות על כך שהוא 
נאשם במרמה ובשקר
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אליה הגיעה משפחתי אחרי שסבלה 
קשות בעיראק. אלחם על צדקתי עד 

יומי האחרון".
בצר לו ואחרי שנושל מפרס רשות 
צמח  פונה  בראל,  בהוראת  השידור 
ומבקש  למנכ"ל הרשות טומי לפיד 
בכך  די  שלא  מספר  צמח  שימוע. 
אלא  עמו,  להיפגש  מסרב  שלפיד 
שהוא מתבשר ע"י מזכירת המנכ"ל 
הפרשה.  את  לחקור  בודק  מונה  כי 
כדי לשמור על שפיותו ולמלא את 
דונם   20 על  נוטע  הוא  הפנוי  הזמן 
במשקו כרם ובו שלושה זני ענבים, 
והופך ליצואן ענבים מצטיין לרשת 
"מארקס  הבריטית  הכלבו  חנויות 
נבחר  הוא  במקביל,  ספנסר".  אנד 
בערבית  התכניות  חטיבת  לנציג 
ומנסה,  בוועד העובדים של הרשות 

�ללא הצלחה, לשנות את העוול שנ
�גרם לו. כעבור שנה מתחילת הפר
התנה כי  לצמח  הבודק  מבשר  �שה 

בראל  אבל  רבב,  ללא  נמצאה  גותו 
מסרב לוותר ומתלונן נגדו במשטרה 

בשם הרשות.
המשטרתית  שהחקירה  למרות 
בראל  אמת,  דובר  הוא  כי  העלתה 
בגרסתם  לדבוק  ממשיכים  ואנשיו 
השעות  מסמך  את  זייף  צמח  לפיה 
שעתיים  הנהג  עם  וחלק  הנוספות 
השעייתו  אחרי  שנתיים  מעבודתו. 
לדיני  המשפט  בבית  צמח  מתייצב 

הט את  מפריך  בירושלים,  �עבודה 
לעבור  בקשתו  ומזוכה.  נגדו  ענות 
ומהר  נדחית  בעברית  לטלוויזיה 

הר כי  למסקנה,  מגיע  הוא  �מאוד 
בטלוויזיה  החזק  האיש  של  דיפה 

לח שקיבל  וההבטחה  נפסקה  �לא 
ובי מפיק   - הקודם  לתפקידו  �זור 

מאי תכניות תעודה, שווה כקליפת 
חקלאית  תכנית  לו  מוצעת  השום. 
אזוטרית שאינה לרוחו, אבל בעצת 
ידידו רפיק חלבי, הוא מחליט לשים 
את  ומקבל  הרבים  לייסוריו  קץ 

ההצעה.
הלי את  צמח  הופך  מאוד  �מהר 

עונות"  "ארבע  ואת  ללימונדה,  מון 
�המביאה את החידושים החמים בחק

לאות, בגינון, בבעלי חיים ובאיכות 
�הסביבה לתכנית נחשבת בקרב המ

גזר החקלאי המקומי, תושבי הרשות 
השכנות.  ערב  וארצות  הפלסטינית 

עי בידי  הופקדה  התכנית  �הנחיית 
כרי חקלאי  מדריך  מסארווה,  �סאם 

שלימים  החקלאות,  ממשרד  זמטי 
וצמח  טייבה,  עיריית  לראש  נבחר 
עצמו שיחק בה חקלאי ערבי, עממי 

וחכם בשם "אבו דהוד".
המיוחדת  הרבה  ההצלחה  למרות 

בער הטלוויזיה  מנהלי  �לתכנית, 

בית לא פרגנו לצמח ואף אסרו עליו 
החקלאי,  המחקר  למינהל  להגיע 
שם בחרו להעניק לו תעודת הוקרה 

צמח,  החקלאות.  לפיתוח  לתרומתו 
מנהליו  פי  את  להמרות  שהחליט 
ואף תלה העתק של התעודה על לוח 
וכתב  המנהל  הוועד  של  המודעות 
לגרשני  תצליח  לא  "בראל!  לידה 
רק על  אז  כן,  ואם  מרשות השידור 
אלונקה", משלם את המחיר זמן קצר 
מלוח  הורדה  התכנית  מכן:  לאחר 
את  מגשימה  ונבואתו  המשדרים 

עצמה הלכה למעשה.
הטלוויזיה  את  לעזוב  "נאלצתי 
בצער רב ולצאת לגמלאות מוקדמת 
ניתוח  לאחר  קשה  בריאותי  במצב 
לב של חמישה מעקפים. אהבתי כל 
רגע של עשייה ואני שמח שלמרות 

יצ בדרכי,  שהערימו  הקשיים  �כל 
בהן  תכניות  וביימתי  הפקתי  רתי, 
אנשים  מספר  לצערי,  מתגאה.  אני 
במשך  השתלטו  וכוחניים  בינוניים 
זמן על הבניין ששימש כביתי השני 
ולכן כתבתי בספרי, כי יש לי חלום 
ואחראי שיהרוס,  גוף ממונה  שיקום 
הטלוויזיה  בניין  את  משמע,  תרתי 

שהריקבון והפוליטיזציה שלטו בו.
"לשמחתי, החלום התגשם בדמות 
בראל  השידור,  ברשות  הרפורמה 
והיום  אנשיו,  רוב  גם  וכך  הודח 
דור  יש  לחלוטין.  שונה  שם  המצב 

�חדש מקצועי ומוכשר, שעל פי הת
רשמותי, מצליח לבוא לידי ביטוי".
�לא אדם כמו צמח ינוח על זרי הד

פנה. מאז שנאלץ לפרוש לגמלאות 
הוא מטפח בשקידה את גינת ביתו, 
חזר לשחק במסגרת התיאטרון הדתי 
"משמחי לב" ואפילו עשה תפקידים 
ראשיים בשלוש הצגות. לפני כשש 

מה ההסעה  מרכב  כשירד  �שנים, 
והוא  חולף  רכב  בו  פגע  תיאטרון, 

�מצא את עצמו מאושפז בבית החו
לים "אסף הרופא" עם שתי חוליות 

שבורות בגב וברך מרוסקת.
צמח  החל  מכאבים,  נאנק  כשהוא 
בהעלאת זיכרונותיו על הכתב והיום 
המשחק  בין  זמנו  את  מחלק  הוא 
לקידום ספר ביכוריו ברחבי הארץ: 

�"צמח בעקתו יפרח". "חשוב לי שא
המחת בבל,  גלות  על  יידעו  �נשים 

חדשים  לעולים  היחס  הציונית,  רת 
מאחורי  שהתרחש  מה  ועל  בארץ 
הישראלית  הטלוויזיה  של  הקלעים 
טובים  באנשים  הזדונית  והפגיעה 

ומוכשרים.
�"כמו צמח הקקטוס, נאלצתי לה

סתפק במועט ובתנאים קשים, אבל 
היו לי חיים מדהימים ועשירים ולא 
הייתי רוצה להחליפם. אני מברך על 
הדבש ועל העוקץ, על המתוק ולא 
פחות גם על המר שהיו מנת חלקי".

יקר צמח. "אהבתי כל רגע"

עם עיסאם מסארווה ועם פרופסור עבד גרה. בסיום התכנית "עיניים ירוקות"

יקר צמח ב"חסיד בג'ינס". הצגת יחיד בלונדון, בהמתנה לוויזה המיוחלת

שנתיים אחרי השעייתו מתייצב צמח בבית 
המשפט לדיני עבודה בירושלים, מפריך 

את הטענות נגדו ומזוכה. בקשתו לעבור 
לטלוויזיה בעברית נדחית ומהר מאוד הוא 

מגיע למסקנה, כי הרדיפה של האיש החזק 
בטלוויזיה לא נפסקה

24.12.2015     || 16
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מאוזן:
1. אם רק היתה ממהרת האומה לזה שננעצים עליו... (3,3); 4. קצין אמריקאי 
(4); 8. ראו 3 מאונך; 9. עובדת קשה להשיג מן העיר הגדולה רכיב למנוע (6); 

11. באיזו מדינה ידו או רגלו בתוך הלבוש למטבח? (7); 12. העף מכאן את 
הירק! (3); 13. כח בן (3); 15. אב אבי מכין בשבילה מאפס משחק לחנוכה (7); 
18. קומוניסט וגיורת כשמש והירח (6) (ע"פ דובי זמר); 19. ראו 20 מאונך; 21. 

קוצץ הולם (4); 22. פרשיית אהבים אלוהית באירופה (6).

מאונך:
1. למחוץ עם האוטו את הנורה של דיאנה (5); 2. יצור מיתולוגי אף שר (3,2) 

(ע"פ דובי זמר); 3. (עם 8 מאוזן) תל החורבות הצונן הוא מהות העניין (4); 
5. רעב חולני בדיוק לקרם מתוק (כ"ח) (ש) (5); 6. נשכפל את פריט הנסיעה 

שבתזוזה (5); 7. יוצאים במחאה כנגד הנפטר שעושה חשק לישון (7); 10. איזה 
פרי יככב במודעה שלי לרכב הגדול? (7); 13. אדבר משובש ורודברג אף היא 

(5); 14. בעלת נסיון רב בבריחה (5); 16. קרסו של קצין המודיעין מנגן קלטות 
(5); 17. צחצוח והבהרת תבלין הקפה של ילדה (5); 20. (עם 19 מאוזן) עוטף 

מחוייבות כספית של קוף (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 150:
מאוזן: 1. נעלבתן; 4. אפשר; 9. סרבנים; 11. טבעונות; 12. המת; 13. גוש; 

15. עוז זהבי; 18. ורידים; 19. נסתן; 21. ידהם; 22. עם הספר.
מאונך: 1. נפשוט; 2. לפגוע; 5. פרנסה; 6. רקמות; 7. ברות מזל; 10. 

מנוערים; 13. גבולי; 14. שגיאה; 16. היסוס; 17. יששכר; 20. שמגר
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סוד> אלכסנדר  מאת  האנדלוסי"  �"החבר 
ברג הוא רומן מתח גדוש בקטעי פעולה 

ורחב יריעה.
�הקטור גוזמן מצליח לשטות באנ
�שים רבים. הכריזמה והקסם שלו גו
�רמים למלכודת שלו להיראות נעי

איש  הוא  הקטור  אבל  ומזמינה,  מה 
בין�לאומי  מסוכן, ראש ארגון פשע 
שמבריח סמים ונשק מדרום אמריקה 
לאירופה. סופי ברינקמן היא אחות. 
היא מטפלת בהקטור המאושפז בבית 
החולים שבו היא עובדת. המשמרות 
יותר  מהר  עוברות  שלה  הארוכות 
כשהארגון  אבל  במחלקה.  כשהוא 
של הקטור מותקף ע"י יריבים חסרי 

�רחמים, סופי נקלעת אל האש הצו
ואין לה ברירה אלא להתאים  לבת, 
השטן  עם  ולרקוד  למצב  עצמה  את 
(מאנגלית: אורי שגיא, הוצאת כנרת 

זמורה, 476 עמודים).

ספרה  מגדרנו",  יוצאים  "כולנו 
("מועדון הק ג'יי פאולר  �של קארן 

רומן  הוא  אוסטין"),  ג'יין  של  ריאה 
את  שמלווה  ומשעשע,  אינטליגנטי 

�הקורא לאורך זמן לאחר סיומו. הרו
מן שופך אור על יחסי משפחה ובוחן 
מחדש את ההגדרה "אנושי" וסוגיות 

והפוליטי ההגות  במרכז  �שעומדות 
קה של זמננו.

משפחתה  על  מספרת  קוק  רוז 
פטפטנית  הייתה  רוז  שהתפרקה: 
כאישה  אך  בילדותה,  נלאית  בלתי 
אמה,  לחלוטין;  היא שותקת  צעירה 
אינה  ותוססת,  חמה  אישה  שהייתה 
אביה  עצמה;  של  חיוור  צל  אלא 
ואחיה  הוא שתיין מתבודד  המבריק 
הנערץ נעלם והוא מבוקש ע"י האף�
וטרור.  חבלה  למעשי  בחשד  בי�איי 
היעלמותה  תוצאת  הוא  הזה  השבר 
רוז.  של  התאומה  אחותה  פרן,  של 
של  אחיה  של  הפתאומית  הופעתו 
רוז מאלצת אותה לצאת לחפש אחר 
משפחתי  עבר  פיסות  ואחר  אחותה 

(מאנגלית: אבי ונוגע ללב  �מפתיע 
גיל בורשטיין, הוצאת כנרת זמורה, 

302 עמודים).

שרה  מאת  מתוקים"  "חלומות 
המקסימה  בסדרה  הרביעי  הספר  הוא  מלינובסקי 

�לראשית קריאה, "באושר ועושר כאילו", שבו נכ
הפעם  אחרת.  למעשייה  פעם  בכל  הגיבורה  נסת 
היא נכנסת עם אחיה היישר ל"יפהפייה הנרדמת".
 בעוד שרוב המעשיות שֶאִּבי מכירה מסתיימות 

�בטוב, כאן המצב שונה. הפעם גם החברה שלה רו
הכול משתבש כשהיא  אבל  למסע,  בין מצטרפת 

�נדקרת מהכישור המכושף ושוקעת בתרדמה עמו
עכשיו?  וג'ונה  אבי  יעשו  היפהפייה.  במקום  קה 
איך יעירו את רובין ויספיקו לחזור הביתה לפני 
שההורים יגלו שנעלמו? (מאנגלית: 
ספרים",  "דני  הוצאת  ברקת,  חגי 

156 עמודים, מנוקד).

מאת  הסרט"  ספר   - "צמרמורת 
קארזוסקי  ולארי  אלכסנדר  סקוט 
בימים  שמוקרן  הסרט  על  מבוסס 
פגישה  זוהי  הקולנוע.  בבתי  אלה 
צמרמורת  מפלצות  עם  מחודשת 

המ סלאפי  ובמיוחד  �המיתולוגיות, 
�חייך, בובת הפיתום שמתכוונת לכ

בוש את העולם.
יורק  מניו  עוברים  ואמו  זאק 
זאק  ומנומנמת.  קטנה  לעיירה 

שע לו  שמצפה  בטוח  הוא  �מיואש, 
את  רואה  הוא  אז  אבל  נוראי,  מום 
והמסתורית,  היפה  השכנה  האנה, 

�שחיה עם אבא שלה, איש אפל ומ
פחיד במיוחד. האנה מעניינת אותו, 
קורה  מוזר  שמשהו  ספק  לו  ואין 
שומע  הוא  אחד  ערב  שלה.  בבית 
צעקות ויודע שהוא חייב לפעול. מה 
שזאק יגלה ידהים אותו (מאנגלית: 
רוני בק, הוצאת כתר, 136 עמודים).

�מהדורה מחודשת ל"קרבט והטח
נה המכושפת" מאת הסופר הגרמני 
בפרסים  שזכה  פרויסלר,  אוטפריד 

חשובים ותורגם לשפות רבות.
ובפ חלף  הנוצרי  השנה  �ראש 

תח - ליל השנים עשר, שהוא לפי 
בד נגלה  האל  שבו  היום  �הנצרות 

המלכים.  שלושת  לפני  אדם  מות 
קרבט, נער עני בן 14, חובר לשני 
קבצנים לבושים כשלושת המלכים, 
עוברים מכפר לכפר, מזמרים  והם 
את מזמורי החג ומקבלים בתמורה 
חולם  הוא  אחד  לילה  ולינה.  אוכל 
חלום מוזר, ובחלומו הוא שומע קול 
קמח  לטחנת  ללכת  עליו  שמצווה 
בפעם  חוזר  כשהחלום  מסתורית. 
לצאת  מחליט  קרבט  השלישית 
על  קוזל,  שבביצת  הטחנה  לעבר 
הוא  בטחנה  השחורים.  המים  גדות 
מצטרף ל�11 פועלי הטחנה וכולם 
מכשף  הטחנה,  לאדון  משועבדים 

בט עובדים  הם  השבוע  במשך  כוחות�על.  �בעל 
חנה ובלילות שבת הם לומדים את רזי הכישוף. 
כשקולות פעמוני הכנסייה וזמרת בנות המקהלה 
חודרים אל כלאם של הבנים, מתחילה להירקם 
האפל  האדון  של  לעבודתו  קץ  לשים  מזימה 
 256 עובד,  עם  הוצאת  צפריר,  נירה  (מגרמנית: 

עמודים).
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