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עודף מהתקופה הביזנטית
לוחמי מג"ב עצרו שלושה 
חשודים בגניבת מטבעות 

בני 1,500 שנה שהיו 
טמונים סמוך למושב זוהר, 

בנגב המערבי

יותר ממיליון ו�300 אלף חניכים
אחד מחמישה ישראלים 

היה חבר בנוער העובד 
והלומד. 90 שנה לתנועת 

הנוער, שאירחה את הנשיא 
בוועידתה העשירית

אהבת חינם
שנאת חינם ואכזריות, בארץ 

ובחו"ל: עשבים שוטים 
מחליטים מי לחיים ומי 
למוות. עם יד על הלב - 

כולנו יכולים להשתפר
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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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 המחלבות והרשתות צוחקות
כל הדרך אל הבנק

משרדי האוצר והחקלאות יפרקו את ענף הצאן במטרה להוזיל מוצרים, 
אבל למחיריהם הגבוהים לא אחראים המגדלים

ק > ו ח
ס ה �ה

ם  י ר ד
ת  נ ש ל
 2 0 1 5 / 2 0 1 6
בממשלה  שעבר 
בחובו  טומן 

מקי �רפורמה 
חלב  בתחום  פה 
שתביא  הצאן, 
הענף  לפירוק 
מטרת  בישראל. 

שגו �התכנית 
במשרדי  בשה 

והחק �האוצר 
לאות היא לבטל 
התכנון  את 

מו באופן  �בענף 
חלט.

להיום,  נכון 
הנוקדים  מקבלים  אותה  התמורה 
כל  עבור  החוק,  על�פי  מהמחלבות, 
 3.60 הנו  גולמי  עזים  חלב  ליטר 
ש"ח. לעומת זאת, מחיר ממוצע של 
ברשתות  הנמכר  עזים  חלב  ליטר 
 16�17 על  עומד  השונות  השיווק 
ש"ח לליטר! פער של מאות אחוזים, 
להבין,  דעת  בר  לכל  מאפשר  אשר 
אינו  הצאן  בענף  המוצרים  יוקר  כי 
כ�20%  שמקבלים  במגדלים,  נעוץ 

בלבד מהמחיר הסופי לצרכן.
לז בחרו  והחקלאות  האוצר  �שרי 

כדי  כותרות  ולחפש  סיסמאות  רוק 
ציני  ניסיון  תוך  לציבור,  להתחנף 

יוקר המחיה לפ �לגלגל את בעיית 
להשלים  אסור  החקלאים.  של  תחם 

�עם המצב שבו עשרות נוקדים ברח
בי הארץ יהוו טרף קל לפוליטיקאים 

המתקשים לראות לטווח ארוך.
לבחון  חשוב  אלו  בימים  דווקא 
לעומק את שרשרת הערך של אותו 

�ליטר חלב עזים ולבצע אבחנה ברו
תיקון,  שמחייבות  החוליות  בין  רה 

שמת החקלאים,  של  החוליה  �לבין 
והיחידה  ואיכותי  טוב  באופן  פקדת 

הרגול על�ידי  שמפוקחת  �למעשה 
טור.

על� נקבעים  הצאן  מוצרי  מחירי 
ידי שתי החוליות האחרות - רשתות 
שמביא  דבר   - והמחלבות  השיווק 
בסופו של דבר לרווח לא סביר על 

חשבון הצרכן והחקלאי.
�ההצעה של משרדי הממשלה הת

כלל  אשר  בחקלאים,  כאמור  מקדה 
של  החד  בזינוק  אשמים  היו  לא 

האחרו בשנים  החלב  מוצרי  �מחירי 
נות. אותם משרדים התעלמו באופן 
שגוזרות  העצום  מהקופון  מוחלט 
של  גבם  על  והרשתות  המחלבות 
וכיוונו את הזרקור כלפי  הצרכנים, 
מעמל  מתפרנסים  אשר  החקלאים 

כפיהם.
בכ התכנית  אישור  מכך,  �יתרה 

לעשרות  מוות  מכת  תהווה  נסת 
ספקים,  ממשיכים,  בנים  מגדלים, 
ומחלבות משפחתיות,  מקצוע  בעלי 

בפריפריה  ממוקמים  משקיהם  אשר 
של מדינת ישראל ועסקיהם קשורים 
יוכל  בחלב העזים. רובם הגדול לא 
ותכנית  חליפית  תעסוקה  למצוא 
האוצר שולחת אותם בדרך הבטוחה 

והישירה אל לשכת האבטלה.
היש החלב  שענף  לזכור,  �חשוב 

ומהווה  בעולם  מהטובים  הוא  ראלי 
עוגן כלכלי, תעסוקתי, התיישבותי 

חב דורשים צדק  אנחנו  גם  �וציוני. 
רתי הבא לידי ביטוי בדיון מעמיק, 

הידברות ושקיפות.
מספר  לפני  הקוטג'  מחאת  בשיא 
שנים, עופרה שטראוס, יושבת ראש 
עם  קבל  הודתה  שטראוס,  קבוצת 
ועדה: "שגיתי, טעיתי". עכשיו תורו 

�של שר החקלאות אורי אריאל לח
זור בו ולמנוע תכנית הזויה זו, אשר 
לא תוזיל את יוקר המחיה ותאפשר 

�למספר קטן מאוד של בעלי הון לה
שתלט על הענף.

אילנית דעדוש�קלפון,
מנכ"לית איגוד מגדלי העזים

צילום: אילן קוסטיקה עז בכרמל. תורו של שר החקלאות להודות שטעה 
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"אנו לא נוותר"
מחאת החקלאים נמשכת – לאחר הפגנות 

בארבעה צמתים מרכזיים, ביום שני מחו 
חקלאים מכל הארץ מול משרד החקלאות 

בבית דגן. בהתאחדות חקלאי ישראל דורשים 
מהממשלה "הסכם ארוך טווח של כ�15 שנה" 

ומתחייבים: "אנו לא נוותר עד שיורדו כלל 
סעיפי החקלאות מחוק ההסדרים ויוסדרו כל 

סוגיות העובדים הזרים"

צילומים: דוברות תנועת 
המושבים ויעל ברניר, דוברת 

זה >מועצה אזורית מגידו בשלב  החקלאים  מחאת 
נושאת פרי. הממשלה  אינה 
רביעי  שבין  בלילה  אישרה 
את  באוגוסט)   6�5) שעבר  לחמישי 
ואת חוק ההסדרים,  תקציב המדינה 

בחק רפורמות  שלוש  �ובמסגרתם 
החקלאים:  מתנגדים  שלהן  לאות, 
הפי� יוסר   2020 עד  - הצאן   בענף 
תמי תינתן  ובתמורה,  מהענף  �קוח 

מיליון   50 שהיקפה  למגדלים  כה 
ש"ח בחמש שנים; בעופות - אושרה 
ממועצת  הענף  את  להוציא  ההצעה 
ההגבלים  חוק  את  ולשנות  הלול 
בין  קרטל  שייאסר  כך  העסקיים, 
המשחטות, במטרה להוזיל את מחיר 

השלי הרפורמה  לצרכנים;  �הפטם 
החברות  הפיכת  היא  שאושרה  שית 
תוך  לוולונטרית  הצמחים  במועצת 

שינוי מבנה המועצה.
נוספים העומדים  תחומי חקלאות 
בפני שינוי הם ירקות ופירות, דגים 
וביצים. שר החקלאות ופיתוח הכפר 
אורי אריאל ושר האוצר משה כחלון 
אלה  בנושאים  החלטות  כי  סיכמו, 

ההסד חוק  במסגרת  יתקבלו  �לא 
המשרדים  בין  בהסכמות  אלא  רים, 
שר  החקלאים.  עם  התייעצות  ותוך 
60 יום יפר�  האוצר הודיע, כי בעוד

סם תקנות להורדת המכסים על דגי 
ים ודגי בריכה, ועד אז יגבשו אנשי 
רפורמה  והאוצר  החקלאות  משרדי 

גם בתחומים הללו.
בסוף  שפרסמו  משותפת  בהודעה 
התאחדות  מנכ"ל  שעבר  השבוע 
יו"ר  וילן,  אבשלום  ישראל  חקלאי 

המו תנועת  ומזכ"ל  �ההתאחדות 
התנועה  ומזכ"ל  צור  מאיר  שבים 

החק נקראים  מאיר  ניר  �הקיבוצית 
שיוסרו  עד  במאבק  להמשיך  לאים 
"ההבנות  ההסדרים.  מחוק  הגזרות 

ומ החקלאות  משרד  הגיעו  �אליהן 
עלינו  מקובלות  אינן  האוצר  שרד 
בשום פנים ואופן ואנו לא נוותר עד 
שיורדו כלל סעיפי החקלאות מחוק 

�ההסדרים ויוסדרו כל סוגיות העוב
דים הזרים", כתבו השלושה.

עוד נכתב בפנייה לחקלאים: "אנו 

להגיע  ישראל  מממשלת  דורשים 
כ�15  של  טווח  ארוך  להסכם  אתנו 
הסוגיות  כל  את  יסדיר  אשר  שנה, 
וזה  המדינה  לבין  בינינו  במחלוקת 
מתוך אינטרס משותף אשר יאפשר 
כלל  על  החקלאות  קיום  את המשך 

בש להמשיך  לנו  ויאפשר  �ענפיה 
תוצרת  אספקת   - הלאומית  ליחות 
חקלאית איכותית במחירים סבירים, 
וזה, תוך  שמירת הגבולות והקרקע. 

�שאנו מתפרנסים בכבוד מעמל כפי
נו".

התאח ניהלה  האחרונה  �בתקופה 
עם  ומתן  משא  ישראל  חקלאי  דות 
משרדו  מנכ"ל  עם  החקלאות,  שר 

האוצר  שר  ועם  אליהו  בן  שלמה 
שי לערוך  האוצר  כוונת  �בנושא 

נויים מרחיקי לכת בחוק ההסדרים, 
החקלאים.  לדעת  מוחלט  בניגוד 
שבת,  במוצאי  שהתקיימה  בשיחה 
החקלאות  משרד  עם  באוגוסט,   1

הש הנושאים  כל  שכל  �התברר 
נויים במחלוקת אכן יידונו בישיבת 

הממשלה, כפי שקרה.
מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
צור: "הגענו לצו השעה. שר האוצר 
נכנע לפקידי האוצר ושם לו למטרה 

�לחסל ענפים חקלאיים שלמים. הח

עוד סעיף תקציבי.  לא  היא  קלאות 
החקלאות היא ערך שחשוב למדינה. 
אני אומר עד כאן! כחלון אל תחסל 
חקלאים  אלפי  של  פרנסתם  את 
ושזו  המדינה  גבולות  על  השומרים 
פרנסתן היחידה, אל תהיה גיבור על 

החקלאים".
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
מאיר: "זה זמן מה שהנהגת התנועות 

מול  עמלים  החקלאיים  והארגונים 
�משרד האוצר על הסרת הגזרות הצ

פויות בתחום העופות, הדגים, הצאן, 
מע מס  וביטול  המגדלים,  �מועצות 

סיקים על העובדים הזרים.
המתו השנתי  התסריט  �"לצערי, 

על  חוזר  האוצר  נערי  על�ידי  זמר 
תוך  נבזית  בצורה  הפעם  אך  עצמו, 

�קמפיין שקרי לפיו החקלאים היוש
ובערבה  בבקעה  הצפון,  בגבול  בים 

אחראים על יוקר המחיה בישראל.
חקלאות  מפורשות:  זאת  "נאמר 
חקלאות  תקציבי!  סעיף  אינה  היא 

�היא התיישבות. חקלאות היא ריבו
הארץ.  גבולות  את  המשרטטת  נות 
החליט  האוצר  משרד  לצערנו, 
ולחסל  החקלאים  על  גיבור  להיות 

אלי רפורמות  ע"י  שלמים  �ענפים 
מות, לפיכך החלטנו לצאת למאבק 
אחינו  עם  שכם  אל  שכם  מאוחד, 

ול האוצר  משרד  נגד  �מהמושבים, 
מען הפרנסה של כולנו. זהו קרב על 

הבית, זהו קרב על דרך חיים".
�מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החק
�לאי, עו"ד דודו קוכמן: "בעוד בעו

לם המערבי כבר הבינו לפני מספר 
והחק החקלאות  שחשיבות  �שנים 

הרווח  בשורת  מסתיימת  לא  לאים 
- לחקלאות יש ערכים ובהם עסקים 
ביטחון  אוכלוסייה,  פיזור  קטנים, 
מזון ובריאותו - שר האוצר, במקום 

�להוביל מדיניות מושפע מאגף הת
לפגוע  רבות  שנים  שפועל  קציבים 
מצופה  היה  ובחקלאות.  בחקלאים 
הבחירות  לפני  הכרזותיו  שלאור 

יבוא עם גישה אחרת והוא חתום על 
לדיראון  שתיזכר  מוצעת  מדיניות 

עולם".
�ירון סולומון, מנהל המחלקה לה

מציע  החקלאי,  באיחוד  תיישבות 
מהחקלאים:  אחרות  מטרות  לאוצר 
שר  ב'טייקונים'  לטפל  "במקום 
לחקלאים,  נטפלים  ופקידיו  האוצר 
אשר מייצרים את המזון הטרי הזול 
בכל  המדינה  אזרחי  לכל  והאיכותי 
ימות השנה. השר שכח שהחקלאות 
חגורת  את  מהוות  וההתיישבות 
המובנים.  בכל  המדינה  של  הבטחון 
לשנות  החקלאים  לכל  מציע  אני 
ומימון  תשובה  לאריסון,  שמם  את 
השר  אלינו.  יתנכלו  לא  אולי  ואז 
החקלאות  את  מחסלים  ופקידיו 
ההסדרים,  חוק  בחסות  הישראלית 
שהוא חוק לכל הדעות, כולל בג"ץ, 
בכדי  בו  להשתמש  ואסור  ראוי  לא 
לבצע רפורמות מרחיקות לכת מבלי 
לקיים דיונים מקצועיים דרך ועדות 

הכנסת השונות".

הש� שני  יום  בבוקר   9:30  בשעה
כ-300  התכנסו  באוגוסט,   10 בוע, 
מול  להפגנה  הארץ  מכל  חקלאים 

בד דגן.  בבית  החקלאות  �משרד 
ומדרום  מצפון  ההפגנה  אל  רכם 
הארץ נסעו החקלאים בשתי שיירות 

�אטיות בכביש שש ועיכבו את תנו
עת כלי הרכב - בין המחלפים ניצני 
עוז וחורשים היה עמוס בשל האטת 
התנועה; במחלף בן שמן, שבו נפגש 
כביש שש עם כביש מספר אחת, היה 

עומס תנועה כבד לכיוון צפון.
שלטים  החקלאים  נשאו  בהפגנה 
עוקר  לא  "יהודי  נכתב  שעליהם 
"יהודי לא הורס חקלאות"  חקלאי", 

�ו"חקלמות – חקלאות או למות" ול
בשו חולצות כתומות, צבע שמזכיר 

מפגינים מול משרד החקלאות ביום שני השבוע. "יהודי לא עוקר חקלאי"

נושאים ארון קבורה ועליו דגל ישראל. קוברים את הציונות
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מיד את מראות ההתנתקות מרצועת 
חיים  עטר,  דני  הכנסת  חברי  עזה. 
לתמוך  הגיעו  מיכאלי  ומרב  ילין 

במפגינים.
משרד  בתוך  "הפגנה  צור:  מאיר 
קשה  היא  שלנו,  הבית  החקלאות, 
לא  החקלאות  משרד  עבורנו.  מאוד 
מבין את גודל השעה. אנו לא ניתן 
יד לחיסול ענפים חקלאיים שלמים 

ההסד חוק  שעושה  הכוחני  �במחטף 
רים. אנחנו נמצאים בקרב על הבית, 
על הפרנסה של אלפי חקלאים. אנו 
לא נוותר עד שיורדו כלל הסעיפים 
ויוכנס  ההסדרים  בחוק  החקלאיים 

�נושא העובדים הזרים. לא נהסס לה
בראש  כבר  חקלאית  תוצרת  שבית 

השנה".
התקיימו  שעבר  שלישי  ביום 
ארבע הפגנות גדולות של חקלאים 
יקנעם,   - בארץ  מרכזיים  בצמתים 
החקלאים  והערבה.  גילת  תימורים, 
הגיעו לצמתים עם טרקטורים, שפכו 
מכלי חלב על הכבישים ופיזרו חציר 

�ואף הסתובבו ובידיהם ארונות קבו
ישראל,  בדגל  עטופים  סמליים,  רה 

שבהם נישאה "גופת הציונות".
במפגינים היה גם חמי ברקן מעין 

המשפ המשק  את  לשמר  "יש  �יהב: 
חתי. אין לחקלאי הערבה קיום בלי 
החקלאות'  את  'מצילים  החקלאות. 

חק דניאל,  חזי  קלישאה".  לא  �זו 
"עלינו  אמר:  אחיטוב,  ממושב  לאי 

התמו על  פשרות  ללא  �להילחם 
החקלאית  התוצרת  על  המגיעה  רה 

שלנו ועל עתידנו".
מגד ארגון  יו"ר  יפרח,  �מאיר 

זה  על  עומדים  "אנו  הירקות:  לי 

שההתחייבות של שר האוצר ומנכ"ל 
לא  בחקלאות  שרפורמות  המשרד 
יאושרו בחוק ההסדרים ללא תיאום 

�עם הארגונים. לא נוותר". חברו לא
"הממשלה  הוסיף:  אהרון,  אלי  רגון, 

�מרשה לעצמה להכניס את ידה לכי
וב החקלאים  של  המרוקנים  �סיהם 

חוצפתה מצהירה שזה הפתרון  שיא 
המחיה.  יוקר  לבעיית  נותנת  שהיא 
אנו יוצאים כנגד תכנית השמד של 

המדינה כנגד חקלאיה".
הדגים:  ארגון  מזכיר  יעיש,  יוסי 

�"ביטול המכס על הדגים יביא לסגי
רה של ענף המדגה הישראלי. מגדלי 

להת יוכלו  לא  הישראלים  �הדגים 
את  ויסגרו  הסינים  במגדלים  חרות 

משקיהם ויכנסו למעגל האבטלה".
מנכ"לית  קפלון,  דעדוש  אילנית 
מגדלי  את  המייצג  עזיזה,  ארגון 
הצאן: "העברת חוק ההסדרים ישאיר 
אותנו ללא פרנסה ויחסל אותנו ואת 

ענף הצאן בכל הפריפריה בארץ".
ראשי מועצות אזוריות מכל הארץ 

בח תמיכה  להביע  להפגנות  �הגיעו 
המ הרפורמות  נגד  ולמחות  �קלאים 

יזרעאל  מעמק  בצר  אייל  תוכננות. 
אמר: "מאמץ של דורות עלול לרדת 

�לטמיון כאשר היציבות החקלאות תי
פגע אנושות. דור ההמשך לא ימשיך 
שחוק  אסור  תיפגע.  כולה  והמדינה 
ההסדרים יפגע בחקלאות ובחקלאים".
יורם קרין, עמק המעיינות: "אנחנו 
יוצאים למאבק על דמותה ומעמדה 
החקלאות  בישראל.  החקלאות  של 
בתעסוקה  משמעותי  חלק  מהווה 
ועתידו  המעיינות  בעמק  והפרנסה 

במ הרפורמה  בה.  תלוי  העמק  �של 
קו אנו  הענף.  לחיסול  תגרום  �דגה 

ראים לאוצר להוציא את הרפורמות 
בחוק ההסדרים ולפעול לחיזוקם של 

החקלאים והחקלאות".
כרמל סלע, חוף הכרמל: "חקלאות 
של  הגבולות  לשמירת  הבסיס  היא 
המדינה. חקלאות זה קרקע וזה ערך. 
פערי התיווך גורמים ליוקר המחיה, 
על  והנטל  המסים  הקרקע,  עלות 

החקלאים הוא קשה מנשוא, לא כל 
דבר ניתן לייבא, חוסן המדינה הוא 

בתצרוכת וייצור המזון".
נוספים  אזוריות  מועצות  ראשי 
בחקלאים,  תמיכה  להביע  הגיעו 
עמם:  נמנים  מתושביהם  שרבים 
חג'ג'  שי  מאשכול,  ירקוני  גדי 
ממרחבים, שניר פרידמן, סגן ראש 
וסגן  הגלבוע,  האזורית  המועצה 
ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, 

יוסי אדוני.
מדגי ישראל  חקלאי  �בהתאחדות 

שים, כי אם הרפורמות יאושרו, לא 
�רק שהחקלאי ימצא עצמו ללא פר

מעט  ירוויח  גם שהצרכן  אלא  נסה, 
�מאוד. "ההורדה לצרכן תתבטא במ

ספר אגורות בלבד אל מול ההשלכה 
משפחתו  בני  וכל  שהוא  לחקלאי, 
בשביל  והכל  פרנסתם  את  יאבדו 
יבוא פרוע", אמר מאיר צור. "הייצור 

מצו ידיים  במספר  ירוכזו  �והעיבוד 
מצם ולמעשה את החקלאים יחליפו 

מונופולים גדולים".

לי שפתיחה  טוענים  �בהתאחדות 
בוא משמעה "שוק פרוע בענף", שכן 
היבוא  ופתיחת  מפוקח  המחיר  כיום 
לשלוט  ניתן  יהיה  שלא  לכך  תביא 
במצב  כי  נאמר,  עוד  המחירים.  על 
מדינת  על  סחורות  חרם  יוטל  שבו 
ישראל ייווצר מחסור חמור במוצרי 
מקומי  שוק  יהיה  שלא  מכיוון  מזון 

�להסתמך עליו. צור הטיל את האח
ריות למחסור האפשרי על כתפי שר 

�האוצר ועובדי משרדו: "במידה והר
פורמות יעברו בחוק ההסדרים ויהיה 
סנקציה  או  מסין  או  מטורקיה  חרם 
בעיית  כאן  תהיה  אחרת,  או  כזאת 
יבוא חמורה. כחלון, האם אתה תיקח 

אחריות או פקידיך?".

למנוע כל דיון
�אחת הדרישות המרכזיות של הח

קלאים היא ביטול המס על העובדים 
מהמחנה  ברושי  איתן  ח"כ  הזרים. 
הכספים  ועדת  ליו"ר  פנה  הציוני 
כל  למנוע  בדרישה  גפני  ח"כ משה 

ההסד ובחוק  בתקציב  בוועדה  �דיון 
רים עד יישום החלטת הוועדה בדבר 

ביטול המס על עובדים זרים.
ברושי מסתמך על דיון שהתקיים 
משבר  בנושא  ביוני  ב�29  בוועדה 
סיכם  אותו  בערבה,  החקלאות 
לשר  פונים  "אנחנו  גפני:  היו"ר 
המעסיקים  מס  את  לבטל  האוצר 

חק להחזיק  אפשר  �בחקלאות. אי 
לאות במדינת ישראל במצב הנורא 
דווקא  לאו  וזה  בו,  נמצאת  שהיא 

בערבה התיכונה, זה בכל הארץ".
חייב  האוצר  "שר  ברושי:  ח"כ 

�ליישם את החלטות הוועדה. מס המ
�עסיקים מהווה נטל אדיר עבור הח

קלאים ומהווה סכנה קיומית לעתיד 
בתקציב  לדון  לגשת  אסור  הענף. 
ובחוק ההסדרים כל עוד שר האוצר 

לא מבטל את מס המעסיקים".

מאיר צור: "שר 
האוצר נכנע לפקידי 

האוצר ושם לו 
למטרה לחסל ענפים 

חקלאיים שלמים. 
החקלאות היא לא 
עוד סעיף תקציבי. 

החקלאות היא ערך 
שחשוב למדינה. 

אני אומר עד כאן! 
כחלון, אל תחסל את 

פרנסתם של אלפי 
חקלאים השומרים 
על גבולות המדינה 

ושזו פרנסתן 
היחידה, אל תהיה 

גיבור על החקלאים"

צומת יקנעם חסום בכלי רכב, במפגינים שבידיהם שלטי מחאה ובחציר. "רוצים להתפרנס מהרפת"

חקלאים מניפים שלטי מחאה, חלב ניגר על הכביש. "כחלון, חזק על חקלאים"
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"אין רוב לאישור 
הרפורמות בכנסת"

שיחות שקיים ח"כ דני עטר עם חברי קואליציה 
 ואופוזיציה הבהירו לו שאין רוב בבית הנבחרים
(המחנה >להכללת הרפורמות בחקלאות בחוק ההסדרים עטר  דני  ח"כ 

הח אל שר  פנה  �הציוני) 
קלאות ופיתוח הכפר ח"כ 
אורי אריאל וביקש ממנו לפעול 

�בצוותא עם יו"ר הכנסת יולי אד
לבי התכניות  להוצאת  �לשטיין 

החקלאות  בענפי  רפורמות  צוע 
מחוק ההסדרים.

השר  אל  שנשלח  במכתב 
ח"כ  כתב  באוגוסט  ב�7  אריאל 
הלובי  של  משותף  יו"ר  עטר, 
ההחלטות  כי  בכנסת,  החקלאי 
בחקלאות  הרפורמות  ביצוע  על 
הצאן  ענף  על  הפיקוח  הסרת   -

ממועצת  הפטם  ענף  הוצאת   ;2020 שנת  עד 
הצמחים  במועצת  החברות  והפיכת  הלול; 
לוולונטרית "מעבר להיותן מופרכות וחסרות 

מבוצ להיות  יכולות  אינן  כלכלי,  בסיס  �כל 
עות באבחת סכין, כאילו היו עוד שורה בספר 
מהחוק  מידי  באופן  לצאת  ועליהן  התקציב, 

הנ"ל".
חבר הכנסת עטר מצביע על חוסר ההיגיון 

�שבהסרת הפיקוח על ענף הצאן בעזרת נתו
מהמ הנוקדים  שמקבלים  התמורה  על  �נים 

חלב  ליטר  כל  עבור  החוק,  "על�פי  חלבות, 
מחיר  זאת,  לעומת  ש"ח.   3.60 גולמי,  עזים 
ממוצע של ליטר חלב עזים הנמכר ברשתות 
לליטר!".  ש"ח   16 על  עומד  השונות  השיווק 

המחירים,  פער  על  מצביע  עטר 
מאות אחוזים, "אשר מאפשר לכל 
בר דעת להבין, כי יוקר המוצרים 
במגדלים,  נעוץ  אינו  הצאן  בענף 
מהמחיר  מ�20%  פחות  שמקבלים 

הסופי לצרכן".
עטר  ח"כ  שקיים  משיחות 
ואף  באופוזיציה  גורמים  עם 
במכתב,  כדבריו  בקואליציה, 
לאישור  רוב  אין  כי  לי  "הסתבר 
מחוק  כחלק  בכנסת,  הרפורמות 
ההסדרים. יתרה מכך, בדיון מיוחד 
פחות  לפני  הכלכלה  ועדת  של 
משלושה שבועות (21.7) התבטאת 

�גם אתה בצורה חדה וברורה, כי אין מקום לה
כללתן כחלק מהחוק".

גישת  על  צער  עטר  מביע  מכתבו,  בהמשך 
משרד החקלאות: "צר לי, כי במקום לשמור על 
וההתיישבות בפריפריה,  החקלאות הישראלית 
אימץ משרד החקלאות את האג'נדה הכלכלית 

מספ עיניו  לנגד  הרואה  האוצר,  משרד  �של 
כלכ רפורמות  וערכים.  אנשים  במקום  �רים 

הן  חקלאות,  כמו  דינמי  בתחום  במיוחד  ליות, 
צו השעה. יחד עם זאת, לא ייתכן שהן יתקבלו 
בחופזה, ללא שקיפות והתייעצות עם הגורמים 
בבקשה  מכתבו  את  מסיים  הוא  הרלוונטיים". 
מהשר אריאל לפעול "להוצאת התכניות הנ"ל 

מחוק ההסדרים, בצוותא עם יו"ר הכנסת".

מה דעתכם על הפער?
ועדת המחירים הבין�משרדית מזמינה את הציבור לשימוע 

בנוגע למרווח הקמעונאי על מוצרי מזון שבפיקוח

ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות, הכלכלה והאוצר, שפועלת מתוקף >
(התשנ"ו�1996), התקשרה עם משרד  ושירותים  חוק הפיקוח על מחירי מצרכים 
של  הקמעונאי  המקטע  עלויות  בחינת  לצורך  ושות'  יורם  אברמזון  חשבון  רואי 

מוצרי המזון שבפיקוח מחירים.
לאחר שהוגש דוח משרד רואי החשבון לוועדת המחירים, פנו שלושת חבריה - היו"ר 
אלון אטקין, המפקח על המחירים במשרד החקלאות אורי צוק בר והמפקח על המחירים 
במשרד הכלכלה דוד שטיינמץ - לציבור הרחב וביקשו לקבל את התייחסותו לדוח ובייחוד 
לנושאים הבאים: הנתונים בדוח ביחס למרווח הקמעונאי המוצע למוצרי המזון שבפיקוח 
מחירים ("מחיר מוצע" בלוח 2 בדוח); סל הצמדות המחירים של המרווח הקמעונאי של 
המוצרים השונים המופיעים בדוח (לוח 12); האפשרות כי המרווח הקמעונאי שיאומץ יהיה 
המרווח המקסימלי אותו יוכלו הקמעונאים לגבות עבור מכירה של מוצר בפיקוח מחירים 
(אם הקמעונאי ירכוש את המוצר במחיר נמוך מהמחיר המפוקח לקמעונאי, אזי פער זה 

יתגלגל באופן מלא למחיר לצרכן).
בהתאם לחוק קידום התחרות בענף המזון (התשע"ד�2014 (חוק המזון)), עלות הסדרנות 

(לוח 4) תהיה חלק מהמרווח הקמעונאי ובהתאם לכך, תופחת מהתמורה ליצרן.
על המעוניינים בשליחת הערות לדוח להגיש מכתב תמציתי שבו לא יותר מחמישה עמודים 
 vadat.hamehirim@mof.gov.il :עד 17 באוגוסט 2015 (יום שני) בשעה 12:00, לדוא"ל
מהוועדה נמסר, כי  טוען המעוניין להשמיע את עמדתו גם בעל פה יבקש זאת בפנייתו 
הזמנתו  את  הוועדה תשקול  בע"פ.  גם  לטעון  עליו  מדוע  הסבר  כולל  בכתב,  המנומקת 

בהתאם לצורך.

"רפורמות  עטר.  דני  ח"כ 
יכולות  אינן  בחקלאות 
באבחת  מבוצעות  להיות 

סכין"

לקבלת פרטים וייעוץ 3622*

הילדים גדלו ועכשיו זה הזמן שלך 
להגשים חלום 

וללמוד באקדמיה

הזדמנות אחרונה להירשם 
ללימודי תואר ראשון 

רב תחומי 
של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בני 40 ומעלה בעלי תעודת 
בגרות מלאה, יכולים להצטרף 

ללימודים עוד השנה

מערכת השעות מותאמת 
לאנשים עובדים ובעלי משפחות

מלגות תוענקנה לעוסקים 
בפעילות חברתית

הצטרפו ללימודים כבר באוקטובר הקרוב
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המושבים מתבקשים 
לחכות להבהרות בעניין 

החלטה 1370
תנועת המושבים למושבים: המתינו עם תשובתכם בשאלת 
האפשרות להקנות זכות בעלות פרטית במקרקעי היישוב. 

שי>עמדת התנועה תיקבע לאחר פגישה עם נציגי רמ"י ואגודות  קרקעות  אגף  ראש  �יושב 
עמית  עו"ד  המושבים,  בתנועת  תופיות 

�יפרח, שלח השבוע מכתב לכל ראשי ומ
זכירי המושבים וביקש מהם להמתין עם תשובתם 
לדרישת רשות מקרקעי ישראל בנוגע להחלטת 

מועצה מספר 1370.
רמ"י שלחה לכל היישובים החקלאיים הודעות 
פרטית  בעלות  זכות  להקניית  האפשרות  בדבר 
במקרקעי היישוב ודרשה מהאגודות להשיב תוך 
90 יום באשר להסכמתה להליך זה. הפנייה נעש�

תה כנראה באופן גורף, ללא הבחנה בין הנסיבות 
ההחלטה,  שתנאי  בעוד  יישוב,  כל  של  השונות 

כולם או חלקם, אינם רלוונטיים לכל היישובים.
�עיקר הרפורמה להקניית בעלות מתייחס למ

מספר  לכן  מהוונים,  עזר  ולמשקי  מגורים  גרשי 
�הנכסים הרלוונטיים להחלטה מכלל הנכסים המ

צויים ביישוב החקלאי, אם בכלל ישנם, מצומצם.
העסקאות  גם  כלל,  "בדרך  יפרח:  עו"ד 
ה'מהוונות' שנעשו ביישובים חקלאיים נעשו לפי 

�זכויות בנייה בפועל ולא למלוא הזכויות המות
נעשו  שבהן  בהרחבות  כמו  למשל,  בתב"ע.  רות 
בנייה עד 160 מ"ר  זכויות  עסקאות למגרש עם 
בלבד. לגבי מקרים מעין אלו, ההחלטה קובעת כי 
לצורך הקניית הבעלות, במקרים של מגרשים עד 
לגודל של 540 מ"ר, יש לשלם 6% מערך המגרש 
ובמקרים של מגרשים מעל 540 מ"ר יש לשלם 

9% מערך המגרש.
לאפשר  שלא  בג"ץ,  הוגש  זה  בעניין  "אולם 

שו בטרם  אלה,  במקרים  הבעלות  הקניית  �את 
אשר  הבנייה  זכויות  בגין  התשלומים  מלוא  למו 
לא נרכשו בעת ההקצאה המקורית. מכיוון שטרם 
ניתן פסק דין על�ידי בג"ץ, לעת עתה רמ"י אינה 
מיישמת סעיף זה". כלומר בכל הנוגע ליישובים 
אפשר  שבהם  המקרים  רוב  כי  נראה,  חקלאיים 

להקנות בעלות אינם ישימים.
יפרח הדגיש שבמקרים שבהם הרפורמה ניתנת 
ליישום האגודה השיתופית נדרשת להחליט האם 

משמ להליך,  "הסכמה  זה:  להליך  מסכימה  �היא 
'לפקח'  אפשרות  היעדר  בעיקר  לכאורה  עותה 
על המשך זהות המחזיקים באותם נכסים ובהליכי 
הבנייה שייעשו בה, שכן מדובר בבעלות פרטית, 

�אשר לא תהיה כפופה יותר לרמ"י. אולם ההחל
הסכמתה  את  להתנות  לאגודה  מאפשרת  כן  טה 
לרשום  יהיה  ניתן  אף  כאשר  מסוימים,  בתנאים 

הערת אזהרה בטאבו בגין תנאים אלו".
עם  פגישה  נקבעה  זה  בעניין  יפרח,  לדברי 
לגבש  במטרה  ורמ"י  המיישבות  התנועות  נציגי 
על  ויגן  ימשיך  הרשות, אשר  על  מוסכם  מתווה 
תוקנה  שבהם  נכסים  באותם  האגודות  זכויות 
בעלות פרטית לבעלי הזכויות בהם. עו"ד עמית 
עד  להמתין  השיתופיות  מהאגודות  ביקש  יפרח 

קבלת ההנחיות מהתנועות, לאחר הפגישה.

נלכדו כשבכיסם מטבעות מהתקופה הביזנטית
לוחמי משמר הגבול תפסו "על חם" שלושה שודדי עתיקות 

כשחפרו במושב זוהר והסבו נזק בלתי הפיך לאתר
�במושב זוהר בנגב המערבי נתפסו "על חם" שלושה חשו

דים, בשנות ה�20 לחייהם מהפזורה הבדואית באזור. השלושה 
נתפסו כשהם חופרים במושב בחיפוש אחר ממצאים קדומים, 

�תוך שהם מסבים נזק רב ובלתי הפיך לשכבות הקרקע הק
דומות.

דובר משמר הגבול רפ"ק שי חכימי מסר, כי לוחמי משמר 
הרחק  חשודים  שלושה  זיהו  מבצעית  בפעילות  שהיו  הגבול 

�מהם בשעות הבוקר המוקדמות. כשהתקרבו הלוחמים אל הח
שודים ראו מיד כי הם חופרים בור עמוק באדמה ולידם כלי 
והחלו  במג"בניקים  הבחינו  החשודים  מתכות.  וגלאי  חפירה 

בניסיון בריחה, אולם נתפסו.
עתיקות  גנבי  לכדו  הלוחמים  כי  התברר,  בדיקה  לאחר 
שנים, מהתקופה   1,500 בני  בגניבת מטבעות  עסוקים  שהיו 
של  ברכבם  בחיפוש  למושב.  סמוך  טמונים  שהיו  הביזנטית, 
החשודים נמצא עמוד שיש ביזנטי. פריטים אלו מעידים על 
הימצאות כנסייה באזור, כנראה ביישוב מהתקופה הביזנטית.

"הלוחמים פעלו בנחישות ומקצועיות כמו בכל משימה שהם מקבלים. זאת לא הפעם הראשונה 
שאנו מבצעים מעצר של גונבי עתיקות. לשמחתי, הערב ניתן להגיד שנלכדו העבריינים. נמשיך 
לפעול בנחישות כדי לשמור על שלטון החוק ולהבטיח את ביטחונם האישי של אזרחי המדינה", 

�אמר מפקד היחידה המרחבית, סגן ניצב רונן גורש. החשודים הועברו להמשך חקירות שבהן שו
תפה רשות העתיקות.

שנה.   1,500 בני  גנובים  מטבעות 
בחיפוש ברכבם של החשודים נמצא 

עמוד שיש ביזנטי
צילום: חטיבת דובר המשטרה
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מרחבים ושדות נגב: הכינו 
תשתית לחוזי החכירה

עו"ד עמית יפרח לוועדים בשתי המועצות האזוריות בנגב: תשתית 
(979) 1399�תכנונית היא תנאי הכרחי ליישום החלטות רמ"י 1311 ו

מושבי > של  הוועדים  סמינר 
שדות  האזוריות  המעצות 
בים  שנערך  ומרחבים,  נגב 

מקר רשות  החלטות  בנושא  �המלח 
קעי ישראל והיערכות ליישום חוזי 
אגף  ראש  יושב  את  אירח  החכירה, 

בתנו שיתופיות  ואגודות  �קרקעות 
עת המושבים עו"ד עמית יפרח.

הוועדים  חברי  בפני  בהרצאתו 
מר החלטות  שתי  יפרח  עו"ד  �סקר 

חכירה  חוזי  רמ"י: 1311,  כזיות של 
במושבים; ו�1399 (979), היוון חלקת 
המגורים בנחלה. כמו כן, סקר עו"ד 
יפרח את נושא התעסוקה החלופית 

במושב והאפשרויות העומדות בפני 
בעלי הנחלות בדרום.

הזדמנות  היווה  זה  חשוב  כינוס 
בין  בלתי�אמצעי  למפגש  מצוינת 

בת הקרקעות  אגף  לבין  �הוועדים 
הסביר  יפרח  עו"ד  המושבים.  נועת 

הת התשתית  כי  הוועדים,  �לחברי 
ליישום  הכרחי  תנאי  היא  כנונית 
שלא  מושבים  וכי  ההחלטות  שתי 

�יעשו זאת בהקדם, חבריהם לא יוכ
את  ליישם  מהאפשרות  ליהנות  לו 

ההחלטות בחלקות מגוריהם.
עו"ד עמית יפרח: "אנו מבצעים 
מפגשים כנסים וסדנאות בלא מעט 

בסוגיה  אזוריות  ומועצות  מושבים 
המו עם  פעולה  משיתוף  �כחלק 

של  מדהימה  היענות  ישנה  שבים. 
היישו הנהלות  המועצות,  �ראשי 

כן  גם  הנחלות  בעלי  וציבור  בים 
ומקבל  גדולות  בכמויות  מגיע 
אחת  פעם  שיעזרו:  חשובים  כלים 

והשלכו ההחלטות  את  להבין   -�
הנחלות  ובעלי  האגודות  על  תיהן 

�ופעם שנייה - ועדי האגודות מק
לצורך  האינפורמציה  את  בלים 
ההחלטות  ליישום  המושב  הכנת 
ולהיערכות נכונה, לטובת האגודה 

וחבריה".

 חבר דוב"ב ימונה
למנכ"ל נתיבי ישראל

מינוי תא"ל נסים פרץ למנכ"ל החברה ייכנס לתוקף באישור הוועדה 
למינויים בכירים ושרי התחבורה והאוצר. בתפקידו הצבאי האחרון 

פיקד פרץ על מעבר מחנות צה"ל לנגב

בתום הליך איתור מועמדים >
נתי חברת  מנכ"ל  �לתפקיד 

לשעבר),  (מע"צ  ישראל  בי 
בחרו חברי הדירקטוריון בתת�אלוף 
נסים פרץ (יליד 1961) ממושב דוב"ב 
לארבעה,  ואב  נשוי  העליון,  בגליל 
תא"ל  לתפקיד.  המתאים  כמועמד 
נוספים,  פרץ גבר על 38 מועמדים 
הבכיר,  אשר התמודדו על התפקיד 
מהנדסים,  חברות,  מנהלי  וביניהם 
פקידים  במשטרה,  לשעבר  ניצבים 
חברת  הודעת  על�פי  ועוד.  בכירים 

�נתיבי ישראל, הבחירה בפרץ נעש
תה, בין היתר, בזכות הניסיון שצבר 

בתפקידים הקודמים בהם כיהן.
הצבאי  שירותו  את  החל  פרץ 
כלוחם בגדוד 13 של גולני ובשירות 
מ"פ  תפקידים:  מגוון  ביצע  הקבע 
בחטיבת  לוגיסטיקה  קצין  מפקדה, 

�גולני, באוגדת טנקים, באוגדת הג
מחלקת  וראש  הצפון  בפיקוד  ליל, 
לוגיסטיקה בצה"ל. הוא בוגר תואר 
מאוניברסיטת  רב�תחומי  ראשון 
חיפה ותואר שני במדיניות ציבורית 

של אוניברסיטת תל אביב.
פרץ  עמד  מצה"ל  שחרורו  לפני 
לנגב  צה"ל  מעבר  מינהלת  בראש 
לאומי  פרויקט  הבה"דים),  (עיר 
שהיקפו הכספי מיליארדי ש"ח וכולל 
תכנון מפורט, הליכים סטטוטוריים, 
עבודה מול ספקים, קבלנים, מכרזים 
מערכות  בין  ואינטגרציה  מורכבים 

צבאיות ואזרחיות.

ראש  בצה"ל,  הקודם  בתפקידו 
תא"ל  בדרגת  הלוגיסטיקה  חטיבת 
את  פרץ  ניהל   ,2011�2007 בשנים 
הצבא  של  והתשתיות  הבינוי  משק 
שתקציבו עשרות מיליארדי שקלים 
המשיקים  בתחומים  רב  ידע  ורכש 
נתיבי  חברת  של  הליבה  לפעילות 

�ישראל. עם זאת, אין לו ניסיון מש
ותא תחבורתיות  בתשתיות  �מעותי 
�ריו האקדמיים אינם בתחומים הנד

סה או אדריכלות. מהחברה נמסר, כי 
וניסיונו  הבולטים  האישיים  נתוניו 
גדולות  מערכות  בניהול  המקצועי 
ופרויקטים מורכבים ועתירי תקציב 

הובילו לבחירתו לתפקיד.
ל"נתיבי ישראל" אין מנכ"ל קבוע 
עזיבת  מאז  חודשים,  מעשרה  יותר 

במסגרת  שנעצר  ברס,  שי  המנכ"ל 
תקציבה  פישר.  רונאל  עו"ד  פרשת 
הרב�שנתי הוא כ�38 מיליארד ש"ח 
והיא מעסיקה יותר מ�300 עובדים. 
פיתוח  תכנון  על  אחראית  החברה 

ומ הבין�עירונית  הכבישים  �רשת 
�סילות רכבת, כמו גם תחזוקת תש
�תיות תחבורה ששווין הכלכלי מוע

רך ב�100 מיליארד ש"ח.
בין הפרויקטים הבולטים שמקימה 

ושד הרחבת  אלה:  בימים  �החברה 
רוג כביש 85�65 מחלף גולני�צומת 
עמיעד, רכבת העמק בקו חיפה�בית 

עכו�כר בקו  הרכבת  פרויקט  �שאן, 
לירושלים  החדש   1 כביש  מיאל, 
ופרויקט הענק להקמת כביש הרוחב 

531 בשרון.
ישראל, עודד  נתיבי  יו"ר חברת 
שמיר, שעמד בראש ועדת האיתור: 
פרץ  נסים  בתא"ל  "הבחירה 
העצומים  האתגרים  עם  מתיישבת 

התח מהפכת  ביישום  החברה  �של 
הדירקטוריון  חברי  בישראל.  בורה 
התרשמו מניסיונו, נתוניו האישיים 
וחזונו של פרץ והשתכנעו, כי הוא 
הוא האדם המתאים ביותר להוביל 

המ למימוש  ועובדיה  החברה  �את 
על  המוטלות  הלאומיות  שימות 
רבה  הצלחה  לו  ומאחלים  החברה 

בתפקיד".
המינוי ייכנס לתוקף לאחר אישור 
בשירות  בכירים  למינויים  הוועדה 

הציבורי ושרי התחבורה והאוצר.

עו"ד עמית יפרח. "להבין את ההחלטות והשלכותיהן על האגודות ובעלי הנחלות"

ניסיונו  בזכות  נבחר  פרץ.  נסים  תא"ל 
ופרויקטים  גדולות  מערכות  בניהול 
צילום: אגף  מורכבים ועתירי תקציב 

הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל

מושב שיתופי יוכל להקים 
קרן פנסיה מרכזית

תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
שהתקבל בוועדת הכספים יאפשר הסדרים 

פנסיוניים ייחודיים למושבים שיתופיים 
ולקיבוצים דרך קופת גמל מרכזית

ברו> איתן  הכנסת  �חבר 
השיג  הציוני)  (המחנה  שי 

הכנ של  הכספים  �בוועדת 
פנ הסדר  על  גורפת  הסכמה  �סת 

שיתופיים  למושבים  ייחודי  סיוני 
גמל  קופת  באמצעות  ולקיבוצים 
הפיקוח על  חוק  ובמסגרת  מרכזית 

שירותים פיננסיים.
ובפעילות  ברושי  ח"כ  ביוזמת 
הקיבוצית  התנועה  עם  משותפת 
נכנס תיקון לסעיף 1 בהגדרות של 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, 
על  הכספים.  בוועדת  נדון  אשר 
לקופת  המתייחסת  בהגדרה,  תיקון 
גמל מרכזית, הייתה הסכמה כללית 
בוועדה. בדברי ההסבר להצעה של 
מספר  בסעיף  נכתב  ברושי  ח"כ 

או מושב שיתופי המשלם  קיבוץ  או עמית שהוא  "עמית מעביד  אחת: 
כספים לקופת גמל מרכזית בעד חבריו".

לקיבו ייחודיים  פנסיוניים  הסדרים  לאפשר  "במטרה  ברושי:  �ח"כ 
צים או למושבים שיתופיים דרך קופת גמל מרכזית, פעלנו מול אגף 
שוק ההון והביטוח במשך תקופה ארוכה וזאת במטרה לאפשר להקל על 
על� פנסיוניות  בהתחייבויות  לעמוד  השיתופיים  והמושבים  הקיבוצים 

פי הדין, שלא תפחתנה מ�40% מהשכר הממוצע במשק. אמשיך לטפל 
ולעסוק בעניין הטבות המס עבור כיסוי הגירעון האקטוארי. זה אחד מן 

הנושאים החשובים ביותר שיש לטפל לאחר אישור התיקון בחוק".
יובל דורי, מנהל מטה פנסיה וביטחון סוציאלי של התנועה הקיבוצית: 
"מטרת התיקון לחוק לאפשר לקיבוץ להקים קרן פנסיה מרכזית. התיקון 
הנוכחי יאפשר הקמה של קרן פנסיה מרכזית לעמית קיבוץ. קרן פנסיה 
שנקבע  מי  עבור  רק  לכן  רגילה,  פנסיה  מקרן  במהותה  שונה  מרכזית 

בחוק ניתן להקים קרן פנסיה מסוג זה".

"להקל על הקיבוצים  ח"כ איתן ברושי. 
לעמוד  השיתופיים  והמושבים 

בהתחייבויות פנסיוניות"
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שהת>דרור יוסף הקשים  האירועים  �בצל 
בחב האחרונים  בימים  �רחשו 

תנועת  ציינה  הישראלית  רה 
הנוער העובד והלומד 90 שנה לפועלה 
במשך  העשירית שהתקיימה  בוועידתה 

�יומיים במרכז הקונגרסים בחיפה, במע
מד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין. 
בכינוס השתתפו אלפים מחניכי התנועה 
- יהודים, ערבים ודרוזים, שהחליטו יחד 
על פתיחת קבוצות ייחודיות לנוער גאה 
בקני הפעילות ודרשו לפעול בתקיפות 
נגד פעולות הסתה וטרור. בין משתתפי 

�הוועידה היו יושב ראש האופוזיציה בכ
נסת, ח"כ יצחק הרצוג (המחנה הציוני), 
מזכ"ל  יהב,  יונה  חיפה  עיריית  ראש 

חק התאחדות  ויו"ר  המושבים  �תנועת 

לאי ישראל מאיר צור, מזכ"ל התנועה 
ההסתדרות  ויו"ר  מאיר  ניר  הקיבוצית 

אבי ניסנקורן.
�בדבריו לבני הנוער שהתכנסו בוועי

דה התייחס הנשיא ראובן (רובי) ריבלין 
לברכה,  זכרה  בנקי  שירה  של  למותה 

�שנדקרה במצעד הגאווה בירושלים ונ
פטרה מפצעיה: "שירה, קרבן של פשע 
ואיבריה  נרצחה,  מפצעיה,  מתה  שנאה 
בת  הייתה  שירה  חיים.  והצילו  נתרמו 
אהבה  היא  לבלות,  אהבה  היא  גילכם, 
לחיות, היא האמינה בחיים. אבל שירה 

למ יצאה  היא  ערכי,  אדם  גם  �הייתה 
בשם  האמינה,  בהם  ערכים  בשם  צעד 
הסובלנות, בשם התקווה, בשם השוויון 
חיים  היו  בזדון  שנגדעו  חייה  והאהבה. 
פעילה,  מעורבת,  צעירה,  אזרחית  של 

מתעניינת, ואחראית".
הצורך  את  בדבריו  הדגיש  הנשיא 
פעיל:  באופן  ובשנאה  בהסתה  להילחם 

מת איננה  בהסתה,  בשנאה,  �"המלחמה 

משטרתית.  באבטחה  רק  ונגמרת  חילה 
לא  וזעזוע  גינוי  בוצע,  כבר  כשהרצח 
לאיומים  ואדישות  שתיקה  יועילו. 
את  יגבירו  רק  ווירטואליים  ממשיים 

הסכנה.
לרגע  לחכות  יכולים  לא  "אנחנו 
האמת כדי להילחם אז בשנאה, בהסתה 
ובאלימות. חינוך להקשבה, לזכות האחר 
להגדיר את זהותו מתחיל בבית הספר, 

�בשבט, בקן, בתנועת הנוער. עלינו לפ
עול עכשיו לעצב ולבנות מרקם חברתי 

יותר, וע יותר, מכיל  יותר, חזק  �בריא 
לינו לעשות זאת בעזרתכם.

היום  מורכבת  הישראלית  "החברה 
�מארבעה שבטים מרכזיים: חרדים, ער

איננו  לאומיים.  ודתיים  חילונים  בים, 
השבטים  זהויות  את  למחוק  מבקשים 
כפויה.  אחידות  של  היתוך  כור  בתוך 

�משימתנו הלאומית בדור הזה היא לב
נות בין השבטים או בין הקהיליות, כפי 
ייעוד  במסמך  זאת  לתאר  שהיטבתם 
מתוך  שותפות  של  גשרים  התנועה, 

�כבוד הדדי ולמען ייעוד של חיים משו
תפים לדורות".

חברי  אל  הנשיא  פנה  דבריו  בסיום 
הכוח  את  וציין  אותם  בירך  התנועה, 

שיש בידיהם לקחת חלק בשינוי: "היום, 
הווירטואלית,  והחברות  המסכים  בדור 
תחרות  בפני  עומדות  הנוער  תנועות 

הנו תנועות  חשיבותן של  אולם  �קשה. 
ער לחברה הישראלית לא פחתה. להפך, 
בעידן של ניכור ושל אלימות לתנועות 
לעצמי  מרשה  ואני  חיוני,  תפקיד  יש 
של  פניה  בעיצוב  קריטי,  אפילו  לומר 
הכוחות  בהעצמת  הישראלית,  החברה 
מהוות  הנוער  תנועות  שבה.  החיוביים 
מישהו  מעורב,  אזרח  ליצירת  חממה 
שאכפת לו, נוער שעדיין מאמין ש'אני 

ואתה נשנה את העולם'.
הנשיא,  סיים  הצעירים",  "חבריי 
לשרטט  אולי  יכולים  המבוגרים  "אנו 
השותפות,  גשרי  של  המתאר  קווי  את 
הכבירה  המשימה  מוטלת  עליכם  אולם 
את  לגלות  הללו,  הגשרים  את  לבנות 

�האתוס המשותף, לממש חזון מחבר ומ
�כבד במדינת ישראל היהודית והדמוק

רטית, הדמוקרטית והיהודית. אני סומך 
עליכם. אני בוטח בכם. אני מברך אתכם 
'לעבודה  התנועה:  בססמת  חגכם,  ביום 

להגנה ולשלום - עלה והגשם'".
הקו במרכז  התכנסו  חניכים  �אלפי 

דיונים,  של  ליומיים  בחיפה  נגרסים 

וקבלת החלטות בנוגע לעתיד  ויכוחים 
בכלל.  המדינה  ולעתיד  בפרט  התנועה 
מ�50  יותר  על  הסכימו  התנועה  חברי 
בשפה  כיתוב  הוספת  ביניהן:  החלטות, 

משו הכרעה  התנועה,  לסמל  �הערבית 
תפת על מגילת העצמאות, מאבק חסר 
פשרות בגילויי הגזענות והטרור, הקמת 
הפריפריה  על  בדגש  להט"ב  קבוצות 
החניכים  העלו  הערב  במהלך  ועוד. 
ונחשף שיר ה�90  מופע שיצרו בעצמם 

שכתבו והזמר דודו טסה הפיק.
הרצוג  יצחק  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר 
הנשיא:  על  לאיומים  בנאומו  התייחס 

רי רובי  ראובן  המדינה,  נשיא  �"אדוני 
בלין, אני רוצה להגיד לך דווקא היום, 
בחוצפה  מעזים  מסוכנים  כשפנאטים 
לאיים עליך, יש נשיא בירושלים! אתה 
דוגמה ומופת למנהיגות ישראלית. אני 

�מודה לך בשמי ובשם כל הציבור ביש
ראל על אומץ לבך ומנהיגותך!".

"הנוער  הרצוג:  אמר  התנועה  לחניכי 
וארגוניה  העובד הוא מהבודדים בסמליה 
היפים של הארץ הזו ששורד בזכות נוער 
נפלא, מנגנון ערכי נדיר ותקווה לשינוי. 
אתם העתיד שלנו, אתם הכוח שלנו, אתם 
פה  תהיה  אם  לקבוע  שיכולים  הלוחמים 
ישראל טובה ושפויה. אתם לא המונים אך 
כוחכם עצום ורב. אם תדעו להשליך את 
המאזניים,  כף  על  משקלכם  כובד  מלוא 
אי אז, תהיו המנהיגים המשנים את פניה 

וכיוונה של המדינה האהובה שלנו".
�יו"ר הנוער העובד והלומד ורכז תנו

"אם  האוספטר:  פסח  ישראל,  דרור  עת 
יש את נפשכם לדעת את המעיין ממנו 

�אנו שואבים תעצומות נפש, ביטחון, עו
�צמה, תוחלת בעתידנו ותקווה לאחרית
�נו, התבוננו לעיניהם של חניכינו וחני

כותינו, אולגה ואירה, הדר וענבר, ירוס, 
ואחיותיי  אחיי  וסמיר.  אמיר  מוחמד, 

העובדים  היהודים,  הערבים,  הדרוזים, 
והמושבניקים,  והלומדים, הקיבוצניקים 
שאו עיניכם סביבכם, כולם נקבצו ובאו 

יש לארץ  ההבטחה  טמונה  בכם  �לכאן. 
ומוסרית,  צודקת, שוויונית  טובה,  ראל 
חברה מופתית. נוער שמע, קרובה ארץ 
עצמכם  הטילו  קוראיה.  לכל  הבחירה 

למערכה בבוא השעה, ללא יראה!".
רכז הנוער העובד והלומד, רועי יסוד: 
מציינת  והלומד  העובד  הנוער  "תנועת 
90 שנים של עשייה בלב החברה היש�
ראלית. תנועתנו ידעה במהלך שנותיה 
להיות נאמנה לשורשיה וביחד עם זאת 
לאתגרי  ביחס  ולהשתנות  להתחדש 
השעה ואתגרי הלאום, וכך היא הקימה 
עלייה,  קלטה  ומושבים,  קיבוצים   93
השתתפה  רבים,  נח"ל  גרעיני  הקימה 
איגדה  ישראל,  דרור  תנועת  בהקמת 

�נערים עובדים וחינכה מאות אלפי בוג
רים לאורך השנים.

הב דרכנו  את  מייחדת  מכל,  �"יותר 
לציבורים  משותף  בית  להיות  חירה 
מהעיר,   - הישראלית  בחברה  השונים 

�מהקיבוץ והמושב, יהודים, ערבים, דרו
עובד  נוער  עולה,  נוער  וצ'רקסים,  זים 
ונוער לומד. מעל מיליון בוגרי התנועה 
הישראלית  החברה  חלקי  בכל  נמצאים 
חברויות  זיכרונות,  בתוכם  ואוצרים 
והרבה רעיונות אשר עיצבו את עולמם 
הערכי גם היום, ביניהם ראשי ממשלה, 
גאים  אנו  בולטים.  רוח  ואנשי  נשיאים 
בכל בוגרינו ובטוחים כי המטען הערכי 
אותו קיבלו בימי חניכתם בתנועה הולך 

אתם לכל אשר יפנו".

אחד מחמישה

650
85

10,000

 (20.8%

300

נשיא המדינה: "היום, בדור המסכים והחברות 
הווירטואלית, תנועות הנוער עומדות בפני 
תחרות קשה. אולם חשיבותן של תנועות 

הנוער לחברה הישראלית לא פחתה. להפך, 
בעידן של ניכור ושל אלימות לתנועות יש 

תפקיד חיוני, ואני מרשה לעצמי לומר אפילו 
קריטי, בעיצוב פניה של החברה הישראלית"

חניכי התנועה במופע שיצרו לוועידה. "בית משותף לציבורים השונים בחברה הישראלית"
צילום: אורי זילברמינץ

נשיא המדינה ריבלין, יו"ר האופוזיציה הרצוג וראש עיריית חיפה יהב. "תנועות הנוער 
צילום: דורון הבסי מהוות חממה ליצירת אזרח מעורב, מישהו שאכפת לו" 
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שלי > הטורים  בשלושת 
למו ב"קו  �שהתפרסמו 
הקו בשבועות  �שב" 

של  הרכבו  את  תיארתי  דמים 
 – השלישי  לגיל  הדיור  מתחם 
"מרכז העניינים" שמו, שראיתי 

הכפ במגזר  מוקם  רוחי  �בעיני 
רי, וכיצד הוא מאפשר לנו חיים 
פעילים  חברה  חיי  עשירים, 

בס והכול  תרבות  של  �והיצע 
עכשיו  ותומכת.  נעימה  ביבה 
התהליך  על  לספר  הזמן  הגיע 

שא הכלכליים  המהלכים  �ועל 
פשרו את הקמת המקום.

שיצרנו  גופים  שני  בעזרת  המרכז  את  הקמנו 
�- עמותה שהקמנו ולה קראנו "גיל" וחברה כלכ

לית, שניהלה את כל הצד הכספי והלוגיסטי של 
למקום  חזון  שגיבשה  זו  הייתה  העמותה  ההקמה. 

ושמרה עליו לאורך כל הדרך.
שה� האישים  את  פגש  העמותה  מחברי  צוות 

ציעו להשתתף בהקמת המקום ובחן את ההתאמה 
למיזם, מתוך  המקצועי  והרקע  היושרה  האישית, 
כוונה לבנות מקום בצורה נקייה מכוונות שאינן 

שייכות לעניין.
התהליך,  של  ההתחלתיים  השלבים  ניהול  על 

�איסוף אנשים ובחינתם ועבור ייעוץ שילמה הע
�מותה שגייסה כסף לצרכים אלה. בהמשך, לעמו

תה היה מותר לקבל כספי תרומות, ואפשרה גם 
לאפיק כספי זה להמשיך להתקיים.

העמותה ממשיכה להיות הגוף השומר על עק�
�רונות הפעלת המרכז, כפי שנוסחו בחזון, ויש יח

סים משפטיים מוסדרים ומעוגנים בהסכם, לפיהם 
הגופים הכלכליים וצוות הניהול המקצועי כפופים 
לעקרונות אלו והעמותה מבקרת את התנהלותם, 

לפי קריטריונים ברורים ורשומים.

שביישוב  משום  ומשקיעים.  יזמים  חיפשנו 
שלנו גרים תושבים שמצבם הסוציואקונומי טוב, 
אנשים  מגוון  וכן  בתחומם,  משכילים  פעלתנים, 

�ממקומות שונים - פרסמנו את הרעיון בפני הצי
מקצוע  ובאנשי  ביזמים  הצורך  את  והצגנו  בור 

מתחומים שונים שיכולים לחבור לפרויקט.
וכמקור  כמסועפת  התגלתה  החברתית  הרשת 
לעזר  והייתה  הנדרשים  הקשרים  ליצירת  מצוין 
רב. מבין האנשים שהתקבצו לקדם את הפרויקט 
לא כולם היו תושבי היישוב. חלקם קרובי משפחה 
של  חברים  ואפילו  מהעבודה,  מכרים  חברים,  או 

חברים.
את  המכירים  אנשים  כלכלה,  אנשי  מצאנו 
נושא הבנייה ואישורי הבנייה, אנשים שיש להם 
ניסיון ביזמות. נעזרנו גם באנשים מתחום העבודה 

הסוציאלית והרווחה ומתחומי הרפואה.
החברה בע"מ נוסדה אחרי שנמצאו מספר מש�
 - בפרויקט  חלק  לקחת  עניין  להם  שהיה  קיעים 
נוסף  ומשקיע  מקומיים  עיקריים  משקיעים  שני 
עצמה  את  תחזיר  שההשקעה  שהאמינו  חיצוני, 

ותישא פרי בשנים העתידיות.
שאותן  מניות  הונפקו  כאשר  נאסף  נוסף  כסף 

לאחר  במקום  להתגורר  שרצו  החברים  רכשו 
במקום  להשקיע  ששווה  שחשבו  מי  או  שייבנה, 

�כזה, תוך הגדרת ההטבה בתנאי ההצטרפות למר
כז, ביחס ישר להיקף ההשתתפות בהשקעות.

מי שעובר להתגורר במקום הוא לרוב בעל נכס 
�ביישוב. אם הנכס מתפנה אפשר להעמידו למכי

רה ולהיות עדיין תושב וחבר ביישוב.
שק של  אפשריים  מסלולים  בנו  הדין  �עורכי 

ובהון  במניות  החבר,  של  הכספית  ההשקעה  לול 
של המרכז. הם סייעו להגדיר מסלולים אפשריים 
לצמצם  עזרו  ובכך   - ניידי  דלא  נכסי  למכירת 
את דרישות המיסוי ממוכר שהגיע לגיל פרישה, 
ומעוניין להבטיח את הקיום בכבוד לשארית ימי 

חייו.
המגורים  שנות  מול  ההשקעה,  גובה  שקלול 
במרכז, מה קורה במקרה של פטירה, כל העניינים 

נוסחו במסמ והאפשרויות  נחקרו,  נבדקו,  �האלו� 
�כים משפטיים, המאפשרים לכול אחד לבחור מס

לול המתאים ליכולתו ולצרכיו.
המשקיעים החיצוניים יוכלו לצאת מהפרויקט 
שנראים  רווח  אחוזי  עם  שנקבעו,  זמן  בנקודות 

�הוגנים לשני הצדדים. ואם הכסף שיביאו המשת
כנים יחליף את הכסף ששמו היזמים, כספם יהיה 

השקעה מניבה, בשנים הראשונות.
הנכס שלהם,  אחרים, שמעדיפים להשכיר את 
מכיסוי  כחלק  החודשי  בתשלום  להשתמש  יוכלו 
מסוימת  השלמה  ויצטרכו  במרכז,  החברות  דמי 
לכיסוי ההוצאה החודשית המשוקללת של שהייה 

במקום.
אותם  והציגו  התחשיבים  את  בדקו  הכלכלנים 

החי את  הראו  התחשיבים  העמותה.  חברי  �בפני 
סכון בהוצאה לנפש של יחיד, אם מגיע לשלב בו 
נזקק למטפל בביתו, ולמילוי צרכיו כיחיד שנותר 

בביתו.
יותר  התעניינו  בהקמה  מהמעורבים  רבים 
איכות  מול  העניינים",  ב"מרכז  החיים  באיכות 
הצרכים  סיפוק  מבחינת   - הפרטי  בבית  החיים 
והחברה  הפעילות  היצע  היומיומיים,  האישיים 
עצם  בנוסף,  אלו.  חיים  של  היחסי  הדאגה  חוסר 
היותנו שותפים ליצירת חזון ולהגשמתו היו ענין 

מלהיב ומעורר לעשייה.
�על משמעות מרכז הדיור שהקמנו עבורנו וע

בור הקהילה - בפרק הבא והאחרון.

ומי  כלכלה  אנשי   - היישוב  בתושבי  נעזרנו  התכניות.  את  בודקים 
שמכירים את נושא הבנייה, שיש להם ניסיון ביזמות צילום: שאטרסטוק
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בנזימן > חגית  קריא" מאת  קיש  "קיש 
מחורזים  סיפורים   23 של  אוסף  הוא 
ומשעשעים המבוססים על הפתגמים 
היפים של השפה העברית: אל תדון את חברך 

אימ עכשיו  לא  אם  למקומו,  שתגיע  �עד 
החבל  את  אחז  חם),  בעודנו  בברזל  (הכה  תי 
ברבים,  חברך  פני  תלבין  אל  קצותיו,  בשני 
מפני שיבה תקום, מרבה נכסים מרבה דאגה, 
אין  לגנב,  קוראת  פרצה  מינו,  את  מין  מצא 

ועוד ביטויים,  ניסיון,  חכם כבעל 
שמלבד עשרם הלשוני, מדגישים 
ביחסים  אוניברסליים  יסוד  ערכי 

שבין אדם לחברו.
פרו על�ידי  �האמרות, שנבחרו 

ע"י  ועובדו  רביב  עמירם  פסור 
כמוסות  מעין  הן  בנזימן,  חגית 
מרוכזות של חכמת חיים שעברה 

�מדור לדור וזכתה לפרשנות מחו
לילדים  המתאימה  ורעננה,  דשת 

הלבר מנחם  (איורים:  היום  �של 
עמודים,   64 כנרת,  הוצאת  שטט, 

מנוקד).

"דינוזאורים" מאת דוגל דיקסון 
ענקיים,  עשב  אוכלי  על  מספר 

מעו ויצורים  אכזריים  �טורפים 
שוטטו  אלה  דינוזאורים   - פפים 
בעבר הרחוק על�פני כדור הארץ 

והיו שליטיו הבלעדיים.
"חוקרים  בסדרת  נוסף  ספר 

הדינו עולם  את  מציג  �צעירים" 
עובדות  בעזרת  המרתק  זאורים 
חקר  ומסגרות  תמונות  מעניינות, 
מזון  מרכזיים:  נושאים  בארבעה 
וציד, טבע, חיי הדינוזאורים ומדע. 
סדרת הספרים מקרבת את הקורא 
מרתקים  נושאים  לשלל  הצעיר 
בצורה נגישה, צבעונית ומעשירה.
בכך  מיוחדים  בסדרה  הספרים 

מסג מפוזרות  ספר  כל  �שלאורך 
רות חקר צבעוניות. לכל מסגרת 

�צבע וסימן משלה, וכל אחת עוס
�קת בנושא מסוים. על הקורא לב

חור בנושא המעניין אותו וללכת 
העוסקות  המסגרות  בעקבות 
תגליות  לגלות  כדי  זה,  בנושא 
(איורים:  עצמו  בכוחות  מרתקות 

פטר בול ארט סטודיו, תרגום מאנגלית: חגי 
ברקת, הוצאת "דני ספרים", 31 עמודים).

שבמרכזו  מטלטל  רומן  נופלים",  ב"כולם 
אישה עוצמתית, מצליחה ג'ניפר ויינר לגעת 
הנושאים  באחד  ובהומור  ברגישות  לעומק 

אין מדברים כמעט. אלי �הכאובים שעליהם 
סון וייס, רעיה ואם למופת מפרבר אמיד של 

בבלוג  שכותבת  משכילה  אישה  פילדלפיה, 
נעזרת  נשיות,  ועל  אימהּות  על  פופולרי 

בהת הפינות":  את  "לעגל  כדי  �בכימיקלים 
מודדות עם בעלה העיתונאי ההולך ומתרחק 

�ממנה ככל שמׂשרתו בסכנה גדולה יותר, בי
חסיה עם בתה הרגישה והתובענית, עם אביה 

שמת אמה  ועם  אלצהיימר  כחולה  �שאובחן 
קשה להתמודד עם היחלשותו, ועם הלחצים 
משפחה  לתחזק  בצורך  הכרוכים  הכלכליים 
בתי� עתירת  בסביבה  בורגנית 
מע ובגדי  יוקרתי  חינוך  �מידות, 

צבים.
�כשהגלולות הופכות לציר המ

אותה  וסוחפות  קיומה  של  רכזי 
שקרים,  של  אכזרית  במערבולת 
אליסון  עתק,  והוצאות  הסתרות 

�מבינה כי היא צריכה להחזיר לע
צמה את השליטה בחייה. אולם גם 
היא  ביותר  השחורים  בחלומותיה 

�לא תיארה לעצמה שהדרך במע
לה המדרון תהיה תלולה וחלקלקה 
כל כך. מאבקה של אליסון מציב 
מתפשרת  ובלתי  אמתית  מראה 
ה�21  במאה  רבות  נשים  חיי  מול 
בריל�פולק,  דורית  (מאנגלית: 

הוצאת מודן, 332 עמודים).

מאת  ההרמון"  מן  "המיילדת 
"המיילדת  (מחברת  ריץ'  רוברטה 

בפ עשיר  רומן  הוא  �מוונציה") 
אותנו  הלוקח  היסטוריים  רטים 
להרמון הסולטן בקונסטנטינופול, 
ונ� לוי,  ויצחק  חנה   :1578  בשנת
�ציאנים גולים, התגברו על מכשו

לים בלתי נתפסים והתחילו חיים 
חדשים באימפריה העות'מאנית.

יצחק השתלב בתחום המתפתח 
המיילדת  וחנה,  המשי,  סחר  של 
סועדת  בבירה,  ביותר  הטובה 
התוסס  בהרמונו  נשים  מאות 

מו הסולטן  של  לשמצה  �והנודע 
חנה  אחד  לילה  השלישי.  ראט 
הארמון  אל  בפתאומיות  מזומנת 
בת  לאה,  את  ופוגשת  המרהיב 

באלי שנחטפה  יהודייה  �איכרים 
מות. הסולטן חומד את לאה ורוצה 
שתעמיד לו יורש, אך אם הנערה 

תיכשל במבחן חשוב גורלה יהיה רע ומר.
חנה, שעיקשותה של לאה כובשת אותה, 
מסכנת הכול כדי לעזור לה. אך בעוד חנה 

�מתייסרת על החלטתה, זרה שובת לב מגי
השלווים  חייה  על  ומאיימת  ממרחקים  עה 
סוד  חושפת  לאה  גם  מהרה,  עד  יצחק.  עם 

(מאנ שתיהן  דין  את  לגזור  שעלול  �אפל 
 239 כנרת,  הוצאת  בנוביץ',  קטיה  גלית: 

עמודים).
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פסחה > לא  אב  חודש  עצבות 
�עלינו גם השנה. מדוע בחו

מקדשנו,  בית  חרב  שבו  דש 
לבחון  אמורים  כולנו  שבו  החודש 
את יחסינו עם האחרים ולנסות ככל 
האפשר להימנע משנאת חינם, מדוע 
עשבי  מופיעים  הזה  בחודש  דווקא 

ועש עמנו?  מבני  פנאטיים  �פרא 
בצי ומהדרין  מתהדרים  אלו  �בים 

שחורים,  ובכובעים  ובכיפות  ציות 
מני והם  האל,  של  טובו  �ובהילול 

ואותה  בבוקר,  ידם  חים תפילין על 
חיים  נוטלת  יד לאחר מספר שעות 
אנוש  מבני  כך  כל  אכזרית  בצורה 

אחרים.
האלה, שמרכי �העשבים השוטים 

שבשמים,  האל  בפני  ראשיהם  נים 

מרגישים פתאום שווי ערך אליו והם 
יחליטו מי לחיים ומי למוות? לחום 
של חודש אב יש תאריך תפוגה, חבל 

שאין כזה גם לשנאה.

מזועזעים  אתם  שגם  מניחה  אני 
מאירועי חודש אב. אני אומרת זאת, 
כי אני מאמינה ביושרם ובהגינותם 
של רוב האנשים וגם כי לא פגשתי 
הביע  שלא  אישי  באופן  אחד  אדם 

�שאט נפש מהרצח בכפר דומא ומה
רצח במצעד הגאווה בירושלים.

ורו כך  כל  מוסריים  כולנו  �כן, 
לראות  מעדיפים  ותמיד  שלום  דפי 
את הגיבנת של האחר, אבל בכנות, 
ש�99%  נכון  תיקון.  דרוש  לכולנו 
מאתנו לא יפגעו פיזית באדם אחר, 

מי גם  להיות  יכולה  אלימות  �אבל 
לולית והשיח האלים במדינה שלנו 

הולך ומתגבר.
שנאת חינם פושה בכל שורותינו. 
שיכלו  מתנשאות  קבוצות  היו  פעם 

�להפנות אצבע מאשימה כלפי קבו
�צות אחרות (אני מניחה שאותן קבו

ולהאשימן  עדיין)  זאת  עושות  צות 
על  יד  עם  אבל  מיותרת,  באלימות 

�הלב - כולנו יכולים להשתפר, כו
יותר  אנושיים  להיות  יכולים  לנו 
ולא לשפוט את האחר, לא להשפיל 
להלבין  לא  אותו,  לקלל  לא  אותו, 
פניו ברבים, לא להתנשא עליו, לא 
יכולים לנסות  להקטין אותו. כולנו 

ולהכיל את האחר קצת יותר.
הבא  המשפט  את  כתבתי  כבר 

בכ אבל  פעמים,  מספר  שלי  �בטור 
המ והוא  לחו  נס  לא  לעולם  �נות, 

"ואהבת  אב:  לחודש  ביותר  תאים 
לרעך כמוך". לא מצוות, לא צומות, 

חי טקסים  לא  בלבוש,  צניעות  �לא 

תציל  הזולת  אהבת  רק   - צוניים 
אותנו.

גילויי  כולל  יש שיאמרו שהכול, 
חשופים  שהיינו  הנוראיים  השנאה 
מתכנית  חלק  זה  לאחרונה,  אליהם 

מכי אני  "מכתוב".  הכול  �אלוקית, 
שאומרים  האנשים  את  היטב  רה 
זאת ומוקירה אותם עד מאוד; יתרה 

שורו עם  לרוב  נמנית  אני  �מזאת, 
תיהם.

ייתכן שזאת האמונה באל שינקתי 
�עם חלב אמי, ייתכן שעשיתי חישו

לצלוח  לי  שעוזרים  רציונליים  בים 
בזכות  האלה  החיים  את  יותר  טוב 
שלי  שהלב  ייתכן  הזאת,  האמונה 
מוביל אותי אל עבר האמונה הזאת, 
ואולי זה שילוב של הכול יחדיו, מה 
להתכחש  יכולה  הוא שאיני  שבטוח 
גם  מעורבת  האל  שיד  לתחושותיי 

בשנאות האלה.
מלפצח  קטונתי  למה,  יודעת  לא 
במרומים,  היושב  של  תכניתו  את 
וגם  יום  מדי  אליו  פונה  אני  אבל 
תחינתי:  את  בפניו  ושוטחת  כעת 
"אלוקים, הדבר הכי נורא שבראת זו 

�השנאה, והדבר הכי נורא שאליו מו
בילה השנאה הוא המלחמה. בבקשה, 

למד אותנו לאהוב טוב יותר".

מט והעכשיו"  "הכאן  רק  �לא 
גם  יש  בציון.  היושב  העם  את  ריד 

�אירועים אפשריים עתידיים שטור
דים את מנוחת העם היהודי, למשל 

האיום האיראני.
לאיבוד  כבר  שהלכתי  מודה  אני 
הזה.  הגרעיני  המותחן  נפתולי  בכל 
שיטת  את  לעצמי  סיגלתי  מבחינתי, 

אליי  אותה  מאמצת  ואני  היענה  בת 
זה. האיום האיראני לא  בחום בעניין 

רדו לי  אותי. תקראו  �באמת מעניין 
דה, תקראו לי טיפשה, תאמרו שאני 
נאיבית, אמרו ככל העולה על רוחכם.

הסכם  על  חתמה  הברית  ארצות 
עם איראן וגם אם ביבי ינסה לשכנע 

�אותי שזה הסכם רע, עדיין הוא מר
והופך את האיום האירא �גיע אותי 

ני למשהו שלא בא לי להטריד את 
ראשי (המלבין גם כך) בגללו. כרגע, 

�כל מה שקורה בארצנו מדאיג ומפ
חיד אותי הרבה יותר.

חיים  ולקיחת  אכזריות  שנאה, 
בני  בין  מתרחשת  אינה  יד  בהינף 
על  שמענו  לאחרונה,  בלבד.  אנוש 

פא וולטר  מארה"ב,  שיניים  �רופא 
את  מחרידה  באכזריות  שצד  למר, 
האריות  אחד  הנחשב  האריה  ססיל 

באפרי ביותר  והמפורסמים  �היפים 
קה. יש מי שהרכינו ראשם בכניעה 
הגאווה,  מלא  הודו  מול  ובצניעות 
לצוד  כיצד  שחישבו  אחרים  ויש 
הוא  שהאדם  שוב  ולהוכיח  אותו 

המזון,  הניצב בראש שרשרת  היונק 
ולכן מותרת לו האכזריות.

נורה על�ידי צייד  ססיל בן ה�13 
(מניאק) ששילם 50 אלף דולר עבור 

ובק בחץ  גופו  את  לפלח  �הזכות 

יומיים  במשך  אחריו  עקב  ואז  שת, 
עד שהצליח להשיגו בכדורי רובהו. 
את  כרת  הוא  בכך,  די  לא  וכאילו 

ראשו ופשט את עורו.
עכשיו הבינו: ציד אריות וחיות בר 

�אחרות קורה כל הזמן, ההבדל במק
רה הזה הוא פרסומו של ססיל, ולכן 
שגם  כנראה  כותרות.  עשה  הסיפור 
בעולם החי, אם אתה ידוען הסיפור 

שלך מעניין יותר את האנשים.

�כשהייתי קטנה ורצינו להעיר למי
שהו על פרצופו העצוב תמיד אמרנו 
לו: "מה זה הפרצוף�תשעה�באב הזה?!". 
התאריך הזה בחודש אב מתקשר תמיד 

לעצ לחלחל  שאמורה  עצבות  �לאיזו 
מותינו, אבל אב כבר כמעט מאחורינו 

והתק הסליחות  חודש  שהוא  �ואלול, 
ווה למחילה, מקיש כבר בדלתנו. לכן 
אסיים כאן במילים: שלום לך עצבות, 

ברוכה תהיי התקווה.

כולנו יכולים להשתפר, כולנו יכולים להיות 
אנושיים יותר ולא לשפוט את האחר, לא 

להשפיל אותו, לא לקלל אותו, לא להלבין 
פניו ברבים, לא להתנשא עליו, לא להקטין 

אותו. כולנו יכולים לנסות ולהכיל את האחר 
קצת יותר

קטונתי מלפצח את תכניתו של היושב 
במרומים, אבל אני פונה אליו מדי יום וגם 

כעת ושוטחת בפניו את תחינתי: "אלוקים, 
הדבר הכי נורא שבראת זו השנאה, והדבר הכי 

נורא שאליו מובילה השנאה הוא המלחמה. 
בבקשה, למד אותנו לאהוב טוב יותר"

Walter J Palmer צילום: מעמוד פייסבוק של וולטר פאלמר (משמאל) ואריה שצד. שילם 50 אלף דולר עבור הזכות לפלח את גופו של האריה ססיל בחץ ובקשת 
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מים.  מים,  מים, 
בסיסי  כך  כל  דבר 
התלות  רק  בחיינו, 
קודמת  באוויר  שלנו 
במים.  שלנו  לתלות 
לחיות  יכול  האדם 
או  ויטמינים  ללא  ארוכות  תקופות 
ללא  אך  מסוימים,  מינרלים  ללא 
ספורים  ימים  להתקיים  נוכל  מים 

בלבד.
היום, אני פוגשת בעבודתי אנשים 
לא  אני  לי:  שאומרים  מעטים  לא 

לש יכול  אני  מים.  לשתות  �מסוגל 
תות קפה, מיצים, תוססים, תה, אבל 

�מים - אני לא אוהב. גם אישי שי
חיה שייך לקטגוריה הזו (הסנדלרית 
חכמינו).  כפי שאמרו  יחפה,  הולכת 
אני  בכוס,  מים  לו  מוזגת  אני  אם 
מרגישה תמיד שאני מעליבה אותו, 
כי ברור שהיה עדיף שתהיה שם כוס 

דיאט משהו או מיץ וכדומה.
לשתות  נהוג  היה  הוריו  בבית 
מים.  ופחות  מתוקה  שתייה  בעיקר 
שווה  באמת  האם  השאלה:  נשאלת 
שגם  או  המים,  שתיית  על  להיאבק 
הנוזלים שנקבל במיצים, במשקאות 
תוססים וכדומה יעשו אותה עבודה?

�כאן אני רוצה להמם אתכם בסו
ממשקל  כ�55%  מהווים  מים  כר! 
תפקידים  להם  ויש  בממוצע,  גופנו 
מרכיב  מהווים  הם  וחשובים:  רבים 

התאים שלנו, מש בתכולת  �עיקרי 
בגוף,  החומרים  לרב  ממיס  משים 
מובילים חומרים בגוף, בעלי תפקיד 
סביבה  הגוף,  חום  בוויסות  מרכזי 
מגנה על העובר ברחם (מי השפיר) 

ועוד.
רק  לא  נוזלים  מקבל  האדם  גוף 
ממים, אלא גם מכל שתייה שנכניס 
תוססת,  מיצים, שתייה  כמו  לגופנו 

�סודה, קפה, תה, ירקות, פירות, מר
(יוגורטים,  ניגרים  קים, מוצרי חלב 

במש העיקרי  החיסרון  אך  �חלב). 
קאות ממותקים כמו מיצים למיניהם 
ושתייה תוססת (לא דיאט) הוא שהם 
סוכר,  של  גדולות  כמויות  מכילים 
למשל: בקבוק מיץ ענבים (330 מ"ל) 
מכיל שבע כפיות סוכר ו�150 קק"ל; 
בקבוק שוקו (250 מ"ל) מכיל כשש 
באייס  קק"ל;  ו�184  סוכר  כפיות 
כפיות  כ�10  יש  מ"ל)   360) ארומה 
לשתות  (באתי  קק"ל!  ו�300  סוכר 
כמעט  של  קלוריות  עם  ויצאתי 

ארוחה).
 360) דיאט  גרסת  משקה,  באותו 

ו�140  סוכר  כפיות  כחמש  יש  מ"ל) 
 260 (דיאט,  הקטנה  בכוס  קק"ל; 
מ"ל) יש כארבע כפיות סוכר ו�100 
קק"ל. אותו דבר לגבי בקבוקי קולה, 

�ספרייט, קריסטל וכל החברים הטו
בים הללו. מה הבעיה עם כל הסוכר 

הזה?!?

קיבלנו  אבותינו הקדמונים, שמהם 
כשני  בשנה  אכלו  שלנו,  הגנים  את 

כלומר  בשנה,  דבש  של  קילוגרמים 
ככפית דבש אחת ליום! מעבר לזה, הם 
טריים.  פירות  באכילת  סוכר  קיבלו 

האדי לכמויות  בנוי  אינו  האדם  �גוף 
כ�70  צורכים,  שאנו  סוכר  של  רות 
המאה  לסוף  נכון  לשנה,  סוכר  ק"ג 

ה�20 (כ�100 כפיות סוכר ביום!).
היום  סובלים  וילדינו  לכן, אנחנו 
מדלקת  יתר,  השמנת  של  ממגפה 
את  מעלה  סוכר  כי  גבוהה,  ברמה 

אנ אצל  גם  בגופנו,  הדלקת  �רמות 
סוכר.  הרבה  שצורכים   - רזים  שים 
הסיכון  את  מגדילה  חריפה  דלקת 
למחלות כגון סוכרת, סרטן, מחלות 

מעיים דלקתיות ואחרות.

יותר  שטעים  להבין  יכולה  אני 

מים,  מאשר  קולה  או  מיץ  לשתות 
כפי שאני יכולה להבין שטעים יותר 
או  פירורים  עם  גבינה  עוגת  לאכול 
(האהובה  שוקולד  עם  שמרים  עוגת 
בשלושה  לקנח  מאשר  ביותר)  עליי 

לה מה  בכלל  אין  בינינו,  �תמרים! 
אני  אך  דיאטנית,  אני  אומנם  שוות! 
גם בן אדם וכשאתם צודקים - אתם 

צודקים.
בני  של  גופם  בצמרת  זאת,  עם 
האדם יש קופסה קטנה הקרויה מוח, 
ואני מאמינה שעלינו להפעיל אותה 
ולא להתעלם מאינפורמציה חשובה 
שיכולה להשפיע על בריאותנו ועל 
איכות חיינו וחיי משפחתנו, אז הנה 

מספר המלצות:
לב בחינוך  להתחיל  חשוב  �הכי 

ריאות כבר מגיל צעיר - למי שיש 

נחשפו  שלא  נכדים  או  תינוקות 
לא  כדאי  ממותקת  לשתייה  עדיין 
מים  מלבד  שתייה  שום  להם  לתת 
כמובן).  מותרות,  ופורמולה  (הנקה 
אם  גם  לסירופ,  אותם  לחשוף  אין 
הוא מוצג כבריא, לתה שומר שמלא 

בסוכר, למיצים ועוד.
באכי וגם  בבית  השבוע,  �במשך 

לה מחוץ לבית, בחרו לשתות מים, 
ועד  ירוק  תה  צמחים,  תה  סודה, 
שלוש כוסות קפה ביום, ללא סוכר 

(לילדים - ללא הקפה).
משתייה  לחלוטין  הימנעו 

�ממותקת בסוכר, בפרוקטוז ובתרכי
זי פירות. כך תחסכו לעצמכם הרבה 
את  ותורידו  היום  פני  על  קלוריות 

רמות הדלקת בגופכם.
לשתות  עצמכם  את  לעודד  כדי 
חתיכות  בפנים  לשים  אפשר  מים 
לימון, עלי נענע, לימונית, תיון של 
אלה  כל  למיניהם.  פירות  תמציות 
לחך,  ונעים  שונה  טעם  למים  יקנו 

אך ללא תוספת סוכר.
�החזיקו בקבוק מים בתיק או בשו

לחן לצדכם ודאגו לשתות את המים 
עד תום.

מנסה  ואני  המשפחתי,  בהיבט 
מעשי משמעות  את  לבדוק  �תמיד 

בין  לנו  שצומחת  המשפחה  על  נו 
הידיים - להורים חשוב לתת דוגמה 
אישית. איננו יכולים להגיד לילדים 
שותים  כשאנחנו  מיץ"  תשתו  "אל 

לידם מיץ.
אין  היא:  הנוסחה  בבית  אצלנו 

�מיצים, תוססים וכדומה במשך הש
בחוץ,  לאכול  יוצאים  אם  וגם  בוע 
מאחר  השבוע,  בסוף  מים.  מזמינים 
דיאט  משקה  חייב  שיחיה  שאישי 
כשמתארחים  או  לצדו,  כלשהו 
את  לפנק  רוצה  והיא  סבתא  אצל 
לשתות  לילדים  מותר  אז  הנכדים, 
אינו  זה  כוס�שתיים שתייה מתוקה. 
להגיד  שיכולתי  הלוואי  האידיאל, 
זה  אך  מתוקה",  שתייה  בכלל  "אין 
במידה.  הסביר�מותר  ברמת  בהחלט 

בהצלחה בתהליך.
בחירות טובות!

משקה לקיץ
חומרים:

חצי מלון קטן קלוף 
ומגורען

חופן דובדבנים או 
חתיכות בננה

לימון אחד ללא הקצוות, 
חותכים ומגלענים עם 

הקליפה
כף אחת או שתיים של 

סירופ מייפל אמתי
קרח בנדיבות

אופן ההכנה:
שמים הכול בבלנדר 
וטוחנים עד לקבלת 

ברד.

מים מהווים כ�55% 
ממשקל גופנו 

בממוצע, ויש להם 
תפקידים רבים 

וחשובים: הם מהווים 
מרכיב עיקרי בתכולת 

התאים שלנו, 
משמשים ממיס 

לרב החומרים בגוף, 
מובילים חומרים בגוף, 

בעלי תפקיד מרכזי 
בוויסות חום הגוף, 

סביבה מגנה על העובר 
ברחם (מי השפיר) ועוד

משקאות מתוקים. אם תימנעו לחלוטין משתייתם תקטינו את רמות הדלקת בגופכם

כוס מים עם פלחי לימון. טעים, אך ללא תוספת סוכר ללא תוספת סוכר
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מסועפים >יוני וייץ עתיקים,  זית  עצי 
נמצאים  בגודלם,  ועצומים 
קדומים  ליישובים  בסמוך 
חנא  דיר   - ישראל  ברחבי  רבים 

שמ וגת  כרם  עין  בגליל,  �וראמה 
של  גילם  ואחרים.  בירושלים  נים 
מאלף  ביותר  מוערך  מהעצים  חלק 
של  ארכיאולוגיים  שרידים  שנים. 
עץ הזית נמצאו בארץ באתרי יישוב 
החל  יותר,  אף  קדומות  מתקופות 
 3,000) הקדומה  הברונזה  מתקופת 
לפני הספירה), וההערכה היא שהעץ 
תורבת באזורנו והתפשט מכאן לכל 
עץ  של  חשיבותו  התיכון.  הים  אגן 
הזית ניכרת מהאזכורים הרבים שלו 
לצד  עמים,  ובסיפורי  קודש  בכתבי 
הים� למטבח  הקולינרית  תרומתו 

תיכוני וערכו הכלכלי כמקור לשמן 
וכמאכל.

את  היום  גם  למצוא  אפשר  האם 
מיני הבר המקוריים שמהם טיפחו בני 
הזית שאנחנו מכירים  מיני  קדם את 
לה  דומות  ושאלות  זו  שאלה  היום? 
מעסיקות את דוקטור עוז ברזני מבנק 
החקלאי,  המחקר  מינהל  של  הגנים 
שחוקר את האקולוגיה והגנטיקה של 

אוכלוסיות צמחי בר בארץ.
עצי  על  לאחרונה  שנערך  במחקר 
זית עתיקים בחן ד"ר ברזני, בשיתוף 

�חוקרים מישראל, מהרשות הפלסטי
נית ומגרמניה, את הרקע הגנטי של 
 (Olea europaea) האירופי  הזית 
וזניו  בישראל  שתורבת  הזית  מין   -

מוכרים לכולנו.

לשם המחקר, נבחרו עצי זית ממין 
מתורבת ועצי זית שנחשדו כעצי בר 
לפי המראה החיצוני שלהם. דגימות 
מאתרים  נלקחו  המתורבתים  העצים 
הארץ,  ברחבי  שונים  ארכיאולוגיים 
מהגליל ועד הרי יהודה, שבהם עצים 

�אלה שימשו את האדם בתקופות שו
נות.

ארבעה  על�ידי  נבחרו  הבר  עצי 
�חוקרים - ד"ר ברזני, ד"ר אורי פר
האוניברסי הבוטני  מהגן  �גמן�ספיר 

טאי בירושלים, ד"ר ארנון דג ממכון 
מהפקולטה  כרם  זהר  וד"ר  וולקני 

�לחקלאות – מקרב אוכלוסיות "חשו
שונים:  גידול  בבתי  כטבעיות  דות" 
נחל אורן, בית אורן ועופר שבכרמל, 
ואזור אדמית וצורית בגליל המערבי. 
החיצוני  המראה  לפי  נבחרו  העצים 
לשיחים,  יותר  דומים  הם   - שלהם 
בשונה מעצי הזית הרגילים והגבוהים 

יותר.
מתור ולמינים  בר  למיני  �ככלל, 

שונים.  גנטיים  מאפיינים  יש  בתים 

בתנאי  לשרוד  צריכים  הבר  מיני 
הטבע המשתנים, ולכן יש בהם שונות 
גנטית בין הפרטים ומגוון גנטי גבוה 
לעומתם,  האוכלוסייה.  כלל  בקרב 
מינים מתורבתים עברו תהליך ארוך 
בחר  שבמהלכו  סלקטיבי,  ניפוי  של 
מאפיינים  בעלי  פרטים  לגדל  האדם 
גנטיים מסוימים שחשובים לו - כמו 
כך  גבוהה.  פרי  תנובת  או  טוב  טעם 
נוצר מצב שבו הפרטים המתורבתים 
דומים גנטית זה לזה, והמגוון הגנטי 

באוכלוסייה נמוך.
לאורך השנים, המינים המתורבתים 
עשויים להשפיע על אוכלוסיות הבר 

�של המינים באמצעות הפריה, שגור
מת ל"זיהום גנטי" במאגר הגנים של 

הגנטי הכרת  הטבעית.  �האוכלוסייה 
חיונית  הטבעיים  הבר  מיני  של  קה 

ול מחקר  לצורכי   - �לשימור שלהם 
צורכי המשכיות קיומם בטבע.

בשלב ראשון המחקר בחן את הזהות 
בא המתורבתים  המינים  של  �הגנטית 
קצ רצפים  שבודקת  שיטה  �מצעות 

 SSR –) הגנום  לאורך  שחוזרים  רים 
Simple Sequence Repeat). דמיון 
על  מעיד  החוזרים  הרצפים  בתדירות 

"זהות גנטית" בין הפרטים. ואכן נמצא 
שמרבית זיתי התרבות העתיקים בארץ 
הם בעלי זהות גנטית אחידה. החוקרים 
באמצעות  ניטעו  שמרביתם  מעריכים 

מסור חקלאיות  בשיטות  �"שיבוטים", 
תיות, כגון ייחורים והרכבות.

העצים  נבדקו  שני  בשלב 
�מאוכלוסיות "חשודות" כטבעיות. הב

�דיקה הגנטית העלתה תוצאות מפתי
אורן  ומנחל  מאדמית  הזית  עצי  עות: 
אכן נמצאו בעלי זהות גנטית ייחודית 
בר.  מעצי  כצפוי  גבוה,  גנטי  ומגוון 
נמצאו  זאת,  לעומת  בצורית,  הזיתים 
ואף�על�פי  התרבותיים,  לזנים  זהים 
בתחילה  נראו  הם  חיצונית  שמבחינה 
תרבות,  זני  אלה  כנראה  בר,  כעצי 

שרידים לחקלאות עתיקה.
�בעופר ובבית אורן התוצאות מורכ
יותר: האוכלוסיות נמצאו מעור �בות 

בות בהרכבן הגנטי וכללו עצים בעלי 
הרכב גנטי ייחודי, לצד עצים מהמקור 

האוכלוסיות המעו �הגנטי המתורבת. 
רבות מעלות סימני שאלה מעניינים: 
מאוכלוסייה  אלה  זיתים  מקור  האם 
מתורבתת עתיקה ש"התפראה" ועברה 
רבים  דורות  במשך  גנטיים  שינויים 
התרבות  ממאפייני  חלק  שאיבדה  עד 
זו אוכלוסייה מעורבת  שלה, או שמא 

�- בעלת מקור גנטי משותף, טבעי ומ
תורבת בעקבות הפריה?

כבעלות  שנמצאו  האוכלוסיות 
�מטען גנטי ייחודי ומגוון אכן מוער
�כות כטבעיות, אולם לדברי ד"ר בר

זני, "השפעת החקלאות וזני התרבות 
במיוחד.  גבוהה  בארץ  הבר  מיני  על 
כמעט ואין אתרים מבודדים מהשפעת 
ניתן להסיק  ולכן לא  הזן המתורבת, 
לגבי קיומן של אוכלוסיות 'טהורות' 
של זיתי בר". כלומר, גם לאחר זיהוי 
אפשרות  כיום  אין  הבר,  אוכלוסיות 
גנטיים  באמצעים  ולהכריע  לבודד 
וה"טהור"  המקורי  הזית  נראה  כיצד 

בטבע, לפני תהליך הִתרבות.
עם זאת, חשיבותן של האוכלוסיות 

הג המגוון  לשימור  כטבעיות  �שזוהו 
לאור  במיוחד  גבוהה,  הזית  של  נטי 

היחי מהשרידים  חלק  שהן  �העובדה 
דים האפשריים למקור הזיתים ברחבי 
אגן הים התיכון. אך גם השימור שלהן 
הוא אתגר: שימור באמצעות הנבטת 
פירות יהיה בעייתי, שכן לא ידוע מה 
יהיה מקור ההאבקה בתהליך ההפריה, 
והוא עלול להגיע מעצים מתורבתים.
של  הגנטי  המאגר  שימור  לכן, 
האוכלוסייה באופן פעיל אפשרי רק 

שמבו גן   - חי  אוסף  הקמת  �על�ידי 
�סס על עצים בעלי מטען גנטי ייחו

ייחורים,  של  בשיטות  שיתרבו  די, 
האוכלו את  "לשבט"  �שמאפשרות 
הג המאגר  של  פעיל  שימור  �סייה. 

המצויות  הבר  זיתי  מאוכלוסיות  נטי 
�בארץ יאפשר קידום של חקר האקו

לוגיה והגנטיקה שלהן, היום ובעתיד. 
גם אם טרם נמצאה "אם הזית", זיתי 
הבר ימשיכו להיות עדות חיה למסע 
שעבר הזית לצד האדם באלפי שנות 

קיום משותף באגן הים התיכון.

לאורך השנים, המינים המתורבתים עשויים 
להשפיע על אוכלוסיות הבר של המינים 

באמצעות הפריה, שגורמת ל"זיהום גנטי" 
במאגר הגנים של האוכלוסייה הטבעית. 

הכרת הגנטיקה של מיני הבר הטבעיים חיונית 
לשימור שלהם

עץ זית מתורבת בבית ִג'מאל, בהרי יהודה. מינים מתורבתים עברו ברירה ממושכת, שבה בחר האדם לגדל פרטים בעלי מאפיינים גנטיים 
צילומים: עוז ברזני שחשובים לו 

עץ זית בר בצורית, בגליל התחתון. השפעת החקלאות וזני התרבות על מיני הבר בארץ גבוהה במיוחד
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מאונך
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מאוזן:
1. הן בשביל הבדלים או בשביל קישוט הפנים? (6); 4. המזוקן הביא משהו מעייף (4); 
8. (עם 19 מאוזן) אדון גרגורי נמצא ביד (4) (ע"פ דבורה שני); 9. קיימת האופציה שהן 
גם מזמרות (6); 11. צביקה בעיר של נחמן שמוצאים בפסח (7); 12. הרביצי יותר מהכל 
(3); 13. זמן יד (3); 15. הגבוהים יותר דיברו אודות מנפצי הצלחות (7); 18. נעולים אצל 
כלבה עקרה (6) (ע"פ דובי זמר); 19. ראו 8 מאוזן; 21. תן בבקשה את מה שנחבב מאוד 

(4); 22. הודיעה לכולם שהיא רוצה שיזכירו לה את שם המשפחה של ברוסנן (6).

מאונך:
1. מסתתר מהלחץ הנפשי המתקרב (5); 2. מה התאריך האחרון לשימוש של מה 
שהרסתי? (5); 3. ראו 20 מאונך; 5. החולשה היא ששורת ההמתנה כאן (5); 6. כוכב 
הלכת אשר בתוך חדרי (5); 7. השור מבריח את אלו שמאכילים את משפחותיהם (7); 
10. למרות שאת דורשת הרבה, נתת תשובה מצויינת (ש) (7); 13. ביקשתי מהנשיא 
לשעבר את העוגה שדאגתן לחתוך (5); 14. חברת המשפחה המורחבת שהתרחשו 
בתוכה דברים (5); 16. הפרח גרם לעניין מוגבר בשובו (5); 17. מפקד הכיתה שפתח 

באש לא זר לה (5); 20. ספר נחל (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 134:
מאוזן: 1. טורפות; 4. תמקם; 9. אלונקה; 11. פרינציפ; 12. תחת; 13. סוף; 15. 

תליונים; 18. רשימות; 19. חרדל; 21. הורה; 12. פרגמטי.
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

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

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

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

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

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

דרושים בני משק 
לרפת קיבוץ צאלים

עבודות בחצר וחליבה-יחד עם צוות הוותיק
 יתרון לרישיון טרקטור/מכ' ניידת  מגורים בקיבוץ ושכר הולם

052-3575221

מחפש לקנות טרקטור
שטייר 188 (היה במקור בצבע כתום), 

בכל מצב.
אפשרות ללא ניירת

לפרטים: יוסי 050-2591517 

למושב שיתופי מי עמי דרוש/ה

מרכז/ת משק
50% משרה

קו"ח למייל:
newrakaz2015@gmail.com 



RANGER 800 XPRANGER DIESELRANGER EV RANGER 400

 www.motosport.co.il  16
.27.8.15

27.8.15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


