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משרד החקלאות הודיע כי המחסור 
בעגבניות, שהורגש היטב בחגי 

תשרי, יימשך עד תחילת דצמבר.
מנכ"ל המשרד מודה: פתיחת 
היבוא לא סייעה. אלי אהרון, 

מגדל עגבניות מעמיעוז, 
בוועדת הכלכלה בכנסת: גידול 

ק"ג עגבניות עולה 3 ש"ח, 
אבל מגדל מקבל 90 אגורות 

עד שקל וחצי לק"ג. ח"כ יצחק 
וקנין: חקלאות אינה דבר 

מובן מאליו; החקלאים פשוט 
לא עומדים בהפסדים וסוגרים 

את המשקים. מזכ"ל התאחדות 
חקלאי ישראל: "המשבר הגדול ייפתר 

כאשר התמיכה הממשלתית תגיע ל�18% 
"OECDמהתפוקה החקלאית כמו ב�
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שילמו את חובם
המינהלה להסדרים במגזר 
החקלאי תפוזר ב�31.3.16 

לאחר שטיפלה ב�99.9% 
מהחייבים

סיכון מחושב
כל יצואן חשוף לירידת ערך 
המטבע הזר שבו הוא סוחר. 

מהן שלוש הגישות לגידור 
סיכונים?

סלאם עליכום
שום רע לא יקרה אם נקיים 

את "ואהבת לרעך כמוך", 
אפילו ראש עיריית נצרת 

עלי סלאם פועל כך
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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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חשש מגל פריצות במטה יהודה
הגנבים הזרימו גז מרדים לדירת בני זוג בגבעת יערי, גנבו רכוש ומפתח רכב 

ונמלטו בו. לפני שלוש שנים הייתה פריצה דומה בקיבוץ צובה השכן

על הטרור המכה בירושלים ובסביבתה נוספה דאגה >אלמוג סורין
לתושבי מטה יהודה בגין גל פריצות במושב גבעת 
הביטחוני  המצב  בשל  שדואגים  התושבים  יערים. 
מוטרדים בתקופה האחרונה גם מהאפשרות שביתם יישדד. 
החמרה במצב החלה בשבוע שעבר כשאחת הדירות נפרצה 

ולתוכה הוזרם חומר הרדמה.
נמסר  באוקטובר)   14�15) לחמישי  רביעי  שבין  בלילה 

בגב השכורים  הבתים  לאחד  פריצה  על  דיווח  �למשטרה 
עת יערים, שנמצא בחלקים החיצוניים של המושב ובקרבת 

כביש שירות פרטי המגיע ללולים ומשקים.
שה בעת  הקרקע  לדירת  בלילה  הגיעו  �"הפורצים 

דיירים היו בדירה", מספר בעל הדירה, שהשכיר אותה 
גז מר "בתחילה, הפורצים הכניסו  בה.  �לזוג שהתגורר 
�דים אל הדירה מתחת לדלת. לאחר שיושבי הבית נרד

מו, כולל הכלב של הזוג, הם ראו שהחלון פתוח ופשוט 
הושיטו דרכו יד ולקחו את המפתחות של הדירה ונכנסו 

�אליה. הפורצים שהו בדירה עשר דקות, לקחו את מפת

חות הרכב, אותו הם גנבו, עוד כמה דברים וברחו. כאשר 
כל יושבי הבית התעוררו הם ראו כי דווקא את המחשב 

הנייד הם הותירו".
סטיב לואיס מקיבוץ צובה, השוכן ליד גבעת יערים, 

�מספר כי לפני שלוש שנים הייתה פריצה דומה בקיבו
צו: "הפריצה שהייתה בקיבוץ הצליחה בזכות גז הרדמה 
הפורצים.  אליה  שנכנסו  לפני  הדירה  תוך  אל  שהוכנס 
לאחר הפריצה בה הוכנס גז מסוים, אני חושב שזה היה 
גז מזגנים, לדירה, הקב"ט של הקיבוץ הנחה אותנו תמיד 
ממנו  חרך  יישאר  שלא  הדלת,  של  הפתח  את  לחסום 

אפשר להכניס צינור".
מדאיגה  אפשרות  מציב  שסיפורו  ללואיס,  בניגוד 

יע גבעת  במושב  המתגוררים  נוספים  שכנים  �במיוחד, 
רים דווקא מרגיעים: "לא צריך לפחד ולדאוג, דווקא גל 

הפריצות והגניבות נרגע בזמן האחרון".
להתגונן  התושבים  מנסים  במושב  הפריצה,  בעקבות 
בפני הסכנה באמצעות התקנת סורגים ותריסים כבדים, 

�גדרות ומצלמות אבטחה. כמו כן, במושב יש שמירה וצ
וות ביטחון מסייר תכופות במקום בשעות הערב.

 תושב ב"ש הבריח
נגב >4,500 ביצים ברכבו הפרטי כפרי  יחידת 

הג משמר  �של 
הלול  ומועצת  בול 
שבע,  באר  תושב  עצרו 
בשנות ה�40 לחייו, שחשוד 
 4,500 של  הברחה  בניסיון 
ללא  מהשטחים,  ביצים 

אישור תברואתי.
דובר משמר הגבול מסר, 
דיווח  התקבל  בתחילה  כי 
ברכב  נהג  על  מודיעיני 

פו "פורד  מסוג  �פרטי 
ביצים  מעביר  אשר  קוס", 
לא אישור לשטחי ישראל. 
לוחמי מג"ב התמקמו בציר 
הש� לחוות  סמוך   ,334
החשוד  את  תפסו  קמים, 
ומצאו ברכבו 4,500 ביצים 
מוברחות מהשטחים, שעשו 

את דרכן לשווקים בבאר שבע בהיעדר פיקוח תברואתי. 
40 לחייו, הועבר לח� �החשוד, תושב באר שבע בשנות ה

מספר  התפיסה  רגע  על  קירה. 
�מפקד הצוות, פקד אליעד אפנ
�גר: "מיד זיהינו את הרכב ובי

נמצאו  בה  מידית  בדיקה  צענו 
פעלו  הלוחמים  ביצים,   4,500
במקצועיות וכך נתפס החשוד".

מפקד יחידת כפרי נגב, רפ"ק 
מהביצים  "חלק  דהרי:  אופיר 
מדי  כמעט  אוכלים  אנו  אותן 
יום מוברחות לתוך ישראל ללא 
למחדל  שגורם  מה   - פיקוח 
תברואתי חמור ועלול לסכן את 
הצרכנים, כמו במקרה זה, אשר 
ברכב  קירור  ללא  היו  הביצים 

במשך שעות ארוכות בחום.
המעורר  משגשג  עסק  "זהו 
את  לעבור  עז  רצון  במבריחים 

למרכו ולהעבירם  �המחסומים 
לים ולחנויות דרך השטחים כדי 
להקטין עלויות ולמקסם רווחים. אנו נמשיך במאבק נגד 

מבריחי המזון".

שעות  במשך  בחום  היו  החשוד.  ברכב  שנתפסו  הביצים 
צילום: חטיבת דובר המשטרה ארוכות 
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"שנת 2016 היא שנת הזדמנות לפתרון של הדיור במרחב הכפרי"
יו"ר מטה הדיור בוועידת הבנייה של תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית: "זו ההזדמנות לפתור את כל הבעיות של 
המגזר ההתיישבותי במדינת ישראל ולדורות". שר הבינוי והשיכון: "אנחנו צריכים לדאוג שבכל קיבוץ או מושב יהיו 

אוכלוסיות חדשות. מזכ"ל תנועת המושבים: "המושבים יכולים להיות הפתרון למצוקת הדיור המדינה ביום אחד"

משותפת > שנייה  ועידה 
ולת המושבים  �לתנועת 

בנושא  הקיבוצית  נועה 
ב�12  התקיימה  בהתיישבות  בנייה 
שדה  בקריית  שני,  יום  באוקטובר, 

הבי שר  השתתפו:  בכנס  �התעופה. 
נוי והשיכון יואב גלנט, חבר הכנסת 

במ הדיור  מטה  ראש  ברושי,  �איתן 
שרד האוצר אביגדור יצחקי וכ�400 
משתתפים נוספים. יצחקי: "יש לנו 
הבנייה  נושא  את  לפתור  הזדמנות 
 2016 שנת  לדורות.  בהתיישבות 
היא שנת הזדמנויות אשר בה אנחנו 
המגזר  של  הבעיות  כל  את  נפתור 
ההתיישבותי - הקיבוצי והמושבי - 
במדינת ישראל. דבר זה מחייב רוח 

טובה ונכונות לפשרות.
האר המועצה  כיו"ר  גם  �"בתפקידי, 

להביא  ביקשתי  ולבנייה,  לתכנון  צית 
בחודשיים הקרובים את נושא תמ"א 35 
להתיישבות. זה לא פשוט. אני לא יודע 
מה הפתרונות, אך אנחנו נצטרך לעשות 
את זה ביחד. אנחנו רוצים שכל הנחלות 
יהיו מאוישות. שכל האדמות במושבים 
חכירה  חוזה  להם  ויהיה  משויכות  יהיו 
לדורות. ויש רק גוף אחד שמחליט והוא 
מזכ"ל  יעיד  ישראל.  מקרקעי  מועצת 
התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, שאני לא 
מקרקעי  למועצת  אחת  החלטה  מעלה 
ישראל שאינה מתואמת עם הארגונים. 
התנועות  מול  רק  נעבוד  אנחנו  ולכן 
הכנסת  חברי  אחר.  אחד  שום  מול  ולא 
יהיו לעזר. כולם מבורכים כדי לפתור, 

אבל צריך לקדם את המצב.
לפת� יעד  שנת  היא   2016  "שנת
הכפרי,  במרחב  הקשורות  הבעיות  רון 
זה הרבה  ומושבים. המושבים  קיבוצים 

�יותר קל והבעיות שם אינן כאלה גדו
לות. ישב אתנו עורך דין עמית יפרח, 

בתנועת  הקרקעות  אגף  ראש  יושב 
�המושבים, שתענוג לעבוד אתו. בקיבו

צים זה יותר מסובך, אך נמצא לכך את 
הן בתחום של רשות   - כל הפתרונות 
התכנוני,  בתחום  והן  ישראל  מקרקעי 

�ודברים אלו יהיו משולבים יחד. והיח
חייבים  להתיישבות  המדינה  בין  סים 
להגיע  עלינו  יחד.  משולבים  להיות 
אלא  הקרובות  לשנים  לא  לפתרונות 

לדורות".
במיל'  האלוף  והשיכון  הבינוי  שר 
הסיכון  על  בוועידה  דיבר  גלנט  יואב 
מדינת  אוכלוסיית  של  בהתכנסותה 
כי  וציין  המרכז,  כלפי  פנימה,  ישראל 
זו בעיה חמורה: "'עיר�מדינה' לא יכולה 
להתקיים במזרח התיכון בבטחה, לנוכח 
להביא  יש  כן,  על  לה.  סביב  האיומים 

�לפיזור האוכלוסייה היהודית אל הפרי
והגליל. בנוסף  פריה, בעיקר אל הנגב 
לדיור  הביקוש  ההתיישבותי,  לממד 

במרכז מעלה מאוד את המחירים.
"המענה המועדף לבעיה הנו יצירתן 
של שתי ערי מטרופולין מרכזיות, באר 
שבע בדרום, ועיר נוספת שתתבסס על 

הק אחד  הארץ.  בצפון  קיימות  �ערים 
העיר  בקביעת  המובילים  ריטריונים 

מספ קרבה   - המיקום  הוא  �הצפונית 
ריחוק  נדרש  זאת,  עם  אך  למרכז,  קת 
מתאים כדי להשפיע על הגליל כולו".

השר גלנט התייחס למצב הביטחוני 
גורמי  של  פעולתם  את  לחזק  וביקש 

�הביטחון מול גל הטרור השוטף את יש
אמר,  גלנט  האחרונים.  בשבועות  ראל 
כי המשימה החשובה ביותר של כוחות 
הביטחון היא הגנה על חייהם של אזרחי 
"חיוני  הוסיף,  זאת",  עם  "אך  ישראל, 
המתחייבים  ובריסון  באיפוק  לנקוט 
בהפעלת הכוחות הלוחמים כדי למנוע 
את גלישת גל הטרור לכדי התקוממות 

שמטיפים  כפי  פלשתינאית  עממית 
האסלא והתנועה  החמאס  גורמי  �אליה 

מית".
ויו"ר התא �מזכ"ל תנועת המושבים 

חדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "שנת 
דופן  יוצא  הזדמנויות  חלון  הנה   2016

בקר הדיור  סוגיות  את  לפתור  �בכדי 
ישראל  מדינת  הכפרי.  במרחב  קעות 
מסודרת  בצורה  לעבוד  החלטה  קיבלה 
חלק  להיות  בכוונתנו  הדיור.  בתחום 
נהיה  אנחנו  הדיור  בנושא  מהתכנית. 
הפתרון 'מהרגע להרגע' למצוקת הדיור 

במדינת ישראל.
צור הוסיף, כי גם בחקלאות זו שנת 
הזדמנויות: "החקלאות נמצאת במשבר 
אמתי. עם זאת, כל מדבר הוא הזדמנות 
ובו משרד  ובפעם הראשונה קיים מצב 
האוצר, בראשותו של שר האוצר משה 
כחלון, הוא שותף אמתי להבנה בצורך 

של החקלאות במדינת ישראל.
משרד  עם  תכנית  מייצרים  "אנחנו 
בימים  ומתקיים  והחקלאות  האוצר 
אלו משא ומתן קשה ואינטנסיבי, אשר 
ראינו ניצנים ראשונים והישג לחקלאים 
כאשר הודיעו משרד האוצר והחקלאות 

�על הורדת מס המעסיקים לעובדים הז
רים ואנחנו מברכים על זה".

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: 
להפסיק  אמתית  הזדמנות  כאן  "יש 
מרגיש  אני  לעשות.  ולהתחיל  לדבר 
למצוא  במטרה  חוזרים   1992 שכוחות 
החליט  ב�1992  ממשיים.  פתרונות 
דיור  וימצא  בעיה  אריק שרון שיפתור 
עליית  ללא  חדשים,  עולים  לכמיליון 
שיום  אלא  הצליח!  הוא  הקרקע.  ערך 
מנהל  דרך  המדינה,  החליטה  זה  אחרי 

לס מתחילה  שהיא  ישראל,  �מקרקעי 
להתנה עדים  אנו  ומאז  בקרקע  �פסר 

חסרת  מחירים  לעליית  שהביאה  לות 

פרופורציות. אני מצדיע למשה כחלון, 
שמחזיר את הצוותים של אריאל שרון 
חזרה לעיסוק בנושא ודואג בכך למרחב 

הכפרי".
הציוני):  (המחנה  ברושי  איתן  ח"כ 
ורק  הדיור  על  מקלים  המדינה  "בכל 
במרחב הכפרי רוצים להרע. יש לטפל 
ובביורוקרטיה  הכפרי  המרחב  בבעיות 
המונעת את הבנייה במרחב הכפרי. אני 
גלנט  יואב  והשיכון  הבינוי  קורא לשר 
ולראשי ההתיישבות לפתור את הנושא 
הצעה  בכנסת  הבוקר  הגשתי  לאלתר. 
דחופה לסדר בנושא וזאת בכדי למצוא 

�פתרון לבעיה זו של הסרת חסמים המו
נעים בנייה במרחב".

שי ואגודות  הקרקעות  אגף  �יו"ר 
תופיות בתנועת המושבים עו"ד עמית 
להשתלב  חייב  הכפרי  "המרחב  יפרח: 

�בתוך התכנית הגדולה של פתרון מצו
קת הדיור. ניתן לייצר בזמן קצר יחסית 
עשרות אלפי יחידות דיור בהתיישבות, 
יישום  דרך  המושבים  חברי  עבור  הן 
החלטות רמ"י בחלקות המגורים במושב 
והסדרת תשתית חוזית ארוכת טווח, והן 

�לסטודנטים ולמשפחות צעירות באמצ
עות הקמת מעונות והרחבות קהילתיות 

�בנגב ובגליל. המתכון הנו הידברות בי
נינו לבין מקבלי ההחלטות".

בתנועה  המשפטית  המחלקה  רכז 
דרורי, סקר את  מיכי  עו"ד  הקיבוצית, 
לפי  בקיבוצים  הבעלות  העברת  תחום 
1370 והצביע על מורכבות הנו�  החלטה
שא. בדבריו עמד על אבסורד שבבסיס 
רעיון היטל ההשבחה - מס המבוסס על 
ערך הקרקע וככזה מנציח ומעמיק את 
הפער בין העושר של הרשויות החזקות 
והעשירות במרכז הארץ ובין הרשויות 
"זה  בפריפריה.  והמוחלשות  העניות 
נהנים  רשויות  אותן  שתושבי  עיוות 

מטיב שירות משופר לתושב רק בזכות 
ערך הקרקע".

"צורך מדיני־אסטרטגי 
ממעלה ראשונה"

הכנסת  במליאת  שהתקיים  בדיון 
בנושא  באוקטובר,   14 רביעי,  ביום 
במרחב  בנייה  בפני  החסמים  הסרת 
לבטל  "יש  ברושי:  ח"כ  אמר  הכפרי, 
באופן מידי את הגבלות הבנייה במרחב 
הכפרי, הגבלות הקיימות רק במרחבים 
ליישב  אמתי  ניסיון  כל  מעקרות  אלו, 
את הפריפריה ולחזק את כוחה במיוחד 

�בימים טרופים אלו. חסמים אלו, המונ
עים בנייה כבר מספר שנים בפריפריה, 

יכולים לגרום לריסוק הפריפריה.
ורוצות  שרוצים  וצעירות  "צעירים 
תושבים  או  יישובם  את  ולחזק  לשוב 

�המעוניינים לעזוב את ערי המרכז לפ
עקב  זאת  לעשות  יכולים  לא  ריפריה, 
על  האמונה  המערכת  הבנייה.  הקפאת 
רוכזה  בישראל  הדיור  בעיית  פתרון 
בידיו של שר האוצר. אני פונה אל שר 
הבנייה  חסמי  הסרת  ומבקש:  האוצר 
קיומה  להמשך  קריטית  הכפרי  במרחב 
של חברה משגשגת מחוץ לגבולות גוש 
ממעלה  מדיני�אסטרטגי  צורך  זה  דן. 

�ראשונה ויש להוריד את ההגבלות שנ
קבעו בתמ"א 35 מיד.

גם  נמצאים  הדיור  "פתרונות מצוקת 
אלו.  אזורים  אל  אזרחים  של  במעבר 

�לפיכך, יש לבטל מיד את הגבלות הב
נייה המפלות במרחב הכפרי, יש להפסיק 

מיד את הקפאת הבנייה בנגב ובגליל".
ברושי  ח"כ  של  לנאומו  בתשובה 
השיב סגן שר האוצר יצחק כהן (ש"ס), 
כי עד סוף השנה יסיימו את העדכון של 
תדון  הפנים  ועדת  בנוסף,   .35 תמ"א 

בנושא בימים הקרובים.

יו"ר מטה הדיור, אביגדור יצחקי. "אנחנו רוצים שכל הנחלות יהיו מאוישות. 
שכל האדמות במושבים יהיו משויכות"

שר הבינוי והשיכון יואב גלנט. "יש להביא לפיזור האוכלוסייה היהודית אל 
הפריפריה, בעיקר אל הנגב והגליל"

מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור. "אנחנו נהיה הפתרון 'מהרגע להרגע' 
למצוקת הדיור במדינת ישראל"
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משרד החקלאות: המחסור בעגבניות יימשך עד תחילת דצמבר
ח"כ פריג' יעמוד בראש צוות שידווח לוועדת הכלכלה בתוך חודש על הכשלים שהובילו למחסור בחגי תשרי. אלי אהרון, 
הכנסת, >מגדל עגבניות מעמיעוז: "לא היו מספיק שוחטים לשחוט את העופות, אבל היו מספיק שוחטים לשחוט את החקלאים" של  הכלכלה  ועדת 

(המ כבל  איתן  ח"כ  �בראשות 
ב�12  התכנסה  הציוני)  חנה 
באוקטובר, יום שני, לדיון דחוף שעסק 

בישי החגים.  בתקופת  במזון  �במחסור 
החקלאות  משרד  מנכ"ל  השתתפו  בה 

חק המשרד,  ונציגי  אליהו  בן  �שלמה 
�לאים, מגדלי עופות, מועצת החלב ונ

ציגי המחלבות, נציגי רשתות השיווק, 
הכלכלה,  ומשרדי  צרכנים  ארגוני 
האוצר והבריאות. היו"ר כבל פתח את 
אחד  שלכל  בטוח  הוא  כי  ואמר  הדיון 
ואפילו  מלומד  הסבר  יהיה  מהדוברים 

הבו הנושאים  אחד  אך  והגיוני,  �נכון 
בישראל  הציבור  את  שהעסיקו  ערים 
והמחסור  הריקים  המדפים  היה  בחגים 

במזון.
ח"כ כבל הזכיר שכבר לפני כחו�
בבשר  במחסור  הוועדה  דנה  דשיים 
הבקר והזהירה מפני מחסור ועליית 

�מחירים, באותו דיון אף קראה הווע
 - העופות  שחיטת  את  להגביר  דה 
נעשה.  שלא  התברר  שבדיעבד  מה 
הגורמים  וכל  מביך  אירוע  היה  "זה 

מבול הודעות  הוציאו  �המוסמכים 
הייתה  כולן  של  שהכותרת  בלות, 
הסתבר  ופתאום  החגים'  ש'פרצו 
אנחנו  ועובדים.  שוחטים  שצריכים 
ולמנוע  זה קרה  נחושים לדעת איך 

זאת להבא", אמר יו"ר הוועדה.
(יש עתיד) אמרה:  ח"כ יעל גרמן 
להתפלא  צריך  היה  לא  אחד  "אף 
שתשרי בא אחרי אלול ואתו החגים. 
אני יכולה להרשות לעצמי עגבניות 
אוכלו� יש  אבל  לקילו,  שקל   20 �ב

סייה שלמה שלא רק שלא מצאה על 
שלא  אלא  המצרכים,  את  המדפים 
עתק  מחירי  לשלם  יכולה  הייתה 

כאלה".
שלמה  החקלאות,  משרד  מנכ"ל 
הדברים  בפתח  התייחס  אליהו,  בן 
הוא  כי  ואמר  בעגבניות  למחסור 
דצמבר.  תחילת  עד  להימשך  צפוי 
אז 50%  לייצר עד  ידעו  "החקלאים 
מהביקוש, זה שילוב של וירוס שהפך 

�אלים עם החום הקיצוני והוריד בצו
הוא  אמר.  היבול",  את  דרסטית  רה 
לא  היבוא  פתיחת  גם  כי  הוסיף, 
לק"ג  היבוא  שמחיר  משום  סייעה 
שמונה  הוא  הנמל  בשער  עגבניות 
אישור  שקיבלו  והיבואנים  שקלים, 

�חששו שהמחיר ירד והם ייאלצו לס
פוג הפסדים.

באשר לעופות אמר בן אליהו, כי 
לא היה מחסור בעופות לשחיטה, אך 
אין אפשרות לחייב שוחטים לעבוד 
מהמשחטות  "ביקשנו  המועד.  בחול 
היתר  ומהרבנות  חופשה  ימי  לבטל 

והייתה היענות", אמר.
כי  אמר  (ש"ס)  וקנין  יצחק  ח"כ 

דבר  אינה  חקלאות 
והבעיה  מאליו  מובן 
פשוט  שהחקלאים  היא 
בהפסדים  עומדים  לא 
המשקים.  את  וסוגרים 
נמכרה  "כשעגבנייה 
החקלאי  שקלים  ב�15 
לקילו.  שקל   1.8 קיבל 
הבאתי הצעת חוק לטפל 
בפערי התיווך, אבל שר 

נפת הקודם  �הכלכלה 
החקלאות  ושר  בנט  לי 
אותה",  הפילו  הקודם 
לב  בר  עומר  ח"כ  אמר. 
(המחנה הציוני) אמר, כי 
צריך למצוא את השביל 
לשוק  תכנון  שבין  הדק 

חופשי בחקלאות.
לשי המשרד  �מנכ"ל 

פלוס  עודד  דת  רותי 
הייתה  לא  כי  אמר, 
וגם  שוחטים  של  בעיה 

לא הייתה בעיה בשחיטת בשר בקר, 
שכן היא נפתרה כבר לפני כשלושה 

בווע בנושא  הדיון  לאחר  �חודשים 
דה. ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) 
העיר: "מסתבר שזאת לא בעיה של 
סוחטים".  של  בעיה  אלא  שוחטים, 
לדבריו, "כשמשרד החקלאות מקשה 

�על החקלאים ומאשר להם את המי
נימום האפשרי, לא פלא שנוצר כזה 

�משבר בבשר, בעופות הטריים ובמ
שגו חבל  שהאמירו.  הירקות  �חירי 

קושי  לפתור  ניסו  מסוימים  רמים 
יצירת  באמצעות  בשחיטה  נקודתי 
מחסור מדומה. גם בשנה שעברה היו 
חגים,  יהיו  הבאה  בשנה  וגם  חגים 
וניתן  מראש  ידוע  נושא  שזהו  כך 

להיערך אליו".
(המחנה הציוני)  ח"כ איתן ברושי 
קבע שהמשבר לא נוהל נכון ועל כך 

�מעידות התוצאות. "לא בטוח שהח
גים קורים בפעם הראשונה, אבל זו 
סיבה  הייתה  שלא  הראשונה  הפעם 

�למחסור. חקלאי צריך קשר עם הק
האוצר,  פקידי  ועם  הוא  ברוך  דוש 

התער קשה.  מאוד  זה  שניהם  �ועם 
אותם  הופכת  דבר  בכל  האוצר  בות 

נח איילת  ח"כ  אמר.  �לאחראים", 
אמרה,  הציוני)  (המחנה  ורבין  מיאס 
כי המדינה נטשה את החקלאים ואת 

החקלאות.
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
החקלאים  כי  אמר  וילן,  אבשלום 

מגידו ויצאו  גידול  שטחי  �הקטינו 
לי העגבניות, כי תנאי הסחר שלהם 
הורעו, ולכן נוצר חוסר. "בחקלאות 
הישראלית צריכים ענפי בעלי חיים 
מתוכננים, אין ברירה אחרת", אמר.

"אם הצעת האוצר לחיסול התכנון 

הבאה  בשנה  תתקבל,  הפטם  בענף 
לחגים.  בעופות  ודאי  מחסור  יהיה 
ייפתר  בחקלאות  הגדול  המשבר 
בענף  הממשלתית  התמיכה  כאשר 
החקלאית  מהתפוקה  ל�18%  תגיע 
כמקובל במדינות OECD ולא 9% 
כפי שהדבר היום. בכך יובטח ביטחון 

מזון לישראל".
המוש בתנועת  המשק  אגף  �יו"ר 

בים, פלג אוריון, אמר בדיון בוועדה: 
�"המחסור בתוצרת החקלאית בתקו
שהפ וחידד  המחיש  רק  החגים  �פת 

יבוא,  אינו  החקלאית  לסחורה  תרון 
החק בענפי  ותכנון  תמיכה  �אלא 

לאות לטובת הבטחת המזון לצרכן. 
החקלאות היא ביטחון המזון בעבור 

�האזרחים במדינה. אין תחליף לעבו
דת החקלאים במדינה".

אלי אהרון, מגדל עגבניות ממושב 

עמיעוז בחבל אשכול, אמר כי לפני 
30 שנה היו 60 אלף חקלאים והיום 
יש רק 9,000. לדבריו, עלות גידול 
שלושה  על  עומדת  עגבניות  ק"ג 
שקלים בעוד המגדלים מקבלים 90 
אגורות עד שקל וחצי לק"ג. "לא היו 
מספיק שוחטים לשחוט את העופות, 
אבל היו מספיק שוחטים לשחוט את 

החקלאים", אמר.
דובי  האיכרים  התאחדות  נשיא 

בי "החקלאים  כי  הוסיף,  �אמיתי 
הטכנולוגיה  בראש  עומדים  שראל 
העולמית עם התפוקה הטובה ביותר, 

קט במשקים  פגענו  זמן  לאורך  �אך 
האחריות  לדבריו,  ובינוניים".  נים 
היא על משרד החקלאות בלבד והוא 

�צריך לעשות בדק בית: "חייבים תכ
נון וזה באחריות משרד החקלאות".

כי  אמר,  מסר  אלון  האוצר  נציג 
הוקם צוות יחד עם משרד החקלאות 
שאמור  ישראל  חקלאי  והתאחדות 
לבחון את שינוי מדיניות התמיכות 
ישירה.  לתמיכה  ומעבר  לחקלאים 
הוקם  הצוות  כי  העיר,  כבל  היו"ר 
היא  הכלכלה  וועדת  אתו  בתיאום 
דרש  ואף  ממנו,  נפרד  בלתי  חלק 
להיות חלק מהתהליך. "אני מצר על 
לא  רק  הצוות  על  לי  שהודיעו  כך 

אמרו לי מתי זה מתחיל", אמר.
ובי הדיון  את  סיכם  כבל  �היו"ר 
�קש מח"כ עיסאווי פריג' (מרצ) לע

לוועדה  שימסור  צוות  בראש  מוד 
דוח מסודר על הכשלים  חודש  תוך 
יודע  שלא  "מי  למחסור.  שהובילו 
להודיע  צריך  היה  במשבר  לטפל 
זה  לרגע  עד  ישראל.  לאזרחי  זאת 
לדעת  ונדרוש  קרה  מה  הבנתי  לא 
מה  שנדע  כדי  הכשלים  היו  איפה 
היו  החגים  אם  הבאה.  בשנה  לתקן 
הבעיה וצריך לשנות אותם - בשנה 

הבאה נשנה", אמר.

פגישת עדכון

2015 12 20

עגבנייה. עלות גידול ק"ג עגבניות: שלושה ש"ח, המגדלים מקבלים 0.9 אגורות עד שקל וחצי 
photon_de :צילום לק"ג 
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !!  בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!

הסולר!לגניבות הסוף 
קה  

הספ

עה 
תוך ש

ארץ
בכל ה



לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים 

"הכל עובר דרך הסדרה"
חברת נחלת אבות, שהנני חבר הנהלה בה, אומר אלוף (במיל.) דורון רובין, 

מתמחה בתהליך הסדרה, פיצול, ביצוע פל“ח, ייצוג בעל הנחלה מול 
המוסדות, הובלת מהלכים תבעי“ים במושבים ומיצוי זכויות מול רמ“י (רשות 

מקרקעי ישראל)“. 

”כעת נפתח חלון הזדמנויות עבורכם בעקבות החלטה 1399, אומר דורון, 
המציעה לבעל הנחלה לרכוש זכויות, לעבור למצב של חוכר ולבצע בשטח 
פעולות נדל“ניות ע“י בניה והשכרה, פעילות חקלאית במשק החקלאי ו/או 

פל“ח“.

”כיום כשמתאפשר פל“ח בגדלים של עד 500 מ“ר בחלקות המגורים 
וכשמתאפשר לנהל תב“ע שבמסגרתה ניתן הן להתנתק מרמ“י בתשלום דמי 

היוון ובחתימה על הסכם חכירה והן לפצל מגרש בגדלים שבין 350-500 
מ“ר, אלו הן בשורות דרמטיות“.

”בשורת ההחלטה מטיבה מאד עם בעלי הנחלות - חוכר שיצטרף להסדר, 
ישלם דמי היוון ויחתום על חוזה חכירה, יוכל ליהנות מתנאים מצויינים. אך 

כל הטוב הזה תלוי וטמון בהסדרה“.

”אחי המושבניקים: רמ“י השכילה לפתח כלים ומתודות והחלטות הממשלה 
ומוסדותיה מאפשרות כיום לבעל הנחלה לתכנן את הנחלה בדרכים 

התואמות את רוח התקופה. 

זהו חלון הזדמנויות שכדאי לנצל ולתעל לטובת 
המשפחה.

כאחד שנולד במושב ומכיר את הצרכים ומודע 
להזדמנויות - אני קורא לכם מציע וממליץ להתקשר עם 

אנשי חברת ”נחלת אבות“ וטובה שעה אחת קודם.

שלכם: דורון!
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מחריף העימות בגולן על 
רקע קידוחי הנפט

מטה המאבק בקידוחי הנפט בגולן: "לחברת אפק נוח 
וכדאי ביותר לבצע מבחני הפקת נפט נרחבים במסגרת 

קידוחי הניסיון"; "דרישת החברה למבחני ההפקה 
מהווה ניסיון עקיפה בוטה של החלטת בג"ץ". חברת 
אפק: "שקר בוטה המהווה לשון הרע; מסכת שקרים 
והמצאות לציבור ולתקשורת על מנת לתמוך בסיפור 

מופרך לחלוטין שנדחה על�ידי כל גוף רגולטורי מקצועי, 
כולל בג"ץ"

�לאחר שנחשף לפני כשלושה שבו>
מטה  בגולן,  נפט  נמצא  כי  עות 
המאבק בקידוחים ברמה מגביר את 
הבקשה  לידיו  הגיעה  כי  ומודיע,  מאמציו 

ולטע אפק,  חברת  של  הרישיון  �להארכת 
נת החברים במטה עולים מהמסמך נתונים 

לט ממשיכה  אפק  חברת  מנגד,  �מדאיגים. 
בוטה  בשקר  שוב  "מדובר  תוקף:  בכל  עון 

המהווה לשון הרע".
טוענת  ירוקה",  "מגמה  דוברת  גולן,  חן 
כי חברת אפק לא מצהירה בגלוי שבקרוב 
כמו  אפק,  "לחברת  ההפקה:  לשלב  תעבור 
עולם"  "גבעות  חברת  (של  מגד  בקידוחי 
סמוך לאלעד, מ"נ), נוח וכדאי ביותר לבצע 
מבחני הפקת נפט נרחבים במסגרת קידוחי 

הניסיון.
�"כל אפשרות אחרת של הכרזת תגלית ומ
סבי מסמך  הכנת  מהם  תדרוש  להפקה  �עבר 

ומסובך מול כל המשרדים,  בתי מורחב ארוך 
כן,  כמו  בו.  מעוניינים  לא  ממש  שהם  עניין 
בג"ץ בשם ציבור התושבים בגולן אסר עליהם 
בפסק הדין שלו, בשלב קידוחי הניסיון, לערוך 
מבחני הפקה ליותר מכמה חביות ואת זה הם 

מנסים לעקוף".
�לטענת מטה המאבק, לאחר אישור הבק

שה המקורית פרסם משרד האנרגיה והמים 
ומהן  באר  מבחני  לביצוע  חדשות  הנחיות 
תידרש  אפק  חברת  לפיה  האפשרות  עולה 
זה שהותר  למבחני באר בהיקף העולה על 
מבהירה  אפק  חברת  לעומתם,  באישור. 
שהם  משום  הטעיה  הם  המתנגדים  שדברי 
מערבים מספר נושאים שאינם קשורים זה 

מב לביצוע  הנחיות  שאותן  מכיוון  �בזה, 
פורסמו  והן  חדשות  באמת  לא  באר  חני 
תגליות  "לאור  חודשים.  עשרה  לפני  כבר 
שנתגלו  ביבשה  הנפט  ותגליות  בים  הגז 
והגז  הנפט  אגף  מבקש  האחרונות  בשנים 
התשתיות  שבמשרד  טבע  אוצרות  במינהל 
באופן  להגדיר  והמים  האנרגיה  הלאומיות, 

�מקצועי את המדדים הנדרשים לצורך מב
שפורסם  מסמך  באותו  נכתב  הפקה",  חני 

בחודש פברואר.
למבחני  החברה  "דרישת  זאת,  למרות 
"מהווה  להאשים,  גולן  ממשיכה  ההפקה", 
בג"ץ  החלטת  של  בוטה  עקיפה  ניסיון 
מ�23.12.2014. ההנחיות החדשות הן מסמך 

הש במי  בציבור,  פגיעה  המנרמל  �מצמרר 
להליך  המשמשים  חומרים  ובסביבה.  תייה 

מסר ולפוריות,  לעובר  לנזק  גורמים  �זה 

לכוויות  וגורמים  לאדם  קטלניים  טנים, 
חמורות ונזקים לעיניים ומערכת הנשימה, 

הבולטים שבהם".
מב אפק  "בחברת  כי  גולן  טוענת  �עוד 

את  ומגבים  הרישיון  את  להאריך  קשים 
הקידוחים הוכיח  ש'ביצוע  בכך  הבקשה 

הסבי המסמך  מסקנות  את  למעשה  �הלכה 
בתי כי קידוחי הניסיון אינם גורמים לנזק 
של  הפרות  ללא  בוצעו  סביבתי. הקידוחים 
כל  בדרישות  עמידה  תוך  ההיתר,  הוראות 
דין, לרבות הדרישות הקפדניות המופיעות 
במסמך הסביבתי. ניטור אינטנסיבי, על פי 

השפ כל  הראה  לא  המים,  רשות  �הנחיות 
אירו כל  נרשמו  לא  מים,  על מקורות  �עה 

עי פליטות אסורות לאוויר ולא נרשמו כל 
ניטור ופיקוח  תחת  זאת  וכל  רעש  חריגות 
לידינו  שהגיע  מידע  מתוך  אינטנסיבי'. 
טבע  אדם  של  המשפטית  בתגובה  ויופיע 

�ודין היו מספר אירועים מבוססים של דלי
פות ותקלות חמורות שקרו".

המשך  את  יטרפדו  לא  אלו  טענות  אם 
להחריפו:  מתכוונים  המאבק  במטה  הדרך, 
מאחר  מדרגה  עולה  מבחינתנו  "המאבק 
לשלב  לעבור  האישור  את  מבקשת  ו'אפק' 
אנשים  ויותר  "יותר  גולן.  מכריזה  הבא", 
חמורים  חששות  ומביעים  במאבק  תומכים 

�לעתיד הגולן והכנרת ובכלל לעתידם וע
נלחמים  ממש  שאנו  מרגישים  אנו  תידנו. 
על הבית. בחודשים הקרובים אנו מתכוונים 
וגדולים  קטנים  מחאה  באירועי  להמשיך 

כן נמשיך בהס וכמו  ובארץ  �ברחבי הגולן 
ברות חירום ביישובים. בנוסף, נקיים עצרת 
מחאה גדולה בחנוכה שאליה מוזמנים כולם 

להגיע".
�בחברת אפק הגיבו לטענות נגדם בחרי

פות: "מדובר שוב בשקר בוטה המהווה לשון 
והמ שקרים  למסכת  עדים  אנו  �הרע. שוב 

לתמוך  מנת  על  ולתקשורת  לציבור  צאות 
בסיפור מופרך לחלוטין שנדחה על�ידי כל 

גוף רגולטורי מקצועי, כולל בג"ץ.
מבחני  לביצוע  'החדשות'  "ההנחיות 
באר פורסמו לפני 10 חודשים בפברואר. 

המ לוועדה  שהוגשה  בבקשה  �העדכון 
קידוחי  לביצוע  הרישיון  להארכת  חוזית 
למרות  אליהן.  ורק  אך  מתייחס  הסקר 
זאת, אותם גופים ממשיכים לבחור בדרך 
לקשור  והסילוף,  השקר  בדרך  הסילוף, 
זאת להנחיות שפורסמו ב�13.8, ללא שום 

בט לציבור  ולשקר  אפק,  לחברת  �קשר 



מינהלת חובות המושבים 
תסיים תפקידה ב�31 

במארס 2016
23 אגודות ו�1,836 משקים, שטרם שילמו את כל 

חובותיהם, עתידים לפרוע אותם עד סגירת המינהלה 
ופיתוח >להסדרים במגזר החקלאי החקלאות  משרד  מנכ"ל 

�הכפר שלמה בן�אליהו הודיע למי
נהלה להסדרים במגזר החקלאי על 
סיום תפקידה ב�31 במארס 2016. הודעת 
הטיפול  סיום  בעקבות  נמסרה  המנכ"ל 

החק המושבים  חובות  של  מכריע  �ברוב 
�לאיים. פרק הזמן שניתן עד סגירת המינה

לה נועד לליווי ההסדרים עד גמר פירעון 
כל החובות שהוסדרו. לאור הפסקת עבודה 
המינהלה, קורא משרד החקלאות לחייבים 
שטרם פנו למינהלה להסדרת חובם לעשות 

כן בהקדם.
�המינהלה להסדרים במגזר החקלאי הוק

1993 כחלק מהח�  מה והחלה לפעול בשנת
לטת ממשלה ("חוק גל"), על מנת להסדיר 

�את חובות המושבים החקלאיים. מאז הקמ
תה, המינהלה השלימה את הטיפול ב�100% 

שיתו מושבים  (מושבים,  האגודות  �מכלל 
פיים וקיבוצים) שהיו בטיפולה.

דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
האגודות  חוב  כי  מסרה,  יוריסטה  דפנה 
ש"ח  מיליארד  ב�22.7  מסתכם  שהוסדר 
האגודות  כל  של  החוב  מסך   100%  -
מכלל   99.9% הוסדרו  בנוסף,  שבטיפול. 
המושבים  חברי  של  הפרטניים  התיקים 
13.9 מי�  והחקלאים הפרטיים, חוב בסך

ליארד ש"ח.
החקלאי  במגזר  להסדרים  המינהלה 

מי שני  הנושים  בעבור  היום  עד  �גבתה 
ליארד ו�100 מיליון ש"ח ושחררה 18 אלף 

ו�485 מגרשים בהרחבה.
עוד נמסר, כי מפעל ההרחבה במושבים 
הסדרת  ללא  לפועל  לצאת  יכול  היה  לא 
וצווי  שנרשמו  השעבודים  בשל  החובות, 
העיקול והמניעה שהוטלו על�ידי הנושים. 
האגודות  מתוך   (478 מתוך   445)  93.1%
 (93.7%) משק  יחידות  ו�306  אלף  ו�27 

סיימו לפרוע את חובן.

אתר הקידוח בגולן. במטה המאבק מרגישים שהם "נלחמים על הבית"; אפק מדגישה שהכל נעשה באישור 
ובפיקוח

  ∞μ∞≠¥∞∞ππ∑¥ ∫לפרטים נוספים∫  נייד
טלפקס∫ ∑∏∑∏≥±≥≠≥∑∞ 

 

פורטל  אינטרנט חקלאי 
בינלאומי לענף הירקות¨ 

הפירות וגידולי השדה

חדש°°°
פאנל מומחים 

לשאלות ותשובות
שעומד לרשותכם 

בכל שאלה
Æבנושאים חקלאיים

ת
ם 

Æם
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החדשות והיחי בהנחיות  מדובר  כי  �ענה 
דות שפורסמו.

חמורים  ונזקים  דליפות  בדבר  "הטענות 
נוסף  גס  שקר  הן  העבודות  במהלך  שנגרמו 

ומ לכל,  שקופה  החברה  פעילות  �לציבור. 
הרגולטו של  מחמיר  פיקוח  תחת  �בוצעת 

הפרויקט  את  המלווים  המעקב  וועדת  רים 
מ"נ). הפעילות  הפרויקט,  (של  א'  מיום 
הגופים  ורציף ע"י  שוטף  מאושרת באופן 

הסבי להגנת  המשרד  דוגמת  �המקצועיים 
בה, רשות המים, רשות ניקוז כנרת ואחרים. 
לראיה, שני קידוחי החיפוש שלנו שהסתיימו 

�בהצלחה, תוך אישור ועדת המעקב והרגול
�טורים וכמובן, ההוכחה כי בתת הקרקע בד

אשר  וגזי  נוזלי  נפט  קיים  הגולן  רמת  רום 
עצמאותה  את  ישראל  למדינת  לספק  עשוי 

האנרגטית הכה חיונית.
"החברה משקיעה מאמצים רבים, משאבים 

�וכוח אדם על מנת לשמור על הגולן ועל הס
ביבה. כניסתנו אל הגולן הובילה להעסקתם 
40 עובדים ולמעלה ממאה ספקים ול� �של כ
�צבירת מידע חשוב ומשמעותי על תת הקר

קע בגולן, מידע שמשרת כבר היום את רשות 
המים וגופים נוספים".
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החיים שלנו מלאים במגוון >
רחב של סיכונים ויש צורך 

בת בזהירות,  אותם  �לנהל 
בונה ובמקצועיות. כל אחד מאתנו 
מציב את "הקו האדום" שלו במקום 
שאנו  הסיכון  מידת  ולכן  שונה, 
מוכנים לשאת אינה זהה לכל אדם, 
אך כאשר חברה או תאגיד ניצבים 

�בפני סיכון, חשוב לנהל אותו בא
לאובדן  חשש  כל  ולהסיר  חריות 

הכנסות בשל ניהול לקוי.
מונח  סיכונים,  בגידור  הצורך 
"ביטוח  כונה  שבעבר  היום  נפוץ 
שער", קיים אצל יבואנים, יצואנים 
או חברות בעלות תזרים של מט"ח 
בין�לאומית.  מפעילות  שנובע 
למעשה, כל עסק אשר מנהל קשרי 
וחלק מתזרים המזומנים שלו  חוץ 
בין� תשלומים  או  תקבולים  הוא 
לאומיים זקוק לגידור סיכונים. על 
מנת להתמודד עם חשיפה לסיכון 
את  לזהות  צורך  יש  ראשית  זה, 
אתו  להתמודד  יש  שנית,  הסיכון; 

�באמצעות מבנה תזרימי נכון ושי
מוש במכשירים פיננסיים.

מהו גידור?
�בעולם המונחים הפיננסיים, גי
�דור הוא פתיחה של פוזיציה, במ

קרה שלנו עסקת מטבע חוץ, אשר 
�עומדת נגד החשיפה הקיימת במט

רה להגן על התזרים השוטף או על 
חוזה של תקבול או תשלום בעתיד. 
גידור כגון זה מנטרל את החשיפה 
ע"י פתיחת חשיפה לנכס נגדי, כך 
נופל,  שאם ערכו של הנכס שלנו 
זה  גידור  ערך הנכס הנגדי עולה. 
נפילה  של  הסיכון  להורדת  יביא 
זאת  עם  אך  הקיים,  הנכס  בערך 
יפחית את הסיכוי לעלייה בערכו 

של נכס זה.
בשוק  נגזרים  כסוחר  מניסיוני 

יכול  אני  סיכונים,  ומנהל  ההון 
להעיד שעדיין יש מנהלי כספים, 
ויצואנים שאינם מודעים  יבואנים 
וכאשר  לוקחים.  שהם  לסיכונים 
הם  מתרחש  צפוי"  "בלתי  מקרה 

טו רבים  במערומיהם.  �מתגלים 
הוא  סיכונים  שניהול  לחשוב  עים 

מכשי בעזרת  וספקולציה  �הימור 
רים פיננסיים, אך ההפך נכון: כל 
אדם או חברה שיהמרו על יציבות 

את  יבצעו  ולא  מסוים  מטבע  של 
את  יחשפו  המתאימות  ההגנות 

החב הרווח של  שולי  ואת  �עצמם 
ביצוע  אי  בפועל,  רב.  לסיכון  רה 
הגנה מתאימה וביטול של השפעת 
מקור  על  החליפין  שערי  תנודות 
ההכנסה של החברה הם ספקולציה 

וחוסר אחריות!
במילון  "סיכון"  של  ההגדרה 
"אבן�שושן" הוא: "חשיפה לאירוע 
או  חיובית  השפעה  בעל  צפוי  לא 

הפוט בחובו את  �שלילית שנושא 
נציאל לאיבוד דבר ערך". בתנאים 
את  לבחון  עלינו  ודאות,  אי  של 

�הסיכון מול ההפסד הצפוי, או במי
לים אחרות: את התועלת או הרווח 
העלות  לעומת  סיכון  שבלקיחת 
אם התרחיש אכן מתממש. "הימור" 

�לפי "אבן�שושן": "כל פעולה המ
ערבת סיכון כסף או דבר ערך על 

�חיזוי תוצאה של אירוע אחר שתו
צאתו תלויה במזל או ביכולת של 

מישהו לבצע משהו".
דוגמה: יצואן של פלפלים חתם 

ומצ מרוסיה  גרוסיסט  עם  �חוזה 
פה לתקבולים ברובל בעוד כחצי 
הסחורה  עבור  התקבול  את  שנה. 
הגעת  לאחר  רק  היצואן  יקבל 

כשי בעוד  הפלפלים  �משלוח 
חשוף  היצואן  כעת,  חודשים.  שה 
לפיחות בשער הרובל וללא הגנה 
מתאימה רווחיות העסקה תיפגע. 
נפילה בשיעור 10% בשער הרובל 
את  בהתאמה  תחתוך  השקל  מול 
עבור  מקבל  שהיצואן  התמורה 

עסקה זו.
דוגמה אחרת היא עסקת תנובה 
הידועה לשמצה, שאושרה במהלך 
הדולר  שער  כאשר   2007 מארס 
היה בשיא. כעשרה חודשים לאחר 
אייפקס  חברת  כשהעבירה  מכן, 
את התשלום בפועל במהלך ינואר 
ואיבד  הדולר  שער  צנח   ,2008
יותר מ�10% מערך העסקה המקורי 
וכל זאת מבלי לגדר את התמורה 

בצורה מושכלת.

צמד  של  המסחר  שערי  בגרף 
שנת  מסוף  יורו�שקל  המטבעות 
התנו� את  לראות  אפשר   2010
כמה  בתוך  היורו.  בשערי  דתיות 
חודשים בלבד, שער היורו התרסק 
ואיבד בסוף המהלך כ�15% מערכו. 
מהלך מסוג זה שכיח בעולם מטבע 
תנודתיות  לראות  ואפשר  החוץ 

זהה במטבעות אחרים.
שמל הזהירות  לחוסר  �הסבר 

תנובה  עסקת  כגון  בעסקאות  ווה 
של  במכניקה  למצוא  יכולים  אנו 

(באנ מוסרי"  "סיכון  או  �"הסוכן" 
מונח   .("Moral hazard" גלית: 
שצד  הסיכון  מידת  את  מתאר  זה 
השני  שהצד  בידיעה  לוקח  אחד 
הוא הנושא בתוצאה של סיכון זה. 
נהיגה  בעת  זהירות  חוסר  למשל, 
בכביש בידיעה שהביטוח יכסה את 

עלויות תיקון הרכב.
זו  סיכונים  לקיחת  של  מכניקה 

�נמצאת בין משווק של סחורה חק
�לאית שמיועדת לייצוא ובין המג

דל. אם המשווק אינו נושא בסיכון 
מידת  המטבע,  ערך  ירידת  של 
הסיכון שמשווק זה ייקח על עצמו 

�גבוהה יותר ולכן לא יהיה לו תמ
נאותה  בדרך  זה  סיכון  לנהל  ריץ 

ואת הפסדי נפילות שערי  וראויה 
המטבע יישא המגדל בצער רב.

גידור בשלוש גישות
לגידור  גישות  שלוש  קיימות 
בכלל ולגידור מט"ח בפרט. אחת, 

�אין צורך לגדר כלל משום שתנו
עם  מתקזזת  המט"ח  שערי  דתיות 
פוטנציאלי  הפסד  כל  ולכן  הזמן 
יתקזז  השער  מהפרשי  שנובע 
בעסקה  השער  עליית  עם  לבסוף 

אינה מע זו  גישה  �אחרת בעתיד. 
שלה  הרווח  ששולי  לחברה  שית 
מספר  של  ירידה  וכל  מצומצמים 
הרווח  את  למחוק  עלולה  אחוזים 

הצפוי.
�גישה אחרת מצדדת בצורך בגי

בחשיפה  הסיכונים  ובהורדת  דור 
למטבע חוץ כך שרווחי החברה לא 

�יושפעו מפיחות במטבעות שמשו
למים או מתיסוף של המט"ח שאנו 

משלמים עבור התשומות.
תומך  אני  גישה שלישית, שבה 
אם לחברה יש שולי רווח סבירים 
שיכולים להכיל שינויים מינוריים 

סיכו ניהול  היא  המטבע,  �בשערי 
�נים סלקטיבי. גישה זו דוגלת בגי

בכל  ולא  מסוימות  עסקאות  דור 
התזרים, בהתאם למידת ההשפעה 
הסיכון  רמת  על  עסקה  אותה  של 
בהכנסות  הפוטנציאלית  והפגיעה 

או ברמת ההוצאות.
למ שחשיפה  ההבנה  �לסיכום: 

רב  סיכון  איתה  נושאת  חוץ  טבע 
אינה  אך  ביותר,  וחשובה  הכרחית 

מק באופן  לתכנן  יש  �מספיקה. 
ניהול הסיכונים והכלים  צועי את 
לעשות  אפשר  שבהם  הפיננסיים 
בהם שימוש. כמו ברוב הביטוחים, 
אנו משלמים עבור הורדת הסיכון 
ומקווים שלא יהיה צורך בהפעלת 

הביטוח, וכך גם כאן.

עסקת תנובה הידועה לשמצה אושרה במהלך מארס 2007 
כאשר שער הדולר היה בשיא. כעשרה חודשים לאחר מכן, 

כשהעבירה חברת אייפקס את התשלום בפועל במהלך ינואר 
2008, צנח שער הדולר ואיבד יותר מ�10% מערך העסקה 
המקורי וכל זאת מבלי לגדר את התמורה בצורה מושכלת

שערי מסחר יורו�שקל, "סאקסו בנק". בתוך כמה חודשים בלבד, שער היורו התרסק
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השדות >יוני וייץ שולי  מזמן,  לא  עד 
במועצה האזורית לב השרון 
היו החצר האחורית המוזנחת 
אזורים  היו  הפרדסים  קצות  שלה. 
חקלאית,  פסולת  מושלכת  שבהם 
גדלו  צמחים  של  פולשים  ומינים 

הש בלב  המצב  בצפיפות.  �בהם 
אנפין את תמונת  בזעיר  רון משקף 
כ�60%  כולו:  החוף  במישור  המצב 
משטח המועצה מהווה מרחב חקלאי, 
כ�30% שטח בנוי ופחות מ�5% נותרו 

המשמ וטבעיים,  פתוחים  �כשטחים 
רים את נופי העבר של השרון.

שיקום  פרויקט  בזכות  לאחרונה, 
 - בישראל  מסוגו  ראשוני  אקולוגי 
המקום  סביבה",  תומכת  "חקלאות 

בחל תפקודו.  ואת  פניו  את  �משנה 
פסו פונתה  השדות  בין  רבות  �קות 

לת חקלאית ונעקרו מינים פולשים. 
�החקלאים הפסיקו לרסס קוטלי עש

צמחי  וזרעו  העצים  שורות  בין  בים 
בר מקומיים.

התוצאות לא איחרו להגיע: פחות 
רב של  מגוון  השיקום,  אחרי  משנה 
מינים הגיבו לבתי הגידול החדשים�

החלקות  כעת,  אליהם.  ושבו  ישנים 
מתקרבות  השדות  בין  המשוקמות 
לשטחים  שלהן  הביולוגי  במגוון 
ליהנות  יוכלו  והחקלאים  הטבעיים, 
משיפור תהליך ההאבקה ומנוכחותם 

בש למזיקים  טבעיים  אויבים  �של 
דות.

השינוי מתחיל מלמטה
החל  האקולוגי  השיקום  פרויקט 
ד"ר  של  כיוזמה  שנים  שלוש  לפני 
החקלאות,  ממשרד  שטייניץ  עופר 
של  פתוחים  שטחים  אגף  בשיתוף 
המועצה  הסביבה,  להגנת  המשרד 
האזוריות  המועצות  מרכז  האזורית, 

וחקלאים מקומיים.
�ההבנה בבסיס היוזמה הייתה שה
�מפתח לשימור סביבתי אינו רק קי

דום מדיניות סביבתית, אלא שיתוף 
התושבים  עם  המועצה,  עם  פעולה 
האזוריות  המועצות  החקלאים.  ועם 
הפ� מהשטחים   85% כ על  �חולשות 

תוחים בישראל, ושמירתם ופיתוחם 
נמצאים באחריותן.

האזו והמועצות  הכפרי  �"המרחב 
שינוי  כיום  עוברות  בישראל  ריות 
משמעותי, יש יותר מודעות לסביבה 
ולבריאותה ולקשר בינה לחקלאות", 
אחראי  חיים,  בן  אוריאל  מסביר 
וסביבה  קיימות  חקלאות,  תחום 
"מארג  האזוריות.  המועצות  במרכז 
אורבנית,  מסביבה  מורכב  השטחים 
בפרויקט  המטרה  וטבעית.  חקלאית 

המע בין שתי  איזון  ליצור  היא  �זה 
�רכות והצדדים לטובת הכלל - חק

תומ וסביבה  סביבה,  תומכת  �לאות 
כת חקלאות".

חוק יוצאים  בשנה  �פעמיים 
השיקום  משפיע  איך  לבחון  רים 
תגובתם  ואת  הביולוגי  המגוון  על 
לטיפול  השונים  החיים  בעלי  של 

המע ואנשי  רנן  איתי  ד"ר  �בשטח. 
בדה האנטמולוגית לניטור אקולוגי 
מאוניברסיטת תל אביב משווים את 

חיפו בעיקר  החרקים,  מיני  �עושר 
המשו האזורים  בין  ונמלים,  �שיות 
�קמים לשולי שדות שלא שוקמו וע
רוצי נחלים טבעיים בקרבת מקום.

מינים  והימצאות  מינים  עושר 
בעלי חשיבות אקולוגית, כגון מינים 
טורפים שאחראים להפחתת מזיקים, 
המערכת  בריאותה של  על  מעידים 
להערכת  כלי  ומהווים  האקולוגית 

תהליך השיקום.
פחות משנה בלבד אחרי השיקום 

מפתיעים  ממצאים  רנן  ד"ר  גילה 
בין  המשוקמות  החלקות  וחיוביים: 
השדות החקלאיים מתקרבות במדדי 
המגוון הביולוגי לשטחים הטבעיים. 
את  ביותר  מעודדות  אלו  תוצאות 

שמנה אקולוגית  אבישר,  �אביב 
המועצה  מטעם  הפרויקט  את  לת 
אקולוג  רותם,  דותן  ואת  האזורית, 
הטבע  רשות  של  פתוחים  שטחים 

והגנים.
השרון  בלב  הפתוחים  "השטחים 

שמו למעט  בגודלם.  �מצומצמים 
רת אלוני קדימה ויער קדימה (יער 
אקליפטוסים נטוע, י"ו), אין שטחים 
האזורית",  המועצה  בכל  פתוחים 

הטו "הברירה  אבישר.  �אומרת 
ולכן  הברירה,  חוסר  היא  ביותר  בה 
במצב  הכפפה.  את  להרים  החלטנו 
שלנו,  כמו  צפופה  במדינה  הנוכחי, 
שטחים  לאבד  פריווילגיה  לנו  אין 

שטח  תאי  של  והחשיבות  פתוחים, 
אלה עצומה".

תיבות קינון לתנשמות
במסגרת פרויקט השיקום, ראשית 
כדוגמת  פולשים  מינים  כל  נעקרו 
טיונית החולות, קיקיון מצוי ושיטת 
המשוכות. במקביל, נזרעו צמחי בר 
מקומיים, חלקם בסכנת הכחדה, כמו 
אירוס הארגמן, אזוביון דגול, געדה 

קיפחת, חומעת האווירון ועוד.
עין  מושב  שבאזור  היא,  התוצאה 
שנוקו  שדות  שולי  למשל,  שריד, 
מטיונית החולות נהפכו כעבור שנה 
אחר  עשיר.  צומח  מגוון  עם  לשטח 
כגון  חיים  גם מגוון בעלי  הגיע  כך 
זוחלים  דבורים,  נמלים,  חיפושיות, 

ואף קיפודים.
לצד מועצת לב השרון, הפרויקט 
הסביבתי מיושם גם במועצה אזורית 

צילום: אביב אבישר ערמות גזם בנחל ישפין, מועצה אזורית לב השרון. בחלקות רבות בין השדות פונתה פסולת חקלאית ונעקרו מינים פולשים 
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בקעת  המקומית  וברשות  חפר  עמק 
ערים  איגוד  בשיתוף  נטופה,  בית 

�לאיכות סביבה סכנין. היוזמות השו
נות ופעילות השיקום האקולוגי בכל 
אזור הותאמו למאפיינים המקומיים 
הייחודיים לו. תהליך השיקום בעמק 

השו בהרחבת  התרכז  למשל,  �חפר, 
שמתפקד  אלכסנדר,  נחל  של  ליים 
בהרחבת  מרכזי,  אקולוגי  כמסדרון 
בתי גידול, בנטיעת עצים ובהוספת 

מינים מקומיים.
שבה  נטופה,  בית  בקעת  בכפרי 
החקלאות מגוונת ביותר ובעלת אופי 
יותר,  מורכב  מהלך  נדרש  מסורתי, 
אמון  רכישת  את  כל  קודם  שכלל 

�החקלאים על�ידי שיפור תנאי האר
�נונה. כמו כן, נערכה פעילות חבר

תית שמקדמת חקלאות עם היבטים 
מסורתיים של תושבי האזור, הופחת 
השימוש בחומרי הדברה והחל מעבר 
הוצבו  כך,  ביולוגית. לשם  להדברה 
תיבות קינון לתנשמות, שמשמשות 
מדביר טבעי לאוכלוסיית הנברנים. 
לצד אלה הוחלפו גדרות שמגבילות 
תנועת בעלי חיים ונעשתה הפחתה 

בעיבוד הקרקעות.

מגדילים את התועלת 
ההדדית

ושימור  שיקום  הבא?  השלב  מה 
הוא  פתוחים  שטחים  של  אקולוגי 
מושג חדש יחסית, ואינו פעולה חד�

שנים  שדורש  תהליך  אלא  פעמית, 
במסגרת  מקצועי.  וליווי  מעקב  של 
הפרויקט התקיים ניטור של השיקום 
רק במועצה אזורית לב השרון, וגם 
הוא רק לשנים ספורות. "שמירה על 

�השטח המשוקם תדרוש תחזוקה מי
�נימאלית, ובכך טמון המפתח להצל
חתה לטווח הארוך", אומרת אבישר.

הדרכת  נושא  הוא  נוסף  אתגר 
יש  חיים,  בן  לדברי  החקלאים. 
ובליווי  בהדרכה  משמעותי  חוסר 
הידע  הסביבתי.  בתחום  חקלאים 
המדעי שנאסף דורש ניתוח והפצה 
ונוצר  והחקלאים,  המועצות  בקרב 
לגופי  פונים  מהם  רבים  שבו  מצב 

חלק  גם  פרטיים.  ותמיכה  ייעוץ 
�גדול מהמימון נופל על כתפי המו

והתושבים עצמם,  האזוריות  עצות 
יותר  גדולה  במעורבות  צורך  ויש 
על  האמונים  הממשלה  גופי  מצד 

התחום.
אגף  מנהלת  לווינגרט,  ענת  ד"ר 
החקלאות  במשרד  אגרו�אקולוגיה 
וד"ר צפריר גרינהוט, מנהל התחום 
מודעים  לחקלאי,  ההדרכה  בשירות 
הידע  פערי  לדבריהם,  זה.  לחוסר 
משמעותי  אתגר  מהווים  הקיימים 
נמצא  הפרויקט  התפיסה.  בשינוי 
לא  ועוד  התפתחות,  של  בתהליך 

שו שיטות  יישום  על  מספיק  �ידוע 
בין  ההדדית  ההשפעה  על  או  נות 

הסביבה והחקלאות.
קיימות הערכות בדבר התועלת 

שי דרך  לחקלאים  �הפוטנציאלית 
עלייה  האקולוגית.  המערכת  רותי 
לתרום  עשויה  הביולוגי  במגוון 
הדברה ביולוגית באמצעות השבת 

�אויבים טבעיים למזיקים, לצד שי
בשנים  ההאבקה.  תהליך  של  פור 

לה היא  המטרות  אחת  �הקרובות, 
הסביבה  תועלת  את  ולבחון  משיך 

לחקלאות.
מסכימים  הדעות,  חילוקי  לצד 
השותפים השונים בפרויקט שהשינוי 
שמתחולל כעת מבורך. חלה תמורה 
בהבנת יחסי הגומלין בין החקלאות 

�והסביבה - ממערכות בעלות אינט
�רסים "מנוגדים" לתפיסה שבה מופ

קת תועלת הדדית: חקלאות תומכת 
סביבה וסביבה תומכת חקלאות.

הקרו בשנים  הפרויקט  �שאיפות 
התוע על  הידע  את  לקדם  הן  �בות 

לת ההדדית שיוכלו להניב החקלאי 
ובשיתוף האוכלוסייה המ �והסביבה 

המתבוננת  גישה  להטמיע  קומית, 
במרחב ולא רק בשטח המצומצם של 

החלקה החקלאית.

אוריאל בן חיים, 
אחראי תחום 

חקלאות, קיימות 
וסביבה במרכז 

המועצות האזוריות: 
"המרחב הכפרי 

והמועצות האזוריות 
בישראל עוברות כיום 
שינוי משמעותי, יש 

יותר מודעות לסביבה 
ולבריאותה ולקשר 

בינה לחקלאות. 
מארג השטחים 
מורכב מסביבה 

אורבנית, חקלאית 
וטבעית. המטרה 
בפרויקט זה היא 

ליצור איזון בין שתי 
המערכות והצדדים 

לטובת הכלל - 
חקלאות תומכת 

סביבה, וסביבה 
תומכת חקלאות"

צילום: אביב אבישר שולי שדה במושב עין שריד. לפני השיקום: מלא בטיונית חולות, מין פולש. אחרי: פריחה של מיני בר 

אזוביון דגול, אירוס הארגמן וחומעת האווירון שבו לשדות השרון. שולי שדות הפכו כעבור שנה לשטח עם מגוון צומח עשיר
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הטרור שולט ברחובות. במצב >
הישרדותי כזה קשת הרגשות 
והתגובות שלך הופכת להיות 
בלבד  אחת  מטרה  ומשרתת  קיצונית 

�- לחיות! להגן על הקרובים לך! להר
חיק את האיום הנוראי הזה רחוק ככל 
האפשר מסף ביתך! מחשבה רציונלית 
לפלונטר  ארוך  לטווח  פתרונות  על 

רו כשהתותחים  הצדה.  נדחקת  �הזה 
וכשהסכינים  שותקות,  המוזות  עמים 
הדיפלומטיה  החי  בבשרנו  חותכים 

יכולה לחכות.
הוא  להורגו"  השכם  להורגך  "הקם 
לפיו  לחיות  שנכון  היחיד  המשפט 
בימים כאלה, כי מי שרץ לעברך עם 
סכין ביד לא יראה את היונה הלבנה 
מאד  חשוב  אבל  כתפך.  על  שיושבת 

וההידב הפשרה  רעיונות  את  �להניח 
רות במקום שנמצא אותם ללא בעיה 
אותם  לאפסן  ולא  זעם,  יעבור  לאחר 

בבוידעם ולשכוח מקיומם.
בקשת  עיקרי  מקום  תופס  הפחד 

�הרגשות, אבל אני לא מתעלמת מה
רגשות המרכזיים ביותר אצלי בימים 
מתי,  עד  והכאב.  העצב   - האחרונים 

הח כל  פשעו  ומה  ולמה?  �אלוהים?! 
האבן  לב  את  ימס  ומה  מפשע?  פים 
ירכך  ומה  הקיצוניים?  אויבינו  של 

הפ של  הקיצוניות  עמדותיהם  �את 
בכלל  זה  והאם  שלנו?  בצד  נאטים 
התחיל  הזה  הסכסוך  הרי  אפשרי... 
הרבה לפני שאתם ואני חיינו על פני 
האדמה הזאת, ולצערי, יש סיכוי גבוה 

שיאריך ימים הרבה אחרינו.

כשנהיה מחוברים
משתנים  דברים  הרבה  כך  כל 

נופ חומות  הרבה  כך  כל  �בעולם. 
כוחו  את  מבינים  אנשים  הרבה  לות, 
לכוח  כמקור  העמים  בין  החיבור  של 

מדי כמה  עדיין  יש  אבל  �ולצמיחה, 
נות בעולם הזה שחיות על חרבן ולא 
אנחנו  היא  לכך  טובה  דוגמה  נחות. 
עשינו  לא  עוד  מה  הפלסטיני.  והעם 

ואנו יכולים לעשות?
השאלה  את  הפנו  רבים  אנשים 
רוח,  אנשי  למספר  לאחרונה  הזאת 
(נקרא  לייטמן  מיכאל  ד"ר  ביניהם 
ע"י  מוסמך  אינו  בפי תלמידיו,  "רב" 
בתפקידים  משמש  ואינו  רבני  מוסד 
תנועת  של  רבה  רבניים�הלכתיים), 

�"בני ברוך" ומממשיכי דרכו של המ
לד"ר  אשלג.  ברוך  הרב  הגדול  קובל 
זה:  לנושא  אחת  תשובה  יש  לייטמן 
הדברים   - בינינו  מחוברים  כשנהיה 

יסתדרו.

אמונה  לקטנת  נשמע  הזה  המסר 
בו.  להאמין  תמים  הכי  הדבר  כמוני 

הפונד של  היוקדת  שנאתם  �האומנם 
�מנטליסטים המוסלמים תיכחד מהעו

לם כשאנו נהיה מחוברים בינינו? הרב 
יענה לי שכן. נכון שהדבר לא נשמע 
כאן:  האמונה  מהות  זו  אבל  הגיוני, 

אמונה מעל הדעת.
את  שואלת  אני  צודק,  הוא  האם 
עצמי, ואין לי מושג, באמת קטונתי. 
שום  בוודאות:  יודעת  אני  אחד  דבר 
דבר אחר לא עזר עד כה. אז למה לא 
לנסות את הדרך הזאת, שמציעה לנו 
החכמה העתיקה של הקבלה? הרי רע 
לא יכול לצמוח אם נקיים את "ואהבת 

לרעך כמוך".
אני  "חיבור"  על  מדברת  כשאני 
מתייחסת בעיקר לקשר בין בני העם 
רבים  ביניהם.  רק  לא  אבל  היהודי, 

בשלום.  חפצים  המוסלמים  מחברינו 
הטרור  דרך  עם  מסכימים  לא  הם 
למקום  אותם  תוביל  שלא  ומבינים 

עי ראש  של  התפרצותו  יותר.  �טוב 
הכ חבר  על  סלאם  עלי  נצרת  �ריית 

"הרשימה  ראש  עודה,  איימן  נסת 
"עוף מפה... לא  המאוחדת", במילים: 

�היה פה יהודי אחד היום" וכו' היא דו
גמה טובה לכך.

כולנו שמחנו על תגובתו של סלאם 
מספיק  נשמעת  לא  שהיא  מכיוון 
התקרית  לאחר  אתו  בריאיון  במגזר. 
גיבור,  לא  "אני  העירייה:  ראש  אמר 

�אני מאמין בדו�קיום, אני מאמין בש
לום ואני מאמין שנחיה ביחד ונמשיך 

ביחד".
זוע חנין  ח"כ  את  גם  תקף  �סלאם 

בי, שאמרה כי איבד את עשתונותיו. 
"אין לי זמן לענות לה, לא רואה אותה 

לדבריה.  הגיב  הוא  סנטימטר",  מחצי 
שהוא  טוענים  סלאם  על  המלעיזים 
דואג לכלכלה בעירו, שאליה יהודים 
קשות  פוגע  וחסרונם  מגיעים,  לא 
בהכנסתה, אבל לי אישית לא אכפת 
מה השיקולים של עלי סלאם לעמוד 
מה  וזועבי.  עודה  מול  אמיץ  באופן 
רע בכך שהוא דואג לפרנסת תושבי 

נצרת?
�אני לא מבקשת מעלי סלאם ומה

עם המוסלמי שיאהבו אותי, ברור שזה 
לא  זה  אבל  נחמד,  להיות  יכול  היה 
חובה. הרצון שלו לשמור על כלכלת 
על  לשמור  נהדרת  סיבה  הוא  נצרת 
כולנו  הרי  העמים.  שני  בין  דו�קיום 
יודעים שכשהבעיות "מגיעות לכיס", 

זה מעיר אותנו.

 אבטחה, 
עשי־זאת־בעצמך

בונים או משפ �ידעתם שאם אתם 
מחויבים  הירוק אתם  לקו  צים מעבר 
להעסיק מאבטח עם נשק? חברה שלי, 

מירו דקות  (שתי  גילה  בהר  �שגרה 
ביתה  את  לאחרונה  שיפצה  שלים), 
עשתה  היא  מאבטח.  לשכור  ונדרשה 

מאב ששכירת  והבינה  מהיר  �חישוב 
סכום  לה  תעלה  חודשים  למספר  טח 
רישיון  להוציא  החליטה  לכן  מטורף, 
זאת  ולעשות  אקדח  לקנות  לנשק, 

לבדה.
מעבר  הבחורה,  תבינו:  עכשיו 
מאיימת  ולא  רזה  קטנטונת  להיותה 

הב אמתית.  שמאלנית  היא  �בעליל, 
לפ וממרצה  מזמנה  מקדישה  �חורה 

והדבר  דו�קיום  של  שונים  רויקטים 
ממש בנפשה. לכן, לחבריה היה קשה 
עם  אותה  לדמיין  מצחיק  וכמעט 

אקדח, מאבטחת את השיפוץ בביתה.
התברר שבשטח היו אכן סיטואציות 
מוזרות ומצחיקות. כך, למשל האקדח 
יום�יומי  בסיס  על  מכיסה  נופל  היה 
היו  לכאורה)  (המסוכנים  והפועלים 
ונוזפים  ושוב  שוב  אותו  לה  מחזירים 
בה: "נו, מה יהיה, עוד פעם הפלת את 

האקדח שלך..."

נראה אותך
בין  ברדיו  ויכוח  שמעתי  השבוע 
ולפעיל  לוסטיג  לדפנה  עזר  אסי 
ובו  בפייסבוק  פוסט  שפרסם  שמאל, 

�עודד אנשים ללכת לקנות אצל ער
בים דווקא בימים אלה. לוסטיג תמכה 

התנ כשמאלן)  עצמו  (שמגדיר  �ועזר 
גד. בעיניו, המסר הזה, בימים שבהם 
הפחד משתק את האנשים ומונע מהם 

�להגיע למקומות "רגישים", הוא התנ
שאות של מי שמעזים שמעיזים ללכת 
על אלו שלא. "נראה אותך מסתובבת 
אמר  הקטנה"  בתך  עם  עכשיו  ביפו 

עזר ללוסטיג.
משום  אולי  אחרת,  קצת  זה  אצלי 
יחסי  ביטחון  עדיין  מרגישה  שאני 

תמי שאני  (או  חיה  אני  שבו  �באזור 
מה מדי, שוב). בתקופה כזאת אני לא 
אלך לקנות דווקא בבתי עסק ערבים 

�שבהם לא ביקרתי לפני כן, אבל בה
�חלט לא אפסיק לרכוש מוצרים ושי

רותים בבתי עסק של ערבים ששירתו 
אותי עד היום.

חיילת גיבורה
האח הביטחוניים  האירוע  �באחד 

הלב  תשומת  מרב  את  קיבלה  רונים 
את  שכיוונה  החיילות,  אחת  דווקא 
בידה,  סכין  עם  מחבלת  לעבר  נשקה 
ביחד עם טילון שבדיוק אכלה. כמובן 
להגיע  איחרו  לא  עליה  שה"ירידות" 
ברשת  פוסטים  מספר  אפילו  והועלו 

דמ עד  אותי  שהצחיקו  מודה  �שאני 
עות.

קיבלה  הזאת  המקסימה  החיילת 
סיירת  בוגרת  היא  כאילו  ריקושטים 
מטכ"ל שלא תפקדה היטב תחת אש, 
גיבורה.  הזאת  החיילת  בעיניי,  אבל 
אני בטוחה שהיא בכלל לא שמה לה 
שהיא לא עוזבת את הטילון, כי היא 
כמו  אוטומטי,  באופן  הגיבה  פשוט 
אז  היטב.  שחונכה  נהדרת  לוחמת 
יקירתי האמיצה, אני מורידה בפנייך 
את הכובע ומזמינה אותך לגלידה על 

חשבוני, מתי שתרצי.

לעשות שינוי מחשבתי
האמצעים  של  הפופולאריות  ברוח 

�להגנה עצמית, מצאתי את עצמי בוד
קת באינטרנט איפה אני יכולה לקנות 
תרסיס פלפל בזול. עד היום, המלים 
"תרסיס פלפל" תמיד התקשרו לי עם 
שמשחרים  גריזלי  ודובי  קרים  נופים 
אני  שבה  המציאות  עם  לא  לטרף, 
לחשוב  התחלתי  לאחרונה  אבל  חיה. 
שאולי כדאי שאעשה שינוי מחשבתי. 

בש לבדי  פעמים  הרבה  צועדת  �אני 
דות ולא יזיק, עם או בלי קשר למצב, 

שיהיה לי אמצעי הגנה כלשהו.
על  דיברנו  שכבר  מכיוון  ולסיום, 
מציעה  אני  עצמית  להגנה  אמצעים 
אלי  של  סרטון  ביו�טיוב  לחפש  לכם 

ומ "אלי  אידלמן,  ומריאנו  �פיניש 
קצת  חשוב".  משהו  מלמדים  ריאנו 

חוש הומור לא יזיק לנו.

החיילת שכיוונה את נשקה לעבר מחבלת עם סכין בידה. קיבלה ריקושטים כאילו היא 
צילום מסך, צילמו: שלמה מזרחי ואמית שטרית בוגרת סיירת מטכ"ל 

בעיניי, החיילת הזאת גיבורה. אני בטוחה 
שהיא בכלל לא שמה לה שהיא לא עוזבת את 
הטילון, כי היא פשוט הגיבה באופן אוטומטי, 
כמו לוחמת נהדרת שחונכה היטב. אז יקירתי 

האמיצה, אני מורידה בפנייך את הכובע 
ומזמינה אותך לגלידה על חשבוני, מתי שתרצי

machita106@gmail.com

22.10.2015   || 18
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 אנא צרו קשר: 8423*
 סייר מרכז/דרום  054-7007746  סייר צפון בקעה 054-3666021

ק.ב. תעשיות מחזור חברה מובילה 
בתחומה העוסקת במחזור פלסטיק

מספקת שירותי איסוף פלסטיק למחזור ללא עלות!!!

בקעת בית שאן

עמק חפר

חבל אשכול

רמת נגב

ערבה תיכונה

חבל איילות

פריסה ארצית מלאה מקרית שמונה עד אילת החומרים:

 • יריעות חממה
 • צנרות • מכלים
• חוטים • רשתות

איסוף ללא עלות יריעות 
חקלאיות וצנרת על כל הסוגים. 
רק להרים טלפון ולתאם פינוי

 • שירות מהיר ואמין
• אישור מחזור

• קבלן מורשה תמיר



  m@poweron.co.il  077-4149904

24/7

2006
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4
  amosquitoz@gmail.com 

מאוזן:
1. מפטפטת על לחצן ומזל (6); 4. מפקד הכיתה וטבח המסעדה פגשו קוסם 

מאגדה (4); 8. ראו 3 מאונך; 9. תן לי את מקום המסחר להבדקות מקיפה (6); 
11. שלישיה בתוך אות בבית המשפט (7); 12. הכסף שזאב עשה (כ"ח) (3); 13. 
מדרגות שמים (3); 15. נשיא אמריקאי ממיר כספו כשהוא נוסע משווייץ ליפן 

(7) (ע"פ דובי זמר); 18. לא ידוע מי זה אבל הוא עושה דרכו לכיוון מושונוב (6); 
19. (עם 20 מאונך) הסירי שכבותיה של תיבת הדמוקרטיה (4); 21. תפסיקו את 

עבודתו השנה (4) (ע"פ אפרת ברנדס); 22. הרחוב והמטבע במקום פרס (6).

מאונך:
1. המוסר המעיק נושב דרומה (5) (ע"פ דובי זמר); 2. עוזר להתמצא במתנת 

השיכור (5); 3. (עם 8 מאוזן) כינוייה הוא לבושה (4); 5. יש לו קשת בשל אש (5) 
(ע"פ דובי זמר); 6. הרצליה תוכנה (5); 7. אקלוט את פאר בעזרת כדורגלן עבר 

(4,3); 10. מגיש הטלוויזיה פייס אגן (4,3); 13. מצילה את קילמר שבתוך המפעל 
(5); 14. משלב את הצליל במתחם העצים (5); 16. להרוס את העברת הלשון על 

מחוסר המשקל (5); 17. קטן על גחונו בקיבוץ (5) (ע"פ דובי זמר); 20. ראו 19 
מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 141:
מאוזן: 1. חזירות; 4. צאצא; 9. נפלטים; 11. הונגריה; 12. הצל; 13. בום; 15. 

דיקטטור; 18. רק שניה; 19. אפקח; 21. תנשק; 22. בדיוני.
מאונך: 1. חמדיה; 2. ירקתן; 5. אבטלה; 6. אחמול; 7. דפנה דקל; 10. בראד 

פיט; 13. בירות; 14. מושרש; 16. טיפלו; 17. רקדתי;. 20. אדון.
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At the heart of crop production
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+ 300
new products

In association with

INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND KNOW-HOW 

FOR VINE-WINE, OLIVE AND FRUIT & VEGETABLE PRODUCTION

NOVEMBER 24-26, 2015

from september on

with the following code:

לפרטים נוספים: פרומוסלון ישראל, 
  promosal@netvision.net.il ,09/8351063.טל
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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 

 

N
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050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

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

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

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

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

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

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

office@lankrylaw.co.il

tmags.co.il
greent

tmags.co.iltmags.co.i.co.ill
greentgreenentt
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