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הדואר בא היום
ביישובים קטנים רבים 

מעסיק דואר ישראל "קבלני 
חלוקת דואר" שאינם 

מקבלים הפרשות ביטוח 
לאומי, ביטוח בריאות 

והפרשות לפנסיה

בוסתן ספרדי
הפרדסנים, מועצת 

הצמחים ומרכז וולקני 
במחלוקת: למי שייכות 

הזכויות על הקלמנטינה 
"אורי"?

למה דלאי?
מה למורה הבודהיסטי 

סֹוִגָיאל ִריְנּפֹוֶצ'ה 
ולפיגועים? מירי דג מציבה 

את המסר מטיבט מול 
המציאות בישראל

שחת משובחת רק מזרעי איכות צומחת
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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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האם יהיה כאן שלום?
רק לאחר שיהיה שלום בתוך הבית אפשר יהיה לצאת ולטפל בשלום 

רבים >בחוץ. במלאת 20 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין נאומים 
ליצחק  היו 

לב זכרו  �רבין 
בצמתים  בעיקר  רכה, 

ובק בחייו  �חשובים 
שלו:  המדינית  ריירה 
מצבי  שלום,  הסכמי 
מלחמה  סיום  משבר, 
צבאיים.  מבצעים  או 
חוסיין  למלך  פנייתו 
במועד חתימת השלום 
 1994 ביולי  ירדן  עם 
מסכמת אולי מכל את 

תמצית חזונו:
אנו  מלכותו,  "הוד 
חיים באותו חבל ארץ, 
את  מפרה  גשם  אותו 
שרב  אותו  אדמתנו, 
שדותינו,  את  מייבש 
זו אותה תאנה שבצלה 

�אנו חוסים וזו אותה גפן שאת פרו
תיה אנו אוכלים. שנינו ראינו יותר 

ומה  לילדיך?  תוריש  מה  סבל,  מדי 
אני אשאיר לנכדיי? אין לי נכסים, 
לדורות  להוריש  חלומות  רק  אלא 
מפויס  יותר,  טוב  עולם   - הבאים 
יותר, עולם שנעים לחיות בו, אין זה 

הרבה מדי..."
�כמעט כל אדם בוגר בחברה היש
�ראלית זוכר היכן תפסה אותו הידי

הממשלה  ראש  של  הירצחו  על  עה 
הידיעה  תפסה  אותי  רבין.  יצחק 

בשירות מילואים.
כבר 20 שנים ואנו נמצאים במאה 
אחרת ובעולם אחר, לא 20 שנים של 
פיוס, אלא 20 שנים של מתיחות. לא 
20 שנים של שלום עולמי, אלא 20 
שנים של טרור ומלחמה בטרור. לא 

�תקופת רווחה, אלא שנים של מצו
קה כלכלית, אבטלה ומשבר חברתי 

מעמיק וכואב.
כאן  יהיה  האם  שואלים:  רבים 
באיזה  שנגע  דור  של  בשמו  שלום? 
אני  חמקה  בטרם  תקווה  של  סוג 
קובע ששלום צריך להתחיל בשלום 
בית, ורק לאחר שיהיה שלום בתוך 
ולטפל  לצאת  יהיה  אפשר  הבית 

בשלום בחוץ.

הרצח הגדיר והגדיל את הפערים 
הישרא בחברה  קבוצות  מספר  �בין 

לית, אשר כל אחת מהן רואה בדרכה 
את דרך הטוב. רק לאחר שיהיה כאן 
כבוד לאדם האחר, מידת התחשבות 
השונה,  של  למצוקותיו  מספיקה 
ערכים,  על  שמירה  כפיים,  ניקיון 
רווחה לנזקק ושמחה ליושבי הארץ, 

יהיה העם הזה מוכן לשלום.
הייתה  רבין  יצחק  של  מנהיגותו 

הח חלקי  כל  לא  אם  גם  �ייחודית, 
דרכו.  עם  הסכימו  הישראלית  ברה 
אמיצה  מנהיגות  הזכירה  מנהיגותו 
של ממש, רבין כמנהיג אשר הוביל 
כי  נפגע,  חדש  לכיוון  המדינה  את 
לא העריך נכונה את האבדן הגדול 

של חלק מעמו.
רבין הוכיח, כי יש ליחיד מה לומר 
את  אחריו  גרר  רבין  להיסטוריה, 
והעולמית  הישראלית  ההיסטוריה 
היחיד,  רבין  נרצח  כשנרצח,  כולה. 
ההיסטוריה  האדם;  האיש,  המנהיג, 
נעצרה, שינתה כיוון ופנים והפנתה 
גם היא עורף זמני לפחות למאמציו 

ולחזונו.
צחי ברקת, מושב כחל

ציפור קטנה 
בראש הברוש

אני חושב וגם כותב
מהראש גם מהלב
על החצב והמצב

על הקו של המושב
 

ציפור קטנה בראש הברוש
מצייצת בלי לחשוש

מה קורה לממשלה
החקלאות כבר לא שלה

 
יש לה ראש כמו לברוש

את השמים לחרוש
את הארץ לא רואה

רק את עצמה בלי מראה

פנחס בר�שירה,
כפר יהושע

צילום: לע"מ חוסיין מלך ירדן וראש הממשלה יצחק רבין. לאחר חתימת חוזה השלום, 26 באוקטובר 1994 
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 "נגיע להסדר עם האוצר רק כשיבוטל השינוי
בחוק ההגבלים העסקיים"

התנגדות עזה בוועדת הכלכלה לרפורמה בפטם. התאחדות חקלאי ישראל: יש לשמור על התכנון בענף הפטם כדי 
שהשוק לא יהיה פרוע, למען החקלאים ולמען הצרכנים. האוצר: הרפורמה תקטין את יוקר המחיה, מוכנים להידברות עם 

החקלאים יו"ר הוועדה כבל: "הצרכנים הם האלוהים שלנו, אבל זה לא אומר שניתן לדרוס את אחיהם החקלאים"

הכ> של  הכלכלה  �ועדת 
איתן  ח"כ  בראשות  נסת, 
כבל (המחנה הציוני), החלה 
ביום רביעי, 21 באוקטובר, להכין 
לקריאה שנייה ושלישית את פרק 
ההסדרים",  "חוק  הצעת  מתוך  ד' 
הפטם.  בענף  ברפורמה  שעוסק 
היו"ר כבל הבהיר כבר בפתח הדיון, 
כי הוא "בעד לקדם את החוק, אבל 
אני לא מתכוון לכפות על הצדדים 

להגיע להסכמה".
המש "המשק  הוסיף:  כבל  �ח"כ 

פחתי הולך ונעלם ועשוי להימחק. 
על  שמירה  היא  חקלאות  בשבילי, 

גבו על  היאחזות  הארץ,  �גבולות 
רצה  לא  אחד  שאף  במקומות  לות 
הכול  את  נעשה  אנו  בהם.  להיות 
בכדי שהחוק יובא בהסכמה. זה חוק 
יוכל לבוא בכפייה ולכן, יש  שלא 

�לכפות על הצדדים להגיע להסכ
מה.

שלנו  האלוהים  הוא  "הצרכן 
ואנחנו דואגים קודם כל לצרכנים, 
אבל זה לא אומר שצריך לדרוס את 
החקלאים. נדאג להביא הצעה שזה 
לטובת  נעשה  חסר,  לא  וזה  נהנה 
בחקלאים".  לפגוע  בלי  הצרכנים 
האוצר  מנציגי  ביקש  אף  היו"ר 
השליליות  להשפעות  התייחסות 
חיים  בעלי  צער  על  ההצעה  של 

והחשש לעלייה בהשמדת עופות.
התקציבים  על  הממונה  סגן 
את  הסביר  אדירי,  אודי  באוצר, 

�ההצעה ואמר, כי ענף הפטם מגל
גל מחזור של כ�3.2 מיליארד ש"ח 
כ�200  עוף  על  מוציאה  ומשפחה 
שקלים בחודש. "אין לנו שום דבר 
נגד המגדלים, העניין הוא רק של 
יוקר המחיה", אמר. אדירי הסביר, 

מחי עלו  האחרונות  בשנתיים  �כי 
הלול  מועצת  בחסות  וכי  העוף  רי 
משנת  שוק  חלוקת  הסדר  נעשה 
והביא  הכמות  את  שהגביל   ,2012
"בהצעה  לעלייה של 25% במחיר. 
לא  הלול  שמועצת  לקבוע  באנו 
ולחלק  כזה  הסדר  לעשות  תוכל 
את השוק", אמר אדירי, "וכן שגם 
יוכל  לא  למשחטה  הקשור  מגדל 
של  טענה  יש  דומה.  הסדר  לבצע 
החקלאים שיש פערי תיווך, אנחנו 
לומדים אותה ברצינות ואם נמצא 

ראיות נמצא דרך לטפל בזה".
וח"כ  (ש"ס)  וקנין  יצחק  ח"כ 
איציק שמולי (המחנה הציוני) תהו 
פערי  על  יודע  אינו  האוצר  איך 

חק התאחדות  מזכ"ל  �התיווך. 

העיר,  וילן  אבשלום  ישראל  לאי 
ההתאגדות  את  תבטל  ההצעה  כי 

החק כי  השיב  ואדירי  �בחקלאות, 
לאים יוכלו להמשיך להתאגד, אך 
אם החקלאי קשור לגוף שיש לו גם 
משחטה וגם מכון תערובת, למשל, 
הוא כבר לא חקלאי קטן ולא יוכל 
להתאגד. עוד הוסיף אדירי ואמר, 
כי האוצר מוכן להיכנס להידברות 

�עם החקלאים ואף מוכן לסייע לח
קלאים שירצו לפרוש מהענף. ח"כ 

הרפורמה  האם  לדעת  דרש  כבל 
ואיך  המחירים  את  תוריד  באמת 
שהמחירים  להבטיח  יכול  האוצר 
ולא  זמן,  לאורך  נמוכים  יישארו 

יעלו אחרי זמן קצר.
אדירי התייחס גם לסוגיית צער 
ההצעה  כי  אמר,  הוא  חיים.  בעלי 

לד מוגברת.  להשמדה  תוביל  �לא 
אפ של  השמדה  אין  בפטם  �בריו, 

תוביל  והרפורמה  מין,  לפי  רוחים 
ולמכירה  עופות  יותר  של  לגידול 

�של יותר עופות. ח"כ דב חנין (הר
שימה המשותפת) דחה את הטענה 
יהיו  תכנון  יהיה  לא  אם  כי  ואמר 
עודפים  יהיו  ואם  גדולים  עודפים 
כי  השיב  אדירי  השמדות.  יהיו 
ביקוש  עם  יתאזן  שיגדל  ההיצג 
שיגדל כתוצאה מהורדת המחירים. 
להורדת  תוביל  הרפורמה  לדבריו, 
המחיר לצרכן ב�10%�15% ותחסוך 
כך  למשפחה,  בשנה  שקל  כ�250 
שהצריכה תעלה ולא יהיו עודפים.

לרפורמה  התייחס  וקנין  ח"כ 
האחרונות  השנים  ב�10  כי  ואמר 

השתנה.  לא  כמעט  הפטם  מחיר 
לדבריו, החקלאי הבודד לא שורד 
ואחרים,  לוי  רמי  כמו  ענקים  מול 
החקלאים רק רוצים לחיות בכבוד 
ולא הם אחראים על פערי התיווך. 
"אלה שיש להם מכון רבייה, מכון 
את  יעשו  הם  ומשחטה  תערובת 
ירד",  לא  והמחיר  הבא  הקרטל 
אפשר  היום  כבר  לדבריו,  אמר. 
להוריד את המחיר ב�15%, לדאוג 
המחיה  יוקר  את  ולהוריד  לצרכן 
באמצעות תכנון ומחיר מטרה כמו 

�שנעשה בענף הביצים. "ליוקר המ
חיה גורמים אותם חזירים שרוצים 
להרוויח יותר ממה שצריך", הוסיף.

תכנון  יהיה  ולא  "במידה  וילן: 
ומו עליות  יהיו  אז  הפטם,  �בענף 

המגדלים  בו  מצב  יהיה  ואז  רדות 
יצטרכו להשמיד אפרוחים והצרכן 
זאת  ניתן לראות  זה שיסבול.  הוא 

�שהמחיר של הפטם לא עלה במה
לך החגים".

העסקיים  ההגבלים  לחוק  בנוגע 
מגדלים  לכ�30  "למה  וילן:  אמר 
זה  משחטה?  בעלי  להיות  אסור 
נהוג בכל העולם ואין איסור לכך. 

שמגד החוק  את  מוביל  �האוצר 
ששום  בכך  עבדים  יהיו  הפטם  לי 

משח בעל  להיות  יכול  לא  �מגדל 
טה ולא בעל אריזה. אנחנו מוכנים 
ללכת להסדר, שתהיה שליטה על 
בתלונות  באה  המדינה  הכמויות. 
גוף  זה  הלול  מועצת  כי  לעצמה, 
הפטור  מבחינתנו,  המדינה.  של 

מההגבלים העסקיים לא יעבור".
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 

�צור: "אחרי הרבה מאוד שנים נכנ
סנו למשא ומתן ממשי עם ממשלת 

הח את  לקחת  כדי  וזאת  �ישראל 
את  ולהסדיר  אחר  למקום  קלאות 

�כלל הנושאים של החקלאות שנמ
צאת כיום במשבר. הדבר הכי גרוע 

ההגב בנושא  זה  מציע  �שהאוצר 
יכול להיות  זה לא  לים העסקיים. 
ולכן יש  זה,  ולא הוגן לעשות את 
להוריד את זה מידית מסדר היום".

על תכנון בענף הפטם אמר צור: 
�"התכנון הוא חשוב ומשמעותי. אנ

חנו עוסקים בפרנסה של החקלאים, 
בעלי חיים ובצרכנים. אנחנו רוצים 
לפקח על המחיר ועל הכמות וזאת 
בכדי שהצרכן לא ייפגע וכדי שלא 
יישמדו בעלי חיים לשווא. לא ניתן 
להוציא את התכנון ממועצת הלול 

יפ שהם  תרצה  המדינה  כך  �ואחר 

ועל כל שאר  קחו על הווטרינריה 
וצ טוב  מנגנון  כאן  יש  �הדברים. 

אותו  ולהתאים  עליו  לשמור  ריך 
�למצב". לדברי צור, החקלאים מב

קשים להוציא את התיקון של חוק 
יביא  הוא  כי  העסקיים,  ההגבלים 
ייפגשו  שהם  פעם  כל  שבו  למצב 
הדבר יוביל אותם לחדר החקירות.

ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
�מאיר: "גם אני למדתי כלכלה בנ

'היד הנעלמה'  עוריי. המנגנון של 

כישלו כמה  בחקלאות.  עובד  �לא 
נות נצטרך לספוג כדי שהלקח הזה 
יילמד?! הרי רק החקלאים משלמים 
את מחיר הטעויות. לא עברה שנה 
העסקיים  ההגבלים  מחוק  וקצת 
וכבר האוצר לא מרוצה  בחקלאות 
שאף  מבלי  תיקון  לדחוף  ומנסה 

אחד מבין את השלכותיו.
יוביל  מציעים  שאתם  "התיקון 
לסגירת אינטגרציות, כך שיישארו 
שלושה שחקנים חזקים וכל השאר 
בעלי  ע"י  יישלט  השוק  יימחקו. 
התקיימה  השבוע  בלבד.  ההון 
ראש  משרד  מנכ"ל  אצל  ישיבה 
הממשלה, שם הוא נדהם לגלות כי 
היום  החקלאי  של  הממוצע  הגיל 
עומד על 64 ושנה הבאה יהיה 65, 
לא  אחד  שאף  היא  לכך  והסיבה 

�רוצה להיכנס לתחום בו באופן שי
טתי ישנו מנגנון ממשלתי שפוגע 

וגורם נזקים לעוסקים בו".
ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) 
משלמים  הטעויות  את  כי  הוסיף, 
בסוף החקלאים ולדעתו, יש להקים 

החק איך  שתבדוק  חקירה,  �ועדת 
�לאים הם שמשלמים תמיד את המ
חוק ההסד כי  הוסיף,  �חיר. ברושי 

רים לא מאפשר מספיק זמן להגיע 
להסכמות  להגיע  והציע  להסדר, 
עד סוף השנה. הוא הוסיף כי "אין 
אפשרות שתהיה חקלאות בישראל 

ללא מעורבות ממשלתית". 
ח"כ יעקב פרי (יש עתיד) אמר כי 
וכי  הוא לא השתכנע שיש קרטל, 
המחיר,  את  קובעים  החקלאים  לא 
בכך  תומך  "אני  המשווקים.  אלא 
אבל  לצרכן,  מחיר  ירידת  שתהיה 
יקרה.  באמת  שכך  התרשמתי  לא 
מילת המפתח היא תכנון בהסכמה, 
לכן אין מקום להעביר את ההצעה 

במתכונת הנוכחית", אמר.
ששר  מרמז  יותר  שמולי  ח"כ 

�האוצר יתעקש על הרפורמה מסי
"כחלון  דווקא:  ענייניות  לא  בות 
על  רפורמה  חייב  והוא  מהגז  ברח 
באה  המדינה  לדבריו,  החגורה". 
יושבת  היא  כי  לעצמה,  בטענות 
במועצת הלול. "איך לא ידעתם מה 

נצי את  שמולי  שאל  שם",  �קורה 
לאוצר  כי  טען,  שמולי  האוצר.  גי 
"יש  בעתיד.  יקרה  מה  מושג  אין 

�תיאוריה שתהיה הצפה, אבל בחק
לאות זה מתנהל אחרת, התיאוריות 
לא עובדות, וגם בנושא צער בעלי 

חיים לא נותנים תשובות".
"יש  (מרצ):  זנדברג  תמר  ח"כ 

שמ האוצר  של  עקבית  �תפיסה 
הזו  התפיסה  אבל  תחרות,  קדשת 
כבר  המציאות.  במבחן  עומדת  לא 
היום יש עודפי היצע והשמדות, אז 
איך אפשר יהיה להוריד את המחיר 
על  הטענות  היצע.  עודף  עוד  עם 
קרטל זה תמיד בשוק עם שחקנים 

�קטנים, אף פעם לא טוענים לקר
טל בין שני שחקנים גדולים ותמיד 
מנסים לשכנע אותנו שיש תחרות 

בין הגדולים".
ירו "מגמה  תנועת  של  �נציגה 

בדיון  השתתפה  ארד,  שקד  קה", 
העו על  "דיברו  הסביבתי:  �בפן 

גם  נוספת,  תרנגולת  כל  דפים. 
ומ סבל  זה  אותה,  אוכלים  �כשלא 
מדב אפרוחים.  מיליוני  על  �דובר 

רים גם על פגיעה סביבתית חמורה 
צואה,  קוב  אלף   132 של  ותוספת 
226 אלף קוב של חלקי גופות וגו�

מחיר  יש  לזה  וגם  שנזרקים  פות 
על  משלם  מי  סופר.  לא  שהאוצר 
הזיהום הסביבתי הזה? בסוף, אנחנו 

הצרכנים נשלם".

מאיר צור. חוק ההגבלים העסקיים עלול 
לסבך את החקלאים בכל פעם שייפגשו

ח"כ איציק שמולי. "כחלון ברח מהגז והוא 
חייב רפורמה על החגורה
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נציג תנועת המושבים, 
ח"כ דני עטר, נבחר 

לראשות קק"ל
מיכאל ביטון הגיע שני עם שני שלישים מהקולות שבהם 

תנועת >זכה עטר, היו"ר שטנצלר הגיע שלישי נציג 
ם  י ב ש ו מ ה
ח"כ  בכנסת, 
(המחנה  עטר  דני 
ביום  נבחר  הציוני), 
באוקטובר,   19 שני, 

מפ ועידת  ידי  �על 
לרא העבודה,  �לגת 

קיימת  קרן  שות 
עטר  לישראל. 
קולות  ב�684  זכה 
מפ� חברי   1,483 �מ
שהצ העבודה  �לגת 

ביטון,  מיכאל  ביעו, 
המ המועצה  �ראש 

קיבל  ירוחם,  קומית 
היו"ר  קולות,   445
המכהן אפי שטנצלר 
קולות  ב�343  זכה 
ו�11 מחברי המפלגה 

נמנעו.
בכנ ראשונה  לקדנציה  לבחירתו  �קודם 

כראש  נר,  גן  תושב   ,(57) עטר  שימש  סת 
קד חמש  במשך  גלבוע  האזורית  �המועצה 

בעל  הוא  נציות. 
במינהל  שני  תואר 
ומדיניות  ציבורי 

התמ עם  �ציבורית 
מקומי  בשלטון  חות 
מאוניברסיטת חיפה.

תנועת  מזכ"ל 
ויו"ר  המושבים 
חקלאי  התאחדות 
צור,  מאיר  ישראל, 

�בירך את היו"ר הנב
חר: "אני מאחל לדני 
אני  הצלחה.  המון 
שדני  ובטוח  סמוך 
הערכים  את  ישלב 
של  העשייה  ואת 
וקק"ל  ההתיישבות 

הכ המרחב  �לקידום 
החברה  כולו,  פרי 
והחקלאות בישראל.

"אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות 
למען  ותרומתו  פועלו  על  שטנצלר  לאפי 
במהלך  כולו  הכפרי  והמרחב  ההתיישבות 

השנים האחרונות".

 מאות "עובדי קבלן" בחלוקת דואר במגזר
הכפרי אינם מקבלים זכויות סוציאליות

יותר מ�700 מחלקי דואר ביישובים קטנים אינם מקבלים ביטוח לאומי, ביטוח בריאות והפרשות לפנסיה מ"דואר 
ישראל". החברה טוענת שהיא "מפרישה דמי ביטוח לאומי עבור מחלקי דואר ביישובים בהם קיים בית דואר"

לי > שמוגדרות  "השעות 
דואר  חלוקת  על  לתשלום 
אבל  ועוד,  עוד  הצטמצמו 
אומרת  כך  השתנתה".  לא  העבודה 
מחלקת דואר באחד המושבים, שלא 
הבעיה  אבל  בשמה,  להיחשף  רצתה 
שממנה היא סובלת משותפת למאות 

יש בדואר  כמותה  עובדים  �אנשים, 
ב�9  המצב,  את  לברר  במטרה  ראל. 
הכנ� חבר  הפנה   2015  בספטמבר

הציוני)  (המחנה  ראובן  בן  אייל  סת 
בנושא  שאילתה למשרד התקשורת 
שמדאיג את מחלקת הדואר במושב 

אח קטנים  ביישובים  עמיתיה  �ואת 
רים.

מעסיק  רבים  קטנים  ביישובים 
דואר ישראל "קבלני חלוקת דואר" 
ביטוח  הפרשות  מקבלים  שאינם 
והפרשות  בריאות  ביטוח  לאומי, 
לפנסיה. ב�7 באוקטובר השיב לח"כ 

(הליכוד),  לוין  יריב  השר  ראובן  בן 
שמקשר בין הממשלה לכנסת, וציין 
התקשורת  "שר  כי  דבריו,  בראשית 
העסקת  על  ישירות  אחראי  אינו 
העובדים בחברת דואר ישראל. יחד 
הנהלת  מול  נבדק  הנושא  זאת,  עם 

החברה ולהלן ההתייחסות".
על השאלה, "כמה 'קבלנים' כאלו 
השר  השיב  ישראל?"  דואר  מעסיק 
הדואר,  לחוק  (ב)   46 "בסעיף  לוין: 
מח� לעניין  נקבע   ,1986 �התשמ"ו

'היחסים שבין  הדואר כדלקמן:  לקי 
החברה לבין מחלקי דואר המועסקים 
של  משרה  מחצי  פחות  של  בהיקף 
דוור שהוא עובד החברה, לא ייראו, 

ועניין, כיחסי עובד ומע �לכל דבר 
ביד'.

התקשו משרד  שערך  �"מבדיקה 
יש דואר  חברת  עם  ('המשרד')  �רת 

נמסר  הדואר'),  ('חברת  בע"מ  ראל 

ישראל  הדואר  לחברת  כי  למשרד 
דואר,  לחלוקת  הסכמים  כ�1,040 
מתוכם כ�300 הסכמים עם קיבוצים 

ישי והשאר  יישובים,  מזכירות  �או 
רות עם מחלקי דואר. בנוסף, נמסר 
מעסיקה  הדואר  חברת  כי  למשרד, 
לתקופה  דואר  מחלקי  כ�40  עוד 
היקף  ספורים.  חודשים  של  קצרה 
דואר  מחלק  של  הממוצע  הפעילות 
כאמור, עומד על 2.5�2 שעות ליום, 
והוא מחלק כ�250 דברי דואר ליום, 

בדרך כלל באתר מרוכז אחד".
בשאילתה  השנייה  השאלה  על 
של ח"כ בן ראובן, האם יש תכנית 
תעסוקה  תנאי  לקבלנים  להעניק 

�הוגנים, השיב השר לוין: "כפי שנ
מסר למשרד על ידי חברת הדואר, 
הביטוח  בתקנות  לנדרש  בהתאם 
וקביעת  מבוטחים  (סיווג  הלאומי 
התשמ"ג�1982),  (תיקון),  מעבידים 

ביטוח  דמי  מפרישה  הדואר  חברת 
לאומי עבור מחלקי דואר ביישובים 
מבדיקת  דואר".  בית  קיים  בהם 
רחבי  בכל  הדואר  סניפי  רשימת 
מ�30  בפחות  כי  עולה,  המדינה 

�נקודות יישוב קטנות יחסית – מו
דואר.  בית  יש   – וקיבוצים  שבים 
אינם  עובדים  מ�710  יותר  כלומר, 

בנו סוציאליות  הפרשות  �מקבלים 
סף לשכרם.

בהמשך תשובתו, מוסר השר לוין 
בשם דואר ישראל: "כמו כן, במקרה 
מחלק  של  ההעסקה  היקף  עולה  בו 
הדואר על חצי משרה, קולטת חברת 
החברה.  כעובד  המחלק  את  הדואר 
החברה  קלטה  האחרונות  בשנים 

כ�100 עובדים מסיבה זו".
הסכימה  שלא  הדואר,  מחלקת 
להיכלל  זכתה  לא  שמה,  לפרסום 
במצבת העובדים הקבועים של דואר 

�ישראל: "כבר כמה שנים שאני עוב
דת כמחלקת הדואר במושב. כל כמה 
מי  עם  ואין  בתנאים  הרעה  יש  זמן 

מקב שאני  התשובה  זה.  על  �לדבר 
לת היא שככה זה ואם אני רוצה אני 

יכולה לעזוב.
מש יותר  עובדת  אני  �"למעשה, 

אי  לי.  שמוגדרות  העבודה  עות 
�אפשר להספיק לעשות את כל עבו

המוגדר,  בזמן  הדואר  חלוקת  דת 
על  לי לתשלום  השעות שמוגדרות 
ועוד,  עוד  הצטמצמו  דואר  חלוקת 
אבל העבודה לא השתנתה. זה אולי 

�לא הרבה כסף, אבל זו תוספת מש
מעותית למשפחה.

"אני חוששת מלהתלונן יותר מדי 
או להרגיז את המנהלים בדואר, כי 
לעשות  שאפשר  עבודות  הרבה  אין 
הרבה  לי  שאין  כך  עצמו.  במושב 

ברירות".

תערוכה חדשה לרמיט 
לרמן מתלמי מנשה בבית 

תנועת המושבים
דוקטור רמיט לרמן, ציירת ממושב תלמי מנשה, מציגה את מיטב ציוריה, שמן על בד, >

בגלריה שבבית תנועת המושבים בתל אביב. רמיט הציגה את יצירותיה – ובהן עצים, 
פרחים, בתים ואנשים - במספר תערוכות בארץ ובחו"ל. זו לה תערוכת יחיד ראשונה 

בהיקפה ובמגוון יצירותיה.
"מדובר בתערוכה  חינוך בתנועת המושבים:  ולמפעלי  היחידה לתרבות  יהודה אלטון, מנהל 
המושבניקים  ציבור  את  מזמין  אני  והמעניינות.  הססגוניות  היצירות  מבחינת  מסוגה  מיוחדת 

להתרשם מהתערוכה".

מיצירותיה של רמיט לרמן. תערוכת יחיד ראשונה

ח"כ דני עטר. זכה ב�684 מ�1,483 קולות
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וולקני ומועצת הצמחים ינסו לגשר על המחלוקת 
בשאלת הפיקוח על "אורי" בספרד

מגדלי ההדרים טוענים: מרכז וולקני מתנגד לפיקוח של הפרדסנים הישראלים על נטיעות לא�חוקיות בספרד של "זן 
הפטנט" הישראלי "אורי". וולקני: "בשנתיים האחרונות המועצה הפרה שוב ושוב באופן גס את ההסכם מול מינהל 

המחקר החקלאי", "הזכות לייצג את המינהל בוטלה". שיחות מתקיימות בימים אלה בניסיון להגיע להסכמות באשר 
לשיתוף פעולה באכיפה

שפות> "אורי",  �הקלמנטינה 
חה במינהל המחקר החקלאי 
בסיוע  דגן,  בבית  "וולקני" 

�ענף ההדרים במועצת הצמחים, נמ
צאת בימים אלה במוקד סערה שבה 
מעורבת פרנסתם של מגדלי הדרים 

רבים.
ה"כוכב"  נרשם   2013 ביוני  ב�8 
כנכס  הישראלי  ההדרים  בייצוא 
ישראלי של מינהל המחקר החקלאי 
הרשמי  בעיתון  החקלאות  במשרד 
לרישום זכויות מטפחים בספרד. הזן 
פטנט"  כ"זן  בספרד  נרשם  המוצלח 
מוגן  מסחרי  וכסימן  מוגן  ישראלי 

�ובמועצת הצמחים הגדירו את הרי
המועצה  הגיעה  שאליו  כשיא  שום 
בספרד,  בהליך  לטפל  החלה  מאז 

לפני כ�12 שנים.
הזן  של  החדש�יחסית  המעמד 

בגי בישראל  שמתחרה  �במדינה 
להעניק  נועד  הדרים  ובייצוא  דול 
מפרי  מפני  כוללת  הגנה  ל"אורי" 
זכויות בספרד ולעגן בחוק את מצבו 
בספרד  הזן  מעמד  בזכות  המשפטי. 

בא לבסס,  הצמחים  מועצת  �תכננה 
מצעות באי כוחה, את יכולה לתבוע 
הזכויות  ממפרי  ופיצויים  תמלוגים 
שנטעו  חלקות  עקירת  לדרוש  וכן 

ללא רישיון.
קליף "אורי" פותח ומומן ביוזמת 
מכון  עם  בשיתוף  ישראל  פרדסני 
וולקני והיה ל"מנוע הצמיחה" החדש 
של ענף ההדרים. הוא מבוקש מאוד 

�בשווקים באירופה, ביפן ואפילו בא
בזמן רישומו  ובקנדה.  רצות הברית 
נטועים  היו  בספרד  פטנט"  כ"זן 
(24% מהענף),  דונם  46 אלף  בארץ 
והנטיעות נמשכו. בארץ הוא "החזיר 
וכיום  ללחיי הפרדסנים  את הצבע" 
דונם  אלף  כ�60  נטועים  בישראל 
והאומדן של היקף השיווק הוא 150 
כמיליארד  שערכם  פרי,  טון  אלף 

שקלים.
מחוצה  בישראל,  (כך  "אור"  הזן 
לה - "אורי") מהווה כשליש משטח 

�הפרדסים בישראל ובסך הכול נטו
 600 המניבים  דונם  אלף   195 עים 
משני  יותר  שערכו  פרי  טון  אלף 
מיליארדי דולרים. 80% מהפרדסים 

מע והענף  מושבים  במים  �מושקים 
ובבתי  סיק אלפי עובדים בפרדסים 

שב משדרות  שבפריפריה,  �האריזה 
שבצפון.  שמונה  קריית  ועד  דרום 
בשנה שעברה ירד הפדיון בשל נזקי 
מפיחות  סבל  ובנוסף  וברד  רוחות 

משווקת  שאליה  ברוסיה,  ברובל 
כ�20% מהתוצרת, וכן מירידת שער 

האירו.
כבסיס העיקרי של ענף ההדרים, 

�משמש "אור" בשנים האחרונות כפ
לטפורמה לקידום מכירות של זנים 

בהסכ וברוסיה.  באירופה  �נוספים 
מת הפרדסנים נמכרו זכויות גידול 
של "אורי" בעולם באזורים שעונת 
השיווק בהם הפוכה מזו של ישראל, 

אוסטר אפריקה,  דרום  �כגון 
אמריקה.  ודרום  ארה"ב  ליה, 

והרי המסחור  �זכויות 
למג שייכות  �שום 
באמצעות  דלים 

מועצת הצמחים.
עונת  כידוע, 

בס �השיווק 
מקבי �פרד 

לעונה  לה 
ת  י ל א ר ש י ה
זו  ולעובדה 
תפקיד  יש 
בתח �מכריע 

רות בין המגדלים 
המדינות.  בשתי 

שנ עד  שעבר  �בזמן 
פטנט"  כ"זן  "אורי"  רשם 

באירופה, כשמונה שנים, נגנב 
ע"י מגדלים ספרדיים, כך לפחות 
נטען באחד ההסברים למצב שבו 
למתחרים.  הגיע  היטב  שמור  זן 
כיום, היקף הנטיעות הלא�חוקיות 
20 אלף דונם והת� �בספרד הוא כ
�חרות באותו שוק צפוף החלה לג

הפרי  של  המחירים  לירידת  רום 
הישראלי.

הצ מועצת  הצליחה  הזה  �בזמן 
מחים, לפי דיווחה, בעזרת ארגון 
מגדלים ספרדי גדול, להסיר שש 

מגד מצד  רציניות  �התנגדויות 
לים ספרדיים לרישום "זן פטנט" 
לא� נטיעות  לעצור  באירופה, 

שניטעו  שטחים  לעקור  חוקיות, 
תמלוגים  ולקבל  ואילך  מ�2013 
שקלים  מיליוני  עשרות  בסך 
המחקר  מינהל  לקופת  שנכנסו 
בנוסף,  המגדלים.  ולחשבונות 
נציג  בראשות  פיקוח  גוף  הוקם 

שט לעקירת  מישראל  �פרדסנים 
חים שלא הולבנו, מניעת נטיעות 
מחלקות  שיווק  ומניעת  נוספות 

לא�חוקיות.
אף� הצמחים,  מועצת  לטענת 

שייכת  המסחור  שזכות  על�פי 

למגדלים ולמרות תשלום של כ�100 
�מיליון ש"ח תמלוגים שייכנסו לקו

העלה  וולקני  מרכז  המינהל,  פת 
טענות נגד המועצה לפיהן לכאורה 
זכות  את  והלאימה  הסכמים  "הפרה 
חד� באופן  המגדלים  של  המסחור 

איש  עם  חדש  חוזה  וחתמה  צדדי 
ומונעת  עניין  בעל  ספרדי  עסקים 
את  לנהל  הישראליים  מהמגדלים 

בספ הנטיעות  עצירת  על  �הפיקוח 

רד".
מגדלי  ארגון  מזכיר  בנימיני,  חי 
הדרים: "חקלאי ישראל יזמו ומימנו 
את מיזם פיתוח הזנים והשקיעו עד 
היום יותר מ�40 מיליון ש"ח בפיתוח 
ובנוסף, מממנים כ�60 חלקות ניסוי 
ברחבי הארץ של זנים עתידיים. אני 
רואה בהתנהגות מכון וולקני, בנוסף 
להפרת ההסכמים, כבגידה בחקלאי 

ישראל.
הספרדים  עם  ההסכם  "טיוטת 

וול מכון  במשרדי  �שכבה 
ללא  יום,   40 מעל  קני 
שיום  מאחר  תגובה. 
בשוק  הדיונים 

לרי �האירופי 
הזנים  שום 

ההס �ובשש 
הס �תייגויות 

פרדיות נקבע 
שבוע,  לאותו 

נצי �הנהלת 
החקלאים  גי 
חירום  בישיבת 
למועצת  הורתה 
מיד  לחתום  הצמחים 
על החוזה. האלטרנטיבה 
ענף  של  סופית  קריסה  הייתה 
לא  וולקני  ומכון  הישראלי  ה'אורי' 

היה מקבל 100 מיליון ש"ח.
מנהלי  מדוע  לי  ברור  "לא 
מכון וולקני נעלבו ופעלו בניגוד 
ישראל,  מגדלי  של  לאינטרסים 
על  לפקח  מהחקלאים  ומונעים 
מחיר,  ירידת  בספרד.  הנטיעות 
במחירי  סנט   25 של  לדוגמה 
האורי בשווקים, משמעותה כ�160 

מיליון ש"ח בפדיון הישראלי.
"הפרדסנים הישראלים צריכים 

�להתמודד בשוק עם פרדסנים מס
פרד שמשלמים 75 אגורות לקוב 
נפגעו  ולא  לשוק  קרובים  מים, 
מירידת ערך היורו, לנו יש הוצאה 
נוספת של הובלה ימית לאירופה, 
תח� וכן  לטון,  דולר   160  שעולה
מחיר  בה  מרוקו,  מגדלי  עם  רות 
עבודה  יום  לקוב,  אג'   30 המים 
קרובים  ובנוסף,  דולרים  כתשעה 

לאירופה.
אם  רק  בתחרות  לשרוד  "נוכל 
חדשים  זנים  ועם  איכותיים  נהיה 

�שאין למתחרים, לכן עצירה מוח
לטת של נטיעות מתחרות בספרד 

�היא בנפשנו. אני קורא לשר החק
לאות להחזיר את המצב לקדמותו, 

לטובת הפרדסנים ומכון וולקני".
ממושב  עפרוני  מנחם  הפרדסן 
בישראל  "הפרדסנים  שערים:  בית 
השקיעו עד היום יותר מ�800 מיליון 
בתי  ובשדרוג  האור  בפרדסי  ש"ח 
האריזה, לא נסכים שעתידנו ייקבע 
ע"י פקיד ממשלתי או סוחר ספרדי 
חובה  משלנו.  שונים  אינטרסים  עם 
לעתידם  לדאוג  ישראל  מגדלי  על 

ולפקח על הנעשה בספרד".

תגובת וולקני: 
"הבעלות על 'אורי' 

בלעדית למינהל"

מרכז  החקלאי,  המחקר  ממינהל 
�וולקני, נמסר בתגובה לטענות המ

גדלים ומועצת הצמחים:
�"הפרות המועצה של זכויות המי

נהל: הזן 'אורי', כמו זני הדרים רבים 
ידי  על  טופח  בישראל,  המגודלים 

�מינהל המחקר החקלאי שיש לו תכ
הפירות.  בתחום  רבות  טיפוח  ניות 
הבעלות על הזנים הללו, לרבות הזן 

�'אורי', הנה בעלות בלעדית של מי
נהל המחקר החקלאי. כל גורם עסקי 
בעולם המבקש לבחון את הזנים או 
לגדל אותם משלם למינהל המחקר 
הזכות  כנגד  רבים  כספים  החקלאי 

הזו.
מו באמצעות  ישראל,  �"חקלאי 

קיבלו  ההדרים,  ענף  הצמחים  עצת 
�רישיון לגדל ולמסחר הפירות בעו

מינהל  של  ההדרים  זני  כל  של  לם 
'אורי',  הזן  המחקר החקלאי, לרבות 

כל תמלוגים  או  תשלום  כל  �ללא 
שהם למינהל - קרי בחינם. רישיון 

�זה לא בוטל ולא נשלל ממגדלי יש
אף  על  כל תשלום  נדרש  ולא  ראל 
ההסכם  של  וחמורות  רבות  הפרות 

מצד המועצה כלפי המינהל.
קיבלה  הצמחים  מועצת  "בנוסף, 

מינהל המחקר הח לייצג את  �זכות 
קלאי (מכון וולקני) במספר מדינות 
בהסכמה  בוטלה  זו  זכות   – בעולם 
לאור כשלים רבים בתפקוד המועצה 
שנת  לאמצע  עד  זאת,  עם  בנושא. 
2015 השאיר מינהל המחקר החקלאי 
זנים בלבד  את הזכות למסחור שני 
אפריקה  ודרום  בספרד  ומור)  (אורי 
בידי מועצת הצמחים ענף ההדרים - 

מסיבות היסטוריות ואחרות.
המוע האחרונות  �"בשנתיים 

את  גס  באופן  ושוב  שוב  הפרה  צה 
ההסכם מול מינהל המחקר החקלאי: 

חי בנימיני, ארגון 
מגדלי ההדרים: 

"לא ברור לי מדוע 
מנהלי מכון וולקני 

נעלבו ופעלו בניגוד 
לאינטרסים של 
מגדלי ישראל, 

ומונעים מהחקלאים 
לפקח על הנטיעות 

בספרד. ירידת מחיר, 
לדוגמה של 25 

סנט במחירי האורי 
בשווקים, משמעותה 

כ�160 מיליון ש"ח 
בפדיון הישראלי"

קלמנטינה "אורי". "הפרדסנים הישראלים 
פרדסנים  עם  בשוק  להתמודד  צריכים 
מספרד שמשלמים 75 אגורות לקוב מים"
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עו"ד עמית יפרח בכינוס במנשה. "היענות מדהימה של ראשי המועצות, הנהלות היישובים וציבור בעלי הנחלות"

במנשה מתכוננים ליישום 
החלטות רמ"י

שתי החלטות מרכזיות של רמ"י נסקרו בכנס קרקעות 
במועצת מנשה: 1311 – חוזי חכירה במושבים, ו-1399 
(979) - היוון חלקת המגורים בנחלה. עו"ד עמית יפרח 

סקר את אפשרויות התעסוקה החלופית של בעלי 
והת>הנחלות במנשה המגורים  זכויות  בנושא  �כנס 

במושבים  המגורים  בחלקות  עסוקה 
�ובהיבטי שמאות ותכנון התקיים בש

הכנס,  מנשה.  האזורית  במועצה  שעבר  בוע 
הוא  מושבים,  חברי  כ-100  השתתפו  שבו 
ולוועדה  המושבים  לתנועת  משותפת  יוזמה 

החקלאית מנשה.
בירך  שדה  אילן  האזורית  המועצה  ראש 

�על קיום הכנס והבהיר, כי הוא רואה במוע
�צה כתובת לכל חבר מושב המעוניין בהסד

רת זכויותיו בנחלה. מזכ"ל תנועת המושבים 
מאיר צור אמר בכנס, כי הוא רואה חשיבות 
עצומה בכנסים הללו, שכן נמסר בהם מידע 
החלטותיו  בקבלת  הנחלה  לבעל  העוזר  רב 

בחלקת המגורים.
שיתופיות  ואגודות  הקרקעות  אגף  יו"ר 
הרצה  יפרח,  עמית  עו"ד  המושבים,  בתנועת 

יש מקרקעי  רשות  מועצת  החלטות  �בנושא 
הח חוזי  ליישום  המושבים  והיערכות  �ראל 

כירה. כמו כן, עו"ד יפרח נשאל על מוכנות 
מושבי המועצות הללו ליישום החלטות רמ"י.

החלטות  שתי  יפרח  עו"ד  סקר  בהרצאתו 
בעניין   1311 החלטה  רמ"י:  של  מרכזיות 
 (979)  1399 והחלטה  במושבים  החכירה  חוזי 
בנוסף,  בנחלה.  היוון חלקת המגורים  בעניין 
במושב  החלופית  התעסוקה  נושא  את  סקר 
והאפשרויות העומדות בתחום זה בפני בעלי 

הנחלות במנשה.
הקרקעות  ואגף  הוועדים  נפגשו  בכינוס 

שעלה  המרכזי  הנושא  המושבים,  בתנועת 
בה הוועדים  המידי של  הצורך  הוא  �במפגש 

החלטות  ליישום  התכנונית  התשתית  כנת 
המושבים  תנועת  של  ההנהגות  בכנס  רמ"י. 

�אשר יתקיים בחודש מארס הקרוב יוכלו המ
שתתפים להרחיב את ידיעותיהם בנושא עם 

מומחים בתחום.
כי  הוועדים,  בפני  הדגיש  יפרח  עו"ד 
הכרחי  תנאי  הנה  התכנונית  ה"תשתית 
ליישום ההחלטות וכי מושבים שלא יעשו זאת 
בהקדם לא יוכלו חבריהם ליהנות מהאפשרות 

ליישם החלטות רמ"י בחלקות מגוריהם".
מבצעים  "אנו  בכינוס:  אמר  יפרח  עו"ד 
מפגשים, כנסים וסדנאות בלא מעט מושבים 
מדהימה  היענות  קיימת  אזוריות.  ומועצות 

וצי �של ראשי המועצות, הנהלות היישובים 
בור בעלי הנחלות לקבל כלים שיעזרו - פעם 
על  והשלכותיהן  ההחלטות  את  להבין  אחת 
ועדי  שנייה  ופעם  הנחלות  ובעלי  האגודות 
לצורך  האינפורמציה  את  מקבלים  האגודות 
ולהיערכות  ההחלטות  ליישום  המושב  הכנת 

נכונה לטובת האגודה וחבריה".
יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים, סקר את 
תכנונית  להכנת תשתית  הנדרשים  הצעדים 
המושבים  לחברי  וקרא  ההחלטות  ליישום 

�להיעזר ב"מבט".  בסיום המפגש מסרה הש
�מאית נחמה בוגין לחברי המושבים את נקו

דת המבט הכלכלית של ההחלטות וההיבטים 
השמאיים בסוגיה.

מרכז וולקני: "הפעילות מול מועצת הצמחים ענף 
ההדרים, לאור ההפרות החמורות שלה, הייתה עדינה 
מאוד ומדודה מאוד, תוך התחשבות בעובדה שעל אף 

ההפרות של מועצת הצמחים הם מייצגים ציבור חקלאים 
שמכון וולקני חפץ מאוד בהצלחתם, ציבור שאינו אשם 

בהפרות נציגיו"

�המועצה העבירה זנים בבעלות מינהל המח
בחו"ל ללא אישו לידי חברות  �קר החקלאי 

זכויות  על  המגן  הסכם  או  המינהל,  של  רו 
המינהל ואף ללא ידיעתו של המינהל כלל; 
ללא  לזנים  ייצוא  רישיונות  נתנה  המועצה 
שסוכם  וכפי  כנדרש  בחו"ל  אותם  שרשמה 
בזכותו  פגעה  ובכך  המחקר  מינהל  לבקשת 
בחו"ל  זנים  אותם  את  לרשום  המינהל  של 
המועצה  והכנסה;  זכויות  אובדן  לו  וגרמה 
זנים  על  ישראל  ממגדלי  תמלוגים  גבתה 
המינהל  של  אישורו  ללא  המינהל  בבעלות 

�ובניגוד להסכם עם המינהל, ואף ללא ידיע
�תו של המינהל; ובעיקר המועצה פעלה בה

טעיה ובמרמה כלפי מינהל המחקר החקלאי 
וחתמה על הסכמים מאחורי גבו של המינהל 
(מכון וולקני) אשר הוא בעל הזן במהלך שנת 
בנו�  ,2014 בינואר  הסכמים:  (שלושה   2014
הפח� כדי  תוך   (2015 ובינואר   2014  במבר
תת תמלוגים המגיעים למכון וולקני באופן 

מלאכותי".
הטענות  בפריסת  נמשכת  המינהל  תגובת 

ולא אלו  כל  "לאור  הצמחים:  מועצת  �נגד 
את  לתקן  ושוב  שוב  סירבה  שהמועצה  חר 
המחקר  למינהל  שנגרמו  והנזקים  ההפרות 
המחקר  מינהל  פעל  וולקני),  (מכון  החקלאי 

�החקלאי לפי זכותו כבעל הזן, וביטל את רי
שיון שנשאר בידי המועצה לייצג את מינהל 
המחקר החקלאי (מכון וולקני/מדינת ישראל) 

�בחו"ל, קרי בדבר הזנים 'אורי' ו'מוריה' בספ
רד ובדרום אפריקה.

"המינהל לא ביטל את הרישיון של המועצה 
על הזן אורי או מוריה בארץ, והם ממשיכים 
להיות מגודלים בארץ בהיקפים נרחבים לפי 
כלשהו  תשלום  ללא  המועצה  עם  ההסכם 
של  הזכות  ביטול  הנו  הביטול  קרי  למינהל, 
פועלת  שהיא  ושוב  שוב  שהוכיחה  המועצה, 
המינהל  את  לייצג  המינהל,  לטובת  בניגוד 
הזנים  בדבר  המינהל  בשם  הסכמים  ולחתום 

בבעלות המינהל.
"לאחר ביטול הרישיון תיקן מינהל המחקר 
החקלאי את הפרות המועצה וחתם על הסכם 
מתוקן מול אותה חברה מולה חתמה מועצת 
הגוף  הנו  בספרד  הגוף  כי  יובהר,  הצמחים. 
עמו  ואשר  עצמה  המועצה  ידי  על  שנבחר 
חתמה המועצה והוא הגוף אשר בפועל ביצע 

�את פעולות רישום הזן בחו"ל והסדרתו, לר
בות ניהול תביעות כנגד מפרים בשם מדינת 

ישראל.
"בשנים האחרונות מינהל המחקר החקלאי 
וביטל  רבה  באפקטיביות  זכויותיו  את  אוכף 
ובארץ  בחו"ל  חברות  מספר  של  רישיונות 
את  ושלל  מולו,  ההסכמים  את  הפרו  אשר 
המחקר  מינהל  ומידי.  מלא  באופן  זכויותיהן 

גו מספר  ותבע  משפטית  פעל  גם  �החקלאי 
פים על הפרת זכויותיו, ונכון לרגע זה מקיים 

�שלושה הליכים משפטיים ביוזמתו מול שלו
שה גופים שונים.

הצמחים  מועצת  מול  הפעילות  "כאמור, 
ענף ההדרים, לאור ההפרות החמורות שלה, 

�הייתה עדינה מאוד ומדודה מאוד, תוך התח
שבות בעובדה שעל אף ההפרות של מועצת 
חקלאים שמכון  ציבור  מייצגים  הם  הצמחים 
שאינו  ציבור  בהצלחתם,  מאוד  חפץ  וולקני 
אשם בהפרות נציגיו, וכנראה כלל אינו מודע 

להפרות אלו.
המ מינהל  הביטול,  לאחר  כי  עוד  �"יצוין 

חקר החקלאי קבע שורה של כללים בהסכם 
הש העבודה  תכנית  אישור  לרבות:  �שחתם, 
�נתית של הגוף בספרד; חובת החברה הספר

דית לקבל את אישור מינהל המחקר בשורה 
רו"ח מבקר  מינוי  או אישורים;  של החלטות 
המפקח על כל העברה כספית של הגוף ועוד. 
החקלאי  המחקר  שמינהל  אלא  זאת  רק  לא 

ההד ענף  הצמחים  למועצת  בהסכם  �אפשר 
�רים, להיות שותפה גם בהחלטות אלו. למע

שה במסגרת ההסכם ניתנה למועצת הצמחים 
זכות ומעמד לפעול ישירות לפיקוח ואכיפה 

על הזן אורי בספרד".
וול מרכז  מעדכן  תגובתם  סיום  �לקראת 

בין  במחלוקת  האחרונות  בהתפתחויות  קני 
הגופים: "בימים אלו ממש מתקיימות שיחות 
עם המועצה בניסיון להגיע להסכמות באשר 

�למעמד המועצה לאחר ביטול הרישיון וחתי
מת ההסכם הישיר בין מינהל המחקר החקלאי 
עם הגוף הספרדי. עיקר השיחות מהותן הנו 
שיתוף פעולה של המועצה (יחד עם המינהל) 

באכיפה לעניין אורי בספרד.
�"כרגע, סלע המחלוקת העיקרי נוגע בעי

בעלי  למינוי  הצמחים  מועצת  לדרישת  קר 
תפקידים מטעם מועצת הצמחים לתפקידים 

ולסמ בספרד  הספרדית  בחברה  �בכירים 
כויותיהם שם – דבר אשר הנו בעייתי, לדעת 
מכון וולקני, להסכים לו מבחינות רבות (בין 
היתר: כללי מינהל תקינים, חשיפה ואחריות 

ופ לרעה  הסמכות  לניצול  חשש  �לתביעות, 
מול  לפעול משפטית  המינהל  ביכולת  גיעה 
מוגבר  זה  חשש  הפרה).  תהיה  אם  הספרדים 
לאור הפגיעה באמון המינהל בנציגי מועצת 

הצמחים לאור פעילותם בעבר.
ישראל  מדינת  יובהר:  לתמלוגים  "באשר 

�הנה בעלת הזנים. המועצה הייתה בעלת רי
למו השתלמו  אשר  התמלוגים  בלבד.  �שיון 

עומ� האחרונות  השנים   20 ב הצמחים  �עצת 
דים על 25%, ונובעים כל כולם מהסכם בין 
את  המועצה  הפרות  לאור  למועצה.  המינהל 

לה מלאה  זכות  המינהל  בידי  היה  �ההסכם 
לתמלוגים  המועצה  זכויות  את  כליל  פסיק 

�מחו"ל עם ביטול הרישיון. יחד עם זאת, ולפ
נים משורת הדין, הוחלט על ידינו לא לבטל, 

בשלב זה, את התשלום האמור".
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צילום פנורמי: ויקיפדיה שדה חיטה. כל עוד האגודה תעבד את הקרקע הקרקע היא תישאר בחזקתה 

1317
25%

מוע �החלטת 
מקרק רשות  �צת 

 ,1317 ישראל  עי 
ביטול  שעניינה 

במ הנחלות  �איוש 
ומתן  הארץ  רכז 
לאגודות  אפשרות 
קובעת  מגורים,  במגרשי  להמירן 
כללים לשיווק נחלות פנויות באזורי 

�נגב וגליל, בפטור ממכרז או בהמר
תן למגרשי מגורים. בהמשך להכנת 
שעלו  קשיים  לאור  הביצוע,  נהלי 
פגישות  ולאחר  ההחלטה  במימוש 

המוש תנועת  נציגי  שלנו,  �רבות 
בים, עם עובדי האגף החקלאי ברמ"י, 
ישראל  מקרקעי  למועצת  הובאו 
שורה של תיקונים ודיוקים שיאפשרו 

מימוש ברור ויעיל של ההחלטה.
דצ בחודש  שהתקבלה  �ההחלטה, 

פריפריה  בין  מבחינה   ,2013 מבר 
לאזו שונה  מענה  ונותנת  �למרכז 

רים אלה, על בסיס "חוק נגב�גליל" 
העדפת  בעניין  הממשלה  והחלטות 
המושבים  כל  לפיכך,  הפריפריה. 
ייקראו  החוק  בתחומי  הנמצאים 
"פריפריה" ומושבים שאינם נמצאים 

בתחומיו ייקראו " מרכז".

בפריפריה - נגב וגליל
באזורים  ובצפונה,  הארץ  בדרום 

בה ההחלטה  תופעל  וגליל,  �נגב 
חלופה  לפי  חלופות.  לשתי  תאם 
ללא  ישווקו  הפנויות  הנחלות  א', 

הח האגודות  על�ידי  אלא  �מכרז, 
ממליצות.  הן  שעלין  למי  קלאיות 

חכי דמי  בתשלום  ישווקו  �הנחלות 
אזורי  להנחות  בכפוף  מהוונים  רה 
עדיפות לאומית (ביישובי קו עימות 
תשלום),  ייגבה  לא  גבול  וסמוכי 
איוש  את  לסיים  תידרש  האגודה 
הנחלות במשך חמש שנים (ביישובי 
אין מגבלת  גבול  וסמוכי  קו עימות 
זמן לאיוש הנחלות). הכסף שישולם 
למינהל תמורת הנחלה יובא בחשבון 

�בעת העברת זכויות או בעת הצטר

פות להחלטה 1155 (1399).
לא  תבחר  אשר  אגודה  ב'�  חלופה 

�לאייש את הנחלות הפנויות שברשו
בת הפנויות  הנחלות  תבוטלנה  �תה 

חומה ותקן הנחלות של המושב יופחת 
בנחלות  המגורים  חלקת  בהתאמה. 

מגו למגרשי  תיועד  �הלא�מאוישות 
יתוכננו  אשר  המגרשים  היקף  רים. 

�יהיה שניים או שלושה מגרשים שגו
דלם לא יותר מ�500 מ"ר לכל מגרש.
מיום  הראשונות  השנים  בחמש 
אישור החלטה זו, אם תאושר תכנית 

המגר ישווקו  למגרשים,  �מפורטת 
�שים בתשלום מלא למומלצי האגו

הרשות  מתקבולי   25% דה, שתקבל 
(בהחלטה  המגרשים  שיווק  בגין 
שתקבל  לתמורה  "תקרה"  נקבעה 

האגודה עבור השיווק).

במרכז הארץ
נחלות  ישווקו  לא  המרכז  באזור 
שאינן מאוישות. הן תבוטלנה ותקן 

בהתא יופחת  המושב  של  �הנחלות 
הלא� בנחלות  המגורים  חלקת  מה. 

מגורים.  למגרשי  תיועד  מאוישות 
יהיה  יתוכננו  אשר  המגרשים  היקף 
שניים או שלושה מגרשים שגודלם 

לא יותר מ�500 מ"ר לכל מגרש.
מיום  הראשונות  השנים  בחמש 

תכ תאושר  אם  זו,  החלטה  �אישור 
ישווקו  למגרשים,  מפורטת  נית 
למומלצי  מלא  בתשלום  המגרשים 

המג תמורת  זה  ומתשלום  �האגודה 
רשים תקבל האגודה 25% מתקבולי 

(בהחל המגרשים  שיווק  בגין  �רמ"י 
טה נקבעה "תקרה" לתמורה שתקבל 

האגודה עבור השיווק).
שמרביתם  המוצעים,  השינויים 

מוע בפני  הובאו  מבורכת,  �המכריע 
הם  ואלה  רמ"י האחרונה לאישור  צת 
העדכונים: שיווק נחלה בפטור ממכרז 
היקף  בעניין  הנרכשות.  הזכויות   -

שיר הזכויות  סך  כי  מוצע,  �הזכויות 
והרצף  מ"ר   375 יהיו  המתיישב  כוש 
על  מוצע  התיקון  יבוטל.  הבין�דורי 

מנת לאפשר רכישת נחלה עם חלקת 
מגורים מוגבלת פחות ויצירת בהירות 
מורכבת  התמודדות  תייתר  אשר 
הצורך  (לדוגמה:  ההקצאה  בשלב  הן 
מימוש  בחשבון  מביאה  אשר  בשומה 
בנחלה)  שלישי  דור  ע"י  רק  מ"ר   55
והן בשלב ההצטרפות להחלטה 1399 
- חיוב בתשלום הפער שבין הזכויות 
לזכויות   1399 החלטה  לפי  המוקנות 

המוקנות לפי החלטה 1317.

עדכון שטח המשבצת 
להיגרע  שאמורים  השטחים 

ומעוב נמצאים  המשבצת  �משטח 
דים כדין במשך עשרות בשנים על�

נכבד  בחלק  וחבריהן.  האגודות  ידי 
חו החקלאיים  השטחים  �מהאגודות, 

לקו "בעין" בין בעלי הנחלות, אשר 
ביצעו השקעות שונות (טיוב, רישות 

�נטיעות וכו'). הדרישה להשבת שט
חים אלה עלולה לצמצם את היכולת 
לממש את ההחלטה, אשר בין היתר, 

מבקשת להוסיף יח"ד במרכז הארץ.
בה הקיים  הקושי  את  נציין  �עוד 

תנהלות עם האגודות כשהן נדרשות 
�לבצע הפרדה בין שטחי הקבע לש
כי שטח המ הזמניים. מוצע,  �טחים 

שבצת המעודכן יהיה מכפלת מספר 
הנחלה  בתקן  המעודכן  הנחלות 
שאושר בעבר ובתוספת של עד 25% 

�מכלל השטח שייגרע כתוצאה מבי
טול הנחלות הפנויות. יתרת השטח 
תעבור  הישוב,  ממשבצת  תיגרע 

�למעמד זמני ותעובד על�ידי האגו
דה אם יישמר ייעודה החקלאי.

עוד מוצע, כי תיעשה פנייה לשר 
גודל  את  לתקן  בבקשה  החקלאות 
הנחלות  ביטול  בעקבות  המשבצת 
עד  שגודלו  שטח  כאשר  הפנויות. 
ייכנס לשטח  25% מהשטח המבוטל 
תיגרע  השטח  יתרת  המשבצת. 
זמני.  למעמד  ותעבור  מהמשבצת 
נועד  כי אם השטח  יובהר,  זאת  עם 
לחקלאות הוא חקלאי, האגודה היא 

שתמשיך לעבדו.
לעומת ההחלטה הקודמת, השינוי 
באגודה  שיישאר  השטח  את  מגדיל 
הקרקע  עוד  כל  חשוב,  דבר  ומוסיף 

�תהיה מעובדת על ידי האגודה וחב
ריה היא תישאר בחזקתה.

תוקף ההחלטה
הביצוע  נוהל  התקנת  תהליך 

�התארך בצורה משמעותית, לכן נד
רשו הבהרות מגורמי פנים (הנהלה) 
לממשלה).  המשפטי  (היועץ  וחוץ 
כך  יתוקנו  אלה  סעיפים  כי  מוצע, 
שהמועד הקובע למניין תחילת חמש 
השנים יהיה יום אישור נוהל ביצוע 

להחלטה.
ההוראות  את  לבטל  מוצע  עוד 

(מג תכנוניים  בנושאים  �העוסקות 
יח"ד,  מספר  גודל,   - הרחבה  רשי 
ועדות  בידי  ולהותירו  וכד')  מיקום 
הפטור  כי  יודגש,  זאת  עם  התכנון. 
במרכז  האגודה  למומלצי  ממכרז 
כל  חלף  יח"ד  לשלוש  יוגבל  הארץ 

�נחלה שתבוטל והמרת הנחלות למ
ואינה  תכנון  מחייבת  מגורים  גרשי 
הרחבה  מגרשי  חשבון  על  אפשרית 

מתוכננים.

גביית כספים ע"י 
האגודה

לגבות  הזכות  לאגודה  כי  יוצע 
ע"י  (המאושרות  פיתוח  הוצאות 
האגודות  של  זכותן  ובנוסף,  רמ"י) 
המאיישות נחלות לאמץ את הנוסח 
(בשינויים   31 אגף  בהוראת  הקיים 
המתחייבים) ולהבהיר, כי זכותה של 
בעד  יחסי  תשלום  לגבות  האגודה 
האגודה,  ברכוש  בפועל  השקעותיה 

באישור רואה חשבון ובתצהיר.

איוש נחלות בנגב, 
בגליל ובקו עימות

פרק  ייקבע  נוספת,  הצעה  לפי 
הנחלות  לאיוש  זמן של חמש שנים 

מוע תבחן  ובסיומו  האגודות  �ע"י 
צת רשות מקרקעי ישראל אפשרות 
לשיווק הנחלות שלא יאוישו, במכרז 

פומבי, ע"י הרשות.
לפרסום  ממתינים  אנו  כעת 

�הוראת האגף על המרת נחלות למ
שתאפ הארץ  במרכז  הרחבה  �גרשי 

שר את יישומה של ההחלטה בנוגע 
שבה  ובגליל,  בנגב  הנחלות  לאיוש 

לה ואפשר  האגף,  הוראת  �פורסמה 
�תחיל את הטיפול של האגודה בתה

ליך היישום.
הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות 
בתנועת  שיתופיות  ואגודות 

המושבים.
המידע המוצג במאמר זה הוא 
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי 
דעת  חוות  או  ייעוץ  להוות 

המע או  המחבר  �משפטית. 
באחריות  נושאים  אינם  רכת 
ואלה  הקוראים,  כלפי  כלשהי 
נדרשים לקבל עצה מקצועית 
לפני כל פעולה המסתמכת על 

הדברים האמורים.

יוצע כי לאגודה 
הזכות לגבות הוצאות 

פיתוח (המאושרות 
ע"י רמ"י) ובנוסף, 

זכותן של האגודות 
המאיישות נחלות 
לאמץ את הנוסח 

הקיים בהוראת 
אגף 31 (בשינויים 

המתחייבים) 
ולהבהיר, כי זכותה 
של האגודה לגבות 
תשלום יחסי בעד 

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

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

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

ומה זה אומר בפועל?
מגיע  וכשאני  האדם  על  הידיים  את  מעביר  ”אני 
במקרים  מתחממות.  שלי  הידיים  הבעיה,  למקור 
חשוב  בידיים.  דקירות  מרגיש  אני  קשים  היותר 
הב־ מקור  תמיד  לא  הוא  הכואב  שהמקום  לציין 

עיה. היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה 
בצד  נמצאת  שהבעיה  לה  אמרתי  ואני  ימין  בצד 

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

פול הסתיים“ 
ומה התוצאות?

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

הבעיה נפתרת“. 
באילו בעיות אתה מטפל?

”בסכרת, כליות, סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות 
בפסו־ גם  מקבל  אני  שבטיפולים.  התופעות  עם 

ריאזיס, פריצת דיסק, בעיות אורטופדיות,שרירים, 
חסימות בורידים, לב, ראש, בלוטת התריס, מתח 

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

ליות, 
דלקות פרקים או איידס?

אני לא מזהה.
טיפלת במקרי סרטן?

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

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

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

פות הדורסים וחבר צוות צהל»ה למנהיגות נוער) 
מספר  לי“,  הציק  שמאוד  בוושט  מפגע  ”סבלתי 
דן, ”התקשיתי לאכול, לשתות ולבלוע. הרופאים 
או  שפיר  להיות  שיכול  בפצע  שמדובר  לי  קבעו 
סרטני וקבעו לי תור לניתוח. באותו יום בו אב־
לי  סיפרה  והיא  שלי  לספרית  הלכתי  אותי,  חנו 
על אוריאל, כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי. 
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות. בטי־
פול הראשון אוריאל התמקד בפצע, ואני הרגשתי 
מתח, זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה 
שלו.  פיזית  תזוזה  הרגשתי  ממש  מקומו.  את 
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם. 
הרג־ בצהריים  טוב,אבל  בבוקר,הרגשתי  למחרת 

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

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

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

כמו  הרגיש  הילד  שלו,  החזה  סביב  ידיו  את  ביר 
מכה, לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר. למ־
חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף, בערב 
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה. אבל,לא 
ראשון  ביום  השתעל.  לא  אפילו  הוא  כלום,  היה 
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום. אמרתי 
לאוריאל שהוא פשוט קוסם. אין לי הסבר אחר“

חדש באשדוד!
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בתערוכה בלטו דגמים רבים של רכבי שטח זריזים, המסוגלים לבצע 
עבודות מגוונות בתנאי עבירות קשה ומאמץ מתמשך. לאחרונה, 

מורגשת התעניינות ברכישת רכבי שטח עבור משקי בקר לבשר 
על חשבון הסוסים שהולכים ומתמעטים, סיפר אידריס השין, נציג 

חברת יאמהה היפנית

29.10.2015   || 20



 ,38

50

50

ציוד חקלאי. אפילו גל החום הסתווי לא הרתיע את האורחיםדיון באוהל המרכזי. "החקלאות הישראלית כביטחון מדיני"

עדנה זיו, מנהלת התערוכה, ומאיר יפרח נפרדים מדני קריצ'מן. מסיים חמש שנות כהונה

דני קריצ'מן. מאיר צור הודיע שיהיה פרויקטור בתנועת 
המושבים

מבקרים בביתני המציגים. התחושה הכללית של משתתפי התערוכה הייתה שהחקלאות יציבה ושורשית

21 ||   29.10.2015



machita106@gmail.com

אבל > חשוון,  בחודש  אנחנו 
חגי  של  הדין  יום  אווירת 
החיים  ספר  פה.  עדיין  תשרי 
שבו פיללנו להיכתב, חשבונות הנפש 
של  ראשיתה  את  תמיד  המאפיינים 

הר הביטחוני  המצב  ובעיקר  �שנה, 
לא אותי  זרקו  מצויים  אנו  �עוע שבו 

כמו  נושאים  על  פרועות  סוציאציות 
חיים וכמו מוות.

לא  ממש  "מוות",  הזאת,  המילה 
וש קר  אפל,  מפלץ  היא  �סימפטית. 

לפינה  מעבר  לנו  האורבת  ידיים  חור 
החיים  שמחת  את  להשבית  ומאיימת 
שלנו, את השגרה הנעימה שלנו ואת 
אחד  כל  שרקם  הזה  העדין  המרקם 
שלי".  "החיים  והמכונה  עצמו  עבור 
נכוחה  להתייצב  עלינו  לצערנו,  אבל 
חלק  הוא  המוות  המרה:  העובדה  מול 

בלתי נפרד מהחיים שלנו.
הטיבטי"  והחיים  המתים  ב"ספר 
הבודהיסטי  המורה  המחבר,  הקדיש 
מטיבט סֹוִגָיאל ִריְנּפֹוֶצ'ה, יריעה רחבה 
הזה  הרוחני  המנשר  המוות.  לנושא 
ממסורת טיבט מדבר על המוות כחבר 
להפסיק  אתו,  להתיידד  יש   - שלנו 
לפחד ממנו ולהבין שזהו גלגל החיים. 
נכון  לחיות  שצריך  מאמינה  המסורת 
מי  מכך,  ויותר  נכון,  למות  וצריך 
גם איך למות  ידע  נכון  שידע לחיות 

שה אומר,  הספר  לזכור,  צריך  �נכון. 
מוות הוא הוודאות היחידה שלנו כבני 

תמותה.
לנו  שניתנת  העיקרית  ההמלצה 
לחיות  איך  לדעת  שצריך  היא  בספר 
וצריך גם לדעת איך למות. לא כדאי 
לפגוש את המוות סתם כך ללא הכנה, 
אלא כדאי להתכונן לקראתו ולפגוש 

�אותו כשאנחנו יודעים להסתכל אחו
רה על חיינו ולהעריך מה השגנו בהם, 
אז נוכל להביט למוות בעיניים מתוך 
יכולתנו על מנת  הבנה שעשינו ככל 

חר הזה ללא  לרגע המסתורי  �להגיע 
טות משמעותיות.

אנשים  כמה  עם  דיברתי  לאחרונה 
במיוחד,  צעירים  אינם  אמנם  שהם 

(כולי תק חייהם עדיין לפניהם  �אבל 
הם  להם:  משותף  נוסף  ודבר  ווה...), 
החליטו לכתוב צוואה. כשניסיתי פעם 
להעלות את הנושא של הצוואה בפני 
כאילו  עליי  הביטו  הם  שלי  ההורים 
הרגע פתחתי לרווחה את דלת ביתם 
בפני מלאך המוות. טפו טפו טפו, לא 
מי  שלהם,  בבית  מוות  על  מדברים 
וימהר  הדיבורים  את  ישמע  מי  יודע 

�להסיק מכך שאולי כדאי לקפוץ לבי
כל  מלמעלה).  השכנה  לא  (רמז,  קור 

�דיבור על מוות עשוי לקרב אותו אלי
נו ויש נושאים שהשתיקה יפה להם.

לעומת זאת, הייתה לי השבוע שיחה 
הוליסטי  מטפל  עוזי,  עם  מרתקת 

שעובד במגוון שיטות על מנת להקל 
על כאביהם של אנשים ונחשב לקרש 

�הצלה גדול מאוד בקרב מטופליו. בי
בזמן  בכתף.  דלקת  עקב  אותו  קרתי 
שהעביר אותי בייסורי "כוסות הרוח" 
שהוא מתמחה בהם, סיפר לי שלכבוד 

�יום הולדתה של אשתו, הוא והיא נוס
עים להודו בקרוב למספר שבועות. גם 

�לפני חצי שנה הם היו בהודו כדי לח
גוג את יום ההולדת שלו ומאוד מצא 

ועניין אותם, אז הם הח �חן בעיניהם 
ליטו לנסוע שוב. עוזי מתכנן ללמוד 
שם על קסמי האיורוודה ולהרחיב את 

ארגז הכלים של עבודתו.
לא  סקרן,  למדן,   - עוזי  הוא  כזה 
שמעמעם  גיל  של  במגבלות  מאמין 

�את צלילות המחשבה ואת הרצון לה
בן  ואה, כן - עוזי  שתפרות תמידית, 
הוא מבין שהוא לא נעשה  80. מנגד, 
צעיר יותר ומציין את התקופה הזאת 
עבורו כזמן שבו הוא עושה חשבון נפש 
לעצמו  לארגן  כיצד  בשאלה  מוגבר 
את חייו באופן שיהלמו את רצונו ואת 

יכולתו.

ימים, לבנים
כש אתמול  רק  זה  שהיה  �נדמה 

לאסוף  האהובה  גיסתי  עם  נסעתי 
חברונית  אבן  שבבנייה  ביתם  עבור 
פלסטיני  מוביל  על�ידי  שהגיעה 

לשם  כשנסענו  עציון.  גוש  לצומת 
מלוכלכות  מיוזעות,  שתינו  היינו 

מטו רגליים  וכפות  רע  שיער  �עם 
נפות מאבק אתר הבנייה שבו שהינו.

כך  על  לגיסתי  בטרוניה  באתי 
שבו  ביום  לשם  אותי  גוררת  שהיא 

אני נראית נורא. "לא מוכנה להיות 
גופה כזאת לא מטופחת", התבדחתי 
אתה. יש לי חברות (וגם אני בתוכן) 
כלומר  פיגוע",  "תחתוני  להן  שיש 

הלב את  לובשות  הן  שבהם  �ימים 
השאר  (כי  שלהן  הפחות�שווים  נים 

הכב בבולען  נבלעו  או  �בכביסה 
להיקלע  לא  ומקוות  האבודים)  סים 
ל"צרות", כי מה יגידו כוחות ההצלה 

�והפינוי לנוכח זוועת הלבנים המחו
ררים?

בלי חרטה ברגע 
האמת

�כשאני חושבת על מוות אני חוש
בת על כך שהייתי רוצה למות "מות 
נשיקה" כשאני שוכבת במיטה לבנה 
תפוחות,  וכריות  נקיים  מצעים  עם 
בחדר שלי, בבית שלי, מול חלון עם 

�נוף יפה, והכי חשוב - עם כמה שפ
חות חרטות וכמה שיותר השלמה עם 

חיי ועם התהליכים שעברתי בהם.
כדי  יכולתי  כמיטב  לעשות  איך 
שזה אכן יקרה כך ולא להגיע לרגע 
זו   – החמצה  תחושת  עם  האמת 
אחות  לדעתי.  המתבקשת,  השאלה 
אוסטרלית שטיפלה באנשים חולים 
דבריהם  את  תיעדה  דווי  ערש  על 
האחרונים וגילתה שרובם מתחרטים 
יותר מדי,  על אותם דברים: עבדנו 

שמחנו מעט מדי ולא הלכנו עם הלב 
שלנו.

�הנה חמש החרטות שחזרו במילו
הכי  הנפטרים  של  האחרונות  תיהם 

הרבה פעמים:
1. הלוואי שהיה לי האומץ להיות 

�נאמן לעצמי, ולא לציפיות של אח
רים ממני.

2. הלוואי שלא הייתי עובד כל כך 
קשה.

3. הלוואי שהיה לי האומץ לבטא 
את הרגשות שלי.

בקשר  נשאר  שהייתי  הלוואי   .4
עם החברים שלי.

לעצמי  נותן  שהייתי  הלוואי   .5
להיות מאושר יותר.

אני מרגישה שכל סעיף פה דורש 
בין  והתייחסותי.  לבי  תשומת  את 
שנראות  כמה  יש  ההצהרות  חמש 

עו לא  החיים  אבל  לביצוע,  �קלות 
והערכים  הנחות,  תמיד  לנו  שים 

�שבהם אנחנו מאמינים עומדים למ
בחן יום�יום שעה�שעה. כי ככה הם 
פוטנציאל,  מלאי  נהדרים,  החיים: 
קורצים לנו בפשטותם מרחוק, אבל 

�כשאנו בוחנים אותם מקרוב, כשאנ
חנו מעזים לבחון את הערכים שלנו 
מול המציאות, אנחנו מבינים שהיא 
לא תמיד נדיבה ושבעצם, שום דבר 

לא באמת פשוט.

ב"ספר המתים 
והחיים הטיבטי" 
הקדיש המחבר, 

המורה הבודהיסטי 
מטיבט סֹוִגָיאל 

ִריְנּפֹוֶצ'ה, יריעה 
רחבה לנושא המוות. 
המנשר הרוחני הזה 

ממסורת טיבט מדבר 
על המוות כחבר שלנו 

- יש להתיידד אתו, 
להפסיק לפחד ממנו 

ולהבין שזהו גלגל 
החיים

סֹוִגָיאל ִריְנּפֹוֶצ'ה ומאמינים בודהיסטיים. צריך לחיות נכון וצריך למות נכון
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052-4315281 מנהל מכירות: נווה שרון     
052-4660870 מכירות גליל עליון ותחתון: רודין לבאי 
052-4318249 מכירות גליל מערבי: שלומי הד  
052-8511386 מכירות חדרה והסביבה: יעקב דגני   
052-6510484                                אבירן דגני  
052-2703475 מכירות מרכז ודרום: רובי ריחן   

 Precedent

www.clubnoa.com

קנו קלנועית וקבלו 
כיסוי גשם מתנה!

מבצע 
מיוחד!
רכב תפעולי
Precedent
החל מ₪25,000

www.clubnoa.com
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מאוזן:
1. פה הילדים של הנכדים עם אבני חן (6); 4. אלו שאורם נפסק נשמעים כמו 
גבולות (4); 8. (עם 3 מאוזן) הפרח שהתהפך הגיע לגליל (4); 9. במידה והוא 
יניף את היישוב... (6); 11. קצין מערבב תשלום ברמת הגולן (3,4) (ע"פ דובי 

זמר); 12. פופאי צריך שתבוא מלמעלה (3); 13. בעולם הכלכלה הגמל בתנור 
(3); 15. אייל בצורה עדינה והיא מרגישה שהוא רק שלה (6); 18. מתכוונת 

להתחתן עם זריחתו של האל המצרי (6); 19. ראו 20 מאונך; 21. רפאל צוק (4); 
22. החימוש בתוכי -- חרפה! (כ"מ) (6) (ע"פ דובי זמר).

מאונך:
1. מרכיבים סדרה שבה שור עמד בהבטחתו (5); 2. חצי קופצני לא קל לאמא 

של נביאה (5) (ע"פ דובי זמר); 3. ראו 8 מאוזן; 5. אם תפרד ממגילה תגיע 
ללבנון (כ"ח) (5) (ע"פ גלי ויוחאי); 6. פועל בקביעות אבל נפטר תוך זמן קצר 
מאוד (5); 7. תנו לסופר לקחת אתכם לפני השביעית (3,4); 10. בין הדרומית 

למכשיר העינויים אפחד מהשליט (3,4); 13. אני אשבע בניגוד אליכם (5); 14. 
דיאנה בפחד מצלחת הסדר (5) (ע"פ דובי זמר); 16. הסתובבתי בעולם עם 

קלי ירא השמיים (5); 17. לבעל הטורקיז פרי ויופי נעים (5); 20. (עם 19 מאוזן) 
הציע גם לאחרים בגלל טקסטיל (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 142:
מאוזן: 1. מקשקשת; 4. מכשף; 9. הבחנות; 11. נוטריון; 12. רוח; 13. גרם; 

15. פרנקלין; 18. אלמוני; 19. קלפי; 21. תשעו; 22. ריבלין.
מאונך: 1. מצפון; 2. שילוט; 3. שמלה; 5. כינור; 6. פיתוח; 7. אבי נמני; 10. 

גיא פינס; 13. גואלת; 14. מטמיע; 16. לקלקל; 17. נחשון.
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"הגן האלוהי" מאת ד"ר דוד חווה הוא >
בתהליך  בתגלית  שעוסק  מתח  ספר 

האבולוציוני שעובר המין האנושי.
רגע לפני שד"ר רפאל מאירי, 

ויצ במכון  ומבטיח  צעיר  �מדען 
תוצאות  את  לפרסם  עומד  מן, 
מחקרו פורץ הדרך בנוגע לגנום 
מופיעים  ולאבולוציה,  האנושי 
אנשים  מעבדתו  דלת  סף  על 
את  להשמיד  ממנו  שדורשים 
שנשקפת  בטענה  התוצאות, 
מהן סכנה לגורל האנושות. ד"ר 
וכעבור  לדרישה,  מסרב  מאירי 
פיצוץ  קול  נשמע  דקות  מספר 

והוא נעלם.
העולם  של  השני  בקצהו 
רפאל  של  היחיד  שותפו  יוצר 
קרוס  ארווין  פרופ'  למחקר, 
עם  קשר  שיקגו,  מאוניברסיטת 

�אשתו של המדען הישראלי הנ
עדר, ד"ר שני מאירי, ומספר לה 
הוא  וכי  נחטף  כי לדעתו בעלה 
שני  להצילו.  דרך  שיש  מאמין 
מקווה  היא  שבה  לדרך  יוצאת 

מת ואליה  בעלה  את  �למצוא 
רפאל.  של  סטודנט  עידו,  לווה 
נמלטים  עצמם  את  מוצאים  הם 

האמריק הביון  סוכנות  �מאנשי 
נית שמאמינים כי בידיהם מידע 

ונתק ביטחונית,  חשיבות  �בעל 
העומד  עוצמה,  רב  בגורם  לים 

שנ אירועים  סדרת  �מאחורי 
(הוצאת  אפשריים  כבלתי  ראים 

"גוונים", 319 עמ').

מכת מחץ
"ִמגרש החיים", ספרו הראשון 
של צ'אד הארבך, הוא רומן רחב 

ומגבלו שאפתנות  על  �יריעה 
תיה, על משפחה, תככים, קנאה, 
מחויבותו  ועל  ואהבה,  ידידות 
מאז  ולזולתו.  לעצמו  אדם  של 
 2011 בשנת  לאור  הספר  יצא 
זכה בשני פרסים ונכלל בשלוש 

רשימות ספרים יוקרתיות.
בקולג' ֵוסטיש, בית ספר קטן 

�על חוף אגם מישיגן, נראה שכו
כב הבייסבול הנרי סקרימֵשנדר 

המק בליגה  לכוכבות  �נועד 
שגרתית  כשזריקה  אך  צועית. 
לאסון,  וגורמת  ממסלולה  סוטה 

הנרי,  על  נוסף  אנשים,  ארבעה  של  גורלם 
מושבע  רווק   - הקולג'  נשיא  פיו:  על  נהפך 
שברחה  בתו  צפוי;  בלתי  באורח  שהתאהב 
בחיים  לפתוח  ונחושה  כושלים  מנישואים 
וחברו  הנרי  של  לחדר  שותפו  אוון  חדשים; 

הומוס אהבים  בפרשת  שמסתבך  �לקבוצה, 

שמגלה  הקבוצה  וקפטן  מסוכנת;  קסואלית 
חשבון  על  הנרי  של  הקריירה  את  ִהנחה  כי 
תקוותיהם,  עם  עימות  כדי  תוך  שלו.  זאת 
העמוקים  וסודותיהם  חרדותיהם 
לזה  זה  החמישה  עוזרים  ביותר, 
האמתיים  נתיביהם  את  למצוא 
(מאנגלית: גיל שמר, הוצ' כנרת 

זמורה, 509 עמ').

להזדהות עם 
הכאבים

פיין  אן  מביאה  דם"  ב"קשר 
את סיפורו המצמרר של אדוארד 
עיניהם  ודרך  מבטו  באמצעות 
של האנשים המלווים אותו. בגיל 
ארבע נכלא בביתו על ידי החבר 
מסכת  ועבר  אמו  של  האלים 
כשאחת  נפשיות.  התעללויות 
בפנים  במקרה  מבחינה  השכנות 
החיוורות המציצות מבעד לסדק 
בחלון האטום, הוא כבר בן שבע. 
הנפשי  הנזק  אך  ניצל,  אדוארד 
הבלתי�הפיך כבר נעשה. כעבור 
שנים הוא חי לבטח עם משפחתו 
יכולתה  ככל  שעושה  המאמצת, 
נורמלי,  חיים  למסלול  להחזירו 
עדיין  ממשיך  שעברו  ניכר  אך 
נתקל  הוא  ואז  אותו.  לרדוף 
את  שמערערת  בתמונה  במקרה 
המפלצת  האם  היסוד.  עד  נפשו 
המתינה בתוכו כל השנים האלה 

כדי לפרוץ שוב החוצה?
(מא ולמבוגרים  נוער  �לבני 

"דני  הוצאת  פיין,  שרה  נגלית: 
ספרים", 341 עמ').

רוב החלומות 
מתגשמים

רבי�  66 כתבה  בראון  סנדרה 
�מכר של הניו יורק טיימס. "קט

שלה  נוסף  מתח  ספר  הוא  לני" 
ובו חייה של הונור, אלמנת שוטר 

�בעיירה קטנה בלואיזיאנה, מש
ביום  הקצה  אל  הקצה  מן  תנים 
שבו בתה בת הארבע מגלה גבר 
שבחזית  המדשאה  על  שוכב  זר 
ביתן. הוא הבטיח לא לפגוע בה 
או בבתה, אם רק תעשה כל מה 
שיגיד לה. ויש לו אקדח. אמצעי 
התקשורת מתארים אותו כרוצח 
סיפור  מספר  הוא  אבל  קטלני, 

אחר.
של  והביצות  הסבך  אל  נמלטים  הם 

המשט רק  לא  כשאחריהם  �לואיזיאנה 
שמכונה  מי  גם  אלא  המקומי,  והשריף  רה 
"הבוס" (מאנגלית: רוני בק, הוצאת כנרת, 

398 עמ').

www.readbooks.co.il
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  m@poweron.co.il ליצירת קשר: טל'. 077-4149904 ׀

במלאי שלנו תמצאו את הכלים 
הטובים, החדישים והמהימנים 

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

בכל הגדלים וההספקים.
מיכלי דלק חיצוניים, לוחות חשמל 

וכבלים ופתרונות חשמל. אנו 
נגישים לכל מקום בארץ וכמו כן 

מעניקים שירות ומספקים פתרונות 
בתנאי שטח מורכבים 24/7.

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

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

חדשים ומשומשים.
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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 

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

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

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

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

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

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

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

office@lankrylaw.co.il

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
והחלב073-2369058 הרפת 

ashmadonltd@gmail.com
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