לימודי תעודה בתחומים שונים
חינוך  טיפול  אימון והנחיית קבוצות  הורות ומשפחה
אמנויות.

שערו בדימיונכם...

הסבת אקדמאים
להוראההקיבוצים
סמינר
אם חינוך – אז
מגוון תוכניות.

ותנו לנו
ביותרסורגים
היפים | גדרות |
השעריםסככות לרכב
שערים ומחסומיםאתאוטומטיים |

להפתיע אתכם!

17:00-14:00
יום פתוח | 21.5.19
תואר|ראשון B.Ed.

תריסים וסוגרים נגללים | שיפוץ ושיפור שערים קיימים | הרכבת מנועים  +שלט רחוק

שי שערים בע"מ
תכנון וייצור שערים וסוגים שונים של דקים
מעץ  -לבתים משותפים ,פרטיים ומפעלים

גיל רך  בית ספר יסודי  חינוך מיוחד  ניהול עסקים חינוכיים
אנגלית  חינוך גופני ותנועה.
על יסודי :ביולוגיה  מדעי הרוח והחברה  עיצוב  אמנות
תיאטרון  מחול  תקשורת וקולנוע.
התמחויות :מדעים  מתמטיקה  ספרות  היסטוריה
מקרא ותרבות ישראל.

למידע נוסף03-6901200 :

שי  | 050-5495323מפעל  | 09-9503487פקס 09-9560205
www.shayshearim.co.il | shai122@bezaqint.net

חפשו אותנו ב -

דרך נמיר  149תל אביב | www.smkb.ac.il

ראה עמוד 14
שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'

ראה עמוד 7
ניצני העמק
באייר תשע"ט
  2019י"א
אקולוגי בע"מ
 16במאי מיכון
תואר שני M.Ed.
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ניהול וארגון מערכות חינוך  טכנולוגיה בחינוך  הערכה בחינוך
חינוך סביבתי  חינוך מתמטי  חינוך לפעילות גופנית ולבריאות
מדעי הרוח בגישה רב תחומית  טיפול באמצעות אמנויות
אוריינות חזותית  מוסמך בהוראה .M.Teach

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

לימודי תעודה בתחומים שונים

חינוך  טיפול  אימון והנחיית קבוצות  הורות ומשפחה
אמנויות.
הסבת אקדמאים להוראה מגוון תוכניות.

יום פתוח | 17:00-14:00 | 21.5.19
למידע נוסף03-6901200 :
דרך נמיר  149תל אביב | www.smkb.ac.il

מוד 17
שערים ומחסומים אוטומטיים | סככות לרכב | גדרות | סורגים
תריסים וסוגרים נגללים | שיפוץ ושיפור שערים קיימים | הרכבת מנועים  +שלט רחוק

שי שערים בע"מ
תכנון וייצור שערים וסוגים שונים של דקים
מעץ  -לבתים משותפים ,פרטיים ומפעלים

שי  | 050-5495323מפעל  | 09-9503487פקס 09-9560205
www.shayshearim.co.il | shai122@bezaqint.net

חפשו אותנו ב -

אם אי פעם חשבתם שלרעות צאן זה לשבת בפנאן ,להביט בכבשים ולנגן בחליל עם הרוח ,כדאי שתשנו
את דעתכם ומהר  #רועה צאן זו עבודה קשה בעיקר בקיץ הלוהט של הנגב  #איל ואיתמר גלעד
מסבירים איך מגדלים כבשים בעוטף עזה ,ללא טיפול באנטיביוטיקה או הורמונים ובתנאים הומניים -
ומייצרים בשר שמסעדות הגורמה והשפים מחפשים  #על רעיית צאן ,בקר וצריכת בשר בריא ,עמ' 18

כבשים במירעה בחווה (צילום :איתמר גלעד)

נהלל מתחדש  -במושב המיתולוגי לא נחים על זרי תהילת העבר,

עמ' 10

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :

מבצע בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון:
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

צאו מהבית
וסעו לפארק
כפוף לתקנון .עד  .31.5.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה.
המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .ט.ל.ח.

 36תשלומים שווים ללא ריבית

* 9901

• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

המילים שלכם
בעיתון

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:
adwinter@kenes-media.com

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
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המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

יוני

2014

מה קורה

תוכן

הסתיים קורס ניהול מזכירים ופעילים
ביישובים הכפריים

4

 32משתתפים סיימו את הקורס  #מאיר צור" :עולם הידע בתחום ניהול
המרחב הכפרי משתנה ומתעדכן ללא הרף ואנו חייבים לצעוד עם הזמן"

 32משתתפים סיימו השבוע
קורס ניהול מזכירים ופעילים
ביישובים הכפריים ,שהועבר מטעם
תנועת המושבים בשיתוף המכללה
האקדמית רופין .הקורס ,שהתקיים
במכללת רופין ונמשך שלושה חודש
שים ,מיועד למזכירי יישובים ,מרכש
זי משקים ,מנהלי קהילה ,יו"ר וועש
דים ופעילים ביישובים ,חברי וועדים
מקומיים ,אגודות שיתופיות חקש
לאיות ,אגודות מוניציפאליות ,פעיש
לים קהילתיים ,מנהיגות בלתי פורש
מאלית ומנהיגות צעירה עתידית,
אחראים על נושא הקליטה ,צמיחה
דמוגרפית והרחבות ולאנשים המבש
קשים להכשיר עצמם לתפקיד.
בין הנושאים שנלמדו במהש
לך הקורס :שמאות ,בינוי וקהילה,
משרד החקלאות ,כוחה של התקשוש
רת ,בוררות כדרך לישוב מחלוקות

מבקר המדינה
ההחלטה על העתקת מכון
וולקני לצפון לא נבחנה לעומק
בוגרי קורס ניהול מזכירים ופעילים
ועוד .רכזת הקורס היא אורלי עמית
מתנועת המושבים.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,אמר למשתתפי הקורס באירוע
הסיום וחלוקת התעודות" :נמצאים
כאן היום מנהיגים וכאלה שיהיו

10

מנהיגים במרחב הכפרי .התפקידים
שלכם נושאים עימם אחריות רבה
ולכן יש חשיבות גדולה ללימוד
והתמקצעות .עולם הידע בתחום
ניהול המרחב הכפרי משתנה ומתש
עדכן ללא הרף ואנו חייבים לצעוד
עם הזמן".

"חלמאות לשמה"

אבשלום וילן" :אנחנו מעדיפים שמס רכוש ישלם נזקי שריפות במקום
להקדים לחקלאים את הקציר ולסיימו במהירות"
בדיון שהתקיים ביום שני ה�ש
בוע בוועדת הכספים ,על הפיש
צוי לעוטף עזה ,אמר מזכ"ל התאחדות
חקלאי ישראל ,אבשלום וילן" :אנחנו
מעדיפים שמס רכוש ישלם נזקי שריש
פות במקום להקדים לחקלאים את
הקציר ולסיימו במהירות .זוהי חלש
מאות לשמה".
לדברי וילן בוועדה" :במקום שהש
מדינה תעודד הורדה מוקדמת של
 110,000דונם חיטה ,היא הסכימה
לשלם  8מיליון שקלים עבור השחת
והתחמיצים ומסרבת להוסיף עוד 2
מיליון שקלים עבור קציר החיטים
שהתחיל אתמול".
עבור הממשלה הקדמת הקציר
היא חסכון כספי .במקום לשלם פיש
צויים אחר כך כתלות במחיר החיטה
העולמי ,היא קבעה מחיר נמוך לטון.
חסכון נוסף נובע מכך ,שהממשלה

לא תצטרך לשלם נזקי רכוש ,במידה
והשריפה תתפשט ליישובים או פיצויי
גוף יפגעו אנשי כוחות הביטחון והכש
באות .קציר מוקדם מוריד את הסתבש
רות ההפסד מהמדינה .יצוין ,כי בשטח
העדיפו חלק מרכזי גד"ש והחקלאים
שלא להצטרף לתוכנית הקדמת הקש
ציר והפיצוי ,בטענה שאינה רווחית
וכי הם מנסים להשיג מחירים טובים

נהלל מתחדש

מושב נהלל עובר תהליכים
יותר בשוק ,ע"פ המחיר העולמי.
של הסדרת הנחלות ,חיפוש
הק
כי
גורמים בממשלה טוענים,
ש
יוזמות כלכליות ועוד
צאת התקציב לתמיכה תביא לכך
שמרבית החיטה והשעורה יקצרו ירוש
קים או חצי ירוקים ,טרם התייבשותם,
על מנת להימנע משריפתם כתוצאה
מעפיפוני התבערה .התמיכה נועדה
לסייע לחקלאים ששטחיהם סמוכים
לגדר המערכת ( 7ק"מ).

18

המציאות השתנתה
יו״ר מרכז המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית מרחבים ,שי
חג׳׳ג׳ ,קרא בוועדה להרחבת השיר�ו
תים הפסיכולוגיים וההטבות הניש
תנות היום רק ליישובי העוטף גם
ליישובים בקו ה 40-ק"מ" .ההטבות
ליישובי העוטף נכונות ומוצדקות",
אמר חג'ג'" ,אבל המציאות השתנתה.

עד לפני כמה שנים נורו טילים בעיש
קר אל יישובי העוטף ,ובשנים האחש
רונות הטווח התרחב ,סבבי ההסלמה
מתרבים ומספר הטילים שנורים עלה
באופן משמעותי ,מה שמחייב חשיש
בה מחודשת ,הן לגבי ההטבות והן
בהענקת תמריצים לתושבים למיגון
הבתים".

משק גלעד
על רעיית צאן ,בקר וצריכת
בשר בריא

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
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www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה
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לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
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חדשות

עמוס דה וינטר

מבקר המדינה :ההחלטה על העתקת מכון
וולקני לצפון לא נבחנה לעומק

משרד החקלאות בתגובה" :הנהלת משרד החקלאות פנתה אל מכון וולקני בנושא ,אך אלו סרבו לשתף פעולה עם
המהלך"  #כן קובע המבקר ,כי נפלו פגמים בהחלטת משרד החקלאות על קיצוץ ריאלי של  39מיליון שקל בתקציב
המכון לשנת 2019
בדו"ח אחרון שפירסם קובע
מבקר המדינה ,השופט בדיש
מוס יוסף שפירא ,כי נפלו פגמים
בטיפול הממשלה ביוזמה להעתיק
את מכון וולקני ממשכנו בראשון
לציון לצפון ,וכן בהחלטה של
משרד החקלאות על קיצוץ ריאלי
של  39מיליון שקל בתקציב המכון
לשנת .2019
"נמצא כי החלטות שנתקבש
לו בנוגע לסוגיות המשליכות על
עתיד המחקר החקלאי בישראל ועל
מכון וולקני עצמו  -קידום המהש
לך להעתקתו לצפון הארץ וקיצוץ
משמעותי בתקציבו  -נעשו בטרם
נבחנו סוגיות אלה לעומק ",כותב
מבקר המדינה בדו"ח .השופט בדיש
מוס שפירא לא מציין ,מה הייתה
הסיבה של משרד החקלאות וראש
הממשלה לפעול להעברת המכון
לגליל במהירות וללא תיאום עם
הנהלת המכון ,אך מהדו"ח עולה
כי המהלך להעתקתו צפונה החל
כבר ב 2014-על ידי אורי אריאל,
שכיהן אז כשר הבינוי .אריאל המש
שיך את המהלך כשמונה ב2015-
לשר החקלאות ,בידיעת והנחיית
ראש הממשלה בנימין נתניהו.
חשוב לציין ,כי בתקופה זו חברת
יורוקום נדל"ן נשלטה ע"י שאול
אלוביץ והייתה בעלת שטח של 66
דונם צמוד למכון וולקני .קידום
תוכנית בנייה על קרקעות המכון
היה מאפשר גם את שינוי הייעוד
של הקרקע הזו והשבחתה .במהלך
 2017על רקע הקשיים הכספיים
שאליהם נקלעה יורוקום נמכר
השטח בכ 30-מיליון שקל.
בתיק  ,4000ראש הממשלה חשוד
לכאורה ,בכפוף לשימוע ,בעבירות
שוחד ,מרמה והפרת אמונים ,ועל
פי החשד פעל בניגוד עניינים כשש
קידם אינטרסים של אלוביץ' ,בתש
מורה לסיקור אוהד באתר וואלה.
האירועים בתיק  4000התרחשו
באותו פרק זמן בו קודמה היוזמה
להעתקת מכון וולקני.
על פי דו"ח המבקר ,שר החקש
לאות אריאל ערך פגישה עם ראש
הממשלה נתניהו ,במהלכה עלתה
התוכנית להעתקת המכון .הישיבה
הסתיימה בהנחיית ראש הממשלה
להוציא את התוכנית לפועל.
מנכ"ל משרד החקלאות העביר למש
שרד מבקר המדינה מסמך מ,2016-
שמסכם דיון שקיים בלשכתו ושבו
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מכון וולקני – התכנית להעתקת המכון לצפון נגנזה (צילום :יגאל אלעד)

השתתף גם המנהל דאז של מכון
וולקני .בדיון נאמר בין היתר:
"בישיבה אצל השר הוצג כי ראש
הממשלה מבקש להעביר את מכון
וולקני לצפון במטרה לפתח את
הצפון ,להגדיל את מקורות התעש
סוקה ולהרחיב את אכלוס הצפון".
המבקר אף הביא אסמכתא נוספת
למעורבות ראש הממשלה בהחש
לטה להעברת המכון  -מסמך של
מרכז המחקר והמידע של הכנסת
מאפריל  ,2016בו נכתב" :על פי
מידע שנתקבל ממשרד החקלאות,
אכן התקבלה החלטה עקרונית של
ראש הממשלה ,שר החקלאות והשר
לפיתוח הנגב והגליל על העברת
מינהל המחקר החקלאי-וולקני לגש
ליל .על פי נציג המשרד ,היוזמה
להעתקת מינהל המחקר נולדה,
מתוך הבנת הצורך לחיזוק הפריש
פריה ולשם פינוי עתודות בנייה
במרכז הארץ".
המבקר קבע כי בנושא העבש
רת המכון ,משרד החקלאות פעל
מבלי שבחן כיצד ישפיע המהלך
על צורכי המכון ועל צורכי המש
חקר החקלאי ,ולא קיים היוועצות
עם הנהלת המכון והחוקרים בו ועם
אנשי אקדמיה במוסדות המקיימים
קשרי גומלין עם המכון ,לפני שקיש
בל את ההחלטה .בנוסף ,המבקר בחן
החלטה לקיצוץ בתקציב  2019של
מכון וולקני .כזכור ,באוקטובר

 ,2018במהלך דיון בוועדת הכספים
על תקציב המכון ,טענו במכון כי
הקיצוץ הוא דרכו של השר אריאל
להתחשבן איתם על ההתנגדות
להעתקת המכון .המבקר מצא ,כי
החלטת הנהלת משרד החקלאות על
הקיצוץ בתקציב מכון וולקני לא
נידונה עם הנהלת המכון לפני שהש
תקבלה ,ולמנהל המכון נודע על כך
רק לאחר אישור התקציב בממשלה.
לדברי המבקר ,ניתוח המקורות
והשימושים בתקציב מכון וולקני,
העלה כי הקיצוץ של  39מיליון
שקל בתקציב המכון ,עלול היה
להותיר את המכון ללא מקורות
הכנסה מספיקים כדי לממן את הפש
עולות הנחוצות ליישום תפקידיו,
ולמימון התחזוקה והתפעול השוטף.
ממשרד רה"מ נמסר בתגובה:
"אנו רואים פיתוח הצפון יעד אסטש
רטגי לאומי ,ולכן נשקלה בממשלה
האפשרות להעתיק את מכון וולקני
לצפון ,זאת מבלי לפגוע במחקר
החקלאי .על מנת לבחון את כל
היתרונות והחסרונות של אפשרות
זו הוקמה ועדה מקצועית שכללה
את ראש מינהל התכנון ,יו"ר המוש
עצה הלאומית לכלכלה ,סגן ראש
אגף תקציבים ,מנהל רמ"י ,מנכ"ל
משרד החקלאות ,והדיקן לשעבר
של הפקולטה לחקלאות .הוועדה
העמיקה בנושא ופרסמה את המש
לצותיה .כפי שנכתב בכתב המינוי

של הוועדה ,יעד הממשלה מעולם
לא היה פינוי הקרקע למטרת מגוש
רים ,אלא אך ורק על מנת לסייע
בפיתוח הצפון".
ממשרד החקלאות נמסר בתג�ו
בה ,כי" :מטרת בחינת העתקת מכון
וולקני לצפון הייתה ,להעצים את
הצפון וחיזוק הפריפריה בכלל ,לרש
בות בתחום המחקר החקלאי ,כחלק
מיעדי הממשלה לקידום הפריפריה
ובדומה להעתקת בסיסי צה"ל לדש
רום .הרעיון ,מקורו בתפיסת עולם
של רה"מ ,שר החקלאות והשר
לפיתוח הגליל ,לפתח את הגליל
ולשם עיצוב תפיסת עולם לא נדרש
שת חוות דעת של מומחים.
"הטענה שמקור תפיסת העוש
לם הינו על מנת לנצל את השטח
המתפנה במרכז עבור יחידות דיור,
משוללת מכל יסוד ומקורה בטעש
נה של ועד עובדים ,ששיקוליו הן
הישארות במרכז הארץ".
לטענת משרד החקלאות ,הקש
ביעה כי הנהלת המכון לא שותפה
בהעברה לצפון מופרכת" :הנהלת
משרד החקלאות פנתה אל מכון
וולקני בנושא ,אך אלו סרבו לשתף
פעולה עם המהלך" .על אף זאת,
משרד החקלאות בחר לשתף את
הנהלת המכון בדבר המהלכים הצש
פויים ,וקוימו מספר פגישות בנושא
עוד בטרם הוכנה הצעת ההחלטה

לממשלה ,כל שכן טרם ההחלטה
על הקמת צוות בדיקה".
לטענת המשרד ,הבחינה ע"י
הוועדה להעתקת וולקני לצפון,
התייחסה גם למשמעות הפגיעה
המחקרית עקב ההעתקה ,לעוש
מת התועלת בה .בוועדה השתתף
גם מנכ"ל משרד החקלאות ובסוף
נקבע פה אחד ,גם ע"י מנכ"ל המש
שרד ,כי אין להעתיק את המכון
לצפון ,ויש לשאוף להגדלת שלוחת
וולקני בצפון בנווה יער.
בעניין תקציב מכון וולקני ,טוען
המשרד ,כי בשנה האחרונה הקיש
צוץ הרוחבי במשרדי הממשלה היה
גבוה יותר בהשוואה לשנים האחש
רונות .בהתאמה ,הושת גם הקיצוץ
על מכון וולקני" .חשוב להדגיש כי
מדובר בתקציב המנהלה של מכון
וולקני .הקיצוץ מתייחס להוצאות
המנהלה בלבד ,לא מובנת טענת
המבקר ומכון וולקני ,שמסרבים
לפעול להתייעלות במנהלה .ושוב,
לא היה קיצוץ בתקציב להוצאות
שכר ,וכמובן שלא היה קיצוץ בתש
קציבי המחקר אלא רק בתקציבי
המנהלה .ההיפך הוא הנכון! בשנה
האחרונה משרד החקלאות הכפיל
את תקציבי מענקי המחקר ,מ60-
ל 120-מיליון  .₪בנוסף ,בתקציב
לשנת  ,2019המשרד בחר לשדרג
את הציוד למעבדות המחקר ב15-
מיליון  ₪נוספים".

C FORCE 520 L – CF MOTO
טרקטורונ

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי

אולמ תצוגה ראשי ,רח' ה דנה  6תל אביב ואצל המפיצימ המורשימ.
16.5.2019
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בקטנה

עמוס דה וינטר
גאווה באשכול
סמ"ר מוני גבאי ,ממושב תלמי יוסף,
שבמועצה האזורית אשכול ,המשרת
בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה
 נבחר כחייל מצטיין חטיבה .מונימשמש כחפ"ק (חוליית פיקוד
קדמית) של מפקד החטיבה ,אל"מ
אבי רוזנפלד ,חטיבה המופקדת על
כל הגזרה הצפונית של עוטף עזה
(שער הנגב ,שדות נגב חוף אשקלון
ושדרות) .מוני משמש כלוחם הצמוד
למח"ט בגזרה.
מוני התגייס באוגוסט  2016לחטיבת
הצנחנים .במהלך ההכשרה שמת־
קיימת לאחר הטירונות נפצע ולכן

כיום משרת כחפ״ק של מפקד הח־
טיבה הצפונית .לאחרונה הוא חתם
קבע ועל כך מספר "הרגשתי שה־
חטיבה והתפקיד שלי משמעותיים
ותרמו לי הרבה .השירות הצבאי בנה
אותי מאוד ועזר לי להגיע למקום בו
אני נמצא היום".
גדי ירקוני ,ראש המועצה האזורית
אשכול" :אנחנו גאים מאוד במוני.
מוני הוא הדוגמה שאנשי אשכול הם
לא רק 'חוטפי טילים' אלא אנשים
ערכיים ומצויינים ברמה האישית.
מוני מיישם הלכה ולמעשה את
האמרה להגן על הבית".

מצילים חיים
הצלחה גדולה ליריד ההתרמה לעמותת "מצילי חיים"
(מ"ח) בעמק חפר ,שיזמה נעם גיל ,בת ה־ ,12מכפר
חיים .מאות תושבי עמק חפר ואורחים הגיעו ליריד
בכפר חיים ונהנו ממתנפחים ,משחקים ייחודיים,
איפור פנים ,יצירה ,שעת סיפור וסרט .בסך הכול גויסו
כ־ ,₪ 13,000כולם תרומה לעמותת מצילי חיים.
נעם יזמה את היריד כפרויקט הסיום שלה בתוכנית
החינוכית" "מרחב עמית" ,פרויקט לימודי חינוכי שמ�ט
רתו יצירת מרחבי מידה שעוסקים בערכים .באמצעות
פרויקטים אישיים שהילדים מקיימים הם רוכשים
כלים מעשיים שיתרמו לחינוכם כבוגרים משמעותיים
בעתיד .ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול ,שביקרה
ביריד ,שיבחה את נעם על עשייתה והודתה למרחב

עמית ,למתנדבים ולבעלי העסקים שלקחו חלק
באירוע .לדבריה" ,ראינו כאן היום נערה צעירה שיזמה
אירוע מדהים שכולו נתינה ,וקהילה שרוצה להשתתף,
לעזור ולתרום".
עמותת מ"ח "מצילים חיים בעמק חפר" מסייעת
לתושבי ובני עמק חפר ,הזקוקים לטיפולים מיוחדים
שאינם בסל הבריאות .העמותה סייע כבר במקרים
רבים של ניתוחים בחו"ל ,והשתלות שהצילו חיים .כל
חברי הנהלת העמותה עוסקים בכך בהתנדבות וללא
שום רווח.
המעוניינים לתרום לעמותה יכולים לפנות למרכזת
העמותה ומנהלת מחלקת הבריאות במועצה גלוריה
רוט 052-8902306

הנערה נעם גיל ,ראשת המועצה ומתנדבים ביריד ההתרמה

קיים טקס הענקת גביעים ומדליות
והרוכבים והקהל ייהנו ממוזיקה

טובה וכיבוד .הרשמה למרוץ באתר
איגוד האופניים תסתיים ב־21.5.18

לכל רוכב תוענק ערכת משתתף עם
חולצה ו"פינוקים" נוספים.

סמ"ר מוני גבאי מתלמי יוסף  -חייל מצטיין

זוכרים את איילה יפרח ז"ל
כמידי שנה ובפעם השישית ,מארגנת
קהילת רמות מנשה וקבוצת הנשים
"בשביל האיילה" בסיוע ותמיכת מ�ו
עצה אזורית מגידו ,מרוץ אופני שטח
לכל המשפחה לזכרה של איילה
יפרח ,שנספתה באסון הכרמל .את
הקבוצה הקימה וייסדה הדס וייס
אחותה ,המתגוררת בקיבוץ רמות
מנשה ומשתתפות בה  40רוכבות.
מדריך הקבוצה ועוזר בהפקת המ־
רוץ ,יוני רייש .ילדי הקיבוץ והוריהם,
המשתתפים בהפקה כפרויקט
התנדבותי של "בני מצווה" ,נפגשו
עם אמא של איילה ז"ל לשמוע
על איילה ועל האסון .המארגנים
מצפים לכ־ 400רוכבים ,מילדים ועד
מבוגרים ,מכל האזור.
המרוץ יתקיים ב־ 25.5.19ובו מקצים
תחרותיים ל־ 56ו־ 28ק"מ ,מקצי
ילדים ומסלול עממי למשפחות של
כ־ 3.5ק"מ .המסלול מהנה ,מאתגר
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מרוץ אופני שטח לזכר איילה יפרח

לזכר  104הנופלים
איילה יפרח ז"ל
ובתוואי שטח מגוון באזור רמות
מנשה.
הזינוקים יחלו ־מ־ 7:30ובסיום י�ת

על אף החום הכבד ערכו תלמידי
וצוות תיכון בית ירח ,בעמק הירדן,
ערכו את מירוץ בית ירח לזכר 104
הנופלים  -בוגרי ומורי בתיה"ס

בקעת כנרות ובית ירח ,זו השנה
החמישית.
המירוץ לזכרם הוא פרי רעיון ויוזמתו
של בוגר התיכון מאור מנחם ,שהגה

את הרעיון עוד בהיותו תלמיד,
במטרה לחבר את התלמידים
לזיכרון הנופלים ולמורשת שהשאירו
אחריהם .במירוץ השתתפו כ־1,000
המשך בעמ' 8

אם חינוך – אז סמינר הקיבוצים
תואר ראשון B.Ed.
גיל רך  בית ספר יסודי  חינוך מיוחד  ניהול עסקים חינוכיים
אנגלית  חינוך גופני ותנועה.
על יסודי :ביולוגיה  מדעי הרוח והחברה  עיצוב  אמנות
תיאטרון  מחול  תקשורת וקולנוע.
התמחויות :מדעים  מתמטיקה  ספרות  היסטוריה
מקרא ותרבות ישראל.

תואר שני M.Ed.
ניהול וארגון מערכות חינוך  טכנולוגיה בחינוך  הערכה בחינוך
חינוך סביבתי  חינוך מתמטי  חינוך לפעילות גופנית ולבריאות
מדעי הרוח בגישה רב תחומית  טיפול באמצעות אמנויות
אוריינות חזותית  מוסמך בהוראה .M.Teach

לימודי תעודה בתחומים שונים
חינוך  טיפול  אימון והנחיית קבוצות  הורות ומשפחה
אמנויות.
הסבת אקדמאים להוראה מגוון תוכניות.

יום פתוח | 17:00-14:00 | 21.5.19
למידע נוסף03-6901200 :
דרך נמיר  149תל אביב | www.smkb.ac.il
16.5.2019
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בקטנה

עמוס דה וינטר
תלמידים ואנשי צוות מבית הספר
בשני מקצים ,האחד תחרותי והשני
עממי־ באורך ש ל  2ק"מ ,בחו�ר
שת האקליפטוס בכניסה לקיבוץ
כנרת .בתחילת המירוץ נערך טקס
הפתיחה בו הגיע לשאת דברים בין
היתר ,שאול אלתר ,אביו של אבנר
אלתר ,מקיבוץ אשדות יעקב ,שנהרג
באסון המסוקים ב־ .1997בסיום
המירוץ התקיים טקס הענקת גביעים
למנצחים.
תמר מזרחי ,תלמידת כיתה י"א,
שהגיעה למקום הראשון במקצה
התחרותי מהבנות" :ההשתתפות
במירוץ הרבה יותר מספקת מכל
מירוץ אחר ,ונותנת תחושת גאווה
גדולה לתלמידים המשתתפים בו".
להפקת המירוץ שותפים העמותה
להעשרת התרבות והחינוך המשלים
בעמק הירדן ,תיכון בית ירח קבוצת
צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן
ושותפים נוספים.

אליפות ההתיישבות
בשחמט
בסוף השבוע שעבר נער־
כה בקיבוץ העוגן אליפות
ההתיישבות העובדת בשחמט,
ע"ש נתן יוגרייס ז"ל.
ישראל פוקס ,איש קיבוץ
העוגן ומנהל האליפות ,מסר כי
במשחקי האליפות השתתפו 30
שחקנים ממושבים ,קיבוצים
ומושבות בכל רחבי הארץ.
במקום הראשון זכה שלום נוי,
מקיבוץ עמיר ,עם  6מתוך 7
נקודות.
הנער  ,פלג אגוזי ,בן ה־ ,16מק�י
בוץ מזרע ,זכה בפרס לגילאים
עד .18
הילדה ,מחאגנה רים ,בת ה־,8
מאום אל פחם ,זכתה בפרס
הוקרה.
וותיק השחקנים ,אמיר פלוט ,בן
ה־ ,94מקיבוץ ברור חייל ,זכה
בפרס הוקרה.

הזנקת המירוץ לזכר  104הנופלים

חיבוק עמוק
יוזמה חדשה ומרגשת המבקשת
לחבר בין התלמידים הלומדים
בביה"ס היסודי בבית־אלפא ,לבין
קהילת בעלי הצרכים המיוחדים,
צמחה בגלבוע .היוזמה היא חלק
מהתפתחות ביה"ס היסודי החדש
בבית אלפא ,שנפתח השנה ונבנה
במתכונת "ביה"ס צומח" ,כך שבכל
שנת לימודים חדשה ,תפתח כיתה
א' חדשה.
על מנת ליצור סינרגיה קהילתית
המחברת בין הקהילות להורים
הצעירים והילדים בביה"ס החדש,
החליטה הנהגת ההורים ליצור
פרויקט תהליכי המשתף את קהילת
הבוגרים בעלי הצרכים המיוחדים,
המתגוררים בקיבוצים חפציבה ובית
אלפא .את היוזמה המרגשת ביקשו
לשלב יחד עם גיוס משאבים לצורך
יצירת מקום מפגש משותף.
עובד נור ,ראש המועצה" :טבעי
שדווקא בגלבוע רואים בערך קבלת
האחר ,כערך עליון .הציבור בגלבוע

בוחר כל פעם מחדש בדרך הערכים,
השיתוף והצמיחה .זו דרכנו ,והיא
זו שסללה את המודל המוצלח
לקיומנו ,בכל הקשור לחיים המשו־
תפים בין כל האוכלוסיות המתגו־
ררות במועצה".
בהמשך לרוח זו ,החליטו השותפים
ליוזמה על יצירת אירוע שיא שמ־
טרתו חשיפה וגיבוש הקהילות ,תוך
מפגש הפנינג גדול ,שבמהלכו נערך
גיוס משאבים משמעותי להקמת
ספרייה חדשה .לצורך הכנת האירוע
נעשתה חבירה בין מנהל החינוך
בגלבוע ,לתכל'ס  -מרכז הצעירים,
בשיתוף הורי התלמידים ,יצרו שלל
דוכני אוכל ומשחקים ברחבת ביה"ס
ואף הוקמו תחנות פעילות ויצירה,
בהם התקיים המפגש המרתק
והמרגש בין התלמידים לבין אותם
בוגרים בעלי הצרכים המיוחדים.
לסיום ולחיזוק מצב הרוח המרומם,
התאספו הנוכחים לשירה בציבור,
בהובלת שרהל'ה שרון.

בעקבות המצב הביטחוני ששרר לפני יום העצמאות ,יצא זאב מידן,
מנכ"ל מועצת הדבש לסיור במכוורות בדרום הארץ .מידן נפגש עם
הדבוראים בעוטף עזה ובדרום ,לבדיקת היערכותם למצב חירום,
כאשר אלפי
הכוורות שלהם
ממוקמות בשטחי
החקלאות במרחבי
עוטף עזה ,לטובת
האבקת הגידולים
החקלאיים ,וכן,
לצורך אגירת דבש.
אלון סגרון דבוראי
ממכוורת ארז,
הנמצא בסמוך
למחסום ארז ,סיפר
כי בזמן האזעקות
הרבות היה קושי
להגיע לכוורות
זאב מידן והדבוראי אלון סגרון (צילום :מועצת הדבש)
המוצבות במרחק
מטרים ספורים מקו
הגבול "במזל גדול לא נפגעו במערכה הזו כוורות .בזמן האזעקות מדובר
בסכנת חיים אמתית ,ולא יכולנו להגיע לכל הכוורות המפוזרות בשטחים
חקלאיים פתוחים ,כעת נקווה לשקט עם הפסקת האש וחזרה לשגרת
עבודה".
זאב מידן ,מנכ"ל מועצת הדבש" :לצערנו הדבוראים בדרום מתורגלים
במצבי חירום ,נקווה כי כעת ישמר השקט .חשוב לזכור כי הדבוראים
בדרום ובעוטף עזה מסמלים את ההתיישבות העובדת בפריפריה,
הממוקמת בגבולות המדינה ומהווה שמירה על שטחים פתוחים ויישובי
ספר המתפרנסים מחקלאות ,כדוגמת עוטף עזה לתפארת מדינת
ישראל!"
עם קבלן תכנון וביצוע .בית הכנסת
החדש יבנה בשכונת ההרחבה ,על
מגרש בן דונם ויכלול כ־ 150מ"ר

 7גנים ירוקים
בחודש האחרון הגיעה ועדת הסמכה
של המשרד להגנת הסביבה ומשרד
החינוך ל־ 7גני ילדים באזור המועצה
האזורית מטה יהודה :שניים במבשרת
ציון ,שניים במטה יהודה ושלושה
בבית שמש והתרשמה מאוד מהעשייה
המקיימת בגנים אלו.
צוות היחידה לאיכות הסביבה
והממונים צבי ווליצקי ,בני אלירז ושי
בנימין ,מברכים את הגננות שתקבלנה
את התעודות בתחילת שנה"ל הבאה
ומאחלים להן המשך עשייה ירוקה
ומקיימת! הגננות מובילות בגנים
עשייה מקיימת הבאה לידי ביטוי
בגינות פורחות ומניבות של ירקות
וצמחי תבלין ,בחינוך המכוון להפרדת
פסולת ולחיסכון בחשמל ובנייר
ומיעוט שימוש בשקיות ניילון .חלק

הפנינג בבית אלפא (צילום :יונתן שדה)

מתרחבים בירחיב
שלום נוי הוותיק  -מקום ראשון
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מעון חדש מתוכנן להיבנות במושב
ירחיב ,שבמועצה האזורית דרום
השרון .לעת עתה מתוכננת הקמת
כיתת מעון אחת בת כ־ 170מ"ר.
הפרויקט ,המיועד להיפתח לקראת

שנת הלימודים  ,2020ממתין כרגע
לאישור משרד העבודה.
כמו כן החלו בימים אלו עבודות
תכנון לבית כנסת חדש בירחיב,
לאחר שהמועצה חתמה על הסכם

בנוי .המועצה תממן כ־( 70%מיליון
 )₪מעלותו הכוללת של בית הכנסת
ואת היתרה יממן המושב.

מעבודות הילדים בגנים הירוקים

משמעותי מהפיכת הגן לירוק היא
שיתוף ההורים בעשייה המקיימת בגן
ומחוצה לו.
הגנים הירוקי החדשים הם:
גן הראשונים במבשרת ,דלית ,אילנה
ויהודית ושנטל סייעות של דנית; גן
הבושם במבשרת ,אירית אתי אלמקייס
ויהודית; גן רקפות בגבעת שרת בבית
שמש ,הגננת רחלי והסייעת זהבית; גן
תאנים בגבעת שרת בית שמש ,הגננת
מלכי ,הסייעות אריאלה ואסתר והגננת
המשלימה חני ריבקין; גן זוהר ברמת
בית שמש א' ,הגננת דבורה והסייעות
איריס ולילי והגננת המשלימה רחל
צברי; גן ארזים במושב תרום ,הגננת
רחל עמרם והסייעת מורן אלפסי וגן
ניצני נחושה במטה יהודה ,הגננת
סנדרין והסייעות אסתר ואורית.

 POLARISמציגה את דגם  - GENERALטרקטור משא שעומד בכל משימה.
בעל יכולות גרירה והעמסה ,והיתר לנסיעה עם לוחית צהובה.
 POLARISמציגה את דגם  - GENERALטרקטור משא שעומד בכל משימה.
בעל יכולות גרירה והעמסה ,והיתר לנסיעה עם לוחית צהובה.

כולל חבילת אבזור מקורית
כולל חבילת אבזור מקורית

מבצע לפסח!
מבצע לפסח!

The Best Adventure You Can Get

16.5.2019
The Best Adventure You Can Get
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נהלל
מתחדש

במושב המיתולוגי שבעמק יזרעאל לא נחים על זרי תהילת העבר  #ועד האגודה החקלאית החדש שנבחר ,הכולל ארבעה
מבני "הדור השלישי והרביעי" ,בהובלת היו"ר בעז ינאי והמזכיר גלעד יפה ובליווי חברת "מבט מושבים"  -פועל במלוא הקיטור
כדי לבצע תהליכים של הכפלת והסדרת הנחלות ,חיפוש יוזמות כלכליות מבטיחות ועוד  #האבות המייסדים היו גאים!
שירה צחור*

מי מאיתנו לא גדל על המ�י
תולוגיה של נהלל? מי לא
חשב בסתר ליבו איך זה לגדול ולהש
תגורר במושב המיתולוגי הזה שבעש
מק ,שנבנה בצורת מעגל מושלם,
שתצלום האוויר המפורסם שלו
פיאר את ספרי ה"מולדת" של ילדוש
תינו? איך זה לגור בשכנות לכל
אותם גיבורים ,חלוצים ,יפי הבלוש
רית והתואר ,כמו משפחת דיין
לדורותיה  ,מאיר שליו וכמובן גיב�ו
רי השיר שלו "אתם זוכרים את
השירים"  :אהרונצ'יק הבריון ,המ�ד
ריך ההוא שאול ואריאלה היפה).
לאור כל זאת ,קל לדמיין את
נהלל של היום כמקום מגוריהם של
טיפוסים "שורשיים מהעמק" ,מהש

סוג שמאכלס את ספריו של מאיר
שליו ,אנשים באים בימים ,עם זקן
לבן ארוך ובגדי עבודה ,שמתעקש
שים לעבוד את האדמה עם טורייה
ולהעמיס את החציר עם קלשון ,אבל
האמת היא שבנהלל צמחו לתפארת
דור שלישי ורביעי למייסדי המוש
שב .הם צעירים ששורשיהם נטועים
עמוק בעבר המפואר שהם גאים בו,
אבל אינם מרשים לעצמם להתרפק
ולנוח על שום זר דפנה.
וכעת יש לנהלל גם ועד אגודה
חקלאית חדש ,רובו מורכב מנציגי
הצעירים (ארבעה צעירים ,בסביבות
גיל  ,40מתוך שבעה חברי אגודה
נבחרים) .יש להם שמות שמוכרים
לכל חובבי ההיסטוריה המושבית,
כגון יפה ,רכלבסקי ,לוין ירדנאי
בלסיקי ועוד ...כמעט כולם שו�מ

רים על לפחות "משבצת" חקלאית
אחת בנחלות שלהם ,אבל לרובם גם
יש "עבודה חיצונית" ,עם "צווארון
לבן" ,מחוץ למושב .כשנפגשים
איתם קשה שלא להתרשם שמשהו
מאותה "רוח נהללית" מפורסמת,
שגרמה לדור של סביהם לייסד את
מושב העובדים הראשון ולנסח את
עקרונותיו (ראו מסגרת)  -מפעמת
גם בהם .ליו"ר ועד האגודה נבחר
בועז ינאי (ראו מסגרת) ולתפקיד
המזכיר מונה גלעד יפה ,שגם הוא
משתייך למשבצת "הצעירים" בגילו
וברוחו.
במושב פועל כמובן גם ועד מקוש
מי ,שבראשו עומדת תם אבירן.
גלעד יפה מעיד ,כי בין שני הגוש
פים מתקיימים יחסים מצויינים של
שיתוף פעולה והבנות לטובת הכלל.

לפני מספר שנים החלו להניע
בנהלל תהליך של פיצול החלקות
הוותיקות לשניים .אך לפני כשלוש
שנים ניתן פסק דין שקבע את גובה
המחיר שישולם למינהל עבור המהש
לך ,והוא למעשה יצא לדרך באופן

רשמי .מכיוון שנהלל בנויה כמעגל,
החלוקה יצרה מעין מעגל נוסף ,חיש
צוני ,התוחם את הנחלות החדשות,
 455דונם האחת (מהם  2דונם מו�ק
צים לבנייה והשאר חקלאות) .רק 7
נחלות בחרו שלא להיכנס לתהליך

כוכב הכדורסל שבחר בנהלל
מאז נובמבר האחרון עומד בועז
ינאי בראש ועד האגודה החקלאית
בנהלל  -ואם גרת בארץ בשנות
ה ,70-80-השם הזה מן הסתם
נשמע לך מוכר .ינאי שיחק 12
שנה במדי נבחרת ישראל בכדורסל
ושנה אחת במדי הפועל תל אביב,
שהייתה אז אימפריית כדורסל,
שנייה בדירוג למכבי תל אביב.
ינאי ( ,67נשוי  )3+נולד וגדל
בנהלל .הוא עובד חברת הדלק "פז"
ובמשק שלו בנהלל הוא שומר על
הגחלת החקלאית "בקטנה" עם
מעט גידולי שדה.
לכדורסל התגלגל במקרה ,הוא
מספר ,לאחר שבנהלל החליטו
להקים קבוצה ששיחקה בליגה ג'.
לאחר מכן צורף גם לקבוצה של
המועצה האזורית ,שזכתה באליש
פות הפועל לנוער .מיכה שמבן

ז"ל ,רכז הכדורסל באגודת הפועל
לקח אותו תחת חסותו ,טיפח אותו
והשאר ,כפי שנהוג לומר ,היסטוש
ריה .לשאלה האם עולם הזוהר והפש
רסום שבכדורסל לא גרם לו להרהר
בעזיבה לטובת מרכז הארץ ,הוא
עונה בביטול" :מלבד שנה אחת,
השנה בה שיחקתי בהפועל ת"א
ונאלצתי להתגורר בעיר ,לא עזבתי
את נהלל ולא רציתי לעזוב".

=ממתי בוער בך "חיידק העשייה
הציבורית"?
"אני פעיל בעשייה הציבורית
בערך עשר שנים ,כחבר מועצה
ופעמיים הייתי חבר הנהלה".

כיו"ר ועד האגודה החקלאית ,מהו
סדר העדיפויות שלך?
"כיו"ר אני חייב לבצע קודם כל

את המשימות השוטפות ,כגון :לטש
וות מדיניות ולעקוב אחר הביצוע,
בשיתוף פעולה עם חברי הוועד
והמזכיר גלעד יפה .לשמחתי נהלל
היא אגודה חזקה מאוד וההשש
תתפות של כולם למען המטרות
היא רבה מאוד לעומת מקומות אחש
רים .יחד עם זאת ,מטרתי היא להש
סתכל קדימה תוך לקיחה בחשבון
של השינויים הדמוגרפיים ,שעבר
היום המושב ושינויי הכיוון מבחיש
נת החקלאות .תפקידנו הוא להשש
קיע זמן ומשאבים ולחפש מיזמים
ולפתח דברים עתידיים ,שיביאו
הכנסה לכלל האגודה ולרווחת כלל
התושבים .גם באגודה וגם בהנהלה
יש שיתוף פעולה מאוד גדול עם
החבר'ה הצעירים וכולם נרתמים,
מכיוון שחשיבות המטרה היא מעל
הכל".

בועז ינאי ,יו"ר ועד האגודה החקלאית

המשך בעמ' 12
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מטרו קדמת גליל מציגים:
אירוע המכירות הגדול!
יום שישי09:00 -14:00 | 24.5 ,

אתם מוזמנים לבוא וליהנות מאוכל טוב ,שתייה קלה ומהטבות חסרות תקדים
על הכלים החדשים/יד  2של כל הרכבים התפעוליים וטרקטורי המשא
של המותגים המובילים – בלעדי ליום האירוע!

בואו בהמוניכם
חפשו ״מטרו גליל״ בWAZE -

04-8884561

התמונות להמחשה בלבד .המבצעים תקפים לתאריך  .24.5.19סניף מטרו קדמת גליל
16.5.2019
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גלעד יפה" :אנחנו,
הדור השלישי
והרביעי ,באים
ורואים את כל
מה שנבנה פה
ורוצים לשמור
עליו .רוצים למצוא
את השותפויות
בערבון מוגבל
עם סיכונים
מינימליים,
מושכלים .תמיד
יש סיכונים ,אבל
אנחנו גם לא
יכולים להרשות
לעצמנו לעמוד
במקום .יש כאן
אגודה חזקה
והיא חיה ונושמת
ותומכת בכל
הקהילה"
ולהישאר בממדיהן המקוריים .נכון
להיום כבר מעל -מ 20-בעלי הנ�ח
לות החדשות החלו בבנייה וחמישה
כבר מתגוררים בבתיהם הבנויים.
התהליך הזה מביא גם את נהלל,
להתמודד עם השאלות והאתגרים
המעסיקים היום כמעט כל מושב:
וותיקים מול חדשים ,חקלאות מול
עבודה חיצונית ,שותפות כלכלית
מול התבדלות וכיו"ב.
נפגשנו במזכירות של נהלל (שנש
מצאת בדיוק במרכז המעגל) עם
שלושה מנציגי הנבחרת הצעירה
של ועד האגודה :שחר לוין ,ליאור
רכלבסקי ורון ירדנאי (לא נכח:
ארז בלסקי) והמזכיר יפה .בראיון
נכחו גם איתם בירגר ,מנכ"ל חברת
"מבט מושבים" ,שמלווה את נהלל
בחלק מהסוגיות הללו (ראו מסגרת),
ואורי ריטוב ,מנהל תחום התכנון
ב"מבט מושבים".

מקדימים את החרב
מה הם התהליכים שאתם מבצכ
עים בעזרת "מבט מושבים"?
גלעד יפ:ה" :מבט מושבים נכ�נ
סה איתנו לתהליך שנקרא 'רישום
תצ"ר' – תכנית לצרכי רישום ,כשש
למעשה התכנית של נהלל  -כולל
כל המדידות ,נמחקה כתוצאה מזה
שעשינו שינוי מבנה ,למעשה אנו
צריכים לבצע רישום מחדש אל מול
הרשויות ורמ"י .מיד לאחר מכן אנש
חנו צריכים להיכנס לתהליך לגבי
התב"ע שלנו .כעת אנחנו בוחנים
עם עצמנו מה להכניס לתב"ע הזו,
ואז ,כשנגיע למפרט של מה בדיוק
אנו רוצים ,ניכנס להסדרה מלאה
של כל המשקים".
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הצעירים של האגודה החקלאית בנהלל .מימין לשמאל :המזכיר גלעד יפה וחברי הועד רון ירדנאי ,ליאור רכלבסקי ושחר לוין

למה החלטתם לעשות זאת?
"כי צריך ",פוסק גלעד ומסביר:
"זה חלק מסדר וארגון שאנחנו רוש
צים שיהיו פה".
איתם בירג ר מרחיב" :מה שמ�א
פיין את החבר'ה פה זה שהם לא
מחכים שמשהו יקרה אלא הם היוזש
מים .הם מתכננים .כך גם בנושא של
להגיע להסדרה של הנחלות".
גלעד" :למעשה הנחלות החדשות
במעגל החיצוני כבר מוסדרות ,עקב
התהליכים שכבר נעשו מול המיש
נהל .כעת נותרו הנחלות הוותיקות,
שגם אותן יש להסדיר .כשאנו עוש
שים צריך להסתכל קדימה לעבר
דור העתיד .כדי לדאוג לעצמנו
אנחנו לא יכולים לחכות שמישהו
ייתן לנו ,אנו חייבים לבוא וליזום.
ולכן בתהליך ההסדרה נדאג למסש
פר אלמנטים :שיהיה מותר לבצע
פעילות לא חקלאית (פל"ח) על חצי
דונם ואם אפשר לשכן עובד זר ליד
הלול באופן חוקי ...אני רוצה שכל
הדברים הללו יהיו חוקיים ומוסדרים
ושלא יהיה בלגן .אם אנחנו נוביל
את התהליך וניזום  -נפטר מרוב
מקנסות ואי נעימויות מיותרות".
איתם" :הטבות והעלמות עין
שקיימות היום ,בעוד  4-5שנים כבר
לא יהיו ,אם זה אישורים כאלה ואחש
רים או זכויות כאלו ואחרות ...הדש
ברים הללו הולכים ונעלמים וכדאי
מאוד להסדיר עכשיו כל מה שאפש
שר .לא כדאי להתחיל לפעול כשש
כבר החרב מונחת על הצוואר .כאן
הם קוראים את המציאות .במקום
להתחיל לפעול אחרי שכבר התקש
בלו הקנסות וצריך לעבור תהליכים
מסורבלים ויקרים ,אז בואו עכשיו

נהלל  -המושב משיעור מולדת

תצ"א עכשווית של נהלל .ניתן להבחין בכביש התוחם את המעגל החיצוני של ההכפלות

נַ ֲהלָ ל הוא מושב עובדים בצפון עמק יזרעאל.
המושב הוקם לפני  98שנה ( ,)1921שטחו כ8,700-
דונם וב ו  143משקים חקלאיים .רעיון מושב העו�ב
דים נהגה לראשונה בנהלל ואומץ על ידי מתיישביו
הראשונים של המקום  -אנשי העלייה השנייה והעש
לייה השלישית שעלו לארץ ממזרח אירופה .בין
עקרונות מושב העובדים :קרקע לאומית ,עבודה
עצמית ,משק חקלאי מעורב ,ערבות הדדית וקנייה
ומכירה משותפת.
נהלל נבנתה בצורת עיגול ,על פי תכניתו של
האדריכל ריכרד קאופמן .באופן זה מרחק כל משק
מן המרכז שווה וניתן לחלק את החלקות באופן שווה.

בנהלל בי"ס יסודי אזורי ,בי"ס תיכון אזורי וכן ,מפש
עלים לייצור מזון לבהמות .המושב מהווה מקום מרש
כזי בעמק יזרעאל המספק שירותים למושבי וקיבוצי
הסביבה.
בין השמות המוכרים הרבים להם יש קשר אמיץ עם
נהלל :חבר הכנסת הראשונה שמואל דיין שהתגורר
במקום ונמנה על מייסדיו ,בנו שר הביטחון והרמטכ"ל
משה דיין ,ושלושת נכדיו  -חברת הכנסת יעל דיין,
הבמאי והתסריטא י אסי דיין והיוצר יהונתן גפן .בנ�ה
לל התגוררו פרקי זמן הצנחנית חנה סנש ,הסופר
והעיתונאי מאיר שלו ,הרמטכ"ל ושר הביטחון שאול
מופז ,איש סיירת מטכ"ל מוקי בצר ועוד...
המשך בעמ' 16

בעל משק/נחלה במושב עובדים,
לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
מילה אחת חשובה עבורך  -הסדרה.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה
ל
מ
ה
א
ת
ה מחכ
הזמן הינו קריטיה?!

החוק מחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ”י על נחלות
שבהם יש בעיות הדורשות הסדרה,
וגם דו”ח מבקר המדינה המחייב את גופי האכיפה לאכוף,
ועוד הקטנת תקופת הדמ”ש לגימלאים ל 4-שנים  +תקופת ההסדרה.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

אין לך הרבה זמן

פנה/י עכשיו למומחים!

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...

ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

החברה המובילה למושבים ונחלות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
16.5.2019
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שערו בדימיונכם...

את השערים היפים ביותר ותנו לנו

להפתיע אתכם!

שערים ומחסומים אוטומטיים | סככות לרכב | גדרות | סורגים
תריסים וסוגרים נגללים | שיפוץ ושיפור שערים קיימים | הרכבת מנועים  +שלט רחוק

שי שערים בע"מ

תכנון וייצור שערים וסוגים שונים של דקים
מעץ  -לבתים משותפים ,פרטיים ומפעלים
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שי  | 050-5495323מפעל  | 09-9503487פקס 09-9560205
www.shayshearim.co.il | shai122@bezaqint.net

חפשו אותנו ב -

כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

טרקטורי משא

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

16.5.2019
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מגיעים למטרה,
תרתי משמע"
מספר עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף קרקעות והיועהמ"ש של תנועת
המושבים" :נהלל עוברת בשנים האחרונות תהליך מדהים של הכפלת
נחלות ,שבסופו יהיו בנהלל  150נחלו מאוישות .כשהתחלנו בתהליך,
ביחד עם הנהלת המושב 75 ,הנחלות המייסדות ביקשו להתחיל בתהליך
ההכפלה ובמקביל ,ברמ"י התקבלה ההחלטה שהקפיאה את איוש הנחש
לות בכל הארץ.
"המושב ,יד ביד עם תנועת המושבים ,גם בהליך המשפטי וגם במשא
ומתן לפשרה עם הנהלת רמ"י ,הצלחנו בסופו של דבר להגיע להסכמה
שאושרה בביהמ"ש העליון ,שמשמעותה למעשה לאפשר למושב להשש
לים את איוש הנחלות ב 75-בני המושב .על ידי כך יוכל המושב לגדול
ולהתחזק מבחינה חקלאית ,דבר המבטיח את שימור הצביון החקלאי-
כפרי בנהלל ושמירת האיזון הנכון בין חקלאים לבין תושבים.
"לאחרונה ערכתי סיור בנהלל ,ביחד עם המזכיר גלעד יפה ,ושימח
אותי לראות כיצד לאחר מאמץ ניהולי מרוכז ,המשותף למושב ולתנוש
עת המושבים ,הגענו ליום בו המעגל החיצוני בנהלל מתחיל להיבנות,
ולסמל כי 'הגענו למטרה' – ובשל צורתו המעגלית של נהלל יש בכך
תרתי משמע".
גלעד יפה ,מזכיר האגודה החקלאית

"מבט מושבים" – עם
ובשביל המושבים
חברת 'מבט מושבים' הוקמה בשנת  2012והינה בבעלות תנועת
המושבים וברית פיקוח .החברה עוסקת בליווי מקצועי של חברי המושב,
אגודת המושב והמועצה האזורית במימוש הזכויות הקנייניות במגורים
ותעסוקה במושב ,ובליווי כולל היבטים כלכליים ,תכנוניים ומיסויים.
מנכ"ל 'מבט למושבים' הוא איתם בירגר ,חבר מושב כפר קיש.
במסגרת 'מבט מושבים' פועלות שלוש חברות" ":מבט מושבים  -ת�כ
נון וקניין"" ,מושב כלכלי  -מיזמים"" ,מבט מושבים  -עו"ז וחקלאות".
בין מגוון השירותים המוצעים על ידי החברה :ביצוע תכנית מתאר
(תב"ע) למושב ,תכנית לצרכי רישום והסדרת נחלות וכן בתחומים נוש
ספים ,כגון אנרגיה מתחדשת ,מיזמים כלכליים ברמת האגודה ועוד.

איתם בירגר" :אבותיכם ,מייסדי נהלל ,ישבו וניסחו את עקרונות מושב
העובדים ,כי הם דאגו למה שנכון למושב העובדים במציאות של אז.
לדעתי ,לו היו יכולים לראותכם ,דור הנכדים היום ,בעשור השני של
המילניום ,הם היו אומרים' :זה קצת אחר אבל הרוח היא אותה רוח'"
נעשה את מה שצריך ,ואז אנחנו
נשלוט בתהליך ,אנחנו נתכנן אותו
ונעשה את זה באופן היעיל והטוב
ביותר .אם נסדיר את הנחלות כעת,
נגיע לכך שלכל חבר יהיה את הבסיס
החוקי לממש את הזכויות של שומר
נחלה ,אם זה במגורים או בפל"ח -
ומפה לצאת גם החוצה ולראות מה
קורה עם הנכסים המשותפים שלנו,
אם זה מפעל המזון ,הנכסים המשוש
תפים ...גם זה חלק מהתהליך .בסיום
התהליך נראה פה נחלות חזקות,
מוסדרות ,מוכנות להיענות לאתגש
רים של המאה ה ,21-אלו הם דברים
שמחזקים את האגודה ואת הקהילה".

רק בגלל הרוח

איתם בירגר ,מנכ"ל "מבט מושבים"
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רוח עברה המפואר של נהלל
שורה בכל מקום במושב ,ולא ניתן
להתעלם ממנו .אומר אורי ריטוב,
מנהל תחום התכנון ב"מבט מושש
בים"" :כמי שלמד גיאוגרפיה עם
התמחות בתכנון המרחב הכפרי ,זה
מאוד מרגש אותי לעבוד על ההסדש
רות של נהלל .עבורי זה סוג של הגש
שמה .אי אפשר לקחת מהם את עננת
ההיסטוריה שמרחפת מעליהם .את
דגם קאופמן של מבנה המעגל ואת
המחשבה הסוציולוגית שמאחוריו
אי אפשר לשכוח .זהו דגם שהיווה
מודל ,ברמה הקונספטואלית ,לרוב
המושבים הוותיקים".
איתם" :אבותיכם ,מייסדי נהלל,
ישבו וניסחו את עקרונות מושב
העובדים ,כי הם דאגו למה שנכון
למושב העובדים במציאות של אז.
לדעתי ,אילו הם היו יכולים לראות
אתכם ,דור הנכדים ,היום ,כשאנחש
נו כבר בעשור השני של המילניום,
הם היו אומרים' :זה קצת אחר אבל
הרוח היא אותה רוח' .אתם זוכרים
ומוקירים את העבר אבל מבינים את

המציאות שהשתנתה".
גלעד" :דור המייסדים היה עסוק
בלבנות את המדינה .אחר כך הגיע
דור ההורים שלנו שחטף את המכה
הגדולה של המשבר הכלכלי בשנות
ה .80-הוא סוחב איתו פצע כואב
הרבה שנים ,גם אבא שלי סחב פצע
כזה ...נהלל ,היה מושב מאוד חזק
כלכלית ,וביום אחד 'בום' ,נעלם
הכסף .אנחנו ,הדור השלישי והרביש
עי ,באים ורואים את כל מה שנבנה
פה ורוצים לשמור עליו .רוצים למש
צוא את השותפויות בערבון מוגבל
עם סיכונים מינימליים ,מושכלים.
תמיד יש סיכונים ,אבל גם לא יכוש
לים להרשות לעצמנו לעמוד במש
קום .יש כאן אגודה חזקה והיא חיה
ונושמת ותומכת בכל הקהילה".

אתה רואה פרויקטים משותפים גם
בחקלאות?
גלעד" :כן .אנחנו בוחנים כעת
אופציות .יש כאן פלחה משותפת
ואנחנו בוחנים פרויקטים של מטע
או כרם משותף .אבל עקב האכילס
של המושבים זה החלקות הקטנות.
בנהלל הכל מפוזר וכעת העיגול
הנוסף חתך עוד עשרה דונם .זה קטן
מכדי שזה יהיה כלכלי .אבל כאמור
אנחנו בוחנים זאת".

מה בדבר מפעל משותף או עסק
משותף? אולי היי-טק?
רכלבסקי" :יתכן שהאגודה תקים
מיזם .יש לנו את יכולת הניהול ובש
עלי התפקידים .בעיקרון הרוח היא
כן למצוא דברים שיעצימו ויחזקו
את האגודה .זה יכול להיות נדל"ן,
תעשייה ,סולארי ,אנחנו מחפשים
ופתוחים לרעיונות .להיכנס לכזה
פרויקט מלווה בהמון חשש .אנחנו
לא טייקונים שהמדינה 'תעשה להם
תספורת' .אנחנו צריכים להיות קצת

יותר חזקים לפני שנפנה לזה .לתש
חושתי בני הדור השלישי כבר חששו
משותפויות חדשות .אבל אם כיום
נראה מיזם מתאים וכלכלי ,נמליץ
על השקעה בו".

ריצה למרחקים ארוכים
גלדעד" :החשש קיים אבל פה בנ�ה
לל נולדנו שותפים נקודה .יש לנו
נכסים משותפים .כעת אנחנו מחש
פשים את הדרכים לעשות את השוש
תפות באופן הנכון ,בליווי ובייעוץ
של 'מבט מושבים' .להקים היום
מפעל זה אולי קצת מוקדם לנו.
אנחנו בתהליכים של חיפוש חלוש
פות אחרות .אנחנו מסוגלים למצוא
את השביל הנכון ולהיכנס אליו .זו
אמנם דרך ארוכה אבל אנחנו בנויים
לריצה למרחקים ארוכים .אני לא
מחפש להשתולל".

מה הם האלמנטים שקיימים בנהלל,
שגורמים לך להאמין שניתן יהיה
לבצע פה מהלכים משמעותיים?
גלעד" :בנהלל הערבות ההדדית
עדיין חיה ובועטת בעידן המודרני.
אנחנו יודעים לעזור פה.
איתם" :מה שמאפיין את הרוח של
נהלל היא שבעוד במקומות רבים
אחרים עסוקים במה שהיה ובחשש,
כאן יש תחושה של מסוגלות .יש
כאן מבנה ארגוני בריא .וזה דבר
אדיר! פה יש חלומות והגשמה .יש
תחושה שאפשר לעשות משהו ביחד
והוא טוב לכולם .לכן זהו המקום
שבו אנחנו כתנועה וכ'מבט מושש
בים' רוצים להיות ולהשפיע .לסייע
להוביל את הדבר הזה למקום הכי
נכון .ולכן מאיר צור פה ,ועמית
יפרח פה ואנחנו פה .כי גם העבר פה
וגם העתיד פה".
* הכותבת הינה דוברת תנועת
המושבים

יום פתוח | שלישי 19:00-13:00 | 21.5.19

נכנס יין יצאה אחוה

אחוה הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם
ליום פתוח חוויתי הכולל הרצאות מרתקות ,טעימות של מנות שף ,יין וגבינות.
ייעוץ ומידע על לימודים לתואר ראשון ושני עם הטבות לנרשמים.
16:00 – 15:15
ערן הרכבי | משרד החקלאות
אגרוטכניקה של גידול גפן יין :מהזמירה עד לבציר

13:30 – 13:00
ד"ר יגאל ישראל
גידול גפן וייצור יין בעבר
14:00 – 13:30
שיקי ראוכברגר | יינן ראשי של יקב טפרברג
ביוטכנולוגיה של ייצור יין

16:45 – 16:00
רוני ססלוב  -ייננית ומומחית יין
איך המוח שלנו טועם יין?

14:30 – 14:00
גלעד שלמור | כתב קשת 12
לענייני משטרה ופלילים
"אם שותים לא נוהגים"

17:00 – 16:45
דניאל פרץ ,יינן ובעלים מסעדת כרמים
"ארוחה בלי יין זו לא ארוחה"

חה תחנת רכבת בקרבת המ
כללה
פת
נ

חדש!

קרית מלאכי יואב

ל
כללה
רשו
תכם ,קווי אוטובוס למ

להתאמות נגישות
negishoot@achva.ac.il

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום

למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il
ייתכנו שינויים
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אדיר צאן

אם אי פעם חשבתם שלרעות צאן זה לשבת בפנאן ,להביט בכבשים ולנגן בחליל עם הרוח ,כדאי
שתשנו את דעתכם ומהר  #ביקור בחוות הצאן והבקר של משפחת גלעד ,ממושב דקל ,הבהיר
לי שרועה צאן זו עבודה קשה ,בעיקר בקיץ הלוהט של הנגב  #איל ואיתמר גלעד הסבירו לי איך
מגדלים כבשים בעוטף עזה ללא טיפול באנטיביוטיקה או הורמונים ובתנאים הומניים ,בשיטת
"חי בריא" ומייצרים בשר שמסעדות הגורמה והשפים מחפשים
עמוס דה־וינטר

כמו שנאמר כבר על ידי הנ�ו
קד המפורסם יעקב אבינו,
שסיכם במשפט קצר את חייו של
מגדל הצאן" :ביום אכלני חרב
וקרח בלילה ותדד שנתי מעיניי".
(בראשית ,ל').
אני יורד דרומה לכיוון המועצה
האזורית אשכול וכמה קילומטרים
לפני צומת מגן חותך ימינה ,לכיוון
הפרדסים לחוות הצאן של משפחת
גלעד ,ממשיך בכביש מלא מהמורות
ונעצר בגדר .שם אני נפגש עם איל
ואיתמר גלעד ,האב והבן שמגדלים
בחוות הצאן המשפחתית (כבשים),
בקר ,סוסים ואפילו עדר קטן של
אנטילופות ענק יפיפיות שהגיעו
מדרום אפריקה.
בפתח הדיר מקבלים את פנינו
חבורת כלבי רועים קווקזים שלא
הייתי מעוניין לפגוש אותם לבד...
מדובר בכלבי רועים ענקיים שכל
אחד היה נרתע רק מלראות אותם,

איתמר ליד אחד מפרי ההרבעה של החווה
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אך אלה הם העובדים האמתיים של
חוות גלעד  -הם שמתרוצצים מידי
יום במרעה ומשגיחים שכל הכבשים
ילכו אחרי הרועה ולא יסטו מהכיוון
שהרועה החליט עליו .אבל ,שלא
תחשבו שמגדל הכבשים (בעברית:
נוקד) מסתלבט כל היום ,העבודה
בחוות גלעד קשה ואינה נגמרת
לעולם .בעלי החיים זקוקים להשש
גחה והגנה  24שעות.
איל גלעד ( ,)68נשוי לרעיה ,אביו
של איתמר ,איריס ,מאיה ודפנה.
לרעיה ואי ל  12נכדים ,כולם מתג�ו
ררים בעוטף עזה ונהנים מכל רגע.

ימים ראשונים
איל ,מייסד החווה ,מספר לנו איך
מגיע אדם מן השורה לגידול כבש
שים ובקר" :גרתי בשארם א־שייח'
עד שנת  ,1982שם עסקתי בהדרכה
בבית ספר שדה "נעמה" ,כביולוג
של רשות שמורות הטבע וכמפקח
על הצלילה במפרץ אילת מטעם

מושל דרום סיני ,תוך כדי השלש
מת עבודת התואר השני בביולוגיה
ימית על "אפשרויות הגידול של
לובסטרים בכלובים במעמקי הים",
מחקר שאמור היה לתת אלטרנטיבה
לציד הפרוע של יצורים אלה ולמש
נוע את היעלמותם ממפרץ אילת.
"לקראת הפינוי ,כשהבנו שאין
ברירה ,הבוס שלי ברשות שמורות
הטבע ,חיליק מגנוס ואנוכי ,יצאנו
לחפש מקום חדש להתיישב בו .עליש
נו משארם ולעת ערב הגענו לאזור
נחל הבשור וחיפשנו מקום ללילה.
נזכרנו כי באזור התיישב חבר ותיק
שהחל לגדל יענים במקום ,העברנו
אצלו את הלילה ובבורקר נגלה ל�פ
נינו השטח המדהים של נחל הבשור
בחורף .ירוק ושונה מאוד משארם א־
שייח' המדברית.
"לאחר שחזרנו לביתנו בשארם א־
שייח' גמלה בראשינו החלטה ,לבקש
ממוסדות המדינה הרלוונטיים ,שלא
בדיוק ידענו אז מי הם ,להקים חווה
חקלאית במקום ,לא ידענו אפילו

איזה חווה ברצוננו להקים .כעש
בור שנתיים ,ב־ ,1984כשגרנו כבר
במושב דקל שהיינו בין מקימיו
והיינו עסוקים בחקלאות עד מעל
לראשינו ,קיבלנו מכתב לאקוני
ממשרד החקלאות ובו נאמר ,פחות
או יותר ש' :וועדת השכרות קיבלה
את בקשתכם להקמת חווה לגידול
צאן בנחל הבשור .עליכם לעלות על
השטח תוך שלושה חודשים או שהש
זכאות תעבור לאחר '.כיום אנו יודש
עים שלא היה שום 'אחר' והמדינה
היתה זקוקה ליישב את השטח כדי
למנוע השתלטות שכבר החלה .חבל
שהיום 'אחרי שהכושי עשה את שלו'
אותם גופים מערימים עלינו קשיים.
"המכתב הזה נפל עלינו כרעם
ביום בהיר ,בחיים שלנו לא גידלנו
כבשים ,היינו עסוקים בדברים אחש
רים .משרד החקלאות הודיע שהם
רוצים עדר מינימאלי בן  300ראש,
להתחלת החווה .לנו לא היה אז כסף,
זו הייתה תחילת הדרך והמעבר
מסיני לנגב גבה מאתנו מחיר  -מי
שפונה משארם לא קיבל פיצויים
משמעותיים.
"הסתובבנו כמעט בכל הארץ
בחיפושים אחר עדר צאן ולאש
חר כחודשיים משוגעים ומייגעים,
שבהם גם תחזקנו את המשקים הפש
רטיים שלנו וגם ניסינו להגשים את
חלום החווה ,מצאנו ביבנאל משפחה
שרוצה למכור את עדר הכבשים
לבשר שלה ולהחליף אותו לעדר
חלב .להגיד לך שידענו מה אנחנו
קונים זה לא! היום ,אם אני מסתכל
על כבשה אני יודע בדיוק מה היא
שווה אז ,עמדנו שם ,ראינו ארבע
רגליים ,אוזניים ,גוף ונראה כמו
כבשה ...לעזרה ,הבאנו את מרכז
הדיר של שדה בוקר ,שהוא גם לא
היה מומחה גדול .הוא אמר לנו
– 'את זה תיקחו ,את זה לא' ,אבל
בשורה התחתונה קיבלנו הרבה זבל

כבשים רועות בחווה של משפחת גלעד (צילום:
בתוך העדר  -היבנאלים ידועים
כסוחרים ממולחים...
"עשינו מסע ארוך ומייגע עם
שבע משאיות עמוסות בכבשים
מיבנאל לכאן ,כאשר כל פעם
עצרנו ובדקנו שכל הכבשים עומש
דות וחיות .לעת ערב הגענו לאזור
שהוגדר לנו כשטח החווה ,בחרנו
מקום בתוך חורשה בשטח ליד הנחל,
גידרנו בין העצים מכלאה לכבשים.
וכך זה התחיל"...

המערב הפרוע
"בתקופה הראשונה היה ממש
קשה .את הימים הראשונים העברנו
בשינה על הרצפה וכשהחלו
הגשמים סחבנו מהמושב קרוואן
עזוב ובמסע הרפתקאות העברנו
אותו לשטח שישמש כמקום לינה.
את הכבשים הוצאנו לנחל לשתות
מים ,לעצמנו היינו מביאים מים
במיכל רתום לטרקטור ממרחק של
למעלה משני קילומטרים .היינו
מתחלקים למשמרות בחווה ,כדי לא
להזניח את המשקים הפרטיים שלנו
שתפקדו באופן מלא בגידול ירקות
ופרחים ,מצב שהטיל עול עבודה
כבד על נשותינו וילדינו הקטנים.
"שנתיים ראשונות ,עד שהקמש
נו את מבני החווה על גבעה במש
רכז השטח ,חיינו עם מנורות נפט
למאור ופרימוס נפט לבישול וכמוש
בן ללא טלוויזיה ,פייסבוק ,וואטסאפ
וסנאפצ'ט ...באותם הימים האזור

איתמר גלעד)

איל גלעד" :בתקופה הראשונה היה ממש
קשה .את הימים הראשונים העברנו בשינה
על הרצפה וכשהחלו הגשמים סחבנו מהמושב
קרוואן עזוב ובמסע הרפתקאות העברנו אותו
לשטח שישמש כמקום לינה .את הכבשים
הוצאנו לנחל לשתות מים ,לעצמנו היינו
מביאים מים במיכל רתום לטרקטור ממרחק
של למעלה משני קילומטרים"

היה שונה לגמרי ,כל מה שאתה
רואה פה ,הפרדסים והשדות לא היו
קיימים ,רק שטח פראי .ללא דרך,
ללא חשמל ,ללא גדר ולא חיבור
למים.
"הבדואים משבט אבו רביע שגרו
כאן ,וזו הייתה כביכול אדמת אבוש
תיהם עוד מלפני מוחמד ,לא ראו
בעין יפה את ה'יהודים' שפתאום
משתלטים להם על השטח ,מה
שגרם לחיכוכים כמקובל במערב
הפרוע  -חותכים גדרות ,שורפים,
הולכים מכות ,יורים ,אז עוד זה היה
אפשרי .היום אתה יורה – כולם כבר
במקלט ...זו הייתה באמת מלחמה
אמיתית .בסוף ,הם הבינו שאנחנו
יריבים קשים והגענו לפשרה .הם
נשארו בשטח שלהם שקיבלו בזמש
נו מהמדינה והפסיקו לפלוש לשטח
שלנו .ואז באחת הישיבות במשש
רד החקלאות ,בא בעל העדר מאבו
רביע והתחיל לצעוק ,שהוא דורש
שיפנו את היהודים מ'השטח שלו'.

מנהל מרחב נגב התרגז והודיע לו
שלא יקבל יותר שטחי מרעה .במיש
לה כזאת של גאווה הוא הפסיד את
השטח .עכשיו יושב על השטח שלו
מישהו אחר ,בחור בדואי נחמד מאש
זור ליד רהט ,משבט על־זיידנה ,יש
בינינו יחסים טובים  -הוא שומר
עלינו ואנחנו שומרים עליו ומש
סייעים אחד לשני".

ביאות  700טלאים .כלומר ,ויתרו
על מספר הכבשים הגבוה ו'המכובד'
לטובת מספר טלאים גבוה.
"לנו היה עדר של כבשי מרינו,
שהוא ידוע כטוב לבשר וטוב לצמר
ובמשך שנים גידלנו את המרינו.
באיזשהו שלב שמעתי על כבש שנש
קרא 'שרולה' ,לאחר לימוד ובדיקה
הבנתי שיש כאן אפשרות לשיבוח
גזע הכבשים שלי .יצרתי קשר עם
רכז הגידול של גזע השרולה בצש
רפת והתחלתי בתהליך של רכיש
שת כגרעין רביה של כבשים מגזע
השרולה .באותה תקופה ,השירותים
הווטרינריים כלל לא אישרו להביא
לארץ כבשים מחו"ל לטיפוח העדר

המקומי .קבלת אישור היבוא והעש
מידה בתנאים הווטרינריים שהציבו
השירותים הווטרינריים ערכו כשנה
וחצי.
"השבועיים שביליתי בצרפת,
בחבל שרולה ,הם נושא לכתבה בפני
עצמה ...אך בקיצור ההחלטה להביא
את זן השרולה הייתה החלטה כלכש
לית מוצלחת .לא לחינם זן השרולה
נחשב היום לכבש הבשר הכי משובח
באירופה .גם הכלאתו עם כבשי המש
רינו שלנו הייתה הצלחה".

מה זה קטע שיווקי עכשיו?
איל" :לא ,לא ,לא .הצרפתים הם
עם רציני כשזה מגיע לאוכל ,הם

רוצים לדעת בדיוק את מה הם אוכש
לים .פעמיים בשנה הם עושים תחש
רות ארצית בין ששת הגזעים השונים
שיש להם בצרפת .משרד החקלאות
הצרפתי מנהל את התחרות ובודק
את הפרמטרים לגבי איכות הבשר
לעקרת הבית ,אחוזי הטבחה ,יחס
שריר לעצם ,כמויות סידן ,מינרלים
וכו' .בצרפת זה לא כמו בישראל.
שם יש מחיר דיפרנציאלי לכל כבש
וכבש ,לכל בשר ובשר ,וזה יכול
להגיע אפילו להפרש של חצי יורו
לקילו במחיר .בחרתי בשרולה כי
היא כבשה שמתאימה לבשר .יש
כבשים שמתאימות לייצור חלב
ויש כבשים שמייצרות צמר איכותי

אני לא בקיא בצאן .אני רק יודע שיש
זן טוב שנקרא אווסי.
אי:ל" :אווסי זה הזן המסורתי שג�י
דלו הבדואים בארץ ישראל מאז ומש
תמיד והיתרון היחיד שלו זה שהוא
לא מת גם אם לא מטפלים בו ,כלוש
מר ,בגדול ,הוא עמיד בחום הארציש
שראלי .חוץ מזה אין לו שום יתרון.
כיום גם העדרים של הבדואים השש
תנו ,הם מגדלים פחות את האווסי
ויותר גזעים מוכלאים .היום במקום
שיהיו למגדל אלף כבשים שמביאות
 3000טלאים ,יש לו  500כבשים ש�מ

הפרות ופר ההרבעה על הגבעה
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אדיר צאן
חי בריא
יוזמה חדשה בשם "חי בריא" נוסדה לפני כ־5־4
שנים שביקשה לספק מעין "תעודת כשרות" קבו־
עה ופרטית לגידולי בשר מקומי ,כזו המתייחסת
גם לשיווק תוצרת נטולת אנטיביוטיקה מניעתית
או הורמונים ,וגם לשמירה על רווחת בעלי החיים
במהלך הגידול .תו התקן הוולונטרי מפוקח ע"י
חברת תקנים ישראלית ,תוך מחויבות לשמירה על
תקנים בינלאומיים ,כולל מעקב גנטי אחר המזון.
המשקים שקיבלו על עצמם את התקן ,ועמדו בכל
הדרישות המחמירות ,התבקשו לשלם סכום שנתי
קבוע עבור הבקרה למפעילי התקן ,כשהפיקוח
בפועל ,כאמור ,נעשה על ידי גופי בקרה חיצוניים.
נכון לעכשיו הפיקוח מבוצע ע"י חברת התקינה
"אגריאור".
מאחורי היוזמה עומדת לימור אברבוך ,המייסדת
והמנכ"לית .לדברי אברבוך" :תקני חי בריא הם

תקנים
וולונטריים מהמחמירים ביותר .הם מקיפים וכו־
ללים עשרות דרישות שמטרתן להבטיח כי גידול
חיות המשק נעשה באופן שתורם לבריאות ולר־
ווחת בעלי החיים ולבריאות הציבור ,מבוססים על
תקינה בינלאומית ועברו את ההתאמות הנדרשות
למציאות המקומית בשיתוף פעולה עם מדענים,
חוקרים ,וטרינרים ומגדלים .התקנים מתייחסים
לכל ההיבטים במחזור החיים של כל מין של בעל
חיים :מהמלטה עד שחיטה ,כולל איסור שימוש
באנטיביוטיקה ברמה המניעתית ,תזונה נאותה
שאינה כוללת חלבון מהחי (כדוגמת זבל עופות),
איסור על החזקת בעלי החיים בבידוד ,קביעת גיל
גמילה מינימלי ,הגבלת זמן ההובלה של בעלי חיים
למקסימום ש ל  4שעות ,חיוב התקנת טלוויזיה ב�מ
עגל סגור בבית המטבחיים ועוד".

איתמר" :המכלאות שלנו הן מכלאות
גדולות ,כי אנחנו מאמינים שאם בעל החיים
יהיה מבסוט גם אנחנו נרוויח מזה .יש לו 5־4
חודשים לחיות אז בזמן הקצר הזה שיהיה
מבסוט הכי שאפשר .עיצבנו את המכלאות
עם עצים וגבעות ,שיהיה להם כיף ואיפה
לשחק .לימור באה לפה ואמרה' :שמע ,זה
בדיוק מה שאני מחפשת ,אתם בעצם חווה
של 'חי בריא'  -בוא נתחיל לעבוד"
יותר .שרולה היא כבשה שטופחה
לייצור בשר .בחבל שרולה המגדש
לים עוסקים בשיבוח גזע השרולה
כבר למעלה מ־ 400שנה .מה שלא
הספקתי ללמוד  -הילדים של הרוש
עים הצרפתים כבר יודעים...
"קיבלתי אישור להביא לארץ 40
ראש כבשים .רכז גידול גזע השרוש
לה הצרפתי הודיע' :נכין לך בדיקות
ווטרינריות לפי מה שמדינת ישראל
דורשת ל־ 80ראש ותוכל לבחור
מביניהם ,עלות הבדיקות היא 90
יורו לכבש ויש לשלם עבורן שלושה
חודשים מראש' ,וכך עשיתי .לאחר
מספר חודשים בישר לי רכז הגידול
שהכבשים מוכנות ,תיאמתי תאריש
כים לטיסה ,הצטרף אלי חבר מעין
כמונים שאוהב לנהוג ומדבר צרפש
תית ,וטסנו לליאז' שבבלגיה במטוס
תובלה של ק.א.ל ומשם גמענו את
 700הקילומטרים לעיירה היפיפייה
והציורית 'שרולה' .שם קיבל אותנו
בלבביות רכז הגידול ,שיכן אותנו
במלון ,הציג בפנינו את המסעדה
שבה נאכל בחינם וקבענו להיפגש
בעוד יומיים .עברו יומיים ונסענו
למקום שבו מתבצעות מכירות בעלי
החיים.
"הגיעו  16מגדלים שונים וכל
אחד הביא את הכבשים עם האישוש
רים שלו .כל תהליך הפריקה והכש
נסת הכבשים למכלאה והאופן שבו
עבדו המגדלים יחד הדהים אותי.
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אצלנו בארץ זה היה נגמר בצעש
קות ודם .התחלתי בתהליך בחירה
ש ל  40כבשים מתוך כלל הכ�ב
שים שהיו ולקראת הסוף היה קשה
לבחור .הצרפתים הביטו בישראלי
הלבנטיני האובד עצות משועשעים.
ניגש אליי רכז הגידול ואמר' :לא
עמדנו במכסה שהבטחנו לך ,יש
כאן רק  78ראש ,תבחר עוד שתיים
שאותן אנו נותנים לך בחינם' – זה
צרפתים!
"את הכבשים שבחרתי הם העביש
רו למכלאה ואמרו לי' :עד הטיסה
שלך שיוצאת בשבוע הבא ,הכבשים
שלך ישהו כאן במכלאה .סעו לריש
ביירה לטייל ,תחזרו בעוד שבוע,
אנחנו נוביל את הכבשים ברכבים
שלנו עם הביטוח שלנו ,אל תדאגו
ותעשו חיים' .אמרתי' :מי יטפל בכש
בשים במשך השבוע?' אמרו לי' :אין
בעיה ,יש כאן את ז'אן פייר ,הוא
יאכיל אותם פעמיים ביום' .שאלתי:
'לא יגנבו אותם?' הוא הסתכל עליי
כאילו נפלתי מהירח וענה לי' :אין
פה גנבים .אל תדאגו ,תיסעו' .ובאש
מת כך היה".

אז הגעתם לנתב"ג עם הכבשים ו...
אייל " :בצרפת הכל היה מתו�ק
תק ,נחתנו בנתב"ג והגענו למעוז
הטמטום הבירוקרטי ,מראש קבעש
נו עם הווטרינר המחוזי שהכבשים
יעברו הסגר אצלנו במשק בדקל,

רחוק מכל מקום ,כיוון שאינן מחוסש
נות כנגד המחלות שיש בארץ וכבר
הכנו להם שטח מגודר שבו ישהו
בהסגר .בנוסף ,אישרו לנו להעביר
אותם במשאית של חצץ ולא במש
שאית של העברת בעלי חיים ,כי
הרצפה שם מלאה בחיידקים ומחלות
של הבהמות מהארץ ובמשאית חצץ
אין זיהום של בעלי חיים.
"המראנו מצרפת ביום של 15
מעלות ונחתנו בארץ ביום של 35
מעלות .כל הכבשים הצרפתיות
היו מעולפות מהחום .הבאנו את
המשאית ומגיע בחור ואומר לנו:
אני הווטרינר של שדה התעופה,
'אתם לא מעמיסים אותן על המש
שאית הזאת' .אמרנו לו שסיכמש
נו עם הווטרינר המחוזי והוא יכול
להתקשר אליו ,אבל אותו זה לא
עניין' ,לא מטלפן ,אני אחראי בשדה
התעופה ואני קובע כאן' .בסוף,
הוא הסכים להוריד אותן מהמטוס,
כי אנשי צוות קרקע כבר התחילו
לרחם עליהן ולהביא להן כלים עם
מים למטוס.
"בלית ברירה הבאנו משאית
לבע"ח ,מזל שהכרנו מוביל בעלי
חיים שהסכים להתפנות אלינו
לשעה .הוא הגיע אחרי חצי שעה.
רצינו להעמיס ,אבל הווטרינר האחש
ראי צץ בשנית ואמר 'לא .תשטפו
את המשאית בקיטור' .שוב ויכוחים
ובינתיים עוד מעט כבר ערב .ניקינו
את המשאית ,דבר שלקח עוד חצי
שעה בחום הלוהט ,ובסוף הוא הסש
כים לתת לנו תעודת שחרור .נסענו
לדקל ,פרקנו אותן ותודה לאל כולם
הגיעו בשלום".

ואיך הן הסתדרו בארץ ,בנגב?
איל" :בהתחלה היה להם משבר
קליטה מאוד גדול .הן צלחו את
ההסגר אבל שנה שלמה הן כלל לא
נכנסו להריון .בהמשך זכרי השש
רולה כן הרביעו את עדר הכבשים
המקורי שלנו וקיבלנו טלאים חצי

איל גלעד ואחד מהרועים הקווקזים

שרולה חצי מרינו  -ומלכתחילה
זו הייתה הכוונה .אי אפשר לגדל
שרולה טהור כל השנה במרעה בנגב
החם  -השרולה מפונקות ולא בנויות
לאקלים בארץ .עדר השרולה הטהור
יוצא למרעה רק בחורף ותחילת
האביב .לאחר מכן ,אנחנו מגדלים
אותו במכלאה מוצלת ומאווררת
בדיר .אנחנו שומרים על גרעין הרש
בייה הטהור של גזע השרולה בנפרד
משאר העדר .בכללי העדר שלנו
עלה בניצולת המזון ,בקצב הגידול,
בוולדנות ובאיכות הבשר שאנחנו
מוכרים".

כמה זמן חיה כבשה?
איתמר ( ,40נשוי 4+ילדים):
"אצלנו ,כיוון שאנחנו מגדלים אותן
אינטנסיבי לבשר ומאחר וזו חווה
שאמורה להיות רווחית ,אנחנו מנש
סים להפיק מכל רחלה (כבשה) את
המקסימום שהיא יכולה לתת מבלי
לפגוע באושרה ובריאותה .אצלנו
גיל ממוצע של רחלה הוא כשבע
עד שמונה שנים ,בתנאי מעבדה
היא יכולה להגיע גם לגיל של 12
שנים".
איל" :קודם כל לגדל בעלי חיים
זו אחריות גדולה ,אתה אחראי לבש
ריאותן ושלומן של כ־ 2,000בעלי
חיים .שואלים אותי מה אתה
עושה כל היום בחווה  -והתשובה
היא שאני מחפש מי יהיה חולה מחר.
זה כמו לגדל  2,000ילדים שלא
יכולים לדבר ולהגיד 'אני לא מרש
גיש טוב' ,צריך להסתכל מי מראה
סימנים של אי־נוחות ומחר כבר
יהיה חולה .טיפול בזמן חוסך טיפול

מסובך ויקר אחר כך.
"אנחנו מתייחסים אליהן בצורה
הכי טובה שיכולה להיות ,שיהיה
להן את האוכל הכי טוב ,את התש
נאים הכי טובים אבל אתה מנסה
לקצר להן את התקופה שהן לא
בהריון ,לדחוף אותן להביא יותר
תאומים מאשר בודדים ,כל הדש
ברים האלה הם לא טבעיים ויש
לזה השפעה על אורך החיים .מה
שטוב בשרולה שהוולדנות שלהן
טובה ,בערך בי ן  1.7ל־ 1.9להמ�ל
טה ,תלוי אם זה בקיץ או בחורף ,כל
מחזור המלטות אנחנו בודקים את
הממוצעים".

טוב ,נכון שלרעות כבשים זו העבודה
הכי משעממת בעולם ,שנקשר לה
איזו הילה רומנטית־כנענית משהו?
איתמר" :בשלושה ימים ראשונים
זה אולי רומנטי ...בא נגיד שבאביב
זה עוד יכול להיות נחמד ,אבל בקיץ
זו קריעה ,זה זבובים ,חום ,אבק,
זיעה ,מאמץ עצום ומה לא ...ובחורף
רוח גשם וקור עז ללא מחסה במש
רעה".
איל" :זו עבודה קשה! אתה הולך
יום אחרי יום בקיץ ובחורף עם העדר,
וזה הרבה ללכת  -אתה הולך לדעתי
כ־ 8ק"מ ביום ואם לא היו לך את
הכלבים היית הולך  30ק"מ ביום...
הכלבים עושים את רוב העבודה.
בקיץ אנחנו מוציאים את הכבשים
מזריחה עד עשר בבוקר ,אחר כך
כבר חם מידי והכבשים לא אוכלות.
אז אנחנו מחזירים אותן לדיר ,לשש
תות ולנוח בצל ואחר הצהרים אנחנו
מוציאים אותן שוב עד כחצי שעה
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איל" :שואלים אותי
מה אתה עושה
כל היום בחווה -
והתשובה היא שאני
מחפש מי יהיה חולה
מחר .זה כמו לגדל
 2,000ילדים שלא
יכולים לדבר ולהגיד
'אני לא מרגיש טוב',
צריך להסתכל מי
מראה סימנים של
אי־נוחות ומחר כבר
יהיה חולה .טיפול
בזמן חוסך טיפול
מסובך ויקר אחר כך"
לפני השקיעה ,שיהיה לנו זמן לטפל
בכל הבעיות שהתגלו בזמן המרעה".
איתמר" :אתה כל הזמן הולך,
היום אתה בחלקה הזאת ,מחר אתה
שם ומחרתיים אתה בחלקה ההיא,
אתה כל הזמן נע ונד .בעיקרון
החווה שלנו מחולקת לשש חלקות
רעייה שונות ואנחנו רועים בכל
חלקה עד לניצול של  80אחוז ,כדי
להשאיר מספיק זרעים לשנה הבאה.
אנחנו מתכוונים להישאר כאן לעוד
שנים רבות וחייבים לשמור על המש
שכיות המרעה".
איל" :אתה כל הזמן בעירנות
משגיח על העדר ,שלא ייכנס לשטש
חי זרים או יתפצל .למשל ,אם עדר
מתפצל ,כל קבוצת כבשים בטוחה
שהיא בעדר שלה והולכת לכיוונים
שונים .אתה אולי רואה את רוב
העדר ,אבל יכול להיות שמאחוש
רי הגבעה יש קבוצה קטנה של 40
כבשים ,שכולן חושבות שהן בעדר
וממשיכות הלאה .רוב הסיכויים
שבסוף של דבר הן תגענה הביתה
אבל זה בלגן ומסוכן ,לא חסרים פה
טורפים וגנבים".

ומה עם הבקר?
עד לשנת  1995גידלה החווה
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איל ואיתמר ליד העגלים
רק כבשים" .בשלב מסוים ",מספר
איל" ,אמרתי שיש לנו את השטח
של הנחל שמלא בקני סוף ונחשב
לשטח מירעה ,אבל הכבשים אינןיש
כולות לנצל אותו ,כי הן לא יכוש
לות להיכנס לשם .הקנים מסתירים
לכבשים את חברותיהן והן לא מסוש
גלות ללכת בלי לראות את שאר
העדר ,הן נכנסות לפאניקה.
"באתי לרכז רשות המירעה באזור
והצעתי לו שנכניס פרות שחותכות
סוף .הוא אמר לי' ,זה רעיון ,נחשוב
על זה' .עשו ישיבה ואישרו לי להכש
ניס עדר בקר לנחל .הרעיון המקורי
היה שהעדר הקטן 25־ 30פרות ירעה
בערוץ הנחל ,יפתח אותו לכבשים
וככה זה באמת התחיל .מאז העדר
גדל ־לש 178פרות ובעצם לסוף יכ�ו
לת הרעיה של השטח הזה".

ומה זה "חי בריא"?
בחרתי לכתוב על החווה של איל
ואיתמר גלעד בגלל צורת הגידול
המיוחדת של בעלי החיים.
איתמר" :לפני 5־ 6שנים הגיעה
לכאן בחורה בשם לימור אברבוך,
שהסבירה לי שברצונה למתג תוש
צרת של מגדלי בקר וצאן מהארץ
ולהכניס שקיפות למזון של הצרכן".
איל" :נכחתי פעם באיזה הרצאה
שהיא נתנה ,בכנס של מגדלי הצאן
ברמת הנדיב ,שמעתי את דבריה
ואמרתי לעצמי שהרעיון מתאים לי

 והצעתי לה לבקר בחווה".איתמר" :היתרון במיתוג הוא
להבדיל את המותג ,בכך שהצרכן
ידע שבעל החיים נולד וגודל בארץ,
בתנאים המקובלים באירופה מבש
חינת רווחת בעלי החיים ,הימנעות
משימוש באנטיביוטיקה והורמונים
במשך הגידול .לימור עבדה בצרש
פת ובשוויץ כמה שנים ואז חזרה,
בשאיפה להכניס משקים למיזם מיש
תוג הבשר של 'חי בריא'.
"היא הגיעה ואמרה לי' :אני 'חי
בריא' (ראה מסגרת) שזו שיטת
גידול ייחודית .האמת שבהתחלה
די בזתי לרעיון ואמרתי לה ש'רוב
הסיכויים שלא הייתי הולך איתך
בדרך הזאת' .אבל היא עשתה פה
סיור ,ראתה איך אנחנו מגדלים
והכירה את הדברים ואז היא ישבה
איתנו ואמרה' :אני מסתובבת בהמון
משקים בארץ ואתה המשק הראשון
שמגדל הכי קרוב לשיטת 'חי בריא'
ולא תזדקק לשינויים משמעותיים'.
"האמת היא שכבר לפני כן לא
היינו משתמשים באנטיביוטיקה ,כי
חבל לחסן את כל  200הטלאים אם
רק ארבעה מהם יהיו חולים בסוף.
כעיקרון ,אנחנו לא נותנים למניש
עה ורק מי שחולה אנחנו מטפלים
בו וגם השתדלנו לטפל בטלאים
בדברים טבעיים ,כמו אבקת תמרים
ועוד ,במקום אנטיביוטיקה.
"המכלאות שלנו הן מכלאות גדוש
לות ,כי אנחנו מאמינים שאם בעל
החיים יהיה מבסוט גם אנחנו נרוויח
מזה .יש לו 5־ 4חודשים לחיות אז
בזמן הקצר הזה שיהיה מבסוט הכי
שאפשר .עיצבנו את המכלאות
עם עצים וגבעות ,שיהיה להם כיף
ואיפה לשחק .לימור באה לפה ואמש
רה' :שמע ,זה בדיוק מה שאני מחפש
שת ,אתם בעצם חווה של 'חי בריא'
– בוא נתחיל לעבוד.
"כך זה התחיל ומאז אנחנו עובדים
לפי הספר התקנים של 'חי בריא',
ששומר על יחס הוגן כלפי בעל
החיים ויש חוקים לכל דבר שיש
לנהוג לפיהם .למשל ,לא לגרום

לכאבים מיותרים לבעל החיים באש
מצעות מעשים ,כמו הורדת קרניים
וסימון העדר על ידי כוויות ,השיש
מוש ב'שוקרים' אסור לחלוטין .אסור
להפריד כעבור זמן קצר את הטלה
מהאם ,המכלאות מרווחות ועוד.
"בהתחלה השיווק היה קשה ,כי
לימור התקשתה באיתור לקוחות
המעוניינים לשלם יותר עבור בשר
איכותי .בפעם הראשונה שלחנו
בשר ל־ 12מסעדות ברחבי הארץ,
במהלך אותו שבוע קיבלת י  12ט�ל
פונים מ־ 12המסעדות שאמרו לי:
'שמע ,בחיים לא אכלנו בשר טלה
טעים כל כך ,סחורה מדהימה ,כל
הכבוד' .ראינו שאנשים מתלהבים
וכך התחלנו ,לאט ,לאט.
"מאז הביקוש עלה ואנחנו מוכרים
היום למסעדות שפים בכל רחבי
הארץ .אנחנו משק הצאן הראשון
שנכנס ל'חי בריא' ו־מש 2014אנ�ח
נו משק הצאן היחיד בארץ שמשש
ווקים למסעדות ושפים מ'חי בריא'.
למשל ,אייל שני קונה בשר טלה רק
מהחווה שלנו .כיום מגדלי בקר נוש
ספים ,מרמת הגולן ,נכנסו לעבודה
על פי 'חי בריא'.
"ל'חי בריא' יש אתר אינטרנט
בשם , haibari,שבו ניתן למצוא
את כל הפרטים והיכן ניתן לרכוש
בשר ישראלי איכותי ובריא .לרוב
אוכלי הבשר בארץ אין כל מושג מה
הם אוכלים ,מאין בדיוק הגיע הבשר
ומה הוסף לו בדרך כדי שיראה יפה".

איך מגדלים כבשים ובקר תחת רעמי
הרקטות ,הפיצוצים והתותחים
בעוטף עזה?
מתברר שהדי הפיצוצים והיריות
מכיוון הרצועה כמעט ואינם משפיש
עים על הבקר והכבשים .לדברי אייל
ואיתמר" ,רק בפעמים בהם נפרסו
תותחי צה"ל בשטח החווה והפגיזו
את מעוזי החמאס ,הפגזה שגרמה
לכל קירות הדירים לרעוד בחווה
ויצר טראומה זמנית לכבשים ולפש
רות .התותחנים ישבו כאן ממש בתוך
החורשה על שטח המרעה .בתקופות

האלה הייתה ירידה משמעותית ביש
לודה ,זה פגע בסינכרון ההורמונלי
ושיבש את מחזורי הרביה ,מאחר
והנזק הכלכלי במקרים כאלה קשה
להוכחה ,גם פיצוי לא קיבלנו .אנחנו
משפחה חזקה למרות הקושי ,שמחים
בעמלינו וגאים בפועלינו".

איל ,אתה חקלאי ותיק ,מה אתה
חושב על מצב החקלאות היום?
איל" :תראה ,אני עדיין חקלאי,
מה שאומר שאם אני עדיין חקלאי
סימן שאני לא חושב על מצב
החקלאות .הדבר היחיד שאני
יכול להגיד זה שמי שפותח את
היבוא  -הורס את החקלאות ואת
המגזר הייצרני בארץ.
"אני רוצה לציין שבנושא הספש
ציפי של פתיחת יבוא בעלי החיים
הבעיה היא לא התחרות במחיר ,אלא
הרס הענף ביבוא שוטף של מחלות
מכל העולם .מדינת ישראל הייתה
נקיה ממרבית מחלות בעלי החיים
הקיימות באזור ,וזאת הודות למש
דיניות חיסון מסודר והדוק שנעשה
על ידי השירות הווטרינרי .שינוי
המדיניות של השירות הווטרינרי,
בעקבות ההנחיה 'לאפשר יבוא בכל
מחיר' ,מאפשרת הכנסת צאן ובקר
מכל העולם ללא כל פיקוח ובניגוד
לתקנות שהשירות הווטרינרי בעצמו
קבע לעצמו .על ידי כך יש חידוש
קבוע של מחלות המגיעות מכל העוש
לם ,לחלק ממחלות אלו אין אפילו
חיסון זמין בארץ .מצד שני ,השירות
הווטרינרי צמצם מאוד את ההשקש
עה בחיסון ופיקוח על בריאות בעלי
החיים המצויים בארץ בכל רגע.
"האשמים ביודעין :כחלון וביבי,
שר החקלאות ובעיקר מנהל השיש
רות הווטרינרי לשעבר ,שאמור
היה להתנגד פתיחת פתח כה מסוכן
וגדול לחיסול הענף .ביודעין :בפני
כל האנשים שהזכרתי הועלתה הבש
עיה פעמים רבות הן בעל פה והן
בכתב .הם בחרו להקריב את ענף
גידול הבקר והצאן על מזבחו של
האל החדש 'יוקר המחייה'".
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מומלצי השבוע
מה חסר לו בחיים?
הת'ר רוז זכתה על "המוזיאון לאהבה מודרנית" בארבעה פרסים ספרותיים
חשובים באוסטרליה ,שם ראה אור לראשונה .ארקי לוין ,מלחין ניו־יורקי,
נקלע למבוי סתום .אשתו האהובה ,שטיפלה בכל היבט של חייהם המשותפים,
מאושפזת ,ומתוך התחשבות בקריירה שלו דאגה מבעוד מועד ובאמצעים
משפטיים ,שייאסר עליו לסעוד אותה במצבה .לרשותו עומדים עכשיו כל הזמן והמרחב שתמיד
התאווה אליהם ,אך בנסיבות אלו אין לו שלוות הנפש שהוא זקוק לה .רדוף רגשות אשם ,הוא
מוצא את עצמו מתייצב מדי יום ב׳מומה׳ ,המוזיאון לאמנות מודרנית ,שם מעלה האמנית
מרינה אברמוביץ׳ מיצג תובעני ביותר :במשך  75יום היא יושבת בשמלה אדומה על כיסא,
כמעט ללא ניע ,במשך שמונה שעות ברציפות ,והמבקרים במוזיאון מוזמנים לשבת מולה ככל
שיחפצו ולהתבונן לתוך עיניה( .במקור  1544אנשים ישבו איתה במשך  736שעות) ארקי ,כמו
אנשים נוספים שפוקדים את המקום בקביעות ,מתקשה להסביר לעצמו מדוע הוא נמשך לשם
כבחבלי קסם .ככל שנוקפים הימים ומתבסס מעמדו של המיצג כאחד המכוננים בהיסטוריה
של האמנות ,מחלחלת לתוכו של ארקי ההבנה באשר למה שחסר לו בחייו ומה עליו לעשות.
(מאנגלית :ברוריה בן־ברוך ,הוצאת מודן 284 ,עמודים)

מנהיגי ציר הרשע
המאה העשרים ,הידועה כמאה עקובה מדם ואש קרבות ,הצמיחה מנהיגים
רצחניים רבים .בלטו במאה זו באכזריותם הרבה שלושת גיבורי ספר זה .הם
פעלו באכזריות ,סדיזם ,נבזיות ובשטניות .הקרקע הבוערת באירופה הצמיחה
מנהיגי רשע אלו כמו אש בשדות קוצים" .מנהיגי ציר הרשע" ,מאת עופר
ריחני ,מביא את סיפורם של שלושת הרודנים אדולף היטלר ,יוזף סטלין ובניטו מוסליני,
מגדולי מנהיגי הרשע בהיסטוריה .רשע־סדיסט ,אכזר ,חלאת אדם ,חסר לב ,מנוול ,נבזה,
ערל לב ,איש של זדון ,דמון ,שטן .רק אנשים סדיסטים ,אכזריים ונבזים בכל נימי ליבם
ונפשם ,היו מסוגלים לבצע את הפשעים המחרידים אשר עשו למין האנושי ,ולכן יזכרו לעד
כמנהיגי ציר הרשע .מוסוליני :״הנשק הוא לא בשביל להחליד בשעת שלום ,אלא להישאר
דרוך לעת מלחמה״; היטלר :״היהודי הוא התגלמותו החיה של השטן כסמל הרוע״; סטלין -
הגיע בעורמה לשלטון יחיד בברית־המועצות .הוא נחשב לגדול העריצים בהיסטוריה האנושית:
״יש בן אדם  -יש בעיה ,אין בן אדם  -אין בעיה״ .על כל אחד ממנהיגים אלו ניתן היה לכתוב
אלפי עמודים ,ובספר תוכלו לקרוא בתמציתיות ,בבהירות ובאופן כרונולוגי את אורח חייהם
ומעשיהם הנבזים של מנהיגי ״ציר הרשע״ הללו.
(הוצאת עופר 550 .עמודים)

צדק הוא דבר אחר
"הנערה המושלמת" ,מאת ג'ילי מקמילן'( ,שמי נייר בוערים') הוא ספר
מתח מעולה ,המפגיש את הקורא עם הרשתות החברתיות ,אפליקציות ותרבות
השיימינג .זואי מייזי היא עילוי מוסיקלי עם מנת משכל של גאונה .לפני שלוש
שנים היא הייתה מעורבת באירוע טראגי שהסתיים במותם של שלושה מבני
המחזור שלה .מאז אמא שלה עושה הכול כדי שהאירוע לא יעיב על עתידה של זואי .היא אפילו
מסתירה את העניין מבעלה החדש ומבנה החורג ודורשת מזואי משמעת ברזל בנוגע להסתרת
העבר .עכשיו זואי עומדת לנגן בקונצרט הגדול ,קונצרט ההזדמנות השנייה ,שאורגן בקפידה
במשך חודשים .בסופו של הערב ,אמה של זואי מוצאת את מותה .למשטרה יש כיוון חקירה,
למשפחה של זואי יש הסבר ,לעורך הדין יש תיאוריה ולזואי יש אמת .אבל העבר לימד את זואי
שאמת היא דבר אחד וצדק הוא דבר אחר לחלוטין ,וככל שהחקירה מסתעפת ,ההבדל ביניהם
מתחדד עוד ועוד( .מאנגלית :יעל אכמון ,הוצאת כנרת זמורה 381 ,עמודים)

הוא מנסה לשרוד לבדו
"צל אפל" ,מאת סבסטיאן דה קסטל ,הוא הספר השני בסדרת הפנטזיה
המקסימה לבני נוער .הוא עתיר כשפים ,קסמים ,תופעות על־טבעיות ,מבחני
אומץ ,רגעי פחד וגיבור שובה לב .קלן עזב את הקהילה שלו ,וכבר כמה
חודשים הוא מנסה לשרוד לבדו .הוא בן  ,16הוא פורע חוק ,והוא צריך לגייס
את כל חושיו כדי להחזיק מעמד ב"שבעת החולות" .הוא מתגעגע לביתו ,הוא
מתגעגע למשפחה ,ויותר מכול הוא מתגעגע לנפנייה ,הנערה שנאלץ להשאיר מאחור .ואז הוא
פוגש את סנרה ,שעיניה מכוסות אבל היא אינה עיוורת .למרבה התדהמה ,היא מסתירה סוד
מאוד מוכר לקלן עצמו .הוא נחוש לעזור לה וגם לעצמו ,אבל מרגע לרגע המצב נעשה מסוכן,
מדמם ומאיים יותר ממה שקלן אי פעם דמיין .מגפת הצל האפל הולכת ומתפשטת ,וקלן נאלץ
להודות שכנראה האנשים שלו הם אלה שאחראים לה.
(מאנגלית :לי עברון ,הוצאת כתר 335 ,עמודים)

ברוך דיין האמת

לתמי ולמשפחת בן דור היקרה
משתתפים בצערכם העמוק
על פטירתו ללא עת של אבי המשפחה

מנחם

ז"ל
מנחם היה דמות מופת לכולנו בעשייה
החקלאית מתוך אנושיות ואכפתיות גדולה.
"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"
בבניין התורה והארץ ננוחם

בית
"חסלט עלי קטיף"
16.5.2019
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בערכאות
עו"ד איתן מימוני

ביהמ"ש הורה על פינוי מבנה בו הופעל בניגוד
להסכם בית כנסת ע"י הוועד הדתי במושב ינוב
תביעה שהגיש מושב ינוב כנגד נציגי הועד הדתי במושב ,במסגרתה תבע המושב את פינוייהם ממבנה ציבורי אשר הוא העניק להם
בו זכויות חכירה ,ואשר שימש אותם כבית כנסת ,וזאת לאור פקיעתו של הסכם השימוש וכן בעקבות הפרות שונות מצד הנציגים

הינו
התובע
ינוב,
מושב
המחזיק זכויות
במבנה
חכירה
המצוי
ציבורי
במושב ,ששימש
בעבר כמרפאה .בשנת  2008חתם
המושב על הסכם שימוש בינו לבין
הועד הדתי במושב ,לפיו המושב
ימסור לוועד הדתי את המבנה
ויורשה לעשות בו שימוש ,ואת
הסמכות למתן שירותי דת לתושבי
ינוב .ההסכם קבע ,כי תקופת
השימוש במבנה הינה לשנים 2008-
 .2016לאחר החתימה על ההסכם,
החל הועד הדתי במתן שירותי דת
לציבור וכמו כן ,הפעיל בית כנסת
במבנה.
בתום שנת  ,2016שלח המושב
לנציגים הודעה ,בה נתבקשו לפנות
את המבנה .בתגובה ,טענו נציגי
הועד הדתי כי בהסכם שנחתם
בשנת  2008נקבעה תקופת שימוש
בת  8שנים  10 +שנות אופציה,
ולכן משתמה תקופת השימוש,
החלה תקופת האופציה בת  10שנים.
על כן ,הם לא מחויבים לפנות את
המבנה עד לתום תקופה זו .עוד
טענו הנציגים ,כי בהסכם נקבעה
תקופת הודעה מוקדמת בת 3600
ימים ועל כן ,אין המושב רשאי
לפנות אותם מבלי הודעה מוקדמת
בהתאם לזמנים שהוסכמו.
בעקבות תגובת הועד הדתי ,פנה
המושב לביהמ"ש בהגשת תביעה,
במסגרתה ביקש לפנות את הנציגים
ואת כלל פעילות הועד הדתי
מהמבנה בטענה ,כי תקופת השימוש
נגמרה ,וכי הוא מתנגד לפרשנות
הנציגים לעניין תקופת האופציה
ולעניין מתן הודעה מוקדמת של
 3600ימים .עוד טען המושב ,כי
בכל מקרה הנציגים הפרו הפרות
יסודיות את ההסכם ,ובהתאם לחוזה
במצב שכזה פוקעת רשות השימוש
שניתנה לועד הדתי ,וההסכם
מתבטל.
המושב התייחס לשני הפרות
מרכזיות ,הראשונה היא אופן
השימוש במבנה בניגוד להסכם.
במסגרת ההסכם נקבע ,כי האגודה
מוסרת לוועד הדתי את הפעלת
המבנה לצורך שירותי דת בלבד,
כאשר הותר להם לבצע בו פעילות
לילדים ,נוער ומבוגרים .לטענת
המושב ,הועד הדתי הפר את ההסכם
בכך שהפך את המבנה לבית כנסת
מבלי שהדבר הותר להם במסגרת
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צריף הראשונים במושב ינוב .הקימו בית כנסת במבנה ציבורי ללא אישור (צילום :אבישי טייכר)
את הנתבעים בכל עת בהתראה של
ההסכם ,ובאופן שיוצר פיצול מיותר
ביהמ"ש שמע את
 60ימים.
במושב ,לאור העובדה כי קיים בית
טענות הצדדים
כנסת מרכזי במושב.
לשיפוצים
נוגעת
ההפרה השנייה
וניגש לבחון את
שנעשו בנכס על ידי הועד הדתי.
ההסכם המקורי
למעלה מן הצורך ,עמד ביהמ"ש
המושב טוען כי נעשו שיפוצים
על כך שגם אילו ההסכם היה דורש
במבנה שנעשו ללא הסכמתו ,וזאת
שנחתם בין
הודעה מוקדמת בת  3,600ימים
בניגוד להסכם שקבע כי הועד הדתי
הצדדים ,שצורף
שהרי שמדובר בהסכם בלתי חוקי
מתחייב לא לבצע שום שינויים
כחלק מהראיות.
הסותר את תקנת הציבור .במקרה
או תוספות במבנה ללא הסכמת
שלפיננו מדובר בהסכם שנחתם בין
המושב ,בכתב ומראש.
במהלך בדיקה זו,
המועצה האזורית והמושב לבין הועד
התגלה כי בהסכם
הדתי .ככזה ,יש לבחון אותו לאורו
נכתב שהמושב
של עיקרון הדואליות הנורמטיבית,
ביהמ"ש שמע את טענות הצדדים
רשאי להפסיק את עיקרון לפיו בנוסף לדיני החוזים
וניגש לבחון את ההסכם המקורי
הרגילים חלים גם עקרונות של
הרשות בכל עת
שנחתם בין הצדדים ,שצורף כחלק
המשפט המנהלי .ביהמ"ש מצא
בהודעה מראש
מחומר הראיות לתביעה .במהלך
כי השינוי שנעשה בעניין הודעה
בדיקה זו ,התגלה כי בהסכם נכתב
מוקדמת של  3,600ימים לא קיבל
בת  60ימים .על
שהמושב רשאי להפסיק את הרשות
כל ביטוי בפרוטוקולי האגודה ,וכן
גבי סעיף זה,
בכל עת בהודעה מראש בת 60
לא התמלאה הדרישה החוקית החלה
יד
בכתב
הוספו
ימים .על גבי סעיף זה ,הוספו בכתב
על רשויות מקומיות ,לפיה תהא
יד הספרות  3ו ,0-כך שלכאורה
חתימה של ראש המועצה והמזכיר
הספרות  3ו ,0-כך
נראה כאילו יש לתת הודעה
המאשרות שינוי זה .מדובר בשתי
שלכאורה נראה
מראש בת  3,600יום .המושב טען
דרישות מהותיות הנוגעות לאופן
כי מעולם לא אישר תוספות אלו,
חתימת הסכם שרשות צד לו,
כאילו יש לתת
בעוד כי הנציגים טענו כי המושב
שמקורן בהגנה על אינטרס הציבור
הודעה מראש בת
הסכים לשינויים אלו .לאחר בחינת
ושמירת חוקיות פעילות העיריה,
 3,600יום
הטענות ,קבע ביהמ"ש כי לא הוכח
כמו גם הגנה על זכויות התושבים
שהמושב נתן את הסכמתו לתוספת
ואמון הציבור בהם .לאור האמור ,יש
בכתב יד .משכך ,הרי שלמעשה ובנוסף  10שנים אופציה ,כאשר לקבוע כי נפל פגם של אי חוקיות
ההסכם קובע תקופה של  8שנים ,למושב עומדת הזכות החוזית לפנות באופן הוספת התנאי כחלק בלתי

ביניים

דיון והכרעה

נפקד להסכם ,שיש בו כדי להביא
לבטלותו.
באשר לטענות המושב בדבר
הפרות יסודיות של החוזה על ידי
הנציגים ,קבע ביהמ"ש כי המושב
הוכיח כי הנציגים אכן הפרו את
ההסכם הפרות יסודיות שהקנו
למושב את הזכות לפנותם באופן
מידי .לעניין זה עמד ביהמ"ש על
ההבחנה בין מתן שירותי דת לבין
הסבת המבנה לבית כנסת וקבע ,כי
לנציגים לא הייתה כל רשות לעשות
שימוש במבנה כבית כנסת .כמו כן
נקבע ,כי אין מחלוקת בין הצדדים
כי בפועל אכן בוצעו שיפוצים בנכס
ללא אישור המושב.
ולכן לסיום ביהמ"ש קבע שמעבר
למסקנה ,לפיה יש לפנות את
הועד הדתי מאחר שתקופת ההסכם
נגמרה ,הרי שהמושב הוכיח קיומן
של הפרות יסודיות של ההסכם מצד
הנציגים ,שאף בעטיין קמה למושב
הזכות לפנותם.
לסיכום :התביעה התקבלה.
בנסיבות העניין ,לא עשה ביהמ"ש
צו להוצאות.
* ניתן ב 17-בינואר ,2019
בבית המשפט השלום בנתניה,
בפני כב' השופטת ליאת הר ציון,
ת"א  ,13253-01-17אגודת ינוב נ'
לביאד ואח'

שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

מה הקשר בין משברים במשפחות לבין
המשבר של תנועת בני המושבים?
השבוע בחרתי לכתוב טור קצת שונה  #יצאתי לחפש קווי דמיון בין מה שקורה סביב פרישת תנועת בני המושבים מהנוער
העובד והלומד לבין משברים במשפחות

אני לא יודש
עת אם שמעתם
על מה שקורה
בבני המושבים.
הנושא הזה עלה
לכותרות אצלנו
במרחב הכפרי בשבועות האחרוש
נים .אנסה לכתוב בקצרה  -מועש
צת תנועת המושבים החליטה לפני
כחצי שנה על יציאה לעצמאות של
תנועת הנוער בני המושבים .תנוש
עת הנוער הייתה עד אז חלק בלתי
נפרד מתנועת הנוער העובד באופן
פורמלי.
ההודעה על היציאה לעצמאות לא
התקבלה בנוער העובד בשמחה ,בלש
שון המעטה ,והוצבו מכשולים רבים
להתנתקות שהתבקשה ,בין היתר
לא הועבר מימון לפעילות התנוש
עה .לאחרונה אמורה הייתה מועצת
התנועה להצביע בין שתי אפשרויות
 חזרה לנוער העובד והלומד אולחילופין חבירה לתנועת השומר
החדש .ההצבעה הדרמטית בסופו
של דבר לא התקיימה מאחר ואסיפת
מועצת התנועה בוטלה.
מצאתי את עצמי חושבת על כך
בימים האחרונים ,שיש קווי דמיון
רבים בין העולם המקצועי שלי -
גישור במשפחות סביב הורשת הנש
חלה  -לבין מה שקורה בין הנוער
העובד לבני המושבים .אז הנה לפש
ניכם טור לא רגיל על מה שדומה,
תפעילו את הדמיון...

מאפיינים של מאבק
בין־דורי
פעמים רבות אני שומעת במשפש
חות את דור המייסדים שהקימו את
המשק משחררים נחרות בוז להצעות
חדשניות של הבנים/הבנות שעובש
דים עמם במשק .פעמים רבות הם
צודקים ,אבל במקרים אחרים יש
מקום להקשיב בלב פתוח לרעיונות
החדשניים.
פגשתי היום אב שחושש להעביר
את ה"מטה" לבנו בניהול המשק.
הוא חושש שהבן לא יעמוד בסטנש
דרטים שלו" .אתם ,הצעירים ,מוסר
העבודה שלכם לא כמו שלנו ",אמר
לי" .אם ביממה יש  24שעות אני
רוצה לעבוד  ,27הבן שלי ,אם אפשר
היה לעבוד ארבע שעות זה היה מסש
פיק לו" ".אני אפילו שוקל בימים
האחרונים למכור את המשק ",אמר
לי בקול שבור" ,מרוב שאני מודאג

בני המושבים" .אין צודקים ולא צודקים כולם צודקים"
מכך שהבן לא יצליח".
"הדרך לפתרון קיימת  -צריך להתאמץ
ניסיתי לומר לו שבנו ינהל את
ולמצוא אותה .לא לוותר .כמו במשפחות
המשק ,רק כמו שהוא הבן מסוגל
ויודע  -ולא כמו שהאב מסוגל ויודע.
כך בתנועת הנוער .יש קריאה לעצמאות
האב יצטרך ללמוד לקבל את שיטות
שנתקלת בחומת המציאות .אפשר למצוא
הניהול של הבן ,גם אם הן אינן לרוש
את הדרך היצירתית לעקוף את החומה או
חו ,אבל ,אי אפשר ששני קברניטים
ישיטו את הספינה .אם החליט האב
לטפס מעליה .בואו נמצא את הדרך על מנת
להעביר את מטה הניהול ,ומאחר
לא לאבד את תנועת בני המושבים"
והוא אדם מאוד ריכוזי ,עליו לפש
נות לבנו את המקום על מנת שיוכל
להוביל בדרכו .והאלטרנטיבה של מגבלה שמכתיבה את גבולות הגש אבן הנגף בדרכה של התנועה לעש
מכירת המשק היא ממש כמו לשפוך זרה של שלל הפתרונות האפשריים צמאות.
את התינוק עם המים .הרי מפעל להורים שרוצים להוריש נחלה.
גם הכרזת העצמאות של תנועת
חייו יימחה עם מכירת המשק ,רק
כדי להימנע מהאפשרות שאולי הבן המושבים נתקלה בכללים שהוכתבו
ע"י רגולציית משרד החינוך ,שמש
שלו לא יצליח בניהול?
גם במשפחות כך בתנועת הנוער.
מה זה קשור לבני המושבים? חייב פעילות של תנועת נוער לתש
בדרמות שמתחוללות בשבועות קופה מסוימת בטרם יינתן לה מימון .ניהול לא נכון של המשבר עלול
רגולציה ,הו רגולציה ,כללים להביא לריבים בתוך המשפחה ,שיש
האחרונים בתנועת הנוער יש הרבה
מאפיינים של מאבק בין־דורי בין וחוקים שלא ניתן להתעלם מהם ביאו את כולם לחורבן מערכות היחש
סים בין האחים ,לריבים שמתנהלים
דור ותיק ודור צעיר ,שאינם רואים כשבונים את הפתרון העתידי.
שנים בבתי משפט ,לפירוד במשפחה
עין בעין ומתייחסים בזלזול לדרכי
ולהתפוררות של השבט .לעיתים
הניהול של הצד השני .אפשר לומר
במשפחות עם משק פעיל המחלוש
גם שענייני אגו ואינטרסים אישיים
אחד המחסומים המשמעותיים קות בין האחים יביאו לחורבן העסק.
ופוליטיים שמובילים את ההתנהש
לות ,עלולים להביא לכך שהתינוק ביותר בעניין הורשת הנחלה הינו לצערי ראיתי כבר משקים מפוארים
"יישפך עם המים" והנזק שייגרם כסף .מחירי הנחלות הולכים ומאש שנבנו בעשר אצבעות ובחריצות אין
מירים וגם תשלומי איזונים שחלים קץ של דור המייסדים  -הופכים
יהיה בלתי הפיך.
על האח שמפצה ,הופכים גבוהים לאבק לאחר ריב בין היורשים.
ולעיתים בלתי ניתנים להשגה .גם
בבני המושבים כפי הבנתי מימון
כללי רמ"י שלא מאפשרים את פעילות התנועה בתקופת הביניים
בסופו של יום אין צודקים ולא
הורשת הנחלה ליותר מיורש אחד ,שנדרשת ע"י הרגולציה עד לקש
מהווים מגבלה שאין בה גמישות ,בלת תקציבי משרד החינוך  -היא צודקים כולם צודקים .תנועת המוש

פתרון לא נכון עלול
להביא לחורבן

כספים

רגולציה

אז מה לעשות?

שבים בחרה באופן דמוקרטי לצאת
לעצמאות עם תנועת הנוער  -צריך
לוודא שמצליחים לעשות זאת מבלי
לפרק את תנועת הנוער בדרך ,וזה
לצערי הרב עלול לקרות ברגע .ממש
בשבריר שנייה של חוסר תשומת לב
וניהול לא נכון  -ותנועת הנוער של
בני המושבים שיש ב ה  35,000חנ�י
כים ,שבקורס המד"צים שלה בקיץ
י ש  2,500משתתפים (!) ,עם כל ה�מ
פעלים המרגשים והמסורות  -מיוסי
יפה ועד מסע חוף המיתולוגי ועוד
מפעלים מדהימים רבים  -עלולה
להיעלם מהעולם.
אני מכירה כל כך הרבה אנשים
שתנועת בני המושבים השפיעה על
חייהם .באופן אישי אספר לכםש ש�א
לןון בעלי ואני הכרנו ,כששנינו ע�ב
דנו כמד"בים בעמק חפר .יש יותר
מזה? משפחה בישראל שהוקמה בזש
כות תנועת נוער? ילדינו היו בקורס
מד"צים ,הבת שלנו גרעינרית גאה
 והשלישי ייצא למד"צים בעודחודש.
הדרך לפתרון קיימת  -צריך
להתאמץ ולמצוא אותה .לא לוותר.
כמו במשפחות כך בתנועת הנוש
ער .יש קריאה לעצמאות שנתקלת
בחומת המציאות .אפשר למצוא את
הדרך היצירתית לעקוף את החומה
או לטפס מעליה .בואו נמצא את
הדרך על מנת לא לאבד את תנועת
בני המושבים.
* הכותבת הינה מגשרת,
עורכת דין ונוטריון
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.
א מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים
חורגים ,פל"ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים בנחלה וכן
הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ"י וועדות
התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
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עו"ד טלי דיין

משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין
ביטוח לאומי

ייצוג בוועדות רפואיות ,נפגעי
פעולות איבה ,נכות מעבודה,
מחלות מקצוע ,נכות כללית

דיני ביטוח

תביעות כנגד פוליסות אישיות,
תביעות בגין אובדן כושר עבודה ועוד

נזקי גוף

תאונות דרכים ,תאונות עבודה,
תאונות במרחב הציבורי ,תאונות
תלמידים וכיוצ"ב

נזקי רכוש

ליקויי בנייה ,נזק לרכב ,לדירה,
לבית עסק וכיוצ"ב

כתובת :רח' בן יהודה  ,23שדרות • טל'050-7428337 | 03-6555706 :
פקסwww.td-lawoffice.com • 077-4448293 :
talidayan.adv@gmail.com

עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך
לפרטים074-7457405 :

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים.
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי
בחייכם ,זמנו לחייכם אושר ,אל
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי
משמעותי בחייכם .להיות מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום

כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט
www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 45רווקה נאה מאוד איכותית
מרשימה עם תכונות אופי טובות
וכוונות טובות ורציניות מעוניינת
להכיר בחור איכותי איש שיחה
קשוב רגיש עם כוונות רציניות
לנשואין למתאימים .לפרטים
לפנות053-9115431 :

ניר ברזל

א מתמחה בתחום האגודות השיתופיות
בדגש על מושבים.
א ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות,
בנים ממשיכים ,העברת זכויות בירושה
ובחיים ,הסכמים בין יורשים.
רח' העצמאות  43חיפה | טל04-6732027 | 04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנוwww.bk-adv.co.il :

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

 70אקדמאי נראה צעיר לגילו נאה
מרשים ואיכותי אדם טוב עם כוונות
טובות איש שיחה מעניין עם כוונות
רציניות מעוניין להכיר בת זוג לחיים
להקמת משפחה רווקה/גרושה/
אלמנה בחורה אינטלגנטית נעימה
לבבית  ,למתאימות בלבד
לפנות לרעות הכרויות 052-4403890

למכירה

18.50 X 33.50

דרושים/ות בחורים/ות
צעירים/ות יוצאי/ות צבא

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

לעבודה בניו יורק
בתחום משחקי הוידיאו

 רשיוןנהיגה אנגלית ויזה–חובה

טלפון+1718-6445700 :
18.50 X 33.50

( 03-7635005אחרי )15:00
18.50 X 33.50

מבנים ניידים

קו למושב / 8216177 /

שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון
למכירה מרסס מפוח דגניה 500
ליטר פרטים :עמיבר 054-4653987

משרד עו"ד ובוררויות

הרפת והחלב

מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410

הצעות עבודה
דרוש רכז חממות לאזור עמק חפר
ידע מוכח בגידול מלפפון חובה
מגורים באזור חובה
050-5679819

זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,4658888-052
www.zakai-le.com

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554, 0523926563

טיולים לחו"ל
טיול על דרך המשי (סין וקירגיזסטן)
 18ימים ,יציאה12/6/19 :
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

לשמורות הטבע בקוסטה ריקה
ב 27.01.20-ל 12-ימים טיול מקסים
במחיר מדהים קבוצה קטנה
לפרטים תמר נייד 050-7541456

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

רוצה
לפרסם?

שטח זה
יכול
להיות שלך!
לפרטים
074-7457405
מעוניין לפרסם

0
, XUV560
•
•
•
•

₪53,00

בלוח הירוק?

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

לפרטיםttova@kenes-media.com :

074-7457405 H
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XUV 560

•
•2
•

200

570

100

XUV 855M

•
•
•

25

HPX 815E

•

21

• סרן אחורי "חי"
המאפשר יכולת
העמסה גבוהה.

.
.

200
•
•
•
•
•

59
59
3

25 X 3
133
124

•

•
•
•
•

1,600-2,325
595- 375
330
•

 49כ"ס  89,000 -ש“ח
 65כ“ס  108,000 -ש“ח
30,000

780

