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מפגינים נגד שד"ת בינ"ל בעמק" .נגמרו הלבטים! נתב"ג  - 2לנבטים"

שר האוצר מתיר לייבא 60
טון תפו"א ,בצל ,גזר ,חזרת,
כרוב ,חסה ,מלפפון ,סלרי,
עגבנייה ,פטרוזיליה ופלפל
ללא מכס

"נתב"ג  2יהרוס את העמק"

תושבי עמק יזרעאל הפגינו בפעם השלישית נגד הקמת שדה תעופה
בינ"ל באזורם .ראש מועצה אזורית מגידו" :אני מאמין שנוכל ללחוץ על
הממשלה לקבל החלטה ששדה כזה יקום בנגב ולא בעמק יזרעאל"
ביום חמישי 8 ,בינואר ,הפגינו
תושבי עמק יזרעאל בצומת אלונים
נגד התכנית להקים שדות תעופה
בעמק .עיקר מחאת התושבים ,שזו
כה בתמיכת רבים מתושבי העמק
והאזור ,מופנית לעבר התכנון לה
קים שדה תעופה ביןלאומי משני
באזור מגוריהם במטרה להקל מה

עומס על "השער האווירי" הראשי
של ישראל ,נמל תעופה "בן גוריון"
בלוד.
בהפגנה זו ,השלישית שמארגן
מטה המאבק שהקימו התושבים ,לא
השתתפו מפגינים רבים ,אך מי שנ
כחו הוכיחו מסירות למטרה ונחישות
בעמידתם עם שלטיהם במזג האוויר

"קודש וחול"

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

פטור מלא

האמן אהרון שרגא ממושב ביריה,
אשר על יד צפת ,מציג תערוכה
מציוריו בגלריית תנועת המושבים.
שם התערוכה ,שבה מוצגים נופים,
סמטאות ,בתי כנסת ,מקומות עתיקים
ופרחים שצייר האמן " -קודש וחול".
אהרון שרגא" :אני אוהב את הצבעוניות

ואת הרעיון שבציור .כולי תקווה
שהקהל הרחב ייהנה מהיצירות שלי,
המגלגלות בתוכן סיפורים וחוויות
של שנים מלאות עשייה ופעילות".
מנהל היחידה לתרבות ולמפעלי חינוך
בתנועת המושבים ,יהודה אלטון ,הוא
אוצר התערוכה.
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הסוער .בשלטי המוחים ,שעמדו
בגשם וברוח ,נכתב" :נגמרו הלב
טים! נתב"ג  - 2לנבטים"" ,נתב"ג 2
יהרוס את העמק"" ,העמק הוא חלום,
שדה תעופה  -אסון" ו"לא לשדות
תעופה בעמק" .לאחר ההפגנה הזו
יתקיימו הפגנות נוספות ,כך הודיע
יהודה פינסקר ,מזכיר מושב היוגב
המעורב במאבק.
לצד המפגינים בצומת ניצב ראש
מועצה אזורית מגידו ,איציק חול
בסקי ,התומך במאבק נגד הקמת
שדה תעופה משלים בעמק יזרעאל:
"אני בטוח שהפגנות כאלה והמשך
המאבק הציבורי ,יש לו פוטנציאל
רציני להשפיע על מקבלי ההחלטות
בכיוון של הקמת שדה ביולאומי
משלים בנגב ,ולא בעמק יזרעאל.
"הקמת שדה בעמק ,כמו זה שנ
מצא מאחורינו ,פירושו הרס הח
קלאות ,הרס עמק יזרעאל .עם כל
הכבישים ,דרכים ,מסילות רכבת,
לוגיסטיקה ,פירושו שעמק יזרעאל
ילך לאבדון.
"איכות החיים של תושבי באר
שבע לא פחות חשובה לי מאיכות
החיים של תושבי מגידו ורמת ישי.
אני מאמין ,שבעזרת התושבים
האמיצים ,הנחושים והעקביים של
האזור נוכל ללחוץ על הממשלה
לקבל החלטה ששדה כזה יקום בנגב
ולא בעמק יזרעאל".

הצעה לסדר
אם רמ"י תקבל את התכנית,
חקלאים יוכלו להסדיר את
השימוש שאינו חקלאי,
להוון את בתי המגורים
ולשלם לקופת המדינה

10

דוח ראשוני
למרות התנגדות המשרד
להגנת הסביבה לקידוחי
נפט בגולן ,אושרו ל"אפק"
שנתיים נוספות לניסיונות.
האם יש עדיין סיבה
לדאגה?
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הנהלת רשות מקרקעי ישראל
אישרה את הניסוי ביישום
החלטה ") 1399פיילוט"(,
שמהותו היוון חלקות המגורים בארבע
הנחלות הראשונות במושבים .האישור
התקבל בשבוע שעבר לאחר התקנת
מיכון הדרוש ליישום ההחלטה וכעת
יש ציפייה להגברה של קצב יישומה,
מעבר לתחומי הפיילוט הקיים.
ההחלטה הוולונטרית  1399של
מועצת רשות מקרקעי ישראל )במ
ספרה דאז  (979אושרה בבג"ץ ביוני
 .2011מהות ההחלטה היא האפשרות
שעומדת לרשות בעל נחלה לשלם
תשלום"על חשבון ההיוון" בשיעור
 3.75%מערך הקרקע של חלקת המ
גורים ,שיעור דמי ההיוון המלאים

נקבעו בשיעור  33%מערך הקר
קע ,בכפוף להנחות אזורי עדיפות
לאומית.
עוד קובעת ההחלטה ,כי במק
רה של העדר תכנית לצרכי רישום
)תצ"ר( עדיין יתאפשר להיכנס לה
חלטה ובתנאי שתוצג למנהל הזמנת
ביצוע תצ"ר פרטנית בתיאום עם
האגודה והנחלות הגובלות או לחילו
פין ,קיומו של הליך להכנה ורישום
תצ"ר לכל הנחלות במושב.
הבשורה על תחילת יישום החלטה
 1399נוספת להודעה מחודש שעבר
של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
על אישור הבנייה של יחידת דיור
שלישית בראש הנחלה במושב )עד
 2.5דונם( ,בתנאים שנקבעו על ידה.

על אישור היחידה השלישית בחו
דש שעבר עלידי המועצה הארצית
לתכנון ובנייה .כעת ,שהחסם המר
כזי במנהל להתחלת הפיילוט נפתר,
וקיימת מערכת ממוכנת באגף החו
זים שיש לה את היכולת לקלוט את
עסקת היוון חלקת המגורים ,אנו מצ
פים שקצב היישום יקבל תפנית דר
מטית ובעלי הנחלות ייכנסו בהיקפים
גדולים יותר ליישום ההחלטה.
"בנוסף ,אנו מצפים שבחודש הק
רוב יתחיל גם יישום של החתמת
מושבי הפיילוט על חוזה החכירה
לדורות ,בהתאם להחלטה  ,823ובכך
תחל לאחר שנים של עבודה העברת
המושבים ובעלי הנחלות למערכת
חוזית ארוכת טווח".

בכך קיבלה את המלצת הולנת"ע על
עדכון תמ"א  35והסירה את החסם
שעיכב את ההיערכות התכנונית
במושבים.
עם אישור ההחלטה בבג"ץ החליטו
ברמ"י ליישמה בשני שלבים .השלב
הראשון ייעשה בפיילוט שבו ישתתפו
עשרות נחלות ,באמצעות אגף חוזים
לדורות ברשות .מטרת הפיילוט היא
לבחון את יכולת הרשות ליישם את
ההחלטה במתכונתה הנוכחית ,לאח
ריו מתכוונת הרשות להתחיל ביישום
ההחלטה בכל הנחלות במושבים.
יו"ר אגף קרקעות בתנועת המוש
בים ,עו"ד עמית יפרח ,שמלווה את
הפיילוט מול רמ"י" :מדובר בבשורה
גדולה ,שבוודאי מצטרפת להחלטה

עו"ד עמית יפרח .פועל מול אגף חוזים
לדורות ברמ"י לקידום שינוי נוסף בהחלטה
1399
עו"ד יפרח הוסיף ,כי הוא פועל
מול אגף חוזים לדורות ברמ"י לקידום
שינוי נוסף בהחלטה  ,1399שיאפשר
הגדלת חלקת המגורים שלא בשטח
רציף גם במרכז הארץ .ההחלטה
הנוכחית קובעת ,כי השלמת חלקת
מגורים הקטנה משני דונמים וחצי
תתאפשר באזורי עדיפות לאומית
א' ,ב' וקו עימות ,ככל האפשר בשטח
רציף ,אם לא תותר השלמה בשטח
מחוץ לחלקה א' .במרכז הארץ תותר
השלמת חלקת המגורים עד לשני דו
נמים וחצי אם קיים שטח רציף בחלקה
א' בלבד.
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נתוני הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות ,שפורס
מו בסוף  ,2015מראים כי
בשנה החולפת שילמה הקרן כ400
מיליון ש"ח פיצוי לחקלאים ,סכום
גדול יותר מאשר בשנתיים שקדמו
ל 2015ובשלושתן פוצו החקלאים
בכמיליארד ש"ח .בשנה שהסתיימה
לא מכבר הגיעו לחדר המצב של
החברה יותר מ 20אלף הודעות על
נזק לגידולים חקלאיים.
מרב הנזק שבגינו פוצו חקלאים
ב 2015אירע למגדלי הפירות,
שלהם שילמה הקרן כ 93מיליון
ש"ח ,ובשלוש השנים האחרונות
שילמה החברה למגדלי הפירות
כ 213מיליון ש"ח .בשנה הקודמת
) (2014שילמה החברה כ 65מיליון
ש"ח ובשנת  2013שילמה החברה
כ 55מיליון ש"ח.
מגדלי הירקות פוצו השנה
ביותר מ 85מיליון ש"ח ומגדלי
ההדרים קיבלו יותר מ 55מיליון
ש"ח .נזקים משמעותיים נוספים
נגרמו למגדלי הפלחה ,שפו
צו בשנה החולפת בכ 20מיליוני
שקלים ,בענפי החי ניתנו כ30
מיליוני ש"ח למגדלי העופות.
כשלושה רבעים מסך כל הפי
צויים בשנה האחרונה – יותר
מ 300מיליוני ש"ח  -ניתנו למ
גדלים שרכשו ביטוח מורחב המ
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פגיעת הברד באפרסמון .מגדלי הפירות פוצו בשלוש השנים האחרונות בכ 213מיליון ש"ח

עניק כיסוי מקיף יותר מהביטוח
הבסיסי .כך נמסר בהודעת הקרן
לביטוח נזקי טבע.
אירועי מזג האוויר ,שהחלו
בחודש ינואר והמשיכו לכל אורך
הרבעון הראשון ,התאפיינו בס
ערות וברוחות חזקות שמהירותן
כ 100קמ"ש ,בשלג שנערם בא
זורים רבים בארץ ונשאר מספר
ימים ,בגשמים כבדים שעברו את
הממוצע החודשי ,ברד כבד ,בקרה
ובשרב שלווה ברוחות מזרחיות
ובאובך כבד מאוד שנמשך מספר

ימים.
ברבעון השני של השנה התא
פיינו האירועים שהתרחשו בת
חילת הרבעון בברד ובנזקי גשם.
לקראת סוף הרבעון ,בחודש מאי,
פגע השרב פעמיים ביבול וגרם
נזקים רבים .ברבעון השלישי עברו
על הארץ גלי חום חריגים בעוצמ
תם ואילו לקראת סוף השנה היינו
עדים לקרה שירדה על כל הארץ
והזיקה מאוד ,בעיקר לגידולים
בשטחים פתוחים ובמיוחד לתפוחי
האדמה בדרום הארץ.

צילום :קנט

כ 85מיליון ש"ח שולמו בע
קבות אירועי סערה שהתרחשו
מספר פעמים במהלך השנה ולוו
ברוחות עזות ובגשמים חזקים
במיוחד .אירועים אלו גרמו נזק
לעצים ולנשירת פרי .בגידו
לי הירקות ,עיקר הפגיעה הייתה
בגידולים בשטח פתוח ונזקים
בבתי צמיחה שהתמוטטו .נזקי
הברד ,המוערכים ב 80מיליון
ש"ח ,פגעו בעיקר בפירות  -תפוח,
אפרסמון ואבוקדו  -ובגידולי שטח
פתוח ,בירקות ובצמחי נוי .כ55

מיליון ש"ח פיצויים שולמו למי
שניזוקו מהקרה ,שפגעה בעיקר
בגידולי השטחים הפתוחים ,כגון
תפוחי אדמה.
מזג האוויר נהיה קיצוני משנה
לשנה ונראה ,כי בכל הקשור לנ
זקים לחקלאים הנתונים מהשטח
מוכיחים שוב ,כי אי אפשר לחזות
אותם מראש .סקירת שלוש השנים
האחרונות שעשתה הקרן מראה ,כי
הן היו קיצוניות במיוחד מבחינת
פגעי מזג האוויר ומדי שנה הוח
מר היקף הנזק שגרם מזג האוויר
לחקלאים .בשני אלה בלבד שיל
מה החברה יותר ממיליארד ש"ח
כפיצוי לחקלאים ,מתוכם כ400
מיליון ש"ח בשנה האחרונה ,כ360
מיליון ש"ח ב 2014וכ 310מיליון
ש"ח ב.2013
דוד גינזבורג ,מנכ"ל קנט:
"בשנים האחרונות מזג האוויר
הופך לנושא מרכזי בסדר היום
הציבורי ,אולם עבור החקלאים
השינויים הקיצוניים במזג האוויר
הופכים לנושא קיומי .אין אף
מגזר שמסוגל להתמודד בעצמו
עם נזקים בסדרי גודל שכאלה.
בלי התמיכה של הממשלה בח
קלאים באמצעות הביטוח ,היינו
עדים לקריסה מוחלטת של ענף
החקלאות בישראל ,על כל המש
מעויות הנלוות לכך".
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שר האוצר מתיר
לייבא  60אלף טון ירקות
בפטור ממכס
    
~  ~~
~
 ~ ~
 ~ ~

<

שר האוצר ,משה כחלון ,חתם ביום
רביעי 6 ,בינואר ,על צו המתיר יבוא
של מגוון ירקות ,שמשקלם הכולל
 60אלף טון ,במסגרת מכסה פטורה ממכס.
אחת ממטרות הצו ,המתואם עם משרד הח
קלאות ,כפי שהודיעו במשרד האוצר ,היא
למנוע ככל האפשר "עליית מחירים בירקות
הטריים ,בעקבות מחסור בתוצרת חקלאית
טרייה כתוצאה מתנאי אקלים קיצוניים
ומזיקים שונים אשר פוגעים בגידול המקו
מי" .מטרה נוספת לצו ,כפי שנכתב בדברי
ההסבר להודעה עליו" :למנוע התייקרויות
בעקבות ביקושים גוברים בתקופות החגים".
התאחדות חקלאי ישראל מוחה נגד ההח
לטה וטוענת שמשמעותה היא סגירת מש
קים חקלאיים ,בעיקר בפריפריה .בהתא
חדות אומרים" :החלטה זו הנה חמורה עוד
יותר לאור העובדה שהחקלאות הישראלית
נמצאת במשבר כה גדול ,ובמקום שהמדי
נה תתמוך ותשקיע בחקלאים ובחקלאות,
היא הולכת לפתרון חד-צדדי במעטפת של
יבוא".
על פי הצו שעליו חתם השר כחלון ,יהיה
ניתן לייבא תפוח אדמה ,בצל ,גזר ,חזרת,
כרוב ,חסה ,מלפפון ,סלרי ,עגבנייה ,פטרו
זיליה ופלפל בפטור מלא ממכס ,במהלך כל
השנה .יבוא במסגרת מכסה זו יתאפשר בה
תאם לתנאי הגידול והצריכה בשוק המקומי
במהלך השנה .כמו כן ,בתקופות החגים )מ-
 22במארס  2016עד  5במאי השנה ,ומ2-
בספטמבר עד  2בנובמבר( יתאפשר יבוא
גידולים ספציפיים )חסה ,מלפפון ,סלרי,
עגבנייה ,פטרוזיליה ופלפל( במסגרת המכ
סה ,ללא קשר לתנאי ההיצע בשוק המקומי.

 ~
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,מגיב להחלטה
שר האוצר" :ההחלטה לייבא  60אלף טון
של ירקות אינה מהווה פתרון למצוקת הח
קלאים ,אלא נעשית על חשבון החקלאים.
החלטה זו עשויה לגרום לפגיעה אנושה
בחקלאים ולסגירת משקים חקלאיים ,בעי
קר בפריפריות.
"בסופו של דבר ,הייבוא יגרום להעלאה
של מחירים ,שכן חקלאים רבים ימצאו
עצמם סוגרים את משקיהם ולטווח הארוך,
נסתמך על הייבוא ,שיוביל לעליית מחירים
ולא להורדתם לצרכן".
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מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן" :לתת רישיונות יבוא בלי לתת
משמעות ורק ממניעים פופוליסטיים ,זה לא
פתרון .החקלאות הישראלית במשבר קשה
ואסור לנקוט בצעדים שכביכול מורידים
את המחיר ,אבל בפועל ינשלו מאות חק
לאים מפרנסתם".
מזכיר ארגון מגדלי ירקות ,מאיר יפרח:
"בעיית היבוא עומדת תמיד על הפרק ,בת
קופה של מחסור בתוצרת ומחירים גבוהים
בשוק המקומי .עמדתנו הקבועה היא שיבוא
תוצרת חקלאית לישראל עלול לפגוע בח
קלאים ולהביא לתלות של ישראל בתוצרת
מיובאת.
"אולם ,אפשר לחיות אתו באופן זמני
וקצר כאשר היבוא נעשה בתיאום והמהלך
מבוקר באופן יומי ושבועי .כל זאת ,כל עוד
המגדלים לא ייפגעו באופן דרסטי וכל עוד
לא יהפוך היבוא לקבוע ,אלא רק מזדמן ונ
קודתי ,תוך הכנסת תוצרת מבוקרת מבחינת
השירותים להגנת הצומח ותוך מניעת כני
סתה של תוצרת עם מחלות ווירוסים ,כפי
שקרה בימים אלה ביבוא ביצים מאוקראינה.
יבוא מבוקר לזמן קצר ,במידה שיענה על
צורכי האוכלוסייה ,יוכל להחזיר את מגד
לי הירקות להספקה רציפה ,זולה ,באיכות
טובה ובתכנון נכון ,לייצב את הספקת
התוצרת על-ידי החקלאים ,תוך מתן מענה
לצורכי האוכלוסייה בירקות ובפירות.
יפרח מציע למשרד החקלאות חמישה
צעדים ,שבאמצעותם החקלאים יהיו ימולאו
צורכי החקלאים והצרכנים" :הקמה מידית
של שוק סיטוני חדש ,להקטנת פערי התיווך
ולהפחתת יוקר המחיה; הוזלה של מחירי
המים השפירים; שמירה על מועצות הייצור,
ככלי תכנוני שיבטיח הספקה שוטפת של
תוצרת חקלאית; הגנה באמצעות מכסים
בכל ענפי הצומח ,בהתאם לצורכי השוק;
מתן מענקים והלוואות להגדלת היקף שטחי
הירקות ,בהתאם לצורכי האוכלוסייה.
"בשכל ניתן לטפל בבעיות יסוד של
החקלאות ,כולל המחירים .התחלת שינוי
המגמה הייתה בהסרת מס מעסיקים שהוטל
לפני כעשור על חקלאי ישראל .לחקלאים
אין שליטה על מזג-האוויר ועל וירוסים
ומחלות .יבוא זה לא הפתרון ,הוא לא זול,
ועדיף לסבסד את החקלאים בישראל על
פני סבסוד של החקלאים בטורקיה או בכל
מדינה אחרת".

בריכת דגים בחפציבה" .הציפורים ,שהדגים החיים והטעימים ערבים מאוד לחכן ,גורמות נזקים כספיים נרחבים לחקלאים"

"הורדת הגנות המכס
תפגע באופן חמור ביותר
ביכולת התחרות"

גרשון פלג ,היו"ר הנכנס של ארגון מגדלי הדגים בישראל,
חושש מהשינויים הצפויים בענף ובראשם ביטול הגנות
המכס על הדגים המיובאים לארץ" .זהו צעד שחייב להיות
מלווה בהתאמת חלופות שיבטיחו את המשך קיומו של
המדגה הישראלי"

<

גרשון פלג ,שכיהן כמנכ"ל החברה
להגנת הטבע ,כרכז המשק בקיבוצו
מעגן מיכאל ,כיו"ר פלסאון תעשיות,
וכמנכ"ל "צורון" ,ושימש בתפקידי ניהול שו

נים בקיבוץ ומחוצה לו ,החליף לאחרונה את
גדליה גל כיו"ר ארגון מגדלי הדגים בישראל.
פלג נכנס לתפקידו בשיאה של תקופה מא
תגרת ,לאור איום הורדת המכסים על מיני

גרשון פלג" .לבריכות הדגים תפקיד מכריע בשימור המגוון הגדול של הציפורים החונות באזור"

הקורמורנים ועופות המים האחרים" .הציפו
רים ,שהדגים החיים והטעימים ערבים מאוד
לחכן ,גורמות נזקים כספיים נרחבים לחק
לאים.

"אנו ,בארגון מגדלי הדגים ,עוסקים כל
העת באיתור דרכים וטכנולוגיה לרב-קיום
באוויר ,ביבשה ובבריכות הדגים ,בשיתוף
עם רט"ג ,קרן דוכיפת ,משרד החקלאות,

חיל האוויר ועוד .אין ספק שיש כאן קו
נפליקט מובנה הניתן לפתרון תוך שימוש
בכלים מחקריים ואמצעים טכניים שצריך
לפתח".

צילום :אסף סולומון

הדגים שמגדלים בארץ.
עם הכניסה לתפקידו ,גרשון פלג קורא לה
רחיב את המכנה המשותף לכל הדייגים בארץ:
"אפעל להגביר את שיתוף הפעולה בין מגדלי
הדגים ואת יכולת ההתארגנות ביניהם לצו
רך חיזוק הענף" .לדבריו ,צורך זה בולט ביתר
שאת אל מול "האיומים שעמם מתמודד הענף
בשנים האחרונות וסכנת הפגיעה בענף המדגה
הישראלי".
רובן המכריע של בריכות הדגים בארץ
נמצא בעמק בית שאן ולאורך גדר המערכת
עם ירדן ,הענף מהווה מרכיב עיקרי בכלכלת
היישובים העוסקים בו ובמעגל הרחב ,התחום
מספק פרנסה לאלפי אנשים .פלג מזהיר ,כי
השינויים הצפויים בענף ובראשם ביטול הג
נות המכס על הדגים המיובאים לארץ יהוו
מכה קשה למגדלים הישראלים" :הורדת הג
נות המכס תפגע באופן חמור ביותר ביכולת
התחרות של המגדלים בישראל ועלולה למו
טט את הענף כולו .זהו צעד שחייב להיות
מלווה בהתאמת חלופות שיבטיחו את המשך
קיומו של המדגה הישראלי ,את פרנסתן של
אלפי משפחות ואת העצמאות הכלכלית ובי
טחון המזון של ישראל .הנהלת הארגון נמצאת
בקשר הדוק עם התאחדות חקלאי ישראל,
במטרה להמשיך ולקיים ענף זה ,המייצר מזון
איכותי טרי ובריא ,תוצרת כחול-לבן".
פלג ,מנכ"ל החברה להגנת הטבע בעברו,
מציין את הערכים הנוספים שהענף מביא עמו
בתחומים תרבות הפנאי ,שמירת הטבע ,הבט
חת המגוון הביולוגי ובעיקר בתרומתו לצפ
רות ,עיסוק שמהווה נתח משמעותי בתרבות
הפנאי של ישראלים רבים וענף חדש וצומח
בתיירות הנכנסת לישראל" .תיירות הצפ
רים תופסת תאוצה כיום בעולם וישראל ,כמי
שניצבת בצומת דרכים פופולרי במיוחד עבור
העופות הנודדים ,מהווה יעד תיירותי שהבי
קוש אליו הולך וגדל בשנים האחרונות.
"לבריכות הדגים תפקיד מכריע בשימור
המגוון הגדול של הציפורים החונות באזור ול
פיכך ,יש לשמר אותן ואת סביבת הגידול שהן
מייצרות בארץ ,בדומה למגמות הקיימות כיום
בתחום זה בעולם" .עם זאת ,מדגיש פלג ,לח
וויה ממנה נהנים מטיילים רבים יש גם מחיר
כלכלי הנובע מתיאבונם הגדול של השקנאים,
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משה ברנע* ,שמעון זיו**

כתבה של סטלה קורין ליבר,
שהתפרסמה בעיתון הכל
כלי "גלובס" ב 21בדצמבר
 ,2015הציגה את הליך "גילוי מרצון"
של מעלימי מס בשיתוף פעולה עם
רשויות המס .להלן הכותרת המב
טאת את תמצית המאמר" :עד כה
הוגשו  4,218בקשות לגילוי מרצון
וסך ההון שנחשף עומד על  14מי
ליארד שקל  -ממוצע של  3.3מיליון
שקל הון נחשף לנישום .מאות מי
ליוני שקלים כבר נגבו כמס והמב
צע הוארך עד סוף יוני  - 2016אבל
חוסר בהירות ,כפל פעולות ,סבך
ביורוקרטי ומאבקי כוח בין הר
שויות השונות מקשים על המשך
התנופה וההצלחה שלו".
במאמרנו זה ,אנו מבקשים לעשות
אנלוגיה בין מה שתיארה הכתבת
ובין הליך המתואר בהמשך ,כוונתו
ואופן יישומו  -תופעה נפוצה במו
שבים בתחום פעילות לאחקלאית
)פל"ח( שלא בהיתר.
בעשורים האחרונים חל מהפך
בתחום החקלאות .לא עוד רפתות
עם מספר פרות חולבות ,לול בן כמה
מאות עופות  -הצמודים לבית המ
גורים .לא עוד מטע או שטח גד"ש
בגודל  3020דונם ,המפרנס בכבוד
את בעליו .המהפך חל בענף בשל
סיבות שאין זה המקום לפרטן ,אבל

ראוי לציין ,שממשלות ישראל נטו
להתייחס בעשורים האחרונים לחק
לאות ולחקלאים כאל סרח עודף ,מי
עוט קטן שאינו מקנה מנדטים כמעט
למפלגות.
הזלזול במגזר הביא אלפי משקים
חקלאיים במושבים לידי משבר תע
סוקתי חמור .ההכנסות צנחו פלאים
וחקלאים רבים נאלצו לחפש פרנסות
חילופיות ,אך רבים מהם ,בגין גילם
וחוסר הכשרה מקצועית מתאימה,
נותרו ללא כל פרנסה ועליהם מוט
לים חובות מעיקים ,שבמקרים רבים
אילצו אותם למכור את המשק ,כדי
לכסותם.
בצר להם ,הסבו רבים מהם מבני
משק שונים ,כגון לולים ,רפתות
ובתי אריזה ,למחסנים .פיתחו בהם
עסקים שאינם חקלאיים או השכירו
אותם לאחרים .כבר באמצע שנות
ה '90של המאה הקודמת הוצע לג
וון את מקורות התעסוקה וההכנ
סות במושבים על בסיס דוח קדמון
ממשרד החקלאות.
במהלך השנים ,התקבלו מספר
החלטות של מועצת מקרקעי ישראל
) 1101 ,755ו (1265בנושא שימו
שי פל"ח .אולם בשטח נקבעו כבר
עובדות ופקחי המינהל )כיום רשות
מקרקעי ישראל  -רמ"י( החלו לאתר
את המקומות בהם נעשה שימוש
שלא בהתאם להוראות רמ"י ורשויות
התכנון .הם החלו להגדירם כעבירות

ואת הפועלים עבריינים ,תוך הטלת
קנסות בדמות דמי שימוש ראויים -
 5%משווי הקרקע )באזור המרכז .(6%
כדאי לדעת ,כי בהתאם לתכניות
ישנות וחוזים היסטוריים התאפ
שר שימוש לאחקלאי בנחלות וכי
הנחלה נועדה לפרנסת המתיישב.
וכדאי גם להזכיר שבשנות ה'90
הוסבו מבנים חקלאיים רבים בנחלות
למגורי עולים ממדינות ברית המו
עצות לשעבר .אלה עובדות שנוטים
לשכוח או מנסים להשכיח.
הקנסות ,שהיקפם מאות שקלים
ואף מיליוני שקלים נחתו על ראשי
בעלי המשקים כרעם ביום בהיר.
רובם אנשים מבוגרים ,ללא מקורות
פרנסה חילופיים ,שהפסקת מקור
הכנסה זה הפכה רבים מהם לנתמ
כי סעד .בחלק מהמקרים החיוב חרג
ממסגרת תקופה של שבע שנים,
והחיוב הושת על כל תקופת החריגה.
על החקלאים הבודדים שהחליטו
בכל זאת להוון את השימושים הללו
בסכומי עתק ,בשטח שגודלו עד 500
מ"ר בחלקת המגורים ,נאסר להש
כירם לאחרים .צאו וראו :אם החלטה
 979שהתקבלה לפני כתשע שנים,
על גלגוליה השונים ),1335 ,1155
 ,(1399תאפשר היוון של חלקת המ
גורים וסחר בה למי שיבחר בחלופה
זו ,תוך סילוק מעורבות רמ"י מכל
הנעשה בחלק המהוון של חלקה א',
דווקא לגבי שימושי פל"ח נאסר לה

שכירם בגלל עתירה לבג"ץ .וזאת
על אף האמור בסעיף  5בהחלטת
מועצת מקרקעי  ,1101כי "בעל
זכויות אשר ביצע עסקה לתעסוקה
לא חקלאית ל 49שנה על פי תכ
נית בתוקף ,ושילם בגינה דמי חכי
רה מהוונים בהתאם לאמור בסעיף 3
לעיל ,יהיה רשאי להשכיר ,בשכי
רות בלתי מוגנת ,את השטח הבנוי/
המוסב המשמש בפועל לתעסוקה לא
חקלאית ,אך לא יהיה רשאי למכרו
ו/או לפצלו מתוך הנחלה".
בפסק דין של בג"ץ  -פורום הע
רים העצמאיות ואח' נגד מועצת
מקרקעי ישראל )בג"צ (1027/04
 נקבע שיש להגביל את השימוש במבנה פל"ח לבעל הזכויות
בנכס בלבד .המועצה האזורית מטה
יהודה ותנועת המושבים עתרו לבית
המשפט נגד הפסיקה  -וההחלטה
התהפכה ,וכיום יש אפשרות השכ
רה לאחרים אם לא יוגש ערעור על
ההחלטה.
הנה ,במקרה כמעט חריג זה הח
לטת המועצה הייתה סבירה ונכונה,
אולם בג"ץ מצא לנכון לשנות אותה.
אבל בהמשך מצא לנכון לחזור בו
מהחלטתו ,לאור עובדות וטיעונים
חדשים שהוצגו בפניו.
ברוח הדברים המוצגים בפתח
מאמרנו ,אולי אפשר להמליץ בפני
מועצת מקרקעי ישראל לאמץ
את גישת שלטונות המס ולאפשר

~~


ל"עבריינים" במושבים גם להגיע
להסדר הגון והוגן באשר לשימושים
שלא כדין שנעשו במשקים שלהם.
בסעיף  4.2.1להחלטה  1101נכתב:
"בגין חובות עבר שנוצרו עד למועד
אישורה של החלטה זו  5% -מערך
הקרקע לשנה עבור תקופה של 4
שנים בלבד ) 20%מערך הקרקע במ
צטבר לתקופה שקדמה להחלטה זו,
גם אם משך השימוש הבלתי מוסדר
לתעסוקה לא חקלאית היה ארוך
יותר" .מוצע ,כי על בסיס ההחלטה
ייגבו דמי שימוש מערך הקרקע בגין
ארבע שנים  -לכל חקלאי שיפנה
מיוזמתו לרמ"י ויבקש לעשות כן.
אם הנהלת רמ"י תאמץ החלטה
מעין זו ,היא תפרסם קול קורא במו
שבים ,תגדיר תקופה של שנתיים
שלוש למי שמבקש להגיע להסדר,
תוך שהוא מפסיק לאלתר את השי
מוש שאינו חקלאי ומשלם את חובו
למשך ארבע שנים ,בהתאם לשומה
הוגנת של שמאי רמ"י .ההסדר גם
יקדם את האפשרות להוון את בתי
המגורים בחלקות ויאיץ את התש
לום לקופת המדינה תוך הסרת עול
ארגוני כבד מהמערכת המשפטית
והמינהליתאכיפתית.
* שמאי מקרקעין ,מייסד
עמותת אדמתי
** יו"ר ועד כפר מעש,
יועץ כספי )לשעבר( של
הרמטכ"ל
עגבניות .חלק מהיבוא
פטור ממכס ,ועל חלקו
האחר המיסוי נמוך
ואינו יעיל בהגנה על
התוצרת
המקומית

~~~ 

<

אורן ברנע*

גידול עגבניות ועיבודן
לתעשייה הוא אחד הענ
פים הוותיקים והמבוססים
בחקלאות ובתעשייה בישראל.
הגידול נעשה במושבים ובקיבו
צים ,על פני שטח שגודלו כ20
אלף דונם ,רובם בצפון המדינה:
בגליל העליון והמערבי ובעמקי
בית שאן ,יזרעאל והחולה .בשנת
 2015הגיע היבול לכ 170אלף
טון .מרבית התוצרת מעובדת ע"י
המפעלים "פריניר"" ,מילוז",
"זנלכל" ,גן שמואל ו"ליקורד",
המייצרים לשוק המקומי רכז עג
בניות ומוצרים אחרים.
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ההיחלשות הדרמטית של האירו
מול השקל פגעה בייצוא לאירופה
בכלל ובייצוא החקלאי בפרט .נוסף
על זאת ,יבוא רכז עגבניות ומו
צריו מאירופה הפך לכדאי יותר
ויותר ,ומדפי רשתות השיווק והמ
רכולים גדל המקום שתופסת תו
צרת מעובדת של עגבניות מרחבי
העולם .חלק מהיבוא פטור ממכס,
ועל חלקו האחר המיסוי נמוך ואינו
יעיל בהגנה על התוצרת המקומית.
כך הופך יבוא הרכז לאטרקטיבי
יותר ויותר ,והתוצאה היא פגיעה
בלתי נמנעת במגדלים ובמפעלים
כאחד.
העלייה המתמדת ביבוא בשנים
האחרונות ,על חשבון המגדלים

הישראליים ,משתקפת במספרים:
אם בשנות השיא ייצרו בישראל
כ 300אלף טונות עגבניות לתע
שייה ,הרי בשנת  2015צלל נפח
הגידול ל 170אלף טונות בלבד,
הפחתה של קרוב ל 45%בייצור
וההכרח להיפרד ממגדלים רבים,
שהפסיקו לגדל מחוסר כדאיות;
במקביל ,ירד גם היקף העבודה
של המפעלים ,בד בבד עם ירידה
בהיקף התעסוקה שהם מספקים,
בעיקר ליישובי הצפון.
מדי שנה המגדלים בישראל
מנהלים מו"מ מרוכז מול המפעלים
על התנאים להספקת עגבניות לת
עשייה ,כולל מחיר ,והשנה ההגעה
להסכמות וסגירת העסקה קשות

עוד יותר .כל עוד פרוץ
היבוא ואין הגנה מספקת
לחקלאים ולמפעלים ,חלום הקט
שופ הישראלי הולך ומתרחק ,וע
גבניות ממדינות אירופיות ,עבורן
ניתנים לחקלאים סבסוד ותמיכה
בארץ מוצאם ,ימלאו את המדפים.
אנו חוזרים שוב לשאלת החז
קת האדמות וביטחון המזון .האם
הפקרת האדמות שיינטשו מגידול
עגבניות לתעשייה והפקרת האוכ
לוסייה המקומית לסיכוני סגירת
יבוא וחרם על מוצרים למיניהם
אפשרית אצלנו בישראל?
פגיעה בענף העגבניות לתע
שייה עלולה לגרום לפגיעה אנושה
במפעלי העיבוד ולתגובת שרשרת

בתעשייה ,שקולטת
גם תוצרת חקלאית אחרת .חשוב
להדגיש :יבוא המחליף ייצור מקו
מי פוגע באוכלוסייה רחבה הרבה
מעבר לחקלאים ולבעלי המפע
לים .משפחות רבות מתפרנסות
מן הענף  -עובדי המפעלים ,ספקי
התשומות לגידול ,ספקי השירותים
למפעלים ,כולל מיכון ואריזה ,מו
בילים ועוד .החקלאים והמפעלים
מאחדים כוחות בבקשה להגנה מי
נימאלית תוך גילוי הבנה למצב.
האם יצליחו? זמנים יגידו.
* מזכיר ארגון מגדלי ירקות
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בריכת שפכי סידוק הידראולי בקליפורניה .ריכוז החומרים הרעילים שנמצאו היה גדול פי מאות ואף פי אלפים מהמותר במי השתייה

צילוםFaces of Fracking, Flickr :

דוח ראשון מסוגו ,המפרט את הרכב שפכי תעשיית הנפט שמשתמשת בסידוק
ההידראולי ,חושף את הסכנות הטמונות בשימוש בשיטה זו ברמת הגולן

<

ד"ר דניאל מדר

ב 28באוקטובר  2015הודיעה חברת
קידוחי הנפט "אפק" ,כי היא תבצע עד
עשרה קידוחי נפט בדרום רמת הגו
לן .הגיאולוג הראשי של החברה ,דוקטור יובל
ברטוב ,הציג הערכות אופטימיות מאוד של
פוטנציאל הנפט בקידוחים ,שמגיע לדבריו
למיליארדי חביות נפט .חברת הנפט עסוקה
מאוד בקידום יחסי הציבור שלה ואף פתחה
מרכז מבקרים בגולן שמטרתו להסביר לציבור
מדוע אין לחשוש מקידוחי נפט במקום.
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה הודיע
המשרד להגנת הסביבה על התנגדותו להמשך
הקידוחים ,עקב הסכנה למקורות המים .למרות
ההתנגדות ,אושרו בוועדה שנתיים נוספות של
קידוחי ניסיון .אם כן ,נשאלת עדיין השאלה:
האם יש לתושבי רמת הגולן ולתושבי ישראל
כולה סיבה לדאגה?
מחקר ראשון מסוגו ,שמפרט את ההרכב של
שפכי תעשיית הסידוק ההידראולי" ,פראקי
נג" ),(Fracking - hydraulic fracturing
שופך אור על הסכנות האפשריות בשימוש
בשיטה זו ברמת הגולן.

~~ 
בשיטות קונבנציונליות להפקת נפט נקדחת
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באר והנוזל פורץ החוצה מהקידוח בשל הלחץ
שבו הוא מצוי במעמקים .אם לחץ הנפט נמוך
או יורד ככל שנשאר פחות נפט במאגר ,נהוג
להזריק אל המאגר גז או נוזל אינרטי שעוזר
לדחוף עוד נפט אל מחוץ לאדמה.
כיום נראה כי מבנה שכבות הסלע ברמת
הגולן אינו מאפשר הפקה קונבנציונלית של
נפט )אחרת ,היו מפיקים שם נפט כבר מזמן(
 כך גורסים שני דוחות מדעיים שנכתבוב 2014על הסיכונים שבהקמת תעשיית נפט
בדרום הגולן :דוח אחד נכתב ע"י המרכז לחקר
ימים ואגמים לישראל ,והאחר נכתב עבור
תאגיד המים מי גולן )ע"י ד"ר עמוס ביין וד"ר
אבנר קסלר(.
מבנה שכבות הסלע באזור הוא מסוג שמן
פצלים ,נפטפצלים או ) oilshaleאין לה
תבלבל עם פצלי שמן ,שנמצאים בישראל
בשפלה; בפצלי שמן אין נפט נוזלי ,אלא
קרוגן  -סלע עשיר בחומר דמוי זפת מוצקה(.
בסלעי שמןפצלים כמו אלה שקיימים ברמת
הגולן ,הנפט הנוזלי כלוא בתוך חללים קטנים
בסלע וקשה לחלצו .נפט זה נקרא "נפט הדוק"
).(tight oil
כדי לחלץ את הנפט ההדוק ,יש לבחור בין
שתי אפשרויות :אחת ,לקדוח מספר גדול של
בארות בתא שטח  -באר בכל כמה עשרות
דונמים  -ולדחוף את הנפט החוצה באמצעות

נוזלים או גז .אחת מתוצאות השיטה הן קי
דוח אלפי או עשרות אלפי בארות בתא השטח
הקטן יחסית כמו זה שנמצא ברישיון חברת
"אפק" )ששטחו  400קמ"ר( .אפילו אם ימצאו
נפט רק בשטח קטן של  10קמ"ר ,הרי שלשם
הפקת נפט מסלעים אלה יהיה צורך במאות עד
אלפי בארות שייקדחו בשטח מצומצם מאוד.
במקרה כזה ,גם אם הקידוח לא יגרום
לזיהום נפט באקוויפר המים ,הרי שבגלל מס
פרם הרב של הקידוחים ,דרכי ההגעה אליהם
והתשתיות הנלוות אליהם  -הנזק לקרקע,
לחי ולצומח יהיה רב ,והוא יימשך עוד עשרות
שנים לאחר סיום ההפקה .בכל מקרה ,ע"פ
הדוח של תאגיד מי גולן ,טכניקה כזו להפקת
נפט הדוק בשכבת המטרה לא בוצעה בעבר
בהצלחה בעולם.
אפשרות אחרת לחילוץ נפט מסלעי שמן
פצלים היא בעזרת סידוק הידראולי או "פרא
קינג" .בשיטה זו קודחים אנכית בקרקע עד
שמגיעים אל שכבת שמןהפצלים ואחר כך
מבצעים קידוחים אופקיים לרוחב השכבה .אל
תוך קידוחים אלה דוחסים נוזל בלחץ גבוה,
שגורם להיסדקות ניכרת בסלע שמןהפצלים.
דרך סדקים אלה שואבים את הנפט .נוזל הסי
דוק ההידראולי מכיל שלל כימיקלים שנועדו
לסכך את הזרקתו אל האדמה ,לשמור על ציוד
הקידוח מפני קורוזיה )שיתוך( ,למנוע סתימות

בצינורות ולמנוע גדילת מיקרואורגניזמים.


~

מהן סכנות הסידוק ההידראולי? לאחרונה
פורסם מחקר שמראה שהזרקת שפכי תעשיית
הסידוק ההידראולי אל בטן האדמה מעלה
בצורה דרמטית את שכיחות מקרי רעידות
האדמה .בעיה אחרת היא הרכב שפכי תעשיית
הסידוק ההידראולי.
עד  ,2015הכוח הפוליטי העצום של חב
רות האנרגיה העולמיות ,שביקשו למסמס כל
דיון רציני בהשפעה על הבריאות ועל הסבי
בה ,מנע כל פרסום רשמי כלשהו לגבי הרכב
שפכי תעשיית הסידוק ההידראולי בארה"ב.
עם זאת ,דוח מדעי שהתפרסם לפני מספר
חודשים סקר את שפכי הפקת הנפט שנעשית
בשיטה זו במדינה .למעשה ,זהו הדוח הרשמי
הראשון בעולם שמפרט את הרכב וריכוז הכי
מיקלים בהליך הסידוק ההידראולי.
הדוח מצא ששפכים אלה מורכבים מתערו
בת של חומרים מסרטנים )למשל בנזן ,ארסן
כרום ,6רדיום ,אתילבנזן ,בנזופיירן ,ניקל,
קדמיום( ,חומרים רדיואקטיביים )רדיום(,
חומרים הפוגעים במערכת העצבים )טולואן
ועופרת( וכאלה שפוגעים בפוריות )טולואן
וקסילן(.
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אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות עסקיות,
שמעורבים בפיתוח החקלאות הישראלית ובתעשייה
הענפה שהתפתחה סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים ובינהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר

ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.

מתחם קידוח שמןפצלים ביוטה ,ארה"ב .מאות בארות קידוח צפופות

ריכוז החומרים שנמצאו היה גדול פי
מאות ואף פי אלפים מהמותר במי השתייה.
מיליארדי ליטרים של שפכי הסידוק ההיד
ראולי ,שמוזרקים אל הקרקע ,עלולים לזהם
באופן משמעותי את מי השתייה וההשקיה
של המדינה .לשם השוואה ,בישראל רוב הש
פכים התעשייתיים מחויבים לעבור טיהור או
להישלח למתקני טיפול בחומרים מסוכנים.
במקרה של תוצרי הקידוחים ,לא ברור מה
התהליך שהם צריכים לעבור .על כל חבית
נפט שתופק צפוי כי ייווצרו שבע חביות של
מי שפכים וכאמור ,חברת "אפק" מדברת על
נפט בכמות של מיליארדי חביות .אם תחזית
אופטימית זו נכונה )אופטימית מבחינת בעלי
המניות בחברות הנפט( ,המשמעות היא שנצ
טרך להתמודד עם מאות מיליארדי ליטר של
שפכים רעילים ולטפל בהם.


קידוחי הנפט בגולן נמצאים באזור רגיש
מבחינה הידרולוגית ,שבו אגני ההיקוות של
הירמוך ,הירדן והכנרת ,וכן מי תהום רבים,
שחלקם פורצים במעיינות וחלקם נשאבים
לשתייה ולהשקיה ע"י ישראל וירדן .קיים
סיכון סביר שזיהום של נפט או של נוזל הסי
דוק ההידראולי יתפשט אל מי התהום ,כתו
צאה מהחדרתו בלחץ אל עומק הקרקע .יש
גם סיכון לתאונות שבהן יישפך נוזל הסידוק

צילוםSkyTruth, Flickr :

על פני השטח ,ומשם יתנקז אל הנחלים ואל
הכנרת .הנזקים הפוטנציאליים הם סביב
תיים ,בריאותיים ואף פוליטיים  -אם יזדהמו
מקורות המים של ירדן.
בכל שנה נעשה בארץ שימוש בכ 80מי
ליון חביות נפט .ע"פ חברת "אפק" ,במרוצת
השנים יתאפשר להפיק כמיליארד חביות
נפט מהגולן ולכן ,באופן תאורטי ,יוכל הנפט
מהגולן לספק לישראל את כל הנפט הדרוש
לה במשך כ 15שנים .מעשית ,מגבלות הפקה
כנראה יאפשרו הפקה יותר צנועה בכל שנה,
אבל יאפשרו אספקת נפט למשך 3020
שנים .הפקת נפט בישראל בכלל ,ובאמצעות
סידוק הידראולי בפרט ,צפויה לפגוע במע
בר לשימוש באנרגיות מזהמות פחות ,וצפויה
לפגוע בתכנית הלאומית לצמצום פליטת גזי
חממה.
בינתיים ,חברת "אפק" חוזרת וטוענת
שהיא אינה מתכננת לבצע סידוק הידראולי
כדי לחלץ את הנפט ממעבה האדמה .אם כן,
באיזו שיטה היא מתכננת לעשות זאת ,אם
אכן שכבת המטרה לקידוח אינה מאפשרת
הפקה קונבנציונלית של נפט? על משרד
האנרגיה המים והתשתיות הלאומיות לברר
באיזו שיטה מתכננים להפיק את הנפט בגו
לן ,ועל המשרד להגנת הסביבה לגבש תכנית
להקטנת סיכונים לזיהומים מכל שיטת הפקת
נפט שתיבחר.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי
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מי הכנרת .האם נשקפת להם סכנה?
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צילוםEdo Ramon, Flickr :
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החיים של תושבי המגזר הכפרי.

<

אבי אובליגנהרץ

בחודש אפריל האחרון נערך
ברחבי הארץ מבצע רחב
היקף לסיכול ולמניעת
פשיעה חקלאית ,שבו השתפו מאות
לוחמי משמר הגבול ושוטרים ומת
נדבים רבים .במהלך המבצע המיוחד
סוכלו עשרות גניבות והוחזר ציוד
שעלותו מוערכת במיליוני שקלים.
"המבצע יימשך כל זמן שיידרש על
מנת להביא לדין את אותם מחוללי
הפשיעה החקלאית שפוגעים פגיעה
אנושה בחקלאים" ,הבטיח אז ראש
מחלקת המבצעים במג"ב ,ניצב
משנה אמיר כהן.
ב 2006נוספו לרישומים המשט
רתיים יותר מ 2,500אירועי פשי
עה בתחום החקלאי ,אולם בעשור
כמעט שעבר מאז פחתה הפשיעה
החקלאית במידה רבה ,לפי נתוני
משטרת ישראל .בשנת  2014קטן
מספר אירועי הפשיעה החקלאית
על כל גווניה בשיעור  ,14%ואילו
ב 2013נרשמה ירידה בשיעור גדול
מ 22%לעומת  .2012אלא שה
מציאות בשטח מלמדת שבשנים
האחרונות הפכו עברייני הפשיעה
החקלאית למתוחכמים מאוד ,וקשה
מאוד למגר את התופעה החמורה,
שהייתה למכת מדינה הממררת את
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פריצה לבתים ולמשקים וגניבה
של תוצרת ואמצעי ייצור חקלאיים
הפכו לשגרה המתסכלת של המו
שבניקים ושל שאר תושבי המרחב
הכפרי בארץ ,והדרישה שלהם לקבל
הגנה ושמירה יעילים מתגברת,
לאור הפגיעה המתמשכת ברכוש
ובנפש .בכנס ובתערוכה ,שערכו
לאחרונה חברת ") Red Wavesרד
וייבס" ,בתרגום" :גלים אדומים"(
והמועצה האזורית עמק חפר ויוח
דו לאבטחת היישוב הכפרי והבי
טחון האישי בישראל ,הוצגו בפני

חקלאים ,תושבי מועצות אזוריות
ומקומיות מגוון פתרונות מיגון,
אבטחה וביטחון ,שגרמו למבקרים
לחוש שהם לא לבד במערכה ,לפ
חות למספר שעות.
מנכ"ל  ,Red Wavesאייל
הראל ,המתמחה בפתרונות הנדסה
ויישום בתחומים ביטחון ,אבטחה,
תקשורת ,מערכות שליטה ובק
רה ועוד ,סיפר שהחליט להתגייס
לנושא לאחר שנחשף לפני כשנה
לממדי הפשיעה החקלאית במהלך
ביקור ביישוב בצפון הארץ .הראל
ואנשיו בדקו את אמצעי המיגון
הקיימים בשטח והגיעו למסקנה ,כי
רק באמצעות "שילוב בין פתרונות
אבטחה צבאיים לפתרונות אבט

חה אזרחיים ניתן יהיה לתת מענה
אבטחתי לבתים ,רכבים ,תשתיות
והתוצרת של המגזר החקלאי".
הוא מודע לבעיות התקציביות
של היישובים ,אבל הבהיר שאפשר
להתגבר עליהן באמצעות הפניית
משאבים לאמצעי הגנה יעילים
יותר לפתרון הבעיות האקוטיות
בשטח" .נכון שלא ניתן לתת פתרון
אבטחה הרמטי ,אבל יש פתרונות
להקטנת ממדי התופעה גם במחי
רים שווים לכל אחד .הדרך הנכונה
היא שילוב מערכות ,שילוב אמ
צעים ולמידת השטח ,כולל צרכי
התושבים .יישובים קטנים לא יכו
לים לקבל לבד מערכת אחת סגורה,
אלא לשלב ידיים עם היישובים ליד,

רפ"ק מיטל קוניו ,מפקד יחידה כפרית שרון במג"ב" :הראיה
לכך מהנתונים שבידינו 90% :מהבתים המצוידים בטכנולוגיה,
במערכות אזעקה ,אינם נפרצים .ההשקעה במצלמות אבטחה
ובמערכת אזעקה היא מינימלית ,ומרגע קבלת ההתראה
למוקד המשטרה האירוע מסתיים תוך  105דקות .לכן ,שווה
בהחלט להשקיע בטכנולוגיה"

עם כוחות הביטחון ועם אמצעי אב
טחה מתקדמים".
לדברי הראל ,הפתרון מיושם בד
רום הארץ ומתאים לאבטחת ערים
גדולות ויישובים קטנים ,אבל הת
נאי להצלחתו הוא שילוב כוחות,
וזהו למעשה המסר המרכזי של
הכנס" .כוח אדם הוא דבר יקר מאוד
במיוחד בארצנו ולכן אנחנו מאמי
נים שלא צריך להשתמש בו ,אלא
דווקא באמצעים טכנולוגיים חכמים
שישדרו את המידע היישר אל הט
לפון הסלולרי או הטבלט של מקבל
השירות .האמצעים הטכנולוגיים
נועדו לעזור לנו ולא אנחנו להם".

~
 
המועצה האזורית עמק חפר חול
שת על כ 130אלף דונם שמשתר
עים בין נתניה בדרום וחדרה בצפון
וכוללים שטחים פתוחים ,מרחבים
פתוחים ,שטחים חקלאיים ,נחלות
במושבים ,עורקי תנועה ראשיים
וצירי עפר רבים .במועצה מתגו
ררים כ 40אלף איש ב 43יישובים,
ביניהם  27מושבים .יהודה בן עזרא,
מנהל מחלקת הביטחון של עמק
חפר ,סקר את האיומים על מרחב
המועצה ואת האמצעים העומדים
לרשותה לאבטחת התושבים.

לוחמי מג"ב לאחר תפיסת חוליית גנבי בקר וצאן .תופעת הגניבות הולכת ומתרחבת

בשל הפריסה הגיאוגרפית הרחבה
והמיעוט בכוחות משטרה וביטחון,
בן עזרא אומר שזמן התגובה לאירוע
בתחומי המועצה ארוך יחסית וגם
יכולת המיגון" ,כי אנחנו לא יכו
לים למגן את עצמנו לדעת" .בנוסף
למשטרה ולמג"ב ,בכוחות הביטחון
באזור פועלים רכזי ביטחון שוטף,
מתנדבים ,כיתות כוננות ,סיירת
חקלאית לאבטחת השטחים החק
לאיים הרבים )גידולי שדה ,מטעים,
הדרים ,פרחים ,לולים ,רפתות ועוד(,
סיירי שדות ,משטרה ירוקה ,יחידת
הפיצו"ח של משרד החקלאות ,כיבוי
אש ורשות הטבע והגנים.
תושבי המועצה נמנים ברובם עם
מעמד סוציואקונומי גבוה ,ובכל
משק בית ממוצע יש שני כלי רכב
והתושבים מעוניינים בהנאה מכל
היתרונות שיש למרחב הכפרי לה
ציע .מרביתם אינם נמצאים במהלך
היום בבית ,כך שילדיהם נמצאים
לבד בבתים משעות הצהריים ,ולמ
רות זאת הם מסרבים לגדר או לס
גור את עצמם.
עם כניסתו לתפקיד ,החל בן עזרא
במיפוי האיומים והסיכונים העיק
ריים לחיי התושבים :פריצות לב
תים ולרכבים ,עבירות איכות חיים,
עבריינות מזדמנת )על הדרך ולא
מאורגנת( ,עבריינות נוער וערים

וכפרים ערביים שמקיפים את עמק
חפר ונתפסים כ"סביבה מאיימת".
לדבריו ,המהלך הבא היה איתור
נקודות החוזק והחולשה של תחום
הביטחון ברחבי המועצה ,ומתן
מענה לאיומים באמצעות :מיפוי
הכוחות הפועלים בשטח ,כתיבה של
תפיסה ביטחונית ואיגום משאבים,
חלוקת המועצה לאשכולות ולמע
גלי אבטחה )מועצה ,יישוב ופרט(,
הקמת מוקד מוניציפאלי לתחום
הביטחון ,איסוף מידע על איומים
פוטנציאליים עבור משטרת ישראל
ושילוב זרועות עמה ,יצירת פעילות
משותפת לגורמי האבטחה באזור,
הקמת ערוצי תקשורת ישירה וע
קיפה ביניהם והערכת מצב שבועית
בהשתתפות רכזי הביטחון השוטף
)רב"שים(" .למרות הכל ,אנחנו סו
בלים מלאמעט בעיות והכנס הזה
נועד ,בין השאר ,כדי שנוכל למצוא
עוד פתרונות ויכולות שנוכל לשלב
במעגל האבטחה הראשון והשני".
ראש המועצה האזורית עמק חפר,
רני אידן ,אמר בדבריו למשתתפי
הכנס ,כי בימים קשים אלה ,שבהם
אזרחים תמימים נדקרים ,נדרסים
ונורים ברחובות ,ולא רק בשט
חי יהודה ושומרון ,תחושת הביט
חון האישי נפגעת ומתערערת עוד
יותר לנוכח אירועי פריצות בבתים

ובמשקים" .ישנה עליית מדרגה
באיומים השונים על ביטחון התוש
בים ונעשה את כל מה שנוכל כדי
להבטיח את ביטחונם ושלומם של
התושבים".


  
יחידה כפרית שרון במשמר הגבול
מרכז ,אשר אחראית על ביטחון 140
יישובים בחמש מועצות אזוריות,
ממלאת תפקיד עיקרי בשמירה על
המרחב .מפלס האיומים במישור
הפלילי ובמישור החקלאי נמצא,
לדברי מפקד היחידה רפ"ק מיטל
קוניו ,בקו עלייה ,ולכן מג"ב פועל
ללא לאות לשדרוג היכולת שלו
להגן על ביטחון התושבים.
קוניו הדגיש ,שאין תחליף למ
שאב האנושי אולם חשיבותה של
הטכנולוגיה ,במיוחד בעת הנוכחית
שבה חלק מכוחותיו נקראו לירו
שלים ,אינה נופלת ממנו בהקניית
תחושת ביטחון" .הטכנולוגיה היום
נגישה ובאותם יישובים ,שהפנימו
את הצורך בטכנולוגיה כדי למזער
את הפער הקיים בין המציאות למ
שאב האנושי בשטח ,התוצאה היא
חדמשמעית מבחינת ירידה במעשי
פשע.
"הראיה לכך מהנתונים שבידינו:

טרקטור שנגנב ממושב בנגב .שני החשודים בגניבה נעצרו

14.1.2016
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מנכ"ל  ,Red Wavesאייל הראל.
"הדרך הנכונה היא שילוב מערכות ,שילוב
אמצעים ולמידת השטח

בן עזרא ,מנהל מחלקת הביטחון בעמק
חפר" .אנחנו לא יכולים למגן את עצמנו
לדעת"

 90%מהבתים המצוידים בטכנולו
גיה ,במערכות אזעקה ,אינם נפ
רצים .ההשקעה במצלמות אבטחה
ובמערכת אזעקה היא מינימלית,
ומרגע קבלת ההתראה למוקד המ
שטרה האירוע מסתיים תוך 105
דקות .לכן ,שווה בהחלט להשקיע
בטכנולוגיה".
משום שהסיורים של כוחות הבי
טחון ביישובים הפכו ללארלוונ
טיים  -העבריינים יודעים להסוות
את עצמם ולהסתתר  -האמצעי הח
שוב ביותר לעצירת המסתננים הוא
הצבת מארבים בדרכי העפר ובצי
רים השונים המובילים ליישובים.
מכיוון שהדבר אינו בר ביצוע בשל
הקשיים הגיאוגרפיים והמחסור הת
מידי במשאב האנושי ,הפתרון של
קוניו פשוט למדי :פריסת מצלמות
ציידים באזורים הרגישים ואספקת
מודיעין "אונליין" לכוחות הביטחון.
רפ"ק קוניו בירך על הקמת מי
נהלת האזור הכפרי ,שתפקידה לתת
מענה למספר מועצות ותאפשר
יישום של עקרונות התכנית המ
ערכתית "עיר ללא אלימות" ,של
המשרד לביטחון פנים ,להתמודדות
עם כל סוגי האלימות .עם זאת ,הוא
סבור שלא תתאפשר יצירה של הר
תעה מספקת ללא שיתוף פעולה בין
כוחות הביטחון לאזרחים שעל ביט
חונם הם מופקדים.
"משטרת ישראל נושאת באחריות
על ביטחון אזרחי המדינה,24/7 ,
אבל בשביל להשלים את הפאזל
האחריות היא גם על הקב"טים ווע

די היישובים היות והאיום רק יוח
רף בשנים הקרובות .העלייה בפשע
רק תגדל ,כי יש מה לגנוב במרחב
הכפרי ,ועל מנת לעצור את הגנבים
עלינו למצוא ביחד את הפתרונות
שיגרמו להם )להבין( שאצלנו בגזרה
הם לא נכנסים ועדיף להם ללכת
למקום אחר לביצוע זממם".

רפ"ק אברהם מבורך" .האזרחים צריכים
לעזור לנו כדי שנוכל לעזור להם"

רפ"ק מיטל קוניו" .האחריות היא גם על
הקב"טים וועדי היישובים"

74w90

באוגוסט  2012נפתחה תחנת
שדות המשרתת את יישובי גוש
תל מונד ואת היישובים החקלאיים
במועצות האזוריות לב השרון ,עמק
חפר וחוף השרון ,שהיו שעד אז
בטיפולן של משטרת נתניה וכפר
סבא .התחנה ,שבה משרתים כ90
שוטרים ,חולשת על גזרה בהיקף
של מחוז ת"א ,עם  160אלף תושבים
המתגוררים ב 74יישובים בשמונה
מועצות ,מתוכן שלוש מועצות אזו
ריות.
"אחת הסיבות הראשיות להקמת
התחנה הייתה כמות הקריאות ההול
כת וגוברת מהמרחב הכפרי למוקד
 ,100במיוחד בנושא עבירות רכוש.
זהו אתגר לא פשוט לתת מענה
לעשרות אלפי הקריאות המגיעות
בשנה ,וכמות התיקים בהם אנו נד
רשים לטפל עולה באחוזים ניכרים
מדי שנה .זה מייצר עומס לא קטן,
אבל התחנה יכולה לו וכמובן שהיא
עומדת בכל האתגרים בהם היא נד
רשת לעמוד" ,אמר רב פקד אברהם
מבורך ,סגן מפקד תחנת שדות.

לוחמי יחידה כפרית שרון של מג"ב .חמישה בזים נגנבו מפינת החי של עין השופט והגנב ניסה למכור אותם לשוטרים

הקרבה לקו התפר ,המציאות
הביטחונית הנוכחית ועבריינות
חוץ מרובה ,לצד הפריסה הרח
בה של היישובים שאותם משרתת
תחנת שדות עושים לשוטרים "כאב
ראש" לא קטן .רפ"ק מבורך ציין,
כי מפילוח עבירות הרכוש המתב
צעות באזור נראה כי יותר מ80%
מהן מבוצעות ע"י פלסטינים המ
תגוררים מעבר לקו הירוק ,עובדה

המקשה על מלאכת איסוף המודיעין
ועל תפיסתם.
לדברי רפ"ק מבורך ,בשל "שמי
כת הביטחון" הקצרה שיכולים
לספק כחולי המדים ,הרי שלאזרח
בגזרת תחנת שדות יש השפעה גדו
לה על תחושת הביטחון שלועצמו.
"האזרחים צריכים לעזור לנו כדי
שנוכל לעזור להם בהגברת תחושת
הביטחון שלהם .עליהם לגלות ער

הקרבה לקו התפר ,המציאות הביטחונית הנוכחית ועבריינות חוץ מרובה ,לצד
הפריסה הרחבה של היישובים שאותם משרתת תחנת שדות עושים לשוטרים
"כאב ראש" לא קטן .מפקד התחנה ,רפ"ק אברהם מבורך ,ציין כי מפילוח עבירות
הרכוש המתבצעות באזור נראה כי יותר מ 80%מהן מבוצעות ע"י פלסטינים
המתגוררים מעבר לקו הירוק
|| 16
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ראש מועצת עמק חפר ,רני אידן" .ישנה
עליית מדרגה באיומים השונים על ביטחון
התושבים"

נות ולהיות מודעים לכך שתופעת
הגניבות הולכת ומתרחבת ,ולכן יש
לנקוט בצעדים להגנה על רכושם
ואשר מקשים על העבריינים כמו
סורגים ,מערכת אזעקה וכדומה.
"אנחנו דואגים כל הזמן לשכלל
את שיטות העבודה ומעגלי האבטחה
שלנו כדי לתת את המענה הדרוש.
כמי שאמונים על אכיפת החוק בג
זרה הכלכך מורכבת ,האתגר המר
כזי שלנו בשגרה ,כמו בחירום ,הוא
היכולת לנהל את כל גופי הביטחון
שנמצאים במרחב הציבורי וליצור
ביניהם סינרגיה.
"בשל גודל השטח שבו אנו כא
מור מטפלים והקרבה לקו התפר,
השילוביות שאנחנו נייצר עם עם
האזרחים ועם גורמי הביטחון באזור
היא המפתח להצלחה .אנחנו מנסים
ומשתדלים לתת את השירות המיט
בי שאנחנו יכולים לתת ,כדי שהתו
שבים ירגישו בטוחים ומוגנים".
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הגשם שהצליף בפראות
בחלוני והקור שהקפיא את
עצמותיי הזכירו לי שאין
דבר טוב יותר בימים חורפיים אלה
מסיר מרק רותח וריחני .ההתלבטות
היחידה הייתה בשאלה איזה מרק
אכין שישמח את לבם של בני הבית.
בסקר דעת קהל קטן שערכתי )וכלל
את עודד בלבד באוכלוסיית המדגם(
הוחלט על מינסטרונה.
המינסטרונה המבוקש הזה הוא
יותר מסתם מרק .הוא סמיך ,ריח
ני ומלא בדברים טובים שהופכים
אותו למעין תבשיל מחמם לב ובטן.
אני מכינה אותו באופן קבוע בי
מות החורף מאז שילדיי היו קטנים
והעובדה שהוא מככב עדיין ברשי
מת המבוקשים מוכיחה את נצחיותו
)המתכון במסגרת(.
אז נכון ,שני הבנים מעולם לא
היו חובבי ירקות ,בטח לא מושבעים,
ואני צריכה להעביר את מרכיבי
המרק מיון מחמיר לפני שהוא מגיע
לצלחתם ,אבל ככל שהשנים עוב
רות הם מסכימים יותר ויותר לנסות
ירקות ,ולו במרק ,ואני משתדלת
לשים רק כאלה שהם אוהבים .אממה,
הבעיה עם המרק הזה היא המרכיב
המיוחד שבו  -נקניק קבנוס.
מצד אחד  -קבנוס?! עם כל המ
חקרים האחרונים שקובעים שנקני

קים יכולים מקסימום להיות אוכל
לכלבים? עם כל הנתרן? והחומרים
המשמרים? והחלקים הכי עלובים
של הפרה או התרנגול? ואלוהים
יודע מה עוד? בתור אחת שמנסה
לפחות לשמור על תזונה בריאה
של בני הבית ,איך אראה פניי בקרב
הבריות כשאוציא מעגלת הסופר
את הקבנוס?!?
מצד שני ,המינסטרונה הזה הוא
ממש לא אותו דבר בלי הקבנוס.
הקבנוס ניצח .נסעתי לסופר לק
נות את המצרכים והתגנבתי בזחי
לה אינדיאנית אל מדף הנקניקים.
עשיתי עצמי מעיינת בכלל במשהו
אחר וכשהיה נדמה לי שאין צופים
בחטאי הגנבתי לעגלה קבנוס שע
ליו היה כתוב הכי הרבה "ללא" )מו
נוסודיום גלוטמט ,פוספטים ,שומן
טראנס ,גלוטן ...פוספטים!?! אכלתי
הרבה כאלה בעברי?( .כיסיתי את
החבילה בשקית אדממה שאספתי
ממקרר הירקות והמשכתי בקניותיי
כאחרונת התמימים.
בעודי עושה את דרכי לקופה,
מהרהרת באופיי החלש שמתחשב
במה שהאחרים חושבים עליי ,הבנתי
לפתע שאני ללא מעניינת אף אחד
והקבנוס שבעגלתי מעיין את כולם
כשלג דאשתקד.
לכן ,כשהגעתי לקופה כבר הייתי

מודעת יותר לפתטיות שבה
תנהגותי והנחתי את הקבנוס
בהתרסה ,קבל קונים וקו
פאיות ,על המשטח .והפלא
ופלא ,איש לא הרים גבה ,איש
לא הביט בי או בנקניק של
פניי .כל האנשים ,כך נראה
לי ,היו עסוקים יותר בהסת
רת השניצל מהקצבייה ,שלפי
מחקרים אחרונים יקצר את
חיינו בעוד קצת ,מאשר בק
בנוס שלי.
בכלל ,כל המחקרים האח
רונים על מה מותר או אסור
לאכול כבר ממש מבלבלים
אותי" .אחרי המבול" אמרתי
לעצמי ,או בעצם לפניי ,הרי
בגלל זה התכנסנו להכין מי מסאלה ,תערובת תבלינים לצ'אי .תה בטעם של מחוזות קסומים
נסטרונה...
הפכו לקלים יותר ,לפחות בכל הנו )אני מוסיפה לכל כוס מים כחצי
 ~~
כוס חלב ,אבל זה עניין של טעם(,
גע לצ'אי.
אם יש לכם תערובת ,אחלה! אם משגיחים היטב על הרתיחה ,כי זה
ואם ב"מחממים לחורף" עסקינן,
מאז שחזרנו מהודו אני מכינה בכל לא ,אז הכינו לכם מראש מקל קי השלב שבו הכל גולש על הכיריים.
ערב כמעט צ'אי מסאלה לעודד .נמון אחד או שניים ,מספר תרמילי לי זה קרה בערך שבוע ברציפות,
בהודו ,תמצאו בכל מקום את מוכ הל ,מסמר ציפורן אחד ,אגוז מוסקט ,כל יום מחדש ,אין לי מושג על מה
רי הצ'אי ,שמוכנים למזוג לך מהתה קצת שורש ג'ינג'ר מגורר ,קמצוץ אני חולמת כשאני מכינה צ'אי...
ממתיקים ,כי צ'אי חייב להיות
פלפל שחור ותמצית תה שחור.
המיוחד הזה ,ועודד התאהב בו.
מרתיחים מים לפי מספר המנות מתוק ,ונהנים ממשקה בטעם של
כשהייתי מכינה את הצ'אי בעבר,
הייתי מערבבת בעצמי את המסאלה הרצוי ומוסיפים להם את תערובת מחוזות קסומים.
שיהיה לכולנו המשך חורף נעים
)תערובת התבלינים( ,אבל חזרתי המסאלה .נותנים למשקה לרתוח
מהודו עם תערובת מוכנה והחיים למשך מספר דקות ואז מוסיפים חלב וחמים.
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מרק מינסטרונה .כשהגעתי לקופה כבר הייתי מודעת יותר לפתטיות שבהתנהגותי

צילום :קריס קרוג



230 :čēđĤ
Ě"ĝ 125 :ģĚđĞ
Ě"ĝ 189 :ĐčđĎ
Ě"ĝ

19 ||

14.1.2016

4




0



amosquitoz@gmail.com



 154



~~  ~
~~
~~w

<

מאוזן:
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שהוגלה למד פה ) .19 ;(3,3ראו  8מאוזן;  .21הגיע זמנה לקרוא חלק מהתנ"ך
) .22 ;(4היהודים ראו שיש איתה מעצב שיער ).(4,2
מאונך:
 .1נחמן וג'ב ייצרו ביחד תקלה ) .2 ;(5יבין היטב את בני השמש העולה ).3 ;(5
ראו  20מאונך;  .5אם ישקיעו בו הם יתנו זווית לסל האשפה ) .6 ;(5איזה עתיד
יעניק זה שלא מסתכן? ) .7 ;(5כדי לזכות הורד את השכבה החיצונית של זובין,
למשל ) .10 ;(4,3תיאטרון של אדמת הנגב שאפשר לנשנש ) .13 ;(7רצינית
ואחראית בביתך הקודם ) .14 ;(5קרן האור הקטנה חושפת את הרוק על פני
המים ) .16 ;(5סם עצי על השולחן האשכנזי ) .17 ;(5תנתק עצמה מהעלם
הנחות )) .20 ;(5עם  3מאונך( קשה מאוד עובד קשה מאוד ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :153
מאוזן .1 :מונעים;  .4נחשי;  .9בשבילן;  .11פשט עורך;  .12הדף;  .13ביס; .15
בלעדיות;  .18אתומחר;  .19מבין;  .21יזהר;  .22אוטומט.
מאונך .1 :מתחצף;  .2נחרוט;  .5חתירה;  .6יתנדף;  .7משתכנעת;  .10קוץ
בתחת;  .13בנאלי;  .14סגולה;  .16יקבלו;  .17תחליט;  .20מורה.
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"התעוררתי לבד" מאת פיונה מאזל
הוא סיפור קומיטראגי על בדי
דות פנימית מולדת ,שמשתלטת על
האדם המודרני בעידן החדש.
איש בודד אחד מכריז מלחמה על הבדי
דות האנושית .הוא מייסד חוג בשם "הליקס",
שעמו נמנים בין היתר אנשים בודדים ,גרו
שים ,אלמנים ,מי שהיו מעדיפים להמיר את
חברתו של אלוהים במישהו שיחלוק אתם את
חייהם .החוג הופך במהרה לכת
ולתנועת המונים של בודדים,
שמאיימת לפרוש מארצות הברית
ולהקים מדינת בודדים נפרדת
ועצמאית.
חייו של המייסד מוקדשים
לניסיון למצוא את אשתו ,של
קחה את בתו היחידה ונעלמה
מחייו .אבל מה שהוא אינו יודע
הוא שאשתו היא בעצם סוכנת
חשאית בעלת אלף זהויות ותח
פושות ,והאףביאיי שלח אותה
לרגל אחריו ,כך שהיא לא נעלמה
מחייו באמת  -הוא פשוט לא יודע
שזו היא .בדרך אליה הוא חובר
לדיקטטור הצפוןקוריאני קים
ג'ונג איל ,חוטף ארבעה אנשי
אףביאיי מטורללים לא פחות
ממנו ,ומתכונן למלחמה האחרו
נה :נגד כוחות הצבא האמריקני
הצרים עליו ,ונגד בדידותו שאין
לה תרופה )מאנגלית :עוזי וייל,
הוצאת כתר 386 ,עמודים(.

~
הנצרות היא הנושא המתואר
ביותר ביצירות האמנות מאז
הופעתה על בימת ההיסטוריה.
"הצופן הנוצרי באמנות" מאת
ד"ר אפי זיו אינו ספר על הדת
הנוצרית ,אלא כלי עזר המגיש
כללים פשוטים ולפיהם אפשר
ללמוד לזהות את הדמויות ואת
הסיפור שמאחוריהן בכל יצירות
האמנות העוסקות בתנ"ך ובנצ
רות .הטקסט בספר רלוונטי רק
בהקשר של אמנות והיצירות הר
בות המוצגות בו מסייעות להבין
כל יצירה אחרת שעוסקת בנו
שא .ד"ר זיו סוקר את התפתחות
האמנות הנוצרית ,הכוללת כמובן
את התנ"ך ,תוך כדי הצגת הד
מויות החשובות ותיאורן ביצירות
האמנות .הספר ערוך לפי נושאים
ובו יותר מ 600תמונות )הוצאת כנרת383 ,
עמודים(.

 ~"
דמיינו שאתם מגלים ַמעיין שכל השו
ממימיו חי לנצח .מה תעשו? האם תשתו
תה ֵ

"מעיין הנֶ צח" מאת נטלי בּאבּיט נכתב
ממנו? ַ
במקור בשנת  ,1975ומיד עם צאתו זכה לה
צלחה רבה וזיכה את הכותבת בפרס אנדרסן
היוקרתי לספרות ילדים ונוער .עם השנים,
הספר זכה במעמד של קלאסיקה מודרנית
ואף עוּבּד פעמיים לסרט.
עבור הנערה ויני פוֹסטר קיום המעיין
אינו שאלה דמיונית .היא גרה בבית מבודד
בשולי חורש ְטריגאפּ .יום אחד בחודש אוגו
סט הלוהט היא מחליטה שנמאס
לה ממשפחתה המעיקה ובורחת
מהבית .היא נכנסת אל בין עצי
החורש ובקרחת יער קטנה מגלה
נער שותה ממימיו של מעיין
נסתר .שמו גֶ 'סי טאק ,ובעקבותיו
פוגשת ויני את שאר בני משפ
חת טאק המיוחדת שמסתירה סוד
מסעיר .הפגישה עם בני המשפ
חה מטלטלת את עולמה של ויני,
וכעת עליה לקבל החלטה שיכולה
לשנות את חייה לעד .וכל אותו
זמן עוקב אחרי ויני ומשפחת טאק
איש מסתורי בחליפה צהובה )תר
גום :אסף שור ,הוצאת אוקיינוס
ומודן ,סדרת הרפתקה 129 ,עמו
דים ,מנוקד(.

~
 
ספר הילדים "בנותיו של מוכר
הקטניות" שכתבה ואיירה חביבה
נסים מספר על שש אחיות ,בנו
תיו של מוכר קטניות ביש מזל
שיוצאות למסע התבגרות קסום.
בדרכן הן מתמודדות עם הרפת
קאות ואתגרים ומגלות אמת מפ
תיעה על עצמן .להרפתקאותיהן
יש זיקה די ברורה לעלילות של
הגיבורות הקלאסיות שעל שמן הן
נקראו והן נהנות מפרשנות חדשה
ומודרנית .המחברת אפיינה את
הבנות לפי מודלים של גיבורות
מסיפורי עמים וסיפורי סופרים
מהמאה ה 18וה :19שלג  -של
גייה ,כרמל  -כיפה אדומה ,אלה
 סינדרלה ,פלורנץ  -רפונזל,אריאל ובלה ,לפי גרסאות "די
סני" לבת הים הקטנה ול"היפה
והחיה" .הבנות נחשפות לאמת
שלהן גם באמצעות המתנות שהן
קיבלו מידידו של מוכר הקטניות.
בסיפור המסגרת יש שיח בין
המספרת ,שמקנה נופך פנטסטי
לסיפורים שלה ,לבין הסופר המעגן אותו
במציאות מודרנית .הספר מיועד לילדים
שכבר קוראים באופן עצמאי )עם ניקוד(
וגם לבוגרים שעשויים ליהנות מהסיפור
ומההקשרים הספרותיים המשעשעים שלו
)הוצאת "אוריון" 144 ,עמודים(.

 ~
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ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
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ěĕď ĕėĤđĞ ďĤĥĚ À ĕĤģĜĘ čģĞĕ
ĤĥĎĚđ ď"đĞ

ġđĞĕĕđ ĎđĢĕĕ - ĦđĕĦĘĕĐģđ ĦđĕČĘģē / ĦđĕĠđĦĕĥ ĦđďđĎČ א
.ęĕĠĔđĥĐ ęĕĕĔĠĥĚĐ ęĕĜĕĕĜĞĐ Ęėč
,ĐčēĤĐč ęĕĥĤĎĚđ ĦđĘēĜ ĦĤĕėĚđ ĦĥĕėĤ À ĕČĘģē ĤĒĎĚ א
.ĦđĕģĕĒĜ ĦđĞĕčĦ ,ĐĕĕĜčđ ěđĜėĦ
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04-6499035-ĝģĠ ,04-6499777 -ĘĔ
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