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שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  16  891ביולי   2015כ"ט בתמוז תשע"ה

מטרתו המקורית של מס המעסיקים ,שנכנס לתוקף ב ,2003-הייתה הקטנת המוטיבציה להעסיק עובדים זרים בניסיון
להגדיל את שיעור הישראלים המועסקים בחקלאות .כעת ברור שהמס נכשל ,גם בוועדת הכספים של הכנסת בטוחים
בכך .דוד ברבי ,מגדל פרחים מניצני עוז ,היה בין העותרים לבית המשפט בניסיון לבטלו" :מס מעסיקים הוא מס נוגש,
שנועד להתעמר בחקלאים על העסקת עובדים זרים .זהו סוג של מס גולגולת ואין לו שום קשר לתנאים סוציאליים.
למרות שהמהלך לא הועיל וברור לכולם כי אין חקלאות בלי עובדים זרים ,המס שריר וקיים" • אבי אובליגנהרץ ,עמ' 14
צילום :שאטרסטוק
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
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:
editor_kav@tmags.co.il

מכתבים
למערכת

תוכן

מרססים אותנו למוות
לא מזמן התמלאו העיתונים והכ
תבות בטלוויזיה בסיפורי מעשה:
כיצד הפירות והירקות האורגניים
אינם כאלה תמיד וזאת בגלל שלל
סיבות ,כגון ריסוסים המגיעים
ממרחק )רחף( דישון באמצעים מל
אכותיים ועוד.
אולם במציאות חיינו קיימת סכנה
הרבה יותר גדולה ולה לא מקדישים
את תשומת הלב המתאימה :כמעט
בכל יישוב כפרי יש פרדסים וגידו
לי שדה בשטח המחנה ,דהיינו מרכז
הכפר ,ואלה דורשים ריסוס כנגד
מזיקים מסוגים שונים .דא עקא,
שריסוסים אלו מסוכנים ביותר לב
ריאות ,הרבה יותר מאשר גידולים
אורגניים מסייעים לבריאות.
על כך לא נותנים את הדעת -
מסוקים מרססים מן האוויר את
הפרדסים בעידוד ובמימון של
משרד החקלאות; על ריסוסי קרקע
אין מה לדבר .רק כאשר יפן דרשה
מהמועצה לפרי הדר )מנוחתה עדן(
כי האשכוליות יגיעו ללא ריסוס,
האשכוליות לא רוססו.
אולם בחיי היוםיום החקלאים,
משרד החקלאות ,המשרד להגנת
הסביבה ומשרד הבריאות אינם עו
שים דבר לבער את הנגע .הריסוסים
מתבצעים ליד גני ילדים ,ספריות,

מתקני משחקים ,בתי ספר ועוד .גם
העמותות הדואגות לבריאותנו אינן
נוקטות בצעדים חריפים לביעור
התופעה והן טומנות את ראשיהן
באדמה.
חייבת לצאת קריאת השכמה לכל
הגורמים ,להפסיק מידית את כל
הריסוסים ,כי גם כאלה המוגדרים
ידידותיים לסביבה אינם ידידותיים
לאדם וכמו כן ,להפסיק לעשות חק
לאות במרכזי היישובים הכפריים
ולהוציאה לחלקות ב ,למרות שלפי
הכתבות הרחף יכול להגיע ממרחק
של קילומטרים אל המקומות הללו.
בית המחוקקים שלנו צריך לתת
לכך ביטוי בחוק על מנת שזאת לא
תהיה פריבילגיה של משרד החקל
אות להחליט על כך.
שמעון זיו ,כפר מעש

הכתבה על
אלטלנה ומזח
כפר ויתקין
ממשיכה לעורר
עניין

בכתבה על ''אלטלנה והמזח''
מוזכרת חטיבת ''אלכסנדרוני''.
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מפקדה היה דן אבן )אפשטיין(,
חבר קיבוץ גבעתחיים .הוא מוכר
לי משנות ה ,'40כאחראי ביטחון
אזורי .הוא היה מוציא חברים מה
מושבים בשעות הלילה למארבים
ושמירה בשדות.
באחד הלילות נקראו שני חברים
מכפר הרא''ה לצאת למארב בשדות,
מזרחה מהכפר .בביקורת שעשה
דן אפשטיין מצאם ישנים ,והחליט
להענישם .חג השבועות קרב ,ודן
החליט שזה זמן טוב להעניש חברים
דתיים ,והוציאם בליל החג למארב.
בביקורת שערך בלילה מצאם ערים
ולומדים .הוא נדהם ,לא הבין שב
ליל חג שבועות מצווה להיות ערים
וללמוד כל הלילה .הוא התיישב
עמם ונהנה מהלימוד.
פגישתי השנייה עם חטיבת
''אלכסנדרוני'' הייתה כאשר גדוד
מהחטיבה התארגן בכפר הרא''ה
לקראת כיבוש הכפר קאקון ,במז
רח עמק חפר .הגדוד שהה כארבעה
ימים בכפר .בשיחתי עם אחד הבחו
רים על אודות אלטלנה הוא סיפר לי
שהמשימה העיקרית הייתה למנוע
מאנשי האצ''ל ,שגויסו לצה''ל ושהו
במחנה בית ליד וערקו עם נשקם,
להגיש עזרה לחבריהם על האנייה.
יהודה דויטשר ,כפר הרא''ה

מתגייסים
לצביעת
הלוח

שלט מצפה ההעפלה בחוף
כפר ויתקיןבית ינאי זקוק
לשיפוץ ולחידוש הצבע .השלט
ניצב על גבעה מול פני הגלים
ורוח המלח מהים ,שגורמים
לו לבלייה מואצת .ברכוכבא
מדרשי הודיע שהוא מצטרף
ליוזמה של אריה אשר ממושב
גבעת שפירא ,שפונה למי
שמוכן להתנדב בסתיו לעזור
בחידוש השלט ליצור אתו קשר
בטלפון .4766948052
עד סגירת הגליון לא נתקבלה
תגובת גן לאומי נחל
אלכסנדר.
צילום :ברכוכבא מדרשי

נדלק על מעלה גמלא
גבע אלון ,שרוב שיריו
באנגלית ,בחר עם זוגתו
להקים את ביתם במושב
בדרום הגולן .בקרוב יופיע
עם שירי האלבום החדש
בעברית

16

אין להשוות
ממצאי דוח  2014של
 OECDאינם מפתיעים:
כבשנים קודמות ,התמיכה
בחקלאות בישראל נמוכה
לעומת העזרה שמקבלים
חקלאים במדינות
המפותחות

18

איזה סמינר!
עשרה ימים ,יותר מ100
קבוצות ,כ 250אנשי צוות
– בוגרי ט' של בני המושבים
השתתפו בסמינר ההדרכה
השנתי ביער עזריקם

שחת משובחת רק מזרעי איכות צומחת
זרעי שבולת סאיה 4
 15שנות השקעה הניבו זרעים נקיים ,עדינים ואחידים.

חברת השדות בע“מ  -טל ,04-6522028 :פקס04-6492905 :
רח‘ חטיבה תשע  ,1עפולה  1835501׀  hasadot@gmail.com׀ יעקב אברמוביץ052-3003527 :
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פשרות
א מימון
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לומים
תש

שטח

יבואן בלעדי קשר ימי בע"מ  -שניצלר  9ת"א ,טל'03-6818814 :
מכירות דרום :גילעד  052-5814242 -מכירות צפון :עמרי 058-5485959 -
EMAIL: kesher@inter.net.il ,WWW.KESHER-YAMI.CO.IL
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חדשות
דרור יוסף

התאחדות חקלאי ישראל לממשלה :פעלו רק אתנו

יו"ר ההתאחדות צור בתגובה להכרזה של שר החקלאות אריאל על רפורמות" :הפשרות של משרד החקלאות אינן
מקובלות עלינו .אנו קוראים לממשלה לגבש מדיניות חקלאית מקיפה יחד אתנו"

<

התאחדות חקלאי ישראל ,אר
גון הגג של התנועות החקל
איות וארגוני המגדלים ,מגיבה
למסיבת העיתונאים של שר החקלאות
ופיתוח הכפר אורי אריאל ,ביום רא
שון  12ביולי ,שבה הודיע על שינויים
בענפי החלב ,הביצים ,הדגים והפטם.
התאחדות החקלאים מזהירה ,כי בכוו
נת משרד האוצר לערוך מהלכים חד
צדדיים ,שבהם יחוסלו ענפים חקלאיים
שלמים ויבוטלו התכנון בביצים )בתוך
שנתיים( ובענף הצאן ,מכסות הדגים
ייפתחו ושלוחת הפטם תוצא ממועצת
הלול.
יו"ר ההתאחדות ומזכ"ל תנועת המו
שבים מאיר צור" :הפשרות של משרד
החקלאות אינן מקובלות עלינו .כל
רפורמה בענפי החקלאות תיעשה אך ורק
בהידברות אתנו ולא מעל ראשי החקל
אים .החקלאות נמצאת במצוקה .משרד
האוצר רוצה להמשיך ולפגוע הן באזרח
עלידי רפורמות ומהלכים חדצדדיים,
שלא יורידו לו שקל ויפגעו באופן ישיר
בפרנסת החקלאים ,בעיקר מהפריפריה,
תוך מחיקה של ענפים חקלאיים של
מים".
בנוגע לתכנון מדגיש צור" :אנו מת
נגדים לביטול התכנון .ביטול התכנון
לא הוכיח את עצמו בעבר והמחיר הסופי
לצרכן רק עלה .המדינה עשתה ,באופן
חדצדדי ,רפורמה לעגלים ומה יצא מזה
לצרכן? כלום .המחירים לצרכן לא ירדו
והמגדלים שוב הפסידו".
צור מדגיש ,כי ביטול התכנון ופתי
חה ליבוא משמעו שלא רק החקלאי יפ
סיד ,אלא בעיקר הצרכן" :המדינה רוצה
שהצרכן ירכוש סחורה חקלאית סוג ז'
מחו"ל ובמחירים גבוהים  -מלפפון מיר
דן ,עגבנייה מעזה ,ביצים מטורקיה ודגים
מסין ,סחורה שגודלה בחו"ל בסטנדרטים
לאאיכותיים.
"החקלאי הוא החוליה החלשה בשר
שרת הערך .המשקים החקלאיים שייס
גרו זה צעד בלתי הפיך  -משק שנסגר
לא ייפתח מחדש .אנו קוראים לממש
לה לגבש מדיניות חקלאית מקיפה יחד
אתנו .החקלאות הישראלית היא לא רק
כלכלה ,יש ערכים נוספים כמו שמירה
על הקרקע ,גבולות וביטחון המזון .צר
לי ,כי ישנם פקידים המנותקים ממהות
קיומנו בארץ ישראל".
לגבי החלטת משרד החקלאות על
ביטול המס לעובדים הזרים מדגיש צור:
"אנו מברכים על המאבק של משרד
החקלאות להוריד את מס המעסיקים,
להחזיר את נקודות הזיכוי ולעדכן את
ההורדות בגין המגורים .כמו כן ,אנו
מברכים את משרד החקלאות שתומך
בקידום החוק להגבלת פערי התיווך .אנו
בטוחים שעלידי מהלכים אלו חקלאים
רבים יוכלו להתפרנס ונוכל לספק תו
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מאיר צור" .המדינה רוצה שהצרכן ירכוש סחורה
חקלאית סוג ז' מחו"ל ובמחירים גבוהים"

מוטי אלקבץ" .במידה וילכו אתנו באופן חד
צדדי ,לא תהיה לנו ברירה ,אלא לצאת למאבק"

השר אורי אריאל במסיבת העיתונאים" .אני השר של הצרכנים וגם של החקלאים"
צילום :גדעון מרקוביץ'

צרת חקלאית טרייה ואיכותית במחירים
אטרקטיביים לצרכן הישראלי ולעולם
כולו".
מוטי אלקבץ ,מזכיר ארגון מגדלי עו
פות" :ביטול התכנון בענף ההטלה יביא
לחיסולם של כ 3,000משקים במדינת
ישראל .משקים אלו ,רובם ככולם נמצ
אים בגבול הצפון וזוהי פרנסתם היחידה.
אנו לא נאפשר את חיסול ענף ההטלה
בישראל ,שיפגע באוכלוסייה חלשה
ומבוגרת ללא תעסוקה חלופית .במידה
וילכו אתנו באופן חדצדדי ,לא תהיה
לנו ברירה ,אלא לצאת למאבק בלתי
מתפשר על פרנסתנו".
בנוגע לפטם הוסיף אלקבץ" :למני
עת קיום הסדר מגדלים בענף הפטם
תהיה משמעות הפוכה לשאיפה להו
זלת מחיר בשר העוף .אי קיום ההס
דר בענף יוביל לתנודתיות קיצונית
במחיר הפטם ,דבר אשר יפגע בקיומם
של חלק גדול של המגדלים ובסופו של
יום ,מחיר הפטם יאמיר למחירים גבו
הים מאי פעם".
יוסי יעיש ,מזכיר ארגון מגדלי הד
גים" :מדובר בחיסול ממשי של ענף
המדגה .כ 2,000מועסקים בענף הדגים
בפריפריה נמצאים בסכנה קיומית ממ
שית ,ללא כל אפשרות לתעסוקה חלי
פית .כאשר ההשפעה על בית אב לחודש
תהיה בהוזלה של כחמישה שקלים לחו
דש ,אם בכלל".
מנכ"לית ארגוני הצאן ,אילנית דא
דוש קלפון" :הרפורמה המוצעת היא מח
זור של הצעה שירדה מסדר היום בשנה
שעברה .לאחר שכולם הבינו שאין בה
שום בשורה לצרכן ,אלא חיסול של עש
רות משפחות בפריפריה על גבול לב
נון .אנחנו מתנגדים לכל מהלך שיעביר
בפועל את התכנון מהמדינה למונופול".

שינויים שנועדו להוזיל לצרכנים את
מחירי הביצים ,הדגים וחלב הצאן ולחק
לאים את עלויות הייצור.
במסיבת העיתונאים נמסר ,כי מחירי
הביצים יוזלו באופן הדרגתי בשיעור
 15%בחמש השנים הקרובות ,שוק הד
גים ייפתח לתחרות ,שעשויה לגרום
לתחרות ולהוזלה במחיר הדגה בעשרות
אחוזים לדעת קברניטי המשרד ,מכסות
בתחום חלב הצאן יצומצמו והשוק ייפתח
למגדלים חדשים .עלפי הודעת השר,
שינויים אלה יאפשרו הוזלה של מוצרי
חלב במידה רבה .כמו כן ,יופחתו עלו
יות הייצור בחקלאות ,ביניהן :תתקבל
נה הקלות ברגולציה על עובדים זרים,
מס מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים
בחקלאות יבוטל ותזכיר חוק לפיקוח על
המרווח הקמעונאי יקודם.
השר אורי אריאל" :החקלאות היא
ערך לאומי ואנו ,כמדינת ישראל ,חיי
בת לשמר אותו .הציבור דורש בצדק
רפורמות שיקלו עליו את יוקר המחיה,
ואנחנו באים להציג היום רפורמות
כאלו ,אחרי ששנים רבות לא הוצגו
לציבור .הצרכנים יקנו ,אבל ישלמו
פחות .הורדת מחירי החלב שבוע שעבר
הייתה הצעד הראשון והרפורמות היום
הן ההמשך.
"אני ,כשר החקלאות ,גם השר של
הצרכנים וגם של החקלאים ,ואני גאה
להביא רפורמות ששומרות על החקל
אות מצד אחד ודואגות לכלל הצרכנים
מצד שני .כמו שפעלתי בתחום חוק צער
בעלי חיים ,בתקיפות ובאיזון ,אני פועל
גם פה ברגע הראשון האפשרי לשינוי -
נביא את הרפורמות הללו לאישור בתק
ציב ובחוק ההסדרים ,תוך הידברות עם
החקלאים וראשי ארגוני הצרכנים .היום
מתחיל השינוי".
הרפורמות שעליהן הכריז שר החקל
אות הוצגו בפני הנוכחים ,אלו פרטיהן,
לפי נושא הרפורמה

ליצרניות מוצרי החלב )משק פתוח(;
מתן תמיכה כתמריץ להרחבת פעילות
הייצור ,ומתן תמיכה לפורשים מהענף;
מתן תמיכה להובלת חלב מהפריפריה
)כשני מיליוני ש"ח בשנה(; מניעת ריכו
זיות בענף ע"י קביעת גודל מרבי ליצרן
בודד.
אם הוזלת מחירי החלב הגולמי לא
תתגלגל אל הצרכן ,יוביל המשרד מהלך
של פיקוח מחירים על מוצרי חלב הצאן.
עלות התכנית 20 :מיליון ש"ח כל
שנה בחמש השנים הקרובות.

הוזלה במחיר הדגים תתאפשר במס
גרת רפורמה לשדרוג ענף המדגה ,לשי
פור האכיפה ,לקידום סטטוטורי ,להס
דרה סביבתית ולתמיכה לחקלאות ענף
הדיג .במסגרת התכנית ייעשו השינויים
הבאים :הפחתה הדרגתית בשיעורי המכס
על דגים המיובאים; פתיחת השוק ליבוא
דגים מצוננים וקפואים לרבות פילה;
מעבר לתמיכה ישירה במגדלי הדגים
בישראל; הגברת התחרותיות בשוק הד
גים והורדת המחיר לצרכן בשיעור עש
רות אחוזים; שיקום משאב הדגה הישר
אלי; גריטת ספינות מכמורת וצמצום צי
הספינות.
רפורמה "ירוקה" במשקי המדגה
בתמיכה ממשלתית דושנתית לשנים
 20172016תעלה כ 30מיליון ש"ח
לשנה .מחיר קידום הליכים ומיזמים
לחקלאות ימית 10 :מיליון ש"ח .עלות
התכנית הכוללת 80 :מיליון ש"ח לשנה.

ביצים

חלב צאן

השר הכריז ,כי צרכנים יוכלו לקנות
ביצים ולשלם עליהן פחות ,כ 15%פחות,
הוזלה שתושג באופן הדרגתי במשך חמש

ברפורמה לענף חלב הצאן מתוכננים
צמצום הדרגתי של מכסות הייצור; גי
דול במספר היצרנים המספקים חלב צאן

שינויים בענפי הביצים,
הדגים וחלב הצאן
ובעלויות הייצור
במסיבת עיתונאים במשרד החקלאות
ביום ראשון 12 ,ביולי ,הציג שר החק
לאות ופיתוח הכפר אורי אריאל שורת

שנים ,בכל שלבי שרשרת הערך :מגדל
משווקקמעונאי .הלולים ישודרגו בחמש
השנים הבאות בסיוע ממשלתי ,כך יושגו
שתי מטרות :שיפור דרמטי בתנאי החיים
ובבריאותן של המטילות; הפחתה מש
מעותית בסיכוני מחלות העוברות מעוף
לאדם ,כגון שפעת העופות.
מגדלים שיבקשו לפרוש בחמש השנים
הקרובות יוכלו להיעזר בתכנית שתוכן
לשם כך; תכנית אחרת תעזור ביצירת
מקורות תעסוקה חלופיים ,כגון תיירות
חקלאית ותיירות פנים.
החיסכון למשק עד תום התכנית:
כמיליארד ש"ח ,החיסכון השנתי למשק
החל מהשנה השישית :כ 300מיליון ש"ח
לשנה.
עלות התכנית ,בחמש השנים הבאות:
 - 2015ללא עלות;  80 – 2016מיל
יון ש"ח;  190 - 20202017מיליון ש"ח
לשנה.

דגים

הפחתת עלויות ייצור
שר החקלאות ופיתוח הכפר הכריז על
תכנית לשיקום מעמד החקלאי בישראל,
שכוללת הקלות ברגולציה ובביורו
קרטיה בתחום עובדים זרים בחקלאות;
ביטול מס מעסיקים בגין העסקת עוב
דים זרים בחקלאות; החזרת  2.25נקודות
זיכוי שהורדו בתחילת השנה לעובדים
זרים בחקלאות; התאמת עלות הקיזוז
המוכרת עבור הוצאות מחיה לעובדים
הזרים; המשך תמיכה בהעסקת עובדים
ישראלים בחקלאות; השפעה ישירה על
מחיר הפירות והירקות.
במשרד החקלאות גורסים ,כי העדר
הכנסה שייגרם למדינה בגין ביטול מס
מעסיקים מסתכם ב 150מיליון ש"ח.
נתונים אחרים מראים כי הסכום אף גבוה
יותר.

פערי תיווך במחירי פירות וירקות
תזכיר חוק שהוכן בקדנציה הקודמת
ע"י השר אריאל וחבר הכנסת זבולון
כלפה ,שמטרתו לצמצם את פערי המחי
רים בירקות ופירות ,יוגש לכנסת בקרוב.
עיקרי החוק הם החלת פיקוח על המרווח
הקמעונאי; הקמעונאים יחייבו לדווח על
רווחיותם .בגין חריגות ,יינקטו סנקציות
של צווי שרים )חקלאות ואוצר( שיורו
על הפחתת הפערים.
התוצאה המקווה :הפחתת מחירי הפי
רות והירקות לצרכן.
כלל משקי הבית ,בכל שנה :הפחתה
של מיליארד ש"ח וחצי ברכישת פירות
וירקות.

ĦđčĥĕĕĦĐĘ ĐėđĤĞĦđ ĕĢĤČ ĝĜė

ĥďēĦĚĐ ěďĕĞč ĐĕĕĜčĐ ěđĜėĦ

:ęĕĕĒėĤĚ ęĕČĥđĜ
čđĥĕĕč Đĥďē ĐĜđėĥ ěđĜėĦ z ęĕčĥđĚčđ ęĕĢđčĕģč ĐēĕĚĢ À 35 Č"ĚĦ z ĤČĦĕĚđ čČ ĦđĕĜėĦ ĦĜėĐ z ěđĜėĦč ĤđčĕĢ ğđĦĕĥ

ĐĘēĜč ěđĜėĦ ĕĤĎĦČ

28.07.15

ęĕčĥđĚč ęĕĜđč

ęēĦĚ

Air Port City

:ęĕčĥđĚčđ ęĕĢđčĕģč ęĕďĕģĠĦ ĕĘĞčĘ ďĞđĕĚ ĝĜėĐ
ęđēĦč ĦđĤčēđ ęĕĢđčĕģč ěđĜėĦ ĕďĤĥĚ ,ĦđĕĦĥĦ ĕĘĐĜĚ ,ĐĕĕĜč ĕĘĐĜĚ ,ęĕĤčĒĎ ,ĦĕĠĤĎđĚď ĐēĕĚĢ ĕĘĐĜĚ ,ęĕĤĕėĒĚ ,ęĕģĥĚ ĕĒėĤ ,ęĕĤ"đĕ ,ďĞđ ĕĤ"đĕ ,čĥđĚĐ ĕĤĕėĒĚ ,ĦĕĠđĦĕĥ ĐďđĎČ ĕĤ"đĕ

ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦĐ ĐĘėĘė ğĎČ ,ĐĕĜčđ ěđĜėĦ ĦđĞģĤģ - ĘČĤĕ ěĎď :ĝĜėĐ ĐēĜĚ

ďđčĕė + ĐĚĥĤĐ ,ęĕĜĠ ĦĘčģ

08:00-08:50

ĐėĤčđ ĐēĕĦĠ ĕĤčď ĐēĕĦĠ čĥđĚ
ĦĝĜėč ĐĘėĘėĐ ĦďĞđ Ĥ"đĕ ,Ęčė ěĦĕČ ė"ē
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ Ę"ėĒĚ ,ĤđĢ ĤĕČĚ

08:50-09:20

ĐĕĢĘđĎĤ

ěđĥČĤ čĥđĚ

35 Č"ĚĦ ,ĐĕĕĜčĐđ ěđĜėĦĐ ģđēĘ 101 ěđģĕĦ ,Ħ"ČčĚ ĘĐđĜč ĦđĕĜėđĦ ęđďĕģ ČĥđĜč ĘĜČĠ ¤

09:20-10:50

:ĘĜČĠĐ ĕĠĦĦĥĚ
ĦđĕĤđĒČĐ ĦđĢĞđĚĐ ĒėĤĚ ,ĕĎĔĤĔĝČ ěđĜėĦĘ ĐďĞđđĐ Ĥ"đĕ ,ěđĤĥĐ čĘ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,čđĔĕĤ ĤĕĚĞ
ĦđĕĤđĒČĐ ĦđĢĞđĚĐ ĒėĤĚ ,ĦđĞģĤģ ĦďĞđ Ĥ"đĕ ,ěđĤĥĐ ęđĤď ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,đ'ĎĘď ĕĔđĚ Ĥ"ď
ěđĠĢ ĒđēĚ ěĜėĦĚ ,ĘđĠĥ ĝėĘČ ĘėĕĤďČ
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ ,ĦđĕĠđĦĕĥ ĦđďđĎČđ ĦđĞģĤģ ğĎČ Ĥ"đĕ ,ēĤĠĕ ĦĕĚĞ ď"đĞ
ęĕĜĜėĦĚ .č.Č ,Ĥďĕģ ĕĜď ĘėĕĤďČ
ęĕĜĜėĦĚ .č.Č ,ěđĒĤĎ ĕčĎ | ġđčĕģčđ čĥđĚč ĤČĦĕĚ ĦĕĜėĦđ ĦĕĚđēĦ čĤ čČ ĦĕĜėĦ ĦĜėĐ ¤

ğĦđĥĚ čĥđĚ

ĞđčĘĎ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ĤčĞĥĘ ,ĤĔĞ ĕĜď ė"ē
ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦĐ Ę"ėĒĚ ĤčĞĥĘ ,ĕĥđĤč ěĦĕČ ė"ē

ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ ,ēĤĠĕ ĦĕĚĞ ď"đĞ :ĐēĜĚ | ĕčĥđĚĐ čēĤĚč ěđĜėĦ ęĕčĥđĚ
ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ ĦđĥĤ ,ďĘĠČĤ ğĝČ | čĥđĚĐđ ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ ĦđĥĤ ĕĝēĕ ¤
ęĕčĥđĚ ĔčĚ ,ďĕĤĥ čĎđĕ | 1355 ĐĔĘēĐ ęđĥĕĕ ĦČĤģĘ ĦĕĜđĜėĦĐ ĦĕĦĥĦĐ ĦĜėĐ ¤
ĤĕĠĥ ĦĢĞđĚ ,Ęĕ'ĎĤčČ ĤĥČ | (ē"ĘĠ) ęđĤďč ĦĕĠđĘēĐ ĐģđĝĞĦč ĕĜđĜėĦ ģĠđČ ĦēĕĦĠ ¤
ě"ĘďĜ ĦđĜĎ ,ĦđĜĎ ĤĚđĞ | ěĕĞģĤģĚ ĦđČĚĥč ĦđĕĎđĝ ¤

čĥđĚĐ ěđĜėĦč ĦđĕđĜĚďĒĐ ¤

ğĦđĥĚ čĥđĚ

ĦđĎđĢĦč Ĥđĕĝđ ďđčĕė + ĐģĝĠĐ
10:50-11:10
Ģ"ģĦ ,ĦĥĞ ĕĠĤ :ĐēĜĚ | ęĕĢđčĕģč ĐĕĕĜčĐ ěđĜėĦ ęĕĢđčĕģ
ĕĜĥ čĥđĚ
ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦĐ ,ĕĤđĤď ĕėĕĚ ď"đĞ | ġđčĕģĐ ĤĢēč ęĕĕĜđĜėĦ ęĕĥĎď ¤
11:10-12:50
ĘĔ ğĝđĕ ĘėĕĤďČ | ?ĖĕĘĐĦĐ ĦČ ĘĕčđĚ ĕĚ À ĐĜđėĥđ Ħĕč ěđĜėĦ ¤ ęĕĘĕčģĚ ęĕčĥđĚ
ęđģĔĝģĜ | ĐĥďēĐ ĐĜđėĥčđ ęĕĕģĐ ġđčĕģč ĦđĕĦĥĦ ĎđĤďĥđ ěđĜėĦ ¤ ęĕčĥđĚ / ęĕĢđčĕģ
ďĘĠĜĤĔĥ ĕčČ ĘėĕĤďČ | ĥďēĐ ĕĦĘĕĐģĐ ěđĜėĦĐ ĕĜĕĕĠČĚ À ęĕĕē ĦđēĤđČ ¤
'Ħđĥđ ěĐė ĐĚĘĥ ,ěĚēĤ ĎĘĠ ď"đĞ | ġđčĕģč ěĕĞģĤģĚč ĦđČģĝĞ ĖĚđĦ ěđĜėĦ ¤
ĦđĎđĢĦč Ĥđĕĝđ ďđčĕė + ĐģĝĠĐ

ěđĜėĦč ĤđčĕĢ ğđĦĕĥ
ęĕĕĜđĤĕĞ ęĕĜĜėĦĚđ ęĕĘėĕĤďČ ĕđĘ Ĥč ,Ĥč ěďĞ ĘėĕĤďČ | ęĕĕĜđĤĕĞ ēđĠĕĝđ ēđĦĕĠ ĕĢēĘ ěďĕĞč ĤČĦĕĚĐ ĦĕĜėđĦ ¤
ęĕĘėĕĤďČ ĕĤĕČĚ ĦĤĠČ ,ĕĤĕČĚ ĦĤĠČ ĦĕĘėĕĤďČ | ęĕĕĔĤĠ ęĕĦč / ĦđĜđėĥ čđĢĕĞč ęĕĘďđĚ ¤
ęđĤđģ ,ğĕĝČ ĘĕĎ ĘėĕĤďČ | ĤđĢē ġđčĕģč ĐēĘĢĐ ĘďđĚ - ěđĜėĦč ĤđčĕĢ ğđĦĕĥ ¤

12:50-13:10

ĕĥĕĘĥ čĥđĚ
13:10-14:45
ğĦđĥĚ čĥđĚ

:ĐĥĞĚĘ ĐėĘĐ ĤđčĕĢĐ ğđĦĕĥ ĘĜČĠ ¤

+.)$%

ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĢĞđĚĐ
ĐģđĤĕ ĐĕĕĜčĘ

:ĘĜČĠĐ ĕĠĦĦĥĚ
ěĕģĜčĔ ďĕ ,ĘČĕĜĤģ ĐĘČĢ ĦĕĘėĕĤďČ
ěĠĢĚ ,ĤĔĜĕđ ĤđĚĕĘ ĦĢĞđĕ
ģĥĚ ĒėĤĚ À ěđČ ęĤ čĥđĚ ,čĎĤ ĦĕĚĞ
ĦĕĠĤĎđĚď ĐēĕĚĢ ĦĕČĤēČ À ĦđĘđčĎ ġđčĕģ ,ĎĘĠ ĕĜĤģ
:ğđĦĕĥč

ęĕĕĤĐĢ ĦēđĤČđ ĝĜėĐ ęđĕĝ

:čĥđĚĐ ĐēĜĚ
,ĕČďđď ģĕĘđĚĥ
ěĠĢĚ

14:45

ěĠĢĚ - ĕČďđď ģĕĘđĚĥ ,ĦĕēĤĒČ ĐĝďĜĐđ ĘđĐĕĜ ĕ.ĥ.Č.Ĥ - ĕĜĞĜė ĐĤďĜĝ ,ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ - ĘČĕĤđĜ-ěĐė ĐĜĠď ,ēĤĠĕ ĦĕĚĞ .ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦĐ - ĦĥĞ ĕĠĤ ,ĘČĤĕ ěĎď :ĕđĎĕĐ ĦđđĢ
:Ħđĝēč
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www.kibbutz.org.il ęĕĢđčĕģĐ ĤĦČč ĐĚĥĤĐĐ ĦėĥĚĜ

ē"ĥ 470 :ĦđĠĦĦĥĐ ĦđĘĞ
ē"ĥ 370 :ęĕčĥđĚčđ ęĕĢđčĕģč ęĕĤčēđ ęĕďĕģĠĦ ĕĘĞčĘ ĦđĘĞ

secretary@energety.co.il :ĘĕĕĚ | 052-3784543 :'ĘĔ :ĐėđĤĞĦĘ ęđĥĕĤđ ęĕĔĤĠĘ
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הוקם מטה התיישבות משותף
למושבים ולקיבוצים

מטה קרקעות של תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית יעקוב אחר
החלטות ממ"י והמועצה הארצית לתכנון ובנייה

<

תנועת המושבים בישראל
והתנועה הקיבוצית מקימים
מטה קרקעות ביןתנועתי
שיכלול את נציגי התנועות ואנשי
מקצוע המלווים את התחום בשתי
התנועות בשנים האחרונות .תפקידו
של המטה הוא ריכוז הנושאים המר
כזיים שעל סדר יומה של ההתייש

בות בתחום הקרקעות וטיפול בהם
בשיתוף ובתיאום.
כמו כן ,המטה יעקוב אחר הנושאים
החשובים להתיישבות טרם כינוסה
של מועצת רשות מקרקעי ישראל או
המועצה הארצית לתכנון ובנייה ,וי
גיב בהתאם לסדר יומם של גופים אלו.
המטה הוקם בעקבות השינויים הדרמ

טיים המתרחשים בניהול משק הנדל"ן
של מדינת ישראל לאחר הבחירות ועם
כינונה של ממשלה חדשה.
עו"ד עמית יפרח מתנועת המושבים
ועו"ד מיכי דרורי מהתנועה הקיבוצית
מרכזים את המטה .לפגישת הייסוד הגי
עו ראשי שני הארגונים  -מזכ"ל תנו
עת המושבים מאיר צור ומזכ"ל התנועה

כמה יח"ד מותר לבנות במושב?

חברי הכנסת בן ראובן ,דני עטר ואיתן ברושי ביקשו משרי האוצר
והפנים לקבוע תקרה למספר יח"ד ביישוב כפרי  -אלף

<

ח"כ אלוף במיל' איל בן
ראובן )המחנה הציוני( וחב
ריו לסיעה ח"כ דניאל עטר
וח"כ איתן ברושי שלחו שאילתה לשר
האוצר משה כחלון ,לשר הפנים סילבן
שלום וליו"ר מטה הדיור ,רואה חש
בון אביגדור יצחקי ,שבה הם מבקשים
מהם לשקול הגדלה של מספר יחידות
הדיור ביישובים הכפריים .בנוסף,
ביקשו חברי הכנסת לקבוע "תקרה"
גבוהה יותר של מספר יחידות הדי
ור ,כאלף ביישוב ,שבמסגרתה יוכלו
הנהלות היישובים לקבוע את גודלם
במדויק.

במכתבו לשרים כותב ח"כ בן ראובן:
"בתכנית המתאר הארצית המשולבת
לבנייה ,לפיתוח ולשימור  -תמ"א ,35
מוגדרות מספר היח"ד המקסימליות
של יישובים כפריים רבים החל מ300
ומעלה ,כשלגבי רבים מהיישובים
מדובר במספרים של  500300יח"ד.
"ביישובים רבים מדובר במגבלה
שלא מאפשרת המשך גידול טבעי
ביישוב ,מגבילה חזרה של בנות ובני
היישוב ובמקרים מסוימים ,גורמת
למחשבה על הפרדת שכונות ביישו
בים קהילתיים ליישובים חדשים רק
כדי לאפשר הגדלת מכסת היח"ד.

"הגדלת מספר היח"ד ליישובים
כפריים תאפשר חזרת בנים ובנות
ליישובים ותיקים ,תאפשר קיום קהי
לות רבגילאיות מגוונות ותאפשר
שמירה על רצף ביןדורי ביישובים
הכפריים .כן ,החלטה כזו תגדיל את
היצע יחידות הדיור הזמינות במדי
נה ותהווה נדבך נוסף בפתרון משבר
הדיור במדינה".
ח"כ בן ראובן הציג את השאילתה
לאחר שביקר במועצה אזורית עמק
חפר ונפגש עם ראש המועצה רני
אידן ,שביקשו לפעול בכנסת לטובת
העניין.

תושב נתיבות נעצר בחשד
להברחת ביצים

לוחמי מג"ב ארבו יום שלם לרכב חשוד בהובלת ביצים מוברחות
מהרשות לישראל .ברכב שנתפס נמצאו כ 700תבניות ביצים ,שהושמדו

<

מעצר מבריחי מזון ובעלי
חיים מהשטחים לישראל הוא
כבר זמן רב חלק בלתי נפרד
מהפעילות השגרתית של לוחמי משמר
הגבול ,בעיקר ב"תפר" שבין שטחי הר
שות הפלסטינית לישראל.
רכז מודיעין של מועצת הלול מסר
מידע ללוחמי משמר הגבול בפלוגה
כפרית נגב על חשוד אשר מבריח בי
צים מהשטחים אל תוך ישראל .הלוח
מים התמקמו בשעות הצהריים במארב
לרכב החשוד והמתינו במשך שעות
בחום הכבד להגעתו של מוביל הבי
צים.
כאשר הגיע לבסוף החשוד בשעות
הערב ,עיכבו אותו הלוחמים וביצעו
חיפוש ברכב .הם מצאו כ 700תבניות
ביצים לאמסומנות ,שנלקחו להשמדה,
והחשוד ,תושב נתיבות בשנות ה30
לחייו ,נלקח להמשך חקירות פיקוח
מועצת הלול.
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הרכב שבו נתפסו כ 700תבניות ביצים מוברחות" .עסק משגשג המעורר במבריחים רצון עז לעבור
צילום :חטיבת דובר המשטרה
את המחסומים"
רפ"ק שי חכימי ,דובר משמר הגבול ,חמור ועלול לסכן אותנו הצרכנים ,כמו
מסר לאחר תפיסת הביצים" :בתקו במקרה זה אשר הביצים היו ללא קירור
פה האחרונה אנו עדים למקרים רבים ברכב במשך שעות ארוכות בחום.
"זהו עסק משגשג המעורר במב
בהם מגדלים ומובילים ביצים בתנאים
לאהיגייניים וברכבים לאמתאימים .ריחים רצון עז לעבור את המחסומים
חלק מהביצים אותן אנו אוכלים כמעט ולהעבירם למרכולים ולחנויות דרך
מדי יום מוברחות לתוך ישראל ללא השטחים כדי להקטין עלויות ולמקסם
פיקוח  -מה שגורם למחדל תברואתי רווחים".

ישיבת מטה הקרקעות הראשונה .הוקם בעקבות השינויים הדרמטיים בניהול משק הנדל"ן

הקיבוצית ניר מאיר .שני חברי הלובי
החקלאי בכנסת ,ח"כ איתן ברושי וח"כ
דני עטר ,כיבדו בנוכחותם את הישיבה.
בישיבה נידונו הנושאים :הפקעת
קרקע חקלאית  -החלטת ממשלת
ישראל בוועדת השרים לענייני חקי
קה לאשר את הצעתו של שר האוצר,
משה כחלון ,להחיל דין רציפות על
הצעת ההחלטה להשיב במהירות לח

זקת המדינה קרקע חקלאית שייעודה
שונה למגורים; עדכון לוח  2לתמ"א
 - 35בית שלישי במושב ויחידות דיור
בקיבוצים; הצעת קבינט הדיור לתיקון
סעיף  8לפקודת האגודות השיתופיות
)ועדות קבלה(; דיווח מפגישת נציג
ההתיישבות עם יו"ר קבינט הדיור
אביגדור יצחקי; דיווח על ועדת "שרה
אייל" ,חוק ההתיישבות.

 12עצורים בחשד
להברחת ביצים
מהרשות לישראל

ראש הרשת החשוד בהברחה ובמכירת
אלפי ביצים ממודיעין 11 ,העצורים האחרים
מאשדוד ,ירושלים ,מודיעין עלית ,בית
שמש ,נס הרים ,גפן וכפרים פלסטיניים

<

פעילות של היחידה המרכזית במ
חוז יהודה ושומרון ,יחידת הפיקוח
על הצומח והחי )פיצו"ח( במשרד
החקלאות ורשות המסים בסיוע צה"ל הו
בילה לשורת מעצרים של חשודים במכי
רת ביצים מוברחות מהרשות הפלסטינית
לרשתות מזון ,לבתי קפה ולאזרחים ביש
ראל .החקירה ,שנפתחה בעקבות קבלת
מידע מודיעיני ,גילתה שהביצים שהוברחו
נמכרו ללא כל פיקוח וטרינרי והיוו סכנה
לבריאות הצרכנים.
מעבדה לזיוף חותמות ביצים
החשוד בעמידה בראש רשת המבריחים בבית לקייה .נתפס גם כסף בשווי
עשרות אלפי ש"ח
הוא תושב העיר מודיעין בן  .43עמו נעצ צילום :חטיבת דובר המשטרה
רו  11חשודים נוספים בערים אשדוד ,ירושלים ,מודיעין עלית ובית שמש,
במושבים נס הרים וגפן ובמספר כפרים פלסטיניים .ברשות החשודים נתפסו
שטרות כסף זר וישראלי בשווי עשרות אלפי שקלים ואלפי ביצים שנתפסו
והושמדו .בנוסף ,נחשפה במחסן בבית לקייה שבשטחים מעבדה לזיוף חותמות
ביצים ולאריזה .החשודים נלקחו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום
בירושלים.
ראש מפלג פלילי בימ"ר ש"י ,סגן ניצב שי קובנטור" :תופעת הברחת הבי
צים משטחי הרשות הפלסטינית לישראל היא תופעה מסוכנת המסכנת חיי
אדם .מדובר בעבריינים שאינם בוחלים בשיטות ואמצעים להשגת רווח כלכלי
על גבם ובריאותם של אזרחי ישראל.
"גל המעצרים מראה ,כי מדובר בתופעה רחבת היקף ובקנה מידה ארצי -
רשתות מזון ובתי קפה מובילים בוחרים לרכוש ביצים מוברחות אלה ולמוכרן
למיליוני צרכנים תמימים .ימ"ר ש"י ,יחידת הפיצו''ח במשרד החקלאות וגור
מי אכיפה מרשות המסים השקיעו מאמצים רבים בקידום פרשייה זו ,במטרה
להגן על בריאותה של מדינת ישראל ולהפסיק את קו ההברחה מסכן חיי
אדם".
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משבר מגה :חשש
לחובות כלפי המגדלים

התאחדות חקלאי ישראל נפגשה עם חקלאים
ועם היו"ר והמנכ"ל .מועצת הצמחים תדון
בהסדר חוב

התאחדות חקלאי ישראל קיימה מפגש עם יושב ראש מגה אביגדור קפלן ומנכ"ל
החברה ,רביב ברוקמאיר .הדיון התקיים בנוכחות חקלאים ,עורכי דין מטעמם וראשי
תנועות ההתיישבות והארגונים החקלאיים.
מטרת המפגש הייתה לתת תמונת מצב לחקלאים על מצב מגה ולקיים דיון שבו
ייקבע שזכויות החקלאים יישמרו בנסיבות שנוצרו .התאחדות חקלאי ישראל הודי
עה שתטפל בפן הציבורי של המשבר מול הנהלת מגה ,כל התחייבו מזכ"ל תנועת
המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור ,מזכ"ל ההתאחדות אבשלום
)אבו( וילן ונשיא התאחדות האיכרים דובי אמיתי.
בפן המעשי ,בהסדר עם הנהלת מגה תטפל מועצת הצמחים ,בראשות המנכ"ל
צבי אלון ,יושב ראש ענף הירקות מאיר יפרח ויו"ר ענף הפירות רני ברנס.
מאיר צור" :בעקבות המצב הכלכלי של מגה ,אנו חוששים שחקלאים רבים לא
יקבלו את התשלום עבור סחורתם .מטרת הדיון הייתה לשמור על זכויות החקלאים
בנסיבות שנוצרו".
הסכם בין הרשת ובין ספקיה ,שהחל להתגבש בימים אלה ,עשוי לפטור את
החקלאים מהדאגה לתמורה עבור עבודתם .בינתיים ,עד שיושג הסדר ,אם יושג,
בית המשפט החליט כי תשלומי העבר שבהם רשת המזון חייבת עד  28ביוני יוקפאו
לחלוטין ואילו אספקת המוצרים ,החל מ 29ביוני ובשבועיים שאחריהם ,הובטחה
בערבויות שניתנו לבית המשפט .נקבע שהתשלום ייעשה במזומן ,אחת לשבוע.
במהלך השבועיים שחלפו היה על הצדדים להגיע להסכם עם הספקים בנוגע
לחובות הפתוחים ,תנאי הסחר ,התשלום והערבויות להמשך עבודה שוטפת ובניסיון
להבראת הרשת.

המגזר החקלאי
במדינת ישראל

<

בקו למושב האחרון הופיע מאמר על השבר של מושבי
הערבה .ההבדל בין השבר של מושבי הערבה לשאר
הארץ הוא מזערי .כל החקלאות הישראלית נמצאת
כיום במצב של חיסול .מערכת מפוארת ששורדת על כרעי
תרנגולת .החקלאות כיום במדינת ישראל אין לה עתיד ,כי
אין לה המשכיות .אחוז הבנים החוזרים נע בין רבע אחוז לחצי
אחוז .אין למי להעביר ידע ומסורת ,אין כוחות צעירים שיפ
תחו וימשיכו את מסורת אבותיהם.
באירופה משקים קיימים בין  300ל 400שנה ,אדמה דבר
קדוש שאינו למכירה .במושבי רכש יהודי היושב באנגליה
משק ,בנה לו וילה מפוארת לחופשת הקיץ ומקום מפלט לו
ולמשפחתו .עקרונות המושב הפכו לנכס נדל"ני והמושבים
עצמם הפכו לבתי אבות.
מדינת ישראל רואה בחקלאים נטל וכל שנה מטילה מסים
וגזירות ,פותחת יבוא לתוצרת חקלאית .בובזמן שבאירופה
קיימים מכסי מגן גבוהים כשיש תוצרת אירופית.
העיתונאים מתארים את החקלאים כעושקי המדינה במחירי
המים .למשל ,לטענת נחמיה שטרסלר הם מסובסדים .הוא
אינו כותב שכבר  30שנה החקלאי מקבל אותו מחיר עבור
תוצרתו והסיטונאים והרשתות העלו את פערי התיווך לרמה
של עד .400%
מחיר המים במדינת ישראל לחקלאות נע בין  50ל 80סנט
לחקלאי .בארצות הברית החקלאי משלם  5סנט .את זה נחמיה
לא מספר לציבור .במדינה הקפיטליסטית המים מסובסדים
ב .95%הפכו מגזר שבכל מקום בעולם המערבי זוכה להערכה
ולכבוד לציבור שרק מחפש איך לגזול את המדינה.
ממגזר של  55אלף חקלאים נותרו כיום  6,000חקלאים
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סניף של רשת מגה .הדיון נועד לשמור על זכויות החקלאים

צילום :אורי

שרובם עברו את גיל ה 70וחלקם
בני  ,60נדיר למצוא חקלאים מתחת
לגילים אלו .במצב הקיים כיום ,כש
המדרון נעשה כל שנה תלול יותר
ואף גוף ממשלתי אינו מוכן לקחת
אחריות ,אין ספק שתוך מספר שנים
המושבים יהפכו לעיירות קטנות ואת
התוצרת החקלאית מדינת ישראל
תצטרך לייבא .אולי אז המדינה תת
עורר .ייקח דורות רבים עד שנחזור
לחקלאות מתחדשת ויצרנית.
לצערי ,מערכת השלטון כיום רואה
בחקלאות נטל שצריך לחסל ולא מע
רכת התורמת בביטחון ,באיכות הח אלנבי  81תל אביב .כאן שכנו משרדי תנועת המושבים
יים ,באיכות הסביבה ,בשמירה על אדמות המדינה ,בתרומה הפנסיה של חברי המושבים שהקימה בזמנים ההם התנועה,
גדולה בהספקת ירקות ופירות לכל האוכלוסייה ,ואף מצליחה בנק עין חי ואפילו – חנות ספרים צנועה ,להפצה למושבים.
בחדר זה הסתובבו תמיד הרבה אנשים ושררה בו אווירה
לייצא.
שלמה הראל ,מושב אלמגור נעימה .בחדר השני ישבו מזכירי התנועה ,ביניהם זכורים לי
צבי יהודה ,עמי אסף )עדיין בשם לאעברי שלא זכור לי(,
יהושע בריוסף ויצחק קורן.
בשנים ההן ,שנות הארבעים בטרם מדינה ,הייתי מזכיר
חוץ של מצפה בית אשל ,יישוב חלוצי בנגב ,מזרחית לבאר
לקו למושב שלום! בגיליון  888מופיעים צילום של שבע )כיום כבר בתוך העיר( ,ומשרד התנועה היה כעין מוקד
כניסה לבית ברחוב אלנבי  81בתל אביב ושאלה :מי לפעילותי .שם יכולתי לפגוש אנשים שהיה עליי לפגוש
זוכר? ובכן ,אני זוכר! ועוד איך! זה היה בית מגורים בתוקף תפקידי ,ואפילו לערוך פגישות אישיות – "אתה רוצה
רגיל ובקומה ראשונה בדירה משמאל שכן משרדה של תנועת שניפגש? טוב .מחר באחת עשרה בתנועת המושבים"...
המושבים .היו בה שני חדרים  -בחדר הראשון ישבו המזכי
ועוד פרט קטן הזכור לי משום מה :בבית השימוש הייתה
רהמדפיסה הזכורה לטוב )אם אינני טועה שמה היה חדווה( תלויה מודעה בכתב יד בהאי לישנא" :נא לא ללכלך ולא
ויעקב ,שתפקידיו היו רבים ומגוונים ובין היתר עסק בעניי ְל ַל ְח ֵל ַח" )המילה האחרונה הייתה מנוקדת(.
דן בראון ,היוגב
נים הכספיים ,כולל המוסדות הכספיים של התנועה כגון קרן

אני זוכר ,ועוד איך!

<
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חדשות
מיקי נירון

תהיו אתו

הזמר הביןלאומי גבע אלון ,שבחר לבנות את ביתו
בשכונת ההרחבה של מעלה גמלא ,מופיע בחמדת ימים
עם שירי האלבום בעברית" ,תהיי אתי"

<

אלבומו
ה א ח 
רון של
גבע אלון" ,תהיי
איתי" ,שבו ביצע
לראשונה שירים
יצא
בעברית,
לפני כחצי שנה
והתגובות המעו
דדות ממשיכות
להגיע מכל עבר.
הופ
לקראת
עה בחמדת ימים
שתתקיים ב24
ביולי ,אלון מספר
צילום :יעל שלח
על החיים במושב גבע אלון .עובד על חומרים חדשים בעברית
מעלה גמלא ,על הקריירה החדשה בעברית הזמר עמיר לב ,גם הסאונד נשמע קצת אחרת.
ועל מקורות ההשראה שלו.
מבחינת גבע ,האווירה הכתיבה לשירים איך ייש
גבע אלון גדל בקיבוץ מעברות שאותו עזב בגיל מעו" :לא הייתה איזושהי החלטה מודעת לשינוי
 18בעקבות הקריירה ,שהתחילה בסיבוב הופעות הסאונד ,אבל השפה העברית מכתיבה המון דב
בארצות הברית עם להקת "פליינג בייבי" .בכל רים .יש לה מצלול משלה והיא יוצרת הלך רוח
השנים שבהן הסתובב במקומות ה"התרחשות" מסוים בלחנים ,שמשפיעים על איך שהכול נשמע
ידע שיחזור מתישהו לאורח החיים הכפרי" :זה בסוף .כשכל הדברים האלו נאספים יחד זה נשמע
לא שתמיד החזרה לחיי הכפר היו בראשי ,וביי אחרת ,אבל קל מאוד לטעות בין סאונד לאווירה
חוד לא כשהייתי צעיר יותר .עם השנים ,פשוט שמשתנה".
התחושה ההיא חזרה והבנתי בעצם שאני מחובר מי היו האמנים שנתנו לך השראה במהלך
לסוג חיים ולאווירה הזו וקשה לי להתנתק ממנה .השנים?
"בצעירותי שמעתי המון מוזיקה כמו ניל יאנג,
המון דברים קרו לי במהלך התקופה בעיר הגדו
לה ,למדתי שם המון וזה נתן לי לא מעט ,אבל רולינג סטונס ואמנים נוספים המשתייכים לפולק
ורוק פסיכדלי .גדלתי בתקופת הגראנג' ,שכל
בגדול  -תמיד ידעתי שלא אחיה שם תמיד".
לה את נירוונה ופרל ג'אם ,ובזכות אחיי הגדולים
מדוע בחרת במעלה גמלא?
"למעלה גמלא הגעתי בעקבות זוג חברים שח האזנתי גם לניו וייב )"הגל החדש" ,מ"נ( .בארץ
יים כאן והיו שכנים שלי בניו יורק .כשחזרתי עם הקשבתי לאמנים כמו אריק ושלום ,חווה אלב
בת הזוג לארץ באנו לבקר אותם במקרה בתקו רשטיין ,החלונות הגבוהים ,מאיר אריאל ,עמיר
פה שבה שאלנו לאן פנינו .איך שנכנסנו למושב לב ,ערן צור והג'ינג'יות .בסופו של דבר ,הכול
נדלקנו על המקום ,והתחלנו להתעניין בקשר התערבב יחד".
להרחבה שבונים כאן ,מה שנראה לנו מאוד ריאלי באלבום יש הקדשה לאריק איינשטיין ,מה
בזכות הניצוץ שהיה בעינינו .זה לקח לנו כמה עומד מאחורי זה?
"בלי קשר לכלום ,מגיע לאריק שיקדישו לו
שנים ,אבל בסוף זה קרה".
אלבומים .במקרה שלי ,התלבטתי כמה שנים טו
המעבר למושב בדרום הגולן השפיע על
בות אם להקליט בכלל אלבום בעברית ותמיד זה
היצירה שלך?
"קשה להגיד כרגע ,אולי אוכל להעיד על נדחה בגלל הופעות בחו"ל או כי חשבתי שבאנ
כך עוד חמש שנים ,כי אני ממשיך תמיד לי גלית הולך יותר טוב .אחרי האלבום האחרון In -
צור מכל מקום בו שהיתי .מה שכן ,אני נמצא  ,the Morning Lightהרגשתי שאני צריך
במקום אחר מבחינת ההסתכלות על החיים בגלל שינוי קיצוני בעקבות תחושת מיצוי ובדיוק אריק
הגיל ,והיצירה משתנה בהתאם לזה כמובן .אפשר איינשטיין נפטר.
"ישבתי והקשבתי לו כל היום ,התחלתי לנגן
להניח ,שתמיד יש השפעה לדברים שקורים לך
יחד עם הרדיו ואמרתי שחייבים להמשיך ליצור
מסביב ביוםיום".
דברים מהסוג הזה .זה היה הטריגר הסופי להחל
איך מצליחים לשמור על יציבות בקריירה ,על
טה שהובילה ליצירת האלבום בעברית".
קו ת"אמעלה גמלא באופן קבוע?
"אני רגיל לנסוע הרבה מאז ומתמיד ,בייחוד מה מעסיק אותך בימים אלו?
"מאז שיצא האלבום סיבוב ההופעות נמשך
בחו"ל  -שם הנסיעות הרבה יותר ארוכות .בכל
זאת ,ברור שזה לא דבר אידיאלי כשכל התע כל הזמן וחוץ מזה ,אני עובד על חומרים חדשים
שייה והאנשים שאני עובד אתם ,כולל הנגנים ,בעברית .במקביל ,יש שיתופי פעולה מאוד מענ
הקולגות ומשרדי ה'בוקינג' מתרכזים שם .בכל יינים שתשמעו עליהם בקרוב .בהופעה שתתקיים
אופן ,הכול נעשה מתוך בחירה אז אני חי עם זה בחמדת ימים ב 24ביולי אגיע לבד במתכונת
האקוסטית ,עם הרבה אפקטים וכמה גיטרות
בשלווה".
מעבר לשפת השירה שהשתנתה ,מאנגלית שאני מביא אתי ,כך שמדובר במופע מאוד עשיר
לעברית ,באלבום האחרון שהפיק ידידו של גבע ,בסאונד".
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אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

עלילות קיץ
שלא כמו כולם ,אני לא עוסקת בספורט הלאומי ולא אורזת
תיקים .למרות יצר ההרפתקנות שלי לא אסע לחו"ל,
הרוחניות שאני מחפשת בכל מקום נמצאת ממש קרוב

<

לאחרונה נדמה לי שהאנ
שים סביבי מחולקים לשתי
קבוצות עיקריות :מי שנסעו
או ייסעו לחו"ל הקיץ ,ומי שנש
ארים בארץ .אני שייכת ,למגינת
לבי ,לקבוצה השנייה .נפשי כמהה
להצטרף למועדון הקבוצה הראשו
נה ,יצר הנדודים וההרפתקנות שלי
דורש את מבוקשו ,אבל אילוצי הח
יים )זאת אומרת פרנסה( מכתיבים
לי להנמיך ציפיות ,לקצץ בחלומות
ולשבת בשקט בארצנו הקטנטונת
תוך דקלום מנטרות מרגיעות שעי
קרן הן הסתפקות במה שיש ופנטוז
על מרחבי אין קץ שממתינים לי
בסבלנות אי שם.
אז שלא כמו כולם ,אני לא עוסקת
בספורט הלאומי ולא אורזת תיקים .מי
שאמור לארוז הרבה תיקים אם ייסע
לחו"ל בתקופה הקרובה הוא ראש ממ
שלתנו ,ביבי נתניהו .כבודו מנפץ את

"תקרת הזכוכית" של הגברים  -חוסר
יכולת לעשות מספר דברים בוזמנית
 ומכהן בתפקידים נוספים ,מלבדהיותו ראש ממשלה ,גם כשר החוץ ,שר
הבריאות ושר התקשורת .מתי נשאר
לך זמן לנשום קצת ,אדוני רוה"מ?
ליהנות מהקיץ? ליהנות משרה? לבלות
עם הילדים? במשחק הטריוויה הבא,
אם ישאלו אותי "מיהו השר ל____
)מלאו את המיותר(?" ,אומר ביבי ויש
סיכוי רב שלא אטעה.
אז לא נסעתי לחו"ל ,אבל נסעתי
קצת לירושלים .העיר הזאת מעוררת
בי אהבה גדולה ורתיעה גדולה ,בו
זמנית .הגעתי לעיר העתיקה ביום
שני ,ולמי ששכח או לא ידע בימי
שני וחמישי חוגגים בר מצווה בכותל,
משום שבימים אלה קוראים בתורה.
כשהגעתי היו כבר מספר חתני
בר מצווה במקום ,נרגשים כגוזלים
רכים ,קורנים באור של התרגשות

~~
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פתקים בין אבני הכותל המערבי .חשתי שקולי יישמע גם בלי פנייה בכתב

ומלווים במשפחותיהם הנרגשות לא
פחות .יכולתי להבחין בסלסילות
עמוסות עוגות וסוכריות בידי בני
המשפחה שליוו את חתני המצווה
בשירים וסלסולים .מינהלת הכותל
המערבי מצמידה לכל חתן כזה לי
ווי של חבר'ה צעירים לבושים לבן
ומצוידים בתופים ובשופרות ,שקול
תקיעתם ושירת המשפחות ממלאים
את כל רחבת הכותל.
גם אני התרגשתי עבור בני המצ
ווה וקיוויתי שהצלילים הרמים יפ
תחו שערי שמים ויגיעו לאוזני מי
שאמור לשמור על הגוזלים המתב
גרים האלה .במסעותיי בעולם אני
תרה תמיד אחר הרוחניות שהמקום
יכול ללמד אותי .זה קרה לי בטוס
קנה ,בקניה ,בטח שבהודו ,ועכשיו
ירושלים מזכירה לי שהיא לא סתם
עיר הבירה שלנו השסועה ועתירת
הקשיים ,אלא מרכז רוחני ענק.

לא חשתי צורך להשאיר פתק בין
אבני הכותל ,שסדקיהם מלאים עד
להתפקע בבקשותיהם הכתובות של
האנשים הכמהים לחסד ,חשתי שקולי
יישמע גם בלי הפנייה בכתב ושטחתי
בעל פה את תפילתי בפני בורא עולם,
מבקשת טוב לכל תושבי העולם.

מיטב בנינו ,ולא
כקלישאה
החודש אנו מציינים שנה לצוק
איתן .אני רק מבטאת את צירוף
המילים הזה" ,צוק איתן" ,ועורי
נעשה חידודיןחידודין .הכול עדיין
כל כך טרי .הכאב ,האימה ,הדאגה,
הדמעות הרבות ששפכנו כולנו על
מיטב בנינו ,ולא כתבתי "מיטב"
כקלישאה ,אני באמת חשה כך.
אני לא יודעת מהי פוסט טראו
מה ,אבל אני מרגישה שהמלחמה
הזאת נוכחת מאוד בהווייתי .אני
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צילום :יאיר קירכן

עוקבת בדאגה אחר כל הפרת שקט
בגבולות ארצנו ומתמלאת בעתה
לנוכח העתיד .כאחת שמשתדלת
לא להיכנס לחרדות מיותרות בגלל
תרחישים עתידיים שאינם תלויים
בה ,זה נראה לי מיותר ולא נכון,
ההיסטוריה של הארץ הזאת מפרה
את השקט הנפשי שלי.
כן ,אני אומרת זאת בפה מלא :אני
פוחדת ממה שהעתיד צופן לנו .עם
הזיכרונות המרים ,זכורה לי גם תחו
שת החיבור שחשתי בזמן המבצע אל
העם הזה .לא הייתה בי כל ציניות
בקיץ הקודם .שכבות הבדלנות וה
אינדיבידואליות הבועטת שלי נשרו
ממני וחשתי צורך ורצון להיות חלק
מהעם ,שרובו התגייס למען החיי
לים ותושבי הדרום .הבנתי שהחיבור
הזה חשוב לכולם ושכדאי שנלמד
להשיגו ללא מלחמה שמאיימת על
שלומנו והישרדותנו.
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דרך האוכל

כתובת לשאלותיכם

יעל היינמן־ברמן

yaelheinemann@gmail.com

טרנס ,עוברים מהמלצות לתכלס

מה הסכנות של שומן טרנס ואיך נדע אם הוא נמצא במזון שאנו קונים לנו ,לילדים ,לנכדים?
לפני כשבועיים
הצהיר האףדיאי
) ,(FDAמינהל המזון
והתרופות האמרי
קני ,שבשלוש הש
נים הקרובות תחויב
תעשיית המזון בארצות הברית
להפסיק לחלוטין שימוש בשומ
ני טרנס במוצריה .לפני שנתיים,
ב ,2013הודיעה הרשות ששומן
טרנס אינו מוגדר יותר G.R.A.S
(Generally recognized as
 (safeכלומר אינם בטוחים לנו בני
האדם.
לפי הערכת האףדיאי ,כאשר
אנשים לא יאכלו שומן טרנס יימנ
עו  20אלף אירועי לב ו 7,000מקרי
מוות מדי שנה רק בארה"ב! ובאותו
יום בגלי צה"ל ,בתכנית של דודו
ארז ואבי אטינגר ,היה דיון בשאלה:
האם ג'חנון שעשוי ממרגרינה הוא
שומן טרנס? ואז הבנתי שאנחנו לא
מבינים.
אז אני כותבת לכם שורות אלו

מתוך כוונה שתדעו עד סיום קריא
תן מהו שומן טרנס ואם הכניסו לנו
אותו לאוכל.

מהו שומן טרנס?
בלשון העם ,שומן טרנס הוא
מרגרינה .זהו סוג השומן הבעיי
תי ביותר כיום ואנו צורכים אותו
ברבים מהמוצרים שאנו אוכלים
מדי יום .שומן טראנס מופיע באו
פן טבעי ובכמויות זעירות בבשר
ובמוצרי חלב של מעלי גרה .מרב
הצריכה שלו הוא תוצאה של הכ
נסת מימנים )הידרוגנציה( בתנאים
מסוימים לשמנים צמחיים במצב
נוזלי ,כך שיתמצקו ויקבלו טעם
ומרקם שונים.
שומן טרנס פותח כבר בשנת 1900
והשימוש בו הלך וגבר בזכות תכו
נותיו המסייעות למזון התעשייתי
)ולא לנו!( ,כגון :הארכת חיי המדף
של מוצרים ,הקטנת הצורך בשמירת
מוצרים בקירור ,תחליף זול יותר
לחמאה ולשמן דקלים ,סיוע בהכנת

מוצרי מזון כשרים ועוד.

מה הבעיה בשומן
טרנס?
עם השנים התברר שמרגרינה
גורמת לעליית כולסטרול )small
 (dense cholesterolומורידה את
מה שנקרא "כולסטרול טוב" ,מה
שתורם להתפתחות טרשת העורקים
יותר מכל סוג שומן אחר ,מגביר
סיכון לסוכרת סוג  ,2לבעיות זיכרון
וכנראה גם לבעיות קשב וריכוז.

היכן הוא נמצא במזון?
שומן טרנס נמצא בעיקר בבצק
עלים ובמאפים תעשייתיים ,כמו
עוגות מוכנות ,קרואסונים ,בורקסים
ועוד ועוד .לפעמים ,הוא נמצא גם
במזונות המשווקים לנו כ"בריאים",
כגון לחם מלא ,קורנפלקס ,חטיף
אנרגיה ,חלווה ,בייגלה ,פופקורן
למיקרו ועוד.
איך נדע אם קיים שומן טרנס
במזון שאנו קונים לנו ,לילדים,

לנכדים? כלל
מספר אחד והכי
חשוב :קראו את
הרכיבים הרשו
מים על האריזה.
אם ברשימה מו
פיעות המילים
מרגרינה ,שומן
מוקשה
צמחי
או מוקשה חל
קית ,יש בידי
כם מוצר המכיל שומן טרנס ברשימת הרכיבים .קחו בחשבון שהוא נמצא בכ30%
צילום :שאטרסטוק
שומן טרנס ולכן מהמוצרים לפחות
אל תכניסו אותו
עלפי המלצות ארגון הבריאות
לסל הקניות ובטח לא לבית.
קחו בחשבון שכ 30%מהמוצרים העולמי ,לכן אפשר למצוא בורקס
על המדפים ,לפחות ,מכילים שומן על בסיס חמאה ,לחם מקמח מלא
טרנס והשאר לא הרבה יותר טובים ,שאינו מכיל שומן צמחי מוקשה
חלקית וכדומה.
אך על זה בפעם אחרת.
השתמשו באפייה ובבישול בח
מה האלטרנטיבות?
מאה ,בשמן קוקוס מכבישה קרה,
לשמחתנו ,חלק מחברות המזון בשמן זית ,בטחינה ,בשמן אבוקדו
מודעות לנושא ופועלות להוצאת ובשמן קנולה מזוכך  -רק לא במר
שומן זה ממוצריהן או להפחתתו גרינה!
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משפט
אחרון

"המשמעות בפועל של החלטת בית המשפט העליון עבורי היא חיסול" ,אומר דוד ברבי מניצני עוז ,שהיה בין  12החקלאים
שתבעו לבטל את מס המעסיקים ונדחו .הם לא יוכלו לערער עוד .איתן אשורי מצרופה חושב שהמס "נולד בחטא וצריך לבטל
אותו באופן מידי" ,וכמותו חושבים רוב חברי ועדת הכספים בכנסת .אוֹרי פורת מעין יהב לא מבין מדוע המדינה טורחת לתמוך
בחקלאים מצד אחד ומצד אחר ,להשית עליהם מס בשיעור  10%בשנה

<

אבי אובליגנהרץ

המאבק על עתידם הכלכלי
וביטחונם התעסוקתי של
החקלאים נחל מכה כואבת
נוספת ביום שני שעבר .בתום מאבק
משפטי שארך שש שנים ,דחה בית
המשפט העליון את הערעור שהגישו
 12חקלאים נגד מס הכנסה בשא
לת חבות המעסיקים בתשלום היטל
בגין העסקת עובדים זרים" ,מס מע
סיקים".
בדחיית הערעור ,שהוגש באמצ
עות משרד עורכי הדין גלוזמן
ושות' ,אימץ למעשה בית המש
פט העליון את פסק דינו של בית
המשפט המחוזי בלוד מ 7בספטמ
בר  2014במלואו ,ובו נדחתה עמדת
המערערים .שלוש שופטות בית
המשפט העליון מרים נאור ,אסתר
חיות ודפנה ברקארז אומנם הפ
גינו בפסק הדין שלהן סימפטיה
כלפי החקלאים ,שנאלצים להעסיק
עובדים זרים ומשלמים מס בשיעור
 10%בגין העסקתם ,אבל קבעו באו
פן סופי כי לא יינתן לערער עוד על
ההיטל ,וכי הדרך היחידה לשנות
אותו היא חקיקה.
בעקבות דחיית הערעור נדרשו
המערערים לשאת בהוצאות המש
פט בסך  50אלף ש''ח ,ומי ביניהם
שיתקשו לעמוד בתשלום ההיטל
יצטרכו להסדיר את חובם ,שרק
הלך ותפח עם השנים" .המשמעות
בפועל של החלטת בית המשפט
העליון עבורי היא חיסול" ,מבהיר
דוד ברבי ,מגדל פרחים מניצני עוז,
שנמנה עם  12החקלאים שערעורם
נדחה על הסף.
"מדובר בפועל בכ 700600אלף
שקל שעליי לשלם לנושה ,שהוא
מבחינתי הכי גרוע שיש – המדינה,
קרי רשויות המס .לרשויות יש את
כל הכלים לגבות ממך את חובך.
חוץ מהטלת עיקולים ,מספיק שהם
לא נותנים לך פטור ממס במקור
ואז אתה נאלץ לשלם  3330אחוז
מההכנסה .בתנאים כאלה לא אוכל
לעבוד ואצטרך להכריז על פשיטת
רגל".
כמי שמנסה מדי יום להתמו
דד עם איןספור קשיים ומכשולים
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דוד ברבי" .אני חושש שלא יהיה לי ממה לחיות אם לא יבואו לקראתי"

כמו התייקרות התשומות ופגעי מזג
אוויר ונדרש שוב ושוב להתייעל כדי
לעמוד בתחרות בענף ,ברבי מתקשה
להבין את התעלמות הרשויות ממ
צוקת החקלאים ומנגד ,את החרפת
הגזרות המוטלות עליהם" .עמדתי
בהצלחה בלא מעט משברים לאו
רך השנים ,כולל מכת קור שעשתה
שמות בשטחים שלי ב ,2008אבל
זהו ללא ספק המשבר הכי קשה עמו
התמודדתי אי פעם.
"אם הייתה לי עוד תקווה לפני הדיון
בבית המשפט העליון היא נגוזה ,ואני
לא חושב שאוכל להתגבר על המשבר
הזה .אין לי את הכלים להתמודד עם
זה ואני חושש שלא יהיה לי ממה לח
יות אם לא יבואו לקראתי.
"ממה אתקיים ,אם בנוסף להו
צאות השוטפות עליי לשלם כ29
אלף שקל בחודש לאורך נניח 24
חודש ,כדי להסדיר את חובי בגין מס
מעסיקים? מהיכן אביא את הסכומים
הללו? אני מרגיש כאילו תקעו לי
סכין בלב ומסובבים אותה .לא אוכל
להמשיך ואצטרך לסגור את המשק
אם לא יקזזו לי את החוב או יימצא
פתרון שיאפשר לי להמשיך לע
בוד".
המציאות החדשה שנוצרה עם דח

צילום :אבי אובליגנהרץ

דוד ברבי ,מגדל פרחים מניצני עוז" :יש
בהחלט אנשים חלשים ,שמרוב ייאוש עשויים
לשים קץ לחייהם .בוא לא נשכח שהיו מספר
חקלאים שהתאבדו בשל חובות ,ואני מכיר
שני מקרים כאלה לפחות מהמושב שלי"
יית הערעור תוביל ,להערכת ברבי,
לא רק למצב שבו חקלאים רבים יאב
דו את בתיהם ,אלא עלולה לעודד את
אלה שיתקשו לעמוד בלחץ לשלוח יד
בנפשם .ברבי אף מתריע על האפש
רות המדאיגה הזו במכתב פומבי שהוא
מפנה אל שלוש השופטות בעקבות
הדין שגזרו על "מאות חקלאים שאינם
יכולים לעמוד בו" )ר' מסגרת(.
"אישית ,אני חזק מספיק ויודע
שגם אם אצטרך למכור את המשק
לא אגיע למצב הזה .אבל יש בהחלט
אנשים חלשים ,שמרוב ייאוש עשו
יים לשים קץ לחייהם .בוא לא נשכח
שהיו מספר חקלאים שהתאבדו בשל
חובות ,ואני מכיר שני מקרים כאלה
לפחות מהמושב שלי .חשבתי לתומי
שבית המשפט העליון יעשה צדק
וכך גם חשבו עורכי הדין שלנו ,אבל

להפתעתנו התברר לנו שטעינו".
מטרתו המקורית של מס המעסי
קים ,שנכנס לתוקף ב ,2003הייתה
הקטנת המוטיבציה להעסיק עובדים
זרים בניסיון להגדיל את שיעור
הישראלים המועסקים בחקלאות.
"מס מעסיקים הוא מס נוגש ,שנו
עד להתעמר בחקלאים על העסקת
עובדים זרים .זהו סוג של מס גולגו
לת ואין לו שום קשר לתנאים סוצי
אליים .למרות שהמהלך לא הועיל
וברור לכולם כי אין חקלאות בלי
עובדים זרים ,המס שריר וקיים",
אומר ברבי ומוסיף ,כי העלות בפו
על של המס למשק חקלאי ממוצע
עשויה להגיע ל 8,000ש"ח בחודש.

המס אינו אפקטיבי
קרוב ל 25אלף עובדים זרים

מועסקים כיום בחקלאות ,ותשלו
מי המס למדינה עבורם מסתכמים
בכ 170מיליון ש"ח .לא רק שהמס
אינו משיג את ייעודו  -החלפת
עובדים ישראלים בעובדים זרים,
אלא שהוא מעמסה נוספת של עלות
ליצרן המייקרת את תשומות הייצור
ובהתאמה  -את מחיר המוצר הסו
פי.
במסמך שפרסמה החטיבה למח
קר ,כלכלה ואסטרטגיה של משרד
החקלאות בשנת  ,2011ובדוחות של
מומחים שונים בתחום התעסוקה
נקבע ,כי המס אינו אפקטיבי וכי
ישראל היא המדינה היחידה באר
גון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
–  ,OECDשעושה שימוש בהיט
לים ככלי עיקרי להעדפת עובדים
מקומיים.
בדיון מיוחד שנערך בסוף חודש
יוני השנה בוועדת הכספים של
הכנסת ,אשר עסק במשבר החק
לאים הפוקד את הערבה התיכונה,
קראו חברי הוועדה לממשלה לבטל
את מס המעסיקים .ח"כ איתן ברו
שי )המחנה הציוני( אמר שהמס הוא
"נטל כלכלי כבד בשביל החקלאים
וגם הגרושים הבודדים הנותרים
לחקלאים נלקחים מהם"; ח"כ יצחק
וקנין )ש"ס( הדגיש שהמס הלאמו
צדק "גורם להוצאות ולעומס מיותר
ומכביד כלפי החקלאים שעובדים
כל כך קשה .בשנים האחרונות אנו
עדים להתדרדרות חמורה בעקבות
החלת המס .המגזר החקלאי יקרוס
ולא יתאפשר לו להתמודד אל מול
נטל זה".
איתן אשורי מצרופה מתרעם גם
הוא על מס המעסיקים ,ש"נולד
בחטא וצריך לבטל אותו באופן
מידי .כל החקלאות במדינה קורסת
ומשיתים עלינו מס מיותר .מבחינ
תי ,זהו המסמר האחרון בארון הקבו
רה של החקלאים .במדינה הגונה היו
מזכים את החקלאים רטרואקטיבית
על המס .אנחנו נדרשים להילחם עם
התשומות ,עם המשכורות והתנאים
הסוציאליים של העובדים הזרים,
עם מזג האוויר ,עם הרובל שקרס,
עם הסיטונאים ורשתות השיווק,
ובאה המדינה ומפילה עלינו גם מס
מעסיקים ומבטלת נקודות זיכוי.

מכתב לשופטות

בית משפט גבוה לאי צדק

דוד ברבי ממושב ניצני עוז אינו רק חקלאי ,אלא גם משורר שמאחוריו
ארבעה ספרי שירה .את התסכול שלו מהחלטת בית המשפט העליון
ואת הכעס על המצב שבו הוא ורבים אחרים נמצאים הוא ביטא במכ־
תב פומבי המיועד במיוחד לעיניהן של שלוש השופטות שדחו את עתי־
רת החקלאים:

בית משפט הגבוה לאי צדק

אורי פורת" .יש גבול למכות שאפשר להנחית עלינו"

איפה נשמע דבר כזה? במדינות אי
רופה מעודדים את החקלאים ופה רק
מחכים שהחקלאים יקרסו".
אשורי ,דור שני לחקלאים ומוו
תיקי מגדלי הפלפל בחוף הכרמל,
זכה לאחרונה באות "חקלאי מצטיין"
מטעם מועצת הצמחים .למרות זאת,
אשורי רחוק מלנוח על זרי הדפנה
ואומר שהוא מוטרד מאוד מהמשך
קיומה של החקלאות בישראל .ויש
לו סיבות להיות מוטרד :לא רק שה
גיל הממוצע של חקלאי טיפס ל,64
רוב בני דור ההמשך מדירים את
רגליהם מהחקלאות ,והקרקע מתח
תיה הולכת ונשמטת.
לדברי אשורי ,עם ביטול נקודות
הזיכוי ,העלות של מס מעסיקים היא
כאלף ש"ח לחודש לעובד ,כלומר
על חמישה עובדים יש לשלם 60
אלף ש"ח בשנה" .דואגים אצלנו
יפה מאוד לעובדים הזרים ומאפש
רים לנו לנכות מכל עובד  149שקל
בלבד לחודש בתמורה למגורים ,מים
ולחשמל .מצפים מאתנו למלא את
ייעודנו ולשמור על אדמות המדינה,
אבל במקום לסייע לנו רק מוציאים
לנו את הנשמה.
"השארת מס מעסיקים על כנו
תוביל לגל של פשיטות רגל ואפ
שר לראות את זה כבר בערבה ,בחוף
הכרמל ,בחבל אשכול ולמעשה ,בכל
רחבי הארץ .זו מכה שלא כתובה
בספר התורה ואני מצפה מכחלון,
כשר אוצר חברתי ,להתחשב בנו
ולבטל את המס הזה במידי!".

אוֹרי פורת ,מגדל פלפל מעין יהב" :מצד אחד,
הממשלה באה לעזרת מגדלי הפלפל בערבה
והקציבה  100מיליון שקל בעקבות המשבר
שאנו עוברים .מצד שני ,היא לוקחת מאתנו
כ 100מיליון שקל בשנה על מס מעסיקים"
גם עבור אוֹרי פורת ,מגדל פלפל
מעין יהב ,מס המעסיקים הוא היטל
כבד המסתכם בכ 170אלף ש"ח,
שעליו להעביר מדי שנה לקופת
המדינה" .זה משהו הזוי לחלוטין.
מצד אחד ,הממשלה באה לעזרת
מגדלי הפלפל בערבה והקציבה 100
מיליון שקל בעקבות המשבר שאנו
עוברים .מצד שני ,היא לוקחת מא
תנו כ 100מיליון שקל בשנה על
מס מעסיקים".
פורת קורא לממשלה לתקן את
העוול שיצרה ומזהיר ,כי אם מקב
לי ההחלטות לא יפעלו במהירות,
עוד ועוד משקים חקלאיים ייסג
רו ,במיוחד בערבה" .כבר היום יש
ירידה של  40%בקרב מגדלי הפ
לפל בערבה ובעין יהב לבד כ10%
מהמגדלים בשלבי יציאה מהענף.
יותר ויותר אנשים מעוניינים
להשכיר את החלקות שלהם ונר
אה שכמות האדמות הנטושות תלך
ותגדל".
מאות טונות של פלפלים הושמדו

בערבה בקיץ שעבר ,מכיוון שהחק
לאים הגיעו למסקנה שעדיף להש
מיד חלק מהסחורה ,במקום לארוז
אותה ולמכור למשווקים במחירי
הפסד .בעקבות זאת ,נולדה "מחאת
הפלפלים" ,שהמחישה לציבור את
המצוקה הקשה שאליה נקלעו מי
שאמונים על ייצור המזון במדינה.
"מס מעסיקים הוא עוד משקולת
שהממשלה מעמיסה על החקלאים
לצד אגרות וגזרות נוספות .יש גבול
למכות שאפשר להנחית עלינו ,כי
בסופו של דבר ,האדמות יעמדו רי
קות.
"אנחנו לא נמצאים במרכז הארץ
ואם לא תהיה חקלאות בערבה אפשר
'לסגור' אותה ,כי חקלאות מספקת
מעל  90%מהפרנסה באזור .חקלאות
היא הלב של המדינה ומדינה לא
יכולה להתקיים בלי לב .לכן ,היא
חייבת לעזור לחקלאים כפי שמקו
בל בעולם ולא רק להקשות עליהם,
והחקלאים זקוקים לעזרה" ,מסכם
פורת.

הרכב :מרים נאור ,אסתר חיות ,דפנה ברק־ארז.
הדיון :ערעור על פסיקת המחוזי בעניין תשלום מס מעסיקים  10אחוז
על השכר.
טענתנו :המס ניתן כהיטל/קנס על החקלאים בכדי שיפסיקו להעסיק
עובדים זרים שהמדינה מאפשרת לפי חוק .לאחר כשנה כבר התב־
רר למדינה שלא ניתן להעסיק ישראלים בחקלאות ולמעשה היה צריך
לבטל את הקנס .כדרכה של מדינתנו ,לצערי ,כל מס שנקבע כל מחיר
שעולה על שירותיה מכיר רק את דרכו מעלה ,ולכן המדינה סירבה
לבטל .אנחנו ,החקלאים ,פנינו לבית המשפט ובית המשפט דחה את
תביעתנו.
חשבתי שבבית הדין הגבוה לצדק יעשו צדק והתברר לי שאין צדק!
איך יכולתן ביהירות שכזו לדחות את דברי עורכי הדין
איך יכולתן לא לתת לנו החקלאים באולם לפתוח את פינו
האם יכולתם לחזור כך לביתכן ולהמשיך את חייכן
כשעל מאות חקלאים גזרתן גזר דין שאינם יכולים לעמוד בו
האם יכולים החקלאים בני השישים שנולדו במקום
וקברו את הוריהם חסרי כל באדמה הקשה הזו
האם יכולים גם הם דור שני לאבד את הבית
וזה מה שיקרה ,שופטות נכבדות
נשיאת בית המשפט חיות ,ששמך אומר חיים ,ולמה תביאי עלינו את
המוות
כן ,יהיו אנשים חזקים! שגם יאבדו את רכושם ויפשטו רגלם
ועדיין יחיו למולך בזעם ,אך גם אחרים יהיו אלה שאין להם כוחות,
אלא יאבדו עצמם וישאירו לך ולחברותייך לדיראון עולם את האחריות
לכך.
השופטת חיות ,אינך יכולה להחיות מתים .אלה שילכו ישאירו יתומים.
השופטת חיות ,האם חשבת או בדקת את יכולתם של האנשים לעמוד
בגזירה
האם חשבת על מאות המשפחות שיחד אתן מאות משפחות נוספות
שילדיהם גרים אתם.
שהרי יודעת את ,שבארץ הזו המדינה לא עשתה את שחובתה לעשות
ולדאוג לקורת גג
אז בגרשך אותנו ממקום הולדתנו את מגרשת גם את ילדינו.
איני יכול לעכל את העוולה הזו איני יכול להתמודד אתה
לא מדובר בבית אותו אמכור ואעבור לגור בשכירות
מדובר בבית בו נולדתי ,בית שהוא מקור פרנסתי וכל חיי
כך ,בפשטות עובד את האדמה הקשה ,והנה גם זאת את לא מאשרת
לי ולחבריי
הנה זה היום שהצביעות בה נחרתת
את אומרת לפרוטוקול" :לבי עם החקלאים ,לכו לבית ממול ,לכנסת!"
הופכת לקללה שתיקח את לבנו ותשאיר את לבך הציני אתך
היכן החמלה שלכן ,הרי לא אחת דחיתן את דברי בית המחוקקים.

ֶח ְמ ָלה
בוֹתי
ַמ ְח ְשׁ ַ
זוֹלגוֹת ֶדּ ֶר
ְ
ִדּ ְמעוֹת ַה ֶח ְמ ָלה
ְבּ ַט ַעם ֲח ִמיצוּת
גּוֹרל
ַה ָ
ַהנִּ ְק ָרא ֵא ֵלינוּ
אוי לנו בארץ היפה הזו שחלק מיושביה אוכלים את האחרים
או לה לארץ היפה הזו שלא תדע לעשות צדק
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דעת
מומחה

נתוני חוסר תמיכה

דוח  OECDלשנת  2014חושף את נתוני התמיכה הממשלתית המועטה בחקלאות הישראלית ,לעומת מדינות הארגון והאיחוד
האירופי .ניתוח של כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל ,רחל בורושק

<

ארגון המדינות המפותחות,
 ,OECDעורך מדי שנה את
תרגום המדיניות החקלאית
בכל אחת מהמדינות החברות באר
גון לרמת תמיכה הנמדדת במדדים
שווים ,וניתנת לכן להשוואה בין
המדינות .ב 6ביולי יצא לאור הדוח
המסכם את רמות התמיכה במדינות
השונות ,ובהן ישראל ,ביחס לשנת
 .2014בפסקאות הבאות אנו מביאים
את ניתוחה של כלכלנית התאחדות
חקלאי ישראל ,רחל בורושק ,שבח
נה את הדוח.
רחל בורושק מצביעה על החלק
המעניין בדוח :מידת התמיכה ביצ
רנים החקלאיים ,המיוחסת לסך
ערך הייצור החקלאי .תמיכה זו
נחלקת לשניים :חלק התמיכה המו
עבר מתקציב המדינה לחקלאים ,שדות חקלאיים של מושב בנגב .יש לקבוע הסכמות ארוכות טווח שיבטיחו מדיניות תמיכה ישירה לזמן ארוך
צילום :שאטרסטוק
ברכיב תמיכה זה נושאים למעשה
משלמי המסים כולם; חלק התמיכה הכרוך בקיום מכסות ייצור ומכ בערך הנמוך בסכום זה!
יש לקחת בחשבון ,כי בגוף החישובים הנחות תיאורטיות מרחיקות
סים ,המהווה למעשה תמיכה במחירים  -ברכיב תמיכה זה נושא כל
מי שצורך את המוצרים החקלאיים הנתמכים באמצעות תשלום עודף לכת ועליהן נוספו הנחות בסיס ונתונים המטים את החשבון לכאן
)במקרה שהמחיר המקומי גבוה ממחיר יבוא אלטרנטיבי( או חסר או לכאן ,לעתים במאות מיליוני שקלים .להדגמה :נתוני שנת 2014
מבוססים על שער חליפין נמוך מזה ששרר בפועל ,ולא בפער גדול
)במקרה שהמחיר בישראל נמוך ממחיר היבוא האפשרי(.
ממצאי הדוח החדש אינם מפתיעים ודומים לממצאים בשנים
קודמות ,ומצביע בעיקר על שתי תופעות ידועות :רמת התמיכה
המיוחסת לערך הייצור נמוכה בישראל ממוצע ה OECDומגובה מבחינה כלכלית ,נכון יותר לתמוך
התמיכה של האיחוד האירופי,
:2014-2012כפי שאפשר לראות בטבלה המציגה ישירות בחקלאים ולא רק בעקיפין
את הנתונים לשנים
ישראל
ממוצע OECD
ממוצע האיחוד האירופי

2012
8.8%
18.4%
19.1%

2013
6.8%
18.0%
20.5%

2014
10.2%
17.3%
18.0%

רמת התמיכה בישראל נובעת בעיקרה מתמיכה במחירים באמצ
עות מכסים ,ורק חלק קטן יחסית נובע מתשלומים ישירים מתקציב
המדינה )במיליוני ש"ח(:
2012
749
תמיכה מהתקציב
1,843
תמיכה במחיר
2,592
סה"כ
71%
שיעור התמיכה במחיר
שיעור התמיכה מהתקציב 29%
נתוני :2014
ישראל
ממוצע OECD
איחוד אירופי

2013
723
1,324
2,047
65%
35%

2014
626
2,427
3,053
80%
20%

תמיכה במחירים תמיכה מהתקציב
20%
80%
56%
44%
83%
17%

ביחס לתמיכה במחירים ,יש לציין :עלייה או ירידה בנתון השנתי
אינה נובעת מפעילות המדינה או קשורה בה ,אלא בשינויים במחי
רים היחסיים בארץ ומחוצה לה .כמו כן ,הנתון בטבלה המצביע על
תמיכה בסך  2,427מיליוני ש"ח במחירים  -אין משמעותו שהצרכן
הישראלי היה יכול לרכוש את כל המזון הנוצר בחקלאות הישראלית
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באמצעות מכסים ,אולם המעבר איננו
פשוט כלל ועיקר ,ואם לא ייעשה בתכנון
קפדני ובהבנה מראש של ההשלכות על
ענפי החקלאות ואזורי הארץ השונים,
התוצאה עלולה להיות הרת אסון

  3.54ש"ח לדולר ארה"ב במקום  3.58ש"ח לדולר .מכיוון שחשבוןהיבוא הפוטנציאלי מתורגם ממחיר דולרי לשקלי )לצורך השוואתו
עם המחיר המקומי(  -תיקון החשבון רק בנקודה קלה זו מוריד את
רמת התמיכה בכ 130מיליוני שקלים!
דוגמה נוספת :חשבון התמיכה בחלב מניח מחירים אירופיים לא
בקת חלב וחמאה המיובאים לארץ ומחליפים את כל הייצור המקומי.
בפועל ,יבוא של חלב שתייה ומשקאות חלב וכן תוצרת ניגרת אינו
מעשי ממספר סיבות ברורות.
לכן ,הסרת מכסים על כל מוצרי החלב ,כולל ביטול מכסות החלב,
לא תצמצם פער ,אם קיים לגבי מוצרי החלב הלאסחירים ,או שמס
חר בהם הופך ,בשל אופיים ,לבלתי סביר מבחינה כלכלית.

התמיכה מהתקציב
כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל קובעת ,כי למרות הצהרות
חוזרות ונשנות מטעם המדינה על העדפתה את התמיכה הישירה,
בשנת  2014קטנה משמעותית התמיכה הממשלתית בכ 100מיליוני
שקלים.
הירידה ניכרת במיוחד דווקא בסעיף תמיכה רצוי ומקובל מאוד
במדינות העולם ,והוא התמיכה באמצעות הביטוח החקלאי ) 64מיל
יוני שקלים( .סעיף התמיכה במים ירד גם הוא בכ 40מיליוני שק
לים ,ומשקף את מחירי המים העולים למגזר החקלאי.

עלות עובדים זרים
בהתאחדות חקלאי ישראל מפרטים את עלות העס־
קת עובדים זרים לחקלאים .מלבד מס מעסיקים,
המדינה גובה מהחקלאים מסים ואגרות על העוב־
דים הזרים המסתכמים בכ־ 320מיליון ש"ח בשנה
המתחלקים כך ,לפי חשבונה של ההתאחדות:
מס המעסיקים ,כ־ - 10%כ־ 170מיליון ש"ח בשנה.
 2.15נקודות זיכוי  -כ־ 120מיליון ש"ח בשנה.
אגרות  -כ־ 30מיליון ש"ח בשנה.

מדיניות התמיכות הרצויה
בניתוחה ,מפנה בורושק להודעה לעיתונות של משרד החקלאות,
המתארת את העדפת המשרד את התמיכה הישירה ,שנמסרה בנוסף
לידיעה על מגעים עם משרד האוצר בדבר מעבר לשיטת תמיכות
שונה.
לדעתה המקצועית של כלכלנית ההתאחדות ,מבחינה כל
כלית נכון יותר לתמוך ישירות בחקלאים ולא רק בעקיפין
באמצעות מכסים ,אולם המעבר איננו פשוט כלל ועיקר ,ואם
לא ייעשה בתכנון קפדני ובהבנה מראש של ההשלכות על
ענפי החקלאות ואזורי הארץ השונים ,התוצאה עלולה להיות
הרת אסון.
ראשית ,יש להכין תשתית עקרונית של הסכמות ארוכות טווח
המעוגנות בכלים שיבטיחו קיום מדיניות תמיכה ישירה לזמן ארוך.
תשתית זו צריכה לכלול בין היתר:
א .חתימה על הסכם מחייב עם הגוף החקלאי היציג  -התאחדות
חקלאי ישראל.
ב .עיגון נוסף בחקיקה ראשית.
ג .קביעת תקופות ביניים שבהן תהיה עדיין מדיניות משולבת.
ד .קביעת מסגרת זמן להסכם ,שאינה קצרה מ 25שנים.
ה .קביעת רמת תמיכה כוללת השואפת להגיע לרמות התמיכה
המקובלות באיחוד האירופי.
ו .קביעת רמות מכסים מינימליות ומנגנונים של היטלי יבוא מיו
חדים לשם מניעת נזקים בלתי הפיכים ,שעלולים להיגרם ע"י
יבוא במחירי היצף.
ז .הסכמה על עבודה מכינה  -מיפוי הגידולים בחתכים אזוריים
והערכת כושר הישרדותם ,כמו גם הערכת סכומי התמיכה הנד
רשים בחתכי גידולים ועיבודי הקרקע.
אין למעט  -לא בכך שזהו כיוון רצוי ,אולם גם לא בכך שהחקל
אות נגררת לשינויים אקראיים פה ושם ,הנעשים בדרך כלל בחטף
של חוק הסדרים וללא תשתית מתאימה ,והנזק המצטבר הולך וגדל.
לכן ,יש לקרוא למשרד החקלאות לא לבצע או לנהל מיקח וממכר
על שינוי מדיניות בענפים ספציפיים ,אלא ליזום ולהקים מיד צוותי
עבודה מקצועיים ובשיתוף החקלאים בתהליך מלכתחילה ,שיעריכו
את צורכי התמיכה ויעמידו לרשות המשרד את הכלים לגיבוש מדי
ניות חדשה ואחראית.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
מגיב על פרסום הדוח ועל תוכנו" :הדוח של ה ECDמדגיש עד
כמה החקלאות הישראלית יעילה ,ולמרות שמדינת ישראל לא תומ
כת בחקלאות ,כפי שנהוג בעולם המערבי ,עדיין החקלאים מייצרים
את התוצרת החקלאית הטובה בעולם במחירים באטרקטיביים ביותר
בשער המשק.
"לפי הדוח ,אין ספק שיש צורך בהתערבות מידית של המדינה:
בתמיכות בחקלאים ,בהפסקה מידית של הטלת הגזירות בכל הק
שור לעובדים הזרים .בנוסף ,חייבת להיות התערבות של המחוקק,
שתסדיר ותגביל את פערי התיווך על מנת שהמחיר האטרקטיבי
של התוצרת החקלאית מהחקלאי עצמו יגיע במחיר סביר לצרכן
הישראלי".
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בני
המושבים

דור העתיד
הכשרת המדריכים הבאים של בני המושבים בעשרה ימים
חווייתיים ,מאתגרים ,מלמדים ומהנים ביער עזריקם

<

חבר צוות סמינרי ט' ,בני המושבים

עם סיום שנת הלימודים ומיד בפתי
חת החופש הגדול מתקיים כמדי שנה
המפעל הגדול ביותר של תנועת הנו
ער בני המושבים  -סמינרי ט' .השנה "העתיקו"
את כתובתם כ 1,800מסיימי כיתות ט' מהמרחב
הכפרי ליער עזריקם למשך עשרה ימים חוויי
תיים ,מאתגרים ,מלמדים ומהנים.
הסמינר הוא שיא של שנת ה"טרום פעילים",
"טרומפים" בלשון החבר'ה בתנועה ,שבו עוברים
חניכי שכבה ט' תהליך לקראת הדרכה ופעי
לות ביישוביהם .ואיזה סמינר היה לנו השנה!
יותר מ 100קבוצות בשישה סמינרים ומעט
פת של כ 250אנשי צוות ,מתוכם כ 170חברי

אז איך קיבלת את ההחלטה?
"התייעצתי עם מי שהיה המדריך שלי כשה
ייתי בכיתה ז' ,גל הרץ .הוא היה מדריך שעשה
לי שינוי גדול מאוד בחיים והוא אמר לי ,שעם
ניהול נכון של הזמן אצליח לעמוד בעומס.
בתכלס ,מה שהכי השפיע היה הרצון שלי להיות
משמעותי לחניכים כמו שהוא היה משמעותי
לי".
על השאלה מה היה הכי משמעותי מבחינתם
בסמינר עונים משב ואיתי" :הניווטים".
משב" :התחלקנו לחוליות של ארבעה חניכים
וניווטנו לבדנו בשטח .תחילה לא היה לנו מושג
איפה אנחנו ולאטלאט התגברנו על החששות
והצלחנו להתמצא .זאת הייתה חוויה מבגרת
במיוחד".

"בהתחלה ,לא הבנתי מה אני עושה פה ,הייתי קצת
בשוק ,המון ילדים שאת רובם אני לא מכיר .אמרתי
לעצמי' :במקום לנפוש בבית ,ללכת לבריכה ולראות
טלוויזיה במזגן ,אני בחום במקום שאני לא מבין איך הוא
עובד ,ואני לא מכיר אף אחד' .אבל לאטלאט הכרתי את
החברים בקבוצה ונהיה לי טוב אתם"
שכבת בראשית  -גרעין עודד ודרור המופלאים,
שנותנים הכל כבר ארבעה חודשים כדי שהסמי
נר יצליח ויהיה מחנך ,בטוח ,מהנה ומקצועי.

אז מה היה לנו?
ביום הראשון הגיעו החניכים והתחלקו לקבו
צות שבהם מקסימום שני חניכים מאותה מועצה
אזורית .לא פשוט לנערים בני  15לצאת מהבית
למשך עשרה ימים ולעבור לגור ביער עם קבוצה
חדשה ומדריך שאינם מכירים ,והימים הראשו
נים אינם קלים לכולם.
שאלנו את משב סרגוסטי ,בן  ,15מדריך
לעתיד ממושב עזריקם ,על החוויה ,וכך הוא
מספר" :בהתחלה ,לא הבנתי מה אני עושה פה,
הייתי קצת בשוק ,המון ילדים שאת רובם אני
לא מכיר .אמרתי לעצמי' :במקום לנפוש בבית,
ללכת לבריכה ולראות טלוויזיה במזגן ,אני
בחום במקום שאני לא מבין איך הוא עובד ,ואני
לא מכיר אף אחד' .אבל לאטלאט הכרתי את
החברים בקבוצה ונהיה לי טוב אתם ,אפילו היה
לי אירוע משפחתי שכבר היה לי אישור לצאת,
אבל החלטתי לא לקטוע את החוויה והחלטתי
להישאר.
"לקח לי זמן להיזכר שבחרתי להיות מדריך,
כי חשוב לי לחנך ולהוות דוגמה לילדים במושב
שלי ,כמו שהמדריכים שלי היו בשבילי".
על ההתמודדות עם הדילמה האם להיות
מדריך מוסיף איתי מינץ ,בן  15ממושב כפר
ידידיה" :ההתלבטות הייתה קשה .אני מאוד
אוהב את התנועה וחושב שסניף חי"ה הוא
אימפריה ,אבל אני שחקן כדורמים והאימונים
מאוד אינטנסיביים".

|| 18

16.7.2015

מוסיף איתי" :זאת הייתה חוויה שמדגימה טוב
מאוד שיש הבדלים בתוך הקבוצה ,יש מי שקל
לו יותר ומי שקשה לו יותר .מצאנו את האיזון
בין לסייע אחד לשני וגם לדרוש יותר .כל זה
תרם לי במחשבה איך להיות מדריך".
עם הזמן ,מתגבשות הקבוצות ונכנסות לשגרת
היער :השכמה ב 05:00בבוקר ולו"ז אינטנסיבי
של פעולות ,או בשמן התנועתי  -ק' .בין היתר,
חווים החניכים התנסות בניווט ,טיול קבוצ
תי ופעולות רבות במגוון נושאים ,החל מכלים
בהדרכה וכיצד עומדים מול קבוצה ,דרך פעולות
על ערכי בני המושבים ושוויון ערך האדם ועד
לפעולות בנושאים אחריות ,ניהול עצמי ודמו
קרטיה ,מדדי החינוך הבלתיפורמאלי ,בנייה
מחנאית ועוד .בסיום הסמינר מוכשרים החניכים
להיות מדריכים ופעילים בקניהם.
מי שאחראי לכל המתרחש ביער ,מהדרכת
הסמינר ועד הדאגה לעניינים הטכניים ,הוא
הצוות הבוגר .בצוות חברי גרעין עודד ודרור
משכבת בראשית ,בעלי תפקידים במועצות
ובוגרי התנועה .צוות קטן של בוגרים מוביל את
הניהול ובראשם חן הנדל )בוגר התנועה ,סטו
דנט לרפואה( וקרן חזן )רכזת ההדרכה של בני
המושבים(.
שאלנו את מירי פרץ ,בת  19מניצני עוז,
חברת גרעין עודד חוף אשקלון ,על המתרחש
בסמינר .מה תפקידך?
"אני רכזת ההדרכה של סמינר רימון ,אחד
מששת הסמינרים בקורס .בתור רכזת הדרכה
אני אמונה על ליווי הגרעינרים שמדריכים את
קבוצות החניכים בסמינר בכל הקשור לתוכן
וחומרי ההדרכה .במהלך שלוש ההכנות שקד

חניכי הסמינר" .כל מי שנכנס ליער עזריקם יוצא אחרת"

מו לסמינר העברתי תכנים ופעולות ,ובסמינר
עצמו נתתי מענה ותמיכה למדריכים".
מתי התחלתם לעבוד על הסמינר?
"וואו ,מזמן מזמן ...קצת אחרי פסח קיבלתי
טלפון בו התבשר לי שאהיה רכזת הדרכה ומאז
חילקתי את זמני בין הפעילות במושבים בהם
אני מדריכה )משען ומבקיעים( לבין ההכנות
לסמינר".
מה מיוחד בסמינר?
"בכנות ,אני חושבת שלא משנה אם אתה חניך
בשכבה ט' ,גרעינר או בוגר ,כל מי שנכנס ליער
עזריקם יוצא אחרת".
מה השינוי שאת שעברת?
"הכרתי בעצמי צד אחר שלא הכרתי ,למדתי
לעבוד בצוות ולא לפחד לבקש עזרה .כמות הא
חריות שנדרשתי לה ובעיקר ההרגשה שהצלחתי
לעמוד באתגרים עצומים גרמו לי להרגיש שאני
מאוד מסוגלת לעמוד בכל מה שייקרה בדרכי.

צילום :בני המושבים

התמיכה שקיבלתי מהצוות הבוגר הייתה גדולה
מאוד ועזרה לי להבין הרבה על עצמי".
התנועה היא ביישוב ,בפעולה ובדוגמה האי
שית של כל מדריך מול חניך בודד ,וכעת מצ
טרפים אל הצוותים המובילים של התנועה עוד
 1,800שותפים חדשים לעשייה החינוכית.
הסמינר מסתיים וחניכיו חוזרים ליישובי
הם בארץ ,ממטולה ועד הערבה ,בתור מדריכי
העתיד של התנועה .אנו סומכים על המדריכים,
בטוחים בתהליך שהם חוו וגאים בהם על כל
שעברו בעשרת הימים האחרונים.
מנהלת בני המושבים ,שירי ארדיטי נחום,
סיכמה את הסמינר" :מדובר בסמינר המשמעותי
ביותר .כאן נבנה הבסיס לשכבה המנהיגותית
הכי משמעותית ,הן של בני המושבים והן של
תנועת המושבים.
"הסמינר היה חוויה גדולה המשקפת הצל
חה .מדובר בסמינר ערכי ,מנהיגותי ,בו הוק
מו מוסדות החניכים המשמעותיים ביותר .אנו
מרגישים שהכשרנו את הדור הבא של תנועת
המושבים".

מבנה לכל בניה מתקדמת בע"מ

 72מ"ר
ב₪ 350,000-
עד למרחק של  50ק"מ מראשון לציון

עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:
¤בניה חזקה מבטון מזוין.
¤תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.
¤מהירות הביצוע והמסירה.
¤מחיר בניה זול מבניה רגילה.
¤סטנדרט בניה גבוה.

מ
מ
"
ד
יבי י ם
לים

שלד!
  72מ"ר ,לפי האופציות שבתמונה.
השלד כולל חשמל שחור.
שער מפעל.

110,000

₪

 ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים  התמונות להמחשה בלבד החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק
מבצע זה בכל עת  על המבנה ניתן לבנות עוד קומה ,הואיל וגגו יצוק כ 20 -ס“מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת
 את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.

חזק מכולם ,מפואר מכולם ,זול מכולם
רחוב שמוטקין  53ראשל“צ
משרד 03-9504174 :דוד 052-3945726 :רפי052-5088815 :
 www.mivnelakol.com׀ mivnelakol@gmail.com
חפשו אותנו בפייסבוק

מבנה לכל
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טריוויה )(90
עמרם קליין

amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 131

amramklein@yahoo.com

חדשות ונושנות
א .בבחירות לתפקיד מזכיר התנועה
הקיבוצית ,שנערכו ב 23ביוני
 ,2015נבחר ניר מאיר חבר
הקיבוץ:
 .1גבעת חיים איחוד.
 .2גבעת חיים מאוחד.
 .3קבוצת יבנה.
 .4קבוצת שילר.
ב .ח"כ עופר שלח )יש עתיד(
מתגורר במושב:
 .1כסלון.
 .2גנתון.
 .3רשפון.
 .4צלפון.
ג .איזה יישוב יוצא דופן?
 .1צור משה.
 .2צור נתן.
 .3צוריאל.
 .4צורית.
ד .המושב השיתופי הראשון
שהוקם בארץ ישראל:
 .1כפר חטים.
 .2מולדת.
 .3הבונים.
 .4רגבה.

מאוזן .1 :שבר כלי;  .4אספן;  .9גוזלים;  .11שמלת ערב;  .12זרה;  .13אדן; .15
יסודיות;  .18זוטרים;  .19מרגז;  .21הרפה;  .22דוקטור.
מאונך .1 :שיבוש;  .2ריגול;  .3לגמו;  .5סולפז';  .6נאמנה;  .7קורבנות;  .10מעניקים;
 .13אקזמה;  .14נצטרף;  .16ישרבט;  .17תמרור.
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ח"כ עופר שלח

א.
ב.
ג.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :130

ניר מאיר

תשובות:

ד.
ה.

מאונך:
 .1דילן מזמר על השחלה ) .2 ;(5המוצר שימושי לי אם אני לא מכיר את אחד מהוריי
)) .3 ;(5עם  8מאוזן( נניח בחורות ) .5 ;(4הטקסטיל עבורה עם סיום השבת ) .6 ;(5בחר
מקצוע בגלל החודש ) .7 ;(5הבושם בראש העץ העביר רעד ) .10 ;(7נחמיאס ויבין
זקוקים לצחצוח )ש( ) .13 ;(7טקס שאירע פעם )ש( ) .14 ;(5אחרונות המתחתנות
בעולם הכספים ) .16 ;(5תערובת עם צליל חסר ) .17 ;(5זמן לקצת ותחושות עמוקות
)ש( ) .20 ;(5ראו  19מאוזן.

ה .מה שם היישוב שפונה מיושביו
ע"י הצבא הטורקי במאי ?1918
 .1כפר גלעדי.
 .2כפר מל"ל.
 .3מנחמיה.
 .4יבנאל.

.1
.2
 - 4צורית הוא יישוב קהילתי
דרומימערבי לכרמיאל,
האחרים הם מושבים.
 - 1כפר חטים נוסד ב.1934
 - 2כפר מל"ל .במקום הוצבה
יחידה של הצבא הטורקי
לקראת עימות עם צבא
בריטניה ,שחנה כחמישה ק"מ
מדרום לירקון .חברי המושב
וחברים חדשים חזרו לנקודה
ההתיישבות רק בספטמבר
.1919

מאוזן:
 .1חשד פן קרביץ מצביע מרצ ) .4 ;;(6פוסע לו ושואל האם זה עניינך ) .8 ;(4ראו 3
מאונך;  .9בעלי הגפיים לא נשברים בקלות ) .11 ;(6מי שלא יודע כלום על פארקים
במעמד הביניים ) .12 ;(7תרימי עליו יד יותר מכולם ) .13 ;(3אפסע בעלייה אל בית
הסוהר שבירידה ) .15 ;(3סליחתו של הנבער בגליל התחתון ) .18 ;(4,3אבק בחוץ );(6
) .19עם  20מאונך( שוכנות אגדה שיש להאכיל ) .21 ;(4חשב על התבור והארבל );(4
 .22פועלת באופן מסויים עד שי לעיסתי ).(6

טריוויה למתקדמים


 


לקיבוץ דביר דרוש/ה

אם בית לגרעין צבר
תחילת עבודה 01/08/15

לפרטים :נילי 052-8105664
לקיבוץ דביר דרוש/ה

אחות מוסמכת
לחצי משרה
מייל eyaltidhar1@gmail.com :

לקיבוץ דביר דרוש/ה

מדריך לגרעין צבר
תחילת עבודה 01/08/15
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לארגון חברתי דרוש\ ה

רכז\ת שטח לאזור
הדרום ,ניהול קב' קטיף
עבודה אל מול פועלים  ¤פתרון בעיות לוגיסטיות
בשטח  ¤יכולת עמידה ביעדים  ¤רישיון ג' חובה
 ¤רישיון לטרקטור חובה  ¤רישיון למלגזה  -יתרון

לפרטים :לי office@leket.org ,052-3809477

למושב נוה מבטח דרוש/ה

מזכיר/ה
ב 30% -משרה
פרטים050-6220567 :
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www.bockmann.co.il  
yair@bockmann.co.il  
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 ##  yoramtabibi tmagscoil ##

  #
ednaziv tmagscoil  ##
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 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

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

ניצן מקובר
 כלכלן,שמאי מקרקעין
 שנה15 - מומחה במגזר החקלאי למעלה מ
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com
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