
חברי קבוצת "נבו", שהשתחררו מפלוגה 738 בגדוד השלישי של הבריגדה, ישבו על גבעת שימרון שליד נהלל והמתינו. הם רצו 
להקים יישוב ע"ש בריגדיר הרמן קיש ובינתיים, המבנה המוזנח שניצב שם עד היום היה מחסן הנשק שלהם. 69 שנים לאחר העלייה 
לקרקע, ב־18 ביולי 46', כפר קיש הוא מושב עובדים פורח בגליל התחתון. ותודה לחבר צבי ליברמן מנהלל • דפנה מאור, עמ' 14
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ויתור חוקי
במושב תלמי אליהו 

החליטו, סגנית הרשם 
אישרה: מתן פיצוי כספי 
לחבר אגודה שמוותר על 

מכסת המים שלו באגודה 
הוא פעולה חוקית

כלכלת שוק
ישראל מתמודדת עם 
איומים קיומיים מאז 

הקמתה והחקלאים, יצרני 
המזון שלה, שורדים בקושי. 
מתי המדינה תבין את גודל 
המשבר שפוקד את הענף? 

מדור כלכלי חדש

ליד הבית
כשנגיע לגיל השלישי ייתכן 

שנרצה להישאר בסביבה 
הכפרית, אפילו בביתנו, 

אך נזדקק לדיור המספק 
גם טיפול ותמיכה. מיזם 

מיוחד, פרק ראשון

ארד לשמשית
נבחרת ישראל זכתה בחמש מדליות באולימפיאדה הבין�לאומית 

בפיזיקה לתלמידי תיכון. מורן שפירא משמשית זכה במדליית ארד
באולימפיאדה >דרור יוסף הישראלית  למשלחת  הישג 

שהתקיימה  בתחרות  בפיזיקה:  הבין�לאומית 
ישראל  נבחרת  זכתה  שבהודו  מומבאי  בעיר 
בפיזיקה בחמש מדליות אולימפיות, בהן שלוש מדליות 

כסף ושתי מדליות ארד.
מדי�  82 השתתפו בפיזיקה  הבין�לאומית   בתחרות 

נות, ובדירוג הסופי הכללי מוקמה ישראל במקום ה�19 
(שלישית מבין מדינות המערב). במקום הראשון זכתה 
נבחרת סין, ואחריה דורגו קוריאה (2), טאיוון (3). ארצות 
במקום  דורגה  וגרמניה  הרביעי  למקום  הגיעה  הברית 
ה�17 – שתי המדינות המערביות היחידות שדורגו מעל 

ישראל בתחרות.
�המשלחת הישראלית כללה חמישה תלמידים: שקד רו

זנשטיין מכפר הנוער ויצו, ניר העמק (מדליית כסף); טום 
ירון מתיכון מדעים  ניר  (כסף);  ב', מודיעין  סגל מעירוני 
משה  מתיכון  מיטניקוב  אילן  (כסף);  ירושלים  ואמנויות, 
שרת, נצרת עילית (ארד) ומורן שפירא מהיישוב שמשית 
בעמק יזרעאל הלומד בתיכון העמק המערבי ביפעת זכה 
במדליית ארד. שלושה מלווים היו למשלחת: דוקטור אלי 
רז, ראש המשלחת, ראש המחלקה לפיזיקה והנדסה אופטית 

�במכללת בראודה בכרמיאל ומרצה לפיזיקה בטכניון, וה
מדריכים איתמר חסון (שקיבל מדליית זהב באולימפיאדת 

2009) ופבל רדזיווילובסקי.
מורן שפירא, תלמיד כיתה י"ב משמשית שחזר מהודו, 

�מספר על החוויה הייחודית שעבר במומבאי: "זו פעם רא

שונה בה אני משתתף באולימפיאדת הפיזיקה. אני מבקש 
מאוד  ששמח  לפיזיקה,  שלי  המורה  הדר,  לרון  להודות 

לשמוע על השתתפותי באולימפיאדה.
"מבחינתי, הנושא התחרותי לא שיחק פה תפקיד, הייתה 
כאן חוויה של נסיעה שקדמו לה מחנות אימונים ומפגשים 
ומאפשרים  הפיזיקה  אותך לעולם  משמעותיים שמקרבים 

�לך להתמודד עם נושאים מאוד מעניינים ומאתגרים. בעי
ניי, זה מאוד תורם הן למשתתפים, בכל שלבי האימון, והן 

למדינה.
בבתי  האלו  האולימפיאדות  מקווה שהחשיפה של  "אני 
ולמיונים  למבחנים  ייגשו  תלמידים  ויותר  תגבר  הספר 

וייהנו מהחוויה".
�עד כה, נציגי ישראל זכו בשש מדליות זהב באולימפיא
דת הפיזיקה. ב�2019 עתידה ישראל לארח את התחרות.
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות.   
אין להעתיק, לתרגם, לשדר 

בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם 
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס 

בעיתון הזה.
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן
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נעצר לשבוע

88עמ'עמ' 1818

עצתעצת 
רוערוע ר

ריס?ריס?

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:
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גיליון 102 • דצמבר 2014

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

ם מלאמלללללרררטרטטטפפפפפררטרט מם ייםייםים םםררטטטטפפפררטטטטפפפפררטטטפרטפפפרררטטטטפרפפררטפרטפררר טטטטפפפפררררטטטטפפפפפררררטט

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

לשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14
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מכתבים 
למערכת

נבחרת ישראל בפיזיקה, מורן שפירא שני משמאל. ב�2019 עתידה 
ישראל לארח את התחרות

יוד> המושבניקים  �אנחנו 
שניים  או  אחד  דבר  עים 
גידולם,  על  צמחים,  על 
איזה  יודעים  אנחנו  השבחתם.  על 
הוא עלה  ומתי  באיזו ארץ  פותח  זן 
ובכך  יודעים,  אנחנו  הכול  ארצה. 
אנחנו גם מרשים לעצמנו להתנשא 
על העירוניים האלה, שאינם יודעים 

להבחין בין עורב לעורבני.
אנחנו  שבו  אחד,  תחום  יש  והנה 
כאלה  כמו  טמבלים,  כמו  מתנהגים 
של  התחום  וזה  סגור,  ממוסד  שברחו 
שתילת גדר חיה. זאת הגדר שעוברת 
לאורך גבול המשק שלנו, שחופף עם 

החכמה  כל  פתאום,  במושב.  המדרכה 
שות אנחנו  נעלמה.  השדה  פרי  �של 

לים את שורת הגדר החיה בדיוק על 
קו הגבול, חלילה לנו להשאיר מרווח 
כלשהו בין הגדר ובין השטח הציבורי.

וקצת,  שנה  מה,  זמן  עובר  לא 
והגדר - תודה לכם שהשקיתם אותה 
תופחת  ועלוותה  צמחה   - בנדיבות 
משני צדיה. משני צדיה? כן, כמובן, 
וכבר המדרכה היפה נכבשה ואיננה 
עוד. העלווה התפשטה? באמת?! לא 

שמנו לב...
אני הולך על מדרכה במושב ומדי 
פעם נאלץ לרדת ממנה אל הכביש, 

כי רוחבה של העלווה התמימה כבר 
שהשקיע  מי  צד.  מכל  למטר  הגיע 
את מיטב כספנו בבניית מדרכה יפה 
ונוחה (אלה הם כספינו), רואה בעצב 
בידי  נכבשת  היפה  המדרכה  איך 

פולש, ואין מושיע.
ההנהלה  פנייתי,  בעקבות  נכון, 
תגזום  כי  איימה  ובו  חוזר  הוציאה 
גדרות חוצפניות שכאלה ותטיל את 

�ההוצאות על בעל המשק, אבל אנח
אנחנו  היטב:  מכירים את עצמנו  נו 
מאמינים, כי ההנהלה לא תעז לממש 

את הגזירה, תרתי משמע...
יוסי אבידור, מושב משגב דב

מה, אנחנו כאלה טמבלים?



3 ||   23.7.2015

  35     

28.07.15 

 

secretary@energety.co.il | 052-3784543

470  
370

 www.kibbutz.org.il

08:00-08:50 

 08:50-09:20

 09:20-10:50 | 
35 101

 

10:50-11:10
 |               

11:10-12:50
 | 1355

 

12:50-13:10

 13:10-14:45

 
 

14:45

 
Air Port City



23.7.2015   || 4

E-mail.info@modelhome.co.il
www.modelhome.co.il

בהזדמנות !!!
בית מוכן, 79 מ"ר,

ניתן להרחבה,
אספקה מיידית

מחיר מיוחד!!!



5 ||   23.7.2015



חקלאי > התאחדות  ראשי 
ואב צור  מאיר  �ישראל, 

ומזכ"ל  וילן,  (אבו)  שלום 
מאיר  ניר  הקיבוצית  התנועה 

החקל הלובי  ראשי  עם  �נפגשו 
הכנסת  חברי  הנבחרים,  בבית  אי 
בר  ועומר  עטר  דני  ברושי,  איתן 
לב (המחנה הציוני) וח"כ חיים ילין 
(יש עתיד) לשם היערכות לקראת 
ההסדרים,  וחוק  המדינה  תקציב 

�אשר צפוי להטיל גזירות על ענ
ענף  ביניהם  רבים,  חקלאיים  פים 

�הצאן, הדגים, הפטם ומועצת הצ
מחים.

על  הוחלט  הפגישה  במהלך 
מצומצם  משותף,  פורום  ייסוד 
לשבוע  אחת  יתכנס  אשר  וקבוע, 
ובו ידונו בכל הסוגיות שעל סדר 

היום של התאחדות חקלאי ישראל 
והלובי החקלאי בכנסת בחקלאות 

בפו יידון  כן,  כמו  �ובהתיישבות. 
רום גם נושא העובדים הזרים.

חדשות
דרור יוסף

ישראל, > חקלאי  התאחדות 
והמג ההתיישבות  �ארגוני 

המשפטי  ליועץ  פנו  דלים 
לממשלה עורך דין יהודה ויינשטיין 

ההצ את  לאלתר  להוציא  �בדרישה 
�עות הנוגעות לחקלאות מחוק ההס

יכולים  ביצים  מגדלי   3,500 דרים. 
משה  האוצר  שר   - לרווחה  לנשום 
בענף  שהרפורמה  הודיע,  כחלון 
דיוני  שולחן  של  תונח  לא  ההטלה 

תו אלא  ההסדרים,  בחוק  �הממשלה 
עבר בחקיקה רגילה.

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל  חקלאי  התאחדות 
ויינשטיין עם  ליועמ"ש  צור, שפנה 
וילן  אבשלום  ההתאחדות  מזכ"ל 
ניר  הקיבוצית  התנועה  מזכ"ל  ועם 
מאיר, בירך על החלטת שר האוצר 
נושא  את  ההסדרים  מחוק  להוריד 
מש�  3,500 כ של  "הצלה  �הביצים: 

פחות על גבול הצפון. אני מברך את 
שר האוצר על הממלכתיות שהפגין, 
שלא נגרר לפופוליזם זול, ראה את 
בכ�3,500  והתחשב  הרחבה  התמונה 

משפחות על גבול הצפון".
בהתאחדות חקלאי ישראל רואים 
ההסדרים,  בחוק  הממשלה  בדיוני 
האוצר  משרד  של  הצעות  הכולל 

�לביטול המכסות בענפי הצאן, הוצ
את ענף הפטם ממועצת הלול ושינוי 
וסמכויותיה, הסדרת  מבנה המועצה 
הדיג, כולל מעבר לסבסוד ישיר של 

מהמכ חלק  הורדת  תמורת  �דייגים 
סים - מחטף בעל השלכות מרחיקות 

היש החקלאות  מבנה  כל  על  �לכת 
ראלית.

הזכי ישראל  חקלאי  �התאחדות 
רה ליועץ עו"ד ויינשטיין, כי לפני 
בעתירת  בג"ץ  החליט  שנה  כ�12 

ממש נגד  העופות  מגדלי  �ארגון 
לת ישראל, בשנת 2003: "השימוש 
במנגנון החקיקה של חוק ההסדרים 

�מעורר בעייתיות רבה מבחינת הה
על  מקשה  התקין,  הדמוקרטי  ליך 
קיומו של דיון מעמיק וממצה ועלול 
החקיקה...  הליך  של  בתוצר  לפגום 
מן הראוי שהשימוש במנגנון זה, אם 

בכלל, יהיה מושכל ומוגבל".
הודי ישראל  חקלאי  �התאחדות 
הנוש יוסרו  לא  אם  כי  ליועץ,  �עה 

היא תפנה  היום  אים לאלתר מסדר 
ההליכים.  לעיכוב  בדרישה  לבג"ץ 
לפנות  ההתאחדות  בכוונת  כן,  כמו 
ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין 
על  בהסתמך  הכנסת  לביזוי  בטענה 

�החלטת בית הדין הגבוה לצדק באו
תה עתירה: "מנגנון החקיקה של חוק 
ההסדרים אינו יכול לעמוד אל מול 

הרשו הפרדת  עקרון  של  �חשיבותו 

הדמוקרטי  המשטר  ועקרונות  יות 
הייצוגי פרלמנטרי".

לטענת החקלאים: "מדובר במחטף 
חמור של המדינה, אשר נדחה פעם 

וי �אחר פעם בעבר על�ידי הכנסת 
משפחות  באלפי  קשה  לפגיעה  ביא 
של חקלאים, רובם מהפריפריה. על 

לצר התועלת  כי  להבין,  �המדינה 
משום  בכלל,  אם  שולית,  תהיה  כן 
שהרפורמות המוצעות יעלו מחירים 

ולא יורידו אותם".
ישראל  חקלאי  התאחדות  ראשי 
להשכיל  המדינה  "על  מדגישים: 
כי כל משק חקלאי שנסגר  ולהבין, 
לא ייפתח מחדש. במקום לבוא עמנו 
ארגוני  שהציעו  כפי  בהידברות, 
החקלאים ומשרד החקלאות, מנסים 
שזו  בחקלאים  לפגוע  גרזן  בהינף 

פרנסתם היחידה".
לשר  העתקים  עם  דומה,  מכתב 

ופי החקלאות  ולשר  כחלון  �האוצר 
תוח הכפר אורי אריאל, שלחו ליועץ 

�המשפטי גם חברי הכנסת איתן ברו
שי, דניאל עטר, בצלאל סמוטריץ', 
חיים ילין, יצחק וקנין, איל בן ראובן 

ומוטי יוגב.

את  לשמוע  בכדי  הגליל  למרום  במיוחד  "הגענו  אלקבץ.  ומוטי  התנועה  הנהלת  חברי 
צילום: דוברות תנועת המושבים החקלאים במושבים" 

התאחדות חקלאי ישראל ליועמ"ש לממשלה:

"להוציא לאלתר מחוק ההסדרים את נושא החקלאות"
בהתאחדות מאיימים, כי תפנה לבג"ץ אם לא יוסרו לאלתר הצעות האוצר לבטל את המכסות בענפי הצאן והרפורמות 

בענפי הפטם והדגים. שר האוצר הודיע, כי ענף ההטלה לא ייכלל בחוק ההסדרים

"אנו לא ניתן שמשרד האוצר יפגע באף ענף חקלאי"
תנועת המושבים סיירה במושבי מרום הגליל. מוטי אלקבץ, חבר ספסופה ומזכיר ארגון מגדלי 

עופות: "חיסול ענף ההטלה הוא פגיעה אנושה בפרנסתם של אלפי תושבי גבול הצפון"

חברי הנהלת תנועת המושבים >
סיירו בשבוע שעבר במושבים 

הג מרום  האזורית  �במועצה 
ליל, על גבול הצפון - שזור, אמירים, 
בתחילת  ואביבים.  דוב"ב  ספסופה, 
שזור,  מושב  ראש  יושב  סיפר  הסיור 
החקלאות  חשיבות  על  פרג'ן,  יצחק 

החק מצב  את  ותיאר  בעודו  �באזור 
פרג'ן  ההטלה.  בענף  העוסקים  לאים 

במוש חקלאות  להיות  "חייבת  �אמר: 
בים. זה ההמשך והקיום שלנו".

לאחר הביקור בשזור הגיעו חברי 
מאיר  המזכ"ל   - התנועה  הנהלת 
צור, מנהלת מחלקת תיירות כפרית 

קרק אגף  יו"ר  וידה�מיקיי,  �צורית 
עות ואגודות שיתופיות עו"ד עמית 
יוגב  מושבים  מבט  מנכ"ל  יפרח, 
כהן� דפנה  התנועה  דוברת  שריד, 

נוריאל ויו"ר אגף המשק פלג אוריון 
- לאמירים, מושב אקולוגי וצמחוני. 
והמזכיר  אונבר  נתן  המושב,  נציגי 
היישוב,  על  סיפרו  ליפשיץ,  אילן 
מתיירות  מתפרנסים  תושביו  שרוב 
כפרית, ועל הצמיחה הדמוגרפית בו. 

�נציגת המושב סיפרה על קורס הא

רכיונים של אגף חברה וקהילה של 
מאוד  תרם  אשר  המושבים,  תנועת 
בשלבים  הם  כי  והוסיפה  למושב, 

מתקדמים של הקמת ארכיון.
תו רוב  אשר  ספסופה,  �במושב 
ולו מטעים  בגידול  עוסקים  �שביו 

לים, פגשו נציגי התנועה את מוטי 
ארגון  ומזכיר  המושב  חבר  אלקבץ, 
לרפורמה  שהתייחס  עופות,  מגדלי 
המוצעת בענף ההטלה: "חיסול ענף 

�ההטלה במשק המשפחתי יוביל לק
ריסה של מושבי גבול הצפון בפרט 
של  המשמעות  בכלל.  והפריפריה 

�חיסול ענף ההטלה היא פגיעה אנו
שה בפרנסתם של אלפי תושבי גבול 

הצפון".
בדוב"ב סיפר ישראל יקותי, מזכיר 
שלהם  היחידה  שהפרנסה  המושב, 
היא הלול וכי חוק ההסדרים מדאיג 
אותם (בינתיים, שר האוצר הסיר את 
מזכ"ל  החוק).  מדיוני  ההטלה  נושא 
השיב:  צור  מאיר  המושבים,  תנועת 
ולפתיחת  לרפורמה  מתנגדים  "אנו 
למנוע  בכדי  הכול  ונעשה  היבוא 
את פתיחת היבוא בחוק ההסדרים". 

הסיור הסתיים במושב אביבים אשר 
במושב  לבנון.  לגבול  סמוך  נמצא 
וחלק  ובמטילות  במטעים  עוסקים 
מהתושבים מתפרנסים גם מהשכרת 

25 צימרים לתיירים.
"הגענו  הסיור:  במהלך  אמר  צור 

במיוחד למרום הגליל בכדי לשמוע 
עוס במושבים, אשר  החקלאים  �את 

חוק  לקראת  וזאת  במטילות,  קים 
שמשרד  ניתן  לא  אנו  ההסדרים. 

לר חקלאי,  ענף  באף  יפגע  �האוצר 
בות הביצים".

ח"כ בר לב, אבו וילן, ח"כ עטר, ניר מאיר, מאיר צור וח"כ ברושי. לקראת חוק ההסדרים
צילום: דוברות תנועת המושבים  

לקראת תקציב המדינה

מאחדים כוחות
ראשי התאחדות חקלאי ישראל ייסדו פורום משותף עם הלובי החקלאי בכנסת
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חדשות
דרור יוסף

סגנית רשם האגו"ש:

 מותר לפצות בכסף מי שמוותר
על מכסת המים שלו באגודה

אופן החלוקה שנקבע ע"י האסיפה הכללית יוצר חלוקה שוויונית של מכסות המים באגודה - 
נקבע בהחלטה, שהתקבלה בניגוד לדעת חוקר שמונה לפני כשלוש שנים לבדיקת העניין

הדין > עורכת  של  בהחלטה 
הא רשם  סגנית  אלון,  �אלה 

נקבע  השיתופיות,  גודות 
לאחרונה כי מתן פיצוי כספי לחבר 
אגודה שמוותר על מכסת המים שלו 
החלטת  חוקית.  פעולה  הוא  באגודה 

למס בניגוד  ניתנה  הרשם  �סגנית 

אבידני,  יצחק  עו"ד  חוקר,  קנות 
על�  2012 בספטמבר  ב�19  שמונה 

ידי משרד רשם האגו"ש על בדיקת 
תלונות חברים במושב תלמי אליהו 

נו האגודה  לפיהן  אשכול,  �שבחבל 
הגת לשלם לחברים שאינם חקלאים 
השבת  תמורת  כספי  פיצוי  פעילים 

מכסות המים שלהם לאגודה במקום 
�לחלקן בין החברים החקלאים הפעי

לים בלבד.
אלון,  עו"ד  של  ההחלטה  במוקד 
סגנית הרשם, עמדה החלטת האסיפה 
הכללית של האגודה שבה נקבע, כי 
מכסת מים של האגודה תחולק בין כל 

עו"ד אייל סודאי. ההחלטה תשפיע על אופן 
חלוקת מכסות מים במאות מושבים

מדריכים לעתיד

הסתיים קורס מד"צים של 
�קורס המד"צים (מדריכים צעירים) של תנועת הנוער של האי>"האיחוד החקלאי" 2015

חוד החקלאי החל ב�5 ביולי והסתיים לאחר תשעה ימים ב�14 
על שם  הנוער  בכפר  התארח  הקורס  הראשונה,  בפעם  בחודש. 

ז'בוטינסקי  יוהנה 
ובכפר  יעקב  בבאר 
הנוער עיינות הסמוך 

לראשון לציון.
ם  י פ ת ת ש מ ה
תלמידים  בקורס, 
עד  ח'  כיתות  בוגרי 

לנטי הוכשרו  �י"א, 
על  אחריות  לת 
גדולים  פרויקטים 
ניהול  ולתפקידי 

ול התנועה  �בסניפי 
הבו השכבה  �חניכת 
ההכש בסוף  �גרת. 

החניכים  קיבלו  רה 
והסמ מד"צ  �תעודת 

במחנות  להדריך  כה 
ובפעילויות  הקיץ 

התנועה.

לזכר יצחק ישועה (שייע)

כנס לב השרון השלישי 
התקיים בסימן איכות הסביבה

יום העיון >
השלישי 
ו  ר כ ז ל
ישועה  יצחק  של 

ז"ל התק �(שייע) 
בסימן  השנה  יים 
שטחים  שימור 
הכנס  פתוחים. 
בדברי  נפתח 
המועצה  ראש 

�האזורית לב הש
ריטוב:  עמיר  רון 

חקל היה  �"שייע 
משפחה  איש  אי, 

ואיש של האדמה. הוא חסר לנו".
זיכרונו של  בתו של שייע אמרה: "הכנס הזה הוא הדרך לשמר את 

אבא. תודה לכם שבאתם ותודה שאתם זוכרים אותו".
מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור אמר: "שייע היה חבר שלנו, של 
ההתיישבות. שייע, שמנו לב לנוכחותו בעודו בחיים וכיום אנו שמים לב 

עד כמה הוא חסר לנו במרחב הכפרי וביום�יום".
אזו �ארבעת הדוברים בפרק המקצועי של הכנס הם ראשי מועצות 

חקלאית  בוועדה  החקלאות  נושא  את  הציג  ממרחבים  חג'ג'  שי  ריות: 
והקיימות, חקלאות  דיבר על חשיבות הסביבה  ריטוב  משותפת; עמיר 
תומכת סביבה ומסדרונות אקולוגיים; יורם קרין מעמק המעיינות דיבר 

�על תיירות, פנאי ונופש בעמק ואיציק חולבסקי ממגידו הסביר על חי
זוק החברה והקהילה ועל הזיקה בין היישובים למרחב הכפרי.

באו באגודה,  נחלות  בעלי  �החברים 
פן שווה. עוד נקבע באסיפה, כי חבר 
גידול  לצורך  נוספת  שזקוק למכסה 
חקלאי עצמי יודיע על כך באגודה. 

�בהחלטה נוספת נאמר, כי חבר שאי
נו זקוק למכסה ישיב אותה לאגודה 
והוא יפוצה בסכום כסף, שנקבע ע"י 
האגודה. מנגד, חברים שרכשו מכסה 

התש את  יפקידו  מהאגודה  �נוספת 
לום בחשבון הבנק שלה.

�לאחר בדיקת החוקר מסקנתו היי
חלוקת  על  האגודה  שהחלטת  תה 
מכסות מים מנוגדת לחוק ולהחלטות 
במים.  מסחר  בבחינת  והיא  הרשם, 

�החוקר המליץ לרשם לאסור על הא
החלטתה  לפי  לפעול  לאלתר  גודה 

בעניין חלוקת מכסות המים.
שה החוקר,  למסקנות  �בתגובה 
באמצ האגו"ש  לרשם  המושב  �גיש 

עות עו"ד אייל סודאי ממשרד עו"ד 
המושב  טען  ושות',  סודאי  חיימסון, 
כי כל מכסות המים באגודה מוקצות 
או מגיעות בפועל אך ורק לחקלאים 
פעילים באגודה, וכי האגודה פועלת 
המסדיר את משטר  רגולטור  כמעין 

המים.
טיעוני  את  אימצה  אלון  עו"ד 
החוקר  מסקנות  את  דחתה  המושב, 

בהח פגם  כל  נמצא  לא  כי  �וקבעה, 
לטת האסיפה הכללית של האגודה. 

הח אופן  כי  פסקה,  הרשם  �סגנית 
הכללית  האסיפה  ע"י  שנקבע  לוקה 
נראה הוגן ויוצר חלוקה שוויונית של 
בין  זה  מכסות המים באגודה, בכלל 

החקלאים הפעילים באגודה.
כן קבעה סגנית הרשם, כי מכסות 

�המים הן אמצעי ייצור השייך לאגו
למי  על�ידיה  שנקבע  והתשלום  דה 
שמוותר על מכסת המים שלו תואם 
חלוקה  ומקדם  השוויון  עקרון  את 

ושימוש יעילים במים לחקלאות.
שהחלטה  אומר  סודאי  אייל  עו"ד 
חלוקת  אופן  על  ותשפיע  חשובה  זו 
מכסות מים במאות מושבים הנוהגים 

�לחלק את מכסות המים שלהם באגו
דה באופן דומה, תוך קביעת מנגנון 
כספי לפיצוי מי שמוותר על מכסת 
שרוכש  ממי  ולגבייה  שלו  המים 
מעבר  מהאגודה  נוספת  מים  מכסת 

למכסתו הבסיסית.

שר החקלאות תומך בביטול מס המעסיקים
תשובת השר אריאל לפניית מזכ"ל תנועת המושבים וח"כ ברושי: 

"אני ואנשי המקצוע במשרד תומכים בביטול מס המעסיקים לעובדים 
המושבים >הזרים והחזרת נקודות הזיכוי" תנועת  מזכ"ל 

התנועה  ומזכ"ל  צור  מאיר 
איתן  ח"כ  היוצא  הקיבוצית 
אורי  החקלאות  לשר  פנו  ברושי 

�אריאל בבקשה לבטל את מס המע
סיקים לעובדים הזרים לאלתר בכל 

נקודות   2.25 ולהחזיר  הארץ  רחבי 
הזיכוי לעוסקים בחקלאות.

"הנטל  לשר:  כתבו  וברושי  צור 
�הכבד ביותר הרובץ על חקלאי ישר

אל היום הוא מס המעסיקים ונקודות 
הזה  המיותר  המס  נטל  את  הזכות. 

על החקלאות יש להסיר מיד וחשוב 
לתקן את המעוות וחשוב שעה אחת 

קודם".
�עוד ציינו צור וברושי, כי "התער

בותך לביטול מס המעסיקים והשבת 
נקודות הזכות לעובדים הזרים לכלל 
חקלאי ישראל היא צו השעה, כי אם 
ברחבי  רבים  משקים  יעמדו  כן,  לא 
הארץ תחת סכנה מוחשית של חורבן, 

�נטישה ובעקבות כך תחת סכנת הש
תלטות גורמים זרים על האדמות".

שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי 
להם:  וכתב  לפנייתם  השיב  אריאל 
"אני ואנשי המקצוע במשרד תומכים 

�בביטול מס המעסיקים לעובדים הז
רים והחזרת נקודות הזיכוי לעוסקים 

בחקלאות.
הז העובדים  על  המס  �"בפועל, 

רים אינו אפקטיבי, אינו משרת את 
המטרה לשמה הוטל ורק מייקר את 
את  ובכך  לחקלאי  העסקה  עלות 
לצרכני  החקלאית  התוצרת  עלות 

המדינה".
כתב  הזכות  נקודות  ביטול  על 
השר: "החלטת שר האוצר דאז, יאיר 

�לפיד, יוצרת נטל הוצאה חדש ובל
תי�אפשרי". אריאל סיים את מכתבו 
בפנייה אישית לצור ולברושי: "צפוי 

המה להצלחת  משותף  מאבק  �לנו 
לך".

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור 
בירך את שר החקלאות על תשובתו 
ועל כך שהוא רואה לנגד עיניו את 
באופן  לבטל  "יש  החקלאים:  טובת 
מידי את מס המעסיקים על העובדים 
הזרים לכל החקלאים בארץ ולהשיב 
הזרים  לעובדים  הזיכוי  נקודות  את 
המשך  למען  זאת,  החקלאים.  לכלל 

פרנס והצלת  החקלאות  של  �קיומה 
תם של אלפי חקלאים".

משפחה  איש  חקלאי,  היה  "שייע  ישועה.  ומשפחת  ריטוב 
ואיש של האדמה"
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ישראל, > מחקלאי  >רבים 
את  לשרוד  שהצליחו  מי 

ונש החוזרים  �המשברים 
בפני  עומדים  החקלאות,  בענף  נים 
קריסה כלכלית טוטלית או במקרה 
הטוב, מנסים ומתמודדים עדיין עם 
כבדים  חששות  ועם  רווחיות  חוסר 

לגבי עתיד פרנסתם.
אין כל ספק שלחקלאות חשיבות 

מדי לכל  מבוטלת  ובלתי  �עליונה 
אשר  לישראל,  ובמיוחד  בעולם  נה 
קיומיים מאז  איומים  מתמודדת עם 
השמירה  לחשיבות  מעבר  הקמתה. 
במדינה  הטריטוריאלי  הרצף  על 
של  במקרה  המזון  אספקת  והבטחת 

�חרם או מלחמה, יש לחקלאות חשי
ובתמיכה  האוכלוסייה  בפיזור  בות 

והס הטבע  על  שמירה  �בפריפריה, 
אהבת  ועל  מורשת  ערכי  על  ביבה, 

האדמה.
להער עדים  אנו  לכך,  �בנוסף 

נטול בטון  לנוף  וגוברת  כה הולכת 
אשר  וירוקים,  פתוחים  ולמרחבים 
מועילים לנפשו של האדם ולאיכות 
במרכז  שנעשה  מקיף  מחקר  חייו. 
האדם  ולבריאות  לסביבה  האירופי 
הבריטית  אקסטר  באוניברסיטת 
מוכיח קשר ישיר בין דיכאון וחוסר 

במרחבים מוריקים.
בארצות  כמו  שלא  זאת,  למרות 

באי המפותחות  ובמדינות  �הברית 
�רופה שבהן מכירים ביתרונות החק
�לאות ופועלים להגנתה, מדינת יש

ראל אינה תומכת בחקלאים במידה 
�מספקת ואינה מגינה על הענף בכ
�לים שברשותה. לכן, רבים מהחקל

אים נוטשים את שדותיהם ומחפשים 
השאלה  אחרים.  פרנסה  מקורות 
ישראל  מדינת  מתי  היא:  הנשאלת 
את  שפוקד  המשבר  גודל  את  תבין 
גם  האם  לעשות?  אפשר  ומה  הענף 
לכבות  המדינה  מנהיגי  ירוצו  כאן 
שריפות רק לאחר שהאש תכלה את 

כל החלקות המוריקות?
בשנת  אורוגוואי"  "סיבוב  בסוף 
1994, סבב שיחות שארך שש שנים 
בהובלת ארגון הסחר העולמי, נחתם 

הי הסובסידיות  להגבלת  �הסכם 
ממשיכות  ההסכם,  למרות  שירות. 

ומוצ בחקלאיהן  לתמוך  �המדינות 
אות דרכים יצירתיות לסבסד אותם 
קשורה  שאינה  תמיכה  באמצעות 

ישירות בייצור.
סוב גם  נקראות  אלו  �סובסידיות 

סידיות "עקיפות" ובעזרתן מחזקות 
המדינות את החקלאים ושומרות על 
מסוג  תמיכות  רווחיות.  של  מידה 
זה פופולריות ביותר ומרב הצעדים 
הננקטים בהן הם קביעת מחיר מטרה 
או מחיר מינימום, התאגדות יצרנים 
לצורך בקרה על המחיר, מתן מכסות 
ייצור וכמובן, הגבלת היבוא על�ידי 

מכסים.
הארגון   ,OECD של  מחקרים   
כלכלי,  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף 
בתמיכה  הניכר  הפער  את  מראים 
המפותחות  המדינות  בין  בחקלאים 
הממוצע  שהשיעור  בעוד  לישראל. 
במדינות  בחקלאות  התמיכה  של 
OECD הוא 17.3% מהכנסות החק�
בחק התומכים  והשירותים  �לאים 

בחקלאים  התמיכה  שיעור  לאות, 
דה� בלבד,   10.2% הוא  הישראלים 

בשאר  הממוצע  ממחצית  פחות  יינו 
המדינות המפותחות.

שונה  במדד  מביטים  כאשר  גם 
וגם  נשמר,  שהיחס  מגלים  במקצת 
כאן יכולה מדינת ישראל להשתפר. 

שמקב הכללית  התמיכה  �שיעור 
הוא  מהמדינה  ישראל  חקלאי  לים 
הגולמי,  הלאומי  מהתוצר   0.289%
לעומת התמיכה בחקלאים במדינות 
ל�0.752%  מגיעה  אשר   OECDה�
מהתל"ג, כלומר - 250% יותר מאשר 

�במדינת ישראל. במספרים אבסולו
יותר מכיוון  גדול עוד  טיים, הפער 

התל"ג  שסך 
ישראל  של 

בהשוו �נמוך 
למדינות  אה 

המפותחות.
ה  ב ו ש ת ה

הא �להבדלים 
יש בין  �דירים 

למדינות  ראל 
מצויה  אחרות 

�בסדרי העדיפו
יות של המדינה 

בחשי �וההכרה 
החקלאות.   בות 
 40% באירופה, 
של  מהתקציב 

לתמיכה  מוקדש  האירופי  האיחוד 
 2020�2014 השנים  בין  בחקלאים. 
להשקיע  האירופי  האיחוד  עתיד 
יורו,  מיליארד   100 60% מתקציבו, 

לגידו ובמעבר  בחקלאים  �בתמיכה 
לים אקולוגיים ובני קיימא.

הוא  הארופי  באיחוד  המנחה  הקו 
בענף החקלאות חשיבות  שלתמיכה 
קיום  על  שמירה  חברתית�כלכלית, 
האיחוד  מדינות  חקלאי  של  בכבוד 
ותמיכה בפריפריה, כמו גם אספקת 
מזון ראוי לתושבים. האיחוד מפעיל 
מסייעות  אשר  ירוקות",  "תמיכות 

בעז העבודה  את  לייעל  �לחקלאים 
רת מיכון ושיטות עבודה מודרניות 
הירוקות  התמיכות  כן,  כמו  יותר. 

אקולו לייצור  במעבר  �מסייעות 
על  ההשפעה השלילית  ובמזעור  גי 

הסביבה והתוצרת החקלאית.
לחקלאים  העזרה  החלב  במשק 

בג נוקט  האיחוד  יותר.  גדולה  �אף 
עבור  לחקלאי  ומשלם  ישירה  ישה 
מוזיל  ובכך  מייצר  שהוא  ליטר  כל 
את העלות לצרכן. לכן מוצרים כגון 

מסו וגבינות  חמאה  יוגורט,  �חלב, 
באירו יותר  זולים  יהיו  שונים  �גים 

פה מאשר בישראל. גם אם תמיכות 
הח גודל  על  פרמיות  כגון  �שונות, 

הישיר  התשלום  את  מחליפות  ווה, 

הסחר  ארגון  של  הדרישה  בעקבות 
העולמי, העזרה לחקלאי לא תיעלם 

�אלא תשנה את אופייה. בנוסף, האי
במחיר  מחירים,  בתיאום  תומך  חוד 

ובמכס  ובפיתוח  במחקר  מינימום, 
מוצרים  של  יבוא  מפני  מגן  אשר 

זולים יותר.
סו בדמות  מאוד,  דומה  �מדיניות 

למשק  לא�מבוטלת  ועזרה  בסידיות 
השוק  ב"אבירת  גם  יש  החלב, 
הברית  ארצות  היא  הלוא  החופשי", 
פדרלי  שיווק  פקודת  אמריקה.  של 
התערבות  מינימום,  מחיר  מבטיחה 
חלב  עודף  של  במקרה  הממשלה 
בשוק ע"י רכישה במחיר המינימום, 
סיוע  פגום,  חלב  ביטוח במקרה של 
לחקלאים צעירים וסיוע לפריפריה.

והעזרה  שונה  המצב  בישראל 
החלב  למשק  המדינה  של  היחידה 
חלב  במכסות  היא בהתרת השימוש 
ויחד  ההיצע,  את  מווסתות  אשר 
רמת  על  שומרות  מטרה  מחיר  עם 

באירו כמו  שלא  מינימלית.  �רווח 
במלוא  שנושא  זה  הוא  הצרכן  פה, 
המדינה.  ולא  החלב  עבור  התשלום 
בשוק הפירות והירקות המצב גרוע 
עוד יותר והחקלאים מוצאים עצמם 
ומתמודדים  הפסד  במחירי  מוכרים 
הפיקוח  חוסר  עקב  שוק  הצפת  עם 

והיעדר התאגדות ראויה.
וחד�משמעית,  ברורה  המסקנה 
לחקלאות חשיבות עליונה ועל זאת 

�אין עוררין. האם יהיה זול יותר ליי
לא� ממדינות  חקלאית  סחורה  בא 
מפותחות עם עלויות ייצור נמוכות 
יותר? אכן כן. אך אף מדינה מפותחת 
מכסות  ביטול  כזה.  דבר  לא תעשה 

�והסרת מחירי המינימום יביא לקרי
סה מוחלטת של ענף החלב והביצים 

ויוביל למשבר עמוק וארוך מאוד.
�בענף הירקות והפירות, רצוי לק
�בוע מחיר מינימום לחקלאי ומקסי

הערך  העברת  ולאפשר  לצרכן  מום 
המדינה  בנוסף,  למגדל.  הכספי 
ובסבסוד  באחריות  לשאת  חייבת 
ומעבר  לחדשנות  הענף  הובלת  של 
יעמדו  אשר  קיימא,  בני  לגידולים 
בסטנדרטים חדשים שיציבו מדינות 

האיחוד האירופי.
להבין  ההחלטות  מקבלי  על 

לתמי כמו  החקלאות,  �שלסבסוד 
שמקבלות  שקלים  במיליארדי  כה 
כי"ל  טבע,  כגון  גדולות  חברות 
ואינטל, יש ערך מוסף לחברה כולה, 
עומדים  ההחלטות  מקבלי  ולרשות 

החק על  זאת.  לעשות  כלים  �שלל 
לאים מוטלת האחריות להתאגד יחד 

שה ההחלטות,  למקבלי  �ולהבהיר 
יהיה  היום  תמיכה  העדר  של  מחיר 

יקר בהרבה בעתיד הקרוב.

הכותב, תושב כפר חיטים, 
בוגר תואר ראשון ושני 
בכלכלה מאוניברסיטת 

לונד בשוודיה.
מקורות: אוניברסיטת 

אקסטר, OECD, המנהלת 
הכללית לפיתוח החקלאות 
�והכפר של האיחוד האירו
פי, ארגון הסחר העולמי, 
�משרד החקלאות האמרי

קני, מרכז המחקר והמידע 
של כנסת ישראל.

סובסידיות לחקלאות בעולם המערבי ובישראל
לחקלאות חשיבות עליונה ובלתי מבוטלת לכל מדינה בעולם ובמיוחד לישראל, אשר מתמודדת עם איומים קיומיים מאז 

הקמתה. אם כן, שלא כמו בארה"ב ובאירופה, מדוע מדינת ישראל אינה תומכת בחקלאים במידה מספקת?

 :OECD 

תמיכה כללית בחקלאים כאחוז מהתל"ג

רבים מהחקלאים נוטשים את שדותיהם 
ומחפשים מקורות פרנסה אחרים. השאלה 

הנשאלת היא: מתי מדינת ישראל תבין את 
גודל המשבר שפוקד את הענף ומה אפשר 

לעשות? האם גם כאן ירוצו מנהיגי המדינה 
לכבות שריפות רק לאחר שהאש תכלה את 

כל החלקות המוריקות?

מקור: מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

הא פקודת  לתיקון  �החוק 
גודות השיתופיות החל דרכו 
פרטיות  חוק  הצעות  כשתי 

לתי חוק  הצעת  שם:  �באותו 
השיתו האגודות  פקודת  �קון 

פיות, ועדות קבלה ביישובים 
קהילתיים בגליל ובנגב. שתי 
בקריאה  שעברה  אחת,  להצעה  אוחדו  ההצעות 
9 בדצמבר 2009 והועלתה לדיון בוו� �טרומית ב

עדת החוקה, חוק ומשפט.
ובאמצ בכנסת  ער  דיון  עוררה  החוק  �הצעת 

נטען  היתר  בין  התקשורת.  עי 
תוביל לאפליה  היא  כי  כלפיה, 
ולהדרה  מקרקעין  בהקצאת 
של ערבים ושל קבוצות מיעוט 
על  הישראלית.  בחברה  אחרות 
רקע טענות אלה, ועדת החוקה 
בנוסח  דיונים  קיימה שורה של 

במהל שונה  והוא  החוק  �הצעת 
טע עם  להתמודד  בניסיון  �כם, 

נות נגד החוקתיות שלו.
לאחר סיום הדיונים בוועדה, 
טרם התקיימה הקריאה השנייה 

במלי הדיון  נדחה  �והשלישית, 
אה לבקשת יושב ראש הכנסת, 

בוועדת  החוק  בהצעת  הדיונים  חידוש  לצורך 
נוספים,  תיקונים  מספר  לאחר  לבסוף,  החוקה. 
הצעת  2011 את  במארס  הכנסת  אישרה מליאת 

החוק בקריאה שנייה ושלישית.
�החוק קובע, כי ועדת קבלה תוכל להתנות הק

צאת מקרקעין מרשות מקרקעי ישראל או העברת 
זכות במקרקעין ממתיישב יוצא למתיישב נכנס 
בארבעה תנאים מצטברים: היישוב נמצא בנגב או 

המס שיתופית,  כאגודה  מאוגד  היישוב  �בגליל; 
�ווגת כ"יישוב קהילתי כפרי" או כ"אגודה שיתו

פית להתיישבות קהילתית", או מהווה הרחבה של 
קיבוץ או מושב; מספר בתי המשפחה ביישוב, או 
ביישוב המקורי ובהרחבה יחד, אינו גדול מ�400.

שאינה  שכירות  מקרים:  בשני  חל  אינו  החוק 
�נמשכת יותר מחמש שנים, או בהעברה מכוח ירו
�שה או דין. עוד מסייג החוק וקובע, כי אין בהח

את  לחייב  כדי  מועמד  לאשר  קבלה  ועדת  לטת 
רשות מקרקעי ישראל להקצות לו קרקע.

 העתירה אינה
"בשלה" להכרעה

בר פורסם  טרם  ואף  החוק,  קבלת  לאחר  �יום 
שומות, פנו לבג"ץ בשתי עתירות שאוחדו לאחת 

יוז עמותת  המזרחית,  הקשת  עדאלה,  ארגון   -�
מות קרן אברהם וקבוצת "עתיד משגב", תושבי 
להליכי  המתנגדים  במשגב  קהילתיים  יישובים 
התיקון.  את  לפסול  בדרישה  ביישוביהם,  הסינון 
ב�17 בספטמבר 2014 דחה בית המשפט, ברוב של 
חמישה מול ארבעה שופטים, את העתירה בטענה 
תנועת  בקשת  על�פי  להכרעה.  "בשלה"  שאינה 
לצד  כמשיבה  לעתירה  צורפה  היא  המושבים, 
מרכז המועצות האזוריות אשר יוצגו ע"י משרד 

עו"ד וילצ'יק.
העליון  המשפט  בית  נשיא  קבע  הדין  בפסק 
מעוררות  העתירות  כי  גרוניס,  אשר  השופט 

שורה  העלו  והעותרים  חוקתיות  שאלות  מספר 
�ארוכה של טענות לפגיעה של החוק בזכויות חו

קתיות שונות, אולם אי אפשר להכריע בשאלות 
אלה בטרם יושם החוק והתקבלו החלטות מכוחו. 
בזכויות  החוק  של  הפגיעה  השופט,  לדעת  לכן, 
יסוד היא בגדר אפשרות בלבד, שלא היה אפשר 

�לדעת בשלב המוקדם שבו פסק אם אומנם תתמ
מש. לפיכך, כבוד נשיא בית המשפט העליון פסק, 
כי העתירות אינן בשלות להכרעה בשלב זה של 
ההתדיינות החוקתית ויש לדחותן מן הטעם הזה.

בג"ץ,  פסיקת  על  בירכנו  המושבים  בתנועת 

ועדות  חוקיות  את  דבר  של  בסופו  שמאשרת 
ועדות  וביישובים הקהילתיים.  הקבלה בהרחבות 

�הקבלה הן מוסד חשוב מאוד בחיי המושבים ומ
אפשרות להם לבנות קהילה חזקה ולהבטיח יישוב 

צומח ויציב.
לאחרונה פסק בית המשפט העליון בעתירה של 
המועצה האזורית מטה יהודה, שהוגשה ע"י עו"ד 
הארץ.  במרכז  קבלה  ועדות  בעניין  מאמו,  אייל 
לפני הגשת העתירה נקבע, כי מרגע חקיקת החוק 
ביישובים  ועדות קבלה  לא יתאפשר עוד לקיים 

�במרכז, ומשום שעל�פי עמדתנו יש לאפשר וע
דות קבלה במרכז הארץ, תמכנו בעתירה.

בית המשפט קבע, כי העתירה מעוררת שאלה 
מעניינת לגבי האפליה כנגד אגודות שיתופיות 
במרכז הארץ, אשר כעת אינן יכולות לשמר את 
הקבלה,  ועדות  מוסד  במסגרת  הקהילתי  אופיין 

�אולם עם זאת הציע בית המשפט לעותרים לח
זור בהם בשלב זה מעתירתם, ולהעביר את הדיון 
בעניין לבית המחוקקים, בבחינת "מיצוי הליכים 
חוקתי". רק לאחר מיצוי הליכי החקיקה, אם לא 
בית  של  לפתחו  העניין  יוחזר  הסוגיה,  תיפתר 

המשפט העליון.
אנו התחלנו בסבב פגישות עם חברי כנסת על 
כך  הקיים,  בחוק  הנדרש  מנת לקדם את השינוי 
שמוסד ועדות הקבלה יחזור להתקיים גם ביישובי 

מרכז הארץ.
הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות 

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

�המערכת אינם נושאים באחריות כלש
הי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל 

�עצה מקצועית לפני כל פעולה המסת
מכת על הדברים האמורים.

חוזרים לח"כים
בית המשפט העליון בעתירת מטה יהודה בנושא ועדות 

הקבלה: טרם מוצה הליך החקיקה בכנסת

בית המשפט העליון. העותרים יחזרו רק לאחר ניסיון לשנות את החוק
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 דפנה מאור,
1946 הגיעו שתי נע�>מושב רמות, יולי 2015  בקיץ

ותק� שולה   ,18 בנות  רות 
שליד  שימרון  לגבעת  ווה, 
נהלל. השתיים סיימו את לימודיהן 
לביקור  הוזמנו  הן  ישראל.  במקווה 

משוחר חיילים  של  ארגון  �ב"נבו", 
לה בהמתנה  שהיו  מהבריגדה  �רים 

ראשונות  פגישות  קבע.  תיישבות 
 ,1944 בשנת  ישראל  בארץ  נעשו 
בגדוד  הוקם  עצמו  הארגון  אבל 
השלישי של הבריגדה, בשנת 1945, 
ב�14  המלחמה.  סיום  עם  באירופה 
בספטמבר 1945 שלח הקורפורל בן�

ציון טחן מפלוגה ג' (26) של הגדוד 
חגיגי  השלישי של הבריגדה מכתב 

בסוכ חיילים  ליישוב  המחלקה  �אל 
נות היהודית בירושלים, בזו הלשון: 
"ארגון 'נבו' מודיע על קיומו". מכאן 
ואילך התגלגלו העניינים במהירות, 

�עד להשתקעות הזמנית בגבעת שי
מרון.

חיילים  היו  הארגון  חברי  מרבית 
והבנות  מושבים  בני  משוחררים, 
משוחררות  חיילות  חלקן  שאתם, 

שה חברות  וחלקן  הבריטי  �מהצבא 
�צטרפו, גם הן בנות מושבים או בו

גרות בתי ספר חקלאיים. עתה ישבו 
ממתינים  שימרון,  בגבעת  במחנה 

�לקבלת אדמה להתיישבות קבע. בי
נתיים, עסקו בעיקר בשתי משימות: 
אחת מהן הייתה עבודה באזור לשם 
בקרן  ייעור  כעובדי  חלקם  פרנסה, 
כפועלים  חלקם  לישראל,  קיימת 
הבנות עבדו במשק  במושבי העמק, 

היי האחרת  המשימה  בנהלל.  �בית 
תה למצוא בנות זוג לקראת העלייה 

לקרקע.
הייתה  בארגון  הראשונה  החברה 
(תל  ציפורק'ה  המשוחררת  החיילת 
(נהלל)  יאיר  את  שהכירה  עדשים) 
עוד בטירונות בסרפנד ב�1943. את 
להביא  לגבעתיים,  שלחו  ציפורק'ה 
את חברתה לפלוגת הנהגות, אסתר. 

אוש את  להביא  נשלחו  �השתיים 
הפגי את  זוכרת  אושריבה  �ריבה. 

הכרמל.  בהדר  "עטרה"  בקפה  שה 
אושריבה,   - עלמות  שלוש  שם  היו 
אסתר וציפורק'ה - שבני זוגן, אריק 
(נהלל)  ויאיר  עמוס  עובד),  (בית 
מגוייסים עדיין באירופה וגם שניים 
שכבר השתחררו, בנץ טחן (רחובות) 

(ירושלים).  שפיק   - שפירא  ויעקב 
בנץ ושפיק סיפרו כמה כדאי לבוא 
לארגון ההתיישבות והצליחו לפתות 
הביאה  היא  להצטרף.  אושריבה  את 

�את אחותה תקווה שהביאה את חב
רתה שולה... תקווה מצאה בשימרון 

חב עדשים.  מתל  אופיר  יואב  �את 
רתה שולה דווקא התלהבה משפיק, 
אבל לנוכח אדישותו נאלצה לוותר 
ובסופו של דבר, עזבה את כפר קיש 

בשברון לב.
עמוס שליין (נהלל) ויוסי מוטילוב 

�(חיפה, בנו של האדון מוטילוב מהח
נות לצורכי חקלאות בעיר) נתנו את 
תעודות החייל שלהם לניצולי שואה 
ונשארו באירופה לעבוד ב"בריחה". 

�עמוס הביא מאירופה את מלכה ויו
סי הביא את חביבה, אתה הגיעו אמה 
ואחותה הקטנה, שלושתן עם מספר 
על היד. ברוך מפציר מצא את רינה 
בבית הספר החקלאי בנהלל וכמוהו 
בנץ טחן שפגש באסתר. יאיר שכנע 
לשימרון,  לבוא  מנהלל  ביבה  את 
(עין  ליפשיץ  לחיים  התחברה  והיא 
ינאי)  (בית  מלינוביץ  איציק  חרוד). 
שלומית  עדה.  את  מנהלל  הביא 
אחיה  בעקבות  באה  מנהלל  שליין 

ונישאה לאריה סלוצקי. גם שמואל 
מרחביה),  (מושב  "בלקי"  שוורצמן, 
והלל  והיא  רינה  אחותו  את  הביא 
יהושע) נעשו גם הם  (כפר  ליפשיץ 

יהו (נחלת  גורן  לאהרונצ'יק  �זוג. 
עוד מהתקו חברה  הייתה  כבר  �דה) 

לצבא  הגיוס  לפני  נוטר,  שהיה  פה 
הבריטי, נעמי צ'יזיק ממושב נטעים. 

היא הצטרפה כשעלו לכפר קיש.

מבנה בטון אחד
יוז בעלי  היו  "נבו"  ארגון  �חברי 

יפעלו.  שהמוסדות  חיכו  ולא  מה 

גבעת  על  שהקימו  הזמני  המשק 
כאשר  גם  והתפתח  התקדם  שימרון 
באירופה.  היו  עדיין  מהחברים  חלק 
יש  שערים  בית  שבמושב  גילו  הם 
הודיעו  וכבר  למכירה,  צריפים  שני 
את  מעבירים  שהם  החקלאי  למרכז 

אוש הצריפים  לשימרון.  �הצריפים 
זוג  אוהלים,  ארבעה  הוקמו  וכן  רו 

שהתחתן זכה לאוהל פרטי.
במקום,  היה  אחד  בטון  מבנה 
ה"נוקטה", חדר הנשק, ובמבנה זעיר 
הנשק.  על  האחראי  איציק,  ישן  זה 
באותו מבנה בטון, בין הרובים, אירח 

נשו שהיו  (לפני  עדה  את  �איציק 
אים, אוי!). שפיק רכש מכונת כביסה 
בשימרון  חשמל  היה  שלא  ומשום 

משפ בבית  המכונה  את  �העמידו 
(חן) בנהלל, הוריו של  חת חבינסקי 
חברם לבריגדה, אברהם. הבנות היו 
נוסעות בסוס ועגלה לכבס, הגיהוץ 
שבתם  דיין,  משפחת  בבית  נעשה 
אסתר  של  חברתן  הייתה  אביבה 

אוש הנהגות.  מפלוגת  �וציפורק'ה 
ריבה, בוגרת סמינר למורים, נסעה 
בעפולה.  בוקר בטרמפים ללמד  כל 
ידיהם  במו  בנו  בשימרון  החברים 

בס ומיד  סוסים  לזוג  חדשה  �עגלה 
יום בניית העגלה רתמו את הסוסים 
לחתונת  עדשים  לתל  נסעו  וכולם 

שני חברי הארגון, יאיר וציפורק'ה.
בנץ טחן (בן�ציון למשפחת מילר 
מרחובות, דובר אנגלית מצוין, למד 

האמרי באוניברסיטה  משנה  �יותר 
הקשרים  לכל  דאג  בביירות)  קנית 

המוש תנועת  החקלאי,  המרכז  �עם 

היו תלונות, היו טענות, אבל השנים עברו והצרות נשכחו או השתנו. מאז 
סוף 1952 כפר קיש הוא מושב עובדים פורח בגליל התחתון, צופה אל הר 

תבור. היום העבר ההוא רחוק כל כך

היו תלונות, היו טענות, אבל השנים עברו והצרות נשכחו או השתנו. מאז

שרידי ה"נוקטה" על גבעת שימרון, מדרום צומת נהלל ונהלל. מחסן נשק ומקום פרטי לעדה ואיציק 

צילום: צבי לויסון צילום: צבי לויסוןשושנה לויסון מחזקת אוהל. לפני בניית בתי המגורים  נעמי לויסון (ילידת 1947), הבת הראשונה בכפר קיש, ואחותה תמר. 1950 
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צילום: איריס סגל

בים, קק"ל וסולל בונה במרץ, בלתי 
במשקים  עברו  ושפיק  הוא  נלאה. 
וגם  לחברים  עבודה  לחפש  בנהלל 
גבו את התשלום עליה. חבר מהגדוד 

בק להם  עזר  וייץ,  שרון  �השלישי, 
בהרי  וגידור  ייעור  עבודות  בלת 
בניין  עבודת  קק"ל.  מטעם  נצרת 
מים  בריכת  בחפירת  להם  נמצאה 
בקרית  בתים  ובבניית  ישי  ברמת 

�טבעון (שם ארגן עציון ברקאי מגב
הפועלים לשביתה  חן את שאר  עת 

בנוסח ההסתדרות).
בינתיים החזיקו פרה, גידלו קצת 
שימרון  ליד  זמני  בשטח  בוטנים 
ג'י�אם�סי  משאית  בכספם  ורכשו 
עשרה גלגלים מעודפי הצבא. עמוס 
בגדוד  ביותר  הזהיר  הנהג  ינאי, 
באחת  החברים  את  לקח  השלישי, 
להתרשם  חיטים  לכפר  השבתות 
מחיי מושב שיתופי. היה ברור שהם 

יקימו מושב.

לא חיכו שיעזרו להם
מיו היה  "נבו"  שארגון  ספק  �אין 

חד באופי היוזם והפעיל של חבריו. 
הם לא חיכו שיעזרו להם אלא עבדו, 

�הרוויחו כסף, דאגו להרחיב את שו
רות הקבוצה והפעילו את המוסדות 
המיישבים, ללא לאות. כבני הארץ, 

�הם הכירו מקרוב את האישים המר
ובמרכז  המושבים  בתנועת  כזיים 

החקלאי.
שנתיים קודם, כאשר חברי ארגון 
"נבו" עדיין היו לפני עיקר הקרבות 
כבר   ,1944 ביולי  איטליה,  בצפון 

"המהנדסים  של  ארגון  נציג  שלח 
 (Royal Engineers) "המלכותיים
שני מכתבים למרכז החקלאי בא"י. 

�הכותב הודיע על הקמת ארגון לה
הנדסה  פלוגת  בפלוגתו,  תיישבות 
ש"שרותם  העובדה  את  ציין   ,738
אפריקה  צפון  במדבריות  בנדודים 
מקנה להם את הזכות להתיישב על 
האדמה שהם נקשרו בה". הנציג מסר 
את הפרטים הבאים: הם 35 חברים, 
עבודה,  אנשי  מעולים,  צעירים, 
"חדורי מסירות לרעיון ההתיישבות 

�העובדת". לחלקם אפילו ניסיון בע
בודה חקלאית.

מושב עובדים ע"ש 
הרמן קיש

המלכו "המהנדסים  ארגון  �חברי 
אדמות  על  להתיישב  דרשו  תיים" 

שהיו  יעקב,  זיכרון  ליד  כאבארה, 
החליטו  כבר  הם  לפיק"א.  שייכות 
על  שייקרא  עובדים  מושב  להקים 

כק השתתף  קיש  קיש.  הרמן  �שם 
בשתי  הבריטי  בצבא  הנדסה  צין 

המלח שתי  בין  העולם.  �מלחמות 
ההנהלה  חבר  להיות  הספיק  מות 

המדי המחלקה  ראש  וגם  �הציונית 
נית שלה מספר שנים. ב�7 באפריל 
1943 נהרג כאשר עסק בפינוי שדה 
בן  אז  היה  הוא  בתוניסיה.  מוקשים 
של  ראשי  הנדסה  כקצין  שירת   ,55
הארמייה השמינית בדרגת בריגדיר 

במכ בצה"ל).  אלוף  לתת  �(מקבילה 
תבו סיפר נציג הארגון על בריגדיר 

עב כפלוגה  בהם  ש"התעניין  �קיש 
רית בפרט וחיל הנדסה בכלל ונפל 
על משמרתו באותה חזית" שבה הם 
לחמו. פלוגה זו פעלה במצרים מאז 
1941, הרבה לפני שהגדוד השלישי 

של הבריגדה גויס.
המאיור  התערב   1945 באפריל 
רפפורט, מפקד פלוגה 738, לטובת 

הרצפ לאברהם  כתב  הוא  �אנשיו. 
שהשתתפו  לחייליו  הלל  שיר  לד 
בבניית ביצורים באל�עלמיין ודרש 
שיספיק  התיישבות  מקום  עבורם 
"מושב  בדיוק  מהו  משפחות.  ל�60 

הת זה  אז  אבל  ידעו,  לא  �שיתופי" 
להתיישבות  עלו   1936 בשנת  חיל. 
חברי ארגון "הקוצר" יוצאי בולגריה 

�והקימו את כפר חיטים, ראשון ליי
שובי "חומה ומגדל". הם היו אומנם 
חברי תנועת "השומר הצעיר", אבל 
את  לקחת  והחליטו  מקוריות  גילו 
בעול  שיתוף   - הקיבוץ  של  הטוב 
העבודה והקיום, עם הטוב של מושב 
עצמאי.  משפחתי  תא   - העובדים 
התוצאה הייתה שהתנועה הקיבוצית 

המוש בתנועת  ואילו  אותם  �דחתה 
בים הם היו "בנים חורגים". למרות 
נוסף  שיתופי  מושב  הוקם  אלה  כל 
הלל  ובית  מולדת,  התחתון,  בגליל 
ושבי ציון החלו את דרכם כמושבים 

שיתופיים.

ותודה לחבר ליברמן
1946 שוחררו מהצ�  במהלך שנת

בא הבריטי מגויסים ארץ�ישראליים 
לעלייה  התארגנו  זו  בשנה  רבים. 
חיילים  של  קבוצות  מספר  לקרקע 

המושבים:  את  והקימו  משוחררים 
בני דרור (שיתופי), כפר מונש (ע"ש 

מצ האוסטרלי,  בצבא  יהודי  �גנרל 
גליפולי  האי  בחצי  הקרבות  טיין 
תל  בגוש  משמרת  ה�1),  במלה"ע 

משוחר חיילים  (ע"י  בצרה  �מונד, 
�רים ששירתו בבצרה שבעירק) ורג

"ווג'ווד"  ארגון  שיתופי.  מושב  בה, 
צורף לחיזוק המושבה משמר הירדן 
וארגון "יעל" נשלח לחיזוק המושבה 
הוקם   ,1946 שנה,  באותה  מנחמיה. 
השיתופי  המושב  גם  יולי  בחודש 

כפר קיש.
צבי  לחבר  להודות  שצריך  נראה 

�ליברמן מנהלל, שפעל במרכז החק
ההתיישבות.  ארגוני  לטובת  לאי 
המהנדסים  ארגון  שחברי  מתברר 
 - וביקשו  ודרשו  כתבו  קיש  ע"ש 
בגליל  מוכן  היה  השטח  ונעלמו. 
הקמת  על  החלטה  הייתה  התחתון, 
עם  הקשר  שאבד  אלא  המושב, 

ליבר הפוטנציאליים.  �המתיישבים 
השתחררו  הארגון  שחברי  שמע  מן 
ממערכת  ביקש  כן  ועל  לא"י  ושבו 
"דבר" לפרסם ב�12 במארס 46' את 

�ההודעה הבאה: "חברי הארגון להת
יישבות חקלאית מהפלוגה 738 אשר 

�הגיעה ארצה מתבקשים לסור למר
להתיישבות,  המחלקה  החקלאי,  כז 

לחבר צבי ליברמן".

כולל  נוספים,  מכתבים  נשלחו 
הופי שבוע  ותוך  הפלוגה,  �למפקד 
הס על  והודיעו  הארגון  נציגי  �עו 

שהוקצה  בשטח  להתיישבות  כמתם 
להם בגליל התחתון. הם אף הבטיחו 
להשתחרר  עומדים  חבריהם  ששאר 
ויגיעו במהרה. מסוף מארס 1946 כל 
הצדדים השותפים להקמת כפר קיש 
פעלו נמרצות. נציגי הארגון נפגשו 
עם נציגי המוסדות המיישבים, סיירו 
בשטח עם איש קק"ל, אצל רענן וייץ 
הכינו מפות, המושבים הוותיקים תל 
התבקשו  דבורה  ושדמות  עדשים 
לארח את המתיישבים החדשים עד 
דאגו  ובעיקר  הקבע  לישוב  המעבר 
הייתה  הקרקע.  על  העלייה  לטקס 

�לכך חשיבות בזמן שהבריטים הגב
ילו הקמת יישובים עבריים.

הרעיון לקרוא למקום ע"ש הד"ר 
תקל  ש"כך  בתקווה  וייצמן,  חיים 
על  נדחה  התקציבית"  הבעיה  גם 
הסכים  לא  עצמו  וייצמן  וגם  הסף, 
קיש,  הבריגדיר  של  בכבודו  לפגוע 
העלייה  מספיק.  מכובד  היה  ששמו 
י"ט  חמישי,  ליום  נועדה  לקרקע 
היה  הטקס   .1946 ביולי   18 בתמוז, 
אמור לנצל את שמו של קיש לטובת 
המעשה הציוני, ולכן הוחלט לארגן 
אירוע גדול ומרשים שיכלול חריש 

מפזרת דשן כימי משוכללת ביותר שעבדה מצוין עד שנתקלה בעמוד והתפרקה. "משק תינוקת ליד הבית הזעיר, 1948. הכפר זוהה מרחוק לפי ברק תאי השירותים
מכונות שלא יכול היה לפעול"

מרסס בעל משאבה ומנוע שנגרר ע"י סוס אחד. עם בואו של ארגון "נבו" המדריך החקלאי 
נשאר מחוסר עבודה

המשך בעמ' הבא
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תלם ראשון. ההזמנות נשלחו מטעם 
וקרן  קק"ל  של  המרכזית  הלשכה 
המושבים  תנועת  מזכירות  היסוד, 
ובסופן  קיש  ע"ש  החיילים  וארגון 

ישת שכבודו  בטוחים  "אנו  �נכתב: 
דל להיות נוכח במאורע החשוב הזה, 

לה מעשי  וביטוי  כבוד  יינתן  �שבו 
קיש  בריגדיר  כלפי  היישוב  ערצת 
בעד  בשרות  חייו  את  הקריב  אשר 

עמנו וארצנו".
הס היו  לקרקע  העלייה  �ביום 
לקב אוהל  הוקם  אביב,  מתל  �עות 

ויוסף  הרצפלד  וכיבוד.  אורחים  לת 
מכתבי  ברכה.  נאומי  נשאו  גוריון 
לציון",  מ"הראשון  נשלחו  ברכה 

מנ עוזיאל,  הספרדי  הראשי  �הרב 
סר  העברית  האוניברסיטה  שיא 
אריה (לאון) סימון ומאישים נוספים 
הכבוד  מאורחי  אחד  ובחו"ל.  בארץ 
המוגרבים  מוכתר  איברהים,  היה 
שכנים  ומעדר,  עולם  הכפרים  של 
למושב החדש. גם אלמנתו של קיש 
היא  הצעיר.  למושב  ברכתה  שלחה 
אף צירפה שי - תמונת בעלה. סביב 
השי נוצרה התכתבות ענפה בנושא 
לתמונה.  מסגרת  להכנת  אחראי  מי 
חרבו  גם  קיש  לכפר  נמסרה  לימים 
בביתו  שמר  שעליה  הבריגדיר,  של 
מארגון  רסקי,  אסף  פינה,  ראש  בן 
המהנדסים. תם הטקס. האורחים עזבו 
וחברי הארגון ע"ש קיש החלו לבנות 

מושב שיתופי בגליל התחתון.

במקום כפר דייגים
המשפחה הבאה שהתיישבה בכפר 
משפחת  הייתה   ,1946 בשנת  קיש, 
הכיר  בבריגדה,  חייל  צבי,  לויסון. 

במל שניצלה  שושנה  את  �בהולנד 
בח לאישה  אותה  נשא  הוא  �חמה. 

נוספת  ופעם  בהולנד  אזרחית  תונה 
הרב  אצל  בבלגיה  יהודית  בחתונה 
היה  הבריגדה  ודגל  הבריגדה,  של 

להם חופה. כאשר שושנה וצבי באו 
�לתנועת המושבים לחפש בית במו

לדת שלחו אותם לכפר קיש, מושב 
של חיילים משוחררים. בשנת 1947 
הראשונה  הבת  נעמי,  בתם  נולדה 
בכפר, ואז גם הגיעה מברלין סבתא 

�אליזבט, אמו של צבי, ששהתה במ
קומות מסתור בימי המלחמה ועלתה 

ארצה.
גם  הצטרפו   ,1947 שנה,  באותה 
שדחו  לאחר  "נבו".  ארגון  חברי 
משמר  למושבה  להצטרף  הצעה 
יקבלו  שלא  שהבינו  ולאחר  הירדן 
לבניית  אל�עריש  ליד  אדמה  שטח 

לה להצעה  הסכימו  דייגים,  �כפר 
ולהת קיים  שיתופי  למושב  �צטרף 

מקרוב  החדשים  מייסדיו.  עם  אחד 
רובם  מהמייסדים.  שונים  היו  באו 

מו או  מושבים  בני  הארץ,  בני  �היו 
שבות, בעלי ניסיון חקלאי, צעירים 
יותר ונמרצים יותר, מול המייסדים, 
ללא  עולים  רובם  יותר,  המבוגרים 
הצדדים  בשני  אולם  חקלאי.  ניסיון 
והרצון  המיזוג  בהצלחת  רצון  היה 
שני  פעולה.  לשיתוף  הביא  הטוב 
חברי ארגון "המהנדסים", אסף רסקי 
בן ראש�פינה ודוב ברקוביץ בן כפר 
ברוך, זכו להערכתם של אנשי "נבו" 

כ"חקלאים שיודעים לעבוד".
הפתעה ציפתה לחברי ארגון "נבו" 
בבואם לכפר קיש, הם קיבלו בתים! 
דבר שהיה בהחלט לא רגיל בתנאי 
ההתיישבות של אותם ימים. כל זוג 
ופינת  חדר  ובו  זעיר  בבית  השתכן 
מטבח. בחצר הוקם בית שימוש נוצץ 
רווקים  שלושה  כל  חדשים.  מפחים 
קיבלו בית וגם הרווקות קיבלו בית. 

�את כפר קיש אפשר היה לזהות מר
חוק על�פי ברק תאי השירותים.

מארגון  החקלאים  של  בואם  עם 
"נבו" המדריך החקלאי נשאר מחוסר 
עבודה. מיד נכנסו לענפים השונים 
ענפי  ומרכזי  המשק  למרכזי  והיו 
החקלאות. ההתחלה נראתה מבטיחה. 

חלבו ברפת ובדיר, חרשו מאות דונם 
הפלחה.  מרכז  היה  יאיר  פלחה.  של 
רכשו טרקטור שרשרות חדש מסוג 
האמריקני  הצבא  מעודפי   9�DT
נסע  ליפשיץ  הלל  הרחוק.  במזרח 
במשך תקופה לנמל חיפה, שם פירק 
את הטרקטור, טיפל בחלקיו והחזיר 

�אותו לכשירות עבודה, והכול מניס
יהושע.  כפר  של  במוסך  כנער  יונו 

�הטרקטוריסט היה אסף רסקי. החב
טרקטור  אליס,  טרקטור  רכשו  רים 
אוליבר, שניהם בצירוף כלי העבודה 

הנחוצים.
בניגוד לשאר יישובי האזור, לכפר 
קיש היה קומביין בעל הנעה עצמית, 
בקציר  משמעותית  שהייתה  עובדה 
עזיבת  לאחר  ב�1948  סירין  שדות 
היה אחראי על  ערביי המקום. הלל 
מוסך המכונות החקלאיות. בגן הירק 
(דב  ברלה  כרובית.  בעיקר  גידלו 
התמחה  ישראל,  מקווה  בוגר  אילן), 
פיתוח  את  עצמו  על  ולקח  ברפת 

�הענף. באחד הבתים נפתח בית תי
�נוקות, במבנה אחר חדר אוכל לרוו

עבדה  רסקי  שושנה  ומכבסה.  קים 
עדיין  רבות  שנים  ואחרי  במכבסה 
זכרה כמה היה לה קשה לשאת את 
גיגיות המים הכבדות כשהיא בהריון 

חוב לקורס  נשלחה  חברה  �מתקדם. 
שות. לכמה חברים שהצליחו להביא 

�הורים או בני משפחה מאירופה הו
סיפו חדר לבית. חברי המושב נכנסו 

לחיי משפחה ועבודה.

סטן מתחת למיטה
העצ� מלחמת  החלה   1947  בסוף

מאות. חברי כפר קיש, בוגרי הצבא 
באופן עצ להתארגן  ידעו  �הבריטי, 
�מאי. באזור הגליל התחתון הסתוב

ותקפו  בדרכים  כנופיות, שפגעו  בו 
�יישובים מבודדים. בכפר קיש הקי

דו�שיפועית  גדר  המושב  סביב  מו 
פת בה  היו  קונצרטינה,  �שבתוכה 

חים סודיים במספר נקודות ידועות 
לאנשי המקום בלבד.

לעפולה  לנסוע  התאפשר  כאשר 
בהריון  נשים  שלחו  יחסי,  בביטחון 

הממ ב"צריף  חיכו  והן  �מתקדם 
ללידה.  עד  החולים  בבית  תינות" 
קרבי,  ניסיון  כבעלי  לפעם,  מפעם 

ול גויסו למבצעים שונים  �החברים 
מפקדים  תפקידי  גם  קיבלו  עתים 

�וקצינים, אף שלא היו ביניהם קצי
נים. סליק לא היה בכפר קיש. לכל 
אחד היה רובה אנגלי או סטן מתחת 
ותחמושת,  רימונים  יחד עם  למיטה 
מוכן לשימוש. בבית האחרון, ביתם 
של יאיר וציפורק'ה, היה מקלע ברן, 

טעו מחסניות  עם  לילה  כל  �מוכן 
נות. כאשר נקראו למשימה באו עם 

ביוז מוציאים,  היו  בלילות  �נשקם. 
מתם, כיתת חברים לסיורים בכפרים 
נוכחות  הפגינו  הסמוכים,  הערבים 

ומנעו התקפות.
גב נותרו  �היו תקופות שבהן לא 

רים בכפר קיש. במחצית השנייה של 
חודש יוני ובמהלך חודש יולי 1948 

לקרבות  מגויסים  היו  הגברים  כל 
בקיבוץ גשר, בלוביה, בעמק הירדן 

�ועוד. עדה, בת נהלל, חלבה את הפ
חלבה  עדשים  מתל  ציפורק'ה  רות, 

�את הכבשים. הנשים הצעירות כיב
סו, בישלו, ילדו, החזיקו את גן הירק 
בהריון  היו  שלא  והמעטות  והמטע 
החציר  חבילות  את  סחבו  מתקדם 

הכבדות.
התגייסו  העצמאות  הכרזת  לאחר 
לצה"ל עציון ברקאי (שנפצע בקרב 
טחן  בנץ  בן�שך,  גד  סג'רה),  על 
שטמפר  ולאה  טחן  אסתר  ואחרים. 
גויסו לחיל הים, רינה מפציר הייתה 
הלכה  שולה  יוסף.  בתל  אלחוטאית 
וכעבור  בתינוקות  טיפול  ללמוד 
המטוסים  את  ליוותה  כבר  שנתיים 

אב תימן.  עולי  את  ארצה  �שהביאו 
רהם צילביץ היה לחבלן בגולני וגם 

�דב אילן (ברל'ה לנדאו) גויס לחטי
תרצה,  אבא של  סלוצקי,  אריה  בה. 
דניאל  נבי  בשיירת  ונפל  התגייס 
במארס 1948. אסף רסקי, אביו של 
אביהוד, נפל כלוחם גולני בקרב על 
לוביה ביוני 1948. אריק טל היה נהג 

�המשאית של כפר קיש. באחת הנסי
�עות גויס עם המשאית וצורף לחטי

וכך  ארוך  לזמן  לנגב  בדרכה   8 בה 
לכמה  שנעלם  זלצמן,  שמואל  גם 
שבועות עם המשאית ורק כאשר שב 

התברר שגויס.
בסוף 1947 נפתח בכפר קיש קורס 
היו  החניכים  ההגנה.  של  מ"כים 
בעיקר מבני יבנאל והגליל התחתון. 
בין המדריכים עמוס שליין, שלימד 
(בן  ודוביק הורביץ  הפעלת מרגמה, 
בנוי.  בשטח  לוחמה  שהדריך  שמן) 
יצאו  וחניכיו  לגולני  סופח  הקורס 
מכפר קיש לפשיטה על עין�מאהל. 

�קורס נוסף נפתח בכפר לאימון מח
לקה של תל�אביבים ואותם הדריכו 
חיים  ודוביק.  (נהלל)  הורביץ  משה 
לבקוב, איש יבנאל, היה נוהג לגייס 
כפר  "כיתת  את  מבצעי  צורך  לפי 
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קיש", היישר מהשדה. הם ניצלו את הידע הרב 
שרכשו בצבא הבריטי, בעיקר הודות למדריך 

הרשקו אליהו  בתיה  מזכרת  ואיש  �המעולה 
גם  היה  ביץ, שאימן אותם באיטליה. לרובם 

אי בצפון  בגרמנים  מהלחימה  קרבי  �ניסיון 
טליה. הידע והניסיון הועילו בקרבות הגליל 

התחתון ועמק הירדן במלחמת העצמאות.

אחרי המלחמה
לאט�לאט למסלולם.  החיים  חזרו  כך  אחר 
לכפר  שב  לא  לצה"ל  שגויס  מהחברים  חלק 

נו רבים  ילדים  עזבו.  ורווקים  רווקות  �קיש, 
לדו בשנים 1948 ו�1949. נוצר מתח בנושא 
אחד  לתינוקות,  אימהות  בין  העבודה  שעות 
או שניים, לבין נשים ללא ילדים. חיי יום�יום 
על כל העימותים, המתח, הוויכוחים באספות, 

�כמו כל יישוב נורמלי. בדקו כמה עבודה נות
נים, כמה חופש לוקחים, נראה שהשיתופיות 

כבר לא התאימה.
עזבו,  הצעירות  המשפחות  זו,  אחר  בזו 

להו בתוקף  אסר  הרצפלד  בשקט.  �הסתלקו 
לה במחלקה  לעבודה  אדם  קיש  מכפר  �ציא 

תיישבות "לרגל המצב החמור בו נתון כפר�
קיש כתוצאה מחוסר איום של אנשים, חוסר 
המאיים על קיומו של הכפר". המושב המשיך 
עדיין להיאבק על קיומו ועל פיתוחו. מלכה 
שליין נשלחה לוועידת מפא"י והשיגה משרת 
העבודה, גולדה מאיר, הבטחה לסלילת כביש 
גישה למושב. חברי הגרעין המייסד, הארגון 
ע"ש קיש, כבר לא היו במקום. אחרוני חברי 
ארגון "נבו" עזבו עד סוף 1951, מלבד בנימין 
וכן נשארה משפחת  מאירי, שנשאר לתמיד, 
מה"מהנדסים"  לא  קיש,  כפר  חברי  לויסון, 

ולא מ"נבו".
"מאז  אושריבה:  כתבה  שנים   45 כעבור 
הש� שבה  (בחיפה,  פגישה  אותה  מאז   ,1946

יחד  עברנו  "נבו"),  לארגון  להצטרף  תכנעה 
ידידות  בינינו  ונקשרה  סוערות  תקופות 
עמוקה שאי אפשר לבטאה במילים". למרות 
וחברי  הלבבות  נפרדו  לא  הדרכים,  שנפרדו 
כל  ובנפש  בלב  חברים  נשארו  "נבו"  ארגון 

השנים.

מושב עובדים אינדיבידואלי
כ�40  קיש  לכפר  הועברו   1952 בתחילת 
משפחות ממעברות יקנעם וכפר חסידים. גם 

רוב אלה לא החזיקו מעמד והם עזבו. נותרו 
16 משפחות. המהפך חל ב�1 באוקטובר 1952: 
למושב  להפוך  החליטה  השיתופית  האגודה 
הקטן  המספר  בשל  אינדיבידואלי  עובדים 
של החברים. נציג הסוכנות בעפולה, גבעולי, 
"מצאנו  דיווח:  והוא  הקיים  על  לשמור  דאג 

�את הכפר במצב מוזנח עד מאוד מבחינה מש
קית עם משק מכונות שלא יכול היה לפעול". 
הוא דאג לזריעת תבואות קיץ, חציר, שעורה, 
חיטה וסורגום. את בעלי החיים שנותרו, 375 
בין המשפחות  חילקו  פרות,  ו�26  צאן  ראשי 

שנותרו.
�האגודה החדשה נבנתה בעזרת ארגון "מה

החדשים שבאו  הכפר". למתיישבים  אל  עיר 
נרכשו פרדות, עופות ופרות וכן ניתנה להם 

�הדרכה חקלאית. הם קיבלו את הבתים היש
הוק ומים".  חשמל  עם  אבל  "קטנים,  �נים, 

מארגון  הרכוש  בהעברת  שטיפלה  ועדה  מה 
האינדיב "המושב  לארגון  השיתופי  �המושב 

ידואלי". שושנה וצבי לויסון שנשארו קיבלו 
כבשים והיו לבעלי משק צאן. בנוסף, היה צבי 
הדואר  ושושנה אחראית על  מנהל חשבונות 
1957 עברו לשדמות דבו�  והצרכנייה. בשנת
נותר  "נבו",  ארגון  חבר  מאירי,  בנימין  רה. 

יחידי מהראשונים.
היו תלונות, היו טענות, אבל השנים עברו 
והצרות נשכחו או השתנו. מאז סוף 1952 כפר 

התח בגליל  פורח  עובדים  מושב  הוא  �קיש 
ההוא  העבר  היום  תבור.  הר  אל  צופה  תון, 
רחוק כל כך. נסיים בדבריו של גבעולי, איש 
לציין  "הריני   :1952 מאוקטובר  הסוכנות, 
'מהעיר  לתנועה  בקשר  היסטורית  השוואה 
אל הכפר': לפני 3,000 שנה ארגן משה את 
אל  מהעיר  ליציאה  במצרים  הבניין  פועלי 
הכפר. עם יציאתם ממצרים התחילו בתלונות 
על מה שהובטח להם ולא קוים. 40 שנה משה 

�הדריכם עד שעשה מהם מתיישבים. אנו מק
ווים שאנשי כפר קיש יגיעו תוך שנה למשק 

כמעט מלא". הגיעו.

הערה:
חברי  מרבית  עם  אישית  להיכרות  זכיתי 
אותם.  וראיינתי  אתם  שוחחתי  "נבו",  ארגון 

�מכאן הפרטים על החברים. המידע על האר
גון המייסד מחיל ההנדסה הוא בעיקר מתוך 
תנועת  ומארכיון  הציוני  מהארכיון  מסמכים 

העבודה והחלוץ.
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הכתבה המופיעה לאחר הקדמה זו והמשכה >איריס בן צבי, כפר יהושע
שיופיע בגיליונות הבאים של "קו למושב" 
עם  להתמודד  כיוון,  להתוות  ניסיון  היא 
לצרכים  מענה  לתת  יתאפשר  כיצד  ההתלבטות: 
שיוכלו  כך  הכפרי,  במגזר  מבוגרים  תושבים  של 
להמשיך את מעגל החיים בתוך הקהילה אליה הם 

שייכים, בתחושת ביטחון ורווחה.
רוב האנשים מעדיפים לגור בביתם שלהם, אך 
ייתכן שאחדים בינינו, או בין הורינו, יזדקקו לדיור 
המספק גם טיפול ותמיכה. אני מאמינה שגם עבור 
במעבר  יתרונות  יש  השלישי  הגיל  מבני  חלק 
ומציע  שונים  שירותים  המספק  במתחם  למגורים 

במקרים  רק  לא  נגישים,  וחברה  פעילות 
של הזקקות לתמיכה.

ריכזתי  בראשי  שעברו  הרעיונות  את 
בסיפור דמיוני - כאילו הם כבר התגשמו. 
בדמיונכם  אליי  להצטרף  מוזמנים  אתם 
שכאילו  כזה,  מיזם  עם  היכרות  לביקור 

כבר התממש במציאות.

לגור ב"מרכז העניינים"
כשתכננו, אני ואנשים נוספים מהכפר, 
והפעילות לגיל  את הקמת מתחם הדיור 
אבות",  "בית  התווית  נראתה  השלישי, 

�עם המטען השלילי שמתלווה לה במצי
אות הסובבת אותנו, אולי החסם העיקרי 
שם  לתת  שיש  חשבנו  בפנינו.  שיעמוד 
אחר למקום. ידענו שהמקום צריך להיות 
מרכזי, אבן שואבת, מקום מבוקש שנעים 

לחיות בו ולבוא אליו לביקור.
היישוב  במרכז  שיהיה  חשוב  לדעתנו, 

- במקום נגיש לכול וקרוב לכל דבר - לצרכנייה, 
לדואר, למוסדות החינוך, למועדון לחבר. בקיצור, 
במרכז. "מרכז העניינים" - זה השם. זה יהיה שם 
ראוי למקום ראוי. מהו טיבו של המקום הזה? אנסה 
ובהקמה,  הייתי מעורבת בתכנון  אני  לספר לכם. 
ואבקשכם לסלוח לי אם התיאורים שלי מערבבים 
הווה ועבר, כמו שקורה לאנשים בגילי (ואולי לא 

רק להם).
שחזרתי  אחרי  המקום  סיפור  את  כותבת  אני 

�ממדיטציית הבוקר בחדר היפהפה המשמש לפעי
הנחיה,  ללא  מדיטציה  מעדיפה  אני  רוחנית.  לות 
הולכת עם זרם התודעה שלי בשלווה שהגיל הקנה 
שהוא  חדשות  ולתגליות  החדש  ליום  מודה  לי, 
יביא אתו. אני מודה על כך שזכיתי לחיים נטולי 
דאגה, ואסירת תודה לאנשים המרובים שהתגייסו 
את  שהוביל  הפעיל  ולגרעין  בפרויקט,  והשקיעו 
הכול. מודה על כך שידענו להקים למעננו מקום 

מבורך זה.
בשלב התכנון של "מרכז העניינים" ידענו לאזן 

בין ההשקעות.
�השקענו - בפינה הפרטית של התושבים - ביחי

דות המגורים שהן פרטיות וכוללות: פינת מטבחון 
ושירותים ומקלחת. היחידה הפרטית קטנה אומנם, 
אך עשויה בטוב טעם, בעיצוב נקי ובהיר ומאפשר 
לכל אחד לארגן את פינתו הקטנה, שתהלום את 

אופיו ואת העדפותיו.

�שמנו דגש חשוב ביותר על תכנון מתחמים צי
איכו ציבוריים  מתחמים  שמגוון  חשבנו  �בוריים; 

תיים הם שיהפכו את המקום למשהו ששווה לחיות 
בו ושמאפשר מפגשים שונים ופעילויות מגוונות, 

שכולנו ניהנה מהם.
השירותים  לקיום  נדאג  כיצד  חשבנו  ראשית, 

�הנדרשים, לחיי היום�יום - זמינותם הנוחה והמי
דית חוסכת הרבה זמן, חששות ודאגות שגרתיות 

�הקשורות בצורכי הקיום: מזון בריא ומותאם לצר
הגדול  (במטבח  ומטבח  אוכל  חדר  האישיים,  כים 
למי  החברים,  לשימוש  בישול  פינת  גם  והמזמין 
גם  האפשרות  קיימת  כך  בכך.  להשקיע  שרוצה 

מיני ולא  היטב,  ומאובזר  מרווח  במטבח  �לבשל 
האישיים.  במגורים  הקיים  המטבחון  כמו  מליסטי 

לעתים, אנשים אוהבים לבשל בצוותא, ולפני זמן 
בנושא הכנת  מיוחדת  בישול  מה התקיימה סדנת 
פסטה ביתית). יש תכנון מנות העומד בפיקוח של 
את  מכיר  ומגיש,  שמבשל  המטבח,  וצוות  תזונאי 

הצרכים האישיים של כל חבר ואת העדפותיו.
�דאגנו לשחרר את עצמנו מטיפול בנושא הני

קיון, אך לא רצינו את התחושה שיש כאן מעמדות 
עבודתו  במקצועיות  נבחן  הניקיון  צוות  שונים. 
כתנאי לקבלתו לעבודה, אך לא פחות מכך ביחסי 

�אנוש ובנתינת שירות. היה לנו חשוב שצוות הני
�קיון יהיה חלק מהקהילה שחיה כאן. חלקם משול

בים גם במטבח, ואף אוכלים אתנו.
שירותי הבריאות זמינים, וכמובן אפשר להיות 
במעקב סדיר ולקבל תרופות מהצוות בעת הצורך. 
טיפולים נוספים מוצעים בחדרי הטיפול הנעימים 
שנבנו במיוחד לכך - פיזיותרפיה, עיסוי, שיאצו, 
מסגל  חלק  ועוד.  פסיכולוגי  ליווי  ייעוץ,  שיחות 
המטפלים מתגורר במרכז, בדירות לא גדולות, אך 
במתחם  לגור  שבוחרים  הסגל  ואנשי  איכותיות, 
מהשירותים  משפחתם,  בני  עם  ליהנות,  יכולים 
שהמקום מספק. אפשר, לפי נטיות האנשים ולפי 

�העניין של חברי הקהילה, להזמין מטפלים בתחו
מים שונים.

הפעילויות  על  אספר  הבאות  בכתבות 
�ב"מרכז העניינים", על המתחמים השו
נים ועל האופן שבו הקמנו את המקום.

 מעגל
החיים

מתחם דיור לגיל השלישי
כיצד יוכלו תושבים מבוגרים במגזר הכפרי להמשיך את מעגל 

החיים בתוך הקהילה אליה הם שייכים, בתחושת ביטחון ורווחה? 
פרק ראשון מתוך כתבה בהמשכים, שהיא פתח למחשבה

היחידה הפרטית קטנה אומנם, 
אך עשויה בטוב טעם, בעיצוב 
נקי ובהיר ומאפשר לכל אחד 

לארגן את פינתו הקטנה, 
שתהלום את אופיו ואת 

העדפותיו. שמנו דגש חשוב 
ביותר על תכנון מתחמים 
ציבוריים; חשבנו שמגוון 

מתחמים ציבוריים איכותיים 
הם שיהפכו את המקום 

למשהו ששווה לחיות בו

 69 שנים
לכפר קיש



השלכת כביסה לתוך סל הכביסה ולא לידו, מתחתיו, על רצפת החדר, על הספה בסלון, על  הפעילות הנלמדת: 
הדשא בחצר או על ראש החתול

18-12 שנים12-3 שנים3-0 שנים

מה 
לצפות 
מילדך 
בכל גיל

(זכרו: גיל 
כרונולוגי 

אינו 
תואם 

תמיד גיל 
ביולוגי)

אין לצפות לכלום. הוא 
ישליך על עצמו ועל בגדיו 
בהנאה את הארוחה שלו, 

יתבוסס בבוצל'ך, יוסיף 
לטיטול או לתחתונים מעט 
צרכים בלתי נשלטים ויקנח 

בדדבברר, כלומר, אוהב 
אותך, אבל אסור לשכוח מי 

המנהל פה.

יש כבר חומר גלם שאפשר לעבוד 
אתו. כדאי לתרגל מושגי יחס כמו 
ההבדל בין "בתוך" לבין "מחוץ ל", 
"על יד", "מתחת". הלימוד מתיש, 
אבל מההצלחה בשלב הזה תוכלו 

ליהנות בשנים הבאות.

יש להתגבר על החרדה מהיצור 
הנוהם מולך ולומר לו באומץ 

ובנחישות: "הכביסה לסל! זאת 
אומרת... בבקשה, חמודי". אם 

צלחתם את השלב המסוכן הזה, 
תוכלו להמשיך בדרך למיטיבי לכת 

בלבד ולנסות ללמד הפרדה בין 
כביסה צבעונית ללבנה.

לימוד מונחים פיננסיים - מה זה כסף, איפה הוא גדל ולמה הבנקאי התקשר אליי היום  הפעילות הנלמדת: 
שוב...

זה הגיל האידיאלי בכל 
הקשור לענייני כסף. הם 

לא שואלים אם הם יכולים 
לקבל כסף, ואתם עדיין 

בעמדה שאפשר לשכנע 
אותם שארגז חול וגן 

משחקים שווים יותר מכל 
בילוי אחר, ושהחולצה 

שהם קיבלו מירושה 
מאחותם הבוגרת, שקיבלה 

אותה בירושה מאחיה 
הגדול, היא שיא האופנה.

שלב השאלות המעצבנות: "אמא, 
למה לעידו יש כזה ולי לא?", "אני 

יכול עוד כסף?", "אמא, כסף 
לא גדל על עצים? לא? ובעציץ 

אמא?". השקיעו בשלב זה בחינוך 
לשימוש נכון בכסף ועודדו קופת 
חיסכון אישית וניהול ההון הפרטי 

שמצטבר בה. לדעתי, זה יהיה עדיף 
מכל תרגילי החשבון שבחוברות 

העבודה.

ברור שאתם רוצים לתת להם כל 
מה שהם צריכים, אבל לא תמיד 

זה מתאפשר. אולי תופתעו, אבל 
הם יכולים להבין זאת. זאת אומרת, 

אם זה לא פוגע להם בתכניות 
הבילוי שהם ארגנו עם כל החבר'ה 

להיום בקניון... הם אולי נראים 
לנו קצת חלשים ושבריריים, אבל 

יכולת העבודה וההשתכרות שלהם 
קיימת והיא תתפתח ככל שיתקדמו 
בקבוצת הגיל הזאת. אל תוותרו על 
תרומתם להשגת הכסף. גם כאן - 

שווה יותר מכל שיעור אחר.

מי זאת "אמא"? מה ההבדל בינה לבין שף או נהג מונית? ואיך ההבנה של הילדים את  הפעילות הנלמדת: 
העניין קשורה במצב רוחה ובמידת העצבים שהיא עלולה לחטוף

הצוציק יענה על זה 
"דדדדבבבברררר מאמא". 

נכון, אתה צודק, אבל אמא 
היא גם יצור נפרד ממך. די, 

אל תבכה... רוצה ידיים?

השלב הראשון בלימוד הוא: החדר 
הזה עם הכיור והמקרר הוא לא 

מסעדה, אלא מטבח. מה שאומר 
שהוא לא פתוח סביב השעון ושאין 
מלצרים שתמיד קופצים לשירותם. 
הטבח אומנם היא אמא, אבל תצפו 

לגורמה כל יום.
נמשיך בציפייתם שתהיי נהגת 

המונית שלהם. את לא נהגת 
המונית שלהם ולא, את לא מפעילה 

מונה ואת לא פנויה באלנבי. תגידו 
תודה כשאני מסיעה אתכם הלוך 
וחזור ותסבלו בשקט את השירה 

שלי עם גלגל"צ.

הרגלי השינה של קבוצת גיל זו 
בלבלה עליהם את דעתם בנוגע 

לכוונה ב"ארוחת בוקר", "צהריים" 
או "ערב", ויש להם איזו ציפייה ממך 

שתתאימי עצמך לשעון הביולוגי 
שלהם. הסבירי להם בנחת שהשף 
סיים משמרת ועזב את המסעדה. 
בנוגע להסעות, נסי לרכוש מעט 

מגינוני נהגי מוניות ולהשלים 
עמם, כי אין ספק שהעיסוק הזה 

יתפוס את מיטב שעותייך. לקראת 
סיום תקופת הגיל הזאת יש סיכוי 

שתעברי למושב שעל יד הנהג 
כנהגת מלווה.

עכשיו בכנות, לא בא לחזור למושב 
הנהג רק מהמחשבה על זה?

עבודת אדמה זה כיף, הפרחים בגינה לא משקים את עצמם,  הפעילות הנלמדת: 
וגזר גמדי נקרא ככה כי הוא באמת צוציק

הנה יצור שיקדם 
בברכה משחק עם בוץ. 

פרודוקטיביות היא לא שם 
המשחק, אבל לפחות הוא 
ילמד לאהוב בוץ על שיערו 

וחול בין שיניו.

- "בגיל שלכם היו לנו פעם בבית 
הספר שיעורי חקלאות. היה כיף, 

נמרחנו בבוץ, השלכנו אבנים אחד 
על השני ובין לבין הצלחנו לגדל גם 

כמה גזרים גמדיים"...
- "נו אמא, גמרת עם סיפורי 

הצוונציק שלך?"
אל תיפול רוחך מול דבריהם, הציעי 

להם לגדל בעצמם עציץ, אדנית, 
או הקצי להם ערוגה בגינה. פשוט 

קצצי בסיפורים ועברי למעשים. 
אולי זה ישכנע אותם שאולי יהיה 

להם נחמד.

לא ממש מעניין אותם אם 
המלפפון מגיע מהסופר או מהמדף 

בסופרמרקט. עכשיו חם ויש משחק 
מחשב שהם בדיוק בודקים וגם תיכף 

עידו בא אליהם כדי לשחק כדורגל. 
הם יתעלמו משאלתך אם לא יהיה 

להם חם באותה מידה לשחק כדורגל 
וינהמו כלפייך את נהמתם הרגילה, 
ואולי יוסיפו בחוצפה שתנכשי את 

העשבים בגינה אם את כל כך רוצה... 
אזרי אומץ (שוב) ועני להם שיש 

לך עוד אלף משימות חוץ מטיפול 
בגינה, ואז בנונשלנטיות – עטי את 
כפפות העבודה וצאי לחום הקיץ, 

העשבים לא ינכשו את עצמם.

תוב> מחויבות  היא  �הורות 
�ענית עד מאוד שאינה מני

עכוזו  על  לנוח  להורה  חה 
העייף אף לא לרגע קט. נדמה, שגם 
 - לרגע  להרפות  יכולים  כשאנחנו 

�קשה לנו לעשות זאת, מסיבות שו
נות. לראיה, חופשת הקיץ.

הקיץ  את  שמנצלים  הורים  יש 
שלהם,  שהילד  פערים  להשלמת 

סובייקטי או  אובייקטיבי  �באופן 
בי לחלוטין, פתח במשך השנה. הם 
יקנו לו חוברות עבודה, יארגנו לו"ז 
עם שעות שבהן הם אמורים לשבת 

הברי בין  שם  אי  בית,  שיעורי  �על 
כה לקייטנת המתנ"ס, לביקור אצל 
הסבתא,  אצל  ללינה  בים,  המדוזות 
ולאין-ספור  הדודה  עם  לגלידה 

שנ האלה  ובדקותיים  מסך,  �שעות 
שארו פנויות הם ינסו להיות הורים 

לי ועוזרים  שיושבים  �משימתיים, 
ואנגלית.  חשבון  קצת  ללמוד  לדם 

הזה כשילדיי  הייתי במקום  אני  גם 
היו צעירים יותר. בעיקר בקטע של 
לקנות את החוברות... אותן חוברות 
ואף  וצחות  ריקות  לעתים  נשארו 

�כתב יד ילדי לא בא בשעריהן הדי
דקטיים.

אומרת:  אני  היום  גילי  ממרום 
פיכסה,  זה  חשבון  כיף,  זה  קיץ 
להיות  עדיין  שצריך  מכיוון  אבל 
לאותו  אוי  כי  "הורים משקיעים", 
ילדו,  עם  בכיף  רק  שעסוק  הורה 
אז אולי נלמד אותם דברים, אבל 
מסוג אחר? כישורים שיעזרו להם 

העצמ בחייהם  יותר  טוב  �לתפקד 
איים וגם טובתנו שלנו לא תיקפד? 

�מה למשל? הו, שאלה טובה! ארג
מסודרת שבה  טבלה  עבורכם  נתי 
חיים  כישורי  להעביר  איך  נלמד 
לגיל  בהתאם  לילדינו,  בסיסיים 

נמ הם  שבו  ההתפתחותי  �ולשלב 
צאים.

בגדים מלוכלכים מפוזרים על המדרגות. כדאי לתרגל את ההבדל בין "בתוך" לבין "מחוץ 
צילום: שאטרסטוק ל", "על יד" 

חינוך קיצי
קיץ זה כיף, חשבון זה פיכסה, אבל אוי לאותו 

הורה שרק מכייף עם ילדו בחופשת הקיץ. אולי 
נלמד את ילדינו כישורים שיעזרו להם לתפקד טוב 

יותר בחייהם העצמאיים וגם אנחנו ניהנה מהם?

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג
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עמרם קליין
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ג. 3.
ד. 2.

ה. שני היישובים החליפו את שמותיהם הראשונים ויישובים חדשים קיבלו 
אותם. כפר בר גיורא היה שמו הראשון של קיבוץ כפר גלעדי שהוקם 

ב�1916 ע"ש ארגון שקדם ל"השומר". לאחר פטירת חבר הקיבוץ 
השומר ישראל גלעדי (1886�1918) הונצח בשם הקיבוץ. ב�50' הוקם 

בהרי ירושלים המושב בר גיורא, שנקרא ע"ש אחד ממנהיגי המרד 
ברומאים בשנת 70 לספירה, כמו הארגון הנ"ל. בני גאולים הוא שמו של 

מושב שהוקם ב�38' ע"י עולי גרמניה, דרומית לכפר יונה. ב�45' עברו 
חבריו לכפר ידידיה, ובמקומו עלה על הקרקע מושב עולי תימן בשם 

גאולים. ר' גם קו למושב 20.2.14.

תשובות:

בשם אחר
חיים גבתי (1990-1901), שכיהן  א. 

 כשר החקלאות בשנים
1974-1964, היה חבר קיבוץ:

גבת.  .1

גבע.  .2
יפעת.  .3
יחיעם.  .4

רפאל איתן (רפול, 1929-2004),  ב. 
הרמטכ"ל ה�11 של צה"ל, חבר 
הכנסת ושר בממשלות ישראל, 

נולד וגדל במושב:
נהלל.  .1

כפר יהושע.  .2
באר טוביה.  .3
תל עדשים.  .4

בשנת 2004 שווקו בישראל  ג. 
1.375 מיליארד ביצי מאכל 

(לפי נתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה). כמה ביצי מאכל 

שווקו ב�2014?
1.291מיליארד.  .1

1.491 מיליארד.  .2

1.691 מיליארד.  .3
1.791 מיליארד.  .4

ד. ב�2004 שווקו 
בישראל 1.147 

מיליארד ליטרים חלב 
בקר. כמה חלב שווק 

ב�2014?
1.355 מיליארד   .1

ליטרים.
1.455 מיליארד   .2

ליטרים.
1.555 מיליארד   .3

ליטרים.
1.655 מיליארד   .4

ליטרים.

טריוויה 
למתקדמים:

ה. מה משותף לשמות 
היישובים כפר בר 
גיורא ובני גאולים?

צילום: שי אלוני רפאל איתן, רפול 

צילום: המאגר הוויזואלי של הארוורד, מהארכיון הציוני ישראל גלעדי 
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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

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

rakaznoar.by@gmail.com
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yoram tabibi tmags co il edna ziv tmags co il

והחלב הרפת 

WWW.KESHER-YAMI.CO.ILKESHER@INTER.NET.IL

www.bockmann.co.il yair@bockmann.co.il 



23 ||   23.7.2015

 

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 
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