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

הבהרה:
בכתבה "הנחל" ,שפורסמה שבוע
שעבר ,התמונות בשחור-לבן הינן:
באדיבות ארכיון כפר ויתקין.




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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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משרד החקלאות הוביל את המהלך ביחד עם התאחדות החקלאים ,אולם תוך כדי
ההתנהלות ,הודיע האוצר ,שבכוונתו לבטל ,החל מינואר  ,2017את החוק כליל #
המשמעות :ההטבות ירדו מ 25%ל 20%ובאזור פיתוח ב‘ מ 20%ל10%
בתקופה האחרונה פועל משרד הח
קלאות יחד עם התאחדות חקלאי יש
ראל להשוואת את המענקים והטבות
המס בין התעשייה והחקלאות ,זאת
על ידי תיקון החוק לעידוד השקעות
ההון בחקלאות ולהתאימו לתעשייה.
החוק אשר קיים משנת  ,1980לא
הותאם לרבות השנים וצפוי להסתיים
בינואר .2017
התאחדות חקלאי ישראל טוענת כי
יש להשוואת את הקריטריונים למתן
עזרה בהשקעות לחקלאים הנמצאים
באזורי עדיפות לאומית לאלה של
התעשייה .כזכור ,מאז ומתמיד ,היה
קיים יתרון שהתעשייה קיבלה הטבות
מס משמעותית יותר גדולות מענף
החקלאות.
לצערנו ,תוך כדי ההתנהלות,
הודיע אגף התקציבים במשרד האוצר,
שבכוונתו לבטל ,החל מינואר ,2017

את החוק כליל ובכך לפגוע גם במה
שקיים .המשמעות של הצעת האוצר
היא כי המענקים והטבות המס ירדו
משמעותית באזורי הפיתוח א‘ ו ב‘
לעומת אלה של התעשייה .כלומר
 באזורי הפיתוח א‘ ההטבות צפויותלרדת מ  25%ל  20%ובאזור פיתוח
ב‘ מ  20%ל .10%
המשמעות של כוונת האוצר היא
שמפעלים תעשייתיים ימשיכו לקבל
הטבות מס ומענקים לעומת המפעלים
החקלאיים כאשר ההשלכות ברורות
– פגיעה חמורה בחקלאות ובייצוא
החקלאי.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור” :במקום שהמדינה תחזק את
הפעילות החקלאית ואת הייצוא ,היא
גורמת להחלשתו .משמעות החלטת
האוצר היא פגיעה חמורה בחקלאות

החקלאות בקנטים

ופגיעה בייצוא החקלאי שירד מש
מעותית בשנים האחרונות .אני קורא
למשרד האוצר להתעשת ולהשוואת
בין המענקים לחקלאות לבין המענ
קים לתעשייה ,זאת למען חיזוק הח
קלאות ותרומתה לתעשייה ולכלכלה
הישראלית“.
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן” :אני רואה בזה
כפגיעה חמורה בחקלאות לעומת
התעשייה והתיירות וקורא לאגף הת
קציבים להתחיל לפעול לפי נורמות
ממשלתיות ראויות ולא לפי גחמות
שבינן לבין מדיניות כלכלית אין דבר
ושום דבר .נראה כי מישהו באגף הת
קציבים מתבלבל ומנסה להוציא גט
כריתות לחקלאות הישראלית .אנו
נעשה הכל כדי שהחוק ימשיך להת
קיים בצורה הוגנת וראויה כפי שהיה
קיים ב 50השנים האחרונות“.

ירידה משמעותית של 700
מיליון ש"ח בערך הייצוא
הטרי בשנתיים האחרונות,
ירידה במספר החקלאים
ועליה בהוצאות! מאיר צור,
יו"ר התאחדות החקלאים,
קורא לשרי הממשלה
להתעורר
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שעיר לעזאזל
מגדלים כלב במושב ויש לכם
"טיפה" בעיות עם השכנים?
מדור "בשכונה" עוסק
השבוע בגידול כלבים במושב
ואף מביא מספר טיפים
לבעלי הולכי הארבע

~
~ ~
מבצע גביית תשלום דמי שימוש יהיה בגין תקופת שימוש של עד שבע השנים
האחרונות ,גם אם השימוש החל קודם לכן .המבצע יסתיים ב 31בדצמבר 2017
רשות מקרקעי ישראל )רמ“י(
הודיעה על פתיחת מבצע להסדרת
שימושים לא מוסדרים במושבים וב
קיבוצים זאת כדי להסדיר את חובות
העבר בגין אי תשלום דמי שימוש
על פעילויות שונות בשטח החקלאי.
מבצע גביית תשלום דמי שימוש יהיה
בגין תקופת שימוש של עד שבע הש
נים האחרונות ,גם אם השימוש החל
קודם לכן .המבצע יסתיים ב 31בד
צמבר .2017
בתקופת המבצע תהיה תקופת
החיוב החל מ 1.7.09ועד למועד
ההסדרה ,בתנאי שיוסדרו כל השי
מושים הלא מוסדרים ,לרבות תשלום
דמי שימוש עבור תקופת עבר וכן,
ביצוע ההסדרה עד ל.31.12.17

על אף האמור ,בהתקיים אחת מה
עילות לעצירת תקופת ההתיישנות,
בהתאם לעילות הקבועות בחוק,
תגבה רמ“י דמי שימוש גם בגין השי
מוש שנעשה לפני  .1.7.09בתנועת
המושבים מבהירים ,כי האמור לא חל
לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה
בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפ
טיים.
היועץ המשפטי ויו“ר אגף הקרק
עות בתנועת המושבים ,עו“ד עמית
יפרח אמר” :זהו ללא ספק צעד מש
מעותי וחשוב עבור לא מעט בעלי
נחלות ,שכן ההחלטה הזו יכולה לה
כניסם למעגל הסדרה ולמנוע מהם
כניסה להליכים משפטיים מול רשות
מקרקעי ישראל.
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”ההחלטה הייתה מתבקשת ,אולם
רשות מקרקעי ישראל הייתה צריכה
לקבוע ,כי התשלום יהיה עד ארבע
שנים ,כפי שנקבע בזמנו ב,2007
במבצע הקודם ,אך למעשה לא יושמה
ההחלטה במושבים ובכך פספס המנהל
הזדמנות כבר אז להסדיר עם לא מעט
בעלי נחלות את השימושים הלא מו
סדרים“.
יפרח הוסיף כי” :אנו רואים במושב
כיישוב רבתפקודי ,המשלב חקלאות
עם תעסוקה חלופית מידתית ,אשר
הינה על פי נוהלי רשות מקרקעי
ישראל .לכן צעד זה בהחלט מקדם
אותנו להסדרת תשתית חוזית ארו
כת טווח ,גם למגורים וגם לתעסוקה
החלופית“.

ערבים זה לזה
הצצה לפרויקט "אוכלים
בבית של" באזור הערבה
 ארוחה חווייתיתבבתי בשלניות חובבות
ומקצועניות  -זוכה להצלחה
עצומה! רוצים ביס?
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כך עולה מריכוז נתוני ענף החקלאות לשנת  ,2015שהציגה התאחדות חקלאי ישראל  #עוד עולה כי הוצאה משפחתית
חודשית לתוצרת חקלאית )לרבות חלב ,ביצים ,פירות ,ירקות ,בשר ודגים( הינה  7.1%מההוצאה המשפחתית הכוללת
החודשית ועומדת על סך  ₪ 1,027בלבד לחודש ,מתוך  ₪ 14,501לחודש
התאחדות חקלאי ישראל הציגה
היום בפני הועד המנהל של ההתאחדות
את ריכוז נתוני ענף החקלאות לשנת
 .2015הנתונים התבססו ברובם על ידי
נתוני הלמ“ס ועובדו על ידי כלכלנית
ההתאחדות ,רחל בורושק.
במסגרת הנתונים שהוצגו עולות
שתי תופעות מטרידות בענף החק
לאות :האחת ,צמצום היצוא :קיימת
ירידה משמעותית בשנתיים האחרונות
בערך הייצוא הטרי של  700מיליון .₪
המשמעות היא שהייצוא קטן והשוק
המקומי ,אשר אמור לספוג את התוצרת
החקלאית כתוצאה מהקטנת הייצוא,
לא גדל .בהתאחדות מדגישים כי עיקר
הירידה ביצוא היא בירקות )תפוחי
אדמה ופלפל( ובפרחים.
התופעה השנייה שעולה היא פריון
כולל שלילי בחקלאות ,בשלוש הש
נים האחרונות .על פי הנתונים ערך
התפוקה החקלאית בשנת  ,2015נמוך
במעט מהשנה הקודמת ועומד על 29.5
מיליארדי שקלים .על פי הדו“ח” :ערך

פדיון הענף מדשדש למעשה ברמה של
 3029מיליארד  ₪כבר כחמש שנים“.
בהתאחדות החקלאים מצביעים על כך,
שהתופעה מצביעה על המשבר הקיים
בחקלאות.
לדברי בורושק ,בניגוד למגמה הרב
שנתית שהייתה קיימת עד לשנת
 ,2015במסגרתה קצב הגידול של ענפי
הצומח היה משמעותית מענפי החי,
בזכות גידול היצוא ,השנה קיים צמ
צום בערך תפוקת ענפי הצומח אל
מול גידול בענפי החי” :ענפי הצומח
אופיינו בשיעורי גידול גבוהים יותר
מאלו של ענפי בעלי החיים ולאורך לא
מעט שנים ,וזאת בזכות יכולת הרחבת
היצוא החקלאי הטרי .זה היווה את מנוע
הצמיחה העיקרי של הענף ,בעוד השוק
המקומי מוגבל ,פחות או יותר ,לביקוש
השוק המקומי ,קצב גידול האוכלוסייה
ולעיתים יבוא מתחרה“.
השנה ,איבדו ענפי הצומח פדיון של
כ 1מיליארד  ,₪המיוחסים כולם להק
טנת הכמויות המשווקות” :בצד הכספי

מאיר צור” .הנתונים מחייבים את
ממשלת ישראל להתעורר באופן מידי
ולהבין את גודל המשבר ואת הצורך
הקיומי בהצלת החקלאות“
כ 500מיליוני ש“ח בייצוא והיתרה
נחלקת בין השוק המקומי הטרי והת
עשייה “.בורושק מדגישה במסמך ,כי:
”השינויים שחלו ביחס לתפוקת ענף

הצומח לשוק המקומי ,עשויים לכלול
גם את השפעת שנת השמיטה ובהקשר
זה ,יש לציין גם את העלייה הגדולה
בייבוא של הירקות“.
נתון חשוב שעולה הינו כי הוצאה
משפחתית חודשית לתוצרת חקלאית
)לרבות חלב ,ביצים ,פירות ,ירקות,
בשר ודגים( הינה  7.1%מההוצאה
המשפחתית הכוללת החודשית ועומ
דת על סך  ₪ 1027בלבד לחודש מתוך
 ₪ 14501לחודש מהתצרוכת.
עוד עולה במסגרת הנתונים ,כי
השנה חלה עליה בגידול ההכנסות של
החקלאים מהביטוח ,כתוצאה מנזקי
טבע הפוקדים את החקלאות .בנוסף
מתברר כי בשנת  2015חלה ירידה במ
ספר החקלאים )כולל חקלאים במשרה
חלקית( מ 16,800ב 2014ל16,100
ב.2015
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור אומר:
”הנתונים מדאיגים ומצביעים על תו
פעה אחת וברורה  -המשבר שקיים

בחקלאות עמוק ומסכן את המשך קיומו
ואת המשק המשפחתי בפרט .הנתונים
מחייבים את ממשלת ישראל להתעורר
באופן מידי ולהבין את גודל המשבר
ואת הצורך הקיומי בהצלת החקלאות.
הייצוא שהיה למנוע הצמיחה המשמ
עותי ביותר בחקלאות הישראלית –
במו“פ ,בפיתוח מוצרים חדשים נמצא
במשבר עמוק ואנחנו נמצאים על סף
תהום שהקצה שלה שנמצא עצמינו
ללא ייצוא של תוצרת חקלאית ישרא
לית לעולם“.
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן אומר” :הנתו
נים החמורים של הדו“ח מהווים נורה
אדומה לעתידה של החקלאות הישרא
לית .הירידה הגדולה ביצוא שהיווה עד
לאחרונה הקטר המוביל של החקלאות
קשה ובתוספת הירידה בפריון הדברים
מהווים סיכון ממשי .אנחנו חיים על
הישגי העבר .דרושה תוכנית חירום
לאומית עם הממשלה כדי להחזיר את
החקלאות למסלול צמיחה מידי“.



מגדלי הדגים מוחים בשבועות האחרונים כנגד החלטת שר האוצר להסיר את המכס על ייבוא הדגים ,מבלי שהוסכם
עמם על מתווה  #אבשלום וילן" :עבור חיסכון של  4שקלים לחודש למשפחה ,אין כל הגיון כלכלי להרוס חבל ארץ שלם
ופרנסה של אלפים ,בעיר בית שאן ובעמק המעיינות"
מגדלי הדגים ,שקיימו ביום רבי
עי שעבר מפגן מחאה מול הכנסת,
הפתיעו את הח“כים באמנונים
טריים על האש וקראו להם לתמוך
במאבק החקלאים והמדגה ולעצור
את הסרת המכס על ייבוא הדגים
לישראל.
מאות מדייגי הבריכות התייצבו
למפגן מחאה מוכל הכנסת בירוש
לים והגישו לח“כים שיצאו אליהם
אמנונים טריים על האש ובקשו
מהם להצטרף לקריאה לשר האוצר,
לקיים עמם משא ומתן ולהימנע
מצעדים חד צדדיים ,שיובילו לק
ריסת הענף.
מגדלי הדגים מוחים בשבועות
האחרונים כנגד החלטת שר האוצר
להסיר את המכס על ייבוא הד
גים ,מבלי שהוסכם עמם על מת
ווה ,שיאפשר תקופת הסתגלות
ויבטיח את עתיד הענף .המגדלים
הביאו עימם דגם של ’חומה ומג
דל‘ ,שהוצב בכיכר המובילה לכ
נסת וקראו לח“כים שיצאו אליהם,
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לא להחריב בהחלטה
של רגע את מה שנבנה
ב 80שנה.
התאחדות
מזכ"ל
חקלאי ישראל ,אבש
לום וילן ,אמר בהפגנה:
"מגדלי הדגים ימשיכו
במאבקם הצודק כנגד
גזילת פרנסתם עד אשר
תבין ממשלת ישראל
כי בעבור חיסכון של 4
שקלים לחודש למשפ
חה ,אין כל הגיון כלכלי
להרוס חבל ארץ שלם
ופרנסה של אלפים,
בעיר בית שאן ובע
מק המעיינות .ובנוסף
לפגוע פגיעה אנושה מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום וילן,
בהפגנת מגדלי הדגים מול הכנסת
בתיירות חובבי הציפו
רים המגיעה לחמש מאות אלף איש נפתחה בדיקה בנושא הליך קבלת
ההחלטה על הורדת המכס בפסח,
בשנה"!
חה“כ איתן ברושי ,יו“ר השדולה אמר” :ההחלטה להמשיך את הורדת
החקלאית בכנסת ,שיזם באחרונה המכסות על ייבוא הדגים הקפואים
פניה למבקר המדינה ,בעקבותיה הייתה חפוזה וללא שיקול דעת.

צריך לקחת בחשבון בהחלטות גם
את החקלאים והצרכנים ולהעדיפם
על פני הסוחרים והיבואנים“.
יוסי יעיש ,מזכיר ארגון מגדלי
הדגים” :הגענו למחות מול משכן
הכנסת ולקרוא לח“כים להתעורר,
שכן החקלאות הישראלית כולה
וענף המדגה במיוחד ,נמצאים תחת
איום קיומי ממשי .הסרת המכס
בטווח זמנים כה קצר וללא חלו
פות הוגנות פירושה חיסול הענף,
אך נראה שעבור משרד האוצר
המדגה הוא רק תחילת הדרך .שם
החליטו ככל הנראה להיפרד לש
לום מהחקלאות הישראלית כולה -
ממגדלי העופות שנאבקים בצפון,
מגדלי הבקר והצמחים בכל הארץ
אנשי ענפי הזית והדבש ועוד
ובכך לסתום את הגולל על מפעל
ההתיישבות החלוצי שהחל לפני
למעלה מ 80שנה“.
יורם קרין ,ראש מועצת עמק
המעיינות” :הורדת המכסים באופן
חד צדדי תפגע נואשות בענף ות

ביא לסגירתו ,לפיטורים ואבטלה
של מאות אנשי מדגה ועוד מאות
רבות מועסקים העובדים בכל
השירותים הנלווים כבתי האריזה,
חברות המזון ,המעבדות ,חברות
השינוע וההובלה וחברות השיווק,
ויגרום לפגיעה אנושה בהתיישבות
בעמק“.
חברי כנסת רבים יצאו מהמשכן
והצטרפו לחקלאים ומגדלי הדגים.
ביניהם איתן כבל ,שולי מועלם,
בצלאל סמורטיץ‘ ,מוטי יוגב,
אלעזר שטרן ,עומר ברלב ,סתיו
שפיר ,חיים ילין ,רויטל סויד ואח
רים ,אשר חיזקו את המפגינים ואת
הדרישה לשמור על ההתיישבות
בגבולות מדינת ישראל ולא לפגוע
בענף המדגה ובחקלאות הישרא
לית.
מארגון מגדלי הדגים נמסר כי
ההפגנה אתמול מול הכנסת הינה
צעד נוסף בסדרת צעדי מחאה
מתוכננים ,במאבק למען עתידו של
ענף המדגה הישראלי.

הידעת?!

בשנה החולפת שולמו למבוטחי ענף הבננות
מעל  8.5מיליון ₪
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מגדלי הביצים המרוכזים בעיקר באזור הצפון ,יחדשו את צעדי מחאה על גבול הלבנון ,בירושלים
ומבטיחים להגיע לבתיהם של מקבלי ההחלטות
ועד המאבק של ענף ההטלה הת
כנס לדיון חירום בגליל וזאת לאחר
שלדבריהם משרד האוצר אינו עומד
בהצהרותיו .בישיבה דווח על ידי
מנהלי המו“מ עם הממשלה ,כי
משרד האוצר נוקט סחבת ואיננו
מתכוון להגיע לסיכום ברוח הבט
חותיו של שר האוצר ,משה כחלון

בפני ראשי המועצות ונציגי המגד
לים להגיע להסכמות עד לחג הפסח.
לדברי יצרני הביצים ,פקידי
האוצר הפגינו בדיונים עקשנות
והתנגדות אידיאולוגית להבטחות
של שר האוצר וטרפדו למעשה את
יישום הבטחותיו.
בסיכום הדיון הוחלט על פנייה

מידית לראש הממשלה ,על מנת
שיתערב במשבר ועל הערכות מק
בילה לצעדי מחאה קיצוניים ,יחד
עם בני המשפחות לאורך קו גבול
הלבנון ,בירושלים ואף סמוך לב
תיהם של מקבלי ההחלטות.
מוטי אלקבץ ,מזכיר ארגון מגדלי
עופות” :שנים אנו חיים ,מתפרנ

סים בכבוד מעבודת אדמה וחקלאות
ושומרים עם הגבול של המדינה
שלא שומרת עלינו .אנחנו נאבק
ולא נאפשר מכירת המדינה והח
קלאות .על ראש הממשלה והשרים
לאכוף את מימוש מדיניותם והבט
חותיהם על הפקידות ,כמתבקש בכל
משטר מתוקן“.

מוטי אלקבץ .נאבק ולא נאפשר
מכירת המדינה והחקלאות

~ <
 ~< w
~ ~

במלאות  11שנה להתנתקות מיישובי גוש
בני כיתות ח‘ ,שמעו על סיפורי הקרבות השונים של צה“ל ,ודנו
בנושאים הקשורים לרוח הלחימה והשלום  #החניכים התחילו בהר
חרמון ,מצפה חורן והר חבושית ,המשיכו למצודת נמרוד ,תל פאחר ,תל
עזזיאת ,הבניאס ,נחל שניר ומעיין ברוך

כ 2500חניכים ומדריכים יצאו
השבוע למסעות הקיץ של תנועת
הנוער בני המושבים  -מסע פלמ“ח
לחניכי שכבת ז‘ ומסע בעקבות
לוחמים לשלום לחניכי שכבות ח‘.
המסעות היו בני הארבע ימים בצ
פון.
במסע פלמ“ח הכירו חניכי שכבת
ז‘ מקרוב את סיפורי הפלמ“ח .הח
ניכים התחילו בנחל מורן ,הר נריה,
הר מירון ,נחל מירון ונחל עמוד,
המשיכו לבריכות שיכווי והאנדרטה
לחללי צפת ,וסיימו בכנרת לפעי
לות ימית עם הפלי“ם.
אוהד מצוינים רכז מסע פלמ“ח:
”‘עם שלא יודע את עברו ,ההווה
בו הוא חי דל ועתידו לוט בערפל‘.
מסע פלמ“ח שם את ערך הרעות
של הפלמ“חניקים כערך מרכזי
בטיול ומחבר בין עבר והווה ,בין
פלמ“חניקים ובין שכבות כיתות
ז‘ .הטיול בין נופי הארץ עם חברים
מהמושב הוא שמשמר את הביחד
הישראלי הייחודי ערבות הדדית,
ציונות ואהבת הארץ“.
במקביל ,במסע בעקבות לוחמים
לשלום ,החניכים בני שכבת כיתות
ח‘ ,שמעו על סיפורי הקרבות השו
נים של צה“ל ודנו בנושאים הקשו
רים לרוח הלחימה והשלום .החניכים
התחילו בהר חרמון ,מצפה חורן והר
חבושית ,המשיכו למצודת נמרוד,
תל פאחר ,תל עזזיאת ,הבניאס ,נחל
שניר ומעיין ברוך.
איתי מיכאלי ,רכז מסע בעקבות
הלוחמים לשכבות כיתות ח‘ ,אמר :
"החניכים עברו מסע משמעותי ,דנו
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מסע בעקבות
השלום של בני
תנועת המושבים

בדילמות מורחבות מחיי היומיום
של מדינת ישראל כהכנה לשנת

הטרומפים שלהם .היה מסע מוצלח
וכולם נהנו!“.

קטיף וצפון השומרון התקיים ביום שני
השבוע בניצן ”כנס קטיף לאחריות לאומית“

במלאות  11שנה להתנתקות מיישובי גוש קטיף וצפון השומרון
התקיים ביום שני השבוע בניצן ”כנס קטיף לאחריות לאומית“ .הכנס
שהתקיים ביוזמת מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומ
רון ,ציין אירוע היסטורי ומשמעותי זה עם מבט אל עבר ההווה ,בהש
תתפותם של שר החקלאות ח“כים ואורחים נוספים.
הכנס עסק בשאלות :מהי אחריות לאומית? וכיצד ניתן להיאבק על
אמונתנו ,אך יחד עם זאת להימנע ממלחמה? הכנס נפתח בברכתו של
יו“ר המועצה הציבורית מרכז קטיף ,דוד חטואל ואחריו נשאו דברים
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג‘ון ושר החקלאות ,ח“כ
אורי אריאל .בהמשך התקיימה הרצאה בנושא ’זכרון העבר‘ ,ע“י פרופ‘
אודי לבל ,מאוניברסיטת אריאל.
המושב הראשון בנושא ”לזכור את העתיד“ – איך יוצרים מורשת
היסטורית? נפתח בהנחייתו של קובי אריאלי ובהשתתפותם של הרב
קובי בורנשטיין נציג מרכז קטיף ,דב קלמנוביץ‘ משנה לראש העיר
ירושלים והרצל מקובראש ממרכז מורשת מנחם בגין.
המושב השני עסק בנושא ”בין עזה לרפיחחלום או הזיה“ ,בהש
תתפות ח“כ יהודה גליק )ליכוד( ,אבי דבוש נציג מרץ וארי אודס,
מועד מתיישבי גוש קטיף .המושב התקיים בהנחייתו של עיתונאי חד
שות  10רועי שרון.
המושב השלישי ,תחת הכותרת” :צהוב או כחול  -מהו צבעה של
העיתונות?“ ,נערך אף הוא בהנחיית שרון ובהשתתפות יפעת אר
ליך ,עיתונאית ידיעות אחרונות ,אורי משגב ,עיתונאי הארץ ואבי
משולם ,מנכ“ל רדיו תל אביב .בהמשך התקיים מושב בנושא” :בטחון,
אחריות ,לאומיות ומה שבניהם“ ,בהנחיית עיתונאי חדשות  ,2עופר
חדד .המושב התקיים בהשתתפות ח“כ מרב מיכאלי ,מהמחנה הציוני
וח“כ בצלאל סמוטריץ‘ ,מהבית היהודי.
לאחר מכן עלה הרב יעקב מדן להרצאה בנושא ”בחזרה לשיח אח
ראי“ ואחריו הרצתה השרה לשוויון חברתי ,ח“כ גילה גמליאל .המושב
האחרון עסק ב“תרבות אחראית או תרבות חברתית“ בהנחייתו של
קובי אריאלי ובהשתתפות הזמר ,הפזמונאי והמלחין ,אביהו מדינה,
מנהלת ביה“ס לקולנוע ואומנויות ’מעלה‘ ,נטע אריאל והבמאי רני
בלייר .דברי סיכום של הכנס מפי מנכ“ל מרכז קטיף להנצחת מורשת
גוש קטיף וצפון השומרון ,מוכי בטר.
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג‘ון” :יש חשיבות גדו
לה בימינו לעסוק בסוגיות הנוגעות לאחריות לאומית .הציבור מחויב
להגדיר לעצמו ולהנהגה את התחומים בהם המדינה מלווה ודואגת
לאחרון אזרחיה כחלק ממנהיגות אחראית“.
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ועדת הכלכלה אישרה את הכללים להסדרת הקמת חוות בודדים חדשות בנגב
את פרויקט 'דרך היין' להקמת 30
חוות חקלאיות ברמת הנגב .אני
מבקש להודות לח"כ כבל שהתעקש
ולח"כים ברושי וועקנין על הצב
עתם .חברי הכנסת הבינו שפיתוח
הנגב אינו עניין של קואליציה או
אופוזיציה ",אמר ריפמן.
יותר מעשור פועלת המועצה
ברמת הנגב ,לשכנע את משר
די הממשלה הנוגעים בדבר ואת
רשות מקרקעי ישראל להוציא

ביום רביעי האחרון ,אישרה ועדת
הכלכלה בראשותו של ח“כ איתן
כבל את הכללים להסדרת הקמת
חוות בודדים חדשות בנגב.
בתגובה לאישור הכללים ,אומר
שמוליק ריפמן ,ראש המועצה
האזורית רמת הנגב" ,זהו אירוע
היסטורי עבורנו .אחרי כל כך הרבה
שנים ומכשולים בירוקרטים ניתן
להוציא מכרזים ל 6חוות בודדים
חדשות ונוכל סוף ,סוף ,להשלים

למכרז  6חוות בודדים ברמת הנגב.
תכנית "דרך היין" ,יוזמה משותפת
למועצה האזורית רמת הנגב לשר
החקלאות לשעבר ,רפאל איתן ז"ל
ולאריאל שרון ז"ל ,שהיה אז שר
התשתיות הלאומית ,יצאה לדרך
בשנת .1999
התכנית ,שאושרה במוסדות הת
כנון לפני מספר שנים ,כוללת מי
קומים ל 30חוות חקלאיות ,מהן 23
קיימות בפועל .כתוצאה מתהליכים

בירוקרטים ארוכים ומורכבים הת
עכבה שנים ארוכות הוצאת מכרזים
על ידי רשות מקרקעי ישראל ל6
חוות חדשות.
כללי הרשות לפיתוח הנגב ,נו
עדו לקבוע הוראות ,תנאים ואמות
מידה להכרה במיזמים חקלאיים
תיירותיים חדשים בנגב )חוות בו
דדים חדשות( .הכללים יחולו על
מיזמים חדשים ולא על חוות הבו
דדים שכבר קיימות.

נזכיר כי לפני כשלושה שבועות
הוועדה דנה בכללים ולמרות שחברי
כנסת רבים הביעו בהם תמיכה נאלץ
היו“ר לנעול את הישיבה הקודמת,
בשל היעדרות חברי הקואליציה
מההצבעה .היעדרות זו כמעט חזרה
על עצמה כשבישיבה נכחו רק כבל
וח"כ איתן ברושי .התעקשותו מחד
של ח“כ כבל והצטרפותו של ח"כ
איציק ועקנין מהקואליציה ,הביאו
לאישור הכללים.
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ההליך המשפטי שנמשך למעלה מעשור הביא לאנחת רווחה בקרב תושבי חבצלת השרון וצוקי ים ,שסבלו מהכביש,
שהיווה נתיב לכל מי שרצה לעקוף את כביש החוף
הכביש ,בטענה שמדובר בכביש מסוכן
וכי מקטע הכביש בין שושנת העמקים
ומלון בלו ביי ,אינו מופיע בתכניות
החלות על השטח ולכן אינו חוקי.
כבר ב 2010הוחלט לסגור את
הכביש .ב 2008ניתן פס“ד בהסכ
מה שעירית נתניה לא היתה צד לו,
שהכביש ייסגר תוך  3חודשים .הוגש
ערעור לעליון ובעקבותיו חזר התיק

הכביש המחבר את נתניה לכביש
החוף ועובר במושב חבצלת השרון
והישוב צוקי ים ,נסגר לתנועה החל
מיום שישי שעבר .מדובר בכביש בעל
איכות ירודה ,מלא שיבושים ומסוכן
שהיו בו תאונות רבות.
באמצעות עוה“ד דוד בסון ,אלעד
סטופל וצביקה דורות עתרו תושבי
הישובים לביהמ“ש המחוזי לסגירת

לדיון במחוזי .השופט רוזן האריך את
סגירת הכביש ב 2010לשלוש שנים.
בדיון היו נוכחים המדינה ,עיריית
נתניה ושאר הגופים הרלוונטיים וסו
כם שהכביש לא חוקי וייסגר תוך 3
שנים ,אלא אם יראו שיבוצעו עבודות
בשלבים מתקדמים לחלופות לכביש
ואז יוארך מועד הסגירה.
החלופות בהן דובר היו מחלף איינ

שטיין או כביש עוקף חבצלת )שלא
יצא לפועל( .מאז הורחבו הנתיבים
בכביש  2צפונה ודרומה ,לצד אותו
מקטע ומחלף איינשטיין ,המחבר
את רחוב איינשטיין לכביש החוף.
אלא שמאז  2013ועד היום התמה
מה ביהמ“ש עם ביצוע פסק הדין .עם
השלמת ההרחבה ופתיחת איינשטיין
נקבע דיון בנושא הסגירה ,אלא שאז

עתרו כמה תושבים משושנת העמקים
בבקשה לעיכוב ביצוע הסגירה והבק
שה שוב נדחתה.
עו“ד דורות” :מדובר בסגירה מוצ
דקת של מקטע הכביש ובאנחת רווחה
לחבצלת השרון וצוקי ים ,שתושביהן
סבלו ,כי כל מי שרצה לעקוף את
כביש החוף ,עבר בכביש החוצה את
הישובים האלה“.

  3   3   3   3   3   3
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ריפוד ,חידוש ,שיפוץ ,שיחזור ועיצוב רהיטים

תוספת כיתות בביה"ס גלים

D24

 

כ 3.5מיליון  ₪יושקעו להסדרת מוסדות החינוך במסגרת
שיפוצי הקיץ

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
נמצאים האגף המוניציפלי ומחלקת ההנדסה
של המועצה האזורית חוף כרמל בשיא שיפוצי
הקיץ ובניית מבני חינוך .לדברי משה אלזרע,
מנהל האגף המוניציפאלי" :כלל מוסדות
החינוך ברחבי המועצה ,יעברו שיפור חזות,
צביעה פנימית ובנוסף ,יתבצעו עבודות
בטיחות ייעודיות בכלל מוסדות החינוך,
בהתאם לבדיקות ולממצאים בכל התחומים,
זאת לצד ביקורות ופעולות שגרתיות
המתקיימות מידי שנה ,כהיערכות שגרתית
לפתיחת שנת הלימודים".
בביה"ס המשותף יושקעו כ 900אלף ,₪
לטובת הסדרת כיתת תקשורת טיפולית
לילדים על הרצף התקשורתי בנוסף תיבנה
כיתה לבנות ויערך שיפוץ כללי למבני ביה"ס.
במעגנים הוסדרה מעלית לנכים בעלות של
כ 200אלף  .₪בנוסף יושקעו כ 80אלף ,₪
להסדרות בטיחות ברחבי ביה"ס .בביה"ס
קיסריה יוסבו שני כיתות לכיתות שמע עבור
ילדים עם ליקויי שמיעה ויוחלפו מזגנים
בכיתות הלימוד ,בהשקעה כוללת של כ200
אלף .₪
בביה"ס העומר ,יוסדרו מרחבי שהייה לילדים
לטובת פעילות בזמן ההפסקות ,שיכללו בין
השאר מתקני חצר ,טריבונה ,מרחבים פתוחים
ועוד ,בעלות של כ 350אלף  .₪בבהי"ס
גלי עתלית הוסדרו הצללות לכל הכניסות
לכיתות ,בעלות של כ 100אלף  .₪בביה"ס
כרמל וים יוסדרו הצללות ויותקנו מתקני חצר
חדשים ודשא סינטטי ,ריצוף חדש לכיתות א',
תוספת מזגנים ,תוספת הרחבת כיתה בביה"ס,
בעלות של כ 200אלף  .₪בביה"ס ניר עציון,
הוסדר דשא סינטטי ) 1,300מ"ר( ,בנוסף יבנה
פרקט באולם הספורט בעלות של כ 200אלף
 .₪בכלל גני המועצה יערכו שיפוצים כללים
בעלות של כחצי מיליון .₪
לצד שיפוצי הקיץ ,נערכת מחלקת ההנדסה
של המועצה לסיום עבודות הבינוי לקראת
פתיחת השנה .לדברי אסף וחנר ,מהנדס
המועצה ,העבודות מתמקדות בהקמת מספר

מבני חינוך חדשים ועבודות פיתוח נלוות,
בלמעלה מ 24מיליון  .₪הפרויקטים כוללים:
תוספת בינוי שלב א' בביה"ס "גלים" הכוללת
הקמת שני מבנים חדשים בחטיבה העליונה,
הכוללים  10כתות אם ,וחדרי ספח .תוספת
בניה של כ 1077מ"ר בנוי .הפרויקט כולל גם
עבודות פיתוח היקפי והצטיידות והיקף נאמד
בלמעלה מ 6.3מיליון .₪
בניית אולם ספורט משולב גדול בבי"ס
המשותף במעגן מיכאל ,בשטח של כ1500
מ"ר ,כולל חדר חוגים ומלתחות .עלות
הפרויקט :כ 10מיליון  ,₪בהשתתפות מימון
מפעל הפיס והטוטו ויסתיים לאחר החגים.
הסתיימה בניית מעון יום תלת כתתי
במושב ניר עציון ,בגודל  480מ"ר ,במימון
משרד התמ"ת ומושב ניר עציון ,בעלות של
כ 3מיליון  .₪בשכונת "נחלים" בעתלית
יסתיימו עד סוף אוגוסט עבודות הקמת מעון
יום תלת כתתי ) 480מ"ר( ,לרבות עבודות
פיתוח בהשקעה של כ 2.7מיליון .₪
בשכונת הגפן )מכ (384/מוקם גן ילדים דו
כתתי ) 310מ"ר( ,לרבות עבודות פיתוח בהיקף
של למעלה מ 2.3מיליון  .₪כן יסלל רח'
משעול הגפנים ,המוביל בין היתר לשכונת
הגפן ומתחם גני הילדים.
המועצה מקדמת את תכנון ביה"ס ייחודי
חדש "משעולים" ,בשכונת "הרכס" ,בשטח
 1900מ"ר ,לרבות עבודות פיתוח ,מגרש
ספורט ,חניון ומסוף הסעות .מהנדס המועצה
מודה לכל צוות הנדסה ,לרבות אהרן דינור,
אדריכל המועצה ואסף בן הרוש ,מפקח
התשתיות ,המסייעים בהקמת הפרויקטים.
כרמל סלע ,ראש המועצה :המועצה נמצאת
בתנופת פיתוח והסדרה של כלל מבני החינוך
לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה .מתוך
חשיבות עליונה להמשיך ולהעניק לילדינו
סביבת חינוך ראויה ,נוחה ומשופרת גם השנה
הופנו תקציבים ומשאבים רבים לטובת הסדרת
מבני החינוך .בהזדמנות זו אני מבקש להודות
למחלקת ההנדסה ולאגף המוניציפאלי ,על
פועלם המבורך.

מרפדיה משפחתית של מושבניקים
מכפר אז"ר ,בעלת מסורת של
דורות ,ניסיון ואמינות המתמחים
בריפוד ,חידוש ,שיפוץ ,שיחזור
ועיצוב רהיטים מודרנים ועתיקים
)תיקוני פוליטורה גם בבית הלקוח(.
שירות אישי ,מבחר בדים עשיר עד
בית הלקוח כולל הובלת רהיטים
למרפדיה והחזרתם
לאחר
השיפוץ
המושלם!

מוטי ליפסון  -כפר אז"ר
 ,052-8819989מרפדיה 03-6874095
11.8.2016
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בתמיכה מלאה של שרת המשפטים אילת
שקד וחה"כ שולי מועלם לקדם תיקון לחוק
אשר עשוי לשנות את המציאות בבקעה
ולמנוע חלק גדול מהתביעות שמאיימות על
החקלאים.
מעתה תקנה חדשה בתקנות בית הדין
לעבודה )סדרי דין( ) תקנה 117א( תאלץ
כל תובע להגיש לבית הדין ראיות לגבי כל
תקופת העסקתו הנתבעת בכתב התביעה,
שאם לא כן סיכוי רב שבית הדין יחייבו

בשנים האחרונות שוטף
גל אדיר של תביעות
עובדים פלסטינים את
קיבוצים,
מעסיקיהם:
מושבים וחקלאים פרטיים
בבקעה .היקפן הכספי של
התביעות עומד על מספר
דמיוני של למעלה מ 150מיליון  .₪מדובר
בגלי צונאמי של ממש ,אשר הביאו חקלאים
רבים בבקעה לסף פשיטת רגל ושבר של
ממש.
פלסטינים
באלפי
מדובר
לקבלת
החקלאים
את
שתובעים
"משרד עוה"ד הצליח בתמיכה מלאה של שרת
פיצויים וזכויות סוציאליות בהתאם המשפטים ,אילת שקד וחה"כ שולי מועלם ,לקדם
לדיני העבודה בישראל ,כאשר תיקון לחוק ,שעשוי לשנות את המציאות בבקעה
חלק גדול מהתובעים מנצלים את ולמנוע חלק גדול מהתביעות שמאיימות על
העובדה ,שהחקלאים כלל אינם החקלאים בבקעת הירדן"
יודעים האם התובע עבד אצלם ,שכן
הפלסטינים מועסקים באמצעות
"ראיס" מהשטחים ,המעסיק עשרות
עובדים.
להפקיד ערובה בבית הדין.
המשבר שנוצר בבקעה הביא לפגיעה
עו"ד גיל עוז" :אנו סבורים שרוב תביעות
חמורה מאוד בחקלאות ובהתיישבות עד כה הסרק שהחקלאים נאלצו להתמודד עמן עד
ויש שאומרים בבקעה ,כי מדובר באויב גדול עתה ייחסכו .פלסטינים אשר אין להם כל
יותר מכל הסדר מדיני .אין ספק כי מדובר עילת תביעה לא ימשיכו לגרום להוצאות
באיום ממשי על החקלאות בבקעה שלא ניתן משפטיות מיותרות לחקלאי הבקעה .אנו
היה להתעלם ממנו עוד.
מדברים על שינוי דרמטי בבקעה ואני מברך
לפני כשנה פנה פורום חקלאי הבקעה על שהצלחנו בנחישות ויצירתיות להעביר
למשרד עורכי דין עוז לוטן עינב ושות' ,על את התקנה .אני מניח שיהיה מי שיעתור עתה
מנת שזה יבחן פתרונות משפטיים אפשריים לבג"צ ,אנחנו ערוכים להתמודד גם עם זה".
להתמודד עם האיום .לאחר בחינת הנושא
* הכותב הינו שותף בכיר במשרד עורכי
וניסיון לקדם מספר חלופות מול משרדי דין עוז לוטן עינב ושות' ,שבקיבוץ עין
הממשלה והכנסת ,הצליח משרד עוה"ד חרוד

מטע תמרים בנערן )צילום :שירן בן יעקב(
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בשבוע שעבר התקבלה
על אף האמור ,בהתקיים אחת מהעילות
על ידי הנהלת רשות מקר לעצירת תקופת ההתיישנות ,בהתאם לעילות
קעי ישראל החלטת הנהלה הקבועות בחוק ,הרשות תגבה דמי שימוש גם
) ,(3967אשר מטרתה לת בגין תקופה הקודמת לשבע שנים ,מיום פר
מרץ מושבים ובעלי נחלות סום החלטה זו ).(1.7.09
להסדיר את השימושים
אין באמור לגרוע מחובתו של המתיישב/
הלא מוסדרים שברשותם.
אגודה לפעול במידי להסדרת השימושים
הרקע לקבלת ההחלטה הינה העובדה ,כי הלא מוסדרים .כל זאת בהתאם להחלטות
בשנים האחרונות התקבלו מספר החלטות המועצה ונהלי הרשות.
מועצה משמעותיות בעניין חתימת חוזים
יובהר כי האמור לא חל לגבי הליכים מש
לדורות במושבים ,עיגון זכויות בחלקת המ פטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת
גורים במושבים ובקיבוצים ואימוץ חלופת הליכים משפטיים.
האגודה בקיבוצים )החלטות מועצה ,1311
בקשות פתוחות להעברת זכויות ,אשר
 1456 ,1464ו .(1447-בחודשים האחרונים מעוכבות עקב חוב דמי שימוש בגין שי
החל אגף חוזים לדו
מוש לא מוסדר שכבר
רות ביישום החלטות
הופסק )דוגמת מקרים
שהמשק נמכר והשי
המועצה הנ"ל .הסדרת "יובהר כי בכל תקופת
שימושים לא
מוש הופסק( ,יטופלו
מוסדרים המבצע ,תקופת החיוב
בישובים אלה מהווה
בהתאם להסדר זה.
ההסדר יחול אך ורק
תנאי הכרחי להצטר תהיה החל מה1.7.09-
פות
ביחס לקיבוצים ומו
להחלטות .הרשות ועד למועד ההסדרה.
נוכח רצון
שבים ,במטרה לעודד
לפעול ליישום מהיר תנאי לאמור הינו הסדרת הצטרפותם להחלטות
של ההחלטות הנ"ל
המועצה הנ"ל.
ובמטרה לעודד הס כל השימושים הלא
עמדתנו הינה כי זהו
דרת השימושים הלא מוסדרים ,לרבות תשלום ללא ספק צעד מש
מוסדרים בישובים הח
מעותי וחשוב עבור
קלאיים ,שמהווה תנאי דמי שימוש עבור תקופת לא מעט בעלי נחלות
להצטרפות
ואגודות ,שכן ,ההח
להחלטות עבר וביצוע ההסדרה עד
הנ"ל ,מאשרת הנהלת
לטה הזו יכולה להכ
הרשות מבצע גביית ליום "31.12.17
ניסם למעגל הסדרה
תשלום דמי שימוש,
ולמנוע מהם כניסה
בגין תקופת שימוש של שבע שנים ,קודם להליכים משפטיים מול רשות מקרקעי יש
לפרסום החלטה זו בלבד אף אם השימוש ראל .ההחלטה הייתה מתבקשת ,אולם רשות
נעשה קודם לכן.
מקרקעי ישראל הייתה צריכה לקבוע ,כי
יובהר כי בכל תקופת המבצע ,תקופת התשלום יהיה עד ארבע שנים כפי שנקבע
החיוב תהיה החל מה 1.7.09-ועד למועד בזמנו ב 2007-במבצע הקודם ,אך למעשה לא
ההסדרה .תנאי לאמור הינו הסדרת כל השי יושמה ההחלטה במושבים ובכך פספס המנהל
מושים הלא מוסדרים ,לרבות תשלום דמי הזדמנות כבר אז להסדיר עם לא מעט בעלי
שימוש עבור תקופת עבר וביצוע ההסדרה עד נחלות את השימושים הלא מוסדרים.
ליום  .31.12.17הוגשה בקשה מלאה להס
אנו רואים במושב כיישוב רב-תפקודי,
דרה עד ליום  31.12.17והרשות לא שלחה המשלב חקלאות עם תעסוקה חלופית מיד
לבעל הזכויות דרישת תשלום עד מועד זה ,תית ,אשר הינה על פי נוהלי רשות מקרקעי
תוארך התקופה האמורה עד למועד האח ישראל ,ולכן צעד זה בהחלט מקדם אותנו
רון הקבוע בשובר התשלום שישלח לבעל להסדרת תשתית חוזית ארוכת טווח גם למ
הזכויות.
גורים וגם לתעסוקה החלופית.
לעניין הסדרת שימושים על ידי האגודה,
יובהר כי על האגודה להסדיר את כלל השי
* הכותב הינו היועץ המשפטי ויו"ר אגף
מושים בחלקות ב' וג' בשטח המשבצת.
הקרקעות והאגודות של תנועת המושבים
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פירוק אסבסט בכל הארץ
חזאן חאתם  yקבלן ,סוקר ואחראי אסבסט
מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה

אפוקסי 3D

עידן חדש של תמונות
תלת מימד מרהיב
לפי בחירתך ,ניתן
לעשות בכל מקום,
ברצפות ,תקרות
וקירות
יתרונות:
חלק ,מבריק
כל הזמן ואוטם
לפרטיםhatim.mosaic@gmail.com y 050-5903627 :
11.8.2016
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Dear Colleague Ziv,
PDQ\WKDQNVIRU\RXUUHDOO\LQWHUHVWLQJDQGKLJKTXDOLW\PDJD]LQH,WRSHQVIRUXVLQ$XVWULD
a different look to agricultural themes and shows that agriculture is more than public discuss
y nice!
about plant protection or GMO;-)/ I have a question: I am the head of the austrian agricultural
t to our ag
journalists guild (see: www.agrarjournalist.at) an would like to present your new magazine to
RXUPHPEHUVYLDRXUKRPHSDJH,VWKLVSRVVLEOH"$QGPD\,XVHWKHSGIRIWKH¿UVWSDJHIRUWKLV
DUWLFOH",I\RXVD\\HV³,ZDQWDOVRXVHWKHWH[W DQGWKHOLQN \RXVHQWWRPH,VWKLVDOVRRN"
Best greetings,
ure Estonia
§£³²¨²ª
Dr. Josef Siffert, Präsident,
¡¦°¥¦¥
Austrian Agricultural Journalists Association
²¨¡¯£®¦£´¦¥£¢£¨¥³¬
²®«©ª²²®
®£¡¾£ª
Dear Edna Ziv
7KDQN\RXYHU\PXFKIRUWKH¿UVWLVVXHDOLDVIRUWKH
²§¦³§²£ª¬
YHU\LQWHUVWLQJ¿UVWLVVXHRI$JUR,VUDHO
°¬¨²ª´¤²¬£ª£°²©´£¬§£¨
We have re-send your link to the other staff members of
¡£¦°¦¬§¡´§£³£¡¦¥§¬¦®ª
our department. I’m sure they will like it!
£²£¨£ª
My best regards,
 ²¬³¦ ¤¢£²¦Á¥ª¨
Manuel Cardoso
¦¨¬¦´ ²£ª¯£±
Diretor Regional, Ministry of Agriculture Estonia,
PORTUGAL
§¦³²±£ª¬
¨£³²¨°´¨£¨¬¦¬¤²¦£¦°£¦
©££ª¬¨©®°£©£ ¨´¨¨²¡£§§¨
£ ¨§«²®´¥²ª¦£±
¡¥²³££
¦£¨´§£ª¥´°¬¤²
¦®±¬£
£²±¦§£ª£¨ ¨§££¬°±¨
±ª£«¦ª¨
ª£²®«´££²©£±ª£¦
¬³§£²°±§£«²±£²©£
Shalom Ms. Ziv,
´§«²®¦§£ª££ª¬¨ª«ª
2XU6FLHQFH6HFWLRQLVVXHVTXDUWHUO\(PDLOPDJD]LQH VLPLODUWR
¨³ªª¦³±«££®²®«
newsletter) to our Japanese subscribers.
¥²´
(DFKLVVXHKDVDVSHFLDOIHDWXUHWKDWSURYLGHVIXQGDPHQWDO
£±«¦²¦¨
LQIRUPDWLRQRQSDUWLFXODU¿HOGVRIVFLHQFH WHFKQRORJ\LQ,VUDHO
´£²¬¢£«²£ª
7KHXSFRPLQJLVVXHZHZRXOGOLNHWRLQWURGXFH,VUDHO¶VDJULFXOWXUH
DQG\RXU$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHFRPHVKDQG\WRIRUVXFK
§¦³ª¬
introduction.
¨©¨  ´³®¡¨£ª
:HZRXOGOLNH\RXUSHUPLVVLRQIRURXUXVH$JUR,VUDHORQOLQH
£´¦±¡¦¬©¥¬¨
PDJD]LQH WRTXRWHIURPVXPPDUL]HDQGWUDQVODWHSDUWLDOO\WR
´¦§£ª¥´¨§´§
-DSDQHVHRIWKHPDJD]LQHHVSHFLDOO\KHDGOLQHV LQWKHXSFRPLQJ
´§¦§"´£ª£«¦
LVVXHRIRXU(PDLO0DJD]LQH HQG-XQHHDUO\-XO\LVVXH 
³²¯±§£ª¥´
Warmest regards,
²¬¦§¥¦¡¦³¦ª¦°
Sati Satoko Oda ,Science & Technology Section,
²´
EMBASSY OF ISRAEL in JAPAN
²³´²£²®´²®

11.8.2016
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לאי הדיגיטלי
הראשון מסוגו

... עולמיBUZZZZZZZ
Dear Edna Ziv,
you are welcome.
We keep in touch.
best regards,
%RJGDQ*X܊ă
Director Marketing Comunicare,
Grupul Roman pentru Investitii si,
Consultanta (RGIC)
Dear Edna!
The magazine is great! Thank You
for sending it!
Today it is the International
:RPHQV'D\LQWKHSRVW6RYLHW
FRXQWULHVLWLVFHOHEUDHGYHU\ZLGHO\
HYHU\ERG\FRQJUDWXODWHVPRWKHUV
JUDQGPRWKHUVVLVWHUVDXQWVIHPDOH
friends. I would like to congratulate
you and to wish you joy and
happiness!
Best regards,
Aijan, Finland

Thank you, Edna,
for sending me this interesting
magazine.
Congratulations for your idea.
I will distribute it between my
colleagues.
Best regards,
Rosa Rajlin, Spain

Dear Edna Ziv
<RXULQQRYDWLYH$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHZDV
IRUZDUGHGWRXVE\WKH,VUDHO(PEDVV\LQWKH6WDWHRI
(ULWUHD:HDSSUHFLDWHDQGFRQJUDWXODWH\RXULQLWLDWLYH
DQGZLOOGH¿QLWHO\KHOSLQQRYDWLQJDJULFXOWXUDO
mechanism in developing countries by using the
H[SHULHQFHIURPWKH,VUDHODJULFXOWXUHLQQRYDWLRQV
Thank you
Zeru Woldemichael,
Chairman of the Board, Shemshemiya
Commercial Farm, State of Eritrea

²§¦³
³¡©£ ¨¦¬´¥²
ª¦³ª¥´ª£¨§£¨£´¨§£¨²¦´¯£®¦¡¨³ª
³£²£¬ª©£ ¨¦¬´£¦ª²«´¥¨´ª¦£±¦
²´
«££¡£¨¬£¥²¨
§¾¾¦´¡¦³¨²¡§£££²±¦²£²³

Good Day,
We would like to receive digital copies
RI$JUR,VUDHO
$VDZD\RIKHOSLQJWRSURPRWH\RXU
PDJD]LQHZRXOG\RXSHUPLWXVWRPRXQW
copies on our local website here?
Thank you and regards,
Melissa Squires, Library Supervisor,
Guyana School of Agriculture

Dear Edna,
Congratulations – very
We’ll of course pass it
organisations.
Best regards, Ruve
Director General,
Ministry of Agricultu

£ª²¢±¦©£
§£²ª§£°¨§£³ª¦
´¯£®¦§£ª££ª¬¨ª
©¥´¦±¡£¨£¦¦£¨¦ª
´ª²¡§£ª³ª¥²²¬
´£´±«¬´¥´
©££ª¬¤²³£¦¡

¢²±ª¬¦
´³£¡ª¬¨¦¬¤¦¥¦¥
°££¨¢¦¡©£ ¨ª
´¦±¡´ª¨ª£´¬¦
£´¬¦ª¢±ª°²²±¡¨
´¦±¡¦²®³¥³¨³£©£ ¨
¦§£¨£³´²®¨´£¦²³£
¦«¡¦§£«ª¨¬³²´¡¥
©¨¦«©²£
£¦±¡¡£

£´²«²¨¡
¦²³£
©£ ¨´§²´
´¡¦³¦¦¥´
§²´¦¦¥ª²³
"¥£

ª£¾££´²£²
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ל איש עסקים מתחיל
המעוניין בפתיחת
עסק שיצליח ,למשל
מסעדה ,יודע שהכלל
בבחירת
הראשון
המבנה לעסק מורכב
משלוש מילים :מיקום ,מיקום ומיקום.
אחר כך יבואו :איכות האוכל ,איכות
הסרוויסים ואיכות השירות .טוב,
הכל טוב ויפה ,אבל מה עושים

שכשמתגוררים בפריפריה ,למשל
במושב נידח בערבה?
החלום של אבלין ומאיר ביטון הוא
לפתוח מסעדה ,שבה תוכל להפגין
אבלין את כישוריה הקולינריים .אלא
שהמיקום הגיאוגרפי והיות שרוב
המבקרים בערבה מגיעים בעיקר
בחגים ובסופי שבוע ,הבהירו להם
כי אין הצדקה כלכלית לרעיון ואת
פרנסתם עליהם להמשיך למצוא
ממקורות אחרים.
ביטון ,שבחיי היומיום משמשת

כמנהלת הוועדה לתכנון ובניה
במועצה האזורית ערבה תיכונה
ובעלה מאיר ,טכנאי מזגנים ומכשירי
חשמל ,התמקמו ביישוב הקהילתי
ספיר ,לפני  21שנה .שמעה של
אבלין כבשלנית "חבל על הזמן" יצא
למרחקים ובני הזוג מרבים לארח
בביתם המרווח בני משפחה ,חברים
ואורחים שונים ,במיוחד מחו"ל,
כחלק משותפות ארוכת שנים של
יישובי הערבה עם הקהילה היהודית
באוסטרליה.

חלומם של הביטונים קיבל טוויסט
מעניין והתגשם לפחות באופן חלקי
במארס השנה ,עם עלייתו לאוויר של
פרויקט "אוכלים בבית של" .המיזם
הקולינארי הייחודי אותו הגתה גלי
כהן ,מנהלת הפיתוח העסקי והתיירות
בערבה התיכונה ותושבת מושב עידן,
מבוסס על פרויקט ,EatWith
ארוחה חווייתית בבתים של בשלנים
חובבנים ומקצוענים ,שתפש מצוין
בערים הגדולות.
כהן ,שנתקלה ברעיון במהלך

חופשה ,גייסה את עיתונאית האוכל
חגית אברון והשף מדריך התיירות
הקולינרית בני בן ישראל ,שבנו
תוכנית עבודה ופרסמו "קול קורא"
לבשלנים ולמשפחות מהערבה,
היודעות לבשל ואוהבות לארח .שש
משפחות מקומיות המוכנות לפתוח
את בתיהם ולספק אוכל ביתי איכותי,
לצד הכנסת אורחים אותנטית
)בתשלום( ,נענו לאתגר.
המשתתפים בפרויקט ,מפארן,
המושב הדרומי ביותר ועד עידן בצפון

ממטבחה של אבלין
ביטון  -עלי גפן
ממולאים בפירות
יבשים

אבלין ביטון" :כל הרעיון הוא חוויית אירוח אישית ובלתי אמצעית .בניגוד לאירוח
במסעדה ,האורחים המגיעים אלינו מסבים לשולחן איתי ועם משפחתי ,שומעים קצת
על הערבה ,על הפרויקט ומקבלים טיפים והמלצות על מסלולי טיולים ומה כדאי לעשות
באזור .אנחנו משמשים מעין שגרירים של הערבה ובמהלך הארוחה משווקים את
התיירנים האחרים באזור"
|| 16
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אבלין ביטון מציגה :קוסקוס עם ירקות קונפי
בתנור " -מה שיפה בפרויקט הזה הוא שפוגשים
אנשים חדשים ומעניינים באופן אינטימי"

הערבה ,עברו במשך מספר חודשים
הכשרה הכוללת לימודים תיאורטיים
ומעשיים ,כגון לימוד קונצפטים
דומים בארץ ובעולם ,תפעול תפריט
ובנייתו ,אירוח במיזם דומה בבית
של אירית שבח ,מבארותיים ,סדנת
צילום והעלאת תמונות לאינסטגרם,
עם הצלמת גל בן זאב ,סדנת מטבח
מקומי ,אותה העביר שף יוסי אלעד,
ממסעדת מחניודה וארוחות בבתים
של משתתפי המיזם ,שבסיומן קיבל
כל מארח משוב מאורחיו.

ארוחה מרוקאית
"כל הרעיון הוא חוויית אירוח
אישית ובלתי אמצעית .בניגוד
לאירוח במסעדה ,האורחים המגיעים
אלינו מסבים לשולחן איתי ועם

משפחתי ,שומעים קצת על הערבה,
על הפרויקט ומקבלים טיפים
והמלצות על מסלולי טיולים ומה
כדאי לעשות באזור .אנחנו משמשים
מעין שגרירים של הערבה ובמהלך
הארוחה משווקים את התיירנים
האחרים באזור ",מסבירה אבלין.
המיזם שמאפשר למבקרים היכרות
בלתי אמצעית עם אחד מחבלי הארץ
הקסומים ועם תושביו ,משווק באתר
המועצה האזורית ערבה תיכונה ועל
ידי מרכז המידע של מחלקת התיירות
המקומית ,בעלי הצימרים והתיירנים
באזור וכן ,באמצעות הרשתות
החברתיות.
לדברי אבלין ,רוב המשתתפים
בארוחות מגיעים מהאזור ומחוץ
לערבה גם יחד ,אבל בעיקר מגיעים

אנשים המטיילים ונופשים בערבה.
"מה שיפה בפרויקט הזה הוא שפוגשים
אנשים חדשים ומעניינים באופן
אינטימי ,ושההשתתפות בו אינה על
חשבון העבודה היומיומית שלך".
אבלין מקבלת את אורחיה עם
משקה מרענן על בסיס תפוחים
ועוגיות מרוקאיות ,או תמרים עם
אגוזים ,כדי לשבור את הקרח ולהרגיע
את הקיבה ,לפני שמתיישבים לשולחן
העמוס .הארוחה הכשרה שלה מבוססת
על מטעמי המטבח המרוקאיספרדי
וכוללת :מבחר סלטים מרוקאים
טריים ומבושלים; כבושים וחמוצים
ביתיים; לחם או חלה )תוצרת בית(
בימי שישי; קוסקוס עם ירקות קונפי
בתנור; עלי גפן ממולאים בפירות
יבשים; עוף מתקתק בבצלים ושורה

של קינוחי פרווה ,כמו מלבי עם ציפוי
עגבניית שרי או פירות יער; קומפוט
פירות העונה ומוס חלבה עם סילאן.
למרות שמדובר בארוחת קונספט
המוגשת בדרגת חריפות פיקנטית
בלבד ,ביטון דואגת לוודא מראש
עם אורחיה ,האם יש מאכלים שאינם
אוכלים ,האם הם סובלים מרגישויות
למזון או האם יש להם העדפות
אכילה שונות" :עוד לפני הארוחה אני
מבררת אם יש מישהו צמחוני ,טבעוני
או האם יש איזשהם בעלי אלרגיות או
הגבלות ונערכת לכך בהתאם .היות
שהארוחות שלי אינן חלביות ,קל לי
מאוד ,למשל ,לא להשתמש בביצים
ולעשות מגוון של מנות טבעוניות,
במידת הצורך .אני מאוד רוצה
שהאורחים ייהנו ,אבל צריך להבין

זאת לא מסעדה שערוכה לתת מענה
לכל סועד".

הפתעה ואנינות טעם
"מאז ומעולם אני אוהבת לבשל
ולהאכיל ,ולכן נדלקתי על הרעיון
 זהו פרויקט נפלא ",מעידה מעייןאזולאי ,מנהלת מחלקת עובדים
זרים ,בחברה הכלכלית ערבה תיכונה
ובעלת משק חקלאי ,המבוסס על
מטעים ,עם בעלה יזהר ,בחצבה.
אזולאי ,שנחשפה לראשונה לרעיון
במהלך צפייה בתוכנית טלוויזיה
שעסקה בפרויקט ,EatWith
מציינת כי עבור מי שמתגורר באזור
מבודד ,יש חשיבות רבה ל"מפגש
עם אנשים חדשים ,שאחרת מן הסתם
לא היינו מכירים .יש את המציצנות

ממטבחה של מעיין אזולאי
 קציצות כרובית ופרמז'ןוירקות מקומיים

מעיין אזולאי" :אני משקיעה בכל ארוחה המון ,זאת עבודה קשה ,זאת
המון נתינה ,אבל אני גם מקבלת המון בחזרה .המחמאות שאני מקבלת
בעל פה ובכתב ,התודות והבקשות למתכונים שלי  -בשבילי זה הפידבק
הכי טוב .זאת בדיוק המטרה  -שאנשים ייהנו  -כשהם נהנים ,אז גם אני
נהנית!"

מעיין אזולאי בהכנות לארוחה במטבח " -אני לא מתיימרת
להיות שפית או מסעדנית ,אלא להגיש אוכל ביתי משובח"
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ממטבחה של חגית שחם -
קינוחי גן עדן

חגית שחם" :המיזם שלנו מציע משהו קצת אחר ,שמספק את יצר
המציצנות שטמון בכולנו :מה אוכלים בבתים אחרים ,איך חיים פה .אנחנו
משתדלים להראות לאורחים שלנו את המשק ,כי זה נותן ערך מוסף מעבר
לארוחה .זה סוג של התרועעות חברתית ואינטראקציה ,אגב עבור שני
הצדדים ,שלא מתרחשת כל יום"
לאלה שמגיעים אלינו  -וגם לנו יש
את המציצנות וסקרנות ,כלפי אלה
שמתארחים אצלנו .זה מפגש חווייתי
ואפילו נוצרים קשרי ידידות .אחת
המשפחות שהתארחה אצלנו כבר
הזמינה מקום לראש השנה".
הארוחות שמגישה מעיין מוגדרות
כ"הפתעה ואנינות טעם" ומבוססות
על מגוון גידולי העונה ,עם חומרי
גלם משובחים וירקות הנקטפים
טריים ,הישר משדות המושב .הלקוח
מוזמן לבחור בין ארבעה תפריטים:
בשרי ,חלבי ,צמחוני וטבעוני,
ולדבריה ,אין לה בעיה לשלב בין
ארוחה בשרית וארוחה צמחונית,
בהתאם להעדפות הסועדים.
מעיין" :אני תמיד עושה תיאום
ציפיות עם מזמיני הארוחה ,כדי שלא
תהיינה אכזבות או אי הבנות .אני
משתדלת להביא את הערבה לארוחה,
באמצעות ירקות ופירות מקומיים,
כדי להציג בפני האורחים את מה
שיש לאזור הקסום הזה שמוכר לרוב
האנשים כ'הדרך לאילת' ,להציע".
האורחים בבית משפחת אזולאי,
שאותם ניתן לחלק למשלחות
תורמים מחו"ל ולנופשים בערבה,
יכולים ליהנות בין השאר מפסטות
טריות; סלקים ממולאים; כבד עוף
מתקתק על מצע קדאיף; פרגיות עם
תבלינים טריים מהגינה; לחם שיפון
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עם גרעינים תוצרת בית; פטריות
ממולאות; קישים מלאי ירקות
וגבינות עשירות; קציצות כרובית
ופרמז'ן ועוד.

בעל פה ובכתב ,התודות והבקשות
למתכונים  -בשבילי זה הפידבק הכי
טוב .זאת בדיוק המטרה שאנשים
ייהנו .כשהם נהנים אז גם אני נהנית!"

לא מוזר לפתוח את הבית
בפני אנשים זרים ועוד לנסות
להרשימם מבחינה קולינרית?
"אני לא מסעדה ולא מתיימרת
להיות שפית או מסעדנית ,אלא
להגיש אוכל ביתי משובח .אני מביאה
למפגש הזה את מה שאנחנו מעיין
ויזהר ואת הילדים שלנו .זהו קונספט
שלא מתאים לכל אחד ולכן ,האנשים
שמגיעים אלינו ,בסופו של דבר ,הם
כמונו ונעים לנו להיות בחברתם.
כבר משיחת הטלפון הראשונית
אפשר לחוש אם יש לך כימיה עם
מי שפונה אליך ואם אין  -אז עדיף
לא לארח .כבר דחיתי אנשים שלא
חשתי שמתאים לי לפתוח בפניהם
את ביתי".

מטבח ישראלי עכשווי

האם את רואה את עצמך הופכת
את האירוח לעיסוק קבוע בעתיד?
"אני מעדיפה לא לעשות את זה
על בסיס יומיומי ,כי זה דורש הרבה
אנרגיה ושוחק .אני משקיעה בכל
ארוחה המון ,זאת עבודה קשה ,זאת
המון נתינה ,אבל אני גם מקבלת
המון בחזרה .המחמאות שאני מקבלת

בגיל  15הגיעה חגית שחם ,בעלת
הקונדיטוריה "דברים של טעם"
עם הוריה למושב עין יהב ,ופגשה
את מי שיהפוך לימים לבעלה ,בן
כתתה עידו ,מגדל פלפלים ,תמרים,
קישואים ,מלפפונים ועוד.
"היה ברור לי מהתחלה שלא אהיה
חקלאית ובזכות קורס שיזמה המועצה
האזורית ,קיבלתי את האומץ ללכת
על כיוון מאוד שונה ,לפני  20שנה
בערבה :חברת קייטרינג .בעקבות
לידת הילדים סגרתי את העסק ,כי
זו הייתה מעמסה רבה מדי ובשנים
האחרונות אני מפעילה עם אמי,
יהודית אסקפה ,את הקונדיטוריה ,בה
אני מביאה לידי ביטוי את השימוש
בחומרי גלם מקומיים בקישים ודברי
מאפה אחרים.
"כששמעתי על פרויקט 'אוכלים
בבית של' זה מאוד דגדג לי ,כי התפנה
לי זמן והתחשק לי לבשל יותר.
מה גם שאני רגילה לבשל ולארח
הרבה אנשים ,כי גם המשפחה שלי
וגם המשפחה של עידו מתגוררות
ברובן בערבה .אני מאוד נהנית לארח

חגית שחם בהכנת סלט ממיטב תוצרת השדה " -התפנה
לי זמן והתחשק לי לבשל יותר ,מה גם שאני רגילה לבשל
ולארח הרבה אנשים"

והפרויקט מהווה עבורי הזדמנות
לבשל מהבית ,מבלי שתידרש ממני
השקעה גדולה מדי ",מציינת שחם,
שלמעשה הינה היחידה בפרויקט עם
ניסיון מעשי בתחום האירוח.
אחרי שקיבלה אור ירוק ממשפחתה
הצטרפה שחם למיזם ומאז הספיקה
לארח פעמים ספורות ואף לקבל
הזמנות לחגים.
"אוכלים בבית של" אומנם
עושה עדיין את צעדיו הראשונים,
אולם חגית מאוד אופטימית בנוגע
לסיכויי הצלחתו ,בשל מיעוט מספר
המסעדות ובתי הקפה באזור" .בעל
צימר בערבה שנשאל על ידי אורחיו
על מקומות לאכול בהן באזור,
ממליץ להם לרוב להשתמש במנגל
הצמוד .זה לא שאין מקומות בכלל,
אבל בהחלט חסר מקומות ביחס
לביקוש.
"חוץ מזה ,המיזם שלנו מציע
משהו קצת אחר ,שגם מספק את
יצר המציצנות שטמון בכולנו :מה
אוכלים בבתים אחרים? ואנשים
רוצים לשמוע איך חיים פה .אנשים
שלא גרים במושב לא ראו ברובם
ירקות גדלים על שיח ולכן ,אנחנו
משתדלים להראות לאורחים שלנו
את המשק ,כי זה נותן ערך מוסף
מעבר לארוחה .הפרויקט יכול
להוות אטרקציה עבור אנשים

שמחפשים משהו שונה מבחינה
קולינרית .זה סוג של התרועעות
חברתית ואינטראקציה אגב עבור
שני הצדדים ,שלא מתרחשת כל
יום".
סגנון הבישול של שחם מוגדר
כמטבח ישראלי עכשווי ,ממיטב
תוצרת הערבה עם טוויסט ייחודי.
האורחים מסבים לשולחן עם בני
משפחת שחם והתפריט כולל:
לחמניות וממרחים תוצרת בית;
קציפת חציל בסלסילת עגבניות;
מגוון סלטים ממיטב תוצרת השדה;
בטטות במרווה וחלב קוקוס; פילה
סלמון בקראסט עשבי תיבול; כרובית
חגיגית בתנור; אנטריקוט עסיסי
ועוד.
"המבנה של הארוחה ברור לאורחים
עוד לפני שהם הגיעו לכאן .אם
מישהו אלרגי למשהו או יש אנשים
עם צרכים מיוחדים ,אני כמובן באה
לקראתם כי המטרה שלי שהם ייהנו.
אבל התפריט הוא די סגור ומספיק
מגוון ,כך שכל אחד ימצא בו מנות
לטעמו .מי שזה לא מתאים לו ,אני
מפנה ברצון למשפחות האחרות
מהפרויקט .לפרויקט הזה יש המון
פוטנציאל ואני מאוד מקווה שהוא
יצליח להתרומם ,יצדיק את עצמו
מבחינה כלכלית וימנף את התיירות
באזור".
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מחנה הקיץ של
תנועת הנוער
האיחוד החקלאי

הבית של החקלאות הישראלית

2.11.2016
יום רביעי א' בחשון תשע"ז ,בין השעות 16:00-9:00
בגן הלאומי מעיין חרוד

הגרלת
רכב חשמלי EZGO
לכל באי התערוכה
*5191

|

METRO.co.il

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

מארגנים:

מקבוצת :
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השפעת היהודים על הנשיא

"לינקון והיהודים" מאת ההיסטוריון יונתן
ד' סרנה והאספן בנימין שאפל הוא אלבום
מרהיב ,המבוסס על מחקר דקדקני ,היוצא
לאור כ 150שנה אחרי מותו של אברהם
לינקולן ,הנשיא ה 16של ארה"ב
)לינקון הוא שמו בעברית
לדעת המחברים( .מסופר כאן,
לראשונה ,הסיפור המלא על
יחסיו המיוחדים במינם עם
יהודים ,וכיצד השפיעו יחסיו
אלה גם על דרכו לנשיאות
ועל החלטות המדיניות שקיבל
כנשיא .זוהי הזדמנות להתבונן
בכתבייד נדירים ,בתצלומים
ובאיורים ,המציגים אותו באורח
שלא זכינו לראותו עד כה.
במרוצת ימיו עלו היהודים
לראשונה על הבימה הכלל
ארצית של ארה"ב .לינקולן,
כפי שמעיד ספר זה ,גילה יחס
שונה לחלוטין כלפיהם ,הפגין
בקיאות עמוקה בתנ"ך העברי
ושאל ממנו ביטויים ומושגים
לאחדים מכתביו .הוא התיידד
עם יהודים כבר בצעירותו ,קידם
את שוויון הזכויות ליהודים,
מינה יהודים רבים למשרות
ציבוריות והקיף את עצמו
ביועצים ובתומכים יהודים.
מתוך התחשבות ברגישויותיהם
הוא אף שינה את דרכי חשיבתו
ודיבורו על אמריקה .במעשיו
ובדבריו ב"אומה זו תחת
אלוהים" – הוא הביע את הכרתו
ביהודים כבני הארץ .נכונותו
לשייך את היהודים האמריקנים
לחוג הפנימי עלתה בקנה אחד
עם מאמציו הידועים הרבה יותר
לבטל את העבדות ולהעניק
שוויון בפני החוק לשחורים
האמריקנים .לדברי אשתו מרי,
הוא קיווה לבקר בארץ הקודש
אחרי תום כהונתו השנייה
כנשיא ,הרצח בתיאטרון מנע
זאת) .מאנגלית :עמנואל לוטם,
הוצאת דביר 272 ,עמודים(

חלום בלהות שהופך למציאות
מתח עוצר נשימה ,קצב מסחרר והומור
משובח בספר "הסוד של פרעה" ,מאת קלייב
קאסלר וגראהם בראון .רחובותיו המנומנמים
של האי האיטלקי למפדוזה מתכסים ערפל
שחור וכל תושביו מאבדים את הכרתם.
הסיכוי להצילם נמצא בידיה של דר' רנטה
אמברוסיני ,רופאה בבית החולים המקומי,
שהספיקה להסתתר בחדר אטום ולשדר ממנו
קריאות מצוקה .הודעותיה נקלטות במשדרים
של נומה ,הסוכנות האמריקנית לחקר
מסתרי הימים והאוקיינוסים .קורט אוסטין
וגו זוואלה נשלחים אל האי ומחלצים ממנו
את הרופאה .אבל חייהם של שאר חמשת
אלפים תושבי האי תלויים בזיהוי הרעל
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שהופץ בערפל השחור ובפיתוח מהיר של
חומר נגדי.
העקבות מובילים את חברי נומה למי
שפיתחו את הערפל השחור והוא משמש
בידיהם כנשק יום הדין ,שמאיים על שלום
העולם כולו .בראש הארגון
טארק
עומד
הטרוריסטי
שאקיר ,מי שפיענח את סודות
אימפריית הפרעונים ומתכוון
להקים מעצמה גדולה וחזקה
אפילו יותר .למען מטרה זו הוא
נכון להקריב את כל מי שיקרה
בדרכו ,כולל המונים מבני עמו,
אפילו את הקרובים אליו ביותר.
צוות נומה יוצא למלחמה
בחלום בלהות שהופך למציאות.
)מאנגלית :רותי ונעם אור,
הוצאת מודן 363 ,עמודים(

קפטן תחתונים בצבע
סדרת "קפטן תחתונים" ,מאת
דאב פילקי ,מצטיינת בהומור
פרוע ומושחז וזוכה להצלחה
רבה בקרב הילדים .הספר
הראשון בסדרה רואה אור מחדש
במהדורה צבעונית" ,הרפתקאות
קפטן תחתונים בצבע" בתוספת
פרק חדש  -כל האמת על מוצאו
של קפטן תחתונים ובתוספת
נוספת של תחתוני טריוויה,
עובדות מאלפות מעולמו הפרוע.
אתם מוזמנים להכיר את ג'ורג'
והרולד מכיתה ד' בבית הספר
היסודי על שם ג'רום חרבנוביץ'.
הדבר היחיד שהם אוהבים יותר
מתעלולים הוא ליצור חוברות
קומיקס .יחד הם המציאו את
גדול גיבורי העל בתולדות
בית הספר היסודי – קפטן
תחתונים .הם לא תיארו לעצמם
שיום אחד הם יפגשו פנים אל
פנים את הגיבור שלהם ,אבל
כשהדוכס המרושע מאלסקקה
מאיים על העולם ,ברור לכולם
שרק איש אחד יוכל להציל את
המצב ,ולאיש הזה אין מכנסים!
)מאנגלית :ארז אשרוב ,הוצאת
כנרת 141 ,עמודים ,מנוקד(

יעשה לכם חשק לאכול
"כלב קו רודף אחרי פיצה" ,מאת טום
ווטסון ,הוא ספר שני בסדרה "לראשית
קריאה" ,על כלב אחד מיוחד שיגרום לכם
לבכות ולצחוק ובעיקר יעשה לכם חשק
לאכול .כלבקו והחברים שלו ,חבורת
הכלבים ,מאוד מאוד אוהבים לאכול ובספר זה
הם יוצאים להרפתקה בחיפוש אחר טעם חדש
והוא אפילו טוב יותר מהמבורגר – פיצה .הם
לא ינוחו עד שישיגו כמה משולשים .אבל
זה לא יהיה קל .יש חתלתול שצריך להציל,
תכנית שצריך לתכנן ,ומשחק תופסת )מסוכן
במיוחד( שצריך לשחק) .מאנגלית :דנה
זייברט טל ,הוצ' כתר 191 ,עמ'(

~
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אנו נמ
צאים רגע
לפני פתי
חת השע
רים לציבור
הרחב של
"אגף חוזים
לדורות"
יישום החל
ברמ"י לצורך
טות  1311ו 1464במושבים .ציבור בעלי הנחלות
מצוי בדילמה מזה כ 13שנים ,מאז שהחלטה 979
המקורית נולדה ועברה גלגולים וצירי לידה ,עד
שהגיע למספרה החדש  .1464ברמ"י הרחיבו את
הפיילוט וניתן לומר בזהירות ,כי תחילת עבודה
ברבעון ראשון של  2017יהווה הערכה סבירה
לצורך קבלת החלטות ביחס לנחלה.
החלטה  1464או כל החלטה שתעדכן אותה
אשר תיכנס לחיינו בחודשים הקרובים ,תביא
שינוי מהותי במסגרת המשפטית ,התכנונית
והמשפחתית ביחס לנחלה ומשבצת האגודה,
עימה הורגלנו לעבוד מזה שנים רבות ,מאז הח
לטה מס'  1של מועצת מקרקעי ישראל משנת
.1965
"משטר הנחלות" שנקבע בהחלטות המועצה
במהלך השנים נותר גם בהחלטה  1464ומטרתו
להותיר את הנחלה כיחידה משקית אחת ,שנועדה
למגורי בעל הנחלה ומשפחתו ולעיבוד חקלאי.
החלטה  1464מביאה עימה רוח גבית חדשה בנו
שא של פיצול מגרשים מנחלות ,הואיל ועלויות
הפיצול הופחתו לסך של  33%בצירוף מע"מ )תי
נתן הנחת אזורי עדיפות עד  (₪ 350,000ובצירוף
מס רכישה והיטל השבחה ,ניתן להגיע לסך כולל
של כ 60%מהשווי המלא של המגרש ,לעומת
 91%ששולם עד כה בהתאם להוראת אגף חקלאי
.62
הפחתת העלות בגין פיצול מגרש מנחלה
והעובדה שלא ניתן להקצות מגרשים בהרחבות
במושבים במרכז הארץ בפטור ממרכז ,תביא לכך
שייווצר עידן חדש בעולם הנחלות ,בכל הקשור
לפיצול מגרשים .ניתן לומר ,כי החלטה 1464
תביא לכך כי מגרש במושב ניתן יהיה לקבל רק
באמצעות פיצול מגרשים מנחלה והעובדה ,כי
בפיצול מגרש ,בעל הנחלה יכול לשלוט על זהות
המקבל )צד ג' או בן משפחה( ,תביא לתוצאה של
פיצול עשרות רבות של מגרשים מנחלות.
מי יקבל את הנחלה ומי יקבל את המגרשים
שיפוצלו מהנחלה?
דילמה זו עומדת לפתחם של הורים רבים
המבקשים לערוך צוואות ולחלק בין הילדים את
הנחלה .אמרנו כבר ,כי כל הבעיות מתחילות מכך
שאת הנחלה ניתן לרשום ע"ש יורש אחד .הליך
פיצול של מגרשים מנחלה )לאחר אישור הבית
השלישי ניתן יהיה לפצל שני מגרשים( ,מאפ

שר להורים להקנות לשני ילדים נוספים זכויות
בנחלה .בצוואות נהוג לקבוע כי הילד שיקבל
את הזכויות בנחלה יפצה את אחיו בשווי חלקם
בנחלה )שווי נטו(.
עליית מחירי הנחלות הביאה לכך שבמקרים
רבים במרכז הארץ ובאזורי עדיפות לאומית
ב' ,היורש שרוצה לקבל את הזכויות בנחלה או
היורש שנקבע בצוואת הוריו כיורש הזכויות בנ
חלה ,אינו יכול לפצות את אחיו והיורשים נאלצו
למכור בצער רב את הנחלה .בעידן החדש ,האפ
שרות שנוצרה לחלק את הנחלה לשלושה ילדים
 כך ששניים יקבלו מגרשים ,תאפשר להורים,מחד ,להותיר את הנחלה במשפחה ומאידך ,תקנה
לשני ילדים נוספים אפשרות להנות מהזכויות
בנחלה ואנו כמובן מברכים על כך וחוזרים על
עמדתנו ,כי "נחלות לא מוכרים!"
לאחר שהבנו את הפוטנציאל הטמון בנחלה
נבחן כיצד החלוקה ניתנת לביצוע במסגרת הצ
וואה .השאלה הראשונה שנשאל  -האם ההורים
מעוניינים לקבוע את זהות היורשים שיירשמו
כבעלי הזכויות במגרשים שיפוצלו ואת זהות
היורש שיקבל את הנחלה המפוצלת או שהם
יותירו ליורשים לקבוע?
כל מקרה יש לבחון לגופו בייחוד בנחלות בהן
הילדים בנו בתים .בקרוב נמצא נחלות רבות
שייבנו בהן שלושה בתים נפרדים ללא פיצולים
וההורים יידרשו לקבל החלטות לא קלות ביחס
לחלוקה .במקרים בהם הורים לא קובעים את זהות
היורשים ,ניתן לקבוע כי היורשים יידרשו להגיע
להבנות ביניהם בתוך  12חודשים מהמועד שבו
אחרון ההורים ילך לבית עולמו מי יקבל את המ
גרשים שיפוצלו ומי יקבל נחלה מפוצלת .בצוואה
נקבע כי שמאי יבחן במועד שבו אחרון ההורים
הלך לעולמו ,את שווי הנחלה המלאה ברוטו ונטו,
שווי נחלה מפוצלת ברוטו ונטו ,עלויות הפיצול,
ושווי המגרשים שיפוצלו מהנחלה ,ובהתאם לכך
יתבצע איזון בין היורשים .האיזון יתבצע ראשית
מנכסי העיזבון למניעת תשלום מיסים ולאחר
מכן מהון עצמי של היורשים .חלופה שניה ,פיצול
מגרש אחד והיתרה תירשם על יורש אחר והיתר
יקבלו פיצוי כספי ,חלופה שלישית – ילד אחד
יקבל את הזכויות בנחלה מלאה ויפצה את האח
רים בשווי חלקם נטו ,חלופה רביעית  -מכירת
הנחלה לצד ג'.
לא בכל מקרה נכון להותיר יורשים ביחד בנ
חלה ,המציאות מראה כי מחלוקות רבות נוצרות
כאשר מספר ילדים גרים ביחד בנחלה והמערכת
המשפחתית הופכת להיות מורכבת עם ילדים
חתנים וכלות .כל מקרה ייבחן לגופו כאשר נז
כור כי הנחלה נועדה לחקלאות גם בעידן הנחלה
המהוונות והמטרה היא לשמור עליה לדורות.
* הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות,
במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
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המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

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

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

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
073-2369058
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