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פשיעה חקלאית
ארגון "השומר החדש" 

מבצע סיוע חסר תקדים 
לחקלאי האחרון במושב 

קלחים

הבצפר
מדרשי בר-כוכבא נזכר 
בימיו כתלמיד "בצפר" 

במושב כפר ויתקין

לא מעניין
"החקלאות לא מעניינת את 
הממשלה," אומר אבשלום 

(אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות 
החקלאים בישראל, בראיון 
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חדשות
עמוס דה וינטר 

 יו"ר וועדת הכספים, חה"כ משה גפני, הודיע שיפעל כך אם
לא יספקו בתוך חודש, תשובות מדוע נכשל הפרויקט # חה"כ חיים 

ילין: "מקורות לא היתה צריכה להיכנס לפרויקט הזה"

�יצד קרה שאחד הפרויקטים החשובים ביותר בתכ
חום אספקת המים, מתקן התפלת מים באשדוד, 
הושלמה,  שבנייתו  ולאחר  שנים  משך  התעכב 
התגלו בו כשלים הנדסיים, שלא מאפשרים לספק חלק 
קטן מכמות המים, חמישית מהמים המותפלים, שאמור 
היה לספק? בסוגיה הזו דנה ועדת הכספים, במסגרת דיון 
מיוחד שיזמו מספר חברי כנסת ושנועד לבירור בעניין 
מצבה  בעניין  וכן  באשדוד  ההתפלה  מתקן  של  עתידו 
בפרויקט  שזכתה  מקורות,  חברת  של  הקשה  הכלכלי 

בפטור ממכרז. 
�בדיון הסתבר שהעיכובים הרבים בהקמת המתקן והכ
�שלים שנמצאו בו נובעים מכשלים בעבודת הקבלן, שבי

בינו לבין מקורות ששכרה  מים אלו מתקיימת בוררות 
את שירותיו. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, דרש 
מנציגי משרד האוצר ורשות המים "לחזור לוועדה בתוך 
המדינה  לכוונות  באשר  לגבי  תשובות  עם  ימים  חודש 

�ביחס למתקן וכיצד מתעתדים להפכו לשמיש נוכח מי
עוט הגשמים ונוכח צרכיי המשק הגוברים". גפני הודיע 
אחר  לעקוב  הכספים  ועדת  חברי  שלושה  ממנה  שהוא 
עבודת הצוות הבין-משרדי שאמור להכין את התשובות 
מהירה  להקמה  יפעל  הצורך,  במידת  וכי  הוועדה  עבור 

של ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא. 
ג'מאל  כהן-פארן,  יעל  חה"כ  יזמו  בנושא  הדיון  את 

זחאלקה ומיקי לוי. 
ח"כ יעל כהן-פארן: "מקורות תובעת את המ�  לדברי
אך  ההדדיות.  והתביעות  למשפטולוגיה  ונכנסנו  דינה 
העניין הוא הגב של המדינה לפרויקט ולכן המשקיעים 
לא מודאגים כי מקורות לא תקרוס, כי היא חברת המים 
 .₪ מיליארד  ל-1.2  כבר  הגיעו  וההלוואות  הלאומיות 

�בסוף כולנו נשלם את זה. איפה הרגולטורים? רשות הח
ברות הממשלתיות? רשות המים ומשרד האוצר? ואם זה 

�לא מספיק, עכשיו גם את מתקן ההתפלה החדש שמתוכ
נן בגליל המערבי רוצים לתת למקורות. האם זה יתכן?!"
שצ� כמו  הולך  היה  הכל  "אם   : זחאלק ג'מאל  הח"כ 

ריך מאות מיליוני שקלים ניתן היה לחסוך, כסף שהיה 
לאזרחים,  המים  תעריפי  בהורדת  מושקע  להיות  יכול 
לחקלאות ולתעשייה, במיוחד לחקלאים. אין ספק שהיה 
כאן בזבוז, עיכוב של הפרויקט שפועל בתפוקה חלקית 
למדינה  מקורות  של  חוב   ₪ מיליון   400 נמחקו  בלבד. 

ונדרשים עוד 100 מיליון ₪ השקעה על-מנת להפוך את 
המתקן לשמיש."

: "צריכים להגיע לחקר האמת למה הע� ןח"כ חיים ילי
ניין נכשל. מקורות לא היתה צריכה להיכנס לפרויקט 
זה  שלה  וההתמחות  התפלה  מתקן  אינה  מקורות  הזה. 
הובלת מים והבאתם עד הקצה לחקלאי משתמש הקצה. 
המדינה חייבת את אותם 100 מיליון קוב נוכח הבצורת 

בצפון."
מנכ"ל מקורות, יוחאי שוחט: "מדובר בכשל טכני של 
הקבלן שעשה עבודה גרועה. אין קשר בין מחירי המים 
למתקן ההתפלה. מקורות היא חברה עסקית ולא מקבלת 
מהמדינה. קיבלה רק לפני שבוע דירוג AAA מחברת 
דירוג אשראי. הכסף יבוא מכספי מקורות או מרווחים או 

מגיוס הלוואות וכסף שיושקע במתקן."

חה"כ גפני: "לחזור לוועדה בתוך חודש ימים עם תשובות"
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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.

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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טרקטור המשא האולטימטיבי
תוצרת                     

יוצא לעבודה? אתה מוזמנ להכיר את TRAXTER - השותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה.
הוא מצטיינ בעבודה עמ מבנה קשוח, יכולות מצוינות בעומ� ועמ אמינות מוכחת. וכדי להקל עליכ

במהלכ יומ העבודה הוא מעניק לכ ולנו�ע מרחב ייחודי, נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
.CAN AM טרקטור משא חדשני של TRAXTER

אולמ תצוגה ראשי, רח' ה�דנה 6 תל אביב, ואצל המפיצימ המורשימ, המחיר לדגמ HD8 לפני מע"מ ואגרת רישוי ב�כ 474 ₪.
אזור דרומ: ליאור – 052-3276900 | אזור מרכז : לירנ – 052-7231414 | אזור צפונ – �מדר – 052-7243055

שנתיימ אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה

טיפול כל 200 שעות

מנוע ROTAX עתיר מומנט מ�וג
V-TWIN עמ מוניטינ מוכח

TRAXTER HD8TRAXTER PRO HD8

₪ 65,765
ב 12 תשלומימ ללא ריבית

כולל אבזור מקורי
 גג, חלונ זכוכית עמ מגב ומתז מימ
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פעילים ב בעבר  היו  קלחים  מושב 
88 משקים. כיום נשאר במושב רק 
כל  את  שמעבד  פעיל  אחד  משק 
דונם.   3000 של  בהיקף  המושב  אדמות 
גיא כחלון הוא החקלאי האחרון בקלחים, 
שדה  גידולי  האחרונות  בשנים  המגדל 
שונים ובהם בצל, אבטיח, מלון, עגבניות 

וחצילים.
בעונה בה בשלים האבטיחים והמלונים 
חוזרת על עצמה כל שנה  (מאי-אוגוסט) 

�תופעת הגנבות שמתבצעת גם ע"י עוב
רי אורח ש"על הדרך" מעמיסים כמה טון 

גנבים מקצועיים שמגי ע"י  וגם  �אבטיח 
מלאה.  משאית  ומעמיסים  בלילה  עים 
שקלים  אלפי  מאות  של  בנזק  מדובר 
החקלאי  של  מוחלט  אונים  וחוסר  בשנה 

להתמודד מול העבריינים.
בעקבות פניית החקלאי לשומר החדש, 
ארגוני  מאמץ  לרכז  בארגון  התגייסו 

�בשטח, על מנת למנוע את הגנבות ולהח
זיר את תחושת הביטחון לכחלון. למשך 3 
חודשים ירוכזו באזור מאמץ של שמירות 
מצלמות,  ג'יפאים,  פעילות  מתנדבים, 
ביממה  שעות   24 של  ונוכחות  רחפנים 

בשטח.
בשומר  המרחבים  מנהל  ספיר,  אורי 
החדש: "אחת האמרות המפורסמות של בן 
גוריון היא 'בנגב ייבחן עם ישראל'. נכון 
לעכשיו הציון במבחן אינו גבוה. במושב 
שמ� אחד,  חקלאי  נותר  משקים   88  של

עבד את האדמות ונאלץ להתמודד לבדו 
עם עשרות עבריינים, שלא מאפשרים לו 
עמל  שעליו  היבול,  את  ולשווק  לקטוף 

רי לאובדן  מביא  שכזה  מצב  השנה.  �כל 

בונות ואובדן משילות בשטחים הפתוחים 
פלא  אין  המדינה.  משטחי   85% המהווים 
שבמדינת ישראל ננטשים שטחים בסדר 
שנה.  מדי  דונם  אלפי  עשרות  של  גודל 

�אנחנו מצפים מכל רשויות המדינה הנו
להג מיידי  באופן  להירתם  בדבר  �געות 

בשטחים  החוק  ולאכיפת  הריבונות  ברת 
הפתוחים."

מתנ�  50 פעלו האחרונים   בשבועיים 
במקום.  התנדבות  שעות  בכ-300  דבים 
הורחקו  חשודים  רכבים   25 התוצאות: 
8  מקרי גניבה של תוצרת חק�  מהשטח,

גונבים  נתפסו  רכבים   6 נתפסו,   לאית 
 8 גנבים,  של  בריחה  מקרי   2 מהשטח,  
שהוזעקה  המשטרה  ע"י  נעצרו  חשודים 

למקום והוגשה נגדם תלונה.
חק פשיעה  על  המדינה  מבקר  �דו"ח 

המצב  את  משקף  לאחרונה,  שיצא  לאית 
מחדלים:  של  שורה  ומונה  בשטח  הקשה 
"רוב המגזר החקלאי בישראל נמצא במ�
למ החקלאים  הכפרי. התרומה של  �רחב 
�דינה היא חיונית מבחינה כלכלית, חבר

סובלים  זה שנים  ולאומית.  תית, ערכית 
פשיעה  של  חמורות  מתופעות  החקלאים 
חקלאית הפוגעות בהם מבחינה כלכלית 
ומורלית, ובשל כך הן פוגעות גם במדינה 
כולה. ממצאי דוח זה מעידים על חולשה 
אכיפתית, על אוזלת יד ועל היעדר מענה 

�מערכתי לבעיה אמתית שהחקלאים עומ
�דים בפניה חסרי אונים ונאלצים להתמו

דד עמה כמעט לבדם..."
מתנדבים שמעוניינים להצטרף:
 | 050-8818191 | 08-6800415
negev@hashomer.org.il

השבוע התקיימה פגישת עבודה לקידום הכנות 
המושבים להרחבת המושבים וכניסתם ליישום 

החלטות החדשות של רשות מקרקעי ישראל

פגישת ה התקיימה  שבוע 
מושבי  הנהלות  עם  עבודה 
במש� התיכונ  ההערבה 

את  לקדם  מנת  על  המועצה  רדי 
המוש להרחבת  המושבים  �הכנות 

בים, הן בהיבט הקנייני והן בהיבט 
החל ליישום  וכניסתם  �הקהילתי, 

מקרק� רשות  של החדשות   טות 
עם  התקיימה  הישיבה  ישראל.  עי 

תי ערבה  האזורית  המועצה  �ראש 

והיועמ"ש  בלום  אייל  ד"ר  כונה, 
תנועת  של  הקרקעות  אגף  ויו"ר 
יחד  יפרח,  עמית  עו"ד  המושבים, 
הנהלות המושבים של עידן, צופר, 

פארן, עין יהב וחצבה.
הערבה  האזורית  המועצה  ראש 
לעו"ד  הודה  בלום,  אייל  התיכונה, 
וסקר  למועצה  הגעתו  על  יפרח 
בפני  בפניו את האתגרים שניצבים 
הקמת  לקדם  הצורך  ואת  המועצה 

המוע בתחומי  קהילתיות  �הרחבות 
צה.

ויו"ר אגף הקרקעות של  יועמ�ש 
תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח 
אזור  לראות  "משמח  בישיבה:  אמר 
שלו  להתמודדות  שבמקביל  חקלאי 

עם אתגרי החקלאות הינו עסוק כל 
לה ובניסיון  קהילתי  בפיתוח  �הזמן 

צעירות,  משפחות  עוד  לאזור  ביא 
הינה  המשימה  הערבה  מושבי  לגבי 
להגדיל  ועלינו  לאומית  משימה 

התש את  לחזק  האוכלוסייה,  �את 

הניתן  ככל  וליישם  החקלאית  תית 
ומהר את המעבר של בעלי הנחלות 

בנו טווח,  ארוכת  חוזית  �למערכת 
התיירותי  הפן  את  לחזק  חשוב  סף 
שיהווה נדבך מרכזי כאמצעי פרנסה 

משלים לחקלאות."

פגישת עבודה עם הנהלות מושבי הערבה התיכונה במשרדי המועצה

האגף לרווחה, חברה וקהילה 
במועצה, בשיתוף משרד 

הרווחה, הקים את המיזם. 
עד כה ניתן השירות לתושבי 

המועצה באשקלון

גף הרווחה במועצה האזורית חוף אשקלון הקים א
היום  עד  התמכרויות.  בנפגעי  לטיפול  מערך 
באשקלון  לכך  שנזקקו  לתושבים  הטיפול  ניתן 

ומעתה יינתן השירות במועצה.
ישובים  ל-21  שירות  מעניק  במועצה  הרווחה  אגף 
ברחבי המועצה. לפני כשנה הנחה ראש האגף, מעוזיה 
סגל, להכין תכנית חדשה, במסגרתה יינתן מענה הולם 

מסו התמכרויות  לנפגעי  ומקצועי  דיסקרטי  �פרטני, 
גים שונים. מדובר בנפגעי התמכרויות לסמים "קלים", 
סמים קשים וכן נפגעי התמכרות לאלכוהול. סגל, יחד 
עם הרכז להתמכרויות במועצת חוף אשקלון, אלעד בן 
דוד, הובילו את המהלך ויצרו את התשתית המקצועית 
הנדרשת להקמת המערך ויזמו הכשרת עובדים  לצורך 

זה.
לפני כשבוע נפגשו השניים עם ראש המועצה, יאיר 
ןפרג'ו ומסרו  לו כי ההכנות נשלמו וניתן להתחיל ולה�

עניק את הטיפול לנזקקים לו. פרג'ון בירך על היוזמה 
ואמר אמר כי הטיפול בנפגעי התמכרויות הוא  שירות 

חיוני לתושבים ויסייע הן לנפגעים והן לקהילה.
"בחוף אשקלון יש מכורים כמו בכל מקום אחר. חשוב 
חשוב  אבל  יישובית,  כלל  בתופעה  מדובר  שאין  לציין 
מעתה  מסוגלת  המועצה  תתרחב.  שלא  כדי  בה  לטפל 
עצמנו  שאנחנו  וחשוב  לטיפול  לנזקקים  מענה  לתת 

נטפל בבעיות במסגרות שלנו," אמר סגל השבוע. 
נפג של  בודדות  בעשרות  מדובר  הערכות,  פי  �על 

עי התמכרויות שיקבלו את השירות לראשונה בקהילה 
ולמבוגרים  לצעירים  מיועד  השירות  אשקלון.  בחוף 
לפנות  יוכל  המעוניין  כל  תשלום.  וניתן ללא  כאחד 

לרכז ההתמכרויות במועצה, אלעד בן דוד.

אבטיחים ולימונים גנובים שנתפסו ברכב של אחד החשודים (צילום: השומר החדש)

חדשות
עמוס דה וינטר 
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חדשות

בסיור נפגשו הכתבים עם נציגי משרד החקלאות, ביקרו במכון וולקני, בפקולטה לחקלאות, במכון טיהור שפכי גוש דן, 
במושב בניה, בכפר מרדכי ובשפיים

שג�ה של הכלכלית   מחלקה 
סיור  ארגנה  צרפת  רירות 

חק לענייני  לכתבים  �ייחודי 
לאות מצרפת בישראל. הסיור אורגן 
צרפת  ברית"  "בני  ארגון  בשיתוף 
כתבים  של  הצרפתית  ו"העמותה 
כתבים  כ-17  חקלאות".  לענייני 

על  ולמדו  הגיעו  מצרפת  חקלאיים 
�החקלאות הישראלית, תוך כדי הת
וב הביוטכנולוגיה  בנושאי  �מקדות 

נושאי המים. 
במהלך הסיור נפגשו הכתבים עם 
נציגי משרד החקלאות, ביקרו במכון 
ובמכון  וולקני, בפקולטה לחקלאות 

סיירו  בנוסף  דן.  גוש  שפכי  טיהור 
בניה,  במושב  הצרפתיים  הכתבים 
כמו  שפיים.  ובקיבוץ  מרדכי  בכפר 
כן נפגשו עם מנהלי חברת "הזרע", 
החברה  את  כשנתיים  לפני  שקנתה 
מנהלי  ועם  "לימגריין"  הצרפתית 

חברת "אפימילק".  
לה  הלן  בישראל,  שגרירת צרפת 
המשלחת  את  במעונה  אירחה  גל, 

בחק העוסקים  בכירים  �והזמינה 
דרכם  ולהכיר  להיפגש  בכדי  לאות 

הק את  הישראלית,  החקלאות  �את 
דמה הטכנולוגית והישגי החקלאות 

בארץ ובעולם כולו. 
חשיבות  את  הדגישה  השגרירה 
זמן  מזה  הקיימים  הפעולה  שיתופי 

והמו הישראלית  החדשנות  בין  �רב 
מחיות הצרפתית בתחום החקלאות: 
"אני מברכת את הצעד החשוב הזה 
של חיזוק שיתוף הפעולה בנושאים 

כבוד  זה  המדינות.  בין  חקלאיים 
אנשי  הגיעו  אורחיי  שבין  עבורי 
הישראלי,  החקלאות  מעולם  מפתח 
הן  והכלכלה,  החקלאות  ממשרד  הן 

מהח הן  החקלאים,  של  �מההנהגה 
הן  בתחום,  ביותר  המובילות  ברות 

מהאקדמיה והן מחברות סטרטאפ."
ציינה  בישראל  צרפת  שגרירת 

�את שיתוף הפעולה בין ישראל לצ
מנתה  וכן  ההיסטוריה  לאורך  רפת 
שורה ארוכה של מיזמים משותפים 
חברות  עם  ישראלית  חדשנות  של 

יש של  המשותף  "החזון  �צרפתיות. 
ראל, צרפת וחברות אחרות באיחוד 
מחויב  להישאר  חייב  האירופאי 

לח וכמובן,  הצרכן  עבור  �לקיימות 
לכן  לסביבה.  ידידותית  קלאות 
שתי  של  המשותפים  האינטרסים 
המדינות הם להמשיך במאמצים ברי 
חוסנן  את  להבטיח  מנת  על  קיימא 

מסעות  החקלאיות.  התעשיות  של 
לנו  יאפשרו  שיתוף פעולה שכאלה 

באתג המיטבית  בצורה  �להתמודד 
רים הניצבים בפני החקלאות במאה 

ה-21."
העמותה  גזבר  בורדונקלה,  מישל 
של הכתבים לענייני חקלאות, הסביר 
שמטרת הביקור היא להכיר טוב יותר 
בישראל,  החקלאות  התפתחות  את 
המיושמות  ננו-טכנולוגיות  ובמיוחד: 
לטיפול  הקשורה  וחדשנות  בחקלאות 

במי שפכים  והשקיה. 
והתא המושבים  תנועת  �דוברת 

כהן  דפנה  ישראל,  חקלאי  חדות 
בבית  במפגש  חלק  לקחה  נוריאל, 
השגרירה והסבירה לכתבים על מצב 
כן  במדינה.  והחקלאות  החקלאים 
השתתפה במפגש עדנה זיו, מנהלת 

והחק ההתיישבות  עיתוני  �מחלקת 
לאות ב"תכלת תקשורת".

27

בגין שימושים מסחריים ותעשייתיים לא חוקיים 
המתבצעים בהיקפים משמעותיים במקרקעי 
המושב # סך הסכומים שנתבעו כדמי שימוש 

ב-25 נחלות: 27.6 מיליון שקלים

ישראל ר מקרקעי  שות 
פרקלי באמצעות  �(רמ"י), 

טות המדינה במחוז הדרום, 
אגודת  כנגד  תביעות   27 הגישה 
מושב שדה עוזיהו, בעלי משקים 
במשקים,  והמשתמשים  במושב 
השימושים  את  להפסיק  במטרה 

המתב והתעשייתיים  �המסחריים 
�צעים שלא כדין ובהיקפים משמ

עותיים במקרקעי המושב, והריסת 
מבנים לא חוקיים. עד כה הוגשו 
ל-25  המתייחסות  תביעות   27

משקים במושב.
עולה,  (אזרחי)  מכתבי התביעה 

�כי נעשה שימוש במשקים האמו
רים במשך שנים רבות, תוך הפרה 
הרשות  בין  השכירות  הסכם  של 
במושב  החקלאית  האגודה  לבין 

�שדה עוזיהו, ללא שהתקבל לשי
ותוך  רמ"י  אישור  אלה  מושים 
מועצת  מהחלטות  בוטה  חריגה 

מקרקעי ישראל ונהליה.
המשפט,  בית  התבקש  כן  כמו 
לחייב את הנתבעים בדמי שימוש 

המסח השימושים  עבור  �ראויים 
�ריים והתעשייתיים, על מנת לה

שנלקח  את  הציבור  לקופת  שיב 
שלא כדין. סך הסכומים שנתבעו 

�כדמי שימוש ראויים בגין השימו
שים המסחריים המתבצעים ב-25 
נחלות אלו עומד על 27.6 מיליון 

שקלים.
מדובר בתביעות המהוות המשך 
המדינה  של  אכיפה  לפעילויות 
בשדה עוזיה, בשנתיים האחרונות, 
12 בק�  שכללו, בין היתר, הגשת

פסקי  בגין  ביהמ"ש  לביזיון  שות 
משקים  בעלי  כנגד  שניתנו  דין 
להם  שהורו  עוזיהו,  שדה  במושב 

וב האסורים  �לחדול מהשימושים 
גין פסקי דין שלא כובדו. 

"שלב  זהו  כי:  צוין  בתביעה 
שמ האכיפה  בפעילויות  �נוסף 

עוזיהו,  בשדה  המדינה  קיימת 
לתופעה  סוף  לשים  מטרה  מתוך 
הנרחבת של הפרות החוק במושב 

ומתר 'מתפשט  אופי  �הנושאים 
בה'."

טי)שגרירת צרפת בישראל, הלן לה גלביקור כתבי החקלאות הצרפתיים ברפת שפיים
יל

י ל
את

ם: 
לו

צי
) 

כך הבטיח סגן השר להגנת הסביבה, ירון מזוז בפגישה עם ראש מועצת 
מטה אשר, יורם ישראלי 

הסביבה, ס להגנת  השר  גן 
ח"כ ירון מזוז, נפגש ביום 
ראש  עם  השבוע  שלישי 
יורם  אשר,  מטה  אזורית  מועצה 
ישראלי, ופרס בפניו את התנאים 
לקבלת תקציב מהמשרד במסגרת 
ציין,  נקי". סגן השר  "חוף  תכנית 
כי: "המועצה צפויה לקבל עד 983 
הזה  שהקיץ  תקווה  כולי   .₪ אלף 

בחו לרחוץ  יוכלו  ישראל  �אזרחי 
פים נקיים."

מדי שנה מתקצב המשרד להגנת 
הסביבה כסף לצורך תחזוקה וניקיון 
את  המשרד  שילש  השנה  בחופים. 
"חוף  לתוכנית  המתוקצב  הסכום 
בקול   ₪ מיליון   8.6 והקצה  נקי" 
שבתחומן  מקומיות  לרשויות  קורא 
בלתי  חופים  נמצאים  המוניציפלי 
חופי  רצועת  אשר  במטה  מוכרזים. 

ים של 13 ק"מ, מתוכם 5 מוכרזים. 
החופים  לתחזוקת  המועצה  תקציב 

עומד היום על 2 מיליון ₪. 

�ישראלי: "רצועת החוף שלנו טב
עליה  לשמור  ונמשיך  שמורה  עית, 

ככזאת."

סגן השר מזוז וראש מועצת אשר יורם ישראלי (צילום: אסף אפל)
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סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות קובע, כי האגודה 
רשאית לקבוע בתקנונה הוראות לישוב סכסוכים הנוגעים 

לעסקי האגודה, בין על ידי הרשם ובין באופן אחר

רביתם המוחלט של הישובים הכפריים מ
מאוגדים באמצעות אגודה שיתופית, 
לישוב  המיוחד  פרק  יש  שבתקנונה 

לש חבריה  לחבריה,  האגודה  בין  �סכסוכים 
 עבר ועובדיה ובין החברים בינם לבין עצמם. 
סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות קובע, 
כי האגודה רשאית לקבוע בתקנונה הוראות 
לישוב סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה, בין 

על ידי הרשם ובין באופן אחר.
כבר נקבע בפסיקה, כי תקנון האגודה הינו 
חוזה בין האגודה לחבריה ובינם לבין עצמם 
ולכן, לסעיף הבוררות יש מעמד חשוב בעת 

ישוב סכסוך. 
הליך הבוררות הינו הליך יעיל, זריז במהותו 
בדרך כלל ועם פניית צד אחד החפץ במינוי 

�בורר ליישוב סכסוך, ככל שהדבר נוגע לע
סקיה של האגודה 
כלל  בדרך  ממנה 
על  המופקד  הצד 

בת בורר  �מינוי 
את  האגודה  קנון 

הבורר.
של  מעמדו 
ופסיקתו  הבורר 
פי  על  נקבעים 
הסמכות המוקנית 
שכן  בבוררות  לו 
יש הליכי בוררות 
לערער  שניתן 
בהסכמה  עליהם 

ויש פסקי בורר שרשם האגודות השיתופיות 
צריך לאשרם ויש פסקי בורר שהחלטתו היא 
סופית, אך יש לאשרם בבית המשפט לצורך 

מימושם.
ביטול פסק בורר מחייבת קיומה של אחת 
לחוק   24 בסעיף  הקבועות  העילות  מעשר 

הבוררות. 
המ ובית  קיצוניות  מאוד  בעילות  �מדובר 
בהחלטו להתערב  ממהר  לא  כאמור  �שפט 

והחלטותיו מטעמים  תיו של מוסד הבוררות 
המשפט  בית  שרואה  החשיבות  ובהם  שונים 
זה, הרצון לכבד את תניית הבוררות  במוסד 

הקיימת בין צדדים ועוד. 
ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון היא 
"כי רשות ערעור על פסק-דין בענייני בו�
אלא  השגרה,  דרך  על  ניתנת  אינה  ררות 
רק במקרים שבהם עומדת להכרעה שאלה 
ו/או  ציבורית  חוקתית,  חשיבות  בעלת 
עקרוני� היבט  לה  שיש  גבוהה,  משפטית 

כללי החורג מגדר עניינם הפרטני של בעלי 
הדין."

רשות  העליון  ביהמ"ש  נתן  אלה  בימים 
ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי, 

�שקבע כי אין מקום לביטול פסק הבורר למ
שהבורר  כשהתברר  בהליך,  פגם  שנפל  רות 

�הפר את חובת הגילוי ולא גילה לצדדים בת
חילתה של הבוררות את העובדה, כי העניק 

למ משפטיים  שירותים  רבות  שנים  �במשך 
שיבה.

השופטים  בהסכמת  דנציגר  השופט  כבוד 
ג'ובראן ושֹהם, נתנו רשות ערעור ואף קיבלו 
את הערעור וקבעו כי אמות המידה לבחינת 
חובת  גם  כמו  בוררים,  של  העניינים  ניגודי 
הגילוי המועלות עליהם ועל הצדדים, נדונו 
הגילוי  "חובת  כי:  פעם,  לא  ונקבע  בפסיקה 
בהליך  המעורבים  הגורמים  כלל  על  החלה 
חובת  ומטילה  אקטיבית  רחבה,  הבוררות 
ספק  ספק-אין  יש  שאם  הוא  וכלל  עשייה 
וככל שפרט מידע כלשהו נחזה להיות, ולו 
במידה מועטה, חיוני לגיבוש הסכמתו של 
הצד שכנגד, מוטב לו לצד המחזיק במידע, 

לגלותו מיוזמתו."
בית המשפט במקרה דנן קובע כי כלל הוא 
ש"אם יש ספק - אין ספק", ועל כל צד לגלות 
כל מידע שנחזה להיות חיוני לגיבוש הסכמתו 
ועל  שמנגד  הצד  של 
לגלות  המידע  מחזיק 

מידע זה מיוזמתו.
שבמקרה  למרות 

התעו לא  �המדובר 
הלכתית  שאלה  ררה 
המשפט  בית  רואה 
צורך להתערב וקובע 

�כי אין מנוס מלהתע
קמא,  הדין  בפסק  רב 
ייעשה  לא  שאחרת 
הצדק עם המבקשים. 

מוסיף בית המשפט 
וקובע כי הפגם שנפל 
היורד  ממשי  פגם  הוא  הבורר  בהתנהלות 
לשורשו של ההליך ולכן הסעד המתאים הוא 
ביטול פסק הבוררות. לא זאת אף זאת, בית 
המשפט קובע כי מדובר בהפרת חובת גילוי 
ברף הגבוה ביותר ועצם העובדה שהבורר לא 
מסר מידע על כך שייצג את המשיבה במשך 
שנים רבות וגם לא עשה כן בפתחו של ההליך 
למרות שהתבקש לפסול את עצמו על ידי צד 

לסכסוך ולא עשה זאת.
לסיום מוסיף וקובע בית המשפט, כי גילוי 
נתונים אודות ייצוג קודם של צד להליך הוא 
צעד פשוט וטריוויאלי, אשר מתבקש מבחינה 
"בטווח  הנמצא  במידע  אינו  והוא  מקצועית 
בפתח  לצדדים  לגלותם  בורר  ועל  האפור" 

הליך הבוררות. 
בית המשפט פוסק כי תוצאה המותירה את 
פסק הבוררות על כנו לא הולמת את חומרת 
הפגם. אשר על כן פסק הבוררות יבוטל ופסק 

�דין חשוב זה מחדד מצד אחד את מעמדו ות
פקידו של הבורר ומצד שני מחייב גם גורמים 
האמונים על מינוי בוררים לחדד את תפקידו 
של הבורר, ניגודי העניינים שבהם הוא עלול 
להיות ואת חובתו לסיים את הליך הבוררות 

בפרק זמן שנקבע.
- ניתן ב-עא 1610/17 - לוסיה ויצדומיני 
נ' גיאה, מושב עובדים להתיישבות שיתופית 

בע"מ
* הכותב הוא עו"ד ומשמש כמזכ"ל כפרי 

האיחוד החקלאי

"ביטול פסק בורר 
מחייב קיומה של 

אחת מעשר העילות 
הקבועות בסעיף 24 

לחוק הבוררות"

באגודה
עו"ד דודו קוכמן
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הסדרת נחלה ו/או תב“ע מקומית 
כקבוצה אחת!

Æאל תמתין שיפנו אליך Æהרשויות מגבירות אכיפה בנחלות ובמושבים
הבא את חבריך עימך ותהנה מהנחות אטרקטיביות על כל ∑¥ ממוצרי החברה

קבוצה של 
μ לקוחות
•∞± הנחה

קבוצה של 
∞±≠∂ לקוחות
•μ± הנחה

קבוצה של 
μ±≠±± לקוחות

•∞≥ הנחה

קבוצה של 
∂± לקוחות ואילך

•μ≥ הנחה

החברה המובילה למושבים ונחלות
www.nachlat-avot.co.il
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂  Æפקס יעקב¨  זיכרון   ¨≤≤ הגדעונים 
¥≥ שעות ביממה μ≤∑∏ Æטל
פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

Æעל פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה ™

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים 
Æונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לך

מקצועי  צוות  בעלת  שנים¨  רב  מוניטין  בעלת   ≠ אבות  נחלת  חברת 
במושבים¨  תב“עות  והובלת  ן  ו בתכנ מומחים  אדריכלים  הכולל 
 Æהנדסי ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו“ד  כלכליים¨  יועצים  רו“ח¨  כל השרותים תחת שמאים¨ 

קורת גג אחת
°

חברת נחלת אבות¨ החברה הגדולה 
והוותיקה בישראל¨ מומחית להסדרת נחלות 

גאה להציג את מבצע חודש יוני ∑±∞≥

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות! התקשר לקבל 

רשימת ממליצים
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בר�כוכבא מדרשי

אלפים ב בארץ  יש  תי�ספר 
המורה  ע"ש  ספר  בתי  רבים. 
שניים:  יש  ויתקין  יוסף 
כיהן  שם  לציון  בראשון 
במושב  ויתקין.  כפר  ובמושב  כמורה 
כפר ויתקין שנקרא על שמו, גם ביה"ס 

נקרא על שמו...
של  א'  לכיתה  עליתי   1944 בשנת 
בית הספר, אבל אז לא היה לו שם והוא 
שאנחנו  כפי  או  ספר',  'הבית  כונה: 

הילדים ביטאנו וכתבנו: הבצפר.

ואיני  היה ממוקם במרכז הכפר  הוא 
יודע אם קודם היה בית הספר ורק אחר 
ההיפך...  או  סביבו,  הכפר  את  בנו  כך 
לביה"ס  בא  אני  אחרי,  73 שנים  היום, 
בו למדתי קרוא וכתוב ולעתים מעביר 
תוכן  כ'מומחה  לתלמידים  שיעורים 
נחזור  תחילה  אך  עניין'(!)  לקהילות 

לכתה א'.
לכל  פעם,  של  והטוב  הישן  בביה"ס 
יב'  עד  מ�א'  אחת,  כיתה  היתה  שכבה 
הסעות,  בלי  אחת  בחצר  למדו  וכולם 
כלל  הבצפר  שומרים!  ובלי  גדר  בלי 
שלושה מבנים: המרכזי ובו חדר המורים 
וכיתות א', ב', ג', ד'. השני היה מול הים 
ובו: כיתות ה', ו', ז', ח' והשלישי כלל 

את כיתות ט', י', יא', יב'.
שם גם למדו ילדי הישובים השכנים, 
שהגיעו ברגל או לפעמים בעגלה רתומה 
הילדים/תלמידים  כל  חמור.  או  לסוס 
וכולם גם הכירו  הכירו אחד את השני 
מורות,  היו  רובן  למעשה  המורים,  את 

ביחוד לכיתות א'�ח', וב'כיתות ההמשך' 
(כך קראו אז לתיכון), היו מורים גברים, 
לאנגלית,  המורה  ברמן  דבורה  למעט 
מבית חרות, שאנגלית היתה שפת אמה.

חדר אימים
מרכז הבצפר, היה חדר המורים, פחד! 
בו,  מתכנסים  המורים  היו  בהפסקות 
שם רתח כל הזמן קומקום על פתיליה 
היו  המורים  אדים.  והעלה  פרימוס  או 
סנדביץ'  או  ביסקוויט  עם  תה  שותים 
לבין  בינם  דיברו  מהבית,  שהביאו 
עצמם במבט חמור סבר, כיאה לאחריות 

הגדולה הרובצת על כתפם.
למפות  תלייה  מתקני  היו  הקיר  על 
רגל  על  וגלובוס  הגיאוגרפיות 
או  מולדת  שיעור  כשהיה  מסתובבת. 
גיאוגרפיה היה המורה לוקח את המפה 
שלימד,על  בכיתה  ותולה  המתאימה 
היו  המפות  הלוח.  מעל  מסמר 
כזה.  בד  מין  על  ומודפסות  ציבעוניות 
למקומה  המפה  הוחזרה  השיעור  לאחר 

בחדר המורים.
כך?  כל  הפחיד  המורים  חדר  למה 
עליו  נגזר  לשיעור  שהפריע  תלמיד 
למשך  המורים  בחדר  בפינה  לעמוד 
שעה+הפסקה, על�יד הקיר בלי להוציא 
הגה. המורים היו שותים תה, מעשנים, 
מדברים והתלמיד לא ניתן לו כל יחס, 
יצא  כך  אחר  מהקיר.  חלק  היה  הוא 
הנענש לכיתתו ותור תלמיד אחר נגזר 

לרצות את גזר דינו.
למשך  אחראי  היה  בתורו  מורה  כל 
שבוע על הצלצול להפסקה. בחוץ, על 

ענף הקזוארינה שמול חדר המורים, היה 
תלוי הפעמון מברזל על מצמד. התלמיד 
שהמורה בחר בו שיצלצל בפעמון, קיבל 
פטישון כזה ודפק בכל כוחו על המצמד 

וכולם שמעו שמתחילה ההפסקה.
חלמו  לא  כמובן  חשמלי  פעמון  על 
ולפעמים המורה היה כה מרוכז בשיעור 
(רק לו היה שעון) ששכח להביט בשעון, 
וההפסקה החלה רבע שעה לאחר המועד 

ותאמינו לי: כלום לא קרה.
תמיד  לשיעור  לחזרה  הצלצול  אך 
היו קצרות  וההפסקות תמיד  בזמן  היה 
במשחקי  משחקים  היו  בהפסקה  מדי. 

חצר. כל עונה והמשחק שלה. ביד אחת 
אכלו סנדביץ' וביד השניה המלוכלכת 
לא  לי  (גולות).  בבלורות  שיחקו  בחול 
השגתי  ראשונה,  בלורה  בלורות.  קנו 
את  שלי.  בסנדביץ'  החלפה  תמורת 
השאר הרווחתי במשחקי חצר. המשחק 
לפעמים  הפעמון.  ע"י  רק  מופסק  היה 
נשארנו גם לאחר תום הלימודים לשחק 
הרחוב:  חוק  הוא  כשהשולט  גולות. 
"משחקים כמה שהמופסד רוצה"! דהיינו 
המרוויח לא היה יכול ללכת לביתו,אלא 

אם המפסיד הרשה זאת.
הביא  מישהו  אחד  בוקר  פתאום 
הולכים  חלק  מיד  (דודס).  'דקה'  לחצר 
יותר  יש  כבר  ולמחרת  איתו.  לשחק 
'דקות' והתחילה עונת ה'דקה'. הגולות 
לעונה  עד  בבית  לשקיות  מוכנסות 
כדור  הביא  מישהו  אחר,  יום  הבאה. 
או  נשכחת,  והדקה  מחניים  ומשחקים 
תופסת  לשחק  הפסקה  כל  מתחילים 

הכל לפי העונה ומזג האוויר.

כפר  באחריות  היה  כולו  הבצפר 
מועצה  לא  חינוך,  משרד  לא  ויתקין. 
בטיח.  ולא  בריטי  מנדט  לא  אזורית, 
שקבעה  פדגוגית'  'וועדה  היתה  בכפר 
איך יתנהל הבצפר. המורים נשכרו ע"י 
קנינו  לא  מגורים.  להם  והוקצו  הכפר 
מחברות וספרי לימוד. הם היו של בצפר 

והשאילו לנו ללימודים.
מחברת  לכתוב/למלא  שגמר  מי 
לאחר  ורק  דף  דף,  ועבר  למורה  הלך 
אישורו, הורשית לקבל מחברת חדשה. 
הספרים לעומת זה, בסוף השנה הוחזרו 
אותם  קיבלו  הבאה  ובשנה  לספרייה 

תלמידים אחרים. כל תלמיד חתם את 
עבר  שלפעמים  הספר,  בראשית  שמו 
ששה שבעה דורות של תלמידים. פעם 
הגדולה  שאחותי  מולדת  ספר  קיבלתי 

ממני ב�6 שנים למדה בו.
וחסרונות.  יתרונות  היו  הזו  לשיטה 
לימוד  בספרי  למשל  היתרונות: 
אנגלית, כל תלמיד כתב בעיפרון מעל 
לאחר  העברי.  פירושה  את  קשה  מילה 
מתורגם  היה  הספר  כל  מחזורים,  כמה 
החינוך  לוועדת  החסרונות:  לעברית. 
תמיד היה חסר כסף, כך שספרי לימוד 
יקרים קנו רק שליש ממספר התלמידים 
אחד.  בספר  שותפים  היו  שלושה  וכל 
בבצפר כבר חילקנו את תורנות הספר. 
עד  משתיים  שיעורים  מכין  הראשון 
והאחרון  שש  עד  מארבע  השני  ארבע, 
בבוקר  ומביא  הערב  לכל  מקבל  היה 
יום  לבצפר. כך אפשר היה לראות כל 
בכפר, אחר הצהריים, תלמידים הולכים 
בחול  לימוד  ספרי  לקחת  ושוב  הלוך 

בחורף.  הטובעני  ובבוץ  בקיץ  החם 
השיעורים חייבים להיות מוכנים: חדר 

המורים מחכה גם מחכה לסוררים!
כל  התכנסה  הפדגוגית  הוועדה 
מי  ציוניהם,  פי  על  וקבעה,  שנה  סוף 
הבאה,  לכיתה  שיעלו  התלמידים  הם 
באותה  נוספת  שנה  ללמוד  ישארו  ומי 

כיתה, רחמנא ליצלן!

לא סתם סביבונים
הראשונות  בשנותיו  בצפר  מנהל 
מורה  היה  הוא  טורבן.  יצחק  אחד  היה 
לנגרות. לא היה מנהל. אמרו לו: 'תנהל 

אז  מנהל'  שנמצא  עד  חודשיים,  חודש 
הוא ניהל למעלה מ�25 שנה.

התלמידים.  אימת  היה  טורבן 
הכיתות  בין  מסתובב  היה  בהפסקות 
תלמיד  המשחקים,  ובחצרות 
שהתנהגותו לא נראתה לו תקינה, אחת 
עונשו! הוא היה תופסו חזק באזנו וגורר 
וייראו,  יראו  למען  החצר  אורך  לכל 
המפורסם  הקיר  אל  אותו  מביא  והיה 

לבלות מולו שעה ורבע!
לנגרות  כמורה  שימש  גם  זאת  עם 
וכמורה מחליף כללי לשעת חרום. מורה 
כי יחלה, טורבן החליפו ולימד בשיעור 
חביבה  שהיתה  אסטרונומיה,  בעיקר 
שעמד  מתקדם  מתקן  קנה  הוא  עליו. 
על רגל וכל מערכת השמש בנויה עליו 
וכוכבי  שיניים  גלגלי  שרשראות,  עם 
מוסתרת  לא  בגאווה  סובב  הוא  הלכת. 
בידית, השמש הצהובה במקומה עומדת 
במסלולם,  מסתובבים  הלכת  וכוכבי 
לבנה.  ליקוי  הנה  ופלא.  הפלא  ממש 

כך זה היה

המורה ניסן דובדבני בחדר טבע עם ילידי 35' מגדל המים וחצר בצפר
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הנה ליקוי חמה, הנה מאדים רחוק, הנה 
קרוב. היה דווקא מעניין מאד, וגם לא 
המופלא  המתקן  את  בית.  שיעורי  נתן 
נעול  המורים  בחדר  שמר מכל משמר, 

במנעול ובריח.
וחדר  למלאכה  מורה  גם  היה  טורבן 
מכל.  יותר  עליו  אהוב  היה  המלאכה 
הומצא)  טרם  (הסינר  סינור  היה  לובש 
ואדום  שטוח  נגרים  עפרון  כחול,  מבד 
תלמיד  תלמיד,  עובר  אזנו,  מאחורי 
ועוזר לו במלאכתו. גולת הכותרת של 
אז  בחנוכה,  היה  הפדגוגיות  מפעלותיו 
יצוקה.  מעופרת  סביבונים  מכינים  היו 
פרימוס  על  אמיתי!  אלא  כמליצה  לא 
רועש העמיד טורבן מחתה והתיך חלקי 
בסיוע  אז,  נוזלית.  לעופרת  עופרת 
לקנאה,  מושא  שהיה  נבחר  תלמיד 
לשטאנצ,  הרותחת  העופרת  את  יצקו 
לאחר  נחושת.  חלקי  מארבע  המורכב 
שהצטננה העופרת, פתחו את השטאנצ 
קטמו  ומבריק.  חדש  סביבון  ויצא 
את  ויצקו  סגרו  בפלייר,  הקצוות  את 
היום  נמצא  (השטאנצ  הבא  הסביבון 
סביבונים  שיוצק  גבריאלי,  אבי  בידי 

לתלמידים).
חולצה  טורבן  לבש  חנוכה  בערב 
שקית  בידו  כיתה,  כיתה,  עבר  לבנה, 
סביבון  קיבל  בתורו  תלמיד  וכל  מבד 
שמארבעת  יצוקה,  מעופרת  מבריק 
היה  פ. בהתחלה  ה.  ג.  נ.  כתוב:  צדדיו 
ימים  מספר  לאחר  אך  מבריק  הסביבון 
נשאר צבעו  וכך  כהה,  נהיתה  העופרת 

לתמיד.
המיתולוגי:  טורבן  ממפעלות  עוד 
הכנת מסכות לפורים. בחדר המלאכה, 
דלי  עמד  רועש  פרימוס  גבי  על 
ומסריח.  סמיך  דבק  בו  בישל  וטורבן 
ישנים  'דבר'  עיתוני  עירבבנו  אנחנו 
עם  ערבבנו  נייר.  עיסת  ועשינו  במים 
הדבק ובידיים מרחנו על ראשי פסלים 
לאחר  העיסה  את  פרוטומות).   7 (היו 
הפסל,  צורת  את  וקיבלה  שהתקשתה 
לעיניים  חורים  עשינו  יבשנו,  הורדנו, 
שתדעו  צבעים.  בשלל  וצבענו  ולאף 
לכם מסכות לא קונים, מסכות מייצרים 

בעבודה עצמית!

שיעור בטבע
שני מוקדי משיכה עלומים וטמירים 
חדר   – ביסודי  הראשון  בבצפר.  היו 
חדר   – ההמשך  בכיתות  השני  הטבע. 
ניסן  המורה  היה  בראשון  הכימיה. 
לטבע.  ומורה  כיתה  מחנך  דובדבני 
החדר תמיד היה חשוך. וילונות שחורים 
היה  הקיר  לצד  החלונות.  על  עטויים 

עם  שלם  אמיתי  שלד  אדם.  של  שלד 
לא  האצבעות.  וכל  ורגליים  ידיים 
חורים  עם  אמיתי,  שלד  מפלסטיק, 
בגולגולת של העיניים חור של ארובת 
האף ואפילו ראו את שיניו, כולל השן 
החסרה. השלד נמצא בדיונות המקיפות 
את הכפר והובא לחדר הטבע. שכנראה 
בדיונות.  ונקבר  היה של ערבי שנרצח 
(היום היו מביאים את המורה לטבע ואת 
השלד למשטרה, אבל בימים ההם הכל 

היה טבעי ופשוט...)
לחושך  העיניים  שהתרגלו  לאחר 
ולשלד המבעית, אפשר היה לבחון סביב 
סביב. ריח עז של פורמלין ריחף בחדר. 
ציפורי טרף חנוטות השתלשלו תלויות 
רגע  שכל  ונראה  מהתקרה,  חבל  על 
ציפרניהן העקומות ינעצו בנו. בארגזי 
משומרים  היו  אקווריום  דמויי  זכוכית 
הטבע.  חריגים של  מיני  כל  בפורמלין 
דגי  ראשים,  שני  עם  עגל  צוואר  היה 
צלופח ענקיים, פוחלצי שלדג, שרקרק 

צפע  נחש  ואפילו  ושימר  ניתח  שניסן 
פתוח  כשהוא  עץ,  לוח  על  מודבק 

לשניים ואורכו כ�120 ס"מ.
בעל  שמצא  כפר  חבר  כל  ככלל, 
מת,  או  חי,  פצוע,  נדיר,  או  חריג  חי 
חנט  וניסן  הטבע  לחדר  והביאו  אץ 
שיעורי  התקיימו  הזה  בחדר  אותו. 
וריחותיו.  הג'ונגל  באווירת  הטבע 
כותבים  אנו  מה  לראות  יכולנו  בקושי 
במיטבו.  היה  הטבע  אבל  במחברות, 
להביא  לים  שנסעו  העגלונים  פעם 
זיפזיף, מצאו שקנאי פצוע שכשל כוחו 
הביאו  החוף.  על  והיה  הים  את  לחצות 
לבצפר, עשו לו גדרה, ונתנו לו דגים, 

אך מת כעבור מספר ימים.
אחד  טבע  שיעור  היטב,  לי  זכור 
על  הרצה  דובדבני  המורה  במיוחד: 
כתה  תלמידי  אנחנו  כלשהו,  נושא 
העט  לי  ונפל  במחברות  רושמים  ז', 
ביקשתי  החדר.  באפלולית  והתגלגל 
נתנה  היא  עיפרון,  לספסל  מחברתי 
לי  היה  נדמה  לשלחן.  מתחת  ביד  לי 
הצורך.  מעל  בידי  ידה  את  שהשאירה 

השיעור  כל  ידה.  את  חזק  חזק  לחצתי 
נעים  היה  זה  ביד,  יד  מחזיקים  ישבנו 
זה  אולי  כאחד!  ומפחיד  מסעיר  נורא, 

אסור?
ההוא  בשיעור  לימד  שהמורה  מה 
גם אני וגם חברתי לספסל לא קלטנו, 
ה'מים  ולא רשמנו. אבל את  זכרנו  לא 
הגנובים' של להחזיק יד ביד נזכור כל 
בהפסקה  במיטבו!  טבע  שיעור  החיים. 
אחר  לעבר  אחד  כל  החוצה  פרצנו 
איש  יום  באור  להביט  והתביישנו 

ברעהו.

הליגה של 
הגדולים

בכיתות ההמשך, בבניין השלישי של 
הבצפר. ליד הדואר, היה חדר הכימיה, 
זכריה  המורה  של  הבלעדית  ממלכתו 
חדר  יא',  י',  ט',  כיתה  שם  היו  נצר. 
ל� קטנה.  פינתית  יב'  וכיתה  הכימיה 

מה�32  תלמידים  כ�15  רק  הגיעו  יב' 

שהתחילו בכיתה א'.
חדר הכימיה זה כבר היה הליגה של 
וילונות  היו  בו  גם  באמת.  הגדולים 
שחורים הניתנים גם להפשלה שיחדור 
אור יום. כשנכנסים לחדר, הדבר הבולט 
ביותר היתה ה'קתדרה' המפורסמת של 
זכריה נצר - במה מוגבהת עליה עמד 
בקומתו הגבוהה גם בלאו הכי, אוחז גיר 
באצבע מעוותת של ידו האחת, כשמדי 
שונים  ותרשימים  נוסחאות  רשם  פעם 
על הלוח. בידו השנייה, היה מיטיב כל 
לצווארו,  הארוך  הצעיף  את  השיעור 
עמדו  בחדר  רגע.  כל  ליפול  שאיים 
לקמוס,  נייר  כימיקלים,  מיני  ריחות 
רוב  שדלקה  מהפתיליה  כוהל  ריח 
בקבוקים,  מבחנות,  צנצנות,  היו  הזמן. 
צנתרים מזכוכית דקה וארוכה עם חור 

נימי ועוד.
כספית  ובה  קטנה  צנצנת  היתה 
נוזלת. משקלה הסגולי פי 13 של המים. 
הצנצנת  את  החזיק  בתורו  אחד  כל 
מדהים!  בידו.  כבדה  את  ואמד  הקטנה 
הכימיה  חדר  של  הכותרת  גולת  אבל 

(מנסרה),  המפורסמת  ה'פריזמה'  היתה 
שהייתה מעין 'אבן החכמים' של זכריה.

להראות את פעולה המנסרה נדרשו 
כמה פעולות יסוד. קודם כל מחשיכים 
הוילונות  את  מורידים  החדר,  את 
מביטים  האור,  את  מכבים  השחורים, 
זכריה  הקוסם  ואז  בחושך.  טוב  טוב 
ומרוכזת  חזקה  אור  אלומת  מקרין  היה 
ומהצד  האחורי  מהצד  הפריזמה,  דרך 
להבחין  וניתן  האור  קרן  יצאה  הקדמי 
צבעי  לשבעת  הקרן  בהשתברות 
כמנצח,  סביבו  מביט  היה  הוא  הקשת! 
של  פנינו  ארשת  את  לראות  מנסה 
שנדע  שכמותנו,  ארצות  ועמי  בורים 
הדופן.  יוצאי  כישרונותיו  את  ונעריך 
לא  בשמיים,  גשם  לא  ופלא:  הפלא 
בענן  קשת  אך  עננים,  ולא  רוח  שמש, 
בחדר הכימיה בכפר ויתקין הנידחת יש 

ויש!
זכריה לימד לא רק את תורת האור, 
אלא גם את תורת הקול. הווילונות היו 

פתוחים ובפינת החדר עמד פסנתר לא 
הכי תקין, עם מיתרים תקינים. הפאנל 
טוב  טוב  ותקשיבו  פתוח,  היה  האחורי 
הרב  כמוכם,  הטבלטים  דור  נמושות 
על  מקיש  קולן,  לוקח  היה  זכריה  מג 
גב השולחן את הטון "לה" וגלי האוויר 
הגיעו  הקול,  גלי  של  נראים  הבלתי 
הטון  את  בעצמו  ניגן  והוא  לפסנתר 

"לה"!
קסמים כבר אמרנו? אז אנחנו אומרים 

עכשיו!
אלגברה  גם  למדנו  הכימיה  בחדר 
הייתי  השיעור  כל  וטריגונומטריה. 
הבנתי.  כך  כל  לא  כי  בחרדה 
שלא  או  יודע  שאתה  או  ובמתמטיקה, 
לפתור  ללוח  לי  קורא  כשהיה  יודע. 
מרכך  היה  נעלמים,  שני  של  משוואה 
לייבם  "בר�כוכבא'  וקורא:  המכה,  את 

(בר�כוכבא שיחיה) גש ללוח."
באותו רגע הברכיים שלי היו נוקשות 

זו לזו וכמעט השתנתי מפחד.
מה אגיד לכם, שנים אחרי שגמרתי 
את הבצפר, עדיין הייתי רועד כשהייתי 

נפגש איתו, וברוך השם הסתדרתי לא 
רע בחיים, גם בלי משוואות של נעלם 

אחד או שני נעלמים.
לנו  היתה  לא  בתיכון  כשהייתי 
לתלמידי  רק  אלא  נוער,  הדרכת 
נצר  זכריה  המורה  הנמוכות.  הכיתות 
לאחר  שישי  יום  בכל  מפגשים.  יזם 
ארוחת הערב, היינו מתכנסים תלמידי 
המעגל  אחת.  בכיתה  ט'�יב'  כיתות 
והמעגל  השולחנות  על  ישב  החיצוני 
הפנימי על הכסאות. והמורה זכריה היה 
מעביר שיעורי חברה/הדרכה בעינייני 
ועוד.  הקראות  שירה  חידונים,  דיומא, 
שישי  ביום  החופשי,  בזמנו  זה  וכל 
ערבי  לזה  קראו  תמורה.  וללא  בערב, 
חברתית  העשרה  מעין  משהו  סניף, 
על  אלה  בימינו  מקובלת  כך  כל  שלא 

ידי המורים.
כיתות  ילדי  כל  עזר,  הגיבוש  ואכן 
והיינו  אחת  חטיבה  מעין  היו  ט'�יב' 

מתכנסים יחד בבית הנוער.
* * *

בפעם  לבגרות  הוגשו   1953 בשנת 
שלי,  הכיתה   .1935 ילידי  הראשונה 
הרביעית  השנה  היתה   ,1938 ילידי 
לאחור,  בסיכום  לבגרות.  שהוגשה 
הלא  ובבצפר  ממוזגים  הלא  במבנים 
הנוקשה  גם  אך  פעם,  של  מחויט 
ולעיתים אכזר משהו, הוציא משורותיו 
מצטיינים:  תלמידים  מעט  לא  גם 
'כיתת הגאונים',  מילידי 1935 שכונו 
תחבורה  שר  פרופסורים,  שני  יצאו 
ישראל  שגריר  גם  שהיה  וכלכלה, 
שהדליק  האוויר,  בחיל  תא"ל  באו"ם, 
משואה ביום העצמאות, מדען ברפא"ל, 
בת.ה.ל  להשקייה  מומחה  קרב,  טייס 

ועוד.
הראשונות  הכיתות  ארבע  מכל 
היום  עד  וישנם  היו  לבגרות  שהוגשו 
חקלאים רבים, בכפר ויתקין ובישובים 
שנשאר  שמי  היא  הבעייה  אחרים. 
בחקלאות, מתחיל חקלאי וגומר חקלאי. 
אין דרגות. וכמובן יסלחו לי אלה שאני 

לא יודע מה תאריהם, או שהשמטתי.
בין ילידי 1938�1936 אפשר למנות 
תא"ל  וביניהם  קרב  טייסי  מספר  עוד 
מפקד בסיס בחיל האוויר,שהיה קונסול 
ישראל בלוס אנגלס ומהכיתה שלי: ד"ר 
מומחית  בארה"ב,  העובדת  לביולוגיה 
לנגיד  כמשנה  שכיהנה  לפיננסים, 
במשרד  מחוז  מנהל  מכסיקו,  בניו  בנק 
החקלאות, מהנדס מיחשוב שפיתח את 
מעבד התמלילים העברי הראשון, אמן 
ועוד  ופרסומאי,  עיתונאי  ופסל,  צייר 

רבים וטובים.

"שם גם למדו ילדי הישובים השכנים, שהגיעו ברגל או לפעמים בעגלה 
רתומה לסוס או חמור. כל הילדים/תלמידים הכירו אחד את השני 

וכולם גם הכירו את המורים, למעשה רובן היו מורות, ביחוד לכיתות 
א'�ח', וב'כיתות ההמשך' (כך קראו אז לתיכון), היו מורים גברים"

שבועות במגרש בצפר - שנות ה�60' (הצילומים באדיבות ארכיון כפר ויתקין '30�שיעור בנגרות - מלאכה עם יצחק טורבן סוף שנות ה
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מצב
החקלאות

אומר אבשלום (אבו) וילן, המכהן כשמונה שנים כמזכ"ל התאחדות החקלאים בישראל # בראיון ל"קו למושב" מנתח וילן את 
הסיבות שהביאו למצב הבעייתי בו נמצא ענף החקלאות בישראל ואיך בסיוע ממשלתי קטן יחסית, יכולה התמונה להשתנות

עמוס דה-וינטר

זה כשמונה שנים מכהן אבשלום (אבו) מ
וילן, חבר קיבוץ נגבה, כמזכיר הכללי 
תפקיד  ישראל,  חקלאי  התאחדות  של 
לו נבחר לאחר פטירתו של מייסד ההתאחדות 

יוסטה בלייר ז"ל.
החק �להתאחדות 

בישראל  לאים 
וילן  הגיע 

ר  ח א ל

החקלאי  הלובי  כיו"ר  בת עשור שנים  כהונה 
1999-) מר"צ  מטעם  כנסת  כחבר  בכנסת, 

אבל  וכלכלן,  חקלאי  הוא  במקצועו   .(2009
מצעירותו הוא עוסק בפעילות ציבורית. וילן 
היה בין מייסדי תנועת "שלום עכשיו" ובשנת 
1996 נבחר למזכיר הקיבות הארצי וכיהן בת�

פקיד עד שנבחר לכנסת.

בכל מקום אנחנו שומעים שמצב 
�החקלאות בכי רע, שמצב הח

קלאים מתדרדר, הרווחיות 
קטנה מידי שנה, יש אלף 
ואחד בעיות, במחירי 

התשומות, בתמורה 
שהחקלאי מקבל 
ועוד. איך אתה 

רואה את הדברים?
"תראה, התמונה היא 
אבל  מורכבת,  מאוד 
על  מסתכל  אני  אם 
כמה  פה  יש  הזמן,  רצף 

�נתונים שאני רואה כמ
הארוך  לטווח  דאיגים 
 - גדולה  הכי  והבעיה 

במ אחד  גורם  לך  �שאין 
יכול  שאתה  ישראל  דינת 
על  ברצינות  איתו  לדבר 

הטווח הארוך.
הח  - הממשלה  �"בגדול, 

מעניינת  לא  קלאות 
אותה, היא כולה 
היום 

הגיע  שזה  חושש  ואני  לחלוטין  פופוליסטית 
כבר לתחום הביטחוני ולא רק לתחום הכלכלי 

והאזרחי.
החקלאים  התאחדות  יו"ר  צור,  "מאיר 
ומזכ"ל תנועת המושבים ואנוכי עשינו במשך 
לדיונים  להגיע  כנים  ניסיונות  מספר  השנים 
החקלאות,  בנושא  טווח  ארוכי  אסטרטגיים 
הגענו למשרד האוצר, שר האוצר, דרך ראש 

החק לאסטרטגיה  להגיע  וניסינו  �הממשלה 
לאית של מדינת ישראל, כדי לקבל החלטות 

�ולגבש עמדות, כדי לבסס את מעמדה של הח
קלאות בעתיד.

אמר  האוצר  קורה!  לא  דבר  שוב  "ולצערי, 
לנו ביושר, תקשיבו: 'מה שמעניין אותי - לא 
תיתנו לי ומה שמעניין אתכם לא חשוב לי, כי 

המ יוקר  את  להוריד  זה  אותי  שמעניין  �מה 

התכנון  את  לבטל  רוצה  אני  זה  ובשביל  חיה 
�בחלב, בפטם ובביצים, אני יודע שזה מבחינת

כם הליבה אז אל תסכימו וכל השאר - בסדר, 
בואו נראה'!

"למה אני אומר את זה? כי כאשר שואלים 
הם  הנתונים  אזי  המקרו,  ברמת  המצב  על 
לאורך  כבר  אנחנו  טובים.  לא  מאוד  מאוד, 
מספר שנים מייצרים בשנה סדר גודל של 
ירדנו  טיפה  אפילו  שקל,  מיליארד   30
מהמספר הזה. אבל ישנם דברים נוספים 

שקורים.
מנוע  היה  שבעצם   - הייצוא  "אחד, 
הצמיחה של החקלאות – נפל. פה כמובן 

האבו מחירי  למשל,  להתבלבל,  �אסור 
אבל  האחרונות,  בשנים  מאוד  עלו  קדו 
כלל היצוא החקלאי ירד - אמנם בגלל 
קשורות  שאינן  וסיבות  הרובל  משבר 
היה  הייצוא  אבל  בישראל,  להתנהלות 
החקלאות  כל  את  אחריו  שגרר  הקטר 

אנ  - נעצר  ומהרגע שהוא  �הישראלית 
חנו בבעיה.

בחק המועסקים.  מספר  שני:  �"דבר 
0.56%, קצת למע�  לאות היום מועסקים
�לה מחצי אחוז מכלל האוכלוסייה ביש

ראל. עכשיו, אם אתה בודק בכל מדינות 
ה-OECD – אנחנו במקום האחרון. גם 
צרפת,  גרמניה,  המפותחות,  במדינות 

ארה"ב יש יותר אנשים שמועסקים בחקלאות."

מה זה אומר?
�"זה אומר שפה ירדנו באמת למספר המיני

היי-טק,  מעצמת  שאנחנו  להגיד  אפשר  מום. 
תעשייה, מעצמה חקלאית, אבל זה לא בדיוק 

נכון."

זה לא מילכוד 22? התייעלנו 
והתייעלנו ועכשיו זה פוגע בנו כמו 

בומרנג...
בגלל  לא  אבל  ירדנו  נכון,  לא  זה  "לא, 
פרספקטיבה.  חוסר  בגלל  זה   - ההתייעלות 

�התחלתי לדבר על המקרו, אז הנקודה השלי
שית במקרו זה הפריון. אם אנחנו מנסים לנתח 
משתפרים  לא  אנחנו  והיעילות  הפריון  את 

וזה אומר שיש פה בעיה מבנית, של �בפריון 
דעתי היא חלק גדול מהבעיה ואתייחס אליה 

בהמשך."

אני לא מבין איך לא השתפרנו אם 
אנחנו מייצרים יותר בפחות חקלאים...

המשק  מבנה  של  בתחום  פה  היא  "הבעיה 
הר הנקודה  אבל  בזה.  אגע  ותיכף  �החקלאי 

תומכת  המדינה  כמה   - התמיכה  היא  ביעית 
�בחקלאות. אנחנו מבחינת היקף התמיכות בח

קלאות במקום שלישי מלמטה מכלל המדינות 
.OECD-ב

בממוצע  בחקלאות  תומכת  ישראל  "מדינת 
מדינות  כלל  של  הממוצע  ואילו   13%-12%
וזה  כסף  מעט  לא  זה   !18% הוא   OECD-ה

�אומר אחוזים מסך התפוקה. ע"פ ממוצע הת
(18%) מתוך 30 מיליארד   OECD-מיכות ב
5 מי�  שקל היינו צריכים להגיע לתמיכה של
3-3.5 מי�  ליארד שקל ואילו התמיכה היא פה
ליארד שקל. זה אומר שבתוספת של מיליארד 
שקל תמיכה ממשלתית אפשר היה להפוך את 
ברמת  בישראל  החקלאות  כלל  של  המגמה 

המקרו, אבל אין עם מי לדבר."

ועם השנים הפכנו ל"אשמים" ביוקר 
המחיה הישראלי?

�"זה בלוף! מה זה הבלוף הזה של יוקר המ

את וילן מנתח למושב" ל"קו בראיון # בישראל החקלאים התאחדות כמזכ"ל שנים כשמונה המכהן וילן (אבו) אבשלום אומר

וילן. "איפה שהחקלאים מעבדים את האדמה, שם נמצאת מדינת ישראל"

"ההגנה היחידה שהמדינה נותנת זו ההגנה המכסית. אז 
אומרים ניתן לכם תמיכה ישירה ואני לא רוצה תמיכה 

ישירה. אני אומר: שימו לנו עוד מיליארד שקל תמיכה 
בהשקעות, כמו בכל המדינות המפותחות וכל פני 

החקלאות משתנה"
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הכל, כש בסך  ברורים!  מאוד  הנתונים  �חיה? 
יוקר המחיה בישראל, כל המזון  מדברים על 
16% מסך ההוצאות הממוצע של המש�  מהווה
פחה הישראלית. כל השאר זה החינוך, הדיור, 
הבריאות והתקשורת. מתוך כלל המזון בערך 
50% הולך על חיטה, שברובה מיובאת מחו"ל, 
אורז, סוכר וקפה שמיובאים מחו"ל, ולמעשה, 
הטריה  התוצרת   - מזון  על  ההוצאה  מכלל 
כח�  .8% רק מהווה  החקלאים  ע"י   המיוצרת 

הוא  אבל  המחיה,  יוקר  הורדת  על  מדבר  לון 
בחי טיפל  לא  הוא  בדיור,  הצליח לטפל  �לא 

נוך, הוא טיפל בתקשורת יפה מאוד אבל הוא 
לא טיפל ברשתות ובפערי התיווך. אז לזרוק 

בדי זו  המחיה  יוקר  עניין  את  החקלאים  �על 
חה. כי כלל ההוצאה של המשפחה הישראלית 
מזון מסתכמת בכ-2200 שקל  הממוצעת על 

בחודש!
"אז גם אם חסכת 10% מההוצאות על מזון 
גג,  בחודש  שקלים  ל-100-200  מגיע  אתה 
מוציאה  המשפחה  האחרות  בהוצאות  כאשר 
בעוצמות הרבה יותר גדולות, ראה את הוצאות 
הבריאות, החינוך והדיור של כל משפחה – זה 
בכלל לא בפרופורציה להוצאות על מזון טרי. 
אז באוצר מספרים סיפורים על פתיחת היבוא 

המש וכל  ההוצאות  של  בשוליים  הכל  זה   -�
המציאות  לבין  בינם  אין  התקשורתיים  חקים 

דבר ולא חצי דבר וזאת הבעיה."

אז בוא נחזור לשאלה, למה הפריון לא 
גודל?

יחידות  צריך  יגדל  שהפריון  כדי  "תראה, 
קיבוצי,  משק  רואים  כשאנחנו  גדולות.  יותר 
יש לו גם יחידות יותר גדולות כי זה מה שהוא 
הג� הוא   - האחרונות  השנים   10-15 ב -עשה 

דיל את היחידות אחרי שהסתיים הסיפור של 
חובות הקיבוצים.

"עכשיו, בתוך מושב זה הרבה יותר מסובך 
�לעשות וגם המדינה לא כל כך נתנה לזה לק
איפ לא  המדינה  גל,  חוק  יישום  אחריי  �רות. 

להתארגן  מושבניקים  לכמה  עזרה  ולא  שרה 
ולהקים רפת אחת מושבית גדולה, עשו להם 

בלי סוף צרות.
הרפתות שם  בצרפת,  או  בגרמניה  "תבדוק 
קטנות, הם מחזיקים שם 5-60 חולבות לרפת. 
ואת התכנון באיחוד  וכשהסירו את המגבלות 
האירופאי, הייתה שם התמוטטות נוראית, היה 

�משבר קשה מאוד בענף החלב והרפת האירו
שם  שנתנו  הגורף  הסבסוד  כל  עם  וזה  פאי, 

לרפתנים, הכל שם התמוטט.
"אצלנו למשל, הרי כל הזמן אנחנו אומרים 
כמפעלי  אריזה  בבתי  מכירים  לא  אתם  'למה 
ייצוא שמקבלים עידוד השקעות הון?'. בפועל, 
אפס  היום  יש  בחקלאות  ההשקעות  במנהלת 
היה  וחצי  כשנתיים  לפני  לדוגמא,  תקציבים. 
משבר הפלפלים, ישבנו לילה שלם עם האוצר 

�ולבסוף הגענו להסכם שבעצם הציל את הער
בה. שמו שם 100 מיליון שקל ובעצם ממשיכים 

�מהפלפלים להתפרנס. אני אומר שכאשר המ

דינה רוצה להתערב, היא יכולה ברמת המקרו 
לשים כסף ולעצור את ההתדרדרות..."

אבל במקרה הזה למדינה לא הייתה 
ברירה. אם לא היו תומכים בפלפל 
ובהסבות בערבה לא היו נותרים 

בה יישובים, אין שם ממש תעסוקה 
אחרת...

�"נכון אבל זו בדיוק הבעיה - שמחכים אצ
לנו למשבר והחכמה היא לעשות כמה צעדים 
עוד לפני המשבר. לכן אנחנו רואים שבמשק 
נותנים  לא  קטן,  החקלאים  שמספר  המושבי 

�למושבניקים לפתח יתרון לגודל, לעבור למ
כסות גדולות ולהכיר ולסייע בבנייה הזאת – 
עובר  דבר  של  בסופו  העולם  כי  קשה  זה  אז 

ליחידות גדולות.
שיקולים  ישנם  ישראל  למדינת  "עכשיו, 

�שהם שיקולים שונים, תמיד היו, לדוגמא, הפ
ריסה ההתיישבותית של הישובים בפריפריה. 
תשמע, לא הגענו פה למנוחה ולנחלה ואם לא 
תיישב את החולות ואם לא תעבד את הקרקע, 
מה שהיה נכון לפני 100 שנה - נכון גם היום! 

מישהו אחר יישב ויתפוס את הקרקע.
משנת  הליבה.  שזו  להבין  חייבת  "המדינה 
85' אמרו: 'נגמרו התקצובים לחקלאות', אנח�

נו מכירים את השיטה, הכל בסדר, שוק חופשי, 
אני זורם עם זה, אבל למה לא נותנים לנו את 

�אותה תמיכה שמקבלות כל המדינות המפות
חות בעולם?

אני  יותר.  רוצה  לא  אני   - זה  את  רק  "תן 
כבר לא מדבר על כך שיש לנו בעיית כשרות, 
שמייקרת את ההוצאות, לא מדבר על זה שיש 
לנו בעיית ביטחון, אני לא מדבר על זה שאם 

�אתה לא תסייע לבנות יישוב בפריפריה, אנח
�נו יודעים מי יישב שמה אם בכלל. שכחו שא

נחנו מדינה בהתהוות, לא יעזור כלום, אנחנו 
קיימים רק 70 שנה וזה עדיין המצב."

תראה, היום אנשים אומרים שבעידן 
�המודרני של החץ וכיפת ברזל, המש
פט: "התיישבות שווה ביטחון" כבר 
לא תופש. אתה מציב שם איזושהי 
יחידה צבאית וזהו, מה צריך קיבוץ 

בשביל ביטחון?
"הכל נכון, אבל החקלאי שעובד בשדה לצד 

�הגדר הוא בסופו של דבר מי שקובע איפה הג
�בול והוא גם קובע בסופו של דבר למי האד

מה הזאת שייכת! ומלבד זאת, בגלל האמירות 
את  לך  יש  תראה,  מתבלבלים!  אנשים  הללו 

ויש לך את שדרות, אופקים, נתי �עוטף עזה 
בות ובזמן של התקפות טילים כולם נפגעים, 
של  בסופו  אבל  בדרום,  ופעם  בצפון  זה  פעם 
האדמה,  את  מעבדים  שהחקלאים  איפה  יום, 

שם נמצאת מדינת ישראל.
שמא אדם  כבן  זאת  אומר  ואני  �"ולכן, 

שהוא  חלק  זהו  והכל,  לשלום  בהידברות  מין 
צריך  העולמית,  ההיסטוריה  בכל   Build In
לקבוע עובדות בשטח וההתיישבות בפריפריה 

�זה מה שהיא עושה! כל שאר הדיבורים הם די
בורים ריקים.

הקרקעות,  על  רונן  דו"ח  כשהיה  "ב-97', 
עם  הלכתי  הארצי,  הקיבוץ  מזכיר  אז  הייתי 
דובי הלמן, מזכיר התק"מ ושלום שמחון, שהיה 
ל  המושבים,  תנועת  ומזכ"ל  כנסת  חבר  כבר 

�אריק שרון והוא אמר לנו: 'תקשיבו, כל השא
לות על הצורך בהתיישבות והביטחון, עכשיו 

כו בחדר,  אנשים  ארבעה  יושבים  �כשאנחנו 
לנו מבינים על מה מדובר, אבל תלכו לשרי 

�הממשלה, אולי חמישה אנשים יבינו את השי
של  ממשלה  עכשיו  שעולה  נניח  עכשיו  חה. 
העבודה לשלטון. אני חותם לך שיהיו בממשלה 

אולי 2-3 אנשים שיבינו במה מדובר...'
"כלומר, לא משנה מי יהיה בשלטון, מדינת 
ישראל שינתה סדר עדיפויות, מוכרחים להבין 
דברים,  לעשות  חייבים  אבל  זה  את  ולהפנים 

�תלכו להסדרים עם המדינה כדי שבאמת נצ
מטבע  כי  האלה,  העקרונות  על  לשמור  ליח 
הדברים זה ילך ויהיה יותר קשה, כאשר הרוב 
לא  שם,  לא  ההחלטות  מקבלי  של  המכריע 
מבינים את העניין, לא מכירים את זה בכלל 

ושרון צדק.
זה  את  רואה  ואתה  הזה  בעניין  צדק  "הוא 
גרוע  הכי  יודע,  אתה  היומיומית.  בהתנהלות 
אנחנו  למשל,  איתך.  מסכימים  שכולם  זה 
מגוחך  הכי  וזה  בכנסת  חקלאות  יום  עושים 
לעזור  מסכימים  כולם  בך,  תומכים  שכולם 
לדיון  להביא  הצלחנו  לא  היום  שעד  ועובדה 
אחד בממשלה על האסטרטגיה של החקלאות 

במדינת ישראל."

לשווק את הידע החקלאי שלנו בחו"ל - 
את זה הממשלה עושה טוב, אבל למה 

לא עוזרים בשיווק התוצרת בחו"ל?
"נכון. נוסעים לסין, מה הם מבקשים? עזרה 
עזרה  מבקשים  לרוסיה,  נוסעים  בחקלאות. 
כי  חקלאי  ידע  מבקשים  כולם  הם  בחקלאות. 

�יש היום משבר מזון עולמי ומה שבאמת מע
סיק את סין זה איך להאכיל מיליארד ו-300 

מיליון תושבים. הודו כנ"ל.
השקיה  מערכות  זרעים,  לייצא  "עכשיו, 
גדול,  הישג  זה  לחו"ל  חקלאי  טכנולוגי  וידע 

�אבל לא מבינים שהטכנולוגיה החקלאית המ

�תקדמת שלנו לא תתקיים אם לא יהיו פה חק
לאים. הרי איך הסיפור הזה צמח? מלפני 120 
שנה, מהחוקרים הראשונים וממערכת הדרכה 

במ החוקרים  היום,  ועד  כאן  שקמה  �מצוינת 
ערכת המחקר החקלאי בישראל הם ראשונים 
חדש  ידע  מיישמים  שלנו  והחקלאים  במעלה 

במהירות שיא.
"ההשוואה אולי נשמעת לא רלבנטית, אבל 

ביש המצוינים  הצבאיים  מהפיתוחים  �חלק 
צריכים  אנחנו  שכאן  מהמציאות  נובעת  ראל 
מערכת  לקנות  כשבאים  קיומנו.  על  להילחם 
טוב  זה  'אם  אומרים,  הם  מישראל,  צבאית 
לצבא של ישראל, זה כנראה טוב, משום שהם 

כבר כנראה ניסו את זה בשטח'.
בסופו של  אבל  להשוות  רוצה  לא  אני  "אז 

מהסי גדול  חלק  עובדים.  הדברים  ככה  �דבר 
החקלאית  והטכנולוגיה  החקלאות  שבו  פור 
הישראלית מגיעים להישגים ברמה העולמית 
– זה בגלל החקלאים בשטח. הדברים קשורים 
זה בזה! עכשיו אתה בא ומפרק את זה וזה לא 

יעבוד."

אז הסנדלר ילך יחף?
"תראה, חלק גדול מהבעיה שלנו הוא שאתה 
הייתי  כבכיין.  פעם  בכל  להופיע  יכול  לא 
וועדת  כספים,  בוועדת  ישבתי  בכנסת,  שנים 
כלכלה, וכאשר באים כל המסכנים אז בסדר, 
ואף אחד לא  מנחמים אותם, מבטיחים לעזור 

לה מוכרחים  אנחנו  כאן  באמת.  לזה  �מתכוון 
בין שאנחנו מוכרחים לשנות את הדיסקט, את 
דווקא  להציג  צריכים  אנחנו  שלנו.  התקליט 

את ההצלחות והיכולות שלנו.
הכ המגמות  על  כשמסתכלים  �"לסיכום, 

הן   – הראיון  בהתחלת  שאמרתי  כמו  לליות, 
לא טובות. אבל צריך לזכור שיש פה בהחלט 
גידולים מאוד ספציפיים שמצליחים מאוד, יש 
פה חקלאים שמצליחים מאוד. קח את האבוקדו 
הכפילו  התמר,  את  קח  הצלחה.  סיפור  שהוא 
לגדל  שכדי  נכון  בארץ.  המג'הול  מטעי  את 

�מג'הול לוקח שמונה  שנים אבל באזורים שמ
תאימים לגידול יש הצלחה עצומה. לא רוצה 
שנה  הייתה  ברפת  גם  אבל  לשטן  פה  לפתוח 
מהפירות  ובחלק  בירקות  גם  וב-2016  טובה 

הייתה שנה בסדר.
"אבל אני לא רוצה ליפול במלכודת שיצא 
מכאן שהכל נהדר ומצוין ע"פ שנה אחת בלבד. 
יש ככה ויש גם ענפים במשבר. למשל, הדגים 
במשבר בגלל פתיחת הייבוא. ההגנה היחידה 

אז אומ זו ההגנה המכסית.  נותנת  �שהמדינה 
רוצה  לא  ואני  ישירה  תמיכה  לכם  ניתן  רים 

עוד מי לנו  אומר: שימו  אני  ישירה.  �תמיכה 
�ליארד שקל תמיכה בהשקעות, כמו בכל המ

דינות המפותחות וכל פני החקלאות משתנה."

ל

"המדינה חייבת להבין 
שזו הליבה. משנת 85' 

אמרו: 'נגמרו התקצובים 
לחקלאות', אנחנו מכירים 

את השיטה, הכל בסדר, 
שוק חופשי, אני זורם עם 

זה, אבל למה לא נותנים 
לנו את אותה תמיכה 

שמקבלות כל המדינות 
המפותחות בעולם?"

אבשלום וילן. "הכי גרוע זה שכולם מסכימים איתך"
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ערב מחול מסכם את שנת תשע"ז, עם יותר מ-200 
תלמידי ביה"ס למחול של מועצה אזורית מגידו, 

התקיים ביום חמישי שעבר באולם הזורע. המופע 
שנערך פעמיים מול מאות צופים, הביא לידי ביטוי 

בריקודים הרבים  את הנושא "כולנו רקמה אנושית 
אחת חיה" - 18 קטעי ריקוד של תלמידות מחול  

מכיתה א' ועד מסיימות מגמת המחול  ביב'. 
המופע  היה מגוון ומרשים ברמה הטכנית הגבוהה 

בביצוע הרקדניות והכוריאוגרפיות המעניינות. 
מופע עשיר בתלבושות מרהיבות, תפאורה ומוסיקה  

מותאמת, בריקודים של היוצרות מורות ביה"ס למחול 
וכוריאוגרפים אורחים. על ההפקה המורכבת, רבת 

המשתתפים ניצחה בכישרון רב אריאלה שפושניק, 
מנהלת האולפן. ארבע רקדניות בלטו במיוחד בערב 

המרהיב, בוגרות מגמת המחול של האולפן ותיכון 
מגידו, מסיימות יב': דורון לבנון, גפן פרבר, מיה בן 

חיים ואליה הלוי. את המופע סיימו ברקוד פרידה 
מרגש - יצירתן. הארבע יוצאות לדרכן אחרי שנים 

בעולם המחול. 
נתי וירבה, מנהל מחלקת התרבות במועצה, הודה 

למחנכות והמדריכות: תמר, כרמית, לימור, אלונה, 
מורן, שחר, אלה, אלונה, יעל, ואליאונורה, שאת 

כולן מובילה שפושניק ביד מיומנת עם רצון להוביל את 
האולפן להצטיינות ולהתמקצעות. כבוד גדול וגאווה 

לתרבות, לאומנות, לחינוך למועצה ולאזור כולו." 

בטקס חגיגי שהתקיים במרכז "נא לגעת", בנמל יפו, 
קיבלה המועצה האזורית עמק המעיינות את פרס 
שרת התרבות והספורט בתחום הספורט. יורם קרין, 

ראש המועצה ואלעד פשחור מנהל מחלקת הספורט 
במועצה, קיבלו משרת התרבות והספורט, מירי 

רגב, את הפרס שהוענק למועצה על זכייתה במקום 
השלישי לקידום טיפוח והשקעה בתחום הספורט.

ראש המועצה יורם קרין אמר: " בשנים האחרונות 
עוברת המועצה האזורית עמק המעיינות מהפכה 

בתחום הספורט. נבנו שבילי הליכה ורכיבה לאורכו 
ולרוחבו של העמק, הוקמו מגרשים ושופצו אולמות 

הספורט בישובים והשטחים הפתוחים מהווים כר נרחב 
לפעילות גופנית מכל הסוגים. אנו גאים ושמחים לקבל 
את פרס הספורט, ומודים לכל אנשי הספורט במועצה 

אשר עושים ימים כלילות להבטיח פעילות עניפה, 
משתפת, תרבותית וספורטיבית בעמק ולצוות משרד 

התרבות והספורט שותפינו לאורך כל הדרך."
אלעד פשחור, מנהל מחלקת הספורט הודה 

למתנדבים הוותיקים, לשותפים הרבים, לצוות והבטיח 
להמשיך לפתח את הפעילות הספורטיבית בעמק, 

ולדאוג למתקני ספורט איכותיים וחדשניים.

מתנ"ס המועצה האזורית מרחבים יזם פרויקט 
נפלא להעסקת בני נוער בקיץ. לצד פעילויות הנוער 

והטיולים, המתנ"ס יהווה גורם מקשר לעידוד תעסוקת 
בני הנוער. תושבים, בעלי עסקים, חקלאים וכדומה, 

המעוניינים בעובדים, מוזמנים לפנות למתנ"ס, 
שיעסיק את בני הנוער, עם תלוש שכר מסודר, ע"פ 

חוק. הנערים יוכלו לעבוד גם במשקים ביתיים, בגינון, 
בהפעלות ימי הולדת, שטיפת רכבים, עבודות משק 

בית, כמו גם בחקלאות או במפעלים. 
לדברי שי חג'ג', ראש המועצה: "חופשת הקיץ ארוכה 

ועלינו לעשות הכל כדי שהנערים ימצו את החופשה 
להנאה מרבית, תוך כדי שמירה על הנערים. חופשת 

הקיץ במרחבים עשירה בפעילויות אטרקטיביות 
וחינוכיות, ולצד זה, אנו מעודדים ומסייעים לנערים 

במציאת מקומות תעסוקה."

בסוף השבוע, יתקיים בעולם 'שבוע האוקיינוסים 
הבינלאומי', במטרה להגביר את המודעות לשמירה 
על הסביבה הימית, חשיבות ניקיון החופים והשפעת 

הפסולת על המערכת האקולוגית הימית. מיזם 
'אוצרות הגליל', מועדון הצלילה "פוצקר" ורשות 
הטבע והגנים, מציעים להצטרף ליום ניקיון החופים 
והמים בגליל המערבי! יום הניקיון יתקיים בשמורות 

אכזיב וראש הנקרה, בשיתוף התאחדות הצלילה 
הישראלית ורט"ג. 

לאורך היום ייצאו צוללנים בליווי סירה ובהובלת צוות 
מועדון הצלילה "פוצקר" במי השמורה, במטרה לנקות 

את המים. במקביל יתקיימו הדרכות לאיסוף פסולת 
בחוף על ידי מדריכי רשות הטבע והגנים, במהלכן 

ישמעו המשתתפים הסברים על הפסולת הימית, על 
עתיד הים ועוד.

לו"ז צלילות: 07:30- צלילה לקניון אכזיב; 10:00- 
צלילה לאיי אכזיב/ריף אכזיב; 12:30- צלילה לקניון 

אכזיב.
צלילות והדרכות ייצאו מהחוף במקביל ב-08:30 

וב-10:30 משתי נקודות: מעמוד 5 (הכיכר הצפונים 
בטיילת החוף מבצת לראש הנקרה) ומאנדרטת 

המעפיל (מול מסעדת מורגנפלד).
תינתן הנחה של 40% על כל שירותי הצלילה 

למשתתפים וכן, פרס לצולל שיאסוף את הפסולת 
הרבה ביותר- מנוי מטמון משפחתי. כל משתתף ביום 
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בקטנה
עמוס דה�וינטר

מופע סיום שנה של תלמידי ביה"ס למחול

יורם קרין ואלעד פשחור מקבלים את הפרס ממירי רגב, שרת התרבות והספורט
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הניקיון יוכל להתרענן בקרטיב מתוק מתנת גלידות 
נסטלה.

למעוניינים להצטרף לצלילות יש להירשם מראש: 
077-9964469

אלפי תושבים ואורחים השתתפו בחגיגת השבועות 
המסורתית של עמק יזרעאל ונהנו מטקס הביכורים 

המרכזי בשדות נהלל – גדול טקסי הביכורים בישראל, 
במסגרת פסטיבל ימי חלב ודבש שהתקיים השנה 

בפעם ה- 17. הפסטיבל החל בערב מרגש "עגלת חיי 
המלאה" - ערב משותף של קהילת ניגון הלב ומחלקת 
התרבות שסיפר וזימר מיצירתו של יעקב אורלנד. ביום 

רביעי האחרון ננעל הפסטיבל במופע שמח במיוחד 
של שלומי שבת. המופע המרכזי של הפסטיבל: 

הפקה מקורית וייחודית– "הלילה הוא שירים" – אמנים 

בולטים מבצעים 
משיריה של חוה 

אלברשטיין 
ואחריו התקיים 

מופע מלא 
ומרגש של חוה 

אלברשטיין. אלפים 
גדשו את אתרי 

התיירות בעמק, 
נהנו מהיום הירוק, 

מתערוכת אמני 
העמק, מתערוכת 

האמנות "עגלה 
מלאה" בבית 

חנקין, מפעילויות 
במוזיאונים, 
שוק העמק 

ברכבת שהציג 
תוצרת חקלאית 

ווינטג', תיקוני 
ליל שבועות, 

חגיגת המחולות 
המסורתית ומופע 

האקורדיונים 
מלהיב - היה 

דבש!
במסגרת 

הפסטיבל התקיים 
טקס הביכורים 

המסורתי של 
חג השבועות 

בשדות נהלל. 
המשתתפים צפו 

ברונדו טרקטורים 
וסוסים, תצוגה 

חקלאית, ריקודי 
ילדים ומבוגרים, 

מופע תופים ועוד 
הפתעות. 

לולה מארש פסטיבל חלב ודבש (צילום: עמרי אילת)

פסטיבל חלב ודבש ה-17 - שוק העמק (צילום: ישראל פרץ)
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בקטנה
עמוס דה�וינטר

�בתי הספר היסו  מופע מרגש הועלה ביישוב זרזיר:
דיים נהלל וזרזיר, יצרו יחד, בתום תהליך חינוכי 

ארוך וחוויתי, מופע משותף. תמר גדרון, מנהלת בית 
�הספר יסודי נהלל: "האזור בו אנו חיים בורך במג

וון קהילות שיחד יוצרות את ייחודיות העמק שלנו. 
בי"ס הנו חלק מהקהילה ושכזה, נכון שיתקיימו בו 

מפגשים מונחים עם האוכלוסיות השונות הסובבות 
אותנו."

כחלק מראייה חינוכית ותפיסת עולם זו חברו בתיה"ס 
�היסודיים נהלל ומזאריב לפעילויות משותפות, במס
�דרמדודס", המאפשר היכ "גרתן גם הוקם תיאטרון 

רות עם האחר והזר דרך משימה משותפת הדורשת 
הרבה פתיחות ושיתוף פעולה. מטרה אחת לקבוצת 

ילדים מעורבת.
ב"דרמדודס" משתתפים 20 תלמידי כתות ה', 

מחציתם מנהלל ומחציתם מזרזיר. קבוצת תיאטרון 
מונחת על ידי שירלי קרן, מורה לדרמה המדברת 
ערבית ועברית מקבוץ שריד. היוזמה נתמכת ע"י 

המועצה האזורית עמק יזרעאל, המועצה המקומית 
זרזיר ועמותת "צועדים יחד לעתיד משותף". היוזמה 

המרגשת זכתה להכרה על ידי בית הנשיא וקרן דב 
לאוטמן, שיסייעו בפיתוחה בשנה הבאה. 

ניקיון חופים (צילום: מועדון צלילה פוצקר)

קבוצת התיאטרון "דרמדודס" בהופעה
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 משלוחים
חיים

"הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים" הייתה אמורה לקיים דיון שני בנושא "משלוחים חיים", לקראת הגשת 
המלצותיה לשר החקלאות, אורי אריאל, אולם הדיון בנושא נדחה למועד אחר # חה"כ איתן ברושי יגיש הצעת חוק 

חדשה שתציב מגבלות חדשות לייבוא עגלים לשחיטה ולהקלת סבלן של החיות

עמוס דה-וינטר

התקיים ב שעבר  חמישי  יום 
הווע� "דיון שני במספר של 

צער  לתחום  המייעצת  דה 
המל� הגשת  לקראת   ," חיי םבעלי 

צותיה לשר החקלאות, אורי אריאל. 
שעברה  בשנה  שהוקמה  הוועדה, 
עפ"י החלטת ראש הממשלה, הייתה 
אמורה לדון בנושא "משלוחים חיים" 
ואף עסקה בנושא בתחילת הדיון אך 

בנו דיונים מפורטים  נדחו  �בהמשך 
שא למועד אחר.

הדיון עסק בהחלטת בג"צ, שהורה 
תקנות  להתקין  החקלאות  למשרד 
לצמצום סבלם של בע"ח במשלוחים. 
זוהי הפעם השנייה בלבד שהוועדה 

�מתכנסת מאז הקמתה. בראש הווע
דה עומד ד"ר אורי שטיינמן, מנהל 
והיא  דגן  בבית  הווטרינרי  ביה"ח 
מהאקדמיה,  נציגים   20 כוללת 

ממשרדי הממשלה ומהציבור. 
הדיון היה אמור להתכנס לקראת 
גיבוש המלצות לצמצום הסבל הרב 
במשלוחים  החיים  לבעלי  שנגרם 

נצי הציגו  הדיון  בתחילת  �החיים. 
המשלוחים  נגד  "ישראל  ארגון  גי 
החיים" את המצב הבלתי נסבל של 

ליש מחו"ל  המובלים  חיים  �בעלי 
חברי  עסקו  מכן,  לאחר  אולם  ראל. 
בנושא  שעות  שלוש  במשך  הועדה 
ועיקרו:  הלול  לענף  הנוגע  אחר, 
מפאת  לבסוף,  עופות".  "הנשרת 

�קוצר הזמן, נדחה הדיון בנושא הרא
שוני (משלוחים חיים) למועד מאוחר 

יותר. 
נציגים של מגדלי  זומנו  לישיבה 

�ויבואני הבקר ושל הארגונים הפוע
לים למען בעלי החיים. עו"ד לימור 
פרץ, היועצת המשפטית של ארגון 
החיים",  המשלוחים  נגד  "ישראל 
הציגה את עמדת הארגון ודרישותיו, 
המשלוחים  את  להפסיק  יש  לפיהן 

החיים כליל.
והט העגלים  שעוברים  �"המסע 

לאים בדרך לשחיטה בישראל כרוך 
רעב,  מחלות,  נסבל,  בלתי  בסבל 
גדולה",  ותמותה  נוראית  צפיפות 
ממובילות  רפואה,  ענת  אומרת 
הארגון. "אנחנו נילחם על כל פרט 
בעלי  של  סבלם  את  להקל  שעשוי 

החיים עד שיפסקו המשלוחים."
כיום מובלים בעלי החיים בתנאים 
ובאניות, במסעות  קשים, במשאיות 

שבו לשלושה  שבוע  בין  �שאורכים 
�עות. עגלים באניות מאוכסנים בצ
לגו מתחת  חלקם  קיצונית,  �פיפות 

מבעיות  סובלים  הם  המים.  פני  בה 

האמוניה  אדי  ריכוז  בגלל  נשימה, 
מורעבים,  פולטים,  שהם  והמיתן 
ומתבוססים  ים  ממחלות  משלשלים 

�בהפרשותיהם, לעתים קרובות נפצ
�עים בשל החלקות והתנגשויות בע

וממחנק,  מחום  סובלים  ברזל,  מודי 
למחלות  תדיר  באופן  וחשופים 

שמתמו וכבשים  עגלים  �זיהומיות. 
�טטים בדרך מושלכים לים בשלמו

תם או לאחר גריסתם במטחנה. 
ב-2014 ביטל משרד האוצר כליל 

את המכס על יבוא עגלים וטלאים, 
דרמתית  להרחבה  שהביא  מהלך 
של המשלוחים החיים: בשנת 2016 
וטלאים  עגלים   571,000 יובאו 

ולהימכר  להישחט  במטרה  מחו"ל, 
85% מה� -כבשר טרי ונכון להיום, כ

בשר הטרי בארץ מקורו במשלוחים 
חיים.

ובראשם  החיים  בעלי  ארגוני 
�"ישראל נגד משלוחים חיים", מנה
�לים מאבק עיקש להפסקת המשלו

חים, אך המאבק נתקל בקשיים עקב 
על  היבואנים  שמפעילים  לחצים 

משרד החקלאות.
השנה  בפברואר  שהתקיים  בדיון 

רן  היבואן,  אמר  הכלכלה,  בוועדת 
הבשר  מצריכת   70% כי  דה-לוי, 
במשלוחים  מקורה  בישראל  הטרי 
וטען כי הבשר המצונן אינו תחליף. 
המשלוחים  הפסקת  כי  הוסיף  הוא 
 10,000 התעסוקה  ממעגל  תזרוק 
קראה  פארן  כהן  חה"כ  משפחות. 
לוי קרא  לו שלא להלך אימים. דה 
האניות,  על  לעלות  הכנסת  לחברי 
ביקשה  כי  ציינה  גרמן  יעל  וחה"כ 
לה.  נתנו  לא  אך  אנייה  על  לעלות 
דה לוי הוסיף כי אין אנייה שנפרקת 

ללא אישור וטרינר ממשלתי. 
היו"ר איתן כבל אמר בתגובה כי 
בכוונתו להגיע לביקור פתע באחת 
האניות. נציגת "תנו לחיות לחיות", 
כי כשיש סבל מו� , אמרה  יג רנטע 
נעים אותו ולא עושים לו רגולציה, 
המשלוחים  את  להפסיק  וקראה 

החיים. 
הרפתן אלון קמה ז"ל אמר באותו 
אחרות  מדינות  כי  בפברואר,  דיון 
בתנאים  קטנים  עגלים  מייבאות 
אותם  ומגדלים  כוכבים  חמישה  של 

למ משלמים  היום  "במצב  �במקום. 
פטם בפולין במקום לשלם למגדלים 
בארץ. אנחנו מציעים לעצור את כל 
הגדולים  העגלים  של  המשלוחים 

קטנים  עגלים  רק  ולייבא 
לגידול בארץ," אמר. 

ושב  סיכם  כבל  היו"ר 
תקיים  הוועדה  כי  ואמר 
האניות,  באחת  פתע  סיור 

הדב את  לראות  �כדי 
הוסיף  כבל  מקרוב.  רים 
המחקר  ממרכז  יבקש  כי 
והמידע של הכנסת לעשות 
לקבל  כדי  בעניין,  עבודה 
הנעשה  של  מצב  תמונת 

והש ליבוא  באשר  �בשטח 
המחייה.  יוקר  על  פעתו 
לגרום  היא  שלנו  "המטרה 
ירד  העגלים  שיבוא  לכך 
כדי  הכל  ונעשה  לאפס, 

שזה יקרה," אמר.

הצעת חוק 
חדשה

יניח  ברושי  איתן  חה"כ 
בימים הקרובים הצעת חוק, 
של  הסבל  הקלת  שמהותה 
לארץ  המיובאות  החיות 

ההצ לפי  שחיטה.  �לטובת 
עגלים  לייבא  יותר  עה 
של  משקלם  אם  ורק  אך  באונייה, 
העגלים נע בין 100-200 קילו ומשך 
המסע המקסימלי בים לא יעלה על 
אווירי של  בייבוא  ימי מסע.  שישה 
קילו   60 בין  יהיה  משקלם  עגלים, 
יעלה  לא  הטיסה  וזמן  קילו  ל-150 

על 6 שעות טיסה בלבד.
העגלים  "ייבוא  ברושי:  חה"כ 
אף  ולעתים  רב  לסבל  גורם  הפרוע 
להגביל  נדע  אם  לחלוטין.  מיותר 
את משך המסעות שנאלצות לעבור 
סבלן.  על  מעט  להקל  נוכל  החיות 
הגבלת הייבוא חשובה גם מהיבטים 
המקומית  החקלאות  שמירת  של 
המקומיים  ליצרנים  אפשרות  ומתן 
למרות  המקומי.  מהשוק  להתפרנס 
הבשר  ייבוא  האחרונות  שבשנים 
עלה בעשרות אחוזים המחיר לא ירד 

אלא דווקא עלה."
�משרד החקלאות מחויב, ע"פ הח

עד  להגיש  מ-2015,  ממשלה  לטת 
חוק  לפי  תקנות   2018 שנת  אמצע 

ההחז תנאי  לגבי  בעלי-חיים  �צער 
פרות, תרנגולים בתעשיית  קה של 

הבי בתעשיית  תרנגולות  �הבשר, 
תק וכן  ודגים,  עזים  כבשים,  �צים, 

נות לגבי שיטות ההמתה בתעשיות 
המזון מהחי.

עגל במשלוח חי (צילום: ארגון "ישראל נגד המשלוחים החיים")

חה"כ איתן ברושי: "הגבלת הייבוא חשובה 
גם מהיבטים של שמירת החקלאות 

המקומית ומתן אפשרות ליצרנים המקומיים 
להתפרנס מהשוק המקומי. למרות שבשנים 

האחרונות ייבוא הבשר עלה בעשרות אחוזים 
המחיר לא ירד אלא דווקא עלה"
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סיפורי היסטוריה
ג'יילס  ההיסטוריון   - ההיסטוריה"  מן  מרתקות  שוליים  "הערות 
ההיסטוריה,  מספרי  שנשמטו  קצרצרים  סיפורים  מאה  מציג  מילטון 
חלקם על דמויות מוכרות או על אירועים היסטוריים ידועים וחלקם על 
אנשים אלמונים ופרשות עלומות. חלק מהסיפורים מצחיקים, מקצתם 
על  הסיפור  למשל,  לחלוטין.  אמיתיים  וכולם  מוזרים,  רובם  עצובים, 
סטלין, ששדד פעם בנק בעזרת חבריו מהעולם התחתון כדי לממן את 
התנועה הבולשביקית. או הסיפור על גופתו של צ'רלי צ'פלין, שנגנבה 
מבית הקברות של כפר שוויצרי קטן ופסטורלי למטרות כופר. סיפורם 
של שוברי הכללים בהם האיש שגנב את ה"מונה ליזה", חטיפת הידוען 

הראשונה, מה קרה כשלנין איבד את מוחו, תקראו גם על האיש שנפל אל כדור הארץ. יש 
סיפור על הר געש שבשנת 1902 השמיד עיר שלמה והותיר רק שלושה ניצולים מכל תושביה, 
לה  היה  וכשהתעוררה לא  הים,  אל  שנסחפה  סירה  על  הכרה  מחוסרת  שנמצאה  אישה  בהם 
מושג כיצד הגיעה לשם. ויש עוד המון סיפורים, על מרגלים וקניבלים, אפיפיורים ועבדים, 
מילוא,  ויוסי  סמדר  (מאנגלית:  שנופלים ממטוסים.  פרא ואנשים  ילדי  סריסים,  הרפתקנים, 

הוצאת כתר, 443 עמודים)

בית ספר לחיים
"חי בסרט יווני" מאת שלמה בורלא, יועץ ארגוני ומנחה קבוצות, 
קלילה  בשפה  לחיים,  ספר  בית  שעשה  האיש  של  סיפורו  את  מספר 
לצד  חושפניים  אוטוביוגרפיים  פרקים  מקובץ  בנוי  הספר  ואמיצה. 
טעימות תאורטיות נבחרות בנושאי התפתחות אישית וכולל אירועים 
תאורטי  ידע  בין  מרתק  שילוב  שיוצר  הספר,  חייו.  את  עיצבו  אשר 
אנו  דרכו  הפנימי,  לעולמו  צוהר  פותח  מעשיים,  כלים  לבין  ממוקד 
חוויה שאנו עוברים. הספר  ולהתפתח מכל  ניתן לצמוח  כיצד  למדים 
הרגעים  לצד  חייו,  במהלך  ופיתח  אסף  אותן  תובנות  בפנינו  פורש 
את  ראה  שנים  במשך  אשר  שלמה,  חווה.  אותם  והעצובים  המשמחים 

עצמו כשמן דחוי ונכשל, מדגים כיצד ניתן לשבור פרדיגמות ואמונות מגבילות אשר מנחות 
אותנו כל חיינו, על ידי השימוש באותם הכלים פרקטיים אותם מביא בספרו בפתיחות מפליאה. 
ניתן להיות מאושרים, גם כאשר נדמה שהחיים פחות מחייכים  שלמה מראה לקוראיו כיצד 
אלינו ומפילים אותנו לתהום עמוקה פעם אחר פעם, ממנה קשה להביט אל האור. הכתיבה 
האמיצה והאמתית, אשר מאפשרת מבט אל נבכי נפשו של הכותב מביאה לתחושה כי כמעט 
ניתן לגעת בו ולעמוד לצדו באותם אירועים משמעותיים אשר עיצבו את חייו, אותם חושף 

בכנות מפתיעה. (הוצאת מדיה 10, 185 עמודים)

כמעט בלתי נראים
עמוק  נפלא,  סיפור  הוא  דוראנט  סו  מאת  קטנות"  שמים  "פיסות 
(זאכרי),  זאק  הקטן  ואחיה  איירה)  לה  קוראים  (שכולם  מיראקל  ומרגש. 
יומנה של  ננטשו בצעירותם ומתגלגלים מבית לבית, מאכזבה לאכזבה. 
מיראקל נפתח ביום בו הם מגיעים לבית האומנה "סקילי" בלונדון, שנראה 
להם כתחנה אחרונה. זהו סיפור שובר לב, על קשר עמוק ואמיץ שיכול 
להירקם רק בין אחים, שכל אחד מהם משמש העוגן היחיד בחייו התלושים 
אחיה  על  אמיצה, ששומרת  ילדה  על  סיפור  זהו  מכול,  יותר  האחר.  של 
סיפור על  זהו  ודאות.  חוסר  זהותה בעולם של  ונאבקת על  מכל משמר, 

התבגרות, על צמיחה, ועל תעצומות נפש של שני ילדים בעולם אכזר. פיסות השמים הקטנות, 
המבצבצות מבעד לערבה הבוכייה, מוכיחות להם ולנו שהתקווה תמיד נמצאת אי שם. "הסיפור 
הזה מורכב מקטעי יומנים שכתבתי כשזאק ואני היינו ילדים. כתבתי יומן כי הרגשתי שאנחנו 
כמעט בלתי נראים ורציתי לוודא שהסיפור שלנו יסופר, וגם מתוך תקווה שהחיים של אותה 
ילדה קטנה ובלתי אהובה שהייתי ושל אחי הקטן עוד יותר והבלתי אהוב ישתפרו..". (מאנגלית: 

גליה אלוני-דגן, הוצאת א-נו-ני-מה וכתר, 215 עמודים)

לפתור את החידה
"הנבואה האפלה" מאת ריק ריירדן הוא השני בסדרת הרפתקאות 
הפנטזיה "גורלו של אפולו". אפולו וחבריו יוצאים לחפש את פשר 
הנבואה האפלה שניתנה להם. הם לא יודעים שמג מקפרי, האדונית 
החצויה של האל-לשעבר, בעקבותיהם. וזה לא האיום היחיד שמרחף 
של  צבא  על  לגבור  עליהם  יהיה  החידה  את  לפתור  כדי  מעליהם: 
קיסר  עם  להתמודד  מוגזמים,  נימוס  גינוני  עם  ראש  חסרי  יצורים 
מופרע המכנה את עצמו "הרקולס החדש" ולשרוד מפגש עם אורקל 
מחריד שמי שמדבר איתו יוצא מדעתו. לו היה אפולו אל כל יכול, 
אישי,  קסם  חסר  מתבגר  בתור  אבל  בקלות,  נפתר  היה  הזה  העניין 

אפולו זקוק להרבה עזרה... וללא מעט יצירתיות. (מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת זמורה ביתן, 
סדרת מרגנית, 363 עמודים)
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19 מאוזן; 9.  אורי עבר לצד השני במקלחת (4,2); 11.   בגן אנחנו בעלים של רכב 
מסחרי או חיפושית? (4,3); 12. חומסקי הפוך על המעטפה (3); 13. איש הגנה 
(3); 15.  הזמר שאל לזהותו של המשמין (4,3); 18. המאכל שהפך אותה לקבצנית 
(6); 19. (עם 8 מאוזן) החיבור בין שור לבהמה טיבטית רופף (4); 21.   אשבח את 

הקוף כשישעמם לו (4); 22.  צמחו במטר רבוע עם אור מנחה (6).

מאונך:
1. מצאו את מיקום הגמל בסוכה (5); 2. דוד טען שהן מחזיקות בראשונה (5); 3. 
ראו 20 מאונך; 5. שכלו של אורן עוקל ממנו (5); 6. לבקש חשבון ביפן על פטריה 
(5); 7. חיטא את המכשיר במרפאה (ש) (7); 10. השחקנית טענה שהם השמיעו 
קול חייתי בין הדלת לקיבוץ (4,3); 13. אירופאי אויב שמאמין להכל (5); 14. איל 
בתקופה שאין לו עבודה (5); 16. בבוא החודש, קשט את פני המנעול (4); 17. 
המלחין בלע יוד כדי לקבל סולם (5); 20. השומר בשער האל הראסטפארי הוא 

טעות (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 218:
מאוזן: 1. טרנספר; 4. צחיח; 9. אפלצ'ים; 11. פילוסוף; 12. הבשלה; 13. האם; 

15. רפורמות; 18. דולפין; 21. הסתה; 22. ביטחון.
מאונך: 1. טלגרף; 2. נמלמל; 3. פראג; 5. חוצפה; 6. חלמיש; 7. אפיפיור; 10. 

מסגרייה; 13. הבדלה; 14. מולכת; 16. מתגלח; 17. תמרון; 20. חי.

15.6.2017     || 22

ספרים
www.readbooks.co.ilזהר נוי
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