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ירוק נגד ירוק
כדי לפתח את אנרגיית 

הרוח בגולן, יש להעביר 
קו מתח גבוה דרך עמק 
החולה. הממשלה רוצה 
קו עילי ואילו קואליציה 

של תושבים וגופים ירוקים 
דורשת את הטמנת הקו

יצא סוד
האהבה ליין טוב ואיכותי 

איחדה שני קבלני בניין 
ועובד הייטק להקמת יקב 

הבוטיק גנתון. חני סולומון 
שוחחה עם היזמים שאינם 

מעוניינים להתרחב

צבע לחיים
אליסף מיארה, ממושב 

שוקדה, מקבל את השראתו 
ממיגוניות, שהפכו לחלק 
בלתי נפרד מהנוף בישובי 

עוטף עזה, מתוך ראיה 
אופטימית להראות את 

הצדדים החיוביים של החיים 
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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
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אמר מזכ“ל התאחדות החקלאים, אבשלום (אבו) וילן, בדיון דחוף על 
קרן נזקי טבע שקיימה התאחדות חקלאי ישראל * וילן: ”השלכות לא 
יהיו רק על החקלאים שיאלצו להפסיק לגדל, כי אין להם ביטוח, אלא 

על הצרכנים - שיסבלו ממחסור של ירקות, בעיקר לקראת החגים“

לעצמה ” יורה  ישראל  ממשלת 
ברגלים“, אמר מזכ“ל התאחדות 
החקלאים, אבשלום (אבו) וילן, 
חקלאי  התאחדות  שקיימה  בדיון 
ישראל, בו השתפו ראשי הארגונים 

לדיון חירום בנושא קרן נזקי טבע.
כזכור, בשבוע שעבר הודיעה קרן 
(קנט) להתאחדות חקלאי  נזקי טבע 
1.7.16 היא תפ�  ישראל כי החל מה�
זאת  לחקלאים.  הביטוחים  את  סיק 
לקרן  שילמה  לא  שהמדינה  לאחר 
68 מיליון ₪, כפי שהבטיחה לשלם. 
אבו  ההחקלאים,  התאחדות  מזכ“ל 
משה כחלון  וילן פנה לשר האוצר, 
ולשר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי 
אריאל וקרא להם ”להתערב מידית 
הנדרש  הסכום  את  לגייס  במשבר, 
ולאפשר גידול מסודר של התוצרת 

החקלאית“.

הביטוח  הפסקת  של  המשמעות 
במצב  יהיו  רבים,  חקלאים  כי  היא 
לבטח  יוכלו  ולא  וודאות  אי  של 
להקטין  או  להפסיק  ויאלצו  עצמם 
מה  שלהם,  החקלאיים  השטחים  את 
שעשוי לסכן את הסחורה החקלאית, 

בעיקר בירקות, בעיקר לקראת ראש 
השנה.

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ“ל 
בחו� ”מדובר   : ויל (אבו)  ןאבשלום 
ממשלת  המדינה.  של  אחריות  סר 
על  ברגלים.  לעצמה  יורה  ישראל 
רבים  חקלאים  כי  להבין  המדינה 
יפסיקו לזרוע ולשתול במידה וקנט 
תפסיק את הביטוח לחקלאים ב� 1.7. 
ההשלכות לא יהיו רק על החקלאים 
שיאלצו להפסיק לגדל כי אין להם 
שיאלצו  הצרכנים  על  אלא  ביטוח, 
בעיקר  טריים,  ירקות  פחות  לצרוך 
שעלול  כך  ועל  תשרי  חגי  לקראת 

יר של  אמיתי  מחסור  �להיווצר 
קות בחגים. אני קורא לשר האוצר, 
משה כחלון ולשר החקלאות ופיתוח 

�הכפר, אורי אריאל לפתור את המ
שבר לאלתר“.

אבשלום (אבו) וילן. ”מדובר בחוסר 
אחריות של המדינה“

מ.א חוף הכרמל מתרגלת מצבי חירום, במסגרת תרגיל משק לשעת 
חירום תורגל ירי טילים קונבנציונליים על יישובי המועצה

בשבוע שעבר  הכרמל תרגלה  חוף  האזורית  המועצה 
חירום המ חירום כחלק מתרגול משק לשעת  �תרחישי 

תקיים מידיי שנה. עם תחילתו של התרגיל נפתח מרכז 
ההפעלה של המועצה ובעלי התפקידים במועצה איישו 
חירום  רשות  צוות  העורף,  פיקוד  חיילי  לצד  אותו, 

לאומית, נציגי משרד החינוך, הכלכלה, הרווחה ועוד.
�במהלך התרגיל המועצה תרגלה מעבר משגרה לחי

רום ופגיעת טילים ארוכי טווח ביישובי המועצה. אנשי 
שבי תרחישים  מגוון  עם  התמודדו  במועצה  �המקצוע 

הריסות  פינוי  המועצה,  ברחבי  ספר  בתי  פינוי  ניהם: 
אמצעי  עם  התמודדות  כבד,  מיכון  ציוד  בסיוע  מבנים 
התקשורת השונים, קריסת מערכת החשמל, סיוע נפשי 
ותמיכה בתושבים, סיוע בציוד ומזון ליישובים, חסימת 
צירי תנועה ראשיים, בעיות אספקת מים, סיוע בקבורת 

בעלי חיים ועוד.
בעל  בתרגיל  "מדובר  המועצה:  ראש  סלע,  כרמל 
ברמת  וגם  המערכתי  בהיבט  גם  לאזורנו  רבה  חשיבות 

הפרט. בשעת חירום לאומית, המועצה תאלץ להתמודד 
נערכים  אנחנו  מכך  וכחלק  לבדה  תרחישים  מגוון  עם 
ונדאג  התרגיל  מסקנות  את  נלמד  בהתאם.  ומתרגלים 
לשפר על מנת לכשנדרש נוכל לתת את המענה המיטבי 

לכלל תושבינו."

מתכוננים לעתות חירום, 
במועצה האזורית חוף כרמל
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בניית חדר מיגון עד עשרה ימי 
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה 

ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח

סוי פיצוץ רשמי מוצלח. 
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שיטה חדש



הודיע מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות החקלאים, מאיר צור לשרי האוצר והחקלאות # צור הוסיף, כי ההחלטה 
עתידה ליצור שקיפות מרבית, תוך חשיפת המידע בנוגע לרווחיות הריאלית בין גורמי השיווק, שעשויה להביא לשינוי 

ביחסי הכוחות בענף כולו“

זכ“ל תנועת המושבים ויו“ר מ
ישראל,  חקלאי  התאחדות 
מאיר צור שלח בסוף שבוע 
משה  האוצר,  לשר  מכתב  שעבר 
ופיתוח  החקלאות  ולשר  כחלון 
להחלט� בנוגע  אריאל  אורי   הכפר,
תם להכניס את פערי התיווך בשוק 

של פירות וירקות לפיקוח. 
לברך  ”ברצוני  צור:  ציין  במכתב 

�על ההחלטה להכניס לראשונה לפי
ובי בפירות  התיווך  פערי  את  �קוח 

בשלב  הרווחיות  אחר  (מעקב  רקות 
ומשמעותי  חשוב  כחלק  הראשון), 
הן לטיפול בפערי התיווך הפוגעים 
כחלק  והן  בחקלאים  ישיר  באופן 

מהמאבק לטיפול ביוקר המחיה. 
תש התקיימה  לא  רבות,  �שנים 

תטפל  אשר  מתאימה  נתונים  תית 

בפ ורגולטוריים  משפטיים  �בכלים 
התיווך  פערי  הכנסת  התיווך;  ערי 
תוך  רווחיות)  על  (דיווח  לפיקוח 
קבלת מידע בטרם יוחלט על צעדי 
נתונים  מסד  ליצירת  יביא  ההמשך, 
לגבי הרווחיות הקיימת בקרב גורמי 

השיווק השונים“.
המ פערי  כי  במכתב  ציין  �צור 
אחו מאות  ואף  עשרות  של  �חירים 

זים מצביעים על פעילות בעייתית 
לבין  החקלאי  בין  התיווך  בחוליית 
”מדובר  הערך:  בשרשרת  הצרכן 

�בתופעה אשר מזיקה לצרכנים ולח
קלאים כאחד. לצרכנים – המשלמים 
הון ושלא בצדק בכדי לרכוש סחורה 

ולחק וטרייה.  איכותית  �חקלאית 
מר את  למכור  אנוסים  אשר  �לאים 

כולתם בנזיד עדשים, כאשר לעיתים 

הם אף מחויבים בהשמדת התוצרת, 
לכאורה לפי צרכי השוק. כבר מזמן 
אינו  והירקות  הפירות  ששוק  נטען 

שמו אף  על  חופשי  כשוק  �מתנהל 
המתמודדים  החקלאים  ככזה.  גדר 
במכלול קשיים יומיומיים בעבודתם 

חב עם  מתמדת  במלחמה  �נמצאים 
בהיותם  והסיטונאות,  ההפצה  רות 

החוליה החלשה בשרשרת“. 
צור ציין ואמר: ”אני רואה חשיבות 
ליצור  שעתידה  זו  בהחלטה  עליונה 
המידע  חשיפת  תוך  מרבית  שקיפות 
גורמי  בין  הריאלית  לרווחיות  בנוגע 
לשינוי  להביא  עשויה  אשר  השיווק, 
לזכור  יש  כולו.  בענף  הכוחות  ביחסי 

הסיטו במקטע  מהריכוזיות  חלק  �כי 
החלוקה  של  ישירה  תולדה  הינו  נאי 

�הגיאוגרפית בין הסיטונאים, חוזי הב

�לעדיות שלהם אל מול רשתות הקמ
עונאיות, וקיים קושי רב בניידות של 

החקלאים לעבור מסיטונאי אחד לאחר 
- בוודאי לא בטווח הזמן הקצר“.

אמרו רפתני וחקלאי מושב פדויים למזכ“ל 
תנועת המושבים, בסיור שערך במושבים 

של המועצה האזורית מרחבים # צור הסביר 
כי קיים הסכם עם המדינה על תכנון בענף 
עד 2019 וכי, כדי להתייעל עליהם לשקול 

להקים רפת משותפת מרכזית למושב

מאיר מ ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו�ר  המושבים  תנועת  זכ“ל 
ניר  בטחה,  פדויים,  במושבים מסלול,  סיור  השבוע  קיים  צור 
עקיבא, רנן ופטיש שבמועצה האזורית מרחבים. את הסיור ארגן 
רכז השטח של תנועת המושבים בדרום, מאיר צפרירי. במסגרת הסיור 

התקיימו אף פגישות 
עם יו�ר הועד, חברי 

המו ומזכיר  �הועד 
שב שהעלו את סוגי 
במושב  החקלאות 

והב הסוגיות  �ואת 
מולן  השונות,  עיות 

החק �מתמודדים 
לאים והאגודה.

�במהלך הסיור סי
של  הועד  חברי  פרו 
כי  פדויים,  מושב 
 18 קיימות  במושב 

הרפת וכי  �רפתות 
נים במושב חוששים, 
במחיר  שהשינוי 

בענף.  התכנון  מביטול  חששם  את  הציפו  כן,  כמו  בהם.  יפגע  המטרה 
מזכ“ל תנועת המושבים, מאיר צור הסביר כי קיים הסכם עם המדינה 
על תכנון בענף עד 2019 וכי, כדי להתייעל עליהם לשקול להקים רפת 

משותפת מרכזית למושב.
במושב ניר עקיבא, סייר צור יחד עם חברי האגודה במשק של רחל 
קייזר, המגדלת פלפל ולימון. לאחר מכן סיירו במשק של ג‘ו שלם (83), 
מגדל לימון שסיפר על חיבורו לאדמה ואהבתו לחקלאות. לאחר הסיור 

נפגשו חברי הועד עם צור.
במושב רנן התקיימה פגישה עם ועד האגודה. חברי הועד ציינו שכ� 
50% מתושבי המושב הינם חקלאים וכי יוקר מחירי המים ופערי התיווך 

וברווחיותם. בפגישה אף הועלו שאלות בנושאי קרק �פוגע בחקלאים 
עות. 

במושבים מסלול, בטחה ופטיש העלו חברי הועד בפני צור את בעיות 
בנושאי  וסוגיות  שאלות  העלו  ואף  המים  מחירי  על  דיברו  החקלאים, 

קרקעות. 

מאיר צור בביקור במשק 
של רחל קייזר בניר עקיבא

הכרטיס מעניק לעובדים אפשרות לנהל את ההוצאות שלהם ושל 
משפחותיהם בארץ ובחו“ל דרך הסמארטפון ופוטר אותם מתלות 

בעמלות הגבוהות, בהמרה למטבע זר וסכנת גניבות
הכ מההוצאות  �אחת 

זרים  עובדים  בדות של 
הכ העברת  עלויות  �הן 

ספים לבני משפחותיהם 
התיווך  גורמי  בחו“ל. 
עמלות  לגזור  שמחים 
שמנות על חשבונה של 
המוחלשת  האוכלוסיה 

מההכנסות  ושוחקים  בהם  התלויה 
המ את  לעקוף  שמנסה  מי  �הדלות. 

ערכת הבנקאית נופל לעיתים טרף 
לשרלטנים ופורצים ששודדים ממנו 

את המזומנים. 
כר משיק  ”נימה“  �הסטארטאפ 

טיס אשראי ראשון מסוגו שמצמצם 
כל  העובדים.  הוצאות  את  דרמטית 
האחד  כרטיסים:  שני  מקבל  עובד 
נשאר עימו לשימושו האישי והשני 
ומאפשר להם  נשלח לבני משפחתו 

תז וניהול  בפיקוח  כספים  �למשוך 
בשיתוף  מונפק  הכרטיס  שלו.  רימי 

ומאפ העולמית  מאסטרקארד  �עם 
שר למהגרי עבודה לשלם חשבונות 
ולשלם  ליין  און  לקנות  באינטרנט, 

בחנויות כמו כל כרטיס אחר.
כרטיס האשראי החדש הוא היחיד 
שאינם  בעולם  ומהיחידים  בישראל 

בע �מחייבים 
מט“ח.  מלות 
העמלות  מודל 

מבו נימה  �של 
תשלום  על  סס 
 10 של  חודשי 
בחודש  דולר 
לשני  בלבד 

נו תשלומים  כל  ללא  �הכרטיסים 
כשישראלים  השוואה,  לשם  ספים. 
נעשה  והחיוב  זר  במטבע  משלמים 
עמ� על   4% כ יפסידו  הם  �בשקלים 

וזאת  גרועים  חליפין  ושערי  לות 
לרוב מבלי שישימו לכך לב.

�אפליקציית ניהול מאפשרת לעו
�בד הזר לשלוט באמצעות הסמארט
המ לבני  שנשלח  הכרטיס  על  �פון 

שפחה בחו“ל. האפליקציה מאפשרת 
המשפחה,  כרטיס  על  כסף  לטעון 
העולם  של  השני  ובקצה  עת  בכל 

כספו מכל  במזומן  למשוך  �יכולים 
מט או לגהץ אותו. הכרטיס מאפשר 
תקציב  את  לנהל  העבודה  למהגר 
משפחתו ולהעביר כסף הביתה, ללא 

המש הכסף,  את  �עמלות ששוחקות 
והשכלה  רפואה  למזון,  בעיקר  מש 
יבזבזו  משפחה  שבני  חשש  וללא 

כמות גדולה של כסף בזמן קצר.
הוקמה   (Neema) נימה  חברת 
יזם  עזר,  בן  ידי ברק  על  ומנוהלת 
ההון,  ובשוק  טכנולוגי  רקע  בעל 
מנהל  ולשעבר  המודיעין  חיל  בוגר 

�פרויקט בחטיבת המובייל של מיק
רוסופט, יחד עם אסי סיון בעל רקע 

�קמעוני שהקים רשת חנויות ומסע
דות בארה“ב וקנדה.

עדכון מלשכת השר:

אריאל,  אורי  החקלאות,  שר 
להארכת  התחבורה  למשרד  פנה 

הז העובדים  של  הנהיגה  �רישיון 
רים.

לחדש  הזר  העובד  על  כאמור, 
את רישיון הנהיגה שלו בכל חצי 

שנה.
באוגוסט,  מה�1  החל  מעתה, 

התח משרד  של  מערכת  �תפעל 
בורה מול משרד הפנים, שכל מי 

בה יקבל  עבודה  אשרת  לו  �שיש 
תאם רישיון נהיגה עד שנתיים.

כרטיס האשראי החדש
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מועצת ארגון מגדלי עופות החליטה לפעול להסדר בין המגדלים לייצוב הענף: ”נמשיך לספק לציבור עוף במחיר הוגן 
כפי שהתחייבנו, אולם לא נוכל להמשיך בתהליך של התאבדות כלכלית שקורה כעת“

בי” בעקבות  האחרונה,  �בשנה 
הפטם,  בענף  ההסדרים  טול 
מקבלים  אותו  המחיר  קרס 
אחוזים  בעשרות  העופות  מגדלי 

שמ לשפל  מהמקרים  בחלק  �והגיע 
הגי מהוצאות  מחצית  בקושי  �כסה 

הענף  עתיד  את  שמסכן  מצב  דול, 
ארגון  מזכיר  אומר  כך  והמגדלים“. 
מגדלי עופות, מוטי אלקבץ. ”אולם 
ברשתות  נעצרה  המחירים  ירידת 
התיווך  פערי  את  שהגדילו  השיווק 

והצרכנים לא הרוויחו מכך דבר.“
למ בתמורה  הדרמטית  �הירידה 

ביטול  בעקבות  התרחשה  גדלים 
אפ בחודש  הפטם  בענף  �ההסדרים 

ריל שעבר. כתוצאה מכך גדל יצור 
מה  ב�20%,  במדגרות  האפרוחים 
שהוביל לתגובת שרשרת של הצפת 

השווקים בעופות.
�מועצת ארגון מגדלי עופות הת
להס והחליטה  חירום  לדיון  �כנסה 

להוביל  הארגון,  מזכירות  את  מיך 
לווסת  כדי  חדש,  מגדלים  להסדר 
את כמויות העופות ולמנוע קריסת 
”מדובר  אלקבץ,  לדברי  מגדלים. 
בהסדר בין מגדלים שמותר לפי חוק 

כוונ הענף.  על  לשמור  �ומטרתו 
למ עופות  ולספק  להמשיך  �תנו 

כפי  הוגן,  במחיר  ולציבור  שווקים 
משה  האוצר,  בפני שר  שהתחייבנו 
כחלון, אולם לא נוכל להמשיך את 

שקו הכלכלית  ההתאבדות  �תהליך 
רה כעת“.

על פי נתוני ארגון מגדלי עופות 
ל�5.70  מגיעה  עוף  יצור של  עלות 
האחרונים  בחודשים  לק“ג.  שקל 
נעשו עסקאות מכירה בלית ברירה 
 3.50 ואף  שקל   5�4 של  במחירים 

�שקל לק“ג, מחיר הפסד שיביא לה

תמוטטות של מגדלים. למרות זאת 
ללא  כמעט  נותר  לצרכן  המחיר 
שלם,  עוף  לק“ג  שקל  כ�19  שינוי, 

להוציא מבצעים נקודתיים.
לרש קורא  עופות  מגדלי  �ארגון 

תות השיווק להוזיל באופן מיידי את 
לעלויות  בהתאם  הפטם  בשר  מחיר 

מהמ מקבלות  הן  אותם  �הנמוכות 
לאפשר  וכך  ומהמשחטות  גדלים 
בענף  מהשינויים  להנות  לצרכנים 
שתאזן  הצריכה  להגדלת  ולהביא 

באופן חלקי את היצור הגדל. 

ראש המועצה, עובד נור: ”התקיימו דיונים רציניים ומהותיים, סביב 
שולחנות עגולים, תוך עיסוק בכל רבדי עתיד החינוך בגלבוע“

צוותי החינוך מ החינוך,  ועצת 
ותושבים, התכנסו בבית העם 
במושב רם און לדיון על חזון 

למע בהשתתפות  בגלבוע,  �החינוך 
לה מ�160 איש, שהגיעו ונטלו חלק 

בכנס.
המועצה,  ראש  פתח  הכנס  את 
ארו� תקופה  ”במשך   : נו רעובד 

שהוקמה  חינוך,  מועצת  התכנס  כה 
במיוחד לצורך כך, וגיבשה עקרונות 

�מנחים ליצירת חזון. התוצרים הוצ
גו לתושבים בהליך שיתוף הציבור, 

והתו בגלבוע  קיים  היה  שלא  �דבר 
ואופטימי,  רציני  דיון  היתה  צאה 
שבמרכזו ילדי הגלבוע. המשתתפים 

�יצאו עם תחושות מאוד טובות, קי
בלנו פידבקים מרגשים על הרצינות 
הדיונים  ועל  הדברים  התקיימו  זבה 

שמעסי סוגיות  סביב  �המעמיקים 
קות במשך שנים את אנשי החינוך, 
לכל  מודה  אני  והתושבים.  ההורים 
ובראשם למועצת החינוך  השותפים 
העקרונות  שבסיס  החינוך,  ומינהל 

הצ הציבור,  שיתוף  לקראת  �שבנו 
ליח לגעת בכל מי שנטל חלק בכנס. 
רב  תכנית  בגיבוש  נמשיך  מכאן 
החזון  את  ונתרגם  ומעשית  שנתית 

שגובש לעשייה חינוכית.“
יאיר ילובסקי, ראש מינהל החינוך 
קיים  ומצב  נתונים  הציג  במועצה, 
ואת  בגלבוע  החינוך  מערכת  של 

החי מועצת  של  העבודה  �תהליך 
”המועצה התכנסה במשך שנת  נוך: 
עם  בשיתוף  האחרונה,  הלימודים 
מנהלי בתי הספר היהודים והערבים 
והבלתי  הפורמאלי  החינוך  וצוותי 

מנחים  עקרונות  וגיבשה  פורמאלי, 
�לגיבוש החזון. ערכנו עבודה מעמי

האוכלוסייה  רבדי  בכל  הנוגעת  קה 
במרחב  הקיימים  הרבים  והצרכים 
ברגליים  הצביעו  התושבים  הכפרי. 
על תהליך משותף שלא היה כמותו, 

�תודתי לצוותים שעמלו רבות להצ
לחת הכנס ולראש המועצה שמוביל 
את התהליך מתוך תפיסה שהחינוך 

הוא התשובה להכל.“
”יהיו מעשי  על פי החזון שגובש 

פסי אומן  בגלבוע כמעשה  �החינוך 
מגוונת,  אזורית  קהילה  היוצר  פס, 
על אדמת העמק בנופי הגלבוע. יהא 
מקשרת  חולייה  בגלבוע,  החינוך 

הע חלומות  לבין  העבר  נכסי  �בין 
תיד, מבוסס על הבניית דעת וחינוך 
לערכי שוויון וכבוד בין בני האדם. 
מטפחת  החינוכית,  העשייה  תהא 
גאווה, מעצימה את  ומעוררת  זהות 
תחושת השייכות של ילדיה ובוגריה 
ישראל  למדינת  הגלבוע,  לקהילת 
ומטביעה חותם בחברה הישראלית.“

לקבוצות  התחלקו  המשתתפים 
דיון סביב שולחנות עגולים, כאשר 
ממועצת  מנחה  הוצב  שולחן  בכל 
ומוסדות  המועצה  מנהלי  החינוך, 
בדיון  התמקד  שולחן  כל  החינוך. 
הוסיף,  החזון,  מעקרונות  אחד  על 

�העיר והאיר את עמדותיו, אשר נר
בסיום לכל  והוצגו  שמו בפרוטוקול 
ירוכזו לצורך  הכנס. הממצאים  באי 

בניית תכנית עבודה.
למ ”החזון  סיכם:  המועצה  �ראש 
טי החינוך,  תחומי  בכל  נוגע  �עשה 

פיתוח  מקומית,  וגאווה  זהות  פוח 

גשר וקשר בין העבר לעתיד, יצירת 
כליבת  ערכי  חינוך  אזורית,  קהילה 

�התהליך החינוכי והבניית דעת, פי
אלו  אופקים.  והרחבת  השכלה  תוח 
כמובילים  רואים  שאנו  העקרונות 

את עתיד החינוך בגלבוע.“

שבוע התקיימה הכנה והיערכות של הצוות הבוגר, הכולל גרעינרים ובעלי תפקידים של בני המושבים, ה
מנהיגים,  ומסע  ח‘  לכיתות  המיועד  לוחמים,  בעקבות  מסע  ז‘,  לכיתות  המיועד  פלמ“ח  מסע  לקראת 

המיועד לכיתות ט‘. כלל המסעות צפויים להתקיים באוגוסט הקרוב. 
הגרעינרים קיבלו על עצמם תפקידי מפתח כדי לפתח את המסע ולהוביל את החניכים.

ההתרגשות  את  תיאר  מצוינים,  אשקלון, אוהד  חוף  האזורית  במועצה  המושבים  בני  של  פלמ“ח  מסע  רכז 
וההיערכות: ”במהלך הפעילות המחתרתית של חברי הפלמ“ח, החברים עובדים במשק, מתאמנים בסתר, נפגשים 

מסביב למדורה, ומחכים לפקודות להמשך! אנו ערוכים ליום הפקודה“.

מוטי אלקבץ קורא לרשתות השיווק 
להוזיל באופן מיידי את מחיר העוף

בני המושבים נערכים 
למסעות אוגוסט

דיוני שולחן עגול בכנס 
החינוך במושב רם און 

(צילום: מועצת הגלבוע)
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# #

מיקי נירון

הסביו והגנת  הפנים  �עדת 
בשבוע  קיימה  הכנסת  של  בה 

בנושא הת מיוחד,  דיון  �שעבר 
עילי  חשמל  מתח  קו  להקמת  כנית 
התארגנו  בינתיים  החולה.  בעמק 

�תושבי האזור, בתמיכת גופים ציבו
ריים, למאבק במהלך, שצפוי להסב 

�נזק רב לפיתוח האיזור ובייחוד לנ
דידת הציפורים שמתקיימת באגמון 

גור עבור  כאסון  הנתפשת  �החולה, 
מים רבים בגליל. אלה עושים בימים 
אלו את המירב, כדי למצוא חלופות.

את  הכוללת  רחבה,  קואליציה 
לה והגנים, החברה  �רשות הטבע 

גנת הטבע, הקרן הקיימת לישראל, 
ומ עליון  גליל  אזורית  �המועצות 

יחד  הגליל,  ותושבי  חרמון  בואות 
קוראת לוועדת  הרחב,  הציבור  עם 
הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים 
התשתיות  למשרד  החשמל,  לחברת 

ולמוס והמים  האנרגיה  �הלאומית, 
הקו  להטמנת  לפעול  התכנון,  דות 
פיתוח  את  לאפשר  ובכך  באדמה, 
על  לשמור  בזמן  ובו  החשמל  רשת 

והח בישראל  החשוב  הטבע  �אתר 
לטו בסביבתו,  והתיירות  �קלאות 

ובעלי  התיירים  האזור,  תושבי  בת 
החיים.

אחד  את  מהווה  החולה  ”עמק 
 - בעולם  הגדולים  הנדידה  מצירי 
בשנה,“  נודדות  ציפורים  מיליוני 
החברה  דובר  גרינבלט,  דב  מסביר 

�להגנת הטבע. ”העמק הוא אחד מא
�תרי הקינון והחריפה החשובים בעו

לם וחשיבותו נובעת ממגוון המינים 
הציפורים  ומכמות  במיוחד  הגדול 

�שבו. עמק החולה מוכר בעולם כא
צפרות  וכאתר  לעופות  חשוב  זור 
נמצא  העמק  עולמי.  מידה  בקנה 

וענ מבורכת  עשייה  של  �במרכזה 
פה ביותר של גופים רבים: למעלה 
ממיליון איש מבקרים בו מדי שנה, 
לחזות במראות הנשגבים. העמק הנו 

ובינ לאומי  למפעל  ומופת  �דוגמה 
לאומי, לטובת הטבע והאדם.“

בינ אמנות  על  חתומה  �ישראל 
הביולוגי,  - אמנת המגוון  לאומיות 

�אמנת המינים הנודדים והסכם ההג
נה על עופות המים הנודדים, ולכן, 
לטענת המתנגדים, מחויבת לשמור 
על המגוון הביולוגי בשטחה. בייחוד 

�על מגוון העופות יוצא הדופן שחו
נדידה  נתיב  בהיותה  בשמיה,  לף 

�בעל חשיבות עולמית ולהימנע מה

קמת תשתיות, שיסכנו את העופות 
הנודדים. ההכרה העולמית במאמצי 
שימור העופות הנודדים של ישראל, 

גם הליך ההכ וכך  �עלולה להיפגע 
בינ מורשת  כאתר  העמק  של  �רזה 

לאומי ע“י אונסק“ו ומעמדה כמדינה 
שוחרת טבע וצפרות.

חברת החשמל מק� זאת,  למרות 
דמת בימים אלה תכנית להקמת קו 
מתח עליון, שיחצה את עמק החולה 
הרצל  שמתאר  כפי  לגולן,  ויעלה 
בחברת  הצפון  מחוז  מנהל  פרידמן, 
 30 של  בפרויקט  ”מדובר  החשמל: 
ק“מ, הכנו מספר חלופות, הגשנו 5, 
קרקעיות,  תת  חלקן  עיליות,  חלקן 
נתנו אומדן עלויות לכולם. יש צורך 

לטו האנרגיה  כל  את  שיוליך  �בקו 
חלקו  הגולן,  ברמת  הרוח  רבינות 
עשינו  רגישים.  במקומות  עובר 
סיורים בשטח ואנו עושים את הכול 
יקום  לא  אחד  אף  פעולה.  בשיתוף 
בבוקר ויראה קו מתח בשטח. אנחנו 
ישראל,  מדינת  של  כקבלן  עובדים 
משרד  עבור  המבצעים  רק  אנחנו 

�האנרגיה, את ההנחיות אנחנו מקב
לים מהם. הפער בין הקו העילי לקו 
שקל,  מיליון  כ�300  הוא  הקרקעי, 
לטובת העילי, הקרקעי הוא פי 3 עד 

פי 5 יקר יותר.“ 
גרינבלט  פרידמן,  דברי  למרות 
קו  הקמת  שתגבה  שהמחיר  בטוח 
המתח העילי, יהיה גבוה הרבה יותר: 
חמורה  סכנה  מהווים  מתח  ”קווי 

והתחשמ התנגשות  עקב  �לעופות, 
הממוקמים  עיליים,  מתח  לות. קווי 

העו את  מציבים  רגיש,  כה  �באזור 
והתחשמ התנגשות  בסכנת  �פות 

הגדולים,  העופות  את  בעיקר  לות, 
עופות  עגורים,  חסידות,  כשקנאים, 
חלקם  מים,  עופות  ומגוון  דורסים 
כמינים  האדומה,  ברשימה  נמצאים 

בסכנת הכחדה עולמית. 
מל ובקנדה,  בארה“ב  �”מחקרים 

גורמים  עליון  מתח  קווי  כי  מדים, 
עופות  מיליוני  עשרות  לתמותת 
ועמק  בכלל,  העליון  בשנה. הגליל 

�החולה בפרט, התברכו לא רק בתו
עולמית,  ברמה  ייחודית  טבע  פעת 
משמעותי,  כלכלי  במשאב  גם  אלא 
שתורם מאות מיליוני שקלים בשנה 
לכלכלת הגליל. פגיעה במשאב זה, 

�תשפיע על כלל תושבי האזור המת
קיימים מהפריחה התיירותית.“

אנר של  איזור  להקים  �”הרעיון 
זה  הבכא  בעמק  רוח  מתחדשת  גיה 
כיוון מצוין,“ סבור גיורא זלץ, ראש 

�מועצה אזורית הגליל העליון. ”הב
את  מעבירים  בו  באופן  טמונה  עיה 
הויכוח.  ופה  לעמק  מהגולן  החשמל 
אנחנו מכוונים לקו טמון, כי עמודים 
של 40 מטר בכל הסביבה זו שגיאה 
ביטחון,   - האפשריות  הסיבות  מכל 
תיירות, איכות הסביבה ופיתוח, כל 

אלו עלולים להיפגע. 
�”בטווח הקצר, יכול להיות שמש

רדי הממשלה צודקים ומשתלם להם 
בגלל  אבל  עילי,  קו  להתקין  יותר 

�הלחץ לא בדקו את זה לעומק. בט
ווח הארוך, יאלצו להשקיע משאבים 
ותיקונים של  ניקיון  רבים באחזקה, 
קו המתח שיותקן על עמודים. בעת 
קטיושה  עלינו  לא  בטחוני,  אירוע 

�עלולה לפגוע בעמוד וזה יגרום לק
צרים, כך שלאורך זמן, זה יצא הרבה 
יותר יקר ויפגע במרחב הציבורי. אף 
אחד מההורים כאן לא ירצה שילדיו 
ילמדו במרחק של 100 מטר מעמוד 
מה  את  לדוגמא  לקחת  אפשר  כזה. 
שקרה בגולן עם קידוחי הנפט - אם 
מחשבה,  וללא  כראוי  מתכננים  לא 
או שהמהלך ייפסק או שדרוש חישוב 
מסלול מחדש וכך יקרה גם במקרה 

הזה.“

מוע� ראש   , מובח בן  רבני 
לדב מצטרף  חרמון  מבואות  �צת 
המא כל  את  עושים  �רים: ”אנחנו 

קשה  זה  האזור,  את  לאכלס  מצים 
מקו בגלל  אפשרות,  לנו  ואין  �לנו 

הקו  בגליל.  מוגבלים  פרנסה  רות 
הזה יכה בנו, בפיתוח, בכלכלה, לא 

�יבואו לנו תושבים חדשים. כל הפי
החולה,  באגמון  היום  שעושים  תוח 

הכ המנוף  זה  החולה  לטמיון.  �ירד 
לכלי הגדול ביותר שיש לנו, אנחנו 
לא גובים שם ארנונה, כדי להשקיע 

בפיתוח.“ 
אליו  הגדול,  הפיתוח  פרויקט 
מתחם  הוא  מובחר,  בן  מתייחס 
שמובי� גליליון“,  החדש  ”התיירות 
וחברת  גלעדי  קיבוץ כפר  יחד  לים 
מב� אחד  אוחיון,  חיים  א.ח.ר.  דקל 

רחבה,  ”בראייה  אומר:  החברה,  עלי 
�אין ספק שהתיירות היא מנוע צמי

מהלך  וכל  בגליל  הפיתוח  של  חה 
אג בסביבת  לנזק  לגרום  �שעשוי 

ישירות  יפגע  ובצפרות,  החולה  מון 
באיזור. הפתרון החלופי הוא הטמנת 
אוזן קשבת  והבנתי, שיש  קו המתח 
במוסדות המדינה ללכת לכיוון הזה. 
כספית,  העלות  את  בוחנים  ”אם 
אז המשמעות הכלכלית של החולה 
גדולה  יותר  שם  העתידי  והפיתוח 
מההבדל בין הטמנה לקו עילי. כדאי 
להטמין את הקו, כי האפשרות לקו 

ובאזר בצרכים  מתחשבת  לא  �עילי 
חים. לא אני קבעתי עובדה זו, אבל 
טועות  לא  ציפורים  מיליארד  חצי 
לא  שנה  מדי  מטיילים  מיליון  וחצי 
שואבת  אבן  היא  הצפרות  טועים. 
על  סומך  ואני  באיזור  לפעילות 
ראשי הרשויות והגורמים, שפועלים 

ומשקיעים  המישורים  בכל  ביחד 
בצורה  יתבצע  שהדבר  כדי  מאמץ, 

ההגיונית ביותר.“
מדו“ח שהוכן עבור החברה להגנת 

והק והגנים  הטבע  רשות  �הטבע, 
רן הקיימת לישראל, על ידי חברת 

בת מהמובילות  בינלאומית,  �ייעוץ 
חום, עולה כי עלות ההטמנה עומדת 
על 80 מיליון ₪ בלבד ומייקרת את 
בלבד,   ₪ מיליון  בכ�50  הפרויקט 

ביחס לחלופה העילית. 
יו“ר קק“ל, דני עטר: ”ההיסטוריה 
כלכליים,  בפרויקטים  המדינה  של 
מלמדת שתמיד טעו בנתוני הפתיחה 

לפרספק רק  הייתה  �ושההתייחסות 
בעק שייגרם  הנזק  הרגעית.  �טיבה 

בות העברת קו המתח, ל�16 רשויות 
החולה  קק“ל  ואגמון  החולה  שעמק 
עבורן,  כלכלי  עוגן  מהווים  בפרט 
הסכומים  על  מונים  עשרות  עולה 
כרגע  אנחנו  ההטמנה.  עלות  של 
באגמון  מיליון   35 של  בהשקעה 
החולה ובשנים הקרובות עוד כמאה 
המקום  את  להפוך  מנת  על  מיליון, 
עולמית.  לתהודה  שתזכה  לפנינה 
חברת החשמל חייבת לבצע תהליך 
חלופות  ולבחון  עתידית  ראייה  עם 
הן  היחידות  האפשרויות  נוספות. 
המזרחי  בחלק  ממסר  תחנת  הקמת 

של הכנרת, או הטמנה באדמה“.
מנכ“ל רשות הטבע והגנים, שאול 
גולדשטיין: ”עמק החולה מהווה את 
ציר הנדידה הגדול ביותר בין אירו�
כמי בו  ועוברים  לאפריקה  �אסיה 

ישראל  בשנה.  כנף  בעלי  ליארד 
התברכה במגוון מינים של עטלפים, 
הקריטיים לבריאות הציבור. מדובר 
כאן בקונפליקט ייחודי בין שני צדי 
הירוק - מצד אחד, נדרשת אנרגיה 
הטבע,  את  יש  שני,  ומצד  חלופית 

יש לש והנוף, עליהם  �בעלי החיים 
החשמל  לרשות  קוראים  אנו  מור. 
שגם  כדי  ההפרש,  את  היום  לשלם 
בהם  האדירים  לנכסים  נזכה  מחר 

התברכנו.“
הוכנר,  דורית  לדברים,  בתגובה 

�מנהלת תחום בכירה במשרד התש
המוטמנת  החלופה  כי  טוענת  תיות 
דווקא עלולה לפגוע בציבור: ”עלות 
הטמנת קו, היא פי 4 מעלות של קו 

�קרקעי. גם ללוחות הזמנים יש מש
היא,  המשרד  של  המדיניות  מעות. 
בתוך  לא  שהם  חשמל  של  שקווים 
העלות  בגלל  עיליים,  יהיו  ערים, 

�הגבוהה של קווים קרקעיים, שעלו
לה להיות מושתת על הציבור.“ 

עגורים בעמק החולה. קו המתח 
הגבוה העליון יפגע בנדידת הציפורים 

(צילום: רם איזנברג)

חיים אוחיון. ”חצי מיליארד ציפורים 
לא טועות וחצי מיליון מטיילים מדי 

שנה לא טועים“
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הנ� לאיוש  בנוגע   1445  החלטה
אושרה  במושבים,  הפניות  חלות 
ישראל  מקרקעי  רשות  במועצת 
הכללים  את  וקבעה 

הפ הנחלות  �לאיוש 
בנגב  במושבים  נויות 
ובהמרת   - ובגליל 

�הנחלות הפנויות למ
במרכז  הרחבה  גרשי 
הארץ, כעת פורסם הנוהל שעל פיו 
והיא  במידה  לפעול,  אגודה  צריכה 
הפנויות  הנחלות  בהמרת  מעוניינת 

הקיימות במושב,
את  קוצב  הנוהל  כי  לציין  חשוב 

ההמ את  לבצע  ניתן  בה  �התקופה 
רה של הנחלות לתקופה שעד ה�31 
2020 (31/12/2020), כלו�  בדצמבר

קיימות  שבתחומן  האגודות  על  מר 
ההחלטות  את  לקבל  פנויות  נחלות 
ולצאת  באסיפה הכללית,  הדרושות 
בהתאם  תכנונית  לפעולה  בהקדם 

להחלטות האסיפה.

 

מגרשי  לתכנן  רשאית  האגודה   •
המגורים  זכויות  במקום  מגורים, 
בנחלות הפנויות ולהמליץ לרמ“י 
.על הקצאתם בפטור ממכרז תה�
�ליך המרת הנחלות למגרשי הר

חמש  של  לתקופה  מוגבל  חבה 
לדצ�  31 מה יאוחר  ולא  �שנים 

את  תשלים  האגודה   .2020 מבר 
תוקף  לקבלת  עד  התכנון  תהליך 
יחל תהליך  מכן  לתוכנית, לאחר 
רשימת  תגיש  האגודה   - השיווק 
אותם  ותפנה  לרמ“י  מומלצים 
הנדרשים  המסמכים  כל  בלוויית 

לצורך הקצאתם.

שטח המשבצת החדש יהיה מספר   •
שטח  כפול  המאויישות,  הנחלות 

�תקן הנחלה, בתוספת הסכום המ
המשבצת,  שטח  ממכפלת  תקבל 

ערב ההמרה, בעשרים אחוז.
אם יבוטלו חמש נחלות או פחות,   •

לא יקטן שטח המשבצת.
אם האגודה לא תפעל לתכנון מג  •�

רשי ההרחבה בחמש שנים הבאות, 
המש שטח  לתיקון  תפעל  �רמ“י 
לבי החקלאות  משרד  מול  �בצת 

טול תקן הנחלות הפנויות, וקבלת 
המלצה לקביעת תקן מספר וגודל 

נחלות חדש.
ערב  המשבצת  משטח  ההפרש   •
החדש,  המשבצת  לשטח  ההמרה 
ויושכר  היישוב  ממשבצת  יגרע 
לאגודה בתנאים הנהוגים ברשות 
להשכרת קרקע זמנית, אם תעובד 
יישמר  עוד  וכל  האגודה  ידי  על 

ייעודה החקלאי.

המרת  תתאפשר  לא   •
הנ למגרשים  �הנחלות 
בתו בתוכנית  �כללים 
קף המיועדת להרחבה.

תוכנית  יש  אם   •
המגדירה  מאושרת 

מג הפנויות,  לנחלות  א‘  �חלקות 
בתחום  יתוכננו  המגורים  רשי 

חלקת המגורים בנחלות.
מתו אינן  הפנויות  הנחלות  אם   •�
בת המגרשים  יתוכננו  �כננות, 

לתכנון  המיועדים  השטחים  חום 
מגורים ואם אין כאלה, ניתן יהיה 
לתכנן את המגרשים בצמוד דופן 

ליישוב.
מגרשי   3 עד  הוא  ההמרה  מפתח   •
נחלה  לביטול  בתמורה  הרחבה, 
 25% של  תמריץ  ובנוסף,  פנויה 

�מתקבולי רמ“י, בגין שיווקי מגר
שי המגורים במגבלה של הסכום, 
שנקבעה  מסוימת  לתקרה  עד 

בנוהל.
לאגודה  יועברו  התמורה  כספי   •

לטובת פיתוח ותשתיות ביישוב.
�כאמור, זה הזמן של המושבים במ

רכז הארץ להתחיל את יישום המרת 
התהליך  את  להתחיל  ורצוי  הנחלות 
כמובן  לערוך  יש  ראשית,  בהקדם. 

ולהס החברים  בין  פנימיים  �דיונים 
והחלופות  ההמרה  משמעות  על  ביר 
הנוספות הקיימות. אנו עורכים ערבי 
קבלת  טרם  האגודות,  בפני  הסברה 
הפניה  ועד  קבלתה  ומרגע  ההחלטה 

�למינהל לתחילת המרת הנחלות הפ
�נויות, צריך לזכור כי הזמן קצר והמ

לאכה מרובה.

להתחיל בתהליך 
המרת הנחלות 

כבר עכשיו
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חני סולומון

ורון כהן, יחד עם חברו, בנג‘ו ד
דוק ואחיו, טל דוק, הקימו את 

�יקב גנתון - יקב בוטיק במו
שב גנתון, המייצר כ�5000 בקבוקים 
בשנה, בשתי מכולות. המוטו שלהם: 
כייף  לגדול,  רוצים  לא  ”אנחנו 
אצבעותינו,  בעשר  יין  לייצר  לנו 
ולהיות בחברותא עם ייננים ואנשים 

שאוהבים את היין שלנו.“
היינות  למגוון  בנוסף  יקב,  לכל 
שהוא מייצר, יש את סיפורו המיוחד. 
רומנים  פועלים  על  סיפור  אבל 
שדחפו את מנהלם לעשות יין בחצר, 
יוצא דופן, שסקרן  נשמע לי סיפור 
אותי. עוד יותר כאשר מדובר בשני 
פיתוח  בניין,  חברים, שניהם קבלני 
הצבאי  בשירות  שהכירו  ושיפוצים, 

בנח“ל ואוהבים ללגום יין טוב.

איך פתאום קם אדם בבוקר ומחליט 
להקים יקב?

לשני  ואב  אלמן   ,(57) כהן  דורון 
ילדים ובעל נחלה מגנתון ליד יער 
אביב  מתל  הגעתי  ”ב�91‘  שמן:  בן 
חיפשתי  גנתון,  למושב  הסואנת 
סביבה כפרית שקטה. היה לי חשוב 
מהעיר  ושונה  רגוע  למקום  לעבור 
במקביל,  נולדתי.  בה  המוכרת 
המשכתי את עבודתי כקבלן בחברה 
ונהניתי  ושיפוץ  פיתוח  לבנייה, 

לחיות במושב עם משפחתי.
פועלים  העסקתי  ”בעבודה 
לי,  נדנדו  הזמן  שכל  רומניים, 
להכין יין בחצר המשק. ברומניה הם 
רגילים להכין צויקה בבית ברומניה. 
החופשות,  אחת  לאחר  מכך,  יתרה 
עם  מרומניה  הפועלים  אחד  חזר 
בקבוק צויקה. טעמתי והמשקה נעם 

לי ואז החלטתי, למה לא לנסות.“
חלפו שנתיים�שלוש, מספר דורון, 
עד שאחד מהפועלים, עזר לו להכין 
יין. השנים חלפו ואז נפגש כהן עם 
על  מהצבא,  הטוב  חברו  דוק,  בנג‘ו 
עצמו  על  סיפר  אחד  כל  יין.  כוס 
ועיסוקיו וגם נושא היין עלה בדרך 
כלשהי. כהן ספר לבנג‘ו על הצויקה, 

על כך שתחום היין כובש אותו.
בייננות,  דורון  השתלם  ב�1999 
שחר.  טל  שבמושב  שורק,  ביקב 
בנג‘ו  חברו  סיפר  פגישה  באותה 
לטעימות  בסיסי  בקורס  למד  כי 
ואף  המוכר  ססלוב  ברי  אצל  יין, 

אז,  כבר  לענף.  אהבה  פיתח  הוא 
באותה השיחה עלה הרעיון, להקים 

בשותפות יקב, במשק כהן במושב.
שהקמה  להבין  ”צריך  דורון: 
והפעלת יקב זה תחביב יקר, שכולו 
במימון עצמי שלנו. בתחילת הדרך 
נסענו לחפש מיכלים וציוד מקצועי 
הארץ,  בכל  סיירנו  שונים,  ביקבים 
דרומית  ועד  בתענכים  מהמושבים 
כקבלני  שלנו  במקצוע  לאשקלון. 
אחד  ’זאבים  הם  אנשים  בניין, 
הייננים,  את  הכרנו  וכאשר  לשני‘ 
גילינו זן חדש של אנשים, בני אדם 
שמלמדים,  שמסייעים,  שמקשיבים, 
גם  אבל  ביקורת,  לתת  שיודעים 
כאשר  כשצריך.  בגדול,  לפרגן 
מי  את  לנו  היה  שאלות  התעוררו 
לא  שהאיש  האמון  ואת  לשאול 
יעבוד עליך. זאת חבורה של אנשים 
עם לב גדול. עד היום אני משתמש 
במיכלי נירוסטה של חלב, שרכשתי 
מיוצר  שלנו  היין  המושבים.  באחד 
עקב  אך  לחלוטין,  ’כשר‘  בתהליך 
לקבל  ניתן  לא  הקטנות,  הכמויות 

כשרות“.
בנג‘ו דוק (57), נשוי ואב לשלושה, 
הוא במקור מאופקים. כיום מתגורר 
נירית,  הקהילתי  ביישוב  בנג‘ו 
שבשרון ובעל חברה קבלנית לבנייה 
זה  טובים  חברים  ”אנחנו  ופיתוח: 
שירתנו  יחד  שנה,  מ�40  למעלה 
מפוני  בין  והיינו  נח“ל  בגרעין 
נקראה  שבזמנו  סופה,  היאחזות 
תקופה  הייתה  זו  סוכות.  היאחזות 
פינוי  את  גם  שכללה  היסטורית, 

ימית ב�1981.
”באותו מפגש משותף, ממש מבלי 
הקשר  על  אחד  כל  סיפר  לדעת, 
מוזר,  נראה  זה  לרגע  ליין.  שפיתח 
איך כל אחד מאתנו פינה לעצמו זמן 
בנושא  בקורס,  ולמד  השגרה  מחיי 
בלתי  היה  זה  אותנו.  שפשוט שיכר 
נמנע, ו אזנכנסנו לרעיון השותפות 

ביקב במושב.“
תפקידו של בנג‘ו ביקב הוא בעיקר 
שבעונות  למרות  ובשיווק,  בטעימות 
עבודה  לכל  מצטרפים  הבוערות 
היקב  סיפור  ”כל  בתהליך:  שנדרשת 
החל כתחביב, נותר תחביב ומשמש 
בין  וקירוב  מפגשים  לצורך  בעיקר 
אנשים. לוגו היקב שלנו נראה כפרח 
האות   ,g מהאות  המורכב  שמש, 

הראשונה של השם גנתון באנגלית.“
דורון כהן, היינן הראשי: ”תחילת 

הדרך של היקב הייתה ב�99‘, בחדר 
אותה  במשק.  לביתי  צמוד  קטן 
להגיע  בניסיונות  התמקדנו  תקופה 
פשוט  היה  לא  זה  וטוב.  טעים  ליין 
יינות  לנו  היו  יצא טעים.  ולא הכל 
מסתבר  ושפכנו.  חמוצים  שיצאו 
צריך  משובח  ליין  להגיע  שכדי 
ניסוי  של  רבים  שלבים  לעבור 
שאתה  ליין  שמגיעים  עד  וטעייה, 

מבין: ’זה היין הייחודי שלנו‘.
ושוב  התנסינו  עבר  ”הזמן 
ביקורות  לקבל  והתחלנו  התנסינו 
אותנו  שדרבנה  עובדה  טובות, 
יינות. זאת תחושה  להמשיך להפיק 
נעים,  גם  וזה  כשמצליחים  נהדרת 

שהלוגמים מציינים שטעים להם.“
המפנה.  שנת  הייתה   2003 שנת 
אח של בנג‘ו הצעיר, טל דוק, הצטרף 
למבנה  עבר  והיקב  כשותף  לשניים 
נפרד, שהוסב והותאם לתהליך ייצור 
מכולות  בשני  מדובר  בפועל  היין. 
ויציאות,  כניסות  שלהן  מבודדות, 

המותאמות לתהליך הייצור.
למרות שמדובר בתחביב, שלושת 
השותפים מתייחסים לעסק ברצינות 

תהומית.
גם  ייננות  ללמוד  ”יצאתי  כהן: 
בקורס במכון התקנים ובשלב מאוחר 
יותר, נהניתי בקורסים לכימיה של 
היין. היינות הראשונים שלנו יוצרו 
ושירז,  מרלו  סוביניון,  קברנה  מזני 
יוסף  בכרמי  גפן  בכרמי  שרכשנו 
ומהמושבים  מחברון  דבוקי,  וענבי 
בן זימרה וגבעת ישעיהו. היין יוצר 
תוך שמירה על ייחודו של כל אזור 

ואזור.“
”עם השנים ניסנו דרכים נוספות, 
נוספים,  ענבים  זני  של  שילוב  כמו 
חיבור  ואף  שונים  זנים  בין  עירוב 
של זני ענבים זהים מכרמים שונים. 
גדולה  כמות  היקב  ייצר  ב�2008 
זה  בקבוקים.   10,000 כמעט  של 
היה גדול ויקר מדיי בשבילנו ומאז 

בהדרגה צמצמנו את הכמויות.
”כיום היקב מייצר 5000 בקבוקים 
קברנה  מענבי  בעיקר  שנה,  מדי 

סירה.  פטיט  שירז,  מרלו,  סוביניון, 
מאחר וכל אחד מאתנו עובד במשרה 
לנו  חשוב  היה  ליקב,  מחוץ  מלאה 
ולהשקיע  וייחודי,  טוב  יין  להפיק 
אנו  מאז  בכמות.  ולא  באיכות 

נחשבים יקב בוטיק.
לא  אנחנו  פשוט:  שלנו  ”המוטו 
יין  לייצר  לנו  כייף  לגדול,  רוצים 
בעשר אצבעותינו ולהיות בחברותא 
את  שאוהבים  ואנשים  ייננים  עם 
כחמישה  עורכים  אנו  שלנו.  היין 
ערבי יין וגבינות בחצר המשק מדיי 

שנה להנאת כולם, ללא תשלום.“
דורון, בנג‘ו וטל חברים בעמותת 
דרכה  מודיעין,  חבל  של  התיירות 
הכירו ייננים ובעלי יזמויות נוספים.

טל דוק (45), נשוי ואב לשלושה, 
עובד בחברת IBM, בתחום מערכות 
מידע ומתגורר בגן יבנה. טל הצטרף 
כשותף ביקב ובעשייה, מתוך אהבה 

לתחום היין והכנתו.
”התפקיד שלי ביקב נוגע לניהול 
אירועי  ארגון  תקשורת,  היקב, 
של  הפייסבוק  דף  וניהול  טעימה 
ארחנו  האחרון  שבועות  בחג  היקב. 
לחגוג  שהגיעו  מבקרים,  עשרות 

עימנו בהנאה רבה.
הוא  גנתון  שיקב  לציין,  ”חשוב 
בו  בארץ,  הראשונים  היקבים  בין 
קשורים  מתוצרתו  היינות  שמות 
מהם  הכרמים,  לשמות  ומתייחסים 
נבצרו הענבים. לדוגמא: יין ’סוביניון 
מענבים  יוצר  ברכה‘,  הר  כרם   -
ברכה,  הר  בכרם  ידנית  שנבצרו 
בגובה של 800 מטר והתיישן, במשך 
שנתיים בחביות עץ אלון צרפתיות 
מלא  שטעמו  יין  זה  ואמריקאיות. 
ומודגש, עשיר בטעמי פירות, צבעו 
יין  או  וניחוחותיו נעימים.  עז  סגול 
’מרלו - כרמי יוסף‘, שהופק מענבי 
המרלו  יוסף.  בכרמי  הגדלים  מרלו 
טעמי  של  בעושר  מתאפיין  הזה 
ופולי  שוקולד  בשלים,  יער  פירות 

קפה ואחרים.“
לדעת  נוכחו  הם  מאוד  מהר 
ומיושנים  ידנית,  שענבים הנבצרים 

חודשים,   24 לפחות  במשך  בקפידה 
ומשתבח  מתפתח  ליין  מביאים 
ללא  והטבעית,  הייחודית  בדרכו 

הפרעה.

למה לא לגדל את הענבים בעצמכם?
המשק  שטחי  ”לצערי,  כהן: 
לגידול  טובים  אינם  שבבעלותי 
האוויר  ומזג  המיקום  בגלל  גפנים. 
מתאימים  יותר  הם  אצלנו,  החם 
לא  אך  ושעורה.  חיטה  של  לגידול 
התייאשנו, ומצאנו פתרון. אנו קונים 
שונים  ממקומות  נבחרים  ענבים 
בקפידה.  שנבחרים  הארץ,  ברחבי 
הר  כרמי  תובל,  מכרמי  לדוגמא: 
ברכה ומהכרמים בספסופה, שבצפון.

יגיעו  שהענבים  לנו  ”חשוב 
מכרמים אלו, המבוססים על חלקות 
כדי  וזאת,  השנים  כל  קבועות 
בשנים  ביין.  אחיד  קו  על  לשמור 
האחרונות ההתמחות של יקב גנתון 
ייחודי,  (בלנד)  ממסך  ביצור  היא 

המיוצר מארבעה זני ענבים שונים.
”היין מיושן במשך כ�20 חודשים 
מתפתח  הוא  זו,  ובדרך  בנפרד 
ומשתבח בדרכו הייחודית והטבעית 
ולאחר  התהליך  בסוף  הפרעה.  ללא 
טעימת היין שבחביות, נוצר הממסך 
שונה  המתקבלת  התוצאה  (הבלנד). 

וייחודית לכל שנה ושנה.“
בשנה  שרק  בגאווה  מספר  דורון 
היינות  לרפרטואר  נוספו  האחרונה 
האחד,  לבנים:  יינות  שני  היקב  של 
יין  והשני,  שרדונה  מענבי  מיוצר 
גוורצטרמינר יבש. גולת הכותרת, 
רזרב,  קברנה  סדרת  היא  לדבריו, 
המיוצרת רק בשנים מובחרות. סוגי 
גנתון:  ביקב  המיוצרים  נוספים  יין 
קוואטרו   ,2015 גוורצטרמינר 
ריזרב  סוביניון  קברנה   ,2011
קברנה   ,2012 קוואטרו   ,2012

סוביניון ועוד.
* משקה אלכוהולי רומני מסורתי 
המיוצר  אלכוהול),   40%�30%)
גדול  סיר  בתוך  שזיפים  בהתססת 

וזיקוקו)

שלושת השותפים (משמאל לימין): 
דורון כהן, טל דוק ואחיו בנג‘ו דוק, 

(צילום: דני רובין)
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אבי אובליגנהרץ

השראה. כ למקור  זקוק  אמן  ל 
את  מקבלים  רבים  אומנים 
מאמנים  מהטבע,  השראתם 

וכת ההיסטוריה  אחרים,  �ואנשים 
בי הקודש, עולם האפנה, התעשייה 
השואבים  כאלה  גם  יש  וכדומה. 
פחות  ממקורות  שלהם  המוזה  את 
שלב� מיארה,  אליסף   טריוויאליים.
טח נמנה על הקבוצה השנייה, מקבל 

�את ההשראה שלו ממבנה גדול ומ
סיבי, שהפך לרוע המזל לחלק בלתי 

עזה:  עוטף  ישובי  של  מהנוף  נפרד 
המיגונית.

מצד אחד היא מהווה מקלט בטוח, 
מסתור מפני טילים ופצמ“רים ומצד 
שני, המיגונית מהווה נטע זר ומעין 
הכאוטית  למציאות  אילמת  עדות 
וההזויה, שנכפתה על מי שנאלצים 

לתפוס בה מחסה.
כאן  הן  שהמיגוניות  ”כשהבנתי 
דרך  אחר  חיפשתי  להישאר,  כדי 
מאיימות,  לפחות  אותן  שתהפוך 
לעיניים,  ואסטתיות  נעימות  יותר 
משתלב  אשר  חיובי  יותר  ולמשהו 

שפיות  של  אי  ויוצר  הסביבה  עם 
של  שפויה  הלא  המציאות  בתוך 

לח שנוהג  מיארה  מסביר  �חיינו,“ 
�תום את יצירותיו תחת ”יצירה יש

שגרתית  הלא  הבחירה  את  ראלית“ 
שלו.

מיארה (33), נשוי + 4, עבר לפני 
כעשר שנים - זמן קצר אחרי שנאלץ 
לעזוב את ישיבת נווה דקלים מגוש 
קטיף בעקבות ההתנתקות - למושב 
שוקדה, כ�6 ק“מ מערבית לנתיבות. 
הוא מצייר למעשה מאז שהוא זוכר 
לחוג  הצטרף  אף   10 ובגיל  עצמו 

ציור במתנ“ס בעיר נעוריו אשדוד.
למרות כשרונו הבולט והמחמאות 
הרבות שקיבל מסביבתו, הוא מעולם 

למ האומנות  את  להפוך  חשב  �לא 
לתחום  ונמשך  מאחר  פרנסתו.  קור 
בחינוך  ראשון  תואר  עשה  ההוראה, 

�במכללת הרצוג באלון שבות ובהמ
שך סיים תואר שני בייעוץ חינוכי, 

במכללת אור יהודה. במשך שנתיים 
התי בישיבה  חינוכי  כיועץ  �שימש 

כונית בני יששכר, בישוב באר גנים, 
קריירה מב לו  היה שנכונה  �ונראה 

טיחה בתחום החינוך.
בהפתעה  התחולל  בחייו  המהפך 
ששכנע  אחרי   2007 בשנת  גמורה 
לצייר  לו  לאפשר  המושב  וועד  את 

 

אישה בפתח 
מיגונית מצויירת

שדה ירוק בשדה על 
גבי מיגונית

נוף מדברי על רקע 
עיר עתיקה
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לי בכניסה  הניצבת  המיגונית  �על 
בעלות  רק  עימו  ולהשתתף  שוב, 
שהפיחה  הפרטית  היוזמה  הצבעים. 

והחד האפור  במבנה  חדשים  �חיים 
רקטות  מפני  להגנה  המשמש  גוני 
באזור  רבים  להדים  זכתה  הקאסם, 
לצייר  מיארה  התבקש  מאוד  ומהר 
על המיגוניות ביישוב סמוך. בהמשך 

הציע לו מאיר יפרח, ראש המועצה 
האזורית שדות נגב דאז, לצייר על 

ברח והמיגוניות  האוטובוס  �תחנות 
בי המועצה תמורת תשלום. מיארה 
נענה בשמחה להצעה, אם כי המשיך 
בהדרגה  החינוך.  במערכת  לעבוד 
העיסוקים  שני  בין  זמנו  את  חילק 
לכישוריו  הגובר  הביקוש  ואולם 

האומנותיים הכריע בסופו של דבר 
את הכף.

כי  החינוך,  תחום  את  ”עזבתי 
ולהתקדם  להשתפר  שכדי  הבנתי 

�בציור, אני חייב להתמסר באופן מו
חלט לנושא, ומתוך הבנה שההוראה 
שיכולתי  גם  מה  לי.  תחכה  תמיד 
לקחת את ההימור הזה כי לא היה לי 

בת רק  והייתי  משכנתא  של  �לחץ 
ולכן  המשפחתי,  התא  בניית  חילת 

הזד איזשהי  בפני  שנפתחה  �חשתי 
מיארה  מסביר  חוזרת,“  בלתי  מנות 

את  הפתיעה  שמאוד  ההחלטה  את 
דבר  של  בסופו  הקרובה.  סביבתו 
הוא  וכיום  עצמו  את  הוכיח  המהלך 
מצייר ציורי קיר על מיגוניות ומבני 
ציבור בכל רחבי הארץ, בשילוב עם 

�חוג ציור לילדים שהוא מעביר בא
זור מגוריו.

ומשובבות  הצבעוניות  עבודותיו 
העולם,  ברחבי  לפרסום  זכו  הנפש 

תע במסגרת  נאה  חשיפה  �וקיבלו 
רוכת צילומי העיתונות הישראלית 

בתחי שהוצגה  מקומית“,  �”עדות 

ארץ  במוזיאון  הנוכחית  השנה  לת 
סולטן,  אביר  לצלם  הודות  ישראל, 

שתיעד אותן.
למרות זאת מיארה אינו מסתנוור 
ומבהיר שהוא עדיין מתקשה לקרוא 

”אני ממש בת ואומן.  צייר  �לעצמו 
העבודות  כל  ולמרות  הדרך  חילת 

�שעשיתי, אני עד היום באיזשהו חי
פוש אחר הסגנון שלי. אני גם מקווה 
שהחיפוש הזה לא ייגמר כי השאיפה 
הכי  אתה  איפה  לראות  תמיד  היא 
ברור  נוגע.  הכי  אתה  ואיפה  עמוק 

”בעיני המציאות 
הזאת היא יפה ויש 

בה הרבה אור ולא 
רק חושך. המציאות 

היא הרבה יותר 
רחבה ומורכבת ממה 

שנראה לעין. לצד 
הבעייתיות שבה, 
יש בה גם צד יפה 

ושמח, ואסור לתת 
לקאסם אחד או 

למבצע כ‘צוק איתן‘ 
להפוך את המציאות 

לעגומה“

מטע זיתים על גבי 
מיגונית

אליסף מיארה 
על רקע מיגונית 

צבעונית בהתהוות
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לי שהמיגוניות, קוביות הבטון הללו 
עוררו אצלי משהו שעורר בי צורך 

עז לצייר עליהן.
חשופים  קירות  מיליון  הרי  ”יש 
וריקים בעולמנו ואני בחרתי לצייר 
תקופה  היתה  מיגוניות.  על  דווקא 
שהנחיתו באזור שלנו מיגוניות, כמו 
מקום  בכל  הגשם...  אחרי  פטריות 
שיש בו הסעת ילדים, גני שעשועים 
ושטחים ציבוריים נוספים. זה משהו 
שמאוד מנוגד למרחב הכפרי הפתוח. 
מייצרות  וגם  הנוף  את  מכערות  הן 
התפקיד  לאור  מודע,  בתת  חרדה 
מצייר  שאתה  ברגע  ממלאות.  שהן 
אמירה,  של  סוג  זה  הזה  הדבר  על 
אתה  אליו.  אותך  מחברת  שבעצם 
מהחיים  לחלק  מהנוף,  לחלק  הופך 
שלך וכמובן שהייתי מעדיף שזה לא 
והחיים של  שלי  מהחיים  חלק  יהיה 
מחבר  אני  לפחות  אז  שלי,  הילדים 

כלו שלנו.  הטבעית  לסביבה  �אותו 
מר, אני שותל עליו משהו שהוא יפה 

לעין בהתאם למיקום שלו.
כפ בישובים  המיגוניות  �”על 

ריים למשל, אני נוהג לצייר שדות, 
אחרים  ודברים  טרקטורים  תלמים, 

במ לאזור.  המבנה  בין  �שמחברים 
מצייר  אני  אורבאניים  יותר  קומות 
כולל  מייצגים,  דברים  הקירות  על 
כפי  לים,  שקשורים  דברים  למשל 

בא בטיילת  קירות  על  �שעשיתי 
גורדי  לצייר  מתאים  לא  זה  שדוד. 

מיגוניות  על  יורק  ניו  של  שחקים 
�בגן שעשועים בשוקדה ולכן, במקו

מות כאלה תמיד אצייר משהו נחמד 
ודברים  פרפרים  כמו  היתולי,  או 
מיגונית  גבי  על  למשל,  מהאגדות. 
לרוב  אעשה  הכנסת  מבית  ביציאה 
משהו יותר מסורתי, נופי ירושלים, 

הכותל וכדומה.“

נכון לומר שלמעשה אתה מייפה את 
המציאות, כפי שאמר עליך הצלם 

סולטן?
”אני לא כל כך מתחבר לאמירה 
אומר שלוקחים  זה בעצם  כי  הזאת, 
משהו לא טוב והופכים אותו ליפה. 
צד  כמגלה  יותר  זה  את  רואה  אני 
המציאות  בעיני  כי  במציאות,  אחר 
אור  הרבה  בה  ויש  יפה  היא  הזאת 
ולא רק חושך. המציאות היא הרבה 
שנראה  ממה  ומורכבת  רחבה  יותר 
יש  שבה,  הבעייתיות  לצד  לעין. 
לתת  ואסור  ושמח,  יפה  צד  גם  בה 
לקאסם אחד או למבצע כ‘צוק איתן‘ 

להפוך את המציאות לעגומה.
נעי לא  רגעים  כמה  יש  �”נכון, 

חזקים מהכל  יותר  החיים  אבל  מים 
היא  שלי  הגישה  הלאה.  וממשיכים 
להבליט את הפן היותר חיובי ולומר 
הוא נוכח, הוא אתנו והוא בעצם הצד 
החזק. הרעיון לחבר את הילדים ואת 
האנשים לזה, ולא לברוח או לנסות 
להתחמק מהמציאות. זאת המציאות 
שלנו לטוב ולרע, וצריך להכיר בזה 
ולאהוב אותה, והציור שלי בא לחדד 

חשוב  שגם  כמובן  הזה.  המסר  את 
כי  הציבורי,  המרחב  את  ליפות  לי 
רואה  אני  ללבי.  יקר  האסתטי  הפן 
בזה סוג של הלבשה: אני מלביש את 

הקיר.“

מדוע בחרת בעיקר לצייר נופים 
כפריים ופסטורליים, גם על קירות 

אורבניים?
כאומן  עצמי  את  רואה  לא  ”אני 
כמו  ממסדי,  אנטי  או  רחוב  ציורי 

למשל רבים מציירי הגרפיטי. בסופו 
�של דבר אני עושה עבודות שמזמי
והע לטעמם  בהתאם  לקוחות,  �נים 

קנבס  על  שציור  בעוד  דפותיהם. 
להיות  יכול  או  פרטי  לבית  נכנס 
לציור  מוזיאון,  או  בתערוכה  מוצג 
אמירה  להיות  צריכה  לדעתי  קיר 
בסופו  המתאימה  הוליסטית,  יותר 

לה יכול  לא  אני  לכולם.  דבר  �של 
פוליטית  אמירה  עם  קיר  ציור  ציב 
חייב  הציור  לכן  ציבורי.  במקום 
להיות נורא נאיבי, ריאלי, אופטימי 
ולא קונטרוברסלי - ציור שכל אחד 
יכול להתחבר אליו. מה גם שזה לא 

אמי ממני  תשמע  ולא  שלי  �באופי 
למ להבות.  וחוצבות  נוקבות  �רות 

רות שיש לי תפיסת עולם מגובשת, 
אותה  לבטא  צורך  מרגיש  לא  אני 
עם  בסדר  לצאת  ומעדיף  באומנות, 

כולם מאשר להטיף או לבקר.“
רעייתך  ואת  אותך  משך  מה 

דווקא לשוקדה?
עולים  ידי  על  נוסד  ”המושב 
ממרוקו, אנשים מאוד חמים וטובים 
ההתנתקות  אחרי  אותנו  שקיבלו 
בחיבוק חם. כיף לגור פה ואני מאוד 

הפ והנופים  הכפרי  לשקט  �מתחבר 
סטורליים. זוהי סביבה מצוינת לגדל 
ואנו מאוד שמחים שנקלטנו  ילדים 

היטב.“

מי הם מקורות ההשראה שלך?
ובחו“ל  בארץ  ציירים  הרבה  ”יש 
אלמנטים  מיני  כל  לוקח  אני  מהם 

יצירה  לכדי  אותם  ומחבר  טכניים, 
משלי.“

כיצד אתה רואה את עצמך בהמשך 
הדרך?

ייעודי  את  שמצאתי  לי  ”ברור 
לצייר.  ממשיך  עצמי  את  אני  ולכן 
בתחום  להעמיק  רוצה  מאוד  אני 
ומרגיש  הציור  בתחום  האומנות, 
וללמוד.  לגלות  המון  עוד  לי  שיש 
באמצעות  ליצור  היא  שלי  המטרה 
חיבור  האנשים,  בין  חיבור  הציורים 
בין המקומות, לעודד לאהבת הארץ 
באמצעות הנופים היפים שאני מרבה 
לצייר ולגרום לאנשים להעריך את 
מה שיש ואת הצדדים החיוביים של 

המציאות בארץ.
במיגוניות  לראות  במקום  ”אם 

אסו עם  טראומתי  מאיים,  �משהו 
אנשים  אדום‘,  ’צבע  של  ציאציה 
העצים  השדות,  את  עליהם  יראו 
ושאר האלמנטים הנעימים ששתלתי 
עליהם, תפיסת העולם שלהם תהיה 

שהז ככל  בהרבה.  וחיובית  �נעימה 
על  והדגש  הביצוע  רמת  עובר  מן 
אצלי,  ומשתפרים  הולכים  הפרטים 
שלי  שלעבודות  מקווה  אני  ולכן 
על  ונעים  מרגיע  יותר  אפקט  יהיה 
מבחינתי  ובכלל.  עזה  עוטף  תושבי 
אני עדיין בתחילת הדרך וממש לא 

המשת כל  על  צייר  שאני  �מרגיש 
מע מכך ושהטבעתי את חותמי. אני 

�מעריך שזה ישתנה כשאצליח להט
ביע חותם.“

”המטרה שלי היא 
ליצור באמצעות 

הציורים חיבור בין 
האנשים, חיבור בין 

המקומות, לעודד 
לאהבת הארץ 

באמצעות הנופים 
היפים שאני מרבה 

לצייר - ולגרום 
לאנשים להעריך 

את מה שיש ואת 
הצדדים החיוביים 

של המציאות בארץ“

המשך מעמוד קודם

 

כלבים על רקע בתי 
מושב
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יאיר סרוסי*

נועות ההתיישבות ופיתוח ת
הבסיס  את  היוו  החקלאות 
הראשוני לכלכלת ישראל 

הישרא לחברה  מכך  יותר  �ועוד 
הציונות.  של  דרכה  בתחילת  לית 

וב הכפיים  עבודת  דרך  �ההגשמה 
עיקר עבודת האדמה הייתה מרכיב 
תנועות  של  באידיאולוגיה  מרכזי 

האסט מהי  להבין  כדי  �העובדים. 
לעתים  נדרש  מדינה  של  רטגיה 
בקבוצת  לבקר  למקורות.  ללכת 

�כינרת, במכון וולקני, במטעי הת
מרים, ובחממות הפלפלים בערבה.

של  בדרך  ההתארגנויות 
ייצור  לאפשר  כדי  קואופרטיבים, 
יעיל יותר מצד אחד והתארגנויות 
ונשארו  היו  שני,  מצד  שיווק,  של 

היחי רב.  כלכלי  היגיון  �בעלות 
היעילה  הכלכלית  החקלאית  דה 
בארצות  השנים.  עם  וגדלה  הלכה 

�הברית היא הפכה בעלי חוות לב
עלי שטחים ענקיים ובישראל היא 
פעולה  ושיתופי  מיזוגים  מחייבת 
של מושבים וקיבוצים ושל יחידים. 
שיש  קשה  עבודה  היא  חקלאות 

אויר משת ומזג  שוק  תנודות  �בה 
ותלוי  סיכונים  לוקח  החקלאי  נה. 
האחרונות  בשנים  רבים.  בגורמים 

גור עם  להתמודד  מתקשה  �הוא 
מי השיווק הפרטיים, והמחאה של 
יוקר המחייה גרמה ללחץ נוסף על 
החוליה שהפכה לחלשה בשרשרת 

החקלאית.
עצומה  הערכה  ישנה  היום  גם 
בעולם כלפי החקלאות הישראלית 
טכנולוגיה  וכבעלת  דרך  כפורצת 
הישראלית  החקלאות  מתקדמת. 

במס העולמית  בפסגה  �נמצאת 
לדו יבול  וביניהם  פרמטרים  �פר 

הזרעים  ועמידות  ניצול המים  נם, 
הישראלית  החקלאות  והשתילים. 

�מוטת הייצוא מורכבת מבסיס טכ
חקלאי  עם  בשילוב  מחקרי  נולוגי 
אינטליגנטי ובעל ידע. כדי לשרוד 
הבינלאומי עליו  בעולם התחרותי 
החקלאות  ולהשתכלל.  להמשיך 

מת זאת,  לעומת  המקומי,  �לשוק 

בתחום  בעיות  עם  בעיקר  מודדת 
מול  הרווח  וחלוקת  המוצר  שיווק 

הגופים המשווקים.
הישראלית  החקלאות  מעמד 
האחרונות.  בשנים  מאוד  נחלש 
הסיבות לכך מגוונות - חלקן כלל� 
עולמיות וחלקן מקומיות. שינויים 

�בשערי המטבע גרמו לירידה ניכ
משמעתית  ולעלייה  בהכנסות  רת 
בהוצאות - הן למגדל והן לייצואן; 
ממדינות  מתחרים  כניסת  בנוסף, 
פגמו  זולים,  מחירים  עם  אחרות, 

בצ גם  ולעיתים  לחקלאי,  �ברווח 

חק תוצרת  של  שיווקה  עם  �רכן, 
לאית שאינה איכותית דיה; בשנים 

�האחרונות הוספה גם רגולציה מכ
בידה, המקשה מאוד על החקלאים 
לשוק  הן  תוצרת,  ולגדל  להמשיך 
והן לייצוא; החקלאים גם  המקומי 
איבדו בשנים האחרונות את יכולת 
ההתארגנות, עובדה אשר החלישה 

משמעו באופן  ופגעה  כוחם  �את 
להתחרות,  לשווק,  ביכולתם  תי 

ובאופן מעשי, להמשיך ולהתקיים 
כלכלית.

ההתיישבות  תנועות  עם  הקשר 
באופן  ולי  הפועלים  לבנק  חשוב 
הראשונות  המשימות  אחת  אישי. 
לבנק  הגעתי  עם  בהן  שעסקתי 
וחיזוק  חידוש  הייתה   2009 בשנת 
והקיבוצים,  המושבים  עם  הקשר 
והתנועות.  העסקים  התושבים, 

תו אז  גיבש  הבנק  �דירקטוריון 
טווח ארוכת  אסטרטגית   כנית 

בסיס התוכנית   .Back to Basics  –
בנק  של  הקשר  חידוש  על  עמד 

אוכלוסייה  קבוצות  עם  הפועלים 
הכלכלה  של  בבסיסה  העומדות 
היתר,  ובין  הישראלית,  והחברה 
הפעולה  שיתוף  והעמקת  חידוש 
העובדת,  ההתיישבות  לבין  בינו 

ולא כיום,  והמושבים.  �הקיבוצים 
חר מאמץ משותף של מספר שנים, 

הת ממפעילי  אחוזים  �כארבעים 
מהקי�  70% וכ הקיבוצית  �עשייה 
כבנק  הבנק.  לקוחות  הינם  בוצים 
את  מבינים  אנו  במדינה,  הגדול 
המגזר  עם  הקשר  של  החשיבות 
יציבה  בנקאית  מערכת  היצרני. 
באופנות  תלויה  שאינה  וחזקה, 
פוליטיות ורגולטוריות, היא מקור 

תע של  הכמעט�בלעדי  �החמצן 
ביניהם  שלמים,  ומגזרים  שיות 
מקומיים  בנקים  החקלאי.  המגזר 
המסוגלים  הגופים  הם  ויציבים 
עסקאות  ולבצע  ”לתפור“  להבין, 
עם  יחד  וגדולות  מורכבות  מימון 

בי בפרויקטים  ישראליות  �חברות 
נלאומיים ואל מול ממשלות זרות. 
היתרון לגודל מתבטא גם ביכולת 
לתמוך  הבנק  של  המשמעותית 
המעוניינים  בודדים  בחקלאים 

לחדש ולהתפתח.
שונים  בינלאומיים  דו“חות  לפי 

לכתש העולם  אוכלוסיית  �תגדל 
הזו,  בעת  ב�2050.  מיליארד  עה 
יסבול העולם ממחסור במזון טרי. 

היש החקלאות  של  ההזדמנות  �זו 
ראלית להמשיך ולייצג את מדינת 
במדינות  ובייחוד  בעולם,  ישראל 
פתרונות  המחפשות  המתפתחות, 

טכנולו מזון,  לייצור  �מתקדמים 
ושיטות  זנים  טיפוח  מים,  גיות 
גידול מתקדמות. העיסוק החקלאי 
אמצעי  היה  המתפתחים  בשווקים 

של  בינלאומיים  קשרים  ליצירת 
ובוודאי שבעת הזו, שבה  המדינה, 
מתעצמת,  ישראל  כלפי  העוינות 
ולשמש  לחזור  החקלאות  יכולה 

כגשר דיפלומטי.
בין  לאזן  חשוב  המקומי,  בשוק 
התחרות,  עידוד  של  שיקולים 

�המאפשר את הורדת המחיר לצר
כן, אך יחד עם זאת לחזק את ייצור 

אספ לקיים  כדי  המקומי,  �המזון 
שאינה  טרי,  מזון  של  שוטפת  קה 

תלויה בגורמים חיצוניים.
והן  המקומי  בשוק  הן  בנוסף, 
לחזור  כדאי  הבינלאומי,  בשוק 
וליזום התארגנויות קואופרטיביות 
שיווק  משותף.  שיווק  למטרות 
חוסר  יוצר  בנפרד  חקלאי  כל  של 
וחלש  קטן  חקלאי   - עמוק  איזון 
ומבוססות  חזקות  רשתות  מול 

הח ההתארגנויות  ובעולם.  �בארץ 
קלאיות אינן חייבות להיות דווקא 

יכו �ממשלתיות או ארציות, אלא 
לות להיות וולנטריות�אזוריות. זו 
גם האחריות של החקלאים עצמם 
שמחד  פלטפורמה,  לעצמם  ליצור 
אך  הוגנים,  מחירים  על  תשמור 

�מאידך תאפשר להם להמשיך לע
בוד, לפתח, ליצור ולהתחדש.

הצ תחזיות  שבהם  אלו  �בימים 
כדאי  ומתכווצות,  הולכות  מיחה 
ולתת  בסיסית  לחזור לאסטרטגיה 
ידי  על  סיוע  היצרניים  לגורמים 
אי� שיוריד  ארוך  לטווח  תכנון 
להש לחקלאים  ויאפשר  �ודאויות 

קיע, להתפתח ולהביא את בשורת 
החקלאות המתקדמת שלנו לעולם 

ולמטבח של כל אחד מאיתנו.

* הכותב הינו יושב ראש בנק 
הפועלים

”לפי דו“חות בינלאומיים שונים תגדל 
אוכלוסיית העולם לכתשעה מיליארד 

ב�2050. בעת הזו, יסבול העולם ממחסור 
במזון טרי. זו ההזדמנות של החקלאות 
הישראלית להמשיך ולייצג את מדינת 

ישראל בעולם, ובייחוד במדינות 
המתפתחות, המחפשות פתרונות 

מתקדמים לייצור מזון, טכנולוגיות מים, 
טיפוח זנים ושיטות גידול מתקדמות“
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# MORE

עמוס דה�וינטר

חקלאות ק על  לחשוב  שה 
מדב כאשר  �והתיישבות 

שוק  או  ההון  שוק  על  רים 
מתברר  אבל  והאג"חים,  המניות 
על  בשמירה  המומחים  שדווקא 
ערך כספינו, יכולים להביא למגזר 
ומרעננות,  חדשות  תובנות  הכפרי 
שיכולות לסייע לו לצאת מהמשבר 

הכלכלי שנקלע אליו.
MORE בית השקעות קם לפני 
עשר שנים על ידי שלושה מייסדים 
– דרור קראוס, שלו 30 שנה ניסיון 

בינ בטוחה,  (אופק,  ההון  �בשוק 
לאומי); יוסי לוי, בעל ניסיון של 20 

�שנה בשוק ההון ומי שניהל את קו
פות הגמל של התעשייה האווירית, 
גמל  קופת  בתקופתו  שהייתה 
מצויינת ועל ידי אלי לוי, המשמש 
 MORE של  הקרנות  מנהל  כיום 

בית השקעות.
ב� שותף  מנכ"ל  הוא  לוי  יוסי 

בית   - השקעות  בית   MORE
במט הוקם  אשר  פרטי,  �השקעות 

בישראל  למשקיעים  להעניק  רה 
תוך  איכותיות  השקעה  הזדמנויות 
מקצועי  אישי,  שירות  על  הקפדה 
מתמחה  ההשקעות  בית  ודיסקרטי. 

�בניהול השקעות עבור לקוחות פר
�טיים ומוסדיים, ניהול קרנות נאמ
�נות, ניהול אפיקי השקעה אלטרנ

טיביים (קרן גידור). לקוחות החברה 
בחרו ב�MORE בשל ההקפדה על 
הגבוהים  והסטנדרטים  הערכים 

שהציבה לעצמה.

יוסי, מה מיוחד ב� MORE בית 
השקעות?

הפי שוק  של  המתפתח  �"בנוף 
ננסים הישראלי, MORE הוא בית 
המתמחה  ושונה,  ייחודי  השקעות 
ואישי.  איכותי  השקעות  בניהול 
ההיכרות האישית שלנו עם הלקוח 
מאפשרת לנו לערוך את ההתאמות 
משתנים  שוק  תנאי  בין  הנדרשות 

לבין צרכי הלקוח העדכניים.
הפירמה קבעה  האחרון  בחודש 
ההש� בית  שאנחנו  מעלות,   s&p
ראשון  מקום  איכותי,  הכי  קעות 

בארץ.
השקעות  מנהלים  אנחנו  "כיום 
כ�10.5  של  בסך  תחומים,  במגוון 
עוב�  46 ומעסיקים  מיליארד שקל 

דים. שתי קרנות נאמנות מניתיות 
2015 במקום הרא�  שלנו סיימו את

שון. במקביל, אנחנו מנהלים תיקי 
השקעות של כ�20�15 קיבוצים.

�אנו מציעים ללקוחותינו, משקי
מוסדיים  גופים  מחד,  פרטיים  עים 
כגון  שירותים  מאידך,  ותאגידים 

ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות 
מקיימת   MORE ועוד.  נאמנות 
השקעות  גופי  עם  עבודה  קשרי 
ומחקר בינלאומיים, דבר המאפשר 
של  ובחינה  מקיפה  ניתוח  יכולת 
לחברה  אמת.  בזמן  השוק  מגמות 
יש פורום ביקורת, שבוחן כל חברה 
בזמן אמת, גם לאחר ההשקעה, כדי 
שנוכל באמת להקטין את הסיכונים 

ללקוחות שלנו."

למעשה, התחלתם מכלום והפכתם 
לבית השקעות משגשג...

השקעות  בית   MORE "נכון, 
אנחנו  בשוק.  ייחודי  די  גוף  הוא 
בית השקעות פרטי, שהוקם על ידי 
לגוף  שייך  ואינו  פרטיים  אנשים 
ציבורי או בנקאי כלשהו. בין היתר 
להחזיר  כמטרה,  דגלנו  על  חרטנו 
יש  לקהילה.  שלנו  מהרווחים  חלק 
מהרווחים  ו�10%  מעשר  קרן  לנו 
שונות,  לעמותות  תורמים  אנחנו 
כיד שרה, פל"א, ילדים במצוקה או 
בסיכון, זהו אחד הדברים החשובים 
לנו. בעשור האחרון תרמנו לקהילה 
כ�3.5 מיליון שקל, זה הרבה לחברה 

שקמה למעשה מאפס.
של   DNAה� חשוב:  פחות  "לא 
סי� שונא  השקעות  בית   MORE
את  צלחנו  לכן,  בהשקעות.  כון 
ההון,  כל תקופות המשברים בשוק 
במיני�  ,2008 ב המשבר  את  �כולל 

אצ שלנו.  ללקוחות  הפסדים  �מום 
יחסית,  נמוכות  היו  התנודות  לנו 
הלקוחות  של  הכסף  על  שמרנו 
כספם  ערך  על  לשמור  לנו  חשוב 

של הלקוחות."

ברשותך נעבור לענף החקלאות 
בישראל, שכידוע לך סובל בשנים 

האחרונות מהפסדים ורווחיות 
נמוכה. איך לדעתך ניתן להוציא 

את עגלת החקלאות וההתיישבות 
מהבוץ?

לפתח  לנסות  שצריך  "האמת, 
לח יתאפשר  לפיה  חדשה,  �שיטה 

הצרכן  ושגם  יותר  להרוויח  קלאי 
ייהנה מכך. בכל מיקרה, ברור שיש 
להגדיל את הנתח שמקבל החקלאי 
שיווק  שיטת  לפתח  יש  מהעוגה. 

�חדשה, כי אחרת המצב ימשיך לה
תדרדר.

�"הקיבוצים פתרו את בעיית הר
ווחיות בפניה לטכנולוגיה – הקמת 
קשורים  שאינם  ומפעלים  חברות 

החקלאות  נושא  החקלאות,  לענף 
נושא  זה  כי  חבל,  זה  ובעצם  נזנח 
בו  שוחים  הם  שלהם,  היה  שתמיד 
והם המקצוענים בחקלאות. במקום 
לפתור את הבעייתיות הם שבויים 

בקונצפציה הזאת.
"לדעתי, אחד הדברים החשובים 

�שיש לעשות זה דווקא לחזור למו
לפתח  בעבר,  והצליחו  שהיו  דלים 
למושבים  שנותנים  דומים  מודלים 

ובמק בכבוד  �ולקיבוצים להתקיים 
ביל גם להוזיל את המחירים."

כולנו מכירים את ההיסטוריה, את 
המשבר בשנות ה�80 ומאז את 

הצניחה הגדולה של הענף.
עכשיו  השאלה  היה.  שהיה  "מה 
הבעיה  את  מאבחנים  כיצד  היא 
ופותרים אותה בצורה יחסית קלה, 
מודרנית,  היא  בארץ  החקלאות  כי 
שחלק  וחבל  בעולם  מהמתקדמות 

זונ והקיבוצניקים  �מהמושבניקים 
חים את הדברים ללא פתרון.

הדברים?  את  פותרים  איך  "אז 
אחר,  פיתרון  על  לחשוב  חייבים 
מקומות  לפתוח  למשל  חדשני, 

�בערים אליהם יגיעו החקלאים פע
התוצרת  את  וימכרו  בשבוע  מיים 
ולהפוך  לצרכנים  ישירה  בצורה 
לשוק  ולא  ממוסד,  למשהו  זה  את 
רבים,  מקומות  היום  ישנם  אקראי. 
לחרדים  זולה  תוצרת  נמכרת  בהם 
כמו  רשת  למשל  יכולת,  מיעוטי 

גדו בכמויות  שמוכרת  עד,  �אושר 
ישתלם  לחקלאים  גם  ובזול.  לות 
גדולות,  יותר  למכור כמויות קצת 
שעדיין  זול  במחיר  אבל  בארגזים, 

נוס אנשים  רואה  אני  להם.  �רווחי 
מה תוצרת  וקונים  למושבים  �עים 

חקלאי, זה יפה אבל זה לא יתפוש 
שהחקלאים  מספיק  הארוך.  לטווח 
למקום  בשבוע  פעם�פעמיים  יגיעו 
התוצרת  את  וימכרו  בעיר  מוסכם 

ישירות לצרכנים.
הצפה  פה  שתהיה  מאמין  "אני 

תוצ לרכוש  שיבואו  אנשים  �של 
היישר  שבאה  איכותית,  טריה,  רת 
החקלאי  ובזול.  ומהמטע  מהשדה 
שליש  רק  מהתוצרת  היום  מקבל 
יש  לצרכן.  נמכרת  שהיא  מהמחיר 
מעוניינים,  גורמים  למספר  לפנות 
שיתנו את הפלטפורמה תמורת דמי 
שיטה  ליצור  וכך  נמוכים  שכירות 
שתעקוף את כל הגורמים הכוחניים 

בשוק."

"לדעתי, אחד הדברים החשובים שיש 
לעשות זה דווקא לחזור למודלים שהיו 

והצליחו בעבר, לפתח מודלים דומים 
שנותנים למושבים ולקיבוצים להתקיים 
בכבוד ובמקביל גם להוזיל את המחירים"

 MORE�יוסי לוי, מנכ"ל משותף ב
בית השקעות. מחזירים לקהילה
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עו"ד חגית בן משה*

- ב בישראל  דבר  נפל   2016 למאי   10�
ביה"מ העליון, במסגרת בר"ם 468/14 

המ הועדה  נ'  בע"מ  ובניו  �הוניגמן 
קומית לתכנון ולבניה ראשל"צ ואח' (להלן: 
מעמדו  השווה  יהודה"),  ובר  הוניגמן  "עניין 
"חוכר  של  לזה  פיתוח  הסכם  מכוח  יזם  של 
ובכך  השבחה  בהיטל  חבות  לצורך  לדורות", 

למעשה, ביטל את "הלכת קנית".
ישיר  המשך  הינה  זו  שהחלטה  להניח  ניתן 
ברע"א   ,3.9.2014 מיום  העליון  להחלטת 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה   725/05
השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך (להלן: "עניין 
רשות  בבר  לראות  שניתן  נקבע  בה  בלוך"), 
מכוח הסכם מתחדש "כחוכר לדורות", לצורך 

חבות בהיטל השבחה.
על  לכת  מרחיקות  השלכות  אלו  לקביעות 

המגזר ההתיישבותי, כמפורט להלן.

והבניה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת 
הש� חלה  שכאשר  נקבע,   1965 –  התשכ"ה 
תכנית/הקלה/ אישור  עקב  במקרקעין,  בחה 

המקרקעין/החוכר  בעל  ישלם  חורג,  שימוש 
תלדורו היטל ההשבחה. גובה ההיטל הינו מח�

צית מעליית השווי והוא ישולם במועד מכירת 
תחילת  ו/או  בניה  היתר  קבלת  ו/או  הזכויות 

השימוש בפועל.
הסדר  מעגן  השלישית  לתוספת   21 סעיף 
בין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), 
לפיו  המקומי,  השלטון  ומרכז  הפנים  משרד 
הרשות תישא ב"חלף היטל השבחה", בשיעור 
הראשון  מצבים:  בשני  מתקבוליה,   12% של 
בחכירה  הוחכרו  לא  המקרקעין  שבו  מקום   -
והשני - בהתקיים מס' תנאים מצט�  לדורות
�ברים: (א) המדובר במקרקעי ישראל; (ב) המ

דובר בחכירה לדורות לשימוש חקלאי; (ג) חל 
�שינוי בייעוד; (ד) החוכר זכאי לנצל את הקר

קע בייעוד החדש בכפוף לחתימת חוזה חכירה 
חדש/תיקון הקיים.  

במסגרת מאמר זה, אתמקד במצב הראשון.
המגזר  על  קנית"  "הלכת  השלכת 

ההתיישבותי
לפני מחצית יובל, קבע העליון הלכה ברע"א 
85/88 קנית נ' הוועדה המקומית לתכנון ול�
ןבניה רמת ג לפיה, התוספת השלישית תפו�
החוזה  לשון  על  דגש  תוך  דווקני,  באופן  רש 
חוזה  מכוח  במקרקעין  מחזיק  דהיינו,  וצורתו. 
ולהלן:  (לעיל  בהיטל השבחה  חב  אינו  פיתוח 

"הלכת קנית").
ואכן, עד לאחרונה, שימשה הלכת קנית נר 

שיפו השיפוטיות/המעיין  הערכאות  �לרגליי 
טיות, בבואן לפסוק בקשר עם המצב הראשון 

דלעיל.
רבה  רלוונטיות  נודעה  קנית  להלכת 
חוזה  מכוח  בקרקע,  זכויות  בעלי  ליישובים 
מלבד  וזאת,  לדורות  חכירה  שאינו  מתחדש 
אלו  יישובים  בהיות  הקשורות  סיטואציות 
בעלי חוזי פיתוח, שכן העמדה ששלטה בכיפה 
עד לאחרונה, היתה שברי רשות, כאמור, אינם 

חבים בהיטל השבחה.
בחוזים מתחדשים  כי  יצוין,  מוסגר  במאמר 
יישא  שהיישוב  שקובע  סעיף  יש  אמנם  אלו 

�בחבות ההיטל, אך מדובר בסיטואציה בה הר
ליישוב,  החבות  נטל  את  להעביר  מנסה  שות 
ובכך ליצור חבות מכוח הסכם (מקום שאיננה 

�קיימת עפ"י הדין). העברת הנטל כאמור, יוצ
הר כלפי  היישוב  בלבד של  חוזית  חבות  �רת 

שות אך לא כלפי הוועדה המקומית, שאיננה 
צד לחוזה ולפיכך, מבחינתה, החייב היה הינו 

ונשאר - הרשות.

, קבע ביה"מ העליון כי בנסי� ךבעניין בלו
בות מסוימות, ניתן לראות בברי רשות מכוח 
שכן,  לדורות"  כ"חוכרים  מתחדשים  חוזים 
מהותית מערך הזכויות והחובות החל עליהם 

זהה לזה החל על חוכרים לדורות.
הכרסום בהלכת קנית עד לביטולה בעניין 

הוניגמן ובר יהודה�
בהלכת  בקיעים  התגלעו  האחרונות  בשנים 

ביקורות קשות  ובפס"ד שונים, שזורות  קנית 
שקראו לבחונה מחדש.

בהפ(חי')  פס"ד  ניתן   ,12.8.2013 ביום 
11�11�36563 הוועדה המקומית לתכנון וב�
בו  בע"מ,   יהודה  בר  אינג'  נ'  שומרון  ניה 
חוזה  מכוח  במקרקעין  מחזיק  גם  כי  נקבע, 
החב  לדורות"  כ"חוכר  להיחשב  עלול  פיתוח 
ההסדרים  שתכלית  מאחר   - השבחה  בהיטל 
להטיל  הינה  השבחה,  היטל  תשלום  בדבר 
חיוב על הנהנה מההשבחה לתקופה ארוכה. על 

פס"ד זה הוגש ערעור לעליון. 
במסגרת  פס"ד  ניתן   17.12.2013 ביום 
נ'  בע"מ  ובניה  הוניגמן   13�08�44727 עמ"נ 
ראשל"צ,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הלכת  על  קשה  ביקורת  נמתחה  במסגרתו 
קנית, תוך אמירה שראוי לשקולה מחדש. אף 

על פס"ד זה הוגש ערעור לעליון.
הדיון בערעורים דלעיל אוחד וכאמור, נפסק 

�בעליון כי הזכויות שהוקנו ליזם במהלך תקו
פת פיתוח הן זכויות "חכירה לדורות" ומשכך, 

פרש רקע  על  וזאת  השבחה  בהיטל  הוא  �חב 
נות מהותית וכלכלית ולאור מדיניות הרשות 
להימנע מלבטל הסכמי פיתוח.  יש להניח, כי 
עניין בלוך, היווה את התשתית אשר נדרשה 

על מנת לבטל את הלכת קנית.
ובר  ו"הוניגמן  "בלוך"  עניין  השלכות 

יהודה" על המגזר ההתיישבותי
מלבד הבעייתיות ביצירת מעמד של "חוכר 
לדורות" על דרך של פרשנות תכליתית, עלול 

�להיווצר קושי, לפיו לצורך חיוב בהיטל הש
בחה, יחויב בעל זכות פיתוח/בר רשות בהיטל 
בשוק  שוויה  זו,  זכותו  למכור  בבואו  ואילו 
החופשי יהא כשל זכות פיתוח/הרשאה בלבד.
�בנוסף, יישובים רבים שערכו, חדשות לבק

רים, עסקאות שינוי ייעוד מול הרשות וקיבלו 
לידם חוזי פיתוח, היו פטורים עד כה מהיטל 

הכ על  תשליך  אחרת,  קביעה  כל  �השבחה. 
עד  זה,  מסוג  עסקאות  של  הכלכלית  דאיות 

לכדי סיכולן כליל.
הבחנות  לערוך  ביקש  לא  החוק  ועוד,  זאת 
ברי הרשות השונים. הטלת חבות  בין הסכמי 
ומאולצת.  מלאכותית   - זה  מעגל  על  גם 
כאשר המחוקק ביקש בעבר להרחיב את מעגל 
זה  כן מפורשות – ראו לעניין  החייבים עשה 
במקרקעין"  "זכות  בו  מקרקעין,  מיסוי  בחוק 

כללה גם הרשאה מתחדשת.

 

הוניגמן  ובעניין  בלוך  בעניין  להכרעות 
המג על  היקף  רחבות  השלכות  יהודה,  �ובר 
המ במציאות  לרעה  שינוי  ההתיישבותי.  �זר 

"בדרך  כבר,  אם  שיעשה,  היה  ראוי  שפטית 
המלך", באמצעות תיקון החוק וקביעת הוראות 
הושלמו.  שטרם  עסקאות  עם  בקשר  מעבר 
מבלי לגרוע מהאמור, בשלב זה, לכל הפחות, 
יש לערוך, התאמות בהחלטות הרשות בקשר 
עם תשלומים  המוטלים עם מחזיק מכוח הסכם 

פיתוח.
�* הכותבת הינה שותפה ומנה

לת תחום הנדל"ן ההתיישבותי, 
קנולר ושות'

חגית בן משה, שותפה 
ומנהלת תחום הנדל"ן 

ההתיישבותי, קנולר ושות'
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174  

4
 amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. אם הצלוב לא יעמוד בהבטחתו לפחות הם יתנו לו אחוזים (6); 4. העבר 

את שטחנת אל העובדת הסוציאלית (4); 8. (עם 20 מאונך) כמה שוקל הקוף 
של רשת חנויות הנוחות? (4); 9. אם רק באלו שעלולים לדקור היו כאלה 
שעבר זמנם... (6); 11. כשאני רוצה לשפר את מצב רוחי אני נפרד לשלום 

ממנשה (7); 12. נכשל היפני שלושה דורות למטה (3); 13. נעה במארז זהב 
(3); 15. הסימן על גופו גורם לו להראות כמו אדם נאיבי בהשוואה אליה 

(4,3); 18. הבילוי המועדף על צביקה וקייב (6); 19. ראו 3 מאונך; 21. יפה 
היא הדלת אותה נעודד שתנצח (4); 22. מתפעל הרכב שבבית העופות יגיע 

לפארק המים (2,4).

מאונך:
1. יאמין במה שעשה מרדונה (5); 2. מעטרת בגד לזכרו של סגנון מוזיקלי 

שעבר מן העולם (5); 3. (עם 19 מאוזן) נסגר החוב אחרי הברוגז (4); 5. ריכוך 
באמצעות אציל ספרדי (5); 6. כדי שיהיה אפשר לזהות בקלות את נינה 

(5); 7. סגנון תיאטרלי של גבוהה עירונית (7); 10. מוקי, כנס כשהאוטו צריך 
תיקון (7); 13. תלם כעס על התבלין (5); 14. ההמחאה כאן? זאת דרך אחת 
להסתכל על זה (5); 16. לפילוסוף המרושע היתה שאיפה מוגזמת (ש) (5); 
17. זה שבשובו טען כי הוא נשוי נתן לפרק זמן כלשהו (5); 20. ראו 8 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 173:
מאוזן: 1. הוזנקה; 4. עמעם; 9. גלמודה; 11. חלזונות; 12. שלג; 13. אבן; 15. 

מגושמים; 18. לוחשים; 19. לורד; 21. חצרן; 22. קודקוד.
מאונך: 1. הונצח; 2. זירוז; 5. מיואש; 6. מנהיג; 7. קלסתרון; 10. מנומסים; 

13. אצליח; 14. נתחקר; 16. מחולק; 17. מתמיד; 20. הוקף.
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מקבוצת :מארגנים:

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

| נייד: 052-2773132  yoram.tabibi@tmags.co.il :מייל

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@tmags.co.il מייל: 

2 8 . 9 . 2 0 1 6
יום רביעי כ"ה באלול תשע"ו, בין השעות 16:00-9:00

בגן הלאומי מעיין חרוד

הישראלית החקלאות  של  הבית 
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