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מובילים בגדול
כ-20 אלף בני נוער לקחו 
חלק במפעלי פסח 2017 

של תנועת הנוער בני 
המושבים

 

גזר דין
ערן בק, ממושב צופית, 

קורא לציבור לבוא לקטיף 
בשדה הגזר שלו, כדי שלא 
ייאלץ להשמיד את היבול, 

מאחר והתמורה שהוא 
מקבל מהרשתות אינה 

מצדיקה את המאמץ

מורה-חיילת
 סיפורה של דליה בן אשר 

ז“ל, שהייתה מורה-
חיילת במושב פטיש 

שבנגב וב-1955 נפצעה 
במתקפת פדאיון על חתונה 
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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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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רני אידן, ראש המועצה האזורית עמק חפר, ממובילי המאבק: ”שדה 
תעופה בעמק חפר יהרוס את פנינת הטבע האחרונה שנשארה במרכז 

הארץ - אנחנו לא נאפשר זאת“
באירוע  השתתפו  איש  כ-5000 

האחרו בשבת  שקיימה  �המחאה 
חפר  עמק  האזורית  המועצה  נה 
הקמת  נגד  המאבק  מטה  עם  ביחד 

בא המועצה,  בשטחי  תעופה  �שדה 
כשבועיים.  לפני  שנחנך  חפר  גמון 
האירוע נערך תחת הכותרת: ”בעמק 

חפר רק ציפורים ממריאות“. 
סיירו  באירוע  המשתתפים  אלפי 

בע הסברים  וקיבלו  האגמון  �בשטח 
מדות שהוכנו מראש, על ההשלכות 

�והסכנות הנשקפות לחי ולטבע מה
קמת שדה תעופה באזור.

רני אידן, ראש המועצה האזורית 
”האלפים  באירוע:  אמר  חפר,  עמק 

מחז למחאה,  היום  שהגיעו  �הרבים 
לשמור  המאבק  בהמשך  אותנו  קים 
חפר  בעמק  הירוקה  הסביבה  על 
התעופה  שדה  הקמת  את  ולמנוע 

שנ האחרונה  הפנינה  את  �שיהרוס 
שארה במרכז מדינת ישראל“.

כידוע, בימים אלו בוחנים מוסדות 
תעו שדה  להקמת  חלופות  �התכנון 

פה חדש למטוסים ומסוקים. שתיים 
מבין שמונה החלופות העומדות על 
הפרק נמצאות בשטח מ.א עמק חפר, 
בגאולי  והשנייה  הלוי  בבית  האחת 
בתנובות  חלופות,  שתי  עוד  תימן. 

ליישובי  נושקות  מזרח,  ובחדרה 
שבו  תעופה  בשדה  מדובר  העמק. 
 120,000 ולנחות  להמריא  מיועדות 
טיסות מדי שנה (המראה או נחיתה 
לאורך  בממוצע  דקות   2 כל  אחת 

השנה כולה, כולל שבתות וחגים).
עם  יחד  המתוכנן,  המסלול  אורך 
ונתיבי  וההמראה  הנחיתה  ”משפכי“ 
במעגלי  מתפרסים  המטוסים,  הקפות 

�ענק על פני קילומטרים לכל צד, ומ
מוחלט בשמי  באופן  תוכננים לשלוט 

תו מרבית  באוויר שמעל  חפר,  �עמק 
שביו, ומעל השטחים הפתוחים, אגמי 

הציפורים ונתיבי נדידת הציפורים. 
התעופה  שדה  הקמת  השלכות 

�בעמק חפר תהיינה רבות, קשות וב

לתי הפיכות. חיסול של מרחבי טבע 
ירוקים ועתירי המבקרים שמשרתים 
אנושה  פגיעה  הארץ;  מרכז  כל  את 
מאות  של  הנדידה  ובאתרי  באגמי 
שמושכים  הנודדים  העופות  אלפי 
עשרות אלפי מבקרים; כיסוי הריאה 

�הירוקה בשמיכה עבה של בטון ומ
טוסים פולטי זיהום, שיחסלו אם החי 
והצומח הטבעי; סלילת כבישי גישה 

אספ כיסויי  עוד  שיכבירו  �חדשים 
פגי וכמובן  הטבעי;  השטח  על  �לט 

העמק  תושבי  בחייהם של  קשה  עה 
- גם באיכות חיים וגם סיכון החיים 
עצמם בזיהום אוויר מאסיבי ובסכנת 

נו לעופות  מטוסים  בין  �התנגשות 
דדים גדולים (שקנאים).

תתקיים בשישי-שבת, ה-12 וה-13 , בחדר האוכל 
של העוגן # אתם מוזמנים

נער� בשחמט“  העובדת  ההתיישבות  ”אליפות 
כת לזכרו של נתן יונגרייס ז“ל, חבר העוגן והמייסד 
השחמט  משחקי  אליפויות  של  המיתולוגי  והמנהל 
האליפות  רבות.  שנים  במשך  העובדת,  בהתיישבות 
תתקיים בקיבוץ העוגן בימים שישי ושבת: 12 ו-13 

לחודש מאי בחדר האוכל של העוגן.
האליפות תהיה בת 7 סיבובים בשיטה השוויצרית. 

קצב המשחקים: 45 דקות לכל שחקן. 
לשחקן   ,3 עד   1 במקומות  לזוכים  יוענקו  גביעים 
הוותיק המצטיין מעל גיל 67, לנער המצטיין, מתחת 

16 ולראשונה מבין הנ�  לגיל
שים. 

כל משתתף מתבקש להביא 
לה (אפשר  ושעון  כלים  �סט 

ביא שעון אנאלוגי). 
התחרות מיועדת לשחקנים 

מהמגזר הכפרי וההתיישבות העובדת. 
לקבלת פרטים והרשמה בדוא“ל:

ofrisr_f@haogen.org.il
או נייד: 054-2166551

נתן יונגרייס ז“ל, חבר 
העוגן שכיהן כיו“ר איגוד 

השחמט בישראל

כ-5000 איש השתתפו באירוע המחאה (צילום: חן ליאופולד)
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איציק חולבסקי ראש מ.א. מגידו: "השגנו התקדמות חשובה בזכות 
מאבק נחוש ועקבי"

בין  פסח  ערב  שהתקיימה  בפגישה 
איציק  מגידו,  האזורית  המועצה  ראש 
ניסים  חולבסקי ומנכ"ל נתיבי ישראל 
פרץ, סוכם לו"ז לשדרוג הכנסיות לכל 
בפגישה,  הכביש.  לאורך  היישובים 
שהיוותה המשך לפגישת ראש המועצה 
כץ,  ישראל  חה"כ  התחבורה,  שר  עם 
ברוך  המועצה,  מהנדס  גם  השתתפו 
סאלם,  יעקב  המועצה,  וחבר  שמיר 

ממושב אליקים. 
גו את  הנחה  ישראל  נתיבי  �מנכ"ל 

רמי המקצוע להיכנס, מיד לאחר פסח, 
לאורך  לישובים  הכניסות  כל  לתכנון 
בביצוע בספטמבר  ולהתחיל   66 כביש 
ליישובים:  הכניסות  על  מדובר   .2017
מגידו, היוגב, מדרך עוז והזורע. קטע 
כביש באורך של כשני ק"מ מול משמר 
250 מ' מז� �העמק יוסט לתוואי חדש, כ

רחה והביצוע יחל בתחילת 2018.
כמו כן, מנכ"ל נת"י עדכן את ראש 
המועצה, כי תכנון שדרוג הכביש לשני 

לה וצפוי  נמשך  כיוון  לכל  �מסלולים 
ביקש  חולבסקי   .2018 במהלך  סתיים 
בין  הכביש  בקטע  חוצץ  קיר  להציב 

בנ יידון  והנושא  לזלפה  מגידו  �צומת 

תיבי ישראל.
מאבק  מגידו  מ.א.  הובילה  כזכור, 

והתו היישובים  עם  יחד  גדול  �ציבורי 
�שבים , למען שדרוג הכביש. בין ספט

מבר 2015 לספטמבר 2016 עת ניפגש 
הת התחבורה,  שר  עם  המועצה  �ראש 

קיימו הפגנות בכניסות לכל היישובים 
66 ובנוסף התקיימו הפ�  לאורך כביש
גנות גדולות בצומת מגידו ומול משרד 
הייתה  בהפגנות  בירושלים.  התחבורה 
נוער  בני  של  מרשימה  ההשתתפות 

�רבים מיישובי המועצה, מפנימית "שו
מריה" וחברת הנעורים "רעות". 

חולבסקי אמר השבוע: "אני מברך את 

קרן טרנר,  מנכ"לית משרד התחבורה, 
�על מימוש ההסכמות שלי עם שר הת

על  ישראל,  נתיבי  מנכ"ל  ואת  חבורה 
הכניסות  לשדרוג  הזמנים  לוח  קביעת 
לישובים לאורך הכביש. כביש 66 הוא 
כביש דמים שמסכן את כל הנוסעים בו 
לאורכו.  הישובים  תושבי  את  ובעיקר 
בזכות המאבק שהובלנו הגענו לסיכום 
ונתיבי  התחבורה  משרד  עם  החשוב 
ישראל, על פיו ישודרגו בשנה הקרובה 

�הכניסות לכל היישובים ובמקביל יימ
שך תכנון הכביש המשודרג. תודה לכל 
מעורבים  שהיו  הנוער  ובני  התושבים 

במאבק החשוב וסייעו להצלחתו." 

15

2017
של תנועת הנוער בני המושבים # השנה זו 

השנה הראשונה שחניכי כיתות ז��ח� חוו את 
מסלולי הטיול החדשים והמגוונים

הש� נוער  בני  אלף  כ�15 
הפסח  במפעלי  תתפו 
בני המושבים,  2017 של 
והטיולים  האזוריים  הפסח  במחנות 
מגדירים  המושבים  בבני  המחוזיים. 
את הפעילות כהצלחה יתרה. השנה 
כיתות  שחניכי  הראשונה  השנה  זו 
ז��ח� חוו את מסלולי הטיול החדשים 

והמגוונים.
מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ�ל 
המוש� בני  הנהלת  את  בירך  ,צור 

ארדיטי  שירי  של  בראשותה  בים 
ואת הילדים שהשתתפו ואמר: "אני 
אלף  כ�20  של  בהשתתפותם  גאה 
בפעילות  חלק  שלקחו  נוער  בני 
שנת  כולל  והמצוינת  המשמעותית 
לילה. קיבלתי פידבקים חיוביים הן 
חשוב  הכי  מההורים.  והן  מהילדים 

שכולם חזרו בשלום."
�שירי אר  מנהלת בני המושבים,

עברו  הפסח  "מפעלי  אמרה:  דיטי, 
בהצלחה יתרה. פעילות זו היא שיא 
יוצאות  שבסיומו  ארוך  תהליך  של 

והקי מהמושבים  החניכים  �קבוצות 
בוצים למחנות והטיולים. בהזדמנות 
זו לא ניתן לסיים ללא חיזוק ידיהם 
של כל העושים בעבודת הקודש הזו, 

�ובין היתר, לגרעינרים, לרכזי המו
בניצוחם  המחוזיים  לצווים  עצות, 
של מנהלי המחוזות: טל אלשר, מחוז 
�גיא בן סעדון, מחוז דרום ולי  מרכז,
חבי� ואחרונים  צפון  מחוז  זיו,  רמו 

בים, לאנשי הצוות המרכזי של בני 
כימים,  לילות  שעושים  המושבים 
מחוויה  ליהנות  כולנו  שנוכל  כדי 

חינוכית משמעותית ובטוחה."

במהלך חג פסח התקיימה הרמת כוסית מיוחדת במטע החוחובה במושב קדש ברנע, שברמת הנגב, בהשתתפותם של ראש 
המועצה, ערן דורון, מזכיר מושב קדש ברנע, אלון צדוק ורכז השטח של הדרום של תנועת המושבים, מאיר צפרירי. במהלך הרמת 
הכוסית אמר צפרירי: "המתיישבים באזור פתחת ניצנה מגשימים את חזון בן גוריון. אנחנו מאחלים לכם שנים רבות של התחדשות, 

נטיעות, שתילות וזריעות בנגב." בצילום: נטיעות ברמת הנגב.

לרגל חג הפסח התקיימה כמידי שנה הרמת הכוסית המסורתית של תנועת המושבים. אל הרמת הכוסית (ראה צילום) כיבדו 
בנוכחותם בין השאר - מזכ״ל התנועה, מאיר צור, רב תנועת המושבים, הרב מנחם הכהן, שר החקלאות והתמ"ת לשעבר, שלום 

שמחון, יו״ר המועצות האזוריות, עמיר ריטוב, ראשי מועצות, חברי מזכירות, פעילים ועובדי התנועה.

במהלך הפגישה הן ראשי הארגונים והן חקלאים, 
הביעו בפני השר את הפגיעה בחקלאים ואת 
ההשלכות הנובעות כתוצאה מהייבוא בכלל 

הענפים השונים
התאחדות 

יש �חקלאי 
אירחה  ראל 
את  השבוע 
החקלאות  שר 
הכפר,  ופיתוח 
אריאל,  אורי 
הייבוא  בנושא 
תוצרת  של 

חקלאית.
ומזכ�ל ההתאחדות,  מאיר צור  יו"ר ההתאחדות,  זימנו  את הפגישה 

אבשלום (אבו) וילן.
�במהלך הפגישה הביעו ראשי הארגונים וחקלאים בפני השר את הפ
�גיעה בחקלאים, ואת ההשלכות הנובעות כתוצאה מהייבוא בכלל הע

נפים השונים.
סדר  בקידום  לעתיד  התכניות  ועל  במשרד  פעילות  על  דיווח  השר 

הנהגת החקלאים את מחויבותו לחק בפני  ציין  �היום בחקלאות. השר 
לאות הישראלית.

פסח 2017. בני המושבים

השר אורי אריאל בביקורו השבוע בהתאחדות החקלאים
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אלפי תושבים ערבים ויהודים מהגליל השתתפו בהפגנה בדיון של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בירושלים # חברי כנסת 
שהשתתפו בהפגנה קראו לשר כחלון לעצור את ההרחבה של מחצבת אשרת והתריעו מפני הריסה בלתי הפיכה של הגליל

מהגליל  תושבים  אלפי 
נגד  החג  לפני  הפגינו 
יצחקי,  אביגדור  כוונת 

הג להפוך את  וועדת התכנון,  �יו"ר 
�ליל לאזור תעשייתי של מגה מחצ

הכריזו  המערבי  הגליל  תושבי  בות. 
במחצבת  המאבק  מטה  הקמת  על 
ולהגיע  להתרחב  שצפויה  אשרת, 

�מאות מטרים ספורים מהישובים גע
נוספים,  וישובים  וכליל  יחיעם  תון, 

�ולהרוס את הרצף הירוק בגליל המ
תושבי  הצטרפו  המחאה  אל  ערבי. 
טורעאן,  בכפר  הערביים  היישובים 
מאבק  שמנהלים  לטבריה,  שסמוך 
למגה  טורעאן  מחצבת  הפיכת  נגד 

�מחצבה. בתום הדיון הוחלט, כי ההח
וטורעאן  אשרת  מחצבות  לגבי  לטה 
במועצה  נוסף  מפורט  לדיון  תועבר 

הארצית. 
ידי  על  שמיוצגים  האזור,  תושבי 

כי כבר  גלעד ברנע, טוענים  עוה"ד 
היום מחצבת אשרת משפיעה על כל 
הסביבה ומהווה מפגע בריאותי קשה, 
המשפיעים  רבים  אבק  ענני  מעלה 
על בריאות תושבי הסביבה ופוגעים 

נו בנוסף לפגיעה  האזור,  �בצמחיית 
פית חמורה.

המיועדת  התוכנית  במסגרת 
פי  לגדול  המחצבה  של  צפוי שטחה 
במקום  הוקמו  האחרונות  בשנים   .4
כבר  אספלט.  ומפעל  בטון  מפעל 

�כיום המחצבה מפירה את תנאי הרי
שיון כשערימות חול שהפיקה הגיעו 
לגובה עשרות מטרים ומהוות מפגע 

נופי גלוי לעין.
מונה  התושבים,  התנגדויות  לאור 

�חוקר עצמאי שהכין דו"ח חוקר, המ
הנשקפות  הרבות  הסכנות  על  צביע 

המחצ של  המוצעת  �מההתרחבות 
הסבי ולאיכות  האזור  לתושבי  �בה 

סביבתי,  אוויר  כזיהום  מפגעים  בה. 
רעש  מפגעי  בטבע,  חמורה  פגיעה 
על  סבירה  בלתי  והעמסה  ולכלוך 
החוקר  באזור.  התחבורה  תשתיות 

�הציע תכנית חלופית ופתרונות לב
הדו"ח  המחצבה.  גורמת  אותן  עיות 
הושלם, אך כלל לא זכה להתייחסות 
לא  הארצית  המועצה  בולנת"ע. 
בחנה כלל חלופות לביצוע המחצבה 
של  המסיבית  הרחבתה  את  ואישרה 
המחצבה ללא כל חשיבה עתידית על 

השפעה על היישובים הסובבים.

?2020
ההטבה בגובה 50% מעלות הנסיעה, מוענקת לתושבים החל מסוף 

שנת 2015 וצפויה להסתיים בסוף שנת 2017
הגיע  ישראל כץ,  שר התחבורה, 

האזו במועצות  לביקור  החג  �לפני 
ולהרמת  נגב  ושדות  ריות מרחבים 

כוסית לחג.
�שר התחבורה הודיע כי הוא מת

כוון לבקש הארכה להנחה בנסיעה 
ברכבת, לתושבי הערים בהן נחנכו 
שדרות,  הרכבת  תחנות  באחרונה 

המוע ולתושבי  ואופקים  �נתיבות 
בגובה 50%  צות הסמוכות. ההטבה 

לתוש מוענקת  הנסיעה,  �מעלות 
וצפויה   2015 שנת  מסוף  החל  בים 
השר,   .2017 שנת  בסוף  להסתיים 
לבקש  בכוונתו  כי  הודיע  כאמור, 
עד  נוספות,  שנים  לשלוש  הארכה 

שנת 2020. 
בהרמת  הודיע  התחבורה  שר 

האזו במועצה  שהתקיימה  �הכוסית 

רית מרחבים כי "המטרה שלנו היא 
ולמשוך  האוכלוסייה  את  להשאיר 
זאת  ליזום  אוכלוסייה. אני מתכוון 

יחד עם ראשי הרשויות."
שדות  האזורית  המועצה  ראש 
המועצה  וראש  עידאן  תמיר  נגב, 
שי חג'ג', בירכו  האזורית מרחבים, 

�על ההצעה ואמרו: "זו יוזמה מבור
כת. אנחנו רגילים לשמוע בשורות 

טובות משר התחבורה, שזוכר בעל�
פה כל פרויקט תחבורתי במועצות 
הוא  ביקור  כדי  תוך  והיום,  שלנו 
הארכה.  לדרוש  כוונתו  על  הצהיר 
קיצרה  בנגב,  התחבורה  מהפכת 

הנסי �באופן משמעותי את מרחקי 
ותרמה  ולירושלים  לתל�אביב  עה 

באזור הדמוגרפית  לצמיחה  �רבות 
נו."

המועצה האזורית מגידו הגישה בג"צ בדרישה לבטל את החלטת המועצה הארצית 
לתכנון ובניה, להקים מתקן גיבוי לאחסון קונדנסט בחירום באתר חגית

מועצה אזורית מגידו הגישה בג"צ 
לבית המשפט העליון, בדרישה לבטל 
�המועצה הארצית לתכ  את החלטת
נון ובניה, להקים מתקן גיבוי לאחסון 
(קונד� חגית בחירום באתר   קונדנסט 
גז  נסט�תוצר נילווה לטיפול בהפקת 

– שהינו חומר מסוכן).
�לטענת באי כוחה של מועצת מגי
�דו, נפלו פגמים קשים ומהותיים בה

6 בדצמ� �חלטת המועצה הארצית מה
בר 2016, להקים מיכל גיבוי לאחסון 

חגית ולכן,  באתר  בחירום  קונדנסט 
יש להורות על ביטולה.

החלטת  כנגד  שנטענו  הפגמים 
השאר,  בין  היו,  הארצית  המועצה 
שהוצגו  מבלי  התקבלה  כי החלטתה 

ורלוונ מעודכנות  דעת  �בפניה חוות 
העובדתית  טיות, כיוון שהתשתית 
ההחלטה  את  קיבלה  בסיסה  שעל 
ואף פגומה. עוד נטען  הייתה חלקית 
מלבחון  נמנעה  הארצית  המועצה  כי 
וכי  אפשריות  רלוונטיות  חלופות 

�הזימון לדיון היה פגום ולא צורף לח
ברי המועצה הארצית חומר רלוונטי. 

�למעשה נטען, כי הדיון נערך "לפרו
היתה  תוצאתו  בלבד," כאשר  טוקול 

"ידועה מראש." 
חולבסקי:  איציק  המועצה,  ראש 
בעקביות  להתנגד  תמשיך  "המועצה 

שע ותוכנית  מהלך  לכל  �ובנחישות 
לאזור  חגית  אתר  את  להפוך  לולים 
של  החיים  איכות  את  לסכן  שעלול 

תושבי המועצה והאזור כולו."

תושבי הגליל המערבי וכפר טורעאן ליד טבריה מפגינים נגד הקמת המגה מחצבות בגליל

החקלאי (64), ממושב במועצה באר טוביה, 
שנפגע ממוט ריסוס הידראולי, תובע מאות 
אלפי שקלים מחברת הביטוח שבטחה את 
הטרקטור וטוען, כי מדובר בתאונת דרכים

ג', חקלאי בן 64, ממושב במועצה האזורית באר טוביה, שנפגע ממוט 
ריסוס הידראולי, תובע מאות אלפי שקלים מחברת הביטוח שבטחה את 
הטרקטור וטוען, כי מדובר בתאונת דרכים. כך עולה מתביעה שהוגשה 
לפני כשבועיים לבית משפט השלום ברמלה, באמצעות בא כוחו, עו"ד 

בנו גליקמן, נגד שלמה חברה לביטוח.
מכתב התביעה עולה, כי בחודש ינואר שנה שעברה נפגע החקלאי, 
כ�70  השוקל  הריסוס  מוט  של  ההידראולית  המערכת  פירוק  כדי  תוך 

�ק"ג. לטענתו בזמן פירוק המוט, הטרקטור היה מונע, כי לא ניתן לה
פעיל את המערכת ההידראולית ולפרק את המוט (המשכיב) כשהמנוע 
אינו פועל. כדי לפרק את המערכת חייב היה התובע קודם כל לשחרר 
את הלחץ ההידראולי ולאחר מכן, לשחרר את הפין שמחזיק ומחבר את 
המשכיב לטרקטור. אך, עקב לחץ בעבודה, התובע לא שם לב כי רגלו 

הימנית הייתה מתחת למשכיב וזו נפגעה מנפילת המשכיב עליה.
ג' פונה ממקום התאונה לבית חולים קפלן ואמור לעבור ניתוח ברגלו, 
כאשר החבלה משפיעה עד היום על אופן תפקודו היום יומי והוא סובל 
והגבלות משמעותיות בכף רגלו  בעקבות התאונה מטראומה, מכאבים 
הימנית. עו"ד בנו גליקמן, העוסק בנזקי גוף, מציין כי תקופה ממושכת 
התנייד התובע באמצעות קביים, כי אסור היה לו לדרוך על רגל ימין 
הטבה  כל  נראית  ולא  ומחמיר  הולך  רק  והתפקודי  הרפואי  מצבו  וכי 

באופק.
לפני התאונה, ג' טיפל באופן עצמאי בעצמו ובאשתו, עבד בעבודה 
מאז  אך  רפואיות.  הגבלות  וללא  קבוע  באופן  פעיל  והיה  קשה  פיזית 
התאונה, נפגע כושר תפקודו היומיומי והוא הפך לתלותי בביצוע חלק 
מפעולות היומיום, לרבות עבודות משק הבית, קניות, נקיונות וכו', והוא 
הבית  במשק  לטיפול  הקשור  בכל  לעזרה  בעתיד  ויזדקק  בעבר  נזקק 

ולתחזוקת הבית.
ג' תובע באמצעות עו"ד בנו גליקמן מאות אלפי שקלים בגין הפסדי 
שכר ופנסיה, כאב וסבל, עזרת צד ג', רכישת ציוד אורתופדי, טיפולים 

רפואיים ועוד. טרם הוגש כתב הגנה.

שר התחבורה, ישראל כץ, בהרמת כוסית. יבקש הארכה להנחה בנסיעה ברכבת
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הגיע הזמן להאמין ביכולת ההתארגנות, על מנת לעזור לעצמנו ונפסיק עם ההתבדחות על החקלאי שמוכן להוציא לעצמו עין, 
העיקר שלשכנו יצאו שתיים # יחד עם זאת עלינו להביא לשינוי בחוק ההתיישבות, כך שיתאים את עצמו למציאות המשתנה

דודו קוכמן*

בימים אלה פסק בית המשפט 
לפ שהוגש  בערעור  �המחוזי, 

חוק  הפרת  בעניין  ניו 
שבהם  הדונמים   180 כי  ההתיישבות, 
�א מנעשה שימוש בניגוד לחוק, יופקעו 

ובנוסף  לצמיתות  מנשה  תלמי  גודת 
הושת עליה קנס כספי גדול.

מועצת  של   1 מס‘  להחלטה   8 סעיף 
מקרקעי ישראל קובע, כי חוכר של קרקע 
חקלאית לא יהיה רשאי להחכיר החכרת 
לו, אלא  משנה קרקע חקלאית שנמסרה 
מכורח נסיבות ולזמן מוגבל וזאת באישור 

רמ“י ובתיאום עם האגודה.
(סייגים  החקלאית  ההתיישבות  חוק 
ובמים)  חקלאית  בקרקע  לשימוש 
תשכ“ז�1967 חוקק מתוך מטרה להסדיר 
יצירת  קרי  ובמים,  בקרקע  חורג  שימוש 
חברי  עם  נמנה  שאינו  מי  עם  שותפות 
בהשכרת  הקרקע  העברת  או  האגודה, 
משנה למי שאינו חבר האגודה זאת כפי 
לחוק  הראשונה  בתוספת  מוגדר  שהדבר 

ששר החקלאות ממונה על יישומו.
שניתנו  דין  לפסקי  מצטרף  זה  פס“ד 

הפק היא  שתוצאתם  האחרונות,  �בשנים 

את  שהפרו  מחוכרים  אדמות  עת 
בניגוד  ופעלו  ההתיישבות  חוק 

לחוק ולחוזה החכירה ולהחלטה.
תלמי מנשה טענה בערעור כי 
לא מדובר במסירת קרקע לאחר, 
קבלן  עם  שנעשה  בהסכם  אלא 
את  שעיבד  (”מתקשר“)  מקצועי 
נושאת  שהאגודה  תוך  הקרקע, 

לטענתה,  והדבר,  ובתוצאות  באחריות 
מותר על פי החוק. כן טענה האגודה כי 

�שינוי העיתים מחייב מתן פרשנות משפ
טית חדשנית לחוק שחוקק ב�1967, שכן 
באופן  נפגעה  מחקלאות  פרנסה  יכולת 

משמעותי.
�בית המשפט לא קיבל את עמדת המ

ערערת וקבע כי מעדויות וממצאים רבים 
�עולה, כי האגודה המערערת אינה מעב

דת בעצמה את הקרקע או באמצעות מי 
מחבריה, החל משלב השתילה ועד שיווק 
התוצרת ומכירתה וגם אינה נכנסת למי 
בין  לחוק.  הראשונה  בתוספת  שחריגים 
היתר נקבע כי ”קבלת אחוזים מהכנסות 

�שמתקבלות ממכירת תוצרת אינה שו
מי  עם  נעשתה  השותפות  שכן  תפות, 

שאינו מנה עם חברי האגודה.“

כי:  המשפט,  בית  מוסיף  זאת,  רק  לא 
�”המתקשר והאגודה אינם עובדים במי
�דה שווה כפי שמחייב החוק... והמער
�ערת אינה מרטיבה את קצות אצבעו

תיה בעבודה החקלאית.“
עוד קובע בית המשפט, כי ”המתקשר 
עיבוד  זכות  בעבור  למערערת  משלם 
של  קבוע  בסכום  תוצרתה  את  הקרקע 
�מסוים מהר אחוז  ועוד  לדונם   ₪ 300
�,“ וכי ”המערע תווחים וזו אינה קבלנו

רת אף כשלה בניסיון להוכיח כי נשאה 
הרלוונטית  בתקופה  העיבוד  בהוצאות 

על חשבונה.“
בית המשפט מזכיר כי המדינה החכירה 
לישובים חקלאיים שטחי קרקע נרחבים, 

�כדי לעבד את האדמה ולהפריח את הש
ממה ולא על מנת לסחור בה.

נציג  דברי  את  מצטט  המשפט  בית 
שהיו  החקלאים  ש“כל  שטען  המערערת 
לעבד  חפצים  אינם  וחבריה  אינם  כבר 
כלכלית  כדאיות  אין  כי  הקרקע,  את 
לחבר אגודה בודד לעבד עשרים וכמה 
“ וקובע כי אם המערערת אינה מע� םדונ

בדת את הקרקע, או אינה חפצה לעבד או 
הקרקע  את  ותשיב  תתכבד  יכולה  אינה 
למדינה את הפיקדון שהופקד למערערת 
חלק  וישמש  שישוב  מנת  על  זו  למטרה 

בלתי נפרד ממשאבי כלל הציבור.
מהמ מתעלם  המשפט  בית  �לצערי, 

ציאות ונצמד למילים היבשות של החוק, 
�למרות שהאגודה הציפה את מצוקת הח

שמחייב  קשה  דין  בפסק  מדובר  קלאים. 
גם חשבון נפש של האגודות והחקלאים: 

החק של  הכלכלי  שמצבם  וידוע  �ברור 
לאים מידרדר והולך בשל אוזלת ידה של 

�הממשלה, ובשל כך מספרם הולך ומתמ
עט. לצערנו, באחרונה המצב רק מחריף 
לאור היבוא הפרוע של תוצרת חקלאית.
ומהר מהפסיקה  ותסכול  שכעס  �אלא 

גולציה הדרקוניים אינם תחליף לפעולה 
והאגו �ולחשיבה מחודשת של החקלאים 

בחקלאים  שתלויות  פעולות  יש  דות. 

ובהם בלבד - התארגנות מקומית בקניית 
ובשיווק  תשומות, בעיבוד עצמי משותף 
מאורגן של התוצרת החקלאית המצוינת. 

ניתן להוזיל את מחיר רכישת הת �בכך 
את  ולהוזיל  לייעל  קניה),  (כוח  שומות 
תוך  התוצרת  את  ולשווק  הקרקע  עיבוד 
היותם  את  ולנצל  הגודל  יתרון  שמירת 

של החקלאים פטורים מחוק ההגבלים.
ההתארגנות,  ביכולת  להאמין  הזמן  הגיע 

ההתב עם  ונפסיק  לעצמנו  לעזור  מנת  �על 
דחות על החקלאי שמוכן להוציא לעצמו עין, 

העיקר שלשכנו יצאו שתיים.
יחד עם זאת עלינו להביא לשינוי בחוק 

�ההתיישבות, כך שיתאים את עצמו למ
ציאות המשתנה. עבודה חשובה על עדכון 
פרשנות החוק נעשתה על ידי ועדת שרה 
שולחנו  על  נמצאות  שמסקנותיה  אייל, 
של שר החקלאות כבר למעלה משנה ולו 

�היה מאמצם הדבר היה מסייע להתארג
נויות של חקלאים.

�גם על הממשלה מוטלת אחריות לשי
לא  אם  ולחקלאות.  לחקלאים  יחסה  נוי 
למענם אזי למען בטחון המזון והגבולות.

* הכותב הינו עו“ד המשמש כמזכ“ל 
כפרי האיחוד החקלאי

תלמי מנשה. 180 הדונמים שבהם נעשה 
שימוש בניגוד לחוק יופקעו לצמיתות
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המחירים
הזולים ביותר טיולי איכות בקבוצות קטנות
טיולים בחפץ-לב

yehuda@hefez-lev.co.il www.hefez-lev.co.il

סין

18 ימים    
24.9-11.102017

12-19.7.2017
18-25.6.2017
24-31.7.2017

18 ימים
5-21.11.2017

ויטנאם 
קמבודיה

* קבוצה של 16-20 איש

גאורגיה
ג'יפים

* קבוצה של 16-24 איש

* קבוצה של 16-20 איש * קבוצה של 16-22 איש* קבוצה של 13-18 איש
$ 3885

איסלנד קובה

* קבוצה של 16-20 איש

15 ימים
14-27.12.2017

14 ימים
אוקטובר 2017

14 ימים

סרי לנקה

* קבוצה של 20-26 איש

7 ימים
7 לילות

7 ימים
7 לילות

$ 1760 $ 1420

$ 4390

$ 4600

16 ימים 
סין שמורות

גאורגיה

7-22.5.2017

טיול אחד בשנה

 יולי 2017
טיול אחד בשנה

הרשמה בעיצומה

צפון קוריאה 
וצפון סין

12 ימים
7-19.9.2017

גמר הרשמה 
10.7.2017

מחיר 

מיוחד לחג

מקומות אחרונים

15

1500

נופשים בכנרת (צילום: רשות הכינרת)

מטיילים בפארק רכבת העמק

”צעדת יקנעם – ירוק בטבע“
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כרטיס הנחות והטבות לצעירי מרבים ושדות נגב

 
Made of 

I feel alive
 16

ילדי פותחים עתיד. סייעו בניקיון הנחל ומספר תחנות חוויות בטבע

מתנדבי ”ידיד לחינוך“ מהמועצה האזורית מגידו ומיוקנעם בחלוקת התעודות
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2016

#
2017

אבי אובליגנהרץ

אחרי י בלבד  ספורים  מים 
 2016 דוחות  פרסום 
יודע  המי  בפעם  שהוכיחו 
הפירות  הפכו  כיצד  כמה 
והירקות למכרה זהב עבור 

החק בעוד  המזון  �רשתות 
לאים הולכים וקורסים, יצא ערן בק 
בקריאה לציבור לבוא לקטיף בשדה 
הגזר שלו, כדי שלא ייאלץ להשמיד 
שהתמורה  העובדה  לאור  היבול  את 
אינה  מהרשתות  מקבל  הוא  אותה 

מצדיקה את המאמץ.
שעת צהריים חמימה, כ�72 שעות 
מעבדות  יוצא  ישראל  שעם  לפני 
הלילה  נשתנה  ”מה  ושואל  לחרות 
המטופח  בשדה  הלילות“.  מכל  הזה 
ניר  לקיבוץ  ברל  בית  בין  הממוקם 

�אליהו, משפחה חביבה שהגיעה לה
זדהות עם מחאתו של בק ועל הדרך 
מצטיידת בכמה קילוגרמים של גזר 
בבק  ניכר  מהאדמה.  הישר  איכותי, 

לק היפה  מההיענות  מתרגש  �שהוא 
שמצא  הקשובות  ומהאוזניים  ריאתו 
והחיזוק והתמיכה הלא צפויים שהוא 

מקבל בשפע מהמבקרים.
לע נכון  צעד  היה  שזה  �”הסתבר 

המון  ”קיבלתי  בק.  לי  אומר  שות,“ 
�פידבקים חיוביים מהציבור וזה בהח

לט מחזק. אנשים בהחלט מבינים את 

היצרנים  שאנחנו  מבינים  המצוקה, 
מהרשתות,  נמוכים  למחירים  זוכים 

הג הרווחים  את  בפועל  �שקוטפות 
אני  היום  התוצרת שלנו.  על  דולים 
1.20 שקל לקילו גזר וזה במ�  מקבל

קרה הטוב מכסה לי רק את העלויות, 
בעוד שהצרכן משלם כיום 7�3 שקל 

ברשתות,“ אומר בק.
החל  לצה“ל  שהתגייס  לפני  עוד 
לחקלאים  שלישי  דור   ,(56) בק 
ממושב צופית (5 דקות מכפר סבא), 
לגדל ירקות: תפוח אדמה, גזר, כרוב, 
בנשמתו.  חקלאי  ”אני  ועוד:  בטטות 
אני מאוד אוהב את החקלאות, אבל 

פני על  תופחת  המציאות  �לצערי 
להיות  מתחיל  במקצוע  והעיסוק  נו 
קשה. לא רק שהמערכת הממשלתית 
עלינו,“,  מקשה  רק  אלא  עוזרת  לא 
לשמש  שהספיק  מי  רב  בכאב  אומר 

קדנ שתי  כבר  המושב  ועד  �כיו“ר 
ציות.

זרע בק ברינה  באוקטובר האחרון 
גזר על�פני 28 דונם - השקעה של 
בחלומו� גם  אבל  שקל,  אלף   150 �כ
תיו הכי שחורים לא תיאר שכעבור 

בדמ לקצור  יצטרך  חודשים  �ששה 
עה, או יותר נכון לוותר על הקטיף, 
שכאמור במציאות של ימינו אין לו 

הצדקה כלכלית.
במשך מספר ימים התלבט בק ואף 
מה  וחברים  משפחה  בני  עם  נועץ 

פנה  הוא  הנאה.  היבול  עם  לעשות 
�למספר ארגונים שאוספים מזון לנז
�קקים, בהם ”לקט ישראל“, אך כשפ

נייתו לא נענתה, בחר בשיווק ישיר. 
לחק הציבור  בין  שהקשר  �”ראיתי 

לאים רופף מדי. לכן חשבתי שיהיה 
נכון להזמין את הציבור לשדה, כדי 

ועו הבעיה  עומק  את  לו  �להמחיש 
החקלאות,  שרויה  בה  המצוקה  מק 
יוכלו  כאחד  וילדים  שמבוגרים  וגם 
הוא  והיכן  גזר  קטיף  זה  מה  לראות 
רק  לא  לעשות  אוכל  כלומר,  גדל. 

ישי גם תקשורת  אלא  ישיר  �שיווק 
אח בידיעות  פורסמה  הקריאה  �רה. 

זה התחיל לרוץ. אמרו  רונות ומשם 
הם  טעים  כזה  שבגזר  ושוב  שוב  לי 
עוד לא נתקלו - והאפשרות לקטוף 
בעצמם את הירק מאוד עשתה את זה 

למי שהגיע.“
שעודף  המצערת  לעובדה  מעבר 
ובשווקים  המקומי  בשוק  התוצרת 
בחו“ל מאלץ את החקלאים להשמיד 

האח של  הגדול  הכאב  יבולם,  �את 
ששרי  מכך  בק  לדעת  נובע  רונים 

במ חקלאות  רוצים  אינם  �הממשלה 
במחירים  די  לא  אם  ישראל.  דינת 
הנמוכים שפוגעים בנו ישירות, הרי 
עולים  והירקות  הפירות  שכשמחירי 

לה יכולים  המגדלים  סוף  �וכשסוף 
השוק  את  פותח  האוצר  שר  רוויח, 
ליבוא מעזה ומירדן. מדובר בתוצרת 

�ירודה שכלל לא ידוע על כמות חו
החק משתמשים  בהם  ההדברה  �מרי 

לאים שם ובדרך כלל הם משתמשים 
בחומרים מאוד חריפים ומשקים במי 

ביוב. 
”מי שנפגע מזה בסוף הוא בריאות 
הציבור ושר האוצר נהנה מפופוליזם 

�זול בזה שהוא כביכול מוריד את המ
המחיה.  יוקר  להקטנת  ודואג  חירים 

שהמ מוכיחה  הסטטיסטיקה  �אגב, 
יורדים  לא  התחתונה  בשורה  חירים 
בפועל כתוצאה ממהלכים כאלה, ומי 

המש שוב  הם  הקופונים  את  �שגוזר 
ווקים והרשתות.“

כיצד מעיב המשבר הנוכחי 
בחקלאות על עתידה?

את  נותנת  גדולה  הכי  ”ההשפעה 
שממעט  הצעיר  הדור  על  אותותיה 
שנים  כמה  תוך  לחקלאות.  להצטרף 
מאוד  מאוד,  חקלאות  עם  נישאר 

של  ירקות  מחירי  ועם  מצומצמת 
עשרות שקלים לקילו, בגלל מחסור 
מתוך  למשל,  בצופית,  במגדלים. 
100 משקים נותרו רק 15�12 משקים 
מושב  עוד  וזה  בחקלאות  שעוסקים 
קרוב  היום  מעבדים  אנחנו  פעיל. 
פה  יש  שלנו.  מהאדמות  אחוז  ל�97 
חיה  היא  אבל  אינטנסיבית  חקלאות 
ולא רחוק היום,  על כרעי תרנגולת 
שגם פה החקלאים שנותרו יסגרו את 
העסק. הרבה חקלאים נמצאים היום 

על הקצה מבחינת יכולת כלכלית.“

אתה סבור שהממשלה לא רק 
שלא עוזרת אלא רק מפריעה 

לחקלאים?

”בהחלט, כי בראש ובראשונה היא 
בי חסמים  אינספור  בפנינו  �מציבה 

רוקרטיים, אם זה במחירי המים ואם 
הזרים,  העובדים  על  בהיטלים  זה 
ביבוא ירקות - ולמעשה בכל מקום 

ערן בק ובנותיו בשדה הגזר
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מק לנו  שתוקעים  מרגישים  �אנחנו 
לות בגלגלים. רוב החקלאים יאמרו 
שלא  יתערבו,  ’שלא  הסתם  מן  לך 
מקלות  לנו  ישימו  שלא  אבל  יעזרו 
בגלגלים‘! ועוד לא דיברנו על פערי 

�התיווך שמפילים אותם עלינו היצר
נים. מנסים להפיל על החקלאים את 
אמת.  כל  בכך  אין  אך  המחיה,  יוקר 
המחירים ברשתות מאמירים במאות 

�אחוזים ובמקום לטפל ברשתות, מק
שים על החקלאים.“

מה לגבי משרד החקלאות 
שאמור לייצג את עניינכם 

בממשלה?

”המשרד מאוד פסיבי ולטעמי אינו 
אריאל  השר  לצערנו,  כלום.  עושה 
שוכח שהוא שר החקלאות. לפעמים 
זה גם נראה שהוא בכלל שר חקלאות 
לאינטרסים  שדואג  אחד  בינלאומי, 
ולא  אחרות  ממדינות  חקלאים  של 

לחקלאי ישראל, לאור פתיחת השוק 
הוא  וירדן.  טורקיה  מעזה,  ליבוא 
משתף פעולה עם שר האוצר, אז מי 

בעצם שומר עלינו? 
החקלאות  על  מוותרת  ”המדינה 
חקלאות  בלי  שמדינה  מבינה  ואינה 

אנח היום  עתיד.  בלי  מדינה  �היא 
בטחון  מבחינת  חזקים  מרגישים  נו 
יבוא  על  רק  נסתמך  אם  אבל  מזון, 
התנאים  ישתנו  ומחר  טריה  תוצרת 
ושוב נהיה מוקפים באויבים חזקים - 
תמיד  משלנו.  מזון  לנו  יהיה  לא  אז 

חינכו אותי על ארץ זבת חלב ודבש. 
�זה משפט מאוד נכון, כי יש פה חק

עם  חקלאים  מפותחת,  מאוד  לאות 
לה תמיד  שרוצה  מי  יש  אבל  �ידע, 

ועדת  את  יקימו  בסוף  אותם.  כשיל 
החקירה כשיהיה כבר מאוחר, כשלא 

יהיו ירקות.“

מה המטרה בפועל של 
מי שמכשיל לדבריך את 

החקלאות?

�”יכול להיות שהם מעוניינים לה
במ והחקלאים  החקלאות  �חליש את 

את  שיעזבו  כדי  בפרט,  הארץ  רכז 
האדמות וניתן יהיה להפשירן לבניה. 
נכון שזה משליך גם על הפריפריה, 
חשופים  יותר  החקלאים  שם  אבל 
למענקים ועזרה. מאז שכחלון נכנס 

�למשרד האוצר כמות המקלות שהח
�קלאות מקבלת בגלגלים הפכה לב

לתי נסבלת. למרות שהנציגים שלנו 

עוצמת  את  לו  והסבירו  עימו  ישבו 
בנו, נראה שהוא נחוש במ �הפגיעה 

דיניות שלו שגורמת לנו לנזק בלתי 
הפיך.“

כיצד קרה שהחקלאות הפכה 
למעשה להימור גדול?

מהמר  הוא  קטן  חקלאי  כל  ”היום 
בסכ נמצא  גדול  וחקלאי  �גדול 

המכות  כל  למרות  גדולה.  קיום  נת 
מט הם  החקלאים  עליהם  �שנוחתות 

בעם עם אופטימי. יש משפט שמאוד 
מאפיין את החקלאים: ’העונה הבאה 
תהיה העונה הכי טובה‘ - כי אם אין 
לנו תקווה לא נעשה חקלאות. אתה 

�מתחיל את העונה עם שפע של אופ
 - כספך  מיטב  את  מוציא  טימיות, 
ואף אחד לא נותן לך תעודת ביטוח, 
תוכל   - נכון  הכל  תעשה  אם  שגם 

ליהנות מפרי עמלך... 
”בניגוד לענפים אחרים, בחקלאות 

”ראיתי שהקשר בין הציבור לחקלאים רופף 
מדי. לכן חשבתי שיהיה נכון להזמין את 

הציבור לשדה, כדי להמחיש לו את עומק 
הבעיה ועומק המצוקה בה שרויה החקלאות, 
וגם שמבוגרים וילדים כאחד יוכלו לראות מה 

זה קטיף גזר והיכן הוא גדל. כלומר, אוכל 
לעשות לא רק שיווק ישיר אלא גם תקשורת 

ישירה“
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מזג  באמצע:  משתנים  פרמטרים  המון  יש 
�אוויר, פגעים שונים, כמו מזיקים, זרעים וש

תילים פגומים, חומר כזה או אחר במים שדפק 
את הנבטים של הזרעים ועוד, ועוד משתנים 
שכלל לא תלויים בך. ואז, בסוף כל התהליך, 
כשאתה סוף סוף מגיע ליבול - גורמים שכן 

�אמורים לעזור לך להצליח או לפחות לא לה
פריע, גורמים לך להיכשל.“

איך שורדים במציאות כל כך 
הפכפכה?

טובה שמכסה  עונה  יש  ”פעם בכמה שנים 
על ההפסדים המצטברים ובזכותה שמת קצת 
בצד, ואנחנו גם שורדים באמצעות הלוואות. 

ונג הולכים  והכוחות  ליום העסק  �אבל מיום 
שזה  מרגיש  אני  האחרונות  בשנתיים  מרים. 
להגיע  מתחיל  ושאני  שלי  ליכולות  מעבר 

לסוף הדרך בחקלאות. 
שהולכים  חקלאים  ויותר  יותר  מכיר  ”אני 
על פני התהום, משחקים אותה שהכל בסדר, 
אבל בפועל הרכוש לא שלהם. הכל משועבד 
והם עובדים עם כסף של הבנקים או הלוואות 

פרטיות, כולל מהשוק האפור. זהו מצב בלתי 
נסבל ומסוכן מאוד ולצערי, כמות החקלאים 
שנמצאת במצב הזה רק הולכת וגדלה. מה גם 
עם  ומתחזק  הולך  רק  הרשתות  של  שהכוח 
שלנו  הסחורה  עם  עושות  הרשתות  השנים, 
לנו תנאי מסחר לא  נותנות  רוצות,  מה שהן 
הוגנים ובקיצור מחזיקות אותנו ככה שתמיד 
לטובת  שלא  ובטח  ולרעתנו  לטובתן  המצב 

הצרכנים.“

איך זה שבציבור החקלאי נתפס כאויב 
וכמי שאחראי ליוקר המחיה?

לדבר.  לא  אבל  לעבוד  יודעים  ”החקלאים 
קיבלתי הרבה טלפונים מחקלאים שאמרו לי 
כל הכבוד, אבל בעצמם פוחדים לדבר, שמא 
פרנסתם תפגע כליל. אבל מה שמדאיג אותי 
באמת היא אותה שכבה של חקלאים, שמראש 

שיסג עד  מעמד  נחזיק  לנו.  ’אבוד  �אומרים: 
רו לנו את הבסטה. אין לנו כוח להילחם ואין 
על מה להילחם‘. אנשים כאלה רק מחלישים 

אותנו מבפנים ומשחקים לידי הממשלה.“

3%

משפחה קוטפת גזר בשדה של ערן בק

בשדה הגזר של ערן. ”שמבוגרים וילדים כאחד יוכלו 
לראות מה זה קטיף גזר והיכן הוא גדל“
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אתה רואה מישהו מהילדים הולך 
בדרכך וממשיך את השושלת?

יהיה  שלי  שהבן  רוצה  הייתי  לא.  ”ממש 
חקלאי, אבל אני לא רואה אותו מתמודד עם 
במקום  הללו.  אפשריים  הבלתי  הקשיים  כל 

�להתמודד עם האדמה אתה כל הזמן צריך לה
וזה מתיש.  תמודד עם המערכת, עם הממסד 
ניסיון  רכשתי  ואחרי   56 שבגיל  חלמתי  לא 
נמצא  אני  בו  למקום  שאגיע  טוב,  חקלאי 
כיום. המערכת גורמת לך לייאוש ולמחשבות 
על הרמת ידיים. עשיתי את הצעד הזה, כדי 
שיותר אנשים יבינו ללבנו, יבינו מה עובר על 

הק את  מקרוב  שיראו  זה,  בעצם  �החקלאים 
יותר  לנו  יהיה  וכך  שלנו,  היומיומיים  שיים 

שגרירים בחברה הישראלית. 
�”אולי בבחירות הבאות יפנימו את זה והמ
ייע לא  שאם  האוכלוסייה  לרוב  יעבור  �סר 

בקדנציה  שנעשה  הנזק  בדחיפות,  משהו  שה 
לדו בכי  יהיה  הציבור  נבחרי  ידי  על  �הזאת 

ולמנוע  למכה  תרופה  להקדים  חייבים  רות. 
’הברוך,‘ שאליו מובילה אותנו הממשלה  את 

הנוכחית מבחינת תוצרת טריה ובטחון מזון. 
גדול:  אינו  מבקשים  אנו  אותו  ”השינוי 
שירדו  רוצים  אלא  כסף  רוצים  לא  אנחנו 
יכולים  אנחנו  שכאשר  רוצים  אנחנו  מאתנו! 

התער פה  יעשו  לא  הוגנים,  מחירים  �לקבל 
בות מלאכותית, שמצד אחד מיועדת כביכול 
להורדת מחירים, מה שלא כל כך נכון ומצד 

�שני, הורסים פה משקים לתפארת. אין מצט
רפים חדשים לחקלאות והחקלאות רק הולכת 
ומצטמצמת וכתוצאה מכך הציבור ישלם על 

כך ביוקר. 
”באין תחרות, הסחורה מחו“ל תמיד תהיה 
יקרה יותר, ואין ויכוח בכלל על כך שהאפקט 

�של סחורה טריה הרבה יותר חזק מסחורה שמ
גיעה באוניה או במטוס. החקלאות הישראלית 
הוכיחה את עצמה שוב ושוב ואיך אפשר כל 
הזמן להתגאות בחקלאות הישראלית בחו“ל, 
ולהלל  לשבח  היצירה,  כפאר  אותה  להציג 

מאת ללמוד  מחו“ל  מומחים  להביא  �אותה, 
זמנית  ובו   - לגויים‘  ’אור  ולומר שאנחנו  נו 

לייבש ולהכשיל את החקלאות המקומית?“

5.5.17
10:00-15:00
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ב�28 לינואר 2017 הלכה לעולמה דליה בן אשר לבית רסין, מי שהייתה ב�1954 מורה�חיילת במושב פטיש בנגב # 
מירית גל�עד מצטטת מתוך זיכרונותיה של דליה: כיצד התנדבה לשרת כמורה בנגב, כיצד נפצעה קשה במתקפת פדאיון 

אכזרית על חתונה בפטיש וכיצד, מתוך האסון הנורא, הצליחה לבנות לעצמה חיים חדשים ומלאים

מירית גל�עד*

דליה בן אשר לבית רסין, מי שהייתה 
פטיש  במושב  מורה�חיילת  ב�1954 
לינואר  ב�28  לעולמה  הלכה  בנגב, 
2017 ונקברה בבית העלמין בגבעת שאול בי�

רושלים. דליה הייתה אחת מעשרים הפצועים 
בהתקפת פדאיון רצחנית על חוגגים ורוקדים 
ושמחה  קלימי  שמואל  צעירים:  זוג  בחתונת 
, בני המושב. לעבר הרוקדים נזרק רי� ישימס

מון ולתוך המהומה נורו יריות לכל עבר. ורדה 
פרידמן, המדריכה מכפר ויתקין, נהרגה ודליה 

המורה נפצעה באורח קשה. 
תקופת הנגב, נחרתה עמוק בליבה של דליה. 
ללא ספק הייתה זו אחת מהתקופות החשובות 
שרון, בד�  בחייה. לא במקרה בחר בנה הצעיר
�ברי ההספד שלו בלוויית אמו, לצטט מזיכרו

העניקה  אותם  זו,  תקופה  על  אמו  של  נותיה 
לבני משפחתה. 

ב“סמינר  דליה  למדה  שנים  ארבע  במשך 
�למורים וגננות על שם שיין“ ליד גבעת הש

לושה. ביולי 1954 סיימה את לימודיה וקבלה 
הגיעה  הלימודים  סיום  לפני  הוראה.  תעודת 

�למסיימי הסמינר פנייה מבני המושבים הוותי
קים, להצטרף לצוותים שיצאו לעזרת העולים 

במושבי הנגב החדשים. 
דוד בן  זו, באה בעקבות קריאת  התארגנות 
ושר  ממשלה  כראש  מתפקידיו  גוריון, שפרש 
ביטחון (1953) וירד לנגב להתיישב עם רעייתו 
דוגמה  נתן  ובכך  בוקר,  שדה  בקיבוץ  פולה 
אישית ותוקף מוסרי לקריאתו להפרחת הנגב.
בהש� גדול  כנס  בנהלל  נערך   ,1954  ביוני

תתפות ”הזקן“, בו קרא לבני המושבים לרדת 
המ עם  יחד  לחיות  משפחותיהם,  עם  �לנגב, 
�תיישבים. בן גוריון ידע, כי הוא פונה אל צעי

רים, שלא מזמן חזרו משדות הקרב וממשימות 
לאומיות אחרות - ורק עכשיו התפנו להקמת 

משפחה ולביסוס המשק. 
אף על פי כן תבע מהם בן�גוריון לתרום את 

�חלקם והידע שלהם: בחקלאות, בביטחון, באר
גון המשקים ומוסדות המושב, לטובת העולים 

�החדשים שהגיעו ארצה לאחר קום המדינה ומ
�לחמת העצמאות, בעיקר ממדינות ערב, במב

צעים חשאיים ונועזים. 
בלב מישורי הנגב, הוקמו בחופזה מעל 400 
מושבים חדשים, שעדיין לא היו בהם תשתיות 
בסיסיות כמו חיבור לחשמל, רשת ביוב. לרוב 
העולים לא הייתה כל הכשרה לחקלאות והיה 

עליהם להתמודד גם עם בעיות הביטחון. 
וכך כתבה דליה בן�אשר בזכרונותיה: ”לאחר 
היו  לנגב.  לרדת  מאות  התנדבו  �נהלל,  כנס 
משפחות  ואף  נשואים  זוגות  רווקים,  ביניהם 

צעירות עם ילדים. הייתי בין המורות הצעירות 
קריביצקי  ביבה  גם  וכך  למשימה  שהתנדבו 
(בת עתלית) שולמית שלמון (מקיבוץ אורים) 
המושבים  בני  לצוות  חברנו  סירוטה,  ורבקה 

במושב פטיש. 
קיבלנו  מדים)  (ללא  מורות�חיילות  ”היינו 
ומטבח.  חדרים  שני  שכלל  קטן  סוכנות  בית 
אחרות  וגננות  מורות  בחוץ.  היו  השירותים 
התגוררו  בפטיש  נוספים.  במושבים  שובצו 
כמאה משפחות מעולי כורדיסטן. הצוות שלנו 
כלל את המדריך החברתי, מאירקה רבינוביץ‘, 
מכפר ויתקין ופנחס בר�שירה, מכפר יהושע, 
דן  ובעלה  ויתקין  מכפר  אמפר,  נירה  האחות 

אמפר המא“ז (מפקד אזורי). 
ספר  לבית  הגיעו  בפטיש  החדשות  המורות 
שלום כתב והמו�  מסודר והחליפו את המורים

רה ראובן. 
”התלמידים בבית הספר היו די ממושמעים, 
שובבים אך תאבי דעת והרחיבו את ידיעותיהם 
במהירות. בעונות ’הבוערות‘ בחקלאות, בעיקר 
הם  העגבניות,  קטיף  או  הבצל  איסוף  בעונת 
המשפחה.  בני  כל  עם  בשדות  לעבודה  גויסו 

אז, הכיתות היו מתרוקנות. פתחנו בבית הספר 
ספריה והילדים קראו והחליפו ספרים.“

רבקה גובר, מל�  הספרייה, פרי יוזמתה של
שני  את  שכלה  רבקה  הבנים‘.  ’אם  היא:  כיש, 
בניה במלחמת השחרור ו“במקום לשקוע ביגון 
ובאבל, הפנתה את מרצה לטיפוח ילדי העולים 
החדשים באזורי הגבול. אחר הצהריים לימדנו 
שפתם.  את  להעשיר  שרצו  הכפר,  צעירי  את 
עייפותן  למרות  הנשים.  את  לימדנו  בערב 
ושמחו  בהתלהבות  לשעורים  הגיעו  הן  הרבה, 

על כל מילה חדשה שנקלטה,“ כותבת דליה.
המורות  שלנו,  החשובות  המשימות  ”אחת 

הלי תכנית  פי  על  ללמד  הייתה  �החדשות, 
דברים  ידענו  לא  עדיין  הממלכתית.  מודים 
רבים שיהיו קשורים בעבודתנו, בחיים במושב 

�ובבעיות הביטחון. עדיין לא שמענו על מסת
ננים מרצועת עזה, על גניבת פרות וצינורות 
הקשה,  לאירוע  ה‘פדאיון‘ שגרמו  ועל  השקיה 

שהתרחש מאוחר יותר כשבועיים לפני פסח.

דליה  כותבת  במושב  הפדאיון  התקפת  על 

 24 חמישי,  ביום  היה  ”זה  בזיכרונותיה: 
1955, א‘ ניסן תשט“ו, ברחוב ה‘, (שני� ,למרץ

היה  הלילה  החתונה).  לקיום  הצעיר  לזוג  תן 
לא  עדיין  המושב  של  זה  בחלק  וחשוך.  אפל 

�היה חשמל. לאחר שהיטבנו את ליבנו במאכ
ופ הבית  לפני  לרחבה  יצאנו  ומשקאות,  �לות 

בראש  מסורתיים.  כורדיים  עם  בריקודי  צחנו 
מטפחת  התנופפה  המורמת  ובידו  גבר  הוביל 

�קטנה, אחריו בטור ארוך ומתעגל, יתר הרוק
דים. ורדה פרידמן רקדה בהתחלת הטור ואני 

להת הביאו  ו‘הביחד‘  השמחה  תחושת  �בסופו. 
רוממות רוח. 

עשר  בשעה  ההתרגשות,  של  בשיאה  ”ואז, 
הכל.  קטעה  חזקה  התפוצצות  קרה:  זה  וחצי, 
יריות  נשמעו  מסביב.  השתרר  מוחלט  חושך 
קולות  נפרם.  הרוקדים  טור  שונים.  מכיוונים 

הסמי האפלה  את  פילחו  לעזרה  וצעקות  �ירי 
כה. נפלתי על האדמה. הרגשתי פגיעה ברגל 
ובכתף, היו לי כאבים חזקים. דם זרם ממקומות 
שונים בגופי. אנשים הרימו אותי והכניסו אותי 

פנימה לבית. 
גונחים,  פצועים,  עוד  פונו  שממול  ”לבית 
הגיעו  שעתיים  לאחר  קרוביהם.  את  מחפשים 
החולים  לבית  אותנו  והעבירו  האמבולנסים 
”הדסה“ בבאר שבע. אז התברר: אנשי פדאיון, 
שהסתננו מרצועת עזה, התקרבו אלינו בחסות 
קצר  מטווח  רימונים  עלינו  והשליכו  החשיכה 

עי נפצעו.  איש  כעשרים  במקלעים.  ירו  �וגם 
יכולתי לדבר.  ניסו לראיין אותי. לא  תונאים 

�חששתי לגורלה של ורדה. היא הייתה הראשו
נה שהועברה לבית החולים והייתה לי תחושה 
חזקה שהיא נפגעה קשה. ורדה, צעירה, רק בת 
23, התנדבה להדריך את נשות הכפר. היה קשה 

מאד לעכל את הבשורה המרה: ורדה נהרגה.
ושאל  החולים  לבית  הגיע  האו“ם  ”משקיף 
אותי האם אני חושבת שהפעולה בפטיש הייתה 

�תגובה על התקפות צה“ל ברצועת עזה? הרג
�שתי שניסוח השאלה היה לא נכון, מסולף ומג

מתי. עניתי לו שכואב לי , לא שום דבר אחר.“
יונה  אביה,  נפל   ,14 כבת  דליה  כשהייתה 
היה  הוא  לירושלים.  שעלתה  בשיירה  רסין, 
א� בשייח  שומר  היה  ההגנה,  מפקדי  מבכירי 

בכפר  שומר  היה  זייד,  אלכסנדר  ועם  בריך 
אהובה,  אמה  ולצדו  אביה  של  דמותו  יהושע. 

ליוו אותה כל חייה.
דליה החלימה, נישאה לאורי בן אשר, ילדה 
עדי ושרון וחיה עם משפחתה בירו�  את בניה

שלים. 
המנוחות  בהר  הקברות  בבית  נקברה  דליה 

בגבעת שאול בירושלים.
* הכותבת שרתה כמורה חיילת 

בניר משה בשנים 1954-6 
�וכותבת ספר על תקופת ההתנ

דבות לנגב

דליה בן אשר לבית רסין - 3.11.1934 - 28.1.2017
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מאוזן:
1. ידיעה מרעישה באה מפתן (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 4. כרית מוח (4); 8. ראו 19 
מאוזן; 9. כשתהיה לה הפסקונת היא תיגע בקרקע בין הראשונות (6); 11. חבר 
של מוגלי מנגן על גיטרה כמו על פטריה (7); 12. ברחה מהסוכנות האמריקאית 
(ש) (3); 13. שקרנית העמים (3) (ע"פ איתן ציון); 15. עיסא והנסיכה על החוף 
(7); 18. תל החורבות של דניאל איש הכרך (6); 19. (עם 8 מאוזן) השתקת הנוכרי 

בבידוד (4); 21. פרי לפי לילה (4); 22. מעביר תו בשכונה (6) (ע"פ איתן ציון).

מאונך:
1. אחבור לניצוד שמיהר (5); 2. הכלבלב הזעיר הוא התובע (5); 3. ראו 20 מאונך; 
5. הן מעליו ביום כלולתו (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 6. הלוואי והיא היתה סוחבת 
מטען (5); 7. חיה היכן שהיא מושכת אחריה גופה (7); 10. כדורגלן העבר טוען 
שאקלוט היטב את פאר (4,3); 13. באיזה גיל נרגיש שהתמלאנו? (5); 14. הנה 
הצרפתיה לה הענקנו הגנה (5); 16. זוז הצידה בבקשה, אנחנו לא נרשה לך (5); 

17. בת קרבית (5); 20. (עם 3 מאונך) קיצה של סערה (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 210:
מאוזן: 1. ציקלופ; 4. עדים; 8. בבון; 9. גבריאל; 11. לוע הארי; 12. נסה; 13. 

שלב; 15. שלומיאל; 18. יציבים; 19. גדוד; 21. נבהל; 22. גדעונה.
מאונך: 1. צהלול; 2. קיבוע; 5. דייקן; 6. מחלקה; 7. לבריאות; 10. מאושרים; 

13. שרירן; 14. בחירה; 16. ישדרו; 17. לולאה.
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מתרחשת  רדונדו,  דולורס  מאת  "הבסטן",  המותחנים  טרילוגיית 
באלפים, בגבול צרפת וליד חבל הבאסקים. גיבורת הסדרה היא בלשית 
שוביניזם  סופגת  היא  גברים.  כולם  בה  רצח,  מחלקת  על  שמפקדת 
נראה",  הבלתי  "השומר  הספר  עצמה.  את  להוכיח  הזמן  כל  וצריכה 
הראשון בטרילוגיה, זכה בתואר המותחן הספרדי של 2016. על הספר: 
גופתה של נערה צעירה מתגלה על גדות נהר. האם יש קשר בינה לבין 
רצח נערה אחרת? ומה עושים בזירה שרידי עור, שערות של בעלי חיים 
כעת  לקבוע  צריכה  סלסאר  אמאיה  המפקחת  מתקתק?  מקומי  ומאפה 
האם רוצח אכזרי מנסה להסוות שרשרת רציחות טקסיות, או שמא יש 

היא אישה  היצור המיתי המכונה בסחאון. אמאיה  ובאמונות התפלות אודות  ממש בסיפורים 
הגיונית ומעשית, אבל אין לה ברירה. עליה לשוב אל כפר ילדותה, המקום שנשבעה לא לחזור 
אליו, מקום של ערפילים, גשם ויערות. מקום מלא עימותי עבר והווה, וסוד אפל אחד שצילק 
סוניה ברשילון, הוצאת כנרה  את נפשה ומייסר אותה ככל שהחקירה מתקדמת. (מספרדית: 

זמורה, 384 עמודים)

"אבא שלי מת פעמיים. פעם אחת כשהיה בן שלושים ותשע, ושוב 
ארבע שנים מאוחר יותר, כשהיה בן שתים-עשרה. (הוא עומד למות 
בפעם השלישית, עניין לא פשוט, אבל אין לי שליטה על זה). בפעם 
הראשונה לא הייתי מעורב. בפעם השנייה ברור שכן, אבל בכלל לא 
הזמן" שלו". כך מתחיל  "מכונת  הייתי מוצא את עצמי שם, אלמלא 
הרפתקאות  מסע  וולפורד,  רוס  מאת  אוגר",  עם  בזמן  "מסע  הספר 
ופנטזיה מצחיק ומסחרר, שגיבורו הוא אל צ'ודהארי בן ה-12. הספר 
זכה בפרס "ניו יורק פאבליק לייבררי" לספר הילדים של 2016. ליום 
אל  אותו  ה-12 מקבל אל מכתב מאביו המת. המכתב מפנה  הולדתו 
פח  מגיגית  המורכבת  זמן  מכונת  מוצא  הוא  שם  הישן,  ביתם  מרתף 

תאונת  את  ולמנוע   1984 לשנת  בזמן  לחזור  משימה:  עליו  מוטלת  גם  במכתב  ישן.  ומחשב 
הקרטינג, שבה אביו עתיד למצוא את מותו. אבל כפי שאל מגלה במהרה, חזרה בזמן 30 שנה 
דורשת יותר מדמיון ואומץ, אלא גם לשקר לאמא שלך, לגנוב טוסטוס ולהעלות את בית הספר 
באש וגם להציל מדי פעם מסכנה את אוגר המחמד שלך. (מאנגלית: נעמה בן דור, הוצאת דני 

ספרים, 362 עמודים)

"הילד הכחול שידע הכול", מאת נורית משה, הוא סיפור קסום על 
ילד שנולד כולו כחול ונוסף לכך עם כשרון מיוחד: הוא יודע לקרוא 
מחשבות ונאלץ לשמוע מה אנשים חושבים עליו. בין השורות אפשר 
להבין, שהילד שקורא את מחשבותיהם של אחרים, אט אט מאבד את 
בטחונו העצמי. בהתבגרותו הוא מגיע להבנה שאין לו צורך בזה יותר. 
מגיע  וכשהוא  בעצמו,  ולהאמין  עצמו  את  לאהוב  שעליו  מבין  הוא 
להבנה הזאת, הוא גם מצליח להכיל את מראהו השונה ומקבל אותו 
באהבה. הצבע הכחול מסמל את ייחודיותו, ולכן הוא בוחר לשמוע רק 
מחשבות שליליות על צבעו המיוחד. כשהוא סוף סוף מצליח להיפטר 

הספר  עצמו.  את  לאהוב  מתחיל  הוא   - ומרגש  מסתורי  משהו  לו  קורה  המחשבות,  מקריאת 
בטחונו  ייחודו,  על  הספר  קריאת  לאחר  הילד  עם  לשוחח  צוהר  להורים  פותח  הזה  המקסים 
העצמי וקבלת עצמו מול החברה שלעתים יכולה להיות מאוד עוינת מכל מיני סיבות. מומלץ 

(איורים: יונת קציר. הוצאת אוריון, לגילאי 10-5).

יפים", מאת אוליביה בורדו, ראה אור לפני כשנה  "ככה החיים 
ביותר  החשובים  הפרסים  בחמשת  לזכות  הספיק  ומאז  בצרפת 
בצרפת, למכור זכויות תרגום ל-35 מדינות ולמכור זכויות העיבוד 
של  המופלא  הסיפור  את  מביא  הוא  ולסרט.  להצגה  גרפי,  לרומן 
בנם  לעיני  פנטזיונר.  וגבר  סוערת-מתעתעת  אישה  וג'ורג',  לואיז 
רוקדים  הם  סימון,  נינה  של  ּבֹוג'נגלס'  'מיסטר  ולצלילי  המוקסם, 
מי  פוסקת.  חגיגה בלתי  סוף. האהבה שלהם קסומה, מסחררת,  בלי 
שנותנת את הטון, מנהלת את הנשף, היא האמא. היא גם זו שאימצה 
ציפור   - אין-בה-צורך"  "מדמואזל  הרביעית,  המשפחה  חברת  את 
אקזוטית גדולה שמשוטטת בדירה והיא זו, שגוררת אותם שוב ושוב 

למערבולת הזויה של אשליות. אבל יום אחד היא הולכת רחוק מדי. "אף פעם לא הבנתי למה, 
אבל אבא שלי לא קרא לאמא שלי באותו שם יותר מיומיים ברציפות... רק יום אחד בשנה היה 
לאמא שלי שם קבוע. בחמישה-עשר בפברואר קראו לה ז'ורז'ט". נפלא. (מצרפתית: אביגיל 

בורשטיין, הוצאת כנרת זמורה, 128 עמודים)
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