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עמוס דה וינטר 

הנחה משמעותית
הפחתה של מאות אחוזים 

בארנונה לחממות תביא 
להוזלה משמעותית 

בהוצאות
 

הצלחה מדהימה
כ-8000 חקלאים ואנשי 

חקלאות ביקרו בתערוכת 
"AgroIsrael – יבול שיא" 

2017, במעיין חרוד

קולר הצלה
יובל מנדלוביץ', מצרופה, 

לוקח כלבי פיטבול 
ורוטוויילר שהתעללו 
בהם השתמשו בהם 

בקרבות כלבים, משקם 
אותם ומחזיר אותם 

חזרה למשפחות אוהבות 
ומחבקות
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית:  •

בני בנגלס  

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר�כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין, דותן חכים, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: שמואל שמואלי  •
הפקה: קארין מתנה  •

kav_daf@tmags.co.il  
טל' 073�2369058  

פקס' 073�2369088  

מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  

מודעות:  •

dorin.segev@tmags.co.il  

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

תוכן

4

11

בספטמבר נשך תן נגוע פקח רט"ג בשמורת הבנייאס # תן נגוע בקיבוץ 
מחמדיה ולאחרונה נוטרל תן נגוע שנשך עגל ברפת במושב פרזון # 

הכלבת משתוללת והרשויות והתושבים עושים את כל המאמצים 
להילחם בתופעה

נגועים ה תנים  בהופעת  ומדאיגה  נוספת  תפתחות 
באזור הגלבוע והעמקים - בסוף השבוע האחרון, 
משפחתית,  ברפת  ששהה  עגל  משוטט,  תן  תקף 
כי  סביר  חשד  על  מעידה  התקיפה,  עצם  פרזון.  במושב 
זהו תן נגוע בכלבת. התן נוטרל על ידי חקלאי המושב, 
ביום ראשון  לבדיקה. תוצאות המעבדה שהגיעו  ונשלח 
השבוע מאוששת את החשד - התן אובחן כחולה בכלבת.

חולי  תנים  מעורבים  בהם  לאחרונה  האירועים  רצף 
כלבת, הוא חריג ומטריד את תושבי וקברניטי המועצה 
האזורית הגלבוע. במהלך חול-המועד סוכות כינס עובד 
ראשי  בהשתתפות  חירום  ישיבת  המועצה,  ראש  נור, 
בראשם  המעורבים,  הגורמים  כל  ומול  מועצות שכנות, 
נציגי רט"ג ומשרד החקלאות והבריאות. חרף ההחלטות 
ומחייב  מדאיג  בשטח  המצב  ישיבה,  באותה  שהתקבלו 
למנכ"ל  דחופה  בפניה  נור  פנה  לפיכך  מחדש.  בחינה 
משרד החקלאות, להתארגנות יעילה יותר של המערכות, 
תוך ביטוי תקציבי לרשויות לצורך מבצעי חיסון, שיבואו 
לצד המשך הטיפול באוכלוסיית התנים, פיזור חיסונים 

אורליים בשטח, והקמת מכשולים בקרבת הישובים.
המועצה האזורית גלבוע נערכת כעת בהתאם, ותחת 
השבוע  יוצאות   - והבריאות  החקלאות  משרד  הוראות 

למבצע של מתן חיסוני דחוף, עבור כל אוכלוסיית חיות 
הבית של מושב פרזון. החיסון יינתן במועדון המושב, וכל 

�התושבים המחזיקים בעלי חיים בביתם, מתבקשים לה
גיע. המבצע התקיים בפרזון ובמושב מיטב הסמוך ביום 
צוותים מטעם  במקביל,  יעל.  במרכז  וביום שלישי  שני 

�הווטרינר הרשותי, יחד עם ועדי הישובים, יבצעו פעי
לות לאיתור חיות בית לא מחוסנות. אותה רפת בפרזון 

�הוכרזה בהסגר, ותיאסר תנועת החיות משם (החוצה ופ
נימה) למשך 90 יום.

מחלה  היא  הכלבת  "מחלת  המועצה:  ראש  נור,  עובד 
מסכנת חיים! אנו חיים באזור חקלאי מובהק, ולא חדש 

�לנו עצם סכנת ההידבקות במחלה, ומנגד היכולות להת
חסן ולהימנע מהפצה. כל תושב המחזיק בע"ח לא מחוסן 
חייב להבין כי הוא מסכן את עצמו, את משפחתו ואת כל 
הישוב בו הוא מתגורר. אנו נגיע לכל ישוב בו יש צורך 
לקיים חיסוני דחף ואני קורא לכל התושבים להגיע לחסן 

את בעל החיים שלהם."
בעקבות המקרה בפרזון, קוראת המועצה להגברת 
ד"ר שי רו�  ערנות וחוזרת על עיקרי ההנחיות של
באתר  המלאות  (ההוראות  הרשותי  הווטרינר  דריג, 

המועצה).

תן במורדות 
הגלבוע (צילום: 

אביחי רן)
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חדשות
עמוס דה וינטר 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות חדשות שיאפשרו הקלות 
בארנונה למבנים המשמשים לצרכי חקלאות, כמו חממות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה 
השבוע תקנות אשר יאפשרו הקלות 
בארנונה למבנים המשמשים לצרכי 

�חקלאות כמו חממות. עד היום, חק
חממות,  כמו  מבנים  שהקימו  לאים 
נאלצו לשלם בגינם שיעורי ארנונה 
הגידולים  שאותם  בזמן  בו  גבוהים 
בשדה פתוח נהנו מארנונה מופחתת.
לתו להיכנס  צפויות  �התקנות 

יוכלו  פיה  על   .1.1.18�מה החל  קף 
החקלאים ליהנות משיעור מינימום 
בארנונה, ולהפחתה מסך של 0.342 
₪ או של 0.43 ₪ למ"ר לסך של 0.1 

₪ למ"ר.
לפני כשנתיים פנה ראש המועצה 
האזורית עמק המעיינות, יורם קרין 

במ להכיר  בבקשה  הפנים  �למשרד 
בנים המשמשים לגידולים חקלאיים 

למב הארנונה  בתשלומי  �ולהפחית 
נים אלה.

"ענף החקלאות הוא מקור פרנסה 

עיקרי בתחומי המועצה, וחלק גדול 
במוש החממות  גידולי  הוא  �ממנו 
�בים," אומר קרין. "בשל העומס הכ

פועלת  החקלאים  על  הרובץ  לכלי 
המועצה ככל שניתן על מנת להקל 
המחזיקים  החקלאים  על  הנטל  את 

בחממות.
 2,500�כ יש  המעיינות  "בעמק 

�דונם של חממות בשני ענפים מובי
(תבלינים)  התיבול  עשבי  ענף  לים: 

�וענף העגבניות. ברוב החממות הגי
דול הוא על גבי מצע מנותק שפותח 

�במו"פ חוות עדן בעמק. גידול התב
לינים בעיקרו הוא ליצוא באירופה, 
המעיינות  מעמק  כשהגידולים 
התבלינים  מיצוא   25%�מהווים כ
של מדינת ישראל. גידול העגבניות 
גבי מצע מנותק  הוא על  נעשה אף 

�והעגבנייה המובילה בשוק היא הע
�גבנייה הבודדת הנמכרת בשוק המ

גדלים  מגוונים  עגבניות  זני  קומי. 

�בחממות, ולאחרונה ניתן לראות גי
דולים חדשים בחממות כמו פלפלים 
המגיעים  ואחרים  חצילים  מיוחדים, 
בתשלומי  הקלה  המקומי.  לשוק 
הכלכלי  העומס  על  תקל  הארנונה 
החקלאיים  כתפי  על  הרובץ  הרב 
ותאפשר להם מרחב נשימה כלכלי."

כי: "אישור  הוסיף  המועצה  ראש 
של  הכספים  בוועדת  היום  התקנות 
היא החלטה ברמה לאומית.  הכנסת 
שותפינו  לכל  ומודים  שמחים  אנו 
תנועת  וההיסטורי:  החשוב  למהלך 
המושבים, מרכז המועצות האזוריות, 
נציגי החקלאים באזור, ואנשי משרד 
הפנים אשר היו קשובים והובילו את 
התקנות החדשות בוועדת הכספים."

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
משמעותית  בהחלטה  "מדובר  צור: 
מאוד לחקלאים. עד כה, כל עוד לא 

הח בפני  ניצבה  הסדרה,  �התקיימה 

על  הארנונה  שמחיר  סכנה  קלאים 
השטחים החקלאים יהיה מאוד גבוה 

פעל לכן  פרופורציות.  כל  �וללא 
האזורית  המועצה  יו"ר  עם  יחד  נו, 
עמק המעיינות, יורם קרין לכדי כך 

הפ מסודר.  והסכם  הסדרה  �שתהיה 
כשנתיים  שארכה  המשותפת  עולה 
בשורה  ומהווה  המחיר  את  מסדירה 
לחקלאים. אני מברך את יורם קרין 
ירדנה  חקלאי  ואת  במהלך  שהחל 

בית יוסף."
תנועת  של  הקרקעות  אגף  יו"ר 

יפרח: כבר  עמית  עו"ד  המושבים, 
הצורך  על  עומדים  אנו  שנתיים 
ההסדרים  תקנות  את  לתקן  יש  כי 
שלחממות  באופן  המדינה  במשק 

ארנו בשיעורי  נפרד  סיווג  �יינתן 
של  לאלה  הדומים  מינימליים  נה 

הת אושרה  ועתה  חקלאית,  �אדמה 
קנה בוועדת הכספים תודות למאמץ 
ראש  קרין,  יורם  עם  שלנו  משותף 
המעיינות  עמק  האזורית  המועצה 
מדובר  יוסף.  בית  ירדנה,  וחקלאי 

בבשורה משמחת."

גלריית תנועת המושבים מציגה תערוכה חדשה של הציירת נועה אלוני, 
ממושב בית הלוי שבעמק חפר. התערוכה שנקראת "רטוב. זמני. מלא בוץ" 
הינה תערוכה ראשונה של האומנית ועשויה מציורים ומעבודות שנאספו 

במהלך שני עשורים.
�נועה אלוני סיפרה: "כל עבודה בתערוכה היא תמונה קפואה בזמן, המ

גלמת בתוכה רגע יחיד ובודד מתוך רצף של חיים. יומן אישי שנכתב בצבע 
במקום במילים. השם של התערוכה מרמז על הקרקע הפורייה לצמיחה."

מתוך התערוכה - עבודה 
 forest love�a בשם

(אהבת יער)

מאיר צור ויורם קרין - הפחתת 
ארנונה במאות אחוזים

ביום שישי האחרון התקיים טקס הכרזת הגרעינים במושב עין עירון, 
בסופו הוכרזו שלושת גרעיני הנח''ל הצעירים והחדשים: אנג, רעי ושבא

טקס  התקיים  האחרון  שישי  ביום 
הכרזת הגרעינים במושב עין עירון. 

נולדו להם שלושה גר �בסוף הטקס 
גרעין  וחדשים:  צעירים  נח''ל  עיני 
�בת שבא.  וגרעין  רעי  גרעין   , גאנ

נועת המושבים מעריכים שגם השנה 
�3 גרעינים נוספים למסלול וב  יצאו
עתיד יגדל מספרם לארבעה במחזור.

המושבים  בני  של  הנח''ל  מסלול 
גר ויותר  האחרונות  בשנים  �גדל 

שנת  סיום  לאחר  בוחרים  עינרים 
ולהתחנך  להמשיך  שלהם,  השירות 
בבני המושבים תחת מסגרת הנח''ל 
- להגשים את ערכי התנועה בפרק 
הצבאי ובמסגרות האזרחיות שלאחר 

�מכן ולשנות את פני החברה הישרא
לית.

בני  של  הנח''ל  מסלול  מהו  אז 
המושבים?

בשנת השירות ישנם כ-4 
לכלל  שמיועדים  סמינרים 

המת השירות,  שנת  �חניכי 
ההגשמה  במסלול  עניינים 

שמ מי  המושבים.  בני  �של 
שמ למסלול  חותם  �עוניין 

השירות.  שנת  לאחר  תחיל 
את מסלול הנח''ל מתחילים 
לאחר  כשבועיים  החניכים 

סיום השנה.
פרק  הראשון,  בפרק 

גרעי גרים  �ה"מכינה", 

לפני  וחצי  חודש  במשך  הנח''ל  ני 
ומ ביחד  ומטיילים  עובדים  �הגיוס, 

בסוף  הגיוס.  לפני  כגרעין  תגבשים 
בו  מסורתי  טקס  מתקיים  "המכינה" 
שמות  את  הגרעינים  חברי  חושפים 
האחרונה  בשנה  שלהם.  הגרעינים 
נח''ל שמונים כ-55  יצאו 3 גרעיני 

חברי גרעין לנח''ל. 
הרא הצבאי  (הפרק  השני  �בפרק 

שון), משרתים חיילי וחיילות הנח''ל 
בצבא בתפקידי לוחמה, חינוך, פיקוד 
ותפקידי מעטפת. חיילים המשרתים 
ביחד  משרתים  תפקיד  אותו  תחת 
כל  יפגשו  חודשים  לשלושה  ואחת 

הנחלאים לסמינר תנועתי צבאי.
�הפרק הצבאי השני הוא פרק המ

ה-90'  שנות  עד  הלאומית.  שימה 
הקמת  הייתה  הלאומית  המשימה 

היאחזויות נח''ל ברחבי הארץ וכיום 
היא מתמקדת בחינוך של פריפריות 

חברתיות ברחבי הארץ.
המושבים  בני  של  הנח''ל  גרעיני 
במועצה  האחרונה  בשנה  שירתו 

ובטי (גרעין לשם)  גלבוע  �האזורית 
רת הכרמל (גרעין פאלט), בבתיה"ס 

פורמא הבלתי  ובמסגרות  �בבקרים 
�ליות אחר הצהריים וזכו באות ההצ

טיינות של משרד הביטחון.
הבנות  השני  הצבאי  הפרק  בסוף 
משתחררות והבנים חוזרים לתקופת 
ביטחון שוטף עד לשחרורם. עם סיום 

�השירות הצבאי קיימת אפשרות הב
�חירה לגרעינים להמשיך ולצאת יח
�דיו לאזרחות. צורת המחייה המשות

פת תעוצב על ידם, יחד עם מדריכי 
הגרעינים השונים מהתנועה. 

חברי שכבת נח"ל בני המושבים "זן 
נדיר"
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חברי הוועדה יתמקדו בתשתיות ובתחבורה 
ציבורית במרחב ויעסקו בגיבוש סדר עדיפות 

אזורי מוסכם
המ בגליל  התחבורה  מצב  �לאור 
�ערבי שהולך ומחמיר, הפקקים שמ
נוס לכבישים  ומתרחבים  �תארכים 

פים וציבור של מאות אלפי אנשים 
תחום  על  הממונה  החליט  שסובל, 
התחבורה באשכול גליל מערבי, סגן 
ראש מועצה אזורית מטה אשר, משה 
�, לנסות לפעול בדרך חד 'דוידוביץ
�שנית והחליט לפנות לחכמת ההמו

נים ולשאול את הציבור, לא רק מה 
הכי חשוב להם, אלא גם איך לדעתם 
הכי נכון לפעול, על מנת לשפר את 

מצב הכבישים באזור.
לפני כמה חודשים התקיים מפגש 
שיתוף ציבור במושב בצת, שאליו 

מתוש מחמישים  למעלה  �הגיעו 
הארוכים  בפקקים  שקצו  האזור,  בי 

ובהיעדר פתרון.
"האסימון  כי:  מסביר,  דוידוביץ' 
נפל לי כמה שבועות לפני שהתחיל 
שנגרם  בצת,  בצומת  הנוראי  הפקק 
כתוצאה מכך שהמשטרה אסרה על 

לעמוד  שלנו  המועצה  מעובדי  אחד 
ולכוון את התנועה בבקרים. במקום 
נוצרו עומסים וכל מי שהגיע מאזור 
שלומי, חניתה, מצובה וישובי מעלה 
יוסף נאלץ לעמוד מעל שעה בבוקר, 
לזרום.  יכולה  התנועה  שבו  במקום 
מכיר  שאני  השיטות  שכל  הבנתי, 

רלוונ לא  שצריך,  מי  את  �לשכנע 
�טיות ושזה הנושא שבעיני הכי קרי

טי בפיתוח הגליל המערבי. לציבור 
מי  אנחנו,  תמיד  שלא  תובנות  יש 
יכולים  המערכת,  בתוך  שנמצאים 
ובאמת  עליהם.  לחשוב  או  לראות 

מע רעיונות  מיני  כל  עלו  �במפגש 
ניינים ואף מקסימים."

להקים  הוחלט  המפגש  בסיום 
ועדת היגוי שתהיה מורכבת מאנשי 

המ לליבם.  קרוב  שהנושא  �האזור, 
בהגד עסק  השבוע  שהתקיים  �פגש 

רת תפקידי הוועדה וחלוקה לצוותי 
טילר  אבי  יעמדו  שבראשם  משנה 
(נהריה) ומיכה בר אור (כפר ורדים).

הקורס כולל שמונה מפגשים ומתקיים בבית 
תנועת המושבים בתל אביב

השבוע  פתחה  המושבים  תנועת 
במרחב  הספרייה  נאמני  קורס  את 

הכפרי.
�מש  20 כ חלק  לוקחים  �בקורס 

וקיבוצים.  מושבים  חברי  תתפים 
של  השונים  בהיבטים  עוסק  הקורס 
וקטלוג,  תפעול   - הספרייה  חיי 

�איסוף ובחירת הספרים, ניהול הספ
רייה לרבות תקציב וקשר עם ראשי 
ומשיכת  שיווק  במושב,  הקהילה 
קהלים שונים, הבנת צורכי הקהילה, 

וז'אנרים  בספריה  הספרים  הכרת 
חדשים.

יהודה אל�  הקורס מנוהל על ידי
בתנועת  וקהילה  חברה  מאגף  טון, 
המושבים ובהובלת תמר הוכשטטר 

שמו כולל  הקורס  שונים.  �ומרצים 
תנועת  בבית  ומתקיים  מפגשים  נה 

�המושבים בתל אביב. בפתיחת הקו
המושבים,  תנועת  מזכ"ל  בירך  רס 
מאיר צור וסיפר על החשיבות של 

כך עולה מכתב אישום שהוגש בשבוע שעבר לבימ"ש השלום בתל אביב קיום הספריות לקהילה במושב.
על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה

ועד  יו"ר  נגד  הוגש  אישום  כתב 
האגודה השיתופית של מושב מזור, 

שה מואשם  הוא  מודיעין.  �שבחבל 
ציג מצג שווא בפני רשות מקרקעי 
ישראל (רמ"י), במטרה לקבל מגרש 
שלא מגיע לו בהרחבה של המושב. 
שעבר  בשבוע  הוגש  האישום  כתב 
לבימ"ש השלום בתל אביב, על ידי 
מיסוי  לענייני  המדינה  פרקליטות 

וכלכלה.
שלמה שוורץ, יו"ר הוועד במזור 

מודי חבל  האזורית  המועצה  �וחבר 
קבלת  של  בעבירות  מואשם  עין, 
מחמירות  בנסיבות  במרמה  דבר 
תחבולה  או  ערמה  במרמה,  ושימוש 
במטרה להתחמק ממס. על פי כתב 
לקבל  כדי  פעל  שוורץ  האישום, 

�במרמה מרמ"י מגרש בהרחבת המו
היה  שלא  שוורץ,  כי  נטען  כן  שב. 
זכאי לקבל את המגרש, שכן היה בר 
בעל זכויות בנחלה במושב, השתמש 
שרון וייס�אוסו�  בקרובת משפחתו,

ליבאן, תוך שהשניים מציגים מצגי 
�שווא שונים, בשביל לקבל את המ

גרש.
של  בתם  היא  וייס�אוסוליבאן 
בעלת  ואינה  במושב  נחלות  בעלי 
עמדה  היא  ככזאת,  בעצמה.  נחלה 
זכויות  לקבלת  להמלצה  בתנאים 
ההרחבה.  בשטח  מגרש  של  חכירה 
בכתב האישום נטען כי "כדי להביא 
לכך ששוורץ יקבל מגרש בהרחבה, 

�אף שלא היה זכאי לכך, קשרו הנא
המינהל."  את  לרמות  קשר  שמים 
התביעה טוענת, כי וייס�אוסוליבאן 
הוצגה למינהל כמי שמבקשת לקבל 
בפועל  אך  ההרחבה,  בשטח  מגרש 
במגרש  הזכויות  כי  השניים  סיכמו 

יהיו שייכות לשוורץ.
של  קידומו  לשם  כי  נטען  עוד 

וייס�אוסו חתמה  שרקמו,  �הקשר 
המגרש,  לחכירת  כמועמדת  ליבאן, 
בחודש יולי 2005, על תצהיר לפיו 

אינה בעלת זכויות בנחלה או במשק 
עזר, או במגרש מגורים צמוד קרקע 
כי  נטען  כן  אחר.  במושב  או  במזור 

�זאת ועקב פעילותו של שוורץ, המ
לה  להחכיר  למינהל  המושב  ליץ 
מגרש של 502 מ"ר בשטח ההרחבה, 

הת על  החתימה  לאחר  ימים  �כמה 
צהיר. כשנה מאוחר יותר, בספטמבר 
�2006, החתים שוורץ את וייס�אוסו

לגבי  כללי"  כוח  "ייפוי  על  ליבאן 
עולה  עוד  במגרש.  הזכויות  רכישת 
התשלומים  את  כי  האישום  מכתב 
בגין הוצאות פיתוח המגרש ששולמו 
לאגודה, שילם שוורץ. עובדה זו לא 
הוצאות  שלפיהם  במסמכים,  צוינה 
�וייס ע"י  דווקא  שולמו  הפיתוח 

אוסוליבאן.
�לאחר קבלת המגרש, טוענת הת

למכור  במטרה  שוורץ  פעל  ביעה, 
מס  מתשלום  התחמקות  תוך  אותו 
שבח. לשם כך התקשר עם רוכשים 

�וסיכם עמם על רכישת המגרש ומ
ולפני המכירה  הסיכום  חירו. לאחר 
המגרש  על  שוורץ  הציב  בפועל, 
את  "להלביש"  במטרה  יביל,  מבנה 
וזאת  המגרש כנושא דירת מגורים, 

לר ומטעה  כוזבת  הצגה  �לצורכי 
דיווחים  הגשת  לצד  המס,  שויות 

כוזבים בטופסי המכירה.
שומה  פקיד  בידי  נחקר  התיק 
חקירות מרכז ברשות המסים ומנוהל 
בידי עו"ד אלעד פנחס ואיתי שהם 

מהפרקליטות.
ברון  ממשרד  ברון  גלעד  עו"ד 
ושות', המייצג את שוורץ, מסר כי: 
שמקרים  כך  על  להצר  אלא  "אין 
כתב  במסגרת  נדונים  הזה  מהסוג 
החמרה  על  המצביע  פלילי,  אישום 
במדיניות האכיפה של רשויות המס 

והפרקליטות".
גיגי  ירון  מעו"ד  נמסר  בתגובה 
המייצגים  לנצ'נר,  אביעד  ועו"ד 
לסבול  מאוד  "קשה  וייס:  שרון  את 
את הקלות בה מוגשים כתבי אישום 

כמ נורמאטיבי  אדם  כנגד  �שכאלה 
�רשתי. לו היו אנשי הפרקליטות עו

שים 'שיעורי בית' ומתאמים עמדתם 
עם מנהל מקרקעי ישראל בוודאי היו 
מגלים, כי מדובר בפרקטיקה נהוגה 
שלא עולה כדי עבירה פלילית. אלא 
שביחס למרשתי אין אפילו חולק על 
כך, כי היא לא קיבלה דבר וחצי דבר 
כתוצאה מאיזה מעשה מרמה שהוא.

המדינה  פרקליטות  טוב  "תעשה 
כנגד  האישום  מכתב  בה  תחזור  אם 

מרשתי."

הכניסה למושב 
מזור (צילום: 

(Eazy n

ביוזמת יו"ר וועדת הכלכלה בכנסת, חה"כ איתן כבל, תתכנס ביום 
שלישי הוועדה לישיבה דחופה שתעסוק בהשפעת שנת הבצורת על ענף 

החקלאות ועל משקי הבית הפרטיים.
היו"ר כבל החליט לכנס את הוועדה לנוכח מצב משק המים, לאחר 
4 שנים שחונות ובעקבות הודעת רשות המים על כוונה לקצץ במכסות 

.2018�המים לחקלאים ב
מאז הוחלט כי המכסות לחקלאים לא יקוצצו, עם זאת מבקשת הוועדה 
לעמוד על היערכות כל הגורמים השונים, בהם משרדי האוצר, האנרגיה 

והמים ורשות המים, לשנת בצורת נוספת.

מאיר צור מברך 
בפתיחת קורס נאמני 

הספרייה
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כך קרא חה"כ איתן ברושי בנאומו מעל במת הכנסת # לאחר הנאום, ביוזמת יו"ר הקואליציה, חה"כ דוד ביטן, הוצע 
להעביר את הדיון לוועדת הכלכלה ויערכו מספר דיונים על אתגרים של החקלאות בישראל # קטעים מתוך נאום

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה,
כיום  שקועה  הישראלית  החקלאות 
בתולדותיה,  ביותר  מהחמורים  במשבר 

�משבר שלא היה כמוהו שנים רבות בה
תיישבות החקלאית בא"י ושמאיים על 

החק ושל  החקלאות  של  קיומה  �עצם 
לאים.  

מבקש  אני  החמור,  המצב  לאור 
לה ועדת חקירה פרלמנטרית  �להקים 
�צלת החקלאות בישראל. לא לשם ני

גוח הממשלה - אלא מתוך הבנה של 
המ של  לקיומה  החקלאות  �חשיבות 

ליצור בעצמה את  יכולתה  דינה ואת 
המזון של תושביה.

והפ המטבע  שערי  המופרז,  �הייבוא 
המשבר  החקלאי,  הטרור  בייצוא,  גיעה 
במשק המים, חוסר בעובדים זרים ועוד 
לחסל  שמאיימים  אתגרים  אלה  כל   -

את החקלאות.
מעמד  לו  אין  החקלאות?  ומשרד 
לו  אין  המים,  משק  על  בהחלטות 
מקרקעי  וברשות  בקרקעות  מעמד 
על  בהחלטות  מעמד  לו  אין  ישראל,  

ההשק במנהלת  כסף  לו  ואין  �ייבוא 
עות. אז מה הוא כבר יכול לעשות כדי 

להציל את החקלאות?
סיכום שנת 2016 בחקלאות, שנערך 
נתונים מהלמ"ס, לא משאיר  על בסיס 

�מרחב לפרשנות. הנתונים ברורים ומצ
ביעים על מגמה שלילית מתמשכת של 
מגמה  בייצור,  וקיפאון  בייצוא  ירידה 
שאם תימשך תוביל לחיסול הענף. לכן 

במדי ודרסטי  משמעותי  שינוי  �נחוץ 
ניות הממשלה.

לממשלה מצידה אין מדיניות ברורה. 
מגי בחקלאות  הממשלתית  �התמיכה 

הממוצעת  התמיכה  מחצית  לכדי  עה 
.OECD-הקיימת במדינות ה

למצב הדברים הנוכחי מצטרף נושא 
שבשנים  החקלאי,  והטרור  הפשיעה 
מדאיגים  לממדים  הגיעו  האחרונות 

שק מיליוני  במאות  לנזקים  �וגורמים 
לים. נזקים ברכוש, במורל ובביטחון של 
החקלאים. זהו פשע לאומני ויש לפעול 
למגר  להחליט  הממשלה  על  כך.  נגדו 
ולקבוע  החקלאי  והטרור  הפשיעה  את 

זאת כיעד לאומי.
�רק באחרונה היינו עדים לאחד המק
�רים שמדגימים את הפקרת המרחב הכ

המכשול  את  עברו  פלסטינים   70 פרי: 
וקטפו מהשטחים החקלאיים של מושב 
שקף בלכיש עשרות טונות של תוצרת 

והשחיתו ציוד במאות אלפי שקלים.
מה  על  באיומים  לנופף  צורך  אין 
מחבלים.  היו  אלה  אילו  קורה  שהיה 
ובמרחב  בחקלאים  החמורה  הפגיעה 

�הכפרי היא איום מספיק גדול כדי שי
ממשלת  של  הראוי  הטיפול  את  קבל 

ישראל.
על מנת להציל את הענף על הממשלה 
לנקוט בשורה של צעדים דחופים, בהם: 
קידום חוק החקלאות להסדרת היחסים 
בין המדינה לחקלאים, לפעול להורדת 
עלויות  להורדת  לפעול  התיווך,  פערי 

�הייצור בעיקר בנושא עבודה ומים, לה
לקדם  המשק,  לצרכי  הייבוא  את  גביל 
הון בחקלאות  עידוד השקעות  חוק  את 
שיפעל בתחילת 2018 בהיקף של 150 
במו"פ  להשקיע  לפחות,  שקל  מיליון 

של טכנולוגיות חדשות, לפתח שווקים 
של  בהיקף  הייצוא  את  לעודד  חדשים, 
מאבק  לקיים  בשנה,  שקל  מיליון   30

�יעיל בפשיעה החקלאית ולפעול לשי
על  השונים,  הגורמים  בין  פעולה  תוף 

מנת למגר את התופעה.
אני לא מבקש ועדת חקירה על מנת 
לנגח את ממשלת ישראל - אני מבקש 
את  שתציל  פרלמנטרית  חקירה  ועדת 
ביטחון  החקלאות שלנו, שמבטיחה את 
המזון של המדינה ומאפשרת התיישבות 

ומימוש הריבונות בכל הארץ.
הצלת החקלאות היא הרי לא שאלה 
של ימין או שמאל. כל חברי הממשלה 
כלל  בדרך  עונים  בסוגיה  שנשאלים 
החקלאים.  ובעד  החקלאות  בעד  שהם 
ראש הממשלה אף התחייב שיהיה דיון 
לא  שזה  היא  הבעיה  בממשלה.  בנושא 
מתקדם מעבר לשלב הדיבורים. ברמת 
המעשים אנו לעתים כן רואים השפעה 

אך לרעת החקלאים.
יותר  חשוב  נושא  שאין  חושב  אני 
הצלת  מאשר  כרגע,  לאומית  מבחינת 

להקים  מבקש  אני  לכן  החקלאות. 
לקואליציה  משותפת  חקירה  ועדת 
את  ברצינות  שתבדוק  ולאופוזיציה, 

�עומק המחדל ותציע תכנית חירום לה
צלת המצב.  

אפשרות אחרת היא להטיל את הדיון 
וועדה  להסמיך  או  הכלכלה  ועדת  על 
אחרת לדון בנושא. גם זה יהיה מקובל 
רציני  לדיון  היא  הכוונה  אם   - עלינו 

הח להצלת  נתיב  יספק  אשר  �ומעמיק 
קלאות.

החקלאות,  את  להציל  אפשר  עדיין 
בהכנת  להתחיל  צריך  כך,  לצורך  אך 
תכנית חירום שתגרום לשינוי מדיניות 

דרסטי.
הפו המסכות  את  להוריד  צורך  �יש 

זה  הענף.  להצלת  יחד  ולפעול  ליטיות 
למען כולנו, למען הילדים והנכדים של 

כולנו. בוא נעשה זאת.
אדמה  ואין  אדמה,  ללא  מדינה  אין 
זו תמצית  והתיישבות.  חקלאות  ללא 
החקלאות  על  לשמור  ויש  הציונות 

והחקלאים בישראל.

חה"כ איתן ברושי. "להוריד את 
המסכות הפוליטיות ולפעול יחד 

להצלת הענף" (צילום: אלון גלבוע)

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

≠ חינם וללא התחייבות°

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת

החברה המובילה למושבים ונחלות

בפייסבוק אלינו  הצטרפו 

נחלת אבות בע“מ
≥∞π¥±≤≤ ¨הגדעונים ≥≥¨ זיכרון יעקבμ≤∑∏ Æטל

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 

מילה אחת!

חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלותÆ בעלת 
מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת 
 Æתב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי

עוד משרותי החברה ≠ רישוי מבנים בדיעבד¨ התרי בניה¨ תב“עות לפיצול¨ 
Øאחר¨ יעוץ מיסוי למכירתØוועדותØשינוי גבולות¨ תכנון בתים¨ ערר לשומות רמ“י
קניית נחלה¨ הסדרות¨ טיפול בהסרת איומים¨ בן ממשיך¨ גישורים¨ הסדרות 
פנים משפחתיות¨ הסדרות פנים מושביות¨  סל שמירת זכויות¨ צוואות¨ הסכמי 
ÆÆוועדה¨  מימון לצרכי הנחלה ועודØממון¨ שמאות¨ ניהול מו“מ עם המינהל

למה אתה מחכה?!

www.nachlat-avot.co.il

טל בנייה מתקדמת
פתרונות בנייה ופירוק אסבסט 

אבי. 050-9423908
חפשו אותנו ב  "טל בנייה מתקדמת"

החברה מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה
פירוק ופינוי אסבסט

חיפוי גגות ומבנים ע" פנל מבודד+ איסכורית
סקר אסבסט ובדיקות מעבדה
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שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

#
#

מק �דוגמאות 
וואט �בוצות 

נבחרות  סאפ 
שלי:  בטלפון 
טרמפ  "מחפש 

לרכ �מהמושב 
טוב  מזל  "סיגי  בבוקר";  מחר  בת 
מכול הבנידודים. לאב יו! ץ"; "כל 
 50 לא העבירו  התלמידים שעדיין 
להעביר  נא  הכיתה  לוועד  שקלים 

בהקדם!"...
נולדה למשפחת  אם  ולמה בעצם 
טובה,  בשעה  תינוקת  מהמושב  לוי 
עם  טוב  מזל  להגיד  צריכים  כולם 
אי  בקבוצה?  חמודים  אימוגים  המון 
אפשר בפרטי? תגידו, מי יודע איך 
יוצאים מקבוצת וואטסאפ "חופרת" 

בלי שאף אחד ירגיש.  
שינה  הקבוצתי  שהווטסאפ  נראה 

לע להתקשר  צריך  לא  חיינו.  �את 
צריך  לא  נפרדים,  טלפונים  שרים 

�לחשוש שמא שכחנו מישהו - הוד
עה אחת והכול סגור... שני סימני וי 
כחולים ויש לך אישור שהצד השני 

קיבל את ההודעה. 
חיבה  לי  שאין  מודה  אני   - אבל 
יתרה אל רבי השיח הללו. קשה לי 
להגיב אל מול קהל גדול ולא פעם 

הכי הורי  קבוצת   - זר  כמעט  �גם 
תה, קבוצת המושב, נשות הקהילה, 
מעגלים  ושאר  הצדק  לוחמי  ארגון 

בחיינו, חלקם זמניים לגמרי.

לאחרונה אני נתקלת יותר ויותר 
�בצד השלילי שמביאה אתה הטכנו
�לוגיה הנוחה הזאת אל התא המשפ
�חתי. לפעמים זה בגלל הודעה שה

תכוונו שתשלח בפרטי אבל בטעות 
נשלחה לקבוצה, עם אמירה מביכה, 
או הודעה שנשלחה לנמען אחד אבל 
ההודעה  של  מסך  צילום  שלח  הוא 

לאחרים וכו'.

ישבה מולי משפחת רייס, משפחה 
�נעימה וחייכנית. הם הגיעו לראשי

תו של תהליך להסדרת הורשה של 
הארץ.  במרכז  ומטופח  פעיל  משק 
הפגישה התנהלה על מי מנוחות וכל 
ואם,  אחים  מהנוכחים, שלושה  אחד 
דיבר בפתיחות על רצונות וציפיות 
נפלה  סוף  שסוף  חשבתי  מהמהלך. 

�בזכותי הזדמנות לחוות תהליך מש
פחתי 

קל, נוח, אינטליגנטי וקצר.
בפעם  נפגשנו  כך  אחר  שבוע 

�השנייה, להמשך עבודה. כמעט מה
שלא  לחוש  יכולתי  הפגישה  תחלת 
הכול כשורה. הייתה באוויר תחושה 

של ניכור וקור. 
מה השתנה במשך השבוע שחלף? 
לא הצלחתי לקבל תשובה לשאלה 
שהשיחה  ומכיוון  ששאלתי,  ישירה 
להתקדמות,  הגענו  ולא  קלחה  לא 
לצאת  האחים  משלושת  ביקשתי 

לכמה דקות, נשארתי רק עם האם.
לפע  - דופן  יוצא  משהו  לא  �זה 
�מים בתהליך גישור יש צורך בפגי

שות אישיות במטרה לאפשר לכול 
אחד להתבטא ביחידות, כדי להגיע 

�לפיתרון שישקף נאמנה את כל הצ
דדים...

שיש  התברר  האם  של  מדבריה 
משפחתית  ווטסאפ  קבוצת  להם 
שכוללת  "משפוחה",  שנקראת 
והנשים  הבנים  שלושת  האם,  את 
במהלך  הגדולים.  הבנים  שני  של 
דיבורים  הרבה  היו  האחרון  השבוע 

שנער הפגישה  על  הזאת  �בקבוצה 
כה במשרדי בשבוע שעבר ובתהליך 

שמ הנחלה  הורשת  לגבי  �הגישור, 
נשמע  מדבריה  תנהל. 
ת  ו ק ס ע ת ה ה ש

אינטנ �הייתה 
הוח �סיבית, 

דעות,  לפו 
ו  ב ת כ נ
ם  י ג י ג ה
ואפילו 
ה  מ כ

עקיצות בין האחים.
�אבל הקש ששבר את המרקם המ

שפחתי העדין נפל סביב חגיגת יום 
ההולדת של הנכד הראשון, שהגיע 
האח  אשת  כלתה,  שנתיים.  לגיל 
של  תמונתו  את  העלתה  הבכור, 

�הילדון עם הזמנה ליום הולדת מש
הגיבה  הסבתא  הדשא.  על  פחתית 

רש התכתבות  והחלה  �בהתלהבות, 
�תית בינה לבין כלתה, שכללה הע
�לאת תמונות נוספות ותגובות נלה

בות של הסבתא על הנכד ה"נסיך", 
"מהמם", "יפה ברמות" וכולי.

השני,  האח  אשת  השנייה,  כלתה 
ודרוכה  טעונה  הייתה  שכנראה 

�ממילא בעקבות דיוני הירושה, נפ
האח  של  לילדון  מהמחמאות  געה 
מהבן  הזמנית  ומההתעלמות  הבכור 

שלה. 
היא  צדדי  וחד  הפגנתי  בצעד 

המשפח הווטסאפ  מקבוצת  �יצאה 
הזאת:  ההודעה  את  מכירים  תית. 

"לימור יצא/ה מהקבוצה" ? 
לה  שנשבר  הסבירה  ששאל  למי 
ומצפצופי  המשק  על  מהשיחות 

�ההתראות החופרים על הודעות נכ
נסות בקבוצת ה"משפוחה".

כששאלה את בנה כמה פעמים מה 
קרה, נענתה שכלתה נעלבה מהיחס 
כלפי  אמו  של  המופגן  המועדף 
הנכד הבכור באופן כללי ובקבוצת 
הוסיפה  הכלה  בפרט.  הוואטסאפ 
את  גם  משקף  הזה  שהיחס  ואמרה 
בעמדתה  כלפיהם  אמו  של  יחסה 

לעניין חלוקת הנחלה.
היא  עצות.  אובדת  הייתה  האמא 
לא התכוונה כלל להעדיף אף אחד 

�- היא אוהבת את שני הנכדים במי
דה שווה, אבל הכלה של בנה הבכור 
מעלה הרבה תמונות אז היא מגיבה 

הע כל  ובכלל  הבכור.  לנכד  �יותר 

לה.   פשוט  לא  הוואטסאפ  של  ניין 
לוקח לה המון זמן לכתוב הודעות. 
�"ולגבי הסדר הנחלה, הרי רק הת

חלנו לדבר," היא אמרה לי. "בכלל 
מגובשת.  דעה  עדיין  לי  הייתה  לא 
יצאה  שכלתי  אחרי  עכשיו,  אבל 

להת בכך  בחרה  ובעצם  �מהקבוצה, 
אני מתחילה לחשוב   – נתק מאתנו 
בחצר  רוצה  שאני  הכלה  לא  שהיא 

לידי בעת זקנתי."
היית רייס  גברת  את  �שאלתי 

מדי  רחבה  פרשנות  נתנה  שהיא  כן 
מהקבוצה,  לצאת  כלתה  להחלטת 
שלה  הצד  את  גם  לשמוע  ושכדאי 
היא  שלה.  הבן  דרך  ולא  ישירות 
הילדים  לכל  קראנו  אתי.  הסכימה 
שחיכו בחוץ, וקבענו פגישה נוספת, 

הפעם עם הכלות. 

של  מהסיפור  ההשכל  מוסר 
לזכור  שצריך  הוא  רייס  משפחת 

פל בהכרח  לא  הוא  �שהוואטסאפ 
בנושאים  לדון  מתאימה  טפורמה 
רגישים ומורכבים. בשביל זה יש את 

�ישיבות הגישור. סביב לשולחן הגי
כמו  קצת  מבוקרת,  סביבה  יש  שור 
מעבדה. בישיבות הגישור יש תמיכה 

ומינימום שיפוטיות מצד המגשר. 
למגושרים  ממליצה  תמיד  אני 
על  לדבר  ולא  הביתה  ללכת  שלי 
הנושא אחד עם השני עד לפגישתנו 

בקבו לדון  לא  ובטח שבטח  �הבאה, 
צות רבות משתתפים.

להיפתח  שחייבים  נושאים  יש 
ומורכב  טעון  דיון  פנים.  אל  פנים 
מתאים  אינו  הורשה,  מתווה  כמו 

הק ההודעות  לפורמט  אופן  �בשום 
בוצתיות של הווטסאפ. ולזכור תמיד 
הפנית  איננה  מהקבוצה  שהיציאה 

�הכתף הנעלבת של פעם. הדרך לח
יותר  הרבה  המדוברת  לקבוצה  זור 

מורכבת וקשה.

אשת האח השני, שכנראה הייתה טעונה 
ודרוכה ממילא בעקבות דיוני הירושה, 

נפגעה מהמחמאות לילדון של האח הבכור 
ומההתעלמות הזמנית מהבן שלה. בצעד 

הפגנתי היא יצאה מקבוצת הווטסאפ 
המשפחתית. מכירים את ההודעה: "לימור 

יצא/ה מהקבוצה" ? 

לזכור תמיד שהיציאה 
מהקבוצה איננה הפנית 
הכתף הנעלבת של פעם
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בקטנה
עמוס דה�וינטר

ב-21 בנובמבר יתקיים במוזיאון המדע בירושלים 
ערב "שמן זית – מזון העל המקורי" - רועי כרמי 

ממשק אחיה ופרופ' זוהר כרם מהאוניברסיטה העברית 
– הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ינחו את הקהל 

בערב שיכלול טעימות שמן זית על סוגיו השונים, כיצד 
מבדילים ביניהם, מקורותיו והעדות המוקדמת ליצור 
שמם זית שנמצאה אל מול חופי הכרמל, מה הסיפור 
�החדש, או אולי ישן, עם 'מזון העל המקראי' וכיצד צרי

כתו תורמת לאיכות חיינו ותזונתנו. 

לאחר ההרצאה והטעימות יתקיים סיור בתערוכת 
�'שדות המחר' ולאחריו המופע המוזיקלי בו הזמ

רת מיכל לוטן תארח את הזמרות תכלת זוהר ודניאל 
רובין. מפגש בין שלוש יוצרות שמביאות איתן הומור 

אומץ ועומק לכל יצירה.
�*מיכל לוטן: זמרת ויוצרת, אמנית שלא מפסיקה לה
תפתח ולהשתנות. לאורך העשור האחרון התנסתה 
�במגוון ז'אנרים - מאלבומי פולק עדינים ועד לאלק

טרוניקה וטריפ הופ, דרך מחוזות הפופ והביטבוקס. 
החקירות המוזיקליות מלאות הסקרנות שלה הובילו 
�אותה לשיתופי פעולה ייחודיים עם המוזיקאים המובי
לים והמוערכים בארץ  האלבום השני של מיכל הופק 
על ידי איציק פצצתי והסינגלים ששוחררו ממנו עוררו 

התלהבות וסקרנות רבה.

ביום שלישי שעבר התקיים יום הניקיון הבינלאומי, 
במהלכו השתתפו 300 תלמידי כיתות ד' ו- ז' מבתי- 

הספר במועצה האזורית מרחבים. מוקדי הניקיון היו בית- 
ספר מבועים וקריית החינוך מרחבים. במהלך היום נאספו 

20 קוב של פסולת, שמילאו 2 משאיות אשפה.

�יום הניקיון הוא אחד המפעלים הסביבתיים הגדו

300

עמרם קליין

לאחרונה נערך באולם "מוזיאון 
הטרקטור", בעין ורד, ערב לכבוד 

הפזמונאי החיפני, יוסי גמזו. 
כ-300 משתתפים, רובם ממושבי 

הסביבה, גדשו את האולם. מי 
שהנחתה את הערב בחן רב וביד 
רמה הייתה רעיה פירסט, חברת 

מושב בצרה. על הבמה ישבו 
גם חברי התזמורת עם כלי נגינה 

מגוונים.
�התכנית כללה את כל שיריו הידו

עים של יוסי גמזו, כמו "סתם יום 
של חול", "זוהי יפו", "מה הוא 
�", "איפה הן הבחו ?עושה לה
רות ההן?" ועוד. בין שיר לשיר 
סיפר גמזו סיפורים קצרים, על 

�האירועים שהביאו אותו לכתי
בת פזמון זה או אחר. כך למשל 

סיפר גמזו, כי אי שם בשנות 
�השישים, בהיותו סטודנט לספ

רות, נסע באוטובוס מתל אביב 
�לאוניברסיטה ברמת אביב. מאחו
ריו ישבו שלוש גברות לבושות 
בבגדי ספורט מהודרים ובידיהן 

מחבטי טניס בדרכן למועדון 
הטניס. הן עסקו ברכילות על 

הבעלים שלהן. ואז יוסי שאל את 
עצמו: "נו, איפה הן הבחורות ההן 

עם הקוקו והסארפן?"... 
חלק מהפזמונים הושרו על ידי 

רעיה פירסט עצמה, חלקם 
בוצעו על ידי הזמרים גבי ברלין, 

�ןאריה טלמו ומנחם ורד. לב
קשת רעיה, הצטרף הקהל גם 

הוא לשירה בציבור. זה היה רגע 

מרגש בעיקר עבור הפזמונאי 
הוותיק. אם היה המופע מתקיים 

באולם בנתניה הסמוכה, ספק אם 
הקהל היה מואיל לזמזם משהו... 
חברי התזמורת היו: עמוס מרוז 

(תופים), יוסי שורק (גיטרה), 
אייל שאקי (אקורדיון) והמנהל 
המוזיקלי והקלידן, רפי וולבה. 
המופע המוזיקלי הבא יתקיים 

ב-"מוזיאון הטרקטור" בתחילת 
נובמבר. 

בערב לכבוד הפזמונאי יוסי גמזו. מימין יוסי גמזו, 
משמאל רעיה פירסט (צילום: עמרם קליין)    

לים בעולם שבבסיסם התארגנות קהילתית. הוא החל 
כיוזמה מקומית באוסטרליה לפני עשרים שנה, והפך 

מאז למבצע חובק-עולם. בישראל, קק"ל מובילה את 
פעילויות יום הניקיון מזה 17 שנים.

שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים, אמר "לאורך 
כל השנה מפעילה מערכת החינוך שלנו תוכניות 

חינוכיות בתחום הקיימות והסביבה. מערכת החינוך 

במועצה מובילה בתחום הסביבתי ומשקיעה רבות 
בחינוך לשמירה על אזור מגורינו ועל כדור הארץ. אנו 

חיים בטבע ודואגים לשמור עליו. בקרית החינוך שלנו 
הוצבו מערכות לייצור חשמל סולארי, בכל בתי- הספר 

היסודיים שלנו קיימות מערכות לאיסוף מים, גינות 
פעילות, חממות ומיזמים סביבתיים מובילים בעולם, 

כולל ביו- גז."

�טקס השקת המתקן הפוטווולטאי שהוקם במא
גר משמר השרון התקיים השבוע. מדובר במערכת 

הסולארית הראשונה בעולם המוקמת על מאגר מים, 
�שמטרתה ניצול אנרגיית השמש לייצור חשמל. המע

רכת הותקנה על יריעה בצמוד לדופן המאגר בפרויקט 
משותף לאגודות המים בעמק חפר וחברת סולאטיקס.

�לבאירוע בנוכחות יו"ר קק" דניאל עטר, ראש המו

עצה האזורית רני אידן, יו"ר אגודת המים, אהוד 
נתן, מנכ"ל אפיקי עמק חפר, צביקה גרבר ואורחים 

רבים, בירך עטר על הפרויקט: "קק"ל רואה בחקלאות 
�כערך למדינה ולא רק כמקור פרנסה. הממשלה שו
�חטת כל פרה קדושה, כולל הניסיון לחסל את החק

לאות, אבל אנחנו נמשיך לתמוך בחקלאות ולחזק את 
ההתיישבות בעמק חפר ובמדינת ישראל בכלל".

הזמרת מיכל לוטן (צילום: ענת כהן)

תלמידי מרחבים 
ביום הניקיון 

הבינלאומי – נתנו 
עבוד

טקס השקת המתקן 
הפוטווולטאי במאגר 

משמר השרון
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עמוס דה�וינטר

והמגמ הנאה  האוויר  �זג 
תצוגה  ביתני  של  הרחב  וון 
הביאו להצלחה מדהימה של 
יבול   -  AgroIsrael" תערוכת 

שיא" 2017. כ�8000 אנשים ביקרו 
חמי ביום  שהתקיימה  �בתערוכה 

שבמועצה  חרוד,  במעיין  שעבר  שי 
הציגו  בתערוכה  גלבוע.  האזורית 
מתחום  בעיקר  מציגים,   120 מעל 
מערכות  יצרני  החקלאי,  המיכון 

הייתה  ועוד.  דשנים  ומים,  השקיה 
יבול   -  AgroIsrael" זו תערוכת 
�התערו ברציפות,  העשירית   " אשי

והתערוכה  לשנה  משנה  גדלה  כה 
החקלאית היחידה המתקיימת באזור 

הצפון.

התע התקיימה  מסורתי  �באופן 
השנתית  ל"וועידה  במקביל  רוכה 
ישראלית",  ולחקלאות  לחדשות 
ופיתוח  החקלאות  שר  השתתפו  בה 
�הכנ חבר  אריאל,  אורי   הכפר,
איתן  החקלאית,  השדולה  ויו"ר  סת 
לישראל,  קיימת  קרן  יו"ר  ברושי, 
המושבים  תנועת  ומזכ"ל  עטר  דני 
ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר 

מאיר צור.
אריאל,  אורי  החקלאות,  שר 

�בירך את כל באי התערוכה והוועי
וכנכתב  דעתי  "לעניות  ואמר:  דה 
חלב  בארץ  נמצאים  אנחנו  בתנ"ך 

�ודבש. זה הרבה מאוד בזכותכם, בז
�כות החקלאים, בזכות כל אלה העו

המביאים  החקלאות,  בענייני  סקים 
במ החקלאות  ואת  החקלאים  �את 

בשיא  שהם  למקומות  ישראל  דינת 
משיתו כתוצאה  נוצר  זה  �העולמי. 

פי פעולה פוריים בין החקלאים בין 
הממשלה לבין המחקר והפיתוח.

מכירים  לא  האנשים  "נתון שרוב 
- מדינת ישראל משקיעה מידי שנה 
כחצי מיליארד שקל במחקר ופיתוח. 

�אנחנו נמצאים בסדר גודל של הש
האזו המו"פים  כולל  במו"פ,  �קעה 

ריים, של כמיליארד שקל כל שנה. 
אותנו  שמוביל  משהו  יש  עשור  כל 

�קדימה. הגידול המוביל שייכנס בע
זרת השם בשנה הקרובה, 2018, הוא 

למדי יביא  הוא  הרפואי.  �הקנאביס 
וזו הערכה   – גודל  נת ישראל סדר 
כמיליארד   – להוכחה  עוד  הזקוקה 
מסודר.  יהיה  זה  שנה.  כל  דולר 

הקרו בשבועות  תאשר  �הממשלה 
�בים את עניין הייצוא. אנחנו מקדי

מים את כל העולם ואני לא מגזים, 
המחקר  בתחום  שנים  בחמש�עשר 
גם  בגידול,  גם  רפואי,  קנאביס  של 
בפרוטוקולים  וגם  התרופות  בייצור 
של הגידול בהכוונה ממוקדת כלפי 

אפלי עשרות  ישנן  שונות.  �מחלות 
למחלות  מוכוונות  שפיתחנו  קציות 
מתכוונים  אנחנו  ואחרות.  כאלה 
כמובן לתת עדיפות לגידול באזורי 

הפריפריה."
הטק תעשיית  את  הזכיר  �השר 

כי  ואמר  מישראל  שנעלמה  סטיל 
משמ יש  זאת,  לעומת  �לחקלאות 

תשקיע  המדינה  ולכן  לאומית  עות 
בצמיחתה. לדבריו, בימים הקרובים 
קורא,  בקול  החקלאות  משרד  יצא 
בעשרות  שיעזרו  מענקים  לחלוקת 

הח המיכון  בתחום  �מיליוני שקלים 
התקציב  את  נשלש  "אנחנו  קלאי. 
קורא' לתוכנית  ב'קול  ונצא  בנושא 
ניתן  האוצר,  משרד  עם  שעשינו 

הצלחה 
מדהימה
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מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות. "כמה 
שנשפר את צריפין זה לא ייקרא שוק"

(BKT) ביתן ויקטור צמיגים

דני עטר, יו"ר קק"ל. "לקחת את החקלאות 
ולהחזיר אותה למה שהיא הייתה פעם"

מנכ"ל מכון היצוא, גדי אריאל. מזמין את 
כולם למכון היצוא

שר החקלאות בתערוכה. "הגידול המוביל שייכנס 
בשנה הקרובה, 2018, הוא הקנאביס הרפואי"



לחקלאים הצעירים החוזרים הביתה, 
מענק מוגדל של 40% מתוך הכרת 

במדי שבחקלאות  בתרומה  �הצורך 
נה."

יסייע  המשרד  כי  הוסיף  השר 
בהם  חדשים,  יישובים   7�6 בהקמת 

�הישוב מיטל, בעמק המעיינות, בג
ליל התחתון, כמה יישובים בסביבות 

ערד ועוד.
בוועידה:  אמר  ברושי  איתן  חה"כ 

נמ בו  מהמצב  מרוצים  לא  �"אנחנו 
והד וההתיישבות  החקלאות  �צאים 

בקדנציה  התחילו  לא  אמנם  ברים 
בממשלות  כן  אבל  הנוכחי  השר  של 
הזאת.  הממשלה  כולל  האחרונות, 
החקלאי  במעמד  גדולה  שחיקה  יש 
וההתיישבות, יש מגמה, צריך להגיד, 
של שינוי, אבל כנראה גם של עיכוב. 
יש בעיה - תסתכלו על הנתונים, איזו 
 2016�ב החקלאי  בייצוא  יש  ירידה 
ולא תהיה פה חקלאות בלי ייצוא. וגם 
ואם אתה עומד  הוא בקיפאון  הייצור 

במקום – אתה הולך אחורה.
נושא שהשר  להעלות  רוצה  "אני 
לא הזכיר אבל הוא קורה כרגע: יש 
הפקעת קרקעות משמעותית על ידי 
לצורך  שלא  בוותמ"לים  הממשלה 

�להקמת בנייני מגורים ולצערי במ
על  מדבר  אני  בפריפריה.  ולא  רכז 
אותם  שגנבו  דונמים  אלפי  עשרות 

לטו ומעובדים  ירוקים  �משטחים 
הזה  הדבר  הארץ.  במרכז  בנייה  בת 
נעשה על ידי מי שהיו בעבר אנשיו 
יצחקי  כאביגדור  שרון,  אריק  של 
הוא   – בחיים  היה  שרון  אריק  ואם 
להפקעת  יד  נותן  היה  לא  בחיים 

קרקעות מהחקלאים."
תנועת  לאנשי  קרא  ברושי  חה"כ 
ולהשפיע  להתעשת  הדתי  הקיבוץ 
המייצגים  היהודי"  "הבית  שרי  על 

ההח על  להשפיע  בממשלה,  �אותם 
לטות והגזירות של הממשלה לטובת 

היא  הקרקעות  "הפקעת  החקלאים. 
חמורה עד כדי איום על קיומם של 

יישובים, בעיקר במושבים," אמר.
דני עטר, יושב ראש קק"ל, אמר: 

וב בתערוכה  להשתתף  שמח  �"אני 
בתקופה  בעיקר  הזאת,  וועידה 
במדינה  קדושות  פרות  ששוחטים 
שניסו  האחרון  הדבר  אולי  והדבר, 

והמו קק"ל  של  הכחדה  זה  �לעשות 
המקום  זה  הזה.  החשוב  הציוני  סד 
לומר תודה לחה"כ איתן ברושי על 
ואני  קק"ל  לצד  שלו  ההתייצבות 

�רוצה לומר לכם פה, הנסיון להשת
לט על הנכסים של העם היהודי ושל 
קק"ל נעשה על ידי הממשלה למעט 
לקואליציה  שייכים  אנשים  שני 
קק"ל  למען  אמיתי  מאבק  וניהלו 
אריאל.  אורי  השר  הוא  מהם  ואחד 

�וזה הרבה יותר קשה לעת זאת מה
מקום בו הוא נמצא מאשר המקום בו 
נגד  להתייצב  נמצאים,  ואני  איתן 
בממשלה  יושב  כשהוא  הממשלה 
וגם חה"כ בצלאל סמוטריץ' שעשה 

�עבודה יוצאת מן הכלל בוועדת הכ

ספים."
 20�שב חושב  "אני  הוסיף:  עטר 
רשמנו  האחרונות  השנים  יותר  או 

כישלו של  מאוד  ארוכה  �שרשרת 
משק את  לקחת  הזמן  הגיע  �נות. 

אריאל,  אורי  נשר  של  הצמיחה  פי 
לקחת את החקלאות ולהחזיר אותה 
למה שהיא הייתה פעם. באותו רגע 
שאנחנו נצליח לשווק את הענף הזה 
לאומי,  ערך  היא  שהחקלאות  נכון, 

�גם בראיה של ייצור חקלאי, גם בע
ניין השמירה על השטחים הפתוחים, 

השר אורי אריאל: 
"אנחנו מקדימים את 
כל העולם ב�15 שנים 

במחקר של קנאביס 
רפואי, גם בגידול, 

גם בייצור התרופות 
וגם בפרוטוקולים 

של הגידול בהכוונה 
ממוקדת כלפי 

מחלות שונות. אנחנו 
מתכוונים כמובן 

לתת עדיפות לגידול 
באזורי הפריפריה"
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תערוכת "AgroIsrael - יבול שיא" 2017 ממעוף 
הציפור - העשירית ברציפות

כ�8000 חקלאים ואנשי חקלאות ביקרו בתערוכה



גם בעניין של השמירה על גבולות 
המדינה וגם בהרבה דברים אחרים – 
נצליח להפנים  רגע שאנחנו  באותו 
זה כערך, באותו הרגע המשחק  את 

ישתנה.
�, מזכ"ל תנועת המוש רמאיר צו

בים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, 
אמר בוועידה כי לאחרונה אנו עדים 

גם בהשק חסרת תקדים,  �להשקעה 
למגד בסיוע  וגם  הצעיר  בדור  �עה 

כאן השקעה  "יש  במרעה,  הבקר  לי 
הח משרד  השר,  של  גם  �מדהימה 

של  עבודה  וגם  והממשלה  קלאות 
לחקלאים,  לעזור  כדי  יחד  איתן, 

�מגדלי הבקר במרעה וגם כדי לצמ
צם את 'המשלוחים החיים'."

מיד לאחר דברי הפתיחה התקיים 
"כנס  בנושא:  מומחים  ופאנל  מושב 
(ייצוא)  טכנולוגיה  אגרו  יצואנים: 
גדי  השתתפו  בפאנל  ישראלית". 
ג'מאל  אריאל, מנכ"ל מכון הייצוא, 
�לתע לסיוע  בכיר  מרכז   , יזועב

לאה פורת,  שייה במשרד הכלכלה, 
במכון  אגרוטכנולוגיה  אגף  מנהלת 
�מח מנהל  אסף,  צפריר   הייצוא,

ומוסדות  מתעוררים  שווקים  לקת 
יעל  הכלכלה,  במשרד  פיננסיים, 
קוז'וקרו, מנהלת פרויקטים לקידום 

�ייצוא המרכז לסחר חוץ משרד הח
קלאות, ד"ר ניצה קרדיש, מנכ"לית 
אמנון  ישראל,  טרנדליינס  חממות 
אופן, דירקטור בחברת נען�דן ג'יין, 
עו"ד  משרד  אסטליין,  יאיר  עו"ד 
אסטליין ושות', עידו מסלטון, מנהל 

וחומרים כי �מודיעין עסקי, דשנים 
מיים מקבוצת כיל. הפאנל התקיים 
יו"ר  ליבשטיין,  אופיר  בהנחיית 

עמותת אגריטך.
הייצוא,  מכון  מנכ"ל  אריאל,  גדי 
הקרובות  "בשנים  הפאנל:  את  פתח 
בעולם.  במזון  מחסור  להיות  עלול 

ושי פיתוח  מצריך  לדבר  �הפיתרון 
אנחנו  חדשות.  בטכנולוגיות  מוש 

בפי חשיבות  רואים  הייצוא  �במכון 
תוח החקלאות, דווקא בנושא בטחון 
המזון, לעודד את החברות העוסקות 
המשקיעים  את  גם  ולעודד  בנושא 
השר  את  לציין  רוצה  אני  בתחום. 
אורי אריאל שמשקיע ימים ולילות 

לקידום העניין.
לקח האחרונים  �"בשבועות 

סחר  מנהל  עם  ביחד  עצמנו  על  נו 
את  לקדם  החקלאות  ומשרד  חוץ 
החקלאיות  הטכנולוגיות  חשיפת 
ע"י  הן  העולם,  ברחבי  הישראליות 
ראש  בביקור  שהיה  כמו  משלחות, 
הממשלה בדרום אמריקה והן על ידי 

העו ברחבי  בתערוכות  �השתתפות 
לם.

למט לו  שם  הייצוא  �"מכון 
דרכן,  בתחילת  לחברות  לסייע  רה 
מתוך הבנה שלקידום החברות הללו 
לשווקים  בפריצה  המרצה  נזקקת 

לנו הכלים  את  יש  ולנו  �בחו"ל. 
מבחינת  והן  תקציבית  מבחינה  שא 

�מאמץ של המנהל לסחר חוץ. מהק
טע של תחילת הייצוא, קבלת מידע, 
ביקור בתערוכות, מידע על ספקים 
ומשקיעים ברחבי העולם ועוד כהנה 

וכהנה דברים.
זו לכל הח �"אני פונה מעל במה 

המבוססות  גם  הצעירות,  גם  ברות, 
של  לפעילות  להצטרף  והמבוגרות, 
מנהלת  את  להכיר  היצוא,  מכון 
שיושבת  לאגרוטכנולוגיה  האגף 
פה - להשתמש בנו ואנו לרשותכם, 

הדלת פתוחה ואתם מוזמנים."
�אגרו אגף  מנהלת   , פור תלאה 

אמרה:  הייצוא,  במכון  טכנולוגיה 
"המטרה שלנו במכון היא למנף את 
בתעשייה  התחומים  מכלל  החברות 

העו רחבי  בכל  לייצוא  �הישראלית 
פעולה  בשיתוף  עובדים  אנחנו  לם. 
הכלכליים של משרד  הנספחים  עם 
ביחד  ובעצם  בשגרירויות  הכלכלה 
במשלחות  פעילויות  עושים  אנחנו 
ענף  השנה.  כל  במשך  ובתערוכות 
מטריה  בעצם  זה  אגרוטכנולוגיה 

בטכנו העוסקות  חברות  של  �רחבה 
החקלאות  של  גם  לחקלאות  לוגיה 

הק החקלאות  של  וגם  �המודרנית 
זרעים,  דשנים,  של  חברות  לאסית, 

ההש חיים,  בעלי  חממות,  �הדברה, 
קיה כמובן ובכל תחום בחקלאות.

מדייקת,  בחקלאות  גם  "עוסקים 
אנ חדשנות  על  מדברים  �כשאנחנו 

חנו מדברים על פריצה של חקלאות 
החב את  ממנפים  ואנחנו  �מדייקת 

ביצירת  העסקי,  בביטוח  הללו  רות 
יוצרים  אנחנו  עסקיות,  הזדמנויות 

�במהלך כל השנה, כל יום, זיהוי הז
דמנויות ובעצם לעשות את השילוב 

�המוצלח ביותר בין החברות הישרא
ליות לחברות ברחבי העולם.

"אני פוגשת את אנשי החברות כל 
ומה המצב  הדרישה  מזהים את  יום, 
של החברה שמגיעה אלינו, בין אם זו 
חברה גדולה או קטנה ואנחנו נותנים 
שירותים של ייעוץ לסחר בינלאומי, 
לסקרים ועוד וסבסוד כמובן של כל 

השירותים הללו ע"י מכון הייצוא."
מחלקת  מנהל  אסף,  צפריר 

פי ומוסדות  מתעוררים  �שווקים 
על  דיבר  הכלכלה,  במשרד  ננסיים 
עומד  שהוא  המחלקה  פעילויות 
בראשה: "אנחנו עוסקים גם במיפוי 

�ההזדמנויות הטמונות בשיתוף פעו
מוסדות פיננסים לפיתוח,  עם  לה 
בהם הבנק העולמי, בין היתר אנחנו 

הנכו לאנשים  להגיע  לכם  �עוזרים 
נים ולסייע לכם כדי לייצא.

הצו �"כולכם מכירים לא פעם את 
רך בייעוץ, אם לצרכים פיננסיים או 
גדול  מערך  מפעילים  אנחנו  אחרים. 
יועצים, אנחנו מביאים את  מאוד של 

�האנשים שיש להם ניסיון בעבודה חק
לאית ואם יש לכם צורך מסוים נניח 
ייעוץ פיננסי אנחנו מחפשים את אותו 

יועץ ועונים על הצורך שלכם."
פרויקטים  מנהלת  קוז'וקרו,  יעל 
חוץ  לסחר  המרכז  ייצוא  לקידום 
דיברה  היא  אף  החקלאות,  משרד 

מע החקלאות  שמשרד  הסיוע  �על 
ניק ליצואנים הישראליים בחקלאות 

המ הנמרצות  העבודות  את  �וציינה 
אגריטך  תעשיית  לקידום  תבצעות 

שתתקיים בשנה הבאה.
מנכ"לית  קרדיש,  ניצה  ד"ר 

"הפ ישראל:  טרנדליינס  �חממות 
יזמות  בקידום  עוסקת  שלנו  עילות 
בשני  משקיעים  אנחנו  ובהשקעות. 
בתחום  זה  אחד  עיקריים,  תחומים 
השני  והתחום  (רפואה)  המדיקל 

חק טכנו  (חממה  האגטק  תחום  �זה 
התפקיד  את  רואים  אנחנו  לאית). 
שלנו כגשר לא תיאורטי בין נציגי 
החקלאות שרוב נציגיה נמצאים פה 

לחקלאות העתיד.
�"אנו שותפים לגישה שכולם מד

ברים עליה של המחסור הצפוי במזון 
 2050�וצריך להאכיל יותר אנשים ב
אז  אותם,  להאכיל  נרצה  אם  אבל 
צריך טכנולוגיות חדישות כדי לתת 
והחדשנית  היעילה  לדרישה  מענה 
חקלאיות  חוות  מנהלים  איך  של 
היום, איך מנהלים ידע שיכול למתג 

�מחדש את אותם חקלאים, איך מס

אולי  לאוכלוסייה,  חלבונים  פקים 
צריך להפסיק לגדל בקר? אולי כל 
התחום הביולוגי לפתרון בעיות של 
היבול  להגדלת  פתרונות  הדברה: 
הנושא  כל  בתוצרת,  לפגוע  מבלי 
יוצר  מפחות,  יותר  לייצר  איך  של 

�את מה שאנחנו מכנים חקלאות הע
תיד."

בחברת  דירקטור  אופן,  אמנון 
כולם  אם  יודע  "לא  ג'יין:  נען�דן 

ביש השקיה  חברות  אבל  �יודעים 
ארבע  ארבע,  הכל  בסך  ישנן  ראל 
משוק   50% על  השולטות  חברות 
בסדר  שמסתכם  העולמי,  ההשקיה 

�גודל של כמיליארד וחצי דולר. הח
ברות האלה פועלות בכמאה מדינות 
ברחבי העולם, כאשר לצד החברות 
מקומיות.  חברות  כאלף  יש  האלה 

�הסוד הגדול הוא כשתעשיית ההש
קיה התחילה בקיבוצים.

עכשיו  חוגגת  נען�דן  "חברת 
לא  זה  הפעילות.  מתחילת  שנה   80
שכול העולם לא יודע לייצר ממטיר 
אלינו?  פונים  למה  אז  טפטפת.  או 
מאוד  נושא  היא  שחקלאות  כיוון 
ואנחנו לא מוכרים אביזרים  מורכב 
כולל  כוללני,  פתרון  נותנים  אלא 
שאומרים   ,Turn Key פרויקטי 
הכול  את  לך  יש  'קח,  לחקלאים 

מאלף ועד תף'.
משרד  כאשר  נכון  היה  זה  "כל 
מחקר  של  בנושא  תמך  החקלאות 
המחקר  של  ההיקף  ברגע  ופיתוח, 
והפיתוח מתמעט בישראל - אין לנו 
קורא  אני  לכן  בעולם.  יתרון  שום 
ולעודד  למשרד החקלאות להמשיך 
את הנושא של מחקר ופיתוח ונושא 

�שהחקלאים מאוד זקוקים לו, זה שי
רות ההדרכה והמקצוע."

מודיעין  מנהל  מסלטון,  עידו 
כימיים מק וחומרים  �עסקי, דשנים 

בוצת כיל, אמר כי בחברתו מזהים: 
בטכנולוגיות  שיפור  של  "מגמה 
מורכבים  בדשנים  השיפור  והמשך 
בכל  לקרקע  יותר  ומותאמים  יותר 
בעיקר  רואים  אנחנו  ואזור.  אזור 
קצב  עם  המתפתחות  המדינות  את 
מדברים  אנחנו  אם  מדהים,  גידול 
על פרטים שנמצאים כבר בשלב די 
מתקדם מבחינת דישון, עדין לא כמו 

�אירופה וארה"ב אבל עדיין די מת
�קדם, זה בהודו, שם השימושים בד

ומתרחבים.  הולכים  מורכבים  שנים 

בהתאם  מתאימים  בדשנים  אנחנו 
בוח מסתכלים,  הכיוון,  את  �לגמרי 
לשי העולמי  בצורך  ומכירים  �נים 

מוש יעיל יותר ותפוקה גבוהה יותר 
מכל דונם. הכוונה היא להפיק יותר 
פוטנציאל  יש  ושם  מדונם  תוצרת 

גדול מאוד."
חקלאים  אמרו  המושב  במהלך 
בעיקר  מדברים  במושב  שהדוברים 

ופ חקלאיות  טכנולוגיות  יצוא  �על 
יש חקלאית  תוצרת  יצוא  על  �חות 

ראלית, שהשווקים שלה מצטמצמים 
משנה לשנה. ממכון היצוא נמסר כי 

�במכון יש מחלקה ליצוא תוצרת חק
לאית וכל יצואן קטן וגדול מוזמנים 

�לבוא ולשמוע מה יש למחלקה לה
ציע ולהביא לשינוי המצב.

מגדלים  כנס  הוועידה  את  נעל 
שעסק בנושא: "שוק סיטונאי בעידן 
רשתות השיווק", שמשך אליו קהל 
בהשתתפות  פאנל  נערך  בכנס  רב. 
דירקטוריון  חברת  שאלתיאלי,  יעל 
בישראל",  הסיטונאי  "השוק  חברת 
�מגד ארגון  מזכיר  יפרח  ,מאיר 

הרצל קרן, מזכיר איגוד  ירקות,  לי 
בישראל,  וירקות  פירות  משווקי 
�התא מנכ"ל  וילן  (אבו)  ,אבשלום 

חדות חקלאי ישראל, ד"ר יעל כחל, 
ואסטרטגיה  לכלכלה  מהמחלקה 
הנחה  הכנס  את  החקלאות.  במשרד 
�,פלג אוריון יו"ר אגף המשק בתנו

עת המושבים.
יעל שאלתיאל, חברת דירקטוריון 
בישראל",  הסיטונאי  "השוק  חברת 
אמרה: "אין לי בשורות טובות אבל 
יש לי תקוות טובות. החברה הוקמה 
הייתה הקמת  ומטרתה   2011 בשנת 

דן. המי �שוק סיטונאי למטרופולין 
קום שנקבע בהחלטת הממשלה היה 
נתקלנו  ולצערנו  מסובים  בצומת 

עי מול  מאוד  קשות  �בהתנגדויות 
לכך  דוגמא  אולי  יהודה.  אור  ריית 
לכפות  יכול  לא  המרכזי  שהשלטון 
מקומית.  רשות  על  החלטותיו  את 
ומספר שנים איבדנו גם במאבק הזה 

הוח כך  שאחר  הרשות  ראש  �נגד 
גם  החדשה,  העיר  ראשת  וגם  לף 
לא  מאוד  היו  שלה  הדרישות  היא 
הגיוניות ומכאן עלה הצורך במיקום 

�חדש. אנחנו עובדים עכשיו על החו
חדש)  למיקום  (בנוגע  שהתקבל  מר 

הצלחה 
מדהימה

אמנון אופן: "זה לא שכול העולם לא יודע 
לייצר ממטיר או טפטפת. אז למה פונים 
אלינו? כיוון שחקלאות היא נושא מאוד 
מורכב ואנחנו לא מוכרים אביזרים אלא 

 Turn נותנים פיתרון כוללני, כולל פרויקטי
Key, שאומרים לחקלאים 'קח, יש לך את 

הכל מאלף ועד תף"
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בקרב הלקוחות



התוכנית  הכנת  על  עכשיו  עובדים  ואנחנו 
והכנה למשא ומתן."

פירות  משווקי  איגוד  מזכיר  קרן,  הרצל 
וירקות, אמר: "אני 35 שנה בתחום ו�35 שנה 
אני שומע שבקרוב יוקם שוק סיטונאי חדש. 
מה  בכל  היטב  שבקיא  כמי  לכם:  אומר  אני 
והעתידי,  העכשווי  הסיטונאי  בשוק  שקשור 
שוק סיטונאי חדש לא ניתן לבנות בקרוב. זה 
לא ניתן כי השיווק הסיטונאי במדינת ישראל 
נמצא בצרות גדולות ביותר. רשתות השיווק 
משום  בעיקר  הוגנת,  לא  בצורה  בו  נוגסות 

ויר פירות  למכור  להן  מאפשרת  �שהמדינה 
קות במחירי הפסד, דבר שגורם לחיסול של 
כל הירקניות במדינה. דבר זה מחליש באופן 
באותן  שתלוי  הסיטונאי  השיווק  את  דרמטי 

ירקניות."
מכי שאוסר  חוק  לחוקק  יש  קרן  �לטענת 

רת תוצרת במחירי הפסד, חייבים לצמצם את 
הכוח של רשתות השיווק ולשדרג את השוק 

הסיטונאי הקיים בצריפין.
התאחדות  מנכ"ל  וילן,  (אבו)  אבשלום 
חקלאי ישראל: "השוק הסיטונאי כביכול לא 
מוקם בשל בעיות עם ראש עיריית אור יהודה 
אבל השוק אינו מוקם בעיקר בגלל שממשלת 
ישראל אומרת שהיא רוצה אבל עושה קולות 
ובאמת  החקלאות  שר  את  ראינו  כאילו.  של 
הוא מאוד משתדל, אבל כשאורי אריאל רוצה 

�משהו בתחום הפוליטי הוא מעביר אותו בש
ניות, 80 מיליון, 100 מיליון.

�"למה אני אומר את זה? כי האוצר גרר רג
הרשתות,  של  כוחם  על  מדובר  בעצם  ליים. 
מדובר בכלל על לוס לידר (מכירה בהפסד). 

�בגרמניה ובצרפת יש יחסית הרבה יותר חק
לאים מבישראל. לכן החוק שם עבר. בישראל 

�הכוח הפוליטי מתחלק בצורה הכי פחות נכו
נה. אין שום סיכוי להעביר חוק בעניין הלוס 
שלו  העובדים  בקרב  מחזיק  כשביתן  לידר 
100�150 עובדים חברי ליכוד, רמי לוי כנ"ל 
ולכן  ובכולנו  בליכוד  גם  מהלכים  לו  ויש 
מהשיווק   60%�50% היום  מחזיקות  הרשתות 
של פירות וירקות. אגב, הפירות והירקות הן 

לא  אם  ולכן  ברשתות.  ביותר  הרווחי  הדבר 
נצליח לכפות על הממשלה להקים את השוק 
הסיטונאי שירכז 20%�25% מהשיווק, הידיים 

לרש קשורים  יהיו  החקלאים  של  �והרגלים 
תות."

ירקות:  מגדלי  ארגון  מזכיר  יפרח,  מאיר 
יהיה  שלא  שקובע  הרצל  על  מתפלא  "אני 
שוק, שהוא מייצג פחות את המגדלים ויותר 
השוק  נושא  את  מלווה  אני  הסיטונאים.  את 
�20 שנה, בארגון עשי �הסיטונאי כבר יותר מ

נו הרבה תוכניות, הצלחנו להביא את התותח 
האוצר  מול  כהן שנלחם  רענן  גדול את  הכי 
כל  פה  יש  אבל  המדינה.  למבקר  אף  והגיע 
אור  של  להתנגדות  מעבר  אינטרסים,  מיני 

יהודה, קשרי הון שלטון.
"אני חושב שאין שום סיכוי לרעיונות של 

�הרצל בנושא שדרוג השוק הקיים. כמה שנ
הסיכוי  שוק.  ייקרא  לא  זה  צריפין  את  שפר 
לעשות  הרשתות,  את  להחליש  הוא  היחידי 
בתי  של  חנויות  של  נורמאלי,  שיווק  מקום 
לרשתות.  מחוץ  אלטרנטיבה  אריזה,  קירור, 
למצוא היום מקום מחוץ למסובים זה באמת 

עניין של עוד 10�15 שנה."
�ואס לכלכלה  מהמחלקה   , כח יעל  לד"ר 

הדברים  "אחד  החקלאות:  במשרד  טרטגיה 
שאנחנו חושבים שצריכים להתקיים זה יותר 
חוזים כתובים בין מגדלים לקמעונאיים, עם 
שבחלקם  חוזים  ולא  לחודשים  קבוע  מחיר 
מסתכלים  כשאנחנו  מחיר.  נקבע  לא  כלל 
על העולם, אז יש מגמה במכירת ירקות של 
שיווק מקוון. היום כבר לא צריך להיות ליד 
אפשר  אותו.  לרכוש  כדי  הפרי  או  הירקות 
לחשוב על פלטפורמה וירטואלית שתאפשר 
שיווק מקוון בישראל. ברור שאי אפשר לנהל 
שיווק  ידי  על  רק  הסיטונאי  השיווק  כל  את 
וירטואלי, אבל לפחות חלק מהמכירה יכולה 

להתבצע כך."
בעוד הרצל קרן אמר בכנס כי אינו מאמין 
יעל  טוענת  בכלל,  יקום  הסיטונאי  שהשוק 
בעוד  תתבצע  השוק  הקמת  כי  שאלתיאל, 

כחמש שנים.

גדי אריאל: "אני פונה מעל במה זו לכל החברות, גם 
הצעירות והקטנות, גם המבוססות והמבוגרות, להצטרף 

לפעילות של מכון היצוא, להכיר את מנהלת האגף 
לאגרוטכנולוגיה שיושבת פה - להשתמש בנו ואנו 

לרשותכם, הדלת פתוחה ואתם מוזמנים"
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 קולר
הצלה

אבי אובליגנהרץ

ושב " עכשיו  ממנו  זוז  גלעד 
מנדלוביץ'  יובל  מצווה  יפה," 
מתעלם  גלעד  הועיל.  ללא  אך 
בהפגנתיות ודורש את תשומת הלב 
שלי כאן ועכשיו. למרות התעלמותי 
הוא קופץ על השולחן, עליו ניצבים 

�כוס הקפה, מכשיר ההקלטה והמחב
רת שלי, ולא מרפה עד שהוא מניח 

�בהדרגה את כל כובד גופו על עב
דכם הנאמן.

כי  סוריאליסטי,  מראה  בהחלט 
אחרי הכל לא מדובר בזאטוט שובב 

�אלא בכלב פרסה קנריו חסון - מש
הכלבים  מסוג   - ק"ג   50�40�כ קלו 
שרובכם תעדיפו מן הסתם להימנע 
יובל מנ� "ממגע עמו - אבל בקרב 
�דלוביץ' - המקלט השיקומי לפיט

"המס(ו) ושאר  רוטווילרים  בולים, 
כנים" מוגדר ככלב שגרתי ביותר.

�גלעד שעומד בראש הלהקה השי
הלהקה,  חברי  תשעת  ושאר  קומית 
הצלמת  רחלי  ואת  אותי  מקבלים 
הקרח  ואולם  בחשדנות,  תחילה 
חו� שנשבר מהר מאוד, עד כדי כך 

מי הפיטבול מביא לה שוב ושוב את 
בציפייה  אכול  החצי,  הטניס  כדור 

שתזרוק לו אותו.
הכלבים  כמה  עד  להאמין  קשה 
השלילית  התדמית  בעלי  הללו, 
להיות  יכולים  המרתיע,  והמראה 
וצמאים  נאמנים  מתוקים,  כך  כל 
הבעייתי  הרקע  לאור  ואהבה,  לחום 
אלה  שורות  לכתיבת  נכון  שלהם. 

מנד שהקים  השיקום  חוות  �מכילה 
�לוביץ' במושב צרופה, שבחוף הכר

מל, כ�65 הולכי על ארבע ששימשו 
�לקרבות כלבים, שמירה ועוד והוש

לכו בבושת פנים, לאחר שעשו את 
שלהם.

בנהריה,  נולד   (39) מנדלוביץ' 
שירת בגולני ולאחר מכן במשטרה. 
ב�2004 תקף והרג כלב האמסטף של 
אבי� את אביב,  מתל  גנון   משפחת 

בית גנון ז"ל, בת הארבע, לנגד עיני 
�האם ההמומה. כתוצאה מההד התק

שורתי הנרחב, נחקק חוק האוסר על 
פיטבו  - מסוכנים  כלבים  �החזקת 

לים, אמסטפים וכלבים רבים אחרים 
שהוגדרו כמסוכנים הושלכו לרחוב.

מנדלוביץ'  נתקל  הימים  באחד 
בדירת  תקופה  באותה  שהתגורר 
התלאביבית,  פלורנטין  בשכונת  גג 

ונ פיטבול  כלבי  שהצילה  �בידידה, 
קצר  זמן  תוך  הוא.  אף  לנושא  רתם 
 40�בכ מוקף  עצמו  את  מצא  הוא 
כלבים נטושים, שפלטו מוניות מכל 
לא  תקופה  "אותה  הארץ.  קצוות 
מודעות  הייתה  ולא  פייסבוק  היה 
משוגעים  של  חבורה  היינו  לנושא. 

ומ רפואי  סיוע  אוכל,  �שמקמבנים 
תמודדים עם הרשויות שחוקקו חוק 
שרירותי, בלי מחשבה מעמיקה על 
ההשלכות," נזכר מנדלוביץ', שתוך 
הפיטבולים  למושיע  הפך  קצר  זמן 
פיטבלוביץ'.  לכינוי  זכה  בכדי  ולא 
"זה היה מאוד נוח, כי פלורנטין לא 
הייתה פופולארית ושכר הדירה היה 
 40 להחזיק  קשה  היה  אך  בהתאם, 

כלבים בדירה אחת."
את  מנדלוביץ'  לקח  מפלורנטין 
הארגזים,  לשכונת  הנדודים  מקל 
בשל  עבר  משם  אביב,  תל  בדרום 
התנכלויות השכנים והרשויות לכל 
מאולתרים:  דיור  פתרונות  מיני 
משה,  צור  חיים,  גן  ידידיה,  בכפר 

וגבעת  השרון  הוד  ג'לג'וליה, 
חו כשלושה  שלפני  עד  �שמואל, 

יד  בזכות  בצרופה,  התמקם  דשים 
ימינו אביחי קלבין, בן המושב.

היתה  שלו  חשבון  "עשיתי  יובל: 
יכו היינו  לכך,  התשתית  את  �לנו 

יום,  מידי  כלבים   20�כ לקלוט  לים 
�רק מכל תחנות ההסגר, עמותות ור

שויות, שיושבות לנו על הווריד כדי 
שנפטור אותם מהבעיה הזאת."

כיצד אתה מממן את כל האופרציה 
המסובכת הזאת?

�"בעיקר מתרומות ומכל מיני דב
רים שעשיתי במקביל, כמו מחזורים 
של ברזל, עסקאות תיווך, שיקומים, 
להחזיק  כדי  ואימוצים.  אילופים 
כסף  להכניס  חייב  אתה  כזה  מקום 
אנחנו  ובראשונה  בראש  מאימוצים. 
בעייתיים,  מאוד  כלבים  משקמים 

הזנ התעללות,  שעברו  �תוקפניים 
חה ואת הדברים הכי קשים שאפשר 

�לעלות על הדעת, כולל למשל בעי
טות וכיבוי סיגריות על גופם.

ארו תקופה  אורך  �"השיקום 
ועד  שבועות  משלושה  החל  כה, 

בהתאם  שנים,  שלוש  ואפילו  שנה 
�כל  30 כ גם  לנו  יש  שעברו.  �למה 

בים שאתנו 7�8 שנים, כי אין להם 
טו לא  בגלל שהם  לא  ללכת,  �לאן 

בים ולא בגלל שהם לא יפים, אלא 
שהשיקום שלהם מסתכם בכך שהם 
אליה  הלהקה  את  ומשרתים  אצלנו 
הם מצוותים. הם עוזרים לשקם את 
המשוקמים החדשים, אבל אם נוציא 
אותם החוצה זה לא ייגמר טוב בגלל 
בעליהם  את  לרצות  שלהם  הרצון 

בכל מחיר."

כיצד עובד תהליך האימוץ?

המעוניינים  והמשפחות  "האנשים 
טלפוני  קשר  אתנו  יוצרים  לאמץ 
ואני שואל כל מיני שאלות בסיסיות, 
כמו האם היה להם כלב בעבר? היכן 
כאלה  לכלבים  וכדומה.  יגור  הכלב 
אסור להיות בחצר, הם חייבים לגור 
גניבות  בגלל  בבתים,  בעליהם  עם 
הם  הראשוני  המיון  אחרי  וכדומה. 
מוזמנים לראיון, במהלכו אני בודק 

וכדו שלהם  החברים  האנשים,  �מי 
בבית,  חיים  בעלי  עוד  יש  אם  מה. 
לדעת  צריך  וכו'.  קשישים  ילדים, 

אני  דקות   40�כ ואחרי  עליהם  הכל 
מראה להם כלבים, שמניסיוני ולפי 
להם.  מתאימים  שהתרשמתי  מה 
מסורסים,  מכאן  יוצאים  הכלבים 
בהתאם  עליהם,  שבב  ועם  מחוסנים 

להע למשל  אסור  החוק.  �להוראות 
�ביר פיטבול מיד ליד וגם למסור פי

טבול למישהו בעל עבר פלילי, ואני 
�בודק היטב כל מי שרוצה לאמץ בא

מצעות הקשרים שלי."

כולנו מודעים למוניטין שלו, אולם 
מה אנחנו לא יודעים על הפיטבול?

כלב  כל  כמו  כלב  הוא  "פיטבול 
אחר רק חזק יותר. זה אומר שהוא גם 
ברגע  חזק מנטלית.  וגם  פיזית  חזק 
של  האינטלגנציה  את  שמנצלים 

והתוע הרוך  שבו,  הטוב  �הפיטבול, 
לת שלו היא פי כמה וכמה מכל כלב 
מיאמי  הילדים  מגני  באחד  אחר. 
פיטבולים  שלושה  מוחזקים  למשל, 
והילדים לומדים באמצעותם להפגין 

�רוך. כל כלב שמושכים לו בזנב ית
�קוף את מי שפגע בו אבל לא הפי

והבנה.  סבלנות  יפגינו  הם  טבולים. 
הפיטבול  רבים,  לכלבים  בניגוד 
שנוצר מהרבעה של בולדוג וטרייר 
באופיו  צייד  אינו  משא,  למטרות 

�ונחשב בעולם לכלב משפחתי מעו
יוצאים מהכלל  גם  לה. כמובן שיש 
אדיר  נזק  שגרמו  אירועים  ואירעו 
לגזע הזה, אבל כלבים מזנים אחרים 
עושים לא פחות נזק וזה נסלח להם 
או פחות מוכר בגלל שאין להם את 
החזות של הפיטבול. זהו כלב שאינו 
גורם לנזק בבית, לא מלכלך ומאוד 
אוהב את ביתו והאנשים סביבו. כמו 
כל כלב אחר הוא ילדותי והפיטבול 

�גם קנאי. הוא אגב כן יסתדר בלה
קה של כלבים אבל לא נועד להיות 

מנהיג של להקה".
מהיכן שאבת את הידע שיש לך על 

הגזעים הללו?
"הכל מניסיון בפועל ואינטואיציה 

חו שקורא  אחד  לא  אני  �מפותחת. 
אני  טכנולוגית  מבחינה  וגם  מרים 
את  ונושם  חי  אני  אבל  מאחור,  די 
זה  בגלל  נונסטופ.  האלה  הכלבים 
אגב למאלפים לך הולך עם הגזעים 
הנחשבים למסוכנים. אתה לא יכול 
אופי  עם  ונושם,  חי  למשהו  לבוא 

יובל מנדלוביץ עם אחד מהפיטבולים המשוקמים במושב 
צרופה (צילומים: רחלי אובליגנהרץ

יובל וצוות המקלט השיקומי מוקפים 
בפיטבולים ושאר כלבים
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התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

≠ חינם וללא התחייבות°

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת

החברה המובילה למושבים ונחלות

בפייסבוק אלינו  הצטרפו 

נחלת אבות בע“מ
≥∞π¥±≤≤ ¨הגדעונים ≥≥¨ זיכרון יעקבμ≤∑∏ Æטל

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
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מילה אחת!

חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלותÆ בעלת 
מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת 
 Æתב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי

עוד משרותי החברה ≠ רישוי מבנים בדיעבד¨ התרי בניה¨ תב“עות לפיצול¨ 
Øאחר¨ יעוץ מיסוי למכירתØוועדותØשינוי גבולות¨ תכנון בתים¨ ערר לשומות רמ“י
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פנים משפחתיות¨ הסדרות פנים מושביות¨  סל שמירת זכויות¨ צוואות¨ הסכמי 
ÆÆוועדה¨  מימון לצרכי הנחלה ועודØממון¨ שמאות¨ ניהול מו“מ עם המינהל

למה אתה מחכה?!
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והח משלו,  ועבר  נשמה  �ואישיות, 
ליף לו את דפוסי ההתנהגות בעזרת 
בספר.  מיני תאוריות שכתובות  כל 
אני משתמש בכך שהכלב באיזשהו 

שלי לאדם  להתחבר  מעוניין  �שלב 
וליכולות  לחוזק  היטב  ומודע  דו, 
שלו. אין לי אפשרות לדעת כל מה 
שעבר עליו אבל את זה צריך לגלות 
בהתבסס על כך שבימי חיי פגשתי 
רבבות כלבים ואנשים. תמיד יש מה 

מאפ שצברת  המידע  אבל  �ללמוד 
להתנהל  כיצד  לדעת  לרוב  לך  שר 

כמעט מול כל כלב".

מהם הדברים הראשונים שאתה 
עושה כשאתה יוצא לחלץ כלב 

בשטח כדי לגרום לו לרצות לבוא 
איתך?

מר תמיד  שכלב  לחשוב  �"נהוג 
עוד  נכון.  לא  ממש  וזה  פחד  גיש 

לפני שאתה עומד מולו הוא כבר חש 
אותך ויודע מי אתה. אתה עובד עם 
ואנרגיות בהתאם  הכלב על תדרים 
אטרף,  לחץ,  נתון:  הוא  בו  למצב 
כשאתה  וכדומה.  עצבנות  חרדה, 
נתקל לראשונה במישהו, אתה ניגש 
אליו מציג את עצמך, לוחץ את ידו 

בכל כשמדובר  בעיניו.  �ומסתכל 
כמה  הכלב  מול  לעמוד  צריך  בים, 
שניות בלי לזוז וזוהי למעשה הדרך 
הכי נכונה להציג את עצמך בפניו. 

תד מטען של  נושא  �בגלל שהכלב 
רים ואנרגיות אין צורך לדבר איתו 
כששוברים את הדיסטנס. אם תדבר 
הלחץ,  החמלה,  של  מהמקום  איתו 

רג תפעיל  אתה  וכדומה,  �העצבים 
שות. זה משהו שלא מניע את הכלב 
שאם  אומר  זה  אותו.  משרת  אבל 
הוא  מדי,  יותר  הכלב  את  תאהב 
כנגדך  בזה  וישתמש  עליך  יטפס 

עליו  תרחם  אם  אותך.  ינצל  ואף 
יותר מידי, גם אז הוא ינצל אותך כי 
בטבע עובדים על ערך ולא על רגש. 
רוטוויילר מתחת  לאחרונה  חילצתי 
נתן  לא  שבועיים  שבמשך  לקרוואן 
לאף אחד להתקרב אליו. באתי אליו 
יכול להגיע  'אני אליך לא  ואמרתי 
אז בוא תצא' והוא אכן יצא כי הוא 
הבין שזאת המציאות החדשה עבורו. 

�מעבר לכך אני בכלל לא מפחד מכ
לבים כי אני אוהב. נשכו אותי המון 

זה חלק מהעי �פעמים אז מה קרה? 
סוק שלי ורק במקרים בודדים ננעלו 
עלי לסתות, וזה רק בגלל התנהלות 

שגויה שלי".

התופעה של שימוש בפיטבולים 
לקרבות חריפה יותר בארץ ממה 

שקורה בעולם?

"ממש לא. זוהי תופעה רווחת בכל 

העולם אלא שבארץ אין מי שיעצור 
את התופעה. התפתחה סביב הנושא 
תעשייה משגשגת במיוחד בשטחים 
היות ואין לנו גישה אליהם. בחולון 
כלביהם  שאת  מרביעים  יש  למשל 
ומעבירים  מהמשולש  חבר'ה  קונים 
גם  קורת  הזאת  התופעה  לשטחים. 

מהש כלבים  כאשר  ההפוך  �בכיוון 
במחיר  המרבה  לכל  נמכרים  טחים 
בסיס  כמו  מתפקדים  אנחנו  בארץ. 
גולנצ'יקים לכל דבר. אנחנו  צבאי, 
יחידת  גם  הכלבים,  של  המוצב  גם 
וגם  המטפלים  גם  שלהם,  החילוץ 
שמכניסים  אלה  שלהם,  המשקמים 
בהם אהבה ומחזירים להם את האמון 

בבני אדם"

ניתן לומר שהבירוקרטיה היא 
למעשה האויב הכי גדול שלכם?

את  לקבל  למדו  כי  פחות  "היום 

וחל  והפיטבולים,  מנדלוביץ'  יובל 
העסק  אולם  אלינו.  ביחס  שינוי 

החק משרד  מדוע?  מורכב.  �מאוד 
הגו ושאר  הצבא  המשטרה,  �לאות, 

מצד  לי  אומרים  הרלוונטיים  רמים 
שאתה  מה  הכבוד.  כל  'יובל  אחד 

פיט לך  נביא  ובוא  טוב  זה  �עושה 
וכו'. אבל כשאני צריך סיוע  בולים 
בפועל בקבלת אישורים, אין עם מי 

בע הכל  לעשות  נאלץ  ואני  �לדבר 
מול  לשקט  לדאוג  צריך  אני  צמי. 
המקומית,  הרשות  ומול  השכנים 

עמו הייתי  והממשלתית.  �המחוזית 
תה רשומה וסגרו לי אותה מטעמים 
בהליכים  אני  וכעת  בירוקרטיים, 
צריך  אתה  חדשה.  עמותה  לפתוח 
ובדרך  שלך  בדרך  זה  את  לעשות 
שיתמזל לך, ולא לצפות שהרשויות 
שלנו  הגדולה  הבעיה  לצדך.  יהיו 

�היום זה דווקא כל מיני עמותות חד
חיים שמפגינים  שות להצלת בעלי 
כלפינו צרות עין וגורמים לנו נזקים 
כוזבים  דיווחים  מיני  כל  עם  רבים 

לרשויות על ההתנהלות שלנו".

המקלט השיקומי הוא למעשה 
מפעל החיים שלך. מה טומן לו העתיד 

והאם אתה דואג להמשך קיומו?

"ראשית, אני אדם מאוד פיזי שחי 
מחר  מת,  אתמול  המשוואה:  לפי 
סימן שאלה והיום מתנה. מה�15 שנה 
שצברתי עם הילדים האלה (מצביע 
על הכלבים המקיפים אותנו באהבה, 
א.א) למדתי להתגלגל עם מה שבא 
ותכננתי  שישבתי  לא  זה  לפתחי. 
ורוטוויילרים  פיטבולים  להציל 
כסף,  שתאסוף  עמותה  באמצעות 
מביאים  ואז  מבנה  לבנות  תתחיל 
כלבים. ממש לא. אם לא הייתי לוקח 

והתחל היו מתים,  הם  �את הכלבים 
תי ללמוד מה עושים איתם תוך כדי 
תנועה עם 40 כלבים שנחתו עלי. זה 
מעין טייפון ענק שהתחיל לפני 15 
שנה ועד היום לא נעצר. הרצוי הוא 
לנדוד.  ולא  אחד  במקום  להישאר 
כלבים   400�300 שיהיו  הוא  הרצוי 
התנאים  את  שמקבלים  משוקמים 
הכי טובים שיש, ושאני אוכל לפנות 
זמן כדי להיות עם הבת שלי אותה 

"זה לא שישבתי ותכננתי להציל פיטבולים 
ורוטוויילרים באמצעות עמותה שתאסוף 

כסף, תבנה מבנה ואז מביאים כלבים. ממש 
לא. אם לא הייתי לוקח את הכלבים הם היו 

מתים, והתחלתי ללמוד מה עושים איתם 
תוך כדי תנועה, עם 40 כלבים שנחתו עלי. זה 
מעין טייפון ענק שהתחיל לפני 15 שנה ועד 

היום לא נעצר"

עם הרבה סבלנות ואורך רוח יובל מצליח לשקם 
פיטבולים ששימשו לקרבות

חבורת "המסוכנים" ו"המסוכנים לשעבר" במקלט 
השיקומי של יובל
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זו ולבנות  לעולם,  להביא  �בחרתי 
גיות חדשה. הרצוי הוא שתמיד יהיה 

ולב וכסף לחיסונים  �לכלבים אוכל 
ניית המקום באופן מסודר.

יש הבדל עצום בין המצוי לרצוי 
ויש דברים שלא בשליטתנו. יש לנו 
לנו  שנותן  עולם  ובורא  ענק  יקום 
את כל הכלים. הדרך שלי היא מאוד 

�קשה אבל בסופו של דבר אני מצ
לאהבה  והודות  מוותר,  לא  כי  ליח 
הצלחה  אחוז  לי  יש  לכלבים  שלי 

ואומצו.  ששוקמו  כלבים  של  גבוה 
אחר  במירוץ  נמצאים  האנשים  רוב 

אק חופשות  מכוניות,  יפים,  �בתים 
ולהיות עם המשפחה שלהם  זוטיות 
רוצה  אני  גם  ובפסח.  השנה  בראש 
בחגים  שלי  המשפחה  עם  להיות 
ואני מאוד אוהב לעשות חיים אבל 
בשבילי לעשות חיים זה פה גם עם 
בחו"ל  שנה   15 הייתי  לא  הכלבים. 

�ולא בחופשה בארץ כי הבחירה שע
שרק  מעניין  מאפשרת.  לא  שיתי 

אחד  כל  אותי:  מבינה  שלי  הבת 
 60�רואה בי איזה משוגע שחי עם כ
פיטבולים ואילו היא למרות המחיר 
שאני  במה  מתגאה  משלמת,  שהיא 
ודואג  כמי שמציל  בי  ורואה  עושה 

לאחים שלה".
לת כלבים,  לאמץ  �*המעוניינים 

רום או להתנדב בעמותה מוזמנים 
לפנות באמצעות הפייסבוק: "יובל 

�מנדלוביץ'" למען הפיטבולים, רו

או  טווילרים ושאר "המס(ו)כנים", 
לתרום ישירות ב:

/me.paypal.www//:https
yuvalsdogs

(צילומים: רחלי אובליגנהרץ)

פיטבול "מתעלל" בכרית. כלב חזק פיסית ובניגוד 
לתדמית - גם אוהב בית ובני משפחה

"משרד החקלאות, המשטרה, הצבא ושאר 
הגורמים הרלוונטיים, אומרים לי מצד אחד: 

'יובל כל הכבוד. מה שאתה עושה זה טוב ובוא 
נביא לך פיטבולים וכו'. אבל כשאני צריך סיוע 
בפועל בקבלת אישורים, אין עם מי לדבר ואני 

נאלץ לעשות הכול בעצמי"
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כולל  ערוגות,  מושב  תושב   ,(78) לוי  נחום  מאת  ספרותי"  "קוקטייל 
�הש החמישים  במהלך  נכתבו  הספר  תכני  ומקאמות.  קצרים  סיפורי   40
נים האחרונות, משלבים ריאליזם, לעתים נוקב וכאוב, ברומנטיקה, הומור 
�תושובבו מטאפורית. נושאיו משקפים את ההוויה הישראלית ואת השל
כותיה האוניברסליות, הבאות לידי ביטוי בעיר, במושבה, בקיבוץ ובמושב 
– מסגרות חיים המלוות את המחבר לאורך שנותיו. כל קורא ימצא בספר 
נושאים, דמויות, אירועים וגורלות חיים, שיזכו להזדהותו. בין הסיפורים 
�אנמצ את סיפורם של שתי נשים וטלפון, הסיפור 'ההפגנה' המביא את סי

פורם של שכונת הדתיים מול שיכון האקדמאיים. לדבריו של נחום, הסיפור התפרסם כבר לפני 
כחמישים שנה ותקף אקטואלי גם להיום. הוא מספר שכמה מהסיפורים התממשו במציאות חייו 
אחרי שנכתבו כמו הסיפור 'הניתוח' והסיפור 'העורך'. וכפי שנחום כותב בתחילת הספר "חיינו 

מורכבים מקוקטייל של אירועים, ויד נעלמה מוזגת לתוכם נסיבות בלתי צפויות".
(הוצאת ספרי צמרת, 131 עמודים)

בספר "תפוח המשאלות", מאת ליאת קרן, מגלים הילדים איך אפשר 
להגשים משאלות. לספר שני חלקים: הראשון מציג את סיפורו של מתן 
שבזכות עץ תפוחים הגדל בחצר ביתו לומד איך מגשימים משאלות. החלק 
�לקו הפונים  עבודה  מדפי  המורכב  משאלות"  הגשמת  "יומן  הוא  יהשנ 
�משאלו להגשמת  במסע  צעד  אחר  צעד  אותם  ומלווים  הצעירים  םראי 

תיהם. בשלב הראשון פורשים הילדים את המשאלות השונות שלהם, לאחר 
מכן הם מציינים ליד כל אחת מהן מתי היו רוצים שתתרחש ואיך לדעתם 

יוכלו לגרום להן לקרות. אחד הכלים שיכולים לסייע לילדים לגרום למשאלה להתממש הוא 
לבקש עזרה מאחרים. דף עבודה נוסף מבקש מהם לציין מי יוכל לסייע להם בהגשמת רשימת 
המשאלות. בשלב הבא הם מתבקשים להעלות על הכתב את העצות שקיבלו ולבנות לוח זמנים 
ליישומן. בסיומו של הספר יכולים הילדים לרשום כל מה שלמדו מתהליך הגשמת המשאלות 
שלהם וליצור רשימת משאלות חדשה. הספר מעודד שיח על משאלות ומימושן ובוחן בשפה 
בהירה את מגוון האפשרויות עד ההגעה למסקנה המתבקשת, שמתוך תכנון, שיתוף ועשיה 
יגדלו סיכוייה של המשאלה להתממש. לילדים בגילאי 7�5. לספר תו תוכן מטעם מכון אדלר.

(איורים נפלאים: רות קינן. הוצאת הספרים "קרן מדיה", 49 עמודים).

ספר  הוא  ה�500'),  'מועדון  (מחבר  קווירק,  מתיו  מאת  "ההוראה", 
מתח מרתק, המביא את אחורי הקלעים של וול סטריט ואת סיפורם של 
שני אחים המנסים לפצח את הסוד כדי להישאר בחיים. מייק פורד מגלה 
�יכ אחיו הסתבך בתיאוריית קשר סבוכה שמרכזה טמון עמוק בוול סט
ריט. מייק אמנם מנסה לחיות חיים נורמטיביים, אבל כשהוא מגלה מה 
עומד על כף המאזניים, הוא נחלץ לעזרת אחיו היחיד. הוא מבין כי הוא 
�םהאד היחיד בעל הכישורים והמניעים להסתער על משימה בלתי אפש
רית שכזו. כשדמויות עוצמתיות ונטולות מעצורים דוחקות אותו לפינה, 
מייק מחליט לנצח אותן במגרשן הביתי או למות בניסיון להשאיר שביב 

של תקווה לחיים שבהם לא ייאלץ להביט מעבר לכתפו ולחשוש לחיי ארוסתו ואביו.
(מאנגלית: רוני בק, הוצאת כנרת זמורה, 335 עמודים)

ספר הילדים "הבלגן של הדס", מאת הדס גניס�פרי, יממה 
בחיי הדס, ילדה בעלת הפרעת קשב וריכוז אשר על אף רצונה 
�זהע להצליח להיות "ככל הילדים" היא אינה מצליחה להת
רכז בשיעורים ולמלא אחר המשימות הנדרשות בבית הספר 
ובבית. הספר מתאר באופן משעשע את חוויית החיים של הדס 
המלווים  בהקיץ  בחלומות  וכלה  בחדר  לה  שיש  בבלגן  החל 
את  מציג  ומהנה,  קלה  בשפה  כתוב  הספר  בשיעורים.  אותה 
ההתמודדות עם הפרעת קשב וריכוז ואת הפתרונות השונים 
והיצירתיים שאפשר למצוא ביחד כדי להפוך את ה"הפרעה" 

ל"השראה". הדס כתבה את הספר על בסיס חוויותיה האישיות כתלמידה בעלת לקויות למידה 
�בוקש ובעקבות מפגשים עם תלמידים רבים, כמורה. היא מציעה להורה ליצור עם הילד "מח

ברת קסמים" כדי לנתב את הקריאה לעבודה רגשית משותפת שעשויה להעלות את הדימוי 
�יהעצמ של הילד ולגרום לו לעבור שינוי. הספר מעודד כתיבה ותהליך רפלקטיבי של הת

בוננות ופיתוח מודעות לחוויות החיים השונות והעבודה הנלווית מציעה לילד לעבור תהליך 
פנימי שעשוי להשליך על תהליך הלמידה ולהביא לשיח, לזמן איכות עם ההורים ולהעצמה 

רבה. מתאים לקריאה לילדים מגיל 5 (גן חובה).
(איורים ססגוניים: מיכל רון, הוצאת ספרי צמרת, 24 עמודים)

ספרים
זהר נוי
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מאוזן:
4. מצופה ממנו   ;(6) יהודית  עליו את הראש בשפה  יש בתוכו משהו לשים   .1
לשוב לאיטלקיה (4); 8. ראו 12 מאוזן; 9. עוטות המדים העניקו מנהרות קטנות 
(6); 11. קיבוץ מלבלב בירק (4,3); 12. (עם 8 מאוזן) השי יצטרך לחכות (5); 13. 
לא מסוגל לדבר ברחוב עם הסיוט (כ"ח) (3); 15. אבל זו ששם נולדה בספר, יעקב 
(ש) (7); 18. כמה שהם צנומים צפונית לכנרת! (ש) (6); 19. (עם 3 מאונך) מה 
שנעשה לתריסים בגלל הוירוס (4); 21. ליל תשלומים (4); 22. לנקות היטב את 

הקיבוץ שעומד שומם מאדם (6).

מאונך:
 19 ראו   .3  ;(5) שני  דוד   .2  ;(5) אריק שר  חוק החלק האחורי,  שובו של  עם   .1
מאוזן; 5. מדוע סימנת את שמה של אשתו של פרד? (5); 6. כשעוברים נתיב הוא 
נמצא יחד עם האחרונה (5); 7. מקומות הבילוי הביעו את מורת רוחם לגבי אלו 
שמתעדים את עצמם (7); 10. היא ציור בנוסח שונה (7); 13. עצור את הדלקה 
 .16  ;(5) עגול  הגפיים  אחד  כשאורך  מאוד  מפריע  זה   .14  ;(5) הנשמה  לעילוי 
סיפור בעל רובד נסתר הופך בלי אלוהים לפוליטיקאי עבר (3,2); 17. עונש צבאי 

בעברית וקרואטית (5); 20. כאן אחרי מי? (2).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 236:
מאוזן: 1. השגחתן; 4. בזתם; 9. קורקבן; 11. אקי אבני; 12. רעד; 13. פיס; 15. 

אורקולי; 18. חרוצים; 19. מס; 21. צ'יטה; 22. מזוהמת.
 .10 אוליגרך;   .7 מתנגד;   .6 זרקור;   .5 תמיר;   .3 גלילי;   .2 הודנא;   .1 מאונך: 

מבואסים; 13. פוחלץ; 14. ספורט; 16. ורסיה; 17. יבשות; 20. גז.
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