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 בין היתר התקיים בכנס דיון בנושא שינויים
במדיניות הקרקעות ויזמות במושבים

השבוע  קיימה  המושבים  תנועת 
תנועת  של  הצפון  מנהיגות  כנס 

המושבים בגן נר שבגלבוע.
תנועת  מזכ�ל  פתח  הכנס  את 
חקלאי  התאחדות  ויו�ר  המושבים 
מאיר צור, אשר עדכן על  ישראל, 
בענף   - הכפרי  במרחב  היום  סדר 

החקלאות ובקרקעות.
של  הרצאה  התקיימה  מכן  לאחר 
שריד,  יוגב  מושבים,  מבט  מנכ�ל 

והחקלאים  האגודות  הכנת  בנושא 
לחוזה חכירה לדורות. 

בנוסף התקיים דיון בנושא שינויים 
במוש ויזמות  הקרקעות  �במדיניות 

ברקן,  תמיר  ניהלו  הדיון  את  בים. 
מקר רשות  של  צפון  מרחב  �מנהל 

קעי ישראל ומרי פוקס, ראש צוות 
חוזים לדורות.

טקס סיום שלב ההסמכה והענקת תעודות לבוגרי "סיירת נוער עדי" 
התקיים השבוע בעמק יזרעאל

יזר בעמק  וראשוני  חדש  �פרויקט 
�עאל - במעמד ראש המועצה האזו

תחנת  מפקד  סגן  בצר,  אייל  רית, 
ונציג  שלמה  יצחק  סנ"צ  שפרעם, 
שבח,  עידו  בעדי,  המקומי  הועד 
שלב  סיום  טקס  השבוע  התקיים 
לבוגרי  תעודות  והענקת  ההסמכה 

"סיירת נוער עדי". 
היא  בעדי  הנוער  סיירת  תכנית 
תכנית פיילוט, המתקיימת בשיתוף 

�פעולה בין תכנית מועצה ללא אלי
מניעה  קצינת  מישורי,  מיכל  מות, 

יש במשטרת  צפון  במחוז  �והסברה 
ראל, תחנת משטרה מרחבית סומך, 

בי והביטחון  הנוער  �מובילי תחומי 
�שוב, מחלקת הביטחון במועצה, תי

כון ויצו נהלל ואגף החינוך במועצה.
�בין מטרות התכנית המרכזיות: יצי

רת זירת התנדבות נוספת עבור בני 
�נוער בשעות הפנאי, חיזוק המעור

בות הקהילתית בשמירה על בטחון 
(הגדלת מספר המתנדבים),  התושב 
לישוב  התחנה  בין  הקשרים  חיזוק 
הרלוונטי וכמובן, העצמתם של בני 

הנוער המתנדבים לסיירת. 
הנוער,  בני  עברו  ההכשרה  בשלב 
במשך כשלושה חודשים, סדרה של 
את  הכירו  במסגרתם  מפגשים,   10
סמכויות המתנדב במשטרה, נחשפו 
לפעילות המשטרה בתחומים שונים 

מני בתחומי  ידע  רכשו  כן,  �וכמו 

ואלכוהול  סמים  דוגמת  שנים,  עה 
של  המעשי  החלק  בטוחה.  ונהיגה 
מתגלגל",  "תרחיש  כלל  ההכשרה 
לפיו נכנס אדם חשוד לישוב והניח 
סיור  וצוות  חשוד. המתנדבים  חפץ 
גדיר,  מוחמד  רס"ב  של  בפיקודו 

נענו לאתגר.
שלב ההכשרה סוכם במבחן הסמכה 
עיוני, אותו עברו כלל י"ג הנערים 
בו  מרגש,  סיום  ובטקס  בהצלחה 
נכחו תושבים רבים מהישוב, הורים 
וכמובן  הספר  בית  נציגי  נרגשים, 

בוגרי הסיירת.
בימים אלה, יוצאת הסיירת ל"שלב 

הח החינוך  ע"י  שיובל  �ההפעלה" 
הקהילתי  והשיטור  בישוב  ברתי 
יצטרפו  הנערים  סומך.  תחנת  של 

לטו ויגויסו  משטרתיים  �לסיורים 
כלל  בישוב.  באירועים  סיוע  בת 

ההתנדבות  שעות 
במס �מוכרות 

"מחויבות  גרת 
מטעם  אישית" 
התיכון. עם סיום 

בהצל זה  �שלב 
חה, נערים שיהיו 
בכך  מעוניינים 
הכשרה  ישלימו 
ויוכלו  נוספת 
מתנדבים  להיות 
סמכויות  בעלי 

נוספות.
התאפשרה  הנוער  סיירת  הקמת 
הודות לשיתוף הפעולה הנרחב בין 

הג משמר  סומך,  משטרת  �תחנת 
בול, הישוב והמועצה האזורית והיא 
בצפון.  דרך  פורצת  תכנית  מהווה 
פקד  הפיילוט:  את  המוביל  הצוות 
מיכל מישורי לב טוב, קצינת מניעה 
והסברה במחוז צפון, נציגים ובעלי 
ויצו  הספר  מבית  מעדי,  תפקידים 
ונטלי פאר,  נהלל, משטרת ישראל 
מנהלת תכנית מועצה ללא אלימות. 
במפגש סיכום שלב ההכשרה, אמר 
חיברה  הפעילות  כי  הנערים  אחד 
אותו לנעשה בישוב וכי הוא מרגיש 
מוערך יותר. בטקס הסיום ציין נער 
לעמוד  עתה  מוכנים  הם  כי  אחר, 
חיזוק תחושת  הישוב למען  לרשות 

הביטחון בו.

מאיר צור. עדכן על דברים שעומדים 
על סדר היום בחקלאות ובהתיישבות

טקס גמר שלב ההסמכה של ”סיירת נוער עדי”
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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

12

28

22

גשמי ברכה?
ישראל נהנית מימי גשם 

פוריים. אך לצד התוספת 
החיובית למשק המים, 

הגשמים גורמים לסחף של 
קרקע חקלאית יקרה. כיצד 

ניתן למנוע את התופעה?

לא מידתי
משרד הפנים דחה את 

בקשת המועצה האזורית 
גזר להעלאת ארנונה 
לעסקים בשיעור של 

כ-20%

 
 

בשורת המנדיוקה
בגיל 81 מגדל דוד (רצי) 
רהט, ממושב ניר בנים, 

גידול יוצא דופן, שנחשב 
לפופולארי באפריקה ודרום 

אפריקה - המנדיוקה, 
המוכרת גם כקסאווה.
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השר אורי אריאל: "צעד משמעותי לקראת העתקת מכון וולקני לגליל"
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

�מינה ועדה ממשלתית לבחינת הע
�תקת פעילות של מכון המחקר הח

קלאי �מכון וולקני� לצפון.
הצוות  על  כי  צוין  המינוי  בכתב 

�לגבש המלצה לתכנית פעולה ולהגי
בתוך 60  הממשלה  ראש  לאישור  שה 

יום.
עוד צוין כי בראש הועדה תעמוד 
שירי ברנד, מ"מ ראש מנהל תכנון 
בן אליהו  וחברי הוועדה הם שלמה 
פרופ'  החקלאות,  משרד  מנכ"ל 
אבי שמחון ראש המועצה הלאומית 
הממשלה,  ראש  במשרד  לכלכלה 

מקרק רשות  מנהל  שמרון  �עדיאל 
עי ישראל ואודי אדירי סגן הממונה 

על התקציבים במשרד האוצר.
כזכור, את התכנית להעתקת מכון 
וולקני לצפון יזם שר החקלאות אורי 
�לפי וזאת כחלק מהתכנית  ,אריאל 

תוח הצפון ולשדרוג המחקר החקלאי 

באמצעים ויכולות חדשות.
�הצלחנו  אריאל:  אורי  השר 
מכון  להעתקת  התכנית  את  לקדם 
וולקני לצפון צעד משמעותי נוסף. 
בצפון  המכון  שהקמת  מאמין  אני 

�תהיה בשורה של ממש למחקר הח
קלאי ולפיתוח הצפון".

המושב הגיש את התנגדותו לבניית 1093 יחידות דיור בשכונת מגורים חדשה בצפון נתניה

לוועדה  הגיש  אביחיל  מושב   
לדיור  מועדפים  מתחמים  לקידום 

�התנגדות לתוכנית עין התכלת בצ

פון נתניה (תמ"ל 1010), המייעדת 
שטח של כ-81 דונם להקמת שכונת 
�1,093 יחי  מגורים חדשה, הכוללת

דות דיור, מתוכן 412 יחידות לדיור 
מוגן, וכן פיתוח תיירותי.

דיון  לקיים  יש  כי  טוען,  המושב 
מחדש בתוכנית, תוך ראייה כוללת 
שתביא בחשבון גם את תכנון מתחם 
של  התאמה  ביצוע  ותוך  חבצלת 
מענה  ומתן  האזור  לאופי  הבנייה 
לצרכים התחבורתיים והתשתיתיים 
כי  המושב,  טוען  בנוסף  הנדרשים. 

הס ערכי  של  לשימור  לדאוג  �יש 
ביבה בה מוקמת התוכנית ובראשם 

המצוק החופי וגן לאומי אביחיל.
עו"ד  ידי  על  בהתנגדות, שהוגשה 
לירון רז, ממשרד חגי שבתאי, שפירא, 
נכתב כי מושב אביחיל ממוקם בשטח 
שנמצא ממזרח לתוכנית, באזור בעל 

מורשת  עם  כפרי-קהילתי,  אופי 
הכולל  ייחודית,  היסטורית  ציונית 
שטחים חקלאיים וכן שטחים ערכיים 
אקולוגית  סביבתית  רגישות  בעלי 
למושב  הצמוד  בשטח  ביותר.  גבוהה 
"גן לאומי אבי�  מצויה שמורת הטבע

חיל", המוגדר (בתמ"א 35) כשטח בעל 
רגישות נופית וסביבתית גבוהה, והוא 

�מהשרידים האחרונים של חוליות מי
שור החוף, המהווה חלק מרצף מסדרון 

�אקולוגי, וכן "ריאה ירוקה" לכל תו
שבי מרחב נתניה והסביבה.

המו מציין  ההתנגדות  �בנימוקי 
כפי  התוכנית  כי  היתר,  בין  שב, 
היא לוקה בחסר בכל הנוגע למענה 
תחבורתי, והיא נשענת למעשה על  

�כביש "עוקף חבצלת", שרוחבו צומ
�15 מטר והוא כולל נתיב נסי -צם ל
עה אחד לכל כיוון. תוכנית הכביש 

�במתכונתה המופקדת, נטען בהתנג
הצ לעומסים  מענה  תיתן  לא  �דות, 

פויים בו ומשמעות הדבר היא "הרס 
מוחלט של גן לאומי אביחיל".

הפרויקט  כי  המושב,  מציין  עוד 
עשרות  של  במרחק  יקום  המתוכנן 
מטרים ספורים מקו החוף, על מצוק 
סביבתית  רגישות  בעל  חופי  כורכר 

�גבוהה, ובצמוד לשכונות מגורים בע
לות אופי כפרי-קהילתי, המאופיינות 
הנוכחית  במתכונתה  נמוכה.  בבניה 
של התוכנית, כך נטען, הכוללת בניה 
היא  גבוהה,  בצפיפות  לגובה  רוויה 
מידתית  ולא  קשה  לפגיעה  תגרום 
הים,  אופק  לחסימת  האזור,  באופי 

�האוויר והאור לשכונות הסמוכות ות
סכן את מצוק הכורכר.

מאמץ של שנים של 
אגף החינוך ואגף 
הרווחה נשא פרי

מאמץ של שנים של אגף החינוך 
ואגף הרווחה נשא פרי ושתי תכניות 
חשובות לתמיכה בנוער בסיכון בחוף 
הכרמל אושרו ע"י משרדי הממשלה 

בחודש האחרון במקביל.
ברא החברתיים  השירותים  �אגף 

�שוש אלזרע ואגף החינוך ברא  שות
שות דני גילדין, ניסו תקופה ארוכה 
לגייס למועצה תכניות משמעותיות 
לטובת ילדים ונוער בסיכון, תקופה 
פרי  נשאו  לא  אלו  מאמצים  ארוכה 
הממשלה  משרדי  התייחסות  בשל 

�לדירוג הגבוה של חוף הכרמל מב
אולם לאחרו סוציואקונומית,  �חינה 

נה הצליחו השניים להביא לעתלית 
שוב את תכנית החונכות של פר"ח. 
כי  התבשרנו,  האחרונים  בשבועות 
קידום  תכנית  תכנס  החינוך  לאגף 

�נוער בעתלית ולמועצה כולה בשו
השירותים  החינוך,  אגפי  תפות של 
תכנס  הנוער  ומחלקת  החברתיים 

למרחב הכפרי תכנית להב"ה.
תכ בשתי  "מדובר  אלזרע:  �שוש 

כמה  של  ובמשאבים  חשובות  ניות 
עשרות אלפי שקלים שיהוו תשתית 

�לבנייה של מענים טובים יותר לנו
ער בסיכון במרחב הכפרי ובעתלית."
�דני גילדין: "אני שמח על ההצל

חה של המאמצים, ההתעקשות שלנו 
השתלמה, חשיבות התכניות לא רק 
במשאבים הלא מעטים שיביאו איתן, 
העבודה  ובתפיסות  בידע  גם  אלא 
בחדשות שנוכל לקדם ולפתח בסיוע 
של ההדרכה החיצונית וההקמה של 
שולחנות עגולים מועצתיים לטובת 

�ילדים ונוער בסיכון, והרחבת היכו
לות שלנו לתת מענה על כל הרצף 
בשיתוף  היממה  שעות  כל  ולאורך 
מחלקת הנוער בהובלת מוטי מילר."
קידום נוער הינו מערך ותיק ורב 
במשרד  שח"ר  אגף  של  אמצעים 
של  מענה  לתת  שמיועד  החינוך, 

�מדריך, מרכזי למידה להשלמת הש
נוער  לבני  יוקרתיים  וקורסים  כלה 
שנשרו או שנמצאים על סף נשירה.

יחסית  להב"ה היא תכנית חדשה 
�שפותחה לטובת הנוער בסיכון במו

המועצות  מרכז  ע"י  אזוריות  עצות 
האזוריות, מנהל חברה ונוער, המנהל 

�לחינוך התיישבותי והמשרד לשירו
תים חברתיים.

"אני  המועצה:  ראש  סלע,  כרמל 
החברתיים  השירותים  לאגפי  מודה 
ולמחלקת  המאמצים  על  והחינוך 
הנוער, יש פה בשורה אמתית לחוף 
מספר  בין  תחרות  הייתה  הכרמל, 
מועצות אזוריות על כניסה לתכנית 

�להב"ה וחוף הכרמל נבחרה ברוב קו
בעלי  שהציגו  המחויבות  בשל  לות 
התפקידים המעורבים והשכנוע של 
שלנו  ברצון  השונים  הפיקוח  גורמי 

ובמ ברצינות  המהלך  את  �להוביל 
קצועיות."

במסגרת תוכנית השותפות בין מועצה אזורית עמק חפר ומועצה מקומית זמר
אזו בין מועצה  �במסגרת תוכנית השותפות 

מופעל   זמר  מקומית  ומועצה  חפר  עמק  רית 
פרויקט רובוטיקה בבתי הספר היסודיים בזמר. 
עמק  תעשיות  פארק  מנהל  הגה  הפרויקט  את 
נאשף,  אשרף  את  שגייס  יעקב,  בן  לזי  חפר, 
הקבלן המבצע של הרחבת פארק תעשיות עמק 
ערכות  לקניית  נכבד  כסף  סכום  שתרם  חפר, 

העבודה וכך הוקמו 3 כיתות רובוטיקה בבתי"ס 
ביר אל סיכה ואל נברס שבזמר.

לילדי  ומיומנויות  ערכים  להקניית  התכנית 
כיתה א' בסביבה טכנולוגית מבוססת רובוטיקה, 
נבנתה ע"י מנהלת תפוח הפיס עמק חפר, ריקי 
וחאלד  דאקה  האלה  הספר,  בתי  מנהלי  רובין. 
מדריך  וגייסו  לימודיות  שעות  הקציבו  סורה, 
לרובוטיקה ומורות מבתי 
הספר, בליווי מקצועי של 
תפוח הפיס ואנשי מקצוע 

מקומיים.
הפרויקט  במסגרת 

מכי התלמידים  �מגיעים 
המחשבים  לחדרי  א'  תות 
ועוסקים  לנושא  שהוקצו 

מוד רובוטיקה  �בפעילות 
רכת ומונחית ע"י המורים. 
צוינה  הפרויקט  השקת 
ראש  בהשתתפות  בטקס 
עמק  האזורית  המועצה 
�רני אידן, ראש המו  חפר,

�,עצה המקומית זמר דיאב גאנם, סגן ראש המוע
צה האזורית עמק חפר, אלדד שלם ובכירים משתי 

המועצות.
בין  האמת  שותפות  על  בירך  ר'אנם  דיאב 
בכל  לחיקוי  בדגם  מדובר  כי  ואמר  הרשויות 
שכנים  בין  משותפים  וחיים  קיום  לדו  הקשור 
הודה  כן  מפירותיו,  אחד  הוא  זה  כשפרויקט 
במילים חמות ללזי בן יעקב ולתורם שבזכותם 

קם פרויקט חשוב זה.
�רני אידן, שצפה בעבודת התלמידים עם ער

וציין  כות הרובוטיקה, התרגש מאוד מהמעמד 
גם  הפרויקט  את  להמשיך  כדי  הכל  שיעשה 
בשנים הבאות. לדבריו, לרובוטיקה שפה משלה 
שתוכל לייצר גשר בין ילדי שתי הרשויות. לזי 
בן יעקב אמר, כי בהמשך יבקרו ילדי בתי הספר 
אלה  בפרויקט  המשתתפים  ומזמר  חפר  מעמק 
אצל אלה. התרגשות רבה גרמו תלמידי כיתות 
ונתנו  השפות  בשתי  לבאים  והודו  שבירכו  א' 

�לתורם ולראשי המועצות תעודות הוקרה. הש
תתפו בטקס נציגי גבעת חביבה המובילים את 

שיתוף הפעולה בין הרשויות.
הילדים והאחראים בפרויקט הרובוטיקה, במועצות עמק חפר וזמר

עו"ד לירון רז
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המהלך צפוי לחזק את פעילות הייצוא של החברה ולהפוך את פעילותה 

לאינטנסיבית ובעלת השפעה רבה על השווקים השונים ברחבי אירופה
�האבוקדו נקטף במטעי הגליל הע

ליון ונחשב לאיכותי במיוחד והביקוש 
ברחבי אירופה לגידול זה הינו גדול 
מייצאים  גל  אבוקדו  בחברת  מאוד. 
(אבוקדו,  הגידולים  מכלל  כ-70% 
הדרים, מנגו, ליצ'י וכדומה) לשווקים 
אחוזים   30 ואילו  אירופה  ברחבי 

מיועדים לשוק המקומי בארץ.

האבוקדו  גידול  שאשתקד  לאחר 
�גי 15 אלף טון, השנה  -הסתכם בכ

דרמתית  עליה  לחוות  צפוי  זה  דול 
בחברת  הערכות  פי  ועל   60% של 
כ-24  יקטפו  השנה  גל,  אבוקדו 

�אלף טון אבוקדו. הגידול המשמעו
תי הופך את 'אבוקדו גל' והשותפה 
'גליל אקספורט' לשחקנים חשובים 

בשוק האירופאי.
גל'  'אבוקדו  מנכ"ל  בכר,  אמיר 
מציין:  הגליל  לפיתוח  החברה  של 
"הסיבה הראשונה לחיבור עם 'גליל 
שמדובר  העובדה  היא  אקספורט' 
בחברה מובילה בשיווק אבוקדו ירוק 

מו אקספורט  לגליל  יש  �לאירופה. 
בעלת  בחברה  ומדובר  מצוין  ניטין 
�לש דומה   DNA ו אחזקות  -מבנה 
קיבוצי  ארגון  ידי  על  נשלטת  לנו, 

אנ גליל).  הדרי  יחד עם  �(מילואות 
�חנו בטוחים, כי המהלך יתרום לשי
תוף הפעולה ולרווחיות האזורית."

�בחברת 'אבוקדו גל' ובחברה לפי
המש לגידול  נערכים  הגליל  �תוח 

החדש  "מהמצב  ומעריכים:  מעותי 
גל'  'אבוקדו  הצדדים,  כל  ירוויחו 
משמעותית  ומעורבות  מהשפעה 
מגדלי  והחקלאים,  לחו"ל  בשיווק 

מה מרבית  לתמורה  יזכו  �האבוקדו 
שוק בחו"ל."

הזן החדש מכיל רק 1/3 מכמות הסוכר לעומת הבטטה 
הכתומה, וסופח הרבה פחות שמן במהלך הטיגון

ומג רבים  זנים  קיימים  �בעולם 
�וונים של בטטות בעלות צורות וצ
�בעים שונים. הבטטה הנפוצה והמו

הבטטה  היא  בשווקים  כיום  כרת 
הכתומה, המתוקה מזן ג'ורג'יה ג'ט 
אותה אנו מבשלים, אופים ומטגנים. 
שירות  מדריכי  אקלמו  לאחרונה, 

במש (שה"מ)  והמקצוע  �ההדרכה 
של  מארה"ב  חדש  זן  החקלאות  רד 
בטטות לטובת הרחבת שוק הבטטות 

בו שנים  שלוש  במהלך  �בישראל. 
זנים, נעשו  צעו מבחנים של מספר 

הגידול   תנאי  של  והערכה  תצפיות 
באקלים הישראלי, ונכתב פרוטוקול 
הגידול המתאים לאקלים הישראלי 
זן בטטות לב�  לטובת הזן החדש -

נות. 
 (1/3) רק שליש  הזן החדש מכיל 

הכ הבטטה  לעומת  הסוכר  �מכמות 
שלו  היבש  חומר  תכולת  תומה, 
סופח  הוא  מכך  וכתוצאה  גבוהה, 
הטיגון.  במהלך  שמן  פחות  הרבה 
החדשות  הבטטות  של  נוסף  יתרון 

ול לאחסנן  שניתן  הזמן  �הינו משך 

שווקן אחרי האסיף - עד חצי שנה 
של  אחסון  תנאי  על  שמירה  תוך 

טמפרטורה ולחות מתאימים.

מזג  על  ברכו  הגולן,  בזלת  ביקב 
האוויר הצונן ופתיתי השלג הלבנים, 
שירדו על הכרמים בגובה 960 מטר 
מעל פני הים, שייתנו את מנות הקור 
הטובות לגפני היין ויסייעו לענבי היין 

בארומה וטעם.
�יואב לוי, בעלים ויינן יקב בזלת הגו

, אמר כי תרומת השלג והקור לכ� ןל

רמים, הטמפרטורות הנמוכות ומנות 
לטיפוח  יביאו  גבוהה,  ברמה  הקור 
בבציר  יותר  מובחרים  ענבים  איכות 

האביבי וליצירת יין משובח.
�במרכז המבקרים של יקב בזלת הגו

לן בקדמת צבי, מזמינים לסיור ביקב 
הגוף  לחימום  יין  מכוסית  וליהנות 

והנפש!

אבוקדו. מגדלי האבוקדו יזכו לתמורה מרבית מהשוק בחו"ל

זן הבטטות החדש – בטטות לבנות

מימון יאפשר לחוקרים לבצע מחקר בסיסי 
ויישומי ולפתח כלים ותשתיות מחקר 

לטובת דור המוצרים הבא של קנביס רפואי
הח משרד  של  הראשי  �המדען 

לקנביס  היחידה  בשיתוף  קלאות, 
הבריאות,  במשרד  (יק"ר)  רפואי 

למ קורא  קול  לאחרונה  �פרסמו 
לשימוש  הקנביס  בתחום  חקרים 
רפואי, במסגרתו תממן קרן המדען 
מחקרים   13 החקלאות  משרד  של 

ומח והרפואה  הביוכימיה  �בתחום 
קנביס  של  הגידול  לשיפור  קרים 
�מי  8 של כולל  בתקציב   רפואי, 

ליון ₪. מימון המחקרים הינו צעד 
חלוצי בישראל, שיאפשר לחוקרים 
ויישומי בחמש  לבצע מחקר בסיסי 
לפתח  ולאפשר  הקרובות,  השנים 
שיובילו  מחקר  ותשתיות  כלים 
קנביס  של  הבא  המוצרים  לדור 

לשימוש רפואי.
למטרות  בקנביס  השימוש  נושא 
יחסית  צעיר  נושא  הוא  רפואיות 
שנוי  עדיין  ומעמדו  ובעולם  בארץ 
העולם  המדינות  ברוב  במחלוקת. 
העיסוק בקנביס והשימוש בו אינם 

בק השימוש  כי  נראה  אך  �חוקיים, 
פו צובר  רפואיות  למטרות  �נביס 

בעולם,  רבות  במדינות  פולאריות 
�ובנוסף עולה מספר המחקרים שמ

תפרסמים אשר מצד אחד מאששים 
את השפעותיו החיובית של הקנביס 
סיכוניו  על  מצביעים  שני,  ומצד 

ונזקיו.
שי למטרת  הקנביס  צמח  �גידול 

בהתאם  להיעשות  חייב  רפואי  מוש 
והולמות  קפדניות  איכות  לדרישות 
המתאימות  חקלאיות,  מבחינות 
לשימוש  המיועדת  צמחית  לתוצרת 

בת המחקר  זאת,  לאור  �רפואי. 
הראשונה  האבן  הינו  החקלאי  חום 
מתודות  ויצירת  לאפיון  החיונית 
הקנביס  בגידול  ליישום  חקלאיות, 

לשימוש רפואי.
בעקבות פרסום הקול הקורא, דנה 

המ של  למחקרים  השיפוט  �ועדת 
של  הראשי  למדען  והמליצה  שרד, 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר 
מחקרים  של  מימון  על  פרל,  אבי 
ושונים בכול ספקטרום תחום  רבים 
הגידולי-חקלאי  מהתחום  הקנביס 

ומהתחום הרפואי.
�מחק  7 מממן החקלאות   משרד 
והרפואה,  הביוכימיה  בתחום  רים 

חומרים  ואפיון  זיהוי  ביניהם: 
שי רפואי;  קנביס  בזני  �חדשים 
בתפקו ומעורבותו  בקנביס  �מוש 

די ראייה; מעורבות קנביס רפואי 
�בהתפתחות סרטן המעי הגס; מעו

בטרשת  בטיפול  קנביס  זני  רבות 
המטא והסינדרום  קנביס  �נפוצה; 

במניעת  קנביס  מעורבות  בולי; 
ויכולת  השתלות  לאחר  דחייה 
התפתחות  לעכב  קנביס  מוצרי 

חיידקים מזיקים.

אושרו 6 מחקרים לשיפור  בנוסף, 
ביניהם:  רפואי,  קנביס  של  הגידול 
ודישון  להשקיה  טכנולוגיות  פיתוח 
עם  מושכלת  התמודדות  מיטביים, 
מחלות ומזיקים של הקנביס הרפואי, 
של  ושתלנות  לריבוי  שיטות  פיתוח 
בהיבט  קנביס  מחקרי  רפואי,  קנביס 

וההנדסה הגנטית בק �הביוטכנולוגי 
נביס, הקמת בנק גנטי ומאגר לאומי 

�של צמחי קנביס רפואי והשבחה ופי
תוח זנים חדשים של קנביס רפואי.

החק במשרד  הראשי  �המדען 
לאות ופיתוח הכפר, ד"ר אבי פרל: 
"מדובר בבשורה של ממש, זו הפעם 
בישראל,  בתחום  מחקרים  שיעשו 
טיפול  שיטות  לפתח  יאפשרו  אשר 
ותכשירים על בסיס קנביס, ויסייעו 

לתח ומרפא  מזור  למצוא  �לחולים 
לואותיהם."

שר החקלאות, אורי אריאל: "זכות 
המחקרים  את  לממן  בחלקנו  נפלה 
הללו שעשויים להציל חולים רבים. 

שהחק לכך  נוספת  הוכחה  �זוהי 
לאות מהווה בסיס חשוב לכל תחומי 

מצי לתרופות  גם  ובתוכם  �החיים, 
לות חיים, ואני מברך על המהלך."

קנאביס רפואי. משרד החקלאות יממן 
מחקרים בתחום
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@ מדביר ביתי - מ. הגנת הסביבה (תל אביב, חיפה, באר שבע) *

@ מנהל אחזקה בכיר - מבנים ומערכות*

@ ממונה איכות הסביבה + אחראי רעלים חומ"ס

@ ניקוי, חיטוי ותחזוקת מי שתייה וצנרת לרישיון מ. הבריאות *

@ מתקין ובודק מז"ח מוסך - מ. הבריאות*

@ דוגם מי שתייה רמה א' / רמה ב' – מ. הבריאות *

I.S.M מנהלי מערכות אינסטלציה @

S.I.P מתכנן מערכות אינסטלציה @

@ תחזוקת משאבות ומערכות שאיבה

@ דוגם מי ביוב שפכין וקולחין מ. הבריאות

@ בודק וממונה קרינה מוסמך מ. להגנת הסביבה

LSM מנעולן מקצועי @

@ קורס בודק רעש מעבדתי מוסמך 

@ רכז נגישות מקצועי 

@ מפעיל מוסמך דודי קיטור והסקה תמ"ת

@ ממונה אנרגיה מוסמך - משרד התשתיות

@ הידראוליקה, פנאומטיקה תחזוקת מערכות

@ קורסי חשבי שכר בכירים לשכת רו"ח

@ קורסי הנהלת חשבונות

@ קורסי יועצי מס / מנהלי חשבונות מדופלמים

ועוד עשרות קורסים ורשיונות מקצועיים

* בכל הסניפים: ת"א, חיפה, באר שבע

בית הספר לתשתיות מים ואינסטלציה/
רשיונות משרד הבריאות כלכלה וחינוך

סניף ת"א:
רח' וייצמן 53, תל אביב, ת.ד 21048

טל: 2028*, פקס: 03-6914194

סניף חיפה:
צ'ק פוסט (מול קניון לב המפרץ)

טל: 03-5262132, פקס: 03-5262163

סניף באר שבע:
המשחררים 7 (מול העירייה)

טל: 03-5262147, פקס: 03-5262163

*2028 03-5262111
 mishlav.co.il

03-5262132

03-5262104/114

נפתח בקרוב

נפתח בקרוב

03-5262140
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מושב אביחיל - שיטת הסלמי

מתרחש  זה  חסלני  מהלך 
תכנון"  "הליכי  במסגרת 

הנו לכאורה,  �סטטוטוריים 
החקלאיים  בשטחיו  גסים 
אחר  חלקה  המושב  של 

�חלקה, דונם אחר דונם, כב
שינוי  תוך  הסלאמי,  שיטת 

צביונו לצמיתות. 
פסולים  עסקינן  שבהם  התכנון"  "הליכי 
מכל וכל, כמו גם מגמת החיסול אותה הם 
משרתים. שינוי צביונו החקלאי-כפרי של 
הרסנית  פגיעה  בחובו  טומן  אביחיל  מושב 
הכפר  תושבי  של  לחמם  ובמטה  ברווחתם 
הנהנים  נתניה  בתושבי  מכך,  פחות  ולא 

ובע ירוק,  כפרי  �מנוף 
�צם משמש השטח כגי

נה של נתניה. 
חסל תכנוני  �מהלך 

מתן  תוך  נעשה  זה  ני 
וסו מוטעית  �פרשנות 

תוכנית  להוראות  תרת 
מתאר ארצית משולבת 

ולשי לפיתוח  �לבנייה, 
תמ"א   .35 תמ"א  מור, 
35 קובעת, כי לא ניתן 
באופיו  לפגוע  יהיה 
המושב,  של  הכפרי 
למעשה  שהלכה  הרי 

הרל התכנון  �מוסדות 
וונטיים מאשרים ודנים 

�בתכניות מתאר המבט
לות, הלכה למעשה, את 
הכפרי-חקלאי  אופיו 
בהחליפן  המושב  של 
ייעודיו החקלאיים,  את 
הקיימים מזה שנות דור 

�בייעודים עירוניים מו
בהקים.

הכפרי  אופיו  לחיסול  התכנוני  המהלך 
�של אביחיל עומד לא רק בסתירה לעקרו

נות חוקתיים שבדין, אלא נגוע גם בכפיות 
�טובה שאין בוטה הימנה. בעשורים הראשו

נים של המאה הקודמת 
היה המושב ישוב ספר, 
ערבית  סביבה  בלב 
עוינת, ונאלץ להילחם 
אדמותיו,  שמירת  על 
ומסירות  הקרבה  תוך 
לא  המושב  עילאיים. 

שי בדעתו  �העלה 
כישוב  וקיומו  יום  בוא 
למיותר  יהפוך  כפרי 
התכנון  מוסדות  בעיני 
להיעלם  עליו  וייגזר 
היה  משל  המפה,  מן 
כלי שרת לניצול זמני 

בלבד.
לה קשה  כי  �דומה 

של  בחומרתם  פריז 
זה  אחר  בזה  הדברים. 

הת מוסדות  �מגישים 
שונות  תוכניות  כנון 
וזאת,  עירוני  לפיתוח 
הורדת  קדושת  בשם 
היה  משל  הדיור,  יוקר 

אופיו החקלאי של המושב הפקר.
במרחב  כולנו  יודגש  ואף  שייאמר  חשוב 
הכפרי נרתמים למאמץ הלאומי להורדת יוקר 
תחת  להיכנס  הראשונים  כרגיל  ואנו  הדיור 

מיד להיות  חייבת  זאת,  עם  יחד  �האלונקה. 
�תיות בכל הקשור לבניה במרכז הארץ. בסו

פו של דבר, המשבר גדול ככל שיהיה אסור 
שימנע דיון אמיתי, בצורך לשמר את השטח 
החקלאי ועל היותו משרת תועלות לאומיות. 

עצי ללא  החסלני  המהלך  ויימשך  �במידה 
להתמודד  ניאלץ  עוד  מחודשת,  וחשיבה  רה 
קריסת  של  הפיכים  בלתי  נזקים  עם  בעתיד 

תשתיות ועומס תחבורתי בלתי פתיר.
האזוריות  המועצות  עם  יחד  נמשיך  אנו 
ככל  ולמזער  לנסות  החקלאיות  והאגודות 
שניתן את הבניה בשטחי החקלאות ולרכז את 

וב עירונית  התחדשות  דרך  בערים,  �הבניה 
מימוש תכניות בניה מאושרות, הקיימות אך 

לא מיושמות.

הכותב הינו היועה"מ ויו"ר אגף הקרק� * 
עות בתנועת המושבים

עו"ד עמית יפרח עם אנשי מושב אביחיל. מהלך 
תכנוני - כפיות טובה שאין בוטה הימנה

הקבר והאנדרטה של יוסף בנימיני במושב אביחיל

"בעשורים הראשונים 
של המאה הקודמת 

היה מושב אביחיל ישוב 
ספר, בלב סביבה ערבית 

עוינת, ונאלץ להילחם 
על שמירת אדמותיו, 
תוך הקרבה ומסירות 
עילאיים. המושב לא 

העלה בדעתו שיבוא יום 
וקיומו כישוב כפרי יהפוך 

למיותר בעיני מוסדות 
התכנון וייגזר עליו 

להיעלם מן המפה, משל 
היה כלי שרת לניצול 

זמני בלבד"
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 ראש המועצה האזורית 
עמק חפר, רני אידן, ביקש 
פנים,  לביטחון  מהשר 
תחנת  להקים  ארדן  גלעד 
זאת  חפר,  בעמק  משטרה 
נוכח העלייה המשמעותית 
מול  וכן  רכוש  בעבירות 
האזרחי  הביטחון   אתגרי 
המועצה.  מתמודדת  עימם 
פגישת  במהלך  אלה  כל 
השניים  שקיימו  עבודה 

בלשכת השר.
כי  לשר,  אמר  אידן 

המו של  להיותה  �בנוסף 
חפר,  עמק  האזורית  עצה 
מהגדולות בישראל בעיות 
הביטחון המאפיינות אותה 

מסמיכותה  היתר,  בין  נובעות, 
אידן  התפר.  קו  עם  הגיאוגרפית 

בהש לפיהם  נתונים,  לשר  �הציג 
ל-6102,   5102 השנים  בין  וואה 
ניתן לראות כי היקף גניבות הרכב 
גדל מ-542 ל-024, עלייה של %17 
ההתפרצויות  היקף   - מכך  וחמור 
לבתים נמצא גם הוא במגמת עלייה 
לעומת  כ-%82  של  משמעותית 

שנת 5102. 
תחנת  הקמת  כי  אידן,  ציין  לכן, 
משטרה בעמק חפר הכרחית לצורך 
טיפול יעיל בפשיעה הגואה. הקמת 
התחנה תאפשר לקיים הגנה ואכיפה 
הכפרי  לאופי  משטרתית מתאימות 
על  הכל  תעשה  מצידה,  והמועצה, 

לצו המשטרה  בתנאי  לעמוד  �מנת 
אידן  לבקשת  בתשובה  הקמתה.  רך 
משרדו  מאנשי  ארדן  השר  ביקש 

לקדם את הנושא.
בפגישה:  שנדונו  נוספות  בעיות 

בשטח  החקלאיים  המעברים  בעיית 
המועצה בסמוך לגדר, שחלקם אינם 
וכתוצאה  מפוקחים  ואינם  מוסדרים 
מכך, מתנהל מעבר של ציוד חקלאי 
מפוקחות,  ובלתי  גנובות  וסחורות 

החופ המעבר  ואליה,  �מהרש”פ 
תחומי  לתוך  הפלסטינאי  מהצד  שי 
הנוכחית  הגדר  דרך  ישראל  מדינת 
הכוננות  כיתות  ביטול  זמר,  באזור 
תפקיד  יש  להן  התפר,  קו  ביישובי 
חשוב בזכות יכולתן להגיב במהירות 
בעת קריאה והקלות הבלתי נסבלת 
אשר  לעבריינים  בעונש  הקלה  של 
תפסו אותם מבצעים עבירות רכוש. 
אלו  לסוגיות  להידרש  הבטיח  השר 
והנחה את אנשי משרדו  לתת להן 

מענה.
�בתום הפגישה שיבח ראש המוע

הפתיחות שגילה  על  את השר  צה  
�ועל עשייתו הברוכה בנושאים שב

תחום טיפול משרדו.

 

במושב  התגלתה  עופות  שפעת 
אמץ, שבסמוך לעמק חפר. השפעת 

התגלתה בלול של מטילות. 
התפשטות  את  למנוע  מנת  על 

�המחלה, פועל המשרד בהתאם לנה
�לי העבודה הקבועים הנוגעים לטי

פול בשפעת העופות. הטיפול נעשה 
שיש  ההנחיה  על  שמירה  תוך  כך 
לפעול לכך שצער בעלי החיים יהיה 

ברמה המינימלית.
מול  שנערכה  מקצועית  מבדיקה 

החקלאות  במשרד  המקצוע  גורמי 
�ובמשרד הבריאות עולה כי הזן שה

תגלה בלול במושב אמץ אינו מזיק 
במש זו,   בהזדמנות  אדם.  �לבני 

שבים  הכפר  ופיתוח  החקלאות  רד 
ורק  אך  ביצים  לצרוך  וממליצים 
כשהן  ומחנויות,  שיווק  מרשתות 
ארוזות בקרטון או בניילון מכל צד, 
רק  עוף  ובשר  הביצים  את  ולאכול 

לאחר שבושלו היטב.

20%
 

10%
 2015 

2012 30% 

�, תושב כפר ביל”ו, הצליח למ העו”ד אורן אבל
לבעלי   20% של  בשיעור  ארנונה  מס  העלאת  נוע 

העסקים במועצה האזורית גזר.
בחודש יולי 2016 קיבלו בעלי העסקים במועצה 
רטרואקטיבית  העלאה  על  המודיעים  גזר מכתבים 
 .2012 שנת  בגין  לעסקים  הארנונה  במס   20% של 
�הפ משרד  אישר   ,2014 בשנת מכן,  לאחר   שנה 

נים למועצת גזר העלאה נוספת לארנונה לעסקים 
בגובה של 10% נוספים, על הבקשה שאושרה בסוף 
שנת 2012. העלאות אלו הסתכמו בעליית ארנונה 

לעסקים ב-30%, בתוך 13 חודשים!
ב-2015 הגיש פטר וייס, ראש המועצה האזורית 

�גזר, בקשה נוספת למשרד הפנים, בה ביקשה הע
מדובר  ב-10%.  לעסקים  ארנונה  של  נוספת  לאה 

�בהעלאה שלישית במספר המסכמת את עליית תש
לומי ארנונה של 40% בתוך תקופה של שלוש שנים, 
העלאה שלטענת עו”ד אבלה: ”אינה מידתית, שלא 

הייתה ראויה ומוצדקת כלל.”
�בעקבות מכתב התנגדות ששיגר עו”ד אבלה למ

�12 באוגוסט 2015 ולאחר מספר שי -שרד הפנים, ב
חות שהתקיימו עם שר הפנים דאז, סילבן שלום, לא 
אישר משרד הפנים העלאת ארנונה לנכסים שאינם 

למגורים. 
נכשלה  נוספת  שהעלאה  לאחר   ,2016 בשנת 
ב-2015, שוב פנה פטר וייס, ראש המועצה, בבקשה 

להעלאת ארנונה לעסקים והפעם ב-20%. 
במכתב ששלח פטר וייס, ראש המועצה האזורית 
הוא מציין  ולתושבים,  גזר, לחברי מליאת המועצה 
 2011 מיוני   (3378) ממשלה  החלטה  ”בעקבות  כי: 
ערך משרד הפנים שינוי בנוסחת החישוב להקצאת 
הביא  זה  שינוי  המקומיות,  לרשויות  איזו  מענקי 
לפגיעה במענים להם זכאית המועצה האזורית גזר 

ממשרד הפנים.
”בהמשך להחלטת הממשלה בוצעה חלוקת הארץ 

�לנפות כשלכל נפה נקבעו תעריפים נדרשים לנכ
סי תעשיה ומלאכה, משרדים, שירותים ומסחר. ע”פ 
חלוקה זו  המועצה משתייכת לנפת רמלה ותעריפי 
הארנונה שהמועצה נדרשת לאשר, באופן הדרגתי, 

הינם תעריפי הארנונה של נפת רמלה.
האיזון  מענק  בנוסחת  המהותי  השינוי  ”לנוכח 

�שהפך את המועצה גזר למועצה נטולת מענק איפ
חריגות  בקשות  להגיש  למועצה  הפנים  משרד  שר 
להעלאת ארנונה, וזאת לצורך הגדלה הדרגתית של 

תעריפי הארנונה לנכסים שאינם למגורים.” 
וייס הוסיף, כי ההעלאה תאפשר למועצה להמשיך 
אמורה  שהיא  המוניציפליים  השירותים  את  ולספק 

לספק.
אריה דרעי,  בפניה של עו”ד אבלה לשר הפנים, 
הוא כותב: ”יש לציין כי בשנת 2014 סבלו עסקים 
בהכנסות  דרמטית  מירידה  המועצה  ברחבי  רבים 
נקלעו  אליו  הקשה  הביטחוני  המצב  בעקבות  וזאת 

בעלי  איתן‘.  ’צוק  מבצע  בתקופת  המדינה  תושבי 
בגין הנזקים  העסקים במועצה אף לא קיבלו פיצוי 
של  מחדלה  עקב  וזאת,  המצב  עקב  להם  שנגרמו 
העסקים  בעלי  למען  להילחם  דאגה  שלא  המועצה 
ביישובים ואשר נכללו בטווח ה-40 ק”מ והיו זכאים 

לקבלת פיצוי מהמדינה.
קשה,  כה  כלכלית  שנה  לאחר  בכך,  די  לא  ”אם 
בשנת 2015 ביקש שוב ראש המועצה להעלות את 
בקשה  ב-10%,  כאמור  העסקים,  לבעלי  הארנונה 
שלא אושרה בעקבות פניית הח”מ. נראה כי מדובר 

�בגזירה מגמתית, החוזרת על עצמה כל שנה במט
רה להקשות על בעלי העסקים שקורסים תחת הנטל 
ונמצאים במלחמה יומיומית של הישרדות כלכלית, 
של  התמוהה  בקשתה  את  לאלתר  לדחות  יש  ולכן 
המועצה ולא לאשר את העלאת הארנונה המבוקשת.

לא  אשר  תקדים  חסרת  בבקשה  מדובר  ”בנוסף, 
ניתן למצוא כדוגמתה במועצות שכנות אחרות ואף 
אין לה קשר ישיר להעלאה בהכנסות בהכנסות בעלי 

העס בעלי  שהכנסות  נהיר לכולם  שכן  �העסקים, 
קים לא עלו ב-60% בארבע השנים האחרונות ועל 
כן מנגד אין כל הצדקה להעלאת הארנונה במבנים 

שאינם למגורים.”
�עו”ד אבלה מציין, כי בעקבות בג”צ הוועדה המ

קומית שומרון נ‘ בלוך ואחרים הורה בג”צ על חיוב 
�היטלי השבחה גם על ברי רשות, החלטה שבעקבו

תיה החלה המועצה לגבות היטלי השבחה, הכנסות 
מיליוני  עשרות  המועצה  לקופת  שהכניסו  חדשות 

�שקלים בשנה הכנסות חדשות שלא היו קיימות בש
נים קודמות.

העלאת  בקשת  את  הפנים  משרד  דחה  כאמור, 
הארנונה לעסקים של המועצה האזורית גזר לשנת 

.2016
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 ביקש תחנת משטרה - רני אידן
והשר לביטחון פנים, גלעד ארדן

עו”ד אורן אבלה. ברור לכולם שהכנסות בעלי העסקים 
לא עלו ב-60% בארבע השנים האחרונות



13 ||   2.2.2017

Breda

 BREDA  

2017 21-28

     

2017 12-20
9

Weimar | Eisenach | Arnstadt
Leipzig | Koethen | Potsdam | Berlin

B&B 5

ra
ke

fe
td

es
ig

n.
co

.il
    

ין  
לק

ב

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה www.skygp.co.il   1-700-5000-39 

ם י מ ש
הפקות בינלאומיות



 # 

�פירוק ופירוד של יותר משליש מהמשפחות בישראל הופכת את הגירושין לתו
פעה המחייבת שיקול דעת אישי וחברתי ושינוי בדרכי ניהול המשבר.  האינטרס 
הראשון במעלה של כולנו הוא להביא את הזוגות המתגרשים אל קו  סיום השיתוף, 
כשהם מצוידים בהסכמות המתאימות  למשפחתם ולרכושם ואשר יאפשרו  לכל 

אחד להמשיך את חייו עם הנזק המינימלי.
קיבוץ,  בו:  הזכויות  ומהות  הנכס  בנושא   יש חשיבות לבקיאות  במגזר הכפרי 
נחלה, משבצת צהובה, משק עזר,  חוזה המשבצת, בעלות, חכירה, בן ממשיך או בר-רשות ועוד. 

אלה יהוו בסיס לגיבוש פתרון מוסכם, אך גם אפשרי ותקף.
"כל זוג שלישי מתגרש," הוא נתון סטטיסטי שמאחוריו עשרות אלפי משפחות וילדים, שאיבדו 
את עולמם במלחמת  הגירושין של הוריהם ונותרו פצועים, חבולים  ומצולקים משך שנים רבות 
ולעיתים כל חייהם. המשפחה שאמורה להיות מקור כוח, בטחון, שקט נפשי ותמיכה הדדית, מייצרת 
משבר בו חווים אבדן  של השקט הנפשי, הביטחון הכלכלי והרגשי והחשש מהעתיד הלא ידוע. 
כל אלה משפיעים על בני המשפחה בתוך הבית פנימה ובמערכות העבודה, הלימודים החברים 

והמשפחה המורחבת.
השפעות אלה והשלכותיהן ניתנות לצמצום, לו יבחרו הצדדים המסוכסכים  לנהל את הפירוד  

בתהליך המלווה באנשי מקצוע מחוץ לבית המשפט, בין בגישור ובין בגירושין בשיתוף פעולה.
גישור וגירושים בשיתוף פעולה הם שתיים מהדרכים לנהל סכסוך  או הליך גירושין, בדרך 
שתאפשר התמודדות מיטבית עם משבר הפרידה, שימור הביטחון ושיקום ובנייה מחודשים של 

החיים שלאחר הגירושין, הן להורים והן לילדים.

חשוב לזכור: החרדות וערעור יסודות הביטחון האישי והמשפחתי מקשים על שיקול דעת ובירור 
�מעמיק של האינטרסים, הצרכים של כל אחד ושל המשפחה כולה. אנשים  נגררים אל מלחמת חור

מה מיותרת וכואבת, תוך פגיעה  במי שהיה עד לאחרונה מהקרובים והיקרים ביותר. אנשים מוצאים 
עצמם בחלוף שנים מהחלטת הפירוד במצב של דלדול כוחות הנפש והמשאבים הכלכליים, שבורים 

ולשקם את ההרס  חייהם  ומשאבים לבנות את המשך  כוחות  וחסרי  ורצוצים מהמאבק הממושך, 
שזרעו, תוך תנועה אוטומטית בנתיב שנבחר מתוך חרדה, נקמה או כניעה לבעלי מקצוע לוחמניים.
חופש הבחירה, כבוד האדם וההכרות העמוקה של בני אדם עם משפחתם, מחייבים שיקול שימור 
הבחירה החופשית, החשיבה העמוקה  ובחירת החלטות רציונליות, בהסכמה על ידי מי שמכיר את 
עצמו ומשפחתו טוב מכל זר. במקום בחירה זו, נגררים אנשים להליך שבו הם הופכים קורבנות 
וזורעים הרס  בנפשם שלהם ובנשמת ילדיהם הרכים, שנותרים חסרי אונים וחסרי ישע מול הקרע 

שנוצר בין אנשים, שהיו עד אתמול מקור ביטחונם.
�בגישור ו/או גירושין בשיתוף פעולה משתפים פעולה: עורכי דין - מגשרים בדיני משפחה, מט

פלים ומומחים פיננסים, בדרך חלופית לניהול  סכסוכי משפחה,  מתוך שליחות ואמונה  בחשיבות 
המשפחה.

האינטרס המרכזי בהליך  הוא תפירת פתרון מותאם למשפחה הספציפית, תוך מתן מענה 
�למאפייני חבריה ולצרכיה הייחודיים. התהליך מתבצע במשא ומתן ומלווה באנשי מקצוע רל

בנטיים. עקרון יסוד הוא שמירת כבוד הדדי ואחריות למשפחה, שאינה נגמרת אלא רק משנה 
את פניה וזקוקה לארגון מחדש, שיאפשר  מזעור נזקים ומקסום תועלת לכולם יחד.

�בסוף התהליך יוגשו לאישור כללים שגובשו בהסכמה: לפירוק הכלכלי והרכושי, לניהול האח
ריות ההורית, לחלוקת הנטל והתפקידים ביחס לילדים - ולכל נושא אחר רלבנטי למשפחה, כולל 

דרכי ניהול מחלוקות  בעתיד.

אנו ממליצים לכל מי שחשוף לסכסוך משפחתי לבחור במשא ומתן, בליווי אנשי מקצוע לפתרון 
המחלוקות. הצלחה של דרך זו היא הצלחה של בני המשפחה ואולי גם תסייע ליצור תרבות פתרון 

סכסוכים בהדברות בחברה כולה.
 

* הכותבת הינה עו"ד ומגשרת
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ללא הגבלת שעותהיחיד עם שנתיים אחריות 

כולל חבילת אבזור מקורי: גג, חלון, וישר ושפריצר

חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן
שוקן 16 תל-אביב |  www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

*המחיר אינו כולל מע“מ. עסקאות מזומן בלבד.

רק 59,900 ₪*
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 ט"ו בשבט בגן הבוטני 
(צילום: יהודית מרכוס)

הכתובת של בני הנוער בכפר סילבר 
(צילום רחפן: זוריק לטינגר)

שר התחבורה, ישראל כץ, מנכ"ל 
חברת נתיבי ישראל, ניסים פרץ, 

יו"ר חברת נתיבי ישראל, עודד 
שמיר, בטכס חנוכת מנהרות הראל 

בערב מחווה לכהן הגדול, ליאונרד כביש 1
כהן (צילום: זיו ברק)

ליטל סמואל קצבורג וטימור כספי 
בהריון ושני התינוקות

משלחת עמק המעיינות שביקרה 
בקליבלנד
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הצטרפו להצלחה באחד הפרויקטים המובילים בארץ
באר שבע | אשקלון | גדרה | יבנה | רחובות | בת ים | שוהם | פתח תקווה | ראש העין | ירושלים

כשכל פרויקט מבית אביסרור הוא יצירת פאר נדירה, לא קל לבחור. בואו ליהנות 
מהפרויקטים הכי נחשקים בארץ, הכוללים מבחר דירות בתכנון אדריכלי מבריק, 
סביבת מגורים איכותית ומיקום מושלם, בסטנדרט בנייה מהגבוהים בארץ. 

לבחור פרויקט מאביסרור זה כמו להחליט

את מי אוהבים יותר:
את אמא או אבא.

קלסיקת המגורים
בשכונת רמות
054-9888070

ב�ש | נותרו דירות אחרונות

מגדל הבוטיק
של נווה זאב
054-9888070

ב�ש | נותרו דירות 5,6 חד'

מגדלי היוקרה
בשדרות רגר
054-4518686

ב�ש | לופטים ופנטהאוזים בכניסה מידית

קוטג'ים יוקרתיים 
בשכונת נווה נוי
054-9888070

ב�ש | נותרו קוטג'ים אחרונים

מגדלי היוקרה
ביבנה הירוקה
054-3016449

מגדלי יוקרה ביבנה הירוקה

יבנה | המכירה בעיצומה

פרויקט היוקרה
בגן הפקאן
053-8902230

רחובות | דירות 5 חד' אחרונות

בנייני הבוטיק עם הדירות 
המרווחות בכרמים
054-4448022

שהם | דירת 5 חד' אחרונה

שכ� המגורים החדשה 
במערב רחובות
053-7410001

431

רחובות | החלה מכירת המגדל השביעי

פרויקט
המרפסות התלויות
054-7744604

ראש העין | דירות גן ופנטהאוזים אחרונים

חווית מגורים יוקרתית 
הכי קרובה לאגם 
050-9009950

אשקלון | החלה המכירה

פרויקט היוקרה 
בשכונת רמות
054-9888070

ב�ש | מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים אחרונים

קומפלקס מגורים 
ייחודי באגמים
050-9009950

אשקלון | נותרו וילות אחרונות

מגדלי היוקרה
בשדרות טוביהו
052-5310022

ב�ש | תנאים מיוחדים לקומות הגבוהות

*ההדמיות להמחשה בלבד.
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סמוך  שטח  החוכר  שמעון  כי  טוען  מיטב,  במושב  חקלאי  שטח  החוכר  נחום, 
לשטחו, חרג והשתלט שלא כדין על שטח של 36 דונם משטחו, מבלי ששילם לו 
דמי חכירה ותוך פגיעה ביכולתו לעבד את הקרקע, דבר שגרם לו נזקים כספיים.

נחום פנה בעניין לוועד המושב, וזה קבע כי על שמעון להשיב לו את השטחים 
הוא  ולכן  המושב,  ועד  בהחלטות  עמד  לא  שמעון  נחום,  לטענת  אותו.  ולפצות 
הגיש כנגדו תביעה לביהמ"ש בעפולה, במסגרתה ביקש פיצוי בסך 51,830 ₪. בהמלצת ביהמ"ש 
הסכסוך הועבר להליך בוררות, בו קבע הבורר כי על שמעון להשיב השטחים לנחום ולפצות אותו 

בסך מחצית מסכום התביעה.
בעקבות פסק הבוררות הגיש נחום הבקשה דנן לאישור פסק הבוררות.

מנגד טען שמעון, כי על ביהמ"ש לבטל את פסק הבוררות, זאת מכיוון והבורר חרג מסמכותו, 
בכך שקבע סעד שלא נתבע כלל בכתב התביעה, ולא אפשר לו להעלות את טענותיו ולהביא 

ראיות התומכות בגרסתו.
שמעון העלה גם טענות נוספות כלפי הבורר וטען כי החישוב של הנזק נעשה על ידו בהסתמך 

�על דף שצורף לחוות דעתו של השמאי, אשר התייחסה לגידולי חיטה, כאשר השטח נשוא המח
לוקת כלל לא מיועד לגידול חיטה אלא לגידול גזר. 

לעניין זה הגיב נחום וטען, כי אכן השטח מיועד לגידול גזר אולם בפועל עקב עיקוב במועדי 
הזריעה נזרעה חיטה בקרקע במקום הגזר, ולכן בחוות הדעת השמאית התייחס השמאי להפסדים 
בגין גידול החיטה במקום הגזר. ולעניין שאר טענותיו של שמעון, נחום טען כי ההליך היה לפי 

הדין, דבר אשר  עיוות  הבוררות על שמעון להוכיח שהתרחש  וכי בכדי לבטל את פסק  הדין, 
לטענתו רחוק מהמציאות במקרה זה.

�לאחר שבחן את טעות הצדדים, קבע ביהמ"ש כי בנסיבות העניין לא מתקיימות העילות לבי
טול פסק הבוררות, אשר ככלל יש לצמצם השימוש בהן למקרים המתאימים בלבד.

�כך, קבע ביהמ"ש, כי הבורר פעל לפי שיקול דעתו ובמסגרת סמכותו, ואף מכוח הסכם הבו
�ררות אשר נחתם בין הצדדים, אשר לא הכפיף הבורר לדין המהותי ולסדרי הראיות. אי לכך הבו

רר לא חרג מסמכותו, שכן פעל לפי העקרונות שנקבעו בחוק הבוררות והם להביא את הסכסוך 
לסיומו בדרך המהירה, הצודקת והיעילה ביותר תוך הפעלת שיקול דעתו.

להגשת  אפשרות  מתן  אי  לעיתים  אמנם, 
פסק  לפסילת  בסיס  להוות  יכולה  אכן  ראיות 
הבוררות, אולם יש לבחון את איזון האינטרסים 

�שבין בעלי הדין, שכן לעיתים נוצר מצב בו הבו
רר שמע מספיק עדויות בנושא מסוים והוא אינו 
זקוק למידע נוסף מעבר לכך, והשמעת עדויות 
וראיות נוספות עלולות למשוך את ההליך מעבר 

לנדרש לצורך הכרעה. 
לבוררות,  הצדדים  פנו  כאשר  דנן,  במקרה 
הסכימו בניהם כי הבורר יכריע על סמך החומר 

�שבתיק ביהמ"ש, וכי הכרעה תינתן לאחר שיש
מיעו טענותיהם בפניו בע"פ. אי לכך, לא ראה 
נוספות  ועדויות  ראיות  בהוספת  הבורר  צורך 

והכריע בעניין כפי שהוסכם בין הצדדים.
הבוררות, שמעון  כתוצאה מאישורו של פסק 
חויב להשיב את השטח של 36 הדונמים עליהם 
השתלט לידי נחום, וכן לשלם לו פיצויים בסך 

25,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לו.

לבי הבקשה  את  בהמ"ש  דחה  האמור,  �מכל 
טול פסק הבוררות, ואישר את תוקפו. כתוצאה 
מאישורו של פסק הבוררות, שמעון חויב להשיב 
את השטח של 36 הדונמים עליהם השתלט לידי 
נחום, וכן לשלם לו פיצויים בסך 25,000 ₪ בגין 

הנזקים שנגרמו לו.
עבור  בהוצאות  חויב  שמעון  כך,  על  נוסף 

ההליך דנן בסך 5,000 ₪.
ניתן ביום: י"ד בחשוון תשע"ז , 15 בנובמבר 
�2016, בהעדר הצדדים, בביהמ"ש השלום בעפו

לה, בפני כב' השופטת שאדן נאשף אבו אחמד 
(הפ"ב 25862-05-14 שמעון נ' נחום) מושב מיטב. התובע ביקש פיצוי בסך 51,830 ₪ (צילום: ויקיפדיה)

שמעון חויב להשיב את השטח של 36 הדונמים עליהם 
השתלט לידי נחום, וכן לשלם לו פיצויים בסך 25,000 

₪ בגין הנזקים שנגרמו לו. נוסף על כך, שמעון חויב 
בהוצאות עבור ההליך דנן בסך 5,000 ₪
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בגיל 81 מגדל דוד (רצי) רהט, ממושב ניר בנים, גידול יוצא דופן, שנחשב לגידול הכי פופולארי 
באפריקה – המנדיוקה, המוכרת גם כקסאווה # המנדיוקה היא פקעת המכילה עמילן ללא 

גלוטן, שאנשים רבים אלרגיים אליו # לצד הגידול בו הוא גאה כואב רהט את מה שהוא מכנה 
כהתרסקות החקלאות הישראלית

מניר  רהט,  (רצי)  דוד  החקלאי 
כמתכ בעבר  ששימש  �בנים, 

מגדלי  ארגון  יו"ר  יישובים,  נן 
נוספים,  הפירות ותפקידים רבים 
חדשים.  גידולים  בהכנסת  מאמין 
81, מטפח רהט שיחי  היום, בגיל 
�המבוש שפקעותיהן   , המנדיוק

מאכלים  לאוכלי  מתאימות  לות 
ללא גלוטן. "העובדה שיש במשק 
גדול  יתרון  זה  גידולים,  עדיין 
לי  כואב  אך  ולנשמה.  לבריאות 
המפואר  כבודה  את  רומסים  איך 

המוע הישראלית  החקלאות  �של 
רכת בכל העולם."

רצי,  המכונה  רהט,  את  לפגוש 
�מסביר בהתלהבות על גידול המ
המו מיוחדת.  חוויה  זאת  �נדיוקה 
"מסת בנים  מניר  הגאה  �שבניק 

ער" ממרומי גילו על החיים מבלי 
ואורך  אופטימיות  בהמון  לוותר, 

רוח. 
את רצי פגשתי בשטח הגידול, 
א':  בחלקה  הביתי,  לבוסתן  סמוך 
אשכול  את  לראות  צריכה  "את 
היוצא  הדשן,  המנדיוקה  פקעות 
כל  האדמה.  רגבי  מתוך  טרי 
הפקעות,  את  מוציא  שאני  פעם 
רגע  זהו  הפועל,  בעזרת  לעיתים 
האדמה  אצלנו  בשבילי.  מרגש 
לא  אמנם  לרוב  הפקעות  כבדה, 
מיומן  להיות  חשוב  אך  עמוקות, 
לפצוע  מבלי  שלמות,  ולהוציאן 

הפעו כדי  תוך  אותן,  לחתוך  �או 

לה."
עיניו,  את  ממלא  אור  של  זיק 
עם  המוצאות  הפקעות  למראה 
בזה  אותן.  הנושא  המרכזי  הענף 

מענ הגידול.  מסתיים  �בעצם 
הייחו את  מכינים  השיחים  �פי 

הגידול.  של  החדש  למחזור  רים 
קטנה,  אמנם  היא  שלנו  "החלקה 
כדונם, אך בתקופה זו שבה רבים 
טבעי  לאוכל  חוזרים  מהאנשים 
שמחפש  למי  ובמיוחד  וצמחוני, 
זו  גלוטן,  ללא  למאכלים  בסיס 
הגידול,  את  להכיר  ההזדמנות 
מבחינת  והן  שימוש,  מבחינת  הן 
לכמה  השווקים  והרחבת  גידולו 

שיותר קהלים ואנשים בארץ."

מי הוא צמח המנדיוקה?

מקורה של המנדיוקה, המוכרת 
�אמ בדרום  מניהוט,  כצמח  הגם 

ממשפחת  מעוצה  שיח  זהו  ריקה. 
שיח  של  גובהו  החלבלוביים. 
ל-3   1 בין  נע  ממוצע  מנדיוקה 
דומה  החיצוני  מראהו  מטרים. 
עליו.  בצורת  במיוחד  לקנאביס, 
הוא  למנדיוקה  נוסף  נפוץ  שם 
אולם   ,(Cassava) "קסאווה" 
�מניהוט מצוי" וב "שמו המדעי: 
הפ� מניהוט  שכינוהו  היו  "עבר 

קעים". 
חקלאי  גידול  זהו  המבוית  בזן 

טרו באזורים  הגדל  �רב-שנתי, 

ומשמש למא וסובטרופיים  �פיים 
עתיר  הפקעתי  השורש  בשל  כל, 
העמילן שלו. הצמח נחשב למקור 

�השלישי בשימושו לתצרוכת הפ
אחרי  טרופיים,  באזורים  חמימות 

האורז והתירס. 
תזו מבחינה  הגדול  �היתרון 

שבפקעותיו עמילן  היא  נתית 
נמנ רבים  שאנשים  גלוטן,  �ללא 

עים ונזהרים ממנו, במיוחד בעלי 
מורכב  הפקעת  שורש  הרגישות. 

המכו דשנות,  אצבעות  �ממספר 
אמנם  וחומה.  דקה  קליפה  סות 
ובצבעו משהו  מזכיר בטעמו  הוא 
שלו  המרקם  אך  האדמה.  מתפוח 
ואפשר  יותר  סיבי  הוא  שונה, 
ומטעמים  מאכלים  ממנו  להכין 

רבים: בבישול, טיגון אפייה. 
במיוחד  רב  המאכלים  מגוון 
מרקים,  עיקרית,  למנה  כתוספת 
לביבות ואחרים. כמו כן, מכינים 
�טפיוקה - מרכיב עמי  מהפקעות

כבסיס  המשמש  טעם,  חסר  לני 
הקמח  אחרות.  ומנות  לפודינג 
קמח  את  להחליף  יכול  הטחון 
חיטה בתפריטם של אנשים בעלי 
כחולי  חיטה,  למרכיבי  אלרגיה 
צליאק. שיעור העמילוז בשורשיו 
מזה  מהותי  באופן  קטן  (כ-3%) 
-18%) הרגיל  הצמח  שבשורשי 
24%), ועל כן קל יותר לעיכול. 

הפקעות,  מיץ  את  המאדים  יש 
שונים  לרטבים  כבסיס  לשימוש 

הראשו הטיפול  טעם.  �וחומרי 
קילופם.  עם  מתחיל  בפקעות  ני 
רותחים  למים  להכניסם  אפשר 

לח ולקרר.  לשטוף  ואז  �לחליטה 
להכ השטיפה  לאחר  ניתן  �לופין 
�ניסם למקפיא עד השימוש והמנ

דיוקה יוצאת כמו חדשה וטרייה. 
במטבח,  בשימושה  "המנוסים 

בהק לשמרה  שאפשר  �מדווחים 
טרייה  שהפקעת  שנה.  עד  פאה 
ארוכים  מדף  חיי  שומרת  היא 

חק מבחינה  במקרר.  �כשבועיים 
יחסית.  גידול קל מאד  זהו  לאית 
בשנה  פעם  עישוב.  בעיות  יש 
הוא  אמנם  אשלגן.  חנקת  נותנים 
קו"ב   800-600 בין  מים,  צורך 
לדונם. אפשר לשתלו ולשלבו בין 
השתילה  קיימות.  מטעים  חלקות 
בפברואר  מתחילה  הייחורים  של 

מו דצמבר  עד  אוקטובר  �ובסוף 
ציאים את הפקעות. עיקר הגידול 

�בעולם כיום הוא באפריקה," מס
ביר רצי.

איש האדמה 

שלו  העמוק  הנפשי  הקשר  את 
עם האדמה והגידולים החקלאיים, 
עירוני,  נער  מהיותו  רהט  החל 
חקלאות,  ללימודי  פנה  כאשר 

הס "עיינות",  החקלאי  �בביה"ס 
מוך למושב בית עובד. 

למדתי  אביב  תל  "כיליד 

בשורת 
המנדיוקה
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רצי עם פקעות המנדיוקה, במשק, בניר בנים (צילום: חני סולומון)
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לי למדו  בו  לחינוך,  �בביה"ס 
בדיעבד,  מפורסמים,  מספר  מים 
(כצ'לה)  אברהם  רבין,  כיצחק 
בכיתה  ואחרים.  שמיר  משה  כץ, 
גוריון  בן  של  הנכד  למד  תחתיי 
אתר  תרצה  למדה  מעלי  ובכיתה 
הציוניים  דור  היינו  (אלתרמן). 

המ ראשית  קדם  בימי  �הצעירים 
דינה. 

והמו בינוני  תלמיד  �"הייתי 
מק ללמוד  שאלך  המליצו  �רים 

המסלול  המשך  בעיינות.  צוע 
ולה לעבודה  לנח"ל  גיוס  �היה 

ביישוב  הציוני  המעשה  גשמת 
לצה"ל  השנים.  אותן  של  הארץ, 
במסגרת   1949 בשנת  התגייסתי 
היה  ההכשרה  שיישוב  הנח"ל, 
דליה  את  הכרתי  נפתלי.  רמות 
עברנו  ובעקבותיה  היקרה  אשתי 
לקרית גת. מאחר וגם היא למדה 
ושתלנות  לגננות  חקלאי  בבי"ס 

להד נשלחה  היא  תקווה,  �בפתח 
גת,  בקריית  משפחות  מספר  ריך 
לגידולים  אדמה  דונם  שקיבלו 
שונים לצריכה עצמית. ואילו אני 
של  הפרדס  את  וניהלתי  עבדתי 
גת,  לקריית  הסמוך  משה,  שדה 

דבר הוביל לדבר כדרך החיים."
לכיש,  חבל  פיתוח  החל  ב-56' 
עובד  עצמו  מצא  רהט  ב'.  שלב 
פיקודו  תחת  בחבל,  כמתכנן 
�הח איש  ז"ל,  אליאב  לובה   של

מונה  בהמשך  וההתיישבות.  זון 
כראש צוות להקמת ניצנה וקיבל 

החד היישובים  תכנון  תיק  �את 
שים, במועצה האזורית רמת נגב: 
רתמים,  טללים,  אשלים,  עזוז, 

קדש ברנע וכמהין. 
"זה היה אתגר רציני, אך עבודה 

�עם סיפוק רב בצידה, לראות יישו
ב-1968  ומתאכלסים.  הקמים  בים 
למנהלי  קורס  ללמוד  לי  הוצע 
ללימודי  במרכז  בחו"ל  פרויקטים 
ברחובות.  וייץ  רענן  הפיתוח ע"ש 
בעקבות הקורס נפתח בפניי עולם 

חדש במדינות דרום  אמריקה."
�בני הזוג רהט חיפשו מקום מגו

רי קבע ובאותן שנים נחשב מושב 
בני  של  טוב  כמושב  בנים  ניר 

וית כפר  טוביה,  מבאר  �מושבים 
וחירות:  יחזקאל  כפר  נהלל,  קין, 
להתקבל,  שיכולנו  מאד  "שמחנו 
ולקנות משק במושב ב-1973, על 
חובותיו ולהגשים את החזון עליו 

למרות  למעשה.  הלכה  חונכנו 
המגד חקלאים  היינו  �הנסיעות, 
�לים לאורך השנים גידולים מסו

אפרסקים  כאבוקדו,  שונים,  גים 
יותר  ומאוחר  הודים  גדלנו  וכן 

�גידלנו בנות יענה, עם שני שות
פים מגלאון. בשל משבר המטבע 
ב-92'  שהתחיל  ובאירופה  ביפן 

ולי לגדל  משתלם  היה  לא  �כבר 
ונסגר.  חוסל  הענף  ב-2000  צא. 

�מאוחר יותר עשינו שותפות בגי
דולי שחת, חיטה וכרם יין. המשק 
לגידול  משק  להיות  חדל  אמנם 

חי, אך תמיד היה פעיל."
ימים  באותם  רהט  של  חייו 
במושב,  במשק  עבודה  משלבים 
והדרכה בתכנון  יעוץ  עם עבודת 
יישובים בארץ ובדרום אמריקה. 
אמרי בדרום  בהדרכה  �"הייתי 

קה ובמיוחד בארגנטינה, מכסיקו, 
ועוד.  ברזיל  אורוגוואי,  צ'ילה, 
בצורות  המנדיוקות  את  אכלתי 
אליו  התייחסתי  לא  אך  שונות, 
במיוחד. בשבילי זה היה עוד סוג 

�של מאכל מהמטבחים הדרום אמ
אליו  אך כשהתוודעתי  ריקאיים. 
בי  חיזק  זה  האחרונות,  בשנים 

את הרצון להחדיר אותו לתודעה 
הישראלית.

בחו"ל  שעבדתי  בתקופות   
המשק,  את  ניהלה   (79) דליה 
בת  ילדינו:  שלושת  את  וגידלה 
אורנים,  בכפר  המתגוררת  שבע, 
�ההרח בשכונת  המתגוררת   , דור
המתגורר  ואביב,  בנים  בניר  בה 

במושב ועוסק בתיירות חוץ."
רצי  שימש  השנים  כל  במשך 

�במספר תפקידים ציבוריים בהת
במ המושב,  בועד  כחבר  �נדבות, 
טו האזורית באר  �ליאת המועצה 

ביה, כיו"ר ארגון מגדלי הפירות 
בא הביקורת  ועדת  כיו"ר  �וכיום 

ללמוד  ממשיך  הוא  בנוסף  רגון. 
בשבוע  פעם  לעצמו.  מוותר  ולא 
נוסע ברכבת לשמוע את הרצאות 

במכון אבשלום.

איך הגעת לגידול המנדיוקה?
גם  בחיים,  רבים  דברים  "כמו 
כאן הכול התחיל במקרה. הכרתי 
וטרינר אזורי מגדרה, ד"ר קרלוס 
ריוס שמו, שסיפר לי על נפלאות 
שנים.  כעשר  לפני  המנדיוקה 
שאנסה  כדאי  לעצמי  חשבתי 

חומר הגלם לייחורי מנדיוקה (צילום: חני סולומון)

מגוון המאכלים 
המופקים ממנדיוקה 
רב במיוחד, כתוספת 

למנה עיקרית, 
מרקים, לביבות 
ואחרים. כמו כן, 

מכינים מהפקעות 
טפיוקה - מרכיב 

עמילני חסר טעם, 
המשמש כבסיס 

לפודינג ומנות 
אחרות. הקמח הטחון 

יכול להחליף את 
קמח חיטה בתפריטם 

של אנשים בעלי 
אלרגיה למרכיבי 

חיטה, כחולי צליאק
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פותחים חלון לעולם חדש

המראה  להשלמת  הביתה.  אותו  ומכניסים  שבחוץ  הטבע  את  משקפים  חלונות 
הטבעי, אנו מציעים לכם חלונות בעלי מראה קלאסי ונקי. העשויים מסגרות עץ 
ואלומניום. חיבור חכם בין שני החומרים יוצר חלונות בעלי עמידות גבוהה, מראה 
מעוצב וסגנון מקורי. ניתן לקבל ביישומים שונים, בשלל גוונים ובכל מידה ועיצוב 

כיד הדמיון...

"אדרת" אלומניום וסוככים בע"מ
רחוב יד חרוצים 6 א.ת. תלפיות, ירושלים
02-6719048  | במקום  מקיפה  תצוגה 
adereta lum@bezeq in t .net
w w w . a d e r e t a l u m . c o . i l

תריסיםסוככיםחלונות

אנו יצרנים וותיקים של חלונות ודלתות אלומיניום מהסדרות המתקדמות, 
חלונות מסוגננים בלגי אלומיניום, תריסים וסוככי שמש.
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לגדל בחלקה ליד הבית . שתלתי 
6 ייחורים וראיתי כי טוב.

צורך  ולא  קל  יחסית  "הטיפול 
תעסוקה רבה. הגידול התפתח יפה 
ועלה לגובה. בני הבית והמשפחה 
למדו להכין ממנו מטעמים שונים, 
מתוקים  קינוחים  ועד  ממלוחים 

מנ חתיכות  במקפיא  יש  �ותמיד 
שנחלטו,  לאחר  קפואות  דיוקה 
שיוצאו,  הכושר  לשעת  ממתינות 

יופשרו ויבושלו לפי הדרישה. 
שא שלו,  היתרונות  אחד  �"זהו 

כאילו  ולהשתמש,  להקפיאו  פשר 
השלב  כטרי.  עכשיו  ממש  בושל 

�הבא היה לשתול ולהרחיב את הגי
�דול. אך גם כמובן לחפש היכן לש

ווקו, מאחר והוא לא מוכר בארץ, 
אליו  נחשף  אינו  הכללי  הציבור 
והוא לא נמכר במרכולים. שמעתי 

שגי חקלאים  היו  שחר  �שבמושב 
דלו אותו. בנוסף נודע לו שיוצאי 

הקו והקהילות  פראגוואי  �ברזיל, 
בניות שהגיעו לארץ מקובה לפני 
�לה ואוהבים  רגילים  שנה,   25 -כ
שתמש בו כחומר גלם למאכליהם, 

לאנ באשקלון.  מתגוררים  �רובם 
שים נודע מפה לאוזן והם מגיעים 
אלי ומזמינים. היתרון של הגידול 
הגידול  ובתום  שנתי  חד  שהוא 
ומהענפים  הפקעות,  את  מוציאים 

מכינים ייחורים חדשים".

כאב התרסקות החקלאות
"לצערי," אומר רצי, "החקלאות 
על  היא  האחרונות  ובשנים  כיום 
סף קריסה וזאת בעזרתם הנדיבה 

�של משרדי החקלאות, האוצר וכ
את  מבינים  הממשלה, שלא  מובן 
והמצמצמים  ההרסניים  הצעדים 
עם  שגדל  כמי  מובילים.  שהם 
החקלאות  ימי  את  וראה  המדינה 
וכמי  תהילתה  בשיאי  המפוארת 
לארצות  ולסייע  להדריך  שנסע 
לי  וכואב  חורה  אמריקה,  בדרום 
והתרסקותה  חורבנה  את  לראות 
ממש  ליום  מיום  החקלאות  של 

מול עיני. 
כש מדגיש,  הוא  מצער,"  �"והכי 

"שמה  בעיניו,  מבצבצת  לכלוכית 
האח בשנים  ומחליטים  �שהחליטו 

החקלאות  גורל  על  ישפיע  רונות, 
של המדינה לעתיד. מי יפנה ויגיע 

�למשקים מדור הבנים, לעבוד ולה
שקיע בחקלאות בכל מקום בארץ? 

בכלל לש מוכן  הצעיר  מהדור  �מי 
בכך  בחקלאות?  עיסוק  על  מוע 
ידע  מעצמת  של  דינה  גזר  יקבע 
'ציונות  מלהזכיר  הס  חקלאית. 

כמי כיום  נשמעות  אלו  �והגשמה'. 
הכול  האם  שייכות.  ולא  זרות  לים 

�כלכלי? האם שכחו את הימים שה
הר הפריפריות  באזורי  �חקלאות 

הגבולות  על  שמירה  היוו  חוקות, 
המדינה ועל קרקעותיה החקלאיות. 

החל המחליטים  המשק  ראשי  �כל 

טות למען כלל הציבור. משתמשים 
ובחקלאים  בחקלאות  לרעה  בעצם 
במשמרת  רק  לנעשה  ודואגים 
הראש  את  להרים  מבלי  שלהם, 
כמה  ואחרי  לעתיד.  ולהסתכל 
שנים כשהחקלאות תגווע, יצטערו, 

אך זה יהיה כבר מאוחר מדי.
העו הדור  נסגרים,  �"משקים 

בד עדיין במשק המשפחתי הולך 
זמן  של  עניין  רק  זה  ונעלם. 
מחוסר  יסגרו  אלו  משקים  שגם 
ניר-בנים,  כדאיות. במושב שלי, 
הזכור וידוע כמושב מצליח פלוס, 
מ-60 נחלות חקלאיות ומייצרות 
ירקות  5 משקי  רק  נותרו  בעבר, 
שחלקן  רפת,  משקי  ו-9  ופירות 

עשו שותפויות בענף.
זה  למצב  לתת  אפשר  "איך 

אנחנו  עיננו?  מול  להתחולל 
וכיום  השתנו  שהזמנים  מבינים 
צריכה  החקלאות  ששורד,  למי 
כלכלית  יכולת  בעלת  להיות 
חזקה, להניף פרויקטים חקלאיים 
בתחומים שונים. אך ללא תמיכה 
ממשלתית, כמקובל בעולם - גם 

הם לא יחזיקו מעמד! 
צריך  לדעתי  הלאה?  "ומה 

וה הדעה  מובילי  על  �ללחוץ 
ליושנה  עטרה  להחזיר  ממשלה, 
רק  לא  החקלאות,  על  ולהסתכל 
כענף  אלא  כלכליים,  מטעמים 

יש של  המזון  בטחון  על  �השומר 
שפוי  לא  באזור  אי  שהיא  ראל, 

ומו המדינה  כן,  על  צפוי.  �ולא 
לתמוך  להמשיך  חייבים  סדותיה 

בחקלאות הישראלית."

דליה ורצי רהט, בחצר הבית בניר בנים (צילום: חני סולומון)

"משקים נסגרים, 
הדור העובד עדיין 
במשק המשפחתי 

הולך ונעלם. איך 
אפשר לתת למצב זה 
להתחולל מול עיננו? 

אנו מבינים שהזמנים 
השתנו וכיום למי 

ששורד, החקלאות 
צריכה להיות בעלת 

יכולת כלכלית חזקה, 
אך ללא תמיכה 

ממשלתית, כמקובל 
בעולם - גם הם לא 

יחזיקו מעמד!"

מנדיוקה מטוגנת ללא גלוטן (צילום: חני סולומון)
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חודש דצמבר היה הגשום ביותר בישראל בעשרים השנים האחרונות # אך לצד התוספת החיובית למשק 
המים, הגשמים גורמים לסחף של קרקע חקלאית יקרה * כיצד ניתן למנוע את התופעה?

מאז  ביותר  הגשום  "דצמבר 
�המ בשירות  מגדירים  כך   ",1992

של  האחרון  החודש  את  טאורולוגי 
שירדו  הגשם  כמויות   .2016 שנת 
בגליל, בגולן ובמישור החוף הצפוני 

מה ויותר  שניים  פי  גבוהות  �היו 
ממוצע בחודש דצמבר. כך, למשל, 
�350 מ"מ, בא -בצפון הגולן ירדו כ
�וב מ"מ   200 עד   150 הכנרת  זור 
מישור החוף הצפוני מעל 250 מ"מ. 

לא רק מבחינת כמויות  גשם – גם 
מבחינת מספר ימי הגשם, חודש זה 
הארץ,  בצפון  ל-20  קרוב  על  עמד 
כשהממוצע הוא כעשרה ימים בלבד.
מה ויבש  חם  נובמבר  �לאחר 

�ממוצע, שלווה גם באחד מגלי הש
ריפות הקשים שידעה הארץ, הגיעו 
השטחים  את  ושטפו  דצמבר  גשמי 
שנשרפו. הגשמים החזקים מחקו את 
בסוף  קיים  שהיה  בגשמים  הגירעון 
הכמויות  רבים  ובאזורים  נובמבר, 
הממוצע  את  אף  חצו  המצטברות 
אך  בשנה.  זו  לתקופה  הרב-שנתי 
לאותם גשמים חזקים גם צד שלילי 
- ולפי מילות השיר המפורסם של 
אריק איינשטיין ז"ל, גשמים כאלה 
משום  בעיקר  לחקלאות,  מזיקים 
ולאובדן  קרקע  לסחף  גורמים  שהם 

קרקע משמעותי.

קרקע ללא תחליף
שאנו  לאדמה  רגע  נקדיש  בואו 

הע הסנטימטרים  עליה.  �דורכים 
ליונים של האדמה - הקרקע - הם 
בהחלט לא רק משטח נוח לדריכה. 
הקרקע מהווה בית גידול לחיידקים, 
לכולם   - קטנים  וליונקים  לחרקים 
האיזון  על  בשמירה  חשוב  תפקיד 
האקולוגית.  המערכת  של  העדין 
בחומר  עשירה  גם  זו  אדמה  שכבת 

ומתר חיוניים  ובמינרלים  �אורגני 
זה  כמו  תהליכים,  מספר  בה  חשים 
חיידקים בקרקע הופכים  שבמהלכו 

�את החנקן שבאוויר לתרכובות שז
�מינות לצמחים. אם כך, שכבת הק

רקע היא חשובה ביותר להתפתחות 
של צמחייה.

הקר הרבה,  חשיבותה  אף  �על 

שנובע,  תמידי  באיום  נמצאת  קע 
בחומרי  מוגבר  משימוש  היתר,  בין 
הדברה ומעיבוד יתר שפוגע במבנה 

�של הקרקע. לצד אלה, אחת התופ
בסכ הקרקע  את  שמעמידות  �עות 

נה הגדולה ביותר היא סחף ואובדן 
קרקע, שמחמירים במצב של גשמים 

חזקים ושיטפונות.
מס הקרקע  שכבת  של  �עובייה 

סנטימטרים  בעשרות  לרוב  תכם 
הסנטימטרים  עשרות  אך  בודדים; 
גאולוגיים  בתהליכים  נוצרו  האלה 
שנים.  אלפי  ואף  מאות  שנמשכו 
מהיר  בקצב  מתרחש  שלה  ההרס 
הרבה יותר: שכבת קרקע איכותית 
שעות,  מספר  תוך  להיפגע  יכולה 
של  ההתחדשות  שקצב  והעובדה 
הקרקע הוא נמוך ביותר ביחס לקצב 
הייצור שלה, הופכת אותה למשאב 
יקר ערך ואת השימור שלה למטרה 
בעלת חשיבות אקולוגית, סביבתית 

וכלכלית.

"מרבית השטחים החקלאיים 
בישראל בסיכון"

החק במשרד  שנערכה  �בעבודה 
לאות ופיתוח הכפר ב-2007 נבחנו 
החקלאית  הקרקע  סחיפת  סיכוני 
אחוז   55 "לפחות  הארצית.  ברמה 

�מהשטחים החקלאיים נמצאים בסי
קרקע,"  לסחף  חמור  עד  בינוני  כון 
�, סגן מנהל אגף בכיר לשי  אומר 

מור קרקע וניקוז. 

האם הגשמים 
מזיקים 

    לחקלאות?

חירוץ בשדה באזור השרון שנגרם כתוצאה מגשמים. סחף קרקע הוא תופעה שמתרחשת לאט, אך לאורך שנים האפקט 
המצטבר שלה משמעותי ביותר (צילום: ד"ר גיל אשל) 
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הסיבות  ומהן  קרקע  סחף  מהו 
קרקע  לכל  להיווצרותו?  שמביאות 
יש כמות מסוימת של גשמים שהיא 
בפרק  להוליך  או  לקלוט  יכולה 
כושר  נקראת  זו  תכונה  נתון.  זמן 
והיא משתנה  הקרקע,  החידור  של 
שבו  ולאופן  הקרקע  לסוג  בהתאם 
לחול,  מסודרים.  הקרקע  חלקיקי 
מישור  לדיונות  שאופייני  למשל, 
החוף, יש כושר חידור גבוה לעומת 
ולה  לנגב,  שאופיינית  לס,  קרקע 

"כשטי בהרבה.  נמוך  חידור  �כושר 
חשופה  בקרקע  פוגעות  הגשם  פות 
חלקיקי  סידור  לשינוי  גורמות  הן 

�הקרקע ולתזוזה של חלקיקים", מס
ביר יעקבי. "לצד זאת, הגשם הניתך 
להיווצרות  גורם  הקרקע  פני  על 
קרום שהוא מעין שכבת קרקע עם 
חדירות נמוכה מאוד." עם היווצרות 
אין  ולמים  נאטמת,  הקרקע  הקרום 
לאן לחלחל. במצב זה הם מתחילים 
לזרום על פני השטח ולסחוף איתם 

את חלקיקי הקרקע שהשתחררו.
טבעי,  תהליך  הוא  קרקע  סחף 

�שבשילוב עם בלייה כימית ופיזיק
לית של סלעים, אחראי להיווצרות 
הקרקעות שעליהן ובתוכן מתנהלים 

פעי אך  המזון.  וייצור  החיים  �רוב 
ובכ האדם,  של  אינטנסיבית  �לות 

הטבעית  הצמחייה  של  הסרה  ללה 
הגידולים  עם  תחרות  למנוע  כדי 
קצבי  להגדלת  גרמה  החקלאיים, 
סחיפת הקרקע באופן ניכר, פי כמה 
וכמה מקצב היווצרות הקרקע, אומר 
ד"ר גיל אשל, חוקר שימור קרקע, 

�מהתחנה לחקר הסחף במשרד החק
לאות ופיתוח הכפר.

הקרקע  לסחף  העיקרית  הסיבה 
אוב היא  חקלאיים  בשדות  �המואץ 

הצומח.   - שלה  הטבעי  החיפוי  דן 

�"סחיפת הקרקע המואצת היא תול
דה של שינוי כיסוי פני השטח. בכך 
שחשפנו את פני הקרקע והסרנו את 
החיפוי הטבעי שהיה לה במקור, כמו 
צמחייה חיה או צמחייה שהתייבשה, 
של  ישירה  לפגיעה  אותה  חשפנו 

טיפות הגשם," מסביר אשל.
את  ספג  הצמחי  החיפוי  במקור, 
ומנע  הגשם  טיפות  של  האנרגיה 

הקר פני  מבנה  הרס  את  �בכך 
הטבעית  הצמחייה  שבו  במצב  קע. 
גורם  הגשם  זאת,  לעומת  הוסרה, 
לאיטום של פני הקרקע ולהיווצרות 
אותו קרום שמוריד את הקצב שבו 
הקרקע יכולה לקלוט את מי הגשם, 
כתוצאה  בכ-90%.  רבות  לעתים 
ניגרים  מהגשמים  גדול  חלק  מכך, 

�וזורמים על פני הקרקע, במקום לח
דור ולהיאגר בתוכה. "הנגר המוגבר 

החק בשדות  הקרקע  מבנה  �והרס 
להאצה  המרכזי  המנוע  הם  לאיים 
בקצב סחיפת הקרקע באזורים רבים 

בארץ ובעולם," מסביר אשל.

החקלאים מתבקשים לשנות 
גישה

הוא  קצר,"  שלנו  "הזיכרון 
ממשיך. "כך שגם אם לאחר אירוע 

שנ חריצים,  בשדה  נוצרים  �גשם 
קרקע,  של  מסחף  כתוצאה  גרמים 
פעמים  טבעי."  כתהליך  נתפש  זה 
מיטשטשים  הללו  הסימנים  רבות 
הקרקע.  עיבוד  בעקבות  במהרה 
שעומד  הקרקע,  אובדן  קצב  וכך, 
על מילימטרים בודדים בשנה (כ-4 
מ"מ בממוצע), גורם לו להיות קשה 
הקצב  את  אך כשמכפילים  לזיהוי. 
�50 שנות עיבוד, מגי -הזה את זה ב
עד   - משמעותיות  לכמויות  עים 
מעומק  סנטימטר   20 של  לאובדן 

הקרקע.
הקרקע  אובדן  את  לצמצם  כדי 
פועלים באגף לשימור קרקע בשני 
של  אוסף  כולל  הראשון  מישורים. 
של  בנייה  כמו  הנדסיות,  שיטות 
זרימת  את  שממתנות  טראסות, 
המים במדרון, ותעלות הגנה וניווט 
של מי הגשמים בתוך השדה באופן 
שלא יגרום לנזקים. במישור השני, 
החקלאים  עם  יחד  באגף  פועלים 
שהצטבר  מידע  להטמיע  במאמץ 
בישראל ובעולם בנושא. החקלאים 

הפ מספר  את  לצמצמם  �מודרכים 
�עולות שהם עושים בשדה, כך שב

שנים מסוימות הם יימנעו מעיבוד 
שצמצום  יודעים  "אנו  הקרקע.  של 
של פעולות שוחקות קרקע (חריש, 
הקרקע,"  סחף  את  מקטין  למשל) 

אומר יעקבי. 

רואים  לא  טבעית  "במערכת 
בצמחייה  מכוסה  היא  הקרקע.  את 
שהתייבשה,"  צמחייה  שאריות   או 
קצב  כזאת   במערכת  אשל.  אומר 

הצ לקצב  שווה  או  נמוך,  �הסחיפה 
היו  לא  (אחרת  הקרקע  טברות 
שתופסת  הגישה  לכן,  קרקעות). 
לחקות  לנסות  היא  תאוצה  היום 

"חק לכינוי  שזוכה  מה  הטבע,  �את 
לאות משמרת". "בגישה זו, במקום 

להילחם בעשבייה (שנמצאת בשדה 
אותה,  מנהלים   - אב"נ)   - החקלאי 
לעת,"  מעת  כיסוח  ידי  על  למשל 

מה דורשת  זו  גישה  אשל.  �מסביר 
חקלאי שינוי גישה, שינוי פרקטיקה 
ותהליך של למידה. "מראשיתה של 

תפו"א אדמה שנזרע לתוך גידול כיסוי - חיטה שנזרעה במיוחד לפני גשמי החורף לצורך מניעת סחיפת קרקע והתמודדות עם עשבים (צילום: ד"ר גיל אשל) 

ד"ר גיל אשל: ""כיום 
ברור דווקא שלחיפוי 

קרקע צמחי ישנם 
יתרונות רבים, החל 
מהגדלה של מגוון 

המינים, שיפור מבנה 
הקרקע, עידוד הדברה 
טבעית וכמובן הקטנה 
של אובדן המים בנגר 

וסחיפת קרקעות"

הסנטימטרים העליונים של האדמה מהווים את הקרקע, שכבה עשירה בחומר 
 אורגני וחומרי הזנה החיוניים להתפתחות צמחייה 

(מקור: פליקר 
(
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טוב  חקלאי  המודרנית,  החקלאות 
היה זה שהחלקה שלו הייתה הנקייה 
מהגידול  לבד  אשל.  אומר  ביותר," 
היה  השדה  מגדלים,  אותו  החקלאי 
גרמה  זו  התנהלות  מעשבים.  נקי 
מואץ.  קרקע  סחף  של  לתופעה 
קרקע  שלחיפוי  דווקא  ברור  "כיום 
החל  רבים,  יתרונות  ישנם  צמחי 
שיפור  המינים,  מגוון  של  מהגדלה 

טב הדברה  עידוד  הקרקע,  �מבנה 
עית וכמובן הקטנה של אובדן המים 

בנגר וסחיפת קרקעות."
והשפעתו  החיפוי  חשיבות  את 
חוקרים  על הקרקע הראו לאחרונה 

הח במשרד  הסחף  לחקר  �מהתחנה 
קלאות ומהטכניון במחקר שביצענו 
בפרדס סמוך לחדרה. הם בחנו כיצד 
הנגר,  יצירת  על  החיפוי  משפיע 
וזמינות  הקרקע  אל  המים  חדירת 

המים לצמח. 
במחקר השוו החוקרים בין קרקע 
חשופה (נקייה מעשבים) ובין קרקע 

נזרעה  השורות  בין  שבה  מחופה, 
מקומית  צמחייה  או  שועל  שיבולת 
ופוזרו שבבי עץ, שמקורם מהיערות 
הראו  המחקר  תוצאות  הסמוכים. 
שחיפוי צמחי מלא של פני הקרקע 
הגשם  כמות  את  בכ-90%  מקטין 
השנתית ש"בורחת" מהחלקה כנגר. 

�באירועי גשם גדולים, בקרקע חשו
פה, עודף רב של מים זורמים על פני 
הקרקע (90 אחוז מכמות הגשם), מה 
מאידך,  לסחף.  הסיכון  את  שמעלה 
רבים  שמים  רק  לא  מחופה  בקרקע 
כמות  גם  לקרקע,  חודרים  יותר 
המים שנשארת זמינה לצמח לאחר 

משמ גדולה  הייתה  הגשם  �אירוע 
עותית.

ומ הקרקע  חיפוי  עקרון  �יישום 
עבר לשיטות של חקלאות משמרת 

�מחלחל לאט בקרב החקלאים. מדו
שינוי  שמחייב  למידה  בתהליך  בר 
פרקטיקות של עבודה שהיו נהוגות 

�שנים רבות. אך לפי אשל, גם חק

הגי את  לאמץ  החליט  שכבר  �לאי 
שה עלול להיתקל בקשיים נוספים, 
לחיפוי הקרקע.  בחומר  כמו מחסור 

מאוד  תחרות  היא  הסיבות  "אחת 
קשה על חיפוי צמחי," הוא מסביר. 
"כדי להשיג חיפוי צמחי משמעותי 
הסחף,  את  וימנע  הקרקע  על  שיגן 
נדרשת השארה של כמויות גבוהות 
לקש,  הגבוה  הביקוש  אך  קש."  של 
שמהווה מרכיב מרכזי במזון לבקר, 
מביא לכך שחקלאים רבים בוחרים 
לוותר על השארתו בשדה ומוכרים 

אותו למספוא.

קרקע יקרה כמו דלק
נדל"ן  לשטחי  הבהלה  בישראל, 
מסכנת במיוחד את משאב הקרקע. 
על  ברובו  נעשה  העירוני  "הפיתוח 
מאוד,"  איכותיים  חקלאיים  שטחים 

שט לוקחים  "אנחנו  יעקבי.  �אומר 
חים עם כושר ייצור גבוה ומאבדים 
אותם מהעולם החקלאי למטרות של 
סלילת כבישים או בינוי." עניין זה 
חמור במיוחד, הוא מדגיש, במדינה 
כמו ישראל, שבה אין עודפי שטחים 

פנויים לחקלאות.
ככל  עולה  קרקע  לסחף  הסיכון 

�שעוצמת הגשם גדלה, ולכן גם שי
שי צופים  שמדענים  האקלים,  �נוי 
עו חריגים  גשם  באירועי  גם  �לווה 

צמתיים יותר ותכופים יותר, עלול 
לגרום לכך שתופעות הסחף ואובדן 

הקרקע יחמירו.
תהליך היווצרות קרקע עד לשלב 

חק לגידולים  מתאימה  היא  �שבו 
רבות.  שנים  בטבע  אורך  לאיים 
במקביל, תהליכים מלאכותיים של 
לעיבוד  ראויה  לא  קרקע  הפיכת 
לכזו שמתאימה לעיבוד חקלאי הם 

�מורכבים ויקרים. לכן, בשנים האח
בכך שהק �רונות מתגבשת ההכרה 

או  מאובנים  דלקי  כמו  ממש  רקע, 
ויש  מתכלה,  משאב  היא  מחצבים, 

לשמר אותו ולשמור עליו.

למדע  ידיעות  סוכנות   - זווית   *
ולסביבה

הסיכון לסחף קרקע 
עולה ככל שעוצמת 

הגשם גדלה, ולכן 
גם שינוי האקלים, 

שמדענים צופים 
שילווה גם באירועי 

גשם חריגים עוצמתיים 
יותר ותכופים יותר, 

עלול לגרום לכך 
שתופעות הסחף 

ואובדן הקרקע יחמירו

כרם שבו בגליל העליון צפונית להר מרון, 90 דונם ענבי יין המגודלים בממשק גידול של 100% חיפוי צמחי (צילום: ד"ר גיל אשל)
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חברת רוטס פיתחה ומוכרת 
מערכת חדשנית ומוכחת 

לחימום וקירור בית שורשים

20-50%
80%

מ פ

Email reutap@gmail com

חברת אמקו ים מוסיפה 
לשירותיה בתחום הקירור 

בדיקות כיול משאיות 
עפ”י תקן ישראלי 1291 להובלת מזון 

052-2233370
tavyarok@emco.co.il

מ פ
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תשע דירקטוריות חדשות מונו להנהלות התאגידים במועצה האזורית משגב 
דירקטוריות חדשות משתלבות  תשע 
האזורית  המועצה  של  בדירקטוריונים 
משגב ותאגידיה: אביטל זינגר מרקפת, 
ןאפרת בן חורי מעצמון ופדואה בוש�
כדירקטוריות  יכהנו   - מסלאמה   נאק 
באן  יעל  (חכ"ל),  הכלכלית  החברה  של 
אל,  מטל  הררי  עדנה  חלוץ,  מהר  כהן 
�מס סואעד  ומרווה  מגילון  פר  ץתהל 
קו של  כדירקטוריות  יכהנו   - �לאמה 

אביב,  ממצפה  מלך,  ומיקי  משגב  לחי 
תכהן כדירקטורית של פארק התעשיות 
�המוע מנכ"לית  בנדק,  חיה   . במשג

בדירקטוריון  לוי,  אתי  את  תחליף  צה 
החכ"ל.

רון שני, ראש המועצה: "לפני כשנה 
דירקטורים  לאיתור  מודעה  פרסמנו 
לנשים,  העדפה  עם  משגב,  תושבי  בין 
סייע  הפרסום  החוק.  לדרישות  בהתאם 
דופן  יוצא  אנושי  למאגר  להגיע  לנו 

באיכותו. נענו למודעה נשים מקצועיות 
את  מביניהן  בחרנו  מאוד.  ומרשימות 
המועמדות המתאימות יותר לתפקידים 
לרקע  בהתייחס  שנדרשו,  הספציפיים 

�המקצועי שלהן ולאופי החברות. הצטר
פותן לדירקטוריונים משביחה ומעשירה 

את כולנו."
�, בעלת תואר רא ראביטל זכאי זינג
מה וניהול  תעשיה  בהנדסת  ושני  �שון 

של  דירקטורים  קורס  בוגרת  טכניון, 
ניסיון  בעלת  הפתוחה,  האוניברסיטה 

כמהנד והמזון  הפלסטיקה  �בתעשיית 
פרויקטים  ובמימון  יצור  מנהלת  סת, 
בבניה, שימשה כמנהלת היחידה למימון 
הצפון.  אזור  לאומי  בנק  של  פרויקטים 

לקי מניסיוני  לתרום  "מקווה  �אביטל: 
דום חכ"ל להתמקצעות בניהול תשתיות 
אותו  ולמצב  הישובים  פיתוח  לטובת 
יישובי  בכלל  זה  לעניין  המרכזי  כגוף 

משגב."

וסטודנטית  עו"ד   - בושנאק  פדוה 
ציבורית,  ומדיניות  במנהל  שני  לתואר 
ואדי  בכפר  דין   עורכי  משרד  מנהלת 
שנשים  מאמינה  "אני  פדואה:  סלאמה. 
בעמדות  ולהצליח  להשתלב  יכולות 
שגברים  כפי  הציבורי  בשירות  מפתח 

עושים זאת ואף יותר."
הכפר  למנהלת  משנה  כהן,  באן  יעל 
תואר  בעלת  עכו.  ים  לקציני  בביה"ס 

בו ומנהל עסקים.  �ראשון במדעי הרוח 
אוניברסי של  דירקטורים  קורס  �גרת 

טת חיפה. בעלת ניסיון ניהולי בתחומי 
התפעול, רכש, תקציב חוזים וכח אדם. 
יעל: "אשמח לתרום מידיעותיי וניסיוני 
בתבונה  לפעול  משגב'  'קולחי  לטובת 

ובהצלחה לטובת הציבור."
תואר  בעלת   - אברהם  הררי  עדנה 
בניהול  שני  ותואר  במשפטים  ראשון 

כיום עוסקת בת וסביבה.  �משאבי טבע 
כשכירה  והדרכה  טכנולוגי  חינוך  חום 
כעו"ד  עבדה  עצמאי.  עסק  וכבעלת 

�ויועצת משפטית בתחום המנהל הציבו
רי וכיהנה בתפקידי ניהול ברשות המים 

�ובתאגיד 'מי כרמל' בע"מ. עדנה: "תפ
הוא  ב'קולחי משגב'  כדירקטורית  קידי 
ולהתפתחותו,  התאגיד  לניהול  לתרום 
המים  שירותי  והרחבת  שיפור  לטובת 
מתוך  לתושבים,  מספק  שהוא  והביוב 
הקפדה על הגנת הסביבה ומנהל תקין".
�בעלת תואר ראשון במ  תהל פרץ -
עסקים.  ומנהל  כלכלה  החברה,  דעי 

במוע הכספים  באגף  ארנונה  �מרכזת 
להשתלב  שמחה  "אני  תהל:  משגב.  צה 
חיוניות.  תשתיות  על  המופקד  בארגון 

ואח מקצועיות  מתוך  לפעול  �בכוונתי 
מאמינה  אני  ולסביבה.  לקהילה  ריות 
עבודה  תהליכי  בייעול  להמשיך  שיש 
ובחינתם של פתרונות חדשניים בעזרת 

טכנולוגיות מתקדמות."

מרווה סואעד - רואת חשבון, בעלת 
עו וכלכלה,  בחשבונאות  ראשון  �תואר 

בקבוצת  כספים  מחלקת  כמנהלת  בדת 
דנטליים.  בחומרים  העוסקות  חברות 
וחברות  חברי  לכולנו,  "מאחלת  מרווה: 
המון  החדש,  משגב  קולחי  דירקטוריון 
יכולים לקבל  הצלחה. מאמינה שאנחנו 
הציבור  לטובת  הנכונות  ההחלטות  את 

ובהתחשב ביעדי ומטרות התאגיד."
מיקי מלך - מנהלת סניף ישראלי של 
ציוד  של  לרגולציה  בינלאומית  חברה 
רפואי  לציוד  רגולציה  מומחית  רפואי, 
החברה  וסמנכ"לית  שנה  כ-20  מזה 

לרישו הקשור  בכל  מידענות  �לענייני 
מקימה  רפואי.  ציוד  של  עולמיים  מים 
המפתחים  לארגונים  איכות  מערכות 
בכתיבת  יועצת  רפואי,  ציוד  ומייצרים 
תיקי הגשת המוצרים למדינות בעולם, 
וסטודנטית  בכנסים  ומרצה  משתתפת 
מערכתי.  ארגוני  בפיתוח  שני  לתואר 
מיקי: "אני מאמינה במעורבות בקהילה 
העסקית  הקהילה  ובפיתוח  השיתופית 
האנשים  קהילת  עם  היכרות  במשגב, 

ובשלוחו במועצה  תהליכים  �המובילים 
תיה ותרומה לקהילה."

דוקטורט  בעלת   - בנדק  חיה  ד"ר 
בחינוך, מנכ"לית מועצה אזורית משגב 

�ובתפקידה הקודם מנהלת מפעם - יחי
דת פיתוח ארגוני והדרכה. חיה: "החברה 

הישו לפיתוח  משאב  מהווה  �הכלכלית 
ומנוף  ובמועצה,  בישובים  וליזמות  בים 
חשוב למועצה ולקהילה. אני שמחה על 

ההזדמנות להשתלב בהובלתה."

מרוה סואעד. המון הצלחה

במועצה אשכול מונו רננה יעקב, 
למנהלת האגף האסטרטגי 
והכלכלי וליאורה סלע-דוד 
למנהלת עמותת התיירות 

שקמה-הבשור
אישה  לראשונה  מונתה  אשכול  האזורית  במועצה 
לתפקיד מנהלת האגף האסטרטגי והכלכלי. רננה יעקב 
(ניר עוז) נבחרה לתפקיד פה אחד על ידי ועדת האיתור 
ותחזיק  (צאלים)  קרצ'מר  בעז  את  ותחליף  המועצתית 

�כעת באחד התפקידים המרכזיים בתחום התכנון האסט
רטגי והפיתוח הכלכלי והדמוגרפי של המועצה.

רננה שימשה בשנים האחרונות רכזת אזור עוטף עזה 
פרויקטים  בהובלת  ניסיון  ובעלת  הקיבוצית  בתנועה 

�ותהליכים תכנוניים וקהילתיים. עם הצטרפותה למוע
�צה, הייצוג הנשי בקרב מנהלי האגפים הבכירים באש

כול זוכה כעת לרוב (5 נשים ו-3 גברים) ובחתך מועצתי 
כלל 80% מכלל המנהלים (אגפים ומחלקות), הן נשים.

ליאורה  של  הוא  מרכזי  בתפקיד  נוסף  נשי  מינוי 
עמותת  מנהלת  לתפקיד  שמונתה  (צאלים)  סלע-דוד 
התיירות שקמה-הבשור. העמותה אשר שייכת לחמש 
הנגב,  שער  (אשכול,  המערבי  בנגב  אזוריות  מועצות 
שדות נגב, בני שמעון ומרחבים) מובילה את כל אירועי 

�התיירות במועצות ובמרכזם פסטיבל 'דרום אדום' המ
�עמית לבקוב ותנהל את הע  צליח. ליאורה החליפה את
�לבנת גינזבורג (מגן), שממשיכה בתפ  מותה לצדה של

קיד ומהווה שותפה מרכזית יחד עם עמית לביסוסו של 
'דרום אדום' כאחד הפסטיבלים המצליחים והממותגים 

כיום בארץ.
לשורה  מצטרפת  "רננה  ירקוני:  גדי  המועצה,  ראש 
מכובדת של נשים איכותיות שגרות ביישובי המועצה 

במוע במועצה.  הבכירים  הניהול  בתפקידי  �ומחזיקות 
צה האזורית אשכול ישנו רוב נשי מובהק בקרב מנהלי 
מביאות  נשים  גאים.  אנו  כך  ועל  והמחלקות  האגפים 
שונה  והסתכלות  אחר  שיח  אחרת,  חשיבה  צורת  איתן 
יותר נשים גם בהנהגות הישובים  והייתי שמח לראות 

ובמליאת המועצה, שם עדיין יש רוב גברי מובהק".
�בתוך כך, כחלק מעידוד הרחבת מספר הנשים במוק

די קבלות ההחלטות בישובים ובמליאת המועצה, נפתח 
שהוצע  מסובסד  דירקטוריות  קורס  באשכול  לאחרונה 

יוז פרי  הקורס,  המועצה.  רחבי  בכל  בלבד  �לנשים 
מעמד  לקידום  המועצה  ראש  יועצת  של  משותפת  מה 
היועצת  לבין  הבשור),  (עין  חן  ענת  באשכול,  האישה 
האזוריות,  המועצות  מרכז  של  האישה  מעמד  לקידום 
תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה 

הקיבוצית, הילית בן צבי (גבעת חיים).
שמתקיים  ראשונה  פעם  זוהי  כי  מציינים,  במועצה 
מאוד  גבוהה  להיענות  זכה  והוא  באשכול  מסוגו  קורס 
בקרב נשים בכל רחבי המועצה. 23 נשים מכל הישובים 
– מושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים דתיים השתתפו 

נדר ומיומנויות  כלים  הכשרה,  סיפק  הקורס  �בקורס. 
ונושאות משרה. למסיימות  דירקטוריות  שות לתפקיד 
הוענקה תעודת גמר מטעם התעשייה הקיבוצית ומרכז 
המועצות האזוריות, תנועת הקיבוצים והמושבים. בשל 

�ההיענות, מתוכנן להיפתח קורס נוסף וכבר ישנה רשי
מת ממתינות.

אביטל זינגר. התמקצעות בניהול תשתיות

עדנה הררי אברהם. שיפור והרחבת שירותים



37 ||   2.2.2017

מכללת מישלב 
חוגגת עשרים

ומתחדשת בסניף נוסף בבירת הנגב היא העיר באר שבע. מנכל 
המכללה וממייסדיה מר שי עזרא טוען כי פועל לפי יעדים 

ומטרות שהציבו מייסדי החברה ביומם הראשון. יש לי הזכות 
אומר המנכל לעמוד בראש חברה עם עובדים מדהימים שעושים 

ימים כלילות להצלחת החברה. אנו מביאים בשורה לדרום 
ומקצרים שעות הגעה לתלמידנו שהתמידו ללמוד מאזור זה.

הונחו אבני היסוד הראשונים בעשייתנו, ואנו פותחים קורסים 
בתחום הדברה, נגישות וקורסי מנהלי אחזקה בכירים.

 קורסים רגולטורים בתחום המים המאושרים ומפוקחים ע"י 
משרד הבריאות והמיועדים לכל העוסקים בענף זה יפתחו 

בקרוב,
בהם קורסי מז"ח, ניקוי וחיטוי מאגרי מי שתיה, דוגם מי שתיה,

 כמו כן קורסי רכש ולוגיסטיקה ניהול מחסן ממוחשב, ניהול 
משק ועוד...

אדרת אלומיניום
שירות משלב הבחירה ועד התקנת 

המוצר בבית

180
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הארץ  כדור  פני  על  היה  מה 
האדם?  בו  לחיות  שהתחיל  לפני 
מורכב  וממה  מורכב?  הוא  ממה 
האדם עצמו? בספרו "ההיסטוריה 
ביל   - הכול"  כמעט  של  הקצרה 
יוצא  מאוד,  סקרן  איש  ברייסון, 
בקוסמוס),  (אבודים  ביקום  למסע 

מתק יקום,  בונים  כיצד  �מסביר 
רב למערכת השמש, נוחת בכדור 

שלו  המטלטלת  ההיסטוריה  את  ובוחן  הארץ 
איינשטיין,  היקום של   - חדש  עידן  (דמדומי 
בחיים  לעסוק  עובר  ואז  האטום),  עוצמת 

ופ חיידקים  של  מחייהם  �עצמם, 
שפשים, ועד לאלה של בני האדם, 
מסביר על זמן קרח, על הדו-רגלי 

המסתורי ועל קוף חסר מנוח. 
הוא  הזה  המגוון  הסיפור  את 
מדויקת,  אך  קלילה  בדרך  מקיף 
הוא משלב  הומור.  ומלאת  בהירה 
סיפורים  עם  מדעיות  עובדות  בו 
וממציאים,  מגלים  על  מדהימים 
אלה שקיבלו הכרה והוקרה ואלה שלא זכו לה. 
ספר מלא קסם על עולם מלא קסם. (מאנגלית: 

יכין אונא, הוצאת דביר, 687 עמודים)

�כמה מספריה הקודמים של הסופ
רת מרגרט מצאנטיני עובדו לסרטים 
וזכו  רבות  לשפות  תורגמו  בקולנוע, 
לא  "איש  ספרה  ספרותיים.  בפרסים 
של  סיפורם  את  מביא  לבדו"  יוושע 
בני הזוג דליה וגאיטאנו שנפרדו. הוא 
עבר לגור במלון דירות, היא נשארה 
וניקו. פעם  קוזמו  הילדים,  בבית עם 

הם היו זוג, משפחה, עכשיו כבר לא. הם נפגשים 
קיצי בטרטוריה איטלקית כדי ללמוד איך  בערב 
שלושים   — צעירים  עדיין  שניהם  זה.  עם  חיים 
ומשהו, גיל שאפשר להתחיל בו הכול מחדש. הם 

כמהים לשלווה אך פוזלים לריגושים 
אחרים, למחוזות אחרים. 

איפה הם טעו? איפה הכול התחיל 
יודעים.  לא  פשוט  הם  להשתבש? 
והמרירּות  ההתחלה  של  התשוקה 
מאיימות  קרובות,  עדיין  הסוף  של 
מדי. הם גדלו בעידן שבו הכול כבר 

�נאמר, שבו כבר אין בכוחן של המי
שלהם,  המועקות  את  בדידותם,  את  לבטא  לים 

�משום שנמהלו במימיה העכורים של הנכות הר
גשית. (מאיטלקית: סביונה מאנה, הוצאת כנרת 

זמורה, 230 עמודים)

"גיבורים  הילדים המקסים  ספר 
בר-אל  דליה  מאת  מפלצות"  על 
מזמין את הקוראים הצעירים ללמוד 

�איך להיות גיבורים על מפלצות ופ
בערב  מרגעי שקיעת השמש  חדים, 
ועד זריחתה בבוקר, מהשעות שבהן 
לרגעים  ועד  מתעצמים  הפחדים 
בהם הפחדים מתפוגגים. איך אפשר 
להפחיד מפלצת? לפי הספר יש כמה 

�.דרכים להפחיד מפלצת ואפילו לנצח אותה מפ
לצות שונאות אור ושונאות טבע יפה ופורח, אז 

�אפשר להפחיד אותן עם אור ועם פרח יפה ורי
חני. הילדים מזדהים עם התכנים ונהנים משלל 
עצות כיצד לפוגג את הפחדים: בעזרת מחשבות 

�טובות, בעזרת ציורים, בעזרת אור ופרחים, בע
זרת ההורים ורעיונות נוספים. בספר 22 שירים 

מחושך,  פחד   - פחדים  על  שכולם 
מחלומות רעים, פחד להישאר לבד, 
נודע.  מהלא  פחד  ממפלצות,  פחד 
הספר מתחיל בתיאור הלילה שיורד 
על העולם ומביא איתו כוכבים, אבל 
בהמשך  ופחדים.  רעים  חלומות  גם 
מתוארים הפחדים, כשבכל שיר יש 
הפחד.  על  להתגבר  איך  הצעה  גם 

הלי של  סיומו  עם  מסתיים  �הספר 
בסיומו  הפחדים.  והתפוגגות  זריחת השמש,  לה, 

הקו את  שמכוונת  שאלה  מופיעה  שיר  כל  �של 
רא למחשבה נוספת. שאלה שמסייעת לקוראים 
לברר לעצמם את הרגשות שהתעוררו בהם בזמן 
הקריאה ומסייעת להם בהתמודדות עם הפחדים 
�(איורים ססגוניים: צבי פד .ובהשתחררות מהם 

למן, הוצאת אוריון, לגילאי 8-3)

אל� טוני  מאת  הקסמים"  "מפתח 
לבני  נהדר  פנטזיה  ספר  הוא  מייל 
שם  לתל-קיץ,  מתגעגעת  לין  נוער. 
שלה  ולחברים  שנה,  לפני  עד  גרה 

�שם. החבר היחיד שנותר לה הוא רו
פוס, הנברן אדום הגב שבילה את רוב 
כעת  אבל  שלה.  הסוודר  בכיס  הזמן 
הוא מת, והיא יושבת בכל יום שעות 
רבות ליד קברו הקטן, שמעליו צומח 

מגיעה  ואז  לבד.  באמת  היא  עכשיו  ורדים.  שיח 
חבילה, ובחבילה יש מפתח. על העטיפה חרותה רק 
מילה אחת: "פתלקוץ". המילה הזו עומדת לשנות 

בחיפושיה  לין.  של  חייה  את  לנצח 
המפתח  פותח  שאותו  המנעול  אחר 
קסומה  ארץ  לכסופוניה,  מגיעה  היא 
מחמד  חיות   - במחמדונים  ומלאה 

�אהובות שמתו. כל חיות המחמד מגי
המראות  דרך  צופות  והן  לשם,  עות 
מאחור.  שהשאירו  בילדים  הקסומות 
המחמדונים מפעילים כוחות, שחלקם 

�טובים ומשמשים למטרות טובות, וח
לקם רעים ומשמשים למטרות רעות. המשימה של 
לין: היא צריכה להציל את כולם. גם את רופוס. 

וגם, כפי שהיא מגלה, את עצמה. (מאנגלית: 
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תחזרו להאמין באגדות

  2x4 עכשיו בגרסת
 NEW HILUX

toyota.co.il  *8866התמונה להמחשה בלבד.

ומהנה. דינאמית  נהיגה  לחוויית   2x4 בגרסת  רכב השטח שהפך לאגדה עכשיו 
TOYOTA HILUX - מורשת של ביצועים ואמינות ללא פשרות, בכל שטח, בכל 

עבודה ובכל יום מחדש.

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 151 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 147

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
2X4 דרגה 6.115בינעירוני7.9עירוניידני

2X4 דרגה 6.715בינעירוני9.5עירוניאוטומטי

EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
2X4 HILUX 6 ידני, אוטומטי33, 31

רמת
בטיחות

נמוכה
רמת

בטיחות
גבוהה

8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

6

החל מ-204,900 ש"ח כולל מע�מהההההחחחחללללללל ממממ--- שששש"""חחח ככככוווללללללללללל ממממממעעעעע���ממממהחל מ-204,900 ש"ח כולל מע�מ
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