ראה
עמ' 22
הבית של החקלאות הישראלית

28.9.2016
יום רביעי כ"ה באלול תשע"ו ,בין השעות 16:00-9:00
בגן הלאומי מעיין חרוד

ראה עמ' 19

         2016  23   937    

הועידה הכלכלית 2016

מה סיפר שר החקלאות ,אורי אריאל,
על תוכניותיו לשנה הקרובה? #
כיצד ענה לח"כ איתן כבל ,יו"ר
וועדת הכלכלה?  #מה חושב מאיר
צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות החקלאים על תמיכה
ישירה לחקלאים?  #דיווח מאירועי
הוועידה הכלכלית  2016של
הקיבוצים והמושבים  #עמ' 12-13

צילומים :נתי חדד

~ dorin.segev@tmags.co.il

רכבי שטח לארבעה נוסעים
 ‰מנועי דיזל או בנזין.
 ‰שלדה חזקה.
 ‰מתלים נפרדים.
 ‰עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.
 ‰נוחים ,מהירים וגמישים!!!
j_kimchi@netvision.net.il
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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


~

4

בגזר נמצאים בתהליכי בנייה ותכנון עשרות מבני חינוך ,בהשקעה של עשרות
מיליוני שקלים

מ

ועצה אזורית גזר נמצאת
בתנופת בנייה חסרת תקדים
של מוסדות חינוך ,כאשר בו
זמנית נמצאים בתהליכי בנייה ות
כנון מבני חינוך בהשקעה של עש
רות מיליוני שקלים.
בתחום גני הילדים הסתיים בימים
אלה בניית גן ילדים לחינוך המיוחד
בבית חשמונאי ,גן ילדים נוסף בר
מות מאיר ,נמצא בשלבי סיום .בנו
סף ,החלה בניית גני ילדים בפתחיה,
גני יוחנן ומשמר דוד והחל תכנון גן
ילדים ,בכרמי יוסף.
בקריית החינוך הדרומית הס
תיימה בנייתן של  6כיתות חדשות
בביה“ס היסודי החדש והן מצטרפות
ל 6כיתות שיעברו מביה“ס גוונים,
במסגרת תהליך הקטנת בתיה“ס
היסודיים ,ופתיחת בי“ס נוסף בקרית
החינוך הדרומית .כמו כן ,נבנות 11
כיתות בתיכון איתן במסגרת השל
מת הפרוגרמה .בעתיד ייבנו עוד 16
כיתות נוספות ספריה ,אודיטוריום
ומעבדות נוספות.
בקריית החינוך ,בבית חשמונאי,
בביה“ס הרצוג ,החלה בניית קומ
פלקס ובו אודיטוריום ו 4כיתות
ספח ,המבנה המכונה ”ח“ ,בגלל
צורתו ,עובר מתיחת פנים ומתווסף
לו מרחב מוגן מוסדי .בביה“ס היסו
די השני ,בבית חשמונאי ,יצא מכרז
לבניית  6כיתות נוספות ,מבנה
חדר מורים חדש ורה ארגון פיסי
של מבנה המנהלה .במבנה זו שוכן
באופן זמני ביה“ס עתידים ,עד שי
עבור לכרמי יוסף.
בקריית החינוך בשעלבים,
באולפנא לבנות ,הסתיים שלב הת
כנון ויוצא מכרז לבניית  6כיתות
חדשות ושדרוג קומה תחתונה.
ראש המועצה ,פטר וייס ,אומר כי
תנופת הבנייה היא פועל יוצא של
ארגון מחדש של מוסדות החינוך
במועצה ,שנעשה בתהליך מרתק
של שילוב ידיים בין מערכת החינוך

משקארד
לראשונה :כרטיס חבר
מועדון צרכנות לחברי
המושבים ,המעניק לכלל
חבריו הטבות והנחות
באלפי בתי עסק ומבצעים
מסובסדים

8
בתהליכי סיום ,הקמת כיתות חדשות בביה“ס גוונים

המועצתית ,ההורים ומשרד החינוך,
תוך התאמת מוסדות החינוך לשי

נויים הדמוגרפיים והגידול המבורך
במספר הילדים ביישובי המועצה.

200w


כ

 200גרעינרים הגיעו לכנס הגרעין של בני המושבים ,שהתקיים
בקיבוץ ברנר .במהלך כנס הגרעין הסבירו לנוכחים אודות שנת
שירות בבני המושבים ,על הקשיים במהלך החודש הראשון ,על
חיי קבוצה וכן על מפעלי הקיץ הקרבים.
בנוסף הסבירו להם הגרעינרים הנוכחיים על חיי הקבוצה שלהם ואף
נתנו להם כלים לשנת השירות הקרבה ובאה.

המאבק על הקרקע
עמותת אדמתי ,המאגדת
בתוכה כ 150מושבים
וקיבוצים שהוקמו לפני
קום המדינה ,הטוענים
לזכויותיהם בקרקע,
שמנהל מקרקעי ישראל
לוטש את עיניו אליה

12

הוועידה

הגרעינרים בכנס הגרעין שהתקיים בגבעת ברנר

הוועידה הכלכלית 2016
של הקיבוצים והמושבים
אירחה את שר החקלאות,
אורי אריאל ,את מנהיגי
תנועות ההתיישבות
ובכירים בכלכלה הישראלית

~
 2016
לפרטים :עדנה זיו   073-2369058  edna.ziv@tmags.co.ilיורם טביבי 052-2773132  yoram.tabibi@tmags.co.il
|| 2
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שיתוף פעולה בין תנועת המושבים לבין מועדון הצרכנות ’משקארד‘  #הכרטיס הינו בלעדי לתושבי המושבים
והקיבוצים ומעניק לכלל חבריו הטבות והנחות באלפי בתי עסק ומבצעים מסובסדים

ת

נועת המושבים באמצעות
מבט מושבים ומועדון
הצרכנות ”משקארד“ של
משקי הקיבוצים ,חתמו השבוע על
שיתוף פעולה להנפקת כרטיס חבר
מועדון הצרכנות לחברי המושבים.
מדובר במועדון צרכנות משותף
אחד ,גדול ומוביל לחברי המושבים
והקיבוצים.
הכרטיס הינו בלעדי לתושבי
המושבים והקיבוצים ומעניק לכלל
חבריו הטבות והנחות באלפי בתי
עסק ומבצעים מסובסדים .מועדון
הצרכנות ”משקארד“ נמצא בבעלות
משקי הקיבוצים ,בשיתוף ישראכ
רט ומונה כיום עשרות אלפי חברים
מהסקטור הקיבוצי.
שיתוף הפעולה והחבירה לתנועת
המושבים ולחברת הבת של תנועת
המושבים ,מבט מושבים ,הינו טבעי
שכן ”משקארד“ משמש כמועדון
הצרכנות של ההתיישבות העובדת

טקס השקת כרטיס משקארט .שפע של
הטבות גם לחברי המושבים

וההנחות וההטבות מותאמות לסק
טור ההתיישבותי ואלה חוסכות כסף
במגוון רחב של תחומים ,בין השאר:
רשתות מזון ,דלק ,סופר אלונית
בקיבוץ ובמושב ,ביטוחים ,הטבות
ברכישת רכבים ,מבצעים מסובסדים
בתחומי בידור ופנאי :מופעים ,נופ
שים ואטרקציות עם דגש על אזורי
פריפריה והטבות במוצרי חשמל,
מוצרים לבית ועוד.

למועדון אתר סחר מסובסד המציג
מגוון עולמות תוכן וסחר .את כלל
ההטבות ובתי העסק ,ניתן לראות
באתר.www.meshekard.co.il :
מבט מושבים ,חברת הבת של תנו
עת המושבים תפעל בשיתוף עם
משקארד במושבים השונים.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור” :אני מברך על שיתוף הפעולה.

מדובר בשיתוף פעולה משמעותי
וחשוב אשר מקנה לחברי המושבים
הנחות והטבות צרכניות ,הן באזור
מגוריהם והן בכל רחבי המדינה .אני
קורא לחברי המושבים ליהנות מה
מבצעים שהמועדון מאפשר“.
מנכ“ל משקי הקיבוצים ,אבשלום
הרן” :כרטיס משקארד המונה לאחר
שנת פעילות ראשונה עשרות אלפי
חברים ,שמח מאוד לצרף לפעילותו
את תנועת המושבים ובכך למצות את
הערך האסטרטגי למגזר ההתיישבותי
וליצור את אחד ממועדוני החברים
המובילים במדינה“.
מזכ“ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר ,מי שיזם את מועדון כרטיסי
האשראי בקיבוצים אמר” :אם אנחנו
רוצים ליהנות מיתרון הגודל – צריך
להביא את כל המרחב הכפרי אל
תוך מועדון הלקוחות ,וההצטרפות
של תנועת המושבים הוא צעד מבו
רך למען מטרה זו .על כולנו להמ

שיך ולהרחיב את המועדון ואת הכוח
הקנייני שלנו לכל שאר הגורמים
במרחב שלנו שעדיין אינם חברים
במועדון הלקוחות“.
מנכ“ל מבט מושבים ,יוגב שריד:
”מבט מושבים ,כזרוע ביצועית של
תנועת המושבים ,רואה בפרויקט
מועדון הלקוחות כמנוף עסקי כל
כלי חשוב לחברי המושבים ובעלי
העסקים במושבים .שיתוף הפעולה
עם משקארד הינו אסטרטגי ליצירת
הטבות ערך גדולות לחברי המוש
בים .כולי תקווה שנדע למצות את
המיזם לטובתו האישית של כל חבר
מושב וכל עסק במושב“.
מנכ“ל פעילות הסחר במש
קי הקיבוצים ,ניר ברקאי” :מדו
בר בשיתוף פעולה טבעי ונכון
למינוף הכוח הצרכני של הסקטור
ההתיישבותי ואנו מעריכים כי בתום
שנת פעילות יצטרפו  10,000חברי
מושבים חדשים למועדון“.

 
אמר פלג אוריון ,יו"ר אגף המשק של תנועת המושבים ,בועדת המדע
והטכנולוגיה ,שהתכנסה לדיון בנושא קידוחי הנפט בגולן #
אוריון הביע תמיכה במאבק התושבים לשמירה על הגולן

ו

עדת המדע והטכנולוגיה הת
כנסה בשבוע שעבר לדיון בנו
שא קידוחי הנפט בגולן ,שנגד
הארכת פעילותם פועלים תושבי
ישובים וגופים שונים כמו "מגמה
ירוקה" ,ברמת הגולן.
אל הועדה הגיע יו"ר אגף המשק
של תנועת המושבים ,פלג אוריון
אשר אמר בוועדה" :אנו תומכים במא
בקם של התושבים לשמירה על הגולן
שהוא מרחב החיים האישי שלהם.
"התושבים היקרים האלה שהגיעו
לכאן מגדלים את ילדיהם ,מעבדים
את אדמותיהם ומקיימים חקלאות
לצד תיירות כפרית פורחת באזור
זה שכל תושבי המדינה נהנים ממנה.
אנו קוראים לוועדה להקשיב למצוקת
התושבים ולעשות כל שבידה בכדי
לשמור על המרחב הכפרי שהוא הב
סיס לקיומם ולחייהם באזור זה".
הדיון בועדת המדע והטכנולוגיה,
בראשות ח"כ אורי מקלב )יהדות
התורה( ,התקיים כישיבת מעקב בנו
שא "בחינת ההשלכות הסביבתיות של
טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת
נפט וגז" וזאת ,בעקבות הצעה לדיון
של חה"כ תמר זנדברג )מרצ( .רבים
מהח“כים טוענים שמדובר בטכנולו
גיה שעלולה להזיק לסביבה.
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במהלך הדיון הסוער ונוכח מחאת
ח“כים ומשרדי ממשלה ,הודיע משרד
התשתיות כי יקים ועדה מקצועית
לבחינת השימוש בטכנולוגיית הסי
דוק ההידרולי להפקת נפט וגז.
ח“כ חיים ילין טען כי" :משרד האנ
רגיה כשמו הוא ,פחות אכפת לו מהס
ביבה ,כל מה שמעניין אותו זה להוציא
משאבים מהאדמה .אח שלי עשה בא
זור מאוד עשיר בחקלאות ,מים ובקר.
בארה"ב נעשתה עבודת דוקטורט על
הנושא והשפעתו על החקלאות והכל
הלך לטמיון בגלל הקידוח הזה ,אנחנו
חייבים לשמור על כל מטר שיש לנו“.
ח“כ יעל כהן פארן ,טענה" :יש בי
שראל חוק נפט מאוד בעייתי ,שמא
פשר קידוח נפט בכל אזור ,בכל מקום
יכולים להחליט מחר בבוקר שקודחים.
זה חוק שנוסד שהיינו מדינה ללא כל
משאבים ועד היום לא שונה החוק.
זה הזוי .המהירות שעוברים בין סוגי
הקידוחים היא פנומנאלית .יש קמפיין
בינלאומי שלם נגד הטכנולוגיה הזו.
אני מציעה שהוועדה תדון בכל נושא
חוק הנפט“.
ח“כ דב חנין” :משרד התשתיות
מתנהל בכוכב אחר ,אותו לא מעניינת
כל ההתנגדות ,הוא יקדח איפה שאפ
שר ואיפה שאי אפשר .במדינת ישראל

נמצא גז בהיקפים גדולים ,זה מראה
שאנחנו לא בלחץ מאוד קיצוני ,אנחנו
לא צריכים לעשות הכול בלי חשבון,
בצורה לחוצה .למי שמפיק לא אכפת
איזה חורבן ישאיר אחריו ומה הפגיעה
בבריאות האנשים באזור .משרד הת
שתיות רואה עצמו כסוכן לאותם אנ
שים שבאים להפיק פה רווחים .במקום
לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל
הוא מפקיר אותם".
אילן ניסים ,ראש אגף סביבה במ
שרד התשתיות הלאומיות האנרגיה
והמים ,השיב לטענות" :בניגוד למה
שנאמר זו לא שיטה חדשה ,היא קיימת
מ 1940ונעשו למעלה ממיליון הלי
כים כאלה ,ורק בעשור האחרון למ
עלה מעשרת אלפים .כל פעולה של
חיפוש ואחת על כמה וכמה הפקה,
לא נתונה בידיים שלנו ,אלא בווע
דות התכנון וזאת ,רק לאחר שמכינים
מסמך סביבתי .השקנו את הדרישות
לאלה הקיימות במדינות הכי מתקד
מות שיש".
ניסים הוסיף כי" :משרד התשתיות
מוכן להקים צוות מקצועי לבחינת
הנושא .שישמע את דעת הצדדים
השונים ,יגבש עמדה כתובה ויגיש
אותה למנהל המקצועי של המשרד".
מול הצהרתו של ניסים קראו חה"כ

הפגנת פעילים נגד הארכת רישיונות חיפושי הנפט ברמת הגולן

כהן פארן וזנדברג להליך שקוף וג
לוי לכולם ,ובמשותף למשרד להגנת
הסביבה.
המטה למען הגולן טען בדיון כי
הקידוח שכעת עומד על הפרק בגולן
מזהם ,מכניס רעלים ומייצר רעלים
חדשים ,וכי הוא הביא לעלייה דרמ
טית ברעידות אדמה באזור בעולם בו
הופעל.
קרן אנה סליטרניק ,ממושב
רמות ,שהגיעה לדיון עם ילדה ,סיפ
רה על החשש מהקידוח הסמוך לישוב
בו הם מתגוררים" :אחד מהצינורות
ממוקם פחות מקילומטר מהבית ספר
של הבת שלי .אף אחד לא בחן מה זה
יעשה אם הצינור יתחיל לפלוט גזים".
מוקדם יותר בפתח הדיון ,התקיים

דיון בבקשת שר החקלאות ,אורי
אריאל לתקן את דבריו כפי שהובאו
בסיכום הדיון שנערך בחודש שעבר
בנושא מכון וולקני ,דרך הוספת המי
לה "חמורה" במסקנה בה מצוין ,כי
המשרד לא יבצע את העברת המכון
צפונה במידה ותהייה פגיעה במחקר
החקלאי ,כך שיופיע המושג "פגיעה
חמורה“.
לאחר דין ודברים קבע היו"ר מקלב
כי ההקלטה תיבדק והשינוי יוכנס רק
אם הדברים נאמרו במפורש מצד השר,
וכי השינוי אינו במסקנת הוועדה כי
היא מתנגדת לכל הליך ההעברה
שפוגע במחקר החקלאי של מכון וול
קני ,אלא רק בדברי ההתחייבות של
השר.
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כך נמסר במהלך דיוני וועדת הפנים של הכנסת  #הועדה דנה בנושא מכסות העובדים זרים ובאגרות העובדים הזרים
אבשלום וילן ,יו“ר התאחדות החקלאים” :רוב האגרות מיותרות .על המדינה להבין כי המשק המשפחתי בסכנה קיומית“
#

ו

עדת הפנים והגנת הסביבה
דנה בשבוע שעבר בנושא מכ
סות העובדים זרים וכן ,באג
רות העובדים הזרים .במהלך הועדה
נאמר ,כי ”למרות שמשרד החק
לאות סבור שנדרשים  45,000עוב
דים זרים ,משרד האוצר מאשר רק
“.25,000
יו“ר ועדת הפנים ,דודי אמסלם,
אמר” :החקלאים קורסים ,מעכלים
להם את הבתים .הם לא יכולים לה
סתמך על חיילים משוחררים שאחרי
 4חודשים טסים לתאילנד“.
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן אמר" :הפתרון

הוא עובדים עונתיים שיגיעו ארצה
על פי צורך ועל פי תקופות קטיף
ושתילה ולא הגדלת הקבועים שהם
מאוד יקרים וגם בורחים .העובדים
מסרי לנקה יכולים לתת פתרון .יש
להביא כמה אלפים עונתיים“.
לגבי האגרות המוטלות על הח
קלאים לעובדים הזרים ,אמר וילן:
”רוב האגרות מיותרות .על המדינה
להבין כי המשק המשפחתי בסכ
נה קיומית .ההתמודדות כיום היא
מול מרוקו שעלות העובד שם הרבה
יותר נמוכה והם מייצאים לכל השוק
האירופי ומהווים תחרות גדולה
עבורנו“.

ח“כ איתן ברושי אמר" :מצב הח
קלאות הינו קשה .יש לאפשר להג
דיל את מכסות החקלאים“.
יו“ר אגף המשק של תנועת המוש
בים ,פלג אוריון ,אמר” :מצוקת הח
קלאים היא בלתי נסבלת ויש לטפל
בבעיית עלות העסקת העובדים הז
רים ,בכמות הנכנסת לארץ ובאגרות
המוטלות על החקלאים בגין העסקת
העובד הזר“ .אוריון הדגים על ענף
הרפת שבו לכל רפת מוקצית ויזה
אחת לפועל וכתוצאה מכך רפתנים
מושבעים לא יכולים לבצע שלוש
חליבות ביום מכיוון שאין להם די
ידיים עובדות” :הגבלת כמות העו

בדים גורמת ליוקר המחיה והקטנת
היעילות של החקלאים“.
מרכז העובדים הזרים בהתאחדות
החקלאים ,חיים חבלין” :קיים כיום
ביקוש ל 44אלף עובדים זרים .לא
ברור לי למה לא פורסם עד כה נוהל
עונתיים .בתקופות מסוימות צרי
כים  20אלף ובתקופות אחרות צריך
יותר .זה עונתי  -משקים חקלאיים
באוגוסט הולכים לקרוס“.
בתום הדיון קבע יו“ר ועדת הפ
נים ,דודי אמסלם ,כי "נציג האוצר
יזמן ישיבת מטה ,בשיתוף משרד
החקלאות ,משרד הפנים ,מנהל
האוכלוסין ,משרד הכלכלה ונציגי

החקלאים ויודיע לוועדה תוך חודש
ימים ,מה היא כמות הזרים הדרושים
לחקלאות ,בחלוקה לקבועים ולעו
נתיים.
”נציג משרד החקלאות יכין מסמך
מקצועי על צרכי החקלאים .כן ימ
ליץ הצוות לוועדה את המלצותיו
בעניין הפחתת אגרות והיטלים על
החקלאים ,במגמה לצמצם את מספר
האגרות לאחת ,אותה ישלם רק חק
לאי שמעסיק עובדים ,להוריד את
סכום ההיטלים או לחלופין למצוא
דרך לפצות את החקלאים ששילמו
אותן .דיון נוסף יתקיים בעוד חמישה
שבועות“.



במסגרת הוועידה הכלכלית  2016של הקיבוצים והמושבים הוענקו למושב רםאון וקיבוץ יזרעאל אותות על ניהול
ערכי ומצליח בישובים

ב

מסגרת הוועידה הכלכלית
 2016של הקיבוצים והמו
שבים הוענקו למושב רם
און ולקיבוץ יזרעאל אותות הוקרה
על ניהול ערכי ומצליח בישובים.
רםאון הוא מושב עובדים לה
תיישבות חקלאית שיתופית ויישוב
קהילתי ,בחבל תענך ,שזכה למו
ניטין של ”מקום מיוחד“ בנוף
ההתיישבות החקלאית השיתופית
בישראל ,בעיקר בשל הצלחתו
לקחת את הטוב מהמושב והטוב
מהקיבוץ ולשלב בהצלחה בין הש
ניים.
רםאון ,החוגג בימים אלו 55
שנה להיווסדו ,נוסד ב ,1961ע“י
גרעיני נח“ל של בני מושבים
ותיקים ובוגרי בתי“ס חקלאים
ומאז הקמתו היה המושב לתופ
עה ייחודית .חברי רםאון תמיד
גילו את היכולת לבצע בהצלחה
פעולות משותפות ,נכונות ופתי
חות לדפוסים ארגוניים חדשניים.
הבסיס להצלחתו נבע ,ככל הנ
ראה ,מאימוץ מתכונת של מינהל
תקין ,הרואה במנגנון הציבורי כלי
המיועד לשירות הפרט ,בניגוד
לתפיסה המעמידה את ”צרכיהצי
בור“ בעדיפות עליונה.
בניהול נכון מתקיימים ברםאון
מפעלים משותפים בהצלחה כלכ
לית ,לרבות מפעל ”פולירם“ .בע
זרת המבנה הארגוניכלכלי הייחו
די ,לפיו נבנה רםאון ,השכילה
הקהילה לאורך השנים לשמש זרוע
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בטקס הענקת האות על ניהול ערכי ומצליח למושב רםאון

תומכת למשפחת החקלאי הבודד
וסייעה לבניית משקים מתקדמים,
תוך שוויון הזדמנויות .רםאון הוא
מהמושבים הראשונים שהביאו לה
קמת ענפים ,כמו :פרחים ואבוקדו
לייצוא; עופותהודים ,כותנה ועוד
וכיום נחשב למוביל בענף השקדים
באזור.
בין היתר יזם המושב עיבוד משו
תף של שטחי גדולישדה ומטעים,
שהחבר הבודד אינו מעוניין לעבד
בעצמו .ב ‘86הקימה האגודה את
מפעל פולירם ,לייצור תרכובים
תרמופלסטיים ,המשמשים כחומרי

גלם בתעשיית הפלסטיק .ב2004
הפך החברה לציבורית ומניותיה
נסחרות בבורסה בת“א .ב2015
נמכרה  65%מהפעילות בפולירם
לקרן פימי ,כשהחברה הציבורית
רםאון השקעות והחזקות )(1999
בע“מ ,ממשיכה להחזיק ב35%
מהמניות וב 100%מהבעלות על
המתחם והמבנים במפעל .המפעל
מצליח ובימים אלו מנוהל ברובו
ע“י מקימי ובני המושב.
קיבוץ יזרעאל נמצא ראוי לק
בלת אות הניהול הערכי והמצליח,
בשל שורה מרשימה של הישגים

כלכליים ואחרים .בשנות ה'80
השכיל קיבוץ יזרעאל לאמץ גישה
של פיתוח תעשייה וחבריו יסדו
את מפעלי מיטרוניקס ,לייצור
רובוטים לבריכות שחיה ותמוז,
לייצור מערכות זיווד אלקטרו
ניות.
ברבות השנים הפכה מיטרוניקס
לסיפור הצלחה בקנה מידה עולמי,
מניות החברה הונפקו בבורסת ת"א
והחברה ממשיכה לקבוע לעצמה
יעדי צמיחה נאים.
לפני מספר שנים הציעה חברת
מתחרה מארה"ב לרכוש את מניות

מיטרוניקס .חברי יזרעאל שקלו
את ההצעה וקיבלו החלטה אמיצה
וערכית ,שלא למכור את אחזקו
תיהם .בכך שימרו את מפעל חייהם
בשטח הקיבוץ ,כמקום עבודה אט
רקטיבי וטכנולוגי .קיבוץ יזרעאל
אף השכיל להשקיע באחזקות נוס
פות ,מחוץ לגדר הקיבוץ ,בין היתר
ברכישת מניות של מלון מעגן,
שעל שפת הכנרת.
הקיבוץ גם שותף בתרומה לקרן
"סלע" ,התומכת בפנסיונרים בחלק
מהקיבוצים .בנוסף ,מיטרוניקס
מחלקת מהדיבידנדים השנתיים לא
רק לבעלי המניות ,אלא גם לכל
עובדי המפעל .מיטרוניקס תומך
בכפר הנגמלים" ,מלכישוע" ,ואף
מעסיק חלק מאנשיו .כמו כן ,המ
פעל תומך באגודת ספורט הנכים
"אילן" ,סניף חיפה.
הקיבוץ משקיע משאבים גם
בתחומי החקלאות השונים ומצ
ליח לקיים אורח חיים שיתופי עם
קהילה חזקה וערכית  -ועל כך מו
ענק לקיבוץ אות זה.
את האותות העניקו יאיר סרוסי,
יו"ר בנק הפועלים ,עו"ד אביתר
קנולר ,מייסד ושותף בכיר בקנולר
ושות' ,מאיר צור ,מזכ"ל תנועת
המושבים ,ניר מאיר ,מזכ"ל הת
נועה הקיבוצית ,עדנה זיו ,מנהלת
מחלקת הירוקים ב"תכלת תק
שורת" ועובד נור ,ראש המועצה
גלבוע ,שבתחומה שוכנים שני
הישובים.

ĤĦđĕč čđĔĐ ęĞ ĦđĜĐĕĘ
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משה )פיטו( בריקמן,
ממייסדי העמותה,
חבר ועדת הביקורת של
העמותה ומי שעוסק
שנים רבות בנושא זכויות
החקלאים על הקרקע

150w~~~ 14
~~~~#
~#
~~  
עמוס דהוינטר

א

ני נפגש עם גלעד אלטמן,
יו"ר עמותת "אדמתי" הנ
כנס ומשה )פיטו( בריקמן,
ממייסדי העמותה ,חבר ועדת הבי
קורת של העמותה ומי שעוסק שנים
רבות בנושא זכויות החקלאים על
הקרקע.
אלטמן ,המוכר לרבים כמי
ששימש שנים רבות כמנהל הסיירת
הירוקה ובתפקידים נוספים הקשורים
להתיישבות ,נבחר ב 19באפריל
האחרון לתפקיד יו"ר העמותה,
באסיפת בחירות שהתקיימה בקיבוץ
עין שמר ,במקומו של היו"ר היוצא,
בארי הולצמן.
גלעד אלטמן ) ,(65נשוי ואב
לשלושה ,היה עד שנת  2006חבר
בקיבוץ קריית ענבים וכיום תושב
ההרחבה בכפר הרי"ף .בקריית ענבים
ריכז את הגד"ש ,שימש כמרכז
משק ובשנת  '90יצא לנהל את
הסיירת הירוקה ,שתפקידה לשמור
על השטחים הפתוחים מטעם רמ"י,
משרד החקלאות ומשרד הביטחון.
אלטמן שימש כמנהל הסיירת
במשך  14שנה ובמסגרת זו הוביל
החלטת ממשלה ) ('95להקמת ועדת
מנכ"לים לסיירת הירוקה ,בראשות
מנכ"ל משרד רוה"מ ובהשתתפות
מנכ"לי משרדי ממשלה רבים .מהלך
זה שדרג את עבודת הסיירת .באותן
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שנים יצר קשרי עבודה טובים עם כל
מנכ"לי המשרדים דאז.
ב 2004עבר לנהל את גד"ש
אורה וביוני  2013מונה על ידי שר
הביטחון ,בוגי יעלון ,כעוזר שר
הביטחון לענייני התיישבות".
משה )פיטו( בריקמן ,ממושב כפר
ורבורג ,שעלה לקרקע ב ,1939הוא
כלכלן ובעבר שימש כיו"ר ארגון
מגדלי הדרים בישראל.
איך הגעת לעמותת "אדמתי"?
אלטמן" :לאחר שנתיים של עבודה
עם בוגי יעלון נפרדנו ברוח טובה
ובאותו שלב הציע לי בארי הולצמן
לקחת את התפקיד .נעניתי ברצון,
מתוך הכרה בחשיבות הנושא ,הן
בהיבט האידיאולוגי והן בהיבט
החינוכי".
פיטו אתה ממייסדי העמותה ,מה
היא בעצם עמותת אדמתי?
פיטו" :עמותת אדמתי מאגדת
בתוכה היום כ 150מושבים וקיבוצים
שעלו להתיישבות על הקרקע עוד
לפני קום המדינה.
"הטריגר להקמתה היה פסק דין
הקשת המזרחית ) .(2002בפסק
הדין הוכנס סעיף ) ,(34לפיו מי
שיש לו זכויות על הקרקע מעבר
לקריטריונים שהועלו ונקבעו בבית
המשפט ,עניינו יידון בערכאות,
בהן יוכל להשמיע טענות נפרדות.

כלומר ,בעיות של זכות ובעלות
חוקית על הקרקע מלפני קום המדינה
ייפתרו מאוחר יותר .למעשה הם
שלחו כל יישוב להתמודד לבדו עם
הנושא ,במקום לספק פתרון רוחבי
וכולל .ראוי לציין ,כי באותו מעמד
טען פרופ' יוסי כץ ,מומחה מטעם
קק"ל והמינהל ,שהעיד בפני בית
המשפט ,כי לכל היישובים היה חוזה
עם קק"ל ההיסטורית.
"בעקבות פסק הדין ודחיית
הטיפול בעניינינו ,הבנו שהמכנה
המשותף הרחב ביותר של זכויות
נמצא ביישובים שקמו לפני מלחמת
השחרור ,לכ 99%מהם היה חוזה קק"ל
היסטורי .את הכשרת קרקעותיהם
לחקלאות ,ביצוע מערכת תשתיות
הנדסיות ,בניית בתיהם ,שמירה
והשתלבות
פולשים
והרחקת
בפעילות הביטחונית הלאומית ביצעו
בעצמם וממקורותיהם ,ללא סיוע
ממלכתי .לכל היותר קיבלו סיוע
חלקי של המוסדות טרום המדינה,
ממקורותיהם המוגבלים .חלקם אף
רכשו את הקרקעות בכספם ,אך
לחלק מהם קק"ל 'שכח' להאריך
את חוזי החכירה ...בכלל ,די מדהים
היה להיווכח ,כי למשטר ולמדיניות
הקרקעית בישראל אין אח ורע בכל
העולם!"
איך הקמתם את העמותה?
פיטו" :על מנת לבדוק מי נפגע

מהמערכת יצרנו קשר עם היישובים
ונוכחנו ,כי יש לא מעט יישובים
כאלה ובהם אנשים שמוכנים להירתם
לקידום הנושא .אדמתי קמה מתוך
רצון להגן על הזכויות האזרחיות
והקנייניות של מושבים ,קיבוצים
ויישובים אחרים באדמה.
המתגוררים
"המתיישבים
ביישובים ,חברי אדמתי ,הגשימו את
אידיאל הציונות במו ידיהם ,הקדישו
את חייהם לכיבוש הקרקע ,גאולתה,
פיתוחה ,השבחתה ויישובה ,במשך
עשרות רבות של שנים ובמצוות
המוסדות המיישבים  -קק"ל,
הסוכנות היהודית ומוסדות אחרים.
"בעקבות שינוי הדרגתי לרעה
במדיניות המדינה כלפי ההתיישבות
העובדת ,ניצבים היישובים אל מול
המוסדות למיניהם ,במאבק מתמיד
על זכויותיהם הבסיסיות בקרקע,
אותה כאמור כבשו ,גאלו ,פיתחו,
יישבו ,השביחו ופעמים רבות אף
מימנו בעצמם את רכישתה".
אז מה קרה מאז אותה חתימה על
החוזה על הקרקע או האמנה עם
קק"ל?
פיטו" :ב '61חתמה הממשלה
על אמנה עם הממשלה ,לפיה היא
מעבירה את ניהול קרקעות הישובים
למנהל מקרקעי ישראל ,שהיום שמה
'רשות מקרקעי ישראל' )רמ"י(.
למעשה קק"ל נתנה למנהל סמכות

לפעול באופן חופשי .כיום רמ"י
מתעלמת מהזכויות ההיסטוריות
שהיו להתיישבות ,בטענה שהיא
עובדת על המכנה המשותף הנמוך
ביותר והמשותף לכולם".
במה אתם נבדלים מישובים
אחרים?
אלטמן" :מה שמייחד את יישובי
אדמתי ומבדיל אותם מיישובים
אחרים ,הן זכויות העבר ,הנשענות
על ארבע רגליים:
 .1השתתפות ברכישת הקרקע -
חלק מיישובי אדמתי השתתפו בפועל
ברכישת הקרקע.
 2השבחת הקרקע  -מדובר
ביישובים בהם המתיישבים הכשירו
והשביחו במו ידיהם את הקרקע,
ייבשו ביצות ,סיקלו אבנים ,בנו
טראסות .מספר יישובים אף השתתפו
בבניית כבישי הגישה אל ובתוך
היישובים.
 .3שמירה על הקרקע  -שמירה
בפועל למניעת פלישות וגניבות ,כמו
גם עיבוד הקרקע בפועל ,כאמצעי
יעיל וזול לאחזקת הקרקע ושמירתה
ולמימוש הריבונות בשטח המדינה
המתגבשת ,בהעדר אפשרות לבניית
כוח צבאי או משטרתי ממלכתי.
 .4סיוע ממשלתי  -היישובים לא
נעזרו במוסדות המדינה ,באותם ימים
טרם קום המדינה .פיתוח תשתיות,
כבישים וכיו"ב התבצע מתקציב
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יו"ר "אדמתי" הנכנס,
גלעד אלטמן

~~  

היישוב ,ללא תקציבי סיוע מהמדינה,
המוקצים היום בעת הקמת יישוב
חדש".
כמה יישובים הוקמו לפני קום
המדינה?
פיטו" :בבדיקות שערכנו עולה ,כי
ישנם כ 230ישובים שעלו על הקרקע
לפני קום המדינה ,מהם חברים היום
באדמתי כ .150מצאנו גם יישובים
שהוקמו בשנת  1920וב ,1903עוד
בימי התורכים ,שהחזיקו בקושאנים
המעידים על רכישות כספיות של
הקרקעות .בשנת  1932החליטו
הבריטים לא לעשות עוד שימוש
בקושאן התורכי ובמקום זאת
להשתמש בהסדר קרקעות  -רישום
על פי גוש חלקה ורישומם בטאבו.
"בשלב מסוים ,בשנותיה הראשונות
של המדינה ,סירבה קק"ל ,לחדש את
החוזים עם החקלאים .נושא זה מצוין
בספרו של עו"ד שרגא בירן )'בדמעה
יקצורו'(.
"באותן שנים נכתב גם הפתק
הפנימי )מטעמו של עו"ד בן שמש
אל וויץ בקק"ל( ,שנקרא 'עת לכנוס'
ובו נכתב )ציטוט חופשי(' :בתקופה
קודמת ניתנו קרקעות לחקלאים
בתנאים מפליגים .אין לנו עוד צורך
בכך .עת לכנוס )את הקרקעות/
הזכויות( ברוח 'המחתרת היורידית'.
"כעבור שנים רבות הגיע לידינו
עותק הוראתו של ראש האגף
החקלאי בממ"י לאנשיו במחוזות
השונים ,שלא להזכיר לחקלאים ,כי
תקופת חוזה החכירה המקורי עם
הקק"ל עומדת לפוג ,כדי שלא יעמדו
על זכותם להאריך את חוזה החכירה
ליובל שנים נוספות.
"היום אנחנו מתכוונים לעתור
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לבג"צ על החלטה  1370של מועצת
מקרקעי ישראל ,החלטה זו אינה
שוויונית בעליל .עבודת מחקר
שערכנו יחד עם עו"ד רון רוגין,
מוכיחה מעל לכל ספק כי החלטה זו
מתייחסת פעם נוספת ,רק לזכויות
והטבות למתיישבים עירוניים בבניה
נמוכה/צמודת קרקע )להלן' :קבוצת
השוויון'( ,אשר חכרו את הקרקע,
כמונו לפני קום המדינה ,או בשנים
הראשונות לאחר הקמתה.
"החלטה זו מפרידה האוכלוסייה
לשני מגזרים :העירוני והחקלאי
כפרי ובכך יוצרת שני עולמות ,כאשר
ההעדפה הברורה היא למתיישב
העירוני .אנו טוענים כי המתיישב
הכפרי חקלאי הוותיק ,זכאי לאותן
הטבות להן זכה המתיישב העירוני,
בן אותה התקופה.
"שיהיה ברור ,אנחנו לא מנסים
לפגוע בזכותו של מושב או קיבוץ,
אשר עלה על הקרקע אחרי קום
המדינה ובמה שמגיע לו ,עלפי
הזכויות המגיעות לישובים שהוקמו
אחרי קום המדינה .אנחנו אומרים,
לפחות תנו לנו את מה שנתתם
למגזר העירוני ,שהיו במעמד זהה
לשלנו דהיינו 'חוכרים לדורות'".
מה נרשם באותם חוזים ישנים עם
קק"ל?
פיטו" :אם לוקחים את יישובי
פיק"א ואיק"א ,שהעבירו מאוחר יותר
את הקרקעות לידי קק"ל ,בחוזה עימם
נרשם ,בין היתר ,שאסור לשנות את
תנאי החוזה ללא הסכמת החקלאים
והיום פשוט מתעלמים מכך".
מה הן מטרות העמותה?
אלטמן" :מטרות העמותה הן:

• לקדם את זכויות חברי
העמותה בקרקעות אשר בחזקתם,
וזאת באמצעות פעילות משפטית
וציבורית :עתירות לבג"ץ ,חוו"ד
מקצועיות ,פרסום נתונים ועובדות
היסטוריות ,יצירת אהדה ציבורית
להתיישבות הוותיקה.
• לסייע לחברי העמותה באיסוף
לזכויותיהם
בהתייחס
מידע,
ההיסטוריות בקרקע.
• לאסוף ,לרכז ,לקבל ולרכוש
מידע באשר להשתתפות חברים
ומתיישבים אחרים בייזום ,רכישה,
מימון ,השבחת ופיתוח הקרקעות.
• לפעול לעיגון זכויות חברי
העמותה בקרקעותיהם בכל דרך
חוקית ,לרבות פעילות חקיקה.
• להעמיד לרשות חברי העמותה
את כל המידע אשר יצטבר בעמותה,
תוך שמירה על זכויות החברים.
• ליזום פעולות הסברה והפצת
מידע לציבור ,בתקשורת ובכל דרך
אחרת ,בנוגע לזכויות המתיישבים
בקרקע  -הכל בכפוף להוראות הדין.
"צריך לחשוף את עמותת
אדמתי ואת מטרותיה ופעולותיה
בקרב הציבור הרחב ובקרב מקבלי
ההחלטות וזה נעשה בכמה מסלולים:
מסלול משפטי  -עתירות לבג"צ
בשורה של נושאים ,כמו בנושא
החלטה  1370ושכמותם.
"ומסלול נוסף ,לקדם את נושא
החקיקה בקרב מקבלי ההחלטות,
ח"כים ,משרד החקלאות ,ראשי
קק"ל ,ראשי רמ"י ובקרב המועצות
האזוריות בישראל.
"במסגרת הפעילות הזאת ,שמתי
כמטרה לעבוד בשיתוף פעולה מלא
עם מזכירי תנועות ההתיישבות,
תנועת המושבים ,התנועה הקיבוצית

ותנועות נוספות ,ועם מרכז המועצות
האזוריות ,הכל בניסיון לאגד כוחות.
אני מאמין שככוח אחוד נצליח יותר
מאשר כל גוף בנפרד".
על איזה דברים נוספים תרצו
להילחם ומה תרצו לשנות?
פיטו" :כיום חברים באדמתי
כ 70מושבים ו 80קיבוצים ששמרו
והשביחו את הקרקע .כשפיתחו את
אזור קריית שדה התעופה לדוגמה,
באה הסוכנות היהודית ואמרה:
'אני השבחתי את הקרקעות ,אני
השקעתי בקרקע ואני רוצה חלק
מהתמורה' ואכן פסקו לה שיפוי של
 .4%זאת אומרת ,שתמורת השבחות
ושמירה על הקרקע במגזרים אחרים,
הממשלה מעניקה פיצוי אבל רק לא
למגזר החקלאי והכפרי.
"זה אומר לי שלא נלחמנו מספיק,
זה אומר לי שיש בעיה בבתי המשפט,
בעיקר כאשר אתה מתמודד מול
רשות מקרקעי ישראל".
אלטמן" :לצערי ,התחושה היא
שמשרדי הממשלה ואף חלק מן
הציבור רואים בנו עסקני נדל"ן
ורודפי בצע ואינם מבינים את המהות
והעומק ההיסטורי והצדק הלאומי,
העומדים מאחורי דרישותינו .אנחנו
נלחמים על הבית ומגיע לאנשים
שאחרי ארבעה דורות של היאחזות
ועיבוד קרקע ביתם ,הנכס ייחשב
לשלהם".
פיטו" :בחוזה קק"ל נכתב
שהנחלה של החקלאי או הקיבוץ
עוברת בירושה ולפתע מתברר,
שרמ"י מתכחשת לכל נושא הירושה.
ע"פ החוזה של קק"ל ,אם היה לאזור
תב"ע ,היית רשאי לבנות בית.
כשרצו לשנות את ההסכם אמרו

שתהיה וועדה משותפת שתכריע
בנושאים הללו ,אלה הם דברים
שנרצה להילחם עליהם.
"מאשימים את היישובים שהם לא
מוכנים להעמיד את הקרקעות לבניה,
מה שלא נכון .לנו אין התנגדות
עקרונית לבניה ,אבל אנחנו דורשים
שהזכויות של הישובים יישמרו.
אם ינהלו אתנו משא ומתן הוגן לא
תהיה התנגדות ,בתנאי שיהיה צדק
חלוקתי ליישובים.
"תנועת המושבים רוצה להגיע
לחתימה על חוזה מול רמ"י והם
רואים בכך הישג ואנחנו בהחלט
מברכים על הדרך הזאת .יחד עם
זאת ,אנחנו אומרים ,בסדר אנחנו
הולכים אתכם ,זה החוזה ,אבל אנחנו
מבקשים לשמור ,בנספח שיצורף
לחוזה ,על אותן זכויות ייחודיות
המבדילות אותנו משאר הישובים.
הנספח יהיה בתיאום מלא עם
תנועת המושבים ועם כל התנועות
המיישבות .אנחנו שחקן קבוצתי
ובעד שיתוף פעולה".
גלעד ,נכנסת לתפקיד יו"ר
העמותה שקיימת כבר די הרבה
זמן .אתה אופטימי?
אלטמן" :אני מקבוצת האנשים
האופטימיים המושבעים .מצאתי
עמותה פעילה ,עם הנהלה ותיקה,
מקצועית ובעלת מוטיבציה גבוהה.
אני טוען שעם צוות טוב ,בגישה
הנכונה ,באיחוד כוחות של כל
תנועות ההתיישבות ובהתמדה,
אפשר לפרוץ כל דבר .אני מאמין
שנדע לנווט בין הגורמים השונים
ולהגיע ליעד ,אמונתי זו נתנה בי את
הכוח לקחת על עצמי את התפקיד".
קישור לאתר עמותת אדמתי:
/http://admati.org.il
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שר החקלאות ,אורי אריאל ,בוועידה הכלכלית ” .2016החקלאות עבורי היא
ערך העומד בפני עצמו“ )צילומים :נתי חדד(

ניר מאיר ,מזכ“ל התנועה הקיבוצית” .אנחנו קואופרציה להתיישבות ,לא
יישוב קהילתי“

הוועידה הכלכלית  20166התקיימה בסימן ”אי
חדשנות וצמיחה“

~~~~~#2016

~ ~
>>~  ~~~?~
~  ~>
עמוס דהוינטר

ב

יום חמישי שעבר התקיימה
באולם ”האחוזה“ ,במודיעין,
הועידה הכלכלית  2016של
המרחב הכפרי ,בסימן ”איחוד כוחות
מושבים ,קיבוצים ,תעשייה ,חדשנות
וצמיחה“ .הועידה אורגנה ביוזמת פי
רמת רואי החשבון  - BDOזיו האפט
ופירמת עורכי הדין קנולר ושות‘
והופקה על ידי קבוצת ”תכלת תק
שורת“ ,המפיקה את שבועוני הזמן
הירוק ,קו למושב ועוד .את הועידה
הנחה מתן חודורוב ,הכתב הכלכלי
של ערוץ .10
בוועידה השתתפו מנהיגים בכירים
בהתיישבות על ענפיה ,ענפי התע
שייה והחקלאות .הוועידה התקיימה
בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח
הכפר ,אורי אריאל ,יו“ר וועדת הכל
כלה של הכנסת ,ח“כ איתן כבל ,יו“ר
השדולה החקלאית בכנסת ,ח“כ איתן
ברושי ,מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
ומזכ“ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר.
כמו כן ,השתתפו בוועידה יו“ר הת
נועה להתיישבות בהסתדרות הציונית
העולמית ,גאל גרינוולד ,מזכ“ל
התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
וילן ,יו“ר בנק הפועלים ,יאיר סרוסי,
מנכ“ל איגוד התעשייה הקיבוצית,
אודי אורנשטיין ,יו“ר ניר שיתופי,
שלום שמחון ,מנכ“ל מועצת הצ
מחים ,צבי אלון ,רו“ח דורון שטיין,
שותף בכיר ומנהל מגזר ההתיישבות
והתעשיה בפירמת  - BDOזיו האפט
 ,עו“ד אביתר קנולר ,מייסד ושותף
בכיר של פירמת עורכי הדין קנולר
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ושות‘ ועוד רבים אחרים.
בדברי הברכה שנשא אמר יו“ר
וועדת הכלכלה של הכנסת ,ח“כ איתן
כבל” :במסגרת תפקידי הייתי החומה
הבצורה עבור תנועות ההתיישבות
במתקפה המתוזמנת והמאורגנת
נגדה .זה לא אומר שכל הדברים
שנאמרו שם אינם נכונים ,אבל עיקר
העניין זה המידתיות ,מהי התכלית
שניסו באוצר להשיג ,והתכלית שקו
ממה אותי יותר מכל הייתה לשבור
את התנועות המיישבות ,כי החקיקה
שהגיעה לשולחנה של הכנסת הייתה
דרקונית ,חקיקה שלא היה בה שום
דבר מן ההידברות“.
ח“כ כבל פנה ישירות לשר הח
קלאות ,אורי אריאל ואמר” :זה לא
מספיק להיות מתואם עם החקלאים.
אתה צריך לתת לאנשים את התחושה
שאתה בראש וראשונה שר החקלאות
שלהם ולצערי ,לא תמיד הם מרגישים
כך“.
ח“כ כבל הוסיף ,כי הוא יודע
שהאוצר מתכנן שורה של רפורמות
לחקלאות ,שעתידות להיכנס לתק
ציב הדו שנתי ,הנדון בחודשים אלה
לשנים  .172016כבל קרא למנהיגי
ההתיישבות והחקלאות להתאחד ככוח
אחד” :אני מצפה שלא רק תתנו את
הגיבוי אחד לשני אלא שתילחמו על
כך ,שלא ינסו לקחת נושאים שמצויים
בטיפולה של וועדת הכלכלה וינסו
להעבירן לוועדות אחרות ,שם הם יע
ברו באופן אוטומטי“.
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי
אריאל ,אמר” :לפני למעלה משנה
אמרתי על בימת הכנסת ,שרפורמות
שלא יתואמו עם משרד החקלאות או

החקלאים לא יתקיימו .עד היום אף
רפורמה מתוך החמש לא עברה .ואני
אומר גם כאן לא תעבור אף רפורמה
לא בחוק ההסדרים ולא מחוצה לו,
שלא בשיתוף ובהסכמה עם נציגות
החקלאים ,התאחדות חקלאי ישראל.
זה גם מה שיקרה השנה .היות והאוצר
למד מה היה שנה שעברה ,אני מניח
שלא יהיו התנגדויות“.
לגבי טיעונו של ח“כ איתן
כבל ,לפיו לא תמיד החקלאים מר
גישים ששר החקלאות מייצג אותם,
אמר השר אריאל” :אני מייצג קודם
כל את הערך שנקרא חקלאות  -זהו
ערך העומד בפני עצמו ,עוד לפני
כלכלה בירוק והשמירה על הגבו
לות .כך אני מתייחס לזה וכך מדינת
ישראל צריכה להתייחס לזה ,אבל זה
לא אומר שעל כל דבר שרוצים עכ
שיו מהמושבים ומהקיבוצים ,צריכים
להגיד אמן“.
על הכנסת פערי התיווך לפיקוח
אמר אריאל” :קיימת אפשרות שיהיה
פיקוח על החקלאות בסוגי פירות ויר
קות חלקיים וזאת כדי לתת לצרכנים
לחיות בכבוד .הצו פורסם להערות
לציבור ואנחנו נכנסים לדיון בוועדת
המחירים של האוצר .אני מניח שתוך
חודשיים נגיע למסקנות ושלקראת
החגים זה יסתיים“.
על המים אמר אריאל” :פנינו לאוצר
שמחיר המים ירד מ ₪ 2.6לקוב ל1.5
 ₪לקוב .זאת אומרת סבסוד שנתי של
המדינה בכ 300מיליון  ₪לשנה“.
בנושא השוק הסיטונאי המתעכב
אמר אריאל” :אנחנו מפתחים עכשיו
אופציה נוספת כדי לא להיות תלויים
באור יהודה ,שאינה מוכנה להקמתו

ובמקביל אנחנו מעודדים את נושא
השיווק הישיר .יש לחלקכם את הכוח
למכור ישירות מהחקלאי לצרכן .למה
אתם צריכים את כל השרשרת הזאת?
למה? כי התרגלנו .אני לא מבין ,תא
גיד כמו גרנות לא יכול למכור ישי
רות את הגזר שלו ,גרנות צריכה את
כל המערך המתווך הזה? אנחנו במ
שרד החקלאות נעודד אתכם ונאפשר
את השיווק הישיר ,ככל שזה תלוי
בנו ,אנחנו בעד אבל זה בידכם וכן,
אני יודע שזה לא פשוט“.
בנושא החטיבה להתיישבות אמר
השר” :אנחנו מצויים לקראת סיום
הדיונים עם משרד המשפטים ,לגבי
השאלה איך להפעיל את החטיבה
להתיישבות .שוחחתי אתמול עם שר
האוצר לגבי תקציב החטיבה ואני
מאמין שבקרוב נוכל להתחיל לבנות
בפריפריה ולסייע לקהילה“.
השר אריאל סיכם בכך ,כי בימים
אלו הוא מכין תכנית מתאר ארצית
לחקלאות” :לתדהמתי גיליתי שלכל
דבר יש תמ“א ,יש תמ“א לחשמל ,יש
לתעשיה ,לבניה ,למים  -ולחקלאות
אין .ביחד עם מחלקת התכנון הארצית
אנחנו הולכים להכין תמ“א לחקלאות,
כדי שהועדות המקומיות במועצות
האזוריות יוכלו להוציא בעצמן אישו
רי בניה למבנים במשקים השונים .זה
תהליך שלהערכתי יקח כשנה וחצי“.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
”הכל מתחיל מהערכים .המדינה לא
צריכה להסתכל על הכסף אלא על
ערך שמירת החקלאות וגבולות המ
דינה .כבר הוכח כי החקלאות הישרא
לית לא יותר יקרה מכל חקלאות בכל

מקום אחר בעולם .הבעיה מתחילה
משרשרת המכירה ופערי התיווך.
”אי אפשר לבקש מהחקלאי לשלם
ביוקר על מחירי מים ,עובדים זרים
וכו‘ ולבקש ממנו להוריד מחירים לצ
רכן .לנו יש את היכולת לגדל ,להת
פרנס וגם לדאוג לצרכן .אנחנו רוצים
להתפרנס מהעבודה ולא מרנטות.
אנחנו לא רוצים לשבת בבית .בגלל
זה אנשים גרים בערבה ,בגבול עזה או
על גבול לבנון“.
על תמיכות ישירות בחקלאים אמר
צור” :מדברים גבוה על תמיכות ישי
רות .קיימת כיום תמיכה ישירה בקרן
נזקי טבע )קנט( וכל מה שאנחנו עו
שים זה מלחמות כדי שהמדינה תיתן
לקנט את הכסף שמגיע לה מהמדינה“.
יו“ר החטיבה להתיישבות ,גאל גרי
נוולד ,אמר” :כל אחד שנמצא באולם
יגיד לכם שהחטיבה להתיישבות היא
אחד הגורמים החשובים ביותר לחק
לאות ,להתיישבות ,לצמיחה דמוגרא
פית בישובים במרחב הכפרי ולצמיחה
כלכלית .עובדי החטיבה הם עובדים
מסורים לנושא ,למרות האווירה שסו
בבת להם .דובר על תקציב החטיבה
רבות ,ואני רוצה לומר כאן :תקציב
החטיבה להתיישבות הוא מפורסם,
פתוח לקהל והעיקרון שלנו הוא שקי
פות .החטיבה מתוקצבת ע“י מדינת
ישראל והתקציב פתוח לכל אחד
ואחד .אין דבר אחד שהוסתר מעיני
הציבור .החטיבה תומכת במרחב הכ
פרי ,במרכז ,בצפון ובדרום ,במתכונת
שליש ,שליש ,שליש  -עליה אנחנו
מבקשים לשמור“.
מזכ“ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר” :במקום ללמוד מהטעויות של

חוד כוחות מושבים ,קיבוצים ,תעשייה,

הרגולציה של החקלאים באירופה ,יש
מי שחושב שכדאי לאמץ את הרפורמה
שנכשלה מעבר לים .זאת תפיסה לא
נכונה ולא כדאי שננסה אותה .אנחנו
כאן כדי לשמור על הערכים שלשמה
קמה המדינה ושבשבילם הגיעו הורינו
וסבינו ליישב את המדינה הזאת ולפ
תח אותה“.
לגבי הקליטה בקיבוצים אמר מאיר:
”תפיסת העולם של מקבלי ההחלטות
בעשור האחרון הינה שקיבוץ מתח
דש הוא ישוב קהילתי ,זוהי אקסיומה
שגויה .אנחנו לא רוצים לקלוט כמה
שיותר אנשים ,אנחנו רוצים חברים.
אנחנו קואופרציה להתיישבות ,לא
יישוב קהילתי וברחבי העולם ישנם
למעלה ממיליארד אנשים שמאוגדים
בקואופרטיבים“.
ח“כ איתן ברושי” :ממשלה שנו
תנת לרמי לוי להדליק משואה היא
ממשלה ששחטה את הפרות הקדושות
ונשארת רק עם פסל הזהב .האיום
הגדול של החקלאות הוא מהשחיקה
של מעמד החקלאות בציבור ובחברה,
שחיקה של מעמד החקלאות במוס
דות המדינה ,טענות של שינוי סדר
עדיפויות ומה שמחכה לנו בתקציב
 172016זה ודאי התמודדות לא פשו
טה .אני בעד לתת יותר לירוחם אבל
אני חושב שבגלל זה לא צריך לפגוע
ברביבים או ברתמים .מה שאמר שר
החקלאות זה לא משהו שמספק אותנו.
כי מה שהוא אומר על קיום בהסכמות,
הרי יש להם זכות ווטו על תקציב.
”לגופו של עניין ,אי אפשר להת
מודד בכלים של אתמול עם האתג
רים שנכונו לנו מחר ואני מסכים עם
חלק מהדברים שנאמרו כאן ,אני בטוח
שראשי התנועות יתמודדו עם האתג
רים שלפנינו אבל כדאי שאנשי המו
שב והקיבוץ ,אנשי ההתיישבות ,ידעו
שאנחנו בפתחה של תקופה אחרת.
היבוא הפרוע והטענות על יוקר

מאיר צור ,מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות החקלאים” .אנחנו רוצים
להתפרנס מהעבודה ולא מרנטות“

המחיה היא תפיסה שאומרת שעדיף
להיות יבואן ולא יצרן ,עדיף להיות
סוחר ולא מגדל היא שגויה .הבעיה
של יוקר המחיה זה עלויות הייצור
ופערי התיווך“.
אודי אורנשטיין ,מנכ“ל התאחדות
התעשייה הקיבוצית ,סקר את השינויים
הצפויים במפעלים הקיבוציים” :כולנו
יודעים בטח במגזר הקיבוצי שהתע
שיה היא מקור הכנסה מאוד משמעותי,
בערך  70%מכלל ההכנסות בקיבוצים,
ובכל זאת ,כשנכנסים לקיבוצים ,תמיד
רואים שלט יפה ,שבו מתוארת עשיה

צליחים מאוד ,אבל הם פועלים בכל
הגזרות ואחד הגזרות המאוד מש
מעותיות זה היציאה החוצה .הידי
עה שהסביבה שלנו היא לא הסביבה
היחידה שאפשר לפעול ,אפשר לפעול
בארה“ב ,בסין ,בגרמניה ,והמפעלים
שלנו פועלים גם במסגרת חדשנות
טכנולוגית באופן אינטנסיבי ומשקי
עים המון במו“פ כדי לייצר את הדור
החדש של התעשייה הקיבוצית“.
בורנשטיין הוסיף ,כי התעשייה
הקיבוצית משקיעה בשנים האחרונות
משאבים המיועדים לחדירה לענ

השר אורי אריאל” :אני לא מבין ,תאגיד גרנות
לא יכול למכור ישירות את הגזר שלו ,גרנות
צריכה את כל המערך המתווך הזה? אנחנו
במשרד החקלאות נעודד אתכם ונאפשר את
השיווק הישיר ,ככל שזה תלוי בנו ,אנחנו בעד
 אבל זה בידכם וכן ,אני יודע שזה לא פשוט“חקלאית והתעשיה לא מוזכרת .רואים
טרקטור ,מחרשה ולא רואים את המפ
על .כשעולה השאלה האם למכור את
גרעין השליטה אז זו שאלה לא פשו
טה ,אבל לכולם ברור כי כאשר מדו
בר בגד“ש וברפת ,השליטה נותרת של
הקיבוץ .אומרים ’את זה לא נמכור אבל
תעשיה זה בסדר‘ .יש משהו באופן הח
שיבה שלנו ,בו אנחנו עדיין מבוססים
מאוד על חקלאות ולא על תעשיה.
”אז לא בטוח שהמפעלים הצליחו
לחדור לתוך האתוס הקיבוצי אבל
הם כן הצליחו לחדור לתוך התעשייה
העולמית וזה אחד הדברים המע
ניינים שהתפתחו כאן .להקים מפע
לים נוספים בקיבוצים זו קצת בעייה
סטטיסטית ,כי יש לנו מפעלים קטנים
קשי יום ויש לנו מפעלים ענקיים ומ

פי ההייטק ,בין היתר הקמת החממה
הטכנולוגית הקיבוצית ”המשתלה“
וגופים קיבוציים נוספים לעידוד סט
רטאפים בקיבוצים.
יו“ר בנק הפועלים ,יאיר סרוסי:
”כלכלת ישראל מתקרבת לצומת
שבו קצב הצמיחה הולך ויורד והצ
מיחה קרובה לאפס .המחלקה הכלכ
לית בבנק הורידה את תחזית הצמיחה
מ 2.6%ל .2.2%הסימנים להאטה זה
ירידה בהשקעות .מה שצומח במדינה
זה הנדל“ן והצריכה האישית .כמעט
בכל שאר הסקטורים אנו בירידה ,לכן
המטרה צריכה להיות עליה ברמת
הצריכה לנפש והבאת יותר עובדים
לסקטור האישי לייצור וטכנולו
גיה .עודף החקיקה והמשפטיזציה,
הם סף הפחד לקבלת החלטות במדי

דורון שטיין ,שותף בכיר ומנהל מגזר ההתיישבות והתעשייה ב.BDO
”מרכיב ההשקעה במחקר ופיתוח בתעשייה הקיבוצית עלה בשמונה השנים
האחרונות בכ“53%

נה ובתעשייה.
”בהייטק הסביבה חופשית ומעודדת
יזמות“ ,הוסיף סרוסי” ,אך המצב בת
עשייה המסורתית אינו כן ולכן קשה
לעשות מו“פ .לכן צריך לממן בתע
שייה המסורתית בעיקר מו“פ ולתכנן
אסטרטגיה של מדינה .כך גם בתחום
החקלאות  -אך כיום המצב אינו כך.
כדאי לנו לשמור על היצור המקומי -
לא זורקים לפח ידע ויכולת שנבנתה
במשך שנים .העולם צופה מחסור במ
זון תוך שנים וללא אסטרטגיה ,המ
גיעה ממקבלי ההחלטות בכל הנוגע
לתעשייה לייצור ולחקלאות ,לא נוכל
להתקדם ולשמור על הייצור המקומי“.
רו“ח דורון שטיין ,שותף בכיר
וראש מגזר התיישבות ותעשיה ב
 BDOזיו האפט ,אמר” :מרכיב
ההשקעה במחקר ופיתוח בתעשייה
הקיבוצית עלה בשמונה השנים האח
רונות בכ .53%התעשייה הקיבוצית
פורצת את ’מפעלי הארובה‘ ועוברת
לייצור באמצעות טכנולוגיות מתקד
מות .העלייה נובעת מהכרת החשיבות
בחדשנות .ההערכה היא שתעשייה זו
תשקיע בעשור הקרוב מעל מיליארד
 ₪בהתאמת תהליכי הייצור .כל אלה
יאפשרו לתעשייה הקיבוצית להגביר
את קצב היצוא מחד ,וכן את קצב
הייצור במפעלי התעשייה הקיבוצית
אשר הוקמו בחו“ל“.
יו“ר אגף הקרקעות של תנועת
המושבים ,עמית יפרח ,אמר בזירת
הנדל“ן :בעקבות השינויים בחקלאות
המושב הופך לרב תפקודי ,וכעת הוא
מקיים חקלאות ופעילות לא חקלאית
המאפשרת לחברי המושבים להתפרנס
גם מתעסוקה חלופית ,לפיכך העדכון
האחרון שהושג בעקבות מאבק משפטי
מול מנהל מקרקעי ישראל לאפשר
השכרת הפעילות בשימושים תומ
כי צביון כפרי הינה בהחלט דרמטית
במונחי המרחב הכפרי.

מזכ“ל האיחוד החקלאי ,דודו קוכ
מן” :אתגרים מונחים לפתחם של הח
קלאים בעניין פרנסתם של החקלאים
ורק בהתארגנות משותפת נוכל להב
טיח פרנסה מכבדת ופיתוח של המר
חב הכפרי כמרחב רב תפקודי .זה לא
מובן מאליו שעל מדפי הסופר או הצ
רכנייה מונחים פירות וירקות ממיטב
התוצרת הישראלית כל השנה ואח
ריותה של המדינה להבטיח שהדבר
יימשך במחיר סביר לצרכן ובפרנסה
מכבדת לעוסקים בעבודה היצרנית,
החקלאים“.
עו“ד אביתר קלונר” :ההתיישבות
הקואופרטיבית נמצאת במקום בו הן
הרשות המבצעת והן הכנסת לא רואות
בה כהתיישבות שיש לשמר והחלטות
ישירות ועקיפות הנוגעות בה ,מרעות
את מצבה מבחינה חברתית ,כלכלית
ובזכויות הקרקעיות.
עו“ד קנולר קרא למנהיגי החק
לאות וההתיישבות לערוך קמפיין
ציבורי להעלאת המודעות לחשיבות
החקלאות ,המושבים והקיבוצים בי
שראל” :לצערי הרב ,המגמה אינה
פוסחת על בתי המשפט אשר התפיסה
הקואופרטיבית אינה מובילה אותם.
הציבור כיום רואה את ההתיישבות
הקואופרטיבית כמנצלת את כספי
הציבור והמדינה .יחד עם הפעילות
הפוליטית והמשפטית יש לפעול בת
חום הציבורי כדי לשנות את תפיסת
הציבור“.
מנהלת הועידה ומחלקת עיתוני
המרחב הכפרי בקבוצת ”תכלת תק
שורת“ ,עדנה זיו ,סיכמה את הועי
דה” :לצד כל התהפוכות ,האתגרים
וההתמודדויות היומיות העומדות
בפני החקלאים ,המושבים ,הקיבוצים
והמרחב הכפרי כולו ,ממשיכים המו
שבים והחקלאים להצעיד בגאווה את
התעשייה ואת החקלאות הישראלית
ולהיות למודל בישראל ובעולם כולו“.
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תמר ליפשיץ ,מושב צופר

שחרורם ,כעבור ארבע שנים .כ200
מתוכם נהרגו ,נרצחו או נעלמו במהלך
המלחמה.
כאשר חזרו סוף ,סוף הביתה ,מעבר
לחגיגות חזרתם  -הם אינם זוכים
לטיפול נאות ,אינם זכאים לפיצויים
ולא זכו להכרה .מתנדבי חיל החפרים
היהודיים נעלמו מעל דפי ההיסטוריה
וכל פרק התנדבותם ורוח הקרבתם
עבור המדינה שבדרך והעם היהודי,
לא זכה לשום הכרה .המתנדבים עצמם
ספגו את עלבונם בשקט והמשיכו
בחייהם .רבים מהם עדיין נושאים בתו
כם את הלם המלחמה ,אך ממשיכים
כרגיל .אחוז גבוה מהם נפטר בטרם
עת...
זהו ,על קצה המזלג ,מעט אודות
החיילים האלמוניים ביותר מקרב
הלוחמים היהודים מארץ ישראל
בהיסטוריה היהודית.
כעת 75 ,שנים אחרי נפילתם בשבי
הנאצים ,מנסים בני משפחותיהם לתקן
את העוול ההיסטורי שנעשה להם ,למ
שות אותם מתהום האלמוניות ולתת
להם את הכבוד הראוי ,שבאמת מגיע
להם.
וככה אני ,במסע לחקר משפחתי,
מוצאת עצמי נרתמת למען חיילי הח
פרים.
ובמסגרת זו ,אני פונה אליכם :אולי
יש ביניכם מי מבני משפחות חיילי הח
פרים ,אשר ממש כמוני ,מגלים זאת רק
כעת...
אז אם אתם ,חלק ממשפחת החפרים:
פנו אלינו עוד היום ויחד נפעל להחזר
תם לשיח הישראלי.
לפרטים נוספים ,ניתן לפנות במייל:
road2lib@gmail.com
או בפייסבוקJewish Pioneer :
 corps 1939-1945 Haparimחפ
רים
ויקיפדיה :מתנדבי היישוב בחיל
החפרים

פ

עם ,כשעוד היה לי את מי
לשאול ,לא שאלתי .היום ,כש
כבר אין את מי לשאול ,אני
שואלת...
והנה ,במסגרת תחקיר משפחתי ,אני
מוצאת בני משפחה שמעולם לא ידעתי
עליהם דבר.
כך קרה לי עם דוד רבא שלי,
שמואליק מוטיוק ,אשר נפטר בגיל
צעיר יחסית ,טרם שנולדתי.
שמואליק ,שנולד לבית ציוני ברו
בו ,עלה לארץ בשנות ה ‘30של המאה
הקודמת .הוא עבד בחקלאות ,שרת
כנוטר והצטרף ל“הגנה“ .במסגרת זו
ככל הנראה התנדב והתגייס שמואליק
לשורות הצבא הבריטי ,בזמן מלחמת
העולם השנייה ,כחייל בחיל החפרים
המלכותי.
מעולם ,לא שמעתי על חיל החפרים
המלכותי .מעולם לא ידעתי כי יותר
מאלפיים מתנדבים מהיישוב הארציש
ראלי ,התנדבו לשרת בפלוגות החפרים
של הצבא הבריטי ,כדודי שמואליק.
ומעולם ,לא ידעתי ,כי דוד שמואליק,
נשבה במערכה ביוון והיה אסיר מלחמה
במחנות השבויים בפולין ,משנת 1941
ועד תום המלחמה .לא ידעתי כי יחד
עם חבריו החפרים ,עבר שואה פרטית
משלו וצעד עם חבריו בצעדות המוות
לגרמניה.
וכל זה ,מעולם לא דובר ,סופר ,נלמד
או בכלל הוזכר ,משך כל השנים.
הייתי די המומה לגלות זאת ומכיוון
שדוד שמואליק היה רווק – הוא נפטר
לפני שהקים משפחה וכל סיפור חייו
פשוט נגוז...
אז מי היו בעצם חיילי החפרים
הארציישראלים ומה עלה בגורלם?
בתחילת מלחמת העולם השנייה,
דובר בישוב היהודי ,על התנדבות לש
רות בצבא הבריטי ,על מנת להילחם

חפרים שבויים ארצישראליים
בשבי הנאצי עם מנהיגם יוסף
אלמוגי

מעולם ,לא שמעתי על חיל החפרים
המלכותי .מעולם ,לא ידעתי ,כי דוד
שמואליק ,נשבה במערכה ביוון והיה אסיר
מלחמה במחנות השבויים בפולין ,מ1941
ועד תום המלחמה .לא ידעתי כי יחד עם חבריו
החפרים ,עבר שואה פרטית משלו וצעד עם
חבריו בצעדות המוות לגרמניה
באויב המשותף :גרמניה הנאצית.
תחילה ,התנגדה הנהגת הישוב להצ
טרף למאמץ הבריטי .שהרי הבריטים,
היו באותם ימים אויבי היישוב היהודי
בארץ .עם התקרבות החזית לגבולות
הארץ מכיוון מצריים ,נתנה הנהגת
היישוב את ברכתה לגיוס.
וכך ,עוד בסוף שנות ה) ‘30ספט
מבר  ,1939הרבה ,הרבה לפני ההתנ

דבות לבריגאדה היהודית( הראשונים
להתגייס לצבא הבריטי היו מתנדבים
מן היישוב ,שחלקם אף נשלחו ע“י
”ההגנה“ להתנדב .הם התנדבו לחיל
החפרים ,שהיה חלק מחיל ההנדסה הב
ריטי ,עברו טירונות במחנה ”סרפנד“
)צריפין(  -נשלחו לחזית הקרובה והנו
ראית במדבר המערבי ,שם ספגו אבדות
ראשונות.

בשנת  1941נשלחים מתנדבי חיל
החפרים להילחם במערכה ביוון.
באופן עקרוני ,הארצישראלים,
שרתו כחיל סיוע ולא כלוחמים .הם
עבדו בכל העבודות השחורות ,כמו פי
רוק והעמסת תחמושות מאוניות הצי,
חפירת שוחות ,הכנת דרכים ועבודות
דומות ,כיוון שהבריטים לא ששו לתת
נשק בידם.
לרוע מזלם ,כבר בסוף אפריל 1941
נכנעו הכוחות הבריטים ביוון לנאצים,
וכך ,כ 2000יהודים מארץ ישראל מצאו
עצמם ,מחכים לפינוי בריטי מאיי יוון,
תחת איום כיבוש נאצי .המתח והחרדה
בשיאם ,כאשר החפרים הישראלים לא
היו בעדיפות ראשונה לפינוי.
למרות היותם חיל סיוע ולא לוחמים,
הם השתתפו בקרבות הקשים עד למע
מד הכניעה .חלקם ניסה להימלט ,חלקם
לא עמד בלחץ ורבים התאבדו .כ1500
מתנדבים יהודיים ואחרים נשבו ועברו
גיהינום פרטי בשבי הנאצי ,עד למועד
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"רצח בראשי תיבות" מאת לייף ג.ו .פרסון
הוא השני בסדרת ספרי המתח "בקסטרום".
ספר מתח מסחרר ,ריאליסטי ומלא בהומור
שחור ,והכי חשוב – הוא מפגיש אותנו שוב
עם הבלש הכי יהיר ,שנון ,פרו
בוקטיבי ,מבריק ומעצבן בסביבה
– אוורט בקסטרום .הוא לא הגי
בור הרגיל אלא יותר אנטיגיבור
שספק אם תרצו להסתובב בחבר
תו או לקבל ממנו עצות ,אבל זה
בדיוק כוחה של הסדרה בכיכובו.
דווקא בגלל אופיו הבעייתי והר
גליו המגונים )הוא חושב שכולם,
חוץ ממנו ,הם אידיוטים מוחלטים(,
הקורא נמשך אל דמותו ומצפה
בקוצר רוח לראות האם הוא יצליח
לפתור את התעלומה .הפעם הוא
ניצב מול מקרה רצח ,שבתחילה
נראה סטנדרטי לחלוטין – גבר
רווק בגיל העמידה ,מבודד חבר
תית ,עם תלות רצינית באלכוהול.
אך כאשר נדמה שפתרון התעלומה
נמצא מעבר לפינה ובקסטרום כבר
מתמרק לקראת חמשעשרה דקות
התהילה שלו ,מתגלה גופה נוספת
הקשורה לנרצח הראשון ,והע
ניינים מתחילים להסתבך .הגופות
ממשיכות להיערם ,והעקבות מו
בילות אל כנופיה בראשות משפ
חת פרחאן ואל רשימה של ראשי
תיבות מסתוריים .כעת הוא יזדקק
לכל האינטואיציה המפורסמת שלו
בתוספת מעט עזרה מחבריו לצ
וות והרבה מזל ,כדי לפתור את
התעלומה) .מאנגלית :שרה ריפין,
הוצאת "דני ספרים" 458 ,עמ'(

~
 
הרומן "לירי" מאת אמנון
שמוש) ,מחבר הרומן הנפלא
"מישל עזרא ספרא ובניו"( ,מציף
נושאים ישראליים ומהותיים כאחד
והקריאה בו מזמנת לקורא חוויה
מעוררת מחשבה .העלילה הנפת
לת מאירה הן מהלכי רוח היסטו
ריים והן מגמות עכשוויות ,רוויה בתשוקות,
הרהורים ודרמה עזת צבע .דרכו הקשה של
אמן יוצר בקיבוץ ובפריפריה ,מתוארת מתוך
ידע אישי ומבט היסטורי על מיטב הסופרים
והמשוררים שנשאבו למרכז .התלבטויות נפ
שיות על מין ללא אהבה )מתנדבים ומתנדבות(
ועל אהבה ללא מין ,על קנאה לבתהזוג ועל
קנאה בבתהזוג ,עטופים במטאפורות ,ההומור
ובמשחקי המילים המאפיינים את המחבר .רומן
שכלכולו קיבוץ ,החל מן הקיבוץ הישן והטוב
והתובעני ,וכלה בקיבוץ המופרט והמבולבל.
בת קיבוץ מתחתנת עם בן קיבוץ שכן ,ולאחר
סערה אירוטית עם מתנדב נורדי .סערה מי
נית ,המשבשת את שיריה ומחשבותיה ,לאורך

|| 20

23.6.2016

4
~

0
amosquitoz@gmail.com



 175

כל החיים ,בעקבות אסון שקרה לבעלה והותיר
אותו בכסא גלגלים לאורך כל חייו .חיי הקי
בוץ ,ובלשון הרומן אי של נחת או של אינחת,
מתוארים לעומק ,מתוך אמפתיה והיכרות
מבפנים .וחשוב מכל – מה שקורה בחברה
הישראלית בשני הדורות האחרונים ,בעיניהם
ובמוחם של הזוג הצעיר ובני משפחתם בארץ
ובעולם) .הוצאת מסדה 253 ,עמ'(

~ 
"אור האש" מאת קאזו קיבואישי
הוא הספר השביעי בסדרת הקומיקס
המצליחה "הקמע" .האי אלגוס הוא
המקום שבו אפשר לחדור אל תוך
זיכרונות אבודים .אמילי ,טרליס
וּויגו מגיעים לאי ,בתקווה שיצליחו
לגלות פרטים על ילדותו המסתורית
של טרליס ולהיעזר בהם במאבק נגד
מלך האלפים .בעוד הקמע של אמי
לי הולך ומקבל כוחות שמאיימים
להשתלט עליה ,הסוד האפל הנחשף
באלגוס עומד לשנות הכול) .מאנג
לית :דנה זייברט ,הוצאת כתר197 ,
עמודים(


בספר "סיפורי חלם" ,השלישי
בסדרת "מעשיות יהודיות" ,ליקטה
ועיבדה נורית יובל מבחר מעלי
לותיהם של חכמי חלם שנאספו עם
השנים ,המוגשות בהוצאה מחודשת.
בפולקלור היהודי ידועה העיר חלם
שבפולין כעיר של אנשים טובילב,
אך טיפשים .יהודים ישבו בה מאות
בשנים ,והכינויים "חכמי חלם" או
"חלמאים" מרמזים על בריות שמ
עשיהן חסרי היגיון ואבסורדיים.
לא ידוע מדוע דווקא חלם נבחרה
לייצג "עיר של טיפשים" ,אך אין
ספק שבזכותה זכינו אנחנו באוצר
של מעשיות יהודיות מצחיקות ,מפ
תיעות ומחממות לב) .איורים :שיר
לי ויסמן ,הוצאת "דני ספרים"72 ,
עמודים ,מנוקד(

 
"הזוחלים תוקפים" מאת ג'ק פטון
הוא הספר הראשון בסדרת "מלחמת החרקים"
לראשית קריאה .החרקים והזוחלים גיבורי
העלילה ,חלקם טובים וחלקם רעים ,פועלים
כבני אדם ועם זאת משמרים את תכונותיהם
בטבע .עירוב מופלא של פנטזיה ,הרפתקה
ומדע .כיף לקרוא .מתקפה עך אי החרקים.
הזוחלים האויבים מנסים לפלוש אל האי .לח
רקים המותקפים נשקפת סכנה גדולה .הסיכוי
היחיד שלהם להינצל הוא בעזרת יצור בן המין
האנושי שכמוהן לא ראו מעולם ,ושמו מקס.
מקס לא יודע איך הגיע לאי החרקים ,אבל הוא
כן יודע שהחרקים זקוקים לעזרתו) .איורים:
ברט בין ,עורכת :נעמי בן גור ,הוצאת ספרית
פועלים 96 ,עמודים ,מנוקד(

מאוזן:
 .1מאמן הכדורסל יגיד מה לא בסדר לדעתו עם מערכת החפצים התואמים
) .4 ;(6פריט הלבוש שטרם החליט ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9האיטלקי קיבל
סופגניה אמריקאית ) .11 ;(6באיזו מדינה בארה"ב עושים סקס קינקי? );(7
 .12כיס אמת ) .13 ;(3קרון נפש ) .15 ;(3בית הקפה יעשה פה שמח בעזרת
זרעי הפרי ) .18 ;(7ננסה להחיות את הגופה לפני שאנחנו עושים לעצמנו
טיהור )) .19 ;(6עם  3מאונך( הביסקוויט שעשה כמו תרנגולת ) .21 ;(4החודש
העברי של המלך ) .22 ;(4תראו את התרגשותכם ממה שהיא תעשה לארון
המעילים ).(6
מאונך:
 .1דעתכם היתה שאבי האב הוא זה שחיבר את העגלה לסוס ) .2 ;(5הוא
ישמור על העצב שלהן ) .3 ;(5ראו  19מאוזן;  .5המשאבה של ברטון מלאה
בהתחבטויות ) .6 ;(5קוף שנראה כמו מישהי עתיקה מאוד ) .7 ;(5מבקר
במקום קדוש עם מעמסה שהפכה שגרתית ) .10 ;(3,4המזרח-אירופאים
האלו דומים שתי טיפות מים לאחים הגרמנים ) .13 ;(7אמנם אתה מקבל
ברגעים אלו את הכתר אבל אתה בעל ליקוי ) .14 ;(5אסתער על כלי העבודה
שנשמט ) .16 ;(5לרננה היתה התנגחות עם העודפים ) .17 ;(5יש היטל צנוע
על טיולנו הגדול ) .20 ;(5חסרה נאיביות כשהחוזה שלך תקף ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :174
מאוזן .1 :יפרישו;  .4לעוס;  .8קילו;  .9חלודים;  .11להתעודד;  .12נין; .13
זזה;  .15כתם לידה;  .18פיקניק;  .21נאהד;  .22לונה גל.
מאונך .1 :ידגול;  .2רוקמת;  .3שולם;  .5עידון;  .6סימון;  .7מלודרמה; .10
מוסכניק;  .13זעפרן;  .14השקפה;  .16יומרה;  .17השאיל.
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מה פעמים אמרתם לעצמכם ”ממחר
אני מתחיל לאכול בריא“?...
חלקכם אולי ניסיתם לטעום קצת
מעולם חומרי הגלם הבריאים ,אולי ביקר
תם פה ושם בחנויות הטבע ,חלקכם פגש
תם קינואה ושאלתם ”מה עושים עם זה?“,
יתכן שאפילו ניסיתם אפילו לבשל אורז
מלא ואם הלכתם רחוק יותר  -גם הצלחתם
והגשתם אותו לבני המשפחה.
אין ספק שעולם האוכל הבריא מכיל
שפע )אולי יותר מדי( של גישות ,רעיונות,
המצאות ובעיקר הרבה בלבול ,ולעיתים גם
חוסר ידע ורתיעה מצד הצרכנים.
אז איך מתחילים? התשובה היא פשוטה
 לאט ובטוח .תמיד אפשר לרכוש ספרבישול בריא וטוב או ללכת לסדנת בישול
שגם תהווה ערב כיפי וגם תעשיר לכם את
רזומה המתכונים .ואם אתם מאוד מחוברים
לצד היצירתי שבכם  -אז תתחילו בלקרוא
את הוראות הבישול ,שעל כל מוצר ותשח
קו אותה קצת ”מאסטר שף“.
ובכל זאת ,כדי לתת לכם מוטיבציה ול
עשות קצת סדר בבלאגן ,הנה עשרה טיפים
שתוכלו להתחיל ליישם כבר מחר בבוקר -

ומבלי לשים לב תבינו שאתם כבר אוכלים
בריא יותר:
 .1קטניות או לא להיות  -זה הזמן לה
תחיל למלא את המזווה שלכם בשפע הק
טניות ולהינות מכל היתרונות התזונתיים
שהם טומנים בחובם ויטמינים ,מינרלים,
סיבים תזונתיים ועוד מדובר בסופר פוד
אמיתי וגם לא יקר במיוחד .בנוסף לק
טניות המוכרות כמו אפונה ,עדשים בצ
בעים שונים ,שועעית וסויה ,ניתן למצוא
גם שעועית אזוקי ,מש וגם קמחים נהדרים
מקטניות כמו קמח חומוס וקמח עדשים
אדומות.
 .2אגוזים וזרעים  -מקור טוב לחומ
צות שומן חיוניות מסוג אומגה  ,3גם הן
עשירות במויטמינים ומינרלים כמו ברזל
וסידן .את האגוזים ניתן לצרוך טבעיים או
קלויים ללא מלח וזרעים כמו צ‘יה ופשתן
ניתן להוסיף למאכלים שונים מלביבות
ועד שיייקים .כדאי להניח על השיש כלי
זכוכית גדול ,למלא אותו בתפזורת האגו
זים האהובים עליכם והנה דאגתם לנשנוש
בריא וכיפי לכל המשפחה.
 .3דגנים מלאים  -מי לא מכיר פיצה,

פסטה ,אורז? אז כל מה שאתם צרי
כים לדעת עכשיו זה מהו התחליף הב
ריא שלהם .פיצה? מכינים בבית מקמח
מלא ,פסטה? קונים פסטה ואפילו רביולי
מקמח מלא או כוסמין מלא ואורז? נחשתם
נכון מחליפים באורז מלא ,אורז פרא או
אורז אדום/שחור .בנוסף ,קינואה ,שיבולת
שועל ,גריסים וכוסמת הם דגנים נהדרים
שכדאי לשמור במזווה.
 .4ירקות ופירות  -כולנו יודעים שיר
קות ופירות זה בריא אבל לא כולנו יודעים
כמה זה כיף לצאת לקנות אותם .אז כדי
להתחבר למבחר העונתי ,לקבל השראה
למתכונים או להזכר באיזה ירק או פרי
שמאוד אהבתם בילדותכם תצאו לשוק,
לחווה חקלאית או לירקן הנחמד שליד
הבית וקנו לכם מגוון צבעוני ובריא של
פירות וירקות.
 .5שמנים  -אחד השמנים הבריאים
ביותר שיש והוא גם השמן שהכי מתבקש
שנצרוך באיזורנו הגאוגרפי הוא שמן הזית.
תתפלאו לשמוע שעושים איתו הכל מתי
בול ,טיגון קצר ועד אפית עוגות ומתוקים.
 .6ממתיקים  -הנה הרשימה ,שלא תגי

דו שלא אמרתי :מייפל אמיתי ,סילאן ללא
ממותק ,דבש וסוכר קוקוס .אלו הממתיקים
שתרצו להכניס אליכם הביתה ושייעזרו
לכם לייצר מתוקים חלומיים מבלי שמי
שהו ירגיש בהבדל.
 .7מלאו את המקפיא  -במה? ירקות
קפואים .זו דרך קלה ונוחה לאכסן ירקות
שעברו בישול קצר ועכשיו רק צריך לה
פוך אותם לפשטידה טעימה ,תבשיל ,מרק
ועוד .לשמחתנו ,הם שומרים על רוב הער
כים התזונתיים שלהם גם בהקפאה.
 .8בואו נתמקד במים  -רובנו יודעים
ששתיה מתוקה לא בריאה לנו ועדיין אנחנו
מכניסים את הבקבוקים הצבעוניים אלינו
הביתה בזמן שהמים הבסיסיים והפשוטים
חומקים לנו מהרדר .אפשר לנסות להוריד
במינון של השתיה הממותקת ולאט לאט
לתת למים למלא מקור עיקרי לשתיה.
 .9ממתיקים וחטיפים קנויים  -אנח
נו באמת אוהבים מתוק ,לא סתם אוהבים
מתוק  -מכורים! מיותר לציין שהמוצרים
האלו מכילים צבעי מאכל ,מייצבים ,חו
מרים משמרים ,חומרים מונעי התגבשות
ועוד כל מיני חומרים מוזרים שאנחנו

לרוב בכלל לא יודעים מהם ועדיין בוחרים
להכניס אותם אלינו לגוף .אז מה עושים?
מנסים להוריד בכמויות ובמקביל להדליק
את התנור ,לתת אמון באיזה מתכון מנצח
לעוגיות בריאות ופשוט לאפות )תזהרו ,זה
ממכר(.
 .10לכו לבקר בחנות הטבע הקרובה
 אולי תמצאו לכם מוצרים בריאים ומעניינים שתרצו לנסות בבית .תמיד מומלץ
לקרוא את הרכיבים התזונתיים לפני שזו
רקים מוצר לעגלה ,אבל אני בטוחה שטיול
כזה יחדיר בכם מוטיבציה ואומץ לנסות
דברים חדשים ופשוט לאכול בריא יותר.
אז עכשיו שארגנתם לעצמכם )בתקווה(
מזווה עשיר בחומרי גלם בריאים ,מסקר
נים וטעימים ,זה הזמן להתחיל להשתפשף
במטבח ולמצוא לכם עם הזמן את המנות
הבריאות והמנצחות ,שכל מי שיטעם אותן
ירצה ביס נוסף  -ואתם תוכלו להרגיש
בריאים יותר ,אנרגטיים יותר ובעיקר עם
יותר אחריות כלפי התזונה שלכם ושל
משפחתכם.
שלכם ,גל סנדלרקאראסיק
מתמחה בתזונה ובישול בריא

23.6.2016
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הבית של החקלאות הישראלית

28.9.2016
יום רביעי כ"ה באלול תשע"ו ,בין השעות 16:00-9:00
בגן הלאומי מעיין חרוד

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

מארגנים:

מקבוצת :
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הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק

 



©¦£³£

©£²¢ª©££¥²¬²³¨
©¦¥¦¥¡²©£²¢ª¬
´³²£´°‰
§£³²¨§£±³¨´¦¡ª§£´©£¬±²±¨£ ¡‰
¡³«¨¯¬£‰
¡³«¨¨§£² ¡´¦±¦®£¢‰

²¡©£¬±²±¨«¥ª²£±³¨§´²¥¨
#´ª²¡§£ª³
¡³«¨£¨²´£§´¨¦£³³©¥´£
ª²³¨¦´£ª®¦¢´ª®¦©´£ª©££ª¬´±£¦
 §£²¡£¬¦®¢§§

©¬¢ ¥²¨«
³¨§¬ª±£
~~75

~~
  
~ 

~
052-4403890

הרצאות

 ~
 050-6275591 

25
~ 
~
~~ 
~
~~

~~
052-4403890
~~~~73

 ~
~~ 
 

đĘĕčĥč čĘč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ęČ
Ħĕčč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ēđĔč
ĐĦĕčĐ ĦČĢĘ
Ę ęĕĢđĤ

ęĕĘđĦēđ
ę
ęĕĘđĦ
ĘđĦē
Ħē
ē ęĕ
ę
ęĕčĘė
č
čĘ
Ęė 200-Ě
200 Ě Ĥ
ĤĦđĕ
đĕ
ĦđĤ ĤĠ
ėĘ Đĝ
ĕĜė

č ĦČĢĚĜ ĐĕĕčĘėĐ

1-700-708-999: ~~
www.awt.co.il


  
  
054-5270283
2000 
 
6 
053-4432976
~~ 
  
052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

 2
  
050-5274348
03-6884123

היכרויות

23 ||

23.6.2016

Noa Messer Design

:ęĕĔĤĠĘ
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il


 ~~
~~
~ 
~
~~


 ~~
~

073-2369058

ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤

054-3191117

www.makovern.com
:770
052-6833181
 ~
  
  ~
~  
 
052-3067381~
 
  
 
 ~
jacob401@gmail.com
054-2109410




~
  

goldbergvineyard@gmail.com
052-2339744

פרסום
זה יכול
!להיות שלך
073-2369058

 
8:


20.9.16~
04-9898188
050-7541456
~

 ~
 
16
18.7.164.7.16~
052-3343354
~~ 
 ~
.~15
050-5755200:~

1992-:

 
 160 
150 

9 ,7
3~~
 
~500
120
19944X4 ,390
19912650: 
 :4X4 ,70~
4X4 , 6610
1991:
6 
~  2002
~~

050-7294519:~ 

 ~
 ~3
~
 ~3
~3
 
 3
~ 
~3
052-2343290~
08-6341503
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

 
~

72  
077-5632257:
0776460957:
~  
  

 :
~
~



~
:

 :

 
17
~~~

052-4658888
www.zakai-le.com



054-6664597
~~~

050-3199434
 ~
QUEEN
054-6686902~
 1
~ ~
054-4917064
1352
3
+ 1000 + 500 4
20001500
 5

42 6

7
3 ~8
~ 9

4+32 10
50011
1000
 1012
~
1513
 14
~
054-4917064
4440 ~ 
78
158
1974~
4X4168
:
1978188
185
1975:~
6280
4X4:-1999~
1995F115 ,4X4~

135M - 1998:~
- 4X4
1983:


     ~ 
      




~
~ 
 
~ 
~
5~1






~
~
~


~
250~1



~~
 
.*

 
052-6056047
073-2321023
www.adama.com/mcw
~



~
~

