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מאיר צור. "אנחנו רחוקים מחוף מבטחים אבל אנחנו בכיוון הנכון" (צילום: דודי נשר)
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לכבוד

מר אורי אריאל
שר החקלאות משרד החקלאות

אדון נכבד שלום רב,
מגדל  הגולן,  שברמת  רמות  ממושב  דור,  ראובן  שמי 

מנגו מעל 40 שנה.
�אני פונה אלייך לשמור על מקומו של ענף המנגו במו

עצת הצמחים.
כיום  בתפקידי  הענף.  בפיתוח  משקיע  אני  רבות  שנים 
אני יו"ר שולחן מגדלי המנגו במועצת הצמחים, תפקיד 

אותו אני ממלא בהתנדבות, ללא תמורה ובאהבה.
40 השנים האחרונות. מי� �ענף המנגו עבר מהפך אדיר ב

יבולים  בול של כמה אלפי טונות בשנה, התייצבנו על 
צמחה  הייצוא  בשנה. כאשר שלוחת  טון  אלף  כ�60  של 
ממאות טונות בשנה לכ�20 אלף טון. המנגו מיוצא לרוב 

�מדינות אירופה, דרום אפריקה, קנדה ופנינו ליעדים נו
ספים.

מינוף הענף ופיתוחו לא היה מתקיים ללא ריכוז משאבים 
באמצעות היטלי מועצת הצמחים.

15 השנים האחרונות רשמנו 6 זני מנגו חד� �כדוגמא, ב
שים כזני פטנט ישראליים שהם תוצאה של מחקר ארוך 
טווח בו שותפים מנהל המחקר החקלאי, המדען הראשי 
עוד  של  רישום  בתהליך  אנחנו  אלה  בימים  והמגדלים. 
שלושה זנים חדשים. זנים אלו נותנים לנו יתרון בולט 
בשלוחת הייצוא, הזנים הם זני איכות הנותנים לנו יתרון 

גדול בתחרות עם ספקים אחרים.

�יש לציין שמגדלים שאינם משלמים היטלים נהנים מגי
דול זנים אלה. כאשר מגדלים המשלמים היטלים הם אלה 

שעזרו בקידום מחקר זה.
�אין לי ספק שבזכות תקציבי המחקר שבהם שותפים המ

גדלים, התפתח ענף המנגו והגיע לתוצאות המקצועיות 
הטובות בעולם.

1 טון לדונם בשנה המחקר הביא אותנו ליבו�  מיבול של
לים של 6�4 טונות לדונם בשנה.

טכנולו בפיתוח  היצוא,  בהסדרת  עסקנו  השנים  �במשך 
�גיות העוסקות בשמירת איכות הפרי לאחר הקטיף ונו

שאים רבים אחרים.
במועצת  המנוהלים  ותקציבים  מאמץ  ריכוז  בזכות  אכן 

הצמחים צעדנו להישגים רבים.
�קל מאוד "לשפוך את התינוק עם המים" - האם יש מגד
�לים שישלמו היטלים בהתנדבות? לא מכיר כאלה. מגי

דול המנגו מתפרנסים מאות מגדלים אזור הערבה, עמק 
וחבל  הגולן  דרום  כנרת,  סובב  הירדן,  עמק  המעיינות, 
ועתידו  פיתוחו  את  יקבע  קולני  מיעוט  האם   – הבשור 

של הענף?
אציין רק שגביית ההיטלים למועצת הצמחים עומדת על 

כ�78% בממוצע שנתי ממגדלי המנגו בישראל.
מוצדקת  סיבה  או  נימוק  שום  אין  כאן  עד  הנאמר  מכל 
אינם  המגדלים  רוב  הצמחים,  ממועצת  זה  ענף  להוציא 
רוצים בכך. על כן, אשמח להיפגש ולהרחיב את היריעה.

בכבוד רב,
ראובן דור, מגדל מנגו ממושב רמות
יו"ר שולחן מנגו, מועצת הצמחים

שמי מאיר לוי, ממושב כפר סירקין ואני מגדל מספר 
עצי פקאן על יד הבית.

היום, כשקטפתי את הפירות מצאתי שתי אשכולות 
פרי - האחד עם 12 פירות והשני עם 7 פירות.

עד כמה שידוע לי זהו המספר הגדול 
ביותר של פירות שמצאתי אי פעם.

בעבר היו לי אשכולות עם 
מקסימום 6�5 פירות.

שאלתי היא: מה המספר 
הידוע של פירות פקאן 

שצומחים באשכול?
אודה לתגובתכם. 

תודה
מאיר לוי, כפר סירקין

אהוד חנוך, ממ"ר זית, שקד ופקאן בשירות ההדרכה 
והמקצוע של משרד החקלאות, מסר ל"קו למושב" כי: 
אחד  אשכול  על  הגדל  מכיר  שאני  הפירות  "ממוצע 
אבל  פקאן,  פירות  לחמישה  שלושה  בין  נע 
בהחלט יכול להיות שיש יוצאים מן הכלל. 

בת מדובר  לא  פנים,  כל  �על 
אז  כי  העץ,  של  טובה  כונה 
תמיד  ולא  קטן  יוצא  הפרי 
על  בעבר  ניסינו  אגב,  מלא. 

לצ וניסויים  מחקרים  �ידי 
ריבוי  של  התופעה  את  מצם 
פירות בפקאן, כאמור בשל 

�הבעיות שהדבר יוצר למ
גדלים."

אגוזי הפקאן 
הגדולים של 

מאיר לוי
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

תוכן
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החיים בטטה
כיצד הפכה צריכת הבטטה 

בישראל לגבוהה בעולם? 
עידן וגיא דוד, דור רביעי 

של חקלאים, ממושב 
עדנים, המאמינים באדמה, 

בחקלאות ובחדשנות, 
מסבירים

הבן הממשיך
עו"ד עמית יפרח - רשמים 

מפאנל מומחים בכנס 
הנהגות המושבים של 

תנועת המושבים
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כנס הנהגות 
המושבים

אמר מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, בכנס הנהגות המושבים השנתי ה�7, שהתקיים בשבוע שעבר # בנושא 
הפשיעה והטרור החקלאי הוסיף צור: "על מערכת בית המשפט לשנות את התפיסה ולהעניש בעונשים חמורים 

יותר שירתיעו את הגנבים"
עמוס דה�וינטר

הנהגות כ נס 
ה�7  המושבים 

בש �התקיים 
במ שעבר  �בוע 

שלמה  המלך  לון 
כ�650  באילת. 
נציגי  משתתפים, 
הגיעו  הארץ,  רחבי  מכל  מושבים 
העומדים  הנושאים  על  לדון  בכדי 
והתלויים על סדר היום של המרחב 
חקלאות,  קרקעות,  לרבות  הכפרי, 

חברה וקהילה ועוד.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור, פתח את הכנס: "אני מאוד גאה 

�לראות כאן את כולם. הכוח שאנח
נו מייצרים הוא כשכולנו ביחד, כל 
המועצות,  ראשי  המושבים,  הנהגות 

הקי התנועה  מזכיר  כנסת,  �חברי 
ומהארגונים השונים. בשנים  בוצית 
מורכבת  בתקופה  אנחנו  האחרונות, 
וכך גם המרחב הכפרי כולו. עוד לא 

הנ בכיוון  אנחנו  אבל  לשם  �הגענו 
בקהילה  בחקלאות,  בקרקעות,  כון, 

ובתקשורת."
החקלאי  לטרור  התייחס  צור 
ואמר: "הגניבות החקלאיות והטרור 

למש נכנסים  שערבים  זה  �החקלאי 
וגונבים.  ובקיבוצים  במושבים  קים 
זה ערבים נגד יהודים. דבר זה יכול 
המיעוטים  בנפש.  לפגיעה  להגיע 

לשט מגיעים  ומישראל  �מהשטחים 
חים החקלאיים ועל המדינה לעסוק 

�בזה ויותר מזה, על מערכת בית המ
ולהעניש  שפט לשנות את התפיסה 
בעונשים חמורים יותר שירתיעו את 

הגנבים."
מועצת  את  לסגור  הרצון  בנושא 
הייתה  "המועצה  אמר:  הצמחים 
שרצו  כאלו  והיו  גדולה  במחלוקת 
לבטל אותה. אנחנו מצליחים להגיע 
בקרוב עם משרד החקלאות לסיכום, 
במועצת  קיץ  מפירות  כמה  שיבטל 

הצמחים."
"בשל  צור:  אמר  הייצוא  לגבי 
נשחק.  הייצוא  המטבע  שערי 

ב�2007 מדינת ישראל ייצאה סחורה 
חקלאית בסך 7 מיליארד ₪, כיום זה 
עומד על 4.5 מיליארד בלבד. אנחנו 

בדרך להגיע לפתרון בנושא."
וויכוח  לנו  "היה  המים:  בנושא 
היה  הוויכוח  הקיבוצים.  עם  גדול 
בגלל ההנהגה. היינו צריכים לפתור 
את זה בינינו ולא ידענו איך לפתור 

�את זה. לפיכך המדינה באה והתער
בה ועמדנו משני צדדי המתרס, אבל 
להביא  ניסיתי  אחרי.  אנחנו  היום 

שנפ לאלו  המקסימלי  הפיצוי  �את 
געו מהמשבר במים והצלחנו להביא 
האוצר,  שר  ביותר.  ראוי  לפיצוי 
להביא  והצלחנו  נרתם  כחלון,  משה 
600 מיליון ₪ וברוב האזורים הנושא 

נפתר.
הגענו  הזרים  העובדים  "בתחום 

המע שמס  הראשון  הישגים:  �לשני 
סיקים בוטל והשני שהולכים להוסיף 

עוד 10 אלף עובדים זרים לחקלאות. 
של  דופן  יוצאת  בהירתמות  מדובר 
שר האוצר, משה כחלון. ההבנה שלו 
שזה תורם למען החקלאים ולמדינה 
כולה. שר האוצר הלך על הראש של 
למען  החלטה  וקיבל  הפקידים  כל 

ההתיישבות ואני מודה לו על כך."
במו� המתנדבים  פרויקט   על

הפרויקט  את  "התחלנו  שבים: 
מקווה  אני  פיילוט.  במסגרת  הזה 
שב�2018 נהיה עם כמות גדולה של 

מתנדבים."
שנמ ענפים  שני  על  דיבר  �צור 
גי "ענף  גדול:  במשבר  היום  �צאים 

דול פיטום העגלים שנמצא במשבר 
וענף  לפתרון  בדרך  ואנחנו  גדול 
שנגיע  מקווה  שאני  ההדר,  פירות 

איתם לפתרון בייצוא."
�צור התייחס לעבודה מול שר הח

דואג  החקלאות  "שר  קלאות ואמר: 

אתנו  ועובד  ולחקלאות  לחקלאים 
בשיתוף פעולה מלא. עלינו להראות 
קונצנזוס לטובת החקלאות ולא ע"י 

ערבוב פוליטי או ניגוח מפלגתי."
והישגי  הפעילות  את  סקר  צור 
שנים  בקרקעות: "אחרי  התנועה 
ללכת  האומץ  את  לנו  היה  רבות 
כ�160  יש  לדורות.  חכירה  להסדר 
עושים  המושבים  שחתמו.  נחלות 
ומאיישים  הכלל  מן  יוצאת  פעולה 
בערבה  בגליל,  בנגב,  הנחלות  את 
מסובכים  התהליכים  הגולן.  וברמת 
אבל בסופו של דבר כל הנחלות יהיו 

מאוישות."
הותמ"לים:  לנושא  התייחס  צור 
הוא  הותמ"לים  נושא  "בעינינו 

ברא מדובר  דמוקרטי.  לא  �אירוע 
קרקע.  ועוד  עוד  שרוצים  ערים  שי 
עוד  רוצה  רחובות  עיריית  כשראש 
בילו  כפר  חשבון  על  וקרקע  שטח 

ולא רואה באמת מה יש שם, אנחנו 
ונמשיך לפעול  זה  לא מוותרים על 
זה  הקרקעות,  של  הסיפור  בנושא. 
ההסדרה. צריך וחייבים להסדיר את 
מה  הנוספים.  והשימושים  הפל"ח 
הרבה  יהיה  היום,  להסדיר  שאפשר 

יותר קשה בהמשך."
התנועה  לפעילות  התייחס  צור 
בח� השיח  את  "שינינו   : תבתקשור

קלאות. החקלאות מקבלת תקשורת 
הולכים  אנחנו  אוהדת.  יותר  הרבה 
מאוד  משמעותי  פרויקט  לעשות 
לכל  אפליקציה  ולייצר  למושבים 

ומז ומושב כאשר כל מזכיר  �מושב 
כירה יוכלו לשלוח מידע למושבים. 

כשי בחינם  נחלק  האפליקציה  �את 
רות למושבים."

צור סקר את פעילות אגף חברה 
המסע  המייסדים,  "אלבום  וקהילה: 
לפולין, תכנית שריגים לשילוב את 
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מאיר צור. "הסיפור של הקרקעות, זה ההסדרה" 
(צילומים: דודי נשר)

חה"כ איתן ברושי ודוברת תנועת המושבים, דפנה כהן 
נוריאל
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כנס הנהגות 
המושבים

התרבות  בתוך  היהודית  המסורת 
שלנו."

פעילות  את  והזכיר  סיים  צור 
: "אנ� םתנועת הנוער בני המושבי

כמות  זו  חניכים.  אלף   37 עם  חנו 
הם  הנוער  נוער.  בני  של  אדירה 

זו גאווה אדירה שא �הגאווה שלנו. 
כש הקיבוצים.  עם  שותפים  �נחנו 

הוא  המושבים  לבני  מצטרף  קיבוץ 
�הופך להיות משמעותי. זו זכות גדו

לה אדירה שלנו."
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
"מרחב האינטרסים המשותף  מאיר: 
מהנושאים  שיעור  לאין  רחב  שלנו 
לא  אם  כי  ברור  לפיכך  המפרידים. 
'נהיה  ונפעל בתיאום  נשתף פעולה 
הם  החקלאים  זה'.  לצד  זה  תלויים 
הריבונות  את  שמשליטים  אלה 
המדינה.  אדמות  על  הישראלית 
רק  איננה  הישראלית  החקלאות 
בראש  היא  החקלאים,  של  אינטרס 
אם  המדינה.  של  אינטרס  וראשונה 
להבין  ישכילו  לא  המדינה  מוסדות 
זאת והחקלאות תיפגע באופן אנוש 
תתגלה העובדה הזאת כשכבר יהיה 

מאוחר מידי."
עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות 
שעומדים  "האתגרים  השיתופיות: 

פשו אינם  הכפרי  המרחב  �בפני 
 - במושבים  הקליטה  וגדולים.  טים 
פשוטה.  לא  אחריות  להנהלות  יש 
גדולים  מאוד  המשפטיים  האתגרים 

בנושא הסמכות של המושב להחליט 
דורית  בין  העברה  בו.  החברים  מי 
במושבים, ממוצע הגיל ההולך וגדל 
של מי שעוסק בחקלאות במושבים. 
הקרקע  על  והמאבק  הדיור  מצוקת 

�במסגרתו מחכים לכם אתגרים ומא
בקים מאוד לא פשוטים."

נפתח  והנאומים,  הברכות  לאחר 
של  אחד  על  אחד  בריאיון,  הכנס 
דוברת תנועת המושבים, דפנה כהן 
עם חה"כ איתן ברושי בנו�  נוריאל

שא פשיעה חקלאית.
חה"כ ברושי: "בפשיעה החקלאית 
לא  אנו  נתונים.  רק  סיפורים,  אין 

הט מיגור  של  מהתוצאות  �מרוצים 
לקח  בחיפה  שריפה  כשהייתה  רור. 

דקות עד שזה הוכרז כפשע לאומני. 
�לאחרונה התקיים דיון בוועדה לבי

קורת המדינה והיה עצוב לשמוע את 
מביעים  והממשלה  החקלאות  שר 

חוסר אונים בנושא�.
נתונים  את  הציגה  נוריאל  כהן 
את  ובעיקר  המדינה,  מבקר  מדו"ח 

מד אינם  המקרים  שרוב  �העובדה 
כי  נגנזים,  מהתיקים  כ�90%  ווחים, 

מחו או  נתפסים  אינם  �העבריינים 
סר עניין לציבור. כמו כן כי הסיכוי 

שהעבריין ייתפס נמוך מ�10%."
אבוד  בקרב  מדובר  האם  לשאלה 

בטי נכשלה  המדינה  והאם  �מראש 
שבא  "מי  ברושי:  חה"כ  ענה  פול, 
ידיים.  מרים  לא  מההתיישבות 

מש כל  את  מפעילה  לא  �הממשלה 
קלה במיגור הפשיעה. ראשי הפשע 
מכפרים  ברובם  מגיעים  החקלאי 

ערביים או בדואים. מג"ב יודעים על 
האמצעים  בכל  משתמשים  ולא  כך 
המשטרה  כניסתם.  את  לעצור  כדי 

הביט ברמה  תיבחן  שהיא  �יודעת 
חונית ולא על פשיעה חקלאית. אם 
נגנב טלפון של איש מפורסם, ישר 

�מעמידים את כל המשטרה על הר
מקבלת  לא  החקלאות  אבל  גליים, 
על  נבחנת  הממשלה  אם  זהה.  יחס 
טרור חקלאי, אז לפי התוצאות היא 
החקלאות  שר  נכשל.  ציון  מקבלת 

לא יכול להתנער מטיפול בנושא."
החקלאים  "כיום  נוריאל:  כהן 
אינם מבוטחים כי קיים מספר מועט 
לבטח  שמוכנות  ביטוח  חברות  של 
ואלו  החקלאית  הפשיעה  נושא  את 
ביטוחים  מציעות  לבטח,  שמוכנות 

�שאינם כדאיים. בדיון שנעשה בווע
דת ביקורת של המדינה, העלה שר 
החקלאות כי הוא מבקש מהאוצר 16 

בי של  קיימת  לתכנית   ₪ �מיליון 
אולם הסכומים הרבה  טוחים לקנט. 
 60�50 על  ועומדים  גדולים  יותר 

מיליון ₪ בשנה."

מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
בכנס את תכנית תנועת  הציג  צור 
הדיור:  מצוקת  לפתרון  המושבים 
"אנחנו הגשנו מספר פעמים למדינה 
יש  הדיור.  מצוקת  לפתרון  תכנית 

כאן צו שעה. כדי שמשפחה צעירה 
צריך  במדינה,  בית  לקנות  תוכל 
המון כסף". צור הוסיף: "אנחנו יכול 
ביום אחד להביא כ�35 אלף יחידות 

המ הדיור  למצוקת  כפתרון  �דיור 
כ�7  למדינה  בכסף  יהווה  וזה  דינה 

מיליארד ₪".
נמצאים  "אנחנו  צור:  אמר  עוד 
ישראל  מדינת  על  קריטי.  ברגע 
במחיר  שנה  ל�15  שעה  צו  להוציא 
הממשלה  ראש  שעשה  כפי  מפוקח 
בשנת  ז"ל,  שרון  אריק  לשעבר, 
ול� להירתם  אנחנו  נוכל  כך   .1992

מצוקת  את  לפתור  למדינה  עזור 
הדיור, זאת לצד לדאוג לפרנסה של 
שמשרד  מצפה  אני  המושבניקים. 
המניע  הכוח  יהיו  והמנהל  השיכון 
עם  ולטובת  הדיור  משבר  לטובת 

ישראל כולו."
והבינוי,  השיכון  משרד  מנכ"ל 
חגי רזניק, דיבר על מדיניות משרד 
הבינוי והשיכון במרחב הכפרי: "ככל 
ונהיה  נחזור  יחד,  ידיים  שנשלב 
המקומות  הישראלית.  בחברה  מרכז 
מדברים  זה  אליהם  מגיעים  שאתם 

שאנ ככל  ב'אני'.  ולא  'אנחנו'  �על 
חנו, כהתיישבות, נגביר את שיתופי 

ונגיע לה �הפעולה האחד עם השני 
סכמות, כוחנו יגבר."

והגליל  "הנגב  רזניק:  הוסיף  עוד 
פוטנציאל  ומהווה  ערכי  מרחב  הוא 

אדיר לפתרון לדיור."

מאיר צור: " הגניבות החקלאיות והטרור 
החקלאי זה שערבים נכנסים למשקים 

במושבים ובקיבוצים וגונבים. זה ערבים נגד 
יהודים. דבר זה יכול להגיע לפגיעה בנפש. 

המיעוטים מהשטחים ומישראל מגיעים 
לשטחים החקלאיים. ועל המדינה צריכה 

להתעסק עם זה"
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כנס הנהגות המושבים ה�7. כ�650 משתתפים, נציגי 
מושבים מכל רחבי הארץ
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רבים  פאנלים  התקיימו  בכנס 
הדיור,  ומצוקת  הותמ"לים  בנושא 

�הראשון, פאנל ראשי מועצות והש
מנכ"ל  עם  הנדל"ן,  זירת  פאנל  ני 
רשות מקרקעי ישראל, עו"ד עדיאל 

שומרון.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
עניים  הם  הכפרים  "בעולם  צור: 
ושווי האדמות זול. אצלנו זה הפוך. 
אנשים  ובו  מפותח  הכפרי  המרחב 
ותרבות  חינוך  קהילה,  חיי  החיים 
עשירים. מה שאנחנו תורמים למען 
לא  אחד  אף  הישראלית  החברה 

למ יכולים  "אנחנו  לדבריו,  �תורם. 
צוא עצמנו בשנים הבאות עם ראשי 
מועצות עוינים, שלא יודעים מה זו 

וע שלה  החשיבות  ומה  �חקלאות 
שויים לראות את החקלאות כמטרד 

שמפריע לתשתיות."
צור דיבר על שיתוף הפעולה של 
המרחב הכפרי כולו כנגד הותמ"לים: 

משמעו הוא  שלנו  המשותף  �"הכוח 
המו עם  שלנו  הפעולה  שיתוף  �תי. 

עצות הוא הכרחי, הכוח של המועצה 
במרחב הוא הכרחי, כדי לעבוד יחד 

ולהיות חזקים."
תנועת  של  הקרקעות  אגף  יו�ר 
אמר:  יפרח  עמית  עו"ד  המושבים, 
את  להאריך  ניסיון  ויהיה  "במידה 
הנוכחית,  במתכונתו  הותמ�ל  חוק 
ונגיש  החוק  נגד  בהתאם  נפעל 
אנו  בנוסף,  המשפט.  לבית  עתירה 
החוק  תיקון  את  לקדם  ממשיכים 
שהגשנו,  חקיקה  בהצעת  בכנסת 
הקרקע  על  מרבית  הגנה  שמטרתה 
מתחם  על  הכרזה  בעת  החקלאית, 

מועדף לדיור."
מנכ"ל רמ�י, עדיאל שמרון השיב 
ליפרח: "אם לא היה ותמ"ל לא היו 
מסביב  מושבים  יש  דיור.  יחידות 
כמו  יישארו  כולם  לא  והם  לערים 
מרכז  "רמ"י  הוסיף:  שומרון  שהם." 

במ הזו  בתקופה  גדולים  �מאמצים 
שנועדו  ובשיווקים  הדיור  צוקת 
זאת,  הדיור. עם  היצע  את  להגדיל 

לצורך  מודעים  אנו 
קצב  את  להגביר 

המוש מול  �העבודה 
הסדרת  בנושא  בים 
הזכויות ונעשה זאת. 
את  מכבדים  אנו 
ואת  המושבים  חברי 
זכויות האגודות, אך 
קרקע  צריכים  אנו 
לשם הגדלת ההיצע 
ואין ספק כי מושבים 
באזורים מוטי פיתוח 

יפגעו."
ענה  יפרח  עו�ד 

הרא "המשימה  �לו: 
והחשובה  שונה 
עיגון  הינה  ביותר 
והעברת  הזכויות 

לת הנחלות  �בעלי 
חוזית ארוכת  שתית 

דוח אנחנו  �טווח. 
את  הכוח  בכל  פים 
להיערך  המושבים 
לצערנו  לחתימה. 

בעקבות  מספק  ואינו  איטי  הקצב 
הכוונה של שר האוצר להאריך את 
חוק הותמ�לים. הרעיון להאריך את 
הזהרנו,  שלגביו  הדבר  הינו  החוק 
חוקתי  ובלתי  אגרסיבי  כלי  שזהו 
הולך ומתעצם, במקום שילך ויעלם 

מן העולם."
כרמל,  האזורית  המועצה  ראש 
של  מלחמה  "קיימת  סלע:  כרמל 
הלאומיות.  התשתיות  על  המדינה 
את  מבינות  האזוריות  המועצות 
על  לשמור  רוצות  אך  הזה  הצורך 
חייבים  אנחנו  שלהן.  התשתיות 
לשמור על התנועות של המושבים 
גוף  יהיה  לא  אחרת  כי  והקיבוצים 
שישמור על הצרכים המשתנים של 

המושבים והקיבוצים."
עמיר  האזוריות,  המועצות  יו"ר 
ריטוב: "הותמ"ל הוא האיום הגדול 
ועל  המושבים  על  שקיים  ביותר 

אומרת  המדינה  לידינו.  הישובים 
ולכן,  חירום  במצב  נמצאת  שהיא 
ומקבלת  להסכמים  להגיע  זמן  אין 

החלטות מהירות ודורסניות."
מבואות  האזורית  המועצה  ראש 
בני בן מובחר: "אנחנו מת�  חרמון,
חשוב  פנויים.  מגרשים  עם  מודדים 
וחזקים  גדולים  ישובים  לנו  שיהיו 
נחזק  אם  כי  לאזור  חוסן  לתת  כדי 

נהיה מו �את קריית שמונה, אנחנו 
עצה חזקה יותר."

דו�  ראש המועצה האזורית ברנר,
"אני רואה בותמ"לים  רון שידלוב: 

מנ הערים  דמוקרטי.  שאינו  �כדבר 
צלים את זה כדי לגזול את האדמות 
החקלאיות שלנו באצטלה של דיור. 
וחלק  חלק  כל  על  נלחמים  אנחנו 
זרוע  יש  כי  מהאדמות שלנו. נראה 

בה להתנקם  שכוונתה  �לאומית 
תיישבות."

הגליל  האזורית  המועצה  ראש 
מוטי דותן: "המרחב הכפ�  התחתון,
�רי הוא לא הבעיה, הוא חלק מהפת

רון. אנחנו לא ניתן שייגעו באדמות 
גורם  הותמ"ל  של  הסיסמא  שלנו. 
ליזמים להפעיל לחצים נוראיים וזה 

יוצר מריבות אצלנו בקהילות."
הערבה  האזורית  המועצה  ראש 
התיכונה, ד"ר אייל בלום: "המשימה 

�ליישב את המדינה היא משימה גדו
לה. ולכן האתגרים שלנו הם אחרים. 
רק  הוא  העיסוק  התיכונה  בערבה 

בחקלאות ובפל"ח."

פאנל  קיימה  המושבים  תנועת 
הבא  כאתגר  הקהילה  חיזוק  בנושא 
אגף  מנהלת  הכפרי.  המרחב  של 
נחום  ארדיטי  שירי  וקהילה,  חברה 
"כולנו  ואמרה:  הפאנל  את  פתחה 
מבינים למה הקהילה חשובה. לחבר 
היכולת  את  לנו  יש  האנשים.  את 

וב הילדים  בקרב  נושאים  �לטוות 
והבל הפורמלי  החינוך  �מערכות 

זה  נוער,  בני  במסגרת  פורמלי  תי 
שיחבר  אותו,  רוצים  שאנחנו  משהו 
את שכבות האוכלוסייה. אם אף אחד 
לא יכיר את סיפורו של המושב ולא 
הועלנו  לא  אז  הוותיקים  את  נחזק 
המשמעותית  העשייה  דבר.  בשום 
חברה  אגף  המושבים,  בני  של  היא 

וקהילה ותכנית שריגים."
מנהלת פיתוח וחברה באגף חברה 
שושי  המושבים,  בתנועת  וקהילה 
: "תנועת המושבים מתוך חשי� רנש
המק ערכים  וסט  אסטרטגית  �בה 

לדחוף  בוחרת  הקהילה,  את  דשים 
הקהילות  לכל  מקרבת  לעשייה, 
במושב לקהילה בעלת רשת ביטחון 
בדרך של עשייה, פעילות קהילתית, 

ספר ארכיונאים,  מייסדים,  �אלבום 
וחיבור  בינוי  ובעיקר  פורומים  נים, 

קהילתי."

במהלך הכנס התקיים פאנל חשוב 
ועתידה.  הישראלית  החקלאות  על 

�מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התא
צור:  מאיר  ישראל,  חקלאי  חדות 
כולו  הכפרי  והמרחב  "החקלאות 
נמצאים בשנים האחרונות בתקופה 
רחוקים  אנחנו  ומאתגרת.  מורכבת 
בכיוון  אנחנו  אבל  מבטחים  מחוף 
העלו  אותם  הסעיפים  כל  הנכון. 
על סדר היום הציבורי נמצאים על 

השולחן וטופלו או מטופלים."
בהקשר של המים אמר צור: " מאז 
שצריכים  מבינים  כולנו   ,27 תיקון 
ואנחנו  יחד.  ולעבוד  כוחות  לשלב 

�עושים זאת - גם בתיקון וגם בפי
הב כל  "למרות  הוסיף:  צור  �צוי." 
�עיות שלנו, כולם, כל תושבי המדי

נה היו רוצים לחיות במרחב הכפרי 
�ולהיות חלק ממרקם הקהילה, החי

הכפרי.  במרחב  שיש  והתרבות  נוך 
חק ולייצור  לגדל  הזכות  לנו  �יש 

לאות בעם ישראל."
יש חקלאי  התאחדות  �מזכ"ל 

הזמן  "הגיע  וילן:  אבשלום  ראל, 
בהחל תממש  ישראל  �שממשלת 

שראשיה  מה  את  המעשיות  טותיה 
החקלאות  על  ומתגאים  אומרים 
ניסיון  אין  בחו�ל.  נמצאים  כשהם 
וגם  פעולה  עמנו  לשתף  אמיתי 
חיוביות,  יוזמות  מביאים  כאשר 

הז העובדים  מספר  הגדלת  �דוגמת 
רים, מלווים זאת בהגדלה דרמטית 
של הוצאות החקלאים והופכים את 

�היוזמה לבלתי אפשרית. דוגמה נו
ספת היא שמאפשרים לענפי פירות 
הצמחים  ממועצת  לפרוש  קטנים 

כורחו את ענף הת �ומוציאים בעל 
דונם, שרו� אלף   30 כ המקיף  �פוח, 

בם מעובדים ע"י מושבים וקיבוצים 
הצמחים  למועצת  שלהם  והחיבור 

חיוני ויעיל."
מיכל  החלב,  מועצת  מנכ"ל 

כנס הנהגות 
המושבים

יו"ר השדולה 
החקלאית, חה"כ 
איתן ברושי: "אם 

נגנב טלפון של 
איש מפורסם, 
ישר מעמידים 

את כל המשטרה 
על הרגליים, אבל 

החקלאים לא 
מקבלים יחס זהה"
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עדיאל שמרון, מנהל רמ"י ועו"ד עמית יפרח. "נגיש 
עתירה לבית המשפט"

חגי רזניק. "ככל שאנחנו, כהתיישבות, נגביר את 
שיתופי הפעולה ונגיע להסכמות, כוחנו יגבר"
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כנס הנהגות 
המושבים

קראוס: "אגף החלב הוא אגף מתוכנן. אנחנו 
למרות  בשנה.  חלב  מיליארד   1.6 מייצרים 
עלייה  של  מגמה  קיימת  הטבעונות,  טרנד 
של  האחרונות  השנים  בחמש  משמעותית 
צריכת החלב. הענף החקלאי שראש הממשלה 
הכי הרבה מדבר עליו בגאווה זה על תנובת 

הפרה הישראלית."
מתוכנן  ענף  רוצים  �אנו  הוסיפה:  קראוס 
כי זה נכון למדינה, אנחנו רוצים שמירה על 
המשק המשפחתי. לכך נדרשת 'חומה סינית' 

�שלא מעבירים מכסות בין הקיבוצים למוש
בים, כי אחרת הגדולים יאכלו את הקטנים."

"המחלבות  קראוס:  אמרה  המחלבות  על 
במדינת ישראל הן בבעלות פרטית, לעומת 
לא  אם  החקלאים.  בבעלות  הן  שם  בעולם, 
יהיו  החלב  את  שיתכנן  מי  אז  תכנון,  יהיה 

הר זה  שלהן  האינטרס  כאשר  �המחלבות. 
ווחיות שלהן, ולא שמירה על הרפתן או על 

המשק המשפחתי."
רצון משרד הח דובר על  �במהלך הפאנל 

מזכיר  הצמחים.  מועצת  את  לבטל  קלאות 
"ענף  יפרח:  מאיר  הירקות,  מגדלי  ארגון 
מהרגע  לתפארת.  ענף  פעם  היה  הפרחים 

תק ללא  הוא  בוטלה,  הפרחים  �שמועצת 
הודיע  אחד  בהיר  בבוקר  שנעלם.  ענף  ציב, 
לפזר את  בכוונתו  כי  החקלאות,  לנו משרד 
ענף  את  במועצה  ולבטל  הצמחים  מועצת 
הפירות, בגלל כמה אנשים שרוצים לפרק. זו 
טעות. ללא גוף כזה נמצא עצמנו ללא ייצור 

משמעותי. כולל הובלת שוק סיטונאי. השוק 
יד מכוונת,  יכול להסתובב בלי  המקומי לא 

�בלי מידע או הדרכה. המועצה היא זאת שמ
רכזת את המידע הזה. הסברנו את זה לשר."

כהן,  איציק  הפירות,  ארגון מגדלי  מזכיר 
הוסיף: "במידה ולא תהיה מועצת צמחים אז 
לא יהיה מי שיטפל בזנים או ינהל מו"מ עם 
קנט על כל ענף וזן. קיימת קבוצה מסוימת 
כי  המועצה,  את  רוצים  שלא  חקלאים  של 
המועצה עוסקת המון בתביעות כל הזמן. את 

המתנגדים יש להוציא החוצה."
"אם  אליה:  איציק  המזרחי,  הפועל  מזכ"ל 
מישהו היה חושב להזרים מים לנגב לפני 20 
דונם  אלף   140 מאמינים.  היו  לא  אז,  שנה, 
מושבי  כל  בירוק.  הנגב  את  צובעים  ואנחנו 
המושב  הנגב.  משקי  לחברת  התאחדו  הנגב 
יושב מהצד ולא עושה כלום - חברת מושבי 

�הנגב מארגנת את הכל. אנחנו עוסקים בח
קלאות וחושבים תמיד קדימה, במה להשקיע 

גידולים חדשים לגדל. הפעילות המ �ואילו 
המושב  את  משדרגת  המושבים  של  שותפת 

ואת ערך האדמה לעין ערוך."
, יו"ר אגף המשק בתנועת המו� ןפלג אוריו
בחק המושבים  תנועת  "טיפול  אמר:  �שבים 
�לאות ובחקלאים הוא אינטנסיבי. ישנם אתג

רים רבים בחקלאות במגוון תחומים והפתרון 
הטוב ביותר הוא לעבוד בשיתוף פעולה של 

אר תנועות,  קרי  המשפיעים  הגורמים  �כל 
גונים ומועצות מקומיות לטובת החקלאות."

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 
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בערכאות
עו"ד צבי שני
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רבות   - ממשיך"  "בן 
והנה  זה,  מושג  על  נכתב 
הנושא  בה  העת  מגיעה 
המשפט  בבתי  רבות  נדון 

הגדר לפי  הארץ.  �ברחבי 
תו, בן ממשיך זכאי לקבל 
את הזכויות במשק חקלאי 
לאחר פטירת שני ההורים, 
ואינו חייב לפצות את שאר היורשים. עם זאת, מה 
קורה כאשר הבן הממשיך ואשתו הולכים שניהם 
הז� האם  נפטרים?  ההורים  ששני  לפני   לעולמם
כויות במשק יחזרו להורים, או שמא בעצם מינוי 
הבן הממשיך ההורים מוותרים על היכולת להוריש 

את המשק למי שיחפצו?
בשאלה זו בדיוק דן סגן הנשיאה, השופט אלון 
גביזון, בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע 
(ב"ש 2401/00, ב"ש 2402/00), שפסק דינו ניתן 
וח� תקדימי  דין  בפסק  מדובר   .24.10.2017  ביום
שוב בנושא הבן הממשיך, ואשר מהווה נדבך נוסף 

בהגדרת הזכות ומאפייניה השונים.

חק� בנחלה  זכויות  בעלי  היו  ואסתר  םאברה 
אושר   1978 בשנת  הארץ.  בדרום  במושב  לאית 
חיים  במשק.  ממשיך  לבן  חיים,  בנם,  של  מינויו 
מלכה, בנו את ביתם במשק, סמוך לבית  ואשתו, 
בנחלה.  להתגורר  שבע  מבאר  ועברו  ההורים, 
על  ציווה  ובה  צוואה  אברהם  ערך   1982 בשנת 
חלוקת עזבונו, תוך שהוא מציין בפירוש, כי זאת 
"להבדיל מזכויותיי במשק עצמו שהועבר לבני 

חיים בחיי" . 
חיים נהרג בתאונת עבודה בשנת 1983. אשתו 

מלכה ובניו המשיכו להתגורר במשק. 
סכסוכים  התגלעו  חיים,  של  פטירתו  לאחר 
את  תבע  אברהם  השאר  ובין  למלכה  אברהם  בין 
מלכה. בנוסף, בשנת 1990 אברהם ביקש לרשום 
רבקה (שם בדוי) כבת ממשיכה, במקום  את בתו, 
המושב  עת  באותה  שכן  נדחתה,  בקשתו  מלכה. 
כבר לא היה תחת הסכם משבצת תלת צדדי. לכן, 
אפילו אם מלכה הייתה מסכימה לביטול מעמדה 
כבת ממשיכה, לא היה ניתן למנות בן ממשיך חדש 

תחתיה.
 .1997 שנת  בתחילת  לעולמו  הלך  אברהם 
מאוחר יותר באותה השנה ערכה מלכה צוואה ובה 
בחלקים  ילדיה  לארבעת  רכושה  את  מצווה  היא 
ובה היא  שווים. בשנת 1999 ערכה אסתר צוואה 
מצווה את זכויותיה במשק לששת בנותיה. אסתר 

נפטרה בשנת 2000.
של  צוואותיהם  לקיום  צו  ניתן   2002 בשנת 
אברהם ואסתר, תוך ציון מפורש לכך שהצו אינו 

מתייחס לזכויות במשק.
אוקטובר  בחודש  הדין,  פסק  למתן  ועד  מאז 
2017, התנהלו הליכים משפטיים ממושכים וקשים 

�בין בני המשפחה השונים. ילדיהם של חיים ומל

כה, הבנים הממשיכים, טוענים הם לזכויות במשק. 
מנגד, שאר ילדיהם של אברהם ואסתר תובעים כי 

הזכויות במשק תחולקנה ביניהם.
הזכויות במשק,  הזכאי לקבל את  מיהו  כן,  אם 

נפט  - הממשיכים  הבנים   - ומלכה  חיים  �כאשר 
רו שניהם טרם פטירת שני בעלי הזכויות במשק, 

אברהם ואסתר?

�סגן הנשיאה ושופט בית המשפט לענייני מש
פחה, אלון גביזון, קבע כי הזכויות במשק יועברו 
לרשום  שניתן  מכיוון  ומלכה.  חיים  של  לבניהם 

�משק על שם בעלים אחד בלבד, ציווה בית המש
פט כי הזוכים יודיעו לבית המשפט בדבר כוונתם 

לגבי רישום המשק.
ובי באריכות  קביעתו  את  נימק  המשפט  �בית 

סודיות. 
ההסכם החל על הנחלה הוא הסכם משבצת דו 
לבין  ישראל  מקרקעי  רשות  בין  שנחתם  צדדי, 
המושב. בהתאם להסכם, אם מונה בן ממשיך טרם 
מוכר  להיות  ימשיך  הוא  לתוקף,  ההסכם  כניסת 
כבן ממשיך, והזכויות במשק תועברנה אליו לאחר 

פטירת שני בעלי הזכויות במשק. 
הוא  ממשיך  בן  מינוי  כי  קובע  המשפט  בית 

�מתנה שהושלמה, ומשכך אין אפשרות לנותן המ
תנה לחזור בו. בנוסף, גם בת זוגו של בן ממשיך 

תיחשב כבת ממשיכה. 
בן  מונה  בו  מצב  נוצר  שלנו  במקרה  כן,  אם 
ממשיך (חיים), ונפטר בטרם עת. כאשר הוא נפטר, 
אשתו,  של  להיות  המשיכו  הממשיך  הבן  זכויות 

מלכה. 
בית המשפט קובע, בקביעה תקדימית, כי כאשר 
 (!) בטלה  איננה  ממשיך  הבן  זכות  נפטרה,  מלכה 
ואיננה חוזרת להורים שעדיין בחיים. יתר על כן, 
מעזבון  מוחרג  המשק  הממשיך  הבן  מינוי  מעת 
ההורים, ואין הם יכולים יותר לצוות את הזכויות 

במשק בירושה למישהו אחר. 
מכיוון שכך, הזכויות במשק יועברו לבניהם של 

הבנים הממשיכים� חיים ומלכה ז"ל. 
יש לשים לב להשלכות הרות הגורל של מינויו 
של בן ממשיך. יש להזכיר, כי האפשרות לבטל את 
של  ויתור  באמצעות  הינה  ממשיך  בן  של  מינויו 
הבן הממשיך, או באמצעות צו של בית המשפט. 
משמעות פסק הדין כבדה, שהרי עד היום ידוע היה 
משק  לזכויות  זכאי  לבדו,  הוא  הממשיך,  הבן  כי 
את  לפצות  חייב  ואינו  פטירתם,  אחרי  ההורים 
היורשים האחרים. מעתה, לפי פסיקת בית המשפט 

�הרי שגם אם הבן הממשיך ואשתו הולכים לעול
יהיו  הממשיך  הבן  שילדי  הרי  ההורים,  לפני  מם 
יורשי בעלי המשק,  ולא  הזכאים לזכויות במשק, 

ואלו האחרונים לא יהיו זכאים לכל פיצוי.
�פסק הדין מחדד את ההמלצה בדבר הצורך לה

עוד  פיצוי,  מנגנוני  כולל  המשק,  ירושת  סדרת 
בחיי ההורים. 
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משקארד - מועדון הצרכנות  שחוסך לכם כסף

גרים בקיבוץ/ במושב?

מגיע לכם
יותר!

מש

*הנחה במעמד חיוב 
החשבון בתשלום בכרטיס 

משקארד בלבד

להזמנות התקשרו:

*8654

הביטוחים מועמדים על ידי חברת ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ("חברת הביטוח") באמצעות סוכנויות מורשות ובאחריותן הבלעדית. בכפוף לאישור וחיתום חברת הביטוח ותנאיה. *ההנחה בביטוח חיים תינתן ל- 3 שנים.
ט.ל.ח.  עת.  בכל  המוצעים  המבצעים  את  להפסיק/לשנות  רשאי  המועדון  בלבד.  העסק  בית  על  חלה  בגינם  והאחריות  העסק  בתי  ידי  על  יסופקו  אשר  השירותים  ו/או  המוצרים  בגין  אחראים  אינם  ישראכרט  וקבוצת  המועדון 

מבצעים והנחות
ברכישת רכבים ועוד

הנחות קבועות
בביטוח

הופעות ומגוון 
אטרקציות מוזלות 

ברחבי הארץ

פטור מלא
מדמי כרטיס

הנחןת באלפי
בתי עסק

ביטוח
קונים בבית!

לשירות לקוחות משקארד:
www.meshekard.co.il  | 03-6233558

חברת הביטוח - ביטוח חקלאי מעניקה 
הנחות ייחודיות לחברי מועדון משקארד*

ההנחה כוללת כפל מבצעים

ביטוח למשכנתא

ביטוח דירה מבנה ותכולהביטוח חיים*

ביטוח מקיף לרכב בבעלות פרטית

הנחה בביטוח
חיים, רכב ודירה

7%



חדשות
עמוס דה וינטר 

השדולה החקלאית זועמת וקוראת לפטר את מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון, 
בעקבות דבריו, כי "נתכנן ונפתח גם במחיר הפגיעה במושבים עד לחיסולם המלא" # רמ"י: "אין 

בדברים שצוטטו כדי להעיד על כוונה או רצון לפגוע בהתיישבות החקלאית"
בכנסת,  החקלאית  השדולה  יו"ר 
הציוני),  (המחנה  ברושי  איתן  ח"כ 
הממשלה  לראש  שבת  במוצאי  קרא 
משה  האוצר  ולשר  נתניהו  בנימין 
כחלון לפטר את מנהל רשות מקרקעי 
ישראל (רמ"י) עדיאל שמרון לאלתר, 
בעקבות דברים שאמר שמרון בראיון 
הופמן,  רינגל  אריאלה  לעיתונאית 
מ"ידיעות אחרונות", לפיהם המדינה 

החק בקרקעותיהם  בנייה  �תתכנן 
לחיסולם.  עד  המושבים,  של  לאיות 
לדעתו של חה"כ ברושי הצטרף יו"ר 
המחנה הציוני אבי גבאי, שביקר את 
דברי שמרון בחשבון הפייסבוק שלו. 
�הראיון עם שמרון סבב סביב מדי

ניות ההפקעה המאסיבית של קרקעות 
הממשלה,  כיום  שמקיימת  חקלאיות 

�באמצעות רמ"י, כחלק מתוכנית הע
באמצ הדיור,  מצוקת  לפתרון  �בודה 

עות הוועדה לתכנון מהיר של מתחמי 

מגורים (ותמ"ל). 
"אם  אומר:  שמרון  צוטט  בכתבה 

אד את  לקחת  נכון  אם  שואלת  �את 
שלי  התשובה  אז  ביאליק,  כפר  מות 
היא כן. בסופו של דבר, מקומות כמו 
ביל"ו,  כפר  מגשימים,  ביאליק,  כפר 
ידי  על  ייבלעו  ואחרים  יהודה  גני 
שכפר  כמו  בדיוק  שמסביב,  הערים 
אז"ר הוא כבר חלק מרמת גן. אז יכול 

�להיות שמשפחות של חקלאים ייפג
�עו, ולא תמיד האלטרנטיבות הן מו

שלמות, אבל אנחנו נתכנן ונפתח גם 
�במחיר הפגיעה במושבים עד לחיסו

המדינה  לעשות,  מה  אין  המלא.  לם 
גדלה".

חה"כ  פרסם  הדברים  בעקבות 
לפי קורא  הוא  בה  הודעה,  �ברושי 

דחוף  דיון  לקיים  "יש  שמרון:  טורי 
וההתנהלות  המדיניות  על  בממשלה 

�מול המרחב הכפרי, ההתיישבות והח

קלאות. אנו עדים להשתלטות עוינת 
ציונית שהשתלטה  פוסט  קבוצה  של 
נוספים.  ותפקידים בכירים  על רמ"י 
של  לקיומה  אסטרטגית  סכנה  זוהי 
הערב  כתב  גבאי  ישראל".  מדינת 
בפייסבוק כי "מתברר שמתחת לפני 
ימין טורחת  השטח ממשלת הימין - 
יישובים  ולמחוק  לפנות  ומתכננת 
זה  כאן  הירוק.  הקו  בתוך  שלמים 
מותר. כאן זה לא נגד הציונות. אנחנו 
לא ניתן לזה לקרות. לא ניתן למחוק 
במדינת  שלמים  חקלאיים  יישובים 

ישראל."
ויו�ר  המושבים  תנועת  מזכ�ל 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, 
אמר ביום שני השבוע, בכנס הנהגות 
מנכ�ל  שעבר  �בשבוע  הקיבוצים: 

שמ עדיאל  ישראל,  מקרקעי  �רשות 
והסת המושבים  של  בכנס  היה  �רון, 

בעיניים  מושבניקים  כ-650  על  כל 

בגלל  כלום  לכם  מגיע  לא  ואמר- 
בי היו  שלכם  והסבתות  �שהסבים 

מעליבה.  אמירה  הייתה  זו  תושים. 
מעליבה  עולם  תפיסת  לכך  ומעבר 
לכם  אומר  אני  מבחינתנו.  ונוראית 
כאן על הבמה הזאת - השותפות כאן 
בין המושבים לקיבוצים היא חשובה - 
לעמוד בחזית אחת מול דעות כאלה. 
על  להסתכל  עלינו  זאת,  "עם 
במקום  אנחנו  והתוצאות.  ההישגים 
כמה  לפני  שהיינו  ממה  טוב  יותר 

�שנים. אנחנו לא מסכנים. תמיד הצ
השיח  לגבי  להסכמים."  להגיע  לחנו 
"השיח  צור:  הישראלית אמר  בחברה 

פופוליס הוא  כאן  �האלים שמתרחש 
טי וזול, עד כדי  אלים ומסוכן ולכן, 

�הדרך היחידה שלנו להשפיע זה במ
יהיו  ערכיים  אנשים  שלנו,  עורבות 

מעורבים וישנו את השיח."
מסרה  ישראל  מקרקעי  מרשות 

המ את  "מיישמת  היא:  כי  �בתגובה, 
משבר  לפתרון  הלאומית  דיניות 
הדיור. פתרון זה מחייב תכנון ושיווק 
קרקע לדיור בהיקפים גדולים מאוד. 
רמ"י יוזמת תכניות ומשווקת על פי 
לתמ"א  ובהתאם  החוקית  סמכותה 
35, שקובעת את השטחים המיועדים 
איזון  לבצע  שיש  ספק  אין  לתכנון. 
של  העצומים  הדיור  צרכי  בין  נכון 
המשמרת  ההתיישבות,  ובין  המדינה 
את הקרקע מאז ראשית ימי הציונות. 

�יש לבחון ברגישות ובאומץ את התו
כניות על מנת להגיע לניצול הנכון 
והאופטימלי של הקרקע, המייצג את 
לסוגיו  הציבור  האינטרסים של  כלל 
כדי  שצוטטו  בדברים  אין  ולגווניו. 

�להעיד על כוונה או רצון לפגוע בה
מקרקעי  רשות  החקלאית.  תיישבות 
ישראל תוסיף לפעול בשיתוף פעולה 

פורה עם ההתיישבות".

המועצה,  ראש  השתתפו  ומרגש  חגיגי  בטקס 
איציק חולבסקי, מנכ"ל המועצה, אברהם אזולאי, 
מחלקת  מנהלת  שטרן,  קרין  חינוך,  מח'  מנהלת 
נאוה  החינוך,  רכזת  מלכה,  מיכל  ונוער,  ילדים 
נציג  המליאה,  נציג  המקומי,  הוועד  נציגי  דוד, 
וועד אגודה, מזכיר היישוב, בנות השירות ונציגי 

הנוער.
�השיפוץ כלל הנמכת תיקרה ובכך שופרה עוצ
�מת התהודה הקולית, החלפת דלתות, צביעה חי

צונית ופנימית, עבודות אינסטלציה, שיפור בציוד 
בית  משמש  המועדון  ועוד.  המועדון  של  הפנימי 
תנועת   - עקיבא  בני  סניף  באליקים.  לנוער  שני 
הנוער לגילאי ג'-י"ב, הוא לב המועדון, מדריכיו 

�וחניכיו, החשים גאווה ושייכות למקום. כן מתכנ
סת במקום מועצת הנוער: קבוצת הנהגה מקומית 
הנוער  שיוזמת פרויקטים למען הקהילה. מחלקת 
במועצה מלווה ותומכת באופן צמוד את הפעילות.

לחברי  הודה  המועצה,  ראש  חולבסקי,   איציק 
הפרויקטים  לקידום  רבות  העושים  המקומי  הועד 
סאלם,  יעקב  היישוב,  מזכיר  דוד,  לערן  במושב, 
נציג אליקים במליאה, אלי שלום, מזכיר האגש"ח 
ולנאוה דוד ובנות השירות על הפעילות הנפלאה 

עם נוער אליקים." 

עדיאל שמרון, מנהל רמ"י. "אנחנו 
נתכנן ונפתח גם במחיר הפגיעה 

במושבים עד לחיסולם המלא"

10,000

חגי אשלגי, ראש מטה התושבים: "אנחנו כאן במאבק על דמותה העתידית של הארץ"
הש� איש   10,000 מ -למעלה 

בהפנינג   (18.11) בשבת  תתפו 
שבמא ויקר  במצפור  �המחאה 
הכות תחת  השרון  משמר  �גר 

ציפורים  רק  חפר  "בעמק  רת 
התקיים  ההפנינג  ממריאות". 

המוע של  המאבק  �במסגרת 
שדה  הקמת  נגד  והתושבים  צה 

תעופה בעמק, בסמוך למצפור.
נהנו  בהפנינג  המבקרים 
המשפחה,  לכל  מפעילויות 
נפלאה  מאווירה  חיה,  ממוזיקה 
וכמובן – מתצפית על השקנאים 

שבמאגר. 
אידן,  רני  המועצה,  ראש 
הודה לקהל הרב שהגיע לאירוע 
לכאן  שהגיעו  "האלפים  ואמר: 
היום, ואלה שמגיעים לכאן בכל 
הם  חפר  אגמי  מוכיחים:  שבת, 

באתרים  השקיעה  המועצה  הארץ.  במרכז  ייחודיים  טבע  אתרי 
בין מקבלי ההחלטות כאלה  לי שיש  צר  מיליוני שקלים.  הללו 
שמתעלמים מכך, ועלולים לגרום להרס הטבע וסיכון תושבים. 
לעוולה  יכול להסכים  איני  חפר,  כמי שמייצג את תושבי עמק 

שכזאת."
את  המרכז  הימן,  אלון  חפר,  עמק  הכלכלית  החברה  מנכ"ל 
כפרים  נוטשים  אנשים  העולם  "בכל  המועצה:  מטעם  המאבק 
כל  לכפר.  מהעיר  עוברים  אנשים  בישראל  רק  לעיר.  ועוברים 

זה קורה בגלל מאה שנות התיישבות של שמירה על הטבע ועל 
החקלאות. נמשיך לעשות זאת למען עם ישראל כולו."

חגי אשלגי, ראש מטה התושבים: "אגמי עמק חפר הוקמו אמנם 
על ידי תושבי העמק, אבל הטבע בהם שייך לכל אזרחי ישראל. זו 
המשימה והמחויבות של כולנו - שלא יהרסו את המקום הזה עם 
שדה תעופה. אנחנו כאן במאבק על דמותה העתידית של הארץ."

עוד נשאו דברים מנכ"לית החברה להגנת הטבע, איריס האן 
ותושבת חניאל, ענת סלונים.

הפנינג המחאה "בעמק חפר רק ציפורים 
ממריאות" (צילום: חן ליאופולד)

23.11.2017     || 12
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בטטה

#
30

#

חני סולומון

הרוחות ה בשער,  כבר  חורף 
להתקרר  ומתחיל  נושבות 
עבר  מכל  מותקפים  ואנחנו 
גופינו  חוסן  את  להכין  בהמלצות 
לעונה הגשומה. אחת ההמלצות היא 

ויט ירקות כתומים, עשירי  �לאכול 

אשלג,  קרוטן,  בטא  עתירי  מינים, 
נוגדי חימצון ועוד. 

השולטת  המומלצים  הירקות  בין 
כעשרים  לפני  עד  הבטטה.  היא 
הבטטה  נכללה  ולא  כמעט  שנים 
אך  הממוצע,  הישראלי  בתפריט 
מתברר  האחרונות  השנים  בעשור 
שהיא כובשת בגדול את חיכו וטעמו 

�של הישראלי, בכל גיל ובכל האפ
בטיגון,  באפייה,  בבישול,  שרויות: 
בבית - ומסעדות רבות אימצו אתה 

לתפריט. 
גילו את הבטטה  חלק מהצרכנים 

�כאשר פנו לתזונה צמחונית וטבעו
נית. כל אלו הובילו לנתון סטטיסטי 
לצרכנית  נחשבת  ישראל  מדהים: 

(ביחס למ �הבטטות הגבוהה בעולם 
ספר הנפשות).

ממושב  דוד,  וגיא  עידן  האחים 
השלושים  בגילאי  צעירים  עדנים, 
בגאווה את  מובילים  לחייהם,  פלוס 
באופן  לומר  אפשר  המשפחה  משק 

וירקות אח בטטה  �מטאורי, בשטחי 
2,500 דו�  רים, המשתרעים על פני

נמים, המניבים כעשרת אלפים טון 
בשנה. 

גידול הבטטה תופש כ� 70%מכלל 
פרי דוד", העסק המש� "הגידולים ב

פחתי שהקימו ההורים, איתי ומיכל 
משמש  האב  כאשר  דוידזון),   ) דוד 
הם:  הנוספים  הגידולים  כמנכ"ל. 

תפוחי אדמה, דלורית וחומוס. 

את  תפשו  דוד  לבית  האחים  שני 
יוז מקצועיות,  המון  עם  �המושכות 

יצירתיות, מעוף, מסירות, הת �מה, 
מדה ודבקות במטרה.

איך צעירים אקדמאים בוחרים 
בחקלאות?

(36), דור רביעי במשפ�  עידן דוד
חת דוד, הינו הבן הבכור, בעל נחלה 
ואב  לליאת  נשוי  ירק,  נווה  במושב 
חשבון  ראיית  "למדתי  תמר:  לבת 

עס ומנהל  ראשון  לתואר  �וכלכלה 
הלי הסטאז'  עם  שני.  לתואר  �קים 

שלאורכן  שנים.  כשש  ערכו  מודים 
במשק  לעבוד  במקביל  המשכתי 
על  למדתי  הנדרש.  לפי  ההורים, 
'פרי  המשפחתי  לעסק  לחזור  מנת 
ונרחבות  חדשות  יכולות  עם  דוד', 
לי,  התבהר  קדימה.  להצעידו  בכדי 
להיות  שכדי  אחרים,  לרבים  כמו 
אתה  אלו,  בשנים  מצטיין  חקלאי 
נדרש לא רק להיות מומחה מקצועי 

לגידול או אגרונום בלבד."
המורח שהלימודים  מפרט  �עידן 
תחו במגוון  לשלוט  מסייעים  �בים 
המק בליבת  מצויים  שאינם  �מים, 

בלבד,  בגידולים  בהתמחות  או  צוע 
תחומים  החקלאי,  את  מלווים  אך 
בארץ  להצלחתו  וחשובים  חיוניים 

�ובשווקי העולם. צריך מישהו שיש
לוט על החשבונות, מישהו שיתמצא 

בחוזים והסכמים. 

אחראי  בעסק:  "תפקידי  עידן: 
הכספים.  ומנהל  הגידולים  כל  על 
זוהי עבודה מקצועית, רבת אחריות 
והתחייבויות מכיוונים רבים, אך את 

�רגש האחריות כבר נשאנו על גבי
נו מגיל צעיר. עוד כילדים היה לנו 
ברור שהחקלאות במשק היא הייעוד 
שנלמד  לחצו  ההורים  בחיים.  שלנו 

�לאחר השירות הצבאי השכלה אקד
מאית, לעזור בפיתוח וקידום העסק. 
תחכה  שהחקלאות  ידענו  "תמיד 
מילדות,  בנו  טבוע  הזה  המסר  לנו. 

בג החלפנו  הספר,  מבית  �כשחזרנו 
דים וכבר היינו עסוקים בכל עבודה 
שנדרשה במשק. כך התנסינו במגוון 
בקטיף,  בשדה,  ופעולות:  עבודות 

במיון, בבית האריזה ועוד."
שע לעובדה  שמעבר  מספר  �דוד 

רכי העבודה עליהם גדלו היוו נדבך 

###
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עידן דויד בשטח
בטטות "פרי 

דוד" בסופר



�חשוב ומשמעותי בחייהם, גם ההיס
ציוניים  (סבים  המשפחתית  טוריה 
משני הצדדים) הטביעה את חותמה 
על דרך חייהם ועל הבחירה להמשיך 

לעבוד במשק המשפחה.

(33), הבן האמצעי במש�  גיא דוד
במש ראשון  תואר  בעל  דוד,  �פחת 

בו  המושב  בעדנים,  מתגורר  פטים, 
הייצור, אמון  נולד. תפקידו במשק: 
וסמנכ"ל  מכירות  האריזה,  בית  על 

�פיתוח עסקי. "אין ספק שגידול הב
המשפחתי  העסק  את  הקפיץ  טטות 
לעידן חדש ומודרני מכל הבחינות. 
שעלוותו  כגידול  התחילה  הבטטה 
שלנו  הפרות  את  להאכיל  נועדה 

המש המשק  בהם  בימים  �ברפת, 
מעורב:  משק  היה  במושבים  פחתי 
פרדסים  מטילות,  לול  לחלב,  רפת 
היה  ששטחה  בנחלה  ירקות,  וגידול 
השתנתה,  החקלאות  מאז  דונם.   30

מי  הכר.  ללא  והשתכללה  התרחבה 
היה חושב שמשק חקלאי ישווק את 
שיווק  לרשתות  ישירות  תוצרתו 

גדולות הפזורות בכל רחבי הארץ."
דוד"  ש"פרי  בגאווה  מסביר  גיא 
שנים  מעשרים  למעלה  כבר  עובד 
הצ� ובעקבותיה  שופרסל  רשת  עם 

טרפו גם רשתות אחרות: מגה, חצי 
כאשר  ואחרות,  ביתן  יינות  חינם, 

ומתר הולכת  רק  השיווק  �מערכת 
חבת. 

נוסף  צעד  הלכו  דוד  במשפחת 
וחדשנות  מעורבות  ויזמו  קדימה 
בפיתוח מוצרי מזון, עם מהנדסי מזון 
מקצועיים: "מדובר בפיתוח מוצרים, 
בטטות  בטטה,  במילוי  רביולי  כמו: 
'צ'יפס  שלנו  והלהיט  בוואקום 
בטטה'. אני זוקף יוזמת פיתוח מוצר 
מוצר  שלי,  הבייבי  זה  לזכותי,  זה 

שנחשב לראשון מסוגו בארץ. 
�"זה סיפוק עצום לראות כיצד הב

טטה הנקטפת בשדה הופכת למוצר 
לאכילה,  ישר  המוכן  וטעים,  נגיש 

על  כך  כל  ואהוב  בישול  כל  ללא 
גדולה  הברקה  כגדולים.  קטנים 
מוצרי  בשאר  כמו  הצ'יפס,  בייצור 
המזון המבוססים על הבטטה כחומר 
גלם. מדובר בבטטות סוג א' אך לא 
במיוחד  גדולות  כפקעות  מובחרות, 
על  בקליפתם.  שנפצעו  בטטות  או 
החקלאי',  'גיא  הלוגו  נכתב  השקית 

וזה עושה כייף על הלב."

שבילי לגדל בטטה או גי� בגיא: "
לחקלאות  ולהתייחס  אחרים  דולים 
סופית.  אין  התפתחות  זו  בכללותה 
אנו נדרשים למעשה לעבוד בשיטת 

�תכנות מחשב, הכובשת בקצב מסח
רר. כן עלינו להיערך לכמה שיותר 

�תרחישים. יכולת נרכשת שהיא תו
�לדה של ניסיון. זה לא מקצוע שעו

בר מאב לבן. צריך לתת מענה בזמן 
או אף להקדים תרופה למכה.  אמת 
תמיד יש לשמור על פיזור הביצים, 
(כפי שהסבתא אמרה) ובעיקר לדעת 

לאהוב את מה שעושים. 
ולהשקיע  ללמוד  מתכוון  "אני 
ככל הנדרש, בלי חשבון ובלי גבול, 
עד תום הגידול - ורק אז יש סיכוי 
זאת  שישוו  יש  תחזור.  שההשקעה 
לקרב איגרוף, שצריך לדעת לעמוד 
אני  הצלצול.  הישמע  עד  ולחטוף 
טוען שזה לא כמה מכות חטפת אלא 
כמה זמן לוקח לך לקום להתאושש 

ולהמשיך."
הוא  בטטות  שגידול  סבור  גיא 
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עידן דוד: "את רגש האחריות כבר נשאנו על 
גבינו מגיל צעיר. עוד כילדים היה לנו ברור 

שהחקלאות במשק היא הייעוד שלנו בחיים. 
ההורים לחצו שנלמד לאחר השירות הצבאי 

השכלה אקדמאית, לעזור בפיתוח וקידום 
העסק"

איתי דויד ובניו עידן וגיא 
בשטח הבטטות



"ככל  הגלוי.  על  הסמוי  רב  בו  ענף 
עקרונות  את  יותר  למדים  שאנחנו 
לא  כמה  עד  מבינים  אנו  הגידול, 
ידענו. מיטב הקולגות בענף יסכימו 

המ הסיבות  את  לפרש  ניתן  �שלא 
מסוימת  לחלקה  הגורמים  דויקות. 

יבו ולהניב  פנטסטית  צורה  �לגדול 
שחל� בעוד  ויותר,  טון   9 של  לים 

כמעט  וטופלה  שנשתלה  אחרת  קה 
באותם התנאים תניב מחצית מאותה 
הכמות. זהו כנראה חלק מהמסתורין 
של הטבע. לכן עלינו תמיד לנסות 
ולהיות מחוברים לטבע ,להקשיב לו 
ולכבדו. כי בסופו של יום גם אנחנו 

חלק מהטבע."
הסיבות לתפישתו ההוליסטית של 
גיא מצביעות על הידיעה שלפעמים 
נראה שהשתנינו, במיוחד בחשיפתנו 

לעידן הטכנולוגי של המאה ה�21. 
מה המיוחד בהצלחתכם בגידול 

ופיתוח הבטטה?
דבר,  לכל  עסק  זה  "בטטות  גיא: 
ולהתמודד  לעמוד  נדרשים  ואנו 
עסק.  כל  ניצב  בהם  תחומים  בשלל 

חב משלוש  למעשה  מורכב  �העסק 
ושיווק,  אריזה  גידול,  קטנות:  רות 
כשבכל אחת מהן יש לדעת את כל 

להצל ולשאוף  הקטנים  �הדברים 
לפני  במשפחתנו  הדגש  מרובה.  חה 
הכול, זה תמיד המשפחה, להיות יחד 
וזה מוכיח את עצמו. לכל אחד מבני 
ההתמחות  תחומי  את  יש  המשפחה 

�והאחריות שלו בעסק, כך שאנו שו
תפים משלימים.

זנים שונים של  "קיימים כתשעה 
גד וחלקם  בארץ,  הגדלים  �בטטות 

והמו העיקרי  הזן  דוד:  במשק  �לים 
כר, ג'ורג'יה ג'ט, הוא כתום אדמדם, 
צורתו מוארכת והוא עשיר בנוזלים. 
זן הבורגרד שצבעו חום אדמתי הוא 

הסגו הבטטה  יותר.  ויבש  �אליפטי 
יתרונה  הרחוק.  מהמזרח  הגיעה  לה 

�שהיא פחותת סוכר וקלוריות, עתי
עוב יבש,  ובחומר  סי  בוויטמין  �רה 

הקשור  בכל  יתרון  לה  מקנה  זו  דה 
בבישול וטיגון, שהתוצאה היא יתר 
קריספיות. בטטה חומה היא הבטטה 
הבטטה  חומה.  האורגנית שקליפתה 
במשק  נמצאת  לבן  הלבנה שתוכנה 

בתהליך פיתוח וטיפוח.
�"היתרונות של אדמות מושב עד

בין  כגבול  הנחשבת  וסביבתו,  נים 
אדמה חולית לכבדה, מהווים תנאים 
אידיאלים להצלחת גידולי הבטטה. 
ושונה.  המיוחד  את  חיפשנו  תמיד 
הנחישות  אך  פשוט,  כך  כל  לא  זה 
והדבקות במשימה הוכיחו עצמן. את 
לאורך  להשיג  ניתן  שלנו  הבטטות 

למ אסטרטגיה  זאת  גם  השנה.  �כל 
למטרה  המתאימים  הזנים  את  צוא 
זו. הן נשתלות בין החודשים אפריל�

מאי. ונאספות החל מיולי ועד אמצע 
דצמבר. עכשיו אנו בעונה הבוערת, 
של  רבות  שעות  מאיתנו  הדורשת 

עבודה.

"הייחודי במשק שלנו הינו איסוף 
הפקעות, המתבצע בדרך המסורתית 

בטכנו שימוש  ללא  מחרשה.  �עם 
העובדים  לאיסוף.  חדישות  לוגיות 

ואוס המחרשה,  עם  תלם  �פותחים 
לטובת  בידיים,  הבטטות  את  פים 
היתרון בשיטה  ורגיש.  אסיף מדויק 
נפצעות  לא  כמעט  שהפקעות  זו, 
נשמרות  הן  כך  ובשל  נחתכות.  או 
וחתכים  מאחר  יותר.  ארוך  לטווח 
ופתח  לבטטה,  פנימי  נזק  מהווים 

להתפתחות לריקבון."
החד המוצרים  מיתוג  �עצם 

בטטה  בטטה,  צ'יפס  כדוגמת:  שים 
סגולה  בטטה, בטטה  ביבי  בוואקום, 
את  ולעסק  למשק  הקנו  ואחרים. 
ייחודי  שיווקי  מענה  לתת  היכולת 

לע "התוכניות  מגוונים.  �לקהלים 
לטפח  לפתח  לשפר  להמשיך  תיד 

לכיוונים שונים," מוסיף גיא.

 
איתי דוד (60), אב המשפחה, הוא 
הבן האמצעי של סנדו דוד (דוידזון) 
האגרונום  הבכור,  אחיו  וטובה.  ז"ל 
, בחר לפתח משק פרדסים במו� ביוג

שב גן יאשיה, בעמק חפר. 
לאחר נישואיו למיכל ולידת בנו 

חק משק  רכש  איתי  עידן,  �הבכור 
לאי בעידנים: "עברנו למשק בשנת 
1984 עם הרבה תקוות להצלחה. כל 

�חיי אני חקלאי ויזם כשהמודל לה
ערצה הוא ללא ספק אבי, סנדו דוד 
לשלב  שידע  פעלים  רב  איש  ז"ל, 

ציבו ופעילות  במשק  עבודה  �בין 
רית ענפה. אבי נפטר בשנת 2003 
והחלטנו במשפחה להנציח את זכרו 
על  במשק  האריזה  לבית  ולקרוא 

שמו. 
בתחילה  ובת.  בנים  שני  לנו  "יש 

המו אדמה.  תפוחי  במשק  �גידלנו 
גוד הבטטות  השנים  שבאותן  �זר 

יעודן  מאז  אך  לפרות.,  כמזון  לו 
במהלך  השתנו.  לירק  וההתייחסות 

השנים הבנתי שחקלאות זה הבסיס, 
ולה להמריא  רק  אפשר  מעוף  �ועם 

תרחב. בין הגידולים שגידלתי בסוף 
שנות השמונים היו תות שדה, 150 
עצי  את  טיפחנו   . סיני  תפוז  דונם 
שהיו  בארץ  מהראשונים  הפומלית 

מיועדים ליצוא ליפן . 
עצמאי  באופן  לייצא  "התחלתי 

המוס עם  הבעיות  התחילו  �וכאן 
דות, שלא הסכימו לאפשר לי לייצא 

�באופן עצמאי והחליטו בשבילי שא
המקובלים.  היצוא  בשירותי  שתמש 

�התנגדתי לכך מבחינה עקרונית וב
שנת 1991 הגשתי בג"צ, בשותפות 
נגד  סיני,  תפוז  מגדלי  מספר  עם 
בנימוק  הדר,  פרי  לשיווק  המועצה 
'בחוק חופש העיסוק'.  שזוהי פגיעה 
המותג  נולד  וכך  זכינו,  לשמחתנו 
של העסק המשפחתי 'פרי דוד'. מאז 

רק הלכנו והתרחבנו."
איתי ומיכל ייצאו תפוז סיני תות 
שדה, רימונים, תאנים ועוד. למטרה 
זו הוקם בית אריזה עם מכונות מיון 
לגידולים  המתאימות  משוכללות 
השונים. בשלב זה הוא מציין בגאווה 
שעבדה  מיכל,  אשתו  את  שגייס 
כמורה לאנגלית בתיכון. בתפקידה, 

לקו עם  קשר  על  אחראית  �להיות 
היצוא  מנהלת  בקיצור   - חו"ל  חות 

באנגלית.
"אין ספק שכניסת שני בניי: עידן 
וגיא בשלב מאוחר יותר, הביאה רוח 
רעיונות  ובעלת  מקצועית  חדשה 
לדוגמא  המשפחתי.  העסק  לקידום 
גידול הבטטה, פיתוח סוגים מיוחדים 
מוצרי  חשיפת  וכן  הרחב.  ושיווקם 
מזון נלווים העשויים ומכילים בטטה 

הינה חקלאות מסוג אחר."
החקלאית  לעבודה  במקביל  דוד 

�במשק תרם בהתנדבות במספר תפ
החקלאי:  לתחום  הקשורים  קידים 

�כחבר ויו"ר הועד במושב, נציג בא
�רגון מגדלי הירקות, בשולחנות המ

גדלים: תותים, בטטות ועוד. 
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גיא דוד: "הייחודי 
במשק שלנו הינו 
איסוף הפקעות, 

המתבצע בדרך 
המסורתית עם 
מחרשה, ללא 

שימוש בטכנולוגיות 
חדישות. פותחים 

תלם עם המחרשה 
ואוספים את הבטטות 

בידיים, לטובת 
אסיף מדויק ורגיש. 

היתרון בשיטה זו, 
שהפקעות כמעט לא 
נפצעות או נחתכות"

מיכל דויד, האם, עם 
המשפחה

הבטטה הסגולה - 
עתירת ויטמין סי

ציפס בטטה - פרי 
פיתוחו של גיא דויד
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

סוגיית הבן הממשיך וירושת 
אותנו  העסיקה  החקלאי  המשק 

המו הנהגות  בכנס  השנה  �גם 
שעבר  בשבוע  שנערך  שבים, 
הנושא,  חשיבות  בשל  באילת. 
בפניכם  להביא  לנכון  ראיתי 
את עיקרי הדברים שנאמרו על ידי משתתפי 

הפאנל.
תנועת  של  הקרקעות  אגף  ויו"ר  יועמ"ש 
יפרח פתח את הפא� ,המושבים עו"ד עמית 
הנחלה  בו  בעידן  היום  חיים  "אנו  ואמר:  נל 
היא הנכס היוקרתי ביותר בשוק הנדל"ן. ככל 
שערך הנחלה הולך וגדל כך גם הקושי לחלק 

�את הנחלה בין הילדים גדל והפך בלתי אפ
שרי, ולעיתים עבור ההורים  זו משימה בלתי 

חשיבות  אפשרית. 
מעבי שאנו  �המידע 

הנחלות  לבעלי  רים 
מצב  למנוע  הינה 

הח יקבלו  �שההורים 
לטות על בסיס מידע 

�חסר ומה שעלול לי
צור  טעויות וקשיים 

בנ הפיכים  �בלתי 
משקיעים  אנו  חלה. 
מאוד  גדול  מאמץ 
לפצל  שנוכל  בכדי 
בתנאים  הנחלה  את 

להורים  לאפשר  שנוכל  בכדי  יותר,  טובים 
שאינו  ילד  על  שירשם  מהנחלה  חלק  לתת 
מקבל אותה. אנו עוסקים הרבה בכדי לייצר 
פתרונות במשק המשפחתי ולייצר מידע רחב 
ועדכני לחברים בסוגיה הזו. הסוגיה מורכבת 

ויש לה הרבה היבטים."
עו"ד  במשרד  שותף  זליגמן,  אורי  עו"ד 

בנ הצבעה  זכויות  על  דיבר  ושות',  �קלונר 
לקבוע  המאפשר  הרשם  צו  בעקבות  חלה 

�שוויון בזכויות ההצבעה באגודה: "שר הכלכ
לה הוציא לפני שנה צו שמנסה לעשות סדר 
ממשיכים.  בנים  להן  שיש  המשפחות  אצל 
הראשונים  המתיישבים  שהיו  הסבים  את  יש 
התקבל  הנכד  גם  וכיום  לחברות,  שהתקבלו 
לחברות. יש היום מצב של שישה אנשים שיש 
להם שישה קולות להצבעה באגודה, על סמך 
החזקה בנחלה אחת ולעומת זאת האלמנה עם 

�זכות אחת. השר המליץ על התקנה בכדי לא
זכויות הצבעה   6 תיקון תקנון, שיקבע  פשר 
לכל נחלה, בהתחלה הכוונה הייתה להחיל את 
התנועות  וישוב.  ישוב  כל  על  אוטומטית  זה 
רק  היום  עד  וולונטרי.  יהיה  שזה  ורצו  מחו 

מושב בית חנן אימץ את זה."
עו"ד אייל סודאי, ממשרד חיימסון סודאי 
ושות', דיבר על סוגיית המיסוי הכבד הנדרש 

הספ ההחלטות  וסוגיית  נחלה  של  �במכירה 
היכולת  את  שמגבילות  המנהל,  של  ציפיות 
הוסיף  עוד  רוצים.  שאנו  מה  בנחלה  לעשות 
לבעל  חלופות   5 בעיקרון  "קיימות  ואמר: 

המשק,  מכירת  והן:  להחליט  בבואו  הנחלה 
צוואה, לא לעשות כלום, העברה ללא תמורה 

�והבן הממשיך. לכל חלופה יש יתרונות וחס
ורצוי ללמוד את המצב הספציפי של  רונות 

המשק בכדי להחליט על המתאימה ביותר."
המקר� שמאי  לשכת  יו"ר   , מסילת יחיים 

כדמי  הרכישה  דמי  סוגיית  על  דיבר  קעין, 
את  כעת  לומדים  השמאות  "בעולם  מכירה: 
דמי  את  המחליפה  הרכישה  דמי  סוגיית 
ובכלל, למיסוי  ההסכמה בעת מכירת נחלה. 
יש משקל כבד בכל החלטה שמקבל ההורה. 
לשכת השמאים חרטה על דגלה להגיע לכל 

המגזרים."
יחיא- עו"ד  ממשרד  יחיא,  תמיר  עו"ד 

סלהוב: "הבעיה המרכזית בבחירת בן ממשיך 
ממונה  שהוא   היא 
צעיר  מאד  בגיל 
הרבה פעמים. האחים 
מגיעים לבית משפט 
את  מעכיר  וזה 
במשפחה.  האווירה 
לבטל  רוצים  האחים 
כל  עם  המינוי  את 

האפש �הטענות 
נוספת  בעיה  ריות. 
משפט  שבתי  היא 
לא יודעים מה זה בן 

משתד אנו  �ממשיך. 
עומדים  החברים שהמושבים  את  ליידע  לים 
 לעבור לחוזה דו צדדי כדי שימנו בן ממשיך."

הרבה  "יש  חקיקת:  אפרת  ועוה"ד  המגשרת 
ידי  על  פתרון  למצוא  שמסוגלות  משפחות 
ילכו  לא  שמשפחות  שואפים  אנחנו  גישור. 
לבית משפט ולכן אנו מציעים את הגישור. זה 
משליך עלינו כקהילה. גישור הוא כלי מאד 
הליך  ומהווה  רבים  יתרונות  בעל  אפקטיבי 
מציאת  הוא  שלי  האינטרס  זול.  יותר  הרבה 

הפתרון כמשפחה מתקשרת."
, מנהלת המחלקה לשירו� רעו"ס תמי פרב
�תים חברתיים במועצה דרום השרון: "כשהת

חלנו את הפרויקט במטה יהודה ודרום השרון, 
ידעתי שהבן ממשיך הוא סוגיה מרכזית אבל 
השונים.  בהיבטים  משמעותה  את  הבנו  לא 

�כדי להנגיש את המידע קראנו לתכנית מש
פחה ממשיכה. יצרתי אתר אינטרנט שהדגיש 
תפוצה  רשימת  והאירועים,  התכנים  כל  את 
ועוד. הקשר עם ועדי הישובים הוא חשוב כי 

הם יודעים למפות את התושבים שלהם."
והקיף את כל  לסיכום הפאנל היה מעניין 
טרם  כי  לזכור  יש  ועדיין,  הסוגיה  היבטי 
נחלה  בעל  כל  על  בעניין  החלטה  קבלת 

המ החלטות  ולקבל  אישי  באופן  �להתייעץ 
תאימות למשק שלו על פי הנתונים והיכולות 

של משפחתו.

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

"ככל שערך הנחלה הולך 
וגדל כך גם הקושי לחלק 

את הנחלה בין הילדים 
גדל ולעיתים עבור 

ההורים זו משימה בלתי 
אפשרית

מועצת 
החלב

60

#

מיכל קראוס*

כידוע י שראל 
מאז  פועלת  לכל 
תחת  הקמתה 
אקלימיים  אילוצים 
וגיאו פוליטיים קשים 
במיוחד.  ומורכבים 
משטחה  ניכר  חלק 
ובחלקה  מדברי  הוא 
צפיפות  רמת  האחר 
מן  היא  האוכלוסייה 
הגבוהות בעולם. יחד עם זאת, במהלך העשורים 

סדרה  פותחו  האחרונים 
חקלאיים  אמצעים  של 
מתקדמים  טכנולוגיים 

בהתגב רבות  �המסייעים 
רות על תופעות אלה. על 

מקו בקרקע,  המחסור  �אף 
רות המים המועטים ותנאי 

מצ המדבריים,  �האקלים 
�ליחה ישראל להוביל בעו

במוצרי  שיא  בתנובות  לם 
הספקת  תוך  החי,  מן  מזון 

�חלבונים ויסודות הזנה נו
ספים לאוכלוסיה במחירים 
סדירות  ובכמויות  סבירים 

ושוטפות.
להיות  בכדי  בעבר 
בשטח  צורך  היה  חקלאי 
בלבד.  ומחרשה  אדמה 

צריך  מחקלאות  להתפרנס  להצליח  כדי  כיום, 
מעשית,  פרקטית  בחקלאות  מחד,  להתמקצע, 
ומאידך ביזמות וניהול. בעשור האחרון הושקעו 
והון רב על מנת להפוך את הרפתות  מאמצים 

�לעוגן כלכלי, תעסוקתי והתיישבותי, תוך הוב
חקלאות מתקדמת.  למופת של  החלב  ענף  לת 

אקו לבועה  הישראלית  הרפת  הפכה  אט  �אט 
שלנו  הסביבה  בשמירת  מסייעת  אשר  לוגית, 
בצורה טובה וירוקה יותר, תוך בחינת ההיבטים 
השונים הנוגעים לניהול, בריאות, הזנה, שיווק 

ועוד. 
למובילות החקלאות הישראלית יש פן נוסף 
מובילות  אותה  הכלכלי.  להיבט  כמובן  מעבר 

שיש  הראשונה  מהמעלה  דיפלומטי  כלי  היא 
לנצלו ביתר שאת. אין זאת מקריות כי רוה"מ 

�בנימין נתניהו בחר בביקורו האחרון בדרום אמ
ריקה לדבר בפני פורום כלכלי ומדיני בכיר על 
נפלאותיה של הפרה הישראלית. כדי להמחיש 

�באופן ציורי עד כמה הטכנולוגיה משחקת תפ
קיד חשוב בהתפתחות ענף החלב, ציין נתניהו 
בישראל  פרה  של  געייה  כל  כי  שומעיו  בפני 

היא למעשה געייה ממוחשבת.
דבריו הנחרצים של רוה"מ מסמנים למעשה 
שנות  מאז  ומתרחבת.  הולכת  עולמית  מגמה 
בקצב  לגדול  העולם  אוכלוסיית  החלה  ה�60 

�מהיר, איכות החיים עלתה ומדינות רבות בעו
לם סובלות מקשיים לספק 
אורח  עקב  לאזרחים  מזון 
והדינמי.  המשתנה  החיים 
מדינת  של  היכולת  את 

מומ את  לחלוק  �ישראל 
בת הדרך  פורצת  �חיותה 

לנצל  יש  החקלאות  חום 
דיפלומ מציאות  �לבניית 

טית חדשה. 
המפתח לאותה מציאות 
טמון בין היתר במעורבות 
של משרדי ממשלה, נציגי 
הפרטי  והמגזר  תעשייה 

טכ של  והכנסה  �בהחדרה 
לשימוש  חדשות  נולוגיות 
ומגוונים  רבים  בשווקים 
בשבוע  רק  יבשות.  חוצי 

הת בכלי  פורסם  �האחרון 
ישראליות  חברות  מספר  כי  השונים  קשורת 
במדינת  ראשונה  רפת  בהקמת  ותמכו  סייעו 

פפואה ניו גינאה, הסמוכה לאוסטרליה. 
היש ההסברה  נושא  את  פעם  אי  שבחן  �מי 

ראלית, יודע שבחו"ל משתוקקים לדבר גם על 
�"ישראל שמעבר לסכסוך עם הפלסטינים". שי

חות ופגישות דיפלומטיות הן כמובן דבר חשוב, 
אך השקעת מאמצים רבים בהעברה והפצת ידע 
למדינות  ישראליות  חקלאיות  וטכנולוגיות 
רבות ככל הניתן, הם המענה הטוב ביותר נגד 

ארגונים וגופים הקוראים להחרימנו.

* הכותבת הינה מנכ"לית מועצת החלב

ב�21/11 ייפתח כנס מדעי הבקר הבינלאומי בהשתתפות שר 
החקלאות, ראשי ענף החלב, חוקרים מהארץ ומהעולם, חברות 

בינ"ל בתחומי המשק והבקר ורפתנים.

"השקעת מאמצים 
רבים בהעברה והפצת 

ידע וטכנולוגיות 
חקלאיות ישראליות 

למדינות רבות ככל 
הניתן, הם המענה 

הטוב ביותר נגד 
ארגונים וגופים 

הקוראים להחרימנו"

23.11.2017     || 18



19 ||   23.11.2017



900

7

50

600

מאיר צור ואיתן 
ברושי (צילום: דפנה 

כהן�נוריאל)

מימין לשמאל: דורון שידלוב, בני בן מובחר, ד"ר אייל 
בלום, כרמל סלע, מוטי דותן, עמיר ריטוב, ניר ברקת, 

מאיר צור ועמית יפרח

ערב שירי להקות 
צבאיות בכנס 

הנהגות המושבים

ערב שירי 
אריק 

איינשטיין

יאיר פרג'ון, מברך את 
המתנדבים ואת פעילי צח"י 

(צילום: "בום צילום")

בקטנה
עמוס דה�וינטר
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הרמזורים 
החדשים 

בצומת תפרח

איציק חולבסקי 
בחנוכת מגרש 
הכדורגל החדש

התלמידים 
וטייסי טייסת 

102 המלווים את 
תכנית מועדון 

הטייסת

בקטנה
עמוס דה�וינטר
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את  המביא  ומומלץ,  נפלא  ספר  הוא  דיקר  ז'ואל  מאת  בולטימור"  "בני 
יתרה ספר  גולדמן שמנסה לכתוב בלא הצלחה  הסופר מרקוס  סיפורו של 
על משפחתו. אחרי יותר מיובל שנים מאז האסון שהרס את משפחת גולדמן, 
מרקוס לא מפסיק להתגעגע לימים שקדמו לו - ימי הרעות של "כנופיית 
המרווח  בביתם  שבילה  החופשות  ימי  דודו,  בני  עם  שהקים  הגולדמנים" 
בבולטימור, ימים של חלומות על לימודים וקריירה שהיו אמורים להבטיח 

להם עתיד מזהיר. הוא יושב על מרפסת ביתו הצופה אל הים ומנסה לכתוב את ספרו החדש, אך 
ללא הצלחה. הזיכרונות שבים ומציפים בו כאב אינסופי על ימים שהלכו לבלי שוב. ההשראה 
האסון.  לאחר  שנטש  נעוריו  אהבת  נוויל,  אלכסנדרה  את  פוגש  כשמרקוס  בהפתעה  מגיעה 
פגישתם המחודשת מעמתת אותו עם זיכרונות העבר ושולחת אותו לנבור בסודות משפחתיים 
שמעולם לא נחשפו בפניו. הוא מגלה מה גרם לסבו לאבד את נכסיו בן לילה בעוד שדודו סול 
הפך לעשיר מופלג, ולמה התפרקה משפחתו המורחבת עוד לפני שניחת עליה האסון. כעת 
מרקוס צולל לתוך עברו, וספרו הנכתב מעצמו מציג בפניו את תהומות הכאב ועוצמת הנחמה 

של החיים בחיק משפחה. 
(מצרפתית: רמה איילון, הוצאת מודן, 500 עמודים)

"החוק הראשון של טן", מאת גיי הנדריקס וטינקר לינדזי, הוא הראשון 
בסדרת הבלש טנזינג נורבו. טנזינג (טן) הוא לא חוקר פרטי טיפוסי; נזיר 
בודהיסטי לשעבר, שבילה את רוב חייו בנדודים בין הדירה של אמו בפריז 
בלוס  דירה  לו  יש  בדרמסאלה.  הבודהיסטי  במנזר  הנזירות  פרחי  למגורי 
אנג'לס שהוא חולק עם חתול גדול במיוחד שעונה לשם טנק. הוא הגיע לעיר 
את  להגשים  כדי  בדרכו  שנקרתה  ההזדמנות  את  וניצל  המנזר,  בשליחות 

הקארמה שלו. כלומר, להתגייס למשטרה. מאז שהיה נער חלם להיות ההתגלמות המודרנית 
של שרלוק הולמס. כשמונה להיות הבלש החוקר חשב שקיבל את מתנת חייו ובמשך חמש 
הרגיש  הוא  נפצע,  בה  הירי  תקרית  לאחר  אך  אמיתיים,  פושעים  עם  התעסק  שירות  שנות 
שהעבודה מתחילה לסגור עליו. אז החליט לממש את החוק הראשון שגזר על עצמו, להיפתח 
אישה  לדירתו  מזדמנת  יום  באותו  בדיוק  להתפטר.  מחליט  טן  להתגונן.  ולהפסיק  ללמידה 
מסתורית המבקשת את עזרתו למצוא את מי שהיה בן זוגה לשעבר. כשהוא מגלה שהיא נרצחה 
פחות מיממה לאחר המפגש המקרי ביניהם, הוא מסיק מכך שהגורל זימן לו את תיק החקירה 
הראשון בקריירה העצמאית שלו.  (מאנגלית: לינדה פניאס�אוחנה, הוצאת כתר, 311 עמודים)

לומדים  ילדים  לקיומו,  חיונית  מחברה  חלק  להיות  אדם  של  יכולתו 
מגיל צעיר להכיר את הגבולות החיצוניים ולמלא אחר הוראות שנועדו 
להדריכם כיצד להתחשב באחרים. ספר הילדים "סיפור בקיצור על מותר 
מקורית  מזווית  בנושא  עוסק  קוטלר,   - בן�עטר  בלינדה  מאת  ואסור", 
הספר  של  במרכזו  החי.  מעולם  משל  דרך  הציות  גבולות  את  הבוחנת 

ניצבת דמותה של נטע, נמלה פועלת בעלת תפקיד מוגדר החיוני להישרדות מלכת הנמלים 
יחד  מזון,  יוצאת עם חברותיה הפועלות ללקט  היא  בוקר  בוקר  יום קבוע.  וסדר  כולו,  והקן 
הן שבות בערב לקן למנוחה, לארוחה וכדי לאגור כוחות ליום הבא. ערב אחד מחליטה נטע 
לוותר על ארוחת הערב ויוצאת לפתח הקן להשקיף על הירח. מפגש מקרי עם עטלף פרות 
שסדר יומו הפוך ומופתע לפגוש נמלה המסתובבת מחוץ לקן בלילה, מוביל אותה לחלוק אתו 
מחשבה ששמרה לעצמה: היא זקוקה לחופשה מן העבודה. עם בוקר, כשהעטלף פורש לשנתו, 
שבה נטע ומצטרפת לחברותיה הפועלות. כשהן פוסעות בטור ארוך במסע לחיפוש מזון דרכה 
נותרה  בה  ההזדמנות  את  לנצל  מחליטה  נטע  בלעדיה.  לצעוד  ממשיכות  וחברותיה  נחסמת 

לבדה ולחקור את הסביבה ולומדת שיעור חשוב על גבולות ורצון. 
(איורים מרהיבים: איגור קוביאר, הוצאת "אוריון", 28 עמודים)

"סיפורי נסיכות לפני השינה" הוא הספר המושלם לכל מי שאוהב סיפורי 
אגדה ולכל מי שחולמת להיות נסיכה. אתם מוזמנים להיכנס לעולם קסום 
של סיפורים ומעשיות - עולם שבו אהבת אמת תמיד מנצחת, נסיכים אמיצים 
עצם  עד  ועושר  באושר  חיות  יפהפיות  ונסיכות  אבירים  סוסים  על  רוכבים 
היום הזה. הספר כולל שבעה סיפורים: שלגיה, הנסיכה על הר הזכוכית, חוטב 

הנרדמת.  והיפהפייה  הפרא  ברבורי  האווזים,  רועת  והעדשה,  הנסיכה  הירח,  וילדת  הבמבוק 
הוא מוגש בפורמט גדול ומנוקד, בכריכה קשה, מתאים גם לראשית קריאה, מלווה באיורים 

יפהפיים. (מאנגלית: חגי ברקת. הוצאת דני ספרים, 64 עמודים)

ספרים
זהר נוי
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 amosquitoz@gmail.com

4

מאוזן:
1. מכינות לצילומים בשביל הבדלים (6); 4. שמעתי שזה קרה לך היכן שהבירה 
יושבת (4); 8. ראו 20 מאונך; 9. התשבצאי בונה מרפסת עץ עבור הילד שלו (3,3); 
11. בלעתי את הדף שלו באפריקה (7); 12. נפש הלל (3); 13. שנא את החרדה 
החוזרת (3); 15. הטוסט צחצח את המרפאה (7); 18. סנדי מביעה את הערכתה 
למשולש (6); 19. (עם 3 מאונך) נחל רחצה (4); 21. עזרה לעץ לחזור לתפקוד 

נורמלי (4); 22. כיצד הוא לא משיג אף נקודה כשמכניסים דיירים לבניין? (6).

מאונך:
1. מוביל למטה מכשיר שיגיד לנו כמה שמחה יש (5); 2. שקשקתי למראה סל 
האשפה ירא השמיים (5); 3. ראו 19 מאוזן; 5. חסר התרבות יושב אצל סחרוף 
לשתות (5); 6. תקבל תפקיד באלבום (5); 7. מאושר במים על רחבת ההתעמלות 
(7); 10. נשיא בצבע של צפון האמריקאית (4,3); 13. ג'ורג' מחפש כובע (5); 14. 
ציפורים ומטוסים מפיצים ריחות נעימים (5); 16. יבטל את קיומה של החבורה 

(5); 17. לברך בהמה ללא בטחון (5); 20. (עם 8 מאוזן) משליך תכונה (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 239:
מאוזן: 1. אמירים; 4. עפתי; 9. דיאלקט; 11. מהרהרות; 12. דרו; 13. חלם; 15. 

דינמיקה; 18. שאיפות; 19. כדור; 21. בושת; 22. מרמיטה.
מאונך: 1. אדמתם; 2. ישודר; 5. פרלוד; 6. ישטפו; 7. כיפתרנו; 10. הרודיון; 

13. חישוב; 14. מייבש; 16. ילדתי; 17. הבדלה; 20. קרים.
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