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צעירים ממושב מטע – ארוחה צמחונית הודית בשילוב יוגה

~ 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

 


ע

שרות חברי שנות שירות
מהקומונות השונות של בני
המושבים מכל רחבי המדינה
הגיעו ליום הוקרה על פועלם.
האירוע התקיים בהר הרצל ועסק
בציון  120שנה להוצאת הספר
מדינת היהודים של חוזה המדינה.
כמו כן בסוגיות ערכיות על חשי
בות המדינה וערך הציונות.
מנהלת בני המושבים ,שירי אר
דיטי אמרה " :מדובר באחד האירו
עים בהם משרד החינוך והאגף
הביטחוני חברתי במשרד הביטחון
בוחרים להוקיר ולהכיר בעשייה
המדהימה וחסרת הגבולות של חברי
שנות השירות של בני המושבים".

4

כנס קרקעות
כ 70-בעלי נחלות במושב
שרונה הגיעו השבוע לכנס
בנושא קרקעות ,שאורגן
על ידי תנועת המושבים
והמועצה האזורית הגליל
התחתון

10

יום הוקרה לחברי שנת
שירות מהמושבים
)צילום :חיים חדד(


 
הילית בן צבי ,מנהלת היחידה לקידום נשים בתנועה הקיבוצית,
מושבים ומרכז המועצות האזוריות" :ככל שנקדים ונחנך את ילדינו
בתחום זה ,נוכל ליצור בעתיד חברה שוויונית מוסרית וערכית יותר

כ

נס יועצות לקידום נשים ארצי
של השלטון המקומי התקיים
השבוע בחיפה בסימן של "חי
נוך מודע מגדר" .בכנס דובר על חינוך
ילדים כבר מגיל הגן לחברה שוויונית
ולפיתוח סובלנות בינמגדרי.
את תנועת המושבים ייצגה ,הילית
בן צבי ,מנהלת היחידה לקידום נשים

בתנועה הקיבוצית ,מושבים ומרכז
המועצות האזוריות.
הילית בן צבי אמרה" :ככל שנקדים
ונחנך את ילדינו בתחום זה ,נוכל ליצור
בעתיד חברה שוויונית מוסרית וערכית
יותר' .חינוך מודע מגדר' שובר למע
שה תבניות וסטיגמות על בסיסן גננות
אשר אמצו מודעות זו ,להפחית אלימות,

נעלי בית

מירי דג מביאה את סיפורה
המרתק של משפחת יצחק
לפתח סובלנות וליצור שיתופי פעולה ממושב בטחה

בין הבנים לבנות והכרה בשונה".
בן צבי עדכנה שבמסגרת יוזמתה,
במספר מועצות אזוריות במרחב הכפ
רי כבר ארגנו הדרכה בנושא לצוותים
החינוכיים תוך שיתופי פעולה בן אגפי
החינוך במועצות והיחידה לקידום
נשים.

14

שתה ואכול

כנס יועצות
לקידום נשי

פסטיבל האוכל ה 16-של
המועצה האזורית מטה
יהודה יוצא לדרך ,עם 9
משתתפים חדשים ,ביניהם
אוכל צמחוני-הודי משולב
ביוגה
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מנכ“ל מבט מושבים ,יוגב שריד ,על ההערכות להכנות לתשתית תכנונית לקליטה וליישום ההחלטות במושב ועל
החשיבות של קבלת החלטות בנושא איוש נחלות פנויות

כ

 70בעלי נחלות במושב
שרונה הגיעו השבוע לכנס
בנושא קרקעות ,שאורגן
על ידי תנועת המושבים והמוע
צה האזורית הגליל התחתון .הכנס
עסק בנושאי קרקעות לרבות
זכויות המגורים ,התעסוקה הח
לופית ,ההחלטה על היוון חלקות
המגורים ,חוזה חכירה לדורות,
פל“ח ושימושים נלווים.
בכנס השתתפו מזכ“ל תנועת
המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור וראש המוע
צה האזורית הגליל התחתון ,מוטי
דותן ,אשר דיברו בפני המש
תתפים על חשיבות המפגש ועל
חשיבות תנועת המושבים לכלל
חברי המושב בהסדרת זכויותיהם
בנחלה.
בכנס הרצה יו“ר אגף הקרקעות
של תנועת המושבים ,עו“ד עמית
יפרח אשר הסביר על הן החלטות
רשות מקרקעי ישראל והן על
חשיבות של בעלי הנחלות לטפל
בזכויותיהם” :כחלק מהשירות
שאנחנו נותנים למושבים ,הגענו

בכנס הקרקעות
שהתקיים בשרונה

למושב שרונה בכדי להסביר לב
עלי הנחלות על זכויותיהם ועל
כלל הנושאים הקשורים לקרקעות

וזאת בכדי לתת להם את הכלים
הנכונים לקבלת החלטות על נח
לתם“.

אחרי יפרח הרצה מנכ“ל מבט
מושבים ,יוגב שריד ,על ההערכות
להכנות לתשתית תכנונית לקלי

טה וליישום ההחלטות במושב ועל
החשיבות של קבלת החלטות בנו
שא איוש נחלות פנויות.

~~>
~ >
בג“צ יתבקש להכריע בין בחירה ערכית להיאחז בקרקע לבין הפקעה שרירותית של אדמות מעובדות

ח

קלאי כפר ביאליק הגישו עתירה
לבג“ץ בדרישה לתקן את החוק לקי
דום הבניה במתחמים מועדפים לדיור,
כך שלא יתאפשרו מצבי קיצון בהם נלקחות
מיישוב אחד רוב אדמותיו ,עד כדי חיסולו
כישות חקלאית ועד כדי נישול חקלאים,
שבחרו בחירה ערכית בעבודת האדמה,
ממקצועם וממשלח היד בו בחרו.
העתירה מבקשת מבג“ץ לחייב תיקון
החוק ,כדי שחקלאים שבחרו להיאחז בקרקע
ולדבוק בדרכי אבותיהם ,לא יישארו ללא
מקור פרנסה .העתירה מדגישה כי קבלת
העתירה ומניעת חיסול כפר ביאליק לא יג
רעו אף יחידת דיור אחת מתכניות המדינה,
לקידום הבנייה לזוגות צעירים באזור הק
ריות .לשם כך הציגו העותרים אלטרנטיבות
בדוקות ומקצועיות לבנייה במתחם האורבני
של הקריות ,מבלי לפגוע באף רפת או לול
ומבלי לעקור מטעי זיתים או שדות חסה,
חזרת ,שומר וכרובית.
העתירה הוגשה נגד כנסת ישראל ,שר
האוצר ,משה כחלון ,רשות מקרקעי ישראל,
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עו“ד דודו קוכמן” .תוכניות דורסניות“

המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה
הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מו
עדפים לדיור )ותמ“ל( והועדה לדיור לאומי

)וד“ל(.
בעתירה ,אותה הגישו עוה“ד שולי אש
בול ורון אביב ,נכתב” :עניינה של עתירה
זו היא בגזלת כבשת הרש .הרש במקרה דנן
הינו העותר ,שהינו כפר חקלאי שיתופי שח
בריו מעבדים את הקרקע ,הולכים בדרכי
הוריהם והורי הוריהם ומעבדים אותה מזה 82
שנה ,למרות שלאורך כל השנים הייתה אתר
נחשק מבחינה נדל“נית“.
אדמותיו של הכפר הן הכבשה הנחשקת,
והמשיבים כולם נותנים ידם לגזלתה .בא
מצעות החקיקה ופעולות המדינה יילקחו מן
הכפר  75%משטחי העיבוד )כ 62%מכלל
שטחי המשבצת של הכפר( והכפר יוותר
ללא קרקעות לעיבוד ,ללא קרקעות התו
מכות גידולים חקלאיים אחרים ,ללא זהות
חקלאית וללא פרנסה לחבריו .למול חק
לאים האלו מתקיימת מתקפה חסרת תקדים
בהיקפה ובעוצמתה ,תך נגיסת עוד ועוד
נתחים ממעט אדמותיהם על ידי המדינה
ושלוחיה ,תוך היעדר תיאום בין זרוע מפ
קיעה אחת לבין זרוע מפקיעה אחרת .בסופה

של המתקפה ,תחוסל כליל מהותו של הכפר
כישוב חקלאי והחקלאים שבו יוותרו מחו
סרי פרנסה 100% .משטחיו החקלאיים של
כפר ביאליק מעובדים בפועל בידי חקלאים,
שאינם מחכירים את אדמתם לידיים זרות,
שעוסקים בחקלאות תוך היצמדות לערכי
עבודת האדמה .למרבית חקלאי הכפר אין
הכשרה או את הרצון לעסוק במשלח יד אחר,
מלבד עבודת האדמה.
מזכ“ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי ,עו“ד
דודו קוכמן” :הוד“ל והותמ“ל הן תכניות
דורסניות שנעשות בחופזה בלי לשמוע את
הנפגעים .חוק הותמ“ל מהווה פגיעה קשה
במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים
באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל.
באחרונה יזמה תנועת כפרי האיחוד החקלאי
מטה מאבק משותף לחקלאים ,גופי סביבה,
גורמי תכנון ,תיירנים מקומיים וארגונים
חברתיים שפועלים במספר חזיתות במטרה
לעצור את חוק הותמ“ל ,בין היתר באמצעים
משפטיים דוגמת הבג“ץ“.
טרם הוגש כתב הגנה.
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תכנית שר החקלאות אורי אריאל תביא להגדלת התקציב לעידוד ההתנדבות בחקלאות
ל 27.7מיליון ש“ח בשנים 20172016

ש

רי הקבינט הכלכלי חברתי
אישרו את תכנית שר הח
קלאות אורי אריאל להג
דלת התקציב לעידוד ההתנדבות
בחקלאות ל 27.7מיליון ש“ח בש
נים  .20172016המתנדבים פועלים
בשנים האחרונות לסייע לחקלאים,
ובדגש על אזורי הפריפריה בקטיף
העונתי ,בשמירה על שטחי המרעה
ומניעת נטישתם.
שר החקלאות רואה בעידוד ההת
נדבות בענף החקלאות ערך חינוכי
וקידום הצערת המקצוע החקלאי
בישראל .השר אריאל” :עידוד ההת
נדבות בענף החקלאות תסייע לח
קלאים ותחבר את הצעירים לקרקע

ולחקלאות“.
בשנים האחרונות קידם משרד
החקלאות ופיתוח הכפר התנדבות
בתחומי החקלאות השונים .המת
נדבים מסייעים לחקלאים בעיבוד
הקרקע ובעונות הקטיף ,ולרועים
בשמירה על שטחי הרעיה ומניעת
נטישתם .במקביל ,הגברת הת
מיכה במתנדבים בחקלאות תעו
דד את הדור ההמשך להמשיך את
המשק החקלאי ותחזק את החקלאות
וההתיישבות בפריפריה.
התמיכה נעשית לקבוצות מת
נדבים קבועות בישובים חקלאיים
בפריפריה ,מתוקף החלטת ממשלה
) 1042נג .(7/התקצוב עמד עד היום


 

העובדים :אופן התנהלות החברה פוגע בנהגים
 #יו“ר ההסתדרות במרחב הנגב ,מאיר בביוף:
אם לא יחול שיפור לא נהסס להשבית את
החברה תוך שבועיים

ה

הסתדרות הכריזה בשבוע
שעבר על סכסוך עבודה
בחברת דן בדרום ,חברהבת
של דן המפעילה את קווי האוטובוס
באשקלון ,קריית גת ,קריית מלא
כי ,שדרות ,אופקים ,נתיבות ,להבים
וכן במושבים ובקיבוצים רבים .מנו
במבר הקרוב תפעיל החברה גם את
קווי האוטובוס בבאר שבע.
הרקע לסכסוך הוא אופן התנה
לותה של החברה ,הפוגע אנושות
בעובדיה הנהגים .התנהלות זאת
כוללת ,בין היתר ,חלוקה בלתי
הגיונית והוגנת של סידורי העבו
דה ,אי תשלום שכר בהתאם לשעות
העבודה של הנהגים בפועל ,תש
לומי שכר חלקיים ,תשלומי שכר
באיחור וליקויי שכר נוספים.
במקביל טוענים העובדים שהד
רג הניהולי בחברה מתנהל כלפיהם
באופן מזלזל ומתנשא ,הנע בין
הטחת עלבונות להתעלמות מוחל
טת מפניותיהם.
כבר לפני כחודשיים נשלח מכתב
התרעה למנכ"ל החברה ,יורי בורנש
טיין ,על ידי יו"ר ההסתדרות במרחב
הנגב ,מאיר בביוף ,בו הוזהר המנכ"ל
כי אם החברה לא תשנה את דרכיה
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ותחדל מהפגיעה בעובדים ,ההסתד
רות תכריז בה סכסוך עבודה  -אולם
המצב נותר על כנו ואף החמיר.
לאור ההכרזה על הסכסוך ,מחר
)יום ג'( תיערך אסיפת חירום לעוב
די החברה ,בה יוסבר להם על המה
לך ועל השלכותיו .האסיפה תתקיים
בין השעות  08:00ל 10:00בבוקר
ברציפי דן בדרום בתחנה המרכזית
בבאר שבע ,ובמהלך שעות אלה
ייתכנו שיבושים חמורים בפעילות
קווי האוטובוס של החברה.
עובדי דן בדרום התאגדו בתחי
לת השנה ,ובפברואר הכירה הנהלת
החברה בהסתדרות כארגון היציג.
החברה מעסיקה כ 300עובדים.
יו"ר ההסתדרות במרחב הנגב ,מאיר
בביוף ,מסר כי" :דן בדרום נכנסה
ברגל שמאל לנגב ,ומצויה במצב
של 'אנרכיה ניהולית' .הנהגים לא
צריכים להיות הקורבנות של דרכי
ההנהלה ,נמאס להם ובצדק .אני
קורא להנהלת דן בדרום להתעשת
ולקחת את החברה בידיים ,לנער
אותה היטב ולהתחיל לנהל אותה
כראוי .אני מדגיש ,כי אם לא יהיה
שיפור מיידי ,לא נהסס להשבית את
החברה בתוך שבועיים".

שר החקלאות ,אורי אריאל .התקציב
יגדל מ 7מיליון  ₪בשנה ל27.7
מיליון ₪

בכ 7מיליון  ₪בשנה ,ולפי ההחלטה
שאושרה בקבינט הכלכלי חברתי,

התקציב יעמוד על  27.7מיליון ₪
לשנים .20172016
הגדלת התקציב התאפשרה לאחר
שמשרדי ממשלה נוספים שוכנעו,
כי מדובר בנושא חשוב עם השלכות
חברתיות וחינוכיות .לפי הפירוט
המצורף בהחלטה עולה כי משרד
החינוך ,הבינוי והאוצר תמכו ב2.7
מיליון ש“ח ומשרד לפיתוח הנגב
גליל תומך ב 1.7מיליון  ₪לשנת
.2016
מטרה המרכזית בהגדלת התמיכה
הינה סיוע לחקלאים ועידוד הדור
הצעיר להיכנס לתחום החקלאות.
במקביל ,ההתנדבות בחקלאות תביא
להגברת החינוך לערכי הציונות

ועבודת אדמה.
שר החקלאות ,ח“כ אורי אריאל:
”משרד החקלאות בראשותי רואה
חשיבות רבה בעידוד ההתנדבות
והגדלת התמיכה בהם .אין ספק
שהמתנדבים מסייעים לחקלאים
ואני מאמין שהתנדבות בענפי הח
קלאות גם תיתן ערך מוסף למתנ
דבים עצמם .באמצעות הגדלת הת
קציב מ 7מיליון שח לכ 14מיליון
ש“ח בשנה ,ובסכום כולל של 27.7
מיליון ש“ח בשנתיים הקרובות ,יק
בלו החקלאים סיוע מוגבר של ידיים
עובדות עם יכולת ומוטיבציה ומצד
שני המתנדבים יזכו להתחבר לעבו
דת האדמה“
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למים ממושבים מציגים עבודותיהם במוזאון
הפתוח לצילום בגן התעשייה תלחי במסגרת
התערוכה הקבוצתית "הצילום ככלי מקשר".
הצלמים שמשתתפים :שרון ינאי מבית הלל ,דיתה שני
צר מכוכב מיכאל ג'ודי הרבשטיין מנווה אטי"ב ועוד.
בתערוכה "הצילום ככלי מקשר" משתתפים 70
אוהבי צילום מכל רחבי הארץ ומוצגות בה  140עבו
דות :צילומי טבע ,נוף ,צילום רחוב ואורבאני ,צילום
מערכתי ,צילום רעיוני )קונספטואלי( ועוד .בטקס
הפתיחה הוענקו פרסים לצילומים הזוכים מבין הת

צילום מהתערוכה .שרון ינאי ,בית הלל

צלומים המוצגים בתערוכה.
התערוכה הקבוצתית מבקשת להציג את התפקיד
שממלא הצילום והשפעתו על חיי היומיום שלנו כח
ברה מערבית .הרגע בו יוצר הצילום תיקון או הרס,
הרגע בו תמונה בודדת מכילה את העוצמה לעצור
התקדמות של צבא שלם ,רגעים בהם אנו מתבוננים
בתצלום הנראה כי נוצר בדיוק לרגע בו אנו נחשפ
נו מולו  -זה הרגע בו הצילום מקבל את משמעותו
האחרת ,את תפקידו "הנוסף" .הרגע בו הצילום הופך
לכלי מקשר!
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/īıĩŁıĪŀĶıĸĨŁłĭŀıĿīĭĵĭįıļĴĭ/ĻĭĪĬĴĺīĩĭĺıĸĨ1ĵŁĩĬĴĨĭŀĿĴĭĬĴįĶĬłĨ
1ĵłĭĨĵıĴĺĬĴłĭĹĸĴĭĵıĶĭİļĶıĹĬĴĺĴĿĬĴĴĭĳııĸĨ1ĬıĺĩĬŀĭĿĶłĨŀłĨĶıĸĨ
1ňĬĶľĺĬıĺĩĩłĭĴļİĶ/ĴļĭİĶĴłĭŀĩĺĭĶŁłĭıĪŀĸĨĬīĩĩīĩ
āĖĂĉĖćĂėĀĂþďĉĕăĄýĂāĂĂþĆėĉđĆąĉĉĈþ
ĉĂĔþĂ þĄĕ ćĂĆĄþ Ćčđ ėý ĊĀĔċ ČĂĕÿ ĉýĆĕĂý
Āď ĂĆĉď ĆėĉĔāĂ ėđĂė ĆþýĈ Ăĉ ĂĆā ėĂďĂþĖ
ýĂā ĂĆĕĄý ėĈĉĉ ĆėĂý āĄčċ ĔĂċď ĆčĂđĂĆĀĕ
¨ĂĖýĕāĊĆĖčýāĀĄýĊĆþýĈĕėĂĆĂĉĂĆāýĉĖ
ČĂĉĆĂ{ăĎċėąĆċĉĉĂĈāĆĕĆăčĕĀĄĉĆėĂýĎĆčĈċ
¨ĆĄĆþĕþďĖĉĕĆĈþČĆēĔāĆāĆėĉđĆąĊāþĖĊĆč
yĆďÿĕėĂ ĔĂċď ĆċĖčė ĆþĈĖėz ďĂčē ČĄĉĂĖĂ
ĂþĆėĉđĆąąĖĂþĆċĆčđďēđĂĉāĆāĖĊĆčĄčēėĀ
ĕėĂĆ āþĕā ĊĂĖčĉ āĉĆĄėċ ĆčýĂ ĖĔþċ ýĂā
ĆĉĖĄĆĉĖāĂċĈāĆāýĂāĊĉďčďēđāĂĊĆĆċďđ
āăāĕĂđĆĎāĉĈĉĆėĎčĈčĊĂýėđāċāāĂėĕāċ
ĉýĆĕĂýĖ ĊĀýā yĊĆĖčý Ćĉý ĄĂĉĖĉ ĉĆĄėāĖ
¨ċĂĊĆĆčĆďĊēĂďĉýĆĕĂýĉĉĈþāăėýćĆĕēĆċĂ
þāă ĆÿĀ ĉĀÿċ ĊĂĆĈĖ 45 Čþ ČĀ ýĂā ĂĆĉď ĕþĀċ
ĉďĂĀĆėýĕĆþďċýĂāėĂĔĀāċĈĕĂþďĈĂăĈĕė
ėĂĆĕĂþĆēėĂėĂċďÿĆāčċĂĕþăÿĊĆÿĀėĂĈĆĕþāčĂþĂ
ėĉþĂĎ ėýyĆĖýĕþ ĕēďčĂ Ćþ ėďÿĉ Ćĉþċ ĆđĂÿ
ėĂÿĆāčċĉėĆĉýĕĖĆāāĖĕĀċā©yČĂĖĄčz ėĂčĂĖ
Ćčý yĊĆċďđĉČĈz ČĆĆčďėċ ýĂā y!Ėýĕ ĆþýĈċ
¨ĂďāėĕĆċĖĉĆĉýĕĖĆāăĈĕċā©ĊyėĆýėĆėĕþĄ
ĆčýĂ ĆėĔĕ ĉďċ ĂĆĀĆ ėý āāĖċ ýĂā ėĉċĉċċ
 ĕďĂčėĂÿĆāčċĉāsĉāēėĂĂēĕþĄĂĊĆĎĕĂĀāėĂđ
ćĈĕĄýĕėĂĆĂĕėĂĆėċċĄėċýĆāĀēĆĈāĖĆÿĕċ
ĕđĎċ yĆĉ ĔĆēā ĀĂýċĖ ąĖĂĂþ ďÿđċ ĆėĉþĎz
ĉďČėĂýāāĖċĂĕăĂĄýĂāĖĈĂĆĀĆėýĕĆĎċýĂā
ĊĆýđĂĕāďĂĉþĉĂėĂėĖĉĉĂĈýĉĆėĆĖĔėāzČĀ
ėýÿđĎćĉĖĐĂÿāĂāăzĆĕċÿĉėĂĕĔČāĆĖýĕ
Ăý ĕĆđĖ ėĂĆāĉ ĉĂĈĆĖ ďēđþ ĕþĂĀċĖ Ćĉ ĂďþĔ
ýĂā yĂėĄđĆ Ėýĕā ĆþýĈ ĂĆĖĈďĂ ėĂĆÿĕčýā ĉĈ
¨þýĂþĊĂĆĂėĂýþĄĂėĆčĉĕĂėĆĉĂďþĔĂĆčąĕĎ
ĊĈĎċ
Ćĉ āĕđĆĎ ýĆāĂ ĆĉĖ ėĆĕđĎĉ ĆėĈĉā ĆėĂý ĂčĄ
!ĊēďþāĆāāăāċąĕĎāĐĂÿþĊĂÿĕėČė
ĆĉĕĂăďĉĉĂĈĆýĂāĖāþĖĄĖČĂĂĆĈĉýĆĕĂýĉď
ĆďþąýĉĂāĖċāăėĂĆÿĕčýþĊĆĖčýýđĕċĆčýz
¨ĆąþėĂĎčĉĆėąĉĄāĄĂėđĖýĕĆĉĖĆĖČĂĂĆĈ
yĊėĂýýđĕċĂĉďĂđĂāĖĆċĂĉĆýĈĆþĖĆĖĂāĖċ
ĆėĖÿĕāĆčýĂďēđþĀĔċėāĉýĆĕĂýČĂĖýĕāĉĂđ
!ĉďĂđþĕċĂýāăāċĂ
āčĖċďēđāĖĂĐĂÿāĉĈþėĂĕĂċĕċēĂĊĕăĄėċ
ďĆÿċ ĆčýĖĈĂ ĊĀýā ĉď ĊĆĆĀĆā ėý ĕĆþďċ Ćčýz
ĂĉĖ ėĆăĆđ āăĂăė ĆėĖÿĕā Ėċċ ĂċĂĔċ ėý
ĊĆĕĔċþ ėĂċċĄėċ ĆĉĖ ĊĆĆĀĆā āĆďþā ĕĂĔċĉ
ĊĀĂėĂĖĕđāĆėĔĕĆĂĐĆĆďĆėĆĆāĉĂđĆąāĕĄýĉ
þĂĖĄ ĊĆĆĀĆþ ėĂĕĆĔĀ ĖĆÿĕċ Ćčý ĊĆĖĔ ĕėĂĆā
¨ÿĕā ĊĆĆĕāēþ ĉþýþĂą ĆėĖÿĕāĕĔĂþþ ėĕĄċĉ
¨þāĕĂĔċĀĆċėýĉýĂāþýĂĈāĊĂĔċāĖČĆĆēĉ
ĆþēċėýĂĉĆėĕýĆėĂĉýĆĕĂýĉĆėĉēĉēďĕĆėĖ
āăĄþĊĆþýĈāĖĆÿĕāĖėĉđĂąċĆĉēýāėĆāāĆď
ėĂĕĂċĕċē ĆėĖÿĕā þĂĖ ėĂĄĂĈ Ćĉ ĕĆþďā ýĂā
Āēþ ėýēċč āĆďþāĖ āĉ Ćėĕċý ĆčýĂ ČĆċĆ Āēþ
āĆā þĂĖ āĉďċ ĆđĉĈ ėĂĉďĉ ćĆĖċċ ďēđāĖĂ
þĉāĀĆĉĉýċĖ
ĆėĈĉā þĕďþ āĉĔā ėĖĂĄė ĂĆĕĄýĂ ĊĂċĆĀ Ćĉ
ČċăþĆėĔĀēĖĕĕþėāĂėĂĔĆĀþĉāĈĉāýĆāėĕĄċĉ
ėýĎĆċċĉýĆĕĂýĖĆėĖÿĕāĊďđāĐĎĂčĉĂđĆąĉ
ĊĆĆĀĆāĖĈĂĆėĆĆďþ ĊĂĔċþ ĀĔċėċ Ćčý ĉĂđĆąā
ĎđąċėĂčąĔĊĆĉċčýþēĂĉĆýĈĆėĖÿĕāďēđā
¨ĆąāĂāĕċÿčāĆÿĕčýāĖďĀĂĆĆčýėĂĕĕĔėċĆĉĖ
¨Ĉĉā ėĕĄċĉ āēĂĄāĂ āĉďċĉ ČĂĕÿā ćĂėċ Ćĉ
yĊĆĆėĎāĉĂđ
ýĉĂýþĎĕđĈþyĕĆýċzĊĆĉĂĄāėĆþþāĔĆĀþĉĆė
!ėĂýēĂėāāċĂ
yĊĉďčąĂĖđďēđāĊĂĉĈĆĉĂýēċ
þĆÿċĐĂÿĉĈĆĈāĆďþāÿĂĎþĂĊĀýČþþĆĂĉėāăz
ĆčþāčĖĆēĄĆčđĉyĉýĆĕĂýĉēýāĉđĂąyĎĕĆċyþėĉāčċ49ėþāđĆĊÿ
ĊĆĆčĖĂýĀĄýĉĂđĆąĆĕĄýĉĉĈćĕĀþĆĉĉĈČđĂýþāčĂĖāĕĂēþĉĂđĆąĉ
āĔĎđā ýĉĉ ėĂĔĀ ĆėĖ ĉĈ ĉďėĖā ýĂā ĉĂďĆĖ ĐĔėāĉ ĎčĈč 13©ā Čþ
Ċÿ ĉĉĈ ćĕĀþ āă þĉĖþ āĉĂĀÿ āĉĔā ĖĆÿĕċ ĉđĂąċāĂ ĊĆĈĈĂĖ ĊĆþýĈā
ĂĉĖĆāċýēċýĉĀĄýĐýĉþýĊĆþĕĊĆýđĂĕĉĂčĈĉāāĉĆĉþČĖĆĆĖĂĔþĂ
yėĕėđčāĆďþā
ĆĉďþĊĆĆďĂþĖĕĄýĉĕăďýĉĕþĀĂėĂđĂĕėėĂĔĆĀþĊĆċĂĉĆēĉĈāĂčĆĎĆč
!ĉđąċāėýėĂĆďþĂĉĆýþ
ėĂĕĈĆāāĉýĆĕĂýĉĀĉĆāėýĄĔĂĉýĂāĖąĆĉĄā
¨ĂđĆąþĊĆýēċčĖĊĆĖčýþČąĕĎėĂĆĉĈėĕĈĎþz
:ĦđĥĕĎĠ
ęđČĕĦđ
ĘđĠĕĔĘ
¨ĆĎĖ Ćĉďþ ĉĖ ĐėĂĖā ćĕĀ āėĆā ĂėĆý ĂčĉĖ
ėĂĀĀĂċėāāĉďĉĔāĉĆėĄĉēāĊĆĆđĕėĂċĆĈĊĆĉ
052-6711407
ĉđĂąċ āĆā āđĂĔė āėĂýþĂ ėĂýĉđčĂ ĊĆĎĆč ĕđ
¨ĂĎđþ Ċÿ ĉþĔċ Ćčý ĊĆĉĂđĆąþĖ ėĂďđĂėā Ċď
ėĆąđĔĎ ĀĂýċ ĆėĆĆā Ćčý þÿ ėĂĆďþ Ċď Ăĉēý
ĊĆĕĆĕĖėĂĆĀđĂąĕĂýėĂĆďþĔĎĆĀėēĆĕđĎĆăýĆĕ
4 ęĕĜčĐ ÄēĤ ,ďđďĥČ
ėýĄĔĉĆĉďþĆėċĈĎāėĆþĊĂĉĖĉĆþĖþĉþý
ĄėċĎĆĕėāėąĂĉþĖýĕþĉĊĆĀĆĕĂþėĂċĆĎĄ
ÂĐĚĤđĜĠÃ ĕČđĠĤ ĒėĤĚ
ĀĉĆā Ćėčċýā ýĉĂĕăĄ ĊāĖĈĂ ĉĂđĆąĉ ĀĉĆā
ĀĂďĂėĂĆĖđčėĂĆďþėĂčĂýĈĆĀĊĆþēďĂ
(ĐĘđďĎĐ ĦĕĘĞĚč ĐĕĤĘĎ ĐĚđģ)
¨ďāĉýĆĕĂýĖĕþėĎċāďĖĆēĄþĊďđĉďėĖā
ĀĔĂċāĉĄċĉČĆýĊāþĊĆĕĔċþāĖĂďāėýāċ
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,čĕčČ ĘĦ
ĂċĈ ĖĆÿĕā ĀĉĆā ĂĉĖ āăĄā þĆþĎ ĂĆĀĆ ėý ĕĆþ
¨ýĕĆĂ ėĂĉĄċ ĉĖċĉ āāăċ āėý ĀēĆĈ !ĆđĆēđĎ
18 ĝĜĕĕĤ
¨ċĉĕĕĄėĖċĂāĖċćĈĕĄýĂāăĄþĒĄĉāĈċ
ėĂĆĉ
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,ĐĠĕē
þĕďþĐĎĂčĉĂđĆąĉćĉāýĂāĊĆĆĕāēāĕĄýėĕĄ
!ĎĀĆĆýĂýĊĆĔĕđėĂĔĉĀ
4 ěđĕĤđĎ-ěč Äďĥ
ýĉĉþýāđĔėāĉĆėĆĈĆĄĆčýĂĊĆĄĂēĆđĉĈýýĂā
āāăċýĉĆčý
ęĕČĠđĤĐ
Ħĕč
,ĐĕĝďĤĠ
ČĂĖýĕĊĂĆþĉďėĖāýĉĂĉĆđýýĂāĊĂĉĈāĆā
!ČąĕĎĆĕĔċþėĉđĆą
ĕĤēĝĚ ĒėĤĚ
ĆėĕċýĊĂĉĈāĕĔýĉĂĉĆýĈĕđĎėĆþĉćĉāýĂā
¨ĂĕÿėýēĂāĉĄĂėĆčĕþďĖĕĆďēĕĂĄþþĆėĉđĆąz
yĕĄýĕþĎāĆĉČĆýĊĎĂĔąĂĖđýĂāĖĉýĆĕĂýĉ Ħĕč Ĥđģĕč ęČĦĘ ěĦĕĜ ęĕďēđĕĚ ęĕĤģĚč ĊýĆēĄĂ āčĖ ĄĔĆė āċĉĄāāĖ Ăĉ Ăĕċý ėĂĕ
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ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח
את פערי התיווך של הפירות והירקות

ו

עדת המחירים המשותפת למ
שרדי האוצר והחקלאות המ
ליצה להכניס לראשונה לפיקוח
את פערי התיווך של הפירות והיר
קות .רשתות השיווק ידרשו להעביר
לוועדה גם את נתוני שנת .2015
במידה ויימצאו פערים חריגים בס
מכות הוועדה להמליץ לשרים לנ
קוט בצעדים נוספים.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,סבור כי הצעד הוא נכון” :פערי
התיווך בישראל אינם סבירים .נד
רשת כאן עבודה משותפת ורצינית
של משרדי האוצר והחקלאות כדי
להוריד מחירים .אני שמח שסוף סוף
גם שרי האוצר והחקלאות נרתמים
לעניין“.
בהודעה משותפת של שרי האוצר
והחקלאות נאמר ,כי בהתאם לה
מלצות הוועדה ,העוסקים בשיווק
ומכירה סיטונאית קמעונאית שוק

הירקות והפירות ,יחויבו לדווח את
נתוני ענף הפירות וירקות למפקח
על המחירים .רשתות השיווק ידרשו
להעביר לוועדה גם את נתוני שנת
 .2015השרים צפויים לחתום על
הצו בקרוב בכפוף להערות הציבור.
לאחר החתימה על הצו ,תבחן הוע
דה  ,על בסיס הנתונים ,את סוגיית
פערי התיווך ובמידה ויימצאו פע
רים חריגים בסמכות הוועדה להמ
ליץ לשרים לנקוט בצעדים נוספים.
ועדת המחירים המשותפת למש
רדי החקלאות והאוצר המליצה לה
כניס לראשונה את מחירי הפירות
והירקות הבסיסיים כפי שיקבע תחת
פיקוח לפי פרק ז‘ לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים .על פי ההמלצה,
רשתות השיווק ,הסיטונאים הגדו
לים ועוסקים נוספים בתחום ,יחויבו
לדווח את נתוני הרווחיות על פירות
וירקות למפקח על המחירים .הועדה
תצא לשימוע שלאחריו יגובש הצו

שיובא לחתימת השרים בזמן הקרוב.
המהלך צפוי לאפשר לוועדה לנתח
בצורה מעמיקה את סוגיית פערי
התיווך בשוק הפירות והירקות.
יש לציין כי בשנים האחרונות נצ
פית מגמה רב שנתית של עליה בנתח
השוק של רשתות השיווק לעומת
השווקים הפתוחים וחנויות הירקות
והפירות הפרטיות ,לפי נתוני הלמ“ס
בעשור האחרון גדל נתח השוק של
הרשתות ב  15%לכדי  50%מהקמ
עונאות בפירות בירקות טריים .זאת
לצד עלייה בכוח הקנייה של הר
שתות המחזיקות בבעלתן סיטונות
פירות וירקות או שרוכשת באמצעות
סיטונאי גדול.
יתר על כן ,ההמלצה גובשה לאור
ממצאי בדיקה מדגמית שהראו שה
רווח הגולמי והתפעולי במחלקת
הפירות והירקות ברשתות ,הינו
גבוה במידה ניכרת מהרווח הכללי
של הרשת .כמו כן נמצא כי שיעור

המכר ברשתות הינו במגמת עלייה
וכי קיימת ריכוזיות במקטע הסיטו
ני הקשור לרשתות השיווק .בהתאם
לכך ,ועדת המחירים המשותפת
למשרדי החקלאות והאוצר המלי
צה להחיל פיקוח מחירים על פי
רות וירקות .הפיקוח בשלב זה יהיה
ברמת דיווח מחיר ,עלויות רכישה
ונתונים נוספים שתבקש הועדה.
כיום מעט סיטונאים גדולים שו
לטים ביותר ממחצית מכמות הק
נייה מהחקלאים .בשימוע ציבורי
שערך משרד החקלאות בנושא רי
שוי סיטונאים נשמעו טענות רבות
על פרקטיקות מסחר לא הוגן בסחר
בפירות וירקות ,כגון :שינוי תנאי
העסקה בדיעבד ובאופן חדצדדי,
עסקאות ללא מחיר )ללא שקיפות
כלפי החקלאי לגבי אופן קביעת
התמורה( ,הפחתת פחת מובנה ,המ
עידות על ניצול לא הוגן של כוח
שוק.

נוכח החשש העולה מן הנתו
נים שהונחו בפני הוועדה לרווחיות
עודפת וניצול לרעה של כוח שוק
ולנוכח העובדה כי קיים קושי
אובייקטיבי במדידת רוחבית של
מרווחי השיווק בשל מחסור בנתו
נים אמינים ,הבדלים בין מקורות
דיווח שונים ושונות באיכות התו
צרת ,מבקשת הוועדה לחייב את
הסיטונאים והקמעונאים לדווח לה
נתונים מכוח צו פיקוח על מחירים.
הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן
מוגבל ויחול עד לסוף שנת .2017
לאור הממצאים שיעלו מן הבדיקה,
תשקול הוועדה להמליץ לשרים על
נקיטת צעדים נוספים שיועילו לה
פחתת יוקר המחייה ולצמצום פערי
התיווך.
כניסת הצו לתוקף כפופה לשימוע
ציבורי במסגרתו מוזמן כלל הציבור
להעביר עמדות וטענות בעניין
ההמלצות.



במסגרת הישיבה עודכנו ראשי הארגונים המשתתפים
בהחלטות רשות מנהל מקרקעי ישראל

מ

טה הקרקעות של ההתיישבות התכנס בשבוע שעבר .בישיבה השתתפו מזכ“ל תנועת
המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,מזכ“ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר וח“כ איתן ברושי.
ישיבת המטה נוהלה על ידי יו“ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו“ד עמית יפרח
ויו“ר אגף הקרקעות של התנועה הקיבוצית ,עו“ד מיכי דרורי.
במסגרת הישיבה עדכנו השניים את כלל ראשי הארגונים המשתתפים בהחלטות רשות
מנהל מקרקעי ישראל .יו“ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים ,עו“ד עמית יפרח עדכן על
החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה בנוגע ליחידה השלישית בנחלה .כמו כן ,על הח
לטת רמ“י בעניין הפעילות הלא חקלאית במושבים ,בנושא השכרות לצד השלישי תומכות
צביון חקלאי ועל החלטת הממשלה ,בנוגע לקידום התיישבות הכפרית וביסוסה.
במהלך הישיבה קיימה השמאית ,נחמה בוגין ,סקירה בנושא היטל ההשבחה.

יו“ר מושבי הנגב ,איציק אליה ,ראש מועצת שדות נגב ,תמיר עידאן ,עו“ד צבי שני ,עו“ד עמית
יפרח ואלי כהןמוגרבי ,ראש הועדה החקלאית.


השתלמות ועדים ליישובי המועצות האיזוריות שדות
נגב ומרחבים

ב

ישיבת מטה הקרקעות של התנועות המיישבות
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שבוע שעבר נערכה באילת השתלמות ועדים ליישובי המועצות האזוריות שדות
נגב ומרחבים .חברי הועדים המשקיים והמקומיים נהנו מפעילויות שונות ,וכן שמעו
הרצאות מאת ”מבט למושבים“ בדבר החלטות רמ“י בנושא זכויות מגורים בנחלה
וההיערכות ליישומן ,עו“ד עמית יפרח מתנועת המושבים בנושא אגודות קהילתיות וועדות
קבלה ,ועו“ד צבי שני ,יו“ר ועדת אגו“ש בלשכת עורכי הדין )דרום( ,בנושא הורשת משקים
חקלאיים ובנים ממשיכים.

סניף ת"א:
רח' וייצמן  ,53תל אביב ,ת.ד 21048
טל ,*2028 :פקס03-6914194 :
סניף חיפה:
צ'ק פוסט )מול קניון לב המפרץ(
טל ,03-5262132 :פקס03-5262163 :
סניף באר שבע:
המשחררים ) 7מול העירייה(
טל ,03-5262147 :פקס03-5262163 :

 ~

~
   


~ 
~ 
~


~

03-5262140

~

~ 
~
~




03-5262132
03-5262132


~ 
~

@ מדביר ביתי  -מ .הגנת הסביבה )תל אביב ,חיפה ,באר שבע( *

@ מנהלי משק בכירים *HOM

@ מנהל אחזקה בכיר  -מבנים ומערכות*
@ ממונה איכות הסביבה  +אחראי רעלים חומ"ס
@ ניקוי ,חיטוי ותחזוקת מי שתייה וצנרת לרישיון מ .הבריאות *
@ מתקין ובודק מז"ח מוסך  -מ .הבריאות*
@ דוגם מי שתייה רמה א'  /רמה ב' – מ .הבריאות *
@ מנהלי מערכות אינסטלציה I.S.M
@ מתכנן מערכות אינסטלציה S.I.P
@ תחזוקת משאבות ומערכות שאיבה
@ דוגם מי ביוב שפכין וקולחין מ .הבריאות
@ מהנדס מקצועי למכוני טיפול בשפכים
@ קורס מפעיל מכוני טיפול בשפכים
@ בודק וממונה קרינה מוסמך מ .להגנת הסביבה
@ מנעולן מקצועי LSM
@ רכז נגישות מקצועי  -חובה באירגונים *
@ מפעיל מוסמך דודי קיטור והסקה תמ"ת
@ ממונה אנרגיה מוסמך  -משרד התשתיות
@ הידראוליקה ,פנאומטיקה תחזוקת מערכות
@ ועוד עשרות קורסים בתחום האש ,הבטיחות  ,בנייה וכו'
* בכל הסניפים :ת"א ,חיפה ,באר שבע



03-5262147

*2028~03-5262111
26.5.2016
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פסטיבל האוכל ה 16של
מטה יהודה .מאכלים הודים
צמחוניים ,במושב מטע

~~ #~16w
 #
~ ~~~#w
~##

א

חני סולומון

לון צבן ,מטל שחר ,לינה
סלוצקין ,מכפר אוריה
אחיטוב ,איתי אפרת ונו
רית הרץ ,ממושב מטע,
הם רק שלושה מהיזמים התיירותיים
הרבים ,שיפתחו את ביתם בפני
מבקרי פסטיבל האוכל ה ,16שי
תקיים במרחבי מועצה מטה יהודה,
החל מה 20במאי עד ה 11ביוני
 .2016בנוסף לאירוח בקרב בשל
ני המועצה ,המסעדות ,יצרניי היין
והבירות הביתיות  -יתקיימו גם
אירועים ומופעים ססגוניים במושבי
המועצה.
החקלאות בשנים האחרונות הסבה
את פניה למגוון מיזמים תיירותיים
ביניהם גם יזמויות תיירותיות חק
לאיות וכפריות.
"פסטיבל האוכל" שכבר הפך
למותג מוכר במשך השנים ,מציין
השנה את שנתו ה ,16אך שינה
את מועדו מחודשי פברוארמרץ
לחודשי מאייוני ,בהם מזג האוויר
יותר בטוח לקיום פעילויות ואירו
עים בחצרות בתי המבשלים ומתחת
לכיפת השמים .הימים יותר ארוכים,
ובמיוחד ימי שישי ,בהם מתקיימים
מרבית אירועי הפסטיבל.
מאחר ובשנים האחרונות הצטר
פו משפחות חדשות ליישובי המו
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עצה ובמיוחד במושבים .היה זה אך
טבעי שחלק מהבשלנים והיזמים,
יביאו רוח חדשה ואחרת ,ייקחו
חלק פעיל בפסטיבל ויגישו למ
בקרים שילובים מפתיעים בסגנון
המאכלים ,פלוס פעילויות שונות
ומגוונות.
הפסטיבל הוא גם הזדמנות להכיר
את מאכלי השכנים מהמגזר הערבי,
כמו למשל את "הבית של סלווה",
בעין נקובה .בו יגישו במהלך כל ימי
הפסטיבל ג'אג' מחשי באורז צנובר
וקשיו; כיסוני גבינת כבשים וזעתר;
מנסף; מקלובה; סינייה ועוד .מסעדת
"החיים בלבנט" ,בעין רפאה ,תגיש
אוכל ערבי אותנטי בחצר ,כמוסאחן;
חומוס; טבולה; מג'דרה ועוד.
במסגרת הפסטיבל ייערך אירוע
מרכזי במוצ"ש ל"ג בעומר ,בו
יציגו המבשלים והמבשלות את
בישוליהם ממבחר העדות בדוכנים.
בנוסף יופיעו וירקדו הלהקות האת
ניות של המועצה מטה יהודה בתל
בושות מסורתיות.

"
מטה יהודה היא אחת מהמועצות
האזוריות הגדולות בארץ וכוללת
 57יישובים ,בהם  43מושבים.
ערן אוחנה הוא דור שלישי במו
שב צלפון ,המשמש בשנים האחרו

נות כמנהל מחלקת תיירות ,חק
לאות וקשרי חוץ במועצה האזורית
מטה יהודה.
ערן ,לאיזה חידושים נחשף השנה
בפסטיבל?
אוחנה" :הייחוד של הפסטיבל
השנה ובכלל בשנים האחרונות הוא
הצטרפותם של בשלנים חדשים וצ
עירים ,מסגנונות שונים ומגוונים.
חלקם אף משלבים אוכל עם תחומים
אחרים .למשל יש לנו חבר'ה צעי
רים במושב מטע ,המשלבים יוגה
ורוחניות עם אוכל צמחוני בסגנון
הודי ,או למשל היזמות 'היוונייה
שלי' ,במושב תרום ,שם מארחים
ומציעים בסגנון יווני ,בשילוב מו
זיקה יוונית חיה ,ויארחו את דביר
סורמלו בסיפוריו.
"כלומר הבסיס של הפסטיבל,

שהחל לפני  16שנים ,נשמר על
טהרת המבשלות הביתיות והאת
ניות ,אבל במקביל ניתנת במה גם
ליזמים קולינריים חדשים בסגנונות
שונים.
"השנה מדובר על תשעה מצט
רפים חדשים שישתתפו לראשונה:
משק חביביאן ,עם ירקות אורגניים,
בכניסה למושב נחם; פלנצה ,56
בחגיגת בשרים על האש בנוסח אר
גנטיני ממושב בית זית; 'בר בכפר',
בו יוגש אוכל כפרי בשרי במושב טל
שחר; מחלבת העיזים 'עיזה פזיזה',
אף היא בטל שחר.
כמו כן ,ישנם מספר יזמים
מהישוב הקהילתי שריגים )ליאון(,
בהם 'העוגות של אבא'; 'טונקה';
המאפים הטעימים 'בורקס אמא'
ו'מאפי בריאות' ,מצור הדסה וכן,
האירוח המרוקאי המסורתי של

אלון צבן" :החלום התנגש במציאות הלא
פשוטה העוברת על החקלאות בשנים
האחרונות .החלטתי לדבוק בכל זאת בפרנסה
מהמשק ,מתוך תפיסה שזו הדרך ההגיונית
בשבילי ,עבור משפחתי ,המונה כיום חמישה
ילדים ומתוך אהבה אמתית למקצוע"

'הדודה לאה' ,המציעה לאורחים
להלביש כפתן להיכנס לאווירה".


שושי ורוני צבן הגיעו מירוש
לים עם ארבעת ילדיהם למושב טל
שחר בשנת  .1990ההורים המשיכו
את עבודתם מחוץ למושב ,ובמקביל
התחילו לטפח את המשק החקלאי.
העיסוק בלול היווה את ההתנסות
החקלאית הראשונה של המשפ
חה ומאוחר יותר ניטע כרם זיתים
לשמן .בשניים עשר השנים האח
רונות המשק התמקדו בני הזוג צבן
בגידול עיזים ובהקמת מחלבה ומר
כז מבקרים.
בן המשפחה ,אלון צבן ) ,(40הצ
טרף למשק בשנת  2006ומאז הוא
מוביל את היזמות ומנהל את העסק
החקלאי תיירותי "עיזה פזיזה",
מחלבת גבינות כשרה .שם המחל
בה הוא כשם ספר הילדים של לוין
קיפניס.
דרור צבן ) ,(36אחיו הצעיר של
אלון ,היה הראשון במשפחה שדחף
להקים במשק דיר עיזים .הדיר הוקם
והמחלבה נפתחה בשנת  .2004בש
נים האחרונות עזב דרור את המשק
לטובת לימודי רפואה והמושכות
עברו לידיו המקצועיות של אלון.
"מאז ומתמיד הייתה לי זיקה

הייננית לינה
סלוצקין וכדי היין
מגיאורגיה

ואהבה לטבע ולחיים הכפריים .לכן
גם בחרתי ללמוד חקלאות ",אומר
לנו אלון" .למדתי תואר ראשון
במדעי הצמח בפקולטה לחקלאות
ברחובות .בהמשך הגעתי לפינלנד
בה שהייתי כארבע שנים ,בעק
בות ההיכרות והנישואין עם אשתי,
תמר .המשכתי ללימודי תואר שני
בביולוגיה וערכתי מחקר גנטי על
תפוחי אדמה ,בתחנת מחקר חקלאית
בפינלנד.
"החלום שלי היה לחזור למשק עם
משפחתי וארבעת ילדינו .באותו זמן
עבד דרור ,אחי ,עם העזים בחווה
האקולוגית של משפחת יערן ,סמוך
למערת הנטיפים .הוא התאהב בת
חום ,ולאחר התנסות מקצועית ,הח
ליט לפתח את הענף במשק ההורים.
"לפני עשור שבתי עם משפחתי
למושב ושמחתי להגשים את חלומי:
לחיות ולעבוד במשק .השלמתי ידע
בפקולטה בקורס חיצוני של ניהול
עדרי צאן ומצאתי את עצמי נהנה
מאד מהעבודה במשק ,מנסה ליישם
עקרונות אקולוגים ,בהם אני מאמין
ודוגל.
"החלום התנגש במציאות הלא
פשוטה העוברת על החקלאות בש
נים האחרונות .החלטתי לדבוק בכל
זאת בפרנסה מהמשק ,מתוך תפיסה
שזו הדרך ההגיונית בשבילי ,עבור
משפחתי ,המונה כיום חמישה ילדים
ומתוך אהבה אמתית למקצוע.
"ביום יום אני נחשף להמון תחו
מים :בעלי חיים ,יצור גבינות ,ניהול
עסק ועובדים ,ומפגש עם המבק
רים בהדרכות או אפילו במעדנייה.
הגיוון הזה משאיר אותי מאותגר
ומעוניין .משמח אותי שאנשים מת

עניינים ובאים עם הילדים לראות
את חיי העיזים מקרוב .באים ללטף
ולהבין מאין ואיך נוצרים :החלב
והגבינות וכל הטוב שהמשק שלנו
מייצר .אנו מקבלים המון פרגון
מהקבוצות העוברות סדנאות גיבון,
הנהנים מחדוות היצירה ומההפתעה
שתוך זמן קצר הם הכינו מחלב עי
זים גבינה טעימה ,אותה יוכלו לה
כין גם בבית".
משפחת צבן מתחילה לפתח גם
מספר כוורות לדבש וכנראה בהמשך
גם ביצים מתרנגולות חופש .בנוסף
יש במשק חלקה אורגנית קטנה של
ירקות.
פרט לדרור שלושת ילדי המש
פחה מתגוררים במושב .רויטל ),(42
הבכורה גרה בשכונת ההרחבה ,אלון
והאחות הצעירה שלומית ),(31
מתגוררים במשק ההורים וכשצריך
כולם עוזרים ומסייעים.
אלון" :הורי אמנם עובדים בחוץ
אך הם מעורבים ועוזרים כשצריך.
הם השקיעו כסף רב בשנים הרא
שונות בבניית העסק ובהעמדתו על
הרגלים".
ב"עיזה פזיזה" תמצאו דיר בוטיק
ומחלבה המייצרת גבינות עיזים
קשות וחצי קשות ,יוגורט טבעי או
בטעמים ,לבנה ,פטה ועוד .במרכז
המבקרים אפשר לראות דרך חלון
הזכוכית את הליך ייצור מוצרי חלב
העיזים .במסגרת "פסטיבל האוכל"
יערכו סיורים במשק ,האכלת עזים
בדיר וכן ,סדנת הדגמה כיצד ניתן
ליצר את הגבינה הצ'רקסית בבית.
וטעימות ממוצרי חלב העיזים במע
דנייה .הפעילות בתאום מראש.

~
יקב קדמא הוא יקב ייחודי בכפר
אוריה ועיקר יחודו בשיטת הפקת
היין ,הנעשית בכדי חרס ענקיים
מגיא ורגיה ,המצופים מבפנים בדו
נג!

סיפור יקב קדמא שהוקם בשנת
 2010על ידי בני הזוג לינה וולדמיר
סלוצקין ,הוא סיפור יוצא דופן בנוף
יקבי היין בישראל .תהליך התסיסה
המזורז בכדי חרס מטביע את טעמו
הייחודי ביינות .בנוסף לשחזור
טכנולוגיות עתיקות ,משלבים בני

הזוג טכניקות ייננות מודרנית .נפח
הכדים הכולל ביקב הוא מגיע ל10
אלפים ליטר.
הסיפור מתחיל עוד ב ,1997עת
עברה המשפחה הירושלמית למשק
חקלאי בכפר אוריה ,סמוך לצומת
לטרון.

אלון צבן ,במחלבת
"עיזה פזיזה" ,מושב
טל שחר

26.5.2016
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איתי אפרת" :החזון
שלנו ומהות ליבת
הרעיון ,מעבר
לאירוח ,היו ללמד
לחוות את נפלאות
היוגה ,כולל לימוד
התרגול הפיזי,
נשימה נכונה
ועבודה עם נשימה,
הרפיית מתח הכנה
ללידה ועוד .כל זאת,
לצד לימוד תזונה
צמחונית מאוזנת,
חשיבה חיובית
ומדיטציה"

לינה סלוצקין ) ,(52ייננית" :רכ
שנו את המשק כי רצינו לחיות
במושב ,קרוב לטבע המדהים באזור
זה .עוד לא ידענו ,מה נעשה במשק
ומה נגדל? שנינו עובדי הייטק וב
משך השנים המשכנו לעבוד בתחום
המקצועי שלנו ולגדל משפחה בת
ארבעה ילדים ,וליהנות מהחיים
השקטים ושלווים במושב.
"רצף של אירועים וטריגרים
מכיוונים שונים ומפתיעים ,הובילו
אותנו לטעת גפנים בחלקות המשק
ולפתוח יקב ייחודי ועטור פרסים.
באזור המושב נמצאו שרידים אר
כיאולוגים עתיקים ובהם הוכחות
שבימים קדומים ניהלו כאן חקלאות
מפוארת וייצרו יין .במיוחד התפע
לתי מהגתות שהתגלו במספר את
רים ברחבי המועצה.
"הנושא עניין וסיקרן אותי והלכ
תי לשמוע הרצאות בתחום .המשכ
תי לקרוא ולשמוע הרצאות על מח
קרים ,בנושא שיטות עתיקות ליצור
יין .למרות כל זאת ,עדיין לא חשבנו
על הקמת יקב".
טריגר נוסף היא מספרת הגיע
במהלך טיול שורשים בגאורגיה,
שם נתקלה מקרוב בכדי החרס .לינה
היא ילידת גיאורגיה ועלתה כילדה
בת שמונה ארצה בשנת .1972
"מסורת הפקת יינות מכדים
הייתה ידועה לי מהבית והמשפחה
המורחבת שלנו .אבי ז"ל אהב כל
חייו לארח אנשים והיין היה תמיד
חלק נכבד מהאירוח והארוחה .כל
אלו היו בי ,אך עדיין לא נוצר
הקליק ,עד שנתקלתי בכדי החרס
הענקיים ,שהם מסורת רבת שנים
בתרבות הגיאורגית .פתאום הבזיק
בי רעיון ,אולי כדאי לנסות להע
תיק את השיטה שהוכיחה עצמה כל
כך הרבה שנים ,דווקא לארץ ישראל
שלנו .אפילו עוד לא העליתי בדע
תי ,איך אבצע זאת הלכה למעשה.
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נורית הרץ  -יוגה
ומאכלים הודיים במושב
מטע

הייתי שיכורה ובהתרוממות רוח ,רק
מהרעיון עצמו".
לינה התייעצה עם מומחים ,אחד
מהם היה פרופ' עמוס הדס ,שלד
בריו מקור הייננות בעולם שייך
לגיאורגיה ,ארמניה והרי הקווקז,
שם נמצאו שרידי ייצור היין הכי
עתיקים .בגיאורגיה נמצאו כדי חרס
ליין מלפני  8,000שנה.
בתחילת  ,2010לאחר כעשרים
שנים באינטל ,עזבה סלוצקין את
עבודתה כמהנדסת מחשבים והחלה
לממש את הרעיון .זה התחיל במ
בצע יוצא הדופן להבאת  21כדי
החרס הענקיים במכולה מגיאורגיה,
פרויקט שבהחלט לא היה פשוט .כל
כד מכיל  500ליטר .במקביל המ
שפחה נטעה כרם של  5דונם ענבי
יין בחלקה.
גם הקמת היקב במבנה הישן של
לול המשק היה פרויקט לא שיגרתי,
מאחר והיה חשוב שהיקב יבנה בה
תאם לעקרונות בנייה ירוקה ואקו
לוגית.
לינה מסבירה" :צרכי החשמל
והמיזוג של היקב ,הנחוצים לשמי
רת האיכות בייצור ,האחסון וקירור
היין ,מגיעים מחשמל המופק במער
כת סולארית המותקנת על הגג ,תוך
הקפדה לחסכון בעלויות הכבדות
הנדרשות.
"לדוגמא :חדרי האחסון צמודים
לקיר הצפוני המוצל ,כדי שהחיס
כון בקירור יהיה מירבי .בנוסף המים
נאספים במיכלי איסוף ,ומשמשים
להשקיית הגינות הסובבות את
היקב .יש לציין שהתיכנון המוצלח
הופקד בידיה הנאמנות והמקצועיות

של האדריכלית ,דבי שור אליאסי,
שהוכיחה עצמה בגדול".
סלוצקין גאה לספר שהתמסרה
לתחום .היא יצאה ללמוד ייננות
אצל ניר שחם ,פגשה את היינן דר'
ארקדי פפיקיאן ,ממנו למדה את
טכנולוגיית ייצור היין הגיאורגית
ובכלל  -היא כל הזמן לומדת ומ
תעדכנת בתחום .בשנה הראשונה
היא מציינת יוצרו  5000בקבוקים
ומאז היקב צמח וכיום הוא מייצר
 12אלף בקבוקים ,חלקם זכו בפ
רסים.
כך למשל זכה יין רזרב  2011של
יקב קדמא במדליית זהב ,בתחרות
 Vinusבארגנטינה ) ;(2015יין קו
פיה  2012זכה במדליית כסף בתח
רות  ,Vinusבארגנטינה ) ;(2015יין
שנין בלאן  2014זכה במדליית כסף
בתחרות  (2016) FLIWCויינות
נוספים זכו בפרסים.
במסגרת הפסטיבל ייערך ביקב
"מסע אל עולם היין בימי קדם"
 סיור מרתק ,ומבחר גבינות גורמה ויין פינוקים .בכל שעה עגולה
)בתשלום( ,במהלך השבוע ,בתיאום
מראש.

 w
בני הזוג הצעירים ,ורד ואליאב
אובל נאמן ,ממושב מטע ,הם הורים
לשני ילדים  -היא רופאה והוא מו
זיקאי.
אליאב אובל נאמן )" :(37הגע
נו למושב מירושלים ,לפני כארבע
שנים ,והחלום שלנו היה לגדל את
משפחתנו ,באזור כפרי ,מוקף טבע

בראשיתי ,שחלקו לא מעובד עדיין.
הרעיון הבסיסי שהנחה אותנו ,היה
לחיות ולנהל יזמות מיוחדת ,המו
תאמת לאורח חיינו כמדריכי יוגה.
המעבר למושב שמיקומו הגיאוגרפי
יוצא דופן ,היה הזדמנות שזכינו
להגשמת ייעדנו.
"מאחר ובנחלה היה מבנה קטן,
מעבר לבית המגורים .הכשרנו אותו
למקום אירוח ולינה ,המותאם לע
ריכת מפגשים ,סדנאות יוגה והכנת
אוכל צמחוני .גילינו עד כמה יכולה
מרפסת הבית הצופה לנוף ,לשמש
גם כחדר אוכל ואירוח .חברנו לזוג
חברים מהמושב ,השף איתי ועינת
אפרת ,שהיא פסיכולוגית ,כשותפים
לרעיון החיבור בין היוגה והאוכל.
"צרפנו חברה נוספת המתגוררת
במושב ,נורית הרץ  -מורת דרך,
מורה ליוגה ,מבשלת מזון אקזו
טי ,צמחוני ובריא ,שזכתה בשנת
 2015במקום הראשון בתחרות בש
לנים חובבים מטעם שגרירות הודו.
מגיעים אלינו מבקרים מכל רחבי
הארץ ,ומודים על ההזדמנות להת
חבר לשילוב המעניין שבחרנו ,ועל
האוכל הצמחוני הטעים".
איתי אפרת ,שף ומורה ליוגה
בעל ניסיון עשיר במסעדות ובישול
הודי" :בגדול ,אנחנו שני זוגות עם
חזון ורעיונות ,הרגשנו שאנו עו
שים את הדבר הנכון במקום הנכון.
לפני כשנה וחצי התרגשנו לפתוח
את 'יוגה במטע' ,מרכז יוגה כפרי.
החזון שלנו ומהות ליבת הרעיון,
מעבר לאירוח ,היו ללמד לחוות את
נפלאות היוגה ,כולל לימוד התר
גול הפיזי ,נשימה נכונה ועבודה עם

נשימה ,הרפיית מתח הכנה ללידה
ועוד .כל זאת ,לצד לימוד תזונה
צמחונית מאוזנת ,חשיבה חיובית
ומדיטציה.
"הייחודיות שלנו היא באווירת
המשפחתיות ,במיקוד ביוגה ככלי
המרכזי לחיים נכונים ובריאים.
אנחנו מלווים בצוות מקצועי המו
רכב ממורים מוסמכים ,בעלי ניסיון
רב ,מ'ארגון שיבננדה' הבינלאומי.
במקביל ,סדנאות להכנת מאכלים
הודים צמחוניים ,משלימים את הח
גיגה הססגונית של ריחות ,טעמים
וצבעים".
נורית הרץ )" :(23המאכלים שא
כין עם איתי כוללים :ארוחות טאלי,
אלה הן ארוחות מסורתיות הנאכלות
בהודו ,על צלחת נירוסטה המחולקת
למספר מחיצות ,בהן שמים מנות
שונות :כמסאלה דוסה ,שהיא כעין
קרפ ממולא בתבשיל ירקות ותבלי
נים ,כרובית מטוגנת בבלילת קמח
חומוס הודי וקארי .לקינוח שותים
צ'אי מסורתי ,לצד קינוחים מתו
קים".
במסגרת הפסטיבל יקיימו הצ
עירים סדנאות אוכל הודי צמחוני,
בלב הטבע .חגיגה של ריחות ,טע
מים וצבעים ,אוכל עשיר ומתובל
היטב .ארוחות טאלי ,מסאלה דוסה,
צ'אי וקינוחים .שיעורי יוגה במקום
יתקיימו בתיאום מראש בלבד.
אוכל הודי צמחוני בלב הטבע
 חגיגה של ריחות ,טעמים וצבעים .הזמרת ליאורה יצחק ,במופע
"מהודו ועד היקינטון" ,ב 9ליוני,
מופע משולב עם ארוחה גורמה
הודית.
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גן עוזרד – פרס
חינוך מחוזי

  
  
 ~ 
~  


~
~~~
~   

~~
 ~ w
~ ~
 
 ~ ~
  w
~
 ~ w
~~~ 


~~
~  w
~ 
    
 ~

 ~
)w  2010

w
~
~ 
 
~

  

 ~ 
~~~

עדנה דנגור,
מנהלת ביה"ס
קישור ובידה הפרס



~

~ 
~~

    
~ w
 

~w

 
~
w
~
~
 w
~ ~
 
~ ~
  
 
~ 

  
 ~~
~
~ 
~
~
 ~w
~
 ~

 
~ 
~ ~~

 ~


~
 ~
~


|| 18

מתנדבי כיבוי האש
של מ.א חוף הכרמל

26.5.2016





goldbergvineyard@gmail.com
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פסטיבל "חלב ודבש" בעמק .בין היתר תופיע להקת ג'יין בורדו
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0
amosquitoz@gmail.com
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מאוזן:
 .1כשעטרי נכנסת באשכנזי נוצר משהו מלא בבליטות ) .4 ;(6נתת לצלולוזה
תשובה לא נכונה )ש( )) .8 ;(4עם  21מאוזן( כשנשוב נשאל לזהות אנשי הרכש
החדשים שחדרו אליהם )' .9 ;(6תה חובש? גילו כלפיך הבנה? ) .11 ;(6הדוקטור
הטלויזיוני התחבר לאגרוף בעמדת השמירה ) .12 ;(7קשה טוב ) .13 ;(3חצי
מחבר עם חברת ספנות ) .15 ;(3מאיר מחנך את חיית המחמד לטובת השלווה
המשפחתית ) .18 ;(3,4ובנושא אחר ,ויליאם מזמר )) .19 ;(3,3עם  20מאונך(
מאחר והוא הפריד בין כל החלקים לועי נותר ללא דבר )כ"מ( )ש( ) .21 ;(4ראו 8
מאוזן;  .22מפקד הכיתה ערך אילוסטרציה שבה היא מגיעה לפני הזמן )ש( ).(6
מאונך:
 .1מכשף בעל חומר תורשתי שנמסר בחשאי למדיה ) .2 ;(5העתקה של כלי
אוכל בצד הדרך ) .3 ;(5מגדל זהב ) .5 ;(2חוטמה של עגבניה ייתכן בהחלט
) .6 ;(5שמו על הקיר במקום ההוא את משכורתם ) .7 ;(5להקדיש את כל כולך
לשאלה האם גיבורת המגילה תהפוך לנוזל ) .10 ;(7אלי מפחד מאינטואיציה
) .13 ;(4,3כלי הנגינה אמנם לא אוכל אבל יש לו איפה לגור ) .14 ;(5תוצר
התולעים קיים ומחכה לאיש על חמור ) .16 ;(5פיני לא צריך את קורזיץ ).17 ;(5
פוזה שבה תצחקו ) .20 ;(5ראו  19מאוזן.
תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :170
מאוזן .1 :מגנטים;  .4טבעת;  .9אפריקה;  .11דו גלגלי;  .12נוי;  .13בזק; .15
באולינג;  .18להפריך;  .19מאוס;  .21לפרש;  .22טלפתיה.
מאונך .1 :מיקוד;  .2נדורג;  .3יובל;  .5בליין;  .6תגהצי;  .7אפסילון; .10
מגובשים;  .13בצלאל;  .14קלפטר;  .16ימאות;  .17גלופה.
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עולם בק
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כל
המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.
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אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
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פרסום
זה יכול
!להיות שלך
073-2369058
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052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
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Noa Messer Design
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להתקדם לדיזל החדש!
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אותו ריינג'ר דיזל מוצלח ,עכשיו עם מנוע  1,000סמ"ק!
עיצוב חדשני מנוע חדש שלדה חדשה

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן  16תל-אביב |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-

התמונה להמחשה בלבד

CREW 570

RANGER DIESEL

RANGER EV

