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חדשות
עמוס דה וינטר 

בגליל המערבי מעריכים את עלות הטיפול בפצועים הסוריים בכ-300 
מיליון שקלים

מאבק של בתי החולים בצפון הארץ נמשך והשבוע ה
שלחו ראשי מטה המאבק מכתב לראש הממשלה, 
ויביא  בנושא  שיתערב  בקריאה  נתנייהו,  ביבי 
בתחילת  בצפון  הרשויות  ראשי  הכריזו  כזכור  לפתרון. 

�החודש על פתיחתו של מאבק משותף למען שיפור הטי
פול הרפואי בתושבי הצפון. 

את  צפון  הרשויות  ראשי  האשימו  המאבק  במסגרת 
הגליל  לכך שתושבי  שהוביל  במחדל  הבריאות  משרד 
המערבי חיים 8 שנים פחות מתושבי מרכז הארץ. דרישה 
בפצועים  הטיפול  במימון  לסייע  היא  מהמדינה  נוספת 
הסורים במרכז הרפואי לגליל. עד כה, המימון כולו מגיע 

�מתקציבם השוטף של בתי החולים בצפון והטיפול בפצו
כ-300 מיליון שקל. במשך ארב�  עים מוערך בסכום של

עת השנים האחרונות טופלו בבת החולים בצפון כ-3000 
פצועים, בדרגת פציעות שהטיפול בהן יקר.

סיוון יחיאלי, ראש המועצה כפר ורדים, אמר השבוע: 
"השאלה היא לא רק כמות הפצועים אלא באיזה טיפול 

�הם מטופלים. מדובר באנשים עם פציעות חמורות שה
נמשך  האשפוז  אלה  ובמקרים  ויקר  מסובך  בהם  טיפול 
זמן רב. אני מצפה שהמדינה תשלם על הערך המלא של 
הטיפול בפצועים ותשלים את התקנים החסרים. לא יכול 

�להיות שאנחנו, שכבר נמצאים בנחיתות מובנית בהש
�וואה למוסדות הרפואיים במרכז הארץ ולא מוכנים לפ

צות אותנו על כך. התגובות המגיעות ממשרד הבריאות 
לא מקובלות עלי. הרי אסור לא יכול להוסיף מיטה אחת 
לבית חולים ללא אישור משרד הבריאות. ואם יש חוסר 

�של כאלף מיטות בבית החולים בצפון, יתכבד משרד הב
ריאות וישלים את החוסר במיטות."

החולים  "בית  כי:  הבריאות,  ממשרד  נמסר  בתגובה 
נושא  הארץ  בצפון  נוספים  חולים  בתי  גם  כמו  נהריה 

לפצו ההומניטרי שישראל מעניקה  הטיפול  �בנטל של 
רב.  זמן  ונמשך  מורכב  הנושא  בסוריה.  מהלחימה  עים 

�לצערנו ההסכמות בדבר אופן התשלום של משרד הבי
אינו  ההסדר  אך  הוסדר,  הניתנים  בגין השירותים  טחון 
מקוים והלכה למעשה התשלום לא מתבצע באופן מלא. 

מצב זה  מייצר אתגרים כלכליים לבית החולים. 
התנהלות  להמשך  נסכים  לא  כי  ציין  הבריאות  "שר 

לאזר הרפואי  בשירות  פוגעת  יום  של  שבסופו  �שכזו, 
חי המדינה והבהיר כי ככל שהנושא לא יוסדר, הוא לא 
יהסס להורות על הפסקת ההסדר כאמור. הנושא נמצא 

�בטיפול משרד רוה"מ מול משרד האוצר, הביטחון והב
ריאות."

ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית

תעדת העבודה והרווחה של הכנס אישרה לק�ו
ריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ 
או  יוכל לבטל  הפנים  לפיה משרד  רוזין,  מיכל 
לא לחדש היתר העסקת עובד זר למעסיק אם הוא, או 
קרוב בעל זיקה אליו, הורשע, הוגש נגדו כתב אישום 
או נפתחה חקירה בעניין עבירה נגד העובד, שמהותה 
עובדים  להעסיק  ראוי  ללא  אותו  הופכות  וחומרתה 

�זרים (כמו סחר בבני אדם, עבודה בתנאי עבדות וע
בודה בכפייה).

בשכרם  פגיעה  של  רבים  מקרים  בעקבות  בנוסף, 
�ובזכויותיהם הסוציאליות של עובדים זרים, שכר הע

בודה שלהם ישולם באופן שיבטיח את קבלתו, וזאת 
על פי תקנות שיוגשו לוועדה על ידי משרד העבודה 
והרווחה בתוך שנה, ויבחינו באופן התשלום בין סוגים 

שונים של מעסיקים.
אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 

, הדגיש בעניין זה את מצוקתם של חקלאים מא� ןויל
זור הערבה התיכונה, שאין בקרבתם סניף בנק לצורך 

הפקדת שכר העובדים.
דניאל,  אברהם  הפרחים,  מגדלי  התאחדות  יו"ר 
פיקוח  להיות תחת  אנחנו צריכים  בדיון: "למה  אמר 

בחק לפגוע  באיך  עסוקים  אתם  היום  כל  �והשגחה? 
לאות." חברי הכנסת דחו את דבריו.

ח"כ רוזין: "רוב המעסיקים רוצים בטובת העובדים 
נותנת  הזאת  החוק  הצעת  בכך.  ספק  לי  אין  שלהם. 
מענה למקרים בהם בכל זאת נפגעים עובדים ומאזנת 

בין צורכי המעסיק לצורכי העובד."
סיכם: "בחברה  אלאלוף,  אלי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
לצערי,  מאתנו,  חלק  מיותר.  הוא  הזה  החוק  תקינה, 

ול לכבד  מורה  הזה  החוק  הזרים.  בעובדים  �פוגעים 
שמור גם על הגר הנמצא בתוכנו, והוא מביא לנו רק 

כבוד."
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קרא יועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח, בוועדת הרפורמות 
של הכנסת

של י הקרקעות  אגף  ויו"ר  ועמ"ש 
עמית  עו"ד  המושבים,  תנועת 
של  בדיון  השבוע  הופיע  יפרח 
בנושא  הכנסת  של  הרפורמות  ועדת 
לתיקון חוק התכנון והבנייה, שמטרתה 

יחי בניית  תוך  בתים  פיצול  �לאפשר 
דות דיור להשכרה. 

חוק  לתחולת  בנוגע  דיבר  יפרח 
�הפיצול על בתים צמודי קרקע במוש
�בים: "אם היחידה הנוספת נספרת במ

סגרת תמ"א 35, אנחנו מבקשים להיות 
מחוץ לתיקון," אמר. "עם זאת, אנחנו 

רוצים בכל זאת לנסות ולייצר פתרון 
�שבו ניתן יהיה להגדיל את היצע הדי

מצוקת  על  שיקל  מה  לשכירות,  רות 
הדיור. במושב אפשר להקים היום 2.5 
יחידות, כשהיחידה השלישית מיועדת 

הנח לבעל  נשוי  (נכד  שלישי  �לדור 
המגבלה   .35 בתמ"א  נספרת  לא  לה), 
שלנו  ההצעה  ארכאית.  היא  הקיימת 

�לפתרון היא שנסיר את מגבלת ההוכ
חה על היחידה ה-3 למשך חמש שנים 
מטרות  את  נשיג  ובכך  שעה  כהוראת 
של  פוטנציאל  לממש  ונוכל  החוק 

30,000 יחידות דיור ברחבי הארץ."
ליו"ר  יפרח  כתב  הדיון,  תום  עם 
בו  מכתב  עזריה,  רחל  חה"כ  הועדה, 

�ציין, כי תנועת המושבים תומכת בר
עיון הגדלת היצע יחידות הדיור: "אנו 
על  הלאומי  למאמץ  להירתם  מוכנים 

בנו הדיור,  יוקר  את  להוריד  �מנת 
העצום  המאמץ  את  מוקירים  אנו  סף 
תפקידה  מתוקף  משקיעה  שגבירתי 
זו, על מנת להקל על מצוקה  בוועדה 

זו עבור אזרחי ישראל". 
יפרח הסביר, כי חוק פיצול הדירות 

הוא ניסיון נוסף מצד הכנסת להגדיל 
את היצע יחידות הדיור, בנוסף לכלל 
"יחד  בעניין,  נעשו  שכבר  הצעדים 
במגזר  וגם  המושבי  במגזר  זאת,  עם 
הקיבוצי, יישום הצעת החוק מעוררת 
בשל  וזאת,  ומורכבות  רבות  שאלות 
מול  עלינו  החלים  המיוחדים  הדינים 
לתכנון  הארצית  המועצה  ומול  רמ"י 

ובניה.
"הצעתנו הינה להסיר את המגבלה 

המ רמ"י,  בהחלטת  כיום  �הקיימת 
�חייבת דור שלישי נשוי לתקופה קצו

ובכך  בהוראת שעה,  שנים   5 של  בה 
לאפשר כיום לחברי המושבים להקים 
לטובת  מ"ר   55 בגודל  היחידות  את 
שכירות. הפוטנציאל הקיים הינו של 
אלפי יחדות כאלה שיהיו פרוסות בכל 
הארץ ובוודאי יתרמו להקלת מצוקת 
ומשפחות  סטודנטים  עבור  הדיור 
צעירות." יפרח קרא לעזריה להיפגש 
םעימו יחד ע נציגי רמ"י ומינהל הת�

כנון, בכדי לקדם פתרון מאוזן לטובת 
המרחב  ולתושבי  ישראל  אזרחי  כלל 

הכפרי בפרט.

וחשיפת  עיון  יום  יקיים  המושבים  תנועת  של  וקהילה  חברה  אגף 
אומנים ב-10.7.17, במועצה האזורית לב השרון. במהלך היום צפויים 
רחבי  המושבים מכל  רכזי התרבות של  בפני  אומנים  להופיע עשרות 
הארץ. בין האומנים יהיו: הזמר אריק סיני, ד"ר איריס בראון, להקות, 
אומני חושים, הרצאות והצגות. ניתן להירשם 03-6086309 או באתר 

www.tmoshavim.org.il  :בתנועה

עו"ד עמית יפרח. "אנו מוכנים 
להירתם למאמץ הלאומי על מנת 

להוריד את יוקר הדיור"

המוע"ז חוף אשקלון קיימה ערב הוקרה לוותיקי וותיקות המושב 
שהוקם בשנות ה-50' # בערב מלא פולקלור, הוצגה תערוכה, הוגשו 

מאכלים אותנטיים והוענקו תעודות הוקרה
"אני  והישן  המוכר  השיר  ברוח 
זכריה בן עזרא", המספר על העלייה 
מושב  ה-50'  בשנות  הוקם  מתימן, 
אשקלון.   חוף  מועצת  בתחומי  חלץ 
עתה החליטו ראשי המועצה כי הזמן 
לומר תודה לעולים המייסדים. ביום 
העם  בבית  התקיים  בערב  חמישי 
במושב ארוע חגיגי שכולו פולקלור 

�להוקיר תודה לוותיקים. בערב המ
רגש הוצגה תערוכת צילומים ישנים 

הוק קולאז',  במעין  המייסדים  �של 
ראשית  את  שמציג  מיוחד  סרט  רן 

הוג וכמובן  ימינו  ועד  �ההתיישבות 
שו גם מאכלים אותנטיים. על החלק 
אחראיות  היו  המוסיקלי  האומנותי 

נשים מתוך הקהילה.
חלוקת  היה  הערב  של  שיאו 
מייסדים  ל-70  הוקרה  תעודות 
יאיר  המועצה,  ראש  ומייסדות. 
ההוקרה:  בתעודת  כתב   פרג'ון, 
מוענקת  והערכה  הוקרה  "תעודת 
אנשי  מעש,  אנשי  היותכם  על  לך: 
וקלשון,  מקוש  את,  הנפת  על  חזון, 
על תרומת כל המשפחה מגדול ועד 

�קטון, על החינוך לאהבת הארץ בש
העניק  התעודות  את  וברצון."  מחה 
פרג'ון יחד עם יו"ר הוועד המקומי, 
בן  רצון  האגודה,  ויו"ר  יוסף  יגיל 

שלום.
עומ האירוע  הצלחת  �מאחורי 

דות הצוות המוביל המורכב מארבע 
בחלץ,  הנוער  ובני  מהקהילה  נשים 
בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית, 
הסו� העובד  נעמה שטרן,   בראשות

סטודנטים  ושני  אגמון  שי  ציאלי, 
במחלקה  ממכללת אשקלון, שעברו 

הכשרה לעבודה קהילתית.
יוסף סיכם את האירוע: "זה  יגיל 
ואני שמח שהערב  היה החלום שלי 

התרג למשוער.  מעל  ואף  �הצליח 
שלא  רבים  מייסדים  לפגוש  שתי  
ראיתי שנים, שהגיעו עם המשפחות 
שלהם לבית העם, זה הדבר הכי ענק 

שהצלחנו לעשות." 
(כ- אב  בתי   141 היום  יש  בחלץ 

עוד  ייבנו  התכנון  וע"פ  נפש)   500
חדשה  רוח  שיפיחו  אב,  בתי   130

�במקום. לדברי יוסף, יש כבר אישו
רי בניה  של רשות מקרקעי ישראל 
ושל גורמי הבניה. "מושב שלא זוכר 
שמח  אני  עתיד.  לו  אין  עברו,  את 
לומר שמשהו טוב קורה במושב חלץ 
לעתיד.  הפנים  עם  היה  הזה  והערב 

אני שמח להיות תושב המקום."

רצון בן שלום ויגל בן יוסף עם יאיר פרג'ון

סיור ארגון מגדלי פירות בישראל
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ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית # עקב מקרים 
של פגיעה בשכרם ובזכויותיהם הסוציאליות של עובדים 

זרים, שכר עבודתם ישולם באופן שיבטיח את קבלתו

�עדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה לקו
ריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ 
מיכל רוזין, לפיה משרד הפנים יוכל לבטל או 
לא לחדש היתר העסקת עובד זר למעסיק אם הוא, 
או קרוב בעל זיקה אליו, הורשע, הוגש נגדו כתב 
אישום או נפתחה חקירה בעניין עבירה נגד העובד, 
שמהותה וחומרתה הופכות אותו ללא ראוי להעסיק 

�עובדים זרים (כסחר בבני אדם, עבודה בתנאי עב
דות ובכפייה).

בנוסף, בעקבות מקרים רבים של פגיעה בשכרם 
שכר  זרים,  עובדים  של  הסוציאליות  ובזכויותיהם 
קבלתו,  את  שיבטיח  באופן  ישולם  העבודה שלהם 
וזאת על פי תקנות שיוגשו לוועדה על ידי משרד 

באופן התש ויבחינו  בתוך שנה,  והרווחה  �העבודה 
לום בין סוגים שונים של מעסיקים.

אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 

חקלאים  של  מצוקתם  את  זה  בעניין  וילן, הדגיש 
סניף  בקרבתם  אין  אשר  התיכונה,  הערבה  מאזור 

בנק לצורך הפקדת שכר העובדים.
דניאל,  הפרחים, אברהם  מגדלי  התאחדות  יו"ר 
אמר בדיון: "למה אנחנו צריכים להיות תחת פיקוח 

�והשגחה? כל היום אתם עסוקים באיך לפגוע בחק
לאות." חברי הכנסת דחו את דבריו.

:ח"כ רוזין "רוב המעסיקים רוצים בטובת העוב�
�דים שלהם. אין לי ספק בכך. הצעת החוק הזאת נו

תנת מענה למקרים בהם בכל זאת נפגעים עובדים 
והיא מאזנת בין צורכי המעסיק לצורכי העובד."

סיכם: "בחברה  אלאלוף,  אלי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
לצע מאתנו,  חלק  מיותר.  הוא  הזה  החוק  �תקינה, 

רי, פוגעים בעובדים הזרים. החוק הזה מורה לכבד 
ולשמור גם על הגר הנמצא בתוכנו, והוא מביא לנו 

רק כבוד."

תושבי עמק חפר הפגינו בצמתים המרכזיים 
במסגרת המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק חפר 
ובסביבותיה # עשרות מתושבי עמק חפר הפגינו נגד 

הקמת שדה התעופה בשטחי העמק ובסמוך להם

מוקה בשלושה  שהתקיימו  �הפגנות 
�דים: צומת העוגן, צומת רופין ובצו

מת תנובות, הינם חלק ממאבקם של 
עמק  האזורית  המועצה  בשיתוף  התושבים 
להעתיק  התכנון  מוסדות  כוונת  נגד  חפר 
את שדה התעופה האזרחי בהרצליה. 4 מתוך 

�החלופות נמצאות בשטחי עמק חפר או בס
תנובות  תימן,  גאולי  הלוי,  בבית  לה:  מוך 

ובחדרה מזרח. 
לה מיועדות  שבו  תעופה  בשדה  �מדובר 

ולנחות כ-120,000 טיסות מדי שנה  מריא 
(המראה או נחיתה אחת כל 2 דקות בממוצע 

לאורך השנה כולה, כולל בשבתות וחגים).
אורך המסלול המתוכנן, יחד עם "משפכי" 
הנחיתה וההמראה ונתיבי הקפות המטוסים, 
מתפרסים במעגלי ענק על פני קילומטרים 
מוחלט  באופן  לשלוט  ומתוכננים  צד,  לכל 

�בשמי עמק חפר, באוויר שמעל מרבית תו
�שביו, ומעל השטחים הפתוחים, נתיבי נדי

פוקדות  אותם  המים  ומקווי  הציפורים  דת 
מאות אלפי ציפורים בשנה. 

השלכות הקמת שדה התעופה באזור עמק 
הפיכות.  ובלתי  קשות  רבות,  תהיינה  חפר 

�חיסול של מרחבי טבע ירוקים ועתירי המ
�בקרים שמשרתים את כל מרכז הארץ; פגי

עה אנושה באגמי ובאתרי הנדידה של מאות 
עשרות  שמושכים  הנודדים  העופות  אלפי 

�אלפי מבקרים, כיסוי הריאה הירוקה בשמי
�כה עבה של בטון ומטוסים פולטי זיהום שי

חסלו אם החי והצומח הטבעי, סלילת כבישי 
אספ כיסויי  עוד  שיכבירו  חדשים  �גישה 

קשה  פגיעה  וכמובן  הטבעי  השטח  על  לט 
בחייהם של תושבי העמק – גם באיכות חיים 

�וגם סיכון החיים עצמם בזיהום אוויר מאסי
לעופות  מטוסים  בין  התנגשות  ובסכנת  בי 

נודדים גדולים (שקנאים).
לשטח  חפר  עמק  הפך  האחרונות  בשנים 

מחלי מחדש  פעם  בכל  המדינה.  של  �ההפקר 
טה המדינה להלאים חלק משטחי המועצה תוך 
התעלמות מהפגיעה הסביבתית ומן התושבים 
ולהקים תשתית כזאת או אחרת אם זה מתקן 

גז, תחנת כח, מסילת ברזל או כביש. 
רני  חפר,  עמק  האזורית  המועצה  ראש 
עוברות  בה  הרשות  היא  חפר  "עמק  אידן: 

לת ישראל.  במדינת  התשתיות  כל  �כמעט 
קוע שדה תעופה באזור שכזה זאת גם שטות 
וזאת מעבר לפגיעה בשטחים  וגם טיפשות 

�הירוקים ובתושבים . תושבי עמק חפר למו
די מאבקים וגם הפעם אנחנו לא מתכוונים 

לוותר."

תושבי עמק חפר מפגינים נגד הקמת שדה התעופה המשלים באזורם

חדשות
עמוס דה וינטר 

במסגרת החגיגות 
נפרדו בויצו מדוד 

חורש, המנהל 
המיתולוגי שפורש 

לגמלאות

ודש של מסיבות סיום וארועי פרידה בתיכוני עמק יזרעאל. בתיכון ויצו נהלל סיימו 250 בוגרי ח
מחזור צ"ב את לימודיהם - המחזור הגדול ביותר מבין תיכוני העמק. במסגרת החגיגות נפרדו 
בויצו מדוד חורש, המנהל המיתולוגי שפורש לגמלאות. ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, 
אייל בצר, ברך את הבוגרים ואת חורש: "דוד, שנותיך הרבות חקוקות בדברי הימים של ביה"ס הזה 
ובליבות המורים והתלמידים הרבים שליווית וגידלת. אין כמוך! אנו חבים לך רבות על פיתוח כפר 

הנוער, הבנייה, הצמיחה, גיוס המשאבים ועוד רבות ונצורות שעשית עבור רבים כל כך". 
 בביה"ס עמקים תבור במזרע חגגו 171 בוגרים ובוגרות ממחזור י"ח את סיום לימודיהם. בה�
�משך השבוע ציינו בביה"ס את סיום השנה הכללי של בית הספר בהפנינג קהילתי עם משפחות התל

מידים ועם שלל פעילויות ספורט, חשיבה וכיף על מדשאות ביה"ס. 
בתיכון הרדוף חגגו בלבן 64 בוגרי מחזור י"ז את סיום לימודיהם בבית הספר בערב חגיגי בנוכחות 
הורים ואורחים. בביה"ס העמק המערבי ביפעת, חגגו 143 בוגרי מחזור נ"ו את סיום לימודיהם. 
במהלך המסיבה, קיבלו גם הורי התלמידים – תעודות סיום ביה"ס והוקרה על תמיכתם ומסירותם 

לתלמידים ולבית הספר לאורך שנות הלימודים.  בצר ברך את הבוגרים בכל תיכוני העמק.

 

אמר מזכ�ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן, בכנס המגדלים השנתי של קרן נזקי טבע בחקלאות (קנט)

זכ�ל התאחדות חקלאי ישראל, מ
אבשלום (אבו) וילן, אמר בכנס 
כי:  קנט,  המגדלים השנתי של 
�קנט היא הדוגמא, כמו בשאר מדינות 

בח המדינה  של  לתמיכה  �המערב, 

עם  טבע  נזקי  את  לאחד  יש  קלאות. 
אסונות טבע לטובת החקלאות. 

נמוך  הכי  במקום  נמצאים  "אנחנו 
בחקלאות.  המועסקים  אחוז  מבחינת 
יותר  נמוכה  לרמה  לרדת  לנו  אסור 

מכיוון שזה מסכן את הייצור בחקלאות. 
בפיתוח  בביטוח,  בייצוא,  לתמוך  יש 
ובשביל זה לא צריך משאבים גדולים. 
�"יש ללחוץ על הממשלה בכדי לה

המים  משק  בחקלאות.  התמיכה  גדיל 

 2005 ב  שהתקבלה  וההחלטה  הסגור 
במחיר  לתמוך  ויש  להשתנות  חייבת 
הסגור.  המשק  את  ולפתוח  סביר  מים 
בעובדים הזרים קיימת התקדמות. אני 
הליכה  תוך  פעולה  שבשיתוף  מקווה 

הגופים  כלל  של  ומאוחדת  משותפת 
�החקלאיים, אנו נגיע לפריצת דרך ול
כו לאומית  בתכנית  יותר  טוב  �עתיד 

ללת. זאת, כדי להבטיח את החקלאות 
ל-20 השנים הבאות."

וילן. "אנחנו נמצאים במקום הכי נמוך מבחינת 
אחוז המועסקים בחקלאות"

מסיבת הסיום של מחזור צב נהלל
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חדשות
עמוס דה וינטר 

חקלאי הצפון יצא למחאה לאחר שהועבר תיקון חוק המים 
# החקלאים מוחים על ההעלאה במחירי המים והלאמת 

מפעלי המים של החקלאים בצפון

שנה כ חצי 
ר  ח א ל
ר  ב ע ו ה ש
המים  חוק  תיקון 
ולאור   ,(27 (תיקון 
הקשה  מצבם 

הצ חקלאי  �של 
חקלאי  קיימו  פון, 
בשבוע  הגלבוע 
שעבר מחאה כנגד 

התי �השלכות 
הסיסמה  תחת  קון. 
ישראל  "ממשלת 

הח את  �מייבשת 
החקלאים  ביקשו  המדינה!"  את  ומביישת  קלאות 

לזעוק את מצוקתם. 
ללכת  אסור  כי  עמדה  מתוך  נערכה  המחאה 
שולל אחרי פתרונות נקודתיים, כפי שמנסה כעת 

�משרד האוצר להוביל, אלא להבין כי מדובר בפ
גיעה מערכתית ואנושה, ולכן יש לשנות את השיח 

�הציבורי לשיח תומך חקלאות בד בבד להגעה לה
סכם המבטיח את קיום החקלאות בישראל.

מאבק  "זהו  הגלבוע:  מוא"ז  ראש  נור,  עובד 
�להצלת ההתיישבות בישראל, לא רק למען החק

�לאות. אנו מצויים בתחילתו של משבר קשה באזו
רנו, כאשר החקלאות בגלבוע מהווה 80% משטחי 
הגלבוע.  תושבי  כל  פרנסתם של  ועיקר  המועצה 
הפגיעה המתמשכת בחקלאות וחוק המים בפרט- 
משמעם אובדן פרנסה ותעסוקה לתושבי הגלבוע, 
של  הכפרי  ובצביון  בהתיישבות  דרמטית  פגיעה 

האזור!"
קצפם של חקלאי הגלבוע ייצא לנוכח העובדה 
כי החל מ�1 ביולי תתחיל עלייה הדרגתית במחיר 
המים לגידולי שדה, מ�1.16 שקל לקוב כיום ועד 
ל�1.81 שקלים בסוף ההליך. מחיר המים לבריכות 
כיום  לקוב  אגורות  מ�47  דרמטית:  יעלה  הדגים 
ל�1.2 שקל (המים נדרשים למילוי בריכות הדגים 

בשל האידוי הרב). 
על  הגליל  חקלאי  מחו  כבר  כשבועיים  לפני 

חק עשרות  התקבצו  אתמול  ואילו  �ההתייקרות, 
בחריפות  והתבטאו  מהגלבוע  דגים  ומגדלי  לאים 

ומשמ הממשלה,  שהובילה  רפורמה  אותה  �כנגד 
עותה הלאמת מפעלי המים של החקלאים בצפון, 
ייקור מחירי המים המושבים, וניהול מונופוליסטי 
בידי 'מקורות'. לא מדובר רק בסיסמות כאשר כבר 
גידולי  לגדל  מאוד  מתקשים  הצפון  חקלאי  היום 
שדה, כירקות  שוק וירקות לתעשייה, וכן גידולי 

כותנה.
תמיר גל (47), מנהל ענף המדגה בקיבוץ עין�

חרוד איחוד, סיפר כי נוכח המצב הוא נאלץ כבר 
כעת לייבש 300 דונם של בריכות דגים מתוך 900 
מהגלבוע  למקצוע  חבריו  לדבריו,  לקיבוץ.  שיש 
"לצערי,  נוספים.  דונמים  אלפי  לייבש  מתכוונים 
בקרוב לא יהיו יותר דגים מתוצרת ישראל," אמר 
גדול במיוחד משום שמגדלי הדגים  גל. התסכול 
מליחים,  במים  אלא  שתייה  במי  משתמשים  לא 
"אבא  אחר.  שימוש  שום  בהם  לעשות  ניתן  שלא 
אני   ,1956 בשנת  האלה  הבריכות  את  חפר  שלי 

היום נאלץ לייבש אותן."
המש� כפר�יחזקאל,  ממושב   (66) גרוס  רהלל 
מש מנכ"ל אגודת המים עמק חרוד: "אני חקלאי 
לא  מעולם  ואשכוליות.  לימונים  מגדל  מ�1974, 

�היינו במצב כל כך גרוע. מדיניות הממשלה לפ
תיחת הייבוא ועכשיו ייקור המים הורסים אותנו."

אשר  עד  במאבק  להמשיך  החקלאים  בכוונת 
את  לגדל  הצפון  חקלאי  יכולות של  אותה  תושב 
ובמחירי  השנים,  במשך  שטיפחו  גידולים  אותם 

גי עבורם  למצוא  לחילופין  או  תחרותיים,  �שוק 
למחירי  בהתאם  ושיווק  לגידול  הניתנים  דולים 

המים, וסוג הקרקע.

אמר חה"כ איתן ברושי 
בכינוס הכלכלי-תעשייתי 

של "ברית פיקוח" 
המאחד את הארגונים 
הכלכליים בהתיישבות

זנחת ההתיישבות תביא להיחלשות ה
ות הספר  באזורי  האדמה  �שמירת 

אל  המדינה  אוכלוסיית  את  רכז 
המרכז בלבד.

וע מדיניות  לשנות  חייבת  �הממשלה 
ידי  על  כוחנו  את  להשיב  כתנועה  לינו 

אחדות השורות ומאבק משותף.
החקלאות,  החרבת  עם  להשלים  אסור 
עם הגבלת התעשייה ועם עצירת הבנייה.

כדי שהתנועה הקיבוצית תדע לשוב אל 
העשייה על מפלגת המחנה הציוני לחזור 
להיות הבית הפוליטי של התנועה כבעבר. 

�חברי חבר הכנסת עמיר פרץ שהגיע לכי
אשר  מתמודדים  שיש  בדבריו  הראה  נוס 
חשובה  תנועה  הקיבוצית  בתנועה  רואים 
הגשר  להיות  ויכולים  ולמדינה  למפלגה 

דרכו תשוב התנועה אל מרכז העשייה."

צילום: מועצה אזורית הגלבוע

התרחקותה של המפלגה מערכי ההתיישבות 
והחקלאות, המגלמים בתוכם את החזון הציוני, פגעה 

בה קשות

ח"כ עמר בר-לב

בחירות הקרובות לראשות מפלגת העבודה הן בעלות משקל גדול לעתידנו כמפלגה ה
העבודה  מפלגת  האם  יקבעו  הפריימריז  תוצאות  הציוני.  והמפעל  ישראל  ולעתיד 
או  ולימין,  כינור שני לנתניהו  נישה חברתית המשמשת  תמשיך לדשדש כמפלגת 
האם תחזור להיות מפלגה שורשית ואקטיבית שממקמת במרכז הבמה את חזונה הביטחוני�

מדיני ומתמודדת באמצעותו אל מול הימין. אותו ימין שמוביל אותנו לחיסולו של החזון 
הציוני דה-פקטו. 

�הבחירות בישראל מוכרעות על בסיס תחושת הביטחון של האזרחים ולא על סייעת שלי
שית. רק באמצעות החזרה לשלטון, דרך הזירה המדינית-ביטחונית, נוכל להניף את הדגל 
החברתי-כלכלי שלנו. עדות לכך קיבלנו בשתי מערכות הבחירות האחרונות. התרחקותה 
והחקלאות, המגלמים בתוכם את  גם מערכי ההתיישבות  זה, כמו  יום  של המפלגה מסדר 
החזון הציוני, פגעה בה קשות. לאורך השנים היו הציונות ותנועת העבודה תנועות יוזמות 

ופרגמטיות שלקחו את גורל העם והמדינה בידיים, ולא השאירו אותם בידי אחרים. 
�אני סבור כי באמתחתי יש את הרקע, הניסיון, החזון והתכניות לאתגר את הימין ולה

בין  מדיני,  פתרון  ציע 
ישתפו  הפלסטינים  אם 
יחליטו  אם  ובין  פעולה 
בתכניות  רגליים.  לגרור 
הצגתי  אותן  המדיניות 
בשלוש השנים האחרונות 
שבכדי  כך  על  עמדתי 

כמ ישראל  על  �לשמר 
דינה דמוקרטית,  יהודית 
אינטרס  יש  ובטוחה, 

מהפל בהיפרדות  �קיומי 
סטינים. אני מציע מספר 
להשגת  עיקריים  צעדים 
תמורת  פירוז  המטרה: 
עזה,  רצועת  של  פיתוח 
פינוי–פיצוי  חוק  העברת 
מחוץ  לתושבים  מרצון 

הפ ההתיישבות,  �לגושי 
בנייה  של  מיידית  סקה 
מחוץ לגושי ההתיישבות, 
צמצום שטחי C והרחבת 
זאת  וכל    -  B שטחי 
בביטחון  לפגוע  מבלי 

צע של  ייחודם  �ישראל. 
שהם  בכך  הוא  אלה  דים 
אינם  בנו,  רק  תלויים 

כרוכים בשום פשרה ביטחונית ובכוחם להתחיל תהליך ההיפרדות בפועל.
חלק בלתי נפרד מהחזרת מפלגת העבודה לזירה הלאומית הוא חיזוק הקשר בינה לבין 

�ההתיישבות העובדת. קשר עמוק זה אשר היווה בעבר יסוד מרכזי של תנועת מפא"י על גל
גוליה השונים, נחלש לצערי עם השנים. להתיישבות העובדת חלק מרכזי בכינונה והקמתה 

של ישראל, פיתוחה, ההגנה על גבולותיה, ובהמשך לכל אלו גם האחיזה בקרקע.
של  נציגה  להיות  עצמי  על  לקחתי   2013 בשנת  לכנסת  לראשונה  נבחרתי  כאשר 
בשנים  בכנסת.  החקלאית  בשדולה  היחיד  ונציגה  העבודה  במפלגת  העובדת  ההתיישבות 
לפעילות  והמשלימים  הנלווים  השימושים  והסדרת  לאישור  המאבק  ממובילי  הייתי  אלו 
החקלאית בנחלה, במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים, והמאבק הפרלמנטרי לטובת בנייה 
במושבים ולמען סיום הקפאת הבנייה בקיבוצים מול רמ"י. הגשתי הצעת חוק לפיקוח על 
פערי התיווך על תוצרת חקלאית ועמדתי לצדם של החקלאים במאבקם נגד ביטול המכסים 
על ייבוא תוצרת. פעלתי למען החקלאים בדרום שנפגעו במהלך צוק איתן ולמען מגדלי 

הביצים והפטם בגליל, בעלי הרפתות הקטנות בפריפריה, מגדלי הדבש ומגדלי הדגים. 
ההתיישבות  במעמד  וגוברת  הולכת  לשחיקה  האחרונות  בשנים  עדים  אנו  הרב,  לצערי 
והחקלאות במשק ובחברה. מול זאת, אני מאמין כי יש לחזק ולעודד חקלאות טכנולוגית 
ומסוכסכים  פריווילגיה להיות מפולגים  לנו  אין  דור הממשיכים הצעיר.  ומתקדמת עבור 
בינינו לבין עצמנו, ויש לאחד ולצופף את השורות מחדש. מבין כל המועמדים, הוכחתי ללא 
צל של ספק שאני הוא זה שעמד לצדה של ההתיישבות העובדת במעשים ולא רק בדיבורים 

ומילים יפות.

עומר בר לב. "שחיקה הולכת וגוברת במעמד ההתיישבות והחקלאות 
במשק ובחברה"
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

4134

3 476

רבים  מאמצים  לאחר 
האגף  עם  סיכום  הושג 
בה� שאושר   , יהחקלא

מקרקעי  רשות  נהלת 
החל� בצורת  לישרא 
משב הגדרת  על  �טה 
חק לישובים  קבע  �צת 

כוללת  ההחלטה  לאיים. 
 476 מועצה  החלטות  ליישום  התייחסות 
במידה  לנחלה  דונם   3 תוספת  המאפשרת 
לקביעת  הנחיות  וכן  עודפת   קרקע  וקיימת 

שטחי הקבע.
המש �השינוי 

בהחלטת  מעותי 
כי  הינו,  ההנהלה 

כק נוספת,  �קרקע 
�בוע בהחלטת מוע

צה 476, יהיה ניתן 
לקבוע בעת הגדרת 
גם  הקבע,  משבצת 

�במסגרת חוזה מת
כבר  כלומר  חדש, 
רק בעת  ולא  היום, 
חוזה  על  חתימה 

חכירה לדורות.
שת �המשבצת 

הבסיס  תהיה  קבע 
�גם למתן חוזה חכי

בכפוף  לדורות,  רה 
החלטות  להחלת 

המועצה הרלוונטיות לחתימת חוזה לדורות. 
הגדרת משבצת קבע הינה תנאי לחתימה על 
חוזה ולפעולות שונות המבוקשות במקרקעי 

המשבצת.

עיקרי ההחלטה:
1. הגדרת משבצת קבע

מועצה  בהחלטת  כקבוע  נוספת,  קרקע  א. 
476, יהיה ניתן לקבוע בעת הגדרת משבצת 
במשבצת  נוספת  קרקע  לכלול  ניתן  הקבע. 
הקבע רק במקרים בהם הישוב מחזיק בשטח 

�עודף, במסגרת חוזה המשבצת ובתנאים הק
בועים בהחלטות. 

הגדרות:
מכסת קרקע מגעת: מספר נחלות בתקן*, 

שטח בדונם לנחלה בתקן.
מכסת קרקע מגעת לאחר גריעת שטחים: 

�מכסת קרקע מגעת, פחות סך השטחים שנג
רעו מהמשבצת. 

: שטחים שנ� תשטחים שנגרעו מהמשבצ
לאורך  ברוטו  המגעת  הקרקע  ממכסת  גרעו 

השנים. 
לדוגמא: שטחים אשר מומשו ע"י האגודה 

(כגון עסקות תעסוקה והרחבות), שטחים אשר 
לצרכי  הפקעות  (כגון  פיצוי  בגינם  התקבל 

�ציבור, פדיון זכויות), שטחים שנגרעו בהסכ
מה בוויתור מרצון וללא פיצוי, שיוך שבגינו 
נחתם חוזה פרטני בין הרשות לחבר הקיבוץ. 
שטח מוחזק: סך השטח המוחזק כפי שסומן 

�במפת משבצת חתומה ע"י כל הגורמים הר
לוונטיים. ככל שמפת השטח המוחזק הפחיתה 
שטחים שנגרעו מהמשבצת, יש לכלול אותם 

בשטח המוחזק לצורך חישוב השטח העודף. 
מכסת  פחות   מוחזק,  שטח  עודף:  שטח 

קרקע מגעת. 
במעמד  שטח 
שיצא  שטח  זמני: 
המוחזק  מהשטח 

עו לחוזה  �ויועבר 
נתי. 

במעמד  שטח 
שייכלל  שטח  קבע: 
הקרקע  במכסת 
ובתוספת  המגעת 
(ככל  נוספת  קרקע 
בהתאם  שמגעת) 
מועצה  להחלטת 
בסיס  ויהווה   ,476
הקבע  למשבצת 
חוזה  חתימת  בעת 
בהתאם  לדורות, 
החלטות  לכללי 

המועצה התקפות. 
(מושב):   476 החלטה  לפי  נוספת  קרקע 
קרקע ראויה לעיבוד בשטח העולה על מכסת 
נחלות לפי  אינו עולה על סכום  הקרקע אך 

�שלושה דונם לנחלה, על פי תקן שאושר לי
שוב - תיכלל הקרקע הנוספת בחוזה החכירה 
לצורך  אותה  ויראו  ישוב,  אותו  עם  שייחתם 

תשלום דמי חכירה כחלק ממכסת הקרקע;
שניתן  האגודות  עבור  המשמעות  לפיכך, 
משבצת  הגדרת  במסגרת  עתה,  כבר  יהיה 
הקבע של היישוב והאבחנה בין זמני לקבוע, 
 3 עוד  עודפת  קרקע  וישנה  במידה  להוסיף 
 - המשבצת  הסכם  תוך  אל  נחלה  לכל  דונם 

היקף הקרקע העובר למ �ובכך להפחית את 
עמד זמני.

הקר את  סימנו  שכבר  אגודות  גם  �בנוסף 
למחוז  לחזור  רשאיות  והזמנית  הקבועה  קע 
הרלבנטי ולתקן את סימון המשבצת בהתאם 

להחלטה זו.

�* הכותב הינו יועה"מ ויו"ר אגף הקרק
והאגודות השיתופיות בתנועת המו �עות 

שבים

"המשמעות עבור האגודות 
שניתן יהיה כבר עתה, 

במסגרת הגדרת משבצת 
הקבע של היישוב והאבחנה 

בין זמני לקבוע, להוסיף 
במידה וישנה קרקע עודפת 

עוד 3 דונם לכל נחלה אל 
תוך הסכם המשבצת - ובכך 
להפחית את היקף הקרקע 

העובר למעמד זמני"
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חסות כותרות פופוליסטיות על בנייה ב
יוקר  והורדת  הצעירים  הזוגות  למען 
מפלצת  לה  צמחה  בישראל,  המחייה 
הוק,  אד  המצאה  ותמ"ל.  בשם  ביורוקרטית 
זכויות  הישגי  כל  את  גסה  ברגל  שדורסת 
את  אכזרית  באבחה  ומוחקת  במדינה  האזרח 

�האיזונים והבלמים שנבנו לאורך שישה עשו
רים, בכל הנוגע ליחסי הרשויות מול האזרח.

הותמ"ל כמוהו כמכבש ענק, שמשתלט על 
החקלאי,  את  ליידע  מבלי  חקלאיים  שטחים 
מבלי שקדמו לו הליכי בדיקה, ללא שותפות 
מינימאלית  השקעה  ללא  'הקורבנות',  של 

באיתור אלטרנטיבות. 
החופש הזה, להחליט באופן שרירותי כזה, 
מוביל  המשפט,  בית  מהתערבות  חשש  ללא 
להתחשב  מבלי  מתקבלות  שהחלטות  לכך 
הפתוח,  המרחב  חיסול  תוך  הסביבה,  בהרס 
שמהווים  שוקקים  חקלאיים  שטחים  השמדת 
מקור פרנסה וחיים, פגיעה מסוכנת בביטחון 
בזכויות  אנושה  לפגיעה  לכל,  ומעל  המזון 
של  העיסוק  ולחופש  לכבוד  לפרנסה,  היסוד 

אלפי חקלאים שדבקים באדמתם.
טראומות  חווים  אנו  האחרונות  בשנתיים 
של יישובים שהיקף ההפקעה מתוך אדמותיהם 
מהווה מכת מוות לחקלאות ומוביל לחיסולו 

של יישוב כישות חקלאית עצמאית.
צעדים דרקוניים כאלו ותוצאה כזו מהווים 
החוק  ברוח  ופוגעים  יסוד  חוקי  של  הפרה 
אופיו  שינוי  על  החלטה  ישראל.  במדינת 
חיסולו  על  או  ישראל,  במדינת  יישוב  של 
במתכונתו הקיימת, יכולה להתקבל במסגרת 
החלטת ועדת שרים להתיישבות ולא על ידי 
כולל  כלשהי,  ועדה  של  מנהלתית  החלטה 
החמורה  הפגיעה  מצטרפת  לכך  הותמ"ל. 
בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זכות האדם 
שינוי  העיסוק.  חופש  יסוד  ובחוק  לפרנסה 
מחקלאים  שוללת  חקלאי  יישוב  של  אופיו 
את הפרנסה בה בחרו כאשר החליטו לדבוק 
בקרקע ולעבוד אותה. היא גם מאלצת אותם 
אל  החקלאות  מענפי  באחד  מעיסוק  לעבור 
מקצועות שהם אל הוכשרו אליהם ושהם לא 
מתאימים להם. הטלטלה הקשה הזו מאיימת 
על חקלאים בני דור שני ושלישי לחקלאות, 
וגם  שמוצאים עצמם לפתע, בגילאי 50, 60 
להתפרנס  יכולת  וללא  אדמה  ללא  יותר, 

מדרך החיים הערכית שבחרו בה. 
חברי  ואת  האוצר  שר  את  מזמין  אני 
ואת  שלהם  חייהם  את  לדמיין  הוועדות 
יגלו  הם  אחד,  בהיר  יום  שבבוקר  האפשרות 
שבחצר ביתם קם בלילה מבנה חדש, שחוסם 

את מסלול יציאתם לעבודת יומם. 
עמותת 'אדמתי' יוצאת למאבק נגד שלטון 
ובחקלאות.  בחקלאים  שפוגע  הזה,  העריצות 
יישובי אדמתי הם יישובים חקלאיים מראשית 
ההתיישבות, עוד בטרם קמה המדינה, כשלא 
התקיימה  הקרקע  תפיסת  וכאשר  צבא  היה 
מכספם הזעום של החקלאים, מכיבוש הקרקע 
וביזע וגם בדם, על מנת לקיים בארץ הזו את 
את  לקבוע  בעת  ובה  שלה  החקלאות  ניצני 
גבולותיה. בסוף כל תלם של חקלאים חלוצי 

אלו – נקבעו גבולותיה של המדינה. 
חלוצי  לדורותיהם,  אדמתי  חברי  בשם 
שדבקים  ונכדיהם  ילדים  הזו,  הארץ  ובוני 
באדמה, אנו קוראים לשרי האוצר והחקלאות 
ולממשלה לעצור לאלתר את פעילות הותמ"ל 
בכל הנוגע לפגיעה בשטחים החקלאיים. לחוק 
הכרחית  מוסרית,  תוספת  נדרשת  הותמ"ל 
תכניות,  לאישור  סף  התניית  וצודקת: 
בצביונו  ובאופיו,  קיים  ביישוב  תפגע  שלא 
ובאפשרויותיו להתפתח, על מנת לשמור על 

קיומו בטווח הקצר ובטווח הארוך."
ערכית  חשיבות  יש  הזו  הסף  להתניית 
הוריהם,  ומורשת  החקלאים  כלפי  ומוסרית 
העבודה  המשכיות  גם  מגינה  היא  אבל 
החקלאית, מונעת הרס שדות ומטעים מניבים 

ומגינה על בטחון המזון של מדינת ישראל. 
לעמוד  החקלאות  לשר  קוראים  אנו 
החקלאית,  הקרקע  לשמירת  המאבק  בראש 
לשמירת על החקלאים ולשמירת ההתיישבות 

החקלאית וזאת למען המדינה כולה.
* הכותב הינו יו"ר עמותת אדמתי 

דעה
גלעד אלטמן

אלטמן. "לעצור לאלתר את פעילות הותמ"ל בכל 
הנוגע לפגיעה בשטחים החקלאיים"
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בקטנה
עמוס דה�וינטר

בערכאותהכל אפשרי

#

עו"ד צבי שני

כי י הדבר  דוע 
חקלאי  במשק 
לבנות,  ניתן 
שלוש  כלל,  בדרך 
רבים  במקרים  לכן,  דיור.  יחידות 
ביתם  את  לבנות  הילדים  מבקשים 
דיור  כפתרון  ההורים,  משק  על 
זמין. הבונים משקיעים מיטב כספם 
בבניה, לעתים כשהמשק אינו רשום 

כב רשומים  שאינם  או  שמם  �על 
כשה קורה  מה  אך  ממשיכים.  �נים 

כבר  לבנות  מבקשים  עליה  נחלה 
נושה  או  בנק  לטובת  ממושכנת 
אחר? האם בן הבונה במשק ההורים 
כפוף למשכנתא שלקחו ההורים, גם 
בלי קשר לבית שבנה? בשאלה זו דן 

לא מזמן בית המשפט העליון*.
למימון,  נזקקו  דורית  של  הוריה 
ולכן לקחו ב-1995 משכנתא מבנק 
את  שיעבדו  ולטובתה  דיסקונט, 
זכויותיהם במשק, במושב גני יהודה. 
בנתה  יותר  מאוחר  שנים  ארבע 
במשק  נוספת  דיור  יחידת  דורית 

שטח  על  בגדר,  ותוחמה  שהופרדה 
של 500 מ"ר מהמשק. 

התגרשה  דורית  מסוים  בשלב 
ביחידה  להתגורר  ונותרה  מבעלה 
הגירושין,  הסכם  ע"פ  ילדיה.  עם 
ויתר הבעל על חלקו בבית תמורת 
לימים,  דולר.   180,000 של  תשלום 
נפטר אביה של דורית, אמה נכנסה 
ביקש  והבנק  רגל  פשיטת  להליכי 
המשק  על  המשכנתא  את  לממש 

המ כספי  את  לקבל  כדי  �ולמוכרו 
שכנתא.

המחו לביהמ"ש  פנתה  �דורית 
והשטח  הבית  את  לפצל  בבקשה  זי 
מהמשק. בפסק הדין נדחתה בקשתה 
ונקבע, כי לפי נהלי רמ"י לא ניתן 
אינה  דורית  כי  הנחלה,  את  לפצל 
ואינה  ממשיכה"  "בת  של  במעמד 
אמה  על  הבנק,  על  לכפות  יכולה 

מהנח הבית  פיצול  את  רמ"י  �ועל 
לה. עם זאת, סיים ביהמ"ש באמירה 

�דרמטית, לפיה כיוון שדורית מתגו
1985 ומכיוון שה�  ררת בנחלה מאז

שקיעה כספים רבים בבניית הבית, 
של  מעמד  הבנק  כלפי  יש  לדורית 

שמקנה  הדיר',  בלתי  רשות  "'בר 
פשיטת  הליכי  במסגרת  הגנה  לה 
"לא  כי  נפסק,  כן  האם."  של  הרגל 
ניתן יהיה לקדם הליכים אלו מבלי 
לזכויותיה  נאותה  הגנה  להבטיח 

של הבת דורית."
לביהמ"ש  ערער  דיסקונט  בנק 
העליון וטען, כי דורית אינה יכולה 
ולו  רשות,  בר  של  ממעמד  ליהנות 

�בשל העובדה שבנתה את ביתה כא
המשכנתא  רישום  אחרי  שנים  רבע 

�על המשק לטובת הבנק וללא שהב
נק נתן את הסכמתו ואישורו לבניה. 
ידע  הבנק  כי  דורית,  טענה  מנגד 
והיה צריך לדעת כי בכוונת דורית 
לבנות על המשק, שכן בתיק הנחלה 
המצוי ברמ"י הופיעו מסמכים אודות 

הכוונה להכיר בה כ'בת ממשיכה'.

הכרעת העליון
שופטי ביהמ"ש העליון קיבלו את 
ערעור הבנק וקבעו כי יש לבטל את 
של  זכויותיה  לפיה  המחוזי,  קביעת 
דורית בבית הן כשל 'בר רשות בלתי 

הדיר' ביחסים בינה לבין הבנק.

בפסק הדין נקבע כי דורית עתרה 
למחוזי לסעד של פיצול נחלה ואגב 
לפיו  ביקשה,  שלא  סעד  קיבלה  כך 
רשות  'בר  כשל  הבנק  מול  מעמדה 
מכיוון  כי  נקבע,  כן  הדיר'.  בלתי 
שנים  ארבע  רשם משכנתא  שהבנק 
טרם בניית הבית, לא יכולה דורית 
צריך  היה  שהבנק  כך  על  לטעון 
לדעת על בניית הבית או על כוונה 
כזו. אם דורית הייתה רשומה כ'בת 

�ממשיכה' כדין, טרם רישום המשכ
נתא, המצב היה שונה ואז הבנק היה 
נתקל בקשיים במימוש המשכנתא. 

ניתן  שלא  ביהמ"ש  קובע  כעת, 
נתינת  ע"י  הבנק  בזכויות  'לנגוס' 
ולפיכך  לדורית,  זכות  בעל  מעמד 
יש לבטל קביעה זו של המחוזי. עם 
זאת, נקבע כי על הבנק לפצות את 
דורית בגין השקעותיה, שאם לא כן 

חש על  'מתעשר'  שהבנק  �נמצא 
שההלוואה  מכיוון  זאת,  דורית.  בון 
והמשכון ניתנו על סמך המשק ללא 
בניית  וממילא  דורית  של  הבית 
הבית השביחה את שווי המשק. הבנק 
בכפוף  המשכנתא  את  לממש  יוכל 

מצידה  דורית  דורית.  של  לפיצוי 
ביתה מהמשק,  לא תוכל לפצל את 
מקום  למצוא  ותיאלץ  פיצוי  תקבל 
מגורים חלופי לבית שבנתה במשק 

ובו גרה עם ילדיה.

סיכום ולקחים
על  לבנות  שאין  הוא  חשוב  לקח 

�משק ההורים ללא הסדרה של היח
סים בין ההורים, בעלי המשק, לבין 

הס ללא  או  הבונים,  הבת  או  �הבן 
כן,  לא  אם  הילדים.  זכויות  דרת 
קרן  על  כספם  את  שמים  הבונים 
"אבות  בו  מצבים  וייתכנו  הצבי, 
 - בנים תקהינה"  ושיני  בוסר  אכלו 
כלכליים,  לקשיים  נקלעים  ההורים 
והבונים  נושים  ע"י  ימומש  המשק 

�ייצאו וידם על התחתונה. לכן, מומ
לץ להיעזר בייעוץ משפטי ע"י עו"ד 
הבקיא בתחומי המגזר החקלאי, טרם 
ביצוע בניה על משק, שהזכויות בו 

אינן רשומות ע"ש הבונה.

*  ע"א  5922/15 בנק דיסקונט נ' 
קרויזר ואח'. ניתן ביום 26.4.2017.

#
עו"ד איתן מימוני

מאמר ה
לע �מתייחס 

של  רעור 
מנשה  תלמי  מושב 
בית  החלטת  על 
השלום,  משפט 
חוק  לפי  הכרעה  כוועדת  בשבתו 
את  לחייב  החקלאית,  ההתיישבות 

�המושב להשיב למדינה קרקעות שה
תבצעו בהם שימושים חורגים.

ההחלטה חייבה את המושב להשיב 
לידי  ברשותו  שהיו  מסוימים  שטחים 
שימוש  בהם  שנעשה  מפני  המדינה 
2009-2010, של השכר�  חורג בשנים

תם בספסרות לצד שלישי שעיבד את 
ושילם עבורה למושב תשלו �הקרקע 

מים שנתיים.
טענותיו  על  המושב  חזר  בערעור 

בשימוש  מדובר  שאין  קמא,  בהליך 
אינו  המושב  שכן  המושב,  מצד  חורג 
משכיר את השטחים, אלא התקשר עם 

�קבלן שמעבד אותם עבורו, כפי שמו
העו כי  המושב  חוק.  פי  על  לו  �תר 

בדה שהוא משלם בעצמו עבור המים 
הנדרשים לעיבוד השטחים האמורים, 
הנושא  הקרקע  בעל  הוא  כי  מלמדת 
כן,  כמו  לגביה.  ובהוצאות  באחריות 
שהעביר  התשלומים  כי  המושב,  טען 
על  בלבד  מקדמה  הם  הקבלן  אליו 
מהשטחים,  התוצרת  מכירת  חשבון 

ואינם מהווים דמי שכירות.

דיון והכרעה
לחילופין טען המושב, כי יש בידי 

ולב �ביהמ"ש להעניק סעד מן הצדק 
ביהמ"ש  ועל  הועדה,  טל את החלטת 

להורות על כך במקרה דנן.

הראיות,  חומר  על  המעבר  לאחר 
כל  אין  כי  המחוזי  ביהמ"ש  השתכנע 
ספק שאין למושב או למי מעובדיו כל 
האמורות,  הקרקעות  עיבוד  עם  קשר 
וכי היחיד שמטפל בנושא זה הוא צד 
שלישי, שאינו מועסק כשכיר על ידי 
הקרקעות  עיבוד  את  ומבצע  המושב, 

�ואף את שיווק התוצרת החקלאית בא
מצעות עובדים מטעמו.

מחייב  החוק  כי  ביהמ"ש,  ציין  עוד 
�את המושב להיות אחראי בצורה ישי

רה לעיבוד הקרקע החקלאית, כאשר 
החריג לעניין זה יהיה התקשרות עם 
קבלן כאשר הוצאות העיבוד יהיו על 
קבע,  שביהמ"ש  אלא  המושב.  חשבון 

הח תחת  נכנס  אינו  דנן  המקרה  �כי 
ריג בחוק, שכן אין חולק שהמושב לא 
התקשר עם הצד השלישי כקבלן, שכן 
הוכח כי הצד השלישי משלם למושב 

עבור  שנה  בכל  לדונם  קבוע  מחיר 
הוכיח  לא  כן,  כמו  בקרקע.  השימוש 
ההוצאות  את  משלם  הוא  כי  המושב 

הקשורות עם הקרקעות.
עוד קבע ביהמ"ש, כי מעדותו של 
הצד השלישי עולה כי הוא מקבל נתח 
ממכירת התוצרת החקלאית המופקת 
בשותפות  אף  שמדובר  כך,  מהקרקע, 

�ביבול אשר היא לבדה עולה כדי שי
מוש חריג בקרקע לפי החוק.

ביקש  אותו  החלופי  הסעד  לעניין 
המושב, קבע ביהמ"ש, כי אכן לוועדה 
המוסמכת לפי חוק ההתיישבות ישנה 
לעניין  הפרתו  על  למחול  האפשרות 
שימוש חורג בקרקע חקלאית ולהמיר 
את הפקעת הקרקעות בתשלום כופר, 
הראשונה,  בהפרה  רק  מדובר  ואולם, 
הפרה  על  מדובר  דנן  במקרה  כאשר 

חוזרת. 

המחו ביהמ"ש  סבר  לאמור  �מעבר 
זי, כי גם אם היה ניתן להעניק באופן 
תיאורטי למושב את הסעד, אין מקום 
וזאת,  דנן,  המקרה  בנסיבות  לתתו 
השטחים  את  נתנה  והמדינה  מכיוון 
מזעריים  חכירה  דמי  תמורת  למושב 
ולא  על מנת ש"תפריח את השממה" 
על מנת שתסחור בה, ומכיוון והמושב 
אינו מעוניין לעבד את הקרקע בעצמו 
עליו להחזירה למדינה, כדי שזו תדאג 

שתשמש את כלל הציבור.
כאמור, ביהמ"ש דחה את הערעור, 
והמושב חויב בתשלום הוצאות ושכר 

טרחת עו"ד בסך 40,000 ₪. 
ניתן בביהמ"ש המחוזי ת"א. ע"א 
10998-02-16 – תלמי מנשה אגודה 
לפי  המוסמכת  הרשות  נ'  שיתופית 
 ,2017 במרץ   6 ההתיישבות,  חוק 

בהיעדר הצדדים.
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#
#

#

עמוס דה�וינטר

הח"ר המגזר  �וב 
בישראל  קלאי 
במרחב  נמצא 

התרו �הכפרי. 
החק של  �מה 

מבחינה  חיונית  היא  למדינה  לאים 
כלכלית, חברתית, ערכית ולאומית. 

מתופ החקלאים  סובלים  שנים  �זה 
חקלאית  פשיעה  של  חמורות  עות 

�הפוגעות בהם מבחינה כלכלית ומו
�רלית, ובשל כך הן פוגעות גם במ

מעידים  זה  דוח  כולה. ממצאי  דינה 
על חולשה אכיפתית, על אוזלת יד 
לבעיה  מערכתי  מענה  היעדר  ועל 
בפניה  עומדים  שהחקלאים  אמתית 
חסרי אונים ונאלצים להתמודד עמה 

כמעט לבדם."
המדינה  מבקר  בדו"ח  נכתב  כך 
על פשיעה חקלאית שיצא לאחרונה, 
דו"ח המשקף את המצב הקשה בשטח 

ומונה שורה של מחדלים.
היו בעבר פעילים  במושב קלחים 
רק  במושב  נשאר  כיום  משקים.   88
משק ירקות פעיל בודד, שמעבד את 
כל אדמות המושב בהיקף של 3000 
גיא כחלון הוא החקלאי האח�  דונם.
�רון בקלחים, המגדל בשנים האחרו

מוצ'ן,  מורן  שותפו  עם  ביחד  נות, 
ובהם בצל, אב �גידולי שדה שונים 

טיח, מלון, עגבניות וחצילים.
האבטיחים  בשלים  בה  בעונה 

על  חוזרת  (מאי�אוגוסט)  והמלונים 
עצמה תופעת הגנבות, שמסבה להם 
של  בנזק  מדובר  אדירים.  נזקים 
ובחוסר  בשנה  שקלים  אלפי  מאות 
הבודד  החקלאי  של  מוחלט  אונים 

להתמודד מול העבריינים.
בעקבות פנייתם של כחלון ומוצ'ן 
התגייסו  החדש",  "השומר  לארגון 

בשטח  ארגוני  מאמץ  לרכז  בארגון 
ולהח הגנבות  את  למנוע  מנת  �על 
החק של  הביטחון  תחושת  את  �זיר 

לאי האחרון שנשאר במושב. הוחלט 
חודשים)  (שלושה  הקטיף  במשך  כי 
שמירות  של  מאמץ  באזור  ירוכזו 

מצל ג'יפאים,  פעילות  �מתנדבים, 
מות, רחפנים ונוכחות של 24 שעות 

ביממה בשטח.
בא� המרחבים  מנהל   , ספי ראורי 
משקים   88 של  מושב  "מתוך  רגון: 
נותר חקלאי אחד, שנאלץ להתמודד 

מאפ שלא  עבריינים,  עשרות  �עם 
היבול  את  ולשווק  לקטוף  לו  שרים 
מצב  השנה.  כל  עמל  הוא  שעליו 
להתמודד  נאלץ  חקלאי  שבו  שזה 

מביא  עבריינים,  עשרות  מול  לבדו 
משילות  ואובדן  ריבונות  לאובדן 
 85% המהווים  הפתוחים,  בשטחים 

שביש פלא  אין  המדינה.  �משטחי 
גודל  בסדר  שטחים  ננטשים  ראל 
שנה.  מדי  דונם  אלפי  עשרות  של 
אנחנו מצפים מכל רשויות המדינה 
הנוגעות בדבר להירתם באופן מיידי 
החוק  ולאכיפת  הריבונות  להגברת 

בשטחים הפתוחים."

יורדים לשטח
 50 פעלו  האחרונים  בשבועות 
התנדבות  שעות  במאות  מתנדבים 
 50 ברורות:  היו  התוצאות  במקום. 
מהשטח;  שהורחקו  חשודים  רכבים 
חק� תוצרת  של  גניבה  מקרי   20 �כ

רכבים   6 "על�חם",  שנתפסו  לאית 
מקרי  שני  מהשטח,  גונבים  נתפסו 
חשודים   8 ומעל  גנבים  של  בריחה 

�נעצרו ע"י המשטרה, שהוזעקה למ
קום והוגשה נגדם תלונה.

הביאה  בשטח  המתנדבים  נוכחות 
בשטח  הגניבות  לבלימת  בהמשך 

בפ נוספים  חשודים  למעצר  �ועד 
שפעלו  חקלאיות,  וגניבות  ריצות 
ובקיבוצים  במושבים  מפריע  באין 
לא  הארועים  הצער,  למרבה  באזור. 
באזור  הפלילית  והפעילות  נפסקים 
האזוריות  במועצות  הצפוני,  הנגב 
שמעון  ובני  נגב  שדות  מרחבים, 

ואשכול היא בלתי פוסקת.
דרום  מרחב  מנהל  שוורץ,  עדי 

שילה לייבוביץ'. "כשרק התחלנו בפרויקט הוצאנו מפה עשרות כלי רכב ביום"

אבטיחים גנובים שנתפשו ברכב פרטי לאחר מרדף



"בשבועות האחרונים פעלו 50 מתנדבים 
במקום. התוצאות היו ברורות: 50 רכבים 

חשודים שהורחקו מהשטח; כ�20 מקרי גניבה 
שנתפסו "על�חם"; 6 רכבים נתפסו גונבים 
בשטח; שני מקרי בריחה ומעל 8 חשודים 
נעצרו ע"י אנשי מג"ב, שהוזעקו למקום 

והוגשה נגדם תלונה"
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"בדרום  אומר:  החדש",  ב"השומר 
מוקדי  בעשרות  פועלים  אנחנו 
ועד חצבה  ירושלים  פעילות מאזור 
פעילות  לנו  יש  בקלחים  בערבה. 
גיא  חודשים.  כמה  מלפני  מאומצת 

האחרון  הירקות  מגדל  הוא  כחלון 
�בקלחים ומעבד את כל אדמות המו

שב, כ�3000 דונם אבטיחים, מלונים. 
�"עכשיו, בתקופה החמה, גל הגני
�בות הופך למכה כל כך קשה שחק

לאי לא יכול להתמודד איתה לבד. 
מאוד  פרי  הוא  האבטיח  כי  למה? 
גניב, תוך 5 דקות אתה יכול לגנוב 
יש  אז  ולנסוע.  אבטיחים  טון  בערך 
גנבים מקצועיים מאורגנים, שבאים 
עם משאיות ומעמיסים ויש עשרות 
'מכה  שעושים  פרייבט,  עם  אנשים 
פרטיים  אנשים  פשוט  או  קטנה' 
שבמקום ללכת לשוק הולכים לגנוב 
אז  אחת  פעם  קורה  כשזה  בשדה... 
נורא, אבל כשזה קורה  זה אולי לא 
בסופו  ביום,  פעמים  עשר�עשרים 
של דבר זה מצטבר לנזקים כלכליים 
ברווח  נוגסים  ולמעשה,  אדירים 

המועט שיש לחקלאי.
במקום  החקלאי,  קורה?  מה  "אז 

בעו במשלוחים,  בקטיף,  �להתעסק 
הר הדברים  בכל  בשיווק,  �בדים, 

בים שמוטלים על כתפיו, הוא חייב 
ולהתרוצץ מקצה שדה  הכל  לנטוש 

גנ להרחיק  כדי  רק  השני,  �לקצהו 
בים, מה שלעתים כרוך באיומים ואף 
דבר,  של  בסופו  פיסיים.  בעימותים 
הוא מגיע למצב שהוא לא יכול כבר 
הגניבות,  גלי  מול  לבדו  להתמודד 

במיוחד בשטח כזה גדול. 
�"אז גיא פנה אלינו ושאל אם אנ
�חנו יכולים לתת לו סיוע במצב שנ

קלע אליו. החלטנו שלא ניתן למצב 
הזה להימשך והתחלנו פעילות מאוד 
בשטח,  מתנדבים  של  אינטנסיבית 
ורכבי  ג'יפאים  יחידת  עם  משולבת 
שטח של מג"ב - ריכוז מאמץ מאוד 
משותף וגדול של עשרות מתנדבים, 
שמגיעים לכאן בלי רכבים ושומרים 

שי בנוסף,  בשדה.  סטטית  �בנקודה 
תפנו בפרויקט את התושבים באזור 
רציני,  מאוד  מאוד,  מערך  ויצרנו 

�הכל כמובן בשיתוף עם מג"ב ומש

טרת ישראל ויש תוצאות. כולם כבר 
הבינו שזהו, השנה נגמרו המשחקים 

�ובאמת אנחנו מתחילים לראות ירי
דה בהיקפי הפשיעה באזור וסוף כל 
סוף החקלאי יכול לעסוק בחקלאות 

נטו."

אבל בגדול זה זמני, בעוד חודש�
חודשיים זה ייגמר, לא?

פעילים  אנחנו  "לא.  שוורץ: 
בא מוקדים  בעשרות  קבוע  �באופן 

זור הדרום. כרגע התחלנו בפרויקט 
שה התחלתי  זבנג  זה  �אינטנסיבי, 

כדי  שם  ואנחנו  המקום  על  נחתנו 
�להישאר. כאן אני קורא לעוד מתנ

דבים ליצור אתנו קשר ולסייע לנו 
בשמירה."

יש לכם מתנדבים מכל הארץ? היכן 

הם ישנים, אוכלים?
לא  שלנו  "המתנדבים  שוורץ: 
באים  הם  יומיים,  או  לשבוע  באים 

חו הם  ובבוקר  שמירה  �למשמרת 
בנקו יושב  המתנדב  הביתה.  �זרים 

דה סטטית עם מכשיר קשר, מדווח 
לכן  בשטח.  נוכחות  מראה  ובעיקר 
ההתנדבות היא רלוונטית לכל אדם 

בכל מקום."

הבנתי שמלבד גיא בעצם אתם 
מסייעים גם למניעת גניבות בכל 

האזור...
כדי  תוך  מאוד.  "נכון  שוורץ: 
פעילות, כשאתה מגיע לרכב שגונב 

שב מגלה  פתאום  אתה  �אבטיחים, 
לו  יש  גנב,  שהוא  לאבטיחים  נוסף 
20 ק"ג בצלים, כמה שקי לי�  ברכב

מונים וכמה ארגזים של גזר, שנגנבו 

יוסי כחלון. "בסך הכל, לאורך כל העונה, יש פה מאות אנשים שנכנסים וגונביםמורן מוצ'ן. "טנדר אחד יכול לחסל דונם אבטיחים"



שילה לייבוביץ': "אני כן מרגיש שחסרים פה שוטרים אבל אני לא 
בטוח שאם היו יותר זה הפתרון. לדעתי, הפתרון הוא בחינוך - להבהיר 
לגנב שלא משתלם לגנוב ולכן אנחנו מתעקשים לפתוח תיק פלילי על 

גניבת אבטיח או שניים"

ביטחון
ובטיח
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מהשדה הסמוך. המון חקלאים נהנים 
�מהפעילות שלנו, גם אם הם לא מק

להיות  להמשיך  היא  והמטרה  לחים 
רלוונטיים.

"לגנוב אבטיחים זה שונה מלגנוב 
שלמה,  אופרציה  זה  שם  וצאן.  בקר 
שמבינות  כנופיות  של  כלל  בדרך 
מדובר  לרוב  באבטיחים  פה  בנושא. 
אנחנו  ולוקח.  עוצר  שנוסע,  באדם 
מתייחסים לגניבת אבטיחים באותה 

�חומרה של גניבת בקר. גם מי שתפ
שנו אותו עם שני אבטיחים מצא את 

�עצמו בסופו של דבר בתחנת המש
טרה, מתחנן ומבקש סליחה."

יצרנו הרתעה
קופחת,  השמש  הקיץ,  תחילת 

בעי והמלונים  האבטיחים  �תקופת 
צומה והפעילות בשדה שוקקת חיים. 
ארגזי  ממלאים  קוטפים,  פועלים 

למ ומעמיסים  באבטיחים  �פלסטיק 
שאיות היוצאות לשווקים השונים.

רכז  לייבוביץ',  שילה  עם  יחד 
"השומר  מטעם  בקלחים  הפרויקט 
מוצ'ן  מורן  עם  נפגש  אני  החדש", 
בשדה האבטיחים. "עונת האבטיחים 
ויהודים  ערבים  כולם,  את  משגעת 
שרואה  מי  משנה,  לא  זה  כאחד, 
אבטיח חייב לקחת. שמנו פה שומר 
ולא  כסף  מאוד  הרבה  לנו  שעולה 

לע החלטנו  השנה  שינוי.  �הרגשנו 
שות משהו, לייצר איזושהי הרתעה. 
נזקים  לנו  מסבות  הללו  הגניבות 
זה  את  לכמת  אפשר  אי  אדירים, 

שאנ גניבות  המון  גם  יש  �במדויק, 
חנו לא יודעים עליהם עד שמגיעים 
לקטע השדה, לפעמים מרוקנים לנו 
כי  אבטיחים,  של  שלמים  דונמים 
אבטיח זה משהו קל. צ'יק צ'ק, אתה 
הרבה,  צריך  לא  ונוסע.  ברכב  שם 
שיכול  אחד  טנדר  עם  לפה  באים 

�לחסל דונם אבטיחים. הם באים אר
בעה חבר'ה ומורידים לך דונם, שני 

דונם בדקה, אין להם בעיה.
'השומר  עם  לעבוד  התחלנו  "אז 

שי פניו,  על  נראה,  וכרגע  �החדש' 
להגיד  יכול  לא  אני  הרתעה.  צרנו 
ירידה  יש  אבל  יותר  גונבים  שלא 

הח וכל  שילה  בזכות  �משמעותית 
פה עבודה  ברים מהשומר, שעושים 
הרתעה  שיצרנו  לי  נראה  מדהימה. 
את  יוכיח  זה  שבאמת  מקווה  ואני 

עצמו בסוף העונה. 
אבל  בשטח  תנועה  עדיין  "יש 
פחות. אתה עוצר בן אדם והוא אומר: 
'מה קרה? כולה לקחתי אבטיח אחד, 
מגיעים  היהודים  שניים'.  לקחתי 

בדרך כלל ביום שישי בצהרים, אין 
מי  הילדים,  עם  לעשות  מה  להם 
אגב,  יאללה...  צהרים,  יישן  שלא 
הרבה  הרתעה  יצרנו  היהודים  אצל 

�יותר טובה מאשר הבדואים. הם יוד
מעבי שמירה,  פה  שיש  היום  �עים 

רים בווטסאפים והשמועה התפשטה 
במהירות, יודעים שאם יתפשו אותם 
משנה,  לא  אחד, עשרה,  אבטיח  עם 
לנו  שיש  למה  יחסית  יסתבכו.  הם 
הרבה  השנה  לנו  היו  כלל,  בדרך 

תפישות והעונה רק התחילה."

תופשים ואז?
�"לוקחים אותם למשטרה והמשט

לה  יש  אבל  העבודה  את  עושה  רה 
בעיה, אין לה מה לעשות עם מישהו 
שגנב אבטיח או שני אבטיחים. בכל 
זאת נפתח פה תיק ומי שנתפש לא 
היא  האמת  תיק,  לו  שיפתח  רוצה 
שהם מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף 

�כדי שלא ניקח אותם למשטרה. הג
כסף, אתה  בלי  זה לא אנשים  נבים 

�מוצא בן אדם עם הטנדר הכי משוכ
לל ואלפיים שקל בכיס שבא לגנוב, 

אין לזה קשר. 
"כשהם נתפשים הם מוכנים לשלם 
בתנאי  האבטיח,  כל  על  שקל   500
בזכות  אבל  למשטרה,  תלך  שלא 
השומר אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, 
הרתעה,  ליצור  היחידה  הדרך  זו  כי 
הולכים  הסוף,  עד  איתם  הולכים 
של  ערימה  להם  שיהיה  למשטרה, 
תיקים ואנחנו מקווים שבהמשך יהיה 
נצליח.  לא  אחרת  בחקיקה,  שינוי 
למשטרה?  ללכת  יכול  אתה  כמה 
השוטרים כבר יודעים את התעודות 
זהות שלהם בעל פה והם עושים את 
רעה  מילה  לי  אין  נהדר,  העבודה 
על  לא  המשטרה,  על  להגיד  אחת 
מג"ב ולא על המשטרה – תוך חמש 

דקות מהקריאה יש פה ניידת.
אבל  ומלונים  אבטיחים  יש  "לנו 

�נתפשים גם דברים אחרים, יש עג
בניות, יש קישואים, יש פירות, הם 
שהם  ולפני  אחר  דבר  מכל  גונבים 

במו ביקור  ערכו  הם  אלייך  �הגיעו 
הולכים  אנשים  אחר.  קיבוץ  או  שב 
ולוקחים הכל, עושים שוק. לפעמים 
ותמיד  בהתחלה  אותם  תופש  אתה 
רוצה  אתה  האם  דילמה,  אותה  יש 
כמות  עם  למשטרה  אותם  לקחת 

גדולה או עם שני אבטיחים. 
לא הבעיה  את  להמחיש  �"קשה 

לקחתי  'כולה  לך,  שאומרים  נשים, 
מצ זה  יום  כל  אבל  אחד'  �אבטיח 
העו ובסוף  מאות  לעשרות,  �טבר 

מגיע  אתה  לפעמים  לאלפים,  נה 
שטח  מוצא  ואתה  לחלקה  בבוקר 
ריק. יש אנשים שגונבים על הדרך 
ויש כאלה שגונבים בגדול, מביאים 
פה  יש  בלילה.  בהכרח  לא  משאית, 
מה  רואה  לא  ואתה  גדולים  שטחים 
קורה שם ושם. הם עוברים ובודקים 
איפה אתה, כשאנחנו פה הם הולכי 
לשמה, הם מכירים את השטח, עשר 
כמה  לך  והלכו  שם  לא  אתה  דקות 

דונמים טובים. 
לקחת  של  תרבות  זה  הכל  "בסך 

למ לבוא  כאילו  שלך.  שלא  �משהו 
יכול  אתה  זמן'.  'פסק  ולגנוב  כולת 
נכון  זה  זמן'?  'פסק  זה  מה  להגיד 
אם זה היה אחד אבל זה לא אחד זה 

�כמויות. לעתים זה מגיע קרוב לעי
מות פיסי, אנחנו משתדלים שזה לא 
אדם  הבן  אם  היה.  לא  השנה  יקרה, 

�בורח אז אין לי מה לעשות חוץ מל
דווח. 

השומר  את  לשבח  רוצה  "אני 
יש  ולהוסיף:  הפעילות  על  החדש 
'למה הם  פה מושבניקים שאומרים, 
לא  למה  לי,  פרצו  בלילה,  היו  לא 

לה צריך  אז  הבתים?'  על  �שומרים 
לעזור  כדי  לפה  בא  השומר  בהיר, 
לשמור  באו  לא  הם  לחקלאים,  נטו 
הפשיעה.  את  ולחסל  המושבים  על 
אני רוצה להוסיף שמג"ב והמשטרה 
יש  בשטח.  פה  ומעבר  מעל  עושים 
פה בחור, ליאון, שכל דקה הוא מוכן 
כל  ביום,  שעות   24 הם  לך,  לעזור 
לקחו  והם  הזה  הדבר  בתוך  השבוע 
אולי חסר  גם כפרויקט.  הנושא  את 
על  אפשר  אי  שני,  מצד  אבל  כ"א 
כל שני דונם להציב שוטר, זה בלתי 
שאפשר.  מה  עושים  אז   - אפשרי 
פעם  פה  שחטפו  אנשים  להערכתי, 

אבטי שני  על  במשטרה  תיק  �אחת 
חים לא יבואו יותר."

לא לשימוש עצמי
�כח גיא  של  אביו  כחלון  ,יוסי 
בשדה  ועובד  אבטיחים  מגדל  לון, 
הכל,  כבר  ראה  הוא  שנה.   40 כבר 
שנתפש  לתושב  ועד  ענק  מגניבות 
בן  רחמן  כחלון  דווקא  אבטיח.  על 
מוותר  אני  אחד  אבטיח  "על  רחמן: 

�להם אבל כשהם באים ומלאים טנ
לוקחים  אחוריים,  מטען  תאי  דרים, 
רואים  שהם  עד  יכולים  שהם  כמה 
אבטיח  לברוח.  מתחילים  ואז  אותך 
וכשאתה  שלמה  למשפחה  מספיק 
גונב כמויות אז זה כבר לא לשימוש 

עצמי.
כשאתה תופש מישהו עם אבטיח�

שניים אתה משחרר אותו. נכון שדין 
פרוטה כדין מאה, אבל אני כנשמה 

ככה מוותר על זה.
יש  העונה  כל  לאורך  הכל,  "בסך 
פה מאות אנשים שנכנסים וגונבים. 
החודשיים האלה מדובר במאות של 
חלקם  ולוקחים,  שנכנסים  רכבים 
אם  גם  עכשיו,  בגדול.  חלקם  בקטן 
נזקים  לעתים  לנו  יש  שניים  לקחו 
לשדה,  טנדר  עם  נכנסים  אדירים. 
והרסו עשרים. יש לנו  לקחו שניים 
לסיום  חודשיים  וחצי  חודש  עוד 

העונה ואז נסכם את הפרויקט."
הפרויקט  רכז  לייבוביץ',  שילה 
החדש":  "השומר  מטעם  בקלחים 

�"ותכלס, רוב הגניבות שאנחנו מת
עסקים איתם פה הם באמת גניבות 
בערב  שש  בין  שמתרחשות  קטנות, 
אחה"צ  ארבע  בין  בבוקר.  לשמונה 

הכ על  תנועה  יש  בערב  �לשמונה 
ופ מהעבודה  חוזרים  אנשים  �ביש, 

שוט עוצרים ולוקחים כמה אבטיחים 
וכמה מלונים ונוסעים, זה הפך למין 

מנהג. 
עם  מסתובב  אדם  בן  רואה  "אתה 
עושה  אתה  'מה  אותו  ושואל  רכב 
מחפש  'אני  לך:  עונה  והוא  פה?' 
ואז  ממשיך  הוא  טוב,  יבש'.  חציר 
הכביש  על  עולה  שהוא  לפני  רגע 
אתה רואה אותו עוצר, יוצא החולה, 
מנסים  אנחנו  ובורח.  כמה  מעמיס 
מצליחים  לפעמים  אחריהם,  לרדוף 

לה קשה  האלה  בכמויות  אבל  �גם, 
בפ התחלנו  כשרק  זה.  עם  �תמודד 

רויקט הוצאנו מפה עשרות כלי רכב 
ביום, ממש ככה. הייתי מסתובב פה 

כל היום כדי להוציא אותם. 

"היום אני לא רואה רכבים בשטח, 
ובכל  במושבים  וגם  ברהט  גם  היום 
באים  פה.  קורה  מה  יודעים  האזור 
שנה  'כל  בפנים:  ואומרים  אנשים 
השנה  ולוקחים,  לפה  באים  היינו 
לא  אז  פה  שאתם  יודעים  אנחנו 
שלנו  הפעילות  בגלל  מתקרבים'. 
החקלאים פה מסביב אוכלים אותה, 
יותר  יש  שאצלם  שומעים  אנחנו 
גניבות השנה, זה לא שכאן אי אפשר 
ריקות.  בידיים  הביתה  הולכים  אז 
גנב הוא גנב - ואם לא מפה אז הוא 

גונב משם...
"אנחנו לא באנו לכאן להחליף את 
מאוד  טוב  בקשר  אנחנו  המשטרה, 

והמת המשטרה  מג"ב,  אנשי  �עם 
פה  שחסרים  מרגיש  כן  אני  נדבים. 
שוטרים אבל אני לא בטוח שאם היו 
הפתרון  לדעתי,  הפתרון.  זה  יותר 
שלא  לגנב  להבהיר   – בחינוך  הוא 

מתע אנחנו  ולכן  לגנוב  �משתלם 
או  אבטיח  על  תיקים  לפתוח  קשים 
רואים  שאנחנו  ממה  כרגע,  שניים. 
בשטח, הם לא הפנימו את זה. הם לא 
מבינים שזה לא ישתלם להם. אתה 
הולך איתו למשטרה וצוחקים עליך: 
אבטיחים  שגנב  מישהו  תפשת,  'מה 
על  מתעקשים  ואנחנו  שקל?'  ב�20 

פתיחת תיק. 
"היום יצרנו מצב שהם יודעים – 
מי שמסתובב בקלחים ומרים מקבל 
ההרתעה  את  שיוצר  מה  זה  תיק! 

פעו אתנו  משתפים  מג"ב  �ושוטרי 
לה. הם פשוט נהדרים, יש פה מש"ק 
עוזר  הזמן  גיא צפרירי, שכל  מג"ב 
לנו, הוא יכול לבוא גם בעצם הלילה 

ומחויב לנושא עד הסוף." 

אבטיחים גנובים ברכב שנתפש. "האבטיח הוא פרי מאוד גניב"
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מועצה אזו�ש  יתוף פעולה בין
לעמותת  יהודה  מטה  רית 
הטובה"  האנרגיה  "יוזמת 
הוביל לאימוץ תכנית 'טיפול במקור', 

�לטיפול בפסולת אורגנית ביתית  בע
בשלב  משפחתי.  תרנגולות  לול  זרת 
בשלושה  התכנית  פועלת  הראשון 
ורוגלית,  אביעזר  אדרת,   - מושבים 
בעקבותיו  חודשים,  שלושה  למשך 
ייבחנו היעדים שהוצבו על פי מדדים, 

במטרה לצרף יישובים נוספים. 

קי� מושבים,   57 מונה יהודה   מטה 
קהילתיים.  ויישובים  כפרים  בוצים, 
למשפחות  לאפשר  נועד  "הפרויקט 

�במגזר הכפרי למנוע הטמנה של פסו
למזון  הפיכתה  ידי  על  אורגנית  לת 
עבור תרנגולות," אומר משה סויסה, 

במו הכפר  פני  לשיפור  האגף  �מנהל 
עצה. 

מש לכל  מאפשר  במקור'  �'טיפול 
הלאומי  למאמץ  שותפה  להיות  פחה 
המושלכות  הפסולת  כמויות  להקטנת 
להטמנה, באמצעות גידול חיות משק, 
הביתית  האורגנית  בפסולת  שיטפלו 

ויטילו ביצים.   
לרכוש  יש  לפרויקט  להצטרף  כדי 

�בעלות מסובסדת לול הבנוי מעץ תע
שייתי משומש, המיועד להצבה בחצר 
הבית. גודל הלול 1.7מ' X 1.4מ' והוא 
ברשת  ובקרקעית  צדדיו  בכל  מוקף 
של  כניסה  למניעת  וחזקה  צפופה 

תר שלוש  עם  מגיע  הלול  �טורפים. 
לא  ולכן  זכר,  ללא  מטילות,  נגולות 
צפוי להיות רעש שיטריד את מנוחת 

השכנים. 
מו בפינה  להניח  יש  הלול  �את 

מגודרת  והחצר  במידה  בחצר.  צלת 
לשחרר  ניתן  וחתולים  כלבים  וללא 

תחת  רצוי  בחצר,  התרנגולות  את 
אוכלות-כל  הן  התרנגולות  השגחה. 
ותאכלנה את כל שאריות המטבח כמו 
ירקות  קליפות,  לחם,  אורז, פסטה, 

�ופירות שעבר זמנם. הן תשמחנה לא
כול גם שאריות אוכל מבושל הכולל 
בשר ודגים. בעמותת 'יוזמת האנרגיה 
מעט  להן  להוסיף  ממליצים  טובה' 
מרכיבים  שמכילה  מטילות  תערובת 
לקבל  כדי  וחלבון  סידן  של  מאוזנים 
ניתן  כן,  כמו  טובה.  ביצים  תפוקת 
כדי  בחצר  לשוטט  לתרנגולות  לתת 

שילקטו חרקים ועשב.
הסביבה  להגנת  המשרד  נתוני  לפי 

מדינת ישראל מטמינה 80% מהפסולת 
הממוצע  הישראלי  האזרח  בה.  הנוצרת 
עי� פסולת  ק"ג   700 שנה מידי   מייצר 
�רונית מעורבת (ללא פסולת בניין ותע

1.9 ק"ג ליום. מרכיב הפסו�  שייה) - או
לת האורגנית הוא 40%. מכאן שמשפחה 
משליכה  נפשות  ארבע  בת  ממוצעת 

לאשפה 3 ק"ג פסולת אורגנית ליום. 
קומפו  – במקור  "טיפול  �פרויקט 

ממגוון  אחד  הוא  התרנגולות"  סטר 
הפרויקטים שמפעילה עמותת "יוזמת 
פליטות  לצמצום  הטובה"  האנרגיה 
HP אינ�  גזי חממה, בתמיכת חברת

דיגו. 

משפחת גבאי ממושב אדרת מקבלת את הלול האורגני

17 ||    29.6.2017
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הארוע בגיל עוז. חוברת סיפורים ומתכונים של ותיקי העמקבנות גלגלי ענק במופע הסיום 

צומת זרר, הכניסה לפארק תעשיות עמק חפר
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עליה להילחם על ערכיה
תרגום חדש ל"מנספילד פארק", הרומן השלישי פרי עטה, בו משרטטת 
מוטלת  ונאמנות  משתנים  ערכים  של  ונוקב  מהימן  דיוקן  אוסטן  ג'יין 
העשירים,  קרוביה  אצל  לגור  מוזמנת  העשר  בת  פרייס  פאני  בספק. 
משפחת ברטרם, באחוזתם מנספילד פארק. אך מהו מקומה של קרובת 
משפחה שמצד אחד מבקשים להעתיר עליה חסד, ומצד שני מעוניינים 
לעולם  וכי  הבית,  בני  שוות מעמד לשאר  אינה  כי  לוודא שלא תשכח 
ריחוק  בין  נע  אליה  ברטרם  משפחת  בני  של  יחסם  להיות?  תוכל  לא 
ופאני מוצאת נחמה רק בטוב  ובוז לבין התפיסה שעליה לשרת אותם, 
לבו של בן דודה אדמונד. עם השנים משתנים רגשותיה של פאני כלפי 

אדמונד מידידות והכרת טובה לאהבה חסרת תוחלת, אלא שאז מגיעים אל מנספילד פארק 
האחים הנרי ומרי קרופורד, ונוכחותם טורפת את חייה של פאני ואת חיי בני המשפחה כולם. 
מתוך מעמדה המורכב נאלצת פאני פרייס להילחם על ערכיה, על אופייה ועל אהבת נעוריה. 
הספר כולל אחרית דבר מאת ד�ר הלנה קלי, חוקרת כתביה של ג#יין אוסטן, המגלה לנו את 
הרבדים העמוקים של מנספילד פארק – את הביקורת הנוקבת שמותח הרומן על סחר העבדים 
באיים הבריטיים ועל חלקה של הכנסייה האנגליקנית בו. (מאנגלית: לי עברון, הוצאות א(ה)

בות וסנדיק ספרים, 562 עמודים)

לחשוף את האמת
הרלן קובן, במותחן "הטעות כולה שלך", חוזר אל השילוב של הבנת 
החיה האנושית ופתרון מפתיע של חידת עבר סבוכה. מאיה היא טייסת 
מביטה  כשהיא  אחד  יום  הקרב.  משדה  ששבה  עילית  ביחידת  לשעבר 
אפשרית:  בלתי  תמונה  מזהה  היא  מעקב  במצלמת  עבודתה  ממקום 
בתה  בחיקו את  לפני שבועיים, מחבק  רק  באכזריות  ג'ו, שנרצח  בעלה 
משאלת  היא  התמונה  אם  לבדוק  נאלצת  ההמומה  מאיה  השנתיים.  בת 
לב כמוסה הזויה או שמישהו הסתיר ממנה תיאוריית קשר סבוכה חסרת 
רחמים. למרות המעבר לחיי האזרחות, מאיה עדיין חיילת בנשמתה ולא 
תהסס לפעול כדי להגן על היקר לה. עליה לצלול למים העכורים של 

סודות ושקרים משפחתיים ולהתמודד עם טראומה אישית משדה הקרב כדי לחשוף את האמת 
שלא תיאמן. (מאנגלית: קטיה בנוביץ', הוצאת כנרת זמורה, 303 עמודים)

ללמוד ערבית בקלות
"צעדים ראשונים בערבית", מאת דיקלה ספיר, הוא מארז מקסים הכולל 
10 ספרונים בנושאים שונים, ללימוד ערבית באמצעות ציורים ססגוניים 
וערבית פונטית. הספרונים מוגשים בצורה פשוטה וקלה להבנה, ומיועדים 
מילים  בספרונים  למבוגרים.  ועד   4�5 מגילאי  החל  הגיל  שכבות  לכל 
מספרים,  צבעים,  נבחרים:  נושאים  בעשרה  יום  מידי  בהן  שמשתמשים 
משפחה, מקצועות, בית ספר, בעלי חיים, יום הולדת, כלי תחבורה, ביגוד 
היתר,  בין  נלמד,  חיים"  "בעלי  לדוגמא: בספרון  וירקות.  פרות  והנעלה, 

איך אומרים בערבית ארנב (ארנאב), ג'ירפה (זאראפה), חתולה (קיטה), כבש (ח'ארוף), ליוויתן 
(חות), נחש (חאייה). דוגמאות נוספות: ילקוט / תיק הוא חאקיבה, ספר הוא כיתאב, מחברת היא 
דפתר, קלמר הוא מקלאמה, נר הוא שאמעה, מתנה אומרים האדייה, שזיף הוא ברקוק, תפוז 
מוהנדיס  מוטריב  הוא  זמר  באדינג'אן.  הוא  חציל  תופאחה,  הוא  עץ  תפוח  בורטוקל,  אומרים 
אמבולנס  הוו'איה,  דראג'ה  אומרים  אופנים  כאתיב.  הוא  וסופר  סאיק,  הוא  נהג  מהנדס,  הוא 
הוא סיארה איסעאף. מכנסים הם בנטלון וחצאית היא תאנורה. שמלה היא פוסתן וסוודר הוא 
סוטרה. צבע כחול אומרים אזראק וירוק אח'דאר. כתום הוא בואטוקאלי ושחור אסוו'אד. בכל 

ספרון בין 15 ל�21 מילים. (הוצאת המחברת, 0502286655)

מה אתם הייתם עושים?
"צעד גדול קטן", מאת ג'ודי פיקו, היא דרמת בית משפט מותחת המתארת 
אחות  היא  ג'פרסון  בעצמכם. רות  לפקפק  לכם  שתגרום  מוסרית,  דילמה 
עם עשרים שנות ניסיון במחלקת יולדות בבית חולים בקונטיקט. במסגרת 
המשמרת שלה רות מבצעת בדיקה שגרתית בתינוק בן יומו, אך כעבור דקות 
ספורות מגלה שהטיפול בתינוק הזה נלקח ממנה. ההורים דוגלים בעליונות 
הגזע הלבן ואינם רוצים שרות האפרו�אמריקנית תיגע בבנם. בית החולים 
רות  שרק  בחדר  נשימה  לדום  נכנס  התינוק  אלא שלמחרת  לבקשה.  נעתר 
נמצאת בו. האם היא תציית להוראה או תתערב? רות מהססת לפני ביצוע 

ההחייאה ועקב כך מואשמת בפשע חמור. סנגורית ציבורית לבנה מקבלת על עצמה את התיק 
אך מעלה גישה מפתיעה - לא להעלות את נושא הגזע בבית המשפט במסגרת קו ההגנה. בזמן 
שרות מנסה לשמור על חיים תקינים ככל האפשר, במיוחד למען בנה המתבגר, התיק הופך 
לסנסציה תקשורתית. ובעוד המשפט מתקדם, רות והסנגורית נאלצות להילחם זו על אמונה 
של זו ומגלות שכל מה שלמדו בחייהן על אחרים, ועל עצמן, עשוי להיות שגוי. (מאנגלית: 

קטיה בנוביץ', הוצאת כנרת, 464 עמודים)
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4
אונות

מאוזן:
1. המשורר הבחין שבאנדי נתן אותן במתנה למען מטרה טובה (6); 4. למרבה 
המזל ממש לא חם בענן (4) (ע"פ גד ברנע); 8. (עם 3 מאונך) הוליך שולל את 
התולעת (4) (ע"פ יגאל פרנקל); 9. קובי מתמצא בארץ אסייאתית (6) (ע"פ יגאל 
פרנקל); 11. ביקשנו מאלוהים שחסר הטעם יגיע אלינו (7); 12. נרביץ למוגבל (3); 
13. חבר מידה (3); 15. ישתו מרק בפי השופט (7) (ע"פ גד ברנע); 18. קישורים 
עבור אמריקאים (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 19. אפליקציית גירושין (2); 21. משום 
שכאן על הראש (4) (ע"פ אלי בראל); 22. פעם רמסת עץ (6) (ע"פ יגאל פרנקל).

מאונך:
1. הילדה צורפה למשפחה עם סטייק (5); 2. תנקה היטב את הפנצ'ר שעל פני 
המים (5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. הרובה של הקוף של יצחק (5); 6. חסר בסולם תו 
כדי להכין לביבות (5); 7. כולם אוהבים את דב הקוטב (7) (ע"פ יגאל פרנקל); 
 .13  ;(7) 10. בעלי ההשכלה הגבוהה הלבישו את מוט הברזל בבגדים רשמיים 
במידה והאגם סקוטי אשלוט בנתיניי (5); 14. ישן בכלי ההקשה או בבסיס חיל 
האוויר? (3,2); 16. התלוננות על אדים (5); 17. הונאה הקשורה לחום (5) (ע"פ 

יגאל פרנקל); 20. עוף מזלזל (2).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 220:
מאוזן: 1. החליטה; 4. מורא; 9. בילבול; 11. בשבילכן; 12. יפה; 13. מצת; 15. 

רדיאטור; 18. קרן אור; 19. דאלי; 21. בועז; 22. דילמות.
מאונך: 1. התרחב; 2. לבלוב; 5. ורבלי; 6. אפליה; 7. פיקנטית; 10. שלט רחוק; 

13. מתקצב; 14. תתניע; 16. טלאים; 17. רגשות; 20. חיטה.

תשובות לתשבץ מספר 219, שלא התפרסמו בשבוע שעבר עקב טעות:
מאוזן: 1. אתארגן; 4. סמוך; 9. ג�ל רחצה; 11. ג�ון לנון; 12. מען; 13. צבא; 15. 

מיק ג�אגר; 18. פשטידה; 19. פריק; 21. יפהק; 22. מגדלור.
מאונך: 1. אתרוג; 2. אבידן; 5. מוחרם; 6. כמהין; 7. קליניקה; 10. דנה מודן; 13. 

צרפתי; 14. אבטלה; 16. אפריל; 17. ריכטר; 20. שגגה.
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