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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
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תנועת המושבים" :מדובר במחטף מצד רמ"י ,ובפגיעה קשה בזכויות
האגודות  -לא ניתן לזה לעבור"
רשות מקרקעי ישראל
)רמ"י( מבקשת לאשר הח
לטה שעניינה העברת
שטחים ומבני ציבור ,שבתחום המו
שב לידי המועצה האזורית ,או לידי
הוועדים המקומיים ,בעת חתימה על
הסכמי חכירה לדורות עם המושבים,
כאשר בחלק מהמקרים לא יינתן
פיצוי עבור ההפקעה .מדובר בהצ
עת ההחלטה  ,654שרמ"י מתכוונת
להעביר במתכונתה הנוכחית.
טיוטת הצעת ההחלטה שניסחה
הנהלת רמ"י לא אושרה בישיבה
האחרונה שנערכה ,בעקבות פניות
של תנועות ההתיישבות ,אך עתידה
להגיע לדיון במועצת מקרקעי יש
ראל הבאה .ההחלטה החדשה עוסקת
בנושא הקצאת שטחי ציבור בנויים
ופנויים בתחום משבצת אגודה חק
לאית ,וקובעת כללים לגבי הדרך
בה יוצאו שטחי ציבור אלה מרשות
המושב.
בתנועת המושבים מתייחסים בחומ
רה רבה לניסיון להעביר את הצעת
ההחלטה  654במתכונתה הנוכחית.
יו"ר אגף הקרקעות בתנועת המו
שבים ,עו"ד עמית יפרח" :מדובר
במחטף מצד רמ"י ,ובפגיעה קשה
בזכויות האגודות .לא ניתן לזה
לעבור .הסוגיה מטופלת במשך שנ
תיים כאשר המנהל שלח אותנו לה
גיע להסכמות מול מרכז המועצות,
אותן מייצג בעניין הזה ראש מועצת
דרום השרון ,מוטי דלג'ו .לפני כחו
דש הגענו יחד עם מרכז המועצות
והתנועה הקיבוצית להבנות בנושא
ולנוסחא שמחד ,מאפשרת שהק
רקעות תהיינה בחכירה לדורות
של האגודות בקיבוצים ובמושבים
ומאידך ,מתאפשר למועצות לקבל
בעת הצורך את הקרקע הדרושה
לבניית מבני ציבור ,במימון שלהן.
הנוסח הזה מאזן בין צרכי כל הצ
דדים והחשוב ביותר הוא מבוסס על
הסכמה רחבה של כל הגופים המעו
רבים ,ולכן סיכויי הצלחתו גדולים
מאוד".

עו"ד עמית יפרח" .מדובר במחטף"

יפרח אף פנה במכתב דחוף ,בשם
תנועת המושבים וביחד עם התנועה
הקיבוצית ,למנכ"ל רמ"י ,עדיאל
שומרון ובשל כך לא הובאה הצעת
ההחלטה לדיון ולהצבעה בישיבת
מועצת מקרקעי ישראל .עו"ד יפרח
צפוי אף להיפגש השבוע עם מנכ"ל
רמ"י בנושא.
כזכור ,בשנים האחרונות מאז הקמת
ההרחבות הקהילתיות במושבים
והגדלה המשמעותית במספר התו
שבים שאינם חברי אגודה ,התערע
רו ההסדרים שהיו קיימים לגבי מבני
הציבור במושבים .כאמור ההרחבות
הביאו ליישוב תושבים רבים ,עם
צרכים שונים ,מה שהצריך הת
נהלות שונה בנושא שטחי הציבור
במושב ,כאשר דרישות התושבים
הן בעיקר להיות ככל תושב רשות
מקומית אחרת .עניינים אלו קיבלו
ביטוי בהיבטים שונים ,ואף הגיעו
לבתי המשפט ,ותרומתה של רמ"י
הייתה בניסיונותיה להוציא מחוזי
החכירה של היישובים את השטחים
המיועדים לצורכי ציבור .בשנים
האחרונות ,שטחי הציבור ומבני
הציבור הינם חלק מחוזה משבצת
האגודה החקלאית ,אך לחץ היישו
בים ,התושבים וביהמ"ש הביא להק
מת צוות בדיקה ולניסוח הצעה .654
מהות ההצעה ששטחי ציבור ומבני
ציבור המיועדים לשמש את כלל
אוכלוסיית היישוב ,יוחזקו וינוהלו
בידי רשות מוניציפלית )מועצה
אזורית/ועד מקומי( הכפופה לדיני

- ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘđ ěĐĕĦđēđģĘĘ ĦđĘēČĚ ĦđčČ ĦĘēĜđ ĝ,ģĤČĠ ĦđĤčē

¨±



¦
²

¯


|| 2

29.9.2016

המשפט המנהלי ,וככזו תהיה הר
שות מחויבת לאפשר גישה לשי
מוש במשאבים אלה ,באופן שוויוני
לכלל תושבי היישוב ,בין אם הם
חברי האגודה השיתופית ובין אם
לאו.
לפי ההחלטה ,רק מבני הציבור
בעלי אופי פרטי )למשל צרכניה(,
יוחכרו לאגודה במסגרת חוזי הח
כירה לדורות ואילו הקלסיים )בית
העם ,מגרש כדורגל( יושכרו בחוזה
זמני )תקופה הפחותה מחמש שנים(.
ההחלטה תחול ,רק בעת חתימת
חוזה חכירה לדורות ולא בעת חתי
מה על חוזה מתחדש וכך נדחה ני
סיונה של רמ"י לקחת את הקרקעות
לאלתר.
ככלל ,החוזה הזמני יאפשר לרמ"י
ליטול את הקרקע והמבנים של
שטחי ציבור קלסיים ,לגרוע אותם
ממשבצת המושב ולהקצותם למוע
צה האזורית או לוועד המקומי ,אלא
שעדיין לא ברור מי הוא זה שיח
ליט אם השטחים יוקנו למועצה או
לוועד המקומי.
המהלך ייעשה בהודעה של רמ"י
ליישוב ,לאחר שתתקבל בקשה מה
מועצה ולאחר הליך שימוע למושב.
החריג לכלל הוא רק במקום שבו
ישנה זהות ועדים ,אואז כן ייכללו
המבנים הקלסיים בחוזה החכירה,
כפוף לזכות המועצה לקבלם או
במצב של שינוי סטטוס היישוב מב
חינת זהות הוועדים )במרבית המו
שבים כבר לא קיימת זהות ועדים(.
המשמעות היא שמושב שאין בו הר
חבה ושחבריו הם גם תושביו ,ניצל
מהאיום של נטילת שטחי ציבור.
לפי ההחלטה לא תהיה האגודה
זכאית לפיצוי בגין העברת שטחים
פנויים ,אך אם יילקח מהאגודה
מבנה ,כי אז היא תפוצה לפי ערכו
המעודכן ,על בסיס הוצאות והשק
עות ,בהתאם למנגנון הקיים בהחל
טה ,בכל מקרה שבו ייפסק השימוש
של המועצה או של הוועד המקומי
במבנה ,הוא יושב לאגודה.

אפה אתם בחג?
כמעט בכל שנה אנחנו
שואלים את השאלה הזאת:
"היכן נבלה את ערב החג?"
ולבסוף מחליטים לארח או
להתארח ,אבל אצל אלמוג
סורין זה לא תמיד נגמר
בהפי אנד

24

וישלח
במטה יהודה יתקיים מרוץ
שליחים היסטורי :מרוץ
"תנ"ך-תש"ח" הרביעי ,בו
ירוצו במסלולי אתרי התנ"ך
הידועים של האזור ומורשת
ישראל ,שחלקם עוברים
במושבים במסלולים של
כ 200-ק"מ

40

צעירים במגפיים
אבי אובילגנהרץ הצטרף
למפגש האחרון לפני ראש
השנה של פורום רפתנים
צעירים ,ושמע מהם איך
הקימו את הפורום ,מה
מטרתו ומדוע החליטו
להמשיך ברפת?

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת
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התקיים השבוע במפעלי העמק ,בנוכחות כ 120ממנהיגי הצפון  #מאיר צור ,אמר בכנס" :גאווה לראות את החיבור
וההשקעה של המושבים שמגיעים ,מתעדכנים ומשקיעים על חשבון זמנם הפרטי ,לטובת קידום המושבים"

למעלה מ 120איש הגיעו השבוע
אל "כנס מנהיגות הצפון" של תנו
עת המושבים אשר התקיים במפ
עלי העמק .אל הכנס הגיעו לברך
ראש המועצה עמק יזרעאל ,אייל
בצר וחה"כ איתן ברושי.
במהלך הכנס הוצגו סוגיות העו
מדות על הפרק במושבים :קרקעות,
חקלאות ,פעילות לא חקלאית ,נוער
וכמובן ,פעילות "מבט מושבים".
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,אמר בכנס" :גאווה לראות את
החיבור וההשקעה של המושבים
שמגיעים ,מתעדכנים ומשקיעים
על חשבון זמנם הפרטי ,לטובת קי

דום המושבים .אני מברך על הקשר
העמוק עם תנועת המושבים".
במהלך הכנס הציג יו"ר אגף הק
רקעות של התנועה ,עו"ד עמית
יפרח ,את הפעילות הענפה של
האגף והציג את העדכונים בהחל
טות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(.
בנוסף ,מנהלת בני המושבים ,שירי
ארדיטי נחום ,הציגה את "תכנית
שריגים" ,לקידום העיסוק בתכ
ני יהדות מתחדשת ושילוב התחום
במערך הפעילות הרחבה של תרבות
וקהילה ביישובים.
במהלך הכנס התקיים פאנל בנושא
"שינויים במדיניות הקרקעות ביזמות

 

אמר שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל
חה"כ אריה דרעי ,במהלך ביקורו במועצה
האזורית מרחבים  #לגבי הטענות כלפיו
מצד המגזר החרדי בנושא השבת ,אמר
דרעי" :בכפיה אי אפשר להשיג שום דבר"

שר הפנים והשר
לפיתוח הנגב והג
ליל ,חה"כ אריה
דרעי ,הגיע ביום ראשון הש
בוע לפגישת עבודה במועצה
האזורית מרחבים עם ראש
המועצה ,שי חג'ג' ,סגן ראש
המועצה ,ארמי פרג' וצוות
ההנהלה.
בפגישה אמר השר דרעי
"אני חייב לומר שמשרד הפ
נים משבח את ניהול המועצה
האזורית מרחבים .זה בא לידי
ביטוי בקבלת הפרס לניהול
כספי תקין לפני שבוע .אני השר דרעי קובע מזוזה באולם התרבות במבועים
מכיר את מרחבים מלפני  20טענות לגבי שמירת השבת שלי.
שנה ולאורך השנים ,כמועצה עם אני שומר שבת כמו כל אחד .כל
בעיות לא פשוטות ,לכן ,בשבילי אחד והסגנון שלו ,כל אחד והטעם
זה שמחה וחידוש לראות את המו שלו.
"זו לא חכמה להיות צודק  -צריך
עצה פורחת ,את ההתפתחות שלה
להיות גם חכם ולדעת ולהבין ,שאנו
וזה מעיד על הצלחה ובגרות".
משבר" במדינה שחיים בה תושבים שחלק
ב"מיני
כזכור,
הממשלתי שיצרו במפלגות הח מהם לא מבינים כמוני את ערך
רדיות בכנסת בנושא העבודות השבת כפי שאני מבין אותה וצריך
ברכבת ישראל במהלך השבת ,לדעת להסביר .בכפיה אי אפשר
לא הצטרפה מפלגתו של דרעי להשיג שום דבר .הכל צריך לדעת
לאיומי החרדים .השר השיב להסביר .אם יש ציבור גדול שלא
לשאלת הכתבים לגבי הטענות יודע את ערך השבת כמו שאני מבין
כלפיו ,בנושא השבת מצד המג אותו אז זה גם כישלון שלי ההסב
זר החרדי ואמר" :אני מקווה שאין רה ,גם את זה צריך לדעת".
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אייל בצר ,איתן ברושי ,מאיר צור ותמיר ברקן  -בכנס מנהיגות צפון של תנועת המושבים

במושבים" ,בהשתתפותם של מנהל
מרחב צפון ברמ"י ,תמיר ברקן ,ראש
צוות חוזים לדורות ,מרי פוקס וראש
צוות שימושים חקלאיים ,איריס ורד.
בסוף הכנס התקיימה הרצאה
מרתקת של כתבת גלובס והפרש
נית הכלכלית בערוץ  ,10אילנית
חיות ,שנתה סקירה רחבה על שוק
הקמעונות ,יוקר המחיה והריכוזיות
במדינת ישראל.
הכנס אורגן ע"י רכזת צפון
המושבים ,אור
תנועת
של
לי עמית ואיתם בירגר ,ממפעלי
העמק.


"
ארגון מגדלי

העופות קיים
השבוע ישיבת
מזכירות והרמת
כוסית לקראת החג.
אל הישיבה הוזמן
לברך מאיר צור.
במהלך הישיבה
הזהיר מזכיר ארגון
מגדלי העופות,
מוטי אלקבץ ,כי
צפוי להיות מחסור
בעוף מצונן טרי
בתקופת החגים,
זאת בשל מחסור
בימי שחיטה.

~
 
 
מפקד מג"ב ,ניצב קובי
שבתאי ,ביקר במועצה
האזורית עמק יזרעאל עם
צוותו .במהלך הביקור ,הוצגה בפני
שבתאי על ידי ראש המועצה ,אייל
בצר וקב"ט המועצה ,משה אלקנה,
המוכנות לחירום בדגש על יחידות
הכיבוי והחילוץ המועצתיות.
ניצב שבתאי צפה בשני תרגילים
בשטח ,כאשר התרגיל הראשון דימה
נפילת טיל בשטח וחילוץ לכודים
מתוך מכונית בוערת .בתרגיל השני
צפה ניצב שבתאי בכוחות חילוץ
מהריסות ,שהדגימו חילוץ נפגעים
ממבנה שקרס .עוד סייר ניצב שב
תאי בימ"ח המועצתי ובמרכז ניהול
המשברים הנייד של המועצה ,התר
שם מהמוכנות וממספרם הגבוה של
המתנדבים ברחבי העמק המתמחים
בכיבוי ,חילוץ והצלה ,לאחר שעברו
הכשרות ייעודיות.
ניצב שבתאי קיים ישיבת עבודה
רחבה עם הנהלת המועצה הבכירה,

מפקד מג"ב ניצב קובי שבתאי ,צופה בתרגיל חילוץ נפגעים של מתנדבי המועצה

בה נידונו שיתופי הפעולה וייעול
תהליכי עבודה בשטח .שבתאי הת
רשם מהעשייה המועצתית ושיבח
את ההערכות לחירום והעשייה בת
חום הבטחון בשגרה.
ראש המועצה האזורית עמק יזר
עאל ,אייל בצר ,אמר בסיכום הבי

קור" :התרשמנו מאוד מהרצינות,
האכפתיות והרצון לשינוי והעמקת
הקשר בין המועצה ,מתנדביה ומ
שמר הגבול .במהלך הביקור הועלו
נושאים שונים בהם אנו מתכוונים
לטפל במשותף כדי להגביר את הב
טחון לתושבים".
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~
"אני גאה בכל אחת ואחת מכן על שמירת הצביון ומורשת המושב תוך טיפול ,קידום ועזרה בבעיות המושב וקיומם של
אירועי החברה וקהילה ",אמר מאיר צור ,מזכ"ל התנועה
כ 150מזכירות מושבים מכל
רחבי המדינה הגיעו השבוע
לסמינר המזכירות הארצי
שקיים אגף חברה וקהילה של תנועת
המושבים בירושלים .הסמינר בן
היומיים ,אותו הפיקה שושי נשר,
מאגף חברה וקהילה של תנועת המוש
בים ,עסק בנושא "חשיבה אסטרטגית
בראיית מזכירת המושב".
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור פתח את הסמינר ואמר" :אתן ,מז
כירות המושבים ,מהוות גאווה גדולה
עבור המושבים ותושבי המושבים .אני
גאה בכל אחת ואחת מכן על שמירת
הצביון והמורשת של המושב תוך כדי
טיפול ,קידום ועזרה בבעיות המושב
וקיומם של אירועי החברה וקהילה .את
הכנסים הללו אנחנו עושים במיוחד
בשבילכן ,כדי להעשיר אתכן ולחזק
את פעילותכן הענפה".
צור סקר את הפעילות בכל הנו
שאים שתנועת המושבים מטפלת בהם
אל מול השלטון המרכזי  קרקעות,
חקלאות ,פל"ח ,חברה וקהילה ותנועת
הנוער ובני המושבים .כמו כן ,על פעי
לות מבט מושבים ,על מרכז ההכשרות
החדש שנפתח ועל שיתוף הפעולה עם
משקארד ,מועדון הצרכנות לתושבי
המושבים" :אני גאה להוביל את תנו
עת המושבים ואת המרחב הכפרי כולו.
הדבר החשוב ביותר במושבים זו החברה
והקהילה" .לגבי הקרקעות אמר צור:
"אנחנו מובילים שינוי שלא קרה כאן
המון שנים ,כשהמדיניות שלנו היא
ללכת על הסדרה והסכמים הטובים
ביותר עבור המושבים".
לגבי החקלאות צור הדגיש" :אני
מקווה שנצליח להחזיר את המדינה
למקום השפוי ,לייצוא המקומי שכל כך
חשוב לנו ולמנוע ייבוא פרוע שיפגע
בחקלאים ובחקלאות המקומית".
חה"כ איתן ברושי אמר בכנס" :אני
מברך את תנועת המושבים והעומד
בראשה ,מאיר צור על עבודה מאומצת
לרבות השנים .המזכירות הן מאגר של
ניסיון קולקטיבי ומצטבר של הכפר
והמושב ויש לשמור על מעמד מזכירת
המושב".
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ברושי דיבר על החקלאות ואמר,
שאמנם המושבניקים והקיבוצניקים
מהווים כ 8%מהאוכלוסייה במדינה ,אך
הם המספקים את המזון הטרי של מדי
נת ישראל" :סדר העדיפות של המדינה
השתנה .הפכנו להיות החצר האחורית
בחשיבות לממשלה .על ההתיישבות
לגדול ,לצמוח ולהיות חזקים".
שושי נשר ,מאגף חברה וקהילה,
אמרה" :מספרן הרב של המזכירות
בכנס מעיד על הצורך הקיים ללמידה
והכשרה מקצועית ,לצד הנאה ולמידת
עמיתות .ההשתתפות הפעילה בה המ
זכירות לקחו חלק ,מהווה בסיס לשי
תוף פעולה ולמידה משותפת בעתיד
הקרוב .למזכירה יש תפקיד המרכזי
במושב ,כשהיא נותנת שירות ללקוחות
רבים:לתושבי המושב ,לוועד ,למזכיר,
לאנשי הדואר ולתושבי החוץ .המזכירה
משמשת כתובת לחברי המושב בגיבוש
ובחיבור לקהילה והיא אבן שואבת לכל
המתרחש במושב .היא הראשונה בדרך
כלל לדעת על שמחות ,או לחלופין,
ברגעים קשים ופעולתה מכתיבה את
ההתנהלות המושב".
נשר הדגישה את שיתוף הפעולה
הפורה בין תנועת המושבים למזכירות
המושבים ולוועדי במושבים שראו בס
מינר זה אירוע מקצועי חשוב ואפשרו
ואף סייעו להגעתן לסמינר.
ורד סוויד ,מנכ"לית מעמד האישה
במשרד רהמ ,אמרה" :לאורך כל הש
נים תנועת המושבים מעודדת את המ
נהיגות הנשית ומעמד האישה .מזכירת
המושב היא שרת המושב .אתן השרות
שמנהלות את המושב ".סוויד סיפרה
על הקשיים והאתגרים העומדים בפני
נשים ,הן באקדמיה והן כאימהות ,בשי
לוב עם קריירה.
במהלך הסמינר היו הרצאות מרתקות
בנושאים הנוגעים לראייה האסטרטגית
של מזכירת המושב וכן הרצאות הע
שרה ,סדנאות ומופעים .בין ההרצאות
המרתקות ,היו הרצאתה של אושרת
קוטלר ,מגישת חדשות  ,10על סיפורה
האישי ,בנושא" :מעיתונות לספרות";
הרצאתו המקצועית של עו"ד עמית
יפרח ,יו"ר אגף הקרקעות בתנועת

המושבים בנושא הקרקעות במושבים
והשינויים ,ההחלטות וההסכמים שחלו
בנושא מול המנהל ומשרדי הממשלה
וכן בנושאי פל"ח.
הרצאתה של דוברת תנועת המוש
בים והתאחדות חקלאי ישראל ,דפנה

כהן נוריאל ,עסקה בנושא" :מתקשורת
אישית לתקשורת קהילתית" .כן הת
קיימו סדנת כלים לחשיבה מחוץ לקו
פסא" ,לחשוב כמו זברה"; עבודה מק
צועית בקבוצות עבודה מונחית ומופע
משעשע ומעצים של השחקנית ,רינת

גליקו ,בנושא "חיים במסכות" .כן הרצו
מנכ"ל מבט מושבים ,יוגב שריד ,שה
סביר על פעילות החברה ועל שיתוף
הפעולה עם מועדון הצרכנות ,משקארד
ורו"ח יהודית קריסטל ,שדיברה בנושא
ברית פיקוח.


~ 
 

בכנס הציג יו"ר עמותת 'אדמתי',
גלעד אלטמן ,את עמדת
ופעילות העמותה למען צדק
מידתי בהתיישבות הוותיקה
כ 200איש ,חברי מושבים מאזורי מוא"ז דרום השרון,
לב השרון ,חוף השרון ועמק חפר ,השתתפו בכנס משותף
לעמותת "אדמתי" ולתנועת המושבים שהתקיים במו
שב צופית ועסק בנושא :יישום ההחלטות האחרונות בחל
קת המגורים בנחלה" .הכנס עסק ,בין השאר בעניין היוון
זכויות חלקת המגורים ,לרבות פיצול יחידות המגורים,
חוזה חכירה לדורות והיערכות לאיוש הנחלות הפנויות.
בכנס הציג יו"ר "אדמתי" ,גלעד אלטמן ,את עמדת ופ
עילות העמותה למען צדק מידתי בהתיישבות הוותיקה,
ביחס לדרישה לוותר על החוזים ההיסטוריים )חוזי חכירה
לדורות( ,שנחתמו בין קק"ל ובין המתיישבים והיישובים
במגזר החקלאיכפרי ,שעלו על הקרקע לפני קום המדינה.
לדבריו ,החוזים ההיסטוריים נחתמו מתוך אמון ,שהמעשה
נדרש לשני הצדדים וככזה תעמוד פרשנותו גם בעתיד.
שנאמר "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים כפי
שהוא משתמע".
אלטמן ציין ,כי מטרת העמותה היא לשמר את עיקרי
ההסכם ,גם במסגרת החוזים החדשים ,באמצעות הוספת
נספח לחוזי החכירה ,חוזים המקודמים כיום ע"י תנועת
המושבים שעושה פעילות מבורכת בנושא והשוואת חוזי
קק"ל לחוזי רמ"י .במסגרת זאת גויס ד"ר עו"ד אמיר קמי
נצקי ,שיבצע עבודת מחקר להשוואה משפטית בין החוזים
ואף הציג בהרצאתו מקבץ מייצג של חוזים היסטוריים,
שמחזק את עמדת העמותה.
ד"ר מוטי דלג'ו ,ראש מוא"ז דרום השרון ,המשמש גם
כיו"ר ועדת הקרקעות במרכז המועצות האזוריות ,עדכן

גלעד אלטמן יו"ר אדמתי בכנס המשותף לתנועת
המושבים ו"אדמתי"
את המשתתפים בנושא תכנית המתאר הכוללנית למועצה
והניסיון להגן על השטחים הפתוחים .עמיר ריטוב ,ראש
מוא"ז לב השרון ונציג המועצות האזוריות במועצה האר
צית לבנייה ,דיווח על הפעילות המשותפת ושילוב הכוחות
עם מוא"ז דרום השרון ,בנושא תכניות מתאר כוללניות.
הנושא הראשון שהוצג על ידי עוד עמית יפרח ,יו"ר
אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים ,הינו
יישום החלטות רמי גם ההחלטה של חוזי החכירה לדורות
וגם היוון חלקות המגורים ).(979
לדבריו" :בעקרון ,מבחינתנו במעגל הפנימי ,אנו עוב
דים מול המושבים על מנת להכין את התשתית התכנונית
הדרושה ליישום ההחלטות ,מכינים תוכניות לצרכי רי
שום ותוכניות בניין עיר שיתאימו את המציאות התכנונית
במושבים להחלטות החדשות של רשות מקרקעי ישראל.
בנוסף אנו משקיעים מול המינהל מאמץ גדול למעבר
מיישום חלקי ליישום מלא בכל בארץ ".עדכונים נוספים
נמסרו על ידי עוד יפרח בנושא תחנות הדלק במושבים,
איוש נחלות פנויות ועדכון תמא  ,35פל"ח והיחידה הש
לישית בנחלה.
ד"ר עו"ד אמיר קמינצקי טען בהרצאתו ,כי הערך הכ
לכלי בהשקעות בבניית היישובים עולה על ערך הקרקע
ושהתדיינות המשפטית תתמקד בנושא .יוגב שריד ,מנכ"ל
מבט מושבים ,דיבר על יישום החלטת  1464בחלקה א'.
את הכנס חתם מנחה הכנס ,השמאי ,משה ברנע ,שסקר
את נושא רכישת זכויות והיטל השבחה והציג דוגמאות
להמחשה.
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המפעל אמור לעבור ממפרץ חיפה לאזור
התעשיה גלבוע ,במסגרת התכנית לפינוי
מפרץ חיפה מתעשיה מזהמת
ביום רביעי הגיעה חה"כ יעל
כהן פארן למפגש עם מטה
המאבק נגד הקמת מפעל
פרוטרום בגלבוע ,שנערך בקיבוץ יזר
עאל .עו"ד ליאור לוגסי הציג בפני חה"כ
פארן את המידע בנוגע לתהליך קבלת
ההחלטות על הקמת מפעל פרוטרום
בגלבוע.
פארן הביעה מורת רוח על כך שמ
פעל עם היסטוריה כה חמורה מתוכנן
לקום סמוך לאוכלוסייה ,בקרבת בתי
ספר וגנים ויצאה נגד תמיכת המשרד
להגנת הסביבה בהקמת מפעל ,עם פוט
נציאל מזהם בגלבוע .לדבריה" ,התנאים
האקלימיים הייחודיים לאזור זה ,גור
מים לכך שכל זיהום הופך מסוכן יותר

בשל תופעת האינוורסיה ,המאפיינת את
האזור וגורמת לכך שהחומרים המסוכ
נים אינם מתנדפים ,אלא נותרים באוויר
העמק".
הוצאת מפעל פרוטרום ממפרץ חיפה
היא חלק מהתכנית הלאומית של המ
שרד להגנת הסביבה לניקוי מפעלים
מזהמים מהמפרץ .מפעל פרוטרום זיהם
קשות את חיפה וסביבותיה ואף נתבע
בעבר ,הן ע"י המדינה והן ע"י תושבים,
בשל מפגעי הזיהום והריח החמורים.
בתביעה צוינו ריחות חריפים ,קשיי
נשימה ,צריבות בעיניים ובגרון ,כאבי
ראש ואף נטען ,לסיכון בריאותי ממשית
לטווח ארוך.
הדס אריאל ,ממטה המאבק ,מוחה על
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כך ,כי תכנית זו מעבירה את הזיהום
ממקום למקום ואינה פותרת את הבעיה:
"באתי לגלבוע מתל אביב כדי לחיות
באוויר שאפשר לנשום ".לדברי חברת
המטה ,שלומית משאש ,מתברר כי
אזור התעשייה "חבר" מוזכר עם אזור
התעשייה רמת חובב ,בתכנית לקלוט
מפעלים מהמפרץ" .חייבים להבין כי
התכנית עשויה להביא להפיכת הגלבוע

לפח האשפה של המדינה .אנחנו לא נס
כים לכך ",אמרה.
הדר זריהן לוי ,ממטה המאבק" :תו
שבי הגלבוע ועמק יזרעאל בחרו לחיות
באזור כפרי וחקלאי ,פרנסתם של תוש
בים רבים מבוססת על חקלאות ותיירות,
שעשויים להיפגע חמורות אם יקום כאן
מפעל מזהם ומדיף ריחות קשים ,שיהפוך
את האזור למפרץ חיפה ".2
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אלית חביב גלעד ,ממטה המאבק,
שאלה" :כיצד יתכן ,כי חברה שתחת
בעלותה חלו ומתו עשרות עובדים מה
רעלת חומרים מסוכנים ,עתידה לקבל
מענק מהמדינה?"
המאבק נגד פרוטרום נמשך כבר
תקופה ארוכה מאד .נראה כי פרוטרום
איתנים בדעתם להקים את המפעל בג
לבוע ,על אף התנגדות התושבים.
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בשנים האחרו
נות הוקמו מספר
ועדות בין מש
רדיות ,שתפקידן
היה לבחון סוגיות
במרחב
שונות
הכפרי ,שתיים
מהוועדות ידועות
יותר היו ועדת הבר וועדת רוטקו
פף.
ועדת הבר ,שבראשה עמד קובי
הבר ,הממונה על התקציבים דאז,
בחנה את החלטה  979המקורית
ולימים הוציאה את דו“ח הבר ,ממנו
נגזרה החלטה  979החדשה ,שמספ
רה כיום  ,1464המאפשרת את היוון
חלקות המגורים במושבים ומקביל
תה ,המאפשרת את השיוך בקיבו
צים.
ועדת רוטקופף ,בראשה עמד
מנכ“ל משרד המשפטים דאז ,גיא
רוטקופף ,הוקמה ע“י ממשלת יש
ראל לכבוד  100שנות התיישבות
ותפקידה היה לבחון את משטר
הנחלות ולגבש מדיניות בנושאים
הקשורים לכך במושבים ובקיבוצים,
הועדה לא סיימה את דיוניה ופורקה
טרם גיבוש דו“ח מסכם.
השבוע החלה בדיוניה ועדת ניצן
שהוקמה ע“י שרי האוצר והחקלאות,
לצורך הגדלת הפריון במגזר החק
לאי ,ניצול יתרונות לגודל בחק
לאות ושימוש מיטבי של מקרקעי
ישראל לשימושים חקלאיים .הועדה
תבחן את הסוגיות הבאות:
* רמת הסחירות של קרקע חק
לאית  -בחינת האפשרות לחכירות
משנה ,ניוד זכויות ושותפויות עס
קיות בין גורמים שונים בתחום הח
קלאות.
* קרקעות שהוקצו שלא במסג
רת משטר הנחלות )זמניות(  -מע
מדן החוזי ,מגבלות ההשקעה החלות
עליהן ואופן ההקצאה.
הצוות יגיש את המלצותיו לש
רים בתוך  90יום מתחילת עבודתו.
בראש הצוות יעמוד סגן הממונה על
התקציבים ,ערן ניצן וחבריה יהיו
המשנה ליועמ“ש לממשלה ,עו“ד
ארז קמינץ ,מנכ“ל משרד החקלאות,
שלמה בן אליהו ,מנכ“ל רשות מק
רקעי ישראל ,עדיאל שומרון ,רשם
האגודות השיתופיות ,מירון הכהן
כמשקיף ועבדכם הנאמן ,כנציג הח
קלאים ,גם כן כמשקיף בוועדה.
כאמור ,הנושא הראשון שידון
הינו נושא חוק ההתיישבות ,שמט
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הרצוי מכל הינו שהחקלאי חוכר הקרקע יהיה זה שיפעיל את הקרקע בכוחות עצמו

רתו היא ,בין היתר ,מניעת העברת
זכויות מתיישב בקרקע לאדם אחר.
העברה זו היא בגדר שימוש חורג.
החוק הינו כלי ליישום מדיניות
לשימוש מיטבי בקרקע ובמים וזאת,
בהתייחס לתמורות המתקיימות בח
קלאות ,תוך שמירה על זכויות המ
דינה והחקלאים.
עמדתנו בנושא וכפי שהוגשה לו
עדת שרה אייל ,שבחנה את הנושא
בעבר ,הינה כי מטבע הדברים ,הר
צוי מכל הינו שהחקלאי חוכר הק
רקע ,בין חקלאי בודד ובין אגודה,
יהיה זה שיפעיל את הקרקע בכו
חות עצמו ,יזרע אותה בדמע ויקצור
אותה ברינה.
העדיפות השניה הינה לשותפות
מלאה בין חקלאים שכנים ,במסגר

תה מלכדים הצדדים את כוחותיהם
הכלכליים ,על בסיס שותפות מלאה
לחלוטין ותוך ניצול יתרון מסוים
לגודל ופועלים בצוותא להשאת
התועלת שבפעילותם המשותפת
)כגון :אגודות גד“ש ,שותפות פנים
יישובית וכדומה(.
העדיפות השלישית הינה להתא
רגנות איזורית ,במסגרת קואופרציה
של חקלאים ,המשרתת את האינט
רס המשותף של חבריה על דרך של
הפעלת הקרקעות והמים ,שהועמדו
לרשותה על ידם ,בהתאם להסד
רים הכלכליים שנקבעו עימם .ראוי
להדגיש שהמסגרת הקואופרטיבית
אמורה להישאר במעמד של ”בת
רשות“ בקרקע ובמים לאורך ימים
ושנים ,תוך מניעת כל אפשרות

”מדובר בשני נושאים מאוד משמעותיים
למגזר ההתיישבותי ,בהם עסקנו בשנים
האחרונות לא מעט .אופי החקלאות ,היקף
השטחים המעובדים ומספר החקלאים -
השתנה לאורך השנים וללא ספק ,שתי
הסוגיות הללו משפיעות על יכולתו של
החקלאי לעשות את השימוש המיטבי
בקרקע ,הן בהיבט החקלאי והן בהיבט
הכלכלי“

להעברת הזכות בקרקע או במים
עוברת אל ההתארגנות האזורית
)כגון :מושבי הנגב וארגוני הקניות
הקיבוציים(.
אנו בדעה ,כי צריך שהתקש
רויות מהטיפוס שנכלל במסגרת
עדיפות השניה והשלישית הנ“ל
יוחרגו במפורש מתחולת ”שימוש
חורג“ כהגדרתו ,בתוספת הראשונה
לחוק ההתיישבות החקלאית ,וניתן
יהיה לקיימן כדבר שבשגרה בלא
צורך בפניה לקבלת היתר .למען
הבהירות נציין ,כי תחולת האמור
הינה גם לגבי התקשרות בין מרכיבי
ההתארגנות הקואופרטיבית :המס
גרת הכוללת ,היישובים וחבריהם.
על אחת כמה וכמה שכך הדבר,
כשההתקשרות הינה אל מול תאגיד
בשליטת הישוב ,המיועד להפעלת
עסקי החקלאות של הישוב )אגש“ח(.
הותרת כל אלה מחוץ לתחולת
השימוש החורג ,לא רק שהינה הדבר
הנכון ,אלא שהיא גם תעודד את
הפעילות הזו ,מתוך הנגשתה והסרת
המחסומים בפניה ותסייע בהשגת
היעד המיוחל ,לשימור הקרקע והע
שיה החקלאית בידי ההתיישבות.
העדיפות הרביעית הינה למיזם
משותף עם גורם אחר ,בין חקלאי
ובין מסחרי ,המושתת על אדנים
של שותפות רגילה ,כאשר כל צד
מביא לשותפות את יתרונותיו .בה
קשר זה ,יצוין כי אנו בדעה שכלי
העבודה שמשמשים כיום את הרשות
המוסמכת )ופורום חוק ההתיישבות(

לבחינת שותפויות לוקים ,לעיתים,
בחוסר ריאליות .כדוגמה לכך ,נציין
את הדרישה הנחרצת לשותפות
בסיכון ובסיכוי ,דרישה שאיננה
מבטאת כורח ממשי ,שכן מיזמים
עסקיים רבים באים אל העולם,
מפאת כך שצד שאינו יכול )או אינו
רוצה( להעמיד הון ,מתקשר עם צד
אחר שאחראי להעמדת ההון ,ול
עיתים הון זה מועמד אל מול עו
דפי המיזם בלבד ,נון ריקורס ,תוך
שהצד מעמיד ההון מפוצה בשיעור
התשואה המובטחת לו.
דוגמה נוספת הינה הדרישה
להימנע מהבטחת תשלום תמורה
מקופת המיזם ,בעד השימוש בגורמי
הייצור .גם לדרישה אולטימטיבית
זו אין הצדקה ,שכן היא מקבילה
לתשלום לשותף בעד התשומות
שהוא מעמיד לרשות המיזם ,בין
כשמדובר בהון ,בין כשמדובר בשי
רותים אחרים.
העדיפות החמישית והאחרונה,
הינה להתקשרות במיזם משותף
עם גורם אחר ,כשסממני השותפות
במיזם זה הינם בעוצמה מוחלשת
ביחס לאלה שבחלופה הקודמת .אין
מדובר במהלך במסגרתו מועברת
הקרקע לשליטה ולהפעלה בלעדית
בידי הגורם המתקשר ,דבר העולה
כדי חכירת מישנה .גם כאן נדרש
החקלאי להיות חלק מתמונת הע
שייה ,להיות מעורב בניהול ,ליטול
על עצמו חלק מהעשייה החקלאית,
מתיפעול העסק ,להיות זכאי לחלק
מהרווחים ועוד ,אלא שעוצמת מעו
רבותו הכוללת אמורה להיות מו
חלשת ביחס לעוצמה המשוקללת
של מעורבות זו בחלופת השותפות
הרגילה.
לסיכום ,מדובר בשני נו
שאים מאוד משמעותיים למגזר
ההתיישבותי ,בהם עסקנו בשנים
האחרונות לא מעט :אופי החקלאות,
היקף השטחים המעובדים ומספר
החקלאים  -השתנה לאורך הש
נים וללא ספק ,שתי הסוגיות הללו
משפיעות על יכולתו של החקלאי
לעשות את השימוש המיטבי בקר
קע ,הן בהיבט החקלאי והן בהיבט
הכלכלי .צריך להתאים ככל שניתן
את הכללים למציאות המשתנה ,כך
שהחקלאות תצמח ומספר החקלאים
החדשים יגדל בכל אזורי הארץ.
* הכותב הינו יו“ר ועדת הקרק
עות בתנועת המושבים
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לאחרונה
בית
הכריע
משפט מחוזי
בחיפה שהחל
טה  979הדנה
בהיוון חלקת
המגורים בנח
לה  500 +מר
פלח עודנה תקפה.
בשנים האחרונות היה ספק אם
ההחלטה חלה ,כי היא הותנתה בה
רבה תנאים .בפועל  ,מעט חוכרים
רצו אותה ,כי היא חייבה קודם כל
תשלום של  3.75%משווי הקרקע
של הבתים הבנויים בדכ בנחלה
) 160מר 160 +מר  55 +מר( והח
קלאים לא ששו לשלם על מה שלא
צריך היה לשלם עליו בעבר.
שופטת בית המשפט המחוזי בחי
פה החליטה שההחלטה הינה בתוקף,
ויכולים חוכרים לפעול על פיה,

כאשר מי שלא ירצה לפעול על פי
ההחלטה ,המינהל יפעיל אותה מולו,
כשיבוא הזמן ,וכנראה זה ייקח אצל
המינהל הרבה שנים.
על פי פסק הדין ההצטרפות לה
סדר הינה וולנטרית ,אך במקרה של
העברת זכויות בנחלה כולה ,ההצ
טרפות להסדר הינה חובה .המסקנה
הינה לכאורה ,שמי שימכור נחלה,
ייאלץ לשלם דמי היוון של 33%
ומעמ מכלל שווי הקרקע של הנח
לה  ,ואז הוא מהוון כמו בעיר ,ויכול
לעשות כרצונו.
ההחלטה גם קובעת שאם שולמו
דמי הסכמה ,הם ינוכו מדמי ההיוון.
ולכן ,כאשר מוכרים נחלה ,יש
לוודא האם המינהל מחיל ההחלטה
על העסקה? כמו כן להסכים שהמו
כר משלם רק דמי הסכמה ,ואם ייע
שה היוון  ,הקונה אחראי למה שמעל
דמי ההסכמה .בנוסף על המוכר

לשקול להוון בעצמו ,ובכך ימכור
נכס משודרג.
יש גם תשלום היטל השבחה ,הן
במכירת נחלה והן בעת ההיוון לפי
ההחלטה עצמה )מי שמהוון ורוכש
מהמינהל את זכויות הבנייה כולן,
לרבות אלו שלא נוצלו ,מחויב בת
שלום היטל ,הן לפי ההחלטה ,למ
רות שלפי הילכת בלוך ,הוא לא
מחויב(.


במכירת נחלה חל מס שבח ומנגד
 מס רכישה על הקונה ,אם רכשתזכויות בנייה נוספות בלבד )אין
חיוב במס רכישה על ההיוון עצמו,
אם כי יש להקפיד ,כי מס רכישה
דורש מכלל הסכום בדכ(.
אין לשכוח שיש לשלם מעמ על
מכירת הנחלה )למעט דירת המגו
רים( ,אלא אם כולם רשומים באיחוד

עוסקים .בנוסף עשוי בעל הנחלה
לשאת בתשלומי אגרות והיטלי
תשתית ,ומדובר בסכומים גבוהים
מאד )לעיתים יותר מהיטל ההש
בחה( וזאת בעיקר במושבים שמ
שויכים מוניציפאלית לעיר.
נוסף על אלה יש לעיתים תשלום
של מעין דמי הסכמה לאגודה החק
לאית .יש ספק אולי לחוקיות תש
לום זה ,אם כי יש לו בהחלט הצדקה.
יש לזכור שיש עוד נכס שנקנה
במכירת נחלה ,והכוונה היא למניה
באגודה השיתופית! ישנן אגודות
שיש להן רכוש ניכר .לכן יש לברר
ענין המניה באגודה עצמה ולוודא
שהקונה נכנס בנעלי המוכר.
חשוב לציין ,שחייבים לקבל הס
כמת האגודה למכירת הנחלה )תנאי
הנובע מכל הסכם משבצת או חוזה
חכירה במושב( .אמנם המושב לא
זכאי לעשות ועדת קבלה ,אבל

חובה לקבל הסכמתו .במושבים בהם
יש עדיין משקל לסוכנות היהודית
)שמימנה השקעות במחוברים במו
שב ,ושיש לה מעין שיעבוד על
הנחלה( צריך לקבל הסכמה כזאת,
אלא אם השעבוד כבר ניפדה.
יש לבדוק גם את השעבודים
ברשם המשכונות )וזה מלבד הבי
רור בטאבו  +במינהל  +בסוכנות
היהודית ,אם היא קיימת עדיין במו
שב ,כאמור לעיל( .הייתי מברר גם
השעבודים הרשומים ברשם האגו“ש
לגבי המושב עצמו! וזה על מנת
לדעת לאיזו חברותא נכנסתי.
ת“א  140322744גרא ואח‘
נ‘ מינהל מקרקעי ישראל חיפה /
ניתן בביהמ“ש המחוזי בחיפה בפני
השופטת ר .למלשטריךלטר ב18
אוגוסט .2016
* הכותב הינו עורך דין ממשרד עו“ד
הרטבי ,בורנשטיין ,בסון ושות‘
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”לפעמים אני ’חיה
בסרט‘ שהמשפחה שלנו
היא משפחת פרברים
אמריקאית ומדמה
במחשבותיי על מה כל
אחד מבני המשפחה מודה.
אני ,למשל ,מודה על כך
שסוף כל סוף אוכלים!
אמי מודה על שכולם
מסכימים לאכול את מה
שהכינה .אחותי מודה לי
על כך שהבאתי לה חולצה
להחלפה .אבי מודה על כך
שהוא בכלל הוזמן לארוחה
ובעלה של אחותי מודד לה
כמה לעיסות היא מצליחה
לדחוף בדקה ,במקום
שתטפל בילדים“
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כוורות של מכוורת אופיר ,פוגעים באיקליפטוסים עוד לפני שגידלו עצים חלופיים

~~~~ ~  
~~~  ~#
~~~ ~~~

אבי אובליגנהרץ

"נ

ולדתי לעיסוק
ובמ
בדבש
שך שנים מאוד
פחדתי מזה ,כי
דבורים עוקצות
וזה מאוד כואב .אבל בשנת 1994
למדתי על בשרי ,שעקיצה של דבו
רים כואבת לשתי דקות והכאב חולף
ואילו 'עקיצה' של אנשים יותר
כואבת ומלווה אותך לאורך זמן.
"הייתי מנהל ייצור ,במפעל עם
כ 40עובדים ובעקבות העקיצה
שספגתי בעולם העסקי ,הבנתי
שיותר פשוט ויותר מתאים לי הז
מזום של הדבורים והצטרפתי לעסק
המשפחתי ",מספר בגילוי לב אייל
אופיר ,כיצד הצטרף למכוורת שה
קים אביו ישי ,מכוורת הנחשבת
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לאחת הוותיקות והגדולות בארץ.
ישי אופיר ,בן למשפחת חקלאים,
ממקימי כפר ָחגְ ָלה מדרום לחדרה,
הקים את מכוורת אופיר ב,1959
כמקור פרנסה נוסף לגן הירק ,פרדס
קטן ושתי עגלות ,שקיבל במתנה
לחתונתו .את נחיל הדבורים הרא
שון קיבל אופיר האב מדודו ובה
משך ,לכד נחיל נוסף בטבע והחל
ללמוד את הנושא לעומקו.
במהלך השנים ותוך כדי ניסוי
וטעייה ,הרבה טעייה לדברי בנו
אייל ובהדרכת מגדלי דבורים אח
רים ,פיתח ישי את המכוורת ורכש
עוד ועוד כוורות .המכוורת גדלה
והתפתחה ,מכונת הרדייה הידנית
שהכילה שמונה מסגרות דבש בלבד,
הוחלפה למכונה משוכללת והמחסן
הקטן הפך למכון רדייה מרווח וח
דיש .כאמור ,לפני  22שנה הצטרף

אל ישי שאחראי על מילוי הדבש,
בנו אייל ,הרוח החיה והמנהל בפועל
של המכוורת ,המונה כ 2000כוורות
הפזורות מרמת הגולן על גבול הל
בנון ועד הערבה וכל אחת מכילה
כ 5020אלף דבורים.
סך הכל מייצרת המכוורת
כ 5040טון דבש בשנה ,הנאס
פים בעיקר מעצי הדר ,פרחי בר,
אקליפטוס ואבוקדו .הדבש משווק
לחנויות ,ועדי עובדים ולקוחות פר
טיים ובנוסף ,נותנת המכוורת שי
רותי האבקה במיוחד לעצי אבוקדו
ותפוח ,דבר שמגדיל באופן ניכר את
יבולם.



הדבש התגלה על ידי האדם כבר
בתקופה הפרהיסטורית ,מוזכר

בתנ"ך  54פעמים 21 ,מתוכן בביטוי
המתאר את ארץ ישראל כ"ארץ זבת
חלב ודבש" .בשורה תחתונה :הדבש
מלווה אותנו מקדמת דנא ומהווה
מרכיב מרכזי בראש השנה ,באמ
צעות התפוח הטבול בדבש ,המסמל
את התקוות המתוקות של כולנו
לשנה העברית החדשה.
על פי נתוני מועצת הדבש ,פוע
לים כיום בישראל כ 500דבוראים,
המטפלים בכ 100אלף כוורות הפ
זורות ברחבי הארץ ,מתוכן מוצבות
 60אלף כוורות באזורי גידול חק
לאיים ומשמשות להאבקה .הודות
לעלייה מרוסיה ,הריבוי הטבעי וע
ליית המודעות לצריכת מוצרים מה
טבע ,צריכת הדבש בישראל נמצאת
במגמת עלייה ומסתכמת בכ4,000
טון דבש ,מתוכם כ 1,600טון בחגי
תשרי ,המהווים כ 40%מהביקוש
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צנצנת דבש ממכוורת אופיר – אחת המכוורות הכי וותיקות בארץ )צילום :נורית פלד(

השנתי המקומי ,בשווי כולל של
כ 100מיליון שקלים במונחי מחיר
לצרכן .ישראלי ממוצע צורך בחו
דש תשרי כ 250גרם דבש בממוצע,
מתוך צריכה שנתית של כ 600גרם
לנפש.
למרות הגידול באוכלוסין ובצ
ריכת הדבש המקומית ,קשה לומר
שהדבוראים בארץ מלקקים דבש
בשנים האחרונות .מיעוט המשק
עים ,לצד התרחבות תופעת היעל
מות הדבורים וסיבות נוספות ,הובי
לו לכך שהתפוקה המקומית לרוב
אינה מספקת את כל הביקוש המ
קומי לדבש ולכן ,מתקיים מדי שנה
יבוא משלים ופטור ממכס של דבש,
במסגרת הסכמי הסחר עם האיחוד
האירופי ,ארה"ב ודרום אמריקה.
לקראת ראש השנה חתם שר האוצר,
משה כחלון ,על צו המגדיל את
המכסה לייבוא דבש בפטור ממכס,
מ 600טון ל 1,300טון ,הן בארי
זות לשוק הפרטי והן לתעשייה.
מלבד הדבש המיובא עלפי הסכמי
הסחר ,מתקיים יבוא לא חוקי של
דבש באיכות ירודה מארצות המזרח
ובעיקר מסין ,דבש שאינו עומד בד
רישות התקן.
"היבוא הפך לנושא שמעיב למ
עשה על כל החקלאות הישראלית,
רק שבענף הדבש הסיבות לכך הן
מעט שונות .אומנם אנחנו ארץ זבת
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חלב ודבש ,אולם הייצור המקומי
מספק רק כ 80%מהתצרוכת המקו
מית ,בראש ובראשונה בשל החורף
השחון ,בעיקר בצפון הארץ .בנוסף,
קיימת תופעת היעלמות הדבורים,
שמלווה אותנו כבר כמה שנים טו
בות ,שנובעת משינויים אקלימיים
בכדור הארץ ,ריבוי חומרי הדברה
ובמיוחד מאקרית הוורואה ,פשפש
שהתגלה בשנות ה ,'80שתוקף את
הדבורים ופוגע במערכת החיסונית
שלהם ",מסביר אופיר.
"פשפש הוורואה יכול למוטט
כוורות שלמות .ההתמודדות עם
הטפיל מאוד מורכבת ומצריכה
טיפולים ,שנעשים בעונות שבהן
אין אגירת דבש .לצערנו ,הפשפש
גילה בשנים האחרונות עמידות
לטיפולים וכרגע מדריכי הדבוראים
ממש אובדי עצות .ברגע שיש בצו
רת וחם זה משחק לרעתנו ,כי אלו
תנאים אידיאליים עבור הוורואה
לפרוח בהם .זה גורם לאלפי דבורים
למות עד שבכוורת נשארת מלכה
עם ארבע חמש דבורים או עמלות
ואפילו מלכה בלבד".
המחיר הקמעונאי הממוצע לצנ
צנת של  1ק"ג עומד כיום על כ30
שקלים כולל מע"מ )כ 25שקלים
ללא מע"מ( .מועצת הדבש עומדת
בתוקף על כך שמחירי הדבש לצר
כן זולים ברובם או קרובים למחירי

ישי אופיר אורז צנצנות דבש )צילום :נורית פלד(

חו"ל ,אולם המציאות מלמדת כי גו
בהם היחסי מעודד תעשייה לא מבו
טלת של זיופים המעלה הילוך ככל
שהולכים ומתקרבים החגים .אופיר
מסביר שרוב הזיופים מיוצרים
ממתק קרי תערובת של סוכר
המחומם עם צבעי מאכל וטעם,
דבש ירוד ברמתו ואף עלול לפ
גוע בבריאות של מי שצורך אותו.
היות וקשה מאוד להבחין במראה
או בטעם בין דבש מזויף לאיכותי,
הוא ממליץ לשים לב למחיר כי אינו
נמוך מדי ,ולהקפיד לרכוש אריזות
דבש עליהן מוטבע סימן תו האיכות
"דבש איכות תוצרת ישראל" או חו
תמת יצרן ,בהן כמובן מצויד המותג
של מכוורת אופיר "מהטבע לצנצ
נת" .ראוי לציין כי מועצת הדבש
ומשרד הבריאות מפעילים תוכנית
איכות וולונטרית קפדנית במסגר
תה כ 70%מהדבש המיוצר בישראל
נמצא בפיקוח משלב הייצור ועד
השיווק.


ערך ייצור הדבש השנתי עומד
על כ 57מיליון שקלים בשנה ,אולם
דבורת הדבש תורמת לתל"ג הח
קלאי באמצעות האבקת הגידולים
החקלאיים כ  2.5מיליארד שקלים
בשנה .למרות חיוניותן של הדבורים
לשימור המערכת האקולוגית ,פצחה

בשנה האחרונה רשות הטבע והגנים
)רט"ג( בכריתה מסיבית של עצי
אקליפטוסים המהווים מקור צוף
חשוב לכוורות ,בטענה כי מדובר
במין פולש שעלול לפגוע במערכת
הטבעית האקולוגית המקומית תוך
התרבות משמעותית.
כשלושה שבועות בלבד לפני
ראש השנה נכרתו למעלה מאלף
עצי אקליפטוס נכרתו על ידי רט"ג
באיזור פלמחים ,והצטרפו ללמעלה
מאלפיים עצי אקליפטוס בוגרים
שנכרתו מספטמבר אשתקד ,בנחל
אלכסנדר ובדרום רמת הגולן.
"זוהי מדיניות שגויה ופגיעה
אדירה בפרנסה שלנו היות ומדובר
באחד העצים הכי צופניים בארץ",
אומר אייל" .עץ אקליפטוס אחד
מספק צוף לכוורת שלמה ,שתפוק
תה מגיעה לכמות דבש של 3050
ק"ג  -ולכן ראוי היה שהרט"ג תנהג
אחרת ,מה גם שכל עוד אין תחליף,
מדוע למהר ולכרות את האקליפטו
סים ולפגוע בירוק של הטבע? קודם
שיגדלו עצים אחרים ואז ניתן יהיה
לכרות את האקליפטוסים מבלי לפ
גוע במושבות שלמות של דבורים".

כיצד עומדות המכוורות המקומיות
מבחינת התמקצעות ,בהשוואה
למקבילות שלהן בעולם?
"בשל פגעי מזג האוויר ,הבצורת

"פשפש הוורואה
יכול למוטט
כוורות שלמות.
ההתמודדות
עם הטפיל
מאוד מורכבת
ומצריכה טיפולים,
שנעשים בעונות
שבהן אין אגירת
דבש .לצערנו,
הפשפש גילה
בשנים האחרונות
עמידות לטיפולים
וכרגע מדריכי
הדבוראים ממש
אובדי עצות.
ברגע שיש בצורת
וחם זה משחק
לרעתנו"

21 ||

29.9.2016




דבש ניגר כמי נהר )צילום :נורית פלד(

"אם ידאגו
לשמור על
המשאבים
הדרושים
להמשך הייצור
אז יוותרו כוורות
בארץ .צריך
להבין שמי
שנמצא בענף
לא הגיע אליו
כדי להתעשר
אלא עובד קשה
בתנאים לא
תנאים במטרה
לפרנס את
ביתו"
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טיפול בכוורות – מכוורת אופיר

וכו' ,הוורואה ושאר המזיקים ,זה
דורש מאתנו להיות יותר אינטנ
סיביים מבחינת טיפולים בכוורות.
בילדותי היה אפשר להשאיר קבוצת
כוורות ללא טיפול במשך כחודש
חודש וחצי ולחזור ולקבל תוצרת
נאה של דבש .היום מי שנוהג כך
ברוב המקרים ימצא את עצמו מול
כוורת ריקה וללא פרנסה .אתה
חייב כל הזמן להתמקצע שוב ושוב,
להתעדכן מה קורה בענף באמצ
עות כנסים והאינטרנט ,ושהמדרי
כים יהיו עם היד על הדופק .בשל
צפיפות הכוורות חייבים גם להיות
אחידים מבחינת טיפולים .אם אני
למשל מטפל והדבוראי השכן שלי
לא זה עלול לפגוע באמצעות הזכ
רים שנכנסים ויוצאים בין הכוורות
ורוב המחלות עוברות דרכן".

מועצת הדבש הכריזה על הגדלת
תפוקת הדבש בעשור הקרוב
בכ ,20%מ 31ק"ג ל 37ק"ג
לכוורת בממוצע לשנה .כיצד ניתן
לממש את היעד?
"בהנחה שכמות הדבוראים והכ
וורות לא תגדל משמעותית בנסי
בות הקיימות ,אחת הדרכים המר
כזיות לעשות זאת היא באמצעות
השבחת גזעים .דהיינו ,לקחת מל
כות מובחרות ,יותר עמידות למח
לות וגם יותר רגועות ,ואז גם הדבו

רים יהיו בהתאם .אנחנו עובדים עם
מכוורות השבחה ,כך שיחסית בארץ
אנחנו עובדים עם זני דבורים מאוד
רגועים.
"אגב ,חזרתי לאחרונה ממתן יעוץ
לחווה ,שמנהליה ישראלים באנגו
לה ,חווה שמחזיקה בכוורות וחשתי
על בשרי את ההבדל  -שם הדבורים
מאוד תוקפניות .אם אתה לא מת
לבש שם במחסן ,שהוא כקילומטר
מהכוורות ואם אתה לא משתמש
בהרבה עשן ,כדי להרגיע את הדבו
רים  -אין מצב שלא תיעקץ .חשוב
לציין שכל דבורה שעוקצת הולכת
לאיבוד מבחינת הדבוראי .בנוסף
להשבחת הגזע ,נצטרך להשקיע
יותר בפיתוח וייצור טכנולוגיות
חדשות ,הגדלת והשבחת המרעה
הצופני וכאמור מציאת פתרון למ
זיקים".

ישנם ימים בהם אתה לא נעקץ?
"תתפלא אבל כן ,במיוחד אם אתה
מתלבש טוב .רוב העקיצות הן אחרי
שנכנסת לרכב ואז מסתבר לך שנו
תרה דבורה על הגב ,אחרי שהורדת
את חליפת ההגנה והכפפות ...אני
משתדל לא להיעקץ אבל כבר למ
דתי לא להתרגש מזה".
איך איכות הדבש המיוצר בארץ
בהשוואה לאיכות התוצרת בעולם?

"המכוורות הגדולות בהן יד
מרדכי ועמק חפר קונות דבש רק
ממגדלים שיש להם תו איכות ,ועל
כך מופקד מישהו מטעם מועצת
הדבש .פעם פעמיים בשנה לוק
חים דגימות דבש מכל המכוורות
ובודקים אותן במעבדה מוסמכת
בגרמניה ,כך שהנושא מאוד מוק
פד בארץ .מי שהתגלו אצלו בעיות
מקבל התראה וחייב להשתפר ,כדי
שהתו לא יישלל ממנו".

מה דעתך על הרפורמה בענף שמקדם
משרד החקלאות במטרה להוזיל את
המחירים?
"אני אחד המתנגדים ,היות וזה
יגרום לכריתת הענף עליו אנו
יושבים .התחושה היא שלא סופ
רים אותנו ולצערי ,זה הפך לתופעה
כללית ביחס כלפי המגזר החקלאי.
השרים באים והולכים בשערי משרד
החקלאות והמסקנה היא שאם אנח
נו לא נדאג לעצמנו  -אף אחד לא
ידאג לנו.
"ראינו מה קרה לאחרונה בענף
הדיג כשהחליטו לפתוח אותו לת
חרות ואמרו שצריך לפרק את המו
עצה ,דבר שהביא להתפרקות כמעט
של כל הענף .בדבש הנושא הזה
הרבה יותר בעייתי כי מדובר בש
טחי מרעה .כמו שפרה צריכה שטח
מרעה כך גם דבורה צריכה ,אחרת

ייווצר כאוס .יש כבר היום סדר ול
פרק את זה ולחלק מחדש את שטחי
המרעה ,אחרי שהשקענו בהם הרבה
כסף ,זה לא הוגן ורק יגרום נזק אדיר
לענף .אם לא יהיה לי היכן להציב
את האלפיים כוורות שלי ,לא אוכל
לייצר דבש ונצטרך רק להגדיל את
היבוא .אנחנו היום נלחמים על כך
שהענף שלנו יהיה מסודר ,כמו ענף
החלב וענף הבקר".

האם לדעתך יש עתיד לענף ויישאר
דבש בכוורת המקומית בשנים
הקרובות?
"אם ידאגו לשמור על המשאבים
הדרושים להמשך הייצור אז יוות
רו כוורות בארץ .צריך להבין שמי
שנמצא בענף לא הגיע אליו כדי
להתעשר אלא עובד קשה בתנאים
לא תנאים במטרה לפרנס את ביתו.
למרות שאני דור המשך ,אני למשל
לא מעודד את הילדים שלי להיכנס
לענף .קודם כל שילכו ללמוד קצת
ולראות את העולם .יש מספיק עבו
דות בהן אפשר לעבוד הרבה פחות
קשה ,בחום ובקור ,מבלי לחטוף כל
הרבה עקיצות ולחיות בכבוד .אני
מרגיש כמו בשיר 'דבש' )של ארי
גורלי ורעות יהודאי ,א.א( 'דבש,
הכל דבש ,כל יום אני משקרת אותי
מחדש' ,ובסך הכל מבקש שיאפשרו
לי להמשיך להתפרנס בכבוד".

בניית חדר מיגון עד עשרה ימי
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה
ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח
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מרוץ תנ"ךתש"ח במועצה האזורית מטה יהודה )צילום :חיים רוז(
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א

ירועים היסטוריים
רבי עוצמה ומשמ
עותיים בחשיבותם
מימי התנ“ך ועד
קום המדינה בקר
בות תש“ח ,התרחשו
במרחבי מועצה אזורית מטה יהודה,

כאשר הידוע ביותר מביניהם ,היה:
ניצחונו של דוד בן ישי ,עוד טרם
נבחר למלוכה ,בקרב מול גוליית
הפלישתי ,בעמק האלה.
על פי המסופר בספר שמואל,
הקרב המפורסם בכל העולם נערך
סמוך לשוכה ועזקה .לדעת חוקרי
המקרא ,מדובר בערים מקראיות
באזור שפלת יהודה וייתכן שמדו
בר בערים ,באתרים ארכיאולוגיים
המוכרים היום כתל עזקה ותל
שוכה ,בעמק האלה ,שהיו ממוקמות
לכיוון הרי יהודה ממזרח.
באותו אזור התקיימו קרבות לט
רון המפורסמים  -סדרה של חמי
שה קרבות קשים בין צה“ל והל
גיון הערבי בפאתי לטרון ,שנערכו
בין ה 25במאי ל 18ביולי ,1948
כלומר במהלך מלחמת העצמאות.
האזור כולו זרוע באתרים היסטו
ריים ואירועים הקשורים אליהם,
שהתוו את דרכו של עם היהודי עד
לתקומתו המחודשת במולדת בארץ
ישראל .מה יותר מתבקש מאשר
לייזום ולארגן אירועים בחבל ארץ
מיוחד ומשמעותי זה?
וכך באמת לפני יותר מארבע שנים

נולד המיזם” :רצים עם ההיסטוריה
במרוץ שליחים“ ,המהווה דוגמא
לשימוש באוצרות מקומיים כאתרי
היסטוריה ,נוף יפיפה ומגוון רחב
של אנשים ,המוכנים להתנדב ולת
רום להצלחתו .הפרויקט מגבש בין
התושבים ומפגיש בין רצים ואורחים
מכל רחבי הארץ .אלפי הרצים יכ
בשו ברגליהם אתרים עמוסי פאתוס
וזיכרונות מההיסטוריה הרחוקה ועד
לימינו .מסיפורי התנ“ך המסעירים
בעמק האלה ועמק איילון  -ועד
לסיפורי תש“ח המרגשים ,ב“דרך
בורמה“ ,לטרון ,שלוחת המשלטים
וקרב הל“ה הידוע במורשתו.
ניב ויזל ,מ“מ ראש המועצה,
מציין בחגיגיות ,כי” :במרוץ יעב
רו  2400הרצים בין נופים מרהיבים
וקסומים בעלי ערך היסטורי וייהנו
מחוויה מרגשת ויוצאת דופן .אנו
מקבלים בברכה את באי המרוץ מכל
רחבי הארץ“.
ערן אוחנה ,מנהל מחלקת
התיירות ,חקלאות וקשרי חוץ במו
עצה ,דור שני ממושב צלפון ,אומר:
”זו השנה הרביעית שמועצת מטה
יהודה מקיימת ברוח ההיסטוריה
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רצים במרוץ השליחים ההיסטורי )צילום :חיים רוז(

המקומית את המרוץ הייחודי הזה,
המוקדש לאירועים משמעותיים
שהתרחשו במרחבי האזור ,שבתנ“ך
נחשב כנחלתו של שבט יהודה .בכך
יוצק המרוץ תוכן וחוויה מרגשים
במיוחד לטרנד הריצה ,המקובל
בשנים האחרונות.
”מסלול המרוץ כולל מסלול שטח
אתגרי באורך  200ק“מ ,העובר בנו
פי יישובי המועצה ובמקומות בהם
לחמו גיבורי העם היהודי ,מימי
התנ“ך ועד מלחמת תש“ח .המרוץ
יתקיים בימים ה‘ וו‘ ) 3029בספ
טמבר( ונרשמו כמשתתפים כ300
קבוצות ואלפי יחידים ,שביחד
מהווים את כ 2,400הרצים במרוץ“.
לדברי אוחנה ,המרוץ יוזנק כמדי
שנה באתר ”יד לשריון“ ,בלטרון,
אתר מורשת שדוגל בגישה של
”הנצחה פעילה“ ומקיים מגוון רחב
של פעילויות ואירועים מיוחדים,
לאורך כל השנה.


כמיטב המסורת ,גם השנה שיל
בו המארגנים את הרצים כשותפים
מלאים בתכנון ובבניית המסלול
ההיסטורי של המרוץ .במהלך החוד
שים האחרונים התכנסו מאות רצים
מכל הארץ ,בימי שישי ,בשעות
הבוקר המוקדמות ,כולל הנרשמים
מיישוביי המועצה ,במטרה להתא
מן בריצת קטעים מהמסלול כמרוץ
שליחים.
במה שונה מרוץ זה מקודמיו?
חני בן יהודה ,ממושב עג‘ור
ואחת ממפיקי האירוע ,אומרת:
”משנה לשנה אנו עדים לעלייה
במספר המשתתפים ,זה מחמם את
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הלב ואנחנו נערכים בהתאם .השנה
נוסף מקצה ליחידים ,למרחקים של
 30, 50ו 70ק“מ ואכן ,מאות רצים
נרשמו למקצים אלו.
”הריצה לאורך  70ק“מ נחשבת
כריצת ’אולטרא‘ קשה ,ריצה ללא
עצירה הנערכת לראשונה במרוץ.
על הפקת המרוץ בכללותו אחראית
מחלקת התיירות של המועצה ומת
נדבים רבים .השינויים בשנה זו ,הם
נגזרת של ניסיון לעשות את המ
סלול כמה שיותר מהנה ,משמעותי
ויפה.
”בנוסף ,חלק מהשינויים הם
נתונים עכשוויים בשטח )שיפו
צים ,סלילת כבישים( ,המתבטאים
לעיתים בהזזת מסלול בסטיות של
קילומטרים בודדים .השינוי המהותי
הוא בעיקר בגידול שחל במספר
המשתתפים ובהשתתפות קבוצות
חדשות“.
בן יהודה מדגישה שהרעיון המ
רכזי המלווה ,הוא המעבר בנקודות
משמעותיות מבחינת התנ“ך ,ומו
רשת הקרב הצה“לית וההיסטורית.
המסלול הראשי הכולל  24קטעי
ריצה ,באורכים של  6עד  12ק“מ.

"
כאמור ,השנה מדובר ב 300קבו
צות מגוונות מרחבי הארץ ,בהן:
קבוצות של חברים לעבודה; מו
עדוני ריצה מגוונים ושונים ואף
משפחות שלמות ,שנרשמו כקבוצה.
השנה ניתן למצוא גם כמה קבו
צות מיוחדות כמו :קבוצת עיוורים
הרצים את כל המסלול ,ביחד עם
מלוויהם; קבוצת רצים ”בדרכם“
 -עמותה המנציחה את עשרת לו

חמי גדחה“ן )גדוד לוחמי הנדסה(
וקבוצה לזכר צנחנים במילואים,
שנהרגו בקרב בכפר דבל ,במלחמת
לבנון השנייה .כן ירוצו חברי קבוצת
”הפנתרים הוורודים“ ,קבוצת רצים
בעלת אג‘נדה גאה.
בנוסף נרשמו קבוצות מאורגנות
מכלל יישוביי מועצת מטה יהודה,
ביניהם קבוצות מהמושבים :כפר
אוריה ,נווה אילן ,נחושה ,מסילת
ציון ,אדרת ,שריגים ועוד.
ישראל דיאמנט ,המתגורר בשכו
נת ההרחבה של מושב אדרת ,אומר:
”במושב התארגנה קבוצה של רצים
מעורבת נשים וגברים ,מגילאי +30
ומעלה .אנו רואים בריצה ובמרוצים
אמצעי נפלא לגיבוש והווי החברים.
כל ריצה היא אתגר ספורטיבי שצ
ריך למלא אותו והכי טוב שאפשר.
אנחנו שמחים להשתתף במרוץ“.
פנחס טרבלסי ,ממושב נחושה,
מתגורר בשכונת ההרחבה עם אשתו,
מיכל והמשפחה ,מזה שש שנים,
מסביר” :קבוצת הרצים שהתארגנה
במושב היא מעשה מבורך וממומלץ
מכל הבחינות .אין מספר קבוע של
משתתפים מאחר וחלק מהחברים
רצים גם בקבוצות אחרות ,למשל,
מתאמנים לקראת מרוץ ה‘אולטרא‘.
זוהי השנה השלישית שנשתתף ויש
תכונה רבה לקראת מועד המרוץ
הקרוב“.

~ 
נירית מיכאל ,ממושב כפר אוריה,
נמנית על קבוצת הזוגות הרצים של
המושב .בני הזוג מיכאל הגיעו למו
שב לפני כתשע שנים ,הקימו יקב,
לו קראו ברוח סיפורי התנ“ך” :שמ

שון ודלילה“ ופיתחו מתחם אירוח
מיוחד של צימרים ,בסמוך לחאן
עתיק.
”זהו מבנה מהתקופה העותומאנית
ששימש כאחוזה חקלאית ,שעיבדה
את כל השטחים החקלאיים בעמק
שורק “,מתארת מיכאל” .במהלך
ימי המרוץ ,ארוץ במרוץ השליחים,
וכן נארח בנקודת התרעננות ביקב
לעוברים במושב“.
בין המשתתפים התארגנה גם
קבוצת רצים של עובדי המועצה
האזורית ,בה משתתפים בין היתר:
ניב ויזל ,מ“מ ראש המועצה ,רענן
אהרנסון ,מזכיר המועצה ממסילת
ציון ,מיכל נאור ,מהנדסת המועצה
ואחרים.
אורח יוצא דופן הינו הרץ ,יאיר
ישראל ,שיחגוג את יום הולדתו
ה 72ממש ביום המרוץ .ישראל
הוא אישיות מיוחדת הראויה להע
רצה ,כמודל לנחישות והתמדה .הוא
נמנה בין עשרת הרצים של עמותת
”בדרכם“ ,שרצים למען הנצחתם של
הנופלים ממלחמת לבנון השנייה.
כיום יאיר הינו אב לארבעה בנים
וסב ל 11נכדים .בשנות ה ‘80עבר
תאונת עבודה ונפגע בראשו .הפ
רופסור שבדק אותו הציע לו להת
חיל לעשות פעילות גופנית ,בכדי
לעזור לגוף להתחזק .באחד הימים,
לפני כשלושים שנים ,נעל ישראל
נעלי ריצה ופשוט התחיל לרוץ.
כיום הוא רץ כמאה ק“מ בשבוע,
מתאמן עם חברים ומשתתף במרוץ
זה בכל שנה ,למרות שהוא מתגורר
בקרית גת.
לפני כשלוש שנים הוא רץ את
”מרתון פריז“ עם בנו הבכור ולאורך

”השנה מדובר
ב 300קבוצות
מגוונות מרחבי
הארץ ,בהן :קבוצות
חברים לעבודה;
מועדוני ריצה
ומשפחות שלמות.
השנה ישתתפו גם
קבוצות מיוחדות,
כמו :קבוצת
עיוורים ,הרצים עם
מלוויהם; קבוצת
רצים ”בדרכם“ -
עמותה המנציחה
את חיילי צה“ל
שנהרגו במלחמת
לבנון השנייה;
קבוצת ”הפנתרים
הוורודים“ ,קבוצה
בעלת אג‘נדה
גאה וקבוצות
מיישוביי מטה
יהודה ,בהן קבוצות
מהמושבים :כפר
אוריה ,נווה אילן,
נחושה ,מסילת
ציון ,אדרת ,שריגים
ועוד“
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”במרוץ יעברו 2400
הרצים בין נופים
מרהיבים וקסומים
בעלי ערך היסטורי
וייהנו מחוויה
מרגשת ויוצאת
דופן .לרשות הרצים
יוקם ’כפר תנ“ך
תש“ח‘ ,בשדות
קיבוץ נחשון,
שיהיה פתוח במשך
 30שעות וממנו
יוזנקו הרצים
לריצת ה‘אולטרא‘
ואליו גם יחזרו
בסיום .במקום יהיה
פתוח ,באופן רצוף,
כבית קפה ,בליווי
מוסיקה נעימה -
באווירה תנ“כית
וברוח מורשת
תש“ח“

|| 28

29.9.2016

משפחת ביטון ממושב לוזית מארחת
מידי שנה את הרצים במרוץ

השנים השתתף במרתונים בארץ
ובחו“ל .מאחר ותאריך יום הולד
תו חל ב ,28.09החליטו המארג
נים לחגוג את יום הולדתו במהלך
המרוץ .השנה הוא ישתתף ב“מרוץ
האולטרה“ ,אך ירוץ  73ק“מ ,מאחר
והחליט להוסיף למרוץ עוד  3ק“מ.
למה? שבעים ושתיים ליום ההולדת
ותוספת שנה לשנה הבאה...
קבוצה מיוחדת במינה הינה קבו
צה בת  200מפקדים ,המשויכים
לחטיבת המילואים ’אלכסנדרוני‘,
שירוצו ב 22קבוצות ,כחלק מאימון
של היחידה  -ויסיימו את המרוץ
בטקס באנדרטת אלכסנדרוני הס
מוכה ללטרון.
בן יהודה” :בטקס סיום המרוץ
תהיה הפתעה נוספת  -המפקד
והלוחם ,תא“ל )במיל‘( אשר לוי,
בן ה ,90מי שכיהן בזמנו כמפ
קד הקרב לכיבוש לטרון ,יספר את
סיפור הקרב בו נפצעו המ“מ שלו
המפורסם ,אריק שרון והוא  -הקרב
לכיבוש לטרון“.
לרשות הרצים יוקם ”כפר תנ“ך
תש“ח“ ,בשדות קיבוץ נחשון ,שיהיה

כ 2400רצים ישתתפו במרוץ ,מהם כ 300קבוצות )צילום :חיים רוז(

פתוח במשך  30שעות וממנו יוזנקו
הרצים לריצת ה“אולטרא“ ואליו
גם יחזרו בסיום .במקום יהיה פתוח,
באופן רצוף ,כבית קפה ,בליווי
מוסיקה נעימה וכמובן  -באווירת
תנ“כית וברוח מורשת תש“ח.

איך מתבצע מרוץ השליחים הלכה
למעשה?
אוחנה” :המרוץ מתחיל ביום חמי
שי וימשך גם ביום שישי .לכל קבו
צה שרצה במרוץ שליחים יש צמיד,
כאשר כל  136ק“מ יש תחנה ,שבה
מתחלפים הרצים .מרוץ השליחים
מתבצע ע“י ריצה של קבוצות ,במ
סלול המתפרס על פני כ 200ק“מ
ועובר במרבית יישובי המועצה.
הרצים רצים ברוטציה ,כאשר בכל
פעם מי שרץ נושא בידו ,במקום
מקל צמיד ומעבירו לרץ הממשיך
לקטע הבא .במסלול קיימות 24
תחנות החלפה“.
דוגמאות למספר קטעי מרוץ,
העוברים במושבים :קטע  - 2מנח
שון למושב בקוע; קטע  - 3ממושב
בקוע לנווה שלום; קטע  - 5ממסילת

ציון לבית מאיר; קטע  - 12ממושב
אדרת למושב נחושה ועוד .תחנות
החלפת הרצים בישובים מופעלות
בחלקן הגדול ע“י תושבים מתנד
בים .בין תחנות המתנדבים שיפעי
לו בהתנדבות תחנות ריענון :מושב
בקוע ,מסילת ציון ,בית מאיר ,בר
גיורא ,אדרת ,נחושה ,צפרירים ,לו
זית ,כפר אוריה ועוד.
ציון ביטון ,ממושב לוזית” :אצלנו
כל המשפחה נרתמת למשימת האירוח
במשק .בשנים הראשונות כיבדנו בש
תייה ,עוגות ,עוגיות ומעדנים נוספים
מעשי בית .לאחרונה העשרנו את המ
טעמים ,גם בפרגיות במנגל וסלטים“.
אפי דעבול ,ממושב בר גיורא,
חקלאי לשעבר ופנסיונר של עירית
ירושלים ,הוא מתנדב ואחראי לה
פעלת תחנת הריענון במרכז המו
שב” :כל שנה בשנות המרוץ אני
מתנדב לפעילות מגוונות ,יחד עם
אשתי אילנה .אני במושב  35שנים
ומרכז את התחנה מהשנה הראשונה
של המרוץ .למה? לראות את הרצים
המזיעים מגיעים לתחנה ונהנים
להתרענן ולנוח ,זה נותן המון סי

פוק“.
יוסי רוזנברג ,ממושב בקוע ,בעל
”יקב ברק“ מזה ארבע שנים ,בחר
לארח את משתתפי המרוץ דווקא
ביקב” :האירוח במשק ,הוא אמצעי
לחשוף את פעילותינו במושבים
 להגיש את התוצרת החקלאיתהאיכותית שאנו מייצרים .בכלל,
גבינות ויין נותנים אנרגיה טובה
לכל הרצים שרצו לאורך המסלול“.
הדס קחו ,דור שני במושב צפ
רירים ,היא בעלת משק בו מגד
לים עופות ,עיזים וכבשים ,אך גם
ענק“ית )עובדת נוער וקהילה( במו
שב ומתנדבת במרוץ” :בחרנו לפנק
את הרצים במרק חם ,שתייה חמה
ופירות יבשים .בעלי ובני הנוער
במושב ייקחו חלק בהפעלה“.
במושב נחושה תתופעל התחנה
על ידי חניכי בני עקיבא של המו
שב .במושב מסילת ציון מארגנים
מספר מתנדבים מסורים כיבוד כיד
המלך ובמושב אדרת יפעילו חניכי
המכינה הקדם צבאית במושב את
התחנה בתורנות.
אז למקומות היכון – צאו!

התמונה להמחשה בלבד
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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
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מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ובתו ,רות
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איר צור ,המסכם חמש
שנים רצופות כמזכ“ל תנו
עת המושבים וכיו“ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מתיישב מולי
לראיון ,לכבוד ראש השנה הבא
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עלינו לטובה .כאשר אני שואל אותו
על ההישגים אליהם הגיע במהלך
חמשת השנים האחרונות הוא אומר:
”קודם כל ,במהלך אותן חמש שנים
הצלחנו להציב את תנועת המושבים
במרכז הבמה .היום לא יכול לק
רות מצב ,שנופלת החלטה שתנועת

המושבים היא לא צומת מרכזי שה
שתתף בה ,לא בחקלאות לא בחברה
או בקהילה ובוודאי שלא בנוער וזה
הדבר הכי משמעותי שעשינו .החז
רנו את התנועה למקום המשמעותי
שבו הייתה לאורך השנים.
”דבר נוסף “,מוסיף צור” ,החזרנו

את העיסוק בערך הבסיסי ממנו אנו
יוצאים .תמיד אמרתי לצוות שלי,
שאני לא קורא להם עובדי תנועת
המושבים אלא שליחים ,אני אומר
להם בכל דבר שאנו עושים’ ,בואו
נחזור לערכים ,נראה במה אנחנו
מאמינים וזו תהיה הדרך שלנו‘ וזה

תמיד עובד.
”אם אכנס לרזולוציות של הפ
עילות שלנו ,אז בראש וראשונה
תנועת בני המושבים ,כמעט הכ
פילה את עצמה במהלך כהונתי,
בכמות החניכים שמשתתפים בפעו
לות ובמספר הפעולות .עשינו רבות

”שר החקלאות הודיע שיחד אתנו הוא מתכוון להוריד את מחיר המים
השפירים ,ללא יותר מ 1.50לקוב .ההתאחדות הגישה נייר עמדה ברור
ובו נוסחה מורכבת ,שמחד ,מי שקונה היום מים בזול ישלם קצת יותר
ומצד שני ,המחיר לקונה מים שפירים ממקורות ירד באופן משמעותי,
כאשר מחיר המטרה שלנו הוא  ₪ 1.601.50לקוב  -לא יותר מזה“

וההתקדמות הגדולה אירעה עם כל
מי שניהל את בני המושבים ,גם עם
אייל לוזון ,גם עם סיגל שטרסנוב
וגם עכשיו עם שירי ארדיטי נחום“.

אתה יכול לתת מספרים?
”ודאי .רק בקיץ האחרון יצאו לפ
עילות שטח שכוללת שנת לילה של
 26אלף חניכים ,שזו כמות אדירה.
בני המושבים היא תנועת נוער גדו

לה אך מעבר לזאת ,אין ספק שהיא
תנועת הנוער האיכותית ביותר,
שלוקחת את הילדים והנוער שלנו
לפעילות הכי מאתגרת שיש.
”מבחינתי ,פסגת הפעילות מס
תכמת בשני אירועים :הראשון,
סמינרי ט‘ )מה שכונה בעבר ’קורס
מד“צים‘( ,במסגרתם משתתפים
כ 2000חניכים בכל שנה ,שבמשך
עשרה ימים בלבד הופכים מחני

כים למדריכים  -ועוד לא נתקלתי
בהורה אחד ,שאמר לי על הילד שלו
שאחרי הסמינר הוא לא ראה שינוי
בהתנהלות ,בהתנהגות ,בבגרות וב
ראיית העולם של הילד או הילדה
שלו.
”האירוע השני שמבחינתי משמ
עותי ביותר ,הינו המפעל לזכרו של
יוסי יפה ,שהשנה יתקיים בסוכות
הקרוב ,ברמת הגולן .מדובר באירוע
בו אנו מביאים לידי ביטוי את הע
רכים שלנו  -ערכי אהבת הארץ,
ידיעת הארץ ,עבודה והנגיעה בארץ
 באדמה .אמנם במקרה זה לא בחקלאות ,אך עדיין אנו מגיעים עם
הילדים להכרת ואהבת הארץ ,למ
קום בו הם נוגעים בקרקע ובעיקר
למקום בו הם יוצאים עם סיפוק
אדיר ,כשהם מבינים שהם עוזרים
לטפל ,לשבח ולעשות את כל הד
ברים שאנחנו רוצים ,בארץ הקטנה
שלנו שכולנו כל כך אוהבים.
”כל זה לא מוריד מחשיבותם וע
רכם של שאר הפעילויות שאנחנו
עושים .כללית ,אני מאמין שכל ילד,
ילדה ,נער ונערה שהולכים לתנועת
נוער ,יהיו אזרחים אחרים ממישהו
שמעולם לא היה בתנועת נוער .יש
לנו פה עוד המון עבודה ,עוד לא
הגענו למנוחה והנחלה .לצערי ,יש
פער איכותי גדול מידי בין הפעו
לות בין מושב למושב ,יש פעולות
שהן ברמה הכי גבוהה שיש וישנם
מקומות שיש לנו במה להשתפר.
אנחנו עובדים מאוד קשה לשיפור
הפעילות וכדי לעשות שינוי ,אנו
זקוקים גם לתפישת עולמו של ראש
המועצה האזורית ולתפישת העולם

לאחר קיפאון של שנים בתחום
הקרקעות ,הגעתם לתוצאות ,גם אם
לא כולם מרוצים מהן...
”תחום הקרקעות במרחב הכפרי
ובמושבים בפרט הוא אולי הטר
גדיה הכי גדולה שהיתה .אין ספק
בזכות שלנו על הקרקע .לבוא היום
ב 2016ולומר כמה הקרקע שווה זה
לא הוגן ,כי זו לא כל התמונה! הרי
בלי שהיינו משביחים את הקרקע,
בלי עיבוד הקרקע היא לא הייתה
שווה לאף אחד.
”לבוא היום להתיישבות הוותי
קה שקנתה את הקרקע הזאת בכסף
לפני קום המדינה ,ובהמשך נתנה
אותה לקק“ל ,כי אנשים אמרו’ :אנ
חנו בשר ודם ויום אחד לא נהיה,
אך הציונות תישאר פה לעד‘ ואחר
כך הקרקע הועברה למנהל מקרקעי
ישראל .אין עוררין על הזכות שלנו

אבל בעבר הציעו להתיישבות
העובדת הצעות הרבה יותר טובות
והם סירבו לקבלן.
”זה נכון ,בציר הזמן ,אם אנו
מסתכלים אחורה ניתן היה להגיע
להסכמים הרבה יותר טובים ,אך
בהתיישבות תמיד התעקשו להגיע
ל .100%הגענו למצב שלהתיישבות
שקמה אחרי קום המדינה נותרו
כמעט אפס זכויות ,היו רק חוזים
שמתחדשים כל שלוש שנים והיינו
חייבים לקבע דרך מציאותית.
”יותר מזה ,אם בשנים האחרונות
ההחלטות לא היו מתקבלות ,לא
היינו יכולים היום להגיע לאותן
החלטות .אני מעריץ גדול מאוד של
אבותינו שהקימו ובנו את המרחב
הכפרי ,את המושבים ,בלעדיהם לא
היתה קמה מדינת ישראל ,אבל בע

של תושבי המושב .בסופו של דבר,
במושבים ובאזורים שיש שיתוף
פעולה רואים את ההבדל המשמ
עותי לחיוב וישנם מקומות שרואים
זאת פחות .אגב אנחנו כל הזמן גד
לים ומצרפים אלינו ישובים נוספים.
”בני המושבים זו תנועת הנו
ער היחידה ,בה אנחנו לא גובים
כסף כמו בחוג עבור ההשתתפות
השנתית ,אלא רק עבור פעילויות

בקרקע ,גם בישובים שהוקמו אחרי
קום המדינה והגנו על גבולותיה.
”מה היה קורא במעלה יוסף וב
גליל אם העולים החדשים לא היו
באים ,לוקחים את הקרקע ומייצרים
ממנה יישובים? לא היה שם דבר! ומה
היה קורה בערבה ובנגב ובכל מקום?
וגם במרכז הארץ! אנשים חושבים
שדרום השרון תמיד היה יפה ויקר,
אך רק לפני  50שנה דרום השרון

ניין הסדרת הקרקעות נעשתה טעות
שלא הגיעו להכרעה ובסוף החיים
הם הכרעות ופשרות.
”הישג נוסף שהגענו אליו הוא
בתחום התעסוקה .לאחרונה הלכנו
יחד עם מועצה אזורית מטה יהודה
לבג“צ ,יוזמה של משה דדון שבסו
פה הגענו להחלטה המאפשרת פעי
לות נוספת במבני הנחלה החקלאית
וזה לא נחשב כחריגה .כל מה שאנ

כטיולים .בתנועות אחרות גובים
סדר גודל של  1000שקל .אם היינו
גובים את אותו הסכום היה לנו תק
ציב של  40מיליון שקל .לא גבינו
כי זו תפישת העולם שלנו ,שכולם
נכנסים לתנועה ,שאנחנו כתנועה
ביחד עם תקציב של תנועת הנוער,
מחזיקים את בני המושבים ,עם כל
המגבלות תקציביות הגדולות ,שהן
אכן קיימות ואנו מתמודדים מולן
ביום יום.
”כל זה מתאפשר אודות לצוות
המרכזי והיוצא דופן בבני המוש
בים ,שעושים עבודה נהדרת ואני
רק יכול להוריד את הכובע בפניהם
וכמובן להודות לעומדת בראש צוות
בני המושבים ,שירי ארדיטי נחום“.

היה ביצה גדולה ולא לפני  100שנה.
זה מבחינת הצדק שלנו ,שאינו מוטל
בספק גם בעיני הממשלה.
”מצד שני ,נכון ,היינו צודקים
בעניין הקרקעות ולצערי ,במשך
שנים רבות הפסדנו ,כי הלכנו כל
הזמן עם ה 100%צדק שלנו ומנגד,
כל הזמן היינו בהשהיה .כך קיבלנו
החלטה אסטרטגית שאנחנו הולכים
להסדרה ,שנעשה את המקסימום
שניתן לעשות ,אבל הולכים להסד
רת זכויותינו בקרקע .כתוצאה מכך,
יצאה ההחלטה הראשונה שמספרה
המוכר הוא ) 979למרות שהמספרים
משתנים כל הזמן( ,המסדירה את
חלקת המגורים 2.5 ,דונם לשלושה
בתים ,מתוכם חצי דונם מאושר לפ
עילות לא חקלאית )פל“ח(“.
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”בשלב התכנון והדיבורים כולם בעד ובנקודת
הביצוע נשארים מעטים שרוצים בשותפות,
זו עובדה .לצערי ,המושבניקים מעדיפים
לעבור בעצמם ולבד .למרות זאת ,אין לי כוונה
לוותר בעניין הקמת הקואופרטיבים .יש לי
חלום להקים קואופרטיב לשיווק תוצרת
חקלאית וקואופרטיב לרפתנים בתחום הקניה
והשיווק המשותף ואפעל למימושו“
חנו עושים בא מתפישה שיש להגיע
להסדרה .הימים האלה שבהם יכולנו
לעשות מה שאנחנו רוצים נגמרו,
חלפו מהעולם .צריך לבנות בצורה
מוסדרת ולהוציא מקסימום תועלות
מהמשק ,אבל הכל בצורה שמותא
מת לאופי המרחב הכפרי .אנחנו לא
רוצים להפוך את המושבים לאזורי
תעשיה ומרכזים לוגיסטיים ורוצים
שבמושב תישאר פעילות חקלאית
ופעילות לא חקלאית מידתית.
”היום אנחנו מקדמים מאוד גם את
נושא החלטה  ,949מיזם לא חקלאי
של האגודה ,שבמרכז הארץ מוקצה
 60דונם למושב ובאזורי עדיפות
 120דונם למושב .אנחנו בשיתוף
פעולה משמעותי עם קק“ל ,שם עם
כניסתו של דני עטר ,יש לנו שי
תוף פעולה משמעותי ,שמאפשר
לנו לקדם את המיזמים במושבים,
בתשתיות ובפיתוח .דני מבין גם
את הצרכים וגם את העוולות שנ
עשו לאורך זמן למושבים ויש כאן
הזדמנות מצוינת לתקן זאת בעבודה
משותפת.
”כל הפעילות שעשינו ומתאפש
רת היום בתחום הקרקעות היא תו
צאה מהשותפות היוצאת דופן שיש
לי עם השותף המרכזי שלי בתנועת
המושבים ,עו“ד עמית יפרח ,שהוא
איש מקצוע מספר אחד בארץ בת
חום הקרקעות ואנחנו רואים את
הדברים עין בעין .יש כאן שילוב גם
של מקצועיות וגם של עבודה קשה
מאוד ואין מושבניק שלא חש בפעי
לות המשמעותית הזאת“.

הקמת את מבט מושבים .מה הם
ההישגים שלה?
”הקמנו את מבט מושבים ,שותפות
של תנועת המושבים וברית פיקוח
– בנינו חברה כלכלית שהיא מוצר
ציבורי לקידום פעילויות כלכליות
במושבים ,מיזמים ובעיקר ליישום
החלטות המנהל .זה לא מספיק שיש
החלטת מנהל ,צריך ליישם אותה
ולרוב יישומה קשה יותר מלהעביר
אותה .מבט מושבים היא זרוע ביצו
עית ליישום אותן החלטות ובעזרתה
הורדנו את מחיר הליווי של העו“ז
ב ,80%כך שגם מי שלא עובד עם
מבט מושבים נהנה מזה ,כי החברות
הפרטיות התיישרו איתנו והמחיר
ירד לכולם.
”בנוסף ,לאחרונה השקנו מועדון
צרכנות ’ -משקארד‘ ,שהוא שות
פות של התנועה הקיבוצית ותנועת
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המושבים לכרטיס מועדון עם הנחות
משמעותיות לחברים שמצטרפים
אליו“.
”דבר נוסף ,עם כניסתי לתפקיד
הקמתי את אגף חברה וקהילה ,שמ
בחינתי הוא אגף משמעותי מאוד.
בסוף ,בסוף ,מושב נבחן בחוסנו
החברתי והקהילתי! אנחנו רואים
שמושבים בהם החיבור בין הקהילה
מצוין הם מושבים טובים יותר וזה
משפיע על כל החיים במושב .החב
רה והקהילה גם שומרת על הערכים
וכדי לקדם את ערכי המושב והנוער
אנחנו חייבים לייצר את הפעילות
הזאת.
”האגף הזה עובד מול וועדות הת
רבות ,מול הארכיונאים ,מול הס
פרנים .לאחרונה הכנסנו את שושי
נשר ,שתתחיל לבצע תהליכים של
חיבור בין החברים במושבים ,דבר
שבחלק מהמושבים חסר מאוד .אנ
חנו עורכים את המסעות שמאוד
חשובים לפולין.
”לאחרונה התחברנו לתכנית
’שריגים‘ ,המכניסה את היהדות
לתרבות שלנו .אנחנו חוגגים את
החגים והתרבות אך לרבים חסר
מאוד את הקטע של היהדות .אנחנו
לא רוצים להחזיר אנשים בתשובה,
אלא להכניס את היהדות היפה,
את המנהגים .השגנו גם תקציבים
משמעותיים מהקרן ,כך שכל מושב
שיכנס לתכנית גם ייהנה מתקציב
לפעילות תרבותית“.

לאחרונה התחלתם בפרויקט להנצחת
המייסדים .במה מדובר?
”אספר לך סיפור .לפני כחוד
שיים נפטרה בעין יהב צ‘צ‘ה פורת,
שהייתה אחת ממייסדות המושב.
מאוד אהבתי את האישה הזאת.
כשחזרתי מההלוויה למושב בערב,
ראיתי ילדים קטנים משחקים כדו
רגל במגרש ,ילדים כמו ילדים .ואז
עבר לי בראש’ ,מה הילדים האלה
יודעים על המייסדים ועל צ‘צ‘ה ומה
היה פה?‘ ומילא הילדים’ ,מה ידעו
הנינים בעוד  100שנים?‘
”באותו רגע קיבלתי החלטה
שבכל מושב נשים תמונה עם סיפור
המייסדים והקמת המושב ועכשיו
אנחנו עובדים על זה .עשרות מוש
בים כבר העבירו את החומר ובקרוב
נגיע ל 100%השתתפות בפרוייקט.
זה יהיה גם באינטרנט וגם פיזית
בכל מועדון ,בית ראשונים ,בתי
ספר ובכל מקום אליו ייכנסו היל

”בואו נחזור לערכים ,נראה במה אנחנו מאמינים וזו תהיה הדרך שלנו“

דים ,כדי שיבינו מה היה פה ,שה
מושב הזה לא נפל מהירח ,שיש לו
היסטוריה שהוא יכול להתגאות בה
ובמושבים מתרגשים ורוצים להש
תתף בפרויקט.
”אני רוצה לראות את הקהילה
במושב כמשהו משמעותי יותר
וככזה אנחנו מחויבים להשקיע ול
קדם את זה .מי שניהלה בתחילה את
האגף הייתה אילנה יוגב ,שלצע
רי הרב נאלצה לפרוש מן התנועה,
מהלך שכאב לי מאוד ,גם ברמה
הציבורית ולא פחות ברמה האישית.
אילנה היא בחורה מהרציניות ביותר
שפגשתי אי פעם.
”לפני כשבועיים הייתי בנהלל,
ביום בו הוא הוקם .ביקשו ממני
לברך אבל אמרו לי ’קצר‘ .אמר
תי שסביב מודל המעגל הראשון
של נהלל ,בנו בצורה מדהימה את
כלל המושבים ,כאשר כולם היו

חקלאיים ,צורת התיישבות שהייתה
נכונה מאוד עד עתה ואילו עכשיו
 אנחנו בונים את המעגל השני.נצטרך לבנות מרחב כפרי שמותאם
לצרכים המשתנים ששומר על הח
קלאות אבל להכניס הרבה פל“ח,
הרבה קהילה ,תיירות חקלאית
והכל בצורה מידתית .וגם להגיע
להסדרה בקרקעות ,שלא נקום
בבוקר ונלחם במנהל או במדינה,
אנחנו לא בנויים לזה ובלי הסדרה
מצבנו רק ילך ויורע.
”דבר חשוב נוסף ,לאחרונה החל
טנו להכניס מתנדבים מחו“ל למו
שבים ,כמו שהיה בעבר .באיזשהו
שלב זה עבר רק לקיבוצים אבל
לאחרונה קיבלנו אישור ,אנחנו
מתחילים להביא מתנדבים מחו“ל
וכמו תמיד זה הולך לאט ,לאט,
אבל התחלנו בפרויקט ואני שמח
על כך“.

לאחרונה הפסקת את השיחות בינך
לשר החקלאות והודעת שהשר הפך
את המשרד לחברת ייבוא .האשמת
את שלמה בן אליהו ואילו בתגובתו
אמר השר ,שהוא מגבה את המנכ“ל
בכל פעולותיו .מה השתבש פה?
”בראשית דברי אגיד ששר החק
לאות בא ממקום טוב ,בו הוא רוצה
לראות את החקלאות מתפתחת,
לראות את החקלאים מרוויחים כסף
ושהוא מאמין בתועלות החקלאות
והחקלאים בישראל בכל רמ“ח אב
ריו .יחד עם השר התחלנו בתהליך
אסטרטגי שלא נעשה בחקלאות
עשרות שנים .בנינו תכנית אסט
רטגית לשמירת החקלאות לדורות
הבאים .אך בשלב מסוים המדינה
היתה מוכנה מחד ,לשלם הרבה כסף
כדי לעזור לחקלאים ומאידך ,לה
רוס את החקלאות ע“י יבוא פרוע
ולא מבוקר.
”אגב ,אנחנו המדינה היחידה
בעולם שאתה יכול לייבא ולהביא
זבל לארץ ,מה שהיצרן המקומי לא
יכול לעשות .בכל העולם יש פחות
שליטה על היצרן המקומי מאשר על
מה שמגיע מבחוץ .אצלנו זה הפוך:
הממשלה מפקחת בקפדנות על
היצרן המקומי והיבואן יכול להכניס
מה שהוא רוצה .זוהי המצאה שרק
העם היהודי מסוגל לעשות אותה.
”מלבד התמיכה הגדולה והיבוא
הם רצו לבטל את התכנון בביצים
ולבטל את התכנון בחלב .אלה הם
דברים שלא היינו מוכנים לקבל
אותם .מי שהוביל את המדיניות
הזאת זה נערי האוצר ולא משרד
החקלאות ,אך לצערי זוהי הפעם
הראשונה בהיסטוריה שמנכ“ל
משרד החקלאות מתחבר למדיניות
של האוצר ולא של החקלאים .השר
יכול להגיד מאה פעם שהוא מגבה
ב 100%את המנכ“ל ,כמו שהוא
אומר שהתאחדות חקלאי ישראל
הסכימה ליבוא ,מה שלא היה נכון.
מההכרות שלי עם השר אומר לך
בוודאות ,השר אריאל באופן אישי
מתנגד לייבוא ומי שמוביל את המ
דיניות הזאת זה המנכ“ל .כתבתי לו
ואני קורא לו גם עכשיו לעצור את
שיגעון הייבוא לאלתר.
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צור” .רק בקיץ האחרון יצאו לפעילות שטח שכוללת שנת לילה של  26אלף חניכים“

”הרי מה זה ייבוא? זה לקחת את
העבודה ממדינת ישראל ולהעבירה
לחו“ל .זה לקחת את האבטלה שיש
בחו“ל ולהעבירה לארץ  -זה יבוא!
בסוף ,כמה אגורות במחיר העגב
ניה זה לא מהות העם היהודי היושב
בארץ ישראל ,יש דברים יותר חשו
בים ממחיר העגבניה .כל החקלאות
מקצה לקצה מהווה  7%מהוצאות
המשפחה הממוצעת בארץ ,זה כל
הסיפור .אבל כשהממשלה נכשלת
בדברים הגדולים ,היא מחפשת את
המטבע מתחת לפנס ולא היכן שהוא
נאבד באמת .אם לא נדע לעצור את
הפופוליזם הזול הזה המדינה לא
תדע להתאושש מזה בהמשך“.

אני שומע שמופעלים לחצים גדולים
על חה“כ דודי אמסלם ,לפצל את
התיקון לחוק המים לצריכה ביתית
ולצריכה חקלאית ,בעיקר מצד
חקלאים בצפון ,שמקבלים מים
שפירים בעשרות אג‘ לקוב .מנגד,
ישנם חקלאים בניצנה ובבקעת הירדן
שמשלמים  ₪ 2.60לקוב .מה אתה
עושה כדי לפתור את הבעיה הזאת?
”סוגיית המים היא אחת הסוגיות
המשמעותיות ביותר בחקלאות .מצד
אחד יש הסכם מים שהגן על החק
לאים במשך שנים ,אך בתוכו נעשו
פעולות שעיוותו את השוויון ואכן
יש חקלאים שמשלמים עשרות אג‘
לקוב מים שפירים ,לעומת כאלה
שמשלמים  ₪ 3.20לקוב כבר היום.
זה דבר שאי אפשר להמשיך איתו.
שר החקלאות הודיע שיחד אתנו
הוא מתכוון להוריד את מחיר המים
השפירים ,ללא יותר מ 1.50לקוב.
ההתאחדות הגישה נייר עמדה ברור
ובו נוסחה מורכבת ,שמחד ,מי שקו
נה היום מים בזול ישלם קצת יותר
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ומצד שני ,המחיר לקונה מים שפי
רים ממקורות ירד באופן משמעותי,
כאשר מחיר המטרה שלנו הוא 1.50
–  ₪ 1.60לקוב  -לא יותר מזה“.

זה הולך להיות בקרוב?
”בהחלט! לפי הבטחת השר המהלך
יקרה עד סוף  2016והדבר המשמ
עותי יותר ,הממשלה חייבת לפתוח
את משק המים הסגור ולהזרים כסף
למשק המים ,על מנת להוריד את
המחיר .לשלוח את החקלאים לריב
אחד עם השני על מחירי המים זו
חכמה קטנה מאוד ,שלא נקבל אותה
בשום פנים ואופן“.
לאחרונה פנית לשר אוריאל בדרישה
להוציא את מגדלי פירות הקיץ
מהמועצה .זה לא סוד שבמועצת
הצמחים מתנגדים למהלך .מה גרם לך
להחליט על המהלך הזה?
”אני ,בתפישה שלי ,חושב שמוע
צות הייצור זה דבר מאוד משמעותי
וחשוב .אנחנו גם רואים את הפ
עילות החשובה שנעשית במועצת
החלב ,במועצת הלול וגם במועצות
הקטנות יותר ,בדבש ,ביין ,באגוזי
אדמה ורואים גם את הפעילות המ
צוינת שמתקיימת במועצת הצמחים.
”אבל לצד זה ,אני רואה שיש
מספר גידולים שיש רוב גדול של
מגדלים ,שמבלי להיכנס למי אשם
ומי לא אשם ,הגיעו למצב של חוסר
אמון הדדי בין המועצה לבין המגד
לים וההיפך .יש מאות תביעות של
המועצה ,יש פסקי דין אבל זה לא
הכסף .אני רואה שמערכת היחסים
בין אותם מגדלים למועצה הגי
עה לנקודת האל חזור .בעניין הזה
אנחנו צריכים להיות חכמים .הק
בוצה הזאת צריכה לצאת מהמועצה

ולהשאיר במועצה מתוך הגידולים
האלה רק את מי שירצה בכך“.

פנו אלי אנשי ענף הפטם המשפחתי.
שאומרים שבעלי הון משתלטים
על הענף .רבים מהם טוענים
שההתאחדות והתנועה לא מייצגים
אותם ושבכל שבוע מגיע אליהם
קיבוצניק או בעל הון ומציע להם
לעבוד עבורו כשכיר...
”מה שקרה בענף הפטם זה הסיוט
שעלול לפשוט בחקלאות כולה .ענף
הפטם נשלט ע“י אינטגרציות שח
לקן תאגידים קיבוציים וחלקן תא
גידים פרטיים ואנחנו רואים מגמה
מדאיגה ,שדווקא הפרטיים ,שלהם
אין שום קשר לחקלאות ,הולכים
וגדלים .זו תופעה שאנחנו מאוד לא
אוהבים אותה .במשך עשרות שנים
עבר השוק מאלפי מגדלים פרטיים
שגידלו ומכרו פטם במחיר שוק
משתנה ,בדומה לשוק הפירות והיר
קות ושרשרת הערך היתה מחולקת
למגדלים ,משחטות ,משווקים ,מד
גרות ומכוני תערובת .כל אחד מהם
היה מרכז רווח בפני עצמו .לצערי,
היום כל שרשרת הערך התאחדה
בניגוד לרצוננו ,אבל גם לא שאלו
אותנו...
”אותם מגדלים נשארו חשופים
מול התאגידים הענקיים ולמגדל
נותרו שתי אפשרויות :או להפוך
לקבלן גידול של התאגיד ולקבל
סכום קבוע או להתמודד בשוק,
שהוא כמעט בלתי אפשרי עבורו.
לצערי ,אני לא רואה איך הגלגל
הזה חוזר אחורה.
”מצד שני ,מה שמשמעותי זה
לשמור על חוק ההתיישבות .אנחנו
מזהים בענף הזה עבירות קשות על
חוק ההתיישבות ,דבר שלא נקבל

בשום אופן .בלי לשמור על חוק
ההתיישבות ,הענף הזה יצא בשלב
הראשון מהחקלאים הקטנים ובהמ
שך יצא גם מהקיבוצים ויעבור לי
דיים פרטיות“.

הקיבוצניקים לאחר הסדרת החובות
התאגדו ,עשו מפעלים אזוריים,
ארגוני קניות ומה שלא נעשה ,אצל
המושבניקים זה לא הולך .מושבניקים
בעניין הזה זה עם בפני עצמו.
”הסיכוי הגדול ביותר לשמר את
החקלאות זה לייצר קואופרטיבים
של חקלאים שכוללים את כל שר
שרת הערך .לצערי ,בחמש השנים
שאני בתפקיד ניסינו אינספור
פעמים להקים את הדברים האלה,
מהתארגנות שיווקית שניסו להקים
בערבה ועד שיווק מאורגן עם הט
בות כלכליות שניסינו להקים בא
חיטוב ובאשכול ולבנות תאגידים
– המושבניקים עם כוויה שכנראה
עוד לא הגלידה מהפעילות המשו
תפת שהיתה לפני עשרות שנים,
שיש איזה ריטואל שחוזר על עצמו.
בשלב התכנון והדיבורים כולם בעד
ובנקודת הביצוע נשארים מעטים
שרוצים בשותפות ,זו עובדה .לצ
ערי ,המושבניקים מעדיפים לע
בור בעצמם ולבד .למרות זאת,
אין לי כוונה לוותר בעניין הקמת
הקואופרטיבים .יש לי חלום להקים
קואופרטיב לשיווק תוצרת חקלאית
וקואופרטיב לרפתנים בתחום הק
ניה והשיווק המשותף ואפעל למי
מושו“.
מה צריך לעשות כדי לאחד את
החקלאים?
”א ,.בכל מצב ,פילוג זה דבר
שמחליש מאוד .ב .יש לזכור שעוד

מהקמת ההתיישבות לא היתה
מערכת של שותפות בין המגזרים
הקיבוצי והמושבי ,אם כי רוב הזמן
היו החקלאים הפרטיים שותפי אמת
שלנו ואני תקווה שגם בעתיד הק
רוב נמצא דרך לעבודה משותפת,
גם עם האיכרים ,בראשות דובי
אמיתי .לצערי ,ישנם גורמים שא
מנם הם בשוליים מבחינת הכמות
והמעמד ,אך הם מייצרים המון רעש
ושיח אלים ברשתות החברתיות,
שמייצר תחושה של חוסר אחדות.
אני חוזר ומדגיש שמעולם לא היה
מצב שהממשלה מדברת רק עם גוף
אחד שנקרא התאחדות חקלאי יש
ראל וכולל בתוכו את כל התנועות,
את כל ארגוני המגדלים ,את כל
המועצות האזוריות ואת כלל הח
קלאים.
”בשנה וחצי האחרונות של המא
בק הצלחנו להביא את החקלאות
לתודעה הלאומית .אין היום בית
בישראל שלא מבין מה התוע
לות של החקלאות ,למעט מספר
בתים של פקידים באוצר ובמשר
די ממשלה נוספים ואני בטוח שגם
אם זה יצריך לצאת למחאה כואבת
מול הממשלה ,בסוף נגיע לאותו
חוף מבטחים שישמור על החקלאות
לשנים רבות“.

מה יש לך לומר לקוראי ”קו למושב“
לראש השנה?
”אני רוצה לאחל שנה טובה לכל
עם ישראל באשר הוא ,ובעיקר למו
שבניקים היקרים שהיו ונשארו חוד
החנית של החברה הישראלית בת
רומה ,בעשיה ובערכים – וככאלה,
זה מחייב אותנו להישאר כאלה –
תורמים ,ערכיים ואוהבים .שנהיה
בריאים וכל טוב“.
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לתפוחים:
•  4-5תפוחי גרנד ירוקים
•  1/4כוס סוכר
•  1/2כפית קינמון
לבצק:
•  2כוסות קמח כוסמין מלא )או
 1כוס קמח כוסמין מלא ו 1כוס
שיפון מלא(
•  1/2כוס סוכר
•  200גרם חמאה בטמפרטורת
החדר ,חתוכה לקוביות או 3/4
כוס שמן קוקוס
אופן ההכנה:
 .1מחממים תנור ל 180מעלות
 .2קולפים את התפוחים ,מנקים
מהגרעינים וחותכים כל תפוח ל8
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פלחים.
 .3מערבבים בקערה את התפוחים
עם הסוכר והקינמון
 .4לקחת פיירקס מלבני או מרובע
) 24*24ס"מ(  ,לשמן בחמאה
ולסדר את התפוחים בשכבה
אחת.
 .5בקערה ,לערבב עם הידיים את
הקמח ,החמאה/שמן קוקוס
והסוכר ,עד לקבלת פירורי בצק
לא גדולים.
 .6לפזר את הפירורים על התפוחים
בצורה אחידה.
 .7לאפות  40-45דקות ,עד שהבצק
משחים .מומלץ לאכול חם או
פושר.

" .Apple crambleלי קיבה נפרדת לקינוחים"
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•  1-2סוגי חסה בכמות של ראש בינוני )אני
עושה גם מסוג אחד בלבד של חסה וזה יוצא
נהדר(
• מגשית עלי רוקט
• כמה גבעולי עירית
• כ 3/4כוס עגבניות מיובשות או עגבניות
שרי )לדעתי עדיף עגבניות מיובשות בשמן
זית(
•  10תאנים יבשות )שהשריתם במים רותחים
ונתתם להם לחזור להיות עסיסיות ותפוחות(
לרוטב:
•  1/3-1/4כוס שמן זית
•  1/4כוס חומץ בלסמי
•  2כפות חומץ או מיץ לימון

סלט חסות ותאנים יבשות
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•  1-2כפות דבש
•  1כף חרדל
•  2שיני שום כתוש )כפית(
•  1/4כפית מלח
• מעט טימין )לא הכרחי(
אופן ההכנה:
• לרחוץ היטב את העלים ,לנער או לייבש.
• לחתוך את החסות ולהעביר לקערת הגשה.
להוסיף את עלי הרוקט.
• לפרוס את העגבניות ,הדבלים ,העירית,
להוסיף לקערה ולערבב.
• להכניס לצנצנת קטנה את חומרי הרוטב,
לסגור את המכסה ולנער היטב.
•  לצקת על הסלט לפני ההגשה.

~

  ~
 ~  ~ ~  

הם היו אוכפים מצטיינים
ששירתו באחת מיחידות האכיפה
הממשלתיות.
הם אכפו מימין ואכפו מש
מאל ,אכפו למעלה ולמטה ,לא
חסכו מזמנם ומכספנו והקדישו
ימים ולילות למילוי משימותיהם.
על דבקותם במשימה הם ראויים
לאיזכור מיוחד ועל כך נספר,
למען יראו וייראו.
וזה סיפור המעשה:
חקלאי באחת ממושבות השו "לא ינום ולא יישן אוכף ישראל"
מרון העסיק בשדותיו כמה וכמה
עובדים מתוצרת חוץ .הם עיבדו את אדמתו ,הרפואי .המומחים מיחידת האכיפה סברו כי היה
זיבלו ,שתלו ,זרעו ,קטפו ,וסייעו לו בעבודתו עליו לנכות ב' שקלים פחות ,ובכלל ,לא היה להם
החקלאית .הוא ,מצידו ,שילם להם את שכרם מסמך המאשר את תשלום הביטוח.
כמקובל ,דאג למגוריהם ולרווחתם ,וראה ברכה
"מה הבעיה?" שאל החקלאי " -הרי אוכל
בפרי עמלם.
לבקש מרואה החשבון והוא ישלח לכם את
כך עברו שבועות ,חודשים ושנים ,עד אשר האישור הנדרש בפקס .חבל שבזבזתם יום
עלה שמו על שולחנם של האוכפים.
עבודה בשביל זה".
במשרדי היחידה המובחרת של משרד הכלכלה,
האוכפים לא איבדו את עשתונותיהם ושלפו
התקשו לקבל את שלוותו של החקלאי ,והחליטו את הקלף השני ,שנראה להם אס מנצח" :לא הפ
לשלוח את לוחמי האכיפה שירחרחו מה מסתתר רשת כסף לקופת הפנסיה של התאילנדי".
שם .האוכפים הגיעו אליו בעיצומו של יום עבו
וברגע זה כבר יכלו החקלאי ועורך דינו לה
דה ,עצרו את הפעילות החקלאית היומית וחקרו בין ,כי בכלל לא משנה מה ניכה או לא ניכה,
אותו ואת עובדיו חקירת שתי וערב ,תחקרו ור צריך לסגור את התיק ולהניח לאוכפים לצאת עם
שמו ובדקו ואספו כל חומר שנראה להם חשוד.
"משהו ביד ",אחרת לא ירפו ממנו ויבלו בביתו
החקירה הסתיימה בלא תוצאות מידיות אך עוד ימים רבים.
ביחידת האוכפים לא אמרו נואש והחליטו לד
וכל כך למה ?
בוק במשימה ולא להרפות עד שיגלו מה מסתתר
נכון שיש סעיף בחוק המחייב לפתוח קופת פנ
מאחורי שלוותם של החקלאי ,בני משפחתו ופו סיה לעובד הזר .אבל סעיף זה הוא הרי אבסורדי
עליו .הם זימנו אותו לחקירה במשרדיהם בתואנה ומעורר מחלוקות בקרב כל מי שעוסק בו ,מאחר
ש"חסרים להם ניירות" והורו לו להתייצב במש וקשה לראות תאילנדי שיגיע לישראל בהגיעו
רדי מחלקת האכיפה של משרד הכלכלה.
לגיל  67אך ורק כדי לזכות בשקלים הבודדים
שהפרישו לטובתו .ומכל מקום אין תקנות המא
שלוותו של החקלאי הופרה באחת.
הוא נקלע לחרדות ,לא ישן ימים ולילות ,וגייס פשרות העברת הניכוי הנדרש לקופה מוכרת
לעזרתו ,עורך דין המתמחה בענייני עובדים כדרישת החוק.
ובכל זאת המפקחים דורשים והחקלאי לא הת
זרים .ביום המיועד התייצבו החקלאי ועורך דינו
כוון ללכת נגדן ראש בראש.
כפי שנדרש ,לחקירה.
כדי לסגור את התיק סופית ,שלח רואה החש
מעט רווח לו לחקלאי כשהבין בסיום החקירה
בון של החקלאי את האישורים שהיו בידו בפקס
כי הכל בסדר והוא יכול לשוב למנוחה והנחלה.
אבל לא ינום ולא יישן אוכף ישראל ,והאנשים למשרדי היחידה בחיפה ,והשיב לעצמו את הש
מהיחידה המובחרת הכינו בדקדקנות את המהלך לווה.
אפשר היה לסגור את התיק הרבה קודם לכן.
הבא :ביקור נוסף בביתו של החקלאי.
הפעם נפגשו כולם כמכרים ותיקים :מצד אחד בטלפון אחד ומשלוח פקסים.
אבל בשביל זה בלבד לא מחזיקים משרד
החקלאי ורעייתו ,מלווים בעורך דינם ,ומהצד
השני ,לוחמי האכיפה  -שני עובדים מסורים ממשלתי עם צוותים שיושבים במשרדים ממוזגים
שהטריחו עצמם מחיפה עד חוטמו הדרומי של ויוצאים למשימות כיף בבתיהם של חקלאים.
הכרמל ,ומיצו את דמי הנסיעות והאשל המ צריך להצדיק את ההוצאה הלאומית הגדולה.
שולמים להם .הלוחמים התיישבו בסלון הבית
והכי חשוב :רק כך אפשר להסביר את אחד
המפואר התכבדו בקפה אספרסו משובח ,ענבים האבסורדים הכלכליים שקיימים אצלנו:
טריים מהכרם ,עוגה משובחת מהתנור של בעלת
בישראל  -מכסת ימי העבודה היא הגבוהה
הבית.
מבין מדינות ה OECD-ומספר ימי החופשה
שעה ארוכה ישבו בביתו של החקלאי ,נהנו הוא הנמוך ביותר .עם שני נתונים כאלה הפריון
מהתקרובת ,מהנוף הנשקף ,ומהמזגן המצנן ומ היה צריך להיות הגבוה ביותר  -והוא לא.
למה? האוכפים הלהוטים לדבוק במשימתם הם
שיב נפש ביום קיץ לוהט .ובעודם מנהלים שיחות
מינג-לינג ,חשפו בפניו את אחד הקלפים שבידם :חלק מהתשובה.
ח"י שקלים שניכה החקלאי משכר עובדיו * הכותב הינו סופר ,ביוגרף ועורך
במשך שנה בגין השתתפותם בעלות הביטוח shlomirosenfeld@gmail.com www.shlomirosenfeld.co.il
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חברי פורום רפתנים צעירים מבקרים ברפת ”קהילת בית אל“ בבנימינה
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כתב וצילם :אבי אובליגנהרץ

מ

ה עושים עם
שמסרב
עגל
לינוק וכיצד זה
עליו?
משפיע
כמה קולוסטרום
להגמיע
צריך
וכמה פעמים ביום? חשיבות בדיקת
קולוסטרום ומהו המכשיר הדיגיטלי
החדש? גידול בקבוצה או בבודדים?
הגמעה בפטמה או בדלי? על מה
לשים את הדגש ,כשבוחרים תחליף
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חלב והאם חלבית* עדיפה על חלב?
אלה הן רק חלק מהשאלות שעלו
לאחרונה באחת מקבוצות הווטסאפ,
על טהרת המין הגברי ,היותר
תוססות בארץ בתחום החקלאות:
פורום רפתנים צעירים.
כ 35רפתנים צעירים ,רובם
מושבניקים ומיעוטם קיבוצניקים,
בני  20פלוס ועד תחילת שנות ה,40
הגיעו מכל רחבי הארץ למפגש
האחרון של הפורום ,שהתקיים
מספר ימים לפני ערב ראש השנה.
כמיטב המסורת נפתח המפגש בסיור

מקצועי והפעם ברפת של ”קהילת
בית אל“ בבנימינה ,קבוצה של
גרמנים פרוטסטנטים ,החיים בזכרון
יעקב ובבנימינה כקבוצה סגורה
של קיבוץ עירוני .בהמשך בילו
חברי הפורום בהרצאה על יונקים
בהתאחדות מגדלי הבקר בקיסריה,
השתתפו בשיחת עדכון על המתרחש
בענף עם סמנכ“ל מועצת החלב,
איציק שניידר וכמיטב המסורת
הסתיים המפגש בארוחת על האש
ובהרמת כוסית בירה לכבוד השנה
החדשה ,על הדשא בכניסה למשרדי

ההתאחדות.


הפורום נוסד במסגרת מפגש
אקראי לפני כשלוש שנים בין
אלעד תמיר )היוגב( דרור צייזלר
)ניר ישראל( וגל שוורץ )גן יאשיה(
בקורס של מועצת החלב” .הגענו
ביחד לתובנה שצריך להקים פורום
שישמש לחילופי מידע ותמיכה של
רפתנים עד גיל  40בין האחד לשני,
בשל המצוקות והבעיות הרבות
שמאפיינות את הענף .השגנו בדרך

אלעד תמיר” :הגענו ביחד לתובנה שצריך
להקים פורום ,שישמש לחילופי מידע
ותמיכה של רפתנים עד גיל  40בין האחד
לשני ,בשל המצוקות והבעיות הרבות
שמאפיינות את הענף .השגנו רשימת קשר
ותוך זמן קצר מצאנו את עצמנו עושים
ביחד ’על האש‘ בעמק חפר“
אחד אל השני במידת הצורך ,לתת
עצה ומילה טובה וללמוד האחד
מהשני.
”המידע לא מפסיק לזרום ,הן
ברמה של הקבוצה והן בקרב אנשים
שמעדיפים לדבר בפרטי .לצערנו,
שני רפתנים צעירים סגרו לאחרונה
את הרפת ,אבל אני מקווה שהפורום
ייתן עידוד וחיזוק למי שנותר בענף.
אני משוכנע שתהיה המשכיות לענף
לבטח ,במידה ונצליח להתגבר על
הבעיות .כיום ,כדי להקים רפת,
נדרשת מינימום השקעה של 10
מיליון שקל ומעל כל זה מרחפת
שאלת המכסות :שוק פתוח או לא
 כך שהכדאיות שקולה לאפס -ועוד לא דיברנו על הקשיים בעידוד
צעירים להיכנס לענף ועל הקשיים
שמציבה הרגולציה “,מבהיר תמיר
) ,(35דור שני לרפתנים.

לא דרך רשימת קשר ותוך זמן קצר
מצאנו את עצמנו עושים ביחד ’על
האש‘ בעמק חפר “,מספר תמיר
כיצד נולד הפורום ,שכיום מונה
מעל  100חברים.
חברי הפורום נפגשים אחת
לחודשייםשלושה למפגש חברתי,
שאליו מגיעים כ 40איש ,הכולל
סיור מקצועי ברפת או בגוף שקשור
לענף ,הרצאה ומסתיים תמיד
בארוחה ’על האש‘ .בין המפגשים
מציין תמיר שהווטסאפ של החבורה
מאוד פעיל וכל הזמן זורם בו מידע
רב על המתרחש ,במישור הפוליטי
”הווטסאפ
כאחד.
והמקצועי
מיועד לרפתנים בלבד ואין בו אף
גורם עסקי או פוליטי .קרה לא
פעם ולא פעמיים שמחיר הבשר
בשוק נקבע בווטסאפ ולכן הרבה
ספקים מתעניינים במה שקורה
בו .הפורום הוא כמובן וולונטרי
לחלוטין ומאפשר לחבריו להיכנס
לפוליטיקה ולכל נבכי הענף.
”במידה רבה הפורום מתפקד
כקבוצת תמיכה ,כי בסופו של
דבר כולנו נתקלים באותן בעיות
ביומיום ותוהים כיצד לטפל בהן.
עצם העלתן לדיון בווטסאפ מאפשר
לאנשים להיפתח לדברים חדשים
ולהרגיש מספיק בנוח ,כדי לקפוץ

יהיה גם דור שלישי של רפתנים
במשפחת תמיר?
”דיר באלק שלא .נכון שכיום
העתיד לא נראה מבטיח ,אבל
חובה עלינו לשנות את התנאים
ולגרום לכך שיהיה משתלם לעסוק
בענף ושרפתנים יקבלו את הכבוד
והמעמד לו הם ראויים“.

~
בגיל  ,41דרור קורלנדר ,דור
שלישי לרפתנים מבית הלל ,הוא
אחד המבוגרים שבחבורה התוססת,
אולם להגנתו יאמר שהצטרף
לפורום ,עם היווסדו כשהיה בסוף
שנות השלושים לחייו” .הפורום
מתנהל על בסיס חוכמת ההמונים:
חילופי מידע ,מתן עצות ועזרה למי
שצריך ,וגם הקטע החברתי .בשל
הנסיבות ,זה לא פשוט להוציא היום
אנשים מהרפת ולכן המפגשים שלנו
מאוד חשובים ,היות והם מהווים
מקור עידוד ותמיכה .קל להתחבר
למי שחווה את אותם בעיות וקשיים
כמוך .מה גם שכל מפגש מסתיים
עם ’ארוחה טבעונית כשרה  -על
האש‘ “,מחייך קורלנדר.
לדבריו ,אחת הדילמות הקשות
שמאפיינות את דור ההמשך של
הרפתנים ,כרוכה בבחירה בין עבודת
כפיים תובענית ובעלת תגמול נמוך
לבין עיסוק מתגמל ,למשל בהייטק:
”בעוד שהחברים שלך נכנסים להייטק,

עושים קריירה ומסתדרים בחיים,
העתיד שלך לוטה באפלה .עצם
העובדה שיש עוד אנשים ,שלמרות
כל הפיתויים בחוץ בחרו ללכת באותה
דרך וזמינים כל הזמן לסייע לעמיתים
שלהם ,מחזק אותך ומאפשר לך
להרגיש שאתה לא לבד במערכה“.
מעבר לדיון ער בסוגיות
וטרינריות וסוגיות מקצועיות
אחרות ,כמו אלה המופיעות בתחילת
הכתבה ועדכונים ,קבוצת הווטסאפ
של הצעירים במגפיים מאוד פעילה.
באמצעותה הם עורכים קניות
מרוכזות ,מידעים איש את רעהו
על קורסים והשתלמויות ויוצרים
קשרי חברות הדוקים .במקביל ,נהנה
הפורום מתמיכה וסיוע מהתאחדות
מגדלי הבקר שרואה בו גוף חשוב
של הענף החשוב שהמשך קיומו
מוטל בספק לאור נטישת הצעירים
את החקלאות.
”חבל מאוד שהורים פחות
מעודדים כיום את הילדים שלהם
להיכנס לענף ומעדיפים שילכו על
מקצועות ההייטק למיניהם .האם
הייתי רוצה שגם הילדים שלי יהיו
רפתנים? כן! זה מפעל חיים! כל
החמולה שלנו עובדת ברפת ,כולל
הדודים ובני הדודים .אותי הכניסו
בגיל  3חודשים בתוך העגלול לבור
החליבה  -ומאז אני חי ונושם את
הענף .זה כל מה שאני יודע לעשות
והבנות שלי כבר באות איתי לרפת
ועוזרות לי בהאכלות ,בצינונים
ובהמלטות .לא אכפה את זה עליהן
ואומנם האמא שלהם היא אדריכלית,
אבל אני מאוד מקווה שהמסורת
תימשך “,מתוודה קורלנדר.

אייל פייג‘ין” .זה קרב קשה ,אבל אם נהיה מאוחדים יהיה הרבה יותר קשה לפלג אותנו“

אלעד תמיר” .הווטסאפ מיועד לרפתנים בלבד ואין בו אף גורם עסקי או פוליטי“

עומר ברעם” .זו עבודה קשה ומורכבת אבל מי שמצליח נהנה מסיפוק אדיר“


עומר ברעם ) ,(34דור שלישי
לרפתנים מכפר ביאליק ומהפעילים
הראשונים והבולטים בקבוצה ,רואה
בפורום כסוג של ”קבוצת תמיכה גם
חברית וגם מקצועית .תהליך של
הזרעה והפריה הדדית בין צעירים
שעובדים בענף ,כאשר כל אחד
תורם מניסיונו ומהידע שלו לטובת
הכלל“.
בנוסף מציין ברעם ,כי
מהווה
הייחודית
המסגרת
פלטפורמה להשמעת דעות פחות
קונבנציונליות ”ולא מקובעות,
כמו של חבר‘ה שנמצאים בענף 50

דרור קורלנדר” .האם הייתי רוצה שגם הילדים שלי יהיו רפתנים? כן! זה מפעל חיים!“
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חברי הפורום בשיחה עם איציק שניידר ,סמנכ“ל מועצת החלב

דרור קורלנדר:
”הפורום מתנהל
על בסיס חוכמת
ההמונים :חילופי
מידע ,מתן עצות
ועזרה למי שצריך,
וגם הקטע החברתי.
בשל הנסיבות,
זה לא פשוט
להוציא היום
אנשים מהרפת
ולכן המפגשים
שלנו מאוד
חשובים ,היות
והם מהווים מקור
עידוד ותמיכה.
קל להתחבר למי
שחווה את אותם
בעיות וקשיים
כמוך“
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שנה ,הם יודעים הכל והם מבינים
הכל ולא מוכנים לשמוע כיצד ניתן
לעשות את הדברים בצורה אחרת
ואף יותר מיטבית.
”זה לא שאין מה ללמוד מהם,
נהפוך הוא ,אבל צריך במקביל
להכניס ולקדם דם צעיר ולנצל את
הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו ,כדי
לשדרג את העבודה של מי שנמצא
בתחילת דרכו המקצועית וקשר
את חייו עם הרפת .סך הכל יש לא
מעט אבני נגף וקשיים רגולטוריים
שניצבים בפנינו .לכן ,חשוב שנדע
איך ניתן להתגבר עליהם ולהמשיך
להתפרנס בכבוד מענף שהוא קשה,
דורש ותובעני ,כי אנחנו מאמינים
גם ביכולת שלנו וגם בנחיצות של
הענף“.
ברעם מדגיש ,כי ההימנעות
ההולכת וגדלה של הדור הצעיר
מכניסה לרפתנות ,אינה ייחודית
לישראל אלא מדובר במגמה כלל
עולמית” :בגלל חוסר הוודאות
בענף .כולם היום מעדיפים עבודה
והכנסה בטוחה ,ונוחות מסוימת
ולכן ,זוהי מטרת העל של הפורום -
להצעיר את שורות הענף ולדחוף את
העגלה קדימה ולא לשם האינרציה“.
קושי נוסף עליו מצביע ברעם,
מכשול המעיב על הענף בארץ ועימו
מתמודדים כיום כלל הרפתנים
בארץ ,הנו השינוי הצפוי במחיר
החלב” :אנשים צעירים שמקימים
משפחה ורוצים ודאות וביטחון ,כדי
סך הכל להתפרנס בכבוד ואינם
יכולים לעשות זאת בשל המדיניות

הממשלתית“.
לדבריו ,בנוסף הרפתנים מתקשים
להתמודד עם הרגולציה ,בשל
היעדר התיאום בין משרדי הממשלה
השונים ,דבר שגורם להם ליפול
בין הכסאות” :אם זה משרד האוצר
ואם זה משרדי הכלכלה ,החקלאות
והגנת הסביבה ,כל משרד מנחית
עלינו את הדרישות שלו ,בלי כל
התחשבות ותיאום עם משנהו.
”למשל ,המשרד להגנת הסביבה
מנחית עלינו שורה של דרישות
יקרות ,שמעמידות בספק את
כדאיות העיסוק בענף ,לאור ’מחיר
המטרה‘** הנמוך שהוקצה לנו
בשנתיים האחרונות .אתה נדרש
למעשה לבחור בין מתן אוכל לפרות
למתן תנאי רווחה לפרות ,בלי כל
פרופורציה להכנסות שלנו“.
על שאלת השאלות ,האם ברעם
הרווק מוכן שבבוא היום ילדיו ילכו
בעקבותיו ,הוא משיב בכנות” :אני
ארצה שהם ימשיכו את דרכי ,רק
אם הם יוכלו להתפרנס מהמקצוע
בצורה מכובדת .הרפת היום היא
מאוד טכנולוגית ומהווה עסק
לכל דבר .היא מצריכה ידע טכני,
טכנולוגי ,כלכלי ,כושר ניהולי וגם
ידע וטרינרי .רמת הדרישות ממי
שמנהל כיום רפת אינה פחותה מכל
מנהל חברה באשר הוא.
”זוהי עבודה מאוד מורכבת ולא
פשוט כאמור להתפרנס ממנה ,אבל
מי שמצליח נהנה מסיפוק אדיר.
אני מקווה שהממשלה תתעשת ולא
רק תחפש להקשות ולהכביד על

מי שנותר בחקלאות וברפת בפרט,
אחרת הגיל הממוצע של העוסקים
בענף רק ילך ויתבגר“.

<
מעבר לכך שבזכותו הוא הרחיב
את המעגל החברתי שלו עם אנשים
מכל רחבי הארץ שאחרת מן הסתם
לא היה פוגש ,אייל פייגין ) ,(33דור
רביעי לרפתנים מתל עדשים ,רואה
בפורום מדיום חשוב להתמודדות
עם בעיות מקצועיות ,שהן חלק
בלתי נפרד מתחום עיסוקם” :כולנו
מתמודדים למעשה עם אותם
הקשיים ואותם האתגרים ,מחליפים
רשמים ודרכים בשאלות החשובות,
כמו כיצד להפוך את התמודדות מול
הבעיות לקלה יותר .החלפת המידע
והרעיונות דרך הפורום שדרגו את
הידע של כל אחד מחבריו באופן
מאוד משמעותי ,אם מדובר בשיטות
הגידול של היונקים ,שיטות ההזנה
וכדומה .כל זה בלי להוריד כמובן
מחשיבות המעבדה לבריאות העתיד
והיועצים הפרטיים שלקחנו וכו‘ .קל
יותר ונעים יותר לתקשר עם חבר‘ה
בני גילך ,ולפתור בעיות בצורה
הרבה יותר מהירה ,כי אין את הפער
הרב דורי “,אומר פייגין.
למרות שבני הדור שלו גדלו על
האינטרנט ורובם ככולם שולטים
היטב ברזי התקשורת הדיגיטלית,
פייגין מציין כי לא בהכרח ניתן
למצוא את התשובות לסוגיות
המקצועיות הרבות ,שמטרידות
אותו ואת חבריו ברשת” :משום מה

לא מצאתי הרבה יצרני חלב בעולם,
שמתקשרים זה עם זה באינטרנט.
חוץ מזה יש את בעיית השפה .לא
כל הרפתנים דוברים אנגלית,
במיוחד באירופה ,בה כל אחד דובר
את השפה המקומית שלו ,כך שאם
יש במדינות אירופה פורומים דומים
לשלנו ,הם לא כל כך זמינים לנו.
לא מדובר על מידע לימודי אקדמי,
אלא על מידע פרקטי שמגיע מניסיון
חיים ,כגון :אילו טיפולים מתאימים
לבעיות בעטין ,עם אילו סוחרים לא
להתעסק ,כיצד להתמודד עם שילוב
של הדור הצעיר במשק המשפחתי
ומה נחשב למחיר טוב של חלבית“.
פייגין רוצה ומאמין ששושלת
הרפתנים עליה הוא נמנה לא תיפסק
 ובבוא היום ימשיכו צאצאיו אתהמסורת .כדי שהדבר יתממש ,הוא
וחבריו מנסים בראש ובראשונה
לתמוך ולחזק את הנהגת תנועת
המושבים” :כדי שהיא תילחם
בשבילנו על הצד הטוב ביותר,
ותוכל למקבלי ההחלטות שמנסים
לשחוק אותנו .זה קרב קשה ,אבל אם
נהיה מאוחדים יהיה הרבה יותר קשה
לפלג אותנו .הפילוג הזה הוא מתכון
לאבדון .אם לא נעמוד על המשמר
ונאפשר לפתוח את היבוא ,לא תהיה
זכות קיום לענף שמעבר לחשיבות
הערכית שלו ,יש לו חשיבות עצומה
להמשך ייצור המזון בישראל“.
* חלבית – תחליף חלב
** מחיר מטרה – מחיר ליטר
חלב גולמי בשער המשק ,הנקבע
ע“י מועצת החלב
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בשם ד“ר רוברט גוטליב נתקלתי
לראשונה כשהכנתי לפני כשנה שא
לון טריוויה עבור ”קו למושב“.
הסתבר לי שמושב בית חנניה ,שבמועצה
האזורית חוף הכרמל ,קרוי על שמו של ד“ר
רוברט גוטליב ,שהיה אחד ממנהלי פיק“א.
ניסיתי לברר פרטים עליו .בספר מהודר ,בע
ריכת רבקה הראל ,חברת בית חנניה ,שיצא
לאור בשנת  2000לרגל יובל להקמת המושב,
הופיע צילום של גוטליב ,אך פרטים נוספים
אין .כן נמסר לי כי בתו מתגוררת בת“א ,אך
שמה לא היה ידוע.
הופניתי לחברת ”פיתוח קיסריה“ ,שנוסדה
בזמנה על ידי משפחת רוטשילד ומשם הופ
ניתי להנהלת ”יד הנדיב“ בירושלים ,ברם גם
שם לא היה המידע הנחוץ .חזרתי שוב למז
כירות בית חנניה ומשם הופניתי לחבר הוועד
בעבר ,גדעון אקשטיין .השם נשמע לי כשם
של משפחת יקים ,שאצלם ,כידוע ,סדר הוא

לעבוד כסגן מנהל פיק“א .לאחר שבע שנות
כהונה כסגן המנהל ,ב ,1937אחרי פטירת
מנהל פיק“א ,אנרי צבי פרנק ,מונה גוטליב
למנהל החברה .נראה כי העתיד מבטיח אולם
חיי הרווחה והנוחות של משפחתו ,שכללה את
רעייתו אירן ,בנו גדעון ובתו נעמי ,נקטעו
באחת כאשר הנאצים פלשו וכבשו את צרפת
ב.1940
המשפחה עברה מבעוד מועד לניס ,שברי
ביירה הצרפתית ומשם ,באביב  ,1942הגיעה
המשפחה לליסבון .המעבר מניס דרך ספרד
ברכבת לפורטוגל ,נתאפשר תודות למסמכים
מזויפים שגוטליב השיג מגורמים בממשלה
הבריטית.
מליסבון המשיכה המשפחה באוניה ללורנצו
מרקש ,בירת המושבה הפורטוגזית מוזמביק,
שבדרום מזרח אפריקה ,בה שהתה המשפ
חה חודשים ספורים .משם המשיכה המשפחה
במטוס תובלה צבאי בריטי למצרים ,אליה
הגיעה באוקטובר  ,1942כשבועיים לפני המ
תקפה של הגנרל מונטגומרי על הצבא הנאצי,

שאיים לכבוש את תעלת סואץ .המשפחה המ
שיכה ברכבת לארץ ישראל והתמקמה בחיפה,
בה חזר גוטליב לפעילות כמנהל פיק“א וסייע
לביסוס ההתיישבות בארץ .פיק“א סייעה
רבות גם אחרי קום המדינה ,שקלטה מאות
אלפי עולים והקימה מאות יישובים.
מושב בית חנניה נוסד בסוף יוני .1950
בתחילה הוצע למתיישבים הראשונים אדמה
על קרקע שיובשה מביצות כאב‘רה ,אך בסופו
של דבר הציעה פיק“א להתיישב סביב חוות
פוזי בק שבבעלותה וכך היה .בית החווה,
שמסביבו נבנה מושב בית חנניה ,היה ביתם
של בני משפחת ג‘אמל ופוזי בק .לאחר מותו
של פוזי מכרו אלמנותיו את החווה ב1927
לפיק“א.

עם הקמת המושב נתנה הסוכנות הלוואה
לכל חבר להקים לול קטן של כ 30מטילות.
במושב היו אז ארבע רפתות ובשנות ה 50אף
הוקמה מחלבה במושב .מכון התערובת המ
שותף היה בחלק מהמבנה המאורך של החווה
)כיום מועדון נוער של תנועת האיחוד החק
לאי( ובצמוד נבנה עבורו מחסן ביצים )שכבר
פורק( .בנוסף קיבל המושב פרדס נטוע שבו
כ 4.5דונם לכל משק ובסה“כ  283.5דונם -

 ~
רוברט גוטליב נולד ב ,1902בעיר בו
קסווילר שבמחוז אלזס ,צרפת .לאחר סיום
לימודי התיכון למד משפטים .גוטליב הצ
עיר היה כנראה עילוי ,שכן ב 1928התמנה
לשופט בפריז והוא רק בן  .26שנה מאוחר
יותר ,(1929) ,הזמינו הברון אדמונד רוטשילד
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יעקב גוטליב  -על שמו נקרא המושב בית חנניה

הבתים הראשונים של בית
חנניה )צילום :מ.א חוף
הכרמל

”עם הקמת המושב נתנה
הסוכנות הלוואה לכל חבר
להקים לול קטן של כ30
מטילות .במושב היו אז
ארבע רפתות ואף הוקמה
מחלבה .מכון התערובת
המשותף היה במבנה
החווה )כיום מועדון נוער
של האיחוד החקלאי(
ובצמוד נבנה עבורו מחסן
ביצים )שכבר פורק( .בנוסף
קיבל המושב פרדס נטוע
שבו כ 4.5דונם לכל משק
ובסה“כ  283.5דונם“

טקס העליה לקרקע .ברקע מבנה החווה
שסביבה נוסד בית חנניה

סגנון חיים ואכן כן ,החבר אקשטיין מסר לי
את השם :נעמי גרא ,תושבת רחוב גורדון בלב
תל אביב.
ימים אחדים מאוחר יותר נפגשתי עם נעמי,
שהסבירה לי כי לדעתה קשה למצוא פרטים
על אביה בכתובים ,כיוון שהוא וכל עובדי הק
רנות של משפחת רוטשילד התרכזו בעשייה
בלבד ונמנעו מפרסום ,בניגוד לאישי הציבור
של היום...

ב 28ביוני  1950נכחו גוטליב ובני משפחתו
בטקס העלייה לקרקע של בית חנניה ,צפו
ניתמערבית לחדרה .שרת העבודה דאז ,גול
דה מאיר ,ייצגה את ממשלת ישראל .הכיצד
הגיעו לשם חנניה? השם הוא תרגום חופשי של
השם גוטליב )הקיבוץ מעין צבי הסמוך קרוי
ע“ש אנרי צבי פרנק ,מנהל פיק“א(.

הפרדס טופל במרוכז.
בשנת העליה לקרקע חזרה המשפחה לפריז
וגוטליב המשיך בפעילותו למען פיק“א ובי
קר בארץ לעיתים קרובות .ב 1957הפסיקה
פיק“א את פעילותה ,לפי החלטת משפחת
רוטשילד ובמקומה הוקמה קרן ”יד הנדיב“.
גוטליב מונה למנהל הקרן ,שעוסקת בסיוע
לפרויקטים לאומיים שונים ובחלוקת מלגות.
ב 1963מונה גוטליב לחבר ההנהלה של נא
מנות הטלוויזיה הלימודית ,שאף היא הוקמה
בסיוע הקרן .כן כיהן כיו“ר מפעלי המלח בע
תלית ,חברת דשנים וכימיקלים ועוד.
בעת טיסה מנתב“ג לפריס ,בתחילת אוגוסט
 ,1968לקה גוטליב בלבו והוחש לבית חולים
בפריס .הוא נפטר ב 22באוגוסט  1968והוא
רק בן  .66הזעזוע במשפחת רוטשילד ובמו
סדות ההתיישבות בארץ היה גדול .הלווייתו
התקיימה בפריס .אברהם הרצפלד ,יו“ר המרכז
החקלאי ,שעבד בשיתוף פעולה עמו כ 40שנה,
פרסם מאמר הספד בעיתון ”דבר“ ,בו כתב,
”רב עלילה וממעט בדיבורים היה האיש ,ועם
זאת ,יועץ פלא .על פי עצתו ,באו על פתרונן
בעיות בתחום ההתיישבות ,החינוך והתר
בות שבית רוטשילד הייתה לו יד בהם“.
בנו גדעון ,שהיה עד צאתו לגמלאות פרו
פסור למשפטים באוני‘ שיקגו ,נפטר לפני
כשנה בשווייץ ,שם התגורר עם רעייתו אנ
טואנט.
עוד ב 1964שבה בתו נעמי לארץ וכעבור
שנה נישאה לצייר יגאל גרא ובהמשך נולדה
להם הבת יסמין .גרא נפטר ב 2002והבת יס
מין ,מתגוררת עם בעלה ושלושת ילדיה בתל
אביב.
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אסתר רדא )צילום :שרבן לופו( 

מאוזן:
 .1צובעות פנים ,צוברות בדלים ) .4 ;(6יעניש כספית את הבהמה שברחה )כ"ח(
)) .8 ;(4עם  20מאונך( מעשה בירח ובגבינה חמצמצה ) .9 ;(4היונק הגדול שמח
לחזור להשתמש בשוט ) .11 ;(6השתחווה ,ניפץ וזז על גבול סיני ) .12 ;(4,3פה
הפחד התמעט ) .13 ;(3פארק רובה ) .15 ;(3מזל שבמושב עושים שינויים גדולים
) .18 ;(6זה לא מקצועי שבגין צריך לשלם )) .19 ;(6עם  3מאונך( מגף שהורד
מהרגל בעמדה הקדמית ) .21 ;(4לאן הגמל הולך? לשם אסע עם רכבי ).22 ;(4
לכתוב באמצעות לוח המקשים אודות קבוצת המטוסים הסמוכה ).(6
מאונך:
 .1המסז'יסט שלי קוף וגם בוס ) .2 ;(5המאהבת מצווה על קולינס להגיע );(5
 .3ראו  19מאוזן;  .5הבשר בקופסא הוא הסיבה להסרת השכבה ) .6 ;(5מקבלת
לתוכה את קיצו של הלעוס ) .7 ;(5אם היא רוצה להצטיין היא צריכה בבעלותה
חפירות ארוכות ) .10 ;(7מה מורחות סימפסון ומצליח? ) .13 ;(7הסטרס מגיע
בעודך מסתתר ) .14 ;(5למרות הגורם המקשה ,הקוסם עשה חיים ) .16 ;(5הורס
את המוט מועט המשקל ) .17 ;(5תקום על רגליך בעוד היא שבה בוכיה ).20 ;(5
ראו  8מאוזן.

להלן התשובות לתשבץ הקודם ,מספר :185
מאוזן . :שמאלני;  .4חדיר;  .9עורקים;  .11רוזמרין;  .12המן;  .13חשק; .15
יתושאלו;  .18מרצינה;  .19קללה;  .21מוהל;  .22טרקלין.
מאונך .1 :שבריר;  .2אטליז;  .5דיקלה;  .6רעמתן;  .7אורניום;  .10הרמיוני; .13
חימום;  .14קיצבה;  .16אכלול;  .17וקסמן;  .20פרנס.
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