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טנק מרכבה נוסע בשדה חקלאי, מול קיבוץ עלומים (צילום: רפי בביאן, קב"ט שדות נגב)

שנתיים וחצי אחרי מבצע "צוק איתן": החקלאים עדיין ממתינים לפיצויים # שמאים שלא 
מגיעים, דרישה מחקלאים להחזרת מקדמות עם ריבית והצמדה וועדות ערר שלא מתכנסות # 

כך מטורטרים החקלאים שנפגעו בצוק איתן, עמ' 4

רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!
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ישמחו השמאים
שמאים שלא מגיעים, דרישה 
להחזרת מקדמות עם ריבית 

והצמדה וועדות ערר שלא 
מתכנסות. כך מטורטרים 
החקלאים שנפגעו ב"צוק 

איתן"

המאבק על הקרקע
רמ"י דורשת מביהמ"ש 

לקבוע, כי הסכמי חכירה 
חקלאיים שנכרתו בשנות 

ה-50 וה-60, אינם חלים על 
עשרות דונמים של קרקע 

חקלאית

ראשון המסיק
ענף הזית בנגב הולך ומתפתח 

ומהווה מקור הכנסה נוסף. 
חגיגות ראשון המסיק במושב 
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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

4

8

14

#

שלב:  עולה  הקרקע  על  המאבק 
מעו (רמ“י)  ישראל  מקרקעי  �רשות 
�ניינת להגביל את חוזי החכירה והשי
מתנ בנגב  המושבים  בקרקע,  �מושים 

גדים למהלך. 
חברת ’מושבי הנגב‘ הוקמה בשנות 
להקים  המדינה  אז החליטה  ה�50‘, 
אגודות שיתופיות חקלאיות מרכזיות 

הרעיון שעמד מא הארץ.  חבלי  �בכל 
התיישבות  ליצור  היה  ההחלטה  חורי 
פריפריאלית במדינה הצעירה על ידי 

�עידוד החקלאות, לצד שמירה על אד
נוסף על  לגבול.  מות המדינה בסמוך 
כך, היה עניין לספק פרנסה לאזרחים 
’מושבי הנגב‘ מעבדת  ובצפון.  בדרום 
ושייכת ל�34 מושבים  140,000 דונם 

מהמועצות שדות נגב ומרחבים.
מרכזיות  חקלאיות  שאגודות  בזמן 
’מושבי  והתפרקו,  נפלו  לה  דומות 

�הנגב‘ הייתה היחידה שהצליחה להת
קדם והפכה לחברה החקלאית הגדולה 
לזקוף  יש  כמובן  זאת  התיכון.  במזרח 
לזכות עובדיה ומנהליה המסורים של 
עמלו  אשר  ובהווה,  בעבר  החברה, 
סביב השעון כדי לגרום להצלחתה. יש 
עם  היטיבו  לא  הפתיחה  לזכור, תנאי 
קרקע  קיבלה  החברה  הנגב‘,  ’מושבי 
היה  שלה  היחיד  המים  ומקור  צחיחה 
אדמותיה  כיום,  שמיים.  לחסדי  נתון 
הודות  איכותי  פרי  ומניבות  פוריות 

שמוזר מים  בקווי  החלקות  �לרישות 
�מים ישירות ממאגרי החברה אל הש

דות והפרדסים.
במאג רבים  מים  זרמו  מאז  �אולם 

רים, באחרונה רשות מקרקעי ישראל 
מבקשת להגביל את השימוש בקרקע, 

�ובכך עלולה לגזור כיליון על המוש
בי המדינה  כאשר  בנגב. בעבר,  �בים 

קשה להפקיע אדמות לצורכי ביטחון, 
התיישבות או תשתיות – מושבי הנגב 
עקרון  מתוך  שטחים  למדינה  מסרה 
לצרכים  כפיקדון  מוחזקת  שהקרקע 
ההמלצה  כי  דומה  עתה,  לאומיים. 
להגביל את חוזה החכירה והשימושים 

בקרקע, מדיפה ריח פוליטי רע.
חג‘ג‘:  שי  אזורית  המועצה  ראש 

החקלאות  בשוק  המתמדת  ”השחיקה 
�פוגעת ישירות קודם כל באזרח היש

לביטחון  עתידי  לנזק  וגורמת  ראלי, 
ביטחון  ישראל.  מדינת  של  המזון 
חשיבות  לבעל  בישראל  נחשב  המזון 

הפ לנו את  לאומית. אין  �אסטרטגית 
בתחי אחרים.  על  לסמוך  �ריווילגיה 

לת שנות האלפיים חשבו לייבא מים 
הבינו  מאוד  מהר  שכנות,  ממדינות 
להתפלת  מתקנים  לבנות  עדיף  כי 
החקלאית  לתוצרת  ההשוואה  מים. 

במ מאליה:  מובנת  להיות  �צריכה 
וביצים  מירדן  עגבניות  לייבא  קום 
לעודד  צריכה  המדינה   – מטורקיה 
הנגב  כשמושבי  מקומית,  חקלאות 
משמשת כאסם תבואות וגידולי שדה 
של  החשיבות  מזון.  הספקת  לצורך 
הארץ  בדרום  חקלאית  התארגנות 
ישראל,  למדינת  אסטרטגי  ערך  היא 

מספ שהחברה  המזון  �החל מביטחון 
בעוטף  עידוד ההתיישבות  דרך  קת, 
האקולוגית שצו� תעזה וכלה בפעילו 

השבת  ידי  על  בירוק  הנגב  את  בעת 
מי קולחין.“ 

נגב,  שדות  האזורית  המועצה  ראש 
מעבדת  הנגב  עידאן: ”מושבי  תמיר 
לחקלאים  מאפשרת  ובכך  כ�140,000 
בני המושבים השותפים לעבד חלקות 
גדולות יותר ולהתפרנס בכבוד. מעבר 
בין  אנכי  פעולה  שיתוף  נוצר  לכך, 
’מושבי הנגב‘ - למושבים – ולחברים 
במושבים. הגבלת השימוש בקרקע או 
הפקעתה, תגרום לכבילת הידיים של 

�החקלאים באזור ולפגיעה חמורה בפ
רנסה של תושבי הסביבה.

גידולי  של  האפשרויות  ”צמצום 
השדה בקרקע, כפי שמבקשים ברשות 
מקרקעי ישראל, יכול לגרום למשבר 
מושבי  לזכור:  המזון. וצריך  בביטחון 
עוגן להתיישבות בעוטף  הנגב מהווה 
עזה. מעבר לעובדה שהחברה מעבדת 
את אדמתה עד התלם האחרון, מפעל 
צעירים  מעודד  שבנתה  החקלאות 
חלק  בנגב.  ביתם  את  לבנות  מהאזור 
מהקרקע שמושבי הנגב מחזיקה מהווה 
עתודה לפיתוח כפרי ועירוני לדורות 
ידי הרחבה של המושבים  הבאים, על 
אשר  שהמדינה  ייתכן  לא  השותפים. 
להתיישב  המייסדים  דור  את  שלחה 
מהדור  תבקש  לגדר,  ובסמוך  בנגב 

במ ומגורים  תעסוקה  לחפש  �הצעיר 
קום אחר.“

יתרו את  מלהכיל  היריעה  �קצרה 
נותיה הרבים של חברת מושבי הנגב. 
ומקור  האזור  של  לצמיחה  התרומה 
השבחת  הסביבה,  תושבי  של  פרנסה 

אד על  שמירה  עם  בבד  בד  �הקרקע 
מתק חקלאית  פעילות  הלאום,  �מות 
לה הירתמות  לצד  ואקולוגית  �דמת 

הענקת  זה  כל  ומעל  בנגב,  תיישבות 
ביטחון תזונתי לתושבי ישראל - הם 
עיניהם  לנגד  להיות  שצריכים  אלה 
הבטחת  לצורך  ההחלטות  מקבלי  של 

הקיימות של מושבי הנגב גם בעתיד.
, יוסי ישי: ”נמ� במנכ“ל מושבי הנג

שיך לצבוע את הנגב בירוק.“ 

חה“כ אלי כהן עם ראשי המועצות עידאן וחג‘ג‘, בשדות מושבי הנגב, בבארי
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שמאים שלא מגיעים, דרישה להחזרת 
מקדמות עם ריבית והצמדה וועדות ערר שלא 
מתכנסות # כך מטורטרים החקלאים שנפגעו 

בצוק איתן # ישמחו השמאים

ברשות  על שמאים  רבות  תלונות 
�המיסים, נשמעו בשבוע שעבר בווע
פי על  בדיון  המדינה  לביקורת  �דה 

צויים לחקלאים שנפגעו ממבצע צוק 
קא�  איתן. לדברי יו“ר הוועדה, חה“כ
רין אלהרר (יש עתיד) חקלאים רבים 
בעוטף עזה, ממתינים כבר כשנתיים 
הנזקים  על  המדינה  לפיצויי  וחצי 

שנגרמו להם ממבצע ”צוק איתן“. 
מתקדמת  מדינה  ”אנחנו 
שהתהליך  סיבה  ואין  ממוחשבת, 
שלא  ובוודאי  רב,  כה  זמן  יימשך 
יילקחו מקדמות על פיצויים שכבר 
עסקי  והצמדה.  ריבית  כולל  ניתנו, 

היש מהכלכלה  חלק  הם  �החקלאים 
�ראלית, וחוסנה של החברה הישרא

מקבלים  לא  מהחקלאים  חלק  לית. 
תשובות, חלק מקבלים תשובות ואז 
נלקח,  ואז  ניתן  כסף  משתנות,  הן 
שמענו על איומים כלפי החקלאים, 
אמרה  מסודר,“  עבודה  נוהל  וחוסר 

חה“כ אלהרר.
רשות  מנהל  אשר,  משה  לדברי 
כ�25  הוגשו  המבצע  לאחר  המסים, 
וכיום  עקיף,  נזק  על  תביעות  אלף 
מקרים   70 סה“כ  לטיפול  נותרו 
כשעד כה שולמו כ�1.6 מיליארד ₪. 
ומשולמת,  נבדקת  מוגשת,  ”תביעה 

�אך בתקנות הוחלט על תשלום מק
דמה של 90%�50% מסכום התביעה, 

מתמה בתביעה  שהטיפול  �במקרה 
מה. התרענו שעלול להיות מצב בו 
התשלום שיאושר יהיה קטן בהרבה 

בחז לקבלה  קשה  ויהיה  �מהמקדמה 
רה, ולכן סוכם שכל קבלת מקדמה 
החזרים  ביקשנו  באישור.  מותנית 
בגין המקדמות כ�200 מיליון ₪, כי 
ניפחו   – מהתובעים  שחלק  התברר 

את הערכת נזקיהם.“ 
לאי�הגעת  הסיבה  כי  ציין,  אשר 
נובעת  מהחקלאים,  לחלק  שמאי 
לצורך  שמאי  בהגעת  צורך  מחוסר 

עקיף,  נזק  ”בהערכת  הנזק.  קביעת 
אין צורך בהגעת שמאי מיד בתקופה 

הראשונה, אלא רק בסוף התהליך“.
הפי� קרן  מנהל  סגן  יצקן  ,רמי 
מה חלק  כי  הוסיף  ברשות,  �צויים 

יבול“  קטיף  כ“אי  הוגדר  תביעות 
והתברר שהחקלאי בכל זאת הצליח 
”לאחר  ולשווקו.  יבולו  את  לקטוף 
אנו  מהתובע,  המסמכים  כל  קבלת 

ובמ התובע,  החקלאי  עם  �נפגשים 
בודקים את המצב  גם  קרים אחדים 

מת הערר  בוועדות  דיונים  �בשטח. 
קיימים כל העת, פעמיים בשבוע“.

לש� עתיד)  (יש  ילין  חיים   חה“כ
התריע  אשכול,  המועצה  ראש  עבר 
פגיעה  להעריך  יודע  רכוש  מס  כי 
בהערכת  מאד  מתקשה  אך  ישירה 
חקלאי  של  יכולתו  כאי  עקיף,  נזק 

וחוסר�המוכ �לעמוד בהסכם שיווק, 
לדברי  עגמת�נפש.  על  לפצות  נות 
של  מוחלט  אמון  חוסר  קיים  ילין, 

מוצ איננו  והוא  בחקלאים  �הרשות 

המנסים  כאלו  של   3%�5 בגלל  דק, 
לנפח נזקים.

התאחדות  נשיא  אמיתי,  דובי 
האיכרים והחקלאים שיזם את הדיון, 
שחלף,  הרב  הזמן  למרות  כי  טען 
הרי שבחלק מהתביעות, טרם הגיע 
אפילו שמאי להערכת נזק ובאחרות 
שתביעתם  חקלאים  הוזמנו  טרם   –

�נדחתה לוועדות ערר. לדבריו, הכ
ריחו חקלאים להגיע לפשרה ולוותר 
על חלק ניכר מתביעתם. ”עד היום, 
מהחקלאים  חלק  אבסורדי,  באופן 
עדיין לא קיבלו את הפיצוי המגיע 

�להם וחלקם אף קיבלו מקדמה ונד
רשו להחזיר אותה בתוספת ריבית, 
הצמדה ועיקולי רכוש. ישנה תחושה 
עזה,  בעוטף  החקלאים  בקרב  קשה 
אותם,  הפקירה  פשוט  שהממשלה 
במהלך  בהם  ומתעללת  התעללה 

ואחרי המלחמה“.
ישע,  ממושב  חקלאי  גונן,  ארז 
שהגיש,  פיצויים  בקשת  על  סיפר 

 – ואישר את תביעתו  שמאי שבדק 
קיבל  לא  שלמה  כשנה  במשך  אך 
נוספים קיבל  מענה. לאחר חודשים 
הודיעו  כשבוע  ולאחר  מזערי  סכום 
לו, כי עליו להשיב את אותו הסכום. 
שי הר משי, מנחל עוז, סיפר על 
את  להוכיח  המיסים  רשות  דרישת 

�מגוריו בקיבוץ, בדיקת ספרי חשבו
נותיו של שנים - ולבסוף על פסילת 

כל תביעתו. 
מי� כפר  ממושב   , נחשו ןאמיתי 
�מון, האשים את רשות המיסים בע

תיעוד  חוסר  לא�מקצועית,  בודה 
הגעת  השמאי,  מבדיקת  תמונות 
שמאי באיחור ניכר, שכשמאומה לא 
חוסר   - ומאידך  בשטח  כבר  נראה 

התייחסות לנזקים מפורשים. 
הבשור,  עין  ממושב  אילן,  יוחנן 
המיסים,  רשות  סירוב  על  התלונן 
להתייחס לנזקים של עסקים חדשים 
לפני  ספורים  חודשים  רק  שהוקמו 

המבצע.

משרד הפנים הודיע לאחרונה על כוונתו להוריד את מחיר המינימום 
הקבוע בחוק לארנונה חממות מ�340 ₪ ל�100 ₪ לדונם

של  משותפת  פעילות  בעקבות 
עמק המעיינות  האזורית  המועצה 

האזו המועצות  מרכז  עם  �ביחד 
ריות, עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף 
הקרקעות בתנועת המושבים ופלג 
בתנועת  המשק  אגף  יו"ר  אוריון, 
הפנים,  משרד  מול  המושבים,, 
הודיע משרד הפנים לאחרונה על 

המיני מחיר  את  להוריד  �כוונתו 
מום הקבוע בחוק לארנונה חממות 
מ�340 ₪ ל�100 ₪ לדונם. משרד 
שצו  שמכיוון  הבהיר  גם  הפנים 
כבר  אושר   2017 לשנת  הארנונה 
בחודש יוני 2016, השינוי המבורך 
לא יחול על שנת 2017 והמחירים 

החל מת לתוקף  ייכנסו  �הנמוכים 
חילת שנת 2018.

שימוש  עבור  ארנונה  תשלומי 
עול  הם  חקלאיים  כמבנים  בחממות 
כבד היושב על כתפי החקלאים. זוהי 
דיני  מתוקף  מחויבת  אשר  הנחייה 

הארנונה על ידי משרד הפנים.
מליאת  קיבלה  אשתקד  כבר 
עדכוני  במסגרת  החלטה  המועצה 
בכפיפות   2016 לשנת  ארנונה  צו 

והאוצר,  הפנים  משרדי  לאישור 
משמ הקטנה  הייתה  �שמשמעותה 

עותית של עלות הארנונה לחממות, 
הח אישר  לא  הפנים  �אלא שמשרד 

לטה זו אז. בסוף יוני 2016 במסגרת 
דיוני צו ארנונה לשנת 2017 קיבלה 
מליאת המועצה החלטה נוספת ברוח 
זו והפנתה אותה למשרד הפנים, תוך 

תקווה שהחלטה זו תאושר.
במוע הודעה  התקבלה  �לאחרונה 

הפנים לאשר  בכוונת משרד  כי  צה 
הקבוע  המינימום  מחיר  הורדת  את 
 ₪ מ�340  חממות  לארנונת  בחוק 

לדונם ל�100 ₪ לדונם. 
אמר:  המועצה  ראש  קרין,  יורם 
”המועצה מברכת על ההישג החשוב 
בעוד  המחירים  שהוזלת  ומקווה  זה 
שמתמודדים  לחקלאים  תסייע  שנה 
לא  ומשברים  גדולים,  אתגרים  עם 

מעטים בתקופה האחרונה.“

"צוק איתן". טנק נוסע בשדה חקלאי מול קיבוץ עלומים (צילום: רפי בביאן, קב"ט שדות הנגב)

רפתני מושב רמת צבי נפרדים ממבקר 
המשקים של תנובה, דוד אורן

רפתני מושב 
רמת צבי ערכו 
פרידה  אירוע 

המש �למבקר 
תנו של  �קים 

אורן  דוד  בה, 
לגמ �שפרש 

לאות. 
אורן  דוד 
דרכו  את  החל 
בשנת  בתנובה 
בתל   1979
בהתחלה  יוסף, 
במעבדה,  עבד 

באב �ואח“כ 
איכות.  טחת 
 1982 בשנת 

החל לעבוד כמבקר משקים כאשר בנה את כל המנגנון של יצרני תל 
יוסף בעצמו והקים את בסיס המידע לשליטה בשטח.

המו� יו�ר אגף המשק של תנועת  פלג אוריון,  היה במעמד  האירוע 
שבים, אפרי רייקין, מנהל אגף חלב גולמי בתנובה, עוזי דובלין, שיזם 
ואירגן את האירוע ועשרות רפתנים מישובי הסביבה ועמק יזרעאל אשר 

�השתתפו באירוע. במהלך האירוע העניק משה רמות מתנת פרידה מר
פתני רמת צבי.

נפרדים מדוד אורן

הארנונה לארנונה תרד מ�340 ₪ ל�100 ₪ לדונם
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קק"ל משקיעה בצפון.
כדי שתהיה לכם, התושבים, שנה אזרחית טובה.

# 77 מיליון ₪ - לקידום ופיתוח התיירות באמצעות פיתוח תשתיות

# 160 מיליון ₪ - מענה למגורים לסטודנטים המעוניניים ללמוד בגליל

# 8 מיליון ₪ - לבניית משפחתונים למען ילדים מנותקי משפחה

# 20 מיליון ₪ - לפיתוח ובינוי אתרים

# 6 מיליון ₪ - להנצחת חיילי צה�ל באתרי קק�ל

# 30 מיליון ₪ - לקליטת משפחות בישובים כפריים

# 20 מיליון ₪ - לריאות ירוקות ופארקי משחקים לתושבי הצפון

# 8 מיליון ₪ - לעבודות פיתוח ותשתיות להרחבת ישובים כפריים

# 30 מיליון ₪ - לשיפוץ ושדרוג מבנים ועבודות פיתוח במכינות צבאיות

# 41 מיליון ₪ - לבינוי ופיתוח מעבדות ומכוני מחקר ברחבי הצפון 

אנחנו גאים לבשר על תוכנית קק"ל לפיתוח וקידום הצפון בשנת 2017. 
במסגרת התוכנית יוזרמו 400 מיליון שקלים לטובת המטרות הבאות:



שר החקלאות ומנכ“ל משרדו שהוזמנו לכנס לא הגיעו
שהתקיים  הדבוראים  כנס  במהלך 
דבוראים  מאות  חתמו  שעבר  בשבוע 

כרי להמשך  המתנגדת  עצומה  �על 
(רשות  רט“ג  ע“י  אקליפטוס  עצי  תת 

ומ בקשות  שלמרות  והגנים),  �הטבע 
ושומרי טבע,  חאות דבוראים, חקלאים 

אקליפ עצי  אלפי  בכריתת  �ממשיכה 
וללא  טוס בשנה, ללא תכנית חליפית 
אחד  מחקר  סמך  על  סטטוטורי  אישור 
שלה.  ההרס  מגמת  את  המשרת  בלבד, 
יש לציין, כי רט“ג כבר הודיעה כי היא 

�רואה באקליפטוס עץ ממין פולש, הפו
�גע בצמיחת הצמחיה השורשית והמקו

רית של ארץ ישראל.
פרויקטור  כהן,  (קדמון)  מרדכי  ד“ר 
צופניות, אמר  מועצת הדבש לנטיעות 
בכנס כי שטח עצום של 4.5 מילון דונם, 
הקו  בתוך  המדינה  של  משטחה  רבע 

הירוק, ניתן לרט“ג, כפיקדון ע“י אזרחי 
�ישראל, על מנת לשומרו ולא בכדי לה

כחיד את הצומח שבו וכי אין לדו“חות 
שמציגה רט“ג, לגבי האקליפטוס כמין 
פולש, כל אחיזה במציאות ”אין לדו“ח 
של  אישור  או  סטטוטורי  מעמד  רט“ג 
המאפשר  ישראל  ממשלת  או  כנסת 
שהפכו  האקליפטוסים  הכחדת  לרט“ג 
כבר לפני יותר ממאה שנים לחלק מנוף 
על  תקבל  רט“ג  כי  יתכן,  ולא  ארצנו! 
שישנו  קיצוניות  החלטות  עצמה  דעת 
ד“ר  אמר  בישראל,“  הצומח  מפת  את 

כהן.
מתחומי  מדענים   42 קדמון,  לדברי 

�הבוטניקה קבעו כי הם מתנגדים להג
דרת כריתת האקליפטוסים והגדירו את 
האקליפטוס כמין גר אך לא מין פולש. 

�אותם מדענים קבעו עוד, כי האקליפ

�טוס אינו מסכן את צמחיית הבר ביש
ראל וכי חובה להפסיק ולכרות אותו.

הד� מגדלי  ארגון  יו“ר  כנות  ,בועז 
שה ייתכן  ”לא  אמר:  בישראל,  �בורים 

ממשלה תתעלם מהפשע שגורמת רט“ג 
יש במדינת  צופניים  עצים  �בכריתת 

ראל, ללא פיקוח וללא החלטת ממשלה. 
�רט“ג שיקרו והונו אותנו ומחסלים כמ

צוף  המספקים  האקליפטוסים  את  גמה 
למושבות  גורמים  הם  כך  לדבורים. 

�דבורים שלמות למות. ההשלכות עצו
מות, זו אינה רק פגיעה ישירה בפרנסת 
הדבורים, אלא גם בכלל ענף החקלאות. 

�בנוסף הורסת רט“ג את פני הצומח בי
שראל באין מפריע ומוכרת את העצים 
בכל  עצים  לקבלני  ישראל  אזרחי  של 
השמורות  מסיבות  החורף,  לפני  שנה 
בטענת  פרטי,  גוף  היתה  כאילו  עמה, 

’בטיחות‘.
החקלאות  ממשרד  דורשים  ”אנו 
את  לאלתר  לעצור  ישראל  וממשלת 
כן,  כמו  האקליפטוסים!  כריתות  כל 
החוק  את  לאלתר  לבטל  דורשים  אנו 
המתיר לרט“ג שימוש בהיתר היסטורי 
של כריתת עצים שניתן לו ע“י משרד 
החקלאות בעבר, ללא בדיקה מחודשת 

ומעודכנת במצב כיום.“
האחרונה  בשנה  רק  כנות,  לדברי 
יזומות של מעל  כריתות  רט“ג  ביצעה 
2000 עצי אקליפטוס בוגרים וכתוצאה 
מהכריתות נגרם נזק בלתי הפיך לענף 
כוורות  ל�2,000  מעל  נפגעו  הדבש, 
דבורים המוזנות מצוף האקליפטוס. עץ 

�אחד של אקליפטוס מספק מזון צוף לכ
לכמות  מגיעה  שתפוקתה  שלמה  וורת 
דבש שבין 50�30 ק“ג! ההפסד כתוצאה 

האחרונה  בשנה  דבש  תפוקת  מחוסר 
מוערך בכמיליון שקלים.“

הדבוראים יפרסמו העצומה לחתימת 
�כלל תושבי המדינה באמצעות האינ

טרנט.
אבידור  הרצל  בכנס:  השתתפו  כן 
מנהל  בזק,  חנן  הדבש,  מועצת  מנכ“ל 
בכיר  סמנכ“ל  כהן,  צביקה  שה“מ, 
שה“מ,  סלבצקי  יוסי  החקלאות,  משרד 
מוע� עובדיה  שחר  שה“מ, אפיק   אהד 
צת הדבש, שלומי זרחין שה“מ, מוחמד 
יוסף אבו טועמה שה“מ, שגיא גבריאל 
המשרד להגנת הסביבה, מוקי נגרי וגיא 
בלוך האוניברסיטה העברית, ויקטוריה 
סורוקר מנהל המחקר החקלאי, חוקרים, 

�מומחים מהארץ ומהעולם, ראשי ארגו
נים חקלאיים, דבוראים ועוד.

שוטרי מג"ב תפסו כ�1500 שתילי מריחואנה, 
חלקם בשלבי גידול מתקדמים וציוד רב, בהאנגר 

שנשכר מבעל המשק, במסווה של מחסן בגדים
ביום  חשפו  הגבול  משמר  שוטרי 

גדו סמים  מעבדת  שעבר  �חמישי 
במו למריחואנה  הידרו  וחממת  �לה 

שב הדתי צפריה, הממוקם ליד כפר 
חב"ד. במקום נעצרו שני חשודים.

הפשיטה בוצעה לאחר פעילות של 
�מספר ימים, במסגרתה ביצעו השוט

רים תצפיות ומארבים.
המעבדה  הוקמה  בו  המשק  על 

החשו ידי  על  האנגר שנשכר  �בתוך 
שתי�  1500 כ נתפסו  במקום  �דים, 

גידול  בשלבי  חלקם  מריחואנה,  לי 
רב,  ציוד  הוחרם  כן  כמו  מתקדמים. 
בשווי של מאות אלפי שקלים, השייך 
לחשודים ושחלקו אף שימש לגידול 

הסם.
וחולון,  ים  בת  תושבי  החשודים, 
40 לחייהם, שכרו את האנ� �בשנות ה
של  הכיסוי  תחת  המשק  מבעל  גר 

מחסן בגדים. 
מעצרם של החשודים הוארך ב�30 

בדצמבר בחמישה ימים.

נעם טור חותם על העצומה למניעת 
כריתת האקליפטוסים

2017
27/12/16
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מליאת  בישיבת 
האזורית  המועצה 

שנער �מגידו, 
שעבר,  בשבוע  כה 
אושר תקציב 2017, 
מי�  98 על  העומד 

ליון ₪.
מהתקציב   51%

�מיועד לחינוך פור
מלי ובלתי פורמלי, 
שירותים חברתיים, 

תרבות וספורט. יתרתו מושקעת בתקציבי בטחון, יישובים בתהליכי צמיחה, 
�הנדסה וסביבה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעות הרבות שמשקיעה המו

עצה בכל תחומי החיים במועצה. 
להגשמת  להוביל  תמשיך  מגידו  "מועצה  המועצה:  ראש  חולבסקי,  איציק 
חזון בו המועצה הינה מרחב ביוספרי המשמר את שטחיו הפתוחים וערכי הטבע 
שבו, המהווה בית לתושביו, מחזק ומפתח ישובים רב דוריים ורבגוניים תוך 

�יצירת קהילה אזורית המושתת על אחריות, יוזמה, כבוד לאדם ולסביבה וזי
שלנו:  האזור  עתיד  על  חשובים  במאבקים  נמשיך   2017 בשנת  מורשת.  קה 
נגד שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל, נגד אכסון חומרים מסוכנים באתר 
מפעל  והקמת  הכבישים  שדרוג  ובעד  ההר  בגב   400 קו  מעבר  נגד  'חגית', 

השבת מי קולחין לרמת מנשה.
"בשנה זו נחנוך את אולם התרבות האזורי המשופץ ומשודרג ונתחיל בבניית 
נמשיך לבצע את תכנית הפיתוח המורחבת  'עומרים'.  בביה"ס  אולם ספורט 

הגד למועצה  לאפשר  כדי  המועצה,  במרחב  כלכלי  פיתוח  לקדם  �בישובים 
לת התקציבים לישובים ולתושבים. המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין 
עובדי  לכל  מודה  אני  לתושביה.  מצוינים  שירותים  ולהעניק  תקציבי  ואיזון 
המועצה על עבודתם האיכותית ועל השירות המצוין שהם נותנים לישובים 

ולתושבים."

מליאת מועצת מגידו מאשרת את תקציב 2017

משרד החקלאות: ”ניתן 
להמשיך ולצרוך עופות 

וביצים“
בלול  התגלתה  עופות  שפעת 

ירו שבהרי  נחם  במושב  �מטילות, 
�שלים. על מנת למנוע את התפש

טות המחלה, פועל המשרד בהתאם 
הנוגעים  הקבועים  העבודה  לנהלי 
הטיפול  העופות.  בשפעת  לטיפול 
נעשה תוך שמירה על ההנחיה שיש 
החיים  בעלי  שצער  לכך  לפעול 

יהיה ברמה המינימלית.
מבדיקה מקצועית שנערכה מול 
החקלאות  במשרד  המקצוע  גורמי 
הזן  כי  עולה  הבריאות,  ובמשרד 
מזיק  אינו  בנחם  בלול  שהתגלה 

�לבני אדם וניתן לצרוך ביצים ועו
שווקה  הלול  תוצרת  כרגיל.  פות 

ואילו הלהקה הנגועה הושמדה.
וממליץ  שב  החקלאות  משרד 
מרשתות  ורק  אך  ביצים  לצרוך 
מסומנות  כשהן  ומחנויות  שיווק 
מכל  בניילון  או  בקרטון  וארוזות 
רק  עוף  ובשר  ביצים  ולצרוך  צד, 

לאחר שבושלו היטב. 

חממת ההידרו שנתפשה במושב צפריה (צילום: דוברות המשטרה)
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 רמ“י דורשת מביהמ“ש לקבוע, כי הסכמי חכירה חקלאיים שנכרתו
בשנות ה�50 וה�60, אינם חלים על עשרות דונמים של קרקע חקלאית

לרשות מקרקעי ישרא (רמ“י) אמצעות פר�
להמרצת  תובענה  ת“א, הגישה  מחוז  קליטות 
פתיחה כנגד חברות מקבוצת בן עזר, בבקשה 
שנכרתו  חקלאיים  חכירה  הסכמי  כי  להצהיר 
בשנות החמישים והשישים עימה, אינם חלים 

על עשרות דונמים של קרקע חקלאית.
�התביעה הוגשה כחלק ממאמצי הרשות לפ

דיון קרקע חקלאית ששינתה ייעודה. התביעה 
הוגשה לאחר שייעוד השטח השתנה, במסגרת 
תכנית שייעודה פיתוח בית דגן. קבלת עמדת 
הוספה  משמעותה  ביהמ“ש  ידי  על  המדינה 
עתידית של מאות יחידות דיור במרכז הארץ.
הפר באמצעות  התביעה  את  הגישה  �רמ“י 

הדיור  יחידות  היצע  הגדלת  לצורך  קליטות, 
בהתאם  למשתכן“,  ”מחיר  במתכונת  ושיווקן 
חקלאית  קרקע  פדיון  הממשלה.  למדיניות 
המעכבים. שיווק  מהחסמים  אחד  את  משחרר 
ותורם לפתרון משבר  חטיבות קרקע נרחבות 

ובכלים  הדיור עמו מתמודדת רמ“י בהיבטים 
שונים. 

חכירה  בהסכמי  הוא  התובענה  של  עניינה 
עם החברות, להן נמסרה הקרקע לפני עשרות 
שנים, לצרכי עיבוד חקלאי (מטעי פרי הדר). 
הסכמי החכירה הסתיימו ב�2004, אך החברות 
פונות  החברות  היו  לו  מאז.  לחדשם  פנו  לא 
לחידוש החכירה, כך נטען, היה ההסכם מחודש 
בתוספת תנייה של שינוי ייעוד, שהיא תנייה 
קבועה בהסכמי חכירות חקלאיות, המורה על 
כנגד  לרשות,  ייעודה  ששינתה  קרקע  השבת 

קבלת פיצוי.
זה, התוצאה ביחס  לטענת המדינה, במקרה 
אין  שלחברות  היא  ייעוד  ששינתה  לקרקע 

לפי זכות  היותר,  לכל  (אלא,  בה  זכות  �כיום 
צוי). שכן, לפי עמדת המדינה, יכולות להיות 
שתי אפשרויות: או שביהמ“ש יקבע שהסכמי 

לק יש  ואז  בהם,  כמותווה  חודשו  �החכירה 

ככוללים  אותם  רוא 
ייעוד,  שינוי  תניית 
או שייקבע כי הסכמי 
החקלאיים  החכירה 

התנה מכוח  �הוארכו 
גות, והסכם כזה ניתן 
לצד  בהודעה  לביטול 

שנשל הודעה  �השני, 
חה על ידי הרשות. כך 

�או כך, טוענת הפרק
החכי הסכמי  �ליטות, 

רה לא חלים עוד על הקרקע ששינתה ייעודה 
מגורים  שכונת  להקים  מתכנית  חלק  ומהווה 

חדשה במרכז הארץ.
בהמרצת הפתיחה נכתב כי: ”הפער העצום 
לבין  חקלאית  קרקע  השבת  בגין  פיצוי  בין 
המרכז,  באזור  דיור  יחידות  מאות  של  שוויין 

�שהמשיבות מחזיקות כבנות ערובה, עשוי לה
סביר מדוע המגעים בין הצדדים לא הבשילו 
לכלל הסכם. נראה כי רק צו שיפוטי ישים קץ 
יחידות  מצאי  הגדלת  את  שמעכבת  לפרשה, 
הדיור באיזור המרכז ומימושן לטובת הציבור“.

האיחוד  מזכ“ל תנועת כפרי  אומר  בתגובה 
זו עוד דוגמא  דודו קוכמן, כי  החקלאי, עו“ד 

�לדורסנותה של רמ“י והתעלמות מזכויות הח
קרקע  פדיון  במונח  השימוש  לדבריו  קלאים. 
של  במסווה  הרשות  שעושה  הגזל  את  מכבס 
דאגה לדיור. פנייתה של רמ“י לבית המשפט 
כדי לקבל סעד בסילוק חקלאים המעבדים את 
האדמה עשרות שנים, מהווה מדרון חלקלק של 
פגיעה בזכויות קניין. היום זה בן עזר ומחר זה 

ניר צבי, כפר ביאליק או גנות.
מצפה  המדינה  כי  עולה  הבקשה  ”מן 
מביהמ“ש לקבל את עמדתה ככזו ראה וקדש 
- אין לחקלאים כל זכויות על הקרקע שעיבדו 
ושהיא  שנים  עשרות  מזה  מחזיקים  הם  ושבה 

להכ ביהמ“ש  הסכמת  פרנסה.  מקור  �מהווה 
אך  המבוקש,  בפרדס  תתחיל  המבוקשת  רזה 
לדרישת  להמשיך  עלולה  חלילה  תאושר  אם 

המדינה לנכסים אחרים של אזרחים תמימים, 
שרכשו זכויות בנכסים כלשהם ואשר המדינה 

זכויותיהם הת כי  להכריז,  יד  במחי  �מבקשת 
מוססו ואינם.

וכל  חוקתיות  זכויות  הן  קנייניות,  ”זכויות 
פגיעה בהם היא פגיעה בזכויות יסוד. מדובר 
בבחינת  הקניין  זכות  של  גסה  ברגל  ברמיסה 
יכול  הוא  ועכשיו  שלו‘  את  עשה  ’הכושי 

�ללכת... ואם הוא לא הולך בטוב, אז בית המ
שפט יוליך אותו לשם.“

תנועת המושבים מקיימת החודש את 
סמינר �קהילה בתנועה�.

הסמינר מיועד לפעילי תרבות, קהילה 
וחברה במושבים ויתקיים ב�19�18 בינואר 

בשפיים.
סד הרצאות,  יתקיימו  הכנס  �במהלך 
ופעילויות הקשורות לקהילה במו �נאות 

במושבים  והחברה  התרבות  וקידום  שב 
השונים.

לפרטים נוספים ולהרשמה, ניתן לפנות 
לאגף חברה וקהילה של תנועת המושבים: 

 .03-6086309

שמרת,  מקיבוץ   ,48 בן  דותן,  אביתר 
חברי  ע�י  אחד  פה  שעבר  בשבוע  נבחר 

�מועצת מגדלי הבקר לכהן כמנכ�ל התא
חדות מגדלי הבקר. מדובר בקדנציה שניה 
משמש  דותן  במקביל  לכהן.  נבחר  שהוא 
כן כיו�ר איגוד הכדורעף הישראלי. דותן 
אמר: �אני מודה לכולם על האמון שנתנו 

�לי. אמשיך למלא את תפקידי למען רפ
תני ישראל�.

התביעה: חלק ממאמצי הרשות לפדיון קרקע חקלאית ששינתה ייעודה 
(צילום: רפי בביאן)
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1

(Shuterstock :צילום) “אזור הדומדמניות. ”מצאתי עצמי כמעט נוגעת במלאכים בקצות אצבעותיי מרוב כאב

בעודי מביטה בו כשהוא מלקט 
יוגורטים דלי שומן שהתפזרו לכל 

עבר מסלסלת הנצרים, עברה בי 
חלחלה. "מה? מי אתה?" זעקתי 

זעקה פנימית, "איפה הגבר 
שהכרתי לפני שנים? איפה הגבר 

שעבד במוסך וחלם על עבודת 
כפיים בארצות רחוקות? שקטף 

את החיים במקום דומדמניות?
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#

עמוס דה�וינטר

הפו של  יושיביה  �מושב 
על המזרחי, במערב צפון 
 1950 בשנת  נוסד  הנגב, 

המו קשות.  טלטלות  עבר  �ומאז 
שב, שבמועצה האזורית שדות נגב, 
מזרח  בצפון  מקסים,  באזור  ממוקם 
כשהיה  הקשים,  בזמנים  לנתיבות. 
שרוי בחובו קשים, חיו ביושביה רק 
שהחל  נראה  אולם  משפחות!  כ�35 
משנת 2010 שינה המושב כיוון ומאז 

הוא רק הולך ומתפתח ומשתבח.
רואה  אני  למושב  בכניסה  כבר 

למו הכניסה   – השינוי  סימני  �את 

שב עוברת פיתוח מואץ, כולל בתים 
כביש  חדשות,  למשפחות  חדשים 
שיושיביה  ונראה  תאורה  עם  רחב 
על  שוב  לעמוד  ומתחיל  מתאושש 

רגליו.
בעלי  ביתן,  למשפחת  בדרך  אני 

משפח בד  בית   – הבד"  �"ביתן 
ביושביה  שנה   12 מזה  הפועל  תי, 
השלישית  בפעם  עורך  והשבוע 
"רא� המסיק! ראשון  חגיגות   את 

שון המסיק" הוא השמן הראשון של 
בתולי,  במצב  זית  שמן  זהו  העונה. 
לאחר  הצללה  או  סינון  עבר  שלא 

מרק בצבעו,  עכור  השמן  �עצירתו. 
מיוחדת  ארומה  בעל  והוא  סמיך  מו 

ועשבו פירותיים  עזים,  �וטעמים 
מוגבלת  במהדורה  נמכר  הוא  ניים. 
המסיק  בחודשי  אותו  להשיג  וניתן 
אותו  להציג  מקובל  בעולם  בלבד. 
בבקבוקים שקופים, כדי להגביר את 
ההנאה מצבעו הירוק�רענן. בתחתית 
השמן  משקעי  מצטברים  הבקבוק 
ואין זה פוגם באיכותו או משפיע על 

�טעמו. יש כאלה שאוהבים את עכי
מעדיפים  הרוב  המסיק,  ראשון  רות 

להמתין עד תום השיקוע.
בוטיק  זית  שמן  טעימות  מלבד 

�משובח מתקיים בבית הבד של מש
(לא גדול במיוחד),  יריד  פחת ביתן 
לכל  שוות  פעילויות  המון  שכולל 

הפע מתופפים,  מעגלי  �המשפחה: 
סולמות  מתחמי  סבון,  בבועות  לות 
וחבלים, משחקי טריוויה בנושא שמן 

�זית, דוכני יצירה לילדים ויריד אמ
נים ססגוני.

ועובר  ביתן  למשפחת  מגיע  אני 
שם  הגדולה,  לחצר  הבד  בית  דרך 
מתקיים היריד. את המקום ממלאות 
את  לו.  ומחוצה  מהאזור  משפחות 
פניהם מקבלות שתי שורות ארוכות 
של ביתנים, עם הלוגו ”דרום אדום“, 
האזור,  מתוצרת  טוב  בכל  עמוסות 

בע שנעשו  מוצרים  ככולם  �רובם 

החל  חקלאית,  בעבודה  או  יד  בודת 
שמן  בסיס  על  קוסמטיקה  ממוצרי 
מזוזות,  תכשיטים,  דרך  ואחר,  זית 

�צעצועים, מתנות לבית, פרחים וש
תילים של משתלת בן בן, מתוצרת 
שמן  בדוכני  כמובן,  וכלה,  האזור 

הזית.
ושושנה  שמואל  את  פוגש  אני 
 - יושביה  מושב  ממייסדי  ביתן, 
מסורת  ושומרת  חקלאית  משפחה 
ישראל, שלפני 12 שנה הקימה את 
בית הבד הראשון באזור. ביתן הבד 

�היינו בית בד מודרני עם מיכון מת
�קדם להפקת שמן זית איכותי, שעו

וע"פ  גבוהים  הכי  בסטנדרטים  בד 

חגיגות ראשון המסיק 
בבית הבד "ביתן הבד"
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ואיכות  הבריאות  משרד  דרישות 
הבד  בית  למהדרין).  (כשר  הסביבה 
באזור  המגדלים  לכל  שרות  נותן 
המשפחתי  היחס  האמינות  ובארץ. 

�גורמים לכך שמעגל המגדלים והל
קוחות גדל מידי שנה.

משנת  יושביה  מושב  תושב  "אני 
1950, כן, מדור המייסדים של המו�
גי חקלאי,  הייתי  רבות  שנים  �שב. 

כך  ואחר  ירקות  תחילה  הכל,  דלנו 
�מה שנקרא אז גד"חים (גידולים חד

שים), כמו למשל פרחים ועוד. היום 
ומלבד  חקלאי  לא  השם  ברוך  אני 

בחק עוסק  לא  הזית  ושמן  �הזיתים 
לאות, לא מעוניין."

למה?
"כי שום דבר לא יעזור, היושבים 
בשלטון הרסו את המדינה, הרסו את 
חקלאות  אומר  כשאני  החקלאות. 
לגידולים.  ורק  אך  מתכוון  לא  אני 
של  היסוד  זה  חינוך,  זה  חקלאות 
המדינה, חקלאות זה אורח חיים ומה 
מדינות  פשע.  זה  לחקלאות  שעשו 

גרמ כמו צרפת, ארה"ב,  �'מפגרות' 
שם  כי  החקלאות  את  משמרות  ניה 
מבינים שהערך המוסף של החקלאות 
עגבניות  לגידול  מעבר  הרבה  הוא 
ופלפלים, זה ביטחון מזון, זה ביטחון 
בגבולות, זה תפישת קרקעות ועוד. 

אצלנו בארץ זה על אחת כמה וכמה 
חשוב ובינתיים מתייחסים לחקלאים 

כאל עוכרי ישראל."
מה הביא אותך לפתוח בית בד?

"את בית הבד הקמתי בשנת 2004 
כתחביב. האמת שזה היה רעיון של 

�אישתי והבן שלי וברוך השם, הגש
מתי להם את החלום. אישתי הייתה 
וכשפרשה  שנה  כ�40  במשך  גננת 
את  להשקיע  החלטנו  לגמלאות 

הכסף בבית הבד.
ריווחי,  עסק  הוא  עצמו  "העסק 
אבל אם אתה מוסיף לכל ההוצאות 
השוטפות את כל הדרישות והאגרות 

וגו ממשלה  משרדי  מיני  כל  �של 
פים אחרים, בקושי נשאר לך משהו. 
הקטע שלו,  את  ולוקח  בא  אחד  כל 
את המס שלו, אני מדבר על משרד 
משרד  החקלאות,  משרד  הבריאות, 
הסביבה.  להגנת  המשרד  השיכון, 
כולם באים ונוגסים לך מהעסק ולא 
נשאר לך כלום. הם לא מבינים דבר 
ולא חצי דבר בשמן זית אבל זה לא 

�מפריע להם לבוא ולדרוש ממך דב
רים."

אתה מגדל זיתים?
היינו  דונם. בהתחלה  "כן, רק 12 

�לוקחים את הזיתים לבית ניר ומפי
קים את השמן, עד שפתחנו את בית 
וקראנו למגדלים לבוא אלינו.  הבד 

בהת פשוטה.  לא  הייתה  �ההתחלה 
אבל  הבדואים,  רק  אלינו  באו  חלה 
אחר כך, לאט, לאט, אנשים ראו כי 
להגיע  התחילו  היהודים  וגם  טוב 
והיום  התרחבנו  לאט  לאט,  אלינו. 
יש  לכולם,  שירותים  נותנים  אנחנו 
לנו לקוחות שבאים אלינו מהערבה 
ועד ליישובים מפרוזדור ירושלים."

כל אחד יכול לבוא אליכם ולהפיק 
שמן זית?

לכולם,  שירות  נותנים  "אנחנו 
 40�30 ועד  זיתים  ק"ג  מ�100  החל 
יכול  אתה  זיתים  ק"ג  מ�100  טון. 
תחי� בערך.  בקבוקים   20 כ �להפיק 
ומחליט  הזיתים  את  בודק  אני  לה 
להבין  צריך  אותם.  מקבל  אני  אם 

רקו זיתים  במכונה  שם  אתה  �שאם 
ואפילו  קשה  מאוד  כך  אחר  בים, 
בלתי אפשרי לנקות את המיכון, הם 
לאחר  זית שתפיק  שמן  בכל  יפגעו 
מכן. אתה יכול לשטוף את המכונה 
במים, בלחץ, אבל לא יעזור לך כי 
יכול להגיע  יש מקומות שאתה לא 

הזמן  כל  לנו  חשוב  לכן  אליהם... 
להקפיד שהזיתים שאנחנו מכניסים 
ואיכותיים,  טריים  יהיו  הבד  לבית 
רק ככה אתה מפיק שמן זית איכותי.

כאן  מפיקים  שאנחנו  הזית  "שמן 
הוא שמן זית איכותי בכבישה קרה. 
ע"פ התקן, עד 35 מעלות הכבישה 
35 מע�  נחשבת לכבישה קרה ומעל

איך  קרה.  כבישה  לא  כבר  זה  לות 
מזהים? אם השמן נקרש במקרר סימן 
שמדובר בכבישה קרה. שמן בכבישה 

חמה לא נקרש."
ספר לי קצת על היריד, על חגיגות 

המסיק הראשון בביתן הבד.
�"את היריד שאתה רואה כאן אנ

בשנה,  פעמים  שלוש  עורכים  חנו 
הזית  ובפסטיבל  בחנוכה  בסוכות, 
של מועצת הזיתים, בשיתוף עמותת 

עו אנחנו  שקמה�הבשור.  �התיירות 
לילדים,  פעילויות  המון  כאן  רכים 
בהסברה  זה  ואם  במשחקים  זה  אם 
על ייצור שמן הזית. אנחנו עורכים 

ולמבוג לילדים  לימודיים  �סיורים 
�רים בבית הבד, אנחנו כל הזמן מא

רחים קבוצות מכל רחבי הארץ, רק 
לאחרונה אירחנו קבוצה של גמלאי 
עורכים  אנחנו  כן,  כמו  המשטרה. 
בד  בית  גם  לנו  ויש  לילדים  מסיק 
עתיק, בו הם יכולים לראות איך היו 

מפיקים שמן זית בימי קדם."
שמעתי שיש אנשים שמערבבים 

שמן זית עם שמנים אחרים...
על  זית,  שמן  מייצר  אתה  "אם 

�מנת לקבל תו תקן שמן זית ישרא
לי (להבדיל מתו איכות), ע"פ החוק, 
 30% לפחות  בבקבוק  להיות  חייב 
זה  ישראלי. לצערי, אחרי  זית  שמן 
אתה יכול להוסיף מה שאתה רוצה. 
לצערי הרב זה התקן היום אבל אני 

הזי ממועצת  נעלי,  עדי  ד"ר  �יודע 
לשנות  כדי  אלה  בימים  פועל  תים 

החק את  דופק  שכרגע  התקן,  �את 
לאים, כי אין להם רווח מזה. מגדל 

לי איכותי  זית  �זיתים שמוכר שמן 
צרן שמן זית גדול מרוויח היום נטו 

רק 5 ₪ לליטר.
יוזמה  לעודד  אוהב  תמיד  "אני 

המו איך  רואה  וכשאתה  �מקומית 
מערימים  הממשלה  ומשרדי  סדות 
קשיים על כל דבר קטן זה כואב. את 
כל מה שאתה רואה פה בנינו ב�10 
מיליון  כ�6  פה  השקענו  אצבעות. 
שקל, אולי 2 מיליון שקל מההשקעה 

זה  השאר  כל  הבד.  בית  על  נטו  זה 
המ לכל  רישיונות  מיסים,  �אגרות, 

על  רק  מסביב.  והמוסדות  שרדים 
אלף   125 השקעתי  החורג  השימוש 

שקל למנהל מקרקעי ישראל."
חוות רעים

ליד דוכן עמוס בבקבוקי שמן זית, 
מיני  מכל  כבושים  זיתים  צנצנות 
פוגש  אני  לא,  ומה  סוגים, ממרחים 
איציק גלאם, מחוות רעים שבל�  את

פידות, סמוך לשמורת גברעם.
רעים  "חוות  ש:  לי  מספר  גלאם 
חוות  אנחנו  שנה.   15 מזה  קיימת 
גלאם,  משפחת  בבעלות  בודדים 
של  דונם  עשרות  במקום  המגדלת 
שונים.  זנים  של  משורה  זית  עצי 
בשבתות תמצאו בחווה מאהל אירוח 

בטא לבנה  פיתה  מוגשים  �ובמקום 
חומוס  גבינה,  מלאווח  בון, ג'חנון, 
שקשוקה, ארוחת בוקר... אתה יושב 

שמואל ביתן: "שמן הזית שאנחנו מפיקים 
כאן הוא שמן זית איכותי בכבישה קרה. 

ע"פ התקן, עד 35 מעלות הכבישה נחשבת 
לכבישה קרה ומעל 35 מעלות זה כבר לא 

כבישה קרה. איך מזהים? אם השמן נקרש 
במקרר סימן שמדובר בכבישה קרה. שמן 

בכבישה חמה לא נקרש"

גלית יחזקאל, מ“שמן רם“. ” זה תלוי בטיפול, בהשקיה, בדישון. בגידול, בגורמים 
רבים מאוד“

שמואל ביתן ב"ביתן הבד". "את כל מה שאתה רואה פה בנינו ב�10 אצבעות"
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במאהל בחווה או נהנה משכיבה על 
אחד הערסלים בצל העצים, מתקנים 

לילדים, פינת חי ועוד...".
לשיחה  מצטרף  דיבור  כדי  תוך 
האגרונום יצחק ציפורי, חבר מושב 
ומי שעבד במשך שנים  יוסף  תלמי 
ארוכות כחוקר בתחום הזיתים ושמן 
הזית במכון וולקני, ביחד עם פרופ' 
שמעון לביא ז"ל. פרופ' לביא למי 
שלא יודע היה החוקר שפיתח את זן 
18" הישראלי, הזן שה�  הזית "ברנע

ביא את ירידת עצי הזית אל הנגב. 
מים  להרבה  זקוק  אינו   18 הברנע 
ומניב כמות נכבדת של זיתים, מהם 

מפיקים שמן זית מעולה.
כיום ציפורי משמש כיועץ חקלאי 

�לגידול עצי פרי ונחשב לאחד המו
מחים בתחום שמן הזית בישראל. בין 
בתחרות  כשופט  משמש  הוא  היתר 
בינלאומי  וכשופט  בארץ  טרה�וינו 

בתחרויות שמן זית ברחבי העולם.
זית,"  שמן  פה  שמוכר  מי  "כל 

בו יצרן  "הוא  ציפורי,  לי  �מסביר 
בש נמצא  הזית  ענף  לצערי,  �טיק. 

מחירים  במשבר  האחרונות  נים 
עלויות  של  נמוך  יחס  בגלל  עמוק, 
כל  האחרונה  בתקופה  תמורה.  פר 
הכל  האמירו,  השמן  ייצור  עלויות 
שמן  עבור  התמורה  ואילו  התייקר 

הזית נותרה כפי שהייתה.
הבודדים  הדברים  אחד  "לכן, 
שנותרו למגדלי הזיתים באזור היה 
להרוויח ממכירת שמן הזית בגידול 
מגדלים  בוטיק  יצרני  איך?  בוטיק. 
את  ומפיקים  מוסקים  הזיתים,  את 

ומוכ בבקבוקים  מבקבקים  �השמן, 
קמעונאי  במחיר  בעצמם  אותו  רים 
פערי  את  חוסכים   – למעשה  וכך 
עוד  הם  הזאת,  בדרך  כך,  התיווך. 
איכשהו יכולים 'להחזיק את הראש 
כמויות  מכך,  ויותר  המים'  מעל 
למגדל  מאפשרות  הקטנות  הייצור 
ושלב  שלב  כל  על  יותר  להקפיד 
ולהגיע  הזית  שמן  ובייצור  בגידול 

לשמן זית איכותי."

שמן זית איכותי
ה'ברנע  זן  את  כבר  הזכרנו  אם 
את  אוהבים  כולם  לא  (שאגב,   ,'18
הרי  טעמו)  ואת  מפיק  שהוא  השמן 
מספר  לייצר  הוא  הטרנד  שהיום 
מזן  סוג  כל  זית,  שמן  של  סוגים 
שונה של זיתים, מה שציפורי מכנה: 
רעים,  חוות  זני.  זית  שמן  הפקת 
למשל, הציגה ביריד ארבעה סוגים 
שונים: שמן זית מזן קורנייקי, שהוא 
זן   – פיקואל  מזן  זית  יווני; שמן  זן 
זן   – פישולין  מזן  זית  שמן  ספרדי; 
צרפתי וכמובן שמן זית מזן ברנע – 

הזן הישראלי.
כוסית  מבקשים  עניין  מביני 
קטנה לטעימת שמן הזית, אותה הם 
מריחים, מלחלחים בלשון ובולעים. 
שאת  רק  יין,  לטעימת  דומה  קצת 
אחרת  בטעימות,  בולעים  לא  היין 

הופכים לשיכורים.
ציפורי, אתה מומחה ושופט של שמן 
זית, מה קובע אם שמן הזית איכותי 

או לא?
�”הטעם והריח של שמן הזית נק

הגידול  משטר  הזן,  ידי  על  בעים 
והדישון  ההשקיה  משטר  ובעיקר 
על  משפיע  כן  כמו  המסיק.  ומועד 
בבית  השמן  הפקת  תהליך  הטעם 
ארוכה  שורה  כאן  יש  כלומר  הבד, 
שכל  ביחד,  שחוברים  גורמים  של 
אחד מהם יכול להוסיף לאיכות שמן 
כשאומרים  ממנו.  לגרוע  או  הזית 
לשמן  מתייחסים  המסיק  ראשון 
את  שעבר  לפני  שמופק,  הראשון 
תהליך הצילול (שיקוע). בדרך כלל 
צלול,  לא  שמן  הוא  המסיק  ראשון 

מס מייד  היצרנים  רוב  כיום  �אבל 
ננים אותו והופכים אותו לצלול ולא 

מחכים לשיקוע.“
אבל אני מבין שראשון המסיק נעשה 

בתקופות שונות באזורים שונים 
בארץ.

כמו  באזור  תלוי  כך  כל  לא  ”זה 
אותה  של  האוויר  במזג  תלוי  שזה 
עומד  זמן  ובכמה  אזור  באותו  שנה 

הפרי על העץ. יש שממתינים יותר 
בגדול  אבל  פחות,  שממתינים  ויש 
אתה יכול לראות אם הזית כבר מוכן 

למסיק או לא.“
בווע ישראל  נציג  הוא  �ציפורי 

הזית  בארגון  זית  שמן  לבדיקת  דה 
הבינלאומי וכן שופט בתחרות שמן 
הזית היוקרתית במריוסלינס, ספרד. 
”כשאתה טועם שמן זית,“ הוא אומר 
אתה לא כל כך בודק את המרירות 
ואת  השמן  של  החריפות  את  כמו 

האורג התכונות  את  �העפיצות. 
הזן,  כמו  הזית,  שמן  של  נולפטיות 
משך הגידול, מועד המסיק והתהליך 
שנקרא  מושג  יש  ביין  הבד.  בבית 
האוויר  מזג  כיצד  כלומר,  טרואר, 
על  השפיעו  באזור,  האדמות  וסוג 
קיים  גם  זה  זית  בשמן  היין.  טעם 
אבל השפעת הטרואר בשמן זית היא 
מינורית ומה שבאמת משפיע זה כל 

הדברים שהזכרתי.“
אנחנו כל זמן שומעים על זיופי שמן 

זית, ולא רק בארץ גם באיטליה, 
ספרד... איך אנחנו כצרכנים יכולים 

לזהות שמן זית מזויף?
זיופים  ישנם  העולם  בכל  ”נכון, 
שמן  מעט  לוקחים  זית,  שמן  של 
שמני  לו  ומוסיפים  יקר  שהוא  זית 

זו שהם  חמניות)  (קנולה,  �זרעים 
לים הרבה יותר או שמן גפת שהוא 
הצרכנים  כי  לזהות  קשה  זול.  הכי 
הם הדיוטות בשמן זית, לא מבינים 
מאוד  לעתים  אני  גם  אבל  בנושא 
מתקשה לזהות שמן זית מזויף. כדי 
מזויף  זית  שמן  אם  בוודאות  לדעת 
או לא עליך לבדוק אותו במעבדה.“

את  פוגש  אני  ביריד  אחר  בביתן 
עקיבא,  ניר  ממושב  יחזקאל,  גלית 
שיחד עם בעלה מייצרים את ”שמן 
איכותי.  זית  לשמן  הנחשב  רם“, 

שו מזנים  זית  שמני  מוכרת  �גלית 
ממרחים  וכן  כבושים  זיתים  נים, 
פסטו  כמו  מזיתים,  שיוצרו  שונים, 

ואחרים.
כשאני שואל אותה איך מייצרים 
”זה  אומרת:  היא  איכותי  זית  שמן 

בדי בהשקיה,  בטיפול,  �תלוי 
מאוד.  רבים  בגורמים  בגידול,  שון. 
למשל, בין היתר אתה צריך לדאוג 
שלא יהיו לזיתים עקיצות. זיתים עם 

חומ עם  זית  שמן  מפיקים  �עקיצות 
ציות גבוהה וזה פוגם באיכות. אנחנו 
ומפיקים  זיתים  דונם   40 מגדלים 
ויש  פישולין  ברנע,  מזני  זית  שמני 

לנו גם את הבלאנד הביתי שלנו.“
הנגב  אזור  הפך  האחרון  בעשור 

�ליצרן משמעותי של שמן זית יש
ראלי. זאת, כאמור, בעקבות מחקר 
לביא  שמעון  פרופ'  של  ופיתוח 
את  בארץ  ליישם  החלו  וצוותו 

בגי גם  בטפטוף  ההשקיה  �שיטת 
בנגב  בעיקר  לשמן,  זית  עצי  דול 
הזיתים  נטיעת  שחונים.  ובאזורים 

האח בשנים  תאוצה  צברה  �בנגב 
מושבים  במים  שימוש  תוך  רונות 

�ושיטות עיבוד ממוכנות. בנגב ני
יבו הנותנים  שמן  זני  מגוון  �טעו 

לים נאים באיכות גבוהה והתוצאה: 
גם  ואיכותיים,  זית טעימים  שמני 

ברמה הבינלאומית.

יצחק ציפורי: ”אחד 
הדברים הבודדים שנותרו 

למגדלי הזיתים באזור היה 
להרוויח ממכירת שמן 

הזית בגידול בוטיק. איך? 
יצרני בוטיק מגדלים את 

הזיתים, מוסקים ומפיקים 
את השמן, מבקבקים 

בבקבוקים ומוכרים אותו 
בעצמם במחיר קמעונאי 

וכך למעשה – חוסכים את 
פערי התיווך“

האגרונום יצחק ציפורי מדריך קבוצה של ילדים בבית הבד

איציק גלאם מחוות רעים, חוות בודדים בבעלות משפחת גלאם
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נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים 
Æונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לך

¥≥ שעות ביממה μ≤∑∏ Æטל

מושבניק יקר° 
יחד נפתור את הפאזל ≠ 

למענך¨ למען עתיד ילדיך ועבור נחלתך

מקצועי  צוות  בעלת  שנים¨  רב  מוניטין  בעלת   ≠ אבות  נחלת  חברת 
במושבים¨  תב“עות  והובלת  ן  ו בתכנ מומחים  אדריכלים  הכולל 
 Æהנדסי ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו“ד  כלכליים¨  יועצים  רו“ח¨  שמאים¨ 

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת
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דני מלכה, מנהל אתר ברורים של ”הזרע“ – 5 כוכבי יופי

20:00 18:00

 2017 7 GDC

בני משפחת פדלון, מבית השקמה – הזוכים בתחרות (צילום: מיקי אפרימי) תחרות ”עדי שף“ – מאכלים שעדי בישל ואהב (צילום: דיתי הורביץ�ארד)

G.D.C מופע מחול של בית הספר למחול

5.1.2017     || 18
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קולטי אדים 
מעוצבים

קולטי אדים
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il

משגב – אתר המועצה ידידותי למוגבלים

 17 15 20 800

7

 
 

מתאמנים באיטליה, יולי שניר ואופק חייט

19

 –
 .

80 

20

בקעת הירדן – נפרדים מאורה, אסתר ושאול

בערב ההצדעה למתנדבי בסיס מג"ב גדרות
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198

 amosquitoz@gmail.com

4

מאוזן:
1. "אני מנוזל," אמר הקנצלר (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 4. צרף לרשימה את זה 
שמעוניין לפסוע בדרך חזרה (כ"ח) (4); 8. ראו 20 מאונך; 9. הטקסטיל של רכטר 
לא באמת קיים (6); 11. הוא אשר אינו ערב לחיך זז לכיוון הפזמונאית (3,4); 12. 
נפש הלל (3); 13. מיקרופון גדול באלבומים (3); 15. עוד פעם מקרטני עושה 
בדיקה רפואית החודרת לגוף (7); 18. צליל אחד חסר גורם להן להשמין (6); 19. 
(עם 3 מאונך) חברת מוצרי החלב העניקה לי יעד (4); 21. התן לימד אותו איך 

לרסן (4); 22. חפרו מעון ומצאו ירק (4) (ע"פ אסא אורן).

מאונך:
מכשיר   .2  ;(5) ללבוש  משהו  ממנו  לקבל  הבקשה  בעצם  באמון  מעלתן   .1
העינויים של המתכנן והמוציא לפועל המקבל הנאה מלהכאיב (5); 3. ראו 19 
מאוזן; 5. אינו חולף כמו דלומי (5); 6. המתוקה נכנסת אל תוך תעלת השופכין 
שלה (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 7. אחד מאחד עשר שם בכן את חצובן הנשק (7); 
התנחלות  איזו   .13  ;(7) הקונכיה  חסרות  אל  מיהרו  הבדיוניים  היצורים   .10
טוענת כי תת האלוף שוכן בתוכה? (2,3); 14. מה היא עושה לסיגריה על סט 
הצילומים? (5); 16. נעשה פיפי במיטה לפי פירוש המציאות האישי (5); 17. 
הצרפתית  מאוזן)   8 (עם   .20  ;(5) כנכונה  תתגלה  הג'מוס  פטירת  על  הידיעה 

קופאת באנגלית (4).

לקראת תשבץ מספר 200, הציבור מוזמן לשלוח הגדרות מקוריות במטרה 
לנסות וליצור תשבץ המורכב ברובו מהגדרות הפותרים. תודה!

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 197:
מאוזן: 1. קרוסלה; 4. נשקם; 9. מחרידה; 11. גליפולי; 12. לבה; 13. שלם; 

15. יתועדפו; 18. הגזמתי; 19. מרלו; 21. תגרה; 22. דוברמן.
מאונך: 1. קטלוג; 2. וידוי;5. שניצל; 6. מנהרה; 7. מחמיאות; 10. לווייתן; 

13. שלהבת; 14. מחזור; 16. דירדר; 17. ווקמן; 20. מודה.

2017
בשנה הבאה עלינו בכיף, יש מספר אלבומים מסקרנים 

שמתוכם כבר הספקנו לשמוע טעימות שמבטיחות משהו 
גדול וטוב

2016
2017

120

Roads

2016

99

2017
Ape records

vegam friendly

Aperco
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

היכרויות

1.83 ,59

' 

052-3732382

052-4403890

www.rdatihg.co.il
 *

75-60

052-4403890

 41*

052-4403890

15

www.makovern.com
‰
‰
‰
‰

הבית של החקלאות הישראלית

 

 6
2,000

6,000

3,000
1.80

3,000
09-9588323 050-5201545

 7

 

8,000
09-9588323 050-5201545

 40
8X5

050-5201545

500

050-5201545

1

054-4917064

.80 640 2
1000 500 3

2000 1500
2 4

500 5
2000 1000

6
7

 2 8
4

4 3 9
3 10

11

10 12

 15 13

14

054-4917064

2
 2016 180

 
054-4287526 

84 265 1

100 4X4 2
2003

87 168 3
4

1,500
78 640 5

 97 90 6
 4X4 2400

4 7
80 10/30 8

2.5 ‘ 83 9
1.5 3 10

650 MF  .11
4X4 96

60 12
87

13
2.5 '93

14
2.40X12

2001 2 15
85 265 16  98

6 16
 1,500 1,000 17

3 500
 4X4 110 18

2006
19

87 2.5 GCB 20
6.5 21

 ,1995 82 - 86 22

83 25 23

 ‘ 81 40-10 24
'83

86 70.66 25
20/40 26

82

053 – 5262526

2

30 60

073-2369058

1

30 60

052-6833181
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jacob401@gmail.com
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* צימרים זריחה בגלבוע
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www.awt.co.il
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052-4658888

www.zakai-le.com

08-8568658 054-4527566

לחוות רבייה ופרגיות בניגריה

ליציאה מיידית א 
תפקיד מעניין ומאתגר א 

ניסיון ברבייה כבדה וקלה  א 
וגידול פרגיות

אנגלית ברמה גבוה א 
goldstein@netiv.org.il : קו"ח
052-6322294

15
050-7200440



ללא הגבלת שעותהיחיד עם שנתיים אחריות 

כולל חבילת אבזור מקורי: גג, חלון, וישר ושפריצר

חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן
שוקן 16 תל-אביב |  www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

*המחיר אינו כולל מע“מ. עסקאות מזומן בלבד.

רק 59,900 ₪*
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