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נפגש עם החקלאים
שר החקלאות ערך מפגשים 

עם החקלאים והבטיח: 
"כמו שאמרנו בעבר, הכל 

יעשה בשיתוף פעולה 
ובהסכמה"

מאוחדים ונחושים
ח"כ איתן ברושי מסיים 

שנה ראשונה של פעילות 
פרלמנטארית מאומצת 

בכנסת ישראל. "מי שרוצה 
שלום צריך להתכונן 

למלחמה", הוא אומר על 
מצב החקלאים

זהב ירוק
נפתלי פלדמן, ממושב 

תקומה עזב את ההיי טק 
לטובת גידול אלוורה בנגב 
והפך את הגידול הייחודי 

להצלחה אמיתית, המושכת 
אליו מבקרים מכל רחבי 

הארץ

5.5.2016     || 2

53

 

editor_kav@tmags.co.il  
 

 
 

dorin segev@tmags co il

073 2369088

dorin.segev@tmags.co.il

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
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"מו� התפרסם  שבועות   3 כ �לפני 
נולוג" של הגב' רעיה שטראוס, נצר 

חק של  �למשפחת שטראוס, משפחה 
�לאים ויזמים שהקימו משק חלב ותע

שיית מזון מפוארת.
הלב�  לי  "כואב  הייתה  כותרתו 

הורסים את החקלאות".
בדבריה הביעה הגב' שטראוס מעט 
ממה שאנו החקלאים חשים זה מכבר.
מנכ"ל  אלון,  צבי  של  מכתבו  רצ"ב 
ערב  שטראוס,  אל  הצמחים,  מועצת 

שט רעיה  של  ותשובתה  הפסח  �חג 
ראוס.

לכבוד
הגב' רעיה שטראוס

אשת מופת
רעיה יקרה!

לבבות  הרטטת  אחדים  ימים  לפני 
רבים במילותיך על איכותה וחשיבותה 

של חקלאות ישראל.
מע רבים  של  גרונם  חנקו  �דבריך 

מיתי החקלאים, בהיותם משענת וסעד 
"הערפדי"  הציבורי  הדימוי  לתיקון 

אינטרס מדינה,  פקידי  בנו  �שמטיחים 
נטים ויבואנים למיניהם, יחד עם כתבי 
משרד  מהדלפות  כלכלה שמתפרנסים 

האוצר.  
עוס שאינה  כמוך,  דמות  �דווקא 

בבעיות החקלאות תיארה  יום  יום  קת 
את  ומוחשית  אמיתית  כך  כל  בצורה 
חשיבותם של חקלאים הפזורים ברחבי 
עדיפות  באזורי  ככולם  רובם  המדינה, 

לאומית – הפריפריה.
כמה צדקת בשאלתך האם יש לבסס 
את מדיניות הרווחה של ישראל על ידי 
המשפחתיים  המשקים  במאות  פגיעה 
ביצים.  מייצור  החיים  הלבנון,  בגבול 

שבחק בנחושים  לפגוע  יש  שמא  �או 
לאי העולם, שלא זזו מילימטר משדות 

תקו בכל  עזה,  בעוטף  האדמה  �תפוחי 
פת הלחימה הארוכה שעברה עליהם זה 

עתה.
בי החקלאי  היצור  כדבריך,  �אכן 

המגוונים  מהמפוארים,  הוא  שראל 
התמיכה  עם  בעולם�  והאיכותיים 
הממשלתית מהנמוכות ביותר במדינות 
OECD ! התמיכות בחקלאי אירו�  ב�

פה כפולות מאילו שבחקלאי ישראל – 
אז פלא ש"המילקי" יותר זול בברלין....
�ובכלל יש עוד מדינה בעולם " שב
למדי נר  להיות  צריך  המזון"  �טחון 

ניותה, יותר מאתנו כפי שציינת.
רעיה יקרה!

ראוי  זה,  בעניין  שוויץ  את  הזכרת 
חקלאיה  על  שומרת  ששוויץ  לדעת 
מכל משמר ואף גאה בכך. היא דואגת 
ומרוחקים  קטנים  משקים  של  לקיומם 
פחות  (הרבה  המדינה  ברחבי  הפזורים 
יעילים משלנו) תוך סיוע מסיבי כי..... 

�זו המולדת! זה המרחב הכפרי� זו המו
רשת� שוויץ דוחה כל ביקורת על סיוע 
למדיניות  פינה  אבן  בזאת  ורואה  זה 

לאומית נכונה.
ברו לאחרונה  ביקר  החקלאות  �שר 

שהם  הרוסים  מעמיתיו  ושמע  סיה 
בכדי  עמנו,  פעולה  לשתף  מבקשים 
להגיע למצב, בו רוסיה תייצר את כל 
מזונה! – הם לא רוצים להיות תלויים 
בזולתם! (על רקע החרם בשל המשבר 

באוקראינה).
ואנחנו.... מומחים לכלכלה, חכמים, 

מת �יבוא,  תחרות  לצרכן",  �"דואגים 
ווים מדיניות של "זבנג וגמרנו" – כל 

בח אנושה  לפגיעה  מתכון  הם  �אלה 
את  המהווה  חקלאות  ישראל,  קלאות 
לאוכלוסית  ביותר  האמין  המזון  מקור 

ישראל באזורנו "המוזר" .
אכן, עם כל הישגינו המרשימים, יש 

�גם מה לשנות ויש לחשוב מחוץ לקופ
סא, אבל בחשיבה שרואה בחקלאות את 
מכלול ערכיה ותרומתה, כפי שאמרת.

לסיום, כולנו מכירים את הביטוי: " 
האדם הוא תבנית נוף מולדתו" תרשי 
הוא  אליך שהאדם  בהקשר  להוסיף  לי 
כנראה גם "תבנית נוף ילדותו" – זכית 
בך  שנטעו  ובסביבה  במשפחה  לגדול 
היצירה,  לעבודת  ההערכה  רגש  את 
זו   – מולדת  לערכי  לחקלאות,  לטבע, 

זכות גדולה מאוד!
בפ שתמשיכי  ולנו  לך  מאחל  �אני 

רבים,  כה  בתחומים  הברוכה  עילותך 
�ביניהם במרחבי הצפון והגליל על חק

לאיהם, לדורותיהם.
מזון  לייצר  נמשיך  החקלאים  אנו 
איכותי מגוון ובריא, נתייעל ונשתפר. 
יש לנו תחושה שעם ישראל מעריך את 
פועלנו ומוקיר את חקלאיו. עם מסרים 

�כמו שכתבת יש לנו גם תקווה ש...בי
רושלים יפול למישהו האסימון ויינתן 
להם,  שמגיע  הגיבוי  ישראל  לחקלאי 

ציבורית וכלכלית.
בשם עמיתי החקלאים אני מאחל לך 

ולבני ביתך חג אביב�חג פסח שמח!
בכבוד רב, צבי אלון
מנכ"ל מועצת הצמחים

צבי היקר,
התרגשתי מאד לקרוא את מכתבך.

גאה מאד לעמוד לצידכם במאבקכם, מפני שאני מאמינה בלב  אני 
שלם כי תרומתכם לרווחתנו וביטחוננו לא תסולא בפז.

כבת למשפחת חקלאים, וכמי שגדלה על ערכי החקלאות ותרומתה 
למדינה, אין לי ספק כי קיומו של משק חקלאי חזק ומתקדם הוא חלק 

אינטגרלי מהחזון הציוני ותנאי הכרחי לביטחון ישראל.
כולי תקווה כי העתיד מזמן לכולנו זמנים טובים יותר, בהם ההנהגה 
ותמצא את הדרך  תבין לחלוטין את החשיבות העצומה של החקלאות 

להמשיך את חזונם של אלו שבנו ופיתחו את הארץ הזאת.
בברכת חג פסח שמח, רעיה
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המפגשים התקיימו במושב רמות, במרכז חקלאי העמק, בשער הנגב ובערבה תיכונה # שר החקלאות לחקלאים: "ישנם 
אתגרים לא מעטים, לכן אנחנו מקדמים רפורמות שיטיבו עם החקלאות והחקלאים ולעם ישראל כולו, אבל כמו שאמרנו 

בעבר, הכל יעשה בשיתוף פעולה ובהסכמה"

קיימה ה ישראל  חקלאי  תאחדות 
�בשבוע שעבר מספר מפגשי חק

ופיתוח  החקלאות  שר  עם  לאים 
הכפר, אורי אריאל. המפגשים התקיימו 
בשיתוף פעולה עם התנועות המיישבות 
- תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית 
תנועת  מזכ"ל  של  ביוזמתו  והתקיימו 

יש חקלאי  התאחדות  ויו"ר  �המושבים 
ראל, מאיר צור.

אורי  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
שבעי� יודעים  כבר  �אתם  :אריאל 
של  ערך  היא  בישראל  החקלאות  ני 
לקדם  האחרונה  בשנה  הצלחנו  ממש. 
פרויקטים חשובים ולפתור כמה בעיות 
שעלו מהשטח כמו למשל הורדת מחירי 
מעסיקים  מס  הורדת  בחקלאות,  המים 

המתנ והגברת  עידוד  זרים,  �לעובדים 
דבים ועוד. עם זאת, ישנם אתגרים לא 

רפורמות  מקדמים  אנחנו  לכן  מעטים, 
וגם  והחקלאים  החקלאות  עם  שיטיבו 
שאמרנו  כמו  אבל  כולו.  ישראל  לעם 

�בעבר, הכל יעשה בשיתוף פעולה ובה
סכמה."

ויו"ר התא �מזכ"ל תנועת המושבים 
מאיר צור אמר:  חדות חקלאי ישראל, 
"אנו מפגישים את השר עם החקלאים 
במטרה שיבין את המצוקה שהחקלאים 
והחקלאות נמצאים בה. אני מקווה ששר 
החקלאות הפנים עד כמה בעיית היבוא 
בכוונתנו  אין  כמה  ועד  קריטית  היא 
ליבוא  יד  ניתן  לא  אנו  בנושא.  לוותר 
פרוע של פירות וירקות ושאר מוצרים 

חקלאיים."
במושב  התקיים  הראשון  המפגש 

�רמות בצפון אותו ארגן סגן ראש המו
שאמר:  קלנר  אורי  גולן,  אזורית  עצה 

"מדובר בהזדמנות גדולה שבזמן משבר 
מגיעים כלל הצדדים להידברות פתוחה 
וכל אחד משמיע את הצד שלו. עם זאת 
כל המהלכים הבאים צריכים להיעשות 

וב בארץ  החקלאות  על  שמירה  �מתוך 
גולן בפרט."

�לאחר מכן הגיע שר החקלאות למ
השתתפו  במפגש  העמק.  חקלאי  רכז 

התאח ויו"ר  המושבים  תנועת  �מזכ"ל 
ראש  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  דות 
אייל  יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה 
איציק חולב� , ראש מ.א. מגידו,  רבצ

מוטי  מ.א. הגליל התחתון,  סקי, ראש 
נור.  עובד  הגלבוע,  מ.א.  וראש  דותן 
אל המפגש הגיעו מאות חקלאים מכל 

מהקיבו מהמושבים,  באזור,  �המגזרים 
צים ומהמושבות.

איתם  העמק,  חקלאי  מרכז  מנכ"ל 
החקלאים  של  האחדות  "רוח  בירגר: 
ומהמושבים  מהקיבוצים  מהמושבים, 
צור  מאיר  של  המנהיגות  בזכות  היא 
האתגרים  ישראל.  חקלאי  בהתאחדות 
בחקלאות עצומים וגם המגמות ברורות 
אך אני מאמין שביחד ניתן להביא את 

החקלאות למקום טוב יותר. אני מברך 
את מאות המשתתפים שהגיעו."

האזו במועצה  התקיים  נוסף  �מפגש 
רית שער הנגב. אל המפגש הגיע ראש 
תמיר  נגב,  שדות  האזורית  המועצה 
עידן, יו"ר הפועל המזרחי, איציק אליה 
ומרכז ועדה חקלאית בשדות נגב, אלי 

מוגרבי.
אליה  איציק  המזרחי,  הפועל  יו"ר 
על  החקלאות  לשר  מודה  "אני  אמר: 
שהוא  הרבות  השעות  ועל  המאמצים 
ביקשתי  החקלאות.  במשרד  משקיע 

במ שקורה  למה  תתייחס  �שהממשלה 
לח� התמיכה  בהן   ,OECD ה �דינות 
החקלאי,  מהתוצר   18% היא  קלאות 
המדינה  שבה  ישראל  מדינת  לעומת 
הפער  מהתוצר.  בלבד  ב�9.5%  תומכת 
הוא אדיר ומדובר בלעג לרש. התמיכה 
4.5 מיליארד ש�ח בז� �צריכה להיות כ

כות ולא בחסד."
�המפגש האחרון התקיים בערבה במ

ואף  החקלאים  עם  השר  נפגש  סגרתו 
ירד לשטחים החקלאיים לסיור.

יו"ר העמותה החדש גלעד אלטמן (65), תושב כפר הרי"ף, נבחר פה 
אחד ע"י כ�100 חברים שנכחו באסיפת העמותה השנתית

השתתפו ק איש  ל�100  רוב 
עמו� של הכללית   באסיפה 

שהתקיימה  "אדמתי"  תת 
�לאחרונה בקיבוץ עין שמר. בין המ

ממושבים  העמותה  חברי  שתתפים: 
מרחבי  שהגיעו  ותיקים  וקיבוצים 

מזכי יו"ר,  נציגים,  בהם  �הארץ 
נציגים  לצד  ומשקיפים,  אגודה  רי 

�ממספר ישובים שטרם הצטרפו כח
ברים בעמותה.

הע יו"ר  בהצגת  נפתחה  �האסיפה 
פה  גלעד אלטמן, שנבחר  מותה החדש 
אחד ע"י חברי העמותה שנכחו באסיפה. 
הרי"ף,  כפר  תושב  כיום   ,(65) אלטמן 
בעבר חבר קיבוץ קריית ענבים, שימש 

לע הביטחון  שר  כעוזר  לאחרונה  �עד 
נייני התיישבות ובעבר ניהל במשך 14 

שנים את הסיירת הירוקה.
אלטמן מחליף את היו"ר היוצא בארי 
איחוד,  חרוד  עין  קיבוץ  חבר  הולצמן, 
שנשא בתפקיד במשך 12 שנים רצופות 
הצודק  במאבקה  העמותה  את  והוביל 

ההחל מקבלי  מול  ממושכת  �ובהליכה 
מטרת  להשגת  חותר  הוא  כאשר  טות, 

�העל של העמותה – החזרת ההכרה בז
ישובי  של  בקרקע  ההיסטוריות  כויות 
לצדק  חתירה  תוך  זאת,  כל  "אדמתי". 

מידתי וקידום חקיקה בנושא.
בטכס חילופי הגברי העניק הולצמן 
כאות  העמק,  מאדמת  רגב  לאלטמן, 

�לקשר ההיסטורי ארוך השנים של ישו
קיבל  במקביל,  בקרקע.  "אדמתי"  בי 
מהיו"ר החדש מגן הוקרה על פועלו רב 

השנים בשם הנהלת העמותה.
סגירת  על  דיווח  שמעה  האסיפה 
שתו� לתוכניות  בהתאם   2015  תקציב
כננו ואישרה פה אחד את תקציב ואת 
העמותה  של  המתוכננת  הפעילות 
גרשון  במילואים  האלוף   .2016 לשנת 

תרו� על  נרחבת  סקירה  הגיש   , ןהכה
את  המדינה.  לביטחון  ההתיישבות  מת 

מתקו אירועים  באזכור  ליווה  �דבריו 
פת שירותו כקצין בכיר בצה"ל לאורך 
חשיבות  את  וציין  ארץ  בחבלי  השנים 
הקרקע  אחיזת  וחיוניות  ההתיישבות 

למען המדינה.
בשמירת  עוסקת  "אדמתי",  עמותת 
שנת  מאז  הוותיקים  הישובים  זכויות 
וקיבו� מושבים  כ�150  ומייצגת   2002
צים, אשר עלו על הקרקע טרם הקמת 

המדינה.

שר החקלאות נואם במפגש עם החקלאים

התקיים לאחרונה במועצה אזורית הגלבוע

שרות רפתנים, בעלי עסקים ובעלי תפקידים מיישובי מהגלבוע והאזור, ע
�השתתפו בכנס ייחודי שיזמם תאגיד קולחי הגלבוע, לאור עידכוני הח

קיקה במשק. הכנס התקיים לאחרונה (20.4) וכלל את ההיבטים הנוגעים 
לעדכוני חקיקה ורגולציה בנושא שפכי רפתות, שפכי מפעלים ומחירי המים 

לגינון ציבורי.
בכנס, אותו הפיקה אושרת קרן, השתתפו הממונה על איכות מים וקולחים 
וממונה שפכי תעשיה ברשות המים, ד“ר הראל גל ומנהל תחום אגרואקולוגיה, 
צפריר גרינהוט, שהסבירו את התק�  שה“מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד“ר

נות החדשות בשפכי רפתות ותעשייה מרשות המים הארצית והמקומית. בנוסף 
רמי בן שמעון,  ידי חברות שונות פתרונות שיכולים לחסוך מים.  הוצגו על 
מחברת ”מרום“, התייחס לפתרונות חישוב שטחים ציבוריים ביישובים, מיכה 

אשחר, מחברת WISE, דיבר על פתרונות מים ואנרגיה ברפתות, ועוד.
והביוב במרחב הכפרי  ראש המועצה, עובד נור, אמר בכנס: ”תחומי המים 
הדוק  באופן  וקשורים  מהותיים  הינם  בפרט,  כמונו  חקלאית  ובמועצה  בכלל 

�לחיי היום יום של החקלאים, בעלי העסקים והיישובים, ולהצלחתם. על כול
נו להיות מעודכנים כל הזמן במתרחש בתחומי המים והביוב, בכדי להתארגן 
נכונה ולהיות מובילים עם יכולת תגובה מהירה לכל החלטה“, סיכם נור“. ראש 
המועצה בירך את תאגיד קולחי הגלבוע על יוזמת הכנס וציין שהתאגיד מוביל 

מבחינה ארצית בתחומו.
מנכ“ל התאגיד, מוחמד אלבחירי, ציין כי: ”החל משנת 2010 החלה רשות 
אגרה  מחיוב  ומעבר  הכללים  עידכון  שכללו  רחבים,  חקיקה  בעדכוני  המים 
קבועה לחיוב אגרה על פי צריכת מים, בהמשך נוספה חקיקת כללים חדשים 
להזרמת שפכי תעשיה למערכת הציבורית, והחל מתחילת השנה, החלת כללי 
שפכי התעשייה גם על רפתות. קצב העדכונים הינו מהיר ובאופן מיוחד נדרשת 
היערכות שלנו ושל הנוגעים בדבר מבעוד מועד בכדי לעמוד בדרישות החוק. 
הדבר מקבל משנה תוקף כאשר כל מי שיודע להיערך נכונה אז יקל על עצמו 

ועלינו ביישום הכללים באופן הנכון ביותר“.

גלעד 
אלטמן, 

יו“ר אדמתי 
החדש
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ביהמ“ש השלום בראשון לציון נעתר לבקשת רשות מקרקעי ישראל ואישר צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, האוסר על 
המשך פעילות הכנסת פסולת בניין לשטחי מושב אחיסמך בקרבת לוד, באתר לא חוקי

הפסח ב חג  שלקראת  שבוע 
מרחב  של  מפקחים  הבחינו 

השמי בחטיבת  מרכז  �ת“א 
מקרקעי  רשות  של  הקרקע  על  רה 
ישראל, בתנועה חריגה של משאיות 
מושב  לתוך  בניין  פסולת  הנושאות 
אחר  להתחקות  מנת  על  אחיסמך. 
לשמירת  בחטיבה  הוקם  המשאיות 
ישראל  מקרקעי  ברשות  הקרקע 
(רמ“י) צוות מפקחים ייעודי, שעקב 

בסמוי אחר המשאיות.
בשלב זה הוכנסו לתמונה גם הסיירת 
שבמשרד  הירוקה,  והמשטרה  הירוקה 
להגנת הסביבה. כאשר הצטברו ראיות 
אסורה  פעילות  על  בצילומים  מגובות 
לקראת  אינטנסיבי  באופן  המתקיימת 

החו הועבר  פסח,  המועד  חול  �פגרת 
במשרד  מרכז  מחוז  לפרקליטות  מר 
צוות  זו  למטרה  שהעמיד  המשפטים, 
מניעה  לצו  בקשה  להגשת  פרקליטים 
זמני וכתב תביעה, נגד 7 בעלי זכויות 
ועד  ונגד  אחיסמך  במושב  במשקים 

האגודה.
נבע  הבקשה  בהגשת  המיידי  הצורך 

�הן מגילוי הפעולות האסורות בעת הת
רחשותן והן מחשש שפגרת חול המועד 
בתוך  הבניין  פסולת  להטמנת  תנוצל 

בידיעת  המושב,  של  חקלאיים  שטחים 
ועד האגודה.

עוה“ד  ע“י  שהוגש  התביעה,  בכתב 
נתן,  ואריאל  אסרף  מאיר  דיין,  לילך 
נראות  האחרונה  בתקופה  כי  נטען 
בניין  פסולת  הנושאות  רבות  משאיות 

ופ אחיסמך  מושב  לתחומי  �נכנסות 
מהמושב  בחלק  אותרה  ערה  עילות 
אתר  הוקם  בו  חקלאי,  שדה  המהווה 
הטמנה לא מורשה. באתר נערמה כמות 
ועודפי  בניין  פסולת  של  מאוד  גדולה 

�חפירה, המועברת ממשקים שונים במו
שב, באופן בלתי פוסק. הפסולת מגיעה 
מאתרים שונים מחוץ למושב וייתכן אף 
שהיא מכילה פסולת אורגנית ופסולת 
מזוהמת, דבר שעשוי לגרום למפגעים 
בבריאות  ולפגיעה  חמורים  סביבתיים 

הציבור.
צבר,  אורטל  רמ“י,  דוברת  לטענת 

אחי וביניהם  שונים  מושבים  �בשטחי 
חוקי  בלתי  ענף  ומתפתח  הולך  סמך 
בתחום פסולת בניין. מפקחי רמ“י גילו 

כתחנות  משמשים  במושב  משקים  כי 
מכך  גוזרים  ובעליהם  לפסולת  מעבר 
כדין  שלא  מתעשרים  כספיים,  רווחים 

גור ואף  �על חשבון הקרקע הציבורית 
מים נזק לקופה הציבורית, זאת במקום 

מור הטמנה  לאתרי  תפונה  �שהפסולת 
ותמורת  רישיונות  לפי  הפועלים  שים 

תשלום היטל לקופת המדינה.
קיים חשש כבד  לפי כתב התביעה 
הפסולת  ערמות  הקרובים  בימים  כי 
משמעותית  יגדלו  ההטמנה  באתר 
ותבוצע הטמנה של הפסולת בקרקע. 

�באופן זה, מלבד השימוש בקרקע הצי
בורית הנוגד את מטרת החוזה ומלבד 
הטמנת  להתבצע  שעומדת  העובדה 
הטמנה  אתר  בתחומי  שלא  פסולת 
שפעילות  הרי  כדין,  הפועל  מורשה 

וב קשים  לנזקים  לגרום  עשויה  �זו 
בכל  ולסביבה.  לקרקע  הפיכים  לתי 
עצומה  כמות  בישראל  נוצרת  שנה 
של פסולת בניין ועודפי עפר, פסולת 
המהווה את אחד המפגעים הסביבתיים 

�הקשים במדינת ישראל. חלק לא מבו
טל מפסולת זו מגיע באופן בלתי חוקי 
הינו  ייעודם  אשר  פתוחים  לשטחים 
שימוש חקלאי ולאזורי טבע ייחודיים 

אשר נפגעים, לא אחת, אנושות.

כאמור, בית המשפט קיבל את בקשת 
מחוז מרכז  רמ“י באמצעות פרקליטות 

מהמ להימנע  המשיבים  על  כי  �וקבע, 
שך פעילותם עד להחלטה אחרת. מיד 
עם קבלת ההחלטה פעלו מפקחים של 
המשקים  לכל  הצו  את  למסור  רמ“י 

נדר והללו  ההחלטה,  התקבלה  �נגדם 
המשאיות  שינוע  את  מיד  להפסיק  שו 
לתוככי המושב. מדובר בפעולה חריגה 
של רמ“י והפרקליטות, המהווה הקדמה 
לפעילות אכיפה יזומה ומהירה בשילוב 
היווצרות מצב  כוחות, על מנת למנוע 
קיים המקשה על החזרת הקרקע למצבה 

הטבעי.
�הבקשה הוגשה במסגרת מבצע אכי

על  לשמירה  החטיבה  של  משולב  פה 
במ הירוקה  והמשטרה  ברמ“י  �הקרקע 

ופרקליטות מחוז  שרד להגנת הסביבה 
מרכז (אזרחי).

לה נחושה  זרועותיה,  על  �”המדינה 
לחם בתופעה פסולה זו הפוגעת בכלל 
בבריאות,  החל  היבט,  בכל  הציבור 

הק בימים  ובכלכלה.  החיים  �באיכות 
כנגד  נוספים  הליכים  יינקטו  רובים 
מנהל  סגן  קרפ,  שי  אומר  ההפרות,“ 

מק ברשות  הקרקע  לשמירת  �החטיבה 
רקעי ישראל.

"אני חושב שהבחירה בי נותנת הערכה פומבית לכולם. אני ממש לא רואה בזה כהישג פרטי שלי," אמר ברשישת 
לכתב "קו למושב"

אבי אובליגנהרץ

אחרי שהש בלבד  ימים  �לושה 
תבשר, כי נבחר להימנות על 
בטקס  המשואות  מדליקי   14
גבי  הרצל,  בהר  שייערך  המסורתי 
החילוץ  יחידת  מפקד  סגן  ברשישת, 
עצמו  את  מצא  המלח,  ים  "מגילות" 
דרגה  מנחל  מטיילים  כ�200  מחלץ 

ונחל קומראן במדבר יהודה.
הזי יום  לנעילת  הממלכתי  �הטקס 

העצמאות,  יום  אירועי  ופתיחת  כרון 
יעמוד השנה בסימן "גבורה אזרחית". 
אדומים,  כפר  תושב   ,(49) ברשישת 

לב הציבורית  הוועדה  על�פי  �נבחר 
חירת משיאי המשואות בראשות מנהל 
בשל  אביב,  מושיק  ההסברה  מרכז 
הרפואה  בתחומי  בהתנדבות  עיסוקו 
והחילוץ ובתחומים חברתיים וערכיים.

הוא משמש כאמור בהתנדבות כסגן 
ים  "מגילות"  החילוץ  יחידת  מפקד 

החילוץ  מיחידות  המלח, 
המט בארץ  �הגדולות 

רבים,  באירועים  פלת 
בִמתארים מורכבים ובכל 
ושימש  היממה,  שעות 

במ מרכזיים  �בתפקידים 
וההצ החילוץ  �שלחות 

יפן,  האיטי,  לנפאל,  לה 
ומקומות  הפיליפינים 
עמד  השאר  בין  נוספים. 
בראש הצוות שאיתר את 
גופתו של אור אסרף ז"ל 
רעידת  לאחר  שנעדר 

האדמה בנפאל.
ברשישת  בבד  בד 
משמש בהתנדבות כראש 
בגוש  הרפואה  תחום 
אדומים, תוך הקמת צוות 

רפואי משולב של אנשי מד"א ו"איחוד 
החירום  בצוות  בכיר  וכחבר  הצלה" 
של  מקימיה  בין  היה  הוא  היישובי. 

חבר למנהיגות  הישראלית  �המדרשה 
תית (מדרשת עין�פרת) המפגישה בין 
צעירים דתיים ושאינם דתיים ופועלת 

�ללימודה ולקידומה של התרבות היש
ראלית�יהודית.

"התחושה היא מאוד, מאוד מרגשת 
ומאוד, מאוד הופתעתי. כשהודיעו לי 
אלף  'יש  לאשתי  אמרתי  הבחירה  על 

�כמוני. מה פתאום אני?," מספר ברשי
שת על ההפתעה שחש לשמע הבשורה. 
בגלל  רק  זה  אבל  אותי,  בחרו  "אמנם 

�שאני מייצג אנשים רבים וטובים במ
אנשים  בארץ,  ההתנדבות  תחומי  גוון 

שתורמים רבות לחברה ולקהילה."
החי בתחום  הרבה  תרומתו  �לצד 

ברשישת  ובחו"ל,  בארץ  וההצלה  לוץ 
היישוב  כמזכיר  שמשמש  החילוני 
גאה  השחר,  כוכב  דתי  הקהילתי 

�במיוחד על כך שנמנה עם מקימי מד
רשת עין� פרת שחרטה על דגלה את 
"בוגרי  שינוי פני החברה הישראלית. 
החברה  גווני  כל  על  נמנים  המדרשה 

בעמ מחזיקים  הם  וכיום  �הישראלית 
רבות  לתרום  מפתח שמאפשרות  דות 

לעיצוב פני החברה שלנו וקידומה."
הועלתה  ברשישת  של  מועמדותו 
וכשזו  אדומים  כפר  תושבת  ידי  על 

הצי לוועדה  פנייתה  על  לו  �בישרה 
שבזאת  לדבריו  קיווה  הוא  בורית, 
מהפידבקים  ומסתיים.  מתחיל  הנושא 
מאז  זכה  הוא  להם  הרבים  והפרגונים 
ברשישת  המשיאים,  שמות  פרסום 
"פרגון  מהווה  בעצם  שהבחירה  סבור 
ותעודת כבוד לכל המתנדבים האחרים 
שעושים את מלאכתם בשקט ובצנעה. 
תורמים  ביחידה  האחרים  המתנדבים 
הפנוי  זמנם  חשבון  על  רבות  שעות 
והמשפחה, ומעמידים את עצמם הרבה 
שהבחירה  חושב  אני  בסכנה.  פעמים 
בי נותנת הערכה פומבית לכולם. אני 
ממש לא רואה בזה כהישג פרטי שלי. 

הד את  להזכיר  נוטים  פעמים  �הרבה 
סך  יש  אבל  שלנו  בעם  הרעים  ברים 
הכל המון דברים טובים ואנשים טובים 

שתורמים רבות למען הכלל."

פסולת בניין במושב 
אחיסמך (צילום: רמ“י)

גבי ברשישת, סגן מפקד יחידת החילוץ "מגילות" 
ים המלח
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עמוס דה�וינטר

הוא ב הפרלמנטרית  פעילותו 
פעיל מאוד ולעתים נדמה שאין 

�נושא שאינו נוגע בו - החל מנו
התב דרך  והתיישבות,  חקלאות  �שאי 

שונות,  ביטחוניות  בעיות  על  טאויות 
חינוך,  בריאות,  בנושאי  חוק  הצעות 

מדי בנושאים  פעיל  וכלכלה,  �תעשיה 
ניים והרשימה עוד ארוכה.

יו"ר  ברושי,  איתן  ח"כ  עם  השיחה 
�השדולה החקלאית בכנסת, קולחת וק

פעם  מידי  זורק  שברושי  תוך  דחנית, 
הערות לעוזריו, מאזין לרדיו ומספר לי 
על הפגישה הבאה, שהוא בדרך אליה. 
בפעילות  עוסק  שברושי  רבות  שנים 
ציבורית, אך להבדיל מרוב עמיתיו הוא 
עדיין מתעורר מידי בוקר כמו חקלאי, 
הרכב  על  עולה  בבוקר,  מאוד  מוקדם 

היישר לבניין הכ �ונוסע מקיבוץ גבת 
�נסת בירושלים ושב באותה הדרך, בש

עות הלילה לביתו.
על  כותב  שאני  השנים  במשך 
מזוהה  ברושי  היה  תמיד  התיישבות, 
העדפה  המעניק  חזון  חזון,  בעל  כאיש 

ולפריפ להתיישבות  וגורפת  �מתקנת 
ברושי  רבות,  מממשלות  להבדיל  ריה. 

�עשה כל שהיה בידו ליישם הלכה למע
שה את החזון ואת מדיניותה המוצהרת 
העמדת  אודות  ישראל,  ממשלות  של 
העדיפות  סדר  בראש  והנגב  הגליל 

הלאומי.
נתו מצבים  בניתוח  מצטיין  �ברושי 

נים ומציאת פתרונות אד�הוק לבעיות 
יכול  הוא  ולמילים,  לנאומים  ומעבר 

פרג מנהיג  מעשי,  מאוד  אדם  �להיות 
מפלונטרים שאח מוצא  �מאטי שמוצא 

רים הסתבכו בהם.
שהחקלאות  הבין  כבר  שנים  לפני 

היש החקלאים  והצטיינות  �המודרנית 
במדינות  לחקלאים  יחסית  ראלים 
 :"22 "מלכוד  בבחינת  היא  אחרות 
המפליאה  וההתייעלות  "המודרניזציה 
ברחבי  וגם  הישראלית  החקלאות  של 

דבר  של  בסופו  שהביאה  היא  העולם, 
�להפחתת מספר החקלאים, למרות שמ

תוצרת  מייצרים  אנחנו  תפוקה  בחינת 
טריה יותר מאי פעם," אמר לי פעם.

במגזר  החקלאות  שכיום  למרות 
והמושבי אינה נושאת בעיקר  הקיבוצי 
עדיין  החקלאות  נושא  הכלכלי,  הנטל 
בוער בעצמותיו והוא מאמין בכל ליבו 
לחקלאים,  ולדאוג  אותה  לשמר  שיש 
כי "בלי חקלאות לא תהיה התיישבות, 
הוא  לאדמה",  האמיתי שלנו  הקשר  זה 

אומר.
הכוחות  באיחוד  גדול  מאמין  ברושי 
השונים בחקלאות וביחד עם התאחדות 
חקלאי ישראל והלובי החקלאי בכנסת, 
שיישומם  חקיקה,  לשינויי  מוביל  הוא 
של  לסופה  ולמעשה  להרס  מביא  היה 

החקלאות הישראלית בימינו.
משרד  שכופה  המתמיד  הפיחות 
ישראל  ממשלות  ומדיניות  האוצר 

וע דאגות  של  שפע  לשולחנו  �הביאה 
לציין  יש  שרובה,  פרלמנטארית  בודה 
עלתה בהצלחה, למרות היותו, כמו רוב 
חבר  בכנסת,  החקלאית  השדולה  חברי 

כנסת באופוזיציה.
נציגות  של  ובכלל  שלנו  "הנוכחות 
התאחדות חקלאי ישראל בכנסת מאוד 

בהשפ "הן  לי,  מסביר  הוא  �חשובה," 
הן  בדיונים,  והנאמר  התנהלות  על  עה 
של  בסופו  וכמובן,  הכללית  באווירה 
דבר על תוצאות הדיונים. הייתי אומר 
שבה  הקודמת,  מהקדנציה  שלהבדיל 
החקלאות  עם  המזוהים  האנשים  מספר 
וההתיישבות היה קטן יחסית, בקדנציה 
המזוהים  הח"כים  מספר  גדל  הנוכחית 
עם החקלאות וההתיישבות, גם אם לא 

כולם מזוהים ישירות עימן."

התחלת קדנציה כחבר כנסת וכמעט 
מייד נפלו על כתפיך בעיות חמורות, 

יוזמות של משרד האוצר, שרצה 
להכניסן לחוק ההסדרים ובכך לדלג 

בעצם על הליך חקיקה מסודר...
וצצה  בפעילות  התחלנו  רק  "נכון, 

ההסדרים,  חוק  סביב  מבוקרת  בעיה 
ב�2015  המישורים  בכל  פעלנו  נגדה 
והשנה ובסופו של דבר הצלחנו להגיע 
להישג גדול, להוציא את כל הרפורמות 
על  דובר  להזכירך,  ההסדרים.  מחוק 
הצאן  בענף  הממשלתי  התכנון  ביטול 
דובר  לחקלאים;  ישיר  לסבסוד  ומעבר 
על ביטול מועצת הלול והתכנון בענפי 
הלול, ההטלה, הרביה והפטם; דובר על 
מכסים  הסרת  המדגה,  בענף  רפורמה 
ותמיכה ישירה במגדלים ואף על ביטול 
הפעם  שזו  חושב  אני  הצמחים.  מועצת 

החק על  גזירה  עברה  שלא  �הראשונה 
לאים בחוק ההסדרים.

רבים,  מאמצים  לאחר  מכן,  "לאחר 
המעסיקים,  מס  את  לבטל  הצלחנו 
שקל  מיליון   160 שנים  במשך  שגבה 

מהחקלאים מידי שנה.
"במשך כל אותה תקופה וגם בימים 
 ,2017 לתקציב  נערכים  אנחנו  אלה 
שנתי  דו  או  שנתי  חד  שיהיה  שיתכן 
לת� תקציבים  לעגן  כדי   ,(18�2017)
הח לענף  יציבות  ולתת  ארוכה  �קופה 

פעילות  את  ליווינו  במקביל  קלאות. 
משרד החקלאות בכנסת, ביחד עם כל 

הגופים האחרים."

במשך שנים אתה מאמין גדול באחדות 
ולא תמיד אנחנו רואים שזה קורה. 

תוכל להתייחס ל...
על  לדבר  רוצה  לא  בכלל  אני  "לא, 
זה, אני לא עוסק ברכילות. אני מאמין 
בהפגנת  זאת  ראינו  נכון,   - באחדות 
ואני מאמין שעל מנת  הלולנים בצפון 
החקלאות  על  החקלאים,  על  לשמור 
ועל ההתיישבות יש לשמור על החיבור 
כחוט השני  עובר  הזה  החיבור  ביניהם, 

לאורך כל ימות השנה.
"כפי שאמרתי בתקופה הזאת אנחנו 
עם  וביחד   18�2017 לתקציב  נערכים 
וההתארגנויות  ההתיישבות  תנועות 
הנזקים  את  ומזערנו  בלמנו  השונות 

והחקלאות, שפעלו  האוצר  משרדי  של 
לפתוח את היבוא ולהוריד את המכסים.

הרבה  עוסקים  אנחנו  לזאת,  "מעבר 
לאחרו המים.  בנושא  וגם  �בתעשיה 

שאמנם  הוותמ"לים,  חוק  במסגרת  נה, 
הצלחנו  אבל  אותו  לבטל  הצלחנו  לא 
אבל  ביטלנו  לא  עצמתו.  את  להקטין 
כיום החוק שונה מאוד ממה שהוא היה 
כשהוא רק נכנס לכנסת והמדינה תממן 

את הפינוי.
הזה,  הקטע  את  מסכם  אני  אם  אז 
פעלנו מהיום הראשון שלי בכנסת ועד 

�אתמול, פעלנו כתף עם כתף עם החק
מכסות  לביטול  היוזמה  לביטול  לאים, 
ההתיישבות  למען  פועל  אני  הביצים. 
בועדת  הכספים,  בועדת  והחקלאות 
הכלכלה וכן בוועדת החינוך, שעוסקת 
השדולה  חיים.  בעלי  צער  נושאי  בכל 
החקלאית בכנסת התכנסה מאז כינונה 
 – החקלאות  תחום  כאשר  פעמים,   3�4
הקרקע והמים הוא חלק מרכזי בעבודה 

שלנו.
�"בתוך כל זה, השקענו מאמצים בנו

שא שינוי מפת אזורי עדיפות לאומית, 
והגד לפריפריה  מס  הטבות  �המעניקה 
לה הזכאים  היישובים  מספר  את  �לנו 

ישובים,  מ�400  ללמעלה  מ�200  טבות 
כאשר התקציב למועצות האזוריות גדל 
מיליארד  ל�1.350  שקל  מיליון  מ�850 

מח שרק  אזורית  מועצה  כאשר  �שקל, 
�צית מיישוביה קיבלו את ההטבה הצל

חנו להביא למצב שגם היתר יקבלו את 
עדיין  אנחנו  שנתיים.  למשך  ההטבה 
פועלים לשפר את המצב בצפון מערב 

מועצה אזורית מטה אשר.
עבו של  בעיצומה  הזמן  כל  �"אנחנו 

דה למען ההתיישבות העובדת במדינת 
ישראל, הן בשלושת הוועדות שהזכרתי 
והן בנושאי המים והוותמ"לים בוועדת 
בוועדת  חבר  אני  הכנסת.  של  הפנים 
המדינה,  לביקורת  ובוועדה  הכספים 

�אבל אני משתתף בדיונים של כל ווע

לחקלאות  כלשהי  זיקה  לה  שיש  דה, 
ולהתיישבות."

איך אתה מרגיש היום, לאור העובדה 
שאתה באופוזיציה, לאחר כל כך 

הרבה מאבקים ולאור הפיחות במצב 
החקלאות וההתיישבות?

בי לכנסת  באתי  הראשון  �"מהרגע 
דיעה שבאופוזיציה יש קשיים להעביר 
זאת,  ולמרות  דברים  להעביר  חוקים, 
בקרב  משותף  מכנה  למצוא  הצלחנו 
המטרות  למען  הסיעות  מכל  הח"כים 
לשנות  אפשר  אי  שני,  מצד  שלנו. 
ללא  בהתנגדות  רק  מטרות  ולשרת 
פעולה  שיתופי  גם  לעשות  צריך  סוף. 
כל  להיות  ולא  להבנות  להגיע  וצריך 
הזמן באופן אוטומטי נגד. יש לי שפה 
גם  רבים,  כנסת  חברי  עם  משותפת 

באופוזיציה וגם בקואליציה.
החקלאית,  השדולה  כיו"ר  כן,  "כמו 

בתו התיווך  פערי  לצמצום  פועל  �אני 
את  להפחית  במטרה  החקלאית,  צרת 
מפגיעה  ולהימנע  מחד  המחייה,  יוקר 

הק בימים  מאידך.  ישראל,  �בחקלאי 
רובים אניח הצעת חוק להסדרת שיטת 
השיווק, Loss Leader, שיטת שיווק 

במחי מובילים  מוצרים  מוכרים  �בה 
אל  צרכנים  למשוך  במטרה  הפסד,  רי 

הרשת.
הח על  לשמירה  המאבק  �במסגרת 

והייצור המקומי אף  קלאות, התעשייה 
�העליתי הצעת חוק, שמגבילה את סמ

כות שר האוצר להפחית את המכס על 
למנוע  ובכך  מיובאת  חקלאית  תוצרת 

בפרנסתם של החקלאים המקו �פגיעה 
מיים."

מעבר לחקלאות ולהתיישבות אני 
שומע שאתה פעיל בתחום רחב של 

נושאים...
�"נכון מאוד, אני גם עוסק המון בחי

חוקים,  שני  קידמנו  זו  ובמסגרת  נוך 

מאמין גדול באיחוד הכוחות 
השונים בחקלאות
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מאמין  אני  והשני  אושר  כבר  האחד 
שענפי  מאמין  אני  בקרוב.  שיאושר 
חשוב  חלק  הינם  המסורתית  התעשייה 
מהכלכלה ויש לחזקם ולקדמם. לכן אני 
מקדם בחודשים האחרונים הצעת חוק, 
הכנסה,  מס  פקודת  את  לתקן  שנועדה 

מקצו הכשרות  למסיימי  שיוענקו  �כך 
עיות זיכויי מס זהים לאלו של מסיימי 

�לימודים אקדמאיים. החוק זה ימנע אפ
ליה בין השכלה אקדמאית - מקצועית 
לבין השכלה אקדמאית אחרת. במסגרת 
מקצועיות  הכשרות  למסיימי  ניתן  זו, 

נקודות זיכוי ויהיה שוויון.
הנוגעת  נוספת  חוק  הצעת  "העברנו 

�לחינוך, הצעה שעומדת עכשיו על שו
�לחן וועדת השרים לענייני חקיקה, לה

בחינוך  ההתיישבותי  החינוך  את  כליל 
�הרגיל ואף שוחחתי עם שר החינוך, נפ

תלי בנט על מנת לקדם את הנושא. אני 
מקווה שבעקבות השיחה עם השר בנט 
מעשה  לעשות  יחליט  החינוך  משרד 

ויאשר את ההצעה.
בע להכיר  הצעה  הגשנו  �"בנוסף, 

חינוכית כעבודה מועדפת. לחוק  בודה 
האנושי  ההון  בפיתוח  רבה  חשיבות  זה 

שבהמ לכך,  הסיכוי  את  מגדיל  �והוא 
שך יבחרו הצעירים והצעירות להישאר 
כגננים/ות  אליה  לחזור  או  במערכת 

�ומורים/ות מוסמכים. היום משרד הבי
המועדפת  העבודה  לנושא  מקצה  טחון 
כ�25 מיליון שקל לכ�7500 משתחררים 
בשנה. אנחנו הצענו להעביר את הסכום 

במ בחינוך,  מועדפת  עבודה  �ולהוסיף 
ילכו לעבוד כמת �קום שהמשתחררים 

דלקים בתחנת דלק.
קראתי  החינוך,  בתחום  "בנוסף, 
ילדים,  בגני  שנייה  סייעת  להעסקת 
לאחר שמעדויות שהגיעו מהשטח עלה 
בגני   2015 במאי  שהחלה  שהרפורמה 
הילדים, בנוגע להעסקת סייעת שנייה, 
כמו  הגנים.  בכל  כראוי  מיושמת  אינה 
כן, אנו פועלים להעברת האחריות על 

�תחום החינוך בגיל הרך ממשרד הכלכ
�לה למשרד החינוך, ליצירת רצף חינו

כי, החל מלידה ועד גיל 18."

אתה גם פעיל מאוד בתחומי האנרגיה 
ואיכות הסביבה?

"נכון מאוד, החוק הראשון שהעברתי 
להגיע  מאוד  גדול  במאמץ  כרוך  היה 
להבנות עם משרד האנרגיה, התשתיות 
הסביבה.  להגנת  המשרד  ועם  והמים 
הטמונה  בסכנה  להכרה  מביא  החוק 
בזיהום האוויר ובחשיבות צעידתה של 
מדינת ישראל לעתיד נקי, עתיד יעיל 
יותר ונועד לממש את היעדים שמדינת 
ישראל הציבה לעצמה (5% ייצור חשמל 
מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2020) 
חוק  זהו  מתחדשות.  אנרגיות  בנושא 
שיש לו חשיבות רבה בעיקר ליישובים 
בפריפריה, הן לישובים בנגב (אנרגיית 

�שמש) והן ליישובים בגליל ובגולן (אנ
רגיית רוח).

לב פיתרון  לאיתור  פועל  גם  �"אני 
�עיית הבולענים באזור ים המלח. העלי

תי את הנושא במליאת הכנסת ולאחר 
מפעילותי  כחלק  הפנים,  בועדת  מכן 
לטיפול בבעיה חמורה זו, תוך מתן דגש 
על מזעור הפגיעה בתושבי האזור, עקב 
איבוד מקורות פרנסה (חיסול של מטעי 
(כבישים,  בתשתיות  ופגיעה  תמרים) 

תיירות).
חוק,  הצעות  עשר  יזמנו  הכל  "בסך 
ועברו  אושרו  חוקים  ארבעה  מתוכן 
בוועדת  נדונות  הצעות  שתי  בכנסת, 
השרים לענייני חקיקה והשאר נמצאות 
בהמתנה, בהחלט הישג גדול. לאחרונה 
חוק המאפשרת לעובדים  יזמתי הצעת 
הצלחנו  הספורט.  בתחום  לעסוק  זרים 

התר ומשרד  הפנים  משרד  עם  �ביחד 
בות והספורט, לגבש הצעה המאפשרת 
להחיל במקרים מיוחדים לאפשר המשך 

�פעילות ספורט של עובדים זרים לפר
קי זמן נוספים.

הזמן  כל  לפעול  ממשיכים  "אנחנו 
בתחום  והחקלאות.  ההתיישבות  למען 

תש ליצור  שלי  המטרה  �החקלאות 
בשנים  לחקלאים  יציבות  תית שתקנה 
הבאות ושלא בכל שנה יבוא איזה פקיד 
וימציא את הגלגל מחדש. לגבי תכנית 
רב שנתית לחקלאות, נראה לי שעדיין 

�מוקדם לאשר זאת אבל אני חושב שב
סופו של דבר לא יהיה מנוס מכך."

החקלאים מדברים על משבר גדול, 
בעלי נחלות בערבה עוזבים את האזור 

שנשען כולו על החקלאות, במצב 
החקלאות כיום מה עוד ניתן לעשות?

וכו רחב  למאבק  להתארגן  �"צריך 
נגד  והחקלאים  ההתיישבות  של  לל 
ואף  והחקלאות  האוצר  משרדי  מגמות 

נת בנימין  הממשלה,  ראש  את  �לערב 
בנושאים  רק  להתערב  שנוהג  נייהו, 

�בסדר גודל של משבר עולמי. מי שרו
ומי  צה שלום צריך להתכונן למלחמה 
להיות  צריך  טווח  ארוך  הסדר  שרוצה 

מוכן גם למאבק.
"אז נכון שבתחום אחד, אנחנו גורם 
באוכלוסיה,  מ�10%  פחות  גדול,  לא 
 100% מהווים  הכפרי  במרחב  אבל 
ואנחנו  אחר  מישהו  אין  מהאוכלוסיה, 
נמצאים בפריסה ארצית שנותנת עצמה 

עוצמות  עם  למדינה.  וחיונית  גדולה 
כאלו ועם מנהיגות ראויה, הצירוף הזה 
צריך לעשות שלום עם שרי הממשלה 
והחברים בכנסת ולעמוד על כך שיהיה 
הסדר  ולתמיד,  אחת  טווח  ארוך  הסדר 

המ לאנשי  ולוודאות  ליציבות  �שיביא 
את  שמחסל  הסכם  ולא  הכפרי  רחב 
הזאת  במדינה  העובדת.  ההתיישבות 
אלא  הושג,  לא  דבר  ששום  הוכח  כבר 
לאחד  חייבים  ולעתים  המשיכה  בכוח 

כוחות ולהיאבק.
יש חקלאי  שהתאחדות  מצפה  �"אני 

החקלאים  כל  את  לאחד  תפעל  ראל 
ולהתגבר על חילוקי  ולפעול במשותף 
ניגודי האינטרסים  אף  הדעות, לעתים 
והכל במאמץ להגיע להסדר ארוך טווח 

למען ההתיישבות והחקלאים".

אולי אני טועה, אבל אומרים שאתה גם 
פעיל מאוד במישור המדיני?

אני  שבו  השני  הפרק  זה  "בהחלט, 
עוסק  אני  למעשה  הרבה,  ודי  עוסק 

שו� נושאים   15 על המדינה   במישור 
נים, הנוגעים להסדר מדיני. אני מאמין 
שבראש וראשונה עלינו לקבל החלטה, 
בשאלה  ומהירה  סופית  הכרעה  לקבל 
מדינה  היא  ישראל  האם  העקרונית: 
וייחודית  אחת, דמוקרטית, דו לאומית 

או שתי מדינות לשני לאומים.
לערוך  לממשלה  קראתי  זה  "בנושא 
משאל עם, כדי להביא להכרעה סופית 
במחלוקת.  שנוי  כך  שכל  זה,  בנושא 
חושב  לא  אני  אחרים,  לרבים  בניגוד 

העקרו בשאלה  לעסוק  מידי  �שמאוחר 
נית הזאת.

"מנסה לסתום את הגולל על אופציה 
המדי שתי  סוגיית  לפתרון  �אפשרית 

מדינה  יצירת  תוך  העמים,  לשני  נות 

אחת דו לאומית שתוותר על עקרונות 
לאפ לנו  אל  והדמוקרטיה,  �היהדות 

שר למצב להמשך. הפתרון היחיד הוא 
משאל עם, כבר עכשיו, על שאלת שתי 
כל  של  מחויבות  שיצור  מה  המדינות, 

האפ היחיד  לפתרון  עתידית  �ממשלה 
שרי להשגת בטחון אמיתי וארוך טווח 

לאזרחי ישראל.
טרור  גל  של  בעיצומו  מצויים  "אנו 
קיימת  אמנם  מידי.  רב  זמן  המתמשך 
ובמאמץ  בטרור  במאבק  מלאה  אחדות 
תחושת  וכן  בפועל  הביטחון  להחזרת 
מקום  בכל  האזרחים  לכלל  הביטחון 
די.  עושה  לא  הממשלה  אולם  ומקום, 
במקום לשאוף לפתרון מדיני, הממשלה 

למ אותנו  שכובלות  פעולות  �מקדמת 
ציאות הטרור הנוכחית. הבנייה ביהודה 
ושומרון בכלל, ומזרחית לגדר ההפרדה 
בה  מציאות  ויוצרת  מתעצמת  בפרט, 
אנחנו קרבים לנקודה בה לא נוכל עוד 

�להגיע להסדר שמתבסס על שתי מדי
נות לשני עמים.

וקי טרור  של  זו,  קשה  בעת  �דווקא 
הזדמ חלון  לפנינו  עומד  מדיני,  �פאון 
�נויות מדיני ההולך ונסגר. חובתנו כח

בשלום  המאמינה  כמפלגה  כנסת,  ברי 
ובצדק, לפעול ולרכז את כל המאמצים 
ישראל  מדינת  את  להוביל  מנת  על 
של  בעיצומו  אנחנו  יותר.  טוב  לעתיד 
וגבולותיה  אופייה  דמותה,  על  מאבק 
יקבעו  שתוצאותיו  מאבק  המדינה,  של 
נועז  מהלך  נחוץ  לכן  כאן.  גורלנו  את 
יותר, מילים בלבד כבר אינן מספיקות.

נוצרו  משתנה,  סביבנו  "המציאות 
הזדמנויות אזוריות חדשות, אך יחד עם 

הב המשך  סבלנות.  איבד  העולם  �זה 
נייה על פי הבית היהודי מסוכנת. אלו 

הצי ורוב  קצר  הזמן  גורליים.  �רגעים 
לו  שישיב  קיימא  בר  הסכם  רוצה  בור 
את הביטחון. הציבור תומך בהסכם על 
ליזום  יש  לכן  מדינות,  בסיס של שתי 
משאל עם בסוגיה זו ולהשלים אותו עד 
המדינות  פתרון שתי   .2016 תום שנת 
לא פשוט ויהיה כרוך בויתורים כואבים. 
לא תהיה לנו ברירה, נאלץ לוותר על 
אזורים ביהודה שומרון ויש לשתף את 

�הציבור כולו בהכרעה גורלית זו. השא
לה היא בסדר גודל של הכרעה לאומית 

שאיננה בשגרה ומחייבת משאל עם.
את  תחייב  עם  במשאל  "הכרעה 
הממשלות בישראל, גם בהעדר תהליך 
ובנייה  תכנון  מדיניות  לקיים  מדיני, 

להס האופציה  את  השומרת  �בשטחים 
דר קבע ולרצף טריטוריאלי בבוא העת 
מדינה  של  לצידה  פלסטינית  למדינה 
בחירה  ודמוקרטית.  יהודית  ישראל 

�בתקוה, בשלום ובעתיד של שתי מדי
להפך.  הביטחון,  על  ויתור  אינה  נות, 
בעתיד,  שתקום  פלשתינית  מדינה  כל 
תוקם תוך שמירה ונחישות בהקפדה על 
הביטחון. לכן עלינו למנוע את חיסולו 

�של הרעיון ע"י מדיניות ממשלה קיצו
נית ללא אופק מדיני.

להרשות  יכולה  לא  ישראל  "מדינת 
לעצמה לחדול לשאוף לשלום ולהסדר, 
ואחראית.  תקיפה  ביטחון  מדיניות  עם 

�יש היום שאלה מרכזית אחת, היא הח
שובה וממנה נגזר כל היתר. הכרעה כזו 
כל ממשלה  מדיניות של  שינוי  תחייב 
בישראל ותאפשר את מימוש החזון של 
המחנה הציוני למען עתידה של מדינת 

ישראל ולמען הדורות הבאים."
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"אז נכון שבתחום אחד, אנחנו גורם לא גדול, 
פחות מ�10% באוכלוסיה, אבל במרחב הכפרי 

אנחנו מהווים 100% מהאוכלוסיה, אין מישהו 
אחר ואנחנו נמצאים בפריסה ארצית שנותנת 

עצמה גדולה וחיונית למדינה"

ח"כ ברושי. "הצלחנו לבטל 
את מס המעסיקים"

5.5.2016     || 10



11 ||   5.5.2016



#

חני סולומון

אביבית ש פריחה  של  דות 
אלו  בימים  שולטת  צהובה 

פלד משק  של  א'  �בחלקה 
מבחינים שמדובר  כשמתקרבים  מן. 

האל צמחי  של  פורחים  �בשרביטים 
מכל  דבורים  זמזום  כשברקע  וורה, 

עבר.
שמוצאו  האקזוטי  האלוורה  צמח 
שנים  אלפי  מזה  ידוע  מאפריקה, 

�בתרבויות שונות כבעל סגולות רי
פוי ובריאות. הוא זכה לכינוי מעניין 
שמייחסים  החשיבות  את  המבטא 
לתכונותיו: "שרביט גן העדן". הג'ל 

קילו לאחר  העלים,  �המופק ממרכז 
רבים.  למוצרים  כבסיס  משמש  פם, 
מסתבר  ופנימי.  חיצוני  לריפוי 

והר הגדול  נחשב  פלדמן  �שמשק 
ציני ביותר לגידול אלוורה רפואית 

בארץ.
נטועים  פלדמן  משפחת  שרשי 

שבצ תקומה  מושב  באדמת  �עמוק 
פלדמן  ושרה  זאב  מנחם  הנגב.  פון 
ז"ל מוותיקי המושב הגיעו מרומניה 
בשנת 1959 כאודים מוצלים מתופת 
השואה עם ארבעת ילדיהם: אברהם 
וכיום  ומרים.  שושנה  מאיר,  יצחק, 
גידול  הוא  במשק  העיקרי  הענף 
מיום  ומתפתח  המתקדם  האלוורה, 

ליום.
קריירה  עזב   ,(44) פלדמן  נפתלי 

"אמדו ההיטק  בחברת  �מבטיחה 
קס" ובחר לגדל גידול נישה מיוחד 
אלוורה  של  אורגני  גידול  במינו, 

מילר".  "ברבדנסיס  מזן  רפואית, 
בהמשך פיתח נפתלי פלדמן, ממושב 
מוצרים  של  מגוון  שבנגב,  תקומה 
טבעי  אלוורה  ג'ל  על  המבוססים 

ואורגני.
לדבריו "מצאתי דרך חדשה בחיי 
ובריאות  רב  לסיפוק  לי  הגורמת 
למשפחתי". פלדמן לא הסתפק בכך 
טיפולים  במתן  התמחות  עבר  ואף 

לע שאיפתו  כאשר  �אלטרנטיביים, 
יש לייצר משקה אלוורה  היא  �תיד 

ראלי.

מדוע בחרת לחיות במושב ולגדל 
צמחי אלוורה?

בתעשיית  עבדתי  רבות  "שנים 
ראשון  תואר  בעל  הנני  ההייטק. 
MBA שני ותואר  המחשב  במדעי 
�במנהל עסקים. המשיכה לתחום המ

חשבים החלה לאחר השירות הצבאי, 
החל אז  ורשתות.  ניידים  �בתיקוני 

יהיה המקצוע שלי בחיים  טתי שזה 
24 נסעתי ללמוד מחש�  ואכן, בגיל

בים בארה"ב".
שב  בחו"ל  שנים  ארבע  לאחר 

עי לד"ר  ונישא  ארצה  �פלדמן 
באופן  שיניים.  רופאת  פלדמן,  דית 
והיי� המיחשוב  בענף  המשיך  טבעי 

טק כבודק תוכנה, בחברת "טלרד". 
השינוי המשמעותי במסלול חייו צץ 
בשנת 2004. וזאת לאחר שהוצע לו 
"אמדוקס"  חברת  בסניף של  לעבוד 

שבשדרות.
היה  העבודה  לקבלת  "התנאי 
מעבר להתגורר בנגב," הוא משחזר. 

חוזר',  'נכד  עצמי  את  מצאתי  "כך 
מודי מהעיר  תקומה  למושב  �מגיע 
הגע ילדינו.  ושני  אשתי  עם  �עין, 

משק  היה  שלא  אבי,  של  למשק  נו 
�פעיל. כיום במבט לאחור, אנו שמ

אותנו  ההזדמנות שהובילה  על  חים 
סו ילדינו  שחמשת  כך  ועל  �לכאן 

פתוחים,  מרחבים  של  אווירה  פגים 

טבע וחופש, של חיים בריאים יותר 
מאשר בעיר.

המסודרת  לעבודתי  "במקביל 
משהו  לגדל  חיפשתי  ב'אמדוקס' 
ייחודי. קול פנימי קרא לי, להפריח 
עלה  שנים  כשש  לפני  המשק.  את 
רעיון לגדל צמחי אלוורה, עם חזון 

�להפיק ממנו ג'ל לייצור קרמים ומ
שחות. התחלתי עם 150 עציצים.

לאלוהים פתרונים
הגידול,  תהליך  כדי  תוך  "והנה 
התגלתה מחלת קרוהן קוליטיס אצל 

בתנו הבכורה, שהיא רק בת שמונה 
ולהפת טבעי,  מזור  חיפשנו  �שנים. 
יכו האלוורה  גילינו שלצמח  �עתנו 
חיצו רק  ולא  פנימיות  ריפוי  �לות 

ניות המוכרות יותר. במיוחד הדהים 
של  במצבה  המהיר  השיפור  אותנו 
הילדה, לאחר השימוש בג'ל המרפא 
של הצמח. אני יכול לומר שהקב"ה 

ואחר  התרופה,  את  קודם  לנו  שלח 
כך את המחלה".

נפתלי מסביר שלמד כיצד להכין 
משקאות משולבים, עם ג'ל אלוורה 
הוחלט  הילדה  עם  כהזדהות  טהור. 

מש את  ישתו  המשפחה  בני  �שכל 
קאות הבריאות. לשמחת כולם כולל 
אחרי  שעקבו  המטפלים  הרופאים 
שהילדה  לגלות  הופתעו  מצבה, 
והנתונים  נעלמה,  הדלקת  הבריאה. 
בבדיקות הדם חזרו לערכים תקינים. 
יתרה מכך תהליך ההחלמה היה ללא 
קונבנציונאלי,  תרופתי  טיפול  כל 

זה  ממקרה  חזרה.  לא  המחלה  ומאז 
שא למד  פלדמן  אחרים  �וממקרים 

קדומות  בתרבויות  הנחשב  לוורה 
ואף  ריפוי,  של  נדלה  בלתי  למקור 
לריפוי  מתאים  על',  כ'מזון  מוגדר 
סוגיהם  על  ועיכול  מעיים  בעיות 

�וכן, מתאים לאנשים הסובלים מסכ
רת ובעיות רפואיות נוספות.

"הג'ל," מוסיף נפתלי, "מחזק את 
ולא  עצמי,  לריפוי  החיסון  מערכת 

�ל'הרס עצמי', כמו במקרים של מח
הבשורה  שונות.  אוטואימוניות  לות 
האלוורה,  צמח  עם  הצלחתנו  על 
דרך:  לאוזן  מפה  מאוד  מהר  עברה 

וחברים, הדרי �בני משפחה, מכרים 
בריאות  בעיות  שלנו  לאלוורה  שה 

רבות הלכה וגדלה.
כל  את  מקדיש  שאני  "החלטתי 

התמ למען  שבי,  והאנרגיות  �מרצי 
סרות לגידול ולעסק החדש. עזבתי 

מצ ואינני  ב'אמדוקס'  עבודתי  �את 
הוספתי  בהדרגה,  לאט,  לאט,  טער. 
שתילים והגדלתי את שטחי הגידול 

משת הגידול  שטח  כיום  �החקלאי. 
רע על שלש דונם, כשהתוכנית שלי 

�להגדילו לעשר דונם בשנים הקרו
בות."

איזה סוג אלוורה הכי מתאימה לריפוי?
עצמי  ולימוד  קריאה  "מתוך 
אין  ונבירה  מושבע,  כאוטודידקט 

גילי ובאינטרנט,  במחקרים  �סופית 
תי שהזן המתאים ביותר לריפוי היא 
 Barbadensis הרפואית  האלוורה 
פריחה  שלו  אלוורה  צמח   ,Miller

"החלטתי להקדיש את כל מרצי והאנרגיות 
שבי להתמסר לגידול ולעסק החדש. עזבתי 

את עבודתי ב'אמדוקס' ואינני מצטער. כך 
בהדרגה, הוספתי שתילים והגדלתי את שטחי 

הגידול החקלאי. שטח הגידול משתרע על 
3 דונם, כשהתוכנית היא להגדיל ל�10 דונם 

בשנים הקרובות"

אלוורה בשדה. מהעלים 
מייצרים את המוצרים
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הנחקר  הוא  מסתבר  זה  זן  צהובה. 
ולכן  פנימי,  לריפוי  בהקשר  ביותר 
ושימוש  לצריכה  ביותר  הבטוח  גם 
כלל  בדרך  האחרים  הזנים  פנימי. 

נשתלים בגינות נוי.
שיש  משום  אורגני  הוא  "הגידול 

הד מחומרי  לניקיון  רבה  �חשיבות 
מאחר  חולים.  אנשים  עבור  ברה, 
עלולים  ההדברה  חומרי  ועבורם 
ולהחמיר את מחלתם. בניתי  להזיק 
את העסק בעצמי בעשר אצבעותיי. 
החזון שעמד ועומד לנגד עיני הוא, 
בדרך  לאנשים  שאוכל  ככל  לעזור 

בד אותי  שמנחה  מה  וזה  �הטבעית 
רכי. זה בהחלט הצדיק את הבחירה 
'כלוב  ובעזיבת  ומרפא  בחקלאות 
כנראה  'אמדוקס'.  בחברת  הזהב' 
אלוורה  שמגדל  בארץ  היחיד  אני 

�רפואית בצורה זו ובהיקף כזה, לצו
ישנם מג ופנימי.  �רך ריפוי חיצוני 

דלים אחרים, אולם בהיקפים קטנים 
ולצרכים קוסמטיים בעיקר. מסתבר 
אינם  רבים  אלוורה  מוצרי  שיצרני 

באב בצמח עצמו, אלא  �משתמשים 
קת אלוורה המיובאת מחו"ל."

הרכב  על  צערו  את  מביע  פלדמן 
מוצרים אלו. לדבריו, מאחר ובתהליך 
המרפא  תכונות  רוב  אובדים  העיבוד 

�של הצמח. "המוצרים המיוצרים מאב
�קות אלו, הם אמנם זולים ביחס למוצ

רים הטבעיים שלנו אבל מכילים כמות 
מזערית של אלוורה. לעומת זאת הם 
ושימור,  מילוי  עיבוי,  חומרי  מכילים 
שאינם רלוונטיים למטרת המוצר ואף 
מגדלי  עוד  בעולם  יש  לגוף.  מזיקים 
אלוורה כמוני, מהם למדתי דרך מעקב 
או  תמונות,  שפרסמו,  סרטונים  אחרי 

מאתרי האינטרנט שלהם."

מהם תנאי הגידול?
"תנאי הגידול של הצמח הם: שמש 

�מלאה, מים בהקצבה של אחת למס
כולל:  השתילים  טיפוח  ימים.  פר 

�דילול צאצאים וניקוי עשבייה. לא
(לפחות  מזיקים  ואין  כמעט  לוורה 
עד כה). הצמח אינו סובל קור ונרקב 

בטמפרטורה שמתחת לאפס.
הנגב  בצפון  כאן  הגידול  "תנאי 
ומים  מלאה  שמש  אידיאלים,  הם 
לפרקים. תהליך הפקת ג'ל האלוורה 

בוג עלים  של  ידני  בקטיף  �מתחיל 
רים, משתילים בני למעלה משלוש 
ומקולפים  נשטפים  העלים  שנים. 
של  הפנימי  התוכן  כאשר  בזהירות, 

ומוכנס  קרה.  בכבישה  נטחן  העלים 
מיד להקפאה עמוקה, כדי לשמר את 

הטריות ותכונות הריפוי של הג'ל.
"בקיצור, כל יום יש עבודה בשטח 
ובתהליך הייצור, הורי אברהם יצחק 
בנוסף  מאוד.  לי  מסייעים  וציפורה 
לצורך  משרה,  בחצי  עובד  לי  יש 
טיפול חקלאי בצמחים ובהפקת הג'ל 

מהעלים".
ומדגיש  נפתלי גאה בדרך שבחר 

�שישנם דברים שלמד תוך כדי הת
המר הם  מה  למשל  בדרך.  �קדמות 

ווחים האופטימאליים בין השתילים, 
לק עלים  כמה  עלים,  לקצור  �מתי 

טוף, האם לדלל צאצאים וכיצד.
בתהליך  הזמן  כל  אני  "בעצם 

בגי ושיפור.  עצמית  למידה  �של 
עונ אין  הרפואית  האלוורה  �דול 

נקטפים,  הבשרניים  העלים  תיות. 
תה השנה.  כל  ג'ל  מהם  �ומייצרים 

ליך ייצור הג'ל כולל: קציר ואיסוף 
עלים, קילוף, כבישה קרה והקפאה. 
כל השלבים הללו נעשים בקליניקה 
ייחודי  מטבח  בעצם  שהיא  במשק, 

שבניתי לעיבוד האלוורה".
מסביר,  הוא  להדגיש,"  "חשוב 
"שהג'ל המופק לשימוש פנימי, ניתן 
למטופלים המגיעים ליעוץ וטיפול. 
הטיפוח  מוצרי  של  המדף  חיי  אורך 
הטבעיים הוא בין חצי שנה עד שנה 

�בקירור, אורך חיי הג'ל הטבעי הק
כארבעה  הוא  לשתייה  המיועד  פוא 
חודשים, בתנאי שהיה כל הזמן הזה 
קפוא ולא הפשיר. שרביטי הפרחים 
הצופניים פורחים כמה פעמים פעם 
משמעות  להם  אין  אך  בשנה,  אחת 

מבחינת תהליך הקטיף וגידול הצמח 
מושך המון דבורים שמייצרות דבש. 
פורחים  הצופניים  הפרחים  שרביטי 
פעם אחת בשנה, אירוע שמושך את 

דבורת הדבש."

אלו מוצרים מהאלוורה אתם מייצרים?
שפיתחתי  המובילים  "המוצרים 
טבעי   100% קפוא  אלוורה  ג'ל  הם: 

עצ להכנה  משמרים,  חומרים  �ללא 
ולריפוי  בריאות  משקה  של  מית 
פנים  אייג'ינג  אנטי  תחליב  פנימי; 
צוואר, המשמש כקרם פנים מעולה; 
ולעזרה  עור  לבעיות  טיפולי  ג'ל 
מכל  כוויות  עקיצות,  נגד  ראשונה 
קרם  וכמובן:  ועוד,  אקנה  הסוגים, 

ידיים ורגליים.
העו הוא  המוצרים  של  �"ייחודם 
ועשי מצמחים  עשויים  שהם  �בדה 

אלוורה  ג'ל  של  גבוה  בריכוז  רים 
טהור ואורגני, ללא תוספים כימיים 
מוצרים  לפתח  אני ממשיך  מזיקים. 
לייצר   - חלום  גם  לי  ויש  נוספים, 
אמנם  זה  ישראלי.  אלוורה  משקה 
ייקח זמן, זאת שאיפתי לעתיד ואני 

מאמין שהיא גם תגיע למימוש".

כי  בהתרגשות  מספר  נפתלי 

מנחם זאב פלדמן  בעבר גידל סבו, 
ז"ל, פרות, ארטישוק, אבוקדו, לימון 
ועוד. אולם מאמצע שנות השמונים 
בוודאי  "הוא  חדל מפעילות.  המשק 
מסורת  ממשיך  שאני  בי  גאה  היה 
אלוורה  כמגדל  מפוארת.  חקלאית 
חברת  בפיקוח  אורגנים  בתנאים 
'אגריאור' ועוסק ברפואה משלימה."

באיזה בעיות נתקלת?
"ראשית הגידול לא מוכר בארץ. 

�אני חייב לציין את רפי רודמן המ
הדרך,  בתחילת  אותי  שליווה  דריך 
בשלבים  אותי  והנחה  בשטח  ביקר 
הראשונים. בהמשך התפתחתי באופן 
עצמאי. בעיה כללית ידועה ולא רק 
למשק.  פועלים  בעיית  היא  אצלי, 
חקלאות  לעובד  בדחיפות  זקוק  אני 

�על מנת לסייע בטיפול השוטף בש
תילים."

זוכה  הוא  פלדמן,  של  לשמחתו 
החקלאות  משרד  מנציגי  לפירגון 
ומשרד התיירות. גם חברים במושב 
מתעניינים ובמועצה האזורית שדות 

נגב מסייעים לו בפרסום.

איזה הכשרה עברת להיות מטפל 
הוליסטי?

�"במקביל לגידול האלוורה, למד
תי רפואה משלימה במכללת רידמן 

�וסיימתי בהצטיינות. כמן כן, השת
�למתי בגידול דבורים בפקולטה לח
�קלאות ברחובות. למדתי גם אפית

דבורים  בעזרת  דיקור  שהיא  רפיה 
עצביות:  ובעיות  מפרקים,  למחלות 
ומחלות  פרקינסון  נפוצה,  כטרשת 

פרטי  בקורס  נוספות,  אוטואמוניות 
אצל אורית קידר, בפרדס חנה.

�"הקמתי קליניקה לטיפול אלטרנ
טיבי בעזרת אלוורה רפואית, ייעוץ, 
ששימש  במבנה  ואפיתרפיה,  תזונה 
גם  מגדל  אני  בנוסף  רפת.  בעבר 
דבורים כחובב. רעייתי, ד"ר עידית 
פלדמן, מסייעת לי רבות. אני תמיד 
את  אחת  משלימים  שאנחנו  צוחק 
השני. היא הרופאה ואני המשלימה. 

�כשיש לי מטופלים עם בעיות מור
כבות, ועם 'קוקטייל' תרופות, אנחנו 
מתייעצים אחד עם השנייה על מנת 
לסייע למטופל בדרך הטובה ביותר 

�שניתן. מעת לעת אנחנו גם מעבי
רים ערבי בריאות והרצאות, בנושא: 
'מניעת מחלות וריפוי בעזרת תזונה 

ואלוורה'.
עוסק  אני  שנים  מחמש  "למעלה 
ובעזרת  תזונתי  וטיפול  בייעוץ 
עם  שלי  המטופלים  עיקר  אלוורה. 

קולי או  קרוהן  כמו:  מעיים  �בעיות 
ברמות  איזון  חוסר  בעיות של  טיס, 
גם  מגיעים   .(2 סוג  (סכרת  הסוכר 
אוטואימוניות,  מחלות  עם  אנשים 

שמוסי בריאות  וחובבי  �ספורטאים 
העל  מזונות  לתפריט  אלוורה  פים 

�שלהם." פלדמן שמח לשתף ברגשו
מעי אדיר  סיפוק  שואב  שהוא  �תיו 

והמלצות  פידבקים  ובקבלת  סוקיו 
ממטופלים רבים. הייעוץ בקליניקה 
הוא ללא תשלום. "הבעיה העיקרית 
יותר  תלויים  עדיין  שאנשים  היא 
הקונבנציונאלית,  ברפואה  מידי 
מה  לדעת  מבלי  תרופות  לוקחים 
הלוואי.  תופעות  ומהם  לוקחים,  הם 
במקום  ירפאו,  שהרופאים  מאמינים 
להאמין בעצמם, ולחזק את מערכת 
נכונה  תזונה  בעזרת  שלהם  החיסון 
בריאה וטבעית יותר, נטולת חומרים 

משמרים וריסוסים מזיקים.
שתרופות  היום  יודעים  "אנחנו 
רק מטפלות בסימפטומים ולא ממש 
'דלק'  הוא  שמרפא  מה  מרפאות. 
המערכת  ולחיזוק  לגופנו  המתאים 
החיסונית של כל אחד ואחד. אנשים 
לשקול  מתמיד  יותר  היום  צריכים 
היטב מה הם מכניסים לגופם, אם זה 

�מזון או אם זה תרופות ולבדוק אל
טרנטיבות. יש מגמה כזו, אבל זה לא 
באנשים  יום  כל  נתקל  אני  מספיק. 
ושנים  ייאוש  אחרי  אלי  שמגיעים 
של סבל, שאומרים לי, 'אם רק היינו 

שומעים על אלוורה קודם."
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בין שתילי האלוורה (מימין לשמאל): דר' עידית פלדמן, נפתלי פלדמן ואברהם 
יצחק פלדמן

נפתלי פלדמן. עזב קריירה מבטיחה ב"אמדוקס" לטובת החקלאות והרפואה 
הטבעית

פלדמן מדריך אודות השימושים, הסגולות 
ויתרונות האלוורה
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 1445 החלטה 
לאיוש  בנוגע 
הפניות  הנחלות 
אושרה  במושבים 
רשות  במועצת 
ישראל  מקרקעי 

הכ את  �וקבעה 
�ללים לאיוש הנחלות הפנויות במו

פיו  על  הנוהל  פורסם  כעת  שבים. 
והיא  במידה  לפעול  אגודה  צריכה 
הפנויות  הנחלות  באיוש  מעוניינת 
כי  לציין  חשוב  במושב.  הקיימות 
ניתן  בה  התקופה  את  קוצב  הנוהל 
שעד  לתקופה  הנחלות  את  לאייש 
כלו�  ,2020 בדצמבר   31 ה �תאריך 
קיימות  שבתחומן  האגודות  על  מר 
ההחלטות  את  לקבל  פנויות  נחלות 
ולצאת  הכללית  באסיפה  הדרושות 
בהתאם  תכנונית,  לפעולה  בהקדם 
מרכז  בישובי  האסיפה.  להחלטות 
ישווקו  לא  להדגיש,  צריך  הארץ, 
נחלות פנויות ולכן הנוהל שיפורט 
בהם  והגליל  הנגב  למושבי  הינו 

ישנן נחלות לא מאוישות.
איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל 

עיקרי הנוהל:
במשבצת  פנויות  נחלות  איוש   •
והגליל  הנגב  ביישובי  אפשרי 
הרשות  בחוק  כמשמעותם  בלבד, 

�לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפי
תוח הגליל.

למומלצי  יוקצו  פנויות  נחלות   •
האגודה, שאושרו על ידי האסיפה 

הכללית של האגודה.
תשלום  כל  תגבה  לא  האגודה   •
כתנאי להמלצתה, למעט הוצאות 
הרשות  ידי  על  שיאושרו  פיתוח, 
ולמעט תשלום בשיעור יחסי בעד 

האגו ברכוש  בפועל  �השקעותיה 
אגודה,  בהון  השתתפות  וכן,  דה 
עד לגובה הסכומים הנ“ל, על פי 

�אישור בכתב של רו“ח של האגו
דה, כשהסכומים משוערכים.

ליחי יוקצו  הפנויות  �הנחלות 
ו/ בנחלה  זכות  בעלי  שאינם  דים 

או משק עזר ו/או של מגרש מגורים 
צמוד קרקע, שנרכשו בפטור ממכרז 
אחר  ישוב  בכל  ו/או  הנ“ל  בישוב 

שי מושב  או  קיבוץ  חברי  �ושאינם 
ארגוני  שינוי  במסגרת  אשר  תופי, 

בקיבוץ/מושב שיתופי זכאים לקבל 
מגורים  יחידת  של  חכירה  זכויות 

בנויה (שיוך).
הזכויות שיקבל המומלץ מטעם 

האגודה:
בניה  זכויות  עם  חקלאית  נחלה 
שגודלה  המגורים  בחלקת  מהוונות 
עד 2.5 דונם, בהיקף בינוי של 375 
על  דורי.  בין  רצף  חובת  ללא  מ“ר, 
ההקצאה יחולו כללי נחלה חקלאית, 

�לרבות חובת התגוררות, עיבוד ובי
נוי תוך 4 שנים.

תשלומים שידרוש המינהל עבור 
ההקצאה:

על  ישולמו  מהוונים  חכירה  דמי   •
עבור  בלבד.  המגורים  חלקת 
יתרת שטח הנחלה ישולמו בנוסף 

�דמי חכירה שנתיים, בהתאם למ
חירון החקלאי.

בי לצורך  הקרקע  ערכי  קביעת   •�
צוע העסקה ייעשו בהתאם לשומה 
עדכנית, שתיערך על ידי השמאי 

מט שמאי  או  הראשי  �הממשלתי 
עמו.

תש יגבה  לא  עימות  קו  בישובי   •�

לום בגין איוש הנחלות.
הנחת אזור שתחול על התשלום:

הנחת  תחול  התשלום  שיעור  על 
בנו מועצה  להחלטת  בהתאם  �אזור 

שא הנחות באזורי עדיפות לאומית :
מהוונים  חכירה  דמי  על  הנחה 
יעמוד  אשר  תקרה  למחיר  תוגבל 
700,000 ש“ח לנחלה (ערך הק�  על

לפי  ומע“מ),  פיתוח  כולל  לא  רקע 
2 יחידות דיור לנחלה (350,000 ₪ 
דמי  ישולמו  זה  סכום  מעל  ליח“ד). 

חכירה מלאים, ללא הנחת אזור.
חוזה

ויתור  וכתב  פרצלציה  יש  אם 
א‘  חלקה  לגריעת  האגודה  מטעם 
מומלץ  עם  יחתמו  מהמשבצת, 

לאיוש הנחלה שני חוזים:
תוספת  א‘.  לחלקה  חכירה  חוזה 

מס אשר  א‘,  לחלקה  חכירה  �לחוזה 
דיר את הזכויות המהוונות שנרכשו 

בנוהל זה.
הוראות  יחולו  פרצלציה,  בהעדר 
חוזה המשבצת והרשות תצרף מכתב 

המפרט את הזכויות שנרכשו.
החלטה 1399

נחלה  שרכש  במי  תראה  הרשות 
שהצטרף  כמי  זו,  להחלטה  בהתאם 
למגורים  הזכויות  לקביעת  להסדר 
בהחלטת  הקבוע,  המגורים  בחלקת 
1399 וכמי ששילם לר�  מועצה מס‘

שות דמי חכירה, בשיעור 3.75%.
את  לבנות  האגודה  מומלץ  על 

הזמ ללוח  בהתאם  המגורים,  �בית 
נים שנקבע בחוזה החכירה / מכתב. 
אם לא יעמוד בלוח הזמנים שנקבע, 
יהיה עליו לשלם דמי אורכה בהתאם 

בנו הרלוונטית  המועצה  �להחלטת 
שא אורכות להסכמי פיתוח.

המושבים  של  הזמן  זה  כאמור 
יישום  את  להתחיל  ובגליל  בנגב 
את  להתחיל  ורצוי  הנחלות  איוש 
שראשית  כמובן  בהקדם,  התהליך 

�יש לערוך דיונים פנימיים בין הח
ברים ולהסביר על משמעות האיוש 
והחלופות הנוספות הקיימות, אנו 

�עורכים ערבי הסברה בפני האגו
ומרגע  ההחלטה  קבלת  טרם  דות 
קבלתה ועד הפניה למינהל לתחילת 

לז צריך  הפנויות,  הנחלות  �איוש 
כור כי הזמן קצר והמלאכה מרובה.

15 ||    5.5.2016

מיגוניות ושיפורי מיגון.  ·
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   ·

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה
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האתר החדש של חוף הכרמל

מירוץ גן נר השני שנערך בשנה שעברה (2015)
בטיול - בני הנוער של עמק יזרעאל וחניכי בני המושבים 

(צילום: לימור זיו)
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amosquitoz@gmail.com אונות

מאוזן:
1. באיזה אגף חסר כתלים? (6); 4. כמה חסר רחמים זה שאנחנו מאותה אמא 

אבל לא מכירים (ש) (4); 8. (עם 3 מאונך) שאבו קוף שלקח אסיד (4); 9. היימן 
וברטון התחברו בחלומות הרעים (6); 11. כלב עיר בפרי (5,2) (ע"פ דובי זמר); 
12. נגמר הכסף היפני באסיה (3); 13. בקע צדיק בתל אביב (3); 15. הריצו בי 

רטט (7); 18. צינת הפסיכולוג הצבאי במרכז הבטן (6); 19. (עם 20 מאונך) נגמר 
בתוכי משהו ריתמי (4); 21. הדרומית פרצה לאמונה על גמל (4) (ע"פ אסא 

אורן); 22. חשתן בנוכחות הנחש בנחירייכן כשעופפתן (6).

מאונך:
1. התהליך המתמטי קם מן המתים (5); 2. בתי בעלת מנעול ירא שמיים (5); 
3. ראו 8 מאוזן; 5. מלבן הפלסטיק תומך בראשו של מתפעל האווירון (5); 6. 

כתבתן שחודורוב התדרדר לעוני? (5); 7. בשבילי, בשבילה ובשביל הילד שלנו 
אין שינה (3,4); 10. הסיע אופניים בקופון? אוי ואבוי! (4,3) (ע"פ דובי זמר); 13. 
תפזז בזמן שהסיסמא בחיפושים (5); 14. הלר, בוא לפה כדי שיחושו אותי (5); 

16. הצליל הגבוה מבשר שמיץ הפרח על פני המים (5); 17. תשבץ חסר (5); 20. 
ראו 19 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 167:
מאוזן: 1. לועזית; 4. טורח; 8. ברית; 9. הסברים; 11. מילימטר; 12. ספה; 13. 

השב; 15. יאושפזו; 18. מרוקאי; 19. קרים; 21. שנהב; 22. התלהבה.
מאונך: 1. לצערם; 2. ערבול; 5. וירוס; 6. חומרה; 7. אספרגוס; 10. אמריקאי; 

13. התממש; 14. בשורה; 16. פטריה; 17. ותיקה.
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מו ליאן  מאת  גדולים"  קטנים  �"שקרים 
ריארטי ("סודו של הבעל") הוא סיפור מבריק 
ואהבה,  רגשות  אנושיות,  הומור,  מתח,  מלא 

במ אלימות  חשובים:  נושאים  שני  �המעלה 
תיאור  בו  יש  הספר.  בבית  ובריונּות  שפחה 

�נהדר של אימהות עם חיים מושלמים, שמת
חילים להיפרם לאט ללא שום שליטה. סיפור 

ונשים חדשות,  על בעלים�לשעבר 
�שערוריות בחצר בית הספר, והש

שאנו  והקטלניים  הקטנים  קרים 
מספרים לעצמנו כדי לשרוד. רצח, 
הורים  סתם  או  טראגית  תאונה 
טריוויה  בערב  שליטה  שאיבדו 
בית�ספרי? מה שאינו נתון לוויכוח 

הוא שמישהו מת.
מדליין היא כוח שאין לזלזל בו. 

ומלאת תשו צינית  מצחיקה,  �היא 
סולחת  ולא  הכול  זוכרת  היא  קה. 

�לאף אחד. סלסט היא מסוג היפה
לעמוד  לעולם  שגורמות  פיות 
היא  אבל  עליה,  ולהסתכל  מלכת 
האשליה  על  כבד  מחיר  משלמת 
שהיא חיה בה. ג'יין, ֵאם חד�הורית 
עבר  איתה  נושאת  בעיר,  חדשה 
הנשים  שלוש  טראומתי.  מסתורי 
בחייהן,  שונים  בצמתים  ניצבות 

�אבל כולן יגיעו לאותה נקודה מז
עזעת. אירוע אומלל שמעורבים בו 
מידרדר  האלה  הנשים  של  ילדיהן 

זדו לחשושים  ומרוב  �במהירות, 
לזהות  עוד  יכול  אינו  איש  ניים 
השקרים.  לסבך  מבעד  האמת  את 
לבצבץ,  מתחילים  סודות  אט�אט 
ומישהו עתיד לשלם על כך בחייו. 
בורשטיין,  אביגיל  (מאנגלית: 

הוצאת כנרת זמורה, 413 עמ')

הספר "לרזות ללא מאמץ" מאת 
,בריאן ונסינק פסיכולוג מזון אמ�

מעבדת  המנהל  ופרופסור  ריקני 
מחקר באוניברסיטת קורנל, נכתב 
25 שנות מחקר ומבו�  בהתבסס על

סס על עיקרון בסיסי שאומר שקל 
יותר לרזות בעזרת עיצוב נכון של 
הסביבה מאשר בעזרת כוח הרצון. 

�קל יותר לשנות את סביבת האכי
לה שלנו מאשר את התודעה.

המחבר ממליץ על פעולות פשוטות וקלות 
שמציבים  מקומות  בחמישה  לנקוט  שעלינו 
הבית  לאכילה:  הקשור  בכל  'מלכודת',  לנו 
המכולות,  עלינו,  האהובות  המסעדות  שלנו, 
מקום העבודה ובית הספר. ברגע שנערוך את 
שלנו,  האכילה  בסביבת  הנכונים  השינויים 
נתחיל לרזות בלי להתאמץ ובלי לחשוב על 

כך.
אחד  כל  איך  תלמדו  הספר  פרקי  בשבעת 
יכול להפחית בשליש את כמות המזון שהוא 

�אוכל בבית, תלמדו איך מסעדות יכולות לה
גדיל את רווחיהן אם ימכרו חצאי מנות ואיך 
מכירת  את  להכפיל  יכולים  סופרמרקטים 
על  מוסבר  בספר   6 בפרק  והירקות.  הפירות 

יכולים  ואיך  הספר  בבית  החכם  האוכל  חדר 
ולא  בתפוח  לבחור  התלמידים  את  לעודד 

ושא תרשימים  איורים,  משולבים  �בעוגייה. 
הוצאת  פרידמן,  דקלה  (מאנגלית:  לונים. 

שוקן, 334 עמ')

ספר הבישול "פשוט טעים לילדים" מאת 
המזון  ועיתונאית  השפית 
אביגיל מייזליק, כולל אוסף של 
לגרום  מטרתם  שכל  מתכונים 

שמ ולגדולים  לילדים  �הנאה 
המתכונים  ילדים.  כמו  רגישים 
מלאים יצירתיות וחוויה, חלקם 
אוהבים  שילדים  גלם  מחומרי 
כמו שוקולד, ממתקים, סוכריות 

מתכו הם  אחרים  �ומרשמלו, 
נים של חדוות יצירה שהופכים 
של  לפה  המוכר  האוכל  את 

אפ חמוד,  לפינגווין  או  �תנין 
קוף.  אפילו  או  פנדה  דוב  רוח, 
חלקים:  משני  מורכב  הספר 
ומתכונים  מלוחים  מתכונים 
ביצים  בין המתכונים:  מתוקים. 
חטיף  אפרוחים,   – ממולאות 
פינגווין גבינה וזיתים, קרקרים 

וחי גבינה  מטבל  עם  �ביתיים 
עכ פסטה,  מאפינ'ס  �פושיות, 

ממולאים,  אדמה  תפוחי  ברוני 
נקני שתפס  כלבלב  �לחמניות 

מקושטות,  תליון  עוגיות  קיה, 
עוגיות  חמודות,  דובי  עוגיות 
פנדה  דובי  ועדשים,  טריקולד 
בתים  משוקולד,  מנג'טים  על 
של שוקולד ותות, עוגת החופש 
הגדול, מרנג כבשים, עוגת נחש 
פרוזן  ארטיק  שוקולד,  בננות 

שכו ספר  זהו  ממולא.  �יוגורט 
הגלם  וחומר  במטבח  חגיגה  לו 
כשר.  השמחה.  הינו  בו  העיקרי 
והוצאת  ספרים"  "דני  (הוצאת 

"מייזליק", 137 עמודים)

את  קובעות  ובין  "אייבי 
הכללים" מאת אנני ברוז הוא 

המק בסדרה  התשיעי  �הספר 
סימה לראשית קריאה (ואחד לפני האחרון). 
ננסי, אחותה של בין, נרשמת לקייטנת 'כוח 

מחק כולל  כיף,  שם  עושים  לנצח'.  �הבנות 
רים בטבע ואימוני העצמה לגוף ולנפש, אבל 
הכניסה מותרת רק מגיל 11. לבין בכלל לא 
איכפת. מה היא צריכה את זה בכלל? ואולי 
היא בכלל יכולה להמציא עם אייבי קייטנה 
משלהן? ברור שכן! ברוכים הבאים לקייטנה 
של אייבי ובין. שמה 'קייטנת החץ הבוער'. 
הן   – חשוב  והכי  המדריכות,  הן  ובין  אייבי 
מספר  כלל  הכללים.  את  שקובעות  אלה 
אחת: מותר להשתולל בכיף רק אם מוכנים 
גם לסבול בכיף! בהצלחה לכל המשתתפים. 
עטרה  מאנגלית:  בלקול,  סופי  (איורים: 

אופק, הוצאת כתר, 141 עמ')
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

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

 להיות שלך!
073-2369058

דרישות התפקיד: 
ב בוגר הפקולטה לחקלאות – עדיפות לבוגרי הגנת הצומח

ב מגורים בין גדרה לצאלים
 ב מוכנות לעבודה אינטסיבית בניסויי שדה ובשווק מוצרי החברה

ב נסיון מוכח במכירות שטח 

assa@tarsis.co.il :קורות חיים למייל
נייד: 052-3893742

            חברת תרסיס - אגריכם מגייסת באזור הדרום

אגרונום

Beit hanan m@013net.net
12.5.2016
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