ומעלה?
מעלה?
האם אתה בגיל  60ומ

משלם הרבה לביטוחים?
מפוזר עם קופות הגמל
וההשקעות שלך?
התקשר לעשות סדר בבלגן.

לך.
התקשר לשמוע על ההטבה שמגיעה ללך

1-700-700-587

הינך זכאי לקצבה
מעל  ₪4,500בחודש?

1700-700-587

www.finance-center.co.il

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  26  872בפברואר   2015ז' באדר תשע"ה

גל כבד של שלג גרם נזקים ב 25-מיליון שקלים
ĐēĕĚĢ ĕĦč ¤ ęĕēđĦĠ ęĕēĔĥč ĦđģĤĕ ĕĘđďĕĎĘ
ĦđČĚ :(ĔĜģ) ĞčĔ ĕģĒĜĘ ěĤģĐ ¤ đĝĤĐĜ ęĕēĤĠ Ęĥ
(6 'ĚĞ) ,ġĤČĐ ęđĤďč čđĤĐ ,ęĕČĘģēĚ ĦđĞďđĐ
צילום :מכוורת קיבוץ דן

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לdorin.segev@tmags.co.il :

חדשות
■ עורך )בחופשה( :דרור יוסף
editor_kav@tmags.co.il
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי,
מירי דג ,זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ,
בר־כוכבא מדרשי ,דפנה מאור,
עדי קמחי ,טל חביב גליבטר ,מיקי
נירון ,עמרם קליין ,עמיר סגל,
עמוס צימרמן
■
■
■

■
■

■

עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :שרה ראובן
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס'
2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
יועצי פרסום:
יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות.
אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר
בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס
בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

המילים שלכם
בעיתון
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

ירידה בפערי התיווך

מחקר אגרקסקו מצביע על המשך מגמת ירידה בפערי התיווך של ירקות ופירות טריים ,בין
הקמעונאי לצרכן בשנים 2014 – 2012
פערי התווך הקמעונאי של ירקות ופירות טריים נבחרים ,ממוצעים שנתיים* 2014 – 2012

פערי תיווך של ירקות ופירות
טריים לשנת 2014

עצוממ
2013

עצוממ
2014

עצוממ
2012

8.76
52.8%
2.32
59.2%
61.8%
2.32
1.35
47.0%
0.89
39.2%
0.98
53.0%
0.41
65.9%
0.49
79.8%
7.56
40.7%
40.5% 5.90

43.8%

40.7%

39.1%
39.9%
40.7%
31.01%
32.2%
61.9%
58.0%
66.9%
36.6%
36.0%

ץע יחופת

1.54

45.9%

38.2%

32.8%

תוננב

0.79

71.9%

74.0%

53.3%

םיחיטבא

0.89

73.7%

30.5%

71.0%

םינולמ

0.34

55.6%

48.1%

49.9%

םיקסרפא

0.85

61.4%

23.6%

38.2%

םיפיזש

0.36

47.3%

30.7%

24.6%

(*

דדמב ל ק שמ

לפי מחקר שערכה חברת אגרקסקו עולה
כי הפער בין מחירי הירקות והפירות הטריים
ברמה הקמעונאית ,לבין המחירים לצרכן בשנת
 2014הסתכם ב ,37.5%-לעומת פער של 41.7%
בשנת  2013ו 46.3% -בשנת .2012
משמעות פער תיווך קמעונאי זה ,הוא שה
מחיר אותו נדרש הצרכן לשלם בשנת 2014
היה גבוה ב 37.5%-ביחס למחיר אותו משלם
הקמעונאי.
פער התיווך בירקות טריים בשנת  2014ירד
ל 39.1% -בהשוואה ל 43.8% -בשנת .2013
בפער התיווך בפירות טריים נרשמה ירידה
לפער תיווך של  36%בשנת  ,2014בהשוואה
ל 40.9%-בתקופה המקבילה אשתקד.
בשנת  2014בלטו פערי התיווך הקמעונאי
במוצרים הבאים :
אבטיחים  ,71.0%גזר , 66.9%פלפל ירוק
 , 61.9%,קישואים  .58.0%בננות , 53.3%מלו
נים . 49.9%

ס" ה =1000

םיירט תוקרי
המדא יחופת
תוינבגע
םינופפלמ
שבי לצב
קורי לפלפ
םיאושק
רזג
םיירט תוריפ

הנועה תוריפ

םיסגא

33.6%
31.8%
65.5%
56.5%
79.6%
40.9%

0.44

40.0%
42.4% 1.66

32.2%
41.4%

24.8%
39.8%

םיזופת

0.42

67.5%

44.6%

26.8%

רחא רדה ירפ

םינו ש תוריפ

ודקובא

מחירי ירקות ופירות טריים
בשנת 2014

26.3%
68.3%

ס" תוריפו תו קרי
םיירט

ה

0.87

45.0%

45.0%

47.1%

0.37

43.8%

43.0%

35.0%

16.3

46.3%

37.5%

41.7%

מקור :מחירים לצרכן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .
מחירים סיטוניים – משרד החקלאות ,היחידה לשיווק תוצרת חקלאית.
*)החישוב על בסיס ממוצעי אחוזים בין השנים(

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מר
אים כי מחירי הפירות הטריים עלו בממוצע
ב 5.62% -בשנת  ,2014בהשוואה לשנת 2013
כאשר מחירי הירקות הטריים ירדו בממוצע ב 3.49% -בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד.
במחירי הפירות הטריים נרשמו התייקרויות במרבית המוצרים ובניהם:
בננות , + 21 8%שזיף  + 15.3%אגסים  ,+ 9.2%תזי"ם  ,+ 9.1%תפוחים 8.8%
 +אבוקדו  ,+ 3.6%מלון  ,+ 3.3%ענבים  .+ 3.1%לעומת זאת הייתה הוזלה
של אבטיח  13.7- %לימון , 10.0%-אשכולית  , - 3.3%אפרסק .- 0.2%
במחירי הירקות הטריים נרשמה הוזלה במרבית המוצרים ובניהם :תפו"א
 ,13.7%-,גזר, - 12.6%בצל , – 11.6 %מלפפון,- 5.2%פלפל ירוק, - 3.9%
חציל- 2.7%חסה - 1.0%לעומת זאת הייתה התייקרות של כרובית, 8.0%+
כרוב  ,7.3%+עגבנייה , + 4.7%קישוא.+ 3.8%
לדברי גדעון ביקל ,יו"ר אגרקסקו "פער התיווך הקמעונאי של ירקות
ופירות טריים ירדו בשל מספר סיבות :המשך מחאת הציבור אודות יוקר
המחיה ופערי התיווך הגבוהים ,כתבות בתקשורת בנושא זה ופעולות המח
אה של החקלאים כגון מחאת הפלפלים בערבה ,הובילו את רשתות המזון
להקטין את פערי התיווך .כמו כן ערנות הציבור ומעבר לרכישת מוצרים
זולים .הציבור הגביר את רגישותו לנושא המחיר .זהו תהליך חשוב בדרך
להוזלת המחיר שמשלם הצרכן עבור תוצרת חקלאית בשווקים".
ניתן למצוא את הדוח המלא באתר אגרקסקו או בלינק  :להכ
ניס כתובת המאמר שמתחילה ב"-התפתחויות מדדי מחירים...

WWW.agrexco.co.il

היצוא החקלאי הטרי
היצוא החקלאי הטרי בשנת  2014הסתכם ב כ 1.368.9 -מיליון דולר לעו
מת  1.495.2מיליון דולר בשנת  2013ומבטא ירידה של  8.5%במונחי דולר
פו"ב שוטפים.
במונחי דולר ריאלי של שנת  ,2014נאמדה ירידה חדה יותר שהסתכמה ב
כ 9.7%-בין השנים  2014ו.2013-
במרבית מרכיבי היצוא נרשמו ירידות ערך :כותנה וגד"ש אחרים 33.8%
 פירות אחרים )ללא הדרים(  ,- 17.4%פרחים  ,14.0%-גדולי תבלין וצמחימרפא  13.2%-ירקות תפו"א ומקשה  ,- 6.3%דייג  .- 4.7%במספר ענפים
נרשמו עליות ערך :ענפי בע"ח 25%+והדרים .+ 2.6%
הסיבות העיקריות לירידה הינן חולשת היורו  ,צניחה הרובל הרוסי ברב
עון האחרון של שנת  ,2014תחרות גוברת מספרד ,ממדינות אפריקה ,ממרכז
ודרום אמריקה ,ונקודתית השפעות פוליטיות .כמו כן ,ירידה בתמיכה הממ
שלתית בחיזוק היצוא החקלאי.
יצוין כי משקלו של היצוא החקלאי הטרי מכלל היצוא של המשק ,ירד
בשנת  2014ל 1.98%-לעומת  2.24%בשנת .2013

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
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חדשות

השבוע התקיים ,זו השנה
השישית כנס מנהיגות לזכרו
של איתן בלחסן זל
 16שנה עברו מאז נפילתו
של איתן בלחסן זל בליל
ה 22.2.1999אשר הוביל
את לוחמי הסיירת למבצע מחוץ
לרצועת הביטחון .איתן הוביל את
הכוח לעמדה .בזמן שהוא וקצין נוסף
הגיעו לטווח קרוב של המחבלים,
צרור ארוך פגע בהם ואיתן נהרג.
הכנס שהתקיים השבוע היה בן יו

מיים ואליו הגיעו קציני צבא ,מכי
נות קד"צ ,לוחמים ואורחים רבים.
מטרת הכנס היא להעביר את מו
רשתו של איתן ולחנך לשירות מש
מעותי בצהל.
במהלך הכנס דיברו חברים ובני
משפחתו.
הוריו ,ציונה וקלוד בלחסן אמרו:
איתן 16 ,שנים עברו מאז אותו

לוחמים מחטיבת הצנחנים בכנס לזכרו של איתן ז"ל

היום שצעקת 'אחרי! והקרבת עצמך
למען הבית והמולדת של כולנו
אותה אהבת בכל ליבך .מאז שנ
לקחת מאיתנו נקרעה בתוכנו חתי
כה מהלב ,חתיכה מהאושר היומיו
מי ,השגרתי .הזמן מסתבר לא ממש
מקהה את הכאב .בכל יום שעובר אורחים באירוע
זכרו מורגש יותר ויותר והגעגוע מנשוא .הפצעים אולי מגלידים אך
ועוצמת הכאב הופכים להיות קשים הצלקת לעולם תישאר.
על בתו נועם שהיתה תינוקת
כשנהרג אמרו:
נועם היתה תינוקת קטנה כשנ
הרגת ובעצם היא לא הכירה אותך
אלא בסיפורים ובתמונות למרות
זאת אנחנו מזהים בה ככ הרבה
ממך יכולת הנתינה האינסופית
שלה ,העזרה לזולת והשאיפה לש
למות שמאפיינת אותך מגיל צעיר.
ממש כמוך.
איתו למדנו מהחום ומהנחי
שות שלך ללכת בדרך שלך .רצינו
שתדע שאתה איתנו כל שעה מש
עות היום.
אל הכנס הגיעו אישי ציבור ובהם
מזכל תנועת המושבים ,מאיר צור

הבת נועם

שאמר;
איתן בלחסן שיקף את כל הע
רכים שאנחנו מחנכים עליהם של
ארץ ישראל היפה ,אהבת הארץ,
ההתיישבות וחשיבות החינוך וה
הקרבה לצבא ולמדינה.

חלב זול

משרד החקלאות בחן את הסיבות להבדלי המחירים במוצרי החלב בין אירופה לישראל -
האם זול יותר לייצר חלב באירופה?
האם זול יותר לייצר חלב
באירופה? מה גובה
התמיכות התקציביות
מהן נהנות הרפתות באיחוד האי
רופי? החטיבה למחקר ,כלכלה
ואסטרטגיה במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר בחנה את הסיבות
להבדלי המחירים במחירי החלב
בין אירופה לישראל.
בשנים האחרונות ,מחיר החלב
הגולמי באיחוד האירופי נמוך יותר
בכ  20עד  40אגורות לליטר לעו
מת ישראל .אולם ,כאשר מתחש
בים בתמיכות השונות שמקבלים
הרפתנים באיחוד האירופי ומתר
גמים אותן לליטר חלב ,התמורה
"לליטר חלב" באיחוד האירופי
דומה מאוד למחיר החלב בישר
אל ,וזאת למרות שעלויות המזון
לפרות לליטר חלב ,הרכיב המש
מעותי ביותר בייצור חלב ,בישראל
יותר מכפולות בהשוואה לעלויות
באיחוד האירופי .ההשוואה נעשתה
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במשקי חלב ב  15המדינות הוותי
קות של האיחוד האירופי ),(EU15
ללא מזרח אירופה.
סך התמיכה של האיחוד האירופי
בענף החלב ירד באופן משמעו
תי כתוצאה מהרפורמה במדיניות
החקלאית כאשר חלק מהתמיכה
במחירים הוחלפה על ידי תשלומים
של תמיכות מנותקות .יצרני החלב
באיחוד האירופי נהנים ממגוון
תמיכות ,תמיכה ישירה )שע
דיין נהוגה( בייצור חלב ותשלומי
תמיכה קטנים של מדינות האיחוד
האירופי ,לצד התמיכה העיקרית
המשולמת לרפתנים כתמיכה מנו
תקת שאינה מותנית בייצור ,המ
גיעה עד לכ 22אגורות לליטר.
בנוסף ,נהנות חוות החלב באיחוד
האירופי ממגוון של תמיכות נו
ספות ,כגון :בהשקעות ,במסגרת
תוכניות לפיתוח הכפר ,עד לכ9
אגורות לליטר .מכאן ,מחיר החלב
הממוצע במדינות האיחוד האי

רופי ,בתוספת תשלומי התמיכות
בתרגום לליטר חלב ,דומה למחיר
החלב בישראל.
עלויות הייצור של חלב באיחוד
האירופי יציבות יחסית ומגיעות
לכ 2עד  ₪ 2.1לליטר .מהמח
קר עולה כי תשלומי התמיכות
של האיחוד האירופי מאפשרים
לחקלאים לשרוד ולהמשיך ביי
צור חלב למרות שההכנסות מיי
צור חלב אינן מכסות את עלויות
הייצור .מחירי החלב אינם מכסים
את כל עלויות הייצור של החלב
אצל מגדלים רבים באיחוד האירו
פי .לפי נתוני ה FADN (Farm
(Accounting Data Network
הרווח הכלכלי במדינות האיחוד
מייצור חלב שלילי עבור (!!)78%
מהרפתות המתמחות בייצור חלב
המייצגות  64%מייצור החלב.
רפתות אלה נעזרות בתמיכות
הישירות המנותקות כדי להמשיך
ולייצר חלב.

בהשוואה לישראל ,סך עלות היי
צור הממוצעת לליטר חלב באיחוד
האירופי הגיעה ל ₪ 2.02בשנת
 ,2011לעומת  ₪ 2.11בישראל
)בניכוי ההכנסות ממכירת בשר(.
עלות הייצור בישראל גבוהה ב 9
אגורות בלבד מהעלות הממוצעת
באיחוד האירופי .נתון זה מתעצם
לנוכח עלויות מזון הפרות בישר
אל ,אשר גבוהות בהרבה בהשוואה
לאיחוד האירופי .ההזנה באיחוד
האירופי מתבססת על מרעה וגי
דול עצמי של מזון בחווה עצמה,
לעומת קנייה של מזון מיובא על
ידי הרפתנים בישראל .עלויות
ישירות אחרות ,הנהלה וכלליות,
עלות עבודה ופחת נמוכות יותר
בישראל מאשר באירופה.
סמנכ"ל החטיבה למחקר ,כלכ
לה ואסטרטגיה במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,אורי צוקבר" :סך
עלויות הייצור לחלב בישראל אינן
גבוהות באופן משמעותי מעלויות

הייצור באיחוד האירופי ,וזאת
למרות שעלויות ההזנה בישראל
יותר מכפולות מהעלויות באיחוד
האירופי ,בשל הצורך לרכוש מזון
מיובא והעדר שטחי מרעה .כמו
כן ,מרבית עלויות הייצור האח
רות נמוכות יותר בישראל מאשר
באירופה .המשמעות  -משקי החלב
בישראל יעילים משמעותית .נד
המנו לגלות כי כאשר מביאים
בחשבון את התמיכות ברפתנים
האירופיים התמורה לייצור החלב
באיחוד האירופי דומה מאוד למחיר
החלב בישראל".
עוד מוסיף צוקבר" :המחקר
מתמקד בשלב ייצור החלב הגולמי
בלבד ,ואילו המחירים של מוצ
רי החלב לצרכן מושפעים מגור
מים רבים נוספים ,כגון :עלויות
העיבוד ,עלות הכשרות ושיעור
המע"מ ,שאחראים לחלק הארי
מהבדלי המחירים של מוצרי חלב
בין ישראל לאיחוד האירופי".
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חדשות
עושים עליה כדי לתרום לישראל

הברחת תוצרת
שמיטה

"רכבת אווירית" של  42מיליארד תולעים מגרמניה בדרך
למאבק בחדקונית הדקל
 42מיליארד תולעים תע
שינה את דרכן מגרמניה
לישראל ,למבצע ארצי
למאבק בחיפושית חדקונית הדקל
בדרך טבעית.
החדקונית שהתפשטה ברחבי הארץ
גובה מחיר כלכלי יקר מרשויות
מקומיות ,מגדלי עצי תמר ומסכנת
חיי אדם שעצים עלולים לצנוח על
ראשם.
האמצעים הכימיים להתמודדות עם
המזיק הם רעילים לבני אדם שנמצאים
בסמוך ולשאר בעלי החיים .בנוסף הם
אינם פוגעים בחדקונית כשהיא נמ
צאת בשלב הגולם בתוך עצי הדקל.
החיפושית הצליחה לפתח בהדרגה
עמידות לחומרים הכימיים ולכן יש
צורך להגביר את עוצמתם כל העת.
עד שחלק מהישובים התייאשו מהמא
בק הסיזיפי בחיפושית והחליטו לוותר
לגמרי על עצי הדקל ,למרות תרומתם
הרבה לחזות החיצונית.
את המבצע למיגור החדקונית מו
ביל מפעל ביובי מקיבוץ שדה אליהו
המתמחה באמצעים להדברה ביולוגית

בחקלאות ובתחום הנוי .במסגרת המב
צע יפוזרו בכל אחד מעצי הדקל תולעי
נמטודות שיאתרו את זחלי החיפושיות
ויפגעו בהן .הנמטודות אינן מסוכנות
בשום דרך לבני אדם או בעלי חיים
ולכן אפשר להשתמש בהן ללא חשש
גם בתוך האזורים העירוניים.

במסגרת המבצע יעשה שימוש גם
במלכודות מיוחדות מספרד שמפי
צות ריח של עץ נגוע .החיפושיות
נמשכות לריח ,נכנסות למלכודת
וטובעות בתוכה .המלכודת פעלה
בהצלחה באיים הקנריים שסובלים
מהמזיק.

צילום :שאטרסטוק

המגזר החרדי נוהג בשנת שמיטה לצרוך ירקות שמקו
רם בייבוא .לטובת העניין מיובאים ירקות משטחי הר
שות הפלשתינאית לישראל .מפקחי היחידה המרכזית
לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,החלו בשבוע
ות האחרונים בפעילות משותפת עם היחידה להונאה בכשרות
של הרבנות הראשית לישראל ,לאכיפת עבירות הקשורות בש
מיטה ,לרבות העברת תוצרת חקלאית מהרשות הפלשתינאית
לארץ.
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות סיכלו לאחרונה
בשבוע אחד  6ניסיונות שונים להברחת כ 90טון של תוצרת
חקלאית לישראל משטחי הרשות הפלשתינאית .מדובר בפי
עשרה יותר ניסיונות הברחה לעומת שבועות "רגילים" שלא
בשנת השמיטה 6 .התפיסות התאפשרו הודות למודיעין ממו
קד.
חשוב לציין כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתיר יבוא של
ירקות ופירות מתחומי הרשות הפלשתינאית בתנאים מסוימים
ותחת בדיקות ,במטרה לשמור על בריאות הציבור מפני כל סיכון
מאכילת תוצרת חקלאית שאינה עומדת בדרישות משרד החקל
אות ופיתוח הכפר בישראל.
רואי קליגר ,מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במש
רד החקלאות" :היחידה פועלת לביצוע אכיפה במעברי הגבול
עם הרשות הפלשתינאית בתיאום עם היחידה להונאה בכשרות
של הרבנות הראשית ,במטרה לחזק את האכיפה ולוודא כי מקור
התוצרת החקלאית המועברת לישראל נמצא תחת פיקוח".

חדשות ממכון וולקני

תחרות חדשנות ויזמות לתלמידים בנושא הצלת מזון

מרכז וולקני יעניק פרסים בסך של  30,000ש"ח לתלמידים שיצליחו לפתח פיתוח חדש אשר ימנע אובדני מזון בחקלאות
תחרות יזמות חדשה בשם
" "Volcanivationיוצאת לדרך.
במסגרתה ,יתחרו תלמידים בכי
תות ז'י"ב העוסקים במדעים בהצגת מיזמים
חדשים למניעת אובדני מזון בחקלאות .פרס
הזכייה לרעיון שידורג במקום הראשון הוא
 15,000ש"ח .התחרות פתוחה לכל בתי
הספר בארץ ומיועדת לתלמידי מדעים ול
תלמידי מדעי החקלאות בשיתוף "אגריטך"
והחינוך ההתיישבותי.
בעולם המערבי  30%מהתוצרת החקלאית
מושלכת לפח ,החל מרגע הקטיף ועד לרגע
שבו הצרכן מחליט להיפטר ממנה .אובדנים
אלו גורמים לעליית מחירים משמעותית
של מוצרים חקלאיים עליה משלם הצרכן.
כדי לצמצם אובדני מזון ,מושקעים משאבים
רבים במחקרים העוסקים בשימור תוצרת
חקלאית בשדה ולאחר הקטיף ובפיתוח של
אמצעי אחסון המאפשרים שמירה על איכות
המזון ,על בריאותו ועל טעמו.
"חשוב לנו שכבר עכשיו יתנסה הדור
הצעיר בפיתוח דרכים להתמודדות עם
הבעיה .בעוד שני עשורים ,הביטחון הת
זונתי של תושבי מדינת ישראל יהיה
מונח בידיים של התלמידים הצעירים.
שינויי האקלים שאנו חווים היום ,מעי
דים כי מקורות המים המתוקים ,הקרקע
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לחקלאות וכוח האדם העובד במקצוע
יצטמצמו בצורה משמעותית .לאור זאת,
יכולתנו לשמר מזון לאורך זמן ולמנוע
אובדנים תהיה משמעותית יותר מתמיד.
" כך נמסר ממכון וולקני.
שימור מזון באחסון והארכת חיי מדף
של מוצרי מזון  -זהו אחד מתחומי המחקר
המבוקשים בעולם .במדינות רבות היכולת

לשמר מזון פירושה הבדל בין חיים ומוות.
עבור מדינות מערביות יכולת זו משמעו
תה הוזלה של מוצרי מזון וניצול נכון של
משאבי הטבע תוך צמצום הפגיעה בסביבה.
חוקרי מינהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני,
יזמו כנס מדעי ביןלאומי בנושא זה שית
קיים בתערוכת "אגריטך" בין התאריכים
 ,28.4.1530.4.15וישתתפו בו מדענים

ויזמים מ– 40מדינות בעולם .במסגרת כנס
ותערוכת אגריטק יוכרזו הזוכים בתחרות
VOLCANIVATION
ההרשמה לתחרות היא דרך אתר מכון
וולקני ואינה כרוכה בתשלום בכתובת:
http://192.114.3.30/he/
pages/1233.aspx?Preview=1

האם ההתחממות הגלובלית היא הסיבה
לפיחות היבולים בזית?
בתקופה האחרונה חל פיחות ביבולי הזית
בישראל .השנה נמסקו  18,000טון שמן
כאשר ממוצע היבול לדונם ירד מ  230ק"ג
שמן לדונם לפני  10שנים ל  180ק"ג לדו
נם היום.
כיום קשה לשים את האצבע על הסיבה
לירידה ביבול השמן בעשור האחרון ומן
הסתם ישנם מספר גורמים שגרמו לכך.
למרות שהיבול יחסית גבוה השנה ,יש ליחס
זאת לתופעת הסרוגיות ,שככל הנראה מצ
ביעה על יבול נמוך שיהיה בשנה הבאה.
על פי חוקרי מכון וולקני ,קיימות כמה
סיבות אפשריות לפיחות זה .ד"ר גיורא בן

ארי מסביר כי אחד הגורמים הוא שבתקופה
האחרונה אנו מרגישים את ההתחממות הג
לובלית כבר היום .התחממות זו משפיעה על
הזית ועל הפריחה של העץ .הסתיו והחורף
חמים יותר ,וצבירת שעות הקור הנדרשות
לפריחה תקינה בעייתית.
גורמים אפשריים אחרים כגון איכות מי
ההשקיה ,מזיקים חדשים ועוד צווארי בקבוק
שהביאו לפחיתה ביבול חייבים להיבחן .אי
תור סך הגורמים מחייב סריקה רחבה לשם
איתורם וטיפול ממוקד.
בישראל כיום יש  340,000דונם של עצי
זית מתוכם  20,000נמצאים בדרום )10000

ברמת נגב – רביבים ,ניצני פעמונית ,חוות
ראם  10000 +בנטיעות חדשות בנגב המע
רבי( .מדובר בענף תעשייתי ומסחרי לכל
דבר שפותח בארץ בשני העשורים האח
רונים הודות לפרופ' שמעון לביא ממכון
וולקני.
נושאים אלו ועוד עלו בכנס לכבודו של
הפרופ' שמעון לביא ,אשר פיתח את שיטת
ההשקיה בגידול הזיתים שעד אז היה גידול
בעל ונחשב למסורתי .כדי להתאימו לדרי
שות התעשייתיות פיתח פרופ' לביא זנים
הנענים להשקיה בתוספת יבול ומתאימים
את עצמם לבציר באמצעות בוצרת.
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חדשות

השתלטות רשתות השיווק על
החקלאים ועל השוק המקומי
אלי אהרון ,ארגון מגדלי ירקות

 60%מהפירות והירקות
משווקים בארץ באמצעות
קומץ של רשתות שיווק
ובסופו של דבר ניתן לומר כי הרש
תות מכתיבות את מחירי התוצרת
גם בשווקים הסיטונאיים.
בעבר ,כאשר דובר על "פערי
תיווך" הכוונה היתה לכמות הגור
מים העומדים בין החקלאי לעקרת
הבית.
כיום ,כאשר אנו מדברים על
"פער תיווך" ,למעשה אנו מתכוו
נים לגורם אחד והיא "רשת השי
ווק".
רשת השיווק היא זו הקובעת את
הסכום שישולם לחקלאי היצרן –
וזאת באמצעות חברת השיווק שהיא
הבעלים שלה ,ואותה רשת היא גם
זו הקובעת את המחיר הסופי לעק
רת הבית וזאת באמצעות הסניפים
הקמעונאים אותן היא מנהלת.
ז"א הרשתות הן גם הסיטונאיות
וגם הקמעונאיות.
עובדה זו מייצרת מצבים בהם

הרשתות משלמות לחקלאי מחירי
תוצרת נמוכים ,שלעיתים אינם
מכסים על הוצאות הייצור ,ומצד
שני מוכרות את אותה תוצרת
במחירים מופקעים לעקרת הבית.
לעיתים ,במסגרת "מבצעי רשת",
מחליטה הרשת על מבצעי הוזלה
בירקות ומוכרת את התוצרת לעק
רת הבית מתחת למחיר הסיטונאי
אותו שילמה לחקלאי ,כדי לקדם
מכירות למוצריה האחרים.
יש לציין כי עובדה זו "מפילה"
את השווקים וגורמת לכל הרשתות
להפחית משמעותית את המחירים
הסיטונאיים בכדי לעמוד בתחרות
על גבם של החקלאים שלא מצלי
חים להתפרנס מעמל כפיהם.
וכאילו...להוכחת דבריי ,בעצם
ימים אלו מתנה רשת "מגה" את
המשך קליטת תוצרת חקלאית
מהחקלאים בחתימה על הסכם חד
צדדי המקבע את השליטה המוחל
טת של הרשת.
להלן עיקרי ההסכם:
 .1החקלאי יספק לרשת מוצרים
בהתאם להחלטות מגה.

 .2ההסכם יהיה בתוקף ויחייב
את החקלאי עד לחתימה על הסכם
חדש ,אך רק לחברת "מגה" תהיה
הזכות להביא את ההסכם לקיצו
בכל עת ומסיבה כלשהי מבלי צורך
לנמק החלטתה.
 .3העלאת ההנחה )הקומיסיון(
ל.21%
 .4הנחה נוספת תוענק לרשת ע"י
החקלאי עקב הכרזה על מבצעים.
הרשת תחייב את החקלאי
.5
על נזקים לאריזות.
 .6הרשת תשלם לחקלאי באש
ראי של שוטף .30 +
 .7הרשת רשאית להחזיר תוצרת
לחקלאי מסיבה כלשהי וכן להש
מיד תוצרת תוך חיוב החקלאי בגין
ההשמדה.
 .8תביעות כנגד הרשת ,ע"י גורם
שלישי בגין התוצרת" ,תשורשר"
לחקלאי ללא קשר לשאלה מי אשם
במצבה של התוצרת שנמכרה לכל
גורם שהוא.
דגם זה של שיווק תוצרת חק
לאית מוכיח שליטה מוחלטת של
הרשתות בשוק הסיטונאי ובשוק

"מדריך לצרכן"
לרכישת ביצים

משרד החקלאות מפרסם את מקרא הסימון המופיע על הביצה,
המסמל את ארץ המקור של הביצה
מדינת ישראל מייצרת
לעצמה את הרוב המכ
ריע של הביצים הנצר
כות בישראל ,בהיקף כ  2מיל
יארד ביצים בשנה .בתקופות בהן
הביקוש עולה על ההיצע ,בעיקר
סביב ראש השנה ופסח ,מאשר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
)על סמך המלצת מועצת הלול(
ייבוא ביצים מאירופה ,בכדי למ
נוע מחסור בשוק.
כחלק מהשקיפות הצרכנית ,על
פי חוק היבואנים מחויבים בסימון
ארץ המקור על כל ביצה וביצה
מיובאת ,בכדי לאפשר לצרכן
לבחור את המוצר אותו הוא מע
וניין לרכוש מתוך ידע.
בכדי לאפשר לצרכן לקבל
החלטות צרכניות הנכונות עבו
רו ,מפרסם משרד החקלאות
ופיתוח הכפר "מדריך לצרכן"
למקרא הסימון המופיע על הבי
צה ,המסמל את ארץ המקור של
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הביצה .ביצים עליהן לא מופי
עות אותיות  -המשמעות מדובר
בביצים מייצור מקומי .מדי שנה
מיובאות לישראל כ  100מיליון
ביצי מאכל ,משלוש מדינות :הו
לנד ,ספרד וטורקיה.
ארץ יבוא סימון
NL
הולנד
ES
ספרד
TR
טורקיה
ד"ר שלמה גראזי ,רופא וטרי
נר ראשי לייבוא ויצוא בשירותים
הווטרינריים במשרד החקלאות:
"כחלק מהמהלכים הצרכניים
הרבים שמשרד החקלאות ופיתוח
הכפר מקדם ,אנו מעדיפים תמיד
לבדל את התוצרת המקומית מה
תוצרת המיובאת .כך גם הביצים
המיובאות מחויבות בסימון ,בכדי
לאפשר לצרכן לקבל החלטות
צרכניות הנכונות עבורו .מבחי

נתנו ,חוסר סימון פוגע גם ביצרן
וגם בצרכן".
היתר יבוא ביצים קובע כי
הביצים המיובאות מחויבות לע
מוד בכל הקריטריונים הווט
רינריים המחמירים הנדרשים
מביצים מייצור מקומי .מפקחי
משרד החקלאות המקבלים אלי
הם את הביצים המיובאות בודקים
את תעודות הבריאות ,ומוודאים
כי רופא וטרינר ממשלתי חתם
על הצהרת הבריאות של מדינת
המוצא .בנוסף ,נציגי השירותים
הווטרינריים במשרד החקלאות
הישראלי מבצעים בדיקות במדי
נות המוצא )בכל ענפי הייבוא של
מוצרים מן החי( ,במסגרתן נבדק
מערך הפיקוח הווטרינרי ומתקני
הייצור )משחטות ,בתי מטבחיים
וכו'( בהם בודקים עקיבות חומ
רי הגלם ,תכניות בטיחות מזון,
תנאי הייצור ותהליך הייצור
עצמו ועוד.

הקמעונאי ,העושות בהם ככל העו
לה על רוחן ,על חשבון החקלאי
המממן בסופו של דבר את התופעה
אותה ציינתי.
הלובי של הרשתות בכנסת
ובתקשורת ,הנתמך ע"י כלכלנים
שאינם מבינים בכלכלה חקלאית
ובשיווק )שאינו דומה כלל לענפים
אחרים( ,מסיטים את הבעיה מהם
לכיוונו של החקלאי ומציעים את
הפתרון בפתיחת השווקים הישר
אליים לתוצרת חקלאית מיובאת,
ע"י הפחתת המכסים המוטלים ע"י
המדינה.
ברור לחלוטין כי כל עוד השלי
טה והמונופול הוא בידי הרשתות,
פתיחת השווקים לתוצרת מיובאת
לא תפתור את הבעיה והיא לכל
היותר תגדיל את פער הרווחים של
הרשתות ותקטין עוד יותר את יכו
לת הפרנסה של החקלאים עד כדי
נשירתם מעיסוק בחקלאות ,ובמק
רה הגרוע יותר תייקר לעקרת הבית
את המוצרים בגלל עלויות היבוא
)הובלה ימית ,שינוע וארגון(.
לאור זאת ,ברור כי בטווח הארוך,

חשיפת תוצרת חקלאית ליבוא ,תב
ריח חקלאים ישראלים מהגידולים,
תחשוף את ישראל לתלות בתוצ
רת מיובאת ותאלץ את היבואנים
לרכוש תוצרת יקרה שאין לה מת
חרים בארץ ,עם כל המשתמע מכך
לצרכן הקצה – עקרת הבית.
לאור זאת הפתרון המוצע הינו
כדלקמן:
 .1מניעה בחקיקה ,של האפשרות
שגורם אחד יעסוק גם בסיטונאות
וגם בקמעונאות.
 .2קביעה רגולטיבית של אחוז
פער התיווך ע"י גורם מוסמך במש
רד החקלאות.

מועצת הדבש :הדבוראים חיכו בכיליון עיניים
למשקעי החורף

נערכו מבעוד מועד לסערה
על ידי הידוק הכוורות

הרבים
הגשמים
ייטיבו עם הדבורים
ויבטיחו את פריחות
האביב והקיץ
דבוראים רבים הגי
עו לבדוק את מצב
הכוורות לאורך ימי
הסערה בהרי יהודה,
הרי הגליל ,רמת הגולן
ובמקומות אסטרטגיים
בהם ירדו כמויות שלג
רבות ,ווידאו כי לא
נפגעו.
הדבוראים מברכים
על הגשמים הרבים ומ
נות השלג ונערכו מב
עוד מועד לסערה הצ הדבוראי נמרוד לב ארי בודק כוורות בשלג בתל פאחר,
צילום  -באדיבות מכוורת קיבוץ דן
פויה בכל רחבי הארץ ,צפון רמת הגולן
הידקו את גגות הכוו
רות וחזקו אותן לנקודות ההצבה ,בעזרת סוגרים מיוחדים כבדי משקל וכך
נשמרו לאורך ימי הסערה .כמו כן ,הדבוראים שומרים על תברואת הכוורות
לאורך כל ימי השנה בכדי שיהיו חזקות ויעמדו בתנאי מזג אוויר קיצוניים.
הרצל אבידור מנכ"ל מועצת הדבש אומר ,כי הגשמים הרבים ייטיבו עם
הדבורים ויבטיחו את פריחות האביב והקיץ במטעי הפרי ופרחי הבר שיביאו
שפע ימי האגירה והתפתחות מואצת של הכוורות להספקת כמויות גדולות
של דבש.

לולים גדולים במחירים קטנים
התקשרו עכשיו!

על כל קניה מהמוצרים יש אפשרות לקבל את החממה ב₪ 399 -
26.2.2015
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חדר
אורחים

סכסוך שכנים

האם תושב מושב חוסן ,אשר הפעיל מלון ללא רישיון עסק,
ייאלץ לפצות את שכנתו?
עו"ד איתן מימוני

מכשיר הפועל
על גז

מכשיר ביתי לצליית בשר ,שווארמה,
עוף בגריל וירקות.
מתאים לשימוש בבית ,בגינה ,על הגג.
חוויית בישול לכל המשפחה ולאורחים
באירועים ,מסיבות ופיקניקים.
 ¤מכשיר שווארמה פאל חשמלי.
 ¤עובד על  2מבערי קוורץ  1000וואט כל צד.
 ¤עשוי נירוסטה  18/10איכותית אנטי מגנטית.
 ¤מוצר מקצועי ,חזק ואמין.

 





 



 



 

מכשיר חשמלי

פלקו אינטרטרייד בע"מ
ת.ד  1411רמת-גן מיקוד 52114
טל ,03-6744729 :פקס ,03-6952324 :נייד052-2322717 :
דואלwww.mil-m.com :
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שופט בית משפט השלום בעכו ויליאם
חאמד )ת"א  131011246יעל נ' ארז
ואח'( קיבל את טענתה של תושבת
מושב חוסן ,כי שכנה מפעיל חדרי אירוח ללא רי
שיון עסק ובניגוד לחוזה שנחתם בינו לבין האגו
דה ,אך דחה את תביעתה לפיצויים משום שלא
הוכיחה כי נגרם לה נזק כתוצאה מכך.
יעל ממושב חוסן מתגוררת בשכנות לארז ,אשר
ביתו משמש לטענתה כמלון ובו שישה חדרי אי
רוח .לטענת יעל ,ארז פועל בניגוד לחוזה שנח
תם בינו ובין המושב ,לפיו אין רשות להשתמש
במגרש למטרה שאינה למגורים ,אלא בהסכמת
האגודה מראש ובכתב.
לטענת יעל ,ארז הגדיל לעשות ואף הציע את
הבית למכירה באינטרנט כמבנה בעל שש סוויטות
מפוארות ,וכי מאוחר יותר הורשע ארז בהפעלת
עסק בניגוד לחוק
רישוי עסקים .כן
טוענת יעל ,כי
במתחם אף נבנתה
בריכת שחייה ללא
השגחה ,וכי טבעה
בה ילדה קטינה
שהייתה אורחת
המלון עם הוריה,
וכי קיימות במקום
מערכות חימום,
חשמל וגז המופ
עלות בניגוד לכל
תקן ,אשר מהוות
סכנה לשלומם של
התושבים והציבור
צילום :שאטרסטוק
בכלל.
נגד המועצה האזורית מעלה יוסף ,ועד מתיישבי
חוסן ומושב חוסן טענה יעל ,כי נמנעו מלעשות
מעשים אשר רשות סבירה וזהירה חייבת לעשות
בנסיבות המקרה ,ולפיכך הפרו חובות חקוקות,
ולא דאגו לבטיחות האזרחים המתגוררים בשטח
שיפוטן.
עוד טוענת יעל ,כי פנתה למועצת מעלה יוסף
ושטחה בפניה את טענותיה באשר לפגיעה קשה
באיכות חייה ,בביטחון ילדיה ובמרקם החיים
השקט והקהילתי .בתגובה המועצה ענתה ,כי היא
מתנגדת לכל שימוש הנעשה במבנה ללא אישור.
לעומתה ,ארז טוען כי יש לדחות את התביעה
נגדו משום שיעל אינה מצביעה כלל על עילה,
חוזית או אחרת ,המזכה אותה בסעד .לטענתו ,הוא
בנה את ביתו ושתי יחידות הצימרים שבמקום
מכוח היתר בנייה ועלפי תכניות מאושרות .מעבר
לכך ,טוען ארז כי יעל ידעה מראש ,גם בעת שרכ
שה את הקרקע ,כי אזור המגורים בחוסן מיועד גם
לאירוח כפרי ,ולכן אין לה להלין אלא על עצמה.
המועצה האזורית טוענת גם היא ,כי כתב
התביעה אינו מגלה עילת תביעה כנגדה ,שכן היא
התייחסה במלוא תשומת הלב לטענתה של יעל,
הפעילה את סמכותה ופעלה כנדרש ,כשביצעה
ביקורות במקום ,ותוך זמן קצר הגישה כתב אישום
נגד ארז בגין הפעלת עסק ללא רישיון.

ועד המתיישבים ומושב חוסן טענו ,כי אין בידי
הם סמכויות פיקוח או אכיפה ,וכי פעלו בשקידה
ראויה ובסבירות כאשר חזרו על התראותיהם בפני
ארז לבל יחרוג מההסכמות בחוזה ביניהם ,ואף פנו
למחלקת הפיקוח ברשות מקרקעי ישראל בדרישה
כי תפעיל את סמכותה ותוודא כי לא נעשה שי
מוש חורג בנכס.
ביהמ"ש קבע לאור הממצאים ,כי ארז אכן
הפעיל עסק של חדרי אירוח ,כולל בריכה ,ללא
רישיון עסק .עם זאת ,פרוטוקול הכרעת הדין
לעניין הפעלת עסק ללא רישיון אינו מציין את
מספר חדרי האירוח שהופעלו עלידו ,וגם הודעת
הפרסום באינטרנט אינה מאפשרת לקבוע ,במידה
הנדרשת בדין ,כי בעסק יש שישה חדרי אירוח.
אמנם ארז טוען ,כי אין מניעה למתן רישיון עסק
לשישה חדרי אירוח ,אך ביהמ"ש מדגיש ומציין,
כי אין בכך להכשיר מעשה לאחוקי של ניהול
עסק ללא רישיון ,וכי מתן הרישיון כפוף לאישו

רים שייתנו גורמים מקצועיים ,שתכליתם לוודא
כי אותו עסק מקיים את הוראות הבטיחות השונות
באופן שאינו מסכן את הציבור ואינו מהווה מטרד
לציבור.
באשר לשאלת הנזק קבע ביהמ"ש ,כי יעל לא
הוכיחה שנגרם לה נזק כתוצאה ממעשיו של ארז
)ניהול עסק ללא רישיון( ,וטענתה נותרה כללית
ולא נתמכה כלל בראיות .כמו כן ,הגיע ביהמ"ש
למסקנה ,כי המועצה האזורית פעלה כדין ובאופן
סביר בביצוע תפקידה וסמכותה כאשר העמידה
את ארז לדין בגין עבירה לפי חוק רישוי עסקים.
באשר לוועד המתיישבים ולמושב קבע ביהמ"ש,
כי אכן הם אינם מוסמכים לנקוט בפעולות אכי
פה או לתת היתרי בניה ,וכי התריעו בפני ארז
שהפרת התחייבותו עלולה להביא לנקיטה בהליך
משפטי נגדו.
אף על פי שביהמ"ש קבע כי הוכח שארז הפ
עיל עסק ללא רישיון כדין ,התביעה נגדו נדחתה
בט בחשוון תשע"ה 2 ,בנובמבר  ,2014בהיעדר
הצדדים ,ולא חייב בתשלום הוצאות ,לאחר שיעל
כשלה להוכיח כי נגרמו לה נזקים עקב התנהלו
תו .כמו כן ,יעל לא הוכיחה כי המועצה ,הוועד
והמושב התרשלו בביצוע תפקידיהם ולא הוכיחה
עילת תביעה אחרת כנגדם ,בנוסף על אי הוכחת
הנזק.

דף הבית

עדי קמחי ,ניר בנים
אדריכלות ועיצוב פנים

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:
home@adikim.com

כובעים
העולם מורכב ואנחנו
יצורים מורכבים .לכל
אחד פנים רבות ,תפקידים
רבים ,גוונים וצבעים בנשמתו .או ט
וטו פורים ,והרהרתי לעצמי שגם
בשגרת היום יום אני מחליפה דמו
יות יותר מאשר גרביים .כל בוקר
כשאני קמה אני שואלת את עצמי
איזה כובע לחבוש ,האם את הכובע
המגניב של המעצבת או את המכובד
של המשפטנית ,או אולי בכלל את
הכובע המגן רחב השוליים של אמא.
ויש גם כובעים לרגע ,כובע הבת,
כובע האחות ,כובע הדודה ,אה ,וכ
מובן כובע הכתבת ב"קו למושב"!
הבוקר למשל קמתי ,וסקרתי מה
צפוי לי היום .גיליתי בשמחה שזה
יום ססגוני ונחמד חף מהאפרוריות
של התחום המשפטי .איזה קוטרית
אני כשזה נוגע לעריכת דין .מזל
שהחלפתי מקצוע ,או יותר נכון הו
ספתי מקצוע.
אז הבוקר נפתח בארגון שלושה
ילדים ,בוקר טוב ,יום חדש ,תאר
גני תיק ,אל תשכח את המעיל ,מה
את רוצה בכריך ,איפה בקבוק המים
שלך ,יאללה ,קדימה ,יום טוב ,ביוש.
חצי שעה קצרה אך אינטנסיבית,
קפה קטן ועושים סוויץ' .מחליפה

כובע וגם גרדרובה ,מתיפייפת ויו
צאת למלאכת האדריכלית.
נוסעת לאתר לעשות פיקוח
עליון .כשאני מגיעה אני מתבע
סת שלא נעלתי מגפיים .הכל עוד
בוץ ורטוב ,זה רק שלב השלד .כובע
אמנם החלפתי אך לא את הנעליים.
נו ,מילא .כולם מתכנסים ,הקבלן,
מנהל העבודה ,הלקוחות ,המפקח
וגם אני כמובן .מודדים ,בודקים,
מתייעצים ,מבהירים .שפת השרטוט
היא אמנם נהירה ,אך אין תחליף גם
לפן האנושי .בשביל זה נפגשנו וטוב
שכך.
משם אני ממשיכה לאולם תצוגה
עם הלקוחה להתחיל לראות ריצו
פים ,חיפויים ,כלים סניטרים .היא
לא אוהבת כלום .אני שולחת אותה
לעשות קצת שיעורי בית ,ולבקר
בשניים שלושה מקומות ואני אצ
טרף כשתמצא מקום שיש לו מה
להציע לה.
ועכשיו אני צריכה לטפל באי
זה עניין רפואי משפחתי .זה כמובן
מכניס לפרופורציות .הכול שטויות,
העיקר הבריאות .על הדרך מארגנת
את הלו"ז למחר .יום תזזיתי במיוחד.
אשדוד ,גדרה ,בילו ,נען ,שוב גדרה,
ובערב אחוזת אתרוג .בעצם אולי שי

צילום :שאטרסטוק

בואו אליי ,כמה אפשר להתרוצץ...
בין לבין דוהרת הביתה ,בדרך עו
ברת בגן להוציא את הקטנצ'יק ,מזל
שבבית מחכה לו המטפלת עם ארו
חה חמה .אני מסתגרת עם הלפטופ
שלי ומשרטטת בקצב .יש משפחה
שרוצה להוסיף ממ"ד ,ויש חזיתות

שצריך לעשות לבית שהולך לשי
מור ,ופריסות למטבח אחרי שבחרנו
קרמיקות .השעון מתקתק ותיכף
שוב החלפת כובעים .חוגים ,הסעות,
שיעורים.
פעם אולי היה יותר פשוט .בחרת
לך עבודה ועבדת בה כל החיים או

שלחילופין אחד מבני הזוג יצא לע
בוד והשני היה הורה במשרה מלאה.
היום המרוץ הוא יותר דינמי ,אבל
לדעתי גם יותר מגוון ומעניין .מח
ליפים קריירות ,יש מי שגם מחליף
זוגיות ,מזל שילדים אי אפשר להח
ליף
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בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

ביטוח למשק
הננו מחזיקים במשק במושב .חברת הביטוח המבטחת את
המשק החליטה ,באופן חד צדדי ,ומבלי להודיע לנו על כך,
לבטל את הביטוח על המשק .האם חברת הביטוח פטורה
מלפצות אותנו בשל מקרה ביטוחי שארע במשק?
פוליסות הביטוח הינן חוזים הוכח על ידי חברת הביטוח כי ווידאה את
אשר העיקרון הבסיסי העומד הגעת מכתבה למבוטח בדבר ביטול החוזה,
מאחוריהם הוא פשוט -המבו סביר להניח כי בית המשפט יקבע כי חברת
טח נושא בתשלום פרמיה הביטוח לא ביטלה כדין את הפוליסה ויח
חודשית לחברת הביטוח ,וזו ייבה בתשלום כספים עקב המקרה הביטוחי
מתחייבת לסייע לו )בהתאם אשר אירע לאחר שכביכול בוטל החוזה על
לתנאי הפוליסה( ב"יום פקודה" .אדם רוכש ידה .בפסיקה נקבע כי אין מדובר בדרישה
לעצמו ביטוח כדי לזכות בשלוות נפש וב למראית עין או בדרישה טכנית ,אלא כי
ביטחון ,כי באותו "יום פקודה" לא יתמוטט על חברת הביטוח מוטלת החובה לשלוח את
מבחינה כלכלית עקב הנזק שנגרם לו ,שכן ההודעה בדרך שתוכל להוכיח שאכן ההודעה
חברת הביטוח תשפה אותו על נזקיו בהתאם נמסרה בפועל למבוטח .ידיעת המבוטח על
לפוליסת הביטוח.
קיום הודעת הביטול הינה תנאי בסיסי לתוקף
כידוע לכל ,אין זה דבר נדיר שחברות הבי הביטול .חברת הביטוח חייבת להוכיח באופן
טוח טוענות להעדר חובה לפצות את המבוטח .פוזיטיבי כי הודעות הביטול נמסרו למבוטח
אחת הטענות הנפוצות בעניין זה היא הטענה וכי היה מודע לביטול.
כי פוליסת הביטוח לא
יוער ,כי המחוקק לא
היתה בתוקף בעת האי
חייב כי משלוח ההודעות
רוע ,בשל כך כי בוטלה במקרה של סתירות
ייעשה בדואר רשום ,והמ
קודם לקרות הנזק.
בטח בהחלט יכול לשלוח
או אי בהירויות ,בית
החוק המסדיר סוגייה
את ההודעה בדואר רגיל
זו הוא חוק חוזה הביטוח ,המשפט יטה להעניק )או בכל דרך אחרת ,כגון
בפקס וכד'( אולם כאמור
תשמ"א) 1981-להלן :לחוזה הביטוח את
"החוק"( .חוק זה הינו
עליו לוודא כי ההודעה
עם
המיטיבה
הפרשנות
חוק סוציאלי-צרכני מגן,
נתקבלה אצל המבוטח.
המסדיר מבחינה
בנוסף יוער ,כי סעיף
נורמטי המבוטח ויעדיף את
בית את היחסים המשפ
 10לחוק קובע כי הביטול
טיים בין המבוטח למבטח הפרשנות כנגד מנסח יכנס לתוקף רק כעבור 15
ובין אלה לבין סוכן הבי החוזה ,היא המבטחת .ימים מהיום שבו נמסרה
טוח .תכליתו העיקרית
הודעת הביטול למבוטח.
של החוק היא להגן על
סעיף זה מקים מנגנון
האינטרסים של המבוטח ,נוכח כוחו העדיף המשהה את כניסת הוראת הביטול לתוקף,
של המבטח ולאזן את חוסר השוויון ביניהם .בין אם הביטול נעוץ בהוראה הקבועה בחוזה
מערכת היחסים בין המבטחת לבין המבוטח הביטוח עצמו ובין אם הביטול נעוץ בהוראה
הינה כי המבטחת היא הצד החזק וביכולתה הקבועה בחוק .בהינתן האמור לעיל ,מקרה
להכתיב את תנאי חוזה הביטוח ,אשר הינו ביטוח המתרחש במהלך תקופת ביניים זו
"חוזה אחיד" .לכן ,במקרה של סתירות או אי מכוסה בפוליסת הביטוח.
בהירויות ,בית המשפט יטה להעניק לחוזה
מניסיוני ,בחברות הביטוח קיים נוהג לפיו
הביטוח את הפרשנות המיטיבה עם המבוטח הן שולחות מכתבים באופן אוטומטי דרך
ויעדיף את הפרשנות כנגד מנסח החוזה ,היא המחשב ,מבלי שהן יכולות לתעד את אי
המבטחת.
שור מסירת ההודעות למבוטח .נוהג זה עומד
בעניין ביטול חוזה הביטוח קובע סעיף  10לחברות הביטוח לא אחת לרועץ ,שכן כא
לחוק כדלהלן)" :א( הודיע המבטח על בי מור במקרה בו בוטלה פוליסה והעניין מגיע
טול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה ,לבירור משפטי ,על המבטחת להראות באופן
מתבטל החוזה כעבור  15ימים מהיום שבו פוזיטיבי כי הודעת הביטול התקבלה אצל
נמסרה הודעת הביטול למבוטח) .ב( הודיע המבוטח.
המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או
לאור האמור לעיל ,במידה ואכן חברת
על פי חוק זה ,מתבטל החוזה כעבור שלושה הביטוח לא הודיעה לכם על ביטול פוליסת
ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למ הביטוח על המשק ,הרי קיימת לכם עילה
בטח" .ההסדר הקבוע בסעיף  10לחוק מאפשר לחייבה לשאת בתשלום פיצויים בגין קרות
למבטח או למבוטח לבטל את חוזה הביטוח אירוע הנזק הביטוחי ,בהתאם לתנאי חוזה
בכל עת במהלך תקופת הביטוח ,כאשר התנ הביטוח.
אים המקימים את זכות הביטול ההסכמית
* המידע המופיע הוא כללי בלבד
מוגדרים בחוזה הביטוח עצמו .כמו כן ,ניתן
ואין בו בכדי להוות חוות דעת מו
לבטל את חוזה הביטוח על יסוד הוראה או
סמכת או ייעוץ מוסמך.
עילה הקבועה בחוק עצמו.
* "איילת רייך  -משרד עורכי דין,
בפסיקה נקבע ,כי על חברת הביטוח חלה
נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים,
החובה לוודא כי המבוטח אכן קיבל את הו
מושבים ,תאגידים ,בתחום המסח
דעתה בדבר ביטול החוזה .במקרה שבו לא
רי-חקלאי -מינהלי וליטיגציה.
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גלגוליהם של
מעילים

dror.maariv@gmail.com

דובון יקר שלי
מאז המצאת המאה ,הדובון הצה"לי ,אספתי סט של חמישה
דובונים ולכל אחד תפקיד שונה
דן שילה ,כפר יהושע2012 ,

מאז שיצאתי מבטן
אמי  -קר לי! ככה
משכתי חורפים וקור
למעלה מעשרים שנה .כש
התגייסתי בשנת  1950לצה"ל,
שנת השלג הידועה ,אנחנו הטי
רונים גרנו באוהלים ועדיין לא
היו מעילי דובון .סבלתי נורא.
עליי להעיר ,כי בזמן עבודה קל
יותר להתגבר על הקור .המלצה
שלי...
והנה מישהו המציא את הדו
בון הצה"לי "ובא לציון גואל".
המצאת המאה .נפקחו לי העי
ניים וייחם לי .מאז אספתי סט
של חמישה דובונים .לא יודע
איך הגיעו אליי .לכל דובון יש

דן שילה בשדה .דובון לפלחה

השיר של יורם טהרלב" ,כבוד" .מתוך הספרון "משק
יגור  -טיוטה"

דרגה ותפקיד שונה ,וכולם חשובים!
דובון מספר אחד  -הוא הדובון שמשמש
להשקיית יונקים ,עגלים ועגלות ,בוקר וערב.
הוא כבר נראה רע מאוד וגם מעט מסריח.
למזלי ,אני קצת תתרן .תחת המעיל הזה עברו

מאות יונקים בהצלחה יוצאת דופן ...כשאני
מופיע ביונקייה עם הדובון ,כל העגלים קמים
מרבצם ומתייצבים .יש בדובון הזה סגולות
לא ידועות ,שווה מחקר.
דובון מספר שניים  -משמש בהצלחה
לנסוע למרכז מזון .שם מכבדים אותי בכוס
תה .אני חושב שבדובון הזה אני נראה כמו
דודי נחום מהעלייה השנייה .בדרך חזרה אני
עוצר בצרכנייה לקנות לחם שחור ,ושם תמיד
שואלים אותי לשלומי .למה? אני נראה לא
טוב בדובון? דובון שניים משמש אותי עד
ארוחת הבוקר הנפלאה.
הדובון השלישי  -הוא מתאים מאוד
לסידור עניינים בכפר ,במשרד ,לס
יור בשדות ולתיקונים במשק .יש עליו
סימן ,כתם של דיו .דובונים ארבע
וחמש משמשים למטרות חשובות כמו
נסיעה לבנק ולדואר ,השתתפות בחוג
ותיקים במועדון ,טיולים והעיקר -
ללכת למרפאה .האחות לוקחת ממני
דם בלי להסיר את הדובון.
מצב הדובונים דורש שדרוג .את
דובון מס' אחד צריך להוציא לגמ
לאות ,לכן אני מחפש איפה אפשר
להשיג דובון חדש .אומרים לי" :דובון
לא מתאים כבר לגבר בן  ."80מה אתם
אומרים?
דובון מס' אחד אכן יצא לגמלאות,
אך לא נזרוק אותו .גם נשאל בעצתו
לפעמים ונשמור אותו עד קץ הדורות.
לדובון ישן ,קצת קרוע וקצת "ריחני"
יש כבוד כמו למגפיים "ישר מהרפת"
בשירו של יורם טהרלב.
)דן שילה(19312013 ,
הביאה לדפוס :דפנה מאור,
מושב רמות
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פקפוק
איתן

"בשביל התושבים זאת משימת חיים ,על הבית"

חני סולומון
צילומים :התנועה לעתיד הנגב
המערבי

שלטים

לאחר שקצו באסטרטגיה
הכושלת של ממשלות
ישראל בעזה ,הקימו חברי
קיבוצים ,מושבים ותושבים
נוספים מרחבי עוטף עזה,
את התנועה לעתיד הנגב
המערבי .ההתארגנות הא־
מפלגתית שנוסדה בעיצומו
של מבצע "צוק איתן",
פועלת לקידום הסדר
מדיני שיביא ביטחון אמת
ארוך־טווח לתושבי האזור
באמצעות פעולות מחאה,
הסברה ותקשורת
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כמו "ביטחון
אמיתי – הסדר
מדיני"" ,לא רוצים הוקרה רוצים הס
דרה"" ,שקט זה לא פתרון"" ,דורשים
פתרון אמיתי"" ,הנגב המערבי דורש
ביטחון אמיתי" ואפילו "בוגי תסתכל
לנו בעיניים" ,מהווים לא רק חלק מר
כזי בהפגנות שעורכת התנועה לעתיד
הנגב המערבי ,אלא מבטאים נאמנה את
רחשי לבם ואת התסכול המצטבר של
מרבית תושבי עוטף עזה.
המציאות הביטחונית הקשה ומלחמת
ההישרדות שנכפתה עליהם במהלך
ה 14השנים האחרונות ,נותנים את
אותותיהם במי שנחשבים למלח הארץ
ולארץ ישראל היפה והטובה ,במיוחד
מאז שאבטחת החיילים למעט בשלו
שה יישובים סמוכי גדר בוטלה .בעוד
ששאר אזרחי המדינה חזרו לחיי השגרה
לאחר מבצע "צוק איתן" ,התושבים בד
רום ועוטף עזה בפרט ,מתקשים לחזור
לשגרה .אחרי הכל ,מי יכול להמשיך
בשגרת יומו כאשר הוא נתון בחרדה
תמידית לביטחון משפחתו ,קהילתו
והאזור שלו?
ממלחמה למלחמה וממבצע למבצע,
כמות הילדים והבוגרים שסובלים מט
ראומה רק הולכת וגדלה .לאור העובדה
כי האיום של החמאס לא הוסר ואפילו

לא כל המנהרות התגלו ,וכי העימות
הבא הוא רק עניין של זמן ,לא פלא
שתושבי העוטף חשים ששוב הופקרו
לגורלם .כל ההבטחות שפיזרו הפו
ליטיקאים במהלך ולאחר "צוק איתן"
התנדפו עם הרוח ,וההתמקדות בבחי
רות שבפתח רק מעלה את מפלס הדא
גה בקרב תושבי הדרום.

להביא אופק חדש לדרום
התסכול המתמשך ותחושת הדז'ה
וו שאפפה את אנשי הנגב המערבי
במהלך מבצע "צוק איתן" ,היוו את
מצע הגידול עליו קמה התנועה לעתיד
הנגב המערבי .אחת הפעילות הבול
טות בארגון היא ענת חפץ ) ,(37עורכת
ומתרגמת מנירים ואמא לשני ילדים.
חפץ ילידת עין החורש ובעלה בר יליד
נירים ומנהל ענף האבוקדו בקיבוץ,
התמקמו בנירים לפני כחמש שנים,
אחרי כעשור במרכז" .בקיץ האחרון עם
תחילת המלחמה בעזה ,התפניתי עם
ילדיי לקיבוץ משמר העמק ,יחד עם
מרבית המשפחות הצעירות של נירים.
זאת הייתה הפעם השלישית שהקי
בוץ התפנה בצורה מאורגנת למשמר
העמק" ,מספרת חפץ" .כמשפחה היינו
שם גם במהלך 'עמוד ענן' .בר אישי
היה צריך להמשיך לעבוד במטע ,כך
שהוא היה על הקו נירים  -משמר
העמק ,וזה לא הקל על המשפחה .אחרי
שבועיים בתוך המלחמה ,שנינו הבנו
שבתום המלחמה ,אנו לא עוברים לסדר

חדשות
דרור יוסף

ענת חפץ" .להביא ביטחון ארוךטווח לאזור ,באמצעות קידום פתרון מדיני"

חוג בית של התנועה בנירים

היום בשקט כמצופה .יזמנו עצומה
אינטרנטית הקוראת לממשלה לקדם
פתרון מדיני בעזה ,שהתחילה לרוץ
בקרב אנשי עוטף עזה .העצומה זכתה
לתמיכה מאוד יפה .בשלב הזה החלטנו
שזה לא מספיק ,ושצריך להקים התאר
גנות .התחברנו ליוזמות נוספות ,שהח
לו לקום בקרב תושבים נוספים ברחבי
הנגב המערבי".
אחד מהאבות המייסדים של התנועה

אנשים ממגזרים מגוונים :שמאלנים
וימניים ,חילוניים ודתיים ,מזרחים וא
שכנזים .חברים בה לא רק מהקיבוצים,
אלא גם מהמושבים והערים שבסביבה
בראשם העיר שדרות .יחד נהפוך לכוח
חזק וגדול המייצג את כלל התושבים,
העוסק גם בבעיות הנוגעות למחדלי
הטיפול בעורף ,במהלך המלחמות ובי
ניהן" ,מדגישה חפץ.
במקביל ,התנועה שכוללת קרוב

ריו המקצועיים .אין בתנועה מנהלים
ומבחני קבלה וכל מי שמעוניין לדב
רי חפץ שפעילה בעיקר בארגון חוגי
הבית ,מוזמן להצטרף ולתרום כמיטב
יכולתו" .לגבי חוגי הבית ,בכל מקום
יש תגובות שונות ,אבל בסך הכל יש
תמיכה והתגייסות .כנ"ל לגבי דוכני
ההסברה שאנחנו מציבים במקומות שו
נים הכוללים  :חלוקת פלאיירים ,שיחה
והסבר לאנשים ,והחתמת המעוניינים

ולהיראות כל הזמן ובכל מקום .התפי
סה שלנו כתנועה היא שאנחנו כאזרחים
לוקחים אחריות על גורלנו ,ועל עתי
דנו .עוברים מפאסיביות לאקטיביות
הפועלת לשינוי המציאות הקיימת".
יונתן שמריז ) (25נולד במשמר
הנגב ומאז שהגיע בגיל שלוש עם הו
ריו לכפר עזה ,הוא חי במקום .שמריז
שלומד מנהל עסקים ,פוליטיקה וממ
של באוניברסיטת בן גוריון ,ונמנה אף

שרון שלי" .עבודה מול מנהיגים ומובילי
דעה"

עדי פאוקר" .חשוב שהמסר שלנו יעבור
בהיר וממוקד"

אורי אופיר" .אם אין אופק מדיני ,אין
הכרעה"

חברי התנועה חוגגים גיוס מעל  100אלף שקל בתרומות

היה אבי דבוש ,פעיל חברתי מברור
חיל ,שלאחרונה נבחר במקום השמי
ני בפריימריז של מרצ .כל הארגונים
והפעילים באזור נפגשו במהלך הקיץ
האחרון בשדרות ,והחליטו לשלב זרו
עות ולפעול ביחד תחת כנפי "התנועה
לעתיד הנגב המערבי" ,שייעודה העי
קרי הוא לשנות את המציאות השוררת
באזור ב 14השנים האחרונות ולהביא
אופק חדש לדרום.
"התנועה אזרחית ולא מפלגתית,
ושואפת ללכד סביבה תושבים מכל
רחבי המדינה על מנת להביא ביטחון
ארוךטווח לאזור ,באמצעות קידום
פתרון מדיני מול עזה .בין שורותיה

ל 1000תומכים רשומים וכמה עשרות
מתנדבים פעילים המעורבים בפעילו
יות על בסיס שוטף ,נאבקת גם לחיזוק
החוסן כלכלי והבאת האזור לשגשוג.
"צריך לשמוע את נחישותם של החב
רים ,ואת כח הרצון החזק לעשות משהו
מעשי וממשי ,למען כל תושבי הנגב
המערבי .המוכר לכולם בכינוי הלא
אהוב 'עוטף עזה' .בשבילם זאת משימת
חיים ,על הבית".

לתמיכה בתנועה .בעיקרון יש לנו
שני אתגרים :הראשון ,שכנוע האנשים
שהסדרה מדינית בעזה היא אפשרית,
ושזהו הפתרון היחיד שיבטיח כאן בי
טחון ושקט .לכך אנו נעזרים במומחים
המשתתפים בחוגי בית וכנסים .האתגר
השני :לשכנע אנשים שלמאבק הזה יש
תוחלת ,ושחשוב להיות אקטיביים ,כדי
להשפיע על סדר היום הציבורי והפו
ליטי .לשנות את התודעה ולקדם פתרון
קבע באזור.
"חלקם אומרים 'אנחנו בקושי מנדט
אחד ,למה שמישהו יקשיב לנו?' ותשו
בתנו שהקול של תושבי האזור הוא
חשוב ומשמעותי .חייבים להישמע

הוא על מייסדי התנועה ,מגדיר עצמו
כצעיר שאכפת לו" .המודעות המוגב
רת שלי לשינוי המצב הקיים ,נובעת
מהחיים כאן על קו העימות .כל ההת
רחשויות שעברנו כאן במשך השנים
האחרונות ,השפיעו ועודם משפיעים.
חלק ניכר מהילדים והחברים סובלים
עדיין מהטראומות ברמות שונות ,שלא
עוזבות אותם .לדוגמא אחותי הצעירה
בת  11שנים ,לא מסוגלת מאז המלח
מה ,לישון ולהיות לבד בחדר .לתנועה
הנוכחית קדמה התארגנות אינטרנטית
שיזמתי שנקראה 'דור הקאסמים' ,אליה
נרשמו בזמנו עם תחילת המלחמה 23
אלף איש .ומתוכם פעלו כמאה מתנד

"לוקחים אחריות על גורלנו"
כל אחד מחברי התנועה עובד לפר
נסתו במקצוע זה או אחר ,ובמסגרת
התנועה תורם בהתנדבות מכישו

בים בפועל".
זה התחיל במלחמה שמריז מדגיש
שוב ושוב ולא במבצע "צוק איתן" ,כפי
שהממשלה הגדירה וקבעה .מאחר וה
אוצר לא מעוניין להכיר ולשלם לנפ
געים .ההתארגנות הראשונית החלה
לדבריו מתוך "תסכול ,זעם ותחושת
שבר עמוק ,לנוכח המלחמה השלישית
המתרחשת בביתנו במציאות לא בטו
חה ,וללא אופק ברור .כצעיר החושב על

הקמת משפחה בקיבוץ שלי ,אני מאד
מעורב .במקביל באותו הזמן התארג
נו עוד כחמש יזמויות שונות .מהרגע
שהוחלט לאחד את כל ההתארגנויות
נרתמנו לפעול מתוך אמונה בכוח של
היחד לשנות".

ריבוי פעולות מחאה
שרון שלי ) (40מקיבוץ אור הנר,
נשואה ואם לשלוש בנות ומשמשת
כמטפלת בהבעה ויצירה במשרד החי
נוך .בתנועה היא אחראית על תחום
התוכן" .במקור גדלתי בנירעם ,וחז
רתי לאזור שער הנגב בגיל  30לקי
בוץ גבים ומשם עברתי לקיבוץ דורות.
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אלו אירועים נחשבים בעיניכם לאירועי השיא של התנועה ?
ענת חפץ" :האירוע שריגש אותי
במיוחד אירע בעיצומה של המלח
מה ,כשהקמנו משמרת מחאה בשישי
שבת מול בית ראש הממשלה בירו
שלים .זאת הייתה הפעילות הגדולה
הראשונה שלנו ,והתארגנות נעשתה
בעיצומה של הפסקת האש הזמנית .זה
היה טירוף .מצד אחד ,רבים חזרו הבי
תה וניסו להשיב את החיים למסלולם.
אבל מצד שני היה ברור שהשקט הוא
זמני ושברירי ,ושהמאבק שלהם רק
מתחיל .בליל שישי ערכנו שם קבלת
שבת מאוד מרגשת ,ומיד לאחר סיומה
התחילו לזרום הידיעות על מותו של
הילד דניאל טרגרמן ז"ל מנחל עוז.
היה נורא .אנשים ממש נשברו ופרצו
בבכי .הייתה אווירה קשה ביותר .אני
זוכרת את הרגע הזה ,שהייתי שם עם
בעלי ושני ילדיי ,ולא יכולתי שלא
לחשוב כמה האיום הזה מוחשי ,וקרוב
אליהם .זאת הייתה איזושהי נקודה
של החלטה ובחירה .בדיעבד אותי היא
בעצם חיזקה ,להמשיך במאבק הזה,
כדי שבסופו של דבר הילדים שלנו
יזכו להישאר לחיות בבית שלהם ,וה
בית יהיה בית ,ממש כמו שבית צריך
להיות לכל ילד בארץ :מוגן ,שקט
שינוי מקום המגורים עם בן זוגי אלעד
ברעם יליד רוחמה ,נבע מירי הקאסמים
במשך השנים .האמנו שכאן באורהנר,
יהיה כבר שקט יותר .לכן בחרנו לבנות
את ביתנו בשכונת ההרחבה של הקי
בוץ" .שלי מציינת כי האירועים שהת
רחשו בקיץ האחרון הבהירו לה כי אינה
יכולה להמשיך בחייה כתמול שלשום,
והצטרפה לתנועה שמרבה לקיים פעו
לות מחאה בתגובה להתפתחויות פולי
טיות וביטחוניות שונות.
"בחודשי פעילותנו קיימנו משמרת
מחאה בירושלים מול בית ראש הממש
לה ,צעדה בשער הנגב ,משמרת מחאה
במהלך ביקור שר הביטחון באשכול,
הפגנה מול הקריה בתל אביב .וממש
לאחרונה הפגנות בעוטף עזה לאחר
ההחלטה הלא הגיונית להוצאת החיי
לים משמירת יישובנו .וכן ,עבודה מול
מנהיגים ומובילי דעה :קיימנו פגישות
עם פוליטיקאים ,ראשי מועצות ,מז
כיר התק"צ ומשלחות מהארץ ומחו"ל
ועוד".

ובטוח".
עדי פאוקר" :שני אירועים ריגשו
אותי במיוחד .הראשון ,ההפגנה בערב
ראש השנה בשער הנגב .הרעיון להפ
גנה נולד אצלי בבית ,בעת שכמה
מחברי התנועה התכנסו .חשבנו וה
חלטתנו שזוהי דרך ראויה לבטא את
כאבנו ואכזבתנו ,מהתייחסות הממ
שלה לטענותינו .לראות בעיניים
החלטה שיזמנו ,ההופכת מרעיון למ
שהו ממשי ומציאותי ,זאת התרגשות
גדולה ובמיוחד שקרוב ל 500איש
השתתפו .המשתתפים הניפו שלטים
שאנו ניסחנו את תוכנם ,וכתבנו אותם
בצבע אדום ובשחור .בנוסף ,אני מת
רגשת כל פעם מחדש מהמפגשים עם
מומחים מהשורה הראשונה ,המוזמנים
להסביר את משנתם בחוגי בית ובכנ
סים.
יצרנו קשרים עם אנשי המוע
צה לשלום ולביטחון ועם מומחים
עצמאיים הכוללים :אנשי ביטחון,
מדינאים ופרשנים שונים .בחודש נו
במבר לדוגמא ,שמענו את ד"ר גר
שון בסקין ,חוקר בתחום הפוליטיקה
וההיסטוריה של המזרח התיכון .הוא
נחשב כמי שיזם והפעיל ערוץ שי

חות חשאי עם חמאס ,שבסופו הביא
את שחרורו בפועל של גלעד שליט
ומשמש כחוקר ב'מכון איפקרי' המה
ווה את 'מרכז ישראל פלסטין למחקר
ומידע .היה מעורר השראה לשמוע
את תמיכתו בהידברות עם החמאס.
הוא הסביר באופן מרתק ,שהממשלה
נוטה להפחיד ולשתק אותנו מעשייה
בכיוון ,למרות שהעיתוי הטוב כעת
להסדר .הנימוק שלו :נראה לחמאס,
עד כמה יש לו להפסיד ,מאי חתימה
על הסכמים .בין השאר הוא הציע
שישראל תעזור לחמאס בהקמת מע
רכת סולארית לחיסכון בחשמל בעזה,
כחלק מהשיקום הכלכלי של הרצועה.
נפגשנו גם עם אל"מ )מיל'( איתמר
יער ,לשעבר סגן ראש המועצה לבי
טחון לאומי ,למדיניות הביטחון ,וחבר
הוועד המנהל במועצה להסדר מדיני
לחיזוק הביטחון הלאומי ,הרואה את
עיקר תפקידו בתמיכה בהסדר מדיני,
כמרכיב חיוני בביטחון הלאומי".
אורי אופיר" :שני אירועים ריגשו
אותי במיוחד .הראשון  :סוף שבוע
וההפגנה שנערכה מול בית ראש
הממשלה ,בירושלים .אמנם הייתה זו
פעילות יותר מצומצמת ,מאחר ולא

רבים מהתושבים השתתפו .הגעתי
עם בת זוגתי טליה ובתנו בת השנ
תיים ,אתנו הגיעה גם משפחת חפץ
עם ילדיהם וחברים נוספים מהתנועה.
הציוד הגיע ברכבים שלנו כולל המג
פון שהיה הגרון שלנו ,וכמובן שולחן
עם עלוני ההסברה והאוכל .תחזקנו
את המקום בקשר שוטף עם המשטרה.
חימם את הלב כיצד הפגנה זו ,זכתה
לחשיפה רחבה .במהלך כל השישי
שבת הגיעו תושבי ירושלים ,תושבי
העוטף ואזרחים מכל הארץ לתמוך
בנו .הרגשנו שהפעולה העבירה את
המסר ,ושאנו משדרים רצינות במ
אבקנו .והתקשורת חיבקה אותנו.
האירוע השני היה מצעד הלפידים וה
הפגנה ב  29לספטמבר בצומת שער
הנגב .היה מאד מרגש לראות את
החברים עם חולצות אדומות מניפים
שלטי מחאה" .זה היה אירוע ציבורי
ראשון ,הוא מספר ,שבו קראו לתוש
בים להצטרף" .חוויתי מפגן כח אדיר
של מאות תושבים ,שהגיעו לתמוך.
נוצר כח אדיר לקבוצה .הגיעו אנ
שים גם משדרות ומהמושבים לתמוך
במסרים .וכן חברי כנסת שהיו חלק
מהקהל".

יונתן שמריז" :הפגנת הלפידים
שערכנו בצומת הקשתות היוותה
מבחינתי ציון דרך חשוב .הגיעו כמה
מאות בהם :ילדים ,נערים ומבוגרים.
ההפגנה הזאת גרמה לי להאמין שיש
נם עוד רבים וטובים אחרים .שלא
איבדו את התקווה לעתיד טוב יותר,
ואם תושבים רבים מהאזור יתאחדו,
נוכל לשנות את המציאות בה אנחנו
חיים .זה אמנם נשמע אידיאלי ותלוש,
אבל אין ברירה אחרת .כי אם נברח
לתל אביב ,ומחר הטילים יפלו בתל
אביב .ואז לאן נברח? צריך לטפל
בשורש הבעיה ,ולקבל החלטות אמי
צות .אני רק מקווה שהתנועה שלנו
תגדל ,ותוכל להשפיע על קבלת
ההחלטות בדרגים הגבוהים".
למרות ואולי בגלל הבחירות שבפ
תח ,התנועה למען הנגב המערבי ממ
שיכה לפעול במלוא המרץ .בחודשים
הקרובים מתוכננים לדברי חבריה
כמה סוגי פעילות שמטרתן להעלות
את נושא ההסדרה בעזה ,על סדר
יומן של המפלגות .באמצעות קיום
מפגשים וסיורים עם ראשי המפלגות,
קיום כנס גדול באזור ,הפקת סרטונים
בנושא ועוד ועוד.

מספר פעולות משמעותיות" .הגענו
עם קבוצה של שלוש משפחות חברים
מקיבוץ מצר שבועיים לפני מלחמת
'עמוד ענן' .נשארנו כי אנו מאמינים
שזה הבית שלנו ,למרות שהחיים כאן
הם מציאות מורכבת ומתמשכת" .הח
ברים בקיבוץ עברו שני אירועי חדי
רה דרך הים ,ועד היום רובם מתקשים
לחזור לשגרה מאז "צוק איתן" ,מציין
אופיר ,שבאופן טבעי מופקד בתנועה
על ארגון פעילויות ועמידה בקשר עם
הרשויות והגורמים השונים הקשורים
בפעילות כגון המשטרה ,כוחות ההצלה
וספקי ציוד.

"הבנו שאנו לא יכולים להילחם בשם
ביטחון האזרחים .נשאר רק נושא ההס
דרה .אני לא חובב את מדשאות הבית
הלבן בהסכמי שלום למיניהם ,אך צריך
להביט קדימה ,ולראות מה נשאר לנו
לעשות בפועל .בעבר לא האמנו בש
לום עם :ירדן ,מצרים ואפילו עם סוריה
שאין לנו שלום או הסכמות איתם .אך
בפועל לרוב הגבול שקט .חשוב לנו
לא לחזור על מנטרות ידועות בציבור
ש'אין פרטנר לשלום' ואחרות ,שלא
מובילות לפתרון ממשי .ואינני רוצה
שישתמשו בנו כ'ארסנל פוליטי' .אנו
חייבים להיות אופטימיים ולהאמין במה

שאנו עושים ומכוונים אליו .אם אין
אופק מדיני ,אין הכרעה".
אופיר מעיד כי התנועה זכתה לעידוד
רב מבחינה מוראלית" ,אך גם הצלחנו
לגייס כספים לתמיכה בפעילותנו ,וזה
מעודד שאזרחים מכל הארץ תומכים
בנו .החלטות הממשלה מפתיעות כל
פעם מחדש .האבסורד הוא שכעת עם
ביטול שמירת החיילים ,במקום שה
מדינה תדאג לנו ותיקח אחריות ,היא
העבירה את האחריות לביטחוננו לנו
האזרחים .כך שנוסף לעומס המצטבר
שעוברים כאן התושבים ,נוספות המון
דאגות".

"חייבים להמשיך לפעול באופן
עוצמתי"

"אם אין אופק מדיני ,אין הכרעה"
מאחר והתנועה היא התנדבותית
ולא מקבלת תמיכה מכל גוף או גורם
כלשהו ,היציאה בקמפיין לגיוס כספים
לפעילויות ,שעד כה התבססו על תרו
מות מתנדבים ,הייתה החלטה הכרחית.
במהלך חודש וחצי החברים הצליחו
לגייס יותר מ 101אלף שקל .באחת
הישיבות האחרונות ,נחגגה תוצאת
הגיוס בהדסטארט עם עוגת שוקולד
שעליה צוין הסכום .באדיבותם של
תומכים מכל רחבי הארץ.
אורי אופיר ) (35מזיקים ,מועמד
לקבלה עם בת זוגתו .ביומיום משמש
אופיר כמנהל כספים באגף חינוך
ומשימות בתנועה הקיבוצית ,ובנוסף
הוא איש ארגון ומשימות שברזומה שלו
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"עוברים מפאסיביות לאקטיביות הפועלת לשינוי המציאות הקיימת"

עדי פאוקר ) (45מבארי ,פיזיותרא
פיסטית בטיפול נמרץ בבי"ח סורוקה,
מתנדבת עם בעלה אלון יליד ניר
עוז" .עם תחילת המלחמה הרגשתי
שחייבים לעשות משהו ,כי אי אפשר
לשבת בשקט ולתת לדברים כך לח
לוף .כאדם מאוד אכפת לי מדברים,
זה מתבטא במיוחד במסגרת העבודה
שלי ופחות בקיבוץ .אך הפעם הבנתי
כמו רבים שחייב להיות שינוי בגישה.
ומהרגע שהצטרפתי אינני יושבת על
הגדר ,נסחפתי למרכז העשייה .אנו
לא מתכוננים להרפות לרגע מהמ
טרות עליהן החלטנו .אנחנו חייבים
להמשיך לפעול באופן עוצמתי .חלק
חשוב מפעילותינו זה בניית חוגי
הבית ודוכני ההסברה המוצבים במ
קומות שונים בארץ .חשוב שהמסר
שלנו יעבור בהיר וממוקד ,וזה תפ
קידי בתנועה .לא פעם יש ויכוחים
עם אנשים על דעותינו ,וזה לגיטימי.
בעידוד אנשי מקצוע ,אנו מקבלים
אישור לאפשרות לקיום מעשי לדרך
שלנו".
"בעלי אלון פאוקר פעיל אף הוא
בתנועה שלנו ותפקידו ליצור קשרים
עם הפוליטיקאים .כך למשל ,הוא הזמין
את ראשי השב"כ לשעבר יובל דיסקין
ועמי איילון ,שאול אריאלי מומחה בנו
שא הסכסוך הישראליפלסטיני ואחרים
לפעילויות שלנו".
לפני פיזור הכנסת לאחרונה ,הצלי
חו חברי התנועה ,לדברי פאוקר ,ליצור
קשר עם כ 30מחברי הכנסת ,לקידום
הנושא ולבנות שדולה .אך לאור הנסי
בות היוזמה נפלה וחבל ,כי העניין מאד
קריטי" .יש משפחות שעזבו ואנו חיי
בים לעשות משהו מעשי ,שמשפחות
נוספות לא יעזבו ,בהמשך".

החיטה
אם
מירי דג

machita106@gmail.com

פרשת משפטים
ישבתי לא מזמן לקפה
ושיחת רעות עם ידידה
שסיפרה לי על הקושי
שלה מאז שהיא צעירה ,לחבב את
עצמה לפעמים .כל השנים היא חיה
בפחד שבגלל קשייה עם עצמה היא
לא תצליח לאהוב אחרים .תמיד אמרו
לה ש"עד שלא תאהבי את עצמך ,לא
תוכלי לאהוב אחרים" ,והמשפט הזה
תקוע לה בראש ובנשמה והפך להיות
חלק מאמונותיה .אני שואלת אותה
אם היא חשבה פעם שאולי יש משפ
טים ששגורים בפינו ,ושהפכו להיות
פרדיגמות עבורנו ,ושיתכן ,רק יתכן
שהם לא נכונים?

תאהב את עצמך
"עד שלא תאהב את עצמך – לא
תוכל לאהוב אף אחד אחר" – זה
משפט שגם אני שמעתי כל כך הרבה
פעמים .לפעמים אמרו אותו אנשים
שהחזקתי מאד מדבריהם ,וגם אותי,
כמו את חברתי הוא תמיד הדאיג .לא
תמיד הבנתי אותו ,או אולי יותר נכון
לומר ,לא כל כך הרגשתי שהוא תואם

את התחושות שלי כלפי אחרים .כי
דווקא כן אהבתי אחרים .לפעמים
מאד .אבל הוא הדהד בי רבות וחשבתי
שאולי יש בו בכל זאת הגיון מסוים.
לפני שהפכתי לאמא הוא הדאיג אותי
במיוחד ,והייתי שוכבת במיטתי בלי
לה וחושבת אם אוכל לאהוב יצור אחר
בזמן שאת עצמי אני מתקשה לאהוב.
אבל לאחר שילדתי החשש התבדה
מהר יחסית .הילדים שלי לימדו אותי
שאני יכולה לאהוב ,אפילו המון ,גם
כשאני לא כל כך אוהבת את עצמי.
אומר יותר מכך ,הילדים שלי לימדו
אותי לאהוב גם את עצמי יותר .אז
האם המשפט הזה משולל הגיון לח
לוטין? לא .יש בו אמת מסוימת .ברור
שאם נלמד לאהוב את עצמנו ,איך
שאנחנו ,פגומים ,שרוטים ,מעצבנים
ורעים לעתים ,יהיה לנו יותר קל
לאהוב גם את פגמיו של האחר ,אבל
עם זאת ,לדעתי בהחלט ניתן לאהוב
אחר גם כשאתה לא מאד מחבב את
עצמך .אני מרשה לעצמי לנסח פה
פרדיגמה חדשה" :אהוב את האחר
ואז תאהב גם את עצמך"

כולנו נוטים לפעמים להשתמש
במשפטים ששגורים על לשוננו בלי
להקדיש להם אפילו שמץ של מח
שבה .אותי המשפטים האלה מעצ
בנים .הי לכך ,אני מאד משתדלת
לא להכניסם לרפרטואר שלי ,אבל
ברור ,שמידי פעם אני נכשלת בכך
וחוטאת כאחרונת המודעות .ואם אנו
כבר מדברים על אמירות שחרוטות
בראשנו ולעתים מתסכלות אותנו,
הנה עוד אחת:

סדין אדום
"זאת בחירה שלך אם להיעלב"
כשמישהו אומר לי את זה בא לי
לשבור לו משהו על הראש .ברצינות.
אני כמעט שוכחת כבר שנעלבתי,
עכשיו אני מעוצבנת! ואם תמשיכו
לומר לי את המשפט הזה ,הרי זה
כאילו נופפתם בסדין אדום מול קר
ניו של פר זועם .יש אנשים שחושבים
שהם יכולים להגיד לאחרים כל דבר,
"מכוער"" ,טיפש"" ,לא מוצלח" ,וכ
שהאחר נעלב הם מוסיפים חטא על
פשע ואומרים" :אני? אני סתם אמר
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תי...זאת החלטה שלך להיעלב מה
דברים" .אז תשמעו אנשים ,למילים
יש המון כוח .אי אפשר לעשות בהם
שימוש לא מושכל ולא נעים כלפי
אחרים ואז להתפלא שמישהו אכן
חשב שהמילים פוגעניות .ולנעל
בים )מהמפלגה שלי ,(...אני אומרת,
זכותנו להיעלב ,אבל עדיף שנלמד
את עצמנו כיצד לקחת פחות אישית
שטויות שאחרים אומרים לנו.
ויש גם משפטים שהם סתם מעצ
בנים .למשל ,כשהייתי צעירה והייתי
שוברת משהו בבית הורי ,אבא שלי
ישר היה צועק "אחחחח ,זאתי יש לה
ידיים שמאליות"  .מוכרת למישהו
האמירה הזאת? מה שנורא באמירות
האלה זה שהן הופכות להיות חלק
מהאמונות שלך על עצמך .עד היום
כשאני שוברת או שופכת משהו ,אני
שומעת את קולו של אבא שלי "זאתי?
ידיים שמאליות !"
גם אמא שלי כמובן לא טמנה ידה
בצלחת ,וקצרה היריעה מלהכיל.
אבל יש משפטים "קבועים" שהרבה
הורים אומרים לילדיהם .אם הייתי
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צריכה לבחור אחד הייתי מצביעה על
"הלוואי שהילדים שלכם יעשו לכם
את מה שאתם עושים לנו ".כן הורים
יקרים? אז אני רק רוצה להזכיר לכם
שהילדים האלה הם הנכדים שלכם
ושיש סיכוי רב שגם אתם תיהנו
מפירות חינוכם.
וכדי לסיים עם טעם מתוק בפה.
זאת עונת התותים .איך אפשר לע
מוד בפני הפרי האדום והמתוק הזה?
על התות ניתן לומר ש"תוכו כברו",
ועוד ניתן לומר עליו כי "הוא מב
טיח וגם מקיים" ,מכיוון שהוא יפה
וטעים באותה מידה .חשבתי להביא
לכם מתכון של עוגת תותים שווה,
אבל למעשה ,תותים מתאימים לכל
כך עוגות .בא לכם טורט? תוסיפו
קצפת ותותים? בראשכם עוגת שו
קולד חמה? פנקו אותה בכמה תותים
עסיסיים ,נפשכם חשקה בפאי? אפו
בצק פריך ,מלאו בנדיבות בקרם
וניל או בקרם פטיסייר ,ועטרו
בכתר תותים .והבונוס? המון ויט
מין סי ומעט קלוריות )בתותים...לא
בעוגות(...
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ספרות

מוֹשׁב ַה ִשׁ ָירה
ַ
עמיר סגל
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בקורת – דם ואור
"דם ואור" היא אסופת שירה שכת
בו לוחמי מחתרות צרפתים במהלך
מלחמת העולם השנייה .מהם משו
ררים שזכו להכרה וכאלו שיצרו גוף שירה
משמעותי ,אחרים )כמו למשל מריאן קון
ששירה הוא הפותח את הספר( כתבו שיר אחד
שמוכר לנו .השירים נאספו ,נבחרו ותורגמו
על ידי אוולין כץ שיזמה את האסופה – ויש
לומר כי זו יוזמה מוערכת ,המאפשרת מבט
אל יצירה ואל אזור שלא מר
בים לחקור בתרבות העברית.
העובדה כי השירים מופיעים
בספר בעברית )מימין לשמאל(
ובצרפתית )משמאל לימין(
מאפשרת לדוברי השפה מבט
אל הנוסח המקורי.
עם המחמאה לעצם קיו
מה ועשייתה של האסופה יש
לבקר כמה היבטים באופן הע
שייה .בחירת השירים נובעת
משיקולים לא ברורים – לא
ברור אם נבחרו שירים מיי
צגים במיוחד או על פי טעם
אישי .ברורה חיבתה של אוו
לין כץ לשירתו של רובר דס
נוס שמבחינתה ,היא מציינת,
שירתו מסמלת את רוח התקו
פה ,אך אמירה זו לא מובהרת
ולא ברור אם מדובר בחיבה
אליו כמשורר בולט או מסיבה
אישית ,רגשית או אחרת.
בנוסף ,המידע המופיע
בפתיחת האסופה מספר פחות
על התקופה ,על המשוררים
ועל שירתם ויותר על המוטי
בציה של העורכת לערוך את
האסופה .כך שאסופה זו אפילו
לא מנסה למקם את השירים במשגרת היס
טורית ,בתוך מסורת של שירה צרפתית או
אירופאית ,או בתוך זרם של שירה פוליטית.
כפי שראוי שיהיה .נכון ,כאפולוגטיקה מוכ
נה מראש מציינת העורכת כי מטרת האסופה
היא רק "בצניעות רבה ,לפתוח צוהר ולאפשר
הצצה לשירה של אותם ימים" .צניעות היא
ערך נאה ,אך לאחר עשרות שנים של תרגו
מים טובים מאד של שירה צרפתית לעברית,
של השפעות מהשירה הצרפתית על זו העב
רית – ראוי היה להשקיע מעט יותר ולהבהיר
מה מקומה של שירה זו במהלך הספרותי,
התרבותי ,הפוליטי והחברתי של צרפת דאז
ומה משמעותם עבורנו היום.
השיר הפותח את האסופה הוא השיר "מחר",
שיר יחיד המוכר לנו ממריאן קון שכתבה את
שירה בבית הסוהר טרם שעונתה ונרצחה.
השיר מתחיל במילים" :מחר אני אבגוד ,לא
היום  /היום ,עיקרו לי את הצפורנים  /אני
לא אבגוד!" וממשיך בעמידה העיקשת של
האסירה המעונה בכוחה הדל ,שעלול להס
תיים.
אחרי שיר זה מופיע השיר "מחר" של רובר
דסנוס ,משורר ,עיתונאי ומבקר שהשתתף
בלחימה נגד הנאצים ומת מטיפוס במחנה
טרזינשטאט .השיר מתחיל בשורות המרשי
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מות" :בגיל מאה אלף שנה ,עוד יהיה בי כוח
 /להמתין לך ,הו מחר אליו מייחלת התקווה.
 /הזמן ,קשיש נגוע בעיוותים רבים  /יכול
להיאנח :חדש הוא השחר ,חדש הערב ".למר
בה הצער ,כבר בשיר זה מודגמת חולשתה
המשמעותית ביותר של האסופה – התרגום
לא מעביר כלל את משקל השיר .במקום
השיר המחורז בגרסה הצרפתית – אנו מקב
לים שיר חסר משקל או מנגינה ,השומר רק

את המסר הפשוט .העברת מסר בלבד ראויה
אולי )רק אולי( בפרוזה ,אך בשירה היא בלתי
סבירה ומפתיע כי הדבר קורה דווקא בשיר
של דסנוס שהעורכת מציינת את הערכתה
אליו.
שיר מרשים ,שתרגומו נאה יחסית הוא
השיר "שיניים חשוקות" של פייר עמנואל
המתחיל במילים" :אני שונא .אל תשאלוני
מה אני שונא  /ישנם עולמות של שתיקה בין
בני אדם  /ורקיע שפל על פני תהום ,והבוז
למתים ".ומסתיים במילים" :ישנם מיליו
ני חרשים ושיניהם חשוקות  /ישנו הדם אך
זה רק החל נוטף  /ישנה השנאה ודי בה כדי
לקוות".
כמה שירים מעניינים נוספים ישנם באסו
פה ,אך עיקר חשיבותה של האסופה היא עצם
עשייתה .למרבה הצער ,הביצוע חלש משהיה
יכול להיות ולא מעביר את הרקע המתבקש
באסופה שכזו .אך חמור מכך ,אפילו לא מצ
ליח להציג תרגומים ראויים לשירים המוב
אים בה.
דם ואור – שירה צרפתית לוחמת
– שירי התנגדות במלחמת העולם
השנייה .ערכה ותרגמה אוולין כץ.
הוצאת עיתון  133 ,77עמודים.

זהר נוי
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שערי הגיהינום
נפתחים לרווחה
"צוות חשאי" מאת
בראד תור ,הוא מותחן
משובח ,לוהט ומסחרר.
תור כתב עלילה מרתקת וארג
לתוכה את כל הסכנות שמולן
ניצבת ארה"ב .כאשר גופה
מרוטשת ועליה סימן הגולגולת
והעצמות המוצלבות מתגלה על
אי קטן בסמוך לחופי ג'ורג'יה,
ארה"ב ,איש אינו מעלה על דעתו
שבזאת נפתחת תיבת פנדורה
העלולה למוטט את הכלכלה הע
שירה והחזקה בעולם .אך כשמת
ברר שמדובר בגופתה של קלייר,
אחת מחמשת המועמדים לרשת
את מקומו של מנהל הבנק
הפדרלי של ארה"ב ,שנפטר זה
עתה ,וששאר ארבעת המועמדים
נחטפו במפתיע באותו יום מב
תיהם ,שערי הגיהינום נפתחים
לרווחה .לפתרון התעלומה מגויס
סקוט הרוואת ,לוחם "אריות הים"
לשעבר ,סוכן מדופלם ומוערך
בעולם הביון האמריקאי .יחד עם
לארה קורדרו ,בלשית יפהפייה
ממשטרת בוסטון ,צולל לחקר
העניין ומגלה שהרוצחים מחקים
קבוצה חתרנית היסטורית שמר
דה במתיישבים הבריטיים שהש
תלטו על בוסטון בשנת 1700
ודרשו מהתושבים מס גבוה; כלו
מר ,זהו שחזור של מרד אלים
בשלטונות ובצמרת הכלכלית.
הם מגלים שמדובר במזימה חו
בקת עולם שבה מעורבים סוכני
אףביאיי ,בנקאים מושחתים
וצוות חיסול סודי וקטלני במיו
חד .במהרה הוא מבין ,שהפעם
אולי הסתבך במשימה שהיא מעל
לכוחותיו) .מאנגלית :שרה ריפין,
הוצאת "דני ספרים" 448 ,עמו
דים(

מה גרם לאב לשנוא
את משפחתו

"עלי שלכת שבורים" מאת אלי חי ,הוא
רומן מרתק על משולש אהבים  -ג'ף ,רבקה
ואיב .ג'ף ,עוזב את עיירת מגוריו בדרום
ארצות הברית ומגיע לניו יורק לאחר מרי
בה עם אביו .האב ,מכור לטיפה המרה ,מגלה
רגשות שנאה לאמו ,לו ולאחותו .הוא מכה
ומקלל אותם .גילויי האלימות האלה פוגעים
נפשית בעיקר בפם ,אחותו של ג'ף .ג'ף עוזב
את בית הולדתו .כשהוא מגיע לכרך הגדול
הוא מתיידד עם אהרון ,צעיר חרדי שעוזר
לו למצוא עבודה ודירה .ג'ף מתוודע לרבקה
אחותו הצעירה ,שמתאהבת בו עד כלות .סוד
אהבתה של הנערה מבית חרדי לבחור הנוצרי
מתגלה והגילוי המסעיר את הקהילה החרדית
מערער את עולמה הסדור להפליא .רבקה

בניגוד למוסכמות ,מנסה נואשות
להגשים את אהבתה ללא הצלחה,
בעיקר היות שג'ף מתאהב באיב
ברוקרית מצליחה ,ונושא אותה
לאישה .לאחר מותו של אביו ,שב
ג'ף לעיירת הולדתו לסייע בהח
למתה של אחותו .הוא מגלה את
הגורם לשנאת האב את משפחתו.
הגילוי יוצר שרשרת אירועים
מפתיעים .וכשנדמה שהסדר שב
אל חייהם של גיבורי העלילה
מתרחש הפיגוע במגדלי התאו
מים .האם היה בכוחו של הטרור
הרצחני להשפיע על חייהם? מק
סים ,נוגע ומרגש )הוצאת אוריון,
 252עמ'(

מה מתרחש מאחורי
הדלת של השכנים?

בספרו "שלוש קומות" נוטל
אשכול נבו את ז'אנר הווידוי
הקלאסי וצולל עמו אל זרמי
המעמקים של החברה הישרא
לית ואל המערבולות המוסריות
של החיים המודרניים ,ומאיר את
הפינות הנסתרות ביותר בנפש
האדם .אף פעם אי אפשר לדעת
מה מתרחש מאחורי הדלת של
השכנים .שלושה וידויים עוצרי
נשימה של שלושה דיירים בבניין
אחד במרכז הארץ ,משתלבים זה
בזה וחושפים את השקרים וה
סודות שבלעדיהם משפחות לא
יכולות להתקיים) .הוצאת זמורה,
 272עמ'(

הוא לגמרי מגניב
בספר "בארי לוזר  - 2אני
עדיין לא לוזר" ,השני בסדרה
הפופולארית שכתב ואייר ג'ים
סמית ,וזוכה פרס רואלד דאל
לספרות ילדים כספר המצחיק
ביותר לשנת  ,2013בארי לוזר,
גיבור הסדרה ,מנסה בכל כוחו
ובאמצעות הומור ,דמיון פורה
ותעלולים משעשעים להוכיח שהוא לגמרי
מגניב" .אתם מכירים את זה שמישהו מעצבן
אתכם בחלום ואתם מתעוררים ממש מעו
צבנים עליו? אז זה מה שקרה לי עם החבר
הכי טוב שלי באנקי" .בשפתו המצחיקה וה
מיוחדת ובליווי איורים משובבי נפש ומלאי
הומור ,מספר בארי על חייו ועל תעלוליו
השובבים ,המצאותיו המקוריות וניסיונותיו
המצחיקים להפוך למגניב ,כשמסביבו שלל
דמויות משעשעות .הספר מעולה לראשית
קריאה ,הכתב גדול ומנוקד ,הפרקים קצרים
ומלווים באיורים הומוריסטים ,השפה פשוטה
ובגובה העיניים של הילד והסיפור משעשע
ומצחיק מאוד) .מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת
"דני ספרים" 240 ,עמודים(

כנסים
שמעון וילנאי " -יבול שיא"

בעקבות ה"אור"  -רשמים מכנס הדרים ארצי

"במנדרינות התכנית שלנו מובילה בעולם .יש לנו הסכמים לעשר שנים עם חברות פרטיות בין לאומיות" • "באירופה לא מחכים לנו
יותר בזרועות פתוחות"
זני מח"ל .מילים אלה
קידמו את פנינו בבואנו
לכנס ענף ההדרים לזכ
רם של שמואל)סם( אשכנזי וד"ר
עליזה ורדי ,בחצר אודיטוריום
"כהן" בקריה החקלאית בבית דגן.
לא ,לא ראשי תיבות של מתנדבי
חוץ לארץ ,שלחמו על עצמאות
ישראל בשנת הקוממיות תש"ח ולא
אותיות מפלגת "הליכוד" .המח"ל
החדש הוא ראשי תיבות של -
מנדרינה חדשה לישראל.
ואמנם לנגד עינינו נחשפו זני
הדר שעברו שנות מחקר לא מע
טות ולאחריהן טיפוח כך שבעתיד
הקרוב יהיו לנחלת הכלל.
"אורית"" ,מאמה" )סיגל(" ,עינב"
ו"תמר" הם הקליפים שהוצגו לרא
שונה בסלסלות בפני מאות החק
לאים שטרחו ובאו לאירוע .לצידם
של הקליפים החדשים הוצגו גם
זנים שבטיפוח "ענבל" ו"יפעת"
וזנים שזו להם ההצגה השנייה או
השלישית לעיני כל .וד"ר עליזה
ורדי ז"ל ,שהיתה המשביחה הגדולה
מכולם והלכה לעולמה בשנה שעב
רה .זכתה שזן של אשכולית מתוקה
יישא מעתה את שמה.
היו עוד רבים ,יפים וטובים של
קליפים מוכרים יותר או פחות
ותוכלו להזין עיניכם בצילומים
המלווים את הכתבה.
הנחיית הכנס נעשתה בחן רב על
ידי ניצן רוטמן שמונה לא מכבר
לתפקיד מנהל תחום ההדרים
בשה"מ .לאחר דברי הברכה שניש
או על ידי חנן בזק ,מנהל שה"מ,
נפתח הכנס המיוחד בדברים שנשא
טל עמית ,מנהל ענף ההדרים
במועצת הצמחים ,שהעלה על נס
את פעילותם הברוכה של אשכנזי
וורדי ז"ל לענף ולחקלאות ישראל.
וכך אמר" :לפני  24שנים יצא לי
להתוודע ולעבוד עם שני ענקים
 סם ועליזה .כל אחד מהם גדולבתחומו .עליזה בתחום ההשבחה
וסם בתחום הגידול .לשניהם היה
ברור כי חייב להיות שיתוף פעולה
על מנת שפרויקט ההשבחה יצליח,
וכך יצא שהשלם היה רב וגדול
ממרכיביו .למרות שהיו אנשים שו
נים בתכלית ,היו לשניים תכונות
אופי דומות:
.1מסירות למטרה ולעבודה כמעט
ללא מגבלה.
 .2שניהם סלדו מביורוקרטיה,
במיוחד מכזו שעיכבה תהליכים או
בזבזה זמן בדיוני סרק.
 .3שניהם היו ציניים בצורה יו
צאת דופן".

"פרוייקט ההשבחה להדרים
שהיה אז בתחילת דרכו ,נהנה מצ
וות עשיר ומגוון של אנשים שבי
חד ,מתוך תחושת אחריות ושליחות
חשובה ,נרתמו למשימה ,כאשר סם
ועליזה הם בחזקת הסוסים המוש
כים את העגלה קדימה .משך שנים
פרויקט ההשבחה היה בצלמם ובד
מותם ,כאשר מה שחשוב הוא ליי
צר זנים איכותיים עבור המגדלים
הישראליים ,שישמשו תשתית
איתנה להמשך קיום הפרדסנות
והחקלאות בארץ .כל מה שמוצג
היום כאן הוא תוצר של פרויקט
ההשבחה ,כאשר עליזה היא זו שיי
צרה ושוקי קנוניץ)כיום מנהל אגף
פירות בשה"מ( שהוא תלמידו וממ
שיכו של סם)אחרי פרץ ברוש( ,הוא
מפתח הכלים האגרוטכניים לקיומם
המסחרי של אותם מוצרים".
טל עמית חתם את דבריו כך" :אני
מקווה שמגדלי ההדרים בישראל
ייהנו עוד שנים רבות מפיתוחים
אלו ונוספים שעוד יבואו ובעזרתם
נמשיך וננציח בכבוד הראוי את דור
המייסדים של פרויקט ההשבחה .יהי
זכרם ברוך".
החזות המאירה פנים של זני
ההדרים השונים שהוצגו בחצר,
נעלמה כלא היתה משהתחיל הכנס
באודיטוריום .בזה אחר זה עלו אנשי
מקצוע אל הבמה והציגו תמונה
עגומה ,קודרת ,של ייצוא ההדרים
מישראל ואין ספור משוכות שעומ
דות בדרכה של הפרדסנות הישר
אלית לפרוץ לשוקי העולם.
דרור הייגרמן ,מנכ"ל "גליל
אקספורט" סיפר שכחמישית מהיי
צוא של ישראל  -כ 33אלף טו
נות פרי הדר הם הנתח השנתי
לשווקים ברוסיה .שליש מזה קלטו
רשתות מזון ואולם קריסת המטבע
הרוסי הסבה נזק גדול מאד ליצואני
ההדרים מישראל" .הרובל החליש
את כוח הקניה .עלות הקניה של
עקרת בית ברוסיה קפצה פי שניים.
רוסיה במשבר עמוק וליצואנים אין
ביטוח אשראי .הרובל שהיה בעבר
הלא רחוק סביב  30לדולר ניצב
כיום על  66רובל לדולר .כוח הק
ניה נחתך בחצי".
ובאשר לייצוא לשאר מדינות
אירופה " -יותר ויותר גילויים של
אנטי לישראל .מוצרים מהשטחים
כולל מהגולן  -אין להם קונים
באירופה .הרבה רשתות גדולות,
מובילות נוטלות חלופות מספרד.
באירופה לא מחכים לנו יותר בזרו
עות פתוחות .הדולר עלה והוא עוזר
לנו .האירו נחלש עד ל 4.4לשקל.

הייגרמן הציג נתוני ייצוא לאירו
פה בימים טובים יותר 80 :אלף טון
תפוחי אדמה 75,אלף טון פלפל,
 35אלף טון צנונית 5,500 ,טונות
אפרסמון ועוד  125אלף טון גזר.
היום זה ענף עם הרבה סיכונים".
הדובר הציע להפנות הדרים
מישראל לשווקים דולריים :מזרח
רחוק וסין .להודו די קשה להיכנס
בגלל החרפת הבדיקות הפיטוס
ניטריות ועוד הצעה" :לפתח זנים
חדשים".
טל עמית מנהל ענף ההדרים
במועצת הצמחים שב לבמה כדי
להרחיב דיבור על הייצוא100".
אלף טונות פרי הדר מספרד ועוד
 40אלף טונות ממרוקו לא הגיעו
השנה לשווקים בשל פגעי טבע.
ארצות הברית ייצאה השנה  40אחוז
פחות בכמויות ,מאותה סיבה .היי
צוא לארצות הברית בהחלט קורץ
לנו .ספרד רשמה השנה ירידה של
 16אחוז בייצוא לארצות הברית
אך הכפילה כמויות בייצוא לקנדה.
מרוקו הגדילה את הכמויות בייצוא
לקנדה על חשבון השוק הרוסי .מי
שבוכה מאד על הייצוא לשוק הרו
סי הם התורכים והמצרים שייצאו
באורח קבע  8070אחוז מהייצוא
שלהם בשנה ועכשיו הם מייצאים
לשם כמויות קטנות יותר".
טל עמית גילה כי זה חמש שנים
שהוא מבקש ממשרד החקלאות
לפעול לייצא הדרים לשווקים
בהודו ו"אפילו מכתב אחד לא יצא
ממשרד החקלאות בנושא הזה".
מנכ"ל קנט  -הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות דודי גינזבורג ,מסר
פרטים על פעילות הקרן כשלממ
שלה  50אחוז מהבעלות על הקרן
וחמישים אחוזים בבעלות ארגונים
חקלאיים שונים" .היקף הביטוחים

בשנה הוא  14מיליארד שקלים
והפרמיות בשנת  2014הסתכמו
ב 278מיליון שקלים .הממשלה
משתתפת בשיעורים שבין  35ל80
אחוזים ,תלוי בסכום הביטוח".
גינזבורג ציין כי באירועי הברד
והסערה שפקדו את ישראל ב7
בינואר השנה ובאירוע הקרה ב10
בינואר נרשמו  1400הודעות נזק
בהדרים.
יעקב מועלםמרום מנהל "קי
דום" ,היחידה העסקית במינהל
המחקר החקלאי ,גילה בשיחה
מיוחדת ל"יבול שיא" כי בתחום
המטעים למינהל המחקר יש ית
רון ברמה עולמית" .נוצרו תכניות
השבחה במטעים .תכנית כזאת מש
תרעת לעיתים על פני  3020שנה.
לגופים פרטיים קשה מאד להשתלב
בתכנית ארוכת טווח כשאין יודעים
מראש מה ייצא ממנה .לכן תכניות

ההשבחה שלנו הן ציבוריות .במנ
דרינות התכנית שלנו מובילה בעו
לם .יש לנו הסכמים לעשר שנים
עם חברות פרטיות בין לאומיות".
והוא הוסיף ":בעולם מתנהל
מאבק אדיר על שליטה בשמות
ובמותגים .למאבק שותפות חב
רות ענק שמגדלות הדרים ,משוו
קים ורשתות .לעיתים הרשתות
נאבקות בינן ובין עצמן .בהיבט
של קניין רוחני  -כדי להגן על זן
אתה חייב לרשום אותו במדינות
שונות ולמסחר אותו .הזכות למו
נופול פטנט בעולם הוא ל 20שנה
ובאירופה על זנים ל 30שנה .כך
אתה שולט ומקבל החזר .אם אני לא
רושם את הזן כל אחד יכול לגדל
אותו באורח חופשי .מעשית ,אם
אני לא עושה את זה ב 6שנים מאז
ייצאתי למדינה מסוימת ,איבדתי
את הזכות לרשום את הזן".
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א .מה משותף לשמות הקיבוץ שדה
נחום ,בית העיתונאים בת"א
ו..תחנת הרכבת בהוד השרון?
ב .מי היוצא דופן מבין השמות
הבאים?
 .1כפר נחום
 .2שדה נחמיה
 .3שדה נחום
 .4בית נחמיה
ג .מה משותף לשמות הנחלים
הבאים?
 .1נחל ֶבּ ֶצת
 .2נחל דישון
 .3נחל ציפורי
 .4נחל צופר
ד .מי השם יוצא הדופן מבין שמות
היישובים הבאים?
 .1שדמה
 .2שדמות
 .3שדמות דבורה
 .4שדמות מחולה

ה .טריוויה למתקדמים
מה משותף לשמות של מושב
עובדים מסוים ,חוף רחצה ידוע,
עיר עתיקה שבה ישב בן אבינדב-
נציב מטעם שלמה המלך)מלכים
א' ,ד'  ( 11ו..של שיר שכתב אהוד
מנור והלחין ושר חנן יובל?
תשובות:

א .שלושתם נקראים על שם
נחום סוקולוב .מנהיג ציוני,
סופר ועיתונאי)(1936-1859
ב.1 .כפר נחום ,אתר עתיקות,
שדה נחום ושדה נחמיה,
קיבוצים .ובית נחמיה –מושב.
ג .שמות כל הנחלים זהים
לשמות מושבים הנמצאים
לידם.
ד. 2 .שדמות היה השם הזמני
לקיבוץ כפר עזה שנוסד
ב.1951-
ה .דור

9

1

4
אונות

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 112

מאוזן:
 .1ציפור שקולעת פעמיים ) .4 ;(6רוצה מאוד בשובו את הנוקשה ) .8 ;(4ראו  19מאוזן;
 .9מוטה משתכשך בעוד הם מלבישים את רגליהם ) .11 ;(6מנהיגת מחאה מצאה את
שני עמודי המחתרת פה )) (3,4ע"פ דובי זמר(;  .12קרב דב ) .13 ;(3הסכים לשחרור
בזכות היופי שלהן ) .15 ;(3פרופילים של אנשים שירו בעופות דורסים ) .18 ;(7עוד פעם
אמדורסקי בא עם דני )) .19 ;(6עם  8מאוזן( ארכוש פצעונים ) .21 ;(4אהרון זמורה );(4
 .22המטפלת המשפחתית הביאה כלבה שיודעת טריקים ).(6
מאונך:
 .1יעקב נפרד לגמרי מלבן ) .2 ;(5שכנה עם מרכז שכשל )) (5ע"פ אסא אורן(;  .3ראו
 20מאונך;  .5נחמן נכלם ממשהו שהפריע ) .6 ;(5בשיא הרצינות ,זו לא תוכנה ).7 ;(5
משכך הכאבים פה בין בושם לפילוסוף ) .10 ;(7מספר רב של אנשים שדאגו להזכיר
את השחקן ) .13 ;(5,2בדיקה מספרית של זה שקם לתחיה ) .14 ;(5קדימה ,הפחד את
זאת שיוצאת ) .16 ;(5יתפור קישוטים לאלו שיפלטו אותם ) .17 ;(5מסייעת לכך שהעוף
נפטר )) .20 ;(5עם  3מאונך( הבהרה מתחת למנורה ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :111
מאוזן .1 :מעונות;  .4כיחד;  .9כיורים;  .11טורבינה;  .12פעם;  .13נשף;  .15ישגרוני;
 .18אבידום;  .19שכור;  .21התיר;  .22קופחות.
מאונך .1 :מתמעט;  .2ויתור;  .5ישרוף;  .6דימום;  .7צילה דגן;  .10ויהי אור; .13
נמאסה;  .14פלילי;  .16ויכוח;  .17יוצרת;  .20בותר.
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מערכת עיתוני "קו למושב" ו"הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת

מערכת עיתון "הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת

דרוש תותח מכירות לוח

דרוש תותח מכירות שטח

 ¤בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום

 ¤בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום

 ¤היכרות עם תחום המרחב הכפרי

 ¤היכרות עם תחום המרחב הכפרי

 ¤ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי

 ¤ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי

 ¤היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת
 ¤רצוי מגורים באיזור המרכז
 ¤תנאים מצויינים למתקבלים

 ¤היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת
 ¤רישיון נהיגה חובה
 ¤רצוי מגורים באיזור הצפון
 ¤תנאים מצויינים למתקבלים

מס'
משרה
103

קו"ח ל dorin.segev@tmags.co.il :בציון מס' המשרה
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד !

מס'
משרה
101

קו"ח ל dorin.segev@tmags.co.il :בציון מס' המשרה
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד !



לקוח יקר!
חג האביב מתקרב!
לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת חג
.
מיוחדת של עיתון
תזמון מתאים לפגוש את כל
לקוחותייך החקלאים מעל דפי
העיתון המוביל ולברך אותם
בחג שמח.
אתה מוזמן לשריין עוד היום מיקום
עדיף למודעתך
לפרטים נוספים:
שגבב
דוריןן שג
דורי
מודעות
והפקהה
ת והפק
פירסוםם מודעו
פירסו
0073-2369058
משרד73-2369058 ::
משרד
d
orin.segev@tmags.co.il
dorin.segev@tmags.co.il
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עמיר דרורי
משרד עורך דין
מגזר חקלאי  -מושבים
רשות מקרקעי ישראל,
אגודות שיתופיות,
תכנון ובנייה,
צוואות וירושות
מושב כפר רות ,6
,08-9761097
054-5540188

drorilaw.rut@gmail.com
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גדי שילדן  -משרד עורכי דין
עו"ד ,רו"ח וכלכלן
 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין :בתים ,נחלות/משקים ,מגרשים
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק ,דירה או נכס מקרקעין אחר
ב 4-השנים האחרונות?
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(
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חברה ליבוא טרקטורים חקלאיים וציוד צ.מ.ה

מחפשת משווק מאזור הדרום
 רישיון חובה
בעל רקע במכירות )עדיף מענף הטרקטורים(
דובר אנגלית
אמינות
נא לשלוח קורות חיים
לפקס03-7250124 :


במבועים,
וילה יפה ומטופחת
 +היתרים 5 ,חד'

1.490.000

₪

כל הקודם זוכה!

שולי050-7556081:

למכירה

* בית מקצועי בין  3חדרים במושב גפן,
אזור ירושלים והשפלה
* מגרש  813מטר
* מאושר  240מטר לבנייה
*  7דקות מכביש 6
לא בשבת

052-9289177
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