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

במטרה  הקרקע  על  שעלה  אשל,  בית  החקלאי  המצפה  של  סיפורו 
ומופגז בקרבות מלחמת  והיה במצור ממושך  לקום כמושב עובדים 
שמואל   - היוגב  מושב  מחברי  שלושה  חדש.  בספר  העצמאות, 
כותבים,  - תיעדו בעזרת עשרות  גרוזובינסקי  וזאב  סגל, עדה קורן 
בתולדות  מפוארת  פרשה  בפלמ"ח,  ולוחמים  אשל  בית  מתיישבי 
12

תשעת המצטיינים
נשיא המדינה יקבל במשכנו הרשמי 120 חיילים וקצינים שהצטיינו בתפקידם. 

5 תשעה מהם מתגוררים במושבים וביישובים קהילתיים
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות.   
אין להעתיק, לתרגם, לשדר 

בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם 
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס 

בעיתון הזה.
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

קו אחרון
מעצבת הפנים עדי קמחי 

נפרדת מהקוראים ומהמדור 
"דף הבית", שמופיע כאן 

כבר יותר משנה. אולי עוד 
תחזור, אין לדעת

שכנות מצליחות
ד"ר דרור אנג'ל משורשים 
מצביע על הצלחת ספרד 

ואיטליה לנהל את המרחב 
הימי בעזרת שמורות ימיות 

וחקלאות ימית נבונה

להחליף את הראש
31 חברי שולחן החלב 

מבקשים למנות את אלעד 
תמיר, יו"ר פורום הצעירים 
אלעד תמיר ממושב היוגב, 
לראש הפורום. היו"ר אלון 

קמה אינו מופתע

תוכן  מכתבים
למערכת
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,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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מדוע עליזהמדוע עליזה

כהן אינה עובדת 
כהן אינה עובדת

עוד בהתאחדות
עוד בהתאחדות 
עוד בהתאחדות

חקלאי ישראל?
חקלאי ישראל?

00עמ'עמ' 6060

 

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר

כה רמי "ל המנ • בית מעצ

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן

נעצר לשבוע
נעצר לשבוע

88עמ'עמ' 1818

עצתעצת 
רוערוע 

ריס?ריס?

לרישוםמשבצו במרכז אורה ל להונאה חשד

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך

משפטי מול המרכז החקלאי 

ךמשפטי מול המרכז החקלאי הל פ ברמן צ
ך

ן

(שבראשו עומד שלום שמחון)"

(שבראשו עומד שלוםשמחון)"
חקלאי מרכז  ט מול ש

ק
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גיליון 102 • דצמבר 2014
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תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפררטט מלליםם פפררטטיםפפררטטפפררטטיםם

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

לשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14

מושב

קיבוץ

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

CE  FDA

מדיפדיה

eepWeaver

       תנועת המושבים

         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים

     אופק

     קיבוצניק

הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327

www.ihaklai.org.il 

www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx

www.ofek-israel.org.il

www.kib.org.il/yarok.html

www.israel.agrisupportonline.com

 חפשו אותנו בפייסבוק   

בעניין ההסכם הקיבוצי החדש
תגובה למאמרו של עו"ד שמואל גלנץ מ�2 באפריל 2015 (גיליון 877, "חדר אורחים") על ההסכם הקיבוצי שנחתם עם 

ההסתדרות בענף החקלאות

בעוד אנחנו החקלאים מפגינים ברחובות תל אביב בעניין הורדת נקודות הזיכוי לעובדים זרים, היטל מס 
מעסיקים ובעניין הסכום המצחיק שניתן לנו לחייב את העו"ז בגין הדירה שאנחנו מעמידים לרשותם, אני 

נדהם לקרוא, כי נוספו גם הסכמים בעייתיים שנחתמו ע"י התאחדות האיכרים בשם כל המגזר החקלאי.
מבדיקה קצרה שערכתי התברר לי, כי מדובר בנושא היסטורי עוד מהתקופה שתנועות ההתיישבות חרתו על 

דגלן עבודה עצמית, בניגוד להתאחדות האיכרים, ועל כן היא נבחרה לייצג את כל המעסיקים החקלאיים.
אם מאמרו של עו"ד גלנץ מנתח נכון את ההשלכות של ההסכם הקיבוצי החדש שנחתם עם ההסתדרות, 
הרי שאנחנו יורים לעצמנו ברגל. אינני מבין את נציגינו שנתנו להסכם החדש להיחתם מבלי שעבר ביקורת 

נוספת, ואינני מבין את התאחדות האיכרים שלא שיתפה פעולה עם נציגי שאר התנועות המיישבות.
מקרה זה מחזק את אלו הטוענים, כי יש לנו יותר מדי ארגונים ואיגודים, יותר מדי מזכירים ונשיאים, 
מרכזים ומנהלים המטפלים בעניינינו, ולכן לא מעט נושאים נופלים בין הכיסאות. מן הראוי היה להקים צוות 
"אד הוק" של המרכז החקלאי, מגובה באנשים בעלי הבנה וניסיון בתחום יחסי העבודה, ולהיכנס למו"מ כדי 

לשפר את תנאי ההסכם, שאם לא כן יהיו אולי הסכמים, אבל לא חקלאים.
יורם עין גדי, מושב יבול, חבל שלום

השנאה היא 
אותה שנאה

אחד הערכים ביהדות זה לזכור, כך 
ליהודים  השנאה  אבל  בתורה.  כתוב 
השתנתה,  לא  פעם  של  והשנאה  אז 
 ,1949�ב שנאה.  אותה  היא  השנאה 
ראו  ארצה,  השואה  ניצולי  כשהגיעו 
ניצולים  לכן  לטבח,  מובל  צאן  בהם 

כמעט ולא דיברו על סבלם.
להש הצלחנו  לא  מעולם  �אנחנו 
עצ שאני  ימים  יש  מהכאב;  �תחרר 

למה. תמיד  יודעת  ולא  מאוד  בנית 
אוכל,  של  גדולה  כמות  קונה  אני 
הזמן שלא  אוכל לשכוח את  כי לא 
היה לי מה לאכול, וההורים שלי גם 
לפני הגטו נראו כמו מוזלמנים, כי 

את המעט שהיה נתנו לילדים.
�ביום השואה הפצעים נפתחים ול

עולם לא נשכח את הכאב ולא נסלח 
�לרוצחים של המשפחות שלנו. ליל
�דים שביקרו בפולין ושמעו את הז

וועות אנחנו אומרים: "זה לא יקרה, 
שומר  הצבא  מולדת.  יש  לנו  כי 
יש  נהיה.  שלא  מקום  בכל  עלינו 
לנו מולדת כמו לכל העמים בעולם. 
השנאה ליהודים קיימת, אבל אנחנו 
עם חזק ולא מאמינים להם שפתאום 

זה אחרת".
לנו,  יעזור  שאלוהים  מאמינה  אני 

המש עם  ניפגש  למעלה  �שכשנעלה 

�פחות שלנו. אולי זה חלום, אבל לפ
עמים טוב לחלום, זה עוזר קצת.

אסתר דוברוב, מושב בצרה

הסטיגמה 
נעלמת ושבה

"א  דג,  מירי  של  לטור  תגובה 
�גרויסע מציאה", במדור "אם החי

טה", 2 באפריל 2015
התיוג של אנשים על�פי סממנים 
חיצוניים הוא כורח המציאות: והלוא 
באופן  אדם  כל  להכיר  זמן  די  אין 
דעה.  עליו  שמביעים  לפני  יסודי 
לפיכך, בני אדם נאלצים להשתמש 

�בהכללות. כך עושה גם תורת הסו
ציולוגיה המדעית.

�מדי כמה זמן מתלקח מאורע צב
ברברי,  ברוטלי,  שערורייתי,  עוני, 
פרשת  כגון  הישראלית,  בחברה 
חניית  עניין  או  במטוס,  השוקולד 
הרכב במלון באילת. לרוב, "גיבורי" 
הפעולה הם ממוצא מזרחי (כמזרחי, 
שמא  לחשוש  בלי  זאת  כותב  אני 
כאשר  ואז,  כגזעני...)  אותי  יתייגו 
קיווינו כי סוף�סוף הסטיגמה הולכת 
לתחייה...  קמה  שוב  היא  ונעלמת, 
ואז יוצאי עדות אשכנז זכאים כאילו 

לומר: "אמרנו לכם"...
יוסף אבידור מושב משגב דב

שנה ללכתו של 
אריה בר�שירה, 

סייר בחטיבת 
הנגב של הפלמ"ח

 
היינו שלושה אחים

שלושתנו באותו הכפר
ביום אחד נפרדו הדרכים

האריה לביתו לא חזר
 

הוא ידע תמיד לחזור
משדה הקרב לשדותיו
לחרוש, לזרוע, לקצור
כמו כל אבות אבותיו

 
כמו ארי בגוב אריות

בגבורה נלחם על חייו
נלחם על הארץ הזאת

נחלת אבות אבותיו

הוא היה בין אותם אנשים
שפוגשים פה ושם לפעמים

שם ופה בין שדרות הברושים
נח הארי כאן מנוחת עולמים

 
 פנחס בר�שירה,
כפר יהושע
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המבצעים בתוקף בין התאריכים: 28.4.15-21.4.15 או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם). הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. המבצעים 
 בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה

סיטונאית. ט.ל.ח. *אזהרה: מכיל אלכוהול – צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | גילת | הודיה | יושיביה | קיבוץ כיסופים | כפר מימון | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | פארן  | פריגן | קדש ברנע | שדה ניצן | שחר | שלווה   דרום וערבה- קואופ שופ בכפר
אבני חפץ | אלון מורה | אלישיב | קיבוץ בחן | בית הלוי  בית גמליאל | בית עוזיאל | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב“ם | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל“י | ניר בנים | עטרת | פדיה |  תימורים | מרכז- תומר | תקומה | שפלה-
בית אל | כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קרית ענבים | קיבוץ רמת רחל | שורש   גאולי תימן  חדש! | גאולים | גבעת חן | חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | נופים | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | שער אפריים | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה-
אלון הגליל | קיבוץ בית רימון | קיבוץ החותרים | קיבוץ מעין צבי | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה“ג- אבני איתן  חדש! | אביבים | אחיהוד | קיבוץ אילון | אילניה | אלי עד | אליפלט | אמירים | אמנון | אניעם | בוסתן הגליל | בית יוסף | בצת | גבעת אלה  חיפה והסביבה-
| מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | קיבוץ מרחביה | נאות גולן | נווה זיו | נטור | עין יעקוב | עצמון חדש! | יעד | יערה | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כפר שמאי | לימן | מורשת גבעת יואב | קיבוץ גשור | דבורה | דובב | חוסן | קיבוץ חוקוק | טל אל | יובלים | קיבוץ יחיעם  

צורית | קורנית | קלע אלון | רמות | רמת מגשימים | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | שפר | תל עדשים

Like כנסו ועשו לנו

בקואופ שופ בכפר

 מי עדן ספורט שישייה
 0.5 ליטר

7290000688381

רמי עדן ספורט ש דןעד
ליטר
ן

0.5
שייההיההשישייההההה

 ₪10
 משקה אנרגיה אקסל /

 אנרג‘י פלוס 250 מ“ל
קודים שונים

 בירה גולדסטאר שישייה*
  330 מ״ל

7290008464741 

 בירה מולר*
 500 מ“ל

7290012275401

/////אקסל / אקסל
מ“ל 2

יח׳4
11₪  ב-

מורהבירבבי מוה ולולר*לר*רה

יח׳3
12₪  ב-

גולדסטארש גבירה ששישייהה******יששישייהדה

 ₪29.90

 פחם דרום אמריקאי
  2 ק“ג

835811005322

אמר דרום ריקריקאאיייפחם

 ₪13.90

 כוסות חד פעמי 
 ״המותג״ 100 יח׳

7290006941176

מי 
ח׳

יח׳3
10₪  ב-

צלחת גדולה חד“פ לבן 
 ״המותג״ 50 יח׳

7290006941114

 מנגל נירוסטה + רשת
7290006459442

 רשתתת

 ₪24.90

 מרשמלו יוגטה 
 180 גרם

7290003141159 + מקבץ

יוגטה ימרשמללו ההה  ה לו

 ₪5
ליח׳

 בייגלה/שטוחל‘ה
מאיר בייגל 300-400 גרם

קודים שונים

ה‘הל‘ה/בייגלה/שטוחל
גרם 300-

ל‘

יח׳2
14₪  ב-

 נר נשמה בפחית 
 קואופ שופ

7290106345690

ית

יח׳5
10₪  ב-

נש בפחנר יתשמה ב שמה

 ₪10 ₪10
 קבב קלאסי

  400 גרם | זוגלובק
7290006740281

 המבורגר טקסס
 400 גרם | זוגלובק

7290006740274

 מלפפון חמוץ 
 במלח/חומץ, 7-9 יח‘, ״המותג״

7290012899072-065

חמוץ חמוץמוץמלפפון חמוץמלפמל מוץמוץן
״המותג״ ותתגיח‘ 7 9

יח׳2
9₪  ב-

 חומוס אחלה 750 גרם /
 חומוס צבר מסעדה 700 גרם

7290106576537 / 7290008645935

50 אחלה חומוס
ליח׳

////// 75 גרם
גרם סעדה 700

ג 75

ליח׳
₪6.90 

ליח׳

חד“ גדולה פ לבןצלחת
׳

לבבןןן פ

יח׳2
11₪  ב-

ץ קק

 גרעיני תירס/ פול מצרי
 אפונת גינה וגזר/חומוס שלם, ״המותג״

קודים שונים

מצרררייייל מצר ל
״המותג״ שלם ר/חומוס

יח׳2
9  ב-
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המתמחים  אמנים  שלושה 
לא הקימו  באבן  �בפיסול 

חרונה אנדרטה לזכרם של 
אל�חמה  בתקרית  הנופלים  שבעת 
בבקעת חמת גדר, שהתרחשה לפני 
חיילי  שבעה  נהרגו  ובה  שנים,   64

חיל השריון.
האמנים שפיסלו את האנדרטה הם 
שסיתת  גינוסר,  מקיבוץ  לופן  יובל 
השמות,  כתובים  ובה  המנורה  את 
אחיעם ליפשיץ מבית הלל שסיתת 
�את הכתובת יד לשבעה ואסתי הר
הי כפות  מפוריה שסיתתה את  �לב 

של  לזכרם  הוקמה  האנדרטה  דיים. 
חדשים,  עולים  שריון,  חיילי  שבעה 
 4�ב נקודה  באותה  בדיוק  שנהרגו 
ונסים  כהן  שמעון   :1951 באפריל 

סולו קלמן  ממרוקו,  שהגיעו  �לעוב 
�ניקוב מבולגריה, מרדכי כהן מטור

קיה, שמחה כהן מטוניס, שמעון בלס 
מתימן ויצחק ישראלי מאיראן.

עלו   (24�18 (בני  השבעה  כל 
והיו  האירוע  לפני  קצר  זמן  לארץ 
חלק מקבוצה של 21 חיילים שיצאו 
באותו יום ממשטרת צמח למובלעת 
אל�חמה בעקבות התראות על יחידה 
סורית שנכנסה לאזור. בשלב מסוים, 

�נפתחה אש לעבר הכוח ובסוף האי
הח אחד  קשות:  היו  התוצאות  �רוע 

יילים נשבה, שלושה נפצעו, שבעה 
נהרגו והשאר הצליחו לברוח.

והנצחת  האנדרטה  הקמת  רעיון 
ברא נהגה  במקום  שנפלו  �החיילים 

ברנר  גיל  הטיולים  מדריך  של  שו 
הפסלת  שמספרת  כפי  מגינוסר, 
בפרויקט:  שהשתתפה  הר�לב  אסתי 
ליפשיץ  ואחיעם  אני  לופן,  "יובל 

פעו לשתף  נוהגים  הלל  �מבית 

ונוסעים  פיסול  של  בפרויקטים  לה 
ולחפש  ללמוד  כדי  לטייל  הרבה 
הנסיעות  באחת  מתאימות.  אבנים 
את  הדרך  על  ראינו  הגולן  בדרום 

לע חייבים  'וואו,  ואמרנו  �האבנים 
שות אתן משהו'.

�"באותו שלב לא הכרנו את הסי
פור על התקרית, פנינו לגיל ברנר 
והוא  שם  לעבודה  המחשבה  עם 
שבעת  על  הסיפור  עם  אלינו  חזר 
כדי  לאתר  נסענו  מיד  הנופלים. 
ראה  אחד  כל  העבודה.  את  לתכנן 
בדמיונו משהו אחר וזה מה שפיסלנו 

בסופו של דבר.“
האמ שלושת  העבודה,  כדי  �תוך 

כבודדים  הגיעו  שהשבעה  גילו  נים 
וה התקרית  לפני  קצר  זמן  �לארץ 

מידע עליהם מועט ביותר. להנצחה 
של  קרוביהם  איתור  מטרה,  נוספה 

חדשות
מיקי נירון

השתלמות למנהיגים 
קהילתיים

הסמינר המקצועי של תנועת המושבים 
לפעילים קהילתיים יתקיים ב�13�14 במאי. 

יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועה, אילנה יוגב: 
"פעילי התרבות והקהילה הם המנהיגות 

האמתית של הקהילה"
בעוד פחות מחודש (13 במאי) יחל סמינר "קהילה בתנועה" 
שפיים.  בקיבוץ  המושבים  בתנועת  וקהילה  חברה  אגף  של 
הסמינר המקצועי מיועד לעוסקים בתחומי הקהילה במושבים 
נאמני  קהילה,  רכזי  תרבות,  ועדות  ההתיישבות,  ספרניות  וביישובים: 
תיעוד וארכיון, ועדות נוער, מזכירות, מזכירים וחברי ועדים יישוביים.

בסמינר יינתנו כלים מקצועיים קהילתיים לפיתוח המושב ולחיבור 
בין מעגלי העשייה בקהילה בסמינר ויתקיימו מפגשי העשרה, הרצאות 
ופעילויות חברתיות לצד מופעי תרבות ופנאי. מארגני הסמינר מצפים 
למאות פעילי קהילה ותרבות שיגיעו אליו ממושבים ומיישובי המרחב 

הכפרי מכל הארץ.
�יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים, אילנה יוגב: "אנו מקיי

מים את הסמינר מתוך התפיסה, כי התחום הקהילתי משמעותי לפיתוח 
כדי  תוך  בין מעגלי העשייה בתחום,  חיבור  ולשם  ולחוסנם  היישובים 
התחומים  במגוון  והקהילה  התרבות  פעילי  הכפרי.  הצביון  על  שמירה 
המבורכת,  פעילותם  באמצעות  הקהילה.  של  האמתית  המנהיגות  הם 
אופייה  את  הם מעצבים  בהתנדבות,  וכמעט תמיד  הלב  מכל  הנעשית 
של הקהילה, מחברים בין התושבים, ותיקים וחדשים, מבוגרים וצעירים 
ועוד. דווקא בשל השינויים המבניים, הדמוגרפיים והכלכליים ביישוב, 

�נודעת לתחום הקהילתי חשיבות יתרה. למשתתפים צפויה חוויה חבר
תית ומקצועית מעשירה, פסק זמן לחשיבה והעמקה מקצועית".

קיבוץ  במלון  במאי,   13�14 רביעי�חמישי,  בימים  יתקיים  הסמינר 
�03�6086309 או באתר תנועת המו  שפיים. לפרטים נוספים ולהרשמה:

www.tmoshavim.org.ilשבים

ממו חברים  �חמישה 
הלל,  שחר   - קדרון  שב 
קפלן,  שרית  קפלן,  ערן 

שיד וישראלה  שטרנבאום  �מרלן 
קהילתי:  פרויקט  יחד  הפיקו   - לוב 
ועדויות  אישיים  צילומים  תערוכת 
שניצלו  המושב  חברי  מפי  שנאספו 

הני את  צילם  קפלן  ערן  �מהשואה. 
יותר  עבורם  המסמל  במקום  צולים 
את התקומה האישית שלהם. שרית 

�קפלן ומרלן שטרנבאום תחקרו ותי
והכול  האישיים  הסיפורים  את  עדו 
שעיצבה  תקווה",  ל"תערוכת  נאסף 

ואצרה ישראלה שידלוב.
מסר  להעביר  תוכננה  התערוכה 
של תקווה של תקומה מתוך מטרה 

ש"צעירי המושב יוכלו להתחבר אל 
התערוכה באופן ישיר ולא מאיים", 
להעביר  "ניסינו  שידלוב.  מסבירה 
כאן  חיים  הניצולים  שהנה  מסר 
השכנים  של...  וסבתא  סבא  בינינו, 
לא  זה  בינינו,  ופה  אמתי  זה  של.... 
כל  בחר  התיעוד  בתהליך  רחוק". 
יש  שבו  משפט  מהמשתתפים  אחד 
חבר  של  משפטו  כגון  אישי,  מסר 

�המושב אריה ויינר, "שואג מי ששו
אג אחרון", או משפטו של דוד פלחי: 

"רציתי לחיות".
אמר  התערוכה  פתיחת  בטקס 
ראש המועצה האזורית ברנר דורון 
שידלוב, דור שני למשפחת ניצולי 
שואה, שזו הזדמנות מיוחדת עבורו 

�ועבור כולם "להודות לאנשים היק
להקמת  האדירה  תרומתם  על  רים 
שידלוב  והמדינה".  שלנו  המושב 

שהפי לקבוצה  רבה  הערכה  �הביע 
ולניצולי  המרגש  הפרויקט  את  קה 
להציץ  לנו  שאפשרו  הודה  השואה 

�אל תוך עולמם האישי. שידלוב דו
עמד  כחודש  לפני  שרק  הוסיף  רון 
ההתיישבות  של  משלחת  בראש 

שהמ והדגיש  לפולין,  �העובדת 
סע היה קשה להבנה ולהפנמה, אך 
ו"רק  רבות,  ומעורר שאלות  מלמד 
שם  שקרה  מה  את  ונזכור  נדע  אם 
את  ונבין  להעריך  נדע  בשואה 
ישראל  מדינת  כמה  עד  המשמעות 

חייבת להתקיים".

זוכרים את הרוגי אל�חמה
ב�1.6, בצמח, יתקיים טקס לזכר שבעת חיילי צה"ל שנהרגו ב�4.4.51 בקרב בבקעת חמת גדר. החיילים יונצחו באנדרטה 

שהוקמה במקום נפילתם על�ידי שלושה פסלים מגינוסר, מבית הלל ומפוריה
�יתק ביוני   1 והוחלט שב �הנופלים, 
�יים טקס הנצחה לזכרם. בזכות חשי

שעצרו  אורח  ועוברי  בפייסבוק  פה 
המטרה  העבודות,  בזמן  הדרך  על 
כדי  "תוך  יחסית:  במהירות  הושגה 
לפרסם  התחלנו  הפיסול,  עבודת 

�מידע בפייסבוק ודרך אנשים שעצ
רו על הדרך", מתארת אסתי, "תוך 
כל  את  קיבלנו  כבר  ימים  עשרה 
השמות והחלטנו לעשות מכל שם קן 
של מנורה וליצור את מנורת שבעת 

הקנים.
"אני פיסלתי את כפות הידיים, כי 
זה מה שעלה בדעתי, ואחיעם עשה 
את טור הנעליים, הקסדות והשמות 
בצורה  תאוצה  תפס  הסיפור  עצמם. 
התרגשות  הייתה  וזו  דמיינו,  שלא 
האנשים  את  לפגוש  גדולה  מאוד 
ולגלות דרכם את הסיפורים. בסופו 
של דבר, רק אחד מהשבעה השאיר 
שבתו  וגילינו  בהריון  אישה  אחריו 

(בת 64 כיום) חיה במודיעין.“

מה הייחוד של עבודת הפיסול הזו מול 
פרויקטים אחרים שבהם השתתפת?

כפי  בדיוק  האבנים  את  "השארנו 
שהח האבנים  למעשה  ואלו  �שהיו, 
סימ עם  מאחוריהן  התחבאו  �יילים 

- אפילו מצאנו  כדורים  פגיעות  ני 
קליעים בסביבה. יובי (לופן), אחיעם 
ואני משתתפים כל הזמן בפרויקטים 

לע לי  יצא  לא  אבל  �התנדבותיים, 
שות משהו הקשור להנצחה ולכן זה 
מרגש במיוחד כשהמשפחות אומרות 
לך שסוף�סוף יש להן לאן לבוא, כי 

לא ממש זכרו אותם עד עכשיו.
תחושה  שיש  הוא  שייחודי  "מה 
מאלמוניותם  לאור  מוציא  שאתה 
אנשים. זה מרגיש כמו למצוא פצוע 

�ולעשות לו הנשמה עד שיחזור לח
�יים. עוד דבר שעשיתי לשם ההנצ
שמ קרוב  לכל  האפשרות  הוא  �חה 

ידיו בכפות  גיע להטביע את כפות 
הידיים הגדולות שפוסלו בסלע. כך 
באופן  הפך  מהם  אחד  כל  למעשה, 

ישיר לחלק מההנצחה.“

הטקס לזכרם של שבעת הנופלים 
בתקרית אל�חמה יתקיים באולם יד 

לבנים בצמח ב�1 ביוני 2015.

התקומה של הניצולים בתמונות
 תערוכת צילומים ועדויות של ניצולי שואה חברי קדרון נפתחה

במושב בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

תמונות בתערוכת "תקווה". התקומה האישית של הניצולים
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חדשות
דרור יוסף

סגן מיטל ליברמן, יונתן

סגן מיטל ליברמן, בת 22 ממושב יונתן 
בדרום־מזרח רמת הגולן, מפקדת על פלוגה 
בקורס תג''ת (תעודת גמר תיכונית) של חיל 

־החינוך. טרם גיוסה, למדה באולפנית בטב
ריה, הדריכה ב"בני עקיבא" ואף למדה יהדות 
ותורה במכינה במדרשת "עין הנציב". ליברמן 

־התגייסה במסגרת גרעין הו"ד (הוראה ופי
קוד) של חיל החינוך ועם סיום הקורס שלה 
שובצה כמפקדת ב"חוות השומר". בהמשך, 

יצאה לקורס קצינים, שלאחריו שובצה כמ"מ 
־בקורס "נתיב", קורס הגיור הצה"לי - ולאח

ריו, בתפקידה הנוכחי.
במהלך מבצע "צוק איתן" התנדבה סגן 
ליברמן עם יחידתה במקלטים ציבוריים 

־באשקלון, בעוד ארוסה פיקד על טנק בחטי
בה 7 של השריון שהשתתף במבצע.

סמ"ר ע', קורנית

סמ"ר ע', לוחם בשייטת הצוללות, הוא תושב 
היישוב הקהילתי קורנית במועצה האזורית 

משגב. ע' סיים את קורס הצוללות והחל 
בהכשרה כשאובחן כחולה סרטן מסוג 

הוצ'קין ונאלץ לעזוב את הקורס. הוא עבר 
־טיפולים כימותרפיים במשך כארבעה חוד

שים, שבמהלכם התקיים טקס סיום הקורס. 
ע' הפסיק את הטיפולים למשך שבוע ויחד 

עם צוות רפואי צמוד הצליח לסיים את 
הקורס ולקבל את סיכת הצוללן הנכספת.

לאחר סיום הקורס שב לכחודשיים נוספים 
של טיפולים, ולאחריהם הצליח להשתקם 
־ולהחלים ממחלתו. לאחר השיקום, ע' הח

ליט לשוב לשירות מבצעי כלוחם וביוני 2014 
התנדב חזרה לשייטת 7, שייטת הצוללות.

סמ"ר יגל בליקוף, מנוף

סמל ראשון יגל בליקוף, בן 21, תושב מנוף 
(כשני קילומטרים מצפון־מערב לקורנית), 

הוא מפקד צוות בחטיבה 7 של השריון.
סמ"ר בליקוף התגייס לאחר שנת שירות 
בפנימייה בזכרון יעקב, שבה היה מדריך 

מצטייני נשיא המדינה לשנת 2015
120 חיילים וקצינים שהצטיינו בתפקידם יתארחו בבית הנשיא ביום העצמאות. תשעה מהם מתגוררים במושבים 

וביישובים קהילתיים

נוער. היה סמל הכשרות ולאחר מכן סמל 
לוחמים.

 סגן עידן זכאים,
שושנת העמקים

סגן עידן זכאים, תושב שושנת העמקים 
בן 21, הוא מפקד מחלקת החימוש בגדוד 

"אסף" (601) של ההנדסה הקרבית. עידן, בן 
למשפחה שעלתה מאיראן בשנת 1967, הוא 
אחד מתוך ארבעה אחים. התגייס בתחילה 

כטכנאי תומ"ת (תותח מתנייע) ולאחר קורס 
הקצינים שובץ בגדוד 55 של חיל התותחנים 

- ולאחר מכן, בתפקידו הנוכחי.
במסגרת תפקידו, סגן זכאים אחראי על 

מחלקת החימוש, המונה כ־15 חיילים, ועל 
כשירות אמצעי הלחימה של הגדוד. במהלך 
מבצע "צוק איתן" היה בשטחי הכינוס והיה 
האחראי על כשירות הכלים ותיקון תקלות 

בזמן אמת.

סג"ם מירב פרנג'ון, גני הדר

סג"ם מירב פרנג'ון, בת 20 ממושב גני הדר 
(ממזרח לרחובות, בין קיבוץ נען למושב 

רמות מאיר), היא מפקדת מחלקה בגדוד 
"ארז", השייך למשטרת המעברים. סג"ם 

פרנג'ון מפקדת על כ־60 חיילים, שתפקידם 
הוא מניעת פיגועים ותפיסת אמצעי לחימה. 

גם אחותה הגדולה פיקדה על מחלקה, 
במערך המג"ל כמ"מ טירונים. טרם שירותה 

למדה מירב במשך שנה ב"נחשון", מכינה 
מעורבת נשים־גברים דתיים־חילוניים.

רב"ט נ', הושעיה

רב"ט נ', בת 19 מהושעיה, משרתת ביחידה 
הטכנולוגית באגף המודיעין. טרם גיוסה לא 
האמינה כי תוכל לשרת בתפקיד זה, מכיוון 

שלא היה לה ידע מוקדם בתחום המחשבים. 
עם זאת, סיימה בהצלחה קורס סייבר. נ' 

מנהלת אורח חיים דתי, הוריה עלו מארצות 
הברית כשנה לפני לידתה והיא אחת מבין 

ארבעה ילדים.

סמ"ר טל לוי, ורדון

סמ"ר טל לוי, בן 21 מהיישוב ורדון, בתוך 
משולש המושבים סגולה־מנוחה־נחלה מצפון 

־לקריית גת, הוא סמל מחלקה בחטיבת הצ
נחנים. סמ"ר לוי לוקח את תפקידו ברצינות 

רבה: "ישנה אחריות ודאגה רבה לחיילים, 
מכיוון שאני אחראי על חיילים העתידים 

לפקד על חיילים אחרים, ואני רוצה להוות 

את הדוגמה הטובה ביותר האפשרית. אני 
מאמין בכבוד ולא בדיסטנס. הדאגה לחיילים 

הנה ערך עליון".
ביום הראשון של מבצע "צוק איתן" מפקד 

־המחלקה של טל נפצע, וטל מילא את תפקי
דו במשך עשרה ימים, למרות שאינו קצין.

סמל ג', אבני איתן

סמל ג' ממושב אבני איתן ברמת הגולן, בן 21, 
אחד משישה אחים במשפחה דתית, משרת 
כלוחם ביחידה מיוחדת. במהלך מבצע "צוק 

איתן" איתר מנהרות עם צוותו.

סמל מ', כפר ויתקין

20 מכפר ויתקין, משרתת ביחי־  סמל מ', בת
דת הלוחמה האלקטרונית (ל"א).

כשהייתה בת תשע משפחתה של מאי עברה 
להתגורר בברצלונה בעקבות עבודתו של 

אביה, אך שבה לארץ על מנת לאפשר למאי 
־ולאחותה התאומה, המשרתת כמ"כית טי

רונים, להתגייס. במסגרת תפקידה אחראית 
מ' על שיבוש קשרים של האויב, בספינות 

ובמטוסים.

צילומים: דובר צה"ל

סגן מיטל ליברמן, יונתן. 
מ"פ בקורס תג''ת

סמ"ר ע', קורנית. לוחם 
בשייטת הצוללות

סמ"ר יגל בליקוף, מנוף. 
מפק"צ בחטיבה 7

סגן עידן זכאים, שושנת 
העמקים. ממח"ג בהנדסה 

קרבית

סג"ם מירב פרנג'ון, גני 
הדר. מ"מ בגדוד "ארז"

רב"ט נ', הושעיה. ביחידה 
הטכנולוגית באגף 

המודיעין

סמ"ר טל לוי, ורדון. סמל 
מחלקה בחטיבת הצנחנים

סמל מ', כפר ויתקין. 
יחידת הלוחמה 

האלקטרונית (ל"א)

לזכר הנופלים בקרב 
בית עפה

בני ובנות מצווה מילדי מושב יד נתן התגייסו לשפץ 
את האנדרטה לזכר חללי הקרב על בית עפה, ששכן 
עיראק  למשטרת  מזרחית  קילומטרים  מספר 
סואידן, במלחמת העצמאות. מושב יד נתן הוקם 

סמוך לשרידי הכפר.
הקרב על הכפר הערבי התרחש במסגרת מבצעי 
עשרת הימים, 8 עד 18 ביולי 1948, שהחלו מיד 
בכוח  תום ההפוגה הראשונה. בשל המחסור  עם 
אדם נדרש החיל להקצות לוחמים רבים למשימות 
לנגב  הדרך  פריצת  לניסיון  וביניהן  יבשתיות 
הצבא  של  קדומנית  עמדה  עפה,  בית  בקרבות 
 ,54�המצרי. כוחות של חטיבת גבעתי, מגדודים 52 ו
השתתפו בלחימה, מלווים במשוריינים ובטנקים. 
נהרגו בקרבות על הנקודה החשובה  לוחמים   22

בדרך אל הנגב, 23 נפצעו.
צילום: דליה גרינבאום



"מתוך דאגה לענף החלב במושבים, ומתוך אחריות, אנו 31 חברי 
לצאת  מבקשים  מטה,  החתומים  המושבים  בתנועת  החלב  שולחן 
יו"ר  את  ולמנות  המחלוקות  את  מאחור  שתשאיר  חדשה,  לדרך 
פורום הצעירים אלעד תמיר ליו"ר שולחן החלב". כך כותבים חברי פורום 
החלב למזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, במכתב שנשלח אליו ביום שישי, 
17 באפריל. אגב, 31 החברים החתומים על המכתב, שהם רוב חברי השולחן, 

כוללת את תמיר עצמו, חבר מושב היוגב.
דרישת הרפתנים למנות את תמיר ליו"ר הפורום מנומקת בסיום המכתב 
הקצר במילים: "אלעד מסמל את המשך קיומו של הענף בהיותו בן ממשיך 
ומסמל את האחדות שנחוצה לרפתני המושבים בעת הזאת יותר מכל!!!" (סימני 

הקריאה במקור).
המשמעות של דרישת חברי השולחן למנות את תמיר ליו"ר היא הדחת 
לפני  רק  בתפקידו  אביגדור, שהחל  ממושב  קמה  אלון  המכהן  הראש  יושב 

�כשנה וחודש. קמה מונה לתפקיד במסגרת בחירות שנערכו לראשונה בשול
חן החלב המושבי ובהן נבחרו גם 60 נציגים אזוריים מכל הארץ.

בהודעה על הקמת שולחן החלב אמר צור, כי הוא  הוקם "במטרה לחזק 
ומועצת  ועובד בשת"פ עם התאחדות חקלאי ישראל  את המשק המשפחתי 
החלב". קמה, שהיה חבר בהנהלות התאחדות מגדלי בקר ואחראי מטעמה על 
ייצוא עגלות, לא ידע על קיום המכתב עד שהתבקש להגיב עליו. "לא מכיר 

את המכתב, יכול להיות, יש אופוזיציה כל הזמן".
הניסיון להחליפו אינו מפתיע את קמה: "אני מניח שחברי שולחן שיושבים 

�בהנהלת ההתאחדות 'מחפשים' אותי כל הזמן, כי אני מנסה להפסיק את חב
רותם בהנהלת ההתאחדות, כמו שאני חושב שכל הנהלת ההתאחדות צריכה 

ללכת הביתה.

זיו מטלון כמזכיר שולחן החלב הוא מגלגל את העניינים,  "מאז שנבחר 
אני רק יושב הראש, ואם הם יביאו החלטה שתקבל רוב ותעבור בשולחן, אז 

אפשר להחליף אותי, אפילו לא צריך לפטר".
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חדשות
דרור יוסף

חברי שולחן החלב מבקשים ממזכ"ל תנועת 
המושבים למנות את אלעד תמיר ליו"ר

31 שמות חתומים על מכתב שנשלח למאיר צור ובו דרישה להחליף את היו"ר אלון קמה ביו"ר 
פורום הצעירים תמיר מהיוגב

ברושי נגד 
החרם האירופי

מזכ"ל התנועה 
הקיבוצית מתנגד 

לסימון מוצרים 
מההתנחלויות: 

"יוזמה כזו עלולה 
לגרום לנזק כלכלי 

חמור בטווח הקצר"
(המחנה  ברושי  איתן  ח"כ 

הקי התנועה  ומזכ"ל  �הציוני) 
 16 את  בחריפות  תוקף  בוצית 

האירו מהאיחוד  החוץ  �שרי 
מוצרים  לסימון  הקוראים  פי 
"זוהי  לדבריו  מההתנחלויות. 

מוב אנטי�ישראלית  �פעילות 
הקת ויש לגנותה מכל. בבקעה 
ובצפון ים המלח ישנו רצף של 

קיבו של  מפוארת  �התיישבות 
מתבססת  אשר  ומושבים,  צים 
על חקלאות מתקדמת ותעשייה 
פלסטינים  ומעסיקה  איכותית 

רבים מהאזור.
לגרום  עלולה  כזו  "יוזמה 
לנזק כלכלי חמור בטווח הקצר. 
מדיני  לתהליך  מיד  לחזור  יש 

הפ עם  מו"מ  של  �ולמתווה 
הנוכחית  ההקפאה  לסטינים. 

פתרו למצוא  הרצון  �וחוסר 
מגונות  לפעולות  מובילה  נות 
זה,  מסוג  ויוזמות  החרמות  של 

הישר במשק  לפגיעה  �שיגרמו 
וההת �אלי. התנועה הקיבוצית 

יישבות כולה יסייעו ליישובים 
במאבק זה".

אלעד תמיר ממושב היוגב ביום החקלאות בכנסת. "מסמל את האחדות שנחוצה לרפתני 
צילום: תקשורות יעל שביט המושבים" 
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בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

רשם האגודות השיתופיות סירב למנות 
חוקר שיבדוק את התנהלות האגודה. לאן 

יש להגיש ערעור על החלטת הרשם?
פנייה לבית המשפט העליון, בשבתו כבית 
המשפט הגבוה לצדק, שבעקבותיה התקבלה 
החלטה לאחרונה ממש, תעזור 
לשאלתך.  התשובה  בהצגת 
בג"ץ דן בחודש מארס השנה 

�בעתירה* שהגיש מושב שומ
לרשם  להורות  בבקשה  רה 
למנות  השיתופיות  האגודות 

�חוקר שיבחן את הרכבה, דרכי עבודתה ומצ
בה הכספי של אסם הגליל – מכון תערובת 
של מושבי הגליל אגודה שיתופית חקלאית 
�43 לפקו  בע"מ, במסגרת סמכותו לפי סעיף

דת האגודות השיתופיות.
בעתירה נטען, כי המושב פנה אל הרשם 
מספר פעמים: בתחילה ביקש, כי הרשם יפעל 

�לשם אישור תקציב שנתי באגודה כדין, ולא
חר מכן פנה בעניין אי סדרים באגודה וביקש 
ההנהלה  חברי  כהונת  את  להפסיק  מהרשם 
ממונה.  ועד  במקומם  ולמנות  העניין  בעלי 
לפניית  השיבה  הרשם  של  הפיקוח  מרכזת 
להכין  שתפעל  הודיעה  האגודה  כי  המושב, 
האספה  לאישור  אותו  ותביא  שנתי  תקציב 
הכללית, וכי לבקשת האגודה, אף תואמה לה 
פגישה עם הגורמים הרלוונטיים אצל הרשם, 

שבה יימסרו לה הנחיות להכנת התקציב.

שומרה: הרשם חייב לבדוק
בעניין  פניותיו  כי  בעתירה,  טען  המושב 
�אי הסדרים בהתנהלות האגודה לא נענו על

לאישור  הנוגעת  הפנייה  למעט  הרשם,  ידי 
בעתירתו  מצביע  המושב  השנתי.  התקציב 
לפקודה   43 סעיף  לפי  הרשם  סמכות  על 

עבוד דרכי  הרכבה,  בעניין  חקירה  �לערוך 
תה ומצבה הכספי של האגודה וטוען, כי חלה 
ולברר  זו  סמכותו  להפעיל  חובה  הרשם  על 

�את החשדות לליקויים בהתנהלות אסם הג
ליל. למעשה, במסגרת העתירה דרש המושב 
המשפט  בית  שופט  בדין  ישב  שבו  מבג"ץ, 
העליון מני מזוז, להורות לרשם להפעיל את 

סמכותו ולמנות חוקר לאגודה.
למו בג"ץ  הורה  העתירה  קבלת  �עם 

לבית  העתירה  הוגשה  לא  מדוע  לנמק  שב 
לדון  המוסמך  מנהליים,  לעניינים  המשפט 

השי האגודות  רשם  החלטות  על  �בערעור 
השיתופיות,  האגודות  פקודת  לפי  תופיות 
מנהליים,  לעניינים  משפט  בתי  חוק  לאור 
התש"ס�2000. בתגובה טען המושב, כי פעל 
נכון כאשר הגיש את העתירה לבג"ץ, וזאת 
משני טעמים: הערעורים שבהם עוסק החוק 
של  "מעין�שיפוטיות"  בהחלטות  עניינם 
שבעניין  בעוד  שונים,  מיוחדים  טריבונלים 

 - נוסף  טעם  טהורה".  מנהלית  ה"החלטה 
ההחלטה,  תוכן  נגד  מופנית  אינה  העתירה 
אלא עניינה בכך שלא התקבלה כל החלטה 
על�ידי הרשם, ולפיכך עילת העתירה אינה 
הפרת  אם  כי  הפקודה,  לפי  החלטה  תקיפת 
חובה כללית במשפט המינהלי, ולכן הסמכות 

לדון בה נתונה לבג"ץ.
מזוז,  השופט  על�ידי  נדחו  אלו  טענות 

הבי את  מגביל  אינו  החוק  כי  קובע  �אשר 
להחלטות  מינהלי  ערעור  של  בהליך  קורת 
עוד  בלבד.  מעין�שיפוטיים  טריבונלים  של 

�נקבע, כי סמכות בית המשפט לעניינים מנ
הליים לדון בעתירה חלה גם על עתירה נגד 
מחדל של רשות באי הפעלת סמכותה מכיוון 
שגם "העדר החלטה וכן מעשה או מחדל" הם 
בגדר "החלטה של רשות" (בהתאם לסעיף 2 

לחוק).
רשם  של  החלטה  תקיפת  זו,  פסיקה  לפי 
האגודות, לרבות מחדל באי קבלת החלטה, 

�מקומה בבית משפט לעניינים מינהליים בה
למעט  בבג"ץ,  ולא  מינהלי  ערעור  של  ליך 

�החריגים שמונה החוק במפורש: "ענייני פי
בסכסוכים  בוררות  שיתופיות,  אגודות  רוק 

ועיקול זמני על נכסים".
�לסיכום, הביקורת השיפוטית על כלל הח

לטות רשם האגודות, למעט חריגים שנקבעו 
�במפורש, מסורה לסמכות בתי המשפט לענ
יינים מינהליים, בהליך של ערעור מינהלי.

מושב   - שומרה   435/15 *בג"ץ 
שי חקלאית  להתיישבות  �עובדים 
השיתו האגודות  רשם  נ'  �תופית 

פיות.
שיתו באגודות  עוסקת  �הכותבת 
ולי �פיות, בתחום המסחרי�חקלאי 

ואינו  בלבד  כללי  המידע  טיגציה. 
משמש במקום חוות דעת או ייעוץ 

משפטיים מוסמכים.

למי פונים?
היכן וכיצד מערערים על החלטה של רשם האגודות? איזו ערכאה משפטית יכולה לבקר מחדל של הרשם באי החלטה?

המושב פנה אל הרשם 
מספר פעמים: בתחילה 

ביקש, כי הרשם יפעל 
לשם אישור תקציב 
שנתי באגודה כדין, 

ולאחר מכן פנה בעניין 
אי סדרים באגודה וביקש 

מהרשם להפסיק את 
כהונת חברי ההנהלה 

reutap@gmail.com

08-8584906 08-8583462
052-8385704 יוחי:050-3120245

אימייל - 



דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים
לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

באביב לפני שנה התחלתי לכתוב את הטור 
קבלת  עם  ההתרגשות  את  זוכרת  אני  הזה. 
הגיליונות הראשונים של "קו למושב", שבהם 
התפרסם הטור שלי. מדי שבוע לקחתי אתכם 

במ היינו  הבית.  חללי  בכל  וביקרנו  �למסע 
טיפסנו  המטבח,  הוא  הלוא  הקולינריה,  עוז 

האמ באגמי  טבלנו  השנייה,  הקומה  �בהררי 
פינת המשפחה  בט, התרווחנו בעיירת הקיט 
בין כתלי  ובטוח  ואפילו הגענו למבצר מוגן 

הממ"ד.
�בדרכנו רקמנו יחסים, שיתפתי אתכם בי

מים קשים וטובים כאחד, הייתם אוזן קשבת 
�נפלאה להרהוריי, ללבטיי, לחלומותיי ולאכ
�זבותיי. אתם מצדכם פרגנתם, תמכתם, שא

לתם ובעיקר נעמתם לי מאוד.
פזו שלי  שהקוראים  לגלות  �הופתעתי 

אליי  צלצלה  השבוע  רק  הארץ.  ברחבי  רים 
ביישוב  שבונה  הגולן,  ברמת  מיישוב  מישהי 
זו הייתה הרגשה  בשפלה וביקשה להתייעץ. 
הרחיקו  שמילותיי  לדעת  עבורי  מאוד  טובה 
לכת והגיעו צפונה ללבה של אישה יקרה, אי 

שם בגולן.

שתי סיבות לפרידה
והטיול שלנו מגיע לס הגיע האביב  �שוב 

יומו. אתם בטח סקרנים מדוע, ואחרי מערכת 
יחסים של שנה, מגיע לכם הסבר. אז יש לכך 

שתי סיבות עיקריות. אחת, קצת נגמר לי על 
רשימה  עם  קטן  מקום  הוא  בית  לכתוב.  מה 
סגורה של חללים, ביקרנו בכולם, ואף נגענו 
בנושאים רוחביים כמו פתחים, קשר בין פנים 

לחוץ, צבעים, הלבשה.
אמנם, אני יכולה תמיד לשתף אתכם בסדר 
היום שלי, בחוויות שלי מפגישות עם אנשים 
ומשפחות שאני מלווה, אך לעניות דעתי, טור 

התכ בין  איזון  בו  שיהיה  צריך  הזה  �מהסוג 
של  האישיות  החוויות  לבין  המקצועיים  נים 
הכותבת, ולכן החלטתי לפרוש בשיא, לצבור 
השראה לתכנים נוספים ואולי לשוב לכתיבה 

בעוד תקופה.
סיבה אחרת להפסקת הכתיבה קשורה בכך, 

הפר לעסק  גם  פריחה  עמו  הביא  �שהאביב 
טי שלי (טפו�טפו�טפו, חמסה, חמסה, חמסה, 
שום�בצל) ואני כורעת תחת הנטל של ריבוי 

�העיסוקים שלי. סיפרתי לכם בכתבת הפתי
דין,  עורכת  גם  שאני  הבית"  ב"דף  שלי  חה 
גם בעלת עסק של אדריכלות ועיצוב פנים, 
גם אם לשלושה ילדים (ואוטו�טו יש לנו "בת 

�מצווש" על הראש), גם רעיה, ובשנה האחרו
נה גם כתבת ב"קו למושב".

לכן, אנחנו ניפרד בזאת. אולי עוד אחזור, 
אין לדעת.

אני מודה לכם על הבימה ועל האפשרות.
זו הייתה זכות גדולה עבורי.

זה שיר פרידה
שנה עברה מאז החל מסענו ברחבי הבית, ולכל דבר יש סוף: 

זו הפעם האחרונה שבה יופיע המדור שלי. אחרי מערכת 
יחסים ממושכת כל כך, מגיע לכם, הקוראים, הסבר

רקמנו 
יחסים, 

שיתפתי 
אתכם 

בימים קשים 
וטובים 
כאחד, 

הייתם אוזן 
קשבת 
נפלאה 

להרהוריי, 
ללבטיי, 

לחלומותיי 
ולאכזבותיי. 

אתם מצדכם 
פרגנתם, 
תמכתם, 
שאלתם 
ובעיקר 

נעמתם לי 
מאוד

הכתבה השנייה שלי בגיליון החג של פסח לפני שנה. שוב הגיע האביב והטיול שלנו 
מגיע לסיומו
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"צוק  מלחמת  לאחר   מדמם  עדיין  הלב 
איתן". חיילי צה"ל תמיד היו "עקב אכילס" 

�של חוסננו הרגשי וכל שערה שנופלת משע
רות ראשם היא כמאכלת המסתובבת ופוצעת 
את לב האומה. יום הזיכרון לחללי צה"ל רק 
מדגיש עבורנו את התחושות האלו. מבחינתי, 

יותר בלוח השנה העב וקשה  יום עצוב  �אין 
רי. חשוב לי לומר לכל מי ששייך למשפחת 
השכול עד כמה אני חושבת עליו, כל השנה, 

ובמיוחד ביום זה.
יינתן  בערב,  רביעי  ביום   20:00 בשעה 
האות לתחילת טקס יום העצמאות בהר הרצל 
בירושלים, וכולנו ננסה להחליף את דמעות 
העצב בשמחת יום העצמאות ה�67 של מדינת 
ישראל. רבות דובר על המעבר החד הזה בין 
עצב לשמחה. רבות גם דובר על כך ביני לבין 
עצמי. האם נכון הדבר? או שגוי מיסודו? קשה 

�לי להחליט. אני יכולה רק לומר במלוא הכ
נות, שבחיי היום�יום אני תמיד מחפשת את 
היא  עבורי  השמחה  העצב.  שלאחר  השמחה 
כמו קרן שמש מחיה לאחר ימי עצב אפורים 

וקודרים.

בחנו את עצמכם
עד כמה אתם לוקאל�פטריוטים? האם אתם 
רק  האם  כן,  ואם  ישראל?  דגל  את  תולים 
בבית? או שאולי גם על האוטו? ויתכן שאתם 

הע על  גם  ותולים  הגדולים  �מהפטריוטים 

גלול של הילד? ואולי גם קושרים אחד לזנבו 
של חתול הבית?

העצמאות?  ביום  מנגל  עושים  אתם  והאם 
אם כן, אולי הוא מנגל טרנדי של צמחונים? 

בעניי בכלל  אתם  שאולי  או  טבעונים?  �או 
ני אוכל מקרוביוטי? אומר לבושתי (כן, אני 
קצת בושה בכך) שהיכולת הקרניבורית שלי 

מגיעה להישגים יפים מאוד ביום הזה.
�האם אתם יוצאים לבמות בערב יום העצ

�ה"קאפ לא  הם  והמונים  שדוחק  או  מאות? 
אוף�טי" שלכם? ואם כן, האם אתם מצטיידים 
בפטיש פלסטיק? ואולי אתם מהמהדרין וגם 
של  לבם  למגינת  שלג  בספריי  הצטיידתם 

הסובבים אתכם?
בטל החג  תכניות  את  רואים  אתם  �האם 

את  לראות  לכם  נמאס  שאולי  או  וויזיה? 
גבעת חלפון / הלהקה / השוטר אזולאי בפעם 

�המיליון? ואולי אתם רואים, אבל רק את חי
העמיד  האנשים  מזן  אתם  האם  התנ"ך?  דון 
ולא  העצמאות  יום  בערב  טלוויזיה  שמדליק 

מכבה אותה עד הערב שלאחר מכן?
חשוב  יום  הוא  למדינתנו  העצמאות  יום 
ומשמח, אבל הרשו לי לעלות כאן בקשה לחג 
חג  שלי.  שכולו  רוחני,  עצמאות  יום  משלי. 

מפ עצמאית  היותי  עובדת  את  אציין  �שבו 
�חדים, מדאגות, מתלות באחר מבחינה כלכ

לית, רגשית או רוחנית. זו באמת נראית לי 
משימה קשה מאוד, על סף הבלתי�אפשרית, 

אם החיטה
מירי דג

פטריוטיות ביום 
העצמאות

קצת לפני יום העצמאות ה־67 של מדינת ישראל אנחנו 
שרויים עדיין בעצב של יום הזיכרון. האם נכון המעבר החד 

 הזה בין עצב לשמחה? מבחן עצמי:
עד כמה אתם לוקאל־פטריוטים?

דגלי ישראל על מרפסת בית. האם יש גם על האוטו? 
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רק  אתה  להתמודד  אולי  שאוכל  לי  ונראה 
בעזרת כוח עליון ממני. אתם יודעים מה? גם 
למדינה שלנו לא תזיק קצת (או הרבה) עזרה 

מלמעלה.
עם זאת, להיות עצמאי אין פירושו בעיניי 
לא להיות חלק ממערכת אחרת. אני מאמינה 
שאני יכולה להיות עצמאית ועדיין להיות חלק 
חברים.  ממעגל  או  ממשפחה  מקהילה,  מעם, 
בין העצמאות  האיזון  צריך למצוא את  פשוט 
שלך לבין יחסי הגומלין עם סביבתך. למשל, 
להיות חלק מהבית שבו אני חיה, אבל שתהיה 
ויומן  ועיסוקים משלי  פינה משלי  גם את  לי 
שמכיל  שלי  פרטי  קי  און  ודיסק  שלי,  פרטי 

�בגודלו הקט חלק גדול מעולם הדמיון והמחש
בה שלי, דברים שהם רק פרטיים שלי ושדרכם 

אני מכריזה על היותי ישות עצמאית.
משמעותי  בדיאלוג  גם  להיות  רוצה  אני 
ורציף עם האנשים שסביבי, אבל עדיין שלא 
ושלא  לי,  בא  לי שאשוחח אתם כשלא  יציקו 
יחפרו למעמקי נשמתי כשאני מנסה לגונן על 
תהיה  שלי  שהנשמה  חשוב,  והכי  בה.  הנמצא 
דרכה  את  לבחור  חופשית  שתהיה  עצמאית. 

�האמתית והאותנטית בחיים ושלא תהיה כפו
�פה לשום מערכת חיצונית של אחרים שחוש

לי  שיש  מכיוון  בסדר"  לא  ש"אני  אולי  בים 
מחשבות עצמאיות מדי לגבי הדרך שבה אני 

בוחרת לחיות את חיי.

מחשבת עבדות ליום 
העצמאות

�"מי שמשאירה חלונות פתוחים ביום שכו
מים  דליי  עשרה  שתחליף  סופה   - אובך  לו 
המחשבה  זו  חושך".  שכולו  ביום  לספונג'ה 

תכו מים  שואבת  בעודי  בראש  לי  �שעברה 
הרצפה.  את  שוטפת  ושוב  ושוב  מהברז  פות 
לפני  אך  לפסח  ניקיתי  לא  כאילו  עבדות. 

שבועיים.
היא  לפעמים  עצמאות  על  מפנטזת  כשאני 
מתגלמת בראשי בדברים הכי פשוטים בחיים. 
ניקיונות. בישולים. כביסה. כל אישה (וגם כל 

המגד על  וסליחה   - כאישה  שמתפקד  �גבר 

machita106@gmail.com

ריות, אבל בסביבה שלי אני מכירה אולי גבר 
אחד שחולק את ענייני הבית עם זוגתו שווה 

בשווה) תבין פה ללבי.
�המחשבה הבאה שרדפה את מחשבותיי היי

תה: אם אני לא אעשה את הדברים האלה, מי 
מאווייך  את  שממלאים  גמדים  אותם?  יעשה 

�בעודך ישנה את שנת היופי שלך וחולמת חלו
(ומבחינתי  קיימים רק באגדות  ורדרדים  מות 
לפחות, גם גברים שחולקים עמך בנטל קיימים 

�רק באגדות), מה שאומר שצריך לשלם למיש
הו. ואם מישהו עושה זאת עבורך, האם את לא 
הופכת אותו לסוג של עבד? אז את משוחררת 

ועצמאית, יופי! אבל מה אתו? כן, פילוסופיית 
העצמאות היא אכן חרב פיפיות...

וברוח החג, אני מאחלת למדינתנו הנחמדת 
יום הולדת שמח. שתהיי עצמאית וחזקה, אבל 
דבר  הם  תומכת  וקהילה  שחברים  תזכרי  גם 

חשוב וקריטי לקיומך. חג שמח.

Mathknight :צילום



עו"ד גד שטילמן, שמאי מקרקעין משה 
ברנע

בבית  שהתקבל  תקדימי  דין  בפסק 
 3 בלוך",  ("פס"ד  העליון  משפט 
בספטמבר 2014) נקבע, כי על בעלי 
לשלם  רשות"  "בני  במעמד  חקלאית  נחלה 
היטל השבחה, חרף הוראות החוק הקובעות כי 
ההיטל ישולם רק על�ידי "בעלים" של קרקע 

ו"חוכרים לדורות".
מרכזיות  נקודות  מספר  נסקור  זה  במאמר 
מושבים  חברי  על  הדין  פסק  של  והשלכות 
ושוב  שוב  מראה  הדין  פסק  ראשית,  רבים. 
כוונת  את  מפרש  העליון  המשפט  בית  כי 
נוגדת  התוצאה  אם  גם  דרכו,  לפי  המחוקק 
החוק.  הוראות  של  המילולית  הפרשנות  את 
והבנייה  התכנון  חוק  קובע  ההיטל  בעניין 
�2.(א) לתוספת השלישית): "חלה השב  (סעיף

חה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות 
הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם בעליהם 
(להלן  זו  לפי האמור בתוספת  היטל השבחה 
לדורות,  מוחכרים  המקרקעין  היו  היטל);   -

ישלם החוכר את ההיטל".
ו"חוכרים  "בעלים"  רק  החוק,  לשון  לאור 
לדורות" חייבים בהיטל ואילו על המחזיקים 
בנכסי מקרקעין במעמד של "בני הרשות" לא 
פס"ד  בעקבות  אולם  בתשלום.  החובה  חלה 
את  הנחלות  בעלי  ישלמו  מעתה,   - בלוך 
�ההיטל בגין זכויות בנייה שטרם מומשו על
ידיהם במכירת נחלתם. שיעור ההיטל על פי 
החוק הוא מחצית שווי ההשבחה והוא משולם 

�בעת המימוש (בעת הגשת בקשה להיתר בנ
ייה או בעת המכירה של הנחלה).

�לאור פסק הדין החלו ועדות התכנון במג
שי בתחום  נכסים  בעלי  לחייב  החקלאי  �זר 

פוטן ב"היטל השבחה", ללא הבחנה בין סוגי 

הנכסים שברשותם. לדעתנו, אין ודאות שיש 
להחיל את ההלכה שנקבעה בביהמ"ש העליון 
במקרקעין  רשות  בני  על  גם  בלוך  בעניין 
לדיון  פתוח  נותר  והנושא  "נחלות",  שאינם 
משפטי. בעניין זה נציין, כי ביהמ"ש העליון 
החיל את ההיטל על בעלי "נחלה" חקלאית, 
תוך ניתוח השוואתי בין זכויות בעלי נחלות 
בחכירה לדורות לבין בעלי נחלות במעמד של 
כי  הייתה,  ביהמ"ש  של  מסקנתו  רשות.  בני 

חרף ההבדל ב"מעמד הקנייני" בין בני רשות 
למי שבידיהם חוזה חכירה לדורות, בפועל - 
אין הבדל של ממש ביניהם - גם הם וגם הם 
נהנים מאותן זכויות הנובעות מהחלטות רמ"י 
וכולם יכולים לגם לממש את זכויות הבנייה 
שבתכנית המשביחה, ללא כל הבדל. כפועל 
יוצא מכך, קבע בית המשפט שיש להטיל את 

היטל ההשבחה באופן זהה.
יכולים  העליון  ביהמ"ש  נימוקי  לדעתנו, 

�להוביל גם למסקנה לפיה בעלי נכסים שאי
ההשבחה.  בהיטל  חייבים  אינם  "נחלות"  נם 
שבהם  בנכסים  לגופו:  מקרה  כל  לבדוק  יש 
"בני רשות" ל"חוכרים  בין  זכויות  זהות  אין 
באותה  ההיטל  את  להחיל  אין   - לדורות" 

מידה.
�שאלה נוספת ראויה לדיון: מה שיעור התש

לום של הוועדה המקומית לוועדים המקומיים 
בגין נכסים ביישוב שבתחומם נגבה ההיטל? 
הוועדות  לרשות  יעמדו  שמעתה  לזכור,  יש 

�המקומיות לתכנון ובנייה סכומים ניכרים נו
ספים, לאור כניסתם של בני הרשות למעגל 

החייבים.
לתוספת   12 (סעיף  והבנייה  התכנון  חוק 
שבתחומו  מקומי  תכנון  "במרחב  השלישית): 
נמצאות יותר מרשות מקומית אחת... יועברו 
בתחום  הנמצא  ליישוב  או  המקומית  לרשות 
מקומית,  רשות  ואינו  האמור  התכנון  מרחב 

מקרקעין  בשל  כהיטל  שייגבו  הסכומים 
לוועדה  מהם  המגיע  ניכוי  לאחר  שבתחומם, 

המקומית".
�השימוש בכספי ההיטל נועד, בין יתר מט
�רותיו, לפיתוח היישוב ששטחו הושבח בתכ

היא  המחוקק  כוונת  לדעתנו,  המתאר.  נית 
הפי את  לבצע  המקומיים  לוועדים  �לאפשר 
�תוח הנדרש ליישוב על פי התכניות המשבי

חות באמצעות כספי ההיטל שנגבה בגין אותן 

תכניות.
�אולם השאלה, מה שיעור ההיטל שעל הוו

המקומיים,  לוועדים  להעביר  המקומית  עדה 
כל  להיום,  נכון  משפטית.  במחלוקת  שנויה 
דעתה  שיקול  פי  על  נוהגת  מקומית  ועדה 
ואין כל אחידות בשיעור הסכומים המועברים 

�"לפיתוח" היישוב. יש אף מספר ועדות מקו
�מיות שאינן מעבירות כל סכום שהוא המת

המקומיים  לוועדים  מההיטל  לרשותן  קבל 
שבתחומם נגבה.

�בכנס שהתקיים ב"אפעל" ביזמתנו, הכות
בים, השתתפו שלושה ראשי מועצות אזוריות: 
בני בן מובחר (חרמון), אלי ברכה (חוף השרון) 

�ואמיר ריטוב (לב השרון). כל השלושה איש
רו, כי הם מחזירים לוועדים המקומיים חלק 

�מכספי "חלף היטל ההשבחה" ו"היטל ההשב
.80%�חה" בשיעור הנע בין 30% ל

לפני חמש שנים פנו הח"מ למרכז המועצות 
האזוריות בבקשה, לקבוע שיעור החזר קבוע 
ואחיד ליישובים. באותה עת, המליץ "המרכז" 
על החזר בשיעור זהה של 30%. לאור "פסק 
שתכניס  חדשה  מציאות  נוצרה  בלוך"  דין 
למעגל  ובקיבוצים  במושבים  רשות  בני  את 

�הנישומים ותעשיר את קופת המועצות האזו
ריות. אנו בדעה, כי נוכח מציאות חדשה זו יש 
לקבוע מדיניות אחידה לכל המועצות ולכלל 

היישובים במגזר החקלאי.

השאלה, מה שיעור ההיטל שעל 
הוועדה המקומית להעביר לוועדים 

המקומיים, שנויה במחלוקת 
משפטית. נכון להיום, כל ועדה 

מקומית נוהגת על פי שיקול דעתה 
ואין כל אחידות בשיעור הסכומים 

המועברים "לפיתוח" היישוב
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אורחים

היטל השבחה – לאן?
מה שיעור התשלום של הוועדה המקומית לוועדים המקומיים בגין נכסים ביישוב שבתחומם נגבה היטל השבחה? בעקבות פס"ד 

בלוך, יעמדו לרשות הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה סכומי כסף נוספים, לאור כניסת בני הרשות למעגל החייבים
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 תולדות
היישוב

בנגב  בית�אשל  מצפה 
אתרי   50�מ כאחד  נקבע 

ומחב לאומיים,  �מורשת 
אוגוסט  במדבר  "חלוצים  הספר  רי 
חלוצי  סיפור   :1949 1943�ינואר 
נטלו  הפלמ"ח"  ולוחמי  בית�אשל 

�על עצמם לתעד את הפרק ההיסטו
רי הזה. במהלך השנים שחלפו מאז 
ננטש האתר עמדו חורבותיו כעדות 
מנת  הייתה  אשר  לפרשה  אילמת 

�חלקו. גם מייסדיו ולוחמיו היו טרו
דים בהקמת ביתם החדש ולא התפנו 

לתעד את ההיסטוריה.
לפעולות  במקביל  לאחרונה, 
לשיקום האתר על�ידי הקרן הקיימת 

�לישראל, קם צוות של שלושה מח
ברי היוגב - שמואל סגל, עדה קורן 
להפיק   - גרוזובינסקי  זאב  ואנוכי, 
את הספר, תיעוד של סאגה מפוארת 
פרשה  בנגב,  ההתיישבות  בתולדות 
יוזמות, אירועים, הצלחות  שהיו בה 
העובדה  גם  לכך  תרמה  ואכזבות. 
וחלק  שלהן,  את  עושות  שהשנים 
מהמתיישבים והלוחמים אינם אתנו 

יותר.
פעיל  חלק  נטלו  הספר  בהכנת 
�בית מוותיקי  חלקם  כותבים,   40�כ

ומפקדים  לוחמים  היו  וחלקם  אשל 
בפלמ"ח, אשר ביחד היוו את מגיני 
היישוב בעת המלחמה. כולם - נשים 
כגברים, לקחו חלק בהקמה ובפיתוח 

של ההיאחזות, ובהגנה על המקום.
הספר מורכב מסדרה של מאמרים 

המל תיעודיים,  כולם   - �וכתבות 
ההתרחשויות,  את  ומתארים  ווים 
החל משנת 1934, שבה החלה חברת 
הכשרת היישוב ברכישת הקרקעות, 
מוסדות  להחלטת  הרקע  בהמשך, 
היישוב להתחיל בפעולות להיאחזות 
בנגב, הקמת המצפים (ההיאחזויות), 
אשר  החשוב  התפקיד  התפתחותם, 

המו תנועת  ומזכירות  קק"ל  �מלאו 
שבים בכל שנות קיומו של המצפה, 

ובמיוחד בתקופת המלחמה.
נרח תכנית  בוצעה  �בבית�אשל 

בת של ניסיונות בגידולי שדה ללא 
השקיה, מטעים, ייעור, ניצול זרימות 
חורף בוואדיות, ובעיקר - ניסיונות 

�בגידול ירקות במצע מנותק מהקר
קע - ניסיון ראשון מסוגו בארץ.

הספר מפרט את המאמצים ליצור 
ואת  עצמו,  בנגב  הכנסה  מקורות 
�בבית חיו   1947 שבקיץ  העובדה 

כולל  תושבים,   100�מ יותר  אשל 
�11 ילדים, בעוד המצפה תוכנן במ

קור ל�12 איש בלבד. בית�אשל היה 
אשר  בנגב  הראשון  היהודי  היישוב 
היו בו ילדים, החל מקיץ 1946 ועד 
לפינויים הדרמטי בסוף ינואר 1948, 

בעזרת הצבא הבריטי! 

האירועים שקדמו להחלטת האו"ם 
והפעולות   1947 בנובמבר   29�ב
חודשי המלחמה הראשונים,  במהלך 
אירועי מלחמת העצמאות, מסופרים 

�על�ידי חברי המצפה ומפקדים ולו
חמי הפלמ"ח.

נפגשו   1948 מארס  בראשית 
נציגי בית�אשל עם מפקד הפלמ"ח 
ותבעו תגבורת באנשים  יגאל אלון 

הבו דבריו  לאזכור  ראויים  �ובנשק. 
�טים והכנים של אלון בסיכום הפגי

לכם,  לסייע  באפשרותנו  "אין  שה: 
נו אולם  בנשק,  ולא  בלוחמים  �לא 

כחותכם מזרחה לבאר�שבע הערבית 
סומכים  אנחנו  מאוד.  לנו  חשובה 
עליכם שתילחמו כראוי. אם תצליחו 

�- מה טוב, ואם לא תצליחו - אלו
�הים גדול... ותגידו תודה אם תישא

רו בחיים אחרי המלחמה הזאת"...
�הספר מפרט את תנאי המצור וה

האירועים  את  ובמיוחד  התבצרות, 
המצרי  הצבא  פלישת  מיום  שחלו 
הכבדה  ובהפגזה  במאי   17�ה ביום 
�תו פגזי  מאות  של  במאי   20  ביום

תחים ומרגמות. מפקד המרחב משה 
המבנים  רוב  נהרג,  יצהר  אלברט 
נקטלו.  החיים  בעלי  רוב  נהרסו, 

לכ רגלים  חיל  התקפת  �החלה 
על�ידי  נבלמה  היא  אך  המצפה,  וון 

המצרים עצמם.
זה התב יום  �במהלך ההפגזה של 

רר שמערכת הביצורים, אשר בוצעה 
לפי תכנית של "ההגנה" - לא עמדה 

לבנות  דחוף  צורך  והיה  במבחן, 
מחדש את רוב הביצורים לפי תכנית 

�שהוכנה על�ידי חברי המצפה ובאי
הביצוע  הפלמ"ח.  מפקדי  של  שורם 

וה המתיישבים  בידי  כולו  �נעשה 
לוחמים תחת אש בלתי פוסקת של 
נתון  המצפה  וכאשר  המצרי  הצבא 
של  אפשרות  מכל  ומנותק  למצור 
בנייה  כחומרי  מבחוץ.  עזרה  קבלת 

מה פורקו  אשר  הקרשים  �שימשו 
שבהם  המסמרים  ההרוסים.  צריפים 
ועברו  מההריסות  נשלפו  השתמשו 

יישור ידני.
�ואכן, מספר האבדות היה קטן, הו
�דות לאיכות הביצורים ולאורח הח

יים אשר הותאם למצב - כל החיים 
התנהלו מתחת לפני הקרקע. אומתה 
האמירה הישנה: "זיעה חוסכת דם". 
�150 ימי ההפג  לפי הערכה, במהלך
פגזים   3,000 בית�אשל  ספג  זות 
לפחות על שטח חצר שכל כולה היה 

כ�20 דונם. זהו שיא ארצי.
ארבעה   ,1948 באוקטובר   25�ב
ימים לאחר כיבוש באר�שבע, ביקר 
ראש  בן�גוריון,  דוד  ההרוס  במצפה 
הממשלה ושר הביטחון. לאחר סיורו 
"כל מי  במערכת הביצורים הצהיר: 

הזה ראוי למד הגיהנום  �שעבר את 
ליה מהדרגה הגבוהה ביותר!".

הסתיים  באר�שבע  כיבוש  עם 
�בית מצפה  של  תפקידו  למעשה 

התיישבותית�צבאית  כעמדה  אשל 
לאש נזקקו  החברים  רוב  �קדמית. 

המצור  תקופת  לאחר  ולהבראה  פוז 
הממושכת. אחרוני החברים עזבו את 
ינואר  בראשית  זמנית,  בית�אשל, 

.1949
ארגון היוגב החל להתארגן מחדש 

�במחנה הזמני בכפר ויתקין. רוב הח
�ברים הביעו את רצונם לחזור לבית
תכ המושב.  את  שם  ולהקים  �אשל 
עובדה על�ידי האדרי �נית המתאר 

כל המפורסם ריכרד קאופמן, אולם 
רצונם הכן של החברים נתקל בחוסר 

�נכונות מצד הנהלת המחלקה להת
יישבות של הסוכנות היהודית ומצד 
חברת "מקורות" להניח שלוחה מקו 
וכך,  בית�אשל.  אל  המזרחי  המים 

�באין אפשרות להבטיח מים להשק
 (!1949�(ב דונם   1,200�1,000 יית 
האפשרות  היוגב  לחברי  הייתה  לא 

להחליט על שיבה לבית�אשל.
העוב נוספה  המים  מגבלת  �על 

דה, שהמועמדים שתנועת המושבים 
להצ סירבו  כהשלמה  אלינו  �שלחה 

טרף כל עוד היעד היה הנגב! הייתה 
הרגשה של "החלוץ עשה את שלו - 
ואכן "החלוץ"  יכול ללכת".  החלוץ 
הלך, והקים את מושב היוגב בעמק 

יזרעאל. חבל.
את  מפרט  בספר  האחרון  הפרק 
תהליך ההכרזה על בית�אשל כאתר 

�מורשת לאומי ואת הצעדים הראשו
נים אשר קק"ל עושה, בסיוע ותיקי 

לביקו המצפה  לפתיחת  �בית�אשל, 
רים, כאתר מורשת לאומי.

סיפורו של מצפה בנגב
לרגל הופעת הספר "חלוצים במדבר אוגוסט 1943־ינואר 1949: סיפור חלוצי בית־אשל ולוחמי הפלמ"ח", מספר אחד ממחבריו, 

זאב גרוזובינסקי, על נסיבות כתיבתו ועל הרקע להקמת מושב היוגב בעמק יזרעאל

צילום: באדיבות המחברים כריכת הספר. סאגה מפוארת בתולדות ההתיישבות בנגב 

ספר חדש
בספר 340 עמודים, מחירו 100 ₪, אצל שמואל סגל מושב היוגב,

  shmuelse@netvision.net.il  0546653501 .טל

בהכנת הספר 
נטלו חלק 
פעיל כ�40 
כותבים, חלקם 
מוותיקי בית�
אשל וחלקם 
היו לוחמים 
ומפקדים 
בפלמ"ח, אשר 
ביחד היוו את 
מגיני היישוב 
בעת המלחמה. 
כולם - נשים 
כגברים, לקחו 
חלק בהקמה 
ובפיתוח של 
ההיאחזות, 
ובהגנה על 
המקום

כל החיים 
התנהלו מתחת 
לפני הקרקע. 
אומתה 
האמירה 
הישנה: "זיעה 
חוסכת דם". 
לפי הערכה, 
במהלך 150 
ימי ההפגזות 
ספג בית�אשל 
3,000 פגזים 
לפחות על 
שטח חצר שכל 
כולה היה כ�20 
דונם. זהו שיא 
ארצי
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אבי אובליגנהרץ

כיום  מונה  הארץ  כדור  אוכלוסיית 
�7.23 מיליארד נפש. ריבוי האוכ �כ

שיא  ביקוש  יוצר  הגלובלי  לוסין 
הנחשבים  לדגים,  ובעיקר  למזון, 
וזול  איכותי  חשוב,  תזונתי  למקור 
הדיג  טכנולוגיית  למרות  יחסית. 
של   80�ה משנות  החל  המתקדמת, 

באוכ דלדול  ניכר  הקודמת  �המאה 
לוסיות הדגים ברחבי תבל בגין דיג 
הזרמת  חופים,  הרס  מבוקר,  בלתי 
ועוד.  גידול  לבתי  ומזהמים  שפכים 

�מכיוון ששלל הדיג אינו עומד בבי
ההיצע  הגדלת  וגובר,  ההולך  קוש 
בפיתוח  תלויה  הדגה  של  העתידי 

הגידול החקלאי של הדגים.
חקלאות ימית בקנה מידה גדול לא 
רק תוסיף מקורות מזון חדשים, אלא 
תוריד את הלחץ על הדגה הטבעית 
גידול.  בבתי  הפגיעה  את  ותפחית 
הימית  החקלאות  לא�מקרי,  באופן 
לשנה   8% בשיעור  כיום  צומחת 

בהרבה  מהיר  גדילה  קצב  בממוצע, 
החקל אחר.  חקלאי  ענף  כל  �משל 

ובגידול  בייצור  אות הימית עוסקת 
בעלי חיים ואצות, באמצעות מי ים 
או  ימיים  בכלובים  מליחים  מים  או 

שה מנת  על  יבשתיים.  �במתקנים 
מע כדאית,  תהיה  הימית  �חקלאות 

בדגים  להתמקד  המגדלים  דיפים 
בעלי ביקוש גבוה.

�אוכלוסיית הדגים מתחלקת, בהת
אם למקורות התזונה שלה, כך: דגים 
 ,(Herbivore) צמחוניים  טורפים, 
 (Detritivores) רקבובית  אוכלי 
�דוק  .(Omnivores כל  (ואוכלי 
טור דרור אנג'ל, אקולוג ימי מהחוג 
הספר  בבית  ימיות  לציוויליזציות 
חיפה,  באוניברסיטת  הים  למדעי 
בגליל  שורשים  במושב  המתגורר 

�התחתון, מציין כי מרב הדגים המגו
דווקא  הוא  הימית  בחקלאות  דלים 
(אלתית),  הסלמון  כמו  בשר  אוכלי 
דניס, לברק ועוד. "הבעיה המרכזית 
שהם  היא  הבשר  אוכלי  הדגים  עם 

מצליחים לעכל רק אחוז קטן יחסית 
�מהכופתיות שמסופקות להם, והשא
לפסו הופכות  הלא�מעוכלות  �ריות 

לת ועלולות להוות מטרד סביבתי", 
מסביר ד"ר אנג'ל.

�התופעה שמתאר ד"ר אנג'ל מעי
החקלאות  קיומה של  על המשך  בה 
המבוססת  הקונבנציונלית  הימית 
מכיוון  טורפים,  מינים  אותם  על 

בחל עשיר  למזון  זקוקים  �שהללו 
לספק  מנת  על  מהחי.  ובשומן  בון 
לאותם דגים את התזונה המתאימה, 
יש לדוג דגים כדי ליצור מהם קמח 
דגים ושמן דגים שיוכנסו לכופתיות 
תזונתיים  מרכיבים  אותם  ויספקו 
להם זקוקים הדגים הקרניבורים. כך 
הדיג  את  להקטין  במקום  שבפועל, 
מוגדלים  האקולוגית,  הפגיעה  ואת 
במקרה  לראות  שניתן  כפי  ממדיו, 
לגדל  כדי  ָזהֹב):  רּוס  (ְספָּ הדניס  של 
צורך  יש  דניס,  של  אחד  קילוגרם 
או  דומה  משקל  לדניסים  לספק 
אפילו רב יותר של דגים, שמבשרם 

מפיקים קמח ושמן דגים.
�משום שזו חלופה המתקבלת בע
�לות אקולוגית גבוהה ובמשאב מוג

וחברות  המחקר  מכוני  פיתחו  בל, 
לדגים  מזון  האחרונות  בשנים  מזון 
דגים.  ופחות  צמחים  יותר  שמכיל 
נחל  הפיתוח  אנג'ל,  לדברי  אולם, 
הצלחה חלקית בלבד בקרב הסלמון, 
הדניס ושאר הדגים הטורפים, שלא 
מעולם  למרכיבים  התחברו  ממש 

הצומח ששולבו במזון.
שמנ יחסית  וחדש  נוסף  �פתרון 

הוא  לאמץ  הימיים  המגדלים  סים 
הרביבו דגים  של  לשוק  �הכנסתם 

הדגים  לצד  צמחים,  אוכלי   - רים 
להגדיל  שעשוי  דבר  הקרניבורים, 
את  לצמצם  בשוק,  הדגה  היצע  את 
את  להפחית  ואף  בדיג  הענף  תלות 

החק על�ידי  שנוצר  הזיהום  �מידת 
הים  מי  אל  הפולטת  הימית,  לאות 

וחו מומסים  (נוטריינטים)  �דשנים 
מזון  (שאריות  חלקיקי  אורגני  מר 
לקידום  המהלך  מאחורי  והפרשות). 

למאכל  צמחוניים  בדגים  השימוש 
הירוקים  הארגונים  בעיקר  ניצבים 
וגובר  ההולך  מהשימוש  המודאגים 
בדגים לייצור מאכל לדגים, שיוצר 
ובהם  לא�מבוטלת,  סביבתית  בעיה 
האו"ם  המדעית,  הקהילה  תומכים 
וממשלות בעלות תודעה אקולוגית 

סקנ ומדינות  קנדה  כמו  �מפותחת 
דינביה.

שעוסק  מי  של  הגדול  "האתגר 
בחקר ובתחום החקלאות הימית הוא 

'אלטר דגים  לייצר  ביכולת  �פחות 
חייבים  בהכרח  שאינם  נטיבייים', 
את המזון העשיר בשמנים ובקמח מן 
ומודעות. כלומר",  החי, אלא שיווק 
מסביר ד"ר אנג'ל, "עלינו להשקיע 
מאמצים בשכנוע הציבור לאכול גם 
סלמון,  רק  ולא  למשל,  בורי,  דגי 
אחרים,  קרניבורים  דגים  או  דניס 
הוספת דגים שהם אוכלי צמחים או 
אוכלי כל. כלומר, האתגר שלנו הוא 

אתגר שיווקי, תרבותי ואנושי".
פו דג  גדול�ראש),  (קיפון  �הבורי 

 יבול 
ימי

שיעור הצמיחה של 
החקלאות הימית, כ־8% 

לשנה בממוצע, מהיר 
בהרבה משל כל ענף 

חקלאי אחר, אולם על 
המשך קיומה מעיב 

הצורך בהאכלת הדגים 
המבוקשים במזון מן 

החי: כדי לגדל ק"ג 
אחד של דגי דניס, יש 
צורך בדגים במשקל 

דומה או אפילו רב 
יותר. האקולוג הימי ד"ר 

דרור אנג'ל, המתגורר 
במושב שורשים, סבור 

שחלק מהפתרון לבעיה 
הוא הכנסתם לשוק של 
דגים צמחוניים. "עלינו 

להשקיע מאמצים 
בשכנוע הציבור לאכול 

גם דגי בורי, למשל, 
ולא רק סלמון, דניס 
או דגים קרניבורים 

אחרים"
Sid-Mosdell, flickr :צילום חווה לגידול דגי סלמון בניו זילנד. "הכול תלוי באופן התכנון ובאופן התחזוקה" 
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בעיקר  גדל  באזורנו,  מאוד  פולארי 
לאו ונחשב  דגים  ובחוות  �בבריכות 
מש ניזון  הדג  כל.  אוכל  �מניבור, 

מאצות  הים,  בקרקעית  מזון  אריות 
שהופך  דבר  קטנים,  חיים  ומבעלי 
למועדף  אקולוגית  מבחינה  אותו 
על אוכל הבשר. בעולם, מצרים היא 
המגדלת הגדולה ביותר של דגי בורי 
עם כ�200 אלף טון בשנה המשווקים 
אך  אפריקה,  צפון  למדינות  בעיקר 
לשווקים  הדג  את  לשווק  בניסיון 
חדשים יהיה קשה מאוד להתגבר על 

�המכשול הפסיכולוגי, תוצאת התד
מית השלילית שנוצרה לבורי ברוב 

מדינות אירופה.
 344�לישראל יש קו חוף שנמשך כ
רבועים  ק"מ   2,954�וכ קילומטרים 
של  המזרחי  באגנו  ריבוניים  מים 
הים התיכון. מאות מיני דגים, אלפי 
מיני  וכן  חוליות  חסרי  של  מינים 
זוחלים (צבי  צומח, אצות, חיידקים, 
בסכנה  נמצאים  ימיים  ויונקים  ים) 
בשל הפעילות האנושית המתגברת 
המשך  על  ההגנה  הימית.  בסביבה 
קיומה של האוכלוסייה הימית ובתי 
אנג'ל,  לדברי  היא,  הימיים  הגידול 
ביותר  החשובים  האתגרים  אחד 
הניצבים על הפרק בעשור השני של 
טמון  הפתרון  ולדעתו   ,21�ה המאה 
"אם  ובחינוך.  המודעות  בהגברת 

�אנשים יבינו את חומרת הבעיה ויה

יה להם אכפת מהפגיעה המתמשכת 
שיכולה  לדגה,  הדיג  ריבוי  שגורם 

לה יהיה  ניתן  אז  להיעלם,  �בקלות 
מינים  מעט  לא  יש  המצב.  את  ציל 
שכבר נכחדו או הגיעו לרמות מאוד 
חייבות  הללו  והדוגמאות  נמוכות, 
לשמש כתמרור אזהרה ולשכנע את 

מי שאינו מבין את חשיבות הנושא.
צמחוניים  דגים  אם  יודע  "איני 

בהח כי  אם  לבעיה,  הפתרון  �הם 
עליהם  הדגש  את  לתת  יעזור  לט 
לדעתי,  טורפים.  דגים  על  מאשר 

אל  שונה  בצורה  להתייחס  צריך 
�הדיג הטבעי או הדגה הטבעית על
מה הדיג  לחץ  הורדת  למשל,  �ידי 

אוכלוסיות הטבעיות ומעבר לגידול 
להי חייב  זה  מבוקר.  מסחרי  �דגים 

עשות בצורה נבונה. אשר למקומות 
ואי אפשר  מסורת  הוא  הדיג  שבהם 
בשמורות  להשתמש  ניתן  בלעדיו, 
ימיות או באזורים בהם הדיג אסור. 
את  השוברות  שמורות  של  סדרה 
אזורים  אותם  את  יהפוך  הדיג  רצף 
שמורים למקלטים בהם הדגים יוכלו 

להתרבות. מאחר והדגים לא יישארו 
רק באותן שמורות, הרי שמה שזולג 
החוצה ישמש את הדייגים, שכאמור 

לא יוכלו לדוג בתוך השמורות".
האחרו בשנים  כי  מעיד,  �אנג'ל 

נות מתחזק העניין בשמורות בארץ, 
�לאור ההצלחה הנאה שנרשמה באי

נוספות,  ובמדינות  בספרד  טליה, 
שונים  במינים  דלדול  נצפה  שבהן 
של דגים. הדייגים, שתחילה התנגדו 

ברו הפכו  הדברים,  מטבע  �למהלך 
בם בהמשך לתומכים נלהבים לאחר 
שהבינו, כי בזכות השמורות הוגדלה 
תפוקתם בטווח הארוך, והזנים שהיו 

על סף הכחדה חזרו להתרבות.
שפירים,  במים  ענייה  כמדינה 

הרא המדינות  אחת  הייתה  �ישראל 
במי  בשימוש  התיכון  במזרח  שונות 

�ים לגידול דגים ויצורים ימיים אח
�רים בעלי ערך חקלאי�כלכלי. תחי

לת החקלאות הימית בישראל הייתה 
 30�כבר בתקופת היישוב, בשנות ה
של המאה הקודמת, שהתפתחה מדיג 

בברי מתוקים  במים  דגים  �לגידול 
כות ובמכלים ביבשה.

"החברה  במסגרת   ,'80�ה בשנות 
לחקר ימים ואגמים בע"מ" (חיא"ל), 
"מרכז  באילת  הצפוני  בחוף  הוקם 
(מלח"י),  ימית"  לחקלאות  לאומי 
הידע  תשתית  את  ליצור  במטרה 
חקלאות  של  להתפתחותה  הדרוש 

המינים  מבחירת  בישראל:  ימית 
והשבח ביותם  לגידול,  �המתאימים 

טכנולוגיות  של  לפיתוח  ועד  תם 
על�ידי  יישומן  של  והליווי  הגידול 

המגדלים.

כמי שעבד שנים רבות במלח"י, כיצד 
אתה רואה את נושא החקלאות הימית 

בארץ?

"לצערי, המדינה אינה מבינה את 
בדומה  הזה.  הנושא  של  החשיבות 

מיי אנחנו  בעולם,  רבות  �למדינות 
באים הרבה יותר דגים ממה שאנחנו 
הפוטנציאל  למרות  וזאת  מייצרים 

הדרי ואספקת  לייצור  �הגדול שיש 
שה המקומית.

התזונתית  במודעות  "העלייה 
�בשנים האחרונות על אודות היתרו

במיוחד  ים  ודגי  דגים  באכילת  נות 
קלטנו  לדגים.  הביקוש  את  העלתה 
�המו מברית  עולים   '90 ה �בשנות 

דגים,  אוכלי  הגדול  שחלקם  עצות, 
ואולם  הצריכה,  את  שהגדיל  דבר 

�כנגד לא השלמנו את החסר באמצ
עות ייצור, אלא דווקא על�ידי יבוא. 

מש יותר  להשקיע  צריכה  �המדינה 
�אבים בנושא הזה ולדאבוני, התקצי

בים של אגף הדיג במשרד החקלאות 

Hans-Petter Fjeld, CC-BY-SA :צילום דג סלמון. "מצליחים לעכל רק אחוז קטן יחסית מהכופתיות שמסופקות להם" 

בעולם, מצרים היא 
המגדלת הגדולה 

ביותר של דגי בורי 
עם כ�200 אלף טון 

בשנה המשווקים 
בעיקר למדינות 

צפון אפריקה, אך 
בניסיון לשווק את 

הדג לשווקים חדשים 
יהיה קשה מאוד 

להתגבר על המכשול 
הפסיכולוגי, תוצאת 

התדמית השלילית 
שנוצרה לבורי ברוב 

מדינות אירופה

המשך בעמ' הבא
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�מאוד נמוכים וכתוצאה מכך, החקל
אות הימית לא מקבלת את התמיכה 
לה היא זקוקה כדי לעלות מדרגה".

האם יש לנו את הידע הדרוש לקידום 
הנושא?

"זה תלוי. בכל המדובר בחקלאות 
דגים  גידול  כלומר  פנימיים,  מים 
לעומת  טוב  במצב  אנחנו  בבריכות, 
העולם עם ניסיון של עשרות שנים. 
לנו  יש  בים  לחקלאות  בנוגע  אבל 
הימית  החקלאות  ענף  ניסיון.  פחות 
בשנות  רק  תאוצה  לתפוס  התחיל 
ה�90' ובאמצע העשור הקודם נסגרו 
להיום,  נכון  אילת.  במפרץ  החוות 

�במפרץ אילת לא מגדלים דגים בכ
לובים, ובים התיכון מגדלים יחסית 

�מעט דגים במים הכלכליים של יש
ראל.

"הים שלנו הוא מקום קשה לגידול 

הס הפיסיים,  התנאים  בגלל  �דגים 
תמיכה  ללא  וכדומה.  בחורף  ערות 

להת קשה  מאוד  יהיה  �ממשלתית 
קדם, כי הסיכון גבוה ולראיה: חלק 
ניכר מהחוות חוסל על�ידי הסערות 

העזות שהכו באזור השנה.
"עם זאת, פוטנציאל גידול הדגים 
בים התיכון הוא אדיר. יש כאן מים 
באיכות טובה, מרחבים גדולים בהם 
לגרום  מבלי  כלובים  להציב  ניתן 
לנזק סביבתי ולכן חייבים לתת לכך 

�תמיכה, סבסוד, תקציבים כדי שהד
בר יהיה כדאי ונוכל לצמצם בהרבה 

בהק מדובר  היבוא.  עודפי  כל  �את 
שישה�שמונה  של  במרחק  חוות  מת 

הטכנולו ועם  מהחוף  �קילומטרים 
גיות שקיימות היום, ניתן להתמודד 
בים  בעבודה  הכרוכות  הבעיות  עם 

שפוע חוות  שתי  כיום  יש  �הפתוח. 
מול אשדוד, במרחק של  לות: אחת 
כחמישה�שישה ק"מ מהחוף והשנייה 
�שניים של  במרחק  מכמורת,  מול 

שלושה ק"מ מהחוף".

אין חשש שהים ייפגע כתוצאה 
מהקמת החוות הללו?

"צריך להתייחס היטב לכל מתקן 
או  גז  אסדת  זה  אם  בים,  שמקימים 
לתכנן  חייבים  כלומר,  דגים.  חוות 
בחשבון  לקחת  המיקום,  את  היטב 

הי לתחבורה  מפריע  הוא  כמה  �עד 
נוספים.  ובעלי עניין  מית, לדייגים 

�התכנון חייב להעשות במסגרת אי
את  בחשבון  שתיקח  תמ"א,  זושהי 
אם  אזור.  באותו  העניין  בעלי  כל 
ים  מגדלים את הדגים בתנאים של 
את  מסכנים  אינם  שמראש  פתוח, 
הצמחייה ואת החי, אזי ניתן לעשות 
זאת בצורה שלא תפגע באוכלוסיות 
הכול  התחתונה:  בשורה  המקומיות. 
תלוי באופן התכנון ובאופן התחזוקה 

של החוות הללו.
מוקצה  הדיג  לאגף  להיום,  "נכון 
אזור רחב היקף בים לטובת חקלאות 

�ימית. האם זה יתממש בעתיד או יש
תנה? לא ברור, ולכן כדאי לנצל את 
בלי  יתקדם  לא  זה  אבל  הזה.  החלון 
יזמים  אותם  את  שתעודד  מדיניות 
ולגדל  הסיכון  את  לקחת  שמוכנים 

�דגים בנפחים גדולים. מה גם, שהצר
כן הסופי ישמח לקנות את התוצרת 
ואפילו לשלם  של החקלאות הימית 
הפיקוח  בגלל  גבוה,  יותר  מחיר 
(תוצרת  המקומי  הייצור  הממשלתי, 
טריים  שדגים  בגלל  וגם  כחול�לבן) 

באיכות טובה תמיד עדיפים".

עד כמה מהלך כזה יפגע בדייגים?
"זה לא אמור לפגוע כלל בדייגים, 
היות שמדובר בגידול מינים שונים 
דגים.  שהדייגים  מאלה  דגים  של 
כמעט  שנים  הרבה  כבר  הדייגים 

ומי לברק  דניס,  בים  תופסים  �לא 
ניתן  שאותם  אחרים,  מקומיים  נים 
וחוץ  בכלובים.  מגידול  רק  להשיג 
דייג מכמורת  מזה, הדיג העיקרי - 

גורם לנזקים סביבתיים רבים לבתי 
אני לא מתנגד לדיג,  ימיים.  גידול 
קרקעית  על  רשתות  גריפת  אולם 

לסבי במיוחד  ידידותית  אינה  �הים 
בה והתפוקה היא מאוד קטנה, בעוד 
דגים  ולמיני  חוליות  לחסרי  שהנזק 

לא�מסחריים עצום.
להתקיים,  להמשיך  יכול  "הדיג 
שיוריד  דבר  אחרים,  באזורים  אבל 
על  ישראל  בחופי  הקיים  מהלחץ 
הדגה  ואילו  הימיות,  האוכלוסיות 
תוכל  ונכחדת,  הולכת  שכאמור 
ימיות  שמורות  בזכות  להתאושש 

�וחקלאות ימית. לאור הניסיון במדי
נות אחרות בים התיכון, כגון ספרד 
לנהל  שניתן  יודעים  אנו  ואיטליה, 
כל  אם  הימי.  המרחב  את  בחכמה 
על  להסתכל  ישכילו  העניין  בעלי 
וחשוב,  מרכזי  כנושא  הים  בריאות 
הצרה שלהם,  המבט  לנקודת  מעבר 
אז יש סיכוי שהים על אוכלוסיותיו 

המדהימות עוד יתאושש".

המשך מעמ' קודם

"פוטנציאל גידול 
הדגים בים התיכון 

הוא אדיר. יש כאן מים 
באיכות טובה, מרחבים 

גדולים בהם ניתן 
להציב כלובים מבלי 
לגרום לנזק סביבתי 

ולכן חייבים לתת 
לכך תמיכה, סבסוד, 

תקציבים כדי שהדבר 
יהיה כדאי ונוכל 

לצמצם בהרבה את כל 
עודפי היבוא"

 יבול 
ימי

Dimitris Siskopoulos  :דג בורי. "האתגר שלנו הוא אתגר שיווקי, תרבותי ואנושי"   צילום
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עמרם קליין

המושבה הר�טוב נוסדה ב�1895,  א. 
ננטשה במאורעות 1929, יושבה 

מחדש וננטשה שוב ב�1948. 
איזה יישוב הוקם על חורבותיה?

קיבוץ צרעה.  .1
מושב נחם.  .2
מושב זנוח.  .3

מושב מחסיה.  .4

איזה קיבוץ נכבש מידינו  ב. 
ב�7.6.48, אך צה"ל חזר וכבש 

אותו ב�27.10.48?
כפר דרום.  .1
כפר סולד.  .2

ניצנים.  .3

רבדים.  .4

חברי איזה קיבוץ נאלצו להיכנע  ג. 
לפני האויב ב�14.5.48, יום 
הכרזת המדינה בתל אביב? 

היישוב חזר ועלה על הקרקע 
במקום אחר ב�49' כקיבוץ וב�52' 

הפך למושב שיתופי.
שדה יצחק.  .1

משואות יצחק.  .2
בארות יצחק.  .3

תל יצחק.  .4

חברי איזה קיבוץ נאלצו לפנותו  ד. 
במלחמת השחרור ב�24.5.48 

וצה"ל חזר וכבש אותו 
ב�5.11.48?

1. כפר דרום.
2. אורים.
3. צאלים.

4. יד מרדכי.

טריוויה למתקדמים
איזה קרב התרחש קודם? ה. 

1. מושב גאולים נכבש מידי הצבא 
העיראקי.

קיבוץ גזר נכבש מידי הלגיון   .2
הערבי.

קיבוץ רמת רחל נכבש מידי   .3
הצבא המצרי.

קיבוץ ניצנים נכבש מידי הצבא   .4
המצרי.

א. 2
ב. 3
ג. 2
ד. 4

ה. 2 - קיבוץ רמת רחל ב�26.5.48; מושב גאולים ב�28.5.48; קיבוץ גזר 
ב�10.6.48; קיבוץ ניצנים ב�27.10.48.

תשובות:

יישובים 
במלחמת 
העצמאות

 .2008�קברו של בן הר�טוב שמואל בן בסת (בסט), אותר רק ב
ב�13.1.48 הותקפה המושבה הנצורה והוא נהרג, נקבר באותו 
צילום: עודד פז לילה בהר הזיתים 

חיילים לאחר כיבוש 
מחדש של מושב 
גאולים. אברהם 

(דולפי) אופשימני 
ז"ל, חבר כפר ידידיה, 

ראשון משמאל
צילום באדיבות פנינה 
הבר מקריית ביאליק, 

בתו של אופשימני
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

 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)     

ן

ולא  אמאתגרת  דינאמית  שטח  אעבודת 
מתגמל  בשכר  מרובות  אשעות  שגרתית 
אאין צורך בניסיון אלומדים תוך כדי עבודה 
אניידות – יתרון גדול אמגורים במרכז - יתרון

יש לפנות לרעות: 054-5355508
reut@gil-teichman.com

לחברת התאורה "גיל טייכמן" 
דרושים עובדים

 ליווי להסדרי חוב במגזר החקלאי  הסדרים מול בנקים 
פשיטות רגל  בתי משפט והוצל"פ   ליווי משפטי-עסקי-מסחרי

רחוב תובל 34, רמת גן טל. 03-6131-703, 050-4574-849

עו"ד ניסים שורש
       אורבנד, שורש ושות' משרד עורכי דין

שיווק נחלות חקלאיות
ובתים בהרחבות 

אברהם שפיגלר,
0 5 2 - 6 8 3 3 1 8 1

חבר ההתיישבות העובדת
רימקס 770 – עפולה/כפר תבור

ישובי הגליל התחתון, עמק יזרעאל,
גלבוע ועמק הירדן

לקיבוץ דביר דרוש/ה אח/ות מוסמך/ת
 ניסיון במרפאה כפרית חובה
הכשרה לטיפת חלב חובה

היקף - חצי משרה
Eyaltidhar1@gmail.com ק.ח למייל
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