ěďĞ ěĎĞĚ

ĦĤĜėĐ ğđēĘ ĥĠđĜ ĤĠė
ראה עמ' 11



שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  28  884במאי   2015י' בסיון תשע"ה

כאלף תלמידים שעברו את הקיץ שעבר תחת אש מעזה ובמקלטים נמצאים כיום בטיפול
נפשי ,ולא רק הם מטופלים  -גם חברי צוותים חינוכיים זקוקים לעזרה .בניסיון לבחון את מחיר
ההתייצבות של המרחב הכפרי בגבולות ישראל ,התכנסו אנשי חינוך פורמלי ובלתי־פורמלי מכל
הארץ ודיברו באופן ברור על ערכים המלווים את ההתיישבות בארץ מראשיתה :ערבות ,ציונות,
שלום ואחריות • אבי אובליגנהרץ ,עמ' 12
צילום מסך מיו-טיוב

לכנס השנתי ה 50-של האגודה העולמית למדע העופות
 28-26במאי 35-23 'ĚĞ ¤ ęĕĘĥđĤĕ ,ĐďĚĤ ěđĘĚ ,2015

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

מכתבים
למערכת
■ עורך :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,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון,
עמרם קליין ,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

תוכן

לא מוטה פוליטית

בשבוע הבא ייגשו כל תושבי אשכול לקלפי
על מנת לבחור את מי שיעמוד בראש המועצה
בשנים הקרובות .האזור המורכב בו אנחנו חיים
דורש מנהיגות נחושה וניהול מקצועי המסוגל לפעול
תוך הסתכלות על התמונה הרחבה מבלי להיות מוטה
פוליטית.
מבין כל המתמודדים ,גדי ירקוני הוא האדם עם הני
סיון הניהולי המוצלח ביותר .איש ישר ,בן האזור שצבר
הצלחות ועשה מהפכות כלכליות וחברתיות ביישובים
בהם עבד .גדי מגיע חדור אנרגיות לעשייה מתוך מחו
יבות ליישובים ולעתיד האזור .הוא מקפיד להתייחס
לצורך בשיפור החינוך ,בדגש על החינוך במושבים ועל

10
חיזוק יובלי הבשור ,והביע מחויבות לפתרון סוגיית
הקרקעות והצורך בהגדלת הפרוגרמה במושבים על ידי
הבאת קרקעות חיצוניות ובמידת הצורך ,גם קרקעות
מהקיבוצים.
אסור לנו לחזור אחורה ולתת לקבוצות לחץ לקבוע
סדרי עדיפויות .צריך ללכת עם הפנים קדימה ,להכניס
דם חדש למערכת ,יושר ואנרגיות של עשייה .אני מזמין
את כל תושבי אשכול לבחור בגדי ירקוני להיות ראש
המועצה הבא שלנו .אין לי ספק ,שכולנו נרוויח מיכולת
הניהול שלו ,מהרוח היוזמת והיצירתית שלו ומהמנהי
גות שלו.
חנניה אלמקייס ,צוחר

כאבי חקלאית
סיגל קוצ'קוביץ ,מגדלת
פרחים משדה ניצן ,מציגה
בתערוכת יחיד "נוף"
מלאכותי המטשטש את
האמת הכואבת על מצב
החקלאות הקשה בארץ

פעילים
בקהילה

16

כ  200מושבניקים פעילי
תרבות וקהילה ברחבי
הארץ השתתפו השבוע
בסמינר "קהילה בתנועה"
של תנועת המושבים
בסמינר דו יומי שהתקיים בשבוע שעבר
השתתפו כ  200חברי מושבים הפעילים
בתחומי תרבות וחברה במושביהם .הפעי
לים הקשיבו להרצאות מקצועיות ,נטלו חלק בלמידת
עמיתים ובמפגשי העשרה וצפו במופעים .בסמינר
השתתפו ספרניות ,חברי ועדות תרבות ונוער ,רכזי
קהילה ,מזכירות מושבים ,מזכירים ונציגי ועדים
ועוד.
זו הפעם הראשונה שפעילי תרבות מכל תחומי
העיסוק הקהילתיים נפגשים יחד לסמינר אחד משותף.
מנהלת אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים ,אילנה
יוגב" :מרבית הפעילים והפעילות עושים עבודתם
לאורך השנה בהתנדבות ,וזו ההזדמנות של המושבים
ושל התנועה כאחד להודות להם ולהביע הכרה והוקרה
על פועלם המבורך".
הסמינר נפתח בהנחיית יוגב ומנהל היחידה לת
רבות ומפעלי חינוך בתנועה ,יהודה אלטון .הנושא
המרכזי היה חיבור בין המשתתפים ומיקוד התפיסה
הקהילתית .במהלך הסמינר הופיעו אמנים ,סטנדא
פיסטים ,חבורות זמר ומרצים מקצועיים שניהלו סדנ
אות בתחומים שונים.
בסמינר נשאה דברים מנכ"לית "תרבות לישראל",
רינת גלאון ,והבטיחה ש"צוות תרבות לישראל עומד
לרשות כלל המושבים בארץ במתן ליווי וייעוץ לבני

פלישת האורנים
מי שישים לב לשינוי ביער
מאז שביקר בו בחופשה
הקודמת ,יבחין בהתנהגות
דורסנית של עצי האורן
ובמזימה שלהם להשתלט
על הסביבה

ית תכנית תרבות יישובית שנתית ,בכל תחומי האמ
נות ,וזאת ללא תשלום ובלי קשר לזכאות לסבסוד".
במהלך הסמינר הוצג בפני המשתתפים אחד הנוש
אים החשובים שבו מטפל אגף חברה וקהילה של תנועת
המושבים במסגרת הפיתוח הקהילתי :ארכיון ,תיעוד
ומורשת" .מדובר באחד הנושאים החשובים בפיתוח
הקהילתי לשם שימור המורשת המושבית ולשם חיבור
התושבים החדשים והעצמת הקשר הבין דורי בתוך
המושב" ,אמרה אילנה יוגב" .תנועת המושבים משקי
עה רבות בקידום הנושא ,ועוסקת בהכשרה וליווי של
נאמני תיעוד וארכיון".
הערב הראשון של הסמינר הוקדש למנהל מחלקת
התרבות והנוער במועצה אזורית לב השרון ,יענקל'ה
עטיה ,אשר פרש לא מכבר לגמלאות לאחר כ 40
שנות תרומה לקהילה בתפקידו במועצה.
יוגב סיכמה את הכינוס" :מדובר בסמינר מאוד
מוצלח .משתתפי הסמינר הנם מנהיגי המושב ,אשר
בונים ומעצבים את חיי המושב והקהילה ובעצם מב
טיחים את עתידו של המושב .תנועת המושבים תמ
שיך לעמוד לרשותכם ברמה אישית ,ברמה היישובית
וכן ברמה מועצתית".
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מאה חלפה
גדוד נהגי הפרדות השתתף
לפני  100שנה בקרבות
מלחה"ע ה .1במושב
אביחיל נזכרו בהישגי
הגדודאים וחלקו להם כבוד

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
דרור יוסף

יו"ר חקלאי ישראל" :המדינה הפקירה שוב את החקלאים"

מאיר צור ,בעקבות הודעת עו"ד שלמה נס ,כי מפרקי אגרקסקו יתבעו חצי מיליארד שקל מהמדינה" :חלק גדול ממשבר
הייצוא כיום הוא כתוצאה מסגירת אגרקסקו על ידי המדינה ללא בניית מנגנון חלופי"
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל מאיר צור מגיב על
החלטת מפרק אגרקסקו ,עו"ד שלמה
נס ,לצאת כנגד המדינה" :מדובר
באירוע מאוד משמעותי ,תקדימי ולא
סביר בו המפרק של אגרקסקו הגיע
למסקנה שהמדינה אשמה בפירוק של
אגרקסקו .המדינה הפקירה שוב את
החקלאים כאשר ביום בהיר אחד פי
רקה את אגרקסקו ללא כל דאגה
לחקלאים .היום זה ברור יותר מת
מיד.
"חלק גדול מהמשבר בייצוא היום
הוא כתוצאה מסגירת אגרקסקו על
ידי המדינה .המדינה הייתה צריכה

יואל
זילברמן
זכה בפרס
מוסקוביץ
לציונות

מייסד "השומר
החדש" ויו"ר הארגון
בטקס הענקת הפרס:
"אם לא תעבד את
האדמה אתה תאבד
אותה .אני מאחל שלא
נפחד לצאת החוצה,
להישרט ולהתלכלך
ולהתקרב לאדמה,
ככה נשמור עליה"
בטקס בנוכחות יושב ראש
הכנסת יולי אדלשטיין
ושרי ממשלה הוענק "פרס
מוסקוביץ לציונות" לשנת 2015
בגן הלאומי עמק צורים ,למרגלות
הר הצופים בירושלים ,לפעיל הר
הבית יהודה גליק ,ליו"ר הראשון
של מועצת יש"ע ישראל הראל ול
מייסד "השומר החדש" יואל זילבר
מן" .פרס רוח ציון" ליזמות צעירה
ניתן לתירא אל כהן ,מייסדת ויוש
בת ראש עמותת "קדמה" ,ולשירה
לורנס ,יוזמת עמותת "בשביל".
מדי שנה ,בסמוך ליום ירושלים,
מוענקים פרסים למי שוועדת הפרס
רואה כאחת או כאחד מ"מגשימי
הציונות בחברה הישראלית של היום,
הפועלים תוך הקרבת רווחתם האי
שית וביטחונם לטובת צרכי הכלל,
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לייצור מנגנון של ייצוא ולא לג
רום לקריסה של החקלאים .קריסת
אגרקסקו גרמה באופן ישיר לקרי
סת הייצוא החקלאי מישראל ,כאשר
המדינה לא בנתה מנגנון חלופי
לעוגן השיווקי ובכך עבר חלק גדול
מהייצוא הישראלי לסוחרים הפרט
יים מרוסיה.
"כמו כן ,אגרקסקו היא זו שטיפלה
בכלל הסוגיות של התקנים ,לוגיס
טיקה בין לאומית ובכל תהליך היי
צור  -הגידול ,המיון והשינוע.
"אני תקווה שהמדינה תישא
באחריות ובתשלום לכלל המגד
לים והספקים אשר נפגעו מפירוק
אגרקסקו .אנו מברכים את עו"ד

שלמה נס שבחר ללכת עם האמת
הקשה ולא נכנע למדינה".
ביום שני 25 ,במאי ,הותר לפרסום
כי עו"ד שלמה נס ,מפרק אגרקס
קו כארבע שנים ,טוען שהמדינה,
המועצה לייצור צמחים והמועצה
לענף הלול ,שהחזיקו בחברת היי
צוא החקלאי ,אחראיות למלוא חו
בותיה משום שעשו שימוש בחברה
כ"משרד הרווחה של ענף החקלאות".
עוד טוען עו"ד נס ,המדינה ושתי
מועצות הייצור רתמו את אגרקסקו
ל"משימות לאומיות שלא שירתו את
טובת החברה" ,כך דיווחה ענת רואה
ב"כלכליסט".
רוב חובות החברה לא הוחזרו

עדיין ומסתכמים בכחצי מיליארד
שקל .המפרקים ,עו"ד שלמה נס ורו
אה חשבון אליעזר שפלר ,מתכוונים
להגיש תביעה נגד המדינה בדרישה
שהיא תכסה את החובות שנותרו לכל
הנושים .טיוטת התביעה ודו"ח הח
קירה עליו היא מתבססת נותרו חסו
יים במשך תקופה ארוכה באמצעות
צו איסור פרסום שביקש משרדו של
עו"ד נס" .כלכליסט" עתר להסרת
איסור הפרסום באמצעות עו"ד ירון
חנין ממשרד ליבליך מוזר .עו"ד נס
התנגד להסרת הצו גם לאחר שדיווח
לבית המשפט שהחקירה הסתיימה,
בנימוק שדרושות השלמות חקירה.
ביום שני הודיע העיתון ,כי לשופט

תיראאל כהן ,שירה לורנס ,יו"ר הכנסת אדלשטיין ,צ'רנה מוסקוביץ ,יואל זילברמן ויהודה גליק" .לא סיפור של יחידים"

וכדי להבטיח את חוסנו של הבית
הלאומי היהודי" .בטקס השנה ,בה
נחיית העיתונאית סיוון רהב מאיר,
נכחו גם שר הקליטה זאב אלקין ,שר
החקלאות ופיתוח בכפר אורי ארי
אל ,שרת התרבות והספורט מירי
רגב ,שר החלל והמדע דני דנון,
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי ,רב
הכותל המערבי הרב שמואל רבי
נוביץ ,יו"ר ועדת הבחירה אביגדור
קהלני ,משפחת התורמים ומוזמנים
נוספים.
יו"ר הכנסת אדלשטיין אמר
בטקס" :שני דברים שונים לכאורה
ניתן לומר באותו משפט .הראשון,
הציונות ניצחה .השני ,דווקא בגלל
שיש לנו מדינה ,יש פוסט ציונות.
הפרס הזה מראה ,שבימים אלה קיי
מים לא מעט אנשים שבמקום לכ
תוב דוקטורט על האם הציונות מתה
או לא מתה ,פשוט קמים ועושים.
הזוכים האלה מוכיחים שהציונות
היא בידיים שלנו .הדברים האלה
הם התשובה לכל הנהי והבכי ,שהוא
כנראה גם האופי שלנו".

צ'רנה מוסקוביץ ,יוזמת וראש
מוסד הפרס ,נשאה דברים" :זוהי
השנה התשיעית שאנו חוגגים את
הפרס .במהלך השנים אני נשאלת
למה יזמתי את הפרס וכעת אתן
לכם את התשובה.
"זה לא מקרה שהפרס החל לאחר
הפעולה נגד ההתיישבות בגוש
קטיף ,פעילות שהיתה נגד הציונות.
המשפחות האלו שפונו נאלצו להי
עקר מבתיהן .אני מקווה שלעולם
לא ניאלץ לראות מראות כאלו שוב.
המשפחות עברו ונדדו בין מלונות
ובתים ארעיים.
"אז לאחר טראומה כזו ,למה לא
להכיר ולהוקיר את אלו שעושים
ציונות לאחר שאבותיהם עמלו
לבנות כאן ארץ? אנחנו מוקירים
את הציונים שממשיכים לבנות את
הארץ ולהוכיח שהחברה הציונית
קיימת.
"היום ישראל ניצבת מול אויב
שבוחן כמה פעולות ציונות אנו עו
שים ואנו עוד נפתיע אותם .הדור
הזה חייב לשבור את התבנית המוכ

צילום :יששכר ראוס

רת ,אנחנו לא רוצים סימפטיה ,אלא
רוצים לפעול ולעשות .יש לנו מסר:
ישראל היא לא עוד ארץ .אנחנו
יהודים ,ציוניים ,ואת זה שווה לח
גוג".
מייסד ארגון "השומר החדש",
יואל זילברמן" :לקיחת אחריות
מתחילה בכיבוד אב ואם .המפעל
הציוני הזה התחיל מבחינתי בבית,
והכול בזכות אבי ואמי ומה שקי
בלתי בבית .אני רואה דור שלא
נראה כמוהו במדינת היהודים ,דור
עם רצונות ואידיאלים אבל בלי
הכוונה .אנו רואים שדור כזה שיש
בו חיבור עם האדמה ויש גם חיבור
ללימוד ולסיפורים מבית אבא ,הו
גים ציוניים ,תורה וכתובים.
"אז הדור הצעיר מבין שזה לא סי
פור של יחידים ,אלא של מי שלוקח
אחריות ולא מפחד לעבוד עם הידיים
ואפילו להתלכלך .אם לא תעבד את
האדמה אתה תאבד אותה .אני מאחל
שלא נפחד לצאת החוצה ,להישרט
ולהתלכלך ולהתקרב לאדמה ,ככה
נשמור עליה ,בזכות ולא בחסד".

איתן אורנשטיין הוגשה טיוטה של
כתב התביעה ובעקבותיה התיר השו
פט לפרסם את הדברים.

לשמור על
הזרע
מחקר :חומרי
הדברה פוגעים
בפוריותם של
גברים

אם מישהו חושב עדיין שירקות
אורגניים הם קשקוש ,כדאי שי
חשוב שוב .מחקר שנערך באוני
ברסיטת הרווארד בארצות הברית
ותוצאותיו פורסמו בגיליון הא
חרון של כתב העת "Human
 "Reproductionמראה ,כי
פירות וירקות מרוססים פוגעים
בפוריותם של גברים :החוקרים
מצאו ירידה משמעותית בספירת
תאי הזרע ופגיעה קשה באיכותם.
במהלך המחקר נבדקו  338דגימות
זרע מ  155גברים בני  18עד ,55
שהגיעו למרכז פוריות בין השנים
 2007ל .2012
בין יתר השאלות שעליהן נד
רשו להשיב ,נשאלו הגברים על
צריכת ירקות ופירות .הגברים
הופרדו לארבע קבוצות :מי שצר
כו יותר ממנה וחצי של ירקות או
פירות מרוססים ביום עד מי שצרכו
את הכמות המועטה ביותר  -פחות
מחצי מנה של פרי או ירק מרוססים
ביום.
החוקרים מצאו ,כי הגברים שצר
כו את הכמות הגבוהה ביותר של
חומרי ההדברה סבלו מפגיעה קשה
יותר באיכות תאי הזרע ,בהשוואה
לקבוצה שצרכה את הכמות הנמוכה
יותר של פירות וירקות מרוססים.
פרופ' יורגה צ'בארו ,ראש צוות
החוקרים מהמחלקה לתזונה ולא
פידמיולוגיה בהרווארד ,ציין בדברי
הסיכום למחקר" :אחת הדרכים היא
לצרוך ירקות ופירות אורגניים,
שמכילים כמויות נמוכות עד אפס
יות של חומרי הדברה מסוכנים.
"ידוע כי תאי הזרע רגישים
מאוד לכימיקלים ולרעלנים וה
ממצאים אינם מפתיעים .תוצאות
דומות התקבלו במחקרים קודמים,
ובכל זאת התוצאות דורשות הת
ייחסות".
שלומית רז ,מגזין "חיים
אחרים"
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חדשות
דרור יוסף

"הזדמנות לחשבון נפש אמתי של הממשלה"

ח"כ ברושי" :בשבועות הקרובים אגיש את חוק יסוד החקלאות והכפר"; "לקראת תקציב המדינה יש הזדמנות לחשבון
נפש אמתי של הממשלה עם החקלאות ,ההתיישבות ,הנגב והגליל"
לקראת חג השבועות התייחס
מזכ"ל התנועה הקיבוצית
ח"כ איתן ברושי )המחנה
הציוני( לעבודה הפרלמנטרית בכנסת
בנושא החקלאות והמרחב הכפרי" :חג
השבועות הוא חג מתן תורה ועבודת

האדמה ,השילוב של אדם ואדמה מהווה
גם היום ביטוי לחקלאות ולהתיישבות
כשהאדם במרכזה.
"בשבועות הקרובים ,יחד עם צוותי,
אגיש את חוק יסוד החקלאות והכפר
בתיאום עם משרד החקלאות .בכנסת

הנוכחית יש נציגות נכבדת להתיישבות
העובדת  -ח"כ )חיים( ילין ,ח"כ )דני(
עטר ואנוכי מצטרפים אל חברי הכנ
סת )עמר( בר לב ו)יצחק( וקנין ,במטרה
להוביל את החקלאות ואת ההתיישבות
להישגים נוספים.

ח"כ ברושי מתכונן לדיונים בתקצוב
פעילות הממשלה" :לקראת הגשת התק
ציב המדינה יש הזדמנות לחשבון נפש
אמתי של הממשלה עם החקלאות ,ההת
יישבות ,הנגב והגליל .יש צורך לשינוי
יסודי בסדרי העדיפויות ,תוך מתן תק

ציבים הולמים לחקלאות ולהתיישבות.
"חשיבות החקלאות וההתיישבות
בפיתוחה ועתידה של מדינת ישראל היא
מרכזית .הגיע הזמן להפסיק עם הש
תדלנות ולקבל מעמד מרכזי לא פחות
מתחומי הביטחון והחינוך".

צילום :דו"צ

מפקדי צה"ל ושר הביטחון מכבדים את זכר הנופלים .נוספו ארבע משפחות למשפחת השכול של חטיבת הנח"ל

חטיבת הנח"ל התייחדה
עם זכר  734חלליה

בצוק איתן איבדה החטיבה ארבעה מלוחמיה :סמ"ר איתן ברק ,רס"ל
עודד בן סירא ,סמ"ר אבי גרינצוויג וסגן רועי פלס .שר הביטחון יעלון על
חיילי החטיבה שפגש במבצע בעזה" :צעירים ערכיים מאוד ,אחראיים
מאוד ,לא ששים אל הקרב ,אך מבינים כי לעתים אין לנו ברירה אחרת"
ביום רביעי ,ב' בסיוון
תשע"ה 20 ,במאי ,2015
נערך טקס ההתייחדות
השנתי לזכר חללי חטיבת הנח"ל
באתר ההנצחה בפרדס חנה .הטקס
התקיים במעמד שר הביטחון משה
)בוגי( יעלון ,סגן ראש המטה הכללי
אלוף יאיר גולן ,מפקד פיקוד המרכז
אלוף רוני נומה ,מפקד חטיבת
הנח"ל אלוף משנה אורי גורדין,
מפקדי החטיבה בעבר ,המשפחות
השכולות ,קציני וחיילי החטיבה.
מאז הקמתה ,לפני  33שנים,
לקחה חטיבת הנח"ל חלק משמעותי
בכלל מלחמות ישראל ,בהגנה על
עורף ישראל ובשמירה על ביטחון
האזרחים תוך סיכול פעולות טרור
באופן יום יומי .מקום המדינה ועד
היום איבד פיקוד הנח"ל ,שלימים
הפך לחטיבת הנח"ל 734 ,חללים
אשר מסרו נפשם בהגנה על גבולות
המדינה ובשמירה על ביטחון אזר
חיה בכל מלחמות ישראל ובמבצעים
השונים.
בצוק איתן נפלו במילוי תפקידם
ארבעה לוחמים מהחטיבה :סמ"ר
איתן ברק ז"ל ,בן  ,20מהרצליה;
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רס"ל עודד בן סירא ז"ל ,בן ,22
מניר עציון; סגן רועי פלס ז"ל ,בן
 ,21מתל אביב; סמ"ר אברהם גרינ
צוויג ז"ל ,בן  ,21מפתח תקווה.
שר הביטחון יעלון אמר בטקס:
"פגשתי בהם ,בלוחמי הנח"ל ומפק
דיו ,ערב מבצע צוק איתן ובמהל
כו .בימי הלחימה הפגינו הלוחמים
והמפקדים יכולת מקצועית גבו
הה ,רעות ואחוות לוחמים ,דבקות
במשימה וחתירה למגע ,והוכיחו כי
יש על מי לסמוך.
"הם גילמו בעיניי ,כמו שאר חב
ריהם ,את כל הטוב והנאצל שיש
בנו .צעירים ערכיים מאוד ,אחראיים
מאוד ,לא ששים אל הקרב ,אך מבי
נים כי לעתים אין לנו ברירה אחרת,
מאמינים בדרך ומכירים בצדקתה.
צעירים אשר אם יידרשו בעתיד,
יתגייסו שוב להגן על ארצם".
סגן הרמטכ"ל אלוף גולן" :חטי
בת הנח"ל נלחמה למופת במבצע
צוק איתן ,עמדה במשימותיה ומעבר
לכך ביצעה משימותיה במיומנות
ובמקצועיות .גילתה במילוי משי
מותיה נחישות ואחריות ושמרה על
רמה מוסרית גבוהה בלחימתה.

"משפחות יקרות ,מכובדיי ,מפק
דים ולוחמים ,חללי הנח"ל כמו כל
חללי צה"ל ציוו לנו שליחות של
בניין ויצירה ,צדק ושוויון ,אומץ
והתמדה .נהיה ראויים למורשתם,
תהא מורשתם עמוד האש לפני המ
חנה ,יהא זכר הבנים והבנות נצור
בלבנו לעד".
מח"ט הנח"ל ,אל"מ גורדין" :בח
רדת קודש יוצאים אנו אל השליחות
מתוך הבנה של מחירי המלחמה ,ומ
תוך ראייה מפוקחת של כובד האח
ריות שעל כתפינו  -להגן ולשמור.
מאז עומדנו פה בטקס לפני שנה
נוספו עוד ארבע משפחות למשפ
חת השכול של חטיבת הנח"ל ,אר
בעה לוחמים שלחמו בגבורה בצוק
איתן :איתן ברק ,עודד בן סירא,
אבי גרינצוויג ורועי פלס  -ארבעה
שמות של בנים ,אחים ,חברים שכבר
לא ישתחררו ...עוד ארבעה חוס
רים בשורות .אנחנו כולנו ,משפחת
הנח"ל' ,ברית דמים היא לנו' ,קשר
לא נפרד .נמשיך ונחזק את הקשר,
נמשיך ,נזכור ונעשה .בשם מפקדי
ולוחמי החטיבה ,מצדיע לכם! יהי
זכר הנופלים ברוך".

עו"ד ברזילי ועו"ד יפרח" .יקדמו נושאים העומדים ותלויים על סדר היום של המושבים"

מהדקים קשרים

יו"ר אגף הקרקעות ואגו"ש של תנועת
המושבים נפגש עם ראש לשכת עורכי הדין
בכנס הלשכה באילת

יו"ר אגף הקרקעות ואגו"ש של תנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח,
ייצג את תנועת המושבים בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין ,אשר
התקיים בשבוע שעבר באילת ,בהשתתפות אלפי עורכי דין ומומחים
בתחום .הכנס עסק השנה לא מעט בסוגיות הנוגעות בתחומי התכנון
והקרקעות ונערכו דיונים עם מיטב המומחים ,אשר עדכנו את ציבור
עורכי הדין בשינויים בענף.
בפגישת עבודה של עו"ד יפרח עם ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד
דורון ברזילי ,סיכמו השניים על שמירת הקשר בין ההתיישבות ללשכה
ועל קידום נושאים חשובים למושבים בתחומי קרקעות ואגודות שיתו
פיות .עו"ד יפרח" :אני מברך על הכנס ועל הצלחתו .אני בטוח שכ
תוצאה מהכנס הותוו קשרים בין ההתיישבות לבין לשכת עוה"ד ,אשר
יקדמו את הנושאים העומדים ותלויים על סדר היום של המושבים".
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איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

editor_kav@tmags.co.il

הערך המוסף של
הרישום במע"מ
האם אתם רשומים במשרדי מע"מ כ"עוסק מורשה" או
כ"חקלאי"? ההבדל בין שתי ההגדרות יורגש היטב אם תרצו
לרכוש נחלה במס הרכישה
בטור הקודם סקרנו את גזירות מס
בעניין מס הרכישה נבהיר ,כי כידוע ,בעת
הרכישה ומיסוי בגין ירושות בסך רכישת נחלה מוצאות שלוש שומות מס רכי
עשרה מיליון ש"ח הצפויות לנו שה :אחת ,בגין מרכיב בית המגורים שבנחלה;
עם כינונה של הממשלה החדשה .כעת ,לאחר אחרת ,בגין מרכיב זכויות הבנייה הבלתי
שהושבעה ,אנו מבקשים להצביע על תופעה מנוצלות; והשלישית ,בגין מרכיב החלק החק
נוספת המתרחשת בימים אלה ברשויות המס ,לאי בנחלה .מכאן והלאה נתמקד במס רכישה
אשר תשפיע על רוכשים של נחלות.
בגין מרכיב החלק החקלאי.
בכל הקשור למס רכישה ובמיסוי ובכלל
בהתאם לתקנה  16לתקנות מס רכישה,
אנו מבחינים במגמת הכבדה על רוכשי נח רוכש "משק חקלאי" זכאי לתשלום מס רכישה
לות ,שעבורם רכישת הנכס משמעותה קניית מופחת בגין החלק החקלאי ,לפי השיעורים
דירה שנייה עבורם או נחלה הכוללת שני בתי הבאים :על חלק השווי שאינו גדול מ 347
מגורים .נזכיר ,כי על
אלף ו  755ש"ח -
מוכרים של נחלות
 ;0.5%ועל חלק השווי
שהם בני רשות
הגדול מאותו סכום
יחול בחלק ממשרדי מיסוי
חיוב בהיטל השבחה,
 .5%שלא נדרש עד היום מקרקעין אין מסתפקים
עד היום ,מרבית
משרדי מיסוי מקר
על ידי הרשויות בהצהרה על משק חקלאי,
קעין הסתפקו בהצ
המקומיות.החל מחודש אלא דורשים כי הרוכש
אולם,
הרה על משק חקלאי
ספטמבר  2014ולאחר יהיה רשום במשרדי
)טופס  (7097כדי
להעניק את הקלת
שהתקבל "פסק דין מע"מ תחת העיסוק של
בלוך" החלו
מס הרכישה הנ"ל,
הוועדות "חקלאי" .כלומר ,אין די
המקומיות לדרוש
אולם לאחרונה נתק
היטלי השבחה מבעלי בכך שהרוכש הוא "עוסק
לנו בהתנהגות אחרת:
בחלק ממשרדי מיסוי
הנחלות בעת מכירה מורשה" לעניין מע"מ
וגם במקרים של
מקרקעין אין מסתפ
בנייה.הו או שהוא רשום במסגרת
צאת היתרי
קים בהצהרה על משק
לפיכך ,חשוב לב "איחוד עוסקים" של
חקלאי ,אלא דורשים
כי הרוכש יהיה רשום
חון את חבויות המס המושב
בגין היטלי השבחה
במשרדי מע"מ תחת
להסת
שעלולות
העיסוק של "חקל
כם במאות אלפי שקלים ויותר ,לפי שומות אי" .כלומר ,אין די בכך שהרוכש הוא "עוסק
שהתקבלו בחודשים האחרונים .אין ספק ,כי מורשה" לעניין מע"מ או שהוא רשום במסגרת
הרשויות שמו להן למטרה לגבות את היטלי "איחוד עוסקים" של המושב ,אלא עליו להיר
ההשבחה שיעשירו את קופת הרשות וירוקנו שם כעוסק מורשה בתחום החקלאות .אם יעשה
את הכיסים של בעלי הנחלות בעת מכירה או כן ,הרוכש יהיה זכאי להקלה במס רכישה בגין
בנייה  -כאשר נגבה היטל השבחה שיעור המס החלק החקלאי בנחלה.
המשוקלל בעת מכירת נחלה עשוי להגיע גם
ננסה נמחיש את החידוש ואת השפעתו על
ל  45%מסך התמורה שיקבל בעל הנחלה.
ההבדל בשיעור מס הרכישה באמצעות הדוג
עם זאת ,נזכיר גם את "דמי הרכישה" שישו מה הבאה :נניח ,כי שוויו של החלק החקלאי
למו בהתאם להחלטה  1355ויחליפו את "דמי בנחלה הוא מיליון ש"ח .אם רשויות המס אינן
ההסכמה" ,ובהתאם לכך יקבלו רוכשי הנחלות מכירות ברוכש שהוא "חקלאי" ,הרי ששיעור
זכויות "מהוונות" ביחס לחלקת המגורים בנ מס הרכישה הצפוי הוא  ,6%כלומר  60אלף
חלה כאשר שולמו כל זכויות הבנייה הקיימות ש"ח.
והעתידיות .משום כך ,בהסכמי קנייה ומכירה
לעומת זאת ,אם הרוכש מוכר ברשויות המס
יש לשים לב לנושא זה ולבחון את החבות בדמי כ"חקלאי" ,הרי שמס הרכישה על המרכיב לפי
הרכישה כאשר הם גבוהים מדמי ההסכמה.
חישוב של החלק החקלאי הוא  34אלף ו 351
באזורי עדיפות לאומית ,שבהם ניתנת הנחת ש"ח בלבד .עינינו הרואות ,כי ההבדל במס
אזור ,דמי הרכישה יהיו נמוכים מדמי ההסכ הרכישה בדוגמה לעיל כפול כמעט! לכן ,רוכש
מה .לכן ,משום שאנו נמצאים בתקופת ניסיון נחלה צריך לתת את הדעת על צורת רישומו
)"פיילוט"( שבה רמ"י טרם החלה ליישם את כעוסק מורשה לעניין מע"מ ,שכן עשויה לה
החלטה  1355על מוכרי הנחלות באופן שוטף ,יות לו השפעה ניכרת על שיעור מס הרכישה
יש להותיר הוראות בהסכמי המכר לפיהן כי בגין החלק החקלאי בעת רכישת נחלה.
המוכרים יהיו זכאים להחזרים בגין "התחש
בנות מחדש" ביחס לשומת דמי הרכישה על
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות
מנת שההחזרים לא יועברו לרוכש.
שיתופיות
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אתגרי האגודה השיתופית וחבריה
יום העיון יתקיים ביום ג'  2.6.15מהשעה  ,14:30 -08:30בבית 'חומה' ברח' היסמין ,1
רמת-אפעל ,ומיועד לחברי אגודות ובני משפחתם ,מזכירי ישובים וועדי ישובים.

יום העיון יתקיים ביום ג'  2.6.15מהשעה  ,14:30 -08:30בבית 'חומה' ברח' היסמין ,1
וכיבוד
הרשמה
08:30 –,09:15
ישובים.
וועדי
מזכירי ישובים
רמת-אפעל ,ומיועד לחברי אגודות ובני משפחתם

דברי
09:15 – 09:30
וכיבוד
08:30ביום ג' הרשמה
יום העיון – 09:15
פתיחה ,14:30בבית 'חומה'
08:30מהשעה
2.6.15
יתקיים
הסדרים בהעברת נחלות בצוואה או בחיים –
09:30 – 10:20
עו"ד עופר
אגודותנועםובני משפחתם,
ומיועד לחברי
רמת-אפעל,
ברח' היסמין
דברי פתיחה
09:15 ,1
– 09:30
החלטה  (979) 1355היוון ופיצול זכויות מגורים
10:20 – 11:10
מזכירי ישובים וועדי ישובים.
בנחלה – עו"ד דוד קוכמן

09:30 – 10:20

הסדרים בהעברת נחלות בצוואה או בחיים –
הפסקה וכיבוד
11:10 – 11:30
עו"ד עופר נועם

		 הרשמה וכיבוד
08:30 – 09:15
החלטה  (979) 1355היוון
10:20 – 11:10
פתיחה
דברי
		
09:15 – 09:30
בנחלה – עו"ד דוד קוכמן
השלכות פס"ד בלוך על מכירת נחלה וניצול
12:15 – 13:00
אונחמה בוגין
השמאית
		הסדרים בהעברת נחלות זכויות בניה –
בחיים – עו"ד
בצוואה
09:30 – 10:20
הפסקה וכיבוד
11:10 – 11:30
החלטה  – 1265תעסוקה לא חקלאית – עו"ד גיל
13:00 – 13:40
נועם
עופר
קופליס – משרד ח .נועם ושות'
– (979
החלטה ) 1355
השלכות שמאויות
11:3010:20
– 12:15 – 11:10
מגורים
זכויות
ופיצול
ביישוםהיוון
()979
התכנוניות
והדרישות
ברמ"י-התנאים
מה מחכה לחוכר
		החלטה 13.40 - 14.001355
השמאי ארז כהן
בדרך לחוזי -מר ברני גטניו ,מנכ"ל דטהמפ
בנחלה – עו"ד דוד קוכמן ,מזכ"ל האיחוד החקלאי
סיכום וארוחת צהרים קלה
14:00בלוך על מכירת נחלה וניצול
השלכות פס"ד
12:15
– 13:00 – 11:30
וכיבוד
הפסקה
		
11:10
נחמהה-בוגין
השמאית
זכויות בניה –
 25.5.15התשלום הוא .₪ 200
והמלמשלמים עד
לנרשמים
(– )979
1355
החלטה
שמאויות
		השלכות
11:30 – 12:15
יבטיח מקומו.
הקודם להירשם
ביישוםהוא  ₪ 250וכל
מאוחרת יותר התשלום
ובהרשמה
למסורתעסוקה לא חקלאית – עו"ד גיל
– 1265
החלטה
13:00 – 13:40
כהןבהרשמה :שם ומשפחה ___________:ישוב __________ :טל_________ :
יש
ארז
השמאי
ושות'
קופליס – משרד ח .נועם
דוא"ל_____________:
זכויות
וניצול
נחלה
מכירת
בלוך על
12:15 – 13:00
03-5620621
לפנות לטל:
נוספים נא
ולקבלת פרטים
		השלכות פס"דלהרשמה
התנאים והדרישות התכנוניות
מה מחכה לחוכר ברמ"י-
13.40 - 14.00
mail@ihaklai.org.il
או מייל
בוגין
נחמה
השמאית
–
בניה
בדרך לחוזי -מר ברני גטניו ,מנכ"ל דטהמפ
		החלטה  – 1265תעסוקה לא חקלאית – עו"ד גיל
13:00 – 13:40
סיכום וארוחת צהרים קלה
14:00
קופליס – משרד ח .נועם ושות'
לחוכרהוא ₪ 200
 25.5.15התשלום
עד ה-
והמלמשלמים
לנרשמים
ברמ"י - .התנאים והדרישות
מחכה
		מה
13.40
- 14.00
מקומו.
מריבטיח
להירשם
וכל הקודם
התכנוניות₪ 250
ובהרשמה מאוחרת יותר התשלום הוא
גטניו ,מנכ"ל דטהמפ
ברני
לחוזה-
בדרך
__________ טל_________ :
___________ ישוב:
ומשפחה:
בהרשמה :שם
14:00יש למסור
צהרים קלה
וארוחת
סיכום
				
11:30 – 12:15

השלכות שמאויות ביישום החלטה – (979) 1355
השמאי ארז
זכויותכהןמגורים
ופיצול

דוא"ל_____________:

הוא .₪ 200
והמשלמים
03-5620621
התשלוםטל:
ה 25.5.15-נא לפנות ל
עדפרטים נוספים
ולקבלת
לנרשמים להרשמה
mail@ihaklai.org.ilוכל הקודם להירשם יבטיח
התשלום הוא ₪ 250
יותרמייל
ובהרשמה מאוחרת או
מקומו.
יש למסור בהרשמה :שם ומשפחה ___________:ישוב__________ :
טל _________ :דוא"ל_____________:

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים נא לפנות לטל03-5620621 :
או מייל mail@ihaklai.org.il

חדש באמנות
דרור יוסף

אדם ואדמה

 35יוצרות ויוצרים מציגים את סיפורם
של החלוצים בעמק יזרעאל וממשיכי
דרכם ,לצד קולם הבלתי נשמע כמעט
של תושבי האזור הערבים
יצירות אמנות מהעת האחרונה של  35יוצרות ויוצרים
"א ָד ָםה",
כינסה האוצרת והמפיקה נטע הבר בתערוכת ֲ
המוצגת במוזיאון העמק בקיבוץ יפעת ,החל בחג
השבועות .התערוכה עוסקת בזיקה שבין אדם לאדמה
ובמעמדה המשתנה בתרבות ובהוויה המקומית .כבעבר
אף היום ,האדמה משמשת כנושא ,כמקור השראה
וכחומר בידי היוצרים לביטוי אישי ,חברתי ופוליטי.
המוזיאון בקיבוץ יפעת והיצירות שבו מבטאים את
סיפורם של החלוצים וממשיכי דרכם  -דור שני ושלישי
לעובדי אדמה של המאה הקודמת .תערוכת האמנות
משתלבת בתצוגת הקבע ובחללים השונים של המוזי־
און )מגדל השמירה ,קרון הרכבת ,צריף המכולת ,מרתף
הבניין ועוד( ומספרת על היחס העכשווי שבין האדם
לאדמה.
סיפורם של תושבי העמק הערבים מופיע בקול חלש
בתצוגת הקבע במוזיאון ובעיני נטע הבר ,התערוכה
ֲא ָד ָםה מנסה לחזק גם קול זה .התערוכה מתייחסת הן
לסיפור הציוני הקנוני ,שמספר המוזיאון ,והן לפער שבין
עבר לא־רחוק להווה משתנה.
משתתפים בתערוכה  35אמנים ותיקים וצעירים מכל
הארץ :אורן ברקת ,אחיה כנה ,אירנה שוחט ,אלון פורת,
אלי שמיר ,אמירה פודי ,גלעד אופיר ,גלעד אפרת ,דליה
פיש בנארי ,דרור אוסלנדר ,חיה גרץ־רן ,הילה בן ארי,
הילדה מירום ,חיימי פניכל ,טניה פרמינגר ,יואב אדמוני,
ליאת לבני ,מוניקה הדרי ,מיכה אולמן ,נטי שמיע־עפר,
נטע הבר ,סימה מאיר ,עומרי אילת ,עדי ברק רוזנברג,
עידו מרקוס ,ענת צום אילון ,פאטמה שנאן ,פואד אגב־
ריה ,שירה ריכטר ,שמואל גרוברמן ,רעות רבוח ,תומר
ספיר ,תרצה כפרי ,שירה גרינהוט בשיתוף תלמידי
מגמת אמנות בבית הספר העמק המערבי.
התערוכה פתוחה בימים ראשון עד חמישי ,בין הש־
עות  09:00ל־.15:00

האמת הכואבת של
החקלאות

סיגל קוצ'קוביץ ,אמנית פלסטית
ומגדלת פרחים משדה ניצן ,מציגה
תערוכת יחיד שעוסקת בהשתלטות
החומרים התעשייתיים על החקלאות
ובחוסר האפשרות להתפרנס ממנה

תערוכה של האמנית והחקלאית סיגל קוצ'קוביץ ממו־
שב שדה ניצן מוצגת בגלריה בקיבוץ בארי עד  6ביוני.
אוצרת התערוכה היא זיוה ילין .התערוכה מתקיימת
במסגרת מלגות לתערוכת יחיד שנותנים ידידי בית
הספר לאמנות ,חברה ותרבות בספיר לבוגרים מצט־
יינים במטרה לקדם ולתמוך באמנים צעירים בתחילת
דרכם.
ביום רביעי 13 ,במאי ,נפתחה תערוכתה של קוצ'קוביץ,
"התעבות" .סיגל היא בעלת משק חקלאי ,מגדלת
פרחים בשדה ניצן ,ילידת גבעת ח"ן .בעבודות האמנות
שיצרה בזמן לימודיה עשתה שימוש חומרים המרכי־
בים את המציאות שבה היא חיה ,הקשורים בחקלאות:
ניילונים ורשתות למיניהן ,צינורות השקיה ,מחברים,
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נעלי מכוסות בוץ .האדמה כהשראה וכחומר לביטוי אישי ,חברתי ופוליטי

צילום :מוזיאון העמק ,קיבוץ יפעת

דה טוטאלית ,עוצמתית ומרגשת ביופי שהיא מייצרת
ובתחושת המחנק התעשייתי ,המתערבב עם ריחות
הפרחים הקמלים בגלריה.
התערוכה תינעל ב־ 6ביוני ,עזרה בהפקה ובאוצרות:
סופי ברזון־מקאי.

"נופים צרובים"

תערוכת ציורים של אלה צ'ולסקי תוצג
בגלריה של תנועת המושבים
"התעבות" .תחושת נוף עם הרים ובקעות

צילום :מתוך ההזמנה

להבי מתחחת ,חלקי מכונות וציוד חקלאי ,שמן מכונות,
שורשים שנעקרו מפרדסים ועוד .בתערוכת היחיד
שלה בגלריה בבארי סיגל מייצרת "נוף" יפה ופתייני,
המטשטש את האמת הכואבת על מצב החקלאות
הקשה בארץ ,ועל השתלטות החומרים התעשייתיים
על הנוף הטבעי.
אוצרת התערוכה זיוה ילין" :סיגל עובדת במרץ על עבו־
דת רצפה שמדמה נוף שמכסה את כל רצפת הגלריה
במגשי חישתיל מקלקר ,המוכרים היטב לחקלאים
ולאנשי החממות ,עליהם היא מזריקה פוליאוריטן
מוקצף שמתנפח ומתעבה ויוצר תחושת נוף עם הרים
ובקעות ,ובתוכם היא מטביעה פרחי לוזיאנטוס לבנים
שהיא מגדלת במשק שלה .מעל בונה סיגל שביל עץ
כעין גשר לצופים שעובר מעל הנוף ,מפתח הדלת ועד
לפתח חדר ההקרנה ,שם מוטלת ערימת שורשי אקלי־
פטוס שנעקרו באחד ממשקי האזור.
"העבודה עוסקת באמת הכואבת של החקלאות בארץ,
בהשתלטות של החומרים התעשייתיים עליה ,ביופי
המשקר ,בחוסר האפשרות להתפרנס ממנה ועוד .עבו־

"ההרים המומלכים" .יצירה בתערוכה

"נופים צרובים" ,תערוכת יחיד מציוריה של האמנית
הלה צ'ולסקי ,תוצג בגלריה של תנועת המושבים )לאו־
נרדו דה וינצ'י  ,19תל אביב( עד  20ביוני .2015
האמנית הישראלית הלה צ'ולסקי מציגה מיצירותיה
בתערוכות שונות בארץ ,בארצות הברית ,בספרד,
באנגליה בצרפת ובמדינות אחרות .חלק מיצירותיה
אף נכנסו לאוספים פרטיים ולאוספי מוזיאון תל אביב,
מוזיאון יד ושם בירושלים וכנסת ישראל.
תערוכת היחיד "נופים צרובים" מציגה את נופי ישראל
ובמיוחד הגליל כתצריבים על נחושת ומתכת ,אותם
צ'ולסקי יוצרת בסדנת מוזיאון תל אביב .לדבריה ,הנו־
פים שביצירותיה צרובים בפסיפס חייה ובזיכרונה כמו
צריבה בעור ,ומכאן שם התערוכה .כל היצירות המוצ־
גות בתערוכה הן "מונוטייפ"  -הדפס יחיד בשילוב שמן
או אקריליק ,ואין אחד זהה לאחר.
מנהל היחידה לתרבות ולמפעלי חינוך בתנועת המוש־
בים ,יהודה אלטון" :התנועה ממשיכה לקדם ולהציג יצי־
רות אמנות .הפעם ,אנו מציגים תערוכת צילומים ייחודית
של נופים צרובים  -נופי הטבע של ישראל והרי הגליל".
ביום חמישי 28 ,במאי )היום( ,בשעה  ,17:00התערוכה
נפתחת באופן חגיגי בבית תנועת המושבים בליווי שירה
ונגינה .הכניסה חופשית.

צילום :גיל צ'ולסקי

08-8584906
08-8583462
052-8385704 : יוחי050-3120245
reutap@gmail.com - אימייל
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04-6654400 :ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

www.maagan.com
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Đĕēĥ ĦđėĕĤč

חינוך
חינוך
אש
תחתאש
תחת

שגרת חייהם של חלק ניכר מתושבי הדרום ועוטף עזה ב־ 15השנים האחרונות היא אתגר לא־פשוט עבור מי שאמון על מערכת
החינוך באזור למוד הסבל .כנס על חינוך להתיישבות בגבולות ניסה לבחון את תקפותם של ערכים המלווים את ההתיישבות
בארץ מראשיתה ,כגון ערבות ,ציונות ,שלום ואחריות
אבי אובליגנהרץ
צילומים :גל כץ

בכנס באר שבע לשלום הילד,
שנערך באוניברסיטת בן
גוריון בנגב בחודש פברואר
האחרון ,חשף ד"ר בני פישר ,ראש המנ
הל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית
הנוער במשרד החינוך ,כי כאלף ילדים
נמצאים בטיפול נפשי בעקבות מבצע
צוק איתן .מנהלת בית החינוך "נופי
הבשור" בנגב המערבי ,זמירה בן יוסף,
ציינה בכנס כי לא רק הילדים מטופלים,

אלא גם הצוותים החינוכיים והוסיפה ,כי
מורגשת תחלואה רבה יותר של מורים
ותלמידים ביחס לשנים קודמות.
המצב הביטחוני הרעוע והאיום
המתמיד ,שגרת חייהם של חלק ניכר
מתושבי הדרום ועוטף עזה ב 15
השנים האחרונות ,מהווים אתגר
חינוכי לא פשוט עבור מי שאמון על
מערכת החינוך באזור למוד הסבל.
כנס שערך לאחרונה "אלומה" ,מרכז
הדרכה למרחב ההתיישבותי של
הנוער העובד והלומד ,ניסה לבחון
את תקפותם של ערכים המלווים את

ההתיישבות בארץ מראשיתה ,כגון
ערבות ,ציונות ,שלום ואחריות.
במושבי הכנס הוצעו כלים שיסייעו
למחנכים לחדד את המשמעות והנ
חיצות של החיים בגבולות המדינה
בפני בני הנוער ,חרף הפצעים שהו
תירו בנגב המערבי סבבי הלחימה
והירי הממושך מהרצועה.

ציונות ב־2015
עתידה של מדינת ישראל וגבו
לותיה נקבעו על ידי חלוצים ,שה
תיישבו באזורי הספר מתוך ציונות

דיון בכנס "חינוך להתיישבות בגבולות" באוויר הפתוח .תחילת שיח ערכי בין המחנכים במרחב ההתיישבותי?
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וחרשו את אדמתה 67 .שנה אחרי
הקמתה ,ניכר כי המדינה הפכה
למובנת מאליה עבור דור ההמשך
ועל כן יש לשאול :האם האמירה
שהגדירה את מהות המפעל ההתיי
שבותי עדיין רלוונטית?
"בעוד שהדור שלי התחנך על 'עד
התלם האחרון' ,על הדור שאנחנו
מחנכים נגזר להתמודד עם השאלה
של התלם האחרון .אצלנו ,שנולדנו
ישר אחרי קום המדינה ,הייתה מדי
נה ,אבל לא הייתה שאלה" .הדובר
הוא אהרל'ה רוטשטיין ,מנהל תיכון

שער הנגב ,בית ספר שש שנתי ,שבו
לומדים כ  1,200תלמידים מהמוע
צות האזוריות שדות נגב ,בני שמעון
ושער הנגב ,ומהערים שדרות ונתי
בות.
רוטשטיין הוא אחד הדוברים המר
כזיים בכנס החינוך" .הילדים היום
משוחררים מהמשימתיות של הדור
שלי ושואלים את השאלה הזאת ,ואז
המציאות היא הרבה יותר מורכבת.
אתה צריך לתת להם תשובות מנו
מקות ולא משהו כמו 'אנחנו היינו
משימתיים ואתם נוער בררה'.
"חובתנו כמחנכים להבהיר לנוער,
שלפחות לאורך ה  150שנה האח
רונות אנחנו עדיין תחת השאלות
הגדולות של להיות או לא להיות,
ואם להיות מה להיות .זה הזוי שאתה
נדרש לחיות ב  2015ולדבר בשפה
של  !1948השאלה הערכית היא האם
נכון לתת לילדים לחיות על הגדר
בשעה שבכל שנה וחצי שנתיים יש
סבב של אלימות ,והם עומדים כחו
מה אנושית?".
הסמיכות לרצועת עזה גורמת
לשיבושים חוזרים ונשנים בהתנ
הלות המוסד החינוכי שבאחריותו
של רוטשטיין .במהלך מבצע צוק
איתן הופסקה אחת מבחינות הב
גרות והתלמידים והמורים נאלצו
להסתתר מתחת לשולחנות בכי
תות הממוגנות .במציאות שכזאת
"קל מאוד לפתח שנאה ,אבל ברגע
שאתה מפתח שנאה אתה מפתח
בעת ובעונה אחת גם חוסר תקווה.
כלומר ,באופן פרדוקסלי אתה צריך
להיאבק נגד האינסטינקט העצמי
שלך ושל התלמידים שלך להחטיף
בחזרה ,ולהזכיר שיכול להגיע יום
ואני לא יודע מתי ,או אני חולם שי
גיע יום ובו לא נצטרך יותר להוציא
את אותה תחושה של שנאה החוצה.
זה לא פשוט להכין את עצמנו גם
ליום שאחרי בגלל הדעות הקדומות
והשנאה שאנו מפתחים במהלך הש

נים".
לכל מלחמה ומבצע צבאי יש מא
פיינים משלהם ונראה כי המאפיין
העיקרי של צוק איתן היה נדידת
האוכלוסייה המקומית במשך שבו
עות ארוכים ברחבי הארץ בשל
גילוי המנהרות והירי המסיבי על
יישובי האזור" .בצוק איתן חווינו
תחושת פליטות שלא חווינו כדוג
מתה בסבבים הקודמים .מצד אחד,
הייתה תחושה שמישהו רצה להר
אות איזו שהיא תמונה של חולשה.
מצד שני ,לא היה ברור מדוע המדי
נה אינה יוזמת בעצמה את פינוי
האוכלוסייה ומונעת פגיעה מיותרת
באזרחיה .הפרובלמטיקה הזאת יצרה
תחושה קשה של אי אמון במנהיגות
ובמדינה".
לפי ההנחה הרווחת כי סבב הלחימה
הבא הוא רק עניין של זמן ולאור
אזלת היד שהפגינו ממשלות ישראל
לאורך השנים ,כיצד מחזקים את צוות
ההוראה שעובד תחתיך ומעודדים
אותו להמשיך לטפטף לנוער כי מכאן
לא זזים?
"כעובדה ,במשך  15שנה עזבה
רק מורה אחת מתוך  150מורים
את בית הספר מסיבות ביטחוניות.
הדבר נובע מכך ,שדרך עבודה קשה
אתה מפתח בחדר המורים מנגנוני
הגנה שנובעים מלמידה עצמית של
הדילמות עמן אתה מתמודד ,ואתה
נותן למורים להבין שהן הדילמות
הרלוונטיות להם וגם לילדים.
"באותן שאלות שאתה מציף את
הילדים ,אתה מציף גם את המורים
ויחד כצוות ,במשך ארבע שעות כל
שבוע לאורך  15שנה ,אנחנו מדברים
בינינו על השאלות הקיומיות הללו.
זה יוצר חדר מורים אחר ,מגויס יותר
ואכפתי יותר ,כי אחרי הכול ,מדובר
בגידול הילדים שלנו".
אנחנו חיים בעולם פתוח וכמעט נטול
גבולות .כיצד אפשר ,במציאות כזאת,
לשכנע את הדור הצעיר שהישיבה
בגבולות חיונית עדיין?
"באחד המכתבים שברל כצנלסון
שלח לאחותו ב  1906הוא מספר לה

אחד ממושבי הכנס" .זה הזוי שאתה נדרש לחיות ב 2015ולדבר בשפה של "!1948

על הקשיים שלו בארץ .הוא ניסה
לומר לה שיש מילה ביידיש שאין לה
תרגום בעברית' :היים'' ,בית' .הוא
מציין שאי אפשר לומר את המילה
הזאת בעברית ,ואני אענה על כך
באותו דפוס :יש משהו בתחושת בית
כמו שיש משהו בתחושה השבטית
שלנו.
"אנחנו יכולים להיות בכל חור
בעולם והשבטיות שלנו מתעוררת
ברגע שאנחנו נמצאים באיזו שהיא
פינה .השבטיות לא גוועת וגם כש
אתה נמצא בברלין או בנפאל ,אנ
שים שנקלעים למצוקה זועקים :קחו
אותי הביתה! באיזה מדינה בעולם,
מי שנסע לטייל על דעת עצמו
מצפה מהמדינה שלו לבוא לחלץ
אותו ולהחזיר אותו הביתה?
"יש משהו עדיין בתודעה שלנו,
תודעה של חסרי בית ,תודעת שימור
הבית וכנראה שזה חזק מאתנו .חבל
שזה יוצא רק בעתות מצוקה ודחק,
אבל התחושה הזאת מחזקת .כלומר,
אין כאן בציבוריות שלנו רצון ,כל
פעם שיורים ,לא לחזור לפה .יש לנו
פחד גדול לחזור לפה ,אבל יש לנו
רצון ענק לחזור לפה ,וזה מה שעו
שה את ההבדל .זה לא דבר רציונלי
הניתן להסבר ,אבל הוא קיים ואני
חושב שהוא קיים בכולנו".
וכשאתה מדבר עם הנוער ,אתה
מרגיש שיש סיבה להתעודד ותהיה
המשכיות להתיישבות על הגבולות?
"ברור! איזו שאלה?! מנסים לצייר
את הנוער בצבעים שהם באמת לא
הוגנים .מדינת ישראל היא מקום
טוב לחיות בו בסך הכול ,ולאותם
אנשים שגרים פה בקצה ,עם כל
הבעייתיות ,יש גם חוויות אחרות.

יש כאן קהילה מאוד מאוד חמה,
מגויסת ואופטימית ,בסופו של דבר.
"השאלה אינה הקהילה ,אלא איך
מגדילים אותה ,איך מהדהדים את
התחושות של הקהילה הזאת החוצה
ואיך אתה נותן את התחושה לילדים
שבחרנו לחיות בעולם פשוט ,אבל
כדאי להתאזר בסבלנות.
"עד שלא יגיע המשיח ולא יגיע
השלום המיוחל ,עלינו להתרגל

של תושבי האזור בפרט והגבולות
בכלל .הכנס שיזמה נועד למנהלי
בתי ספר ,למחנכים ,לרכזי חי
נוך במועצות האזוריות וביישובים,
למדריכי תנועות נוער וכדומה מכל
הארץ.
הכנס ,שהתקיים במתנ"ס איבים,
הוא ניסיון להתמודד עם השברים
ועם הסדקים הרבים שהותיר אחריו
המבצע ולבחון את האתגרים וה

דומה לטעמי למציאות של החברה
הישראלית כולה .ביקרתי בגן היל
דים החדש בנחל עוז ,שנבנה אחרי
האסון הנוראי שהיה שם בקיץ .את
הגן הממוגן הקיפו בחומות בטון
בגובה של כשלושה מטרים .זה מאוד
צרם לי כשחשבתי על כך ,שאיך
אפשר לגדל ילדים במקום שצריך
לעטוף אותם בחומות של בטון ,ואז
הבנתי שבעצם כך נראית מדינת

אהר'לה רוטשטיין" :בצוק איתן חווינו תחושת פליטות שלא חווינו
כדוגמתה בסבבים הקודמים .מצד אחד ,הייתה תחושה שמישהו רצה
להראות איזו שהיא תמונה של חולשה .מצד שני ,לא היה ברור מדוע
המדינה אינה יוזמת בעצמה את פינוי האוכלוסייה"
לכך שכל פעם חלק אחר שלנו
חוטף מכות .אם נשכיל לקבל את
זה שהפתרון אינו בכוח ,אלא בפש
רה ,קבלה ,הכלה ,ונחנך את ילדינו
בהתאם ,זה יחלחל גם הלאה .מאז
ומעולם לא הוכרעה שום מציאות
מדינית רק על ידי כוח .נגזר עלינו
אומנם לשלוח את בנינו לקרב ,אבל
קרב נועד לפתוח דיאלוג".

ניסיון להתמודד
עם השברים
המציאות הכאוטית של יישובי
עוטף עזה במהלך צוק איתן והיחס
שבו זכו ממוסדות המדינה עוררו
אצל עידית תדהר ,רכזת "אלומה"
שליוותה במהלך המבצע את הפעי
לות החינוכית של המועצות האזו
ריות אשכול ושער הנגב ,את הצורך
לבחון לעומק את תחושת השליחות

מחיר הלא מבוטל שגובה ההתייש
בות על הגבולות מהמרחב הכפרי.
תדהר מציינת ,כי היא וחבריה לא
הסתפקו בדיבורים בלבד ,אלא גם
חילקו במהלך האירוע חוברות הדר
כה שיסייעו לאנשי השטח לצלוח
את הדילמות היום יומיות עמן הם
נאלצים להתמודד.
משום שהנושא מורכב ורב צד
דים ,תדהר מסבירה כי הכנס הת
מקד בארבע סוגיות :הקשר העמוק
שבין חינוך הנוער לחוסן הקהיל
תי; האם הפריפריה יכולה להפוך
למרכז עבור החברה הישראלית;
האם התיישבות על הגבולות יכו
לה להיות שוחרת שלום וראש גשר
בין העמים; וחינוך לציונות ודרישת
האחריות מבני הנוער ביחס לחברה
הישראלית.
"מה שקורה בחבל עזה הוא קצת

ישראל כולה בתוך המזרח התיכון.
אנחנו נאלצים לעטוף את עצמנו
בחומות בטון מכל מיני סוגים כדי
לשרוד בהצלחה את האתגר הביט
חוני הכל כך קשה שמציבים בפנינו
החיים באזור הזה".
כיצד יכולים מחנכים לחזק את חשיבות
ההתיישבות על הגבולות בקרב בני
הנוער?
"אני חושבת שמדינת ישראל
היא תופעה מאוד ייחודית בעולם.
עם ישראל היה מפוזר בכל העולם
ורק לפני כשני דורות הוא התקבץ
במקום הזה .נכון שהעולם פתוח
בפני הדור הצעיר כיום וניו יורק,
ברלין וכל השאר מאוד קורצות,
מה גם שהחיים במדינת ישראל הם
קשים ושהחברה הישראלית היא
המשך בעמ' הבא

28.5.2015
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חינוך
תחת אש

עידית תדהר ,רכזת "אלומה"" .המאבק על צדק הוא מאבק על ציונות"

עידית תדהר ,רכזת "אלומה":
"חשבתי על כך ,איך אפשר לגדל
ילדים במקום שצריך לעטוף אותם
בחומות של בטון? הבנתי שבעצם
כך נראית מדינת ישראל כולה בתוך
המזרח התיכון .אנחנו נאלצים לעטוף
את עצמנו בחומות בטון"
המשך מעמ' קודם
מקום מאוד קשה היום.
"יחד עם זאת ,הסיבה שאני מע
דיפה לחיות את החיים שלי פה היא
כי אני מבינה את האחריות שיש
עליי ואת התפקיד שבא עם זה כלפי
ההיסטוריה בכלל .אני מבינה שלעם
היהודי אין קיום אחר ואני גם לא
רוצה שיהיה קיום במקום אחר .נו
חות היא לא העניין ,וצריך להילחם
על כך שהחיים פה יהיו יותר נוחים
ונעימים ,אלא ההכרח לדאוג להמ
שך הריבונות שלנו".
האם ציונות רלוונטית עדיין והאם
אפשר בימינו לחנך את הנוער
לציונות?
"היסטורית ,לתנועה הציונית היו
שתי רגליים :הצלת ואיחוד העם
היהודי ,ויצירת חברה צודקת בארץ
ישראל .לדעתי ,שתי הרגליים האלה
עדיין רלוונטיות ,מן הסתם באופנים
שונים לעומת אז ,והן באות לידי
ביטוי בהרבה דילמות בהן אנחנו
פוגשים את בני הנוער שלנו  -בין
אם זה שירות משמעותי בצה"ל ,בין
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אהר'לה רוטשטיין ,מנהל תיכון שער הנגב" .הילדים היום משוחררים מהמשימתיות של הדור שלי"

אם זה יציאה לשנת שירות ,ובין אם
זה לבחור להיפגש עם מי ששונה
ממני בחברה ,קרי להיות אחראים
אחד על השני וליצור מערכת של
ערבות הדדית ולהילחם על דברים
צודקים.
"המאבק על צדק הוא מאבק על
ציונות .אתגר חינוכי מאוד גדול
היום הוא לחנך לערכים ולאחריות
רחבה ,וזאת בעצם מהות הפעילות
שלנו במרכז אלומה :לקחת את מע
רכות החינוך המפותחות מאוד של
המגזר הכפרי ולשים במרכז סדר
היום את התוכן הערכי ואת הדרי
שות לאחריות מהחברה הישרא
לית".
תדהר מאמינה שכנס החינוך לה
תיישבות על הגבולות יהווה יריית
פתיחה בניסיון לייצר שיח ערכי
בין המחנכים במרחב ההתיישבו
תי .בחודשים הקרובים ייפתח בלוג
אינטרנטי ובו יוכל כל איש חינוך
בהתיישבות להביע את השקפת
עולמו ואת עמדותיו בכל מיני סו
גיות ודילמות העוסקות בהתיישבות
במגזר הכפרי" .הכוונה היא ליצור

במה ,שמאפשרת דו שיח מעמיק
בין מחנכים ובמקביל ,ניזום כל מיני
פורומים של דיון ,חשיבה ולמידה.
"בנוסף ,נשמור על קשר הדוק עם
מועצת שער הנגב כדי לראות כיצד
נוכל לתרום את חלקנו בהחדרת
התכנים החשובים הללו על בסיס
יום יומי באמצעות בני הנוער בא
זור".

כל רעש הכי קטן
"צוק איתן" הטביע חותם קשה
בילדים ביישובי עוטף עזה ואף
שחלפו יותר מתשעה חודשים מס
יום המבצע ,הפצעים והטראומות
נותנים את אותותיהם בחיים באזור.
"כל רעש הכי קטן וכל טריקה של
דלת עדיין גורמים לבהלה בקרב
חלק מהילדים" ,מעיד יובל מד
מוני ,רכז ועדת החינוך של מושב
יכיני ואב לשלושה ילדים קטנים.
"בתקופת המבצע נרשמו הרבה מק
רים של הרטבה ,חרדות ,חשש לי
שון לבד ואפילו להתקלח וכתוצאה
מכך ,ילדים רבים עדיין מטופלים
אצל פסיכולוגים או יועצים כאלה

ואחרים .להערכתי ,למעלה מ 20%
מהילדים באזור סובלים עדיין מח
רדות".

הילדים יודעים שבהפסקות אסור
לצאת לחצר ונשארים בכיתות או
במסדרונות".

כיצד מתמודדים עם זה שגרת קאסמים
ואזעקות שבה צעירים רבים אינם
מכירים כלל מציאות אחרת?
"באיזה שהוא מקום יש השלמה
עם העניין .כלומר ,התרגלנו לכך
שאנחנו חיים במציאות של עליות
ומורדות ולצערנו ,הירידות פה הן
לרוב יותר חדות מהעליות ,ואין כב
יכול דרך לשנות את זה .אנחנו מנ
סים לחיות חיינו באופן הכי נורמלי
שאפשר ,בהתאם למציאות שנכפתה
עלינו ,אבל זה המחיר שנגזר עלינו
כנראה כדי לחיות במדינה שלנו וב
בית שבו אנו רוצים לחיות.
"היות ואני עובד בתפקיד חיוני,
משפחתי נשארה כל הזמן בבית
בזמן המלחמה ,למעט מספר הפו
גות באזור המרכז וגם שם תפסו
אותנו האזעקות ,דבר שרק חיזק
את תחושת השייכות לבית בקרב
הילדים .לפחות אצלנו בתי הספר
והגנים ממוגנים ובתקופות הקשות

מה המשמעות של הבחירה בחיים על
הגבול עבור מי שעוסק בחינוך באזור?
"זהו חינוך לציונות לכל דבר,
כי אחרי הכול ,זוהי המדינה שלנו.
כדור שני של מתיישבים באזור
העוטף אני יכול לומר שאנח
נו קשורים למקום ,זה הבית שלנו
ואנחנו לא מוותרים עליו .עם כל
הקשיים והבעיות שיש כאן ,ויש כאן
לא מעט כידוע ,זוהי המציאות אותה
אנחנו מכירים ובסך הכול טוב לנו
כאן ,עם כל הקשיים.
"אני מאמין ומקווה שזה גם יישאר
הבית שלנו עוד שנים רבות ,כי בסו
פו של דבר יש לנו על מי לסמוך .כל
עוד יש אמון במערכת כולה ,צה"ל
מגן עלינו והמדינה אתנו ,למרות
שיש חריקות פה ושם ,כמו הוצאת
החיילים מהיישובים למשל ,נוכל
לשכנע את הילדים שלנו שיש מי
ששומר עלינו ועל הבית שלנו ולי
צור עבורם תחושת ביטחון".
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מרוב עצים

בחגי האביב מבלים ישראלים רבים ביערות
הנטועים של קק"ל .אם המטיילים והמנגליסטים
ישימו לב לפרטים הקטנים בעצים ובצמחיית
היער שסביבם ,הם יגלו שהוא משתנה כל הזמן
יוני וייץ

בחול המועד פסח ,ביום
העצמאות ,בל"ג בעו
מר ואף בשבועות יוצ
אים המוני בית ישראל אל יערות
קרן קיימת לישראל .חלקם נכנסים
למכוניותיהם ונוסעים אל היער
הנטוע רק בשביל לצלות בשר על
האש באוויר הפתוח ,אחרים עושים

את האזור ,ובעקבותיהן השתחררו
זרעים מאצטרובלים סגורים בשטח
החשוף מצמחייה ,אך לא רק כך.

האורן הדורסני
זרעי האורן )בעיקר אורן ירו
שלים( מופצים למרחק רב מהיער
הנטוע באמצעות רוחות חזקות וח
לקם נובטים בשטחים פתוחים .חלק
מהזרעים מגיעים לחורש ,המתאפיין

התחדשות אלוני תבור ביער ברושים .היער הנטוע בעל המראה האחיד נעלם צילום :באדיבות פרופ' אבי פרבולוצקי ממינהל המחקר החקלאי

ניהול היער"  -תכנית ליער אקולו
גי יותר ובר קיימא ,שמתקבלת לאט
ובטוח בעיצוב היערות בישראל.
הרעיונות המרכזיים בתכנית הם
הפחתת ההתערבות האנושית ביער
למינימום הנדרש והחלפת הנטיעה
בדילול עצי היער ,שנועד להגדיל
את הרווח בין העצים ,שניטעו בעבר
אחידים וצפופים .הדילול יאפשר
נביטה והתפתחות טבעית של אור

שרובה מוגבלת לשטחים הסמוכים
ליערות הנטועים ,התפתחות האלו
נים בתת היער מתרחשת לאט וב
טוח גם במרחק רב מהחורש ,משום
שהעורבנים בוחרים לעתים להט
מין בלוטים בקרקעית היער דווקא
במקומות מרוחקים ממקום איסופם.
היום אפשר לראות ביערות שלא
סבלו משריפה ,מהרי הגליל ועד
שפלת יהודה ,אלונים מפותחים

היער החדש שונה לא רק
במראה החיצוני שלו .שכבת
הקרקע העליונה המכילה
חומר אורגני רב ,שמקורו
ברקבובית צומח החשובה
למגוון רב של מינים מהחי
והצומח ,מתנהגת באופן
שונה

הטענה העיקרית הנשמעת
מצד גופי שמירת טבע
בישראל נגד נטיעת יערות
אורן היא החשש מהתנהגותו
הדורסנית של אורן ירושלים,
שמשנה את האופי האקולוגי
באתרים חדשים
התפשטות אורנים על גבעות ליד יער שחריה .משנים את האופי האקולוגי

זאת כדי ליהנות מכמה דונמים של
עצים ונוף אביבי.
רובם של המטיילים כנראה לא
יבחינו בשינויים שחלו ביער מאז
שביקרו בו בחופשה הקודמת שלהם.
שינויים אלה מתרחשים אמנם בצע
דים אטיים מכדי שמתבונן אקראי
יבחין בהם ,אך מי שישים לב לפר
טים הקטנים יוכל לזהות אותם כבר
בהליכה הקצרה מהחניון אל השביל
שבין העצים.
כבר באמצע שנות ה  '90הבחינו
חוקרים בהתפשטות האורנים מהי
ערות שניטעו בעשורים הראשו
נים למדינה לעבר שטחים פתוחים
ברחבי הארץ .ההתפשטות אירעה
בעקבות השריפות הרבות שפקדו
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מוז על השוני בין יער מעורב מול
המערכות האקולוגיות "הישנות".
לטענת פרופסור אבי פרבולוצקי
ממינהל המחקר החקלאי ,העולם של
השטחים הפתוחים שהכרנו לאחרו
נה נגמר ,כגון החורש שנחשב טבעי
והיער הנטוע בעל המראה האחיד.
לדבריו ,כעת אנחנו נמצאים בעי
צומו של תהליך שייצר בתי גידול
משותפים .גם ניהול השטח ,שעד כה

בסבך של עצים ושיחים כדוגמת
אלון ואלה ובעושר מינים גבוה ,נוף
נפוץ באקלים ים תיכוני.
לאורן ,בעיקר לאורן ירושלים ,יש
מתנגדים .הטענה העיקרית הנשמ
עת מצד גופי שמירת טבע בישראל
נגד נטיעת יערות אורן היא החשש
מהתנהגותו הדורסנית של אורן ירו
שלים ,שמשנה את האופי האקולוגי
באתרים חדשים .כך קרה עם מיני
אורן במקומות רבים בעולם ,כמו
בדרום אפריקה ובדרום אמריקה,
שבהן האורנים הם מינים פולשים
המשתלטים על בתי גידול טבעיים
ומשנים את תנאי הסביבה.
שיתוף פעולה של חוקרים ואנשי
קק"ל הוליד לאחרונה את "תורת

נים חדשים בתוך היער ,ללא נטיעה,
ויתרום לגיוון מראהו.
לדילול האורנים ביער יתרון
נוסף :ביער מרווח מתפתחת צמחייה
נוספת ומגוונת שנהנית מהצל שמ
טילים עצי היער הנטוע המקל מפני
השמש והיובש בקיץ .עובדה זו סות
רת את התפיסה הרווחת על "מדבר
האורנים" שבו שום דבר נוסף אינו
צומח .כך למשל ,בלוטי אלון מצוי
רבים שמקורם בחורש הים תיכוני
ונטמנים על ידי עורבנים בקרקע
היער מצליחים לנבוט ולהתפתח גם
בתנאי צל בתת היער )הצומח הטב
עי שנמצא מתחת לעצי היער(.
מחקר חדש שנערך בארץ מראה,
כי בשונה מהתפשטות האורנים,

צילום :יוני וייץ

וגם מיני חורש נוספים המצויים בין
ומתחת האורנים.

בתי גידול משותפים
מחקר שפורסם לאחרונה מראה,
כי היער החדש שונה לא רק במ
ראה החיצוני שלו .שכבת הקרקע
העליונה המכילה חומר אורגני רב,
שמקורו ברקבובית צומח החשובה
למגוון רב של מינים מהחי והצומח,
מתנהגת באופן שונה מהמוכר בחו
רש וביער גם יחד.
התוספת של החומר האורגני,
המתקבלת מהאלונים ומהאורנים
ביחד ,מתנהגת באופן שונה ואף
הפוך מהמוכר ממחקרים על היער
והחורש בנפרד .גילוי זה עשוי לר

היה לכיוון של יער או שמורת טבע
נפרדים ,דורש הסתכלות חדשה.
האם תהליכים אלה מעידים
על שינוי שהולך להתרחש בצומח
בארץ? לא עוד יער או חורש נפר
דים ,כי אם יער חורש מעורב? מה
יהיה אופיו של היער החדש והאם
הוא יאריך ימים בארץ? אקולו
גים ואנשי יער חלוקים בדעותיהם
בשאלות אלה .יש מי שטוענים
שהשפעת האדם על הצומח )שרי
פה ,נטיעה ,כריתה ועוד( היא זו
שתכריע את גורלו ,גם אם לא ברור
עדיין איך .כך או כך ,יעברו עוד
הרבה שנים עד שנוכל לומר מה
יהיה טיבו והאם היער המעורב כאן
בשביל להישאר.
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הגדוד העברי
הראשון

לוטננט קולונל ג'ון פטרסון בארץ ישראל,
 .1917מפקד גדוד נהגי הפרדות והגדוד ה38

קבריהם של פרנסס ולוטננט קולונל ג'ון פטרסון .אפרם הוטס מלוס אנג'לס לבית העלמין
צילום :עמרם קליין
של מושב אביחיל

מפקדי הפלוגות היו קצינים בריטים ,המש"קים היו יהודים 100 .שנה חלפו מאז השתתף גדוד נהגי הפרדות של ציון במערכה על
כיבוש חצי האי גליפולי ,ב־ 25באפריל  .1915בטקס לציון התאריך ההיסטורי בבית הגדודים במושב אביחיל נשמעה שוב שירת
הפזמון הידוע "אריה ,אריה ,קום התנדב לגדוד העברי"
עמרם קליין
צילומים :אלון בסון,
משרד הביטחון

לרגל  100שנה לנחיתת חיל
המשלוח הבריטי בחופי חצי האי
גליפולי ,ב  25באפריל  ,1915נערך
טקס מרשים בבית הגדודים במושב
אביחיל לפני כשבועיים ,ב  14במאי.
בכוח נכלל כידוע גם גדוד נהגי הפ
רדות ,ובו כ  650חיילים ,מחציתם
מתנדבים מארץ ישראל ומחציתם
יהודים מקהיר ומאלכסנדריה.
כשעה לפני האירוע הוזמנו חברי
העמותה למורשת מלחמת העו
לם הראשונה בישראל לסיור בבית
העלמין של אביחיל ,בהדרכת חבר

המושב אגרונום איתן ישראלי
)שהיה בין יתר תפקידיו גם מנכ"ל
משרד החקלאות בשנות ה .('70
אביו של ישראלי היה הגדודאי יהו
דה ישראלי.
האורחים עברו על פני מקום
מנוחתם האחרון של גדודאים חברי
מושב אביחיל וכן ביקרו בקבריהם
של לוטננט קולונל )סגן אלוף( ג'ון
הנרי פטרסון ,מפקד גדוד נהגי הפ
רדות והגדוד ה  ,38ורעייתו פרנסס
פטרסון .אפרם של בני הזוג הוטס
באוקטובר  2014מלוס אנג'לס ,אר
צות הברית ,לקבורה מחדש בישר
אל וב  4בדצמבר  2014הוא נטמן
בחלקה מיוחדת בבית העלמין של
המושב בטקס ממלכתי בהשתתפות

קולונל נייג'ל ג'פרסון .סקר בעברית את אירועי המערכה בגליפולי
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ראש הממשלה בנימין נתניהו.

חלוץ במערכה
באירוע נכחו כ  200משתתפים,
רובם חברי העמותה ,וגם חברי
מושב אביחיל ואחרים .הטקס נפתח
והונחה על ידי המנהלת הנמרצת
של בית הגדודים ,רחל סילקו ,שצ
יינה בין יתר דבריה כי גדוד נהגי
הפרדות היה הראשון מתוך חמישה
גדודים יהודיים שהשתתפו בקרבות
במלחמת העולם הראשונה .הארבעה
האחרים :גדודי קלעי המלך ה ,38
ה  39וה  40שפורקו בתום המלחמה
ו"הגדוד הראשון ליהודה" ,שהורכב
מחיילי שלושת הגדודים הנ"ל.
אחריה נשאו דברים :צבי עדן,
מנהל מחלקת המוזיאונים במשרד
הביטחון; בן רי ,קצין יחסי הציבור
של השגרירות האוסטרלית שהת
נצל על שנבצר מהשגריר עצמו
להשתתף באירוע; והנספח הצבאי
של שגרירות בריטניה בישראל,
קולונל נייג'ל ג'פרסון ,שנשא ברכה
בעברית .כן כן ,בעברית טובה ,וסקר
בקצרה את אירועי מלחמת גליפו
לי.
מברכים נוספים :יו"ר עמותת מו
רשת מלחה"ע הראשונה ערן תירוש,
קונסול הכבוד של ניו זילנד בישר
אל )לניו זילנד אין שגרירות ביש

בסוף דצמבר 1915
הוחלט בלונדון על
נסיגת הכוחות.
בחיל המשלוח חסר
המזל מנו  57אלף
ו 707הרוגים7,564 ,
נעדרים ו 123אלף
ו 598פצועים .לגדוד
נהגי הפרדות היו
 12הרוגים וחמישה
פצועים

ראל( התעשיין גד פרופר ויוסקה
קריס ) ,(95בנו של הגדודאי המנוח
שמואל חיים קריס ).(1892 1974
האב נלחם בשורות גדוד נהגי הפ
רדות וגם בשורות גדוד קלעי המלך
ה  ,38שגויס באנגליה ב  ;1917הוא
היה חבר מושב אביחיל וכך גם בנו.
בטקס הופיעה חבורת הזמר של
אביחיל ,בניצוחו של בועז קביליו.
רגע מרגש במיוחד היה כאשר אר
בעה גברים עם קולות ערבים מח
בורת הזמר הזמינו את הקהל לשיר
את הפזמון הידוע "אריה ,אריה ,קום
התנדב לגדוד העברי ...התנדבתי
וארד מצרימה /נסעתי ברכבת פחם/
שחור ומכוסה כולי פיח /סוף סוף
הגעתי לשם ,אריה ,אריה ."...הפז

מון חובר על ידי אריה רובינשטיין,
חייל בגדוד הקלעים ה  40שגויס
בארץ ישראל .לאחר מכן ,הציג
אלון רצון ,מנהל השירות הבולאי
של דואר ישראל ,את הבול החדש
שהונפק לרגל האירוע ואת המעטפה
המהודרת.
ד"ר עופר בורד ,סגן מנהל מח
לקת המוזיאונים במשרד הביט
חון ,סיפר כי הגדוד הוקם על ידי
זאב ז'בוטינסקי ,יוסף טרומפלדור
ומתנדבים ,כי כבר אז הבינו כי
שהשליטה בארץ ישראל לא תושג
רק באמצעות התיישבות ועיבוד
הקרקע ,אלא גם על ידי כוח צבאי.
באשר להתנהלות הגדוד הוא ציין,
כי הפיקוד על הפלוגות הוטל על

רחל סילקו ,מנהלת בית הגדודים .גדוד נהגי הפרדות היה הראשון מחמישה גדודים
יהודיים שהשתתפו במלחה"ע הראשונה

קצינים בריטיים ואילו המש"קים
היו יהודים.
בהמשך דבריו סיפר ד"ר בורד,
כי בין יתר הקשיים שבהם נתקלו
הגדודאים היה הגילוי שהבריטים לא
חילקו קצבאות למשפחות המתנד
בים ,כפי שזכו להן יתר החיילים
הבריטים .החיילים פתחו בשביתת
רעב והרבה מתנדבים ,בעיקר מק
היר ומאלכסנדריה ,עזבו את הגדוד.

בצד הטורקי היו רבות גם הן.
כל שנה ,ב  25באפריל ,מזכירים
באוסטרליה ובניו זילנד את החיי
לים שנפלו מבין גייסות שני הצ
באות ב"יום אנזא"ק" )ANZAC
- Australian and New

 (Zealand Army Corpsלציון
השתתפות כוחות אלו במלחמות
העולם הראשונה והשנייה וגם במל
חמת וייטנאם .גם הטורקים מצדם
מציינים מדי שנה את ניצחונם
במערכת גליפולי.

"מעטפת היום הראשון" והבול
המיוחד .הודפסו במיוחד ,על
המעטפה בית הגדודים

הצבא הטורקי
נראה חלש
אחרון המרצים היה ד"ר שמ
עון גת ,חבר קיבוץ נען ,היסטוריון
ומדריך טיולים מוסמך .בהרצאתו
שלוותה בצילומים ובמפות פרס
ד"ר גת את השתלשלות המאורעות
שהביאו לנחיתת כוחות בחופי גלי
פולי ב  ,1911במלחמה בין איטליה
לטורקיה ,ארבע שנים לפני נחיתת
חיל המשלוח הבריטי בחופי חצי
האי.
במלחמה בין שתי המדינות הפ
סידה טורקיה את שליטתה בלוב,
באי רודוס ובאיים נוספים הקרובים
לחופיה .כמו כן ,הצליחו צבאותיהן
הקטנים של מדינות הבלקן בולג
ריה ,סרביה ומונטנגרו לכבוש חלק
מאזור תראקיה שממערב לאיסטנ
בול .הפסדים אלה יצרו רושם אצל
בריטניה וצרפת ,כי הצבא הטורקי
חלש ובלתי מאורגן.
בתחילת  1915החליטו בנות
הברית הללו לשלוח צי לים השחור
שיביא אספקה לבת בריתם רוסיה
ויילחם במעצמות המרכז ,גרמניה
ואוסטרו הונגריה .מאגפן המזרחי,
הצי שנשלח למיצרי הדרדנלים ספג
אבדות רבות ,חמש ספינות טובעו
ואחרות נפגעו ,בעיקר בשל היוה
רה של המצביאים שסברו שהצבא
הטורקי חלש.
בעקבות האבדות החליטו ממשלות
אנגליה וצרפת לכבוש את חצי האי
גליפולי ,כדי לאפשר פעם נוספת
לצי לפרוץ את מיצרי הדרדנלים.
הכוח שנחת בחופי גליפולי ב 25
באפריל  1915כלל אוסטרלים וניו
זילנדים וגם את גדוד נהגי הפרדות
בפיקוד לוטננט קולונל פטרסון.
הפעם הטורקים השיבו מלחמה
שערה בעזרת ייעוץ של קצינים גר
מנים .קצין טורקי שהתבלט בקרבות
אלו היה סא"ל מוסטפה כמאל ,לי
מים כמאל אתאטורק  -אבי טורקיה
המודרנית .כוחות בנות הברית ספגו
אבדות רבות בגין מודיעין לקוי,
חוסר תיאום בין הכוחות ובעיקר,
שוב ,בגין הזלזול ברמתו של החייל
הטורקי.
בסוף דצמבר  1915הוחלט בלונדון
על נסיגת הכוחות .בחיל המשלוח
חסר המזל מנו  57אלף ו  707הרו
גים 7,564 ,נעדרים ו  123אלף ו 598
פצועים .לגדוד נהגי הפרדות היו 12
הרוגים וחמישה פצועים .האבדות
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זהר נוי

editor_kav@tmags.co.il

בעיני כלב
חוויותיו של הכלב המאומץ אוליבר ,שאוהב בעיקר אוכל,
מסופרות מנקודת מבטו ב"הרפתקאות אוליבר" מאת מיטל
צפרוני .חשיפה לעולם הכלבים ולגידול בעלי חיים
"הרפתקאות אוליבר" מאת מיטל מי חטף את אלישה?
צפרוני הוא השני בסדרת ספרי
הילדים המתארת את חוויותיו של
הכלב אוליבר .הסיפור מתואר מנקודת מבטו
של כלב מאומץ ,שהאהבה העיקרית שלו וה
דבר שמניע אותו בחיים הוא אוכל.
אוליבר מתגורר עם מיטל )שאימצה אותו(
ועם דוג'ר ,כלב נוסף שהצט
רף למשפחה .בעקבות האה
בה שלו לאוכל הולך אוליבר
לאיבוד .בזמן שהוא שוהה
מחוץ לבית ,הוא חווה געגוע
לבעליו ולדוג'ר ,חרטה ,זי
כרונות מהעבר ופחד .בסופו
של דבר ,לאחר לילה קשה
מחוץ לבית ,סוף טוב הכול
טוב ,ואוליבר נמצא הודות
לתליון שעל צווארו.
באמצעות הסיפור הקוראים
נחשפים לעולמם המיוחד של
הכלבים ולומדים על גידול
בעלי חיים ועל חמלה ,סבל
נות וקבלה של האחר .הילדים
ילמדו בקריאה גם על חשיבות
של תג עם פרטים ועל שמחה
מהולה בדאגה )איורים :נורית
יובל ,הוצאת "אוריון"28 ,
עמודים ,לבני שבע שלוש(.

משאלות הלב
נתן ינאי ,סופר ,משו
רר ופרופסור למדע המדי
נה ולהיסטוריה פוליטית,
חיבר ספר מזמורים מודרני,
"משאלות לב ושיר" ,שנכתב
מאהבת אדם וחיים .שיריו
הקצרים של ינאי מביעים 60
משאלות לב ומזכירים לקו
רא שבני אדם מגיבים באופן
דומה ,אפילו זהה ,כשהם פוג
שים ברגשות ,למרות שוני
בין האנשים.
המשורר מיטיב לתאר את
הרצון המתחדש :לא להפסיק
להתרגש ולהרגיש לעולם,
כמו גם את הפחד מקו הסיום
ומהריק שאופף אותו .השירים
נכנסים אל לב הקורא ,פות
חים את חדריו בפשטות וב
זהירות ומלמדים אותו מותר
ואסור ,שלם וחצוי ,כישלון
והצלחה ,חלום וערות ,סליחה
וקנאה ,זיכרון ושכחה ,טוב
ורע.
כוונות המשורר אינן חבויות ,ההפך נכון
 הן חשופות ,אמיצות ומלאות קבלה וחמלה .השירים בנויים כך שהקורא ימצא בהם
נחמה ,פיוס ואף שעשוע )הוצאת גוונים64 ,
עמודים(.
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"עונש מוות" מאת רוברט וילסון ,הספר
הראשון בסדרת צ'רלס בוקסר ,הוא מותחן
קצבי שנע באלגנטיות ובבהירות בין מקומות
ודמויות.
אלישה ד'קרוז ,בתו של מיליארדר הודי,
נחטפת בלונדון .עד מהרה
מתברר שהחוטפים אינם
מעוניינים בכסף ,אלא דווקא
בנקמה .משפחת ד'קרוז פונה
לצ'רלס בוקסר ,מומחה לני
הול משא ומתן ולהשבת חטו
פים ,כדי שיחזיר את אלישה
אליהם .אבל איך מנהלים
מו"מ כשאין שום דרישות
לחוטפים?
בוקסר אינו היחיד המנ
סה לאתר את אלישה .גור
מים נוספים ,ביניהם גנרל
פקיסטני ,אנשי סוכנות הביון
אם איי  ,6מבריחי זהב וסוחרי
סמים מנהלים במקביל חקירה
משלהם .כולם רוצים להבין
מי החוטפים ,ואם אפשר גם
להניח את ידיהם על השלל:
אלישה .אם בוקסר רוצה לה
ציל את חייה ,עליו לפעול
במהירות ,לפני שמישהו אחר
יגיע אליה )מאנגלית :צילה
אלעזר ,בהוצאת כתר448 ,
עמודים(.

גם עוגות
"שמח במטבח  -לחם"
מאת אביגיל ויטלי וסם בר
הוא ספר נוסף בסדרת ספרי
הבישול לילדים ,והפעם
מתכוני לחם מסוגים שונים
ובמגוון טעמים ,כולם קלים
להכנה ואינם דורשים ציוד
מיוחד או טכניקות בישול יו
צאות דופן.
ההוראות פשוטות והאיורים
מאירי העיניים ,ואם תעקבו
אחרי ההנחיות תוכלו לה
פתיע את בני המשפחה והחב
רים במבחר לחמים משביעים
וטעימים :לבן קלאסי ,שי
פון ושיבולת שועל )או אחת
האפשרויות :דבש ושיבולת
שועל ,שוקולד ,תירס ,פירות
יבשים( ,פיתות ,מקלות לחם,
פיצות ולחם שום .אפילו לחם
מתוק )"זיגזג" ממולא ריבה( ,סופגניות ,מא
פים אישיים וקינמונים.
לבשו סינר ,התחילו לדפדף והקימו מא
פייה משלכם )מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת
"דני ספרים" 64 ,עמודים ,מנוקד(.

מ
ו
יי סף
ח
ו
די
הכנס השנתי ה50-
של האגודה העולמית
למדע העופות
מתקיים ב 28-26-במאי  ,2015מלון רמדה ,ירושלים
מוטי אלקבץ ,מזכיר ארגון מגדלי עופות:

רון ארצי ,יו"ר תדמיר:

"פגיעה בענף הלול ,כמוה כפגיעה
אסטרטגית במדינת ישראל"

"להתמודד עם האתגרים ,לצד שיפור
מתמיד בביצועים"

בניהו מנדל ,גזבר האגודה למדע העופות  -סניף ישראל:

ברוך לגזיאל ,לולן:

"הכנס ה 50-יהיה חגיגי ,גם אירוע
מדעי וגם חברתי"

"אסור לפגוע במשקים הקטנים בקו
העימות .זה יביא לחיסול הפריפריה"

• עורך וכותב המוסף :דני בלר
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מוטי אלקבץ ,מזכיר ארגון מגדלי עופות

ראיון
מיוחד
דני בלר
צילומים :דני בלר

ה

התיישבות החקלאית -
ובתוכה ענף הלול על כל
שלוחותיו ,בצפון ובנגב,
יושבת על קווי העימות.
אלפי חקלאים ,המפרנסים אלפי בתי
אב במעגל הראשון ועשרות אלפים
אחרים במעגל המשני ,בהם עובדי
משק ,קבלנים שונים ,אנשי שירו
תים ,תובלה ,תברואה ,מכוני תערו
בת ועוד .כולם כאחד מביטים בדאגה
אל הכוונות ,מרומזות או ממשיות,
לחסל את הלולים הקטנים .לפצות
את הלולנים המבוגרים ולהפנות
אותם לתעסוקות אחרות .יש לא
מעט לולנים ,הנמצאים עשרות שנים
במקצוע ,שהלול הוא נשמת אפם .הם
לא יודעים עבודה אחרת .האנשים
היקרים האלה והלולים שלהם ,יוש
בים על גבולות המדינה .הם שומ
רים על גבולותיה של ישראל .מוטי
אלקבץ ,מזכיר ארגון מגדלי עופות
בישראל ,מכיר אישית את הלולנים,
שומע את הקולות בשטח ובעיקר ,את
החששות מאובדן הפרנסה.
מוטי אלקבץ ,תן לנו בבקשה
תמונת מצב עכשווית בענף הלול
"יש כרגע מתווה ,של מנכ"ל
משרד החקלאות צביקה כהן .המ
תווה נכתב בעקבות מסקנות ועדה
משותפת לצביקה כהן ,לשר החק
לאות ולמשרד החקלאות .נעשה
דבר טוב ,מינויו של צביקה כהן
כיו"ר הוועדה ,אשר סיירה במוש
בים בצפון כדי ללמוד את הבעיות
של הענף ולנסות לגבש איזה שהוא
מתווה או תכנית ,שבמסגרתה הענף
יעבור שדרוג ,אשר יזכה לשיתוף
פעולה מצד החקלאים .נכתבה
תכנית שאומצה על ידי המגדלים
ואנחנו מחכים ליישומה.
"במסגרת התכנית יש לתת
מענה ,על פיו כל מי שירצה לעבור
לאזור גידול יוכל לעשות כן ומי
שירצה להישאר בתוך המושב יש
תדרג ,תוך עמידה בכל הדרישות:
של השירותים הווטרינאריים ,של
רישוי העסקים ועוד .עדיין פתו
חות מספר נקודות ,בהן תקנות צער
בעלי חיים ,אשר טרם קיבלו אישור
של ועדת החינוך של הכנסת .כאשר
יאושרו תקנות רווחת העוף ,זה יהיה
בכפוף לתקציב מצד משרד האוצר.
מגדלי העופות בישראל ממתינים
להשלמת כל ההליכים האלה".
פורסמו ידיעות בתקשורת ,אשר
עוררו דאגה גדולה אצל המגדלים.
במה מדובר?
"נחשפנו לתכניות של פקידי
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"פגיעה בענף הלול ,כמוה
כפגיעה אסטרטגית
במדינת ישראל"

כוונת משרד האוצר ,כפי שעלה מכתבות בתקשורת ,לפגוע במשקים ובלולים הקטנים ולפתוח את
השוק לייבוא חקלאי ללא מכסים ,עלולה לפגוע אנושות בפרנסתן של אלפי משפחות בפריפריה.
אסור לה ,לישראל ,להיות תלויה בייבוא מזון ,ואת הלקח למדנו כולנו בסבב הלחימה האחרון .שיחה
על מצבו ועתידו של ענף הלול בישראל
ני .בלי חקלאות הפריפריה תופקר.
במקום חקלאים יישבו שם גדודים
של צבא .במשבר הבינלאומי הרא
שון ,באירוע של מתיחות ביטחונית,
כשנמלי הים והאוויר נסגרים ,יש
ראל עלולה להישאר ללא עתודות
של מזון .ללא חקלאים ,אין פריפ
ריה .פשוט כך".
בשר ההודו נחשב בעולם
לאיכותי ,מזין ובסיס למתכונים
טעימים .מה המצב אצלנו?
"שלוחת ההודים נמצאת כרגע
באיזון שביר ,שכן הייצור גבוה בכ
עשרה אחוזים מהביקוש .אכן ,זהו
בשר בריא ומזין ,שבישראל הוא בהי
שג כולם .יש תזונאים הרואים בו את
הבשר הבריא ביותר .אני מקווה שהי
ציבות בשלוחת ההודים תימשך".
מוטי אלקבץ .לשמור על ענף הלול

האוצר ,בחסותו של שר האוצר ,אשר
משמעותן חיסול של המשק המש
פחתי הקטן .משרד האוצר טועה
לחשוב ,שביטול התכנון בשלוחת
ההטלה יוזיל את מחיר הביצה .בי
טול התכנון ייעשה דבר אחד :הוא
יחסל את ההתיישבות בגליל ויפגע
ב  2000משפחות בגליל ועוד אלף
משפחות ברחבי הארץ .סופו של
תהליך יביא להקמתם של מספר
קטן של לולי ענק .מחיר הביצה לא
יירד ,אבל כמה טייקונים יתעשרו
עוד יותר כתוצאה מכך.
"המדינה תצטרך ,אם תמשש את
כוונות תכניתה ,להוציא הון כדי
להחזיק את קו העימות .מה שיוותר
במקום יהיו בעיקר מושבים עניים,
שלא יהיו מסוגלים לשלם ארנונה
למועצה האזורית .הם יהפכו תלו
יים במוסדות הרווחה ולמדינה ייג
רם רק נזק .אסור לגרום להחלשה
של המושבים ,שהם בעצם המוצבים
הקדמיים של מדינת ישראל בצפון
הארץ .פגיעה בענף הלול בפרט
ובחקלאות בכלל ,כמוה כפגיעה
אסטרטגית במדינת ישראל.
"היה לי עצוב מאוד לראות את
הזלזול שהשתקף מהכתבה שפור
סמה במוסף 'ממון' ,של העיתון
'ידיעות אחרונות' ,ב  3במאי .בכ
תבה נכתב כי עם ביטול התכנון

בענף הלול ,יינתן פיצוי למגדלים
הקטנים .בלי תכנון ,המשק המש
פחתי ,כל הלולים הקטנים ,ייפ
רשו מהענף .נכתב בכתבה ,אולי
בטון של הומור שחור ,כי למגדלים
הקטנים יוצעו חלופות תעסוקה.
אמור לי אתה :איזה תעסוקה חלו
פית אתה יכול להציע לחקלאים
בני  50פלוס .אין לו מקצוע אחר
זולת העיסוק בחקלאות .זה מה
שמדינת ישראל חינכה אותו לע
שות ,זה המקצוע שלו".
מה קורה בשלוחות הפטם
וההודים?
"בשלוחות הפטם וההודים אנחנו
עדים לאי יציבות בהיבט של הרוו
חיות ושל גורמי הייצור .בשלוחת
הפטם אנחנו אחרי ארבעה חודשים
קשים מאוד ,בעקבות נזקי מחלת
צומת הגידים .אין פיצוי בעבור
צומת הגידים .צר לי ,שמה שמענ
יין את משרד האוצר זה למנוע את
היכולת לקיים את ההסדר ,במסגר
תו אנחנו מתאימים את היקף היי
צור להיקפי הביקוש.
"הטענות המועלות בדבר מחירו
של בשר הפטם הינן חסרות שחר.
המגדלים נהנים ,במקרה הטוב,
מסדר גודל של  90אחוזים ממחיר
המטרה .בסופו של דבר ,בניכוי

כל העלויות ,הרווח למגדל עומד
על כשקל לקילוגרם בשר עוף.
זה ,כאשר הוא מתמודד עם מחלות
עופות במשק שלו ,כגון האירועים
האחרונים של שפעת העופות ומח
לת ניוקאסל.
"מגדלי בפטם ובהודים הנם אנ
שים מקצועיים ,מסורים ומחויבים
לעשייה שלהם ,אשר יודעים לייצר
בשר באיכות הגבוהה ביותר ,תחת
פיקוח וטרינארי אדוק במחיר שווה
לכל נפש .שנושא הכשרות אמנם
מהווה מעמסה לא קטנה ביחס למ
חיר בשר העוף באירופה ,אבל הם
מקבלים את נושא הכשרות כחלק
ממחויבותם כלפי קהל הלקוחות
בישראל".
יש דיבורים על פתיחת שוק המזון
והתוצרת החקלאית בישראל
לייבוא חופשי
"אכן כך והדברים אפילו פורטו
בכתבה עליה דיברתי .אם הדבר
ייקרה ,הוא יפגע פגיעה אנושה
בחקלאי ישראל .פתיחת השוק
לייבוא חופשי על ידי ביטול המכ
סים ,תחסל את יכולתם של חקלאי
ישראל לייצר מזון טרי ואיכותי,
ברמה גבוהה שלא קיימת בשום
מדינה אחרת .כוונה זו לוקה בחוסר
ראייה של ההיבט הלאומי ביטחו

מה בדבר ייבוא ביצים?
"אנחנו מאוד מקווים ששר החק
לאות הנכנס יכיר בחשיבות קיומם
של המשקים המשפחתיים ,המספ
קים פרנסה ישירה לכ  3000מש
פחות ביישובי קו העימות ולאלפים
נוספים בפריפריה ,בהם תזונאי
עופות ,וטרינרים ,נותני שירותים
ועוד .אנחנו ,המגדלים וארגון מג
דלי עופות ,לא ניתן לפגוע בתכנון
בענף ההטלה ונדע לצאת למאבקים
במקרה הצורך .אין לנו ברירה ,כי
אחרת ההתיישבות שלנו על קו
הגבול של ישראל ,לאורך כל הש
נים ,הייתה לשווא".
משפט לסיום
"אולי הדבר נשמע מליצה ,אבל
את קו הגבול של מדינת ישראל
קובעים היישובים החקלאיים .הא
נשים היקרים ,המסורים ,בהם ותי
קים מאוד בענף הלול ,הם השומרים
על גבולות ישראל – ולא רק .המזון
שעל שולחננו ,שהוא איכותי ברמה
עולמית על פי כל מבחן ומדד ,הוא
פרי ידיהם .מדינת ישראל היא
מדינה של חקלאות ואסור לנו לאבד
את זה .אני מקווה שיימצאו האיזו
נים הנכונים ,על מנת שלא תיפגע
פרנסתם של המגדלים .פגיעה בהם,
היא פגיעה אנושה בפריפריה .פגי
עה בחקלאות ,היא פגיעה אסטרט
גית במדינת ישראל".
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 סניף ישראל-  של האגודה העולמית למדע העופות50-הכנס השנתי ה

סיפור
חיים
לכבוד הכנס ה־ 50של האגודה למדע עופות ,ביקשנו לשמוע את סיפור חייו של גזבר האגודה,
בניהו מנדל ,נצר למקימי גבעת ח"ן ,לולן בנשמה ומי שנלחם למען ציבור המגדלים .הוא נזכר
בנוסטלגיה בימים שבטרם קום המדינה ,מביט בגאווה על אירוע היובל ושמח שהסניף הישראלי
פתוח לכולם ומפגיש אנשי אקדמיה עם לולנים

דני בלר
צילומים :דני בלר,
ארכיון משפחת מנדל

י

פה בגבעת ח"ן .המושב הוו
תיק ,השוכן באחד המקומות
הירוקים בשרון ,מסתיר
בין הבתים הנאים ,השדות
הפוריים והמשקים לא מעט
פיסות של היסטוריה .מספר מט
רים מביתו של בניהו מנדל ,בן של
מקימי המושב ,יש מה שפעם היה
לול" .תראה ,אלה כלובי סוללה
מלפני  60שנה וזה לול ישן ,בערך
בן אותה תקופה".
מנדל ,בן  ,76לולן בנשמה מאז
שהוא זוכר את עצמו .את האפרו
חים הראשונים אמו גידלה בבית,
בימים הראשונים של גבעת ח"ן.
סיפור חייו שזור בסיפורה של מדי
נת ישראל וההתיישבות החקלאית.
כמו כל מי שעוסק בהכנות לכנס
מדע העופות ה  ,50הוא מתרגש
מאוד מהאירוע ומהמעמד .הטלפון
שלו אינו מפסיק לצלצל :כל מי
שקשור לענף מתקשר ,וגם הרעיות
והבעלים מבקשים להשתתף באי
רוע .הרי יובל חוגגים פעם ב 50
שנה.
בניהו מנדל ,אתה יליד גבעת ח"ן ובן
לראשוני המקום.
"נולדתי לא בבית הזה בו אני
גר ,אלא במשק אחר ,שהיה להוריי.
הוריי ,שרה ומשה זיכרונם לבר
כה ,גרו במושב משנת  .1933אבי
עלה לארץ בשנת  1925ואמי בשנת
 ,1926שניהם מליטא .הם היו עולי
'העלייה הרביעית'.
"אבי עלה לארץ עם קבוצת
חברים והם התגוררו בקיבוץ מר
חביה ולאחר מכן עבד בחפירות של
תעלת הקישון .הוא חלה בקדחת
ועבר לירושלים ,בה עבד כסתת
אבנים וכבנאי ,בין היתר של מלון
קינג דיוויד וימק"א .אמי עבדה
ברחובות ולאחר מכן שהתה במלון
'פילץ' בתל אביב.
"הוריי הכירו בזכות חברים
משותפים ועלו לגבעת ח"ן לאחר
נישואיהם ,בשנת  .1933אבא היה
נוסע כל יום לעבודה בבניין בתל
אביב ואימא עבדה במשק .היו לה
אפרוחים ופרה .את האפרוחים היא
גידלה בהתחלה בתוך הבית ,עם
השנים המשק התפתח והפך להיות
אחד הגדולים.
"אנחנו ,הילדים ,גדלנו ללא כבי
שים .היו פה חולות וכל השטח היה
מכוסה ביער של עצי אקליפטוס.
הילדים של המושב למדו בבית ספר
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בניהו מנדל במשרד שבביתו .אהבה גדולה לתפקיד

ברעננה ,אליו היינו הולכים ברגל
או באופניים או על חמורים .הקשר
עם רעננה נשאר עד היום וילדי
המושב לומדים ברעננה.
"במושב היו לולים גדולים של
מטילות ומאוחר יותר ,לולי פטמים.
כיום נותרו כאן מעט לולים ובעיקר
יש פה חקלאות  -חממות פרחים.
יש עד עכשיו בתי אריזה ,כי היו
מגדלים תפוחי אדמה וגזר".
בניהו שולף צילום ישן ,שבו נר
אים הוא ואחיו הקטן ,יצחק ,נוסעים
על עגלה רתומה לחמור" :אני ואחי
עבדנו בעיקר ברפת המשפחתית.
לא הייתה לנו עדיין מכונת חלי
בה ,אז היינו חולבים חליבה ידנית.
רק מאוחר יותר הגיעה מכונת
החליבה" .משפחת מנדל עבדה
קשה מאוד ,זן נדיר של חלוצים
שלא נרתע מעבודה ומקשיים .את
לימודיו התיכוניים עשה בניהו
מנדל בבית הספר "מקווה ישראל"
ובצה"ל התגייס לצנחנים.
בתום שירותו הצבאי ,בשנת
 ,1960לבניהו היה רק רצון אחד:
לחזור לעבוד במשק המשפח
תי" .היה לנו חמור ואחרי זה היה
לנו סוס והיה חמור משותף לשתי

משפחות .עבדנו קשה וחיינו טוב.
כשחזרתי מהצבא הלכתי לקורס
מיון אפרוחים ,מקצוע שאפשר היה
להתפרנס יפה ממנו".
משפחת מנדל הייתה בין הראשו
נות בארץ שגידלה פרגיות להטלה.
בתקופתו של משה דיין כשר החק
לאות ,בין השנים  1959עד ,1964
המשפחה מכרה את הרפתות והת
חילה להתפרנס מלולים ומגידול
ירקות  -תפוחי אדמה וגזר .עם
השנים ,המשפחה איחדה את מכסות
הביצים שהיו ברשותה והקימה לול
מטילות גדול ,שהפך בשנת 1982
לאחד הלולים האוטומטיים הרא
שונים בישראל.
בהמשך הדרך ,כך מספר מנדל,
המשפחה התרכזה בגידול פרגיות
ומטילות וקצת בגידול ירקות.
"בשנת  1990קראו לי לדגל .עלה
נושא 'חוק הגליל' ,במסגרתו הממ
שלה ביקשה לקצץ במכסות של
לולני המרכז לטובת לולני הצפון.
בהתארגנות של הלולנים הצלחנו
למנוע את רוע הגזירה והמכסות
לא קוצצו.
"שלום שמחון ,אז מזכיר תנועת
המושבים ,וחברים רבים ביקשו

ממני להתמודד לראשות ארגון מג
דלי העופות .נבחר אז יצחק תובלי,
ואני נבחרתי לרכז את הסקציה
לביצים .לאחר שנתיים וחצי תוב
לי התמנה לתפקיד מנכ"ל מועצת
הלול .יומיים לפני רצח יצחק רבין
ז"ל התמניתי לתפקיד מזכיר ארגון
מגדלי העופות ,תפקיד בו שימשתי
עד  .2003אני חושב שייצגתי נאמ
נה את המגדלים האמתיים אל מול
הגורמים השונים ,בהם שר החקל
אות".

"אנחנו סניף ייחודי,
בו חברים לא רק
מדענים ,אלא כל
מי שעוסק בתחום
הלול .כנס מדע
העופות אינו רק כנס
מדעי ,כי אם אירוע
חברתי ,המאפשר
מפגש בלתיאמצעי לאחד את המגדלים
בין היתר ,נאלץ בניהו מנדל
בין כולם ,לולנים
להתמודד עם ביטול מכסות הפט
וחוקרים .יש בו
מים על ידי השר שלום שמחון
ומנכ"ל משרד החקלאות יונתן
הרצאות מקצועיות
בשיא .הייתה מלחמה גדולה ויש
וגם הרצאות
לולנים שלא פוצו עד היום" .אני
להעשרה .כנס היובל הראשון שהצליח לאחד את כל
יהיה חגיגי במיוחד,
המגדלים לשביתה .איך אומרים,
הצלחנו לתפוס את הממשלה בבי
עם מושבים
צים לפני חג הפסח" ,הוא נזכר.
בהשתתפות אורחים
"האוצר לא היה מוכן שנעלה
ומרצים מהארץ
מחירים לפני חג הפסח ורצו לעשות
יבוא מאוד גדול של ביצים מהולנד
ומחו"ל"
ואנגליה .אנחנו פנינו לעוזרו של
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הוריו שרה ומשה ז"ל .עלו לגבעת ח"ן לאחר נישואיהם

הילד בניהו .עובד בלול המשפחה

בניהו )עומד( עם אחיו יצחק .כלי התחבורה של הימים ההם

הרב הראשי לישראל מרדכי אל
יהו זצ"ל ,וסיפרנו לו שמאכילים
את העופות בשומן חזירים .תוך זמן
קצר קיבלנו טלפון ממנכ"ל משרד בניהו ,אתה פעיל שנים רבות באגודה
ראש הממשלה ,ביקשנו להיפגש למדע עופות...
"לא נותנים לי ללכת ...אבל אני
עם ראש הממשלה יצחק שמיר ז"ל
ושר האוצר יצחק מודעי ז"ל הבטיח חושב שאין אדם שאין לו תחליף.
לנו שיחזור עם תשובה עד הערב .ביקשתי שיחליפו אותי ובקרוב
נפגשנו עם ראש הממשלה שמיר ,יש בחירות .אני עושה את תפקי
שהסכים להעלות את מחיר הביצים די בהתנדבות ,מנהל את העניינים
ממשרד בביתי .אני אוהב את תפ
ובכך למנוע את השביתה.
"בשנת  1997פנה אליי אגון קידי ואוהב את האגודה .אתה יודע,
סמלר ,מי ששימש אז כמנהל אגף
הלול במשרד החקלאות ,וביקש
שאהיה גזבר האגודה למדע עו
פות ,תפקיד בו שימש לפני כן יורם
בראון .הסכמתי .אני חושב שאחד
הדברים הטובים שעשיתי הוא לאחד
את כל המגדלים ,מכל תנועות הה
תיישבות ,שישלחו נציגים לארגון
מגדלי העופות .עד אז ,לכל תנועה
התיישבותית היה ארגון משלה .כך
פגשתי את אלי רבינא ז"ל ,שהיה
מגני יהודה ,עמו ישבנו בוועדת
הביקורת של מועצת הלול .הוא לא
אהב שהייתי קפדן מאוד בכל עניין
ועניין ,אך עם השנים הפכנו לחב
רים מאוד טובים".
בניהו מנדל מוקיר גם את זכרו
של יוסטה בלייר ,אשר "יחד עם
עמי אוליאל משדה ניצן ואנוכי
פעלנו לאיחוד כל חקלאי ישראל.
יוסטה היה הדבק שאיחד את חק
לאי ישראל ופעל להקמת התאח
מנדל על רקע לול משפחתו .מראשוני גבעת ח"ן
דות חקלאי ישראל .יש לי תחושה,

שהיום חזרנו ללכת כל אחד בדרכו
ואני מקווה שאני טועה".

האם ,שרה מנדל ,בלול המשפחתי .עם השנים המשק התפתח

 18שנה לא העלינו את מס החבר,
העומד על  130שקלים לחודש.
"כגזבר ,אני מנהל את העניי
נים בשקיפות רבה ,פועל לטובת
כלל החברים .אנחנו סניף ייחודי,
בו חברים לא רק מדענים ,אלא כל
מי שעוסק בתחום הלול .כנס מדע
העופות אינו רק כנס מדעי ,כי אם
אירוע חברתי ,המאפשר מפגש
בלתי אמצעי בין כולם ,לולנים
וחוקרים .יש בו הרצאות מקצועיות
וגם הרצאות להעשרה.

"כנס היובל יהיה חגיגי במיוחד,
עם מושבים בהשתתפות אורחים
ומרצים מהארץ ומחו"ל .חברות
מישראל מביאות אורחים מחו"ל
ליטול חלק בכנס ,לראות את הס
ניף הישראלי של האגודה למדע
עופות".
אי אפשר שלא לדבר בראיון זה על
פרופ' שלמה יהב ,שהוביל את הסניף
הישראלי של האגודה כעשור והחליט
לפרוש.

"עם פרופ' שלמה יהב עבדנו
ביחד ובשיתוף פעולה יוצא מן
הכלל למעלה מעשר שנים ,ואנח
נו מאוד מצטערים שהוא עזב ומ
כבדים את החלטתו .אנחנו חבים
לו הרבה .הוא סייע להעלות את
הרמה המקצועית של האגודה .הוא
מומחה בעל שם עולמי בפיזיולו
גיה של העופות ומשמש יושב
ראש ועדות מקצועיות באגודה
העולמית ,בהן החטיבה לפיזיולו
גיה".
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רון ארצי ,יו"ר קבוצת "תדמיר"

להתמודד בהצלחה
עם אתגרים

ראיון

שנה מאתגרת עברה על קבוצת תדמיר ,אשר כללה התמודדות עם מבצע "צוק איתן" ועם פלישת
הצבא הרוסי לאוקראינה ,זאת בנוסף למחלת צומת הגידים ושפעת העופות .בתושייה ,ביישום ידע
רב שנצבר לאורך שנים ,ובזכות העובדה שהקבוצה עוסקת בכל תחומי ענף הלול ,תדמיר רשמה
שנה נוספת של פעילות מוצלחת
רון ארצי ,יו"ר קבוצת תדמיר .עיסוק
איכותי בכל תחומי הלול

דני בלר

רון ארצי ,עברה על כולנו שנה
שכללה בתוכה מלחמה שנמשכה
חודשיים .האם וכיצד זה השפיע על
פעילות הקבוצה?
"מבחינה עסקית ,השפעות 'צוק
איתן' היו שוליות .אני חושב שה
משק הישראלי למד להתמודד עם
מצבים כאלה .עיקר הבעיות היו
לוגיסטיות :כבישים שנסגרו בא
זורי העימות ,שבמקרים מסוימים
הקשו על החלוקה למשקים .לא
הייתי אומר שעברנו שנה שגר
תית ,עם זאת ,המשק הישראלי
חזק והצליח להתגבר על הוצאות
המלחמה".
האם למלחמה באוקראינה הייתה
השפעה על עלות חומרי הגלם
לתערובות? האם היו גורמים נוספים
שהשפיעו על פעילותכם?
"אכן ,אנחנו מייבאים חומרי
גלם ממזרח בתקופה .כאשר רוסיה
פלשה לאוקראינה בשנה שעברה,
המחירים האמירו והיו בעיות לו
גיסטיות ,אבל ככל שהזמן חלף,
הבעיות התמתנו והיום כמעט ולא
מורגשות .עיקר הבעיות היו סביב
ייקור החיטה למספוא שמיוב
את לארץ ממזרח אירופה .הייקור
נגרם עקב היטלים שהרוסים הטי
לו על החיטה .מאוד ייתכן שבקרוב
היטלים אלה יבוטלו כליל.
"עם זאת ,יש גם חדשות טובות:
מבחינת חומרי גלם נרשמה ירי
דה ממוצעת של חמישה אחוזים
במחירי התערובות והמגמה הזו
נמשכת .הדבר משפיע לטובה על
מחירי המטרה של הפטמים וההו
דים .המצב הזה מיטיב עם המגד
לים ,הרואים ירידת בתשומות .גם
ההסדר בענף הפטם השפיע לטו
בה על המגדלים והמשחטות ,שכן
הגידול מותאם לצריכה ומהבחינה
הזו ,תקוות כולנו היא שההסדר
יימשך" .
באילו תחומים עוסקת תדמיר?
"למעשה אנחנו עוסקים בכל
תחומי הפעילות בענף הלול65 .
אחוזים מהיצור שלנו הינו יצור
תערובות מזון עבור שלוחת הפטם.
אנחנו מייצרים  225טון תערובות
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מזון בסך הכול ,עיקרה כאמור
לשלוחת הפטם והשאר למטילות,
לרבייה ,להודים וגם כמות מסוי
מת לצאן ולבקר.
"כמו כן ,בבעלות קבוצת תדמיר
חברות בנות' :פרגיות ירושלים'
העוסקת ביצור ושיווק פרגיות
קלות להטלה' ,פטם ירושלים'
העוסקת בגידול ושיווק פטמים,
'עוף טרי ובריא' המפעילה משחטת
עופות בצפת והעוסקת בשחיטת
עופות ללא אנטיביוטיקה ושיווקם
תחת המותג 'משק ארצי' ו'הקבוצה
הירושלמית לייבוא ושיווק מס
פוא  2001בע"מ' ,העוסקת בייבוא
ושיווק חומרי גלם לתעשיית הת
ערובת והמספוא .המערכת הינה
אינטגרטיבית ,החל משלב חומר
הגלם ועד השיווק ואנחנו חשופים
לכל תתי הענפים בענף הלול".
מהם האתגרים המרכזיים ,לדעתך,
ב 12החודשים הקרובים?
"לדעתי ,יש שלושה אתגרים
מרכזיים העומדים בפני ענף הלול
והעוסקים בו :בעיית צומת הגי
דים ,ההתמודדות עם שפעת העו
פות ועם מחלת הניוקאסל ושמירת
ההסדר בענף הפטם.
"כרגע ,הבעיה המרכזית הינה
מחלת צומת הגידים ,גורמת להפ
סדים אדירים לענף הלול .מועצת
הלול חייבת לקחת את הטיפול
בנושא כמשימה ראשונה במעלה.
זוהי בעיה ייחודית לישראל )בשל
פגיעתה בכשרות העוף – ד.ב(
 .בעולם לא מתעניינים במחלה
הזו ,אך בישראל חייבים לקחת
את הטיפול בבעיית צומת הגידים
כמשימה לאומית .גם
החוקרים שלנו עוסקים
בבעיה ,מנסים להבין
את סיבותיה ולדע
תי ,חייבים לפעול גם
בכיוון הרבנות הרא
שית ,על מנת למצוא
התאמות לבעיה הזו.
"בעיה נוספת עמה
התמודדו כל העוס
קים בענף הלול ,הינה
שפעת העופות ומח
לת הניוקאסל .מדובר
בבעיות קשות ,עמן
מתמודדים השירותים
הווטרינאריים .לצע

"לדעתי ,יש
שלושה אתגרים
מרכזיים העומדים
בפני ענף הלול
והעוסקים
בו :בעיית
צומת הגידים,
ההתמודדות עם
שפעת העופות ועם
מחלת הניוקאסל
ושמירת ההסדר
בענף הפטם"
תדמיר .שילוב של עשייה בכל שלבי הייצור

רנו ,לא מצליחים להדביר כליל
את המחלות האלה .הינה ,לדוגמא,
בימים אלה של מחצית חודש מאי,
יש אירוע של שפעת עופות במו
שב בצת .האירוע חמור מאוד בכך
שהוא משבש את כל הפעילות,
גם של ענפים אחרים .אם לקו
חות אמורים לקבל פרגיות קלות
ויש סגר על הלולים ,רצף העבודה
נפגם וכל מי שמועסק בשרשרת
הייצור נפגע כתוצאה מכך.
"אתגר נוסף עמו אנחנו מתמו
דדים הינו המשך ההסדר בענף

הפטם :אם לא יהיה הסדר – יהיה
כאוס .ייווצר עודף של עופות וה
מחירים עולים לצנוח לתחתית.
ההסדר חייב להישמר .אתגר נוסף
 המשך ההסדר בענף הפטם .אםלא יהיה הסדר יהיה כאוס בענף
יהיו עודפי עופות המחירים יצנחו
בתחתית".
האם קבוצת תדמיר עוסקת גם
במחקר ,למשל בתחום תזונת
העופות?
"כל העת אנחנו עוסקים במח

קר ופיתוח .אנחנו מפעילים ,בין
היתר ,לול בו נערכת שורה
שלמה של ניסיונות בתחום
תערובות המזון לעופות .בכל
הנוגע לתוצאות המקצועיות,
התערובת שלנו מאוד איכותית
והגענו אתה לתוצאות מקצוע
יות גבוהות מאוד .אנחנו שמים
כל העת דגש על איכות ,גם
בחומרי הגלם ,שהינם איכותיים
ביותר ,על הרכבים איכותיים,
הנבדקים גם בגידולים שלנו
ובכך יש לנו יתרון בולט ,שכם
אנחנו עוסקים בתחום הלול בכל
ההיבטים שלו.
מה המטרה שלך לשנה הקרובה?
"בשנת  2015מטרתנו היא
לשמור על היקף יצור ושיווק של
כ  235אלף טון ולהמשיך ולהתמ
קד בחיזוק הגבייה ,שיפור הרווח
יות ,התייעלות וצמצום ההוצאות,
שיפור איכות תיק הלקוחות ,אס
טרטגיית איכות ושירות ,המשך
תהליך ההשקעות והעלאת כושר
הייצור וכן פיתוח אסטרטגי לזמן
ארוך ע"י כניסה לפעילויות
משלימות וחיזוק הסינרגיה בין
החברות בקבוצה".
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סיור
שטח
כתב וצילם :דני בלר

"ע

וז והדר" היא
המשחטה הכש
רה הגדולה בעו
לם .היא מספקת,
מדי יום ,כמויות ענק של בשר
עוף והודו ,במגוון נתחים ואריזות.
היא ממוקמת ביישוב הבדואי שגב
שלום ומעסיקה כ  1,200איש ,בהם
אלף תושבים בני העדה הבדואית
ועוד  200יהודים ,בהם מי שעושים
את הדרך כל יום ממרכז הארץ.
"עוז והדר" שינתה הרבה דב
רים בנגב :היא נחשבת לסמל לדו
קיום; היא הביאה שגשוג ליישוב
שגב שלום; נשים בדואיות יצאו
לעבודה ,רבות מהן לראשונה בח
ייהן; הכנסת המשפחה גדלה כתו
צאה מכך וחיי היישוב השתנו.
"עובדים פה תושבים משגב
שלום ,ערוער וכסייפה .מי שרו
צה ,מוצא פה עבודה .מאז הוקם
המפעל ,אין אבטלה ביישובים",
אומר נוואף אבו מועמר ,מנכ"ל
"עוז והדר"" .אבל הדרך לא הייתה
קלה .עבור חלק מהעובדים האלה,
זו הפעם הראשונה שהם מועסקים
בעבודה מסודרת.
"המשחטה ,אותה הקימו אבנר
חליפה ועוזי מחלב ,הייתה ממוק
מת בחדרה ,שם החלה לפעול בשנת
 .1991באפריל  2011עברנו לשגב
שלום .היה צורך לא רק לגייס כוח
אדם ,אלא גם ללמד אותו את העבו
דה ומה זה בכלל לעבוד בצורה מסו
דרת .הבאנו לפה עובדים ותיקים,
שהכשירו את הצוותים בשגב שלום.
מצאנו פה ,בנגב ,עובדים מסורים,
נהדרים ,עם רצון אדיר ללמוד.
עובדים חרוצים ואיכותיים".
במשחטה עובדים יחדיו יהו
דים ומוסלמים ,נשים וגברים .אבו
מועמר אומר שמי שרוצה לראות
כבוד הדדי ודו קיום אמתי  -יראה
אותם כאן" .בפתיחת המשחטה
נטלו חלק שני הרבנים הראשיים,
הספרדי והאשכנזי ,עמאר ומצ
גר .יש לנו מקווה לשוחטים ,בית
כנסת ,יש שני בתי תפילה למוס
למים :אחד לנשים ואחד לגברים.
יש לנו אחראי על נושא שמירת
הצניעות אל מול הנשים המוס
למיות .הכול מסומן ,גם למקרה
שמישהו אינו יודע קרוא וכתוב.
כשנפתחה המשחטה ,היו בעלים
בעדה הבדואית שנחרדו מהרעיון
שנשים ייצאו לעבוד .הבאנו את
הבעלים לסיור במפעל והם נדהמו
ואישרו כמובן לנשותיהם לעבוד
מחוץ לבית.
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"עוז והדר" .מבט אל אחד מאולמות הייצור

משחטת "עוז והדר" שהוקמה לפני חמש שנים ביישוב שגב שלום שינתה את האזור כולו :היא
מספקת תעסוקה ל־ 1,200איש ואישה ,בהם אלף בני העדה הבדואית מהאזור .המשחטה היא
דוגמה לדו־קיום ,לעבודה מסורה ומקצועית ,לסדר מופתי וליחסי אנוש נדירים .באמצעות מתקני
ייצור משוכללים וצי רכב משלה" ,עוז והדר" מספקת כיום  20%מתצרוכת בשר העוף בישראל
"נוצר מצב ,בו פתאום האישה גם
הופכת למפרנסת וכלכלת המשפחה
מרוויחה מכך .פתאום ,המשפחות
מסוגלות לשלם ארנונה והמוע
צה המקומית נהנית מהכנסה אשר
מופנית לרווחת התושבים .כתוצאה
מכך שהנשים יוצאות לעבודה ,היה
צורך לפתוח מעונות יום וזה יצר
עוד מקומות עבודה .היישוב הרוויח
וגם זכה במוניטין רב .קורה שרב
נים ושוחטים מגיעים עד הכניסה
ליישוב ,כי שם תחנת האוטובוס.
אז בלי לשאול יותר מדי ,הם תמיד
יזכו בטרמפ עד המפעל".
יהודים ומוסלמים ביחד ,אז איך
מסתדרים עם החגים?
"מסתדרים מעולה .בפסח מכ
בדים את הדת היהודית והמפעל,
כולל חדר האוכל ,כשרים לפסח
ואוכלים מצות .בפורים יש משלוחי
מנות .בחגים המוסלמיים מברכים
וגם דואגים לכבשים למשפחות נז
קקות .יש לא רק כבוד הדדי ,אלא
הבנה של החגים ,איש של חברו.
איני מכיר עוד מקום עם דו קיום
כזה .ועוד משהו :עובדים פה 1,200

איש .אתה לא שומע רעש כמעט,
לא בשטחי הייצור ולא בחדר האו
כל .התברכנו בעובדים מסורים,
חרוצים ומוכשרים".
אופרציה בסדר גודל כזה דורשת מערך
פיקוח וטרינרי וכשרויות מורכבות.
"יש לנו  120שוחטים ועוד מאה
איש בצוותי הכשרות  -סדר גודל
חסר תקדים במקום אחד .עשרות
עובדים בתחום הווטרינרי .יש פה
רופא ,אנשי הכשרות העובדים אצ
לנו מגיעים מכל רחבי הארץ .יש מי
שגרים במרכז ועובדים אצלנו".

מגיע כל יום
מתל אביב
מנהל המכירות איציק זוארץ הוא
תושב תל אביב ומגיע לשגב שלום
מדי בוקר" .בהתחלה ,המחשבה
לנסוע כל בוקר מתל אביב לשגב
שלום לא כל כך הסתדרה לי ,אבל
אז גיליתי שהרכבת מקצרת את זמן
הנסיעה .אני שם בבוקר את הרכב
ברכבת צפון בתל אביב ותוך כשעה
אני בשגב שלום.
"מה זה שעה? לפעמים בתל אביב

אתה נתקע בפקק בבוקר יותר מזה.
אז אתה נוסע שעה בבוקר בניחותא,
קורא עיתון ,עובר על מיילים .עבו
רי ,יש במפעל הזה תחושה נדירה,
של מפעל קהילתי .יש פה אווירה
שאין בשום מקום אחר .הושקעה פה
השקעה אדירה ,לא רק במתקנים,
בפסי הייצור ,במערך ההובלה ,אלא
גם בצד האנושי ,בעובדים המסורים
שלנו".
המשחטה מסודרת ,בוהקת .אול
מות הייצור ,למרות היקפי העבו
דה הגדולים ,נקיים .איציק זוארץ
לוקח אותנו לסיור במבנה הענקי.
"יש לנו פה מכבסה שמספקת בג
דים נקיים לכל העובדים .כל בוקר,
העובדים מגיעים למכבסה ומקבלים
בגדי עבודה נקיים וצחורים .מכאן
מתחילה העבודה .העובדים חותמים
בצורה ביומטרית ,באמצעות סרי
קת טביעת האצבע .מכאן ,כל עובד
הולך למחלקה שלו.
"יש פה מחלקת קשרי לקוחות,
המקבלת את ההזמנות ומקיימת
קשר עם הלקוחות השונים .צי של
 60משאיות פוקד מדי יום בין 700
ל  800לקוחות ברחבי הארץ ,מקר

יית שמונה ועד אילת .צי המשאיות
שייך לחברה.
"העבודה מתחילה פה בשעה חמש
וחצי בבוקר" ,מספר זוארץ" .בשעה
זו מתחילה השחיטה ,שנמשכת עד
השעה  14:00אחר הצהריים .מדי
יום ,נשחטים פה למעלה מ 115
אלף עופות .משעה  14:00בערך
עוסקים בפירוקים.
"אנחנו מספקים מוצרים ייחודיים.
אריזת הוואקום שלנו ,השקענו הרבה
בפיתוחה ,שומרת על הטריות והע
סיסיות של הבשר .אתה יכול לצרוך
את המוצר מצונן ,אבל גם אם תק
פיא אותו ,האיכות תישמר .מסעדות
רבות בבאר שבע עברו ממוצרי עוף
קפואים למוצרים המצוננים שלנו,
הארוזים בוואקום .הבשר הרבה יותר
טעים ועסיסי .ההבדל ניכר והסוע
דים אוהבים את זה".
ארגוני זכויות בעלי חיים בישראל
השמיעו ביקורת רבה ,בצדק ,על תנאי
ההובלה והשחיטה ,לא אחת הסרטים
המועלים לרשת מזעזעים ומקוממים.
כיצד אתם מתמודדים עם הסוגיה?
"לא אצלנו .אנחנו מאוד מק
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מכתב פתוח לממשלת ישראל

אל תפגעו בחקלאים!
ביטול ההסדרים והמכסים וסגירת מועצת הלול יגרמו
לפגיעה במגדלים היושבים על קו הגבול ולאסון חברתי
בפריפריה .עלינו להתאחד ,אם לא נגלה אחריות  -אנו
נפספס את הרכבת
ברוך לגזיאל ,לולן
איציק זוארץ ,מנהל השיווק" .הבאנו את הציוד הכי חדיש ,מה שמבטיח שכל ההליך
כולו נעשה ללא מגע יד אדם"

"אנחנו מאוד מקפידים בכל
הקשור לצער בעלי חיים ,בהובלה
ובטיפול .באולם בו מתבצעת
השחיטה התאורה
היא כזו שלא מפריעה
לעופות .מדובר באזור
שקט ,שלא מלחיץ את
העוף .השוחטים עובדים
במשמרות קצרות .כמו
בשאר ההיבטים במשחטה,
קיימת הקפדה גם בנושא הזה ,כאשר יש ביקורת
של גורמי כשרות ואנשי התחום הווטרינרי"

נוואף אבו מועמר ,מנכ"ל "עוז והדר"" .אתה לא שומע רעש כמעט ,לא בשטחי הייצור
ולא בחדר האוכל"

פידים בכל הקשור לצער בעלי
חיים ,בהובלה ובטיפול .באולם בו
מתבצעת השחיטה התאורה היא
כזו שלא מפריעה לעופות .מדו
בר באזור שקט ,שלא מלחיץ את
העוף .השוחטים עובדים במש
מרות קצרות .כמו בשאר ההיב
טים במשחטה ,קיימת הקפדה גם
בנושא הזה ,כאשר יש ביקורת של
גורמי כשרות ואנשי התחום הווט
רינרי.
"אני רוצה לציין עוד משהו:
בגלל שהקמנו את המשחטה מהי
סוד ,לא רק יש פה מקום בשפע,
אלא גם הבאנו את הציוד הכי
חדיש ,מה שמבטיח שכל ההליך
כולו נעשה ללא מגע יד אדם ,בין
אם זה פטם או הודו".
כמה עלה להקים את הקומפלקס הזה?
"הושקעו פה למעלה מ 350

מיליון שקלים .השקעה גדו
לה ,על מנת להקים מתקן מו
ביל מסוגו בישראל .אנחנו היום
מספקים  20%מהצריכה בישר
אל .כשהגענו לדרום לא הכרנו
פה את האנשים .היום אני בא
לעבודה ,למקום שהוא מעין בית,
מעין קהילה .גילינו פה אנשים
שאוהבים לעבוד .עם רצון אדיר
ללמוד ,עם כבוד הדדי .באמת
נדיר למצוא מקומות כאלה.
"כיום באים אלינו ללמוד .אנח
נו עורכים סיורים לאנשי מקצוע,
אשר מגיעים להתרשם מהמתקן.
בשל העמידה בתנאים המחמירים
ביותר ,יש לנו אישורים לייצא
לאירופה ולארצות הברית .מה
הסוד של המקום? בעיניי ,ההון
האנושי ,המסירות ,החריצות של
העובדים ,השינוי שהמקום הזה
יצר בכל המובנים".

צ

יבור הלולנים ,ואני בתוכם ,נחשפו לאחרונה
באמצעות התקשורת למה שאני חש שהוא
מתקפת פתע מצד הליכוד ומצד מפלגת כולנו,
שלהן הצביעו מרבית הלולנים בגליל .על פי
פרסומים שונים ,סעיפים במה שמסתמנת כמדיניות
הכלכלית נוגעים לאנשי ענף ההטלה .אם אלה ייצאו
לפועל ,אנחנו נישאר תלויים על הגבול.
בין היתר ,מדובר בביטול התכנון בענפי הביצים וה
חלב ,תוך פיצוי הלולנים בפריפריה ,ביטולה של מועצת
הלול ,לרבות מעמדה הסטטוטורי והקמת תאגיד חדש
תחתיה ,ביטול מכסים על תוצרת חקלאית ועוד בשורות
רעות.
אם יתקיים הסכם שכזה ,הוא ימיט אסון על  33יישו
בים בצפון הארץ ועל עוד מספר לא מבוטל של יישובים
ברחבי המדינה .אם "נערי האוצר" יבדקו לעומק מה המ
עמד הסוציו אקונומי של אותם  33יישובים ,הם יבטלו
בעצמם את ההצעה.
מדיבורים עם עמיתיי בשטח אני שומע ,כי חלק מה
לולנים החלו לדבר על מכירת המכסה שלהם על מנת
לא לאבד את מומנטום המחיר הגבוה שקיים ,נכון להיום,
בשוק הביצים .איני חושב  -וזו דעתי  -שמישהו יעז
לממש את התכנית הזו .שר האוצר משה כחלון מדבר
על היותו חברתי וקשוב למעמד העובד ,שגם ככה קורס
תחת נטל ההוצאות והמסים .אם יותיר אותנו ,המגדלים,
ללא פרנסה  -מה נעשה? הוא דן אותנו לעוני .אלפי
לולנים יזדקקו לקצבאות השלמת הכנסה ,חברות יקר
סו ,ממדי האבטלה בפריפריה יגדלו מאוד .כחלון מבקש
להיטיב עם ה"חלש" ,אבל למעשה הוא מחליש אותו עוד
יותר .מחירי הביצים לא ירדו .על מחיר הביצה ,מוצר
מאכל עממי ,ישלטו מעטים.
אם לא תהיה לנו פרנסה ,אני חושש כי תהיה נטישה
המונית של משקי קו העימות ,שהוא השכפ"ץ של המדי
נה ,בהם היישובים סמוכי הגדר.
זאת לא סתם סיסמה :זו תהיה נטישה של החזית .גם
כך ,קשה מאוד לשרוד בפריפריה ומקורות הפרנסה
בתחומה מצומצמים מאוד .האוכלוסייה ביישובים הולכת
ומתבגרת ,הגיל הממוצע של יצרני הביצים בארץ עומד
בסביבות ה  .70הצעירים כבר לא רוצים לעסוק בעבו
דה הזו .במקום חקלאים ,המדינה תצטרך לשלוח חיילים.

ברוך לגזיאל .הממשלה צריכה
להיות קשובה לחקלאים

ציבור המגדלים עמד בקשיים ,במלחמות ,אל מול הט
רור .בחיים הוא לא שקל לנטוש את האדמה שמפרנסת
אותו בכבוד .עוקרים אותנו מאדמתנו ,ממש כך.
הרצון לבטל את מועצת הלול הוא שטות גמורה.
המועצה מווסתת את כמויות הביצים ,הן מתוצרת מקו
מית והן מתוצרת חוץ ,אוכפת הברחות מהשטחים ושו
מרת על התכנון ,שהוא המפתח לכול .עם מועצת הלול
בעניינים ,הצרכן הישראלי יודע מה מקור הביצה שהוא
אוכל .הוא יודע שהוא מקבל ביצה טרייה ,בריאה ,ממשק
שעומד בכל התנאים המחמירים .הוא יכול להכין חבי
תה לילדים בבוקר ,ביצה קשה לתינוק ,פשטידה לחגים
ועוד  -כשהוא יודע שהביצה היא ביצה ישראלית אי
כותית .אני רואה את חבריי הלולנים עובדים במסירות
רבה ,מעניקים למטילות את הטיפולים והמזונות הכי
טובים בשוק  -הכול ישראלי .תוצרת כחול לבן ,כשרה,
בטוחה.
חברים ,אם אין מועצה אין תכנון .אם אין תכנון אין
ענף .כל אחד יעשה את שעולה על רוחו ומהר מאוד
היצרנים הקטנים יתאדו ומספר תאגידים מצומצם ישלוט
בייצור הביצים בארץ ולא ישאיר גם ליצרנים הגדולים
שאנו מכירים היום מקום בשוק.
ביטול המכסים על היבוא החקלאי יעשה את הביצים
המיובאות זולות בהרבה ולא תהיה כדאיות לגדל בארץ
כלל ,אך מנגד מדינת ישראל תהיה חשופה לטרור חקל
אי ולחסדי שכנתנו טורקיה ,שהוכיחה שאי אפשר לסמוך
עליה בשום מצב.
מפלגת הבית היהודי קיבלה לידיה את משרד החקל
אות .השר חייב לקבל החלטות ברורות וחדות ,שיגנו על
המגדלים .אסור לשר לפגוע בציבור היקר הזה ,היושב
על קו הגבול .על המגדלים להתאחד כאיש אחד להעב
רת מסר של שמירה על הפרנסה ועל הבית.
אם לא נגלה אחריות ונמשיך להתנהג כאילו אין
מחר; אם לא נפסיק את הסחטנות מול המשווקים ,הן
במחיר והן בניסיון חסימת יבוא גם כשצריך באמת ,על
מנת שביצים יגיעו תמיד לכל בית ומוסד בישראל; אם
נמשיך בהליכה להרפתקאות שלא מובילות את הענף
למקום הנכון  -אנו נפספס את הרכבת.
הממשלה שקמה לפני ימים אחדים צריכה להיות קשו
בה לחקלאים ,שכן הם אלה המגשימים את חזון יישוב
הארץ ועבודת האדמה .אני מקווה מאוד ,שחברי הכנסת
והשרים ישמעו את זעקתנו!

בגבול הצפון .זו תהיה נטישה של החזית
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רפואה
ותברואה

הדברת זבובים
בסביבת הלול – כיצד
עושים זאת נכון?
תכשירים מומלצים :נובלורון
)אוסקר  ,(100צירומזין )נפורקס(.
תכשירים דמויי הורמון הנעו
רים :הרימה הנחשפת לתכשיר
אינה מודברת במעברה לדרגה
הבאה .היא ממשיכה את כל שלבי
התפתחותה ואף מתגלמת .צורת
הפגיעה בזבוב מתבטאת באי גיחה
של בוגרים.
תכשיר מומלץ :פיריפרוקסיפן.
לתכשירים מהקבוצה הראשונה
יתרון – משום שהם מדבירים מהר
יותר את הרימות ,בהשוואה לתכ
שירים מהקבוצה השנייה( .על מנת

רמי שניידר  -מנהל תכשירי
תברואה ווטרינריה ,אדמה,
מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

ז

בוב הבית ,המתפתח בזבל
אורגני ובאשפה ,מהווה בעיה
בריאותית לציבור בהיותו
מעביר מחלות שונות )במיו
חד מחלות מעיים ועיניים( והוא
מטרד קשה לחיות המשק הפוגע
בהתפתחותן התקינה ובתנובתן
)בענפי הפטם ,הביצים וגם ,במשק
החלב(.

שיטות לחימה
והדברה של הזבוב

זבוב .מטרד למשק החקלאי והשוהים בו

הזבוב הבוגר פעיל במשך שעות
היום ,בין אם באכילה ,תעופה ,הז
דווגות או הטלה .בהפסקות שבין
הפעילויות השונות שלו ,הזבוב נח
בסמוך לאזור הפעילות  -על גבי
גופים אנכיים .לקראת החשיכה
הזבוב עובר ללינת לילה באתר
מוגן רוח.
מחזור חיים קצר ,מספר עצום
של צאצאים ,מזון זמין בכל מקום
כל הזמן ,התפתחות בכל תנאיי
אקלים וכנפיים המאפשרות לו
הגעה לכל מקום  -הופכים את
זבוב הבית לפגע קשה להדברה.
אין סיכוי להדבירו לחלוטין .הוא
לא הודבר לחלוטין בעבר ,וכנראה
שגם לא יודבר בעתיד.
על מנת לצמצם את אוכלוסיי
תו ולהפחית בכך את מידת הסיכון
והמטרד ממנו ,יש לבצע מכלול
של פעולות :

מניעה
טיפול מונע במסגרת תברוא
תית כוללת :פעולות מכאניות של
אוורור ויבוש של לולים ,אורוות,
רפתות ,דירים ושאר מקומות
המהווים בתי גידול או מרבץ של
בעלי חיים ,קבורת אשפה וזבל
בבור או באדמה ,פיזור סיד על גבי
האשפה ,כיסוי בורות תחמיץ ,וכו'.

משיכה ולכידה
מלכודות שונות המביאות את
הזבובים להגיע למקום ולהילכד:
מלכודות דבק ,מלכודות חשמל,
מלכודות רשת ,מלכודות פיתיון
מושך ואחרות.

תכשירי הדברה
זהו אמצעי משלים לפעולות
הקודמות .ההדברה צריכה להי
עשות בשתי חזיתות במקביל:
הדברת הבוגרים במקום נוכחותם
והדברת הרימות במקום דגירתם
)מקומות בהם נמצא חומר אורגני(.
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הדברת זבובים .מיטיבה עם המשקים

הדברת זבובים
בוגרים
ריסוס במקומות ההתקהלות הז
בוב הבוגר ,דוגמת מצבורי אשפה
וזבל ,קירות המבנים ,גדרות ,עש
ביה ועוד .את ריכוזי הזבובים ניתן
למצוא במקומות שונים במהלך
היום ,בהתאם לנתוני הטמפרטורה:
בשעות הבוקר הקרירות – במ
קומות מוארים וחמימים .בשעות
החום – במקומות מוצלים קרירים.

שיטות הדברה
Ěč ęĕčđčĒĐ ĘĞ Ĥĕĥĕ ĝđĝĕĤ ¤
קומות התקהלותם במשך היום –
תכשירים מהירי פעולה.
ĒĐ ĦđĘĐģĦĐ ĘĞ Ĥĕĥĕ ĝđĝĕĤ ¤
בובים בעת לינת לילה – תכשירים
בעלי פעילות שאריתית.
À ĐĠđĞĦč ęĕčđčĒ ĘĞ ĝđĝĕĤ ¤
הדברה על ידי שימוש במערפל.

תכשירים מומלצים
קסם )דלתאמטרין(  -לריסוס
במקומות התקהלות זבובים .הה
דברה באמצעותם מהירה ויעילה.
סניור )לאמבדה סיהלוטרין( –

צילוםwerner22brigitte / PIXABAY :

צילוםmikadago / PIXABAY :

תכשיר חדשני רב עוצמה להדברת
טווח רחב של מפגעים .הקטילה
יעילה ומהירה.
ניתן לשפר את פעולת שני
התכשירים על ידי הוספת סוכר
או מיץ ממותק לתמיסה ,הגורמת
לזבובים להגיע למקום המרוסס,
ללקק את האזור המרוסס ומעכ
בת את פירוק התכשיר ומאריכה
את פעולתו .יש לרסס עד פע
מיים בשבוע עד שמושגת הפחתה
ניכרת של הנגיעות בזבובים ואז
לפתוח מרווח זמן גדול יותר בין
הריסוסים.

הדברת רימות
הזבובים
הטיפול מבוצע במקום בו מת
פתחות הרימות ,דוגמת מצבורי
אשפה ,על ידי תכשיר הדברה
מווסת גדילת חרקים ).( IGR
ישנן שתי קבוצות של תכשירים
מווסתי גדילת חרקים:
תכשירים הפוגעים במנגנון
יצירת הכיטין )החיוני ביותר להת
פתחותו התקינה של החרק( .רימה
שנחשפה לתכשיר מקבוצה כזו תו
דבר מיד במעברה לדרגה הבאה.

רמי שניידר ,מחבר המאמר
צילום :יח"צ

להשיג הדברה מרבית ,יש להחדיר
את התמיסה המרוססת לעומק של
כ  5ס"מ ,שם נמצא הריכוז הגבוה
ביותר של הרימות .יש לחזור על
פעולת ההדברה אחת לכמה שבו
עות  -כאשר לערימת הזבל התוו
סף גובה של  5ס"מ נוספים.

ג'ירוואק  -תרכיב חדש
בימים אלה חברת ביוואק משיקה תרכיב חדש בשם ג'ירוואק ,אשר
פותח במעבדות המחקר והפיתוח של החברה .התרכיב צפוי למנוע
נזקים כלכליים כבדים בענף העופות הנגרמים ממחלה בשם אנמיה
מדבקת בתרנגולות.
ג'ירוואק ,תרכיב חי נגד ,מחלת האנמיה מדבקת בתרנגולות ,מיו
עד לחיסון והגנה על להקות הרבייה ובכך למנוע נזקים בענף הפטם
הנאמדים במיליוני שקלים בשנה.
המחלה נגרמת על ידי נגיף האחראי לאנמיה אפלסטית ואטרופיה
של התימוס בתרנגולות .תרנגולות רגישות להדבקה בכל גיל ,אך
בגילאים מאוחרים אינן מפתחות את המחלה.
מחלת האנמיה המידבקת בתרנגולות יכולה להתפשט בשני אופ
נים :אנכית )מלהקות הרבייה לצאצ
אים( ואופקית .דרך ההפצה החשובה
ביותר היא זו האנכית והיא מהווה
את הסיבה המרכזית להתפרצויות
קשות של המחלה באפרוחים צעי
רים .הנגיף ,מעבר ליכולתו לגרום
לתמותה נרחבת ,אחראי לדיכוי מע
רכת החיסון ובכך לרגישות יתר
של העופות בפני גורמי מחלה
אחרים.
הדבקה של להקות הרבייה
מתרחשת בשכיחות גבוהה יח
סית סמוך לשיא ההטלה .ביטוי
הנגיף בצמוד לשיא ההטלה נובע
מתהליכי בקרה ואיזון מורכבים
הקשורים להתרבות נגיף האנמיה
המידבקת.
תאי המטרה של הנגיף הינם
תאים מתחלקים של המוציטובל
סטים )תאי האב של האריטרוצי
טים ,טרומבוציטים והטרופילים(
ג'ירוואק .תכשיר חדש כנד האמניה
ותאי .T
המידבקת בעופות
ההדבקה בנגיף האנמיה המידבקת,
צילום באדיבות ביוואק
גורמת להפחתה זמנית במספרם של
תאים אלה .הפגיעה בהמוציטובל
סטים היא זו האחראית לביטוי של אנמיה .הפגיעה של הנגיף בתאי
 ,Tמעצימה את הפגיעה של הנגיף במערכת החיסון של העוף.
ביוואק היא חברת מובילה בתחום התרכיבים בענף העופות ביש
ראל ותרכיב זה מתווסף לרשימה של תרכיבים יחודיים ובולטים
שפותחו בשנים האחרונות כמו תרכיבי סלמונלה חיים  -וירסל E
ו וירסל  .Tלחברת ביווואק צוות מקצועי המקיים תמיכה שוטפת
למגדלים.
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דיוק בשקילה
 חיוני לעסקהטובה!

לשקילה אמינה ומדויקת חשיבות עליונה לכלל החקלאים
ובפרט לאנשי ענף הלול • מדברי צח אורני  -משקלי גשר,
בכנס מדע עופות.2014 ,
"ישנם מספר היבטים חשובים להבנת
המשמעות של הפרשים בין מאזניים
בכלל ובין מאזני גשר לשקילת משאיות
בפרט ואפשר לראות דוגמאות מעשיות
מחיי היום יום של מגדלים .על מנת לה
בהיר את הנושא ,יש צורך לדבר על חוק
מידות ומשקלות ועל התקנות שהותקנו
במשך השנים ,הדרך שבה בודק משרד
המסחר והתעשייה את מאזני הגשר וה
ציוד בו הוא משתמש.

"הנה שאלות שעלו מהעבודה בשטח:
האם מתקבל משקל שונה במאזניים שו
נים? איך אותם עופות שוקלים משקל
שונה בשני מאזניים? מדוע נגמרת לי
התערובת מהר כל כך? למה חברות הגז
ונהגיהן מסרבים לעלות על מאזני הגשר
שלי 'מטעמי בטיחות'? למה מצאתי אדני
מדרכה במטע של השכן שלי? כיצד
המשחטה הורידה לי  1,500קילו? הייתכן?
למה? האם זה חוקי? כמה הפרש מותר?

"איך אותם עופות שוקלים משקל שונה בשני
מאזניים? מדוע נגמרת לי התערובת כל כך מהר? למה
חברות הגז ונהגיהן מסרבים לעלות על מאזניי הגשר
שלי 'מטעמי בטיחות'? למה מצאתי אדני מדרכה
במטע של השכן שלי? כיצד המשחטה הורידה לי
 1,500קילו?"
"קיימים הפרשים בפועל בין מאזני
גשר תקינים .על מנת לאתר הפרשים
אלה ,יש לדון בסיבות להפרשים וכיצד
אפשר לצמצם הפרשים אלו למינימום,
ובכך לצמצם את הוויכוח הנצחי בין
המשחטות ומכוני התערובת וספקי הגז
לבין המגדלים .קיימת דרך לכוון מאזנ
יים בטרם עברו כיול ממשלתי.
"בהרצאתי אני נותן סקירה של דרכים
למניעת גניבות במרחב השקילה ובזמן
ההעמסה .בנושא זה אני נוהג לקיים רב
שיח בין משתתפי ההרצאה ,תוך הפריה
הדדית מניסיונם הרב של חברי האגודה
 שילוב טכנולוגיית השקילה במערכתהמחשוב והבקרה של המשק החקלאי תוך
מקסום השימוש במערכת לטובת החקל
אי ,נהלי מעקב ובקרה.

למי עליי לפנות?
"שאלות והצהרות חשובות ורציניות
אלו ועוד רבות אחרות ,אשר קשורות
ישירות לרווח כלכלי ,עולות פעמים
רבות במהלך ביקוריי אצל לקוחות .אצל
חקלאים המחזיקים משק חקלאי ,רוב
ההכנסות וההוצאות קשורות במשקל
הסחורה שרוכש המשק ובמשקל סחורה
שהוא משווק.
"כבר בגמרא התייחסו לנושא יחידה
כלכלית סגורה ולנושא הכסף הנכנס וה
יוצא .נעצום לרגע את העיניים ובמקום
משאית תערובת נחשוב על נהג המעביר
אלינו שטרות במזומן ולא במעטפה סגו
רה מהבנק ,בסך  120אלף שקלים .העולה
על הדעת לא לספור? שנאמר  -ראשי
תיבות כס"ף :כסף סופרים פעמיים".

מאזניים .מידת הדיוק חשובה לכל העוסקים במלאכה

צילוםjackmac34 - pixabay :
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4
אונות

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 124

טריוויה )(83
עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

מדע ומידע
א .שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל,
דני דנון )הליכוד( ,מתגורר
ביישוב:
 .1משמרות.
 .2משמרת.
 .3משמר השרון.
 .4משמר איילון.
ב .ח"כ אורלי לוי אבקסיס )ישראל
ביתנו( מתגוררת ביישוב:
 .1מסילת ציון.
 .2מסילות.
 .3חמדיה.
 .4מעגלים.
ג .איזה ירק יוצא דופן מבחינה
בוטנית?
 .1תפוח אדמה.
 .2חציל.
 .3צנון.
 .4פלפל.

טריוויה למתקדמים

ד .איזה ירק יוצא דופן מבחינה
בוטנית?
 .1כרוב.
 .2כרובית.
 .3חסה.
 .4קולרבי.

ה .איזה מושב אינו נקרא על שם
דמות מהמסורת היהודית?
 .1בית יהושע.
 .2בית עזרא.
 .3בית הלוי.
 .4בית גמליאל.

חברת הכנסת אורלי לויאבקסיס
צילום :טל וידר ,דוברות הכנסת

מאוזן:
 .1כרטיס הזיהוי שלנגד עיניה הוא התשלום שקיבלה ) .4 ;(6תחבב מאוד את החיבור
של החדרון עם הנביחה )) .8 ;(4עם  19מאוזן( ניקוד בזמן שהוא ישן ) .9 ;(4בצורה הזאת
ישי כבר לא באופנה ) .11 ;(6בית דין נפלא במעצמה )) (7ע"פ גד ברנע(;  .12מזל אחרי
הגשם ) .13 ;(3העלה את המטבע כאפשרות ) .15 ;(3תושב הבירה האירופית איחד
בין כצנלסון למיכל ) .18 ;(7השכל של לונדון בפירוט העלויות ) .19 ;(6ראו  8מאוזן; .21
המתוקה של גיל ) .22 ;(4יש להן ילדים ללא משמעות )כ"מ( ).(6
מאונך:
 .1בעל הקרניים חיפש כלי לשתיה חמה ) .2 ;(5גיבסון ושמש יוצאים לקרב )) (5ע"פ
אסא אורן(; ) .3עם  20מאונך( אין בתוכי חדר המתנה )ש( ) .5 ;(4אעמוד בזמנים עם
הקלף של צביקה ) .6 ;(5מביטות על בית שתושביו בחרו להתקין כבלים )ש( ).7 ;(5
המתופף היה הבוס בחודש העברי ) .10 ;(3,4שכבה בעמודה של זמר נודד )) (7ע"פ
דובי זמר(;  .13מה יעלה בגורל הבניין הישן של נחמן ורוג'ר? ) .14 ;(5ברוס השתמש
בכסא לפתור סכסוך )כ"מ( ) .16 ;(5תן בבקשה תפקיד לזאת שלא בוגדת ) .17 ;(5נמות
כבר זמן רב ) .20 ;(5ראו  3מאונך.

דוכן כרוב בשוק

צילום :אריאל פלמון

תשובות:
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מאוזן .1 :קורונה;  .4צאצא;  .8עונה;  .9מאפרות;  .11מקבילים;  .12גשר;  .13בדה;
 .15ניירובי;  .18מוסיקה;  .21מאסף;  .22בורגול.
מאונך .1 :קורים;  .2רוע לב;  .5אתרוג;  .6אסתער;  .7לאומנית;  .10קליניקה; .13
בשמים;  .14היסוס;  .16וינטג';  .17ישלול;  .20בוחן.

 - 2מושב משמרת.
 - 2קיבוץ מסילות.
 - 3צנון ממשפחת המצליבים ,האחרים ממשפחת הסולניים.
 - 4חסה ממשפחת המורכבים ,האחרים ממשפחת המצליבים.
 ,1ע"ש הרב ד"ר אברהם יהושע טהון ,מנהיג ציוני מיהדות פולין.
האחרים נקראים ע"ש עזרא הסופר ,רבי יהודה הלוי ורבן גמליאל,
נשיא הסנהדרין.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :123
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 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

04-9832121 -  מרכז טבעון,5 הדס
050-2145000 - יקנעם מושבה
ęĕĚč ĘđĠĕĔĘ ĐĤčēĘ
ĦđčČĥĚđ
Đ/ĥđĤď

Ħ/ĥĕČ
ĕĜėĔ ĦđĤĥ
Đčđē - ĦĠĔđĥ ĦĕĘĎĜČ

ניצן מקובר
 כלכלן,שמאי מקרקעין
 שנה15 - מומחה במגזר החקלאי למעלה מ
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

:Ę"ČđďĘ ēđĘĥĘ ęĕĕē ĦđĤđģ
d.bai887@gmail.com

054-3191117

www.makovern.com

לחברת נילי
מפעלי מתכת בע"מ

ת מכירות שטח/ה מנהל/דרוש




      :למשלוח קורות חיים
  
 
חזאן
  פירוק אסבסט

 בתחום הלול יתרון. חובה- * ניסיון במכירות בתחום החקלאי
* שימור והרחבת פעילות לקוחות קיימים
* גיוס לקוחות חדשים * ידע באנגלית חובה

מורשה מטעם המשרד
להגנת הסביבה

050-5903627
39 ||

28.5.2015
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Turn Key ProjectÀ¸À°»Á»´¶°´ÄÇ¯°¼¸»´»É´´¶±´Ç²È´³½Æ³¾´¿ºÉ
»´»»¼²ÆÉ½²´¸Å»È³¿ÆÉ³´³ÆÃÀ¯
¼¸¿¸ÁÇ±»¾´À¶¯¸»º¸½É½Æ³
ÀÆÃ»·ÉÃ¾¸À¸±¼´»È°¯ ¶Ç»ÁÃ½³
Á°±°ÆÁ¸Ç´È°³¾¸Á°¸½´Ç²¾À¶½ ¸Ç¯°¸Ç´¯¹´Ç°¾¸¸Á½°¸¿´ÃÅ¾À¶½
www.nilipoultry.com email: nilipoultry@ nilipoultry.com

