ĤđĥĕĎ

ĦđČĘģēĐ ĕĚđēĦč

ĤĎĜĕďđĎ (ĕčđď) čď

054-4398321

dubigod@gmail.com



 1

 38

052-2429526

          2016  24  958    

 

מאבק החקלאים מתחדש  #פעולת המחאה
הראשונה תתקיים ביום ראשון הקרוב ,ה27.11.16-
בשעה  ,10:00במסגרתה יתקיימו הפגנות מחאה
במספר צמתים ברחבי הארץ וצפויה להתרחב
בשבועות הקרובים ,עמ' 4

~~4 2017
~ dorin.segev@tmags.co.il

רכבי שטח לארבעה נוסעים
 ‰מנועי דיזל או בנזין.
 ‰שלדה חזקה.
 ‰מתלים נפרדים.
 ‰עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.
 ‰נוחים ,מהירים וגמישים!!!
j_kimchi@netvision.net.il
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.




קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית





~ 
 
 ~
תנועת המושבים :התהליך מהיר ואגרסיבי ולכן אנו מקפידים לשמור
לאורך כל הדרך על זכויות האגודה והחקלאים בתהליך ולצמצם
למינימום את הזמן שבין הוויתור על הקרקע לבניה בפועל וכמובן,
למקסם את זכויותינו בהסכם ההשבה ,בכל הקשור לפיצוי או לקרקע
חלופית עבור החקלאי

עו“ד עמית יפרח” .גישתנו מול
המינהל הינה חיובית ועניינית"

המתחם האמור יאפשר את מימוש
תוכניות תמ"ל ) 1005פרדס בחס
כון באור יהודה( ותוכנית קא300/2/
)צומת סביון בקריית אונו(.
לדברי עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל
האיחוד החקלאי" :הותמ"ל עולה
בדורסנותה על כל הליך קודם )כמו
הות"ל למשל( ומתעלמת מעמדת
הועדות המחוזיות ומאנשי המקצוע
הבקיאים בתכנון במשרדי הממשלה
השונים ,הכל בשם הצורך לספק
במהירות פתרונות דיור שקיים ספק
לגבי נחיצותם.
"החקלאים לא רוצים ולא צריכים
את הפיצוי הכספי הזה מהמדינה
שהוא בבחינת לעג לרש .הותמ"ל
פוגע בקניינו של החקלאי שמחזיק
בקרקע עשרות רבות של שנים.
אגב ,מדובר בסכום ברוטו .כמו כן,
אם נחשב את הפיצוי לדונם ,על פי
מניין השנים שבהן שומר החקלאי
על הקרקע ,נגלה שהפיצוי הוא של

בעוד עובדי מדינה מחוברים זוכים
לפנסיה תקציבית יפה ,פה למעשה
מפטרים אדם מהקרקע שלו וגוזלים
את פרנסתו".
מנכ"ל רמ"י ,עדיאל שמרון" :רמ"י
עושה מאמץ לאפשר לחוכרים החק
לאיים למצות את זכויותיהם ולזכות
לפיצוי הוגן ,כפי שנקבעו במסגרת
החוק והחלטות המועצה .עם זאת,
החוק גם מקנה לרשות מקרקעי
ישראל את האפשרות להשיב לחז
קת המדינה קרקעות ,ששינו ייעודן
למגורים והחוכר לא חתם על הסכם
השבה ,באמצעות מתן צו לפינוי
החוכר מהקרקע .כפי שניתן לראות,
רמ"י מאפשרת ומעודדת חתימה על
הסכמי ההשבה ,אולם לא תהסס לה
שתמש גם בכלים האחרים שהחוק
מקנה לה ,לטובת קידום שיווק הק
רקעות והגדלת היצע הדיור בהתאם
למדיניות הממשלה".
עוד עמית יפרח ,יו"ר אגף קר
קעות בתנועת המושבים ,אמר" :אנו
רואים חשיבות רבה בצורך להירתם
למאמץ הלאומי להגדלת ההיצע
של יחידות הדיור ולכן גישתנו מול
המינהל הינה חיובית ועניינית ,אך
יחד עם זאת ,התהליך הוא מהיר
ואגרסיבי ועל כן ,אנו מקפידים
לשמור לאורך כל הדרך על זכויות
האגודה והחקלאים בתהליך ומנסים
לצמצם למינימום את הזמן שבין
הויתור על הקרקע לבין הבניה בפו
על  -וכמובן למקסם את זכויותינו
בהסכם ההשבה ,בכל הקשור לפיצוי
או לקרקע חלופית עבור החקלאי".
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הסדרת נחלות
התקשר
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מלחמה

התאחדות חקלאי ישראל
מחדשת את מאבק החקלאים
ופותחת בשורה של פעולות
מחאה ,ביום ראשון הקרוב,
כמה אגורות .הפיצוי לא מרשים ה 27.11.16-בשעה ,10:00
אותי בכלל ,שהרי במה מדובר? במספר צמתים בארץ

ל

אושר
מאז
ראשונה
החלק הקנייני של חוק
הותמ"ל )הועדה לתוכניות
מועדפות לדיור( נחתם הסכם ראשון
לפדיון קרקע מול עשרות חוכרים
חקלאיים ,באזור קריית אונו ואור
יהודה.
חוק הותמ"ל שנחקק ע"י הממשלה
הקודמת מאפשר למדינה להפעיל
מנגנון חדש דמוי הפקעה ,במסג
רתו מחזיקי קרקע חקלאית יקבלו
פיצויים מוגדלים ,בתמורה לפינוי
קרקע המיועדת לבניית בתי מגו
רים .החלק השני של חוק הותמ"ל
קבע כיצד יפעל הליך הנטילה.
לפני כחודשיים ברשות מקרקעי
ישראל )רמ"י( לחתום על הסכם רא
שון מול כ 50-חוכרים .כעת ,לאחר
החתימה על ההסכם שיוביל לפינוי
מהיר של השטח בן כ 800-דונם,
תוכל המדינה לקדם במקום תוכנית
לבניית כ 3,400-יחידות דיור וכ-
 350אלף מ"ר לתעסוקה.
הפיצוי שנקבע על ידי מועצת
מקרקעי ישראל עומד על  56אלף
שקל לכל דונם .יחד עם זאת ,יש
לציין כי במסגרת המו"מ מול מח
זיקי הקרקע ,היה גם מי שלא הסכים
לחתום על ההסכם ולקבל הפיצוי
המוגדל .מרמ"י נמסר כי אי הח
תימה אינו צפוי לעכב את תכנון
ושיווק המתחם כולו וכי" :חוכרים
בודדים אשר טרם חתמו על הסכ
מי השבה לא יהיו זכאים לתמריץ
המיוחד .הסכמים אלו יאפשרו את
שיווק הקרקע בשיטת מחיר למשת
כן ודיור להשכרה במהלך החודשים
הקרובים".

4

לקבל רשימת ממליצים

16

מלאכים בכתום
מה מביא בן אדם לעזוב את
עבודתו ,את משפחתו ולצאת
לשטח  -לא פעם תוך סיכון
חייו  -בכדי לחלץ מטיילים
שנקלעו לצרה בלב המדבר
והכול ללא תמורה?

22

בשכונה
אלמוג סורין ובעלה החליפו
את הטרנינג המוכתם
לאימונית מהמשביר והפעם
יצאו לבילוי במושב ,שבסיומו
החליטו שהם מוכרחים
להביא ילדים

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

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

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה
בישראל למושבים ונחלות¨ מציעה
לך לבחור את השרות המתאים לךÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

טל∞¥≠∂≤≤∑∑¥¥ Æ

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il

הצטרפו אלינו בפייסבוק
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פעולת המחאה הראשונה תתקיים ביום ראשון הקרוב ,ה 27.11.16בשעה  10:00במסגרתה יתקיימו הפגנות מחאה
במספר צמתים ברחבי הארץ וצפויה להתרחב בשבועות הקרובים
ראשי התאחדות חקלאי ישראל  -מאיר
צור ,מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התא
חדות חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו( וילן,
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל ,דובי אמי
תי ,נשיא התאחדות האיכרים וניר מאיר,
מזכ“ל התנועה הקיבוצית ,שלחו מכתב
לכלל החקלאים ,בו הודיעו כי מאבק החק
לאים מתחדש.
במכתב המשותף ציינו” :לפני כחודש שלחנו
מכתב לשרים  -שר האוצר ,משה כחלון ושר
החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל ,שבו
דרשנו למצוא פתרון לנושאים הבאים טרם
אישור תקציב המדינה לשנים :20182017
הורדת מחירי המים השפירים ,עצירת הייבוא
הפרוע ,תמיכה בייצוא חקלאי ,טיפול בפע
רי תיווך ובניית שוק סיטונאי חדש ,ידיים
עובדות/טיפול בכל סוגיית העובדים הזרים,
הסדרת ענף ההטלה ,הסדרת קנט ומנהלת
ההשקעות.
”לצערנו ,למרות ההצהרות החיוביות מצד
השרים וראש הממשלה – דרישותינו טרם
נענו .על כן ,החלטנו לצאת למאבק משותף
עד להכרעה!“
במכתב קראו ראשי הארגונים לחקלאים

הפגנת החקלאים בת“א )צילום :עופר עמרם(
להיערך למאבק” :אנו קוראים לכם ,חקלאים
מכל המגזרים ,כל האזורים וכל הענפים
להירתם למאבק מאוחד של כלל הציבור הח
קלאי בישראל!“
פעולת המחאה הראשונה תתקיים ביום רא
שון הקרוב ,ה 27.11.16בשעה  10:00במסג
רתה יתקיימו הפגנות מחאה במספר צמתים
ברחבי הארץ.
המחאה צפויה להתרחב בשבועות הקרובים.

?~
“2017
קרא מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו( וילן
במכתב לחקלאים  #עקב דרישות חדשות לתשלום ומועדי
תשלום של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן ,שלח ביום ראשון השבוע מכתב
לכלל ציבור החקלאים ,בקריאה להשהות את
תשלום אגרות העובדים הזרים לשנת .2017
במכתבו ציין וילן” :לפני מספר ימים נת
בשרנו ,כי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד
הפנים הוציאה חוזר המחייב את כלל חקלאי
ישראל ,לשלם את מלוא האגרות לשנת
 .2017כפי שידוע לכולכם מדובר על אגרות
המגיעות לעשרות אלפי שקלים לחקלאי,
ודרישות התשלום שניתנו הן תוך פרק זמן
קצר  -כשליש מהסכום ,עד  ,8.12.16והית
רה עד  .22.12.16דרישת תשלום זו מטעם
הרשות הגיעה ללא כל התחשבות בדיונים
אשר מתקיימים בוועדת הפנים והגנת הסבי
בה כבר כשנה“.
וילן ציין במכתבו ,כי במשך השנה האח
רונה נציגי החקלאים קיימו מאבק מתמשך
בוועדת הפנים לטובת הפחתת נטל האגרות.
בדיונים אלו הייתה הסכמה כללית של נצי
גי הוועדה ומשרד החקלאות ,כי נדרש וראוי
להוריד את עלויות האגרות.
וילן ציין” :לא מובן לנו כיצד מרשה לעצ
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מה כעת הרשות לפעול באופן כה בוטה לג
ביית הכספים ,ללא כל התייחסות למסקנות
הוועדה ,וללא כל הגינות להמתין את תקופת
השבועיים המבוקשת עד לקבלת המלצות
משרד האוצר ,כפי שנתבקשו ע“י הוועדה
והיו“ר .ההנהגה החקלאית לא מקבלת את
העובדה כי נציגי הרשות ,שיושבים בדיוני
הוועדה כבר כשנה ,לא רק שאינם מקדמים
את הנחיות הוועדה וגוררים רגליים ,אלא
מוסיפים חטא על פשע וגם שולחים לנו
כעת בקשות תשלום דחופות ,זאת ללא כל
התייחסות להנחיות הוועדה והפעולות המ
תבצעות בשטח .מכיוון שכך ,שלחנו מכתב
דחוף ליו“ר הוועדה ,שר הפנים ,מנכ“ל רשות
האוכלוסין וההגירה וחברי הוועדה ,ובו בק
שתנו לעצור מידית את הליך הגבייה הלא
ראוי ,המתבצע בימים אלו ,עד לקבלת הת
שובות הנדרשות לגביי גובה האגרות“.
וילן סיים את מכתבו והדגיש” :בשלב זה
אנו קוראים לציבור החקלאים שלא לשלם
את אגרות העובדים הזרים ,עד לעדכון הנו
שא מטעם הוועדה וקבלת תשובת משרד
האוצר“.


 >
הודות לשיתופי פעולה שבין המועצה האזורית חוף
הכרמל ,קבוצת דור וקהילת עתלית  #כל התהליכים
בהם מעורב פורמלין הופסקו
מאבקם של תושבי עתלית והמועצה
האזורית חוף כרמל ונכונות לשיתוף
פעולה הוכיחו שאפשר גם אחרת.
בתאום עם המועצה חודש רישיון
העסק של מפעל כרמל כימיקלים
בעתלית ,לאחר שהמפעל הפסיק את
הפעילות בחומרים המסוכנים ,לרבות
פורמלין ,זאת בכפוף לאישור הגורמים
המקצועיים :כיבוי אש והמשרד להגנת
הסביבה .בחודש אוגוסט השנה התקבל
אורן עוזרד ,סגן ראש המועצה ותושבי עתלית
אישור ממשרד הגנת הסביבה ,שמב
טיח שמירה על סביבה נטולת סיכון לזיהום פליטות מארובות של תחנות כח וכיום נמ
סביבתי ובריאותי .טרם חידוש רישיון העסק צאת בשימוש של חברת החשמל.
נערכה ביקרות קפדנית במפעל ע"י רישוי
אורן עוזרד ,סגן ראש המועצה ומחזיק
העסקים של המועצה והביקורת העלתה ,כי תיק עתלית" :שמנו לעצמנו למטרה לתת
מערך הייצור ופעילות המפעל תקינים ועל לתושבי עתלית את ההרגשה והביטחון של
כן ניתן רישיון עסק )בכפוף לאישור המש מגורים בסביבה בטוחה ובריאה ועשינו צעד
רד להגנת הסביבה(.
משמעותי מאוד לקראת מטרה זו .התהליך
לפני כחודשיים פורקו ארובות שפלטו היה בשיתוף עם המפעל והמשרד להגנת
חלקיקים של החומרים השונים שהיו בשי הסביבה תוך רגישות למקומו של המפעל
מוש בעבר.
כעסק וכמעסיק".
פעילות מפעל כרמל כימיקלים ברובה
ממפעל כרמל כימיקלים ,נמסר כי” :קבו
הועתקה לספרד וכיום ,לאור צמצום הפעי צת דור בכלל וכרמל כימיקלים בפרט
לות במפעל והפסקת כל פעילות הפורמלין מחויבים לאחריות חברתית וסביבתית ומ
והקשור אליה ,כרמל כימיקלים הסב את תאימים את עצמם לציפיות של הסביבה הן
פעילותו לתחום תמיסות האוראה להפחתת בהיבט של התאמת המוצרים לצרכי השוק
הזיהום.
וכן למציאות שנוצרה בשל גדילת היישוב,
תמיסת האוראה כרמל בלו הינה תמי התפתחותו ושינוי אופיו וצרכיו .קבוצת דור
סה מיוחדת למשאיות ואוטובוסים הנדר נמצאת בין המובילים של המהפכה העול
שת בהתאם לתקני יורו  5ויורו  ,6כתוסף מית המתחוללת בתחום תחליפי האנרגיה
למערכת פליטת גזי הדיזל למניעת זיהום כמערך תעשייתי העומד בקדמת תחום
האוויר שנוצר ע“י תחמוצות חנקן  NOXאיתור תחליפי נפט עם הפנים קדימה וטכ
ותמיסת אוראה נוספת המשמשת להפחתת נולוגיה חדשנית“.

ğĤđēĘ ĖĚĢĞ ěėĐ

.ĖĕĘĞ ěĎĕ ēđĔĕčĐ ,ęĚĢĞ ĘĞ đĜĎĕ ČĘ ĐēĘĠĐ ĕĘđďĕĎ ęČ
.đĘĥĚ ęĕģđē ĞčĔĘ ĕė .ĐĝĜėĐ ēđĔĕčđ ĞčĔ ĕģĒĜ ďĎĜė čēĤđĚ ēđĔĕč ĐĞĕĢĚ ĔĜģ
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 ~
אמר יור קקל ,דני עטר במהלך סיור שקיים בשבוע שעבר במושבי
רמת הנגב ,ביחד עם מזכל תנועת המושבים ,מאיר צור

יו"ר קק"ל ,דני עטר ,ערך סיור
ביישובי רמת הנגב ,ביחד עם מזכ"ל
תנועת המושבים ,מאיר צור .הסיור
התקיים במושבים באר מילכה,
כמהין וקדש ברנע ,במסגרתו ביקשו
נציגי המושבים והמועצה האזורית
לממש את חזונו של דוד בן גוריון
זל ולחזק את פתחת ניצנה בת
חום ההתיישבותי והחקלאי  לרבות

הכשרות קרקע חקלאיות ותשתיות
להרחבת מגורים.
יו"ר קק"ל ,דני עטר שארגן את
הסיור אמר" :בהגעה שלנו לכאן יש
אמירה מאוד ברורה :קק"ל ,מתוקף
תפקידה ההיסטורי ,רואה את עצמה
כמניפת דגל ההתיישבות באדמות
המדינה ,ובפריפריה בפרט".
עוד אמר עטר" :הבעתי בפני נצי

גי המתיישבים שקק"ל ,בשיתוף עם
תנועת המושבים ,תירתם על מנת
לסייע לקדם את בקשותיהם הל
גיטימיות לחלוטין :הכשרת קרקע
לחקלאות ולמגורים ,וסלילת דרכים
חקלאיות – ביטחוניות".
מזכ"ל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
חיזק את עטר ואמר" :עם כניסתו של

דני עטר ומאיר צור במהלך הביקור ברמת הנגב

דני עטר לתפקיד יור קקל ,העבו
דה המשותפת והחיבור לכדי שיתוף
הפעולה נושא פרי וקקל נמצאת
במהלך של פיתוח במושבים רבים".
יו"ר הועדה החקלאית ברמת
הנגב ,יענקל'ה מוסקוביץ" :מדובר

בישובים שסמוכים על הגדר אשר
יש להם בעיות ביטחוניות והתוש
בים נאלצים לנסוע בכביש אחורי
שנמצא במצב מסוכן מאוד .ולכן
ביקשנו מקקל לסייע עוד לפני
שיהיה אסון".



~~ 
 
של תנועת המושבים ותכנית ”שריגים“ * הקורס יעסוק בנושא פיתוח
מנהיגות קהילתית במושב המתחדש ומיועד לפעילי תרבות ,חינוך וקהילה
תנועת המושבים ותכנית שרי
גים פותחות קורס חדשני לפעילים
ופעילות במושבים  ’קורס שריגים
 גוונים במושבים‘ .הקורס יעסוק
בנושא פיתוח מנהיגות קהילתית
במושב המתחדש ומיועד לפעילי
תרבות ,חינוך וקהילה.

הקורס נותן כלים לעוסקים
ביוזמות קהילתיות מגוונות לטובת
העשרת הפעילות של כל אוכלוסיית
המושב ,יעסוק בתרבות היהודית
וחיבור כל חלקי הקהילה לפעילות
התרבות והחינוך .כמו כן יתמקד גם
בבינוי קהילתי ובכלים קהילתיים

להתמודדויות עם יוזמות שונות בנו
שאים מגוונים בקהילות המושבים.
הקורס בן החודש יתחיל ב 5.1.17
ויתקיים בבית תנועת המושבים בתל
אביב.
לפרטים :הילה יטח:
.054-7391866

?~ 
>
אמרו נציגי המועצה עמק חפר לחברי וועדת ההיגוי לבחינת חלופות
לשדה תעופה
נציגי מועצה אזורית עמק חפר
שהופיעו בישיבת וועדת ההיגוי
לבחינת חלופות לשדה תעופה לת
עופה כללית ,הבהירו לחברי הוועדה
כי המועצה האזורית ותושביה נחו
שים להיאבק בכל דרך אפשרית כדי
לסכל את הכוונה להקים שדה תעו
פה בעמק חפר .זאת לאחר שאחת
משלוש החלופות שסומנו כחלופות
המתאימות ביותר נמצאת בעמק
חפר ונקראת ”חלופת בית הלוי“.
ראש מטה המאבק בעמק חפר,
עופר כהן ,טען כי בהיות מועצת
עמק חפר הרשות היחידה בארץ
המשתרעת מהים ועד לקו הירוק,
הרי כל תשתיות המדינה חורצות
אותה .לכל אלה נוסף מתקן הגז,
שעמק חפר הוא אחד מהרשויות
בהן מתוכנן לקום מתקן כזה וכעת
מדברים על שדה תעופה .עוד טען
כהן כי במידה ותיבחר חלופה זאת,
יחוסל המסדרון האווירי של אלפי
שקנאים וציפורים נודדות ,ועם חי
סולו יגיעו העופות לבריכות הדגים
והשדות ,שם יגרמו לנזקים עצומים.
עוד טען כהן ,כי האזור המדובר
עתיר חקלאות אינטנסיבית ,כולל
לולים ורפת ענקית ,שיחוסלו בעק
בות רעש הנחיתות וההמראות ובכך
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תיפגע פרנסתם של חקלאים רבים.
לעמדת תושבי המועצה הצטרף
נציג רשות הטבע והגנים בות“ל,
שתמך בעמדתה וגיבה אותה.
קודם להתכנסות הוועדה הוציא
ראש המועצה ,רני אידן ,מכתב
ליו“ר הוועדה לתשתיות לאומיות,
אביגדור יצחקי ,בו כתב” :בעק
בות מידע שהגיע למועצת עמק
חפר ,ערכנו בירור והסתבר לנו כי
קיימת חלופה נוספת להקמת שדה
תעופה בסמוך למושב בית הלוי
)בנוסף לשלוש החלופות הידועות
לנו בעמק חפר( .עוד הסתבר לנו,
כי במהלך התהליך קיבל המתכנן
הוראה ,שלא לשתף את המועצה
במידע לגבי חלופה זאת.
”ברצוני למחות על כך בתוקף!
במשך התהליך כולו אנו לא מעו
דכנים באופן רשמי לגבי החלופות
להקמת שדה תעופה בעמק חפר,
וניזונים מרסיסי מידע בלבד ,הנו
בעים מבירורים ו‘חיקורים‘ שלנו
בנושא .כך ,גם הגילוי אודות חלופת
בית הלוי הגיע אלינו באקראי ,רק
בימים האחרונים ,דבר שאינו מותיר
לנו זמן להיערך כראוי ולהציג את
עמדתנו בקונגרס שיתקיים ב17
בנובמבר בות“ל.

”אנו מתנגדים באופן נחרץ להק
מת שדה תעופה בעמק חפר ,שיפגע
קשות באיכות חיי התושבים .שדה
תעופה בסמוך לבית הלוי ,כמו גם
החלופות האחרות בעמק חפר ,יפגע
בשטחים פתוחים ,בחקלאות ובטבע
ויגרום לזיהום אוויר ,מפגעי רעש
ועומסי תנועה .עמדת המועצה היא
כי אין להיענות לבקשה זו ואנו
נעשה ככל שביכולתנו להתנגד לה
ולסכל אותה ,ולשם כך אנו פועלים
ומכינים חוות דעת מקצועית ומנו
מקת אשר תוצג בישיבה .כולי תק
ווה כי המשך התהליך ייעשה בצורה
שקופה והוגנת יותר“.
בעמק חפר הוקם מטה מאבק,
בראשו עומד עופר כהן ,מזכיר כפר
ויתקין .אלון הימן ,מנכ“ל החברה
הכלכלית לפיתוח עמק חפר מרכז
את פעילות המטה ,אליו גויסו אנשי
ציבור מהיישובים הסמוכים לאתרים
ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה
בתחומי התעופה ,ההיבטים הסבי
בתיים והתכנוניים .המועצה פוע
לת במספר מישורים ,כולל עדכון
הישובים והתושבים הקרובים לאת
רים אלה ,פגישה בנושא עם נציגי
היישובים ,בניית תשתית למחאה
ציבורית יחד עם הישובים ועוד.

תנועת הנוער בני המושבים קיימה בשבוע שעבר טקס לזכרו של ראש הממשלה
לשעבר ,יצחק רבין ז"ל בעמק חפר )בתמונה( .נמרוד מלצר ,מד"ב סניף חי"ה
בעמק חפר ,אמר" :הטקס מדבר על הנוער וההקשר שהיום הזה מביא איתו על
שוויון זכויות ,דמוקרטיה ,קבלת האחר ,סובלנות וסבלנות ,כבוד ועוד .אנחנו
גאים ללבוש בטקס חולצות כחולות ולכבד את זכרו של יצחק רבין ז"ל".


~
כך מסר משרד התיירות לראש המועצה מגידו,
איציק חולבסקי ,בעקבות פגישה בין השניים
בפגישה שהתקיימה עם שר
התיירות ,יריב לוין ,הציגו ראש
המועצה ,איציק חולבסקי ומנכ“ל
החברה הכלכלית ,אייל רום ,את
חזון פיתוח התיירות של המועצה
ובעקבותיה נתבשרו כי השר הח
ליט להוסיף את יישובי מגידו למפת
העדיפויות בענף התיירות בישראל.
במכתב שהגיע לראש המוע
צה ,עדכן השר כי בספטמבר 2016
אישרה ועדת הכספים של הכנסת
את החלטת השר ,לעדכן צו לעי
דוד השקעות הון למפעלי תיירות,
במסגרתו הוספו יישובי המועצה
למפת העדיפויות בענף התיירות.

המשמעות היא כי מעתה יוכלו יז
מים של בתי מלון בשטח המועצה
לקבל מענקים לשם הקמת בתי מלון
בשיעור של עד  20%למלון בדרגת
תיירות גבוהה ועד  33%למלון בד
רגת תיירות עממית.
איציק חולבסקי ,ראש המועצה:
”אני מברך על החלטת שר התיירות
שהתרשם מאד מחזון פיתוח
התיירות שהצגתי בפניו .הוספת
יישובי המועצה למפת העדיפויות
בתיירות תעודד השקעה בתחום
המלונאות העממית שנמצאת בחסר
באזורנו והוא אחד המפתחות העיק
ריים לקידום התיירות באזור“.


כ 60צוותי גנים במועצה האזורית חוף הכרמל
עברו השתלמות בנושא חינוך מודע מגדר.
הילית בן צבי ,מנהלת היחידה לנשים
ומגדר בתנועה הקיבוצית ,תנועת המוש
בים ומרכז המועצות האזוריות אמרה,כי" :הטמעת הנושא צריכה לה
תחיל בחינוך מהגיל הרך בו נמצאת ההזדמנות לשנות ולגדל חברה
ערכית ושיוויונית יותר .הגן הוא מרחב ליצירה שעל הגנן/ת לזמן לי
לדים ולילדות את האפשרות החינוכית להיחשף להיבטים המגדריים
)התנסויות שונות במשחק ,סיפור ,שיר ,ארגז החול ועוד( ".השתלמות זו
צפויה להתקיים במועצות אזוריות נוספות
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”מדובר בסם החיים של החקלאות כולה“  #זאת ,למרות הפערים הגדולים וחילוקי הדעות בין החקלאים אודות
התיקון לחוק המים
בכנס חירום שקיימו ב 10בנובמבר
בקיבוץ גן שמואל התאחדות חקלאי
ישראל ופורום אגודות ומפיקי המים,
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בהשתתפות עשרות ראשי ועדות חק
לאיות ,רכזי משקים ,ראשי אגודות
מים והתנועה הקיבוצית ,הוחלט לפתוח

בסדרת צעדים אסטרטגיים במסגרת
המאבק על עתיד משק המים החק
לאי בישראל .עם זאת ,חילוקי הדעות

בין החקלאים בנוגע לאישור תכנית
”האמבטיה הארצית“ של מקורות נותרו
בעינם.
תיקון  27לחוק המים יעלה בשבו
עות הקרובים לדיון ואישור בוועדה
משותפת בכנסת ,שבין חבריה נמנים
חברי הכנסת דוד אמסלם ,יצחק וק
נין ,איתן כבל ,דוד ביטן ,אורי מקלב,
בצלאל סמוטריץ‘ ,רויטל סוויד ,יעקב
פרי ,נורית קורן ,עיסאווי פריג‘ ,רועי
פולקמן וח“כים נוספים.
מבחינת החקלאות הישראלית ,מש
מעות התיקון לחוק הינה ייקור כל סוגי
המים לחקלאות בעשרות אחוזים ,פגי
עה בתשתיות ההפקה והאספקה העצ
מאיות שהוקמו ע“י החקלאים מכספם,
עד כדי הלאמתן ומתן חיזוק אדיר
למונופול חברת מקורות ,דבר שיביא
בטווח הארוך לייקור מחירי המים לא
רק לחקלאים ,אלא לכלל הצרכנים
בכל הארץ.
בכנס החירום אמר מזכ“ל התאחדות
חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו( וילן:
”תיקון  27לחוק המים ,לידתו בהסכם
קואליציוני בין ראש הממשלה לשר
אריה דרעי ומשמעותו אחת  -הלאמה
של אגודות המים ושליטה מוחלטת של
מונופול ’מקורות‘ במשק מים.
”כרגע מתקיים דיון רווי פופוליזם
שבו אנשי האוצר ,שאין להם שום הבנה
של הנתונים ,מציגים תמונת מצב בלתי
מבוססת ומנסים לשסות את החקלאים
אלה באלה ,בסיוע של חברת מקורות,
שמפעילה לחץ פוליטי וציבורי חזק
מאוד בכדי להעביר את תיקון החוק
במתכונתו הנוכחית .מי שקונה את הסי
סמאות שלפיהן החוק הזה יוזיל לו את
מחיר המים טועה וטועה בגדול .אין ספק
שצריך לטפל במחירי המים לחקלאות,
אך הדרך לעשות זאת היא לא לקחת כסף
מחקלאי אחד ,כדי לממן חקלאי אחר.
”נושא המים הוא חלק ממאבק צי
בורי ,גדול ומקיף ,על עתיד החקלאות
כולה .עומדים להחריב עלינו את הבית
ולכן אנחנו הולכים עכשיו למלחמה,
בכל הכלים שעומדים לרשותנו“.
ניר מאיר ,מזכ“ל התנועה הקיבו
צית” :ממשלת ישראל החליטה לסגת
מעקרון היסוד של הציונות ואומרת לנו
– אתם רוצים חקלאות ,תממנו אותה
בעצמכם .עכשיו זה הזמן שבו אנחנו
צריכים להתאחד כולנו מאחורי עמדה
משותפת ,כנגד מדיניות ה‘הפרד ומ
שול‘ שבאמצעותה מנסה משרד האוצר
להחליש אותנו .התנועה הקיבוצית

כולה עומדת מאוחדת עם התאחדות
חקלאי ישראל והחקלאים לכל אורך
המאבק הזה ומי שלא מבין כיצד בצי
ניות מנסים לפלג ולפצל אותנו ,ובשם
פוליטיקה מקומית קטנה יפגע במאבק
הכולל ,נדע לבוא אתו חשבון אחר כך“.
נשיא התאחדות האיכרים והחק
לאים ,דובי אמיתי” :מקורות מנסה
להשתלט באמצעות תיקון  27על כל
אספקת המים לחקלאות ,פעולה שתש
מוט את השליטה הן של החקלאים והן
של הח“כים במחיר המים .תמוה בעיניי
מדוע ממשלת ישראל מבקשת לפעול
באנטיתזה למדיניותה ובמקום לאפ
שר תחרות ,מחזקת את המונופול הכי
לא יעיל במדינת ישראל ואת זה קבעו
מבקר המדינה וועדת בלינקוב“.
ארז וייסמן ,יו“ר פורום אגודות
וספקי המים” :אגודות המים ,יחד עם
התאחדות חקלאי ישראל ,הקימו מטה
משותף בראשות יועד לודר ,מנהל
אגודת המים חוף הכרמל ,שיוביל את
המאבק על עתיד משק המים לחקלאות
ואנחנו פועלים במספר מישורים במ
שולב .חשוב להבין שזה מחייב את כו
לנו כאן להירתם ולקחת חלק במאבק
וגם לגייס את השטח לטובת פעולות
מחאה ,שכבר מתוכננות .אסור לנו לה
משיך לשבת בשקט ולחכות שהגל הזה
יעבור ,כי זה לא יקרה .אם החוק הזה,
כפי שהוא מוצע כרגע ,יאושר ,אני לא
יודע מה תהיה אחריתנו .אנחנו יוצאים
למלחמה הזאת מתוך הבנה שאנחנו נל
חמים פה על חיינו“.
יועד לודר ,ראש מטה המאבק על
משק המים לחקלאות” :בתום הכנס
הוחלט כי נציגי פורום אגודות וספקי
המים והתאחדות חקלאי ישראל יער
כו בימים הקרובים כנסי הסברה בקרב
החקלאים ,על מנת להציג את עיקרי
החוק ואת האיום חסר התקדים הגלום
בו ,כלפי החקלאות בישראל כולה.
בהמשך ,מתוכננת שורת צעדי מחאה
ובהם הפגנות ,השבתות שירותים ,חסי
מת צמתים ופעולות נוספות של הח
קלאים ,בכל הארץ .החקלאים יוצאים
למאבק על קיום החקלאות ושמירה על
מטה לחמם“.
בכנס נכחו בעיקר אנשי צפון הארץ
והקיבוצים ,שמתנגדים לתיקון בחוק
המים .יש לזכור שמחיר המים באגודת
מי גליל ,המונה  56קיבוצים ,מושבים
ומושבות ,עומד כרגע על ממוצע של
 ₪ 1.50לקוב ,כאשר מפיקי מים עצ
מאיים משלמים אף פחות מכך )(.₪ 1.05
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המצב שונה לחלוטין מיישובים בנגב ,בעיקר
בחוף אשקלון ,תחת ניצנה ,ישובים במרכז הארץ
ובמישור החוף וכן יישובי הבקעה ,המשלמים כיום
מחיר  ₪ 2.5לקוב והחל מינואר הקרוב ישלמו
כ ₪ 3.00לקוב.
עד עתה דרשו חקלאי הצפון לפצל את החוק,
כך שיוחלט על מחיר מיוחד למים .עם זאת ,יו“ר
ועדת הפנים ,דודי אמסלם ,כבר אמר שהוא מת
נגד לפיצול החוק ,כיוון שהאינטרס היחיד של
האוצר לאישור תיקון המים הוא עמידה בהסכם
הקואליציוני עם ש“ס ,לפיו יוזל מחיר המים למ
שפחות מרובות ילדים.
לדברי דוד לחייאני ,ראש המועצה האזורית

אבו וילן וארז וייסמן  -כנס חירום למאבק בחוק המים

בקעת הירדן” :אני מתנגד לפיצול חוק המים ,כי
ברגע שיתבצע הפיצול ,המושג של ’מחיר מים אחיד
לכל חקלאי בישראל‘ יהפוך למושג בלתי רלבנ
טי .אני מתנגד לכך גם משיקול אחר ,שיקול מוס

קבלן כריתה ועקירה
מחפש מטעים ופרדסים לכריתה
זית ,הדרים ,שקדים ,פקאן ,אבוקדו,
אקליפטוס ,ברוש ,אורן וכו'
מבצע גם גיזום גובה ,הורדת משקלים
באקליפטוס ,ריסוק ,וניקוי שטח

054-5801724
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רי ,כיוון שהמים הם משאב לאומי וככזה הוא צריך
להיות באותו מחיר לכולם ,כמו חשמל .אני לא רוצה
שמחר המדינה תסבסד את מחיר המים לחקלאות
וכעבור כמה שנים יבואו ויגידו שאנחנו עושקים
את המדינה .עניינית ,ברגע ששר האוצר אומר אני
אסבסד לחקלאות ,יבוא אחריו שר אוצר אחר שיהיה
מסוגל לשנות זאת.
”אצלנו בבקעה ,אחד המקומות הכי חמים בארץ
עם מקדם התאיידות מטורף ,יש חקלאים שמש
למים  ₪ 2.70לקוב ואילו בקיבוץ עין גב משל
מים רק את מחיר עלות ההפקה .בניצנה משלמים
 2.50שקלים וזה עוד לפני מיסי אגודת מים .אז
איך מצפים מהחקלאי בבקעה להתחרות בחקלאי
שיושב על הכנרת? גם ככה קשה בחקלאות אז לד
עתי צריך לפחות שוויון במחיר המים“.

ועובד מצרי שלהם מקבל דולר אחד ליום .את
אותם המים הם מוכרים לנו ב ₪ 2.70לקוב .זו
בדיחה ,אנחנו לא מסוגלים להתמודד ביבוא היר
דני במחירים האלה כמה נוכל עוד להחזיק מעמד?
בערבה השקיעו בדור ההמשך ומשקים נפלו שם
בגלל המחירים האלה .הערבה ,ניצנה והבקעה נמ
צאים באזורים חמים מאוד אבל משלמים את המ
חיר הכי גבוה .אנחנו כל הזמן צפים ,משקים כאן
נסגרים על ימין ועל שמאל .יש לי בן ממשיך אבל
סביבי יש המון משקים שהבנים הממשיכים עזבו“.
יענקל‘ה מוסקוביץ‘ ,מנהל מו“פ רמת הנגב:
”מגדלי עגבניות בצפון מגדלים אולי במחיר מים
של  ₪ 1.5לקוב ואנחנו נמצאים באותו שוק ומ
שלמים  ₪ 2.5לקוב מים .צריך לעשות לדבר הזה
סוף“.

הוחלט לפתוח בסדרת צעדים אסטרטגיים
במסגרת המאבק על עתיד משק המים החקלאי
בישראל .עם זאת ,חילוקי הדעות בין החקלאים
בנוגע לאישור תכנית ”האמבטיה הארצית“ של
מקורות נותרו בעינם.
חנן פסטרנק ,חקלאי בבקעה אומר” :חקלאים
בערבה חשופים לאלפי תביעות מצד פלשתי
נאים ,בעשרות אלפי שקלים .אנחנו לא מקבלים
מי התפלה ולא מקבלים מים מהכנרת ,כל המים
שלנו מגיעים מקידוחים ואנחנו משלמים את מחיר
המים המקסימאלי שיש במדינה .מי שמייצג את
אותם חקלאים שמקבלים מים בזול מעוניין שהמ
צב הקיים יישאר .הם מדברים בשם החקלאות ,אבל
הם דואגים לקליינטים שלהם בצפון .מתאים להם
שהמצב יישאר כפי שהוא ושאלה בבקעה ,בנגב
ובערבה יאכלו אותה .כל מחקר מדעי יאמר לך
בפשטות ,שאין גידול אחד בישראל שיכול לעמוד
ולהגיע לרווח במחיר שגבוה מ ₪ 1.50לקוב .במ
חירים האלה אין כל רנטביליות כלכלית .אנשים
כאן חיסלו את הפלפל בגלל המחירים האלה.
”החקלאים הירדניים מולנו משקים את השדות
במים ללא עלות ,שהם מקבלים ממדינת ישראל

לדברי מוסקוביץ‘ ,כבר שנים הוא שומע על
קריאות לצאת למאבק ומלחמה משותפת” :שבעתי
מההצהרות למאבקים האלה  -כבר שלוש שנים
מבטיחים לי שאנחנו נהיה ביחד עם כולם ואנחנו
ננצח .בסוף השנה המחיר כבר עומד על  ₪ 3לקוב,
ואני אומר לכם ,אין חקלאות שיכולה להתקיים
במחירים האלה.
”חקלאים בפתחת ניצנה מקבלים היום חשבון
מים של  5040אלף שקל בחודש ,אי אפשר לעמוד
בזה ,זה פשוט בלתי נסבל .אם באמת ההנהגה רוצה
לצאת למאבק כולם ביחד ,אז כל ההנהגה צריכה
לקום עכשיו ולהגיד ,מהראשון בינואר ,כל הח
קלאים לא משלמים יותר מ .₪ 1.5זהו גמרנו,
אי אפשר יותר! שלוש שנים מבטיחים לנו ,זהו
נגמרו הויכוחים ,אני מוכן ללכת עם מי שאתם
רוצים ,אבל מה 1בינואר לא משלמים יותר
מ ₪ 1.5לקוב“.
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זמן שעם ישראל בילה
ברובו בחיק הטבע ברחבי
הארץ ,עשרות מושבניקים
מהערבה העבירו את חגי
תשרי בנוסף לעבודתם היומיומית,
בצמוד לטלפונים הסלולריים שלהם
בכוננות להקפצה מידית .מדובר
באנשי יחידת חילוץ ערבה ,כולם
מתנדבים תושבי המועצה האזורית
ערבה תיכונה ,שידיהם עמוסות
לעייפה בכל ימות השנה ובמיוחד
במועדי ישראל.
בישראל פועלות  12יחידות חי
לוץ המונות כ 550מתנדבים ומ
תנדבות וכפופות למשטרה .אחת
מיחידות החילוץ העסוקות ביותר
בישראל היא יחידת החילוץ ערבה
 מחוז דרום של משטרת ישראל ,המופקדת על המרחב מדרום
מדבר יהודה ועד שולי מכתש רמון,
המהווה כ 15%משטח המדינה.
מדובר בתוואי שטח שכולו מדב
רי  -שטח המאופיין בואדיות ,הרים,
מצוקים ותהומות מסכני חיים .הס
כנות האורבות למטיילים במדבר הן
רבות ומגוונות ,החל מהכשת נחש,
דרך היתקעות בלב שיטפון ,פציעה
בשטח ,התייבשות וכלה באבדן הת
מצאות...
היחידה שכולה על טהרת המו
שבניקים 86 ,במדויק המתפרנ
סים מחקלאות ,הוקמה בשנת 1991
בעקבות העלייה במספר המטיילים
באזור ,והצורך הגובר במתן מענה
לאירועים בהם נקלעו מטיילים
למצוקה ובעיקר לאחר מות מטייל
באזור עין אורחות אשר חידד את
הנחיצות בכוח מקומי שמכיר את
השטח ויודע להגיע בזמן נתון לכל
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מקום בו.
בכל שנה מטפלת היחידה ב110
קריאות בממוצע ,שברובן הסתיימו
על הצד הטוב ביותר ובחלקן למרבה
הצער ,באופן טרגי.
בשל השטח הגיאוגרפי העצום
אותו מכסה יחידת חילוץ ערבה,
החל מכיכר סדום ועד שולי מכתש
רמון ,מחולקת היחידה לצוותים
מעין תמר בצפון ועד פארן בדרום.
אנשי היחידה מחולקים לצוותים
ועוברים אימונים והכשרות מקצו
עיות בתחום האיתור ,טג“ח )טיפוס,
גלישה ,חילוץ( ,חילוץ במים סוע
רים ,פינוי מהריסות ועוד הכשרות
מגוונות ,המאפשרות התמקצעות
ושמירה על רמת מוכנות גבוהה.
היחידה מקיימת קשרים עם יחידות
החילוץ בכל הארץ ועם יחידות מק
בילות בעולם.


הניסיון הרב שנצבר ביחידה
והאירועים הרבים בהם היא מעו
רבת ,הפכו אותה לאחת היחידות
המובילות בארץ.
בראש היחידה ניצב אלעד סקר,
יליד באר שבע ובן מושב קדרון.
אלעד ) ,(46נשוי  3 +ובעל משק
לגידול פלפלים ומלונים בעין יהב,
שבשל המשבר בחקלאות הותיר את
הטיפול במשק המשתרע על כ50
דונם לרעייתו טל .בני הזוג שה
כירו בגרעין עודד של תנועת בני
המושבים למטה יהודה ,הגיעו לע
רבה לפני כ 30שנה ,לאחר שירותו
הצבאי כקצין בסיירת גבעתי .במה
לך שירותו הצבאי קיבל אלעד פרס
חייל מצטיין מנשיא המדינה ואחר
כך יצא כצעירים רבים לטיול של
אחרי הצבא בדרום אמריקה.
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ירידה בסנפלינג לחילוץ פצוע
במשך שנים רבות שירת במי
לואים כקצין ביחידה לאיתור נעד
רים ובאופן טבעי הצטרף ב ‘93אל
יחידת חילוץ ערבה ,בעקבות חבר
הנפש עידן גדיש ,מעין יהב ,שכ
עבור ארבע שנים נהרג עם חברו
ליחידה עמוס גולדשטיין ,בתאונת
מטוס אולטרה לייט בערבה .את גו
פות החברים איתרה היחידה.
סקר שימש ביחידה בין היתר
כראש צוות ,רכז הדרכה וראש תחום
המבצעים היחידתי וב 2003מונה
למפקדה .מאז הוא מחלק את זמנו
בין פיקוד על היחידה והובלת משל
חות סיוע לאזורי אסון בחו“ל )פילי
פינים ,יפן ,נפאל ,דרום סודן ועוד(
הכל בהתנדבות מלאה .במקביל
מעבר אלעד הרצאות על קבלת הח
לטות בתנאים של אי ודאות ועורך
סדנאות מנהיגות במדבר למנהיגי
המשק ,בשכר.

באוגוסט  2010רשמה היחידה את
אחד מרגעי השיא שלה ,כשנשיא
המדינה דאז ,שמעון פרס ז"ל הע
ניק לסקר את אות הנשיא למתנדב,
האות היוקרתי ביותר המוענק למ
תנדבים יוצאי דופן בחברה הישרא
לית .ציון דרך חשוב נוסף בתולדות
היחידה נרשם במארס השנה עם
קבלת אות אומ"ץ ברפואה ובריאות
הציבור.
למעשה ,היתה זו הפעם הראשונה
שהפרס הוענק לאישים וארגונים
שתרמו לעולם הרפואה ואלעד היה
היחיד שהוענק לן אות אומ"ץ שלא
בתחום הרפואי" .למרות שאנו עוס
קים בהצלה אבל לא ברפואה ,האות
הוענק לנו מצוינות ומקצוענות
בחבירה ופינוי מהיר לבית חולים.
פיתחנו שיטה המאפשרת לנו להבין
את חומרת המצב ולהגיע במהירות
רבה לפצועים במדבר ",מציין סקר,

שמאחוריו למעלה מ 1,400חילו
צים!
מתנדבי יחידת החילוץ מטפלים
בשלל קריאות של מטיילים שנק
לעו למצוקה במדבר ,כגון :עקיצת
עקרב ,הכשת נחש ,התייבשות ,מכת
חום ,אובדן התמצאות ,היקלעות
לשיטפון ,איתורים מורכבים ופצי
עות בעומק השטח.
סקר מציין שכל מקרה לגופו
ולעיתים מספיק ,למשל ,להפעיל
שני ג'יפים של היחידה ולפעמים
נדרשים  50רכבי  ,4X4תוך תיאום
ועבודה צמודה עם חיל האוויר ומ
שטרת ישראל.
שני תנאי הקבלה המרכזיים לי
חידת חילוץ ערבה הם גיאוגרפי
ונפשי .כלומר ,על המועמד להיות
תושב אזור הערבה התיכונה ובעל
נכונות נפשית להעמיד את עצמו
וכישוריו לטובת היחידה.
סקר מבהיר ,כי למרות שמדובר
בהתנדבות  -חברי היחידה מחויבים
לתפקידם" :אנחנו גרים בסוף העו
לם וגם עושים ציונות .גם עושים
חקלאות ,גם משרתים באופן פעיל
במילואים ביחידות מובחרות וגם
משמשים כמחלצים בהתנדבות.
בקיצור ,אנחנו עושים הכל באהבה
ובלי שום הנחות .ברגע שאדם נמנה
על שורות היחידה ולמרות שהוא לא
מקבל שכר על פעילותו ,הוא מחויב
לה באורח מלא".

~
אלעד סקר ,מפקד יחידת חילוץ ערבה

על מכונת החילוץ המשומנת
מפקד סקר בסיועם של שני סגניו
שמלווים אותו כברת דרך ארוכה:

"אנחנו גרים בסוף
העולם וגם עושים
ציונות .גם עושים
חקלאות ,גם
משרתים באופן פעיל
במילואים ביחידות
מובחרות וגם
משמשים כמחלצים
בהתנדבות .בקיצור,
אנחנו עושים הכל
באהבה ובלי שום
הנחות"
אורי לב ,מצופר וצביקה דור ,מעין
תמר .בשנה הראשונה לפעילותם
משמשים המתנדבים כמחלצים מן
המניין ולאחר מכן ,הם עוברים לה
כשרה ייעודית המתבצעת בחלקה
במסגרת צה"ל ,המשטרה והכשרות
פנימיות במסגרת היחידה.
ההתמחויות השונות כוללות קורס
חילוץ ממצוקים בעזרת חבלים
)טג"ח(; קורס איתור שמכשיר את
משתתפיו בחיפוש נעדרים במדבר,
כולל בניית פרופיל הנעדר; השת
למויות רפואיות לרופאים ,אחיות
וחובשים ,בדגש על נושאי חילוץ,
כגון :בעלי חיים ארסיים ,התייבשות
ועוד; תקשורת עם מסוקים של המ
שטרה וחיל האוויר; הכשרה בחילוץ
בני אדם ממקורות מים זורמים,
דהיינו בזמן שטפונות; גישוש ועי
קוב; חפ"ק לשליטה וטיפול בכוחות.
"כיוון שאנחנו בפריפריה וקיים
מחסור באנשים ,חלק גדול מחברי
היחידה מתנדבים גם במד"א וכיתת
כוננות  -ולמעשה אנחנו מעורבים
כמעט בכל אירוע בטחוני או רפואי
שמתרחש בגזרה ",מסביר אלעד.

אנשי יחידת חילוץ ערבה יוצאים ממסוק לחילוץ
הטלפון הראשוני אנחנו מתחילים מידע בתקשורת על היעד שנבחר
לפעול והופכים לממוקדים ,מקצוע לטיול ,אם באמצעות האינטרנט,
נים ונחושים להציל חיים .זה שאנח רשות שמורות הטבע ,החברה לה
נו מתנדבים לא גורע מהמקצוענות גנת הטבע ,תחנות מידע ומשטרת
והמיומנות שלנו להגיש עזרה".
ישראל 2015 .דקות של תכנון
מוקדם ואיסוף מידע על המסלול,
מה גורם ל  86מושבניקים להיות
במהלכן אתה מבין לאן אתה הולך,
את
מוכנים ,בכל רגע נתון ,לעזוב
מה ברצונך לעשות ,אורך המסלול
היומיום
שגרת חייהם ואת קשיי
ולמי הוא מתאים ,מזג האוויר וכדו
חייהם
את
לטובת משהו שמסכן
מה  -יכולים לחסוך שעות ארוכות
בצדו?
ואפילו אין שכר
בלב מדבר או  90%מהבעיות הפוט
"בגלל הריחוק הגיאוגרפי מת נציאליות".
קיים אצלנו בקהילה עקרון הערבות
ההדדית הלכה למעשה .כך שכל ואולי הבעיה נעוצה באופי הישראלי:
מי שמגיע לטייל או לעבור בשטח סמוך על סמוך ויהיה בסדר?
"זה ממש לא נכון ,כי רוב המ
שלנו ,ולא חשוב אם הוא חייל או
משפחה מהמרכז ,אנחנו מרגישים טיילים בהם נתקלתי באים מוכנים
איזושהי מחויבות קמאית לעזור לו ,ומאורגנים כולל מפות  -ורק המי
עוט שבמיעוט נוהג בחוסר אחריות.
במידה ונקלע למצוקה.
"זה בא מתוך ההבנה שבלי עזרה לצערי ,אותם מקרים מתי מעט
הדדית לא נצליח לשרוד במדבר מגיעים לתקשורת ויוצרים רושם
ומכך ,שאנו שואפים לכך שהאנשים שגוי לחלוטין .כ 99%מהטיולים
שעוברים באזורנו יחזרו הביתה מסתיימים בשלום וללא אירועים
בריאים שלמים .מה גם שחינכו מיוחדים".
אותנו להושיט יד למי שזקוק לכך.
לא אכחיש שיש בפעילות שלנו סי אילו מקרים יוצאי דופן זכורים לך
פוק ואתגר אדיר  -וגם ציונות אמי במהלך שירותך ביחידה?
"בינואר  2010התרחשו שט
תית ברוח של פעם".

אחרי שהגיעה קריאת המצוקה
הראשונית למוקד  ,100היא מופנית
אל מפקד יחידת החילוץ ,שמנסה
להרכיב תמונת מצב עדכנית על
בסיס רסיסי המידע שבידיו ולהח
ליט ,כיצד לנהוג ולהפעיל את הצ
וותים שעומדים לרשותו .ההחלטות
מתבצעות בתנאי לחץ וחוסר ודאות,
כי לרוב אין קליטה סלולרית בשטח.
"כמפקד אני מקבל מידע מקוטע,
כי לפעמים לוקח חמש דקות ולפ
עמים חמש שעות ,מהרגע שהמידע
הראשוני הגיע וגם אז ,הוא לרוב
לא מדויק ,בשל הלחץ שבו נמצאים
הפונים .בפרק הזמן הקצר שעומד
לרשותך ,אתה צריך לבנות תמונת
מצב מהירה ,לקבל החלטות ולהוציא
את הצוות המתאים .על זה ,אגב,
קיבלנו את אות אומ"ץ :על מהירות
ההבנה והתגובה .מרגע שמתקבל

באילו תופעות חסרות אחריות
של מטיילים אתם נתקלים ובאילו
עצות תרצה לצייד את המטייל
הישראלי שמגיע למדבר?
"רוב רובם של המטיילים בהם
נתקלנו עושים זאת בצורה הכי
נכונה ובטוחה ,וחשוב מאוד להמ
שיך לטייל .בניגוד למה שמצטייר
לעיתים בתקשורת ,רוב המטיילים
חוזרים הביתה בשלום ולא נזקקים
לשירותים שלנו .בנוסף ,מרבית
החילוצים והתקלות בהם אנו נוט
לים חלק פעיל ,הם דברים שקורים
ובלתי נמנעים .למשל ,אם מטייל
נקע רגל זה לא משום שעשה משהו
לא בסדר.
"כמות המקרים שבהם מעורבת
רשלנות היא ממש מצומצמת .בני
גוד לעבר ,כיום קל מאוד לאסוף

 

פונות עזים ומצאנו את עצמנו
שותפים לכ 13חילוצים רצופים,
בפרק זמן של  72שעות .עבדנו
ללא הרף מסביב לשעון ובתנאים
מאוד קשים .רוב החילוצים הס
תיימו בשלום ,למעט מקרה בו
רכב שניסה לחצות את נחל הערבה
השוצף נסחף  -ושניים מבין שלו
שת נוסעיו נהרגו .זה אירוע עתיר
אדרנלין ומכונן בתולדות היחידה,
היות והצוותים שלנו הגיעו לקצה
גבול הכוחות ,וגם מכיוון שמדובר
באירוע ,במהלכו הופעלו  8מסוקים
של המשטרה 350 ,מתנדבים ושו
טרים ,כאמור ,במשך שלושה ימים
ברציפות.
"אירוע עצוב נוסף שזכור לי
התרחש ב ,2010כאשר ג'יפ סופה
עם חמישה בני ישיבה ,התרסק
בנחל פרס ורק הנהג שרד במצב
קשה אחרי שהגענו ,איתרנו את
הרכב וחילצנו אותו .חשוב לה
גיש שרוב האירועים שלנו מס
תיימים בחיבוק ,בנשיקה ובתודה
מצד המחולצים ,שמאוד מעריכים
את ההתנדבות שלנו .פעמים רבות
אני נשאל כמה עולה החילוץ ואני
משיב שזה ללא עלות ,בהתנדבות

ואנשים מהצד השני מתחילים לב
כות מהתרגשות".

מה לדעתך מאפיין את יחידת חילוץ
ערבה ומבדיל אותה משאר היחידות
המקבילות בארץ?
"בגלל שאנחנו מושבניקים מה
מדבר  -אנחנו דואגים הרבה מעבר
לתפקיד שיועד לנו .אחרי שחילצ
נו מישהו תמיד נדאג שהוא אוכל,
מתאושש ,נדאג להקפיץ אותו לרכב
במידת הצורך ,להרים טלפון לסי
דור הדברים במרכז וכדומה .בקי
צור ,אנחנו עוזבים את הכל ועושים
כל מה שנדרש ,כדי להקל על המ
חולצים שלנו ולדאוג לכך שיחזרו
לבתיהם על הצד הטוב ביותר.
"למרות מצבנו הכלכלי הלא
פשוט ,כאשר אנו נקראים לדגל אנח
נו מתייצבים ללא היסוס ,כדי להציל
את חייהם של מי שמגיעים להתארח
ולטייל אצלנו .אנחנו אגב ערוכים
כל הזמן ובכוננות תמידית ולא רק
בתקופת החגים ,כי לעולם אין לדעת
מתי האורחים שלנו יקלעו לצרה ויז
דקקו לשירותים שלנו .בשורה הת
חתונה :התנדבות ,נחישות ומחויבות
עד הסוף ,על בסיס ערכי הציונות".

חילוץ פצוע בזמן אמת
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.052-6117083 :ďĞĘĎ ,052-6119980 :ĕĚĤ - ěđĠĢ
.052-6115950 :ěđĤđď ,053-7361270 :ĎĤĠ ěđĤĕ - ęđĤď
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מורות בביה"ס קישון עם האייפדים החדשים
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 ~~~ נותנים כבוד לעדי גרוסמן ,סגנית אליפות אירופה בג'ודו ,מאחיטוב

ĤĦđĕ Ęģ

ęĕďėĜĐ ęĞ Ĥĥģ ĘĞ ĤđĚĥĘ
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ęĕĚđĘĥ
Ħ

ĐĚďģĚ
ČĘĘđ

ĦĕčĕĤ Č
ĘĘ

đĢĤĦĥ ěČĘ ĞĕĎĐĘđ ęĕĕēč ĦđČĚĢĞĚ ĦđĜĐĕĘ đĘėđĦ ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ ęĞĞ
ĤđēčĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĦČ .ďēČ ğČč ęĕĕđĘĦ ĦđĕĐĘ ĕĘč ,ĦđēĕĔččđ ĦđĘģčč
Č
.ĦđĘģ ĕĘģč ęĕĕēĐĚ ĦđĜĐĕĘ ĘĕēĦĐĘđ ęėĘ ĐĚĕČĦĚĐ ĦĕĞđĜĘģĐ ĦČ

ěĕČ ďĕĕĤĔĘ ĦđĤĥĠČ ĕĥĕČđ ĐĘđĞĚ ĦđĤĕĥ ĦĕĢĤČ ĐĢđĠĦ
Ĭ 6,985-Ě ĘēĐ ęĕĚĎď ĤēčĚ

050-5302083
054-8144464
050-9443240
052-4246688

ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ
®

Ęģ ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĦđĕĐĘ ĖĠđĐ ĘėĐ
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ĕĎĘĕĝ ęĕĕĤĠČ - ĐĘĠĥ
ĦĤđĠ ĘĎ - ĦĎ ĦĕĕĤģ
ĕĤčĢ ČĕĎ ĤĕĚĦ À ęđĤď
ĔđĠĕďĚ - ĦĘĕČ

Đ ěđĠĢ
052-2542623 ĕďĞĘĎ ęĕĕē À ěđĤĥĐ
050-7704040 ġĕčđĚĤčČ ĕĚĤ À ěđĤĥĐĐ ęđĤď
052-8641388
ĕđĜ ěĤĞ À ěď ĥđĎ
050-5242785
ģĒĕē ĦĕĚĞ - ęĕĘĥđĤĕ

050-5275979 čĘ ĕĜď À ěĘđĎĐ ĦĚĤđ ĘĕĘĎ
054-4993728
Ĥģđĕ ĖđĤč À ĕčĤĞĚ ĘĕĘĎ
050-7330981 ĕĤČĘ ęĕĕē À ĐĠĕēđ ęĕģĚĞ
054-5244222
ĔđĠĕďĚ À ĦđĕĤģ

ĘČĤĥĕč ĦđĕĞđĜĘģĐ Ęĥ ĦĕčĐ

*9901

.ē.Ę.Ĕ .ěđĜģĦĘ ğđĠė .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ .31.12.16 ďĞ ğģđĦč .ĚīĞĚ ĘĘđė ĤĕēĚĐ
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המקום הומה
אדם ,דביק מצמר
גפן מתוק ,עמוס
בעוללים זבי חוטם
ומעוצב כנזלת
בין-גלקטית
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”‘אימא מתה!‘
נשמעה לפתע צעקה
צרודה והחלטית
מכיוון אישה נוספת
~"
שנמצאת במקום.
~~ ~
כאשר ביררתי את
~
הנושא ,הבנתי כי
~~~~
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וההודעה על מותה
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בטרם עת היה

בעצם תשובתה
~
~ ~w
האוטומטית לילדיה,
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>~53 
052-5088815052-394572603-9504174
mivnelakol@gmail.comćwww.mivnelakol.com
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אוקטובר 2016

לכבוד
חברת נחלת אבות

הבעת תודה

ברצוני להודות לחברת נחלת אבות על טיפול מהיר,
מקצועי ומסור בנחלת הורי במושב הודיה
גידי ,יפעת וגיל  -אין עליכם!
בברכת יישר כוח!

בהערכה רבה
נפרין עדיאל  -הודיה
)המלצות ידרשו לכל מבקש(
חברת נחלת אבות ≠ בעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי
הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨
שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
התקשר לקבל רשימת ממליצים

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

טל04-6227744 Æ
הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ פקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ

www.nachlat-avot.co.il

החברה המובילה למושבים ונחלות

24 .11.2016
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 4
~
~

¨ ěĚĤĚĕĢ ĝđĚĞ
amosquitoz@gmail.com



 192

מאוזן:
 .1נטול השיער חטף מחלה ערמומית ) .4 ;(6בעלות גוון חשוך כמו שירותי כבלים
)ש( )) .8 ;(4עם  19מאוזן( הגמל של דוד נראה לעין ) .9 ;(4פה למד עוזר הבית
שלו ריקוד ספרדי ) .11 ;(6בשובו ייסד דני ציפוי ארונות )כ"ח( ) .12 ;(7הושע את
הראפר! ) .13 ;(3כוננות עולם ) .15 ;(3הבחין בגרגריה והבין שזו תופעה שקשה
לעקרה )ש( ) .18 ;(4,3תפקיד לוגיסטי בקודקודו של המכרסם ) .19 ;(6ראו 8
מאוזן;  .21מקלקל את הסוס האנגלי ) .22 ;(4אחת האמהות השיגה מדף בלי
הפסקה ).(3,3
מאונך:
 .1למרות הקללה ,יחפרו בבלבול ) .2 ;(5תובע את צאצא היונק הזעיר ).3 ;(5
)עם  20מאונך( הקוף של הילארי אושר בהצלחה ) .5 ;(4הרבץ ליפה עד לניצחון
)ש( ) .6 ;(5הבו אזור מוגן מהשמש בו ישתמשו בה )" .7 ;(5מדוע הדבר בעזרה
הראשונה ",שאלה הזמרת )כ"ח( ) .10 ;(3,4הצרפתית ממזגת כלי נגינה ורכב
מסחרי ) .13 ;(7נחמן שלף משהו מן המים כדי להיעזר בה ) .14 ;(5במידה ויש
מצור ,אני אתחם התמונה בעץ ) .16 ;(5מנוסה מאוד בשירותי קהילה ) .17 ;(5צא
לדרך פה ואז צא כדי שאחר ייכנס ) .20 ;(5ראו  3מאונך.

בתשבץ של שבוע שעבר פורסמו בטעות התשובות לאותו התשבץ,
עמכם הסליחה.
להלן התשובות לתשבץ מלפני שבועיים ,מספר :190
מאוזן .1 :התאבנה;  .4בכור;  .8נחשף;  .9הינו הך;  .11מתלהמים;  .12הזה; .13
מטה;  .15להתרצות;  .18ערירית;  .21שאון;  .22העדיפה.
מאונך .1 :התרשם;  .2אתנפל;  .3נענע;  .5כחושה;  .6ריכזה;  .7חישמלתם; .10
ממולאים;  .13מרעיש;  .14המירו;  .16צרפתי;  .17תפיסה.
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הלוח הירוק
073-2369058
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הלוח הירוק
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052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
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050-5274348
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052-4658888
jacob401@gmailcom
wwwzakai-lecom
054-2109410

đĘĕčĥč čĘč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ęČ
Ħĕčč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ēđĔč
ęĕĘđĦēđ
ę
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Ħē
ē ę
ęĕčĘė
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Ęė 200-Ě
200 Ě ĤĦđĕ
Ĥ đĕ
ĦČĢĚĜ ĐĕĕčĘėĐ


~17
11/12/16

~ ~~ 

13/1/17~14
~ :
050-5755200
~~ 1-700-708-999
www.awt.co.il



 
  

~~ 
050-5362732

052-8742266

ĐĦĕčĐ ĦČĢĘ
Ę ęĕĢđĤ

ĦđĤ ĤĠ
ėĘ Đĝ
ĕĜėč

הלוח המופץ בכל המושבים

פרסום זה יכול
להיות שלך!
073-2369058

©¦£³£

¨©£²¢ª©££¥²¬²³
¬©¦¥¦¥¡²©£²¢ª
´³²£´°‰
§£³²¨§£±³¨´¦¡ª§£´©£¬±²±¨£ ¡‰
¡³«¨¯¬£‰
¡³«¨¨§£² ¡´¦±¦®£¢‰

¨²¡©£¬±²±¨«¥ª²£±³¨§´²¥
#´ª²¡§£ª³
¡³«¨£¨²´£§´¨¦£³³©¥´£
¦ª²³¨¦´£ª®¦¢´ª®¦©´£ª©££ª¬´±£
§§ §£²¡£¬¦®¢

«¨©¬¢ ¥²
³¨§¬ª±£

דרושים/ות

עובדים/ות לאלונית
במושב סגולה
* עבודה בחברה צעירה ודינאמית.
* למתאימים ,קידום במסלול עתודאים.
* מתאים גם לסטודנטים/יות
* בונוס חודשי משתנה
דרישות:
* תודעת שירות גבוהה
* יכולת מכירה
* נכונות לעבודה במשמרות
* מעל גיל 18

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
Noa Messer Design

מוראל 050-7701327

:ęĕĔĤĠĘ
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il

ניתן ליצור קשר בימים א-ה עד השעה 17:00
וביום שישי עד השעה 12:00
24 .11.2016
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Farm Biosecurity
Management
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04-98971711923900
www.zohardalia.co.il

