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

1-700-700-587
www.finance-center.co.il

יום עיון בנושא
מגורים ,ירושה ושימושים לא
חקלאיים בסקטור המושבי
ראו עמוד 3

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1  864בינואר   2015י' בטבת תשע"ה

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו ,בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח,
שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • חני סלומון ,עמ' 10

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

הנוער של היום

תוכן

אילן יחזקאל

■ עורך :דרור יוסף )במילואים(
dror.maariv@gmail.com

■
■
■

■
■

■
■

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 לוח :זוהר מלאכי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי
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 ,חתמו על
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com
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נעה שוסטר מתיכון "ברנר" זכתה בפרס גור אריה
לעבודות גמר מצטיינות
נועה שוסטר ,בוגרת תיכון "ברנר" בכי
תת מצטיינים ותושבת מושב בית אלעזרי,
זכתה בפרס גור אריה בגין עבודתה בהיסטו
ריה בנושא "מאבקן של נשים על השתתפותן
בבניין הבית הלאומי בארץ ישראל )–1918
 ."(1930בעבודתה נעה חקרה את מאבקן של
הנשים החלוצות ,טרום הקמת המדינה ,למען
שוויון בפוליטיקה ,בתעסו
קה ובבניין הארץ .המאבק על
זכותן לבחור ולהיבחר ,לעבוד
במקצועות שנחשבו "גבריים"
והיוזמה שלהן לייצר מקומות
עבודה שיקדמו נשים.
נועה שוסטר ,העושה כיום
שנת שירות עם נוער בסיכון,
אומרת" :כאשה צעירה שחיה
בישראל במציאות שוויונית
יותר ,שנראית לי טבעית ומו
בנת מאליה ,אני חבה תודה
לנשים האמיצות הללו שלא
נכנעו למוסכמות והניעו את
התהליך ההיסטורי שקבע במי נעה שוסטר מקבלת את הפרס" .אני חבה תודה לנשים האמיצות הללו
דה רבה את גורלי וגורל נשות שלא נכנעו למוסכמות" צילום :אלכס שלפקוב
הארץ ,כאן ,במדינה ,במאה ה."21-
גבוהים .הוכחתם כיצד בית הספר יכול לה
פרס "גור אריה" מוענק מדי שנה על ידי פוך למקום של התפתחות אישית המאפשר
המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי וע לכל תלמיד להעמיק בתחום שליבו חפץ.
ליית הנוער במשרד החינוך במטרה לעודד זוהי למידה משמעותית".
ענת בן מורה ורויטל פלד ,הממונות
תלמידים במוסדות החינוך שבפיקוחו  -בתי
ספר אזוריים ,כפרי נוער ,ישיבות ואולפנות על עבודת הגמר במינהל מציינות כי "גם
 להכין עבודות גמר ברמת  5יח"ל בתחומי בעולם תזזיתי בין הפייסבוק לווטסאפ,דעת שונים לפי בחירתם ,כגון :מדעי החקל תלמידים רבים מעמיקים חקר ובוחרים
אות ,אמנות ,אסטרונומיה ,מתמטיקה ,פיזי בדרך הארוכה ,אך המתגמלת ,של כתיבת
קה ,מוסיקה ,היסטוריה ,ביולוגיה ועוד .הפרס עבודת גמר".
מוענק על שם המחנך ישראל גור-אריה ז"ל
שראה את פסגת ההוראה והלימוד בעבודתם
העצמית של התלמידים.
ד"ר בני פישר ,מנהל המינהל לחינוך הת
יישבותי ,העניק את הפרס לתלמידים הזוכים
ואמר" :כתבתם עבודות מעניינות ,מקוריות
ומרגשות שעומדות בסטנדרטים אקדמיים

רוצו ,אחים ,רוצו

שיא משתתפים במרוץ לילה בין טבריה לכינרת

עילאי חיות בן  16מכור
זים זכה במקום ראשון במרוץ
הלילה בין טבריה לכינרת,
לאורך המסלול  6.6ק"מ
ב 22-דק'.
במרוץ השתתפו 243
רצים ,ביניהם גם ראש העיר
טבריה יוסי בן דוד והסגן
דרור ללוש ,קבוצת הילדים
והנוער של העיר טבריה ועוד
רבים ,שהתחרו לאורך שפת
האגם בחופי ברניקי ושקמים
של איגוד ערים כינרת.
מרוץ הלילה מתקיים כחלק עילאי חיות בקו הסיום .צילום :שי מרדכי
מאירועי מרתון ווינר טבריה במרוץ ה 38-בישראל שמוביל האיגוד לאתלטיקה בשיתוף
עיריית טבריה ואיגוד ערים כינרת.
דנה בכר ,מנהלת אגף סובב כינרת ברשות ניקוז ונחלים כינרת אומרת ,כי הפעלת
היוזמה החדשה הינה נדבך נוסף בפרויקט "כינרת אחרת" שמוביל איגוד ערים כינרת,
לשיפור התשתיות ,השירות ופיתוח תחרויות ספורט בחופי הכינרת ,כמענה לצרכיי
קהלי יעד שונים .התחרות הבאה של מרתון ווינר טבריה הבינלאומי ה 38-תתקיים
ב.9.1.2015 -

צילום :דובר צה"ל

■ עורך :אילן יחזקאל
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי ,מירי דג,
זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ ,בר־כוכבא
מדרשי ,דפנה מאור ,עדי קמחי,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון ,עמרם קליין,
עמיר סגל ,עמוס צימרמן

גירל פאוור

4

בצל המשבר
תנועת המושבים קיימה כנס
חירום בעניין משבר היצוא
החקלאי לרוסיה אבי וילן:
"המשבר הנוכחי מעמיד מעמיד
בסכנת התמוטטות אלפי
חקלאים".

10

חתן הפרס
מילד האוסף ביצים בלול של
הוריו במושב בית זית ,לפרופסור
מחונן הזוכה באינספור פרסים
בינלאומיים .סיפורו של פרופ'
אמיר שגיא ,מקבל פרס לנדאו
לחקלאות.

18

אוכל ושתיה בעוטף
נסיעת מבחן קולינרית בנגב
המערבי – מפגש עם אנשים
שמבשלים אוכל ומחממים את
הלב.

יום עיון בנושא
מגורים ,ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי
לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם.
החלטות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( כמו גם פסקי דין של בית המשפט העליון,
מגדירים מחדש את המותר והאסור בתחומי הנחלה.
בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

יום עיון בתאריך  11.2.2015אשר מיועד למתיישבי המושבים
שתוכניתו כמפורט:
13:00-14:00

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.

14 :00-14:45

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית  -בהווה ובעתיד.

14 :45-15:30

החלטת מועצת מקרקעי ישראל  - 1265שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה וזכות השכרה לצדדים שלישיים.

15 :30-15:45

הפסקת קפה ועוגה.

15:45-16 :30

יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל ) 1155לשעבר  - (979בנייה למגורים ופיצול בנחלה.

16:30-17:15

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.

17:15-17:30

הפסקת קפה ועוגה.

17:30-18:15

הרפורמה במסגרת תיקון  101לחוק התכנון והבנייה  -פטור והקלות במתן היתרי בנייה.

18:15-19:00

חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.

ההרצאות יועברו ע"י מיטב אנשי המקצוע
יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב ,רח' הירקון  99ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 250והיא כוללת השתתפות בהרצאות ,ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש.
מספר המקומות מוגבל ,בהתאם לסדר ההרשמה.
לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה .₪ 300
להרשמה :משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון03-6133945 :
או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אורwww.benor-law.com :
1.1.2015
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חדשות
אילן יחזקאל
תנו עוד מים

ראשי הארגונים החקלאיים" :יש להוזיל במידית את מחירי המים"
ראשי הארגונים החקל
איים ובראשם מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבו וילן ומזכ"ל התנועה הקיבוצית,
איתן ברושי פנו ליו"ר רשות המים,
אלכס קושניר ,בבקשה להוזיל את
מחיר המים לכלל הצרכנים – צרכני
הבית ,התעשייה והצרכנות ב3.5%
וזאת לאור ההוזלה הצפויה במחירי
החשמל של  10%שהודיעה רשות
החשמל .כזכור 30% ,מעלות המים
הם מרכיב האנרגיה והחשמל .ולכן,
במידה ומתקיימת החלטה להוריד ב

 10%את מחירי החשמל ,יש להוריד
ב  3.5%את מחירי המים.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
אומר" :כשמחירי החשמל מתייק
רים ,המדינה פועלת במהירות לה
עלות את מחירי המים וזאת בכדי
לשמור על איזון ששליש מעלות
המים זה הוצאות האנרגיה והחשמל.
אנחנו דורשים לבצע באופן מידי
את התיקון ולהוזיל את מחירי המים
ב ."3.5%
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבו וילן" :אם הממשלה ממשיכה
במדיניות משק המים כמשק סגור,

לא ייתכן שכאשר יש התייקרות אז
מייקרים מיד את מחירי המים וכא
שר יש הוזלה ,לא מוזילים את מחירי
האנרגיה".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן
ברושי ,אומר כי "הדרישה להפחתה
של  3.5%ממחיר המים היא דרישה
מינימלית .המים הם מרכיב מרכזי
בקיום החקלאות בישראל ,והחק
לאים כורעים תחת המחיר הגבוה
ונאלצים לייבש שטחי עיבוד .ממ
שלה ציונית לא יכולה להרשות זאת
לעצמה ,ומוטלת עליה האחריות
לראות צעד קדימה ולהפחית מיד
במחירי המים".

מרוסיה תיפתח הרעה

כנס חירום בעניין משבר הייצוא החקלאי לרוסיה" :על המדינה לתת
הלוואות לחקלאים"

כנס החירום .מאיר צור" :המשבר ברוסיה מביא אותנו – החקלאים והיצואנים לרוסיה ,לפשיטת רגל מוחלטת"

תנועת המושבים קיימה
כנס חירום בעניין משבר
הייצוא החקלאי לרוסיה.
אל הכנס הגיעו מאות חקלאים ובע
לי חברות יצוא ,כמו גם ראשי האר
גונים החקלאיים וראשי מועצות
מרחבי המדינה .בכנס הוצגה מצגת
של היצואן ינון חורש ,הבעלים של
חברת הייצוא "אדום" ,ובה הנזקים
שספגו עד כה היצואנים והחקלאים
העומד על כ 200מיליון דולר.
כדוגמה הביא חורש את הייצוא לפ
לפל לשוק הרוסי אשר עומד היום
על כ 75אלף טון.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר הת
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אחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
אשר ארגן את האירוע אמר" :המש
בר ברוסיה מביא אותנו – החקלאים
והיצואנים לרוסיה ,לפשיטת רגל
מוחלטת .אנחנו דורשים למצוא
פתרון מידי למצב על ידי התערבות
מידית של המדינה בעזרה לחקלאים
וליצואנים .המשבר ברוסיה הינו
נדבך נוסף המצטרף לשורה ארוכה
של הבעיות העמוקות היומיומיות
איתם מתמודדים החקלאים".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבו וילן" :הבעיה העיקרית הנו
כחית היא היצוא לרוסיה .המשבר
העולמי מעמיד בסכנת התמוטטות

אלפי חקלאים ולכן יש צורך בפ
ניה ישירה לממשלה ,לקבלת מימון
משמעותי בסך כ 250מיליוני שק
לים שיאפשרו לחקלאים לעבור את
התקופה הקשה ולשרוד".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,איתן
ברושי" :אנחנו נמצאים בנקודת זמן
מאוד חלשה ,כאשר צריך להתמודד
עם המשבר בזמן תקופת בחירות.
עלינו להגיע לפתרון מידי על ידי
הצגת תכנית מסודרת על דעת
המגדלים והחקלאים ולהביא אותה
לגורמים המוסמכים".
נשיא התאחדות האיכרים ,דובי
אמיתי" :משבר הייצוא לרוסיה הוא

גלבוע עולה

כנס עסקים ייחודי בגלבוע יסייע למאות
חברות ובעלי עסקים במלחמת ההישרדות
כמאתיים בעלי עסקים לקחו חלק בכנס העסקים שנערך
בישוב גן נר שבגלבוע .הכנס הוא יוזמה של המועצה האזורית
הגלבוע והעומד בראשה ,דני עטר ,ששם לו כחלק מהמטרות
את קידום העסקים והתיירות
בגלבוע בשיתוף עם ח"כ אראל
מרגלית ,יו"ר שדולת העסקים
הקטנים בכנסת ,שפועל רבות
באזור .הרעיון שעומד מאחורי
הכנס הוא קידום תמיכה ,עי
דוד ,ליווי והקמה של עסקים
בגלבוע ונתינת כלים רבים
לצמיחה של מערך העסקים
בישובים הכפריים וישובי הגל
בוע ,בכללם הרצאות והשתל
מויות וחיזוק הקשר שבין המו
עצה לאנשי עסקים .פיתוח של
שפה כלכלית אזורית ושיתופי
פעולה של עסקים קטנים וגדו
לים נחוץ לקידום האזור ולכך ח"כ אראל מרגלית ויו"ר המועצה האזורית
הגלבוע ,דני עטר ,בכנס לקידום תמיכה,
השלכות במישור כלכלימדיני עידוד ,ליווי והקמה של עסקים בגלבוע.
ועולמי במודל גלבועג'נין צילום :יורם אלאלוף
אותו יזם דני עטר עם הרשות הפלשתינאית ומושל ג'נין.
בכנס נבחנו היבטים של חוק ומיסוי ,סיוע מדיני ונתינת כלים למרחב
האזורי שבעזרתם תהא הזדמנות לחזק ולהתחזק בפריפריה .עטר" :אני
רואה מינוף עצום לעסקים ,ליישובי האזור במרחב הכפרי שבגלבוע
ולמדינה כולה ,עם האצת מרכז הסחר העולמי גלבועג'נין במעורבות
ממשלתית .היקף המסחר בחמש השנים האחרונות כאן גדל בשמונה
מיליארד בשנה ,היקפי הפיתוח גדלו משמעותית דבר המשליך על הג
לבוע ,העסקים והמדינה כולה".
ח"כ אראל מרגלית" :משק בריא מורכב מחברה בריאה ,וחברה בריאה
היא חברה פתוחה שיודעת לשלב עוד ועוד מגזרים ואנשים בתוכה,
שיודעת לא רק לקחת אלא גם לתת .אני מסתכל על בעלי העסקים
הקטנים והבינוניים ,האנשים שהצליחו לקחת את הכישרון והידע שלהם
ולהגשים חלום ,ואני רואה איך המדינה חונקת אותם .העסקים הקטנים
והבינוניים בישראל הם הלב הפועם של הכלכלה והממשלה חייבת לתת
להם אוויר לנשימה וכצעד ראשון להוריד מהם את כבלי הבירוקר
טיה".
חלק נוסף בפאזל הבעיות שמונחתות
מדי יום על כתפי החקלאים ,ולמר
בית החקלאים כבר אין יכולת לס
פוג פגיעה נוספת .ממשלת ישראל
חייבת להתעורר ולתמוך בחקלאים
באחת ממגוון ההצעות שהגשנו לה,
לפני שיהיה מאוחר מדי".
יו"ר מ.א .חוף הכרמל ,כרמל סלע:
"אני מודה למאיר צור שבזכותו
התכנסנו כאן .אנחנו בחוף הכרמל
עברנו לא מעט אסונות ,אך כל אסון
הפכנו להזדמנות ,ויש ליצר הזדמ
נות מהמשבר הזה ולהוביל מהלך
כולל למען החקלאות".
מזכיר ארגון הירקות ,מאיר
יפרח" :מזה ארבע שנים הערבה
מדממת ומשרד החקלאות כבר מזמן
היה צריך לעשות משהו בעניין.
בנוגע למשבר ברוסיה ,יש לשלם
לחקלאים את הוצאות העיבוד ול
בטל את האגרות".

מנהל חברת הייצוא "אדום" ,ינון
חורש ,אמר" :מאיר צור מבחינתי הוא
ההולנדי עם האצבע על הסכר .המשבר
ברוסיה הוא הקש ששבר את גב הגמל.
אין מנוס מפעולה אגרסיבית" .ראש
המ.א .ערבה תיכונה ,אייל בלום" :כו
לנו כאן חקלאים וכולנו מרגישים בכיס
שלנו את מה שקורה כאן בחקלאות".
יו"ר המ.א .אלונה ,אריק שרון ,אמר:
"המנהיגים שלנו עומדים מול קירות
אטומים .עלינו לפעול במהרה".
כידוע ,בשנים האחרונות הפכה
רוסיה ליעד מרכזי לייצוא חקל
אי מישראל וקיימים גידולים רבים
המבוססים ומתקיימים מהשוק הרו
סי ,כך שכ  30%מהייצוא הכללי של
מדינת ישראל לרוסיה הוא מתוצ
רת חקלאית .ביניהם :תפו"א )95%
מהיצוא הולך לרוסיה( ,פלפלים
) ,(78%70גזר ,צנונית ,אבוקדו ופי
רות הדר.
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חדשות
אילן יחזקאל
אז שלוש ארבע ולעבודה

קלקול קיבה

עו"ד איילת נחמיאס ורבין תתמודד בפריימריז למפלגת
העבודה" :אני חשה חובה להתגייס לשינוי המצב"
עו"ד איילת נחמיאס ור
בין תתמודד בפריימריז
הקרובים למפלגת העבו
דה .נחמיאס ורבין ,בת למשפחה
ותיקה מנהלל ,הנכדה של שרה
מ"קפה תמר" המיתולוגי ,נשואה
לעברי ורבין ואם לשלושה ,פועלת
שנים ארוכות בסקטור העסקי.
במסגרת תפקידיה משמשת ,בין
היתר ,כיו"ר "תבליט פלסטיק",
חברה תעשייתית משפחתית המיי
צרת אביזרים לתעשיית המים .ב13
השנים האחרונות כיהנה במספר
דירקטוריונים ,בהם הרשות לפיתוח
כלכלי של תל אביב ,הקרן לנזקי
טבע בחקלאות ,אפקון תעשיות ,דש
קופות גמל ועוד .במסגרת תפקידיה
פועלת נחמיאס ורבין לחיזוק התע
שייה הישראלית ,לחיזוק האחריות
התאגידית בחברות ציבוריות וממ
שלתיות ,להעסקה הוגנת של עוב
דים ולקידום תעסוקת מבוגרים מעל
גיל .50
במסגרת פעילותה הציבורית וכ
אשת סא"ל )מיל'( בשריון הקימה
נחמיאס ורבין את "פורום משפחות
המילואמיניקים" ,שמטרתו לחזק
את הקשר בין משפחות המילואי
מניקים לצה"ל .הפורום הוקם מתוך
הכרה בחשיבות מערך המילואים

וחשיבות המשפחה כמקור לתמיכה
ולחיזוק איש המילואים כדי שיוכל
למלא את תפקידו על הצד הטוב
ביותר.
במקביל ,הקימה את הסניף הישר
אלי של ארגון הדירקטוריות הבינ
לאומי ,והיא מכהנת כיו"ר משותפת
שלו .פעילה בהתנדבות באלין בית
נועם ,המשמש בית לבוגרים בעלי
לקויות פיזיות ושכליות קשות ,ומ
כהנת בוועד המנהל של מרכז יצחק
רבין לחקר ישראל.
נחמיאס ורבין החלה את דרכה במג
זר הממשלתי כעוזרת ליועץ המשפטי
בתקופתו של רה"מ יצחק רבין ז"ל,
ולאחר הירצחו כיהנה כמנכ"ל תנועת
"שלום חבר" שהוקמה להנצחתו .על
פעילותה הציבורית להטמעת השל
כות הרצח וחינוך לסובלנות ,זכתה
ורבין בשנת  2006בציון לשבח מאת
ראש הממשלה .נחמיאס ורבין פעלה
ופועלת כבר שנים רבות לקידום תה
ליך השלום ,והיא חברה ברשת מנהי
גים צעירים הכוללת נציגים ממצרים,
ירדן וישראל.
יצחק )בוז'י( הרצוג ,יו"ר מפ
לגת העבודה" :איילת נחמיאס ורבין
מביאה עימה קול חשוב למפלגת
העבודה .את קולם של התעשיי
נים בעלי המודעות החברתית .כמי

לוחמי מג"ב סיכלו הברחת מאות קילוגרמים
של בשר משטחי יוש

עו"ד איילת נחמיאס ורבין.צילום :זיו קורן

שגדלה במפלגת העבודה ,עבדה עם
יצחק רבין ,כתעשיינית וכפעילה
בנושאים ציבוריים משפיעים ,איי
לת היא נכס חשוב במפלגת העבודה
בבחירות ."2015
עו"ד איילת נחמיאס ורבין:
"כחברת מפלגת העבודה זה  20שנה,
אני מרגישה שאלה ימים מכוננים
למדינת ישראל :אובדן דרך חברתי
וכלכלי ,כאוס מדיני ,גזענות ושנ
אה פנימית שמלובים על ידי הימין.
אני חשה חובה להתגייס לשינוי
המצב .כשאבחר אוביל מהלכים
משמעותיים לביסוס התעשייה
הישראלית לצד קידום מעמדם של
עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים.
אפעל ליצירת תמריצים למעסיקים
אשר יעסיקו עובדים מעל גיל 48
שנפלטו ממעגל העבודה ,ואדאג
להחזרת מעמדו של החינוך המק
צועי כפלטפורמה משמעותית בשוק
התעסוקה לטובת חיזוק התעשייה
בישראל".

מי מצטרף?

תנועת האיחוד החקלאי מצטרפת לבקשה לייצוגית
ב 25מיליון שקל נגד רשות מקרקעי ישראל
מדובר בבקשה לאשר
תביעה יצוגית שהוגשה
לבית המשפט לעניינים
מנהליים בבית המשפט המחוזי
מרכזלוד בתחילת השנה ,בטענה כי
רמ"י ביצע גבייה ביתר שלא כדין
של דמי שימוש חורג מכ 500בעלי
נחלות חקלאיות בסכום ממוצע של
 50,000שקל מכל אחד .התביעה
הוגשה על ידי בעלת משק חקלאי
במושב במרכז הארץ ,באמצעות עו
רכי הדין דורון רדעי וניצן גדות
ממשרד רדעיגדות ,ובמסגרתה
נטען כי המינהל פועל בניגוד להח
לטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל.
מדובר בהחלטה המעניקה תמריץ
לבעלי נחלות חקלאיות במושבים
להסדיר שימושים לא חקלאייים
בחלקות המגורים ,וזאת על ידי
קביעה כי מי שיפעל להסדרת שי
מוש כאמור בתוך שנתיים מיום אי
שור ההחלטה ,יקבל פטור מתשלום
דמי שימוש חורג לעבר בגין תקופה
העולה על ארבע שנים.
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על פי הנטען ,המינהל מתעלם
מהוראת הפטור האמורה ,ובפועל
הוא נוהג לחייב בעלי נחלות בתש
לום דמי שימוש חורג עבור תקופה
של  10שנים לאחור .לדברי עו"ד
דורון רדעי ,התביעה נוגעת לכל
בעלי הזכויות בנחלה אשר הסדירו
את השימוש החורג בנחלתם מכוח
הוראות ההחלטה .עו"ד רדעי מד
גיש כי בעלי זכויות בנחלות חקל
איות יכולים עדיין להצטרף לבקשה
לאישור תובענה ייצוגית.
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל תנועת
האיחוד החקלאי ,מסביר כי מז
כירות האיחוד החקלאי החליטה
להצטרף לתובענה הייצוגית ,זאת
לאחר שפניות בכתב ובעל פה של
האיחוד החקלאי לפעול ליישום
החלטת המועצה כלשונה לא נענו.
עוד מציין קוכמן כי סוגיית התמ
ריץ הותקפה אף בבג"ץ ,ובפסיקתו
ראה בג"ץ בתמריץ מטרה ראויה
להסדרת השימושים .למרות פסיקת
בג"ץ ,רשות מקרקעי ישראל המשי

לוחמי משמר הגבול מעוטף ים סיכלו הברחת  400קג של
בשר משטחי איוש לאזור ירושלים .הלוחמים עיכבו רכב מס
חרי שהגיע למחסום ,מכיוון שהיה שקוע מעט ועורר את
חשדם .במהלך החיפוש הלוחמים הבחינו כי נהג הרכב ,צעיר בשנות
העשרים לחייו תושב מזרח ירושלים ,נראה לחוץ במיוחד .לאחר חיפוש
יסודי בתוך הרכב הבחינו הלוחמים ברצפת הרכב שנראתה מנוסרת.
לאחר שהזיזו את מושבי הרכב הם גילו כמעט חצי טון של בשר מוברח,
המוסלק בתחתית הרכב בתנאים מחפירים.
בתחקורו הראשוני טען הצעיר כי הוא נוהג להבריח בשר מהשטחים
לתוך הארץ ולאחר מכן הוא מוכר את הבשר לבתי עסק ברחבי ירושלים.
לוחמי מגב זימנו למקום חבלן משטרתי וצוות של יחידת פיצו"ח ,להמ
שך טיפול ברכב וחקירת הנהג .כל הבשר נשלח באופן מיידי להשמדה.

כרטיס אדום

עמק יזרעאל :דורשים הצבת רמזור מיידית
בצומת שדה יעקב
 100תושבים משדה יעקב הפגינו בכניסה ליישוב במחאה על
בעיית בטיחות מתמשכת בצומת הכניסה ליישוב .מזה זמן רב
שתושבי שדה יעקב והמועצה האזורית מתלוננים על הצומת
המסוכן ,שבו התרחשו תאונות רבות .רק בשבוע שעבר התרחשה במקום
תאונת דרכים נוספת.
במהלך ההפגנה הניפו תושבי שדה יעקב שלטים וכן חילקו לנה
גים ולעוברים במקום מנשר שבו נכתב בין היתר" :נהג יקר  ,הצומת
שבו אתה עומד עתה הוא צומת מסוכן במיוחד .חוץ מתושבי המושב גם
תלמידי שני מוסדות חינוך במקום :ישיבת תקוות יעקב ונווה עמיאל,
הנאלצים מדי יום לחצות את הצומת ,ללא מעבר חצייה מוסדר וללא כל
הגנה .לא ניתן להמשיך במצב בו כל כניסה או יציאה מהמושב מהווה
סכנת חיים .אנו דורשים כי יוצב במקום רמזור באופן מיידי!".
במועצה האזורית עמק יזרעאל פועלים כבר חודשים ארוכים מול
משרד התחבורה במטרה להסדיר את הכניסה למושב באופן בטיחותי
והפתרון המוצע הוא רמזור ,הנמצא בתוכנית התנועה שאושרה שבוע
שעבר על ידי משרד התחבורה .במועצה וביישוב אמרו השבוע" :אנו
דורשים הצבת רמזור במקום לאלתר ,לפני שנאלץ לשלם בחיי אדם
על הסכנות הבטיחותיות שמהווה הצומת .נמשיך לפעול במלוא המרץ
עד לתחילת העבודות המעשית במקום ,במטרה למנוע את התאונות
הבאות".

דודו קוכמן

כה לגבות תשלומים ,תוך התעלמות
מפסיקת בג"ץ ומהחלטת מועצת
מקרקעי ישראל ומממשיכה להת
עמר בחקלאים המבקשים להסדיר
את פרנסתם אך חוששים מפתיחת
חזית משפטית מול רמ"י .לדב
רי עו"ד קוכמן אשר פועל בנושא
הסדרת השימושים הלא חקלאיים
במישור הציבורי בשנים האחרונות
מול משרד השיכון ורמ"י התברר כי
מדובר בקושי אמיתי שעולה בקרב
בעלי זכויות בנחלות אשר מבק
שים להסדיר שימושים אלה במס
גרת החוק ואי הסדרה עלולה לפגוע
בהסדרת מעמדם כחוכרים לדורות.
ישראל
מקרקעי
מרשות
נמסר בתגובה" :תגובתנו תינתן
בביהמ"ש".

תושבי שדה יעקב מפגינים בכניסה לישוב" :לפני שנאלץ לשלם בחיי אדם על הסכנות
הבטיחותיות שמהווה הצומת"

ĦČ ęĕĤĕĒēĚ
ĦđčĥĕĕĦĐĐ
ĦĝĜėĘ
,ĐĔĚ ęĕĚđĦēĐ đĜČ
ĦĝĜėĘ ĕĥđĤč ěĦĕČč ęĕėĚđĦ

 שער הגולן. קבוצה יוצרת

ěđĤčĞ ,ĥĕčĎ čĎĤ ĝĕģĤĜ
ěđĤĥĐ čĘ .Č.Ě ,čđĔĕĕ ĤĕĚĞ
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ ,ēĤĠĕ ĦĕĚĞ ď"đĞ
ĥĤđēĐ ěĕĞ ,ĕĤČč ĕĚĞ
ĘđėĥČ ĕčđĥĕ ,ĕĝĘčĤĔ ĕĚĞ
ęĕĥĤđē ,ĦđĚĤ ĕģĕĢ
ĤĠē ģĚĞ Č.Ě ,ěďĕĞ ĕĜĤ
ģĚĞĐ ĤĚĥĚ ,ĕĚĘĦ ĞĤ
ĕėďĤĚ ďĕ ,ĤģĜĝ ĕĘđČĥ
čďĜĕĚĞ ,ĕĘČĕĘĚĎ ĕčĥ
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ĞĤđĒĐ ,ĕĤČč ĖđĜē
ĦĕĜĞĚ ,Ĥėč čģĞĕ
ěđĕĘĞ ĘĕĘĎ ĕģĥĚ ,ĕĘĎ čģĞĕ
ĐĦĎĤđč ,ěĐė čģĞĕ
ğĝđĕ ĐĘĞĚ .Č.Ě ,ĕĘčđĔ ģēĢĕ
ďĐđČ ,ēĤĠĕ ĤĕČĚ
čĐĕ ěĕĞ ,ĤđĢ ĤĕČĚ
ģĚĞĐ ĤĚĥĚ ,ĕĒĤČ ĕďđĚ
ęđĤďĐ ĕģĥĚ ,ĐĤđĔĜđ ĕďĤđĚ
ĝĐ ĤĠė ,ĤĎĤč ĐĘģĜĞĕđ ĕĤĕĚ
čđĔĕēČ ,ďđď ĐĥĜĚ
ĦĤĥČ ,ĕĤĠ ĐĥĚ

ĐĜđĘČ .Č.Ě ,ěđĤĥ ĐĕĤČ
Ĥēĥ ĘĔ ,ĒĤĕĘČ ĕĜč
ěđĚĤē ĦđČđčĚ Č.Ě ,ĤēčđĚ ěč ĕĜč
ĔĠđĥĐ ěĕĞ ,ĕČĜĕ ČĤđĕĎ
ģĕĤĝĚ ĤĠė ,ďĝĚ ČĤđĕĎ
čČđĕ .Č.Ě ,ĕčėĤĐ ĕĦĠĤĢ ĕĔĚ Ĥ"ď
ģĕĘČĕč ĤĠė ,ġĕčđĜĚĘĝ čď
ęĕĤėĕČĐ ĦđďēČĦĐ ,ĕĦĕĚČ ĕčđď
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ ,ěĚėđģ đďđď
ĦĤĚĦ ,ěđĒĤĎ ĦĕĤđď
ĐĥĚ ĤđĢ ,đĝđĤ ĐĝďĐ
ĕĜĕėĕ ,ĕč'Ďē ĐĕĤėĒ

'č-'Č ĕ"ĠĞ ,ĦĕĥĕĘĥ ĐĚĕĥĤ *
ĦĤĚĥ ,ěĦđď ĤĦĕčČ
ĤĕĜĥ ,ěĚĝĕĜĕď ĕĜĎď ĦĕĤđČ
ĐĜđėĕĦ ĐčĤĞ .Č.Ě ,ęđĘč ĘĕĕČ Ĥ"ď
ģĕĤĝĚ ĤĠė ,ĒĕĕĤ ĘĕĕČ
đďĕĎĚ .Č.Ě ,ĕģĝčĘđē ģĕĢĕČ
ĘĕēĕčČ ,ĕĘČĤĥĕ ěĦĕČ
ĦđĤčĞĚ ,ęĘĥ ďďĘČ
ěđĤĥ ğđē .Č.Ě ,ĐėĤč ĕĘČ
ěĘđĎ .Č.Ě ,ĐėĘĚ ĕĘČ
ĥ"č-ĐĚģ ĦĘĕĐģ ,ďĚĘĚ ďĞĕĘČ
ĔĠđĥĐ ěĕĞ ,ČĤĕĠĥ ĞĥĕĘČ
ČĤĒĞ Ħĕč ,ęđĘĥ ęĕĤĠČ

broshilakneset@walla.co.il ĐĔĚ Ę"Čđď
052-5224334 ěĚĤĐČ ĕĜč - ĘđĞĠĦđ ěđĎĤČ ,ĦđĚđĤĦ | 054-7234283 ěđĒĤĕĎ ĦĕĤđď - ęĕĥĎĠĚ ęđČĦđ ĐĔĚ ĦĤĕėĒĚ
1.1.2015

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח






ממ"דים ומיגוניות
החל מ35,000 -

₪

מבנים ניידים וצימרים
החל מ / ₪1,500 -למטר

כתובת לתגובותיכם

dror.maariv@gmail.com

מבנה להשכיר
תוקם ועדה שתבחן פעם נוספת את נושא השכרת המבנים
בנחלות .מי נגד מי ולמה?
מנכ"ל רשות מקרקעי יש
ראל החליט להקים צוות
בראשות מנהל האגף החק
לאי אשר יבחן שנית את
סוגיית השכרת התעסוקה
החלופית במושבים.
החלטה זו באה בעקבות
החלטת בג"צ בעתירה
שהוגשה על ידי מועצה אזורית מטה יהודה
ותנועת המושבים .בית המשפט קבע בהחל
טתו כי העתירה ,וכן עמדת תנועת המושבים
המבקשת להצטרף ,היא שפסק הדין )בג"צ
פורום הערים העצמאיות( לא נעל את הדלת
בפני השכרה ,אלא חייב תשתית עובדית

מטה יהודה עו"ד אייל מאמו .כאמור ,בדיון
בג"צ קיבל את טענותינו ודחה את טענות
מינהל מקרקעי ישראל שסרב לקיים הליך
חדש בנושא השכרות המבנים.
אנו מברכים על החלטת ביהמ"ש והחלטת
רשות מקרקעי ישראל שבאה בעקבותיו ,אשר
קיבל את עמדתנו והחזיר את סוגיה זו לדיון
מקצועי .אנו מקווים שסופו של התהליך יהיה
שיתאפשר השכרת מבנים ויינתן מענה למ
אות בעלי נחלות מבוגרים אשר נפלטו מחק
לאות ללא פנסיה וההכנסה מההשכרה מאפ
שרת עבורם להזדקן בכבוד.
כידוע ,בג"צ פורום  15הערים הגדולות
עסק בהחלטות  979ו 1101של מועצת

מכולות ניידות
החל מ7,000 -

₪
יתאפשר להשכיר? אילוסטרציה

ליצירת קשר והזמנות לפנות
ליריב פריד – מנהל מכירות
משרדי החברה :מושב ניר ישראל
מפעל ייצור :פארק תעשיות אשקלון

טלפון052-3456000 :
אתר אינטרנט:
www.0523456000.co.il
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ושקילת שיקולים נוספים ,ושמבחינת בית
המשפט אכן קיים מקום לדיון בפורום מתאים
שיבחן את הנתונים העובדתיים והשיקולים
שמנה פסק הדין ויכריע בשאלה המוצגת.
וכאמור בהודעת רשות מקרקעי ישראל
לבית המשפט ,מודיעה הרשות כי תאשר בפני
מועצת רשות מקרקעי ישראל את הקמת
הוועדה אשר תפקידה יהיה לבחון קביעת
כללים ותנאים להשכרת פעילות לא חקלאית
בנחלה לנוכח פסק הדין בבג"צ פורום הערים
העצמאיות שביטל את סעיף ההשכרה.
חשוב לציין ,כי היוזמת בעתירה זו הינה
מועצה אזורית מטה יהודה ,וראש המועצה
שללא ספק הניעו את המהלך ,ומרגע הגשת
העתירה התנועה החליטה להצטרף בשל
חשיבות העניין מלכל בעלי הנחלות במוש
בים ולנהל יחדיו את המאבק.
הדיון אשר התקיים בבג"צ עסק בעתירה
שתקפה את האיסור שנקבע בהחלטת מועצת
מקרקעי ישראל על השכרת מבנים לתעסוקה
חלופית )פעילות לא חקלאית( במושבים .את
תנועת המושבים ייצגה עו"ד גלי פלד ואת

מקרקעי ישראל .ובנוגע לסעיף  5להחלטה
 ,1101בית המשפט הנכבד בשנת  2011הצ
ביע במסגרת פסק הדין על שיקולים שלד
עתו לא נשקלו או לא ניתן להם משקל ראוי
על ידי מועצת מקרקעי ישראל וועדת הבר,
ומכאן הגיע בית המשפט לפסיקתו לפיה,
ההחלטה לעניין השכרת מבנים לתעסוקה
לא חקלאית אינה סבירה והחליט להורות
על ביטול סעיף  5האמור ,ובכך נפסלה יכו
לתו של בעל הנחלה להשכיר את המבנים
שברשותו ונותרה לו האפשרות לבצע בהם
שימוש עצמי בלבד.
כעת ,מרגע שהעתירה התקבלה והוקמה
הוועדה ,מחוייב המינהל לקיים הליך תקין
עם כל הגורמים הרלבנטים שבה נציג את
עמדתנו בתקווה שתתקבל ותשנה את המצב
הבעייתי שבעלי הנחלות לא יכולים להשכיר
את התעסוקה החלופית .אין ספק שמבחי
נתנו זהו הישג משמעותי שקובע שהמינהל
לא רשאי לשנות את זכויות בעלי הנחלות
ללא קיומו של הליך תקין שקוף ולאחר שהוא
שוקל את כל השיקולים הנדרשים.

~ ~~  
ÄÇ¯° À½ÆÃÀ

É´ÇÈ ½
¾¸½¯´Ç¸³

ÄÇ¯³»º»¼¸»´»»ÉÇ´À¿ÉÆÃÀ¯
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פרס
לנדאו

כשהיה ילד ,תפקידו
היה איסוף הביצים
בלול של הוריו במושב
בית זית .כשבגר ,הפך
לפרופסור מחונן הזוכה
באינספור פרסים
בינלאומיים .עכשיו
מקבל פרופ' אמיר
שגיא גם את פרס
לנדאו לחקלאות על
הישגיו ,בין היתר עבור
הטכנולוגיה שפיתח,
שבאמצעותה נולדים
סרטנים זכרים בלבד
הגדלים מהר יותר
ומניבים יבול גבוה יותר

סרטן פרוק רגליים במיזם קאלרס

חני סולומון

פרופ' אמיר שגיא ),(58
יליד מושב בית זית ,קיבל
באחרונה את "פרס לנדאו"
לחקלאות לשנת  ,2014על מחקריו
בהתפתחות מעשירי רגליים ,בעלי
חשיבות חקלאית וכלכלית גבוהה
בארץ ובעולם .עבודת מחקרו בענף
חקלאות ימית היא דוגמה לשיתוף
פעולה בין האקדמיה ,חברת "טירן"
מהתעשייה ומושבניקים העובדים
בשטח ,כמיזם "קאלרס" עטור הפר
סים שהוקם על ידי משפחת גדעון
בלום עוד בשנת  1999במושב חצבה.
בברכות גידול הסרטנים יישמו את
ממצאי המחקר ,שתוצאותיו בעלות
ערך בינלאומי חשוב ומועיל במיו
חד בתקופה שבה יש קשיים גדולים
בחקלאות על ענפיה.
"פרס לנדאו" לשנת  2014אינו
הפרס היחידי המוענק לו על מח

קריו המועילים ,אולם על כך הוא
גאה מאוד" :בעצם ההכרה בנושא
ובממצאי מחקריי ,ובמיוחד בהקשר
ליישומם הלכה למעשה ,אנו מק
ווים לפתוח חלון לקידום חקלאות
המים".
מה זה בשבילך לקבל את פרס לנדאו?
"פרס לנדאו מהווה בעיניי תעודת
הוקרה לעבודה מאומצת של צוות
אנשי מחקר ,פיתוח ויישום .ישראל
מאופיינת במיעוט שטחים המתאי
מים לפיתוח חקלאות מים בהיקפים
גדולים ,אך לעומת זאת בנגישות
גבוהה לביוטכנולוגיות חדישות וכן
כוח אדם מיומן ובעל פתיחות לחד
שנות בתחומים הביולוגיים .פעילות
של פיתוח ביוטכנולוגיות חקלאיות
חדשניות מתבקשת בתנאים אלה".

הילד הזה הוא אני
מהילד במושב ,שקיבל מילגת
לימודים מהמועצה האיזורית מטה

יהודה ,הוא התקדם בתחום המדעי,
עד שהגיע לתואר פרופסור הממלא
במסירות שלל תפקידים .ביניהם
כיהן גם כדיקן הפקולטה למדעי
הטבע באוניברסיטת בן גוריון בבאר
שבע .בשנים  2004 – 2008הקים את
התוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה
ימית ,במדעי החיים בקמפוס אילת
 ,וכיהן כראשה .בשנת  2013הוענק
לו פרס החדשנות בתחום חקלאות
המים העולמית מטעם )(GAA
בטקס שנערך בפריז .בשבילו ,אחד
השיאים לאורך הקרירה המקצועית
הוא שיתוף הפעולה עם חקלאים
העובדים בחקלאות ימית בארץ וב
עולם .תוצאות מחקריו הוכרו כהי
שגים מדעיים בינלאומיים בעלי
ערך חקלאי וכלכלי.
האם החיים במושב השפיעו על דרכך
המקצועית?
"נולדתי במושב בית זית שבהרי
יהודה להוריי  -שרה ויעקב הוכמן,

שעלו לישראל בשנת  .1949בזמנו
היה זה ישוב קטן שבו התנהלה פעי
לות חקלאית מגוונת ,כבשאר מוש
בי חבל ההר .למשפחתנו היה בית
אימון זעיר לאפרוחים ולול מטילות,
כרם ובו גודלו שני סוגים של ענבי
מאכל ומטע שבו גידלנו אפרסקים
ושזיפים .אבי היה בעל רקע חקל
אי ,משום שגדל במושבה חקלאית,
אחת מהמושבות שהקים הברון הירש
באמצעות יק"א בארגנטינה ,ואנו
שלושת הילדים  -אריאל ,אנוכי
ודפנה  -עזרנו למשפחה בעבודות
המשק .אני הייתי אחראי על האכ
לת העופות והאפרוחים בלול וב
בית האימון ,וכן איסוף ביצים בלול
המטילות .בעונת הקטיף השתתפנו
כולנו בקטיף ובאריזת הפרי".
באותם הימים הוא מספר היה זה
מובן מאליו שחוזרים מבית הספר
ועוזרים להורים בעבודות המשק,
לפי הצורך והעונה .מתקופה זו של
הילדות במושב שלושת הילדים

"אני מקווה להמשיך לחקור ולקדם מבחינה מדעית ויישומית את חקלאות המים .בישראל המים הם מצרך
נדיר ,השטח מצומצם וכוח האדם יקר .לעומת זאת ,האוניברסיטאות מכשירות בוגרים בתחומי מדעי החיים
ברמה מאוד גבוהה ובכמות גדולה"
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ייצור מבנים מודולארים ,בנייה בעץ ,בנייה קונבנציונלית ,בניית ממ"דים.
בניית וילות ובתים פרטיים ברמה גבוהה ומחירים ללא תחרות.

תכנון וביצוע פרויקטים מהיסוד עד טופס  '4כולל.

טל 073-2072447 .׀ פקס077-4391290 :
דוא"לbuilding.g.ltd@gmail.com :
אתר האינטרנטWWW.OLAMHABNIYA.CO.IL :
1.1.2015
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"ממשיך להכשיר מדענים צעירים"
מנימוקי חבר השופטים מתן פרס החקלאות לפרופ' שגיא

הסרטנים במיזם קאלרס ,מושב חצבה

עוצבו ולמדו אחריות מהי" .אריאל
שגיא ,אחי הבכור ,נמנה על מייסדי
כפר חרוב ,בו הוא מתגורר .אחותי
הצעירה דפנה סער מתגוררת בנח
לה במושב ,לצד אמי".
השנים עברו ,המושבניק הצעיר
התגייס לנח"ל המוצנח ופנה ללי
מודים אקדמאים .הוא התקדם בלי
מודיו ומחקריו עד לקבלת תואר
הפרופסור ,אך לדבריו הוא זוכר
ומוקיר את האווירה המיוחדת שה
ייתה במושב" .אני מניח שהחוויה
הכפרית והקירבה לטבע עיצבה בי
את ההחלטה בנוגע למסלול שבח
רתי בחקר הביולוגיה .היה זה אך
טבעי בשבילי ,שפניתי ללימודים
בתחום החקלאי .בזמנו הוענקה לי
מילגה מטעם המועצה האזורית מטה
יהודה ,והתחלתי את לימודי האק
דמיים בפקולטה לחקלאות .במהלך
הלימודים נחשפתי לענף חקלאי
שלא היה מוכר לי ,מפעילותינו
החקלאית במושבי הרי יהודה .מדובר
בענף חקלאות המים המרתק .העניין
שמשך את תשומת לבי היה המור
כבות של סביבת הגידול בבריכות
הדגים והניסיונות ההורמונאליים
להגיע לגידול אוכלוסיות חדזווי
גיות .מחקרים בנושא זה ליווי אותי
בשנים הבאות" .הוא מוסיף ומציין
שהתגורר במושב עד תום הלימודים
באוניברסיטה ,בסיימו תואר רא
שון ושני בהצטיינות באוניברסיטה
העברית בתחומי מדעי בעלי חיים
ואוקינוגרפיה ,במסלול ביולוגיה
ימית.

תו של דר' דן כהן ,שעסקה בחקר
סרטני מים מעשירי רגליים ובעלי
ערך חקלאי .תחום מרתק זה ממש
שאב אותי להקדיש חלק ממחקרי
לנפלאותיו".
מה הייתה נקודת המפנה במחקריך?
"לקראת התואר השלישי פניתי
לעבודה פיסיולוגית בחקר המער
כת ההורמונאלית בחסרי חוליות.
בהדרכתו של פרופ' יורם מילנר ז"ל
במחלקה לכימיה ביולוגית ,באו
ניברסיטה העברית .לאחר שחזרתי

לישראל משהות של מספר שנים
במעבדה לביולוגיה ימית בוודסהול
ובאוניברסיטת קונטיקט בארה"ב,
הקמתי באוניברסיטת בן גוריון
מעבדה שעסקה בנושאים מגוונים
של אנדוקרינולוגיה השוואתית.
בשנים הללו עסקתי בעיקר במח
קר ביולוגי בסיסי ,ורק בין השנים
 20052002נחשפתי שוב לנושאים
מרכזיים בחקלאות המים במדינות
מתפתחות .היה זה במסגרת פרו
יקט שביצעתי בווייטנאם ,ושמומן
על ידי הקרן הגרמניתישראלית

"תחום המחקר של פרופ' שגיא הינו התפתחות של מעשירי־
רגליים בעלי חשיבות חקלאית ,ובשנים האחרונות ועד היום,
התמקד בתהליכי התמיינות זוויגית ובקרת הרבייה .קבוצת
המחקר של פרופ' שגיא הייתה הראשונה שגילתה הורמון אנד־
רוגני דמוי־אינסולין במעשירי־רגליים .פרופ' שגיא הוביל מחקר
יצירתי ,רב־תחומי ואיכותי ,אשר הוביל לפריצת דרך ותרם
תרומה משמעותית למדע.
"הישגים אלה מוערכים היטב ברמה הלאומית והבינלאומית,
וזיכו את פרופ' שגיא בפרסים ותפקידים מכובדים בוועדות
מדעיות בתחום .פרופ' שגיא לא הסתפק בתחום המחקר
הבסיסי ,זיהה את הפוטנציאל של מחקריו לשימושים יישומיים
בחקלאות המים והוביל מספר פיתוחים ביוטכנולוגיים חדשנ־
יים .פיתוח אחד מבוסס על השתקה זמנית וחולפת של ביטוי
ההורמון לקבלת אוכלוסיה אחידה של חיות זכריות ,המועדפות
לגידול בחקלאות.
"ממצאי היישומיים של מחקר זה הועברו לחברה ישראלית,
הפועלת כמרכז לייצור והפצה של טכנולוגיות חדשנית .הממצ־
אים הביוטכנולוגיים הנובעים ממחקריו העכשוויים של פרופ'
שגיא וקבוצתו ,תורמים לפיתוחה של חקלאות מתקדמת בארץ
ובעולם .גם בהיבט האקדמי ניכרת פעילותו של פרופ' שגיא.
הוא יזם את הקמתה של התוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית
בקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון ,מילא תפקידים בכי־
רים באוניברסיטה וממשיך להכשיר מדענים צעירים ומצוינים.
בהתחשב במצוינותו המדעית ,ההכרה לה הוא זוכה מקהילת
המדענים בארץ ובעולם ,הישגיו פורצי הדרך ותרומתו הרבה
להכשרת מדענים צעירים ,החליטה הועדה להמליץ להעניק את
פרס לנדאו בתחום החקלאות לפרופ' אמיר שגיא".

בוקר טוב ,וייטנאם
מהרגע שהתחיל לעבוד באוניבר
סיטת בןגוריון בבאר שבע ,נאלץ
לעזוב את המושב לטובת הנגב.
כיום הוא מתגורר בעומר" .במה
לך לימודי התואר השני בביולוגיה
ימית נחשפתי למאמצי החדרת גי
דולים חדשים לחקלאות המים .הם
נעשו על ידי קבוצת מחקר בראשו
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פרופסור שגיא" ,הוביל מחקר יצירתי ,רב-תחומי ואיכותי ,אשר הוביל לפריצת דרך ותרם תרומה משמעותית למדע"
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למחקר ופיתוח בינלאומי 'ג'יפריד'.
פרויקט זה הציף מחדש את החשי
בות של חקלאות המים ,וגידולים
חדזוויגיים במדינות אלה.
"בשנים הללו עברה קבוצת המח
קר שלי שינוי מואץ ,שלווה במעבר
לשיטות מולקולריות עכשוויות.
דבר שהניב בשנת  2007את גילוי
הגן המקודד להורמון האנדרוגני
דמויהאינסולין הראשון בסרטני
מים מעשירי רגליים )הגן המקדד,
כלומר שהמידע הקיים בגרעיני
תאי הסרטנים ,משמש כקוד ליצירת
הורמון חלבוני המבצע את הפעי
לות הביולוגית בגוף( .במעבדתנו
התגלה גן חדש בסרטנים ,האחראי
על הזכריות ובכך יכלנו להשפיע,
דרכו על שינוי המין בסרטנים .הגי
לוי נעשה במהלך עבודת הדוקטורט
של דר' רבקה מנור מקיבוץ בארי".
הוא מפרט ומסביר שהורמון זה הינו
הגורם האחראי להתפתחות הזכרים
באוכלוסיית הסרטניים .נוכחותו גו
רמת להתפתחות זכרית ,ואילו בה
עדרו תתפתח נקבה .היתרון במהלך
זה ,שיהיו יותר סרטנים זכרים .על
בסיס גילוי זה ,בעבודת צוות של
קבוצת המחקר ותלמידי מחקר ,פו
תחה במעבדתו הטכנולוגיה ,שהינה
בעצם מושא פרס החקלאות שקיבל.
תמציתה של הטכנולוגיה שבאמצ
עות השתקה זמנית של הגן המקדד
להורמון האנדרוגני דמויהאינסו
לין ,יוכלו ליצור משפחות הורים
שצאצאיהם הם זכרים בלבד .הית
רון משתמע מכך הוא כלכלי ,מאחר
ובמין סרטנים זה הזכרים גדלים
מהר יותר ומניבים יבול גבוה .לכן
בסיכומו של תהליך ההכנסה גבוהה
יותר לחקלאים .סרטני המים למא
כל מגודלים על ידי חקלאים ברחבי
העולם ,בהיקפים של מאות אלפי
טונות בשנה.
"הפועל היוצא הוא שהזכרים מה
ווים יבול גבוה יותר .וכתוצאה מכך
ההכנסה לחקלאים משופרת ,וזאת
ללא שימוש בכימיקלים ,הורמונים
או יצירה של תוצרים מהונדסים
גנטית".

הודו ,כי טוב
עבודות מחקר משתרעות לעתים
על פני שנים ארוכות .המחקר הנו
כחי של פרופ' שגיא החל ב2002
ונמשך בעצם עד היום ,וכרוך כמו

חני גדעון ,דבורי בלום ,וענת ורן אפשטיין" .ידעתי שהם המתאימים ביותר לביצוע הפרויקט"

בן בעבודת מעב
אינטנסיבית
דה
בישראל ובמדינות
אחרות כמו הודו,
וייטנאם ,תאילנד
וסין .חלקות ניסוי
בישראל היו בתחנת
הניסיונות לחקלאות
המים של משרד
בתח
החקלאות
נת דור ,והיישום
במיזם 'קאלרס' של
משפחת בלום במו
שב חצבה" .הטכ
נולוגיה שפיתחנו
הראשונה
הייתה
בעולם ,במגזר חק
לאות המים ,שבה
נרשם שימוש יישו
מי חקלאי בהשתקת
גנים זמנית .בשנת
 2013זיכתה אותנו
הטכנולוגיה ב'פרס
החדשנות' מטעם פרופסור שגיא .צילום :דני מכליס
העולמי
הארגון
לרס' הממוקמת במושב חצבה בע
לחקלאות המים ."GAA
רבה ,כמיישמת השיטה החדשנית
איך נוצר הקשר עם חקלאי חצבה?
שלנו בישראל בנושא השתקת
"הקשר נוצר עם חברת 'טירן' ,הגנים .מאחר והמיזם שלהם מוכר
שהיא בעלת רישיון בינלאומי על ברמתו המקצועית הגבוהה ,החלטנו
הפטנט של אוניברסיטת בן גוריון .לעבוד איתם בהדרכה צמודה וליווי.
החברה בחרה לעבוד עם מיזם 'קא אנו נמצאים בקשר מצוין עם המנ

הלים והמגדלים ,רן אפשטיין וגד
עון בלום .כשהגעתי לשלב המחקר
בבחינת יישום הטכנולוגיה החדישה
שפיתחנו ,ידעתי שהם המתאימים
ביותר לביצוע הפרויקט .נוכחתי
לדעת שהם מיישמים ידע מורכב,
במסירות רבה .אני מקווה ששיתוף
פעולה פורה זה ייתן רעיון והשראה
למשקים חקלאיים נוספים ,לשפר
ולשדרג את מקור פרנסתם כמובילי
טכנולוגיה ,במיוחד בתקופה שבה
יש קשיים גדולים בחקלאות .עקב
התחרות הקיימת ,ואי העדפה של
סחורות ישראליות".
פרופ' שגיא מוסיף לפרט שצוות
החוקרים מלוים את עובדי "קאלרס"
מבחינת הפרוצדורות המעבדתיות
והמולקולריות ,ובחצבה מבצעים
באופן מקצועי את ההליך המעשי
והחקלאי ,של ייצור עדרי ההורים
בסרטנים" .הגורם הכלכלי העומד
מאחורי הפרויקט היא חברת 'טירן'
המייצאת ומשווקת את הסרטנים
לחו"ל .חברה זו היא צלע חשובה
להצלחה החקלאית ,בראשות חיים
אביעוז" .היא רכשה רישיון בלעדי
וכלל עולמי ,כזכיון לשימוש בטכ
נולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון.
מסתבר שבשנה שעברה "טירן"
החלה להפיץ את הטכנולוגיה בסין
ובווייטנאם .מתוך רצון לבצע
מהלכים טכנולוגיים חדשניים

בישראל ,פנתה הנהלת החברה
למגדלים בערבה ,ונענתה בחיוב
לשיתוף הפעולה .פרופ' שגיא:
"אנו רואים כאן שותפות מיק
צועית אמיתית ומועילה ,היכו
לה להוות דוגמה .שותפות של
ידע ,כאשר החקלאים מביאים
את המומחיות שלהם והחוקרים
מביאים מהאוניברסיטה תהליכים
ומחקרים שהם בחזית המדע .עצם
שיתוף הפעולה בין כל הגורמים
מביא לתוצאה היישומית הטובה
ביותר בשטח".
מהן תוכניותך להמשך?
"אני מקווה להמשיך לחקור ולקדם
מבחינה מדעית ויישומית את חקל
אות המים .בישראל המים הם מצרך
נדיר ,השטח מצומצם וכוח האדם
יקר .לעומת זאת ,האוניברסיטאות
מכשירות בוגרים בתחומי מדעי
החיים ברמה מאוד גבוהה ובכמות
גדולה .אחד הדברים המתבקשים
במצב זה הוא פיתוח תעשיית חדש
נות אגרוביוטכנולוגית .זאת בדיוק
אנחנו עושים באוניברסיטת בן גו
ריון ובהקמת חברות הזנק בתחום.
אני מקווה שהמחקר שלנו יניב עוד
ועוד פעילויות כאלה ,שייצרו מקו
מות עבודה איכותיים לבוגרי מדעי
החיים וטכנולוגיות ישראליות מו
בילות ליישום ברחבי העולם".

"ממצאי היישומיים של מחקר זה הועברו לחברה ישראלית ,הפועלת כמרכז לייצור והפצה של טכנולוגיות
חדשנית .הממצאים הביוטכנולוגיים הנובעים ממחקריו העכשוויים של פרופ' שגיא וקבוצתו ,תורמים לפיתוחה
של חקלאות מתקדמת בארץ ובעולם"
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הבית
דף
עדי קמחי ,ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים

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

אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

על חברים ולקוחות שמעו סיפור
מאמן עסקי אחד אמר לי בתחילת הדרך המקצועית" :מי
שבוחר בך לרוב משתייך לאחד משלושת ה־ - Fמשפחה
) ,(Familyחברים ) (Friendsוטיפשים )"(Foolish
נדיר שלקוחות הופכים לחברים.
בכל זאת ,יש יחסים עסקיים ,ומעו
רבים כסף ואמוציות ,וגם אם הכי
מייה נהדרת ,ברגע שמושגת המטרה ונגמרת
הבנייה ,הדרכים נפרדות וכל אחד חוזר למס
לולו .המשפחה מתחילה לגור בביתה החדש
או המחודש ,ואני מתאדה אט אט מהתמונה.
חוץ מביקור סיום ,ואולי גם יום צילומים ,אי
נני פוקדת יותר את המקום .יש שלב כזה
במהלך הבנייה ,לאחר התקנת חלונות ודל
תות ,שהבית נעול וכבר לא מהווה אתר בנייה
פתוח לכל ,וכל ביקור בו מחייב תיאום עם
בעליו.
פעם כתבתי על זה שהבתים שלי הם קצת
כמו ילדים שלי .אני משקיעה בהם בימים,
ודואגת להם בלילות ,ועם הזמן הם הופ
כים עצמאים ומסתדרים גם בלעדיי .ואז
אני מביטה בהם בגאווה והגעגועים מתחי
לים .יש רגשות מעורבים כאשר מסתיימת

כולם מכירים את הקלישאה שלא מערבים
עסקים וחברים .אני ממש זוכרת את הלבטים,
אם חלילה ניקלע לחילוקי דעות או ריבים,
והחברות תעמוד בסכנה .יחד עם זאת באו
תה עת הייתי אסירת תודה לכל מי שהסכים
לתת בי אמון ולהפקיד בידיי חסרות הניסיון
את ביתו העתידי .מאמן עסקי אחד אמר לי
פעם שבתחילת הדרך המקצועית ,מי שבו
חר בך לרוב משתייך לאחד משלושת ה,F
והם  -משפחה ) ,(Familyחברים )(Friends
וטיפשים ).(Foolish

התגלה קהל אוהד
וכך ,הנחתי את החששות בצד וקיבלתי על
עצמי לסייע לחברים שלי ולמשפחה שלי.
הניסיון הפתיע אותי ,וגיליתי שאין מענג
מכך ,ולא רק שזה לא פוגע בחברות ,היא
אפילו מתחזקת .ראשית ,חברים ומשפחה הם
קהל אוהד ,מפרגן ,מעריך וגם סולח .אם הם

הרבה פעמים אנשים שמכירים אותי ואת משלח ידי עוצרים
אותי ואומרים לי־ "מירי ,תשמעי סיפור ,ואם תרצי ,באמת רק
אם תרצי ,תכתבי אותו פעם לטור שלך"" .ולמה שלא תכתוב
אותו בעצמך"? אני שואלת" ,מאיפה אני יודע לכתוב? ומי
יקרא את מה שכתבתי?" תוהה הצד השני" .ולמה כל כך
חשוב לך שהסיפור הזה יקרא"? אני שואלת .שתיקה.
לפעמים אנשים באמת לא מבינים למה יש
בהם את הדחף לשתף אחרים בסיפור שלהם.
אם אני הייתי צריכה להמר הייתי אומרת
שכשהם שמעו את הסיפור הזה ,משהו בהם זז,
הוביל אותם למחשבות על עצמם ועל העולם
שמסביבם והאיר להם בפנס איזשהו חלק נוסף
בפאזל שהם קוראים לו "החיים שלי" .אני גם
מהמרת ,שייתכן ויש בהם ,באנשים האלו,
מידה של נדיבות ,ומכיוון שהסיפור ששמ
עו "עשה להם משהו" הם חשים צורך ורצון
לשתף נוספים בחוויה הזאת .אני אישית מא
מינה שכולנו יכולים לספר ולכתוב סיפורים.
למדנו לקרוא ,למדנו לכתוב ,אז מה הבעיה?
זה כמו שריר שאנחנו מחזקים וככל שנשתמש
בו יותר כך הוא ילך ויתחזק ותוך כדי יעשיר
את עולמנו ביצירתיות שניכסנו לעצמנו.
אז כשהם מספרים לי סיפור ,אני משתדלת
לא להתייחס לכך כמובן מאליו .אני מתייקת
את הסיפור באיזו מגירה במוח ואומרת לו ,שב
פה ,אולי אני אוציא אותך לחופשי יום אחד.
בהדרגה נוספים למגירה הזאת סיפורים נו
ספים ,והנה כעת ,גדשה אותה מגירה ,ויתכן
והגיע הזמן לאוורר אותה במקצת.

עצה של אב

סלון בביתה של משפחה שסייעתי לה בשיפוץ והרחבת בית" .כל מבט לעבר פינה זו או אחרת בבית מעורר
זיכרונות יפים מתקופת השיפוץ" צילום :עדי דורון.

בנייה  -מצד אחד תחושת סיפוק אדירה,
מנגד ריקנות .פתאום יש דממה בקבוצת
הוואטסאפ שהוקמה לפרויקט ,ואין טלפונים
בנוגע לצבע הטיח בחוץ ולגובה הקרמיקה
במטבח.
מה שכן ,לפחות אצלי ,זה קורה הרבה שחב
רים הופכים ללקוחות .אני חושבת שזה קשור
לכך שכאשר משפחה יוצאת למסע ארוך
ולעתים מטלטל של בנייה או שיפוץ ,יש
העדפה לדמות מוכרת שאפשר לסמוך עליה
ושתוביל אותך בבטחה לעבר בית החלומות,
או לפחות לעבר בית שמתקרב לכך במסגרת
המגבלות .ואכן ,יש משהו פולשני בתהליך
של בנייה או שיפוץ ,מבחינת הצטרפותו של
אדריכל או מעצב לצוות מקבלי ההחלטות,
בנושא כל כך טעון הנקרא בית.
בראשית דרכי חששתי מהשידוך הזה.
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לא היו כאלה ,הם כנראה גם לא היו חברים.
שנית ,האמון ,הקרבה והכימייה כבר קיימים,
וזו נקודת פתיחה מצוינת .ולבסוף ,זה מאפשר
לי להיות בסביבה גם כשהשיפוץ או הבנייה
נגמרים ,וליהנות מהתוצאות בכל ביקור שלי
בביתם.
בחנוכה היינו מוזמנים להדלקת נרות אצל
משפחה של חברים שזה עתה סיימה שיפוץ
בעזרתי .היה ערב קסום מבחינתי ,כאשר כל
מבט לעבר פינה זו או אחרת בבית מעורר
זיכרונות יפים מתקופת השיפוץ .אגב ,בזכות
המידע הפנימי שהיה לי ,יכולתי בקלות לב
חור להם מתנה שתשתלב באופן הרמוני בס
כמה הצבעונית של הבית.
אז מה אני אומרת בעצם? אנשים .כימייה.
חלומות .בתים.
יש תחום יותר מרגש ממה שאני עושה?

המספר הראשון ,שמו יוסי ,והוא ואחיו,
חיים ,הם בעלי החנות החקלאית בכפר .יוסי
יודע שאני כותבת ב"קו למושב" כי העיתון
מחולק אצלו בחנות והוא רגיל שאני מציקה
לו עם השאלות הקבועות שלי "יוסי ,העיתון
כבר הגיע? לא? נו יוסי ,ועכשיו? ועכשיו?"
לא נראה לי שהוא קרא אי פעם את מה
שכתבתי ,אבל לאחרונה הוא אמר לי ,מירי,
תשמעי סיפור שאני עצמי שמעתי מיוצו
)תושב הכפר( ,ונראה לי שהוא מעניין) .ואני
מתנצלת מראש אם קצת שיניתי את הסיפור(
בארץ רחוקה היו פעם שתי ממלכות ועליהן
שלטו שני מלכים .אחד מהמלכים היה רשע
לא קטן ותאב כוח ומלחמה ,והציק ללא סוף
לממלכתו השכנה .הוא היה החזק מבין השנ
יים ולכן הרגיש שביכולתו להשליט את רצונו
ואת אימתו על המלך השכן .יום אחד ,קרא
המלך הרשע למלך השני ואמר לו שאם הוא
רוצה שיפסיק להילחם בו ולהתעמר בו ובעמו,
הרי עליו להרוג את כל הזקנים שבממלכתו.
"את כולם"? שאל המלך הנבעת" ,את כולם.
עד האחרון שבהם" ענה הרשע.
חזר המלך הטוב לממלכתו ולא ידע מה לע
שות .איך יהרוג את הזקנים? אבל מצד שני,
אם לא יעשה זאת אזי המלך השכן יהרוג את
כל תושבי ממלכתו .בלב כבד אסף את הזקנים
שבממלכתו ובדמעות בעיניים הסביר להם מה
עליו לעשות" .אנחנו כבר זקנים" אמרו לו,

"ועליך לחשוב על שאר תושבי הממלכה".
בדמעות הורה המלך להרוג את הזקנים .אבל,
את אביו הזקן לא היה מסוגל להרוג והובילו
למקום מסתור .לאחר מכן חזר אל המלך השכן
ואמר לו "מילאתי את דבריך".
"ובכן" ,ענה העריץ" ,כמו שהבטחתי לך
נחיה בשלום מעכשיו .אבל לפני זה יש לי
עוד בקשה אחרונה ממך"" .מהי?" שאל המלך
הטוב" .לבנות לי חבל מחול".
המלך הטוב חזר לממלכתו כולו מהור
הר ומודאג כי איך יבנה חבל מחול? באישון
לילה הלך למקום המסתור של אביו ושיתף
אותו בבקשתו של המלך .אביו הביט בו בעיניו
הטובות ונתן לו את עצתו .למחרת ,חזר מל
כנו הנחמד אל המלך הרע ואמר לו כפי שא
ביו הדריך אותו" :אין לי בעיה לבנות לך חבל
מחול .תן לי דוגמא אחת של חבל כזה ואבנה
לך עוד מאה כאלה"" .אהההה!" שאג העריץ
"ידעתי שלא הרגת את כל הזקנים"!

כל אחד והאוצר שלו
והנה עוד סיפור ששמעתי לאחרונה בכמה
הזדמנויות ומקומות ,וחשבתי שאם הוא כזה
מסופר אולי אשתף אתכם בו ,כי כנראה שהר
בה מאד אנשים מתחברים אליו:
בקראקוב שבפולין הרחוקה גר איש בשם
יז'י שמידי לילה חלם שהוא נוסע לעיר
שכנה ,מגיע שם לגשר כלשהו ,ומתחת לעץ
סמוך הוא חופר בור ומוצא אוצר בלום שיסיר
ממנו דאגות פרנסה עד לסוף חייו .בתחילה
לא ייחס לחלום חשיבות ,אבל החלום לא הניח
לו במשך שבועות ארוכים ,ולבסוף ,השתכ
נע שאכן יש אוצר שממתין לו ,קם ,העמיס
צידה על חמורו הנאמן ,ונסע אל אותה עיר.
עד מהרה מצא האיש גשר שדמה בדיוק לגשר
בחלומו ,ובסמוך אליו עץ מלבלב ,בדיוק כפי
שחלם .שמח ונרגש החל לחפור .עד מהרה
ניגש אליו אחד מבני אותה עיר ושאל אותו
למעשיו .האיש ,לא ראה סיבה לשקר וסיפר
לאדם על חלומו .להפתעתו צחק האיש ואמר
לו שלא יתלה תקוות רבות בחלומו מכיוון
שהוא עצמו ,חולם כבר שבועות ארוכים על
אוצר שנמצא בקראקוב מתחת למטבחו של
איש בשם יז'י .יז'י הודה בנדיבות לבן העיר
השכנה ,אסף את דבריו וחזר לקראקוב ,ושם,
מתחת למטבחו חפר ומצא אוצר שהיה קבור
שם כל הזמן.
הבנתם אנשים? האוצר שאתם מחפשים
נמצא אצלכם ,לא אצל אף אחד אחר .ובהשא
לה נוספת ,אנחנו כל הזמן מחפשים תשובות
לשאלותינו אצל אנשים אחרים ,אבל התשו
בות לכל השאלות שלנו נמצאות רק אצלנו.
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רים שכללה
גלית בשא מתכונים של
שיפרה את ה
ו
סבתה

חיבוק לעוטף
שלת אייזיס
מב
איציק לוי מייצר ב קבועים ועוד
בירה
חמישה סוגי רות עונתיות
שתי בי

אכילה ושתייה בנגב המערבי יכולה להיות חוויה מרעננת וטעימה שטומנת בחובה גם תמיכה ועזרה לתושבי האזור .יצאנו
לנסיעת מבחן קולינרית עם  3DSקבריולה שובבה ופגשנו אנשים טובים באמצע הדרך ושלל טעמים שונים ומעניינים
דני בר ,צילום :דן בר דב

נסיעת

המבחן של הסיטרואן  DS3קבריולה
תוכננה עוד לפני פרוץ הקיץ החם.
בשוך הקרבות ,החלטתי לצאת לעטוף ולחבק את העסקים
הקטנים ביישובי עוטף עזה וזו החוויה מחממת הלב שעברנו,
דן הצלם ,אבי ידידי ואנוכי ,ברכב קטן ,חזק וצעיר.
הפרק הראשון במסע היה האתגר להכניס את אבי ואותי ,כל
אחד גדל מידות לכל כיוון ,לתוך רכב מיני ,כך שנוכל לעבור
יום שלם מבלי לפרק את העצמות .התחלנו עם גג פתוח
ולאט־לאט כיווננו את המושב כך שנוכל גם לסגור את הגג
הנפתח .בסיום ההכנות נכנס גם דן למושב האחורי ולא
שמענו כל תלונה מצדו על צפיפות או חוסר נוחות.

התחביב הפך לעסק
שמנו פעמינו ליישובי המועצה האזורית אשכול ,ואת המר־
חק מתל אביב לתחנתנו הראשונה גמעה ה־ DS3בשקט
ובעוצמה וזאת תודות למנוע  1,600סמ"ק המפיק  120כ"ס
שהתגברו בקלות על המשקל הרב בו העמסנו את הסיטרו־
אן .חילוף ההילוכים בתיבת הילוכים טיפטרוניק הייתה חלקה
ונעימה וגם אחיזת הכביש בסיבובים הייתה מרגיעה ומשרת
ביטחון לנהג ולנוסעים.
התחנה הראשונה במסענו הייתה מושב ישע ,שם פנינו לבית
מאפה עם שם שאומר כמעט הכול" :העוגיות שלי בבית של
סבתא טינה" .ביתה של סבתא טינה הוא בית סוכנות מסוף
שנות ה־ 50של המאה שעברה ,שנשאר כמות שהוא ושם
היה ביתה של סבתא טינה ,סבתה של גלית בשארים .מק־
דמת את פנינו גלית ,ששוקדת על הכנת המאפים והקישים
כבר משלוש לפנות בוקר ,ובין לקוח אחד למשנהו מתפנה
לשוחח עמנו.
לדברי גלית ,המקום של סבתא טינה הוא לא רק הבית אלא
גם המורשת והמתכונים שהנחילה לה סבתא טינה ושאותם
שכללה ושיפרה" .לאחר שנים רבות בהן גידלתי שלושה
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ילדים ועבדתי במשק החקלאי הגדול שהיה לאבא ,החלטתי
להפוך את התחביב של אפייה לעסק שבו אוכל לבטא את
עצמי .הלכתי ללמוד אפייה ,ולאחר מות סבתא טינה הפך
הבית הישן שלה להיות בית המאפה שלי" ,מציינת בשארים.
גלית מספרת שהלקוחות שלה רובם ככולם תושבי יישובי
הסביבה וגם אורחים שמגיעים לאזור ושומעים על המקום.
"אני לא משווקת לנקודות מכירה ,וכל מה שאני עושה ,אני
מוכרת כאן בבית".
במהלך השיחה מוציאה גלית מגוון עוגיות ,מאפה שוקולד
ואף לחמניות שאור שלדבריה המחמצת שלו כבר עוברת
אצלה חמש שנים ממחזור בצקים אחד לשני .המקום היה
סגור כל הקיץ ,עקב הנסיבות של מלחמה וצורך להתגונן
)בית הסוכנות של סבתא מן הסתם אינו ממוגן( ,והיא כולה
תקווה שמחזור העסקים בחורף יפצה על הקיץ .לדבריה
היא כבר די פסימית ולא בונה על שקט לטווח ארוך ,ועכשיו,
לאחר שהעבירה את כל חייה במושב ,מתחילה להתעורר
בה הרגשה של בזבוז ורצון להתחלה חדשה במקום אחר,
שקט יותר.
לחמניות השאור היו לטעמי הלהיט כמו גם מאפה השוקולד,
זאת גם הודות לשימוש בחומרים איכותיים כמו מקלות שו־
קולד איכותי וחמאה תוך הימנעות כמעט מוחלטת משימוש
במרגרינה בכל מוצריה של גלית.
"בבית של סבתא טינה" ,מושב ישע )ליד בית הכנסת(,
ב–ו) 16:00–08:30 :או גמר המוצרים( ,טל'.054-4882662 :
כשר.

מחווה למבשלת הבירה של הפרעונים
לאחר סיום קצת פסימי שמנו פעמינו לסוף הדרך ,למושב
דקל שנמצא קרוב לגבול מצרים כמו גם גבול עזה .נסענו
למבשלת בירה המוכרת לי כבר שנים רבות ,ששמה הפך
פתאום לכל כך פופולרי בהקשר לגמרי שונה :מבשלת ISIS
של איציק לוי.
המבשלה נמצאת בחלקה החקלאית הצמודה לביתו ,ובימים

אלה שוקד לוי על בניית מבשלה חדשה וגדולה יותר באזור
התעשייה המוקם בפאתי המושב ושם יגדל כושר הייצור של
המבשלה באופן משמעותי וניתן יהיה לבקבק הרבה יותר
מכושרה הנוכחי של המבשלה במקומה הנוכחי.
תוך לגימת בירה פייל אייל נעימה ובעלת מרירות המהולה
במעט מתיקות מרעננת ,מספר לוי" :הגעתי לדקל אחרי
שעברתי מדימונה לבית ינאי ,ומשם לדקל .יחד עם עדי של־
צדי ,אנחנו מגדלים ארבע בנות ומרגישים שורשים עמוקים
במקום".
מבשלת  ISISהוקמה לפני תשע שנים ,והשם שנבחר הוא
שמה של אלה פרעונית ,זאת משום הקרבה לגבול מצ־
רים וגם כהערכה למבשלות של הפרעונים ,שהיו ידועים
בבישול בירה .לאחרונה כמובן נקשר השם  ISISעם ארגון
דאע"ש ,אולם אין בדעתו של לוי לשנות את השם בשלב זה.
לאחרונה אף זכתה המבשלה וסיפורו של איציק לוי לחשיפה
בכתבה בחדשות :24i
)www.youtube.com/watch?v=4IwwJ3SWpmU&featu
.(re=youtu.b
במבשלת אייזיס מייצר לוי חמישה סוגי בירה קבועים ועוד
שתי בירות עונתיות:
•  - Pale Aleבירה בהירה זהובה ,מחוזקת בכשות ,בעלת
טעמים וניחוחות מרים קלים .5% -
•  - Amber Aleבירה ענברית בעלת טעמים פירותיים
"אגוזיים" ומרירות בינונית .5% -
•  - FreeStyle Beerבירה בהירה ומחוזקת המשלבת בין
לתת פילסנר ועם שמרי אייל והרבה כשות אמריקאית -
.5.8%
•  - Desert Aleבירה כהה וחזקה בסגנון  ,IPAעתירת
כשות ולתת קרמלי .6.2% -
•  - Black Aleבירה סטאוט )באנגלית = חסון( שחורה וחז־
קה בסגנון אירי ,מרה ויבשה עם טעמי קפה ושוקולד .6% -
לדברי לוי ,שני שליש מהבישול משווק בחביות לאירועים,
לתערוכות ,לשוקי איכרים וללקוחות המגיעים למקום במס־
גרת טיולים באזור ,ואילו השאר בבקבוקים לנקודות מכירה
בודדות ,כאשר עם פרוץ המלחמה האחרונה השתתקה

לבת בארי:
דגן פלג מח ת המיוצרות
ת איכותיו
גבינו באופן ידני
הפעילות ולוי יצא ביוזמה חדשה של משלוח  120בקבוקים
עד הבית במחיר של  11שקל לבקבוק כולל פיקדון ,מע"מ
ומשלוח .לדברי לוי" ,רוב ההזמנות התבצעו לאחר כתבה
שהתפרסמה על המבשלה ,כאשר כמה חברים מתארגנים
יחד למשלוח אחד".
לדבריו ,זה היה קרש הצלה עסקי למבשלה ששותקה כל
הקיץ ,שהוא שיא עונת הבירה ,וקוראי הכתבה מוזמנים
להתקשר ולהזמין טלפונית או בדוא"ל,isaacl@012.net.il :
טל'.054-6428598 :
מבשלת  ,ISISמשק  22מושב דקל,
www.isisbeer.co.il

ניסים ונפלאות במטבח
לאחר אתנחתת בירה צוננת ,זיתים ובוטנים ,נסענו מרחק
קצר ,שעם ה־ 3DSהיה קצרצר ,למושב צוחר .אמנם תאוצת
הקבריולה עם עומס היתר שלנו הייתה יותר מ־ 10שניות מ־0
ל־ ,100אבל במהירות היא הפגינה יכולת לא רעה ,גם עם גג
נפתח שבהחלט מכביד על הרכב ומאט אותו.
בצוחר פנינו לביתם של שוש וניסים מגיה ,בעלי צימר גדול
ומטופח ,אולם גולת הכותרת של עיסוקם הוא "הניסים של
השף"  -מסעדה ביתית הממוקמת באחד מחדרי הבית ומ־
סוגלת להכיל שלושה שולחנות אינטימיים וביתיים עם מיטב
מטעמי המטבח של ניסים.
מספר ניסים מגיה" :עזבנו את קיבוץ כיסופים לפני  20שנה
והגענו לצוחר לפני  16שנים ,ומאז אנחנו כאן .הילדים יצאו
מהבית והתפנה לנו חדר גדול ,ולאחר שנים רבות שבהן
בישלתי במטבחים גדולים כמו בקיבוץ כיסופים ,חצרים ועוד,
החלטתי להפגין את כישוריי במקום ביתי ואינטימי".
המסעדה קיימת כבר עשר שנים ושמעה עובר מפה לאוזן
בין מבקרי האזור .הקיץ האחרון ,לדברי הזוג מגיה ,היה
"מת" .לא צלצול טלפון אחד להזמנה )האירוח הוא אך ורק
על בסיס הזמנה מראש( ,והם מקווים שהחגים יחזירו את
הנופשים לאזור .לשאלתי מה הקטע של הכנסת אנשים
זרים הביתה לאכול ובתשלום ,עונים הזוג מגיה פה אחד" :זו
נתינה .להכניס הביתה אורח ולהאכיל אותו ,אפילו בתשלום,
זו נתינה ופתיחת הדלת והלב .זה כיף מחד ולא פשוט מאי־
דך" .אי אפשר שלא להסכים עם אבחנה זו.
במהלך השיחה נפרשו על שולחננו שמונה סוגי סלטים
שהוכנו הבוקר .סלט ירקות המשלב סלרי ומנגו היה בעי־
ניי המרענן האולטימטיבי לחום הסתיו באזור עוטף עזה.
החצילים עם טחינה ירוקה טרייה היו שילוב של חציל קלוי
וקריספי עם טחינה סמיכה ועשירה .סלט הפטריות הכיל
מגוון רחב של פטריות ,ורוטב שהסוד שלו הוא שימוש בתב־
לין מיוחד שניסים דואג שיהיה תמיד באמתחתו והוא מגיע
הרחק מהמזרח הרחוק.
הסטייק שהוגש לקרניבורים שבינינו היה לדברי יודעי הדבר
"אחד הסטייקים הטובים בחיי ,אם לא הטוב שבהם" ,כפי
שאמר דן ,הצלם בסיור זה .המנות האחרונות היו גם הן
עשויות שילובים מעניינים ומקוריים ,וניסים שוקד על הכנתן

מגיה נהנים
סים
שוש וני ת האורחים
א
לפנק ם של השף"
ב"הניסי

על פי מצאי חומרי הגלם הטריים בהתאם לעונה .ארוחה
הכוללת שמונה סוגי סלטים כמנה ראשונה ,מנה עיקרית
מלאה וקינוח עם שתייה חמה עולה  130שקל לאדם .כאמור,
רק לפי הזמנה מראש.
"הניסים של השף" ,מושב צוחר,
טל',052-4329599 ,08-9982379 :
דוא"לshoshmagia@hotmail.com :

עוף מתקופת הדינוזאורים
מצוחר נסענו כברת דרך קצרה לחוות "אל היען" על מנת
לפגוש את צופיה ון־חרבנברוק ו־ 50היענים ,עדר הכבשים
ועדר העזים שבחווה .הסיטרואן  DS3הפגינה סיבולת גבוהה
ויכולת לפתח מהירות ,גם עם משקל עודף כמו שלושתנו
לאחר ארוחה אצל ניסים ושוש .פתיחת הגג לא הפריעה
לנהל שיחה ולשמוע האחד את השני ,אולם בחום אחר הצ־
הריים של צפון מערב הנגב ,נאלצנו לסגור את הגג השובב
על מנת ליהנות מהמזגן שמקרר היטב ומהר את כל חלל
הרכב גם לטובת היושבים מאחור .בדרכי העפר בחוות היע־
נים הפליאה ה־ 3DSלהיות רכה וסובלנית עם יושבי הרכב גם
במהמורות הרבות בדרך.
פגשנו את צופיה בלב חוות "אל היען" שנמצאת חמישה
ק"מ מזרחה לצומת מעון סמוך לפארק אשכול .החווה
רחבת הידיים היא ביתם של צופיה ומייק ,כבר  33שנים ,ובה
גם גדלו שלושת ילדיהם .ון־חרבנברוק מספרת כי ב־1990
פעלו בארץ  40מגדלים שייצאו בשר ועורות של  18אלף
יענים שנשחטו בשנה .רבים מקיבוצי צמח והסביבה היו בין
מגדלי היענים המובילים ,אולם חקיקה שהגדירה את היען
כחיה מוגנת בישראל כרתה את הענף ,ולפני שבע שנים
חדלו לגדל בישראל יענים לשחיטה.
עקב השינוי נאלצו הזוג מייקל וצופיה לשנות את מהות חוות
"אל היען" והפכו אותה לחוות ריבוי ובעיקר לתיירות .בשלב
ראשון נפתח המקום לביקור מטיילים ישראלים על מנת
ללמוד על העוף המוזר הזה שקיים עוד מתקופת הדינוזאו־
רים .אחר כך נפתחה גם מסעדה חלבית ומזנון לאורחים ,וכן
מקיימים פעילות לילדים והפעלות סביב היענים כמו האכלה,
ביקור בכלובי אפרוחי יענים ועוד .לדברי צופיה ,הם מקווים
שהפעילות במקום תיכנס להילוך גבוה בחגי תשרי ותיתן
זכות קיום לחווה וליענים הדוגרות על ביציהן.
"אל היען" ,כביש  241בין צומת אורים לצומת מעון .צופיה:
,08-9987327 ,052-6901660
אתר,www.el-hayaen.co.il :
דוא"לinfo@el-hayaen.co.il, el.hayaen@gmail.com :

גבינות טעימות ועשירות
מחוות היענים שמנו פעמינו לקיבוץ בארי ,לביקור אצל דגן
פלג ומחלבת בארי .לאחר תצפית שערכנו לאזור ממרומי

גג המחלבה הממוקמת במתחם חדר האוכל של הקיבוץ
הוותיק ,סיירנו בחדרי ההבחלה של חריצי הגבינה עליהם
שוקדים ליישן ולטפח דגן ושני עובדי המחלבה ,כולם חברי
קיבוץ בארי.
"הכול החל מתחביב שלי ואהבה שלי לגבינות .בקיבוץ פעלה
כבר לפני  15שנה מגבנה שהכינה גבינות לצריכת הקיבוץ
מעודפי חלב שהיו לרפת .אני החלטתי ללמוד את הנושא
ולהתמקצע ,ונסעתי לכמה חודשים למגבנה בפרובנס
שבצרפת ומאז רק למדתי יותר ושכללתי את המתכונים
והשיטות ,כולל הציוד שהוא על טהרת תוצרת ישראל" ,אומר
פלג.
זה כעשור המגבנה בעלת רישיון יצרן ומכינה גבינות מחלב
בקר המגיע מהרפת האזורית  -רפת נגב ,שבה הקיבוץ גם
שותף  -וכמות החלב שצורכת המגבנה מגיעה לכ־ 150אלף
ליטר בשנה .דגן מסביר על שלבי ההגבנה וההבחלה ,במס־
גרתם הופכים  30ליטר חלב לשלושה ק"ג של "עוגה עגולה
של גבינה" שעוברת לחדר הבחלה ויישון למשך כשישה
חודשים שבהם היא מאבדת עוד כ־ 10%ממשקלה ,תלוי
בסוג הגבינה.
הגבינות שמכינים בבארי באופן ידני קרויות על שם נחלי
הנגב המערבי וסממנים מקומיים אחרים .הגררית של בארי
היא גבינה בסגנון חאודה )יש שיאמרו גאודה( ,אשכול בסגנון
אמנטל שוויצרית ,סחף בסגנון מנצ'גו הספרדית ,כלנית
בסגנון קממבר הצרפתית ועוד.
טעמנו מעט ממגוון הגבינות ,וכמי שחזר רק לאחרונה
משווייץ אוכל לומר שהגבינות של בארי ,שמקור החלב
שלהן מרפת הנגב ,טעימות ועשירות כמו גבינות שיוצרו
מחלב פרות שרעו בהרים הירוקים של האלפים .לדברי דגן,
כחמישית מהתוצרת נמכרת במרכולים של קיבוצי הסביבה,
חמישית נוספת באירועים ובפסטיבלים ,ואילו כל השאר
משווק על ידי שני משווקים ,במעדניות ובחנויות מתמחות
במרכז הארץ.
"מחלבת בארי" ,קיבוץ בארי.
טל'.054-7918812 ,08-9949331 :
אתר,www.beeridairy.co.il :
דוא"לbeeridairy@gmail.com :

ללא התכווצויות ומרוצים
לאחר שסיימנו להתפנק אצל האנשים הטובים של עוטף
עזה ,צריך גם להוסיף מעט על הרכב ששירת אותנו היטב
ביום עמוס זה .למרות היותו רכב בקטגוריה של הקטנות ולא
מומלץ לאנשים המתנשאים מעל ל־ 1.80מטר והשוקלים
מעל  100ק"ג ,חזרנו ללא התכווצויות או תשישות מנסיעה
כל כך ארוכה ואינטנסיבית של כ־ 12שעות.
ה־ DSS3קבריולה התגלה לי כרכב לאנשים צעירים ושוב־
בים ,המחפשים רכב מיוחד )יש פחות מעשר יחידות ממנו
בישראל( שיהיה להם נוח לנסוע בו וגם לבת הזוג יהיה ממה
להתרשם ,וכל זאת במחיר של  160אלף שקל.
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בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

קדנציה נוספת
האסיפה הכללית החליטה על הארכת תקופת כהונתו של
וועד ההנהלה? לא תמיד זה חוקי.
במושב בו אני מתגורר ,החליטה
האסיפה הכללית על הארכת
תקופת כהונתו של ועד ההנהלה.
האם הדבר חוקי?
כמי שמלווה באופן שוטף מוש
בים ובמסגרת זו את ועדי ההנהלה ,דע כי שאלתך
מעסיקה מושבים וועדי הנהלה רבים ברחבי הארץ.
ואכן ,בשאלות מסוג זה מוצע לקבל ייעוץ משפטי
מתאים על מנת להתנהל בדרך המשפטית הנכונה.
פסק דין שניתן ממש בימים אלו ,עסק בסו
גיה העולה משאלתך .באותו עניין דובר בערעור
מנהלי על החלטת רשם האגודות השיתופיות*,
לפיה החלטת האסיפה הכללית של אגודה להאריך
את תקופת כהונת ועד ההנהלה ,התקבלה בחוסר
סמכות.
המערערת היא אגודה שיתופית מרכזית ,המ
אגדת בתוכה כ 33אגודות שיתופיות .כל אגודה
החברה באגודה המרכזית ממנה נציג ,כאשר אסי
פת הנציגים מהווה את האסיפה הכללית והיא הגוף
הבוחר את ועד הנהלה של האגודה.
סעיף  122לתקנון האגודה המערערת קבע כד
להלן" :ועד ההנהלה יתמנה למשך שנתיים וימלא
את תפקידיו במשך שנתיים; לא נבחר ועד הנהלה
חדש עד סיום שנתיים אלו ,מכל סיבה שהיא – ימ
שיך ועד ההנהלה הקיים לכהן בתפקידו עד בחירת
ועד הנהלה חדש ,אולם בתנאי כי ועד ההנהלה של
האגודה לא יכהן בתפקידו ולא ישמש כועד הנהלה
של האגודה יותר מארבע שנים לאחר בחירתו".
ביום  31.3.11בחרה האסיפה הכללית של הא
גודה את ועד ההנהלה לכהונה בת שנתיים .ביום
) 7.11.12בטרם חלפו שנתיים מיום בחירתה( ,הח
ליטה האסיפה הכללית על הארכת תקופת כהונ
תו של ועד ההנהלה בשנתיים נוספות ,ובסך הכל
לתקופה של ארבע שנים )להלן" :החלטת האסי
פה"(.
בהליך שהתנהל בפני רשם האגודות השיתו
פיות ,קבע הרשם כי ההחלטה כאמור התקבלה
בחוסר סמכות ,והורה על השלמת הבחירות לוועד
ההנהלה.
הרשם ציין בהחלטתו ,כי בחינת ההיסטוריה של
הבחירות שנערכו באגודה בשנים האחרונות מצ
ביעה לכאורה על התנהלות שיטתית של האגודה,
המיועדת להימנע מקיום הבחירות לרשויות הא
גודה במועדן.
הרשם קבע ,כי פרשנות מילולית מעלה כי סעיף
 122לתקנון האגודה מורכב משתי הוראות :הרישא
– הקובעת כי תקופת הכהונה של ועד ההנהלה היא
שנתיים ,שלאחריה משתמע כי יש לקיים בחירות;
והסיפא – הקובעת ברירת מחדל במצב שבו לא
נבחר ועד הנהלה חדש ,מכל סיבה שהיא ,לפיה ועד
ההנהלה הקיים ימשיך לכהן בתפקידו ,בכפוף לכך
שמצב זמני זה לא יתמשך מעבר לשנתיים נוספות.
הרשם קבע ,כי הרישא מתייחסת למצב של "לכ
תחילה" ,ואילו הסיפא מתייחסת למצב של "בדי
עבד" .לאור פרשנות זו קבע הרשם ,כי דרך המלך
בה היה על האגודה לילך היא קיום תקופת כהונה
של שנתיים שלאחריה מתקיימות בחירות ,ואילו
האפשרות להאריך את תקופת הכהונה עד לארבע
שנים היא רק ברירת מחדל ,שלא נועדה להכשיר
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מלכתחילה הימנעות מקיום בחירות במועד.
הרשם בחן בהחלטתו זווית נוספת ,והיא היחס בין
סעיף  122לתקנון לבין סעיף )28א( לתקנות הא
גודות השיתופיות )רשויות האגודה( ,תשל"ה1975
הקובע כי" :תמה תקופת כהונתו של הועד ,המו
עצה או רשות אחרת של האגודה ,ימשיכו לכהן
בתפקידם עד שייבחרו ועד ,מועצה או רשות אחרת
בהתאם לתקנות האגודה; אולם ,חובה על הועדה
לכנס אסיפה כללית אשר על סדר יומה בחירות
לרשויות האגודה תוך שלושה חדשים מיום תום
תקופת הכהונה כאמור; לא כונסה האסיפה הכללית
בתום שלושת החדשים — תסתיים כהונת הרשויות
כאמור".
הרשם קבע כי הוראה זו אמנם דומה לסעיף
 122לתקנון בכך שהיא מאפשרת לוועד לכהן
כ"ממשלת מעבר" ,אולם שונה ממנה באורכה של
אותה תקופת מעבר .בעוד שסעיף  122לתקנון
מאפשר תקופת מעבר של שנתיים נוספות ,תקנה
)28א( מגבילה תקופה זו לשלושה חודשים בלבד.
באשר ליחס בין שתי ההוראות האמורות הביא
הרשם בהחלטתו את תקנה  5לתקנות האגודות
השיתופיות )הוראות כלליות( ,התשל"ו,1976
הקובעת" :הייתה סתירה בין הוראות תקנות או
צווים לפי הפקודה לבין תקנותיה של האגודה,
ההוראה שבתקנות או הצווים שניתנו לפי הפקודה
– עדיפות" .משכך ,קבע הרשם ,כי החלטת האסיפה
הכללית כפופה לתקנה )28א( לתקנות רשויות הא
גודה ,ותקופת המעבר של הוועד היוצא אינה יכולה
להימשך מעל לשלושה חודשים .עוד הוסיף הרשם,
כי הגבלת תקופת המעבר נועדה למנוע מצב בו
ינצל הוועד המכהן את תקופת ההארכה ובכך לסכל
את ההתנהלות הדמוקרטית של האגודה בדרך של
קיום בחירות במועדן .האגודה טענה בפני הרשם כי
המילים בסעיף  122באשר לאי קיום בחירות במועד
– "מכל סיבה שהיא" ,מאפשרות לה מרחב תמרון
רחב .הרשם קבע ,כי פרשנות זו אינה סבירה ואינה
מידתית ופוגעת בדמוקרטיה של האגודה ורשויו
תיה .הוא ציין ,כי מכיוון שאופי התקנון הוא חוזה
בין האגודה לחבריה ,חלה חובת תום הלב ,ממנה
נובע כי גם לו הייתה לאסיפה סמכות להאריך את
תקופת הכהונה – לא ניתן להשתמש בסמכות זו
כדבר שבשגרה.
כאמור ,על החלטה זו של הרשם הוגש ערעור.
אולם ,בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את
הערעור וקבע כי ממצאיו של הרשם ומסקנותיו
המשפטיות מקובלים עליו ואינו רואה צורך להוסיף
עליהם .לפיכך ,אומצה עמדת הרשם ,לפיה תקנון
האגודה אינו מאפשר הארכה מראש של כהונת ועד
ההנהלה ודרך המלך היא תקופת כהונה של שנ
תיים שלאחריה מתקיימות בחירות.
* עמ"נ )ים(  130924698אסם הגליל מכון תערובת
של מושבי הגליל ,אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
נ' אבן מנחם ,מושב עובדים להתיישבות חקלאית
שיתופית בע"מ )פורסם בנבו.(2.12.2014 ,

הכותבת מתמחה בקיבוצים ,מושבים,
תאגידים ,בתחום המסחריחקלאימינ
הלי וליטיגציה .המידע המופיע הוא כללי
בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת
מוסמכת או יעוץ מוסמך.

חדר
אורחים

מי אחראי לשריפת
מטע התמרים?
ביהמ"ש קיבל את תביעת השיבוב בגין נזקי שריפה שפרצה
בסמוך למאגר מים שהגישה כלל חברה לביטוח ,ופסק כי
השריפה פרצה בשל מחדליהן של האחראית לטיפול במאגר
המים והאחראית לתעלות הניקוז באזור קיבוץ רשפים ,והן
חבות בפיצוי בחלקים שווים.
עו"ד איתן מימוני

בשנת  2010פרצה שריפה
אשר כילתה חלק ממטע התמ
רים של קיבוץ שלוחות ,בסמוך
למאגר מים המצוי בבעלותו של
קיבוץ רשפים והמשמש אותו,
בין השאר ,לגידול דגים .החב
רה האחראית על הטיפול במאגר הינה אפיקי
מים בע"מ .כמו כן ,באזור קיימות תעלות ני
קוז המצויות באחריותה של רשות ניקוז ירדן
דרומי .כלל חברה לביטוח ,המבטחת של קי
בוץ שלוחות ,פיצתה את קיבוץ שלוחות בגין
נזקי השריפה ,ותבעה את רשפים ,אפיקי מים
ורשות הניקוז בגין התשלום לקיבוץ שלוחות.
לאחר הליך גישור שבסופו הוערך גובה הנזק
ב ,₪ 2,106,070-שילם קיבוץ רשפים שליש
מהסכום ,וכעת נותר לביהמ"ש לקבוע את
חלוקת הנזק בין רשות הניקוז לבין אפיקי
מים.
המחלוקות בין הצדדים היו  -האם האש
פרצה מהדופן של מאגר המים או מתעלת
הניקוז? מה האחריות שיש להטיל על כל אחד
מהצדדים? האם יש לראות במחזיקים השונים
כמעוולים במשותף או כמעוולים בנפרד שגר
מו נזק אחד? ומה יחס חלוקת הנזק ביניהם?

היכן פרצה האש?
רשות הניקוז טוענת ,כי האש פרצה ממדרון
מאגר המים ,וזאת בהתבסס על חוות דעת וע
דויות אשר הביאה בפני ביהמ"ש ,שהצביעו על
סימני שריפה חזקים וחריגים באזור זה .לט
ענתה ,לעשבייה שבתעלת הניקוז לא הייתה
כל השפעה על התפשטות האש מזרחה לכיוון
המטע שנשרף וסיבת המעבר החד של האש
מזרחה ,נעוצה ברוח מערבית חזקה שנשבה
באותו מועד .לחילופין ,טוענת רשות הניקוז
כי אף אם לעשבייה הייתה תרומה כלשהי,
הרי שהיא חסרת משמעות ,מכיוון ואפיקי מים
מעולם לא דאגה לכסח את העשבייה והקוצים
של מדרונות המאגר ,והרי היו אלו מכוסים
בקוצים ובעשבייה .עוד טוענת רשות הניקוז,
כי אפיקי מים )בניגוד לצדדים האחרים( לא
הביאה ולו עד אחד או תצהיר אחד המראים
כי אכן דאגה לכיסוח הצמחייה של מדרונות
המאגר.
בניגוד לקביעת שלוש חוות דעת ועדות
שנמסרה ,טוענת אפיקי מים כי האש פרצה
מתוך תעלת הניקוז ולא על דופן המאגר,
וזאת ,בהסתמך על המבנה הטופוגרפי של
השטח ,דרכה של האש להתפשט במעלה ולא
במדרון ,ובהסתמך על כיווני הרוחות .לדידה

של אפיקי מים ,לו השריפה הייתה מתחילה
במדרון המאגר היא לא הייתה מתפשטת לתוך
הוואדי .שכן ,רק לדליקה שהתחוללה בתעלת
הניקוז הייתה מספיק אנרגיה לדלג מעל לדרך
העפר המצויה למרגלות המאגר ולהצית את
הצמחייה שצמחה על דופן המאגר.
לחילופין ,טוענת אפיקי מים ,כי גם אם
יקבע שהאש פרצה על דופן המאגר ,ומשם
התפשטה לתעלת הניקוז וממנה למטע שנש
רף ,יש להשית על רשות הניקוז ,עקב מחדליה
והתרשלותה.
ביהמ"ש בחן את חוות הדעת ,העדויות וה
ראיות מטעם הצדדים ופסק כי עשבים וקו
צים היו הן בתעלת הניקוז והן על גבי מדרון
המאגר ,וכי האש פרצה מנקודה כלשהי על
המדרון הצפוני של המאגר והתפשטה דרומה
על גבי המדרון הדרומי ולאורך תעלת הניקוז,
עד למטע שנשרף.

יכלו לצפות את הנזק
ביהמ"ש קבע כי האש התפשטה מזרחה
מכיוון והרוח הייתה חזקה מאוד ,ובקצה הד
רום מזרחי של המאגר היו חומרי בעירה רבים
אליהם נמשכה האש באופן טבעי ,וכי בנקודה
זו מסתיימת הגנת דופן המאגר ונוצר "מסדרון
רוח" אשר הסית את האש לכיוון המטע.
עוד קבע ביהמ"ש ,כי על כל המחזיק במקר
קעין מוטלת החובה לבער הקוצים שבתחום
אחריותו .חובה זו נובעת בראש ובראשונה
מ"השכל הישר" ,כאשר כל בר דעת מבין ,כי
הימצאותם של קוצים או עשביה ,בעמק בית
שאן ,עלולים לגרום בנקל לשריפה ,וכי לא
היה די בכיסוח החלקי אותו ערכה רשות הני
קוז בכדי להסיר ממנה את האחריות לשריפה,
קל וחומר באשר לאפיקי מים אשר לא פעלה
כלל לשם כיסוח העשבייה והקוצים שבשטח
המאגר.
על -כן קבע ביהמ"ש כי מדובר אפוא בשני
מעוולים אשר גרמו לנזק אחד ,ועל שניהם
לשאת בתשלום הנזק.
ביהמ"ש קבע כי הן רשות הניקוז והן אפיקי
מים יכלו לצפות ,כי התנהגותם תגרום לנזק,
והנזק שנוצר ,שריפת המטע  -הינו בתחום
סיכון שנוצר עקב התנהגותם הרשלנית ,לא
מור ,אי כיסוח הקוצים .על  -כן ,ביתרת הנזק
יישאו שני הצדדים בחלקים שווים ביניהם,
ועל כל אחד מהם להחזיר לכלל חברה לביטוח
בע"מ סך של  ₪ 702,023המהווה שליש מהנזק
)זאת מאחר וקיבוץ רשפים כבר נשא בשליש
הנזק(.
בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות וכל צד
יישא בהוצאותיו.
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מתכונים

פאולין שובל
צילום :מרי מוסקוביץ

ביצה יכולה לספק לנו ארוחה מלאה
ובריאה בכמה דקות .פאולין שובל
מגישה לנו מתכונים טעימים המשלבים
ביצים באופן יצירתי במיוחד

ביצה
סקוטית

 2ביצים טרופות
פירורי לחם

אופן ההכנה:

קציצה במילוי ביצה או ביצה עטופה
בקציצה? עד היום לא ברור לי מהי
ביצה סקוטית .אבל דבר אחד אני
יודעת  -ביצים סקוטיות הן מעדן.
אין כמו כדור בשר שממולא בביצה
רכה נוזלית ונוטפת טעמים ...והכי
חשוב  -אפשר לארוז בקופסאות
ולקחת לפיקניק.

המצרכים
)ל־ 6קציצות(:
 6ביצים
 150גרם בשר בקר טחון
 150גרם בשר עוף טחון
בשר מ 5נקניקיות מרגז
 1בצל קצוץ דק
½ כף פפריקה מתוקה
צרור פטרוזיליה קצוץ דק
מלח ופלפל לתיבול

לטיגון:
שמן
קמח

 .1מבשלים את הביצים עם הקליפה
במשך  4דקות ומעבירים מהר למים
קרים כדי שהביצים לא יפסיקו
להתבשל בפנים.
 .2בקערה מערבבים את הבשר עם
הבצל והתבלינים עד קבלת תערובת
אחידה.
 .3לוקחים כדור בשר בגודל כדור
גולף ,משטחים אותו ,מכניסים לתוכו
את הביצה ועוטפים את הביצה בבשר
עד שנוצר כדור .בדרך זו עוטפים את
כל הביצים.
 .4מחממים מחבת עם שמן לטיגון
בגובה  32ס"מ.
 .5טובלים כל כדור בקמח ,אחר כך
בביצה טרופה ומצפים בפירורי לחם,
בלי לפגוע בצורה של כדור הבשר.
 .6מניחים את כדורי הבשר בעדינות
בתוך השמן ומטגנים כ 4דקות מכל
הצדדים עד שהכדור משחים מעט
והופך להיות קריספי .מעבירים
לצלחת מכוסה בנייר סופג.

ביצה בקן
אופן ההכנה:
זו בעצם ביצת עין בתוך פרוסת
לחם מטוגנת .הילדים שלי אוהבים
אותה לארוחת בוקר ,אבל המנה
יכולה להתאים גם לארוחת ערב .כל
מה שנשאר זה רק להגיש אותה עם
גבינה בצד וסלט ירקות מרענן.

המצרכים )ל־ 2מנות(:
 2פרוסות לחם )חלה ,לחמניית
המבורגר או לחם פרוס פשוט(
 1כפית חמאה
 2ביצים
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 .1בכוס חורצים עיגול בכל פרוסת
לחם ומוציאים את החלק הפנימי של
העיגול.
 .2ממסים את החמאה במחבת.
מניחים את הפרוסות בחמאה .שוברים
את הביצים לתוך החורים שבפרוסות.
את העיגולים הקטנים שהוצאנו אפשר
גם לטגן ולטבול אחר כך בביצה.
מטגנים את פרוסות הלחם בחמאה עד
שמקבלות צבע זהוב .הופכים בזהירות
ומטגנים בצד השני .מגישים חם.

טיפ
ניתן להשתמש בצורות לעוגיות
)במקום בכוס( וכך תצא לכם
ביצה בכל מיני צורות  -לב,
פרח וכו'.
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שקשוקה
עגבניות שרי
עוד מנת ביצים אהובה על ילדיי.
שימוש בעגבניות רגילות זה
נדוש .עגבניות שרי מתוקות יותר
וקטנטנות ,מה שהופך את המתכון
למעניין הרבה יותר.

המצרכים
)ל־4־ 6מנות(:
 1סלסילת עגבניות שרי
 2שיני שום כתושות
 2כפות שמן זית
מלח ופלפל שחור גרוס
 6ביצים
 1גליל גבינת עזים פרוס
עלים מ 4גבעולי בזיליקום

ביצה
בנוסח
בנדיקט
המנה הזו יכולה להתאים למי
שרוצים קצת להתפנק ,כמו אדון
בנדיקט בעצמו  -ברוקר ניו יורקי
מפונק ,שהתלונן שאין דבר חדש
במסעדה שבה נהג לאכול .שף
המסעדה הגיש לו את הביצים
העלומות ברוטב הולנדז ,ואדון
בנדיקט היה מרוצה.

המצרכים )ל־ 4מנות(:
לביצים עלומות:
 4ביצים
קורט מלח
 1כף חומץ

אופן ההכנה:

 .1מטגנים את עגבניות השרי
והשום במחבת במעט שמן זית על
חום בינוניגבוה כ 107דקות ,עד
שהעגבניות מגירות מיצים ונוצר רוטב
סמיך )אפשר לחצות את העגבניות
לזירוז התהליך( .טועמים ומתבלים.
 .2יוצרים גומות קטנות ברוטב
ושוברים בעדינות ביצים לתוכן.
מכסים ומבשלים את הביצים עד
המידה רצויה.
 .3מניחים את גבינת העזים מעל,
מוסיפים מעט בזיליקום טרי לקישוט
ומגישים עם לחם טרי.

לרוטב הולנדז:
 2חלמוני ביצה
מיץ מ 1/2לימון
 170גר' חמאה לא מלוחה

להרכבת המנה:
 4פרוסות בריוש או חלה
 4פרוסות סלמון מעושן
 6כפות רוטב הולנדז
מלח ופלפל שחור גרוס גס
כמה טיפות טבסקו )לא חובה(

אופן ההכנה:
ביצים עלומות:
שמים במחבת או בסיר שטוח מים
בגובה  43ס"מ ,מביאים לרתיחה
ומנמיכים את האש .ממליחים קלות
ומוסיפים חומץ .שוברים ביצה אחת
ומחליקים אותה בזהירות לתוך המים.
מבשלים  53דקות )כדי לקבל חלבון
קשה וחלמון נוזלי( .מוציאים בכף
מחוררת ומניחים על מגבות נייר .כך גם
עם שאר הביצים.

רוטב הולנדז:

 .1מניחים את החלמונים בקערה או
בסיר חסין באש ומוסיפים מיץ מחצי
לימון.
 .2מניחים את הקערה על אש קטנה
ומתחילים לטרוף את התערובת .יש
לטרוף בזהירות ומדי פעם להרחיק את
הקערה מהאש.
 .3ברגע שהתערובת מתחילה להסמיך
היא תסמיך במהירות ולכן טורפים
מעט בשלב זה עד שמתחילים לצאת
אדים )לא יותר מ 2דקות( ,מכבים את
האש וממשיכים לערבב.
 .4בו בזמן ממסים את כל החמאה
לנוזל ומניחים לה להצטנן מעט )כדי
שלא תקשה את הביצים( .מזליפים את
החמאה הנמסה לתערובת הביצים תוך
טריפה מתמדת )חשוב להקפיד להוסיף
 2כפות חמאה ולטרוף וחוזר חלילה(.

הרכבת המנה:
קולים את הלחם בטוסטר .מניחים על
כל פרוסה פרוסת סלמון מעושן ועליה
את הביצה העלומה ומכסים ברוטב
הולנדז .מוסיפים מלח ,פלפל ומעט
טבסקו.

הידעתם?
פאולין שובל מ”מאסטר שף
 ”3ממשיכה את דרכה בעולם
הקולינריה :יזמת קולינרית,
מתכונאית ,מרצה ומחברת
מארז המתכונים ” 48מתכונים
מנצחים” .מלבד זאת ,היא
בעלת מיזם הדוקים המשווק
בכל מתחמי הילדים בארץ,
פרזנטורית של מותגים שונים
ומגדלת שתי בנות מקסימות.
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ביצה אמנם מכילה לא מעט
כולסטרול ,אך חצי השומן
שבה הוא חד בלתי רווי,
שדווקא מסייע לשמור על
ערכי ") HDLהכולסטרול
הטוב“( תקינים וממתן את
עליית ה־ ”) LDLהכולסטרול
הרע“(.

בתים יבילים מתועשים הכוללים ממ“ד
ומבנים מפוארים לכל מטרה ,אפשרות גם לצימרים.

עמיד בפני רעידות אדמה.
יתרונות הבניה של מבנה לכל:
 ¤בניה חזקה מבטון מזוין.
 ¤תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.
 ¤מהירות הביצוע והמסירה.
 ¤מחיר בניה זול מבניה רגילה.
 ¤סטנדרט בניה גבוה.
חפשו אותנו בפייסבוק

לקמאות
מרו וחות
צים

מבנה לכל

על המבנה ניתן לבנות עוד קומה ,הואיל וגגו יצוק כ20 -
ס“מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת.
את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.

ממ"דים יבילים
       

חזק מכולם ,מפואר מכולם ,זול מכולם
רחוב שמוטקין  53ראשל“צ
משרד 03-9504174 :דוד 052-3945726 :רפי052-5088815 :
 www.mivnelakol.com׀ mivnelakol@gmail.com
1.1.2015
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שם גנאי

דפדוף נעים

על כריכת גיליון  4של כתב העת "דחק ,תמונתו של קים איל
סונג ,מייסד קוריאה הצפונית הדיקטטורית .לא צריך הבנה
מעמיקה בפוליטיקה עולמית כדי להבין את הפרובוקציה
המטופשת שנעשית כאן

גבר שסובל מנדודי שינה ומפרנויה ,מיילדת יהודייה מוונציה,
ילדה שמחפשת סבלנות וילד הנחשב למלך הכיתה הם גיבורי
הספרים המומלצים של השבוע

כתב העת דחק הוקם על ידי עורכו ,רוס ,וירג'יניה וולף ,שייקספיר ,דילן תומאס
יהודה ויזן ,לפני כארבע שנים ומ ואחרים .כלומר  Name droppingשאמור
כונה "דחק – כתב עת לספרות לייצר לחובב הספרות הישראלי תחושת "אי
טובה" .הכלליות והיומרנות של האמירה הזו כות" .אך עריכה רצינית כוללת אמירה החו
וביצועיה הביאו לתגובות שונות לכתב העת .רגת מהפשטנות של "איכות" או "חזרה לעבר
היו שביקרו את ויזן על כך שהיומרנות מוג איכותי".
זמת והריאקציונריות שלו אל העבר )אמיתי
במקרים בהם "דחק" מביא אמירה כלשהי,
או מדומיין( מעלימה את יצירות ההווה .היו היא ,כאמור ,בלתי ראויה .אפילו לא כטע
שהעריכו בדיוק את הנטיות הללו .אך בהגיע נה אקדמית .כך למשל ,ראיון בין מנחם בן
הגיליון הרביעי של כתב העת הזה הוא חוצה ליונתן רטוש מביא עקרונות גזעניים ושובי
קווים אדומים שהופכים את "דחק" לכתב עת ניסטיים מעת רטוש .גם אנטישמיות יש כאן:
בלתי ראוי.
תרגומים של עזרא פאונד ורודיארד קיפלינג
על כריכת גיליון  4של דחק תמונתו של המודרניסטים והאנטישמים מופיעים כאן –
קים איל סונג .קים איל סונג הוא מייסד של וכך גם כמה קטעים שכתבה וירג'יניה וולף
קוריאה הצפונית הדיקטטורית ,אביו של קים בגנות היהודים .לא רק דיקטטורים צפוןקו
ג'ונג איל שהחליף אותו וסבו של השליט ריאנים מופיעים כאן .החיבה המגונה לפשיזם
הנוכחי – קים ג'ונג און .ריאיון של קים איל מופיעה גם בקטעים של אבא אחימאיר מתוך
סונג עם כתבים אמריקאים
"מפנקסו של פאשיסטאן" –
מופיע בספר .לא צריך הבנה
כנראה אחת היצירות העב
מעמיקה בפוליטיקה עולמית
ריות האומללות יותר שנכ
כדי להבין את הפרובוקציה
תבו.
המטופשת שנעשית כאן.
כאמור ,מבחינה ספרותית
קוריאה הצפונית היא היום
"דחק" לא עומד ביומרות
המדינה הגרועה בעולם לתו
שהוא מציג" .ספרות טובה"
שביה ושליטיה )כולם( אחר
יש בעוד כמה כתבי עת ודחק
אים לרצח של מיליונים.
בהחלט לא בולט במיוחד או
בתחילת ואמצע המאה
לטובה לעומתם .מגוון של
העשרים היו כמה אנשי
יצירות בינוניות ואפילו לא
ספרות שטענו להערצה של
מעט שגיאות כתיב ודקדוק
עקרונות פאשיסטיים כמו
מופיעות בגיליון זה לרוב.
דרניזם אסתטי או אתי .זה
כמובן ,הבעיה העמוקה של
היה מנותק מהמציאות אז ,קים איל סונג על כריכת כתב העת דחק איננה ספרותית ,היא
העובדה שהבחירה להעריך
והיום התייחסויות כאלו הן "דחק"
בין פאתטיות למגונות .אי
מודרניזם הביאה אל הערכה
אפשר לקבל לגיטימציה להתנהלות הצפון מנותקת מהמציאות לפשיזם שמתבטאת כאן
קוראנית – גם לא כניסיון לאקדמיזציה של במה שנראה כפרובוקציות אוויליות.
עמדות פוליטיות או טענות לגבי רלטיביזם
אנשי ספרות מבכים את ההתעלמות הצי
מוסרי .זאת ועוד ,עורך כתב העת "דחק" אי בורית מהם .אבל לפעמים הסיבה שלא לוקחים
ננו מאנשי הרלטיביזם המוסרי או הספרותי אנשי ספרות ברצינות  -היא כי הם עצמם לא
וטענתו היא כי היררכיה ברורה לגבי איכות מתנהלים ברצינות .אינטלקטואלים ופסאודו
ספרותית.
אינטלקטואלים התבלבלו לא פעם במהלך
מעבר למוסריות המפוקפקת ,מבחינה ספ ההיסטוריה ותמכו בשליטים מגונים .כך פוקו
רותית "דחק" איננו מוצלח במיוחד .אמנם יש שנפגש עם חומייני ותמך בו .כך אינטלקטו
כאן מקטע מהתרגום החדש של האיליאדה אלים צרפתים שגם בשנות השישים התעקשו
בידי אהרון שבתאי ופתיחת הרומן "קו המלח" לתמוך בקומוניזם הסובייטי ובסטאלין עצמו.
של יובל שמעוני ,שהם היצירות המעניינות כך הוגים אירופאים שבשנות השלושים חשבו
הבולטות כאן .אך יצירות חדשות שמופיעות שהנאציזם יביא לאיחוד המבורך של אירו
כאן בעיקר מאכזבות .הגיליון נפתח בכמה פה .בלבול כזה הוא בדיוק מה שגורם לציבור
שירים בינוניים של ציפי שאטשווילי וממ הרחב להביט באותו אינטלקטואלים בעיני
שיך לשירי מחוות של יהודה ויזן לכמה משו עצמם בתמיהה ובלעג .ראוי שדבר מגונה כזה
ררים ותיקים – ביניהם ויזלטיר ואצ"ג ,אך לא יקרה .ראוי שמעשה כזה לא יקרה שוב.
המחוות השיריות הללו הן ניסיונות בוסריים ראוי גם ,שהמשתתפים בגיליון זה יתכחשו לו
וסתמיים.
פומבית – שאם לא ,הגנאי דבק גם בהם.
הגיליון ממשיך במובאות מגדולי ספרות
שלא ברור מה הקשר ביניהם ולא ברור מדוע
כתב העת דחק ,גיליון  .4הוצאת
הם מגיעים דווקא בגיליון זה :צ'כוב ,הומ
דחק לספרות טובה 415 .עמודים
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המשחק בעקבותיך

הסבלנות היא אתגר אמיתי

"באזז" הוא הספר השני אחרי "משחק"
מוֹטה,
אנדרס דה לה ֶ
בטרילוגיית המתח מאת ֶ
מותחן מהיר ,מבריק וסוחף העוסק בדרכים
הרבות שבהן הטכנולוגיה משפיעה על חיי
נו ,ממהלך חייו של האדם הבודד
ועד לקביעת גורלן של אומות;
מהדרך שבה העולם רואה אות
נו ועד הדרך שבה אנחנו חווים
את המציאות 14 .חודשים אחרי
שהשתתף במשחק קטלני שכמ
עט עלה לו בחייו ,הנריק פטרסון
חי תחת זהות בדויה וסובל מנ
דודי שינה ומפרנויה .מפגש עם
אישה מסתורית בדובאי מוביל
אותו למסע מסויט במדבר ,שב
סופו הוא מואשם ברצח .מי מנסה
להפליל אותו? האם זה מנהל
המשחק ,שעדיין רודף אחריו?
במקביל ,מגיב אנונימי בפורום
אינטרנטי מפיץ שמועות מטרי
דות על רבקה ,אחותו של הנריק.
המגיב המסתורי יודע פרטים
מביכים על עברה של רבקה
ולא מהסס לעשות בהם שימוש.
)מאנגלית :הדסה הנדלר .הוצאת
כתר 407 ,עמ'(

ספר הילדים "לרעות יש כבר סבלנות"
מאת דודי גרין ,מתאר את סיפורה של הילדה
רעות שמחפשת סבלנות ומרגישה שהיא זקו
קה לה מאוד ,באינספור מקרים :בתור למשחק,
בציפייה ליום ההולדת ,בהמתנה
לחופשה משפחתית וגם כשהיא
מחכה קצרת רוח לאח או אחות
שייוולדו לה .הספר הכתוב בחרו
זים ,מתאר את נחיצות הסבלנות
בנקודות זמן ובמצבים שונים בח
יים ומציע דרך מקורית ,משעש
עת וקולחת ,להטמיע את מושג
הסבלנות לתוך עולם המשפחה
והילדים .בסיפור לובשת הסבל
נות צורה מוחשית והופכת בת
לוויה זמינה ורצויה  -לרעות,
ולכל מי שמחפש אותה בקוצר
רוח ,כי כבר אין לו סבלנות .הוא
מוביל את ילדינו במסע גילוי
עצמי של הסבלנות ,במהלכו הם
מבינים כי זו נמצאת בהם עצמם
 אם רק יידעו לקרוא לה ואז היאתגיע ותעזור .הספר זכה ב"תו
תוכן" של מכון אדלר .מקסים
ומקורי ,לגילאי  73אך יתרום
גם לבוגרים יותר )איורים :יונת
קציר ,הוצאת קוראים ,מנוקד(.

רומן היסטורי כובש
"המיילדת מוונציה" מאת
רוברטה ריץ' ,הוא רומן היסטו
רי כובש ומותח ,המספר את סי
פורה של חנה ,מיילדת יהודייה
בוונציה של המאה ה ,16המתב
קשת ליילד את אשתו של רוזן
נוצרי .אם תיענה לבקשה ,היא
תסתכן במאסר על הפרת החוק
נגד יהודים המטפלים בנוצרים;
והאם תמות,
אם תיענה לבקשה ֵ
היא תסכן את הגטו היהודי כולו
בפעולת תגמול .אבל בעלה
של חנה שבוי ,ושכירי חרב של
מסדר אבירי מלטה דורשים
ממנה כופר תמורת פדייתו מה
שבי .את הסכום הגבוה הזה חנה
תוכל להשיג רק אם תציל את
אשת הרוזן וחשוב יותר  -את
יורשו .בחירתה של חנה תסבך אותה ברשת
מזימות ובגידות ,ותסכן את מסעה אל בעלה
יצחק ,שבטוח שנספתה במגפה ומוכן להת
חיל בחיים חדשים .השנה בה מתרחש הספר
היא השנה שמגפה תקפה את ונציה ,וריץ'
משכילה לרדת לפרטים ההיסטוריים על די
וקם ,ומחייה בכך תקופה ומקום אפופי קסם
ומסתורין) .מאנגלית :סמדר מילוא ,הוצאת
כנרת 254 ,עמ'(

קבלת האחר והשונה
"חברים במתנה" מאת רם
מוסקוביץ ,הוא סיפור עם מוסר
השכל ,סיפור מרגש על קבלת
האחר והשונה ועל הסובלנות
לאחר .מתמקד בסיטואציות מו
כרות מבית הספר ומגולל את
סיפורו של נעם ,הילד המקובל
ביותר בכיתה שתמיד קבע מי
יעשה מה והיכן .למסיבת יום
ההולדת שלו בחר לא להזמין
ילדים שהיו שונים ממנו .הוא
לא הזמין את דני השמן ,את
יובל שמרכיב משקפים ואת מור
שנעזר בכיסא גלגלים .הילדים
ה'מנודים' הרגישו לא רצויים
ולא רצו ללכת לבית הספר .ער
כים של הדדיות ושוויון הובילו
את הילדים לעשות מעשה  -הם כינסו אספת
כיתה שאליה הוזמנו כולם חוץ ממנו ,ובה הח
ליטו שלא יניחו לו לפגוע באף אחד מהם .נעם
מקבל שיעור מאלף על חברות והמשמעות של
חברות אמיתית נטולת דעות קדומות .כתוצ
אה מקריאת הספר ,קוראים צעירים ומבוגרים
כאחד ימצאו את עצמם בוחנים מחדש את דרך
בחירת החברים שלהם) .איורים :עדי צחור,
הוצאת אוריון 29 ,עמ' ,לגילאי  ,85מנוקד(

תצוגה
אולמות
רח' הבנאי  ,8הוד השרון טל'09-7455222 :
קיבוץ עין-חרוד מאוחד טל'04-6070134 :
Email: kislev@goldmail.net.il
Email: kal-h@bezeqint.net
מרכזיים

רכב תפעולי דגם  Precedent i2עם קיט הגבהה
בעל גלגלי שטח 20X10-8
מנוע סובארו הזרקת דלק  14כ"ס או
מנוע חשמלי 48V

רכב תפעולי בנזין/חשמלי CarryAll

שנה בדגמי Precedent i2
מבצע סוף

מ  *₪25,000 -כולל ארגז אחורי
החל
רות להוספת ספסל נוסעים אחורי
אפש

שלל
צבעים

*ניתן לרכוש אצלנו כיסויי גשם לכל סוגי הרכבים החל מ₪1,200 -

נקודות מכירה ברחבי הארץ:

קלנועיות
כלי בעל מנוע  2.9כ"ס ,חזק במיוחד בעליות
* המחיר לתשלום במזומן בלבד *לא כולל מע"מ * המבצע לרכב חשמלי בלבד

04-6070134
אולם תצוגה עין חרוד מאוחד
052-4315281
מנהל מכירות ,נווה שרון
גליל עליון ,גליל תחתון והגולן ,רודין לבאי 052-4660870
052-4318249
נהריה וגליל מערבי ,שלומי הד
052-8511386
חדרה והסביבה ,יעקב דגני
052-5610484
אבירן דגני
09-7455222
אולם תצוגה הוד השרון
052-2703475
מכירות מרכז דרום ,רובי ריחן
1.1.2015
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טריוויה )(63

סודוקו

עמרם קליין
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1
7

6

8
4

9
3

2
1
8
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5

6

6

9

7

3

3

4

אלה היו עיתוני
החקלאות שהיו

6
8

2

amramklein@yahoo.com
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2

9
5

1
3

4

7

8

בינוני
8

7
9

3
2

9

4

9

9

1
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5

1

8
8

3
6
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8

5
6

5
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3
1
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קשה
6

3
7

5

4

1

8
2

5
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9
2

8

8

6
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א .כתב העת "השדה" החל לצאת
לאור ב 1920-ופרסומו נמשך עד:
1989 .1
1994 .2
1999 .3
2004 .4
ב .כתב העת "בוסתנאי" יצא לאור
ברחובות בין השנים:
1941-1921 .1
1939-1929 .2
1059-1829 .3
1951-1021 .4
ג .כתב העת "המשק החקלאי"
לימים בי טאון תנועת האיחוד
החקלאי ,יצא לאור בין:
1986-1940 .1
1960-1940 .2
1970-1950 .3
1089-1949 .4
ד .עורך "השדה" בין השנים 1996-
 1958יוסף מרגלית)( 2008-1925
היה חבר המושב:
 .1נהלל
 .2כפר מל"ל
 .3כפר אז"ר
 .4רשפון

ה .טריוויה למתקדמים:
כתב העת)רבעון( הראשון בנושא
חקלאות "האיכר" ,יצא לאור
בארץ ישראל בין  1893ל,1896-
בשנתו הראשונה נכתב בשפה:
 .1רוסית
 .2יידיש
 .3צרפתית
 .4עברית
תשובות
3
א.
2
ב.
1
ג.
2
ד.
 2נקרא אז בשם "דער
ה.
קולוניסט".
הרבעון כלל כ 10-עד 20
עמודים ,כמובן ללא צילומים
ואיורים .וניסה לענות על דרישות
המתיישבים של המושבות
הראשונות לידע עיוני בחקלאות.

5

7

2

כתבי העת" :השדה" ו"בוסתנאי"

4
אונות

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 104

מאוזן:
 .1בן הדת התלבט להיכן הקינוח )) (6ע"פ דובי זמר(;  .4הכהה חוזר מזורז )) .8 ;(4עם 19
מאוזן( הרווק יורם בשובו אל על ) .9 ;(4כשזה שהתווכח חזר הוא הבין שההתמכרות
אחזה בה ) .11 ;(6לבלש הצבאי דין גבוה ונקי ) .12 ;(3,4עבודת מחקר באמת זהירה!
) .13 ;(3רדאר שנותן להם אגרופים ) .15 ;(3שחקן המערבונים הקטן הנהיג את העולם
החופשי )) (7ע"פ אשר טומפסון(;  .18היפני נוזל החוצה ושוחה במים ) .19 ;(6ראו 8
מאוזן;  .21איפה שהתלמידים בגלל משקה חם ) .22 ;(4מגיע אל מצליח עם רקדנית
)ש( ).(6

מאונך:
 .1הסוויץ' הרטוב משתמש בתער ) .2 ;(5חוסר יצרים )) .3 ;(5עם  20מאונך( ריקוד
מיובא ) .5 ;(4המתקן פגע בבריאותן ) .6 ;(5נותן לה זריקת מנע איפה שהעודפים שלה
) .7 ;(5שואבים עידוד מכך שחודורוב העלה טמפרטורה ) .10 ;(7אבי אשתו לא הפר
הבטחתו לקימורים ) .13 ;(7הברמן הצהוב טען כדור המקבל ליווי ) .14 ;(5שולטת
לבדה כנגד קבוצה סגורה ) .16 ;(5איזה אי נשמע כמו שחשבתי לעצמי? )ש( ) .17 ;(5קלי
החרים את המתקן המהנה ) .20 ;(5ראו  3מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :103
מאוזן .1 :קרפיון;  .4נאשם;  .8אדום;  .9רה במול;  .11שמלת ערב;  .12המת;  .13בגד;
 .15מקבילית;  .18אמודאי;  .21נדמה;  .22אמירות.
מאונך .1 :קידוש;  .2פלאפל;  .5אומצה;  .6מולדת;  .7להתבזבז;  .10נעים מאוד; .13
בר און;  .14דחויים;  .16לימור;  .17תגלית;  .20למור.

1.1.2015
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עיתון הקיבוצים

עיתון המושבים

מכפילים את החשיפה שלך!
בגיליון חגיגי ומשולב ב.22.1.2015 -
העיתונים יופצו
גם בקיבוצים,
גם במושבים
וגם בתערוכת מו“פ ערבה 28-29.1.15

התקשר עכשיו ונצל את שיעור החשיפה הגבוה
כדי להאיץ את מהלכי השיווק שלך!
ליצירת קשר 073-2369058 :פקס073-2369088 :
מיילdorin.segev@tmags.co.il :

|| 30
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דרוש/ה מנכ"ל לאגודה חקלאית כפר מעש
התפקיד כולל :ביצוע החלטות הועד הנבחר של האגודה ,באופן שיבטיח מתן שירות
מיטבי לחברי האגודה ,פיתוח כלכלי וניצול הפוטנציאל של האגודה.
מטלות ותחומי אחריות עיקריים :הפעלת האגודה ומוסדותיה • הקשבה לצרכי חברי
האגודה ופתרון בעיות במידת הצורך • ביצוע החלטות הוועד • ייזום פרויקטים בתחום
העסקי ,והכנתם לקראת החלטות באסיפה הכללית • ניהול כספי שוטף ותקציב הוועד
השכלה :נדרש תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :כלכלה  /מנהל עסקים /
משפטים • תואר שני – יתרון • ניסיון מוכח בניהול • שירות צבאי מלא • ידע בניהול
תקציבים וקריאת דו"חות כספיים • יחסי אנוש טובים ונעימים
שיעור המשרה  -חצי משרה • מיקום – משרדי האגודה החקלאית בכפר מעש

את ההצעות בצרוף קורות חיים יש לשלוח לכתובת מייל:
 • Maasvaad1@gmail.comעד  15ינואר 2015
רק פניות פניות מתאימות תענינה
BA@?A>=?<;:?>?<9

?8B9<78AA?6A5@A8B9
:98765
 =:?B?1>A3?9;.<5
   
  =@5.:143
  =3+A< -A280443
   
<3+A

  =9?/=A443
 <3+A

   +;A/
  :?9<,4?14AB
 =<?4A9:3A6
  =:99:
;@A3A9=2@A>;??313:
  =:?3A/<7?A=:>?6
  =@A33.>@A=A<6A
=@AB9?A=?@A0A:/
B?A,?@A3?+13+->?1
   
A;<19
 0?2<.2-9A35@A3=A,
<6<@A3?+13+:?<2?-
  
*3;-A1<9
   :98765

<>4<+;A>B
->?8;3BA
  7?4.3/
@>?BA230=-<A<.228?=2
-<?0=2,=2
-3+=<6<:?8B9:?664
  B3?/
 3+= -2?.2
=A>6
> B><?2?A
   

  
   3AB 7?.
A;1A3=;@.B  4AA1


A1<+A;-B>/<2
 )/-:=-.-
<B2<2@A>A,3
4321020/1.-0,5098
5/+-"3+8/*+8)"37 3A59A<.33?+2+<?1

4.94970
;:?B?1>-;A8>5.3
<A1,>83?+13+
  A<?--<2A+4/2@A=A
=3?+13+<:?B?1>.<5
  -;A,A
A1,>8
=(70-415+6'1.7805098 3?+13+<:?B?1>:99:
A1,>8
=/'706+'+/     :3838:946
   -;A,A @A=A
A1,>8
=:3,?:3+A< :>8B
89149(9+:98765
;-A<+A
   
=8B9:?9<,:839
A1,>8
7&+:50,0+
B3?/
= (6.<5
->?8;3BA
 " $$$ $#
   

 

  
!
 

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

מכרתם משק ,דירה או נכס מקרקעין אחר
ב 4-השנים האחרונות?
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 -
יקנעם מושבה 050-2145000 -
ושות'
יואב ציוני
משרד עורכי דין ונוטריון



 

 דיני מיסים ועבירות מס
 דיני עבודה  מסחרי
 משפט עסקי ואזרחי
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טל'050-5430819 ,03-6005012 :

www.tzionitax.com, yoav@tzionitax.com
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