
ˆ  ט' בטבת תשע"ד ˆ  12 בדצמבר 2013   ˆ  מס' 813   שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  

אביר היין

היינן אלי בן זקן מרמת רזיאל )כאן מוקף בילדיו, שותפיו לעבודת היקב( הוא 
אביר מסדר ההצטיינות בחקלאות של צרפת, שנוסד במאה ה-19. בכבוד הרב 

זכה גם פרופ' פדרו ברלינר , שפיתח שיטה לגידול חקלאי במדבר
 ˆ חני סולומון, עמ' 14
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ניתן לבצע הדפס של לוגו חברה על בגדי עבודה 

amiam1@smile.net.il 
www.amiam.co.il

054-7788383

מבצעים מיוחדים 
עד סוף השנה! 

• דגמ"ח אינדיאני 
חצי גומי 6 כיסים – 35 ₪ 

• טריקו שרוול ארוך – 20 ₪ 

מגף ללא כיפת מגן            

במחיר מיוחד – 120 ₪ כולל מע“מ כולל מע“מ          
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תוכן

יש לה קוצים ב...
למירי דג יש חיבה 

לקיפודים וקוצים בנשמה, 
כן, בנשמה. איפה חשבתם 

שהם? 

18

מוצר מדף
מנהל מכון וולקני מציע 

להעביר מוצר מזון שתוקפו 
עומד לפוג - למדף אחר

8

■ מזכירה והפקה אסתי כלפון 03-7648558
esti.halfon@maariv.co.il
■ עוזרת הפקה מזי עזרא 

■ גרפיקה מערכת שרה ראובן
■ גרפיקה מודעות ניקולאי קולניק

■ עורך דרור יוסף
■ מנהלת עיתון עדנה זיו 03-7648512

סיימתם 

 לקרוא? 

אנא השליכו 
את הגיליון לפח 
המחזור הסמוך 

למקום מגוריכם.

יועצי פרסום יעקב קניאל 054-4557780
יורם טביבי

kav_daf@maariv.co.il  מודעות

■  כתבים חני סולומון, יעקב לזר, 
נחמן גלבוע, עו"ד אפרת חקיקת, 

יבל ברקאי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי,
מירי דג, זהר נוי, סלע קורן,

אבי אובליגנהרץ, בר-כוכבא מדרשי,
דפנה מאור, יוסי ברג, טל חביב-גליבטר

■ דואר אלקטרוני
dror.maariv@gmail.com

www.ihaklai.org.il :תנועת האיחוד החקלאי ˆ www.tmoshavim.org.il :קו למושב" גם באינטרנט - תנועת המושבים"

       המערכת והמנהלה רח’ קרליבך 2, ת”א
כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

המילים שלכם 
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש 
בו מקום לתגובותיכם על הכתבות 
דעה,  למאמרי  בו,  המתפרסמות 
שכתבתם,  ולשירים  לסיפורים 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
את  כתבו  במצלמתכם.  ונשמרו 
התמונה,  קובץ  בשם  הצלם  שם 
יצירות  ועל  מאמרים  על  חתמו 

ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com

תורמים מעצמם דרור יוסףחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

רוכבי "אתגרים" מודים לנהלל
מועדון רוכבי אופניים, שבו כ-50 בעלי נכויות, העניק תעודות הוקרה 

למושב ולחבריו - תמר עמיעד, מרדכי דניאלי ועמי אשכול, על תמיכתם 
בפעילות. מזכיר המושב, אייל ירדנאי: נמשיך לתמוך במועדון

"חיפשנו דרך לומר תודה לנהלל, על קבלת 
הפנים היפה והחיבוק לו אנו זוכים כאן, והיום 
אמנון  בהתרגשות  אמר  שלנו",  ההזדמנות  זו 
דותן, חבר קיבוץ גבת ומתנדב ותיק במועדון 

מהאופניים של עמותת "אתגרים" בנהלל, באי
3 בדצממ  רוע הוקרה שהתקיים בבוקר שישי,

בר, במושב הוותיק.
בנהלל  "אתגרים"  של  האופניים  במועדון 
עשרות  המוקדמות  הבוקר  בשעות  התכנסו 
להוקיר  שהגיעו  נרגשים,  ומתנדבים  רוכבים 
האופניים,  במועדון  תמיכתו  על  המושב  את 
בעלי  רוכבים  כ-50  שבוע  מדי  רוכבים  שבו 
50 מתנדבים מסורים מיימ -נכויות, המלווים ב

שובי עמק יזרעאל והסביבה.
 – המשתתפים  כל  יצאו  האירוע,  בתחילת 
עובדי  נוספים,  ומתנדבים  העמותה  פעילי 
 – נהלל  ואנשי  הרוכבים  האזורית,  המועצה 
לאחר  המושב.  ברחבי  אופניהם  על  לרכיבה 

מכן, אכלו יחד ארוחת בוקר חגיגית.
מאורנה וינקלר, רכזת המתנדבים בעמותה, הו

כוח  ויישר  גדולה  דתה לאנשי המושב: "תודה 
לכם, תושבי נהלל, על אירוח פעילות 'אתגרים' 
בתחום שמדגיש את ניצחון הרוח על מגבלות 
ולהיתרם  ליהנות  כולם  של  זכותם  ואת  הגוף, 
ממנו". וינקלר ציינה, כי כל פעילות "אתגרים" 
לא הייתה מתאפשרת ללא פעילות מתנדבים, 
שבזכותם  הרבים  למתנדבים  והודתה 

'את "עמותת  הפעילות:  ממתקיימת 
מי  לכל  תודה  ואסירת  גאה  גרים' 

שתומך בה, פיזית ומוראלית".
הפעו שיתוף  את  ציינה  מוינקלר 

למעלה  הנמשך  המועצה,  עם  לה 
לפסטיבל  סמוך  שנה,  ומדי  מעשור 
ודבש, מתקיים מסע האופניים  חלב 
אליו  שמושך  תקווה"  של  "גלגלים 

אלפים והפך למסורת זה מכבר.
בלקנאי,  אבנר  "אתגרים",  מנכ"ל 

מאמר: "אני מודה לכל האנשים הטו
נפלאה",  עבודה  כאן  שעושים  בים 

ירון, מנהלת מחלקת המתנד מוענת 
בים במועצה, סיפרה על פנייתם של 

מזהאר,  וענאן  מגבת,  דותן  אמנון  המתנדב 
ממנהל מועדון האופניים, שביקשו תמיכה בה

פקת אירוע תודה לנהלל.
מבמהלך האירוע, חולקו תעודות הוקרה למו

שב ולתושביו: בשם נהלל, מזכיר המושב אייל 
ירדנאי קיבל את תעודת ההוקרה ואמר: "אני 

הזכות הגדולה שנ מרוצה להודות לכולם על 
תתם לנו לאמץ אתכם כאן, בנהלל". ירדנאי 

מהבטיח שנהלל ימשיך לתמוך בפעילות מוע
דון האופניים.

תעודה  קיבלה  המושב,  חברת  עמיעד,  תמר 
מכהוקרה לתמיכתה במועדון וכתודה על תרו

מת גבינות מעשה ידיה שהיא נתנה לרוכבים 
ועמי  דניאלי  מרדכי  שישי.  מדי  ולמתנדבים 
אשכול, חברי המושב, קיבלו תעודות כהוקרה 
וברכיבה  המועדון  בפעילות  הרבה  לתמיכתם 

המשותפת.
בין  כאן,  שמתקיים  "החיבור  סיכמה:  ירון 
מושב נהלל ופעילות עמותת אתגרים, מהווה 

יישוב וע מדוגמה נפלאה לשיתוף פעולה בין 
מותה חברתית, שכל מי שלוקח בו חלק יוצא 
פעולה  שיתופי  וירבו  ייתן  מי  ממנו.  נשכר 

שכאלה ברחבי העמק שלנו".

ענאן מזהאר וענת ירון, מאחוריהם: תמר עמיעד. "'אתגרים' גאה 
ואסירת תודה לכל מי שתומך בה"

רוכבי המועדון בנהלל. ניצחון הרוח על מגבלות הגוף

  פוקוס

גבע נכנס לצבע
מתערוכת היחיד של עמיר גבע, "מת

 Zooming" :רכזים בצבע" )באנגלית
גונר,  אברם  שאוצר   ,)"into color
בשנת  שנוצרו  האמן  מעבודות  מציגה 

.2013
התערוכה  של  הרשמית  הפתיחה 
בדצמבר,   12 חמישי,  היום,  מתקיימת 
המושבים",  ב"גלריית   ,17:00 בשעה 

ליאו ברחוב  המושבים,  תנועת  מבבית 
נרדו דה וינצ'י בתל אביב. ביום ראשון, 
15 בדצמבר, בין השעות 18:00-17:00, 

מייערך שיח גלריה עם האוצר ועם הצ
בינואר  ב-10  תינעל  התערוכה  ייר. 

.2014
הגלריה פתוחה בימים ראשון-חמישי, 
שישי  וביום   ,18:00-8:30 השעות  בין 

.13:00-8:30
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אושרה הצעת חוק להחמרת העונש על פלישה למשקים

תכנית ההתפלה הועברה מנסים לפתור את הסכסוך

לאישור הממשלה

המשטרה: איננו אוכפים עבירות שעונשן פחות מ-3 חודשי מאסר. ועדת החוקה אישרה 
לקריאה ראשונה החמרת ענישה לעבירות פלישה לשטחים חקלאיים. התאחדות האיכרים: 

הנזקים הנגרמים בשנה מוערכים ב-60 מיליון שקלים

אבו וילן יגשר בהידברות בין משרד החקלאות 
לארגון הדבוראים. וילן: "אני מקווה שתתקיים בחינה 

באזורים הגליל המערבי, חדרה, נחל שורק, מחודשת של הצעת החוק"
אשדוד ואשקלון מתכננת המדינה להקים 

חמישה מתקני התפלה, שיספקו כ-750 
מיליון מטר מעוקב לשנה

חדשות דרור יוסףחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

הופיע  בכנסת  ומשפט  חוק  חוקה,  ועדת  בפני 
ונשנות  חוזרות  מפגיעות  שסובל  מיבנאל,  חקלאי 
"החקלאים  המחוקקים:  בית  לחברי  ברכושו, שאמר 

כפי שהתב יותר תלונות".  ולא מגישים  פהתייאשו 
רר בדיון, המשטרה אינה אוכפת עבירות שהעונש 
מאסר.  חודשי  משלושה  קצר  בחוק,  הקבוע  עליהן, 
במטרה לשפר את האכיפה, הוועדה אישרה לקריאה 
ראשונה החמרת ענישה לעבירות פלישה לשטחים 

חקלאיים.
וחב היהודי(  )הבית  שקד  איילת  הכנסת  פחברת 

הענישה  את  להחמיר  מציעים  נוספים  כנסת  רי 
על כניסה לשטח חקלאי. ההחמרה נועדה להעלות 
שיחידת  מנת  על  לעוון,  מחטא  העבירה  דרגת  את 
התביעות המשטרתית תאכוף את החוק ותגיש כתבי 

אישום נגד החשודים.
ח"כ שקד אמרה בדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט 

עלי "ישנה  החודש:  בראשית  שהתקיים  פבכנסת, 
יה בפשיעה החקלאית בישראל, החקלאים נמצאים 
בחוסר אונים. אין מנוס מלהעלות את רף הענישה". 
בישיבה השתתפה היועצת המשפטית של התאחדות 

כי  שאמרה  דויטש,  לירון  הדין   עורכת  האיכרים, 
פההיקף השנתי של עבירות הרכוש החקלאיות מסת

כם ב-60 מיליון שקלים.
של  התביעות  יחידת  כי  טענה,  המשטרה  נציגת 

שהעו חטא,  מסוג  עבירות  אוכפת  אינה  פהמשטרה 
נש הקבוע עליהן בחוק קצר משלושה חודשי מאסר. 
תיקים   254 נפתחו   2012-2009 בשנים  לדבריה, 

פפליליים בעקבות עברות מן הסוג הזה, אולם מרבי
תם נגנזו. הנציגה ביקשה לתת למשטרה כלי אכיפה 

טובים יותר ולהעלות את רף הענישה.
בדיון שבו הוועדה אישרה את הצעת החוק לקריאה 
ראשונה, סיפר חקלאי מהיישוב יבנאל לחבריה, כי 

פהוא הגיש למשטרה מאות תלונות על נזקים לחקל
אות, אולם המשטרה סגרה את כל התיקים שנפתחו 

לבירור תלונותיו.
חקל נזקים  האחרונות  בשנים  ספג  הוא  פלדבריו, 

"הירידה  והוסיף:  שקלים,  כמיליון  שעלותם  איים 
שמ כיוון  מטעה,  חקלאות  בעבירות  פהסטטיסטית 

חוסר מענה, החקלאים התייאשו ולא מגישים יותר 
תלונות".

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( 
וילן, ישמש כמגשר בין משרד החקלאות ופיתוח 
ויביא להידברות  הכפר לארגון מגדלי הדבורים, 

פמידית ביניהם. וילן פנה לדבוראים לחדול מפעי
לויות המחאה בשלב זה עד שתתקיימנה ישיבות 

פמקצועיות, שמטרתן להגיע להבנות ולסיום הסכ
סוך עם המשרד הממשלתי.

פמזה חודשיים, הדבוראים מוחים נגד משרד החק

דבורים  רעיית  חוק  מסמך  את  שינה  אשר  לאות 
וייצור דבש הקודם, שחובר ביזמת שרת החקלאות 
לטענתם,  משרדה.  ואנשי  נוקד,  אורית  הקודמת, 
המסמך הראשון נועד להגן על ענף הדבורים ועל 
פוליטית,  מהתערבות  החקלאות  גידולי  האבקת 
אולם אנשי המשרד הנוכחיים פועלים נגד הכוונה 

המקורית של המסמך.
התייעצות  התקיימה  לא  הדבוראים,  לדברי 
מקצועית עם מומחים בתחום ולא עם הדבוראים 

פלפני ההחלטה לשנות את מסמך החוק, והם מבק
שים משא ומתן ראוי והתייעצות אתם ועם גורמי 
ידי  על  החוק  הצעת  שתוגש  לפני  בענף  מקצוע 

משרד החקלאות.
וילן אמר, כי הוא סמוך ובטוח שקיימת אפשרות 
הדבורים  מגדלי  ארגון  בין  הפערים  על  לגישור 

פלבין משרד החקלאות: "המטרה העיקרית והמשו
תפת לכל הצדדים הנוגעים בדבר הנה לשמור על 
קיום  להמשך  במהותו  חשוב  ענף  הדבורים,  ענף 
את  ולשמר  ישראל  במדינת  מפוארת  חקלאות 

בישר המזון  ייצור  לביטחון  הנדרשת  פהתשתית 
אל.

של  מחודשת  בחינה  שתתקיים  מקווה  "אני 
טיוטת  על  להבנות  יגיעו  והצדדים  החוק  הצעת 
חוק מוסכם". על פי הודעת התאחדות החקלאים, 
בדיונים  מעורב  יהיה  שמיר  יאיר  החקלאות  שר 

באופן פעיל.

פהמועצה הארצית לתכנון ובנייה, ברא
משרד  מנכ"ל  אמרני,  שוקי  ד"ר  שות 
בדצמבר  ב-3  החליטה  בפועל,  הפנים 

פלהעביר לאישור הממשלה תכנית להק
מת חמישה אתרי התפלת מי ים גדולים 
הגליל  באזורים   ,)2  /2 ב/   /34 )תמ"א 

וא אשדוד  שורק,  נחל  חדרה,  פהמערבי, 
שקלון, במטרה לתת מענה לצורכי המים 

בישראל.
כמענה למחסור במים בישראל נבחרה 
התפלת מי ים, אשר יספקו את הביקוש 

פבטווחי הזמן הקצר, הבינוני והארוך וכ
חלק מצעדים נוספים לניהול משק המים. 
על פי הודעת המועצה הארצית לתכנון 
גם  ויסייע  ואמין  זמין  הפתרון  ולבנייה, 

בשפ המלחים  בהפחתת  המים,  פבריכוך 
כים ובשיפור איכות המים.

לאישור  המוצעת  התכנית  פי  על 
גדולים  יוקמו חמישה אתרים  הממשלה, 
להתפלת מי ים, בחמישה אזורים בארץ, 
רשות  של  המרחבית  לחלוקה  בהתאמה 
תעשייה  אזור  במערב   – שרון  המים: 
עמק חפר, מרכז )אזור נחל שורק( – אתר 

פשורק ד', אשדוד - באזור תעשייה צפו
ני אשדוד ואשקלון – אותרו שני אתרים 
שיהוו חלופה זה לזה: בקצא"א )קו צינור 

פהנפט אילת-אשקלון( ומצפון לאזור הת
עשייה הדרומי של העיר. מתקן ההתפלה 

פעבור אזור הגליל המערבי מקודם בתכ
נית נפרדת.

לשנה  מעוקב  מטר  מיליון  כ-750 
המתק באמצעות  יסופקו  פ)מלמ"ש( 

ממערך  כחלק  בתכנית,  הכלולים  נים 
שיו המים  ששיעור  בישראל,  פההתפלה 

תפלו עשוי להגיע עד שנת היעד 2050 
ל-1,740 מלמ"ש, בכל המתקנים.

שטח  כולל:  ההתפלה  מאתרי  אחד  כל 
100 דונם עבור מתקן ההתפפ -שגודלו כ

לה, כ-90 דונם נוספים למאגר תפעולי, 
לתכנון  רצועות  בים,  לתשתיות  שטח 
עבור צנרת יבשתית וימית לשאיבת מי 

)תמל הרכז  מי  ולסילוק  ים(  )מי  פהזנה 
להולכת  לצנרת  לתכנון  רצועות  חת(, 
למאגר  ההתפלה  ממתקן  מותפלים  מים 
או  הארצית  למערכת  וממנו  התפעולי 

האזורית, וכן מתקנים ותשתיות נלווים. אבו וילן. סמוך ובטוח שקיימת אפשרות לגישור
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נפגע,  הצהרת  לכתוב  פינס  מכפר  נקורן 
לו  שנגרם  הנזק  את  מתאר  הוא  שבה 
כשגנבו לו עגלים. הוא תיאר את הלילות 
שבהם הוא שוכב במארבים ליד הרפת, את 
הפגיעה הנפשית הקשה בעקבות העובדה 
שהאזור הפך למארב פרוע, ובית המשפט 
בפסק  שלו  ההצהרה  מתוך  קטעים  ציטט 

הדין וגזר על הגנבים חמש שנות מאסר”.
עם הזמן, בזכות ההתייחסות הרצינית של 
הפרקליטות והמשטרה, שהניבה גם ראיות 
התודעה  את  גם  והעלתה  יותר  איכותיות 
ביחס לחומרת העבירות כלפי החקלאים – 
עלה גם רף הענישה בבתי המשפט בצפון 
שוורץ  עו”ד  חקלאיות.  עבירות  תיקי  על 
שולף שוב דוגמאות מהמצגת, כפי שהוא 

יעושה בהרצאות בפני אנשי משטרה ואר
גונים שונים.

בינואר 2009 נגנבו 200 עזים מהמשק של 
משפחת אברוצקי בעין כמונים, והנאשמים 
קיבלו  ההליכים  תום  עד  עצורים  שהיו 
וחצי  שנתיים  בין   - בפועל  מאסר  עונשי 
לארבע שנים וחצי, ותשלום פיצוי לבעלי 

במק שקלים.  אלפי  עשרות  בסך  יהמשק 
רה אחר, קיבל ראש חוליית גנבי כבשים, 
מאסר  עונש  גניבות,  במספר  שהואשמה 

ישל למעלה משש שנים. “עונש חמור בצו
רה לא רגילה”, מסביר שוורץ. “האיש הזה 
היה בטוח שהוא משתחרר בתום החקירה. 
עונש  זה  שנים  משש  למעלה  של  מאסר 

שהפשי העובדה  לנוכח  יבלתי-נתפס, 
מנפח  מ-2%  פחות  תופסת  החקלאית  עה 
שבעקבות  חושב,  אני  בישראל.  הפשיעה 

העני רף  יההצלחה שלנו במסע להעלאת 
שה, נוצר חוסר פרופורציה כשגנב כבשים 
במועדון  ודוקר  מאסר  שנות  שש  מקבל 

מקבל שנתיים”.
נידונו  השופט  מרמת  הטרקטורים  גנבי 

ילעונשי מאסר שמשכם בין שנה וחצי לש
לוש שנים וחצי. על גונבי עגלים מכינרת 
ומקיבוץ יקום נגזרו שנתיים וחודשיים עד 
שלוש שנים ותשעה חודשי מאסר. “התיק 
לא  ב-2010  מכינרת  העגלים  גניבת  של 

יהיה מפוענח ללא ליווי צמוד של הפרקלי
טות. הרפתנים הגיעו בבוקר ורק אז גילו 

את הגניבה.
פעולות  שתי  בזכות  פוענח  הזה  “התיק 

שעשינו: אחת, סמוך לשער הזרוע שמוביל 
ילרפת נמצא חלק של משאית שעשוי מבק

ליט, והצלחנו לעשות התאמה של מומחה 
שהראתה מאיזו משאית הבקליט הזו נפלה. 
שנייה, הפנינו את יחידת ארז לכל תחנות 
הדלק ברדיוס של 50 ק”מ מקבוצת כינרת, 

הלי מאותו  משאית  של  צילומים  ילחפש 
לה. בתחנת הדלק בתוך הכפר דבורייה הם 
מצאו צילום של המשאית עם העגלים ושל 
רכב שליווה אותה שיושביהם היו מוכרים 
או  מפוענח  היה  לא  כזה  תיק  בעבר,  לנו. 
הגשת  ללא  ראיות,  מחוסר  נסגר  שהיה 
את  להביא  הצלחנו  אנחנו  אישום.  כתב 

הגנבים לישיבה בכלא”.
עיקר העיסוק של אנשי הפרקליטות היה 
בתיקי גניבת בקר, מקנה וציוד חקלאי, אבל 
הם החליטו לפעול בכל תחום משיק ותבעו 
גם גנבים של דגים, פירות וירקות. לדוגמה, 
כך הם הגישו כתב אישום ובקשה למעצר 

יעד תום ההליכים בתיק שבו הואשמו שלו
קילוגרם   500 בגניבת  טבריה  תושבי  שה 
דגים מבריכות הדגים של קיבוץ אפיקים. 
בפועל,  מאסר  לעונשי  נידונו  הנאשמים 

ישהחמור שבהם הגיע לשנתיים וחצי. במק
רה אחר, שבו נתפס חשוד בגניבת 500 ק”ג 
רימונים ממטע ביסוד המעלה בעת מעשה 

יהוא נידון לקרוב לשלוש שנות מאסר בפו
על, למרות שהיה בעל עבר נקי.

י“הדוגמה הזו ממחישה עד כמה נושא הפ

שיעה החקלאית הפך לעניין מרכזי בבתי 
את  קצת  איבדו  שהם  עד  בצפון,  המשפט 
“כשעמדתי  שוורץ.  אומר  הפרופורציות”, 
בפני השופטת הדגשתי שמדובר בחצי טון 

למונ זה  את  תרגמתי  לא  אבל  ירימונים, 
חים כספיים. החקלאי מקבל מהסוחרים או 
מרשתות השיווק בסביבות חמישה שקלים 
לק”ג, ובסך הכול, היה לו נזק של 2,500 
נסגר  היה  כזה  בסכום  תיק  בעבר,  שקל. 
כתובע  אני  אבל  לציבור,  עניין  מחוסר 

החקל של  עבירה  נפגע  הצהרת  יהבאתי 
אי, שבה הוא הסביר כמה הוא השקיע עד 

ישזכה לראות את הפרי. למרות זאת, מדו
אפי שלפעמים  תקדים,  חסר  בעונש  יבר 

לו לא ניתן בתיקים שבהם נגרם נזק של 
מאות אלפי שקלים”.

כראיות  שהוצגו  שבמצגת,  התמונות 

בתיקי הפשיעה החקלאית, מעוררות זעזוע 
גם בהיבט של צער בעלי חיים. באחת מהן 

ינראים עגלים שנגנבו מכפר גליקסון כש
יפיותיהם אזוקים באזיקוני פלסטיק במכו

נית סובארו, כדי שלא יגעו ולא יסגירו את 
הגנבים במהלך הנסיעה. שוורץ היה מרוצה 
מהמהלך: “ביקשתי מהשופטת לראות את 

יהתמונות האלו, וזה עשה את מרבית עבו
דת התביעה”, מציין שוורץ. תמונה אחרת 
מראה עגלים כרותי ראש שנגנבו מקיבוץ 
מצעירה  שנגנבה  מכונית  בתוך  מרחביה 
ראתה  צעירה  כשאותה  טבעון.  תושבת 
את התמונה עם העגלים השחוטים וכתמי 
הדם, היא לא הייתה מוכנה לקבל בחזרה 
את  לה  שילם  והביטוח  הגנוב,  הרכב  את 
תמורתו המלאה, כנהוג במקרים של אובדן 

מוחלט )“טוטאל לוסט”(.

השינוי שהתרחש ברף הענישה על פשיעה 
חקלאית והתקדימים שנוצרו כתוצאה מכך 

יהקלו על עבודת התביעה בהמשך ועל עבו
דתו של עו”ד שוורץ: “כשאתה כתובע ניצב 
בעונש  להחמיר  ומבקש  משפט  בית  בפני 

ישל גנב טרקטור, השופט מבקש ממך לה
קודמות,  מפסיקות  תקדימים  בפניהם  ציג 
בפעמים  התופעה.  חומרת  את  שימחישו 
הראשונות נאלצתי להודות שאין תקדימים 
הדין  פסקי  כל  את  שסרקתי  אחרי  כאלו, 
אנחי  .2005 שנת עד  חקלאית   בפשיעה 
והיא  הזו,  הנחנו את התשתית להחמרה  נו 

קיבלה גיבוי של בית המשפט העליון.
על  מדבר  העליון  המשפט  בית  “היום 
יש  מדינה,  כמכת  החקלאית  הפשיעה 

ברו והדברים  חמורה  לענישה  יתקדימים 
הזה,  בתלם  לצעוד  התחלתי  כשאני  רים. 

זה היה תלם בשדה לא חרוש”.
אחרי שחרש, זרע וקטף את הפירות בתחום 
שוורץ  תומר  עו”ד  החליט  נרתם,  שאליו 
לפרוש מהפרקליטות. בנובמבר האחרון הוא 
הקים משרד פרטי בעפולה, יחד עם שניים 
מעמיתיו שפרשו גם הם מפרקליטות צפון. 
“זה לא היה מהלך קל עבורי”, הוא מתוודה 
כמה  במשך  אצלי  הזה התבשל  “המהלך   -
שנים, חככתי בעניין הזה ביני לבין עצמי, 

יהחלטתי שיש לי מה לספר לנכדים על הי
שגיי בפרקליטות, את שלי עשיתי, והגיע 
מאתגרת  ומאוד  חדשה  לדרך  לצאת  הזמן 

במובן המקצועי ולעשות לביתי”.
־לא היה לך אופק לקידום מקצועי בפרק

ליטות?
הפרקליטות  הפרקליטות.  על  בלבי  “אין 
זה גוף מפואר, גדלתי בו, התחנכתי בו, כל 
אומרים  ויש  ממנו,  ינקתי  יודע  שאני  מה 
בו.  נשארתי  אילו  מכובד  עתיד  לי  שהיה 
בכל זאת, החלטתי כשהגעתי לצומת אישי 

שהת בתחום  פרטית  בפרקטיקה  ילבחור 
מחיתי בו”.

אז עכשיו תגן באותו להט על הגנבים 
שבמשך שבע שנים רדפת אותם.

מגן  כנראה שאני אמצא את עצמי  “נכון. 
ולה ראיות  לאסוף  יצליחו  אם  הגנבים  יעל 

זה  מקצועית,  מבחינה  לדין.  אותם  עמיד 
אתגר לא פחות מעניין מלתבוע אותם, ויש 
במהלך  כסניגור.  גם  לתרום  מה  הרבה  לי 
רק  לא  היא  שהפרקליטות  הבנתי  השנים, 
לבן, והצד השני הוא לא רק שחור. פגשתי 
לא מעט עוולות, שנעשות לא במזיד על ידי 
הפרקליטות. התביעה, שהיא גוף מאוד גדול, 
לעתים דורסני, לעתים פוגע באנשים שלא 
היו אמורים להיפגע, ולכן חשוב לכולנו שגם 

לצד השני יהיה ייצוג משפטי טוב והולם.
“חשוב להבין, שבין הנאשמים יש הרבה 
אנשים שמצאו את עצמם עצורים ועומדים 
לדין, כשהם באמת חפים מפשע ולא עשו 
דבר. הסטטיסטיקה מראה שרובם המכריע 

יוצ ונעצרים  ישל אלו שמובאים לחקירה 
זה  אישום.  כתב  נגדם  שמוגש  מבלי  אים 
יכול לקרות לכל אחד מאתנו שימצא את 

יעצמו יום אחד בחקירת משטרה, והוא יצ
יטרך לקבל הגנה טובה. עם זאת, אני מע

ריך את הגוף שגדלתי בו ובהרבה מובנים, 
הלב שלי עדיין שם”.

בפרקלי שהתחלת  שמה  מעריך  ־אתה 
־טות צפון בתחום הפשיעה החקלאית יי

משך, או שזה סיפור של “משוגע לדבר”, 
שיתמוסס אחרי הפרישה שלך?

בעניין  בשורות  איש  לא  אני  “לצערי, 
שעם  הבנתי  שקיבלתי  מהנתונים  הזה. 
בפשיעה  המיוחד  הטיפול  הסתיים  לכתי 
חובר  והוא  צפון,  בפרקליטות  החקלאית 
אחר כבוד לתביעה המשטרתית הכללית. 
שיצקתי  חושב  אני  אבל  כך,  על  לי  צר 
הטיפול  אם  שגם  משמעותי,  מאוד  בסיס 

יבתחום הזה יהיה מעתה ואילך בידי המש
פי  טוב  יהיה  הוא  הפרקליטות,  ולא  טרה 

כמה ממה שהיה לפני עשור”.

“העונשים שהוטלו על נאשמים היו מגוחכים. 
כתבי האישום הוגשו בהליך רגיל, ללא מעצר, 
והעונשים נעו סביב קנסות בסכומים קטנים, 

עבודות שירות או מאסר על תנאי. אחד 
המתלוננים סיפר לנו, שבזמן שגבו ממנו עדות 

בתחנת המשטרה על גניבה שחווה, הוא כבר ראה 
את הגנב יוצא מהתחנה אחרי חקירה קצרה”

עגלים אזוקים ברכב. התמונה עשתה את העבודה                                                                צילום: פרקליטות מחוז צפון
עגלים אזוקים ברכב. "אין מנוס מלהעלות את רף הענישה"             צילום: פרקליטות מחוז צפון
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רוביק דנילוביץ' של גזר?
ראש עיריית באר שבע וניצחונו המרשים בבחירות 

האחרונות נותן השראה לעו"ד אורן אבלה, המתמודד על 
ראשות מועצת גזר, מול פטר וייס המכהן בתפקיד כ-20 

שנה ומול ארז אוסישקין

חדשות יבל ברקאיחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

מול פטר וייס הוותיק )64(, ראש המועצה 
זאת הקדנציה הרביעית, חבר  גזר  האזורית 
האזוריות  ומזכירות מרכז המועצות  הנהלה 
בישראל, מתמודדים שני "תיישים" צעירים 
וארז  ביל"ו  )35( מכפר  אורן אבלה  עו"ד   –

אוסישקין )43( מכפר שמואל.
העוסק  נמרץ  דין  עורך  הוא  אבלה  אורן 
מקרקעי  )רשות  רמ"י  מול  מדינה  באדמות 
במועצה  גאליה,  במושב  "נולדתי  ישראל(. 
רביעי,  דור  מושבניק  אני  רווה.  גן  אזורית 
27 אני בכפר ביל"ו. דבר ראשון שעע  ומגיל

שיתי כשהגעתי לכפר ביל"ו – נטעתי כרם 
והשמן  בו  המסיק  הסתיים  עתה  זה  זיתים. 

נהדר, ויש לי גם פרדס משותף.
לא  אני  המועצה  של  השטח  גודל  "את 
תושבים  אלף   25 במועצה  יש  אבל  יודע, 

קהיל יישובים  שלושה  קיבוצים,  עבשישה 
תיים ו-16 מושבים. אני עובד כבר שנה כדי 
להיבחר והייתי כבר ביותר מ-100 מפגשים 
עם התושבים. אני מכיר את המועצה מלפני 

ומלפנים".
מה דעתך על המועמד ארז אוסישקין?

"לדעתי, הוא כבר פרש ואם לא, אז זה מה 
שהוא צריך לעשות. הוא גר בשכירות בכפר 
שמואל והוא לא מכיר את המציאות במועצה 
ולא את האנשים, ומורץ על ידי חבורה של 

אינטרסנטים".
לרוץ בגיל 35 לראשות מועצה אזורית, 

זה לא קצת מוקדם מדי?
ע"אני מפנה אותך, ברשותך, לרוביק דני
ובינת בגילי  הוא רץ  עלוביץ' בבאר שבע. 

יים, מצליח מאוד. בבחירות האחרונות הוא 
קיבל 92%". רוביק דנילוביץ', ראש עיריית 

עבאר שבע שנבחר בבחירות האחרונות לק
בן  כשהיה   ,1998 מאז  כיהן  שנייה,  דנציה 
27, כסגן ראש עיריית באר שבע וכממלא 
יעקב  תא"ל  לצד  הפעמים  בשתי  מקומו, 

טרנר.
למה צריך להחליף את פטר וייס?

איי ממשמר  מושבניק  נחמד,  בחור  ע"הוא 
י"ב(.   ,64 בן  )וייס   70 לגיל  שמתקרב  לון, 
החינוך  מצב  לגמרי.  התעייף  פשוט  הוא 

מישהו  מאוד,  בינוני  גזר  האזורית  במועצה 
נרדם בשמירה".

מועצת  לראשות  האחר  החדש  המועמד 
גזר הוא ארז אוסישקין, נשוי לאירית ולהם 
חמישה ילדים, מהנדס תעשייה וניהול ובעל 

תואר שני בחקר ביצועים.
ארז, האם אתה ממשיך במירוץ?

סתם  אלה  ששמעת  אחר  דבר  כל  "ברור. 
במלוא  רץ  אני  אבלה.  אורן  של  הכפשות 
13 שנה שאני גר במועצה אזוע  המרץ. מזה

ועכשיו  גזר  בקיבוץ  שנים  ארבע  גזר,  רית 
כבר תשע שנים בכפר שמואל. במקור אני 

עמכפר סבא, אבל שני הסבים שלי מההתיי
שבות העובדת, מכפר הס".

מה לגבי זה שאתה גר בשכירות?
"אני מעוניין להפסיק את השיחה".

פטר וייס, ראש המועצה המכהן, עסק עד 
1982 בחקלאות והיה בעליה של רפת גדוע

לה. לאחר מכן, החל את דרכו כנהג אוטובוס 
ומשם המשיך בתפקידים  האזורית  במועצה 
שונים וכנראה שהוא נהג האוטובוס הצהוב 

אי פעם שהפך לראש המועצה הא עהיחידי 
זורית.

המועצה  מליאת  ידי  על  נבחר   '89 בשנת 
ובשנת  המועצה  ראש  לסגן  גזר  האזורית 
94' נבחר לראש המועצה בבחירות אישיות 
שנערכו בגזר לראשונה. מאז נבחר לשלוש 

קדנציות נוספות.

"תפקיד ראש מועצה 
אינו סידור עבודה"

בכתבות המתפרסמות בשבועות האחרונים 
על הבחירות למועצות האזוריות אנו מנסים 
החדשות,  הפנים  את  הקוראים  בפני  להציג 

עמי שלא עמדו על הבימה המרכזית של הע
שייה המוניציפאלית.

המתמודדים  את  סיקרנו  שעבר  בשבוע 
המבק השרון,  דרום  מועצת  ראשות  עעל 

כיום  מכהן  שבו  לתפקיד  להיבחר  שים 
דוקטור מוטי דלג'ו, ועושה זאת לשביעות 
שוע לא  אולם  שנים,   19 כ בוחריו  -רצון 

חחנו עמו, מתוך מחשבה שמעשיו ודבריו 
מוכרים.

דרום  מועצת  דובר  אלינו  פנו  השבוע, 
מאוזן  לסיקור  שדואג  שוויגר,  בעז  השרון, 
אלגרבלי,  )שמוליק(  ושמואל  המועצה,  של 
מנהל הקמפיין של ד"ר דלג'ו, שניהם קראו 
את הכתבה, וביקשו שנאזן את הדברים. הם 
ולא  למתחרים  שניתנה  הבימה  על  קבלו 

לראש המועצה.
עמ מה  לברר  ניסינו  שבה  טלפון,  עשיחת 

עלתה  מתחריו,  כלפי  דלג'ו  ד"ר  של  דתו 
בעקבות שאלת כתבנו  ונפסקה,  על שרטון 

נו לקדנציה  לרוץ  דלג'ו  של  היכולת  עעל 
ספת בגילו. לכן, אנו מביאים בפניכם חלק 

עמהדברים שקיבלנו בכתב מד"ר דלג'ו: "מי
לוי תפקיד ראש מועצה אינו סידור עבודה. 
שדורשת  מורכבת  מערכת  בניהול  מדובר 

עניסיון ומקצועיות. אני רואה בתפקידי שלי
ובמסירות  בנאמנות  ממלא  אני  אותה  חות 
הודות  בתפקידי  נמצא  אני  שנים.   19 מזה 
לציבור ובזכותו ועל מנת לשרת את הציבור 

ואני גאה בכך.
"הוכחתי במהלך השנים את יכולתי לעמוד 
ולשמור  פשוטים  ולא  מורכבים  במאבקים 
על היישובים והמועצה. אנו אחת הרשויות 
שנים  יהיו  הבאות  והשנים  ביותר  הטובות 
מכריעות בעיצוב פני האזור. יחד עם סגני 
ניסיון  אייל, המביא עמו  צפי פלד מקיבוץ 
אנו  מועצה,  ועבודת  קיבוצים  בניהול  רב 

צוות מנצח.
של  ואופיו  צביונו  שימור  על  "המאבק 
יעמוד  הפתוחים  והשטחים  הכפרי  המרחב 
המדובר  העשייה.  במרכז  הקרובות  בשנים 
השטחים  על  האיומים  פשוט.  לא  במאבק 
יישובי  על  בדגש  המרכז  באזור  הפתוחים 
לחצי  בשל  וזאת  וגדלים  הולכים  המועצה 

עבניה תשתיות ועדכון תכנית המתאר האר
צית תמ"א 35. 

האיומים  עם  בהצלחה  להתמודד  "כדי 
נדרש ראש מועצה בעל ניסיון מוכח, הבנה 

נגי וכן  הרלוונטיים  הידע  בתחומי  עעמוקה 
שות גבוהה לרשויות המדינה".

עו"ד אורן אבלה. "אני מכיר את 
המועצה מלפני ומלפנים"

ארז אוסישקין. "אני רץ במלוא 
המרץ"

ד"ר מוטי דלג'ו. "אני רואה 
בתפקידי שליחות"

פטר וייס. ראש המועצה 
משנת 94'

ד"ר מישל 

בלאיש מונה 

למנהל המכון 

הווטרינרי

עם כניסתו הרשמית 
לתפקיד מנהל המכון 

בבית דגן, הצהיר 
ד"ר בלאיש כי חלק 

ממטרותיו הן "שיפור 
השירות לציבור 

בכלל ולחקלאים 
בפרט" 

51( מונה למנע )דוקטור מישל בלאיש 
הלו הרשמי של המכון הווטרינרי על שם 

קמרון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 
ד"ר בלאיש, רופא וטרינר שהיה מנהלו 
בפועל של המכון בבית דגן בחצי השנה 

האחרונה, שימש בשבע השנים האחרונות 
כאחראי לנושא אפידמיולוגיה בשירותים 

הווטרינריים.
החל את דרכו במכון הווטרינרי בשנת 

1991, ובמרוצת השנים, שימש כעוזריהם 
של שני מנהלי שירותים וטרינריים. לפני 
כשנתיים וחצי שימש כממלא מקום מנהל 
השו"ט במשך כחצי שנה. ד"ר בלאיש הוא 

עבעל שני תארי מומחה ברפואה וטרי
נרית, פיזיולוגיה וטוקסיקולוגיה, ובעל 

תואר שני באפידמיולוגיה.
במסגרת תפקידיו, רקם ד"ר בלאיש 
קשרים בארגונים בין-לאומיים, כגון 

 ,)WHO( ארגון הבריאות הבין-לאומי
ארגון הבריאות העולמי למחלות בעלי 
 .)EU( והאיחוד האירופי )OIE( חיים

באופן זמני, החליף לפני כחצי שנה את 
פרופסור נחום שפיגל, שהיה מנהל המכון 

למשך חמישה חודשים, עד התפטרותו 
מהתפקיד. לאחר מכרז, קיבל בלאיש 

מינוי קבע.
במסגרת תפקידו החדש, יהיה ד"ר 

בלאיש אחראי על המכון הווטרינרי ע"ש 
קמרון, שהוא המכון הלאומי לאבחון 

מחלות בעלי חיים ומחקר שלהן, למשך 
שלוש שנים עם אפשרות להתמודד על 

כהונה נוספת )אחרי עמידה במכרז(.
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

דפנה יוריסטה, מסרה את דברי ד"ר 
בלאיש עם כניסתו לתפקיד: "חזוני הוא 

להצעיד את המכון הווטרינרי קדימה 
לעבר התייעלות ומקצועיות. כל זאת, 

ניתן לבצע על ידי ייעול ושיפור האבחון 
והמחקר, קליטת מיטב האנשים, שיפור 

השירות לציבור בכלל ולחקלאים בפרט, 
והגברת שיתופי הפעולה הלאומיים, 

האזוריים והבין-לאומיים, וזאת תוך כדי 
סיוע והענקה מניסיוני ומידיעותיי למכון 

הווטרינרי".
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אוכל "מקולקל" - 

לא לפח וחסל

נאבקת על חייה

מנהל מכון וולקני, פרופ' יורם קפולניק: 
"כדאי מאוד לבחון מחדש את מדיניות 'פג 

התוקף' של מוצרי המזון"

מירב יופה, שנפגעה קשות ממשאית בכניסה 
לזבדיאל, מורדמת ומונשמת ומנסה לתגבר 

על הפציעות

חדשות דרור יוסףחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

"הקלות הבלתי-נסבלת שבה נזרקת סחורה 
חקלאית בשרשרת הייצור ובמקרר הביתי של 
בעוד  קשה  באתגר  אותנו  תעמיד  הצרכנים 

בדיון שהתקיים במס ששנים ספורות בלבד". 
שגרת ועידת ישראל לעסקים של עיתון "גלו

בס", בנושא "מזון ומים – זהב בעידן החדש", 
תיאר הפרופ' יורם קפולניק את הצפוי בנוגע 
למשבר המזון העולמי במדינת ישראל בעוד 

שני עשורים.
על פי דבריו, "יש לבחון מחדש את מדיניות 
אפשר  היום.  מוכרת  שהיא  כפי  תוקף'  ה'פג 
תוקף  הפג  שמועד  מוצרים  בנפרד  לתמחר 

מד על  אותם  ולהניח  לעבור,  עומד  ששלהם 
פים נפרדים. בנוסף לכך, סחורה חקלאית רבה 
אינה נמכרת, לא בגלל פגם אמתי או סכנה 
למכוער  נחשב  שהוא  בגלל  אלא  בריאותית, 
של  האסתטיים  הסטנדרטים  על  עונה  ולא 

הצרכנים".
עוד מוסיף פרופ' קפולניק, כי "היום יש לנו 

שכלים מדעיים מתקדמים יותר כדי לדרג פי
רות על פי קטגוריות איכות של טעם ולתמחר 
אותם בהתאם. באמצעות הכלים האלו, אנחנו 
יהיה הפרי חמוץ או  'לנבא' עד כמה  יכולים 

מתוק בשעת מכירתו.
אותו  זה,  בנושא  המתקדם  המחקר  "למרות 
מוביל מכון וולקני, אין בזה די כדי לסגור את 

שהפערים בין הביקוש להיצע בעוד כמה עשו
הערכת  פי  על  לפח,  נזרקת  היום  כבר  רים. 

החוקרים, כ-25% מהתוצרת החקלאית מרגע 
הקטיף ועד לרגע בו הצרכן רוכש את המזון.

מזון  כמויות  לייצר  נצטרך  שנה   30 "בעוד 
הגדולות ב-30% ממה שאנחנו מייצרים היום, 
את  לשפר  נוכל  האוכלוסייה.  לגידול  הודות 
יעילות ייצור המזון ומניעת האבדנים רק עד 
15%, וזאת באמצעות המחקר המתקדם ושינוי 

החקיקה בתחום.
ש"מעבר לכך, תצטרך המדינה להשקיע מש

אבים בחינוך של האוכלוסייה לצריכה נבונה 
כבר  הספר  ובבתי  בגנים  ינקות  מגיל  כבר 

בעו העשירות  המדינות  בקרב  שכן  שעכשיו, 
לם המערבי אחוז האבדנים של שרשרת ייצור 

המזון עומדת על 50%.
ש"אחסון מזון הוא אחד מתחומי המחקר המבו

קשים בעולם. כבר עכשיו יש הבנה גלובלית 
שאחד הפתרונות המידיים למשבר המזון הוא 

קור עורכים  אנו  זה.  בתחום  המחקר  שקידום 
סים בין-לאומיים בנושא זה עבור משתלמים 
שנה.  מדי  ומפותחות,  מתפתחות  ממדינות 
הנושא הזה חוצה יבשות. רק עכשיו הסתיים 
לנו  המשותף  זה  בנושא  בין-לאומי  קורס  לו 

ולרשות הפלסטינית".
"הפתרון  וולקני:  מכון  מנהל  הוסיף  עוד 

אינטג פתרון  להיות  יצטרך  במזון  שלמחסור 
שראלי. משרדי הממשלה, כגון: החינוך, הברי
שאות, הכלכלה והגנת הסביבה יצטרכו להיר

תם לנושא ולשתף פעולה יחד".

25 בנובמבר 2013, נפצעה תושש  ביום שני,
אנושות מפגיעת משאית,  בת מושב אביגדור 
בעת שחצתה את הכביש בצומת זבדיאל, סמוך 
לצומת קסטינה )אחים( בכביש 40. צוותי מד"א 
ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום טיפלו בה והיא 

פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
בשעה 10:47 באותו יום שני התקבלה קריאה 
במוקד מד"א מרחב לכיש על תאונת דרכים 
קשה, שבה נפגעה אנושות הולכת הרגל, מירב 
יופה שמה. עם קבלת הקריאה הוזנקו למקום 
חובשים ופראמדיקים כונני מד"א רכובים על 
אופנועים ובמקביל נשלחו למקום אמבולנס, 

ניידת טיפול נמרץ ומסוק של מד"א.
פראמדיק מד"א אביבי יהודה, שהגיע למקום 
וטיפל בפצועה סיפר שהנפגעת שכבה במרכז 
הכביש, בנתיב לדרום, והיא "מחוסרת הכרה, 

שבמצב קשה עם פגיעת ראש ופגיעה רב-מע
רכתית. הענקנו לה טיפול רפואי, ייצבנו את 

ופיני אותה  והנשמנו  הרדמנו  בשטח,  שמצבה 
נו אותה למסוק מד"א שהמתין בסמוך ופינה 

אותה לבי"ח סורוקה".
הדיווח הזה נמסר לנו בסמיכות רבה לשעת 
סגירת הגיליון. הניסיון שלנו לברר מה עלה 
לפיו  המצער,  למידע  הוביל  הפצועה  בגורל 
היא נפטרה מן הפציעה הקשה. זמן מה לאחר 
הדפסת העיתון נודע לנו, לשמחתנו, כי מירב 
המדאיג,  המידע  נוסף  זו  לידיעה  החיים.  בין 
כי היא נאבקת על חייה, מורדמת ומונשמת. 
ב"קו למושב", מצרים מאוד על המידע  אנו, 

משפח את  לעודד  מבקשים  שנמסר,  שהשגוי 
תה ואת חבריה ומתפללים להחלמתה השלמה 

והמהירה בקרוב.

עתירת תושבים חדשים במושב יתד לבית המשפט: 
זכותנו לקבל חלק מה"העוגה" - נכסים ופיצויים 

שחולקו בין חברי האגודה השיתופית. האם האספה 
הכללית שבה התקבלה ההחלטה הייתה "מחטף" של 

נחלות?

האם עשו
לחברים תרגיל?

בסימן שאלה
כתובת לשאלותיכםעו”ד איילת רייך-מיכאלי

dror.maariv@gmail.com

ממהר  אינו  המשפט  בית 
של  בהחלטות  להתערב 
והן  שיתופיות,  אגודות 
מ"חזקת  רוב  פי  על  נהנות 
ומהתערבות  התקינות" 
הרשות  מצד  מצומצמת 
ברור  זאת,  עם  השופטת. 

שלכולם כי אגודה אינה יכו
על  העולה  ככל  לעשות  לה 
רוחה, וייתכנו נסיבות שבהן תופעל ביקורת 
שיפוטית על החלטות האספה. פסק דין שניתן 
לאחרונה בבית המשפט המחוזי מהווה דוגמה 
נוספת לעיקרון זה. הפעם, בית המשפט קבע, 
של  הלב  תום  לגבי  מהתהייה  מנוס  אין  כי 

מקבלי ההחלטות באגודה.
יתד  במושב  שנערכה  מכרעת  כללית  אספה 
ובה נקבעו הסדרי חלוקת הנחלות עמדה במוקד 
הדיון המשפטי. העותרים, תושבי המושב שהיו 

מועמדים לחברות בעת כינוס האספה, טענו כי 
שהאגודה לא הזדרזה לקבלם כדי למנוע מהם אפ

שרות להשפיע ולהצביע, ובכך שללה מהם את 
"חלקם בעוגה", וביקשו מבית המשפט להורות 
שנקבע.  הנחלות  חלוקת  בהסדר  הכללתם  על 
הדברים  מהלך  את  העותרים  כינו  בתביעתם, 

וה הנכסים  בכוונה שחלוקת  ש"מחטף" שנעשה 
פיצויים תיעשה בין פחות חברים, ובכך האגודה 

קיפחה אותם ופעלה בחוסר תום לב.
התוב לטענת  הייתה,  המהלך  שתוצאת 
בישי להשתתף  שלהם  היכולת  חוסר  שעים, 

ההחלטות  על  ולהצביע  הכללית  האספה  בת 
בכל  עמדו  כי  טוענים,  הם  בה.  שהתקבלו 
ולאור  כחברים  לקבלתם  הנדרשים  התנאים 
חשובה  הייתה  הכללית  שהאספה  העובדה 
ומכרעת ועוסקת בחלוקת נחלות, היה אפשר 
עוד  לחברות  קבלתם  בשאלת  הצבעה  לכנס 
קודם לכינוס האספה הכללית, או לדחות את 
ההתכנסות ואת ההצבעה בעניין הנחלות עד 
אשר יושלם תהליך קבלתם לחברות, על מנת 
שגם הם יוכלו ליהנות מפירות אפשריים של 
ההחלטה שתתקבל. עוד טענו, כי ניסו למנוע 
את כינוסה של האספה הכללית עד שיתברר 

מצבם, אך לא קיבלו את מבוקשם.
שמצד אחד, השופט קבע, כי כשמקבלי ההח
שלטות באגודה ראו שנכשל ניסיונם של העו

תרים למנוע את כינוס האספה, הם ניצלו את 
שהמצב וכינסו את האספה הכללית כך שההח
שלטה בעניין הנחלות תוכל לעבור בלי הפר

עות. מנגד, הסביר השופט, כי כינוס האספה 
הימנ ולחילופין  העותרים,  השתתפות  שללא 

עות מדחייתה בימים או בשבועות אחדים, אין 
על  או  בטלותה  על  הצהרה  להצדיק  כדי  בו 
ביטול ההחלטה שהתקבלה משום שכל שינוי 
נפרד  הליך  יחייב  הכללית  בהחלטת האספה 
או  גוף  באמצעות  או  הכללית  באספה  וחדש 

מוסד מוסמך אחר של האגודה.
עוד כתב השופט, שאין לדעת כיצד הייתה 
וזכותם  באספה  המבקשים  השתתפות  יכולה 

שלשכנע, להציע הצעות, וכמובן להצביע עלי
הן, להשליך על ההחלטות שהתקבלו באספה. 

לפיכך, בית המשפט קבע, כי פניית המבקשים 
שנפל  הצהיר  המשפט  בית  חלקית.  מתקבלת 

שפגם בהתנהלות האגודה בטרם התקיימה הצב
עה על קבלת המבקשים לחברות באגודה.

השופט הוסיף, כי התנהלות תקינה וראויה 
של למועד  האספה  דחיית  מצריכה  שהייתה 

לאגודה.  המבקשים  קבלת  על  ההצבעה  אחר 
אינו  הוא  כי  המשפט,  בית  מציין  זאת,  עם 
זכאים,  המבקשים  האם  בשאלה  דעה  מביע 
נוספת  לנחלה  שנוסחה,  כפי  ההחלטה  עפ"י 
או לפיצוי כספי, לו התקבלה ההחלטה בעת 
שהיו המבקשים חברים באגודה. בית המשפט 
מסיים ואומר, כי יש לקוות שהצדדים ישכילו 
נוספת  התדיינות  שיתירו  להסכמות  להגיע 
המשפט  בית  חייב  כן,  כמו  הללו.  בסוגיות 
את האגודה בתשלום הוצאות התובעים ושכר 

טרחת עו"ד בסך 10,000 שקלים.

־הכותבת, ממשרד עורכי דין וגישור “איי
שיתופיות,  באגודות  עוסקת  רייך”,  לת 

ובליטיגציה. המי ־בתחום המסחרי-חקלאי 
ייעוץ  או  דעת  חוות  ואינו  בלבד  כללי  דע 

מוסמכים.

השופט קבע, כי כשמקבלי ההחלטות 
באגודה ראו שנכשל ניסיונם של העותרים 

למנוע את כינוס האספה, הם ניצלו את המצב 
וכינסו את האספה הכללית כך שההחלטה 

בעניין הנחלות תוכל לעבור בלי הפרעות
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זמן שווה כסף

עו"ד שניר שער, 
רו"ח ועו"ד אביגדור ליבוביץ

רוכשים נחלה ומתכננים להרוס את בית המגורים 
הישן ולבנות חדש תחתיו? קצת סבלנות יכולה 

לחסוך לכם מאות אלפי שקלים

איפה הכסף? 

הנח מרוכשי  חרבים 
לות במושבים מתכננים 
לבנות בית חדש במקום 
נחפזים  וחלקם  הישן, 
לאחר  מיד  זאת  לעשות 
כדאי  אבל  הקנייה, 

שחיפ בחשבון,  חלקחת 
להעלות  יכול  כזה  זון 
במאות  הרכישה  מס  את 
אלפי שקלים. ה"סכנה" ממשיכה גם חודשים 
רבים לאחר קניית הנחלה, ונדגים את העניין 

בסיפור שהגיע לשולחננו.
"תקלה" יקרה

ראובן רכש נחלה במרכז הארץ בשווי שבעה 
מיליון שקלים, במטרה להרוס את הבית הישן 
שעמד בה ולבנות חדש תחתיו. הנחלה כללה 
ובעת  מ"ר   120 בשטח של  ישן  מגורים  בית 
רכישת הנחלה לא היו רשומות דירות מגורים 
נוספות על שמו של ראובן )למעשה, הנחלה 

עמדה להיות הנכס היחיד שלו(.
חבמסגרת זו, היה זכאי ראובן לשלם מס רכי

מיסוי  בחוק  הקבועות  למדרגות  בהתאם  שה 
ושווי  הואיל  יחידה".  "דירה  בגין  מקרקעין 
העצמית"  "השומה  במסגרת  המגורים  בית 
נקבע לסכום של ארבעה מיליון שקלים מתוך 
סך התמורה, ראובן חישב ומצא שמס הרכישה 

יהיה כ-120 אלף שקלים.
אצה  המכר,  הסכם  על  החתימה  לאחר  מיד 
המקומית  לוועדה  הגיש  והוא  הדרך  לראובן 

במס בנייה,  להיתר  בקשה  ולבנייה  חלתכנון 
וביקש לבנות  סימן את הבית להריסה  גרתו 
300 מ"ר בנחח  בית מגורים חדש בשטח של

לה. 
לראובן  חיכתה  חודשים  מספר  אחרי  אבל 

חהפתעה לא נעימה – הוא קיבל מכתב מרשו
יות המס ובו דרישה לתשלום מס גבוה יותר 
מהמתוכנן. נכתב שם, כי לאחר ביקור בנחלה 

המקו מהוועדה  מסמכים  שהתקבלו  חולאחר 
מיועד  בנחלה  המגורים  בית  כי  עולה,  מית 
להריסה. לכן, הסבירו, נשללה מראובן הזכות 
דירה  בגין  הרכישה  מס  מדרגות  את  לקבל 

חיחידה והוא נדרש לשלם מס רכישה בגין הנ

של  הסכום  כלומר,  מגורים.  בית  ללא  חלה, 
להיות  אמור  מיליון השקלים, שהיה  ארבעת 
משולם לפי מדרגות של "דירה יחידה", שולם 
כן,  ועל  אחוזים,  בשישה  וחויב  "קרקע"  לפי 
גובה המס שהתווסף עמד עכשיו על 240 אלף 
שקלים, כלומר מס רכישה גבוה במאות אלפי 

שקלים מהתכנון שלו.
המבחן האמתי

שהמבחן  בעבר,  קבע  העליון  המשפט  בית 
לפיו נקבע ייעוד הבית בנחלה )וממנו נגזרת 

חהזכאות לתשלום מס רכישה לפי "דירת מגו
רים" ולא לפי "קרקע"( כולל שני אלמנטים: 
יש  אם  כלומר  בשטח,  למצב  מתייחס  האחד 
פוטנציאל למגורים  בה  "דירה" שיש  אין  או 
חדרי  שירותים,  מטבחון,  מקלחת,  )בעלת 

שינה וכדומה(.
האחר, והוא זה שעשוי להוות מלכודת מס, 

חעוסק בכוונות הרוכש כלפי אותו בית. במק
רה שבו רוכש הנחלה מייעד את בית המגורים 

חהקיים להריסה ומבקש לבנות בית חדש תח
תיו, ברור שהוא נכשל ב"מבחן" ועלול לשלם 
וכאן כמובן נכנס אלמנט  יקר.  על כך מחיר 

חהזמן. ככל שהרוכש ימהר להגיש בקשה להי
תר בנייה להריסת הבית הקיים ולבניית הבית 
החדש, הוא עלול את חשדם של רשויות המס 

ולהביא לביטול הטבת המס.
מקר מיסוי  רשויות  להמתין?  כדאי  חוכמה 

קעין יבדקו את העסקה המדווחת להם מספר 
ועל פי החוק, עומדת  חודשים לאחר הדיווח 
מיום  חודשים  שמונה  של  תקופה  לרשותם 

עשו בהחלט  הם  מיסוי,  לצורך  חהדיווח. 
מהן  ולקבל  התכנון  רשויות  אל  לפנות  יים 
מעו"ד  המידע  את  לבקש  אף  או  המידע  את 
את  מהרוכש  לשלול  ואז  בעסקה,  המטפל 
כן, טוב יעשה הרוכש אם  הזכאות. אשר על 
ישכיל ויתכנן את צעדיו בחכמה כדי להימנע 

ממלכודת מס זו.
במקרה של ראובן הנושא הוסדר והוא שילם 

חמס כמתוכנן, אך כדאי תמיד לשים לב לנקו
דה זו כדי לחסוך כסף וזמן. 

שיתו ובאגודות  במיסוי  עוסקים  חהכותבים 
פיות

בית חדש במושב. לא כדאי למהר עם הריסת הבית הישן                                      צילום: עומר מסינגר

השגה על הסכום לחיוב דמי ההסכמה, שנתמכה 
בבדיקת החלטות היסטוריות של ממ"י, הפחיתה 97% 

מדרישת התשלום המקורית

רבותיי, ההיסטוריה 
משתלמת

בית שמאי
עומר גנות והדר מירום

office@ganot.co.il

מקרקעי  לרשות  המשולמים  ההסכמה  דמי 
מהווים  חקלאית  נחלה  מכירת  בעת  ישראל 
החל  ביותר  הגבוה  המס  תשלום  את  לרוב 
על מוכר הנחלה. דמי ההסכמה הם, למעשה, 

ומ הקרקע  ערך  בעליית  הרשות  של  חהחלק 
שולמים בעת המכירה.

נהלי הרשות, לפי החלטה 524 של מועצת 
עד  התקפים   ,1992 משנת  ישראל  מקרקעי 
היום, קובעים שהמוכר נחלה חקלאית ישלם 
הנחלה,  משווי   33% בשיעור  הסכמה  דמי 
הנחלה  של  ההיסטורי  הרכישה  מחיר  בניכוי 

ח)במקרים שבהם אין יודעים מה המחיר, יחו
שבו דמי ההסכמה עפ"י "מחיר יסודי מזערי" 
שקבעה הרשות(, ובניכוי ההשקעות של בעל 
המגורים,  בתי  הקמת  לרבות  בנכס,  הנחלה 

מבנים חקלאיים ופיתוח החצר.
במרבית המקרים, חישוב דמי ההסכמה נערך 
סמוך למועד מכירת המקרקעין ובתנאי שוק 
אשר ידועים לשני הצדדים – למוכר הנחלה 
בעלי  שבהם  מקרים  קיימים  אולם  ולרמ"י, 
נחלות נדרשים לשלם דמי הסכמה המחושבים 
לפי מועדים היסטוריים, כמו במקרה שיפורט 
להלן. גילוי נאות: במקרה שלפנינו, הכותבים 
יעל  הדין  עורכת  עם  הנחלה  בעל  את  ייצגו 

פרי אלתר.
חזוג תושב עמק יזרעאל קיבל לאחרונה דרי

כ-120  שסכומם  הסכמה  דמי  לתשלום  שה 
חאלף שקלים, בגין העברת זכויות בנחלה חק

לאית שבוצעה בשנת 1971. דרישת התשלום 
התבססה על שומת מקרקעין מטעם הרשות, 
שקבעה את שווי הנחלה ואת מרכיביה, נכון 
לשנת 1974, ועל בסיסה חושבו דמי ההסכמה 

לפי הנהלים הנהוגים כיום.
 ,'71 בשנת  נערכה  הזכויות  שהעברת  הגם 
 18 שרירותי,  באופן  נקבע,  רמ"י  ברישומי 
1974 כתאריך שבו התבצעה ההח  באוקטובר
חעברה. למועד העברת הזכויות השפעה דרמ

טית על גובה החיוב, כפי שיוסבר בהמשך.
דמי  לשלם  נדרש  שממנו  הנחלה,  לבעלי 
הסכמה בסך כ-120 אלף שקלים, הגיש השגה 

חעל שומת רמ"י ולאחר בירור העובדות, הח
הבאים:  בנושאים  השומה  על  לערער  ליט 
ההסכמה,  דמי  גובה  לקביעת  הנכון  המועד 
הנהלים  פי  על  ההסכמה  דמי  חישוב  אופן 

שהיו תקפים במועד העברת הזכויות.
לטענותיו נגד גובה השומה צורפו הוכחות 
סמוכות  נחלות  שבעלי  כך,  על  המצביעות 

משמעו באופן  נמוכים  הסכמה  דמי  חשילמו 
תי מדרישת התשלום הנוכחית, בגין העברת 
זכויות בנחלות שבוצעו גם הן בתחילת שנות 

ה-70'.
בעיון במסמכי השומות האחרות שהוצאו על 
ידי רמ"י נמצא, כי בכולם מוזכר אותו תאריך 
אינו  כלל  זה  שמועד  הגם   -  18.10.1974  –

בדיקה  לאחר  בנחלה.  הזכויות  העברת  מועד 
מקיפה נמצא, כי כאשר רמ"י אינה יודעת את 
נצמדת  היא  המדויק,  הזכויות  העברת  מועד 

לתאריך זה.
תיקון  אישור  יום  הוא  זה  מועד  עקא,  דא 
בדיח העוסק  מקרקעין,  מיסוי  לחוק   5  מספר

ווח על מחיר רכישת נכסי מקרקעין אשר לא 
דווחו בעבר, ולכן כלל אינו רלוונטי למועד 
העברת הזכויות בנחלה ולמועד החיוב בדמי 

ההסכמה.
חבשומת ההשגה הוכח, בין היתר, על פי מס

האגודה  של  פרוטוקולים  היסטוריים,  מכים 
חובצירוף תצהיר מבעל הנחלה, שמועד העב

רת הזכויות בנחלה היה שנת 1971, ולא כפי 
שנקבע על ידי הרשות.

חלאחר הוכחת טענה זו, בדקנו מה היו החל
טות מועצת מקרקעי ישראל ההיסטוריות, על 
פיהן חישבה הרשות את דמי ההסכמה בשנת 
1971 – מועד העברת הזכויות בנחלה. התבח
חרר, שלפי הכללים לקביעת דמי הסכמה בה

עברת זכויות חכירה בנחלה חקלאית )החלטה 
נהוגים  שהיו  ההסכמה  דמי   ,)'68 משנת   60
והסתכמו  קבועים  היו  ה-70'  שנות  בתחילת 

ב-725 לירות ישראליות.
ההשגה הוגשה למשרדי רמ"י בנצרת )מחוז 

וההוכ שפירטנו  הטענות  בצירוף  חצפון(, 
חות לנכונותן, ונדרש חישוב מחדש של דמי 
ההסכמה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי 
ישראל שהתקיימו במועד האמתי של העברת 
הזכויות בנחלה. לשמחתנו ולשמחת בני הזוג 
מעמק יזרעאל, רמ"י קיבלה את כל הטענות 
ולאחר תיקון השומה, נדרשו ממגישי ההשגה 
שקח אלף   120 במקום  בלבד,  שקלים   3,600

לים.

הכותבים, שמאי מקרקעין ממשרד "גנות 
נדל"ן", עוסקים במגזר הכפרי. המידע כללי 

־בלבד ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מו
סמכים.

בדיקה דקדקנית של מסמכים. תאריך העברת 
Siri Hardeland :הזכויות נקבע בשרירותיות צילום
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חדר אורחים

יש תקווה לחייביםמעדכנים גרסה 
בעד יחידת דיור שלישית בנחלה, בעד הגדלת צפיפות 

הבנייה ונגד הפיכת שטחים כפריים לעירוניים. המלצות 
ועדת המשנה של המועצה הארצית בעניין עדכון תכנית 

מתאר ארצית 35

לאור המצב הכלכלי ותופעת ההצתות העצמיות 
על רקע חובות כבדים כדאי לזכור, שחוקים רבים 
עומדים לצד חייבי כספים בישראל. מודעות להם 

יכולה להפוך חוב גדול לתשלום חודשי בסך מאות 
שקלים

dror.maariv@gmail.com :כתובת לשליחת מאמרים

דודו קוכמן

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים )ולנת"ע(, 
ועדת משנה של המועצה הארצית, דנה השבוע 
בהמלצות שהוגשו לעיונה בעניין עדכון תכנית 
בראשות  הוועדה,   .35 )תמ"א(  ארצית  מתאר 
השרון(,  לב  אזורית  מועצה  )ראש  ריטוב  עמיר 
כוללת גם את נציגי התנועות המיישבות והיא 
המליצה למועצה הארצית על קידום ההמלצות.

עם אישורה בתחילת 2006 קבעה תמ"א 35, כי 
נאחת לארבע שנים אפשר לעדכן פרקים בתכ

נית על פי דרישות המציאות המשתנה, הצרכים 
וההתאמות. חלפו למעשה כבר שבע שנים ורק 
לעדכון  המעקב  צוות  המלצות  מוגשות  עתה 
חודשים עד אישור  עוד מספר  ויחלפו  התכנית 
מתוכנן  הולנת"ע  אישור  לאחר  שכן  העדכון, 
לתכנון  הארצית  במועצה  המלצותיה  על  דיון 
המחוזיות  התכנון  בוועדות  דיון  ויידרש  ובנייה 

לפני אישור סופי של התכנית.
לתכנית יש השפעה על המרחב הכפרי בכמה 
וכמה סוגיות. אחת מהן עוסקת במספר יחידות 
הוא  המגורים המותרות לבנייה. כרגע, המספר 
הצעה  מונחת  הפרק  ועל  נחלה,  לכל  שתיים 
נוגע בעיקר  זה לשלוש. העניין  להגדיל מספר 
ליישובים במרכז הארץ, שבהם הצפיפות גדולה 
ויש צורך בעוד יחידות דיור. לכך נדרש עדכון 
של לוח 2 )מופיע בנספח של תקנון תמ"א 35(, 
המתוכננים  היישובים  כל  רשימת  את  הכולל 
ומספר יחידות הדיור שיהיו מותרות לבנייה בו 
2025. גם סעיף שעוסק בצפיפות הבננ  עד שנת

ייה במרחב הכפרי, בהתאם למיקום הגיאוגרפי 
של היישוב )על פי נפות ואזורים(.

החלטות בעניין יישובים 
מתוכננים

יחידה  להוספתה של  הוועדה ממליצה לפעול 
שלישית בנחלה, לאור החלטת מועצת מקרקעי 
היחידה  להוספת  בהמלצה   .)979(  1155 ישראל 
השלישית בשטח הצהוב )שטח המיועד לבנייה( 

ננכתב, כי הבנייה תהיה צמודת דופן לבתים הא
זו משיבה לגורמים שפו נחרים בנחלה. המלצה 

עלים נגד ההתיישבות במוסדות התכנון בעניין 
הבנייה בשטחים פתוחים.

נכמו כן, הובעה בוועדה התנגדות גורפת להו
ספתם של שטחי חיפוש לפיתוח מתחמי מגורים 
עירוניים שהוצעו על ידי מינהל התכנון, שטחים 
שהיו מגדילים למעשה את המרקמים העירוניים 

באזורים כפריים.
הצפי שהוראות  להמליץ,  החליטה  נהולנת"ע 

דונם   2.5 עד  בנחלות  יחולו  לא  למגורים  פות 
נהראשונים, בין אם ייעודו למגורים ובין אם יי

חלקה  שאם  היא,  הדבר  משמעות  חקלאי.  עודו 
להגדילה  אפשר  דונם,  מ-2.5  קטנה  בנחלה  א' 
עד 2.5 דונם. הדבר גם מחייב את הסכמת רמ"י 

לעדכן את החלטה 1155.
יתאפשר  מסוימים,  בתנאים  נוספת:  המלצה 
לקבל הקלות בצפיפות, בעיקר בשל מצב סוציו-

אקונומי )בעיקר הרחבות(. לפי המלצת הוועדה, 

הוספת היחידה השלישית בראש הנחלה במושב 
הראשונים(  הדונמים   2.5 )עד  השיתופי  ובכפר 
תתאפשר בשלושה תנאים: תידרש הכנת תכנית 
כוללת ליישוב, אלא אם קבע מוסד תכנון אחרת 
ביותר  גדולה  כספית  הוצאה  הדבר  ומשמעות 
וגם זמן ממושך שיידרש לאישור התכנית. יחד 

נעם זאת, לפי המוצע, לא יוכל יחיד להגיש תכ
אלו  יחידות  תוספת  על  בנחלה;  נקודתית  נית 
אלו  דיור  יחידות  הצפיפות;  הוראות  יחולו  לא 
בלוח  המצוין  הדיור  יחידות  במניין  ייספרו  לא 
למעט  עליהן,  נוספות  יהיו  אלא  שבתכנית,   2

נבמחוז המרכז של משרד הפנים. במחוז זה, תו
ספת היחידה השלישית תגרע בשלב ראשון את 
הזכויות שנותרו בלוח 2, אך בכל מקרה, יחידה 

שלישית תותר לכל הנחלות גם במחוז המרכז.
לדוגמה: ביישוב פלוני המתוכנן במחוז המרכז 
יש 100 נחלות בתקן ובלוח 2 נקבע, כי תקרת 
כל  לאחר  דיור.  יחידות   350 תהיה  המקסימום 
יחידות  )שתי  ביישוב  שאושרו  הבנייה  זכויות 

נבכל נחלה, הרחבה, משקי עזר וכו'( נותרה אפ
20 יחידות. במקרה זה, תינתן ליינ  שרות לבנות
שוב תוספת אפשרות של 80 יחידות דיור, כדי 
להשלים את המספר ל-100, כפי שקבוע בתקן.
נכמובן שיש עוד הרבה מה לעשות בנושא הי

הליכי  לסיום  עד  להמתין  ויש  השלישית  חידה 
הדיון במוסדות התכנון.

 2 לוח  את  ומעדכנת  מתקנת  גם  התכנית 
קיבו ובעיקר  יישובים,  של  מפורטת  נברשימה 

כי  דיור. התכנית קובעת,  יחידות  צים, במספר 
מספר  רשימה(,  פי  )על  עזה  עוטף  יישובי  בכל 
יחידות הדיור בהם בלוח 2 יהיה 500. התכנית 

נמרחיבה גם את האפשרויות לבינוי חקלאי במכ
לולים נופיים אשר היקפם גדל מאוד.

אין מענה ליישובי המרכז
המרכז,  באזור  ליישובים  מענה  אין  בתכנית 
יחידת  לפצל  המבקשים  עזר  משקי  יש  שבהם 
מגורים. הבעיה נפוצה בעיקר ביישובים שבהם 
ממ"י,  החלטות  פי  על  אשר  רבים,  עזר  משקי 
יכולים לפצל זכויות, אך עדכון התכנית המוצע 

עלול למנוע מהם אפשרות זו.
המלצות הולנת"ע לגבי יישובים כפריים שמיצו 

נאת הזכויות שלהם הוא לאשר תוספת זכויות בנ
ייה על פי מגבלות של מרקם ואזור ובכל מקרה, 
בשטח  יהיו  הנוספות  הבנייה  שזכויות  לדאוג 
זה  למאבק  היישוב.  לפיתוח  או  לבינוי  המיועד 

שותפות בחלקו גם הרשויות העירוניות.
35 קיימות החלטות לגבי מתחמים להרנ  בתמ"א

חבת המרקם העירוני, כלומר מרקמים המיועדים 
למועצה  להמליץ  החליטה  הולנת"ע  לפיתוח. 

ובנייה שלא לאשר את המתח נהארצית לתכנון 
מים בשטחי החיפוש שהוצעו. יחד עם זאת נקבע, 
בשולי  הדיור לתכנן  לקבינט  יומלץ לאפשר  כי 
הערים תכניות על פי הצורך. המלצות מיוחדות 
הוגשו לגבי גן יבנה ובני עיש. לגן יבנה ממליצה 
הוועדה לתת מעמד של "יישוב לפיתוח מיוחד" 

ולבני עיש ההמלצה היא ל"יישוב מיוחד גדול".
הכותב הוא עו"ד 
ומזכ"ל כפרי האיחוד  החקלאי

עו"ד דב קיידנוב

אנשים רבים מגיעים לבור כלכלי עמוק, ולאחר שאינם מצליחים לקבל סיוע מהבנק 
– מאבדים תקווה שיוכלו לפרנס שוב את משפחתם ולהמשיך לחיות בכבוד. אנשים 
מקום  למצוא  עליהם  מבוגר, המקשה  בגיל  אנשים שפוטרו מעבודתם  גם  כמו  אלה, 
עבודה חילופי, עלולים למאוס בחייהם מכיוון שאינם מכירים את הפעולות המשפטיות 

שיכולות לפטור אותם מרוב החובות שצברו.
נמצבם של בעלי חוב המסתבכים בהלוואות בשוק האפור אף קשה יותר, מכיוון שלחו

בות הכספיים מתלווה לחץ כבד שמפעילים המלווים על הלווים. לחץ זה עלול לגרום 
למתח נפשי רב, שגורר את החייב לניסיון התאבדות. בנוסף, במקרים רבים מתעוררים 
חייבים רק לאחר שצברו חובות כספיים גדולים מול נושים רבים, ואז הם מרגישים 

שאי אפשר כבר לעשות דבר – אך ניתן גם ניתן, וזהו שורש העניין.

החזר חודשי נמוך
כאשר אדם פרטי או בעל עסק נמצא בחובות, והיכולת הכלכלית שלו מאפשרת החזר 
נמוך, של 20% או פחות מאותם חובות – טוב יעשה אם יפנה להליך של כינוס נכסים, 
באמצעות עו"ד מוסמך המתמחה בתחום. גם ריבוי נושים מהווה תמרור אזהרה לבעלי 

חוב, בגינו מומלץ לפנות לכינוס נכסים.
לאחר תהליך של כינוס נכסים מתחיל הליך של הכרזה על פשיטת רגל, המהווה אור 
בקצה המנהרה לבעלי חוב הקורסים תחת הנטל, ומספק עבורם מוצא כלכלי של כבוד. 
עורך דין המתמחה בתחום ובניהול מו"מ מול נושים יכול למזער חובות של מיליוני 
שקלים להחזר חודשי של מאות שקלים בודדים. במקרה שבו לבעל החוב אין הכנסה, 
ההחזר החודשי עשוי להגיע לכ-150 שקלים בלבד – סכום המאפשר לבעליו להמשיך 

לחיות את חייו.
כדי לפתוח בהליך של פשיטת רגל והחזר חובות מצומצם, על החייב לפנות בבקשה 
להכרזה עליו ככזה בבית המשפט. לאחר ההכרזה, נמכרים נכסיו של החייב והתמורה 

נמחולקת בין הנושים. גם בעלי חוב שאין בבעלותם נכסים משמעותיים כדירה, חס
כונות או רכב יכולים להיכלל בהליך פשיטת רגל: במשך כארבע שנים הם ישלמו 
מדי חודש סכום מזערי, ולאחר תום התקופה יוכלו לקבל פטור מלא מחובותיהם )"צו 
הפטר"(. התהליך שבין כינוס הנכסים לקבלת צו ההפטר נמשך לרוב כארבע עד חמש 

שנים.
קיימים מספר תנאי סף לפשיטת רגל, העיקרי שבהם הוא גובה החובות. על סכומם 
להיות 16 אלף ו-910 שקלים לפחות. בנוסף, מוטלות הגבלות שונות על מי שזוכה 

נלהיכנס להליך של כינוס נכסים, ובהן האיסור לחלק צ'קים או להחזיק בכרטיס אש
ראי, האיסור להחזיק בנכסים, וכן הגבלות על יציאה מהארץ.

לא כל חוב ניתן למחיקה
אבל לא כל חוב ניתן למחיקה באמצעות הליך של פשיטת רגל. כך למשל, חובות 

נשנולדו כתוצאה ממעשים שנעשו בניגוד לחוק – אי תשלום קנסות או עונשים כספ
יים, חובות כתוצאה מהימורים )שאינם חוקיים בישראל(, חובות לרשויות השונות כגון 

מסי ארנונה, דוחות חנייה וכיוצא באלה, לא יימחקו גם אם החייב הוכרז פושט רגל.
למחיקה  שאפשריים  החובות  במסגרת  נכללים  אינם  האפור  לשוק  חובות  כן,  כמו 
בפשיטת רגל ויש למצוא דרך לשלמם לפני הפנייה לפשיטת רגל. בקיצור, התרחקו 

מהימורים, שלמו דוחות, ובשום פנים ואופן אל תפנו אל השוק האפור.
לעתים, פשיטת רגל היא המוצא החוקי היחיד שמאפשר לבעלי חוב לפתוח דף חדש 
השנים  של  הכלכלי  המצב  לנושים.  חלקי  חובות  החזר  תוך  בכבוד,  ולחיות  בחייהם 
האחרונות דרדר אנשים רבים לחובות לרשויות או לגורמים פרטיים, והחוק במדינת 
ישראל מסייע רבות לאותם חייבים לצאת מהבור הכלכלי שאליו נכנסו, ומגונן עליהם 

מפני נושים.
בחודשים האחרונים הגיעו לכותרות העיתונים ופורסמו במהדורות החדשות סיפורים 
טראגיים רבים על אנשים שהציתו את עצמם בגלל חובות או דאגות כלכליות אחרות. 
גדול  חוב  בגין  זאת  והוא עשה   – זו  ביותר בצורה  הידוע  היה המתאבד  סילמן  משה 
שצבר, שהחל בפיגור בתשלום 1,500 שקלים למוסד לביטוח לאומי. עד היום, חמישה 
אנשים נוספים ביצעו אותו אקט של ייאוש, ורובם סיימו את חייהם תוך מספר שעות 

ובסבל רב.
אני חושב, כי ההצתות העצמיות, המהוות צעד אחרון של ייאוש בשל חובות, אינן 
רק צעד קיצוני, מחריד ומגונה – אלא גם צעד המעיד על חוסר הידע של המנסים 
להתאבד בדרך זו, שהחוק עומד לצדם. האסונות הללו מצביעים על תופעה מתפשטת 

שאף עלולה להחריף, וזאת בשל חוסר מודעות הציבור לחוקים שנועדו להגן עליו.
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פורצי דרך

עיטור הצטיינות בחקלאות הוענק לשני ישראלים פורצי דרך: אלי 
ופרופסור  המשק,  בחצר  יקב  ובעל  יינן  רזיאל,  רמת  ממושב  זקן  בן 

בלאו יעקב  על שם  המדבר  לחקר  המכונים  מנהל   – ברלינר  ־פדרו 
שטיין בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בשדה בוקר. טקס הענקת האות 
המכובד, המכתיר אותם בתואר "אביר במסדר ההצטיינות החקלאית 
בבית השגריר  ומכופלת, שהתקיימה  חגיגה כפולה  היה  של צרפת" 
שבו  בתחום  למצוינות  דרכם  על  אותם  לשאול  והזדמנות  הצרפתי, 
זקן ופרופ' ברלינר נמצאים בחברה טובה:  רבים כל כך פועלים. בן 
זה מוענק בצרפת מאז המאה ה-19 לחקלאים, ליצרני  עיטור כבוד 

־מזון מצטיינים, למבקרי מסעדות חשובים ולחוקרים בעלי שם בתחו
מי החקלאות והמזון.

זו הפעם השנייה שעיטור זה מוענק בישראל. הקודמים שזכו בתואר 
אבירות הם אבשלום הורוויץ ורוני עוזרי ב-2010, והשנה, בנוכחות 

־עשרות מוזמנים, בני משפחות מקבלי העיטור, מכובדים בעלי תפ
ידי  חנוכה על  נר ראשון של  נפתח הטקס בהדלקת  וחברים,  קידים 
חנן בזק, מנהל שירות ההדרכה והמקצוע )שה"ם( במשרד החקלאות, 
ואלי בן זקן, נציג מקבלי העיטור. עיקר נימוקי הוועדה שבחרה בהם 
לקבל את מדליות הכבוד הייתה תרומתם יוצאת הדופן של השניים 

למצוינות של החקלאות הישראלית.
דברי השגריר הצרפתי, פטריק מזונאב, מעידים על גודל המעמד: 
הסטארט-אפ'.  'אומת  כאל  ישראל  אל  מתייחסים  קרובות,  "לעתים 
בישראל אכן קיים ריכוז ייחודי בעולם של חברות היי-טק, אך עם 
גם  היא  שישראל  מפני  היחידי,  יתרונה  מלהיות  רחוק  הדבר  זאת, 
מדינת חקלאות. החקלאות עמדה בבסיס הפיתוח הדמוגרפי והכלכלי 

שלה, והיא ממלאת תפקיד מרכזי גם בישראל של היום.
"ישראל פיתחה ידע ויכולת מובילים בתחום של החקלאות בתנאים 

־צחיחים וצחיחים למחצה, בהתבסס על הטכנולוגיות המתקדמות ביו
תר. באזור זה של העולם, זהו יתרון שאי אפשר להפריז בחשיבותו. אך 
לא רק כאן. גם ארצות שאקלימן ממוזג נדרשות היום לארגון מחדש 
של המגזר החקלאי שלהן, כתוצאה מן ההתחממות הגלובלית, ולשם 

כך הן שואבות השראה מהדוגמה הישראלית".
מזונאב הדגיש בדבריו את פעולתה של שגרירות צרפת בישראל 

   כתבה וצילמה: חני סולומון

אלי בן זקן, יינן ממושב רמת 
רזיאל, ופרופ' פדרו ברלינר, 

מנהל המכונים לחקר המדבר 
באוניברסיטת בן גוריון, קיבלו 

מידי שגריר צרפת בישראל 
את אות האבירות במסדר 
ההצטיינות החקלאית של 

צרפת. האם זו בשורה ביחסי 
ישראל-צרפת?

אבירים בשירות 
החקלאות

פרופ' פדרו ברלינר. "זאת 
הייתה בשבילי הפתעה גדולה, 

שמחה וכבוד"
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והכלכלי  המדעי  הפעולה  שיתוף  חיזוק 
בין שתי המדינות, בכל ענפי החקלאות. 
יתת  2014 בשנת שכבר  מבשר   השגריר 

קיים כנס צרפתי-ישראלי מקיף בנושא 
של  האגרונומי  המחקר  ממכון  ומשלחת 
לארץ.  להגיע  צפויה   ,INRA צרפת, 
ההערכה  על  מעידים  אלה  "אירועים 

המופ להישגיה  צרפת  שרוחשת  תהרבה 
לאים של החקלאות הישראלית", מסכם 

השגריר.
את  בירך  שמיר  יאיר  החקלאות  שר 
שמח  שהוא  ואמר  העיטורים  מקבלי 
הישראלית-צרפתית  החקלאות  ששנת 
שנפתחה תתרכז בשיתוף פעולה עם כל 

המדי משתי  המובילים  המחקר  תמכוני 
נות בתחומים מדעיים של חקלאות וענף 
המזון. "האוכלוסייה המעורבת בחקלאות 
אנשים  מיליוני  רבה,  היא  הגלובלית 
ברחבי  זו  בתעשייה  ומועסקים  עובדים 
בעבודתם  תורמים  כך,  ידי  ועל  העולם 

תלקידום ופיתוח הבריאות, הרווחה והעו
שר", אמר השר.

מאלכסנדריה לפריז
אלי בן זקן, יליד אלכסנדריה במצרים, 
שהחליט  עד  בחייו  מפותלת  דרך  עבר 
במשקו  יין  ובייצור  בגידול  להתמקד 
עיסוקו  את  ולפתח  רזיאל,  רמת  במושב 
זוכים  שיינותיו  "קסטל",  יקב  בהקמת 

מדי שנה בפרסים בארץ ובעולם.
נקודת  הנה  המדליה  "קבלת  זקן:  בן 
כשממשלת  מאוד  התרגשתי  בחיי.  שיא 
המדליה  את  לי  להעניק  החליטה  צרפת 

שלו מוניק,  אשתי  שבו  זה,  תבמעמד 
וחברי  חבריי מהמושב  נכדי,  ילדיי,  שת 
לתהליך הפקת היין וחברים נוספים. זהו 

תמעמד המציין מעין סגירת מעגל בשבי
לי, כמי שהתחנך והתבגר במספר ארצות 
מארץ  כנער  שנעקר  לאחר  באירופה, 
ספר  בבית  לימודיי  דווקא  אך  הולדתו. 
תיכון צרפתי, שגיבורי חייו הם דמויות 
צרפתיות, השפיעו עליי מבלי שאתגורר 

כלל בצרפת.
חיי על  המשפיעה  המפנה  ת"נקודת 

בסביבות  לצרפת  שהגעתי  הייתה  נו 
גיל 40, כשכבר הייתי מושבניק חקלאי 

לש משפחה  ובעל  נשוי  רזיאל,  תברמת 
לושה ילדים. בעת ביקור בפריז, טעמתי 

תיין פשוט מסוג גראב, שאטו וילאד, והת
אהבתי ב... פרי הגפן". היו יינות נוספים 
שבן זקן טעם ואהב והם אלו שסללו את 
הדרך להחלטה מכרעת על גידול גפנים, 

ולנסות להפיק יין באופן עצמאי.
כגון  שונים,  גידולים  שגידל  כחקלאי 
עופות, מטעים ואפילו סוסים, החליט בן 
להתמקד  המוקדמות  ה-90'  בשנות  זקן 
בעסקי היין. הכרם הראשון ניטע בשנת 
1988, בסמוך לבית, ובשלב מאוחר יותר 
הלולים  מבנה  בסיס  על  היקב  הוקם 
במשק, על פי המסורת הצרפתית הנהוגה 
בקרבת העיר בורדו ובחבל בורגון, והיא 
נטיעת הגפנים בחלקות הסמוכות ליקב.
הראת הבציר  נערך   1992 בשנת  כבר 

את  הסופג  איכותי  ליין  וכמסלול  שון, 
בחב ההתיישנות  בתהליך  גם  תהטעמים 

יות עץ אלון. היין הראשון הופק בשנת 
מאז,  בקבוקים.   600 נמזגו  וממנו   1995
העסק הלך והתפתח בכיוונים רבים וכיום 
מופקים בו כ-100 אלף בקבוקים בשנה. 
הכרמים הגדלים מסביב ליקב משתרעים 
על 130 דונם ונטועים באדמת טרה רוסה, 
טיט ואבן גיר ותנאים אלו מיטיבים עם 

הגפנים ומשפרים את טעם היינות.
הכר נטועים  שבו  יהודה  שפלת  תאזור 

מים היה ידוע כבר בעבר הרחוק בכרמיו 
ארכיאו ממצאים  במרחביו.  יין  תובייצור 
תלוגיים שנמצאו באזור מעידים על תע

שנים  מאות  באזור,  שפעלה  היין  שיית 
חלפו עד שהוקמו היקבים החדשים, רובם 

רק ב-20 השנים האחרונות.
יקב "קסטל" נחשב לראשון שקם באזור 
מטה יהודה, בעקבות אמונתו של בן זקן 
נחשב  הוא  ובזמנו,  יין  ייצא  זה  שמאזור 
יקב "קסטל" הוא עסק  פורץ דרך. כיום 

משפחתי ובו לוקחים חלק פעיל שלושת 
הילדים – איתן, אריאל ואילנה.

היקבים  מאה  ברשימת  נבחר  היקב 
תהטובים בעולם על ידי מגזין היין הברי

טי "Decanter" והוא מייצא את מבחר 
מסכם:  זקן  בן  מדינות.  לכ-20  יינותיו 
"הייתי הראשון שייבא את זן הפטי ורדו 

תלישראל, ומאז משתמשים בו מיטב היק
בים בארץ. בעתיד, התכניות הן להמשיך 
צרפתי  בסגנון  איכותיים  יינות  לעשות 

בישראל".
הוועדה שבחרה בו נימקה את החלטתה 
ליינן  הנחשב  זקן,  לבן  שיצאו  במוניטין 
וכמי  לה,  ומחוצה  בישראל  הטובים  בין 

תשהעלה את יינות האיכות על מפת העו
לם. היינות שלו נמכרים בצרפת ובשאר 
העולם וזוכים לשבחים רבים והתעניינות 

רבה.
בשיטות  וביקב  פועל  זקן  בן  בכרמיו, 
שזוכים  יינות  ומייצר  מסורתיות  בורדו 
שזכה  בענף  כפעיל  ידוע  הוא  בפרסים. 
ותרם  האחרונות,  בשנים  רבה  לתנופה 

רבות להתפתחותו המואצת בישראל.

להתאים את השיטה 
לאזור ולאקלים

פרופסור פדרו ברלינר, מנהל המכונים 
בלאושטיין  יעקב  לחקר המדבר על שם 
בשדה  גוריון  בן  אוניברסיטת  בקמפוס 
בוקר, קיבל את עיטור הכבוד על פיתוח 
שיטות ייחודיות בתחום הייצור החקלאי 

באזורים צחיחים
על  לי  כשבישרו  מאוד  "התרגשתי 
הבחירה בי לקבלת העיטור. זאת הייתה 
וכבוד",  שמחה  גדולה,  הפתעה  בשבילי 
משתף אותנו הפרופ' בהתרגשות שאחזה 

תבו. בשני משפטים הוא מסביר על ההי
שג שלו במחקר, שהושג בעזרת תלמידיו 
טלי  דרופלמן,  קלאוס  לונשטיין,  צבי   –
אילני ואחרים: "עקרונות שיטת ההשקיה 

תשפיתחתי מתבטאים בהטיית מי שיטפו
היקפית. השיטה  חומה  נות לחלקות עם 

העתי הנבטית  החקלאות  על  תמבוססת 
יותר". לדבריו,  קה בת אלפיים שנה או 
החידוש בשיטה שפיתח, לעומת הדרכים 
התהליכים  הבנת  הוא  כה,  עד  הקיימות 
להקטין  והדרך  מים  באיבוד  הקשורים 
ליעילה  השיטה  את  שהופכות  אותם, 

ביותר.
היא תוצאה של שימוש של  "היעילות 
עצים  משולבת:  בצורה  גידולים  שני 

פי לאחר  חד-שנתי.  גידול  תוביניהם 
יושמה  תוח השיטה, שארך כעשור, היא 
אפריקה,  דרום  קניה,  מדינות:  במספר 

מק טורקמניסטן,  אוזבקיסטן,  תקזחסטן, 
עצי  בגידול  בעיקר  מדובר  וכו'.  סיקו 
סרק )חומר לבעירה והעלים כקומפוסט( 
עם תירס וחיטה כגידולי ביניים. השיטה 
זיתים,  נוספים:  לגידולים  גם  מתאימה 

שקדים, פיסטוקים ואחרים".
הכלכלית  תרומתה  מהי  השאלה  על 
של השיטה התקשה פרופ' ברלינר לתת 
"קשה  ענה:  לבסוף  החלטית.  תשובה 
הכלכלית  התרומה  מהי  להעריך  מאוד 

תבשיטה, לעומת קודמותיה. מאחר ובשי
טה זו, ניתן לקבל יבולים סבירים במהלך 
האלטרנטיבה  מהמקרים  ובחלק  השנים 
דבר  לגדל  ניתן  שלא  משום  אפס,  היא 

ללא שימוש בשיטה זו".
לשיטה יש פוטנציאל לחסוך מים רבים 

תאם היא תיושם בקנה מידה גדול, בסבי
לשנה.  גשם  מילימטרים   300-200 בות 
בשימוש  מותנה  נוסף  פוטנציאל  מימוש 
מי  עם  יחד  מושבים,  מים  עם  משולב 

לה תכנית  מקומיים. מתברר שיש  תנגר 
לארגונים  או  למדינות  השיטה  את  ציע 
בעולם, ומקומות אחרים שבהם היא כבר 
מיושמת, לרוב באמצעות ארגונים לא-
צחיחים  באזורים  הפועלים  ממשלתיים, 
וגם ללא  עם אוכלוסיות דלות אמצעים 

תשתיות טכנולוגיות מתאימות.
בשיטה.  ביותר  רבה  התעניינות  "יש 

תהטכניקה נחשבת ללהיט בין חברי האמ
נה במלחמה במדבור. אני שמח שהוועדה 
מהשיטה  הטמון  מהפוטנציאל  התרשמה 

תשפיתחתי, כי היא מאוד רלוונטית לאזו
רים נרחבים של ארצות דוברות צרפתית 

ביבשת אפריקה".

אלי בן זקן בבית השגריר. העלה את יינות האיכות על מפת העולם

פרופ' ברלינר, השגריר מזונאב ובן זקן. "אירועים אלה מעידים על ההערכה הרבה שרוחשת צרפת להישגיה המופלאים של החקלאות 
הישראלית"
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ספרות
 www.readbooks.co.il    זהר נוי

היבטים שונים - גם רגישים, גם זועמים - של 
הישראליות

ישראל, פנים רבות לה

אהבה וכאב בעין גנים
"הצד שלו, הצד שלה" מאת אלדד גיל הוא 
שלושה  בקצב  ריקוד  ספרותי,  מינואט  כמין 
ובוטחת.  רגישה  אמן  ביד  הכתוב  רבעים, 
הזוג  ובראשה  לב  מכמירת  הדמויות  גלריית 
המתמיה, ציפורה ויוהן, שכל אחד מהם צריך 
לעשות כברת דרך בלתי-אפשרית – לעבור 

ול שלה,  לצד  שלו  מהצד  הארוך  שבמסדרון 
הפך.

שבבית קטן ולו שתי כניסות גרים יוהן וצי
פורה. הוא בצד שלו, היא בצד שלה. הזמן הוא 
תקופת הצנע, המקום הוא "השכונה שהייתה 
ומסביב  תקווה,  שבפתח  גנים  עין  לרחוב", 
יחדיו.  קלעו  והמקום  שהזמן  תועות  נפשות 
מדי יום, בשעה ארבע אחרי הצהריים בדיוק, 
נפגשים יוהן וציפורה, הוא ניצול שואה, היא 
היא  חלוצים, לטקס שבמהלכו  בת למשפחת 

מתעמרת ורודה בו, לעתים עם מעט חמלה.
יוהן הוא אספן של ספרים נדירים. במהלך 

שהישרדותו במלחמה צמחו ענפים בעיניו ורא
ייתו השתבשה ועתה הוא מריח את הספרים 
במקום לקרוא אותם. ציפורה, שאהבה נכזבת 
שברה את לבה ללא תקנה, היא אישה קשה 
נאחזים  השניים  גדול.  פנימי  רוך  המסתירה 
זה בזה בוואלס בלתי נשלט של אהבה וכאב, 
מושב  גנים,  עין  של  התפוררותה  רקע  על 

המו באם  לשכונה  שהיה  הראשון  שהעובדים 
מטר,  )הוצאת  רחוב  רק  נותר  וממנה  שבות, 

208 עמודים(.

מי תכננה לירות ברמטכ"ל?
מה גרם לליאורה כרם, גמלאית החיה בגפה, 
מורה בתיכון לשעבר, לתכנן מארב לרמטכ"ל 
להתנקש  באמת  התכוונה  האם  בו?  ולירות 
בחייו או רק לעורר תשומת לב? האם פעלה 

שמתוך דחף אידיאולוגי או שסיבותיה היו אי
שיות לחלוטין?

הרא הדמות  של  מניעיה  אחרי  שההתחקות 
מוצגת  שיף  אגור  מאת  ב"המאחרים"  שית 

שנקודת מבט נשית על ערכי הגבריות המקו
פרדוקס  ועל  הישראלית  החברה  בידי  דשים 
האלימות שבצלו היא מתנהלת. העלילה נעה 
בין כמה צירים, הנמתחים על פני 40 השנים 
שבין מלחמת ששת הימים, שבה מיקי, בעלה 
ושלושת  בראשו,  מכדור  נפגע  ליאורה,  של 

תקו השנייה,  לבנון  מלחמת  של  שהשבועות 
פה שבה מבשילה בליאורה ההחלטה "לעשות 

מעשה".
הגי הזה  ברומן  גם  הקודמים,  שכמו בספריו 

בורים שומטים בהדרגה את אחיזתם בשרידי 
שלתוכו  האוטופי  החלום 
נסחפים  הם  בעוד  נולדו, 

האי מערבולת  תוך  שאל 
סבי המסתחררת  שרועים 

את  מעמיד  המחבר  בם. 
הניצחון  שיכורת  ישראל 
המדינה  מול   1967 של 
שנת  של  העלבון  מוכת 

לגעת  מנסה  הוא  זאת,  תמונה  ומתוך   ,2006
עם  )הוצאת  הישראליות  של  נפשה  בנימי 

עובד, 369 עמודים(.

המחאה החברתית בתמונות
"המקום הבטוח" של הצלם תומר פלד הוא 
המחאה  מהפגנות  רגעים  המנציח  אלבום 
כעס,   :2011 קיץ  של  בישראל  שהתחוללו 
בצד  פסטיבל  אווירת  מהמנהיגות,  התסכול 

רגעים קטנים של אינטימיות.
מעניי התבוננות  נקודת  העניקה  שהמחאה 

נת, שממנה אפשר ללמוד על מצבים אחרים 
שאנחנו  כפי  לפעול  לנו  גורם  מה  בחיינו. 
מאוים?  שלנו  הבטוח  המקום  כאשר  פועלים 
האם ממקום זה נצא לפעולה יזומה רק לעתים 
להרחיב  חיובי  רצון  בנו  יש  כאשר  רחוקות, 
את גבולותיו, או שנפעל רק כאשר אנו חשים 

איום על עצם קיומו?
שתומר ליווה עם מצלמתו את הפגנות המח

אה ותמונותיו מנציחות את רגעים דרמטיים, 
שבהם נראים זעם, כאב והתרחשויות פרטיות 

ששל מאות אלפי בני אדם, שקמו מהמקום הב
באלבום  על עתידם.  להגן  ויצאו  טוח שלהם 
200 תמונות והוא מחולק לנושש -יש יותר מ
מנהי חברות,  אמנות,  הורות,  עייפות,  שאים: 

אלימות,  אחדות,  עצב,  דיאלוג,  גות, שמחה, 
ועוד.  שילוט  חולמנות,  והתבוננות,  בהייה 
סיקור מרהיב של אירוע שגרם לרבבות  זהו 
לצאת אל הרחוב, ושכנראה עוד נראה כמותו 

)הוצאת "ספרי צמרת", 184 עמודים.

חוויית התבגרות
)29( הוא קובץ  יונתן פיין  "משוחרר" מאת 

מתח בכמה  הנוגעים  סיפורים  שישה  ששל 
וצעירות  צעירים  של  העיקריות  חייהם  נות 
בישראל: בחוויות ההתבגרות הכואבות בבית 
השחרור  ובחודשי  הצבאי  בשירות  הספר; 
המלאים תקווה וגם פחד; בתקופת הלימודים 
קץ  את  אולי  שמסמן  ובזמן  באוניברסיטה; 
והבית,  המשפחה  הקמת  שלב   – ההתבגרות 
מטעמים  ונדחה  הולך  האחרונות  שבשנים 

כלכליים ונפשיים.
הוא  שעליו  מהגיל  רחוק  לא  בעצמו  פיין, 
של  הפתוחים  בפצעים  לגעת  מצליח  כותב, 
החברה הישראלית ושל חיי הצעירים בתוכה: 

והמ העדתיים  במתחים  הבין-דורי,  שבפער 
אל  שמתרסקים  הנעורים  ובחלומות  עמדיים 
עמוש  203 כתר, )הוצאת  ההתבגרות   שגרת 

דים(.

אוצר בעירבון מוגבל

עמיר סגל
madorshira@gmail.com

30 שנות הקריירה הספרותית של המשורר 
אילן שיינפלד מכונסות בתיבה אחת, הספר 

"אוצר השירים". היה כדאי להותיר בחוץ את 
הפרובוקציות ולהשאיר רק את הפנינים

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה

הוצאת  פעילות  את  מחדש  שיינפלד  אילן 
שהספרים "שופרא", בין השאר, בהוצאת אסו

פת כל שיריו, מספרו הראשון ועד כה, תחת 
המוק שירים  אסופות  שירים".  "אוצר  שהשם 

דשות למשורר ותיק הן דרך טובה להתוודע 
שאל יצירתם של משוררים, בעיקר משום שס

פרי שירה נוטים לאזול מהר מדי מהמדפים. 
היותו  היא  זו  לאסופה  שיש  נוספת  חשיבות 

ששל שיינפלד אחד ממבשרי השירה ההומוס
לצמצם  אסור  זאת,  עם  בישראל.  קסואלית 
הרחב  המגוון  את  או  הפואטית  יכולתו  את 
של אמירותיו לנושא הנטייה המינית בלבד. 
לשיינפלד שירי אהבה רגישים, שירי מחאה 

נוקבים ושירי טבע ונוף עירוני רבים.
הרא הספר  באחד מעמודי  ללא שם  שבשיר 

סיפור  את  אמן  ביד  שיינפלד  מתווה  שונים, 
ויהונתן כסיפור אהבה חד- דוד  אהבתם של 

ויפה.  עדין  חייהם,  בסיפורי  מאותגר  מיני, 
השיר מסתיים בשורות:

בבואתו של המורד דוד,
אשר יפיו את קול נגינתו מרטיט,

כתו אשר נוסף בה חרישית

מייצגות יפה את קושי יחסיהם של יהונתן 
בן המלך ודוד המורד במלכות שאול.

אחד השירים שטוב שיצאו בהוצאה מחודשת 
הוא "כדי לישון בשקט אני צריך לזרוק ילדים 
המראה  השנון  המחאה  שיר  ממיטתי",  מתים 
את אדישות האדם הבורגני אל סבלות העולם 
השינה.  את  תענוגותיו,  את  לעצמו  ומאשר 
 / מיטתי  את  צריך  עייף,  אני  מאוחר,  "כבר 

שוכלל איני מסוגל לישון עם ילד זר מת בחי
הדקדנס  בעצבי  ונוגע  שיינפלד,  כותב  קי", 
אך  הרעב,  השלישי  לעולם  החשוף  המערבי 

להתע פשוט  לרוב  שבוחר 
לם.

מעט  לא  נוגע  שיינפלד 
ההומוס הזוגיות  שבחוויות 
שי עד  ומגיע  שקסואלית 

כמו  ברורים  ארוטיים  רים 
"עו או  המתמסר  ש"אמבט" 

שים אהבה בלשון" המסויג, 
אך רבים מדי משיריו אלו 
לקריאה,  נעימים  אינם 

המי שהפרובוקציה  שמשום 
שנית הופכת אותם לפמפל

טים שטחיים.
הא היא  שהשירה  שייתכן 

הפתוחה  הישראלית  מנות 
מיניות  שבה  ליצירה  יותר 

פרו שהומוסקסואלית, 
עדינה  גם  כמו  בוקטיבית 
מבכל  יותר  נוכחת  מאוד, 

שיי לאילן  אחרת.  שאמנות 
וגם  זו  בנוכחות  חלק  נפלד 

מעט  לא  כותבים  האחרונות  בשנים  בזכותו, 
חוויות חד-מיניות, של גברים  משוררים על 
היה עליו  דווקא באסופה שכזו,  ונשים. לכן, 

הו תכנים  לבטא  ביכולת  ביטחון  שלהראות 
לפרובוקציות  להזדקק  מבלי  מוסקסואליים, 

ארוטיות.
עריכתה  היא  זו  באסופה  האמתית  הבעיה 
הבלתי-מספקת. במקום לבחור את המוצלחים 
שיינפלד  בחר  השנים,  במהלך  שיריו  שבין 
לאסוף בספר זה את כלל שיריו מ-30 שנות 
יצירה וכך, בין דפי הספר נחבאות פנינים, אך 

שיש בו גם הרבה שירים שאיבדו את הרלוונ
טיות או שלא היו מהמשובחים שבשירים כבר 

כשפורסמו לראשונה.
שיינפ אילן  של  שיריו  היו  השנים  שבמשך 
ומתי התפייטות  מלאים  מאוד,  ליריים  שלד 

דווקא  הם  הטובים  שיריו  לרוב,  אבל  קות, 
אלו שבהם הוא משתחרר מהליריות הזו. חבל 

פרובו לטובת  זאת  עושה  הוא  מהם  ששבחלק 
הגיגים  מחרוזות  לטובת  או  מיניות  קציות 

ארוכות מדי.
שבין  הטובים  את  בורר  שיינפלד  היה  אם 
אחת  משובח.  להיות  יכול  היה  הספר  שיריו, 
"פגישה",  השיר  היא  בו  הטובות  היצירות 
המספר על לילה אחד בתל אביב ועל פגישה 

ששמתקיימת בו בגן ציבורי ומסתיימת באכז
מתקופת  מלחמה"  "ליל  שירי  מחזור  או  בה, 
כמו  סתמי  שיר  לעומתם,  המפרץ.  מלחמת 

המנ דרוזית",  "פואמה  שירי  שני  או  ש"זמן" 
הישראלית,  הגזענות  את  לבקר  אולי  סים 
הם עצמם יצירות גזעניות ואוריינטליסטיות 

מביכות למדי.

־אוצר שירים, מאת אילן שיינפלד, בהוצ
את שופרא, 2013. 500 עמודים.

פנינים. נחבאות בין דפי הספר, אך יש בו גם הרבה שירים שאיבדו את 
UWAKOYA :הרלוונטיות                                                  צילום
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סיפור לילדים

שמירה  כלב  יש  צ'יקו  לסבא 
כן,  שמירה?  כלב  חומי.  בשם 
הוא שומר על הבית, על האוטו, 
המשק.  כל  ועל  הטרקטור  על 
פשוט  חומי?  שמו  נקרא  מדוע 
מאוד, כי הוא הגיע כגור קטן, 
בצבע חום. היום הוא כבר גדול, 

אבל עדיין בצבע חום לגווניו.
בחצר.  היום  כל  נמצא  חומי 
שומר, נובח על עוברים ושבים 
לחצר,  הנכנסים  ועל  בכביש 
ברדיפה  החתולים  עם  משחק 

אחריהם )אבל לא פוגע בהם(.
ובערב,  בבוקר  ביום,  פעמיים 
חומי,  את  משחרר  צ'יקו  סבא 
ברחבי  להתרוצץ  שיוכל  כדי 
המושב, ולהשתחרר קצת... אבל 
סבא  אותו  שהוא משחרר  לפני 
צ'יקו שם לו מחסום, כדי שחס 

וחלילה לא ינשך מישהו.
מחסום  שם  צ'יקו  אחד,  ערב 

־לחומי ושחרר אותו. אחרי שחו
בשכונה,  גדול  מסיבוב  חזר  מי 
שם  המחסום,  את  הוריד  צ'יקו 
אותו על אחת החביות בכניסה 
אוכל  מהמחסן  הוציא  למחסן, 

בשביל חומי ונכנס הביתה.
צ'יקו  כאשר  בבוקר,  למחרת 
לחומי  מחסום  לשים  רצה 
ולשחרר אותו, הוא לא מצא את 

לה יכול  הוא  איפה  ־המחסום. 
יות? הוא לא היה בתוך המחסן, הוא לא היה 
בחוץ על החבית ליד המחסן. אולי מישהו בא 
ולקח אותו? אבל חומי היה נובח אם מישהו 

זר היה מגיע.
אחרי  מצא.  ולא  וחיפש  חיפש  צ'יקו  סבא 
בחצר,  עבד  צ'יקו  סבא  כאשר  שעות,  כמה 
הוא  קטנה.  חול  תלולית  פתאום  ראה  הוא 
בתוך  לתלולית,  מתחת  והנה,  לחפור,  החל 

האדמה, הוא מצא את ... המחסום.
־"הוי, חומי שובב", אמר סבא לכלבו, "נפ

את  והטמנת  חפרת  אתה  התעלומה.  תרה 
המחסום בתוך האדמה. לא כל כך נעים לך 

להיות חסום פעמיים ביום... הא?".
לו  שאין  ידע  הוא  כמובן.  ענה,  לא  חומי 
מן  ולצאת  רוצה להשתחרר  הוא  בררה. אם 

־החצר פעמיים ביום, זה חייב להיות עם מח
סום.

   עדינה בר-אל

השומר החכם

סבא צ'יקו וחומי. איפה המחסום יכול להיות?
צילום: עדינה בר-אל

כלב השמירה חומי חכם, חכם מאוד. הוא יודע 
מתי עליו לנבוח כדי להרחיק זרים מהחצר ואיך 

לשחק עם החתולים בלי לפגוע בהם. חומי אוהב 
את התפקיד שלו, אבל לא אוהב את המחסום 

שסבא צ'יקו שם לו, כדי שלא ינשך אנשים

למחרת בבוקר, כאשר צ'יקו רצה לשים 
מחסום לחומי ולשחרר אותו, הוא לא 

מצא את המחסום. איפה הוא יכול 
להיות? הוא לא היה בתוך המחסן, הוא 

לא היה בחוץ על החבית ליד המחסן. 
אולי מישהו בא ולקח אותו?

קוצים

אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

מה משותף לארטישוק, לקיפוד ולי? מה שגדל על 
־הצמח הטעים ועל החיה עם אחד הפרצופים החמו
דים בטבע, גורם לי אי-שקט ונמצא במקום שעליו 

נהוג לשבת

אימא שלי תמיד אמרה לי שיש לי קוצים ב... 
פע הרבה  לי  אמרה  היא  איפה.  יודעים  ־אתם 

מים: "שבי כבר!", "תפסיקי להתרוצץ", "למה 
את לא יכולה לנוח צהריים לפעמים" וקינחה 

ב"ג'וקים בראש וקוצים בתחת".
קיבלתי חינוך די נוקשה, כזה שלפיו אמורים 

־להתחשב ברצונותיהם של האחרים ולא ברצו
נותיך שלך, ולכן "קוצים", שהפריעו לסביבתי, 
המעטה(.  )בלשון  בברכה  בביתנו  התקבלו  לא 
הייתי חייבת להיפטר לפחות מחלק מקוציי על 
מנת לזכות ליד מלטפת, ולכן הרשיתי לסביבה 

ההורית שלי לשלוף ממני חלק מקוציי.
אבל כמה קוצים נשארו אצלי פנימה, קוצים 

ושמזכי שאני  ממי  חלק  שהם  ־"נשמתיים", 
ולחפש  לקום  צריכה  שאני  פעם  מדי  לי  רים 
לשבת  במקום  חיי  התרחשות  ואת  עצמי  את 
לידי.  להם  יחלפו  ולחכות שהחיים  ישבני  על 

־הקוצים האלה הם בעיקר קוצי אי-שקט, נדו
דים וחיפוש, ולמרות שהם רדומים אצלי כעת 
אני מקווה  בחיי(,  הנסיבות האחרונות  )מכורח 

המת בזמן  שיצאו  וצופה  עדיין  קיימים  ־שהם 
אים.

־אפרופו קוצים, יש איזה "קוץ" מעצבן שנת
קע לי בחיי ומסרב לעזוב. לקוץ הזה קוראים 
עש הבגדים, אתם בטח מכירים אותו. גם אני 

מכירה אותו היטב – בעבר, הוא השתכן מספר 
פעמים באחד מארונות הבגדים שלנו והשביע 
את רעבונו באריגים שנעמו לחכו. כל מה שהיה 
צריך כדי למגר את הרשע הזה היו כמה גולות 
לבנות של נפטלין, שהפיצו ריח של הארון של 
סבתא שלי )דווקא לא רע בעיניי(, וזהו, "אסטה 

לה ויסטה" עש.
לפני מספר שבועות נערכה לי הכרות מאוד 
בלתי רצויה עם עש המזון. העש הזה, שנראה 
די דומה לבן דודו מארון הבגדים, לא נאה לו 
להסתפק בסוודרים שבארון. הוא מיוחס, ה"בן 

־עש" הזה, ומעדיף את ארון המזווה. לשים נפ
־טלין בארון המזווה אי אפשר, ויש לתחבל תח

בולות אקולוגיות יותר.
כבר פעמיים הוצאתי את כל תכולת המזווה 

־ועברתי עם זכוכית מגדלת על כל שקית וקו

פסה, גם אם הן נראו לי אטומות. זה לא מיותר 
או דקדקני מדי, כי תאמינו לי שלצורר הזה יש 
לקופסאות  גם  לחדור  לו  שעוזרים  על  כוחות 
הכי סגורות. בקיצר, כמות המזון שזרקתי יכלה 
להאכיל כפר אפריקני שלם וממש כאב לי הלב 
על כך, ועוד יותר כאב לי הגב )בגלל ניסיונות 

הזחילה שלי לכל מקום בארון שניתן לניקוי(.
־לפי עצה שקיבלתי פיזרתי בארון עלי רוזמ

פלפל  עם  שקיות  הכנתי  אפילו  ונענע,  רין 
מתאים  פחות  שהוא  שמעתי  כי  טחון,  שחור 
בתיאור  כאן  מפליגה  אני  ולמה  העשי.  לחך 
עדיין  נכחד  לא  הזה  הרשע  ההמן  כי  צרותיי? 
עש  שבמיגור  העונג  לך  היה  במקרה  ואולי 
טובה?  עצה  ממך  לקבל  ואוכל  מביתך  המזון 
בבקשה, היו נא נדיבים לעלמה במצוקה. אוקיר 
זאת מאוד וכך גם בני הצעיר, שעש אינו אחד 

ממרכיבי ארוחת הבוקר החביבים עליו.
ואם בקוצים עסקנו, יש אחד שמככב לאחרונה 
בביתנו, הארטישוק )מוכר גם כִקְנֵרס וֻחְרָׁשף(. 
הארטישוק הוא אולי קוץ, אבל איזה קוץ נחמד 
הוא, שיכול להפוך את המשפט "אליה וקוץ בה" 
ל"קוץ ואליה בו" )רגע של עברית: "אליה" היא 
מעדן.  שנחשב  הכבשה,  של  והשמן  הרך  הזנב 
רק מה, גוזזי הצמר מתקשים לגוז אותו, כי הוא 

תמיד מלא קוצים, ומכאן הביטוי(.
תוכו של הקוץ הירוק הזה טעים 
ומובחר וכבר הפלגתי פה בעבר 
בשבחיו. בין סגולותיו הרפואיות 
בדרכי  חסימות  מניעת  נמנים 
המרה, סיוע בעיכול והפחתה של 
רמות סוכר וכולסטרול. אולי גם 
אתם, כמוני, נמנעים ממנו בגלל 
מלאכת הניקיון שלו, אבל השנה 

־החלטתי לשמוע בקול עצת חכ
הסיזי השיטה  את  ולהמיר  ־מים 

פית שלי בשיטה אחרת: קוטמים 
את חלקו העליון של הארטישוק 
כל  את  מסירים  הלב,  גובה  עד 
עליו מסביב באמצעות סכין עד 
מרוקנים  ואז  לבשרו,  שמגיעים 
כף. משפשפים את  את תכולת הלב באמצעות 
הלב במיץ לימון ומעבירים מיד לקערה עם מים 

ועם פלחי לימון עד השימוש.
לסיום הטור הקוצני הזה, אספר על אחד חמוד 
במיוחד. יש לנו לפעמים קיפודים בחצר שתרים 
ואוכל את ה"קטלי"  אחר מזון, אחד מהם קטן 
של החתולים. אני ממש אוהבת את החיה הזאת. 
יש לה, לדעתי, אחד מהפרצופים הכי חמודים 

־בטבע. בא לי לפעמים להרים את הקטן, למ
וללטפו קצת, אבל אני מתאפקת,  קוציו,  רות 
בעיקר משום שלא נראה לי שהוא יעריך זאת 
כמחווה של רצון טוב. חוץ מזה, אומרים שהם 

־נשאי טפילים וקרציות ואפילו מורחים את קו
אויבים  להרחיק  מנת  על  צפעים  בארס  ציהם 
פוטנציאליים. אם אני חושבת על זה, אני עדיין 

מעדיפה טפילים של קיפודים על פני עשים.
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ואם ישאל 
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תשובות:

א – 1. ניר ח"ן )1956( נקרא כך לזכר 58 נוסעי מטוס אל-על שהופל בשמי בולגריה 
ב-1955. שלושת היישובים האחרים נקראים על שמו של חיים נחמן ביאליק. כפר ביאליק 
וקריית ביאליק הוקמו ב-1934 ונקראו על שם המשורר שנפטר באותה שנה בעת ניתוח 

בווינה והוא רק בן 61.
ב – 3. מעוז חיים )1937(. בעבר, נקרא על שם חיים שטורמן, איש ההגנה שנהרג באותו 
אזור עם שניים מחבריו, אהרון אטקין וד"ר דוד מוסינזון, ב-14.9.1938, בעלות מכוניתם 

על מוקש. שלושת היישובים האחרים נקראים על שם ד"ר חיים ארלוזורוב.
ג – 2. גשר אדם מוצב על הירדן, היתר הם שמות של קיבוצים. העתיק בגשרי בקעת 
הירדן, הוקם בידי השליט הממלוכי בייברס בשנת 1266. על פי יהושע ג', ט"ז, היה קיים 
כבר בתקופת המקרא, כק"מ ממזרח לגשר הנוכחי )תל דאמיה(: "ויעמדו המים היורדים 

מלמעלה, קמו נד אחד הרחק מאוד באדם, העיר אשר מצד צרתן".
ד – 2. עין הכרמל )1947( הוא קיבוץ, היתר מושבים.

2. כיכר הירדן. "כיכר" היא מילה נרדפת לבקעה ומקורה בפועל לכרכר, לסובב,  ה – 
י"ג, פסוקים  גם בראשית  )ראו  ומכרכרים סביבה  יש הרים המקיפים  שהרי לכל בקעה 
11-10, ומלכים א' ז' פסוק 46(. "הֹוי, ִּכְרָּכִרי, ֶּבן-ְּבִדיל, ֵצא ְּבָמחֹול, רּוץ ְּבִגיל!", כתב ח"נ 

ביאליק על הסביבון בשיר "ִּכְרָּכִרי".
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טריוויה 
עמרם קליין 

א. שמו של איזה יישוב יוצא דופן?
1( ניר ח"ן.

2( גבעת ח"ן.
3( כפר ביאליק.

4( קריית ביאליק.

ב. שמו של איזה יישוב יוצא דופן?
1( כפר חיים.

2( קריית חיים.
3( מעוז חיים.

4( גבעת חיים.

ג. איזה אתר יוצא דופן?
1( גשר הזיו.
2( גשר אדם.

3( גשר.
4( גשור.

ד. שמו של איזה יישוב יוצא דופן?
1( עין יעקב.
2( עין כרמל.
3( עין איילה.
4( עין הבשור.

טריוויה למתקדמים
הירדן,  בקעת  של  התנכ"י  שמה  מהו  ה. 
מה  המלח?  ים  דרום  עד  שאן  בית  מאזור 

מקור השם?
1( גאון הירדן.
2( כיכר הירדן.
3( גיא הירדן.

4( דרך נהר הירדן.

חיים נחמן ביאליק

בקעת הירדן, כפי 
שנראית מסרטבה

צילום: תמרה, ויקיפדיה

בניין המזכירות 
בגבעת חן 

צילום: אֹורי, 
ויקיפדיה
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תשובות לתשבץ מס' 60:
מאוזן: 1. מתהלכת; 4. עמוס תמם; 8. לוכד; 9. הליכון; 11. פיצוחים; 13. דוד; 15. 

שר האוצר; 18. לועסים; 21. גרתם; 22. רופסים.
מאונך: 1. מסולף; 2. המליץ; 5. מוכרת; 6. סמנים; 7. עלי מוהר; 10. מחושבים; 13. 

דילוג; 14. דמעות; 16. וירוס; 17. רבדים; 20. שובר.

תשבץ היגיון מס' 61 
מאוזן:

1. ברנרד מניף את אלה שלא נוסעים בשבת )6(; 4. חרפה ממדינה אפריקאית )4(; 
8. ראו 3 מאונך; 9. המקומי מתלונן שקשה )ש( )כ"מ( )6(; 11. סימן שרכב על סוס 

בתוכה לאות הערכה )3,4(; 12. הרוג בשובך את הנאיבית )3(; 13. פסק אבוד )3(;
15. מבצעים פעולה מתמטית כמו בעל חדק במים)7(; 18. טיפש בלבל הפר שלך 

)3,3(; 19. )עם 20 מאונך( זה שכבר לא קשור מרים ידיים )4(; 21. חכה בזוהמתנו )4(; 
22. מכסה את הרגל וחי עם משבר כלכלי )6(.

מאונך:

1. לומדת הרבה לקראת יריד האמונות )5(; 2. היה להם די מאחד האיברים של זה 
שיש לו את כל מה שצריך )5(; 3. )עם 8 מאוזן( מאיזה קיבוץ חזר הזמר? )4(;

5. מזרזת מישהו לאשר שאכן כך על הפודיום )5(; 6. יחזיר אותה על הטוסיק )5(;
7. משננים בשיעור חשבון חלל הפוך )4,3(; 10. בשובו של האוטו שעבר ניקוי יסודי 

תחכה בירה גרמנית )7(; 13. ההיא הסתכסכה עם יווני )5(; 14. חסל את המשוטט 
להפתעתה )5(; 16. צמוד לבורג בלי בנק )5(; 17. באיזה עולם הם נפטרו פה? )ש( )5(; 

20. ראו 19 מאוזן.
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