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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

במשרד החקלאות מעריכים את הפיצוי על נזקי הסופה 100-80 :מיליון שקלים
למבוטחים 50-25 ,מיליון שקלים ללא-מבוטחים .האוצר ,בתגובה לשאלה
האם המדינה תפצה את הלא-מבוטחים" :אנחנו לא רוצים לפגוע בתמריצים
לעשיית ביטוח .בשלב הראשון ,אנחנו מנסים לסייע לשלטון המקומי"
ביקורת קשה על התנהלות הממשלה במהלך
ימי הסופה מתחו חברי ועדת הכספים בכנק
סת ב 1-בינואר ,שדנו בנזקי הסופה שנגרמו
לחקלאים ולרשויות המקומיות .הדיון נועד
להמריץ את משרדי הממשלה הרלוונטיים
להחיש את הטיפול בנזקים ובהשלכות הסוק
פה ,כולל מימון מהיר של הפיצויים בגין
הנזקים.
סמנכ"ל השקעות ואחראי על הביטוח במשק
רד החקלאות ,צביקה כהן ,אמר בדיון" :רוב
היבול של החקלאים מבוטח ,אך רוב המבנים
החקלאיים ,בתי צמיחה ,לולים וחממות שקרק
סו לא מבוטחים .אני מעריך ,שסכום הפיצויים

למבוטחים יגיע בין מאה -ל 80-מיליון (ש�ק
לים) .עם זאת ,הנזקים ללא-מבוטחים יכולים
להגיע לסכומים שבן  25ל 50-מיליון .לגבי
מה שמבוטח ,לגביו הכסף כבר בדרך ,אך לגבי
מה שלא ,יש למצוא פתרונות הולמים".
ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר ועדת הכספים,
שאל את נציג האוצר" :האם המדינה תפצה את
החקלאים הלא-מבוטחים?" ,על כך ענה נציג
האוצר" :אנו עוד לא יודעים להשיב לסוגיה זו.
אנחנו לא רוצים לפגוע בתמריצים לעשיית
ביטוח .בשלב הראשון ,אנחנו מנסים לסייע
לשלטון המקומי".
ח"כ זבולון כלפה (הבית היהודי) ,יו"ר משוק

תף של הלובי החקלאי בכנסת" :מישהו כאן
לא התעורר .הסופה חלפה לפני שבועיים ועק
דיין לא טיפלו כראוי בנזקים .מנסים להרדים
את העניין על-מנת לתת לזמן לעבור מבלי
לתקצב פיצויים.
"מכיוון שיש הקפאה ושלג על משרד האוק
צר ,שיהיה גם שלג והקפאה על ועדת הכסק
פים ,שלא תאשר בקשות של האוצר .זה יאלץ
אותם לזוז .לא תופסים את האירוע בממדים
האמתיים שלו .דבר שני ,אני מציע שוועדת
הכספים תפרוס את חסותה על האירוע הזה
על-מנת שההשלכות של האירוע הזה יבואו
לידי סיום בזמן קצר".

כ 3,000-מגדלי פירות יפוצו באיחור
לאחר  22שנים :המגדלים יקבלו  50מיליון שקל מהמדינה
בשל עיכוב תשלום פיצויים על אסון טבע
בהסכם פשרה שנחתם בתום הליך משפטי לים זכאים לפיצוי .בעקבות הפסיקה ,החלה כהן ,מנכ"ל הארגון שנכנס לאחרונה לתפקיק
ממושך נקבע ,כי  3,000מגדלי פירות יקבלו התדיינות עם משרד האוצר על גובה הפיצוי ,דו ,פעל מיד במטרה להאיץ את ההידברות עם
האוצר ,כדי להביא את ההליך שנמשך כבר 22
מהמדינה  50מיליון שקלים כהפרשי הצמדה שנמשכה אף היא זמן רב.
ארגון מגדלי הפירות הודיע השבוע ,שאיציק שנים לסיומו .עם חתימת ההסכם ,אמר כהן:
בשל עיכוב של שנים רבות בתשלום פיצויים
"חלק מהמגדלים שנפגעו כבר אנשים מבוק
על נזקי אסון טבע.
גרים ואנו רוצים שהם יקבלו את הפיצוי
תביעה שהגיש ארגון מגדלי הפיק
בימי חייהם .חלק מהמגדלים שנפגעו כבר
רות באמצעות עורך דין שאול פלס
אינם בחיים והפיצוי יגיע ליורשיהם.
דרשה תשלומי פיצוי על אסון הטבע
"המאבק הממושך והצלחתו הם הוכחה
שאירע בחורף  ,1992-1991אשר גרם
נוספת לחשיבות של ההתארגנות של
לנזקים כבדים ביותר לחקלאות .סכום
החקלאים במסגרת משותפת .אלמלא
הפיצוי שקיבלו המגדלים בשל היבול
הארגון ,המגדלים לא היו זוכים לראות
הרב שירד לטמיון היה כ 180-מיליון
את הכסף שמגיע להם".
שקלים ,אולם הכסף ניתן להם לאחר
הארגון מסר ,כי תשלום הפרשי ההצק
שנים רבות כשהוא אינו צמוד למדד
מדה למגדלים יארך מספר חודשים בשל
המחירים.
הצורך לאתר את מי שזכאים לפיצוי ולק
ארגון מגדלי הפירות סירב להשק
קבוע את החלק היחסי שמגיע לכל אחד
לים עם ה"תספורת" בתשלום ותבע
מהם .הארגון קרא למגדלים להתאזר
את הפרשי ריבית והצמדה ,תביעה
שנדונה במספר ערכאות והגיעה עד שיטפון בגשר מושב חמרה .חלק מהמגדלים שנפגעו כבר אינם בחיים בסבלנות עד השלמת תהליכי הבדיקה
צילום :שרון שלמה והעברת הכספים.
בית המשפט העליון ,שקבע שהמגדק
"קו למושב" גם באינטרנט  -תנועת המושבים ˆ www.tmoshavim.org.il :תנועת האיחוד החקלאיwww.ihaklai.org.il :

■ עורך דרור יוסף
■ סגן עורך סיון שדמון
■ מנהלת עיתון עדנה זיו 03-7648512

■כתבים חני סולומון ,יעקב לזר,
נחמן גלבוע ,עו"ד אפרת חקיקת,
יבל ברקאי ,עו"ד איילת רייך-מיכאלי,
מירי דג ,זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ,
בר-כוכבא מדרשי ,דפנה מאור,
יוסי ברג ,טל חביב גליבטר
■ דואר אלקטרוני
dror.maariv@gmail.com

■ גרפיקה מערכת שרה ראובן
■ גרפיקה מודעות ניקולאי קולניק

מזכירת הפקה סניף דרום מזי עזרא

■ מזכירה והפקה יפית לוי
yafit.levi@maariv.co.il

יועצי פרסום
יעקב קניאל ,054-4557780
אהובית פרידמן-להב,
יורם טביבי 052-2773132
מודעות kav_daf@maariv.co.il

המערכת והמנהלה רח’ קרליבך  ,2ת”א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.
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סיימתם
לקרוא?
אנא השליכו
את הגיליון לפח
המחזור הסמוך
למקום מגוריכם.

חדשות

דרור יוסף

לאחר כ 16-שנים:
גובש חוזה חכירה אישי ל 196-שנים
במועצת מקרקעי ישראל התקבלו שלוש החלטות חשובות למגזר החקלאי :גובש חוזה אישי,
שיאפשר לבעלי נחלות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים לממש את החלטת ממ"י מ'98-
על החכרת חלקת המגורים לארבע תקופות של  49שנים; הנחלות הלא-מאוישות במרכז
הארץ יבוטלו וישווקו בפריפריה; הורחבה ההגדרה לבעלות חקלאית ,כך שתכלול יקב
ופעילות חינוכית-חקלאית
בישיבתה האחרונה בשנת  ,2013יום לפני
שהחלה  ,2014קיבלה מועצת מקרקעי ישראל
שורה של החלטות היסטוריות בנוגע למוד
שבים ,לקיבוצים ,לבעלי נחלות ובנושאים
אחרים .על פי ההחלטות החדשות :בעלי נחד
לות ביישובים חקלאיים יוכלו להחזיק בחוזים
אישיים על חלקת המגורים והגדרת הפעילות
החקלאית ,הורחבה ,כך שיקב ובית בד יוכרו
כפעילות חקלאית.
אחת מן ההחלטות נוגעת ישירות לקיבוצים
ולפיה ,המועצה תאפשר לקיבוץ שקיבל בעבר
החלטה על שיוך דירות (החלטת מועצה )751
וטרם החל בו בפועל כ 24-חודשים שבהם
עליו לקבל החלטה :האם להמשיך בתהליך
השיוך ,להצטרף להסדר נוסף ,ככל שיהיה,
או לבטל את החלטת השיוך ולהמשיך לקלוט
חברים חדשים ולהקים יחידות דיור נוספות
בשטח חלקת המגורים.
שלוש החלטות נוספות אחרות שנתקבלו
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל -ב 31-ב�ד
צמבר  2013משפיעות על חברי המושבים,
ולהן תהיה השפעה על תושבי המגזר החקלד
אי .על פי החוק ,כל ההחלטות טעונות אישור
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ,השר אורי אריד
אל ,ולחלקן נדרשת חתימת שר האוצר ,יאיר
לפיד.

חוזי חכירה

בעלי נחלות במושבי עובדים ובכפרים שיד
תופיים יוכלו להחזיק בחוזה חכירה אישי על
חלקת המגורים ,שיימשך ארבע תקופות של
 499שנים .כיום ,נחתם חוזה מתחדש עם האג�ו
דה לשלוש שנים ,כך שבעל השטח נחשב רק
"בר רשות".
בשנת  1998התקבלה החלטת מועצה ,לפיה
ייחתמו חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים
ובכפרים שיתופיים למשך  196שנים ,כאשר
חלקות א' של הנחלה מוחכרות בחוזה אישי
לבעל הנחלה .בעקבות משא ומתן עם תנועות
המושבים ,גובש נוסח חוזה חכירה ועקרונותיו
הועלו בפני המועצה .לאור ההחלטה החדשה,
יתאפשר לחתום על חוזי חכירה עם עשרות
אלפי בעלי נחלות ,בתנאים שנקבעו.

איוש נחלות פנויות

לאחרונה ,סיים את עבודתו הצוות אשר מונה
בחודש מארס האחרון לעסוק בנושא איוש נחד
לות פנויות .עיקרי המלצות הצוות הן :ביטול
הנחלות הלא-מאוישות במרכז הארץ ושיווקן
בפריפריה בתשלום (בהנחות אזור ,שתגיע עד
תקרה בס ך  700אלף שקלים) למומלצי ה�א
גודה.

השר אורי אריאל" :רשות מקרקעי ישראל
והמועצה הנוכחית הוכיחו שניתן לסיים
בהסכמה מחלוקות היסטוריות ,לטובת
הציבור .לאחר שבמשך שנים רבות שרר
חוסר אמון בין התנועה ההתיישבותית ורשות
מקרקעי ישראל ,אני שמח שהצלחנו לגשר
על הפערים ולפתוח דף חדש ביחסים אלו"

יקב ובית בד בהגדרה

המועצה הרחיבה את ההגדרה לבעלות חקד
לאית ,כך שיתאפשר למאות בעלי נחלות
להתפרנס מעיסוקים נלווים לחקלאות ,כגון:
גידול בעלי חיים ,עיבוד ראשוני של תוצרת
חקלאית – כגון יקב ובית בד – ופעילות תייד
רותית-חינוכית.
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ,השר אורי
אריאל" :רשות מקרקעי ישראל והמועצה הנוד
כחית הוכיחו שניתן לסיים בהסכמה מחלוקות
היסטוריות ,לטובת הציבור .לאחר שבמשך
שנים רבות שרר חוסר אמון בין התנועה ההד
תיישבותית ורשות מקרקעי ישראל ,אני שמח
שהצלחנו לגשר על הפערים ולפתוח דף חדש
ביחסים אלו.
"ההחלטות שיגיעו לאישור (על פי החוק ,ד"י)

מביאות בפעם הראשונה ביטחון לחקלאים ולמד
תיישבים כשבנוסף ,יאפשרו לחקלאים להתפרד
נס בכבוד תוך עידוד היזמות הכפרית .ההחלטות
הללו יאפשרו לכל מתיישב לדעת סוף-סוף את
זכויותיו וחובותיו ,ואני שמח שהתנועה ההתייד
שבותית היא הקטר לפתרון בעיית הדיור בארץ
באמצעות מתן פתרונות דיור לאלפי משפחות,
הן במרכז הארץ והן בפריפריה".
מנהל רשות מקרקעי ישראל ,בנצי ליברמן:
"הרפורמה ברשות מתקדמת ומאפשרת יותר
שיווקים ופתרון בעיות סבוכות ,שהכבידו על
היחסים בין הרשות לבין הציבור .ההחלטות
הנוגעות לסוגיית הקרקעות במגזר החקלאי הן
מהלך היסטורי ,שיכול היה להתרקם ולהתגבש
רק בגלל המצרף הייחודי של האנשים שישבו
בשולחנות המתאימים.
"הדחיפה של השר אורי אריאל ,שהוא במקור
קיבוצניק מעמק בית שאן ,הכבוד וההערכה
הרבים שאני רוחש להתיישבות באשר היא
כמעשה ציוני וחברתי מן המעלה הראשונה,
יחד עם ההכרה שאני מחויב בשימור האינד
טרס הציבורי ובעשיית סדר ופישוט הליכים
ושחרור קרקעות ,הם אלה שהניעו ואפשרו את
השגת ההחלטות הדרמטיות".

 65שנים ללא חוזים
ישירים

בתנועת המושבים סבורים שהחוזה שהתקד
בל בישיבת ממ"י אינו מושלם ,אך עם זאת,
הוא בוודאי משפר משמעותית את מצבו של
המרחב הכפרי .בתגובת התנועה נמסר" :איד
שור עקרונות חוזי החכירה במועצת מקרקד
עי ישראל הקרובה הוא סיום תקופה בת 65
שנה ,מקום המדינה ועד היום ,שבה לא נחתמו
חוזים ישירים בין חברי המושבים לבין מינהל
מקרקעי ישראל ,למרות שישנן החלטות מוד
עצת מקרקעי ישראל שהתקבלו במשך השנים
וקבעו ,כי צריך לעשות זאת .האחרונה שבהן,
החלטה  823משנת  ,1998שעל בסיסה מובאים
השר אורי אריאל" .ביטחון לחקלאים ולמתיישבים"
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צילום :מרק ישראל סלם

בנצי ליברמן" .אני מחויב בשימור האינטרס הציבורי"

צילום :ראובן קסטרו

חדשות

החוזים כעת לאישור מועצת מקרקעי ישראל.
"חוזי החכירה באים להסדיר ,אחת ולתמיד
( 196שנה) ,את מערכת היחסים בין חברי
המושבים ,האגודות החקלאיות ובין מינהל
מקרקעי ישראל על כל הקרקעות המוחזקות
בידי המושבים ,ובעצם לצאת מהכאוס המת־
רחש כעת בכל הקשור למעמד בעלי הנחלות
ואגודות על הקרקע.
"תנועת המושבים ,בעשור האחרון ,הובילה
את המאמץ להסדרת זכויות החקלאים בקרקע,
מתוך ההבנה כי עלינו להוביל את התהליך
הזה מול המינהל ולא להמתין שייגזר גורלנו,
ובעיקר מתוך הבנה שלמינהל אין מוטיבציה
אמתית לשנות את מצבנו הבעייתי בכל הק־
שור למעמדנו על הקרקע .ברקע גם ברור ,כי
ככל שחולף הזמן ,כך יכולתנו להגיע להסדרה
ראויה בנושא זה הולכת ונהיית קשה יותר.
"המאמץ שנעשה להביא לנוסח חוזה חכירה,
שישקף את זכויותינו ,נעשה בתוך מציאות
קשה מאוד בכל הקשור להתייחסות המינהל
אל ההתיישבות ,עם תדמית בעייתית ומספר
חקלאים שהולך וקטן ,כאשר כל הזמן הזה
מרחף איום אמתי על משטר הנחלות ועל עצם
זכותנו להמשיך לקיים את המושבים במתכונת
הנוכחית ,במסגרת אגודות חקלאיות.
"יחד עם זאת ,לאחר שנים רבות של מאמץ
הגיעה שעת ההכרעה ,והחוזים הגיעו לאישור
ממ"י .אנו ,לאורך כל הדרך ,העברנו הערות
רבות לסעיפים שונים בחוזים ,כאשר חלקן
הוטמעו והסעיפים שונו בהתאם וחלק מהערו־
תינו לא קיבלו ביטוי.
"ללא ספק ,מדובר באירוע היסטורי עבור
חברי המושבים והאגודות .מבחינתנו ,המדי־
נה עושה פעולה אשר נדרשה לה כבר לפני

שנים רבות; העיוות שנמשך שנים ,אשר לפיו
לאזרחים במושבים (בניגוד לעיר) לא הייתה
תשתית חוזית מוסדרת ,היה חייב לבוא לקצו.
כעת ,עלינו לזכור שההחלטה לא הייתה המ־
טרה ,המטרה הנה יישום ההחלטות והסדרת
הזכויות של בעלי הנחלות במושבים.
"השינויים שיחולו במעבר לחוזי חכירה לדו־
רות הנם רבים .חוזי חכירה ייחתמו לארבע
תקופות של  49שנה למטרת מגורים ועיבוד
חקלאי ,תוך שיצוין במפורש ,כי תותר הקמת
יחידת דיור שנייה ושלישית ,בהתאם להחלטות
המועצה .החוזה יקבע את זכויותיו של בעל הנ־
חלה ויאפשר לו לרשום את זכויותיו בטאבו.
"תתאפשר למתיישב היכולת להוריש בצורה
מסודרת את הנחלה לדור הבא ,יתאפשר לו
למנף את הקרקע לטובת השקעות בחקלאות,
שדורשות הון רב .החוזה יסדיר את מערכות
היחסים בין הבנקים לבין בעלי הנחלות ,שמת־
קשים בקבלת משכנתאות והלוואות בתנאים
הקיימים בשוק בשל מעמדם החוזי הנוכחי.
לאגודות החקלאיות יהיה רישום בטאבו של
החלקות החקלאיות ,יופחת משמעותית הא־
יום על משטר הנחלות ושמירת המרחב הכפרי
במתכונתו הנוכחית.
"ניתן יהיה ליישם את החלטה )979( 1155
המאפשרת מסלול היוון ,אשר מקטין את החי־
כוך בין המינהל לחבר המושב ומאפשר לו פי־
צול נחלתו בתנאים משופרים .בנוסף ,החליטה
המועצה לכלול בחוזי החכירה הוראה מפורשת,
אשר מאפשרת שימוש בחלקה א' למטרת תע־
סוקה לא-חקלאית ,בהתאם להחלטות המועצה
התקפות .זאת בשונה מנוסח חוזה השכירות הת־
לת-שנתי המוכר ,אשר לא נתן כל ביטוי למדי־
ניות ממ"י הקיימת כבר שנים רבות המאפשרת

האיחוד החקלאי" :זכות זו תאפשר להוון
סוף-סוף את זכויות המגורים בנחלה ,דבר
שנמנע רק מבעלי הזכויות בנחלות וגרם
להם במשך השנים נזקים כלכליים אדירים
בשל האפליה .יחד עם זאת ,בחוזה החכירה
המוצע ביקשו תנועות ההתיישבות לבצע
מספר תיקונים מהותיים שבלעדיהם יתקשו
המתיישבים לחתום"

דודו קוכמן" .זכות אלמנטרית שנמנעה מאתנו"
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תנועת המושבים" :ללא ספק ,מדובר
באירוע היסטורי עבור חברי המושבים
והאגודות .מבחינתנו ,המדינה עושה פעולה
אשר נדרשה לה כבר לפני שנים רבות;
העיוות שנמשך שנים ,אשר לפיו לאזרחים
במושבים (בניגוד לעיר) לא הייתה תשתית
חוזית מוסדרת ,היה חייב לבוא לקצו"
ביצוע פעולות לא-חקלאיות בנחלה.
"עיקרון נוסף שנכלל בחוזה הוא מתן היתר
לעיבוד הנחלה על ידי אחר ,בהתאם להיתר
שניתן על ידי שר החקלאות או מי שהוסמך
לכך על ידו (הרשות המוסמכת) ,ובלבד שהי־
תר זה ניתן בהתאמה למדיניות מועצת מקר־
קעי ישראל.
לסיכום ,החוזה אינו מושלם אך יחד עם זאת,
בוודאי משפר משמעותית את מצבו של המרחב
הכפרי ויתרום להוצאתו של המרחב לתהליך
הסדרה ארוך טווח ,הן למתיישב והן לאגודה
החקלאית ,בכל הקשור לזכויותינו בקרקע.
"אנו כעת נערכים ליישום ההחלטה בשני
מושבי פיילוט ,מושב אמץ ומושב קדרון ,מתוך
רצון לחתור בהקדם ליישום כולל ומהיר של
הסדרת הזכויות וכניסה להחלטה  1155בהקדם
האפשרי".

הגיע הזמן להפסיק
את האפליה

תגובת עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל תנועת כפרי
האיחוד החקלאי ,להחלטות מועצת מקרקעי
ישראל" :אנו מברכים על כך שיו"ר מועצת
מקרקעי ישראל ,השר אורי אריאל ,ומנכ"ל
רמ"י בנצי ליברמן מקדמים נושאים קריטיים
שהוזנחו שנים רבות וכעת מקבלים התייח־
סות .מדובר בנושאים החשובים למדינה ,אך
גם למרחב הכפרי .הגיעה העת ,שמדינת יש־
ראל תתייחס ביתר כובד ראש למרחב הכפרי,
שמאז שנות ה' '80-זכה' להחלטות מפלות
לעומת מגזרים אחרים.
"בנוגע להחלטה הנוגעת לחוזה חכירה אישי:
מדובר בזכות אלמנטרית שנמנעה מאתנו
משך שנים רבות בהחלטות של המדינה .זכות

עמית יפרח ומאיר צור" .למינהל אין מוטיבציה אמתית לשנות את מצבנו הבעייתי"

זו תאפשר להוון סוף-סוף את זכויות המגורים
בנחלה ,דבר שנמנע רק מבעלי הזכויות בנח־
לות וגרם להם במשך השנים נזקים כלכליים
אדירים בשל האפליה .יחד עם זאת ,בחוזה
החכירה המוצע ביקשו תנועות ההתיישבות
לבצע מספר תיקונים מהותיים שבלעדיהם
יתקשו המתיישבים לחתום.
"חשוב לדעת ,כי המינהל ,נכון להיום ,לא
ערוך ליישום החלטות אלה בשל מחסור בכוח
אדם ,וכי מצופה ממשרד האוצר לתקצב את
כוח האדם הנדרש לשם כך ולו בגלל העובדה,
שהיוון זכויות יזכה את קופת המדינה בכספים
רבים".
בעניין הרחבת הפעילות החקלאית מסר
קוכמן" :אנו מברכים על יזמת משרד החקלאות
ורמ"י להרחיב את הגדרות הפעילות החקלאית
כפי שהדבר מקובל בעולם המודרני .ההחלטה
תאפשר למתיישבים להסדיר שימושים רבים,
שעד היום לא ניתן היה להסדירם בגלל החל־
טות שרירותיות של מועצת רמ"י מהעבר ,אשר
לא התייחסו למצב העובדתי בשטח ולשינויים
העוברים על החקלאים ובכלכלה העולמית".
לסיכום אומר קוכמן ,כי "התייחסות מדינת
ישראל למרחב הכפרי מפגרת בהרבה אחר
העולם המערבי ,ויש עוד הרבה מה לעשות
בנושא המרחב הכפרי על מנת לצמצם את
נקודות החיכוך ואת הביורוקרטיה שבין החק־
לאים למדינה.
"חשוב שהמדינה תראה במרחב הכפרי נכס
אסטרטגי – כלכלי ,סביבתי וחברתי .מתן
האפשרות לחקלאים ולמתיישבים להתפר־
נס בכבוד מעמל כפיהם הוא אינטרס לאומי,
שהחברה הישראלית כולה תצא נשכרת ממנו,
מבחינת שמירת הסביבה ,פיתוח תיירות ,פי־
תוח כלכלה מקומית ותעסוקה ועוד".

ט"ו בשבט מגיע

חוד
החנית
במרכז המחקר והפיתוח ערבה תיכונה
וצפונית רוצים להרגיש לאן מועדות
פני השוק ולהיות בין מוביליו .ריאיון
עם מנהל המו"פ ,בועז הורויץ ,לקראת
התערוכה השנתית הגדולה שתתקיים
ב"תחנת יאיר" בשבוע הבא ,בראש
השנה לאילנות

סיון שדמון 
"הרבה חברות תרופות גדולות הולכות
לכיוון של פיתוח ושימוש במוצרים מהטבע,
ואנחנו מאוד רוצים להיות שם ולהרגיש
לאן השוק הולך ,כדי להיות בחוד החנית",
אומר בועז הורויץ ,מנכ"ל מו"פ ערבה,
שבוע לפני פתיחת התערוכה השנתית
הגדולה שמארח מרכז המחקר הדרומי.
 20קילומטר מפרידים בין מושב עין
יהב ,ביתו של בועז הורויץ ,ובין מקום
עבודתו בחודשים האחרונים כמנהל מרכז
המחקר והפיתוח (מו"פ) ערבה תיכונה.
"ההבדל בינינו לבין אנשי הצפון (בועז
מכנה "צפון" כל מקום הנמצא צפונית
לדימונה ,ס"ש) הוא שכאן אין עומסי
תנועה ו 20-ק"מ לוקח לי בדיוק עשר
דקות בכל בוקר וחזרה בערב .אצלכם,
מתבזבזות שעתיים ביום על נסיעה
לעבודה".
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הורויץ ( )48מונה לתפקיד לפני כשבעה
חודשים ,אבל את המו"פ הוא מכיר היטב
ויודע שבקרוב כבישי האזור דווקא יהיו
עמוסים ,כשתיפתח התערוכה השנתית
של "תחנת יאיר" במו"פ ערבה תיכונה
וצפונית ( 16-15בינואר  ,)2014ועשרות
אלפי מבקרים יזרמו ליריד הססגוני
הגדול ,שבו יוצגו מוצרים מתקדמים
בתחום החקלאות ואיכות הסביבה.
הורויץ הוא בעל תואר שני
בכימיה שימושית מטעם מכון קזאלי
באוניברסיטה העברית בירושלים ומשק
חקלאי לגידול פלפלים לייצוא בערבה.
הוא מונה לתפקיד מנכ"ל המו"פ אחרי
שכיהן כיושב ראש אגודת השיווק
החקלאית-שיתופית "יופי של ירקות"
של עין יהב ,כיום חבר בהנהלתה.
לקראת התערוכה הוא מספר שמבחינתו,

השיא יהיה הכנס המקצועי שיתקיים
בנושא "חדשנות בחקלאות" ,בהשתתפות
שרים ,חברי כנסת ,ראשי רשויות ,ראשי
ארגונים חקלאיים ותעשיינים ,ובראשות
ראשי המועצות האזוריות ערבה ותמר.
"השנה ,הכנס המקצועי יהיה מאוד
מעניין ויעסוק בחדשנות בחקלאות
ובעיקר בתחומים כמו תעשייה ורפואה,
שמתחילים לצרוך הרבה מוצרים
חקלאיים .הרבה חברות תרופות גדולות
הולכות לכיוון של פיתוח ושימוש
במוצרים מהטבע ,ואנחנו מאוד רוצים
להיות שם ולהרגיש לאן השוק הולך ,כדי
להיות בחוד החנית .את החברות האלה
אפשר לראות במסחר בנאסד"ק ואין
ספק ,שעתיד כלכלי גדול טמון בחיבור
לצרכים שלהם.
"גם תחום תוספי המזון מאוד מתפתח,

והשאיפה שלי היא שלכל חקלאי פה,
שיש לו  50דונם ,תהיה גם פינה שתוקדש
לגידול ופיתוח של חקלאות שהולכת
לכיוון הזה .המטרה היא משקים מעורבים,
שבהם יהיו ירקות ועוד אופציות ,כי לא
כדאי לשים את כל הביצים בסל אחד".
מה מצב השוק העולמי? מי המתחרים
שלנו?
"השוק ,באופן כללי ,הוא קשה והולך
ונהיה יותר קשה .רוב התוצרת מהערבה
הולכת לייצוא ובעניין הזה ,יש לנו
מתחרים קשים מאוד והם הספרדים .הם
למדו לגדל כמו שצריך ויש להם את
היתרון שהם נמצאים בלב היבשת ולא
במרחק עשרה ימים מהשווקים .הם גם
מייצאים לרוסיה ומתחרים בנו שם".
יש גם יתרונות במרחק?
"בריחוק מהשווקים אין יתרון ,אבל

בועז הורויץ.
"המטרה היא
משקים מעורבים,
שבהם יהיו ירקות
ועוד אופציות"
צילום :תקשורות יעל
שביט

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

צילומים :מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

אולי הפליטים האפריקניים יכולים
להיות פתרון?
"זה יכול להיות מבורך .יש לנו גם את
פרויקט עבודה עברית ,שבו עובדים
ישראלים ,חיילים משוחררים ,שבאים
לעבודה מנובמבר עד מרץ ועובדים
באריזה .הם באים לשישה חודשים,
אבל אנחנו צריכים עובדים קבועים,
לא רק זמניים .אנחנו יודעים לשלם
טוב ,אבל הריחוק הוא אותו ריחוק".
הורויץ מבטיח שלתערוכה יביאו
אתם החקלאים ,כמיטב המסורת ,גם
תוצרת חקלאית טעימה ובערב יהפוך
היריד לפסטיבל ,כשיהודית רביץ
ואריאל זילבר יעלו לבימה .היריד
והאירועים בו פתוחים לקהל הרחב,
ללא תשלום.
התערוכה החקלאית הגדולה בישראל,
שתשתרע על פני כ 15-דונם חקלאיים,
תציג לקהל המבקרים את הפיתוחים
ואת השכלולים המשמעותיים בתחומי
החקלאות ,הגינון ,השינוע ,איכות
הסביבה ,האנרגיה הסולארית ,החיסכון
במים ועוד .ישתתפו בה יותר מ200-
חברות ,וביניהן למשל חברת "אגרולן"
ממושב נוב מרמת הגולן ,שמשווקת מוצרים
מתוחכמים וידידותיים לסביבה ,והיא תציג
את עמדת הצילום והמעקב FieldEye
("פילדאיי").
המתקן מיועד להצבה בחלקה החקלאית
ועמיד לתנאי שטח שונים ,והוא בעצם עמדת
צילום שיכולה לחסוך לחקלאי זמן יקר
באמצעות אספקת מידע מדויק בזמן אמת
למטרות בקרה ושליטה במצב הגידולים .עוד
חידוש מרנין ומדובר בא מחברת REMY
ממושב ינוב ,שתציג את הדבר הבא בתחום
החקלאות האורבנית" ,מיניפארם" ("חווה
קטנה" ,בתרגום מילולי) ,המשמשת לגידול
צמחים ,קקטוסים ,צמחי תבלין ,ירק ועוד
בסלון הבית או במשרד בעזרת נורות .LED
לדברי אנשי החברה ,אפשר לגדל בערכת
הגידול חסה ,נענע ואפילו עגבניות .לפחות
בתחום הפלפלים לא תהווה הערכה תחרות
לחקלאי הערבה.

חציל זברה יפני מוארך .שוק מחמיר מאוד

בניתוק הגיאוגרפי משאר חלקי הארץ יש
יתרון בחקלאות וזאת בגלל ענייני סניטריה,
כלומר העברת מזיקים ומחלות .הערבה
רחוקה ומנותקת ובעזרת תקנות מחמירות
וטכנולוגיה אנחנו מצליחים להגיע לרמת
סניטציה גבוהה מאוד ולמשל ,בתחום הזבוב
הים התיכון אנחנו מוגדרים כנקיים ,מה
שמאפשר לנו גישה לשוק אקסקלוסיבי
כמו ארצות הברית ,שם מקפידים מאוד על
עניינים כאלה.
"גם השוק היפני ידוע כמחמיר מאוד ואנחנו
מנסים להגיע גם אליו .גם מזג האוויר השונה
משאר חלקי הארץ מספק יתרון משמעותי.
השמש פה זורחת גם בחורף ,בניגוד לחלקים
אחרים בארץ".
איך הידע שנצבר במו"פ מגיע לחקלאים?
"לצורך כך ,הקמתי קבוצות של חקלאים,
שיחד עם אנשי המרכז ובשיתוף עם שה"מ
(שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות)
נפגשות אחת לשבוע ומקיימות סיעור מוחות
וסיורי שטח ,בניסיון ללמד וללמוד ולחשוב
על פתרונות לבעיות שצצות.
"צריך לזכור ,שהיום בכלל
ובחקלאות מסוג זו בפרט ,חקלאי
צריך מדריך פעם בשבוע שיגיע
וילווה .צריך ליווי מאוד אינטנסיבי,
עם היזון חוזר ותובנות .יש פה המון
ידע שנצבר וחשוב שהחקלאים יהיו
מעורבים כדי לשפר את רמתם.
אין מקום לחובבנים .החקלאות היא
תחרותית וצריך מקצוענות ,צריך
טיימינג נכון וצריך לדעת מתי
להיות בשוק .אם רק היו הרבה יותר
מדריכים מטעם משרד החקלאות.
מאז שקיצצו את תקני ההדרכה,
מרגישים היטב במחסור .בשביל זה,
הקמנו את הקבוצות".
ועוד דבר שחסר הוא ידיים
עובדות.
"כן ,מגבלת העובדים הזרים
היא מגבלה קשה .זו בעיה כאובה
וכבר נכתב עליה הרבה .אין שיפור
משמעותי בעניין ,ווזו אחת הסיבות
שהפלפל כל כך פופולארי פה.
הגידול שלו דורש פחות ידיים אבטיחים תלויים" .מזג האוויר השונה משאר חלקי הארץ
מספק יתרון משמעותי"
עובדות".
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כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

ההורים בחיים ,האם לבן
הממשיך יש זכויות?
האם לבן ממשיך יש זכויות במשק של הוריו בעודם
בחיים? מתי מתחילה באופן רשמי כהונת ראש מועצה
נבחר? נכה בדרגת  100%יכול לכלכל את אשתו?
האם לבן ממשיך יש זכו־
יות במשק של הוריו בעו־
דם בחיים?
ברוב המקרים ,לבן ממשיך
אין זכויות במשק של הוריו
כל עוד הם בחיים .תקנות
האגודות השיתופיות מס־
דירות את זכויותיו של הבן
הממשיך באגודה ,אך לא בנחלה של הוריו.
במילים אחרות ,עצם קבלת המעמד של בן
ממשיך מעניקה זכויות לבן הממשיך באגודה,
אך לא בהכרח במשק הוריו .זכויות אלו ייק־
בעו בהתאם לחוזה החל על המשק.
במקרה שחל על המשק החוזה המשולש
חבר-אגודה-הסוכנות ,הרי שככלל חוזים
אלו קובעים ,כי לאחר פטירת ההורים נית־
נות לבן הממשיך כל הזכויות בנחלה .אם כך
הדבר ,הרי שהבן זכאי לקבל זכויותיו בנחלה
רק לאחר מות ההורים.
מתי מתחילה כהונת ראש מועצה נבחר
באופן רשמי? וממתי יוכל לחתום על צ'קים
מטעם המועצה שבה נבחר ב 24-בדצמבר
?2013
על פי החוק ,ראש מועצה שנבחר בבחירות
בקלפי יתחיל לכהן ביום השביעי שלאחר יום
פרסום ההודעה הרשמית על תוצאות הבחי־
רות ,וכי ההודעה תצא בתוך שבעה ימים
לאחר יום הבחירות.
כלומר ,על מנהל הבחירות היה לפרסם הו־
דעה בדבר תוצאות הבחירות שנערכו ב24-
בדצמבר  2013עד  31בחודש ,ושבעה ימים
לאחר שפורסמה ההודעה החלה כהונתו של
ראש המועצה וניתנו לו הסמכויות הנתונות
לראש מועצה ,כולל חתימה על המחאות
(צ'קים) מטעם הרשות.
לפי החוק ,כל המחאה או פקודת תשלום
לחובת המועצה יהיו חתומים בידי
ראש המועצה ובידי הגזבר ,ובהיעדר
הגזבר – בידי חבר מועצה או עובד
מועצה שנתמנה על ידי המועצה
למלא מקומו של הגזבר.
אם לא החל ראש המועצה בכהונתו,
יכהן כראש המועצה האדם שנשא
בכהונה זו ערב יום הבחירות למו־
עצה ,ואם נבצר ממנו לפעול – חבר
המועצה ששר הפנים מינהו לכך.
האם נכה בדרגה של  100%יכול
לכלכל את אשתו?
אם זה תלוי במשרד האוצר ,התשו־
בה היא כן ,ולכן נשללה קצבת נכות
מהאישה ,חברת קיבוץ ,נכה גם היא.
לפני כשנה הפסיק משרד האוצר
את תשלום קצבת השארים לחברת

קיבוץ שהיא נכה בדרגה של  ,100%אחרי
שנים רבות שבהן שילם את הקצבה בכל
חודש .בנימוקיו להפסקת התשלומים נכתב,
כי אמנם אין חולק על כך שהאישה אינה
מסוגלת לכלכל עצמה ,אבל בן זוגה הוא בעל
הכנסה ,ולכן נקבע כי אין לראות אותה כמי
שאין לה הכנסה מספקת.
מה שבאוצר לא ידעו הוא ,כי גם הבעל נכה
בדרגת  ,100%ו"הכנסתו" היא למעשה קצבת
שארים שהוא מקבל בזכות היותו יתום "שאינו
עומד ברשות עצמו" .אך האוצר לא קיבל את
טענת הקיבוץ וסירב לשנות את החלטתו.
בני הזוג חששו ,כי שלילת קצבת השארים
תפגע קשות גם בבן הזוג והקצבה שהוא מקבל
תשמש מעתה את שניהם ,בניגוד לתכליתה
של קצבת השארים ,שנועדה להגן על רמת
חייו של היתום לו הוריו היו בחיים.
לכן פנתה האישה לבית הדין לעבודה.
בערעור היא טענה ,שהחלטת משרד האוצר
יוצרת מצב אבסורדי לפיו הבעל זכאי לקצ־
בת שארים ,שכן "אינו עומד ברשות עצמו"
והקצבה שלו שוללת מאשתו את הקצבה המ־
גיעה לה כנכה ב ,100%-כלומר כמי שאינה
עומדת ברשות עצמה.
לשמחת בני הזוג והקיבוץ ,עוד בטרם התק־
יים דיון בבית הדין ,הודיע משרד האוצר ,כי
לאחר בחינת הסוגיה מחדש הוחלט לחדש את
תשלום הקצבה למערערת ולשלם לה באו־
פן רטרואקטיבי את קצבת השארים מהמועד
שבו הופסק התשלום.
* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור"
מתמחה בקיבוצים ,מושבים ,תאגידים,
בתחום המסחרי-חקלאי מינהלי וליטיגציה.
המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו
בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ
מוסמך.

המחאות .ראש
המועצה יוכל
לחתום עליהן
כשבוע לאחר
פרסום ההודעה

 43שנים אחרי

נפטרה פצועה מפיגוע
האוטובוס באביבים
לאה רביבו ,52 ,היא הקרבן ה 13-לאירוע הדמים שאירע
ב 1970-בגבול לבנון .רסיס בראשה הזדהם וגרם למותה.
הבן קובי" :לא חשבנו שיבוא יום ונאבד אותה כך"
יאיר קראוס 
 43שנים לאחר שתשעה מחבריה לבית
הספר ועו ד  3מבוגרים נרצחו בפיגוע א�ו
טובוס הילדים ממושב אביבים שבגליל
העליון ,נפטרה לאה רביבו ( )52מרסיס
במוחה שהזדהם .בכך עלה ל 13-מספר
ההרוגים בפיגוע הקשה ב 22-במאי .1970
בעלה וארבעת ילדיה של רביבו עלו
לקברה בבאר שבע – העיר שבה בחרה
לגור לאחר נישואיה ,רחוק ממקום תקו
רית הדמים .קובי רביבו ,בנה של לאה,
סיפר" :אימא נפצעה אנושות בפיגוע.
כשסבא שלי הגיע לאוטובוס המפויח
לחפש אותה ,אמרו לו שהגופה שלה התו
פרקה לרסיסים .רק לאחר שעות ארוכות
הבינו שהיא פצועה אנושות ופונתה
לבית החולים רמב"ם.
"גדלנו עם אימא שהייתה מצולקת בכל
גופה .היא סבלה מזרת קטועה ,אבל הצו
ליחה לשקם את חייה .לא חשבנו שיבוא

לאה רביבו" .לא חשבנו שיבוא יום ונאבד
אותה כך" צילום :רפרודוקציה

יום ונאבד אותה כך".
בשנתיים האחרונות חל מפנה בחיי
משפחת רביבו ,בשל מצבה הרפואי של
האם .קובי הבן" :אחד מהרסיסים הרבים
שפגעו בראש שלה וחדרו למוח הזדהם
והצטלק .זה גרם לה להתקפי אפילפו
סיה ,שכל הזמן התגברו .לפני שנתיים,

החמירה המחלה .כבר לא היה ניתן לטפל
בה באמצעות תרופות.
"בערב ראש השנה האחרון היא קיבלה
התקף שלמעשה' ,שרף' לה את המוח .לפני
חודשיים היא הפכה צמח ונפטרה מזיהום".
מאות מבני מושב אביבים ,בהם חבריה
של לאה ,ששרדו את אוטובוס הדמים,
הגיעו בשבוע האחרון לביתה כדי לנחם
את בני משפחתה .הם סיפרו על אישה
מלאה באהבת הארץ ,התורה והחסד.
"היא תמיד עודדה אותנו ,אמרה לנו
שצריך להתגבר ולהתמודד עם מה
שעברנו" ,סיפר חברה מהמושב ,עמי
דהן" .כששמעתי שהרסיס הכריע אותה,
והיא הקרבן -ה 13-שהמחבלים לקחו מ�א
תנו ,ישבתי בבית ולא יכולתי להפסיק
לבכות .היא הייתה גדולה ממני בשנו
תיים וגרנו בית מול בית .את כל החיים
העברתי אתה".

קשר לשחרור מחבלים

האוטובוס שבו נסעו ילדי אביבים" .יש עוד מעגל עצום של פצועים ,בנפש ובגוף"
צילום :משה מילנר ,לע''מ

האנדרטה שהוקמה במושב אביבים לזכר הנרצחים .חלקה מיוחדת
מאפשרת קיום טקסים שנתיים צילום :ד"ר אבישי טייכר
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הפיגוע ב 1970-התרחש ליד קיבוץ
ברעם ,בסמוך לגבול עם לבנון .מחבלים
מארגון "החזית הדמוקרטית לשחרור
פלסטין" ירו לעבר האוטובוס שהסיע
את ילדי מושב אביבים ללימודים בבית
הספר .הם הצליחו לברוח חזרה לשטח
לבנון ולא נתפסו.
בני משפחת רביבו מקשרים בין מותה
של האם ובין שחרור המחבלים מישרו
אל לרשות הפלסטינית .הבן קובי אומר:
"המקרה של אימא מצביע יותר מכל למה
מחבל ,שהיה כלוא  20ו 30-שנה ,עדיין
יכול לחגוג על חיים שלקח מאחרים .אסור
לתת עכשיו למחבלים לצאת לחופשי".
באביבים מספרים ,כי שניים מחבריה
של לאה ,מניצולי הפיגוע ,נהרגו בתאוו
נת דרכים בשנים האחרונות ,ובמושב
התקשו להתמודד עם הצער .אחרי מותה
של לאה ,הם שוב מבינים שהפצעים מהו
פיגוע כנראה לעולם לא יגלידו.
"חושבים שאחרי פיגוע ,מי שלא נהרג
ממשיך בחייו והכול טוב .צריך לזכור,
שיש עוד מעגל עצום של פצועים ,בנפש
ובגוף ,שבשבילם הפיגוע מותיר רישום
שיכול בעתיד גם להביא למותם" ,אומר
הבן קובי.

נורו ממארב

הנצחה משותפת
 12הנרצחים הראשונים של
"אוטובוס אביבים" ,תשעה
ילדים ושלושה מבוגרים,
קבורים בחלקה מיוחדת
בצפת ולזכרם הוקמה אנדרטה
במושב
 12הרוגי הפיגוע ,שחייהם נלקחו באוטובוס הילדים
מאביבים -ב 22-במאי  ,1970נקברו בחלקה מיוחדת ו�מ
סומנת בבית העלמין בצפת .החלקה שיוחדה לנרצחים,
מעטות כמוה יש בארץ ,מאפשרת קיום טקסים שנתיים
ומפגש של בני המשפחות והחברים שבאים לפקוד את
קברי יקיריהם.
בבוקר אותו יום שישי בחודש מאי  ,'70נסעו תלמידים
ממושב אביבים אל עבר בית הספר האזורי בדוב"ב ,כפי
שעשו מדי יום בשבוע .באוטובוס היו  30ילדים ,רובם
תלמידי כיתות א' עד ג' ,מורות ושני מבוגרים נוספים
שהצטרפו לנסיעה .האוטובוס נכנס לקיבוץ ברעם ויצא
חזרה אל הכביש המוביל למושב דוב"ב.
חוליית מחבלים מארגון "החזית הדמוקרטית לשחרור
פלסטין" ,שבחנו היטב את המקום במשך מספר שבועות
לפני התקיפה ,תכננו את פעולתם הרצחנית בקפדנות
רבה .הם ארבו לנוסעים ישראלים שיעברו על הכביש
וירו אל עבר האוטובוס ,שהתרסק אל סוללה בצד הדרך.
הנהג נהרג ראשון ,ואחריו  11מהנוסעים האחרים ,בהם
תשעה ילדים .ילדה נוספת ,שנותרה עם רסיס בראשה
בעקבות הפיגוע ,נפטרה לאחר  43שנים מזיהום של
הרסיס – לאה רביבו ז"ל.
ההרוגים הם:
ביטון שמעון9 ,
ביטון חביבה7,
ביטון מכלוף28 ,
ביטון שולמית9 ,
ביטון מימון8 ,
ביטון חנה8 ,
אוחיון יהודה10 ,
בטיטו יפה8 ,
עזרן שמעון35 ,
פרץ עליזה14 ,
ירקוני רמי29 ,
אביכזר אסתר23 ,
במושב הוקמה אנדרטה לזכרם.

איפה הכסף?

בית שמאי
עומר גנות והדר מירום

office@ganot.co.il

השבחה יקרה
בעלי קרקע ,שעליה הקימו את ביתם וייעודה שונה
מחקלאות למגורים ,נדרשו לשלם היטל השבחה גבוה
עבור מכירת השטח .הערעור שלהם הצליח וסכום
החיוב הוקטן
בני זוג החיים בסמוך למושב צופית ,בתחום
המועצה האזורית דרום השרון ,החליטו
למכור את הקרקע שעליה גרו .להפתעתם,
קיבלו מהוועדה המקומית דרישת תשלום
עבור היטל השבחה שסכומה כ 1.5-מיליון
שקלים .הערעור שלהם וההחלטה בעניין מבל
הירים כמה חשוב לפעמים לדרוש התערבות
"שמאי מכריע".
העסקה שביקשו לבצע בני הזוג היא מכירת
מגרש ,שבשנ ת  2008שונה ייעודו – מחק�ל
אות למגורים ,לצורך הקמת בית דו-משפחל
תי עליו .היטל ההשבחה הוא תשלום שמטילה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעל
לים או על החוכר של המקרקעין ,בעקבות
אישור תכנית בניין עיר (תב"ע) ,מתן הקלה
או התרת שימוש חורג ,הגורמים לעליית
שווי המקרקעין.
במקרה של בני הזוג ,מדובר כמובן בהשבחה
בעקבות שינוי הייעוד .סכום היטל ההשבל
חה ,אשר נקבע על ידי שמאי מטעם הוועל
דה המקומית ,היה בשיעור ( 50%מחצית)
מההשבחה שנוצרה במקרקעין .כלומר ,שווי
הקרקע של בני הזוג גדל בשלושה מיליון
שקלים על פי שיעור מס ההשבחה שנדרל
שו לשלם ,ובבואם למכור את הנכס ,עליהם
לשלם את המס הגבוה.

על שום מה השומה?

לאחר בחינה של שומת הוועדה המקומית
ושל ערכי השווי שנקבעו בה ,החליטו בעלי
הקרקע להגיש "שומה נגדית" ולהעביר את
ההכרעה במחלוקת לידי שמאי מכריע ,אשר
ימונה במסגרת ההליך שנקבע בתיקון 84
לחוק התכנון והבנייה.
לא תמיד כדאי לפעול בדרך זו ,אבל הבעל
לים הבינו ,בסיוע אנשי מקצוע ,שהגשת
שומה נגדית יכולה לחסוך להם הרבה כסף
בעת ביצוע המכירה .בשומה הנגדית ,שהוגל
שה לשמאי המכריע ,נטען שערך הקרקע
שנקבע על ידי הוועדה המקומית שגוי ,ושלא
נלקחו בחשבון גורמים כמו מיקום הקרקע
והעובדה שעל אף היותה חקלאית ,נבנו עליה
בעבר בתי מגורים בהיתר.
באמצעות טיעונים אלו ,אשר נתמכו על ידי

עסקאות השוואה שנעשו בקרקעות חקלאיות
סמוכות ודומות ,טענו המבקשים ,כי שווי
הקרקע נשוא השומה במצבה הקודם כקרקע
חקלאית גבוה משמעותית מהשווי שנקבע על
ידי הוועדה ,ולכן העלייה בערכה אינה רבה
כפי שנקבע.
בנוסף ,בשומה הנגדית טענו ,כי השווי שקל
בעה הוועדה למגרש המגורים במצבו החדש
גבוה ואינו משקף את שוויו האמתי בשוק.
לצורך חיזוק טענה זו הציגו ,בין היתר ,את
עסקת המכר של המגרש נשוא השומה אשר
בוצעה בסמוך למועד עריכת השומה ,והצביל
עה על שווי נמוך משמעותית מהשווי שקבעה
הוועדה למגרש.
לאחר דיון מקצועי שבו כל אחד מהצדדים
הציג ראיות וטיעונים ,קבע השמאי המכריע
כי שווי הקרקע החקלאית גבוה באופן משמל
עותי מהשווי שקבעה הוועדה המקומית ,וכי
שווי המגרש בייעוד למגורים נמוך מהשווי
שנקבע על ידי הוועדה .פסיקת השמאי המכל
ריע גרמה להקטנה משמעותית בגובה היטל
ההשבחה ולחיסכון של מאות אלפי שקלים
לבעלי הקרקע.
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הרשות נתונה
שווי הנחלה נקבע על ידי רשויות המס ועל פיו
משולמים המסים השונים בעת מכירתה .לעתים,
ההחלטות מוטעות  -אפשר וכדאי לערער עליהן,
לפי הצורך
בעלים של נחלה המעוניין למכור אותה
וקונה אפשרי מתמודדים עם שתי רשויות
הגובות את נתח המס המשמעותי ביותר.
אחת ,רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ,גובה
"דמי הסכמה" ,האחרת ,מנהל מיסוי מקרקעין,
גובה "מס שבח".
גובה המסים נגזר משווי הנחלה היום ובעבר
ומנתונים כמו גודל הנחלה ,השטח הבנוי
בה למגורים ,אזור הנחלה ,אופי היישוב וגם
השוואה לעסקאות דומות שנעשו בסביבתה.
מס "דמי ההסכמה" הוא כיום  33%משווי
הנחלה ,ועליהם יש להוסיף את שיעור מע"מ.
מס השבח גם הוא יכול להגיע לסכומים
גדולים מאוד.
אחרי שהצדדים הסכימו ביניהם על מחיר
הנחלה ,נחתם שטר המכר בידיהם ועל פי
סכום זה מחושבים המסים שבהם יחויבו .גם
לרשויות יש מה לומר בעניין ולעתים ,הן
מתערבות וקובעות בעצמן את הסכום לפיו

שקיפות ההחלטות

הכרעה זו ,שהבאנו בפניכם ,והכרעות נול
ספות של השמאים המכריעים נגישות לציל
בור באתר האינטרנט של מועצת השמאים
( )www.landvalue.org.ilובכך מאפ�ש
רות לנישום ולשמאי מטעמו לבחון את גובה
היטל ההשבחה הצפוי.
שקיפות ההחלטות ופרסומן ,מאז חוק שנחל
קק בעניין בשנת  ,2008יצרו מציאות חדשה
בתחום ,אשר גרמה בין השאר להעלאת הרמה
המקצועית ,שכן כיום השומות כוללות פירוט
של תחשיבים ונתוני בסיס ,לצד דיון מעמיק
בסוגיות ובטענות שונות אשר משפיעות על
גובה ההיטל ,ומגבירות את הוודאות בקרב
אנשי המקצוע ובעלי המקרקעין.
הכותבים ,שמאי מקרקעין ממשרד "גנות
נדל"ן" ,עוסקים במגזר הכפרי .המידע כללי
בלבד ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מו־
סמכים.

הבעלים הבינו ,בסיוע אנשי מקצוע,
שהגשת שומה נגדית יכולה לחסוך להם
הרבה כסף בעת ביצוע המכירה .בשומה
הנגדית ,שהוגשה לשמאי המכריע ,נטען
שערך הקרקע שנקבע על ידי הוועדה
המקומית שגוי
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עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

dror.maariv@gmail.com

מטע עצי תמר .לפי הסיכום ,נשאר בידי המוכר
צילום :ד"ר אבישי טייכר

יחושב המס .כמובן ,אפשר לנהל מו"מ מול
הרשויות על קביעת השומה ,והיכרות עם
הנושא עשויה לתרום במקרים רבים להפחתת
שיעור המס ולחיסכון רב בכסף .לפניכם שתי
דוגמאות.

עסקה ועץ בה

בעסקת מכירה שנחתמה לאחרונה ,מפקחי
המיסוי עשו אומנם את עבודתם ביסודיות,
אבל בדיקה גילתה ,כי הם לא לקחו בחשבון
פרט מרכזי בעסקה ,שנוגע למטע דקלים
המצוי בנחלה .המטע ,שבו  1,500עצי תמר,
ניטע על ידי בעל הנחלה המקורי ולפי
הסיכום בינו ובין הקונה ,נשאר המטע בידיו
של הראשון.
העובדה הפשוטה – שטח המטע והעצים
שבו אינם מהווים חלק מן העסקה ונותרים
בידי בעל הנחלה  -נשכחה על ידי הרשויות.
כשהועמדו על טעותם ,הודו שאי אפשר
להשוות עסקה זו לעסקאות אחרות באותו
מושב ולכן ,שווי הנחלה לצורך קביעת המס
השתנה.
עצי התמרים מהווים מרכיב חשוב בקביעת

השומה לדמי הסכמה ,שכן בהתאם להחלטה
 534של מועצת מקרקעי ישראל ,לפיה
נקבעת שומת דמי ההסכמה ,יינתן "זיכוי"
בגין עצי התמרים ,אשר יפחית את השומה
באופן ניכר וגם בגין מרכיב זה יש לנהל
השגות ,כפי שהוסבר לעיל.
לאחר דיון בנושא מול הרשויות התקבל
שווי הנחלה שנקבע בהסכם המכר והשומה
הופחתה במאות אלפי שקלים.

הבית ו"התקרה"

נקודה נוספת שעולה לא פעם בדיון מול
רשויות המס היא גובה הפטור ממס שבח
שניתן לבית מגורים .כידוע ,בעת מכירת
נחלה ,חלק מהמחיר נקבע על פי בית המגורים
הנמצא בשטח .כדאי לדעת ,שבעוד שהחלק
החקלאי חייב תמיד במס שבח ,הבית עצמו
עשוי לעתים לזכות בפטור מהמס ,ויש לזכור
שגם מרכיב זכויות הבנייה הבלתי-מנוצלות
נלקח בחשבון.
תקרת גובה הפטור ממס שבח הקבועה
בחוק היא נקודה שבה נפוצה טעות שעלולה
לעלות בהרבה כסף .רבים נוטים לחשוב,
כי גובה הפטור ממס שבח על מסחר בבית
המגורים ,בשילוב זכויות הבנייה ,מוגבל
לתקרה של  1,935,300שקלים (נכון לשנת
 ,)2013אבל למעשה אין זה כך .האמת היא,
שככל ששווי בית המגורים גבוה יותר ,הרי
שיש לבקש פטור ממס שבח גבוה יותר,
וסכום זה עשוי לחרוג מן הסכום שנחשב
לתקרה.
לאחרונה ,נמכרה נחלה תמורת חמישה
מיליוני שקלים ובה ניצב בית מגורים במצב
טוב ,שגודלו כ 160-מ"ר .למפקח שדן בתיק
הוסבר ,כי גובה הפטור שניתן אינו משקף
את שווי בית המגורים ואינו מתייחס לנחלה,
למיקום המושב ולמרכיבים נוספים .שמאי
מטעם בעל הנחלה ,שהסביר את הדברים
לרשויות ,הצליח להעלות את גובה הפטור
ובסופו של דבר ,שומת מס השבח ,שעמדה על
כ 500-אלף שקלים ,הופחתה לסך של כ150-
אלף שקלים ובכיסו של בעל הנחלה נותרו
 350אלף שקלים.
לעתים ,כדאי בכל זאת להשתמש בתקרה.
למשל ,במקרה שבו בית המגורים לבדו (ללא
זכויות הבנייה) שווה פחות מגובה התקרה .כך
אפשר לעשות אם בית המגורים שווה מיליון
שקלים וחצי ,הרי שבמקרה זה ,יש מקום
לדרוש פטור ממס שבח שגובהו 1,935,300
שקלים.
לסיכום ,דמי הסכמה ומס שבח הם המסים
הדומיננטיים בעת קנייה ומכירת נחלה .כדאי
להכיר ולדעת מה מצפה בהתמודדות עם
הרשויות הגובות אותם ולפעמים ,כדאי מאוד
"לעזור" לרשויות לבצע את עבודתן ,ובכך
למנוע טעויות שעלולות לעלות עוד כסף.

ירה
מֹוׁשב ַה ִׁש ָ
ַ

ספרות
www.readbooks.co.il

זהר נוי

עמיר סגל

madorshira@gmail.com

הטבע האנושי וחוקי הטבע במסע מעמק יזרעאל
לירושלים

שני רומנים וספר ילדים מראים לנו אופני התנהגות שונים
של בני האדם ברחבי העולם ,בפוליטיקה ,בבית הספר.
ספר טיול בכדור הארץ ובחלל ,מנוקד ומאויר ,מסביר
לילדים היכן אנו חיים
להתגבר על טבע האדם

מדוע סגן מנהל המחלקה הקרדיולוגית
לשעבר בבית החולים רמב"ם ,ד"ר יואב וו־
לגנברג ,בוחר לשים קץ לחייו בדרך מוזרה
מאוד? האם העולם שלו באמת קרס ברגע
אחד? רומן המתח "תכירו ,אדם דפו" מאת
יאיר רובל מציג עלילה סבוכה ומרתקת המת־
פרסת על פני ארבעה עשורים ושלוש יבשות.
זה לצד זה ,מככבים בה אנשי העולם התחתון,
יאפים ישראלים ,נרקומנים אומללים ונזירים
טיבטיים ,המעורבים כולם בסיפורי אהבים,
ביחסי חברות ובגידה ,ובעיקר – בלא מעט
כסף .אולם ,אולי יותר מכל ,זהו סיפור על
אמונה בבלתי-אפשרי ,ביכולת להתגבר על
חוקי הטבע ועל טבע האדם.
זהו גם סיפורם של ארבעה חברי ילדות,
אשר קושרים את חייהם ברשת של שקרים
ורמייה .גיבור הסיפור הוא יואב ,רופא צעיר
שהופך למשותק ולחירש באופן כמעט מלא
כתוצאה מניסיון התנקשות בחייו .מה הוא
עולל לשלושת חבריו ,ששנאו אותו שנאה
כל כך שזממו להיפטר ממנו ,אחת ולתמיד?
(הוצאת גוונים 351 ,עמודים).

מסדרונות הכוח של
המדינה

כשנכנס אמיר אלמוג באותו בוקר בשערי
המשּכן הוא היה בטוח שלפניו עוד יום עבודה
ָ
שגרתי בתור מדריך בכנסת .לא היה לו מושג
שהוא עומד להסתבך בפרשיית רצח מסוא־
בת ,שמעורבים בה חברי כנסת ואנשי ממשל,

טייקונים ולוביסטים רבי־תחכום וגם יועצת
"המשּכן – תע־
ָ
משפטית לוחמנית במיוחד.
לומת רצח במסדרונות הכנסת" מאת תומר
אביטל הוא רומן מתח ,שעלילתו מובילה את
הקורא בנבכי הקשרים הנרקמים במסדרונות
הכוח של המדינה.
בתמונה עדכנית ומקיפה של המתרחש מא־
חורי הקלעים של המערכת הפוליטית והכנ־
סת ,אשר רק מעט ממנה נחשף לעיני הצי־
בור הרחב ,איש אינו בוחל באמצעים בדרך
למציאת הרוצח ואינו חושש לנצל את החוק
לצרכיו (הוצאת עם עובד 336 ,עמודים).

להתאהב בגיבור הספר

"קוראים לי אוגוסט ,ואני לא מתכוון לתאר
את עצמי .איך שלא תדמיינו אותי ,זה הרבה
יותר גרוע" .לגמרי לא קל להסתגל לבית
ספר חדש ,אבל אם יש לך עיוות נדיר בפנים,
כמו לאוגוסט ,ההסתגלות קשה ממש ,בלתי-
אפשרית כמעט .עד כיתה ה' לא למד או־
גוסט בבית ספר והגיע הזמן לנסות להשתלב
בחברת ילדים רגילים ,כי בתוך-תוכו ,או־
גוסט מרגיש שהוא ילד רגיל לגמרי .האם גם
אחרים מסוגלים לראות אותו ככה ,חכם ,שנון
וחבר נאמן ,ולא רק יצור מעוות ומפחיד? ומה
יקרה לכם כשתפגשו את אוגוסט?
"פלא" המרגש והמצחיק מאת ר"ג פלאסיו
עוקב צעד-צעד אחרי השינויים בחברת יל־
דים .קשה לא להתאהב בגיבור הספר ולקוות
שהוא יזכה ליחס חברי ויגלה את טוב הלב של
הסובבים אותו .לבני  12-8ואפילו לבוגרים
יותר (מאנגלית :שהם סמיט ואמ־
נון כץ ,הוצאת זמורה ביתן320 ,
עמודים).

לראות את העולם
באור חדש

אם תעלו מעט ,תראו את העו־
לם באור חדש .איך הכול נראה
מלמעלה? מה היה קורה לבתים
ולרחובות סביבנו אילו יכולנו
לעוף מעליהם? מדוע עצמים
גדולים נראים מרחוק כנקו־
דות קטנות? ואיך כל זה קשור
לקריאת מפות ולמבנה העולם
שלנו?
"אם תעלו מעט" ,ספר הילדים
המנוקד שכתב יובל אלעזרי ולי־
טל עמיר איירה ,מזמין את היל־
דים לטיול בכדור הארץ ובחלל,
ומסביר להם במילים ובתמונות
מהי פרספקטיבה ,כיצד מפות
בנויות ואיך משתמשים בהן (הו־
צאת כנרת).

יוסף עוזר ,שנולד בבירה ,דן בספרו השלישי
בזהות ישראלית דרך עדתיות ,דתיות והקשר
שבין ההתיישבות העובדת והעיר הקדושה
ליהודים
"עמק יזרעאל ירושלים" הוא ספר שיריו
השלישי של המשורר יוסף עוזר ,יליד ירוש־
לים שגדל במושב ברק וחזר לגור בעיר .כל
שיר בספר עומד בפני עצמו ,אך ברצף שבו
הם מסודרים הם נקראים כפואמה ,שעלילתה
מסע מירושלים אל עמק יזרעאל ובחזרה .כל
שיר נמנה באותיות – קכ"א ( )121שירים.
בשיר הראשון אנו נכנסים למכונית "הונדה
סיויק" ,שעוזר מקפיד להזכיר במסעו ,חו־
לפים בנסיעה על פני צומת מגידו ומביטים
במראה האחורית .משם ממשיך עוזר לתאר
את הנופים שהוא רואה ועל פניהם חולף :בית
חולים העמק בעפולה ,שם נמצאת אחותו,
גבעת המורה ,הר התבור ,ואדי ערה ושלל
מושבי וקיבוצי העמק.
עוזר מספר על ילדותו" :גלינו מירושלים
ההיא  /לשדות עמק יזרעאל / .עיניים אוו
רות אוטובוס  /קידמונו בלילה"; אחר כך,
מתפייט על זיכרונותיו ועל הנופים שהוא
רואה בנוסטלגיה מוגזמת ,גם אם יש בה חן
מסוים ("פרוכת חרציות צהובות"" ,ריח העפר
משכר מים"" ,עכשיו פרדס עקור  /עכשיו
בירושלים האבנים פורסות  /הפגנת כנ־
פיים").
בסדרת שירים ,החל בשיר העשירי ,סוקר
עוזר את החקלאות הארץ-ישראלית ,את
המורשת המקראית המתגשמת בעבודת
האדמה" :האדמה מדברת :אני מתגעגעת/ ,
מי יבוא ויסרקני ,מי יבתק תלם" ומהשורות
היפות" :במושב אדירים בית הכנסת מלא
ובלולים  /תרנגולות יראות שמים מטילות
ביצים" הוא ממשיך לדיון מרתק בחלקם של
היהודים המזרחיים בעשייה החקלאית בארץ
ישראל המתחדשת.
"הנושא המזרחי" הוא חלק משמעותי ואמיץ
ביצירתו של יוסף עוזר .שיר פ"ב מתחיל
במילים" :אינני שר בגדדית .בגדד מתה/ .
כי סנה לא ידלוק למי שרוחו רוח עבד  /כי
שירי לא בטעם רחת לוקום" .עוזר כותב מול

גל השירה המזרחית הישראלית ומציג מולו
את הגישה האחרת ,שהוא מבשרה" .אינני
מדבר אשדודית .קללות אינן לרוחי" כותב
עוזר בהמשך ,ועוקץ כך את סמי שלום שט־
רית ,אך לא רק אותו.
שיר פ"ב ממשיך את קודמו ביצירת זהות
מזרחית חדשה ("אני שר באגן הים התיכון"),
ישראלית בהגדרתה" :לכן מימון שכתב
יהדות בערבית משובחת  /מאותת לכל
המבקשים למחוץ את זיכרונות המזרח".
גם את הגישה הדתית המאובנת מבקר עוזר,
למשל בשיר ע"ז" :נגיד יש תינוק מתחת
 /לכותל המערבי  /ורק אם נזיז את הכוו
תל הקדוש  /נציל את התינוק  /אין ספק /
שכל גלגלי המרכבה  /ידחפו את הבולדוזר /
למוטט את הכותל המערבי  /וכיסא הכבוד
ישמח  /כי הצלנו את התינוק  /ואבני הפלא
המפוזרים  /יחפשו היסטוריה אחרת  /לשחק
בלגו הזה".
בשיר מ"ז הוא משתמש בשפה מקראית" :לך
לך  /המרחק נמצא בין פסיעותיך  /קרוב
אליך מאוד  /יחף ואוהב את האדמה" ,כותב
עוזר אל האל עמו הוא מתכתב בחלקים רבים
של הספר .בשיר ס"ו ,האוטוביוגרפי והמר־
שים כאחד ,כתוב " :ויעל אבי יחזקאל בן כד�ו
רי ...ויחן תלפיות ירושלים  /וישמח בבתים
אשר עשה לו ה' :בדון ופחון ושיכון ,ויקדש.
 /ותהי משכורתו שלמה מעם ה'".
היה ראוי לצמצם בהרבה את מספר השירים
שבספר זה ,להותיר בו את הפנינים ולוותר
על שירים רבים ,דומים מדי ,סתמיים ,המיי־
צרים עודף עצים המסתיר את היער שיצר
עוזר .עם זאת ,יוסף עוזר מצליח לייצר דיון
עמוק ,חשוב וער בזהות ישראלית דרך עד־
תיות ,דתיות והקשר שבין ההתיישבות העו־
בדת וירושלים.
"עמק יזרעאל ירושלים" ,יוסף עוזר ,הוצו
את אפיק 130 ,2013 ,עמודים.

שער "עמק
יזרעאל
ירושלים".
נוסעים עם
המשורר
ב"הונדה סיויק"

9.1.14

|| 17

הורים כן בוחרים

מי זה באמת אבא?
אחרי שאבא עזב ,אימא ניסתה להסתדר הכי טוב שאפשר .היא למדה עברית והשתתפה
בקורס לקוסמטיקה .היו לה חברים ,חלק מהם הביאה הביתה .אחדים נשארו אתנו מספר
חודשים והיו כאלה שאפילו נראו לי נחמדים .כשהייתי בן חמש ,הגיע אלי
דפנה מאור ,מושב רמות 
את אבי הביולוגי אינני זוכר .הוא חזר
לאוקראינה כשהייתי כבן שנתיים .בש־
נים הראשונות דיבר אתנו בטלפון ,עם
אימא ואתי ,מדי שבוע .אחר כך פעם
בחודש .בשנים האחרונות הוא מתקשר
בכריסמס להגיד חג שמח .אני לא כל כך
יודע מה להגיד לו ,כמעט שלא זוכר רו־
סית .רוצה להיות מנומס ,אבל הקשר לא
ממשי ולא אמתי.
אחרי שאבא עזב ,אימא ניסתה להס־
תדר הכי טוב שאפשר .היא למדה עברית
והשתתפה בקורס לקוסמטיקה .היו לה
חברים ,חלק מהם הביאה הביתה .אחדים
נשארו אתנו מספר חודשים והיו כאלה
שאפילו נראו לי נחמדים .כשהייתי בן
חמש ,הגיע אלי .הוא היה החבר הראשון
של אימא שלא דיבר רוסית ,רק עברית.
בבוקר הראשון שבו אלי התעורר בבית־
נו הוא הציע ללוות אותי לגן .לא הסכמ־
תי ,אבל אימא אמרה לי ללכת עם אלי,
כי היא ממהרת לעבודה .עשיתי פרצוף
כועס בשביל שאלי לא יחשוב שאני
חבר שלו .אימא רצתה שאני אהיה חבר
של כל מי שחבר שלה .אני לא רציתי.
בדרך ,אלי אמר לי את השמות של הע־
צים והשיחים שהיו ליד המדרכה .עשיתי
את עצמי שאני לא מקשיב ולא מתעניין,
אפילו שאני זוכר עד היום "שיח אבר־
הם" ו"מורן החורש" .זה היה קל לזכור,
כי "אברהם" היה הבעל של הגננת שהיה
בא כל פעם לגן לתקן תריס או דלת או
ברז דולף" .מורן" היה שמה של הילדה
הכי מתוקה בגן באותה שנה.
אלי נשאר .סיימתי את הגן ואלי בא
אתי לכתה א' בימים הראשונים ,אלי בא
אתי לבית הספר אפילו ביום הראשון
של כתה ב' .אלי עבד בהתקנת מזגנים
ובתיקון מזגנים .כשלא היה לו לחץ
בעבודה היה יותר פנוי לטפל בי ,לפי
עונות השנה .לפעמים ,אימא ואלי רבו,
אבל הוא לא עזב כמו האחרים ,תמיד
נשאר.
ההורים שלו גרו בבית קטן וישן בכפר.
אלי היה נוסע אליהם בטנדר שלו ולוקח
אותי .מאוד אהבתי לבוא לדבורה וקלמן.
היה לי מקום לרוץ ולשחק ולרכוב על
האופניים הישנים של אלי .סביב הבית
היו הרבה עצי פרי .תמיד היה משהו
טעים לקטוף ולאכול ,גויאבה או פיטנגו
או קלמנטינות או ענבים .עד שדבורה
הכינה ארוחה ,אלי היה הולך לבדוק את
הפרדס .כשאימא באה אתנו לבית של
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דבורה וקלמן היא דיברה
אתם קצת רוסית וקצת יי־
דיש ,והם הבינו.
התרגלתי לאלי .למדתי
ממנו שמות של עצים ושי־
חים .בחופש נסעתי עם אלי
להתקין מזגנים .למדתי
להכיר מקומות בארץ וגם
להכיר כלי עבודה שאותם
הגשתי לו לפי ההוראות .אלי
לימד אותי לרכוב על אופנ־
יים .כשאלי אמר לי לסדר
את החדר שלי או לרוקן את
פח האשפה ,סירבתי.
 "אתה לא תגיד לי מהלעשות" ,צעקתי עליו" ,אתה
לא אבא שלי!" .אלי לא ענה.
יום אחד ,נסענו בטנדר
ודיברנו .פתאום אלי שאל
אותי מי זה אבא .מיד עני־
תי שאבא הוא זה שעשה את
הילד עם אימא .כבר ידעתי
כמה דברים .הייתי בן אחת
עשרה או שתים עשרה.
 "ומה עוד" ,שאל אלי" ,מיזה אבא?".
חשבתי למה הוא מתכוון.
התחלתי להבין ,שאבא מביא לילד אוכל
ובגדים ,דואג לו לבית לגור .שומר עליו
כשהוא חולה ,מחבק אותו כשהוא עצוב.
 "הבנתי אותך" ,אמרתי לאלי .חשבתילעצמי ,שיש לי אבא אלכס באוקראי־
נה ויש לי גם אבא אלי בחיפה .אבא אלי
עובד בשבילי הרבה מאוד .אבא אלכס
מטלפן .לפעמים.
 "אני שמח שהבנת .ידעתי שילד חכםכמוך יבין" חייך אלי .אחר כך הסביר
לי שאנחנו נוסעים בבקעת בית הכרם
לכיוון מערב ,הביתה ,לחיפה .מצפון הרי
הגליל העליון ומצד שמאל שלנו ,מדרום,
הרי הגליל התחתון .אבל אני לא כל כך
הקשבתי להסבר הגיאוגרפי ,חשבתי על
מי זה באמת אבא.
בחופש הגדול שלפני כתה ח' אימא
קראה לי לעזור לה בסלון קוסמטיקה
שלה .לפעמים ,הייתי עושה שליחויות
ומביא לה חבילות ודואר .באותו יום לא
היו לקוחות ואימא שאלה אם בא לי שוקו
ועוגיות .זה היה סימן שמתקרבת שיחה
חשובה .שתיתי את השוקו והסתכלתי על
אימא .היא התחילה כמה פעמים ,השת־
עלה ,סידרה את החלוק ולבסוף ,אמרה

לי במהירות שהיא ואלי החליטו להיפרד
ובשבוע הבא אלי יעבור לבית אחר .לא,
הם לא רבו ולא כועסים .הם ממש בסדר
ביניהם ,אבל לא מתאים להם להישאר
ביחד וחוץ מזה ,היא הכירה מישהו יותר
מתאים לה.
הרגשתי שנפל עלי הר .גליל עליון.
לא הצלחתי להרים עוגייה אל הפה .היו
לי המון שאלות ,אבל הפה לא עבד ולא
שאל .בסופו של דבר הלכתי הביתה ,נכ־
נסתי לחדר שלי ונעלתי את הדלת .כעס־
תי עליהם .על החלטות שעושים בלעדיי
ושוכחים שגם אני חלק מהמשפחה ,שגם
אני בעסק .מודיעים לי שהחלטנו .ומה
אתי? אולי גם לי יש מה להגיד? אולי גם
אני רוצה להחליט משהו?
היום ,כשאני כבר שנתיים בצבא ,אני
יודע שגם לי הייתה החלטה והיא היי־
תה נכונה .בערב יצאתי מהחדר הודע־
תי לאימא שאני עובר לגור עם אלי .זו
ההחלטה שלי.
 "מה פתאום? מה זה ,אין לך אימא? איןלך בית?" אימא כעסה ,נעלבה ,התנגדה .לא
עניתי .החלטתי וזהו .אלי ניסה להרגיע.
 "מרינה" ,אמר לאימא" ,דניאל יע־בור אתי ,עכשיו חופש .בעוד שבוע או

שבועיים יחזור הביתה ,אל תדאגי" .לא
היו לה הרבה ברירות והיא הסכימה עם
אלי שאעבור אליו לכמה ימים .אלי ואני
חזרנו למושב ,לבית של דבורה וקלמן.
מאז ,עברו שבע שנים .אימא מרינה
גרה עם החבר החדש שלה ,עידו ,ואני
גר עם האבא האמתי שלי ,שהוא לא אבא
שלי ,אלי .בנינו בית קטן בחצר ואני
עוזר לקלמן להשקות את הפרדס ולנקות
את העשבים סביב העצים.
לפני שנה נולדה לי אחות ,התינוקת
של אימא ועידו .אלי שולח אותי לבי־
קורים וגם קונה לתינוקת מתנות בשמי.
פעם בשבועיים ,ביום חמישי ,אני יוצא
מהצבא הביתה ,מגיע מאוחר ,מתרחץ
ונרדם .בינתיים ,אלי מפעיל את מכונת
הכביסה עם כל מה שהבאתי ,מכין פסטה
בולונז כמו שהוא יודע וכמו שאני אוהב.
לפעמים ,הוא מכריח אותי להגיד שלום
לאימא ולאחותי הקטנה .בשביל זה ,אני
אפילו מקבל את הטנדר.
אז יש לי אימא נחמדה ויש לי אחות
זעירה ומתוקה ויש לי אבא ביולוגי
באוקראינה ויש לי אבא אמיתי במושב,
שהוא לא נחשב אבא .הוא סתם אלי .ואני
החלטתי לגור עם אלי.

בחופש נסעתי עם
אלי להתקין מזגנים.
למדתי להכיר
מקומות בארץ וגם
כלי עבודה

אם החיטה

מירי דג

machita106@gmail.com

הפער בין הרוצה לצריכה
כמו בראש השנה העברית ,סוף  2013ותחילת  2014הם זמן טוב לעריכת חשבון נפש .מה אני רוצה? מה
אני באמת צריכה? ומה אני חייבת ממש שיהיה לי?
עוד לא התאוששנו מחשבונות הנפש
שערכנו בראש השנה היהודי והנה,
"קפץ" עלינו ראש השנה הלועזי .בכל
העולם הנוצרי חגגו בסוף דצמבר את
הולדת סילבסטר הראשון ולמחרת ,הת־
עוררנו כולנו לשנה קלנדרית חדשה.
אנחנו ,היהודים ,חלוקים ביחסנו לת־
חילת השנה הלועזית .חלקנו ירימו גבה
ולא יבינו למה יהודים בני יהודים צרי־
כים להזדהות עם חגים ועם תאריכים
נוצריים ,וחלקנו לא יבינו למה יהודים
בני יהודים ,שמנהלים את חייהם לפי
לוח השנה הלועזי ,לא יעשו זאת .אני
שייכת לאסכולה שחושבת שצריך לנצל
כל הזדמנות על מנת לחגוג ,ואני גם
חושבת שזה מתאים לאופי שלי (ולעם
היהודי ככלל) ,לנצל הזדמנויות לניהול
חשבונאות נפש.
הסתכלו על זה ככה ,איזה עוד עם
עושה חשבון נפש יסודי פעמיים בשנה?
אז אם אתם מייחסים משמעות לסופים
ולהתחלות כמוני ומנצלים את הטקסיות
שבמעברים בין השנים כדי לחשוב לאן
פניכם מועדות ומה הייתם רוצים שיק־
רה לכם בשנה החדשה ,הטור הזה נכתב
עבורכם.
מצאתי את עצמי בערב  31בדצמבר
 2013עסוקה במה הייתי רוצה בשביל
עצמי ב .2014-אולי זה המקום להקדים
ולעשות הבחנה בין שני מונחים" ,רוצה"
ו"צריך" .מבחינת "צריך" ,הרי אנו מת־
כוונים לדרישות הבסיסיות שלנו :קורת
גג ,אוכל ,ביטחון אישי .אם אין לנו צר־
כים בסיסיים אלו ,הרי אנו עסוקים במל־
חמת הישרדות שמטרתה להישאר בחיים.
במצב כזה ,אין לנו יכולת לעלות לשלב
הבא – הרצונות שלנו ,כגון ,קריירה ,בי־
לויים ,זמן פנאי וכו' .אז אם אתם חוש־
בים שאתם צריכים אוטו חדש או שמלה
חדשה – חשבו ונסחו מחדש – האם אתם
"צריכים" או "רוצים"?

פעם הסתפקתי
במה שצריך

"צריכה" ,מבחינתי ,לוקחת אותי שנים
אחורה .ידעתי אז צמצום מהו והסתפק־
תי בדברים שאני צריכה .היום ,בעולם
המערבי המפותח ובתקופת השפע שבה
גם אני חיה (גם אם השפע לעתים מזויף
וחשבון הבנק יעיד על כך) ,קשה לנו
מאוד להסתפק במה שאנחנו רק צריכים.
אנחנו גם רוצים – יש לנו צורך אדיר
לרצות.
גם אם אנחנו שוכחים לפעמים לרצות,
ונזכרים בדברים החשובים באמת בח־
יים (שהם בדרך כלל סמויים מן העין,
כמאמר נסיך קטן אחד) ,מהבהבים מו־
לנו שלטי הניאון בקניונים ,הפרסומות
בטלוויזיה ,הבאנרים במחשב והשכנה

מעבר לכביש ,ומזכירים לנו שיש עוד
הרבה דברים שאין לנו ושאנחנו ממש,
אבל ממש ,חייבים אותם .אז אנחנו הופ־
כים לילדים ששוכבים בקניון על הרצפה
וצורחים ,תוך כדי הטחת הראש ברצפה:
"אני רוצהההההההההה" ,אנחנו מתקשים
לדחות סיפוקים ועוד מעזים להתפלא
"למה הילדים שלנו כל כך מפונקים"?

אני רוצה גם

אני רוצה המון וחדשות לבקרים .בתוך
עמי אני חיה ,גם אני רוצה משהו ,מק־
בלת אותו ,וממשיכה הלאה לרצון הבא.
אף פעם לא מספיק לי .תמיד ארצה עוד
משהו .התוצאה שעלולה להיות היא שאף
פעם לא אהיה ממש מרוצה ממה שיש,
ואראה את החסר.
אז איך מוצאים את האיזון הנכון בין
"צריכים" ל"רוצים"? ואם הסבל הוא
הפער בין מה שאנו רוצים לבין מה שיש
לנו בפועל ,אולי אם נמצא את האיזון
הזה נתקרב עוד צעד לאושר אליו אנו
שואפים ונצליח להשתחרר מהסבל? וש־
אלת השאלות מבחינתי :אם אני אשיג
את מה שאני רוצה ,האם באמת אהיה
מאושרת יותר? אסבול פחות? או שאת־
קדם מיד לעבר הרצון הבא שלי ,ואולי
הוא יצליח למלא את החלל שבי? כולנו
מבינים למה אנחנו סובלים כשאין לנו,
אבל אולי אנחנו צריכים להבין שנמשיך
לסבול גם אם יהיה לנו?
לדוגמה :אנחנו סובלים ,כי אנחנו רו־
צים אוטו חדש .הישן כבר מעפן ומכוער
והגיע הזמן להחליפו .מוכר? כן .לגיטי־
מי? ברור ,לחלוטין .אנחנו בטוחים שח־
יינו עומדים להשתנות ,כי יהיה לנו אוטו
חדש .הוא יהיה בטיחותי יותר ,נקי יותר
ויפה יותר משל מר כהן השכן .ביצענו
רכישה ,זה כיף ,אין מה לומר ,אבל מצי־
פות אותנו מחשבות סבל חדשות :לאחר
זמן מה ,הקודם נשרט וכבר לא פחד־
נו מהשריטה הראשונה ,בקודם הילדים
הקיאו ,לכלכו חופשי וחירבו את הריפוד,
ועכשיו ,הכול חדש .צריך להסביר להם
שאסור לאכול בחדש ,לא לשים רגליים
על הדשבורד והנסיעה ,שהייתה נעימה
וחופשית עד כה ,הופכת למתוחה .סבל.
עוד דוגמה (בעיקר לנשים בחבורה) :את
ממש צריכה שמלה חדשה .חייבת! לבשת
את כולן כבר  10פעמים (או פעמיים)...
והגיע הזמן לקנות שמלה חדשה שתשנה
לך את המלתחה ותזניק אותך לרמה של
פשיוניסטה .אחחח ,חייך ישתנו .לגי־
טימי? בהחלט ,מוכר? ברור .ואת קונה
שמלה .היא באמת אחלה ,מסתירה איפה
שצריך ומגלה איפה שצריך .הצלחה .את
מאושרת .אבל שבוע אחר כך את עומ־
דת מול הארון ושוב מקללת :למה קניתי
בצבע הזה? לאן אני כבר יוצאת שאני

צריכה שמלה? למה לא קניתי ג'ינס? אני
חייבת ג'ינס!

קול ההיגיון :היי
מאושרת במה שיש

אז מה הפתרון? נראה לכם שאני יוד־
עת? אחת מהעם אנוכי .אבל אני מבינה
בהיגיון שלי שאני חייבת להפסיק לס־
בול בגלל מה שיש לי או אין לי ,ופשוט
לנסות להיות מאושרת ממה שיש לי .אני
מבינה שאם יש משהו שאני יכולה לע־
שות על מנת להפיג את הסבל ,זה לשנות
את החשיבה שלי ולהפסיק להיות תלויה
בגורמים חיצוניים לשם כך.
הבהרה :זה בסדר לרצות .זה מעולה
לרצות .לרצות זה האפשרות להיות עם
הראש בעננים ולא להתבוסס בביצת
השגרה ההישרדותית על בסיס יום-יו־
מי ולדשדש במי אפסיים ,זאת היכולת

שלנו לחשוב בגדול ולהתקדם בחיים,
להתפתח ,להשתפר .בחיים האלה ,הכול
זה עניין של מינונים וכך גם מידת הר־
צייה שלנו.
אז לרגל השנה שהחלה ,אני מאחלת
לכם להמשיך לרצות ,אבל להשתדל
להיות מרוצים ממה שיש לכם .ואם אתם
ממש רוצים משהו ,כל כך רוצים עד
שאתם ממש צריכים אותו ,אל תשאירו
אותו בגדר רצון .שבו וחשבו מה עלי־
כם לעשות כדי להוציא אותו מהכוח אל
הפועל .כי לחלום זה נפלא ,אבל המב־
חן שלנו הוא ההצלחה במימוש הרצונות
שלנו.
ולסיכום ,יש רק דבר אחד שאני בטוחה
שאני רוצה וצריכה באותה מידה ואליו
אני מתפללת מדי יום :בריאות טובה
לאהובים שלי.
שנה אזרחית בריאה לכולנו!
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בשמלה החדשה.
שבוע אחר כך את
עומדת מול הארון
וצועקת :אני חייבת
ג'ינס!
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טריוויה
עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

יישובים
סודיים
א .יצחק חולבסקי ,שנבחר לראשות המועצה
האזורית מגידו ,הוא חבר:
 .1קיבוץ רמת השופט.
 .2קיבוץ עין השופט.
 .3מושב אליקים.
 .4מושב מדרך עוז.

ד.אייל בצר ,ראש המועצה האזורית עמק
יזרעאל בפעם השלישית ,הוא חבר:
 .1תל עדשים.
 .2נהלל.
 .3כפר יהושע.
 .4בית לחם הגלילית.

ב.יורם ישראלי ,ראש המועצה האזורית
מטה אשר ,הוא חבר:
 .1קיבוץ יחיעם.
 .2מושב אחיהוד.
 .3מושב בוסתן הגליל.
 .4קיבוץ געתון.

טריוויה למתקדמים

ה .מה משותף לשמות היישובים הבאים:
אלוני אבא ( ,)1948יד חנה ( ,)1950להבות
חביבה ( )1949ונצר סירני (?)1948

ג.ד"ר מוטי דלג'יו ,ראש המועצה האזורית
דרום השרון בפעם החמישית ,הוא חבר
המושב:
 .1צופית.
 .2גן חיים.
 .3שדה ורבורג.
 .4נווה ירק.
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מאוזן:
 .1מבינים את הפס שברשות ברטון ( .4 ;)6אל הגבינה ללא הכנה (ש) (( )4ע"פ איזי
גאון);  .8ראו  19מאוזן;  .9האיראני אמר למיכל שלא קר ( .11 ;)6סט נוראי של
מכוניות ( .12 ;)7נושאת את ילדו של אחד החוקרים (ש) ( .13 ;)3אסייאתית בהיפנוזה
( .15 ;)3ז'אן ישמח בשובו להיות שחקן שמשחק בחו"ל ( .18 ;)7היישוב הערבי תלש
כמו שור (( .19 ;)3,3עם  8מאוזן) ברשותי חדר קטן במזרח אירופה (ש) ( .21 ;)4ביקור
מבט ( .22 ;)4הגזימה בכך שהבליטה רחשה (.)6

מאונך:
 .1לקוף של האלה יש שפיץ ( .2 ;)5הטריק הוא שהאדום המתוק ברשותה (ש) (;)5
 .3ראו  20מאונך;  .5היא זכתה להטבות רבות בעוד הדוב קרצף ( .6 ;)5לברוח
מהצבא עם עין חלולה ( .7 ;)5רמז הגון של רחל ( .10 ;)4,3בזבז חמישים שנים על
שחקנית ( .13 ;)3,4בשובי צברתי כסף כדי שהוא יסתכסך ( .14 ;)5שמר בתוכו את
הדיסקים המשוכפלים ( .16 ;)5הודיע בבלבול על אסיפה ( .17 ;)5בחרו לטהרן משחק
הימורים (( .20 ;)5עם  3מאונך) מה שהביא המזוקן סוחט כוחות ()5

תשובות:
א.2 .
ב.4 .
ג.3 .
ד.2 .
ה .היישובים נקראים על שמות הצנחנים שנשלחו מארץ ישראל לאירופה בעת
מלחמת העולם השנייה ,כדי לבצע פעילות מודיעינית ולסייע ליהודים שם ,ולא
שבו הביתה :אבא ברדיצ'ב ( ,1945-1920בתמונה השמאלית התחתונה) ,חנה סנש
( ,1944-1921בתמונה ימנית תחתונה ,בקיבוץ שדות ים) ,חביבה רייק (,1944-1914
בתמונה שמאלית עליונה) ,אנצו סירני ( ,1944-1905בתמונה ימנית עליונה עם בני
משפחתו).
שלושה צנחנים נוספים שלא שבו מהמלחמה :צבי בן יעקב ,פרץ גולדשטיין ורפאל
רייס ,זכרם לברכה ,לא זכו עדיין כי ייקרא יישוב על שמם .לידיעת חברי ועדת
השמות הממשלתית שבמשרד ראש הממשלה.
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