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הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

סיימתם לקרוא?  אנא השליכו את הגיליון 

לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

  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.
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בלי גיל
דפנה מאור נפרדת מבכקה 
ממושב רמות )2014-1935( 

- טרקטוריסט למופת, 
שהראה איך אפשר 

לרקוד, לנגן ולשמוח, והיה 
הצעיר מכולם

אוהבים עם 
כוכביות

בצעירותי, האמנתי 
ב"אהבה ללא תנאי", אבל 

לאחר 20 שנות נישואין 
הבנתי שזו קונספירציה 

של רומנטיקנים. מירי דג 
ליום האהבה: זוגיות עם 

אותיות קטנות

שביל נחל השקמה ייקרא 

על שם אריאל שרון

מינהלת פארק השקמה תקרא לדרך הנוף על שמו 
של ראש הממשלה לשעבר, שקבע את משכנו בנגב 

הצפוני ובו נטמן

חדשות
סיון שדמון

שביל נחל השקמה )בערבית ואדי 
הרי  במורדות  המתחיל  אל-ַחִסי(, 
התיכון  לים  ונשפך  במזרח  יהודה 
את שמו של  ישא  במערב,  בזיקים 
ראש הממשלה לשעבר, אריק שרון 
בחוות  שהתגורר  לברכה,  זכרו 

"שקמים" וקבור בה לצד רעייתו.
נחל השקמה  מינהלת  יושב ראש 
וראש המועצה האזורית שער הנגב, 
על  ייקרא  "השביל  שוסטר:  אלון 
לשעבר,  הממשלה  ראש  של  שמו 
בחוות  ותיק  תושב  בגזרה,  מפקד 
ואוהד של מרחב השקמה  'שקמים' 

וצפון הנגב".
הנחל עובר ברשויות: שער הנגב, 

מרח שפיר,  לכיש,  אשקלון,  ־חוף 
בים, בני שמעון ושדרות, ובמרחבו 

באי ־אתרים מרכזיים המשתתפים 

רועי פסטיבל "דרום אדום" שנפתח 
השבוע. מרחב הנחל כולל 330 אלף 
מקורות  מצויים  שבתחומם  דונם, 
מים זורמים, אגמים, ריכוזי פריחה, 

אוצרות טבע וארכיאולוגיה.
מרחב  מצוי  האחרונות  בשנים 
שכוללת  פיתוח  בתכנית  השקמה 
ברכב  למטיילים  האזור  הסדרת 
חיים  בעלי  אופניים,  רוכבי  פרטי, 
השקמה  מינהלת  רגל.  והולכי 
פועלת  רבים  משותפים  המורכבת 
ובפיתוח  התיירות  אתרי  לחשיפת 
על  שמירה  תוך  נוספים  אתרים 

הנוף והמרחב האקולוגי.
רבים:  גופים  שותפים  לתכנית 

התיי החקלאות,  הפנים,  ־משרדי 
הטבע  רשות  הסביבה,  הגנת  רות, 
ישראל,  מקרקעי  רשות  והגנים, 

קרן קיימת לישראל, החברה להגנת 
הטבע, רשות הניקוז שקמה הבשור, 
שקמה  "שדות  התיירות  עמותת 
)השואבת  מקורות  חברת  הבשור", 
מהנחל לפני מקום מפגשו עם הים( 

וכן הרשו ־והרשות לארכיאולוגיה 
הנחל:  עובר  שבהן  המקומיות  יות 
לכיש,  אשקלון,  חוף  הנגב,  שער 

ושד שמעון  בני  מרחבים,  ־שפיר, 
רות.

־דרך נוף נחל שקמה יוצאת משמו
רת פורה, עוברת ליד מאגר פורה, 
הגשר הטורקי מעל נחל פורה )יובל 
של נחל שקמה(, תל נגילה, שמורת 
כביש  את  חוצה  רוחמה,  בתרונות 
232, כביש 34 וכביש 4 וממשיכה 
עד ליד חוף זיקים. הדרך מסומנת 

בסימון כחול.

שרידי גשר רכבת מעל פורה, יובל של שקמה. האזור מצוי בפיתוח לשם הסדרתו למטיילים                         צילום: מיכאלי

גידול קנאביס יצורף למועצת הצמחים?
מגדלי הקנאביס הרפואי בישראל מבקשים להתקבל למועצת הצמחים. שר 

החקלאות והמנכ"ל בעד, אך המשרד לביטחון פנים מתנגד ומעדיף יבוא
בישראל,  הרפואי  הקנאביס  מגדלי  ארגון 
יקבלו  פועל כדי שחבריו  "שולחן המגדלים", 
השיגו  ולאחרונה,  המניין  מן  כחקלאים  הכרה 
התקדמות בעניין, כשמנכ"ל משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, רמי כהן, התייחס לנושא גידול 
החקלאות  שר  כי  אמר,  כהן  רפואי.  קנאביס 
למועצת  כגידול  הקנאביס  את  לצרף  שוקל 
לחקלאים  לאפשר  מנת  על  ולפעול  הצמחים 

גידול יבול בכמות שתהיה משתלמת.
חגי הילמן, מושבניק שעומד בראש "שולחן 
שנים  כמה  שכבר  מספר  הקנאביס",  מגדלי 
המגדלים מנסים להיכנס לארגון. "בזמנה, שרת 
היו"ר  עם  ונפגשה  שקלה  הקודמת  החקלאות 
קבעה  הממשלה  שהחלטת  הייתה  הבעיה  אז. 

ממילא  הוא  ולכן  לשנתיים  מוגבל  שהגידול 
פנה  החקלאות  משרד  להשקעה.  משתלם  לא 
לקבלת לחוות דעת משפטית והמתנגד הגדול 
ביותר היה, כמובן, המשרד לביטחון פנים. הם 
עד היום רוצים שעיקר האספקה של הקנאביס 

לצרכים רפואיים יהיה מיבוא, משום מה".
דורש  היום  קנאביס  שגידול  טוען  הילמן 
השקעה ראשונית גדולה מאוד, מכיוון שנעשה 
היי- "כמעט  מתקדמת,  בטכנולוגיה  שימוש 

מייצרים  שאנחנו  "הכמות  כהגדרתו.  טק" 
ורובנו  כיום עוד לא מאפשרת פרנסה בכבוד 
הצפי  לפי  אבל  ההשקעה,  מהחזרת  רחוקים 
בכמות  והגידול  לשימוש  המוצר  כניסת  של 
להמשיך  שנוכל  מקווים  אנחנו  המטופלים, 

גם  ולזכות  המניין  מן  חקלאים  ולהיות  לגדל 
להגנת המדינה.

יסיר  הבריאות  שמשרד  צריך  זה,  "בשביל 
את החסמים המלאכותיים ושהמשרד לביטחון 
פנים יסיר את ההתנגדות שלו לגידול בארץ. 
בעולם  נחשב  הישראלי  הקנביס  של  הגידול 
לפורץ דרך ובעל הישגים מאוד-מאוד גדולים, 
היות שיש לנו כאן מגוון מאוד גדול של זנים, 
לטיפול  שמיועדים  זנים  מטרה,  מכווני  שהם 
מאוד- שהוא  דבר  שזה  ספציפיות,  במחלות 

מאוד ייחודי בעולם.
הוא  לקנביס  שיש  הייצוא  פוטנציאל  "גם 
אצלנו  מרכזים  ואנחנו  אדיר,  פוטנציאל 
גופים בעולם שמעוניינים  עשרות פניות של 

לייבא את הקנאביס הרפואי שאנחנו מגדלים 
כאן, ואני חושב שזה יכול להזרים למדינה כסף 
שיכול  משהו  לייבא  שניאלץ  מאוד  חבל  רב. 

לגדול פה כל כך יפה.
לגידול  אידיאלית  מדינה  היא  "ישראל 
למעצמה  להפוך  יכולים  ואנחנו  קנאביס 
בתחום, וגם את שוק הקנאביס בהולנד אנחנו 
יכולים לכבוש. זה יכול להיות ענף הפלפלים 

הבא של ישראל", אומר הילמן.
צבי אלון )כפר ביל"ו(, יו"ר מועצת הצמחים: 
את  יקבלו  שהם  ברגע  להם  לעזור  "נשמח 
כחקלאים.  מוגדרים  שהם  הרשמי  האישור 
נשמח לתת להם את המסגרת שאנחנו מספקים 

למגדלים אחרים".

צמח קנאביס. ענף 
הפלפלים הבא 
של ישראל?     
צילום: פלאש 90
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נדחתה תביעת רמ"י נגד "אנשי אתינה"

בית המשפט המחוזי דוחה על הסף תביעה תקדימית של רשות מקרקעי ישראל בעניין 
גביית כספים אסורים ממתיישבי כפר דניאל. השופטת קבעה: בהקצאת הזכויות במגרשים 

לנתבעים ובעסקאות העברת הזכויות לצדדים שלישיים לא נפל כל פגם המפקיע את 
תוקפם

חדשות
דרור יוסף

2013 הגי�ה ר�ות מקרקעי י�ש  בחוד� מאי
שראל לבית המ�פט מחוזי מרכז תביעה תקדי

היזמית  החברה  דניאל,  כפר  מו�ב  נגד  מית 
אתינה בע"מ א�ר בנתה את פרויקט ההרחבה 
במו�ב וכנגד מי �היו בעלי זכויות במגר�ים 

בהרחבה וכונו בתביעה "אנ�י אתינה".
שהתובעת דר�ה לה�יב "כספים אסורים" �נ

גבו, כביכול, ממומלצים בפרויקט ההרחבה בכפר 
דרומית- קילומטרים  כארבעה  �נמצא  דניאל, 
מו חבל  האזורית  במועצה  לוד,  לעיר  שמזרחית 

דיעין. לטענת רמ"י, בהקצאת מגר�ים �בוצעה 
בהרחבה ב�נת 2004, נאלצו מ�תכנים �הופנו 
או  או לאתינה,  לאגודה  מרוכזת ל�לם  לבנייה 
ל�תיהן, סכום �מעבר להוצאות הפיתוח �הותרו 
לגבייה, כחלק מהליך הקצאת המגר� על �מם, 

כסף �היה אסור לדרו� את ת�לומו.
התביעה נגד בעלי הזכויות במגר�ים ייחסה 
להם �יתוף פעולה עם כפר דניאל ועם אתינה 

בהקצ עצמית,  לבנייה  מגר�ים  קבלת  של�ם 
אה �בה לא �ולמו כספים אסורים. מגר�ים 
אלה נמכרו בהמ�ך על ידי הנתבעים לצדדים 
לטענת  בתוכה,  �גילמה  בתמורה  �לי�יים 

רמ"י, את הכספים האסורים.
טע רמ"י  הציגה  כביכול,  לקנוניה  שכדוגמה 

לאחת  בהרחבה  מגר�  להקצאת  בק�ר  נות 
הנתבעות, אי�ה ב�נות ה-80 לחייה – עסקה 
והש  ,2004 ב�נת עוד  רמ"י  ידי  על   �או�רה 
שעלתה תהיות על אי�ור עסקת הקצאת המג

ר� לנתבעת מבוגרת זו.
ב-1 בספטמבר 2013 הוג�ה על ידי "אנ�י 
המיוצגים  במגר�ים,  הזכויות  בעלי  אתינה", 
פיאלה  ודן  נועם  עופר  הדין  עורכי  ידי  על 

שממ�רד ח' נועם ו�ות', בק�ה לדחיית התבי
עה נגדם על הסף.

שבין היתר, טענו הנתבעים, כי התביעה כנג
דם התיי�נה, �כן טענות רמ"י הועלו על ידה 
2004 במועד �יווק המגר�ים, נבש  עוד ב�נת
דקו על ידה בזמן אמת וחרף זאת, אי�רה רמ"י 
טענו  עוד  לנתבעים.  המגר�ים  הקצאת  את 
תביעה  עילת  נעדרת  התביעה  כי  הנתבעים, 

מו החלטות  פי  על  פעלו  הם  �כן  שכלפיהם, 
עצת מקרקעי י�ראל �היו בתוקף באותה עת 
)החלטה 737 ו-953(, וכל העסקאות או�רו על 

ידי רמ"י, ולפיכך לא הייתה כל מניעה חוקית 
את  להעביר  או  המגר�ים  את  להם  להקצות 

זכויותיהם במגר�ים לצדדים �לי�יים.
כמו כן הנתבעים טענו, כי אין כל ק�ר בין 
העסקאות �ביצעו לבין גביית כספים אסורים 
וכי הם לא הפרו חובת אמון או נאמנות כל�הי 
כלפי רמ"י. עוד טענו הנתבעים, כי התביעה 
אפ�רות  לרמ"י  אין   – יריבות  נעדרת  נגדם 
מבק�ת  �רמ"י  �עה  �כנגד",  "הצד  להיות 
ה�בת ה"כספים האסורים" לידיה על אף �היא 
לא �ילמה את הכספים �היא טוענת לחוסר 
ובכך מנסה רמ"י להתע�ר בעצמה  חוקיותם, 

על ח�בונם �ל הנתבעים.

הציגה  �בו  האופן  את  גם  ביקרו  הנתבעים 
המבוגרת  לנתבעת  המגר�  הקצאת  את  רמ"י 
וטענו, כי טענות רמ"י בעניין עומדות בניגוד 
גיל,  מחמת  אפליה  והיעדר  ה�וויון  לעקרון 

�רמ"י עצמה הניחה כנר לרגליה.
שה�ופטת הדס עובדיה קיבלה את בק�ת הנ

תבעים במלואה ודחתה על הסף את התביעה 
נגדם עקב התיי�נותה וכן עקב היעדר עילה 

שלתביעה. בית המ�פט פסק, כי התביעה הת
כי   2004 ב�נת  עוד  ח�דה  רמ"י  �כן  יי�נה 

שנע�תה גביית כספים אסורה בפרויקט ההרח
בה, וכי על אף �ח�דותיה בעניין לא הופרכו, 

היא אי�רה את הקצאת המגר�ים.
שלכן, התנהגותה �ל רמ"י לוקה בעצימת עי

ניים ולכל הפחות, היא לא פעלה באופן סביר 
או�רו  והעסקאות  מאחר  הח�דות.  לבירור 
עוד ב�נת 2004, הג�ת התביעה ב�נת 2013 

העסקאות  אי�ור  מאז  �נים  מ�בע  יותר   –
– בטענה �ל קנוניה לגביית כספים אסורים 

במגר�י ההרחבה, התיי�נה.
הזכו בהקצאת  כי  המ�פט,  בית  קבע  שעוד 

העברת  ובעסקאות  לנתבעים  במגר�ים  יות 
פגם  כל  נפל  לא  �לי�יים  לצדדים  הזכויות 

שהמפקיע את תוקפם. כל הסכמי הקצאת הזכו
יות לנתבעים או�רו על ידי רמ"י, והנתבעים 

�ילמו את מלוא התמורה �רמ"י דר�ה מהם.
בית המ�פט קבע, כי רמ"י הודתה �לא חל 
על  במגר�ים  הזכויות  העברת  על  איסור  כל 
ולכן הנתבעים לא  ועל פי הוראותיה,  פי דין 

שהתע�רו על ח�בונה �ל רמ"י ואין לומר �ה

התע�רות היא �לא על פי זכות �בדין.
בית המ�פט קבע גם, כי מ�קיבלו הנתבעים 

שאת הזכויות במגר�ים, אין רמ"י יכולה להמ
ש�יך ולעקוב אחרי רכו�ה ואין לה עילה לת

עתידית  מכירה  בגין  סכומים  �ל  ה�בה  בוע 
�ל המגר�ים לצדדים �לי�יים.

זכות  לרמ"י  אין  כי  גם,  קבע  המ�פט  בית 
לסעד בגין הפרת חובת אמון, �כן אין חובת 
בית  הנתבעים.  לבין  רמ"י  בין  ונאמנות  אמון 
המ�פט הוסיף, כי אף לא ניתן להכיר בקיומה 
�ל חובת ה�בה מכוח דיני ע�יית עו�ר ולא 
נמחקה  ולכן התביעה  נגד הנתבעים,  במ�פט 

עקב היעדר עילת תביעה.
באי כוח הנתבעים, עו"ד נועם ועו"ד פיאלה: 

ש"מדובר בפסק דין נדיר �בו דוחה בית המ�
פט תביעה �ל המדינה על הסף. בית המ�פט 
לרכי�ת  בהתק�רות  פגם  נפל  לא  כי  קבע, 

בהתאם  פעלו  ומר�ינו  ומכירתם,  המגר�ים 
שלהוראות החוק והחלטות רמ"י וכי לא התע�

רו על ח�בונה �ל רמ"י".
�רמ"י  הגם  כי  הדין,  עורכי  מציינים  עוד 

שראתה בתביעה זו כ"תביעת דגל" בנו�א "גב
כי  הדין,  יית כספים אסורים", התברר מפסק 
את  מלכתחילה  להגי�  מקום  היה  לא  "כלל 
�נמנע  �מחים  ואנו  מר�ינו,  כנגד  התביעה 
ובית המ�פט מצא לנכון  עינוי דין ממר�ינו 

לדחות את התביעה ללא צורך בבירורה."
בתגובה לפסק הדין אומר עו"ד דודו קוכמן, 

'כס "המונח  החקלאי:  האיחוד  כפרי  שמזכ"ל 
ומקומם  מטעה  �גוי,  מונח  הוא  אסורים'  פים 
העו�ה עוול להתיי�בות. פסק הדין מלמד, כי 
רמ"י ידעה על כל ההליכים בכפר דניאל ואף 

שאי�רה אותם, ולכן התעוררותה בדיעבד כע
בור כמעט ע�ר �נים מעוררת תמיהות לגבי 

ניקיון כפיה.
"בתביעה �הגי�ה רמ"י נע�תה הכללה �ל 

שכל ההתיי�בות בעניין גביית הכספים האסו
שרים ומוטב היה �אמירה גורפת כזו לא תיכ

ולפגיעה  להכפ�ה  רמ"י  פועל  בכך  �כן  תב, 
לא  המ�פט  �בית  �מחים  אנו  בהתיי�בות. 

נתן יד לטענה מקוממת זו.
עובדי  �כל  לטענה  מתנגד  �אני  "כ�ם 
המינהל מו�חתים, דבר �עובדתית אינו נכון, 
כך ראוי כי גם המונח כספים אסורים והטענה 
הגורפת כלפי ההתיי�בות יימחקו מהלקסיקון 

�ל רמ"י.
"תחת המונח 'כספים אסורים' כולל המינהל 

שכספים �נגבו עקב תיווך, �ייתכן ואינם ראו
יים, עם כספים �אמורים ל�מ� את היי�ובים 

למתיי �ירותים  ולחיזוק  ת�תיות  שלפיתוח 
גורם  �ום  להם  �אין  כספים  החד�ים,  �בים 

מממן אחר אף היום.
 80 בן  יי�וב  בין  הבדל  �י�  להבין,  "צריך 
לגור  �באה  חד�ה  מ�פחה  ל-180.  מ�פחות 

בפריפ נמצאת  כרובה  �כולה  שבהתיי�בות, 
הו ציבוריות  לת�תיות  ובצדק  מצפה  שריה, 

כנסת  בית  מ�חקים,  פינת  גן,  מעון,  למות: 
ועוד. הקמתם �ל מבנים אלה מחייבת הקצאת 

מ�אבים.
מספק  פתרון  המדינה  נתנה  לא  היום,  עד 

שלסוגיית פיתוח הת�תיות ביי�ובים המתרח
בים והתאמתן לגידול באוכלוסייה.

ניתן מענה כא�ר  "אמנם ב�נים האחרונות 
�קלים   3,000 �ל  גבייה  מא�ר  המינהל 
פיתוח  לצורך  המרכז  באזור  בהרחבה  ממגר� 
ציבוריות, אך מדובר במענה מגוחך  ת�תיות 

שו�ונה לחלוטין במקומות �בהם המינהל אח
ראי על הפיתוח וא�ר בהם הוא גובה ע�רות 

אלפי �קלים.
�המדינה  ראוי  מהוויכוח,  להימנע  "כדי 
ת�תיות  לפיתוח  ריאליים  מ�אבים  תקצה 
ראויות, דבר �יפתור את הצורך בגביית אותם 
את  מתירה  לא  המדינה  אחד,  �מצד  כספים, 

שגבייתם, ומצד �ני, לא נותנת מענה ראוי לה
קמתם".

בית המשפט קבע, כי אין לרמ"י זכות לסעד בגין הפרת 
חובת אמון, שכן אין חובת אמון ונאמנות בין רמ"י לבין 
הנתבעים. בית המשפט הוסיף, כי אף לא ניתן להכיר 
בקיומה של חובת השבה מכוח דיני עשיית עושר ולא 

במשפט נגד הנתבעים, ולכן התביעה נמחקה עקב היעדר 
עילת תביעה

הכניסה למושב כפר דניאל. הנתבעים טענו, כי אין כל קשר בין העסקאות שביצעו לבין גביית כספים אסורים                                                         צילום: רוית



5  ||  13.2.14    



  ||  613.2.14    

אלפי מושבניקים 
משלמים ארנונה חריגה

"לא מחליפים
ירוק בשחור!"

משרד הפנים יאשר ככל הנראה לעשרות מועצות 
אזוריות לגבות ארנונה גבוהה במיוחד גם ב-2014. 

איגוד לשכות המסחר: עסקים קטנים ייסגרו

תושבי מועצה אזורית יואב מתגייסים
למאבק נגד מיזם פצלי השמן

של  בקשות  הפנים  משרד  בודק  אלה  בימים 
ארנ לגבות  להמשיך  אזוריות  מועצות  מעשרות 

ונה חריגה, בשיעור העלאה שבין 4% ל-25%, גם 
2014. על פי ניסיון השנים הקודמות, ולממ  בשנת

רות התחייבותו של המשרד להגביל את התופעה, 
וכך  החריגה  הגבייה  תאושר  השנה  שגם  נראה 
תישמר רמת יוקר המחיה ועסקים קטנים ברחבי 

הארץ ייפגעו.
מנתונים שנאספו ונבדקו על ידי איגוד לשכות 
אימ וקיבלו  ביקשו  רשויות   42 כי עולה,   המסחר 
בש חריגה  ארנונה  לגבות  הפנים  ממשרד  משור 

נים 2012 ו-2013. בין הרשויות נמצאות מועצות 
אזוריות רבות שבתחומיהן מושבים רבים, ביניהן: 

מבאר טוביה, בני שמעון, גזר, גן רווה, דרום הש
חוף  זבולון, חבל מודיעין,  רון, הערבה התיכונה, 
אשקלון, חוף הכרמל, מגידו, עמק המעיינות, עמק 

יזרעאל, עמק לוד, שער הנגב, שפיר.
90 רשויות מקומיות פונות בכל שנה למשמ -כ

הארנונה  מחירי  את  להעלות  בבקשה  הפנים  רד 
וכ-50 מהן מקבלות את האישור המבוקש, לעתים 
שנה אחר שנה. שלוש מועצות אזוריות, שביקשו 

מהשנה אישור לייקור הארנונה, לא קיבלו את הס
כמת המשרד: מטה יהודה )שקיבלה אישור בשנת 
ומטה אשר – לשתיהן סירב משרד  2012(, תמר 

הפנים בשנתיים האחרונות.
מהאיגוד נמסר, כי החלטת משרד הפנים לאשר 

את הארנונה החריגה עומד בניגוד מוחלט לעמדת 
והאישור  לשכת היועץ המשפטי במשרד הפנים, 
הפנים  משרד  של  להתחייבותו  בניגוד  גם  עומד 

להגביל את התופעה.
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, 

מיצא למאבק בתופעה: "שרי האוצר והפנים אח
ראים אישית ומיניסטריאלית להענקת אישורים 

מחריגים להעלאת מס הארנונה, תוך עקיפת המ
טרה המרכזית של חוק ההסדרים במשק במדינה 
של  לרווח  קשור  אינו  הארנונה  מס  כי  שקובע, 
זיקה  כל  ללא  משולם  והוא  למחזור,  או  העסק 
את  המעלה  חריג  אישור  כל   – העסק  להצלחת 
נוספים.  עסקים  לסגירת  יגרום  הארנונה  מס 
האישורים  מנגנון  את  כליל  לעצור  השרים  על 
החריגים, עד אשר יגובשו קריטריונים קשיחים 

ביותר".
לדברי לין, בין השנים 2013-2008 הוכבד נטל 
הארנונה על הציבור בישראל, ובשנים אלה הוא 

משילם כחמישה מיליארדי שקלים, תוספת לארנ
מונה, ומתוכם שילם המגזר העסקי כשלושה מיל

יארדי שקלים. "אסור לנו להיות שאננים" אומר 
אלף  מ-41  פחות  לא  נסגרו   2013 "בשנת  לין. 
העלאות  משמעותית.  מדרגה  עליית  זו  עסקים. 
גדול  בחלק  אנושות  תפגענה  נוספות  ארנונה 
ולהכבדת  מחירים  להעלאת  ותגרום  מהעסקים 

יוקר המחיה".

אבי אובליגנהרץ

מטה המאבק נגד מיזם פצלי השמן בחבל עדולם 
ומרחיב  בפעילותו,  ממשיך  האלה  עמק  ובשטחי 
את מעגל המתנגדים. בקיבוץ בית גוברין נערך 

האזו המועצה  תושבי  בהשתתפות  חירום,  מכנס 
רית יואב, שמטרתו היערכות להתנגדות לאישור 
מובילי מטה  נפט מפצלי שמן.  הפיילוט להפקת 
המאבק "בשביל עדולם" הציגו בפני המשתתפים 
ונזקים  סכנות  לרבות  שברשותם,  מידע  בכינוס 

אפשריים לסביבה ולתושבים.
מראש מועצה אזורית יואב, ד"ר מטי צרפתי-הר
מכבי: "בעוד מספר חודשים צפויה הוועדה המחו

זית לתכנון ולבנייה להתכנס ולהכריע, אם לאשר 
הכרחית  התושבים  עמדת  באזור.  לכרייה  ניסוי 
בעיקר  מטרידה  אותנו  ההחלטה.  לקבלת  בדרך 
התכנית לחימום פצלי השמן כ-300 מטר מתחת 

מלפני הקרקע, באזור בית גוברין, שעלולה להש
פיע על עתיד חבל ארץ זה".

ובשטחי  עדולם  בחבל  להתבצע  מתוכנן  המיזם 
מעמק האלה. למאבק שותפים גם המועצות האזו

ריות מטה יהודה ולכיש, תושבי האזור וכן גופים 
ודין,  וארגונים סביבתיים רבים, בהם: אדם טבע 
החברה להגנת הטבע, קרן קיימת לישראל, רשות 

מהטבע והגנים, גרינפיס ואחרים. במתנגדים לתכ
ומשרד  הסביבה  להגנת  המשרד  אף  מצויים  נית 

החקלאות.
ומצ המיזם  לביטול  קוראים  התכנית  ממתנגדי 

יינים, כי אם יאושר הניסוי, תיסלל דרך להקמת 
ובתוך  שמן,  מפצלי  נפט  של  מסחרית  תעשייה 
בית  סביבת  על  בדגש  האזור,  יהפוך  שנים  כמה 
התעשיות  אזור  מקומית",  חובב  ל"רמת  גוברין, 
הכימיות שממזרח לבאר שבע, המרחבים הירוקים 

ישחירו והנזקים הסביבתיים יהיו רבים.

חדשות בקצרה

הרוג בהתהפכות טרקטור
עובד מתאילנד נהרג בשטח שבין חלוצית לנווה

על  נגב  מרחב  אדום  דוד  למגן  נמסר   16:05 בשעה  שישי,  יום  בפברואר,  ב-7 
טרקטור שהתהפך בשטח שבין מושב חלוצית ליישוב נווה, בחבל אשכול.

חובשים ופראמדיקים של מד"א 
שהגיעו למקום דיווחו על גבר 
כבן 30 שנלכד מתחת טרקטור 

פראמדי במקום.  ונהרג  מהפוך 
קים של מד"א קבעו את מותו. 
זר  עובד  הנראה,  ככל  ההרוג, 

מתאילנד.
עומר  מד"א  פראמדיק 

מאלמכאווי, שנכח בזירת ההתה
פכות: "כשהגענו למקום, בשטח 
טרקטור  ראינו  היישובים  בין 
נלכד  לטרקטור  מתחת  הפוך. 
הוא  השלושים.  בשנות  גבר 
היה מחוסר הכרה, ללא נשימה 
נהרג  הוא  הנראה,  ככל  ודופק. 
את  לקבוע  ונאלצנו  במקום 

מותו".

משרד הביטחון ביטל קיצוץ תקציב 
לשני יישובי ספר

הבטיח  יואב,  המקומית  המועצה  ראש  פניית  בעקבות 
עלול  הקיצוץ  אבל  התקציב.  ייפגע  לא  שהשנה  המשרד 

לחזור בשנה הבאה
פיקוד העורף הודיע לאחרונה על ביטול התקצוב למרכיבי הביטחון אצל כ-273 

מיישובים כפריים לאורך גבולות המדינה. היישובים, שחלקם נמצאים בלב אוכלו
סייה עוינת ואחרים מהווים חיץ מפני פעילות חבלנית או פלילית מעבר לגבול, 
זכו עד עכשיו לתוספת תקציבית שנתית שאפשרה רכישת אמצעי הרתעה ומיגון 
ותקצוב שמירה. לאחרונה הוחלט, כי התקציב יקוצץ, אבל במועצה האזורית יואב 

החליטו שלא להיכנע לבשורה.
"ההחלטה כללה את שני יישובי הגדר שלנו, בית גוברין ובית ניר", כתבה ראש 
המועצה במכתב לתושבים, "ופנינו לשר הביטחון והתרענו, כי מיקומם הייחודי 
של שני היישובים מחייב תקצוב של אמצעי מיגון הכרחיים. מחלקת הביטחון של 
המועצה אף לקחה את נציגי פיקוד העורף לשטח כדי להראות מקרוב כמה חשובה 

האבטחה בישובים אלה".
גוברין  בית  כי  מבין,  ש"צה"ל  לאחרונה  הודיעה  צרפתי-הרכבי  הצליח.  הלחץ 
'השכפ"ץ של האזור' ותורמים משמעותית לשמירה על קו התפר.  ניר הם  ובית 
כי גם השנה נמשיך לקבל את מרבית  בהודעה שקיבלתי מפיקוד העורף עולה, 

מהתקציב החיוני למרכיבי הביטחון לשני היישובים. עדיין מוקדם לשמוח בכל הנו
גע להמשך התקצוב בשנים הבאות".

שני עסקים בכפר חנניה נשרפו
בית מלאכה לייצור תנורים ונגרייה ניזוקו, לא היו נפגעים

ביום רביעי שעבר, 5 בפברואר, לקראת שעות הערב, התקבלה הודעה בתחנה 
מאזורית גליל מערבי על שריפה במתחם של בתי מלאכה בכפר חנניה. למקום הו

זעקו שלושה צוותי כיבוי 
בפיקודו  מתחנת כרמיאל 

של מפקד האשכול.
הכיבוי  צוותי  כשהגיעו 
אירעה  השריפה  גילו  הם 
בית   – עסק  בתי  בשני 
תנורים  לייצור  מלאכה 
ונגרייה, הצמודים זה לזה. 

וס כיבוי  פעולות  מלאחר 
נפגעים,  אותרו  לא  ריקה 
נגרם  מהשריפה  כתוצאה 

נזק במקום.
הכבאים במקום השריפה. איש לא נפגע

צילום: דוברות כבאות מחוז צפון

הטרקטור ההפוך. פראמדיקים קבעו את המוות 
צילום: דוברות מד"א

חדשות
סיון שדמון
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"אי דיווח - קידוש הפרזיטיות"

רבנים מגיבים לביקורת על חובת הדיווח שסגן השר הרב אלי בן דהן מנסה להנחיל בקרב 
רבני ההתיישבות. רב היישוב חיספין: "המהלך של הרב אלי בן דהן ומשרד הדתות יחזק את 

מעמדה של הרבנות היישובית". רב היישוב יקיר: "יש רבנים המבקשים לקדש את הפרזיטיות 
במקום לקדם את תפקיד הרבנים"

חדשות
דרור יוסף

סשורה של רבני התיישבות הביעו תמיכה במ
הפכת הדיווח שמוביל סגן השר לשירותי דת, 
הרב אלי בן דהן, שמטרתה הסדרת מעמדם של 

סרבני התיישבות ופיקוח על פעילותם ועל נו
כחותם ביישובים.

ההתיי רבני  משרות  הוקפאו  כעשור  סלפני 
ולא  מוגדר  היה  לא  שתפקידם  מפני  שבות, 
היה כל פיקוח על עבודתם בשל מחלוקת בין 
משרד המשפטים למשרד האוצר. למחלוקת זו 
ובחוזר  פתרון,  לתת  דהן  בן  השר  סגן  מבקש 
המנהל הכללי של משרד הדתות, אלחנן גלט, 
2014, נקבעו כללים להעסס בינואר  שפורסם 

בכל  והדתיות  האזוריות  במועצות  רבנים  קת 
הארץ.

המסדיר  דת,  לשירותי  המשרד  מנכ"ל  חוזר 
סאת העסקת רבנים בהתיישבות, הוא פרי עבו
קרי לבחינת  בין-משרדית  ועדה  של  סדתה 

את  שהגישה  בקודש",  ל"משרתים  טריונים 
מסקנותיה כבר בשנת 2008. מטרתו להסדיר 

עבוד ואת תחומי  הליך קבלתם לעבודה  סאת 
תם ומעמדם של הרבנים בהתיישבות. המתווה 

מק עם גורמים  ובהתייעצות  בשיתוף  סנעשה 
סצועיים במשרד הדתות ומחוצה לו, מתוך כוו

נה לתת לתושבי מושבים וקיבוצים מגוון רחב 
של שירותי דת בצורה הטובה ביותר, ובתוכם 
שיעורי תורה, עריכת חופה וקידושין, מסיבות 
תמיכה  לוויות,  ניהול  מצווה,  ובת  מצווה  בר 

אישית ומשפחתית ועוד.
סבחוזר מוגדרים תפקידי הרב הכלולים במס

גרת אחריותו של "רב יישוב": הנהגה רוחנית 
מקוואות,  עירוב,  רבים:  תחומים  על  ופיקוח 

המתק התפילות  ברוב  השתתפות  סכשרות; 
ארגון  שביישוב;  הכנסת  מבתי  באחד  יימות 
שיעורי תורה ופעילויות תורניות המותאמים 
לחתכי האוכלוסייה ביישוב; כתיבה בעלון או 
בהתאם  ביישוב  היוצאים  אחרים  בפרסומים 
הרב  של  פעילותו  כי  נכתב,  בחוזר  לנדרש. 
בתחומים אלו צריכה להיות משמעותית תוך 
בו פירוט של  ומופיע  ויצירתיות  יוזמה  גילוי 
שאר תפקידי רב היישוב )מכירת חמץ בפסח, 
מתן מענה לשאלות הלכתיות, עריכת חופות, 

השתתפות בבריתות, חתונות וכו'(.
באו הן  קהילתו  לבני  זמין  להיות  הרב  סעל 

פן פיזי, בעיקר בשעות הערב, שבתות ומועדי 
ישראל, והן בטלפון סלולארי. הוא חייב להיות 
נוכח ביישוב בימים הנוראים, ברוב ימי החגים 
בחודש  שבתות  ובשלוש  הרגלים  שבשלושת 
לפחות, ימי היעדרות שמעבר לכך ייחשבו לו 

כימי חופשה.
מחויב  יישוב  רב  שבחוזר,  הכללים  פי  על 

סלהעביר את מרכז חייו, לרבות משפחתו, ליי
שוב שבו הוא מכהן ולהתגורר במקום כהונתו 
תוך שנה ממועד בחירתו. אם אינו גר שם בעת 
בחירתו לתפקיד, תינתן לו האפשרות להעתיק 
את מקום מגוריו למקום כהונתו תוך שנה. אם 
לא העתיק הרב את מגוריו בחלוף שנה, יופסק 

סתקצוב משרתו, ועל המעסיק לסיים את עבו

ובכפוף  השימוע  לזכות  בכפוף  הרב  של  דתו 
לכל דין.

סהפרק שהרגיז יותר מכל את הרבנים שהבי
סעו ביקורת על השינוי נוגע לחובת דיווח נוכ

חות: רבני ההתיישבות החדשים יחויבו לדווח 
על נוכחותם פעם בחודש ועל פעילותם פעם 
פי  על  תפקידם.  במסגרת  חודשים,  בשלושה 
החוזר, חובת הדיווח עשויה להביא למעורבות 

בקהילתם  ההתיישבות  רבני  של  יותר  רבה 
לתוש הניתנים  הדת  שירותי  את  סולהעשיר 

בים.
בעקבות המהלך, שלח הרב יוסף שלוש, יו"ר 
ארגון רבני ההתיישבות והרב האזורי של דרום 
בן  אלי  הרב  השר  לסגן  חריף  מכתב  השרון, 

וטו הדיווח  מהפכת  את  מבקר  הוא  ובו  סדהן, 
יש ברבני  ופוגעת  מכל  "חמורה  היא  כי  סען, 

ראל ובמעמד הרבנות בישראל". בנוסף, מסרו 
סבמשרד הדתות, הרב שלוש ניצל את ההזדמ

נות לתקוף אישית את סגן השר הרב אלי בן 
דהן, שאינו מצליח, לטענת הרב שלוש, לעצור 
ולעתים  ומדינה  דת  בנושאי  החקיקה  גל  את 

אף שותף לה.
רבנים  התייצבו  החריפים  לדברים  בתגובה 
תוך  במהלך  תמיכה  והביעו  השר  סגן  לימין 
ביקורת חריפה על דבריו של הרב שלוש. רב 

"המהפ אמר:  כהן  אהרון  הרב  יקיר,  סהיישוב 
כה שמחולל המשרד לשירותי דת היא חיונית 
והכרחית. רבנים צריכים להיות דוגמה למופת 

סלמשרתי ציבור, ועליהם להיזהר בכספי הצי
בור. עבודתם צריכה להיעשות מתוך שקיפות 

סמלאה ופיקוח על הנעשה. הרבנות צריכה לפ
עול בשקיפות מתוך אמון, שרבנים הם מרימי 

סהדגל של משרתי הציבור, וכמקבלי כספי צי
בור, עליהם לשרת את הציבור נאמנה.

ס"רוב רובם של הרבנים אכן פועל למען הצי
רבנות  תפקידי  שעושים  רבנים  יש  אמנם  בור. 
מכוח משרות פוליטיות, והם מתייחסים למשרת 
ובשל  ג'ובים,  מקבלים  הם  דרכו  ככלי  הרבנות 
כך פוגעים בשמם של הרבנים ועבודתם. הפיקוח 
הרבנים,  על  להקשות  אינה  מטרתם  והשקיפות 

אלא ללמד כיצד צריך לנהוג מנהיג ציבור".
בתגובה למכתבו של הרב שלוש, אמר הרב 
כהן, כי "יש כאן למעשה עיוות של הדברים. 
במקום לקדם את תפקיד הרבנים, מקדשים את 

סהפרזיטיות. מתוך רצון לא לפגוע ברבנות וב
עוד  פוגעים  אז  דווקא  הרבנים,  של  עבודתם 
רבנים  שיש  העובדה  את  להסתיר  אין  יותר. 

נאמ תפקידם  את  עושים  ולא  עובדים  סשלא 
לשמר  שרוצים  אנשים  יש  זאת,  ולמרות  נה. 
למשרות  להתייחס  ולהמשיך  הפרזיטיות,  את 

הרבנות כג'ובים בלבד".
לדברים התייחס גם רב היישוב רבבה, הרב 

של  כבודה  את  לרומם  "צריך  גנזל:  אוריאל 
לראשונים  אותם  ולהפוך  והרבנים  הרבנות 
כל  עדתם.  את  המובילים  למנהיגים  במעלה, 
או פעולה שנועדה לרומם את מעמדם  תקנה 
השר  סגן  את  מברך  אני  וטובה.  ראויה  היא 
הרב אלי בן דהן על החלטתו לדרוש מהרבנים 
ביחסי  המקובל  המוסרי  המידה  בקנה  לעמוד 
העובדים  לכלל  דוגמה  ולהוות  עובד-מעביד, 
במשק ולבני עדתם. זוהי החלטתה ראויה ואף 

ברורה מאליה.

גדולה  ממערכת  כחלק  פועלים  "הרבנים 
ורחבה שנועדה להרים את קרנה של היהדות 
כן עליהם לעבוד באופן שניתן  ועל  במדינה, 

ומישר מה'  נקיים  'והייתם  עליו  לומר  סיהיה 
אל'. תכנון מוקדם של פעילות הרבנים ודיווח 
יסייע  אחר,  תחום  בכל  כמקובל  ביצועו,  על 

להגדיל תורה ולהאדירה".
על סגנון הדברים של הרב שלוש אמר הרב 
גנזל: "יכולה להיות מחלוקת לגופו של עניין, 
אולם הכפשת שמו של הרב בן דהן אינה דרכה 
של תורה. דווקא מרבנים, יותר כל אדם אחר, 

שיש ככל  ביקורת,  כך.  על  להקפיד  סמצופה 
נה, צריכה להיות לגופו של עניין, בלא לרדת 

באופן אישי על האדם".
איי אהרון  הרב  חיספין,  היישוב  רב  סגם 

זנטל, התייחס אל הדברים ואמר כי הוא סבור 
הד ומשרד  דהן  בן  אלי  הרב  של  ס"שהמהלך 

תות יחזק את מעמדה של הרבנות היישובית. 
אמנם משרת רב היא משרת אמון, אך האמון 
צריך להתבסס על קשר רצוף וקבוע בין הרב 

סלבין בני קהילתו. תנאי לכך הוא שהרב יתגו
רר בקרב בני הקהילה וישבות עמה בשבתות 

ובמועדים.
שעיקר  זצ"ל,  אליהו  הרב  מפי  "שמעתי 

ובמוע בשבת  מתבצעת  הרב  של  ספעילותו 
דים כשבני הקהילה פנויים לעבודת ה'. הרב 
יכול לכנס אותם ולפגוש אותם בבית הכנסת 
האפשרות  הקהילה,  הנהגתה של  ובשיעורים. 
של מפגש עם הרב במהלך ימי השבוע וברוב 
היכולת של התושבים לשאול  שעות היממה, 
כל  וכדומה,  שיעורים  מתן  דחופות,  שאלות 
אלו אכן עולים בדרישה שדורש משרד הדתות 

מרבני התיישבות".
על התבטאויותיו של הרב שלוש אמר כי "צר 

סלי על ההתקפות כנגד משרת הדתות והעומ
דים בראשו על המהלך. הרב אלי בן דהן מוכר 

סלי היטב כאיש אמת וירא שמים שכל פעולו
תיו לקדש שם שמיים ולהרבות ולהגדיל את 
כבוד הרבנות. המהלך הזה, אשר דורש משרד 
פעילותם  את  יחזק  דבר,  של  בסופו  הדתות, 
על  התורה  את  ויאהיב  הרבנים  של  הברוכה 

בני קהילותיהם".
בהס תומכת  הדתי  הקיבוץ  בתנועת  סגם 

ובמושבים.  בקיבוצים  הרבנים  עבודת  דרת 
שם סבורים, כי הסדרת צורת ההעסקה תביא 
לסיום הקפאת התקנים שנמשכת שנים רבות, 
הרבנים.  עבודת  את  מהותי  באופן  ותשפר 

"המה רפל:  נחמיה  הדתי,  הקיבוץ  סמזכ"ל 
נועד  דהן  בן  אלי  הרב  השר  סגן  שמוביל  לך 
להבטיח שהרבנים יתנו לאנשיהם את שירותי 
הדת שהם זכאים להם. זו תעודת עניות, שאנו 
רואים רבנים המנהלים מאבק בניסיון להנציח 
מאותם  לצפות  היה  נכון  הנוכחי.  המצב  את 
את  להגדיל  שירצו  הראשונים  שיהיו  רבנים 
ויעמיקו  מספר שיעורי הדת לחברי קהילתם, 

הצעי בחינוך  הקהילה,  בחיי  מעורבותם  סאת 
רים, בטקסים ובשמחות ביישובם".

סגן השר הרב אלי בן דהן. מבקש לתת פתרון 
למחלוקת בת יותר מעשור              צילום: מרים צחי

רב היישוב חיספין, הרב אהרון אייזנטל: "אמנם משרת 
רב היא משרת אמון, אך האמון צריך להתבסס על קשר 

רצוף וקבוע בין הרב לבין בני קהילתו... המהלך הזה 
אשר דורש משרד הדתות, בסופו של דבר, יחזק את 

פעילותם הברוכה של הרבנים ויאהיב את התורה על בני 
קהילותיהם"
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 א. ת. צפוני אשדוד 77524
E-mail.info@modelhome.co.il
www.modelhome.co.il

תמונה אחת שווה...

מבנים מוכנים במגוון 

אפשרויות אדריכליות

רמת גימור גבוהה

בניה מתקדמת קירות 
מבטון ובידוד
 ברמה גבוהה
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1. תביעות עובדים זרים תאילנדים : 
במדינת  החקלאים  נאלצים  אחרונות  בשנים 
ישראל להתמודד עם תביעות מקוממות ובלתי 
מתקבלות  על הדעת מטעמם של עובדים זרים 
 , בחקלאים  לפגוע  החליטו  הנראה  ככל  אשר 
כאשר כל הדרכים מטעמם לכך כשרות לרבות 
הדין  לבתי  מהיסוד  מופרכות  תביעות  הגשת 
ברחבי הארץ תוך הסתרת עובדות והתעלמות 
שקיבלו  כספים  או  שגרמו  מנזקים  מקוממת 

בתקופת עבודתם.

תביעות עובדים זרים כנגד חקלאים :
למעסיקים  חשובות  ועצות  כללים  כמה 

עובדים זרים בחקלאות – 
ברצוננו להודיע, כי לחקלאים יש זכויות והרבה 

זכויות, לצערנו חקלאים רבים אינם יודעים,
כי קיימות זכויות רבות. כגון : עובד שנטש – ניתן 
מהסכום  מתקזז  התביעה  וסכום  אותו  לתבוע 
אשר  יש לפצות אותו – במידה ויש סכום כזה. 
דין  בתקופה האחרונה נתקבלו לא מעט פסקי 

בעניין כגון 
ת”א 1595-10-11 ו-ס”ע 27344-09-11 .

קיימים  הללו  בתביעות  כי  לציין  ראוי  כן  כמו 
ויש  התיישנות  עליהם  חלים  אשר  רכיבים 

להורידם מסכום התביעה . 
ראוי להבהיר, כי יש משמעות רבה לכל ההטבות 
המעסיק,  מן  מקבלים  הזרים  שהעובדים 

משמעות 
וההורדות בשכר.  גבוה בסכומי הכספים  מאוד 
כלומר כל הטבה מכל סוג שהוא יש להביא לידי 
ביטוי ובהסכמתו של העובד, ניתן לתת לה ביטוי 
בתלוש השכר ו/ או בנספח לתלוש השכר, כמו 
אומנם  הזרים,  העובדים  של  מגוריהם  לגבי  גם 

נמוך  יחסית  סכום  קיים 
מאוד בתקנות שאותו

ניתן להוריד, אך עם ההטבות 
סביר של  והשימוש הבלתי 
אלו,  במשאבים  העובדים 

ניתן להגיע
משמעותי  הורדה  לסכום 
ש«ח    800 עד    !!! יותר 

לחודש !!!    
  

מחסור  בגין  תביעות   .2
בידיים עובדות )בחקלאות( 

:
נאלצו  השנים  במרוצת 
ישראל  במדינת  החקלאים 
להתמודד עם מחסור בידיים 
עובדות במשקים  החקלאים 
)בעיקר בשל מחסור עובדים 
תאילנד(  ממדינת  זרים 
כי  העובדה  בשל  וזאת 
מדינת  ישראל אינה עמדה 
בהבטחה המנהלית שהינה 
עובדים  להעסקת  היתר 
עמידתה  אי  אשר  זרים, 
כהמחאה  כמוה  ההיתר  בקיום  המדינה  של  
שלא נפרעה והתוצאה היא נזקים ממוניים רבים 
שנגרמו לחקלאים וכן הרס של משקים חקלאים 
המפרנסים משפחות ובשל כך הוגשו מטעמם 

תביעות נזיקין כנגד המדינה.

בגין  הולם  כספי  לפיצוי  זכאים  חקלאים  אותם 
המדובר   כי  להדגיש  יש  להם.  שנגרמו  הנזקים 
השקיע  אשר  אמיתית  עבודה  אנשי  בחקלאים, 
החקלאיים  במשקיהם  כספם  ומיטב  אונם  את 
מעמל  להתפרנס  ורק  אך  הינו  רצונם  כשכל 

כפיהם בלבד.
בימים אלו מוגשת על ידי משרדנו תביעה לשנים 
זרים  עובדים  הגיעו  לא  שבהם   ,  2008-2013
לחקלאות בשל סיבות שונות. כגון: שינוי שיטת 
העסקה בחקלאות, יצר מצב שבו רק ביולי 2013 
הגיעו עובדים למדינת ישראל כאשר החקלאים 
בכל התנאים הבאתם של  עמדו  אגרות,  שלמו 

העובדים והמדינה ומוסדותיה לא.  
בגין  כספים  התקבלו  כשנה  לפני  כי  לציין,  יש 

הנזקים כ – 86 מליון ₪.  

3. ביקורת / משרד הכלכלה אגף ההסדרה / 
משטרת ההגירה :

מידי  חשופים  ישראל  במדינת  המעסיקים  כל 
יום לביקורות הן של משטרת ההגירה , הן של 
רשות האוכלוסין והן של מפקחי משרד הכלכלה. 
אכיפה  ביצוע  הינה  האכיפה  גופי  של  מטרתם 
הישראלי.  העבודה  במשק  העבודה  חוקי  של 
בעניין זה קיימים חוקים רבים, ומתוכן הוראות 

חוק רבות המהוות עבירות פליליות.

אם נחלק את המעסיקים לפי ההליכים הפליליים 

– כפי שהם מחולקים בלשכות הפליליות ברשויות 
- אז יש את “התיקים הישראלים” ויש »התיקים 

של עובדים זרים”. 

ישנן  זרים  עובדים  מעסיקי  של  בסקטור  גם 
בניין,  סיעוד,  ופרטי,   יד  תתי מחלקות: משלח 
ומסעדנות, העסקה במשקי  חקלאות, תעשיה, 

בית, וכיוצ”ב.

פלילים  אישומים  של  בתחום  מתרכזים  כאשר 
ביצוע  של  עגומה  תמונה  עולה  זרים,  בעובדים 
לומר  אף  ניתן  )לעיתים  חלקיות  חקירות 
בבירור  עולה  כך   - כאשר המטרה  רשלניות(, 
היא   – המשפט  בבית  המפקחים  מעדויות 
הרשעת המעסיק ולא בהכרח  “בירור האמת”  

כפי שמצופה מהם.

מיוחד  הינו  זרים  עובדים  של  פלילי  תיק  ניהול 
ומורכב מאוד, שכן מעבר לידיעת והכרת ההליך 
עוד  קיים  הפלילי(,  )המשפט  בוריו  על  הפלילי 
הכרת  של  נוספים  משמעותיים  אלמנטים  שני 
)משפט העבודה(,  לעומקן  דיני העבודה  וידיעת 
וכן הכרה והבנה של כל נהלי הרשויות הקשורים 

במהגרי העובדה בישראל ) משפט המנהלי(.

למעשה  משלב  אלה  בהליכים  נאשמים  ייצוג 
למשפט  העבודה  לדיני  הפלילי  המשפט  בין 

המנהלי.

ההליכים הפלילים המתנהלים בבתי הדין לעבודה 
למעשה מהווים מעין נקודת ממשק בין שלושת 
הסניגור  על  וכאמור,  כאשר  הללו,  התחומים 

להבין והכיר היטב את כולם. 

של  רבים  זיכויים  התקבלו  אלו  בימים 
האזורי,  הדין  בתי  של  נזיפה  ואף  מעסיקים 
בתוך  ראיות  שאין  כך  על  המדינה,  כלפי 
מנת  על  מספיקות  אינם  הראיות  ולעיתים 

לגבש תיק פלילי.

ראוי לציין כי במידה ומתקיימים ביקורת במשק, 
יש להבין כי עסקינן בביקורת מחייבת וממצאיה 
אשר  והראיות  מחייבים  הינם  הביקורת  של  
להליך  הן  משמשות  הינן  בביקורת  נאספות 
המנהלי )רשות האכיפה( והן להליך המשפטי – 
הפלילי, לכן יש לתת את הדעת לכל המסמכים 

אשר מציגים לרשויות ולא לנציגיהן.

--------
לעיל  צוינו  אשר  הפרקים  בראשי  הדין  פסקי 

wzlaw.co.il   : ניתנים לקריאה באתר

בנוסף להלן מספר פסקי דין לדוגמא:
הע”ז 41750-04-10

הע”ז 2739-09
ת”פ 174-08

הע”ז 1291-09       

)מ(
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האם לוועד המקומי
אין סמכות?

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בש שלי  הטור  ובעקבות 
למושב  )קו  שעבר  בוע 
 ,)2014 בפברואר   6  ,821
הוועד  בסמכות  שעסק 

מקרק להחכיר  והמקומי 
הקוראים:  אחד  העיר  עין, 
את  תיקן  פינס  פז  "אופיר 
האזוריות  המועצות  חוק 
כל  אין  מקומי  שלוועד  כך  מקומיים,  ועדים 

הא למועצות  הועברו  הסמכויות  וסמכויות. 
להיות  רשאי  אינו  הוא  השאר,  בין  זוריות. 
בעל נכסים, אסור לו לקחת הלוואות בבנקים 
מהמינהל  לחכור  יכול  אינו  הוא  ולכן  ועוד, 

לה שלא  בוודאי  הציבוריים,  השטחים  ואת 
פקיעם.

הציבו השטחים  את  חוכרות  ו"האגודות 
מסוימת  חזקה  להן  ויש  ומתמיד  מאז  ריים 
ציבור  מבני  הקימו  שהן  עוד,  מה  כך.  על 
שירצה  ומי  מרובים,  כספים  בהם  והשקיעו 
כסף  הרבה  לשלם  יצטרך  מהן  זאת  להפקיע 

כפיצוי".
להחכיר  המקומי  הוועד  סמכות  לעניין 
)א(   135 סעיף  של  לנוסח  אפנה  מקרקעין, 
אזוריות(  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו 
1958 התקף גם היום, שעוסק בסמכוו -תשי"ח
יות הוועד המקומי וקובע: "ועד מקומי רשאי 
ומטלטלים  מקרקעים  ולהחזיק  לקבל  לרכוש, 
בכל  ולנהוג  בהם  הנאה  טובת  או  זכות  וכל 
אלה דרך בעלים ובלבד שלא ימכור מקרקעים 
ימשכנם  לא  יחליפם,  לא  שמו,  על  הרשומים 
ולא יחכירם לתקופה שלמעלה משלוש שנים 
– אלא באישור המועצה". כפי שנכתב על ידי, 
על סמך סעיף זה דחה בית המשפט המחוזי את 
הטענה, כי הסמכות להחכיר מקרקעין לצורכי 
ציבור נתונה רק למועצה האזורית. נקבע, כי 
בהתאם לסעיף זה, אין כל מניעה תכליתית או 
פרשנית שלא להקצות קרקעות לוועד מקומי 

לצורך קיום תפקידו על פי חוק.
מקומי  "ועד  כי  קובע,  הנ"ל  לצו  )ב(  סעיף 
פיתוח  פעולות  למימון  מלוות  לקבל  רשאי 

ובתנ והממונה,  המועצה  באישור  ובלבד, 
אים שיורו ועל קבלת המלווה יחולו הוראות 
הפקודה וצו זה החלטת על הלוואות שנוטלת 
מועצה; אישור המועצה כאמור אין בה משום 
בסעיף  הלוואה;  לאותה  המועצה  של  ערבות 
מבנים  הקמת   – פיתוח'  'פעולות  זה,  קטן 

עבו ביצוע  וכן  רכישתם  או  ציבור  ולצורכי 
דות תשתית לצורכי ציבור ובכלל זה, סלילת 

תיעול  ניקוז,  מים,  ביוב,  ומדרכות,  כבישים 
ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים".

המועצה הטילה אגרת שמירה. בסוף השנה 
כך  להכנסה,  ההוצאה  בין  עצום  עודף  היה 
זאת  להחזיר  עליה  האם  כספי.  עודף  שנוצר 

לתושבים או לא?
הנגבה  התשלום  האם  לבחון  יש  ראשית, 
"מחיר".  או  "אגרה"  בגדר  הוא  שמירה  בגין 

בפ נדונו  ו"מחיר"  "מס",  "אגרה",  והמונחים 
השנים.  לאורך  העליון  ביהמ"ש  של  סיקתו 
בתמצית יסופר, כי נקבע ש"אגרה" הוא שם 
גיסא  מחד  טהור  מס  שאינם  תשלומים  של 
ואינם מחיר טהור מאידך גיסא. אגרה נבדלת 
כתשלום  משתלמת  שהיא  בכך,  טהור  ממס 
חובה בזיקה עם שירות מסוים שהשלטון נותן 
זיקה  ללא  נגבה  טהור  מס  לעומתה,  לפרט. 

לשירות מסוים.
בין שני הקצוות – שבאחד מהם עומד ה"מס" 

והטהור ובאחד ה"מחיר" הטהור – מצויות אג
קרובות  מהן  ומגוונים,  שונים  מסוגים  רות 

ויותר למס טהור )כלומר, הזיקה לשירות נמו
כה( ומהן קרובות יותר למחיר טהור )כלומר, 
להבדיל  יותר(.  גבוה  השירות  לערך  הזיקה 
מן הזיקה שבין עלות השירות ובין התשלום, 
המלמדים על היות התשלום מחיר, ב"אגרה" 

וצריכה להתקיים זיקה בין מתן השירות שבג
ינו היא נגבית ובין תשלומה, במובן של קשר 
סיבתי בין התשלום לבין השירות, שאלמלא 

ומתן השירות לא היית משלם את האגרה, וא
למלא התשלום לא היית מקבל את השירות.

הסיבתי  גם הקשר  כי  נפסק,  כן  פי  אף על 
ההדוק בין השירות ובין התשלום אינו עושה 
את האגרה ל"תמורה" במשמעותה המסחרית 
של המילה. אין התשלום חייב להיות מתאים 
לערך השירות, ובזה נבדלת "אגרה" מ"מחיר". 

ואגרת השמירה אינה בבחינת "תמורה" שני
גם אם עלות  כך,  ומשום  בעד השירות  תנת 
האגרה  מסך  פחותה  הייתה  שניתן  השירות 
את  להחזיר  מחויבת  המועצה  אין  ששולמה, 

ההפרש שנותר אצלה לתושבים. 

 * "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 
וליטיגציה.  מינהלי  המסחרי-חקלאי  בתחום 
בו  ואין  בלבד  כללי  הוא  המופיע  המידע 
ייעוץ  או  מוסמכת  דעת  חוות  להוות  בכדי 

מוסמך.

מה נכון? תשובה לקורא שתמה על הטור בשבוע שעבר. 
האם המועצה חייבת להשיב לתושביה עודף מתשלומי 

אגרת השמירה?

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

בית המשפט המחוזי דחה את הטענה, כי הסמכות 
להחכיר מקרקעין לצורכי ציבור נתונה רק למועצה 

האזורית. נקבע, כי אין כל מניעה תכליתית או פרשנית 
שלא להקצות קרקעות לוועד מקומי לצורך קיום 

תפקידו על פי חוק

ארוגים  שלנו  החיים 
שלא  התנהגות  מתבניות 
תמיד ברור לנו מה מקורן. 
מה גורם לאדם שקול ורגוע 
להתפרץ בחמת זעם כשהוא 
שומע קול של חתול מיילל? 
מדוע אישה, שמכילה בדרך 
וכאב,  רגשות  הרבה  כלל 
דווקא ברגע שאומרים לה  נשברת לרסיסים 
את שילוב המילים "את אטומה"? ולמה אדם 
מוצלח, מוכשר ומלא ביטחון עצמי לא מצליח 

לעבור מבחן נהיגה עשירי?
ברור שיש לכולנו משקעי עבר שמפעילים 
אותנו בעצמה שקשה להעריך אם לא נשקיע 
נטועים  חלקם  פסיכולוגית.  עומק  בעבודת 
בילדות המוקדמת שלנו וצועדים אתנו שנים 
במהלך  בנו  נטבעו  וחלקם  קדימה,  ארוכות 
החיים תוך כדי אירועים משמעותיים. השבוע 
הייתה לי פגישה מאירת עיניים שהעלתה את 

הנושא הזה בדיוק.

חיים לא מסודרים
אבירם, בן 60, חי לבדו במשק בצפון הלא-

רחוק, לאחר שנפרד מאשתו השנייה. מאשתו 
גדולה שחזרה בתשובה  בת  לו  יש  הראשונה 
השנייה  ומאשתו  בצפת,  משפחתה  עם  וחיה 

ילדה נוספת, בת 11, שחיה עם אמה בדנמרק. 
הוא חי כבר שנתיים לבדו במשק כושל למדי, 
בנותיו  רואה את  חייו בעצלתיים,  מנהל את 

פעם בשנה.
כל השנים לא ידע איך לנהל את המשק, חי 
מהיד לפה, לא הצליח לשמר מערכות יחסים, 

ולא עם נשותיו, לא עם בנותיו ולא עם מע
סיקים שונים. חיים רצופי כישלונות, תסכול, 

חוסר התמדה וחוסר המשכיות.
לפני כחודש עבר אבירם תאונת עבודה קלה 

ובעבודה הזמנית שבה הוא נמצא כרגע, והתב
רפואי  אישור  הלאומי  לביטוח  להעביר  קש 
על מצב בריאותו הנוכחי. המפגש הנחוץ עם 
שתשנה  להארה  אותו  הביא  המשפחה  רופא 

כנראה את חייו.
הרו אליו  שהפנה  פשוטה  ושאלה 

לו  גרמה  בלילות?"  ישן  אתה  "איך  פא: 
ישן.  לא  כמעט  "אני  בהחלטיות:  להשיב 
כבר שנים שיש לי סיוט לא ברור שחוזר 

לבן  לריק  אין-סופית  נפילה  עצמו.  על 
הלי וזהו.  בבעתה,  ממנה  מתעורר  ושאני 

לה נגמר בשבילי".
זו פעם ראשונה שאבירם העיד בפני עצמו 
על בעיית השינה שלו. חקירה לא-מאומצת 

ומצד הרופא הבהירה, שהוא סובל מפוסט טר
אומה קשה ממלחמת יום הכיפורים. 40 שנים 
הוא נושא בתוכו הלם קרב מפעילות ביחידה 
לפינוי נפגעים. פעילות שהותירה בו צלקת 
עמוקה וחוסר אמון בסיסי בהמשכיות החיים 
ומתוכננים  רציפים  שבתהליכים  ובהיגיון 

מראש.
נראה שהבשיל הרגע לחשיפת הטראומה, כי 
אבירם  השטח,  פני  אל  עלה  ברגע שהסיפור 
אינו פוסק לדבר עליו, לדוש בו ולהפוך אותו 

מכל כיוון.
אליי הוא הגיע מתוך החלטה להתחיל לסדר 
את חייו המפוררים, ולרשום כחוק את סידורי 
חשבתי  לא  "מעולם  בנותיו.  לשתי  ההורשה 
לעשות דבר כזה כמו צוואה! אבל אני מנסה 

ולסגור פינות עכשיו, כשהבנתי שחוסר האר
גון הזה נובע מהשריטה שלי"...

לדבריו, ברגע שהתעוררה בו ההכרה שהוא 
נושא אתו סוג של הלם קרב, "נפל האסימון" 
לגבי הרבה מאוד מקרים וסיטואציות בחייו. 
הידועות  מן  נכון.  לו  הסתדר  הכול  פתאום, 

מה יכול לגלות על עצמו אדם בן 60 בבדיקת רופא 
פשוטה? לכולנו יש משקעי עבר שמפעילים אותנו 

בעצמה שקשה להעריך

משקעים מן העבר

שלום בית
עו”ד אפרת חקיקת

אבירם הגיע מתוך החלטה להתחיל לסדר את חייו 
המפוררים, ולרשום כחוק את סידורי ההורשה לשתי 

בנותיו. "מעולם לא חשבתי לעשות דבר כזה כמו צוואה! 
אבל אני מנסה לסגור פינות עכשיו"

אדם בנפילה. סיוט לא ברור      איור: פיליפ פרולי
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סמינר התיישבות ארצי

	 	 שלישי 18.3.14 | 15:15 פתיחת הסמינר																						
החקלאות	וסוגיית	פערי	התיווך: מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים  15:15-15:45

פאנל	בנושא	פערי	התיווך	בהנחיית	מאיר	צור	ובהשתתפות:  15:45-18:00
מר רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

מר שלום שמחון, יו"ר ניר שיתופי  
מר אהוד פלג, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות  
מר מאיר יפרח, ס. ראש מ.א. אשכול ונציג הארגונים  

מושבים,	מינהל	ומה	שביניהם: מר בנצי ליברמן, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל                               18:00-19:00
מארגוב	עד	ארגוב	-	מופע	בכיכובו	של	השחקן	מתי	סרי  21:30-22:45

רביעי 19.3.14 
נושא מרכזי: מינהל וקרקעות  

הערכות	תנועת	המושבים	לחתימה	על	חוזי	החכירה	ואיוש	הנחלות	הפנויות:   09:00-10:00
עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המושבים  

החלטות	מינהל	מקרקעי	ישראל: מר יעקב קווינט, יועמ"ש המינהל  10:00-10:30
מיפוי	ותכנון	לקראת	יישום	החלטות	המינהל: מר יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים   10:30-11:00

הערכות	ליישום	החלטה	1155	והשפעתה	על	שווי	נחלות: גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין   11:00-11:30
מחוזות	רמ"י	אחרי	הרפורמה:	  12:00-12:30

תמיר ברקין, מנהל מרחב צפון ממ"י 	
ערן ראובני, מנהל מרחב דרום ממ"י  

תנאי	מימון	מועדפים	לחברי	המושבים: מר חיים טל, ראש ענף עסקים בנק לאומי    12:30-13:00
זמן	פנאי	והנאה	ממתקני	הנופש	והספא	שבמלון      13:00-17:00

נושא מרכזי: פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים   
סקירה	בנושא	תמ"א	35: מר עמיר ריטוב, ראש מ.א. לב השרון  17:00-17:30

פאנל	בנושא	פל"ח   17:30-18:30
החלטת	מינהל		בנושא	הפל"ח: עו"ד עמית יפרח  

פסיקה	בנושא	שימושים	חורגים	בנחלה: עו"ד גלעד שרגא  
הצטרפות	תנועת	המושבים	לבג"צ	בנושא	השכרת	הפעילות	הלא	חקלאית:   

עו"ד גלי פלד, משרד עו"ד חגי שבתאי  
פיתוח	תיירותי	במרחב	הכפרי: גב' צורית וידה, מנהלת תחום תיירות כפרית  

פאנל	ראשי	מועצות	אזוריות	וראשי	ארגונים	בנושאים	הקשורים	למרחב	הכפרי    18:30-19:30
מר מאיר צור, מר מוטי דותן, מר בני בן מובחר, מר דני מורביה, מר משה דדון, מר כרמל סלע  

חקלאות	-	אבן	יסוד	בביטחונה	של	ישראל: פרופ' ארנון סופר      21:30
 

חמישי 20.3.14
תקנון	וזכויות	הצבעה	באגודה: עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות   09:30-10:00

קהילתיות	בעידן	הרייטינג:  10:00-11:00
גב' אילנה יוגב, מנהלת אגף חברה וקהילה  
גב' מיכל דותן לוין, מנהלת תחום תקשורת  

החולצה	הכחולה:	גב' שירי ארדיטי, מנהלת חטיבת בני המושבים  11:00-11:30
העם	היהודי	בתפוצות: מר רני טריינין, סגן יו"ר הסוכנות היהודית  11:30-12:00

סיכום: מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים  12:30-13:00
ארוחת צהריים ופיזור  13:00-14:00

* יתכנו שינויים. ט.ל.ח

תנועת 
המושבים 
בישראל

תכנית	סמינר	ועדי	מושבים	-	הנושאים	המרכזיים:

לפרטים	נוספים	והרשמה:
אגף	קרקעות	ואגו"ש:	03-6086307		*		בני	אלירז	050-6322572	

www.tmoshavim.org.il		המושבים	תנועת	באתר	הרשמה	טופס	להוריד	ניתן

www.tmoshavim.org.il * תנועת המושבים בישראל

תנועת המושבים 
בישראל

מלון	לאונרדו	קלאב	ים	המלח		|		שלישי-חמישי		|		18-20.3.14

שומרים על המרחב הכפרישומרים על המרחב הכפרי

וזיהוי  איתור  עצם  הוא, שלפעמים 
הבעיה הם חלק גדול מהפתרון.

הור הסדרי  עריכת  אחד,  ־מצד 
עבוד היא  במושבים  וצוואות  ־שה 

שיש  שלם  בלב  מסכימה  ואני  תי, 
ולא  דברים  ולסגור  להבהיר  צורך 
לחכות לרגע אחרון. מצד שני, היה 
לי ברור שאבירם שרוי בלב מהפך 
נפשי עמוק ומטלטל, וחשבתי שאין 
על  ולחתום  אתו  להמשיך  הזמן  זה 

התחייבות הורשה מפורטת.
את  לאבירם  להסביר  החלטתי 
המורכבות הכרוכה בהורשת נחלה. 
היא  כמובן,  הראשונה,  האפשרות 

הנח את  למכור  יוכלו  ־שיורשותיו 
לה ולהתחלק בכסף שיתקבל. היום, 
אבירם  מגיע  ממנו  במושב  משק 
גדולה בעיר, אבל  דירה  שווה כמו 
מחירים  שגם  מלמד  העבר  ניסיון 
בפריפריה עולים ועולים עם הזמן, 
כך שיכול להיות שאחרי מותו של 

משמ סכום  ישאיר  המשק  ־אבירם 
עותי לשתי הבנות, אתן הוא בקשר 

אחת לשנה, כאמור.
את  להוריש  האחרת:  האפשרות 
כולם  כבר  זה  את  אבל  הנחלה, 
יודעים – נחלה אפשר להוריש רק 
הוא,  אבירם.  של  מבנותיו  לאחת 

־דרך אגב, לא ידע שאי אפשר להו
ריש נחלה לשני ילדים.

דיברנו על החובות שרובצים על 
המשק ועל הסדרת הרישום. המשק 
כ-20  ברשותו  נמצא  אבירם  של 
לא  אבירם  היום  עד  אולם  שנים 
במשק  הזכויות  רישום  את  הסדיר 
ישראל.  מקרקעי  ברשות  שמו  על 
אחרי  רישום  השלמת  מניסיוני, 
הפתעות  תמיד  מגלה  רבות  שנים 
אבירם  אם  בדרך.  לא-נעימות 
הלא-נעימות  ההפתעות  את  יגלה 
להשאיר  מאשר  יותר  קל  יהיה  זה 

את הפלונטר ליורשים.
אחת הסיבות שאבירם לא השלים 
בנייה  היא  היום  עד  הרישום  את 
סיים(  )ולא  שהתחיל  לא-חוקית 
את  גם  בחצר.  רבות  שנים  לפני 

הסוגיה הזו יש לפתור.
פי של  העתידית  באפשרות  ־דנו 

צול המגרש מהנחלה, אבירם חשב 
שזה לא רלוונטי עבור בנותיו. הוא 
לא מאמין שאף אחת משתיהן תגיע 
למושב, לא החוזרת בתשובה ולא זו 

שמעבר לים.
שכדאי  הצעתי  דבר,  של  בסופו 
למצוא פתרון ביניים. ערכנו צוואה 
המשאירה  ועקרונית,  מאוד  קצרה 
את התמורה מהמשק לשתי בנותיו, 
שווה בשווה. בעיקר, היה חשוב לו 
שהכול יירשם על שמות בנותיו ולא 

על שמות בנות הזוג שלו לשעבר.
בעוד  ונדבר  שנשוב  סיכמנו 
התהליך  בתום  חודשים,  כעשרה 
אז  לעבור.  החל  הפסיכולוגי שהוא 

־נסגור את כל הפינות בצוואה מפו
רטת יותר, שהרי אי אפשר להוריש 

־משק לשני אנשים, ויש צורך להו
ריש לאחד ולפצות את האחר.

אבירם יצא מהפגישה שליו מעט 

יותר, והבין שיש לו דרך טיפולית 
למס חייו  את  שישיב  עד  ־ארוכה 

ההבנה  עם  יצאתי  אני  סביר.  לול 

המחודשת והמחוזקת שלכל תבנית 
בחיי עצמה  על  שחוזרת  ־פעולה 

וחשוב  בעבר,  עמוק  מקור  יש  נו 

לגלות מהו כדי לא להיכלא ב"לופ" 
אין-סופי חסר מוצא.

הכותבת, עורכת דין ונוטריון
 משנת 2000, עוסקת ביצירת 
הסדרים משפחתיים
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)הלוא-הוא  ובכקה  חסיה  כאשר 
המלח  ים  חוף  את  עזבו  כהן(  ברוך 

ווקיבוץ עין-גדי והצפינו לחוף הכי
בעיה.  הייתה  רמות,  ולמושב  נרת 
קבוצת המייסדים היו אז בקושי בני 
את  כופפו  בכקה,  של  לכבודו   .25

התקנות בדבר גיל הקבלה למושב – 
הוא היה כבר "קשיש" בן 38. במושב 
ומשפחת  תינוקות  כמה  היו  החדש 
כהן באה עם שלושה ילדים, שניים 
הוכיח  מאז  ספר.  בית  בגיל  מהם 
בכקה לכולנו שבמעמד המכובד של 

זקן הכפר הוא הכי צעיר.
בכפר   1935 בשנת  נולד  בכקה 

הוא הש התיכון  הספר  מבית  וסבא. 
בסדר  כתובות  מחברות  אחריו  איר 
מנוע  על  נאה,  יד  בכתב  מופתי, 

וארבע-פעימות, המאייד והגל הקר
דני. קו אדום מתוח מתחת לכותרות, 
מדויקים,  אך  מסובכים,  שרטוטים 

הדסק עם  המצמד  של  ובעיפרון 
הדיסטריביוטור  הרגולטור,  יות, 
הידיים  התיאורטי,  הידע  והמגנטו. 
הטובות והאהבה למכונות חקלאיות 
בחופשות  בילה  כאשר  לברכה  היו 
עבד  שם  בכפר,  משפחה  בני  אצל 

במשק החקלאי.
"שדמות",  גרעין  חבר  היה  בכקה 
גרעין גדול וחזק שהקים את קיבוץ 
שירוו בזמן   .1953 בשנת  עין-גדי 

כישרון  לו  שיש  נמצא  בנח"ל   תו 
ולכדורגל, והוא נלקח מאחורי הרו

בשנים  הנח"ל.  בנבחרת  לשחק  בה 
הראשונות של הקיבוץ הצעיר עבד 
זו  כבדים,  טרקטורים  על  בכקה 
הייתה אחת הדרכים לביסוס המשק 
שטחים,  בהכשרת  עסק  הצעיר. 
פרץ  טראסות,  בבניית  בסיקול, 
את התוואי מאזור ערד לראש זוהר 

ולסלילת כביש. בכקה היה טרקטו
והני וריסט למופת, שהיו לו הידע 

סיון. כאשר תמו העבודות באזור ים 
המלח עברו הטרקטוריסטים לעבד 

את שדות הנגב.
בגרעין  לעין-גדי  באה  חסיה 
מבית  חבריה  עם  "צורים",  הרביעי, 
ספר  בית  הוקם  אז  "כדורי".  הספר 
והיא, חובבת הטבע והטיולים,  שדה 
הייתה מהמדריכות הראשונות. שם, 

בעין גדי, נישאו חסיה ובכקה, ומשם 
ב-1973  ילדיהם  שלושת  עם  באו 
עם  יחד  עבדו  הם  רמות.  למושב 
הילדים במשק בחריצות רבה, גידלו 

ובננות, בצל, פלפל, אבטיחים, מיל
ונים, פרדס, אבוקדו ולבסוף – מטעי 
מנגו. תמיד שניהם יחד עם שלושת 
הילדים שנולדו בעין-גדי והרביעית 
לא  פועלים,  לא  ברמות.  שנולדה 

תאילנדים. רק הם והילדים.

ולאחר העבודה, לא היה לנו רקדן 
ריקודים  עד  עם  מריקודי  כבכקה, 
במגוריו  עוד  למד  אותם  לטיניים, 

אמרי מדרום  עולים  בקרב  ובנגב, 
הקצב  וחוש  המוזיקלי  הכישרון  קה. 
נשמעו גם בנגינתו על מפוחית פה. 
במתנה  מפוחית  קיבל  צעיר  בגיל 

ולימד את עצמו לנגן.
ונזקק  בכקה  חלה  שנים   11 לפני 
פעמים  שלוש  דיאליזה,  לטיפולי 
לשדות,  קם  בבוקר  מוקדם  בשבוע. 
למטעים, לפרדס ולאחר יום העבודה 

והיה נוסע בטנדר, לבדו, לבית החו
לים לדיאליזה. כך שש שנים. בשנים 
להפסקת  עד  מאוד,  חלה  האחרונות 
העבודה במשק, אבל עדיין בילה עם 
הנכדים, עדיין איש שיחה מתעניין 

ומנגן במפוחית.
חודש  באמצע  לעולמו  הלך  בכקה 

המש את  לנו  שהראה  הוא,  וינואר. 
במשק  עצמית  עבודה  של  מעות 
אפשר  איך  לנו  שהראה  המשפחתי, 
לרקוד, לנגן ולשמוח, שהיה הצעיר 
מכולנו, למרות 78 שנותיו. זכרו של 
חלוץ,  טרקטוריסט,  משפחה,  איש 
חקלאי, רקדן וחבר יישמר בלבנו עם 

חיוך.

הגיל הוא רק מספר

  דפנה מאור, מושב רמות

זקן הכפר 
שהיה הצעיר 

מכולנו
ברוך כהן, "בכקה" בפי כולם, היה ממקימי קיבוץ עין-גדי 

ב-53' וטרקטוריסט למופת. בעין גדי נישא לחסיה, ולרמות 
הגיעו ב-73' עם שלושת ילדיהם, במושב נולדה בתם 

הרביעית. בכקה הוכיח לכולנו שבמעמד המכובד של זקן 
הכפר הוא הכי צעיר

לא היה לנו רקדן כבכקה, מריקודי עם עד 
ריקודים לטיניים, אותם למד עוד במגוריו 

בנגב, בקרב עולים מדרום אמריקה. 
הכישרון המוזיקלי וחוש הקצב נשמעו גם 
בנגינתו על מפוחית פה. בגיל צעיר קיבל 

מפוחית במתנה ולימד את עצמו לנגן
בשנים הראשונות של הקיבוץ הצעיר עבד 

בכקה על טרקטורים כבדים, זו הייתה 
אחת הדרכים לביסוס המשק הצעיר. 

עסק בהכשרת שטחים, בסיקול, בבניית 
טראסות, פרץ את התוואי מאזור ערד 
לראש זוהר לסלילת כביש. בכקה היה 

טרקטוריסט למופת

בכקה )ברוך כהן(, חבר מושב רמות. 2014-1935

מטפלים בטרקטור, קטרפילר D-8, בכקה מימין. עין-גדי, שנות ה-50'

מנגן במפוחית, 2006. בסוכה בחיספין
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הבקר  מגדלי  מזכ"ל התאחדות  דותן,  אביתר 
־הנכנס, לא הגיע עם רקע דומה לקודמיו בתפ

קיד, מזכ"לים של ארגונים חקלאיים. דותן )45( 
נשוי לנירית, אב לשלושה, חבר קיבוץ שמרת 
שבגליל המערבי, מעולם לא היה רפתן או מרכז 
המסלול  בוגר  אינו  גם  הוא  כן,  על  יתר  רפת. 
הקיבוצי הקלאסי של בן משק: קצין בצנחנים, 
מרכז ענף, מנהל במפעלים האזוריים, בתנועה 
או בארגוני המגדלים. למרות זאת, מינויו קיבל 
יעקב  הקודם,  ההתאחדות  מזכיר  של  תמיכה 

בכר, ושל יו"ר "גרנות", איציק באדר.
דותן היה בין מקימי ערוץ הספורט, סמנכ"ל 
סמנכ"ל  ישראל,  גלובוס-גרופ  בקבוצת  תוכן 
להפקות  חברה  של  ובעליה   10 בערוץ  כספים 
לפוליטיקה,  ב-2010  שהצטרף  לפני  סרטים 
כיועץ  כהגדרתו,  היישומי"  הפוליטי  "לפן 
לענייני התיישבות של השר אביגדור ליברמן. 

כשב ולפני  בשמרת  ההנהלה  יו"ר  הוא  ־כיום 
מגדלי  התאחדות  למזכ"ל  התמנה  חודשים  עה 

הבקר לחלב.

ריאיון

  עלי קדם
כעניים 
בפתח

אביתר דותן, מזכ"ל 
התאחדות מגדלי 

הבקר לחלב, טוען 
שלחקלאים יש חלק 

ביצירת דמותם 
השלילית בדעת 
הקהל: "הרווחנו 

את התדמית הזאת 
ביושר. ברגע שאתה 

כל הזמן מתנהג 
כעני בפתח, כאחד 

שמחפשים אותו 
ורודפים אותו - בסוף 

אתה באמת תצטייר 
ככזה"

אביתר דותן. "שכל 
מושבניק יסתכל 

במראה ויגיד בשביל 
מי אני עבדתי"
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לתפקיד,  לרוץ  אותך  הניע  מה 
לך  היה  לא  השר  יועץ  בתור  הרי 
האחריות  עם  שבא  הראש  כאב  כל 

הניהולית?
לכאן  להגעתי  העיקרי  "המניע 
מקטורה  הפרושה  ההתיישבות,  הוא 
להמשיך  בגליל.  עמיר  ועד  בדרום 
ולטפל בהתיישבות. זה מה שעשיתי 

־גם כיועץ של השר ליברמן, והספק
תי לעבוד כמה חודשים גם עם שר 
אני  שמיר.  יאיר  הנוכחי,  החקלאות 
זאת השליחות  שזו שליחות.  מאמין 
שהביאה אותי להיות יו"ר של קיבוץ 

חולית ולמשרד החקלאות.
הוא:  הבאות  לשנים  שלי  "המוטו 
כל תפקיד שתהיה בו היכולת לשמר 
את ההתיישבות ואת הקרקע – אני 
לי  הציע  בדר  כשאיציק  שם.  אהיה 
להתמודד על התפקיד, ואפשר לתת 
יעקב  עם  יחד  כך,  על  הקרדיט  לו 
בכר – ברגע שזה ענה לי על נושא 
כאלה  היו  התייצבתי.  השליחות, 
שניסו לקלקל, לקרקע את היכולות 
שלי, את מה שאני יכול להביא, אבל 
הייתי  שלא  נכון  הצליחו.  לא  הם 
של  לבוץ  קשור  הייתי  לא  רפתן, 

גילי אגב,  משמע.  תרתי   – ־הרפת 
תי שהמציאות שהצטיירה כלפי חוץ 

שונה מאוד מהרפת האמתית".
שאנ תחומים  הם  והבקר  ־הרפת 

שים מקדישים ללימודם שנות חיים 
– איך בעצם נכנסת לעניינים?

אחרי  חסד.  ימי   100 לי  היו  "לא 
למתווה  צללתי  כבר  אחד  לילה 

השפ בעיית  חוקים,  תקנות,  ־לוקר, 
כים... אני אומר במוצהר: לא אהיה 

מומחה בתזונה, בפוריות או במיכון 
להבין  הוא  שלי  התפקיד  חליבה. 
את  האסטרטגית  וברמה  במאקרו 

הענף.
את  ללמוד  שיטות  שתי  "קיימות 

־החומר: אחת - ללמוד מחלקה-מח
־לקה. לי לא הייתה הפריווילגיה לב

זו, כי היה צריך להיכנס  חור בדרך 
־מיד לעניינים. לכן, כל נושא שהג

ענו אליו – למדתי אותו לעומק, תוך 
בכל  לומד  עדיין  ואני  תנועה,  כדי 

יום דברים חדשים.
כל  נמצאים  בהתאחדות  "למזלי, 
אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום 

־ופעלנו לילות כימים בחודשים הא
חרונים לגיבוש תכנית לשנה הזו".

התכנית  מביאה  חידושים  אילו 
הראשונה שאתה חתום עליה?

ומתבססת  מתרכזת  "התכנית 
בהתאחדות.  הקיים  האנושי  הון  על 

־התחברנו למקצועיות, ליכולות ולי
דע שהענף הזה מייצר. קלטתי כבר 
יסוד  אבן  שזו  ברור,  וזה  בהתחלה, 
כלולים  בתכנית  הזה.  המקום  של 

כמה מהלכים משמעותיים שבעיניי, 
יבטיחו את עתידה של ההתאחדות.

"ראשית, לראשונה בהיסטוריה של 
ההתאחדות הבאתי סמנכ"ל כספים – 
כלכלן-חשב. במקום כזה, שנלחמים 
על אגורה, ולכל אגורה יש משמעות 
להיות  הבנתי שחייב  מיליונים,  של 

האור עמו את  המביא  ־בעל תפקיד 
יינטציה הזאת.

שהם  שלנו,  אנשים  שני  "זיהיתי 
ערך  בעל  רחב,  מקצועי  ידע  בעלי 
רב – אפרים עזרא, מנהל ספר העדר 
ומערכות המידע, ובועז חנוכי, מנהל 
המחלקות  וההדרכה.  'נועה'  תוכנת 
שלהם הן בעלות שם עולמי, והאתגר 
הוא לאפשר להם לצמוח ולהתפתח, 
אותם  ולהביא  ומחלקתית,  אישית 

למקום אחר.
"העתיד של כל הענף שלנו תלוי 

־בספר העדר ובנושא הגנטיקה. אנח
נו הולכים להשקיע בתחום האנושי 

למחל עובד  נוסיף  הזאת.  ־במחלקה 
קה, כך שאפרים עזרא יתפנה לעסוק 
בגנטיקה בהיבט רוחבי, ברמת המקרו 

ופרויקטים מיוחדים. עם  ובמחקרים 
בועז נבנה תכנית עבודה, כך שכבר 
משמעותיות  הכנסות  יהיו  ב-2015 
ובזהירות  לאט  ניכנס  ידע.  מייצוא 

־ובצורה מושכלת להשקעות שיחול
זה בא כדי להקטין  לו הכנסות. כל 

בהכנ ההתאחדות  של  התלות  ־את 
סות מבחוץ, להוריד נטל מהרפתנים 

ולהגדיל את רווחיות הרפתות.
פעולה  שיתופי  נפתח  "בנוסף, 
עם   – למשל  הממשלה,  משרדי  עם 

־משרד התיירות בנושא תיירות חק
לביט המשרד  עם  ברפתות,  ־לאית 

חון פנים – ביטחון החקלאי ורכושו, 
אדם,  כוח  בנושא  הקליטה  משרד 

וכמובן עם משרד החקלאות".
עם  להתמודד  מתכוון  אתה  כיצד 

בעיית דור ההמשך ברפתות?
קריטי  הנו  ההמשך  דור  "נושא 
בעיניי, לכן הקמתי שלושה צוותים. 
ההמשך,  דור  צוות  בהם:  הראשון 
מרכז  ליטבק,  רוני  של  בראשותו 

מושב עם  עמיר,  קיבוץ  של  ־הרפת 
אנחנו  צעירים.  וקיבוצניקים  ניקים 
הישארות  לעודד  פעולות  נתקצב 
דור המשך ברפתות, בשיתוף פעולה 

אינטגר ותהיה  החלב,  מועצת  ־עם 
ציה בין שני הגופים. ברור לי, שבלי 

תקצוב זה לא ילך.
להעלותה:  שחשוב  סוגיה  "אגב, 

מת ההמשך  דור  על  ־כשמדברים 
 – המשפחתי  למשק  בעיקר  כוונים 
שיישאר בן אחד שיחזיק את המשק. 
חריפה  פחות  לא  בעיה  זיהיתי  אבל 
עתודה,  כלל  אין  השיתופי:  במגזר 
חיצוניים!  הם  הרפתות  מנהלי  רוב 

חיי לכן,  מהקיבוץ.  אינם  ־העובדים 
גם  ההמשכיות  בעניין  לטפל  בים 
במגזר הקיבוצי, וזאת נקודה שנוטים 

להתעלם ממנה.
"אחד מכיווני החשיבה היה למתג 
ונכון  היי-טקי,  כענף  הרפת  את 
שהיום הרפת הינה טכנולוגיה ברמה 
מדובר  בסוף  בינינו,  אבל  גבוהה, 
צריך  זאת,  למרות  זבל.  עם  בענף 
היום  שחקלאות  לצעירים,  להבהיר 

במח שותפות  גבוהים,  לימודים  ־זה 
מגיל  ופיתוח(  )מחקר  ובמו"פ  קרים 
אל  שידבר  'סיפור'  לבנות   – צעיר 

הצעירים".
דותן,  מסביר  שהוקם,  נוסף  צוות 

־עוסק בתקציב: "תקציב שיש בו מח
הס כל  את  ושיכלול  קדימה,  ־שבה 

עיפים, כך שיובטח יישום המדיניות 
– כמה שנים קדימה. הצוות השלישי 

־יבנה את התכנית האסטרטגית ליי
בעולם  עצום  ביקוש  יש  הידע.  צוא 

בעו המצליחה  כרפת  שלנו  ־לידע 
לם".

"הסכמה היסטורית"
־דותן נכנס לתפקידו לאחר שקוד

על  פרש  בכר,  יעקב  בתפקיד,  מו 
הרפתנים  בין  דעות  חילוקי  רקע 
מהם  שחלק  ובמושבים,  בקיבוצים 

שנר מה  על  חריפה  ביקורת  ־מתחו 
של  לממשלה  ככניעה  בעיניהם  אה 

־מקבלי ההחלטות נציגי הענף בהס
כם על מתווה לוקר. "לאחרונה, היה 
לנו הישג גדול: מועצת ההתאחדות 

שכו היסטורית',  ל'הסכמה  ־הגיעה 
הקיבו התנועה  ראשי  את  גם  ־ללת 

"נבנה תכנית עבודה, כך שכבר ב-2015 יהיו 
הכנסות משמעותיות מייצוא ידע. ניכנס 

לאט ובזהירות ובצורה מושכלת להשקעות 
שיחוללו הכנסות. כל זה בא כדי להקטין 

את התלות של ההתאחדות בהכנסות 
מבחוץ, להוריד נטל מהרפתנים ולהגדיל 

את רווחיות הרפתות"

רפת. "העתיד של כל הענף 
שלנו תלוי בספר העדר 
ובנושא הגנטיקה. אנחנו 
הולכים להשקיע בתחום 
האנושי במחלקה הזאת"
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צית והשולחן הארגונים הכלכליים, 
לסיים את הסכסוך עם המושבים על 

'מסמך מאיר צור'.
הסכי הקיבוצים  ההחלטה,  ל"לפי 

מילל  7.4 של מכסות  שתוספת   מו 
תוספת  למושבים,  יועברו  ליטר  יון 
ובאקט  לקיבוצים,  בעתיד  שתוחזר 
זה בעצם ייגנז מסמך צור 'ובא לציון 

לגואל'. המסמך הזה העיב על האווי
היו פה מלחמות של פרשנויות  רה, 

והרבה אגו.
להת הזדמנות  לנו  נותן  ל"ההישג 

כשכל  שקט,  בראש   2014 את  חיל 
היעדים  להשגת  מופנות  האנרגיות 
למטרות  מעבר  לעצמנו.  שקבענו 
לראות  רוצה  הייתי  היישומיות, 
אנו  אווירה.  שינוי  הקרובה  בשנה 

הרוו החקלאי  הענף  את  למייצגים 
חי ביותר במדינת ישראל, ולכן יש 
מקום לגאווה עצמית של הרפתנים. 
2013 הייל  כאן המקום לציין, ששנת

הרפת  לענף  ביותר  טובה  שנה  תה 
מזה שנים רבות, מקצועית וכלכלית. 
אנשים משום מה מפחדים להגיד את 
ההישגים.  את  להבליט  מפחדים  זה, 

אני לא בעד משחק המחבואים הזה.
מורם,  בראש  להגיד,  הזמן  "הגיע 

וכל מקצועית  טוב,  ענף  לשאנחנו 
להמשיך  הוא  כשהאתגר  כלית, 
מעגל:  לך  סוגר  אני  וכאן  לצמוח. 
בסופו של יום, ענף רפת חזק יבטיח 
את ההתיישבות בכל מקום, ובעיקר 

הממ שגם  מאוד  חשוב  לבפריפריה. 
יחשבו  במדינה  הציבור  וגם  שלה 
ככה, והיום זה לא המצב, רק מעטים 
מבינים את חשיבותה של החקלאות. 
הרוב מושפע מסיסמאות כמו 'לפתוח 
את היבוא' ולא מבין את המשמעות 

לוהאחריות של המשך קיומה של חק
ייצור  עתיד  למען  בישראל,  לאות 

מזון וביטחון המזון בישראל".
תהליכים  בעיה:  על  מצביע  דותן 
ותרחישים "נופלים" על הענף ברגע 
האחרון, מבלי שתהיה יכולת לתכנן 
תגובה מסודרת. "אנו עומדים לטפל 

בצורה מאוד מק לבנושא הרגולציה 
שנפלה  ל'הפתעה'  דוגמא  צועית. 
עלינו היא התקנות בנושא השפכים, 
שנים.  משך  ידועה  שהייתה  בעיה 
נושא כזה אינו צריך להיות מטופל 

בהפתעה".
לדותן זוקף לזכות ההתאחדות ברא
להי "הגענו  הצלחות:  מספר  לשותו 

קצר.  זמן  תוך  לא-מבוטלים  שגים 
שגם  כך,  לוקר  מתווה  את  שינינו 
מ-700  פחות  שמייצרות  רפתות 

תוספת  לקבל  יוכלו  ליטר  אלף 
תקנות  את  לשנות  הצלחנו  מכסה. 
שלא  כך  החלב,  בחוק  השותפויות 
שותפים,  בין  מרחק  הגבלת  תהיה 
בתנאי שזאת שותפות אמת. החזרנו 
אדם',  כוח  חוסך  'מיכון  תכנית  את 

החקל ממשרד  בתקציבים  למגובה 
אות.

ועדת  עם  הסכמה  יש  "במקביל, 
העברת  על  האוצר  ומשרד  המעקב 
המשפחל לרפתות  ש"ח  מיליון   10

תיות הקטנות עוד לפני סיום מתווה 
לוקר, ללא הטמנה, כפי שהיה אמור 

הח  – נוסף  הישג  וכאמור,  ללהיות. 
השפכים  מתקנות  הרפת  ענף  רגת 
 2015 שעד  בתנאי  וזאת  החדשות, 
נציע פתרון. אז נכון, אני לא רפתן 
נהנה  אני  הישגים,  יש  במקור, אבל 
כל בוקר לקום לעבודה, ולקדם את 
הענף, למרות שהוא כבר נמצא בטופ 

ושיש לו שם עולמי".
אוהב  שהוא  עצמו  על  מעיד  דותן 

למאוד להסתובב בשטח. "עם כל הכ
פע או  פעם  אני  שלי,  לכיסא  לבוד 

כבר  מהמשרד.  יוצא  בשבוע  מיים 
100 רפתות, בכל האל  סיירתי במעל

זורים ומכל הסקטורים. שמעתי את 
כל העמדות והדעות, מכל המגזרים. 
ההצלחה שלי תלויה בקשר שלי על 
השטח. אני באמת מאמין בכך, ואין 
עם  אלא  מרחוק,  לנהל  כוונה  לי 
השטח. אנחנו פה – כל אחד שיושב 
 – הבקר  מגדלי  התאחדות  במשרדי 
זה  לרפתנים.  שירות  לתת  בשביל 
בא  כשאני  עיניי  לנגד  שעומד  מה 
טלפון  לכל  לענות  בבוקר:  לכאן 
ולכל בקשה. לא תמיד התשובה היא 
מלאה או לשביעות רצון הפונה, אבל 

תמיד תינתן תשובה".
במ התאפיינה  שעברה  להשנה 
המוש מרפתני  חלק  בין  לתיחות 

שיש  טוענים  הם  להתאחדות.  בים 
לטובת  בהתאחדות  אוטומטי  רוב 
ואפילו  הקיבוצים,  של  האינטרסים 
אגודה  להקמת  בהכנות  התחילו 

נפרדת.
לילדים  אומר  שאני  "כמו  דותן: 

להתוו אפשר  אי  רגשות  עם  לשלי, 
הוא לעמוד מול המצי לכח. האתגר 

אות, וכאן יש תשובות – אולי הן לא 
התחייבתי  אני  כולם.  על  מקובלות 
שאני, למרות היותי קיבוצניק, אהיה 
מזכ"ל של כולם, של שני המגזרים. 
לגבי  בעשייה.  יהיה  שלי  המבחן 
בתפקיד,  שלי  הראשונים  החודשים 

וי במראה  יסתכל  מושבניק  לשכל 

גיד בשביל מי אני עבדתי בתקופה 
עבור  שעבדתי  יודעים  הם  הזאת. 

המשק המשפחתי.
"מה שחשוב הוא מבחן התוצאה. עם 

לזאת, צריך לזכור שהתאחדות מגד
לי הבקר היא גוף דמוקרטי, שיש בו 
רוב קיבוצי. כמו שאנו מכבדים את 
 – המדינה  של  ברמה  הרוב  הכרעת 
וברמה   – לכנסת  בבחירות  לדוגמה 

בהת גם  זה  כך  אחרים,  גופים  לשל 
אחדות. אם בהקשר הזה יש שרוצים 

ללהקים התאחדות חדשה, כי הם מי
נבהל  לא  אני  אז  בהתאחדות,  עוט 

למהרעיון, כי אף אחד לא יוכל להח
ליף את מה שיש לנו פה בהתאחדות 

בתמיכה המקצועית לרפתן".
בשנה  המטרה  מחיר  עם  יקרה  מה 

הקרובה?
"מחיר המטרה יעלה, כי ההוצאות 
סוד.  לא  וזה  עולות,  התפעוליות 
במחיר  התנודות  היא  שלי  הבעיה 
עולה  הוא  יציב,  שאינו  המטרה, 

לויורד מדי תקופה, יוצר בעיה כלכ
לית ואינו מאפשר תכנון. זאת בשל 
העובדה שהמחיר מורכב ממרכיבים 
מחירי  כמו   – משתנים  הזמן  שכל 
הגרעינים בעולם – באופן כזה קשה 

להגיע לתכנון מסודר.
ל"חשוב להבין, שהעליות אינן מע

ללות את רווחי היצרנים, אלא במק
נתון.  מצב  על  שומרות  הטוב,  רה 
כמו תמיד, החקלאי אינו קובע את 
המחיר אותו יקבל עבור ליטר חלב 

לגולמי ועל מחירי מוצרי החלב אח
החק ולא  השיווק  רשתות  לראיות 

יהיה  נכון  התחתונה,  בשורה  לאי. 
במ כשנה,  בעוד  לנושא  ללהתייחס 

איך  לוקר.  למתווה  שנתיים  לאת 
משפי במתווה  הכלולות  לההורדות 

מוקדם  עוד  היום  זמן.  לאורך  עות 
להתייחס לזה".

תחום  לגבי  דותן  את  שאלתי 
קהל,  דעת   – אליו  קרוב  שהיה 
בתקשורת,  מתבטאת  שהיא  כפי 
בעיני  החקלאות  תדמית  ובעיקר 
כמי  מצטיירים  החקלאים  הציבור. 
אשמים  מתחרה,  יבוא  שבולמים 

"ברו להזכיר  שלא  המחיה,  לביוקר 
על  זולים  מים  וצרכני  קרקעות"  ני 

חשבון המדינה.
מצוי  מהאשמה  שחלק  טוען  דותן 
התדמית  את  "הרווחנו  בנו.  דווקא 
הזאת ביושר. ברגע שאתה כל הזמן 

שמחפ כאחד  בפתח,  כעני  למתנהג 
בסוף   – אותו  ורודפים  אותו  שים 
אתה באמת תצטייר ככזה. המשימה 
שלנו היא למתג את הענף שלנו ואת 

להחקלאות בכלל כענף שמביא פרנ

לסה בכבוד, שיש לו דור המשך, צמי
בו,  להשקיע  ושכדאי  מקצועית  חה 
ואז גם הציבור יסתכל עלינו אחרת.

"אני קושר את זה לעניין הפוליטי. 
שנים  במשך  הפוליטית,  במציאות 
הזה  המצב  בוואקום,  היינו  ארוכות 
רמס את המעמד ואת הזכויות שלנו, 
וגם כשעשינו דברים טובים לא היה 
לכך שופר והד. אנו מצויים בנקודת 
לחשוף  אמתית  הזדמנות  שיש  זמן 
שלנו,  ההישגים  את  הציבור  בפני 
בעיקר להגביר את ההבנה שאנחנו, 
החקלאים, שומרים על המדינה ועל 
שעדיין  ערכים  אלה  ההתיישבות. 
הנורמטיבי  הישראלי  אצל  נתפסים 
של  בנושא  חשובים.  הכי  כדברים 
שיתוף  לנו  יש  והתדמית,  ההסברה 
פעולה מצוין עם מועצת החלב, ועם 

משרד החקלאות".
גובה  על  שאלות  הועלו  לאחרונה 

המשכורות בהתאחדות.
יהיה  שהתקציב  התחייבתי  "אני 

המש של  ברמה  לא  כמובן  לשקוף, 
אבל  הפרטניות,  האישיות,  כורות 
כל רפתן יוכל לראות את התקציב. 
כללית, אני יכול לומר שהמשכורות 
בהתאחדות אינן גבוהות ובטח שלא 
מנהלת  פה  יש  לדוגמה,  חריגות. 
שניים  פי  להרוויח  שיכלה  תוכנה 
במקום אחר. המשכורות הן סבירות, 

ליחסית לידע ולמקצועיות של העוב
דים.

"לגבי המשכורת של המזכ"ל, אני 
התפקיד.  את  מכבדת  שהיא  חושב 
ולא  מאוד  קשה  בתפקיד  מדובר 
רובצת  אחריות  איזו  מבינים  כולם 
המשכורות  את  שמכיר  כמי  כאן. 
במגזר הציבורי, זו לא משכורת של 
ובטח שלא  מנכ"ל משרד ממשלתי, 
כמו של מנכ"ל של גוף גדול במגזר 

הפרטי".

"נושא דור ההמשך הנו קריטי בעיניי, לכן 
הקמתי שלושה צוותים. הראשון בהם: 
צוות דור ההמשך, בראשותו של רוני 

ליטבק, מרכז הרפת של קיבוץ עמיר, עם 
מושבניקים וקיבוצניקים צעירים. אנחנו 
נתקצב פעולות לעודד הישארות דור 

המשך ברפתות"

שינינו את מתווה לוקר כך, שגם רפתות 
שמייצרות פחות מ-700 אלף ליטר יוכלו 
לקבל תוספת מכסה. הצלחנו לשנות את 
תקנות השותפויות בחוק החלב, כך שלא 
תהיה הגבלת מרחק בין שותפים, בתנאי 

שזאת שותפות אמת

ות
ור

ש
תק

ם: 
לו

צי

אביתר דותן. "המשכורות 
בהתאחדות אינן גבוהות ובטח 
שלא חריגות. לדוגמה, יש פה 

מנהלת תוכנה שיכלה להרוויח 
פי שניים במקום אחר"
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חקלאי המאפשר
לצד ג' שימוש חורג 

בנחלתו מסתכן 
בהפקעתה

חקלאים רבים התייחסו לחוק במשך שנים 
"כאות מתה", אולם בשנים האחרונות החוק 

נאכף ביתר תוקף וניכרת מגמה של פרשנותו 
לחומרה. לאחרונה, הופקע חלק מנחלת חבר 

מושב עין הבשור, שעשה בה שימוש חורג

כתובת לשליחת מאמרים: 
dror.maariv@gmail.com

חדר אורחים

עו"ד חגי שבתאי 

חוכרי קרקע חקלאית  על 
חלות  ישראל  מקרקעי  של 
חובות רבות, שאחת מהן היא 
לאחרים  להעניק  האיסור 
הזו  החובה  בקרקע.  זכויות 
מול  החכירה  בחוזי  מעוגנת 
מועצת  בהחלטות  ישראל,  מקרקעי  רשות 
ההתיישבות  בחוק  וגם  ישראל  מקרקעי 
החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע ובמים( 

תשכ"ז 1967.
חקלאים רבים התייחסו לחוק במשך שנים 
"כאות מתה", אולם בשנים האחרונות החלה 
מגמה הולכת וגוברת של אכיפה של החוק, 
של  לחומרה  פרשנות  של  מגמה  גם  ואתה 
המשפט  בית  אישר  לאחרונה,  סעיפיו. 
של  מנחלה  חלק  להפקיע  החלטה  המחוזי 
התקבלה  ההחלטה  הבשור.  עין  מושב  חבר 
על  בערעור  בדיון  המחוזי  המשפט  בבית 
חוק  לפי  ההכרעה  ועדת  של  דינה  פסק 
ההתיישבות החקלאית, לפיו הורתה הוועדה 
על הפקעת קרקע שהוחזקה על ידי המערער 
ועל החזרתה לרשות מקרקעי ישראל )בפני 
קובי  ד"ר  שנלר,  ישעיהו  השופטים:  כב' 

ורדי, חגי ברנר(.
החקלאות  במשרד  המוסמכת"  "הרשות 
תביעה   2008 בשנת  הגישה  הכפר  ופיתוח 
המושב,  )ונגד  הבשור  עין  מושב  חבר  נגד 
עמו הושג הסדר פשרה( בטענה, כי המערער 
חורג,  שימוש  בחלקה  משתמשים  והמושב 
בכך שהם מקנים לצד שלישי זכות מגורים 

וזכות לאחסון כלי עבודה חקלאיים.
ביהמ"ש קובע, כי החקלאי הוא זה שצריך 
נטל  וכי  חורג,  שימוש  עשה  שלא  להוכיח 
מנת  על  הוועדה.  על  מוטל  אינו  הראיה 
להעביר את נטל ההוכחה שלא עשה שימוש 
חורג אל כתפי המחזיק, די להוכיח כי אדם 
הפעולות  מן  אחת  בקרקע  עשה  כלשהו 
לציין  הכרח  כל  ואין  בחוק,  המפורטות 
אדם.  אותו  המדויקת של  זהותו  את  בנוסף 
זהותו  הדברים,  מטבע  כי  מסביר,  ביהמ"ש 
למחזיק  היטב  ידועה  השלישי  הצד  של 
ואין  בה,  השימוש  את  לו  שהתיר  בקרקע, 

היא ידועה לרשויות.

ביהמ"ש אף דחה את טענתו של החקלאי, 
ועדת ההכרעה להטיל עליו  היה על  לפיה 
נקבע  הקרקע.  הפקעת  ֵחֶלף  כספי  עיצום 
תמיר  שהוועדה  קודם  החוק,  פי  על  כי 
הפקעה בכופר, צריך המחזיק לבקש ממנה 
מציין  שלפנינו,  שבעניין  אלא  כן,  לעשות 
לבקש  טרח  לא  כלל  החקלאי  כי  ביהמ"ש, 
לפיה  בגרסתו  דבק  אלא  כאמור,  המרה 
לא נעשה שימוש חורג בחלקה. יתרה מזו, 
המרת ההפקעה בכופר היא סמכות הנתונה 
בזכות  ולא  הוועדה  של  דעתה  לשיקול 

מוקנית של המחזיק.
ביהמ"ש קובע, נוכח התנהלותו של החקלאי 
– שהתמיד בשימוש החורג לאורך זמן רב, 
כולל במהלך המשפט נגדו, תוך התעלמות 
מהתראות חוזרות ונשנות שקיבל עוד קודם 
להגשת התביעה – כי לא היה מקום להמיר 
היה  החקלאי  אם  אף  בכופר  ההפקעה  את 
דחייה  היא  הסופית  התוצאה  זאת.  מבקש 
 של ערעור החקלאי והוא איבד את הקרקע.

יש  כי  מלמד,  האחרונות  השנים  ניסיון 
ולהתאים  לחוק  הרצינות  במלוא  להתייחס 
את הפעולות המבוצעות בקרקע החקלאית 
יותר  דנים  המשפט  בתי  שכן  להוראותיו, 
ויותר בהגדרות לפעילות עסקית במושבים 

ובקיבוצים.
התמורות שחלו בשנים האחרונות במגזר 
של  בעיות  כגון  שונות,  ובעיות  החקלאי 
מחלה וגיל מתקדם, מאלצות חלק מהחקלאים 
חלקם  חלופיים.  פרנסה  מקורות  למצוא 
אחרים  החקלאית,  הקרקע  את  משכירים 
עושים בה שימוש לא-חקלאי )משנים ייעוד 

או מבקשים שימוש חורג(.
שורת פסקי דין שניתנה לאחרונה מלמדת 
בזהירות  להתנהל  החקלאים  שעל  כך  על 
החוק,  להוראות  בהתאם  רבה  ובקפדנות 
שכן התנהלות אחרת עלולה להביא לאבדן 
במקומות  גם  פלילי  ולאישום  הקרקע 
בעבר.  בשתיקה"  "עוברים  שהיו  ובמקרים 
לעצור  עדיף  ספק,  יש  שבו  מקום  בכל 
קשות  תוצאות  למנוע  מנת  על  ולהתייעץ 

בהמשך.
הכותב, ממשרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא, 
ורשות  שיתופיות  אגודות  בדיני  עוסק 

מקרקעי ישראל.

שינוי בהסדרת 
השימוש הנלווה 

לחקלאות
הקושי להתפרנס אך ורק מהנחלה החקלאית 

הבהיר את הצורך לאפשר פעילות כלכלית 
משלימה לחקלאות, שתאפשר לבעלי 

הנחלות להתפרנס בכבוד

עו"ד עמית יפרח

ישראל  מקרקעי  מועצת 
הנוגעת  החלטה  אישרה 
לשימושים נוספים בקרקע, 

שיתאפ חקלאות,  ־תומכי 
שר להסדירם ולמקם אותם 

בנ המגורים  לחלקת  ־מחוץ 
חלה, בשונה מהמצב כיום.

מתאפ בנחלה  המחזיק  של  הייזום  ־זכויות 
עוסקת  אשר  ממ"י,  החלטות  מתוקף  שרות 

הח )פל"ח(.  לא-חקלאית  לפעילות  ־בזכויות 
זכויות הבנייה לתע כי  ־לטות אלו קובעות, 

סוקה לא-חקלאית יישארו תמיד חלק בלתי 
נפרד מהנחלה, בחלקת המגורים בלבד, השטח 
לא  לא-חקלאית  לתעסוקה  הכולל  המבונה 
יהיה גדול מ-500 מ"ר, העלות היא תשלום 

מלא והתועלת – שימוש עצמי בלבד.
־הרקע לקבלת ההחלטה הוא הקושי להתפר
האח בשנים  החקלאית  מהנחלה  ורק  אך  ־נס 

רונות, קושי אשר הבהיר את הצורך לאפשר 
־פעילויות כלכליות משלימות לחקלאות בע

לות צביון תומך חקלאות או תלוי חקלאות, 
הנחלות להתפרנס בכבוד.  שיאפשרו לבעלי 

־כמו כן, בעלי הנחלות שהקימו פעילויות נל
"נפלו  במשקיהם  שהתקיימה  לחקלאות  וות 
הסדרה  מסלול  ללא  ונותרו  הכיסאות"  בין 

לשימושים הנלווים שהוקמו על ידם.
־בהצגת עמדתנו בפני ועדת רוטקופף, שמו

החקלאיות  הקרקעות  ניהול  את  לבחון  נתה 
הנכללות במקרקעי ישראל, דרשנו להתאים 
את דרכי השימוש המותרות בקרקע חקלאית 
באופן  חקלאיים  שימוש  לדרכי  גם  מוכרזת 
המודרני,  החקלאי  למשק  קשורים  או  חלקי 
כגון: מאגר מים וביוב, אתר קומפוסט, מתקן 

־תיירות, יקב, בית בד, משתלה, אורווה וכדו
מה. עמדנו על הצורך להבדיל אופני שימוש 
שמצריך  תעשייתי,  לפל"ח  משימוש  אלה 

וביקש החקלאית,  הקרקע  של  ייעוד  ־שינוי 
נו להגדירם כשימושים שהם חלק מן העיבוד 
לדוגמה,  החקלאית.  התוצרת  של  הראשוני 
היקב הוא חלק מתהליך הייצור הראשוני של 
פל"ח,  מהווה  אינו  שהיקב  מכאן  היין,  גפן 

ולכן אין להתייחס אליו כך.
לאפ בממ"י,  ההחלטה  ־כאמור, 

נלוות  פעילויות  להסדיר  שר 
של  הזה  בכיוון  הולכת  לחקלאות, 
עיקרי  השנים.  לאורך  דרישתנו 
סוגי  בשלושה  בהכרה  ההחלטה 

־פעילויות כשימושים נלווים לחק

לא למטרת מאכל,  חיים  בעלי  גידול  לאות: 
כגון: רכיבה טיפולית לימודי רכיבה, ליטוף 
בע"ח, שירותי טיפול ואחסנת בע"ח וכדומה; 
כגון:  חקלאית,  תוצרת  של  ראשוני  עיבוד 
בית בד, יקב, מגבנה, ייצור בשמים וסבונים 
מצמחי תבלין, ייבוש תבלינים וכו'; פעילות 
תיירותית וחינוכית – פעילות המבוססת על 

ההתייש המורשת  ועל  החקלאית  ־הפעילות 
בותית.

השינויים  אלו,  בשימושים  להכרה  מעבר 
המשמעותיים בהחלטה הם היכולת של בעל 
ולא  א'  זו בכל חלקה  הנחלה למקם פעילות 
עד  היה  שניתן  כפי  המגורים,  בחלקת  רק 

־היום. בנוסף, חלק מהמבנה ייחשב כשטח חק
לאי וחלקו ייחשב כפל"ח, ותותר מכירה של 

התוצרת החקלאית כשימוש נוסף.
בפעילויות  ההכרה  הוא  אחר  מבורך  שינוי 
לאומית,  עדיפות  אזורי  הנחת  לטובת  אלו 

־שמשמעה: יידרש תשלום רק על השטח שאי
־נו מוגדר "חקלאי", על מנת להסדיר את קנ

יין המבנים, ועל תשלומים אלו יחולו הנחות 
אזורי עדיפות לאומית.

אנו רואים חשיבות רבה בהחלטה להקל על 
ליצור  כך  ידי  ועל  הסדרת השימוש התומך, 

אפשרו את  לגוון  משלימים,  ענפים  ־פיתוח 
יות התעסוקה במרחב הכפרי ולתרום לחיזוק 
החקלאי  האופי  על  שמירה  תוך  המושבים, 

והכפרי שלהם.
היא  חקלאות  תומכות  פעילויות  הקמת 
במרבית  המתרחש  יותר,  רחב  מתהליך  חלק 
המדינות המפותחות, אשר הופך את המרחב 
התהליך  ורב-תפקודי.  יותר  למגוון  הכפרי 
משקף את השינוי באופי החקלאות בתעסוקה 

יעי ־ובהכנסה של תושבי הכפר, מגדיל את 
לות השימוש בקרקע של בעל הנחלה ופותח 
את המשק לתיירות כפרית מבורכת. מרבית 

המועס במספר  הן  יחסית,  קטנות  ־היוזמות 
קים בהן והן בשטחן, אך תרומתן משמעותית 
לפיתוח מקומי ואזורי ולחוסן הקהילתי, ובזה 

חשיבותן הרבה.

הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות 
שיתופיות, תנועת המושבים

השינויים המשמעותיים בהחלטה הם 
היכולת של בעל הנחלה למקם פעילות 

זו בכל חלקה א' ולא רק בחלקת 
המגורים, כפי שניתן היה עד היום
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שקיעה רכה
רגישות, אומץ וכישרון בספרו השלישי והאחרון 
של אלעזר גרנות. חבר כנסת וחבר קיבוץ שובל 

שבנגב, יליד 1927, שנפטר בספטמבר האחרון

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

"ערבה של חול גבה / לבקרים נודדת. / אין 
כמו משיה לגעת, / אין כמו קשיה לדעת, / 
החרב,  מצבות  חלוקי   // שווא.  של  מקסמים 
// שחרחרים  וחצב.   / חוצבת  קרה  נצנוצי   /
היינו בוקר, / עתיקים ללילה. / שזפונו / כל 

צבא מרום".
רגע לפני כל פירוש, רגע לפני כל הקשר 
– הקשיבו כיצד המילים האלו מתגלגלות על 
אותן, הקשיבו  ועל השפתיים האומרות  הדף 
למנגינה העדינה העולה מהשיר הכתוב הזה. 
הסיבה  והיא-היא  ביופייה  נדירה  חוויה  זו 

שהספר הזה הוא יצירת מופת.
של  השלישי  שיריו  ספר  רכה",  "שקיעה 
מאוד  רב  זמן  בהפרש  יוצא  גרנות,  אלעזר 
 ;1956 בלילה,  )להולכים  הקודמים  מספרים 
בפעמון הזה, 1969(. אלעזר גרנות היה חבר 
מפ"ם  כמזכ"ל  ושימש  שבנגב  שובל  קיבוץ 
וכחבר כנסת מטעמה. גרנות הוא יליד 1927 
שזכינו  אשרינו  האחרון.  בספטמבר  ונפטר 

לקבל ממנו את הספר המופתי הזה.
־יש ספרי שירה טובים רבים שיוצאים בעב

רבות  פעמים  אין  לצאת.  וממשיכים  רית, 
שבהן השירה והשימוש במילים מרשימים כל 

שא כך  כל  ומקוריים  כך  כל  עשירים  ־כך, 
לרגע,  עוצר  עצמו  מוצא  אדם  שיר  כל  חרי 
נושם נשימה ארוכה וקורא שוב את השיר כדי 
זה בדיוק מה  לנסות לרדת מעט אל עומקו. 
שקרה לי עם ספר זה. אין ספרי שירה רבים 

במשוררים  זוכה  השפה  שבהם 
־משובחים שישוררו בה. זה בדי

וק המקרה של הספר הזה.
"ראשית",  הראשון,  מהשיר 
נפתח בשורות: "בשכבר הימים 
הייתי רק מים / ואמי בי עשתה 
ורוח  השמחה  מלא  ציפורים", 
"שקיעה  לשיר  עד  הנעורים, 

־רכה" המסיים את הספר בהשל
מה וכסיפוק של דרך שמוצתה: 
"ואני, מכל דרכי שיטה, / קרב 
על שער אחרון // מרטין בובר 
לך,  לאט  בלאט:   / לואט  לי 
כל   / יש  זקן  לאיש   / לאט... 
הזמן שבעולם". הספר הזה הוא 
אוסף של שירים יפים המספרים 
על נעורים והתבגרות, מלחמות 
ימיו של  ערוב  ועל  והתפכחות 
איש, שחייו היו מלאים ובזקנתו 

היה שלם עם חייו.
בשיר המחאה מלא המורכבות 

גר כותב  החומה",  "מול  ־הזה, 
עד  להיות  הסכנתי  "כזה  נות: 
בוקר מול חומה. / כזה הסכנתי 
קשתות  ניתבה  )ואז   / לאמוד 
מחיים".  המוות  מרחק   / למוד( 
על  לספר  שיוכלו  רבים  אין 
תוך השלמה עמה  הקרב  חווית 
הקרב  על  קשה  ביקורת  ותוך 

 / שמשונים.  כאן  "אין  במילים:  שמסתיימת 
רק מכיתות וצחנה וקמשונים / וגיהנום מושך 
אל ים המוות בין הרים". כל זאת על הקרבות 

על ירושלים במלחמת העצמאות.
הנפ המילים  את  גרנות  כותב  אחר  ־בשיר 

 / מירושלים,  לכפר-עציון  יש  "דרך  לאות: 
אנוכי  אמרתי  אשר  את   / אהבה.  כיניתיה: 
בהמשך  לאישה".  גבר  עוד  אמר  לא   / לדני 
השיר, אובד חברו באותו הקרב ממש, ואנחנו 
מרגישים כפי שמרגיש הלוחם הצעיר, אלעזר 

גרנות.
שוזרים  יפה-יפה  וכישרון  אומץ  רגישות, 
ולקרוא שוב.  בספר הזה שירים שיש לקרוא 
השירים  מאחרוני  הנשמה",  "פריחת  השיר 

־שבספר, הופך לשיר פרדה של המשורר הכו
נטפסה   / בחרגות  ועלתה  ממני  "חרגה  תב: 
סולמות התכלת / נפרחה מאמירים של אור" 
ומסיים במילים: "אם תיסק / אם תיסק עוד - 

/ אל אלוהים / איני רואה פניי במים".
את  בחרו  שתחליטו,  מה  החליטו   – לסיום 
אשר תבחרו. אני גאה שעל אחד ממדפי ביתי 
גרנות,  אלעזר  של  רכה"  "שקיעה  הספר  נח 
והעובדה שאני יכול לגשת אליו מתי שאבחר 

ממלאת אותי שמחה.

הקי הוצאת  גרנות,  אלעזר  רכה,  ־שקיעה 
בוץ המאוחד, 2013. 85 עמודים.

כריכת "שקיעה רכה". על ערוב ימיו של איש, שחייו היו מלאים

הרחבת מושבים

SHACHAR שחר 

טלפון

02-5846000
פקס

02-5849060
ilanit@shachar-co.com
www.shachar-co.com

שחר ושות'
חברה להנדסה אזרחית, בניה ותשתיות בע"מ

חברה בעלת סיווג בלתי מוגבל
המתמחה בהרחבת מושבים 

מציעה שירותי הרחבה,
תוך ליווי הפרוייקט

מתחילתו ועד מסירתו 
בצורה מושלמת.

אפשרות לעסקת קומבינציה.

לקוחות וקוראים יקרים,
בשעה טובה עברנו למשרדנו החדשים,

ברח’ מנחם בגין 53 )בית מעריב( ת”א

מספרי הטלפון הוחלפו ומעתה הם:

טלפון: 073-2369058
073-2369088 פקס:  

בה דעתו של אדם”  נאה מרחי רה  “די

נשמח לעמוד לשירותכם,

kav_daf@maariv.co.il
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אין כמו
הבית

א. 2.

ב. 4.
ג. 4.
ד. 1.

ה. ארבעת המושבים הנ"ל נקראים על שמות הוגי דעות ומנהיגים יהודיים בארצות 
אגן הים התיכון. כפר ידידיה: על שם פילון )ידידיה( האלכסנדרוני, )20 לפני 
הספירה - 50 לספירה( פילוסוף ומנהיג בקהילת אלכסנדריה. כפר הנגיד: על שם 
שמואל הנגיד )993 – 1056( שחי בספרד, היה הווזיר הגדול בממלכת גרנדה ומשורר. 
כפר הרי"ף: על שם ר' יצחק פאסי )תושב העיר פאס במרוקו( )1013 אלג'יר - 1103 
ספרד(. הוגה דעות ומחבר הערות הלכה. יד רמב"ם: על שם ר' משה בן מיימון )1138 
ספרד - 1204 מצרים(, מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי 

הביניים, מדען, רופא, חוקר ומנהיג.

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

תשובות:

אלון  הנגב,  שער  האזורית  המועצה  ראש  א. 
שוסטר, הוא חבר:

1. מושב יכיני.
2. קיבוץ מפלסים.

3. קיבוץ דורות.
4. קיבוץ רוחמה.

אלי  השרון,  חוף  האזורית  המועצה  ראש  ב. 
ברכה, הוא חבר המושב:

1. בצרה.
2. בני ציון.

3. רשפון.
4. בית יהושע.

מרדכי  מגילות,  האזורית  המועצה  ראש  ג. 
דהמן, הוא חבר:

1. מושב ורד יריחו.
2. קיבוץ אלמוג.
3. קיבוץ קלי"ה.

4. קיבוץ מצפה שלם.

הנגב,  רמת  האזורית  המועצה  ראש  ד. 
שמואל ריפמן. הוא חבר:

1. קיבוץ רביבים.
2. קיבוץ טללים.
3. קיבוץ אשלים.

4. קיבוץ שדה בוקר.

ה. טריוויה למתקדמים
ידידיה  כפר  המושבים:  לשמות  משותף  מה 
הרי"ף  כפר   ,)1949( הנגיד  כפר   ,)1935(

)1957( ויד רמב"ם )1955(?

בני ציון 
צילום אורי

רמב"ם

צעדת הבקעה
ממשיכים את המסורת בשבילי הבקעה 

המסלול עובר במעלה שי,
מבסיס פלס ועד לברוש הבקעה

וצופה לנופה המרהיב של בקעת הירדן.

יום שישי, כ”א אדר א’ תשע”ד, 21.2.2014
יציאה לצעדה- 08:00-09:30

)לא תתאפשר התחלת מסלול לאחר שעה זו(

סיום משוער: 13:00
בסיום הצעדה: חניון צהל, דוכני מכירה והפנינג.

המסלול באורך 8 ק”מ 
מתאים למשפחות וילדים,

כולל עגלות.
יש להצטייד בכובע,

3 ל’ מים לאדם ונעלי הליכה.

רכבים פרטיים יחנו במתחם 
החניה בברוש הבקעה, כביש 90,                                                              

משם יוסעו באוטובוסים לתחילת המסלול.

לפרטים נוספים והרשמה לקבוצות: 
02-9941410 )שימרית(

• במקרה של מזג אוויר סוער הצעדה תדחה בשבוע ל-28.2
• יש להתעדכן בפייסבוק )מרכז קהילתי בקעת הירדן(
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כשפנטזיה פוגשת מציאות

machita106@gmail.com

האמנתי ב"אהבה ללא תנאי" והעמדתי את השאיפה לאהבה כזאת כפנטזיה מובילה בחיי, בלי בכלל 
־לשאול את עצמי: מה המושג המעורפל הזה אומר? "יום האוהבים" מוקדש באהבה )עם הרבה תנ

אים( לחקלאי שלי

אם החיטה
מירי דג

כולם  זה.  את  אומרים  כולם  טוב.  זה  אהבה 
המתעתע  הרגש  אחרי  רודפים  זה.  את  רוצים 
הזה באמונה עיוורת שכשיהיו אוהבים ואהובים 

חייהם ישתפרו ויהיו מושלמים.
ולמה שלא נחשוב ככה? לא יודעת מה גילכם, 
קוראים יקרים שלי, אבל בטח חלקכם, כמוני, 
זוכרים  צעירים.  כשהייתם  סינרומן  קראתם 
בתמונות  רומן  שסיפר  מגזין  היה  זה  אותו? 
השתנתה:  לא  כלל  בדרך  העלילה  מצולמות. 
בחור ובחורה נפגשים, יש ניצוצות שמערפלים 
את השיפוט הנבון של שניהם, הוא רוצה אותה, 
בסצנות  אבל  מכשולים,  יש  אותו,  רוצה  היא 

ונ לוהטת  בנשיקה  מתאחדים  הם  שהאחרונות 
שבעים לאהבת נצח שדבר לא יצליח לנצחה.

וסמכתי  אהבה  לענייני  שלי  התנ"ך  היה  זה 
בעוצמות  אתאהב  אני  גם  שבעתיד  כך,  על 

הרו הרומן  ספרי  כל  הגיעו  כך,  אחר  שכאלה. 
מנטי ודרמות הוליוודיות למיניהן, שרק חיזקו 

שוביססו את הפנטזיות שרצו להן בראשי. הא
שמנתי ב"אהבה ללא תנאי" והעמדתי את הש

איפה לאהבה כזאת כפנטזיה מובילה בחיי, בלי 
בכלל לשאול את עצמי: מה המושג המעורפל 

שהזה אומר? האם הוא משרת את הצרכים הא
שמתיים שלי, כגון ביטוי עצמי והתפתחות אי

שית? האם אני בשלה או מוכנה להיות בשלה 
עבור ה"תיק" הזה?

חינם  שנאת  בגלל  חרב  השני  המקדש  בית 
של  להיפוכו  המטיפים  יש  היום  ועד  ומאז 
העניין, לאהבת חינם. הייתי רוצה להיות חלק 
האלה  האלטרואיסטים  חינם  האוהבי  מקבוצת 
אבל  הללו,  הטמירים  ברגשות  אתכם  ולשתף 
אהבת  לאהוב  מאוד  לי  קשה  לרוב,  לצערי, 
ש"אהבה  אסביר,  קו  ליישר  כדי  אולי  חינם. 

שללא תנאי" מבחינתי, היא זו שבני יוון העתי
קה כינו "אגפה", כלומר אהבה שאינה מבקשת 
שיכולה  אהבה  אנוכית.  ואינה  בתמורה  דבר 
למשוואה  מחוץ  שלך  הצרכים  את  להוציא 

ולהתרכז רק באחר.
הרבה שנים עברו מאז ואני יכולה לומר לכם 
אהבה  אליי,  הנוגע  בכל  בביטחון:  אחד  דבר 

רו של  קונספירציה  בולשיט,  זה  תנאי  שללא 
ובטח  ההוזים,  סף  על  פנטזיונרים  מנטיקנים 
ובטח שהיא לא משתלבת בחיים הזוגיים שלי 
כיום. כשאת נשואה למישהו יותר מ-20 שנה 
את מבינה שאהבה זה לא רק ניצוצות ותשוקה, 
ובטח ובטח לא לילות שבהם את שוכבת ערה 
כשקרני  ישן  שלך  הנבחר  הנסיך  על  ומביטה 

שת ונשבעת  עיניו  ארובות  על  נחות  שהירח 
אהבי אותו ללא תנאי.

שממש לא. זה יותר בקטע של להיות ערה בלי
לה, כי הוא נוחר לו בכיף בעודו משתלט לך 
שוב על כל המיטה. אהבה, במקרה הזה, נמדדת 

שבהתאפקות שלך שלא להכניס לו מרפק בצל
עות ולגלגל אותו מהמיטה, אלא לשים כרית 
על הראש ולסבול בשקט. מה לעשות, האהבה 
החושית  בהתפתחות  הפוכה  דרך  עושה  שלנו 

שעו מוחלט,  בעיוורון  מתחילה  היא   – ששלה 

זר לנו לא לראות את הפגמים שבאחר )כנ"ל, 
אנוכיות...  טריטוריאליות  שאיפות  נחירות, 
להתרבות  להסכים  וכך,  אחרים(,  רבים  ועוד 
אתו )עשיתי קצת קיצורי דרך לצורך הדגמת 
בהתפכחות  וממשיכה  הרצויה...(  האבולוציה 
אלינו  נחשפים  מאוד שבה  וכואבת  הדרגתית 

פגמיו של אהוב לבנו.
הבהרה: גם בן הזוג חושב עלינו אותו דבר. אף 
אחד לא יכול להיות הבן זוג המושלם שהאחר 
כמה אליו )ואם יש מישהו ביניכם שניסיון חייו 
אותי.  ויתקן  רגליו  על  שיקום  אחרת,  לימדו 

שאשמח להזמין אותו או אותה לקפה ולקבל שי
עור מחכים על אהבה(.

דרך אגב, בכל התנ"ך הנפלא שלנו, שעמוס 
שמתוא אחת  אהבה  רק  יש  זוגיות,  שבסיפורי 

ויונתן.  דוד  אהבת  וזו  תנאי  ללא  כאהבה  רת 
במסכת אבות פרק ה' מוזכרת אהבתם כך: "כל 
בטלה  דבר,  בטל  בדבר,  תלויה  שהיא  אהבה 

שאהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעו
אהבת  זו  בדבר,  התלויה  אהבה  היא  איזו  לם. 
אהבת  זו  בדבר,  תלויה  ושאינה  ותמר.  אמנון 

דוד ויהונתן".

לא חייבים בן זוג 
לאהבה

אהבה היא לא רק בין בני זוג. אהבה היא רגש 
שאת יכולה לחוש כלפי דברים רבים, למשל 

שטבע, חיות, תוצרי תרבות, חברים טובים, אלו
יש  אם  מבחינתי,  שלך.  הילדים  וכמובן,  הים 
ביכולתי לחוש "אהבה ללא תנאי", הרי זה רק 

במקרה של הילדים שלי.
ללא  אהבה  על  סביבי  אנשים  עוד  שאלתי 

ליל אהבתם  את  הציבו  ורובם  בחייהם  שתנאי 
דיהם במקום הזה. גם פה, כפי שכבר "חפרתי" 
כלל  בדרך  אנו  כי  מגבלות,  יש  בעבר,  לכם 

שחשים זאת בעוצמות הכי גבוהות כשהם צעי
שזה  חושבת  אני  למרותנו.  סרים  ועדיין  רים 
שנגן  לדאוג  שנועד  הטבע  של  טריק  בכלל 
וימשיכו  שיגדלו  כדי  עיוורת  בצורה  עליהם 

את שרשרת החיים.
שאבל מה קורה לנו כשהילדים גדלים ומפת

חים עצמאות ועצמיות משל עצמם? מתחצפים 
עם  יוצאים  משטמה?  כלפינו  מגלים  אלינו? 
חברים שאנחנו לא אוהבים? "שותים חשיש"? 
שלנו  האהבה  אז  גם  האם  מהארון?  יוצאים 
בעבר?  שהייתה  כפי  ואלטרואיסטית  שלמה 

שאני לא אומרת שלא, אני רק נותנת לכם נקו
דה למחשבה.

מניסיון, אני יכולה לומר שבמצבי אי הנחת 
האלה עומדת בפנינו הזדמנות פז, באמצעותה 

שאנו יכולים להבין שילדינו הם יצורים עצמא
יים שלא חייבים לנו כלום. הם נפרדים מאתנו, 
בעלי רצונות ושאיפות משל עצמם, והתפקיד 
שלנו מסתכם הרבה פעמים בלאהוב אותם ללא 
לאהוב  חייבים  לא  הם ממש  אגב,  דרך  תנאי. 

אותנו, אבל זו תחושה נפלאה כשזה קורה.
שלסיכום, שמעתי לאחרונה מאישה שאני או

שסיפרה  האישה  נחמד.  ממש  מחקר  על  הבת 
מחבקים  שאם  אמרה,  אנשים  ולעוד  לי  עליו 
משתחרר  שניות  מ-20  יותר  במשך  מישהו 
במוח אוקסיטוצין שגורם לנו להרגשה טובה, 

מוריד את לחץ הדם ומפחית לחצים.
"כן",  שאל.  מישהו  כלב"?  מחבקים  אם  "גם 

היא ענתה, "גם חיות מחמד זה טוב".
צחקנו  כולנו  מישהו,  התבדח  "ואיגואנה?", 

והיא אמרה, "כן, גם איגואנה".
אחד  כל  חיבקה  היא  ממנה  שנפרדנו  לפני 
20 שניות )מישהו תזמן עם שעון( וכשש  מאתנו
שהגיע תורי והתחבקנו זה היה נעים, אבל אלו

הים, 20 שניות זה המון! נסו ותראו. אני מקווה 
יותר  שאתם פחות ציניים ממני ותשאבו מזה 
לעצמי  חפרתי  כך  שאחר  כמובן  ממני.  עונג 

ומת רגשות  וקהת  מדי  צינית  שאני  כך  שעל 
קשה להתמסר לאינטימיות שלאחרים נראית 

לעתים כה קלה.
ובה את  עם  לעצמי  בלחפור  טובה  אני  שכן, 

עבודה שאני  כלי  )אלו  לקאת עצמי עם שוט 
במוח(.  לי  שיש  במחסן  קבוע  באופן  מחזיקה 
אולי כדאי לי, בתור התחלה, לא לשפוט את 
עצמי על כך שאני אני ולהתרכז בדברים שהם 

אפשריים מבחינתי, אולי אני צריכה להפסיק 
לדבר על אהבה לאחרים ולאהוב קודם כל את 
עצמי? גם אם האתגר הזה נראה לי קשה, הרי 

האה כי  בו,  להשתפר  סיכוי  לי  יש  שמניסיון 
בה שלי לעצמי עברה הרבה תהפוכות ולבשה 

הרבה צורות לאורך השנים.
שלפעמים, היא לא הייתה קיימת בכלל. לע
שתים, האהבה העצמית חזרה בגדול. מה שהבנ

תי יותר מהכול זה שאני לא יכולה לסמוך על 
אחרים שיאהבו אותי ויגרמו לי להרגיש טוב. 
הפתגם "אם אין אני לי – מי לי" הוא הכי נכון 

שמבחינתי למצב זה. אני חייבת )ולא סתם הש
תמשתי במילה חייבת( לאהוב את עצמי לפני 

שאני מצפה ממישהו אחר שיאהב אותי.
שבי לגברים  הומוריסטית  בהמלצה  שונסיים 

נינו:
רוצים זוגיות טובה?

היא מחליטה – אתה מסכים
היא רוצה – אתה נותן

היא מדברת – אתה מקשיב
היא טועה – אתה מתנצל

     
יום אהבה שמח לכולם.

איגואנה. במחקר התגלה, שחיבוק ממושך גורם לנו להרגשה טובה. כן, גם עם איגואנה

בכל הנוגע אליי, אהבה ללא תנאי זה בולשיט, קונספירציה 
של רומנטיקנים פנטזיונרים על סף ההוזים, ובטח ובטח 

שהיא לא משתלבת בחיים הזוגיים שלי כיום. כשאת 
נשואה למישהו יותר מ-20 שנה את מבינה שאהבה זה לא 

רק ניצוצות ותשוקה
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אם גפן היין לא יכולה להגן על עצמה מפני נזקי טבע, הביטוח יגן עליך
קנט מציעה ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.

קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
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איחוד כוחות -
הוועידה הכלכלית ה - 11
ולהתיישבות לתעשייה 

12.02.14
במרכז הכנסים - אווניו 

בשיתוף עם מארגני הוועידה: מילה קידום פרסום ושיווק בע”מ
* תוכן הכתבות והפרסומים באחריות המפרסמים בלבד

מוסף מיוחד

מילה קידום פרסום ושיווק בע"מ
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הועידה הכלכלית ה-11 לתעשייה ולהתישבות

  עו”ד חגית בן משה שותפה ומנהלת מחלקת הנדל"ן ההתיישבותי במשרד אפשטיין קנולר

מי ייחשב כ”חוכר 
לדורות” לצורך תשלום 

היטל השבחה?
במקרקעין  מחזיק  של  “מעמדו 

פיתוח שכרת עם המינ חוזה  סמכוח 
ההס כותרת  פי  על  נקבע  לא  סהל, 

כם, אלא על פי מהותן של הזכויות 
שיתברר  ככל  למתקשר.  שהוענקו 
כי הזכויות שהוענקו למתקשר הינן 
לדורות,  חוכר  זכויות כשל  במהותן 

תהא נטייה לראותו כחייב בהיטל”.
בית   12.8.2013 ביום  קבע  כך 
המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט 
פיתוח  חוזה  בעל  חייב  עת  סוקול, 
36563- )חי’(  )הפ  השבחה  בהיטל 

לתכנון  המקומית  הוועדה   11-11
יהודה  בר  אינג’  נ’  שומרון  ולבנייה 

בע”מ ואח’(.
2 )א( לתוסס  הכלל המופיע בסעי ף

פת השלישית לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ”ה – 1965 )להלן: “התוספת”(, 

סקובע שכאשר חלה השבחה במקרק
עין, ישלם בעל המקרקעין את היטל 
מוחכרים  המקרקעין  ואם  ההשבחה 

לדורות, ישלמו החוכר לדורות.
מעגן  לתוספת   21 סעי ף  בהתאם, 
רשות  בין  שנחתם  היסטורי  הסכם 
“הרשות”(  )להלן:  ישראל  מקרקעי 
בין  לפיו,  המקומיות  הרשויות  לבין 

במקרק מדובר  שבו  מקום  סהיתר, 
בחכירה  הוחכרו  שלא  ישראל  עי 
השבחה  היטל  ישולם  לא  לדורות, 

מתקבו אחוז  תשלם  הרשות  סאלא 
ליה לרשויות המקומיות כחל ף היטל 

השבחה.
בית  בפני  לדיון  שעמדה  השאלה 

לדו “חוכר  מיהו  הייתה:  סהמשפט 
רות”, החייב בהיטל השבחה?

עד לפסק הדין שניתן על ידי בית 
ל”הלכת  ישיר  ובהמשך  המשפט 
 85/88 )רע”א  המפורסמת  קנית” 
לתכנון  המקומית  הוועדה  נ’  קנית 
מפי  יצאה  אשר  גן(  רמת  ולבנייה 
בית המשפט העליון, פורשו סעיפים 
דווקני,  באופן  לתוספת  ו-21  )א(   2
תוך דגש על לשון החוזה וצורתו - 
מחזיק במקרקעין מכוח חוזה פיתוח 

אינו חב בהיטל השבחה. 
)תוך  המחוזי  המשפט  בית  ואולם, 
פס”ד  בנסיבות  אילו  לפיה  אמירה 

למס מגיע  ברק  השופט  היה  סקנית 

היה  הצדדים  דעת  אומד  לפיה  קנה 
שונה מלשון החוזה, ההכרעה באותו 
גישה  מאמץ  שונה(,  הייתה  מקרה 
היחסים  מערכת  את  ובוחן  מהותית 
בין בעל הזכויות מכוח חוזה פיתוח 
רשימת  קביעת  תוך  הרשות,  לבין 
עריכת  לשם  סגורה(  )לא  מבחנים 
אבחנה מה מעמדו של המתקשר. כך 

לדוגמה: 
שלבים  לשני  העסקה  פיצול  האם 
)חוזה פיתוח וחכירה לדורות( מותיר 

סשיקול דעת בידי הרשות לסרב לח
תום על הסכם החכירה? 

האם תקופת החכירה כוללת גם את 
ששולמה  והתמורה  הפיתוח  תקופת 

הינה בגין מלוא תקופת החכירה?
שיש  הינה  המשפט  בית  עמדת 
שנהנה  מי  על  החיוב  את  להטיל 
ליהנות  יזכה  כי  ושצפוי  מההשבחה 

ממנה למשך תקופה ארוכה.
לאור המבחנים דלעיל, הגיע בית 

בנסי לפיה,  מסקנה  לכלל  סהמשפט 
בות המקרה שלפניו, המתקשר הינו 

סכ”חוכר לדורות”. זאת מאחר שמע
מד המתקשר במקרקעין כבר רשות 

מרצו נבע  הפיתוח  הסכם  פי  סעל 
רצה,  אילו  היה,  יכול  וכי  בלבד  נו 
לדורות  חכירה  חוזה  לידיו  לקבל 
ומשכך, השיקול היחיד לאי-חתימה 
על חוזה חכירה לדורות נבע מהרצון 

שלא לחוב בהיטל השבחה.
ניתן   17.12.2013 ביום  כן,  כמו 

גרוס עופר  השופט  של  דינו  ספסק 
44727-08- עמ”נ  במסגרת  קופ ף 

הוועדה  נ’  בע”מ  ובניה  הוניגמן   13
ראשון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ענ של  לגופו  כי  נקבע  ובו  סלציון, 
יין החלטת ועדת הערר אשר הטילה 
חבות בהיטל השבחה על יזם במהלך 

סתקופת פיתוח הינה מקצועית ומיי
שמת את הלכת קנית על נסיבותיו 
המיוחדות של המקרה באופן שאינו 
חורג ממתחם שיקול הדעת המנהלי. 

סואולם, בשולי פסק דינו מטיח השו
פט ביקורת קשה בהלכת קנית, תוך 
הלכה  מחדש  לשקול  שראוי  אמירה 
יזם בתקופת הסכם  ולקבוע שגם  זו 
לדורות  חוכר  בגדר  הוא  פיתוח 

לעניין התוספת השלישית.
משפי אלו  הכרעות  כי  לציין  סיש 
סעות עד מאוד על המגזר ההתיישבו

תי וזאת בכמה מישורים:
מלבד הבעייתיות של יצירת מעמד 
של חוכר לדורות על דרך של פרשנות 

של קושי  להיווצר  עלול  סתכליתית, 
יחוב  בהיטל השבחה  חיוב  פיו לצורך 

בבו ואילו  בהיטל  פיתוח  זכות  סבעל 
או למכור זכותו זו, שווי הזכות בשוק 

החופשי יהיה של זכות פיתוח בלבד.
שערכו,  רבים  יישובים  בנוס ף, 
הרשות  מול  ייעוד  שינוי  עסקאות 
חוזה  ראשון  בשלב  לידם  וקיבלו 
תקופת  במהלך  פטורים  היו  פיתוח, 
הפיתוח מהיטל השבחה, ואילו כעת 
 – בהיטל השבחה  הם  לחוב  עלולים 

דבר המשליך על כדאיות העסקה.
יתרה מכך, כפי הידוע, זה זמן רב 
בית  בפני  ועומד  הליך התלוי  קיים 
בר  מעמד  בנושא  העליון  המשפט 
מתחדש  משבצת  חוזה  מכוח  רשות 
725/05 ועדה מקומית לתכס  )רע”א

ברי  בלוך(.  נ’  שומרון  ולבנייה  נון 
שככל שהליך זה יוכרע באופן דומה 
אזי  להכרעות בית המשפט המחוזי, 

סכל היישובים להם חוזי משבצת מת
חדשים יחובו בהיטלי השבחה.  

אנו כמובן נשמח לעמוד לרשותכם 
להבהרות נוספות.

במשרד  שותפה  הינה  *הכותבת 
פרי  קנולר,  אפשטיין  הדין  עורכי 
משרד  בין  האחרונה  מהעת  מיזוג 
משרד  לבין  ושות’  קנולר  גילת 
 - ושות’  אסנת  חומסקי,  אפשטיין, 
באופן  המדורגים  משרדים  שניהם 
עקבי ברשימת המשרדים המובילים 
 BDI-ו D&B בישראל לפי דירוגי
ולפי דירוגים בינלאומיים מובילים. 
המשרד הממוזג מונה למעלה מ-40 
עורכי דין העוסקים במגוון רחב של 

עומ המשרד  בראש  משפט.  סתחומי 
ואביתר  אפשטיין  איתן  עוה”ד  דים 

קנולר.
ואגו התיישבות  מחלקת  סלמשרד 
ביש המובילות  מן  שיתופיות  סדות 

ראל! 
בראש המחלקה עומדים השותפים 

ואביתר  גילת  דוד  עוה”ד  הבכירים 
קנולר, בעלי ניסיון  רב שנים בכל 

סתחומי הפעילות של האגודות השי
והמגזר ההתיישבותי. המח סתופיות 

לקה, המונה 12 עורכי דין, מנוהלת 
על ידי השותפה עו”ד חגית בן משה, 

סהאחראית על תחום הנדל”ן ההתיי
שבותי ועל ידי השותפה עו”ד אסתר 

האגו תחום  על  האחראית  סקויפמן, 
דות השיתופיות והקהילה. 

המש מעניק  המחלקה  סבאמצעות 
לעשרות  כולל  משפטי  ייעוץ  רד 
התמקדות  תוך  שיתופיות,  אגודות 
בקיבוצים ובמושבים, המקי ף את כל 

צורכיהם ובכלל כך:
לרבות   - אסטרטגיים  הליכים 

סמעבר לקיבוץ מתחדש, תיקוני תק
סנון, הליכי שיוך שונים, צמיחה דמו

גרפית וקליטה.
לרבות   - רשויות  מול  התנהלות 

סרשות מקרקעי ישראל, משרד החק
האגו רשם  התכנון,  רשויות  סלאות, 

דות השיתופיות והתנועות. 
לר  - משפטיות  בערכאות  סייצוג 

בפני  ובוררות  חקירה  בהליכי  בות 
בתי  השיתופיות,  האגודות  רשם 

משפט לעניינים מנהליים ובג”ץ.

לרבות   - התיישבותי  מקרקעין 
עסקאות  תיירותיים,  מיזמים  הקמת 

מסחר מרכזים  והקמת  מניב  סנדל”ן 
יים.

לר  - חלופית  ואנרגיה  סתשתיות 
סולאריות,  כוח  תחנות  הקמת  בות 
מסוג  ופרויקטים  רוח  טורבינות 

“מונה נטו”.
שמספקת  המשפטיים  הפתרונות 
המחלקה נוצרים באופן ייעודי עבור 
לתהליך  לצרכיו.  בהתאם  לקוח  כל 
את  המקי ף  תחקיר  קודם  בנייתם 
של  והרצונות  הצרכים  המאפיינים, 
הלקוח. הגישה היצירתית מאפשרת 
הטוב  המשפטי  הפתרון  את  למצוא 

ביותר לכל עניין. 
יוזמת  המשפטית  פעילותה  לצד 
ואזוריים,  ארציים  כנסים  המחלקה 

מקצו כמרצים  משמשים  סומנהליה 
הינו  קנולר  אפשטיין  משרד  עיים. 
 - כוחות  איחוד  בכנס  מרכזי  שות ף 
ה-11  השנתית  הכלכלית  הוועידה 

לתעשייה ולהתיישבות.
פעי תחומי  כלל  אודות  סלמידע 

לבקר  מוזמנים  הנכם  המשרד,  לות 
באתר: 

 www.ekt-law.com
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תנועת המושבים בישראל

הוועידה הכלכלית ה-11 לתעשייה ולהתיישבות
במעמד מר יאיר שמיר, שר החקלאות איחוד כוחות

מסלול התעשייה
איפה הכסף? מימון ופיננסים

הרצאה: פיתוח מפעלי התעשייה הקיבוצית,
עו"ד אביתר קנולר, שותף בכיר, EKT אפשטיין קנולר

פאנל בנושאים הבאים:
משקיעים   ˆ קיבוציים  במפעלים  משקיעים  קיבוצים   ˆ
מחפשים מפעל חדשני, טכנולוגי הפונה לחו"ל ˆ זמינות 

המימון הבנקאי לתעשייה חדשנית
התעשייה  איגוד  מנכ"ל  אורנשטיין,  אודי  בהשתתפות: 
הקיבוצית. רו"ח שלומי בהט, שותף, BDO זיו האפט. יעל 
גיט, מנכ"לית קרן להב. רו"ח ניר זיכלינסקי, נשיא איגוד 
קמע.  קרן  מנכ"ל  לוין,  דגן  רו"ח  בישראל.  הדירקטורים 

עדי גרטל, מנהל סקטור עסקים, בנק מזרחי טפחות.

המירוץ לחדשנות טכנולוגית
פאנל בנושאים הבאים:

חו"ל  ושווקי  המפעל  של  הערך  שרשרת  הגדלת   ˆ
להישרדות תנאי   - וטכנולוגיה  חדשנות   ˆ מתפתחים 

ˆ חינוך לחדשנות בתעשייה
בהשתתפות: ח"כ רוברט אילטוב. עו"ד אביהו גלעד, מנהל 
שאול  רגבה.  רהיטי  יו"ר  שובל,  שמעון  יוחנן.  רמת  קיבוץ 
אשכנזי, יו"ר פלסאון. אלכס אוורבוך, מנהל שיווק, אשרא. 

עו"ד איתן אפשטיין, שותף בכיר, EKT אפשטיין קנולר.

מדינה מטפחת תעשייה חדשנית
רו"ח [משפטן] ארז עיני, מנהל תחום תמריצים, BDO זיו האפט.

מסלול ההתיישבות והחברים
ניצול אפיקי נדל"ן כחשיבה לטווח רחוק

מנחה: נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית
הרצאה: התחדשות כוללת בקיבוץ - הכרח והזדמנות חד פעמית לשינוי כיוון, ישראל עוז, 

יו"ר אמפא מליבו
פאנל בנושאים הבאים:

ˆ BOT לשדרוג תשתיות ˆ הקמת מרכזי תעשייה ותעסוקה אזוריים ˆ בנייה לתעסוקה 
עם שותפים אסטרטגיים ˆ חידושים בתחום היטלי השבחה ˆ מימון בניה לתעסוקה

בהשתתפות: עו"ד חגית בן משה, שותפה, EKT אפשטיין קנולר. אופיר שטמרמן, מנכ"ל תקומה. 
רו"ח דורון שטיין, שותף, BDO זיו האפט. שגיא בן סימון, דירקטור במחלקת מימון פרויקטים, 
BDO זיו האפט. עו"ד פול לנגא, שותף, EKT אפשטיין קנולר. אדריכל יובל יסקי, "קשת יסקי"

מהפכת המיסוי במיגזר ההתיישבותי
רו"ח [עו"ד] אייל פישביין, BDO זיו האפט

ˆ מיסוי הקיבוץ המשתנה והשיתופי ˆ חדשנות בחקיקת מע"מ, מס הכנסה ומס שבח 
לרבות פטורים במכירת דירות

דאגה לחבר ולפרט
מנחה: רו"ח יוסי ישראל, BDO זיו האפט

פאנל בנושאים הבאים:
ˆ הקיבוץ, המושב והחברים - בראי המשפט ˆ ניהול פיננסי של החברים-קרנות פנסיה 

והשתלמות ˆ תיק השקעות ונכסים פרטיים ˆ חלופות לביטוח בריאות וסיעוד
יועצת  כוכבי,  תמר  מבטחים.  מנורה  חיפה,  חטיבת  מנהל  שגב,  שמואל  בהשתתפות: 
פנסיונית בכירה, אגף הייעוץ, בנק דיסקונט. עו"ד אסתר קויפמן, שותפה, EKT אפשטיין 

קנולר. ד"ר אודי פרישמן, מנכ"ל, פרש קונספט. 

 11:30-13:15

התכנסות וארוחת בוקר08:00-09:00

מליאת פתיחה: 09:00-11:00

מהסדרי חוב העבר לצמיחה כלכלית בעתיד09:00-09:30
רו"ח שחר זיו, שותף מנהל, BDO זיו האפט

עו"ד דוד גילת, שותף בכיר, EKT אפשטיין קנולר
מר יאיר שמיר, שר החקלאות

פעולות הממשלה לתימרוץ התעשייה וההתיישבות במרחב הכפרי09:30-11:00
הפתרונות המוצעים בנושאים:

תשתיות ופיתוח נדל"ן, דיור בר השגה בשילוב תנאי החכירה החדשים, אוכלוסיה ותעסוקה בפריפריה הכפרית, מכסות ורגולציה בחקלאות, קואופרציות צרכניות.
בהשתתפות: איתן ברושי, מזכיר התנועה הקיבוצית. מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים. עו"ד דוד קוכמן, מנכ"ל האיחוד החקלאי. נחמיה רפל, מזכיר תנועת 

הקיבוץ הדתי. אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות החקלאים. שמואל ריפמן, יו"ר מרכז המועצות האיזוריות. דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים.

הפסקת קפה ומאפה11:00-11:30

סיכום הוועידה:14:30
דברי סיכום והגרלה של 4 מכונות קפה בין המשתתפים הנוכחים.

ארוחת צהריים חגיגית

מליאת סיום: 13:15-14:30

אנרגיה בהתיישבות - הכוח לצמיחה של העשור הקרוב
מנחה: עו"ד נתי בירנבוים, מנכ"ל ומייסד קבוצת תמוז בע"מ

CATERPILLAR ,הרצאה: מהפכת תחנות הכוח הקטנות בהתיישבות, פאולו מסיירו, מנהל בכיר
הרצאה: כלים ושיטות לחסכון באנרגיה, הלכה למעשה, אלחי פרקש, מנכ"ל לייטאפ

פאנל בנושאים הבאים:
ˆ תחנות כוח פרטיות ˆ שימושי קרקע דו תכליתיים ˆ הרחבת השימוש בגז טבעי לתעשייה ˆ חסכון במשאבי האנרגיה ˆ עצמאות אנרגטית 

בקיבוץ, במושב ובמרכזי תעסוקה אזוריים
בהשתתפות: ד"ר אילן סולימאן, יועץ אנרגיה ורגולציה, לשעבר סגן יו"ר רשות החשמל. קונסטנטין בלוז, סמנכ"ל כלכלה, רשות הגז הטבעי. עודד זבולון, 

מרכז משק קיבוץ צאלים. רו"ח דורון אראמי, BDO זיו האפט.  עו"ד חגית בן משה, שותפה, EKT אפשטיין קנולר.

מנחה הוועידה
מתן חודורוב, הכתב והעורך הכלכלי של "חדשות 10"

מקום מפגש של בכירי התעשייה וההתיישבות, בהשתתפות שרים ואישי ציבור בכירים

רו"ח דורון שטיין,   ̂
שותף, ומנהל מגזר 

התיישבות,
BDO זיו האפט

עו"ד אביתר קנולר,   ̂
 EKT ,שותף בכיר

אפשטיין קנולר
משרד עורכי דין

מר אודי אורנשטיין,   ̂
מנכ"ל איגוד התעשייה 

הקיבוצית

מר שמואל ריפמן,   ̂
יו"ר מרכז המועצות 

האזוריות

מר איתן ברושי,   ̂
מזכיר התנועה 

הקיבוצית

מר מאיר צור,   ̂
מזכ"ל תנועת 

המושבים

עו"ד דוד קוכמן,   ̂
מנכ"ל האיחוד 

החקלאי

מר אבשלום וילן,   ̂
מזכ"ל התאחדות 

החקלאים

מר נחמיה רפל,   ̂
מזכיר תנועת הקיבוץ 

הדתי

מר דובי אמיתי,   ̂
נשיא התאחדות 

האיכרים

צוות היגוי:

מילה קידום פרסום ושיווק בע"מ
טל: 03-6416640

michael@milla.co.il

בחסות:הפקה וגיוס חסויות:

ביטוח�אשראי�וסיכוני�סחר�חוץ
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  זיו האפט BDO ,רו”ח דורון שטיין, שותף ומנהל מגזר התיישבות

הפיכת החלום למציאות

קי ממאה  עיותר 
קולטים  בוצים 

האחרו עבשנים 
 5,000 סביב  נות 
חדשות  משפחות 

תנו בכך  עויוצרים 
לאחר  הקיבוץ,  והצערת  פיתוח  פת 

שה רק  לא  השמונים,  שנות  עשמאז 
אלא   - חברים  קלטו  לא  קיבוצים 
משבר  בעקבות  נפלטו  מהם  רבים 

החובות הגדול.
עהמשוואה הביולוגית פשוטה – קי

יגיע  יקלוט משפחות  לא  אשר  בוץ 
הגיל  לחידלון.  עשורים  שני  תוך 
הוותיקים  החברים  של  הממוצע 
החיים,  ותוחלת  ל-67,  היום  מגיע 
יותר בקיבוצים,  גם אם היא ארוכה 

תעשה את שלה...
עבקיבוצים הוותיקים שיעור הפנס

שלישים  שני  לכדי  מגיע  יונרים 
מדאיג  היותר  הנתון  מהאוכלוסייה. 
הקיבוץ  מבני  מ-70%  שיותר  הינו 

עאינם בוחרים בקיבוץ כמקום מגורי
הקי וצמיחה,  וכך, ללא קליטה  עהם 

בוץ ילך וידעך.
המשוו את  שהבינו  עקיבוצים 

לקלוט  האחרונות  בשנים  החלו  אה 
חשיבה  עם  תמיד  לא  אך  משפחות, 
במאמר  שאחרי.  היום  של  מסודרת 
הניצבים  באתגרים  סדר  נעשה  זה 

בקיבוץ הקולט.
האתגרים הינם:

הגעה למודעות על הצורך לקלוט, 
בנים  עם  חברתית  עבודה  בשילוב 
הם  הישארותם  לטובת  חברים  של 

בקיבוץ.
הקי על עתיד  עחשיבה אסטרטגית 

מקום  לנו?  רצוי  קיבוץ  איזה   – בוץ 
לינה ויישוב קהילתי, קיבוץ של פעם 
קיימת ערבות הדדית מסוימת?  שבו 

עקיבוץ המסוגל לספק חלק נכבד ממ
קולט  אשר  קיבוץ  העבודה?  קומות 
כדי שגם דור ההמשך ירצה להתגורר 
בו? קיבוץ שיתופי או קיבוץ מופרט 

קי החיים?  אורחות  רובדי  עבמרבית 
בוץ שטוב רק לילדים ולגיל הזהב או 

מקום ראוי לכל שכבות הגיל?
מתוך  הרצוי  הקיבוץ  בסוג  בחירה 

תהליך החשיבה שבוצע.
תכנון  לקיבוץ,  אב  תכנית  הכנת 

פרנ מגורים,  צורכי  של  ערב-שנתי 
סה, שירותים וכתוצאה מכך – הגשת 
של  פרצלציה  )כולל  חדשה  תב”ע 
של  מחודש  סימון  המגורים,  מגרשי 
שטחי משק, שטחים ציבוריים, תכנון 

מודרני המתאים למאה ה-21 ועוד(.
התשתיות,  שדרוג  צורכי  מיפוי 
לבנייה  פנויים  מגרשים  מיפוי 

התעסו מקומות  מיפוי  עלמגורים, 
קה הפוטנציאליים ותרגום כל אלה 
אשר  רב-שנתית  פיננסית  לתכנית 
תפגיש את המקורות התקציביים עם 
הוא  עיר  תכנון  שהוגדרו.  הצרכים 

שילוב מדהים של חברה וכלכלה. 
שאותה  האוכלוסייה  אופי  קביעת 
אנושית,  איכות   – לקלוט  מבקשים 
השכלה  גילאים,  פיננסית,  איתנות 

ועוד.
למשפחות  קליטה  הסכם  בניית 
הבנוי ממספר פרקים לרבות: כניסה 

עלחברות, בניית בית, התייחסות לע
רבות הדדית, רכישת זכויות בנכסי 

חבר השתלבות  ובעסקיו,  עהקיבוץ 
תית, חברות בוועד מקומי ובאגודת 

מתיישבים במידת הצורך.
מינוי אינטגרטור )“מתכלל”(, אדם 
אשר יהיה אמון על חיבור האתגרים 

עהנ”ל למתווה פעולה שיביא את הק
ליטה ליישום באופן המיטבי והמהיר 

ביותר.
מאמר זה לא יעסוק בשאלה “האם 

הנ בדרך  אלא  קליטה?”  לבצע  עיש 
אותה לעשות כן.

האם לא מאוחר מדי?
הגיל  קיבוצים,  מ-150  ביותר 
67. הגיל הגבוה  הממוצע עומד על 
עם  גם  כלל  בדרך  משולב  יחסית 
רמה נמוכה של תשתיות – דרכים, 
חניה,  הסדרי  חשמל,  מים,  מערכות 

שירו של  התנוונות  וכן  עתקשורת 
המודרנית  למשפחה  חיוניים  תים 

בקי וספורט.  תרבות  חינוך,  עכמו 
לנקוט  אלא  ברירה  אין  אלה  בוצים 
ולבצע  הליכים”  “קיצור  של  גישה 
את התכנון ואת הקליטה כמעט בה 
בעת. לעומת זאת, בקיבוצים שבהם 
גיל האוכלוסייה הממוצע עומד על 
פחות מ-60 ניתן לתכנן את הצעדים 
בנחת, תוך מתן תשומת לב לשמונת 

השלבים שתוארו לעיל.
את  יקלו  אשר  המלצות  מספר 

התכנון:
המתכלל, האדם הנכון במקום הנכון 

עהוא המפתח להצלחת התהליך. עבו
דה עם אנשים, קליטה, נדל”ן ותכנון 
מרבית,  לב  תשומת  דורשת  ארוך 
של  רב-תחומית  הכרה  מקצוענות, 
מקצועות, יכולת תקשורתית גבוהה 
מיקוד  וכושר  אנשים  עם  בעבודה 

בקי כזה  אדם  נמצא  אם  עבמטרה. 
בוץ – מה טוב, ואם לא, ניתן לשכור 
אדם  במקרה של  מבחוץ.  זה  שירות 
מתאים מהקיבוץ, רצוי ללוות אותו 
בעיקר  מקצועי  סיוע  עם  מקצועית 

בתחומי נדל”ן, מיסוי ומשפט.
של  השיתופיות  במידת  הכרעה 
הקליטה,  לתהליך  מהותית  הקיבוץ 
שכן עובדה היא שחברים חדשים לא 
מעוניינים להיקלט למסלול שיתופי 
קיבוצים  עשרה  עד  חמישה  )למעט 

הקי בתנועה  מובילים  עשיתופיים 
עבוצית(. הם מבקשים ליהנות מתש

הטובים  ומהשירותים  הקיבוץ  תיות 
לילדים, אך בה בעת רוצים עצמאות 
יתקשה  שיתופי  קיבוץ  כלכלית. 
בעצמאות  חדשים  חברים  לקלוט 
בקיבוץ  ייווצרו  אז  שהרי  כלכלית, 

עלפחות שתי אוכלוסיות שונות מהו
תית בהתנהלותן הכלכלית.

לאפש מפתח  הינה  חדשה  עתב”ע 
והר הקרוב  לעתיד  הצמיחה  ערויות 

חוק. על פי תמ”א 35 ניתן להרחיב 
 80% מעל  משפחות.  ל-500  קיבוץ 
לכמות  כיום  מתוכננים  מהקיבוצים 
של מחצית וב-50% מהקיבוצים, גם 

מאוי לא  הם  מגרשים,  קיימים  עאם 
שים למגורים, אלא ברמה של 100 
עד 200 משפחות בלבד. הפוטנציאל 
לקליטה עומד אם כן על לפחות 300 
משפחות לקיבוץ, לעתים פי שלושה 

מאוכלוסיית הקיבוץ הנוכחית. 
עתכנון השטחים לשירותים ולתעסו
עקה נדרש ממספר סיבות. שטחי השי

רותים – כדי לשרת את האוכלוסייה 
תרבות,  בריאות,  חינוך,   – הגדלה 
ספורט ועוד. תפיסת המגורים, אפילו 
במתחמים עירוניים, הינה ששירותים 
אלה צריכים להיות מחוברים לשכונה 
ההולכת ונבנית. ההשקעה בשירותים 
מלא  בחישוב  כלל,  בדרך  משתלמת 
נוחיות  את  גם  בחשבון  הלוקח  ונכון 

בנסי הצורך  מניעת  את  עהמשפחות, 
תכנון השטחים  ועוד.  מרוחקות  עות 

התע עצום.  אתגר  הינו  עלתעסוקה 
תחו ממספר  בנויה  בקיבוץ  עסוקה 

מים: שטחי החקלאות )לרבות מבנים 
בתי  כגון  החקלאות  את  המשרתים 

לתע מבנים  ועוד(,  מוסכים  עאריזה, 
שייה “כבדה”, לתעשייה קלה ולהיי-
ליז עסקיים  ושירותים  תיירות  עטק, 

מים. השטח החקלאי נמצא מחוץ לקו 
התעסוקה  שטחי  יתר  בעוד  הכחול, 
נמצאים בקו הכחול. בדיקה שערכנו 
התעע משטחי   50% מ שיותר  -מגלה 

עסוקה בקו הכחול ננטשו במהלך הש
נים והם פנויים עתה לאכלוס מחדש. 
בתכנון  חייבים  התעסוקה  שטחי 
המודרניים:  לצרכים  בהתאם  מחדש 
כל  על  למכוניות  גישה  לאפשר  יש 

המת לגובה  בנייה  מכך,  עהמשתמע 
ותעשייה  למשרדים  במיוחד  אימה 
חייב  אלה  שטחים  תכנון  ועוד.  קלה 

המשל רב-שנתית  עסקית  עבתכנית 
בת את תחומי התכנון, שהרי התכנון 
במטרה  קדימה  דור  לפחות  מסתכל 

למקו מענה  הקיבוץ  לתושבי  עלתת 
פיתוח  כי  לציין  יש  תעסוקה.  מות 
להיות  מחויב  לא  לתעסוקה  הנדל”ן 

ערק לשימוש החברים, הוא יכול באו
לשוכ להשכרה  להיבנות  מידה  עתה 

רים חיצוניים, כפוף להסכם החכירה 
של השטחים. 

קרקעות שבהן טמון עתיד מסחרי, 
בתי מלון, או עסקים עתירי השקעה 
מטופלות  להיות  יכולות   – נוספים 
בעבר  אשר  קיבוצים  אחרת.  בדרך 
עצמם  מוצאים  “פריפריה”  נחשבו 
“קרובים למרכז”, וזאת בזכות כביש 
מהירות  רכבות  הרוחב,  וכבישי   6
המחברות את יתר הארץ עם המרכז. 

רלוונ הינה  זו  התקרבות  עמשמעות 
למטרות  הקיבוץ  שטחי  של  טיות 
מסחר, תיירות ונופש, שירותי דרך, 
פתרון אחסנה ולוגיסטיקה ועוד שפע 
של פתרונות. טוב יעשה קיבוץ אשר 
יפריד שטחים אלה מהמשבצת שלו, 
יחתום מול המינהל על הסכם חכירה 

בנ זכויות  לקיבוץ  המעניק  עחדש 
וזאת במטרה להשקיע  ובעלות,  ייה 
בקרקע זו, בין אם במימון עצמי ובין 

אם באמצעות משקיע.
תשתיות – שדרוג התשתיות הינו 
מהלך הכרחי לכל שצוין לעיל, ויש 
בבד  בד  השדרוג  תכנון  את  לשלב 

עעם תכנית בניין העיר. מימון לשד
רוג תשתיות מתקבל בחלקו ממשרד 
מיליארד   1 בסך  )תקציב  החקלאות 
 100 של  בקצב  המשוחררים  שקל 
מקבל  הקיבוץ  לשנה.  שקל  מיליון 
עם  ובתיאום  למצבו  בהתאם  ניקוד 
נמצא(,  הוא  שבה  האזורית  המועצה 
וחלקו  האזורית  מהמועצה  חלקו 
הינו  נוסף  מקור  השיכון.  ממשרד 

עגבייה מתושבים חדשים וממסי הוו
עד המקומי המשולמים על ידי כלל 

תושבי הקיבוץ ועסקיו. 
בדי לפי   – החברים  בין  עהסכמות 

קתנו עולה כי יותר מ-50 קיבוצים 
שהחליטו עקרונית לקלוט, תקועים 

הח בין  אי-הסכמות  עקב  עבתהליך 
באי- לזלזל  אין  הוותיקים.  ברים 

הסכמות אלה. מדובר בחברים אשר 
לכל  או  המייסדים  לדור  שייכים 
מרגישים  אשר  השני,  לדור  היותר 
לשמוט  עלול  הקליטה  תהליך  כי 
את הקרקע תחת רגליהם. יש להגיע 
שיוך  מישורים:  במספר  להסכמות 

עדירת המגורים )לרבות הזכות לבע
לות מלאה עליה, יכולת הורשה של 
הדירה, זכות להשכירה ועוד(, זכות 
לקבל פירות ורווחים, זכות לבעלות 

הנו זכויות  העסקיים,  הנכסים  עעל 
לפנסיה,  אקטוארי  מגירעון  בעות 
חולקו  אשר  הטבות  לקבלת  זכויות 
רק לחלק מהאוכלוסייה ואילו כלפי 
החלק האחר קיים עדיין “חוב” ועוד. 

התק אשר  האחרון  הארצי  עבכנס 
האחרון,  באפריל  אפעל  ברמת  יים 
מהנוכחים  מ-70%  יותר  כי  התברר 
סבורים כי מהלכים של שיוך דירות 
נכסים מהווים אירוע מס כה  ושיוך 
בו.  לעמוד  יתקשה  שהקיבוץ  כבד 
משתתפים  של  שיעור  מכך,  יותר 

עסבר כי מסיבות אלה ומסיבות הנו
המינהל  עם  הגומלין  מיחסי  בעות 
ולא  חוזי  דירות  שיוך  לבצע  מוטב 
קנייני – הן כדי להימנע ממסי שבח 

עוהן כדי להימנע מדמי חכירה למינ
בהרצאה   .979 החלטת  פי  על  הל 
סוגיות  הבהרתי  זה  בכנס  שנשאתי 
אלה. ככל שהקיבוץ רחוק מהמרכז, 
יחסית  נמוך  בו  הקרקע  שערך  הרי 

עלמרכז – מה שיבוא לידי ביטוי בצו
ערה של מסי שבח נמוכים ודמי חכי

רה נמוכים גם, בהתאם לאזור בארץ. 
אזור פיתוח א לעניין המינהל זכאי 

עלהיוון לפי שווי “אפס” לדוגמה )יי
עזה,  עוטף  יישובי  עימות,  קו  שובי 
אזור הערבה ועוד(. אני ממליץ בחום 
לקבל חוות דעת על מסי השבח ודמי 

עהחכירה הצפויים כתוצאה מהתהלי
עם  להסכמות  להגיע  שתוארו,  כים 

ערשויות המס והמינהל ולבצע מהל
המינהל  החלטות  עוד  כל  אלה  כים 

הקיימות בתוקף.
לסיכום אציין כי ישראל בת ה-65 
הינה הזדמנות פז לדור ההמשך של 
על  לחלום  רק  לא  הקיבוץ,  מייסדי 
חלום  לממש  אלא  הקיבוץ,  עתיד 
 500 בן  קיבוץ  של  למציאות  זה 
תוסס  יישוב  שוב  המהווה  משפחות 
ערכי  גבוהה,  ברמה  חברה  המשלב 
חיים  אורח  בשילוב  ופרנסה,  חינוך 

בסביבה ירוקה ואוהדת.

ללא קליטה וצמיחה, הקיבוץ ילך וידעך. האם הקיבוצים יכילו חברים ממעמדות שונים?

הועידה הכלכלית ה-11 לתעשייה ולהתישבות
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יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!

ג. יפית:
 אני מאד אוהבת לארח 

וכוכב הערב אצלי הוא האוכל.
בקואופ שופ בכפר אני יכולה 
לסמוך, שאקבל שירות טוב 

נקודה!
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המבצעים בתוקף בין התאריכים: 17.2.14-11.2.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי 
המבצע. המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. 

התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

וופל
עלית | 500 גרם

עוגיות חיוכים
עלית | 900 גרם

מנה חמה 
טעמים שונים

אסם

 קואופ שופ בכפר  דרום וערבה- אלומה | גאיה | כפר מימון | מבקיעים | נהורה | נוגה | נווה מבטח | ניר גלים חדש! | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | קדש ברנע | קיבוץ כיסופים חדש! | שחר | שלווה | תקומה | בקעת הירדן-
חדש! | עטרת | עינב  תומר | מרכז ושפלה- אבני חפץ | איתן | בית עזרא | בית הגדי | בן שמן | גבעתי | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | כפר תפוח | מסילת ציון | מעלה לבונה | ניל”י | ניר בנים | עוזה | עלי זהב 
חדש! | קיבוץ קריית ענבים | שורש | איזור השרון- בחן | בית הלוי | גאולים | חרוצים | עולש | תלמי אלעזר | איזור חיפה- אלייקים | עין איילה | צרופה  פדואל | שבי שומרון | תימורים | ירושלים והסביבה- נווה דניאל  
חדש! | שפר חדש! | אחיהוד | אליעד | אמנון | בוסתן הגליל | בית הילל | גבעת יואב | קיבוץ החותרים | טל אל | כפר שמאי | לימן | נאות גולן | נווה זיו | קיבוץ חוקוק | קלע אלון | שאר ישוב | שומרה  צפון- אביבים 
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  זיו האפט BDO ,רו”ח דורון שטיין, שותף ומנהל מגזר התיישבות

האם הקיבוצים יכילו 
חברים ממעמדות שונים?

100 קיבוצים קו�ל  מע�
האחרונות  בשנים  טים 
5,000 משפחות ח�ל  סביב

שות ויוצרים בכך תנופת 
 , פיתוח והצערת הקיבוץ 

השמו שנות  שמאז  ל�אחר 
חברים,  ק�טו  �א  שהקיבוצים  רק  �א  נים 

לא�א רבים מהם נפ�טו בעקבות משבר החו
בות הג�ו�.

המשוואה הביו�וגית פשוטה – קיבוץ אשר 
�א יק�וט משפחות, יגיע תוך שני עשורים 

הותי החברים  ש�  הממוצע  הגי�  ל�ח��ון. 
קים מגיע היום � – 67 ותוח�ת החיים, גם 
אם היא ארוכה יותר בקיבוצים, תעשה את 

ש�ה...
הפנסיונרים  שיעור  הותיקים,  בקיבוצים 
מגיע �כ�י 2/3 מהאוכ�וסיה. הנתון היותר 
מ�איג הינו שמע� 70% מבני הקיבוץ, אינם 
בוחרים בקיבוץ כמקום מגוריהם וכך, ��א 

ק�יטה וצמיחה, הקיבוץ י�ך וי�עך.
הח�ו  המשוואה,  את  הבינו  קיבוצים אשר 
בשנים האחרונות �ק�וט משפחות, אך �א 
תמי� עם חשיבה מסו�רת ש� היום שאחרי. 
הניצבים  באתגרים  ס�ר  נעשה  זה  במאמר 

בקיבוץ הקו�ט.
האתגרים הינם:

הגעה �מו�עות ע� הצורך �ק�וט, בשי�וב 
לעבו�ה חברתית עם הבנים ש� חברים �טו

בת הישארותם הם בקיבוץ.
 – הקיבוץ  עתי�  ע�  אסטרטגית  חשיבה 
וישוב  �ינה  מקום   ? �נו  רצוי  קיבוץ  איזה 
קהי�תי, קיבוץ ש� פעם בו קיימת ערבות 
�ספק  המסוג�  קיבוץ   ,? מסויימת  ה��ית 
נכב� ממקומות העבו�ה? קיבוץ אשר  ח�ק 

�התגו ירצה  ההמשך  �ור  שגם  כ�י  לקו�ט 
מופרט  קיבוץ  או  שיתופי  קיבוץ   ? בו  רר 
במרבית רב�י אורחות החיים ? קיבוץ שטוב 
רק �י��ים ו�גי� הזהב או מקום ראוי �כ� 

שכבות הגי� ?
הרצוי מתוך תה�יך  הקיבוץ  בסוג  בחירה 

החשיבה שבוצע.
הכנת תוכנית אב �קיבוץ, תכנון רב שנתי 

וכתו מגורים, פרנסה, שירותים  לש� צרכי 
לצאה מכך – הגשת תב”ע ח�שה )כו�� פר

צ�ציה ש� מגרשי המגורים, סימון מחו�ש 
תכנון  ציבוריים,  שטחים  משק,  שטחי  ש� 

מו�רני המתאים �מאה ה – 21 ועו�( .
מיפוי  התשתיות,  שי�רוג  צרכי  מיפוי 
מיפוי  �מגורים,  �בניה  פנויים  מגרשים 
ותרגום  הפוטנציא�יים  התעסוקה  מקומות 
כ� א�ה �תכנית פיננסית רב שנתית אשר 

לתפגיש את המקורות התקציביים עם הצר
כים שהוג�רו. תכנון עיר הוא שי�וב מ�הים 

ש� חברה וכ�כ�ה. 
מבקשים  אותה  האוכ�וסיה  אופי  קביעת 
�ק�וט – איכות אנושית, איתנות פיננסית, 

גי�אים, השכ�ה ועו�.

הבנוי  �משפחות  ק�יטה  הסכם  בניית 
לממספר פרקים �רבות: כניסה �חברות, בנ

יית בית, התיחסות �ערבות ה��ית, רכישת 
השת�בות  הקיבוץ,  ובעסקי  בנכסי  זכויות 
ובאגו�ת  מקומי  בוע�  חברות  חברתית, 

מתיישבים במי�ת הצורך.
אשר  א�ם  )“מתכ��”(,  אינטגרטור  מינוי 

ליהיה אמון �חבר את  האתגרים הנ”� �מת
ווה פעו�ה אשר יביא את הק�יטה �יישום 

באופן המיטבי והמהיר ביותר.
יש  “האם  בשא�ה,  יעסוק  �א  זה  מאמר 
�בצע ק�יטה”, א�א ב�רך הנאותה �עשות 

כן.

האם לא מאוחר מדי?
במע� 150 קיבוצים, הגי� הממוצע עומ� 
משו�ב  יחסית,  הגבוה  הגי�  שנים.   67 ע� 
ב�רך כ��, גם עם רמה נמוכה ש� תשתיות 
– �רכים, מערכות מים, חשמ�, הס�רי חניה, 

חיו שירותים  ש�  התנוונות  וכן  לתקשורת 
תר חינוך,  כמו:  המו�רנית  �משפחה  לניים 

בות, ספורט. בקיבוצים א�ה אין ברירה א�א 
ו�בצע  �נקוט בגישה ש� “קיצור ה�יכים” 
בעת.  בו  כמעט  הק�יטה,  ואת  התכנון  את 

האוכ�ו גי�  בהם  בקיבוצים  זאת,  ל�עומת 
סיה הממוצע עומ� ע� פחות משישים, ניתן 
�תכנן את הצע�ים בנחת, תוך מתן תשומת 

�ב �שמונת הש�בים שתוארו �עי�.
מספר המ�צות אשר יק�ו את התכנון:

הוא  הנכון  במקום  הנכון  הא�ם  המתכ��, 
מפתח הצ�חה �תה�יך. עבו�ה עם אנשים, 
ק�יטה, נ��”ן, תכנון ארוך �ורשת תשומת 
רב-תחומית  הכרה  מקצוענות,  מרבית,  �ב 
גבוהה  תקשורתית  יכו�ת  מקצועות,  ש� 

בעבו�ה עם אנשים וכושר מיקו� במטרה. 
הקיבוץ   ש�  השיתופיות  במי�ת  הכרעה 
מהותית �תה�יך הק�יטה, שכן עוב�ה היא 
�הק�ט  מעוניינים  �א  ח�שים  שחברים 
5-10 קיבוצים שיל  �מס�ו� שיתופי )�מעט

תופיים מובי�ים בתנועה הקיבוצית(. 
לתב”ע ח�שה הינה מפתח �אפשרויות הצ

מיחה �עתי� הקרוב והרחוק. ע� פי תמ”א 
35 ניתן �הרחיב קיבוץ � – 500 משפחות 
כיום  מתוכננים  מהקיבוצים   80% מע�   .
מהקיבוצים,   50%  – וב  מחצית  �כמות ש� 
קיימים מגרשים, הם �א מאויישים  גם אם 
100 ע� 200 משל  �מגורים, א�א ברמה ש�

פחות ב�ב�. 
לתכנון השטחים �שירותים ותעסוקה נ�ר

שים ממספר סיבות. שטחי השירותים – כ�י 
ל�שרת את האוכ�וסיה הג��ה – חינוך, ברי

אות, תרבות, ספורט ועו�. תפיסת המגורים 
אפי�ו במתחמים עירוניים, הינה ששירותים 

לא�ה צריכים �היות מחוברים �שכונה ההו
�כת ונבנית. 

בתי  מסחרי,  עתי�  טמון  בהן  קרקעות 
 – נוספים  השקעה  עתיקי  עסקים  או  מ�ון, 

ליכו�ים �היות מטופ�ים ב�רך אחרת. קיבו
צים אשר בעבר נחשבו “פריפריה” מוצאים 
וזאת בזכות כביש  עצמם “קרובים �מרכז” 
6 וכבישי הרוחב, רכבות מהירות המחברות 
את הרחוק עם המרכז. משמעות התקרבות 

הקיבוץ �מ ר�וונטיות ש� שטחי  הינה  לזו 
�רך,  שרותי  ונופש,  תיירות  מסחר,  טרות 
ש�  שפע  ועו�  ו�וגיסטיקה  אחסנה  פתרון 

פתרונות . 
תשתיות – שי�רוג התשתיות הינו מה�ך 
את  �ש�ב  ויש  �עי�  שצויין  �כ�  הכרחי 
בניין  תכנית  עם  בב�  ב�  השי�רוג  תכנון 
מתקב�  תשתיות  �שי�רוג  מימון  העיר. 
 1 בסך  )תקציב  החק�אות  ממשר�  בח�קו 
מי�יאר� ₪ המשוחררים בקצב ש� 100 מ’ 

₪ �שנה(. 
הסכמות בין החברים – �פי ב�יקתנו עו�ה 
עקרונית  שהח�יטו  קיבוצים   50 מע�  כי 
�ק�וט, “תקועים” בתה�יך עקב אי הסכמות 

לבין החברים הותיקים. אין �ז�ז� באי הסכ
מות א�ה. מ�ובר בחברים אשר שייכים ��ור 
המייס�ים או �כ� היותר ��ור השני, אשר 
מרגישים כי תה�יך הק�יטה ע�ו� �שמוט 

לאת הקרקע מתחת רג�יהם. יש �הגיע �הס
כמות במספר מישורים: שיוך �ירת המגורים 
)�רבות הזכות �בע�ות מ�אה ע�יה, יכו�ת 
ועו�.(,  �השכירה  זכות  ה�ירה,  ש�  הורשה 
�בע�ות  זכות  ורווחים,  פירות  �קב�  זכות 
הנובעות  זכויות  העיסקיים,  הנכסים  ע� 
�קב�ת  זכויות  �פנסיה,  אקטוארי  מגרעון 
הטבות אשר חו�קו רק �ח�ק מהאוכ�וסיה 
ואי�ו כ�פי הח�ק האחר קיים ע�יין “חוב” 
התקיים  אשר  האחרון  הארצי  בכנס  ועו�. 
כי  הסתבר  השנה,  באפרי�  אפע�  ברמת 
מע� 70% מהנוכחים סבורים כי מה�כים ש� 
שיוך �ירות ושיוך נכסים מהווים אירוע מס 
כה כב� שהקיבוץ יתקשה �עמו� בו. יותר 
מכך, שיעור ש� משתתפים סבר כי מסיבות 
א�ה ומסיבות הנובעות מיחסי הגומ�ין עם 
המינה�, מוטב �בצע שיוך �ירות חוזי ו�א 
קנייני – הן כ�י �המנע ממסי שבח והן כ�י 
�המנע מ�מי חכירה �מינה� ע� פי הח�טת 
הבהרתי  זה,  בכנס  שנשאתי  בהרצאה   .979
סוגיות א�ה. ככ� שהקיבוץ רחוק מהמרכז, 
הרי שערך הקרקע בו נמוך יחסית �מרכז – 
מה שיבוא �י�י ביטוי בצורה ש� מסי שבח 
בהתאם  גם,  נמוכים  חכירה  ו�מי  נמוכים  
�אזור בארץ. אזור פיתוח א �עניין המינה� 
זכאי �היוון �פי שווי “אפס” ��וגמא )ישובי 
הערבה  אזור  עזה,  עוטף  ישובי  עימות,  קו 
ועו�(. אני ממ�יץ בחום �קב� חוות �עת ע� 
מסי השבח ו�מי החכירה הצפויים כתוצאה 
עם  �הסכמות  �הגיע  שתוארו,  מתה�יכים 
רשויות המס והמינה� ו�בצע מה�כים א�ה, 

כ� עו� הח�טות המינה� הקיימות, בתוקף.
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כיצ� ניתן ��עתך �פתור אחת ו�תמי� את 
בין הקיבוץ �רשות מקר להסכסוך רב השנים 

קעי ישרא� ?
לתו��ת הסכסוך נעוצה באי הכרתה ש� מ�י

מקרקעי  )רשות  רמ”י  באמצעות  ישרא�,  נת 
�ומה  באופן  הח�קאיים,  ביישובים  ישרא�( 
עירוניים  ביישובים  הכירה  כן  �מה שהמ�ינה 
עם  עירוניים  ביישובים  ואף  רוויה,  בנייה  עם 
השכי�ה    1994 בשנת  קרקע.   צמו�ת  בניה 
המ�ינה �הכיר בזכויות הבע�ות ש� “חוכרים” 
העירוני,  במיגזר  חוכרים  מרמ”י.  קרקע  ש� 
הקרל משווי   5% �רמ”י שי�מו  רוויה   בנייה 

קע. ההס�ר בוצע באמצעות הח�טה 678 אשר 
קבעה �מי היוון שמשמעותם תש�ום ח� פעמי 
��ירה   ₪  2,805 ש�  ממוצע  בסכום  �רמ”י, 
עבורם מקב� בע�י ה�ירה הסכם חכירה ח�ש 
זו  תקופה  �אחר  מתח�ש  אשר  שנים,   49  �
�עו� 49 שנים ��א ע�ות נוספת. הח� משנת  
ע�יהם   , קרקע  �בע�י  גם  רמ”י  פנתה   1995
בנוי יחי�ת �יור צמו�ת קרקע, בתים פרטיים 

יי �רבות  העירוני,  במיגזר  משפחתיים  לו�ו 
שובים כגון סביון, וזאת ע� פי הח�טה מספר 
729 ואיפשרה �בע�י הקרקעות �הכנס �הסל

בסך  פעמיים  ח�  היוון  �מי  תמורת  �ומה  �ר 
14,127 ₪ �יחי�ת מגורים. אציין כי סכומים 

לא�ה, גם �אחר שמצמי�ים אותם �מ�� המחי
רים �צרכן, אינם עו�ים ע� 22,000 ₪ �יחי�ת 

פריפ ביישובי  מ�ובר  אין  כי  א�גיש,  לקרקע. 
ריה, א�א בבתים צמו�י קרקע באזורי הביקוש 
הגבוהים ביותר: ירוש�ים, ת� אביב, חיפה, וכן 

ערים נוספות בצפון ובמרכז.
כ�י �שים סוף �סכסוך המתמשך בין תנועות 
יש �קבוע הח�טה  ההתיישבות �בין המ�ינה, 
מאפשרת  אשר   729 הח�טה  בסיס  ע�  ח�שה 
ובקיבוצים  במושבים  מגורים  ח�קות  �בע�י 
משווי   3.75% בשיעור  פעמי  ח�  סכום  �ש�ם 
אפס  בין  ינוע  זה  שווי  תפוס.  בית  ש�  קרקע 
כמה  ש�  שווי  �בין  א’,  פיתוח  אזור  �יישובי 
עשרות א�פי ₪ ביישובים הממוקמים באזורי 

י�י שמ לביקוש. השווי צריך �הקבע, �א ע� 
אות ח�שה, ע� ע� בסיס השווי שנקבע �בתים 
צמו�י קרקע ע� פי הס�ר 729 וזאת כ�י ש�א 

מיגזר התיישבות מהמיגזר העי ל�הפ�ות את 
רוני.

2. באיזה צורה יכו�ים הקיבוצים �סייע בשל
א�ת �יור בר השגה ?

לקיבוצים יכו�ים �תרום �הג��ת היצע ה�י
הקיימים  היישובים  עיבוי  באמצעות  וזאת  ור 
באמצעות תוספת בניה ש� �פחות 250 יחי�ות 
�יור �כ� קיבוץ בממוצע. הקיבוצים אשר חוו 
80 ש� המאה הקו�ל  משבר קשה בשנות ה –
�י הותירו  אשר  עזיבה  ג�י  בפני  עמ�ו  למת, 

רות ריקות ואף מגרשים בשטח המגורים אשר 
מעו�ם �א נבנו. ע� פי תמ”א 35, יש �אפשר 
אב.  בתי   500 400 ע�  �יישובים א�ה �הכי� 
בכ 80% מהקיבוצים נבנו בתי מגורים בכמות 
שאינה עו�ה ע� 150 יחי�ות ומכאן מגרשים 
מ�ובר  �קיבוץ.   350 ע�   250 בהיקף  פנויים 
בתים   50,000 �מע�  המגיעה  כו��ת  בכמות 

פוטנציא�יים ! 

מי ומנה�  שותף  שטיין,  �ורון  רו”ח  לרשם: 
גזר התיישבות, BDO זיו האפט
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תן למומחים לטפל בך!
מבקש עבור חברי הקהילה את הטוב ביותר? בחר מדנס!

הסוכנות העצמאית הגדולה בישראל.
החלוצה בתחום הבריאות והסיעוד בארץ.

800,000 מבוטחים.
פעילות המהווה 30% משוק הבריאות בישראל.

יכולת מיקוח מול חברות הביטוח.

40 שנות פעילות.
תשתיות טכנולוגיות מתקדמות.

צוות העובדים שלנו כולל - רופאים, עורכי דין ואחיות בתחום הבריאות והסיעוד.
מטפלים בכ- 60,000 תביעות בשנה.

קשרי עבודה יומיומיים עם בתי חולים, ספקי תרופות ורופאים.
קשרים הדוקים עם חברות ביטוח בארץ ובעולם.

הגודל

הנסיון והמקצועיות

קשרי עבודה

תחיה את החיים, אנחנו איתך.

בבריאות וסיעוד

www.madanes.com | info@madanes.com | 03-6380000 :בית מדנס, רח' השלושה 2 ת"א | טל

נשמח לצרף אתכם לקהל הלקוחות המרוצים שלנו
emeir@madanes.com ,לקביעת פגישת הכרות: אלה מאיר– מנהלת קשרי לקוחות
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מהי ההזדמנות העיסקית במעבר ערי הבהדי”ם 
לנגב עבור ההתיישבות ?

יי כל  עבור  בלום  אוצר  הינם  הבהדי”ם  וערי 
שוב הנמצא באזור סובב באר שבע . בשנת 2007 
קיבלה ממשלת ישראל בראשות אהוד אולמרט 
משמעות  הנגב.  לפיתוח  היסטורית  החלטה 
ההחלטה, העתקה של בסיסי ההדרכה של צה”ל 
לנגב. בסיסים אלה שוכנים עתה במרכז בעיקר 

מקו אלפי  עשרות  ומספקים  והשפלה  דן  וגוש 
המשרתים  החיילים  למספר  מעבר  עבודה  מות 
בהם שירות חובה. העתק הבסיסים לנגב, נעשית 
מתוך מחשבה שעשרות אלפי משפחות יעתיקו 
את מקום מגוריהם מגוש דן הצפוף לאזור הנגב. 
למאות  עבודה  תספק  אלה  בסיסים  של  הבניה 
לאורך  ובתשתית  בבניה  יעסקו  אשר  חברות 
אחד  כל  השלמת  עם  לפחות.  הקרוב  העשור 

מש אלפי  מגוריהם,  את  יעתיקו  ומהבסיסים, 
פחות של העובדים בבסיסים אלה ובכך יגדילו 
את הצורך בדיור, שירותים קהילתיים, אמצעי 
אוניברסיטאות  ספר,  בתי  ותשתית,  תחבורה 

ומוסדות מקצועיים.
הקיבוצים והמושבים באזורי הבסיסים כוללים 
100 יישובים, בהם ניתן לבנות בתים צמוו  מעל

די קרקע, אשר יאפשרו קליטה של מעל 20,000 
כתושבים  להקלט  יוכלו  המשפחות  משפחות. 
הכל   – המנין  מן  לחברים  או  בתים  השוכרים 
שהמשפחות  החיים  ואורח  לתרבות  בהתאם 
מבקשות לאמץ. במקביל יפנו משפחות אלה גם 
ובכך  שבע  באר  בעיקר  העירוניים,  ליישובים 

תתקבל פריסה סבירה בין העיר והכפר.
בקליטת  חשוב  תפקיד  האזוריות  למועצות 
אלפי  משפחות אלה, בכך שיבוצע תכנון מחדש 
אזוריים. מדובר בבתי  של שירותים קהילתיים 

הספר לגילאים השונים, מרפאות, מרכזי תרבות 
וספורט ועוד.

והקיבוצים  המושבים  יוכלו  אלה,  לכל  מעבר 
באזור הבסיסים להציע שירותים למחנות הצבא 
– מוסכים, הזנה, בעלי מקצועות בתחום המתכת, 

ונגרות, תחזוקה, תקשורת ומיחשוב. מדינת יש
ראל תשקיע בערי הבהדי”ם מעל 40 מיליארד 
₪ בעשור הקרוב ומן הראוי שכל יישוב הסמוך 
של  לקליטה  זו  הזדמנות  ינצל  אלה  לבסיסים 
וכן  הקהילתיים  השירותים  הרחבת  משפחות, 

ויצירת מקומות עבודה חדשים אשר יספקו שי
רותים לבסיסים אלה.

מיגזר  ומנהל  שותף  שטיין,  דורון  רו”ח  רשם: 
התיישבות, BDO זיו האפט

ראיון אקטואלי עם עו”ד אביתר קנולר, 
־שותף בכיר, העומד בראש מחלקת הה

במשרד  השיתופיות  והאגודות  תיישבות 
אפשטיין קנולר:

רשם  משרד  במדיניות  מהותי  שינוי  חל  האם 
האגודות השיתופיות בעקבות כניסתו לתפקיד 

של הרשם החדש, עו”ד מירון הכהן?
במדיניות  מהותי  בשינוי  נתקלנו  לאחרונה 
באסיפה  ההצבעה  לזכויות  הנוגע  בכל  הרשם 
הכללית. השינוי עלול להוביל לצמצום בהיקף 
בקיבוצים/ העסקית  הפעילות  של  ההתאגדות 

מקום  בעיקר  שיתופית,  אגודה  תחת  במושבים 
מיזם  ניהול  או  לעסק  שותף  הכנסת  צופים  בו 

משותף למספר קיבוצים/מושבים.  
בעבר, אושרו תקנונים של אגודות בעלות אופי 
להצביע  האגודה  לחברי  המאפשרים  מסחרי, 
החזקותיהם  לשיעור  בהתאם  הכללית  באסיפה 
בפועל בהון האגודה. לאחרונה שונתה פרשנות 

 )1(16 סעיף  הוראת  את  כך שמחילים  הפקודה, 
למצער  תהיה  אגודה  של  חבר  “כל   - לפקודה 
דעה אחת בעסקיה, אך לשום חבר לא תהא יותר 
מדעה אחת”, ככתבה וכלשונה, ולפיכך אין עוד 
בהתאם  הצבעה  שיעורי  בתקנונים  מאשרים 

לחלק החבר בהון האגודה. 
האם קיים פתרון?

שפורטה  הבעייתיות  לאור  ידיעתנו,  למיטב 
וולשם התאמת עקרון השוויון עם המציאות העס

קית, נבחנת במשרדי הרשם האפשרות ליצירת 
שמבחינת  מסחרית”,  “אגודה  של  חדש  סיווג 
ניהול וקבלת החלטות בין חבריה תהיה קרובה 
לחברה בע”מ. מוקדם להעריך סיכויי אפשרות 

חקיק הליך  הדורש  דבר  לביצוע,  להבשיל  וזו 
ותי. בינתיים, משרדנו גיבש צוות מיוחד לבחי

ומציאת  המסחרית  הפעילות  ניהול  סוגיית  נת 
שימוש  באמצעות  למשל  משפטיים,  פתרונות 

במנגנון זכות וטו בנושאים ספציפיים. 
יצוין, שנושא זה יכול ויושפע מהמלצות הועדה 

ולבחינת המיסוי בקיבוץ המתחדש, שהוקמה בתחי
2011, בראשות רו”ח יובל כהן. יתכן שהמלצוו  לת
תיה “תטרופנה את הקלפים” ביחס לאופן המיסוי 
בקיבוץ )בדגש על השימוש בסעיף 62 לפקודה מס 

והכנסה( וכפועל יוצא מכך ממילא יהיה צורך לב
חון מחדש את נכונות איגוד הפעילות העסקית של 

הקיבוץ תחת אגודות שיתופיות. 
כיצד משליך תיקון מס’ 16 לחוק החברות על 

קיבוץ/מושב כבעל שליטה בחברה בורסאית?
במסגרת התיקון, שונה הרוב הנדרש לאישור 
רוב  שיידרש  באופן  שליטה,  בעל  עם  עסקה 
אישי  עניין  בעלי  המניות שאינם  בעלי  קולות 
בעסקה )במקום שליש(. בנוסף, עסקה של חברה 
עם בעל שליטה בה טעונה אישור, ברוב כאמור, 

אחת ל- 3 שנים.
שליטה,  כבעל  לקיבוץ/מושב  הקשור  בכל 

והרי שמדובר בגורם, שייסד חברה, עשה למע
נה באמצעות חבריו ומשאביו, הביא להצלחתה, 
ובחר, משיקוליו, לשתף את הציבור בהצלחתו. 

ובעל שליטה זה, אינו ככל בעל מניות ומלכת
חילה אין מצב של “שוויון” בינו לבין בעל מניות 
מיעוט ואין תרומתו של הראשון כזו של האחרון 

ואולם, התיקון חל גם בסיטואציות כאמור.
במסו כבוב,  השופט  של  פס”ד  ניתן   2013  ב-
ייצוגית  תובענה  לאישור  בקשה  נדחתה  גרתו 
שהגיש בעל מניות מיעוט בחברת עלבד משואות 
יצחק בע”מ -  חברה הנסחרת בבורסה, כנגד בעל 
בטענה  יצחק,  משואות  מושב  בחברה,  השליטה 
החברה  ששילמה  מענק  תשלומי  עקב  לקיפוח 
מדי שנה למושב )ת.צ 44205-04-12 רוזנפלד נ’ 

משואות יצחק(. המושב יוצג ע”י משרדנו.
הטווח  ארוכי  ההסכמים  כל  התיקון,  בעקבות 
לתשלום  ובכללם  למושב  החברה  בין  שנחתמו 
האסיפה  בפני  מחדש  לאישור  נדרשו  מענק, 

הכללית, ברוב החדש.   
וה צדדים  בין  קיימת  בהסכמה  פגע  והתיקון 

עניק כוח, באמצעות שינוי הרוב הנדרש, לידי 
הסתמכות  נפגעה  בכך  המיעוט.  מניות  בעלי 
המושב, שמלכתחילה יצא להנפקה בהסתמך על 

תנאים מוגדרים.    
כאמור, בקשת התובע נדחתה, שכן ביה”מ לא 

מצא שמדובר במענק בשיעור לא סביר. 
בכוח  יש  להיווכח,  שניתן  כפי  זאת,  עם  יחד 
התיקון לפתוח מחדש הסכמות בין חברה לבעל 

שליטה בה.  
אבי שיר 

53

073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il
עיתון הרפתניםעיתון החקלאיםעיתון המושביםעיתון הקיבוצים
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Mail - reutap@gmail.com

08-8584906 08-8560200
052-8385704 050-3120245
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073-2369146
 

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

נדל"ן טיולים לחו"ללמכירה/להשכרהלמכירה

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, זית, הדרים, 

ועוד. נשירים  אבוקדו, 

שורש                                                                                                                             והוצאת  דילול 

הארץ בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

1. מכסחת שרשרת ועוד 

גיר חדש רוחב 1.80 מטר

דגניה  למרסס  בום   .2

מטר   12 מתקפל 

3. מכונה למריטת עלים 

כחדשה פילצור  תוצרת 

לפלטות  נייד  מבנה   .4

להרכבה  מפורק  בטון 

איסכורית  גג  כולל 

מטר  4.5X10 חדש 

: ם י ט ר פ ל

0 5 2 - 2 4 9 7 1 0 3

בנפאל  וטרק  טיול 

בשמורת  טרק 

ה נ ר ו פ א נ א ה

 ,15.4.14 יציאה: 

28.4.14 חזרה: 

מובטחת( )יציאה 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

 79  ,42-40 1. ג'ון דור 
במצב מעולה + מזגן

 81  ,40-40 2. ג'ון דיר 
במצב מעולה + מזגן

 72  ,20-30 3. ג'ון דיר 
דגם אמריקאי מצויין
 4X4,  67-80 4. לנדני 

2010, יד ראשונה
   2010 5. בל פדנה, 

אטלקי 4X4 הגה 
מתהפך, חדש

82 הגה   ,240 6. פרגסון 
הודראלי

79 הגה   ,265 7. פרגסון 
הודראלי

4X4, 79  1000 8. פיאט 
9. מזבלת אורגנית 

9 קוב “יורן” 
9 רגלים   ,7 10. קלטרת 

קפצי “שנצקי”
16 צלחות  11. דיסק 

3 נקודות “שנצקי” 
3 נקודות  12. מגלז 

“שנצקי”
3 נקודות  13. תורן 
הודראלי לטרקטור

14. מלגזה   בייסטר  
2004 תלת שלבי, תורן 

נמוך
 200  160 15. מתחחת 

חדש “שנצקי”
16. מלגזה קייס שדה 
מהצבא במצב מעולה 

₪ 25,000
 28 17. דיסק נגרר 

צלחות
 2000 18. מלגזה מנטו 

במצב מעולה
85 פורטטו  19. סאם 

4X4 2003
 1998 20. מני מחפרון 

455 זחל ליברה 
 60 L.S .21 טרקטור 
4X4  2014 חדש כ”ס 
 90 L.S .22 טרקטור 
4X4  2014 חדש כ”ס 

 100 L.S .23 טרקטור 
 2014 כ”ס 4X4 קבינה 

חדש

קניה / החלפה / מכירה

0 5 0 - 7 2 9 4 5 1 9

1. מכונת מיון 

לפירות+ מברשות + 

מסועים

2. דיסקוס 8 צלחות + 24

3. סכין למטעים

 640 4. טרקטור פיאט 

78 מודל 

 540 5. טרקטור פיאט 

80 מודל 

6. מחפרון קייס

7. עגלות לטרקטור 

ולטרקטורון

8. קומרסור אוויר מכל 

הגדלים

 500 9. מרסס מפוח 

ליטר + 1000 + 1500 ל'

10. מרסס עשביה 500+   

1000 ליטר + 1500

11. מוט משכיב למטעים

12. משאית דאבל 

קבינה להובלת פירות

13. מכסחת שרשרת

14. מרסקת גזם

15. עצי זית במחיר מיוחד

16. הובלות טרקטורים 

לכל חלקי הארץ

לפרטים: 054-4917064

לרכישה

נחלות  למכירה 

במושבים:  חקלאיות 

שרונה,  קיש,  כפר 

יעקב,  שדה  אילניה, 

דבורה,  שדמות 

שאול. ומגן  ירדנה 

שפיגלר אברהם 

)חבר ההתיישבות העובדת (

 770 רימקס 

תבור כפר   / עפולה 

avrahams100@gmail.com

0 5 2 - 6 8 3 3 1 8 1

מבנים ניידים

בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים.  פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

ממ"דים

רהיטים

במקום  ממ"דים  בניית 

אטרקטיבי   במחיר 

זכריה:  לפרטים 

0 5 0 - 6 9 1 6 5 5 1

054-7747785 שחר: 

חקלאית  נחלה 

נא  נחלים.  במושב 

לגלילה: לפנות 

0 3 - 9 3 2 8 5 4 8

0 5 4 - 4 9 3 2 8 9 8

 12  + שולחן  למכירה 

עור  מצופה  כיסאות 

נדיר  אמריקאי  דרום 

במיוחד. שמור  וייחודי 

 0 5 4 - 4 8 8 7 8 4 4

0 3 - 9 6 0 4 2 6 8

יזראל  עמק  רימקס 

למשקים  מומחים 

התחתון  בגליל  ונחלות 

מבחר  יזראל,  בעמק 

משקים רחב + דרושים 

חקלאיות,  נחלות 

הערכת שווי נכס חינם,

מאיר: 052-3067381

מטבחים

סטנדרטיים  מטבחים 

 2  + עליון  מטר   2

 + תחתון  מטר 

 + ש"ח   2490 שיש,  

אלומיניום,  חלונות 

וחדשים שניה  יד 

0 5 0 - 5 2 7 4 3 4 8

0 3 - 6 8 8 4 1 2 3

)חבר  גרוסמן  יעקב 

ערים  בניין  וועדת 

מומחה  לשעבר( 

ונכסים  נחלות  למכירת 

דרושים   + במושבים 

שווי  )הערכת  משקים 

תשלום( ללא   - נכס 

jacob401@gmail.com

0 5 4 - 2 1 0 9 4 1 0

T-N ,1. פיאט

2003 4X4 ,80 למטע 

82-86, מודל  2. פיאט 

95 למטע

 ,85 3. סאם פורטטו 

97 4X4, קבינה 

 2.5 4. מלגזה לינדה, 

'93 טון, 

5. מרסס דגניה 

300 ליטר חשמלי, 

6. רתכת קרדל 

לטרקטור

4 טון+  7. עגלת הייבר, 

7 טון + פלטה

8. טרקטרון ג'ון דיר 

מכסחת חדשה 2013

 ,500 9. רינ'גר הייסן 

 4X4 ,2011,כחדש

3 נ'ק  10. מזלג אחורי, 

1.5 טון עד 

11. אינטרנשיונל 454, 75

12. קוליטוטור 7+9 

סכנים

13. מזלג אחורי לגזם

14. מכולה משרדית+ 

 ,12X2.40 מחסן , 

אלומניום

15. פיאט רומני, 640, 89'

4X4 16. טרקה תעשייתי

'75  ,10-20 17. ג'ון דיר 

'83  ,566 18. פיאט 

'83  ,880 19. פיאט 

79  ,240 20. פורגסון 

 ,75 21. סאם פורטטו 

4X4, מודל 2000

 ,TNF ,75 22. פיאט 

קבינה 2005

23. פורד 3000, מודל 75'

 ,40-10 24. ג'ון דיר 

'83 מודל 

25. מכסחת שרשראות

26. מקצרת תופים

מכירה   * קנייה 
החלפה  * תיווך 

0 5 7 - 5 2 6 2 5 2 6

ל                                                                                         א פ נ

מאורגן  טיול 

ביותר  הטוב 

טרק,  מדהימה,  חוויה 

מקדשים.  ספארי, 

ג'יפים,  אופניים, 

לעצמאים. טיול 

  .2014 באפריל  יום   16

קוצר גור 

 0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0

שושן דוד 

        0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4

www.elnepal .co . i l
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בלבד!  לכורמים 

מורכבים,  גפן  שתילי 

מיידית. נטיעה  גם 

יזרעם".  "חוות  מקור  

"יקבי גולדברג בע"מ" 

.0 5 2 - 2 3 3 9 7 4 4

שתילים למכירה

שתילי  למכירה 

מובחרים,  אננס 

ענק( )זן  קאיין  מזן 

והזמנות לפרטים 

טל משק 

0 5 2 - 3 9 6 4 1 0 7

0 5 2 - 3 9 6 4 1 6 0

073-2369146
 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דיןהכרויות

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 
נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

מיוחדת  מחלקה 

למסורתיים ומסורתיות 

רווקים,  הגילאים  בכל 

גרושים,  רווקות, 

אלמנים,  גרושות, 

אלמנות לפרטים לפנות: 

050-8220876 דגנית
052-4403890 אורלי

מהנדס  רווק,   50

מאוד,  נאה  אזרחי, 

מקסים  יצוגי,  איכותי, 

מעוניין  באישיותו 

להכיר רווקה אקדמאית 

 38 גיל  עד  אירופאית 

למתאימות  לנישואין. 

ניתן לכתוב לת"ד 6277 

חיפה הכרמל  מרכז 

הדס 5, מרכז טבעון − 04-9832121 
יקנעם מושבה − 050-2145000

• מכירת בתים,  נחלות,  משק חקלאי,  מגרשים  
• יעוץ מס שבח

• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
אם מכרתם משק, דירה או נכס

מקרקעין אחר ב-4 שנים אחרונות
וחוייבתם במס שבח יתכן ששילמתם יותר מדי

לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

בעלי עסק « מסעדות

בתי קפה « תערוכות

פנה אלינו!
יש  למדור  ומידע  פרטים 

לשלוח עד יום שני ב-16:00 

לאיי-מייל:

kav_daf@maariv.co.il

דרוש/ה  ן  למושב בית-חנ
דרישות התפקיד: *ניהול נכסי האגודה.

*בקרה על ניהול חשבונות האגודה.
*הוצאה לפועל של החלטות מוסדות האגודה.

*השתתפות בישיבות הועד והאסיפות הכלליות.
*ייצוג המושב בפני גורמים חיצוניים.
*הכרת נושא האגודות השיתופיות.

*ניסיון מוכח בתפקיד - 10 שנים לפחות.

beit-hanan@013.net :קו”ח לפקס: 03-9672593 או למייל
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

ר מזכי

ו נ ת ו א ש  פ ח
ק ו ב ס י י פ ב

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא, הרפת 

והחלב עיתוני המרחב הכפרי

הרצאות

סיפורים מעולם הפשע 

קיבוצים,  למושבים, 

חברותא,  שלישי,  גיל 

בתי  עובדים,  וועדי 

- בית  וחוגי  אבות 

חנן שיף: 050-6275591 

hanansheeff123@gmail.com

ל )ארגון מגדלי בקר לבשר( ” ב מ א ל  ” כ נ מ ש  ו ר ד
הגדרת התפקיד:

• ניהול שוטף של פעילות האגודה )כולל בקרה ואחריות כספית(
• ייצוג האגודה מול רשויות המדינה השונות.

• קיום קשר שוטף עם כל מגדלי הבקר במרעה, בארץ.
• ייזום וניהול פרויקטים שבאחריות האגודה.

• גיוס חברים חדשים לאגודה והרחבת פעילותה.
• הפעלת ועדות מגדלים, וקיום קשר ועדכון עם המגדלים.

• ניהול האגודה בשקיפות מלאה לטובת כלל המגדלים.
הדרישות מהמועמד לתפקיד:

• אדם כריזמתי ובעל כושר מנהיגות.
• יכולת ניהול מוכחת – עדיפות לבעלי ניסיון בניהול  גוף כלכלי /עמותה.

• עדיפות לבעלי השכלה בתחומי החקלאות והניהול
• יכולת ליזום, להוביל אנשים, ולשכנע.

• יכולת קבלת החלטות  ויכולת הובלת תהליכים.
• יכולת לעבוד מול גופים ומוסדות ציבוריים וכלכליים.

• תקשורת בין אישית טובה ואמינות גבוהה.
• יכולת ביטוי טובה ויכולת כתיבה טובה בעברית. שליטה באנגלית יתרון.

• שליטה בתוכנת אופיס.
היקף המשרה – משרה מלאה.

כפיפות – לוועד הנהלת האגודה.
המועמדים הסופיים  יידרשו לעבור מבחני התאמה.

 pitum@gonen.org.il :מועמדים יגישו קורות חיים מפורטים לדוא”ל
עד התאריך  28/02/14

מכונות מיון

שקילה  מיון,  מכונת 

 10 )קומבינטורית 

ואריזה.  ראשים(, 

 SAMMO תוצרת 

 ,GROUP ITALY

כחדשה.  שמורה 

קשר:  ליצירת 

052-6507700 ניסים 

052-6512020 רחל 

רו"ח
חשבון  רואי  משרד 

אשראים  מגייס 

ועסקים  לחברות 

הון,  וקרנות  מבנקים 

0 5 8 - 6 8 0 0 0 0 0

זוג  בבת  מעוניין  קשיש 

רציני לקשר  גיל  בכל 

0 5 0 - 7 8 2 4 2 5 9

0 7 3 - 7 2 6 5 9 3 9

דרושה

נציגת מכירות
לבגדי ילדים

ממיטב המותגים
למכירות שיערכו אחת לחודש

ביישוב בו את מתגוררת
לפרטים:

054-6868606

עקב החלפת מיכון
למכירה

בית בד מודרני
במצב מצויין

למכירה כקו שלם או בנפרד
050-6204439
054-7603458

לא בשבת

בס”ד



*ניתן לרכוש סט קומפלט לחדר להתקנה עצמית בעלות 5,900 ₪.
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