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"אם מחזיק הקרקע לא 
ישתף פעולה - המדינה 
תיטול את הקרקע ותפצה 
אותו - אבל לא בפיצוי 
מוגדל", אמר שר האוצר 
יאיר לפיד בדיון בווד"לים 
בוועדת הפנים של הכנסת. 
לשאלת מוטי דלג'ו, האם 
המדינה באמת תפנה 
חקלאים שיושבים 80 שנה 
על קרקע ומעבדים אותה, 
ללא פיצוי הולם, השיב 
השר: נפנה חקלאים בדיוק 
כמו שאנו מפקיעים קרקע 
לסלילת כביש
  סיון שדמון « עמ' 4

80 שנות 
חקלאות,
בדיוק
כמו כביש
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מגוון הרכבים 
התפעוליים 

™∞≤ππהגדול בישראל

תמיד כאן בשבילך יותר מ≠∞≤ שנה¨ 
Æעם המותגים המובילים בתחום
● מגוון מסלולי ליסינג מימוני אטרקטיביים

● דיגום הכלי והתאמתו לפי דרישה
● שירות אישי ומקצועי אצלך או במוסכי היבואן

הצטרף למאות לקוחות פרטיים ומסחריים¨
Æבוא עכשיו לסניף מטרו הקרוב וצא עם כלי חדש

∞µ≤≠∂±±∑∞π∑ ∫צחי
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■ עורך דרור יוסף
dror.maariv@gmail.com

■ סגן עורך סיון שדמון
  sivvan@gmail.com  

■ מנהלת עיתון 
   עדנה זיו

■  כתבים חני סולומון,
   עו"ד אפרת חקיקת, 

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

   אובליגנהרץ, בר-כוכבא
   מדרשי, דפנה מאור, 

   טל חביב גליבטר

■ גרפיקה מערכת
    שרה ראובן

■ גרפיקה מודעות 
    ניקולאי קולניק

■ מזכירה והפקה
   יפית לוי

yafit.levi@maariv.co.il  
  טל' 073-2369058

  פקס' 073-2369088

■ מזכירת הפקה סניף דרום 
  מזי עזרא 

■ יועצי פרסום
  דניאלה גבאי, יעקב קניאל,

  אהובית פרידמן-להב,
  יורם טביבי 

■ מודעות לוח
    זוהר מלאכי

■ מודעות
kav_daf@maariv.co.il  

"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il

תנועת האיחוד החקלאי:

www.ihaklai.org.il

חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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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תוכן

סופ"ש שלא 
יישכח

נופש רומנטי הסתיים 
באשפוז בבית החולים: 

צעירה נורתה ליד הצימר 
במושב חזון

מסירים את 
הכפפות

באיחוד החקלאי מכריזים 
מלחמה משפטית 

וציבורית על "חוק 
הות"לים" שיזם השר לפיד

שבע השנים 
הקשות

שנותיהם הראשונות של 
חברי ארגון בני גאולים 

בארץ היו ניסיון מר. כפר 
ידידיה נתן להם הזדמנות 

שנייה

מורד הירדן ישוקם ב-20 מיליון ₪

11 קילומטר לאורך הנהר, מסכר דגניה לנהריים, 
יפותחו לצורכי תיירות. בשלב הראשון, יורחב האפיק 

לשם חידוש זרימת המים. מכון שפכים שנבנה 
בביתניה יטהר ויסנן מי שפכים מטבריה ומעמק 

הירדן לצרכים חקלאיים

חדשות
דרור יוסף

רשות  לפעול  החלו  אלו  בימים 
לה המשרד  כינרת,  ונחלים  טניקוז 

והגנים  גנת הסביבה, רשות הטבע 
בפרויקט  ישראל  מקרקעי  ורשות 
לשיקום  ייחודי  ותיירותי  אקולוגי 
נהר הירדן, שבו ישקיעו 20 מיליון 
תתבצע  השיקום  תכנית  שקלים. 
דגניה  מסכר  קילומטר,   11 לאורך 
לנהריים שמדרום לכינרת, במקטע 
היחיד שבו שתי גדותיו של הירדן 

נמצאות בתחומי מדינת ישראל.
דתית  מבחינה  חשיבותו  אף  על 
והיסטורית, סבל נהר הירדן משנים 
ושימש כמוביל שפכים  הזנחה  של 
ומים מליחים של הכינרת. ספיקת 
במידה  פחתה  הירדן  במורד  המים 
הארצי  המוביל  הקמת  עם  ניכרת 
בשנות ה-60', וכתוצאה מכך, עלה 

טריכוז המליחות במים וגרם להכח
דת צמחי בר, לפגיעה בבתי הגידול 
הטבעיים ולהשתלטות מיני צמחים 

מתפרצים, כגון: אשלים וקנים.
ביזמת  החלה  השיקום  תכנית 
רשות ניקוז ונחלים כינרת, המשרד 

טלהגנת הסביבה ורשות הטבע והג
נים, במימון חמישה מיליוני שקלים 
מהקרן לשטחים פתוחים, שאפשרה 
את תחילת הביצוע. השלב הראשון 

אקולו פיתוח  כולל  הפרויקט  טשל 
גי להחזרת הנוף הטבעי באמצעות 
30 מטט  הרחבת אפיק הנהר לרוחב

וחצי,  מטרים  לשני  והעמקתו  רים 
המאפשרת את חידוש זרימת המים 
מתבצע  בנוסף,  הנהר.  בנפתולי 
מיתון גדות הנהר, שיאפשר השבת 
100 מיני צמחים טבעיים למערכת 
שנאספו  המתחדשת,  האקולוגית 

על פי סקר אקולוגי מקדים.
ההיקף,  רחבת  מהתכנית  כחלק 

בבית שפכים  טיהור  מכון  טנבנה 
של  השפכים  מי  את  שיקלוט  ניה, 

תה שיעברו  הירדן,  ועמק  טטבריה 
ויוקצו לצרכים  ליכי טיהור וסינון 
חקלאיים. במקביל, מתבצע פיתוח 
הכולל  ק"מ,   11 לאורך  תיירותי 
להולכי  שבילים  מערכת  הסדרת 
רגל ולרכיבה על אופניים, נקודות 
תצפית, פינות פיקניק, הקמת חניון 
הפרויקט  בסיום  לנופשים.  לילה 
דגניה  סכר   - הירדן  מורד  יהפוך 

המאפ טבע,  לשמורת   - טלנהריים 
שרת כניסה רגלית למטיילים ללא 
לשמורת  המשך  ותהווה  תשלום 

הטבע של נחל יבנאל.
לשיקום  אחראי  פבזנר,  דרור 

טנחלי הצפון במשרד להגנת הסבי
בה, המתגורר במושבה קדמת צבי: 
מהשבר  חלק  מהווה  הירדן  "מורד 
הסורי-אפריקאי המקשר בין שלוש 
חשיבותו  ומכאן  שונות,  יבשות 
לקיום מגוון מינים. ברמה הארצית, 

אקולו מסדרון  מהווה  הירדן  טנהר 
אוכלוס בין  מעבר  המאפשר  טגי 

מהירדן  וצמחים  החיים  בעלי  יות 
הדרומי לכינרת ולירדן העליון". 
טרן מולכו, מהנדס רשות ניקוז ונ

חלים כינרת: "פרויקט מורד הירדן 
הנו נדבך נוסף במסגרת תפקידנו, 

וג הנחלים  את  להחיות  טבמטרה 
הנו  הירדן  מורד  שיקום  דותיהם. 
הירדן  בשיקום  ראשונה  דרך  אבן 
תהפוך  ביוב  תעלת  כולו.  הדרומי 
אטרקציות  ותאפשר  טבע  לפנינת 
תיירותיות נוספות להשלמת חווית 
הישראלי  לציבור  בכינרת  השהות 
נחזיר  ובכך  הצליינים,  ולמיליוני 

את הירדן לציבור הרחב".
יונתן הררי, אקולוג רשות הטבע 

להח הוא  אומר שהאתגר  טוהגנים, 
הירדן  של  הטבעי  המופע  את  זיר 

העש הנהר,  אפיק  פיתול  ידי  טעל 
מינים  והשבת  הצמחים  מגוון  רת 
עשרות  במהלך  שנכחדו  מקומיים 
לנהר.  שפכים  הזרמת  של  שנים 

ט"כבר עכשיו, בתחילתו של הפרו
הגידול  בתי  כי  לראות  ניתן  יקט, 
חיים  בעלי  למשוך  החלו  החדשים 
נראו  לא  שנים  במשך  אשר  רבים 
ברווזים  אנפות,  ביניהם:  באזור, 

וצבי מים", אומר הררי.

תחילת עבודות השיקום בנפתול בית זרע הצפוני. "אבן דרך ראשונה בשיקום 
הירדן הדרומי כולו"

הטיית אפיק הנהר בנפתול בית זרע. האתגר: להחזיר את המופע הטבעי של הירדן 
צילומים: ציון כהן

המילים
שלכם

בעיתון
קוראים יקרים,

"קו למושב" נכתב 
עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי 
דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות 

שלכדו את עיניכם ונשמרו 
במצלמתכם. כתבו את שם 
הצלם בשם קובץ התמונה, 

חתמו על מאמרים ועל 
יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

  

  

  

  

  

  

  )  1983-1915(                                    יצחק אלגור

  

   2003חיים ישורון :  צילם-בית הפרדסן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2006-1911(                                                      מרטין קליין 

  תכנית שיבוץ המשקים לבני גאולים בכפר ידידיה

                                                            יוסף אובספלד: הכין)  10.11.1945(

 לילו אנגרס

 10.12.43" דבר "                                                                
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יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל, במגוון דגמים לכל מטרה 6,4,2 ו-8 

נוסעים, כלי רכב מוגבהים,4X4, אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך 8 מצברים 6V ,225 A/H, אמריקאים סה"כ 48V, טווח נסיעה 70 קילומטר

 48V א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק  4  מתח
 CURTIS 400 אמריקאיA א בקר ראשי

א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן, איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית + מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה 205/50 עם חישוקי אלומיניום

א חגורת בטיחות לכל נוסע
א 2 מראות צד + מראה מרכזית

א כיסוי חורף )להגנה בפני גשמים ורוחות( – מקורי
א גגון + ארגז משא )במידות שונות( – מקוריים

רשימת לקוחות חלקית:
א התעשייה האווירית

א משרד הביטחון / צה"ל
א רשות שדות התעופה

א חברת החשמל
א רפא"ל

א מכון ויצמן למדע
א קיבוצים, מושבים

א אוניברסיטאות
א בתי חולים ועוד...

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL   לפרטים נוספים בקרו באתר
אולם תצוגה והדגמה: רח' החופר 34 אזור תעשייה חולון 58858

טלפון: 03-5599811    פקס: 03-5584086
נייד: אבי שאול - 050-6501448

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

החל
כולל מע"ממ- 25,000 ₪ 

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים 
ובאספקה מיידית!
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לפיד: נפנה חקלאים בדיוק כמו שאנו מפקיעים 
קרקע לסלילת כביש

בת 24 נורתה ליד הצימר

שר האוצר הציג תכנית לבנייה מואצת )"חוק הוד"לים"( בדיון סוער בוועדת הפנים. אנשי 
ההתיישבות העובדת: אתה עושה מאתנו עברייינים. ארגוני הסביבה: חוק עוקף ציבור.

מוטי דלג'ו: לפיד אומר שאפשר לדבר על הפיצוי

אורחת בלינה הכפרית במושב חזון נפצעה קל מפגיעת כדור תועה בפלג גופה העליון. 
במשטרה חושדים שנורתה בידי צייד וסרקו את השטח המיוער בהר חזון בעזרת גשש

חדשות
סיוון שדמון

במרץ  שמקדם  החדש,  והבנייה  התכנון  חוק 
בוועדת  נידון השבוע  לפיד,  יאיר  האוצר  שר 

־הפנים והגנת הסביבה של הכנסת וגרם לסע
רת רוחות. החוק, שעבר כבר בקריאה ראשונה, 
הדיור בארץ על  נועד למצוא פתרון למשבר 
ידי הקמת מתחמי דיור בשולי הערים, תוך כדי 

־עקיפת מוסדות התכנון הקיימים והפקעת אד
מות חקלאיות רבות.

לה רבים  סעיפים  מוקדשים  החוק  ־בהצעת 
פקעת אדמות מדינה מידי חקלאים שחוכרים 
אותן. לפיד התייחס לכך בפתח דבריו בישיבת 
פדיון  הליך  החדש,  החוק  "במסגרת  הוועדה: 
אם  התכנון.  להליך  במקביל  יקודם  הקרקע 

־מחזיק הקרקע לא ישתף פעולה - המדינה תי
טול את הקרקע ותפצה אותו - אבל לא בפיצוי 

מוגדל".
פינוי  זמני  קובעים  בחוק  נוספים  סעיפים 
קצרים ועונשים מוגדלים, עד שנתיים מאסר 

־בפועל, למי שלא יסכים לפנות קרקעות שב

אגרסי בצעדים  שמדובר  מודה  "אני  ־רשותו. 
ביים - מידת האגרסיביות של הצעדים שבהם 
נוקט האוצר היא כמידת המשבר בשוק הדיור 
על  בעיקר  שלם,  דור  על  איום  זה  הישראלי. 
במשרד  שאנו  המרכזי  הנושא  וזה  הצעירים, 

האוצר עוסקים בו יום-יום", הוסיף לפיד.
חברת הכנסת תמר זנדברג )מרצ( שהשתתפה 
זה נכון לטפל  בדיון טענה נגד החוק, כי אין 
אינה  זו  שכן  בלבד,  הדירות  היצע  בהגדלת 
הבעיה במשבר הדיור. "יש כאן ניסיון לתכנן 
פתוחים,  בשטחים  חדשות  שכונות  ועוד  עוד 
חלקן בשולי הערים. יש כאן ועדה חדשה ללא 
שכונות  יוקמו  למעשה,  סביבתיים.  נציגים 
על  שמבוססות  הבינוני,  למעמד  המיועדות 
הדירות,  למחיר  התייחסות  ללא  פרטי,  רכב 
לדיור הציבורי ולדיור בר-השגה, ללא פיקוח 
העיקריים  הצרכים  ואלה   - הדירה  שכר  על 
מערכת  את  להעסיק  שצריכים  והמרכזיים 

התכנון".

בחברה  דוד, מנהל תחום התכנון  בן  איתמר 
זכה  לא  לפיד  שהשר  לי  "צר  הטבע:  להגנת 

־לשמוע בדיון בוועדה, שקוראים לה הפנים וה
גנת הסביבה, את ההיבט הסביבתי. המטרה של 
החוק הנוכחי היא לעקוף את מוסדות התכנון 
הקיימים, תוך שמייבשים אותם, והכול לטובת 

היזמים".
ראש מועצת דרום השרון, ד"ר מוטי דלג'ו, 
ישב בקהל ושאל באופן ישיר את השר לפיד 

פי ללא  לפנות  באמת מתכוונת  המדינה  ־אם 
צוי הולם חקלאים שיושבים 80 שנה על קרקע 
כי  השיב,  לפיד  אותה.  ומעבדים  המדינה  של 
המדינה תעשה זאת בדיוק כמו שהיא מפקיעה 

אדמות לצורך סלילת כביש חדש.
שבו  הדיון,  לאחר  דלג'ו  אמר  למושב"  ל"קו 
ישב : "הייתי שם כמייצג המועצות האזוריות, 
התפלאתי שלא היו נציגים מהתנועה הקיבוצית 

והמושבים, זה במרכז האג'נדה של התנועות.
פינוי- הוא  היותר-טובים  הפתרונות  "אחד 

בינוי בתוך הערים. ערים יקדמו זאת בברכה, 
סיבות: להיפטר מהשכונות המכוערות  משתי 
במקביל,  חזקים.  יותר  תושבים  להביא  וגם 
המושבים  בתחומי  בנייה  יותר  לאפשר  צריך 

והקיבוצים.
לא  והקיבוצים  המושבים  במסגרת  "הבנייה 
על  מתבצע  הכול  כי  אגורה,  למדינה  עולה 
כך  הכסף,  את  גובה  ורמ"י  היישובים  חשבון 
בעצם  היא  התכנית  מרוויחה.  רק  שהמדינה 
תכנית לפרבור של הערים. זה דבר מאוד יקר 
למדינה, הרבה יותר זול ויעיל יהיה לזרז בנייה 

בתחום היישובים הקיימים.
"בסין, כשרוצים לבנות עיר, באים לאנשים 
דמיינתי  לא  להתפנות.  חודש  להם  ונותנים 
 70 הקרקע  את  שמחזיקים  אנשים  שבארץ, 
דלג'ו,  לדברי  להתפנות".  יאולצו  שנה  ו-80 

־השר לפיד אמר שאנשים יפונו מאדמות מדי
נה, אבל "לגבי נושא הפיצוי הכספי הוא אמר 

שיש מה לדבר".

קריאה  התקבלה  שישי  ביום   14:50 בשעה 
במוקד מד"א מרחב אשר שהודיעה על צעירה 

־שנמצאה ירויה סמוך לצימר במושב חזון בג
ליל העליון. חובשים ופראמדיקים של מד"א 
העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים זיו 
בצפת צעירה כבת 24 במצב בינוני, בהכרה 

יציבה עם סימני ירי בפלג גופה העליון.
מוזלבט  אדל  במד"א  חרום  רפואת  חובש 

שנשל מילשטיין  יניב  מד"א  ־ופאראמדיק 
הפצועה שוכבת  סיפרו שראו את  חו למקום 
כשהיא בהכרה מלאה ומסביבה כמה מחבריה. 

אומ מכאבים",  וסבלה  נסערת  הייתה  ־"היא 
־רים אנשי העזרה הראשונה, "הענקנו לה טי

פול רפואי ראשוני בשטח ופינינו אותה תוך 
־כדי טיפול לבי"ח במצב בינוני יציב, עם מד

דים תקינים. בדרך היא תקשרה אתנו וסיפרה 
שהגיע ממרכז הארץ לנופש בסוף השבוע".

או הצעירה  כי  נמסר,  זיו  החולים  ־מבית 
וסבלה  שפזה במחלקה הכירורגית להשגחה 

הירי בא ומחרדה, לאחר שפצע  ־מתשישות 
הרופ לדעת  ונתפר.  טופל  שלה  החזה  ־זור 

היה  הקליע  אם  רב, שכן  מזל  לה  היה  אים, 
סכנה  הייתה  הפגיעה  ממקום  מעט  סוטה 
ריאות  לב,  כמו  חיוניים  באיברים  לפגיעה 

וכלי דם גדולים.
במקום  סריקות  ערכה  כרמיאל  משטרת 

להערכת  עדיין.  התבררו  לא  הירי  ונסיבות 
המשטרה, הצעירה נפגעה מכדור תועה שנורה 
על ידי צייד מכיוון השטח המיוער שבהר חזון. 

־החוקרים מבססים את הנחתם על מאפייני הכ

דור שפגע באישה. המשטרה סגרה את האזור 
ופקחי רשות הטבע והגנים סרקו אותו בעזרת 

גשש לאיתור היורה.
בצימר  חברים  עם  נפשו  זוגה  ובן  הצעירה 

הירי,  בעת  לכרמיאל.  הסמוך  חזון,  במושב 
המחבר  שביל  על  חברתה  עם  עמדה  האישה 
בין שתי בקתות במושב ולפתע, חשה מכה עזה 

־בגופה. לאחר שטופלה התברר, שנהרס לה ול
חברה סוף שבוע רומנטי במיוחד.

החבר  הספיק  חמישי,  יום  הפציעה,  ערב 
בל שהפכה  הצעה  לחברתו,  נישואים  ־להציע 

תי-נשכחת, ולא מהסיבות הנכונות. הצעירה, 
שהספיקה ליהנות מכמה שעות של אושר ללא 
הפרעה לפני שנפצעה, גילתה שענתה בחיוב 

הני "ללא ספק, את הצעת  והוסיפה:  ־להצעה 
שואים הזו לא אשכח לעולם".

הולכת רגל נפגעה 
בשדה ורבורג

־מדוברות מגן דוד אדום נמסר, כי ביום רבי
עי, 12 בפברואר, בשעה 14:04, נמסרה למוקד 
הולכת  ילדה  על  הודעה  ירקון  במרחב  מד"א 
בינוני מאוטובוס בדרך  רגל, שנפגעה באורח 

ההדרים בשדה ורבורג.
ופראמדי חובשים  נשלחו  התאונה  ־למקום 

קים של מד"א, שהעניקו טיפול רפואי לילדה 
בת 12, ופינו אותה לבית החולים מאיר בכפר 
ומחבלות  בטן  מחבלת  סובלת  כשהיא  סבא, 

בגפיים ומוגדרת פצועה באופן בינוני. הר חזון. פקחי רשות הטבע והגנים נעזרו בגשש לאיתור היורה                                     צילום: לינה אבוגוש



5  ||  20.2.14    

יש לכ� תכניות?

אי� לכ� תכניות?
לא נורא!

גווני� בנדל“� מזמינה אתכ�
להיות חלק מהמשפחה

מטבח ”רגבה“ מתנה כולל תנור, כיריי� וקולטמבצע לבעלי תכניות בנייה
תקציב מוגדר, ללא הפתעות במהל� הבנייה | פיקוח צמוד | אחריות מורחבת | שקיפות מלאה 

לפגישת ייעו� ללא התחייבות, טל‘: 077-4413431

עיצוב: טל וייצמ�

גווני� בנדל“� מנהלת את בניית ביתכ� 
מ� הרעיו�, דר� התכנו� ועד המפתח.
החברה היחידה שנותנת אחריות 

מורחבת על בניית ביתכ�.

אבני אית� | אפיק | רשפי� | בני יהודה | עפולה | אלעד | אלרו� | חפציבה | ניר דוד 
קציר | אביטל | מנחמיה | יונת� | מבוא חמה | בית אלפא | טירת צבי | גשר | גינו�ר 

תובל | עצמו� | י�עור | יחיע� | שלפי� | נורית

משרדינו בקיבו� מרחחביה
טל‘: 077-4413431

www.ggb.co.il



  ||  620.2.14    

"לערוך רפורמה במשק המים 
ולהוריד את המחיר לצרכן"

מינהלת ציבורית תפקח על 
הפיצויים לחקלאים

יו"ר ועדת הכנסת לביקורת המדינה ביקר את הפניית תשלומי המים 
למערכת הניהולית של התאגידים במקום לשיפור ולאחזקת תשתיות. 

מנהל רשות המים: אופטימי לגבי הוזלה נוספת של מחירי המים

פיצוי מאוחר: הפרשי הצמדה בסך כ-50 מיליון שקלים נפסקו 
לחקלאים שהגישו תביעה לפיצויים בחורף 91'-92'. במינהלת 

שתפקח על חלוקת הכסף חברים נציגי ארגוני המגדלים

חדשות בקצרה

חדשות
סיון שדמון

ערכה  בכנסת  המדינה  לביקורת  הוועדה 
בנושאים  נוסף  מעקב  דיון  שעבר  בשבוע 
המים  ומחיר  נגדם  התלונות  מים,  תאגידי 
הכנסת  חבר  הוועדה,  ראש  יושב  לצרכן. 
חוק  מטרת  כי  הדגיש,  )ש"ס(  כהן  אמנון 
תאגידי המים הייתה ליצור משק מים סגור, 

ולאח לשיפור  המים  בתשלומי  קולהשתמש 
והביוב בלבד. לדבריו,  זקת תשתיות המים 

קבפועל, התשלומים משמשים לא פעם לאח
קזקת המערכת המנהלית של התאגיד המקו

בשיעור  מאמירים  לצרכן  והמחירים  מי, 
שבין 40% ל-60%.

המקומיות  הרשויות  כי  בדיון,  נטען  עוד 
וב המים  מתשלומי  דיבידנדים  קמקבלות 

2012 בלבד קיבלו כ-186 מיליון שקק  שנת
לים, שנוצלו לצרכים עירוניים רבים – אך 
לערוך  "חובה  המים.  תשתיות  לשיפור  לא 

קרפורמה ארצית ורוחבית במשק המים – שי
)הטעות  לצרכן"  במחיר  הכול  לפני  תבטא 

במקור(, הדגיש יו"ר הוועדה.

מנהל רשות המים אלכסנדר קושניר אמר 
כי מחצית מכמות מי השתייה בארץ  בדיון, 
ממי  ולא  והתפלה  טיהור  ממתקני  מגיעה 
גשמים, ולכן עלות הייצור מתבטאת במחיר 

קלצרכן. "הקטנו את העלויות המוכרות שהת
אגידים יכולים לגבות, ולכן הרווחים שלהם 

התייע מהפכת  הובלנו  בהדרגתיות.  קיקטנו 
לות, 'הורדת שומנים' וצמצום התאגידים, אך 
המודל שרצינו לא התקבל על ידי הממשלה. 
במחיר  נוספת  להורדה  ביחס  אופטימי  אני 
יוסף אל-עזרה,  המים", אמר. עוזרו ברשות, 
הוסיף: "כל צרכן יכול לפנות אלינו לערער 
על תחשיב החיוב שלו, ומשנת 2010 קיבלנו 

כ-14 אלף פניות מהציבור".
ח"כ איציק שמולי )העבודה( אמר, כי הוא 
התלונות  בכל  לטפל  המים  מרשות  דורש 
של  ניתוק  על  מחליטה  שהיא  לפני  נגדה 
משפחות שמאחרות בתשלום מרשת המים. 

קח"כ דב חנין )חד"ש( ביקר את השיטה הק
יימת, שהונהגה במדינה לפני מספר שנים: 

גדול  אחד  כישלון  היא  התאגידים  "שיטת 
ויש בפני הממשלה שתי אפשרויות: להחזיר 
את הטיפול לרשויות המקומיות, או להקים 

קרשויות מים וביוב אזוריות, כרשות שלטו
נית ולא כתאגיד כלכלי".

האוצר  נציג  אמר  חנין  לדברי  כתגובה 
בדיון, אלון מסר, כי הרשות המקומית היא 
צרכן המים הגדול ביותר בתחומה, כך שיש 
ניגוד אינטרסים מובנה בינה לבין התאגיד, 
משרד  ונציג  מהרשות,  הופרד  הוא  ולכן 
רשויות  יש  כי  הוסיף,  בנישתי  יוסי  הפנים 
מקומיות, שגבו מתושביהן היטלי מים וביוב 

בניגוד לחוק.
בסיכום הדיון, שיבח כהן את מנהל רשות 

קהמים על עמדתו בדבר צמצום מספר תאגי
ממנו  דרש  אך  מרחבים,  למספר  המים  די 

בת הציבור  לפניות  המחלקות  את  קלחזק 
מיוחדים  למקרים  ולהתייחס  המים,  אגידי 
של קשישים ומשפחות מצוקה באופן הולם 

ולפנים משורת הדין.

בעבר  שקיבלו  הפירות  מגדלי  כ-4,000 
הרב  ליבול  פיצוי  שקלים,  מיליון  כ-180 
השנים  של  הקשה  בחורף  לטמיון  שירד 
נוק שקלים  מיליון   50 יקבלו   ,1992-1991

עם  לפשרה  הגיעו  שנציגיהם  לאחר  ספים, 
האוצר.

המדינה  בפני  הוצגה  החקלאים  דרישת 
שנים  להם  ניתן  הראשוני  שהסכום  לאחר 
רבות לאחר החורף הקשה, והוא אינו צמוד 
למדד המחירים. ארגון מגדלי הפירות סירב 
והגיש  בתשלום  ה"תספורת"  עם  להשלים 

קתביעה לקבלת הפרשי ריבית והצמדה, שנ
דונה במספר ערכאות משפטיות והגיעה עד 

קבית המשפט העליון, שקבע שהמגדלים זכ
קאים לפיצוי. בעקבות הפסיקה, החלה התד

יינות עם משרד האוצר לגבי גובה הפיצוי, 
קשנמשכה אף היא זמן רב והסתיימה לאחרו

נה כאמור בהסכם פשרה.
מינהלת שהוקמה בעקבות הפסיקה כוללת 

קנציגים ממשרד עורך הדין שאול פלס, שיי
צג את התובעים במשפט ובמשא ומתן בדרך 

וה הפירות  מגדלי  ארגוני  ראשי  קלפשרה, 
הדרים ורזי יהל מהתנועה הקיבוצית. חברי 
הפיצויים  חלוקת  את  שתלווה  המינהלת, 
ותפקח עליה, כבר נפגשו פעם אחת והחלו 

להתכונן למשימה המורכבת.
הפירות  מגדלי  ארגון  מנכ"ל  כהן,  איציק 

כספי  "חלוקת  בישראל: 
הפיצויים היא תהליך מורכב 
של  בחישוב  ומדובר  מאחר 
החלק היחסי מסכום הפיצוי 
מ-4,000  אחד  לכל  שמגיע 
חלק  התובעים.  החקלאים 
כבר  לצערנו,  מהחקלאים, 
לאתר  ונצטרך  בחיים  אינם 

את היורשים החוקיים.
להת המגדלים  ק"על 

עד  ולהמתין  בסבלנות  אזר 
אנו  התהליך.  להתקדמות 

קנגיע באופן אישי לכל חקל
קאי. אין צורך לפנות בבירו

רים, כי זה לא יתרום לזירוז 

העבודה.
הוכחה  הוא  והצלחתו  הממושך  "המאבק 

קנוספת לחשיבות של ההתארגנות של החק
הארגון,  אלמלא  משותפת.  במסגרת  לאים 
הכסף  את  לראות  זוכים  היו  לא  המגדלים 

שמגיע להם".

כנס חירום
התאחדות חקלאי ישראל 

תבחן את השלכות הבצורת על 
החקלאות

ישיבת הוועד המנהל של התאחדות 
חקלאי ישראל, שנערכה בשבוע שעבר, 

עסקה בבעיות של חקלאים ומגדלים 
מרחבי הארץ, בעקבות ההתמודדות עם 

שנת הבצורת המסתמנת.
בישיבה הוחלט, כי לקראת סוף החודש 

תערוך ההתאחדות כנס חירום בנושא 
מים, לבחינת השלכות הבצורת על ענף 
החקלאות הישראלי. בהתאם למסקנות 

שיעלו במהלך הכנס, תועבר פנייה 
למשרד האוצר ולרשות המים, בבקשה 

לסייע בפתרונות למצב.
התאחדות אומרים, כי כבר היום 
מבינים שיש בעיה - בכל הארץ, 

חקלאים נאלצים להשקות את השדות 
ואת המטעים שלהם – ומזהירים מפני 

משבר חמור שעלול להיווצר במשק 
המים. בארגון מקווים, כי יימצא פתרון 

מהיר ומידי בעזרת ממשלת ישראל, 
כדי ששיווק התוצרת החקלאית באביב 

ובקיץ הקרובים לא ייפגעו.

פרס לבציר 
תשע"ג

מועצה אזורית אשכול בין 
הזוכות בפרס החינוך היישובי 

לשנת הלימודים שעברה
 

שר החינוך, הרב שי פירון, הכריז 
בשבוע שעבר על רשויות מקומיות 
ואזוריות שזכו בפרס החינוך לשנת 
הלימודים תשע"ג: מועצה אזורית 

אשכול, אפרת, חיפה, מעלות, רמלה 
ושהם. הפרס היוקרתי ניתן עבור הישגי 

הרשות בחמש השנים האחרונות.
חיים ילין, ראש מועצת אשכול: 

ק"ההשקעה המרכזית שלנו היא במער
כת החינוך, מתוך מחויבות לממש את 
מקסימום הפוטנציאל של כל תלמיד 

ומתוך תפיסה, כי המצוינות היא לא רק 
למצוינים.

"'יש הרבה מאוד אנשים בעולם, אבל 
מעט מאוד בני אדם'. אנחנו פועלים 
לחנך את התלמידים להיות בני אדם 
אנושיים וערכיים. לפני חמש שנים 
קאוחדו בתי הספר של המושבים והקי

בוצים, יצרנו מערכת מצמיחה ומכילה 
באמצעות 'השולחן העגול' של תנועות 

הנוער ודאגנו ליצור רצף חינוכי וחיבור 
קבין מערכת החינוך הפורמאלית לבל

תי-פורמאלית".
ילין בירך את אנשי החינוך המועסקים 
במוסדות המועצה: "אני מבקש להודות 

לכל אנשי החינוך, שפועלים מתוך 
תחושת שליחות ומסירות לקהילה שלנו. 

אתם הפכתם את החלום למציאות".
חורף 1992. חברי המינהלת החלו בעבודתם    צילום: אלי דסה 
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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: 24.2.14-18.2.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי 
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התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.
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מבקש לשלם פחות 
מזונות, כי האם גנבה 

את זרעו

גבר תובע מושבניקית מאזור נתניה משום 
שהבטיחה שהיא נוטלת גלולות למניעת 

היריון, אך הרתה וילדה לו בן. בית המשפט 
יכריע אם ייאלץ לשלם מזונות בסך עשרות 

אלפי שקלים בכל שנה

חדשות
דרור יוסף

לבית  לאחרונה  פנה  השרון  אזור  תושב 
בתביעה  תקווה,  בפתח  למשפחה  המשפט 
מזונות שנקבע שעליו לשלם.  להפחתת דמי 
מזדמנים  מין  יחסי  קיים  הוא  הגבר,  לדברי 
הסמוכים  המושבים  אחד  תושבת  אישה,  עם 
לנתניה, ושוכנע כי בת זוגו הארעית נוטלת 
ועל  לטענתו  לכן,  היריון.  למניעת  גלולות 
אף הסכנה הבריאותית בכך, הוא לא השתמש 
ואילו לאישה  באמצעי הגנה אחר – קונדום, 

זהספיק המפגש החד-פעמי כדי להתעבר ול
שנתיים  כעבור  כבדים  מזונות  ממנו  תבוע 

כמעט.
עור באמצעות  הגבר,  טען  המשפט  זבבית 

כת הדין ענבר לב, כי האישה גנבה את זרעו 
זוהונתה אותו בקשר למטרותיה, ואף לא הס

תפקה בכך והעלימה מבית המשפט מידע רב 
על הכנסותיה.

זהאם והאב הניצבים היום משני עברי המת
רס הכירו בבר ידוע של פנויים-פנויות בתל 
של  המאוחרות  ה-30  בשנות  האישה,  אביב. 
הייתה  לנתניה,  קרוב  מושב  תושבת  חייה, 
נתונה בהליך גירושין מתמשך, שני במספר, 
ולאחר שהכירה את הגבר, בן גילה, הם סיימו 
את הערב בביתו, שם קיימו יחסי מין שאינם 

מוגנים.
האישה טענה שהיא אלרגית  הגבר,  לדברי 
לקונדומים והבטיחה שמאחר שיש לה ארבעה 
ילדים היא משתמשת בגלולות, ובכל מקרה, 
להביא  בכוונתה  אין  תאונה,  של  במקרה  גם 

ילד נוסף לעולם.
השנ בין  קשר  נוצר  לא  ערב  אותו  זלאחר 

ליזום  שניסה  שלמרות  הצהיר,  הגבר  יים. 
היא  עמה,  ולצאת  האישה  עם  מתמשך  קשר 
דחתה אותו בקור וניתקה כל קשר עמו – עד 
שיום אחד, בחלוף שנתיים כמעט, התברר לו 
לא  האישה  בן.  לו  ילדה  שהיא  באמצעותה 
בישרה לגבר את הבשורה בפגישה פנים-אל-

פנים או בטלפון, אלא באמצעות שליח שמסר 

בידיו מעטפה ובה הזמנה לדיון בנושא אבהות 
בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה.
שהאי טען  ובו  למשפט  התייצב  זהגבר 

שהיא  התעקשה  אחת,  פעם  עמו  שכבה  שה 
 – בגלולות  ומשתמשת  לקונדומים  אלרגית 
זרע לכל דבר. בדיקת רקמות  גניבת  ושזוהי 
וביהמ"ש פסק  גילתה שהגבר הוא אכן האב, 
לו תשלום מזונות חודשי בסך 3,500 שקלים 

זלחודש, כולל מדור, שהוא חלקו במימון הוצ
אות המגורים של הילד.

בית  פסיקת  את  בהשלמה  קיבל  לא  האב 
האי כי  שגילה,  פרט  חוקר  ושכר  זהמשפט 

שה הציגה את עצמה בפני בית המשפט כאם 
זבמשפחה חד-הורית מובטלת ומתקשה בפר
זנסתה, אך התברר שהיא גרה עם חמשת יל

דיה )משלושה גברים שונים( ביחידת דיור של 
הוריה במושב, ועל כן אין היא משלמת שכר 

דירה או חשבונות אחרים על מגוריה.
מקבלת  שהאישה  מצא  החוקר  מכך,  יתרה 
בסך  מזונות  תשלומי  ילדיה  אבות  משלושת 
בכ-1,500  נתמכת  היא  שקלים,  כ-7,000 
שקלים נוספים שהיא מקבלת כקצבה מביטוח 
וכן מרוויחה מניהול עסק קוסמטיקה  לאומי, 
היא  אין  הכנסותיו  שעל  בביתה,  לא-מורשה 

מדווחת, ככל הנראה.
הגדיל לעשות החוקר הפרטי כשהקליט גבר 
נוסף, הטוען שהאישה גנבה את זרעו והגישה 
נגדו תביעת מזונות מנופחת. עו"ד לב הציגה 

זבפני בית המשפט ראיות לכך שהאישה נוס
עת לנופש בחו"ל פעמיים בשנה, וכן נופשת 
בסופי שבוע ארוכים ורבים בארץ, בקפריסין 
ובאיי יוון. בחופשות אלה הוריה דואגים לכל 

מחסורם של הילדים.
המ האב  ביקש  המשפט,  בית  אל  זבפנייתו 

המזונות  סכום  את  להקטין  לטענתו  רומה 
שקלים(,   1,250( למינימום  חויב  הוא  שבהם 

מול הכנ הדלות  בהכנסותיו  זתוך התחשבות 
זסותיה של האישה. מהתביעה עולה, כי האי

שה משתכרת נטו כ-12 אלף שקלים בחודש, 
זגרה בחצר ביתם של הוריה ביחידת דיור בגו

דל דירה לכל דבר ועניין ונהנית מפנאי רב 
ומחיי שפע, כמעט ללא עבודה, ועל פי ראיות 
שנמצאו בידי עו"ד לב והוצגו בבית המשפט, 

זהיא טסה ארבע פעמים לחו"ל במהלך השנת
יים האחרונות, בעוד חמשת ילדיה מטופלים 

על ידי הוריה, הסבים.
בבקשה  דיון  להיקבע  אמור  אלה  בימים 
לא  עדיין  הגבר.  שהגיש  מזונות  להפחתת 

הוגש כתב הגנה.
גלולות למניעת היריון. האישה התעקשה 

Ceridwen :שהיא אלרגית לקונדומים צילום

מותר להם 
לספח?

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

האחרו השנים  ־בעשר 
המו ועד  מאפשר  ־נות 

קבוע  באופן  )שנבחר  שב 
המעוניין  לכל  ורצוף( 
חצר  שטח  מתחום  לחרוג 
חמישה  עד  שניים  ביתו 
בטון  קיר  ולבנות  מטרים, 
בחזית הבית בחלק השטח 
מונה  למעט  כמדרכה,  המיועד  הציבורי 
נימוקם:  גבול השטח.  בקו  החשמל המוצב 

הצי בשטח  לפיתוח.  תקציב  מספיק  ־אין 
תש עוברות  הפרטי  לשטח  שנוסף  ־בורי 

למעבר  שנותרה  ובמדרכה  המושב  תיות 
ופחי  תקשורת  ארונות  רחוב,  תאורת  יש 
אשפה. האם הדבר חוקי? האם ועד המושב 
רשאי לאשר ולאפשר לפרטיים לצרף שטח 

ציבורי לבתיהם?
אודה מאוד לתשובתכם ועזרתכם.

זהתופעה של "סיפוח" שטחים ציבוריים במו
שב לטובת צרכים פרטיים של חברים אסורה, 
כל עוד הדבר נעשה בניגוד לתב"ע החלה על 
אשר  חדשה  תכנית  שהוגשה  ומבלי  המושב, 

אושרה בוועדות התכנון המוסמכות.
אינן  התכנון  ועדות  שבהם  מקרים,  ישנם 
מאשרות את התכניות הגורעות מן השטחים 
הציבוריים של המושב. כך היה למשל בתיק 
עזריקם מושב עובדים נגד הוועדה המחוזית 
לתכנון ובנייה דרום )עתמ )ב"ש( -48723-10
עזז 12, פורסם ב-28 באפריל 2013(. מושב 

ריקם עתר נגד החלטת הוועדה המחוזית שלא 
מגורים  מגרשי  שמונה  הקמת  תכנית  לאשר 

בשטח המיועד לשטח ציבורי פתוח.
בפסק דינו אישר בית המשפט את החלטת 
הוועדה, תוך שהוא קובע, כי תכנית המתאר 
הקיימת והתקפה במושב אינה מתירה בנייה 
המושב  שמבקש  כפי  הפתוח  הציבורי  בשטח 
הציבורי  השטח  כי  נקבע,  בתכנית  לעשות. 
הפתוח אשר בו מבקש המושב לפגוע מיועד 
לילדים,  משחק  ולמתקני  לגינון  לנטיעות, 
ולפי תקנון תכנית זו, "לא תותר בו כל בנייה 

למעט מקלטים ציבוריים ומערכות תשתית".
לעומת זאת, התכנית שמבקש המושב לאשר 
"פוגעת בשטחים הירוקים האחרונים שנותרו 
התברר,  עוד  לקבלה".  שאין  באופן  במושב 
גדול,  שאינו  פתוח  ציבורי  בשטח  מדובר  כי 
מבקשת  והתכנית  דונמים,  כתשעה  ששטחו 
פוסק  לפיכך  משטחו.  כשליש  ממנו  לגרוע 
בית המשפט, כי החלטת הוועדה שקיבלה את 

זהתנגדויות תושבי המושב בנימוק של הפגי
עה הלא-ראויה בשטח הציבורי היחיד במושב 

הייתה החלטה סבירה וראויה.

־מי קובע אם הבחירות לאגודת המושב יי
ערכו בקלפי או בהצבעה?

ראשית, יש לעיין בתקנון כדי לבדוק האם 
בא הבחירות  קיום  אופן  את  הסדיר  זהתקנון 

אינו  החוק  וככלל,  מכך  לגרוע  מבלי  גודה. 
וניתן  בחירות באגודה בקלפי  מחייב עריכת 

לעשות זאת באסיפה הכללית.
41 לתקנות האגודות השיז  עם זאת, תקנה
1975 קובז )רשויות אגודה( תשל"ה -תופיות 

עת, כי אם דרשו זאת לפחות 10% מהנוכחים 
באסיפה הכללית, תיעשה הבחירה באמצעות 

הצבעה בקלפי.

של  שיתופית  אגודה  תקנון  מחפש  אני 
־מושב בדרום אשר איני חבר בו. האם קיי

מת אפשרות לעיין בתקנון?
כל אדם רשאי לעיין בתקנון האגודה לאחר 
השיתופיות  האגודות  רשם  במשרד  ששילם 
לתקז  4 )תקנה לכך  שנקבעה  האגרה   את 

כלליות(  )הוראות  השיתופיות  האגודות  נות 
תשל"ו- 1976(.

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

מוסמך.

תושבי המושב מספחים לעצמם שטחי ציבוריים באישור 
הוועד, שטוען שאין די כסף לפיתוח. האם הדבר חוקי?

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

בית המשפט אישר את החלטת הוועדה: תכנית המתאר 
הקיימת והתקפה במושב אינה מתירה בנייה בשטח 

הציבורי הפתוח כפי שמבקש המושב לעשות. בתכנית 
נקבע, כי השטח הציבורי הפתוח אשר בו מבקש המושב 

לפגוע מיועד לנטיעות, לגינון ולמתקני משחק לילדים
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בעל נחלה ועליה נכסים שאינם רשומים יכול להסדיר 
זאת בשנה הקרובה ולשלם דמי שימוש מופחתים

בנית ולא דיווחת לרמ"י? 
יש לך שנה

office@ganot.co.il

בית שמאי
עומר גנות והדר מירום,

שמאי מקרקעין

הארץ,  במרכז  בעיקר  רבים,  נחלות  בעלי 
מרשות  דרישות  האחרונות  בשנים  מקבלים 
שימוש  דמי  עבור  לתשלום  ישראל  מקרקעי 

חבמבנים למגורים, אשר הוקמו ללא ידיעת הר
שות. במקרים רבים, דרישת התשלום כוללת 
עד שבע שנים  ארבע  בגין תקופות של  חיוב 
תקופה  עבור  גם  מסוימים,  ובמקרים  אחורה, 
של עשר שנים. מן הסתם, הדרישות מסתכמות 

שנק חדשים  נהלים  אבל  נכבדים,  חבסכומים 
מזמינים  ברמ"י  הרישום  הסדרת  לצורך  בעו 
את בעלי הנחלות לבוא ולהסדיר מרצונם את 

הרישום, ולשלם תמורתו פחות כסף.

סתירה יקרה
נחלות  לבעלי  שהגיעו  התשלום  דרישות 

חכוללות לרוב חיובים בגין מבני מגורים בנ
חלה, ששטחם הבנוי אינו גדול מ-160 מ"ר, 
ולעתים קרובות, גם בגין מבני מגורים שבהם 
הבנייה עוברת 160 מ"ר. בחינת העניין מגלה, 

חכי דרישת התשלום בגין בנייה שאינה עוב
רת את 160 המטרים הרבועים אינה עומדת 
 1252 מספר  החלטה  הוראות  עם  אחד  בקנה 

של המועצה.
ההחלטה קבעה, שלבעל נחלה מותר לבנות 
אחד  כל  מ"ר   160 מגורים ששטחם  בתי  שני 

ח)ובמקרים מסוימים, גם יחידה שלישית ששט
נוספים  תשלומים  לשלם  מבלי  מ"ר(,   55 חה 
בגין זכויות בנייה אלה. בהתחשב בכך, הופתעו 
בעלי נחלות רבים לקבל דרישת דמי שימוש 

עבור בנייה אשר אינה מחייבת בתשלום.
לאחרונה  ממש  הגיעה  הזו  היקרה  הסתירה 
ישראל  מקרקעי  רשות  הנהלת  של  לשולחנה 
חדשה,  החלטה  התקבלה   2014 בינואר  וב-21 

חשקובעת נהלים אחידים בנוגע לגביית דמי שי
מוש בנחלה. על פי ההחלטה, בית ראשון בנחלה, 
שגודלו עד 160 מ"ר, יהיה פטור מתשלום דמי 
שימוש גם אם נבנה ללא קבלת אישור הרשות.

מ"ר   160 שגודלו  בהנחה  בנחלה,  שני  בית 
יחויב  הרשות,  היתר  ללא  ושנבנה  פחות,  או 

חבתשלום עבור שנה אחת בלבד של דמי שי
ישלם  מ"ר  ל-160  מעבר  בנייה  עבור  מוש. 

בנוסף לתש היוון מלאים,  חבעל הנחלה דמי 
 160 בגין  החד-פעמיים  השימוש  דמי  לום 

המטרים הראשונים.
ההחלטה החדשה מאפשרת לבעלי הנחלות 
ידי  על  לרמ"י,  דווחה  שלא  בנייה  להסדיר 
תשלום עבור שימוש במשך שנה עד שנתיים, 
וזאת בניגוד למצב כיום, שבו חשופים בעלי 
שימוש  דמי  בגין  תשלום  לדרישות  הנחלות 

עבור ארבע עד עשר שנים.
הוראות החלטת  בעלי הנחלות קובלים על 
השימוש,  דמי  תשלום  דרישת  ועל  ההנהלה 

מספר  החלטה  להוראות  נצמדים  שהם  תוך 
מ"ר   160 עד  של  בנייה  שמאפשרת   ,1252
בעל  כי  קובעת,   1252 לרמ"י.  תשלום  ללא 
לצורכי  דיור  יחידת  בה  להקים  רשאי  נחלה 
שנייה  יחידה  להקים  רשאי  ובנוסף,  מגוריו 
המיועדת למגורי בן ממשיך. על נכסים אלה 
לא תגבה הרשות תשלום )עד 160 מ"ר לכל 

חבית(. במקרים שבהם מוכח, כי בנחלה מתגו
תגבה  לא  גם  הרשות  דורות,  שלושה  ררים 
תשלום עבור בנייה של עד 55 מ"ר ביחידת 

המגורים השלישית.
 160 שמעל  בנייה  עבור  להחלטה,  בהתאם 
מ"ר ביחידה הראשונה וביחידה השנייה, ובגין 
55 מ"ר ביחידה השלישית בנחח  בנייה שמעל

לה, ועד למלוא זכויות הבנייה המותרות עפ"י 
חהתכנית התקפה, תגבה רמ"י דמי חכירה מה

וונים בשיעור 91% מערך הקרקע של זכויות 
הבנייה המבוקשות.

שימושים חורגים
בהחלטה החדשה יש התייחסות גם למקרה 

חשבו קיים בנחלה בית שני ובנחלה יש שימו
שים חורגים או שאינם מוסדרים. במקרה כזה, 
יחויב בעל הנחלה בתשלום דמי שימוש עבור 

השימו את  להסדיר  יחויב  ובנוסף,  חשנתיים 
שים.

דוו שלא  הבנייה  בגין  התשלום  חשיעור 
חה לרמ"י )עד 160 מ"ר( יחושב על פי שווי 
הזכויות המבוקשות, כאשר אחוז החיוב יהיה 

כמפורט: במרכז הארץ - 5%, באזור עדיפות 
 .2%  - א'  עדיפות  באזור   ,3%  - ב'  לאומית 
בגין בנייה שמעבר ל-160 מ"ר ישולמו דמי 
הנחלה  בעל  שבהם  ובמקרים  מלאים,  היוון 
נדרש לשלם ולא שילם, הרשות תגיש תביעה 

חלפי שומה פרטנית, לדמי שימוש בגין תקו
פה שמשכה עד שבע שנים. החלטה זו תקפה 

לשנה אחת.
הנהלת הרשות קבעה, כי "בעל הנחלה לא 
יהיה רשאי להשיג על אופן החישוב והסכום 
לתשלום" ובהנחיה זו יש כדי לפגוע בזכויות 

הבנ את  להסדיר  המבקשים  של  חהבסיסיות 
ייה מול רמ"י. הניסיון מלמד, כי ערעור על 
שומת רמ"י עשוי, במקרים מסוימים, להפחית 
לפיכך,  השימוש.  בגין  התשלום  גובה  את 
הבסיסית  הזכות  לנישום  שתינתן  הראוי  מן 
הזדמנות  מתן  תוך  רמ"י,  שומת  על  לערער 

חהוגנת לבחון את הטענות ואת הנתונים עלי
הם התבססו השומה ודרישת התשלום.

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

־בלבד ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מו
סמכים.

dror.maariv@gmail.com

חישוב מחדש
האם רשות מקרקעי ישראל תידרש להשיב 

מיליונים לבעלי נחלות בגין "דמי הסכמה"?

איפה הכסף?
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

האם אנו חווים רגע היסטורי, רעידת אדמה 
בעת  ההסכמה  דמי  חישוב  בשל  ממש,  של 
מועצת  של   534 החלטה  לפי  נחלה,  מכירת 

מקרקעי ישראל משנת 1992?
רחל  השופטת  קבעה   2013 בדצמבר  ב-24 
ערקובי בבית משפט השלום בתל אביב בפסק 
דין, שעל רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( לבחון 
מחדש את דרך החישוב של דמי ההסכמה לפי 
ערך  שווי  של  "השמטה"  נוכח   ,534 החלטה 

הי "המחיר  בחישוב  הבנייה  וזכויות  חהקרקע 
סודי" של הנחלה.

שומות  לפתיחת  להביא  עשויה  זו  קביעה 
רבות של דמי הסכמה ולהשבה של מיליונים 
זכויותיהם  את  שמכרו  הנחלות  לבעלי  רבים 
בגין "חישוב מחדש". עניינו של פסק הדין הוא 
אך  פעמים,  שלוש  ידיים"  ש"החליפו  נחלות 

לדעתנו, הקביעה ישימה לכל הנחלות בארץ.
בעת מכירת נחלה נדרש בעל הנחלה לשלם 
מהח  60% מ פחות  בכיסו  המותירים  -מסים 

השבחה  ולהיטל  שבח  למס  בנוסף  תמורה. 
)משולם בגין זכויות חכירה(, משולמים לרמ"י 
"דמי הסכמה", נתח עיקרי מהתמורה בשיעור 

שליש, בצירוף מע"מ מעליית ערך הקרקע.
 ,534 להחלטה  הראשונה  התוספת  פי  על 
של  חיבור  הוא  הסכמה  לדמי  יסודי"  "מחיר 
שלהם  הפחתה  הבאים,  המרכיבים  ארבעת 
בצירוף  שליש  ו"גזירת"  בהסכם  מהתמורה 
מע"מ מגובה ההפרש. ארבעת המרכיבים הם: 

פרטנית  בשומה  נקבע   - המחוברים"  "שווי 
חבעת מכירת הזכויות בנחלה עבור בתי מגו

רים ומבני משק; "שווי שני דונם חלקת חצר 
שהוא  אחיד  שווי  נקבע   - מחוברים"  ללא 
ברח "החלק  ו-600 שקלים;  אלף   54 כ -כיום 

כוש המשותף" - סכום שנקבע על ידי רמ"י 
והוא כיום כ-110 אלף ו-100 שקלים; "שטחי 
534 קובעת בתוספת הראח  עיבוד" - החלטה

מטעים  או  שלחין  דונם  כל  בגין  שווי  שונה 
שבגינו ניתן זיכוי.

החישוב  דרך  לאור  טוענים,  נחלות  בעלי 
חהנ"ל, כי לא ניתן השווי הריאלי של ההשק

עות בנחלה וברכוש המשותף שתרמו לעליית 
ערך הנחלה, והרשות נהנית מדרך החישוב הזו 
פעמיים - מצד אחד, רמ"י "שותפה" בשליש 
ומצד  הקרקע,  ערך  בעליית  מע"מ  בצירוף 
שני, היא אינה שותפה בסכומי הכסף שבעל 

הנחלה השקיע וגרם לעליית ערך הקרקע.
לדוגמה: במקרה שבו נמכרת נחלה תמורת 
חמישה מיליוני שקלים ושווי המחוברים הוא 

750 אלף שקלים, בגין שטחי עיבוד ניתן זיכוי 
בסך 400 אלף שקלים. דמי ההסכמה יסתכמו 

במיליון ו-458 אלף שקלים )במעוגל(.
לאחר שהבנו כיצד מחשבים את גובה דמי 
ההסכמה, נשכיל להבין מדוע דרך חישוב דמי 
"רעידת  היא  הדין  בפסק  שנקבעה  ההסכמה 

חאדמה". בפסק דינה, מנתחת השופטת המלו
מדת את החלטה 534 וכן את פסקי הדין שדנו 
החלטה  לפי  ההסכמה  דמי  של  חישוב  בדרך 
כי מחישוב  ומגיעה למסקנה תקדימית,   534
"המחיר היסודי" לנחלה נעדר חלק מהנחלה 

חוהוא ערך "הקרקע", עליה בנויים בתי המגו
חרים ומבני המשק )"חלקת המגורים"( וכן זכו

יות הבנייה הצמודות לחלקת המגורים. 
חהשופטת קובעת, כי בחישוב "המחיר היסו

די" לנחלה יש לבחון גם את חלק המקרקעין 
שעליו בנויים המבנים, לרבות זכויות הבנייה, 
ומחזירה את הטיפול לשמאי שיבחן את שווי 
חלקת המגורים וזכויות הבנייה, יוסיף אותם 

למחיר היסודי של הנחלה ויפחית מהשומה.
חמישי  מרכיב  להוסיף  יש  מהיום  לפיכך, 
לקביעת "המחיר היסודי" בהחלטה 534 והוא 

הבנ "זכויות  ושווי  המגורים"  "חלקת  חשווי 
ייה", מה שיגדיל באופן משמעותי את המחיר 
דמי  גובה  את  דרמטי  באופן  ויפחית  היסודי 

ההסכמה המשולמים על ידי בעלי הנחלות.
על מנת להבין את משמעות החידוש בפסק 
הדין, ערכנו חישוב לדוגמה של דמי הסכמה, 

המכיל את המרכיב הנוסף. בהשוואה לדוגמה 
תמורת  נמכרה  הנחלה  לפיה  לעיל,  שהבאנו 
חמישה מיליוני שקלים, כאשר הוספנו למחיר 
המגורים  חלקת  בגין  שקלים  מיליון  היסודי 
בסך  הסכמה  דמי  חישבנו  הבנייה,  וזכויות 
כלומר,  )במעוגל(.  ו-65 אלף שקלים  מיליון 

חבעל הנחלה עשוי לשלם דמי הסכמה הנמו
שחושב  מהסכום  שקלים  אלפי  ב-393  כים 

בהתאם לשיטת שמאי רמ"י.
בפעם  ומבטא  והוגן,  ראוי  נכון,  הדין  פסק 
הראשונה את המחאה רבת השנים של בעלי 
הנחלות שטענו, כי החלטה 534 מפלה, שגויה 

להת וגורמת  מהמציאות  לגמרי  חומנותקת 
עשרות של הרשות על חשבון בעלי הנחלות. 
לסיום, נזכיר כי פסק הדין התקבל בערכאה 
המכובדת של בית משפט השלום, וימים יגידו 
מה יהיו ההליכים הבאים שבהם תנקוט רמ"י 

כתגובה להחלטה.
הכותבים עוסקים במיסוי 
ובאגודות שיתופיות

בעלי נחלות טוענים, כי לא ניתן השווי הריאלי של 
ההשקעות בנחלה וברכוש המשותף שתרמו לעליית 

ערך הנחלה, ורשות מקרקעי ישראל נהנית מדרך 
החישוב הזו פעמיים

כיום, חשופים בעלי הנחלות לדרישות תשלום בגין דמי 
שימוש עבור ארבע עד עשר שנים
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הכי טובים בעבודה !!!

קשר ימי בע”מ – שניצלר 9 ת”א , טל’:  03-6818814
אזור דרום שלומי : 054-6885426 | אזור מרכז/צפון עומרי : 052-5894949  

 WWW.KESHER-YAMI.CO.IL אתר קשר ימי
מגוון מסלולי אשראי *  TRADE IN * שירות בפריסה ארצית

רכבים תפעולייםרכבי משא
חשמלי/בנזין

גנרטוריםטרקטורונים

לא משנה אם זה לעבודה או לפנאי, חשמלי או בנזין
הדבר החשוב הוא שזה 

כי לחקלאים מגיע את הטוב ביותר...
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נתנגד לבריונות שלטונית
חוק הותל"ים של שר האוצר לפיד, שעבר בקריאה ראשונה בכנסת, יפגע בהרבה חקלאים והוא אינו 
הדרך הנכונה לפתרון בעיית מחירי הדיור בארץ. המגזר החקלאי היה תמיד בן שיח להידברות, אבל 

יילחם בחוק הלא-חוקתי במישור המשפטי והציבורי

כתובת לשליחת מאמרים: 
dror.maariv@gmail.com

חדר אורחים

דודו קוכמן

בממ שאושרה  ולאחר 
לקידום  והועברה  שלה 

בכנ מזורז  חקיקה  והליך 
אושרה  לאחרונה  סת, 
הצעת  ראשונה  בקריאה 
מועדפים"  במתחמים  הבנייה  "לקידום  חוק 
)"הוד"לים"(. בימים אלה, מקדמים יוזם החוק, 

וחברי מפ )יש עתיד(  יאיר לפיד  ושר האוצר 
"לאפשר  שמטרתו  החוק  את  בממשלה  לגתו 
לדיור  בנייה  תכניות  של  היעיל  קידומן  את 

וביחס למתחמי קרקע שהוכרזו על ידי הממש
לה כמתחמים מועדפים לדיור, במסגרת הליך 

תכנוני מיוחד".
את  "לקדם  אמור  החדש  החוק  כן,  כמו 
על  המוחזקים  מקרקעין  של  למדינה  השבתם 
ידי מי שחלה עליו חובת השבה למדינה. השבה 
מהירה של המקרקעין לידי המדינה תאיץ את 
ביצוען של תכניות הבנייה שיאושרו במסגרת 
המוצע".  החוק  לפי  המיוחד  התכנוני  ההליך 
בהליך, על פי ההצעה, ייכללו מתחמים אשר 
יחידות  כ-500  של  לבנייתו  פוטנציאל  בהם 

דיור ומעלה.

התעלמות מזכויות 
קנייניות

והחוק המוצע קובע, כי מועצת מקרקעי יש
במסגרת  שיינתנו  פיצוים  סכום  תקבע  ראל 

והסכמי ההשבה, אך גם מעניק למדינה סמכו
יות לפינוי בעל זכויות במקרקעין תוך 60 יום 
)"סעד  המשנה  תכנית  של  לתוקף  מכניסתה 
יהיו  ותנאיו  העצמי"  ה"סעד  ביצוע  עצמי"(. 
דומים למנגנון צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי 
ציבור, אשר עוגן בחוק מקרקעי ציבור )פינוי 

קרקע(.
על פי עמדת תנועת כפרי האיחוד החקלאי, 

וה והחוק הוא הכרזה על החקלאים כפולשים 
פיכתם לעבריינים. הצעת החוק מבקשת לקדם 
על  המוחזקים  מקרקעין  של  למדינה  השבתם 
למדינה,  ההשבה  חובת  עליו  שחלה  מי  ידי 
ועם  הדיור  מחירי  עם  להתמודד  צורך  מתוך 
הצורך להגדלת מצאי הדיור בארץ. אבל החוק 
במתכונתו הנוכחית מתעלם מזכויות קנייניות 

ובקרקע ובעצם מוחק אותן. כך נוהגות דיקט
וחוות  משפטיים  תעלולים  יועילו  לא  טורות. 

יו ידי  על  לממשלה  שניתנו  ודעת משפטיות 
זכויות  של  בהפרה  מדובר  המשפטיים.  עציה 

חוקתיות.
ועל פי החוק החדש, גובה הפיצויים שישול

מו לבעלי הקרקעות שיופקעו ייקבע במועצת 
ומקרקעי ישראל. המועצה תוסמך לאשר "פי
וצוי מוגדל" בשל "השבה מוקדמת" של הקר

קע, כלומר רק אם בעל הקרקע ייאות לוותר 
עליה ללא עיכובים ותוך חודש מרגע הפקדת 

התכנית בוועדה המקומית לתכנון.
שהפיצוי  הוא  בחוק  כתוב  שאינו  מה  אבל 
"פיצוי  המונח  גם  ולכן  מגוחך,  כיום  המוצע 
חול  זריית  הוא  החוק  בנוסח  מוגדל" שמופיע 
בעיניים. אם ניקח, לשם השוואה, אדם שעבד 
50 שנה במקום עבודה ואז מפוטר, ללא ששוו

למו לו זכויותיו, קרי פיצויים, פנסיה וכו', הרי 
היה  אם  זכויותיו  כל  את  מקבל  שהיה  ברור 
החוק  של  לעבודה. במקרה  הדין  לבית  פונה 

והנוכחי, חקלאי שלוקחים לו את הקרקע ולוק
חים לו את פרנסתו לתמיד, האם לא מגיע לו 

פיצוי הוגן?

אי ניצול הקרקעות 
הוא אשמת הממשלה

אין חולק על כך שהמצב הקיים - בו הליכי 
ופדיון הקרקע מחוכרים חקלאים או בעלי זכו

יות אחרים נמשכים שנים רבות ומהווים מעכב 
משמעותי לשיווק מתחמי קרקע לדיור – הוא 
אינו נכון. אבל המצב בשטח מראה, שהממשלה 
כושלת מזה שנים בניצול משאבי הקרקע שכן 
קיימים. לראיה, עד היום לא בנתה הממשלה 

ובמרבית הקרקעות שניתנו לה על ידי הקיבו
צים במסגרת הסדר הקיבוצים, משנות ה-90'!

המגזר החקלאי תמיד היה נכון לתרום ותמיד 
ישראל.  מדינת  של  ולבינויה  לפיתוחה  תרם 

הממש נציגי  החדש,  החוק  של  במקרה  ואבל 
לה לא טרחו להתייעץ עם נציגי ההתיישבות. 
יוזמי החקיקה מצפים לשיתוף פעולה בעוד הם 
עצמם אינם משתפים את המתיישבים בפתרון 

הולם שיהיה הוגן לכל.
ווכך, במקום לכונן תכנית לאומית להתייש

בות, שיש בה הכרה בחשיבות המרחב הכפרי, 
לדו בכייה  שתהיה  מציאות  יוצרת  והמדינה 

רות ומחליטה על הפקעה של קרקעות לצורך 
לקחת  מבלי  הפתוחים,  בשטחים  בינוי  קידום 

ובחשבון את חשיבותו של המרחב הכפרי לכל
הסביבה.  איכות  על  ולשמירה  לתיירות  כלה, 
הגיונית,  אינה  שתיווצר  התכנונית  המציאות 
הכי  הנזק  אבל  וחברתית,  כלכלית  מבחינה 

גדול בה הוא למגזר החקלאים.

מחיקת המורשת 
ההיסטורית

הסרבנים,  כנגד  יד  לסילוק  בצו  טמון  נזק 
יופעל אם הקרקע לא תפונה תוך  שנקבע כי 
עצמו  שיראה  מי  הצו.  מסירת  מיום  יום   60
לבית משפט  נפגע מהצו רשאי אמנם לפנות 
להוכיח  כדי  והפינוי  הסילוק  מועד  עד  שלום 

ואת זכותו להחזיק בקרקע להשבה, אבל בהצ
עת החוק נכתב, כי פנייה לבית המשפט לפי 

סעיף זה לא תעכב את ביצוע הצו!
נידונים  קרקעות  על  סכסוכים  היום,  עד 
בבית המשפט המחוזי משום שעניינם סוגיות 
שהממשלה  כך  קנייניות,  וזכויות  עקרוניות 
ובפועל,  החוק  את  מכופפת  החדשה  בהצעתה 

ומייתרת אותו. עוד קובע החוק החדש, כי העו
שניתן  לצו  בניגוד  בקרקע  שמחזיק  למי  נש 
דינו יהיה שנתיים מאסר או קנס. האם המדינה 
הרי  חקלאים?  מאות  לאסור  מתכוונת  באמת 
שכאלה  בריוניים  להליכים  שיסכים  מי  אין 
עמל  את  ההסטורית,  מורשתו  את  שמוחקים 

כפיו ואת זכויותיו במחי יד.
בו  להיאבק  ובכוונתנו  חוקתי  אינו  החוק 

ובכל תוקף ולהגיש נגדו עתירה לבג"צ. מת
ברר שאליבא דממשלת ישראל, ההתיישבות 

העובדת היא האשמה במצב הדיור ובמחיריו 
לעבריי אותנו  להפוך  כדאי  ולכן  והיקרים 

נים אם לא ניאות להשיב, תוך זמן קצר, את 
בהצעה.  שיוכרזו  הדיור"  ב"מתחמי  הקרקע 
המדינה הופכת אותנו לפולשים על קרקעות 

חוק מזכויות  לחלוטין  מתעלם  החוק  ושלנו: 
החוק  חכירה.  מזכויות  קניין,  מזכויות  תיות, 

ומוחק באבחה אחת את ההיסטוריה של ההת
יישבות על הקרקע.

שבגרוש,  החור  דרך  הכול  לראות  במקום 
יש לגבש תכנית לאומית למרחב הכפרי. אנו 
חסרת  הדהירה  את  לזנוח  לממשלה  קוראים 
על  יקלו  שלא  שווא,  מקסמי  אחר  התוחלת 

ומצוקת הדיור, ובמקום להפוך את המגזר הכפ
דווקא  נמצא  שבו  להבין  לעזאזל,  לשעיר  רי 

והפתרון. תכנית לאומית לכפר תעניק פתרו
נות לא רק למצוקות דיור אלא גם לכלכלה, 
לתיירות ולאיכות הסביבה. המרחב הכפרי הוא 

המפתח לקידום תעשייה וחקלאות.
המגזר החקלאי היה תמיד בן שיח להידברות, 

ואבל יתנגד לבריונות שלטונית. בכוונת האי
חוד החקלאי להילחם בחוק במישור המשפטי 

והציבורי.

הכותב עו"ד ומזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

החוק הוא הכרזה על החקלאים כפולשים והפיכתם 
לעבריינים. הצעת החוק מבקשת לקדם השבתם למדינה 

של מקרקעין המוחזקים על ידי מי שחלה עליו חובת 
ההשבה למדינה, מתוך צורך להתמודד עם מחירי הדיור 

ועם הצורך להגדלת מצאי הדיור בארץ. אבל החוק 
במתכונתו הנוכחית מתעלם מזכויות קנייניות בקרקע 

ובעצם מוחק אותן. כך נוהגות דיקטטורות

לשם השוואה, אדם שעבד 50 שנה במקום עבודה ואז 
מפוטר, ללא ששולמו לו זכויותיו, קרי פיצויים, פנסיה וכו', 
הרי ברור שהיה מקבל את כל זכויותיו אם היה פונה לבית 
הדין לעבודה. במקרה של החוק הנוכחי, חקלאי שלוקחים 
לו את הקרקע ולוקחים לו את פרנסתו לתמיד, האם לא 

מגיע לו פיצוי הוגן?

יוזם החוק, השר יאיר לפיד. הפיצוי המוצע כיום 
מגוחך, ולכן גם המונח "פיצוי מוגדל" שמופיע 

בנוסח החוק הוא זריית חול בעיניים
                                             צילום: פלאש 90
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השתילים באיכות הכי גבוהה בארץ 

משתלת שתילי גפן
בפיקוח הגנת הצומח

יקבי גולדברג בע”מ כפר נטר
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עלה   ,1938 בנובמבר  ב-17  שנה,   75 לפני 
לכפר  דרומית  קרקע  על  גאולים  בני  ארגון 
זו  דוד".  "אחוזת  אז  שנקרא  בשטח  יונה, 

והר במתכונתה  חריגה  התיישבות  רהייתה 
חברי  למתיישבים.  בשטח  המתינו  קשיים  בה 
מגרמניה  עלו  וגברים,  נשים  כ-70  הארגון, 
זמני בטירת  והתגוררו באופן  ומצ'כוסלובקיה 

שלום, שכונה של המושבה נס ציונה.
ידי  על  שנרכש  אדמה  שטח  דוד",  "אחוזת 
זה  בשם  נקראה  ב-1935,  פלטניק  משפחת 
איש עסקים  דוד פלטניק, שהיה  האב,  לכבוד 

רבתחום החקלאות ברוסיה, אז תושב פתח תק
ווה. באחוזה היה פרדס ששטחו 370 דונם, כרם 
ענבים שהתפרס על פני כ-50 דונם ושדה בור 

המיועד לגידולים נוספים.
דוד פלטניק עלה ארצה ב-1911 עם אשתו 
ואדולף.  יוסף  יעקב,  טוביה,   – בניו  וארבעת 
ושם  לברזיל  הבנים  ארבעת  היגרו  ב-1912 
חזר  ב-1932  שונים.  מסחר  בעסקי  חיל  עשו 
האח טוביה )1972-1890( עם משפחתו ארצה. 
ב-1970 פרסם הבן טוביה ספר בשם "בנתיבי 
בני  הוקדש פרק 33 לקשר עם  ובו  הנדודים" 

גאולים.
)"המאורר הערבי  המרד  פרץ   1936  באפריל
החמישית  העלייה  גלי  נגד  כמחאה  עות"( 

שהוק הרבים  היישובים  ונגד  ארצה  רשהגיעו 
ידי שלושה  נשמר על  מו בעקבותיה. הפרדס 
נוטרים שנשכרו על ידי משפחת פלטניק, אך 
לחדור  הפורעים  הצליחו   '38 באוגוסט  ב-14 

אליו וגדעו בו 820 עצי לימון.
כי  למסקנה,  הגיעו  ההמומים  המשפחה  בני 

מתיישבים שתע קבוצת  במקום  ליישב  ררצוי 
בד את השטח ותפגין נוכחות קבועה, שעשויה 
נוספות. המשפחה פנתה  להרתיע התנכלויות 
לסוכנות היהודית ולמרכז החקלאי והציעה, כי 
המתיישבים יעבדו את השטח והכנסתם תבוא 
ממכירת יבולי הפרדס והכרם ומגידול ירקות. 
על פי הצעתם, לאחר פרק זמן שיוסכם עליו, 

יהפוך המקום למושב עובדים לכל דבר.
את  דחו  התיישבות  גרעיני  שניים-שלושה 

רההצעה. כנראה לא רצו לשמש פועלים חקל
איים ללא שכר אצל מעסיק פרטי, אולם חברי 
בני גאולים, שהיו להוטים לעלות על הקרקע 
בארץ  חקלאים  להיות  חלומם  את  ולהגשים 

ישראל, החליט לקבל את ההצעה. בני גאולים 
רהכשירו את עצמם לעבודת אדמה עוד בגרמ
רניה ובצ'כוסלובקיה ולמדו לטפל בפרות, לח

רוש ולזרוע אם כי, כנראה, לא למדו להתמודד 
עם גידולי יבלית אין-סופיים...

22 באוקטובר 38', לקראת העלייה לקרר -ב
קע, נבחרו שישה חברים לוועד הארגון: יצחק 

גינטר הירשפלד, פאול אנגרס, דני רשנאפס, 
אל שטראוס, קורט פרידלנדר ופריץ רוזנברג. 
בשנים  היישוב  את  יעזבו  האחרונים  שלושת 
8 בנור -הקרובות למרבה הצער. החוזה נחתם ב

במבר, ומטעם בני גאולים חתמו יצחק שנאפס 
ביר  1 ב כי  סוכם,  שטראוס.  ודניאל  -)אלגור( 
תהר הקבוצה  ההתקשרות,  תסתיים   '43  נואר
פוך למושב עובדים וכל מתיישב יקבל חלקת 

אדמה משלו.

תשובה לליל הבדולח
ב-17  ההסכם,  חתימת  לאחר  ימים  תשעה 
הקרקע.  על  העלייה  טקס  התקיים  בנובמבר, 
ברכותיהם  את  השמיעו  אלו,  בטקסים  כנהוג 
זלמן מסחרי מהמרכז החקלאי, טוביה פלטניק, 

משה פישלר מטעם תנועת המושבים ועוד. גם 
נתן אקסלרוד, איש "יומני כרמל", הגיע לטקס 
במיוחד,  גאים  היו  המתיישבים  המסרטה.  עם 
כי ראו בעלייתם לקרקע תשובה לאירועי ליל 
לכן  קודם  שבוע  שאירעו  הנוראים  הבדולח 

בגרמניה.
ושתי  גברים   15 היו  המתיישבים  בקבוצת 
נשים. מסיבות שונות, יתר המתיישבים הגיעו 
1940. המתיישבים התגוררו בארר  רק במארס

בעה צריפים ובכל אחד מהם היו חמישה חדרי 
משותפים.  היו  והמטבח  האוכל  חדר  מגורים, 
התחתונה  בקומה  מוקמו  והצרכנייה  המשרד 
של "בית הפרדסן", בניין אבן בן שתי קומות, 

ובקומה העליונה ישבו הנוטרים.
המשק כלל 17 סוסים ופרדים, ארבע פרות, 
13 עזים ותיש ו-163 תרנגולות. ב-14 בפבר

נוסף  הסכם  נחתם  שנים,   75 לפני   ,'39 רואר 
ולפיו  גאולים  לבני  פלטניק  משפחת  בין 
דונם.  כ-125  למתיישבים  המשפחה  תמכור 
באוקטובר של אותה שנה קיבלו המתיישבים 
ירקות  גידולי  עיבוד  נוספים לשם  דונם  אלף 
ואחרים, ורק ב-22 במאי 1940 התקבל מקרן 

כך זה התחיל

  עמרם קליין

חבלי הגאולה של בני גאולים
כ-70 נשים וגברים חברי ארגון בני גאולים, שהכשירו את עצמם לעבודת אדמה עוד 

בגרמניה ובצ'כוסלובקיה, היו להוטים להגשים את חלומם: להיות חקלאים בארץ ישראל. 
ב-17 בנובמבר 1938 הם עלו על הקרקע ב"אחוזת דוד", דרומית לכפר יונה, ובאותו יום 

החלו שבע השנים הקשות של החברים, שהסתיימו בקליטתם בכפר ידידיה
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בית הפרדסן. המשרד 
והצרכנייה מוקמו בקומה 

התחתונה, בקומה העליונה 
ישבו הנוטרים 

צילום: חיים ישורון 2003
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קיימת לישראל האישור להסכם.
בצורה  העניינים  התנהלו  הראשונה  בשנה 

הפ את  בחריצות  עיבדו  המתיישבים  לסבירה. 
להיווצר  החלו  אט-אט  אבל  הכרם,  ואת  רדס 
בעיות שונות. הפרדס והכרם נזקקו להשקעות 
למשפחת  פנו  והמתיישבים  שונות  כספיות 
פלטניק ולמוסדות שונים בבקשה לעזרה, אך 

הכסף בושש לבוא.
1.9.39 פרצה מלל -בנוסף על כל הקשיים, ב

חמת העולם השנייה וייצוא פרי ההדר לחו"ל 
בארץ,  הפרדסנים  ולכל  לגמרי  כמעט  נחסם 
גדולים.  הפסדים  נרשמו  גאולים,  בני  כולל 
הנקודה  את  לעזוב  החלו  רבים  מתיישבים 
בשטח,  ונציגיו  פלטניק  טוביה  המזל.  חסרת 

לגיסו מרדכי סירקיס מפתח תקווה ומנהל הפ
רדס יחזקאל אלפרוביץ' )שהוכתר בספרו של 
פלטניק, משום מה, בתואר "אגרונום"( הביעו 

את מורת רוחם מהמתרחש.
מכתב  פלטניק  טוביה  שיגר  ב-14.7.1940 
מזל 20 סעיפים לאברהם הרצפלד,  ב ן  תלונה 

בפרדס  לטיפול  בקשר  החקלאי,  המרכז  כיר 
ובו טע ן, למשל, כי לא הורדו הזיזים )הענפים 
היבשים( מהעצים ולא בוצע זיבול בזבל כימי. 
לא ידוע מה היה ההסבר של בני גאולים, אבל 
ברור שהייתה שם בעיה של תקציב. בי ן היתר, 
לא היה מספיק כסף לרכישת זבל כימי ולמזו ן 

ללסוסים, שבלעדיהם, לא התאפשר לצאת לח
ריש או להובלות שונות.

אנשי  פלטניק,  משפחת  בני  של  העימותים 
הצעי גאולים  בני  חברי  עם  מנוסים,  לעסקים 

פגישת  נערכה   '42 ביולי  ב-26  נמשכו.  רים 
פשרה, כנראה בתל אביב, ובה הוסדרו נושאים 
ובתחזוקת  הפרדס  בשטחי  הקשורים  שונים 
הבאר ו"בית הפרדס ן". זכותם של בני משפחת 
פלטניק הייתה לשמור על ערך רכושם, אך אי ן 
השפנייה  את  לסלק  גם  דרשו  מדוע  ברור  זה 
השפ ן  בשר  הבניי ן.  ליד  גאולים  בני  שהקימו 
אינו כשר כידוע, אך תמוה הדבר מדוע הועלה 

סעיף זה חצי שנה לפני תום חוזה ההתקשרות 
עם בני גאולים...

הקשיים היו גדולים
ידידיה,  כפר  חברת  כיום   ,)91( אנגרס  לילו 
היא האחרונה מבני גאולים שחיה שם, לשמחת 
בני משפחתה וחבריה. היא אם לוורדה ולאית ן 

ני ולשישה  ונכדות  נכדים  לחמישה  לוסבתא 
גדו היו  הקשיים  כי  לספר,  יודעת  היא  לנים. 

לים. כולם עבדו קשה וכסף למחייה היה חסר 
תמיד.

 ,1943 בקיץ  ביישוב.  היה  לא  טלפו ן  אפילו 
למשל, כאשר עמדה ללדת את בתה הבכורה, 
אותה  להעביר  כדי  מונית  להזעיק  צורך  היה 
פאול  תקווה.  בפתח  בילינסו ן  החולים  לבית 

לבעלה וחבר נוסף, אבא רוזטנשטיי ן, נסעו בע
לטלפ ן  כדי  ליד  בבית  המשטרה  לתחנת  גלה 

הודים, שס חיילים  למשם. בכניסה עמדו שני 
לירבו לתת להם להיכנס. החיילים ידעו רק אנ

עברית.  וקצת  גרמנית  רק  היקים  ושני  גלית 
והוא,  חקיינות  כישורי  לפאול  היו  למזלם, 
כנראה, הכניס את הכובע שלו לתוך החולצה 
בהריו ן...  באישה  הבינו שמדובר  החיילים  ואז 

להמונית הגיעה ונולדה ורדה, היום תושבת חו
לו ן, אם לשלושה וסבתא לשישה נכדים.

ב-1941 נפתח ביישוב ג ן ילדים. החברה רות 
ראונר שימשה גננת וטיפלה במסירות בילדים 
יחזקאל קסל, שני אלנשטיי ן וחנה כץ. מאוחר 
יותר, הצטרפו אילנה לב, צורי גולדשמיט )גל( 

לומיכה לוי, שני האחרונים הם חברי כפר ידי
דיה.

תכניות שאינן ניתנות 
להגשמה

קפל ן  אליעזר  משגרים   1942 במארס  ב-11 
)לימים שר האוצר הראשו ן של מדינת ישראל( 

לוהאגרונום דוד שטר ן, שניהם ממחלקת ההת
ליוסף  מכתב  היהודית,  הסוכנות  של  יישבות 

לוייץ, מנהל קק"ל, ובו הם כותבים: "במקום לד
גול בשם הציוניות... מוטב היה שאנו לא נית ן 
מקום לנצל את החלוציות של אותם צעירים 
עם  אותם שולל  ולהוליך  לקורבנות  המוכנים 

תכניות שאינ ן ניתנות להגשמה..."
הוועד,  יו"ר  שיגר  שנה  באותה  במאי  ב-8 
יצחק אלגור, תזכיר למרכז החקלאי ובו פירט 
את הקשיים הכספיים של בני גאולים. בי ן יתר 
הדברים במכתבו, אלגור כותב "על סמך הנ"ל 
)פירוט הבעיות( וניסיוננו מוכרח היה להתהוות 
הרושם שלא נבדקו מצדכם מראש כל השאלות 
)שלנו(.  הכפר  הקמת  עם  הקשורות  והבעיות 
האסיפה הכללית של בני גאולים מ-7.5.1942, 

החליטה בי ן היתר על שלוש נקודות:
לא. אישור ארגוננו להתיישבות על ידי הסוכ

נות היהודית.
ב. על עריכת תכנית סופית לתכנית מעבר 

למשק )לכל חבר(.
ג. במקרה שהוועדה, שעל בואה הודעתם, לא 
תוכל לערוך תכניות עבורנו בנקודה זו )אנחנו 

וה להתיישבות  אחר  מקום  קביעת  לדורשים( 
עברתנו לשם".

התשובה למכתב הזה התמהמהה להגיע.

תשובה שלילית על שאלת 
הקיום

החוזה  הסתיים   1943 בשנת  הראשו ן  ביום 
החברים  גאולים.  לבני  פלטניק  משפחת  בי ן 

בשט ירקות  ולגדל  בפרדס  לעבוד  להמשיכו 
חים שונים, וכ ן עסקו בעבודות חוץ בעי ן ורד 
ובמושבים אחרים ובמחנה צבאי ליד כפר יונה. 

להם ציפו שתתבצע חלוקת השטח לחלקות ול
לבניי ן בתי מגורים לכל משפחה, אבל התהלי

נוצר  כ ן,  כמו  כראוי.  התקדמו  לא  הללו  כים 
צורך לקדוח באר נוספת עבור השקאת שטחי 
הירקות, כי הבאר הקודמת נשארה בפרדס של 

משפחת פלטניק.
למחלקת  אלגור  היו"ר  כותב  ביולי  ב-17 
כי באסיפת החברים שהתקיימה  ההתיישבות, 
שבוע קודם לכ ן, ב-10 ביולי, הוחלט "שאם לא 
תתקבל תשובה בנושא הבאר עד ל-1.8.1943, 
יראה בזה ארגו ן בני גאולים תשובה שלילית 
ויוכרח  בנקודה  פה  קיומו  שאלת  פתרו ן  על 

להוציא את המסקנות מזה!!!".
עברה שנה של התמודדות בלתי פוסקת עם 
קשיים כספיים ואחרים. ב-10 בנובמבר 1944 
כותב היו"ר יצחק אלגור למחלקת ההתיישבות: 
"נמסר לבני גאולים כי קיימת תכנית לעבור 
והננו להודיעכם כי  לבית ן אהרו ן בעמק חפר 
אנו מוכנים לעבור. כמו כ ן, מוכנים להישאר 
ה ן  מיד  לגשת  אחד:  בתנאי  זאת  וכל  במקום 
בבית ן אהרו ן וה ן אם נישאר בגאולים לפעולה 

ממשית היינו להקמת הבתים".
לבמרכז החקלאי לא ראו בעי ן יפה את האפ

שרות למעבר לבית ן אהרו ן, שהשתייך לארגו ן 
האיחוד  לתנועת  )שקדם  השיתופיים  הכפרים 

ידי כפר  את  והעדיפו  היום(,  של  להחקלאי 
דיה, שרוב תושביו עולים מגרמניה והשתייך 

ההיס עם מפא"י  שזוהתה  המושבים  ללתנועת 
טורית...

העניינים מתחילים לזוז
המוסדות התחילו במגעים עם הוועד החדש 
של כפר ידידיה, שנבחר בנובמבר 1944 וכלל 
את היו"ר מרטי ן קליי ן )אביו המנוח של מחבר 
כדי  היילברו ן  וליאו  פרידמ ן  אגו ן  זו(,  כתבה 
במקביל,   .1945 במרוצת  המעבר  את  לבצע 
גרעי ן  עם  ומת ן  משא  לנהל  החלו  המוסדות 

אותם  ליישב  כדי  תימ ן  עולי  של  "טלמו ן" 
עסק ן  טיפל  טלמו ן  )בגרעי ן  גאולים  באתר 

לצעיר ונמרץ, ישראל ישעיהו, לימים שר הדו
אר ויו"ר הכנסת(.

העולם  מלחמת  הסתיימה   1945 במאי  ב-8 
והיישוב בא"י ציפה לעתיד  השנייה באירופה 
וייץ,  רענ ן  כותב   '45 ביוני  ב-28  יותר.  טוב 
מזכיר מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית, 

תכנית שיבוץ המשקים לבני גאולים בכפר 
ידידיה )10.11.1945(. בהתחלה שוכנו כדיירי 

משנה בבתי תושבים ובמבני משק  הכין: יוסף 
אובספלד

העימותים של בני משפחת פלטניק, אנשי עסקים 
מנוסים, עם חברי בני גאולים הצעירים נמשכו. ב-26 ביולי 
42' נערכה פגישת פשרה, כנראה בתל אביב, ובה הוסדרו 

נושאים שונים הקשורים בשטחי הפרדס ובתחזוקת 
הבאר ו"בית הפרדסן". זכותם של בני משפחת פלטניק 
הייתה לשמור על ערך רכושם, אך אין זה ברור מדוע 
דרשו גם לסלק את השפנייה שהקימו בני גאולים ליד 

הבניין. בשר השפן אינו כשר כידוע, אך תמוה הדבר מדוע 
הועלה סעיף זה חצי שנה לפני תום חוזה ההתקשרות עם 

בני גאולים...
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ב-22 באוקטובר 38', לקראת העלייה לקרקע, נבחרו 
שישה חברים לוועד הארגון: יצחק שנאפס, גינטר 

הירשפלד, פאול אנגרס, דניאל שטראוס, קורט פרידלנדר 
ופריץ רוזנברג. שלושת האחרונים יעזבו את היישוב 

בשנים הקרובות. החוזה נחתם ב-8 בנובמבר, ומטעם בני 
גאולים חתמו יצחק שנאפס )אלגור( ודניאל שטראוס. 

סוכם, כי ב-1 בינואר 43' תסתיים ההתקשרות והקבוצה 
תהפוך למושב עובדים
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למרכז החקלאי כי המושב כפר ידידיה הסכים 
181.5 דונם ומחלקת ההה  להקדיש למטרה זו

תיישבות תרכוש 325 דונם נוספים משטחים 
אחד  כל  יקבל  וכך  ידידיה,  בכפר  הגובלים 
מ-22 המתיישבים בני גאולים משק ששטחו 

23.5 דונם.
ההעניינים החלו להתגלגל. חברי הוועד, בע

זרתו של המזכיר יוסף )יוד( אובספלד, נפגשו 
כמה פעמים עם נציגי בני גאולים במזכירות 
בגאולים.  הפרדסן  ובבית  ידידיה  כפר  של 
בראש נציגות בני גאולים עמד כמובן יצחק 

באוניברסי במשפטים  א'  שנה  בוגר  האלגור, 
טת דרזדן... ובראש נציגות כפר ידידיה היה 

באו במשפטים  א'  שנה  בוגר  קליין,  המרטין 
בעב התנהלו  השיחות  מינכן...  הניברסיטת 

מצאו  הצדדים  ושני  בגרמנית  מעורבת  רית 
מהר שפה משותפת והמצטרפים החדשים אף 

ההוזמנו לחגיגות העשור של כפר ידידיה, שנ
ערכו באוגוסט 1945.

הההתיישבות בת שבע השנים הסתיימה בע
העימו ביניהן  שונות,  מסיבות  המקום  הזיבת 

גם  למתיישבים.  פלטניק  משפחת  בין  תים 
במושבות הברון רחובות, ראשון לציון ואחרות 

היו עימותים בין פקידי הברון לאיכרים, אך 
ואפש משלהם  ונחלות  בתים  היו  הלאחרונים 
רות להגשים את עצמם כחקלאים עצמאיים.
הבסוף אוקטובר הגיעו כל משפחות בני גאו
הלים לכפר ושוכנו כדיירי משנה בבתי תוש

בים ובמבני משק שונים. ב-2 בנובמבר נכנס 
כוח החלוץ של גרעין טלמון לאתר גאולים. 
לילו אנגרס זוכרת, כי בהתחלה היה יחס של 
הרקע  אף  על  לחדשים  הוותיקים  בין  ניכור 
פנו  הצדדים  משני  והחברים  המשותף  היקי 
זה אל זה בגוף שלישי )Sie(, כנהוג בגרמניה 
מקרים  מיני  כל  התגלו  לדבריה,  הבורגנית. 
של אפליה בחלוקת קרקע ומשאבים אחרים, 
חבר בני גאולים שנשכר לעבודה במשק של 
חבר ותיק התבקש גם לנקות את בית השימוש 

נו מכן,  לאחר  רבות  שנים  הוותיק...  הבבית 
תרו עדיין חברי בני גאולים מלוכדים וקיימו 
בקרבם נוהג של עזרה הדדית מסורה ביותר 

בניהול המשקים.
מתבט נגדה  והטענות  האפליה  ההניכור, 

צבי  בין  סיפור אהבה מרגש שפרח  מול  לים 
מהצ טרי  ומשוחרר  גאולים  חבר  האקשטיין, 

בא הבריטי, לבין חברת כפר ידידיה, אריקה 
כהן, אלמנה צעירה ואם לשני ילדים. ב-1947 
הם באו בברית הנישואין וב-1950 נולד בנם 

המשותף, אורי, שהוא כיום חבר המושב.
נעשתה  בכפר  "החדשים"  של  ההשתלבות 
בהדרגה. לחברי בני גאולים חסר ניסיון עבודה 
בחקלאות בארץ ישראל, ההדרכה המקצועית 

הצו די  להם  סייעה  לא  שקיבלו  ההאקראית 

רך. למרבה הצער, בני גאולים לא זכו לעזרה 
מבני המושבים הוותיקים, שנענו לבקשת דוד 
בן גוריון, להדריך חברי עשרות מושבי עולים 
בנגב ובגליל שהוקמו לאחר הכרזת המדינה. 
את  לעזוב  ביקשם  הראשון  הממשלה  ראש 
במושבים  ולחיות  ארוכה  לתקופה  משקיהם 
הללו ולסייע לתושביהם חסרי הניסיון. בכפר 

הידידיה זכו בני גאולים להדרכה צמודה ולא
חר זמן, רובם הפכו לחקלאים מצליחים.

הצטרפו  גאולים  שבני  עד  עברו  כשנתיים 
למקבלי ההחלטות בכפר. ב-47' נבחר לחבר 
במועצת הכפר אדי ברגר ומאוחר יותר נבחר 
 ,)1969-1906( מינץ  שלמה  הכפר  לוועד 
)בגרמנית: "סבא"(. הוא כיהן  שכונה "אוּפא" 
וה- הוועד בשנות ה-50'  כיו"ר  בהצלחה גם 

60', אף על פי שהעברית שלו הייתה חלקית 
ביותר. בתו ציפי שעל מספרת, כי הוא נשאל 
יודע  שאינו  מתבייש  אינו  אם  פעמים  כמה 
עברית אחרי 20 שנה בארץ, והוא ענה: "יותר 
קל להתבייש מאשר ללמוד עברית". בשנות 
ה-80', כשנקבעו שמות לרחובות הכפר, קיבל 

ההרחוב המזרחי, שהיה בין אלה שאוכלסו בזמ
"בני  השם  את  החדשים,  החברים  ידי  על  נם 

גאולים".

־המחבר מודה לשולי פארן, מנהלת האר
ארכיון  עובדי  לצוות  ידידיה,  כפר  כיון של 
ד"ר  להיסטוריונית  אביב,  בתל  לבון  מכון 
רינה אידן )כפר הס( ולכל חברי כפר ידידיה 

שסייעו בהכנת כתבה זו.
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אפילו טלפון לא היה ביישוב. בקיץ 1943, למשל, כאשר 
לילו אנגרס עמדה ללדת את בתה הבכורה, היה צורך 

להזעיק מונית כדי להעביר אותה לבית החולים בילינסון 
בפתח תקווה. פאול בעלה וחבר נוסף, אבא רוזלנשטיין, 

נסעו בעגלה לתחנת המשטרה בבית ליד כדי לטלפן 
משם. בכניסה עמדו שני חיילים הודים, שידעו רק אנגלית 
ושני היקים רק גרמנית וקצת עברית. למזלם, היו לפאול 

כישורי חקיינות

העולם  מלחמת  תום  לאחר  חודשים  מספר 
הנשים  חיל  משורות  לשחרר  החלו  השנייה 

השל הצבא הבריטי את החיילות הארץ-ישר
אליות ששירתו בבסיס מינה ליד קהיר. חלקן 
שמחו מאוד לשוב הביתה, חלקן פחות. אסתר 
היה  שלא  משום  לא  מודאגת,  בעיקר  הייתה 
ביתה  את  שעזבה  משום  לא  בארץ,  בית  לה 
שני  של  לגורלם  חששה  אסתר  שבגרמניה. 

אחיה הצעירים.
יוליוס  את  אותם,  ראתה  לא  שנים  עשר 
והיינריך, הם צריכים להיות נערים בוגרים. 

האסתר ואמה כמעט לא הספיקו להיפרד מהב
נים הצעירים. אבא דחק בהן להסתלק, ומהר. 
בצבא  מילואים  קצין  גאה,  גרמני  היה  אבא 

לשכ גרמה  בבית  יהודייה  אישה  ההגרמני. 
נים להתלחש, לחברים במפלגה להרים גבה, 
לשאול שאלות לא-נעימות. הוא סירב לתת 
הייתה  אסתר  אבל  אמם,  עם  לצאת  לבנים 
בוגרת מספיק להחליט שהיא לא עוזבת את 

אימא והלכה אתה.
האימא צירפה את אסתר להכשרה ציונית ול
ביהדות, בציו הראשונה בחייה פגשה הנערה 

נות ובעברית. הבית שעזבה היה בית גרמני 
גאה והאם מעולם לא דיברה על יהדותה.

ההכשרה  קבוצת  עם  לארץ  עלתה  אסתר 
הלאחר תחילת המלחמה. אימא כבר לא הצלי

חה לצאת מאירופה. בהיותה בת 18 התנדבה 
הלשרת בצבא הבריטי, כמו כולם וכולן - להי

בסתר  בגרמנים.  לחם 
לבה חשבה אסתר: אני 
באחים  שנלחם  בצבא 

השלי. מהמכתבים האח
רונים ידעה שאבא גויס 
שני  ואת  לוורמאכט 
ל"היטלר- צירף  בניו 

הנוער  תנועת  יוגנד", 
אסר  הוא  ההיטלראי. 
את  להזכיר  עליהם 
מוצאה.  את  או  אמם 
משאית  נוהגת  ואסתר 

השל הצבא הבריטי בכ
ובדרכי  מצרים  בישי 

וחו המערבי  ההמדבר 
שבת על האויב. האויב 
והיינריך  יוליוס  הוא 

הצעירים. היא חיילת בצבא שנלחם בהם.
קו כשהבנות  המלחמה,  בתום  העכשיו, 

נות מזכרות בקהיר, אורזות חפצים אישיים, 
המתכננות את עתידן, אסתר פונה לצלב הא

דום, לסוכנות הסעד אונרר"א, למשרדי הצבא 
ההבריטי, לכל העולם. היא מגלה, ששני הנע

רים לא הצליחו להסתיר את יהדותם לאורך 
המלחמה ונשלחו לאושוויץ. הם שרדו וייתכן 

שהם נמצאים במחנה עקורים.
אסתר לא ממהרת להחזיר את המדים. היא 

היוצאת לאירופה ויחד עם שני חברים מהבריג
באוסטריה.  עקורים  למחנה  מגיעה  היא  דה 
ולדמעות  הנרגשת  לפגישה  זמן  הרבה  אין 
השמחה. השלושה מבריחים מהמחנה את שני 
ונוסעים אתם לאיטליה, מנצלים את  האחים 
מדי הצבא הבריטי עד תום. מאיטליה, הדרך 

הלארץ ישראל לא הייתה קלה, אבל בסוף הגי
עו - לעתלית ומשם לחופש ולעבודה.

יוליוס  המלחמה,  תום  לאחר  שנים  עשרות 
ההוא מושבניק בשם יואל; צבי, הלוא הוא היי

נריך, בעל משק במושב סמוך. באותו מושב 
בעלה,  עם  הבכורה  אחותו  אסתר,  גם  גרה 
ההוא ששירת בבריגדה ובא לחפש ולחלץ. הם 
השאירו את ההורים באירופה. אימא נספתה 
בתה  את  לשלוח  הצליחה  אבל  היהודים,  עם 
בשדות  אי-שם,  נהרג  אבא  לארץ-ישראל. 
שבניו  שקיווה  הגרמני  בצבא  כקצין  הקרב, 

יישארו גרמנים לתמיד.

גורל

  דפנה מאור, מושב רמות

את אחיי
אנוכי מבקשת
עשר שנים לא ראתה אסתר את אחיה, 

הם צריכים להיות נערים בוגרים. אסתר 
ואמה כמעט לא הספיקו להיפרד מהבנים 
הצעירים. אבא דחק בהן להסתלק, ומהר

חיילת-נהגת מארץ ישראל במצרים. משרתת בצבא שנלחם באחיה
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שלל מועט
אמיר אור הוא מתרגם ועורך פעיל בעל זכויות 
ומעמד בעולם השירה הישראלי, אבל אסופת 

שיריו "שלל" אינה מוסיפה לו כבוד כמשורר

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

השיר הפותח את אסופת השירים של אמיר 
 ,"2013-1977 נבחרים  שירים   - "שלל  אור, 
מראה לנו את התועלת ובו-בזמן גם את חוסר 

־התועלת שבאסופות כמו זו שיצאה עכשיו ומ
אגדת את שירי אור. השיר התפרסם ב-1987 
ומבקר את השירה הצעירה של שנות ה-80': 
"רק שקדו לנוסס את התפוררות הפירור, / 
רק לפרוט עוד ועוד, להעמיד פנים / שיש 
משמעות ותוחלת דקה / במסע אל המפורק 
המוחלט, / אל הצרימה האלוהית המאווה" 

)"לשירה המודרנית"(.
רלוונטית  הייתה  לא  אור  של  הביקורתיות 

אז, ועוד פחות רלוונטית היום. אור הוא אמנם 
־פעיל בעל זכויות ומעמד בעולם השירה היש

ראלי, מייסד עמותת "הליקון" בה פועל בית 
הספר לכתיבה יוצרת המשמעותי במדינה וכן 
הם  משיריו  מדי  רבים  אבל  ועורך,  כמתרגם 

־שרבוטים ארוכים ופטפטניים מדי, חסרי מי
קוד, אמירה או מקצב מעניין.

יש גם כמובן שירים טובים באסופה העבה. 
אחד מהם נבחר להופיע על חלקה האחורי של 
הכריכה: "הלילה לא מת, רק החבל נקרע / 

שדה  כמו  וריחו  הטבור,  שותת 
ולא  טוב  לא  בחוץ,  שכבתי   /

מע כוכבים  ומודה,  עזוב   / ־רע 
ליי" )"שאינו יודע לשאול"(. בשיר 
הצליח  שאור  ניכר,  הזה  הקצר 
לכלול את עיקר אמירתו השירית 
מפזר  שהוא  הדימויים  מרכז  ואת 
בכלל שיריו ולהעביר באופן אמין 
שהוא  החשכה  ואת  הבדידות  את 
מדי  ברבים  להעביר  מצליח  אינו 

משיריו האחרים.
הוא  באסופה  יותר  מוצלח  צד 

לקור מספקת  שהיא  ־ההזדמנות 
אים להתוודע להשפעות תרבויות 
זרות על שירתו של אור. השפעות 
משלל ספרי דת וממיתולוגיות של 
אפריקניות,  תרבויות  יוון,  הודו, 
מתרבויות  שיריות  מסורות  וגם 

שיר את  מאפיינות  אחרות  ־רבות 
בשיר  היפות  השורות  למשל,  תו. 

הפ לצייר  המוקדש  הוא",  ־"איפה 
למי יאן ואן אייק: "בלי שום סיבה 
טובה לחיות, / בלי שום סיבה טובה 

למות, / עדיין שם לו כשמו של החי, / אבל 
הוא יודע שבאמת / אין זה די. הוא מת".

זרות  תרבויות  של  להשפעות  אחראי  אור 
על משוררים ישראלים אחרים, ותרומתו לכך 
ראויה לציון. אור הוא גם מתרגם פורה וטוב 
ולמעשה, תרומתו כמתרגם משמעותית יותר 
בעתיד  אם  יהיה  וסביר  כמשורר  מפעילותו 
ייצא אוסף תרגומיו לשירים, כי כפי שנכתב 
לעיל, רבים מדי משיריו של אמיר אור אינם 
שהיה  הערס",  "שיר  לדוגמה  דיים,  טובים 
ראוי לגנוז אותו. למרבה הצער, יש עוד כמה 

שירים כמותו בספר.

הא אור  של  משיריו  לא-מעטים  ־בשירים 
מירה נבלעת בניסיונות סגנוניים ובדימויים 
הכול,  למרות  אולם  ריקים.  אך  פומפוזיים, 
חלק משירי אסופה זו יפים, מעניינים ונחמד 

־לקרוא בהם. עם זאת, קשה לראות כיצד קרי
אה מחודשת בהם מאירה את המשורר או את 

השירה של ימינו אנו באור חדש.

הקיבוץ  בהוצאת  אור,  אמיר  "שלל", 
המאוחד, 2013. 328 עמודים.

"שלל". תרומתו כמתרגם משמעותית יותר מפעילותו כמשורר 
צילום: כריכת הספר

יש גם כמובן שירים טובים באסופה העבה. אחד מהם 
נבחר להופיע על חלקה האחורי של הכריכה: "הלילה 

לא מת, רק החבל נקרע / שותת הטבור, וריחו כמו שדה 
/ שכבתי בחוץ, לא טוב ולא רע / עזוב ומודה, כוכבים 

מעליי" )"שאינו יודע לשאול"(

www.readbooks.co.il 

ספרי הנוער בימינו אינם רק פרידה ממשחקי ילדות 
וסיפורי התבגרות: התאבדות, מוות, פחד וסכנה שוכנים 

בין דפי שלושה ספרים, באחד מהם מצטרף גם הומור

צמרמורת

ספרות
זהר נוי

13 סיבות, 12 שעות
"13 סיבות", מאת ג'יי אשר, עוקב אחרי 12 

בחייו של קליי, תלמיד תיכון באר ־שעות 
צות הברית, שמגלה ליד דלת ביתו קופסה 
ובה שבע קלטות טייפ, ובהן מוקלט מכתב 
הנערה  בייקר,  האנה  של  בקולה  התאבדות 
חייה כשלושה  ונטלה את  היה מאוהב  שבה 
שבועות קודם לכן. כל צד בקלטת מוקדש 
לאדם אחר, שאחראי לדעתה באופן כלשהו 

למותה.
סיבות   13 שיש  מסביר  האנה  של  קולה 
להחלטה הנוראה שקיבלה והוראותיה הן, כי 
אחריו.  לבא  הקלטות  את  יעביר  שומע  כל 
לאורך הספר, מלווה הקורא את קליי המאזין 

־להקלטות והסיפור נע לסירוגין בין תגובו
תיו של קליי לתיאור האירועים מפי האנה.
הבהי אי  הוא  בספר  המתח  מגורמי  ־אחד 

רות לגבי קליי, מתבגר דחוי מעט שמנסה 
־להכות על חטא עלום שהוא לא בטוח שבי
־צע, ומה חלקו בהתאבדותה של האנה. הסי

פור שהאנה מספרת על חיי התיכון מצמרר, 
מרגש ואותנטי: האנה מתארת את החוויות 
המתבגרים  שעוברים  והגדולות  הקטנות 
ואת ההשלכות שלהן על חייהם, בשלב שבו 
הכול כל כך משמעותי ונפיץ, וגם מה מביא 

נערה להחליט לסיים את חייה.
כנרת  הוצאת  אכמון,  יעל  )מאנגלית: 

זמורה ביתן, 250 עמודים(

להוציא את השלדים
מאת  שלדים",  "נחל  אל  הבאים  ברוכים 
חדשה  אימה  ספרי  סדרת   – קרמן  פטריק 
הקוראים  שבה  לנוער,  ואינטראקטיבית 
בסרטונים  לצפות  בספר,  לקרוא  מוזמנים 

ולנסות לפענח את התעלומה.
בסדרה.  הראשון  הוא  ריאן"  של  "היומן 
משהו  שלדים,  בנחל  מתרחש  מוזר  משהו 
לשם  התקרב  ריאן  מרושע.  משהו  מפחיד. 
יותר מדי וכמעט איבד את חייו. עכשיו הוא 
כלוא בבית שלו. הוא לא יכול לבטוח באף 
מכל.  לו  היקרים  באנשים  לא  אפילו  אחד, 
אפילו לא בעצמו. נאסר עליו להיפגש עם 
בזמן  לכן,  שרה.  שלו,  טובה  הכי  החברה 

־שריאן מבודד ומנותק מסביבתו, שרה צול

לת שוב אל התעלומה ומסכנת את חייה כדי 
לרדת לשורש העניין ולגלות את האמת.

הסיפור  את  לכתוב  נואשות  מנסה  ריאן 
שהוא  בזמן  הסוף.  ועד  מההתחלה  כולו, 
מתעד את הפרשה ביומן הפרטי שלו, שרה 
מצלמת בווידאו את הממצאים שלה ושולחת 
)לינקים( לסרטונים  אליו קישורי אינטרנט 
כדי לעדכן אותו בהתפתחות התחקיר שלה. 
יחד הם מגלים שהעבר מסוכן, שההווה רדוף 
קטלני.  ושהעתיד  העבר  מן  רוחות  ידי  על 
בספר משולבים קישורים לסרטוני הווידאו 

המצמררים ששרה שולחת לריאן.
)מאנגלית: יונתן פיין, הוצאת מטר, 168 

עמודים(

קיץ מרתק
"ללא מוצא בנורוולט" מאת ג'ק גנטוס הוא 
סיפור משעשע, שילוב של מציאות ודמיון, 
גנטוס  ג'ק  של  תכניותיו  ובדיה.  היסטוריה 
קיץ  חופשת  לקראת   ,11 בן  הסופר(,  )כשם 
נהדרת, מתרסקות כשהוריו "מרתקים אותו 
לכל החיים" כעונש על מעשה חסר אחריות 

שהיה עלול להסתיים באסון.
אך הריתוק הופך להרפתקה מרתקת. אמו 
של ג'ק "משאילה" אותו לשכנתם הקשישה 
יוצאת  במטלה  לה  שיעזור  כדי  והנמרצת 
משולבים  שבהם  ֶהספדים  הדפסת   – דופן 

מיי לעולמם,  שהלכו  אנשים  על  ־סיפורים 
סדיה של עיירת מגוריו התמהונית.

עצמו  את  מוצא  הספד,  גורר  כשהספד 
־ג'ק ניצב מול תעלומה: מי רוצח את קשי

שי העיירה, או שמא הם מתים מוות טבעי? 
במהלך ניסיונו לפתור את החידה הוא חווה 
הרפתקאות הכוללות שעווה מותכת, ניתוח 
תוצרת בית באפו המדמם בכל פעם שהוא 
טיסה  ריקודים,  מגפת  מופתע,  או  נבהל 
ו"מלאכי  קולות מהעבר  קטן,  במטוס פרטי 

גיהינום".
־הסופר מצליח להצחיק ולהפתיע את הקו

רא ומפליא בתיאור מקום מיוחד במינו, שבו 
העבר הוא ההווה, ההווה מלא תהיות והעתיד 

תלוי באוויר.
)מאנגלית: עידית שורר, הוצאת הקיבוץ 

המאוחד, 256 עמודים(
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פוגשת את עצמי

machita106@gmail.com

אני נפגשת עם מספר חברות שלי מהתיכון וזה תמיד מעורר בי אי נחת. מה מעורר בי את התחושה 
הזאת? הרי אשב לקפה, בסך הכול, עם כמה בנות שהיו חלק בלתי נפרד משנות התבגרותי. "מירי 

הישנה", שתמיד הסתדרה עם כולן, אבל חשה קצת שונה ולא שייכת, פוגשת את "מירי החדשה"

אם החיטה
מירי דג

אני מוטרדת מהבוקר. היום בערב אני אמורה 
וזה  מהתיכון  שלי  חברות  מספר  עם  להיפגש 

לתמיד מעורר בי אי נחת. אי נחת, לדעת חכ
אני  ולכן  להתפתחות,  מפתח  היא  ממני,  מים 
מנסה להביט פנימה ולנסות להבין: מה מעורר 
בי את התחושה הזאת? הרי אשב לקפה, בסך 
נפרד  בלתי  חלק  שהיו  בנות  כמה  עם  הכול, 
משנות התבגרותי, ובעצם היינו צמודות, אחת 

לישבנה של אחרת, נון סטופ.
אכיר לכם את חברות גיל ההתבגרות שלי:

שנים  מספר  לפני  שמה  את  יונת, ששדרגה 
3, מורה, לשעבר המלכה הבלל +מיונה, גרושה
לתי-מעורערת של הכיתה. מקרינה עדיין אצי

לרכוש.  אפשר  שאי  מלכותיות  ואיכות  לות 
או שאתה נולד כזה )כמוה(, או שלא )כמו כל 

השאר(.
3, תכשיטנית, היפה של השכל +יעל, גרושה

בה שהתחתנה עם השכן )היפה פחות( מהקומה 
שכמוני,  לי  ונראה  יחסית,  שקטה  השלישית. 
שלה.  הפרטיות  את  להעריך  יודעת  היא  גם 
של  שרופות  אוהדות  היינו  שתינו  בתיכון, 
לא  היום  עד  ואני  בכדורסל  אביב  תל  מכבי 
יודעת לאן נעלמה התמונה ההיסטורית שלנו 

עם מוטי ארואסטי ומיקי ברקוביץ'.
נשואה  רפואית,  מזכירה  נשואה+3,  ענת, 
חתיכה  סקסית,  ועדיין  מהתיכון  לחבר  עדיין 
ובלונדינית. נראה שעובדת קשה יותר מכולנו 

בפינוק בני משפחתה.
תואר  סוציאלית,  עובדת  נשואה+3,  גילה, 
הברית.  בארצות  ארוכה  די  תקופה  גרה  שני, 
תמיד הייתה שובבה ומעניינת, והיא התאומה 

של...
נאווה, נשואה+3, עו"ס, תואר שני, )תאומות 
או לא?!( בעלת קול זמיר וחוש אופנתי ולדברי 

גילה, טבחית בחסד.
מנהלת  לארבעה,  סבתא  נשואה+9,  טלי, 
חשבונות ונהגת אמבולנס. לפי מספר הילדים 

לאתם יכולים להבין שהיא דתייה, ובעצם, הד
לתייה היחידה שנשארה בחבורה ושעדיין נוש

את בגאווה את לפיד הציונות הדתית.
ואנוכי, נשואה+3, זאת שתמיד הסתדרה עם 
כולן אבל חשה קצת שונה, מוזרה ולא שייכת.
בי שונות,  לימוד  במגמות  שבחרנו  ללמרות 

כבשנו  כשלא  התיכון.  שנות  את  יחד  לינו 
היינו חניכות מורעלות  את ספסל הלימודים, 

שו באמיר  התאהבנו  ורובנו  עקיבא  בני  לשל 
למחנות  יחד  יצאנו  הכריזמטי.  המדריך  שני, 
הקיץ של התנועה וחטפנו יחד את השלשולים 
המסורתיים שליוו כל מחנה כזה. ריכלנו בלי 

לסוף על הבנים הצנועים והחסודים שלנו, סר
גנו להם כיפות בשעות הפנאי ועשינו מסיבות 
ההורים  כי  יונת,  אצל  תמיד  כמעט  פיג'מה, 
יכלו להרשות לעצמם לנסוע לחופשות  שלה 

ליותר משאר ההורים. טוב, הבנתם, היינו צמו
לדות בתיכון באופן דביק כמו שרק בנות יכו

לות להיות, אבל מה זה קשור להיום?
לנראה לי שהתשובה הנכונה לשאלה, מבחינ

תי, היא הכול ולא-כלום, בו זמנית. הרי גם אם 
זו  שזרות  בגילנו,  נשים  קבוצת  לחדר  נכניס 
לזו, הן ימצאו דרך "לשבור את הקרח" וכנראה 
שלא יחסרו להן נושאים לדבר עליהם, אז על 
אחת כמה וכמה אנחנו: כולנו אימהות, כולנו 
ומשפחה,  בית  וניהול,  קריירה  לשלב  מנסות 

לכולנו נשים שמתקרבות מהר יותר ממה שהיי
נו רוצות לשנת היובל שלנו, חלקנו חוות גלי 
חום, חלקנו כבר מעבר לשלב הזה ומתגעגעות 

לאליו. בקיצר, החיים מחברים בינינו, וכמו שא
מרה ענת בחכמה: "מה שלא יקרה בינינו - אי 

אפשר למחוק את כל השנים שבילינו יחדיו".
שמ לא  ארוכות  שנים  במשך  זאת,  ללעומת 

לי  והיה  מהתיכון  אחד  אף  עם  קשר  על  רתי 
טוב ככה. הרגשתי ש"מירי האמתית" לא באה 
לשמר  ורציתי  והעדפתי  בתיכון,  ביטוי  לידי 
בהם  ההם,  מהימים  הרחק  החדשה"  "מירי  את 
הייתי פחות ברורה לעצמי. בחוסר גאווה, אני 
מוכנה להודות שניסיתי לברוח ממי שהייתי. 
ומאוד  ושטותי  פחדני  שזה  כעת  מבינה  אני 
לא-מפותח מצדי, אבל עדיין, הנטייה הטבעית 

שלי היא להמשיך ולעשות זאת.
וזה לא כל מה שמלחיץ אותי. כמה שנשים 
יהיו חכמות, מצליחות ומוכשרות, תמיד יהיה 

ללהן הכי חשוב אם הן רזות ויפות יותר מהב
נות האחרות. נכון שלא ניהלתי מחקר מסודר 
אלו  אתו  שלי  קרובה  מהכרות  אבל  בנושא, 
מסקנותיי, ולצערי הרב, אני לא שונה משאר 
הרדידות  עם  הזה  שהמפגש  כנראה  הנשים. 

הנשית שבי קצת מחרפן אותי.

הלכה למעשה, זה אומר שמאתמול אני כבר 
לחושבת מה ללבוש. בטוח ג'ינס, כדי לא להי

ראות מתאמצת מדי, אבל איזו נעל? ולעזאזל, 
למה אני דוחה את התור לצבע ותספורת כבר 
מוזנחת  תופיעי  עכשיו  מירי,  יופי  שבועיים? 

לואפרורית, ומה יחשבו עלייך? ומה לגבי קריי
רה? ואיך בכלל נמדדת הצלחה בקריירה? אם 
לפי משכורת, הרי שמצבי בכי רע, אולי אפילו 

רע מאוד.
אני מנסה להזכיר לעצמי, שכל השנים אני 

מק עזבתי  לכסף,  הצלחה  בין  הפרדה  לעושה 
צוע ועבודות שבהן הרווחתי יותר כדי לעשות 
חוסר  מאיפה  אז  יותר,  לי  דברים שמתאימים 
הביטחון הזה מגיח שוב פתאום? ומה אם אקנא 

לבמישהי? הרי קנאה לא הולמת אותי ואני שו

נאת לפגוש אותה במראה, אבל לפעמים אני 
הן  למה  כמו  פתטיות  בשאלות  לי  מתבוססת 

לכן ואני לא? ומה אם ההנחה שהייתה לי בתי
כון, שאני מיוחדת ושהעתיד שצפוי לי מזהיר, 
בחזקה כשאבין  בי  יכה  וזה  נכונה,  הייתה  לא 
שחברותיי מוצלחות ממני? שהן הצליחו לטפס 

בסולם כלשהו שלבים רבים יותר ממני?
וזאת עוד הגרסה השפויה של כל מה שעובר 

ללי בראש. תאמינו לי, שהנוירוזות שמשתול
ללות בי מופרעות הרבה יותר ואני פשוט מת

ביישת )וטוב שכך!( לשטוח אותן פה.
מזל שיש לי גם צד שהוא יותר בוגר וממוקד 
והוא מרגיע אותי כעת. "תהיי שלמה עם עצמך 
ותעמדי מאחורי ההחלטות שקיבלת בחיים. הן 
מתאימות לך ולסולם הערכים שלך. אם תזכרי 

זאת, הרי שאין לך במי או במה לקנא".
אחרית דברים. הייתי במפגש. שתיתי קפה. 
הזרות  ותחושת  שלי  היפות  בחברות  הבטתי 
קצת  שהיא  מישהי  של  זו  תמיד,  לי  שהייתה 
באמת  לא  אבל  כולן,  עם  שמסתדרת  בחוץ, 
מתמסרת לאף אחת, שתמיד שומרת את עצמה 

ללעצמה, השתנתה פתאום. לפתע, יכולתי לר
אות קצת ממני בכל אחת מהן וקצת מכל אחת 
מהן בי. הרגשתי מחוברת אליהן וגם לעצמי. 
המפגש  מתי  שאלתי,  הערב  בסוף  כשנפרדנו 

הבא?

למרות שבחרנו במגמות לימוד שונות, בילינו יחד את 
שנות התיכון. כשלא כבשנו את ספסל הלימודים, היינו 

חניכות מורעלות של בני עקיבא ורובנו התאהבנו באמיר 
שושני, המדריך הכריזמטי

כל השנים אני עושה הפרדה בין הצלחה לכסף, עזבתי 
מקצוע ועבודות שבהן הרווחתי יותר כדי לעשות דברים 
שמתאימים לי יותר, אז מאיפה חוסר הביטחון הזה מגיח 

שוב פתאום?
חושבת מה ללבוש. בטוח ג'ינס, אבל איזו נעל? למה אני דוחה את התור לצבע ותספורת? מה יחשבו עליי? 

ומה לגבי קריירה?
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  זיו האפט BDO ,רו”ח דורון שטיין, שותף ומנהל מגזר התיישבות

עו"ד אביתר קנולר, שותף בכיר, העומד בראש מחלקת ההתיישבות והאגודות השיתופיות 
   במשרד אפשטיין קנולר

ראיון אקטואלי

לדעתך  ניתן  כיצד 
לפתור אחת ולתמיד את 
בין  השנים  רב  הסכסוך 
הקיבוץ לרשות מקרקעי 

ישראל ?

נעוצה  הסכסוך  תולדת 
מדינת  של  הכרתה  באי 

מקרק )רשות  רמ"י  באמצעות  יישראל, 
באופן  החלקאיים,  ביישובים  ישראל(  עי 
ביישובים  הכירה  כן  שהמדינה  למה  דומה 
ביישובים  ואף  רוויה,  בנייה  עם  עירוניים 
בשנת  קרקע.   צמודת  בניה  עם  עירוניים 
בזכויות  להכיר  המדינה  השכילה    1994
מרמ"י.  קרקע  של  "חוכרים"  של  הבעלות 

רוויה שי בנייה  העירוני,  במיגזר  יחוכרים 
למו לרמ"י 5% משווי הקרקע. ההסדר בוצע 

678 אשר קבעה דמי היי  באמצעות החלטה
לרמ"י,  פעמי  חד  תשלום  שמשמעותם  וון 
בסכום ממוצע של 2,805 ₪ לדירה עבורם 
מקבל בעלי הדירה הסכם חכירה חדש ל 49 
שנים, אשר מתחדש לאחר תקופה זו לעוד 
משנת   החל  נוספת.  עלות  ללא  שנים   49
1995 פנתה רמ"י גם לבעלי קרקע , עליי

בתים  קרקע,  צמודת  דיור  יחידת  בנוי  הם 
העירוני,  במיגזר  משפחתיים  ודו  פרטיים 
פי  על  וזאת  סביון,  כגון  יישובים  לרבות 
ואיפשרה לבעלי הקרי  729  החלטה מספר

דמי  תמורת  דומה  להסדר  להכנס  קעות 
ליחידת   ₪ 14,127 בסך  חד פעמיים  היוון 
גם לאחר  כי סכומים אלה,  מגורים. אציין 
לצרכן,  המחירים  למדד  אותם  שמצמידים 
אינם עולים על 22,000 ₪ ליחידת קרקע. 
פריפריה,  ביישובי  מדובר  אין  כי  אדגיש, 

הביקוש  באזורי  קרקע  צמודי  בבתים  אלא 
הגבוהים ביותר: ירושלים, תל אביב, חיפה, 

וכן ערים נוספות בצפון ובמרכז.
יכדי לשים סוף לסכסוך המתמשך בין תנו

עות ההתיישבות לבין המדינה, יש לקבוע 
החלטה חדשה על בסיס החלטה 729 אשר 
מאפשרת לבעלי חלקות מגורים במושבים 
ובקיבוצים לשלם סכום חד פעמי בשיעור 
שווי  תפוס.  בית  של  קרקע  משווי   3.75%
א',  אזור פיתוח  בין אפס ליישובי  ינוע  זה 

ילבין שווי של כמה עשרות אלפי ₪ ביישו
בים הממוקמים באזורי ביקוש. השווי צריך 
להקבע, לא על ידי שמאות חדשה, על על 
קרקע  צמודי  לבתים  שנקבע  השווי  בסיס 
על פי הסדר 729 וזאת כדי שלא להפלות 

את מיגזר התיישבות מהמיגזר העירוני.

לסייע  הקיבוצים  יכולים  צורה  באיזה 
בשאלת דיור בר השגה ?

היצע  להגדלת  לתרום  יכולים  קיבוצים 
יהדיור וזאת באמצעות עיבוי היישובים הק

לפחות  של  בניה  תוספת  באמצעות  יימים 
בממוצע.  קיבוץ  לכל  דיור  יחידות   250
ה  בשנות  קשה  משבר  חוו  אשר  הקיבוצים 
גלי  – 80 של המאה הקודמת, עמדו בפני 

יעזיבה אשר הותירו דירות ריקות ואף מגר
שים בשטח המגורים אשר מעולם לא נבנו. 
ליישובים  לאפשר  יש   ,35 תמ"א  פי  על 
אלה להכיל 400 עד 500 בתי אב. בכ 80% 

ימהקיבוצים נבנו בתי מגורים בכמות שאי
מגרשים  ומכאן  יחידות   150 על  עולה  נה 
250 עד 350 לקיבוץ. מדוי  פנויים בהיקף
 50,000 למעל  המגיעה  כוללת  בכמות  בר 

בתים פוטנציאליים ! 

מהותי  שינוי  חל  האם 
רשם  משרד  במדיניות 
השיתופיות  האגודות 

לתפ כניסתו  בבעקבות 
החדש,  הרשם  של  קיד 

עו"ד מירון הכהן?

נתקלנו  לאחרונה 
במדיניות  מהותי  בשינוי 

יהרשם בכל הנוגע לזכויות ההצבעה באסי
פה הכללית. השינוי עלול להוביל לצמצום 
העסקית  הפעילות  של  ההתאגדות  בהיקף 
בקיבוצים/במושבים תחת אגודה שיתופית, 
בעיקר מקום בו צופים הכנסת שותף לעסק 
קיבוצים/ למספר  משותף  מיזם  ניהול  או 

מושבים.  
בעבר, אושרו תקנונים של אגודות בעלות 
האגודה  לחברי  המאפשרים  מסחרי,  אופי 
להצביע באסיפה הכללית בהתאם לשיעור 
החזקותיהם בפועל בהון האגודה. לאחרונה 
שונתה פרשנות הפקודה, כך שמחילים את 
הוראת סעיף 16)1( לפקודה - "כל חבר של 
בעסקיה,  אחת  דעה  למצער  תהיה  אגודה 

אך לשום חבר לא תהא יותר מדעה אחת", 
ככתבה וכלשונה, ולפיכך אין עוד מאשרים 
לחלק  בהתאם  הצבעה  שיעורי  בתקנונים 

החבר בהון האגודה. 

האם קיים פתרון?
למיטב ידיעתנו, לאור הבעייתיות שפורטה 
ולשם התאמת עקרון השוויון עם המציאות 

האפש הרשם  במשרדי  נבחנת  יהעסקית, 
מסח "אגודה  של  חדש  סיווג  ליצירת  ירות 

רית", שמבחינת ניהול וקבלת החלטות בין 
מוקדם  בע"מ.  לחברה  קרובה  תהיה  חבריה 

לבי להבשיל  זו  אפשרות  סיכויי  ילהעריך 
בינתיים,  חקיקתי.  הליך  הדורש  דבר  צוע, 
משרדנו גיבש צוות מיוחד לבחינת סוגיית 
ניהול הפעילות המסחרית ומציאת פתרונות 
משפטיים, למשל באמצעות שימוש במנגנון 

זכות וטו בנושאים ספציפיים. 
יצוין, שנושא זה יכול ויושפע מהמלצות 
המתחדש,  בקיבוץ  המיסוי  לבחינת  הועדה 
שהוקמה בתחילת 2011, בראשות רו"ח יובל 

יכהן. יתכן שהמלצותיה "תטרופנה את הק
לפים" ביחס לאופן המיסוי בקיבוץ )בדגש 

על השימוש בסעיף 62 לפקודה מס הכנסה( 
וכפועל יוצא מכך ממילא יהיה צורך לבחון 
מחדש את נכונות איגוד הפעילות העסקית 

של הקיבוץ תחת אגודות שיתופיות. 

החבב לחוק   16 מס ' תיקון  משליך   כיצד 
רות על קיבוץ/מושב כבעל שליטה בחברה 

בורסאית?
יבמסגרת התיקון, שונה הרוב הנדרש לאי
ישור עסקה עם בעל שליטה, באופן שייד

רש רוב קולות בעלי המניות שאינם בעלי 
עניין אישי בעסקה )במקום שליש(. בנוסף, 
עסקה של חברה עם בעל שליטה בה טעונה 

אישור, ברוב כאמור, אחת ל- 3 שנים.
בכל הקשור לקיבוץ/מושב כבעל שליטה, 
עשה  חברה,  שייסד  בגורם,  שמדובר  הרי 
הביא  ומשאביו,  חבריו  באמצעות  למענה 
את  לשתף  משיקוליו,  ובחר,  להצלחתה, 
אינו  זה,  שליטה  בעל  בהצלחתו.  הציבור 
ככל בעל מניות ומלכתחילה אין מצב של 
"שוויון" בינו לבין בעל מניות מיעוט ואין 
תרומתו של הראשון כזו של האחרון ואולם, 

התיקון חל גם בסיטואציות כאמור.

כבוב,  השופט  של  פס"ד  ניתן   2013 ב- 
תובענה  לאישור  בקשה  נדחתה  במסגרתו 
ייצוגית שהגיש בעל מניות מיעוט בחברת 

יעלבד משואות יצחק בע"מ -  חברה הנס
חרת בבורסה, כנגד בעל השליטה בחברה, 
מושב משואות יצחק, בטענה לקיפוח עקב 
מדי שנה  החברה  תשלומי מענק ששילמה 
נ'  רוזנפלד   44205-04-12 )ת.צ  למושב 

משואות יצחק(. המושב יוצג ע"י משרדנו.
ארוכי  ההסכמים  כל  התיקון,  בעקבות 

ובכל למושב  החברה  בין  שנחתמו  יהטווח 
לם לתשלום מענק, נדרשו לאישור מחדש 

בפני האסיפה הכללית, ברוב החדש.   
צדדים  בין  קיימת  בהסכמה  פגע  התיקון 
והעניק כוח, באמצעות שינוי הרוב הנדרש, 

ילידי בעלי מניות המיעוט. בכך נפגעה הס
תמכות המושב, שמלכתחילה יצא להנפקה 

בהסתמך על תנאים מוגדרים.    
כאמור, בקשת התובע נדחתה, שכן ביה"מ 
לא מצא שמדובר במענק בשיעור לא סביר. 
יש  להיווכח,  שניתן  כפי  זאת,  עם  יחד 
בין  הסכמות  מחדש  לפתוח  התיקון  בכוח 

חברה לבעל שליטה בה.  

הוועידה הכלכלית ה-11 לתעשייה ולהתישבות
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מגדלור יהיר

שואה

קוראים כותבים

בחינה בהיסטוריה: 
האיחוד החקלאי

א. 3.

ב. 1.

ג. 4.
ד. 2.

ה. קיבוץ חמדיה )1939( בעמק בית שאן נקרא על שם הכפר הערבי הנטוש חמידיה, 
שנשא את שמו של הסולטן עבדול חמיד השני, ששלט בטורקיה בין השנים 1876 
ל-1909. הסולטן התנגד להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל וגם פגישתו עם הרצל 
ב-17 במאי 1901 לא הביאה לתוצאה המיוחלת. עם זאת, ראוי לציין, כי בעת שלטונו 
התרחשה העלייה הראשונה והחלה העלייה השנייה. ועוד פרט קטן: בחודש האחרון 

לשלטונו, ב-11 באפריל 1909, נוסדה העיר העברית הראשונה, תל אביב.
הקוראות והקוראים יסכימו בוודאי שהסולטן ראוי שייקרא על שמו יישוב עברי 

בישראל.

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

תשובות

כיהן כמזכ"ל   )1967-1912( לפבר  א. משה 
לאיחוד  )שקדם  השיתופיים  הכפרים  ארגון 
 1939 מאז   .1952-1938 בשנים  החקלאי( 
חבר  היה  כן,  לפני  בהרצליה.  התגורר 

ביישוב:
1. גן השומרון.

2. רמות השבים.
3. כפר ביאליק.
4. כפר שמריהו.

כיהן   )1966-1900( איגל  קרל  עו"ד  ב. 
כמזכ"ל המועצה החקלאית )שקדמה לאיחוד 
חבר  והיה   1962-1952 בשנים  החקלאי( 

היישוב:
1. רמות השבים.
2. כפר ביאליק.
3. שדה ורבורג.

4. שבי ציון.

ג. עמנואל פרידלנדר כיהן כמזכ"ל האיחוד 
חבר  והיה   1985-1962 בשנים  החקלאי 

היישוב:
1. רמות השבים.
2. שדה ורבורג.
3. כפר שמריהו.

4. בית יצחק-שער חפר.

האיחוד  כמזכ"ל  שכיהן  גצלר,  אריה  ד. 
חבר  הוא   ,2001-1995 בשנים  החקלאי 

היישוב:
1. שדה ורבורג.

2. בני ציון.
3. בצרה.

4. כפר הרי"ף.

ה. טריוויה למתקדמים
שמו  על  )בעקיפין(  נקרא  עברי  יישוב  איזה 
השני  חמיד  עבדול  הטורקי  הסולטן  של 

?)1918-1842(

משה לפבר

עו"ד קרל איגל

עמנואל פרידלנדר

עומד מגדלור בקצה הצוק,
מאבנים ברזל ומלט יצוק.

זקוף תמיר ומתגרה,
מפני השמים אינו ירא.
גלי הים עליו מתנפצים

כאילו להחריבו כל העת רוצים.
"בי לגעת אמנם יעזו,

ממקומי אותי לא יזיזו!"

אור חזק מזהיר ובוהק,
מהצוקים, הקפידו נא להתרחק.

אוניות גדולות על פניו חולפות,
בברכת שלום אותו מברכות.

בקיץ, בחורף וביום סגריר,
בים סוער וביום בהיר,
וכל העת על המשמר, 

יומם וליל מבלי מילה לומר.

בליל ברקים וים מלא קצף,
הגלים עליו מתנפצים ברצף.
החליט מכל מלאכתו לשבות,
את אורו הבוהק העז לכבות.

איבדו דרכן ספינות ברוח העזה,
חיל ורעדה אותן אחזה.

יהיר, גבה לב ואל השמים פניו.
מתגרה בכולם, הנה העולם - בידיו.  

בליל עלטה ובים אכזר,
את גזר דינו המגדלור גזר:

נש ־אותות מצוקה עמומים ברקע 

מעים,
הגלים  האוניה  את  הליל  בחשכת 

קורעים.
בגלי הסערה איבדה האנייה דרכה,

בחיפוש נואש את מקומו סרקה.

לפתע קול מפץ אדיר
האנייה במגדלור נגחה 
וכמגדל קלפים שביר 

לעיי חורבות אותו הפכה.
שנו וכל  ומלט  אבנים  הים  ־שטף 

תר,
רצה "לסגור חשבון" העבר. 
הים – לא נס לחו במאבק, 

בגליו שטף את שארית האבק. 

רק שלד חלוד בודד מיותם
המצביע על מגדלור שהיה ונעלם.

מוסר השכל

שכרון הכוח בך מהתל,
כשיכור אליו אתה מתפתל.
ביום פקודה בדרכך תמעד,

ותהילת עבר תאבד לעד!

עיניים יהירות אל על נישאות,
סופם כרשע "מפלתם למשואות".

ישי הבר

העדים כלים
עדותם מתחזקת
מתחילים להבין
אימה ומחתרת
השואה חוליה

בעמוד השדרה
של העם היהודי.

העדים צופים

במדינה מתחדשת
 בניהם מחפשים

תעודת מסע אחרת.
השואה חוליה

בעמוד השדרה
של העם היהודי.

איציק רייכר,
14 בפברואר 2014
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הדייגים"-  "סדרת  את  משיקה  ביתן"  "יינות  השיווק  רשת 
ב"סדרת  הדגים  ולצלייה.  לאפייה  המוכנים  הדגים  סדרת 
שחור  בפלפל  ומתובלים  קפואים  מגיעים  החדשה  הדייגים" 
מגיע  בסדרה  דג  כל  כאשר  לאפייה,  או  לצלייה  ומוכנים 
דגים  או  באריזה(  יחידות   4 ( נקיים  פילטים  צורות-  בשתי 
הקפואים  הדגים,  את  באריזה(.  יחידות   2 ( נקיים  שלמים 
בציפוי קרח ללא כל תוסף מלאכותי, ניתן לצלות או לאפות 
להכנה,  ופשוטה  בריאה  מארוחה  וליהנות  הפשרתם,  לאחר 
לכם ולמשפחתכם. בגב כל אריזה מ"סדרת הדייגים" מופיע 
מתכון של השף סהר רפאל, שף רשת "יינות ביתן" והמסעדות 

"כדיתא" ו"כרמים". כשר למהדרין.

בטעמים  בכוס”  ב”נמס  גם  מושקת  הגורמה  מרקי  סדרת 
טימין  נגיעות  עם  ובטטה  כרובית  נגיעות  עם  ברוקולי 
הם  קנור  של  הגורמה  בסדרת  המרקים  כל  ירוק.  ואספרגוס 
ללא תוספת חומרים משמרים וללא צבעי מאכל מלאכותיים 
ומונוסודיום גלוטמט. סדרת המרקים העשירים של קנור היא 
סדרת  המשפחה.  לכל  מרק  של  מהירה  להכנה  מצוין  פתרון 
הקטן”  “הרעב  להפגת  מצוין  פתרון  היא  בכוס  נמס  מרקי 
העשירים  המרקים  ערב.  לפנות  או  הצהרים  ארוחת  לפני 
נמס  מרקי  בישול(.  דק’  כ-10  )עד  להכנה  ומהירים  קלים 
בכוס, מיועדים להכנה בספל עם מים חמים וזמן הכנתם קצר 
מוצעים  קנור  של  הגורמה  מרקי  דקות.  כ-2-3   - במיוחד 
באריזות במשקל 88-70 גר’ במחיר מומלץ של 11.5 ₪. נמס 
בכוס גורמה מוצעים באריזות של 24-26 גר’ במחיר מומלץ 

3.9 ₪. ובאישור הרבנות הראשית לישראל.   של 

סדרת הדייגים לברק.  צילום: יחסי ציבור

k a v _ d a f @ t m a g s . c o . i l  : ם ו ס ר פ ל

מרקי גורמה חדשים. צילום: יחסי ציבור

בייגל בייגל, מותג הבייגלה המוביל בישראל מבית יוניליוור, 
משיק אריזות במראה חדש. עיצוב האריזות החדש שם דגש 
ע”י  השונים  הבייגלה  מוצרי  בין  והבידול  הקניה  נוחות  על 
בצד  שקוף  וחלון  האריזה  בקדמת  מוגדלת  מוצר  תמונת 
באפיה,  המומחים  בייגל,  בייגל  הבחירה.  על  המקל  האריזה 
כה  שהמותג  האפייה  לעולם  האריזות  נראות  את  לחבר  רצו 
ומסמל  מזוהה  לאריזות  שנבחר  הצהוב  הצבע  איתו.  מזוהה 
זה עתה  בייגל האפויים שיצאו אך  את החמימות של מוצרי 
נבונה  לתזונה  מסרים  תקשור  הוא  נוסף  חידוש  מהתנור. 
להתייחס  יש  כיצד  המסבירים  ולילדים,  להורים  הפונים 
לטבלה התזונתית שעל גבי אריזות המוצרים, בשילוב טיפים 
כיצד להבחין בין חטיף עדיף תזונתית לכזה שפחות. מוצרי 
60-400  גרם  בייגל בייגל מוצעים באריזות במגוון משקלים:
2.5-12 ₪. כשר למהדרין  ובגוון מחירים מומלץ לצרכן של 

פרווה ובאישור הרבנות הראשית לישראל.  

בייגל בייגל - הסדרה החדשה. צילום: יחסי ציבור
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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 למכירה

למכירה/להשכרה

טיולים לחו"ל

בהזדמנות במושב דלתון 

חקלאי,מכסת  משק 

ם  ר כ , ת ו ל י ט מ

ענבים,כרם זיתים, וילה 

גבוהה.  הכנסה  גדולה 

 0 5 0 - 9 1 4 1 0 8 6

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

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

w w w . a w t . c o . i l

 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

להשכרה

הכרויות

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 

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

יזראל  עמק  רימקס 

למשקים  מומחים 

התחתון  בגליל  ונחלות 

מבחר  יזראל,  בעמק 

משקים רחב + דרושים 

חקלאיות,  נחלות 

הערכת שווי נכס חינם,

מאיר: 052-3067381

של  השקייה  מחשבי 

מסוג  טלגיל  חברת 

אפסולט ספיר 12 במחיר 

ליחידה.  ש"ח   1,800

0 5 4 - 5 6 3 7 9 9 9

מטבחים

מחשבי השקייה

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

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

)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

דולב  מיכלי  להשכרה 

חקלאית,  מטרה  לכל 

תעשיית ועוד, לתקופות 

וקצרות. ארוכות 

0 5 0 - 5 2 1 1 0 8 4

04-6650029 פקס: 

: ה ר י כ מ ל

של  מרזבים   .1

למכירה חממה 

רשת  בית   .2

צול של  צינורות 

3. מיכל קירור של 6 מטר

0 5 0 - 7 9 9 8 0 2 3
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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 דין

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 הרצאות

סיפורים מעולם הפשע 

קיבוצים,  למושבים, 

חברותא,  שלישי,  גיל 

בתי  עובדים,  וועדי 

- בית  וחוגי  אבות 

חנן שיף: 050-6275591 

hanansheeff123@gmail.com

מכונות מיון

רהיטים

שקילה  מיון,  מכונת 

 10 )קומבינטורית 

ואריזה.  ראשים(, 

 SAMMO תוצרת 

 ,GROUP ITALY

כחדשה.  שמורה 

קשר:  ליצירת 

052-6507700 ניסים: 

052-6512020 רחל: 

 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

רו"ח

חשבון  רואי  משרד 

אשראים  מגייס 

ועסקים  לחברות 

הון,  וקרנות  מבנקים 

0 5 8 - 6 8 0 0 0 0 0

גורי כלבים 
למסירה!!!

כלבלבים מקסימים מתל אביב,
בני חודשיים, מחפשים בית חם, 

איכותי ולבבי!!!
לפרטים:

צפריר יעקובסון-פלד
0 5 2 - 8 7 5 4 4 6 1

הכנסה בזמנך הפנוי 
בעלת יחסי אנוש ויחסי ציבור מעולים

לניהול מכירות בגדי ילדים ממיטב המותגים
בתערוכות ביישוב בו את מתגוררת.

לפרטים: 054-6868606

קו למושב / 7729399 / 

במושב בצרה
דרושה

נחלה / משק חקלאי
למכירה מיידית

לקונה רציני

יעקב גרוסמן: 054-2109410



.₪ 5,900 *
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