
ˆ  כ"ט בשבט תשע"ד ˆ  30 בינואר 2014   ˆ  מס' 820   שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  

במושב אלומה, 
בעבודות פיתוח 

בשכונת ההרחבה, 
נחשפו רצפת פסיפס 
מרשימה וכנסייה בת 

1,500 שנים
« סיון שדמון,
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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,  נחמן 
גלבוע, עו"ד אפרת חקיקת, 

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

   אובליגנהרץ, בר-כוכבא
   מדרשי, דפנה מאור, יוסי

   ברג, טל חביב גליבטר

■ גרפיקה מערכת
    שרה ראובן

■ גרפיקה מודעות 
    ניקולאי קולניק

■ מזכירה והפקה
   יפית לוי

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

■ מזכירת הפקה סניף דרום 
  מזי עזרא 

■ יועצי פרסום
  דניאלה גבאי, יעקב קניאל,

  אהובית פרידמן-להב,
  יורם טביבי 

■ מודעות
kav_daf@maariv.co.il  

■  מודעות לוח
    זוהר מלאכי

"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.

מכתבים למערכת

רשות המסים תיקנה את העיוות

בעלי נחלות הכוללות שני בתי מגורים עמדו לאבד את הפטור ממס שבח לדירת מגורים יחידה

הדואר נע בימינו
מנהל הדואר מומחה לעבודה קבלנית. הוא מסדר 

בתע הדואר  את  שתחלק  המושב  מזכירת  ועם 
ריף קבלני קבוע. אחרי כן הוא מעודד מפרסמים 
למושב,  שלהם  המשלוחים  את  מאוד  עד  להגדיל 

ולא משלם למזכירה – מחלקת כל תוספת.
והדו דומה עם מרכז החלוקה  והוא עושה משהו 

אר נע. הוא לעולם לא משלם שעות נוספות והוא 
לא מוסיף כוח אדם. בעונת חגים מצטבר דואר רב 
במרכז החלוקה, ומחלקים את זה לנמענים לאט-

תקבלו  לא  אבל  בבקשה!  גשר?  יום  רוצים  לאט. 
שעות נוספות.

ולפני כמה חודשים הוא התקין מחשבים משוכל
לים במכוניות של דואר נע שמביאות את הדואר 
ליישובים, מסוג ואן – משאית מכוסה. יחד עם זה 
הוא פרסם ביישובים מודעה גדולה שעתה יכולים 
בדואר  שיש  השירותים  כל  את  נע  בדואר  לקבל 

הראשי.
הוא לא הגדיל את המשכורות 

עוב נע, שהם  דואר  אנשי  ושל 
שלהם  ברכב  השגחה  ללא  דים 
עבודה,  יותר  קבלנות.  ובתנאי 

אותו כסף. כמה הוא חכם!
הרכב של דואר נע אמנם מגיע 

חמי בימים ראשון עד  וליישוב 
הוא  אבל  שישי(,  ביום  )לא  שי 

הדו כל  את  ליישוב  מביא  ולא 
במרכז  ליישוב  מחכה  אשר  אר 
צרות  שגורם  מה  זה  החלוקה. 

לנמענים.
את  מארגן  חלוקה  מרכז  כל 

העי שונה.  באופן  והעיכובים 
קר – לא לתת יותר עבודה בלי 
זה  הדואר  ולמנהל  כסף.  יותר 
לא  שהוא  העיקר  מפריע.  לא 

משלם יותר שכר.
גם מקצצים בשירו והעובדים 

לקנות  מנסה  אני  כאשר  תים. 
לי  אומרים  נע,  בדואר  בולים 
שיהיו בולים רק מחר, היום לא 

הביאו בולים.
אנשי  את  תפסתי  גם  אני 
לפני  ביצים,  קונים  נע  הדואר 
צבי  לרמת  הדואר  את  שחילקו 

ולמולדת.
שלנו  החלוקה  מרכז  אמנם 

בעפולה, אבל אני בטוח שאותה שיטה קיימת בכל 
היישובים של הדואר נע. יש כאן שביתה איטלקית 

שקטה וממושכת ומזיקה לנמענים.
צריך לפטר את מנהל הדואר.

דוד קריסטל, רמת צבי

פנינו לחברת דואר ישראל וביקשנו את תגובתה 
למספר שאלות העולות ממכתבו של קריסטל:

בימים  ליישוב  מגיע  אמנם  נע  דואר  של  הרכב 
ראשון עד חמישי, אבל אינו מביא את כל הדואר 
אשר מחכה ליישוב במרכז החלוקה. המצב מחמיר 

ובעונות חגים, שבהן מצטבר דואר רב במרכז הח
טיפין-טיפין.  הנמענים  אל  מגיע  הוא  ואז  לוקה, 
המגיעים  הדואר  דברי  של  מכוון  ויסות  יש  האם 

לרמת צבי וליישובי הסביבה?
ועל פי דוד קריסטל, שירותי הדואר הורחבו )הו

תקנו מחשבים ברכבי הדואר נע(, אך לעומת זאת, 
הדברים הפשוטים, הרגילים, 
זמינים תמיד. כשפנה  אינם 

שי לו  נאמר  בולים  ולקנות 
היו רק למחרת, כי "היום לא 
בולים  האם  בולים".  הביאו 
אינם פריטים שגרתיים בכל 
סניף דואר? מדוע על הלקוח 
על  המחרת  ליום  להמתין 

מנת לשלוח מכתב?
בשירו קריסטל,  ולדעת 

יש "שביתה  הנע  תי הדואר 
וממושכת  שקטה  איטלקית 
והוא  לנמענים",  ומזיקה 

לל האחריות  את  ומטיל 
מנהל  על  בשירות  יקויים 

הדואר.
תגובת חברת דואר ישראל 
הייתה קצרה ולקונית: "רכב 
ליישוב  מגיע  נע  הדואר 
ומספק  יום  מדי  צבי  רמת 
הדואר.  שירותי  מגוון  את 
שירותים  שערכנו,  מבדיקה 
אלו ניתנים כסדרם. בנוסף, 

קבל עם  בדיקה  וקיימנו 
הכפופה  הדואר  חלוקת  נית 

בבי גם  היישוב.  ולמזכירות 
הדו דברי  כי  עלה,  זה  ורור 

אר מחולקים מדי יום באופן 
סדיר".
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מגישים סטייק קר
הקלות בהסכם מכס בין 
ישראל לצ'ילה מאיימות 

על פרנסת המגדלים, 
במשרד החקלאות מצננים 

את הרוחות

יום משפחתי
פעם קראו ליום הזה, שבו 

הילדים מכינים שרשראות 
מפסטה וגוזרים לבבות 

אדומים, "יום האם"

עו"ד גד שטילמן ועו"ד ארז גיל

שבח  במס  הרפורמה  במסגרת 
השנה,  בתחילת  לתוקף  שנכנסה 
היו אמורים בעלי נחלות לאבד את 
מגורים  לדירת  שבח  ממס  הפטור 
בתי  שני  הכוללות  בנחלות  יחידה 
שפורסם  מאמר  במסגרת  מגורים. 
למוו ב"קו   2013 דצמבר  בתחילת 

ושב", התרענו על עיוות המס שפו
גע במגזר החקלאי.

בסוף דצמבר 2013 פרסמה רשות 
ודברי הסבר  המסים הוראת ביצוע 
רשות  תיקנה  בהוראה  לרפורמה. 
שהיה  הצפוי  העיוות  את  המסים 
אלפי  מאות  בסך  תשלום  מטיל 

ושקלים על כל בעלי הנחלות ברח
בתי  שני  נבנו  שבהן  ישראל,  בי 

השינוי  וטרם  החוק  לפי  מגורים. 
עתידה  הייתה  הרפורמה  האמור, 
כאמור  הנחלות  בעלי  את  להפוך 
פטור  לממש  זכאים  שאינם  למי 

ממס שבח לדירת מגורים יחידה.
תיו  2013 דצמבר מסוף   בהוראה 

קנה רשות המסים את העיוות. על 
פי ההוראה החדשה: "מוכר המחזיק 
בו- כולן  את  ומוכר  דירות  מספר 

זמנית, אחת הדירות, לפי בחירתו, 
תיחשב לדירה יחידה".

עורכי הדין גד שטילמן וארז גיל 
במו ובמקרקעין  בנדל"ן  ־עוסקים 

מהווה  ואינו  כללי  המידע  שבים. 
ייעוץ או חוות דעת משפטית. עו"ד גד שטילמןעו"ד ארז גיל

בולים. היום אין            צילום: דודו גרינשפן
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מחאה במשרדי מועצת הלול

דאגה בענף הבקר:
ייבוא הבשר מצ'ילה יגדל

הופחת המכס על 
טרקטורים

פעילי זכויות בעלי חיים התפרצו למשרדי המועצה והגישו לעובדים פגרים של אפרוחים 
שאספו במדגרה בנורדיה. מועצת הלול, שהתלוננה במשטרה נגד המפגינים: "זוהי פעילות 

ונדליזם טרוריסטית"

הסכם שיתוף פעולה בין ישראל לצ'ילה קובע 
הקלות במכס על ייבוא בשר למאכל. מגדלי הבקר 
בארץ מודאגים מההשלכות: "אנחנו הולכים בכיוון 
של חיסול הענף". משרד החקלאות: "איננו מכירים 

הסכם עם צ'ילה בנדון"

מס הקנייה על יבוא טרקטורים 
ורכבי שטח המשמשים בתעשייה 

ובחקלאות ירד מ-83% ל-12%-30%

חדשות
סיון שדמון

פעילי ארגון למען זכויות בעלי חיים הנקרא 
"269" התפרצו למשרדי המועצה לענף הלול 
שלישי  יום  בבוקר  אביב  בתל  קפלן  ברחוב 
שעבר והם מצוידים בצבע אדום ובשלט שלט 
גדול. מכוניתם, שחנתה ברחוב בקרבת הבניין, 

השמיעה בקול שירי מחאה.
ופעילי הארגון מספרים, כי הם נכנסו למש

ניסו  ולדבריהם,  מאוחרת  בוקר  בשעת  רדים 
של  הממצאים  עם  המשרד  עובדי  את  לעמת 
נחשפה  שבה  "כלבוטק",  התחקירים  תכנית 
במדגרה  זכרים  אפרוחים  של  ההמתה  שיטת 

אר שמתקראים  הפעילים,  נורדיה.  ובמושב 
גון "269", שפכו צבע אדום על קירות, נשאו 
בהם  ומסחר  חיים  בעלי  גידול  בגנות  שלטים 
והגישו לעובדי המקום מגשים מלאי אפרוחים 

מתים שלדבריהם, נאספו ממכונת ההמתה.
ענק  שלט  המשרד  מחלון  תלו  הם  כן,  כמו 

ושהופנה לרחוב ובו נכתב: "כאן אחראים לפת
15,000 אפרוחים ביום", והמכוו  רון הסופי של

חיכתה  הלא-חוקית  בהפגנה  שהשתתפה  נית 
עובדי  בנושא.  שעוסק  שיר  והשמיעה  ברחוב 
המשרד המופתעים התקשרו למוקד המשטרה 

ווניידת שהגיעה למקום עצרה כמה מן הפעי
לים.

ו"זו מועצה אשר אחראית לאישורן של השי
וקידום  חיים  בעלי  כלפי  אלימות  הכי  טות 
חקלאות מן החי, ואנחנו מעמתים את העובדים 
בה עם הזוועות שמתחוללות באישורם", מסרו 

והמפגינים. לטענתם, ההתפרצות למשרדי מו
כלבוטק  תחקיר  בעקבות  נעשתה  הלול  עצת 

ועל דרכי ההמתה של אפרוחים בתעשיות הבי
צים והבשר, אשר שודר לאחרונה בערוץ 10, 
ובו נחשפה השיטה שנועדה להמתת אפרוחים 

זכרים באמצעות גריסתם במכונה.
מתים  אינם  שהאפרוחים  גילה  התחקיר 

בנו העוסקות  בתקנות  שנקבע  כפי  ובמקום, 
ורבים  חיים,  בעלי  צער  חוק  במסגרת  שא 
במשך  וגוססים  אנושות  נפצעים  מהאפרוחים 
התכנית,  בעקבות  מותם.  עד  רבות  שעות 
הוגשה תלונה במשטרה נגד המדגרה ומשרד 

והחקלאות החל בפעולות הסברה ואכיפה בנו
שא במדגרות ברחבי הארץ.

ונד פעילות  "זוהי  הלול:  מועצת  ותגובת 
המועצה  במשרדי  שנערכה  טרוריסטית  ליזם 

ולענף הלול בתל אביב נגד עובדיה ותוך השח
תלונה  הגישה  המועצה  המועצה.  רכוש  תת 
במשטרה ואנחנו מקווים שימוצו כל ההליכים 

המשפטיים נגד הפורעים". ביום ראשון השבוע 
והמשיכו הפעילים להפגין מחוץ למשרדי המו

עצה ברחוב קפלן.

הסכם שנחתם לאחרונה בין ישראל לצ'ילה מדאיג 
את מגדלי הבקר בישראל. ההסכם, שנועד לקדם את 
המדינות,  שתי  בין  המכס  בתחומי  הפעולה  שיתוף 
מדינות  עם  לאחרונה  שנחתמו  ההסכמים  אחד  הוא 

ונוספות בעולם, במטרה להקל על יבואנים ועל יצו
בארץ  ערכו  מירידת  מודאגים  הבקר  ובענף  אנים, 

בעקבות הגדלת היבוא הצפוי.
לשתף  וצ'ילה  ישראל  התחייבו  ההסכם,  במסגרת 
הדדי  לסיוע  הסחר,  על  הקלה  לשם  ובמידע  בידע 

ובנושאי מלחמה בהברחות ובתחומים נוספים. ממש
סחורות  לצ'ילה  תייצא  נמסר, שישראל  האוצר  רד 
וחשמליים,  מכניים  ומכשירים  מכונות  בענפים 
מוצרי פלסטיק, מוצרים כימיים, מוצרי קוסמטיקה 
עץ  מוצרי  בענפים  יתרכז  מצ'ילה  היבוא  וטואלט. 

ונייר, בשר ודגים, מוצרי מזון ומשקאות חריפים.
לבשר  הבקר  מגדלי  ארגון  מנכ"ל  דיין,  חיים 
ענף  על  ההסכם  של  מההשלכות  מודאג  )אמב"ל( 
הבקר בישראל. "זה רק יחמיר את הבעיה של הענף 
הענף.  חיסול  של  בכיוון  הולכים  אנחנו  בארץ. 
ב-2013 ייבאה המדינה את הכמות הכי גדולה של 

בשר בקר למאכל אי פעם, ההפרש בין מחיר הבקר 
היה  במשבר שלא  ואנחנו  עצום  הקפוא  לבשר  החי 

כמותו מאז קום המדינה".
דיין טוען ששר החקלאות יאיר שמיר אמנם פנה 
מתעלם  כהן  אמנון  משרדו  מנכ"ל  מאז  אבל  אליו, 
ממנו ואמב"ל החל בקמפיין ש"יעבור מעל ראשו", 
דיין שולח מכתבים בעניין לחברי ממשלה אחרים. 

והיבוא הגדולים  היצרנים  זה  פה  שמרוויח  ו"מי 
נים הגדולים, ומגדלי הבקר בישראל משלמים את 
המחיר. אין לנו כמגדלים שום הגנה ואם לא ייעשה 

משהו מהר, תוך עשר שנים הענף יגווע".
החקל "משרד  בתגובה:  נמסר  החקלאות  וממשרד 

אות ופיתוח הכפר אינו מכיר הסכם עם צ'ילה בנדון. 
על  במו"מ  ישראל  עם  לפתוח  בזמנו  סירבה  צ'ילה 

הסכם סחר חופשי, על כן הנושא אינו אקטואלי.
"אין ייבוא של בקר חי מצ'ילה כלל, וייבוא הבקר 
הקפוא זניח לחלוטין. בשנת 2013 היה ייבוא מוגבר 
לארץ, ביחס לשנים קודמות, של כל סוגי הבקר החי 

ווהקפוא, ומנכ"ל המשרד הנחה את הגורמים המקצו
עיים במשרד לגבש המלצות לטיפול בנושא".

את  המסים  רשות  בחנה  באחרונה 
משא  טרקטורי  של  המיסוי  שיעורי 
ורכבי שטח, לאחר שהתברר כי הסיווג 
של חלקם אינו עולה בקנה אחד עם 
כוונת המחוקק. לאור הבדיקה, משרד 
האוצר פרסם צו התקף רטרואקטיבית 
כי טרקטור  וקובע,  ביוני 2013  מ-1 
משא אשר היה חייב עד היום ב-83% 
יהיה  קנייה, בדומה לרכב פרטי,  מס 
לכלי  קנייה  מס  ב-30%  חייב מעתה 
רכב המונע בבנזין ו-12% מס קנייה 
קטגוריה  תחת  בדיזל.  המונע  לרכב 
בין  המשמשים,  רכב  כלי  כלולים  זו 

השאר, בתעשייה ובחקלאות.
יאיר לפיד חתם על צו  שר האוצר 
להפחתת שיעור מס הקנייה, החל על 

וכלי רכב מסוג טרקטור משא לסוגי
והם, בעקבות מהלך שיזמה רשות המ
וסים. כמו כן, כלי רכב הדומים במא

אשר  משא,  לטרקטור  שלהם  פיינים 
)רכב  בכבישים  לנוע  מורשים  אינם 
קנייה  במס  כיום  וחייבים  תפעולי( 
יחויבו מעתה בשיעור  בשיעור 83%, 
טרקטור משא  לזה של  הזהה  מופחת 

להובלת סחורה.
ההגדרה  של  הרחבה  גם  כולל  הצו 
נכללים  שבתחומי  כך  שטח",  "רכב 
גדול  אינו  משקלם  אשר  רכב  כלי 
שלהם  המנוע  ונפח  קילוגרם  מ-900 
1,500 סמ"ק. שינוי הקו  אינו עולה על
ריטריונים יאפשר ליהנות ממס קנייה 
 )83% )במקום   50% בשיעור  מופחת 
ויפריד בצורה מדויקת יותר בין המס 

הנגבה בקניית שני סוגי הרכבים.
כלי  לפיו  עיוות,  תיקון  כולל  הצו 
רכב להובלת סחורה המונע באמצעות 
בנזין ומשקלו אינו עולה על ארבעה 
עד  היה  טנדרים(  )כדוגמת  וחצי  טון 
כה פטור ממכס, בעוד ששיעור המכס 
האחיד המוטל על כלי רכב להובלת 
טובין שמשקלו אינו עולה על ארבעה 
טון וחצי ומונע בדיזל ובאופן חשמלי 
7%. כלי רכב מסוג זה יהיו חייו  הוא

בים כעת אף הם במכס בשיעור 7%. 
תיקון זה ייכנס לתוקפו מיום פרסום 
צפוי  והוא   ,2014 בינואר   23 הצו, 
להכניס לקופת המדינה כחצי מיליון 

שקלים בשנה.

מפגין מגיש לעובד המשרד אפרוחים מתים. הגיעו בעקבות כלבוטק                                    צילום: אורן זיו
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פסיפס בהרחבה

מאסר בפועל לשודדי עתיקות

תושב צופית ניסה להבריח 
צפרדעים נדירות

במסגרת עבודות פיתוח בשכונת ההרחבה במושב אלומה נחשפה כנסייה ביזנטית עם 
פסיפס מרשים, שהייתה חלק מיישוב גדול ומרכזי שהתקיים באזור באמצע האלף הראשון

שני פלסטינים נתפסו בעת שהרסו ושדדו עתיקות באזור בית גוברין, סמוך למושב נחושה. 
נגזרו עליהם עונשי מאסר למשך מספר חודשים והם חויבו בפיצוי כספי

18 צפרדעים בשווי עשרות אלפי שקלים 
התגלו בחיפוש בכליו של האיש בבדיקת 

מכס בנתב"ג

חדשות
סיון שדמון

ובה  שנה  כ-1,500  שגילה  גדולה  כנסייה 
פסיפס מפואר וחמש כתובות נחשפו במסגרת 

יחפירות הצלה של רשות העתיקות לפני עבו
להר ישראל  מקרקעי  רשות  של  פיתוח  ידות 

חבת מושב אלומה שבמועצה האזורית שפיר, 
ליד צומת פלוגות.

החפירה  מנהל  וורגה,  דניאל  ד"ר  לדברי 
מטעם רשות העתיקות, שבה התגלו הממצאים 

בזיל מבנה  נתגלה  "במקום  יהארכיאולוגיים: 
יקה מרשים, שאורכו 22 מטר ורוחבו 12 מטר. 
אולמות  ולשני  מרכזי  לאולם  מחולק  המבנה 
צדדיים שהופרדו בעמודי שיש. בחזית המבנה 
מרוצפת  )אטריום(,  ידיים  רחבת  פתוחה  חצר 

נכנ מים. מהחצר  ובור  לבנה  פסיפס  יברצפת 
יסים לאולם מלבני רוחבי )נרטקס( שרוצף בר
יצפת פסיפס עדינה המעוטרת בדגמים גיאומ

טריים צבעוניים ובמרכזה, מול הכניסה לאולם 
הראשי, כתובת הקדשה בשפה היוונית בעלת 
12 שורות, בה מוזכרים מריה וישו, ושם תורם 

הכסף לבניית הפסיפס".
בשטיח  רוצף  התווך(  )אולם  הראשי  האולם 
פסיפס צבעוני המעוטר בשריגי גפן היוצרים 

תיאורים  מופיעים  במדליונים  מדליונים.   40
של בעלי חיים שונים ובהם: זברה, נמר, ג'ירפה, 
צב, חזיר בר, זיקית, טווסים ובעלי כנף שונים 
ועיטורי פרחים ודגמים גיאומטריים. בשלושה 

ימדליונים נמצאו כתובות הקדשה בשפה היוו
ינית לזכרם של בעלי תפקידים בכירים, דמט
והא והרקלס, ראשי הכנסייה המקומית  יריוס 

זורית. בשני צדי האולם המרכזי צמד אולמות 
נוספים צרים יותר )סיטראות(, שאף הם רוצפו 
מעולם  דגמים  ובהם  צבעוני,  פסיפס  בשטיחי 
ועיטורים  הצומח  מעולם  הנוצריים,  הסמלים 

גיאומטריים.
מיישוב  חלק  הנראה,  ככל  היא,  זו  כנסייה 

היי באזור.  שהתקיים  ומרכזי  גדול  יביזנטי 
שחיברה  הראשית  הדרך  של  לצדה  שכן  שוב 
גוברין  ובית  הים במערב  בין אשקלון שלחוף 

נחשפו  הדרך  של  ולאורכה  במזרח  וירושלים 
נוספים  יישובים  העתיקות  רשות  בחפירות 

מתקופה זו, שבהם לא נמצאו כנסיות.
שהכנסייה  ייתכן  העתיקות,  רשות  פי  על 
נוצרי  פולחן  כמרכז  שימשה  עתה  שנחשפה 
עבור כל יישובי הסביבה. באזור נמצאו גתות 
כלכלת  על  המעידים  חרס  לכלי  יוצר  ובתי 
הביזנטית, שהתפרנסו  בתקופה  האזור  תושבי 
מייצור יין ומייצואו דרך חוף הים לכל אגן הים 

התיכון.
יומיים  למשך  לציבור  נפתח  החפירה  אתר 

יבסוף השבוע האחרון, והפסיפס המרהיב שנת
גלה ישומר, יוצא מהשטח ויוצג לציבור באחד 
באשר  באזור.  הביקור  אתרי  או  מהמוזיאונים 
לעתידם של שאר הממצאים במקום הוחלט, כי 

הם יכוסו ויישמרו לדורות הבאים.

מאסר  גזר  גת  בקריית  השלום  משפט  בית 
הכפר  תושבי  עתיקות,  שודדי  שני  על  בפועל 
אידנא שבאזור חברון, שנלכדו "על חם" בהרס 
ובחפירה לא-חוקית בחורבת רשם שבאזור בית 
בחודש ספטמבר  נחושה,  למושב  סמוך  גוברין, 
בידי  העתיקות  באתר  נתפסו  השניים   .2013
מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות 

ולוחמי ימ"ר מג"ב דרום.
כי  נגד השניים עולה,  מכתב האישום שהוגש 
דרך  לילה  בשעת  לישראל  הסתננו  הנאשמים 

פרצה בגדר ההפרדה, הגיעו לאזור אתר העתיקות 
יוהסתתרו בסבך בקרבתו. בעת שהייתם הלא-חו
יקית באזור פקדו את אתר העתיקות מספר פע

מים כשהם מצוידים בכלי חפירה ובגלאי מתכות, 
השווים  ממצאים  לגלות  במטרה  באתר  וחפרו 
ממון רב לאספנים – מטבעות ואוצרות עתיקים 

מימי מרד בר כוכבא, לפני כ-2,000 שנה.
מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות 
איתרו את החשודים והצליחו ללכוד אותם בסיוע 
לוחמי ימ"ר מג"ב דרום בעת שחפרו באתר וכלי 

נוספים,  שותפים  היו  לשניים  בידיהם.  החפירה 
שהצליחו להימלט מכוחות הביטחון. שני הנאשמים 
נעצרו מיד, נחקרו והובאו בפני שופט, שהותירם 

במעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם.
פרקליטות מחוז דרום פלילי, באמצעות עו"ד 

נגד השניים כתב אי יחן עסיס לביא, הגישה 
שום חמור בעבירות של פגיעה באתר עתיקות, 

יחפירה באתר עתיקות ללא היתר, כניסה ליש
ראל בניגוד לחוק, קשירת קשר לביצוע פשע, 
היזק מיוחד, וניסיון גניבה בנסיבות מיוחדות. 

הם הואשמו בגרימת נזק רב לאתר העתיקות, 
 2,000 בני  עתיקים  קירות  וריסוק  בשבירה 

ישנה, בניתוץ כלי חרס ובפגיעה בשכבות הא
רכיאולוגיות באתר באופן בלתי-הפיך.

בסוף השבוע הורשעו שני החשודים במסגרת 
עסקת טיעון בבית המשפט השלום בקריית גת 
עליהם  ונגזרו  לביא,  רובין  השופטת  ידי  על 
ושבעה  חודשים  עשרה  בפועל,  מאסר  עונשי 
חודשים, עונש מאסר על תנאי וחיוב בתשלום 

פיצוי כספי לאתר העתיקות.

18 צפרדעים נדירות האסורות ביי  הברחת
בוא לישראל סוכלה לאחרונה על ידי בודקי 

בן-גו תעופה  בנמל  הנוסעים  באולם  יהמכס 
לחי  40 ה בשנות  צופית  אחרי שתושב  -ריון 

ייו עבר במסלול הירוק ועורר את חשדם של 
הבודקים.

בכליו של האיש, שחזר ביום שישי בשעות 
שלושה  התגלו  יורק,  מניו  בטיסה  הצהריים 
לא  5, שעליהם  נקסוס  מסוג  טלפון  מכשירי 
הצהיר, ששווי המס הנדרש על הבאתם לארץ 
2,000 שקלים. בבדיקה מעמיקה במזי -הוא כ

בין  שהוסתרו  קופסאות  גם  נמצאו  וודותיו 
הבגדים, ובתוכן 18 צפרדעים נדירות.

הצפ כי  נמסר,  בנתב"ג  המכס  ימיחידת 
חיות  אינן  כחוק  שלא  לכאן  שיובאו  רדעים 
כל  נדירות  הן  ולמעשה,  טבעי  באופן  בארץ 
רשמי.  באופן  מוגדרות  אינן  אפילו  שהן  כך 

יהצפרדעים, שמקורן ככל הנראה בדרום אמ
לידי מפקחי משרד החקלאות  הועברו  ריקה, 
בנתב"ג. בחקירתו הודה החשוד כי הביא את 
הצפרדעים כדי למוכרן, וטען ששוויה של כל 

צפרדע הוא מאות שקלים.

אתר החפירות במושב אלומה. הפסיפס שנתגלה 
ישומר ויוצג לציבור 

                 צילום: יולי שוורץ, דוברת רשות העתיקות

הצפרדעים שהוברחו. נדירות כל כך, שאין יודעים מי הן                                                צילום: מכס נתב"ג
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עוברים למים מותפלים

מתאחדים סביב המים

משק המים בישראל מתחיל להסתמך על מתקני ההתפלה. החל מהשנה ייגבה תעריף אחיד 
עבור מים לחקלאות. ההקצאה בשנים 2016-2014: 1.8 מיליארד מ"ק

משלחות מישראל, מירדן ומהרשות הפלסטינית דנו עם נציגי האיחוד האירופי בשיתוף 
פעולה אזורי בטיפול במים ובשפכים בכנס "מים אינם יודעים גבולות", שהתקיים בסח'נין

חדשות

סיון שדמון

בשורה משמחת לחקלאי ישראל, שסבלו מאז 
תומתמיד מקשיים בתכנון הגידולים לשנים הב

אות בגלל הקצאת מים שנתית משתנה. המצב 
שבו מדי שנה, רשות המים מקצה את מכסת 
העוקבת,  לשנה  רק  לחקלאות  הכוללת  המים 
הוודאות  אי  ומסתיימת  אלה  בימים  משתנה 

תשלא אפשרה לחקלאים לזרוע גידולים שצור
כים יותר מים מאחרים, מחשש שלא יהיו להם 

די מי השקיה זמינים בשנים שיבואו.
תהחל משנה זו, עם הגדלת כמות המים לחקל

אות שמגיעה ממתקני ההתפלה, ועם התחזקות 
וי תהיכולת להסתמך על אספקת מים קבועה 
תציבה בזכותם, משק המים בישראל עובר שי

נויים שישפיעו על משק המים החקלאי.
הוא  השנה  לתוקף  שנכנסו  מהשינויים  אחד 
תעריף אחיד למים לחקלאות. תעריף זה יחליף 

חברת  ידי  על  שהונהג  המדורג,  התעריף  את 
התעריף  ביטול  לצד  עד עתה.  למים  מקורות 
המדורג, שיש לו חשיבות רבה לצרכני המים 
השפירים, פורסמה גם ההקצאה התלת-שנתית 
החדשה של מים שפירים לחקלאות, שנקבעה 

לאחרונה בהסתמך על השינויים.
בשנים 2016-2014 תהיה ההקצאה לחקלאות 
)מ"ק( במרחב התת 1.8 מיליארד מטר מעוקב 

לת-אגני, ותחולק כך בין השנים: 2014 – 585 
מיליון מ"ק )תוספת של 55 מיליון מ"ק ביחס 
לשנת 2013(;  2015 – 600 מיליון מ"ק; שנת 

2016 – 615 מיליון מ"ק.
התקנות בעניין הקצאת מים בתעריף חקלאי 
נוגעות להקצאה לכל צרכן, להגבלות עליה, 

תלאופן שבו יש לבקש תוספת ולניוד מים. חי
בתחילת  צרכן  לכל  הבסיסית  ההקצאה  שוב 
הקודמת  השנה  סוף  הקצאת  על  שנה מסתמך 
ביחס  המים  מתוספות  כ-60%  נוספים  ועליה 

ניתנת  לצרכנים  זו  תוספת  הקודמת.  לשנה 
המים  מרשות  בקשה.  בהגשת  תלות  כל  ללא 
נמסר, כי בקשות לשינוי ולבדיקת התקרה יש 
כדי לקבל תוספת   ,2014 9 במאי  להגיש עד 
להקצאת השנה הנוכחית. על פי נהלי הרשות, 
יתעדכנו  זה  תאריך  לאחר  שיגיעו  בקשות 

בהקצאת השנה העוקבת.

40% נוספים להקצאת המים השנת  כדי לקבל
תית יש להגיש בקשות במסגרת "תוספת בגין 
צריכה  זו  ובקשה  פיתוח"(,  )"תוספת  בקשה" 

ביי חדשים  ונקלטים  חדשים  מיזמים  תלכלול 
שובים. גם על בקשות  אלו להגיע עד 9 במאי 
צרכנים  כי  להזכיר,  מבקשת  הרשות  השנה. 
מים  לנייד  יוכלו  לא  פיתוח  תוספת  שיקבלו 

לצרכנים אחרים במהלך השנה.
התקנות בעניין ניוד והעברת מים קובעות, כי 
30% מהקצאתו )שפית  צרכן מים רשאי לנייד עד
רים או אחרים(, רק אם קיימת לו יתרת מים שלא 
נוצלה בהיקף המיועד להעברה לפחות ואם הגיש 
בקשה לניוד לא יאוחר מ-31 באוקטובר בשנה 

תשבה מתבקש הניוד. הבקשה לניוד תישקל בח
יוב רק אם הצרכן לא קיבל תוספת בגין בקשה 
ואם הקצאתו של הצרכן המקבל לאחר הניוד לא 
ביותר מ-120% מתקרת הקצאתו.  גדולה  תהיה 
נוסח התקנות המלא נמצא במשרדי רשות המים.

דרור יוסף

חוקרים וצוותי עבודה מהרשות הפלסטינית, 
נפגשו  האירופי  ומהאיחוד  מישראל  מירדן, 

שנע ושפכים  מים  בנושא  בין-לאומי  תבכנס 
רך בסח'נין, תחת הכותרת "מים אינם יודעים 

יי ידע  המשתתפים  החליפו  בכנס  תגבולות". 
שומי הקשור במים וכן עסקו בהגדרה ובהבנת 
האזור  בפני  העומדים  המשותפים  האתגרים 

בתחום זה.
אקדמיה  אנשי  היו  בכנס  המשתתפים  בין 

תומחקר, עובדים בתעשיית המים ונציגי מינה
לות ומכוני מים וביוב, תאגידים ורשויות מים. 
מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל, ואיגוד ערים 
TAEQ( הות )לאיכות סביבה אגן בית נטופה 
תבילו את הכנס ואת התכנית המקצועית והמד

עית, בתמיכת המשרד לפיתוח אזורי והאיחוד 
האירופי.

בקבוצות  שנערכו  עגול"  "שולחן  בפגישות 
המשתתפים  דנו  אנשים,   12-10 של  קטנות 
שונים  בפרויקטים  פעולה  שיתופי  ביצירת 

ול לחדשנות  נחשפו  בנוסף,  המים.  תבנושא 
טכנולוגיות מתקדמות בתחום, סיירו במפעלי 
מים בגליל ודנו במחקרים יישומיים עתידיים 

ובקידום כלכלי אזורי רב-תחומי.
תמושב מיוחד בנושא מים, בהשתתפות משל
תחת מהאיחוד האירופי שהגיעה במיוחד לישר

אל ובראשות שגריר האיחוד האירופי לישראל, 
לארס פאבורג-אנדרסן, עסק בשיתוף פעולה 
מדעי בין-לאומי והציג פרויקטים והזדמנויות 

חדשים בשילוב ובתמיכת האיחוד האירופי.
תבין המיזמים שהוצגו וכבר פועלים, בהם שו

תתפים ירדן, ישראל, הרשות הפלסטינית ומדי
)"אנחנו   WE@EU באירופה:  נוספות  נות 
באיחוד האירופי"( – לקידום חדשנות אירופית 
מוצרים  של  היעילות  ולשיפור  המים  בשוק 
בין  פעולה  שיתוף  הגברת  ידי  על  ושירותים 
אזורים שונים, ממומן בשני מיליון אירו וחצי; 
SWAM )"סוואם"( –  להגדלת התחרותיות 

תהאזורית והפיתוח הכלכלי בעזרת מחקר ופי
מים,  מערכות  של  טכנולוגיות  ויישום  תוח 
ממומן במיליון אירו וחצי; SWIM )"סווים"( 
וליישום  נרחבת  להפצה  לתרום  מטרתה   –

תיעיל של מדיניות ניהול מים בת קיימא ושי
טות עבודה בתחום זה בדרום אגן הים התיכון, 

המימון: 22 מיליון אירו.
ישירות  קשורים  אינם  נוספים  מיזמים  שני 
מודלים  פיתוח   – )"סקאו"(   SCOW במים: 
באזורים  אורגנית  בפסולת  ולטיפול  להפרדה 
מיליון  בחמישה  ממומן  חקלאיים-תיירותיים, 
מציאת   – )"מיסטאו"(    MISSTOW;אירו
בד,  בבתי  שנוצרת  הנוזלית  לפסולת  פתרון 
גבוהים,  ורעילות  אורגני  עומס  בעלת  שהיא 

ממומן ב-1.6 מיליון אירו.
בנוסף, מממן האיחוד האירופי מגוון רחב של 
בנושאי  המתמקדים  בין-לאומיים  פרויקטים 

תמים, ביניהם תכנית המחקר והפיתוח "הוריי
זן 2020", תכנית השותפות לשלום והתכנית 

לשיתוף פעולה חוצה גבולות.
מיגל:  המחקר  ממכון  חיים,  מר  אורי  פרופ' 
יעיל  נכון,  וניהול  פעולה  בשיתוף  "הצורך 

ייצור מקו יותר של מערכות המים,  תוחדשני 
מקו זיהום  ומניעת  איתור  חדשים,  מים  תרות 

עבור  כורח  הוא  בתחום,  וחדשנות  המים  רות 
כלל גורמי המים באזור. מכון מיגל שותף וגם 

וכ והשפכים  המים  בתחום  פרויקטים  תמוביל 
משות פרויקטים  מספר  מתוכננים  כבר  תיום 

פים במסגרת תכנית MISSTOW בבתי בד 
בירדן, ברשות הפלסטינית ובישראל, בתמיכה 

ובמימון חלקי של האיחוד האירופי.

ת"בכנס הצלחנו ליצור שיח פורה ולקדם שי
תופי פעולה נוספים. האורחים שהגיעו מחו"ל 
התרשמו בצורה חיובית ביותר מהאפשרויות 

המשות המים  נושאי  בכלל  האזור  תלקידום 
פים, ורבים מהם כבר הודיעו, כי יגיעו לכנס 
ביוני  ב-12  להתקיים  שעומד  בנושא  נוסף 

בגליל".

השגריר האירופי לארס פאבורג-אנדרסן, ד"ר חוסיין טרביה, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית 
נטופה, פרופ' אורי מר חיים. "הצלחנו ליצור שיח פורה"                                              צילום: תקשורות

השקיית שדה. בשורה טובה לחקלאים
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נהלל זה גם מטוס

מנווטים בעמק יזרעאל

אל על קראה למטוס על שם מושב העובדים 
הראשון

פארק ובו מסלולי ניווט ספורטיבי נחנך 
בהפנינג ביער אלון הגליל 

אליעזר  על,  אל  התעופה  חברת  מנכ"ל 
העניק  לשעבר,  האוויר  חיל  מפקד  שקדי, 
אחד  של  מוקטן  דגם  נהלל  מושב  למזכיר 

חגי בטקס  החברה  של  הנוסעים  ־ממטוסי 

גי.
המושב.  שם  על  מעכשיו  ייקרא  המטוס 
מרגשת  "מחווה  ירדנאי:  אייל  נהלל,  מזכיר 

מאוד".

לחנוכת  הגיעו  ומשתתפים  נווטים  מאות 
פארק הניווט הספורטיבי ביער אלון הגליל. 

האזו ־בטקס, שנערך במעמד ראש המועצה 
מועדון  וחברי  בצר  אייל  יזרעאל  עמק  רית 
מפה  ועליו  לוח  נחנך  המועצה,  של  הניווט 
שסומנו  לניווט  הקבע  תחנות  על  והסברים 
מומחי  לישראל.  קיימת  קרן  ידי  על  ביער 

־הניווט מסבירים, כי התחנות הקבועות בול

טות בשטח, אך מעוצבות כך שאינן פוגעות 
בנוף.

שהתקיים  הניווט  במירוץ  הראשון  המקום 
־כחלק מהאירוע נכבש כצפוי על ידי ניצן יס

הניווט  איגוד  ידי  על  עור, שנבחר לאחרונה 
הישראלי כספורטאי השנה, ובמועדון הניווט 

־היזרעאלי צופים לו עוד הישגים רבים בהמ
שך הדרך.

אליעזר שקדי, אייל ירדנאי ודגם המטוס. נהלל באוויר                                                צילום: סיון פרג'

מול לוח הניווט. ללא פגיעה בנוף                                                                        צילום: ישראל פרץ

"בארות  את  חונכת  הדתי  הקיבוץ  תנועת 
בנגב", מרכז מבקרים חדיש בקיבוץ עלומים 

־הממחיש את מורשת קבוצת בארות יצחק בא
זור, מספר את סיפור קרב הגבורה של חבריה 
במלחמת העצמאות ואת תולדות ההתיישבות 

הדתית-חלוצית בנגב.
הקי ביוזמת תנועת  הוקם  המורשת  ־מרכז 
קי של  התיירות  ממתחם  כחלק  הדתי  ־בוץ 

בוץ עלומים. במוזיאון החדש עושים שימוש 
חדי מולטימדיה  אמצעי  הכוללת  ־בתצוגה 
ותמו בקיבוץ  היום-יום  מחיי  חפצים  ־שים, 

נות היסטוריות.
טקס החנוכה נערך ביום חמישי, כ"ב בשבט, 
בארות  ותיקי  דברים  נשאו  ובו  בינואר,   23
בתולדות  דיונים  והתקיימו  וחוקרים  יצחק 
ההתיישבות בנגב על גווניה השונים. בסיום 

הכנס, נערך סיור מודרך בתצוגה.
מסר  רפל,  נחמיה  הדתי,  הקיבוץ  מזכ"ל 

־שמרכז המבקרים החדש ישתלב באתר המור
שת שנחנך לפני שנה, הכולל את מגדל המים 
ששוקם  בנגב,  יצחק  בארות  של  ההיסטורי 
וחוזק, ומסלול הליכה שלאורכו תיעוד הקמת 

־הקבוצה והקרבות שהתחוללו בשטחה במלח
מת העצמאות.

הרב  שם  על  יצחק,  בארות  הדתי  הקיבוץ 
־יצחק ניסנבוים שנספה בשואה, עלה להתיי

שבות על אדמות קרן קיימת לישראל בחורף 
תש"ג 1943. כיישוב יהודי ראשון בשערי עזה 

־הוא שימש בסיס יציאה לחמש נקודות התיי
שבות נוספות בנגב הצפון-מערבי: המושבים 

־סעד ותקומה )הוקם כקיבוץ(, היישוב הקהיל
תי כפר דרום, שפונה בהתנתקות, והקיבוצים 

בארי וחצרים.
חיל  גדוד  הסתער  העצמאות  במלחמת 
ובשריוניות,  בטנקים  מלווה  מצרי,  רגלים 
הפצצה  להתקפה  קדמו  המשק.  גדרות  על 
ממטוסים והפגזה ארטילרית כבדה. המצרים 
כמה  ולכבוש  הנקודה  לתוך  לחדור  הצליחו 
בחירוף  לחמו  הקבוצה  וחברי  חברות  בתים. 

היי מתוך  האויב  את  להדוף  והצליחו  ־נפש 
שוב ולהניסו, בסיוע תותחי צה"ל. בקרב נפלו 
17 לוחמים ונפצעו 15. בעקבות הכישלון של 
המצרים לכבוש את הקיבוץ נקבע גבולה של 

רצועת עזה במיקום הנוכחי.
הקיבוץ את  חברי  לאחר המלחמה, העתיקו 

לשע הגרמנית  המושבה  לאדמות  ־יישובם 
הקיבוץ  וב-1952 עברו למקום  וילהלמה  בר 
התעופה  לשדה  מצפון  ק"מ  כחמישה  כיום, 
בן-גוריון, בקרבת המושבים נחלים, רינתיה, 

מזור ומגשימים.
לאורך השנים, הוצנע קרב הגבורה בבארות 
באזור  שנערכו  אחרים  לקרבות  ביחס  יצחק 
הדרום. אתר המורשת וההנצחה מבקש לתקן 

־את העיוות ולהנחיל לדורות הבאים את סי
־פורם של חברי בארות יצחק וחלוצי ההתיי

שבות בנגב.

תיירות

מרכז מבקרים למורשת ההתיישבות הדתית 
החלוצית בנגב נחנך בקיבוץ שממנו יצאו 

מקימי המושבים סעד ותקומה

  דרור יוסף

חוזרים לבארות 
יצחק בנגב

מגדל המים באתר בארות יצחק. נותר יחיד מכל הקיבוץ

חדשות
סיון שדמון
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משרד הביטחון אסר על טיסות,
החקלאים יקבלו פיצוי

מגדלור שאורו הועם

פעולות מנע נכללות בהגדרת פעולות איבה לצורך קבלת פיצויים ממס רכוש. חקלאים יפוצו 
בגין נזקים שנגרמו לשדותיהם בשל צו האוסר על ריסוס מהאוויר

שולמית אלוני, שכיוונה את דרכה לפי המצפן שבלבה, האירה את הפינות האפלות של חוסר 
הצדק החברתי. ב-24.1 הלכה לעולמה הלוחמת למען זכויות הנשים והאזרחים

כתובת לשליחת מאמרים: 
dror.maariv@gmail.com

חדר אורחים

עו"ד אייל סודאי

של  ערעורו  את  דחה  העליון  המשפט  בית 
ימנהל קרן פיצויים ופעולות איבה ברשות המ

סים על החלטות ועדת ערר ובית משפט מחוזי 
ביוני 2012, שקבעו: הקיבוצים נירים וניר עוז 

יזכאים לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לגידו
ברצועת  שגובלים  בשטחים  החקלאיים  ליהם 
עזה. סימן שאלה התנוסס מעל זכות החקלאים 
עקב  התרחשו  לא  שהנזקים  משום  לפיצויים 
פעולות איבה, אלא עקב צו שאסר על ביצוע 

טיסות ריסוס מחשש ממשי לפעולות איבה.
פסק  עם  השלים  לא  הפיצויים  קרן  מנהל 

הע המשפט  לבית  וערער  המחוזי  של  יהדין 
ליון. רשות המסים טענה, כי אין קשר סיבתי 

ובין המו ידי הקיבוצים  יבין הנזק שהוצג על 
רכוש  מס  בחוק  כהגדרתו  איבה"  "פעולת  נח 

צריכה  הייתה  הערר  ועדת  ולכן   ,)35 )סעיף 
לדחות את תביעתם לפיצוי. הרשות התבססה 
על הטענה שהחקלאים לא הצליחו להוכיח, כי 
האיסור לטוס ולרסס את השטחים בתוך התחום 
המוגדר נועד למנוע פעולת איבה קונקרטית 
הרשות,  שטענה  כפי  היותר,  לכל  ונקודתית. 

החשש מפעולות איבה היה כללי וערטילאי.
שהטיל  האיסור  כי  התובעים,  טענו  מנגד 
2004 על ביצוע טיי  משרד הביטחון באפריל

משלושה  קטן  בטווח  הנמצאים  באזורים  סות 
ק"מ מהגדר התוחמת את רצועת עזה מנע מהם 
אפשרות לרסס את שטחי הגידולים החקלאיים 
שלהם, ובעקבות זאת נגרם לשדותיהם נזק רב, 

יהעולה לכלל "נזק מלחמה". לדעתם, יש לד
חות את טענת רשות המסים, לפיה לא פעלו 
להקטין את הנזק כנדרש, שכן זרועות הביטחון 
לא הסכימו ללוות את החקלאים לשדות ולהגן 

יעליהם גם כשביקשו להגיע דרך היבשה לשט
חי הגידולים החקלאיים בשל התרעות לפגיעה, 

ולא התאפשר להם לבצע ריסוס מהקרקע.
החק טענות  את  קיבל  העליון  המשפט  יבית 

עומד  הפיצויים, שבבסיסו  חוק  יסוד  לאים על 
של  סטטוטוריים  ערבות  או  ביטוח  של  רעיון 

יהמדינה לנזקי רכוש שנגרמו עקב פעולות מל
חמה או איבה, וכי תכליתו של החוק היא תכלית 
סוציאלית-ביטוחית. שופטי העליון השתכנעו, 
כי צו איסור הטיסות הוא שמנע את התרחשות 
הערר  ועדת  בפסיקות  ותמכו  האיבה,  פעולות 
ובית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפיהן לשם 
קבלת פיצויים ממס רכוש אין צורך להוכיח, כי 
הנזק נגרם בהכרח מפעולת איבה ישירה, אלא 
גם הימנעות מפעולה על סמך קיומו של מידע 

מודיעיני, די בה כדי לזכות נפגע בפיצויים.
על פי בית המשפט, "איסור טיסות" מחשש 

ילפיגוע ראווה מהווה נזק מלחמה, בניגוד לט
ענת המדינה, באופן אבסורדי. עם זאת, וכדי 
שלא תחול אחריות בלתי-סבירה או מחולטת 
של המדינה, קבע שופט העליון יורם דנציגר 
הוא  הנזק   .1 החוק:  תחולת  להרחבת  מבחנים 
שננקטה  ספציפית  פעולה  של  ישירה  תוצאה 
על ידי גורמי הביטחון למניעת פעולת איבה 
2. פעיי  בהתהוות, להבדיל מפעילות כללית ;
לות המניעה תחומה בזמן ובמקום ; 3. לפעולת 

המניעה קדם מידע מודיעיני קונקרטי.
משמעותי  צעד  היא  זו  פסיקה  כי  ספק,  אין 
המסיר מעט מן הערפל בנוגע למונח "פעולות 
איבה", בהקשר לנזקים הנובעים מהן. במקרה 
בקיבוצים  להילחם  בחרה  המסים  רשות  זה, 
שנמצאים בקו החזית במשך תקופה ארוכה כל 

יכך אף על פי ששתי ערכאות משפטיות קוד
מות מצאו, כי התובעים זכאים לפיצוי.

מאיר מינדל

כי רחב עולמה  ידעתי,  רק על שולה לספר 
רגישה  הייתה  היא  שומעיה.  על  קסם  והילך 
את  כיוונה  שנותיה  ובכל  אותה,  הסובב  לכל 

ידרכה לפי המצפן שבלבה, מצפנה היה מצפו
נה. כל עוול, שנגרם לאדם או לקבוצת מיעוט, 
שינה  ומדיר  אותה  מרגיז  אותה,  מקפיץ  היה 
חיפשה צדק. לעתים רדפה  חייה  כל  מעיניה. 
לערמת  מתחת  אותו  חילצה  לעתים  אותו, 

מלים מכובסות, אך שולה לא ויתרה.
בנווה   1928 בסתיו  נולדה  אדלר  שולמית 
שאנן, דרום תל אביב. אביה דוד – נגר, אמה 
יהודית – תופרת. לאחר שלוש שנות לימודיה 
לכפר  עוברת  היא  חינוך"  "בית  הספר  בבית 

יזהר סמיל יהנוער בן שמן. עם מוריה נמנים 
להמן  זיגפריד  שטראוס,  לודויג  אריה  נסקי, 

ואחרים.
שירתה  בפלמ"ח,  לחמה  השחרור  במלחמת 
ואף  בירושלים  העתיקה  בעיר  היהודי  ברובע 
טעמה את טעמו של הרעב בתקופת המצור על 
"בית  למורים  בסמינר  למדה  לימים,  הבירה. 

באו למשפטים  הפקולטה  וכבוגרת  יהכרם", 
המש הראייה  את  רכשה  העברית  יניברסיטה 

התמודדות  בכל  טיעוניה  את  שחידדה  פטית, 
אינטלקטואלית.

את  הנחתה  תמימות  שנים  תשע  במשך 
בטיפול"  "הנושא   – ישראל"  ב"קול  התכניות 

באפליה.  שעסקו  הקבלה",  לשעות  ו"מחוץ 
לחמה את מלחמתן של העגונות בפרט ודאגה 
למעמד האישה בכלל. אלוני נמנתה עם אנשי 
תקשורת ראשונים שחשו, כי ב"הוצאת קיטור" 
אין די, שהרי הכלבים לא יכולים יותר מאשר 

הנבי מן  מתעלמת  שתמיד  והשיירה,  ילנבוח, 
חות, ממשיכה בדרכה...

יהיא בחרה לחצות את הקווים ולהצטרף לע
שייה הפוליטית השוחקת. על כן, ב-1965 היא 
לכנסת  מפא"י  מטעם  כנסת  כחברת  נבחרת 

יהשישית. כאישה דעתנית היא מצליחה להר
גיז את הדתיים בדבריה נגד הכפייה הדתית. 
כוכבה הדורך מוציא מן הכלים גם את גולדה 
מאיר. הצעתה, לבחור את גולדה כנשיאה של 
אינה  למעלה"(,  אותה  "לבעוט  )ובכך  ישראל 
מתקבלת. העונש הוא מידי – הוועדה המסדרת 
של המפלגה מציבה אותה במקום לא-ריאלי, 
והיא לא נבחרה לכנסת השביעית. הזמן היקר 

ישהתפנה לה מנוצל להקמת "המועצה הישרא
לית לצרכנות" ולחיבור ספריה.

יאלוני אינה נשארת במפא"י, ממשיכה בדר
לזכויות  "התנועה  את  ומקימה  הארוכה  כה 
האזרח" )רצ(. בבחירות לכנסת השמינית היא 
זוכה בשלושה מנדטים, ומתעלת אליה חלק מן 

כי יום  מלחמת  מחדלי  על  העם  של  יהמחאה 
פור.

בממשלתו הראשונה של רבין, בשנת 1974, 
ארבעה  כעבור  אך  תיק,  ללא  כשרה  כיהנה 

שהחשוד  כך,  על  במחאה  התפטרה  חודשים 
החולים  בית  בניית  בפרשת  שוחד  בקבלת 

יבתל גיבורים, ד"ר יצחק רפאל, ממשיך בחב
)במשפט  וביטחון  חוץ  ובוועדת  בכנסת  רותו 

השתי זכות  על  שמר  שפיגל  י'  הסמנכ"ל  י– 
קה כדי לא להפליל את ראשי המפד"ל, חיים 
משה שפירא וסגנו ד"ר יצחק רפאל(. בבחירות 
לכנסת ה-13 חברו ר"צ ושינוי ו-12 המנדטים 

ישהרשימה קיבלה עזרו לרבין להקים את ממ
שלתו השנייה )1992(.

אך  והתרבות,  החינוך  כשרת  כיהנה  אלוני 
יהעימות עם ש"ס בנושא האקטואלי, "האבולו

ציה של המין האנושי", אילץ אותה להתפשר ; 
יהיא מוסרת את משרד החינוך לידיו של אמ

נון רובינשטיין ונשארת עם המדע, האמנויות 
והתקשורת.

הסכמי  על  החתימה  עם  מילותיה  זכורות 
 – בנובמבר  בכ"ט  כמו  הרגשתי  "שוב  אוסלו: 
לא ידענו לקראת מה אנו הולכים, אך ידענו, 
 2000 בשנת  גדולים".  לימים  הולכים  שאנו 
זיכתה אותה תרומתה לחברה ב"פרס ישראל". 
העתירה  )כולל  הדתי  הממסד  של  המחאות 

ילבג"צ( נדחו, ואלוני המשיכה להרגיז את או
יביה הפוליטיים.

ישולה נישאה לראובן אלוני ונולדו להם שלו
שמריהו(,  כפר  מועצת  )ראש  דרור  בנים:  שה 
)קולנוען(.  ואודי  חינוך(  של  )פילוסוף  נמרוד 
אישה ראובן הלך לעולמו ב-1988. בבוקר 24 

בינואר 2014 שולמית אלוני עצמה את עיניה 
כשבני משפחתה סביבה.

האור שהפיצה למרחוק – הועם.

שולמית אלוני. מצפנה היה מצפונה
צילום: ראובן קסטרו 
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אפשר לבטל מסירת 
נחלה במתנה?

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

אמי  מודאגת:  בת-אם 
במתנה  נחלתה  את  נתנה 
ולבעלה.  נכדתה,  לבתי, 
מתחרטת  הסבתא  כיום, 
הנכדה  וגם  המעשה  על 
לבוא  רוצים  אינם  ובעלה 
לגור בנחלה. כיצד חוזרים 

־אחורה? הנחלה כבר נרש
מה על שם הנכדה ובעלה במינהל?

מבק החקלאיים  המשקים  מבעלי  ורבים 
לאחד  במשק  זכויותיהם  את  להעביר  שים 
היא  זאת  לעשות  אחת  דרך  המשפחה.  מבני 
של  נכדו  זה  ובכלל  ממשיך",  ל"בן  להקנות 
בעל המשק, זכויות במשק החקלאי בדרך של 

מתנה הניתנת עוד בחייו של 
נותן המתנה.

האם  לשאלה,  התשובה 
נותן המתנה רשאי לחזור בו, 
תלויה בנסיבות מתן המתנה. 
ראשונה,  אפשרות  פי  על 
העברת המשק לבן הממשיך 

מעמ  – כלומר  והושלמה, 
כבעל  המתנה  מקבל  של  דו 
ואושר  הוכר  בנחלה  זכויות 
האגודה,  מוסדות  ידי  על 
ורשות  היהודית  הסוכנות 
מקרקעי ישראל. במקרה זה, 
אי אפשר לבטל את המתנה 

רק משום הטעם שמעניקה התחרט.
הושלמה  שטרם  מתנה  של  דינה  מה  אולם 

למע עוסקים  אנו  כזה,  במקרה  ומסירתה? 
נשאלת  לכן,  מתנה".  לתת  ב"התחייבות  שה 
לחזור  רשאי  ההתחייבות  נותן  האם  השאלה: 

ובו מההתחייבות שנתן? גם במקרה זה יש לב
חון את מהות ההתחייבות.

אשר  המתנה,  מסירת  היא  ההתחייבות  אם 
וביצועה נקבע רק לאחר פטירת נותן ההתח

ייבות, הרי שבכל מקרה, להתחייבות כזו אין 
כל תוקף משפטי והיא בטלה. כך, על פי חוק 
הקוו 8)ב((  )סעיף   1965 תשכ"ה  -  הירושה 

בע, כי "מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה 
למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת -

תוקף, אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות 
חוק זה".

ולגבי חזרה מהתחייבות למסירת מתנה, שה
ייתה אמורה להתבצע עוד בחיי נותן המתנה, 
קובע סעיף 5)ב( לחוק המתנה תשכ"ח -1968 
כדלהלן: "כל עוד מקבל המתנה לא שינה את 

הנו רשאי  ההתחייבות,  על  בהסתמך  ומצבו 
תן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על 

רשות זו".
ששינה  כמי  המתנה  מקבל  ייחשב  אימתי 
את מצבו לרעה? נוכל ללמוד על כך ממקרה 
הורים  והסתיים:  המשפט  בבית  נידון  שכבר 
נתנו את משקם לבנם ולאשתו, כלתם. בטרם 

והושלמה המתנה נפטר האב והבן נפרד מאש
המתנה  את  האם  ביטלה  אלו,  בנסיבות  תו. 

לקבל  בתביעה  המשפט  לבית  פנתה  והכלה 
מחצית המשק.

כי  המחוזי,  בית המשפט  קבע  עניין  באותו 
התובעת שינתה מצבה לרעה בכך שהשקיעה 

וכסף בשיתוף עם בן זוגה לשעבר, הבן, בבנ
יית בית נוסף על המשק ועל כן, ההתחייבות 
סעיף  לפי  לביטול  ניתנת  אינה  מתנה  לתת 
5)ב( לחוק המתנה, ככתוב מעלה. לאחר ערו

בית  החלטת  אושרה  המחוזי  פסיקת  על  עור 
המשפט בעליון.

בפניכם  שהבאתי  המקרה  סמך  על  כן,  אם 
שינה  המתנה  מקבל  האם  השאלה  כי  מובן, 
מצבו לרעה על סמך התחייבות נותן המתנה 
תיבחן על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

משרד   – רייך  "איילת   *  
מתמ וגישור"  דין  ־עורכי 

מושבים,  בקיבוצים,  חה 
תאגידים, בתחום המסחרי-

וליטיגציה.  מינהלי  חקלאי 
כללי  הוא  המופיע  המידע 
להוות  בכדי  בו  ואין  בלבד 

יי ־חוות דעת מוסמכת או 
עוץ מוסמך.

סבתא נתנה את המשק החקלאי שבבעלותה לנכדתה 
במתנה, כ"בת ממשיכה", אך התחרטה. האם הסבתא 

יכולה לחזור בה מהעברת הזכויות?

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

מה דינה של מתנה שטרם הושלמה 
מסירתה? במקרה כזה, אנו עוסקים 
למעשה ב"התחייבות לתת מתנה". 

לכן, נשאלת השאלה: האם נותן 
ההתחייבות רשאי לחזור בו 

מההתחייבות שנתן? גם במקרה זה 
יש לבחון את מהות ההתחייבות

סעיף 5)ב( לחוק המתנה 
תשכ"ח-1968: "כל עוד מקבל 

המתנה לא שינה את מצבו 
בהסתמך על ההתחייבות, 

רשאי הנותן לחזור בו ממנה, 
זולת אם ויתר בכתב על

רשות זו"

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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ביו מקרי  אירועים  ־רצף 
תר הוביל אותי לפגוש שוב 
ראיתי  שלא  נעורים  ידיד 
שנים רבות. אורי למד אתי 
התיכון,  שנות  כל  בכיתה 
חברי  קשר  בינינו  והיה 
אחרי  שהתרופף  ממושך, 
מאחר  טבעי  באופן  הצבא 

והחיים לקחו כל אחד מאתנו למקום אחר.
בחנות  מוכרות  פנים  עם  אקראית  פגישה 
אחר  ללא  נשואה  שסיגל  לי  גילתה  בחדרה 
מאשר חברי לשעבר לשולחן הלימודים, אורי. 
הפתעה  של  משפטים  מספר  חילופי  לאחר 
ונימוס, החלטנו )סיגל החליטה ואני הסכמתי( 

זיכ ולהעלות  להיפגש  חייבים  ואני  ־שאורי 
רונות.

אודה על האמת: הזיכרון הכי חזק שנותר לי 
מאורי הוא זיכרון מיום ההולדת שלו, מקרה 

־שעד היום מעלה בי חיוך. הגענו לביתו כעש
רה נערים ונערות מהתיכון, ולכל חדר שאליו 
או ממנו מישהו מאתנו יצא או נכנס – אביו 
נוזפת  וסגר את הדלת בטריקה  מיהר אחריו 

במבטא רומני כבד.
־הייתה לאב מן פוביה מדלתות פתוחות: נכ

נסנו לסלון – הוא סגר את כל הדלתות סביב, 
אורי הביא לרגע משהו מחדרו – האב מיהר 

־אחריו וסגר את הפתח, מישהו חזר מהשירו
הדלת...  את  אחריו  לסגור  זינק  האב   – תים 
השנתיים  שבמשך  כך,  כל  אותנו  הצחיק  זה 
את  להקניט  נהגנו  הספר  בבית  לנו  שנותרו 

־אורי "...ותסגור את הדלת אחריך!", תוך חי
קוי המבטא של אביו.

למפגש המחודש הגעתי לדירתם של סיגל 
את  באורי  זיהיתי  הראשון  ומהרגע  ואורי, 
דלת  לסגור  רגע  כל  זינק  פשוט  הוא  אביו. 
דלת  תישאר  אם  יקרה  מה  "תירגע!  אחרת. 

פתוחה? הפכת לאבא שלך?".
ה"טיק"  אבל  לאביו,  הפך  לא  הוא  לא.  אז 
העצבני של סגירת הדלתות נחרת בו עמוק. 
עמוק עד אי יכולת להבחין בדמיון או לשנות 

משהו.

מעשה אבות - סימן 
לבנים

את  שמוצאים  הורים,  של  חוזרים  דפוסים 
רבות,  שנים  אחרי  בבנות  או  בבנים  משכנם 
קורה  זה  פעם.  בכל  מחדש  אותי  מפתיעים 
להתנתק  מצליחים  לא  אנחנו  למה  לכולנו. 

מהרגלים ומקיבעונות שכל כך שנואים עלינו 
אצל אבא או אימא? מדוע זה נצרב בנו עמוק 
ולמה, לכל הרוחות, אנחנו מאמצים  כל כך? 
זה  לחיינו?  כניסה  להם  ומאפשרים  אותם 
גרם לי לחשוב: האם אנחנו לומדים מטעויות 

העבר של הורינו?

ואצלנו במושבים
נזכרתי בזוג הורים ממושב בדרום, שהגיעו 
אליי לפני שנים רבות וביקשו שאערוך להם 
את  למכור  לילדיהם  מורים  הם  שבה  צוואה 
המשק המשפחתי ולחלק את התמורה בחלקים 
ניסיתי להניא אותם מרצונם  ביניהם.  שווים 
זה – פירטתי באזניהם את החסרונות בהוראה 

־כזו, והם השיבו לי בנחרצות, שאצלם "ההיס
טוריה לא תחזור".

האם נכוותה קשות מסכסוך ירושה ממושך 
בינה לבין אחיותיה, עמן היא לא מדברת 20 
שנה. היא החליטה שזה לא יקרה אצל הילדים 
מעט,  קיצוני  היה  לכך  שלה  והפתרון  שלה 
אבל לדעתה, ישיג את המטרה באופן מוחלט: 
הנחלה תימכר והילדים יקבלו כסף בלבד, כך 

שעל המשק הם לא יריבו.
לעומת זאת, פגשתי השבוע משפחה חדשה, 
שבה חמישה ילדים המסובכים במחלוקת קשה 

־סביב הורשת נחלה יקרה במרכז הארץ. אבי
והאב  הם עדיין בחיים, אמם הלכה לעולמה, 

־מספר לי שאצלו במשפחה התנהל דיון מש
פטי שנמשך בערכאות השונות כ-15)!( שנים 
עייף  היה  הוא  ההורים.  נחלת  הורשת  סביב 

־ומותש מהמחלוקת בין ילדיו. אצלם ההיסטו
ריה אכן חוזרת, ובגדול.

־ניסיתי להבהיר לחמשת האחים את היתרו
־נות העצומים הגלומים בהגעה לפתרון מוס

כם. ערכה של הנחלה המדוברת נאמד בעשרה 
ללא  מאבק,  סכום שמצדיק  מיליוני שקלים, 
יגרום  הזה  אולם הסכום הבלתי-נתפס  ספק. 
אשר  האחים,  בין  המחלוקת  של  להסלמה 
בית  של  בפתחו  עדיין  נמצאת  אינה  כרגע 

המשפט. 
האחים החליטו לתת צ'אנס לתהליך גישור. 
אני מקווה שבסופו של דבר הם לא יחזרו על 
טעויות העבר של אביהם וימצאו דרך לפתרון 

מוסכם.

הכותבת, עורכת דין ונוטריון
 משנת 2000, 
עוסקת ביצירת הסדרים משפחתיים

הגיגים על חזרה על טעויות ישנות. טור קצת 
פילוסופי על חבר ילדות, על תורשה ועל ירושה

ההיסטוריה חוזרת

כתובת לשאלותיכם
efrat@hakikat.co.il 

שלום בית
עו”ד אפרת חקיקת

הייתה לאב מן פוביה מדלתות פתוחות: נכנסנו 
לסלון - הוא סגר את כל הדלתות סביב, אורי 

הביא לרגע משהו מחדרו - האב מיהר אחריו וסגר 
את הפתח, מישהו חזר מהשירותים - האב זינק 

לסגור אחריו את הדלת... 
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עורכת את סמינר ההתיישבות הארצי ה-4
בתאריכים

בתכנית:
⋅ הרצאות מקצועיות של מרצים מומחים בנושאי ביטחון ואקטואליה.

⋅ חוזה החכירה לדורות.
⋅ פנל ראשי מועצות נרחב.
⋅ שימושים נלווים בנחלה.

⋅ פאנל בנושא פערי התיווך.
⋅ חברה, קהילה ותקשורת.

⋅ ערבי הווי ועוד.

עלות הסמינר לאדם בחדר זוגי, על בסיס הכול כלול:
1,050 ₪ לאדם ⋅ מושבים המשלמים דמי חבר:   
1,250 ₪ לאדם ⋅ מושבים שאינם משלמים דמי חבר:  

יחיד בחדר:
1,640 ₪ לאדם ⋅ מושבים המשלמים דמי חבר:   
1,840 ₪ לאדם ⋅ מושבים שאינם משלמים דמי חבר:  

ניתן לצרף בני זוג על בסיס מקום פנוי.

בין הדוברים:
שרים, ח"כים ומנכ"לי משרדים.

בנצי ליברמן - מנכ“ל ממ“י
עו“ד יעקב קווינט - היועמ“ש של ממ“י

הגב' נחמה בוגין – שמאית מקרקעין
מר מאיר צור - מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל

עו“ד עמית יפרח - יו“ר אגף קרקעות ואגו“ש בתנועת המושבים
מר יוגב שריד - מנכ“ל מבט מושבים

הסמינר יתקיים בימים ג‘-ה‘, בין התאריכים 18-20/03/2014 במלון
ליאונרדו קלאב בים המלח ומוזמנים אליו נציגי האגודות מרחבי הארץ,
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"לטעום מהשמים", או "מדוע ביקשו היהודים את צבע התכלת", הוא ספר 
מסע היסטורי ובלשי, ביולוגי ופיזיקלי, המבקש לפתור את חידת הצבע 

שאבד והתגלה שוב. מאה עברה מאז החלו לחקור את כחול הטלית

100 שנה לחקר התכלת

ספרות
זהר נוי

תכלית כל הצבעים
100 שנה לחקר התכלת. התש�ו  השנה ימלא�

קה לצבע הכח�ל הייתה נחלת הע�לם העתיק, 
ובמשך מא�ת שנים נחשב� בדים הצב�עים בכ

הנמסר  �לס�ד  האמנ�ת  לפסגת  �בסג�ל  ח�ל 
בלחישה. התכלת קיבלה מק�ם של כב�ד אצל 

והיה�דים, שנצט�� לשז�ר א�ת� בכנף בגדם, �ה
ומק�בלים אף הכתיר� את התכלת בת�אר "תכ

לית כל הצבעים".
למה תכלת �מד�ע ד��קא בבגד? בכך �בדרמה 
שח�לל צבע זה בהיסט�ריה ע�סקים ד"ר בר�ך 
"לטע�ם  בספר  טא�בס-סטרמן  �ג'�די  סטרמן 
צבע  את  היה�דים  ביקש�  מד�ע   – מהשמים 
�בלשי,  היסט�רי  מסע  באמצע�ת  התכלת". 
�מדינ�ת,  תרב�י�ת  הח�צה  �פיזיקלי,  בי�ל�גי 

מבקש המחבר לפת�ר את חידת התכלת.
הסח�ר�ת  אחת  הייתה  שהתכלת  פי  על  אף 

�נ אבדה  היא  קדם,  בימי  בי�תר  והמב�קש�ת 
שנת עד  שנים,  מאלף  י�תר  במשך  ושתכחה 

כי�ם,  המ�דרני.  בעידן  במפתיע  מחדש  גלתה 
רבב�ת יה�דים מכל קצ��ת תבל ל�בשים ש�ב 
את התכלת המק�רית בכנפי בגדיהם. התחייה 

שנ היחידה  ז�,  חש�בה  מצ��ה  של  והמח�דשת 
נ�שאים  מעלה  שאבדה,  לאחר  מחדש  תגלתה 

יס�דיים �עקר�ניים בהלכה.
)ה�צאת ידיע�ת ספרים, 278 עמ�דים(

אקדמיית האגרופים
מק�מה   - במילנ�  �קפה  "אגר�פים  הספר 
1780- לאיר�פה  ביחס  מילנ�'  'אסכ�לת  של 

בקב�צה  ע�סק  הגפני,  ד"ר שחף  1760", מאת 
התאספ�  אשר  צעירים  אצ�לה  בני  של  קטנה 

מהאקד אחת  �הקימ�  מילנ�  במרכז  ובארמ�ן 
באיר�פה  בי�תר  �הססג�ני�ת  המרתק�ת  מי�ת 
במחצית השנייה של המאה ה-18: "אקדמיית 

האגר�פים".
בני החב�רה ה�ריש� לנ� ספרים רבים �רעי�נ�ת 

�פרקטיים כאחת: ביט�ל ע�נש המ ופיל�ס�פיים 

ו��ת, צמצ�ם במיס�י, איח�ד מכסים, מ�סד�ת א�ט�
נ�מיים, כבישים �גשרים, בתי ח�לים ��טרינריה, 
מיד�ת �משקל�ת אחידים, ערך המטבע �מטָּבע�ת, 
רפ�רמ�ת חקלאי�ת �מסחרי�ת �ע�ד. הם עסק� גם 
במעשה: בשנ�ת ה-40 �ה-50 לחייהם חלקם הי� 

לשרים, לשגרירים �לפקידים בכירים.
)ה�צאת א�רי�ן, 412 עמ�דים(

לשקר יש יתרונות
כ�לנ� מגנים את השקר, �כ�לנ� משקרים על 
פעם  משקר  הממ�צע  האדם  י�ם-י�מי.  בסיס 
�חצי בי�ם, �רבים מאתנ� פתח� את יחסיהם עם 
בן ז�גם לעתיד בשיטפ�ן של שקרים: מחקרים 

הרא הנפגשים בפעם  זרים  אנשים  כי  ומצא�, 
ש�נה פנים אל פנים, מספרים של�שה שקרים 

בעשר הדק�ת הראש�נ�ת של הפגישה.
מתח�מים  ח�קרים  החל�  האחר�נ�ת  בשנים 

וש�נים לחק�ר את התפקיד המ�רכב של השק
רים בחיינ�. הם צפ� בילדים משקרים, בחנ� מה 

ק�רה למ�ח� של האדם בזמן שה�א משקר, הש�� 
את דפ�סי השקר שלנ� לאלה של בעלי החיים 
הד�מים לנ� בי�תר, �שינ� לחל�טין את כל מה 

שידענ� על שקרים.
יכ� ובספר� "שקרנים מלידה – מד�ע איננ� 

לים לחי�ת בלי שקר", מציג איאן לסלי מבט 
מהמ ח�טאים:  כ�לנ�  שב�  החטא  על  ופנ�רמי 

המין  בהתפתח�ת  השקר  שמילא  המרכזי  ק�ם 
שקרנים  לזה�ת  שלנ�  היכ�לת  דרך  האנ�שי, 

�ב ברפ�אה  עצמית  לרמייה  שיש  ו�החשיב�ת 
הצלחה בספ�רט, עד מק�מ� של השקר באהבה 

ו�בפרס�מ�ת �בתרב�ת המערבית. בספר מת�א
רים מחקרים רבים, �ה�א מש�בץ תיא�רי מקרה 
שגילה  הצבאי  הר�פא  סיפ�ר  בהם  מרתקים, 
היא  למט�פלים  לסייע  בי�תר  הט�בה  שהדרך 

לשקר להם.
)מאנגלית: ימימה עבר�ן, ה�צאת דביר, 303 

עמ�דים(
)ה�צאת מ�דן, 443 עמ�דים(

מוסף ייחודי לוועידה הכלכלית ה-11
לתעשייה ולהתיישבות

שתתקיים בתאריך

12/2/2014

הזמן הירוק וקו למושב יוצאים במוסף ייחודי 
שיופץ לכל באי הוועידה בנוסף על ההפצה לכל

המושבים והקיבוצים.

לפרסום במוסף זה פנה אלינו עוד היום:

Kav_daf@maariv.co.il        073-2369058
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משורר פלוס
"אספן של שלום", הספר הרביעי של המחנך והפעיל הפוליטי איתן קלינסקי, מגלה את 

עמדותיו של המשורר ומציג גישה חיובית, שהיא כוחו הגדול של הספר

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

בכ אלמגור  דן  כותב  לו"  ־"משורר שאכפת 
של  החדש  שיריו  ספר  של  האחורית  ריכתו 

־המשורר, המחנך והפעיל הפוליטי איתן קלי
נסקי, וקולע בדיוק אל הסיבה מדוע ספרו של 
גדולה.  ולחיבה  להתייחסות  ראוי  קלינסקי 
אשרינו  אך  ממנו,  גדולים  משוררים  "ישנם 

־שיש לנו משורר כמוהו" מנסח אלמגור פרפר
זה על דברי אלתרמן, ומדייק.

השירה  בעולם  קלינסקי  איתן  של  הוותק 
"שדמות"  בעיתונים  בעבר  לפרסם  לו  אפשר 
"דבר"  המשמר",  "על  בעיתונים  וכן  הקיבוצי 
ספר  הוא  שלום"  של  ו"אספן  הזה",  ו"העולם 

הפולי על  מצביע  הספר  שם  הרביעי.  ־שיריו 
טיות ועל העמדות שהמשורר מגלה ללא חשש 

לח גם  מרמז  השם  הספר,  בדפי  כיסוי  ־וללא 
כוחו  שהיא-היא  בו,  הטמונה  הגדולה  יוביות 

הגדול של הספר.
על  ההצהרה  על  מתעכבים  אין  כלל,  בדרך 
של  ב"אספן  אך  ספר,  של  הרוחנית  הבעלות 

למח שמורות  הזכויות  "כל  נכתב:  ־שלום" 
ורצוי  'עיתון 77'. עם זאת, מותר  בר ולספרי 

להפיץ את הספר או קטעים ממנו ללא צורך 
באישור בכתב". השוו את המשפט המודגש עם 
את  ותראו  שבביתכם  הספרים  בשאר  הכתוב 
ומשוררים  סופרים  לבין  קלינסקי  בין  ההבדל 

שההור עד  כך  כל  אכפתי  משורר   – ־אחרים 
אה הסתמית, הפרוזאית שבספר שיריו מקבלת 

נופך מזמין כלפי הקוראים ופתוח אל העולם.
לעומת המקוריות בהערת המבוא, ספרו של 
קלינסקי סובל מעודף גדול מדי של קלישאות, 
המופיעות לכל אורכו של הספר. מומלץ לדלג 
על 28 העמודים הראשונים, שבהם שירים על 
בת זוגו, על ילדיו, על אביו ועל עברו ממלאים 
את הדפים. ניכר שיש בהם ערך רגשי עבורו, 

אך אין בהם תרומה אמנותית משמעותית.
מבקש  מאוחרת",  "סליחה  בשיר   ,29 בעמוד 
השואה  מפליטי  קיבוצית  סליחה  המשורר 
באמצעות  רגישות,  בחוסר  לטעמו,  שנקלטו, 
הלעג שהוא וחבריו הפנו כלפי נער ושמו זלמן 

יש מקווה  הספר  בבית  אתם  ללמוד  ־שהגיע 
ראל.

חלקו העיקרי של הספר, "אספן בלתי נלאה 

זה  יותר. שיר בשם  המוצלח  הוא  של שלום", 
־הפותח את הפרק מתאר את פירורי, רמזי וצי
יהוד בכתבים  המשורר  שמוצא  השלום  ־טוטי 

יים, נוצריים ומוסלמיים, כמו גם בכתבי דתות 
שמצביע  פוליטי  שיר  לראות  מרענן  אחרות. 

על חיפוש החיובי.
־"פסו שמות וניסיונות בישראל" נוגע בהש
סי אל  חיינו  של  התמידית  הישראלית  ־וואה 

פור עקידת יצחק על ידי אברהם. כך גם השיר 
"אימהות" מדבר על עקידת הילדים, הפעם על 

־ידי האימהות דווקא. בשני השירים הללו קלי
להחליף  בא  שלא  האיל  דימוי  אל  חוזר  נסקי 

את הילד.
היש החברה  של  יחסה  את  מבקר  ־קלינסקי 

יחס  את  גם  אך  החרב,  על  החיים  אל  ראלית 
החברה הישראלית אל העולים ממדינות ברית 
המועצות לשעבר, מחירי הדירות המאמירים, 
המצוין  ובשיר  בחברון  הישראלית  הנוכחות 
עובדים  של  השלכתם  את  פיטורים"  "מכתב 

חלשים, מבוגרים, בפיטורים מעליבים.
ישראלי  בקושי  קלינסקי  נוגע  ב"גאווה" 

בסיסי. "אני גאה 
ישראלי"  להיות 
הוא כותב בפתח 
ומסתייג:  השיר 
על  'עוזי'  "אבל 
 / שוטר  כתפי 

פרוב ־ברחוב 
מים  ומכונת   / צ'ילה  דה  בסנטיאגו  ידנציה 
תוצרת בית-אלפא / מפזרת מפגינים ברחוב 
לס-קונדס / מפזרים בפחי אשפה את גאוותי 

התמירה".
קלישאות  על  להתגבר  שיתאמץ  ראוי  היה 
רבות מדי שחדרו אל שירתו, ומוטב היה שיסנן 
טוב יותר את שיריו, אך גם עם חסרונות אלו, 
"אספן של שלום" של איתן קלינסקי הוא ספר 
שירה פוליטי מאוד, מלא מחאה, אך גם מלא 

תקווה וחיוביות.

אספן של שלום, איתן קלינסקי, ספרי עיתון 
77, 2013, 101 עמודים.

כריכת "אספן של שלום". 
להתחיל בעמ' 29

מליאת פתיחה:

מרכז הכנסים Avenue,הוועידה הכלכלית ה-11 לתעשייה ולהתיישבות
קרית שדה התעופה

יום רביעי, 12/2/2014 

תנועת המושבים בישראל

במעמד מר יאיר שמיר, שר החקלאות
מקום מפגש של בכירי התעשייה וההתיישבות, בהשתתפות שרים ואישי ציבור בכירים

* התוכנית לא סופית ונתונה לשינויים. ט.ל.ח

מסלול התעשייה
איפוא הכסף? מימון ופיננסים

דברי פתיחה: עו"ד אביתר קנולר, שותף בכיר, 
EKT אפשטיין קנולר

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

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

בישראל. רו"ח דגן לוין, מנכ"ל קרן קמע.

המירוץ לחדשנות טכנולוגית
פאנל בנושאים הבאים:

ˆ הגדלת שרשרת הערך של המפעל ושווקי 
 - וטכנולוגיה  חדשנות   ˆ מתפתחים  חו"ל 
תנאי להישרדות̂  חינוך לחדשנות בתעשייה

בהשתתפות: ח"כ רוברט אילטוב. עו"ד אביהו 
גלעד, מנהל קיבוץ רמת יוחנן. שמעון שובל, 
מנכ"ל  אשכנזי,  שאול  רגבה.  רהיטי  יו"ר 
 - אורן  מנכ"ל,  קפלן,  נדב  פלסאון.  לשעבר 
קיבוץ צובה. עו"ד איתן אפשטיין, שותף בכיר, 

EKT אפשטיין קנולר. 

מדינה מטפחת תעשייה חדשנית
רו"ח [משפטן] ארז עיני, מנהל תחום 

תמריצים, BDO זיו האפט.

 11:30-13:15

14:30

מנחה הוועידה:
מתן חודורוב, 

הכתב והעורך הכלכלי 
של "חדשות 10"

08:00-09:00
התכנסות וארוחת בוקר

09:00-11:00

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

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

09:30-11:00

11:00-11:30

פעולות הממשלה לתימרוץ התעשייה 
וההתיישבות במרחב הכפרי

הפתרונות המוצעים בנושאים:
בשילוב  השגה  בר  דיור  נדל"ן,  ופיתוח  תשתיות 
ותעסוקה  אוכלוסיה  החדשים,  החכירה  תנאי 
בחקלאות,  ורגולציה  מכסות  הכפרית,  בפריפריה 

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 
התאחדות  מזכ"ל  וילן,  אבשלום  הדתי.  הקיבוץ 
המועצות  מרכז  יו"ר  ריפמן,  שמואל  החקלאים. 

האיזוריות. דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים.

הפסקת קפה ומאפה

רו"ח דורון שטיין,   ̂
שותף, ומנהל מגזר 

התיישבות, BDO זיו האפט

עו"ד אביתר קנולר,   ̂
שותף בכיר, EKT 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:
מליאת סיום:

13:15-14:30

סיכום הוועידה:
דברי סיכום והגרלה של 4 מכונות קפה בין 

המשתתפים הנוכחים.
ארוחת צהריים חגיגית

אנרגיה בהתיישבות - הכוח לצמיחה של 
העשור הקרוב

ומייסד  מנכ"ל  בירנבוים,  נתי  עו"ד  מנחה: 
קבוצת תמוז בע"מ

כלים ושיטות לחסכון באנרגיה, הלכה  הרצאה: 
למעשה, אלחי פרקש, מנכ"ל, לייטאפ

רובי  בהתיישבות,  כוח  תחנות  הקמת  הרצאה: 
דוידסון, זוקו שילובים 

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

ובמרכזי תעסוקה אזוריים

ד"ר  סופרגז.  מנכ"ל  חנקין,  אייל  בהשתתפות: 
ורגולציה, לשעבר  יועץ אנרגיה  אילן סולימאן, 
מנכ"ל,  נוימן,  יקי  החשמל.  רשות  יו"ר  סגן 
סולארית דוראל עצמאות אנרגטית. קונסטנטין 
בלוז, סמנכ"ל כלכלה, רשות הגז הטבעי. עודד 
דורון  רו"ח  צאלים.  קיבוץ  משק  מרכז  זבולון, 
זיו האפט. עו"ד חגית בן משה,   BDO אראמי, 

שותפה, EKT אפשטיין קנולר.

איחוד כוחות
מסלול התיישבות והחברים

ניצול אפיקי נדל"ן כחשיבה לטווח רחוק
מנחה: נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית

חד  והזדמנות  הכרח   - בקיבוץ  כוללת  התחדשות  הרצאה: 
פעמית לשינוי כיוון, ישראל עוז, יו"ר אמפא מליבו

פאנל בנושאים הבאים: 
ˆ BOT לשדרוג תשתיות̂  הקמת מרכזי תעשייה ותעסוקה 
אסטרטגיים  שותפים  עם  לתעסוקה  בנייה   ˆ אזוריים 

ˆ חידושים בתחום היטלי השבחה ˆ מימון בניה לתעסוקה
EKT אפשטיין  בהשתתפות: עו"ד חגית בן משה, שותפה, 
שטיין,  דורון  רו"ח  תקומה,  מנכ"ל  שטמרמן,  אופיר  קנולר, 

שותף, BDO זיו האפט.

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

פיינשטיין,  עופר  צרכנית,  קופרציה  דורש  העם  הרצאה: 
מנכ"ל, קואופ ישראל

פאנל בנושאים הבאים: 
ˆ הקיבוץ, המושב והחברים - בראי המשפטˆ ניהול פיננסי 
השקעות  תיק   ˆ והשתלמות  פנסיה  החברים-קרנות  של 

ונכסים פרטיים ˆ חלופות לביטוח בריאות וסיעוד
בהשתתפות: עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות. 
רועי  מבטחים.  מנורה  חיפה,  חטיבת  מנהל  שגב,  שמואל 
אופיר, מנהל אגף ייעוץ, בנק דיסקונט. עו"ד אסתר קויפמן, 
אודי פרישמן, מנכ"ל,  ד"ר  קנולר.  EKT אפשטיין  שותפה, 

פרש קונספט. 

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

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

ביטוח�אשראי�וסיכוני�סחר�חוץ

   dinay@bdo.co.il 03-6368788 דינה יעקובי | sharonca@bdo.co.il  03-6382521 להרשמה: שרון כהני

מילה קידום פרסום ושיווק בע"מ

בית צורי 22 תל אביב 69122 
טל: 03-6416640

michael@milla.co.il
www.milla.co.il

הפקה וגיוס חסויות:
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אח משפחה, משפחה...

machita106@gmail.com

אנשים נוטים לשכוח שמשפחה זה כיף. אני מסתכלת סביבי ורואה שגם מבוגרים אינם זוכרים את 
המתנה שבמשפחה, המקום היחיד שבה אפשר לקבל אהבה ללא תנאי

אם החיטה
מירי דג

ל' בשבט, הוא "יום המשפחה", יחול השבוע 
הראשון  בגלגול  בינואר.   31 שישי,  ביום 
האימא  האם".  "יום  היה  המשפחה  יום  שלו 
יזע  דם,  שפכה  השנה  שכל  המשקיענית, 
בשנה  ליום  זכתה  משפחתה,  לטובת  ודמעות 
שבו מעלים אותה ואת פועלה על נס ונותנים 
ליום אחד לפשוט את גלימת  לה לגיטימציה 
או  מקטניות  שרשראות  לענוד  הוונדר-וומן, 
מפסטה שהצאצא הכין לה בגן ולהתפנק קצת.

היום הזה זכה להיחגג בהרבה מקומות בעולם, 
בין  הזכויות  ושוויון  האלה  הימים  ברוח  אבל 
המגדרים, ומכיוון שכבר מיצינו את הבדיחות 
על יום האב בט"ו באב, שונה המנהג. יום האם 
שבט,  בל'  נחגג  והוא  המשפחה  ליום  הורחב 
סאלד,  הנרייטה  של  פטירתה  ליום  הנחשב 
אולם מכיוון שמייסדת הדסה עצמה את עיניה 
לאחר שעת השקיעה, תאריך פטירתה העברי 

הוא א' באדר תש"ה.
הסדרה  את  ראיתם  משפחה...  משפחה,  אחח 
במחלקת  כולה  10 שמצולמת  בערוץ  החדשה 
יולדות, "בייבי בום"? בדרך כלל, אני דופקת 
מביך  קצת  זה  כי  כאלו,  לסדרות  נפקדות 
)לאישה(  כואבים  הכי  ברגעים  לצפות  אותי 
חבר  לי  יש  אבל  אנשים,  של  ואינטימיים 
תל-אביבי אחד )הכוונה היא שיש לי רק חבר 
אחד תל-אביבי( שהיה חלק מהפקת התכנית, 
השלטת  הציניות  על  שאתגבר  לו  והבטחתי 
בדרך כלל בחיי ואשב כמו חברה טובה לצפות 

בסדרה.
שוטף  עצום  רגשות  גל  חשתי  מאוד  מהר 

כמו  דמעות  מגירה  עצמי  את  ומצאתי  אותי 
שיבר מקולקל ומחסלת חבילת טישו. המסחטה 
התכוונו  התכנית  קברניטי  שאליה  הרגשית 
ממני  לחצה  ואכן  היטב  עבדה  אותי  להכניס 
את הנוזלים הרצויים מבחינתם. אפילו נוכחות 
הסבתות בחדר הלידה הפריעה לי פחות ממה 

שחשבתי )אבל עדיין הפריעה(.
רק  לא  כי  מרגש,  עניין  זה  לידות  תראו, 
תינוק נולד בסוף התהליך המטלטל הזה, אלא 
אני מנסה לשתף בתחושותיי  משפחה שלמה. 
את צעיר ילדיי שבא לבדוק מה אני רואה לבדי 
בחדר. "תראה איזה דבר יפה", אני מצביעה על 
הזאטוט מכוסה הקוטג' שעל המרקע והוא מביט 
בי מזועזע כולו: "אימא, את לא נורמלית! זה 

מכוער כמו קוף ביער".
מה הוא מבין? אני מעודדת אותו לחזור לראות 
כדורגל בסלון ומתמסרת לגל דה-ז'ה-וו חזק. 
עברתי שלוש לידות טבעיות, ללא אפידורל, 

ובכל לידה היו לי חוויות אחרות, חלקן טובות, 
חלקן פחות. בשלוש הלידות היה אתי החקלאי 
שלי, שהיה אז רפתן, ואם פספסתם או שכחתם 
מה כתבתי על כך בעבר, אנסה לסכם עבורכם 
"זה  מהאירוע:  חוויותיו  את  שלו  במילים 
רבות  להמלטות  למה?  ביחס  מגעיל  מגעיל"! 
חקלאים.  תבינו  לכו  ברפת?  הפרות  של  החן 

לא, סליחה, טעות, לכו תבינו גברים.
כשהבן הבכור שלי נולד הפכתי באופן רשמי 
ילדה.  שאני  עדיין  הרגשתי  אבל  לאימא, 
שכמהו  שלי,  אחרות  חברות  כמו  הייתי  לא 
ה-20  משנות  לכך  בשלות  וחשו  לאימהות 
יצא לאוויר העולם  המוקדמות שלהן. כשהוא 
חשתי קודם כל חמלה גדולה כלפי היצור חסר 
האונים שקיבל אותי כאם, אבל ביום השלישי 
בבית החולים החזרתי את העריסה שלו לחדר 
מחוץ  עומדת  עצמי  את  ומצאתי  התינוקות 
השם  חסר  התינוק  אושר.  מרוב  ובוכה  לחדר 

האחות  של  האמונות  בידיה  הרגע  שהפקדתי 
התורנית היה שלי. שלי! ורק אני יכולה לדעת 
עבורו.  טובה  הכי  האימא  להיות  צריכה  איך 
תחושת חוסר האונים שחשתי עד אז התחלפה 
עדיין  שחשתי  ולמרות  סמכות,  של  בתחושה 
יהיה  שהכול  ידעתי  ביטחון,  חסרת  לעתים 

בסדר.
הפכנו מזוג למשפחה. הייתי אימא טובה, אבל 
לרדוף  המשיכו  שלי  הילדים"  מחדר  "רוחות 
אותי. כך למשל, כשבכורי היה בן ארבע בערך, 
ארוחות  יחד  שנאכל  להתעקש  התחיל  הוא 
בערב שבת. הבהרה: ארוחות ערב שבת עוררו 
להרחיב,  המקום  כאן  לא  תמיד.  התנגדות  בי 
של  אבא  מבית  שלי  שהחוויה  כנראה  אבל 
ארוחות שישי לא היו מרנינות. לכן, עוד בטרם 
להתחמק  ניסיתי  כך,  אחר  גם  וכך  נולד  הוא 

מהן ולהכין ארוחה חטופה ולא מחייבת.
ביום  לבלות  יצאנו  תמיד  ואני  החקלאי 
והבייביסיטר שלי  חוק אצלי  היה  זה   – שישי 
ואני   – שלה  שישי  ערבי  את  מראש  שריינה 
נתליתי בזה כתירוץ לאי-רשמיות של ארוחה 
ולמרות  התעקש  הקטן  הילד  אבל  מסודרת. 
נתחיל  שלמענו  החלטתי  המחנק,  תחושת 
זאת  להפתעתי,  יחדיו.  שישי  ארוחות  לאכול 
השבוע,  של  מהנה  הכי  הארוחה  להיות  הפכה 
קטן  ילד  היום.  עד  עבורי  נשארה  היא  וכך 
מארוחת-שישי- ליהנות  אותי  לימד  ועקשן 

בערב משפחתית. בזכותו, מושג המשפחה שלי 
הרחיב את גבולותיו ואת גבולות ההנאה שלי 

מהמוסד הזה. חוויה מתקנת אמרתם? אמן!
יש  לפעמים,  המשפחה.  ליום  נחזור  אז 
כיף.  זה  שמשפחה  לשכוח  נטייה  לאנשים 
כשהילדים קטנים וזקוקים לנו בלילות כימים, 
אנחנו טרודים כל כך בשגרת החיים השוחקת 
אושרנו  עד שפסגת  היום-יום,  את  ובלתקתק 
כה  שאנו  ילדינו,  את  לראות  לעתים  היא 

אוהבים, ישנים להם כמלאכים במיטותיהם.
הילדותית  המתיקות  מתחלפת  כך,  אחר 
פעם  ומדי  ההתבגרות  גיל  בהמהומי  שלהם 
אם  גם  מקסימים,  הם  כמה  שוב  שוכחים  אנו 
הם נוהמים עלינו ככלבי רחוב. אני מסתכלת 
נוטים  מבוגרים  אנשים  שגם  ורואה  סביבי 
זה די  לעתים לשכוח את המתנה שבמשפחה. 
הקלישאה  האם  עצמי  את  שואלת  ואני  עצוב 
ללא  היא  אם(  אהבת  )ובעיקר  הורים  שאהבת 
שכן,  לכם  לומר  רוצה  הייתי  נכונה.  תנאי, 
ברור, אבל יצא לי יותר מפעם לשמוע הורים 
ואני  ילדיהם,  כלפי  רבה  בעוינות  מתבטאים 
זה תמיד שובר  עוד מעדנת פה את מילותיי. 
את לבי, כי אני באמת ובתמים מאמינה שאם 
יש מקום בעולם שבו אדם אמור לקבל אהבה 
אחרת  אהבה  כל  הוריו.  בבית  זה  תנאי,  ללא 
שלא  עלולה  בחייו  כך  אחר  אותו  שיאהבו 

לעמוד במבחן ה"ללא תנאי".
אז שיהיה לכם יום משפחה שמח, וגם אם לא 
תעשו שום דבר מיוחד, לא נורא, העיקר שלא 

תעשו אותו יחדיו, כמשפחה.

לידות זה עניין מרגש, כי לא רק תינוק נולד בסוף 
התהליך המטלטל הזה, אלא משפחה שלמה. אני מנסה 
לשתף בתחושותיי את צעיר ילדיי שבא לבדוק מה אני 
רואה לבדי בחדר. "תראה איזה דבר יפה", אני מצביעה 
על הזאטוט מכוסה הקוטג' שעל המרקע והוא מביט בי 

מזועזע כולו: "אימא, את לא נורמלית! זה מכוער 
כמו קוף ביער"

חדר תינוקות. כשבני הבכור נולד הפכנו מזוג למשפחה                                                                                                                          צילום: אריק סולטן 
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ידיד הטבע

  טל חביב גליבטר

"תמיד הרבה יותר טוב להיות צעיר ובריא מאשר זקן 
החל יתר  פעם,  כמו  עובדים  והאצבעות  הראש  שוחולה. 

קים - נו...", השיב עזריה אלון בהומור אופייני לשאלת 
 ,"?95 בן  להיות  זה  "איך  עוז אלמוג,  פרופסור  המראיין 
נובמבר  בחודש  חיפה  באוניברסיטת  שנערך  עיון  ביום 

האחרון.
למרות גילו, 95 ושבועיים בדיוק, שבו כבר היה מצויד 
את  שפתח  העיון  ביום  חיות  מלא  היה  אלון  בהליכון, 
תערוכת תצלומיו, "עזריה אלון – נוף ארצנו", והתמסר 
בקלות ובנעימות כדרכו לשאלות שהומטרו עליו במשך 

כ-40 דקות מול אולם מלא.
חודשיים מאותו יום עיון שבו נראה חיוני כל כך, ביום 
עזריה  לעולמו  הלך   ,)2014 בינואר   19( שעבר  ראשון 
שמירת  ומאנשי  הטבע  להגנת  החברה  ממייסדי  אלון, 
ישראל,  בתולדות  והמרכזיים  החשובים  והסביבה  הטבע 
בביתו שבקיבוץ בבית השיטה. כחודש לפני כן לקח אלון 
חלק בחגיגת יום הולדתה ה-60 של החברה להגנת הטבע, 
באירוע רב משתתפים שנערך בשמורת שלולית החורף 
המזוהה  לאדם  הפך  הוא  הארוכים  חייו  במשך  בנתניה. 

ביותר עם נוף ארצנו ועם שמירת הטבע שלה.

ממוישבניק לקיבוצניק
אלון נולד ב-15 בנובמבר 1918 באוקראינה, בן בכור 
לשרה קיפניס ולחיים קוזירובסקי. כשהיה בן חמש, תפסו 
ואסרו את אביו, פעיל ציוני ברוסיה, שנרדף עד צוואר 

שעל ידי הגפ"אּו )שירות הביטחון הראשון של ברית המוע
צות, שלימים הפך לקג"ב(. בשנת 1924 עלה עם אמו ועם 
שתי אחיותיו לארץ ישראל, והמשפחה התיישבה במושב 

כפר יחזקאל שבעמק יזרעאל.
"בכפר יחזקאל קיבלתי את כל התשתית לחיים שלי", 
)היו"ד  "המוישבניקים  לכבודו.  העיון  ביום  אלון  סיפר 
אינה טעות, אלון הגה את המילה כמו "מוישה", טח"ג( היו 
צריך  הייתי  לא  באידיאולוגיה.  ודבקים  נוקשים  אנשים 

הרבה בשביל להיעשות ציוני וסוציאליסט בהכרה".
"אבל אתה מספר על מתח בינך ובין הקיבוצניקים של 
גבע, ואפילו על מריבות, ובסוף בחרת להיות קיבוצניק!" 
תהה אלמוג. אלון צחק והשיב: "תראה, אדם משנה דעה. 
היה  אבל  מוישבניק,  אהיה  ילד, חשבתי שאני  כשהייתי 

הח שבו  אותו,  להגדיר  איך  יודע  שאינני  רגע  שאיזשהו 
קיבוצים  שראיתי  משום  לא  לקיבוץ.  הולך  שאני  לטתי 
הקיבוץ.  הרעיון של  מצליחים, אלא משום שראיתי את 

הלכתי אל הרעיון".
ואביו השש חיים  לקריית  1932 עברה המשפחה   בשנת

תחרר מהכלא הסובייטי והצטרף למשפחה בארץ. עזריה 
למד בבית הספר הריאלי העברי בחיפה וסיים את לימודיו 
"המחנות  בתנועת  כחבר  התקבל  שנה,  באותה  ב-1936. 
לקיבוץ  לתנועה  חבריו  עם  הצטרף  וב-1938  העולים", 
לעמק,  וחזר  מעגל,  אלון  סגר  למעשה  כך  השיטה.  בית 

קילומטרים ספורים בלבד מכפר יחזקאל.

בדר כו
נופי ארץ ישראל ותושביה, בני אדם ובעלי 
חיים, חייבים רבות לסופר הפורה, למדריך 

הטיולים הידען, לשדר הרדיו הוותיק 
בעולם, עזריה אלון, שנפטר בשבוע שעבר 

בגיל 95. דרכו למדנו על צמחי ארצנו, 
באמצעותו התוודענו לציפוריה, בעזרתו 
הכרנו משביליה הנסתרים. המלצה אחת 

שנשלחה לוועדת פרס ישראל מצאה 
לבבות חפצים להוקירו על מפעל חייו

עזריה אלון ז"ל. צילום: דני ברנר
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משוגעים החייבים 
לשמור על הטבע

שירת   1949-1947 השנים  בין 
עאלון כחייל בפלוגות השדה של הה

גנה, והשתתף בקרבות משמר העמק 
מסעות  הדריך  במקביל,  והגלבוע. 
אם  יהודה,  ובמדבר  בנגב  פלמ"ח 
כי לא היה פלמ"חניק. בשנת 1950 
בסמינר  הטבע  הוראת  למד  הוא 
הקיבוצים בתל אביב, והיה תלמידו 
של פרופסור מנדלסון. כעבור שנה 

עהקים עם אמוץ זהבי את החברה לה
עגנת הטבע. על תקופה זו סיפר ברי

איון לאיתי טטרו בעיתון "גפן" של 
זכרון יעקב: "כשקמה המדינה, ראינו 
על  אחראים  אנחנו  שהכול מתהפך, 
בארץ,  כל שטחי הקרקע  )על  הכול 
השממה  את  כובשים  וכולם  טח"ג(, 

הר משוגעים  כמה  ובמלט.  עבבטון 
בש משהו  לעשות  שחייבים  עגשנו, 

ביל לשמור על זה".
בשנת 1952 נישא לרות )דיאמנט( 

נכ ילדים,  ארבעה  להם  ויש  עאלון 
אלון  החל   1959 ונינים. בשנת  דים 
ארצנו"  "נוף  הרדיו  תכנית  בהגשת 
עד  בכך  והמשיך  ישראל",  ב"קול 
שנים.  מ-50  יותר  האחרונים,  ימיו 
ל"ספר  נכנס  זו  התמדתו  בזכות 
הוותיק  כמגיש  גינס"  של  השיאים 
היה  אלון  רדיו.  תכנית  של  ביותר 
הזוכה הראשון בפרס רשות השידור, 
בשנת 1966, על תכניתו זו, ובנוסף 
טבע  בנושאי  ספרים  עשרות  חיבר 

יל ספרי  גם  בהם  הארץ,  עוידיעת 
עדים, המקרבים את הקוראים הצעי

רים לטבע ולשמירתו. הוא ערך את 
הספר "מדריך לציפורי ארצנו", והיה 
"האנציקלופדיה  של  הראשי  העורך 

של החי והצומח בארץ ישראל".

אבי רעיון שמירת 
הטבע ואהבת הארץ

 לאורך השנים, זכה אלון בפרסים 
ולתרומתו  לפועלו  כהוקרה  רבים 
לשמירת הטבע בישראל, בהם פרס 
 ,)1977( הסביבה  לאיכות  צימרמן 
להגנת  החברה  עם  ישראל,  פרס 
הכנסת  יו"ר  פרס   ,)1980( הטבע 
 ,)1984( והסביבה  החיים  לאיכות 
מכון  מטעם  כבוד  לשם  ד"ר  תואר 
1991(, פרס יגאל אלון למעע )ויצמן 
שה מופת חלוצי )1994(, אות מפעל 
מטעם  הסביבה  על  להגנה  חיים 
המשרד להגנת הסביבה )2008(, פרס 

הרצל )2010(.
לפני כשנה וחצי זכה בפרס ישראל 
מיוחדת  תרומה  על  חיים,  למפעל 
הוועדה  בנימוקי  ולחברה.  לקהילה 
"פרס  חבריה:  ציינו  בזוכים  שבחרה 

תרו  – חיים  מפעל  בתחום  עישראל 
מה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת 
אלון  עזריה  למר  מוענק   – תשע"ב 
על תרומתו הייחודית להגנת הטבע 
רעיון  אבי  היותו  בזכות  בישראל 
שמירת הטבע, אהבת הארץ, טיפוח 
והנחלת החינוך לידיעת הארץ, טבע 

עונופי הארץ, טיולים וחקר ארץ יש
וערכי הסבי והגנה על הטבע  עראל 

בה במשך עשרות שנים. על כתיבת 
פעי ועל  ומאמרים  ספרים  עעשרות 

לותו הציבורית הענפה בנושא".

"הזמן  הזכייה, שאל כתב  בעקבות 
אלון:  את  גלבוע,  נחמן  הירוק", 
ישראל,  פרס  חתן  כשאתה  "עכשיו, 
שאתה  או  למאבקים  לצאת  תמשיך 
על תקן אישיות ממלכתית?" ואלון 
השיב: "הפרס לא משנה אצלי שום 
דבר. אני אמשיך לעשות את כל מה 

עשעשיתי. אמשיך לשדר ברדיו, לק
בפעילויות  להשתתף  פגישות,  יים 
מדבר  בענייני  גדי  בעין  הכנס  כמו 
יהודה, שבו אהיה השבוע, ואם אקרא 

למאבקים, כמובן אתייצב".
העיון,  ביום  השתתף  שבו  בריאיון 
שככל הנראה היה האחרון שהעניק, 

ארי סוד  את  לגלות  אלון  עהתבקש 
כות ימיו. אלון חייך חיוך רחב וענה: 

ע"היות שיש לי משפחה נהדרת, רע
שנה   60 נשואים  אנו   – רות  ייתי 
לנו  יש   – בקהל(  כפיים  )מחיאות 
שמונה  נכדים,   13 ילדים,  ארבעה 

ענינים ובני זוג שכולם נקלטו במש
זה"...  עם  לחיות  אפשר  אז   – פחה 
אם  אלמוג,  של  ההמשך  שאלת  על 

העו הקיבוצית  באווירה  משהו  עיש 

זר לאנשים להזדקן טוב, ענה האיש: 
שאני  משום  להיות,  יכול  "בהחלט 
שאנשים  מקומות,  מיני  בכל  רואה 
בקיבוץ מאריכים ימים מעבר ל-90 
וייתע שנה,   100 ל מעבר  -ואפילו 
הקיבוצית  באווירה  משהו  שיש  כן 

שעושה את זה".
קושה פקמן, מנכ"ל החברה להגנת 
הטבע, ספד לאלון: "עזריה אלון הוא 
ודמותה  ישראל  מדינת  של  דמותה 
של מדינת ישראל היא עזריה אלון. 
קשה לדמיין איך ארץ ישראל ונופיה 
היו נראים לולא העשייה הרבה של 
אלון, ההישגים שלו ותרומתו לאורך 
עשרות השנים שבהן היה פעיל. אלון 
הארץ,  לאהבת  ומופת  דוגמה  היה 
הוא חינך ולימד דורות רבים, הפיץ 

עלציבור את הידע העצום שלו והש
תתף באין-ספור מאבקים סביבתיים 

והציבור. הטבע בישר עלמען הטבע 
אל איבד היום את גדול תומכיו".

עזריה אלון הלך לעולמו, אולם אין 
עוד  אתנו  תישאר  שמורשתו  ספק 

שנים ארוכות.

עזריה אלון ז"ל. 
גדול תומכי הטבע 

צילום: יגאל לוי

עזריה אלון ומשפחתו, הסוד לאריכות ימיו. יותר מ-60 שנות נישואין לרות, ארבעה ילדים, 13 נכדים, שמונה נינים 
                                                                                                                                         צילום רפרודוקציה: יגאל לוי

הקול מהרדיו

כיצד המלצתי על עזריה אלון 
לפרס ישראל

טל חביב גליבטר

עוד מהיותי ילד היו לנו בבית ספרים רבים של עזריה אלון. יצא לי פעמים רבות לשמוע את הפינה שלו 
ברדיו בשבת בבוקר )אם הייתי ער בשעה הזו...(, ועם הזמן נחשפתי לפועלו המרשים. במשך מספר שנים 
הרגשתי, כי עזריה אלון ראוי ביותר לקבל את פרס ישראל למפעל חיים, אולם לא באמת חשבתי שאני 

יכול לעשות הרבה בעניין.
ב-2011, תוך חיפוש אקראי באינטרנט, נתקלתי בפרסום של משרד החינוך המסביר כיצד לשלוח המלצה 
לוועדה לפרס ישראל. למרות שלא האמנתי שתהיה לכך השפעה, החלטתי שזו ההזדמנות שלי. מילאתי 
טפסים, עשיתי תחקיר על פועלו וכתבתי מכתב המלצה לפרס על מפעל חיים. שלחתי את המכתב בכתב 
יד, למרות שבפירוש דרשו שיהיה מודפס, משום שהמדפסת שלי הייתה מקולקלת. שלחתי את המכתב גם 

יום לפני המועד האחרון האפשרי. לא קיבלתי שום תגובה מוועדת הפרס, ושכחתי מהעניין.
במארס 2012 הודיעו בחדשות, שעזריה אלון יקבל את פרס ישראל על מפעל חיים. שמחתי מאוד, אולם 
לא האמנתי שזה בגלל המלצתי, הרי אני אזרח אלמוני, בסך הכול. מספר ימים לאחר מכן קיבלתי טלפון 
מהממונה על פרסי ישראל, רויטל כרמלי-סלע, והיא בירכה אותי על זכייתו של עזריה אלון בפרס ישראל, 
הודות להמלצתי. הייתי בנסיעה; נרגש והמום עצרתי בצד. "הוא זכה בגלל ההמלצה שלי?" שאלתי אותה. 
"כן", היא אמרה. "אתה היית היחיד שהמליץ עליו". עוד היא אמרה, ש"חברי הוועדה הזדהו עם ההמלצה 
והסכימו פה אחד", אבל ההמלצה היא שלי. אז הזמינה אותי לטקס ביום העצמאות בבנייני האומה, שם 

פגשתי את עזריה אלון בפעם הראשונה.
בשולי הטקס, אמרה לי אביטל, בתו של אלון, שפרופסור פנינה קליין, שהייתה בוועדת הפרס על מפעל 
היו הרבה מעבודותיו של  הייתה קלסר עבה, שבו  וכל המלצה  סיפרה לה שהיו כ-200 מועמדים  חיים, 
המומלץ ומכתבי המלצה רבים, וכל ההמלצות הוגשו על ידי אוניברסיטאות ומוסדות, ובתוך כל הערימה 
הייתה מעטפה דקה שהכילה שני עמודים בכתב יד, וכולם הסכימו פה אחד עם ההמלצה הזו על עזריה 

אלון.
הלקח שלי מהסיפור הזה הוא, שלעתים אנו יכולים להשפיע הרבה מעבר למה שנדמה לנו.
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טריוויה
עמרם קליין

א. מזכיר תנועת המושבים בשנים -1944
יהודה  צבי  הראשונה  הכנסת  חבר   ,1938

)זלצמן( )1965-1887(, היה חבר במושב:
1. כפר ויתקין.
2. כפר מל"ל.

3. נהלל.
4. כפר יחזקאל.

ב. מזכיר תנועת המושבים בשנים -1961
קורן  יצחק  דין  עורך  כנסת  חבר   ,1944

)1994-1911(, התגורר ביישוב:
1. רשפון.

2. כפר אז"ר.
3. הרצליה.

4. תל אביב.

1969- בשנים  המושבים  תנועת  מזכ"ל  ג. 
1961, ח"כ עוזי פינרמן )1975-1924(, היה 

חבר המושב:
1. נהלל.

2. כפר יהושע.
3. כפר יחזקאל.
4. כפר ויתקין.

1972- מזכ"ל תנועת המושבים בשנים  ד. 
היה   ,)2007-1924( אוזן  1969, ח"כ אהרון 

חבר המושב:
1. תאשור.

2. ברוש.
3. תדהר.
4. גילת.

טריוויה למתקדמים
הראשון  המושבים  תנועת  חברי  כינוס  ה. 

התקיים ב-1925:
1. בנהלל.

2. בכפר יחזקאל.
3. בכפר מל"ל.
4. בתל אביב.

ו. מי לא היה חבר המזכירות הראשונה של 
תנועת המושבים?
1. שמעון קושניר.

2. יוסף שפירא.
3. רפאל ויניק.
4. יעקב אורי.

צבי יהודה צילום: פריץ כהן

עו"ד יצחק קורן 
צילום: אתר הכנסת

כפר יחזקאל, מבט מכדור פורח 
צילום: איליה קריב

amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©

תשובות לתשבץ מס' 66:
מאוזן: 1. פגניני; 4. שדרג; 8. מונה; 9. קימונו; 11. שווארמה; 12. הגה; 13. מרק; 15. 

בעור חמץ; 18. נושמות; 21. עונה; 22. נערמים.
מאונך: 1. פירוש; 2. נטמנו; 5. צנומה; 6. גלולה; 7. זיל הזול; 10. טרובדור; 13. 

מתניע; 14. קלשון; 16. חבלים; 17. צאלים; 20. מעגל.

תשבץ היגיון מס' 67 

תשבץ

מאוזן:

1. הזהירה מראש שעליך לשחרר את כף האיסוף )6(; 4. מי שבא עם רעיון מקורי 
נשאר רק עם אחת בפה )4(; 8. )עם 20 מאונך( מיהרו פה לזה שכולם רואים )4(; 

9. עוטפים מחוייבות כספית שטרם שולמה )6(; 11. בייסינג'ר נמצאה לא אשמה ביום 
העצמאות )ש( )7(; 12. )עם 13 מאוזן( פתה לרע ועורר חשק בזאת שלא יצאה מחדרה 
)6(; 13. ראו 12 מאוזן; 15. מה יקרה לספרים הלועזיים אם תרמו גוי? )7(; 18. לדבר 

ברור על כך שמובי מדבר )6(; 19. ראו 3 מאונך; 21. עמיר הביא פרסי, למשל )4(; 
22. גם אם גמל יופיע בסוף הספר )6(.

מאונך:

1. עצבן את זה שרצח שבעה עשר )5(; 2. נוצר דיסטנס בהריחו קוקאין )5(; 3. )עם 19 
מאוזן( מתקשה בדיבור במעיל גשם )4(; 5. זמרת לא מאוד קשה )5(; 6. עושה הפסקה 

מאמונה בגלל אלישבע )5(; 7. השער המושתק נשמע בשלב הלא מעובד )7(;
 10. מאזינים לזה שיישאר בקריית שמונה ויעשה סרט שיצטלם במקום אחר בכלל 

)7(; 13. גמל מנומנם על עמוד התלייה )5(; 14. להקה בריטית חוסמת בעקשנות את 
זה שרחש כבוד )5(; 16. אחד סופר, מאה אפסים )5(; 17. ג'וינט בסגנון ישן )5(;

 20. ראו 8 מאוזן.
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