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רעידת
אדמה

בספרה החדש מתארת לירן
גולוד מבית הלל מה קורה כשאמן
מטורף מנצל את החלקה שלו
באמצע המושב כדי ליצור אמנות,
במקום לבנות בית כמו כולם
» סיון שדמון ,עמ' 14

תמיד כאן בשבילך יותר מ≠∞≥ שנה¨
עם המותגים המובילים בתחוםÆ

מגוון הרכבים
התפעוליים
הגדול בישראל

● מגוון מסלולי ליסינג מימוני אטרקטיביים
● דיגום הכלי והתאמתו לפי דרישה
● שירות אישי ומקצועי אצלך או במוסכי היבואן

הצטרף למאות לקוחות פרטיים ומסחריים¨
בוא עכשיו לסניף מטרו הקרוב וצא עם כלי חדשÆ
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חדשות

תוכן

סיון שדמון

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

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

יש תקווה לדבורים
מחקר חדש מעורר תקווה אצל הדבוראים בארץ
ובעולם :חיישנים שמוצמדים לדבורים יעזרו להבין
את היעלמותן ואולי יעזרו לעצור את התופעה
מדי יום בכל כוורת ,בכדי לבדוק את מצבן הבריאותי
של הדבורים .תוצאות המחקר החדש ויישומו בשטח
יוכלו לשפוך אור על הקשר בין הסביבה לדבורת
הדבש ,לשפר את ניטור בריאות דבורת הדבש ובעי־
קר ,הצלת מכוורות רבות מקריסת מושבות הדבורים,
שהנה מטרתו העיקרית של המחקר ,למיגור התופעה
המדאיגה של היעלמות הדבורים בעולם".
לאחרונה ,הורחבו המחקרים בתחום ענף הדבורים
באוניברסיטאות ובמכונים מקצועיים בעולם ,במטרה
לגלות כיצד אפשר לסייע למאביק החשוב ביותר בכ־
דור הארץ .תרומת דבורי הדבש לכלכלת העולם עצו־
מה :הערך הכלכלי של האבקה בעולם מוערך ב153-
מיליארד יורו לפחות ,אשר מייצג כמעט עשירית
מערך הייצור החקלאי בעולם למזון לבני אדם ,לכן
ישנה חשיבות עליונה להמשך קיומו של ענף הדבו־
רים.

המחקרים בנושא היעלמות דבורים בעולם הורחבו
בשנים האחרונות ומחקר חדש ,שבו מוצמדים לדבו־
רים חיישנים שמאפשרים מעקב אחר פעילותן ,מעורר
תקווה בקרב דבוראים בארץ ובעולם .המחקרים ,שנו־
עדו לאתר את הסיבה להיעלמותן המאסיבית ולקריסת
מושבותיהן ,נערך באי האוסטרלי טסמניה.
במסגרת המחקר ,הולבשו אלפי חיישנים בגודל 2.5
מילימטר רבוע ובמשקל חמישה מיליגרמים על גבי
דבורים .החיישנים המיניאטוריים הוצמדו לדבורים
בזמן שבו הן מוקפאות לזמן מה ,דבר שמכניס אותן
למצב מנוחה ,אז ניתן לחבר את החיישן לגבן באמצ־
עות דבק .התהליך אינו מזיק לדבורים ולא מפריע
למעופן או לתפקודן הרגיל.
החיישנים המוצמדים אל הדבורים יסמנו בכל פעם
שדבורה תעבור דרך נקודה מסוימת ,וכך יתאפשר
לעקוב אחר ההשפעה של הסביבה על הדבורה .כל
המידע יזרום אל מרכז שבו תחושב תנועתן
הכוללת של כל הדבורים ,ועל בסיס נתוניו
ייבנה מודל המתאר את פעילותן.
דוקטור פאולו דה סואוזה ,העומד בראש
הפרויקט ,אומר שבאמצעות הטכנולוגיה הזו
אנחנו נוכל להבין את היחסים של הדבו־
רה עם סביבתה" .זה יאפשר לנו להבין את
התנאים האופטימליים לפרודוקטיביות ,כמו
גם להרחיב את הידע שלנו על הגורמים
להפרעת התמוטטות המושבה.
"דבורים הן חיות חברתיות ,שחוזרות אל
אותה נקודה ופועלות לפי לוח זמנים צפוי
מאוד .נוכל לזהות מהר מאוד מתי חל שי־
נוי בתנועתן ולשים את האצבע על הסיבה",
אומר דה סואוזה ומוסיף" :הדבורים משחקות
תפקיד חיוני בשטח בשל שירותי ההאבקה
שהן מספקות ולהן נזקקים כמה מהגידולים
החקלאיים על מנת להגדיל את התפוקה".
הרצל אבידור ,מנכ"ל מועצת הדבש אומר
שהמחקר צפוי להביא לשיפור משמעותי
ביעילות גידול הדבורים" .עבודת הדבוראי
דורשת נוכחות בכוורות ובדיקות תכופות דבורת דבש .הדרך היחידה להאבקה טבעית

מכתבים למערכת

למה שכחת?
את האנשים שהגיעו ארצה ליישב את
גבולות ישראל וכל מה שקיבלו זה אדמה
וברז מים?
אנשים שישבו באמבושים ,ונלחמו
בפדיון; רוצחים וגנבים?
אנשים שגייסו אותם ובבית נשארה
אישה לשמור על המשק ועל הילדים? והיא
עשתה זאת.
אנשים שבנו את המשק ברישיון.
ששתלו פרדסים והריח מתפזר בכל
הארץ.
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צילום :פול מעריב

אדוני ראש
הממשלה,

ששמרו על אדמת ארץ ישראל בפני
הפולשים.
הם היו פעם צעירים ואוהבי מדינה ,היום
הם זקנים ולא מסוגלים לעבוד בחקלאות.
שיסביר לי מישהו למה חקלאי זקן ,שאין
לו אמצעי מחיה ולא יכול לעבוד ,לא יכול
להשכיר את הלול שבנה ברישיון? כך
המדינה תקבל מסים ,המועצה תקבל מסי
ארנונה ,והחקלאי יוכל לגמור את החיים
בכבוד ,ללא הצקות ממועצת מקרקעי
ישראל.
אני מקווה שגם אם אתה צעיר תוכל
להבין את הזקנים.
אסתר דוברוב,
מושב בצרה

בנימין נתניהו .המדינה תקבל מסים והחקלאי יגמור את החודש

4

הנציב הרביעי

צמח ישי ממושב פתחיה,
נציב המים לשעבר
( ,)'91-'81הלך לעולמו
ב 27-בינואר

16

פסקול חייה

מילים ומנגינה התיישבו
בנשמתה של מירי דג
וגרמו לה לגלות עוד
דברים על עצמה ועל
העולם

מאוורר תקרה " 42
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המרענן הצבעוני של הקיץ
02/2014

המאוורר כולל שלט וטיימר.
עוצמת אור גבוהה ומנוע שקט.
לבחירתכם מאוורר ברזיל ב 4-צבעים:
שקוף ,כתום שקוף ,חום שקוף ולבן שקוף.
כחול שק
כח

מקום לשתי נורות
לעוצמת אור גבוהה.
* מחושב לפי עלות  55אג' לקוט"ש למנוע בלבד.

ניתן להשיג בחנות היבואן :סמיקום לקסיס וב-
סמיקום לקסיס בע“מ
רח‘ ספיר אבן יהודה )צומת הדסים( ,ת.ד 9090 .אבן יהודה ,4050003
טל‘ ,09-7611222 .פקס ,09-7413852 .טל‘ אולם תצוגה ,09-7611223 :שעות פתיחה :א‘-ה‘  ,08:30-17:30ו‘ וערבי חג 08:30-13:00
www.semicom.co.il, e-mail: info@semicom.co.il
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חדשות

"מעולם לא השבת פניו של אדם ריקם"
נפטר צמח ישי ממושב פתחיה ,נציב המים  ,'91-'81יו"ר דירקטוריון ארגון עובדי
המים של המרכז החקלאי וראש המינהל לתשתיות וביוב .בנו יוסי ,יו"ר הוועד
המוניציפלי במושב ,ספד לו" :אני זוכר כילד איך אנשים היו עולים אליך לרגל כדי להתייעץ אתך"
צמח ישי.צילום :באדיבות
שמוליק מילס

ליאורה שואט

ביום שני 27 ,בינואר ,הלך לעולמו צמח ישי,
מי שכהונתו כנציב המים זכורה בגעגועים על
ידי חברי ההתיישבות העובדת ,והוא בן .84
ישי נטמן למחרת באדמת בית העלמין במושב
פתחיה שייסד ,ובדרכו האחרונה נפרדו ממנו
כל חברי המושב וחברים רבים שפגש בתחנות
חייו הרבות.
הנהלת רשות המים ,ראש המועצה האזורית
גזר פטר וייס ,נבחרי המועצה והעובדים שלחו
את תנחומיהם למשפחת ישי על מות יקירם.
ספדו לו השר סילבן שלום ,עובדים מרשות
המים ובני משפחה .מתוך ההספדים עולה
דמות של אדם המאמין בצדקת דרכו ,ציוני
שאהב את הארץ אהבת אמת ובמיוחד אהב את
ההתיישבות העובדת לה תרם בתקופת כהונתו
כנציב המים בשנים .1991-1981
צמח נולד בתוניס ,בירת תוניסיה ,ובה סיים
בשנת  1947מכון עירוני ללימודים גבוהים,
במקביל ללימודים תורניים ומשפט עברי.
לארץ עלה בשנת  1949בהיותו בן  22ומיד

השתלב בעשייה ובפוליטיקה המקומית בזכות
השכלתו ויכולתו .צמח ישי חבר לתנועת
העובד הציוני ,שהייתה התנועה המיישבת של
המעמד הבינוני ,ובשנת  1951ייסד עם קבוצת
חברים את מושב ּפְת ְָחיָה להתיישבות חקלאית,
שם הקים משפחה ומשק לתפארת ובו התגורר
עד יום מותו.
בשנ ת  1959ישי היה בין המייסדים של תנ�ו
עת ההתיישבות החקלאית" ,האיחוד החקלאי",
וכיהן בה בתפקידים שונים .במסגרתם ,דאג
לביצוע מפעלי מים ולהקמת תשתיות למפו
עלי תחבורה ושיווק תוצרת חקלאית .בראשית
דרכו הציבורית שימש כרכז ההתיישבות בדו
רום הארץ של תנועת האיחוד החקלאי והיה
נציגה במועצות הייצור השונות" .וככזה הוא
הגה את הרעיון של שיתופי פעולה בין אגודות
של יישובים מאותה תנועה" ,אומר ירון סולוו
מון ,מנהל מחלקת ההתיישבות בתנועה.
"צמח היה נשמה גדולה ,ואין כמותו מבחינת
התייחסותו לחקלאים .הוא בא מהשטח וצמח
מלמטה וככזה ,הוא הבין את צורכי החקלאים,
כמו כן הבין את חשיבותם של יישובי הפו

ריפריות ודאג לפיתוח וקידום תכניות בנושא
אספקת המים עליו היה מופקד כנציב המים,
בעיקר בנגב ובערבה.
"דלתו תמיד הייתה פתוחה בפני חברי ההו
תיישבות ואזנו הייתה קשובה לצורכיהם.
הייתה הערכה רבה לאיש ,שהיה אוטודידקט
ולמד כל נושא שעליו הופקד לעומק .תמיד
היו לו תשובות הכי מקצועיות לבעיות שהונחו
לפניו .הוא ידע ,כרגולטור ,להפעיל את חברת
'מקורות' לטובת ההתיישבות" ,אמר סולומון.
"הלך מאתנו איש יקר ,צנוע ,חבר יקר של
ההתיישבות העובדת ,ואנחנו מתגעגעים אליו
מאוד".
ב 1977-הפך למנהל מחלקת ההתיישבות
של תנועת הליכוד ,והיה חבר במועצת מקרו
קעי ישראל כנציג ממשלת ישראל .בשנת
 '81מונה לנציב המים הרביעי .על תרומתו
כנציב ,אמר בהספדו אריה ברקול מרשות
המים" :במשך עשור כיהן צמח כנציב המים.
איש יקר זה תרם לנוף מדינת ישראל ולמשק
המים .בעיקר ,הצמיח צמח את עורקי החיים
שלנו – את נתיבי המים של המדינה .צמח יזם

הקמת מפעלים למים ולביוב בכל רחבי הארץ
המהווים את הבסיס למשק המים ומעל לכל,
שימש כמורה דרך לעובדי הנציבות בשילוב
נדיר של רוח ומעש".
לאחר שירותו כנציב ,שימש ישי כיושב
ראש דירקטוריון ארגון עובדי המים של
המרכז החקלאי וראש המינהל לתשתיות
וביוב .בשנים האחרונות לחייו שימש יועץ
לענייני מים וביוב לאגודות חקלאיות ול ו
רשויות מקומיות" .בין כל עיסוקיך ,מצאת
גם זמן להיות פעיל פוליטי וחבר מפלגה",
ספד לו בנו יוסי ישי ,יו"ר הוועד המוני ו
ציפלי במושב פתחיה ,שאמר בין השאר:
"אני זוכר כילד איך אנשים היו עולים
אליך לרגל כדי להתייעץ אתך בנושאים
שונים בתחום הארצי ובתחום האישי ,ואתה
תמיד ידעת להעניק עזרה מרבית לכל מי
שפנה אליך ,ומעולם לא השבת פניו של
אדם ריקם".
צמח ישי הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים,
נכדים ונינים.
יהיה זכרו ברוך.

מחלקה אזורית לצמצום ביורוקרטיה
ועדה חקלאית משותפת למועצות בני שמעון ,מרחבים ושדות נגב החלה לפעול בחוות גילת
בנגב .תפקידיה :לייעל את השירותים הניתנים לחקלאים ולייצגם מול משרדי הממשלה
דרור יוסף

הוועדה החקלאית של המועצות האזורית בני
שמעון ,מרחבים ושדות נגב החלה את פעילוו
תה .ההשקה הרשמית תתקיים היום (חמישי,
 )6.22במשרדי הוועדה ,במתחם משרד הח�ק

לאות ,צומת גילת ,בהשתתפות חבר הכנסת
זבולון כלפה.
ראשי שלוש המועצות האזוריות השותפות
בוועדה מייעדים אותה לתת מענה לחקלו
אי האזור בענפי החקלאות השונים .תפקידה
לפתח את החקלאות במועצות וללוות את

תנועת המושבים משתתפת בצערו
של רמי כהן  -מנכ”ל משרד החקלאות
ופיתוח הכפר על מות אביו,
ושולחת תנחומים למשפחה
ת.נ.צ.ב.ה
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החקלאים בנושאים הבוערים :עובדים זרים,
איכות סביבה ,נזקי טבע ,השקעות מים ,היתו
רים ,נקלטים ,השקעות והלוואות ועוד .המחו
לקה המשותפת תפעל בחוות הניסיונות גילת,
מיקום מרכזי לשלוש המועצות ,בסמוך למשו
רד החקלאות .בוועדה חברים שי חג'ג' ,ראש
המועצה האזורית מרחבים ,סיגל מורן ,ראש
מועצת בני שמעון ,תמיר עידאן ,ראש מועצת
שדות נגב ושני חקלאים מכל מועצה.
שי חג'ג'" :תפקיד הוועדה לייעל את השיו
רותים הניתנים לחקלאים ולהעניק להם ייו
צוג ראוי במשרדים הממשלתיים .הוועדה כבר
מלווה את החקלאים בנושא פיצויים על נזקי
הטבע ,משבצת סטודנטים לחקלאות מחו"ל

ראשי הרשויות תמיר עידאן ,סיגל מורן ושי חג'ג'.
צילום :הדר מוריץ

בעבודות חקלאיות ומעניקה סיוע בגיוס עובו
דים .הוועדה מייצגת מאות חקלאים ותהיה לה
השפעה משמעותית על אופי החקלאות באו
זור".
סיגל מורן" :כחלק משיתופי הפעולה המתהו
דקים עם המועצות השכנות ומתוך הבנת
היתרון לגודל ,החלטנו כאמור להקים מחלקה
משותפת ,שתיתן מענים אמתיים וקונקרטיים
לחקלאים במושבים ובקיבוצים של המועו
צות .כמו כן ,המחלקה החקלאית תהווה חוליה
מקשרת מול משרדי הממשלה ותפעל להגו
דלת גורמי הייצור לטובת פיתוח החקלאות
באזור".
תמיר עידאן אמר על הוועדה החקלאית
המשותפת" :גוף חזק ,שיכול לעמוד
מול משרדי הממשלה ולקבל מענה
יעיל ומהיר יותר מהמענה שמקבל
היום חקלאי בודד .כראיה לכך – פיו
צויי מבצע 'עמוד ענן' ,עליהם נלחמו
חקלאי עוטף עזה כבודדים ,ולכן זמן
הטיפול בפניותיהם היה ארוך ומייו
גע .הוועדה החלה לפעול ברגע חשוב,
לאחר הסופה שגרמה נזקים רבים
לחקלאי האזור ,ובימים אלה נלחמים
בוועדה להעברת פיצוי הולם לחקלו
אים שנפגעו".

6-7

TMR

מזמרה חשמלית TIGER-ZT 40

110

* מיועדת לעבודה בכרם ובמטע
* כושר חיתוך עד  40מ"מ
* שני מצבי עבודה 40\20
* בטריה LI-ON 48
עד  16שעות עבודה רצופות

TMS

* אפשרות לעבודה ע"י מוט מאריך
עד  2מטר גובה

* באישור מכון התקנים110

ל מוכר
מ
ענק

מבחר מרסקות גזם למטעים בעלות ריתום דו צדדי לריסוק עד קוטר  110מ”מ

מרסקת גזם TMR
* ריתום אחורי וקדמי ,כבדה במיוחד
* כושר ריסוק עד  110מ”מ
* מערכת הידראולית לצידוד
* מיועדת לעבודה בנשירים ,הדרים,
זיתים וכרמי יין

TZUR&MORE

050-7681044

12205
41
WWW.MASGERUT.CO.IL

04-6800120
04-6937461
INFO@MASGERUT.CO.IL
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חדשות
סיון שדמון

רפתנים :הענף עלול לקרוס
בכנס של מרכז חקלאי העמק הזהירו מגדלי הבקר לבשר מפני קריסת הענף והפסדי ענק
ליישובים
יותר מ 80-רפתנים ומגדלי עגלים לבשר
מעמק יזרעאל ומהאזור הגיעו לכנס ,שנערך
בשבוע שעבר במועצה האזורית .בכנס ,שמעו
הנוכחים סקירה מפי רחל בורושק ,כלכלנית
התאחדות חקלאי ישראל ,אשר שרטטה תמוי
נת מצב של מחיר המטרה לחקלאי ומגמות
להמשך.
במרכז הכנס הועלה נושא הפסדי ענק
למגדלי הבקר והצאן לבשר עקב הכפלת
יבוא העגלים מחו"ל ,מ 80-אלף ראש בשנה
ל 160-אלף ראש בשנה .לטענת המגדלים,
יבוא בסדר גודל כזה נעשה במחירי היצף,

שעלול לגרום להתמוטטות כלכלית של מגי
דלי הבקר והצאן בארץ ,וקיים חשש לחיסולו
המוחלט של הענף ,בעוד מחירי הבשר לצרכן
אינם מוזלים כלל.
המגדלים מבקשים להיפגש בדחיפות עם
מקבלי ההחלטות על מנת להציל את ענף
הגידול החשוב ,שמספק מזון לכלל אזרחי
המדינה.
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית ויו"ר
מרכז חקלאי העמק ,ביקש לגבש נייר עמדה
בנושא על מנת שיוכל לפעול מול מקבלי
ההחלטות בהתאם.

כנס הרפתנים של מרכז חקלאי העמק .היבוא עלול לגרום להתמוטטות כלכלית

 :2013שנת שיא של נזקי טבע בחקלאות
 300מיליון שקל פיצויים ישולמו לחקלאים בגין נזקי טבע ואסונות טבע,
שאירעו בשנת  - 2013הסכום הגבוה מזה חמש שנים
קרן הביטוח לנזקי טבע בחקלאות (קנ"ט)
שילמה לחקלאים -כ 300-מיליון שקלים כפ�י
צויים בגין אסונות ונזקי טבע שאירעו בשנה
הקלנדרית האחרונה .לשם השוואה ,ממוצע
היקף הפיצויים השנתי בחמש השנים האחרוי
נות היה כ 170-מיליון שקלים בלבד .מסיכום
הבדיקה שערכה קנ"ט עולה ,כי חלק ניכר
מהנזקים נגרם כתוצאה ממספר אירועי אקי
לים חריגים ובכללם סערות חזקות בעצמתן,
שאירעו בחודשים ינואר ודצמבר  ,2013וברד
כבד שירד על הגידולים בחודש אפריל.
מפילוח הנתונים עולה ,כי שהסערה שהתי
רחשה בתחילת חודש ינוא ר  2013גרמה נ�ז
קים לחקלאים המבוטחים שהיקפם כ60-
מיליון שקלים ,לאחר שפגעה בעיקר בגידולי
הירקות ,הפירות והפלחה וכן בגידולי הפרי

חים .גם אביב  2013הביא אתו נזקים לחקלאות
כשבאפריל ירדו גשמים כבדים וברד כבד בצי
פון ובמרכז הארץ .הסופה האביבית גרמה נזק,
שסכומו כ 40-מיליון שקלים ,לגידולי פירות
הקיץ ובכללם שזיפים ,דובדבנים ,נקטרינות
ואפרסקים וכן לגידולי השחת לפלחה.
אבל האירוע החריג ביותר בעצמתו התרי
חש בחורף הנוכחי ,במחצית דצמבר האחרון,
כאשר שלג כבד ירד במקומות הגבוהים בארץ,
ויחד עם הברד והגשמים הכבדים נחסמו והוצי
פו אזורים רבים ברחבי הארץ .הסערה החריגה,
שבמהלכה גם נכלאו במכוניותיהם ובבתיהם
אלפי אנשים ,גרמה נזק כבד בעיקר לגידולי
הירקות בשטחים פתוחים ,למשל תפוחי האדי
מה ,הבצל וגידולי העלים .ניזוקו מאוד גם בתי
צמיחה ולולים ,שקרסו מכובד מהשלג והברד

סכנות לחקלאות .הסערה האחרונה לבדה גרמה נזק של כ 110-מיליון שקלים לחקלאים צילום :איתן פלדש
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שנערמו עליהם .גם פגיעות קשות בבננות
ובדגי אמנון נרשמו ,כתוצאה מהטמפרטורות
הנמוכות ששררו במהלך הסערה .הנזק לחקלי
אים המבוטחים מהסערה מוערך ב 110-מיליון
שקלים ,שהקרן תשלם לחקלאים שנפגעו.
הנתונים מעידים על פיצויים למגדלי
הירקות שסכומם -כ 129-מיליון שקלים ,בע�י
קר בגין הסערות שהתרחשו בינואר ודצמבר
וכן בגין וירוס שפגע באבטיחים ,במלפפונים,
בפלפלים ובעגבניות .מגדלי הפירות ,שנפגעו
בעיקר כתוצאה מהברד שירד בחודש אפריל
וגם בגין אבדן יבול בענפי התפוח ,המנגו,
האגס ,הדובדבן והאפרסק ,פוצו בכ 56-מיליון
שקלים.
למגדלי הפלחה שולמו כ 23-מיליון שקלים
ולמגדלי האבוקדו ,הבננות וההדרים שולמו
כ 27.5-מיליון שקלים כפיצוי על פגיעות ב�גידולים וביבול .מגדלי הפרחים קיבלו שבעה
מיליון שקלים פיצויים ,ובחמישה מיליון שקי
לים פוצו מגדלים בענף זיתי השמן ,בעיקר
בגין חוסר יבול.
גם למגדלים בענפי החי נגרמו נזקים כבדים
בשנ ת  2013והחברה שילמה כ 14-מיליון ש�ק
לים למגדלים בענפי הבקר- ,כ 11-מיליון ש�ק
לים למגדלי המדגה וכשישה מיליוני שקלים
למגדלים בענפי הלול .כ 17-מיליון שקלים
נוספים שולמו על בתי צמיחה שקרסו בשנה
החולפת כתוצאה מסערות ,רוחות ושלגים.
דוד גינזבורג ,מנכ"ל קנ"ט" :השנה האחי
רונה הוכיחה שוב עד כמה מקצוע החקלאות
עתיר סיכונים ועד כמה האירועים האקלימיים
הפכו לקיצוניים יותר .החקלאות הישראלית
נחשבת למשאב לאומי כאשר החקלאים הישי
ראלים נמצאים בחוד החנית העולמית בקדמה
ובפיתוחים ,ויש לעשות ככל האפשר על מנת
לשמור על כך".

מתחדש הביטוח
לענף הגפן

קנ"ט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות,
החלה בביטוח מגדלי ענף גפן היין לשנת
 .2014השנה הוזלו פעם נוספת דמי הביטוח:
בביטוח נזקי טבע בשיעור  5%ובביטוח אסונות
טבע בשיעור .8%
הביטוח שמציעה קנ"ט כולל נזקי טבע לעני
בי גפן יין ואסונות טבע לגפן עבור כרמים
מניבים ושאינם מניבים .הפוליסה המוצעת
מאפשרת למגדלים להימנע מחשיפה כלכי
לית לנזקים ,שיכולים לגרום להשמדת היבול
ולפגיעה קשה בפרנסתם .בענף גפן יין אין
ביטוח בסיסי ,כפי שקיים בענפים חקלאיים
אחרים ,לכן החברה ממליצה לרכוש גם ביטוח
אסונות טבע לכרמים שאינם מניבים.
ביטוח נזקי טבע בגפן יין מעניק כיסוי ביי
טוחי מפני פגעי מזג אוויר מוגדרים ,הגורמים
לנזק כמותי ואיכותי לענבי הגפן .בביטוח נזקי
טבע ,היבול המבוטח נקבע על ידי המגדל לכל
זן וחלקה בנפרד והנחת העדר תביעות תחושב
עבור כל זן בנפרד.
קנ"ט מאפשרת למגדלים להגדיל את היבול
המבוטח ובתנאי שיציגו נתוני שיווק עבור
שתי עונות רצופות .במקרה של נזק ,חישוב
תגמולי הביטוח וההשתתפות העצמית נעשים
לכל זן וחלקה בנפרד וללא תלות ביבול ביתר
החלקות.
כמו כן ,הקרן מבטיחה ,כי תשלום הפיצויים
במקרי נזק נעשה מיד עם סיום הערכת הנזק
ובמרבית המקרים ,לא יידרש מתן נתוני שיווק
לצורך חישוב הפיצוי ,פטור שעשוי לקצר את
מועד קבלת הפיצוי באופן ניכר .המועד האי
חרון להצטרפות לביטוח הוא סוף החודש28 ,
בפברואר .2014

עיניים"
"שבע
המרכז הרפואי הרב תחומי
יש על מי לסמוך

מהיום ניתן לקבל טיפול מתקדם ,יעוץ ואבחון במרפאות מומחים
על ידי הרופאים והצוותים הרפואיים המובילים בישראל.
במרכז חדרי ניתוח מהמתקדמים ביותר ,בו מבוצעים ניתוחים במגוון ענפי הרפואה.
א.א.ג - .פרופ' אלברטו ליברמן
אופטומטריסט  -קרטוקונוס  -אבי עזרא
אורולוגיה  -ד"ר איגור רומנובסקי
אורטופדיה  -פרופ' יהודה קולנדר
אורטופדיה  -ד"ר נפתלי ליברמן
אורטופדיה כף רגל  -ד"ר טיבריו כץ
אורטופדיה ברכיים וכתפיים  -ד"ר חגי מוסקוביץ
גניקולוגיה  -ד"ר מיחאי מאירוביץ
דיאטנית  -רחלי סקירה
הסרת קעקועים בלייזר  -אביגדור גרינשפן
ועדה להפסקת הריון
טוקסיקולוגיה  -פרופ' מתי ליפשיץ
כירורגיה כללית  -פרופ' סולי מזרחי
כירורגיה כללית  -ד"ר אולג דוחנו
כירורגית שד  -ד"ר מיכאל קורץ
כירורגיה פרוקטולוגית  -ד"ר איליה פינסק
כירורג כלי דם  -ד"ר ויקטור גינזבורג
רפואת עור  -פרופ' חיים ראובני

עיניים  -פרופ' טובה ליפשיץ
עיניים  -פרופ' חיים לוי
עיניים  -ד"ר מרינה שנק
עיניים  -ד"ר אסף קרץ
עיניים  -ד"ר נדב בלפר
עיניים  -ד"ר צח אשכנזי
עיניים  -ד"ר אלונה פטרוב
עיניים  -ד"ר בוריס קניאזר
עיניים  -ד"ר עאהד אימטיראט
רפואת כאב  -ד"ר אלכסנדר דוחן
רפואת כאב  -ד"ר צביה רודיך
רפואה פנימית וסכרת  -ד"ר אילנה הרמן
פלסטיקה  -ד"ר אלדד זילברשטיין
פלסטיקה  -ד"ר אלכס ברזובסקי
פלסטיקה  -ד"ר ארנון עופר
קרדיולוג מבוגרים  -כפרי קרלוס
רופא תעסוקתי  -ד"ר סבסטיאן יאסקי
 OCTצילומים לרשתית  -עמי דהן

ממ"י  -מרפאת מומחים ילדים
א.א.ג  -פרופ' אלברטו ליברמן
אורטופטיקה  -גוכשטיין אנה
גסטרו  -ד"ר ברוך ירושלמי
עיניים  -ד"ר רונית יגב
עיניים ופזילה  -ד"ר עאהד אימטיראט

קלינאית תקשורת  -מיכל קליינר
נוירולוגיה ואפילפסיה -ד"ר איריס נוימן
קרדיולוגיה ילדים/עובר  -פרופ' אלי זלצשטיין
מחלות ריאה והפרעות שינה  -ד"ר אביב גולדברט
רפואת עור  -פרופ' חיים ראובני

שומרים עליך בשבע עיניים
"שבע עיניים" -המרכז היחיד המבצע הסרת משקפיים בדרום
מגדל הרכבת ,קומה  ,14באר שבע |  www.7med.co.il | 08-6267777חפשו אותנו ב-
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בסימן שאלה

חדשות

עו”ד איילת רייך-מיכאלי

דרור יוסף

dror.maariv@gmail.com

כמו באירופה ובארה"ב
לראשונה בארץ :האוניברסיטה העברית
תפתח תכנית מיוחדת ללימודי תואר שני
בבריאות ציבור וטרינרית
תכנית לימוד ייחודית משותפת לבתי הספר
לרפואה וטרינרית ,לבריאות הציבור ורפואה
קהילתית ולתזונה והחוג לכלכלה חקלאית
בפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,תיפתח
בשנה האקדמית הבאה באוניברסיטה העב־
רית.
התכנית ,ראשונה מסוגה ,לתואר שני בברי־
אות ציבור וטרינרית ,מיועדת לבעלי תואר
בווטרינריה והיא תהיה משותפת לארבעה
תחומי ידע באוניברסיטה הירושלמית :רפו־
אה וטרינרית ,בריאות הציבור ,תזונה וכל־
כלה חקלאית .חלק מן השיעורים שיילמדו
במסגרת התכנית יעסקו בתחומים :היגיינה
ובטיחות מזון ,חקר מחלות מדבקות ,יסודות
בטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה ,כלכלת המשק
החקלאי ,שירותי בריאות הציבור ועוד.
ראש התכנית ,פרופסור אייל קלמנט" :בעוד
שבאירופה ובארצות הברית החלו לפעול

בשנים האחרונות תכניות לימוד שמכשירות
וטרינרים בתחום בריאות הציבור ,עד היום
בישראל לא הוקמו תכניות לימוד מסוג זה
והדבר הביא למחסור משמעותי בווטרינרים
מיומנים העוסקים בתחום בריאות הציבור.
"התכנית החדשה תאפשר להזרים אל האק־
דמיה ומוסדות המדינה וטרינרים בעלי הכש־
רה מתאימה לעיסוק בתחום בריאות ציבור
וטרינרית ,ובכך לסייע משמעותית בשמירה
על בריאות האדם .אני מאמין ,כי לאור החסר
הקיים היום באנשים בעלי הכשרה כזו ,סי־
כויי ההעסקה של בוגרי התכנית הם גבוהים
מאוד".
הלימודים לתואר יימשכו שנתיים והשנה
הראשונה בו תתקיים בבית הספר לבריאות
הציבור בקמפוס עין כרם בירושלים ,אחריה
ילמדו הסטודנטים בפקולטה לחקלאות ,מזון
וסביבה ברחובות.

כינוס  49של האגודה
העולמית למדע העופות
בכנס יוצגו עבודות מחקר ,ניסויי שדה
והרצאות כלליות בשלוחות הלול :פיטום,
מטילות ורבייה
הכנס השנתי ה 49-של האגודה העולמית
למדע העופות בישראל ייערך החל מ25-
במארס עד  27בחודש( ,ימים שלישי-חמישי),
בירושלים ,בהשתתפות מנכ"ל משרד החקל־
אות ופיתוח הכפר ,רמי כהן.
על פי התכנית שפרסם מזכיר האגודה יצחק
מלכא ,בכנס יוצגו עבודות מחקר ,ניסויי שדה
והרצאות כלליות בשלוחות הלול :פיטום,
מטילות ,ורבייה .בנוסף ,יוצגו עבודות בנוש־
אי וטרינריה ,ממשק ,הזנה והרצאות מוזמנות

לול מטילות .רבי שיח והרצאות מהארץ ומחו"ל
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כתובת לשאלותיכם

מהארץ ומחו"ל .חברות שונות העוסקות בענף
הלול בתחומי בנייה ,ציוד ,מחשוב ,וטרינריה
והזנה יציגו את פיתוחיהן.
בתכנית המקצועית של הכנס :סקירה כל־
לית של ענף הלול ,רבי שיח בנושאים פתרו־
נות סביבתיים בענף הלול ,איכות האפרוח,
הסדרים בשלוחות הפטם והרבייה ושלוחת
ההטלה לאן? והרצאות בנושאים :הזנה ואימו־
נולוגיה ,הארה בעופות ,מחלת ניוקסל .בשני
ערבי הכנס תתקיים פעילות חברתית.

צילום :איתמר ק'

מגיע לי פיצוי
בגין הוצאות
נלוות להפקעה?
בית המשפט העליון קבע :על אף היעדרו של מקור
חוקי מפורש ,הפסיקה הכירה זה מכבר בחובת הרשות
המפקיעה לשיפוי מי שהופקעה ממנו קרקע בגין
הוצאות נלוות
הפקיעו לי חלק מהחלקה
שברשותי לטובת סלי־
לת כביש .האם אני זכאי
לפיצוי על הוצאות נלוות
בעקבות ההפקעה ,בנוסף
לפיצוי בגין ההפקעה?
בשאלה עקרונית זו דן
בית המשפט העליון במסגרת פסק דין שניתן
ממש לאחרונה ,ב 27-בינואר  ,2014יום שני
בשבוע שעבר .באותו עניין ,נתיבי ישראל
(מע"צ) הפקיעה חלקה לטובת סלילת כביש
ובעלי החלקה טענו ,כי על מנת להחזירם
למצב שבו היו לפני ההפקעה ,יש לשפותם
על ההוצאות שנגרמו להם בעקבותיה ,כגון:
אגרות משפט ושכר טרחת עורכי דין בגין כל
ההליכים ,שכר טרחת השמאי המוסכם ויוע־
צים שונים בתחום שמאות הנכסים ,הוצאות
העברת תכולת הבית ועוד .נתיבי ישראל
טענה ,כי התובעים אינם זכאים לכל תשלום
נוסף מעבר לשווי החלקה והבית אשר הופ־
קעו.
במחלוקת שנפלה בין הצדדים קבע בית
המשפט העליון ,כי על אף היעדרו של מקור
חוקי מפורש ,הפסיקה הכירה זה מכבר בחובת
הרשות המפקיעה לשיפוי מי שהופקעה ממנו
קרקע בגין הוצאות נלוות .כך נקבע ,כי יש
זכאות להוצאות העברה ,שמאי ,תיווך ושכר
טרחת עורך דין – בין אם מדובר בבית מגו־
רים ובין אם מדובר בעסק.
כמו כן ,כאשר מדובר על הקרקע שהופק־
עה התנהל עסק כחוק ,הוכרו הוצאות התא־
מה ,אבדן מוניטין ורווחים .לעניין זה ,אפשר
להבחין בין שלושה סוגי הפסדים :הפסד
רווחים מוחלט במקרה שבו אי אפשר לפתוח
עסק חלופי; הפסד רווחים לתקופה קצובה עד
העברת העסק למקום חלופי או עד תום תקו־
פת ההרצה של העסק החלופי; והפסד רוו־
חים קבוע בשיעור מסוים בשל העברת העסק
למקום חדש.
בית המשפט פסק ,כי לצורך קביעת הזכות
לפיצוי ,אין להבחין בין הסוגים השונים של
אבדן רווחים .כמו כן נפסק ,כי כאשר הופקע
בית ששימש למגורים בפועל ,הזכות לדיור
חלופי נתפסת כנובעת מהתכלית הסוצי־
אלית ,ומכאן שיש להכיר גם בזכות לשיפוי
בגין ההוצאה הנלווית של מס רכישה עבור
הדיור החלופי .לעומת זאת ,הפסיקה לא הכי־
רה בזכות הנפקע "לגילום" או לשיפוי בגין
מס שבח או מס רווחי הון.
בנוסף ,הפסיקה לא הכירה בזכות לשיפוי

בגין מס רכישה עבור רכישת קרקע או בית
עסק חלופי ,וכן לא הוכרו הוצאות נלוות
שנועדו לשפר את מצב האדם שהופקע חלק
מאדמתו או כולה לעומת מצבו ערב ההפק־
עה.
כחלק מההצדקה להכרה בזכויות לפיצוי
בגין הוצאות נלוות ,דוחה בית המשפט את
הטענה לפיה הכרה בהוצאות נלוות להפקעה
מעמידה את המפוצה במצב טוב יותר ממו־
כר מרצון ,אשר נאלץ לממן מכיסו את כל
ההוצאות הנלוות לרכישת נכס חלופי ,כדוג־
מת הוצאות העברה ,תיווך ,שכר טרחת עורך
דין ,מס רכישה וכדומה .בית המשפט מציין,
כי אמנם ,לצורך קביעת סכום הפיצוי קובע
המחוקק כי "בית המשפט לא יביא בחשבון
את העובדה שהקרקע נרכשה בכפייה" ,ובכך
ביטא המחוקק את העיקרון ,כי הפיצוי יהיה
לפי "שווי השוק".
אולם ,השוואת מצבו של מי שהופקעו
ממנו קרקע או בית למצבו של מי שמכר
את המקרקעין מרצון היא פיקציה משפטית,
שהרי משא ומתן המשתכלל לחוזה ומשקף
את גמר דעתם של הצדדים לא קדם להפק־
עה ,אלא ניתנה "הצעה שלא ניתן לסרב לה".
בנוסף נקבע ,כי אין להכיר בנזקים אחרים
הכרוכים בהפקעה – כלומר ,אין זכאות לפי־
צוי בגין הקשר הרגשי והערך הסובייקטיבי
של הקרקע בעיני האזרח ,או בגין אי רצונו
להיפרד מהמקרקעין או חוסר הנוחות בעזי־
בת בית מגוריו .ואם לא די בכך ,הוא עלול
להיפגע מהוראות חוק שונות אשר מפחיתות
משווי פיצויי ההפקעה.
במצב דברים זה ,קובע בית המשפט ,אין
להלקות את האזרח עוד יותר ,וראוי לשפותו
על ההוצאות הנלוות הנובעות במישרין ובע־
קיפין מהעיתוי המוקדם של מכירה שנכפתה
עליו ,וכן מהצורך לרכוש נכס חלופי .לבסוף
נקבע ,כי על ההוצאות הנלוות שבגינן נתבע
שיפוי להיות סבירות ,הן ביחס לנכס שהופקע
ולמהותו והן ביחס לנכס החלופי ולמהותו ,הן
לגבי גובה ההוצאות והן לגבי משך התקופה
מושא ההוצאות .על התובע להוכיח כדבעי
את ההוצאות הנלוות ,וכן עליו לפעול כאדם
סביר להפחתתן.
* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור"
מתמחה בקיבוצים ,מושבים ,תאגידים,
בתחום המסחרי-חקלאי מינהלי וליטיגציה.
המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו
בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ
מוסמך.
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איפה הכסף?

בית שמאי

עומר גנות והדר מירום,
שמאי מקרקעין

office@ganot.co.il

תשלום על שימוש
חורג? אפשר
לערער ולהוזיל
פסיקות שופטים מוכיחות שמשתלם לערער על גובה
תשלום דמי שימוש חורג בנחלה ,וכדאי לעשות את
זה בזמן
לתכנית בניין עיר (תב"ע) החלה על המקרק־
עין ומאושרת ברמ"י וברשות המקומית ,כנגד
הוצאת היתר בנייה ותשלום.
הרקע למקרים הנ"ל הוא כמובן התופעה
שלה אנו עדים בשנים האחרונות ,במסגרתה
בעלי משקים וחברי אגודות חקלאיות נאל־
צים לצמצם את הפעילות החקלאית במשק
החקלאי ,לרוב כתוצאה מהעדר כדאיות כל־
כלית ומחסור בידיים עובדות ,הגורמים לי־
רידה בהכנסות המשק המשפחתי.
המצב מוביל את בעלי המשקים לחיפוש
אחר הכנסות חלופיות לשימושים שהופסקו,
ביניהם שימושים ופעילויות לא-חקלאיות
בתחומי הנחלה ,כגון השכרת יחידות דיור
ושטחי אחסנה ושימושים אחרים בעלי אופי
מסחרי .אלו אינם עומדים תמיד בהגדרה
של "שימוש חקלאי" כמובן ,והפיקוח המוג־
בר הביא עמו גל של תביעות מצד הרשויות
להפסקת הפעילות ולגביית דמי שימוש בגין
שנות הפעילות.

שני מקרים של פסיקות לטובת מושבניקים,
שמשכירים חלק משטח נחלתם למטרות לא-
חקלאיות ,מדגישים את היכולת של בעלי
הנחלות לערער על החלטות הרשויות ולשלם
פחות כסף כל שנה.
במקרה אחד ,בעל נחלה במושב שחויב בדמי
שימוש בגין השכרת שטחים לפעילות מסח־
רית ערער על קביעת רמ"י לגבי גודלו של
השטח ,וזכה להכרה בטעות ולהפחתת התש־
לום השנתי .במקרה אחר ,פסק בית משפט
השלום בנתניה בסוגיה דומה וקבע ,כי לצורך
גביית דמי שימוש שנתיים בגין שימוש חורג,
יש להעדיף השוואה לעסקאות מהמושבים
בסביבה ,על פני השוואה לעסקאות דומות מן
הערים הסמוכות .גם במקרה הזה פסק בית
המשפט על הפחתת התשלום השנתי.
מניתוח של הפסיקות עולה ,כי במקרה
הראשון התברר שהשטח עליו הוטל התשלום
גדול משמעותית מהשטח המושכר בפועל,
ובנוסף ,החיוב שנפסל כלל גם שנים שבהן
כלל לא נעשה שימוש
חורג בקרקע .הנתונים
הנכונים הוצגו במה־
בעל נחלה במושב שחויב בדמי
לך הערעור ונתמכו ,בין
שימוש בגין השכרת שטחים
היתר ,במדידה של מודד
מוסמך ,בתצלומי אוויר
לפעילות מסחרית ערער על
ובדוחות תשלומי הארנ־
קביעת רמ"י לגבי גודלו של השטח,
ונה.
וזכה להכרה בטעות ולהפחתת
המקרה השני הוא
שכיח ,כי ברוב המקרים,
התשלום השנתי
לצורך השוואה ,שמאי
רמ"י מתבססים על נתו־
נים מהערים הסמוכות
ונגישים
חשופים
הנתונים
למושבים ,שם
שימוש חקלאי?
נתונים
לבחון
שיש
פסק
כאמור
יותר .השופט
הגדרת סוג השימוש נקבעת בהחלטות ממ"י
מהסביבה
במושבים
דומות
עסקאות
אלו מול
ובפסיקות של בתי המשפט ,שנדרשים מעת
בערים.
ולא
הקרובה
לעת לבחון האם שימוש מסוים נכנס תחת

לוח זמנים קשיח

יז לזכור שהאפשרות לערער על גובה השו־
מה או על עצם החיוב בדמי שימוש שנתיים
קיימת ומוגבלת בלוח זמנים קשיח .הגשת
ההשגה והדיון בה נעשים בהתאם להחלטות
מועצת מקרקעי ישראל ,שמשתנות מעת
לעת .ראוי לזכור גם ,כי בשנים האחרונות
החלטות ממ"י מאפשרות לקיים פעילות לא-
חקלאית בנחלה (פל"ח) בתנאים מסוימים.
לצורך זה ,נשקלים נתונים כגון סוג השימוש,
היקף השטח שבו מתבצע השימוש ומיקומו
בתוך הנחלה.
כמו כן ,הפעילות מחויבת להיות תואמת
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עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

ההגדרה של שימוש חקלאי .כאמור ,סוגי השי־
מוש והפעילויות אינם מתיישבים תמיד עם
הגדרת "שימוש חקלאי" ובמקרים אלו ,רמ"י או
הרשות המקומית דורשות להפסיק את הפעילות
או מתנות אותה בתשלום דמי שימוש.
דמי השימוש השנתיים צוברים ריבית והצ־
מדה ועשויים להיגבות גם בגין חלק מהשנים
שעברו אם הוכח שהתקיימה פעילות כזו ללא
תשלום.
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

החלטה גורלית

החלטה  1155שתיושם בשנים הקרובות תעזור
לחלק את הנחלה באופן שווה בין היורשים

ראובן ,שהיה חקלאי כל חייו ,הגיע לגיל שבו
אפשר להתחיל (לערוך צוואות )...ולאחר 60
שנות עבודה ,ביקש לוודא שההוראות בנוגע
לחלוקת הנחלה במושב בין ילדיו יהיו ברו־
רות ושהחלוקה תהיה שוויונית .במשפחתו היו
מלחמות ירושה שפירקו את המשפחה לשנים
רבות ,וראובן החליט להימנע מהטעות שעשו
הוריו ולהותיר אחריו צוואה שתחלק את הזכו־
יות בנחלה באופן שווה בין שלושת ילדיו.
"חשוב לי שכל הילדים יתגוררו במושב
וזהו גם רצונם" ,אמר בשיחת הטלפון ,ופירט
את המצב :הבן ניר בנה בית בנחלה במו־
שב ,וראובן מעוניין שניר יקבל את הזכויות
הרשמיות על הבית .אורי ,שמתגורר בהר־
חבה במושב ,יהיה זה שיקבל את הזכויות
בחלק אחר של הנחלה וגם לבתו דנה ראובן
ביקש לדאוג ולוודא שהיא תקבל אפשרות
לבנות בית בנחלה .כיצד אפשר ששלושת
ילדיו של ראובן יתגוררו בנחלה? וכיצד כל
אחד מהילדים יקבל חלק שווה מהזכויות
שמקנה הנחלה?

קבל את הזכויות בנחלה ,מקבל נתח גדול
יותר מהזכויות והוא יידרש "לאזן" את הא־
חים שלו בתמורה כספית .בצוואה נקבע ,כי
ניר ,שכאמור בנה בית בנחלה ,יפעל לביצוע
פיצול הבית מהנחלה בתוך חמש שנים מהיום
שבו אחרון ההורים ילך לעולמו .עוד נקבע,
כי דנה תוכל לבנות בית שלישי בנחלה וכן
לפצל את הבית מהנחלה (לאחר הפיצול של
ניר) אחרי שככל הנראה ,הוראות רמ"י ורשו־
יות התכנון כבר יאפשרו זאת אז.
כעת היה עלינו ,כיועציו של ראובן ,להת־
ייחס ל"איזון" הזכויות בין האחים ביחס לשווי
של הנכס שכל אחד מקבל מהנחלה .לצורך
כך ,נעזרנו בשמאי וביקשנו ממנו לבחון את
שווי הנחלה נטו לאחר מס ,את שווי הנחלה
לאחר הליך הפיצול וכן את עלויות הפיצול.
השמאי קבע ,כי שווי הנחלה נטו הוא שישה
מיליוני שקלים והשווי לאחר הליך הפיצול הוא
ארבעה מיליון וחצי שקלים .עוד הוא קבע ,כי
עלויות הפיצול יסתכמו ב 1.8-מיליון שקלים.
כלומר ,במקרה שלנו ,כל יורש זכאי לכ1.5-
מיליון שקלים או לנכס בשווה ערך.

העיקרון המנחה שלנו הוא "הפרדת כוחות" בזמן מוגדר,
כאשר כל יורש מקבל זכויות שיירשמו על שמו .יורשים
עם "הסכמים פנימיים" משולים לפצצת זמן מתקתקת

שלושה בתים נפרדים

ראובן כמובן לא לבד .חלוקת הנחלה בין
היורשים ,סוגיות של "בן ממשיך" ועריכת
צוואות הם נושאים שמעסיקים בעלי נחלות
רבים במושבים ,בייחוד לאור העובדה ,כי הנ־
חלה ניתנת לרישום על שם יחיד או בני זוג
בלבד ,ללא יכולת לפצל אותה בקלות .מנגד,
עומד רצון המורישים במקרים רבים – לחלק
את הנחלה באופן שווה בין היורשים.
ובכן ,מגמת הרשויות כיום היא לאשר בנ־
יית שלושה בתים נפרדים בנחלה .ההחלטה
הרלוונטית לעניין היא  ,1155תקנה שמקנה
לבעלי הנחלות אפשרות לפתרונות יצירתיים
כדי לדאוג לחלוקת הנחלה בין היורשים ,ויי־
שומה אמור להתחיל בקרוב.
ההחלטה קובעת ,שאפשר לבנות יחידות
דיור בנחלה בהתאם לקיבולת יחידות הדיור
בתמ"א  35וכן לפצל יחידות דיור מהנחלה.
לצורך היישום נקבע ,כי המועצות האזוריות
יתקנו את התב"ע החלה בתחומן ויקבעו הג־
דלה של זכויות הבנייה לכ 600-עד  750מטר
רבוע ,על מנת לאפשר שלושה בתים בגו־
דל מינימלי של  200מ"ר כל אחד ,כי שלוש
היחידות יהיו נפרדות .יישומה של ההחלטה
אמור להתחיל בקרוב ,ולפי התסריט האופ־
טימי ,הוא לא יארך יותר משנתיים.

איזון דק

במקרה של ראובן ,היה ברור שאורי ,שי־

בצוואה נקבע ,כי אורי ,שיקבל את הנחלה,
ישלם את עלות פיצול הבית של ניר וכן את
עלויות פיצול ביתה של דנה .נקבע גם ,כי אם
יחלפו חמש שנים מיום שבו ההורה האחרון ילך
לעולמו ולא יתאפשר לבצע פיצול נוסף ,דנה
תקבל מאורי פיצוי כספי בתוספת  20%לחלקה.
הוסבר לראובן ,כי הפיצוי שישלם אורי
לאחיו ,אם הוא ישולם מכספו של אורי ולא
מעיזבון ההורים ,חייב במס שבח עבור דנה
וניר ובמס רכישה עבור אורי .כמובן שנקבע,
כי תיערך שמאות מעודכנת למועד חלוקת
הזכויות.
ראובן יצא מסופק וכתב בסוף הצוואה ,כי
הוא מקווה שהיורשים יסתדרו ביניהם בנחלה
ויותירו אחריהם דורות רבים שייהנו מהנחלה
שהוא הקים במו ידיו.

הפרדת כוחות

אצל רבים ,הדילמה היא האם להותיר יור־
שים "ביחד" בנחלה .העיקרון המנחה שלנו
הוא "הפרדת כוחות" בזמן מוגדר ,כאשר כל
יורש מקבל זכויות שיירשמו על שמו .אנחנו
ממליצים לא להותיר יורשים עם "הסכמים
פנימיים" שמשולים לפצצת זמן מתקתקת.
דבר חשוב נוסף :להקדים מחשבה לשיתוף
הילדים בעריכת הצוואה ,שכן למדנו ,שיש
לבחון היטב את המעגלים בתוך המשפחה
(כלות ,חתנים ,גיסים והוריהם) שמעורבים
בתהליך ,על מנת שלא ליצור מאבקי ירושה
שלא לצורך.

08-8560200
08-8584906
052-8385704
050-3120245
Mail - reutap@gmail.com

טיפת ידע יכולה
לעשות אותך מלך
קורסים והשתלמויות במגמת סביבה ומים
במכללה הטכנולוגית רופין
מים הם לא רק מקור החיים של כולנו ,אלא אחד
ממקצועות העתיד שהדרישה אליו תלך ותתגבר
בעתיד הקרוב .בזכות התנאים הגיאוגרפיים
והאקלימיים ,ישראל נחשבת כמעצמת ידע בנושא
הטיפול במים על שימושיהם השונים.

במכללה הטכנולוגית ובמרכז להשתלמויות רופין,
פועלת מגמת סביבה ומים הכוללת תכניות לימוד ,ומגוון קורסים
עשיר וייחודי בשראל .בואו ללגום לרוויה מהידע ומהטכנולוגיות
העדכניות ,מהמרצים המובילים ומשלל האפשרויות וההשתלמויות
הקיימות ברופין ותעלו על גל ההצלחה.

חלק מהקורסים בלעדיים לרופין ורובם נערכים בשיתוף ובהסמכת משרד הבריאות
הלימודים נערכים במתכונת בוקר ו/או ערב ונהנים מתשתית מעבדות מתקדמות
מתקין  /בודק מז”ח מוסמך ( 40ש”ל)
דוגם מי שתייה א’  /ב’ ( 54ש”ל)
דוגם מי נופש ומקוואות ( 40ש”ל)
מפעיל בריכה ( 222ש”ל)
דוגם מי ביוב שפכים וקולחין ( 54ש”ל)

אתר רופין:
mtr.ruppin.ac.il

משאבות ומערכות שאיבה ( 80ש”ל)
טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה ( 56ש”ל)
טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים ( 40ש”ל)
תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה ( 80ש”ל)
תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה ( 96ש”ל)

לפרטים נוספים:
09-8303525
09-8303500

ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך ( 60ש”ל)
תחזוקת מערכות מים וביוב ( 100שעות לימוד)

המכללה
הטכנולוגית
המרכז להשתלמויות
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חדר אורחים

חברות בקהילה קואופרטיבית ומשמעותה
אגודה קהילתית ביישוב חייבת לפעול בשקיפות מלאה על מנת שחבריה לא רק ידעו מה
היא עושה ,אלא יוכלו להיות גם מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות ולהשפיע על איכות
השירותים ועל חלוקת התקציב והמשאבים
דודו קוכמן
ההרחבות הקהילתיות בהק
תיישבות החלו לפני למעק
לה משני עשורים בעקבות
דוח ועדת שיש ,הממונה על
מחוז מרכז במשרד הפנים
דאז ,שהמליצה לקלוט משק
פחות לא-חקלאיות בהתיישבות במטרה לחזק
את הקהילות הכפריות המזדקנות שנאנקו
תחת נטל משבר החובות ולא יכלו לקיים שיק
רותים קהילתיים-מוניציפליים בשל מספר
תושביהן הנמוך.
המלצות הוועדה אומצו על ידי שר החקלק
אות בכנסת ה ,11-אברהם כ"ץ-עוז ,ועל ידי
מינהל מקרקעי ישראל ,והביאו לקליטה של
אוכלוסייה צעירה של בני היישוב ,שלא יכלו
או לא רצו לשאת בנטל החובות של המשקים.
עליהם נוספו משפחות חדשות שבחרו להתייק
שב בקהילה כפרית.
קליטה מבורכת זו של תושבים חייבה היעק
רכות ארגונית חדשה ,כזו שתיקח בחשבון את
המעורבות של התושבים החדשים בקהילה.
תיקון צו המועצות האזורית (ועדים מקומיים)
הוא אחד הביטויים המרכזיים לשינוי והוא
קבע ,כי בכל מקום שבו יש יותר תושבים
שאינם חברים באגודה הוותיקה (החקלאית),
ייבחר באופן אוטומטי ועד מקומי נפרד ,ולא
כפי שהיה בדרך כלל עד התיקון :חברי הווק
עד של האגודה החקלאית שימשו גם כוועד

המקומי של היישוב ,בו-זמנית.
התיקון פתר את בעיית הייצוג ,אך יצר בעק
יות חדשות .בין היתר התברר ,כי ההפרדה תיק
צור מגבלת תקציב לוועד מקומי ,שעד התיקון
נהנה למעשה מהכיס העמוק של האגודה החקק
לאית ועתה ,עם ההפרדה המוחלטת במרבית
היישובים ,התקציב העומד לרשותו אינו עונה
על צורכי הקהילה ביישוב.
אמנם ,מאז ומתמיד היה מדובר בשני תקציק
בים נפרדים לשני הגופים ,אך בעוד ועד מקוק
מי מוגבל במקורות תקציבו ועליו לעסוק רק
בנושאים מוניציפליים ,הרי שאגודה ,תאגיד
פרטי ,יכולה להחליט שחלק מתקציבה ישמש
גם לצרכים קהילתיים וחברתיים.
דבר נוסף ולא פחות חשוב :בעוד שתאגיד
קואופרטיבי (אגודה) בנוי על שיח בתוך הקק
הילה בין החברים (אסיפה ,ועדות וכו') ,הרי
שוועד מקומי שנבחר אחת לחמש שנים על פי
החוק הוא הזרוע הארוכה של המועצה האזורית
במסגרת השלטון הדו-רובדי הייחודי למרחב
הכפרי ,ולכן האישור לתקציבו מתקבל ממק
ליאת המועצה האזורית ולמעשה ,הוא אינו
מחויב להיוועץ בתושבים או לקבל את הסק
כמתם.
הצורך בהידברות בקהילה כפרית לבניית
חזון משותף ,להשגת הסכמה על איכות השיק
רותים ,לחלוקת המשאבים ולמעורבות חייב
הקמת אגודה להתיישבות קהילתית .באגודה
מסוג זה חברים למעשה כל תושבי היישוב ,הן
ותיקים והן חדשים .באמצעות האגודה אפשר

מועדון הנוער במושב ניר יפה .מסי היישוב נועדו לממן תוספת לשירותים המוניציפאליים
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לקיים שיח תושבים ולגייס תקציב נוסף על פי
החלטת האסיפה של כלל התושבים החברים
ביישוב.
אגודה קהילתית שמוקמת ביישוב חייבת
לפעול בשקיפות מלאה על מנת שחברי הקהיק
לה לא רק ידעו מה עושה האגודה ,אלא יוכלו
להיות גם מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות
וישפיעו על איכות השירותים ועל דרך חלוק
קת התקציב והמשאבים של האגודה ,לטובת
חבריה ורווחתם.

מסרב להיכלל באגודה

מספר פסקי דין עוסקים במערכת היחסים
של תושבים ,שהיו חברים באגודה להתיישק
בות קהילתית ,או שסירבו להצטרף לאגודה זו,
שכוללת את כל המתיישבים החדשים (בהרק
חבה) ואת המתיישבים הוותיקים החברים גם
באגודה השיתופית החקלאית.
בפרשת עפגין (ה"פ  )22222-07-10הוגשה
תובענה של העותר נגד חיובו על פי תקק
נון האגודה להיות חבר באגודה להתיישבות
קהילתית" ,מתיישבי ַא ְמנּון" .העותר פנה
לבית המשפט לקבלת סעד הצהרתי וביקש
שביהמ"ש יורה על ביטול סעי ף  11לת�ק
נון האגודה ,המחייב כל מחזיק בנכס בתחום
המושב אמנון ,הן במישרין או בעקיפין ,להיות
חבר באגודה.
בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את העתיק
רה וכבוד השופט האשם חטיב ציין בפסק הדין,
כי הזכות להתאגדות היא זכות יסוד ,אך היא
גם כוללת את החופש להתק
אגדות ואי אפשר לכפות על
פלוני חברות בתאגיד ,שבו
הוא מבקש לסיים חברותו,
כי יש בכך הגבלת חירותו
של האדם.
בית המשפט מוסיף ואומר,
כי כל זכות יסוד ,ואפילו
כזו המעוגנת בחוק "יסוד
כבוד האדם וחירותו" ניתק
נת לפגיעה ,אולם בתנאי
שהפגיעה תהיה בחוק ההולם
את ערכיה של המדינה ואשר
הוא גם נועד לתכלית ראויה,
ואשר אינה עולה על הנדרש
או על פי חוק .במקרה הנדון,
לא הצליחה המשיבה ,אגודת
מתיישבי אמנון ,לשכנע את
בית המשפט כי גם האגודה
היא בעלת ערך הראוי להק
גנה .החלטה זו של ביהמ"ש
נתמכה על ידי חוות דעת
של משרד היועץ המשפטי
לממשלה.
אגודה כתאגיד ,בשונה
מחברה שמטרתה להשיא
צילום :שקד  540את בעלי המניות ,עוסקת

ברווחת חבריה ובשיפור חיי הקהילה שלהם
והאחריות למימוש המטרה מוטלת על חברי
הקהילה .הקמת אגודות להתיישבות קהילתית
נועדה לתת מענה לריק שנוצר בעקבות הפק
רדת הוועדים ולצורך לשמור על שיח בקהילה
הכפרית המשתנה (מושבניקים ותושבניקים),
ולהבטיח שתיווצר שותפות דרך בין כל האזרק
חים ביישוב ,הן בעניין קביעת החזון והמטרות
והן בקביעת המשאבים ליישום חזון זה .החלק
טות אלו נעשות על ידי האסיפה הכללית בכל
מקום שבה שותפים כולם.
אי אפשר לכפות חברות באגודה להתיישק
בות קהילתית על אף אחד מן התושבים ואף
לא רצוי ,אך גם אסור לאפשר מצב שבו יפק
סיק פלוני להיות חבר באגודה להתיישבות
קהילתית ולשלם את מסיה ,אך ימשיך ליהנות
משירותים שניתנים על ידיה לתושבי היישוב.
גם בפרשת עפגין נאמר על ידי ביהמ"ש בסיק
פא של סעיף  ,46כי "מתיישב הזוכה לקבלת
שירותים מהאגודה ואינו נמנה על חבריה...
חלה עליו חובה להסדיר קבלת שירותים אלה
בהסכם עם האגודה".

תשלום לכל משפחה

לאחרונה ,ניתן פסק דין רלוונטי ביישוב הרק
רית (ה"פ  .)12568-03-12בביתה של מיכל,
תושבת היישוב ,מתגוררת גם משפחת אחותה.
האגודה להתיישבות קהילתית בהררית תבעה,
כי יועבר תשלום גם בגין משפחת האחות ומיק
כל טענה ,כי אחותה פטורה מתשלום שכן היא
זו שמשלמת את המסים עבור הבית שבו הן
גרות.
ביהמ"ש מבהיר ,כי ועד האגודה הנבחר
מנהל את היישוב ורשאי לגבות מחבריו דמי
חבר עבור שירותים הניתנים לרווחת החברים.
ביהמ"ש ממשיך וקובע ,כי הימנעותה של מיכל
מעמידה בתשלומים מהווה הפרה חוזית ועל
כן ,עליה לשאת בנזק בעצם הפרת החוזה.
בנוסף ,קובע ביהמ"ש ,כי הפסיקה הכירה
בזכות האגודה לגבות דמי השתתפות לשיק
רותים נוספים שהאגודה מארגנת לשיפור חיי
הקהילה .במקרה הנדון גם הוכח ,כי שירותים
אלו ניתנים על ידי היישוב ולא על ידי המוק
עצה.
ביהמ"ש אף הבהיר ,כי מיכל ומשפחתה
חייבים בתשלומים אלו מכורח חוזה מכללא
(מהכלל ,משתמע) ,שכן ניתן להסיק ,כי בעצם
ההצטרפות ליישוב בעל צביון מסוים מסכים
המצטרף לרמת השירות הקיימת בו ,ואף לשאת
בה ,ובוודאי שלא ייתכן מצב שתושב מצטרף
ליישוב ויבקש ליהנות מאיכות השירותים ,אך
להימנע מלשאת בעלויות הכרוכות בכך.
ביהמ"ש אף קובע ,כי שירותים הניתנים
ביישוב קהילתי ,ללא הפרדה לצרכנים השוק
נים ,הם למעשה "טובין ציבוריים" ,אשר אי
אפשר להגביל את השימוש בהם למי שאינו
חפץ לשאת בתשלומם כמו פעילות במועדון

כתובת לשליחת מאמרים:

dror.maariv@gmail.com

הבורר יקבע

שער הכניסה להררית .שירותים הניתנים
ביישוב קהילתי הם "טובין ציבוריים"
צילום :אלמוג

ביהמ"ש קבע כי המחלוקת בין חברי המושב
קדש נפתלי בדבר שייכותו של שטח מריבה
למי מנחלות החברים תוכרע בבוררות
עו"ד איתן מימוני

הנוער ,שמירה ,גינון וכו'.
במקרה הנדון קבע ביהמ"ש ,כי שני בתי
האב יחויבו בתשלום עבור השירותים הנית־
נים על ידי האגודה לכלל התושבים ביישוב,
גם אם אינם חברי האגודה.

חתימה על תקנון היא
הסכמה לתשלומים

פסק דין של בית המשפט העליון עוסק בענ־
יינה של משפחת גבאי ממושב ניר יפה בחבל
התענך (רע"א  ,)6499/12אשר מבקשת לערער
(ברשות) על פסק דין שניתן בבית משפט הש־
לום ואושר במחוזי .פסק הדין קובע ,כי עצם
חתימתם של בני משפחת גבאי על תקנון הא־
גודה מלמדת על הסכמתם לשאת בתשלומים
המוזכרים שם .ביהמ"ש השלום דחה את תביעת
העותרים וקבע ,כי המסים נגבו כדין ,בהתאם
לתקנון שהמבקשים חתמו עליו וכן בהתאם
להחלטות האסיפה הכללית.
עוד קבע ביהמ"ש השלום ,כי בעניין היעדר
סמכות בעניין גביית מסים ,שבשלו עתרה
משפחת גבאי ,שהאגודה רשאית לנהל מע־
רכת חיובים על חברי האגודה מכוח חברותם
ומכוח מסים מוניציפליים כחשבון חובה אחד.
ביהמ"ש המחוזי תמך בפסק דינו של בית
משפט השלום וגם בערעור לעליון קבעה
כבוד השופטת ארבל ,כי דינו של הערעור
להידחות .השופטת ארבל קובעת ,כי מקוב־
לת עליה פסיקת ביהמ"ש המחוזי ,כי כל עוד
מסי היישוב נועדו לממן שירותים המהווים
תוספת על השירותים המוניציפליים ,טעות
בניסוח אינה יכולה להקים טענה של חוסר
סמכות .עצם חתימתם של המבקשים לח־
תום על תקנון האגודה מלמדת על הסכמתם
לשאת בתשלומים המוזכרים שם.
השופטת ארבל אף מדגישה ,כי "תקנון הנו

בגדר הסכם בין האגודה לחבריה המסדיר את
היחסים המשפטיים ביניהם וקובע את הזכו־
יות והחובות ההדדיות שלהם" (ע"א 627/61
גלברג נ' תל עדשים).

אין מנוס מקיום אגודה

לסיכום ,ראוי שביישוב כפרי שבו חיה קהי־
לה תוססת יאושר בשקיפות התקציב שיקבע
את איכות השירותים ועל ידי כלל התושבים,
ככל שהדבר נוגע לשירותים מוניציפליים
קהילתיים .בשל מגבלות של הוועד המקומי
לגבות ארנונה ,אלא על פי צו שהומלץ על
ידי המועצה ואושר על ידי שר הפנים ושר
האוצר ,אין מנוס מקיומה של אגודה קהיל־
תית ,שבאמצעותה תוכל כל קהילה לקבוע
את השירותים הנוספים שבהם היא חפצה
מעבר למה שמעניקה המועצה ישירות ,או
באמצעות הוועד המקומי .מנגד ,לחברות
באגודה יש יתרונות שמאפשרים מעורבות
בתהליכי קבלת ההחלטות והשפעה עליהם,
אך אי אפשר ,כפי שקבע בית המשפט ,לכפות
חברות בתאגיד שהוא אגודה קהילתית.
על פי הפסיקה ,הפסקת חברות אינה מונעת
את המשך גביית המסים שעליהם התחייבו
התושבים עם בחירתם להתגורר ביישוב כפרי
בחתימה על תקנון או על הסכמים ,שכן לא
ייתכן מצב שבו יבוא פלוני לגור ביישוב שבו
קיימים שירותים כוללים כמו גינון ,שמירה,
מועדון נוער ושירותים נוספים ,שמימונם
בא מתקציב האגודה להתיישבות קהילתית,
ובאמתלה של הפסקת חברות ירצה להמשיך
להיות "רוכב חופשי" שנהנה מאיכות השירו־
תים ,אך אינו לוקח חלק במימונם.
הכותב עו"ד ומשמש כמזכ"ל
כפרי האיחוד החקלאי

אי אפשר לכפות חברות באגודה להתיישבות קהילתית על
אף אחד מן התושבים ואף לא רצוי ,אך גם אסור לאפשר
מצב שבו יפסיק פלוני להיות חבר באגודה להתיישבות
קהילתית ולשלם את מסיה ,אך ימשיך ליהנות משירותים
שניתנים על ידיה לתושבי היישוב

חבר המושב קדש נפתלי
ביקש לעכב הליכים וה־
עברת תובענה לבוררות
בתביעה המתנהלת בינו
צילום :אפרים דומב לבין האגודה וזוג מחבריה
(קדש נפתלי מושב עובדים
להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' עודד
ואח') בבית משפט השלום בצפת ,בפני השו־
פט אורי גולדקורן.
בסיפור התביעה טוען עודד ,כי ציון השתלט
על "שטח מריבה" המצוי במושב קדש נפתלי,
אשר לטענת עודד ,הפך לחלק מנחלתו שלו
על פי תכנית בנין עיר שאושרה בשנת .2008
לטענת עודד ,לאחר אישור התכנית הפעיל
ציון לחצים ואיומים על האגודה ,עד אשר היא
הגישה תכנית לאיחוד ולחלוקה של שטחים,
אשר כללה בקשה להעביר את "שטח המרי־
בה" אל חלקה שבה נמצאת נחלתו של ציון.
בעקבות זאת ,תובע עודד מבית המשפט
כלפי ציון סעד הצהרתי ,סעד של פינוי ,סעד
כספי של דמי שימוש ,ולחילופין – סעד כספי
של פיצוי .בנוסף ,תובע עודד סעד הצהרתי,
לפיו הוא בר רשות ב"שטח המריבה" ,או לחי־
לופין ,פיצוי כספי בגובה תשלומי איזון אשר
נקבעו על ידי שמאי מטעם הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ,עבור שטח המריבה.
כעת ,דן בית המשפט בבקשה אשר הגישה
האגודה לדחייה על הסף של התביעה האמורה
לעיל ,עקב היעדר סמכות עניינית של בימ"ש
השלום לתת את הסעד ההצהרתי המבוקש ,או
בתמורה ,מבקשת האגודה עיכוב הליכים וה־
עברתם לבורר אשר ימונה ע"י רשם האגודות
השיתופיות.
לטענת האגודה ,לבית משפט השלום אין
סמכות עניינית לשנות את החלטת האסיפה
הכללית של חברי האגודה בדבר צירוף "שטח
המריבה" לנחלה של ציון ,על ידי מתן הסעד
ההצהרתי המבוקש ,אלא עניין זה מצוי בס־
מכותו של ביהמ"ש המחוזי.
כמו כן ,טוענת האגודה ,כי לפנינו סכסוך
פרטי בין שני חברי אגודה ,כאשר ברקע נמ־
צאים ענייני האגודה ,ולכן חל על סכסוך זה
סעיף הבוררות המצוי בתקנון ,המחייב את
חברי האגודה לפנות במקרים כגון אלה לבו־
ררות ,ולכן יש להפנות את הצדדים לבוררות
טרם הגעתם לבימ"ש.
מנגד ,טוען עודד ,כי לבימ"ש השלום סמכות
עניינית לדון בעניין זה ,שהרי אין מדובר בבי־
טול החלטת אסיפה ,אלא בהצהרה על זכותו
של אדם כבר רשות בשטח המריבה ,ולכך יש
סמכות לבימ"ש השלום .כמו כן ,עודד טוען,
כי הסכסוך אינו קשור לענייני האגודה ,אלא
למחלוקת שבינו לבין ציון ,ולכן יש להחיל
במקרה דנן את המבחן הדו-שלבי אשר נקבע
בפסיקה ,לפיו על בית משפט לעשות שימוש

בטרם יכריע אם יש מקום לעכב הליכים או
להימנע מכך כאשר לתובענה צורף מי שאינו
צד להסכם הבוררות.

דיון והכרעה

ראשית ,דן ביהמ"ש בסמכות העניינית של
העניין ומבהיר ,כי בפקודת האגודות השי־
תופיות לא נקבע באיזה הליך יש לנקוט על
מנת להשיג על החלטת האסיפה הכללית
של אגודה שיתופית .כמו כן ,ציין ביהמ"ש,
כי ביהמ"ש העליון קבע שביהמ"ש אינו יושב
כערכאת ערעור על החלטת אסיפה כללית,
שהיא אורגן של אגודה שיתופית ,אלא היות
הביקורת על החלטה כזו דומה בהיקפה ובעי־
לותיה לזו המקובלת במשפט המנהלי ,עליה
להיעשות בביהמ"ש המחוזי.
ביהמ"ש מוסיף ואומר ,כי כתב התביעה מלמד,
כי עודד אינו מבקש סעד הצהרתי לביטול הח־
לטת האסיפה הכללית ,אלא הצהרה ,לפיה הוא
בעל שטח המריבה .סעד זה ,מדגיש ביהמ"ש,
נמצא בסמכות של בימ"ש השלום ,ולכן טענת
האגודה להיעדר סמכות עניינית – נדחית.
בהמשך ,דן ביהמ"ש בבקשה לעיכוב הליכים
ומציין ,כי לפי האמור בתקנון האגודה ,דין בקשה
לעיכוב הליכים להידון בבוררות ,ולכן נדרש
להכריע מה תוקף התקנון במקרה דנן ,והאם סעיף
הבוררות מחייב את הצדדים במקרה זה.
בעניין תוקף התקנון קובע ביהמ"ש ,כי תק־
נון האגודה מחייב את כל חברי האגודה מכוח
חברותם בה ,ללא שנדרשה הסכמתו הנפר־
דת של כל חבר .כמו כן ,דן ביהמ"ש במט־
רת סעיף הבוררות בתקנון ומציין כי מטרתו
להימנע ,ככל האפשר ,מהפניית סכסוכים בין
חברי האגודה לאגודה ,בנוגע לעסקי האגודה,
להתדיינות לפני בית משפט.
ביהמ"ש מוסיף ואומר ,כי המבחן הדו-שלבי
יחול כאשר קיים הסכם בוררות בין חלק מה־
צדדים לתביעה ,אך במקרה דנן כל הצדדים
בתביעה ,עודד ,ציון והאגודה ,הם צדדים לסעיף
הבוררות אשר בתקנון האגודה ,ומכך משתמע,
כי עיכוב ההליכים חל על כל הצדדים בתביעה.
לבסוף ,קובע ביהמ"ש ,כי ישנה מגמת פרש־
נות מרחיבה למושג "עסקי אגודה" המצריכים
הסדרת בוררות בעת מחלוקת ופוסק ,כי טיב
הזכויות של עודד ב"שטח המריבה" ,נסיבות
ההשתלטות הנטענת של ציון על שטח והנסי־
בות אשר הובילו את האגודה להעביר שטח זה
לציון ,הן עניינים פנימיים של האגודה ,אשר
עבורם נקבע בתקנון מנגנון הבוררות.
לפיכך ,קובע ביהמ"ש ,כי יש לעכב את הה־
ליכים בתביעה ולהעבירה לדיון אצל הבורר.

סיכום

ביהמ"ש מקבל את בקשת האגודה וקובע ,כי
יש לעכב הליכים בתביעה ולהעבירה לבו־
ררות .בנוסף ,פוסק ביהמ"ש ,כי עודד ישלם
הוצאות משפט בסך  3,000שקלים.
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קרוב-רחוק

מקרי
בהחלט
לירן גולוד ישבה בניו יורק וכתבה
ספר על אמן מטורף שחוזר למושב
ומפר את שלוותו באמצעות אמנות
נועזת .ואז היא שבה הביתה ,לבית
הלל ,עם בן זוגה האמן

לירן גולוד" .הייתי
שמחה שיקראו
בלי לדעת את
הביוגרפיה שלי
והקשר לי לסיפור"

סיון שדמון 

צילומים :עודד הירש

"אבא שלי אומר שהספר הגשים את
עצמו ובעצם קרם עור וגידים והביא
אותי חזרה למושב" ,אומרת לירן
גולוד ממושב בית הלל ,שהוציאה
לאחרונה את הספר "עבודת אדמה",
המגולל את סיפורו של בן מושב
שחוזר למושבו המרוחק אחרי שנים
רבות של חיים כאמן בניו יורק.
אמנם מראש היו קווי דמיון רבים
בין סיפור חייה של המחברת לבין
עלילת הספר :גולוד חיה כל השנים
עם עודד הירש ,בן קיבוץ אפיקים,
שהוא אמן רב-תחומי .היא עצמה
התעסקה באמנות ובספרות בתפקי־
דה בקונסוליה הישראלית בניו יורק,
ושניהם חיו שם במשך שבע שנים,
עד לאחרונה.
אם המשפחה בספר היא מורה לשע־
בר ,בדיוק כמו אמה של גולוד במצי־
אות ,והמשפחות בשני המקרים מפ־
עילים צימרים בחלקה המשפחתית.
"אבל הדמות של האב היא ממש אבא
שלי" ,היא אומרת" .הוא חקלאי ואיש
אדמה מסור ,שקשור מאוד לאדמה
ולמטעים .ראיתי אותו נאבק במשך
שנים כדי לא לעקור פרדס שכבר לא
הניב רווח ,וזה מאוד השפיע על עי־
צוב הדמות שלו בספר".
אבל הדמות הראשית היא דוו־
קא בן מושב ולא בת .יכול להיות
שהדמות מבוססת על עודד ,בן
זוגך?
"כן ,זה בהחלט יכול להיות .עודד
הוא אמן מטורף שכזה שהצליח בניו
יורק ,ממש כמו שוני ,גיבור הספר,
אבל זה לא אחד לאחד ,כמובן .עודד
הוא מקיבוץ אפיקים במקור ולצורך
העבודות שלו ,בין היתר ,הוא הקים
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מגדל שמירה בתוך הכנרת והע־
לה לשם את אבא שלו בתוך כיסא
הגלגלים שלו ...ויש בספר סיפורים
דומים .גם מה שגיבור הספר רוצה
לעשות בחלקה שלו ,במקום לבנות

בית ,קצת מזכיר"...
 ...ונעצור כאן .צריך להיזהר מס־
פוילרים ,לטובת מי שרוצה לקרוא
את הספר .אז ישבת בדירה בקווי־
נס וכתבת על בית הלל?

אם המשפחה בספר היא מורה לשעבר,
בדיוק כמו אמה של גולוד במציאות,
והמשפחות בשני המקרים מפעילים
צימרים בחלקה המשפחתית" .אבל הדמות
של האב היא ממש אבא שלי" ,היא אומרת.
"הוא חקלאי ואיש אדמה מסור ,שקשור
מאוד לאדמה ולמטעים"

לירן גולוד" .כבר לא כפר קטנצ'יק בו
כולם מכירים את כולם"

כריכת הספר" .לעשות עם האדמה
משהו לכאורה חסר תכלית"
עיצוב :אמרי זרטל

"כן .עבדתי קשה מאוד כל השבוע
בתפקידי כמנהלת תחום אמנות פל־
סטית וספרות בקונסוליה בניו יורק,
ואת בוקר שבת וראשון במשך כשנה
הקדשתי לכתיבה .זה היה קשה,
אבל לפעמים ,גם הייתה לי הרגשה
שהדמויות כתבו את עצמן כמעט".
ואז גם אתם חזרתם הביתה.
"כן ,וכמו שוני בספר ,קיבלנו את
חלקת האדמה כדי לבנות בית .אנח־
נו דווקא בונים בית רגיל ומתכוונים
לחיות בו ,אבל יש אלמנטים דומים,
ואנחנו מרגישים קצת ממה ששוני
הרגיש אחרי שנים של חיים בלב
סצנת האמנות בעיר הכי שוקקת
בעולם ,ואז חזרה למושב.
"אמנם האזור של בית הלל הת־
פתח והכביש מראש פינה עבר
כמה שינויים ובכל זאת ,זה מקום
מאוד מרוחק וקצת מנותק .וזה
אומנם כבר לא כפר קטנצ'יק בו
כולם מכירים את כולם ,אבל יש
פה עדיין את עובדי האדמה עם
הרוטינה הברורה ותפיסות העולם
הברורות .אני תוהה לפעמים ,איך
היו מגיבים במציאות לפרובוקציה
כמו שמתוארת בספר".
בספר מתארת גולוד את החיים
בכפר המרוחק בצורה לירית ,ישי־
רה ואמינה ,אבל מוסיפה כמעט בכל
משפט גם דוק פואטי עדין.
זו הייתה החלטה מודעת ,לכתוב
על משהו קרוב לעולמך?
"אפשר לומר שכן .כבר כתבתי
ספר אחד לפני ,שלא ראה אור ,והוא
מאוד ניסיוני וגם לקח אותי רחוק
מאוד מהבית ,לאלסקה .הספר עוסק
בחוקר דגים שחי ועובד שם ופעמיים

הגעתי לאלסקה בשביל התחקיר.
"העורכת שלי בהוצאת 'כנרת-
זמורה-ביתן' ביקשה שאכתוב על
משהו שיותר קרוב אליי ,וככה הג־
עתי לנושא הזה".
ומצד שני ,הכי מתבקש גם לבקר
את הבית .הספר עדין מהבחינה
הזאת.
"מה שעניין אותי זו לא הביקורת,
אלא ההתנגשות .מצד אחד ,ההורים
ואנשי המושב שמתייחסים לאד־
מה כחלק מהמיתוס הציוני ,שגדלו
על גאולת האדמות וייבוש הביצות
ועבודת האדמה והקשר לאדמה .זה
אמנם לא חזק כמו פעם ואולי קצת
מתפוגג ,אבל זה עדיין קיים.
"מצד שני ,בא אמן שגדל שם ,אבל
לא חי שם שנים ,ומעצם טבעו בוחן
ומבקר ופתאום חוזר ומתייחס לאד־
מה בצורה אחרת ,ובא ולעשות עם
האדמה משהו לכאורה חסר תכלית
ופשר.
"בכל מקרה אני לא בטוחה שנכון
לשאול את המחבר מה יש בספר
והקורא הוא זה שצריך לשפוט .וה־
ייתי שמחה שיקראו בלי לדעת את
הביוגרפיה שלי והקשר לי לסיפור".
גולוד ,שכרגע מתפרנסת מעבו־
דות עריכה וכתיבה במקביל לטיפול
בבנה הפעוט ולבניית הבית ,מתכ־
ננת עם הירש להביא לאזור עוד
אמנות ותרבות" .גדלתי על אירועי
תל חי ונדמה לי ,שעכשיו כבר אין
את האינטנסיביות שהייתה אז בכל
מה שקשור לתרבות .אנחנו רוצים
להביא לכאן עוד מזה ,אבל קודם
נגמור לבנות את הבית ונשתקע
קצת".

ג .יפית:

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

נקודה!

יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!
7290000211503

60118

7290106342705

8775816

10

7290106342798

+178707מקבץ

קואופ שופ |  1ליטר

מאגדת חטיף קורני שישייה

עלית

חטיף תפוצ‘יפס בטעמים
עלית |  50גרם

ב3 -

10

₪

משחת שיניים קולגייט
אדומה

10

שמפו/מרכך קרמה

10

שסטוביץ‘ |  100גרם

₪

+4011800525217מקבץ

שמן קנולה מזוכך

.90

+13654מקבץ

ערגליות

אוסם |  300גרם

+290106521612מקבץ

קמח

קואופ שופ |  1ק”ג

.20

10

₪

מארז פסק זמן/טורטית/
טעמי/טוויסט

10

₪

2730675

8

₪

ספגטי

אוסם |  250גרם

 1.5ליטר | יפאורה

10

₪

דנשר |  500גרם

₪

+7290014397040מקבץ

3

₪

.90

10

₪

יוניליוור

10

₪

+260839מקבץ

סוכר

סוגת |  1ק”ג

3

₪

ב3 -

נמס בכוס זוגות

ב2 -

ספרינג בטעמים

ב2 -

 400מ"ל

₪

המבצעים בתוקף בין התאריכים 10.2.14-4.2.14 :או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם) .הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי
המבצע .המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד .הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת.
התמונות להמחשה בלבד .אין מכירה סיטונאית .ט.ל.ח.
קואופ שופ בכפר דרום וערבה -אלומה חדש! | גאיה חדש! | כפר מימון חדש! | מבקיעים | נהורה | נוגה | נווה מבטח | ניר גלים חדש! | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור חדש! | קדש ברנע | קיבוץ כיסופים | שחר | שלווה | תקומה חדש!
בקעת הירדן-תומר | מרכז ושפלה -אבני חפץ חדש! | איתן | בית עזרא | בית הגדי | בן שמן | גבעתי חדש! | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | כפר תפוח חדש! | מסילת ציון | מעלה לבונה | ניל”י | ניר בנים | עוזה | עלי זהב
עטרת חדש! | עינב חדש! | פדואל חדש! | שבי שומרון חדש! | תימורים | ירושלים והסביבה-נווה דניאל חדש! | קיבוץ קריית ענבים חדש! | שורש חדש! | איזור השרון -בחן | בית הלוי | גאולים | חרוצים | עולש | תלמי אלעזר
איזור חיפה -אלייקים | עין איילה | צרופה | צפון -אביבים | אחיהוד | אליעד | אמנון | בוסתן הגליל | בית הילל | גבעת יואב | קיבוץ החותרים | טל אל | כפר שמאי | לימן | נאות גולן | נווה זיו | קיבוץ חוקוק | קלע אלון | שאר ישוב | שומרה | שפר

שירות לקוחותwww.israel.coop | 1-700-709-110 :
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אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

כל המוזיקה
מהרדיו של ההורים דרך הריקודים והמוזיקה הנוגה בסבנטיז ועד לדג נחש ולמוזיקה הקלאסית
שאני מכירה בזכות הבת שלי .ואולי בזכות הנגינה בחלילית בכיתה ב' החלטתי עכשיו לנסות ללמוד
לנגן בחליל צד? המסע המוזיקלי האישי שלי
"מוסיקה ,ללב היא חודרת
ומדליקה את כל הנשמות
וגם מדביקה בקצב רוגע
את כל הגוף
ואז מתחשק באוויר לעוף"
(מעלה מעלה ,מילים :מירית שם אור,
לחן :צביקה פיק)

היום ,בדיעבד ,אני חושבת שאולי לא היה
להם כסף לכך וזו הייתה הדרך שלהם לחמוק
מכך בלי לומר לי את האמת (וזה אחד מהמ־
קרים שבהם אני מבינה שתמיד ,אבל תמיד,
כדאי לומר לילדים שלנו את האמת) .אני זוכ־
רת את תחושת הפספוס שלי בקונצרט הראשון
שנתנה "חבורת המנדולינות" .מזל שנשארה
לי עדיין החלילית שלי.

נדמה כאילו הכול כבר נאמר ,הושר ונכתב
על מוזיקה" ,שפת המלאכים" כפי שכינו אותה
הרבה פעמים .אני לא מבינה גדולה מאוד במו־
זיקה ,אבל היא תמיד הייתה חלק חשוב מחיי
ומילאה תפקידים שונים בתקופות שונות.
אני מנסה לזכור איזו מוזיקה התנגנה בבית
הוריי .אני זוכרת הרבה יהורם גאון ,אריס סאן
וג'ו עמר שהתנגנו על הפטיפון הישן .חוץ
מזה ,הרדיו פעל רוב הזמן והיה מכוון על רשת
ג' עוד הרבה לפני שהיא הייתה רק ישראלית.
לאבא שלי היו כישורים ווקאליים וכמו אחרים
מהמגזר הדתי ,הוא רתם אותם לטובת חזנות
בבית הכנסת בשבתות ובחגים .עד היום ,גם
אם הוא כבר הזדקן ונחלש ,הקול שלו עולה
מעל שאר הקולות ,כאילו מכריז "את זה לא
תיקחו ממני".
למרות שהורים שלי היו מזרחיים קצת סנו־
בים (טוב אבא ,נו ,אתה לא ,)...מוזיקה קלאסית
נשארה בביתנו מחוץ לתחום .ביסודי היו
לוקחים אותנו פעם או פעמיים בשנה לשמוע
קונצרט ,ואני זוכרת היטב את נגנית הנבל
שהופיעה ואת ההשתאות שלי מול הצלילים
הכי נפלאים אליהם נחשפתי עד אז .אבל
לצערי ,לא הייתה המשכיות לצלילים האלו
בחיי היום-יום שלי ,ושנים רבות לא הקשבתי
למוזיקה קלאסית .חשבתי אז שמוזיקה היא
אולי כמו אוכל וצריך לאלף את החך מגיל
צעיר לקלוט טעמים מגוונים .אם לא הורגלת,
"אכלת אותה"...
זוכרים את התסכול שלי מאי-ההתחברות
שלי לגבינות מסריחות? אז חוויתי אותו תס־
כול ,אבל עם מוזיקה קלאסית .אני חושבת שזה
היה בכתה ב' .כולנו קנינו חליליות ולמדנו
לנגן ,זה היה נפלא .בשלב מאוחר יותר ,הגיע
לבית הספר יום אחד בן אדם ,שנראה לי מש־
כיל ומגונדר ,ובחן את המוזיקליות של כל אחד
מאתנו .בסוף המבדקים הוא זימן את ההורים
של הילדים שנראו לו מוזיקליים .גם את הוריי
הוא הזמין ואמר להם שיש לי כישרון מוזיקלי
ושהוא ממליץ להם לרכוש לי מנדולינה כדי
שאוכל להצטרף לתזמורת בית הספר.
וואו! איזו התרגשות ,יש לי כישרון מוזיק־
לי ,אוכל לנגן על כלי מיתרים חדש שייקנה
עבורי! אבל הורים שלי לא התרשמו וחשבו
שזו מזימה לסחוט מאתנו כספים ושוודאי הוא
אומר לכל ההורים אותו דבר .הם לא הסכימו
לקנות לי מנדולינה והותירו אותי עצובה ומ־
אוכזבת מהם.

בלי יו-טיוב ,בלי mp3
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שנות ה '70-של ילדותי התחלפו באייטיז,
שבהם התבגרתי .לא היה לנו יו-טיוב ,לא
 mp3ואפילו לא דיסקים .את המוזיקה שלנו
שמענו מטייפ ,במקרה הטוב ,ומטרנזיסטור
במקרה הפחות טוב ,אבל לא הכרנו משהו
אחר ,חשבנו שהצלילים שבוקעים מהמכשירים
האלה לא יכולים להישמע טוב יותר.
הייתי ממתינה למצעד הלועזי השבועי
מצוידת בקסטות ,שחלקן ידעו ימים יפים
וטובים ,אבל לא תמיד היו לי כספי בייבי־
סיטר לבזבז על עוד קסטות חדשות .הייתי
מצמידה אוזניים לרדיו ואורבת לצלילים
כדי לא לפספס תחילתו של שיר שאני או־
הבת .ואז ,ברגע האמת ,לוחצת על כפתור
הרקורד .לכן ,לחלק מהשירים בקסטות
חסרה ההתחלה ,ועל רובם היה מוקלט לק־
ראת סופם קולו של השדרן .כמה הייתי
מקללת אותו .שתוק כבר ,למה אי אפשר
לשמוע שיר עד הסוף?
אחר כך הייתי חורשת שוב ושוב את הקס־
טות עד שכמובן ,הסליל היה מסתלסל לו
בתוך תא הפלסטיק והייתי צריכה לשלוף
אותו משם בעדינות כדי שלא ייקרע ולהש־
תמש בעפרון התורן כדי להחזירו למקומו.
כן ,זה היה ציוד חובה באייטיז :טייפ ,קסטות
ועיפרון .אחח ,האייטיז ,איזו מוזיקה נפלאה
הייתה אז .תשאלו אותי על העשור המועדף
עליי מבחינה מוזיקלית והתשובה תהיה שנות
ה ,'80-כמובן.
בתיכון ,הטעם המוזיקלי שלי התגבש קצת
יותר ואהבתי את "החיפושיות" (כמובן) ,מייק
אולדפילד עם המוזיקה האלקטרונית הנפלאה
שלו ,ג'נסיס ,קווין ,אבל כמעט הכול "הלך".
אהבתי מוזיקה ,נקודה .החך הלא-אנין שלי
היה מוכן לקלוט הכול.
אהבתי את הערבים הדיכאוניים שהעברתי
בין ארבעת קירות החדר שלי ,נוגה כאילו אני
האחראית הבלעדית לכל הרעב והמלחמות
בעולם ,מגירה דמעות על כאבי הלב שלי ושל
אחרים ,ונהנית מכך .אבסורד? לא בטוחה .למ־
דתי לאהוב את החלק העמוק ,המדוכדך שבי ,זה
היה כמעט ממכר .ואם ה"דיכי" הזה היה מלווה
בפסקול מתאים ,הרי העצבות נעשתה מתוקה
עוד יותר ,מעין געגוע לדבר מה שאי אפשר
לדעת מהו ,כי הוא עוד לא קרה ,אבל אתה
יכול לחוש אותו מתיישב לך בנשמה וגורם לך

לגלות עוד משהו על עצמך ועל העולם.

תמיד היא לצדי

ברבות השנים עברתי הרבה שינויים ותה־
פוכות ,החיים לקחו אותי לפעמים למעלה
ולפעמים למטה ,אבל לא משנה איפה נמצא־
תי ,המוזיקה (כמו הספרים שלי) ,תמיד הייתה
שם לצדי .איך "הדג נחש" שרו? "המוזיקה היא
כנפיים בעולם של מטה" .וזה נכון .היא הייתה
ה"רד בול" שנתן לי כנפיים גם בימים פחות
טובים.
לשמחתי ,גם הילדודס שלי אוהבים מוזי־
קה ,כך שהבית מלא לרוב בצלילים .התעלתה
מעל כולנו בתי היקרה ,שסיימה מגמת מוזיקה
בתיכון וחשפה אותי לסגנונות מוזיקה רבים.
בזכותה בעיקר גיליתי שאני כן אוהבת מוזיקה
קלאסית והתחלתי לשמוע כזאת יותר.

בזכות זה ובזכות הרצון שלי של לא לוותר
על החלומות שלי – ולא משנה בת כמה אני
– אני לומדת כעת נגינה על חליל .גם גילי
חברתי "אשמה" ,כי היא השאילה לי את חליל
הצד שלה .איזה יפה הוא ,אהבתי החדשה .אני
מביטה בו ,שוכב מפורק בקופסה המרופדת
שלו וחושבת על כך שהמוזיקה שישמיע תלו־
יה בי (מסכן שלי ,הוא בטח ידע ימים הרמו־
ניים יותר) .זו אחריות עצומה כלפי כלי כל
כך יפה.
טוב חברים ,מספיק מילים .זכרו :במקום בו
נגמרות המילים מתחילה המנגינה!

נ"ב

נזכרתי שכשהבת שלי הייתה בגן לקחו אותם
לשמוע קונצרט .כשהיא חזרה שאלתי אותה על
איזה כלים ניגנו והיא אמרה לי" :על כינור ונבלה".

צביקה פיק .לא משנה איפה נמצאתי ,המוזיקה תמיד הייתה שם לצדי

צילום :רון קדמי

ירה
מֹוׁשב ַה ִׁש ָ
ַ
עמיר סגל

madorshira@gmail.com

הרחבת מושבים

נקודה לזכותו

שחר ושות'

גיא פרל הוא מתבונן מצוין .הוא כותב" :השארתי
אתכם ישנים ויצאתי לרוץ  /לעבר ההרים .גם
אחרי  /מחצית השעה הם נותרו רחוקים /
כשהיו" .אולם בספרו הראשון" ,יש נקודה מעל
הראש שלך" ,הפוטנציאל שלו אינו ממומש

חברה בעלת סיווג בלתי מוגבל
המתמחה בהרחבת מושבים
מציעה שירותי הרחבה,
תוך ליווי הפרוייקט
מתחילתו ועד מסירתו
בצורה מושלמת.

שם ספר שיריו הראשון של גיא פרל,
משורר ופסיכולוג תושב מבשרת ציון – "יש
נקודה מעל הראש שלך" – הוא שורה יפה
מאוד מהשיר השני המופיע בו" ,הפייסטוס"
(אל הנפחות והאש ,על כריכת הספר בציור
של רובנס) .השיר נחמד ,שם הספר מסקרן,
אבל השימוש בדמויות מהמיתולוגיה היוונית
שחוק ,פומפוזי וסתמי ,ותכליתו מאוסה .משום
מה ,גם משוררים ישראלים צעירים ממשיכים
להשתמש בדימויים אלו שוב ושוב.
האם באמת לא הצליחה התרבות המערבית
(או היהודית ,או הישראלית) לברוא דמויות
אחרות שייצגו הלכי רוח ,רגשות ומהלכים
ספרותיים? השימוש החוזר בדמויות
מהמיתולוגיה היוונית נדמה יותר מכל דבר
אחר כקב שירי או ספרותי שיש להשתחרר
ממנו כבר זמן רב.
פרל נעזר בעזרים פואטיים סתמיים אחרים,
למשל ,בסדרת השירים "התות הענק" .הערת
שוליים מספרת לנו על שיפוץ המעיין בעין
נקופה ,ללא כל רלוונטיות נראית לעין לשיר
הפומפוזי ,שקשה לנסות אפילו להתחבר אליו.
שורות כמו "מחשבותיי השתקפו אלו באלו /
פניי השתקפו במים  /ומה בתוכי השתקף על
פני  /קרקעית הבריכה?" הקצרות ,אך מלאות
מליצות וקלישאות ,הן המוצלחות יותר
בסדרת שירים זו.
וזה כל כך חבל ,דווקא כי גיא פרל הוא
מתבונן מצוין .בסדרת שירים על ריצתו
באזור מגוריו הוא מספר על אוויר החורף,
על נסיעה במכונית של זוג מקרי שפגש ועל

היערות באזור ירושלים .בשיר יפה על ילדיו
הוא כותב" :השארתי אתכם ישנים ויצאתי
לרוץ  /לעבר ההרים .גם אחרי  /מחצית
השעה הם נותרו רחוקים  /כשהיו".
"ערה ומקופלת" מצביע על הפוטנציאל של
פרל ,שלא מומש בספר זה" :ביום שישי עמדת
בגבך אליי / ,חיפשנו את פותחן הקופסאות
במגירות המטבח" .אחרי כמה שורות של
שיר אהבה עדין ויפה ,מסיים פרל בקלישאה:
"האהבה  /כבר שכבה ערה ומקופלת בין
גרגרי האורז המלא" .ושוב חבל .מעט מחשבה
על שיר זה הייתה הופכת אותו לשיר אהבה
אמין ומרגש.
סדרות של שירים המוקדשים לטיולים
בחו"ל (במקרה זה ,יוון ואיטליה) ולגידול
ילדים גם הן תופעה שכיחה בספרי שירה
מהשנים האחרונות .קשה להצביע על שירים
מוצלחים במיוחד שמתארים טיולים לחוץ-
לארץ ,כך בספר זה אבל גם בשלל ספרים
אחרים .העובדה שאלו החוויות שעליהן
משוררים בוחרים לשורר מעלה שאלות
כבדות משקל על התפשטות הבורגנות אל
תוך האמנות ועל היכולת של האדם השבע
ליצור אמנות משמעותית.
גידול הילדים הוא עניין אחר ,אבל משום
מה ,גם בנושא זה שבים המשוררים אל אותן
הסכמות והקלישאות .אהבת הורה לילדו היא
דבר מרגש ,אבל יצירה שירית צריכה לחדש
ולעניין ,ולו במעט.
שיר אחד מעניין מאוד יש בספר זה ,והוא
"הם אומרים" .בו ניכרת ביקורת ייחודית של
המשורר על כך שהוא נדרש לשאת על גבו
את "האנשים הצולעים ברחוב / .הגיבנים.
שבורי הידיים / .הלוחמים האלמוניים ברחוב.
 /האנשים חרושי הקמטים ,בוערי המצח,
אפורי המבט ,נושאי הסלים ,נושאי הזיכרונות
בשקיות".
בתקופתנו ,המאדירה את הבכיינות ,שיר
שכזה הוא מעניין ,אם כי היעדר הרגישות
והחמלה שבו הופכות אותו למרגיז למדי.
בנוסף ,הרחמים העצמיים העולים בהמשך גם
משיר זה וגם משאר שירי הספר מעלימים את
הכוח שהיה יכול להיות לו.
"יש נקודה מעל הראש שלך" ,גיא פרל,
בהוצאת הקיבוץ המאוחד93 .2013 ,
עמודים.

חברה להנדסה אזרחית ,בניה ותשתיות בע"מ

אפשרות לעסקת קומבינציה.

טלפון

02-5846000
פקס

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

שחר

SHACHAR

למכירה קרווילה
 2יח’ של 66מ”ר כל אחת.
ניתן לרכוש יחד ( 132מ”ר)
או לחוד ( 66מ”ר),
חלוקה מצויינת.

לפרטים מירון:

"יש נקודה מעל הראש שלך" .חבל
ציור על כריכת הספר :רובנס

052-3511684
6.2.14

|| 17

ספרות
זהר נוי

www.readbooks.co.il

סיפור ישראלי
החיים לצד שגריר המדינה בקהיר ובשוודיה ,זוגיות על רקע הלם קרב ממלחמת
יום כיפור והקשיים בחברה הקיבוצית .מבחר ספרים על חוויות ישראליות
אשת השגריר

"לרקוד עם השגריר" ,ספרה האוטוביוגרפי
של מישל מזאל ,חושף במבט מפוכח ובהרבה
הומור את הצדדים המוכרים פחות בחיי
דיפלומט במדינה זרה ומשפחתו .מזאל ,שחייתה
עם בעלה צבי בעת שכיהן כשגריר בשוודיה,
ברומניה ובמצרים ,מספרת בעיקר על שמונה
השנים שבהן חייתה לצדו בקהיר .בספר
היא חושפת את המחיר שמשלמת המשפחה,
ובעיקר הילדים ,שנאלצים פעם אחר פעם
לעזוב את הבית ,את בית הספר ואת החברים,
כדי להתחיל שוב חיים חדשים במדינה אחרת,
לעתים בשפה חדשה וכל זאת בצל איום של
טרור ,המחייב ליווי של מאבטחים בדרך לבית
הספר ובחזרה.
מזאל מספרת ,בין היתר ,על פגישותיה עם
נשיאים ועם מלכים ,אבל מתארת גם איך
היא נאלצה לוותר על קריירה ועל פנסיה
משלה .עוד היא שואלת (ולפעמים עונה)
על תפקידה של אשת השגריר ,ומתייחסת
לתדמית הגרועה שמיוחסת לתפקיד
בציבור הישראלי .היא נוגעת בשאלות איך

מתמודדים הדיפלומטים הישראלים עם
עוינות הולכת וגוברת ,ולמה בכלל הידרדר
כל כך מעמדה של ישראל בעולם .עכשיו
נחכה לספר של גבר שחי עם אשתו בזמן
שהיא כיהנה כשגרירת ישראל בחו"ל ,ונוכל
להשוות בין החוויות.
(הוצאת אוריון 346 ,עמודים)

היום השלישי

עלילת "שלישיית בית הכרם" מאת אביחי
אורן מתרחשת בתחילת שנות ה '80-בישראל
עם "פלאשבקים" (הבזקי זיכרון) לתקופת
מלחמת יום כיפור וגם לשנות ה.'50-
ברוך ,הלום קרב ,סובל מתחושת אשמה על
שהפקיר את חבריו הפצועים ליד התעלה
ביום השלישי למלחמה .הוא מאמין ,כי קרובי
החיילים שכנראה מתו בשוחה שממנה נמלט
רודפים אחריו כדי לנקום בו .אלינור אשתו
אינה מסוגלת להכיל את הפרנויה האופפת את
יחסיהם ,והיא עוזבת אותו.
אלינור וברוך הכירו דרך אימהותיהם ,שהיו
חלק מ"שלישיית בית הכרם" ,להקת זמר

שכיכבה בראשית שנות ה '50-והתפרקה מהר
מדי על רקע סכסוכים רומנטיים .תחושת
ההחמצה של חברות הלהקה מהדהדת בספר,
בזכות הזיכרונות הכתובים שמפרסמת אמו
של ברוך.
הספר משרטט ברגישות תמונה פרטית
והיסטורית כאחת של יחסים בין-דוריים:
דור המדינה על שברי חלומותיו ,ומולו הדור
אשר חווה את השבר הגדול שהתרחש בעקבות
אותה מלחמה .הספר עוסק גם בשורשיות מול
הגירה ,ברוך פואטי מול הומור מקברי ,בעולם
של ססגוניות ומיניוּת חצופה מול מציאות של
ניכור ,עליבות וסיוטים.
(הוצאת גוונים 399 ,עמודים)

עצי תה לא יפרחו כאן

יריעה רחבה ,אכזרית ומטלטלת של חיים
בלתי-אפשריים כמעט בחברה הקיבוצית
נפרשת ב"עצי תה לא יפרחו כאן" מאת כינרת
מעיין.
עלילת הספר מתחקה אחר קוטביות קיצונית
ופיצול מובנה בין הבנים של מקימי המשק,

"מלח הארץ" ,ובין אוכלוסיית המהגרים,
ניצולי השואה וילדיהם .במקום שבו דמיון,
אינדיבידואליות ,יצירתיות ,עדינות וסקרנות
טבעית הם שמות גנאי ,נוצרה ועוצבה דמותו
של הגיבור ,שלא ויתר על איכויות אלה ,נאחז
בהן כבעוגן פנימי ובזכותן יצר את מציאות
חייו.
מסע החיים של דרור מתחיל בקיבוצו והספר
מלווה אותו עד לבגרותו כאיש מודיעין בעל
מוניטין .בין ילדות בצלה של אם ניצולת
שואה ואב קשה יום יליד מצרים ,מתואר
עולמו הפנימי הייחודי של דרור ,שמציל
אותו מהמציאות הקשה .דרך עולמו הפנימי
מוצגת תמונה אורח החיים השיתופי שתובע,
באופן שיטתי ,קונפורמיות טוטאלית ומוקיע
ומזניח את החלשים והשונים ,עד כדי שלילת
זכויותיהם וכבודם הבסיסיים.
הילד בספר מצליח להבקיע את אימת ילדותו
ולברוא עולם יחידאי ומשמעותי הצומח מתוך
נפשו ולממש את ייעודו ,רק לאחר שכבר יצא
מהקיבוץ.
(הוצאת גלים 174 ,עמודים)

מוסף ייחודי לוועידה הכלכלית ה11-
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:

073-2369058
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Kav_daf@maariv.co.il

תנועת המושבים בישראל

איחוד כוחות

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

מרכז הכנסים  ,Avenueקרית שדה התעופה | יום רביעי12/2/2014 ,
מנחה הוועידה
מתן חודורוב ,הכתב והעורך הכלכלי של "חדשות "10

מקום מפגש של בכירי התעשייה וההתיישבות ,בהשתתפות שרים ואישי ציבור בכירים
08:00-09:00

התכנסות וארוחת בוקר

09:00-11:00

מליאת פתיחה:

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

פעולות הממשלה לתימרוץ התעשייה וההתיישבות במרחב הכפרי
הפתרונות המוצעים בנושאים:
תשתיות ופיתוח נדל"ן ,דיור בר השגה בשילוב תנאי החכירה החדשים ,אוכלוסיה ותעסוקה בפריפריה הכפרית ,מכסות ורגולציה בחקלאות ,קואופרציות צרכניות.
בהשתתפות :איתן ברושי ,מזכיר התנועה הקיבוצית .מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים .עו"ד דוד קוכמן ,מנכ"ל האיחוד החקלאי .נחמיה רפל ,מזכיר תנועת
הקיבוץ הדתי .אבשלום וילן ,מזכ"ל התאחדות החקלאים .שמואל ריפמן ,יו"ר מרכז המועצות האיזוריות .דובי אמיתי ,נשיא התאחדות האיכרים.

11:00-11:30

הפסקת קפה ומאפה

11:30-13:15

מסלול התעשייה

מסלול התיישבות והחברים

איפה הכסף? מימון ופיננסים
הרצאה :פיתוח מפעלי התעשייה הקיבוצית,
עו"ד אביתר קנולר ,שותף בכיר EKT ,אפשטיין קנולר
פאנל בנושאים הבאים:
ˆ קיבוצים משקיעים במפעלים קיבוציים ˆ משקיעים
מחפשים מפעל חדשני ,טכנולוגי הפונה לחו"ל ˆ זמינות
המימון הבנקאי לתעשייה חדשנית
בהשתתפות :אודי אורנשטיין ,מנכ"ל איגוד 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.
עדי גרטל ,מנהל סקטור עסקים ,בנק מזרחי טפחות.

ניצול אפיקי נדל"ן כחשיבה לטווח רחוק
מנחה :נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין ומשפטנית
הרצאה :התחדשות כוללת בקיבוץ  -הכרח והזדמנות חד פעמית לשינוי כיוון ,ישראל עוז,
יו"ר אמפא מליבו
פאנל בנושאים הבאים:
ˆ  BOTלשדרוג תשתיות ˆ הקמת מרכזי תעשייה ותעסוקה אזוריים ˆ בנייה לתעסוקה
עם שותפים אסטרטגיים ˆ חידושים בתחום היטלי השבחה ˆ מימון בניה לתעסוקה
בהשתתפות :עו"ד חגית בן משה ,שותפה EKT ,אפשטיין קנולר .אופיר שטמרמן ,מנכ"ל
תקומה .רו"ח דורון שטיין ,שותף BDO ,זיו האפט .שגיא בן סימון ,כלכלן ובוגר ,MBA
 BDOזיו האפט .עו"ד פול לנגא ,שותף EKT ,אפשטיין קנולר .אדריכל יובל יסקי" ,קשת יסקי"

המירוץ לחדשנות טכנולוגית
פאנל בנושאים הבאים:
ˆ הגדלת שרשרת הערך של המפעל ושווקי חו"ל
מתפתחים ˆ חדשנות וטכנולוגיה  -תנאי להישרדות
ˆ חינוך לחדשנות בתעשייה
בהשתתפות :ח"כ רוברט אילטוב .עו"ד אביהו גלעד ,מנהל
קיבוץ רמת יוחנן .שמעון שובל ,יו"ר רהיטי רגבה .שאול
אשכנזי ,יו"ר פלסאון .נדב קפלן ,מנכ"ל ,אורן  -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.

13:15-14:30

צוות היגוי:

מהפכת המיסוי במיגזר ההתיישבותי
רו"ח ]עו"ד[ אייל פישביין BDO ,זיו האפט
ˆ מיסוי הקיבוץ המשתנה והשיתופי ˆ חדשנות בחקיקת מע"מ ,מס הכנסה ומס שבח
לרבות פטורים במכירת דירות
דאגה לחבר ולפרט
מנחה :רו"ח יוסי ישראל BDO ,זיו האפט
פאנל בנושאים הבאים:
ˆ הקיבוץ ,המושב והחברים  -בראי המשפט ˆ ניהול פיננסי של החברים-קרנות פנסיה
והשתלמות ˆ תיק השקעות ונכסים פרטיים ˆ חלופות לביטוח בריאות וסיעוד
בהשתתפות :עו"ד מירון הכהן ,רשם האגודות השיתופיות .שמואל שגב ,מנהל חטיבת
חיפה ,מנורה מבטחים .רועי אופיר ,מנהל אגף ייעוץ ,בנק דיסקונט .עו"ד אסתר קויפמן,
שותפה EKT ,אפשטיין קנולר .ד"ר אודי פרישמן ,מנכ"ל ,פרש קונספט.

מליאת סיום:
אנרגיה בהתיישבות  -הכוח לצמיחה של העשור הקרוב
מנחה :עו"ד נתי בירנבוים ,מנכ"ל ומייסד קבוצת תמוז בע"מ
דברי פתיחה :איתן פרנס ,מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית בישראל
הרצאה :מהפכת תחנות הכוח הקטנות בהתיישבות ,פאולו מסיירו ,מנהל בכירCATERPILLAR ,
הרצאה :כלים ושיטות לחסכון באנרגיה ,הלכה למעשה ,אלחי פרקש ,מנכ"ל לייטאפ
פאנל בנושאים הבאים:
ˆ תחנות כוח פרטיות ˆ שימושי קרקע דו תכליתיים ˆ הרחבת השימוש בגז טבעי לתעשייה ˆ חסכון במשאבי האנרגיה ˆ עצמאות אנרגטית
בקיבוץ ,במושב ובמרכזי תעסוקה אזוריים
בהשתתפות :אייל חנקין ,מנכ"ל סופרגז .ד"ר אילן סולימאן ,יועץ אנרגיה ורגולציה ,לשעבר סגן יו"ר רשות החשמל .יקי נוימן ,מנכ"ל ,סולארית דוראל
עצמאות אנרגטית .קונסטנטין בלוז ,סמנכ"ל כלכלה ,רשות הגז הטבעי .עודד זבולון ,מרכז משק קיבוץ צאלים .רו"ח דורון אראמי BDO ,זיו האפט .עו"ד
חגית בן משה ,שותפה EKT ,אפשטיין קנולר.

14:30

סיכום הוועידה:
דברי סיכום והגרלה של  4מכונות קפה בין המשתתפים הנוכחים.
ארוחת צהריים חגיגית

ˆ רו"ח דורון שטיין,
שותף ,ומנהל מגזר
התיישבות,
 BDOזיו האפט
ˆ עו"ד אביתר קנולר,
שותף בכירEKT ,
אפשטיין קנולר
משרד עורכי דין
ˆ מר אודי אורנשטיין,
מנכ"ל איגוד התעשייה
הקיבוצית
ˆ מר שמואל ריפמן,
יו"ר מרכז המועצות
האזוריות
ˆ מר איתן ברושי,
מזכיר התנועה
הקיבוצית
ˆ מר מאיר צור,
מזכ"ל תנועת
המושבים
ˆ עו"ד דוד קוכמן,
מנכ"ל האיחוד
החקלאי
ˆ מר אבשלום וילן,
מזכ"ל התאחדות
החקלאים
ˆ מר נחמיה רפל,
מזכיר תנועת הקיבוץ
הדתי
ˆ מר דובי אמיתי,
נשיא התאחדות
האיכרים

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

להרשמה :שרון כהני  | sharonca@bdo.co.il 03-6382521דינה יעקובי  | dinay@bdo.co.il 03-6368788מאשה גרינברג mgrinberg@ecglaw.com 03-7611611
הפקה וגיוס חסויות:
ביטוח�אשראי�וסיכוני�סחר�חוץ

מילה קידום פרסום ושיווק בע"מ
טל03-6416640 :
michael@milla.co.il
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טריוויה

עמרם קליין

עץ השדה

amramklein@yahoo.com

משוט בארץ
ומהתהלך בה
א .איזה יישוב יוצא דופן?
 .1רמות.
 .2רמות מאיר.
 .3רמות מנשה.
 .4רמות נפתלי.

ד .מה משותף לשמות היישובים הבאים?
 .1אשחר.
 .2לוטם.
 .3צורית.
 .4צלפון.

ב .איזה שם יוצא דופן?
 .1גבע-כרמל.
 .2עין כרמל.
 .3קרן כרמל.
 .4כרמל.

ה .טריוויה למתקדמים
אילו שני יישובים בארץ נקראים על שם אב
ובנו – אחד על שם האב ואחר על שם הבן?

עושה כבוד לטבע
שלושה שירים ירוקים  /טובי סופר
דרור יוסף 
לספרות ,מוסיף לספריו הירוקים הקודמים,
"להיות עץ" ו"עץ עם עיניים" ,ספר חדש:
"עם כל הכבוד לגשם" (בהוצאת פואטיקה).
("ּפיגָ ם מצוי" ובקהי־
"ליַ ד ַהּזְ ַדאּב" ֵ
על שירו ְ
רּודה) אומר סופר" :השיר
רּוטה או ָ
לות שונות ָ
הזה פותח מחזור בן שבעה שירים שכתבתי
לזכרו של אבי ,נעים סופר .כתיבת שירי

ג .איזה יישוב דרומי יותר?
 .1נחל עוז.
 .2ניצני עוז.
 .3ניר עוז.
 .4עמיעוז.

גבע-כרמל צילום ,IDOBI :ויקיפדיה

תשובות
א .רמות מנשה (הוקם ב )1948-הוא קיבוץ והיתר מושבים.
ב" .קרן כרמל" הוא שמה העברי של פסגת דיר אל מוחרקה ,שני קילומטרים צפונית-
מערבית לצומת יקנעם .לפי המסורת ,שם התמודד אליהו הנביא עם נביאי הבעל
וגרם לתבוסתם המרה .הוא התפלל אל אלוהיו "ותיפול אש ה' ותאכל את העולה ואת
העצים" (מלכים א' י"ח  .)38מוחרקה בערבית" ,מקום השריפה".
גבע-כרמל הוא מושב ,עין כרמל הוא קיבוץ .שניהם בחוף הכרמל .כרמל – מושב
בדרום הרי יהודה.
ג .מושב עמיעוז (הוקם ב ,)1957-שנמצא בפתחת רפיח.
ד .כולם שמות שיחים או פרחים.
ה .העיירה שלומי (שהוקמה ב )1949-בגליל המערבי נקראת על שם אביו של אחיהוד
נשיא מטה בני אשר (במדבר ל"ד  .)27גם אחיהוד זכה שיקראו ליישוב על שמו –
המושב אחיהוד ( ,)1950הנמצא גם הוא בגליל המערבי.
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טֹוב ֶׁש ִה ְס ַּפ ְק ִּתי ֶאת ְשׂדֹות ַה ַּס ְביֹונִ ים
ילינְ סֹון ְּב.1965-
חֹולים ֵּב ִ
מּול ֵּבית ַה ִ
יתי ֶּבן ָח ֵמׁש,
ָהיִ ִ
יקת ָה ֲא ָחיֹות
ַאחר ְּב ִד ַ
ְּול ַ
יתי ִמ ְת ַר ֶּצה
ָהיִ ִ
יצים ְּוב ַח ְר ִצּיֹות.
ְּב ַח ְמ ִצ ִ
יָ ִדי ְּביַ ד ִא ִּמי –
ִה ְפ ַלגְ נּו ְּבתֹוְך
ָשׂדֹות ְצ ֻה ִּבים ָלנֶ ַצח.

ֲע ֵצי ַה ִּס ָּגלֹון ֶׁשל
יר ָּיה
ָה ִע ִ

אשחר ארצישראלי צילום :איתן פ'

6.2.14

טֹוב ֶׁש ִה ְס ַּפ ְק ִּתי

טובי סופר .פיצח את תעלומת הזדאב

המחזור ארכה ארבע שנים" .זדאב הוא צמח
בושם להבדלה המשמש יהודים עולי עיראק
בישראל .יש המאמינים כי הוא בעל סגולה
נגד עין הרע.
"הוריי עלו מעיראק והצמח הזה ליווה
את ילדותי .לאחר פטירתו של אבי,
ביקשתי ללמוד על מנהגים הנהוגים
במקרים שכאלה בקהילת היהודים עולי
עיראק .כך התוודעתי אל החזן יחזקאל
יחזקאל ,מבית כנסת עיראקי ברמת
גן .יחזקאל ,בן מעל  ,80נאור ,פתוח
ואוהב אדם ,השיב על שאלותיי .בכל
פעם שהגעתי לביתו ,בחנתי את שיחי
הּזְ ַדאּב בגינתו ,וכך לאחר מספר פגי־
שות נדמה היה לי שפיצחתי את תע־
לומת הזדאב – כשם שהזדאב התאקלם
בארץ ,כך התאקלמה בהצלחה רבה גם
קהילת עולי עיראק בישראל".

אב
ְליַ ד ַה ְּז ַד ּ

ְליַ ד ַהּזְ ַדאּב,
ְּבגִ ּנָ תֹו ֶׁשל יְ ֶחזְ ֵקאל ַה ַחּזָ ן
אקי "יְ ֶחזְ ֵקאל",
ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ָה ִע ָיר ִ
ּפֹור ַחת ַּב ַּצד –
ַ
ַּבגְ ַּדאד
ֶׁשּנִ ְׁש ְּת ָלה ְּב ָר ַמת ּגַ ן.

טֹוב ֶׁש ֲע ֵצי ַה ִּסּגָ לֹון ֶׁשל ָה ִע ִירּיָ ה
ׁשֹוט ִפים ְּב ָסגֹל ֵּכ ֶהה
ְ
ּבּורית
ֶאת ַה ִּמ ְד ָׁשָאה ַה ִּצ ִ
ּלֹונֹותי.
ַ
ַה ִּמ ְת ָּפ ֶר ֶצת ֶאל ַח
עֹוב ֶרת ָּב ֶהם,
ּפֹורים ֶ
וְ טֹוב ֶׁש ִּׁש ַירת ַה ִּצ ִ
יֹותר ֶׁש ֻּת ִּכים
וְ טֹוב עֹוד ֵ
ארי
ֶׁש ָּב ְרחּו ֵמ ַה ַּצ ָּפ ִ
יעים ְל ָכאן ִמּזְ ַמן ִלזְ ַמן.
ַמּגִ ִ
טֹוב ֶׁש ֵהם נִ ְמ ְלטּו,
וְ טֹוב ֶׁש ֵהם ָּב ִאים.
ָּכ ָכה טֹוב ִלי.
טובי סופר ,משורר בעל אוריינטציה ירוקה
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073-2369146
עיתון הקיבוצים

למכירה
 .1מכונת מיון
לפירות +מברשות +
מסועים
 .2דיסקוס  8צלחות 24 +
 .3טרקטור פיאט 640
מודל 78
 .4טרקטור פיאט 540
מודל 80
 .5מחפרון קייס
 .6עגלות לטרקטור
ולטרקטורון
 .7קומרסור אוויר מכל
הגדלים
 .8מרסס מפוח 500
ליטר 1000 +
 .9מרסס עשביה +500
 1000ליטר 1500 +
 .10משאית דאבל
קבינה להובלת פירות
 .11מכסחת שרשרת
 .12מרסקת גזם
 .13עצי זית במחיר מיוחד
 .14הובלות טרקטורים
לכל חלקי הארץ

לפרטים054-4917064 :
 .1מכסחת שרשרת ועוד
גיר חדש רוחב  1.80מטר
 .2בום למרסס דגניה
מטר
12
מתקפל
 .3מכונה למריטת עלים
תוצרת פילצור כחדשה
 .4מבנה נייד לפלטות
בטון מפורק להרכבה
כולל גג איסכורית
חדש  4.5X10מטר
ל פ ר ט י ם :

 .1ג'ון דור 79 ,42-40
במצב מעולה  +מזגן
 .2ג'ון דיר 81 ,40-40
במצב מעולה  +מזגן
 .3ג'ון דיר 72 ,20-30
דגם אמריקאי מצויין
 .4לנדני 4X4, 67-80
 ,2010יד ראשונה
 .5בל פדנה2010 ,
אטלקי  4X4הגה
מתהפך ,חדש
 .6פרגסון  82 ,240הגה
הודראלי
 .7פרגסון  79 ,265הגה
הודראלי
 .8פיאט 4X4, 79 1000
 .9מזבלת אורגנית
“יורן”  9קוב
 .10קלטרת  9 ,7רגלים
קפצי “שנצקי”
 .11דיסק  16צלחות
“שנצקי”  3נקודות
 .12מגלז  3נקודות
“שנצקי”
 .13תורן  3נקודות
הודראלי לטרקטור
 .14מלגזה בייסטר
 2004תלת שלבי ,תורן
נמוך
 .15מתחחת 200 160
חדש “שנצקי”
 .16מלגזה קייס שדה
מהצבא במצב מעולה
₪ 25,000
 .17דיסק נגרר 28
צלחות
 .18מלגזה מנטו 2000
במצב מעולה
 .19סאם  85פורטטו
4X4 2003
 .20מני מחפרון 1998
ליברה  455זחל
 L.S .21טרקטור 60
כ”ס  4X4 2014חדש
 L.S .22טרקטור 90
כ”ס  4X4 2014חדש
 L.S .23טרקטור 100
כ”ס  4X4קבינה 2014
חדש

למכירה/להשכרה
וקרוואנים .יעקב

מכולות

בניין

עיתון החקלאים

הכרויות

טיולים לחו"ל

נדל"ן
גרוסמן

עיתון המושבים

(חבר טיול
ערים טרק

הובלות בכל חלקי וועדת
הארץ  +מנוף  100טון .לשעבר)
למכירת נחלות ונכסים יציאה:
קונה מכולות ומבנים.
במושבים  +דרושים חזרה:
052-2796686
משקים (הערכת שווי (יציאה

וטרק בנפאל קשיש מעוניין בבת זוג
בכל גיל לקשר רציני
בשמורת

050-7824259
מומחה ה א נ א פ ו ר נ ה
073-7265939

 0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9נכס  -ללא תשלום)
jacob401@gmail.com 0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

,15.4.14

“ 28.4.14רעות
מובטחת) משרד

ל פ ר ט י ם :

שביט
איתי
054-2109410 077-2340878
050-5755200
או "עולם אחר"
נחלות
למכירה
להשכרה
1-700-708-999
חקלאיות

להשכרה מיכלי דולב כפר
לכל מטרה חקלאית,
תעשיית ועוד ,לתקופות
וקצרות.

ארוכות

050-5211084
פקס04-6650029 :
לרכישה
קבלן

גיזום

במושבים:

קיש,

שרונה,

מבנים ניידים
בע”מ

052-6833181

יזראל בניית ממ"דים במקום

עמק

למשקים במחיר

פרדסים ,מומחים

אטרקטיבי
זכריה:

אשכולית ,זית ,הדרים ,ונחלות בגליל התחתון לפרטים

אבוקדו ,נשירים ועוד .בעמק יזראל ,מבחר 0 5 0 - 6 9 1 6 5 5 1
דילול והוצאת שורש משקים רחב  +דרושים שחר054-7747785 :
הארץ נחלות

מטבחים

חקלאיות,

 0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4הערכת שווי נכס חינם ,מטבחים
מאיר 2 052-3067381 :מטר עליון +
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מיוחדת
מחלקה
למסורתיים ומסורתיות
בכל הגילאים רווקים,
גרושים,
רווקות,
אלמנים,
גרושות,
אלמנות לפרטים לפנות:

 050-8220876דגנית
 052-4403890אורלי

סטנדרטיים

רהיטים

למכירה שולחן 12 +
כיסאות מצופה עור משרד
דרום אמריקאי נדיר מגייס
וייחודי שמור במיוחד .לחברות

רו"ח
רואי

מטר
חשבון

שיש,

תחתון

2
+

 2490ש"ח +

אשראים חלונות
שניה
ועסקים יד

אלומיניום,
וחדשים

קניה  /החלפה  /מכירה  0 5 4 - 4 8 8 7 8 4 4מבנקים וקרנות הון0 5 0 - 5 2 7 4 3 4 8 ,
03-6884123 058-6800000 03-9604268 050-7294519 052-2497103

6.2.14

נישואין
למטרת
רווקים/ות או פרק
ב’ בחיים .לאיכותיים
ורציניים בכל הגילאים.
להכרות
מומחית
ללא ידיעת הילדים
מודאגים
שהוריהם
שילדהם עדיין לא מצאו
זוגיות כלבבם ,צרפו
אותם למאגר הלקוחות
האיכותי .מאגר הקיים
מהצפון ועד לדרום25 .
שנים המשרד קיים.
חתונות לפני ומאחורי
מוכחות.
תוצאות

04-9511058

ממ"דים

ועקירה

בכל

הכרויות”
הכרויות

אילניה ,שדה יעקב ,זכאי
דבורה,
שדמות
בניית צימרים  /בתי
ירדנה ומגן שאול.
עץ ,תוספות בנייה
שפיגלר
אברהם
מעץ  -פרגולות ודקים.
770
רימקס
ברוך,
כפר
מושב
עפולה  /כפר תבור
טל’052-4658888 :
avrahams100@gmail.com
0 4 - 8 1 0 3 4 5 6 w w w .zakai-le.com
לצימר

מחפש לרכוש עצים ,רימקס
מטעים,

עיתון הרפתנים

מהנדס
רווק,
50
אזרחי ,נאה מאוד,
איכותי ,יצוגי ,מקסים
מעוניין
באישיותו
להכיר רווקה אקדמאית
אירופאית עד גיל 38
לנישואין .למתאימות
ניתן לכתוב לת"ד 6277
מרכז הכרמל חיפה

073-2369146
עיתון הקיבוצים

שתילים למכירה
בלבד!

לכורמים

שתילי גפן מורכבים,
גם

מיידית.

נטיעה

מקור "חוות יזרעם".
"יקבי גולדברג בע"מ"
.0 5 2 - 2 3 3 9 7 4 4

למכירה
אננס

דרוש מנכ”ל אמב”ל

הגדרת התפקיד:
• ניהול שוטף של פעילות האגודה (כולל בקרה ואחריות כספית)
• ייצוג האגודה מול רשויות המדינה השונות.
• קיום קשר שוטף עם כל מגדלי הבקר במרעה ,בארץ.
• ייזום וניהול פרויקטים שבאחריות האגודה.
• גיוס חברים חדשים לאגודה והרחבת פעילותה.
• הפעלת ועדות מגדלים ,וקיום קשר ועדכון עם המגדלים.
• ניהול האגודה בשקיפות מלאה לטובת כלל המגדלים.
הדרישות מהמועמד לתפקיד:
• אדם כריזמתי ובעל כושר מנהיגות.
• יכולת ניהול מוכחת – עדיפות לבעלי ניסיון בניהול גוף כלכלי /עמותה.
• עדיפות לבעלי השכלה בתחומי החקלאות והניהול
• יכולת ליזום ,להוביל אנשים ,ולשכנע.
• יכולת קבלת החלטות ויכולת הובלת תהליכים.
• יכולת לעבוד מול גופים ומוסדות ציבוריים וכלכליים.
• תקשורת בין אישית טובה ואמינות גבוהה.
• יכולת ביטוי טובה ויכולת כתיבה טובה בעברית .שליטה באנגלית יתרון.
• שליטה בתוכנת אופיס.

משק

052-3964107

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.

מ
ז
כ
י
ר

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

דרוש

052-3964160

מנכ”ל

לבגדי ילדים
ממיטב המותגים
למכירות שיערכו אחת לחודש
ביישוב בו את מתגוררת
לפרטים:

דרישות:
השכלה אקדמית – חקלאות או מנהל עסקים – חובה
ניסיון בניהול – חובה • ניסיון בניהול חקלאי – יתרון
משרה מלאה • מגורים באזור הדרום – יתרון

דרושה

נציגת מכירות
054-6868606

• 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

מועמדים יגישו קורות חיים מפורטים לדוא”לpitum@gonen.org.il :

מובחרים,

טל

עו"ד ,רו"ח וכלכלן

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

למושב בית-חנן דרוש/ה

לפרטים

גדי שילדן -

משרד עורכי דין

וחוייבתם במס שבח יתכן ששילמתם יותר מדי

שתילי

והזמנות

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

היקף המשרה – משרה מלאה.
כפיפות – לוועד הנהלת האגודה.
המועמדים הסופיים יידרשו לעבור מבחני התאמה.

עד התאריך 28/02/14

מזן קאיין (זן ענק)

(ארגון מגדלי בקר לבשר)

עיתון המושבים

עיתון החקלאים

עיתון הרפתנים

לקידום הצמיחה העתידית לגד”ש אורן דרוש מנכ”ל/ית

קו”ח למיילoren2005cv@gmail.com :

חפש אותנו
בפייסבוק
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא ,הרפת
והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

בעלי עסק » מסעדות
בתי קפה » תערוכות

פנה אלינו!
פרטים ומידע למדור יש
לשלוח עד יום שני ב16:00-
לאיי-מייל:
kav_daf@maariv.co.il
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 וכל הלול כלולתכנון ,הקמה ושדרוג חוות לולים בארץ ובחול על בסיס Turn Key Project
אספקה והתקנה של ציוד מתקדם ללול
הקמת מיכלי אחסון לגרעינים
המפעל :רח' אבשלום גיסין  92פ"ת ,טל ,03-9221337 .פקס03-9245945 :
מחסן צפוני במעיין ברוך  -אורי בארי  052-3791613מחסן דרומי בעין הבשור  -יעקב גבע 054-4242369
www.nilipoultry.com email: nilipoultry@ nilipoultry.com

