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מגוון הרכבים 
התפעוליים 

™∞≤ππהגדול בישראל

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

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

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

∞µ≤≠∂±±∑∞π∑ ∫צחי

צילום: מיטל כהן

 46 רכבי שטח מקושטים, צבעוניים ומעלי אבק ובהם
 180 נשים יצאו למסע "נסיכת המזרח" בבקעת הירדן.
 חלקן הגיעו בגלל אהבת השטח, חלק בגלל החברותא

 הנשית, אחרות בגלל חברה נודניקית שלא הרפתה
 ויש מי שרצו קצת חופש מהבעל,

מהילדים או מהעבודה
מירי דג • עמ' 16

פרטים
בעמוד 19
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אגדה שהייתה

מאיר הר ציון, לוחם היחידה 
101 ומקים סיירת מטכ"ל 

האגדי גדל בשנות חייו 
הראשונות ברשפון וחזר 
לעבודת האדמה בחוות 

שושנה בכוכב הירדן. השבוע 
נפטר והוא בן 80

מסי החלטה 1155

"נהלי העבודה" טרם פורסמו 
והדרך שבה יחושבו "דמי 

הכניסה" ומס השבח אינם 
ידועים. עורכי הדין אביגדור 
ליבוביץ ושניר שער מנסים 

לשפוך אור על הבאות

שירים משם

עמיר עקיבא סגל בספר 
שירים חדש, "ארץ אחרת 

מאוד". שני שירים מתוך 
הספר של המשורר בן מושב 

ציפורי

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.

 

עורך דרור יוסף 	■
dror.maariv@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   ■
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות   ■
ניקולאי קולניק  

מזכירה והפקה 	■
דברת לוי  

kav_daf@maariv.co.il  
טל' 073-2369058  

פקס' 073-2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום  	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום 	■
דניאלה גבאי, יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן-להב,  
יורם טביבי   

מודעות לוח 	■
זוהר מלאכי  

מודעות 	■
kav_daf@maariv.co.il  

"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il

תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il

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

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

סיימתם לקרוא?  אנא השליכו את הגיליון 

לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

4

10

12

תוכן

המילים
שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,

"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו 
מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 
לסיפורים ולשירים שכתבתם, 

ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 

הצלם בשם קובץ התמונה, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

חדשות

דרור יוסף

מרחביה  "אופקים"  היסודי  הספר  בית  תלמידי 
בש שעשו  כפי  צה"ל,  לחיילי  מנות  משלוח  שהכינו 

נים קודמות, אבל השנה, שלחו תלמידי בית הספר 
את משלוחי המנות לגדוד שריון ברמת הגולן, שבו 
משרת בנה של אחת המורות בבית הספר וגם בוגר 

בית הספר.
30 ארגזים עמוסי כל טוב הועמסו על משש -יותר מ
אית שהגיעה מהגדוד. במהלך מסיבת פורים שנערכה 
בבית הספר, הודה נציג הגדוד בחום רב לכל הילדים.

ביחד זה תמיד מצליח
דתיים וחילוניים צריכים לשמור יחד על המולדת בפני 

אויבים מבחוץ ומבפנים, כי רק יחד נצליח לעשות את זה

מכתבים למערכת

אוסף הנשק יוצג לקהל
עשרות כלי נשק שהתגלו בסליק במסילות ונמסרו 

למשטרה יישמרו במוזיאון שיוקם בקיבוץ
נגה רוזנברג

שישה שבועות אחרי שנחשף במפתיע סליק 
לבקשת  ישראל  משטרת  נענתה  במסילות, 
את  לידיו  ותשיב  המעיינות  מעמק  הקיבוץ 
הנשק  כלי  ושאר  האקדחים  הרובים,  עשרות 
שהיה  בשטח,  בנייה  עבודות  במהלך  שהתגלו 

שייך במקור לבית הספר היסודי רימון.
הנראה  ככל  שנבנה  הסליק,  של  מיקומו  סוד 
ושימש  ומגדל"  "חומה  מבצע  במסגרת  ב-1938 
את ההגנה, התגלה במקרה. בעת הצבת כלונסאות 
ברזל  במכסה  העובדים  נתקלו  ילדים,  גן  לבניית 
שהיה מחוזק בברגים. כשפתחו את המכסה נדהמו 
לגלות עשרות כלי נשק עטופים ומסודרים היטב.

בין השאר, נמצאו בסליק שמונה רובי מאוזר, 
מקלע איטלקי, ארבעה מקלעי ברן, תת מקלע 

אנפילד,  לי  רובי   39 סטן,  רובי  שישה  ברטה, 
ועשש מילימטר   52 מרגמה פיאט,  מטולי   שני 
שרות מחסניות. הנשק נמצא בארגז ברזל שאור

כו כמטר וחצי, והועבר לידי המשטרה לטובת 
קטלוג ושימור.

מסילות,  של  הדין  עורכות  פניית  בעקבות 
משפט  לבית  צוריאנו,  ורחלי  רייכרט  עידית 
השלום בבית שאן ולמשטרה, הודיעה האחרונה 
על החזרת כלי הנשק לקיבוץ, שמתכוון להקים 

מוזיאון שבו יוצג האוסף ההיסטורי לציבור.
בית הספר היסודי "רימון" משותף לשלושה 
קיבוצים - מסילות, רשפים וניר דוד - ולאורך 
הקיבוצים  ילדי  הספר  לבית  הצטרפו  השנים, 

שבית אלפא, בית השיטה ושדה נחום, ומהיישו
בים בית שאן, תל תאומים, חפציבה, גן נר ובית 

זינגר שבכפר יחזקאל.

משלוחי מנות ממרחביה לחיילים
תלמידי בית הספר היסודי "אופקים" במרחביה שיגרו 

משלוחי מנות לחיילי צה"ל

שהסתכלתי בהפגנה של דתיים ומה עיניי רו
אות? בחור צעיר עונד טלאי צהוב. אני רוצה 

שלהגיד לבחור הזה: הטלאי הצהוב מזכיר לאנ
שים השפלה ורצח שאי אפשר לשכוח. הטלאי 
הצהוב היה סימן שאפשר לרצוח את הבן אדם 

שעונד אותו.
הגרמנים רצחו ועזרו להם האוקראינים, אשר 
גם בזזו. לבן אדם דתי שענד את הטלאי חתכו את 
הזקן, ירו בו והתעללו בגוף שלו. האם דבר כזה 
שני  את  לה  שהרגו  אישה  האם  לשכוח?  אפשר 
הילדים יכולה אי פעם לשכוח את זה? האם אישה 
ללדת  יכולה  ואינה  שלה  בגוף  ניסיונות  שעשו 

יכולה לשכוח את זה? היום היא זקנה ובודדה.
לא  אתה  הצעיר:  לבחור  אומרת  אני  לכן, 

נמצא  אתה  הצהוב.  הטלאי  את  לענוד  צריך 
שבמדינה שלך, ובזמן שאתה ישן במיטה, החיי

לים שומרים עליך; בגשם, ברוח, בחמסין.
שתצא החוצה, תרים את הראש, אי שם בין הע

ננים נמצא מי שהביא אותנו לארץ ישראל, ואם 
היום יש לנו מדינה שלחמו בשבילה גם דתיים 
וגם חילוניים, אז אתה לא צריך להתחבא. אתה 
צריך להיות ישראלי גאה ולהבין, שלו הייתה 
לנו אותה חתיכה של מולדת, אולי לא הייתה 
לשמור  צריכים  וחילוניים  דתיים  לכן,  שואה. 
יחד על המולדת בפני אויבים מבחוץ ומבפנים, 

כי רק יחד נצליח לעשות את זה.
ביחד זה תמיד מצליח.

אסתר דוברוב, מושב בצרה

נציג הגדוד מודה לילדי בית הספר. 30 
ארגזים נשלחו לגדוד השריון
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חדשות
דרור יוסף

יאיר קראוס

ליוו  המדינה,  מנהיגי  בהם  אדם,  בני  מאות 
ביום ראשון את מאיר הר ציון בדרכו האחרונה 
בסמוך לביתו ב"כוכב הירדן". ראש הממשלה, 
בנימין נתניהו, ספד לו: "הר ציון הבין שתחיית 
עמנו תלויה בכינון דורות של לוחמים שיגנו 
בזה  והוא ראה  היהודים,  בנחישות על מדינת 

צו אישי לפועלו שלו".
של  והלחימה  הסיור  דפוסי  את  שטבע  מי 
ממקימי  התגמול,  פעולות  גיבור   ,101 יחידה 
סיירת  של  הראשון  ומפקדה  מטכ"ל  סיירת 
צנחנים, הלך לעולמו ביום שישי שעבר, בגיל 
למשפחת  בהרצליה  בש1934  נולד  מאיר   .80

שהורוביץ ובגיל שלוש עבר עם משפחתו למו
שב רשפון, שם נולדו שתי אחיותיו. בגיל 14, 
בעין חרוד  לגור  הוריו, עבר  גירושי  בעקבות 
לקיבוץ  עברו  ואחיותיו  אמו  בעוד  אביו,  עם 

בית אלפא.
בשבילי הקיבוץ והגלבוע רכש מי שהוגדר 
כ"גיבור ישראל הגדול ביותר מאז בר כוכבא" 
את מיומנויות הסיור והשטח. בש1951 יצא עם 
כנרת,  סביב  לסיור  הש14  בת  שושנה  אחותו 
ועם חברתו רחל סבוראי )רביבים( יצא כעבור 

כשנתיים למסע המיתולוגי לפטרה שבירדן.
בתחילת שירותו בצבא היה בחטיבת הנח"ל, 
צורף   101 יחידת  את  הקים  שרון  וכשאריאל 
אליה הר ציון. שרון כתב עליו שהוא "הלוחם 
ואולי  סייר מעולה  היחידה,  ביותר של  הנועז 
באישור  מעודו".  צה"ל  שידע  ביותר  המעולה 
הרמטכ"ל משה דיין הוא הוסמך לקצונה ללא 

קורס קצינים.
סיירת  מקימי  בין  היה  הש50'  שנות  בסוף 
מטכ"ל, ועל חלקו במבצע "כנרת", שבו פיקד 
בפעולת  הצנחנים  מסיירת  כוח  על  ציון  הר 
בעיטור  זכה  בגולן,  סוריים  במוצבים  תגמול 
העוז. במהלך פעולת התגמול בספטמבר 1956 
הודות  ניצלו  וחייו  בצווארו  ציון  הר  נפצע 
לתושייתו של הרופא הגדודי, ד"ר משה אגמון 
)מוריס אנקלביץ'(, שערך בו ניתוח שדה תחת 
בירושלים  נלחם  הימים  ששת  במלחמת  אש. 
ובמלחמת  הצנחנים,  סיירת  הגולן עם  וברמת 
יום הכיפורים, כשהוא נכה צה"ל ואינו מחויב 
בגיוס, נסע ברמת הגולן ברכבו הפרטי וחילץ 

פצועים.
בצדדים  שנמצאים  אנשים  ספדו  ציון  להר 
שונים של המפה הפוליטית. שר הביטחון משה 

ש)בוגי( יעלון אמר על הר ציון: "מפקד נועז ויו
צא דופן, שיכולות הסיור והניווט המרשימות 
לארץ,  אהבתו  עם  השני  כחוט  שזורות  שלו 

הא הם  מעטים  ולרגביה.  לנופיה  שלשביליה, 
בחייהם,  עוד  אגדה  להיות  שהופכים  נשים 
לחיקוי  מודל  ומהווים  כול  בפי  נישא  ששמם 
את  לחרף  ובנכונותם  לבם  באומץ  בגבורתם, 

נפשם".
הר  הביע   2005 בפברואר  שנתן  בראיון 
בין השאר, הוא  ימניות תקיפות.  ציון עמדות 

השמיע ביקורת חריפה על רעהו הוותיק, אריק 
שהוא  וציין  ההתנתקות  תכנית  בשל  שרון, 
מאמין בנכונות תיאוריות הקשר על רצח רבין. 
גם  ולאחרונה  נהלל  בפורום  כן, השתתף  כמו 

היי להחזרת  "חומש תחילה",  שבפעילות מטה 
שוב היהודי בחומש. הוא אף הצטרף למפלגת 

התקווה בראשות אריה אלדד.
סגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן, היה 
גם הוא בסופדים להר ציון: "מאיר היה גיבור 
יחידה  סיפורי  את  בשקיקה  קראתי  ילדותי, 
101 שכתב. לפני כמה שנים ילדיי ואני הגענו 
לאחוזת שושנה, שבה הוא התגורר מעל בקעת 

הירדן, וזכינו לשוחח עמו.
ש"אני זוכר שמאיר השתתף בעליות הראשו

נות של גוש אמונים לתחנת הרכבת בסבסטיה 
גדול הלוחמים שקמו  היה  נוספים.  ובמקומות 

שלישראל בדור האחרון, הוא מעולם לא התבל
שבל וידע שארץ ישראל כולה שייכת לעם יש

ראל וראה באנשי גוש אמונים כממשיכי דורו 
יהי  ישראל.  בארץ  מקום  בכל  שמתיישבים 
מורשתו  את  ללמוד  יזכה  ישראל  שעם  רצון 

ויזכה לממשה. יהי זכרו ברוך."
נשיא המדינה שמעון פרס ספד למאיר  גם 
צה"ל שהלך  ומפקדי  לוחמי  מגדולי  ציון,  הר 
את  היום  להוריד  צריך  ישראל  "עם  לעולמו: 
דגליו לזכרו של מאיר הר ציון שנאסף אל עמו. 

לא היה אדם אמיץ ממנו, לוחם עז שהיה מוכן 
להקריב את חייו למען ישראל פעם אחר פעם. 
נבהל  ולא  עיניו  בגובה  המוות  את  ראה  הוא 

ועמד  אנושיים  פצעים  נפצע  הוא  ניסוג.  ולא 
בהם בצורה חסרת תקדים. שבע נפל ושמונה 
הוא קם. הפעם השמינית בבניין משק חקלאי 
ב'אחוזת שושנה',  כי ייעוד חייו היה לעבד במו 

ידיו את אדמת המולדת שהוא כה אהב.
"הוא לא ידע פשרות, הוא לא דחה קרבות, 
האדירה  אהבתו  את  לרגע  הפסיק  לא  הוא 
לארץ ישראל. הוא היה כבר לאגדה בימי חייו, 

שאם לא בעיניו הוא, הרי בעיני כל אלה שיד
ואת לחימתו. במעשיו הגשים  גבורתו  עו את 
את הפסוק 'ידו האחת עושה את המלאכה וידו 

השנייה מחזקת את השלח', יהי זכרו ברוך".
 ,2014 במארס  ב-14  נפטר  ציון  הר  מאיר 

בגיל 80, בחוות שושנה שבכוכב הירדן .  אריאל שרון ומאיר הר ציון בתקופת יחידה 101 שנות ה-50'. "הלוחם הנועז ביותר
צילום: אסף קוטין, במחנה של היחידה". 

תושב תל עדשים תובע את צה"ל
הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד הצבא, שלושה 

קיבוצים, שני תאגידי מים וחברה מכפר יהושע בגין 
זיהום נחל קישון ויובליו

נגה רוזנברג

תושב תל עדשים ושני תושבי עפולה הגישו לאחרונה בקשה לאישור תובענה כייצוגית 
נגד שלושה קיבוצים מעמק יזרעאל, נגד כמה מתאגידי המים באזור ונגד צה"ל בטענה, כי 

הם מזהמים את נחל הקישון.
"הם מזהמים סדרתיים שהפכו את נחל הקישון ואת יובליו בעמק יזרעאל לתעלת ביוב 
ונגד  צה"ל  נגד  בנצרת  המחוזי  לבית המשפט  בבקשה שהוגשה  נאמר  ומסוכנת",  מצחינה 
הקיבוצים הזורע, אלונים ויפעת, עיריית עפולה, תאגידי המים "פלגי מים" מיקנעם ו"מי 

נע" מנצרת עילית וחברת "ח.ג.י מרכז מזון כפר יהושע".
הנחלים  זיהום  של  לוואי  מתופעות  רב  זמן  זה  סובלים  האזור  תושבי  כי  נטען,  בבקשה 
בעמק, המלווים במטרדי ריח של צחנת הביוב, זבובים ויתושים. כמו כן, הם טוענים בבית 

שהמשפט, כי במשך שנים ארוכות הנתבעים הזרימו וממשיכים להזרים ליובליו של נחל הקי
שון שפכים מסוגים שונים, וכתוצאה מכך, הפך הנחל למפגע סביבתי ותברואתי מסוכן. 

נזקים  נגרמו  ויובליו  הקישון  נחל  אזור  תושבי  לכל  כי  המבקשים,  טוענים  זאת  לאור 
רבים, בין היתר נזק רפואי והפסד כספי בשל הצורך לנסוע למקורות מים אחרים לבילוי, 
וכן עגמת נפש ותסכול, ועל כך הם מבקשים פיצוי בסך אלף שקלים לכל אחד מש231 אלף 

תושבי האזור.

 מותה של אגדה:
מאיר הר ציון הובא למנוחות 

נשיא המדינה שמעון פרס ספד למאיר הר ציון, מגדולי לוחמי ומפקדי צה"ל 
שהלך לעולמו בגיל 80: "שבע נפל ושמונה הוא קם. הפעם השמינית בבניין משק 

חקלאי ב'אחוזת שושנה',  כי ייעוד חייו היה לעבד במו ידיו את אדמת המולדת 
שהוא כה אהב" 

נהלל  בפורום  השתתף  ציון.  הר  מאיר 
"חומש  מטה  בפעילות  גם  ולאחרונה 
צילום: יהונתן שאול תחילה" 
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שהאם ייתכן שידרשו מכם לשלם פרמיה חו
דשית לביטוח הלאומי לאורך שנים, ורק בגיל 
קצבת  כלל  לכם  מגיעה  שלא  תגלו  הפרישה 

שזקנה? מקרה קשה שכזה, אירע לאחרונה לאי
ששי פי  על  ואף  פנסיה,  לגיל  שהגיעה  ששה 

חודש  משכרה  הלאומי  הביטוח  דמי  את  למה 
בחודשו - סירבו במוסד לאשר לה את קצבת 
הזקנה בטענה שאין היא זכאית לקבלה, מפני 

שהועסקה בחברה משפחתית.
לאומי,  לביטוח  המוסד  אל  פנתה  האישה 

שבבקשה לשלם לה את קצבת הזקנה, או לחלו
פין, להחזיר את מלוא כספי הפרמיה ששולמו 
על ידה לאורך השנים. במוסד לביטוח הלאומי 
דחו את שתי הבקשות גם יחד והסכימו להחזיר 
את הכספים ששולמו, רק בכפוף לאישור של 
החזרי הפרמיה  ההכנסה, בטענה מקורית:  מס 

עלולים ליצור עיוותי מס.
שעורכת דין יפית מנגל, העוסקת רבות במ

ונשכרה  לאומי  לביטוח  המוסד  מול  אבקים 
הא הקצבה  להשבת  במאבקה  לאישה  שלעזור 

בודה, הביטוח הלאומי משתמש בשיטה צינית, 
לפיה הוא גובה דמי ביטוח במשך שנים רבות 
המועסקים  במשק,  עובדים  אלפי  מעשרות 
קצבה,  לקבל  בבואם  אך  קרובי משפחה,  אצל 
המהווה את הרובד הביטוחי הסוציאלי הנמוך 

נדחים ע"י הביטוח הלאומי בט שביותר - הם 
ענה, כי לא התקיימו יחסי עובד-מעביד, והם 

מופקרים לגורלם.
ש"אם לא די בכך", טוענת עו"ד מנגל, "הבי

מבוטחים  לאותם  להשיב  מסרב  הלאומי  טוח 
את דמי הביטוח ששילמו לשווא, ומציב תנאים 

להש מנת  על  בלתי-אפשריים  שביורוקרטיים 
איר את הכספים אצלו".

שלדבריה, אחד התנאים שמציב המל"ל לתו
שו תיקון  שתבצע  הוא  החזר  שביקשה  שבעת 

מות במס הכנסה, אף על פי שהמל"ל אינו גוף 
הדין,  עורכת  לדברי  הכנסה.  מס  של  גבייה 

במבוט בהתעללות  גובלת  המל"ל  שהתנהלות 
חים, בפרט בזמנים שבהם הם נזקקים לביטוח 
זו  פסולה  התנהלות  הרב,  ולצערה  הלאומי, 
מבטאת מדיניות של השנים האחרונות במוסד, 

שעניינה לחסוך כספים על חשבון נזקקים.

 11 שנות עבודה, 
5,000 ש"ח ברוטו

א', האישה שביקשה את קצבת הזקנה שלה, 
עד   1998 מאוקטובר  שנים,   11 במשך  עבדה 
סוף דצמבר 2009, כמזכירה בחברה לעבודות 

משכור למשפחתה.  השייכת  ותשתיות,  שעפר 
תה החודשית עמדה על 5,000 שקלים ברוטו, 
ביטוח,  ודמי  הכנסה  מס  נוכו תשלומי  וממנה 

כמתחייב בחוק.
ביוני 2009 הגיעה א' לגיל הפרישה בחוק, 
62 שנים, ובינואר 2010 פנתה לסניף הביטוח 

זקנה  קצבת  לקבלת  מגוריה,  באזור  הלאומי 
היא  הלאומי.  הביטוח  בחוק  לזכאותה  בהתאם 
בפני  הציגה  הנדרשים,  הטפסים  את  מילאה 
כפי  המסמכים  את  לאומי  לביטוח  המוסד 
חוקר  ידי  על  בביתה  נחקרה  ואף  שהתבקשה, 

מטעם הביטוח הלאומי.
הביטוח  את תשובת  א'  קיבלה   2010 ביולי 

שהלאומי, לפיה "על פי נתוני החקירה, אנו רו
אים בעבודתך בחברה עזרה משפחתית, שאינה 

עונה להגדרה 'עובד שכיר'".
המו לתשובת  מנגל,  יפית  עו"ד  שלדברי 

מדוע  הסבר  כל  ניתן  לא  לאומי  לביטוח  סד 
"למרות  שכיר,  עובד  להגדרת  עונה  אינה  א' 
שמשמעות הקביעה היא שלילת כל זכויותיה 
במשך  הסתמכה  שעליהן  כמבוטחת,  א'  של 

למעלה מ-11 שנים!", אומרת מנגל.
 2011 ספטמבר  במהלך  מנגל,  עו"ד  לדברי 
באמצעות  לאומי,  לביטוח  למוסד  א'  פנתה 

שרואה החשבון של החברה שבה הועסקה, והב
הירה בשנית את אופי העסקתה בחברה. כחודש 
לאחר מכן התקבלה תשובת הביטוח הלאומי, 

שכי אם ברצונה של א' לערער על החלטת המו
סד, היא מוזמנת לפנות לבית הדין לעבודה.

בניסיון נוסף לבטל את רוע הגזירה, פנתה 
א' בפברואר 2011 שוב למוסד לביטוח לאומי, 
הפעם באמצעות עו"ד מנגל, בדרישה להביא 
את עניינה לבירור בפני ועדת תביעות על פי 
זו לא  הביטוח הלאומי. אלא שגם בקשה  חוק 
ניתן  "לא  כי  המוסד, שטען  ידי  על  התקבלה 

לכנס כעת את ועדת התביעות".
לבי המוסד  ניאות  חוזרת  פנייה  שרק לאחר 

בעניינה  ודיון  הוועדה,  את  לכנס  לאומי  טוח 
על  אולם   .2011 במארס  ל-30  נקבע  א'  של 
על  מנגל  עו"ד  שערכה  מבירור  התביעה,  פי 
הרכב הוועדה, נמצא כי זו כלל לא מונתה על 
רבות ללא  פועלים שנים  חבריה  וכי  חוק,  פי 

כל סמכות)!(.
מי האחרון שבו  המועד  כי  שבנוסף התברר, 

לוועדת  חברים  הלאומי  הביטוח  מועצת  נתה 
20 שנים. "המשמש -תביעות היה לפני יותר מ
עות החמורה של הדברים היא, שזימון המוסד 
לביטוח לאומי את א' לדיון בפני הוועדה אינו 
אלא מצג שווא ואחיזת עיניים, שהרי אין בידי 
הוועדה להועיל לתובעת", אומרת עו"ד מנגל. 

שלאור כל זאת, החליטו א' והחברה שבה הועס
קה לוותר כליל על הדרישה להכרה בזכויותיה 
של א' כמבוטחת, ותחת זאת דרשו את השבת 

דמי הביטוח ששילמו לשווא במשך שנים.
המוסד  הפתעה:  לתובעת  נכונה  כאן  גם 
לביטוח לאומי סירב להשיב את דמי הביטוח 

שששולמו, והתנה את ההחזר בהצגת אישור מר
הועסקה  שבה  החברה  דוחות  כי  המסים,  שות 
הצעד  האחרונות.  השנים   11 לכל  תוקנו  א' 
הבא היה פנייה למנהל אגף גבייה ממעסיקים 
במוסד לביטוח לאומי, והתראה בטרם נקיטת 

הליכים משפטיים.
על  לאומי  לביטוח  המוסד  חזר  בתגובה, 

לאי כפוף  הביטוח  דמי  החזר  לפיה  שעמדתו, 

שור ממס הכנסה, כי הוצאות השכר הופחתו, 
וגם אז, אם יוחזרו הכספים, זה לא יהיה יותר 

משבע שנים אחורה, לטענת המוסד.
"אין צורך לומר, כי מדיניות שערורייתית זו 
של המוסד לביטוח לאומי נוגדת את הדין, וכן 
גוף  בפעילות  המתחייבת  בסיסית  נורמה  כל 

שביטוחי", אומרת עו"ד מנגל. "התנהלות המו
המידה של  רחוקה מאמות  לאומי  לביטוח  סד 
לרגלי  נר  להיות  האמורות  והגינות,  לב  תום 
הרשות הציבורית במילוי תפקידה". לטענתה, 
בית  לקביעות  בניגוד  גם  עומדת  זו  מדיניות 
חובת  את  והדגיש  חזר  אשר  העליון,  המשפט 
ההגינות המוטלת על גופים ציבוריים בכלל, 

ועל הביטוח הלאומי כמוסד סוציאלי בפרט.
עורכת הדין מסבירה, כי חובת ההשבה של 

הביטוח מוטלת על המוסד לביטוח לאו שדמי 
מי בחוק הביטוח הלאומי )סעיף 362, "החזרת 
אחרים  גבייה  לגופי  "בניגוד  יתר"(.  תשלומי 

שכמס הכנסה ומע"מ, הטיל המחוקק חובה מפו
רשת על המוסד לביטוח לאומי ליזום ולהודיע 
על תשלומי יתר, ולהשיבם מיוזמתו למשלם", 
אומרת עו"ד מנגל. "במקרה שלפנינו, המוסד 
ולא  החקוקה,  חובתו  את  הפר  לאומי  לביטוח 

שרק שלא הודיע לתובעות )א' והחברה שהעסי
קה אותה( מיד עם שלילת זכאותה של א', אלא 
הכספים שגבה  את  להשיב  מסרב  הוא  שכעת 

במשך כל אותן שנים לשווא".
מעט  לא  קיימות  כי  מזכירה,  מנגל  עו"ד 
פסיקות, שבהן פסקו בתי המשפט שאם רשות 
שלטונית קיבלה כספים ביתר, עליה להשיבם 
מיד וללא כל דיון. "חרף חובתו בחוק, מסרב 
הכספים  את  להשיב  לאומי  לביטוח  המוסד 
חובת השבתם  ואשר  ביתר מהתובעות,  שגבה 

אינה שנויה במחלוקת".
לאור כל זאת, הגישו א' והחברה שבה הועסקה 
תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לבית משפט 

השלום בתל אביב על סכום הגבוה מ-120 אלף 
שקלים – שהם דמי הביטוח ששילמו התובעות 
11 השש -למוסד לביטוח לאומי במשך יותר מ

נים, בתוספת ריבית והצמדה.
בקשה  הגיש  לאומי  לביטוח  המוסד  מנגד, 
לדחיית התביעה על הסף בטענה, כי הסמכות 

לעבו הדין  לבית  נתונה  הייחודית  שהעניינית 
שדה. בית משפט השלום קיבל את טענת המו

התובעת  של  ערעורה  גם  לאומי,  לביטוח  סד 
שלביהמ"ש המחוזי ולביהמ"ש העליון נדחו ונפ

הדין  בית  חייב להתברר בפני  כי העניין  סק, 
החל על  ערעור  כערכאת  המשמש  שלעבודה, 

טות המוסד לביטוח לאומי.
שהתביעה הונחה בפני בית הדין לענייני עבו

דה בתל אביב, אלא שהפעם, למרבה האבסורד, 
שטען המוסד לביטוח לאומי טענה הפוכה לטע

עבודה  לענייני  הדין  לבית  כי  ואמר  נתו שלו, 
מכיוון  זו,  בתביעה  לדון  עניינית  סמכות  אין 
צורך  "אין  נזיקית.  תביעה  של  בסוג  שמדובר 
לביטוח  המוסד  של  זו  בזויה  התנהלות  לתאר 
זהו אחד  מנגל. לדבריה,  עו"ד  אומרת  לאומי", 

שמתוך אלפי מקרים אחרים, המתאר שיטה פסו
לה שהשתרשה בפעילות המוסד לביטוח לאומי, 

ואין לה אח ורע במציאות המשפטית בישראל.
"עובדים שכירים, המשלמים מדי חודש דמי 
ביטוח לאומי ומס בריאות משכר עבודתם אינם 
מודעים לעובדה, כי זכויותיהם יקבעו על ידי 
המוסד לביטוח לאומי רק בדיעבד – לעתים, 

ששנים רבות לאחר תחילת עבודתם, ורק כשיז
זקנה  קצבת  לידה,  כדמי  גמלה  לקבלת  דקקו 
במקרים  מנגל.  עו"ד  אומרת  בזה",  וכיוצא 
רבים, היא טוענת, כמו המקרה שלפנינו, שולל 
המוסד לביטוח לאומי רטרואקטיבית את מעמד 
עובדים אלו כ"עובדים שכירים", וטוען כי לא 
עמדו במבחנים - נוקשים מהרגיל - להוכחת 

יחסי עובד-מעביד בינן לבין מעסיקם.
ש"כך, במחי יד, מתאיידות להן זכויות, שע

ליהן התבססו אותם עובדים במשך כל תקופת 
העסקתם. המוסד לביטוח לאומי מודע לעיוות 
אך  זו,  המובנה בשיטת פעולתו ארוכת שנים 
מהכספים  נהנה  בעודו  עיניים,  לעצום  בוחר 
הזורמים לקופתו מדי חודש, ואינו נוקט בשום 

פעולה, כמתחייב מהיותו מעין גוף ביטוחי".
הבאת  את  מנגל  עו"ד  מונה  אלה  בפעולות 
סביר,  ובזמן  מראש  לידיעה,  עובדים  אותם 
כדי שיוכלו להיערך מראש לעיגון זכויותיהם 
המוסד  שקבע  למבחנים  בהתאם  כמבוטחים, 
לביטוח לאומי. "אם לא די בכך, מוסיף המוסד 
לביטוח לאומי חטא על פשע, ובמקרים שבהם 
רטרואקטיבית,  העובדים  זכויות  את  שולל 

שמסרב לדרישתם לשלם את דמי הביטוח ששי
מתנהל  זה  אבסורד  שנים.  במשך  לשווא  למו 
האמון  שלטוני-סטטוטורי,  בגוף  רבות  שנים 
המדינה",  אזרחי  של  הסוציאלי  הביטחון  על 

היא מסכמת.

חדשות
דרור יוסף

 הועסק בחברה משפחתית?
אינך זכאית לקצבת זקנה

 תביעה: המוסד לביטוח לאומי מסרב לשלם לאישה קצבת זקנה מפני שעבדה
 בחברה משפחתית. במוסד גם מסרבים להחזיר את כספי הפרמיה

ששילמה העובדת במשך השנים
עו''ד יפית מנגל. "המוסד לביטוח לאומי 

הפר את חובתו החקוקה"
צילום: פוטו דני

עו"ד יפית מנגל: "בניגוד לגופי גבייה אחרים 
כמס הכנסה ומע"מ, הטיל המחוקק חובה מפורשת 

על המוסד לביטוח לאומי ליזום ולהודיע על 
תשלומי יתר, ולהשיבם מיוזמתו למשלם"
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dror.maariv@gmail.com
חדר אורחים

דליה טל

אם חשבנו שהצלחנו לייצב את משק המים 
יחסי,  באופן  גשומים  חורפים  כמה  באמצעות 
לאורך  התפלה  מתקני  הקמת  ובאמצעות 
שבמזרח  והוכיח,   2014 חורף  בא  החופים, 
התיכון, חייבים לעמוד כל העת על המשמר, 

גם בנושא המים.
סיור ברחבי הארץ מגלה כבר עתה מראות 
ריקים,  שיטפונות  מאגרי  לשכוח.  שהעדפנו 
מאגרי קולחים ההולכים ומתרוקנים ומעיינות 
של  בעיצומו  המצב  כך  אם  ודועכים.  הולכים 
התמונה  את  לדמיין  קשה  יהיה  לא  החורף, 
העומד  החם  בקיץ  לנו  הצפויה  העגומה 
בפתח. מתקני ההתפלה ממשיכים לייצר מים 
במחירים גבוהים והשאלה הנשאלת היא: האם 
החקלאות תהיה מסוגלת לשלם מחירים אלה, 
הפירות  מחירי  על  לכך  תהיה  השפעה  ואיזו 

והירקות בשווקים?
אם הממשלה שמה לעצמה כיעד להפחית את 
יוקר המחיה, בין השאר באמצעות הורדת מחיר 
המים, או לפחות אי העלאתו, בא החורף הנוכחי 
וקלקל, כפי הנראה, את התכניות. מנכ"ל ארגון 
זאת בצבעים  ויסמן, מתאר  עובדי המים, ארז 
הלכה  החקלאית  ההשקיה  "עונת  קודרים: 
והתארכה בעשור האחרון, וכיום היא מתחילה 
אחרי  רק  ומסתיימת  במרץ-אפריל  כבר 
ההשקיה  עונת  מסוימים  באזורים  אוקטובר. 
מיעוט  בשל  כולה.  השנה  לאורך  נמשכת  אף 
ארוכים  שבועות  ובעקבות  השנה,  הגשמים 
החקלאים להתחיל את  נאלצו  ללא משקעים, 
עונת ההשקיה אף מוקדם מהצפוי, לעתים כבר 

בחודש ינואר".
התקדים  חסר  היובש  כי  ויסמן,  אומר  עוד 
ומאגרי  הטבעיים  המים  שמקורות  לכך  הביא 
החקלאים,  מסתמכים  עליהם  ההשקיה  מי 
מתרוקנים. בשבועות האחרונים החלו החקלאים 
שטרם  הקולחים,  ממאגרי  במים  להשתמש 
להמשך  השקיה  מי  לספק  כדי  דיים  התמלאו 
השנה. בנוסף, צריכת המים השפירים להשקיה 

החלה השנה כחודשיים מוקדם מהרגיל.
כתוצאה מכך, הולכים המאגרים ומתרוקנים. 
ההשקיה  מי  של  הארצי  הגירעון  להערכתו, 
"במידה  מ"ק.  מיליון  כ-250  על  כיום  עומד 
ולא יינתן מענה מידי למחסור במים להשקיה 
חקלאית, אנו צפויים למצוא עצמנו בפני שוקת 
שבורה כבר בשבועות הקרובים", אומר ויסמן.

חקלאי  התאחדות  חלק  נטלו  שבו  בדיון 
וחקלאים,  מגדלים  ארגוני  מזכירי  ישראל, 
נציגי אגודות המים ונציגי ועדות משק, עלתה 
הארץ.  בכל  והמגדלים  החקלאים  מצוקת 
שהוגדר  הנוכחי,  החורף  המשתתפים,  לדברי 
כשחון ביותר מאז 1927, פוגע בצורה חמורה 
בהיקפי היבול ובאיכותו. עד כדי כך הגיעו פני 
הדברים, שכיום עומדים החקלאים בפני סכנה 
רווחים  על  רק  לא  וויתור  שטחים  ייבוש  של 
כספיות  השקעות  על  אף  אלא  עתידיים, 

עצומות שבוצעו מתחילת העונה.
הכלכליות,  לתוצאות  מעבר  ויסמן,  לדברי 
גם  הדעת  את  לתת  יש  מאליהן,  הברורות 
זה.  ממצב  הנגזרות  המדיניות  להשלכות 
של  פרנסתם  מקור  רק  אינה  החקלאות 
אסטרטגית  חשיבות  לחקלאות  החקלאים. 
בשמירה  וגבולותיה,  המדינה  בביצור  עליונה 
לספק  היכולת  ועל  כלכלית  עצמאות  על 
מזון לאזרחים, ללא תלות בגורמים חיצוניים. 
פגיעה בכל אלה משמעותה רחבה הרבה יותר 

ממשבר מים.

המסקנה המתבקשת מכל אלה 
היא אחת: אסור לנו להיות 

שאננים, במיוחד לאור התחזיות 
העולמיות לחורפים יבשים 

ולתופעות קיצון כדוגמת הסערה 
 שפקדה את הארץ

בדצמבר 2013

אך לא רק החקלאות עתידה לסבול. גם הטבע 
האחרונות,  בשנים  גבוה.  מחיר  לשלם  צפוי 
וארגוני  בעיקר בעקבות דרישה מצד הציבור 
מים  הקצאת  על  הממשלה  החליטה  הסביבה, 
המים  והמרת  מעיינות  שחרור  ועל  לטבע 
בקולחים.  החקלאים  ידי  על  כיום  התפוסים 
צמצום כמות המים הטבעית במאגרים מעלה 
את החשש לדחיית תכניות אלה, שיותירו את 
הטבע יבש ופגוע, ויש לתת על זה את הדעת.

אחת:  היא  אלה  מכל  המתבקשת  המסקנה 
לאור  במיוחד  שאננים,  להיות  לנו  אסור 
התחזיות העולמיות לחורפים יבשים ולתופעות 
הארץ  את  שפקדה  הסערה  כדוגמת  קיצון 

בדצמבר 2013.
נשיא האיגוד הישראלי למים )אג"מ(, אברהם 
לחיות  להמשיך  רוצים  אנחנו  אם  ישראלי, 
משגשגת,  חקלאות  לקיים  טובה,  חיים  ברמת 
לשמור על השטחים הפתוחים וגם לשמור על 
יחסים סבירים עם השכנים הצמאים, אין מנוס 
המים.  משק  את  יותר  עוד  ולשכלל  מלייעל 
אמנם מדינת ישראל מחזיקה בשיאים עולמיים 
נראה  אך  והתפלה,  קולחים  בתחומים  השבת 
והמשברים  האקלימית  היציבות  אי  שלאור 

שעוד צפויים לנו, אין בכך די.
לייעל את ההתפלה  עוד לעשות?  ניתן  מה 
ובראשם  טכנולוגיים  שיפורים  באמצעות 
חיסכון באנרגיה, שיביאו גם לחיסכון בעלויות. 
לייעל את עבודת המכונים לטיהור שפכים, כך 
שייצרו קולחים באיכות טובה יותר ובעלויות 
חיסכון  באמצעות  שיושגו  יותר,  נמוכות 
התנדפות  מניעת  בעלויות,  חיסכון  באנרגיה, 
צפויה  המים  תאגידי  לייעול  גם  ועוד.  המים 
תרומה גדולה - תאגיד מים הפועל ביעילות 
פירושו איסוף יעיל של שפכים ומניעת זליגתם 
לשטחים הפתוחים וגם פחת מים נמוך, שהוא 
מאבות החיסכון במים. כל אלה, לצד מדיניות 
יעזרו  שמים,  חסדי  וקצת  נבונה  ממשלתית 

לעבור גם את המשבר הנוכחי בשלום.

ויו"ר  אג"מ  בארגון  חברה  היא  הכותבת 
כנס ארגוני המים "פרשת המים", שיתקיים 
גן  ברמת  המכבייה  בכפר  במארס  ב-24 
ויעסוק בנושאי מדיניות, סביבה ובמצבו של 
טכנולוגיות  מגוון  יוצגו  בכנס  המים.  משק 

לשיפור ההתפלה, הטיפול במים ובקולחים.

לעבור את הבצורת
סיור בארץ מגלה מראות שהעדפנו לשכוח: מאגרי מים ריקים ומעיינות דועכים. אם כך המצב 

בחורף, בקיץ החם צפויה לנו תמונה עגומה יותר. האם החקלאים יוכלו לשלם את מחיר מי 
ההתפלה? איזו השפעה תהיה לכך על מחירי הפירות והירקות בשווקים?

אדמה יבשה. אם אנחנו רוצים לקיים חקלאות משגשגת, עלינו לייעל את משק המים

סכסוך השכנים 

ביערה הסתיים 

בפיצוי
עץ הפיקוס לכלך את גינת 
השכן ולכן בעל העץ ישלם 

לשכנו פיצויים והוצאות משפט

עו"ד איתן מימוני

הסתכס שכנים  ששני 
לכלוך  בשל  ביניהם  כו 
פיקוס,  ידי עץ  שנגרם על 
המשפט  בית  נדרש  וכעת 
להכריע בשאלה, האם אחד 
כספי  לפיצוי  זכאי  מהם 
שנגרם  הנזק  בגין  מהאחר 

על ידי העץ?
מתתיהו ורן מתגוררים בשכנות במושב 
יערה ובין גינותיהם של השניים מפרידה 
בסמוך  פיקוס  עץ  שתל  רן  אבנים.  גדר 
שורשיו  מתתיהו,  טוען  וכעת,  זו  לגדר 
וענפיו  בגדר  לסדקים  גרמו  הפיקוס  של 
את  מלכלכים  ועליהם  לגינתו  חודרים 

גינתו.
מתתיהו  נאלץ  זאת  בבעיה  לטפל  כדי 

שלשֹכור שירותי גננות. בנוסף, טוען מת
תיהו, כי ביום כיפור הבעיר רן אש אשר 
בבריכת  הפילטר  ניזוק  ממנה  כתוצאה 
וגם  להחליפו  צורך  והיה  שלו  השחייה 

להחליף את מי הבריכה שהתלכלכו.
שבעקבות דברים אלו, תובע מתתיהו פי

18 אלף שקלים מרן. מנגד, מכש  צוי בסך
חיש רן את טענותיו של מתתיהו וטוען, 
כי מתתיהו פלש לשטחו ובנה גדר בתוך 

שטחו של רן.
משפט  בית  נשיא  סגן  מבהיר  ראשית, 
השלום בעכו, השופט משה אלטר, בדיון 
הגדר  כי   ,2013 ביולי  ב-16  שהתקיים 
ולכן  רן,  של  ובהסכמתו  ברשותו  נבנתה 
שתי  שבין  הגבול  את  מסמנת  זו  גדר 
ידי  על  אחרת  ייקבע  אם  אלא  הגינות, 

ערכאה מוסמכת.
שבהמשך, מציין בית המשפט, כי מתת

יהו לא הוכיח שרן הבעיר את האש אשר 
שגרמה נזקים לבריכה. כמו כן, מוסיף ומב

לזמן  מתתיהו  על  היה  כי  ביהמ"ש,  היר 
שאת הגנן למתן עדות במהלך המשפט וב

מהלכה להוכיח, כי הגנן גבה כספים אלו 
ואחרים עבור שירותיו. על אף זאת, קובע 
לגינתו  פיקוס  ענפי  חדירת  כי  ביהמ"ש, 

הענ גיזום  את  המצריך  לכלוך  שגורמת 
מתתיהו  יפוצה  ולכן  העלים,  וניקוי  פים 

ב-1,500.
הוכח  לא  כי  ביהמ"ש,  מציין  לבסוף, 
הפיקוס  עץ  שורשי  כי  המשפט  במהלך 
הם הגורמים לסדקים בגדר ולכן לא ניתן 

להכריע בטענה זו.
רן  של  הפיקוס  עץ  כי  קובע,  ביהמ"ש 
שקלים   1,500 בשווי  נזק  למתתיהו  גרם 
בלבד. בנוסף, פוסק השופט, כי רן ישלם 

הוצאות משפט בסך 300 שקלים.
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העליון הכריע 
במחלוקת

פסק דין של בית המשפט העליון שם סוף למחלוקות עקרוניות 
בין שמאים מצד רמ"י ובין שמאים אשר ייצגו בעלי זכויות בנחלות

office@ganot.co.il

בית שמאי
עומר גנות והדר מירום,

שמאי מקרקעין

ישר מקרקעי  רשות  שגובה  ההסכמה  שדמי 
אל בעת מכירת זכויות במקרקעין המנוהלים 
באמצעותה הפכו בשנים האחרונות, עם אישור 
והרפורמה  עירוניות  בקרקעות  ההיוון  מבצעי 
בעיקר  הנגבה  לתשלום  ישראל,  במקרקעי 

שבמגזר החקלאי ומבעלי נחלות חקלאיות ברח
בי הארץ.

כידוע, דמי ההסכמה מהווים 
הקרקע,  ערך  מעליית  שליש 
ההפרש  לפי  לרוב  המחושבים 

ששבין מחיר המכירה למחיר הי
סודי, בהתאם להוראות החלטה 
534 של ממ"י מ-29 בפברואר 
סגוש ערכים  ולטבלאות   '92

לשלושה  אחת  הנקבעות  רות, 
הממשל השמאי  ע"י  שחודשים 

השאר,  בין  )קובע,  הראשי  תי 
החקלאיים,  השטחים  שווי  את 
של  המשותף  ברכוש  החלק 

המגו בחלקת  והחצר  שהאגודה 
רים ששטחה כשני דונמים(.

על עם  האחרונות,  שבשנים 
יית ערכן של נחלות חקלאיות 

מח התעוררו  להן,  שוהדרישה 
בנח הזכויות  לבעלי  רמ"י  בין  רבות  שלוקות 

לות בנוגע לאופן חישוב עליית ערך הקרקע 
וכנגזרת ממנו, סכום דמי ההסכמה שיש לשלם 

במכירה.
ב-16 בינואר 14' קבע בית המשפט העליון 
)ע"א 229/10 - שילר ואהרוני נגד ממ"י( מהי 
התמורה הראויה בעת מכירת נחלה, לפיה יש 
הסכמה.  דמי  גביית  לצורך  השווי  את  לחשב 
בעלי הזכויות בתיק זה ערערו על פסיקת בית 
ההסכמה  דמי  בחישוב  לפיה  המחוזי,  המשפט 
מרכיבים  המכירה  ממחיר  להפחית  צורך  אין 
של  המשותף  ברכוש  יחסי  חלק  פיתוח,  כגון 

האגודה ומוניטין.
ורכיבי  אלה  רכיבים  העוררים,  לטענת 
מזכויות  חלק  מהווים  אינם  נוספים  השבחה 
המכירה  ממחיר  להפחיתם  יש  ולכן  החכירה 
כי  טענה,  הרשות  ההסכמה.  דמי  חישוב  בעת 
התמורה, כפי שנקבעה בהחלטה 534, משקפת 

שאת הסכום הכולל ששולם עבור הנחלה בעס
קה בין קונה מרצון למוכר מרצון, ולכן בעת 
את  בחשבון  להביא  יש  ההסכמה  דמי  חישוב 

התמורה כמחיר החוזי הכולל.
בית המשפט העליון דחה את הערעור ואימץ 
טענות  ואת  המחוזי  המשפט  בית  פסיקת  את 
הרשות. השופטים קבעו, כי המחיר החוזי של 

שהנחלה, כפי שנקבע בחוזה המכר, מהווה תמו
רה ראויה לחישוב דמי ההסכמה בעת העברת 
אופן  את  למעשה  קיבל  ובכך  בנחלה,  זכויות 
בהחלטה  שמפורט  כפי  ההסכמה  דמי  חישוב 

534 ובטבלאות השמאי הממשלתי.
שלמעשה, פסק הדין סתם את הגולל על מח

ובין  רמ"י  מצד  שמאים  בין  עקרוניות  לוקות 
שמאים אשר ייצגו את בעלי הזכויות בנחלות. 

עם זאת, בית המשפט העליון העביר ביקורת 
והמליץ  ההסכמה,  דמי  של  החישוב  אופן  על 
לרשות לשקול שימוש בשיטת חישוב פשוטה 

ומקלה יותר של דמי הסכמה.
גם  כי  נציין,  השופטים  להערת  בהקשר 
נ'  וליבנה  )פלדמן  לאחרונה  שניתן  בפס"ד 
השופטת  כב'  מתחה  המינהל(, 
ערקובי ביקורת על דרך ניסוח 
החלטה 534 וקבעה: "ההחלטה 
היא  רב,  בסרבול  מתאפיינת 
הפניות  של  רב  מספר  כוללת 

שפנימיות בתוך ההחלטה ובחל
קה, חיצוניות לה. לשונה אינה 
ברורה ולעתים, אף משתמעת 
לשתי פנים. יתרה מכך, הדרך 
בתוכה  המעוגנת  החישובית 
ויסודו  הצורך  די  ברורה  אינה 
בלשון  הוא,  אף  זה,  קושי  של 

הניסוח".
המשפט  בית  של  לפסיקתו 
רשאית  הרשות  לפיה  העליון, 
לקבוע את דמי ההסכמה מבלי 
לנכות מרכיבים שונים בנכס, 
שאינם מיוחסים למקרקעין, יש 
משמעות כלכלית שעשויה להתבטא, במקרים 
מסוימים, בהבדל של מאות אלפי שקלים בסך 

דמי ההסכמה.
להוכיח  אפשר  מסוימים  במקרים  בנוסף, 

שבאמצעות מסמכים רשמיים, כגון דוחות כספ
שיים וחשבוניות, שהחלק היחסי ברכוש המשו

תף של האגודה גבוה בעשרות מונים מהסכום 
ששנקבע על ידי השמאי הממשלתי אחת לשלו

שה חודשים. לפיכך, לדעתנו, פסיקתו של בית 
שכן,  הנחלות  בעלי  עם  עוול  עושה  המשפט 
בעוד השמאי הממשלתי קובע, כי שווי החלק 
ברכוש המשותף של האגודה הוא כ-100 אלף 
שקלים, יש מושבים שנהנים מתזרים הכנסות 
לחברי  ששייכים  בשנה,  שקלים  מיליוני  של 
היחסי  בחלק  הזכויות  שווי  כי  וברי  האגודה, 

שגבוה משמעותית מהסכום שנקבע על ידי הש
מאי הממשלתי. יוצא אפוא, כי במושבים אלו 
דמי ההסכמה שמשולמים לרמ"י מחושבים גם 

בגין הזכויות ברכוש המשותף באגודה.
1155 העוסקת בעיגון זכויות החקש  החלטה

לאים בחלקות המגורים בנחלה, אשר אושרה 
מיושמת על  ואינה   2011 ביוני  בג"צ  ידי  על 
ידי הרשות, מבטלת את תשלום דמי ההסכמה 
להוון  הזכויות  לבעל  ומאפשרת  מכירה  בעת 
ההחלטה  יישום  בנחלה.  המגורים  חלקת  את 
בין  הקיימות  מהמחלוקות  ניכר  חלק  יצמצם 
אם  הרשות  תעשה  טוב  ולכן  הצדדים,  בעלי 
תפעל  בג"צ,  פסיקת  לאחר  וחצי  כשנתיים 

ליישום ההחלטה במהרה.
ממשרד  מקרקעין  שמאי  הכותבים, 
הכפרי.  במגזר  עוסקים  נדל"ן",  "גנות 
המידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות 

דעת או ייעוץ מוסמכים.

פסיקת בית 
המשפט העליון, 

לפיה הרשות 
רשאית לקבוע את 

דמי ההסכמה מבלי 
לנכות מרכיבים 

שונים בנכס, 
שאינם מיוחסים 

למקרקעין, עשויה 
להתבטא בהבדל 
של מאות אלפי 

שקלים

החלטה 1155 מעמידה אותנו בפני אתגרים 
ומיסויים מורכבים אשר רק חלקם  משפטיים 
כי  העובדה,  נוכח  כיום  לצפייה  אפשריים 
"נהלי העבודה" לא פורסמו עדיין, ואנו תקווה 
הגדול,  הנעלם  החודש.  סוף  עד  יפורסמו  כי 
שיתברר עם פרסום הנהלים, הוא הדרך שבה 

שרמ"י תחשב את "דמי הכניסה" להחלטה בשי
עור 3.75% ואת "דמי הרכישה" בשיעור 33%.
או  לאחר  אותה  שימכור  נחלה  בעל  כיום, 
בתשלום  יישא  מאחיו  לאחד  זכויות  יעביר 
בהתאם.  לכך  להיערך  ויש  רכישה"  "דמי 
במקרה אחר, בהתאם למצב ששרר עד היום, 
משפחה שכולה שמכרה נחלה הייתה פטורה 
מתשלום "דמי הסכמה" ואילו מהיום יחול על 
משפחות שכולות תשלום "דמי רכישה" מלא. 
גם העברה בין אחים, שהייתה פטורה מ"דמי 
ובהחלטה  הואיל  בתשלום  תחויב  הסכמה", 

1155 הגדרת "קרוב" אינה כוללת אחים.
"דמי הרכישה" נגבים בעת מכירת הנחלה, 
גם אם בעל הנחלה לא הצטרף להחלטה 1155 

וע קיימות  בנייה  זכויות  עבור  שומשולמים 
תידיות אשר אינן קיימות כיום בתב"ע. נכון 
עם  בעליה  נותר  נחלה  מכירת  בעת  להיום, 
פחות מ-60% מהתמורה, וכאשר אלה זכויות 
חכירה ומשולם גם "היטל השבחה", ייתכן אף 

שתיוותר בכיסו רק כמחצית מהתמורה.
שובנושא קרוב: כיצד יושפע מס השבח מתש

לום "דמי רכישה" במכירה? נוכח העובדה, כי 
לאחר תשלום דמי הרכישה הקונה יקבל נחלה 
חלקת  הבנייה,  זכויות  מלוא  שולמו  שבגינה 

יחי פיצול  עלויות  שולמו  מהוונת,  שמגורים 
התבטל  הדורי  הרצף  מהנחלה,  מגורים  דות 
ואפשר להשכיר יחידות דיור, לא יהיה מנוס 
מעלייה במחיר הנחלות, שכן המיסוי שיחול 
על המוכרים יהיה גבוה יותר וכנראה, גם מס 

השבח.
נחלה, רשויות המס מפצלות  בעת מכירת 

חל לשלושה  הנחלה  של  המכירה  שווי  שאת 
שעשוי  המגורים,  לבית  המשויך  החלק  קים: 
להיות פטור ממס שבח או חייב במס שבח )על 

שפי הליניאריות החדשה(; החלק השייך לזכו

יש  זו  לחלוקה  החקלאי.  והחלק  הבנייה  יות 
חשיבות לגובה מס השבח שיחול על העסקה. 
להיות  עשויה  הרכישה  דמי  לתשלום  אולם 
המיוחס  התמורה  חלק  הגדלת  על  השפעה 
תשלום  הגדלת  ובעקבותיו,  הבנייה  לזכויות 

שמס השבח, הואיל ודמי הרכישה מגלמים תש
הבנייה,  זכויות  "הפוטנציאל" של  עבור  לום 
שיאפשר לרוכש לנצל זכויות עתידיות ללא 
הגבלה וללא תשלום לרמ"י )תלוי בתב"ע של 
כל יישוב(. לעובדה זו יש השפעה על החלק 

המיוחס לזכויות הבנייה.
כלפי  לטעון  יכול  מוכר  שכיום  בעוד  כך, 

לזכו המיוחסת  התמורה  כי  המס,  שרשויות 
יות הבנייה נמוכה יחסית, הואיל והתאפשר, 
זכויות  מ"ר   320 רק  לנצל  למעשה,  הלכה 
בנייה )התאפשר לנצל את ה-55 מ"ר ובלבד 
במרבית  ריאלי  היה  שלא  דורי,  רצף  שקיים 
המקרים(, הרי שעקב תשלום "דמי הרכישה" 
מרכיב זכויות הבנייה יגדל באופן משמעותי 

ובעקבותיו - מס השבח.
בשישה  נמכרת  נחלה  להמחשה:  דוגמה 
מגורים  בית  קיים  ועליה  שקלים  מיליוני 
ששטחו 160 מ"ר בשווי ארבעה מיליון וחצי 
חקלאי(.  חלק  בנחלה  אין  כי  )נניח  שקלים 
בהתאם לכללים הישנים, רשויות המס יעניקו 
ליניאריות חדשה לחלק  או  פטור ממס שבח 
שקלים  וחצי  מיליון  ארבעה  בסך  התמורה 
בגין בית המגורים ואילו מיליון וחצי שקלים 

שיחויבו במס שבח, משום שהם מיוחסים למר
 160( הבלתי-מנוצלות  הבנייה  זכויות  כיב 
כלומר,  בין-דורי(.  רצף  שאין  בהנחה  מ"ר, 
 9,375 זו  בדוגמה  שווה  בנייה  זכות  מ"ר  כל 
יגדל מרכיב   1155 החלטה  בעקבות  שקלים. 
החלק המיוחס לזכויות הבנייה. לכן, אם נניח 
לפי  600 מ"ר  בנייה של  שהתב"ע מאפשרת 

שזכויות בנייה וכעת הנחלה שווה מיליון שק
לים נוספים, כלומר שבעה מיליוני שקלים.

כעת רשויות המס יבקשו לטעון, כי שטח 
 440 הוא  הבלתי-מנוצלות  הבנייה  זכויות 
ושווש בנוי(  מ"ר   160 בניכוי  מ"ר   600 )מ"ר 

יין ארבעה מיליון ו-125 אלף שקלים )9,375 
מרכיב  ושווי  מ"ר(   440 כפול  למ"ר  שקלים 
בית המגורים הוא שני מיליונים ו-875 אלף 
ארבעה  בניכוי  מיליון  )שבעה  בלבד  שקלים 
125 אלף שקלים(. הסיבה לדרך חיש -מיליון ו
שוב זו היא הדרך שבה נוקטות רשויות המס: 
לקבוע קודם את שווי זכויות הבנייה ואחר כך 

את שווי בית המגורים.
המס  התייקרות  היא  הסופית  התוצאה 
באופן  הנחלות,  מוכרי  על  שיוטל  המשוקלל 
יחסי לסכומים שהכרנו עד היום, ויש להיערך 

לכך בהתאם במסגרת הסכמי המכר.
ובאגודות  במיסוי  עוסקים  הכותבים 

שיתופיות.

dror.maariv@gmail.com
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חייב  מקומי  ועד  האם 
להמשיך לספק מים לתושב 
חובו  את  לשלם  המסרב 

בגין המים?
ידי  על  נדונה  זו  שאלה 
)עא  העליון  המשפט  בית 
7262/00 פוריה כפר עבודה 
באותו  המשיב  לוי(.  יפת  נ' 
עניין, תושב כפר העבודה פוריה, סירב במשך 
שנים ארוכות לשלם את החוב שלו ושל בני 

שמשפחתו עבור המים שסופקו להם על ידי הוו
עד המקומי. בשל איומי חברת מקורות לנתק 
את היישוב כולו ממים, נשאו תושבים אחרים 

סרב נוכח  המשיב.  של  החוב  בנטל  שביישוב 
נות התשלום של המשיב, שלא נבעה ממצוקה 
ועקב  מים  לו  לספק  הוועד  הפסיק  כלכלית, 

הניתוק, עתר התושב לבית המשפט המחוזי.
הפ כי  וקבע,  העתירה  את  קיבל  שהמחוזי 

המקומי  הוועד  ידי  על  נעשתה  המים  סקת 
בחוסר סמכות. בין היתר, ביסס בית המשפט 
102 לחוק המים, שכוש  את קביעתו על סעיף

המחוזי,  של  לשיטתו  עקרונית,  קביעה  לל 
לפיה רשות מים רשאית להפסיק או לצמצם 
את אספקת המים באופן זמני. ניתוק אספקת 
לשיטתו,  איננו,  חוב  אי-תשלום  בגין  המים 
כי  המשפט  בית  קבע  כן,  על  זמנית.  הפסקה 
בעל  לניתוק  סמכות  השלטונית  לרשות  אין 

שאופי של קבע ועל הרשות לפנות לדרכי הג
בייה הרגילות הקבועות בדין.

בערעור על פסק הדין בבית המשפט העליון 
טען המשיב, כי בינו ובין הוועד המקומי אין 
כל יריבות, שכן המים מסופקים על ידי חברת 
מקורות ולא על ידי הוועד. בית המשפט דחה 
טענה זו וקבע, כי הצרכן מחובר לחיבור המים 

שהמרכזי של היישוב וצורך מים על חשבון היי
ששוב. על כן, אין לראותו כצרכן מקורות לענ

יין זכותו של הוועד המקומי לנתק את החיבור 
ניתוק  על  הועד  של  לסמכותו  באשר  למים. 
העליון  המשפט  בית  של  דעתו  הייתה  המים 
שונה מזו של הערכאה הראשונה. בית המשפט 
קבע, כי בניגוד למסקנת בית המשפט המחוזי, 
ה"מפתח"  קבע.  ניתוק של  אינו  המים  ניתוק 
המשיב:  בידי  ניתוק  של  במקרה  המים  לברז 

שאם ישלם - ייפתח הברז. אין כאן פגיעה בצ
ופעולת החיבור פשוטה. המשיב אף לא  נרת 
טען כי אין ידו משגת לשלם ובנסיבות אלה 

של סרבנות תשלום הניתוק אינו של קבע.
עוד ציין בית המשפט כי הוועד הציע, ולא 
באה על כך תשובה, שאם יבקש זאת המשיב, 
ייפתחו המים לסירוגין. כך שבכל מקרה של 
פניית הצרכן )המשיב( מוכן הוועד לחבר את 
המים כל 24 שעות למשך זמן קצר )שעתיים(. 

שגם בשל כך אין זה ניתוק של קבע. בית המש
המים  בחוק  נמצאת  לא  אמנם  כי  קובע,  פט 
אי- בגין  "ניתוק"  המאפשרת  הוראה  עצמו 
תשלום, אולם הנחת הבסיס בחוק היא, כי לכל 
אדם זכות לקבל מים בעבור תשלום. אין החוק 

מחייבו להוסיף ולספק מים בלא תשלום.
שבין  החוזית  היחסים  במערכת  כן,  כמו 

שהיישוב לבין מקורות צפויים כל תושבי היי
שוב לניתוק בגין אי-תשלום חוב מים. על כן, 

שפעולתה של הרשות המינהלית )ועד מוניצי
פלי( שביחסים בינה לבין המשיב, שהוא סרבן 
תשלום, אין היא מוכנה להוסיף ולספק לו מים 
ללא תשלום - סבירה. לפיכך, ערעור הוועד 
התקבל ובוטל הצו אשר אסר על ניתוק המים. 
לסרבן  המים  ניתוק  כי  הקובע  זה,  דין  פסק 
תשלום הוא פעולה סבירה, אינו עוסק במקרה 
שידו  ובמי  כלכלית  ממצוקה  הנובע  חוב  של 
אינה משגת לשלם בגין המים, ואין להשליך 

מפסק הדין למקרה זה.
ומעסיק  הארץ  במרכז  מושב  חבר  אני 
מתקשר  אני  במשקי.  פועלים  לעת  מעת 
עליי  האם  קצובות.  לתקופות  בהסכם  עמם 
לשלם פיצויי פיטורים לפועל שתקופת חוזה 

העבודה אתו הסתיימה?
והגיעה  קצובה  לתקופה  חוזה  פי  על  עובד 
פוטר,  כאילו  אותו  רואים  לקצה,  התקופה 
החוזה  את  לחדש  המעביד  לו  הציע  אם  אלא 
פיטוש פיצויי  לחוק   9 )סעיף סירב   והעובד 
בעוש רואים  כזה,  במצב   .)1963 תשכ"ג -רים 
בד כאילו התפטר. הצעת המעביד לחדש את 
החוזה צריכה להימסר לעובד שלושה חודשים 
לפחות בטרם תום תקופה החוזה. לפיכך, נוכח 

החוזה נחשב לפיטו אי החידוש  כי  שהעובדה, 
רים, הרי שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים.

שבהתאם לחוק, רק מי שעבד שנה אחת בר
עו שתי  עונתי  עובד  של  ובמקרה   – שציפות 

נות בשנתיים רצופות - אצל מעביד אחד או 
שבמקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעב

ידו שפיטרו פיצויי פיטורים.
"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 

וליטי מינהלי  המסחרי-חקלאי  ־בתחום 
בלבד  כללי  הוא  המופיע  המידע  גציה. 
ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת 

או ייעוץ מוסמך.

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

אם  המשיב:  בידי  ה"מפתח"  מים.  ברז 
ישלם - ייפתח הברז

היד על הברז
האם מותר לוועד מקומי לנתק את זרם המים לתושב 

 שמסרב לשלם עליהם? עובד זמני שמסיים את עבודתו
זכאי לפיצויים?

מושב  בן  למשורר  שני  שירים  ספר 
"ארץ   –  )34( סגל  עקיבא  עמיר  ציפורי 

שאחרת מאוד", שיצא לאור בהוצאת "עי
תון 77". סגל, המתגורר מזה מספר שנים 
בירושלים ונשוי לאניה ז'ורבל, הוא סופר, 

שפעיל חברתי ומבקר השירה של "קו למו
הספר  בבית  למד  האחרונה.  בשנה  שב" 
כמדריך  ושימש  נהלל  החקלאי  התיכון 

ב"בני המושבים".

שיריו ויצירותיו התפרסמו בכתבי העת 
"שבו",  "מטעם",  "מעין",   ,"77 "עיתון 
"פסיפס"  "שבילים",  "זוטא",  "מאזניים", 

שואף ב"קו למושב" לפני הצטרפותו למע
שרכת העיתון. ספר שיריו הראשון, "בשו

בי מן המילואים" )2008, בהוצאת גוונים( 
זיכה אותו במלגה למשוררים צעירים על 
"מערבה  שכתב,  הרומן  פרבמן.  רפי  שם 

התפר אמריקה"(,  על  "שיר  )או  שמכאן" 
מרכז  "המוסף" של  באתר  בהמשכים  סם 
במהלך  חי  אבי  בית  הירושלמי  התרבות 

שנת 2013.
מו הספר  מתוך  שנבחרו  שירים  ששני 

באים כאן בפרסום ראשוני: "ארץ אחרת 
מאוד" ו"שיר לאניה".

רואים אור
דרור יוסף

שירים מארץ 
אחרת

שני שירים מתוך ספרו החדש של עמיר סגל, "ארץ אחרת 
מאוד", שיצא לאחר "בשובי מן המילואים" )שירים( והרומן 

בהמשכים, "מערבה מכאן"

עטיפת "ארץ אחרת מאוד". "ֵאין ָׁשם 
ִמְלָחמֹות ְוֵיׁש ִׁשְויֹון ַּבֶּנֶטל"

ארץ אחרת מאוד

ֵיׁש ֶאֶרץ ַאֶחֶרת, טֹוָבה ִמּזֹו, ֵיׁש ָׁשם ִמְבְצֵעי
ֲהָנחֹות טֹוִבים יֹוֵתר, ְוַגם ַּבָּמקֹור ַהְּמִחיִרים 

ְנמּוִכים ֵמֲאֶׁשר ֶאְצֵלנּו.

ָנִעים ָׁשם יֹוֵתר, ַמְׁשָמעּוִתית יֹוֵתר, ֲאָנִׁשים 
הֹוְלִכים ִעם ְּבָגִדים ֲאֻרִּכים אֹו ְקָצִרים ְלִפי

ַהֵחֶׁשק. ַּגם ַהְּבָגִדים ָיִפים יֹוֵתר ּוְבטּוב 
ַטַעם. זֹוִלים ֵמֲאֶׁשר ֶאְצֵלנּו.

ַהָּנִׁשים ָׁשם ְּפתּוחֹות, ֲחָזקֹות ְוָיפֹות
ַהְּגָבִרים ַקּׁשּוִבים ְוֹלא עֹוְקִפים ִמָּיִמין. 

ַהְּכִביִׁשים ֲאֻרִּכים ּוְרָחִבים,
ַּתְחּבּוָרה ִצּבּוִרית נֹוַסַעת ַמֵהר ְונֹוַח,

ַּבְּזַמן ּוְלָכל ָמקֹום. ַּגם ֵיׁש ְרָכִבים ְמֻמָזִגים, 
זֹוִלים ֵמֲאֶׁשר ֶאְצֵלנּו.

ֵאין ָׁשם ִמְלָחמֹות ְוֵיׁש ִׁשְויֹון ַּבֶּנֶטל,
ֲאִפּלּו ֵאין ֶנֶטל. ְּבָכל זֹאת ֲאָנִׁשים 
ָׁשם ֹלא ְמַקְּבִלים ׁשּום ָּדָבר ְּכמּוָבן
ֵמֵאָליו. ְמֻאָחִדים ָׁשם יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר 

ֶאְצֵלנּו.

ֲאָנִׁשים ָׁשם ֹלא ְמַנִּסים ָּכל ַהְּזַמן ְלַהְׁשוֹות
ְלָכל ָמקֹום ַאֵחר, ֹלא חֹוְזִרים ׁשּוב ְוׁשּוב 

ַעל ְׁשמֹות ֲאָרצֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 
ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם. 

ִהַּכְרִתי ֶאָחד ֶׁשָּבא ִמָּׁשם,
ֶּבֱאֶמת.

שיר לאניה

ֵמָאז ֶׁשֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך ֹלא ָּכַתְבִּתי ׁשּום ָּדָבר
ֶׁשָהָיה ָׁשֶוה ִלְכּתֹב. אּוַלי ֶזה ֹלא ָנכֹון ְלַגֵּבי

ִׁשיר ַאֲהָבה ֶׁשָּׁשַלְחִּתי ְּבהֹוָדָעה ִמֶּנַּפאל
ְוהֹוָדעֹות ִמְׁשַּתְּפכֹות, ְנָירֹות ֶעְמָּדה ּוַמְדִריְך

ִלְכִתיַבת קֹורֹות ַחִּיים. ְוַטְבָלאֹות. ֹלא
ָּכַתְבִּתי ׁשּום ָּדָבר ְּבֶעֶצם. ֲאָנִׁשים ְּכֵמִהים

ְוּכֹוְתִבים ֶאת ַהְּכִמיָהה, ִּנְׁשָּבִרים ּוְמַסְּפִרים
ֶאת ֶזה. ִהַּגְעִּתי ְלָכאן, ַמֵּלא ַעד ְּכֵדי ֶׁשֵּיׁש 

ְצָרִכים ֶׁשֵאין ָּבֶהם צֶֹרְך.
ּוַמה עֹוד ֵיׁש ְלַהִּגיד ַעל ֶזה ִּבְכָלל?
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חומרים:
)"פתי  ביסקוויטים  בערך  גרם    	500

בר"(
	 מעט חלב לטבילת הביסקוויטים

2	  כוסות חלב
½2	  מכלי שמנת מתוקה

	 אינסטנט פודינג וניל
	 אינסטנט פודינג שוקולד

100	  גרם שוקולד מריר

הכנה:
ביסקוויטים  	 טובלים 
־במעט חלב ומכסים תח

תית של תבנית
מתו שמנת  ־מערבלים   	

קה, פודינג וניל וכוס חלב 
הביסקווי על  ־ושופכים 

טים
נוספת  בשכבה  	 מכסים 
טבולים  ביסקוויטים  של 

במעט חלב
קערת  את  קצת  	 מנקים 
לתו ושופכים  ־המערבל 

עם  שוקולד  פודינג  כה 
מכל שמנת מתוקה וכוס 

חלב, מערבלים
השכבה  על  	 שופכים 
השנייה של הביסקוויטים

נוספת  בשכבה  	 מכסים 
טבולים  ביסקוויטים  של 

במעט חלב

	 שוברים את השוקולד לתוך קערה
כ-130	  מ"ל שמנת מתוקה  מרתיחים 

ושופכים על השוקולד
־מערבבים ושופכים על שכבת הביס  	

קוויטים האחרונה
	 מצננים מספר שעות לפחות

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

אוכל ביתי
כפי שהבטחתי: שלושה מתכונים נהדרים וקלים היישר מהמטבח שלי, למנות שיעשו לכם טעים בפה ונעים בבטן

אתכם  לשתף  הבטחתי  שעבר  בשבוע 
ואהובים על  במתכונים שצברתי עם השנים 

שהמשפחה שלי במיוחד. אחרי כמה מהמוצל
מיטבולס,  )ספגטי  חלקתי אתכם  חים שכבר 
ארטישוק ממולא בשר, מרק כרובית מוקרם 

שואחרים(, היה לי שבוע לחשוב על כמה נוס
פים והפעם הבאתי שלושה מתכונים נבחרים, 

היישר ממטבחי הצנוע.
כמעט,  שבת  ערב  בכל  האחרון,  בחורף 
בטטות,  מרק  הוא  מהם  אחד  מרק.  הכנתי 

המרק שאני הכי אוהבת בעולם, וגם אם אוכל 
יישאר לי מקום בבטן אפילו  ולא  פיל שלם 
לקערה  לסרב  מאוד  קשה  לי  יהיה  לגפרור, 

ממנו.
שואם אתם תוהים, לא, לא טעיתי. לא רשמ

תי כמויות של התבלינים שיש לשים, כי אני 
באמת לא יודעת אותן ומתנהגת במתכון הזה 
אותן  כששואלים  הבשלניות:  הסבתות  כמו 

"אבל כמה לשים?" הן עונות "כמה שנכנס".
זהו, חברים. מקווה שינעם לחככם.

=חומרים:
3	  בטטות גדולות

	 בצל אחד גדול
30	  גרם חמאה

2	  כפות אבקת מרק בטעם עוף
4-3	  כוסות מים

	 מלח
	 פלפל שחור גרוס

	 אגוז מוסקט
	 הל טחון

	 פפריקה חריפה
	 קינמון טחון

	 מכל שמנת מתוקה עמידה לבישול

ההכנה:
	 ממיסים חמאה בסיר ומאדים בו את הבצל ואת 

התבלינים
	 קולפים בטטות, פורסים ומוסיפים לבצל

שעה  כחצי  ומבשלים  מרתיחים  מים,  	 מוסיפים 
עד שהבטטות רכות

	 מוסיפים את אבקת המרק, מערבבים ומבשלים 
עוד 5 דקות

	 טוחנים את המרק בבלנדר ומחזירים לסיר
שוב  ומביאים  מתוקה  שמנת  מכל  	 מוסיפים 

לרתיחה
	 מנמיכים להבה ומבשלים עוד מספר דקות.

בורקס בשר
את הבורקס הזה למדתי לעשות מאימא שלי והוא פינוק אמתי. הכי כיף להגיש 
ירקות חי עם קצת פלפל  וסלט  אותו חם מהתנור עם צלוחית טחינה משובחת 

חריף והרבה לימון.

מרק 
בטטות. הכי 
אהוב עליי 
בעולם

מרק בטטות חורפי

חומרים:
500	  גרם בשר טחון

־תפוח אדמה אחד מקולף וחתוך לקו  	
ביות קטנות

	 בצל אחד קצוץ דק מאוד
	 זר פטרוזיליה קצוץ דק

	 פלפל שחור גרוס
	 מלח

	 פלפל לבן
	 אגוז מוסקט

	 מעט זנגביל טחון
	 ביצה אחת

של  זה  את  אוהבת  )אני  עלים  	 בצק 
מעדנות, שחתוך לריבועים(

ההכנה:
	 מחממים מעט שמן בסיר קטן ושמים 
אדמה,  תפוח  הטחון,  הבשר  את  בו 

בצל ופטרוזיליה
	 מתבלים ומוסיפים ממש מעט מים

עד  יחסית  נמוכה  אש  על  	 מבשלים 
שכל המים מתאדים

	 מורידים מהאש, מצננים ואז מוסיפים 
ביצה ומערבבים היטב

וסוגרים  במלית  ריבוע  כל  	 ממלאים 
הנדסית  צורה  כל  או  )גליל, משולש, 

אחרת שבא לכם(
־מורחים בביצה טרופה, מפזרים שומ  	

שום ואופים מעלות כחצי שעה ב-180 
מעלות.

עוגת ביסקוויטים
־העוגה הכי קלה להכנה והכי טעימה. אני יכולה לטרוח שעות על אפיית עוגות אח
רות והתגובה של בני הבית תמיד זהה: "טעים, אבל לא כמו העוגת ביסקוויטים".

עם  חם  להגיש  כיף  הכי  בשר.  בורקס 
צילום: רובי קסטרו טחינה וסלט ירקות  עוגת ביסקוויטים. הכי קלה להכנה והכי טעימה.
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 מירי דג 
צילומים: מיטל כהן, רגעים מנצחים

בכותרות ב שהייתה  הירדן,  קעת 
האחרונים,  בחודשים  מעט  לא 
זוכה  שאינו  מקופח  יעד  היא 

לאזו יחסית  רבים,  שבמטיילים 
מסע  לפני  בארץ.  אחרים  רים 
שבו  המזרח",  "נסיכת  הג'יפים 
התכוונתי להשתתף, שאלתי כמה חובבי טבע 
וסיירות אם הבקעה נמצאת ברשימת היעדים 
שלהם ולרוב, התשובה הייתה "לא". האם אתם 
ורועי?"  יודעים איפה נמצאים בקעות, חמדת 

שאלתי, וקיבלתי "לא" החלטי.

קושר  ישראל  עם  של  הקולקטיבי  הזיכרון 
סיכונים  ועם  אינתיפאדה  עם  הבקעה  את 
ביטחוניים, ואנשים מחקו כמעט לחלוטין את 
האפשרות של טיול שבת משפחתי באזור. אני 
לא  ואני  שסביבי  הבראשית  נופי  על  מביטה 
כך  מדוע  ולתהות  עצבות  לחוש  שלא  יכולה 
ומורדות  עליות  עברה  אומנם  הבקעה   - קרה 
מקום  יש  האם  שלנו,  בארץ  אבל  ביטחוניים, 

שהוא באמת בטוח לחלוטין?
המועצה  מארגנת  שבה  השנייה  השנה  זו 
האזורית בקעת הירדן את המסע, ומי שחשבה 
ואת  אותו  ומנהלת  אותו לדרך  הוציאה  עליו, 
המחלקה לצמיחה דמוגרפית במועצה היא יעל 
קורץ, תושבת חמדת, שמספרת מה הניע אותה 

שלוש  "לפני  המסע:  את  ליזום  מלכתחילה 
ששנים שימשתי כמנהלת מחלקת ספורט במוע

צה, ועלה בי הרעיון להעמיק את ההיכרות של 
שנשות הארץ עם הבקעה דרך פעילות ספורטי

אלחייני,  דוד  )והיום(,  אז  המועצה  ראש  בית. 
אימץ את הרעיון והתכנית יצאה לדרך".

"יעלי"(  מכריה  כל  בפי  )שנקראת  קורץ 
שפנתה לגילי אברהם, מנהל חברת "מעשה מח

שבת", שמפיק ומתכנן אירועי טבע אתגריים 
המשלבים עשייה פיזית, מחשבתית וחברתית, 

שויחד הם תכננו את המסע הראשון. המסע פור
סם בעיקר באמצעות תנועת המושבים לקהל 
הייתה  ולשמחתם  שטח,  ברכבי  שמחזיק  יעד 
היענות יפה והמסע יצא לדרך עם 36 ג'יפים 

כשאומרים על מישהי שהיא "נסיכה", בדרך כלל לא מתכוונים לאישה שחולקת 
שירותים ניידים עם עוד עשרות נשים וישנה באוהל במהלך מסע שטח, אבל כל 

אלו לא הפריעו ל-180 נשים, שהשתתפו לאחרונה ב"נסיכת המזרח" בבקעת הירדן, 
להרגיש על גג העולם

משתתפות "נסיכת המזרח". 46 ג'יפים, 180 נשים, נופים עוצרי נשימה שלא רבים ביקרו בהם

הבקעה  את  להרגיש  הליכה.  נעלי 
בידיים.
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ובהם ישבו כ-140 נשים. גם השנה הפרסום 
למושב"  ב"קו  והתרכז  יחסית  מצומצם  היה 

שודרך בנות משנה שעברה, שהחליטו להשת
תף בו שוב והביאו חברות נוספות. "לשמחתנו, 
המסע השנה כולל 46 ג'יפים וכ-180 נשים" 
אומרת יעלי, "ככלל, אין לנו הגבלה למספר 
שיותר  כמה  ומבחינתנו,  הג'יפים,  או  הנשים 

יותר טוב.
"הוא  אומרת,  היא  המסע",  "חלק ממטרות 
להראות לנשים מכל הארץ שהבקעה בטוחה 
וששווה לבוא ולטייל בה. יש פה שילוב נדיר 
קהילה  מתקדמת,  חקלאות  יפים,  נופים  של 

אינטימית ואיכות חיים גבוהה".

"טיול נשים להודו"

שהמפגש הראשון שלי עם שלוש נשים מק
סימות, שהן גם חברות טובות, מתקיים מוקדם 
בבוקר בקריית טבעון, שם אני חוברת לג'יפ 
לנקודת תחילת המסע.  אותנו  שלהן, שיביא 
דורית היא מאמנת ושחקנית בליגת כדורשת 
נשים, שצורכת ונושמת ספורט על בסיס יום-
שיומי, והיא הכוח המניע להגעתן למסע. "דו

רית שאלה אם אני רוצה לבוא אתה ל'נסיכת 
לאיזה  ואני חשבתי שהיא מתכוונת  המזרח', 
טיול נשים להודו", אומרת לידיה, "אז אמרתי 

הסכמ בעצם  למה  הבנתי  כך  אחר  ורק  ש'כן' 
תי".

ויזרעאל  זבולון  העמקים  מגבול  הנסיעה 
שלנאות פצאל קצרה יותר ממה שחשבתי וא

נחנו מגיעות אפילו מוקדם מהנדרש, יורדות 
ורכבי  הנשים  שאר  עם  ומתערבבות  מהג'יפ 
להיות  כדי  בבוקר  מוקדם  קמו  כולן  השטח. 
שם בזמן, אבל האנרגיות שבאוויר עוצמתיות, 

וכל עייפות שהיא מסתלקת מולן.
עצמי  את  שאמצא  לחשוב  יכולים  הייתם 
מגפוני  או  שורש  סנדלי  עם  בנשים  מוקפת 

מפונצ'ר  גלגל  להחליף  שיכולות  בלנדסטון, 
שבעיניים עצומות, אבל מבט מהיר שאני מע
מטופ יפות,  נשים  הרבה  בפניי  חושף  שבירה 

הקרובים  ביומיים  ומאופרות.  ריחניות  חות, 
עוד אגלה שחלקן ממשיכות להיות כאלה גם 
של  הרבגוניות  בתלתליהן.  דרכים  כשאבק 
מנשים  שלהן,  בגילים  גם  מתבטאת  הנשים 
שעבש נשים  עד   30 מ פחות  בנות  -צעירות 

רו את גיל 60, ואם מישהו ינסה לקטלג את 
נשות המסע, נראה לי שצפוי לו כישלון.

אחרי שהבנות נרשמות הן מצטרפות לצוות 
שלהן. זה הולך ככה - סך הכול, יש 180 בנות 
צווש ל-13  ומחולקות  ג'יפים   46  שמאיישות

שמספר  כך  מראש,  הוכרזו  הצוותים  תים. 
ששבועות לפני המסע כבר ידעה כל אחת לאי

זה צוות היא משתייכת. כל צוות דאג להכין 
והכי  הג'יפ  את  לקשט  דגל,  חולצה,  לעצמו 
רב-גונית  התוצאה  שם.  על  להחליט  חשוב, 

אסיי פילים  כמו  נראים  הג'יפים  מאוד.  שעד 
והקבוצות  בתאילנד  במצעד  מקושטים  תיים 
מתהדרות בשמות כגון "בטי בם" )כשם שירו 

של אריאל זילבר(, "לוחמות האש", "גורג'ס" 
הן(,"כוח  כן  כשמן  "יפהפיות",  )באנגלית: 

נשי", "צוות 1-1" ועוד.
ושרון  יפעת  דנה,  של  לג'יפ  מצוותת  אני 
לגבי  שלי  והחששות  הגורג'ס,   ,13 מצוות 
שוככות  הקרובים  ליומיים  שלי  הפרטנריות 

מפולפ אחיות  שתי  הן  ויפעת  שרון  שקצת. 

והאישה  הג'יפ  נהגת  ודנה,  ומקסימות  לות 
הזה,  במסע  גורלי  את  מפקידה  אני  שבידיה 

ומקסי טבע  חובבת  שלהן,  טובה  חברה  שהיא 
מה בפני עצמה. שלושתן גדלו במושב בקעות 
ושרון היא היחידה שהחליפה את נוף הבקעה 
בדירה במודיעין. המסע הוא עבורן זמן איכות 
לבילוי משותף ואני נדהמת מהנדיבות שלהן 
לצרף אישה מבוגרת יותר ולא מוכרת )אני( 
אל שורותיהן. ג'יפ נוסף של צוות 13 "סוחב" 

שחמש בנות מקסימות ממושב אחיטוב - איי
לת, ורד, עדי, שרה ועוד איילת אחת.

לפני ההזנקה יש תדריך לראשי הצוותים. 
13 הנשים יושבות עם גילי, המפיק, שפותח 

שאת דבריו בשני מיתוסים שהוא מקווה שיי
לשתוק  יכולות  שנשים  אחד,  במסע.  שברו 

שלפעמים ולהקשיב, והאחר, שהן יכולות להס
שתדר לבדן במסע שטח ולהוכיח כישורי נהי

גה. אמן. אחר כך הוא עובר אתן על חוברות 
"סיפורי הדרך" של אותו יום. ב"סיפור דרך" 
לכישורי  נדרשות  לא  שהבנות  היא  הכוונה 

שניווט על פי מפה ובמקומה הן מקבלות "סי

פור דרך", שמכיל בעצם את תיאור המסלול 
זה  שלב.  אחרי  שלב  יום,  באותו  יעברו  שהן 
בשטח  כשנוסעים  אבל  פשוט,  אולי  נשמע 
מקום  גם  יש  מאפיינים  סימנים  הרבה  ללא 
על  לשמור  וחשוב  ולהתברברויות,  לטעויות 

שפוקוס ועל ערנות כדי לא לפספס פנייה, מה
מורה או התפצלות של שבילים.

כל ראש צוות רושמת לעצמה הערות על 
תשו שדורשים  יותר,  בעייתיים  דרך  שקטעי 

מת לב נוספת, וגם אני מוסיפה הערות בחלק 
שמהמקומות כמו למשל "קטע מפחיד! לא להי

הלאה.  וכן  לשקשק!"  לא  עמוק,  "בור  בהל", 
אחרי התדריך, כולנו מתכנסות למפגש אחרון 

שלפני ההזנקה. הנשים מנצלות את ים האנר
גיות החיוביות כדי לשלוח חיזוקים ותפילות 

לאנשים אהובים שזקוקים להן, ולדרך!

את יכולה להרגיש מלכה

הג'יפים מוזנקים לפי סדר מספרי הצוותים 
ושיירה של 46 רכבי שטח מעלי אבק יוצאת 

בכם  שעולה  התחושה  את  מכירים  לדרכה. 
המשפחתי  ברכב  להנאתכם  נוסעים  כשאתם 

אופנוע עשרות  של  שיירה  פתאום  שורואים 
נים חולפת על פניכם? פתאום הבנתי איך זה 
נראה מהכיוון השני ואיך את יכולה להרגיש 
בשיירה  נעה  כשאת  נסיכה,  רק  ולא  מלכה, 

של 46 ג'יפים מקושטים וצבעוניים.
גילוי נאות. אני ממש לא מחובבות הארבע-
בר כזה  רכב  יש  כמושבניקים,  שעל-ארבע. 

שותנו ומדי פעם גם יצאנו אתו לטיול שטח, 
אבל יותר מפעם אחת קרה שאמרתי לבעלי 
והעדפתי  אותי  שהפחיד  קטע  לפני  לעצור 
לעשות אותו ברגל. תוסיפו לכך את ההוראה 
ממהמורות  להימנע   - שלי  הכירופרקט  של 
מיותרות לגב שלי - ותקבלו תמונה מייצגת 
פחות או יותר של מישהי שתיזוז על בתרונות 

הבקעה אינו פסגת מאווייה.
שס החיובית  האנרגיה  שכל  כנראה  שאבל 

ביבי קצת בלבלה עליי את דעתי ומצאתי את 
עצמי סומכת על דנה, הנהגת הנהדרת שלנו, 
בעיניים עצומות. חוץ מזה, אח של דנה, תומר, 

במסיבת ריקודים עברית. אביזרי מסיבה מנצנצים בחגיגת יום עצמאות שמחה במיוחד

מכינות פסטו בנעמ"ה. הירוק נותן לנו זריקת אנרגיה
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הוא השוטר הקהילתי של הבקעה ואיכשהו, 
או  הוא  יותר,  קצת  מסוכן  דרך  קטע  בכל 
לדנה  ועוזרים  מופיעים  היו  מטעמו  מישהו 
מרוצה  תמיד  הייתה  לא  דנה  אותו.  לעבור 

מהסידור הזה, אבל עליי זה השרה ביטחון.
בנהיגת  רק  הסתכם  לא  האתגרי  המסע 

נוס כישורים  נדרשו להפגין  והבנות  ששטח 
פים, למשל במשימות פיזיות שהוטלו עלינו 
ודורשות תיאום ודינמיקה טובה בין הבנות, 
טיפוס  קיר  כמו  אישיות,  משימות  גם  היו 
שבינינו  לחנוניות  משימות  וגם  ו"אומגה", 

)במקרה של הג'יפ שלנו, אלו שרון ואני( של 
)ראו  חמיצר  דן  בסגנון  חידה  כתבי  פתרון 
מסגרת נפרדת(, שהפעילו היטב את גלגלי 
כמה  שברו  לפחות,  שלי  ובמקרה  החשיבה 

ציריות בסינפסות המוחיות שלי.
המסע עובר בנופי הבקעה הקסומים, ובין 
ניסיונותינו לפענח את כתבי החידה ולנווט 
ללא בירבורים מיותרים, אנחנו גם מוצאות 

מכ הבנות  מהנוף.  וליהנות  להתרווח  שזמן 
שכל  התקליטור  את  הדיסקים  לנגן  ניסות 
אחת מאתנו קיבלה בראשית המסע ובו שירי 

הבקעה )מתברר שיש הרבה כאלה( והן שרות 
בהתלהבות את השירים עליהן גדלו.

הנ של  הנהיגה  מכישורי  מתפעלת  שאני 
נהי ליום  להגיע  חויבו  כולן  אומנם  ששים. 

גת שטח ביער בן שמן מספר שבועות לפני 
שהמסע, אבל עדיין, עבור חלקן, היו אלו ניס

יונות ראשונים בנהיגת שטח והן עמדו בכך 
בהצלחה רבה.

לבסיס  מגיעות  אנחנו  הצהריים  לקראת 
המארגנים  עבורנו  הכינו  שם  נטוש,  צבאי 
מכן  ולאחר  ל"אומגה",  וכבלים  טיפוס  קיר 
שלהן.  הצהריים  ארוחת  את  הבנות  פרסו 
בהתחשב בעובדה שרובנו קמנו מוקדם מאוד 
תשלוף  אחת  שכל  המחשבה  בוקר,  באותו 
סנדוויץ' מעוך מהתיק אינה בלתי-הגיונית, 
במה  לי  שאין  מבינה  אני  מאוד  מהר  אבל 
להתגאות בכריך שהכנתי בחמש בבוקר, כי 
על המחצלות מונחים שניצלים חמים, מגוון 
סלטים ואפילו סושי. חלק מהבנות שולפות 
גזיות ומבשלות נקניקיות או שופתות מים 

לקפה, בקיצור, ההשקעה ניכרת.
אני מנצלת את הפסקת האוכל כדי להכיר 
קצת יותר טוב את הבנות שמסביב ובעיקר 

שמנסה להבין מה המוטיבציה של הנשים לע
זוב בעל, ילדים ועבודה ולצאת למסע שטח 

עם עוד משוגעות לעניין.
היא  כי  להבהיר,  מבקשת  מאחיטוב  שרה 
לא פה על מנת למצוא תירוץ לצאת מהבית. 
"אני יוצאת מתי שבא לי ואני יוצאת הרבה, 
מזמן  כבר  תירוצים.  למצוא  צורך  לי  אין 
רצינו, אני והחברות מאחיטוב, לצאת למסע 
 ,4X4 רכב  היה  לא  אחת  לאף  אבל  כזה, 
לשמחתנו עדי קנתה ג'יפ והצעד המתבקש 

היה לעשות מסע כזה יחד".
לגבי בנות הבקעה, התשובה לשאלה "למה 

אתן פה" פשוטה יותר. זו "החצר האחורית" 
שלהן והמסיבה הזאת בשטח שלהן, אז ברור 
תושבת  אוולין,  לדוגמה  כך  מוזמנות.  שהן 
בקעות, הולנדית לשעבר שהתאהבה בארץ, 

שהתגיירה וגרה בבקעה כבר שנים רבות, או
מרת לי שהיא באה, כי היא עדיין לא מכירה 

את כל הנופים ואת כל הנשים שבבקעה.
אחת  סיבה  שאין  מבינה  אני  מאוד  מהר 
וכל אחת, סיבותיה עמה. חלקן הגיעו בגלל 
אהבת השטח, חלק בגלל החברותא הנשית, 

שחלק בגלל חברה נודניקית שלא הרפתה וח
לקן, כי רצו קצת חופש מהבעל, מהילדים או 
מהעבודה. והיו גם כאלה שפשוט פטרו אותי 

בתשובה "למה לא?".
חו אנחנו  קיבותנו,  את  שתדלקנו  שאחרי 

בשטחי  במסע  וממשיכות  לג'יפים  זרות 
מוביל  הדרך"  "סיפור  הבקעה.  של  הפרא 

שאותנו לקראת סיומו של היום הראשון למו
שב נעמ"ה )נוער עברי מיישב הבקעה( ואל 
חוות תבליני נעמ"ה, שם אנחנו מבצעות את 
הכנת  הזה,  ליום  שלנו  האחרונה  המשימה 
שמגדלים  הנפלא  מהבזיליקום  פסטו  רוטב 
מנשנשות  אנחנו  ההכנות,  כדי  תוך  בחווה. 
מלפפונים אורגניים, גם הם מתוצרת החווה, 
והירוק שמשתלט לנו על כלל החושים נותן 

לנו זריקת אנרגיה של טריות ורעננות.
ש אחרי הירוק-ירוק הזה אנחנו שמות גל

גלינו לכיוון בריכת השחייה של נעמ"ה, שם 
בג'יפ  האווירה  ללילה.  אוהלינו  את  נפרוס 
)הצוות  היום המוצלח שהיה  מרוממת אחרי 
והבנות  המסלול(,  לסוף  שני  הגיע  שלנו 
ברכב חשות כבר יותר נוח לדבר על כל מה 
שמחה  הייתי  עליו.  לדבר  אוהבות  שנשים 
הבנות  אבל  באמת,  בתכנים,  אתכם  לשתף 
שהצנזורה  ואחרי  זאת,  עליי  אסרו  שאתי 

למה לעזוב בעל, ילדים ועבודה ולצאת למסע שטח? "למה לא?"

בריכת הטבילה. אתר היסטורי בחלקו הדרומי של הירדן
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אירחה אותי כל כך יפה, זה יהיה גועלי להפר 
את הבטחתי. הפעילו את הדמיון...

באוה ומתמלא  הולך  נעמ"ה  של  שהדשא 
לומר,  יש  המסע  מארגני  לזכות  הבנות.  לי 
שהם חשבו על צורכיהן של הנשים והעמידו 
לרשותנו מספיק תאי שירותים ומקלחות. הם 
נבנתה  המקלחות  וליד  לעשות,  הגדילו  אף 
"סוכת נחלים", שבה יכולנו להתלבש לאחר 

המקלחת.
הזמן  הגיע  מתרעננות,  שהנשים  אחרי 
להתקשר לבעלים ולבדוק מה נשמע בבית, 
יותר  מוקדם  לי  שאמרה  במה  נזכרת  ואני 
מהרבה  מאתגר  מאוד  "המסע  הנשים:  אחת 
הילדים  את  להשאיר  עבורי,  אבל  בחינות, 
עם הבעל זה האתגר הכי גדול". כאם לילדים 
בוגרים אולי כבר שכחתי את ה"סיכון" הזה, 
במהרה  מוקפת  עצמי  את  מוצאת  אני  אבל 

שבנשים שטון הדיבור שלהן עולה כשהן מג
לות שילד נשכח בבית ספר, לא הלך לחוג, 
כי הבעל שכח )"אבל הזכרתי לך בבוקר"( או 
יצא לכיוון החוג, אבל לא הגיע, כי לא ידע 

איפה בעצם החוג קורה.
כי  האישה,  על  שכועס  אחד  בעל  גם  יש 

הר היום שמדריכת  עד  לו  סיפרה  לא  שהיא 
כיבה של הבן שלו נראית ממש טוב. האמת, 
להבין  מצחיק  די  היה  זה  מהצד,  כמתבוננת 

בעיה. כש מאותה  "סובלות"  נשים  ששהרבה 
חיים  שילדיהן  הבינו  וכולן  נרגעו  הרוחות 
ובריאים, פנינו לשולחנות שנערכו לכבודנו, 
מצוין  אוכל  העמיסו  וכולן  בשפע  עמוסים 

שעל הצלחות כאילו לא ספרו קלוריות מעו
לם, ואז, כשבטנן מלאה ונפשן שמחה, נהרו 
ריקודים  למסיבת  הכדורסל,  למגרש  הבנות 
עברית. כולן קיבלו אביזרי מסיבה מנצנצים 

שובסך הכול, נראו כמו חבורת מתבגרות צוה
לת בחגיגת יום עצמאות שמחה במיוחד.

לאוהלים  פורשות  אנחנו  בלילה  מאוחר 
לק מנוחה  שעות  ולצבור  להירדם  שומנסות 

ראת הדרך שמחכה לנו מחר.

ארץ לא-נודעת

היום השני של המסע שונה מהראשון. הוא 
שנטול תחרותיות וכולל רק נסיעת שטח וכת

בקושיים על אלו של  עולים  חידה, שאף  בי 
שאתמול. כולנו נרגשות לקראת המסלול המ

תוכנן לנו מכיוון שהוא סגור בדרך כלל בפני 
מטיילים ונמצא באזור המפורז שבין ישראל 
לתוך  אלנבי  גשר  את  חוצות  אנחנו  לירדן. 
ונוסעות בנוף מרהיב שמוביל  השטח הצבאי 

אותנו עד שפך הירדן אל ים המלח.
השטח העירום מזכיר מדבר, אם כי צבעיו 
שיחים  של  בענפים  משובץ  והוא  שונים, 
החזקים  הגשמים  עם  אליו  שנשטפו  ועצים 
שעברנו,  יחסית  השחונה  בשנה  )בהתחשב 

כו שעברה(.  מהשנה  מזכרות  שאלו  שייתכן 
להת ומתקשות  הזה  מהיופי  מתלהבות  שלנו 

נתק ממנו, שמי יודע מתי ואם נחזה בו שוב. 
משם אנחנו ממשיכות לגשר עבדאללה ואחר 
כך, בנסיעה דרך נופיה המרהיבים של ארץ 
"בריכת  אל  מגיעות  הפנטסטית,  המנזרים 

הטבילה".
הבריכה היא אתר היסטורי, ששוכן בחלקו 

קילומט כעשרה  הירדן,  נהר  של  שהדרומי 
רים מזרחית ליריחו ודרומית לגשר אלנבי. 
במקום  נקשרו  ומיתולוגיות  מסורות  הרבה 
הירדן",  "מעברות  לו  קוראים  היהודים  הזה. 
מכיוון שהם מאמינים ששם בני ישראל חצו 
את הנהר בכניסתם לארץ כנען. המוסלמים 
קוראים לו "קסר אל יהוד" )ארמון היהודים(, 

שועבור הנוצרים זהו המקום השלישי בקדוש
תו עבורם )אחרי כנסיית המולד בבית לחם 

מכיוון  בירושלים(,  הקדוש  הקבר  וכנסיית 
שלפי אמונתם זהו המקום שבו ישו ומאמיניו 

הוטבלו על ידי יוחנן המטביל.
שנה  בכל  התיירות,  משרד  נתוני  לפי 
בנקודה  לטבול  נוצרים  אלף   250 מגיעים 
הזו בצד הישראלי. הצד הירדני של הבריכה 

שנמצא במרחק מטרים ספורים מהגדה הישר
אלית, ואם חייל ישראלי ירצה במקרה לתת 
סיגריה לחייל ירדני, כל שעליו לעשות הוא 

למתוח ככל האפשר את ידו.
אנו  הטבילה  לבריכת  מגיעות  כשאנו 
שלנו  בצד  גם  המקום.  של  בקדושה  חשות 
וגם בגדה הירדנית )"בית ַעָּבָרה"( יש תיירים 

שרבים שעוברים טקס טבילה קדוש ואנו מבי
טות במתרחש בעניין רב. דרך אגב, הבריכה 
בצד הישראלי הייתה סגורה עד שנת 2011 
בפני תיירים, אבל כיום ניתן לבקר בה ללא 

צורך בתיאום מראש.
שאנחנו עוזבות את הבריכה ואת דרך המנ

המסע  נעמ"ה.  למושב  שוב  ונוסעות  זרים 
כמעט נגמר וכל מה שנשאר הוא להכריז על 

שהצוותים המנצחים, ואת זה עושה ראש המו
עצה אלחייני, שזו כבר הפעם השנייה שבה 

אנחנו פוגשים בו.
למקום השלישי הגיעו "הפנתרות הוורודות" 
מאזורים  מבנות  שהורכב   ,14 מספר  צוות   -
קריית  נשר,  שבבקעה,  חמדת  בארץ:  שונים 

שאונו, רמת גן, לפיד, ראשון לציון וקרני שומ
שרון. הצוות היה יוצא דופן יחסית לשאר הצוו

תים, מכיוון שהבנות לא הכירו זו את זו לפני 
כן והיו בו אפילו קצינות בקבע שלקחו יומיים 
חופש כדי להצטרף למסע. במקום השני צוות 
מספר 3, "בטי בם", ממעלה שומרון, ובמקום 
כולן  הנשי",  "הכוח   ,1 מספר  צוות  הראשון 
למרות  היא,  האמת  אבל  חפר.  מעמק  נשים 

הקלישאה, שכולנו חשנו מנצחות.

"חידת חמיצר"

גלגול מחשבתי
האתגר שנועד לחנוניות של 

־המסע: פתרון כתבי חידה בסג
נון דן חמיצר, שהפעילו היטב 

את גלגלי החשיבה
בדר, לא היינו צריכות להפגין 

רק כישורי נהיגה ושליטה ברכב. 
כדי שיהיה מעניין, היה עלינו 

לפתור כתבי חידה בסגנון כותב 
השאלות דן חמיצר.

הבאתי עמי את כתב החידה 
הראשון שהיה עלינו לפתור, 
נדמה שרמת הקושי עלתה 

באלו שאחריו: "כל אחד מאתנו 
מכיר הרבה שיכולים ומוכנים 
לקבל בשמחה את הכינוי כי...
"השימוש בו מעיד על איכות

־"ויחד עם זאת )וזה יכול להיש
מע ממש מוזר(,

"ריכוז גבוה ממנו יגרום למיעוט.
־"אתן רואות את התוצאה האנו

שית והטבעית כאחד
"ומחפשות את המקור

"מה מקור הכינוי?
"מה הקשר למקום?".

התשובה: "מלח הארץ", ביטוי 
הלקוח מדבריו של ישו בברית 

החדשה אל מאמיניו. ישו הוטבל 
על ידי יוחנן המטביל בבריכת 

הטבילה בצדו המזרחי של הירדן, 
שבה ביקרנו במהלך המסע.

נסיעת שטח וכתבי חידה. חלק מהמסלול נמצא בשטח המפורז וסגור בדרך כלל בפני מטיילים



  ||  2220.3.14    

 "אחרונים" הוא ספרו החדש של המשורר 
טוביה ריבנר, זוכה פרס ישראל וחבר קיבוץ 
מרחביה. השם "אחרונים", המורבידי משהו, 
זה  ספר  של  לכרונולוגיה  רק  לא  מתייחס 
לאחר שאר ספרי המשורר, אלא גם לגילו 

שהמופלג )ריבנר חגג לא מזמן את יום הול
חיים  תקופת  של  הסיכום  ואת  ה-90(  דתו 

שלמה שניכרת ברבים משירי הספר.
מופ "עולם  המצוין  בשיר  נפתח  שהספר 
שלא", שמייצג כמה תמות בשירתו של ריב

נר -האופטימיות 
פ ת מ - י ת ל ב שה

על  ההגות  שרת, 
והקיום  העולם 

האח שובשנים 
השירה  רונות, 
הזקנה  הגיל,  על 
החיים  וסיכום 

שעב שהשלמים 
נוס שירים  שרו. 

ב"אחרונים"  פים 
בגיל  עוסקים 
ובהם  ובזקנה, 

המר ש"לידידי" 
שיח"  "דו  גש, 
 88 "בן  המעניין, 
אומר לבת 80 עם 

הרומנ שיקיצתם" 
והמשעשע  טי 
וכן השיר האישי, 
והיפה,  החשוף 

בדע חוכך  ש"אני 
תי".

שי שהרבה 
בספר.  יפים  רים 
השיר  למשל 

יקיצה  רגעי  בו,  המתואר  והבוקר  "גשם" 
שהופכים לאמירה כוללת על העולם ושיר 
שמסתיים בשורות: "ציפור לא נראתה ולא 
נשמעה עוד, אי ענן נשבר וגשם ניתך / כמו 
הר שצנח בן-רגע לתוך עצמו, כמו המרום 
הארץ  כל  שיר.  מה   / פעורה.  תהום  הפך 

שפה אחת".
ש"יום כיפור" הוא שיר מרשים, עצוב ועוצ

מתי, שבו האבל הלאומי מתערב עם האבל 
 / נצא?  איך  בחיי.  מזה?  נצא  "איך  האישי: 
כל הבוץ הזה. / איך לצאת מהבוץ הזה. / 
אתם יכולים?" כותב ריבנר בשיר שמקצבו 
מהפנט, צבאי כמעט, קטוע והרמוני כאחד.

היבט מרשים בשירתו של ריבנר הוא כי 
הוא היכולת שלו לשאול שאלות, להעלות 
שירה  שורות  יותר  נראות  אצלו  ספקות. 

שהמסתיימות בסימני שאלה מאשר אצל מר
בית המשוררים. ריבנר אינו נמנע מאמירות 
גורפות, המוצגות כמוחלטות לעתים, אבל 
הוא מרשה לעצמו תמיד את הטלת הספק 
והביקורת במגבלות היכולת לומר אמירות 

כאלו.
שירי זיכרון ממלאים רבים מעמודי ספר 
זה. כך השירים "נטוש", "מדוע ששטין" או 

ש"אבי הצטלם" על משפחתו שנספתה בשו
גם  כך  שלו.  הפרטי  השואה  שכר  ועל  אה 
השירים "אברהם" או "אב" על חווייתו של 
ריבנר כאב שכול לבנו שנעדר לפני שנים 

ולא נמצא.
מאוצרות  ריבנר  מצטט  רבים  בשירים 
התרבות האירופית – לרוב זה לא עובד, אך 

הצ שב"אידיליה" 
והוא  לחתו שלמה 
שיר אהבה יפהפה, 
וחי  מקורי  מרגש, 

מאוד.
ראוי  "אחרונים" 
ספר  יהיה  שלא 
האחרונים  שיריו 
אשר  ריבנר,  של 
הולך  רק  כי  נראה 

הש עם  שומשתבח 
נים ושיריו הופכים 
יותר,  מעניינים 
עם  יותר.  חדים 
אינו  הספר  זאת, 
להיחלץ  מצליח 
תקלות,  ממספר 
שבהן  העיקרית 

שהיא העריכה הבל
של  תי-מספקת 
השירים  הספר. 
היה  אבל  יפים, 
את  ללטש  צורך 

שחלקם ואחרים, חל
לספר  יחסית  שים 
ולשאר  בכללותו 

שירי הספר, אפשר היה לוותר עליהם.
שבנוסף, הנטייה של ריבנר לחזור אל תי

אור חפצי אמנות - בעיקר תמונות, כמו גם 
הנטייה לצטט יותר מדי מאוצרות התרבות 
האירופית, אינן עושות חסד עם הספר, עם 
עניין.  מוסיפות  או  שיריו,  ועם  אמירותיו 
2011( הצש  בספרו הקודם )שירים סותרים,

ליח ריבנר להיחלץ מתקלות אלו. אני מלא 
ציפייה לספרי שירה נוספים משלו וכי בהם 

קולו המרשים והנקי יישמע.
הספר נחתם בשיר "בהפציע" ושורות אלו 
כמה  עד  היטב  מסבירות  בסופו  הכתובות 
מעניין  ייחודי,  משורר  הוא  ריבנר  טוביה 
ואיכותי: "תודה על שאהבתי נענתה באהבה 
ולא נשארתי לבדי בזקנתי / תודה על שלא 
כל הפנים שעוברות על פני עיניהן בוהות / 
תודה שכך ותודה שעוד הייתי מסוגל לומר 

שכל זאת. / אין ברצוני להיפרד. ברוכים הב
אים אחרי".

אחרונים 2012-2011 מאת טוביה ריבנר, 
הוצאת קשב לשירה, 2013. 74 עמודים.

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

אחרון ספריו. אולי
טוביה ריבנר הולך ומשתבח עם השנים ושיריו מתחדדים. 

בספרו האחרון, נכון לעכשיו, "אחרונים", הוא אינו נמנע 
 מאמירות גורפות ומרשה לעצמו להטיל ספק

ביכולת זו ולבקר אותה

"אחרונים". סיכום חיים שלמים שעברו
צילום כריכת הספר

 שובה של
האדמה הטובה

תרגום חדש ועדכני של הרומן האמריקני "האדמה הטובה", 
שיצא לאור בשנת 1931. ב-32' זכתה הסופרת, פרל בק, 
בפוליצר והייתה לאישה הראשונה שמקבלת את הפרס 

www.readbooks.co.il 

ספרות
זהר נוי

אדמה קלאסית
פרס  זוכה  האפי  הרומן  הטובה",  "האדמה 

שפוליצר של פרל ס' בק, יצא לאחרונה בתר
גום חדש ועדכני. למרות 60 השנים שחלפו 
מאז קבלת הפרס )שהפך את פרל בק לאישה 

שהראשונה שזכתה בו(, לא איבד הספר מהפו
היצי כיום לאחת  נחשב  והוא  שפולריות שלו 

רות הקלאסיות המודרניות החשובות.
על  ומרגשת  מרתקת  משפחתית  סאגה  זו 

כשהמשרתת  נשית.  הקרבה 
או-לן נישאת לאיכר ואנג לונג 
תוך  לאות,  ללא  נאבקת  היא 

שכדי ארבעה הריונות, על היש
השכר  תחילה  משפחתה.  רדות 
לחיות  אפשר  אבל  זעום,  הוא 
מפרי האדמה עד שהרעב מגיע 

לא מצטרפים  המשפחה  שובני 
לעיר,  שמגיעים  האיכרים  לפי 
ואז,  ברחובותיה.  נדבות  לקבץ 

תוש אבוד,  שהכול  שכשנדמה 
אותם  משיבה  או-לן  של  ייתה 
לביתם עם הון בל יתואר. אבל 

הפי שממנה  באדמה  בגדו  שהם 
קו את ההון האמתי, וכספה של 
אי-אמון  מטפח  רק  המשפחה 

לאי לב  שברון  וגורם  שורמאות 
שה שהצילה אותם.

בשנת  לאור,  צאתו  עם  מיד 
לרשימות  הרומן  נכנס   ,1931
הברית  בארצות  המכר  רבי 
רצופות.  שנתיים  בהן  ונותר 
ב-2004 חזר לרשימות בעקבות 
של  הקוראים  למועדון  בחירתו 
אופרה ווינפרי )מאנגלית: שרון 
וידיעות  פן  הוצאת  פרמינגר, 

ספרים, 318 עמודים(.

ליאולה והאח 
שאיננו

מאת  ליאולה"  של  "השמים 
של  סיפור  הוא  נבו  יפעת  ד"ר 
מסה  גם  אך  התבגרות,  מסע 
והנכון"  "הראוי  על  הגותית 

בעולם.
ילדה   - ליאולה  של  סיפורה 

מלח בסוף  רגישה,   סקרנית,  מאוד,  שחכמה 
מת העולם השנייה ולאחריה, שמתמודדת עם 
הקורות אותה על ידי משחק תוך כדי יצירת 

עולם משלה.
שליאולה מגלמת את הקסם של התום האנו

שי; המתבגרת מגלמת את העוצמה שביכולת 
להסתכל למציאות בעיניים מבלי להתבלבל; 
ההתמודדות שלה מתחילה כבר בלידתה. אמה 

ביצעה הפלה אשר כתוצאה ממנה הילד שלא 
נולד, כך ליאולה מאמינה, היה אחיה התאום, 
כיצד  הרף.  ללא  אותו  מחפשת  והיא  מרטין, 

והיא נשארה? היא מתמו שהאח התאום הופל 
דדת עם אם שלא רצתה גם אותה, שמספרת 
להרוג  רצתה  שהיא  ומתמוגג  רומנטי  בקול 

את ליאולה ולהתאבד.
שליאולה מוכיחה שוב ושוב את יכולתה לה

פוך אויב לאוהב ולגרום ל"קשוחים" להוציא 
מעצמם את הטוב האנושי, וליהנות מכך. עם 
זאת, היא יודעת גם לנתק מגע 
מוצאת  אינה  אהיא  שבהם  ממי 
שהיא  כדי  להמרה,  הסיכוי  את 
)הוצאת  הלאה  להמשיך  תוכל 

אוריון, 140 עמודים(.

חקירה אישית
לארס  מאת  זיכרון"  "משחק 

אלכסנד של  העט  )שם  שקפלר 
הזוג  אמדורל,  ואלכסנדר  רה 
המתח  מספרי  לכמה  שאחראי 

בסקנדי אור  שראו  שהמצליחים 
נקרא  האחרונות(,  בשנים  נביה 
בנשימה אחת, וגם היא נעתקת 
בסוף הספר. רצח כפול מתרחש 
לנערות  שיקומית  בפנימייה 
טביעות  שנמצא,  הרצח  וכלי 

שאצבעות ועקבות מהזירה מובי
לים את החוקרים לחשודה אחת 
מהפנימייה  נערה  בנט,  ויקי   -
במנוסתה,  מהזירה.  שנמלטה 

ועכ אקראי,  רכב  חוטפת  שויקי 
נמל כרוצחת  חשודה  היא  ששיו 

טת המחזיקה בבן ערובה.
שהוגשה  תלונה  בעקבות 
המשטרה  מפקח  נאלץ  נגדו, 
החקירה  את  ללוות  לינה  יונה 
זאת,  למרות  כמשקיף.  רק 

מס אוספים  החוקרים  שכאשר 
פיק ראיות המעידות על מותה 
של החשודה ומחליטים לסגור 
את התיק, לינה ממשיך לנהל 

שחקירה משלו. הוא מסרב להר
כשהקריירה  גם  מהמקרה  פות 
בסיפורה  משהו  בסכנה.  שלו 
הנעדרת,  החשודה  ויקי,  של 
מעורר בו כאב ישן, זיכרון פרטי של בגידה 
וכאב שהסב ליקרים לו מכל. אבל הפעם הוא 
את  לעשות  נחוש  איש.  לאכזב  מתכוון  לא 

שהדבר הנכון, לינה צולל לעומקה של פרש
ייה אפלה שהיקפה מפתיע אפילו אותו, ואת 

שהמחיר האישי שהוא עומד לשלם הוא אפי
לו לא משער )משוודית: יעל צוברי, הוצאת 

מודן, 518 עמודים(.
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טריוויה למתקדמים ה. 
מה משותף למושבים אביבים, ארגמן, דקל,   

זהר ונגה, לקיבוצים גת ודן ולעיר שדרות עם 
חיי הלילה של תל אביב?

צלם: חמד אלמקת מושב אביבים 

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

 מתל עדשים
לתל אביב

א. 4 - תל צור היא שכונה באבן יהודה. תל עדשים הוא מושב ושני היישובים האחרים הם 
קיבוצים.

 ב.3 - מצפה רמון יישוב עירוני, האחרים יישובים כפריים - מצפה שלם הוא קיבוץ ושני האחח
רים יישובים קהילתיים.

ג. 1 - רמת צבי הוא מושב עובדים, שאר היישובים הם קיבוצים.
ד. 3 – כל היישובים הם מושבים, מלבד רמת ישי, שהוא יישוב עירוני.

ה. כל שמות היישובים זהים לשמות של בתי קולנוע בתל אביב. קולנוע שדרות, למשל, פעל 
בשדרות רוטשילד 80 בין השנים 1939 ל-1973. קולנוע גת הוא היחיד שפועל עדיין 

מאז 1958 ליד כיכר רבין. היתר נסגרו זה מכבר. היישובים השונים, לעומת זאת, פורחים 
ומשגשגים.

תשובות 
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השבוע הרגשתי שאני לא עומדת בלחץ. 
יותר  הראש,  על  לי  היו  דברים  מדי  יותר 
על  שאני  והרגשתי  ביצעתי  משימות  מדי 

־סף פיצוץ. הייתי חייבת משהו מרגיע לנש
מה ולגוף.

האמת,  געש.  חמי  על  לי  המליצו  חברים 
סיקור  לצורך  שנים  כמה  לפני  שם  הייתי 

לנו התחברתי  ולא  טיבטיות  קעריות  ־של 
ניגן בקע והבחור  ־שא. שכבתי על המיטה 

רות טיבטיות, ואני חושבת כל הזמן לעצמי, 
וית לנגן  יפסיק  הוא  מתי  הבנתי,  ־אוקיי, 

חיל כבר לעשות מסאז'? ובכן, נגמר הניגון 
וזהו...  יאללה, הביתה.

הפעם  נכנסתי.  לא  מה  משום  לבריכות 
את  לנסות  חייבת  אני  שטוב,  החלטתי 
שהמקום  האטרקציות  כל  ואת  הבריכות 
מציע. לבוא ליהנות ולהירגע – זה מה שאני 

צריכה. וכך היה.
־הגעתי לחמי געש, מעיינות תרמו־מינר
־ליים טבעיים הממוקמים בקיבוץ געש בש

רון. המקום יפה, ירוק, מגונן כהלכה ומאוד 
נעים. 

שטמפרטורת  חמה  בריכה  כולל  המקום 
40 מעלות. בסמוך לה ברי־  המים בה היא

כה גדולה בעלת 17 נקודות של זרמי מים 
תרמו־מינרליים )ג'טים( וטמפרטורת המים 
בה 37 מעלות. יש בריכת פינוקים מרהיבה 
נקודות  מ־40  ליהנות  ניתן  שבה  ביופייה, 

־של זרמי מים חמים המגיעים מדפנות ומר
צפת הבריכה בטמפרטורה של 38 מעלות. 
ישנו מתחם חדש ובו אולם בגודל של 1,000 
מטרים ובריכת מים תרמו־מינרלית עם 60 

־ג’טים לעיסוי ממריץ של הגוף, בריכת שח
ייה חצי אולימפית חדשה עם ג’טים לעיסוי 

נכנס לא  )בחוץ,  הגוף  של  ומרענן  ־קריר 
תי(, ובריכת פעוטות חדשה )בעונת הקיץ(. 
בסמוך לבריכות החמות מתחם מרווח שבו 

־ניתן להירגע בסאונה יבשה ובסאונה רטו
14 דו־  בה. עיסוי מימי מזרמי מי גופרית  -

שים של עיסוי מימי חזק.
לקראת  השבוע,  באמצע  למקום  הגעתי 
והשאלה הראשונה שצצה  שעות הצהריים, 

אנ "מה,  הרכב:  את  מחנה  בעודי  ־במוחי 
־שים לא עובדים?". נכנסתי למתחם הברי

גדולים  חלונות  מסביב  גדול,  מקום  כות. 
את  ומציפים  פנימה  החוץ  את  המכניסים 
המקום באור יום. כאמור, יש שלוש בריכות 
המים.  בטמפרטורת  הוא  ביניהן  שההבדל 
גדולות(  )יותר  הקיצוניות  הבריכות  בשתי 
ממש  הגוף  את  המעסים  מים(  )זרמי  ג'טים 
יותר(  )קטנה  אמצעית  ובריכה  טוב,  מסאז' 
 40 ביותר  -  ובה המים החמים  ג'טים  ללא 

הברי שלוש  של  המתחם  בקצה  ־מעלות. 
כות צמוד עוד מתחם חדש וגדול מאוד ובו 
יש  כן  כמו  ג'טים.   60 שבה  גדולה  בריכה 

אנ למים  להוריד  ניתן  ובה  קטנה  ־מעלית 
שים עם מגבלות תנועה )נכים(. מסביב לכל 

הבריכות פזורים כיסאות לרוב.

המקום גדול, חדש, נקי ומאוד נעים. היו 
הרבה אנשים, אך מפאת גודלו של האתר לא 

אהב מהבריכות.  נהניתי  מחנק.  ־הרגשתי 
טמפר עם  החמה,  הבריכה  את  ביותר  ־תי 

טורת המים של 40 מעלות. בבריכה זו אין 
גם לשלוש הבריכות,  נכנסתי  הג'טים.  את 
הג'טים עיסו ברכות את הגוף, את הרגליים 
ואת הגב הדואב, ובהחלט סיפקו מענה. לא 

־הרגשתי בהבדלים משמעותיים בטמפרטו
רות המים בבריכות השונות. האמת, זה גם 
לא שינה לי. מה שכן, הרגשתי איך המתח 
החיוך  נרגעים,  השרירים  מהגוף,  מתפוגג 

־משתלט על הפנים, מגע המים מלטף, מר
גיע והעור חלק ומבריק.

־מהבריכות פניתי למתחם מקלחות הגופ
תח�ל �ב�  היזהרו  חברים,  והסאונה.  רית 

יקו. �כו בזהירות. אני נעלתי נעלי ספא, 
שקיבלתי במקום, והחלקתי מעט. מזל שלא 

נפלתי...
זרם  ובהם  דושים  יש  הגופרית  במקלחות 
גופרית חמים. אהבתי  מי  וממוקד של  חזק 
במיוחד את הדוש, הזרם חזק, אבל לא דוקר, 
לרקות,  לראש,  כיוונתי  מסאז'.  כמו  ממש 

־לגב, וגם לפנים. הרגשתי כמו בעיסוי מר
גיע. העור נותר רך ונעים מאוד למגע, איך 

אנחנו אומרים, 'כמו טוסיק של תינוק'...
)אני  היבשה  לסאונה  נכנסתי  מכן  לאחר 

־לא אוהבת את הסאונה הרטובה בגלל הל
חות(, התייבשתי, חום רב נכנס לגוף.

במסעדת  טובה  צהריים  בארוחת  קינחתי 
סלטים,  של  מבחר  שכללה  "נוסטלגיה", 
מנה עיקרית, קינוח ושתייה במחיר של 87 
שקל וחזרתי הביתה כמו שאומרים, מרוצה, 

רגועה ושבעה.
שוב,  חוזרת  אני  מתי  השאלה  נשאלת 

הפעם גם למסאז'.
כדאי �דעת – במקום ניתן לשכור בתשלום 
מגבת, חלוק מגבת ולוקר. במחיר הכרטיס 
ולסאונה  הגופרית  ניתן להיכנס למקלחות 

היבשה והרטובה. כל השאר בתשלום.
אהבתי.

פרטים נוספים:
www.hameigaash.co.il
noga.meko@gmail.com*

מתחם נגה

טבילה לנשמה
כדי להרגיע את הנשמה והגוף, כתבתנו 

האמיצה הלכה לבדוק את הבריכות 
והאטרקציות הרבות הנוספות בחמי געש

  נגה רוזנברג

  noga.meko@gmail.com :עמוס צימרמן ©מידע נוסף amosquitoz@gmail.com תשבץ

תשובות �תשבץ מס' 69:
מאוזן: 1. נמוכים; 4. נמעד; 8. פריז; 9. קרם גוף; 11. תור הזהב; 12. הגר; 13. פין; 15. 

רובה סער; 18. דרך קבע; 21. השיא; 22. רדיקלי.
מאונך: 1. נוסעת; 2. ומפיר; 5. מוגלה; 6. דרפור; 7. כרוב לבן; 10. חזירי בר; 13. 

פודרה; 14. נוכרי; 16. סיפוק; 17. רוצחי; 20. עדיף.

תשבץ היגיון מס' 70 
מאוזן:

. מתדרדרת לעתיד נאה )6(; 4. מלך נטול עיצורים )4(; 8. )עם 20 מאונך( החודש של 
תמיר )4(; 9. אם גוי מדבר בשקט אפשר לתקוע בו נעצים )3,3(; 11. יום נמוג עם 

אישה אחת )7(; 12. שאלה של בשר אנגלי )3(; 13. כשישוב החוקר תתגלה מדרגה 
)3(; 15. עם שובם של אלה שיחפשו גופה יתגלו השינויים שעברתי )7(; 18. הכינו 
תה שלילי בצורה חובבנית )ש( )6(; 19. ראו 3 מאונך; 21. נאיבי בנך המקבל סיוע 

)4(; 22. אלה שאינם חבויים טוענים שיפחדו מהמקווה הגדול )כ"מ( )6(.

מאונך:

. לחצנים המציבים אתגרים )5(; 2. חולשה של רשף קטן )5(; 3. )עם 19 מאוזן( פה 
סטיוארט כבר לא בזוגיות )4(; 5. כך קוראים לבירה כשחלום הופך למציאות )5(; 6. 

שני אלמנטים הפסידו במשפט )5(; 7. געייה שתפקידה לסתום חור של זמר )3,4(; 
10. יאסו ואריסון בתחילת השנה העברית )4,3(; 13. באיזו חקלאות משתמש ארגון 

בשן? )5(; 14. מדברים בחריפות על הדבר שברטון בתוכו )5(; 16. בשוב השמע נבדוק 
שוב כדי להיות בטוחים )5(; 17. ירביץ למוט ברזל בשנתו )ש( )5(; 20. ראו 8 מאוזן.


