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תסריט אימים

מושבניק מהשרון זכה 
בסיוט פרי מוחה של אשתו: 

היא ניסתה "להדביק" לו 
תלונה במשטרה, טפלה עליו 

איום ברצח, האשימה אותו 
בהתעללות. הוא הכיר עלילה 

אחרת

הקופה הציבורית

עד שיובהר כמה זה עולה 
לנו, העמותה לצדק חלוקתי 

מבקשת לעצור את החלטות 
ממ"י

בכפר ומחוצה לו

על חגיגת בר מצווה, על 
משחק גדול מהחיים, על 

טיולים ברחבי העולם ומה 
שהם עושים לחקלאי מסור. 

געגועים לכפר השקט, 
ששונה כל כך מלונדון 

הגדולה והסוערת

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  

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.
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18

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

החקלאות  משרד  מפקחי 
מפ שני  חשפו  הכפר  וופיתוח 

בשר  לעיבוד  פיראטיים  עלים 
במרכז הארץ ותפסו בהם כ-13 
שהושמד.  ובקר,  עוף  בשר  טון 
מודיעין,  לאור  פעלו  המפקחים 
המרכזית  היחידה  לידי  שהגיע 
של  )פיצו"ח(  וחקירות  לאכיפה 
משרד החקלאות. מפקחי היחידה 

בימים האחרונים שני מפ וגילו 
פעלו  בשר, אשר  לעיבוד  עלים 
ללא רישיונות עסק, ללא פיקוח 
תברואתיים  בתנאים  וטרינרי, 

ירודים ובניגוד לחוק.
במי הפעילות  של  ותחילתה 

דע שהתקבל ביחידת פיצו"ח במשרד החקלאות 
כמפעל  החשוד  אתר  אודות  על  שעבר  בשבוע 
היחידה פשטו  לייצור בשר. מפקחי  לא מורשה 
במושב  בבית  אחורית  בחצר  הנמצא  האתר  על 

ובית אלעזרי )סמוך לגדרה(, וחשפו מכלים מזו
המים, אשר אינם ראויים לאחסון בשר, מלאים 

ובבשר טחון שמשק ובחלקי שאריות בשר עוף 
במקום  לטחינה  שנועדו  טון,  כ-11  הכולל  לם 
לשם ייצור נקניקיות. עוד נמצאו באתר אריזות 
עליהן  לשיווק,  ומוכנות  שיוצרו  נקניקיות  של 

והודבקו מדבקות שנשאו את השם, "נעשה ונצ
ליח", מפעל בשר שנסגר לפני כחודש וחצי.

משרד  מפקחי  החליטו  הממצאים,  בעקבות 
אותו  הנושא  המפעל  את  גם  לבדוק  החקלאות 
עקרון.  בקריית  וחצי  כחודש  לפני  שם, שנסגר 

וה הבריאות  משרד  מפקחי  הצטרפו  ולבדיקה 
ווטרינר הרשותי. "תחושת הבטן" של המפקחים 
כרגיל,  עובד  נמצא  המפעל  כנכונה:  התבררה 

רישיון עסק, למרות שנסגר לפני כחודש  ללא 
וחצי בשל עניינים עסקיים. במקום נתפסו כשני 
אינו  מקורם  אשר  ופסטרמה,  נקניק  מוצרי  טון 

ידוע.
ומנהל יחידת פיצו"ח, רואי קליגר: "שני המפ

והמצב  רישיונות  או  היתרים  ללא  עבדו  עלים 
טון   13 כל  מחפיר.  היה  בשניהם  התברואתי 
בשני  בנוסף,  וטרינר.  רופא  בצו  הושמד  הבשר 
כולם  והם  עובדים,  חמישה  נמצאו  המפעלים 

פי מפעלים  ישנם  האם  לבדוק  בכדי  ונחקרים 
ראטיים נוספים הקשורים לפרשה. הנושא עדיין 

בחקירה".
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דפנה 
יוריסטה, מוסרת כי במשרד מבקשים מהציבור 

הנמצ מוכרים  במקומות  בשר  לרכוש  ולהקפיד 
אים תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד על מוצר 

ובאריזה מקורית, סגורה ונקייה עם התוויה וסי
מון של תאריך ייצור ותאריך פג תוקף.

נתפסו ארבעה מרעילי דגים
ארבעה דייגים, שהשתמשו בחומר הדברה לכותנה, נעצרו 

בתום חקירה מאומצת של מפקחי משרד החקלאות
של  )פיצו"ח(  והחקירות  האכיפה  יחידת 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר חשפה חוליה 
דיג  בביצוע  החשודים  דייגים  ארבעה  ובה 

ולא-חוקי בכנרת, תוך שימוש ברעל. התפי
סה התאפשרה בזכות מידע מודיעיני ומעקב 

ארוך אחר ארבעה חשודים.
לחייהם  ה-40  בשנות  החשודים,  ארבעת 
מאזור טבריה, נעצרו לחקירה, הוחרמו שתי 
סירות דיג שנחשדו כי עסקו בדיג לא-חוקי, 

ווכן הוחרמו רשתות דיג. נגד החשודים נפ
תחו תיקים משפטיים.

החוליה  אנשי  אחר  עקבו  המשרד  חוקרי 
שנק בשווקים  דגים  ודגמו  ארוכה  ותקופה 

בסירותיהם.  שנמצא  ובשלל  מהחשודים  נו 
בבדיקות מעבדה של הדגים שנתפסו נמצא 
רעל מסוג טיונקס, שהוא חומר הדברה שבו 
נעשה שימוש בכותנה, ודגים רגישים מאוד 

לנוכחותו.
קלה  דרך  שהוא  רעל,  באמצעות  דיג 
פקודת  פי  על  אסור  רבים,  דגים  לתפיסת 
ברדיוס  הדגים  כל  את  הורג  ופיזורו  הדיג 
הפיזור. מעבר לקטל בדגים, הרעל מסב נזק 
למים ולמגוון בעלי החיים בשרשרת המזון, 
שתחילתה בשוכני המים, כדוגמת ציפורים 
כתוצאה  מורעלות  להיות  הן  גם  שעלולות 

מאכילת דג מורעל.

חדשות
דרור יוסף

נחשף מפעל נקניקיות 
פירטי בבית אלעזרי

משרד החקלאות חשף בחצר בית במושב חלקי בשר 
שמשקלם הכולל כ-11 טון. הממצאים הובילו למפעל בשר 
בקריית עקרון, שנסגר לפני כחודש וחצי, אך נמצא פועל 

כרגיל ובו שני טון נקניק

מכלים  אלעזרי.  בבית  נקניקיות  לייצור  מאולתר  מפעל 
מזוהמים, אשר אינם ראויים לאחסון בשר
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חבר  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
הכנסת פרופסור אבישי ברוורמן, המשיכה לדון 
בתקנות תכנון משק החלב, הקובעות עקרונות 
ליצרנים  חלב  ייצור  מכסות  לחלוקת  ודרכים 

בתק לדון  החלה  הוועדה  וחדשים.  וקיימים 
נות בראשית החודש, המשיכה ב-24 במארס, 
כי  ברוורמן,  היו"ר  הבהיר  האחרונה  ובישיבה 
בכוונת הוועדה לוודא שהרפתות הקטנות לא 

ייפגעו כתוצאה מאישור התקנות.
במו הרפתנים  נציגי  הישיבה,  קיום  ובעת 

משרד  נציגי  עם  להסכמות  הגיעו  לא  שבים 
בין  החקלאות באשר להגבלות על שותפויות 
משרד  הצעת  לפי  שונים.  מסוגים  יצרנים 

יצר לשלושה  יוגבלו  השותפויות  והחקלאות, 
נים, למעט חריגים בתנאים מסוימים.

שותפו לאשר  ביקשו  הרפתנים  זאת,  ועם 
יות שבהן מספר השותפים גדול יותר, וביקשו 
נציגי  להסכמות.  להגיע  שבועיים  של  ארכה 
ההכרעה.  לדחיית  הסכימו  החקלאות  משרד 
לנציגי  ואמר  הסיכום  את  קיבל  הוועדה  יו"ר 
להמשכיות  לדאוג  "צריך  החקלאות:  משרד 
במשקים המשפחתיים, לצד כניסה של רפתנים 
צעירים לענף". ברוורמן הוסיף, כי הוא מקווה 

שבקרוב יוצגו פתרונות שיאפשרו זאת.
בדיון חזרו החקלאים במושבים על עמדתם, 
לפיה הם דורשים לאפשר להם להקים אגודות 

ושיתופיות שבהן יותר משלושה שותפים. הר
ופתן יואב צור מבאר טוביה אמר: "מישהו הח

להקים  יכולים  לא  במושבים  ליט שהרפתנים 
אגודה, בעוד שהקיבוצים מסביבנו כן יכולים, 
כך ניטלת מאתנו הזכות להתחרות, להתייעל 

ולהתנהל כשווה בין שווים".
הוסיף,  ויתקין  מכפר  אושרי  ארנון  הרפתן 
להישאר  המושבניקים  על  לכפות  מנסים  כי 
משתנה.  המשק  כשכל  יעילים,  ולא  קטנים 
לדבריו, צריך לאפשר ליצרנים להתאחד לפי 
רצונם ולאגם משאבים, במסגרת החוק ומבלי 

להפוך אותם לפורעי חוק.

מזכיר התאחדות מגדלי הבקר לחלב, אביתר 
דותן, אמר כי נושא השותפויות נמצא בדיונים 
בארגוני הרפתנים. המנכ"ל הפורש של מועצת 

והחלב שייקה דרורי אמר, כי המהות היא שה
מכסה שייכת למגדל והחשש הוא שמהר מאוד 
לא יהיה ברור מי בעל המכסה, ואת המצב הזה 

צריך למנוע.
מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור אמר, כי 
מחיר  את  להוזיל  רוצים  במושבים  הרפתנים 

והחלב ולהתייעל, אך מבקשים שהשינויים יי
ועשו בתיאום אתם, תוך מתן אפשרות לשות

שותפים.  שבעה  עד  של  יותר,  גדולות  פויות 
אפשר  יהיה  כרגע,  בשל  לא  הנושא  לדבריו, 

להציג פתרון שיהיה מוסכם על כל הצדדים.
ה"קטנים"  הרפתנים  הקודמים,  בדיונים 
הקטנות  הרפתות  מחיסול  הזהירו  במושבים 
והבינוניות, משום שהם אינם יכולים להתרחב 
חלב  ליטר  אלף   700 לייצור  רפתות  ולהקים 

לפחות, כפי שדורש מתווה לוקר.
אחרות  תקנות  אישרה  הוועדה  זאת,  עם 
ומדיניות  חלב  מכסות  בהעברת  העוסקות 
2014. התקנות נוו  הפיתוח בענף הבקר לשנת

עדו לקבוע את אופן הקצאת תוספות המכסה 
ליצרני חלב הבקר השנה, שבסופה ייוצרו 30 
מיליון ליטר יותר מהמכסה לשנת 2013, לפי 
משרד החקלאות, ואת אופן ניוד המכסות בין 

היצרנים.
וכמו כן, לפי משרד החקלאות, התקנות נוע

דו ליישם גם את מתווה לוקר. היו"ר ברוורמן 
שהעביר  החקלאות,  משרד  על  ביקורת  מתח 
לשנים  הפיתוח  תקנות  את  הוועדה  לאישור 
"כשו השנה.  מארס  בחודש  רק   2016-2014

סביר  היה  ל-2014,  פיתוח  מדיניות  עושים 
ב-2013",  הוועדה  לאישור  אותה  שיגישו 
משרד  של  המשפטית  היועצת  סגנית  אמר. 
החקלאות, עורכת דין אפרת אביאני, הסבירה 
כי התקנות לא הוגשו בגלל תקופת הבחירות 

ומאחר שהוגשה עתירה לבג"צ בנושא.
עו"ד אביאני הוסיפה, כי התקנות הן הוראת 

שעה בעניין ניוד מכסות, בעקבות ועדת לוקר, 
ושמיושמות בפועל לפי נהלים ומצריכות הס

הסבירה,  היא  בוועדה.  התקנות  ואישור  דרה 
שנחתם  החלב  במשק  ההתייעלות  הסכם  כי 
החברתית,  המחאה  בעקבות   2012 באוקטובר 
התייעלות  עידוד  כלל  לוקר,  מתווה  המכונה 
בענף הבקר ועידוד פרישה של יצרנים קטנים 

וובמקביל, כלל מתווה של הפחתת מחיר המ
טרה של החלב.

וסגנית מנהל הרשות לתכנון במשרד החק
בישיבת  אמרה  רופא,  תניב  דוקטור  לאות, 
נועדו לחלק את  כי התקנות  הוועדה בכנסת, 
המכסות של הפורשים וכן את מכסות הגידול 
הקטנים  לרפתנים  לאפשר  מנת  על  הטבעי 

לגדול ולהתייעל.
לעומתן, הרפתן יואב צור טען, כי המתווה 

הציבו הדיון  לפני  עוד  בפועל,  יושם  וכבר 

הפחדה שעברו  תוך מסע  הוועדה,  ואישור  רי 
הרפתנים. לדבריו, "עוד לפני הגשת התקנות 
ובלי אישור הוועדה, השמידו 130 משקים ולא 
נתנו לנו את הזכות לקיים דיון ציבורי אמתי 

רטרואקטי דיון  עושים  אנחנו  ועכשיו  ובזמן, 
אישור  עכשיו  נדרש  מה  לשם  תהה  צור  בי". 

הוועדה, אם הדברים כבר נעשו.
כי  ואמרה,  התייחסה לדברים  אביאני  עו"ד 
200 מיליון שקלים כמו  במתווה הוסכם לחלק
הו היא  חולק.  הסכום  כל  ולא  פרישה,  וענקי 

סיפה, כי המתווה יהיה בתוקף עד 2016 וכעת 
נדרש אישור הוועדה להמשך התהליך.

ובנוסף נקבע, כי תוספת המכסות בשל הגי

ליטר,  מיליון  ב-30  שמוערכת  הטבעי,  דול 
תחולק כך שהיצרנים הקטנים יקבלו תוספות 

וגדולות יותר מהיצרנים הגדולים. לפי התק
יקבל  קטן  יחיד  יצרן  הוועדה,  שאישרה  נות 
יחיד  יצרן  בעוד  ליטר,  אלף   14 של  תוספת 
ליטר   5,000 של  תוספת  יקבל  קטן  שאינו 
מכסה  הקצאת  הוועדה  אישרה  עוד  בלבד. 
800 אלף ליטר להקמת רפת קיבוו  אחת של

צית ביישובי עוטף עזה. ד"ר רופא הסבירה, 
להקמת  אישורים  היום  שאין  פי  על  אף  כי 
הייתה  הכוונה  בקיבוצים,  גדולות  רפתות 

לקי ולאפשר  עזה  עוטף  יישובי  את  ולעודד 
בוץ אחד שאין לו רפת, סופה, להקים רפת על 

מנת לחזק אותו.
העתידי  לפיתוח  התייחס  ברוורמן  היו"ר 
צעירים  לעודד  צריך  כי  ואמר,  החלב  בענף 
"אם  להם:  ולסייע  החקלאות  לענפי  להיכנס 

לת הממשלה  של  ברורה  מדיניות  תהיה  ולא 
ואם הממשלה לא תקצה לכך  מוך בחקלאות, 
לתחום  ייכנסו  לא  חדשים  צעירים  תקציבים, 
והגדולים ישתלטו עליו". בתגובה, ד"ר רופא 
אמרה, כי שר החקלאות מבין זאת, אך הנושא 
לדבריה,   .2017 בשנת  לדיון  לעלות  יצטרך 
אמורים  לא   2016 סוף  עד  לוקר,  מתווה  לפי 

להיכנס רפתנים חדשים לענף.

חדשות
דרור יוסף

 ועדת הכלכלה דחתה את אישור
תקנות תכנון משק החלב

לעומת תקנות התכנון, שהדיון בהן נדחה, תקנות הפיתוח לשנים 2016-2014, שנועדו להסדיר את ההתייעלות 
שנחתמה במתווה לוקר, אושרו בוועדה. נציגי הרפתנים טענו: תקנות הפיתוח כבר יושמו בפועל - 130 משקים 

הושמדו. מאיר צור: אפשר להגיע להסכמות בנושא השותפויות בקרוב

צילום: יגאל לוי רפתן חולב. "מישהו החליט שהרפתנים במושבים לא יכולים להקים אגודה" 

הרפתן יואב צור: "עוד לפני 
הגשת התקנות ובלי אישור 

הוועדה, השמידו 130 משקים 
ולא נתנו לנו את הזכות 

לקיים דיון ציבורי אמתי בזמן, 
ועכשיו אנחנו עושים דיון 

רטרואקטיבי"

היצרנים הקטנים יקבלו יותר 
מהיצרנים הגדולים. לפי 

התקנות שאושרו, יצרן יחיד קטן 
יקבל תוספת של 14 אלף ליטר, 

בעוד יצרן יחיד שאינו קטן 
יקבל 5,000 ליטר בלבד
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חדשות
דרור יוסף

משיקה  בחקלאות  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן 
 .2015-2014 לעונות  חדש  שמן  זיתי  ביטוח 
בביטוח החדש, היבול המבוטח יהיה סך היבול 
וב"השתתפות  בעלות  מגדל,  של  הדו-שנתי 
פוצו  החולפת  בשנה  יותר.  נמוכות  עצמית" 

ומגדלי ענף זיתי השמן בחמישה מיליוני שק
לים בגין נזקים של חוסר יבול.

רכישת  מאפשרת  החדשה  הביטוח  תכנית 
פוליסה אחת, שבה מאוגדים ביטוח נזקי הטבע 
ולעצים  ליבול  הטבע  אסונות  וביטוח  לפרי 
לעונות 2014 ו-2015. כמו כן, עודכנו אומדני 
היבול למגדלים שאין ביכולתם להציג נתוני 

ושיווק, בדגש על המטעים הצעירים, וכן הוכנ
סו שיפורים נוספים לטובת מגדלי זיתי השמן. 
מגדל שיבחר שלא להצטרף לתכנית החדשה 
רק  מחדש  שמן  זיתי  לביטוח  להצטרף  יוכל 
בשנת 2016, וכתוצאה מכך, בשנת 2015 לא 

יהיה מבוטח כלל.
ביטוח  חידוש  הודעת החברה, עלות  פי  על 
וההשו  75% בשיעור הוזלה  השמן  זיתי   ענף 

שביטח  מגדל  יותר.  קטנה  העצמית  תתפות 
את יבולו מפני נזקי טבע ואסונות טבע יוכל 
לבחור באחת משתי רמות ביטוח, בכל תכנית 

ובנפרד, הנבדלות בסכום הפיצוי למגדל; תש
לום הפיצויים יינתן בצמוד למדד בתום שתי 

עונות הביטוח.
הביטוח החדש נמכר השנה רק בקרן הביטוח 

והוא יהיה תקף עד 31 בדצמבר 2015.

 כ-36.8 מיליון שקל 
על נזקי טבע בהדרים

שקל  מיליון  ב-43.2  פוצו  ההדרים  מגדלי 
ובגין אסונות ונזקי טבע בחמש השנים האחרו
ונות. מועצת הצמחים רכשה עבור כלל המגד

לים ביטוח בסיסי נגד נזקי טבע ואסונות טבע 
למטעים מניבים בלבד, לעונת 2015-2014.

בחקלאות  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  מנתוני 
הטבע  נזקי  בגין  הפיצויים  היקף  כי  עולה, 
שנגרמו בחמש השנים האחרונות הוא כ-36.8 
אסונות  בגין  הפיצויים  והיקף  שקל  מיליון 
הטבע הוא כ-6.4 מיליון שקל. בקרן אומרים, 
כי היקף הנזקים מעיד על הקושי להיערך למזג 

האוויר ולהתמודד עם תופעות חריגות.
בקרן הביטוח מכרו ביטוח מורחב נגד נזקי 

וטבע למטעים מניבים, שמאפשר למגדל להת
ואים את היבול המבוטח ליכולת הייצור האי

שית שלו, עבור כל חלקה בנפרד, וביטוח נגד 
אסונות טבע למטעים מניבים ושאינם מניבים. 
מחירים  רמות  בין מספר  לבחור  יכול  המגדל 

והמגדילות את סכומי הפיצוי המרבי לטון וב
יועבר ישי נזק, תשלום הפיצויים  ומקרה של 

רות אליו.
מכסה  טבע  אסונות  מפני  המורחב  הביטוח 
ומחלות  מזיקים  ופגיעת  אקלימיים  נזקים 

בפרי, שהשפעתם אזורית וגורמים לנזק כמותי 
ליבול. בביטוח המורחב, המגדל יכול להגדיל 
היבולים  ממוצע  פי  על  המבוטח  היבול  את 
האחרונות  העונות  בארבע  שלו  המשווקים 
פיצוי  רמות  שתי  בין  ולבחור   )2013-2009(
לכל זן. הביטוח מכסה גם נזק לעצים מניבים. 
בנוסף, הקרן שיווקה ביטוח גם עבור פרדסים 
להצטרפות  האחרון  המועד  מניבים.  שאינם 

לביטוח היה 1 באפריל 2014.

אבוקדו: 13.5 מיליון שקלים
שילמה  בחקלאות  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן 
בגין  שקל  מיליון  כ-13.5  האבוקדו  למגדלי 

האח השנים  בחמש  טבע  ואסונות  טבע  ונזקי 
רונות. בימים אלו סיימה הקרן לשווק הביטוח 
המורחב בענף לעונת 2015-2014 והוזילה את 
דמי הביטוח למגדלים. חידוש הביטוח הבסיסי 
למטעים מניבים נרכש לכלל המגדלים על ידי 

ענף הפירות במועצת הצמחים.
מיליוני  כחמישה  כי  עולה,  החברה  מנתוני 
טבע  אסונות  בגין  למגדלים  שולמו  שקלים 
וכשמונה מיליון וחצי שקלים שולמו בגין נזקי 
טבע, מרבית הנזקים נגרמו כתוצאה מסערות. 
לקראת חידוש הביטוח המורחב, הקרן הוזילה 
ובו  6% ב הטבע  נזקי  בביטוח  הפרמיות  -את 

ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים ב-8.5%. 
בביטוח נזקי טבע מורחב ההשתתפות העצמית 

נמוכה יותר מהביטוח הבסיסי והפיצוי ישולם 
החל מהנזק הראשון. בנוסף, ניתן להגדיל את 

היבול המבוטח ליבול הצפוי במטע השנה.
המו בביטוח  למבוטחים  הפיצויים  ותשלום 

יועבר  טבע,  ונזקי  אסונות  של  במקרים  רחב, 
ישירות אל המגדל. המועד האחרון להצטרפות 

לביטוח היה 31 במארס.

שני אזורים לאגוזים
נזקי טבע בחקלאות מחדשת  לביטוח  הקרן 
הגידול  זו.  לעונה  אדמה  אגוזי  ביטוח  את  גם 
חשוף בעיקר לנזקים כתוצאה מגשם בתקופת 

ממח ספטמבר-אוקטובר(,  )בחודשים  והאסיף 
לות וממזיקים.

והביטוח נבדל ברמות הביטוח ובסכומי הפי
הארץ  צפון  השונים:  הגידול  אזורי  בין  צוי 
ודרומה. בשני האזורים, היבול המבוטח לדונם 
הוא ממוצע יבול אגוזי האדמה ששיווק המגדל 

בארבע העונות האחרונות.
ביטוח  רמות  שש  בין  בחירה  מציעה  הקרן 

ושונות, המותאמות למחירי אגוזי האדמה בפו
ועל ונבדלות בדמי הביטוח, בשיעור ההשתת

פות העצמית ובהיקף הפיצוי. אפשר להאריך 
 10 עד  החברה,  באישור  הביטוח,  תקופת  את 
ביטוח.  דמי  תוספת  תמורת   ,'14 בנובמבר 
 30 הוא  לביטוח  להצטרפות  האחרון  המועד 

באפריל.

 מגדלי הדרים ואבוקדו פוצו
ב-56.7 מיליון שקל

קנט שילמה פיצויים על נזקים בחמש השנים האחרונות: 43.2 מיליון שקל למגדלי ההדרים, כ-13.5 מיליון שקלים 
למגדלי האבוקדו. ביטוח עצי זית לשמן לעונות 2015-2014 של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות יהיה דו-שנתי. 

חודש ביטוח אגוזי אדמה לעונת 2014

בית המשפט הורה על הפסקת תנועת כלי 
יציץ  המושבים  בין  לא-חוקי  בכביש  רכב 

וורמות מאיר במועצה האזורית גזר ועל הרי
סתו.

לפני כ-20 שנה סללה המועצה האזורית 
גזר כביש שחיבר בין המושבים יציץ ורמות 
מאיר, ממזרח לעיר רחובות ולצומת ביל"ו. 
הכביש, שנסלל באופן לא-חוקי, הפך לדרך 

וקיצור שבה נסעו נהגים רבים על מנת לעק
רכב,  בכלי  והעמוס  הסמוך  הצומת  את  וף 
והתנועה הערה בכביש הקטן מיררה את חיי 
תושבי שני המושבים. אף על פי שאין חולק 
)היום  מע"צ  החוקיות שבסלילתו,  חוסר  על 
"נתיבי ישראל"( הציבה שילוט המכוון אליו 

את התנועה ואף העניקה לו מספר - 4233.
לפני כחמש שנים פנו תושבים לבית המשפט 
המינהלי, בפני סגן נשיא בית המשפט המחוזי 

ובתל אביב, השופט ד"ר עודד מודריק, בתבי
עה להפסיק את השימוש בכביש. בסיום הדיון 
נקבע פתרון ביניים: הכביש ישמש למורשים 
בתחילת  שיוצב  שער  פיקוח,  ומנגנון  בלבד 

הכביש, לא יאפשר בו מעבר לכל אדם.
ניתן אותו  חלפו ארבע שנים מהיום שבו 
לא  מנגנון השער  גברה.  והתנועה  דין  פסק 
הוכיח את עצמו וכל פתרון אחר לא יושם. 
המשפט  לבית  שוב  עתרו  האזור  תושבי 
עורכי  באמצעות  המרכז,  במחוז  המינהלי 
וטענו  בראונר,  ורועי  טוויסטר  עפר  הדין 
והסכנות  המטרדים   - שנוצרו  בנסיבות  כי 
יש   - בכביש  מהשימוש  כתוצאה  שנגרמים 
הלא-חוקית.  בדרך  השימוש  את  להפסיק 

ומנגד, המועצה האזורית גזר והוועדה המקו
ומית לתכנון ולבנייה טענו, כי העתירה הוג
וכי אין מקום למ ושה שלא בניקיון כפיים 

נוע את השימוש בכביש כל עוד אין חלופה 
אחרת.

השו בפני  המשפט  בבית  הדיון  ובמהלך 
היישובים  ועדי  נציגי  הודיעו  אמיר,  רמי  פט 
הסמוכים לכביש - רמות מאיר, גני הדר, יציץ 
על  סגירתו  את  מעדיפים  הם  כי  יוחנן,  וגני 

והמשך התנועה בו. בית המשפט קיבל את הע
תירה, תוך איסור על כניסה לכביש הלא-

או  חקלאיים  לרכבים  למעט  חוקי, 
והמשמשים לחקלאות, והורה למוע
"אין  להציב תמרורי  האזורית  צה 
כניסה למעט לרכב חקלאי" משני 
המשפט  בית  הורה  בנוסף,  צדיו. 
לנתיבי ישראל, החברה הלאומית 
לתקן  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות 
את סימוני השילוט שהפנו נהגים 

לאותו כביש.

סוף לכביש יציץ־רמות מאיר
עוצרים את התנועה: כביש 4233, שנסלל שלא כחוק בין שני המושבים לפני 20 

שנה, מירר את חיי התושבים. מעתה ישמש רק רכבים חקלאיים

עו"ד עופר טוויסטר. 
בנסיבות שנוצרו, 
יש להפסיק את 
השימוש בדרך 

הלא-חוקית
צילום: גיל הדני
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חדשות
דרור יוסף

בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה 
גירו מאבק  במסגרת  לפיצויים  בתביעה  ודן 

את  השרון  מאזור  אישה  האשימה  שבה  שין, 
ובשל  חייה,  ובמירור  ברצח  באיומים  בעלה 
אותה  לפצות  לו  יורה  שביהמ"ש  דרשה  כך 

במאות אלפי שקלים.
כי  האישה,  טענה  המשפט  בבית  בעדותה 

זוג לפני שהת היו  וחצי שבה  ובמשך כשנה 
חתנו, התנהג הגבר באובססיביות כלפיה ונהג 
הגבר,  פגום.  גדלה  שבו  שהבית  לה  להגיד 
שבעצמו גדל בפנימיות, ביקש מהאישה טרם 
שיבטיח  ממון,  הסכם  על  לחתום  חתונתם 
במקרה של גירושין את שמירת הרכוש הרב 

שצבר, הכולל גם בית במושב באזור השרון.
השמיני  בחודש  כשהייתה  האישה,  לדברי 

בצ הגבר  עליה  התפרץ  בתם,  עם  ולהריונה 
עקות משום שלא הכינה ארוחה לפני שבת, 
לקח את האקווריום שהיה בביתם וניפץ אותו 
לאחר  כחודש  לטענתה,  בנוסף,  הרצפה.  על 
חתונתם החל הגבר להכותה, והמשיך לעשות 
ובפעם  נישואיהם,  תקופת  כל  במשך  זאת 
וחצי, אף הפיל אותה  האחרונה, לפני כשנה 

לרצפה.
לטענתה, היא סיפרה לאמו על מעללי בנה 
והאם אמרה לה כי היא טיפשה, ואם מרביצים 
לה, עליה לברוח. עוד טענה האישה, כי לפני 
התעצבן  הגבר  בתם,  הולדת  לרגל  המסיבה 
עליה, השליך חפצים באלימות בבית והטיח 
את ראשה במיני בר. לדבריה, באותו אירוע 
הגבר היה מי שהתקשר למשטרה, שכן נבהל 

ומהשלכות מעשיו. על פי גרסתה, לאחר שה
אישה פנתה למשטרה בתלונות על אלימות, 

הגבר פנה לבית הדין הרבני בתביעה לגט.
תלו הגישה  האישה  למשטרה,  ובפנייתה 

ברצח.  עליה  איים  כי  בטענה  בעלה  נגד  נה 
המשטרה חקרה את הפרשה, החליטה שאין בו 
מספיק ראיות וסגרה את התיק ללא אישום. 

ובמקביל, העלתה האישה אותן טענות בתבי
עה שהגישה לבית המשפט לענייני משפחה 
בפתח תקווה, ודרשה פיצויים על התעמרות 
לכאורה של בעלה בה, אך לאחר שהועלתה 
ורצופת  אמינה  לא  גרסתה  נמצאה  לעדות, 

סתירות.

גרסת הבעל שונה
עדותו של הגבר ציירה את מערכת היחסים 
לדבריו,  בתכלית.  שונה  באור  השניים  בין 
והדבר  אביה,  למות  בסמוך  הכירו  השניים 
ניכר בהתנהגותה העצבנית. ארבעה חודשים 
לאחר היכרותם עברו השניים להתגורר יחד 
בביתו של הגבר והאישה לא חדלה, לדבריו, 
כלפיו  ולהתנהג  עליו  להתפרץ  להתלהם, 

אהב בשל  ובברוטאליות.  ובאגרסיביות 
בני  עם  והתייעץ  נואש,  אמר  לא  הגבר  תו, 

ייגש עם  כי  ובעצה אחת החליטו  משפחתה, 
אשתו לפסיכיאטר, כדי שיעזור להפחית את 
אגרסיביות האישה. הפסיכיאטר רשם לאישה 

חוד ארבעה  במשך  נטלה  שאותם  וכדורים, 
שים.

הטיפול,  שחרף  עולה,  הגבר  של  מעדותו 

נישאו.  בטרם  פעמים  מספר  נפרדו  השניים 
לדבריו, בני משפחתה הם אשר שכנעו אותו 
לבסוף להתחתן עמה, וכי מצבה ישתפר עקב 

והטיפולים היא עוברת. הגבר התנה את הח
לבקש נעתרה  והאישה  ממון,  בהסכם  ותונה 

תו.
אחות  נישואיהם,  לאחר  הגבר,  לטענת 
ואמן "הרעילו" את נפשה של אשתו,  אשתו 

ופוג עוינת  בצורה  כלפיו  נוהגת  ושהחלה 
ענית. לאחר שנגדשה הסאה, הוא התקשר אל 
האישה ואמר לה שאינו חפץ שתשוב לביתם, 
והבטיח לה כי תקבל את שמגיע לה במסגרת 
היא  לדבריו,  ביניהם.  שנחתם  הממון  הסכם 
בטלפון  השניים  כששוחחו  לדבר.  הסכימה 
והביע את רצונו  חזר  הוא  בהזדמנות אחרת, 

ולהתגרש והאישה בתגובה "צורחת ומשתול
לת, ומאיימת בנקמה", כדבריו.

המתלוננת מגזימה ומפריזה
ולאחר ששמעה את עדויות הצדדים, החלי

טה השופטת כי המתלוננת מגזימה ומפריזה, 
והסתירות הרבות בגרסותיה מעלות ספק רב 
טיב  גם  כמו  דבריה,  ומהימנות  כנות  בדבר 
השופטת  תיארה  דבריה,  לחיזוק  מניעיה. 
נסחפה האישה בתיאורים חד-ממדיים  כיצד 
במשורה  רק  מציינת  שהיא  תוך  הגבר,  של 
בה  שתמך   - כלפיו  חיוביות  התייחסויות 

בש שם  היה  ותמיד  אביה  מות  על  ובאבלה 
בילה. לדברי השופטת, האישה הותירה רושם 
דרך.  בכל  הגבר  בהכפשת  רצון  של  ברור 

כי תיאוריה של האישה או והשופטת קבעה 

דות בעלה אינם עולים בקנה אחד עם השיהוי 
שבהגשת תלונתה במשטרה, אותה הגישה רק 

לאחר שזה הביע בפניה את רצונו להתגרש.
התרשמה  כי  בהחלטתה,  קבעה  השופטת 
בעלה  כלפי  וסלידה  שנאה  רוויית  שהאישה 

הקל וביניהן  הצדדים,  שהגישו  וומהראיות 

טות שערך הגבר בסתר, אין בהתנהגותה של 
והאישה שום רמז להיותה אישה כנועה ומאו

ימת, ואף ההפך הוא הנכון. בחקירה הנגדית, 
שירי  עו"ד  הנתבע  של  פרקליטתו  שערכה 
זיידמן, הודתה האישה כי היא זו שאיימה על 
הגבר ברצח, בתגובה להשמעת הקלטה שבה 

הגדי אך  הדברים,  אומרת את  נשמעת  והיא 
פה". לעומת עדות  "פליטת  רה את המעשה 
התובעת, עדות הגבר נמצאה בעיני השופטת 

וקוהרנטית ואמינה והחליטה לדחות את תבי
עת האישה לפיצויים.

שהתעוררה  ייתכן  כי  העריכה,  השופטת 
בתובעת חרדה שמא תילקח ממנה בתה, עקב 

וההיסטוריה הנפשית של האישה, לאחר שהג
בר הביע בפניה את רצונו להתגרש. כמו כן, 
חששה  שהאישה  שייתכן  השופטת  העריכה 
שעליו  הממון  הסכם  בשל  הכלכלי  לגורלה 

חתמה טרם הנישואים.
ופרט מכריע בהחלטת השופטת נלקח מע

את  התנה  סיפרה שהגבר  שבה  האישה,  דות 
וחזרתה הביתה בכך שתתחייב בכתב שתתפ

קד כראוי, שלא תצעק עליו, לא תקלל אותו 
ולא תשתגע. השופטת קבעה, כי דברים אלה 
התנהגותה  לגבי  הבעל  גרסת  את  מחזקים 
ציינה השופטת,  כן,  של האישה כלפיו. כמו 
כי הטחת ראשה של האישה במיני בר הפכה 

בשול ראשה  להטחת  שלה  אחרת  ובעדות 
חן - סתירה שמעמידה את כל הסיפור באור 
לדחות  השופטת  החליטה  לפיכך  מפוקפק. 
את תביעתה של האישה, ולא לפסוק לה כל 

פיצוי.

 נואשה מהמשטרה,
פנתה לבית המשפט

האישה העלילה על בעלה, ממושב בשרון, שאיים לרצוח אותה ותבעה ממנו פיצויים 
לאחר שהמשטרה קבעה שאין ראיות וסגרה את התיק. גרסת הבעל הייתה שונה 

לחלוטין, השופטת השתכנעה שהוא דובר אמת ודחתה את התביעה

עו"ד שירי 
זיידמן. ההקלטה 
הוציאה הודאה 
מהמתלוננת
צילום: מזרחי

השופטת העריכה, כי ייתכן 
שהתעוררה בתובעת חרדה 

שמא תילקח ממנה בתה, 
עקב ההיסטוריה הנפשית של 
האישה, לאחר שהגבר הביע 

 בפניה את רצונו להתגרש.
כמו כן, העריכה השופטת 

 שייתכן שהאישה חששה
 לגורלה הכלכלי

 בשל הסכם הממון שעליו
חתמה טרם הנישואים

750 אלף שקל 
כופר הוטל על 

חברה ליבוא בשר

יותר משבעה מיליון שקל 
העלימה החברה, שלה מרכזים 

בבאר טוביה ובעמק יזרעאל, 
והחוב ייגבה בנוסף לכופר. 

שופט כדורגל בין-לאומי 
ישלם 300 אלף שקל

הח קובץ  את  פרסמה  המסים  ורשות 
כחלופה  המשולם  הכופר,  ועדות  לטות 

למ במסים,  חייב  נגד  הפלילי  ולהליך 
המכיל   ,2012 שנת  של  השנייה  חצית 
78 החלטות. סכום הכופר נגבה מהחייב 

ובנוסף לסכום המס שמשולם בהליך אז
רחי.

בין ההחלטות שנקבעו בקובץ הנוכחי: 
הושת כופר בסך 300 אלף שקל על אלון 
יפת, שופט כדורגל בין-לאומי, שנחשד 
בהשמטת הכנסות בסך 750 אלף שקל; 
שישה שכירים בעמותה העוסקת במתן 

וסיוע לילדים חולים מירושלים, שנחש
דו באי דיווח על משכורות שהמס עליהן 

הוא כ-462 אלף שקל.
ועל חברת "בלדי בע"מ", העוסקת בי

בוא בשר מחו"ל ולה שני מרכזים בארץ 
- בעמק יזרעאל ובאזור התעשייה באר 
אלף   750 בסך  כופר  הושת   - טוביה 
1916, נחו  שקל. החברה, שנוסדה בשנת
שדה בהגשת נתוני יבוא כוזבים על מנת 

מיל שבעה  בסך  מס  תשלום  ולהתחמק 
יון, 271 אלף ו-77 שקל )החלטת כופר 

מע"מ ומכס 84/12(.
בלדי קונה עגלי בקר בארצות גידולם 
פולין  ברזיל,  אורוגוואי,  ארגנטינה,    -
וצרפת - ומייבאת אותם לאחר שחיטתם 
כבשים  בשר  גם  מייבאת  בלדי  בחו"ל. 
ודגים קפואים והיא קונה עופות טריים 

ממשחטות מקומיות.
בשר  מוצרי  ולמכירת  לייצור  מעבר 
ישירה  בהפעלה  עוסקת  החברה  ועוף, 

וומלאה של קצביות בתוך רשתות השי
ווק. בלדי היא החברה הגדולה בישראל 
שעוסקת בהפעלת קצביות כחנות בתוך 

חנות ולה כ-50 קצביות ברחבי הארץ.

איפה הגבול
משרד הפנים הודיע על מינוי 

 ועדת חקירה לגבולות
מועצת עמק יזרעאל עם ביר 

אל מכסור
מנכ"ל משרד הפנים בפועל, דוקטור 
שוקי אמרני, מינה ועדה לחקירת שינוי 
המקומית  המועצה  של  שיפוטה  תחום 

וביר אל מכסור בגבולה עם המועצה הא
זורית עמק יזרעאל.

הוועדה,  ראש  יושב  וולמן,  יהודה 
את  להשמיע  המעוניין  אדם  כל  מזמין 
התייחסותו  את  להגיש  בנושא  דעתו 
בכתב לכתובת: חברת טלדור, היצירה 
תקווה,  פתח   7070 ת.ד.  אריה,  ק.   ,13
דין אוקסנה עבו, מרכזת  עבור עורכת 

הוועדה.
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מי ישלם?
חבר אגודה חרג ממכסת המים שהוקצתה לו. מי ישלם – 

החבר או האגודה?

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

האם אגודה רשאית לחייב 
חבר אשר חרג ממכסת המים 

שהוקצבה לו ב"תעריף 
חריגה"?

מתח לשאלה  והתשובה 
רשם  עוזרת  לשניים.  לקת 
האגודות השיתופיות, עו"ד 
לאה רוזנטל )בתיק אורי לב 
שיתופית  אגודה  מים  מפעל   - הדר  פרי  נ' 
22.12.13(, קבעה, כי במקרה שבו האו  בע"מ,

לספק  חריגה"  "תעריף  משלמת  עצמה  גודה 
עושה  אגודה  כי  מנחה,  ההיגיון  שלה,  המים 
שלא  השוטפת,  בפעילותה  רבים  מאמצים 
להגיע למצב של חדלות פירעון, ולכן נוקטת 
בכל האמצעים הכלכליים העומדים לרשותה. 

בעיית  לאגודה  יש  אם 
מצרי הנובעת  ומימון 

היא  חבריה,  יתר של  כת 
מחויבת ב"תעריף חריגה" 
ומשום  שלה,  הספק  ע"י 
ראוי  נכון,  זה  יהיה  כך, 
נטל  את  להעביר  וצודק 
אשר  לחברים  המימון 
חרגו מהמכסה, ולחייב גם 

אותם ב"תעריף חריגה".
מוסי הרשם  ועוזרת 

אפשר  לטעמה,  כי  פה, 
שווה  גזירה  כאן  לגזור 
בשיעורי  חריגה  מנושא 
התקיימו  כאשר  הריבית. 

גל"  "חוק  פי  על  להסדרים  במנהלה  דיונים 
החקלאי-משפחתי  במגזר  ההסדרים  )"חוק 
תשל"ב 1992"( בחובות האורגנים החקלאיים 

יכו האם  השאלה:  עלתה  חוק,  אותו  פי  ועל 
גבוהה?  בריבית  החבר  את  לחייב  אגודה  לה 
כאשר  כי  קבעה,  בפסיקה  שניתנה  התשובה 
אגודה לוקחת כספים בהלוואה מהבנק והבנק 
גובה ריבית, רשאית האגודה לדרוש מהחבר 
תשלום של אותה ריבית שהבנק גובה ממנה, 

שה משום  לאגודה,  כסף  חייב  החבר  וכאשר 
את  לממן  יכולה  ואינה  חייבת  אינה  אגודה 

החבר.
ובשלב מאוחר יותר נקבע הכלל, לפיו אגו

שיעור  על  שלה  המנהל  בוועד  תחליט  דה 
הכללית  באספה  זאת  לאשר  ועליה  הריבית, 
בדומה  ואמנם,  להחלטה.  תוקף  מתן  לצורך 
לעמדה זו של עוזרת הרשם, בפרשת עובדיה 
עזרא נ' עין תמר, )נדון בפני רשם האגודות, 

ולא פורסם(, קבע רשם האגודות: "לאור העוב
במכסה  כלולות  לחברים  המים  שמכסות  דה 
הכללית של האגודה, נוצר מצב שחבר החורג 

וממכסת המים המוקצבת לו פוגע ביתר החב
רים, שכן נציבות המים מחייבת את האגודה 
הדבר  הגיוני  לפיכך,  חריגה ממכסתה.  עבור 
שחרג  חבר  לחייב  זכאית  תהיה  שהאגודה 

ממכסתו בנזק שנגרם לה".
ומסקנת הרשם הייתה אפוא: "אגודה שצרי

כה למנוע שימוש חריג במים יכולה אף לקבוע 
תעריף גבוה בהרבה ממה שקבעה, כדי להפוך 

את הגידולים ללא-כדאיים מבחינה כלכלית, 
וובצורה כזו למנוע סכסוכים בין החברים ונז

קים בלתי-הפיכים לחברים אחרים".
פשוטה,  התשובה  הראשון,  למקרה  באשר 

האגו כאשר  הדין  להיות  צריך  מה  ואולם 
ואינה  שלה  המים  ממכסת  חורגת  אינה  דה 
חריגה"?  "תעריף  המים שלה  לספק  משלמת 
האם במקרה כזה אגודה אינה רשאית לחייב 
את החבר החורג ממכסת המים שהוקצתה לו 

ב"תעריף חריגה"?
נ'  )פרטוש  בוררות  בתיק  נדונה  זו  שאלה 
מסלול מושב עובדים להתיישבות שיתופית(. 
שם קבע הרשם: "אין פסול בחיוב חבר שחרג 
מהמכסה שהוקצתה לו על ידי המושב במחיר 
ממכסתה  חרגה  לא  האגודה  אם  גם  חריגה 

קבי משמע,  והכוללת..." 
מותירה  אינה  הרשם  עת 
פעולת  כי  לספק,  מקום 
חריגה"  ב"תעריף  החיוב 

אפשרית ומותרת.
מהווה  הרשם  פסיקת 
ההסבר  מחייב;  תקדים 
לשיטת  טמון,  להחלטתו 
בבדיקת  רוזנטל,  עו"ד 
הן של  המדיניות,  שאלת 
הגופים  של  והן  האגודה 

מא העומדים  והמוסדיים 
ואח ההתיישבות  וחורי 

משרד  כגון  לה,  ראים 
המים,  רשות  החקלאות, 

רשויות הקואופרציה ואף רשויות המדינה.
כידוע, המים הם משאב חשוב ויקר ביותר, 
נבון  נכון,  כי  הרשם  עוזרת  קובעת  כן  על 
ותמנה  קריטריונים  תקבע  שהמדינה  ורצוי 
משאב  חלוקת  על  אחראים  יהיו  אשר  גופים 
להשיג  שתכליתה  מדיניות,  ועל  זה  חשוב 
איזון ראוי בין צורכי החקלאות לבין כמויות 

והמים המוגבלות, והתעריפים הגבוהים לחרי
גות ממכסת המים נועדו להרתיע ולרסן.

הבורר,  קבע  הדר  פרי  נ'  לב  אורי  בעניין 
כי ניכר במדיניותה הניהולית של האגודה כי 

ניצו את  למנוע  מעייניה  בראש  שמה  והיא 
לם של תעריפי המים הנמוכים שסובסדו על 
ידה על ידי חברי האגודה, ולפעול להשקעה 
בתשתיות ולהוצאת המשיבה ממצבה הכלכלי 

הקשה.
והבורר קבע, ועוזרת הרשם הצטרפה לדע

תו, כי מדיניות כמו זו שנקטה האגודה אינה 
הנוכחית  המציאות  אלא שלאור  מותרת,  רק 
המדינה  מצויה  שבה  הקשה  המים  ומצוקת 
ושעליה אין צורך להכביר במילים, מדיניות 

שכזו אף מבורכת.

"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.

מה צריך להיות הדין 
כאשר האגודה אינה 

חורגת ממכסת המים שלה 
ואינה משלמת לספק 

המים שלה "תעריף 
חריגה"? האם במקרה 

כזה אגודה אינה רשאית 
לחייב את החבר החורג 
ממכסת המים שהוקצתה 

לו ב"תעריף חריגה"?
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איפה הכסף?
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

והעברת זכויות בנחלה בין אחים ואף מכי
רתן טומנות בחובן מלכודות מס שרבים אינם 
ערים להן, אלא רק לאחר קבלת חיובי המס 

במסגרת הדיווח לרשויות על ההתקשרות.
ביולי 2013 התאפשר לבצע העבו  31  עד

רה בין אחים ללא כל בעיית מס, שכן העברה 
זו הייתה פטורה ממס שבח לפי סעיף 62)א( 
לחוק מיסוי מקרקעין ותוך תשלום מס רכישה 

ומופחת )שליש מס רכישה ממס הרכישה הר
גיל(. אולם רשות המסים הגיעה למסקנה, כי 
יש מקרים שבהם העברות "ללא תמורה" הן 
בין בני המשפחה  מקור להתחשבנות כספית 
)מה שלא זכאי להיכנס בצלו של הפטור ממס 
שבח לפי סעיף 62)א( לחוק(, ולכן החל מ-1 
באוגוסט 2013, הגדרת "קרוב" לעניין סעיף 
ובני  "אחים  עוד  כוללת  אינה  לחוק  62)א( 
זוגם", אלא אם מקור הנכס המועבר בירושה 

או במתנה מהורה או מהורי ההורה.
האח  אצל  התקבלה  הנחלה  אם  לדוגמה: 

והמעביר בירושה או במת
נה מהורה או מסב, אזי גם 
העברה  לבצע  ניתן  כיום 
ללא תמורה של הנחלה בין 
של  בצלו  ולחסות  אחים, 

במק שבח.  ממס  והפטור 
נמכרת  אחר  מעניין  רה 
נחלה בתמורה בין האחים. 

ובמקרה זה, אין אומנם זכ
אות לפטור ממס שבח לפי 
)הדן  לחוק  62)א(  סעיף 
רק בהעברה ללא תמורה( 
 2013 סוף שנת  עד  אולם 
)31 בדצמבר(, האח המוכר 
היה יכול לנצל פטור ממס 
שווי  מרכיב  בגין  שבח 

אחד  )לפי  המגורים  לבית  המיוחס  התמורה 
יחידה  לדירה  שנים,  בארבע  פעם  הפטורים: 
כי  לדעת,  יש  זה  לעניין  ירושה(.  לדירת  או 
החל מתחילת שנת 2014 צומצמה האפשרות 
להיות זכאי לפטור ממס שבח - הפטור ממס 
49ב)1(  )סעיף  שנים  בארבע  פעם  של  שבח 
הפטור  את  עדיין  לבדוק  יש  בוטל;  לחוק( 
לדירה יחידה )סעיף 49ב)2( לחוק( או לדירת 
הליו לב:  שימו  לחוק(;  49ב)5(  )סעיף  ירושה 

ניאריות החדשה מ-1 בינואר 14'( אינה חלה 
על מכירה בין קרובים, בין אם המכירה היא 

בתמורה ובין אם לאו.
הראשון  מהיום  החל  אמורים?  דברים  במה 
מגורים  מדירת  יותר  לו  שיש  מי   ,2014 של 
אחת יכול, בתנאים מסוימים, למכור עד שתי 
לפיה  החדשה,  בליניאריות  מגורים  דירות 
ורק  שבח  ממס  פטור  הזו  השנה  עד  הרווח 
הרווח שהצטבר במהלך 2014 חייב במס שבח 

בשיעור עד 25%.
משמעות הדברים היא, שאם הנחלה נרכשה 
לפני שנים רבות ונמכרת בתחילת שנת 2014 
הרי שרוב מוחלט של הרווח יהיה פטור ממס, 
 1 בעיקרו לתקופה שעד  מיוחס  בגלל שהוא 
שבח  ממס  שפטורה  תקופה   -  2014 בינואר 

לפי הליניאריות החדשה.

זו  אולם, בחוק נקבע כי ליניאריות חדשה 
ולא תחול על מכירה בין קרובים, בין אם מכי
ורה זו היא בתמורה ובין אם ללא תמורה. בענ

יין זה חשוב להדגיש, כי במובחן מסעיף 62)א( 
הליניאריות  לעניין  "קרוב"  הגדרת  לחוק, 
זוגם.  ובני  אחים  גם  בתוכה  כוללת  החדשה 
כלומר, אם מכירת הנחלה נעשית בין אחים 
)ייתכן גם במסגרת חלוקת נכסי עיזבון כאשר 
יש תשלומי איזון מחוץ לנכסי העיזבון(, הרי 
שהמוכר עשוי להיות זכאי לפטור ממס שבח 
עבורו  יחידה  דירה  זו  אם 
התקבלה  הנחלה  אם  או 
בה  ומתקיימים  בירושה 
הרלוונטיים  התנאים  כל 
49ב)5(  בסעיף  הקבועים 
המוכר  אופן,  בכל  לחוק. 

לליניא זכאי  יהיה  ולא 
ריות החדשה ויש לתת את 
כך, שכן הדבר  הדעת על 
חבויות  עמו  לגרור  עשוי 
מס שבח בלתי-מבוטלות.

במכירת  נוסף  מרכיב 
אחים,  בין  בנחלה  זכויות 
הוא  בו,  להתחשב  שיש 
הרכישה"  "דמי  מרכיב 
על  כיום  כבר  שמוטל 
היום,  עד   .1155 להחלטה  בהתאם  עסקאות 
העברה של נחלה בין אחים ללא תמורה וכן 
"דמי הסכמה".  היו פטורות מתשלום  מכירה 
לאור החלטה 1155, שבהגדרתה ל"קרוב" לא 

בין אחים תחו נחלה  ונכללים אחים, מכירת 
יב ב"דמי רכישה" וחבות זו מצטרפת לחבות 

במס שבח שהוסברה לעיל.
ישראל  מקרקעי  לרשות  זה  בנושא  פנינו 

בהגד ולהכניס  העיוות  את  לתקן  מנת  ועל 
בנו אף  לרמ"י  פנינו  אחים.  גם  "קרוב"  ורת 

כיום  זכאיות  שאינן  שכולות,  משפחות  שא 
ששרר  המצב  לעומת  רכישה,  מדמי  לפטור 

זכ היו  שכולות  משפחות  לפיו  היום,  ועד 
איות לפטור במכירה. אין ספק, כי יש לתקן 

שי התיקונים  במסגרת  שנוצר  העיוות  ואת 
ישראל  מקרקעי  מועצת  בישיבת  לדיון  עלו 
הקרובה, שתדון בתיקון החלטה 1155 בנושא 
הגדלת חלקת המגורים לשטח של 2.5 דונם 
בכל אזורי הארץ, וכן בנושא התשלומים שיש 

הסכ "דמי  וביניהם  הרכישה  מדמי  ולהפחית 
מה", ששולמו החל משנת 1975, "דמי היתר" 

בגין תוספת שטחים והיטל השבחה.

באגודות  מתמחים  הכותבים 
שיתופיות ובמיסוי

הגדרת "קרוב" לעניין 
הליניאריות החדשה 

כוללת בתוכה גם אחים 
ובני זוגם. כלומר, אם 
מכירת הנחלה נעשית 

בין אחים, הרי שהמוכר 
עשוי להיות זכאי לפטור 

ממס שבח אם זו דירה 
יחידה עבורו או אם 

הנחלה התקבלה בירושה

אחים למשק
 מלכודות המס שמהן יש להיזהר

בעת העברה ומכירת נחלה בין אחים

עו"ד שניר שער, רו"ח עו"ד אביגדור ליבוביץ  
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לוליאן אברהם, מושב צרופה

ענף גידול הפטם בישראל פרנס בעבר אלפי 
בודדות,  וכיום מספרן פחת למאות  משפחות, 

ווהגזירות העתידיות שנמצאות בקנה אינן טו
מנות בחובן עתיד ורוד כלל וכלל.

בעבר, ענף הפטם התקיים במסגרת מכסות, 
ורק המגדל עצמו היה יכול לגדל את העופות 
במשקו הוא, והגידול היה מלווה בסובסידיות. 

בוט ואחריהן  בוטלו הסובסידיות  ולאחר מכן, 
הון  לבעלי  אפשרות  וניתנה  המכסות,  גם  לו 
את  ולגדל  פטם  יצרני  של  בשמם  להשתמש 
להקים  ובמקביל,  אחרים,  במקומות  העופות 
חוות ענק, והכול ברשות ובהסכמה של מועצת 
למרות  חוקית,  גושפנקא  לכך  שנתנה  הלול, 
העופות,  מגדלי  ארגון  ועידת  של  החלטות 
שפנה למועצת הלול בקריאה לא לאפשר מצב 
שכזה. החלטות אלה גרמו לפרישה המונית של 
מגדלי פטם במשק המשפחתי, ומעבר לשליטה 

בענף מצד אינטגרציות ובעלי הון.
כתוצאה  חריף  למשבר  נקלע  הענף  כאשר 
בחטא  נולד  בשוק,  עופות  של  גדול  מהיצע 
הגיוני  ולא  גרוע  שהיה  הראשון,  ההסדר 
על  הגבלה  הייתה  שלא  מכיוון  מלכתחילה. 
הזמן  מרווחי  על  רק  אלא  האפרוחים,  כמות 

ובין הלהקות, היה ברור לכל מי שעיניו ברא
ושו שבשלב הראשוני, יעלו המחירים כתוצ

אה ממחסור, ומשום שהרשות הייתה נתונה, 
ועלו  העניין  ובעלי  האינטגרציות  רצו  אצו 
שוב בהיקפי הגידול תוך בניית חוות לולים 

עמד  יותר  עוד  גדול  ומשבר  ענקיות, 
בפתח. אז הגיע ההסדר השני, 

להצלת  הכרחי  שהיה 
קבע  אך  מקריסה,  הענף 

מסמרות לפי היקפי הגידול 
ית הענקת  ללא  והחדשים, 

רון כלשהו בקיצוצים למגדלים 
הקטנים, שלא התרחבו בהיקפי 

הגידול.
שהונח נוספת  וגזירה 

הייתה  המגדלים  על  תה 
הלולים  בהיקף  גדרות  בניית 

הגדרות  בטון.  רצועות  ויציקת 
היו אמורות להיות במרחק שישה מטרים מהיקף 
הלול. רוב הלולים המשפחתיים לא יכלו לעמוד 
בגזירה זאת בגלל מבני לולים היסטוריים, שנבנו 
הפניה  שניתן:  הפתרון  המשק.  לגבולות  בצמוד 
לוועדת חריגים ומתן אישור חריג לשלוש שנים. 

וומה בתום שלוש השנים? לפרק את המבנה ולב
נות מחדש?

חבל שהמשפטנים המלומדים שעתרו לבג"צ 
במקום  הכספי  הטיעון  את  העלו  התקנה  נגד 

ולהתמקד בטיעון, שמדובר בגזירה שרוב הצי
שנה  כ-20  לפני  בה.  לעמוד  יכול  אינו  בור 
בכל  ממ"ד  בניית  חובת  על  בישראל  הוחלט 
מבנה מגורים חדש. האם מישהו העלה אז על 
הדעת לכלול באותה נשימה בניית ממ"ד בכל 

בית קיים במדינה?
הפרק,  על  כרגע  שעומדת  החדשה  הגזירה 

למשח ורק  אך  ושיווק  החי  השוק  וחיסול 

את  כליל  לחסל  עומדת  מורשות,  טות 
וכוח  היות  הקטנים,  המגדלים  כל 

ועצום יעבור לידי המשחטות, שי
ראו במגדלים אלה סרח עודף והם 
אותם תנאים  מן הסתם  יקבלו  לא 
שיקבלו המגדלים עם חוות הענק, 
וייאלצו לפרוש מהענף, 

בלית ברירה.
ונורמלי,  תקין  במצב 

הגי את  שמורידים  ולפני 
וליוטינה על השוק החי, היי

תה צריכה המועצה - שהיא גוף של 
המדינה - לפעול על מנת שיתאפשר לאותם 
סוחרים שיכולים ומעוניינים לבנות משחטות 
מסודרות במגזר הערבי. האם מישהו במועצת 
אל פאחם, שבה  אום  כמו  יודע שבעיר  הלול 
50 אלף תושבים, אין כלל אזור תעו -יותר מ

שייה שבו אפשר להקים משחטה מאושרת?
האם כל מה שקורה בענף מקרי לחלוטין? - 
קיים  אם  שכזה,  אחד  ולטובת  המאמין.  אשרי 
עשו  הצפרדעים:  למשל  אפנה  כמותו,  בכלל 
ניסוי בצפרדע. תחילה הטילו אותה לתוך סיר 

ומים רותחים, וזו חשה מיד בסכנה וזינקה החו
צה ובכך הצילה את חייה. אחר כך לקחו אותה 

וצפרדע והניחו אותה בתוך סיר עם מים פוש
רים, והיא נהנתה לשכשך בהם. בהדרגה, העלו 
את הטמפרטורה של המים, בכל פעם במעלה 

ואחת. הצפרדע לא חשה בסכנה המתקרבת וה
לרתיחה  המים  וכשהגיעו  משיכה להשתכשך, 
כבר הייתה הצפרדע מבושלת ולא ידעה כלל 

שכך הסתיימו חייה.
שאמור  הצפרדע,  של  הפנימי  המנגנון 
מתוכנת  הישרדותה,  על  באיומים  להבחין 
לשינויים  ולא  בסביבה  פתאומיים  לשינויים 

והדרגתיים. כאשר תונחת המכה הכו ואטיים 
והיא תתבשל  להתנגד  בכוחה  יהיה  לא  אבת, 

בתבשיל שהיא עצמה הסכימה לבישולו.
קובעי המדיניות במועצת הלול למדו היטב, 

ושגם לנו יש מנגנון דומה ואפשר להרגיל או
תנו למציאות רעה, כל עוד השינויים אטיים 

הייתה מו ווהדרגתיים. הרי אם מועצת הלול 
קטנים  שמגדלים  החלטה,  ידיה  תחת  ציאה 
מסוים,  מתאריך  עופות  לגדל  רשאים  אינם 
הרי המגדלים היו רצים מיד לבג"צ ועותרים 
בשם חופש העיסוק, וההחלטה הייתה מתבטלת 
שהוכנסה  הצפרדע  של  הקפיצה  את  )זוכרים 

לסיר עם מים רותחים?(.
ומשי חוקי  באופן  לעשות  אפשר  מה  ואז 

גים לבסוף אותה תוצאה? מגבילים את השוק 
לרשימה מצומצמת של משחטות, תוך הענקת 
על  בקרה  ללא  בידיהם,  אדירה  ועוצמה  כוח 

והמחיר, ללא קבלת ערבויות מתאימות למני
בס איום  ללא  מגדלים,  של  "עקיצות"  ועת 

מגדלים  לקבל  שיסרבו  משחטות  על  נקציות 
קטנים בגלל שיקולי חוסר כדאיות.

כולי תקווה שתחול התעשתות אצל קובעי 
המדיניות במועצה, אחרת נתעורר בעוד מספר 
שנים למצב שכל ענף הפטם נמצא בידי מספר 
אינטגרציות,  או  מגדלים,  של  ומצומצם  קטן 

שיעשו בו ככל העולה על רוחם.

 עו"ד רויטל ברילנשטיין,
האגודה לצדק חלוקתי

במועצת  התקבלו  האחרונים  בחודשים 
מקרקעי ישראל רצף של החלטות, המקנות 

זכו הישראלית  בחברה  מסוימות  ולקבוצות 
יות חדשות ויקרות ערך שמשמעותן לקופה 

שמוע מבלי  שקלים,  מיליארדי  והציבורית 
או  דעת  חוות  פרסמה  ישראל  מקרקעי  צת 
הערכה תקציבית ביחס להיקפן של הטבות 

אלה.
פנתה  חלוקתי  לצדק  האגודה  בתגובה, 
שר   - החלטות  מקבלי  של  ארוכה  לשורה 
האוצר יאיר לפיד, היועץ המשפטי לממשלה 
יהודה וינשטיין, מבקר המדינה יוסף שפירא, 
מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן 
מלוא  את  להפעיל  להם  וקראה   - ואחרים 
של  לתוקף  כניסתן  את  ולהשהות  סמכותם 
החלטות מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלו 

בעת האחרונה עד קבלת הערכה כלכלית.
מכאן  להתנות  ביקשה  האגודה  בנוסף, 

החל על  האוצר  שר  חתימת  את  וואילך 

מפו תקציבית  הערכה  בקבלת  ממ"י  וטות 
רטת ביחס למשמעות ההחלטות על תקציב 
במסגרתן  המוענקת  ההטבה  והיקף  המדינה 
מהקופה הציבורית. כך, למשל, בישיבה אחת 
31 בדצמבר 2013 התקבלו החו -של ממ"י ב

במשטר  המשחק  כללי  את  המשנות  לטות 
המקרקעין ומעניקות הטבות עתק במקרקעי 

הציבור. להלן מספר דוגמאות:
שר  לחתימת  )שזכתה   1316 החלטה  א. 
2014( מתירה שלל  בפברואר  ב-12  האוצר 

שי במושבים,  חקלאיים  שאינם  ושימושים 
רחב  למגוון  ומסחריים  תעשייתיים  מושים 

מי תעשיית  כלביות,  כגון  אפשרויות  ושל 
צים, ייצור סבונים ובשמים, ייבוש תבלינים, 
פירות מיובשים ועוד, ללא תלות בפעילות 

החקלאית בנחלה.
של  רחבה  לקשת  פתח  פותחת  ההחלטה 
כל  בהסירה  בנחלה,  מסחריים  שימושים 
הלא-חקלאית,  התעסוקה  טיב  לגבי  מגבלה 
למצב  בניגוד  מתאים,  תשלום  גביית  ללא 

המשפטי ששרר טרם החלטה זו.
שר  לחתימת  )שזכתה   1317 החלטה  ב. 

האוצר ב-אותו יום, 12 בפברואר( מאפשרת 
ושיווק נחלות פנויות במושבים תוך מתן הט

בות במקרקעי הציבור. ההחלטה כוללת, בין 
היתר, הקצאת חלק מהנחלות הפנויות, ללא 
ההמלצה  לפי  למדינה,  תשלום  וללא  מכרז 

של אגודת היישוב.
שר  לחתימת  )שזכתה   1314 החלטה  ג. 
שיוך  שעניינה  השנה(,  במארס  ב-5  האוצר 
קיים  מצב  שינוי  מתירה  בקיבוצים,  דירות 
שהיא  בכך  המועצה,  בהחלטות  המוסדר 
מאפשרת לחברי הקיבוץ להקים בתי מגורים 
צמודי קרקע עבור משפחות חברים חדשות, 
הקרקע  עבור  משמעותית  בהנחה  בתשלום 
- עד תשלום מרבי בשיעור 33% - דהיינו, 

הנחה בשיעור 67% ממחיר הקרקע.
וואלו רק קומץ מההחלטות שעברו בחוד

שיים האחרונים.
בנוסף, מועצת מקרקעי ישראל דנה בימים 
אלה בשורה ארוכה של הצעות החלטה )כ-

18 הצעות!(, אשר ביניהן הפרטת התעשייה 
בחלקת  למגורים  הזכויות  קביעת  הצבאית, 
מושב  שהם  חקלאיים  ביישובים  המגורים 

ישראל  רכבת  לחברת  זכויות  מתן  וקיבוץ, 
ועוד ועוד.

המחייבת  החוק  דרישת  האגודה,  לטענת 
מועצה  החלטות  על  אוצר  שר  חתימת  את 
בעלות השלכות תקציביות )לפי חוק יסודות 
התקציב סעיף 40 )ג(( נועדה להגן ולשמור 
על משאבי הקופה הציבורית המצומצמת ועל 
האינטרס הציבורי. דרישה זו נובעת, כמובן, 

הציבו המשפט  של  כלליים  מעקרונות  וגם 
רי, לרבות איסוף וביסוס תשתית עובדתית 
טרם קבלת החלטה מנהלית, התחשבות בכל 

והשיקולים הרלוונטיים, קבלת החלטת סבי
רות ומידתיות ועוד. כמו כן, נתמכת דרישה 
עוגנו  אשר  החלוקתי,  הצדק  בעקרונות  זו 

ובפסיקה כשיקול מתחייב בעת הקצאת מש
אבים ציבוריים.

רא חשיבות  קיימת  במיוחד,  הזאת  ובעת 
המדינה  תקציב  על  לשמירה  במעלה  שונה 
לא  הטבות עתק, ששווין  ולהימנעות ממתן 
הוערך כדבעי ומשכך, אי אפשר היה לשקול 

הרלוונטיים טרם קבל כלל השיקולים  ואת 
תן.

מגדלי הפטם כצפרדעים במים חמים
לאור השינויים ההדרגתיים בענף: גורל מגדלי הפטם במשק המשפחתי וריכוז הסקציה בידי מספר קטן ומצומצם של חקלאים

הקפיאו את החלטות ממ"י!
יש להשהות את כניסתן לתוקף של החלטות מועצת מקרקעי ישראל עד שתובהר השפעתן על תקציב המדינה
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יוסי ברג, מדריך למגדלי מטילות

ציוני  הוא  ידידיה  מכפר  רודנסקי  משה 
מכו מטילות  לול  שמפעיל  ומאמין,  ואמתי 

בד. כגמלאי של משרד החקלאות, שבו עבד 
כמהנדס וכמדריך, הוא מצוי בחידושים בענף 
ושוקד על ניהול לולו באופן המתקדם ביותר. 
אך מעבר לזה, משה הוא גם ציוני בכל רמ"ח 
אבריו ושס"ה גידיו ולדעתו, אין קיום למדינה 

ללא החקלאות והחקלאים.
יושב  הוא  אין  זו  אמונתו  מימוש  לצורך 

ובחיבוק ידיים. לאחר שנבחר לפני שנים אח
בארגון  הלול  במועצת  כנציג החקלאים  דות 
המגדלים )וגם לאחרונה ממש, כנציג הדרום 
בענף הביצים( הוא מקדיש הרבה מזמנו והונו 

ולקידום מטרתו: לאפשר המשך קיום פעילו
ותם של יצרני הביצים הפעילים כיום, בהתח

שב בשינויים הנדרשים בענף על ידי רשויות 
המדינה.

ב-10  זימן  זה,  לצורך 
מגדלי  מפגש   2014 במארס 
מטילות מאזור המרכז בבית 
מטרת  ידידיה.  בכפר  העם 
המפגש הייתה ליצור דיאלוג 
משרד  לנציגי  המגדלים  בין 

והחקלאות, ולהבהיר את דרי
שות השירותים הווטרינריים 
במשקים.  יישומם  אופן  ואת 

בעיני קל  הדבר  ייראה  ואל 
וכם. ארגון מפגש שכזה, כש
והוא נעזר רק ברעייתו הנא

מנה - זיוה, תוך תיאום עם ממלאי תפקידים 
מקום  ומציאת  המגדלים  פרטי  ריכוז  שונים, 
משה  הצליח  הזמנות,  משלוח  תוך  למפגש, 
ל-150  קרוב  לרכז  ממש  של  צבאי  במבצע 

חקלאים, ועל כך הוא ראוי לכל שבח.
צביקה  גם  במפגש  חלק  נטלו  השאר,  בין 
שלוחת  ולשדרוג  לתכנון  הוועדה  ראש  כהן, 
במשרד  ההשקעות  מינהלת  וראש  ההטלה 
ראשי  רופא   - פרק  שמעון  ד"ר  החקלאות, 
למחלות עופות, מוטי אלקבץ - מזכיר ארגון 
מגדלי עופות, ונציג משרד החקלאות מאזור 

וחדרה. כמו כן, הגיעו מדריכים לגידול מטי
לות ואישי ציבור.

להלן עיקרי הדברים שהועלו במפגש ע"י 
רוב  מבוצעים במשקים  כיום  כבר  המגדלים: 
הדרישות והשיפורים הנדרשים לגבי שלב א'. 
עלתה דרישה להאריך את משך הזמן לביצוע 
נוספות, כדי שכל  וחצי  חדרי הקירור בשנה 

ומגדל יוכל לבדוק במשקו ולתכנן פתרון מי
וטבי. לא רצוי לפעול בלחץ או בפניקה, מכי

וון שמדובר פה בהשקעה כספית לא-מבוטלת 
והנופלת על החקלאים, שמרביתם אינם צעי

רים עוד, בתקופה כלכלית קשה.
ההתאמות  את  מבצעים  כיצד  נראה  הבה 
המשקים  קיום  המשך  כדי  תוך  הנדרשות, 

והפעילים כיום. ההשקעה בשלב א' תהיה מיו
המש המשקים  מרבית  עבור  ובזבזנית  ותרת 

בדרישות  לעמוד  יוכלו  לא  אשר  פחתיים, 
העופות  רווחת  אנשי  בדרישות  וכן  ב',  שלב 
לכן,  וכו'.  בטון  רצפות  חיים,  בעלי  וצער 

ורצוי היה כבר היום להציג את אומדן ההש
קעות לשלב ב' לפני ביצוע השקעות לשלב 
א', ובכך לתת לכל חקלאי כלים שיעזרו לו 

לכלכל את מעשיו.
נקודה נוספת, קריטית: מהי אפשרותם של 
48 שעות וברו  המשווקים להוציא ביצים כל

כב ממוזג? מצב כזה ישפר מאוד את התנאים 
להחזקת הביצים, אך הובלה כזאת תייקר את 

עלות הביצה הכוללת.
וקיימת דרישה נמרצת לגבי חקלאים מבו

על  שנים   10 של  זמן  משך  לאפשר  גרים, 
כן,  כמו  בכבוד.  קיום  המשך  לאפשר  מנת 
חשוב להכניס את ההוצאה הכספית למינהלת 

ההשקעות כבר בשלב א'.
המש על  שנשמור  וחשוב 

לחיסולם  נביא  ולא  קים 
זווית  המכסות.  ולמכירת 
אחרת לראיית הדברים באה 
הזרקור  בהפניית  לביטוי 
הביצים  של  היבוא  לעבר 

השי תקנות  שם  ומטורקיה, 
אינן  הווטרינריים  רותים 

וקיימות כלל. ומה באשר לב
ריאות הציבור ?

החקל להערות  ובתשובה 
אים, ענה ד"ר פרק: בריאות 
הציבור היא הדבר העומד לפני עינינו, בראש 
ובראשונה. כמו כן, איננו קובעים מועד סיום 

והשתת אין מימון  ב' כל עוד  ולביצוע שלב 
כמו  התקנות.  בביצוע  החקלאות  משרד  פות 
תקופת  משך  את  להאריך  המלצה  תהיה  כן, 

והמעבר לגבי מגדלים בגיל הקרוב לגיל הפ
רישה.

ממנכ"ל  ברורה  הנחיה  קיבל  כהן  צביקה 
המשרד, רמי כהן, להתאים את התקנות תוך 
המשפחתי,  המשק  קיום  המשך  הבטחת  כדי 

על כל המשתמע מכך.
ותרבותית,  נינוחה  באווירה  נערך  המפגש 
ללא הרמת קול והתנצחויות מיותרות. הייתה 
רוח של שיתוף פעולה אמתי והקשבה הדדית, 
קיום הענף  ולאפשר  כן להמשיך  מתוך רצון 
השיפורים  ביצוע  תוך  הנוכחית,  במסגרתו 
עול  החקלאים  על  להטיל  מבלי  הנדרשים, 

כספי כזה שלא יוכלו לעמוד בו.
והמפגש הסתיים בשיחות ערות בין החקל

אים והמשתתפים האחרים. אין ספק שיוזמתו 
וזו של משה רודנסקי קירבה את ממלאי התפ

דבר  החקלאים,  אל  בעניין  העוסקים  קידים 
שלא נעשה עד כה כראוי. מי ייתן ורוח מפגש 
זה תוסיף לשרות על העוסקים בעניין חשוב 

זה גם בעתיד.

dror.maariv@gmail.com
חדר אורחים

ציונות וחקלאות - 
מפגש מגדלי מטילות

התנאים להמשך קיום ענף ההטלה נידונו בכנס שהתקיים 
בכפר ידידיה ובו השתתפו 150 מגדלים

רצוי היה כבר היום 
להציג את אומדן 

ההשקעות לשלב ב' 
לפני ביצוע השקעות 
לשלב א', ובכך לתת 

לכל חקלאי כלים 
שיעזרו לו לכלכל את 

מעשיו

מתחת  מתנוסס  שמי  למעלה,  שראיתם  כפי 
ללוגו של המדור. אמי עדיין בחו"ל, ועד שהיא 
תחזור, אני אנצל את ההזדמנות כדי לכתוב טור 
על החוויות שלי, בכפר ומחוצה לו. הפעם, אספר 
המתנה  על  שלי,  המצווה  בר  חגיגת  על  לכם 
העולם  ברחבי  טיולים  ועל  שקיבלתי  הגדולה 

ומה שהם עושים לאבא שלי, חקלאי מסור.
את  עזבה  משפחתי  כל  שנים,  כשלוש  לפני 
העבודה ואת הלימודים וטסנו לחודש לארצות 

טיול  היה  זה  הברית, 
של  הגיוס  לקראת 
אחי, שעוד כחצי שנה 
שירותו  את  מסיים 
כמעט  היינו  הצבאי. 
אפשרי  מקום  בכל 
במדבריות  טיילנו   -
ירוקים  ובפארקים 
ביקרנו  דובים,  מלאי 

ובדי קניון  ובגראנד 
סנילנד, צעדנו בצלם 

של הבניינים הענקיים של ניו יורק והסתנוורנו 
מול האורות והצבעים של לאס וגאס היפהפייה.
זה   - העונה  לסוף  במיוחד  הטיול  את  תזמנו 

לגי בהתאם  מתוכנן  הכול  לחקלאים,  וחשוב 
סבי   - הסתיימה  לא  שהעבודה  וכמובן  דולים, 
והעובדים של אבא שלי השלימו את המלאכה. 
קשה  היה  שלי  לאבא  שקיבל,  הגיבוי  למרות 

ולעזוב את המשק והוא התנהג כמו אימא שעו
יהיה  יודע מה  ומי  זבת את הבית ללא השגחה 

כשהיא תחזור...
עבודתו?  את  שוב  כך  לעזוב  אבי  נאלץ  מתי 

ולפני כשנה, בעודי מתכונן לבר המצווה שלי ולו
מד מסבי את פרשת השבוע שלי, עלתה השאלה: 

ואיפה ארצה לעלות לתורה? אמרתי שבכפר חסי
ודים כמובן, המקום שבו גדלתי, אך פתאום נזכ

רתי שב"עבודת השורשים" שלי גיליתי, שביפו 
יש בית כנסת על שם סבא-רבא שלי, אבא של 
סבא שמלמד אותי לעלייה, אז שיניתי את דעתי 

וקבענו שאני אעלה בבית הכנסת שביפו.
ב-18 בפברואר, יום שני בבוקר, הגיע לכפר 

ואוטובוס שאסף אותי, את משפחתי וכמה מחב
ריי הקרובים לבית הכנסת המרוחק. התרגשתי 
מאוד, אבל יותר מכול, הייתי לחוץ. בית הכנסת 

והיה קטן וצנוע, ובסופו של דבר, עברתי בהצל
חה את קריאת הפרשה )אמנם לא אהיה זמר, אך 

וזכרתי את הטעמים(. לאחר טקס העלייה נסע
חוויתי  למוזיאון  ומשם  אביב  בתל  למסעדה  נו 
לכל המשפחה. כל זה הקדמה למתנה האמתית 
לאנגליה,  טיול  שלי,  ההולדת  ליום  שקיבלתי 

שבמרכזו משחק כדורגל.
זה היה כחודש אחרי יום ההולדת שלי. טסתי 
עם אבי ועם חבר שלי ואביו. לשמחתו של אבא 
שלי, הטיול נמשך פחות משבוע ימים והוא מצא 
שעדכנו  וכמובן  בעבודה,  זמניים  מחליפים  לו 
אותו על כל נמלה שצצה בשדה התירס. בשביל 
שהוא  הראשונה  הפעם  זאת  הייתה  שלי  החבר 

בחו"ל,  פעמים  כמה  כבר  שהייתי  ולמרות  טס, 
התרגשתי כמו בפעם הראשונה.

במנוחה  העברנו  ללונדון  הגעתנו  יום  את 
שטנו  למחרת  הבאים.  לימים  כוחות  ובצבירת 
האופייני  באוטובוס  לסיור  משם  התמזה,  בנהר 
ללונדון ומאוחר יותר, עלינו על הגלגל הענק, 
"לונדון איי" )London Eye(, שמשקיף על כל 
לונדון. הנוף משם היה מרשים מאוד והיה נראה 
כל  על  מלמטה  וצופים  העולם,  גג  על  אנו  כי 

המתרחש מתחתינו.
במו צפינו  מכן  ולאחר 
הל שאחרי  וביום  רחוב  ופעי 

טוסו"  "מדאם  למוזיאון  כנו 
אנגלי  כל  וכמו  המפורסם 
הברים  לאחד  הלכנו  ממוצע, 

בטל וצפינו  למלון  והסמוכים 
וויזיה במשחק כדורגל. בבוקר 

ושלמחרת התרגשתי כמו שמ
עולם לא התרגשתי. בכיתה ד' 
וחבר שלי אמרנו שפעם,  אני 
כדורגל  למשחק  נטוס  יותר,  גדולים  כשנהיה 

חלו "לפעמים,  בשיר  וכמו  מדריד,  ריאל  ושל 
מות מתגשמים...", החלום שלנו עמד להתגשם 

באותו יום.
ומהמ למנצ'סטר,  מלונדון  רכבת  ולקחנו 

האיצטדיון  טראפורד",  ל"אולד  במנצ'סטר  לון 
הלחצים  בגלל  יונייטד.  מנצ'סטר  הקבוצה  של 
ארבע  לאצטדיון  הגענו  אבא,  על  שהפעלתי 

באביז הצטיידנו  לפני תחילת המשחק,  ושעות 
רים הדרושים לאוהד לביצוע תפקידו, ונכנסנו 

למגרש ראשונים!
צבטתי את עצמי, אך לא, זהו לא היה חלום, 
האיצטדיונים  באחד  עכשיו  עומד  אני  באמת 

ית מעט  ועוד  בעולם,  והמפוארים  והמרשימים 
חיל משחק של שתי הקבוצות הטובות בעולם, 
ריאל מדריד ומנצ'סטר יונייטד, בשמינית גמר 

גביע האלופות.
אלף  ב-75  התמלא  האיצטדיון  לאט-לאט 

כשהשחק גדול  בקול  והריעו  שקמו  ואוהדים, 
נים נכנסו למגרש. לאחר 90 וכמה דקות, שבהן 

והקהל של שתי הקבוצות דחף ועודד את השח
קנים, שר והניף דגלים וצעיפים, ריאל מדריד 
ניצחה בתוצאה 1-2 )ראמוס בשער עצמי )48(, 
כעבור  הכריע  ורונאלדו   )66( השווה  מודריץ' 
שלוש דקות(. זה היה היום המרגש והשמח בחיי, 

חלום של כל ילד.
שלנו  הנשי"  ל"צד  התחברנו  ביום שלמחרת 
ובילינו את שעותינו האחרונות בקניון המקומי 
הביתה  חזרנו  מרוצים  אך  עייפים  במנצ'סטר. 
בחוויות,  עמוסים  למזכרת,  תמונות  המון  עם 

במתנות ובגעגועים.
אי אפשר להגיד שלא התגעגעתי לכפר השקט 
הגדולה  מלונדון  כך  כל  והמיוחד שלי, ששונה 

ווהסוערת. אבא שלי חזר מהר מאוד לשגרת הע
בודה שלו וגם אני, לצערי, הייתי צריך לחזור 

לשגרת הלימודים ולכדורגל הישראלי.

machita106@gmail.com

אם החיטה
עודד דג

חופשה )לא( חקלאית
כיצד אפשר לעזוב את כל העבודה שיש לעשות במשק 

ולטוס לחופשה בחו"ל? מי יטפל בגידולים? כמה נגמר ריאל 
מדריד-מנצ'סטר יונייטד? חוויות מארצות הברית ומאנגליה, 

שם כל דיווח על נמלה בשדה התירס עלול להדאיג

ניצחון  שער  רונאלדו.  כריסטיאנו 
בדקה 69



  ||  163.4.14    

 אבי אובליגנהרץ
צילומים: ישראל פרץ

ם כל הכבוד לאיום האיראני, ע
ושאר אר ולהתעצמות חמאס 

גוני ההתנגדות בעזה ולכאוס 
אחד  מספר  הגורם  הסורי, 
הביטחון  תחושת  על  שמעיב 
ברבעון  ישראל  אזרחי  של 
החיסולים  רף  עליית  הוא   2014 של  הראשון 
התנקשוו  20 מ יותר  מתוך  התחתון.  -בעולם 

האחרונים,  החודשים  בחמשת  שאירעו  יות 
טרם פוענח מקרה אחד וכתוצאה מכך, הציבור 
איבד את אמונו במי שמופקד על שמירת החוק 

והסדר במדינה.
אצבע  הפנתה  התקשורת  הדברים,  מטבע 

ומאשימה לעבר כחולי המדים ולא בחלה באמ
צעים לתיאור אזלת ידם, דבר שמרתיח מכעס 
לשעבר,  במשטרה  הצפוני  המחוז  מפקד  את 
ניצב בדימוס אלכסנדר )אליק( רון. "אני יוצא 

חוצץ כנגד ההשתלחות הכוללת במשטרה. זה 
עושה עוול להרבה שוטרים שעושים מלאכתם 

נאמנה.
"אני חושב שצריך לדרוש מהפיקוד תוצאות. 
קל מאוד לומר שהקצינים מעדיפים להסתגר 

ובמשרדים הממוזגים במקום לרדת לשטח ולה
ביא תוצאות, אבל צריך להבין, שלפחות חלק 
מהקצינים הספון על מחשביו תורם את חלקו 
לשמירת ביטחונם של אזרחי ישראל", מבהיר 
על  העוברים  מהשינויים  מאוד  שמודאג  רון, 

ביקו משבט  חוסך  ואינו  הישראלית  והחברה 
הפנימי  במישור  ההחלטות  מקבלי  כלפי  רתו 

והמדיני-ביטחוני כאחד.
מו יותר,  אלימה  להיות  הופכת  ו"החברה 

שחתת יותר ויש אזלת יד שמתגלה במערכות 
בכלל. אם בית משפט יכול לפסוק עונש חד-

או  חם עם מטען,  לפושע שנתפס על  ספרתי 
לעשות כל מיני עסקות טיעון שבהרבה מקרים 

ובעיניי הן קלוקלות, אזי אי אפשר לבוא בטע
נות למשטרה בלבד.

ו"המציאות מחייבת שילוב זרועות של המש

כנופיות  הכנסה.  ומס  הפרקליטות  עם  טרה 
חבריהן  ולכן  עתק,  סכומי  מגלגלות  הפשע 
דין,  עורכי  לקחת  לעצמם  להרשות  יכולים 
שרובנו מן הסתם לא יכולים להרשות לעצמנו. 
חייבים להכניס יד לתוך אותם כיסים עמוקים 
מאוד  פעולה  שיתוף  תוך  הפשע,  ארגוני  של 

הדוק עם רשויות המס.
להתמקד  צריך  מי  על  תצביע  "המשטרה 

ווחוקרי מס הכנסה ישאלו את העבריינים הכ
בדים על מקור הכספים. אגב, תהליך שיכניס 
ויוביל  לקופת המדינה מאות מיליוני שקלים 
הפשע.  בעולם  רבים  בכירים  של  לכליאתם 
שהוא  איזה  חל  האחרונות  שבשנים  יודע  אני 

ושיפור, אבל עדיין זה לא מספק לטעמי", מצ
יין מי שנעתר לאחרונה לפניית ראש עיריית 
פתח תקווה, איציק ברוורמן, לשמש בהתנדבות 
כיועץ בצוות למיגור הפשיעה באם המושבות.

עדשים  בתל  שנה   67 לפני  שנולד  רון, 
ניכר  היום, הקדיש חלק  ומתגורר במושב עד 

ומחייו הבוגרים, לגמרי במקרה לדבריו, לשמי
רה על ביטחון ישראל. כנער מתבגר הוא חלם 

שומר סף

לא רק ציפורים יש לאליק 
רון בימים אלה בראש, אבל 

הן בהחלט ממלאות את 
זמנו הפנוי. רון יוצר בסדנה 

שלו "ציפורי ברֶזֶלת", פסלים 
שהם שילוב של אבני בזלת 

וגרוטאות ברזל, מייעץ 
בהתנדבות בנושא מניעת 
פשיעה וחולם עדיין להיות 

מנכ"ל רשות הטבע והגנים. 
איש הצבא והמשטרה בדימוס 

הוא היום אזרח המודאג 
ממעמד ההתיישבות העובדת 

בעיני הממשלה: "כשאתה 
רואה את ההתנהלות של 

מינהל מקרקעי ישראל 
מול ההתיישבות, אתה מבין 

שמישהו שם למעלה לא 
מבין את הערך המוסף של 

החקלאות"

אליק רון, כמפקד המחוז הצפוני במשטרה. 
"לולא ועדת אור הייתי פורש שנה קודם"
צילום: פלאש  

אליק רון בסדנה שלו. "אני אוסף אבני בזלת מגדלים שונים, האבן נשארת כפי שנוצרה בטבע"
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והמפקד הנע וללכת לצנחנים בעקבות שכנו 
רץ, רפול. כשהגיע לבקו"ם, הציע לו סמל אחד 
להתגייס ל"צנחנים המיוחדים", אולם רק אחרי 
דיין,  עוזי  היוגב,  מושב  בן  חברו  את  שראה 
מתהלך עם אותו סמל, אבל לא אומר מילה על 

היחידה שאליה גויס, נפל לו האסימון.
לסיי שהתגייס  מהמושב  הראשון  היה  ורון 

רת מטכ"ל ולמרות שהפך לחייל מצטיין תוך 
זמן קצר, הוא ראה את עצמו בעתיד כחקלאי. 
הציע  ז"ל,  יאירי  עוזי  דאז,  היחידה  כשמפקד 
לו לצאת לקורס קצינים, הוא דחה על הסף את 
כשהמפקד  אחדים,  ימים  כעבור  ורק  ההצעה 
הכועס קרא לו בשנית, הצביע על טנדר חונה 
או   1 לבה"ד  אתו  נוסע  שאתה  "או  לו:  ואמר 

שהוא לוקח אותך הביתה", נכנע רון.
המסעות  מחלוצי  והיה  השתחרר  ב-72' 
לדרום אמריקה. לאחר שחזר ארצה הוא שימש 
כמאבטח באל על, ובמלחמת יום הכיפורים הוא 

ולחם תחת פיקודו של יוני נתניהו בחזית הסו
רית, ובסיומה חתם לשנה נוספת בקבע. בתום 
מצה"ל  תשלום  ללא  לחופשה  רון  יצא  השנה 

וגידל דבורים במושב, וב-76' השתתף במבצע 
אנטבה כמפקד פלגת המילואים של היחידה.

כעבור  הושלמה  הביטחון  למערכת  החזרה 
יחידת  את  להקים  כשהתבקש  שנים,  שמונה 
שלדג ולפקד עליה. אחרי שהעביר את שלדג 
אבל  עדשים,  לתל  לחזור  רצה  האוויר  לחיל 
שר המשטרה דאז, חיים בר לב, קרא לו לפקד 
על יחידת העילית של משמר הגבול ללוחמה 

בטרור, הימ"מ של אחרי טראומת קו 300.
ורון שיקם את היחידה, שביצעה בתקופת פי

קודו, בין יתר פעולותיה, את ההשתלטות על 
פיקד  בהמשך,  ב-1987.  האימהות"  "אוטובוס 
על חטיבת משמר הגבול בירושלים ועל מרחב 
גליל, וב-94' מונה למפקדו הראשון של מחוז 
ש"י. אחרי שלוש שנים התמנה למפקד המחוז 
המזהירה  הביטחונית  הקריירה  אולם  הצפוני, 
שלו נקטעה בעקבות ההתפרצות האלימה של 

ערבי ישראל באוקטובר 2000.
השופט  בראשות  ממלכתית,  חקירה  ועדת 
כשל  רון  אליק  שניצב  קבעה  אור,  תיאודור 
ביטחון  תפקידי  עוד  ימלא  לא  וכי  בתפקידו 

ופנים, והטילה עליו במידה רבה עליו את הא
חריות להידרדרות היחסים עם המגזר הערבי 
קבעה,  הוועדה  בנוסף,  נתק.  כדי  עד  בצפון 
כי הוא נמנע מהכנת תכנית מגירה ליום של 
פרוץ מהומות כמו אלו של 1 באוקטובר, נתן 
הוראה לירי צלפים מיותר ולא הפגין שליטה 

מספקת על כוחות המשטרה.
לאחר  קצר  זמן  שהתקיים  המינויים  בסבב 
האירועים הוחלט על העברתו מתפקידו והוא 
יצא ללימודים באוניברסיטת חיפה. רון מבקש 
להבהיר, כי בניגוד למה שדווח בתקשורת על 

מה לפרוש  ואולץ  הבא  למפכ"ל  שסומן  וכך 
משטרה בעקבות ועדת אור, הוא ביקש לפרוש 
שירותו  את  בכוונה  והאריך  לכן  קודם  שנה 
הוועדה  במדים.  הוועדה  מול  להתייצב  "כדי 
בהמלצותיה קבעה שאין למנות אותי לתפקיד 

ובכיר נוסף כמו מפכ"ל או שר, אבל זה מבחינ
הייתי  ועדת אור  כי לולא  תי לא שינה דבר, 
פורש שנה קודם. כשאסף חפץ היה מפכ"ל הוא 
קרא לי ואמר לי 'תחליט, מחוז צפוני או מחוז 
.'?םילשורי אמרתי לו צפון, והוא הסתכל עליי 

במבט של מהו זומם. לא רוצה להיות מפכ"ל. 
מנכ"ל  להיות  וזה  אחד,  חלום  ונשאר  היה  לי 

."םינגהו עבטה תושר

בנוסף לבעיית הביטחון האישי של אזרחי 
המדינה. ממה עוד אתה מודאג בימים אלה?

"אני אדם מודאג בכלל, כי קל להוליך שולל 
ואת הציבור: כיפת ברזל תגן עלינו. והרי הבי

אלא  יש,  ברזל  כיפות  בכמה  נמדד  לא  טחון 
בכמה מקררים ריקים יש במדינה ובכמה חולים 
שלא מטופלים. מה שקרה עם גניבת הכספים 
בהדסה הוא בעצם רק סימפטום וגם מה שקרה 
בחדרה, כשמרפסות התמוטטו בגלל שמישהו 
גנב את הברזל, כי מישהו התרשל. ככה אנחנו 

נראים, כמו המרפסות בחדרה.

ולקבר חולות  רעות  של  מכלול  כאן  ו"יש 
בכל  קצתי  הזרקורים.  את  להסיט  נוח  ניטים 
והניסיונות שלהם לחמוק מאחריות  ההסברים 

וואינני יכול לשמוע יותר את ביבי. רוב הצי
בור אינו מבין מדוע האמריקאים לא משחררים 
את פולארד. קשה לי לקבל את זה, אבל אני 
מבין שהם מעבירים לנו מסר אותו אנחנו לא 

"אין ספק שהפשיעה 
החקלאית היא בגדר מגפה, 

והמשטרה ומשמר הגבול, 
שהוא חלק מהמשטרה, 

מנסים להילחם בתופעה 
שהיא מעבר לכוחותיהם. 

צריך להבין, שבעולם 
המערבי היחס הוא ארבעה 

שוטרים וחצי בממוצע לאלף 
נפש, ואילו אצלנו כשני 

שוטרים וחצי לאלף נפש!"
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קולטים.
ו"אותם נבחרי ציבור, שצועקים על האמרי

קאים 'שחררו את פולארד', הם בדיוק מאותה 

סיבה שהאמריקאים לא משחררים את פולארד 
לנו  'אל  הפלסטינים:  מול  בעסקאות  אומרים 

מס אני  ערבים-ישראלים'.  מחבלים  ולשחרר 
אותו  בדיוק  זה  אבל  הזאת,  התפיסה  עם  כים 
מסר שהאמריקאים מנסים להעביר לנו ונופל 

ועל אוזניים אטומות של קובעי המדיניות אצ

ירגל  אמריקאי  שאזרח  להיות,  יכול  לא  לנו. 
ידיים  שתי  מושיטה  שבמקביל,  מדינה  למען 
על  יורקת  ועוד  מהאמריקאים,  נדבות  לקבץ 
את  לחלוטין  איבדנו  מעות.  לנו  ששמה  היד 

הדרך".

אם הנושא כל כך בוער בעצמותיך, מדוע אינך 

נמצא כיום בתפקיד ביצועי, ראה אריק שרון ז"ל, 
שהודח מתפקיד שר הביטחון וחזר בגדול כראש 

ממשלה?
"זאת שאלה מאוד לא נוחה ואפילו כואבת. 
לא הצהרתי שמעולם לא אתמודד ולא אנסה 
חייב להודות שעד  אני  להיכנס לכנסת, אבל 
שאיני  תחושה  מתוך  מזה,  התחמקתי  היום 
בטוח כי אני מתאים לזה וזה מתאים לי. קשה 

ולי להשלים עם הסחר-מכר הפוליטי, היות וה
עיקרון שלי הוא: אני לא עומד למכירה.

דברים  בערבוביה  בי  משמשים  "בנוסף, 
וימין.  שמאל  להבין,  אנשים  להרבה  שקשה 
מרפא  חשוך  קנאי  ישראלי  אני  אחד,  מצד 
למדינה. נלחמתי עבורה שנים הרבה בחזיתות 
השונות ועד היום, כיהודי חילוני, אני מאמין 

השכם  להורגך  'הקם  עיקריות:  מצוות  בשתי 
להורגו' ו'יפה שעה קודם'.

ו"באותה מידה של קנאות למדינה, אני מת
נגד קנאי לכיבוש מתוך תפיסת עולם ערכית 

קטליזא בכיבוש  רואה  אני  כאחד.  וופרקטית 
מדינת  של  אטי  גסיסה  לתהליך  המוביל  טור 
אמירות  לקבל  יכול  לא  אני  ולכן  היהודים, 
בצד  ו"אין פרטנר  לטובתנו'  פועל  'הזמן  כמו 

השני', נהפוך הוא. אנחנו משלמים מחיר כבד 
קשים  פרטנרים  השני  בצד  ויש  הכיבוש  על 

כשאול.
"הפלסטינים אינם ציונים ולא מעניין כלל 
או  יהודית  כמדינה  בישראל  מכירים  הם  אם 
לא. אני דורש פרידה מהם, מאותם נבלים בצד 
השני. מבחינתי אגב, הם טיפשים בצד השני, 
היות והם הולכים להחמיץ פעם שלישית את 
ועדת  בעקבות   1937 שלהם:  המדינה  הקמת 
פיל, 1947 בעקבות תכנית החלוקה של האו"ם 
וזה  ביבי,  של  לידיו  משחקים  הם  כיום.  ושוב 
ויפה  להיפרד  חייבים  מדעתי.  אותי  מוציא 
מהירדנים  לצפות  לנו  ואל  קודם  אחת  שעה 

והמצרים לעשות עבורנו המלאכה".

כלומר, אתה בעד התנתקות חד-צדדית ומתנגד 
לניסיון הידברות שיוביל אולי לשלום אמת?

ו"עם כזה ים של דם רע ושנאה בין שני הצד
דים, זה בכלל לא ריאלי לחשוב במונחים של 
יוכל, בלאו  הסכם שלום. אף אחד בעולם לא 
הכי, להבטיח לנו שחתימה על הסכם עמם תגן 
חזקים  מספיק  אנחנו  שנים.  וכך  לכך  עלינו 
כדי להוביל להסכם עם כל הסיכונים, עם כל 

והקושי שבדבר. זאת קריעה נוראית, כי המש
מעות היא להיפרד משטחים, להוריד יישובים 

וכדומה.
ו"בעיניי, המונח 'התנתקות' הנו מילה 'מכו

בסת', כי כשמגרשים יהודים מביתם ומחריבים 
את בתיהם, זה מעשה של הרס וחורבן. התוצאה 
הסופית ראויה בעיניי, אבל אני דורש שיקראו 

למעשים הללו בשמם האמתי.
"אם וכאשר נגיע להסכם, כי אני לא רואה 

ושנגיע לשלום בתקופת ימי חיי, התוצאה ידו
עה מראש: היפרדות. אבו מאזן בעיניי הוא גם 
להנחתות  מרים  פעם  שכל  נפש  עלוב  מנהיג 

למחנה הימין אצלנו".

כיצד אתה מתגבר על כך שהצד הפלסטיני 
קרוע בתוך עצמו ומחולק, במקרה הטוב, לשתי 
מדינות: עזה - חמאס ויהודה ושומרון - פת"ח?

ו"היתרון שלנו בעזה בעיניי הוא בכך שאנח
ונו לא שם. אותו דבר אני רוצה ביהודה ושומ

)תסריט( שבו בוקר  רון. תאר לעצמך סצנריו 
אחד מאות אלפי פלסטינים, נשים, זקנים וטף 
יהיה אסון  זה  ורומסים את הגדרות.  - עולים 
נורא והעולם יהפוך לנו על הראש את השולחן 
ויגיד 'עד כאן'. אני לא רוצה לחכות שזה יקרה 

מסו הפלסטינים  האם  ספקולציות,  וולעשות 
שלי  העבודה  הנחת  וכדומה.  להתארגן  גלים 
היא שיום אחד זה יקרה ולכן, עלינו להקדים 

תרופה למכה.
"נכון שהם לא מקשה אחת, קשה לבטוח בהם 
והם בוודאי לא חובבי ציון. קשה לי מאוד עם 
ההסתות והשיסוי שלהם כלפינו, אבל כל עוד 
נחשפתי  לרעתנו.  פועל  זה  כובש  עם  אנחנו 
לכך יותר מכל כשהייתי מפקד מחוז ש"י ולכן 
ששת  שהעלו  הרעיונות  עם  מאוד  הזדהיתי 
ראשי השב"כ בסרט "שומרי הסף", שאת חלקם 

אני מכיר מקרוב.
הסערה,  בעין  בחזית,  נמצא  אתה  "שנים 
ואתה נלחם ללא הפוגה ומשוכנע שאתה עושה 
כל שביכולתך להגן על המדינה ועל היקרים 

ושלך. ברגע שאתה פורש, אתה מתרווח בכור
לעצ אומר  כיום  אני  לעכל.  זמן  לך  ויש  וסה 

מי, שבסך הכול ואחרי הכול, עשיתי את הכי 
טוב שיכולתי כשהייתי בחזית. היום מהכורסה 
'ואתם מה? מה  אני אומר למקבלי ההחלטות: 

שומר סף

"הציפורים הכי אהובות 
עליי הן הינשופים, בגלל 
העיניים החזיתיות שלהן 

אשר מזכירות את בני 
האנוש. זהו עיסוק מאוד 
מהנה והיתרון שלו, למי 

שהיה מפקד כל השנים, הוא 
שפה אני המפקד, המתכנן, 
המבצע והמבקר, ואני לא 

צריך לתת דין וחשבון לאף 
אחד"

ציפורי הברזלת. "הבנתי סוף-סוף את פשר האמירה 'יש לו ציפורים בראש'"

אליק רון. "לא הצהרתי שמעולם 
להיכנס  אנסה  ולא  אתמודד  לא 
לכנסת, אבל אני חייב להודות שעד 

היום התחמקתי מזה"
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באמת מניע אתכם? מה באמת אכפת לכם? לאן 
אתם מובילים? אתם מובילים לתהום רק כדי 
לשרוד? מה אנחנו רוצים מהפלסטינים כשאין 
לנו את האומץ והנחישות להוביל? הזמן לא רק 
לנו  יגרום  גם  יעשה את מלאכתו, אלא  שלא 
לשלם מחיר כבד בהרבה מזה שנשלם היום על 

אותה תוצאה ברורה מראש".

אתה בעצם אומר: אין מנוס מלחתוך בבשר החי.
"אנחנו חייבים להציג הצעת הסכם אמתית, 

ולהתניע מהלך ולצאת מהקיפאון הנוכחי. אנח
נו משקרים כל הזמן, כי כשאתה מודיע שאתה 
בעד שתי מדינות לשני עמים, ובמקביל מוציא 
ברפואה  בחינוך,  שחסרים  שקלים  מיליארדי 
וכדומה על כבישים עוקפים ביהודה ושומרון 
- אתה משקר! אתה משקר ומגחך מאחורי גבם 

של האמריקאים.
המדינה  )מזכיר  שקרי  אומרים  "אנחנו 

אנח הזוי?  הוא  הזוי.  הוא  א"א(  והאמריקני, 
שאולה  יגון  שהולכים  אלה  אנחנו  הזויים!  נו 
בעיניים פתוחות. שוב, לא מתוך אהבה ומתוך 
עמם  לחתור  צריך  בפלסטינים  יוקדת  אמונה 
להסכם, ממש לא. זה אך ורק למען האינטרס 

העליון שלנו.

האם אנחנו בכלל ערוכים לעוד התנתקות ונסיגה 
חד-צדדית? יהודה ושומרון זה לא רצועת עזה, 
וכיצד מונעים את מלחמת האחים, שמן הסתם 
תפרוץ לנוכח ניסיון העבר והעובדה שביו"ש, 
כולל מצפון לירושלים, מתגוררים כיום כחצי 

מיליון יהודים?
וקשה  מורכב  במהלך  שמדובר  ספק,  "אין 
צריך  מועד.  מבעוד  אליו  להיערך  שצריך 
ולהקים  אותם  לשקם  המתנחלים,  את  לפצות 
גבולות המדינה  יישובים חלופיים בתוך  להם 

והחדשים. את הכסף שזורקים כעת לריק ביהו
ודה ושומרון יש להשקיע למשל בנגב, ולתמ

רץ חברות ומפעלים לרדת דרומה כדי ליצור 
תשתית כלכלית איתנה עבורם ועבור הפזורה 

והבדואית. בקיצור, לממש את חזונו של בן גו
ריון ולהפסיק אגב להלין על הבדואים. ברור 
לי שהמדיניות הנוכחית תוביל אותנו לאבדן 
הקושי  כל  עם  ולכן  היהודית,  המדינה  של 

בדבר, חייבים לקום ולעשות מעשה.
"אני לא אופטימיסט מושבע, אלא ריאליסט, 
להסכם  הפלסטינים  עם  להגיע  חייבים  ולכן 
של  משמעותה  במלוא  צבא,  אחזקת  שימנע 

והמילה - לא טנקים, לא מטוסים, לא ארטיל
ריה וכדומה. גם לא הכנסת גורמים זרים לתוך 

שטחם, אם כי ברור לי שהם ינסו.
העו מלחמת  בעקבות  עוצב  שלנו  ו"האזור 

לם הראשונה, ואני חושש מאיזה שהוא פיצוץ 
וישנה את סדרי עולם במזרח התיכון.  שיגיע 
השארת המצב כמו שהוא תוביל לנזק בלתי-

הפלסטינים  או  שהערבים  שחושב  ומי  הפיך 
יתייאשו ויתנדפו מפה, טועה ומטעה. כמה זמן 
נוכל להמשיך ככה עד שיהיה פיצוץ ושהעולם 
יכפה עלינו הסכם בעל מחיר כבד בהרבה מזה 
קשים  פרטנרים  מולנו  כיום?  להשיג  שניתן 
להסכם  להגיע  ובתמים  באמת  לנסות  ועלינו 

ועמם. גדר גבוהה לא עושה שכנות טובה. בהר
בה מקרים היא מצמצמת את זרימת הדם".

האם אתה רואה הנהגה אלטרנטיבית באופק?
שחקנים  שהם  אנשים  מספר  מזהה  "אני 

לה הקהל  את  להביא  המצליחים  ומוכשרים 
ריע להם שוב ושוב, והבולט שבהם הוא ראש 

ממשלתנו. קשה מאוד להוריד את השחקן הזה 
מהבמה ומן הסתם, גם את הכוכב העולה יאיר 
לפיד. הוא בעיניי שחקן מדהים, אבל האם הוא 
מענה  לי  אין  לצערי,  לא!  בעיניי?  ראוי  אדם 
שהעם  מה  עם  להתווכח  יכול  לא  ואני  לכך 
גם  הרוב,  בחירת  את  לקבל  נאלץ  אני  בוחר. 

אם היא לצנינים בעיניי".

תופעה נוספת ולא פחות מדאיגה מבחינתך כחבר 
מושב ועבור קוראינו היא הפשיעה החקלאית. 

כיצד אפשר לעקור את הבעיה מהשורש?
בגדר  היא  החקלאית  שהפשיעה  ספק  "אין 

ומגפה, והמשטרה ומשמר הגבול, שהוא חלק מה

מעבר  שהיא  בתופעה  להילחם  מנסים  משטרה, 
לכוחותיהם. צריך להבין, שבעולם המערבי היחס 
הוא ארבעה שוטרים וחצי בממוצע לאלף נפש, 

ואילו אצלנו כשני שוטרים וחצי לאלף נפש!
ישראל  מפעילה משטרת  האילוצים  "בגלל 
אלפי מתנדבים, אבל זה עדיין לא מספיק. על 
גוף מבורך בשם השומר החדש,  זה צמח  רקע 

שנפ מי  כל  עבור  מספיק  לא  זה  שוב,  ואבל 
ואפילו איבד את עולמו  גע מהתופעה הקשה 

כשעדר הבקר שלו נגנב, למשל.
"יחד עם זאת, אני הרבה יותר מודאג מכך 
שההתיישבות העובדת הפכה למעין סרח עודף 
בעיני הממשלה. כשאתה רואה את ההתנהלות 
של מינהל מקרקעי ישראל מול ההתיישבות, 
והוויכוח הוא על יבוא תוצרת חקלאית ופערי 

והמחירים בין מה שמקבל החקלאי למה שמק
בל הקמעונאי, אתה מבין שמישהו שם למעלה 
לא מבין את הערך המוסף של החקלאות, של 
מי שמעבד את השטחים וכדומה. זוהי הציונות 

במהותה, וחייבים לשמר את הנדבך הזה".
הציבו מהזירה  כליל  כמעט  שהתנתק  ורון, 

המועצה  ראשות  על  התמודדות  למעט  רית, 
לקדימה  והתפקדות  יזרעאל  עמק  האזורית 
אצטרך  שלא  "שיבטיח  במקום  שיוצב  בתנאי 
להיות בכנסת", יזם והקים בעקבות פרשת שי 

למא הגבול  במשמר  מתנדבים  יחידת  ודרומי 
בק בפשיעה הכפרית. כיום הוא משמש כנשיא 

וחברה ביטחונית מצליחה ומרבה לעסוק בפעי
לות התנדבותית מגוונת.

מאז ומתמיד הוא הקדיש חלק ניכר משעות 
הפנאי שלו לנגרות פרקטית, ולפני כשנתיים 
והפך לפסל  גילה במפתיע את האמנות  וחצי 

וחובב. יצירותיו, שזכו לחשיפה במסגרות שו
נות באזור הצפון, מכונות "ציפורי הברֶזֶלת", 

מעו בטכניקה  שנוצרו  ציפורים  פסלי  ומקבץ 
"בזכות  ברזל.  וגרוטאות  בזלת  אבני   - רבת 

סוף-סוף את פשר הא הבנתי  והיצירות שלי, 

מירה 'יש לו ציפורים בראש'.
"אני אוסף אבני בזלת מגדלים שונים, האבן 
את  מהווה  והיא  בטבע  שנוצרה  כפי  נשארת 
גוף הציפור, אליה אני משדך עיניים, רגליים, 
אני  אותן  וכרבולות,  ציציות  זנבות,  מקורים, 
חקלאות  כלי  חלקן  מתכת,  מגרוטאות  יוצר 
וגינון ישנים, כגון מעדרים, גרזנים ומגרפות, 

וחלקן מפתחות וברגים למיניהם.
"הציפורים הכי אהובות עליי הן הינשופים, 
בגלל העיניים החזיתיות שלהן אשר מזכירות 
את בני האנוש. זהו עיסוק מאוד מהנה והיתרון 
שפה  הוא  השנים,  כל  מפקד  שהיה  למי  שלו, 
ואני  והמבקר,  המבצע  המתכנן,  המפקד,  אני 
גם  וחשבון לאף אחד. מה  דין  לא צריך לתת 
שזה שילוב של יצירה ועבודה וקשה, וזה נותן 

לי סיפוק רב".
פורסם  רון  עם  הריאיון  לפני  אחדים  ימים 
המתנה,  של  רבות  שנים  אחרי  כי  בעיתונות, 
הממשלה החליטה לחדש את העלאת היהודים 
ברית  מדינות  בשטחי  שנותרו  הסובוטניקים 
נוצרים  הם  הסובוטניקים  לשעבר.  המועצות 
מכך,  וכתוצאה  שנה  כ-200  לפני  שהתגיירו 
שילמו מחיר כבד, כולל הגליה בכוח על ידי 
נידחים  למקומות  הראשון  אלכסנדר  הצאר 

ברחבי האימפריה הרוסית.
יחד  הסובוטניקים,  צאצאי  עם  שנמנה  רון, 
עם אלכסנדר זייד, אמו של אריאל שרון ורה 

ושיינרמן וסגן אלוף יוסי קורקין שנהרג באס
ון השייטת,  מברך על ההחלטה להעלות את 
חלק  שלקח  כמי  זאת,  עם  יחד  הקהילה.  בני 

בני העדה האתיו ופעיל במבצע עלייתם של 
פית ארצה, הוא מבקש להדגיש, כי הוא "מצדד 
בהעלאתו ארצה של כל מי שרואה את עצמו 
כיהודי ושייך למקום הזה. כישראלי, ולא בגלל 
דעתי  לעניות  צריך  שלי,  הסובוטניקי  הרקע 
הבחנה  לעשות  מבלי  להבאתו  מאמץ  לעשות 

בעדה, צבע ומין".

"הפלסטינים אינם ציונים 
ולא מעניין כלל אם הם 

מכירים בישראל כמדינה 
יהודית או לא. אני דורש 

פרידה מהם, מאותם נבלים 
בצד השני. מבחינתי אגב, הם 
טיפשים בצד השני, היות והם 
הולכים להחמיץ פעם שלישית 

את הקמת המדינה שלהם"

ציפור ברזל. "שילוב של יצירה ועבודה קשה"
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סרויאן מחודש

סרויאן מש וויליאם 
הקלאסי  בספרו  רטט 
"הקומדיה  והמרגש, 
של  דיוקן  האנושית", 
וטובי  פשוטים  אנשים 
לב הנאבקים לקיים את 
ולשמור  בכבוד  עצמם 
יצא  הספר  זהותם.  על 
לאחרונה בתרגומו של 
אטלס  יהודה  הסופר 

"הר סדרת  ובמסגרת 
פתקה - סופרים מתרגמים קלאסיקה".

איתקה שבקליפור והומר מקולי מהעיירה 
ובאיו בלימודיו  העסוק   14 בן נער  הוא   ניה 

מונים לקראת תחרות הריצה השנתית בבית 
הספר, בתקופת מלחמת העולם השנייה. אחיו 
הגדול מרקוס מתגייס לצבא ויוצא להילחם, 

ווכשהומר מתחיל לעבוד כנער שליח במבר
מהחזית,  לחדשות  נחשף  הוא  המקומית,  קה 

הגורמות לדאגתו לאחיו לגבור.
משפח ובני  הומר  של  לעיניהם  ומבעד 

בכל  האמריקנית  העיירה  לפנינו  נפרסת  תו 
קסמה הפשוט, ברגעים של אושר ושל צער, 
של חמלה ושל חסד )הוצאות אוקיינוס ומודן, 

227 עמודים(.

המורה הכי מפחידה

לא  דרורה  "המורה 
לוי  ינץ  מאת  מפלצת" 
ריאליסטי  ספר  הוא 

שעלי לנוער,  וקצבי 
בשנות  מתרחשת  לתו 
ה-80', לכן עשוי לעורר 
נוסטלגיה בקרב קוראים 

מבוגרים.
של  הלימודים  שנת 
ברגע  התחילה  מיכאל 

מול  אותו  משפילה  הכיתה  מלכת  שמאל: 
כולם, החבר הכי טוב שלו, זוהר, צוחק עליו 
וקורא לו פחדן, והגרוע מכול - המחנכת שלו 
בבית  מפחידה  הכי  המורה  היא  דרורה  היא 
הדינוזאורים(.  ימי  )מאז  כולו  ובעולם  הספר 
יבכה  שלא  לעצמו  הבטיח  הוא  השנה  דווקא 

מול כולם, אפילו פעם אחת!
הספר  לבית  כאשר  מתגמדות  הצרות  כל 

ומסתורית. לפתע, מיכ ילדה חדשה  ומגיעה 
אל מוכן לכול: לשחק תפקיד ראשי בהצגה, 
להיכנס לבית הנטוש המפחיד, להקים חבורה 
אוצר. אבל האם אותה  ולצאת לחפש  סודית 

וילדה הגיעה לבית הספר במקרה? וכיצד האו
כולו תלוי באושר שלה?  שר של בית הספר 
ביתן,  זמורה  הוצאת  שמעוני,  יניב  )איורים: 

231 עמודים(.

איבד את הראש

חסרת  "הרוח 
הראש" מאת ר"ל 
ספר  הוא  סטיין 
בסדרה  שלישי 

"צמר והמחודשת 
מורת".

ודווין  סטפני 
הם חברים טובים 
מאוד  שאוהבים 
כל  את  להפחיד 
השכונה,  ילדי 

מה יותר  ואבל 
אוהבים  הם  כול, 

שכולם  הגבעה,  ראש  שעל  הישן  הבית  את 
המדרי רוחות.  רדוף  שהוא  עליו  ואומרים 

בבית  המתקיימים  המאורגנים  בסיורים  כים 
מספרים שמסתובבת בו רוח של ילד שראשו 
נערף, ומאז הוא מחפש את הראש בכל חדר 

ובכל מסדרון.
וב מודרך  לסיור  יוצאים  ודווין  וסטפני 

מהלכו מחליטים לחפש את ראשו של הילד, 
שמוחבא במקום כלשהו בבית. הם לא לוקחים 
בחשבון שהם עלולים גם למצוא אותו )לבני 
15-8, מאנגלית: בועז וייס, הוצאת כתר, 112 

עמודים(.

גור לך

גרים  "איפה 
דב כמה  והגורים? 

תינוקות,  על  רים 
ועל  אפרוחים  על 
בוני  מאת  גורים" 
ספר  הוא  ורת 
ספריית  בסדרת 
ד"ר  של  הלימוד 

סוס.
תעלול"  "חתול 

ולוקח אותנו למס
עות מרתקים כדי 
לגלות את העולם 

ושבו אנו חיים. בספר הזה, הוא לוקח את הח
וברים שלו לראות גורים - קנגורו באוסטרל

יה, פנדה באסיה, גורילה באפריקה, אריה ים 
ואוכלים,  שיונקים  גורים  ועוד  עוד  בקוטב. 
בסוף  גדלים.   - והעיקר  ולומדים,  משחקים 
הבית  בחצר  אך  הביתה,  לחזור  צריך  אומנם 
מחכה הפתעה מקסימה, גן גורים. בסוף הספר 
על  ממליצה  ההוצאה  מונחים.  מילון  נמצא 
הספר ךבני 8-4 שנים, אך סביר להניח שבני 

מה שמ כל  את  כבר  לדעת  עלולים  ושמונה 
סופר בו, או את רובו )מאנגלית: לאה נאור, 
 44 כתר,  הוצאת  רואיז,  אריסטידס  איורים: 

עמודים(.
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ספרות
זהר נוי

הצגה נוספת
ספרים לבני נוער ולילדים: תרגום חדש של יהודה אטלס 

ל"הקומדיה האנושית"; ספר שלישי בחידוש לסדרה 
"צמרמורת"; ינץ לוי כתב לתלמידי בית ספר וגם למבוגרים; 

גורים בכל העולם בסדרת ד"ר סוס

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

והקריאה בספר השירה החדש של לאה פי
לובסקי היא חוויה רגשית מעוררת ומטלטלת. 
ממצלולים בהירים לתנועות חדות וסיפורים 
העולם,  להגדלת  עצמית  מהקטנה  עשירים, 
אישי  לסיפור  ומפתיע  שונה  פוליטי  מדיון 
נעה  ביניהם  הקטבים  אלו   - ומרתק  חושפני 
המשוררת בספרה המצוין. פילובסקי מצליחה 
לייצר שירה מקורית ומעניינת היוצרת דיון 
בנושא המרכזי ביותר הנוגע לשירה העברית 
והמינוריות  השירה  של  השוליות   - החדשה 

הקריטית שספג מעמד המשורר.
וחו והספר נפתח בשלושה שירים אישיים 

מתערבבים:  ודמיון  ממשות  שבהם  שפניים, 
"לאה עדיין נשענת / על משענת הטבורט / 

וכי הוריה לא סיפרו לה שהטבורט חסר מש
ענת" או "וקוראת / עוד פעם את בודלר כי 

שוב שכחה שאיננה יודעת צרפתית".
המבריק  התשעים"  שנות  "קיצור  השיר 

המדו העבר  אל  לשוב  הניסיון  את  ומראה 
מיין של שנות ה-90', החוזר על עצמו אצל 
רבים מבני הדורות שהיו בני עשרה, 20 ו-30 
בעשור ההוא, דרך משפט משיר של ויזלטיר 

בצינורות שבהם הת החזרת ספר שירה  ועל 
בו  בקיבוץ  ספרים  מועדון  של  זיכרון  קבל. 
עניין  שלא  מכיוון  בחינם,  הספר  את  קיבלה 
הכלכלי  הערך  חוסר  במקום.  האחראי  את 

אהבת  חוסר  הספר,  של 
האיש  אותו  של  השירה 
וחוסר היכולת לשוב על 
אותם עקבות הופכים את 

והשיר הזה לטענה המוצ
בעברית  ביותר  לחת 

להי היכולת  חוסר  ועל 
כמו  בנוסטלגיה,  תלות 
על  עצובה  להדגמה  גם 
מקומם  של  המינוריות 
מחוץ  משוררים  של 

לקהל אוהבי השירה.
בי היה  "ולא  והשיר 
צי על  המבוסס  ונינו?", 

טוט משל לאה גולדברג, 
אהבה-אכ סיפור  והוא 

ובגידה,  נאמנות  זבה, 
"ולא  בשורות:  המתחיל 

היה בינינו אלא כלום / כלום שנמס בנשיקה 
המקסי אשתך  על  והרהורים   / הסכמה  ושל 

מה / ותעתועי גורל תמוה ועלום" ומסתיים 
בשורות העצובות: "הרעד בגופי כמעט עבר / 
כשבהונותינו נפגשו לרגע / ולא היה בינינו 

אלא שום דבר".
אל  פנייה  הוא  קלה"  דעתן  "נשים  השיר 
גבר  "גוף  הדוברת   אל  שישלח  האלוהים 
מתוק", ממש תפילה לגבר, לקרבה. התקווה 
נכזבת: "אבל גבר לא בא. גבר / לא יבוא, עד 

שנברר מה קורה בין שנינו / אלוהיי".
חדר  פילובסקי  מציגה  ההמתנה"  "בחדר 

והמתנה לרופא, אולי פסיכיאטר, שבו ממתי
דמויות  הם  מהם  שניים  גברים,  שלושה  נים 

בני משפחה  "תריסר  אלימות במובהק. אחד, 
/ מקיפים אותו, טוענים שהוא אלים ומסוכן", 
אחר "מאיים / לדקור את כולנו ואז / לפוצץ 
המקום".  ואת  עצמו  את 

משו היא  השלישי  ועם 
חחת, שוקלת אם לתת לו 
שלה  הטלפון  מספר  את 
והאם הוא בכלל מעוניין 
בה, האם בכלל ייגע בה. 
היא מדמיינת אותו "מכה 
אזלת   / עד  בי  מכה  בי, 
יד". כך מציגה פילובסקי 

ויחסי גברים-נשים: אלי
מות בלתי נמנעת, אתגר 
בלתי פוסק, ספק מתמיד 

ובערך העצמי. השיר מס
תיים בהחלטתה לא לתת 
מספר  את  גבר  לאותו 
הטלפון שלה, לא להיות 

זמינה עבורו.
עם  שפילובסקי,  חבל 
יכולתה המרשימה, נעזרת בקביים הפואטיים 
ורפרנסים.  ציטוטים  תועפות  של  המקובלים 
העודף הגדול של הציטוטים והאזכורים הללו 
היום(  השירה  מספרי  ברבים  מדי  )המקובל 

ומייצר תחושה של חוסר אותנטיות. פילובס
קי היא משוררת מצוינת ומספיק לקרוא את 
המסתיים  הספר,  בסוף  "סוציולוגיה"  השיר 

עכ דווקא  לי.  גם  מקשיב  "אלוהים  ובשורה 
נהדרת  משוררת  היא  כמה  להבין  כדי  שיו", 

העומדת היטב בזכות עצמה.

"מקשיב גם לי דווקא עכשיו", 
קשב  הוצאת  פילובסקי,  לאה 

לשירה, 2013 65 עמודים.

הקשיבו לה
ספרה של לאה פילובסקי, "מקשיב גם לי דווקא עכשיו", מציג 

שירה מקורית ומעניינת היוצרת דיון בנושא המרכזי ביותר 
הנוגע לשירה העברית החדשה

יכולת  עכשיו".  דווקא  לי  גם  "מקשיב 
מרשימה ועודף בציטוטים

צילום: כריכת הספר

"ולא היה בינינו אלא 
כלום / כלום שנמס 

בנשיקה של הסכמה / 
והרהורים על אשתך 

המקסימה / ותעתועי גורל 
תמוה ועלום"
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תשובות לתשבץ מס' 70:
מאוזן: 1. מחריפה; 4. יהוא; 8. יולי; 9. לוח שעם; 11. מונוגמי; 12. האם; 13. שלב; 

15. תמורותי; 18. חלטורה; 21. נתמך; 22. ניראים.
מאונך: 1. מקשים; 2. רפיון; 3. פרוד; 5. הגשמה; 6. אשמים; 7. מומי לוי; 10. חגי 

תשרי; 13. שלחין; 14. בוטים; 16. וידוא; 17. יחלום.

תשבץ היגיון מס' 71 
מאוזן:

1. גופרית והם ימותו )6(; 4. תן אמון במה שקרוב )4(; 8. )עם 3 מאונך( אל תשכחי 
שזה של גברים )4(; 9. הקיטור של מושונוב ג'ינג'י )6(; 11. אחת הספרות נפלה 

למשכב ברוורס ואז קיימה שיחה שקטה )7(; 12. בי"ס ראייה )3(; 13. מה עשה דם 
בנגריה? )3(; 15. זה שעושה פעלולים עם להבות מתגורר עם זמר הפולק )3,4(; 18. 

יש סתימה בגיל הנעורים )6(; 19. ראו 20 מאונך; 21. ננדה את מה שאין הרבה ממנו 
)4(; 22. היא מחזיקה צלב אנגלי בלונה פארק )6(.
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1. שאיפה מוגזמת זו סיבה להיות עצבני )ש( )5(; 2. התקנת פרסות שור לכל כיס 
)כ"ח( )5(; 3. ראו 8 מאוזן; 5. דן זז למראה זה עם הנקודות עליו )5(; 6. האגמים כולם 
חשים בושה )5(; 7. מנחת טלויזיה רככה רמטכ"ל )4,3(; 10. יצאו מדעתם בגלל משי 

עגום )7(; 13. מה עשו לצמות בעת שזה ששם קוף מאחורי סורג ובריח שב? )5(; 
14. זן של תפוזים שלבשו חולצה קצרה )5(; 16. זה שעורר עניין התהפך על ליאור 
)5(; 17. רוקנו לחפרפרת את הכוס )5(; 20. )עם 19 מאוזן( אחד מעוות עם פה ללא 

תכולה )4(.


