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הרפורמה מתחילה?
יו"ר ועדת הכלכלה דרש 

ממשרד החקלאות להתחיל 
במעבר לגידול בלולים ללא 

כלובי סוללה

דרך ללא מוצא
ההתכתבויות הרבות 

עם הרשויות לא הועילו: 
ב"דרך הפיקוסים" בביצרון, 

שהפכה לדרך קיצור 
לתושבי האזור, אין פסי 

האטה 

טיול חלומי
מירי דג שבה ארצה עם 

חוויות מהודו ומאנשיה. בנה 
הבכור ממשיך את הטיול 

הגדול, החלום שלו, שהוא 
גם החלום שלה. חלק שני
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בתודה לחקלאים
אות "לקט ישראל" ניתן למזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות 

חקלאי ישראל מאיר צור בהוקרה לתרומת החקלאים לנזקקים

באירוע ההתרמה השנתי של >
�ארגון "לקט ישראל", שהת

26 בדצ�  קיים במוצאי שבת,
מבר, בקריית שדה התעופה, העניקו 
ג'וזף  הארגון,  של  והמייסד  היו"ר 
כרוך  גידי  "לקט"  ומנכ"ל  גיטלר, 
תרומות  על  לחקלאים  מיוחד  אות 
המזון שהעבירו לארגון ועל עזרתם 

יש ב"לקט  ופירות.  ירקות  �באיסוף 
ראל" אוספים עודפי מזון - מבושל, 

�יתרה הנותרת בתעשייה ויבול הנו

תר בשדות החקלאים.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור, קיבל את האות בשם החקלאים: 

וע עבורי  מרגש  במעמד  �"מדובר 
בור כל ציבור החקלאים. אני מודה 

ללקט ישראל על אות ההוקרה.
ישראל,  במדינת  החקלאים  "אנו, 

�פועלים מתוך ערכיות ומציונות ומ
הראשונים  אנו  הדדית.  ערבות  תוך 
ולהיקרא  המדינה  למען  להתגייס 

האוכל  את  לייצר  בבד,  בד  לדגל. 
הבריא, האיכותי והטוב ביותר למען 

אזרחי המדינה והעולם כולו". 
יו"ר  ע"י  לצור  הוענק  דומה  אות 

ונצי אדלשטיין,  יולי  �הכנסת, 
הבין�לאומי"  המזון  ב"יום  "לקט"  גי 

וחוד כשנה  לפני  בכנסת  �שהתקיים 
4 בנובמבר 2014). יו"ר התא� (שיים 
חדות חקלאי ישראל קיבל את האות 
לנזקקים  שתרמו  החקלאים,  בשם 

כ�11 אלף טון של פירות וירקות.

לעידוד המחקר
מרכז חקלאי העמק העניק מלגות לסטודנטים מצטיינים לתארים 

שלושה >מתקדמים בחקלאות  סטודנטים,  ארבעה 
השנה  זכו  מושבניקים,  מהם 
העמק  חקלאי  מרכז  במלגת 
יער.  נווה  בחוות  שהתקיים  בטקס 
מזה 11 שנים מקיימים מרכז המחקר 
ומרכז  החקלאי  המחקר  מינהל  של 
חקלאי העמק קרן מלגות, שמטרתה 
לקדם את החקלאות במרחב העמקים 

�באמצעות תמיכה בסטודנטים לתא
התמחותם  שתחום  מתקדמים  רים 

הוא חקלאות.
סטודנ הם  המלגאים  �ארבעת 

מתקדמים:  לתארים  מצטיינים  טים 
שערים,  מבית  שלזינגר  דניאל 
נעם חיות מכפר יחזקאל, ירון גדרי 
מבית  שדה  ודגנית  מולדת  ממושב 
הם  שבהם  המחקרים  נושאי  אלפא. 

בה קשורים  בלימודיהם  �עוסקים 
חקלאיים,  בגידולים  מזיקים  דברת 
בתחום הדלועים ובגידולי הסומסום, 

�במשטרי השקיה ובהשלכות של גי
חקלאיים על שוק התרופות.  דולים 

�לאחר הטקס נערך יום עיון לדוקטו
רנטים בנושא חקלאות וקיימות.

מנכ"ל מרכז חקלאי העמק, משה 
כי  העיון  יום  בפתח  אמר  שחר,  בן 

הסטוד עידוד  היא  המלגות  �מטרת 
מתקדמים  לתארים  הלומדים  נטים 

�בחקלאות. בן שחר הוסיף, וכי המח
קר החקלאי הוא אבן בסיס בחקלאות 

הנותן לחקלאות הישראלית לשרוד 
בעולם גלובלי ובשווקים תחרותיים. 
ראש  גם  נכחו  העיון  וביום  בטקס 

�המועצה האזורית מגידו, איציק חו
זלמן  ד"ר  יער,  נווה  מנהל  לבסקי, 
קישון  ניקוז  רשות  ומנכ"ל  הנקין, 

ונחלים, חיים חמי.
יזר �ראש המועצה האזורית עמק 

כיו"ר  גם  אייל בצר, המשמש  עאל, 
המ את  בירך  העמק,  חקלאי  �מרכז 

למאבק  בדבריו  והתייחס  לגאים 
בחוד לכותרות  שעלה  �החקלאים 

במחקר  "ההשקעה  האחרונים:  שים 
ופיתוח מאוד חשובה לחקלאות, אנו 
נאבקים היום על מספר החקלאים - 

הגענו לקו האדום ואסור לנו לרדת 
מזה.

החק במספר  הירידה  �"למרות 
ס"מ  כל  כי  להדגיש  חשוב  לאים, 
לדור  שלנו  הדאגה  בשל  מעובד. 

אס תכנית  קידמנו  אנחנו  �העתיד 
ויצי ההמשך  דור  לקידום  �טרטגית 

רת דור המשך של חקלאים. במאבק 
אוזן  מצאנו  הממשלה  מול  שניהלנו 
את  שמבין  האוצר,  שר  אצל  קשבת 
וההתיישבות.  החקלאות  חשיבות 
הוא  אזוריים  כמנהיגים  תפקידנו 
פה  שקיימת  החקלאות  את  לקדם 
להעבירה  ולדאוג  שנים   100 כבר 

מחוזקת לדורות הבאים".

בהענקת המלגה לדניאל שלזינגר מבית שערים. "תפקידנו כמנהיגים אזוריים הוא לקדם 
צילום: ישראל פרץ את החקלאות" 

7.1.2016     || 2

53

 
editor_kav@tmags.co.il  

 

 
 

dorin.segev@tmags.co.il

073 2369058

073 2369088

dorin.segev@tmags.co.il

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

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, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il
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מכסת הביצים הארצית ל�2016: 2.22 מיליארד
המכסה השנתית שקבעה ועדת הכלכלה גדולה ב�7% לעומת 2015. דרישה בוועדה: משרד החקלאות יפעל מיד 

להחלפת לולי הסוללה בלולים ללא כלובים. היו"ר כבל: "הוועדה מפקחת על משרד החקלאות ואם הוא לא ידע לעמוד 
בהתחייבויות נדע מה לעשות"

יממה לפני תום שנת 2015 >
ובתום דיון סוער שנמשך אל 
ל�31   30 שבין  הלילה  תוך 
הכלכלה  ועדת  אישרה  בדצמבר, 
של הכנסת בראשות ח"כ איתן כבל 
מועצת  תקנות  את  הציוני)  (המחנה 
ביצי  ייצור  הנוגעות למכסות  הלול 
הדיון   .2016 בשנת  לשיווק  מאכל 
החקלאות  משרד  שהגיש  בתקנות 
ובשל  סוער  דיון  במהלך  "פוצץ" 
חודש לאחר  אך  הרוחות,  התלהטות 

מכן.
הוועדה  יו"ר  לדרישת  בהתאם 
ח"כ כבל בדיון הקודם, קיבלו חברי 
הוועדה הבהרות באשר לגודל מכסת 
ולתכנית לש�  2016  הביצים לשנת

דרוג הלולים ולמעבר מלולי סוללה 
התקנות  לפי  הקרקע.  על  לגידול 
המכסה  לבסוף,  הוועדה  שאישרה 
הארצית ב�2016 היא 2.22 מיליארד 
 7% בשיעור  הגדול  מספר  ביצים, 

שה השנה  של  הארצית  �מהמכסה 

ביצים.  מיליארד  כ�2.05   - סתיימה 
ח"כ  לדרישת  בהתאם  נוספו,  לכך 
בלולים  מגדלים  לעידוד   4% כבל, 
ללא סוללה. כמו כן, דרש היו"ר כי 
בתחילת השנה יחל משרד החקלאות 
בקידום שדרוג כל הלולים ובמעבר 

לגידול בלולים ללא כלובי סוללה.
כבל אף הודיע, כי במהלך המחצית 
השנייה של חודש ינואר יקיים דיון 

הכנ של  החינוך  ועדת  עם  �משותף 
סת, שבה נדונות תקנות צער בעלי 
חיים, ובמסגרתו יתאפשר לקדם את 
הרפורמה ולשדרג את הלולים. "אני 
רוצה לראות התחלה של עבודה ולא 
אמר.  דיבורים",  יותר  לקבל  מוכן 
יוכלו  לא  החקלאים  כי  הוסיף,  הוא 
ודרש  בעצמם  השדרוג  את  לבצע 
לסייע  מהקואליציה  הכנסת  מחברי 
מפקחת  "הוועדה  תקציבים.  בגיוס 
לא  הוא  ואם  החקלאות  משרד  על 
מה  נדע  בהתחייבויות  לעמוד  ידע 
שום  אין  לדבריו,  הבהיר.  לעשות", 

סיבה שתתקיים מערכת יחסים רעה 
על  שמגנים  מי  לבין  החקלאים  בין 

זכויות בעלי החיים.
מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן 

יוכל להת �אליהו, ציין כי השדרוג 
�בצע בתוך חמש שנים אם יושג תק

תוך  יתבצע  השדרוג  לא,  ואם  ציב, 
�עשר שנים. בן אליהו הוסיף, כי המ

שרד מתנגד ללולי חופש, ש"יכולים 
מב רבים  ולנזקים  למחלות  �לגרום 

חינת וטרינריה", לדבריו. עוד אמר 
ב�7%  המכסה  הגדלת  כי  המנכ"ל, 

לצ נועדה  שעברה  השנה  �לעומת 
מצום היבוא, והציע תוספת של 3% 

סו כלובי  ללא  בלולים  �למגדלים 
לה הוועדה  דרישת  בעקבות  �ללה. 

עלות את התמריץ הסכימו המנכ"ל 
ונציגי המשרד להגדיל את התוספת 

ל�4%.
מגדלים  התעמתו  הדיון  במהלך 
עם נציגי ארגוני זכויות בעלי החיים 

�וכן התקיימו עימותים בין חברי הכ

המגדלים,  בעמדת  התומכים  נסת 
בהם יצחק וקנין (ש"ס, אחד מארבעת 
יו"רים של השדולה החקלאית) ודוד 
ביטן (הליכוד), לבין ח"כיות שדרשו 
תמיכה גדולה יותר למעבר לגידול 
כהן  יעל  בהם  סוללה,  ללא  בלולים 
השכל  שרן  הציוני),  (המחנה  פארן 

(הליכוד) ותמר זנדברג (מרצ).
החליט  כבל  היו"ר  מסוים,  בשלב 
להפסקה.  ולצאת  הדיון  את  לסגור 
ח"כ  הציעה  התחדש,  שהדיון  לאחר 

למג התוספת  את  להוריד  �זנדברג 
הע לטובת  הישנים  בלולים  �דלים 

בלולים  מגדלים  של  המכסות  לאת 
חדשים. ח"כ ביטן מחה על כך ואמר, 
בהתאם  סוכמו  כבר  התוספות  כי 
לדרישת היו"ר והצעתה של זנדברג 

נדחתה.
לא  האוצר  כי  הסביר,  וקנין  ח"כ 
ישקיע בשדרוג הלולים משום שאין 
לכך הצדקה כלכלית - ביצה מלולי 
הבי� ממחיר   30% ב יקרה  �החופש 

הבית  "עקרת  הישנים.  בלולים  צה 
לא  והאוצר  זה  את  לשלם  צריכה 
מדוב"ב  מגדל  אמר.  יד",  לזה  ייתן 
שבצפון אמר, כי מדברים על רווחת 
רווחת  על  מדברים  לא  אבל  העוף, 
האדם. הוא סיפר, כי תושבים רבים 

המבו רק  נשארו  ובמושב  �עוזבים 
עופות  מ�800  שמתפרנסים  גרים, 
מגיע  שלנו  לילדים  "גם  בלבד. 
תנאים",  להם  ומגיע  ספורט  אולם 

אמר.
והסוער  הארוך  הדיון  בסיכום 
התחייבות  כבל  היו"ר  ודרש  שב 

הר את  שיובילו  הוועדה  �מחברי 
בתקנות  הלולים,  לשדרוג  פורמה 
שולחן  על  המונחות  בע"ח  צער 
ועדת החינוך. ח"כ כבל פנה לח"כ 

�ביטן מהקואליציה ואמר: "הרפור
זקוקים  ואנחנו  ודחופה  נחוצה  מה 
כדי  הקואליציה  חברי  של  לסיוע 
כי  השיב,  ביטן  ח"כ  להעבירה". 

בכוונתו לסייע.

בכנסת יפעלו להקמת קרן ביטוח לגניבות חקלאיות
בוועדת הכלכלה דנו בפשיעה החקלאית ובנזק העצום שהיא גורמת למשקים. ח"כ חיים ילין: "ההברחות ברובן 

מתבצעות בצירי טרור ובמקומות בהם אין גדר ביטחון, הגנב של היום עלול להיות המחבל של מחר"

שהת> �דיון 
בישיבת  קיים 
הכלכלה  ועדת 

חמי ביום  הכנסת  �של 
בנו� בדצמבר,   31  שי,
החקלאיות  הגניבות  שא 
המשקים  על  המאיימות 
הסתיים  החקלאיים, 
הוועדה  יו"ר  בהחלטת 
(המחנה  כבל  איתן  ח"כ 
להקמת  לפעול  הציוני) 
קרן לביטוח נזקי גניבות 
נענה  כבל  חקלאיות. 
מראשי  אחד  לבקשת 
השדולה החקלאית בבית 

הנבחרים, ח"כ חיים ילין (יש עתיד) 
שבתחי והודיע  הדיון,  את  �שיזם 

מה  בוועדה  יבדקו  מארס  חודש  לת 
נעשה בנושא זה.

במהלך הדיון הוצגו ארבע בעיות 
עיקריות, בתחומים אכיפה, ענישה, 
ביטוח וביטחון, שהוועדה וח"כ ילין 
גורמי  עם  לפתור  שיפעלו  הבטיחו 

הנוכ החורף  במושב  עוד  �המקצוע 
חי: אכיפה - במצבים של גל טרור, 
אין אכיפה ואין שמירה בקו התפר; 

בי לגנוב;  משתלם  כיום   - �ענישה 
טוח - אין אפשרות לבטח; מרכיבי 

לראות  יש  פרוצה,  גדר   - ביטחון 
לפיגועים  כאפשרות  גדר  באותה 

ביטחוניים.
נציגי החקלאים שנטלו חלק בדיון 
קיומו  על  וכבל  ילין  לח"כים  הודו 
והצאן  הבקר  משקי  מצב  כי  וטענו, 
לאור  במיוחד,  מדאיג  בישראל 
שמתבצעים  הרבים  הגניבה  מעשי 
נגדם. עבור אותם חקלאים שהמשק 
הגניבות  חייהם,  מפעל  הוא  שלהם 
- שחלקן מסתכמות במאות אלפים 
ואף במיליוני שקלים - הן מכה קשה 
המשך  על  ומאיימת  מגזרים  החוצה 

בדיון  ישראל.  במדינת  החקלאות 
אין  החקלאים  למרבית  כי  נאמר, 
אלא  המדים,  לובשי  כלפי  טענות 
ואינו  אותם  מפקיר  אשר  לריבון 
לפעול בשטח  ואמצעים  כלים  נותן 

ולמנוע את הגניבות העתידיות.
�ח"כ ילין הוסיף בדבריו סכנה נו

הכלכלית:  זו  על  ביטחונית,  ספת, 
בצירי  מתבצעות  ברובן  "ההברחות 

בי גדר  אין  בהם  ובמקומות  �טרור 
להיות  עלול  היום  של  הגנב  טחון, 
הביטחון  משרד  מחר.  של  המחבל 

ולהתע הדיון  את  להחרים  �החליט 

מדובר  מחשיבותו,  לם 
�בזלזול בחקלאים ובכ

נסת ישראל. החקלאים 
גבולות  על  פרוסים 

חור ישראל,  �מדינת 
והם  האדמה  את  שים 

הביטחון של המדינה.
"'השומר החדש' הם 

עב לעבודה  �התקווה 
של  חדש  ולדור  רית 
המצב  אך  חקלאות, 
נאלצים  חקלאים  בו 

לי החוק  את  �לקחת 
ארגוני  ולהקים  דיים 
בהתנדבות  שמירה 
הוא  המדינה  תפקיד  אבסורדי.  הוא 

הביט הציבורי,  הסדר  על  �לשמור 
חון האישי ולמנוע מהגנבים להפוך 

להיות בעל הבית בפועל".
עידן שב ממושב  היידי  �החקלאי 

ערבה, שממשקו המשפחתי "עפאים" 
ריגש  נדירות,  עזים  כ�200  נגנבו 
את הנוכחים בדיון כאשר דיבר על 
מתפרנס  "אני  לחקלאות:  אהבתו 
ממה שאני אוהב, אני חקלאי בזכות 

�שיעורי מולדת. זה ערכי עבורי שח
קלאי ישב על הגבול".

תנועת  של  המשק  אגף  יו"ר 

בנוגע  אמר  אוריון,  פלג  המושבים, 
מדי  המבוצעות  חקלאיות  לגניבות 

�לילה במושבים: "גניבת העזים במו
�שב עידן העלתה את הנושא לכות

רות, אך הבעיה קיימת בכל הארץ. 
המבוצ חקלאיות  בגניבות  �מדובר 

זה  אם   - במושבים  לילה  מדי  עות 
חקלאי  ציוד  טרקטורים,  עגלים, 
שכולל מרססים, צינורות ומכל הבא 

ליד הנאסף ונגנב.
ישראל  שמדינת  היא  "הבעיה 
של  והעלות  האחריות  את  מעבירה 
לידי  פקטו  דה  הגניבות  מניעת 
שערים,  הכפרי.  במגזר  התושבים 

הבי רכזי  העסקת  עלות  �מצלמות, 
טחון השוטף ביישובים, הג'יפים וכל 
שאר האמצעים, כולם ממומנים על�
�ידי התושבים. אין הרתעה של הגנ

בים וההתמודדות של החקלאי בבית 
המשפט אל מול הגנב לקבלת פיצוי 

היא בלתי�אפשרית.
"אני קורא למדינת ישראל לקבל 
עליה את האחריות מחדש ולהקצות 
תקנים  והוספת  כספיים  משאבים 
רואה  לא  המדינה  עוד  כל  למג"ב. 
ישראל,  מביטחון  חלק  בחקלאות 
הגנבים ימשיכו להיות בעלי הבית 

בשטח".

הדיון בוועדת הכלכלה. "המצב בו חקלאים נאלצים לקחת את החוק לידיים ולהקים ארגוני שמירה בהתנדבות הוא אבסורדי"
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נדחתה בקשת 
מושבניק מאביחיל 

לצירוף האגודה 
לתביעה נגדו

בית המשפט: הסכם פשרה שנחתם בין 
קק"ל למושב אביחיל תקף, למרות בקשת 

משפט >בעל נחלה לצרף את המושב כנתבע בית 
בפתח  השלום 
דחה  תקווה 
נחלה  בעל  של  תביעה 
לצרף  אביחיל  במושב 
את המושב כנתבע עמו 
נגדו  שהגישה  בתביעה 
לישראל.  קיימת  קרן 
בית  אישר  הדין  בפסק 
שנחתם  הסכם  המשפט 

אבי למושב  קק"ל  �בין 
יימ המושב  לפיו  �חיל, 

שהגישה  מהתביעה  חק 
הקרן נגד בעל נחלה.

תביעה  הגישה  קק"ל 
ובתביעות  כחוק  שבנה שלא  מבנים   17 בגין  במושב  נחלה  בעל  לפינוי 
מעין אלה נהוג לצרף גם את האגודה כנתבעת, משום שהיא בעלת זכויות 
החכירה מכוח חוזה המשבצת. אולם, עם הגשת התביעה ואף בטרם הוגשו 
כתבי הגנה מושב אביחיל הגיע להסכמה עם קק"ל, באמצעות עו"ד גלי 
פלד (משרד חגי שבתאי, שפירא), לפיה האגודה תימחק מהתביעה, תוך 
התחייבות האגודה לפעול בהתאם לכל החלטה שתתקבל בתיק. בהסכמה 
בין הצדדים נכתב, כי "האגודה מצהירה כי לא אישרה שימושים בלתי�

חקלאיים בקרקע וכי היא אינה מאשרת שימוש לא�חקלאי בניגוד לחוזה 
וללא הסכמת התובעת". הסכם פשרה זה קיבל תוקף של פסק דין.

מאוחר יותר ניסה בעל הנחלה לצרף את המושב כצד שלישי להליך, 
אולם היות משום שאיחר במועדי ההגשה בקשתו נדחתה. בעל הנחלה 
עתר  ובה  השלום  המשפט  לבית  תביעה  הגיש  כשנה  אחרי  ויתר:  לא 
לבטל את ההסכמה בין קק"ל למושב ולהשיב את האגודה למעמד צד 
כן משום שהאגודה גרמה למצב  יש לעשות  כי  בין היתר טען,  בתיק. 
שמצב שבגללו הוא נתבע מלכתחילה, ומכיוון שקק"ל והאגודה ביצעו 

תרמית לכאורה בכריתת ההסכם ביניהן.
בתגובה, המושב דרש לסלק את העתירה על הסף מכיוון שההליך שבו 
נקט בעל הנחלה נועד למעשה לעקוף החלטה קודמת של בית המשפט, 

שלא התירה לתובע לצרף שוב את המושב כנתבע.
בית המשפט דחה את כל טענות בעל הנחלה, קיבל את טענות המושב 

ודחה את התביעה כנגד האגודה על הסף.

עו"ד גלי פלד. הסכם הפשרה בין המושב 
לקק"ל קיבל תוקף של פסק דין

לאחר 20 שנה:

האח הפולש יסולק מנחלת אחיו
פס"ד: מושבניק מהשפלה, בן ממשיך, יורשה לפנות את אחיו מנחלת הוריהם, שבה חי "על חשבון הברון"

בין > ויצרי  ארוך  סכסוך 
בש מושב  בני  �אחים, 

לאחרונה  הוכרע  פלה, 
�בביהמ"ש לענייני משפחה ברא

בעלי  האחים,  הורי  לציון.  שון 
והעבירו  לעולמם  הלכו  המשק, 
את "שרביט הבן הממשיך" לאחד 

חובו את  שכיסה  לאחר  �הבנים 
תיהם שנאמדו במיליוני ש"ח. אח 
אחר ביקש לגור בנחלה כפתרון 
זמני, אך הזמני הפך לקבוע והוא 
בנחלה  משפחתו  עם  התגורר 
מבלי  שנה,  מ�20  יותר  במשך 
מים  חשמל,  חשבונות  לשלם 

וארנונה, בניגוד לסיכום עמו.
�בצר לו, פנה האח היורש לעו

ואיתי  אלקיים  רגב  הדין  רכי 
לבית  בשמו  הגישו  והם  שרף, 
בראשל"צ  למשפחה  המשפט 

בקשה לסילוק יד ולפינויו של האח 
הפולש מהנחלה. בתגובה, הגיש האח 
תביעה  כתב  נוספים  ואחים  הנתבע 
המכר  הסכם  כי  טענו,  ובו  מטעמם 

בין אמם לאחיהם אינו תקף.
לדברי עוה"ד שרף ואלקיים, האח 
הוריו  לצד  התגורר  הנחלה  בעל 

האחרו בשנותיהם  אותם  �וסעד 
נות. לכן, נבחר להיות "בן ממשיך" 

�במשק המשפחתי וסמוך לאחר פטי
רת האב מכרה לו האם את זכויותיה 
וחצי  מיליון  כשני  תמורת  במשק 
שקלים. המכירה נעשתה באמצעות 
הבן  כי  עוד  נקבע  הסכם מכר, שבו 
למושב  המשק  חובות  כל  את  יכסה 
מילא  התובע  היהודית.  ולסוכנות 
את חלקו בהסכם ועוד בטרם פטירת 

הז בלעדי  באופן  לו  הועברו  �האם 
כויות במשק, שבו הוא מתגורר עד 

היום עם משפחתו.
לפי התביעה, לאחר שהזכויות על 
המשק הועברו לידיו פנה אליו אחד 
מאחיו בבקשה, כי יאפשר לו, באופן 
אשתו,  עם  בנחלה  להתגורר  זמני, 
האח  הקשה.  הכלכלי  מצבם  לנוכח 
בהוצאות  לשאת  התחייבו  ואשתו 
השוטפות של מגוריהם במשק, כגון 
תשלומי ארנונה וחשמל, אך בפועל 
לבו  נדיבות  את  ואשתו  האח  ניצלו 

עו אומרים  הנחלה,  בעל  האח  �של 

�רכי הדין של האח ה"מארח", ונשא
לא  ארוכות, שבהן  שנים  בנחלה  רו 
שילמו עבור ההוצאות השוטפות של 

�המשק, בניגוד להתחייבותם, ולמע
שה חיו על חשבון האח בעל הנחלה.

לעשות  הגדילו  אף  והגיסה  האח 
ילדיהם,  את  במשק  לשכן  כשניסו 

מבנה  עצמו  דעת  על  הרס  והאח 
עבו במקומו  וביצע  במשק  �שעמד 

דות בנייה, חרף צו מניעה זמני שבו 
אסר בית המשפט על עבודות אלה, 
שהתבקש,  "לאחר  התובע.  לבקשת 
המשק,  את  לעזוב  בתוקף  סירב  אך 
לא הייתה לאח בעל הנחלה ברירה, 
ולבקש  המשפט  לבית  לפנות  אלא 
צו פינוי נגד אחיו", אומרים עוה"ד 

אלקיים ושרף.
בתגובה לתביעה נגדו, ביקש האח 
התובע  זכויות  על  לערער  הפולש 
כי  במשק. האח טען בבית המשפט, 
אינו  לתובע  אמו  בין  המכר  הסכם 
השפעה  בעקבות  נוצר  וכי  תקף 
האם,  על  התובע  של  בלתי�הוגנת 
בעודה נתונה למרותו. עוד טען, כי 

�כלל לא היה מודע לקיומו של ההס
�כם ואף גייס לטובתו את אחיו האח

אף  כי  המשפט  בבית  שהעידו  רים, 
הגשת  עד  ההסכם  על  ידעו  לא  הם 
הסכם  כי  טען  בהמשך  התביעה. 
מביה"מ  וביקש  תוקף  חסר  המכר 

יש  הנותרים  ולאחיו  לו  כי  להצהיר 
דיני  מכוח  במשק,  קנייניות  זכויות 

ירושה.
מנגד טען הבן הממשיך, כי הסכם 
והוא  ועניין  דבר  לכל  תקף  המכר 
ביוזמתה,  המנוחה  האם  עם  נחתם 
זכויותיו  את  להבטיח  מטרה  מתוך 

הבלעדיות במשק. מעבר לכך, טענו 
עוה"ד: "כלל אחיו ואחיותיו של הבן 

למהל היטב  מודעים  היו  �הממשיך 
�כיה של האם המנוחה, וחלקם - לר

כערבים  - שימשו  הפולש  הבן  בות 
להלוואה, שהוא נטל לצורך רכישת 

המשק".
קי הצדדים  בטענות  דיון  �לאחר 

את  מטלין  חגית  השופטת  בלה 
עמדת הבן הממשיך, קבעה שהסכם 
וכל  ודחתה מכל  כדין  נעשה  המכר 
את טענות הבן הפולש. בפסק דינה 
קבעה השופטת, כי לא הוכח כי נפל 
אפשר  אי  וכי  המכר,  בהסכם  פגם 
לטעון שהאם חתמה על הסכם המכר 

�מבלי להבין מהו. עוד קבעה השופ
טת, כי עדויות האחים שתמכו באח 
בהן  ניכר  וכי  אינן אמינות,  הפולש 
הפולש  האח  על  האישי.  האינטרס 
קבעה בפסק הדין, כי "ידע על דבר 
המכירה עוד בשנת 1984, עת חתם 
כערב על הסכמי ההלוואה בבנק של 

התובע".

בהמשך קבעה, כי "הנתבעים (האח 
כל  הוכיחו  לא  ומשפחתו)  הפולש 
הגנה בפני התביעה לסילוק ידם מן 

�הנכס" ודחתה את בקשת האח הפו
לש להצהיר על זכויותיו הקנייניות 

�במשק. השופטת מטלין נעתרה לב

על  להורות  הנחלה  בעל  האח  קשת 
מהמ ומשפחתו  אחיו  של  �סילוקו 

בנוסף,  יום.   120 לכך  והקציבה  שק 
של  המשפט  בהוצאות  אותו  חייבה 
שקלים,  אלף   15 בסך  הנחלה,  בעל 

בתוספת ריבית והצמדה.

האח ואשתו התחייבו לשאת בהוצאות השוטפות של מגוריהם 
במשק, כגון תשלומי ארנונה וחשמל, אך בפועל ניצלו האח ואשתו 
את נדיבות לבו של האח בעל הנחלה, אומרים עורכי הדין של האח 

ה"מארח", ונשארו בנחלה שנים ארוכות, שבהן לא שילמו עבור 
ההוצאות השוטפות

עורכי הדין רגב אלקיים ואיתי שרף. האח "ידע על דבר המכירה עוד בשנת 1984, עת חתם 
כערב על הסכמי ההלוואה בבנק של התובע"
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פרופ' ארנון סופר. "מדוע לא בונים איפה 
msofer :צילום שצריך באמת?" 

תושבי כפר ביאליק מפגינים נגד הפקעת הקרקעות. גם צעירי הכפר לוקחים חלק גדול 
צילום: שלמה אברמוביץ' במחאה 
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תושבי כפר ביאליק מנהלים >
היש על  מאבק  אלו  �בימים 

כפרי  כיישוב  הכפר  רדות 
כחקלאים.  הישרדותם  ועל  עצמאי 
המאבק החל על רקע כוונת המדינה, 
ישראל,  מקרקעי  רשות  באמצעות 

מהקרק נתחים  ועוד  עוד  �להפקיע 
עות החקלאיות של היישוב, לטובת 
הרקפות"  "גבעת  שכונת  הרחבת 

השייכת לקריית ביאליק.
להת החלו  האחרונים  �בחודשיים 

ברר ממדי ההפקעה הצפויה בהמשך 
המדינה  של  האמתיות  והתכניות 

לפו שיוצאו  ביאליק,  לכפר  �ביחס 
מינהל התכנון  רמ"י,  על באמצעות 
למתחמים  הוועדה  הפנים,  במשרד 

וק ביאליק  �מועדפים לדיור קריית 
ריית אתא.

שלמה אברמוביץ', יועץ תקשורת 
שעומד בראש מטה מאבק התושבים, 
הכבד:  חששם  את  עורר  מה  מסביר 
כפר  לחיסול  לתכנית  ראשון  "רמז 
עצמאית  כפרית  כיישות  ביאליק 
הארצית  הוועדה  בדיוני  התקבל 

המ בדרישת  שעסק  לאומי,  �לדיור 
הר לטובת  אדמות  להפקיע  �דינה 

בדיון  הרקפות.  גבעת  שכונת  חבת 
המהלכים  את  רמ"י  נציג  השווה  זה 
ביאליק  כפר  באדמות  המתבצעים 

למהלכי המדינה שחיסלו את הכפר 
חלק  אותו  והפכו  נהריה  השיתופי 

מהיישות העירונית נהריה.
�"היו רמזים נוספים לכוונות המ

וביניהם  לאחרונה,  שהופיעו  דינה, 
ישראל  מקרקעי  מינהל  של  בקשה 
 990 להפקעת  היתכנות  לבדיקת 
חקלאית  אדמה  של  נוספים  דונם 
הוצגו  בנוסף,  הכפר.  מאדמות 
מפות לקראת הוותמ"ל, שמלמדות 
צפון  לטובת  נרחבות  הפקעות  על 
קריית אתא ועל הפקעות עתידיות 
של  חקלאיות  אדמות  של  נרחבות 
לטובת  זבולון  האזורית  המועצה 

דרום קריית אתא".
טענת  נשמעת  המאבק  בבסיס 
באמצעות  המדינה,  לפיה  הכפר 

רמ"י, מזדרזת לבצע הפקעת קרקע 
בצ רווייה  בנייה  לטובת  �מסיבית 

זאת  כל  להן.  וממזרח  הקריות  פון 
בשאיפה להישגים מידיים, שטחיים 
כפי  הדיור,  בתחום  אחריות  וחסרי 
של  "המאבק  אברמוביץ':  שטוען 
עצם  ועל  עתידו  על  ביאליק  כפר 
עם  פעולה  בשיתוף  מתנהל  קיומו 
בברכת  זבולון,  האזורית  המועצה 
ראש המועצה, דב ישורון, ובשיתוף 
אנשי מקצוע מתחומים שונים.  עם 
מישורים:  במספר  מתקיים  המאבק 
חברי  מול   - ציבורי  חוקי�משפטי, 
תקשורתי,  סביבתי,  חקלאי,  כנסת, 

תכנוני ואקדמי.
המדינה  של  האמוק  "לריצת 
והפקעת  ביאליק  כפר  הרס  לעבר 

�אדמות חקלאיות נוספות של מוע
�צה אזורית זבולון יש שלוש משמ

תתבטא  הראשונה  מרכזיות:  עויות 
�בהרס בלתי הפיך של עתודות חק
וב כפרית  התיישבות  ושל  �לאיות 

כיישוב  ביאליק  כפר  חיסול  פועל, 
המשמעות  עצמאי;  חקלאי  כפרי 
הגליל  סיכויי  הרס  היא  השנייה 
לצמוח ולהתפתח במסגרת התכנית 

ולחי אוכלוסייה  לפיזור  �הקריטית 
מדובר  הכל,  אחרי  הגליל.  לב  זוק 

�ב'הגנבה בדלת האחורית' של התכ

�נית 'מלכת הקריות', שנפסלה לח
אותם  עקב  שנה  כ�15  לפני  לוטין 

נימוקים".
גיאוגרף  סופר,  ארנון  פרופסור 

הצ חיפה,  מאוניברסיטת  �בעל שם 
�טרף למאבק של כפר ביאליק בת
�כנית ההפקעה. החוקר, שידוע בד

עותיו הנחרצות, מגדיר את מהלכי 
לשא הפיך  בלתי  כנזק  �ההפקעה 

וכפגיעה  במדינה  החקלאות  ריות 
אנושה בתכניות הלאומיות לפיזור 
והעמק  הגליל  לחיזוק  אוכלוסייה, 

ולחיזוק יישובי לב הגליל.
כך  מתאבדת!",  ישראל  "מדינת 

�כתב סופר בתגובה להחלטת הווע
"האד לאומי:  לדיור  הארצית  �דה 
כשנצ לנו  יחסרו  החקלאיות  �מות 

טרך אותן, אך לא תהיה דרך חזרה 
מההרס שלהן ואז נצטרך לייבא כל 
עגבנייה, כל מלפפון וכל גזר שאנו 
גורמים  האקלים  שינויי  אוכלים. 
מאבדות  מדינות  ועוד  שעוד  לכך 
זו  שלהן.  החקלאיות  האדמות  את 
ומדינת  הרסנית  ומדיניות  מגמה 
ישראל לא שונה בזה. צריך לעצור 

ולחשוב לפני שיהיה מאוחר.
לצעי לבנות  בצורך  �"מנופפים 

רים ולהוזיל את הדיור, אך אלו רק 
לבנות  שצריך  נכון  זה  סיסמאות. 

�הרבה ומהר, אבל בגליל... בלב הג
ליל! צריך לבנות ולחזק את שדרת 
עפולה,  מעלות,  כרמיאל,  הערים 

�מגדל העמק, רמת ישי, צפת. האזו
רים האלו משוועים לאוכלוסייה.

"אני שומע עשרות שנים הכרזות 
על ייהוד הגליל, חיזוק הגליל, איזון 
אך  אוכלוסייה,  פיזור  אוכלוסייה, 
הנתונים בשטח מדאיגים ולא עושים 
דבר כדי לשפר את המצב. מדוע לא 

בונים איפה שצריך באמת?".

שבהם  דומים,  למאבקים  בניגוד 
�משתתפים בעיקר החקלאים הוותי

הכפר  צעירי  גם  הזה  במקרה  קים, 
אחד  במחאה.  גדול  חלק  לוקחים 

�מהם הוא אופק שליו, שכתב לווע
הבוקר,  עצוב  "בוקר  לבו:  מדם  דה 
לי ולחבריי בני הדור הצעיר בכפר 

�ביאליק ובענף החקלאות. אתם עו
מדים להרים יד היום, אבל זאת לא 
זהו  ובפועל,  דין  גזר  זהו  הצבעה... 
גזר דין מוות על העתיד שלנו ועל 
החלום שלנו להמשיך את המורשת 
האדמה.  את  ולעבד  המשפחתית 
איזה פשע - אנחנו רק רוצים לעבד 

את אדמת ארץ ישראל...
"בכפר אומרים, שהמדינה לוקחת 
הסלאמי'.  ב'שיטת  האדמה  את  לנו 

�אבל אנחנו, בני הדור הצעיר, מע
�דיפים לכנות זאת 'שיטת השוואר

מה': מצד אחד אש צורבת, מצד שני 
החי.  בבשר  שחותכת  גדולה  סכין 

ובחלו בערכים  בגידה  אחד  �מצד 
מות שלנו ומצד שני סכין נד"לנית 
שלא יודעת שובע ולוקחת עוד נתח 
ועוד נתח ועוד נתח. והסכין הזאת, 
שלא  עד  בנו,  לנגוס  ממשיכה  היא 
שמלות  מלבד  דבר  כאן  יישאר 

מכוערות של בטון ואספלט.
עצמכם  את  לנחם  תנסו  "אולי 

ופ הדיור  הוזלת  בעד  �שהצבעתם 
צעיר  אני  אבל  לצעירים,  תרונות 

�והחברים שלי צעירים ואנחנו מבי
שזו  ואומרים  בעיניים  לכם  טים 

הנכו הפתרונות  ואשליה.  �הטעיה 
בגליל,  נמצאים  הצעיר  לדור  נים 
לא במרכז אורבני שיש בו כבר 400 
בעיה  פותרים  לא  תושבים.  אלף 

�באמצעות יצירת בעיה אחרת. למ
דינה לא חסרות אדמות. תצילו את 
הגליל וכך גם תעזרו לדור הצעיר. 

�שתי ציפורים במכה אחת, מה דע
תכם? חברי ועדה יקרים, תביטו לנו 

בעיניים... אל תבגדו בנו...".

הפ משרד  של  התכנון  �ממינהל 
נים נמסר בתגובה לדברים: "מדובר 
בתכנית למגורים שהוחלט לאשרה. 
בפועל,  חקלאי  הנו  המדובר  השטח 
6 מאושר לפיתוח  אך כבר בתמ"מ 
הכלולות  הדיור  יחידות  מגורים. 

שה הגג  בהסכם  כלולות  �בתכנית 
ביאליק,  קריית  עם  חתמה  מדינה 
פיצוי  קיבל  ביאליק  כפר  כי  וכן 
על הקרקע לפי הסכמים ישנים עם 

�רמ"י. בנוסף, נציין כי שטחים חק
בת כלולים  נוספים  רבים  �לאיים 

כולם  אך  זה,  באזור  ותמ"ל  כניות 
בתיאום לתמ"מ 6 המאושר".

נמסר:  ביאליק  קריית  מעיריית 
"עיריית קריית ביאליק פועלת על�
פי 'הסכם הגג' שנחתם עם המדינה, 
לפיו ייבנו בקריית ביאליק כ�7,500 
יחידות דיור חדשות. עיריית קריית 

�ביאליק שמחה להיות שותפה למא
הדיור  בעיית  לפתרון  הלאומי  מץ 

והורדת מחירים".

אופק שליו: "בכפר אומרים, שהמדינה לוקחת לנו את האדמה 
ב'שיטת הסלאמי'. אבל אנחנו, בני הדור הצעיר, מעדיפים לכנות 

זאת 'שיטת השווארמה': מצד אחד אש צורבת, מצד שני סכין גדולה 
שחותכת בבשר החי. מצד אחד בגידה בערכים ובחלומות שלנו ומצד 

שני סכין נד"לנית שלא יודעת שובע ולוקחת עוד נתח ועוד נתח"
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מאות פעילי תרבות וקהילה >דרור יוסף
המרחב  וביישובי  במושבים 
הכפרי בכל הארץ השתתפו 
"קהילה  דו�יומי  בסמינר  השבוע 
בתנועה" של אגף חברה וקהילה של 

בש שהתקיים  המושבים,  �תנועת 
פיים. מטרת הסמינר היא לתת כלים 
מקצועיים לפיתוח הקהילה והחברה 

�במושבים וביישובים הכפריים האח
רים, בתחומים: ספריות ההתיישבות, 
תיעוד  קהילה,  רכזי  תרבות,  ועדות 
מזכירּות  נוער,  ועדות  וארכיון, 
בסמינר התקיימו  יישוביים.  וועדים 

�מפגשי העשרה וחברה, הרצאות ופ
עילויות אחרות לצד מופעי תרבות 

ופנאי.
מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
צור, פתח את הסמינר בסקירה קצרה 
במרחב  "אנחנו  במרחב:  המצב  של 
חקלאים.  פחות  יש  בו  חדש  כפרי 
מיום  ויורד  הולך  החקלאים  מספר 

זוכ �ליום ומשנה לשנה. כולנו כאן 
רים את המושב שכל בעלי הנחלות 

משת זה  לאדמותיהם.  בבוקר  �ירדו 
הכלכלה  העולם,  תפיסת  בגלל  נה 
לא  כבר  שהילדים  ובגלל  המשתנה 

רוצים לעבוד בחקלאות.
מח להתפרנס  מאוד  היום  �"קשה 

קלאות. אנחנו נמצאים היום במו"מ 
אסטרטגית  תכנית  לבנות  בכדי 
חדשה לחקלאות. זה לא יהיה פשוט, 
כי אנחנו מסתכלים מתפיסת עולם 

�אחרת - אנחנו מסתכלים על הער
כים. אני מקווה שנצא למקום שהוא 
שהחקלאים  כדי  וזאת  ביותר  טוב 
שני,  מצד  בכבוד.  להתפרנס  יוכלו 
לא�חקלאית  פעילות  מתקיימת 
אשר צוברת תאוצה. זו תפיסת עולם 

שלנו שאנחנו רוצים לפתח".
צור:  אמר  הסמינר  חשיבות  על 
הקהילה  ובניית  הקהילה  "החברה, 
שיש  חשוב  והכי  המרכזי  הדבר  זה 
ועלינו  כולו  הכפרי  במרחב  היום 

שה ממה  יותר  היום  בזה  �להשקיע 
זה  בשביל  כאן  אתם  בעבר.  שקענו 

�יחד עם אגף חברה וקהילה של הת
נועה. יש לחזק ולפתח את התשתית 
זו המהות שלנו  הקהילתית במושב. 
במרחב הכפרי. לחברה ולקהילה יש 

את המשמעות הגדולה שלנו".
בתנועת  וקהילה  חברה  אגף  יו"ר 
זה  "סמינר  יוגב:  אילנה  המושבים, 
הנו משמעותי לכל העוסקים בתחום 

ולחוס �הקהילתי לפיתוח היישובים 
נם ולשם חיבור בין מעגלי העשייה 
בתחום תוך כדי שמירה על הצביון 

הכפרי.
הם  והקהילה  התרבות  "פעילי 
המנהיגות האמתית של הקהילה. הם 
הקהילה,  של  אופייה  את  מעצבים 
ותיקים   - התושבים  בין  מחברים 
ועוד.  וצעירים  מבוגרים  וחדשים, 

�דווקא בשל השינויים המבניים, הד
מוגרפיים והכלכליים ביישוב נודעת 
יתרה...  חשיבות  הקהילתי  לתחום 

�אם מדברים על קהילה והובלת מע
גלי שיתוף ועשייה, שיתוף הפעולה 

הוא גם עם בני המושבים".
ולמפע לתרבות  היחידה  �מנהל 

יהודה  המושבים,  בתנועת  חינוך  לי 
קהילתי  החברתי�  "הנושא  אלטון: 
חשוב  הוא  העובדת  בהתיישבות 
מאוד. זו הייחודיות של ההתיישבות 
נותנים  הללו  הסמינרים  העובדת. 

במו הקהילה  את  לחזק  כלים  �לכם 
שבים".

אר שירי  המושבים,  בני  �מנהלת 
דיטי�נחום, אמרה לפעילים באולם: 
הקהילות  את  שבונים  אלו  "אתם 
ייראו  'הכיצד  שאלת  במושבים. 

ומשמ רלוונטית  הנה  �המושבים' 
מתוך  נמצאים  כאן  כולנו  עותית. 
לעשות,  הקהילה,  חיזוק  של  אמונה 

תוך  זאת  ולחדש,  לפתח  לפעול, 
ההיסטו ועל  המסורת  על  �שמירה 

שממנה  העשרה  הוא  הסמינר  ריה. 
ממנו  ממנה,  וללמד  ללמוד  ניתן 
גם  זו  והחוצה.  פנימה  להנהיג  ניתן 
שיחה משמעותית בין רכזי הקהילה 
לבין רכזי בני המושבים כדי לשמר 

�מסורת טובה של כל שכבות האוכ
לוסייה ביישוב".

קרן  של  הרעיוני  המרכז  מנהל 
"אנח חרמוני:  ערן  כצנלסון,  �ברל 

של  חברתית  בעשייה  מתעסקים  נו 

קדומות,  דעות  העתיד.  ושל  היום 
הדברים  אחד  זה  ואפליה  גזענות 
כיום בחברה הטרוגנית,  המאתגרים 
החברתיות.  הרשתות  נוכח  בעיקר 

להתמו חייבים  שאנחנו  אתגר  �זה 
החברה שלנו תתפורר  אם  אתו.  דד 
מבפנים, זו תהיה הנקודה שלא נוכל 

להתגבר ולהמשיך קדימה.
"בנושא של לקחת אחריות ובניית 
חברת מופת אנחנו שותפים למספר 
חברתית,  כלכלה  לחיזוק  פרויקטים 

שי תחת  והכל  קדם�צבאית  �מכינה 
המו תנועת  עם  פורה  פעולה  �תוף 
הח על  להשפיע  כדי  וזאת  �שבים, 

ברה הישראלית, להוביל את החברה 
עם  העבר  שילוב  כולה.  הישראלית 

העתיד - כערכים משתלבים".
במהלך הסמינר הרצה יושב ראש 
ניר שיתופי ולשעבר שר התמ"ת, שר 
החקלאות ומזכ"ל תנועת המושבים, 

�שלום שמחון, על "הפסיפס הישרא
לי" מזווית ראייה אישית וציבורית. 
מנהלת "דוח השנאה" של קרן ברל 

הסבי רוזלין�אדלר,  ענת  �כצנלסון, 
�רה על המיזם: "לדור כיום אין מת
�ווכים, הוא לא קורא עיתונים. המה

פכה יצרה הרבה דברים חיוביים כמו 
וגם  למידע,  נגישות  דמוקרטיזציה, 
דברים שליליים כמו שנאה, הסתה, 
דבורה  פרופ�  וגזענות".  שיימינג 

באוניברסיטת  ומרצה  חוקרת  הכהן, 
בר אילן, הרצתה על "ערכי המושב 
על  ההתיישבות,  ומתמיד", על  מאז 

"מג להקת  סולן  וקליטתה.  �עלייה 
פיים" המיתולוגית, אבי גבע ממושב 

ביצרון, שר שירי התיישבות.
במהלך הסמינר התקיימו סדנאות, 
הרצאות ומפגשים לפי תחומי עניין 
ועיסוק במושב: ספריות ההתיישבות, 

�תרבות, קהילה ונוער. תכנית "שרי
גים" המתקיימת בתנועת המושבים 
בפני  נחשפה  אביחי"  "קרן  בסיוע 
המשתתפים ומטרתה קידום העיסוק 
התחום  ושילוב  מתחדשת  ביהדות 
במערך התרבות והקהילה ביישובים. 
עיקרי התכנית הוצגו ע"י ד"ר סער 
איילון מתנועת המושבים ורני יבין 
הראשון  הערב  "שריגים".  מתכנית 
עם  ישראלי  זמר  במופע  הסתיים 

כוכב הטלוויזיה אסף אשתר.
המ צפו  הסמינר  של  השני  �ביום 

מצרים",  "יציאת  בהצגה  שתתפים 
שאלות  עם  מתמודדת  ילדה  שבה 
ומשמעותה.  קהילתית  תמיכה  של 
בחשיבות  בדיון  הסתיים  הסמינר 
במרחב  והקהילה  הנוער  התרבות, 

התנו מזכ"ל  בהשתתפות  �הכפרי 
הירדן  בקעת  מועצת  צור, ראש  עה 
דוד אלחייני ואילנה יוגב, יו"ר אגף 

חברה וקהילה.

אילנה יוגב: "פעילי 
התרבות והקהילה 

הם המנהיגות 
האמתית של 

הקהילה. הם מעצבים 
את אופייה של 

הקהילה, מחברים בין 
התושבים - ותיקים 

וחדשים, מבוגרים 
וצעירים"

מאיר צור. "יש לחזק ולפתח את התשתית הקהילתית במושב. שירי ארדיטי�נחום. "כולנו כאן נמצאים מתוך אמונה של חיזוק הקהילה, לעשות, לפעול, לפתח ולחדש"
זו המהות שלנו במרחב הכפרי"
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1399

1355 1399

 בועז מקלר רו"ח,
2015 >אורי פיטוסי עו"ד ביולי  ב�29 

 1399 החלטה  אושרה 
רשות  מועצת  של 
"קביעת  ישראל:  מקרקעי 
בחלקת  למגורים  הזכויות 
חקלאיים  ביישובים  המגורים 
כפר  עובדים,  מושב  שהם 
חקלאית  אגודה  או  שיתופי, 

מעדכ ההחלטה  �שיתופית". 
ומעג�  1355 החלטה את   נת 

את  היתר,  בין  בסעיפיה,  נת 
זכויות בעלי הנחלות בחלקת 

המגורים.
סוגיות  טמונות  בהחלטה 
בנושאים:  לבחון  שיש  רבות 

המ בחלקת  זכויות  �מיסוי 
ובמימושה,  בנחלה  גורים 
תשלום  בגין  מע"מ  תשלום 

היטל  המגורים,  זכויות  עבור 
השבחה  היטל  חלף  השבחה, 

הר מס  ותשלומי  �ואישורים 
הסוגיות  את  נסקור  כישה. 
הטעון  את  להבהיר  וננסה 

הבהרה.

רשות מקרקעי ישראל היא 
בהוספת  החייב  מורשה  עוסק 
מע"מ לכל תשלום הנגבה על 
מקרקעין.  זכויות  בגין  ידיה 
פי  על  תיעשה  המס  גביית 

הקווים המנחים האלה:
ורק  אך  יחושב  מע"מ  א. 
על סכום שהוא שיעור משווי 

הקרקע ללא מע"מ.
תשלומי  בגין  מע"מ  ב. 

במועד  ישולם  רכישה"  "דמי 
תשלום דמי חכירה.

המיועד  מהמע"מ  חלק  ג. 
�לשימוש עסקי בחלקת המגו

רים יהיה ניתן להחזר.
�ד. אפשר לקבל החזר בשי

שלישים  שני  או  רבע  עור 
בחלקת  אם  המע"מ  מסכום 
המגורים ייעשה שימוש עסקי 
זה  חלק  על  פל"ח).  (צימרים, 
כמובן לא ישולם מס רכישה.

(שאי  המע"מ  סכום  על  ה. 
מס  ישולם  להחזיר)  אפשר 

רכישה.

תשלום  הוא  השבחה  היטל 
הקרקע  מבעל  הנדרש  חובה 

על�ידי  לדורות  מחוכר  או 
לתכנית  המקומית  הוועדה 
לעליית  והביאה  שאושרה 
שיעור  המקרקעין.  שווי 

ההשב מחצית  הוא  �ההיטל 
השלי� לתוספת   1 סעיף  חה. 

והבנייה,  התכנון  לחוק  שית 
תשכ"ה 1965, מגדיר מימוש 

הש בהיטל  המחייב  �זכויות 
קבלת   .1" מאלה:  כאחד  בחה 
זה לבנייה או  היתר לפי חוק 
לשימוש בהם שלא ניתן היה 

תכ אישור  אלמלא  �לתתו 
התרת  או  הקלה  מתן  נית, 
שבעקבותיהם  חורג  שימוש 
הת�  .2 השבחה; היטל   חל 

בפועל  בהם  השימוש  חלת 
עקב  לראשונה  שהותר  כפי 
שבעקבותיו  התכניות  אישור 
חל היטל השבחה; 3. העברתם 
לדורות  החכירה  העברת  או 

בהם, בשלמות או חלקית, או 
הענקת הזכויות בהם הטעונה 
המקרקעין,  בפנקסי  רישום 

בתמורה או לא בתמורה...".
בספ�  3 בלוך  דין  (בפסק 
יש  כי  נקבע,   (2014 טמבר 
בחלקת  רשות  בבני  לראות 
חקלאיים  ביישובים  המגורים 
החייבים  לדורות  כחוכרים 
מימוש  בעת  השבחה  בהיטל 
בר  כיום,  תכנוניות.  זכויות 
את  למכור  שבכוונתו  רשות 
בוועדה  לבדוק  צריך  נחלתו 
ולבנייה האם אושרה  לתכנון 
תכנית משביחה, ואם כן הוא 
יידרש לשלם היטל ההשבחה.

הוא  השבחה  היטל  חלף 
מסך   12% שיעורו   – תשלום 

לא  החכירה,  דמי  תקבולי 
ע"י  המועבר   - מע"מ  כולל 
רמ"י לרשות המקומית מכוח 
השלי� לתוספת   21  סעיף

והבנייה,  התכנון  לחוק  שית 
היטל  חלף   .1965 תשכ"ה 

תש עבור  מועבר  �השבחה 
שבהן  זכויות  על  לרמ"י  לום 
עמדת  השבחה.  היטל  חל  לא 
תשלומי  על  כי  היא,  רמ"י 

הרכי "דמי  או  החכירה  �דמי 
שה" בהחלטה 1399 לא יועבר 

חלף היטל השבחה.
בע מפורט  פשרה  �בהסכם 

מיום  היטל השבחה  חלף  ניין 
אשר   ,2012 באוקטובר   21
נחתם בין מדינת ישראל ובין 
נקבע  המקומיות,  הרשויות 
הפש� להסכם  13(א)   בסעיף

סכסוכים  יישוב  ועדת  כי  רה 
�תדון במחלוקת עם רמ"י בע
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ניין חלף היטל השבחה.
בעניין  ערעור  לאחרונה, 
הוגש  השבחה  היטל  חלף 
לאחר  ההשגות  לוועדת 

תש את  העבירה  לא  �שרמ"י 
למועצה  השבחה  היטל  לום 
והיא  יזרעאל,  עמק  האזורית 

בי זה  בנושא  לדון  �אמורה 
25 בפב� �שיבתה הראשונה ב

רואר 2016.
יתקבל,  לא  הערעור  אם 
האזוריות  המועצות  מרכז 
המשפט  בבית  לערער  יוכל 
לה�  14 סעיף מכוח   המחוזי, 

סכם פשרה, על השאלה האם 
מוטלת על רמ"י "חובה לשלם 
תשלומי  האזוריות  למועצות 

�חלף היטל השבחה בגין התק
בולים, שצפוי המינהל לקבל 
מוע� של   979 החלטה  לפי 

החלטה  ישראל,  מקרקעי  צת 
שתבוא  החלטה  כל  או   1155

במקומה".
�התשלום עבור זכויות תכ

להעביר  יש  שעליהן  נוניות 
כולל:  השבחה  היטל  חלף 
שנוצרו  תכנוניות  זכויות 
(שישה  בינואר 1976   1 לפני 
תיקון  כניסת  לפני  חודשים 
והב� התכנון  לחוק   18  מס'
�נייה); זכויות תכנוניות שמו

משו (ולא שולם היטל השבחה 
קבלת  במועד  מימושן)  בעת 
במועד  או  הבנייה  היתרי 
מכירת נחלה. אנו סבורים, כי 
חלף  להעביר  מחויבת  רמ"י 

הת חלק  בגין  השבחה  �היטל 
שלום שלא חל או שלא יחול 

עליו היטל השבחה.

למימוש מלא או חלקי של 
הזכויות בחלקת המגורים לפי 
אישו� יידרשו   1399  החלטה
לארבע  הנחלקים  מסים,  רי 

נח בעלי  עיקריות:  �קבוצות 

לות ותיקים - נחלות שהוקצו 
בהקצאה הראשונה והמקורית 
מס  שילמו  בעליהן  מרמ"י, 
זכויות  שהעבירו  מי  רכישה; 
תמורה  ללא  או  בתמורה 
רכישה;  מס  ושילמו  בנחלה 
ללא  בנחלה  זכויות  העברת 
אסמכתאות  אין   - תמורה 
לתשלום מס רכישה; רכישת 
נחלות בתמורה - לא נמצאו 
מס  לתשלום  אסמכתאות 
רכישה. מומלץ להסדיר כבר 
מס  אישורי  קבלת  את  עתה 
בטרם  הנחלה  עבור  הרכישה 

מימושה של החלטה 1399.
הרכישה מתב מס  �תשלום 

סס על קיומו של משק חקלאי 
לתקנות  16(ב)(3)  סעיף  (לפי 

רכי (שבח  מקרקעין  �מיסוי 
הש חלק  לפי  ומחושב  �שה)), 

ווי הנקי, כמו בדוגמה שלנו, 
 347,755 על  עולה  שאינו 
הש� חלק  ועל   ;0.5% -  ש"ח 

ווי הנקי העולה על 347,755 
ש"ח - 5%.

ב�15  שהתקיימה  בישיבה 
רשות  הציגה  השנה  באפריל 
המסים מתווה להסדר המיסוי 
בכל הנוגע לדיווח ולתשלום 
נחלות.  לבעלי  רכישה  מס 
השתתפנו בישיבה עם הנהלת 
הסדרה  בעניין  המסים  רשות 
והמצאת אישורי מס הרכישה 
שילמו  שלא  נחלות  לבעלי 

מס רכישה.
הר יום  המתווה,  פי  �על 

תיקון  למועד  ייקבע  כישה 
 1) מקרקעין  מיסוי  לחוק   33
כי  נקבע  ובו   (1996 בינואר 
זכות "בר רשות" מהווה זכות 

�במקרקעין. כלומר, שווי ומו
לתחילת  ייקבעו  העסקה  עד 

שנת 1996.
במקרים שבהם אין לרשות 

עס שווי  על  מידע  �המסים 
בשנת  שנעשו  דומות  קאות 
מודל  הרשות  תכין   ,1996
קטגוריות  לשלוש  שיחולק 
ובינוניות)  זולות  (יקרות, 
למגרש  שומות  על  ויתבסס 
בשנת  רמ"י  שערכה  הרחבה 

.1996
המ יחויב  המתווה  �עפ"י 

לפי  רכישה  במס  תיישב 
במועד  והשווי  השיעורים 

�המתווה בתוספת הפרשי הצ
לרשות  (פנינו  וריבית  מדה 
את  להפחית  בבקשה  המסים 
מוש�  60 מ ביותר  זה).  �רכיב 

כי  גילינו,  הארץ  ברחבי  בים 
חברי  הנחלות  מבעלי  כ�75% 
לאישורי  זכאים  המושבים 
תשלום  תוספת  ללא  מסים 

מס רכישה.
הנחלות  מבעלי   25% לגבי 

ברשויות  דיווח  מצאנו  לא 
משום  המקרקעין  מיסוי 
הנחלות  רכישת  שבמועד 

בנח רשות  בר  על  חלה  �לא 
מס  חוק  לפי  דיווח  חובת  לה 
שבח מקרקעין (שבח ורכישה) 

תשכ"ג 1963.

1399

יש  מקרקעין  מיסוי  על�פי 
המס  לרשויות  דיווח  להגיש 
בתוך 40 יום "מיום העסקה". 
זכויות  הקצאת  עבור  תשלום 
לאלו  רמ"י  ע"י  נוספות 
הקיימות נחשב כעסקה חדשה 

העס "יום  עליה.  לדווח  �ויש 
ע"י  אישורה  מועד  הוא  קה" 

הנהלת רמ"י.
יש אפשרות שרמ"י תדרוש 
המצאת אישורי מסים כתנאי 

המ בחלקת  הזכויות  �למתן 
חוזה  על  לחתימה  או  גורים 
חלקה  ע"פ  לדורות  חכירה 
א'. מס רכישה לא ישולם על 
זכויות שקיימות כבר בנחלה, 
בנייה  זכויות  על  רק  אלא 

הנ רכישת  ממועד  �שנוספו 
חלה.

מושב בשרון. כ�75% מבעלי הנחלות ביותר מ�60 מושבים זכאים לאישורי מסים ללא תוספת תשלום מס רכישה
צילום: חניי  

-
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במושב, שימש >אלמוג סורין שנולד  "כמי 
תפקידים  במגוון  ומשמש 
שיהיה  זכיתי  לא  ציבוריים, 
לשמוע  שמח  אני  במושב,  רחוב  לי 
שקיבל  התגובה  זו  רחוב".  יש  שלך 

�בכתב אייל עמר, תושב מושב ביצ
רון, מראש מועצת באר טוביה, דרור 

�שור, לאחר שעמר פנה לשור במכ
הסביר  ובו   2011 בשנת  מודאג  תב 
שלו",  "ברחוב  כי  המועצה,  לראש 
משמע ברחוב שבו הוא מתגורר, יש 

סכנת חיים.
לראש  במכתבו  הסביר  עמר 

מתגו הוא  שבו  ברחוב  כי  �המועצה 
האטה  פסי  אין  הפיקוסים,  דרך  רר, 
מסוכן  הדבר  ולדעתו,  ("באמפרים") 
מאוד. הרחוב שבו גר עמר מחבר בין 
יבנה  גן  היישוב  של  הצפוני  חלקו 
ובין בני עי"ש, באמצעות הכבישים 
ו�3922.  הוא מוביל: 3811  שאליהם 
מי שמבקשים לעבור מיישוב ליישוב 
ובעיקר מי שרוצים להגיע במהירות 
למחלף גדרה (צומת כנות), ולחסוך 
בפקקים  בעמידה  היקר  זמנם  את 
במ� ו�7, משתמשים   40  שבכבישים

סלול הזה. התוצאה: כלי רכב רבים 
בו  נוסעים  הבנוי,  לשטח  נכנסים 

�במהירות רבה וחלקם מבצעים עקי
פות מסוכנות ואף דורסים מדי פעם 
חיות מחמד ומסכנים את חיי הילדים 

העוברים תכופות ברחוב.

התמצי התגובה  מכתב  �בהמשך 
תי של ראש המועצה שור אל עמר 
של  המקומי  לוועד  התושב  הופנה 
על  נעשתה  לוועד  ההפניה  המושב. 
שהציג  הבעיה  האם  שיחליטו  מנת 
עמר היא סיבה טובה מספיק לפנייה 

למועצה.
לדברי עמר, משנת 2011 עד היום, 
ראשי  עם  רבות  התכתבויות  לאחר 

מה עם  המועצה,  נציגי  עם  �הוועד, 
נדסי תשתיות ואפילו לאחר הפגנה 
של כלל תושבי השכונה - לא הוצבו 
פסי האטה ברחוב הסואן. הסיבה, כך 
נכתב בפנייה לתושבים: "אין מקום 
לבצע פסי האטה במקום". ואיפה כן 
האחרונה?  בשנה  האטה  פסי  הוצבו 
"מר שור, המתגורר גם הוא במושב, 
האטה  פסי  שישימו  שנה  לפני  דאג 

אצלו ברחוב", מספר עמר.

�במושב ביצרון, ברחוב "דרך הפי
התושבים  לדברי  קיימת  קוסים", 
הקשורה  ומידית"  ברורה  "סכנה 
האטה  פסי  ובהעדר  הרחוב  במיקום 

שהר אומרים,  תושבים  �בכביש. 
בין  דרך  משמש  והארוך  הישר  חוב 
וגן  עי"ש  בני  הסמוכים  היישובים 
את  עוברים  שהנהגים  ולאחר  יבנה, 
פסי  יש  שבהם  המושב,  רחובות  כל 

ומו במהירות  נוסעים  "הם  �האטה, 
ציאים את התסכול בנהיגה מהירה" 

כדי לצאת מהיישוב.
"הנהיגה המהירה היא דבר המסכן 
אומר  ברחוב",  התושבים  את  מאוד 
אייל עמר. "הרחוב בו אנו מתגוררים 

�הוא חצי ביצרון וחצי גן יבנה, והמו
שב עצמו משמש כמעבר בין צפון גן 
יבנה לצמתים מרכזיים, ואנו הרחוב 
ונמצא  האטה,  פסי  בו  שאין  היחידי 

ביציאה לצומת.
שהם  לרחוב,  שמגיעים  "הנהגים 

�לא תושבי המקום, פשוט טסים בר
ברחוב  המושב.  לעבור את  כדי  חוב 
שלנו גרות משפחות צעירות וילדים 
עם  משפחה  יש  מולי  גם  צעירים. 
ארבעה ילדים והרחוב הומה בילדים. 
עם  ההתכתבות  את  התחלתי  ולכן 
מר דרור שור, בה בעצם הסברתי לו 
מה קורה ברחוב ואת הסכנה הטמונה 
החיים  ולבעלי  למבוגרים  לילדים, 

עקב העדר פסי האטה".
עמר  פנה  שבו  הראשון  במכתב 
הסביר  טוביה  באר  מועצת  לראש 

הפי ב"דרך  הבעיה  על  לשור  �עמר 
"ברחוב  כתב  מכן  ולאחר  קוסים" 
שלי". התגובה שקיבל הייתה מכתב 
קצר ובו מר שור השיב, כי "הוא שמח 
משלו"  רחוב  לעמר  יש  כי  לשמוע 
לאחר  המושב.  לוועד  אותו  והפנה 
שקיבל את התשובה התנצל עמר על 
הניסוח וכדי לקדם את הנושא שלח 
בשנית מכתב ובו התנצל על הניסוח 

וכתב שהעיקר שהנושא יטופל.

המוע ראש  את  שעניין  מה  �"כל 
צה בתגובתו הראשונה זה שרשמתי 
'הרחוב שלי', אז הבנתי עם מי אני 
מתעסק. התנצלתי במכתב נוסף רק 
שהיא  המטרה,  את  לקדם  בשביל 
שכאשר  אף  על  ברחוב,  האטה  פסי 
הוא  הרחוב  במושב,  בית  קונה  אתה 

כי אתה משלם סכו  - �באמת שלך 
מי כסף גדולים על תשתיות וברמת 
את  כולל  הפיתוח  תשלום  המיקרו, 
הגישה לבית מהרחוב וכל מה שיש 
בעל  כל  כלשהו,  ובמקום  ברחוב. 
נכס - הרחוב שייך לו. לכן, תשובתו 
כי  הזויה,  הייתה  המועצה  ראש  של 
הרי איך אתה מרשה לעצמך לענות 
ככה להורה מודאג שפונה אליך מכל 

הלב?!".
לעמר ברור לחלוטין מדוע חשוב 
שעובר  בכביש  האטה  פסי  שיהיו 
של  דריסה  על  מספר  הוא  ברחוב. 
גם אלו שגידל  ביניהן  חיות מחמד, 
בעצמו, ואף על אסון שאירע במקום 
לפני מספר שנים: "לי אישית נדרסו 
ואני מודה  ברחוב כבר שני כלבים, 
לאל שלא נדרסו ילדים או מבוגרים. 
לפני שנים רבות רכב כאן ילד על 
אופנוע ברחוב, שהתרסק ונהרג, ויש 

אפילו אנדרטה בתחילת הרחוב.
�"בגלל המהירות בה נוסעים הנה
�גים ברחוב שלנו, חלק מהנהגים עו
�לים על המדרכה בסוף העיקול בכ

ביש, שם הילדים שלנו הולכים כל 

יום למוסדות החינוך. ואני לא חושב 
חשובה",  היא  בדיקציה  שהתעסקות 
מראש  שקיבל  למכתב  חוזר  הוא 

המועצה, "אלא החיים שלנו".

האנשים שנוהגים בפראות אינם 
תושבי ביצרון?

הם  המושב,  תושבי  לא  הם  "לא, 
�תושבי גן יבנה שעוברים דרך המו

את  עברו  שהם  לאחר  ובעצם,  שב 
אחרות  בשכונות  ההאטה  פסי  כל 
התסכול  את  מוציאים  הם  במושב, 
האטה,  פסי  אין  בה  שלנו  בשכונה 

ונוהגים ממש כמו נהגי מרוץ".
לפנות  עליו  כי  שהבין  לאחר 
לוועד המושב הצטרפו אליו תושבים 
דאז,  הוועד  לראש  פנו  והם  נוספים 
אתי בר נס. היא החליטה שאין סיבה 
משום  הלאה  הנושא  את  להעביר 
מקום  אין  וסיור  בדיקה  ש"לאחר 
לבצע פסי האטה במקום שביקשת", 
תושבי  לעמר.  במכתב  השיבה  כך 
הרחוב פנו השנה גם למנהל מחלקת 
התשתיות של המועצה, שלא השיב 
ירוק  אור  ולעמותת  מכתבם,  על 

שלא יכלה לסייע.

הסבירו לכם במועצה או בוועד 
המקומי למה לא רוצים לשים פסי 

האטה ברחוב?
נס,  בר  לאתי  שעשינו  "הפנייה 
התושבים  ועד  יו"ר  בזמנו  שהייתה 

תושבי הרחוב בהפגנה. "סיבוב מסוכן בדרך לגן"
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תושבי "דרך הפיקוסים" יצאו להפגין. להסב את תשומת הלב של המועצה האזורית לסכנה

הגיע  מישהו  חרס.  העלתה  במושב, 
צריך  שלא  והחליט  הסתכל  לאזור, 
הרשמית  התשובה  וזאת  האטה  פסי 
שקיבלנו. לא עבר שום גורם רשמי 

ברחוב ונתן את ההחלטה הזאת.
לנו,  הובהר  האחרונים  "בחודשים 

�שברחוב שלנו יש שני משקים שבג
�לל שהם חקלאיים ועוברים שם טר

קטורים וכל מיני כלי רכב הקשורים 
לבעלי  מתאים  לא  כנראה  למשק, 
ברחוב.  האטה  פסי  שיהיו  המשקים 
יש  משק  לבעל  למה  מבין,  לא  אני 
רכשתי  אני  ממני?!  זכויות  יותר 
המסים  כל  את  ומשלם  במקום  בית 

וממלא אחר המחויבות שלי!".
דבר  השיגו  שלא  שהבינו  לאחר 
"דרך  תושבי  יצאו  אחרות,  בדרכים 

הש בהפגנה  להפגין.  �הפיקוסים" 
תתפו רבים מתושבי השכונה, הורים 
את  להסב  הייתה  ומטרתה  וילדים, 
לסכנה  המועצה  של  הלב  תשומת 
ההאטה  פסי  נטול  ברחוב  האורבת 

שבו הם מתגוררים.
"לא הייתה שום תגובה להפגנה", 
שהגיע  מקב"ט  "חוץ  עמר,  מספר 

מגבו חורגים  לא  שאנחנו  �לבדוק 
שלנו.  א"ס)  (להפגנה,  ההיתר  לות 
לא קיבלנו שום מכתב ושום תגובה. 
אמרו באיזה שלב שאולי יקבעו עם 
אליו  שפנו  במושב,  מאצלנו  נציג 
אחראי  עם  פגישה  שתהיה  ואמרו 
הכביש  את  ויראה  שיגיע  תחבורה 

�ברחוב, אבל נציג המושב אמר שה
ההת תושבים.  ללא  תהיה  �פגישה 

נהלות הייתה מאוד כוחנית. מיותר 
לא  תחבורה  אחראי  ששום  לציין, 

הגיע".
מפסי  שחוץ  מספרים,  התושבים 
הפיקוסים",  ב"דרך  החסרים  האטה 
הסעת  עוצרת  שבו  הכביש  בצד 
 - מדרכה  אין  הספר  לבית  הילדים 
אין  אבל  זה,  ברחוב  האטה  פסי  יש 
תחנות  או  חצייה  מעבר  מדרכה, 

�הסעה. גם בנושא הזה כתבו התוש
בים מכתב לוועד המקומי ולמועצה. 

והגור �"אנחנו לא מקבלים תגובות 

מים האחראיים זורקים את האחריות 
�אחד על השני. אנחנו אפילו לא מק

'תודה  של  לקוניות  תשובות  בלים 
אין  בטיפול',  הנושא  פנייתכם  על 

�שום תגובה למכתבים! ואנחנו בעי
ניהם כקליפת השום".

ברחוב,  המתגוררת  רובין,  ליאת 
ומ עמר  אייל  של  בדבריו  �תומכת 

התושבים  לפעולות  שהיחס  ספרת 
החל רק בהפגנה: "הרבה לא קורה, 

דב זזו  שערכנו  ההפגנה  אחרי  �רק 
והח המהנדס  לאחרונה  הגיע  �רים. 
הח מכיוון  האטה  פסי  שיהיו  �ליטו 

בלי  אבל  הכביש,  המשך  עד  ממות 
כן,  לפני  עדכונים.  ובלי  תאריך 
כתבנו המון מכתבים שחתמו עליהם 
ולוועד  למועצה  הרחוב,  תושבי  כל 
לא� תשובות  לנו  והחזירו  המקומי, 
אלינו  התייחסו  שלא  או  ענייניות 

בכלל.
"אנחנו רוצים בנוסף שיהיה מעקה 
מאוד  עיקול  שיש  איפה  בטיחות 
מסוכן שילדים הולכים שם כל הזמן, 
על  לעלות  יכולים  בשנייה  ונהגים 
לא  זה  על  לב.  לשים  בלי  המדרכה 
רוצים  אנחנו  בנוסף,  מענה.  קיבלנו 
צריכים  ילדים  שבו  במקום  מדרכה 
מדרכה.  אין  כי  הכביש  על  ללכת 
אנחנו נאבקים עם אייל עמר מהיום 
המכתבים  על  וחתומים  הראשון 
שלו ונמצאים בקשר בנוגע לכל מה 

שקורה כאן ברחוב".
שבחרה  ברחוב,  אחרת  דיירת 
(השם  בשמה  בכתבה  להופיע  שלא 
יהיו  שאם  טוענת  המערכת),  שמור 
יותר:  יהיה בטוח  פסי האטה ברחוב 

"נדרסה לי כבר הכלבה שלי על ידי 
מתה.  לא  היא  למזלנו  ברחוב,  רכב 
את הילדים הקטנים שלי אני מלווה 
כל בוקר לתחנת ההסעה וחוצה עמם 

וכאשר הם חו �את הכביש המסוכן, 
הלי ממוסדות  הצהריים  אחר  �זרים 
�מוד, ההסעה, לאחר בקשה שלי, מו

רידה אותם בצד של הבית כדי שלא 
יצטרכו לחצות את הכביש המסוכן".
�עם זאת, טוענת התושבת, כי לא

בפעילות  התקדמות  הייתה  חרונה 

הגיעה  כחודש  לפני  וכי  המועצה 
�משלחת של המועצה עם אדם האח

בדקו  והם  באזור  בטיחות  על  ראי 
בסיור  האזור  את  ובחנו  הכביש  את 
מקווה  "אני  המושב.  של  נציג  עם 

מעד שלא  למרות  יתקדם,  �שזה 
מדברים  לא  במועצה  אותנו.  כנים 
לזכות  שלנו.  הנציג  עם  רק  אתנו, 
ביקשנו  כשרק  כי  ייאמר,  המועצה 
שמו תאורה ברחוב. אבל טרם הציבו 

הר עליית  למניעת  בטיחות  �מעקה 

כבים על המדרכה בנסיעה במהירות 
ביתו  שמול  מסוכן  בעיקול  מופרזת 
יודעת  אני  בנוסף,  עמר.  אייל  של 
שאינם  נחלות  בעלי  שני  שישנם 
רוצים שיהיו ברחוב פסי האטה עקב 
ואולי זאת  פעילות חקלאית באזור, 

הסיבה שזה מתעכב כל כך".
פנינו ללשכתו של ראש המועצה 
האזורית באר טוביה, דרור שור, אך 

�עד לשעת סגירת הגיליון לא התק
בלה תגובה.

"אנחנו לא מקבלים 
תגובות והגורמים 

האחראיים זורקים 
את האחריות אחד על 

השני. אנחנו אפילו 
לא מקבלים תשובות 

לקוניות של 'תודה 
על פנייתכם הנושא 

בטיפול', אין שום 
תגובה למכתבים!"

ילדי הרחוב מפגינים. "זהירות, ילדים בדרך!"
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מאז > כשבועיים  כבר  עברו 
שעות   24 מהודו.  שחזרנו 
הייתי  כבר  הנחיתה  לאחר 
על  לשלם  צריך  (מישהו  בעבודה 
הקלישאה,  וכמאמר  הזה)  הטיול 
נשאבתי לשגרה. אבל הודו חיה מול 
מניחה  אני  מחדש.  יום  בכל  עיניי 
הניחוחות  מחו"ל  חוזרת  שכשאני 
שם  שפגשתי  והאנשים  והצבעים 
ממשיכים לחיות אתי תמיד, והטיול 
זאת,  מבחינה  דופן  יוצא  אינו  הזה 
יותר  עצמי,  את  מוצאת  אני  אבל 

�מבדרך כלל, נשאבת שוב ושוב לש
ומתגעגעת  האלה  הקסומים  בועיים 

לאנשים שפגשתי בהם.
הוא  הגעגוע  ובראשונה  בראש 
לבני הבכור. גם כשהילדים הגדולים 
שלנו בארץ וחיים אתנו באותו בית, 

�מתי אנחנו זוכים לבלות אתם שבו
מרחב,  אותו  לחלוק  רצופים?  עיים 

בלילה  שלנו  הנשימות  את  לשמוע 
לשלו,  הקשבתי  אני   - נדייק  (בואו 
הקשיב  שהוא  אומר  לא  ממש  זה 
לשלי), לשתות כל יום ביחד בקבוק 
לצחוק  הודית,  בירה  של  שניים  או 

כמו משוגעים ולשוחח?
לא  שבהם  חודשים  ארבעה  אחרי 

�התראינו הכל היה מתוק יותר. במ
קרה הזה היינו שלישייה והדבר רק 

שפ והמחשבה  החוויה,  את  �העצים 
ואת  הנסיעה  ולי את  רגנתי לעודד 
נקודות  לי  מוסיפה  ניר  עם  הטיול 
זכות שאני לא ממהרת תמיד לרשום 

העצ והביקורת  ההלקאות  �בפנקס 
מית המנופח שלי.

בו הרבה  גם  פגשנו  �בקרלה 
פג חמודי  את  וטיבטים,  �דהיסטים 

ורקלה. מרכז  שנו בעיירה הציורית 

צוק  על  בנוי  ורקלה  של  התיירות 
חופיה  אל  שגולש  אדומה  מאבן 
היפים. כשעודד ניסה למצוא מישהו 

�שיכין לו צמידים מחוטי רקמה, נכ
לאורך  הרבות  החנויות  לאחת  נסנו 
פגשנו  ושם  העיירה  של  הטיילת 
להיעתר  שהסכימה  מקסימה  אישה 

צמי לו  ולהכין  עודד  �לבקשתו של 
"חמודי"  האישית.  הזמנתו  לפי  דים 
נכנס  כשהוא  וכבר  שלה  הבן  הוא 
חיבבתי  לחנות  הראשונה  בפעם 
בהסברים  עסוק  עודד  בעוד  אותו. 
שכיות  בין  שוטטתי  אני  מפורטים, 
ובחנתי  בחנות  הטיבטיות  החמדה 
ואלות.  אלים  של  קטנים  פסלונים 

וחמו עיני  את  תפסה  מהן  �אחת 
וסיפר לי שזוהי "טרה  די ראה זאת 

הירוקה". 
מטרה  (להבדיל  הירוקה  טרה 
אלה  היא  העיניים),  שבעת  בעלת 

כשאתה  לפנות  יכול  אתה  אליה 
תקשיב  היא  דחופה.  לעזרה  זקוק 
כך  ולשם  לעזור  תקום  וכבר  מעט 

קדי מושטת  תהיה  שלה  ימין  �רגל 
מה תמיד - זהו גם סימן ההיכר שלה 
- ותעזור. אהבתי את הקונספט של 
עזרה",  הרבה   - חירטוטים  "מעט 
וחמודי  הירוקה.  טרה  את  ואהבתי 
ועל  הא  על  לשוחח  המשכנו  ואני 
דא ובעיקר על הדלאי למה, מנהיגו 

הרוחני של חמודי.
ברור שלחמודי לא באמת קוראים 
מסובך  טיבטי  שם  לו  יש  חמודי, 
ואין לי מושג מה הוא, אבל כשהוא 
היה ילד הוא פגש לזמן מה ישראלי 

ואח "חמודי",  רק  לו  �מבוגר שקרא 
הזה  הסיפור  את  לי  סיפר  שהוא  רי 

פשוט קראתי לו גם אני חמודי.
הוא מתגורר עם אמו ואחיו האומן 
והצייר בדירה קטנה מאחורי החנות 

שלהם, שהייתה קרובה מאוד למלון 
לשבת  אהבנו  שבה  ולמסעדה  שלנו 
כל יום - ולפעמים כמה פעמים ביום 

- וכך קרה שראינו אותו לפעמים.
לע חמודי  של  לאמו  חזר  �עודד 

עשיתי  אני  וגם  צמיד,  עוד  שות 
חמו את  שראינו  קרה  וכך  �אחד, 

את  עזבנו  שבו  ביום  הרבה.  די  די 
יצא  הוא  נסע.  חמודי  גם  ורקלה 
לכיוון דרמסלה על מנת להביא את 

בקר חורף  לחופשת  שלו  �האחיין 
לדרמסלה  מוורקלה  הנסיעה  לה. 

חמו בכך:  מה  של  עניין  לא  �היא 
די נסע שלושה ימים ברכבת שבה 
גם ישן ואכל, אסף את האחיין שלו 
ימים  שלושה  שוב  נסעו  ושניהם 

לפע לוורקלה.  בחזרה  �ברכבת 
מים, אתה מכיר בן אדם לעת ממש 
בנפשו  נקשרת  נפשך  אבל  קצרה, 
וכך חשתי עם חמודי וכשהתחבקנו 

machita106@gmail.com

נוף טיפוסי בחופי קובלאם. ים, עצי קוקוס ושלווה
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
ובינהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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כטובי הידידים הבנתי שהוא ממש 
נכנס לי ללב.

חמודי  של  לחנות  מאוד  קרוב 
סו של  החנות  שוכנת  שלו  �ואמא 

פנים  עם  צעירה  הינדואית  זנה, 
יפות ומבט עצוב. ביום הראשון שלי 

�בוורקלה היא "צדה אותי" כשנכנס
תי לחנות שלה להעיף מבט, וניסתה 
להשביע אותי שאקנה רק אצלה את 
קופסאות התה המעוצבות שהראתה 
לי. היא אחזה בידי ואמרה שוב ושוב 
שלמילה  ואני,  תשבעי!"  "תישבעי! 
סירבתי  רבה,  משמעות  יש  בעיניי 
בידי  אחזה  פשוט  והיא  להישבע. 
ולא שחררה. בסוף, נשבעתי לעשות 
והיא  אצלה  לקנות  יכולתי  כמיטב 
לי  שחררה  אבל  מרוצה,  הייתה  לא 

את היד באי רצון.
את התה קניתי בסוף בחנות אחרת. 

לה יכולה  הייתה  שסוזנה  מצב  �אין 
אני  אבל  ששילמתי,  במחיר  תחרות 
בהודו  המסחר   - זה  על  חותמת  לא 
גמיש מאוד. המוכר יכול להגיד 100 
40, הוא ייע�  רופי, אתה יכול להגיד
לב מאוד ובסוף ימכור לך ב�50, אז 
העצה  זאת   - להתמקח  כדאי  תמיד 
שקיבלתי מניר, שניסה ללמד אותי 

להיות קצת יותר קשוחה בעסקים.
לא  סוזנה  של  העצובות  הפנים 
שעברתי  הבאה  בפעם  אותי.  עזבו 
על יד החנות שלה נכנסתי, אמרתי 
לה שהחלטתי לא לקנות אצלה את 
התה, אבל באתי לקנות אצלה משהו 
כך  עצובה,  שהיא  כפי  סוזנה,  אחר. 

סגר מאוד  ומהר  ממולחת,  גם  �היא 
נו עסקה על מספר פריטים. האמת, 
סוזנה  עם  עשיתי  טובות  עסקאות 

ושתינו היינו מרוצות.
הביאה  שסוזנה  הנוספת  ההכנסה 
למשפחתה שחררה בה משהו וישבנו 
היא  נושאים.  מיני  כל  על  ושוחחנו 
והתעניינה  מאוד  סקרנית  הייתה 
רבות בחיים שלי בישראל. אחר כך 
נפגשנו עוד מספר פעמים שבהן היא 
ולא  עוד  לקנות  לי שאכנס  "רמזה" 
הייתה לגמרי שבעת רצון כשאמרתי 
לה שיש עוד אנשים בוורקלה שאני 

רוצה לפרנס.
עוד  בוורקלה  האחרונה  בשעה 

�חלפתי שוב על פני החנות של סו
זנה ואמרתי לה שאני עוזבת למקום 
שהיא  לה  ואמרתי  התחבקנו  אחר. 
בחורה יפה ושתחייך קצת יותר. היא 
אמרה שעצוב לה שאני עוזבת, אבל 
אני לא באמת יודעת אם זה כי היא 

חיבבה אותי או כי היא הצטערה על 
לקוחה פוטנציאלית שבורחת לה.

יד  על  קרלה,  של  ההררי  בחלק 
את  פגשנו  פריאר,  הטבע  שמורת 
החברות  אחת  של  ג'יפ  נהג  וינו, 
לתיירים  טיולים  חבילות  שמוכרות 
גם  המקרים,  ברוב  בהודו,  (הבהרה: 
קצת  משלם  שאתה  לך  כשנדמה 
ביוקר על דברים מסוימים, בהשוואה 

לארץ זה עדיין זיל הזול).
בנקודות  לטיול  אותנו  לקח  וינו 
והתגלה  טקדי  באזור  יפות  תצפית 

וח אינטליגנטי  צבעוני,  �כטיפוס 
מוד עד מאוד. הג'יפ לא היה משהו 
או  בוצית  ליותר  הפכה  וכשהדרך 
בנסיעתו  הוא לא תמיד צלח  חלקה 
ווינו יעץ לנו מדי פעם ללכת קצת 
שלו.  בטרנטה  לנסוע  במקום  ברגל 

אבל חוץ מזה היה כיף אתו.
וינו הוא בעצם צלם חובב שניצל 
המשוכללים  הסלולר  מכשירי  את 
יחסית שלנו ואת מצלמת ה"גו פרו" 
של בני הבכור על מנת לביים אותנו 

מהת חלק  ומצבים.  פוזות  �בשלל 
הן  מקרלה  שלנו  טובות  הכי  מונות 
מהטיול עם וינו, חלקן צולמו בפוזות 
היה  לא  וינו  מלבד  אחר  אחד  שאף 

�מצליח לשכנע אותנו להיכנס לתו
כן. אז תודה לך על כך וינו. זוכרים 

אותך בחיבה.

שיקרה  חשבתי  שלא  משהו  הנה 
טריפ".  ל"דולפינ'ס  יצאתי  בקרלה: 
אז גם פגשנו את דניס, כשהצטרפנו 
לסירה שלו בוורקלה למסע בעקבות 
שיט  ההודי.  באוקיינוס  דולפינים 
קטנה,  מנוע  בסירת  שעות  למספר 
מעט  לא  עולה  אנשים,  לשלושה 
במונחים של הודו, והבן הבכור שלי 
אמר שהוא מוותר ושאני ועודד נלך 
חכם  אדם  שבן  לו  אמרתי  בלעדיו. 
פעם  שאף  לאחרונה  לי  אמר  אחד 
לא מצטערים על דברים שמחליטים 
לעשות, מצטערים רק אם מחליטים 
שלא לעשות. הוא צחק ואמר שאני 
היה  החכם  אדם  הבן  ברור.  צודקת. 
של  מוקדם  יותר  בשלב  עצמו  הוא 

היום.
יצאנו לשייט עם דניס  שלושתנו 
הכי  הטיפוסים  אחד  באמת,  שהיה, 
לא  (אם  בהודו  שפגשנו  מצחיקים 
הודו  בצבא  חייל  היה  דניס  ה...). 
מספר שנים ושירת בגבול פקיסטן. 
שם, כך הוא סיפר לנו, מדי יום צבא 

ללא   - פקיסטנים  מאות  הורג  הודו 
תהודה  ללא  תקשורתית,  חשיפה 

בין�לאומית.
דניס הבין שזה לא בשבילו. מה לו 
ולהרג? מה לו ולחיי צבא? הוא עזב, 
הדיג  סירת  את  קנה  לוורקלה,  בא 
מטיולי  מתפרנס  והוא  שלו  הקטנה 
לתיירים.  עושה  שהוא  הדולפינים 
אני לא אספר לכם למה דניס כל כך 

�מצחיק, כי פשוט אין לי מילים שי
צליחו לבטא את ההומור של האדם 
המיוחד הזה. פשוט תצטרכו לסמוך 
עליי שצחקנו המון ועד סוף הטיול, 
בינינו  מתקשרים  היינו  יום,  מדי 

"בסגנון של דניס".
�יש עוד כל כך הרבה אנשים מק

קרלה  שפגשנו.  ומיוחדים  סימים 
היו  שלה  והאנשים  מקסימה  הייתה 
מקסימים לא פחות. הם הפכו לחלק 

משלושתנו.
הב בני  לארץ,  חזרנו  ואני  �עודד 

חודשים  מספר  לעוד  נשאר  כור 
בהודו. אמא ואבא שלי כועסים עליי 
שלא דיברתי על לבו שיחזור אתנו. 
הם לא מבינים שהוא חי את החלום 
שלו  שהחלום  מבינים  לא  הם  שלו. 

הוא גם החלום שלי.
מתגעגעת אליך המון, איחו שלי, 

�אבל תטייל עוד קצת, החיים השגר
תיים לא בורחים לשום מקום.

הפנים העצובות של סוזנה לא עזבו אותי. בפעם הבאה שעברתי על יד 
החנות שלה נכנסתי, אמרתי לה שהחלטתי לא לקנות אצלה את התה, 
אבל באתי לקנות אצלה משהו אחר. סוזנה, כפי שהיא עצובה, כך היא 

גם ממולחת, ומהר מאוד סגרנו עסקה על מספר פריטים

שיט למספר שעות בסירת מנוע קטנה, 
לשלושה אנשים, עולה לא מעט במונחים 

של הודו, והבן הבכור שלי אמר שהוא מוותר 
ושאני ועודד נלך בלעדיו. אמרתי לו שבן 

אדם חכם אחד אמר לי לאחרונה שאף פעם 
לא מצטערים על דברים שמחליטים לעשות, 

מצטערים רק אם מחליטים שלא לעשות

לחוף האוקיינוס ההודי. חיי השגרה לא יברחו

סירת דייגים בחוף ורקלה. נתקלנו בה בעת סיור הדולפינים
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�יניב מינצר הוציא את אלבומו הרא>
שון, "בהילוך איתי", בהוצאה עצמית 
מוזיקה  לימודי  במהלך   2008 בשנת 

הת יותר,  מאוחר  בבוסטון.  קולג'  �בברקלי 
לישראל  שובו  ומאז  תנועה  ללימודי  גלגל 
ריקוד. וללמד  למחול  מוזיקה  לכתוב   החל 

באופן  כשנה,  עבד  "הר"  החדש  האלבום  על 
כיועץ אמנותי. מינצר  רונן  גדי  עצמאי, עם 
השראה  למקור  הפך  ההר  דווקא  איך  מספר 

המשפיע ביותר על יצירתו.

עד איזה גיל נשארת במרחביה ומה הוביל 
לעזיבה?

ובעצם,   22 גיל  עד  במרחביה  "נשארתי 
�העזיבה קרתה במקביל לכך שנכנסתי לשי

רות קבע בצבא שנמשך שנה. לאחר מכן כבר 
�לא חזרתי, כיוון שלא ראיתי את עצמי מתפ

תח בקיבוץ במוזיקה.
"כמה שנים לפני כן הקיבוץ הפסיק לתמוך 
וידעתי  בלימודים אקדמיים לצעירי הקיבוץ 
שכאשר ארצה ללמוד בחוץ, אצטרך להסתדר 
לבד. צבא הקבע שילם משכורת יפה ובתכלס, 

לא ראיתי סיבה להעביר אותה לקיבוץ.
הייתה כל העזיבה  לומר, שסיבת  �"אפשר 

כלית, אבל יותר בעומק חשתי שהקיבוץ לא 
תומך בי ובשאר הצעירים ואין טעם להישאר. 

�כאדם בוגר אני לא סוחב את העלבון הזה ומ
בין שהקיבוץ היה שקוע בקשיים, אבל כאיש 

צעיר זה בהחלט פגע".

מה לא תוכל לשכוח מילדותך?
"יש המון דברים שזכורים מהילדות. זיכרון 
אהוב במיוחד הוא ללכת עם חבר לרפת, איפה 

�שמאחסנים את הכותנה שמשמשת למזון לפ
שעליו  אחד,  מצד  ופתוח  עצום  מבנה  רות. 
שעות  הכותנה  על  וקופצים  מטפסים  היינו 

ארוכות.
30 שנה אחרי, לה�  "אני יכול בקלות היום,

עלות בקלות את ריח הכותנה ותחושת הזיעה 
על הבגד מתערבבת בכותנה".

מה היית מעתיק מהקיבוץ למקום מגורך הנוכחי?
הייתי  ממרחביה  אך  בנטף,  גר  אני  "היום 
מביא את מרחבי השדות הפתוחים והתחושה 
את  אותך.  ואוהבים  מכירים  הגדולים  שכל 
בריכת  ואת  המשפחה  עם  הארוכות  השעות 

השחייה שפתוחה כל הלילה"!

ספר על האלבום השני "הר".
היפה  המוזיקלי  הדבר  מבחינתי  הוא  "'הר' 

�ביותר שעשיתי. השירים נכתבו ממש כשהג
עתי לנטף. אפשר לומר שהמעבר לנטף פתח 
מושפעת  שמאוד  יצירה  של  חדשה  תקופה 

מהמגורים במרחב של הרי ירושלים.
�"הקצב והשקט, הנוף הפתוח והגובה, האנ

שים וכמובן אהבה. שמונה שירים שהשתדלתי 
שיישמעו באלבום הכי דומה לאופן בו נכתבו 

- קרוב, פשוט ונקי ממניפולציות הפקתיות.
בזכות  אחר  גוון  קיבל  באלבום  שיר  "כל 

�כלי נגינה או שניים שמצטרפים אלי ולגיט
רה הקלאסית - יש שם צ'לו וחליל נאי ערבי, 
פסנתר, קונטרבס ועוד. ליווה אותי אמנותית 
בו  ומשתתפים  האחורית'  מ'החצר  רונן  גדי 
מוזיקאים מופלאים כמו גדי עצמו, איתי פרל 

ואחרים.
הזו.  היצירה  עם  מאוד  שלם  מרגיש  "אני 
ההר.  היה  לכתיבה  הגדול  ההשראה  מקור 
באמת חשתי תוך כדי התהליך את הנוכחות 
הזו של ההר, את השבילים  והאטית  הגדולה 
ופעימת ההליכה בהם. גם האהבה שלי הייתה 

�השפעה גדולה מאוד. האלבום הזה הוא עבו
רה".

איך הניסיון שלך בתחומי אמנות אחרים משתלב 
במוזיקה?

רי ומלמד  מעשור  יותר  כבר  רוקד  �"אני 
קוד. עולם התנועה מעשיר את הנגינה בצורה 

מיוחדת מאוד.
�"תחושת התנועה בזמן הנגינה נעשית נוכ

חת. ההקשבה לגוף בזמן השירה וגם ההשראה 
שיש בלדמיין את התנועה שקורית בעקבות 
קרובים  כך  כל  התחומים  שני  הזו.  המוזיקה 
על אף שמוזיקאים רבים מנותקים מגופם והם 
מפסידים. מוזמנים להתעדכן בפייסבוק לגבי 

הופעות קרובות שלי".

יניב מינצר. "כל שיר באלבום קיבל גוון אחר"

סניף נוסף רח' סחרוב דוד פינת לישנסקי ראשון לציון
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הורן > דארה  מאת  גנוזים"  "זיכרונות 
הוא מותחן ספרותי מרתק על האופן 
הזיכרון,  את  משנה  טכנולוגיה  שבו 
והזיכרון מעצב את הנפש. הורן דנה במה ראוי 
להיזכר ולהישמר ומה לא ואיך ההחלטה הזו 

משפיעה על יחסינו עם אחרים ועם עברנו.
התכניתנית הגאונית ג'וזי אשכנזי המציאה 
אפליקציה (יישומון) שתשנה את העולם: היא 

שמשתמשיה  דבר  כל  מתעדת 
למצ מוזמנת  כשג'וזי  �עושים. 

אחותה  ג'ודית  בה,  ונעלמת  רים 
על  להשתלט  חופשית  נשארת 
חיי המשפחה שלה, ובכלל זה על 
ג'וזי  של  יכולתה  ובתה.  בעלה 

�לשמר זיכרונות הופכת עתה לא
מצעי ההימלטות היחיד שלה.

�מאה שנים קודם לכן הגיע למ
�צרים פרופ' סולומון שכטר, שמ

אי� המסתתר  עתיק  ארכיון  חפש 
שם בבית כנסת עלום בקהיר. כמו 
ג'וזי, גם שכטר רדוף ע"י עבודתו 
בין  ליישב  שביקש  הרמב"ם,  של 
חופשי.  ורצון  גורל  ומדע,  אמונה 
את  חושף  מגלה  שסולומון  מה 
הכרוכים  הסיכונים  ואת  הכוח 
עולם  ג'וזי:  של  המצאתה  בפרי 
(מאנגלית:  נשכח  אינו  דבר  שבו 

�קטיה בנוביץ', הוצאת כנרת זמו
רה, 302 עמודים).

פאולינה  מאת  בודד"  "כוכב 
הוא  הברונזה")  ("פרש  סיימונס 

אוב אהבה,  על  מרגש  �סיפור 
מזרח  בערי  שמתרחש  וגילוי,  דן 

אירופה.
והאנה,  קלואי  בלייק,  מייסון, 
שלהם,  החברות  ושתי  אחים  שני 
חלומם:  את  להגשים  מחליטים 
תחילת  לפני  באירופה  לטייל 
הלימודים בקולג'. היעד הוא חופי 

�ברצלונה, אך תחילה עליהם לע
בור במזרח אירופה לבקשת סבתה 
הבטחה  לקיים  כדי  קלואי,  של 

משפחתית ישנה.
בקרון רכבת מלא פוגשת קלואי 
גיטרה,  עמו  שנושא  ג'וני,  את 
חיוך ממגנט ואין�סוף סודות. הוא 
אל  מריגה  במסע  אליהם  מצטרף 
קרקוב ומדריך אותם בנבכי עברה 
מלחמת  בזמן  היבשת  של  האפל 

העולם השנייה. גם לג'וני עצמו יש עבר אפל 
והרבה צרות שעדיין רודפות אותו.

�הנסיעה שהחלה בהרמוניה הולכת ומשתב
שת עד שארבעת החברים מוצאים את עצמם 
במנוסה בלב אירופה, ללא פרוטה כמעט. כדי 
לעצור את הסחרור שאליו נקלעו הם חייבים 

קלואי  אבל  הגיטרה,  עם  מהבחור  להתרחק 
לעצור  רוצה,  אינה  וגם  מצליחה,  אינה  כבר 
שלה  המסע  מעתה  שבלבה.  המערבולת  את 
חבריה,  עם  שלה  הקשרים  את  בספק  יעמיד 
חייה  להמשך  שתכננה  התכניות  את  ואף 
(מאנגלית: נורית לוינסון, הוצאת מודן, 591 

עמודים).

עפרי פרץ, בספרו "הילד שמכר 
על  מספר  שלו",  הצעצועים  את 

ממוצעת שמ קטן ממשפחה  �ילד 
חליט שהצעצועים שלו כבר אינם 
אמו  עם  כיף  ליום  ויוצא  לגילו 
ברחוב מרכזי בעיר מגוריהם. הוא 
פורס את הצעצועים ומזמין ילדים 
אחרים לקנות אותם. לאחר שמכר 

�את כל המשחקים קונה הילד לע
צמו בובה חדשה ומשוכללת אתה 

יוכל לשחק וליהנות.
�הילד הוא כל אחד מאתנו, לכו

לנו יש משהו שמלווה אותנו כמה 
שנים ואנחנו כבר לא משתמשים בו 
- פריט לבוש, ריהוט, ספרים ומה 

�לא. לרוב, עוברת בנו המחשבה לז
�רוק אותם. מה עלינו לעשות? לה

החיסרון  את  להפוך  אחרת,  סתכל 
אופטימיות,  על  ולשמור  ליתרון 

�כפי שעשו הילד ואמו. אפשר למ
כור את החפצים המיותרים, אפשר 
למחזר  לאחרים,  אותם  למסור  גם 
הוצאת  לויטס,  אלכסנדר  (איורים: 

אוריון, מנוקד, לבני 6�4).

ווד ג'ון  מאת  �"הדינוזאורים" 
ומפורט  מקיף  ספר  הוא  וורד 

�בפורמט גדול המציג עשרות די
פרהיסטוריים,  ויצורים  נוזאורים 
עשיר  ומידע  מרהיבות  תמונות 
קדומים,  עידנים  על  ומרתק 
שבהם דינוזאורים אדירים שוטטו 
על היבשה, פטרוזאורים מעופפים 
שלטו בשמים והאוקיינוסים שרצו 

זוחלים ימיים רבי הוד.
הספר מלמד על אורחות חייהם 
ששלטו  המדהימים,  היצורים  של 
רבות,  כה  שנים  במשך  בעולמנו 
יוכלו לגלות כיצד הם  והקוראים 
ומה  נכחדו  מדוע  אכלו,  מה  צדו, 

אנחנו יכולים ללמוד מהמאובנים שלהם.
בתקו החיים  הדינוזאורים;  הספר:  �פרקי 

החיים  היורה;  בתקופת  החיים  הטריאס;  פת 
הדינו מדע  חדש;  עידן  הקרטיקון;  �בתקופת 

זאורים ומילון מונחים (מאנגלית: אסנת הדר, 
הוצאת "דני ספרים", 144 עמודים).
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אינווסטנט פועלת מ - 2002 בפיקוח ורשיון משרד 
האוצר, החברה מתמחה במתן פתרונות ושרותים 

פיננסים לעסקים קטנים ובינוניים.

לקוחותינו נהנים מהניסיון והמוניטין אותו רכשה 
החברה במרוצת השנים, וזוכים לשירות מקצועי, 

מהיר, אמין בטוח, אישי ואדיב בעמלות תחרותיות

מהזולות והמשתלמות במשק.

חזוננו - לאפשר לעסקים להמשיך את העשייה  להתפתח, שגשג 
ולהצליח, למרות אתגרי המימון העומדים בפני בעלי העסקים 

מידי יום.

לכל לקוח צרכים משלו, אנו משקיעים במערכות מתקדמות, 
המאפשרות לנו להעריך ולתמחר נכונה כל עיסקה לגופה, בצורה 

הוגנת ובמחיר אטרקטיבי.

 אינווסטנט - כי זה הרבה יותר מבנק!

 ניכיון שיקים מסחריים

 שירותי מט"ח

 קניה ומכירת מט"ח בכרטיס אשראי - עד 10 תשלומים

 הנפקת כרטיס מאסטרקארד נטען.

אינווסטנט - שרותיים פיננסיים בע"מ
כי זה הרבה יותר מבנק 

מנוע צמיחה פיננסי לעסקים קטנים בינוניים

המרכבה 20 א.ת חולון

 03-5501552  | ראשל"צ | אשדוד 
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