
שבעה לולים, 
שלושה בתים 
ועשרה מחסנים 
עלו באש וכ�300 
דונם של חורש 
ויער הפכו לאפר 
באחת השרפות 
הקשות שהיו במושב 
אבן ספיר בשנים 
האחרונות. התושבים 
לא ניזוקו בגופם, 
אולם נפגעו ארבעה 
כבאים מכ�160 
לוחמי אש ומתנדבים, 
שהצליחו להתגבר 
על האש בעזרת 
צוותי קק"ל ו�13 
מטוסי כיבוי שביצעו 
כ�80 גיחות. "לא 
מדובר רק בלהבות 
שמסכנות את חיינו", 
מספר בן המושב רון 
ירקוני (30), "שאיפת 
העשן, בעיקר מגגות 
האסבסט של הלולים 
שנשרפו, ויש הרבה 
לולים במושב, היא 
מאוד רעילה ומסוכנת"
אלמוג סורין, עמ' 14
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חבר ועד אגודה!!!  
הגורל הכספי של קרקעות המושב בידך!

מומחים בתיכנון¨ ייזום ובניית 
פארקי תעסוקה במושבים ראה 

עמ' 19

 

ראה 
עמ' 10

צילום: ניר מעיין



מצפה רמון
עשור חלף מאז שהוקם 

מצפה אילן ע"י גרעין נח"ל 
עד שזכתה רונה רמון להניח 

"אבן פינה" ליישוב הקבע 
ע"ש בעלה

אחד מ	10
130 בעלי צימרים ביישובים 

סביב הכנרת וברמת הגולן 
נבדקו ע"י רשות המסים, 

10% מהם לא רשמו 
הכנסות כדין

כשאת מודטת
מירי דג הייתה נותנת הכול, 

אפילו עושה מדיטציה, 
כדי לקבל שקט מלהקת 

הקופים שמתקוטטת אצלה 
בראש
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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

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 
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Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי
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       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי
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יחדשו ימיו כקדם
בשדה יעקב שהוקם לפני 88 שנים נערך טקס הנחת "אבן פינה" 

בטקס רב משתתפים ביום שלישי, 11 באוגוסט, >לחידוש בית הכנסת שנבנה במושב ב�48'
הנחת  יזרעאל  בעמק  יעקב  שדה  במושב  חגגו 

�"אבן פינה" - תחילת העבודות לשיפוץ בית הכ
נסת המשמש את התושבים 67 שנים, מאז הוקם בשנת 

.1948
התערבות  בזכות  נמנעה  הישן  הכנסת  בית  הריסת 
המועצה לשימור אתרים וההחלטה שונתה: המבנה הקיים 
ימיו כקדם. תושבי שדה יעקב,  ויחדש  יחודש  והמפואר 
88 שנים,  בישראל לפני  המושב הדתי הראשון שהוקם 
ישמש  אשר  כנסת  בית  הקמת  על  שנים  במשך  עמלו 

אותם לתפילה ולהתכנסות.
"ילדים"  אותם  והחדש,  הישן  שבין  המעגל  לסגירת 
במיוחד  שחובר  לדוד"  הבית  "חנוכת  שיר  את  ששרו 
הם  היום   - ב�1948  המקורי  הכנסת  בית  חנוכת  לרגל 
70 - שרו אותו גם בטקס הנחת אבן הפי� יותר מ �בני 

נה. הפעם הזמרים עלו לבימה מלווים בנכדיהם. "זה היה 
�מרגש ומשמח כאחד" סיכמה את המעמד יעל דגני, מז

כירת המושב. 

88 שנים למושב, הש�  בטקס, שהיה גם חלק מחגיגות
בצר,  אייל  יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה  ראש  תתפו 

�הרב מרדכי זמיר, חברי המושב, רבנים ואישי ציבור, בי
ניהם השר וחבר הכנסת לשעבר (מפד"ל) זבולון אורלב 

ומזכיר מפלגת הבית היהודי ניר אורבך.

פסטיבל גישור
קובי אפללו, הגבעטרון, יורם טהרלב ודיון בנושא "קיטוב וחיבור 

בחברה הישראלית" עם רפיק חלבי ורם שמואלי בפסטיבל "גשרים 
קובי אפללו, הגבעטרון, יורם >בנחל" על גדות נחל אלכסנדר

טהרלב, גיא ויהל, קפה שחור 
עם  כלייזמרים  מופע  חזק, 

�להקת בעלמא, יהלי סובול, שירן סנ
דלר, תערוכת אמנות קבוצתית ועוד 
ב"גשרים בנחל" ה�19 - ארבעה ימי 
פסטיבל (25 עד 28 באוגוסט) בפארק 

�קק"ל איטליה על גדות נחל אלכסנ
דר, ליד קיבוץ מעברות.

כלייזמרים  כחגיגת  שהחל  אירוע 
מוזי לפסטיבל  הפך  אחד  ערב  �בת 

לגשר  שמטרתו  ותרבות  אמנות  קה, 
בין עולמות שונים החיים יחד בעמק 

דתיים  קהילתיים,  ויישובים  קיבוצים  מושבים,  חפר: 
הפס ומבוגרים.  צעירים  ויהודים,  ערבים  �וחילוניים, 
�טיבל מתקיים בסיוע מפעל הפיס, האגף לתרבות תו

רנית במשרד החינוך, בשיתוף קיבוץ מעברות.
הוקרה למתנדבי עמק חפר  נפתח בערב  הפסטיבל 

מדי "איזו  במופע  טהרלב  יורם  �עם 
בשעה   ,(25.8) שלישי  ביום  נה", 
מקהלת  יהיה  המרכזי  המופע   .20:30
ישראל  ארץ  של  מסמליה  הגבעטרון, 
היפה. לצד מופעי הפסטיבל יתקיימו 
בשעה  רביעי,  ביום  נוספים:  אירועים 
"קיטוב  בנושא  שיח  ערב  יחל   ,20:30
רפיק  עם  הישראלית"  בחברה  וחיבור 
חלבי ורם שמואלי. באותו יום ובאותה 
לילי  עששיות  סיור  לדרך  יצא  שעה 

החו תערוכת  אלכסנדר.  נחל  �לאורך 
שהפכה  "גשרלריה",  הקבוצתית  צות 
תוצג  מהפסטיבל,  נפרד  בלתי  לחלק 

לאורך כל ימיו.
הפסטיבל יינעל בשישי, 28 באוגוסט, בקבלת שבת 
על גדות הנחל עם הזמר והיוצר יהלי סובול. הכניסה 

�חופשית לכל ימי הפסטיבל. המארגנים ממליצים לה
גיע שעה לפני תחילת המופעים.

חברי שדה יעקב ואורחים על רקע בניין בית הכנסת. הריסתו נמנעה 
צילום: ישראל פרץ בזכות התערבות המועצה לשימור אתרים 

"איזו מדינה"  יורם טהרלב. במופע 
בהוקרה למתנדבי העמק
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"תקציב 2016 - פגיעה אנושה בחקלאות הישראלית"
יו"ר האופוזיציה הרצוג לשר האוצר כחלון: "יש לאפשר לחקלאות להמשיך להתקיים ולהתפתח". התאחדות חקלאי 

ישראל: "במידה ומדינת ישראל לא תתעשת, בעוד כ�10 שנים לא יהיו עוד חקלאים בארץ ולא יהיה שוק מקומי"

הכנסת > חבר  האופוזיציה,  יו"ר 
הרצוג  יצחק  הציוני)  (המחנה 
כחלון  משה  האוצר  לשר  פנה 
ולמנכ"ל האוצר שי באב"ד וביקש מהם 

הנוג הסעיפים  את  לאלתר  �"להוציא 
עים לענפי החקלאות מחוק ההסדרים, 
ונציגי  החקלאי  ראשי המשק  את  לזמן 
דחופה  להתייעצות  בכנסת  החקלאים 
ולהגיע יחד למתווה שיסדיר את נושא 

הז העובדים  המיסוי,  הייצור,  �הגידול, 
רים והתכנון ל�20�15 השנים הבאות". 

במכתב מציין הרצוג, כי "אי אפשר 
רק להתפאר בגידולי השדה והפרי, רק 

�להלל את החדשנות העולמית ורק לש
�מוח בביטחון המזון שאזרחי ישראל נה

נים ממנו תודות לחקלאות. יש לאפשר 
לה להמשיך להתקיים ולהתפתח.

"החקלאים אינם אויבי המאבק ביוקר 
וצ יכולים  הם   - הוא  נהפוך  �המחיה, 

מהפתרונות  מהותי  חלק  להיות  ריכים 
של  מאבקם  ישראל.  אזרחי  על  שיקלו 
וחברתי  ציוני  מאבק  הוא  החקלאים 
מהמעלה הראשונה ואנו, סיעת המחנה 
הציוני, מתכוונים לתמוך בו ולדרוש כי 

יקבל את מלוא היחס".
ויו"ר התא �מזכ"ל תנועת המושבים 

חדות חקלאי ישראל, מאיר צור, בירך 
ואמר:  מכתבו  על  הרצוג  ח"כ  את 
"ההשלכות על החקלאים ועל החקלאות 
בענף  ההסדרים  חוק  במסגרת  כולה 

�הפטם, הצאן והמיסוי על העובדים הז
שמאות  לכך  ויביאו  הרסניות  הן  רים 
משפחות ואלפי חקלאים אשר שומרים 
על גבולות המדינה ימצאו עצמם ללא 

כל פרנסה.
"במידה ומדינת ישראל לא תתעשת, 
בעוד כ�10 שנים לא יהיו עוד חקלאים 
בארץ ולא יהיה שוק מקומי. אני מודה 
ליו"ר המחנה הציוני, יצחק הרצוג, אשר 
מגלה מנהיגות אמתית ומציג את מאבק 

�החקלאים כפי שהוא - מאבק ציוני וח
ברתי".

�צור הוסיף: "אנחנו בעד רפורמה בח
קלאות, אבל לא רפורמה במסגרת חוק 
ארוך  הסכם  במסגרת  אלא  ההסדרים, 
את  יסדיר  אשר  שנה,  ל�20�15  טווח 

כלל נושאי החקלאות".
�כזכור, התאחדות חקלאי ישראל הפ

גינה ביום שני שעבר במשרד החקלאות 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  ששר  לאחר 
אורי אריאל ומנכ"ל המשרד שלמה בן 

�אליהו לא הסירו את כל הסעיפים הח
דיוני  משולחן  ההסדרים  בחוק  קלאיים 

�הממשלה ובהצבעת השרים הוחלט לה
כניסם להצעת החוק.

�להפגנה הגיעו חברי כנסת אשר הבי
דני  ח"כ  החקלאים:  במאבק  תמיכה  עו 
עטר וח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני) 
עטר  ח"כ  עתיד).  (יש  ילין  חיים  וח"כ 
אמר במהלך ההפגנה: "כל הרפורמות הן 

כעטיפה יפה, שבתוכה מגולגל חיסולה 
של ההתיישבות. החקלאות מובלת כמו 
בסוף.  מחכה  מה  ברור  ולכולנו  עגלים 

החק ושר  האוצר  שר  הממשלה,  �ראש 
לאות מבינים רק כוח ולכן עלינו לפעול 

�בקשיחות, נוקשות ועקשנות בכדי שה
מאבק יצליח, בדיוק כמו בשדות, ננצח".

ח"כ ילין אמר: "באתי היום להזדהות 
האדמה  את  שחורשים  החקלאים  עם 
מתוך ערכים ציוניים. דווקא הממשלה 
ענף  את  למוטט  הולכת  הלאומית 
תקציב באישור  בישראל,   החקלאות 

.2015-16
חייבים  והחקלאות  האוצר  "שרי 

להסכ ולהגיע  החקלאים  עם  �להיפגש 
לבצע  ולא  טווח  ארוך  מתווה  על  מות 
רפורמות מסוכנות בחטף. על הממשלה 
להשקיע בחקלאות, החקלאות היא מעל 
הכול, היא לא עוד סעיף תקציבי - היא 
ערך של מדינת ישראל. בלי חקלאות - 

אין מדינה".
בכנ הציוני  המחנה  סיעת  �יו"ר 

ארוכות  "כבר שנים  מיכאלי:  ח"כ  סת, 
החק את  'מייבשות'  הימין  �שממשלות 

בכל  בהן  ומתעללות  והחקלאים  לאות 
דרך אפשרית. הגיע הזמן להפסיק את 

לג מחוץ  להתנחלות  הכספים  �הזרמת 
ההשקעה  את  ולהחזיר  המדינה  בולות 
בהתיישבות האמתית במדינת ישראל".

דבריהם  את  הפנו  דומה  באופן 
 - מגדלים  ארגוני  ראשי  לממשלה 

תב וצמחי  דבורים  צאן,  לחלב,  �בקר 
הבקר  מגדלי  התאחדות  מנכ"ל  לין. 
"אני קורא לראש  לחלב, אביתר דותן: 
הממשלה להקפיא לאלתר את הנושאים 

הפ מהסיבה  הסדרים  בחוק  �החקלאיים 
ובג"ץ  זה  בהליך  ראוי  אינו  זה  שוטה: 

אמר את דברו בעניין.
מיד  להקים  הממשלה  ראש  "על 
שיבחן  משרדו,  מנכ"ל  בראשות  צוות 
התאחדות  עם  ובשיתוף  הנושאים,  את 
חקלאי ישראל יציגו לממשלה ולכנסת 

�תכנית רב�שנתית של החקלאות, שיב
טיח עתיד וערך הענף".

אגודת  מנכ"לית  עטר,  ח"כ  כמו 
חו קפלון,  דעדוש  אילנית  �"עזיזה", 

ששת מהגורל שממתין לחקלאות בדרך 
שבה מובילה אותה הממשלה: "לא ניתן 
ענף  לטבח.  צאן  כמו  אותנו  שיובילו 
להוציא  יש  מחיה.  יוקר  לא  זה  העזים 

את החקלאות מחוץ לחוק ההסדרים".
בועז  הדבורים,  מגדלי  ארגון  יו"ר 

"פו האוצר  החלטות  את  כינה  �גנות, 
חלק  הם  הדבורים  "מגדלי  פוליזם": 
המזון  ביטחון  למען  החקלאים  ממאבק 
במדינת  והחקלאים  החקלאות  וביטחון 
החרדים  כאזרחים  נאבק  אנו  ישראל. 
לגורל המדינה וכחקלאים שמכירים את 
העובדות ולא מתרשמים מפופוליזם זול 

וחסר אחריות".

מגד אגודת  הנהלת  ראש  �יושבת 
"זה  מלר:  אנה  בישראל,  התבלינים  לי 

�לראשונה שמאות חקלאים הגיעו להפ
�גנות בכדי לומר את האמת: המים הגי

ונמשיך  נוותר  לא  הפעם  נפש!  עד  עו 
הצלת  למטרה:  שנגיע  עד  כוח  ביתר 

החקלאות הישראלית!".

נפגשו  יזרעאל  עמק  חקלאי  במרכז 
ביום רביעי, 12 באוגוסט, חברי פורום 
מושבים  אגודות  ראש  ויושבי  מזכירים 

הח במאבק  בהתרחשויות  �והתעדכנו 
מזכ"ל  צור,  מאיר  להם  שמסר  קלאים 

חק התאחדות  ויו"ר  המושבים  �תנועת 
לאי ישראל.

אייל בצר, ראש מועצת עמק יזרעאל 
ויו"ר מרכז חקלאי העמק, אמר בפורום: 
"הבעיה המרכזית היא שיש נתק מוחלט 
בין הממשלה לחקלאים - מציאות שלא 
ביותר  הבוטה  הדוגמה  מעולם.  הייתה 

�- מנסים לעשות רפורמות מבניות בח
�קלאות במסגרת חוק ההסדרים - שנו

עד לתת פתרונות 'אד הוק' ולא מענה 
לתהליכים של מאות שנים של משימה 
הגישה  עצם  לאומית!  משימה  שהנה 

מעידה על נתק מוחלט.
"המאבק כעת מתרכז במשימה אחת 

הח סעיפי  כל  את  להוציא  �חשובה: 
לא  אנחנו   - ההסדרים  מחוק  קלאות 
דיל צדדי של חוק ההסדרים! החקלאות 
משימה  היא  הענפים,  ככל  ענף  איננה 

לאומית". בצר הוסיף: "אנשים פרטיים 
במשקים ברחבי הארץ נושאים על גבם 

שמ שמה  ייתכן  לא  לאומית.  �משימה 
בינים בכל מדינה בעולם לא יבינו כאן 
וייקחו מאמץ של שנים ודורות ויורידו 

אותו לטמיון!
לצ לאומי.  משאב  היא  �"החקלאות 

בחקלאות  לפגוע  שפועל  מי  ערנו, 
בכלכלה  מבין  ולא  בחקלאות  מבין  לא 
הרחב  האינטרס  את  מבין  לא  ובעיקר, 

�שנושאים על גבם חקלאי ישראל. נמ
הח הלאומי  היעד  עבור  להילחם  �שיך 

האוצר  למשרד  מציעים  אנו  הזה!  שוב 
אמיתי  לדיאלוג  להיפגש  והחקלאות 
תכנית  אתם  ולבנות  פופוליסטי  ולא 

רב�שנתית לחקלאות".
בצר הביע את הערכתו לפועלם של 
במאבק  צור  ומאיר  בכנסת  עטר  ח"כ 
את  ולחבר  להמשיך  למזכירים  וקרא 
מטרותיו  להשגת  עד  למאבק  השטח 
לעסוק  מכן  לאחר  ומיד  המידי,  בטווח 
ויצירת  ארוך  לטווח  החקלאות  בתכנון 
התנאים והיציבות לחקלאות רווחית עם 

דור המשך.

מנכ"ל ארגון מגדלי העופות: ביטול 
התכנון יגרום לסגירת לולים

 "פתיחת מסגרת התכנון תביא לכך שנחזור ל'רכבת הרים' של 
מחירים, שתגרום לפליטה של מגדלים קטנים מהענף ותפגע בסופו 

של דבר גם בצרכנים", אומר מוטי אלקבץ

מתוכנן  לגידול  ההסדר  "ביטול 
לולים  לסגירת  יביא  עופות  של 
ויפגע בסופו של דבר הן במגדלים 
מנכ"ל  מזהיר  כך  בצרכנים",  והן 
ארגון מגדלי עופות, מוטי אלקבץ. 
האפרוחים  גידול  מכסת  לדבריו, 
השנתית, שבוטלה החל מחודש זה, 
לביקוש  בהתאם  נקבעה  אוגוסט, 

לת הן  מענה  שתיתן  כך  �בשוק, 
חגי  לפני  שיא  צריכת  של  קופות 

ישראל והן לתקופות השפל.
אלקבץ טוען, כי המכסה "תאמה 

וש לעופות  הצרכני  הביקוש  �את 
תנודות  מפני  השוק  על  מרה 
שהיו  מחסור,  או  ייצור  עודף  של 
אופייניות לענף עד לפני כשלוש 
התכנון  מסגרת  פתיחת  שנים. 
תביא לכך שנחזור ל'רכבת הרים' 
לפליטה  שתגרום  מחירים,  של 
של מגדלים קטנים מהענף ותפגע 

בסופו של דבר גם בצרכנים".
�לדברי מנכ"ל ארגון מגדלי העו

בחק הייצור  ענפי  בישראל,  �פות 
�לאות שונים מהתעשייה בשל פגי

מזג  כמו  חיצוניים  לגורמים  עותם 
�אויר או מחלות, "לכן יש צורך לש

מור על ייצור גבוה מעט מהצריכה 
של  במקרה  ממחסור  להימנע  כדי 

בניגוד לתע �אירוע שפוגע בענף. 
שייה, כושר האחסון של עודף ייצור 
או ייצוא לחו"ל מוגבל ביותר ולכן, 
במקרה של עודף חייבים המגדלים 
שמגביר  צעד  מהסחורה',  'להיפטר 

את תנודות המחיר.
"בשנים האחרונות זוכה התכנון 

מה בחלק  אולם  גרועה,  �לתדמית 
לאורך  הנכון.  הפתרון  זה  ענפים 

�השנים שמרנו על רמת מחיר הוג
נת וזאת בפיקוח הדוק של כלכלני 
אפשר  כך  רק  החקלאות.  משרד 
להבטיח שהצרכן ייהנה מבשר עוף 
במחיר הוגן גם בתקופות שהביקוש 

מגיע לשיאו כמו בערבי חג".
משרד  שנתוני  טוען  אלקבץ 
האוצר על התייקרות במחירי העוף 

בשלוש השנים האחרונות מטעים, 
לתקופה  מתייחסים  שהם  "מכיוון 
שבה מחירי הפטם היו בשפל וגרמו 
הפסדים למגדלים. מבט רב�שנתי 
שמתבסס על נתוני הלמ"ס מגלה, 
שבמשך שש שנים מחיר חזה העוף 
כמעט לא השתנה, ואילו מחיר עוף 
באותה  בלבד.  ב�5.6%  עלה  טרי 
תקופה עלה מדד המחירים לצרכן 
ב�13% ואילו מחיר בשר בקר טרי, 
מתוכננת,  במסגרת  נמצא  שאינו 

עלה ב�30%".
להח לפעול  המגדלים  �בכוונת 

זרת התכנון בענף הפטם במהרה, 
מסר מנכ"ל ארגון מגדלי העופות, 

�"לפני שייגרמו נזקים בלתי הפי
שעלולים  הראשונים  לענף.  כים 
הקטנים,  המגדלים  הם  להיפגע 
וקו  הפריפריה  באזורי  בעיקר 

יצ יהפכו מאנשים  והם  �העימות, 
לנטל  בכבוד  שמתפרנסים  רניים 

אל מזהיר  הרווחה",  רשויות  �על 
קבץ.

ח"כ יצחק הרצוג. "מאבקם של החקלאים 
מהמעלה  וחברתי  ציוני  מאבק  הוא 
צילום: פייסבוק הראשונה" 
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"עדיין יש חסמים שיקשו על 
יישום ההחלטה על איוש נחלות"

עו"ד עמית יפרח במפגש בנושא איוש הנחלות הפנויות שהתקיים 
במושב בן עמי: "למרות ההכרעה בסוגיה, שהנה מבורכת ומאפשרת 

בשבוע >לאייש נחלות אשר המתינו זמן רב להכרעה בעניין, לא נסגרו כל הקצוות" שהתקיים  במפגש 
סקר  עמי  בן  במושב  שעבר 
עו"ד עמית יפרח, יושב ראש 
שיתופיות  ואגודות  קרקעות  אגף 
בן  חברי  בפני  המושבים,  בתנועת 
עמי את עיקרי ההחלטות והשינויים 

�שהתקבלו בנושא איוש הנחלות הפ
נויות בשנים האחרונות. לאחר מכן, 
המושב  חברי  שאלו  שבו  דיון  נערך 

שאלות הנוגעות בסוגיה.
ישראל  מקרקעי  רשות  בישיבת 
החלטות  מספר  התקבלו  האחרונה 
הכפרי,  למרחב  ביותר  משמעותיות 
בסוגיות אשר עמדו שנים רבות ללא 
מאבקים  בעניינן  "ניהלנו  הכרעה. 
לידי  להביאן  מנת  על  לא�פשוטים 

האגו עבור  שניתן  ככל  טוב  �סיום 
דות והחברים במושבים", אומר עו"ד 

�יפרח. "אחת המרכזיות שבהן, שעל
תה לא פעם בפרסומים מטעמנו, הנה 

סוגיית איוש הנחלות הפנויות".
�עו"ד יפרח הציג בפני חברי המו

בין  שב את עיקרי ההחלטה: הבחנה 
לא שונה  ומענה  למרכז  �פריפריה 

נגב�גליל  חוק  בסיס  על  אלה  זורים 
העדפת  בעניין  הממשלה  והחלטות 

�הפריפריה. לפיכך, כל המושבים הנ
�מצאים בתחומי החוק ייקראו "פריפ

ריה" ומושבים שלא נמצאים בתחומי 
החוק ייקראו " מרכז".

א  חלופה  (נגב�גליל):  בפריפריה 
�- באזורים אלו ישווקו הנחלות הפ
�נויות ללא מכרז, אלא על�ידי האגו

מטעמן.  למומלצים  החקלאיות  דות 
הנחלות ישווקו בתשלום דמי חכירה 

אזורי עדי להנחות  בכפוף  �מהוונים 
�פות לאומית (ביישובי קו עימות וס
�מוכי גבול לא ייגבה תשלום). האגו

דה תידרש לסיים את איוש הנחלות 
עד חמש שנים מתחילתו (ביישובי קו 
עימות וסמוכי גבול אין מגבלת זמן 

לאיוש הנחלות).
לנחלה  הכספית  התמורה  סכום 
בחשבון  תילקח  לרמ"י  שתשולם 

הצט בעת  או  זכויות  העברת  �בעת 
רפות להחלטה 1155.

חלופה ב - אגודה אשר תבחר לא 
�לאייש את הנחלות הפנויות שברשו

תה תבוטלנה הנחלות הפנויות ותקן 
בהתא יופחת  המושב  של  �הנחלות 

הלא� בנחלות  המגורים  חלקת  מה. 
מגורים.  למגרשי  תיועד  מאוישות 
יהיה  יתוכננו  אשר  המגרשים  הקף 
מגרשים ששטחם  שלושה  או  שניים 

לא יותר מ�500 מ"ר לכל מגרש.
מיום  הראשונות  השנים  בחמש 
אישור החלטה זו, אם תאושר תכנית 

המג ישווקו  למגרשים,  �מפורטת 
בתשלום  האגודה,  למומלצי  רשים 

�מלא. מהתמורה שתתקבל עבור המ

גרשים תקבל האגודה 25% מתקבולי 
�הרשות בגין שיווקם (בהחלטה נקב

עה תקרה לתמורה שתקבל האגודה 
עבור השיווק).

נחלות  ישווקו  לא  הארץ:  במרכז 
תבוטל הן   - מאוישות  אינן  �אשר 

יופחת  נה ותקן הנחלות של המושב 
בנחלות  המגורים  חלקת  בהתאמה. 

מגו למגרשי  תיועד  �הלא�מאוישות 
רים – שניים�שלושה ששטח כל אחד 

מהם לא יותר מ�500 מ"ר.
הפריפ למושבי  בחלופה  �כמו 

מיום  ריה, בחמש השנים הראשונות 
אישור החלטה זו, אם תאושר תכנית 

המג ישווקו  למגרשים,  �מפורטת 
בתשלום  האגודה,  למומלצי  רשים 

�מלא. מהתמורה שתתקבל עבור המ
גרשים תקבל האגודה 25% מתקבולי 

�הרשות בגין שיווקם (בהחלטה נקב
עה תקרה לתמורה שתקבל האגודה 

עבור השיווק).
בסו ההכרעה  למרות  כי  �"נראה 

ומאפשרת  מבורכת  שהנה  גיה, 
רב  זמן  המתינו  אשר  נחלות  לאייש 

הק כל  נסגרו  לא  בעניין,  �להכרעה 
שיקשו  חסמים  קיימים  ועדיין  צוות 
על היישום", אומר עו"ד יפרח. "אנו 

�עדיין ממתינים להוראות האגף שה
פרסום שלהן מתעכב בשל מחלוקות 
שעדיין קיימות בינינו לבין הרשות".

"לקדם במהרה את יישום 
החלטות 1399 (979)"

נציגי תנועת המושבים ורמ"י נפגשו עם יו"ר מטה הדיור ועם המשנה 
ליועץ המשפטי לממשלה. בין הנושאים שנידונו: ההחלטה בנושא איוש 

הנחלות, מבני ציבור במושבים ותמ"א 35

בשבוע > שנערכה  בפגישה 
המשפטים  במשרד  שעבר 
עם המשנה ליועץ המשפטי 

הש קמינץ,  ארז  עו"ד  �לממשלה, 
אגף  יו"ר  יפרח,  עמית  עו"ד  תתפו 

בת שיתופיות  ואגודות  �קרקעות 
הדיור  מטה  יו"ר  המושבים,  נועת 

מק רשות  מנכ"ל  יצחקי,  �אביגדור 
של  המשפטי  והיועץ  ישראל  רקעי 

הרשות, 
�הפגישה נועדה ללבן סוגיות שב

התנועה,  לבין  הרשות  בין  מחלוקת 
נסב  שעליהם  המרכזיים  הנושאים 
הדיון הוא סוגיית הוראות הנוגעות 
להחלטה בנושא איוש הנחלות, מבני 

ציבור במושבים ותמ"א 35.

בפגישה  המושבים  תנועת  נציג 
העלה בפני המשנה ליועץ המשפטי 
במהרה  לקדם  הצורך  את  לממשלה 
את יישום החלטות 1399 (979) ואת 

�החתמת בעלי הנחלות על חוזי הח
כירה, שיישומם מתעכב שלא לצורך 

בעיני התנועה.
נושאים  הציג  יפרח  עו"ד  כן,  כמו 
המושבים:  של  היום  סדר  שעל  אחרים 
קהילתיים  במגרשים  הנחלות  המרת 

הנ לאיוש  הנוגעות  להוראות  �בהתאם 
התנועה  של  דרישה  הפנויות;  חלות 
הרחבה  תכנית  עם  למושבים  לאפשר 

מנ בהמרה  שימוש  בה  לבצע  �בתוקף 
חסם  המהווה   ,35 תמ"א  פנויות;  חלות 

שע בארץ,  במרכז  ההחלטה  �ליישום 

מאפשר  ואינו  הוא  גם  מתעכב  דכונה 
במרכז;  במושבים  ההחלטה  את  ליישם 
הארץ,  במרכז  השלישי  הבית  וסוגיית 
תכנית  עדכון  במסגרת  נפתרה  שטרם 

המתאר הארצית 35.
עו"ד יפרח: "אני שמח שהוזמנתי 
להשמיע את עמדתנו בסוגיות שעל 

המש משרד  כי  ספק,  אין  �הפרק. 
ביכולתנו  מרכזי  שחקן  הנו  פטים 
לקדם את עניינינו במרחב הכפרי. 
את  ובעיקר  הדרישות  את  העלינו 
האפשרית  במהירות  לקדם  הצורך 
לטובת  הסוגיות  של  פתרונן  את 
יישום מהיר של החתמת המושבים 

�על חוזי החכירה לדורות והיוון חל
קות המגורים".

עשור למצפה אילן
במלאת עשור ליישוב הקהילתי הדתי ע"ש 

האסטרונאוט אילן רמון הונחה אבן פינה 
יושב >ליישוב הקבע רמון,  רונה  רמון,  אלמנתו של האסטרונאוט אלוף משנה 

אזורית  מועצה  ראש  אפי שטנצלר,  לישראל  קיימת  קרן  ראש 
מנשה אילן שדה, ראש מועצה אזורית גליל תחתון מוטי דותן, 
ישראל  מקרקעי  רשות  נציגי  קריצ'מן,  דני  להתיישבות  החטיבה  יו"ר 
ומשרד הבינוי ואורחים נוספים השתתפו ביום שלישי, 4 באוגוסט, בטקס 

הנחת אבן הפינה ליישוב הקבע מצפה אילן.
עשר שנים עברו מאז עלה על הקרקע מצפה אילן, יישוב קהילתי�

דתי, על הקרקע באזור נחל עירון�ואדי ערה, במטרה לשמר את זכרו 
המעבורת  בהתרסקות  שנספה  ישראל,  של  הראשון  האסטרונאוט  של 

קולומביה ב�1 בפברואר 2003.
את  שהכשירה  קק"ל,  בסיוע  נח"ל,  גרעין  במקום  התיישב  בתחילה 
הקמת  להקמתה.  תשתית  ויצרה  כבישים  סללה  להתיישבות,  הקרקע 
המבנים וניהול הפרויקט נעשה ע"י החטיבה להתיישבות ולאורך השנים 

ליוותה את נקודת היישוב תנועת "אור", של קק"ל.
יו"ר קק"ל שטנצלר: "נחל עירון הוא אחד הנכסים האסטרטגיים של 
הנח"ל  להיאחזות  הדרך  את  קק"ל  פרצה  מעשור  יותר  לפני  ישראל. 
האחרונה, אשר לימים הפכה ליישוב המנציח את שמו של אילן רמון ז"ל.
�"הסיוע למצפה אילן משתלב היטב במגמה של קק"ל ליישב את הפ

ריפריה של ישראל. בשמונה השנים האחרונות הקימה קק"ל, באמצעות 
 - בנגב  יישובים חדשים  אור, שמונה  התנועה המיישבת שלה, תנועת 
יישוב אחד בממוצע מדי שנה. כל זאת, לצד המשך תמיכה בהתיישבות 

הוותיקה בכל רחבי הארץ.
13 שנה פרצנו את הדרך להיאחזות נח"ל וכ�40 משפחות הגי�  "לפני
�עו להתיישב במצפה אילן. מאז המשיכה קק"ל לסייע ליישוב. פיתח

נו את התשתית למגורים לקרוואנים והיום אנו מפתחים את התשתית 
"אור"  תנועת  באמצעות  היישוב".  של  הביטחון  ולדרך  הקבע  למגורי 
תסייע קק"ל ליישוב לקלוט 150 משפחות חדשות, שיגיעו, כך מקווים, 

מממרכז הארץ.
ביישוב הקבע יוקם גם "בית אסף" על שם בנם של רונה ואילן, טייס 
הר  בדרום  אימונים  בתאונת  שנספה  ז"ל,  רמון  אסף  סרן  האוויר  חיל 
חברון, ב�13 בספטמבר 2009. סרן רמון נטמן לצד אביו בבית העלמין 

בנהלל.

הכניסה למצפה אילן. ביישוב יוקם גם "בית אסף" ע"ש סרן אסף רמון ז"ל
צילום: מיכאל יעקובסון

בטקס הנחת אבן הפינה. רונה רמון ויו"ר קק"ל שטנצלר מציגים את מגילת היסוד 
צילום: יוסי זמיר ליישוב הקבע  
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 עונשי מאסר וקנסות הוטלו על קבלני העפר
שאיימו על ראש מועצת עמק חפר

האחים ג'קי שבירו (מור) ואבנר שפיר הורשעו בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסך 120 מיליון ש"ח ובסחיטה באיומים 
הש>מרני אידן וממפקח בנייה במועצה. הם ירצו תשע ושש וחצי שנות מאסר וייקנסו בארבעה מיליון ו�800 אלף ש"ח משפט  בית  �שופטת 

דניאלה  אביב�יפו  בתל  לום 
רביעי,  ביום  גזרה  שריזלי 
12 באוגוסט, על האחים ג'קי שבירו 
עבודות  קבלני  שפיר,  ואבנר  (מור) 
בעבירות  שהורשעו  ותשתיות  עפר 
מס ובסחיטה באיומים, עונשי מאסר 

�ממושכים וקנסות בסך מיליוני שק
לים.

תשע שנות מאסר בפועל, קנס של 
ארבעה מיליוני שקלים ו�28 חודשי 
מאסר על תנאי נגזרו על ג'קי שבירו 
אבנר שפיר  אחיו,  על  יהודה.  מאבן 
מנתניה, נגזרו שש שנים וחצי מאסר 
בפועל, קנס כספי של 800 אלף ש"ח 

ו�15 חודשי מאסר על תנאי.
ות עפר  עבודות  קבלני  �האחים, 

 2015 מאי  בחודש  הורשעו  שתיות, 
עבירות  של  ארוכה  שורה  בביצוע 
ש"ח  מיליון  כ�120  של  בהיקף  מס 
נגד  באיומים  סחיטה  ובעבירות של 

ומ חפר  עמק  אזורית  מועצה  �ראש 

פקח בנייה במועצה וכנגד חייב של 
אחד המורשעים.

עורכות הדין רבקה פיינר ועילית 
בר המשפטית  מהמחלקה  �פאלוך 

שות המסים ייצגו את המדינה בתיק 
הדין  ועורכת  המס  לעבירות  בנוגע 
ת"א  מחוז  מפרקליטות  מור  כנרת 
ייצגה את המדינה בעבירות על חוק 
העונשין. החקירה המורכבת בפרשה 
שכונתה ברשות המסים "קוד שביר" 
משותף  מיוחד  צוות  על�ידי  נוהלה 
יהלום,  יחידת   - גופים  לארבעה 
יעדים  יחידת  חיפה,  מע"מ  חקירות 
מרשות המסים ולהב 433 במשטרה. 

�במישור האזרחי בפרשה עסקו ביחי
�דה הארצית לשומה וביחידה לפשי

עה חמורה ברשות המסים.
הנאשמים  הורשעו  הדין  בפסק 
בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך 
תשלו� לפחות,  ש"ח  מיליון   85

בגין  מלקוחותיהם  שגבו  מע"מ  מי 
מיליון  כ�14  המומצאות,  העסקאות 

�ש"ח ועמלות נוספות, שולשלו לכי
סיהם. יתרה מזאת, התביעה הוכיחה 
כדין  ניכו תשומות שלא  האחים  כי 
ובדוחות שהגישו למס הכנסה דרשו 
החזרי הוצאות כוזבות בסכום העולה 

על 20 מיליון ש"ח.
השופ המס,  עבירות  על  �נוסף 

הנאשמים  את  הרשיעה  שריזלי  טת 
השניים  באיומים.  סחיטה  בעבירות 

�איימו לפגוע ברני אידן, ראש המו
ובדניאל  חפר,  עמק  האזורית  עצה 
אלעל, מפקח בנייה במועצה, שפעלו 
שהוצא  מינהלי  הריסה  צו  לאכיפת 
ששבירו  בורגתא,  במושב  למבנה 
היתר  ללא  בנייה  עבודות  בו  ביצע 

כדין.
בדברים  אלעל  על  איים  שבירו 
פעם  לך,  ויתרנו  "הפעם  הבאים: 
בראש".  כדור  ישר  תקבל  הבאה 
המועצה  איימו על ראש  אף  האחים 
המועצה  לישיבת  והתפרצו  אידן 
כשאקדחו של שבירו גלוי על מותנו 

והוא צועק ומקלל את ראש המועצה. 
כשהתבקש לצאת מהאולם הוא איים 
על אידן ואמר לו כי אם ייהרס הנכס 

"יישפך פה דם".
�בסעיף אחר בכתב התביעה הור

של  באיומים  בסחיטה  שבירו  שע 
אדם שהיה חייב לו כסף ופשט רגל. 
המדינה  עמדת  את  קיבל  ביהמ"ש 

בע שבירו  את  להרשיע  יש  �לפיה 
משפט,  מהלכי  שיבוש  של  בירות 
מבית  טלפוני  קשר  ויצר  הואיל 
התביעה,  מעדי  שניים  עם  המעצר 
שעה שהיה עצור עד תום ההליכים.
הס האחים  כי  התברר,  �בחקירה 

מגוריה  לדירת  הצמוד  במחסן  תירו 
�של אמם המנוחה ברמת אביב מסמ

כים של החברות שבאמצעותן פעלו. 
הם  כי  התברר,  המסמכים  מבדיקת 
הנפיקו חשבוניות בסך 350 מיליון(!) 

�ש"ח, בעוד שבפועל הם דיווחו לר
שסכומן  עסקאות  על  המסים  שות 
כ�50 מיליון ש"ח בלבד. נוסף על כל 

גם  הורשע  שבירו  ג'קי  הרשעותיו, 
בהעלמת הכנסות בסך כמיליון ש"ח 

מהשכרת נכסים.
בפסק  כתבה  שריזלי  השופטת 
רואה  שאני  היתרה  "החומרה  הדין: 
דווקא  לאו  היא  הנאשמים  במעשי 
היא  העבירות,  של  הגדול  במספרן 
הנאשמים  בהתנערות  מתבטאת 

שו התנערות  המס,  דיני  �מהוראות 
רשית וחצופה, היא מתבטאת ביחסם 
הבוטה והמזלזל כלפי רשויות המס...

ארגון  במסגרת  פעלו  "הנאשמים 
עסקי יזום, קבוע ושיטתי שתכליתו 

�הייתה לכאורה עסקית, אולם התג
לה כבעל תכלית ִמְרמתית. בהתאם 
למדיניות הענישה הנוהגת בעבירות 
הורשעו  העבירות שבהן  מס בתחום 

העו כי  סבורה,  אני  �הנאשמים... 
עונש  הוא  המעשים  את  ההולם  נש 

ור בפועל,  לריצוי  ממושך  �מאסר 
קנס  ביניהם,  בצדו,  עונשיים  כיבים 

כספי משמעותי".

בעל צימרים מכלנית: "חיכיתי שיביאו 
לי עוד אלף ש"ח ואז ארשום חשבונית"

130 בעלי צימרים נבדקו בביקורת של רשות המסים סביב הכנרת ובגולן. נבדקו עסקים 
ביישובים: יבניאל, ארבל, רמות, חד נס, כפר זיתים, חיספין, אלמגור, מגדל, טבריה, מעלה 

בש>גמלא ועוד קיימה  המסים  �רשות 
ביקורת  מבצע  שעבר  בוע 

�רישום הכנסות נוסף שהת
מקד בענף האירוח והצימרים, לאור 
הקיץ.  בעונת  בפעילות  הגידול 
157 ביקו�  במסגרת המבצע נערכו

בעלי  אצל  נעשו   130 מתוכן  רות, 
ביישובים:  אירוח  וחדרי  צימרים 
יבניאל, ארבל, רמות, חד נס, כפר 
מגדל,  אלמגור,  חיספין,  זיתים, 
ועוד. הרשות  טבריה, מעלה גמלא 
ש�10%  נמצא  במבצע  כי  הודיעה, 

הכ רשמו  לא  שנבדקו  �מהעסקים 
נסות כדין.

השומה  במשרד  שהתקבל  מידע 
רשות  מבקרי  את  הפנה  בטבריה 
צימרים  המשכיר  לזוג  המסים 

שנער ביקורת  נס.  חד  �ביישוב 
נרשמו  לא  כי  גילתה,  במקום  כה 
שונים,  לקוחות  משלושה  הכנסות 
7,500 ש"ח. האישה מב� �שסכומן כ

למבקרים:  הסבירה  הצימרים  עלי 
חש רשם  שבעלי  בטוחה  �"הייתי 
הל לגבי  הלקוחות.  לשני  �בוניות 

קוח השלישי, הייתה נפילה ברשת 
האינטרנט ולכן לא נרשמה קבלה".

בעת ששהו המבקרים ביישוב, הם 
ביררו אצל משפחה שנפשה במקום 
וכמה  לגבי המקום שבו מתגוררים 
הם משלמים. לאחר שהגיעו לבעל 

הצימרים שבהם התארחה המשפחה 
נמצא, כי בעליהם לא רשם 8,000 
תמורת  מהמשפחה  שקיבל  ש"ח 
"האירוח  הסביר:  הבעלים  האירוח. 
שיביאו  חיכיתי  ש"ח,   9,000 עולה 
ואז ארשום להם  לי עוד אלף ש"ח 

חשבונית על כל הסכום".
לבעלת  הגיעו  הרשות  מבקרי 

ומצאו הכנ ביבניאל  אירוח  �וילות 
סות לא רשומות בסך 13 אלף ו�500 
לקוחות  מחמישה  שנתקבלו  ש"ח 
את  הסבירה  המקום  בעלת  שונים. 

הכסף הנוסף: "לעתים בעלי מקבל 
את הכסף ולא מעדכן אותי".

נמצאו  האזור  מקיבוצי  באחד 
וחדרי  קמפינג  אתר  מפעיל  אצל 
בסך  נרשמו  שלא  הכנסות  אירוח 
4,600 ש"ח שנתקבלו בחודש יולי. 

"הראש  אמר:  העסק  בעל 
השבוע,  במשך  עובד  לא 
בשבת אני בודק ורושם". 

צימ בעל  אחר,  �במקרה 
 800 הגובה  בכלנית  רים 
ש"ח ללילה לא ניהל כלל 
לו  ואין  חשבונות  ספרי 

תיק ברשות המסים.
הזמנות  יומן  בדיקת 

גיל מפורייה  צימרים  בעלת  �אצל 
תה, כי לקוח התארח עם משפחתו 
יומיים  למשך  צימרים  בשלושה 
ושילם תמורת האירוח 3,600 ש"ח, 
בעלת  העסק.  בספרי  נרשמו  שלא 
דוד שלי  בן  היה  "זה  העסק טענה: 

לר ושכחתי  שילם  הוא  �שהתארח. 
שום".

בטבריה גילו מבקרי הרשות אצל 
�בעלת צימרים בעיר, כי היא מנה

תוכנה  בעזרת  חשבונות  ספרי  לת 
הרשומות  ההכנסות  לצד  ייעודית. 

�במחשב, ניהלה בעלת המקום רשי
מה נוספת של הכנסות שלא נכנסו 
הבדיקה  וביום  החשבונות  לספרי 

בעלת  ש"ח.   10,000 בה  הצטברו 
�המקום הסבירה: "יש לי חובות לח

מתנהלת  אני  ולכן  התוכנה  ברת 
�כך". מרשות המסים נמסר, כי מק

להמשך  הועברו  ונוספים  אלה  רים 
ובמחלקת  השומה  במשרד  טיפול 

תביעות.
מפעילות  כחלק  נערך  המבצע 
כנגד  המסים  רשות  של  נרחבת 
ובמסגרת  שחור  והון  מס  מעלימי 
אשר,  משה  הרשות,  מנהל  הנחיית 
את  להגביר  האזוריים  למשרדים 
פעילות האכיפה ולשפר את כושר 
עריכת  ע"י  היתר  בין  ההרתעה, 

מבצעי שטח.

לי  "יש  בידיעה.  לנמסר  אין קשר  הגולן,  ברמת  צימר 
חובות לחברת התוכנה ולכן אני מתנהלת כך"

צילום: פיקיויקי, מוחמד מוסא שהואן בדיקת יומן הזמנות אצל בעלת צימרים מפורייה 
גילתה, כי לקוח התארח עם משפחתו בשלושה 

צימרים למשך יומיים ושילם תמורת האירוח 
3,600 ש"ח, שלא נרשמו בספרי העסק. בעלת 

העסק טענה: "זה היה בן דוד שלי שהתארח. 
הוא שילם ושכחתי לרשום"
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סעיף > בהוראות  עסק  הקודם  מאמרנו 
49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, המעניק 
עבור  שבח  ממס  פטור  נחלה  ליורשי 

�מרכיב בית המגורים בעת מכירת הנחלה, בה
קיים  שבהם  במקרים  הסעיף.  תנאי  כל  תקיים 
שימוש  עושים  אנו  אחד,  מגורים  בית  בנחלה 
בסעיף זה בעת מכירת הנחלה על�ידי היורשים 
המגורים  בית  מרכיב  בגין  פטור  ומאפשרים 

�שנובע מהזכויות של המורישים בנחלה. במא
מר זה, נעסוק בשינויים צפויים בהוראות סעיף 
זה, אשר ישפיעו באופן מהותי על חבויות המס 

שעשויות לחול על יורשי נחלות.
מטרה:  קבע  כחלון  משה  האוצר  שר  כידוע, 

הדי מחירי  את  �להוריד 
לה הדרכים  ואחת  �רות, 
�שיג את המטרה היא הג

כדי  הדירות.  היצע  דלת 
"לתמרץ" יורשים למכור 

שקיב מגורים  �דירות 
מתכוונים  בירושה  לו 
בחוק  כבר  בממשלה, 

להכ הקרוב,  �ההסדרים 
ניס שינוי בסעיף 49ב(5) 

האפ את  ולתחום  �לחוק 
בגין  פטור  לקבל  שרות 
דירת ירושה בלוח זמנים 

של 24 חודשים.
שיורשי  כדי  כלומר, 
פטור  לקבל  יוכלו  נחלה 
בית  למרכיב  שבח  ממס 

אותה  למכור  עליהם  יהיה  שבנחלה  המגורים 
בתוך 24 חודשים מהמועד שבו הגיעה לידיהם 
חודשים   24 בתוך  אחרת:  אפשרות  בירושה! 
ממועד כניסת התיקון לחוק לתוקף, שרלוונטי 
למקרים שבהם יורשים קיבלו את הנחלה לפני 

כניסת התיקון לחוק לתוקף.
�כפי שהסברנו, מטרת השינוי היא עידוד יור

שים למכור דירות, ובמקרה שלנו - למכור את 
הזכויות בנחלה הכוללות זכויות בדירת הירושה 
שבנחלה (שהיא דירה נוספת בידם) ובכך לעזור 
לפגוע  לא  כדי  אולם  הדירות.  היצע  בהגדלת 
אשר  המוריש  בילדי  בחיים,  הנותר  הזוג  בבן 
שלא  המוריש  ובילדי  אפוטרופוס  להם  מונה 
בדירת  גרים  לרוב  (אשר  21 שנים  מלאו להם 

�הירושה או נהנים מפירותיה), מוצע בחוק ההס
דרים להחריג מגדר ההגבלה מכירת דירה שבין 
יורשיה בן זוג של המוריש עד שנתיים ממועד 

הפטירה של בן הזוג.
יורש  יורשיה  בין  שיש  ירושה  דירת  לגבי 
במכירת  הפטור  כי  לקבוע,  מוצע  חסוי  שהוא 

שנ עד  היורשים  לכל  יינתן  הירושה  �דירת 
תיים מהמועד שבו היורש מפסיק להיות חסוי. 
ואם היה בין היורשים מי שטרם הגיע לגיל 21 
שנים, הצעת החוק מונה את השנתיים האמורות 
רק מרגע שבו שכל ילדי המוריש, אשר יש להם 
שנים.   21 לגיל  הגיעו  הדירה,  בירושת  חלק 

במקרה שבו יש מספר יורשים (מתחת לגיל 21 
שנים), התקופה תסתיים במועד המאוחר ביותר.
חשוב לציין, כי סעיף 49ב(5) לחוק הוא מפלט 

�עבור יורשים שיש להם כבר מספר דירות מגו
רים משלהם, ולכן לא יכולים לבקש פטור ממס 
המגורים  בית  מרכיב  בגין  יחידה  לדירה  שבח 

שבנחלה, במסגרת מכירת הנחלה.
מכירת  הוא  שלהם  ההצלה"  "קרש  לפיכך, 
הנחלה תוך תשלום מס שבח מופחת באמצעות 
השימוש בסעיף 49ב(5) לחוק, ואילו כעת, אם 

לרשו תעמוד  בחקיקה,  יעבור  המוצע  �התיקון 
תם תקופה של 24 חודשים בלבד ובה הם יהיו 
"מוכרחים" למכור את הנחלה כדי להיות זכאים 

לפטור זה.
באמצעות  זאת  נמחיש 
נחלה  הבאה:  הדוגמה 
 1965 בשנת  שנרכשה 

יור שני  על�ידי  �נמכרה 
שים בשנת 2015 תמורת 
ש"ח.  מיליוני  חמישה 

בנ המגורים  בית  �שווי 
חלה הוא שלושה מיליוני 
זכויות  שווי  ואילו  ש"ח 
החקלאי  והחלק  הבנייה 

הוא שני מיליוני ש"ח.
לפי המצב החוקי כיום, 

�אין מגבלת זמן על מכי
קבלת  ועל  הנחלה  רת 
לדירת  שבח  ממס  פטור 
הירושה לפי סעיף 49ב(5) 
לחוק, ולכן שלושת מיליוני השקלים המיוחסים 

לעו שבח.  ממס  פטורים  יהיו  המגורים  �לבית 
לא  והנחלה  יעבור  לחוק  התיקון  אם  זאת,  מת 
תימכר בתוך 24 חודשים מהמועד שבו הגיעה 
מיליוני  ששלושת  הרי  היורשים,  לידי  הדירה 
לחוק  התיקון  לפני  פטורים  שהיו  השקלים 
יהיו חייבים במס שבח מלא, שעשוי להגיע גם 

ליותר ממיליון ש"ח.
נסיבות  להיות  יכולות  במציאות, 

למ מהיורשים  המונעות  רבות  �אובייקטיביות 
סכסוך  כגון  הזה,  הזמן  בפרק  הנחלה  את  כור 
מספר  פני  על  הנמשך  היורשים  של  משפחתי 
שנים, שאז יושת על יורשים אלו "קנס" בדמות 

תשלום מס שבח גבוה ביותר.
הוראות רשות מקרקעי ישראל קובעות שאין 
להותיר נחלות שנים רבות ללא רישום הזכויות 
על שם אחד היורשים או מכירת הזכויות לצד 
ג'. השנים החולפות ואי ביצוע חלוקת הזכויות 
גבוהות  מס  חבויות  להשית  שעלולים  רק  לא 
סיכון  גם  היורשים, אלא שיש בהם  ביותר על 
רב לשלמות המשפחה, שכן ניסיון החיים מלמד 

�שחלופת הדורות וריבוי היורשים עשויים לה
ביא למחלוקות משפטיות.

ובאגודות  במיסוי  עוסקים  הכותבים 
שיתופיות

editor_kav@tmags.co.il

סעיף 49ב(5) לחוק 
הוא מפלט עבור 

יורשים שיש להם כבר 
מספר דירות מגורים 

משלהם, ולכן לא 
יכולים לבקש פטור 

ממס שבח לדירה 
יחידה בגין מרכיב בית 

המגורים שבנחלה, 
במסגרת מכירת הנחלה
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פסיכולוגי > רומן  הוא  הגופות"  "שורף 
הצ'כים  הסופרים  אחד  מאת  גרוטסקי 
לדיסלב  הקודמת,  המאה  של  החשובים 
פוקס. סיפורו של שורף הגופות, מר קופפרקינגל, 

ראה  פראג,  של  הקרמטוריום  עובד 
בשנת  בצ'כוסלובקיה  לראשונה  אור 

1967 והוכרז מיד כיצירת מופת.
�מר קופפרקינגל הוא בורגני אקס

צנטרי במידה, בעל תחביבים מוזרים 
מעט, אב אוהב ובעל מסור. בהשפעת 
הנאציונל� למפלגה  שהצטרף  חברו, 

פרשנות  ובעקבות  סוציאליסטית, 
�בלתי�שגרתית של עיקרי הדת הטיב

טית, הופך לנציגה של האידיאולוגיה 
הפשיסטית, לבוגד, למוסר ולרוצח.

רגיל  אזרח  אחרי  עוקב  בעודו  כך, 
ויותר  יותר  למעורב  ההופך  לכאורה 

ולע מטרידות  התרחשויות  �בסדרת 
הסכם  שלאחר  בימים  מפחידות  תים 

�מינכן, כניעת המעצמות והימים שק
הוא  השנייה,  העולם  למלחמת  דמו 
באורח  בהיסטוריה  פרק  עם  מתמודד 
מקורי ומטלטל המותיר את הקורא עם 

חוויית קריאה בלתי�נשכחת.
מאת  דבר  אחרית  מצורפת  לספר 

מו המאירה  פרידמן,  פאר  �המתרגם 
קו את  וכן  ברומן,  מרכזיים  �טיבים 

פוקס  לדיסלב  של  ויצירתו  חייו  רות 
עצמו - דמות מסקרנת לא פחות מזו 

הוש כולה  יצירתו  ספרו.  גיבור  �של 
השנייה  העולם  מלחמת  מאימת  פעה 
הוריו  בבית  הקשוחה  האווירה  ומן 
(אביו היה קצין משטרה). פוקס חוקר 
ברומן את מקורות הרוע, את המסכות 

�שהאדם עוטה על עצמו ואת "פוליטי
מח (הוצאת  האירופית  הזהויות"  �קת 

ברות לספרות, תרגום: פאר פרידמן, 
205 עמודים).

זוכה  מותחן  הוא  הזועם"  "הצבא 
פרס "דוקרן הזהב" הבין�לאומי, מאת 

הנ ַורגאס,  פרד  הצרפתייה  �הסופרת 
המקו המתח  מסופרות  לאחת  �חשבת 

ריות והמוערכות בעולם, שזכתה בפרס היוקרתי 
לספרי מתח שלוש פעמים.

�אלמנה מבוגרת מכפר מרוחק מגיעה לפריז ומח
פשת את רב פקד אדמסברג. היא מתחננת לעזרתו. 
נתונים  חייה  ומאז  הזועם"  "הצבא  את  ראתה  בתה 
צבא  הוא  הזועם"  "הצבא  האגדה,  על�פי  בסכנה. 
לגיהינום.  רשעים  של  נשמות  אתו  שלוקח  רפאים 
הדרך  אלים.  מוות  ימותו  במחיצתו  שנראו  אנשים 

היחידה להינצל היא להקריב חיים אחרים.
הבת ראתה את הצבא גורר אתו ארבעה מבני 
הכפר הקטן. היא נקבה בשמם של שלושה, אולם 
הרביעי נסתר מעיניה. כאשר אחד מהשלושה - 
נבהלים.  הכפר  תושבי  נעלם,   - ואלים  גס  איש 
הופכת  הבהלה  קרוב,  ביער  נמצאת  כשגופתו 
האימה  ומטיל  האגדי  הצבא  שב  האם  לפאניקה. 

החו את  להעניש  כדי  שנים  מאות  אחרי  �לכפר 
�טאים? ואולי מישהו אחר, בשר ודם, אחראי למו

תו של האיש השנוא? רב פקד אדמסברג המסוקרן 
יוצא לחקירה שתוביל אותו למקומות מפתיעים 
מיכל  (מצרפתית:  כאחד  ומזעזעים 

ספיר, הוצאת כתר, 400 עמודים).

הלבנה"  "תולדות  הספרים  בסדרת 
עתי עיבוד  מאייר  מאריסה  �מעניקה 

לדמויותיהם  פוסט�אפוקליפטי  דני 
של האחים גרים ומשלבת טכנולוגיה 
רומנטיקה  מתח,  קסם,  עם  מתקדמת 

והומור.
לוקח  הראשון,  הספר  "סינדר", 

הרו ניו�בייג'ין  של  לרחובות  �אותנו 
חשים סכנה. מגפה קטלנית מתפשטת 
צופים  מלמעלה  הרחק  הארץ.  ברחבי 
במתרחש אנשי הלבנה, אורבים לרגע 

סינ גרה  העיר  בלב  חולשה.  �של 
דר בת ה�16 - מכונאית מחוננת עם 
עבר מפוקפק ועתיד חסר תקווה. היא 
כלואה כל היום בדוכן מלוכלך בשוק, 
כדי  ערב  עד  מבוקר  עובדת  היא  שם 

�למלא את חשבון הבנק של אמה החו
רגת.

שלה  הדוכן  בפתח  ניצב  אחד  יום 
והוא מבקש  יורש העצר, הנסיך קאי, 
חוצה  סינדר  שירותיה.  את  לשכור 
ומגלה  הארמון  חומות  את  לראשונה 
לא  גדול,  תפקיד  לה  שנועד  אט�אט 
רק בחיי הנסיך אלא בחייה של הארץ 
מיוחד,  משהו  יש  בסינדר  כי  כולה. 
מחיר  עבורו  לשלם  מוכנים  שרבים 
הוצאת  אכמון,  יעל  (מאנגלית:  יקר 

כנרת, 335 עמודים).

יאנסי  ריק  מאת  האינסופי"  "הים 
�הוא החלק השני בסדרת "הגל החמי

עולם  על  נוער  לבני  טרילוגיה  שי", 
�עתידני וקר שבו הייאוש מנסה להכ

ניע את התקווה והאהבה יוצאת לקרב הגדול על 
חייה.

הארץ  כדור  על  התרגשו  קטסטרופות  ארבע 
וב אדיר  באומץ  האנושי.  המין  רוב  חוסל  �וכך 

בחיים.  להישאר  סאליבן  קאסי  הצליחה  נחישות 
עכשיו שוטף הגל החמישי את כדור הארץ, ואיש 
ומי ה"אחרים"; על מי  יודע מי בני האנוש  אינו 

אפשר לסמוך ומי יחסל אותך בלי למצמץ.
�קאסי, בן ורינגר יודעים שרק יחד יש להם סי

כוי, אבל כל מטרתם של ה"אחרים" היא לפורר 
את היחד, והמטרה מקדשת את האמצעים. קאסי 
וחבריה יופתעו לגלות עד כמה יריביהם מוכנים 

האנו את  יגלו  הם  במקביל  אבל  לכת,  �להרחיק 
יעל  (מאנגלית:  בהם  שטמונה  האינסופית  שיות 

אכמון, הוצאות כתר ומודן, 292 עמודים).

לקבלת פרטים וייעוץ 3622*

הילדים גדלו ועכשיו זה הזמן שלך 
להגשים חלום 

וללמוד באקדמיה

הזדמנות אחרונה להירשם 
ללימודי תואר ראשון 

רב תחומי 
של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

במכללה האקדמית אחוה

בני 40 ומעלה בעלי תעודת 
בגרות מלאה, יכולים להצטרף 

ללימודים עוד השנה

מערכת השעות מותאמת 
לאנשים עובדים ובעלי משפחות

מלגות תוענקנה לעוסקים 
בפעילות חברתית

הצטרפו ללימודים כבר באוקטובר הקרוב



13 ||   20.8.2015

ובקול  רחב  בחיוך  פני  את  מקדם  גרון  אוריאל 
הוא  אחריו.  ללכת  אותי  מנחה  עמוק  רדיופוני 
מכניס אותי לחדר נזירי, הכולל מיטת מסז‘, וילון 
ותרגעי“,  עמוק  תנשמי  ”תשכבי,  צנוע.  ושולחן 
יותר  הרבה  לנשום  מתחילה  ואני  מבקש,  הוא 
מהר, תוהה מה פתאום נכנסתי לכל הסיפור הזה 
ומי צריך את זה בכלל. אוריאל עוצם עיניים ומ־
תרכז, וכעבור כמה דקות הוא מעביר את ידו על 
סובלת  בראשי.“את  ונעצר  בי  לגעת  מבלי  גופי, 
אני  ”כן...לפעמים“,  מתעניין.  הוא  ראש?“  מכאבי 
ואני  רקתי  מעל  ידיו  את  משהה  הוא  ממלמלת. 
מרגישה כיצד היא מתחממת יותר ויותר. אחר כך 
הוא מסיר את ידיו,כשהוא חוזר ומשהה אותן על 
את  ספג  שלך  הגוף  ”זהו  לגמרי.  קרות  הן  ראשי, 
הוא  יפחתו“,  הראש  כאבי  ועכשיו  האנרגיות,  כל 

מסכם.
תן תרגום בגוף הסרט: מה זה היה בעצם?

”אני מרפא אנשים באנרגיות. זה משהו לא טבעי, 
משהו שיש בי,כאילו מישהו פועל ומרפא אותם“

ומה זה אומר בפועל?
מגיע  וכשאני  האדם  על  הידיים  את  מעביר  ”אני 
במקרים  מתחממות.  שלי  הידיים  הבעיה,  למקור 
חשוב  בידיים.  דקירות  מרגיש  אני  קשים  היותר 
הב־ מקור  תמיד  לא  הוא  הכואב  שהמקום  לציין 

עיה. היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה 
בצד  נמצאת  שהבעיה  לה  אמרתי  ואני  ימין  בצד 

שמאל , ליד הלב. 
למחרת היא הלכה לבדיקות והתברר שצדקתי. בזמן 
בעייתי,וכשהידיים  במקום  מתמקד  אני  הטיפול 
שלי מתקררות, אני יודע שהאנרגיה נגמרה והטי־

פול הסתיים“ 
ומה התוצאות?

”זה תלוי בבן אדם ובסוג הבעיה, כי כל גוף מגיב 
לטיפול בצורה שונה. באופן כללי ,בדרך כלל אחרי טיפול אחד או שניים, 
גם  כלל  בדרך  זה  בשלב  גדולה.  הקלה  מרגיש  והמטופל  שוככים  הכאבים 

הבעיה נפתרת“. 
באילו בעיות אתה מטפל?

”בסכרת, כליות, סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות 
בפסו־ גם  מקבל  אני  שבטיפולים.  התופעות  עם 

ריאזיס, פריצת דיסק, בעיות אורטופדיות,שרירים, 
חסימות בורידים, לב, ראש, בלוטת התריס, מתח 

ועצבים, דיכאונות, בעיות נפשיות ועוד.
מוקד  למחלה  אין  בהם  במקרים  עושה  אתה  מה 
וירא־ מחלות  למשל  מזהה  אתה  כיצד  ספציפי? 

ליות, 
דלקות פרקים או איידס?

אני לא מזהה.
טיפלת במקרי סרטן?

”טיפלתי בבחור צעיר שעבר ניתוח להוצאת גרו־
וחצי,אם  שנה  תיקח  שההחלמה  לו  אמרו  רות. 

בכלל. טיפלתי בו, והוא חזר לעבוד תוך שלושה 
עד  עליו  והקלתי  תופת,  כאבי  לו  היו  שבועות. 
שלא היו לו יותר כאבים. אחד האנשים הראשו־
נים שבהם טיפלתי היה קצין בכיר לשעבר ביחי־

דת צנחנים שהיה לו פצע פנימי בושט, טיפלתי בו 
פעמיים והפצע נעלם. הוא היה כמו השליח שלי, 
שאוריאל  האדם  אנשים.“  אלי  לשלוח  שהתחיל 
זהב  דגי  מגדל  שכיום   45 בן  דן  הוא  עליו  מדבר 
ובונה בריכות דגים, גזבר ומנהיג עמותות ציבוריות 
למנהיגות  הישראלית  (”נחשון“-המדרשה  שונות 
חברתית, אית“ם-המרכז הישראלי לשמירת העו־
פות הדורסים וחבר צוות צהל»ה למנהיגות נוער) 
מספר  לי“,  הציק  שמאוד  בוושט  מפגע  ”סבלתי 
דן, ”התקשיתי לאכול, לשתות ולבלוע. הרופאים 
או  שפיר  להיות  שיכול  בפצע  שמדובר  לי  קבעו 
סרטני וקבעו לי תור לניתוח. באותו יום בו אב־

לי  סיפרה  והיא  שלי  לספרית  הלכתי  אותי,  חנו 
על אוריאל, כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי. 
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות. בטי־
פול הראשון אוריאל התמקד בפצע, ואני הרגשתי 
מתח, זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה 
שלו.  פיזית  תזוזה  הרגשתי  ממש  מקומו.  את 
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם. 
הרג־ בצהריים  טוב,אבל  בבוקר,הרגשתי  למחרת 

שתי רע. צלצלתי לאוריאל ותיארתי לו את מצבי. 
צמרמורות  הרגשתי  שוב  כוחות.  לי  העביר  הוא 
היה  שוב  מעלה.  כלפי  לעלות  ממשיך  ושהפצע 
הלכתי  בערב,  הקלה.  תחושת  ואחריו  דימום  לי 
לטיפול נוסף, הפעם הרגשתי שאוריאל ממיס את 
הפצע. הרגשתי כאילו צבא נמלים קטנות מטפס 
הלכ־ למחרת  והחוצה.  למעלה  הגרון  מתוך  לי 
תי לבדיקה בבית החולים ”מאיר“ בכפר סבא ולא 

מצאו לי כלום. הפצע פשוט נעלם“. 
גם יפה, בת 49, מנהלת ב“מירס“ טופלה אצל אוריאל: “לפני חצי שנה, בני 
הפסקה  ללא  דקות  שתי  כל  השתעל  הוא  שיעול,  להתקף  נכנס  ה-13  בן 
ובקושי ישן בלילה. הלכנו לרופאים רבים,אבל אף אחד לא מצא מה יש לו. 
ניסינו הכל: צילומים, בדיקות,תרופות ודבר לא עזר. לאחר שבועיים בעלי 
החליט שהוא לוקח את הילד לאוריאל. ההיכרות 
שסי־ בעלי,  של  השותף  דרך  היתה  איתו  שלנו 

מטופל  היה  תקופה  ובאותה  ונפלאות  ניסים  פר 
סקפטית,  מאוד  הייתי  אני  גב.  בעיות  עם  אצלו 
אבל בשביל שלום בית הסכמתי. בעלי לקח את 
הילד  האמנתי.  חזרו,לא  וכשהם  לטיפול  הילד 
השתעל פעם בחצי שעה. מסתבר שאוריאל הע־

כמו  הרגיש  הילד  שלו,  החזה  סביב  ידיו  את  ביר 
מכה, לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר. למ־
חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף, בערב 
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה. אבל,לא 
ראשון  ביום  השתעל.  לא  אפילו  הוא  כלום,  היה 
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום. אמרתי 
לאוריאל שהוא פשוט קוסם. אין לי הסבר אחר“

חדש באשדוד!
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שמונה שעות, זה הזמן שלקח >
לצוותי הכיבוי להשתלט על 
מושב  את  שפקדה  השריפה 
אבן ספיר ואת השכונות הקרובות לו 

�בירושלים ואף התקרבה לבית החו
לים הדסה עין כרם, שכמה מאגפיו 
פונו. באותו יום, ראשון 2 באוגוסט, 

�השתוללו הלהבות גם ביישובי פרו
זדור ירושלים הסמוכים לבית שמש 
בצפון  ואפילו  מאיר  בית  ולמושב 

הבירה, סמוך לשכונת נווה יעקב.
"לא מדובר רק בלהבות שמסכנות 
מאבן  ירקוני  רון  מספר  חיינו",  את 
בו  חי  בן 30, שנולד במושב,  ספיר, 
כל חייו ואוהב אותו מאוד, לדבריו. 

�"שאיפת העשן, בעיקר מגגות האס
בסט של הלולים שנשרפו, ויש הרבה 

�לולים במושב, היא מאוד רעילה ומ
סוכנת".

�רון מספר שבזמן השרפה האחרו
ומשפ הוא  במושב  שהשתוללה  �נה 
�חתו לא נכחו בבית, אך במשך הש

נים, הוא ובני המשפחה שהו במושב 
בשעת שרפה וגם הוא ושכניו נרתמו 

תמיד לסייע.
התקשר  האחרונה  השרפה  "בזמן 
בסדר  הכול  אם  לשאול  חבר  אליי 
אצלי. אני הבנתי ששוב יש שריפה, 
כמו בכל קיץ, ולא מובן אם מדובר 
מהחום,  שנגרמה  שרפה  או  בהצתה 
וגם הם לא  ומיד התקשרתי להוריי 

היו בבית. באותה העת התקשרנו גם 
�לאחי שגר במושב והם והילדים שנ

צילום: כבאות ירושלים השרפה שפקדה את מושב אבן ספיר. צוותי הכיבוי נזקקו לשמונה שעות להשתלט על האש 

שרפת החורש ליד המושב. באותו יום, 2 באוגוסט, השתוללו הלהבות גם ביישובי פרוזדור ירושלים 

שרפה באבן ספיר. "כוחות ההצלה פעלו בצורה יוצ 
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תגובת קק"ל

"החלק שבו 
התפשטה 

השריפה באחריות 
היישוב"

 2

היו  לא  הגדול  בחופש  כעת  מצאים 
בבתים".

ומה קורה בגני הילדים במושב כשיש 
שרפה?

"תמיד יש מישהו שמסייע. תמיד 
יש שכנה שיכולה מיד להגיע לגן 

היל את  ולקחת  שבמושב  �הילדים 

דים, התושבים במושב מאוד עוזרים 
נוכח  וגם אם אתה לא  אחד לשני, 
המשפחה  מבני  מישהו  ויש  במקום 

שנמ משפחה  או  עזרה,  �שצריך 
צאת במצוקה - התושבים מגיעים 
לעזור. לדוגמה, לפני מספר שנים 

�הייתה שרפה רצינית במושב, ואנ
הרוח  כיוון  עם  דווקא  הלכנו  חנו 

דבר  השרפה,  מאיפה  להבין  כדי 
שאסור לעשות, אבל רק כדי לסייע 
ליד  הייתה  שהשרפה  למשפחה 

הבית שלה".

ומה עם כוחות ההצלה, הם מאשרים 
את העזרה של התושבים?

בצורה  פעלו  ההצלה  "כוחות 
יוצאת דופן ומקצועית להפליא, גם 
למרות  קודמות.  בשנים  וגם  עכשיו 
הם  לעזור,  רוצים  מאוד  שאנחנו 

התו של  לפינוי  כל  קודם  �דואגים 
הם  השרפה.  לכיבוי  ומיד  שבים, 
מהתושבים  עזרה  לבקש  נמנעים 
ודואגים לבטיחות שלנו, לפני הכול. 

וזה ראוי לשבח".

כזה  במקום  שרפה  "לפעמים, 
מספר  תמוהים",  דברים  גם  מגלה 
בעל  דרור,  ירקוני.  של  אחיו  רון, 
השרפה  לאחר  הגיע  במושב,  משרד 
נשרף  משרדו  שכל  לגלות  כדי  רק 

במ והמשקוף  מהמזוזה  חוץ  �כליל, 
ירקוני.  מסכם  מוזר"  "מאוד  שרד. 

�"למרות הנזק הרב, והצער, יש תחו
שה של השגחה עליונה".

גר  רווק,   ,30 בן  ששון,  איציק 
באבן ספיר והיה בבית בעת השרפה. 
שכילתה  השריפה  על  מספר  ששון 

ההתמו ועל  דודו  של  הלול  �את 
"בשעה  המושב:  בתוך  עמה  דדות 
רבע ל�12 התחלתי לראות כבאיות. 
יצאנו החוצה וראינו ענן שחור בחלק 
הצפוני של המושב. אנחנו סקרנים, 
ולכן התחלנו לעלות למעלה וראינו 
של  הצפוני�מזרחי  מהצד  האש  את 

המושב.
"האש הייתה ממש באמצע המושב 

והתקד המושב  לתחילת  �והגיעה 
מה לסוף המושב. כתוצאה מכך, כל 
מתו.  שלי  דוד  של  שבלול  העופות 

להתקרב  התחילה  האש  מכן,  לאחר 
 - אפרים  של  החווה  וגם  לבתים, 
שהיא חווה עם מחלבה וגבינות וגם 
לו  נשרף  נשרפה.   - מגורים  מקום 

�הכול, מזל גם שהילדים שלו לא נפ
געו. עוד נשרפו שני צימרים כליל 

ושני מחסנים נשרפו.
זה שהכבאים הבינו שהאש  "בזמן 
לפנות  החליטו  המושב,  על  סוגרת 
את כל המושב. הגיעו כוחות משטרה 
בית�בית,  נכנסו  גדולות,  בכמויות 
חיות,  אנשים,  פינו  בדלתות.  דפקו 

את כל מה שצריך – מפנים".

ובשלב זה מה אתם מרגישים? יש לחץ 
או שאתם מתורגלים?

רגילים,  שאנחנו  לומר  "אפשר 
�אבל זה מאוד מפחיד, כי אנחנו מו

קפים ביערות. האש, בשנייה קופצת 
הבית  אחד  ברגע  למקום,  ממקום 

�יכול להידלק. אני מכיר את המשפ
חות, אחד מהם הוא דוד שלי, האיש 
מהחווה שהעופות שלו מתו, ופיניתי 
זה היה  את העופות המתים מהלול. 
פנסיונר  הוא  שלי  דוד  קשה.  מראה 
בן 60 פלוס, וזה מקור הפרנסה שלו. 
הוא מאוד מזועזע וצריך לראות איך 

עוזרים לו".

יש התגייסות לעזרה לאנשים שנפגעו 
ברכוש?

אבל  התגייסות,  יש  נכונות,  "יש 
מס הכול  מוזרה,  מאוד  הרגשה  �יש 
�תורי ושקט. היה בלאגן, מטורף, וע

כשיו יש מעין שקט שאחרי הסערה, 
�יש התארגנות, אבל כרגע לא שמע

רון ירקוני: "לא 
מדובר רק בלהבות 

שמסכנות את חיינו, 
שאיפת העשן, 

בעיקר מגגות 
האסבסט של הלולים 

שנשרפו, ויש הרבה 
לולים במושב, 

היא מאוד רעילה 
ומסוכנת"

המשך בעמ' הבא

צילום: ניר מעיין

צילום: רון ירקוני    את דופן ומקצועית להפליא" 

האחרונה  השרפה  בזמן  ירקוני.  רון 
לא  ומשפחתו  הוא  במושב  שהשתוללה 

נכחו בבית



20.8.2015   || 16

תי על משהו. וכרגע, אין התארגנות 
�מסודרת חוץ מהעזרה שאנחנו מגי

שים איש למשנהו".

מזכיר   ,(56 (בן  אליהו  שלמה 
אבן  במושב  נולד  המקומי,  הוועד 
ספיר, נשוי ואב לשניים. גם הוא היה 
במושב בעת השרפה ויצא עם מספר 
 12 "בשעה  הבערה.  לכיוון  תושבים 
מגיעות  כבאיות  שמענו  בצהריים 
אליהו,  מספר  בקסטל",  מהתחנה 
"שזה מרחק של שבע דקות מהמושב 

�שלנו. מיד יצאנו גם אנחנו עם המ
כוניות לכיוון העשן. ראינו את האש 
המתפשטת לכיוון הלולים ואת הרוח 
החזקה�ממש מבעירה את האש מבית 

לבית במהירות שיא.
"באזור יש יערות של קק"ל והרוח 
במהירות  האש  את  הטיסה  החזקה 

המו ולתוך  ללולים  הוואדי  �מכיוון 
בתור  שעשיתי  הראשון  הדבר  שב. 
מזכיר לקחתי את יו"ר הוועד והבעל 
לכיוון  נסענו  הגן,  של  הסייעת  של 
הפעוטות  את  ופינינו  והמעון  הגן 
רבע  אחרי  בינתיים,  למושב.  מחוץ 
שהבנו  וממה  דקות  שעה�עשרים 

מהכבאים, נשרפו כמה לולים.
"הלול הראשון שנשרף הוא בעצם 
ילדים,  שישה  עם  זוג  של  מחלבה 
כליל,  שנשרף  המקום,  את  ששכר 
וזה היה אחד המקרים הקשים. והיה 

שמתגו זוג  של  שנשרף,  בית  �עוד 
רר ליד המנזר שנמצא ליד המושב". 

�מצפון לאבן ספיר נמצא המנזר הפ
שהוקם  במדבר"  "יוחנן  רנציסקני 
במקום שבו התבודד יוחנן המטביל, 

כך מאמינים הנוצרים.

וכיצד אתם כראשי המושב מסייעים 
לאותם אנשים?

תרומות שנאספות  סיוע של  "יש 
והזוג  החברתיות,  הרשתות  דרך 
כעת  מתגורר  המנזר  ליד  גר  שהיה 
במנזר עצמו עד שיימצא לו פתרון. 
לסייע  כדי  נרתמת  שלנו  הקהילה 
הגדולה  בשרפה  שנפגע  מי  לכל 

הזאת".

המזכיר אליהו מספר שההירתמות 
מסתיימת  אינה  בשרפות  למלחמה 
בלחימה באש, אלא גם בביורוקרטיה 
לפני  פנה  כאשר  שונות.  ובוועדות 

ולק אש  לכיבוי  חודשים  �מספר 
לבדוק  במטרה  לישראל  קיימת  רן 
באזור  עם שרפות  כיצד מתמודדים 
בעקבות ההסלמה בשטחים הקרובים 
למושב, הוא נתקל במה שהוא מכנה 

"מדינת ישראל".
להבין  כדי  לסיור  בעבר  "יצאנו 
איך מונעים את השרפה הבאה. היינו 
בקשר עם קק"ל, אני יזמתי פגישות 
נחמדים.  אנשים  קיימת,  קרן  עם 

סיור  קיימנו  חודשים  שלושה  לפני 
עם אנשים מקרן קיימת ועם נציגים 
חיץ  קו  שיעשו  אמרו  אש,  מכיבוי 
די� מטר   50 עד  ו�25  מטר   25  של

פרוטוקול  לנו  שיוציאו  ואמרו  לול, 
אנשים,  וישלחו  שיטפלו  אש  כיבוי 
ולא  ישראל,  במדינת  חיים  ואנחנו 
האחרון,  א'  יום  הגיע  והנה  שלחו, 
הוא  הגיע..."  ממנו  שחששתי  ומה 

מספר בעצב.

אז איך בכל זאת מתמודדים?
מעיינות,  מוקף  הוא  הזה  "האזור 

�כולל הסטף, ויש המון מטיילים, וכ
שיש הרבה מטיילים ושביל ישראל 
פיקניקים  הרבה  עושים  כאן  עובר 
ומנגלים. ואני קורא לכל המטיילים: 
לא לעשות מנגלים בכלל באזור! זה 
הרבה  כאן  יש  ובכלל,  מסוכן.  ממש 
לא  וזה  זבל,  כאן  שזורקים  שכונות 

�מקובל. הזבל גם מהווה מקור לשר
פות, ולא שייך אלינו - אז בבקשה 

לאסוף".

ירקוני,  רון  כמו  רבים,  תושבים 
בהצתות  השרפות  שמקור  חושדים 
או  במטיילים רשלניים  דווקא  ולאו 
בשרפות שנגרמות עקב החום הכבד. 
אינו  כי  מוסיף,  ששון  איציק  גם 
מהחום  נגרמה  שההתלקחות  מאמין 
הייתה  שהשרפה  טוען  והוא  בלבד, 

קשה מתמיד.

יום   ,2015 באוגוסט   3 שני,  ביום 
אחרי השרפה הגדולה, התגלו סמוך 
בקבוקים  מספר  ספיר  אבן  למושב 
אחריהם  שהותירו  דליק,  חומר  עם 
התבררו  יום  באותו  מטיילים.  אולי 
שהותירה  העצום  הנזק  ממדי  גם 

מח עשרה  בתים,  שלושה  �השרפה: 
סנים ושבעה לולים עלו באש. מקרב 
התושבים, לא ניזוק אף אדם בגופו, 
אולם ארבעה כבאים נפגעו מנפילה 
ופונו  ונכוו  עשן  משאיפת  מגובה, 

לקבלת טיפול רפואי.
�בשל זיהום האוויר ומעורבות אס

בסט בשרפה, הורה המשרד לאיכות 
הדסה,  צור  אורה,  לתושבי  הסביבה 
והשכונות הדרום�מערביות  עמינדב 

רק  בבתים.  להסתגר  ירושלים  של 
הושגה שליטה בשר �בשעות הערב 

פה, ולאור הערכת מצב של מפקדי 
�כבאות והצלה ירושלים בשטח, הור

שו תושבי אבן ספיר לחזור לבתיהם.
160 לו� � בשרפה במושב פעלו כ

כי� צוותי   69 ב ומתנדבים  אש  �חמי 
בוי, בנוסף לצוותי קק"ל, כיבוי חיל 
שביצעו  כיבוי  מטוסי  ו�13  האוויר 
גיחות. כ�300 דונם של חורש  כ�80 

�ויער עלו באש. בתוך כך, פרצו שר
פות גם בוואדי ליפתא סמוך לכביש 
וסמוך  לתנועה,  שנסגר  דרום,  בגין 
לבית  צפונית  מאיר,  בית  למושב 
שמש. צוותי כיבוי מתחנות ירושלים 

ובית שמש פעלו בשתי הזירות.

שלמה אליהו, מזכיר הוועד המקומי: "לפני שלושה חודשים קיימנו 
סיור עם אנשים מקרן קיימת ועם נציגים מכיבוי אש, אמרו שיעשו קו 
חיץ של 25 מטר ו�25 עד 50 מטר דילול, ואמרו שיוציאו לנו פרוטוקול 

כיבוי אש שיטפלו וישלחו אנשים, ואנחנו חיים במדינת ישראל, ולא 
שלחו, והנה הגיע יום א' האחרון, ומה שחששתי ממנו הגיע..."

איציק ששון: "אנחנו רגילים, אבל זה מאוד 
מפחיד, כי אנחנו מוקפים ביערות. האש, 

בשנייה קופצת ממקום למקום, ברגע אחד 
הבית יכול להידלק. אני מכיר את המשפחות, 

אחד מהם הוא דוד שלי, האיש מהחווה 
שהעופות שלו מתו, ופיניתי את העופות 

המתים מהלול. זה היה מראה קשה. דוד שלי 
הוא פנסיונר בן 60 פלוס, וזה מקור הפרנסה 

שלו"

המשך מעמ' קודם

שלמה אליהו. "ראינו את האש המתפשטת לכיוון הלולים ואת הרוח החזקה�ממש מבעירה את האש מבית לבית במהירות שיא"

איציק ששון. "פינו אנשים, חיות, את כל מה שצריך - מפנים"
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שמת> חברים  כמה  לי  �יש 
הנץ  עם  מדיטציה  רגלים 
הציפורים  עם  ביחד  החמה, 

ומקדי �המצייצות - הם מתעוררים 
�שים את חצי השעה הראשונה והמו

מדיטציה.  לתרגול  יומם  של  קדמת 
שלהם  החיים  לדבריהם,  אאמין  אם 
נראים אחרת מאז שהם עושים זאת 
איך  אבל  רוצה.  אני  שגם  ובאמת 
לישון  שהולכת  מישהי  לעזאזל 
לקום  יכולה  החמה  הנץ  עם  כמעט 

עם ציוץ הציפורים?
הע של  אמתיים  �כמיסיונרים 

בכל  לי להתאמץ  מייעצים  הם  ניין 
זאת ומבטיחים לי שלא אתחרט אם 
אנסה. אני חושבת על ההצעה שלהם 
ברצינות, אבל כרגע, זה עדיין בגדר 
רוצה  אני  ולמה  אצלי.  המחשבה 
קטע  יש  מדיטציה?  לעשות  כך  כל 
 - מאוד  אוהבת  שאני  נהדר  משיר 
"כל מבט" של דידי ארז (בדואט עם 
סיוון שביט), והוא יכול להסביר את 

רצוני:
"הייתי נותן הכל, הכל, הכל,

לא לחשוב יותר
לרגע אחד 

שקט
לנשום"

מחשבות  התחושה?  את  מכירים 
אין  הרף,  ללא  מחשבות  רודפות 
מנוחה, אין שקט. היטיב לתאר זאת 
היא  מישהו שאמר שהתחושה  ממני 
בראשו  מתקוטטת  קופים  שלהקת 

ללא הפוגה. כך בדיוק.
לפעמים, אני רוצה לצעוק "שקט 

מטאטא  עם  לדפוק  למעלה!",  שם 
דמיוני ברצפת הראש שלי ולהתלונן 
הבלתי� הרעש  על  הבית  ועד  בפני 

אבל  עושים.  האלה  שהקופים  פוסק 
עד היום לא הצלחתי ממש להשתיק 

אותם, גם לא בין שתיים לארבע.
ל"חשיבה  להגיע  שלי  הניסיונות 
בעצמי  להחליט  כלומר  מבוקרת", 
על כיוון למחשבותיי וליישם אותו, 
יש  זה  בשביל  ושוב.  שוב  נכשלת 
מדיטציה כמובן, אבל גם הניסיונות 
שלי למדוט אינם מרשימים במיוחד 
אני  אולי  לפעמים:  חושבת  ואני 

פשוט לא טובה בזה? אולי הניסיונות 
שלי למדוט חובבניים מדי ואני לא 
הרצינות  מלוא  את  בהם  משקיעה 
בעצם  ומהי  הנדרשת?  וההשקעה 
הנדרשת  וההשקעה  הרצינות  מידת 

על מנת למדוט היטב?
את  מדמיינת  כשאני  כלל,  בדרך 
עצמי מודטת אני רואה את התמונה 
הבאה: אני יושבת על ראש הר גבוה, 

דג וריבוא  בהימליה,  כלל  �בדרך 
לים בודהיסטיים צבעוניים רוחשים 
סביבי ברוח הנעימה, קצב נשימותיי 
הולך ונעשה אטי יותר, עמוק יותר. 
אני עוצמת עיניים, נושמת ונושפת. 
האוויר הנושב על ההר מתערבל עם 
אוויר נשימותיי. שקט מסביב ושקט 
אני  בראשי.  גם  להשתרר  מתחיל 

�שולטת כעת במחשבותיי ולא מתק
שה להתעלם מהן. ייתכן שאני רואה 
ייתכן  שלא.  ייתכן  יפים.  צבעים 
ייתכן  רוחנית.  שאני חשה התעלות 

שלא.

את  ארוכות  שנים  דמיינתי  כך 
�המדיטציה האולטימטיבית. לא חש
�בתי שאני יכולה למדוט גם באמב

טיה או בחוף ים מלא אנשים, והשקט 
מנת  על  הכרחי  לי  נראה  החיצוני 
להגיע לשקט הפנימי. השאלה "מה 
אעשה כשארד מראש ההר הזה?" לא 

הטרידה אותי יותר מדי.
מחזי שאני  מניחה  אני  �היום 

התמונה  של  נרחב  בחלק  עדיין  קה 
הזאת, אבל ברור לי יותר שביום�יום 
שלי אני לא יושבת על ראשי הרים 
רוצה.  שנפשי  השקט  את  ומבקשת 
לשנות  צריכה  שאני  מבינה  אני 
מדיטציה  לשלב  ולנסות  פרדיגמה 
בשגרת   - לי  חשוב  שזה  בהנחה   -

היום�יום שלי.
האנשים  רוב  לי,  הידוע  על�פי 
על  המזרח  לתורות  פנו  שמודטים 
זה  הטכניקה.  את  שם  ללמוד  מנת 
נשמע לי תמיד הגיוני. לא חשבתי, 
למשל, שהיהדות יכולה להציע דבר 
מה בנושא מדיטציה, אבל לאחרונה 
בשם  מעניין  ממש  בספר  נתקלתי 
קפלן,  (אריה  יהודית"  "מדיטציה 
שטו� והבנתי   (1998 פראג,  הוצאת 

מי  גם  זאת.  עים האנשים שמניחים 
שיופתעו פחות מנוכחות המדיטציה 

אזו לזרמים  אותה  ייחסו  �ביהדות, 
שהיא  לקבלה,  כלל  ובדרך  טריים, 

הזרם המיסטי יותר של היהדות.
לרוחניות  צמאים  היהודים  אנחנו 
שהיהדות  חושבים  כשאנו  ולכן, 
אנו  מבוקשנו,  את  לנו  מספקת  לא 
ידעתם  האם  זרים.  בשדות  רועים 
 75% לפיה  הערכה  שישנה  למשל 
הם  למיניהם  האשרמים  חברי  מכל 

יהודים? מדהים, לא?
המדיטציה  על  פה  ארחיב  לא 
לי  שאין  מכיוון  בעיקר  היהודית, 
אציין  רק  אבל  בנושא,  ידע  הרבה 

להג ככלי  המדיטציה  את  �למשל 
קיימות  אפילו  נבואית.  לחוויה  עה 
ראיות לכך שבתקופת התנ"ך עסקו 
במדיטציה לא רק נביאים אלא רבים 

�מבני ישראל. אם מעניין אתכם תו
�כלו לקרוא למשל על "מעשה מרכ

בה" שבספר יחזקאל.
גדו כנסת  אנשי  מקום,  �מכל 

רצון  את  הבינו  שני  בית  בימי  לה 
והתקי מדיטציה  לתרגול  �העם 

הזמן  עם  שהתפתחה  כזאת  אחת  נו 
עמידה  תפילת  עמידה".  ל"תפילת 
ומכילה  ביום  נאמרת שלוש פעמים 
18 יחידות (ניתן גם לומר מנטרות) 

�והכוונה הייתה שהיא תהיה מעין נו
מאוד  צעיר  מגיל  ישנן  שאדם  סחה 
ושתעזור לו להגיע לרמות מודעות 

גבוהות יותר.

המנטרה  את  מתרגלת  לא  אני 
גם  אני  (עמידה),   "18 "תפילת  של 
מדיטציה  כל  מתרגלת  כך  כל  לא 
אחרת, אבל יש בי רצון לעשות זאת. 
אני מבקשת שקט בחיי ואני מבינה 
טוב  כלי  להיות  יכולה  שמדיטציה 
כזה.  שקט  על  שליטה  מעט  להשיג 
שאני  ויותר  יותר  מבינה  גם  אני 

בהתנה זה  את  לשלב  �מעוניינת 
להמתין  ולא  שלי  היום�יומית  לות 
באופן  בודדה  אהיה  שבהם  לרגעים 

חיצוני.
חלק  הוא  אחר שקט  הזה  החיפוש 

ובק לקבלה,  גם  שפניתי  �מהסיבה 
העידוד  אי  את  עבורי  הדגישו  בלה 
שלהם להתבודדות יתרה. ההפך הוא 

�הנכון - הדרך שלך לבחון את ההת
רק  להיעשות  יכולה  שלך  פתחות 
ביחס שלך לסביבתך. זה דבר שאני 
ואם  כיצד  ולבדוק  ללמוד  מנסה 
לי, אבל אני מתייחסת  הוא מתאים 
שם.  לומדת  שאני  לעצות  ברצינות 
פעמיים  כבר  בקבלה,  קורס  מלבד 
מדיטציה  על  להרצאות  נרשמתי 
עליה  שמעתי  כי  טרנסנדנטלית, 
דברים מאד טובים, ופעמיים גם לא 
"חשובים"  לי דברים  היו  כי  הלכתי 

יותר לעשות.
אירשם  פה:  מחליטה  אני  הנה  אז 
שוב והפעם אלך! ואנסה ליישם את 
מה שאלמד למען התועלת האישית 

שלי וההתנהלות היום�יומית שלי.
אנו  לרוחניות,  הכבוד  כל  ועם 

�בשר ודם וחיים בעולם גשמי. לטו
בת הקוראות והקוראים, אני מצרפת 
שלי  הנפלא  המתכון  את  שוב  פה 

לעוגת שזיפים קיצית מושלמת.

ויש חוויות  יש חוויות רוחניות 
היא  הזאת  והעוגה   - קולינריות 

אחת מהן. בתיאבון!

עוגת שזיפים
200

1
1
1
3

500

26

45
175

דופקת במטאטא ברצפת השכנים. עד היום לא הצלחתי ממש להשתיק אותם

חשבתי  לא  במדיטציה.  אישה 
שאני יכולה למדוט גם באמבטיה 

או בחוף ים מלא אנשים
צילומים: שאטרסטוק
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amramklein@yahoo.com
(3

בין הפותרים נכונה יוגרל הספר "מגישה בבית", מאת אפרת לבפרוינד. פתרונות יש לשלוח לפקס 
editor_kav@tmags.co.il 073-2369088 או למייל

פתרון תשבץ מס' 2
מאוזן: 1. אהרון אוזן; 9. לפידות; 10. יחד; 12. וטרינר; 13. תמר; 14. נר; 

15. יש; 16. קו; 18+17. יהלום; 20. גיר; 21. דיר; 22.עין; 23. בית קשת; 26. 
ש"צ; 27. המכתש; 30.נעים; 33. וב; 34. בר; 36. קדיש לוז;

מאונך: 1. אלוני הבשן; 2. הפטרה; 3. ריר; 4. ואדי פליק; 5. נון; 6. אתרים; 
7. זית; 8. נחמקין; 11. דרור; 19. ורשה; 20. גילת; 21. דת; 24. יצחק, ע"ש 

האלוף יצחק שדה; 25. תמול; 28. כבו; 29. שב; 31. מד; 32. די; 35. רז

1234567

8910

111213

141516

16

181920

212223

2425

26272829

3031

 

מאוזן:
כיהן כיו"ר ועדת הכספים בכנסת,  .1 

1996-1992, חבר מושב 7 מאונך.
15+8 מאוזן. קיבוץ בעמק האלה.

סוג של שיח.  .9
מושב שיתופי בגליל התחתון.  .11

תבואה.  .13
ממלכי ישראל, על שמו מושב ליד הגלבוע:   .14

מגן...
ר' 8 מאוזן.  .15

מושב בגליל המערבי.  .17
נופל.  .18

קיבוץ בשרון.  .20
בוץ.  .21

לא דליל.  .22
צמית.  .23

כאן.  .25
קידומת הולנדית.  .26

בתוכה.  .28
קיבוץ בגליל העליון.  .29

ר' 21 מאוזן.  .30
חלק במחשב.  .31

מאונך:
מושב במרכז הארץ.  .1

אמונה.  .2
מפירות ההדר.  .3

מושב בפתחת רפיח.  .4
מושבה טמפלרית, במקומה קיימת כיום   .5

תחנת ניסיונות חקלאית הנקראת על שמה 
הגרמני.
6.מצחיקן.

ר' 1 מאוזן.  .7
10.  מרכז.

מושב בנגב הצפוני (3, 4).  .12
ההיפך מהגבהה.  .16

ליצור פסל.  .17
עלה על עץ.  .19

כיהן כשר החקלאות (2002-2001,  .22 
 2011-2006): ש"פ+30 מאוזן שם 

משפחה.
מסימני הניקוד.  .27

ילד.  .28
חי במים.  .29
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136

4
amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. היא טוענת שאני אניח במה (6); 4. לעצב תדמיתו של כדורגלן משוריין 

(4); 8. ראו 19 מאוזן; 9. איזה בד עלול להעלות את המחיר שלה? (כ"מ) 
(6); 11. הם מרשים לעצמם יותר מדי גם באוויר הפתוח וגם בבית (7); 

12. ראש גל (3); 13. סדר יום של אגוז (3); 15. מי יקלוט תיקי גב? (7); 18. 
מושונוב השתחווה בפני משהו עתיק (6); 19. (עם 8 מאוזן) ניקו שיערו 

של הדב הנקי מאשמה (4); 21. אותת לזמרת שאיבדה ברכה לשלום (4); 
22. היידי, מספיק עם ההקראה (כ"מ) (6).

מאונך:
1. מצטרף אל ההיטל שגדל וגדל (5); 2. ניתן לאביבי שם גנאי כדי לשפר 

דברים בבית (5); 3. (עם 20 מאונך) אייל הביא משהו לא עיקרי (4); 5. 
אתגר זז או שאת לא דוברת אמת? (5); 6. המלחין זכה שתרופתו של 
המורה תשוב אליו (5); 7. החוק של קרני הוא שינוי ותנועה (7); 10. 

לאחר פרישתו ביצע בדיקה בשור (7); 13. בעלי האי היווני הוא בכלל דג 
(5) (ע"פ גלי ויוחאי); 14. הנאיבי הביא פרחים ואתם הלכתם עם זה (5); 

16. החולצה של סיימון תתן סיוע (5); 17. זה מעורר התפעלות כשהם 
מסכימים שמשהו יקרה (5) (ע"פ אורי ויסוצקי); 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 135:
מאוזן: 1. מאפרות; 4. מתיש; 8. מרפק; 9. אפשרות; 11. אפיקומן; 12. 

הכי; 13. פרק; 15. עליונים; 18. סגורים; 21. נאהב; 22. פירסמה.
מאונך: 1. מתחבא; 2. פגמתי; 5. תורפה; 6. שבתאי; 7. מפרנסים; 10. 

תובענית; 13. פרסתן; 14. קרובה; 16. נרקיס; 17. מכירה; 20. עיון



21 ||   20.8.2015

  m@poweron.co.il ליצירת קשר: טל'. 077-4149904 ׀

במלאי שלנו תמצאו את הכלים 
הטובים, החדישים והמהימנים 

ביותר בשוק. גנרטורים מושתקים 
וסופר מושתקים, עם וללא חופה. 

בכל הגדלים וההספקים.
מיכלי דלק חיצוניים, לוחות חשמל 

וכבלים ופתרונות חשמל. אנו 
נגישים לכל מקום בארץ וכמו כן 

מעניקים שירות ומספקים פתרונות 
בתנאי שטח מורכבים 24/7.

השכרה, מכירה וקנייה של גנרטורים
חברת פאוור און גנרטורים בע"מ פעילה בתחום הגנרטורים משנת 2006. 

אנו מספקים שירות של השכרת גנרטורים לטווח קצר וארוך, לעבודה 
רציפה למטרות גיבוי ולשעות חירום. כמו כן קניה ומכירה של גנרטורים 

חדשים ומשומשים.
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

דרושים בני משק 
לרפת קיבוץ צאלים

עבודות בחצר וחליבה-יחד עם צוות הוותיק
 יתרון לרישיון טרקטור/מכ' ניידת  מגורים בקיבוץ ושכר הולם

052-3575221

למושב שיתופי מי עמי דרוש/ה

מרכז/ת משק
50% משרה

קו"ח למייל:
newrakaz2015@gmail.com 

לבית אריזה בפארן דרוש/ה

פקיד/ה
אחראי/ת יצוא
א העבודה מועדפת

א  נסיון בעבודה
עם מחשב

לפרטים: אוריה – 
052-3666685
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