  




שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  4  885ביוני   2015י"ז בסיון תשע"ה

מה אפשר לעשות בקסאם לאחר שכבר נורה מעזה ופגע? ירון בוב ממושב יתד רותם את
הצינור החלול שלא יסכן עוד איש ליצירתיות שלו ומפרש בדרכו את הפסוק "וכיתתו חרבותם
לאתים"" :כל הטראומות והחרדות שיש לי ,כל מה שאני מרגיש ועובר עליי בא לידי ביטוי בכך
שאני לוקח את המתכת של הטיל ,קורע אותה לחתיכות ,מכניס אותה לתנור ומעבד אותה.
עושה לה טרנספורמציה מטיל לפרח" • אבי אובליגנהרץ ,עמ' 14
צילום :מנחם כהנא

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לdorin.segev@tmags.co.il :

חדשות

תוכן

יעקב לזר

■ עורך :דרור יוסף
editor_kav@tmags.co.il
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי,
מירי דג ,זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ,
בר־כוכבא מדרשי ,דפנה מאור,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון,
עמרם קליין ,עמוס צימרמן
■
■
■

■
■

■

עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :שרה ראובן
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס'
2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
יועצי פרסום:
יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות.
אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר
בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס
בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש
בו מקום לתגובותיכם על הכתבות
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
לסיפורים ולשירים שכתבתם,
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם
ונשמרו במצלמתכם .כתבו את שם
הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

נפאל
עם
לבנו
איסוף תרומות לעזרת הכפרים המרוחקים
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שנהרסו ברעידת האדמה
סוכנות הטיולים "לגעת בהודו"
לקחה על עצמה להוביל פרויקט
שיקום בכפרים מרוחקים שנהרסו
ברעידות האדמה בנפאל ,יחד עם
ראג' ,איש השטח שלה במדינה.
הבעיה בכפרים ,מעבר לחורבן ,היא
שאנשים חיים שם ללא אפשרות
בסיסית לשרוד.
ראג' ,שגדל בכפרים ,מקצוען
ומיומן בהפקות שטח ,הבין שהבעיה
מחייבת התייחסות מיידית .בעזרת
התרומות ש"לגעת בהודו" שולחת

מדן ועד
אילת

לו ,הוא נותן לכפריים אפשרות של
שיקום ראשוני .זה מונע רעב ומגפות,
אסון פוטנציאלי גדול הרבה יותר.
פעם בכמה ימים יוצא הצוות
הנפאלי של החברה לכפר מרוחק
שנהרס עם ציוד ,עם מזון ותרופות
ומניע בכפר תהליך שיקומי .עד
כה ,הפעילות הזו העניקה עזרה של
ממש ליותר מאלף משפחות בכפרים
מרוחקים.
צוות השטח עובד במרץ כבר
חודש כמעט ועושה עבודת קודש

ראג' מחלק מזון בכפרים קטונגה ודהדינג בסי.
מונע אסון פוטנציאלי גדול יותר

בהתנדבות .אבל לפעולות הרכש
ולהובלתו לכפרים דרוש כסף .ברור
שללא כסף ,דבר לא יקרה .עד היום,
נשלחו לנפאל  7,750דולר ,כספי
תרומות.
את ההתרמה מרכז דורון בן
חיים .אפשר להתקשר ישי
רות אליו 052-2850360 -
או למשרד.04-6898088 :

פונו מהבית
לולים ומחסנים עלו באש
במושב נווה מיכאל במהלך
שריפת חורש גדולה ,דיירי
 29בתים התבקשו לצאת
מבתיהם
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חטיבת הנח"ל יצאה
למסע בכל הארץ
מטרת הצעידה של החטי
בה ה"ירוקה" היא עידוד בני נוער
להתגייס לצה"ל .במושב בית הלל
שוחחו חיילי גדוד  50עם תלמידי
בית ספר עינות ירדן על גיוס ליחי
דות קרביות
במסגרת האימון החטיבתי של
חטיבת הנח"ל ,ביצעה החטיבה
בעלת הכומתה הירוקה מסע חוצה
מדינה ב"שביל ישראל" ,מדן ועד
אילת ,זו השנה השנייה .המטרה
המרכזית של פרויקט מיוחד זה היא
עידוד צעירים להתגייס לתפקי
די לוחמים בצה"ל בכלל ולחטיבת
הנח"ל בפרט.
בחטיבה הנחילו לחיילים את מור
שת הקרב היחידתית מתוך רצון לחבר
אותם אל המדינה דרך הרגליים.
חיילי גדוד  50של החטיבה טיילו
בנופים היפים בצפון הארץ ,נפגשו
עם תלמידי בתי ספר ומלש"בים
)מיועדים לשירות ביטחון( ושוחחו
אתם על הצבא ,על חשיבות הגיוס

זאבה בודדה
מירי דג אמרה שלום
לשלושת ילדיה ולחקלאי
שלה ,שנסעו לטיול בלעדיה,
והיא נותרה בבדידות
מזהרת
חיילי גדוד  50צועדים בצפון הארץ .עברו גם במושב בית הלל

בכלל ולחטיבות קרביות בפרט .הם
הלכו מתל דן ועד כפר משהד ועברו
גם במושב בית הלל .החיילים שוחחו
עם תלמידי בית ספר עינות ירדן.
"כל פלוגה בחטיבה מבצעת קטע
מסוים מהשביל לאורך יומיים ,כש
המטרה היא קודם כל להכיר ולאהוב
את הארץ ואת מורשתה דרך ההלי
כה בשבילים" ,מספר מפקד בסיס
האימונים של החטיבה ,סא"ל רועי
שטרית.
"אנחנו רוצים שהחיילים יפגשו
את האוכלוסייה ,יכירו אותה וי
עודדו גיוס קרבי משמעותי בקרב
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צילום :דובר צה"ל

המועמדים לשירות ביטחון .מדובר
בפרויקט חשוב במיוחד בימים אלה.
אנחנו צריכים צבא חזק שימשיך ויגן
על בטחון המדינה ולשם כך ,אנחנו
צריכים את טובי בנינו שימלאו את
המשימה כראוי.
"חטיבת הנח"ל חרתה על דגלה
את המשפט 'היתרון האנושי' ואנחנו
עומדים מאחוריו בראש מורם" ,הו
סיף סא"ל שטרית" .הוכחנו זאת בכל
המבצעים האחרונים בהם לקחה הח
טיבה חלק כמו מלחמת לבנון השני
יה ,מבצע שובו אחים וכמובן ,מבצע
צוק איתן".

משאלה של ילדה
נוי ,ילדה עם עיניים כחולות
גדולות וכובע צמר ,נכנסה
למשרד של אוריה וביקשה
ממנו משאלה שלעולם לא
יוכל למלא .סיפור

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
יום
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חדשות
דרור יוסף

תנועת המושבים לרמ"י:
"התירו להגדיל את חלקת המגורים גם במרכז"

התנועה פנתה לאגף חוזים לדורות ברשות וביקשה לאפשר שינוי בהחלטה  ,979שיגדיל את חלקת המגורים
כחלק מחלקה א' גם במרכז הארץ .טרם נפתרה בעיית המושבים שחלקה א' שלהם קטנה מ 2.5דונם ואין
להם שטח רציף להגדלה
יו"ר אגף קרקעות ואגו
דות שיתופיות בתנועת
המושבים ,עורך דין עמית
יפרח ,פנה לאגף חוזים לדורות
ברשות מקרקעי ישראל בדרישה
לאפשר להגדיל את חלקות המגו
רים לשני דונמים וחצי ,גודל מרבי,
גם בנחלות במושבי מרכז הארץ
שבהן השטח אינו רציף .הבקשה
הוגשה לפי שינוי בהחלטה 1355
) (979של מועצת מקרקעי ישר
אל ,שאושרה בבג"ץ ביוני 2011
וקובעת ,כי חלקת המגורים תוג
דר כחלק מחלקה א' בנחלה ושטחה
יהיה עד שני דונמים וחצי.
עו"ד יפרח" :מיד לאחר עד
כון ההחלטה האחרון פנינו לאגף

חוזים לדורות במינהל בדרישה
לאפשר גם בנחלות בהן אין שטח
רציף במושבי מרכז הארץ להגדיל
את חלקות המגורים לגודל של עד
 2.5דונם .במקביל ,נעשתה פנייה
מרוכזת מצדנו לכל מושבי מרכז
הארץ בכדי לקבל נתונים ולהבין
את היקף הבעיה הקיימת במוש
בים .לאחר מספר חודשים התקבלו
לידינו הנתונים ואתם פנינו למ
נהל".
בשבוע שעבר טיפל עו"ד יפרח
בהגדלת חלקת המגורים במושב
מסילת ציון" :נפגשנו עם מנהלת
אגף חוזים לדורות )שולה בןצבי(
ויו"ר ועד מושב מסילת ציון ,מושב
אשר בו נדרשת הגדלת חלקת

המגורים .בפגישה הועברו הנתו
נים למנהלת האגף ,נדרשנו לבצע
השלמות אותן נעשה בזמן הקרוב
ולאחר מכן ,נפעל מול הנהלת
המינהל לקדם את השינוי בהחלטת
המועצה".
ההחלטה הוולונטרית (979) 1355
אושרה בבג"ץ בחודש יוני 2011
ומאפשרת מסלול היוון של חלקת
המגורים .בדרך זו יתאפשר לבנות
בית שלישי ולפצל מגרש בתנאים
טובים יותר מהתנאים הקיימים
היום .ביחס למושבים ,ההחלטה
קובעת כי חלקת המגורים תוגדר
כחלק מחלקה א' בנחלה עד לשטח
כולל של שני דונמים וחצי.
יישום ההחלטה התאפשר בתנ

אים מסוימים ,בתחילה במושבים
באזור עדיפות לאומית א' וביי
שובים בקו העימות בלבד ,שבהם
חלקת המגורים קטנה משני דונמים
וחצי .באזורים שאינם באזורי הע
דיפות הללו לא הייתה כלל אפש
רות להגדיל את חלקת המגורים.
"היה ברור מלכתחילה שהמגב
לה שחלה על מושבי מרכז הארץ
להגדיל את חלקות המגורים ולה
גיע גם הם לחלקה של  2.5דונם
הנה מקפחת ,ואינה יכולה להתקיים
לאורך זמן" ,אומר יפרח" ,ובשנים
האחרונות הושקעו מאמצים גדו
לים עלידי תנועת המושבים לתקן
את ההחלטה .בישיבה האחרונה
שונה הסעיף וכעת הנו כך :השלמת

חלקת מגורים הקטנה מ 2.5דונם
תתאפשר באזורי עדיפות לאומית
א' ,ב' וקו עימות ככל הניתן בשטח
רציף ,במידה ואין  -תותר השלמה
בשטח מחוץ לחלקה א'".
במרכז הארץ תותר השלמת
חלקת המגורים עד שני דונמים
וחצי אם השטח רציף ,וזהו השינוי
המשמעותי  -בהחלטה הקודמת לא
הותר להגדיל את חלקת המגורים
גם אם השטח היה רציף בחלקה
א' .עם זאת ,טרם נפתרה בעיית
המושבים במרכז שחלקה א' שלהם
קטנה משני דונמים וחצי ואין בר
שותם שטח רציף להגדלה ,בעיקר
בגין בעיות טופוגרפיות הקיימות
במושבי ההר.

"אם תיושם התכנית ייאלצו החקלאים
בדרום לחסל את משקיהם"

שי חג'ג'" .התכנית אינה מותאמת כלל
לאזור דרום הארץ הרחוק ממקורות
המים"

ראשי הרשויות במועצות
האזוריות בדרום הביעו
את התנגדותם להחלטת
רשות המים לאשר תכנית מ18
במארס  2015שמטרתה הקמת
ספקי מים אזוריים לחקלאות.
ראש מועצת מרחבים ,שי חג'ג':
"התוכנית עלתה לדיון יום לאחר
הבחירות לכנסת ,כאשר המערכת
הפוליטית 'משותקת' ,בטרם נכנ
סו השרים הרלוונטיים לתפקידי
הם וחלק מתפקידי השרים אינם
מאויישים כלל .כמו כן ,התכנית
אושרה למרות התנגדויות נחרצות
שהביעו ראשי המועצות האזוריות
בדרום ,אליהן נוגעת התכנית,
ומבלי להתייעץ עמם ,וזאת למרות
המשמעויות הכבדות של התכנית.
"התכנית להקמת ספקי מים
אזוריים לחקלאות מוטעית מי
סודה ,ואינה מותאמת כלל לא
זור דרום הארץ הרחוק ממקורות
המים .מעורר תמיהה  -מה הטעם
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ראשי רשויות בדרום מתנגדים ליזמת רשות המים :הקמת ספקי
המים אושרה במחטף ותפגע קשות בחקלאי הדרום ובכלכלה
הישראלית .פורום אגודות וספקי המים הפרטיים בישראל" :לא ניתן
יד לכוונת רשות המים לקבוע מחיר אחיד למים לחקלאות"
בהקמת תאגידים לחקלאות ,אשר
עלות אחזקתם תעלה ללא ספק את
מחירי המים ותפגע באופן קשה
בחקלאי הדרום?".
חג'ג' הדגיש ,כי בשל עיוות
היסטורי  -חקלאי הדרום משלמים
על המים סכום גבוה של  2.79ש"ח
לקוב ,בעוד חקלאי הצפון משלמים
בין חצי שקל לשקל וחצי לקוב.
לדעת חג'ג' ,התכנית המוצגת
עלולה להביא לקריסה מוחלטת
של החקלאות בדרום מכיוון שה
חקלאים עצמם  -אותם חקלאים
שנאבקים על קיומם  -ייאלצו
לספוג את מרבית העלויות של
ייקור המים" .אם תיושם התכנית
ייאלצו החקלאים בדרום לחסל את
משקיהם .סגירת המשקים וייקור
המים ישפיעו לרעה על כל הכל
כלה הישראלית :מהצרכן הביתי,
שצורך פירות וירקות ,המסעדות
ובתי המלון ,ועד למערך הייצוא
של ישראל ,שיתקשה להתמודד

עם המתחרים מארצות אחרות",
מתריע חג'ג'.

תומכים ביזמה,
מתנגדים ל"הלאמה"

פורום אגודות וספקי המים
הפרטיים בישראל קיים דיון מיוחד
שבמהלכו גובשו והוצגו עמדותיו
ביחס לרפורמת ההתאגדות האזו
רית .נציגי הפורום הביעו תמיכה
ביזמת רשות המים להנהיג רישיו
נות אזוריים לאספקת מים לחקל
אות ובכלל ,אך הדגישו כי הניסיון
לייצר זיקה בין רפורמת קידום
הרישיונות האזוריים להנהגת
מחיר אחיד למים לחקלאות בכל
הארץ )מחירי אמבטיה( יוביל לא
רק להימנעות מיצירת התאגדויות
אזוריות חדשות ,אלא גם לפירוק
האגודות האזוריות הקיימות.
לדעת חברי הפורום ,יצירת
זיקה בין הרפורמה במתן רישיונות
האזוריים לאספקת מים לחקלאים

ובין האחדת מחיר המים לחקלאות
היא הלאמה ,הלכה למעשה ,של
מפעלי מים פרטיים ,תוך התעל
מות מהעובדה שמחיר המים ואי
כותם מהווים גורם מרכזי בקביעת
אופי הגידולים באזורים השונים
והתמורה מהם.
ארז וייסמן ,מנכ"ל ארגון עובדי
המים ויו"ר הפורום" :הרעיון העו
מד בבסיס הרפורמה ,לפיו יוכלו
ספקי המים להתאגד ולנהל באופן
עצמאי את משאבי המים ותש
תיות המים שלהם ולפתח מקורות
מים חדשים ,הנו מבורך .לצערנו,
רשות המים מתעקשת להתנות את
מתן הרישיונות האזוריים בקביעת
מחיר אחיד לכל סוגי המים לחק
לאות.
"לפיכך ,החליטו אגודות המים
והספקים הפרטיים ,כי במידה ולא
תוסר התניה זו ,לא רק שלא נשית
על עצמנו כל התאגדות אזורית
חדשה ,אלא גם נשקול לפרק את

ארז וייסמן" .נשקול לפרק את הרישיונות
האזוריים הקיימים כיום"
צילום :אבישג שאר ישוב

הרישיונות האזוריים הקיימים
כיום".
בפורום מציינים ,כי בעוד שחב
רת מקורות אינה מחויבת בהקמת
מפעלים ביןאזוריים או התאגדו
יות ,השקעות החברה בפיתוח מה
וות חלק מתקציב הפעילות שלה
ואינן נמדדות עלפי אמות מידה
שבהן נבדקים פרויקטים בשוק
הפרטי" .אנו קוראים להפרטת
הפעילות של חברת מקורות באס
פקת מים לחקלאות ומתן הזדמ
נות לספקים פרטיים ,כמו אגודות
המים והספקים הקיימים ,להתחרות
על אספקה זו בתנאים שווים".
בישיבה ,שנערכה בשבוע שעבר
במשרדי ארגון עובדי המים בקי
בוץ אייל ,נדונו בנוסף גם עמ
דות הפורום בעניין החמרת כללי
הסיוע למפעלי השבה וכן בעניין
מחירי המים לצריכה הביתית ול
צורכי הגינון בהתיישבות הכפרית
המתוכננת.
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המבצעים בתוקף בין התאריכים 15.6.15-4.6.15 :או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם( .הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע.
המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד .הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת .המחיר הקודם של כל
מוצר שבמבצע שונה מסניף לסניף והוא מוצג בסניף עצמו .התמונות להמחשה בלבד .אין מכירה סיטונאית .ט.ל.ח* .אזהרה :מכיל אלכוהול – צריכה מופרזת
של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
קואופ שופ בכפרדרום וערבה-איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | גילת | הודיה | יושיביה | קיבוץ כיסופים | מסלול חדש! | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | פארן | פריגן | קדש ברנע | שדה ניצן | שחר | שלווה תומר
שפלה-בית גמליאל | בית עוזיאל | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב“ם | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל“י | ניר בנים | עטרת | פדיה | תימורים | מרכז-אבני חפץ | אלון מורה | אלישיב | אלישמע חדש! | קיבוץ בחן | בית הלוי | בית חורון חדש!
גאולי תימן חדש! | גאולים | גבעת חן | חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | מעלה מכמש חדש! | נופים | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | שער אפריים | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה-בית אל | כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קרית ענבים | קיבוץ רמת רחל
שורש | חיפה והסביבה-אלון הגליל | קיבוץ בית רימון | קיבוץ החותרים | קיבוץ מעין צבי | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה“ג -אבני איתן חדש! | אביבים | אחיהוד | אלייקים חדש! | קיבוץ אילון | אילניה | אלי עד | אליפלט | אמירים | אמנון | אניעם | בוסתן הגליל
בית הלל חדש! | בצת | גבעת אלה גבעת יואב | קיבוץ גשור | דבורה | דובב | חוסן | קיבוץ חוקוק | טל אל | יובלים | קיבוץ יחיעם | יעד | יערה | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כפר שמאי | לימן | מורשת| מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | קיבוץ מרחביה | נאות גולן | נווה
זיו | נטור | עין יעקוב | עצמוןצורית | קורנית | קלע אלון | רמות | רמת מגשימים | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | שפר | תל עדשים

סירקו לעוד מבצעים

כנסו ועשו לנוLike
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חדשות
דרור יוסף

 227שריפות קוצים וחורש
ברחבי הארץ ,ללא נפגעים
במושב נווה מיכאל פונו  29בתים מיושביהם במהלך שריפת חורש
גדולה ,לולים ומחסנים עלו באש .שריפה גדולה כובתה סמוך
למושב טל שחר .אש פגעה במטעים וחממות בין המושבים חמרה
לגיתית בבקעת הירדן .שריפות קוצים בכניסות למושבים מבועים
ופעמי תש"ז ,הלהבות גרמו נזק לבית ,לא היו נפגעים
דוח לסיכום פעילות של
אגף המבצעים בנציבות
הכבאות מציין  467אירו
עים שבהם פעלו לוחמי האש בגל
החום שהיה בשבוע שעבר227 ,
מתוכם שריפות בשטחים פתוחים.
מתוך מאות השריפות שטופ
לו עלידי לוחמי האש 12 ,הוגדרו
כשריפות ענק ובארבע מהן הופע
לו מטוסי כיבוי ,שביצעו  38גיחות
להנמכת הלהבות .בין אירועי האש
הבולטים שהתרחשו בארץ :שריפת
ענק באזור נחל שורק ,שבה פעלו
 17צוותי כבאים בליווי ארבעה
מטוסי כיבוי; שריפת שלושה בתים
בתל מונד ,שבה נלחמו באש שבעה
צוותים; שריפת ענק ליד היישוב
סלעית  23 -צוותים נדרשו לכי
בוי האש והם נעזרו בשישה מטוסי
כיבוי; שריפת ענק באזור מושב
רוגלית ,שבה פעלו  26צוותים של
לוחמי האש.
בשל גל החום ,הורה נציב הכב
אות וההצלה ,רב טפסר שחר איילון,
לתגבר את כל תחנות הכיבוי ,בדגש
על אלו שבשטחן אזורי יער וחורש.
כ 600לוחמי אש וכעשרה מטוסי
כיבוי נערכו בפריסה ארצית לתת
מענה לכל אירוע.
בהשוואה לאירועי השרב הקיצו
ני בשבוע הקודם ,חלה ירידה קלה
במספר השריפות בשטחים פתוחים
וכן בכמות האירועים שבהם הופ
עלו יותר מחמישה צוותים .בשבוע
שעבר טיפלו לוחמי האש ב 548אי
רועי שריפה בכל רחבי הארץ ,ב34
אירועים מתוכם פעלו חמישה צוותי
כיבוי ויותר  -עלייה בשיעור 130%
בהשוואה לימים רגילים .טייסת
הכיבוי פעלה אז ב 16מוקדי שריפה
וביצעה  191גיחות 20% ,מסך כל
הגיחות ב.2014
בשריפת חורש סמוך ליער גב
עות ולחוות קשואלה פעלו כארבעה
צוותים של לוחמי אש ממחוז יהודה
ושומרון .הם נעזרו במכלית אספקת
מים .במקביל ,הוזעקו שני צוותי כי
בוי גם לשריפה של מטעים וחממות
בבקעת הירדן ,בין המושבים חמרה
לגיתית.
ביער באזור נחל שורק ,ליד כביש
 3בין צומת חולדה למושב יסודות,
סמוך למושב טל שחר ,כיבו לוחמי
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שריפת החורש ברוגלית .בארבע מהשריפות
הופעלו מטוסי כיבוי
צילום :דוברות כבאות והצלה מחוז ירושלים

אש ממחוזות ירושלים ומרכז שריפה
גדולה .בשריפה אחרת ,ביער ליד
בית שמש ,שיתפו פעולה  20צוותים
מתחנות בית שמש ,ירושלים ורא
שון לציון ,בסיוע של ארבעה מטוסי
כיבוי ,בפיקודו של מפקד מחוז ירו
שלים ,טפסר בכיר אלי פרץ.
מפקד תחנת בית שמש ,טפסר
ראובן יצחק ,אמר לפני שהכבאים
השתלטו על הלהבות" :מדובר בש
ריפת יער גדולה שבה פועלים 20
צוותי כיבוי בסיוע ארבעה מטוסים,
המטילים חומרי כיבוי אל תוך האש.
הופעל גיוס חירום של לוחמי האש
מבית שמש וסיוע הדדי ממחוזות
סמוכים .לוחמי האש מחרפים נפשם
בתנאי מזג אוויר קשה ביותר ,תוך
כדי שהם מתמודדים עם אש אדי
רה".
במחוז דרום התרחשו שריפות
קוצים באזור תעשייה נתיבות וס
מוך למושבים מבועים ופעמי תש"ז.
שבעה צוותים של לוחמי אש של
נתיבות ובאר שבע ואנשי יס"מ
דרום פעלו באזור נתיבות ומקץ
כשעה הושגה שליטה באש .באזור
מבועים השתוללה שריפה גדולה
וכן בכניסה לפעמי תש"ז ,הכניסות
למושבים נסגרו .כעשרה צוותים
פעלו במקום.
בשעת צהריים הושגה שליטה
בשריפה באזור מבועים .בפעמי

תש"ז גרמו הלהבות נזק לבית ,לא
היו נפגעים.
 15צוותים של לוחמי האש ממ
חוז יו"ש פעלו בשריפת חורש גדו
לה ליד סלעית ,התנחלות שהוקמה
כמושב עובדים חילוני בגבול המע
רבי של השומרון 20 ,ק"מ מזרחית
לנתניה .הכבאים פעלו בסיוע יחי
דות מתנדבים ושישה מטוסי כיבוי
בשריפה שכילתה קוצים ,עשבייה
ועצי זית והתפרסה על פני שטח
רב בזכות רוח מזרחית חזקה שנעה
לעבר היישוב.
לוחמי האש ,בסיוע של רשות
הטבע והגנים ,קרן קיימת לישראל
ומתנדבים התאמצו להרחיק את
האש מהיישוב ונערכו להגנה עליו.
בכניסה לסלעית הוקם חפ"ק ושטח
כינוס ,כביש  5533נחסם לתנועה.
במושב נווה מיכאל )איחוד היי
שובים נווה מיכאל ורוגלית( ,דרו
מית לבית שמש ,פונו  29בתים פונו
במהלך שריפת חורש גדולה שהת
חוללה באזור היישוב ,לא היו נפג
עים 13 .צוותי לוחמי האש של בית
שמש וירושלים פעלו במקום ובמשך
שעות ארוכות נלחמו בלהבות שה
גיעו לפאתי המושב .מספר לולים
ומחסנים עלו באש והכבאים נפרסו
בקו הבתים במטרה למנוע מהאש
להתפשט אליהם ,במקביל איגפו את
האש במטרה לתחום אותה.
מקץ שלוש שעות הוכרזה שליטה
על השריפה ומספר צוותים נותרו
בשטח לטובת כיבוי סופי ומני
עת התחדשות האש .מפקד תחנת
בית שמש ,טפסר ראובן יצחק ,אמר
בשלבי הכיבוי האחרונים" :לפני זמן
קצר הצליחו לוחמי האש בבית שמש
וכוחות כבאות נוספים להשתלט על
שריפת ענק באזור רוגלית ,שריפה
שהשתוללה על קו הבתים וסיכנה
את הבתים ואת התושבים.
"אני חייב לציין את מקצועיותם
של לוחמי האש ,שמאז שעות הבו
קר המוקדמות נאבקו בחום המתיש
ובשמש הקופחת בעשרות שריפות,
בהן שריפת ענק באזור נחל שורק,
והצליחו בזמן קצר יחסית לעצור
שריפה גדולה שהשתוללה סמוך
ליישוב וסיכנה את בתיו .רק בזכות
אומץ לבם ונחישותם נמנעה פגיעה
קשה בנפש ורכוש".

הרמטכ"ל רא"ל איזנקוט לוחץ את יד האלוף אלון .מקבל כראש אגף המבצעים אחריות
צילום :דובר צה"ל
להכנת הכוח בצה"ל

ניצן אלון מונה
לראש אג"ם

האלוף אלון ,בן מושב ניר בנים ,מחליף
בתפקיד את אלוף יואב הראבן לאחר
שלוש שנים כמפקד פיקוד מרכז
ב 26במאי  2015התקיים טקס החלפת ראש אגף המבצעים
במחנה "רבין" )הקריה( ,במעמד הרמטכ"ל רבאלוף גדי
איזנקוט ,ראש אגף המבצעים היוצא ,אלוף יואב הראבן ,ראש
אג"ם הנכנס ואלוף פיקוד מרכז היוצא ,ניצן אלון ,וחברי פורום מטכ"ל.
אלון מחליף את הראבן ,שכיהן בתפקיד במהלך שלוש השנים האחרו
נות.
ראש אג"ם היוצא ,אלוף הראבן ,אמר בטקס" :שלא כשמו ,אגף המב
צעים אינו עוסק רק בתכנון וניהול המבצעים .האגף ,על רבדיו השונים,
נדרש לוודא כי הפעלת הכוח של צה"ל מושתתת על תורה ,שמהווה
את 'אבן הראשה' להפעלת הכוח ובניינו .העשייה הזו אינה מתבצעת
מאליה .היא פרי עמל של אנשים שיושבים פה ,אנשים המשרתים באגף
המבצעים מי לתפקיד אחד ומי לאורך שנים ,תוך תחושת שליחות ומ
סירות ומחויבות מלאה למשימה".
ראש אג"ם ,אלוף אלון" :אני מקבל היום כראש אגף המבצעים אחריות
להכנת הכוח בצה"ל .אני מודה על האמון וגאה להיות שותף בהובלת
הצבא .משנים רבות של שירות ,ובמיוחד משלוש השנים כמפקד פיקוד
המרכז ,ראיתי מזווית מסוימת ,חלקית ,את העשייה באגף המבצעים.
בתקופה האחרונה ,בה העמקתי ולמדתי לקראת התפקיד ,פגשתי בח
טיבות השונות אנשים מצוינים ,מקצועיים ומסורים העושים מלאכתם
נאמנה.
לקודמו בתפקיד אמר" :יואב ,אנשים אלה פעלו תחת פיקודך ובולטת
הערכתם אליך .אני מודה לך על עשייתך .הבאת לידי ביטוי בתבונה
ובאומץ את ניסיונך כמפקד וכאיש מדהים".
אלוף ניצן אלון נולד ) (1965וגדל במושב ניר בנים ,והוא בנם של יח
זקאל ויונה ,מראשוני היישוב ,אח לרם ,לנטע ולחנה .האב הלך לעולמו
לפני מספר שנים .למד בבית הספר האזורי באר טוביה ,ולאחר מכן עשה
שנת שירות כמדריך נוער בגרעין עודד של בני המושבים ,בחבל עדולם
שבמועצה האזורית מטה יהודה.
ב 1984התגייס לצה"ל ומאז פיקד על סיירת מטכ"ל ,על עוצבת חצי
האש ועל חטיבת עציון .היה ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמ"ן,
שעזר בהקמתה ,מפקד אוגדת איו"ש ובשלוש השנים האחרונות אלוף
פיקוד מרכז .קיבל צל"ש הרמטכ"ל בעת שפיקד על צוות בסיירת
מטכ"ל ,השתתף במבצע חטיפת השייח עובייד מביתו בדרום לבנון
ובניסיון חילוצו של החייל החטוף נחשון וקסמן.
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חדשות
דני בלר

פיתוחים חדשים
בתחום העוף
בכנס ה 50של האגודה העולמית למדע
העופות הוצגו תרכיבים טבעיים כתחליף
לאנטיביוטיקה ,קוטלי פטריות במזון העופות
על בסיס שמרים ומערכות שקילה חדישות.
אות יקיר האגודה הוענק לפרופ' אביגדור
כהנר ,מומחה לגנטיקה שמשפחתו ממייסדי
רשפון
בימים שלישי עד חמי
שי 2628 ,במאי ,נערך
במלון רמדה בירושלים
הכנס ה 50של סניף ישראל באגו
דה העולמית למדע עופות .בכינוס
נטלו חלק אנשי מדע עופות ,נציגים
ומדריכים של משרד החקלאות ,חב
רות מסחריות ,אנשי ענף הלול ואו
רחים מהארץ ומחו"ל.
במהלך הכנס הוענק אות יקיר הא
גודה לפרופסור אביגדור כהנר ,מומחה
בעל שם עולמי לגנטיקה מהפקולטה
לחקלאות של האוניברסיטה העברית
ברחובות .כהנר סיפר לנוכחים על
משפחתו ,ממייסדי מושב רשפון .אמו
אידה נשלחה ללמוד חקלאות בתחום
גידול העופות באוניברסיטת טולוז
בצרפת ,בשנים  .19261930עם סיום
לימודיה ,חזרה לארץ והחלה לעסוק
במקצועה במושב.
הכנס השנה היה חגיגי ,בהיותו
כינוס היובל ,אך ברקע עמד החשש
מפני השינויים שמשרד האוצר
מבקש להכניס בענף הלול ,כפי שני
תן להם פומבי בעיתונות הכלכלית.

"יש כרגע מתווה של מנכ"ל משרד
החקלאות ,צביקה כהן .המתווה נכתב
בעקבות מסקנות ועדה משותפת לצ
ביקה כהן ,לשר החקלאות ולמשרד
החקלאות" ,אומר מזכיר ארגון מגד
לי העופות בישראל ,מוטי אלקבץ.
"נעשה דבר טוב  -מינויו של
צביקה כהן כיו"ר הוועדה ,אשר סיי
רה במושבים בצפון כדי ללמוד את
הבעיות של הענף ולנסות לגבש איזה
שהוא מתווה או תכנית ,שבמסגרתה
הענף יעבור שדרוג ,אשר יזכה לשי
תוף פעולה מצד החקלאים .נכתבה
תכנית ,אומצה עלידי המגדלים וא
נחנו מחכים ליישומה.
"במסגרת התכנית יש לתת מענה,
עלפיו שכל מי שירצה לעבור לא
זור גידול יוכל לעשות כן ומי שי
רצה להישאר בתוך המושב ישתד
רג ,תוך עמידה בכל הדרישות :של
השירותים הווטרינריים ,של רישוי
העסקים ועוד .עדיין פתוחות מספר
נקודות ,בהן תקנות צער בעלי חיים,
אשר טרם קיבלו אישור של ועדת
החינוך של הכנסת .כאשר יאושרו

מזכיר ויו"ר האגודה מלכא ,פרופ' כהנר ,מנכ"ל משרד החקלאות היוצא כהן והגזבר מנדל .מחכים לאישור תקנות רווחת העוף ,בכפוף לתקציב
מהאוצר

תקנות רווחת העוף ,זה יהיה בכפוף
לתקציב מצד משרד האוצר .מגדלי
העופות בישראל ממתינים להשלמת
כל ההליכים האלה".
צביקה כהן נטל חלק במושב הפתי
חה והודיע ,כי בקרוב יסיים תפקידו.
שר החקלאות הנכנס ,חבר הכנסת
אורי אריאל ,ימנה במקומו את עו"ד
שלמה בן אליהו .בן אליהו ) (60הוא
בנו הבכור של "הראשון לציון" הרב
מרדכי אליהו .בשנים האחרונות הוא
שימש כמנכ"ל משרד הבינוי ,ממלא
מקום מנכ"ל חברת מוריה ,מנכ"ל
החטיבה להתיישבות ומנכ"ל מינהל
מקרקעי ישראל.
הסניף הישראלי של האגודה
למדע העופות נחשב מן המובילים
בעולם" :אנחנו סניף יחסית גדול,
ביחס לאוכלוסייה .יש לנו  320חברי
אגודה בישראל" ,אומר המזכיר ויו

שב הראש יצחק מלכא" .אנחנו הסניף
השלישי בגודלו בעולם ,אחרי הסניף
האמריקאי והגרמני ,בגלל שאנחנו
מאפשרים לכל אנשי ענף הלול לה
יות חברים באגודה  -גם החוקר ואיש
האקדמיה וגם הלולן.
"רואים את זה יפה בכנסים שלנו,
וזה המרגש באירוע השנתי :זה עם
זה משוחחים בענייני עופות הלולן
והפרופסור ,מחליפים מידע באופן
הכי בלתיאמצעי שיש .מי שמגיע
אלינו מחוץ לארץ מתרשם מכך
עמוקות .זה דבר שלא קיים בסני
פים אחרים .זה יותר הזנה דוכיוונית
מהשטח לאקדמיה ולהיפך ,ההדרכה
עוברת בטבעיות ,קיים שיח פורה.
בסופו של דבר ,התהליך הזה יוצר
מוצר יותר טוב .קיימת אכיפה יותר
טובה .יש התקדמות גדולה בבטיחות
המזון ,מגוון המוצרים גדול יותר".

במהלך הכנס הוצגו חידושים
בתחומי הלול :תרכיבים טבעיים
המחליפים את האנטיביוטיקה הני
תנת לעופות ,קוטלי פטריות על
בסיס שמרים המונעים פטרת במזון
העופות; מערכות שקילה חדישות
המאפשרות שקילה מרחוק באמצעות
טלפון חכם והנפקת תעודות ממוח
שבות; תכשירי חיטוי הנרקחים לפי
דרישות הלקוח .בכנס נכחו נציגים
של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקל
אות ,חברות תרופות ומכוני תערו
בת.
שעות הערב הוקדשו לפעילות
תרבותית ולהרצאות שלא עסקו
דווקא במדע העופות .לדברי גזבר
האגודה ,בניהו מנדל ,השנה הייתה
פעילות ערה ונרשם מספר יפה של
מבקרים .לדעתו ,הכנס הוכתר בהצ
לחה והיה מהנה במיוחד.

"התפוררות אגרסקו היא השתקפות יחסה של
המדינה לחקלאות"

מזכ"ל האיחוד החקלאי קורא לממשלה לעשות בדק בית ולמבקר המדינה לבדוק את סוגיית פערי התיווך
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל כפרי
האיחוד החקלאי ,סבור שטוב עשו
מפרקי אגרסקו ,רואה החשבון
שלמה נס ועורך דין פיני רובין ,בהגשת
תביעת הענק נגד המדינה ,שכן הדבר יסייע
לדעתו בגילוי האמת על מי שהיו אחראים
להתרסקות החברה.
"מערכת השיווק החקלאי נותרה יתומה
עם התרסקות אגרסקו וההתדרדרות במצב
החקלאים נובעת ,בין היתר ,מהעובדה שאין
כיום פלטפורמה אחת ומרכזית המסיי
עת בשיווק התוצרת החקלאית הישראלית,
והחקלאים שמספרם הולך ופוחת נאלצים
להיאבק בינם ובין עצמם באמצעות חברות
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שיווק רבות .דווקא אגרסקו ידעה לשלב בין
שיווק כלכלי לבין מתן מענה לצרכים לאו
מיים" ,אומר קוכמן.
"בפרשת אגרסקו מתברר ,כי המדינה,
במקום להביא ממקורותיה סיוע ,עשתה
זאת על חשבון איתנותה של אגרסקו ,וזה
דבר שלא רק שלא היה צריך להיעשות ,ואם
נכונים הדברים הרי שלמדינה יש אחריות
מרכזית להתרסקותה.
"אני דווקא סבור שתביעת הענק היא
נכונה ,שכן היא תחשוף את התנהלותה
של המדינה .ההתפוררות של אגרסקו היא
השתקפות של יחסה של המדינה לחקלאות.
למרות שמאז קום המדינה ראתה ערך עליון

בקיומה של החקלאות ,הן אסטרטגית והן
כלכלית ,אנו עדים בשנים האחרונות לה
פקרתם של החקלאים".
קוכמן משווה את המתרחש בתחום שיווק
התוצרת החקלאית והתמיכה בחקלאים במדי
נות אירופה למצב בישראל" :באירופה כבר
הבינו את החשיבות האסטרטגית בקיומה של
חקלאות זעירה .בעוד חקלאים בעולם המו
דרני באירופה ובעולם כולו זוכים להערכה
עלידי ממשלותיהם המסייעות להם בתמי
כות ישירות ,בשיפור מגוון מקורות הפרנ
סה ,בהתמודדות עם פערי התיווך ,בתמיכה
בהשקעות ,הרי שבישראל היחס הוא הפוך
ומעמיד את החקלאות הישראלית והחקלאים

במצב של סכנה אמתית ,שבאה כבר לידי בי
טוי במספר חקלאים נמוך ושגילם הממוצע
של אותם חקלאים עובר את גיל .60
"לטעמי ,חשיפת התנהלות המדינה בהת
רסקותה של אגרסקו מחייב בדק בית בממ
שלה .אני קורא גם למבקר המדינה לבדוק
את סוגיית פערי התיווך".
עוד לפני שהסתיימה העבודה על כתב
התביעה נגד המדינה בסך חצי מיליארד
שקלים סיכמו המפרקים ,רו"ח נס ועו"ד רו
בין ,על חלוקת שכר הטרחה ,שעשוי להס
תכם ב 100מיליון שקל ,לפני מע"מ .שכר
זה ישולם ללא כל קשר לשכר הטרחה שכבר
שולם לנס כ 2.8מיליון שקל.
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חדר
אורחים

פעלו עכשיו ,לפני
שיהיה מאוחר
שיקום ההתיישבות והחקלאות הוא צו השעה .יתאפשר להציל אותן רק אם
תהיה ממשלה חזקה ,לא בזכות החלטות "מזדמנות" שכל פקיד במשרד
האוצר יכול להפוך על פיהן
איתן ברושי

החקלאות והה
תיישבות זקוקות
לממשלה חזקה
המסוגלת לקבל
החלטות מהותיות,
החלטות עוגן שי
קבעו את כללי
ההתנהלות לשנים
רבות  -לא החלטות "מזדמנות" שכל
פקיד במשרד האוצר יכול להפוך על
פיהן .על ממשלה זו תיפול האחריות
לקבוע את עתידו של אחד המפעלים
החשובים והמשמעותיים ביותר בהיס
טוריה של מדינת ישראל  -החקלאות
וההתיישבות.
בשנים האחרונות ,ענפים רבים
בחקלאות עוברים משברים קשים .חק
לאים משקיעים מזיעת אפיהם בטיפוח
החקלאות המתקדמת בעולם ובחדשנות
המיוצאת לכלל העולם ,אך התוצרת
הישראלית אינה זוכה להגנה הראויה
והחקלאים עצמם מתקשים להתפרנס
בכבוד.
חשוב להבין כי המצב חמור ,לא ניתן
למצוא עוד ענף כמו החקלאות ,מבחינת
תנודתיות וחשיפה מקסימלית לבע
יות חיצוניות :החל מבעיות פוליטיות
מקומיות ,גיאופוליטיות )כמו המשבר
ברוסיה( ,שערי מטבע ,מחלות ומזיקים,
פגעי טבע ,מסים ומכסים ייעודיים וכ
דומה .למעשה ,חוץ מהקרן לנזקי טבע,
החקלאי לא יכול לבטח עצמו מפני שום
השפעה חיצונית ובוודאי שאינו יכול
להבטיח הכנסה .אם נמשיך בנתיב הנו

כחי ,המתעלם מבעיות מהותיות ,בקרוב
לא יהיו לנו לא התיישבות ולא חקל
אות! מדובר בפגיעה באלפי משפחות
שנלחמות בשיניים על מנת להוציא
פרנסה מהחקלאות ,אבל בראש וראשו
נה זו פגיעה בביטחון המדינה.
מדינה שאינה מייצרת את מזון תו
שביה היא מדינה שתלויה בחסדי זרים.
אנו רוצים לדעת שבשעות משבר וחרם
התוצרת הישראלית עומדת איתנה
ומספקת תנובתה לכל תושבי הארץ.
אין מדינה שאינה מגנה על התוצרת
שלה ,הן מתוך תפיסה ביטחונית ,הן
מתוך תפיסה כלכלית והן מתוך תפיסה
חברתית.
מדינה שאינה מיישבת את גבולותיה
ואינה מעבדת את שדותיה היא מדינה
שמאבדת את אחיזתה בקרקע באזורים
הרגישים ביותר  -בפריפריה .בעברית
קוראים לזה  -הנגב והגליל .לכן ,על
הממשלה להכיר בהתיישבות ובחקל
אות ובעיבוד הקרקע החקלאית כערך
עליון המהווה חלק בלתי נפרד מחוסנה
של מדינת ישראל וכלכלתה ,וכאינ
טרס לאומי ממדרגה ראשונה ,באותה
רמת חשיבות כמו הביטחון והחינוך.
קיים הכרח שהמדינה תכיר עוד היום
בצרכים המיוחדים של התיישבות זו
ותסייע לה .הסולידריות בין יישובי
הפריפריה למרכז הארץ חייבת לבוא
לידי ביטוי לא רק ברמה ההתנדבותית
ובהצהרות בעת מלחמה ,אלא בהחל
טות ממשלה ובחקיקה בכנסת ,במעשים
של ממש ובהפניית תקציבים ייעודיים
לחיזוקה של התיישבות מפוארת זו.
כשמביטים על מפת ההתיישבות

רואים את גבולות המדינה .ראשוני
החלוצים ומקימי המדינה הניחו את
התשתית לחקלאות משגשגת וחדשנית
ששינתה באופן דרמטי את נוף המול
דת .חלוצים אלה לא שיערו ,כי לאחר
 67שנה ויותר מ 100שנות התיישבות,
מישהו יפקפק בחיוניות ובחשיבות של
החקלאות וההתיישבות העובדת ובנו
פיה הייחודיים לחיינו כעם וכבני אדם.
על הממשלה החדשה להבין ,שה
חקלאות והתיישבות במשבר אמתי
ומתמשך ולא פחות חמור מכך הוא
משבר האמון .המצב מחייב אמנה חדשה
שתיכתב בין המדינה להתיישבות .הה
תיישבות העובדת שואפת לממש את
ייעודה כגורם רלוונטי ,מלכד וערכי
ויש לה כלים להציע פתרונות לסוגיות
הבוערות ביותר במדינה .על מנת שזה
יקרה ,יש לבסס את מעמדה הכלכלי
ולדאוג למימוש הזכויות המגיעות לה.
הממשלה חייבת לאפשר גידול ,צמיחה
ובנייה בהתיישבות כולה.
יש צורך דחוף באמנה חדשה בין
המדינה להתיישבות ולחקלאות ,יש
צורך דחוף בהחלטות עוגן ,ויש צורך
בהול לעשות את זה עכשיו  -אחרת
זה פשוט לא יהיה .בואו נזכור "כללי
אצבע" שאי אפשר להפריכם :אין ציו
נות בלי התיישבות ,אין התיישבות בלי
מושב וקיבוץ ,ואין מדינה בלי חקלאות
והתיישבות!
הכותב ,ח"כ מהמחנה
הציוני הוא מזכיר התנועה
הקיבוצית ,שימש בעבר
עוזר שר הביטחון לענייני
התיישבות.

רק
האגודה
תוכל
להמליץ
מושב מירון והר מירון .המושב העביר לרמ"י שם של מומלץ אחר לרכישת הזכויות במגרש
צילום :אורן פלס ,מתוך אתר פיקיוויקי

חבר המושב המליץ על קונה לנחלה ,האגודה
העדיפה רוכש אחר .נדחתה בקשה של חבר מירון
לחייב את האגודה לעמוד בהסכם מכר שעליו חתם
עו"ד איתן מימוני

הרשם סאאב
דבור בבית המש
פט המחוזי בנצרת
)ת"א 14117986
יוסף טדגו נ' מירון(
דחה את בקשתו של
חבר מושב מירון
למתן צו שימנע
מהמושב להתקשר בעסקת מכר עם צד
שלישי .הדחייה התבססה על החלטת
מועצת מקרקעי ישראל ,לפיה האפשרות
והזכות להמליץ על מי שעמו יתקשרו
בחוזים לפיתוח ולהחכרת מגרשים למגו
רים נתונה בידי האגודות המושביות,
החלטה אשר חלה גם על מושב מירון.
לטענת חבר המושב יוסף טדגו ,המלי
צה משפחת לזר ,שהייתה בעלת הזכויות
במגרש במושב מירון ,על בתו ,ולפיכך
נכרת הסכם מכר בין הצדדים ,אשר
מכוחו שילם טדגו כסף רב למשפחת לזר.
עוד הוסיף טדגו לטעון ,כי בגין חילוקי
דעות שפרצו בינו ובין יו"ר ועד האגו
דה החל המושב להתנכל למשפחתו ,ואף
נודע לו כי המושב העביר לרמ"י שם של
מומלץ אחר לרכישת הזכויות במגרש.
לכן ביקש מביהמ"ש למנוע בצו מהמושב
ומרמ"י ביצוע כל פעולה במגרש ,ובכלל
זה עסקה עם צד שלישי.
לטענת רמ"י ,זכות ההמלצה נתונה
לאגודה ולה בלבד ,בכפוף לתנאים מוק
דמים ,כגון תשלום דמי פיתוח ,ומכאן
שלמשפחת לזר לא הייתה זכות להמליץ

יש הסדר לקבלת אישורי מס רכישה

לשם רישום נחלות בטאבו :יום רכישת נחלה ושוויה ייקבעו ל־ 1בינואר 1996
בועז מקלר ,רו"ח
עם
בישיבה
הנהלת
נציגי
המסים
רשות
בהשתתפות נצי
גי משרדנו נידונו
הסדרה והמצאת
אישור מס רכישה
לבעלי נחלות,
שטרם שילמו מס רכישה ,לצורך מתן
אישורי מסים לרישום בטאבו.
בישיבה זו הציגו נציגי הרשות מת
ווה לדיווח ולתשלום מס רכישה ולהלן
עיקריו ,מתוך פרוטוקול סיכום הי
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שיבה של רשות המסים :יום הרכישה
ושוויה ייקבעו בסמוך למועד תיקון 33
לחוק מיסוי מקרקעין ) 1בינואר ,(1996
שבו נקבע כי "בר רשות" מהווה זכות
במקרקעין ,כלומר שווי ומועד העס
קה ייקבע לתחילת  .'96לפי המתווה,
הרוכש יחויב בריבית ובהפרשי הצמדה
כקבוע בחוק.
במצבים שבהם אין ברשות המיסים
שווי עסקאות דומות שנעשו בשנת '96
לשם השוואה לצורך קביעת שווי הנח
לה ,תכין הרשות מודל שיחלק נחלות
לשלוש קטגוריות :יקרות ,בינוניות
וזולות .המודל יתבסס על שומות שערך

ממ"י ב '96למגרשים בהרחבות של כל
המושבים בארץ.
משרדנו העביר לרשות המסים את
נתוני שווי מגרשים אלו ,שנקבע ע"י
ממ"י ואנו פועלים בשיתוף הרשות לק
ביעת שווי הנחלות במודל .ההסדר וו
לונטרי  -בעל נחלה שאינו מוכן להי
כנס אליו ,רשות המסים תקבע את שווי
העסקה ואת שיעור המס ליום הדיווח
עלפי יום מתן האישור לטאבו .טרם
נקבעה עמדה סופית בעניין תשלום
קנסות במסגרת ההסדר .לפי ההערכה,
לא יהיה חיוב בקנס.
כמו כן ,פנינו לרשות המסים בבקשה

למתן הקלה בהפחתת הריבית .במטרה
לקדם את ההסדר ,התבקשנו ע"י הנהלת
הרשות המיסים להעביר לידיה הערכה
של גודל האוכלוסייה שתזדקק לאישו
רי המסים לצורך הרישום בטאבו ,על
סמך סקרים שערכנו .מסקרים שביצענו
בקרב אלפי בעלי נחלות ברחבי הארץ
עולה ,כי ל 75%מחברי המושבים זכ
אות לאישורי מסים ללא תשלום כלש
הו .לעומת זאת ,ב 25%מהנחלות אין
דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין משום
שחוק מס שבח מקרקעין )שבח ורכי
שה( ,תשכ"ג ,1963לא חל על בר רשות
בנחלה בעת מכירת הנחלות.

על מועמד ובכך לחייב את האגודה ,ולכן
אין לטדגו זכות כלשהי במגרש ואין
להסכם המכר שלו הוא טוען כל תוקף.
בנוסף ,לטענת רמ"י היא אינה צד להס
כם ואינה שותפה לו ולכן הוא אינו בר
חל עליה ואינו מחייב אותה .עוד ציי
נה הרשות ,כי זכות ההמלצה ממילא
לא הייתה יכולה להינתן לטדגו ,אף לא
בידי האגודה עצמה ,מכיוון שלו עצמו
יש זכויות במגרש אחר ביישוב ואין
הוא זכאי להחזיק במגרש נוסף .לטע
נת הרשות ,כדי להתגבר על כך הצהיר
שהזכות נרכשה עבור בתו ,אך הבת כלל
לא צורפה כצד לבקשה.
המושב חזר על נימוקיה של רמ"י והד
גיש ,כי זכות ההמלצה אינה זכות אישית
של חבר אגודה ,אלא זכותה של האגו
דה .לטענתו ,סיכויי התביעה להתקבל
קלושים ביותר משום שלא הוצגה בכתב
התביעה ראיה שיש בכוחה להעיד על
זכות לכאורה הנתונה לטדגו או לבתו.
ביהמ"ש חוזר ומדגיש ,כי כדי לזכות
בסעד זמני ,כדוגמת צו המניעה שהתב
קש בתביעה זו ,יש לעמוד במספר תנאים:
הוכחת הזכות לכאורה וסיכויי ההצלחה
בתובענה; הכרחיות מתן הצו; מאזן הנו
חות ,דהיינו  -בחינת הנזק שייגרם למב
קש אם הצו לא יינתן ,לעומת ההשלכות
אם יינתן; ולבסוף ,שבקשתו של המבקש
למתן הצו אינה נגועה בפגמים שביושר.
עוד הוסיף ביהמ"ש והזכיר ,כי בשלב זה
אין ביהמ"ש נזקק להכרעה בין הצדדים,
ומכאן שאין מקום לעריכת ניתוח מקיף
של הראיות והטענות ,ולפיכך על ביהמ"ש
להימנע מקביעות גורפות ונחרצות הנוג
עות במישרין לסעד העיקרי המבוקש.
בנוסף קבע ביהמ"ש ,כי אין ברור מה
תוקף ההסכם שלקיומו טוען טדגו ,שכן
המושב ורמ"י לא היוו צד בו ולא איש
רו אותו .כמו כן ,טדגו לא עמד בתנאים
שנקבעו בפסיקה המאפשרים הענקת
סעד זמני ,ומכאן שאין לו זכות לחייב
את המושב בהסכם.
ביהמ"ש ציין ,כי טדגו לא הוכיח
שקיים אחר ההוראות והנהלים של המו
שב הקשורים בהעברת זכויות באותו
מגרש ,ואף לא נתן הסבר המניח את
הדעת לאי צירוף בתו לכתב התביעה.
מכאן שלא הוכחה כל זכות לכאורה
ולא הוכחו סיכויי הצלחה טובים בתוב
ענה במידה הדרושה .ביהמ"ש קבע ,כי
אם התנאי הראשון למתן סעד זמני לא
הוכח ,אין מקום להמשיך ולבדוק את
שאר התנאים ויש לדחות את הבקשה.
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

כתובת לתגובותיכם
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במושבים
יימצא הפתרון
התיאום שייווצר מריכוז משרדי רמ"י ומינהל התכנון במשרד
האוצר עשוי להקל על מציאת פתרון למשבר הדיור .תנועת
המושבים הציע לשר משה כחלון ארבע חלופות
ממשלת ישראל איש
רה בישיבתה הראשונה
את בקשתו של שר האו
צר משה כחלון להעביר
למשרד האוצר את מינהל
התכנון ממשרד הפנים
ואת רשות מקרקעי ישראל
)רמ"י( ממשרד הבינוי והשיכון.
שינוי המבנה נעשה עלפי ההסכם הקוא
ליציוני בין מפלגת כולנו בראשות כחלון לבין
הליכוד .כחלון שם בראש
סדר העדיפויות שלו את
הטיפול במשבר הדיור
בישראל ,ולשם כך ביקש
לקדם את העברת הגופים
הללו למשרד שבאחריותו
במטרה לאפשר תיאום
רבמערכתי בין כלל
הגורמים האחראים על
תהליכי התכנון והבנייה
בישראל.
באוצר ציינו כי "משבר
הדיור הוא אחד מן העמו
קים והחשובים עבור אז
רחי מדינת ישראל ותי
אום כזה של כלל הגופים
הממשלתיים העוסקים שר האוצר כחלון
בנושא הוא הכרחי על
מנת לקדם רפורמות משמעותיות שיובי
לו לפתרון יציב ובר קיימא .ליבת מדיניות
הממשלה הנוכחית ,ביחס לריסון עליית מחי
רי הדיור ,הינה פעילות להגדלת היצע הדיור.
בפני מדיניות זו עומדים חסמים רבים ,המר
כזי שביניהם הוא החסם התכנוני".
מניתוח משבר הדיור עלה ,כי אחת הסיבות
המרכזיות להתרחשותו היא העדר סנכרון בין
הגורמים השונים האמונים על תהליך בניית
הבית או בניין הדירות מתחילתו ועד סופו.
לאור זאת ,יש צורך מקצועי דחוף ומשמעו
תי בריכוז כלל הפעילות של הממשלה בשוק
הנדל"ן תחת משרד אחד ,שיאפשר יותר תי
אום בפעולות השונות ,ובמיוחד יאפשר ריכוז
של הסמכות והאחריות תחת שר האוצר.
עוד מוקדם לדעת כיצד ישפיע מהלך דר
מטי זה על מערכת היחסים בין ההתיישבות
לבין רמ"י והאם המהלך יתרום לסיום הת
הליכים הרבים אשר תקועים שנים רבות,
ובעיקר להסדרת התשתית החוזית במושבים
וליישום החלטה  1355בחלקות המגורים.
פנינו לשר האוצר בעניין פתרון מצו
קת הדיור ופירטנו כיצד אפשר להיעזר בנו
להגדלת ההיצע ולהקלה מסוימת במצוקת
הדיור הקיימת במדינה בכלל ובהתיישבות
בפרט .להלן מספר חלופות שהעברנו בפניי
תנו לשר :אפשר לבנות מעונות לסטודנטים
בשטחי מושבים הסמוכים לערים הגדולות

שבהן פועלים מוסדות אקדמיים על בסיס
החלטה  949המאפשרת מיזם מסחרי ותע
שייתי בחלקות החקלאיות במושב .אם רמ"י
תאפשר בניית מעונות על בסיס החלטה זו
ובמחיר נמוך לקרקע ,בהחלט יש פוטנציאל
לפתרון ראוי וזמין לסטודנטים רבים אשר
משוועים למענה למצוקתם.
אם רמ"י תיישם במהירות החלטה ,1355
שאושרה ביוני  2011עלידי בג"ץ ,השינוי
בהחלט ייצור בנייה של יחידות דיור נוספות
בתוך חלקות המגורים
במושבים  -אלפי יח"ד
שבוודאי יקלו על הלחץ
ועל המצוקה בערים
הגדולות במרכז הארץ.
פתרון זה מצריך עדכון
של תמ"א  35על מנת
שהמושבים במרכז הארץ
יוכלו לבנות את הבית
השלישי .כעת ,בשל מג
בלת יחידות הדיור לכל
מושב ,תמ"א  35מהווה
חסם עיקרי ליישום ההח
לטה במרכז הארץ.
הרחבות קהילתיות
במושבים במרכז הארץ
צילום אתר הכנסת  -בשל השינוי שחל
בהחלטות מועצת מקר
קעי ישראל )החלטה  (1180בעצם הוקפאה
ההרחבה במושבים ,בעיקר בשל ביטול הפ
טור ממכרז וביטולן של ועדות הקבלה .אם
ממ"י תאפשר למושבים עם תכנית מאושרת
להשלים את יישום ההרחבה בפטור ממכרז,
הדבר יהווה תמריץ למושבים במרכז הארץ
לבצע את ההרחבות בתחומם ,ובכך יתרום
הדבר להגדלת היצע הבתים בשוק .פתרון זה
מצריך גם כן עדכון של תמ"א  35בכל הק
שור למגבלת מספר יחידות הדיור המותרות
בכל מושב.
בכל הקשור להרחבות בפריפריה ,על
המנהל להפחית את שיעורי ההיוון גם בא
זורי עדיפות לאומית א וב ,הפחתה שתביא
לתנופת בנייה באזורים אלו ותמשוך את
האוכלוסייה מאזורי הביקוש לאזורי הספר.
בפן הכלכלי ,פתרונות אלו הם אידיאליים
למשק הישראלי .פריסת אלפי משפחות בכל
רחבי הארץ וחיזוק מעמד הסטודנטים )מעו
נות( מהווים מנוף לחיזוק ולקידום התעסו
קה והיזמות באזורי הפריפריה ,דבר שיגרום
להפחתת שיעור האבטלה ולהעברת השקעות
רבות לפריפריה.
להערכתנו ,ביישום הצעותינו אלו יתאפשר
בזמן קצר יחסית לייצר כ 50אלף דירות ,הן
למשפחות צעירות בפריפריה והן לסטודנטים
במרכז הארץ ,ואנו ערוכים ומוכנים להציע
זאת לשר האוצר בכל עת.

ספרות
זהר נוי
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בין פנטזיה למציאות
מה באמת קורה כשחלומות מתגשמים? תלמיד מחונן
מתקבל לאוניברסיטה סודית מאוד ולומד בה כישוף מודרני
מעשי .האם כעת ,כשחלומו מתגשם ,הוא יפסיק לחשוב שחייו
הם רק העתק חיוור של "החיים האמתיים"?
בספר "הקוסמים" ,הראשון בט
רילוגיית פנטזיה לנוער מאת לב
גרוסמן ,קוונטין קולדווטר ,תלמיד
מחונן שעומד להירשם לאוניברסיטה ,עדיין
מכור בסתר לסדרת ספרי פנטזיה שקרא בי
לדותו  -על הרפתקאותיהם של חמישה יל
דים בארץ קסומה ששמה פילורי .בהשוואה
לספרים ,החיים האמתיים שלו נראים אפורים
וחיוורים .ואז הוא מתקבל לפתע
לאוניברסיטה יוקרתית וסודית
מאוד ללימודי קוסמות בצפון
מדינת ניו יורק ,ושם רוכש הש
כלה שיטתית בכישוף מודרני
מעשי .חלומו מתגשם.
אבל מה באמת קורה כשח
לומות מתגשמים? גרוסמן בונה
גיבור שכל חייו מושתתים על
ההפרדה בין פנטזיה למציאות,
על האמונה שהחיים שהוא חי
הם חיים סוג ב' ,העתק חיוור של
"החיים האמתיים" ,ואם רק היה
יכול להגיע למציאות הפנטס
טית שעליה הוא קורא בספרים
כל בעיותיו היו נפתרות וחייו
היו מתמלאים תוכן ומשמעות.
רומן נוקב שמתמודד באומץ עם
שאלות שרבים מעדיפים להתח
מק מהן ,ולפעמים קוראים ספרי
פנטזיה בדיוק כדי להתחמק מהן
)מאנגלית :גיא הרלינג ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד 378 ,עמודים(.

קורא תיגר על חוקי
הזמן

"מחר" מאת גיום מוסו )מחבר
"קולו של המלאך"( הוא מותחן
פסיכולוגי סוחף מרחיק לכת
ובו אהבה ,מסתורין וקמצוץ של
בדיון.
היא העבר שלו ,הוא העתיד
שלהֶ :אמה גרה בניו יורק .בגיל
 32היא מחפשת עדיין את הגבר
של חייה .מתיו גר בבוסטון ,הוא
איבד את אשתו בתאונת דרכים
קשה ומגדל לבד את בתו בת
הארבע .השניים מכירים באינ
טרנט ,ועד מהרה הם קובעים
להיפגש במסעדה במנהטן.
באותו היום ובאותה השעה ,כל
אחד מהם יחצה בתורו את דלת
המסעדה ויובל אל אותו השולחן ,אבל ...הם
לא ייפגשו לעולם .משחק של שקרים? רוחות
רפאים? תחבולה זדונית? קורבנות למציאוּת
שגוברת עליהם ,אמה ומתיו מתחילים להבין
שאין זו פגישה תמימה שהוחמצה) ...מצרפ
תית :מונה גודאר ,הוצאת כנרתזמורה335 ,
עמודים(.

החיים לצד אדם עם
מוגבלות בראייה
"מעט ולאט" מאת בטי בן בשט נכתב בני
מה אוטוביוגרפית שמשלבת סיפור חיים לצד
תובנות ומידע מעשי שנרכשו מניסיון חיים
בצל לקות ראייה .דרך סיפורה האישי ,הכו
תבת חושפת בגילוי לב יוצא דופן את המסע
שעובר אדם שמאבד את ראייתו -
החל מהרגע שבו נוחתת עליו הב
שורה המטלטלת ועד לשלב שבו
הוא חוזר למעגל החיים ומוצא בתו
כו את הכוחות להתמודד עם המגב
לה הקשה.
בן בשט נשואה לנכה צה"ל ומ
כירה היטב את החיים לצד אדם עם
מוגבלות ,נקודת מבט זו מייחדת
את הספר הזה מכל מדריך אחר.
בטי פותחת צוהר אל תוככי הנפש
של מי שנאלץ להתמודד עם שינוי
גדול וכואב כל כך כמו אובדן רא
ייה ,שמשנה את החיים ונוגע בכל
תחומי היכולת והעשייה .נוסף לכך,
יש בו צרור עצות מעשיות מניס
יונה ומניסיונם של חבריה לכל מי
שמכיר אדם בעל לקות ראייה או חי
לצדו ויש בו רצון להבין את עולמו
)הוצאת "אוריון" 144 ,עמודים(.

רץ אוכל צריח
"איך להאכיל אלוף?  -יומנה של
בעלת מקצוע" מאת מאיה גלפנד
כולל עשרות מתכונים לצד מחשבות
וסיפורים אישיים שכתבה .מאיה היא
אשתו של בוריס גלפנד ,סגן אלוף
העולם בשחמט ,והיא מציגה את
האוכל כביטוי של אישיות האדם -
הוא יכול לכסות את פניו בפניו ,אך
האוכל חושף כל מה שירצה להס
תיר .לדעת מאיה ,כל מה שאדם
מכניס לפיו משקף את אופיו טוב
יותר מאשר אמצעים אחרים.
גלפנד מתארת באמצעות המזון
את מסעו של בעלה בוריס  -מילדו
תו עד לפסגת הקריירה של שחמטאי
מקצועי – דו קרב על תואר אלוף
העולם .הספר הוא תפריט אישי
שבנתה בהתייעצות עם דיאטניות
וכולל מטעמים ממטבחי רוסיה ,קוו
קז ,אסיה ואירופה .התפריט מורכב
ממאכלים פשוטים ומורכבים ,כאלה שנעשים
בשנייה וכאלה שדורשים זמן הכנה ממושך,
כגון :עוגת בצק פריך עם תפוחי עץ ומרנג
שוויצרי ,דג אמור שלם במלח גס ,צלעות עגל
אפויות בתנור ,מנטים )מאכל מהמטבח המרכז
אסיאתי( ,פלוב )פילאף( עם בשר )איורים :מקס
מלצר ,הוצאת "מסדה" 216 ,עמודים(.
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פרחים
בקנה

ירון בוב ממושב יתד בחר בדרך ייחודית להתמודדות עם האיום הביטחוני
המתמיד שמלווה את אזור מגוריו .טיל שנורה מעזה ונפל כ־ 15מטר ממנו
גרם לו טראומה שממנה יצא לדרך חדשה" :באותו רגע הבנתי שהייעוד שלי
הוא לקחת את כלי המוות הזה ולהפוך אותו למשהו יפה" .ורדי ברזל שיצר
בוב מגופי רקטות מוכרים כיום בכל העולם והם הוענקו לנשיא המדינה
לשעבר שמעון פרס ,למזכ"ל האו"ם באן קי־מון ,להילארי קלינטון ,לג'ון קרי
ולטוני בלייר
אבי אובליגנהרץ
צילום :מנחם כהנא

לכל אחד מאתנו יש
דרכים משלו להתמודד
עם מצבי לחץ ומש
בר ,להתגבר על מחשבות הטורנ
דו ולהוריד את מפלס החרדה .ירון
בוב ממושב יתד בעוטף עזה פיתח
אחד מהפתרונות המקוריים ולבטח
היצירתיים להתמודדות עם החיים

בצל הירי על האזור מהרצועה :הפי
כת צינורות המתכת של הרקטות
שנופלות בדרום הארץ ליצירות
אמנות ייחודיות.
"יותר קל לי לעבוד עם המתכת
של הטילים מאשר לשלם לפסיכו
לוג .כל הטראומות והחרדות שיש
לי ,כל מה שאני מרגיש ועובר עליי
בא לידי ביטוי בכך שאני לוקח את
המתכת של הטיל ,קורע אותה לח
תיכות ,מכניס אותה לתנור ומע

ירון ומעשה ידיו" .חשוב לי שידברו על העבודות שלי בעולם"
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בד אותה .עושה לה טרנספורמציה
מטיל לפרח ,מדבר שמסמל מוות,
שמסמל הרג ,לדבר שמסמל שגשוג,
פריחה ולבלוב" ,מסביר בוב את
הדרך הייחודית שבה בחר להתמודד
עם האיום הביטחוני המתמיד שמל
ווה את אזור מגוריו.
בוב ,גרוש פלוס  ,2נולד ב1971
במושב תלמי מנשה ולפני כ15
שנה התיישב ביתד במערב הנגב.
מאז שהוא זוכר את עצמו נמשך בוב

ירון בוב וחומרי הגלם שלו" .למזלי ,הרבש"צים באזור יודעים על העיסוק שלי עם ברזל"

לברזל והיה אספן נלהב של חר
בות ושריונות ,כמו אלו ששימשו
את אבירי ימי הביניים .אחרי שה
בין שהחרבות הנמכרות בחנויות הן
חיקוי בלבד ועשויות ברמה נמוכה,
הוא חקר את הנושא לעומק ולמד
את ההבדלים בין המתכות השונות.
בהמשך ,בוב למד נפחות אצל
אורי חופי מקיבוץ עין שמר וייצר
חרבות בעצמו .תוך כדי ההתנסות
בחרבות במחסן הצמוד לביתו ,הוא
גילה לגמרי במקרה את עולם הא
מנות .באחד הימים דרכה רגלו על
מזלג ובוב ,שהוקסם מהשינוי שחל
בצורת המזלג ,קלט את הפוטנציאל
והחל ליצור פסלים ויצירות אחרות
באמצעות מזלגות .באותה תקופה
הוא עבד לפרנסתו כמורה למח
שבים בתיכון האזורי נופי הבשור
ובמקביל ,לימד במוסד החינוכי חוג
באמנות קיפול מזלגות.
באחד ממפגשי החוג לפני כשמונה
שנים פילחה את האוויר אזעקת צבע
אדום .מכיוון שבוב ידע שלא יצליח
להגיע למקלט בזמן ,הוא נעמד מא
חורי קיר סמוך והמתין בדריכות לר
אות מה יקרה .הטיל נפל כ 15מטר
ממנו ,חתיכות מהקיר נפלו עליו

והמקום נמלא בעשן ובאבק .אחרי
שווידא שכל תלמידיו בסדר ומצא
שאף אחד לא נפגע ,למרבה המזל,
חזר בוב לביתו וניסה לעכל את הח
וויה הטראומטית שזה עתה עבר" .לא
יכולתי לשבת ,לא יכולתי לישון וה
ייתי חייב להעסיק את עצמי.
"למזלי ,הרבש"צים באזור שיוד
עים על העיסוק שלי עם ברזל .הבי
או לי במקרה ,שבוע קודם לכן ,את
אחד הקסאמים שנפלו באזור .לקחתי
את הקסאם ויצרתי ממנו הלמנייה.
ברגע שסיימתי את הכלי ותקעתי
אתו ברזל באדמה ,אליו חיברתי את
אחד העצים בחצר ,הרגשתי טרנ
ספורמציה .הרגשתי שכל הרגשות
השליליים נשטפו בבת אחת והתמ
לאתי בשקט ובשלווה.
"באותו רגע הבנתי שהייעוד שלי
הוא לקחת את כלי המוות הזה ,כלי
ההרס ,ולהפוך אותו למשהו יפה,
למשהו שיסביר לעולם שאנחנו עם
שרודף שלום .אנחנו לא מחרחרי
מלחמה ,אלא רוצים להיות 'איש
תחת גפנו ,תחת תאנתו' .לא משנה
מה שיזרקו עלינו ,אנחנו ניקח את
זה ונהפוך את זה למשהו טוב ,וזאת
בעצם הגדולה של עם ישראל".

"יותר קל לי לעבוד
עם המתכת של
הטילים מאשר
לשלם לפסיכולוג .כל
הטראומות והחרדות
שיש לי ,כל מה שאני
מרגיש ועובר עליי בא
לידי ביטוי בכך שאני
לוקח את המתכת של
הטיל ,קורע אותה
לחתיכות ,מכניס
אותה לתנור ומעבד
אותה .עושה לה
טרנספורמציה מטיל
לפרח"
עוזר לנפגעי טרור ועוזר לאנשים
לחוש בטוחים יותר .המשפט אומר
כל המציל נפש אחת כאילו הציל
עולם ומלואו ,ואני מאוד שמח לקחת
חלק בזה ,הלכה למעשה".

אין נביא בעירו

"הצלחתי לאחד בין
שתי התנועות"
בוב משדר לסביבה את תפיסת
עולמו המיוחדת עלידי הפיכת קס
אמים ,פצמ"רים ושאר הטילים שנו
רו לעבר יישובי עוטף עזה ונמסרים
לידיו לאחר שנבדקו ע"י חבלני
המשטרה למתקנים של כרטיסי
ביקור ,למחרשות הנראות עתיקות
כמו מתקופת החלוצים )"גם בתנועה
הקיבוצית וגם בתנועת המושבים
אהבו את הרעיון .הצלחתי לאחד בין
שתי התנועות" ,צוחק בוב( ,חנוכיות,
פמוטים ,יוני שלום ,כלניות ובעי
קר לוורדים ,שהבסיס שלהם מעוצב
עלפי מפת ארץ ישראל.
הבחירה בוורד נובעת מחיבתו
העזה של האמן לפרח האצילי עוד
מבית הוריו וגם בחצר שלו נטוע
שיח ורדים אדום וריחני" .ורדים
מזכירים לי את הבית ,את החום ,את
החמימות ,את המעטפת ולכן ,באופן
טבעי ,הפכתי את הקסאמים לוור
דים כסמל לשלום ומענה למוות.
עדיף ליצור ממשהו דבר יפה מאשר
לנסות להרוג אנשים".
השמועה על האמן הבלתישגרתי,

שהפך את הטילים הקטלניים למש
הו שמסמל יופי והתחדשות וכמובן
את הכמיהה לשלום ,עשתה לה כנ
פיים וההזמנות החלו לזרום אל בוב.
ראש עיריית שדרות דוד בוסקילה
הזמין ממנו שני "ורדי קסאם" שה
עניק לנשיא המדינה שמעון פרס
ולמזכ"ל האו"ם באן קימון ,ובמהלך
השנים הגיעו יצירותיו לאישים כגון
מזכירת המדינה של ארצות הברית
לשעבר הילארי קלינטון ,מזכיר
המדינה הנוכחי של ארה"ב ג'ון קרי,
ראש ממשלת בריטניה טוני בלייר,
הסופר רובין שארמה )"הנזיר שמכר
את הפרארי שלו" ,א"א( ואפילו
לראש ממשלת הרשות הפלסטינית
לשעבר ,סלאם פיאד .כיום מופצות
עבודותיו ברחבי העולם באמצ
עות ארגונים כגון הג'וינט ,קק"ל
העולמית ועמותות "אמץ משפחה"
ו"רעות שדרות".
כל ורד קסאם מגיע עם תעודה
המעידה על האותנטיות של חומר
הגלם שלו ועם הכיתוב "וכיתתו
חרבותם לאתים" )ישעיהו פרק ב,
ד( .ההכנסות נתרמות ברובן לנפגעי
טרור ,לסיוע ליישובי עוטף עזה ול
בניית מקלטים באזור הדרום" .אני

מרגיש מאודמאוד מאושר שלא רק
שאנשים מבינים את הרעיון שלי

ומזדהים אתו ועם המסר שלי ,אלא
גם הכסף שמתקבל מהעבודות שלי

בעוד שבישראל הוא אנונימי
למדי ויצירותיו מעולם לא הוצגו
בתערוכה ,בעולם הרחב שמו של
בוב הולך לפניו .הוא הציג תערוכות
יחיד במרסיי ,צרפת ,בסן דייגו,
קליפורניה ובמדינת פילדלפיה
בארה"ב .לאחרונה ,חזר מתערוכה
מוצלחת במיוחד בברצלונה ,שקיבלה
הד תקשורתי נרחב בספרד .אבל כל
זה לא הכין אותו לטלפון המפתיע
שקיבל באחד הימים ובו הוזמן לנ

יונה שבוב יצר מברזל של קסאם" .לא יכולתי לשבת ,לא יכולתי לישון והייתי חייב להעסיק את עצמי"
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ירון בוב בעבודה" .הנפחייה היא חלק ממני ומהווה עבורי אי קטן של שפיות"

אום בכנס הדוברים היוקרתי TED
בהונג קונג .דבריו של בוב עוררו
התרגשות רבה בקרב הקהל וכדי
להודות למארחיו ,הוא הדריך ילדי
אחד מבתי הספר היוקרתיים במדינה
בסדנה לכיפוף מזלגות ולפיסול.
בחנוכה האחרון הדליקו נשיא
ארה"ב ברק אובמה ואורחיו בבית
הלבן את נרות החג בארבעה חנו
כיות מתוצרת הארץ ,אחת מהן

שלי לא מגיעות רק ליהודים או יש
ראלים ,אלא לכל העולם .משאלת
הלב שלי היא שהוורדים שלי יהיו
בכל מקום בעולם ואנשים יידעו
שאנחנו פה במדינה שלנו ,ושלמרות
הכל נמשיך לחיות בה".
כישוריו האמנותיים של בוב
באים לידי ביטוי גם בספר הילדים
שחיבר" ,דרקון בלי אש" ,ואשר כל
התמלוגים ממכירתו שלו מוקד

הוא נעמד מאחורי קיר סמוך והמתין בדריכות
לראות מה יקרה .הטיל נפל כ 15מטר ממנו,
חתיכות מהקיר נפלו עליו והמקום נמלא
בעשן ובאבק .אחרי שווידא שכל תלמידיו
בסדר ומצא שאף אחד לא נפגע ,למרבה
המזל ,חזר בוב לביתו וניסה לעכל את החוויה
הטראומטית
הייתה מעשה ידיו של בוב .בעקבות
זאת ,הוכן עליו סרט תדמית קצר
והוא הוזמן לנאום בפני  16אלף צירי
ועידת איפא"ק ,רגעים ספורים לפני
נאומו של ראש הממשלה בנימין
נתניהו בוועידה.
אחת העבודות שבהן גאה בוב
במיוחד היא מנורת שבעת הקנים
שבנה בגובה שלושה מטרים עבור
כנסייה ב"איסלה אוף מאן" ,אי קטן
ליד בריטניה" .אני שמח שהעבודות
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שים למחלקה האונקולוגית לילדים
בבית החולים סורוקה בבאר שבע,
שבה הוא מתנדב מדי קיץ.
לפני מספר שבועות הובילה אותו
התשוקה לאמנות לפרוש מעבודת
ההוראה בבית הספר ולהקדיש את
כולו ליצירה .פה ושם הוא מעביר
סדנאות לקבוצות בנפחייה שלו,
אבל עיסוקו העיקרי כיום הוא יצי
רת פרחים" .כל פרח הוא עבודת יד
ושונה במקצת מרעהו .כל ורד או

כלנית שלי שונים זה מזה  -אם זה
בגובה ,הזווית של העלים  -ולמ
רות שאני די מיומן בפטיש ,כל פרח
שונה מרעותו".
מה מניע אותך?
"קודם כל ,האהבה לברזל .לראות
איך הברזל מחליף צבעים ,נכנע
למכות הפטיש ונהפך למשהו אחר.
אנחנו ,שחיים כמה מאות מטרים
מהגדר ושומעים כל הזמן מטחי ירי
ופיצוצים ,חיים פה בסערת רגשות.
אני מאושר מזה שאני מצליח לנתב
את כל הרגשות השליליים שלי
ולזקק אותם למשהו טוב.
"בזמן צוק איתן עזבתי עם הילדים
שלי לאילת ,ואז נפל שם טיל .חזרנו
הביתה והשקעתי את עצמי בעבודה,
במיוחד אחרי שהילד דניאל טרגרמן
נהרג .המוות שלו הכה בי ולא נתן
לי מנוח .ניגשתי לרופא והוא הציע
לי כדורים .אמרתי לו שישמור את
הכדורים לעצמו והלכתי לעבוד
מהבוקר עד הערב בנפחייה .הנפחיה
היא חלק ממני ומהווה עבורי אי קטן
של שפיות .העבודה בה מנקה לי את
הראש ,מסדרת את הראש ומקנה לי
את השקט ,את הרוגע ואת האפש
רות לקבל דברים ולהכיל דברים".
אילו תגובות אתה מקבל?
"התגובות הן מאוד נלהבות .המון
אנשים מקבלים ,מזדהים ומבינים
בעצם את הסימבוליות ,את המשמ

עות של העבודות שלי .הם מבינים
בעצם ,שהמטרה היא 'כתתו חרבו
תם לאתים וחניתותיהם למזמרות',
ושלא צריך מלחמות .אני רואה בזה
שליחות .אני רואה בזה את המלח
מה האישית שלי ,שתכליתה הבעת
האמירה האישית שלי ואת מה שאני
מאמין בו בכל העולם .לא פניתי
לממשלה וגם לא למשרד ההסברה.
אני בעצם עושה את המלחמה שלי

"המטרה שלי זה שאנשים יקנו
את העבודות שלי ובכל בית בעו
לם יהיה פרח של מפת ארץ ישראל
מיוצר מקסאם .אני רוצה שאנשים
יבינו את המציאות שלנו כמו שהיא,
ולא כמו שהיא נשקפת מבעד למסך
הטלוויזיה .אני רוצה שאנשים ייד
עו שהיצירות שלי נעשו בארץ ,וגם
איפה זה יתד ומי זה הבן אדם שעו
שה את זה ולמה זה נעשה.

"אני רוצה שאנשים יבינו את המציאות שלנו
כמו שהיא ,ולא כמו שהיא נשקפת מבעד
למסך הטלוויזיה .אני רוצה שאנשים יידעו
שהיצירות שלי נעשו בארץ ,וגם איפה זה
יתד ומי זה הבן אדם שעושה את זה ולמה זה
נעשה"
בפרופגנדה העולמית נגד ישראל".
האם אתה חושש שיבוא יום ולא
תהיה לך תעסוקה ,כי יפסיקו לירות
מהרצועה?
"כולי תקווה .אפילו בעולם שלנו
אנחנו חייבים להיות אופטימיים.
אני מאוד רוצה שיהיה שלום ,אבל
לצערנו ,כרגע זה רחוק למדי ,כפי
שראינו בצוק איתן ,שבמהלכו נורו
כ 1,300רקטות על אזור המועצה
האזורית אשכול בה אני מתגורר.

"חשוב לי שידברו על העבודות
שלי בעולם ושיבינו שברגע שאתה
יוצר פסל שגורם לדו שיח ,אתה
גורם לאנשים לדבר עליו .חשוב לי
שהמילה 'ישראל' תופיע בהקשרים
חיוביים והעולם יבין שאנו שוח
רי שלום ,אז אדע שהתרומה שלי
למאבק ארץ ישראל נעשתה .אחרי
הכול ,איזה עוד עם בעולם לוקח כלי
משחית שנועד לזרוע הרס וחורבן
והופך אותו למשהו חיובי ,אופטימי,
סמל לתקווה ולשינוי?".
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אם החיטה
מירי דג

ימים של בדידות מזהרת
שלושת הימים שבהם החקלאי שלי וילדינו השאירו אותי לבד בבית גרמו לשאלת חיי לשוב :האם אני
זאב בודד או פרט מלהקה? אבא שלי הוא לחלוטין "חיית להקה" ,אין לו צורך ב"לבד" .אולי בגלל זה
כל כך קשה לו בזמן האחרון
ביום חמישי האחרון החק
לאי ושלושת ילדינו היק
רים ארזו מטלטליהם הר
בים ושמו פעמיהם דרומה ,לשלושה
ימים שמשלבים טיול שטח ונופש
באילת .מראש סיכמתי ,שלמרות
אהבתי למדבר והשנים הארוכות
שעברו מאז שהייתי באילת ,הפעם
אני נשארת בבית ונותנת להם קצת
חופש ממני .בזאת אפשרתי לחקלאי
זמן איכות אתם ,וגם זמן איכות בל
עדיי .אדיבות שכזאת מצדי.
החבר'ה נסעו ואני נותרתי בבדי
דותי המזהרת .מי צריך מישהו או
משהו כשעומדים לרשותו שלושה
ימים שבהם הוא צריך לדאוג רק
לעצמו ולרווחתו? ימים בלי כביסה
שמצטברת בסל הכביסה ,על הרצפה
בחדרים ,על השיש באמבטיה? שאין
סירים שצריכים להתבשל? שאפ
שר לאכול כריכים עשירים ולקנח
בפירות ובגלידה? שהשקט שנשמע
בבית יכול להתחרות בנעימותו רק
עם שירת מלאכים?
הימים האלה פתחו בפניי שוב
את הסוגיה של חיי  -האם אני זאב
בודד או אולי אני פרט אינטגרלי
מלהקה? כי בסך הכול ,בני אדם הם
יצורים חברותיים החיים בלהקות,
חלקנו חיים בלהקות קטנות ,חלקנו
בגדולות יותר ,מיעוטנו מתבוד
דים .גם כשאנחנו סוףסוף לבדנו,
ספונים בחדר ומשלים את עצמנו
שאנו בגפנו ,המאה ה 21מקישה
על תריסינו המוגפים ומפתה אותנו
להיות חלק מלהקה כללעולמית:
להיכנס לפייסבוק לבדוק סטטוסים,
להתעדכן בציוצים חדשים בטוויטר,
להתחבר לשפע הקבוצות בווטסאפ.
אין רגע שבו אנו באמת חייבים
להיות לגמרי עם עצמנו .להתמודד
לבד עם השדים שלנו ,לא לחפש
בד"ר גוגל מה לעזאזל עובר עלינו,
לא לשקוע באסקפיזם שמציע מרקע
מרצד ,שמרקיד לעינינו ועבורנו
מצעד ויזואלי המצליח להשכיח ממך
בשנייה אחת את השאלות הקיומיות
שבהן עסקת.

שעת השדים
אני מכירה מקרוב אפשרות אחת
של חיים בלהקה :לילה ,את שוכבת
במיטתך בחושך והשדים שלך נזכרים
לצאת ממקום מחבואם ולהתגלות
לפנייך במלוא כיעורם ואכזריותם.
אז את יכולה להתנחם בגופים חמי
מים שנושמים סדירות בחדרים אח
רים בבית ,ונוכחותם מרגיעה אותך

|| 18

4.6.2015

להקת זאבים .לא האפשרות היחידה לחיים של בני האדם

עד שקצב נשימתך מסתנכרן עם
המנטרה "הכול בסדר ,הכול בסדר"
ושינה נופלת על עפעפייך.
אבל זו אינה האופציה היחידה
של בני האדם .יש אופציות נוספות,
רבות ומגוונות .בן אדם יכול לע
תים גם להיות בגפו ,בן אדם יכול
לפעמים להחליט שהוא מתנתק
מאלקטרוניקה לסוגיה השונים לזמן
מסוים ,בן אדם יכול להחליט שאי
נו רוצה כרגע חברה למספר ימים,
בן אדם יכול להחליט שאולי הגיע
הזמן להסתכל לעצמו לתוך הלבן
של העיניים ולהתמודד עם פחדיו.
אופציות .צריך לזכור שהן קיימות
וזמינות מאוד.
מכל מקום ,נשארתי לבד .לבי
שר ,נפשי התרוננה .לא נתתי לי
מים לעבור להם סתם במחשבות
פילוסופיות מעמיקות ,בואו לא נג
זים .היה גם הרבה זמן של ביחדנס,
ובואו לא נשכח שחלק גדול מזמני
אני מבלה עדיין לצד אבי .הוא נמצא
כעת בבית חולים שיקומי בחיפה,
מה שאומר שנתפס על ידי הרופאים
כ"בר שיקום" ,וזה משמח מאוד ,אבל
אבא שלי זקוק להרבה תשומת לב
וטיפוח של המשפחה הקרובה.
אבא שלי הוא לחלוטין "חיית
להקה" .הדרך שבה תפס את עצמו
ואת חייו הייתה קשורה תמיד לסבי
בתו ולמשפחתו .נראה שזהו מאפיין
של בני דורו ובוודאי מאפיין של

אבא שלי ברמה משמעותית ביותר.
אין לו צורך בלבד .הוא תופס את
הלבד כבדידות .הוא לא מתעניין
בהגשמה עצמית ,ו"התפתחות אי
שית" היא מושג ערטילאי עבורו.
הוא השקיע כל השנים בשימור של
שגרה שבה חש נוח בביתו ,עם ארו
חותיו הסדורות ומיטתו החמימה.
כעת ,כשימים קשים עוברים עליו
והוא נאלץ להתמודד עם תחלואי
החיים ,נראה שמה שעומד לרשו
תו במלחמתו ב"כוחות הרשע" זה
אנחנו .ילדיו ואשתו .אני לא בטוחה
עדיין מה אני חושבת על זה .מצד
אחד ,זה יפה בעיניי שבן אדם ,כש
קופצות עליו הצרות בחייו ,יכול
לסמוך על ילדיו ואשתו שיעמדו
לצדו ולא ימושו ממיטתו .מצד שני,
התלות הזאת מתחברת פחות למה
שאני חושבת על החיים ואיך צריך
לחיותם.
בעיניי ,אכן חשוב שילדיו של אדם
יעמדו לצדו ,אבל חשוב יותר בעי
ניי שהוא יעמוד לצד עצמו .שיגייס
כוחות גם מעצמו ולא רק מסביבתו.
שבלילות של נדודי שינה מטרידים
יוכל להרגיע את עצמו ובימים בהם
הוא לעתים לבדו יארח לעצמו לח
ברה .וכשאני מביטה בעיניו של אבי
אני רואה שקשה לו מאוד להיות
לבד.
בעשרת הימים הראשונים תמיד
אחד מאתנו היה לצדו ,לילות כי

צילום :שאטרסטוק

מים ,אבל בבית החולים השיקומי
לא מקבלים בברכה שינה של בני
משפחה במקום מכיוון שהאג'נדה
היא עצמאותו של האדם .ביקשנו
מאוד ,וקיבלנו רשות לישון לצדו
בשני לילותיו הראשונים שם ,אבל
מאז יום רביעי האחרון הוא ישן
לבדו וזה קשה לו עד מאוד.
כשאני שם בערבים ונפרדת ממנו
ב"לילה טוב" ,אני רואה שזה קשה לו
מאודמאודמאוד .הלילות מפחידים
אותו" .אני לא יודעת מה הסיפור
של אבא שלכם" ,כך אמי אומרת,
"אבל הלילות מטריפים אותו והמח
שבה שהוא לא יצליח לישון משגעת
אותו ממש" .והיא לא מתכוונת רק
לתקופה האחרונה.
אבא שלי לוקח כבר שנים כדור
שינה ואף שלפי ספרי הרפואה ,אחר
תקופת מה לכדורים האלה כבר אין
השפעה וצריך להחליפם ,הוא לא
יכול בלעדיהם .אני ממש בטוחה
שאם ניתן לו פלצבו ונאמר לו שזה
הכדור שלו ,ההשפעה תהיה זהה.
כדורי שינה עבורו הם כמו הנוצה
שגרמה לפיל דמבו לעוף ,והוא מצ
ליח להירדם רק בעזרתם.
מקריאה בספרות אני מבינה שגם
הגיל והתהליך הדמנטי שהוא עובר
תורמים לנדודי השינה ואני מגלה
דווקא אמפטיה לקושי הזה שלו .כמו
שכתבתי לעיל ,אני גם חושבת שה
חרדות מתגברות בלילה ואבא שלי

מוצף כרגע בחרדות ואינו יודע לאן
להוליכן כשהשינה מבוששת לה
גיע.
לפני שאני הולכת אני מלטפת את
מצחו ואומרת לו" :לילה טוב ,אבא.
תישן טוב ונתראה מחר" .אני רוצה
גם לומר לו שהוא יכול לספור כב
שים ,ושמניסיון זה עוזר ,אבל מבינה
שאלו יהיו דברים בעלמא .אבא שלי
לא מסוגל לספור כבשים ,בטח לא
בנקודה זו של חייו ,ואין סיבה סתם
לעצבן אותו עם כל מיני עצות שלא
מתאימות לו .אז אני מלטפת שוב
את ידו ויוצאת מבית החולים לא
וויר הנפלא של חודש מאי בשכונות
הגבוהות של חיפה.
כעת אני נוסעת לכפר חסידים.
האוויר גם שם נפלא בלילות הא
חרונים ואני יכולה לשבת לי לבדי
בגינה ולהתבונן בכוכבים וביו
פיו של הלילה .כשאכנס למיטתי,
מאוחר מאוד בלילה ,גם הפחדים
שלי ירצו לצאת ולהשתלט עליי.
ייתכן שיצליחו אפילו להרים ראשם
מדי פעם .וזה בסדר ,אני מבינה שהם
כבר חלק ממני ,אביט אליהם ואנסה
לא להיבהל יותר מדי .אנשום נשי
מות עמוקות ואספור קצת כבשים.
הנה ,הכבש ה 16מגיע ,ואני
עדיין לא נרדמת ,אבל בכבש ה21
אני מרגישה בנוכחותה של הנעימות
הכבדבדה שמבשרת את בוא השינה.
לילה טוב לי.
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לא למגירה

המוציא
לפועל

"לא מזמן הייתה
לי לקוחה שביקשה
שאדאג למצוא בית
חם לחתול שלה
ולוודא שמתייחסים
אליו כראוי עד
סוף חייו .כל אחד
ומבוקשו .אני מוציא
את זה לפועל ברגע
הנדרש "...הוא הביט
בילדה ,לרגע לא מבין
מדוע הוא מסביר לה
על העיסוק שלו

יש מי שרוצים להבטיח
שיקיריהם מסודרים
מבחינה כלכלית,
אחרים רוצים לוודא
שהבית שלהם לעולם
לא יימכר .אוריה כהן
מוציא לפועל בקשות
אחרונות ומיוחדות של
מי שנפרדים מהעולם.
סיפור
דודי חמי ,מושב גבעת יואב

אוריה בדיוק סיים לטפל
בתיק של משפחת
רויזמן כשסילבי המזכי־
רה שלו דפקה על דלת המשרד
ונכנסה ללא המתנה" .יש פה
מישהי שרוצה לפגוש אותך"...
אמרה סילבי כשהיא מרימה
את הגבה הימנית ,מסמנת לו
שהמקרה מוזר" .אני כבר הולך
הביתה .שתקבע תור כמו האח־
רים" השיב נחרצות" .היא ממש
מתעקשת לפגוש אותך .עכשיו!"
התעקשה סילבי .אוריה נשען
לאחור על הכיסא וסימן לה בידו
להכניס אותה למשרד .נכנסה
ילדה בעלת עיניים גדולות ותכו־
לות ,כובע צמר עוטף את ראשה
ומעיל בצבע תכלת על גופה.
"את בטוחה שהגעת למקום
הנכון?" שאל אוריה את הילדה.
"אתה אוריה כהן ,נכון? המוציא
לפועל?" השיבה הילדה בשאלות
משלה" .כן ,זה אני ,אבל" - "...מה
אתה עושה בדיוק?" שאלה והת־
עלמה מהמראה התמוה שלו.
הידע של הילדה עוררה בו פלי־
אה והוא ניסה לברר שוב מדוע
הגיעה ,אך היא חזרה על השאלה
שלה מבלי לתת לו להשלים את
דבריו .לבסוף נכנע וענה" :אנשים
כמו סבא וסבתא שלך מגיעים
אליי כדי לבקש ממני לעשות
סידורים אחרונים .מין סוג של...
נאמר ...צוואה אישית המיועדת
אך ורק לי .כשהם עוברים הלאה
ל ...מממ ...גן עדן ,אני עושה את
מה שביקשו ממני" הסביר לה
בעדינות ככל שיכל.
"כמו איזה דברים?" המשיכה
הילדה לחקור" .אני לא מבין
איך זה קשור ל" - "...כמו איזה
דברים?" התעקשה והרימה מעט
את הקול.
"יש כאלה שרוצים לוודא
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תמונת ילדה חולת סרטן .היחידה שהונחה על השולחן

שיקיריהם מסודרים ושאדאג
ש'יזכו' בסכום כסף באיזו הגרלה
דמיונית ,ויש כאלו שרוצים
שאוודא שהבית שלהם לעולם
לא יימכר ,אחרים מעוניינים
שאדאג שיצירת אמנות שלהם
תעבור בין מוזיאונים ברחבי
עולם ...לא מזמן הייתה לי לקוחה
שביקשה שאדאג למצוא בית
חם לחתול שלה ולוודא שמת־
ייחסים אליו כראוי עד סוף חייו.
כל אחד ומבוקשו .אני מוציא
את זה לפועל ברגע הנדרש"...
הוא הביט בילדה ,לרגע לא מבין
מדוע הוא מסביר לה על העיסוק
שלו" .אני עדיין לא מבין ,מה
את עושה פה? איך הגעת אליי?
חמודה ,אני די בטוח שאת לא
במקום הנכון" – "...אני במקום
הנכון! מצאתי אותך באינטרנט
ויש לי עבודה בשבילך" ,השיבה
בביטחון מוחלט.
"חחח עבודה בשבילי? חמודה,
אני עובד עם לקוחות ...אהממ...
איך להגיד לך? מסוג מסוים .אם
את מחפשת מישהו שיפתור לך
בעיה משפטית ,אני לא הכתובת
שאת מחפשת" השיב בחיוך.
"תפסיק להתנהג אליי כמו ילדה
קטנה! אתה עובד עם אנשים
שהולכים למות! ותמורת כסף
אתה ממלא משאלה אחרונה.
נכון?!" השיבה בכעס" .כן אבל"...
אמר אוריה מעט מבולבל.
הילדה הורידה את המעיל ואת
כובע הצמר שעל ראשה הקירח.
"יש לי סרטן .הרופאים אומ־

רים שהכימותרפיה לא תעזור.
שהסיכוי אפסי "...היא שתקה
לרגע ,הביטה מטה ,נאנחה ואז
המשיכה" :יש לי עבודה בשבילך,
משאלה למלא כשלא אהיה
פה"...
במבט המום ,אוריה הושיט את
ידו לעבר המחשב ופתח כרטיס
לקוח חדש .זאת הפעם הראשו־
נה מאז הקים את העסק ,שהוא
מועסק על־ידי ילדה" .קוראים לי
נוי ,נוי אשר .אני בת  13וחצי וגרה
בתל אביב ,רחוב אלנבי  ,"67מי־
הרה למסור את הפרטים שלה.
הוא החל להקליד את הפרטים
ולפתע עצר" .נוי ,חמודה ,אני
ממש מצטער על המצב שלך,
אבל אני חייב לומר לך שבדרך
כלל הלקוחות שלי מבוגרים ו...
את מבינה ...הבקשות הללו ...הן
עולות הרבה כסף "...גמגם אוריה
ומתבייש" .כסף לא משנה! יעלה
כמה שיעלה! יש לי חסכונות
מהבת מצווה שעוד לא הש־
תמשתי בהם 3,000 ...שקל".
אוריה החזיק את הראש שלו,
חשב אם לומר לילדה שמולו
שהשירותים שהוא נותן ללקו־
חות שלו עולים עשרות אלפי
שקלים .לבסוף החליט לא להגיד
דבר שקשור בכסף ושאל אותה
מה היא מבקשת.
"אני רוצה שתחזיר את ההורים
שלי ,שיהיו ביחד!" .אוריה נותר
בפה פעור" .ההורים שלי גרושים
וחיים בנפרד ,לבד ,וכשאלך מפה
אני לא רוצה שהם יישארו לבד.
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אני רוצה שתמצא דרך לחבר
ביניהם מחדש".
"תקשיבי נוי ,אני יודע לעשות
הרבה דברים ,אלוהים יודע
שעשיתי דברים מדהימים ,אבל
אני לא מטפל זוגי ...אני לא יכול
להבטיח לך משהו כזה"" .אבל
אתה המוציא לפועל ,לא? 'האיש
בעל ידי הזהב שידאג לכל משא־
לת לבכם אחרי שתעברו לעולם
הבא'  -כך כתוב באתר שלך"
אמרה לו וכל גופה מכווץ.
"זו בסך הכול פרסומת .הכוונה
שאני יכול לעשות הרבה דברים
למען הלקוחות שלי שיתנו להם
שקט ואושר לפני ש" - "...אז
למה אתה מסרב לי?" עכשיו
העיניים התכולות שלה היו
כועסות ודומעות" .אני לא רוצה
למות ולהשאיר אותם לבד ...אני
כל מה שיש להם ...לפני שבוע,
בבית החולים ,הרופא נשאר
אתם לבד בחדר הסמוך ואמר
להם שזה נגמר ,שאין מה לע־
שות .הצמדתי את האוזן לדלת
ושמעתי אותם בוכים .אימא הת־
חננה לאלוהים שיעזור לה ,שיציל
אותי ,שאין לה חיים בלעדיי ,אבא
לא הפסיק לבכות ולצעוק שאולי
יש משהו שאפשר לעשות .אתה
מבין ,אסור שהם יהיו לבד ,הם
לא יחזיקו מעמד"...
אוריה התבונן בנוי הבוכה בחוסר
אונים .בהתחלה ,הוא לא ידע איך
להגיב .לאחר רגע קם מהכיסא,
התיישב לידה וחיבק אותה" .אני
מבטיח שאעשה כל שביכולתי...

מבטיח" אמר והעלה על שפתיה
חיוך מתוק.
"אז אמרת ששמך נוי אשר,
נכון?" אמר כשהוא ממשיך
לכתוב את הפרטים שלה לתיק
החדש שפתח ונתן לילדה הקט־
נה תקווה.

הפעם הראשונה
כעבור חמש שנים נכנס גבר
מבוגר למשרד של "המוציא לפו־
על" אוריה כהן" .איך אוכל לעזור
לך?" שאל את האיש" .הגעתי
שתעשה משהו בשבילי ,תגשים
משאלה" ,אמר האיש הזקן .הוא
התבונן במשרד של אוריה ,בחן
את התמונות הרבות ואת מכתבי
התודה שמילאו את הקיר .מבטו
המשוטט של הזקן נעצר על
מסגרת בצבע כסף שהקיפה
את דמותה של ילדה קטנה עם
עיניים תכולות ,ראשה קירח ,ועל
התמונה מילות תודה .הוא שם
לב אליה ,מכיוון שהייתה היחידה
שלא נתלתה על הקיר ,אלא הו־
נחה על השולחן .הוא הסתקרן:
"מדוע לא שמת אותה על הקיר
עם שאר התודות?".
אוריה שתק לרגע ,הרים את
המסגרת מהשולחן ,הביט בה
בעיניים זולגות דמעות ואז הרים
מבטו לזקן וענה בקול נרגש:
"זו הייתה הפעם הראשונה בחיי
שבה האדם שביקש ממני את
המשאלה האחרונה לא מת...
ומשאלתו עדיין התגשמה".

מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים ¤
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אונות

טריוויה )(84

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 125

עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

הבחירות של '49
א .יהודית שמחונית )גם שמחוני,
 ,(1902-1991שהייתה חברה
בכנסת הראשונה )מפא"י(,
הייתה חברת הקיבוץ:
 .1גבת.
 .2גבע.
 .3גבעת חיים.
 .4גבעת ברנר.
ב .חסיה דרורי ),(1899-1976
שהייתה חברה בכנסת הראשונה
)מפא"י( ,הייתה חברת המושב:
 .1תל עדשים.
 .2נהלל.
 .3כפר יהושע.
 .4כפר יחזקאל.
ג .איזה ירק יוצא דופן מבחינה
בוטנית?
 .1גזר.
 .2שמיר.
 .3שומר.
 .4חזרת.

יהודית שמחונית )(1902-1991

ד .איזה ירק יוצא דופן מבחינה
בוטנית?
 .1מלפפון.
 .2אבטיח.
 .3חציל.
 .4מלון.

טריוויה למתקדמים
מאוזן:
 .1נדפקים עם מה שילן-שטקליס גובה ) .4 ;(6מבחן העיר ) .8 ;(4ראו  3מאונך;  .9קינוח
לרוחצים שהפכו אותם למשהו אחר ) .11 ;(6מפסק כלל כדי להפעיל בלי לקום )(4,3
)ע"פ דובי זמר(;  .12אגרטל בתוך החוזה )כ"ח( ) .13 ;(3פלוגת השערה ) .15 ;(3צדה קוון
בתל אביב )כ"מ( ) .18 ;(3,4מושיעות חלק מהמערכת )) .19 ;(6עם  3מאונך( חצי אי של
להקה ) .21 ;(4אל ועל הקיר ) .22 ;(4מצבה התדרדר מסיבה ברורה ).(6

ה .מה משותף לשמות היישובים
הבאים :בני צפת ,החושלים ,כפר
פילדלפיה ,רמת הצפון.

חסיה דרורי )(1899-1976

מאונך:
 .1מאסר צבאי לשכלו של הנשיא לשעבר ) .2 ;(5מאייר בחופזה סדירניק בתזוזה );(5
 .3ראו  19מאונך;  .5שכפלנו דיסק לאויב הפנימי ) .6 ;(5כלי הדם שלה חוזרים למחנה
הפוליטי ) .7 ;(5סיפורי העם של מקרטני וצ'ארלס ) .10 ;(7אשפת האירופאיות חסרות
האומץ ) .13 ;(7עבור איזה חיל קיים בן ארי? ) .14 ;(5במשטרה מאיצים בשובבני )(5
)ע"פ גד ברנע(;  .16חיה מלמדת מומחה למעופפות ) .17 ;(5וידאו קצר שלה מסביב
לפלחים )) .20 ;(5עם  8מאונך( עולה לא נעים ,יורד לתחרות ).(4

שמיר

|| 22

4.6.2015

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מאוזן .1 :תגמולה;  .4תאהב;  .8חולם;  .9אליפסה;  .11סנהדרין;  .12קשת;  .13שקל;
 .15ברלינאי;  .18מחירון;  .21ריבה;  .22אימהות.
מאונך .1 :תרמוס;  .2מלחמה;  .3לובי;  .5אספיק;  .6בוהות;  .7אלון הלל; .10
טרובדור;  .13שימור;  .14ליישב;  .16נאמנה;  .17ישנות.

תשובות:
.2
.4
 - 4החזרת ממשפחת המצליבים ,האחרים ממשפחת הסוככיים.
 - 3החציל ממשפחת הסולניים ,האחרים ממשפחת הדלועיים.
כולם שמות ראשוניים של היישובים )בהתאמה( :מושב משמר
הירדן ,קיבוץ עמיעד ,מושב בוסתן הגליל וקיבוץ רמת יוחנן.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :124

צילום :אריאל פלמון
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 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד

<2<1;0<;4;56307/.-4
;,3.;;+3*;2;246)2930-(+2
;1;.995)-';;13/4(;1;.93
-;-27+93&24  7;,4
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 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

3@3D<@A9C@1HC9F@<1C
9@H9;89H:H821F.D8@7C
6@;DD:CD6@8H5@@;@2@CD=33F28
@3D<@A6@@=FH8=H@<9F3;@@;D2C
6@C@A3CF3D<@F96@2;9=@11@A
3D@DH<93D2HF3D;?F
   '387:7

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

 

04-9832121 -  מרכז טבעון,5 הדס
050-2145000 - יקנעם מושבה
ęĕĚč ĘđĠĕĔĘ ĐĤčēĘ
ĦđčČĥĚđ
Đ/ĥđĤď

Ħ/ĥĕČ
ĕĜėĔ ĦđĤĥ
Đčđē - ĦĠĔđĥ ĦĕĘĎĜČ
:Ę"ČđďĘ ēđĘĥĘ ęĕĕē ĦđĤđģ
d.bai887@gmail.com

ניצן מקובר
 כלכלן,שמאי מקרקעין
 שנה15 - מומחה במגזר החקלאי למעלה מ
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

הצעת עבודה
ניהול שטח חקלאי בגיאורגיה
 מחפש אדם,קיבוץ בעל ענף חקלאות גדול הכולל מגוון גידולים
.מתאים לניהול שטח חקלאי בגיאורגיה לגידול קווי
:דרישות התפקיד
 יתרון-  השכלה חקלאית¤  ניסיון עבודה בחקלאות¤  ניסיון ניהולי¤
 תקשורת בין אישית גבוהה ויכולת להתנהל¤  יכולת לעבוד באופן עצמאי¤
 דיווח ועדכון מול המנהל המעסיק, טיפוח קשרים מקומיים:במערכת מורכבת
. קבלת החלטות תוך התייעצות ניהולית ואגרונומית,בישראל
:תנאי עבודה
 כפיפות מנהל¤  יתרון-  שליטה בשפה הרוסית¤  העתקת מגורים לגיאורגיה¤
 טיסה לארץ¤  תחילת עבודה מיידית¤  מלא: היקף המשרה¤ הענף בישראל
 מגורים בגיאורגיה¤  התניידות במימון המעסיק¤ אחת לשנה במימון המעסקי
 ידרשו המלצות בשלב הראיונות¤ במימון המעסיק

 שנים לפחות3 יכולת להתחייב ל

18.6.2015 קו"ח יש לשלוח עד לתאריך
jobs.biz00@gmail.com

ת/ות מוסמך/ה אח/לקיבוץ דביר דרוש
 ניסיון במרפאה כפרית יתרון¤
 הכשרה לטיפת חלב חובה¤
 חצי משרה-  היקף¤
Eyaltidhar1@gmail.com ח למייל.ק
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למכירה עגלת
 טון6 -מפוח ל
תערובת
 מיכאל שטראוס:פרטים
052-3990981
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חזאן

פירוק אסבסט
מורשה מטעם המשרד
להגנת הסביבה

050-5903627
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קררו כרמים V

TIGRONE JONA

פרפקט פרטס בע"מ

מ 70 -עד  80כו"ס .אפשרות לקבינה צרה
רוחב כלי מ 896 -מ"מ עד  1,296מ"מ

קררו מטעים /
כרמים נמוך FB

מ 47 -עד  60כו"ס ,הרמה זרועות אחוריות עד  2,000ק"ג,
אפשרות לפרקי ,הנעה 4X4

TGF S / ERGIT 100

מ 80 -עד  90כו"ס ,אפשרות לקבינה חללית.
גובה מקסימאלי  1850מ"מ .גובה מכסה מנוע  925מ"מ

קררו מטעים /F
כרמים VL

מ –  70עד  100כו"ס .רוחב כלי מ 1102 -מ"מ עד
 1,646מ"מ .אפשרות לקבינה

קבינה חללית מינימום גובה  1,740מ"מ .אפשרות לקבינה
 .STAR LIGHTמ 70 -עד  100כו"ס

 TRGהפיך כיוון

מ 90 -עד  100כו"ס .קבינה STAR LIGHT

*אנטוניו קררו עד  4שנות אחריות *קררו אגריקיוב עד שנתיים אחריות







