ומעלה?
מעלה?
האם אתה בגיל  60ומ

משלם הרבה לביטוחים?
מפוזר עם קופות הגמל
וההשקעות שלך?
התקשר לעשות סדר בבלגן.

לך.
התקשר לשמוע על ההטבה שמגיעה ללך

1-700-700-587

הינך זכאי לקצבה
מעל  ₪4,500בחודש?

1700-700-587

www.finance-center.co.il
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מסמך המשנה את המדיניות כלפי פעילות לאחקלאית במושבים בדרום הארץ מסיר את המגבלה על מספר יחידות אירוח במשק )עד ארבע(,
וקובע שבמושב כולו לא יהיו יותר מ 400צימרים .בנוסף ,גודל השטח מתוך הנחלה שבו תותר פל"ח יוגדל לשלושה דונמים .ועוד :יתאפשר
4 'ĚĞ ¤ ĐĕĤĠĕĤĠč ęĕģēđĤĚ ęĕčĥđĚĘ ĦđĠĕďĞ ěĦĜĕĦ ;ē"ĘĠĘ ĤĦđĚĐ ĘĘđėĐ ēĔĥč ĦĕėđĜĕēđ ĦĕĦđĤĕĕĦ ĦđĘĕĞĠĘđ ęĕĕē ĕĘĞč ĘđďĕĎĘ ĐđđĘĜ ĥđĚĕĥ
צילום :מכוורת קיבוץ דן

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

מכתבים
למערכת

■
■
■

■
■

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

יש מי שמצפה שמדינת היהודים
הקטנה והאמיצה תשלם פעם נוספת
את מחיר העיוורון וחוסר האכפתיות
של אומות העולם לגורל היהודים .לכן,
אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו.
אם יש מישהו שנוסע לנסות ולפתוח
לעולם את העיניים זה רע? ודווקא
חלק מהיהודים חושבים אחרת .האם
עם ישראל מפורז זה טוב לאויבים?
אני אישה מאוד זקנה ,ניצולת
השואה .בזמן שאצלנו ברחו הרו
סים ,ביקשנו מאבא לברוח איתם,
אבל אבא שלי לא האמין ואמר" :מה
שכותבים בעיתון זה שקר .לא יכול
להיות שגרמנים מסוגלים לרצח".

הדבר האלה כואבים לי כל הזמן ,כי
אני חושבת שאולי אם הייתי יותר
לוחצת ,אחותי ואחי היו היום בחיים.
אבל מי משאיר הורים לבד?
אותו הדבר קרה בגרמניה ,באוס
טריה וגם במקומות אחרים  -יהודים
לא האמינו .כשפתחו את העיניים
זה היה מאוחר ולא היה לאן לברוח.
אבל לנו יש מדינה .במקום להיל
חם על כיסאות תפתחו את העיניים,
אנחנו נצטרך לסמוך רק על עצמ
נו .כשאבא שלי נוכח בשגיאה הוא
ביקש מאתנו סליחה ,אבל הוא היה
כבר זקן ועייף עם מלא פחד.
אסתר דוברוב ,בצרה

איך נופלים נפילים?
ינאי לבית גרושקביץ ,הבן הבכור,
הילד הראשון שנולד במושב כפר
מל"ל ,שהיה חלק מן ההיסטוריה
הארץישראלית ,הלך לעולמו בשיבה
טובה ,בגיל  .92בימי מלחמת העו
לם השנייה היה בין המתנדבים בעם,
כאשר התנדב לשרת בצבא הבריטי.
כבר בתקופת שירותו התגלה כחבר
נאמן הנחלץ לעזרת חברים ,חיילים
שהסתבכו ונקלעו לקשיים .גם במה
לך חייו גילה נכונות לעזור לשכנים
ולחברים.
כאשר השתחרר מהצבא הבריטי,
יפה וגבוה כאותם נפילים חסונים,
נישא ללאה היפה בחתונה כפרית,
כראוי למושבניק .אחרי שנישא ,עבד
כנהג  -חבר ב"אגד" ,ועבר לגור
בכפר סבא ,שם גדלה משפחתו .למ
רות שעבד בנהיגה ,המשיך לשמור
על קשר עם המשק בכפר מל"ל ,דאג
ועזר להוריו במשק ,נטע עצי פרי ,וי
דיו עסקו שם בעבודות חקלאיות שכה
אהב .משפחתו התרחבה והוא זכה לי
לדים ,לנכדים ולנינים.
ראוי לציון יחסו המיוחד לבעלי
חיים ,יחס מהול בחמלה .זוכר ומזכיר
טראומה מימי נעוריו ,עת חווה מקרי
אכזריות לבעלי חיים וסלד מהם .מאז
לבו כאב גם על תרנגולות זקנות המו
בלות לשחיטה והיה מחכה בקוצר רוח

הַ יִּ ְשׂרְ ֵא ִלי הַ ְמּכ ָֹער
ַעל חוֹף ַהיָּ ם ַוּבגַּ נִּ ים,
ימנִ ים,
ַמ ְשׁ ִאיר הוּא ִס ָ
ישין
ַמ ְר ִעין ִבּ ִ
ְבּ ָכל יוֹם ְוּב ַחגִּ ים.
ִבּ ְמלוֹנוֹת ְבּחוּ"ל,
ְבּגַ סּוּת ְוּבזִ ְלזוּל,
גּוֹרם ִלנְ זָ ִקים,
ֵ
לוּלים.
ַמ ְר ֶבּה ַתּ ֲע ִ

התיאום אסור
הרשות להגבלים עסקיים:
מ 26-במארס ייחשב תיאום
גובה העמלות שגובים
סיטונאים מחקלאים הסדר
כובל ועבירה פלילית

ַבּ ֶדּ ְל ֵפּק ֲא ֶשׁר ַבּ ַבּנְ ק,
אוֹ ַבּ ָמּטוֹס ְלוָ ְרנָ ה
הוּא ְמ?יֵּ ם וְ נֶ ֱא ָבק
וְ עוֹד ַכּ ֵהנָּ ה וְ ַכ ֵהנָּ ה.
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?ל ֻמגִּ ים
עוֹקר הוּא ְ
ֵ
וְ ָצד ַבּ ֲע ֵלי ַחיִּ ים,
ְלגַ ָבּיו ַהחֹק ֵאינוֹ ַקיָּ ם,
ָכְּך ַמ ְרגִּ ישׁ הוּא ִמן ַה ְסּ ָתם
ְל ִע ִתּים גַּ ם ִמ ְת ָפּ ֵר ַע
"היִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ַה ְמּכ ָֹער",
ַ
זוֹר ַע,
ֶה ֶרס ָשׁם ֵ
ֲה ֵרי "לוֹ ַהכֹּל ֻמ ָתּר".

ינאי גרושקביץ צילום :מהאוסף המשפחתי

ללטף את צ'ופי ,הכלבה של הבת.
בגילו המופלג גילה גם יחס טוב
ולבבי לילדים ,לילדי השכנים ,כשהוא
מדבר אליהם בחביבות ,בגובה העינ
יים ,מסביר פנים .עד גיל  90המשיך
לבוא אל החלקה במושב ,שם במסי
רות קצר עשבים בחרמש ,קטף באהבה
ובגאווה פירות של אבוקדו שנטע.
ללא תלונות וללא רחמים עצמיים
קיבל בחיוך את מצבו הבריאותי ,את
הקשיים ואת המצוקות ,כיאה לבן כפר
הקרוב לאדמה.
ינאי גרושקוביץ נטמן ביום ראשון,
 1בפברואר  ,2015בבית העלמין בכפר
מל"ל.
ועדת תרבות בכפר מל"ל
ושכנים של משק גרושקביץ

צילום Laurinemily

■

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

איך שכחנו את השואה?

8

צילום אילנה שקולניק ,פיקיויקי

■ 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,
עדי קמחי ,טל חביב גליבטר ,מיקי
נירון ,עמרם קליין ,עמיר סגל,
עמוס צימרמן

תוכן

לפני שתעזוב
מירה סיפרה שברצונה
"לנקות את השולחן לפני
שאני עוזבת" .עוזבת את
הארץ? את בעלה? את
המשק? מירה הסכימה לפרט
רק בפגישה בארבע עיניים

Cכן ָסבוְּך,
ַה ַמּ ָצּב ֵ
מוּבן וְ ֵדי ָחשׁוְּך,
ֹלא ָ
אוּלי זֶ ה ח ֶֹסר ְבּ ִשׁיּוְּך,
ַ
אוֹ ֶשׁ ָמּא ָח ָסְך ְבּ ִחנּוְּך?
ְוּכ ָבר יָ ָצא לוֹ ֵשׁם ָדּ ָבר,
ַליִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ַה ְמּכ ָֹער.
צביקה ביקל

14

חברת מושב

"יש לך אורח"
כשהאחות אומרת לרות
שבא אליה מבקר ,היא
יודעת  -חאלד בא .כבר
שנה היא בבית אבות
שיקומי וחאלד הוא כמעט
המשפחה היחידה שלה
היום ,הבנים שלה רחוקים

מושבניקית .סימני השנים שחלפו
נראים בפנים
ציור :דפנה מאור ,מושב רמות

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
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לולים גדולים במחירים קטנים
התקשרו עכשיו!

5.3.2015

|| 3

חדשות
דרור יוסף
הורחבו אפשרויות התעסוקה במושבים במחוז הדרום

הישג לתנועת המושבים ולראשי המועצות האזוריות בדרום :המועצה האזורית לתכנון ולבנייה אישרה שינויים המקלים
על חברי מושבים בפעילות לאחקלאית .מנכ"ל "מבט מושבים" ,יוגב שריד" :אין ספק שכיום ,לאחר אישור מסמך
המדיניות ,אנו פותחים את הדרך לכל חבר מושב ליזום ולפתח עסקים נוספים על מנת לבסס את פרנסתו באזור הדרום"

לאחר שני עשורים כמעט
שבהם לא היה מסמך מדי
ניות כללי לפעילות לא
חקלאית )פל"ח( במושבי הדרום,
אישרה ועדת המשנה לנושאים
תכנוניים עקרוניים )ולנת"ע( של
המועצה הארצית לתכנון ובנייה
שינויים במדיניות ביחס לפל"ח במ
חוז ,בהתאם למסמך שהגישה לאי
שורה הוועדה המחוזית דרום.
השינויים הם פרי מאמציהם של
תנועת המושבים באמצעות חברת
"מבט מושבים" ופורום המועצות
האזוריות בדרום .מנכ"ל "מבט מו
שבים" יוגב שריד" :אין ספק ,שכיום
לאחר אישור מסמך המדיניות אנו
פותחים את הדרך לכל חבר מושב
ליזום ולפתח עסקים נוספים על
מנת לבסס את פרנסתו באזור הד
רום .כולי תקווה ,שהמשך הפעילות
המשותפת יביא אותנו להישגים
רבים שחברי המושבים זקוקים להם

צימרים בלבד; שטח המרחב המוגן
הוחרג מסך השטחים; נוספו שימו
שי אחסנה ואריזה במקרים חריגים
ומתאימים.
בחודש יוני  2014אימצה הווע
דה המחוזית דרום מסמך מדיניות
מצמצם ביותר ,שהגביל מאוד את
האפשרות להשתמש בנחלה למ
טרות שאינן חקלאיות ,גם ביחס
למחוזות המרכז והצפון ,תוך דחיית
עמדת המועצות האזוריות במחוז
ונציגיהן .במהלך מבצע "צוק איתן",
במהלכו רוב מושבי מחוז דרום היו
תחת התקפת טילים יוםיומית ,עמד
להתקיים דיון לאישור מסמך המדי
ניות המצמצם בולנת"ע .אולם ראשי
המועצות האזוריות במחוז ,בראשם
ראש המועצה האזורית שפיר ,אשר
אברג'יל ,התנגדו למסמך במטרה
להכניס בו שינויים משמעותיים.
פורום המועצות האזוריות בדרום
ותנועת המושבים ,אשר יוצגו ע"י

הותר שימוש בשטח שגודלו עד  500מטרים
רבועים ,במקום בשטח שגודלו המרבי
עד  150מ"ר ,כפי שהוצע ע"י הוועדה המחוזית.
בוטלה ההגבלה על עיבוד התוצרת של
המשק האישי בלבד וע"י בעל המשק ,ויתאפשר
לעבד תוצרת אזורית
בימים אלו".
עיקרי השינויים שהתקבלו
בולנת"ע )מפורטים בטבלה( לבקשת
הצוות המקצועי מטעם חברת "מבט"
וראשי המועצות הם :הותר שימוש
בשטח שגודלו עד  500מטרים רבו
עים ,במקום בשטח שגודלו המרבי
עד  150מ"ר ,כפי שהוצע ע"י הוו
עדה המחוזית .בוטלה ההגבלה על
עיבוד התוצרת של המשק
האישי בלבד וע"י בעל
המשק ,ויתאפשר
לעבד תוצרת אזו
רית .מיקום הפעי
לות "גמיש" יותר
 עד שלושה דונם;יחס דומה יינתן לא
זורים חריגים ולפעי
לשימושים
לות
נלווים
לחקל
אות בכל
חלקה א'.
בנוסף,
בוטלה
ההצעה
להגבי ל
כל נחלה
בארבעה יוגב שריד" .כולי תקווה,

צוות מקצועי ובו נציגי חברת "מבט
מושבים" והמתכנן תומר גוטהלף,
ריכזו שורה ארוכה של תיקונים
למסמך על מנת לאפשר מקורות
פרנסה נוספים גם במחוז הדרום,
כפי שמותר במחוז מרכז ,שבו יש
תכניות מתאימות להסדרת הפעי
לויות הלאחקלאיות בנחלות מזה
כ 15שנה .כמו כן ,מסמך מדיניות
דומה אושר לפני מספר שנים
במחוז צפון.
ההצלחה הגדולה בשי
נוי המסמך הקובע הושגה
בזכות שיתוף פעולה בין
ראשי המועצות האזוריות
בסוגיה זו ,באמצעות צוות
מקצועי המכיר את הפעי
לות במושבים על בוריה.
עתה ,על מנת להשלים את
המהלך ,צריכה כל מועצה
אזורית להגיש תכ
נית מתאר מקומית
לשימושים הלא
חקלאיים בתחומה
לוועדה המחוזית,
בהתאם למסמך
המדיניות המ
תוקן שאישרה
שהמשך הפעילות הולנת"ע.

המשותפת יביא אותנו להישגים רבים"
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צילום :ויקיפדיה

צימר .בוטלה ההצעה להגביל כל נחלה בארבעה צימרים בלבד

השינויים ביחס לפל"ח

עיקרי התיקונים שהתקבלו בולנת"ע למסמך המדיניות
מסמך מדיניות מחוז בקשת פורום המועצות
הסוגיה
האזוריות
דרום מ6.2014
ביטול מגבלות השטח
רוב השימושים
הגבלת שטח
השונים הוגבלו לשטח לפי השימושים
בנייה לפי
שבין  50ל 150מ"ר השונים והשוואה
שימוש
למחוז המרכז )יותר
לפי סוג השימוש
ממחוז צפון(
להוסיף שימושי
אחסנה ,אריזה נאסרו לחלוטין
שימושים לאחסנה ,אחסנה ,אריזה ושינוע
ושינוע
אריזה ושינוע
הגבלת
השימוש של
עיבוד תוצרת
חקלאית )יקב,
מגבנה וכיו"ב(
הגבלת השימוש
לבעל המשק
גודל השטח
מתוך הנחלה
שבו תותר פל"ח

ההגבלות המוצעות בוטלו והותרו
שימושים עד לשטח הכולל המותר
לעניין הפל"ח  500 -מ"ר לנחלה

אפשר לאשר אחסנה ואריזה במקרים
חריגים ,והנושא ייבחן באופן פרטני
בתחומי כל מועצה אזורית שתבקש
זאת.
עיבוד ומכירת תוצרת חקלאית
לעבד תוצרת
הגבלת השימוש
חקלאית מעבר למשק יתייחסו לתוצרת חקלאית המתקבלת
של עיבוד תוצרת
מהפעילות החקלאית באזור ,ולא רק
הבודד
חקלאית לעיבוד
באותה נחלה כפי שהוצע ע"י הוועדה
התוצרת של המשק
המחוזית.
הספציפי בלבד
התקבל חלקית  -יתוקנו הסעיפים
ביטול הגבלת
השימוש מותר רק
השימוש לבעל המשק המתייחסים לבעל המשק ,כך שיאפשרו
לבעל המשק
גם שימוש של בן משפחה.
היקף השטח המותר יתוקן מ 2.5דונם
 3דונם וכן שטח
עד  2.5דונם
עד שלושה דונם שבראש הנחלה ,הכולל
חקלאי צמוד גם
מעבר לדרך פנימית .את חלקת המגורים והשטח החקלאי
שברצף לה גם אם היא מעבר לדרך
חקלאית/מקומית בתחום היישוב
הוחלט להחריג את המרחב המוגן מסך
החרגת מרחב מוגן
כלול בסך השטח
השטחים המותרים
מסך השטחים
בוטלה המגבלה למספר יחידות אירוח
ניתן להקים עד ארבע ביטול המגבלה
לנחלה בודדת ,ונקבעה מגבלה של 400
יחידות אירוח בנחלה
יחידות למושב.
תינתן עדיפות למושבים מרוחקים
תינתן עדיפות
אין העדפה
בפריפריה

שטח למרחב
מוגן
מגבלה למספר
יחידות אירוח
במשק
העדפה של
אזורים
מרוחקים
מקרים חריגים אין התייחסות

שימושים
נלווים לגידול
בעלי חיים

החלטת הולנת"ע מיום 10.2.2015

אין התייחסות

במקרים חריגים של מבנה הנחלה,
גמישות במיקום
יתאפשר להצמיד את שימושי הפל"ח
הפל"ח
לתשתיות הקיימות גם שלא בצמידות
לשטח המגורים
יש לאפשר בכל חלקה יתאפשר שימוש נלווה לגידול בעלי
א' ,בהתאם להחלטה חיים ולפעילות תיירותית וחינוכית
הנלווית לשטח הבנוי הנדרש בכל
 1316של מועצת
חלקה א' כחלק מהשטח הכולל המותר
מקרקעי ישראל
לפל"ח
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חדשות
דרור יוסף
חיים חבלין ינהל את שולחן
הפרחים בתנועת המושבים

רחבים
במ

חבלין ,לשעבר יו"ר הוועדה החקלאית במועצת ערבה תיכונה,
ינסה לרכז את גידול הפרחים תחת ארגון אחד .לאחריותו נמסר
גם תחום העובדים הזרים בהתאחדות חקלאי ישראל

חיים חבלין )בן ,48
בענף .אני תקווה ,שנצליח
נשוי ואב לארבעה(,
לרכז שוב את כלל המגדלים
בן קיבוץ הגושרים
לתוך ארגון מגדלי פרחים
המתגורר בערבה בשנים הא
אחד" .לגבי מינוי חבלין לרכז
חרונות ,ינהל את שולחן
תחום העובדים הזרים הוסיף
הפרחים בתנועת המושבים,
צור" :לחיים ניסיון רב בתחום
שמטרתו לרכז את כל הפעי
העובדים הזרים ואני בטוח
לות בפרחים ,מגדלים ,ארגו
שתרומתו לנושא תהיה רבה.
נים ומחקר ופיתוח .כמו כן,
"אנו חייבים לשנות את
חבלין ירכז את תחום העוב
ההתנהלות מול המדינה .מיד
דים הזרים בהתאחדות חקלאי
לאחר הקמת הממשלה הח
ישראל .חבלין כיהן כיו"ר חיים חבלין .ניהל מול הממשלה
בערבה מאבק דשה נוביל שינוי משמעותי
בנושא העובדים הזרים
בכל ההתנהלות וההסכמים
הוועדה החקלאית במועצה צילום :באדיבות תנועת המושבים
האזורית הערבה התיכונה .בשנת  2007הוביל שיש בין החקלאים ,העובדים והמדינה .בחי
מאבק מתוקשר ומשמעותי בנושא העובדים רתו של חבלין לתפקיד באה בהסכמה רחבה
הזרים של החקלאים בערבה מול ממשלת יש של איתן ברושי ,אבו וילן ,דובי אמיתי ,מאיר
ראל.
יפרח ושלי".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבו וילן
חקלאי ישראל מאיר צור בירך על המינוי של אמר" :חיים הוא האיש הנכון במקום הנכון
חבלין ואמר" :חיים הוא איש מקצוע מצוין ואני משוכנע ,כי יעשה את תפקידו על הצד
ואני מצפה ממנו לחבר בין כלל הגורמים הטוב ביותר".

צילום :תנועת המושבים

תנועת המושבים ביקרה במושבים
בטחה ,גילת ופעמי תש"ז

הנהלת תנועת המושבים ערכה סיור בשלושה מושבים במועצה האזורית מרחבים.
במושב הראשון שבו ביקרו חברי ההנהלה ,בטחה ,פגשו נציגי התנועה את המזכי
רים ואת ראשי המושבים של בטחה ,מסלול ,רנן ,פדויים ופטיש .במושבים גילת
ופעמי תש"ז פגשו חברי ההנהלה בחברי האגודות .לאחר מכן ,נפגש מזכ"ל תנועת המושבים
מאיר צור עם ראש המועצה מרחבים שי חג'ג' .כך מסרה דפנה כהןנוריאל ,דוברת תנועת
המושבים.
עלפי הודעת התנועה ,המזכ"ל מאיר צור וחברי ההנהלה הסבירו בביקוריהם על פעילות
התנועה ועל שירותיה והשיבו על שאלות חברי המושבים.
מזכ"ל התנועה צור" :כמדי חודש ,אנחנו ממשיכים לקיים סיורים ומפגשים עם מזכירויות
וראשי המושבים ועם חברי המושבים על מנת להמשיך ולתת מענה הן בנושאי הקרקעות
נחלות ,הן בנושאים חקלאיים העומדים על הפרק ,הן בנושאים של חברה וקהילה והן בנושאי
תיירות כפרית".

......................................................

......................................................
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חדשות
דרור יוסף
בסוף החודש ייאסר על תיאום עמלות במכירה לסיטונאים

היועץ המשפטי של רשות ההגבלים העסקיים :תיאום גובה העמלות הנגבות מחקלאים ,שבוצע באחרונה בידי סיטונאי
פירות וירקות ,ייחשב החל מ 26במארס הסדר כובל ועבירה פלילית

תיאום גובה העמלות הנ
גבות מחקלאים ,שבוצע
באחרונה בידי סיטונאי
פירות וירקות ,ייחשב החל ב26
במארס הסדר כובל ועבירה פלילית,
גם אם הוחלט עליו לפני מועד זה.
כך הודיעה המחלקה המשפטית של
רשות ההגבלים העסקיים לאיגוד
משווקי הפירות והירקות ולתנועת
המושבים.
בסוף חודש מארס  2015ייכ
נס לתוקף התיקון לחוק ההגבלים,
המחיל את החוק בראשונה על הסי
טונאים .עד כה ,חקלאים ומשווקי
תוצרת חקלאית היו פטורים מהחוק,
אולם החל ממועד זה הפטור יחול רק
על חקלאי שיותר מ 51%ממכירו
תיו מקורם בגידול עצמי .אי לכך,
החליט מזכיר איגוד משווקי הפירות

והירקות בישראל ,הרצל קרן ,להע
לות את גובה הקומיסיון ובכך לפגוע
פגיעה קשה בפרנסתם של החקלאים
ולהעלות את מחיר הפירות והירקות
לצרכן.
בעקבות החלטה זו פנה יושב ראש
אגף המשק בתנועת המושבים ,פלג
אוריון ,למזכיר איגוד המשווקים
קרן ודרש ממנו לחזור בו מהחל
טתו ,ולהשאיר את העמלות כפי
שהיו טרם ההחלטה .במקביל ,כתב
אוריון לממונה על ההגבלים העס
קיים ,פרופסור דיויד גילה" :אנו
רואים בקריאתו של מזכיר האיגוד
לכלל הסיטונאים להעלות את גובה
הקומיסיון התארגנות כנגד החק
לאים .דרישתו של מזכיר איגוד
משווקי הפירות והירקות בישראל
מהסיטונאים להעלות את הקומיסיון

ל ,15%תוך יצירת חזית אחידה אל
מול החקלאים והצטרפותו לרשתות
השיווק ,היא בוטה ובטעות יסודה
לנוכח העובדה שבחודש הבא ייכ
נס לתוקפו התיקון לחוק ההגבלים
העסקיים בנושא".
בעקבות פנייתו של אוריון ,הודיע
היועץ המשפטי של רשות ההגבלים
העסקיים ,עורך דין צחי ברקוביץ',
למזכיר איגוד משווקי הפירות והי
רקות ולתנועת המושבים ,כי תיאום
גובה העמלות הנגבות מחקלאים,
שבוצע באחרונה בידי סיטונאי
פירות וירקות ,ייחשב החל ב26
במארס הסדר כובל ועבירה פלי
לית.
מהמחלקה המשפטית של רשות
ההגבלים נמסר" :עם כניסתו לתו
קף ,יחול תיקון  14לחוק על כל

הסדר בין משווקי תוצרת חקלאית
שיש בו משום הסדר כובל כמובנו
בחוק ,לרבות הסדרים שתחילתם
לפני כניסת התיקון לתוקף ושמו
סיפים להתקיים בין משווקים לאחר
מועד הכניסה לתוקף.
"לפיכך ,רשות ההגבלים העסקיים
רואה ותראה בחומרה כל ניסיון לה
גיע להסדר צופה פני עתיד ,שאינו
עולה בקנה אחד עם התיקון .הסדר
כאמור מהווה הסדר כובל המנוגד
להוראות סעיף  4לחוק ,ואף עשוי
להוות קביעת קו פעולה בידי איגוד
עסקי ,בניגוד לסעיף  5לחוק .הפרת
הוראות החוק הנזכרות היא עבירה
פלילית".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
"אנו מברכים על התערבותו של

היועץ המשפטי של רשות ההגבלים
העסקיים .על מדינת ישראל לטפל
בכל שרשרת הערך של החקלאות,
שכוללת את המחירים לצרכן ,השי
ווק ופרנסת החקלאי ,וזאת בכדי
שהאזרחיםהצרכנים יקנו תוצרת
בריאה וטרייה מהחקלאות הישרא
לית במחירים סבירים ,ושהחקלאים
הישראלים יתפרנסו בכבוד ,מה
שלא קורה בתקופה האחרונה".
עוד הוסיף צור ואמר" :אם המדי
נה לא תתעשת ותבין שהחקלאות
עומדת על סף קריסה ולא תפעל
באופן מידי ,יהיה לכך מחיר כבד
 החקלאים לא יוכלו לייצר עודחקלאות ,ולמדינה לא יהיה ביט
חון בתחום מזון ,והיא תהיה תלו
יה בחסדם של החקלאים הירדניים
והפלסטיניים".

"נחזיר לסדר היום את המשמעות של ההתיישבות והחקלאות"

מועמדים לכנסת מההתיישבות העובדת הבטיחו בכנס במרכז חקלאי עמק יזרעאל לשתף פעולה
ליצירת התנאים להשבת ההתיישבות העובדת והחקלאות לשיח הציבורי
בכנס בנושא חקלאות ,התיישבות
ומדינה שנערך במרכז חקלאי עמק
יזרעאל השתתפו שישה חברי הה
תיישבות העובדת המועמדים לכנסת ה20
מטעמן של חמש מפלגות :דני עטר ואיתן
ברושי )המחנה הציוני 15 ,ו ,18בהתאמה(,
חיים ילין )יש עתיד ,(7 ,חבר הכנסת איציק
ועקנין )ש"ס ,(7 ,אבו וילן )מרצ (9 ,ונחמיה
רפל )הבית היהודי.(25 ,
משה בן שחר ,מנכ"ל המרכז אשר הנחה
את הפאנל ,הציג את תדמית החקלאי הנו
כחית ,את התרומות הישירות והעקיפות של
החקלאות ואת שיעורי התמיכה של המדינה
בחקלאים ,לפיהם ישראל מדורגת כיום רבי
עית מהסוף בעולם.
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית עמק
יזרעאל ויו"ר המרכז שבו שותפות גם המו
עצות מגידו ,גליל תחתון והגלבוע ,פתח את
הכנס" :הרעיון העומד בבסיס ההתכנסות
כאן הוא ליצור שיתוף פעולה חוצה מפלגות
למען עם ישראל .המפלגה שלנו היא מפ
לגת החקלאות וההתיישבות .מרכז חקלאי
העמק ימשיך ויעקוב אחר מידת המחויבות
של הממשלה והכנסת למטרה זו ,מתוך רצון
שהפורום שיושב פה ,בכל תפקיד אותו ימלא
בהמשך ,יהווה כתובת עבור החקלאים וידבר
אתם בגובה העיניים.
"בממשלות הקודמות לא הייתה לנו כתו
בת ואנו תקווה שהנציגים שיושבים כאן יהיו
פורום חקלאי שייצג התיישבות וחקלאות
בישראל .החקלאות וההתיישבות הן משאב
שתורם לחברה כולה .אמנם עוסקים בכך
אנשים פרטיים ,אך בעשייתם הם תורמים
לחברה כולה  -לכלכלה ,למזון ,לביטחון
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המועמדים לכנסת משתתפי הפאנל .המטרה :פעילות למען ערכי ההתיישבות ותמיכה בחקלאות ,לרבות
צילום :ישראל פרץ
חקיקה

ולשמירת השטחים הפתוחים".
מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים שהיה
בין יוזמי האירוע ,הביע ביקורת קשה על
המצב" :המדינה שלנו מאבדת את עצמה
לדעת ולוקה במחלה אוטואימונית .התוצאה
היא שכולם מפסידים .אזורים חקלאיים של
מים בסכנה קיומית ונדרשת מנהיגות חזקה
מתוך ההתיישבות שתחזיר אותנו לשפיות
ולצמיחה".
המשתתפים הודו לאיציק ועקנין על פו
עלו למען החקלאים בעת שירותו בכנסת.
איתן ברושי הציג את האתגרים הקיומיים
של החקלאות ,הקרקע והמים והדגיש ,כי
חייבים שר חקלאות מההתיישבות .ח"כ ועק
נין פירט את פועלו למען החקלאים והבטיח,

שעל אף שמפלגתו אינה מקבלת קולות מה
התיישבות ,הוא ימשיך לבצע את תפקידו על
הצד הטוב ביותר.
אבו וילן ציין ,כי הוא רואה את משימת תד
מית החקלאי כמשימה מרכזית ומציע להפ
סיק לדבר במושגים של "זכויות וקניין" אלא
במושגים של "תרומה ערכית וסביבתית" כדי
להחזיר את אהדת הציבור למגזר החקלאי.
נחמיה רפל הצר על כך ,שעל אף שבכנסת
הקודמת נציג ההתיישבות היחידי ,זבולון
כלפה ,הגיע ממפלגתו ,לא השכילו לשריין
מקום ריאלי למועמד מההתיישבות העובדת.
בעת שהורכבה רשימת המועמדים של
הבית היהודי לכנסת הוצב כלפה במקום
ה ,18אחרי שהגיע למקום הרביעי בבחי

רות המקדימות של תקומה .ב 26בינואר
 ,2015עם הודעתו של נפתלי בנט על צירוף
כדורגלן העבר אלי אוחנה למפלגתו ,הודיע
כלפה על פרישתו מרשימת הבית היהודי,
וקרא ליו"ר תקומה אורי אריאל להחליט על
ריצתה של המפלגה ברשימה עצמאית .במ
קומו הוצב מנכ"ל תקומה לשעבר ,נחי אייל,
וכלפה לא חזר לרשימה גם לאחר שאוחנה
הודיע על פרישתו מהרשימה לכנסת.
חיים ילין סיפר לקהל ,כי הוא זה שכתב
את מצע ההתיישבות והחקלאות של "יש
עתיד" ,כך שערכי ההתיישבות העובדת ינחו
את נציגי יש עתיד בכנסת הקרובה" :נחזיר
לסדר היום את המשמעות של ההתיישבות
והחקלאות במדינת ישראל ,את הציונות
עליה הוקמה המדינה".
דני עטר דיבר על הפער בין התרומה של
ההתיישבות העובדת למדינה בגיוס ליחי
דות הקרביות לבין מה שהמדינה מחזירה
להם .עטר הדגיש ,כי בקואליציה יש הזדמ
נות אמתית להשפיע ולייצר מדיניות חדשה
מתוכננת לטווח ארוך ,אך מנגד ,אם ייא
לץ לשבת באופוזיציה הוא ימשיך להילחם
מ"דלת לדלת" כמו בלחימה בשטח בנוי.
בסיכום הפאנל הבטיחו המועמדים לכנסת
ה 20מכל המפלגות לשתף פעולה ליצירת
התנאים להשבת ההתיישבות העובדת והחק
לאות למרכז השיח הערכי הציבורי .המטרה:
צמיחה בענפי החקלאות ,קידום חקלאות בת
קיימא ,שמירה על השטחים הפתוחים וקי
דום ערכי ההתיישבות ,בראייה רבדורית,
לרבות חקיקה בנושא .מרכז חקלאי העמק
הודיע שימשיך להיות גורם מעורב ומקשר
בין החקלאים לבין הנבחרים.
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

איפה הכסף
כתובת לתגובותיכם
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מחדל הדיור קיים
גם בהתיישבות!
דוח מבקר המדינה חשף כישלון של כל המעורבים בשרשרת
ייצור יחידות דיור למגורים .לפני שנתיים ,בתחילת גל
המחאות ,פנינו לשר האוצר והצענו שלוש אפשרויות על מנת
להקל על מצוקת הדיור
בשבוע שעבר )יום רביעי 25 ,בפברואר( לעולים ,החליט אריאל שרון ,שר הבינוי והשיכון
פרסם מבקר המדינה השופט )בדימוס( דאז ,לאפשר בהוראת שעה את "המבנים המוסבים"
יוסף חיים שפירא דוח ביקורת מיוחד במושבים :היה אפשר להסב באופן זמני מבנים
על "משבר הדיור" .בדוח נסקרים מחדלים אשר חקלאיים שאינם בשימוש חקלאי לטובת מגורים
הביאו למחסור בהיצע דירות בשוק ולעליית מחי לעולים החדשים .ניתן לחדש את הוראת השעה
רים אדירה המונעת מזוג צעיר להגשים את חלום הזו )שתוקפה פג ב (2004ובכך ליצור אלפי יחי
הדירה שלהם.
דות דיור במושבים הסמוכים לערים הגדולות ובהן
עיקרי הדוח של המבקר
מוסדות אקדמיים לשכירות
מצביעים על מספר גורמים
עבור הסטודנטים ,ולייצר
וגופים שלהם חלק במחדל
פחות לחץ בתוך הערים .פת
הגדול .עלפי העיתון כל
רון זה משתלב עם הפחתת
כליסט ,בדו"ח מתוארת רש
תעריפי הנסיעה בתחבורה
לנות באיסוף נתונים עלידי
הציבורית לסטודנטים.
רשות המסים ,בסיס נתונים
ישנם מושבים הסמוכים
חלקי ומעוות עליו מתבססות
לערים הגדולות ,שבהן ישנם
הרשויות ,הרבה מדי גורמים
מוסדות אקדמאיים .אפשר
שמפרסמים מדדים שונים
לבנות בשטחי המושב מעונות
וסותרים על מחירי הדיור,
לסטודנטים על בסיס החלטה
ממשלות שלא מצליחות לז
 949המאפשרת מיזם מסחרי
הות את בעיית מחירי הדיור
ותעשייתי בחלקות החקל
בזמן ,ממשלות שכבר מזהות מבקר המדינה השופט )בדימוס( יוסף
חיים איות במושב ,אם רשות מקר
שפירא .הציג את קווי המתאר של מחדל
קעי ישראל תאפשר בניית
את הבעיה ,אך מעמידות הדיור צילום :אתר הרשות השופטת
לה פתרונות חלקיים ולא ריאליים ,גורמי ביצוע מעונות על בסיס החלטה זו ובמחיר נמוך לקרקע.
שאינם מיישמים את מדיניות הממשלה ,רשויות בהחלט יש פוטנציאל לפתרון ראוי וזמין לסטודנ
מקומיות ש"תוקעות" תהליכים שהוכתבו מהשל טים רבים אשר משוועים לפתרון מצוקתם.
טון המרכזי ,כי אין להן תמריצים לאשר אותם,
החלופה החשובה ביותר עבורנו היא יישום הח
ואף לא גורם אחד שעוצר לחשוב מה הבעיה ומדוע לטה  ,1355שאושרה ביוני  2011עלידי בג"ץ .יי
הדברים אינם עובדים  -זו התמונה המזעזעת ,אלה שומה במהירות ע"י הרשות בהחלט תיצור בנייה
קווי המתאר של מחדל הדיור הגדול שעולים מדוח של יחידות דיור נוספות בתוך חלקות המגורים
מבקר המדינה.
במושבים .מדובר באלפי יחידות דיור שבוודאי
בנוסף ,עלפי דוח המבקר ,כל הפקידים והשרים יקלו על הלחץ והמצוקה בערים הגדולות במרכז
בשרשרת ייצור יחידות דיור למגורים ,ולמעשה  -הארץ .פתרון זה מצריך עדכון של תמ"א  35על
גם השרשרת עצמה  -כולם כשלו בזיהוי ובטיפול מנת שהמושבים במרכז הארץ יוכלו לבנות את
באחת הבעיות הכלכליותחברתיות המטרידות הבית השלישי .כעת ,בשל מגבלת יחידות הדיור
ביותר את הציבור הישראלי בשנים האחרונות .לכל מושב הקיימת בה ,תמ"א  35מהווה חסם עיקרי
כאילו לא היו  400אלף איש ברחובות ,כאילו ליישום ההחלטה במרכז הארץ .מיותר לציין שלא
המחירים לא ממשיכים לטפס בכל רבעון.
נערך דיון רציני בהצעתנו זו.
כבר לפני שנתיים ,בתחילתו של גל המחאות
לסיכום ,מדוח המבקר לגבי הדיור עולה תמו
אשר פקד את הארץ בעקבות מצוקת הדיור והמחי נה של מצב חירום ,שאיש אינו מטפל בו כמצב
רים המופקעים שנדרשים זוגות צעירים וסטודנטים חירום .גם בהתיישבות ,ללא ספק ,חייב להתבצע
לשלם ,הן בעת רכישת דירה והן בשכירות דירה ,שינוי רציני אשר יקדם משמעותית את יכולתנו
פנינו בפנייה רשמית אל שר האוצר בהצעה של ליישם את החלטות רמ"י בחלקות המגורים ולה
תנועת המושבים .בפנייתנו זו הצגנו כמה חלופות עביר את בעלי הנחלות והאגודות למערכת חוזית
שניתן להפעיל מידית במושבים על מנת להקל את ארוכת טווח .אולי הדוח הזה ומערכת הבחירות הזו
מצוקת הדיור ,הן בפריפריה והן במרכז הארץ.
יכולים להוות הזדמנות גם עבורנו לשינוי מוחלט
החלופה הראשונה היא הכנסת מבנים יבילים בתפיסה.
אל תוך חלקות המגורים במושבים עבור סטודנטים
הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות שי
וצעירים ,פתרון מהיר יחסית ,אשר ייתן מענה ראוי
תופיות בתנועת המושבים .המידע המוצג
לסטודנטים ולצעירים ,אשר קורסים תחת נטל
במאמר זה הוא מידע כללי בלבד ,ואין בו
השכירות ,כאשר המבנים יונחו לפרק זמן קצוב )10
כדי להוות ייעוץ או חוות דעת משפטית.
שנים( ובמחיר מפוקח .לפי ההצעה ,המבנים הנ"ל
המחבר או המערכת אינם נושאים באח
לא יהיו חלק מזכויות הבנייה בנחלה.
ריות כלשהי כלפי הקוראים ,ואלה נדרשים
בשנות ה ,'90בעקבות גל העלייה ההמוני
לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המס
שנצפה ובעקבותיו המחסור האדיר שנוצר בדיור
תמכת על הדברים האמורים.
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עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

editor_kav@tmags.co.il

התחשבנות מחדש
כאשר החלטה  1355תיושם ,צריך המוכר להותיר בידיו ייפוי
כח מהקונה ,שיקנה לו את האפשרות לפנות לרשות ולדרוש
התחשבנות מחדש ולקבל השבה של כספים
הפיילוט של החלטה  1355המתבצע נחלה המבקש לבצע אחת מהפעולות שלעיל
בארבעה מושבים )קדרון ,אמץ ,ניר יפנה לרשות ויבקש ,כי תיושם לגביו החלטה
בנים וכפר מימון( ,נמצא בשלבים הא  .1355בשלב זה ,בעל הנחלה ישלם את התשלו
חרונים בטרם רמ"י תצא בהודעה על יישום ההח מים בהתאם להחלטות הקיימות .בעת שהרשות
לטה באופן שוטף .ההחלטה אושרה בבג"ץ בחודש תודיע על יישום שוטף של ההחלטה ,בעל הנחלה
יוני  .2011עד היום ,התקיים מסע ארוך ליישום יוכל לפנות לרשות בתוך שישה חודשים ממו
ההחלטה ,שתשנה באופן מהותי את המציאות עד ההודעה ולבקש "התחשבנות מחדש" בהתאם
המשפטית ביחס לנחלות כפי שהכרנו עד היום ,להחלטה  1355ולקבל השבה של כספים מהר
ובסופו של תהליך תגרום לכך שבעלי הנחלות שות.
יהפכו מבעלי זכויות "בר רשות" ,שהן זכויות
יש לזכור היטב ,כי בכל עת שבה יפנה בעל
"חוזיות" שאינן רשומות במרשם כלשהו ,לבעלי הנחלה לרשות ויבקש ליישם את החלטה ,1355
זכויות "חכירה מהוונת" ביחס לחלקות המגורים ,עליו לעמוד בשני תנאי הסף :רישום חלקה א'
שהן זכויות קניין שיירשמו בלשכת רישום בשלמות בלשכת רישום המקרקעין )התפרס
המקרקעין.
מה הצעה לתיקון להחלטה
בשלב זה ,לא פורסמו
שמאפשרת להציג הזמנה
לציבור נהלי עבודה לביצוע בכל עת שבה יפנה
של ביצוע תצ"ר וחתימה
של שני שכנים בתיאום עם
ההחלטה ואף לא התפרס בעל הנחלה לרשות
מו שומות ל"דמי
האגודה או אישור על הליך
כניסה" ,ויבקש ליישם את
ל"דמי רכישה" או ל"דמי
תצ"ר כולל במושב( והס
פיצול" .בחודש דצמבר החלטה ,1355
דרה של שימושים חורגים
וחריגות בנייה בנחלה.
 2014הסביר אוהד עיני ,עליו לעמוד בשני
כיום מנהל מרחב
אבקש להתמקד בשני
הראשיירוששל תנאי הסף :רישום
לים ואז השמאי
נושאים חשובים שלהם יש
המינהל ,מהם העקרונות חלקה א' בשלמות
לשים לב היטב ולהכין את
"הקרקע" להגשת בקשה
לעריכת השומות בהתאם בלשכת רישום
להחלטה .1355
בעתיד להתחשבנות מחדש.
מבקרים במושבים המקרקעין והסדרה
אנו
א .חריגות בנייה  -הר
שות לא תאפשר ליישם את
רבים בערבי עיון ושומ של שימושים חורגים
עים עדיין חלק
החלטה  1355עד שתושלם
מהציבור וחריגות בנייה בנחלה
שאינו מאמין שההחלטה
הסדרת חריגות בנייה בנ
תיושם ולכן חשוב להדגיש,
חלה .במקרה שבו נמכרה
כי החלטה " 1355חיה נו
נחלה ויש בה חריגות בנייה,
שמת ובועטת" ,לאחר שאושרה במועצת מקרק הרשות תדרוש הסדרה של החריגות ,תשלום דמי
עי ישראל ובבג"ץ .הרשות פועלת בימים אלה היתר וכן "דמי שימוש" )במקרים מסוימים( ורק
לשם גיוס כוח אדם והכשרתו על מנת שיתאפשר לאחר מכן יתאפשר ליישם את ההחלטה .לפי
לטפל במאות פניות ליישום החלטה  .1355עד כך ,בעל הנחלה )המוכר( צריך להותיר בידיו את
שיסתיים שלב הפיילוט ויושלם גיוס השורות ,האפשרות לדרוש בעתיד "התחשבנות מחדש"
הטיפול בבקשות יתבצע בהתאם לדחיפות של כל בעת יישום ההחלטה .יש להכיר ,כי בעת ביצוע
מקרה ,קדימות תינתן לתיקים שבהם מתנהלים החישוב לדמי רכישה ,הרשות לא תזכה את המו
הליכים משפטיים הניתנים לפתרון באמצעות כר במלוא התשלום ששולם עבור דמי היתר בסך
יישום ההחלטה.
של  ,91%אלא תזכה אותו רק עבור קיבולת המ"ר
לאור העובדה כי לא פורסמו נהלי עבודה והו ששולמה בגין דמי היתר כאשר הזיכוי הוא בסך
איל וקיים צורך ביישום ההחלטה ,בייחוד במקרים של .33%
משפטיים מיוחדים שהחלטה  1355מקנה פתרו
ב .מכר נחלה  -בעת מכירת נחלה הרשות אמו
נות מעשיים עבורם ,מזה כארבע שנים אנו לומ רה לגבות "דמי רכישה" במקום "דמי הסכמה".
דים לבצע את ההחלטה עלידי "ניסוי וטעייה" במקרים רבים ,דמי הרכישה נמוכים מדמי ההסכ
ומתוך שאלות שמופנות לפקידי הרשות ,ומכינים מה ,בייחוד באזורי עדיפות לאומית שבהם קיימת
את השטח לעתיד לבוא.
הנחת אזור .בעתיד ,כאשר ההחלטה תיושם ,צריך
אז מה עושים ב"תקופת הביניים"  -תקופה זו המוכר להותיר בידיו ייפוי כח מהקונה ,שיקנה לו
החלה במועד אישור ההחלטה בבג"ץ )יוני  (2011את האפשרות לפנות לרשות ולדרוש התחשב
ותסתיים במועד שבו הרשות תודיע ,כי אפשר נות מחדש ולקבל השבה של כספים .ביחסים בין
ליישם את ההחלטה באופן שוטף?
בעלי הקונה למוכר ,יש לדאוג כי יתאפשר לחייב את
הנחלות נדרשים לקבל החלטות בטרם ביצוע הקונה לעמוד בתנאי הסף כדי שתהיה אפשרות
פעולות בנחלה בתקופת הביניים והאמור מתיי ליישם את ההחלטה.
חס במיוחד למקרים :תוספות בנייה ,פיצול מגרש
כמובן ,קיימות עוד סוגיות רבות בנבכי ההחל
מנחלה ,העברת זכויות ומכר של נחלות.
טה ואותן נכיר במהלך הדרך ועל כן ,יש לשים לב
בחודש ינואר  2012התקבלה החלטת הנהלת היטב להחלטה ולסוגיות שהיא מעלה ,ולבחון את
הרשות  3139ובה הוראות להתנהלות במהלך התנאים הקיימים ואלו שיהיו בעתיד בעת שהיא
"תקופת הביניים" .ההחלטה קובעת ,כי בעל תיושם בטרם ביצוע כל פעולה ביחס לנחלה.
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כתובת לשאלותיכם
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מתי די בהתנהגות
לקביעת חברות באגודה?
מהם שלושת התנאים שבהם יוכר אדם ,שלא התקבל לאגודה
באופן רשמי ,כחבר אגודה מ"כוח התנהגות"?

מכשיר הפועל
על גז

מכשיר ביתי לצליית בשר ,שווארמה,
עוף בגריל וירקות.
מתאים לשימוש בבית ,בגינה ,על הגג.
חוויית בישול לכל המשפחה ולאורחים
באירועים ,מסיבות ופיקניקים.
 ¤מכשיר שווארמה פאל חשמלי.
 ¤עובד על  2מבערי קוורץ  1000וואט כל צד.
 ¤עשוי נירוסטה  18/10איכותית אנטי מגנטית.
 ¤מוצר מקצועי ,חזק ואמין.
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תקנה 2א לתקנות הא
גודות השיתופיות )חברוּת(,
תשל"ג) 1973להלן" :תקנות
החברות"( מאפשרת הכרה של
חברות אדם באגודה מכוח התנ
הגות ,וזו לשונה" :נהג אדם ונהגו בו כחבר הא
גודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין,
בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה,
יראו אותו כחבר באגודה ,אף אם לא נתקיימו
בו הוראות תקנות משנה )א( ו)ב( לתקנה ,2
זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפו
רשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה".
מנוסח התקנה עולה ,כי ישנם שלושה מרכי
בים ותנאים להחלת התקנה :א .אדם נהג באגו
דה כחבר ב .האגודה נהגה בו אף היא כחבר ג.
הדברים נעשו בנסיבות מסוימות ולאורך פרקי
זמן מספיקים.
בפסק דין מנחה בשאלת הקבלה לחברות בא
גודה שיתופית מכוח התנהגות )ניתן בערעור
מנהלי )ים(  09734גרינפלד משה נ" .צופית"
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית
בע"מ( הוחלט להכיר בתושבים המתגוררים
שנים רבות בבית מקצועי כבחברים .על החל
טה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון ,אשר
דחה אותו וקבע ,כי תקנה 2א לתקנות החב
רות מאפשרת הכרה בחברות של אדם באגודה,
בהתקיים נסיבות מיוחדות.
נקבע ,כי האינדיקציות השונות שקיומן
מתיר להתחשב בשאלה האם להכיר בחברות
מכוח התנהגות ,הן למשל :מגורים במשך שנים
ארוכות במושב ,השתלבות פעילה בחיי המושב,
תשלומי מסים מוניציפאליים או תשלום מסי
אגודה והשתתפות והצבעה באספות הכלליות
של האגודה והשתתפות בבחירות לוועד הא
גודה.
בשימת לב לאינדיקציות אלה ,יש לבחון את
הנסיבות של כל מקרה ולדון בשאלה :האם מת
קיימים מרבית האלמנטים המהותיים המלמדים
על חברותו של אדם באגודה שיתופית מכוח
נוהג ,גם אם לא התקבל לשורותיה בדרך
הפורמאלית הקבועה בדין ובתקנון?
סוגיית ההכרה בחברים מכוח התנהגות נדו
נה לאחרונה ) 112791310מועלם רחמים ואח'
נ' הוועד הממונה של ההנהלה( בפני עוזרת
רשם האגודות השיתופיות ,עורכת דין לאה רו
זנטל .באותו עניין ,התבקשה עוזרת הרשם על
ידי שמונה מבקשים לעשות שימוש בסמכותה
לעדכן את פנקס החברים של האגודה ולרשום
אותם כחברים .סמכות זו נקבעה בסעיף 6
לתקנות החברות ובסעיף  43לפקודת האגודות
השיתופיות.
על מנת לבסס את טענתם כי הם חברים בא
גודה ,הציגו בני זוג שהיו בין המבקשים החלטת
ועד הנהלה המאשרת להעביר אליהם את הזכו
יות במשק שבשטחי האגודה .עוד הגישו בני
הזוג מסמך מטעם ההסתדרות הציונית העול
מית ,הכולל את ההצהרה ואת ההתחייבות של

הורי הבעל להעביר את המשק לידיהם ,עלפי
הצהרה והתחייבות הבן הממשיך ,ועלפי המ
לצת האגודה הרשומה למטה בחותמת האגודה
ובחתימה.
מנגד טענה האגודה ,כי אין לה התנגדות
לרישום הזוג בפנקס החברים של האגודה ,וכי
היא עומדת מאחורי ההחלטה בדבר "העברת
זכויות" במשק .עם זאת טענה האגודה ,כי יש
עדיין צורך באישור הסוכנות ,הוא הגוף המיי
שב ,לצורך רישום המבקשים כבנים ממשיכים
באגודה ,ורק לאחר מכן יתאפשר לרשום אותם
כחברים בפנקס החברים של האגודה.
עוזרת הרשם קבעה ,כי קבלת אישור מהגוף
המיישב היא אכן תנאי בל יעבור בכל מקרה
שבו מבקש אדם להירשם באגודה כבן ממשיך
ובעקבות כך ,להירשם כחבר בפנקס החברים
של האגודה .לעניין זה ,רישום של "הסכמה
להעברת זכויות" מאת "ההסתדרות הציונית
העולמית" אינו יכול לבוא במקום אישור על
רישום כבן ממשיך מטעם הסוכנות היהודית.
עם זאת ,וזה העיקר לענייננו ,עוזרת הרשם
קובעת ,כי עלפי כל המסמכים שהוצגו בפניה,
ניתן לבחון את הקבלה לחברות של אותו זוג
מכוח התנהגות לפי תקנה 2א לתקנות החברות.
ואמנם ,בחינת העובדות העלתה ,כי אותם מבק
שים מתגוררים במקום עשרות שנים ,השתתפו
במהלך כל השנים בהצבעות באספות הכלליות
וכי האגודה התייחסה אליהם כחברים ,וגם הם
התנהגו כחברים .לאור עובדות אלה קובעת
עוזרת הרשם ,כי המבקשים חברים מכוח הת
נהגות ומוסיפה ,כי אם ירצו לבסס את זכותם
הקניינית ולהירשם כבנים ממשיכים באגודה,
יהא על הזוג להביא אישור מהסוכנות.
לגבי זוג מבקשים נוסף קובעת עוזרת הרשם,
כי יש חשיבות רבה לעובדה שהבעל כיהן כחבר
ועד במושב במהלך  13שנים לפחות .בעניין זה
נקבע בפסיקה ,כי "לוועד ההנהלה של אגודה
שיתופית רשאי להיבחר רק מי שהנו חבר אגו
דה ...מכאן ,שהצגת מועמדות בבחירות לוו
עד ההנהלה ,אשר התקבלה בהסכמת האגודה,
עשויה לשמש כעדות משמעותית לכך שהאגו
דה נהגה באותו מועמד כחבר אגודה" .אף סעיף
)23א( לתקנות האגודות השיתופיות )רשויות(
תשל"ד  1975 -קובע" :האסיפה הכללית תבחר
מבין חברי האגודה או מבין נציגי חברים שהם
תאגידים את הוועד בהתאם לתקנות האגודה".
משמע ,חבר בוועד יהיה רק מי שהוא חבר בא
גודה.
לאור האמור בתקנות ובפסיקה ,עוזרת הרשם
קובעת ,כי גם זוג זה יוכר כחברים באגודה
מכוח התנהגות.
הכותבת עוסקת באגודות שיתופיות,
בתחום המסחריחקלאי וליטיגציה.
המידע כללי בלבד ואינו משמש
במקום חוות דעת או ייעוץ משפטיים
מוסמכים.

שלום בית

עו"ד אפרת חקיקת

כתובת לשאלותיכם
efrat@hakikat.co.il

לנקות את השולחן
מירה מודאגת שמא בתה תישאר ללא זכויות במשק ,שבנה הלוקה
בשכלו ייוותר ללא מי שיפרנס אותו ,שבן זוגה יוצא מביתם למרות
רצונה" .איך אפשר לעזוב בשלווה במצב עניינים כזה?"
לפני כחודשיים קיבלתי אבל מודעת לאהבה האמתית ביניהם.
שיחת טלפון מסקרנת ,שה
שיר סיפרה ,כי כבר למעלה מחודש אמה מעלה
פתיעה אותי ,למרות כל שנות בפניה שוב ושוב את נושא האח והטיפול בו .שיר
העיסוק בהורשת נחלות חק מצדה מבטיחה שתדאג לכל מחסורו ותנהל עבורו
לאיות .על הקו הייתה מירה ,את השכרת הנכס ואת תשלומי הבית המוגן כל ימי
שסיפרה שברצונה "לנקות את חייו" ,אבל אימא שלי לא רגועה .מה היא חושבת,
השולחן לפני שאני עוזבת" .שאזניח את האח שלי?".
עוזבת את הארץ? את בעלה?
"היא הייתה רוצה להעביר את המשק על שמי,
את המשק? מירה הסכימה לפרט רק בפגישה אבל רק בתוספת משפט מגביל שאומר :המשק
בארבע עיניים .היא לא נשמעה עליזה או נלהבת יהיה של שיר ,רק אם תתחייב לאפשר לדב ,בן
במיוחד ,ושיערתי מראש שלא מדובר במשהו פשוט הזוג ,לחיות בבית הגדול כל חייו ,ותדאג לצרכיו
וקליל.
של אחיה .אבל אין דבר כזה."...
בפגישתנו היא הבהירה את הביטוי "לפני שאני
לפגישה השלישית כבר זימנתי את שתיהן.
עוזבת" .התברר לי שמירה חולה מאוד וקצובים לה ,שיר ומירה ישבו מולי ויחד פרסנו את כל האפ
לפי תחזית הרופאים ,עד שישה חודשי חיים .בעלה שרויות .הורשת הנחלה בתנאים )בתנאי הטיפול
הראשון ,אבי ילדיה,
באח ובתנאי שתאפשר
נפטר לפני שנים ,והיא
לבן הזוג להתגורר( אכן
חיה כבר שלוש שנים עם שיר סיפרה ,כי כבר
בעייתית .מה גם שהע
ליתי בפניהן סוגיה בעיי
בן זוג חדש ,מבוגר ,בבי למעלה מחודש אמה
תם במושב" .יש
תית :אחרי מות האם ,בן
בינינו מעלה בפניה שוב ושוב
הבנה גדולה ומפתיעה"
הזוג יוכל לדרוש זכויות
את נושא האח והטיפול
היא מספרת.
בנחלה מכוח היותו ידוע
בש
לוקה
,40
בנה ,בן
בציבור .מירה לא הסכי
בו .שיר מצדה מבטיחה
כלו וחי בקהילה תומכת
מה לשמוע .אמרה שאין
בבית מוגן ביישוב סמוך .שתדאג לכל מחסורו
סיכוי .הוא אדם ישר
בתה ,בת  ,36חיה לבדה ותנהל עבורו את השכרת
ואוהב .יש לו רכוש משל
בבית עץ קטן
עצמו ,והוא מודע לגמרי
ויפהפה הנכס ואת תשלומי הבית
שבנתה בחצר הנחלה של
לכוונתה להוריש לבתה
מירה במושב ,ללא אישו המוגן כל ימי חייו" ,אבל
את המשק.
הצעתי להן לפעול כך
רים" .איך אפשר לעזוב אימא שלי לא רגועה .מה
בשלווה במצב עניינים היא חושבת ,שאזניח את על מנת להסדיר את רצו
כזה?" .ברור היה לי שהד
נות שתיהן:
שלי?"
האח
השלב הראשון יהיה
אגה מדירה שינה מעי
לגליזציה של המשק ,הסד
ניה ,ולבטח אינה מועילה
רה של המבנה של שיר וכל
במצבה.
מירה הושיטה לי דף בכתב יד סדור היטב ,עליו דבר אחר שעלול לעכב ולסבך אותה מול הרשויות.
מירה הציעה מראש לממן את כל תהליך ההסדרה.
מפורטים כל מרכיבי המשוואה:
בשלב הבא תועבר הנחלה על שם שיר ,עוד בחיי
כבר שנים שמירה מממנת את חייו של בנה,
מירה ,ככל שתספיק .גם אם חלילה תלך לעולמה
מכספי נכס נוסף שהיא משכירה.
היא מעוניינת להעביר את הבעלות על המשק לפני שיסתיים התהליך  -מאחר והמסמכים ייחתמו
לבתה ,עוד בחייה ,כדי לחסוך ממנה את הביורו כבר ,בן הזוג יהיה מנוע מלטעון לזכויות.
בשלב השלישי שיר ודב ,בן הזוג ,יחתמו על חוזה
קרטיה של ניהול עיזבון.
קשה לה מאוד עם חוסר הידיעה :האם בנה יטופל שכירות .שכר הדירה יוגדר בסכום של שקל אחד
כהלכה לאחר מותה ,ומי ידאג להשכרת הנכס ול לחודש ,כך שהוא למעשה ימשיך להתגורר בבית
ללא עלות ,לפי רצונה של מירה ,אבל מבחינה
מימון שהותו בדיור המוגן?
היא לא מוכנה לפגוע בבן זוגה ,מעבר לפגיעה משפטית ייחשב כדייר בלבד .כך תוכל שיר להסיר
שממילא תהיה במותה ,והייתה מעוניינת שימשיך מלבה את הדאגה פן יתעורר בהמשך ויכוח בשאלה
של מי הבית.
לגור בבית עד יומו האחרון.
את כל נושא השכרת הנכס הנוסף ותשלומים
היא מודעת היטב לכך שבתה לא מחבבת ואפילו
עוינת את בן זוגה החדש ,ומי יודע איך יתפתחו לקיומו של האח לקחה שיר על עצמה .מירה חתמה
הדברים בין בתה לבן זוגה ללא נוכחותה המפ על צוואה לפיה היא מורישה את הדירה לבנה ,עם
הערת אזהרה שתירשם בטאבו לפיה לא יוכל לע
שרת...
הבטחתי לה שעד פגישתנו הבאה אחשוב על שות כל פעולה משפטית ללא הסכמת שיר מראש
מתווה הולם שיסדיר ויסגור את כל הפינות ,וביק ובכתב.
השבוע הן אמורות להתחיל בביצוע שלבי הה
שתי את רשותה לדבר עם בתה שיר.
בפגישה עם שיר ראיתי אישה צעירה ,יפה ,עברה והחתימה ,ואני רק מתפללת שמירה אכן
אינטליגנטית ונעימה ,שהבינה לחלוטין את כל תזכה לראות הכול סגור ומסודר ואת כל אהוביה
הבקשות של אמה ,והודתה בפה מלא שאכן "אינה רגועים ובטוחים בעתידם עוד בחייה ,ותוכל להיות
סובלת" את בן הזוג של אמה בשנים האחרונות ,רגועה שהשאירה "שולחן נקי".
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הגוזלים
עפו

"כאן ,במשק הזה ,במושב שלנו ,יואל ואני גידלנו את שני הבנים" .רות ,שהיא
ובעלה היו בין מייסדי מושב של יוצאי פלמ"ח ,מספרת" :סבא וסבתא לא
היו להם ,נתנו להם אהבה רבה ועשינו כל מאמץ שיגדלו להיות בנים טובים,
שיהיו בני אדם .לאחר מותו של יואל חשבתי ששני בניי יעזרו לי להמשיך
את חיינו כמשפחה"
דפנה מאור ,מושב רמות

יופי שבאת ,נצא לגי
נה .בחוץ שמש ופרחים.
האוויר טוב יותר בחוץ.
נשב כאן ,על הספסל ,ואספר לך
על המשפחה השנייה שלי .נישאנו
צעירים מאוד ,יואל ואני .הייתי בת
 17בלבד ויואל בן  .19השופט אישר
את הנישואים .הסברנו לו שבכל
מקרה נהיה ביחד ,כי אין לנו עם מי
להיות.
בשנת  1946שנינו נותרנו לבד.
בטרנספורט האחרון שיצא מטרזין
נשלחתי לאושוויץ עם כל המשפ
חה ,המשפחה הראשונה שלי .אימא
החזיקה את אחי ואחותי הצעירים
בשתי ידיה וקראה לי "רות ,בואי
אתנו" .רציתי ללכת עם אימא ,עם
אחי ואחותי ,אבל הם נשלחו למוות
ואני ,בת  ,15נשלחתי לעבודה .גם
את אבא הם רצחו .אבא היה רופא.
למה רצחו אותו? היו יכולים לנצל
את הידע שלו .הרי היו חסרים הרבה
רופאים.
יום הולדת  16חגגו לי בברגן
בלזן החברות מצ'כיה ,אלה שהיו
אתי עוד בטרזין .הן הצליחו להשיג
לי מתנה נפלאה ,מנת לחם .לבר
גןבלזן העבירו אותנו כשהרוסים
התקרבו לאושוויץ .למחנה בטרזין
חזרנו ברכבת בסוף המלחמה ,שם
קיבלו אותנו וטיפלו בנו אלה שנ
שארו .זמן רב לאחר שובי מהמחנות
עדיין שקלתי  32קילוגרם.
צירפו אותי למחנה קיץ של
הג'וינט .במחנה היה אוכל ,היו חב
רים ,האחראי על המחנה היה חייל
נחמד ארץישראלי מהבריגדה .שם
הכרתי את יואל ,שם למדתי על
הארץ .עם יואל בניתי את משפח
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תי השנייה ויחד התחלנו בתהליך
הארוך של יציאה לארץ ישראל.
שנה תמימה נמשכו מאמצינו להגיע
לארץ ובקיץ  1947ירדנו בנמל חיפה
כנוסעים חוקיים .מיד לאחר בדיקת
הניירות הם נלקחו מאתנו ל"שימוש
חוזר" עלידי פעילי העלייה ואנח
נו ,יואל ,אני וקבוצת חברים ,הגענו
לקיבוץ בעמק.

"יש לך אורח"
כשהאחות קוראת לי " -רות ,יש
לך אורח"  -אני כבר יודעת ,חאלד
בא .הוא המבקר הקבוע שלי ,כאן,
בבית הזה .האחיות מכירות אותו.
כבר שנה אני בבית אבות שיקומי.
אני באמת מנסה להשתקם :עושה

התעמלות ,פיזיותרפיה ,כל בוקר
צועדת בגינה עם הליכון .אני יכולה
ללכת ללא ההליכון ,אבל האחיות
לא מרשות ,שמא אפול שוב .לחאלד
יש רק טרקטור ומדי פעם הבן שלו,
אחמד ,מביא אותו לביקור בטנדר.
 30שנה עבדנו יחד במשק במושב.
מאז שיואל מת לאחר תאונת דרכים,
חאלד עבד אתי .עבדנו בלול ,במטע
האבוקדו ,גם מטע של אגוזי פקאן
היה לי .במושב שלך מגדלים אבוק
דו? אצלנו היו הרבה מטעי אבוקדו.
כשחאלד בא לשבת אתי האחות מצי
עה לו קפה ,אבל הוא לא סומך על
הקפה שלהן .הוא תמיד מביא תרמוס
עם תה מתוק וחם עם נענע ועוגיות
תמרים שמכינה אשתו .חאלד לא

אישה בבית אבות .עוד מעט חאלד יתקשר ,ישאל אם לא חסר משהו

אוהב את המוסד הזה .מנסה לשכנע
אותי לעבור לגור אצלו בכפר .הוא
ואשתו יכינו לי חדר עם כל הנוחיות
ויטפלו בי בכבוד .אני מאמינה לו.
חאלד הוא כמעט המשפחה היחידה
שלי היום.

מצאתי את עצמי לבד
אני רוצה לספר לך שלא היה לנו
טוב בקיבוץ .ניצולי שואה התקב
לו אז בקרירות .מצאתי את עצמי
לבד במכבסה ,ברעש המכונות ,לא
שומעת אם יש אזעקות ,לא יודעת
עברית .יואל התגייס לצבא .ניצלו
את הידע שלו בצ'כית כאשר הגיעה
לארץ אנייה עם נשק מצ'כיה .יואל
"בּזָ ה"
היה למדריך על מכונת ירייה ֵ

"בּזָ ה" בגדוד הרא
ואחר כך מפעיל ֵ
שון של הפלמ"ח.
יצאתי מהקיבוץ ,שכרתי לנו חדר
בעיר ועבדתי במשק בית .מלחמת
העצמאות תמה ,יואל השתחרר וש
מחנו מאוד כשהייתה לנו הזדמנות
להצטרף להתיישבות חדשה של
יוצאי פלמ"ח .שנינו נרתמנו בשמ
חה ובמרץ להקים משק במושב חדש.
היינו חסרי כל ,ללא הורים ,ללא
רכוש ,אבל עם הרבה רצון ותקווה.
הבית הראשון שלנו היה חדר אחד.
שירותים בחצר ,מטבח בסככה יחד
עם הסוס שהיה שלנו ושל עוד שלו
שה מתיישבים .גם פרה קיבלנו ו50
עופות .האפרוחים הראשונים מתו,
אבל במשך הזמן השתפרנו ולמדנו
להיות חקלאים .בתקופה הראשונה
של חיינו במושב התרחצנו כולנו
במעיין סמוך ,כי לא היו מקלחות
ולא היו בבתים מים .תחילה הגברים
ואחריהם ,מאחורי בד יוטה פרוס,
אנחנו ,הבנות.
עבורי כל זה לא היה חדש .עוד
בצ'כיה ,לאחר הכיבוש הנאצי ,חיינו
בכפר .שם עבדתי לראשונה בחק
לאות ,טיפלתי בפרות ובסוסים.
הייתי בת  12ויחד עם אבא עבדתי
אצל איכר שאבא טיפל בסתר בבנו
החולה לאחר שנאסר על אבא להיות
רופא .בכפר ההוא לא היו מים בב
תים ,כמו בימים הראשונים במושב
בארץ .אימא כיבסה עם נשות הכפר
בנהר ,סיבנה את שלושתנו ושלחה
אותנו להתרחץ במי הנהר .אהבתי
את חיי הכפר ,אך הם תמו וכולנו
עברנו למחנה טרזין.

נתנו להם אהבה רבה
פלמ"חניקים מפעילים מכונת ירייה "בזה" .ניצלו את הידע של יואל כשהגיעה לארץ אנייה עם נשק מצ'כיה

כאן ,במשק הזה ,במושב שלנו,
גידלנו את שני הבנים .אלי ,הבכור,

בלי יואל ,בלי משפחה ,בלי יכולת לעבוד .אבל
אני רוצה להמשיך את חיי במושב שהיינו
בין מייסדיו .שכרתי דירונת קטנה בחצר של
חברה .שמתי שם את מה שנותר לי .עכשיו
אני משתדלת מאוד להבריא ,כדי שאוכל
לשוב לביתי הקטן
לי לאחר מימון החיים היקרים של
אלי.
מריה ויואב מכרו את הנחלה,
את המשק שיואל ואני בנינו .הם
מסרו את בגדיי לצדקה ,נפטרו
מרוב הספרים שלי ,החפצים ,הכ
לים ,אלבומי התמונות .לקחו את כל
הכסף ,לקחו את הנכדות ועברו לגור
ברומניה .כשיצאתי מבית החולים
לא היה לי בית .לא היה לי כלום.
שוב להתחיל מחדש ,בלי יואל ,בלי
משפחה ,בלי יכולת לעבוד .אבל
אני רוצה להמשיך את חיי במושב
שהיינו בין מייסדיו .שכרתי דירונת
קטנה בחצר של חברה .שמתי שם
את מה שנותר לי .עכשיו אני מש
תדלת מאוד להבריא ,כדי שאוכל
לשוב לביתי הקטן .מקפידה על כל
תרגילי הפיזיותרפיה ,הולכת סביב
הגינה כמה פעמים ,קוראת קצת
וחושבת הרבה .האם הכעס של אלי
מוצדק? הוא דורש שיואב ישלם לו

שכר דירה על התקופה שגר בבית
שבניתי .הוא טוען שהבית היה מיו
עד לו.
שתי מילים לא כתבתי במסמ
כים שהגיש לי עורך הדין של יואב:
"אחרי מותי" .וכך ,הכול קרה לפני
מותי ,עוד בחיי .כל בן מכר את ירו
שתו והלך .יואב מתקשר פעם בחו
דש ,הוא עדיין רוצה עזרה ,אבל אני,
לא נותר לי דבר .יש לי שני נכדים,
נערים ,באוסטריה ,שלא אראה אותם
שוב .יש לי שתי נכדות ברומניה
שכנראה גם אותן ,את המתוקות,
לא אפגוש .יש לי בית קטן שכור,
זיכרונות וגעגועים ויש את חאלד.
עוד מעט יתקשר ,ישאל אם לא חסר
משהו ,אם חם לי ,אם האוכל בסדר.
בשבוע הבא ודאי יגיע לביקור .אם
תגיעי לכאן שוב תוכלי לפגוש את
ידידי חאלד ולטעום עוגות תמרים.
*הסיפור אמתי ,אולם
שמות כל הדמויות שונו.

שתי אחיות ואח על כריכת ספר צ'כי על יהודי הכפרים בצ'כיה שנרצחו בשואה .בטרנספורט האחרון שיצא מטרזין נשלחתי לאושוויץ עם
כל המשפחה

שנקרא על שם אביו של יואל ויו
אב ,הצעיר ,נקרא בשם שבחר אלי.
סבא וסבתא לא היו להם ,והם לא היו
היחידים במושב ללא סבים .נתנו
להם אהבה רבה ועשינו כל מאמץ
שיגדלו להיות בנים טובים ,שיהיו
בני אדם .נוער נפלא גדל אצלנו
במושב .אחת הבנות באה בשבוע
שעבר עם מכוניתה לבית האבות
ולקחה אותי לטיפול שיניים .חב
רים של אלי ויואב מהילדות שומ
רים על קשר .מהם נודע לי שאלי
היה כאן ,במושב ,לא מזמן .התפלאו
שלא ידעתי ,שלא ביקר אצלי .הוא
מכר את הבית שבניתי לו בהרחבה
ושב לאוסטריה .הוא כועס עליי ,בני
הבכור אלי.
לאחר מותו של יואל חשבתי ששני
בניי יעזרו לי להמשיך את חיינו
כמשפחה .אלי חזר הביתה מאיטליה,
שם התכונן ללימודי רפואה .יואבי
היה בבית ,מתלבט היכן ימשיך את
לימודי התיכון .בימי השבעה עודד
תי את אלי לחזור ללימודים" .אבא
ואני החלטנו שנעשה הכול כדי
לממן את לימודיך ,ואני אקיים את

ההחלטה" ,הבטחתי לבן .יואבי מצא
את מקומו בפנימייה צבאית ,שבה
הצליח וזכה להערכת מפקדיו.
אולי אני אבקש מהמטפלת להכין
לך קפה? בשמחה הן מציעות לאור
חים לשתות .ואני ,אני אין לי הרבה
אורחים .את שואלת על הבנים שלי,
אז אלי לא שב לארץ לאחר שסיים
ללמוד .הוא נשא שם אישה מקומית
והוליד אתה שני בנים .אלי רופא
באוסטריה .פעם הם היו כאן וגם אני
נסעתי פעם אליהם .מאז ,אלי התג
רש ונשא אישה אחרת .איני יודעת
אם יש לו קשר עם הבנים .שמעתי
שאמם לא מאפשרת לנכדים שלי
לפגוש את אביהםבני .יואב חי אתי
במושב .עד לפני שנתיים.
כאשר כל משק קיבל אפשרות
לבנות בית לבן נוסף בהרחבה  -נר
שמתי .הגרלתי מגרש ובניתי בית
צנוע ,לפי יכולתי .אמרתי ליואב:
"אתה תקבל אחרי מותי את המשק,
כי אתה גר כאן ,ואת הבית בהרח
בה אתן לאלי" .כל כך טוב שאפ
שר לעזור לשני הבנים .יואב הביא
לי עורך דין והוא החתים אותי על

המסמכים הנחוצים .יחד עם הכספים
שהעברתי מדי פעם לאלי ,לעזור לו
בלימודים ,בנישואים ,בגירושים -
שלחתי לו מסמך ובו אני מורישה לו
את הבית בהרחבה.
בינתיים ,מצא יואב אישה נחמ
דה ,בחורה מרומניה שבאה לארץ
כתיירת .הם התחתנו ועד שיסתד
רו הצעתי להם שיגורו בבית שזה
עתה סיימתי לבנות לאלי .שתי
בנות מתוקות נולדו למריה וליואב.
מאד אהבתי לפנק אותן ,לקרוא להן
סיפורים ,לקחת אותן לטיול בחצר
ולספר להן על מה שעדיין ישנו
ומה שהיה אצלנו ,אצל סבא וסבתא
במשק במושב.
אספר לך מה קורה לאנשים אחרי
גיל  80שלא מבינים שצריך להיז
הר כשיוצאים בלילה לחצר .שלושה
חודשים שכבתי בבית חולים לאחר
ששברתי את עצם הירך .בזמן הזה,
החליטו יואב ומריה לנסות את מזלם
ברומניה .יואב החליף הרבה עבודות
בארץ ולא הצליח למצוא עבודה
קבועה .מלבד הבית שנתתי לו לגור
בו ,תמכתי בו במיטב כספי ,שנותר

בית בהרחבה .כל כך טוב שאפשר לעזור לשני הבנים

5.3.2015

|| 15

דף הבית

ירוקים
בנשמה

עדי קמחי ,ניר בנים
אדריכלות ועיצוב פנים

משפחת מג"ב
ארבעת ילדי משפחת כהן בחרו בגיל צעיר מה ירצו לעשות
כשיהיו גדולים :לשרת במג"ב .זה היה החלום של האב,
הילדים הגשימו אותו .הראשונה הייתה הבת ,שמשרתת
בשיטור הכפרי בצפון
הטירונות .לאחר סיום הטירונות הם עוברים יחד
קורס מ"כים ומיד לאחר מכן קורס מסתערבים.
לא' היה ברור שימשיך את הרצף המשפחתי" :מאז
שאני זוכר את עצמי נשמתי מג"ב .הייתי חייב
להתגייס למג"ב ,זהו חלום מבחינתי להגיע לאחת
מיחידות המסתערבים".
לבסוף ,הגיע תורו של האח הצעיר ביותר ,דור
כהן .דור התגייס בחודש נובמבר האחרון למשמר

דרור יוסף

בבית משפחת כהן הצבע הירוק הוא
הצבע השולט .דנה ,הבת הבכורה ,מש
רתת בשיטור הכפרי של משמר הגבול.
היא התחילה את שושלת הגיוס לחיל לפני יותר
מעשור ,שלושת אחיה הלכו בעקבותיה והם לא
מתכננים להפסיק בקרוב .ארבעת הילדים הגשימו
את החלום של אביהם ,יהודה -
לשרת במג"ב" .לא קשה לנחש
על מה אנחנו מדברים בארוחות
המשפחתיות" ,הם אומרים.
יהודה כהן מטבריה חלם בצעי
רותו ללכת בעקבות אחיו הבכור
וידע בדיוק היכן ירצה להעביר
את שנות השירות הצבאי" .כש
עמדתי להתגייס ,רציתי מאוד
לשרת במג"ב ,אך בסופו של דבר
מצאתי את עצמי בצה"ל" .יהו
דה אמנם התגייס לשריון ולא
למג"ב ,אך לימים ארבעת ילדיו
דווקא כן" .זה כיף גדול שכל בניי משפחת כהן .כל ארוחת שישי מדברים בבית בעיקר על מג"ב
ובתי משרתים במשמר הגבול
צילום :חטיבת דובר המשטרה
כלוחמים .הם פשוט הגשימו את החלום עבורי .הגבול ,כמובן .הוא רצה להמשיך את המורשת.
הפכו אותי לאב גאה".
"אבא שלנו תמיד חלם להיות במג"ב ואנו הגש
הכול החל כשבתו הבכורה ,היום רב סמל ראשון מנו את חלומו דרכינו" .דור שואף לצאת לקורס
דנה בנימין ,התגייסה באוגוסט  .2003כבר מגיל מ"כים ולחתום קבע ,בדיוק כמו אחיו הגדולים.
צעיר ידעה דנה כי חלומה הוא לשרת במשמר
כשיעל ,אמם של ארבעת הלוחמים ,הבינה כי
הגבול" .כל חיי רציתי להיות לוחמת ולכן הייתי בתה הבכורה רוצה להתגייס ולהיות לוחמת היא
מאושרת כשבישרו לי שאשרת במג"ב".
חששה מאוד .מהר מאוד יעל הבינה ,כי דנה פור
"באותו היום הייתי האבא הכי גאה בעולם" ,חת במג"ב ושמחה שהתגייסה להיות לוחמת .כש
נזכר יהודה ביום שבו בתו עלתה על המדים עמרי התגייס יעל כבר עודדה אותו וכך פעלה עם
הירקרקים .מיד לאחר שסיימה את הטירונות היא יתר בניה" .כאימא לארבעה לוחמים רצים בראש
יצאה לקורס מ"כים .בעקבות דנה ובזמן שירו לא מעט מחשבות ודאגות" ,היא מספרת.
תה הסדיר ,האח  -רס"ר עמרי כהן ,התגייס אף
הבעיה העיקרית של יעל היא איך עושים כבי
הוא למג"ב .לאחר סיום שירות החובה שלה ,היא סה כשיש כל כך הרבה זוגות מדים לכבס" .אחרי
חתמה קבע במג"ב מרכז .מאז היא הספיקה להתח שנים של התנסות עדיין אין לי שיטה קבועה.
תן ולהפוך לאם לליאן הקטנה .כיום היא משרתת לפעמים לפי מידות ,לפעמים לפי צבעים ,ובסופו
בשיטור הכפרי במג"ב צפון" .למרות שחיי השתנו של דבר ,תמיד אני מסתדרת".
כשסוקרים את המשפחה המורחבת מגלים ,כי
לאחר שהתחתנתי והבאתי ילדה לעולם ,המשכתי
לאהוב את החיל והיה חשוב לי להמשיך לשרת רבים מבני המשפחה משרתים במשטרת ישראל.
יהודה כהן ,אב המשפחה ,מחייך ואומר" :במש
בתפקידי השטח" היא אומרת.
כמו דנה ,גם עמרי חתם קבע במשמר הגבול פחה צוחקים ,שאם נתאגד יחד כל המשפחה
וכיום הוא משרת ביחידה הנלחמת בפשיעה ,שחר המורחבת ,אנחנו יכולים לפתוח תחנת משטרה.
 101בצפון" .אני אוהב מאוד את החיל ,העבו כל ארוחת שישי מדברים בבית בעיקר על מג"ב.
דה ,ואת התחושה המשפחתית" ,מציין עמרי .גם דנה ועמרי מלמדים את אחיהם הצעירים כיצד
בחיפושים אחר אשתו לעתיד ,עמרי לא התרחק לפעול בשטח בכל מיני סיטואציות ,מה מותר
מהסביבה הטבעית .הוא הכיר את אשתו לעתיד ומה אסור".
רש"ט א' מספר ,כי מגיל צעיר דנה הייתה מש
שירלי במג"ב ,שם היא שירתה כלוחמת .כיום,
לאחר כשמונה שנים שבהן יצאו יחד הם התארסו ,מיעה בבית שירים של מג"ב בקולי קולות ומח
ייבת את יתר האחים ללמוד את המילים עד סוף
ובקרוב יעמדו מתחת לחופה.
לאחר שמונה שנות הפסקה מגיוס למג"ב במש השבוע .בנוסף ,היא הייתה תולה תמונות של החיל
פחת כהן ,התגייס בחודש אוגוסט האחרון האח בכל החדר שלה.
משפחת כהן הגיעה לטקס סיום קורס המ"כים
השלישי ,רבשוטר א' .א' קיבל זימונים רבים ונח
שבים מיחידות מובחרות בצה"ל ,אולם סירב בתו של הבן א'" .לטקסים האוטו כבר מסיע את עצמו",
קף להגיע לכל תפקיד שאינו במג"ב .כיום הוא אומרת יעל ,לאחר איןספור טקסים של ילדיה.
חניך במחזור ראשון מסוגו במג"ב" ,פיילוט" שב ומה עכשיו? "שנהיה בריאים ונחכה לגיוס של
מהלכו מאותרים הלוחמים הטובים ביותר בתחילת הנכדים".
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לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:
home@adikim.com

מתכון לצרות
לתת הצעת מחיר בלי לבדוק? זה לא רציני .כמו שהשאלה
"כמה עולה שמלה?" לא רלוונטית ,אי אפשר גם לענות על
"כמה עולה אדריכל?" .זה מתכון לצרות והן אכן הגיעו
היא צלצלה וסיפרה שהם רוצים להו
סיף ממ"ד .היא תשלח לי תמונה
בוואטסאפ עם התכנון שלהם .היא
שאלה כמה יעלה להם לשים את זה בגרמושקה.
יש להם כבר קבלן והם יודעים בדיוק מה הם
רוצים וצריכים אותי רק בשביל
הרישוי.

נכון בסיפור הזה( והתברר שהבית נבנה בבנ
ייה טרומית .הכוונה לאלמנטים מבטון שבהם
משתמשים הן לבניית הרצפה והן לבניית הקי
רות והתקרה .כלומר ,כל הבית בנוי מאלמנטים
נושאים ,שהפגיעה בהם צריכה להיעשות מאוד

טעות ראשונה
לא נפגשים עם קבלן לפני האדרי
כל ,וגם אם כן ,הקבלן לא אמור לתכ
נן את השיפוץ .הוא היד המבצעת של
התכנון האדריכלי.
חשבתי לעצמי שזה פרויקט קצת
משעמם  -לתכנן רק הוספת ממ"ד,
אבל מחובתי המקצועית לתת מענה
ולכן הסברתי ללקוחה שכדאי שני
פגש כדי שאראה את הבית ואוכל
לייעץ לה ולאחר מכן ,גם לתכנן.
הסברתי לה שיש מערכת כללים
ענפה בכל הנוגע לתכנון ממ"ד ואם
לא עומדים בה ,פשוט לא מקבלים
את אישור פיקוד העורף לכך.
היא בכל זאת ביקשה הצעת מחיר
לפני שניפגש ,ואפילו שאני לא נוה
גת לעשות זאת ,נתתי לה.

טעות שנייה

צילום :שאטרסטוק

בפגישה התברר שהממ"ד נבנה
בעקבות צוק איתן ,ואמור לשמש
כחדר לבת הקטנה ,מיה .כשאני
פוגשת בפן האנושי ,תמיד הוא
מה שהופך את העניין למעניין.
לעשות חדר למיה הרבה יותר
מעניין מלהכין גרמושקה לממ"ד

הפעם שלי .זה לא רציני לתת
הצעת מחיר בלי לראות את המקום,
בלי לבדוק את הצרכים ,בלי לבדוק
את תיק המידע על הנכס .כמו שזו
שאלה לא רלוונטית "כמה עולה
שמלה?" או "כמה עולה אוטו?" ,אי
אפשר גם לענות על השאלה "כמה עולה אדרי
כל?" .זה מתכון לצרות והן אכן הגיעו.
ואז הגעתי לפגישה .בפגישה התברר שהממ"ד
נבנה בעקבות צוק איתן ,ואמור לשמש כחדר
לבת הקטנה ,מיה .כשאני פוגשת בפן האנו
שי ,תמיד הוא מה שהופך את העניין למעניין.
לעשות חדר למיה הרבה יותר מעניין מלהכין
גרמושקה לממ"ד.
לפגישה הגיע גם הקבלן .הוא הגיע עם דף
חשבון שעליו הוא שרטט את התכנית שלו.
אמרתי בנימוס שכדאי שכל אחד יעשה את הע
בודה שלו ושאצטרך לבחון את ההצעה התכנ
ונית ולתת מענה מקצועי .אני ,מצדי ,מבטיחה
לא להתערב לו באופן יציקת הבטון בתבניות...
לפני שנפרדנו אמרתי ללקוחות שעליהם
לפנות לקונסטרוקטור שיבוא לתת חוות דעת:
האם יש אילוצים קונסטרוקטיביים ,כלומר
אלמנטים שקשורים ליציבות הבית ,שרצוי לא
לגעת בהם בתכנון השיפוץ ,או שאם נוגעים
בהם זה יחייב חיזוקים.

סוף־סוף עשיתי נכון
קבלו טיפ :אל תתחילו בתכנון שיפוץ לפני
ייעוץ מקונסטרוקטור.
קונסטרוקטור הגיע )סוףסוף עשיתי משהו

מאוד בזהירות ועלפי הנחיית קונסטרוקטור
בלבד.
בכך בא הקץ על תכניתו של הקבלן ,שבי
נתיים התברהר כלאישימה ,לא רק מהיבט
היציבות אלא גם מהיבטים של רישוי וזכויות
בנייה.

תכנית ב'
בעקבות סיעור מוחות בין המשפחה ,ביני
ובין הקונסטרוקטור ,הוחלט לשקול תוספת
ממ"ד באזור אחר .עם האוכל בא התיאבון ,ועל
הדרך הוחלט גם לשדרג את יחידת ההורים.
הואיל ומוגבלים בזכויות בנייה בקומת הקרקע
)זה נקרא "תכסית" בשפה מקצועית( ,אין מנוס
מעלייה לקומה שנייה ,כלומר ממ"ד בקומה רא
שונה ומעליו סוויטת הורים.
פתאום ,מפרויקט קטנטן של "רק הוספת
ממ"ד" זה צמח לו לשיפוץ מן המניין .זוכרים את
הטעות השנייה ,עם הצעת מחיר בוואטסאפ...
נאלצתי לעדכן את הצעת המחיר ולהתאי
מה לתכולה החדשה .זה מצב לא נעים ,כמובן,
שהיה אפשר למנוע מלכתחילה .הכי מעצבן זה
הטעויות שיודעים שהן טעות כבר כשעושים
אותן .טוב ,לא נורא ,למדנו שיעור .מה שבטוח,
שעכשיו הפרויקט כבר פחות משעמם.

08-8584906
08-8583462
 050-3120245יוחי052-8385704 :
אימייל reutap@gmail.com -

מערכת עיתון "הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת

מערכת עיתוני "קו למושב" ו"הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת

דרוש תותח מכירות שטח

דרוש תותח מכירות לוח

 ¤בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום

 ¤בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום

 ¤היכרות עם תחום המרחב הכפרי

 ¤היכרות עם תחום המרחב הכפרי

 ¤ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי

 ¤ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי

 ¤היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת
 ¤רישיון נהיגה חובה
 ¤רצוי מגורים באיזור הצפון
 ¤תנאים מצויינים למתקבלים

 ¤היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת
 ¤רצוי מגורים באיזור המרכז
 ¤תנאים מצויינים למתקבלים
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מוֹשׁב ַה ִשׁ ָירה
ַ
עמיר סגל

editor_kav@tmags.co.il

מטוס חמקן
"נושאת המטוסים" של רועי צ'יקי ארד נע בין יצירת מבט
חד על המציאות להתחכמות ולהתחמקות מאמירה .השירים
המוצלחים מייצגים היטב את המעבר של ארד ממרדנות אל
אמירה בוגרת ומורכבת
"נושאת המטוסים" ,ספרו השביעי של רועי שנראות כמעט כבדיחות תפלות ,כמו השיר
צ'יקי ארד  -משורר ,סופר ,עיתונאי ועורך "עכשיו"" :במדינה שבה המשוררים  /קוראים
ומייסד "מעיין" ,מצורף אל גיליונו העשירי סיסמאות גיוס  /אנשי הצבא כותבים שירים";
של כתב העת .הספר ,בדומה ל"מעין" ולספ או למשל השיר המייצג מדי "בגנות המסננת"
רים שצורפו אליו בעבר ,מודפס על נייר עי ומתחיל במילים" :זהו גינוי תקיף של המסננת
תון והפקתו הזולה הופכת את המחיר הכולל  /מחאה מול חריריה הזעירים  /התקוממות
לזול מאוד  17 -ש"ח ,כגובה שכר המינימום מול תאוותה העקרה אני נאנק עקרונית בכל
כשנהגה כתב העת.
עניין הרשת  /וידיותה של הידית  /האדו
צאתו לאור של "מעין" היא חלק משי מה" .דוגמאות אלה מייצגות היטב את הסגנון
נוי משמעותי שעברה השירה העברית לפני בשלל שירים בספר  -דימוי שהיה יכול לה
עשור ,אחרי כמעט שני עשורים של היעדר יות אמירה עקרונית ,אך ממשיך אל התעס
רלוונטיות ,אפילו שיממון .באמצע העשור קות בפרטי הפרטים של הדימוי עד שהשיר
הקודם מספר כתבי עת והתפתחויות מענ הופך לטקסט מתיילדמגחיך בסגנון" :אבל
יינות הפכו את
 /גברת מסננת /
השירה לרלוונ
למה את מסננת?
טית ונוכחת יותר.
 /מה את מסננת? /


חלקו של "מעין"
שונא אותך כל כך
 
בכך הוא פרסום
 /הלאה  /הלאה /

של שירה קלילה
הלאה המסננת!".
וצעירה ,פוליטית
הפואמה "טקס
או כזו המגחיכה
ישראלי"
טיל
את הפוליטיות,
הסוגרת את הספר
ובעיקר מרד צעיר
היא יצירה מוצל
בשמרנות ובקי
חת המספרת על
פאון של השירה
מאבק עובדי מפעל
עד אז.
דימונה,
כיתן
ההקדמה
כל
המסתיים בסגי
הזו חשובה משום
רתו ,אשר עליו
המניע
שהכוח
דיווח ארד בכתבה
בכתב
העיקרי
בעיתון "הארץ"
העת היו רועי
לפני כשנתיים
צ'יקי ארד ויהושע
וחצי .השיר מציג
סימון .השפעתם
בדיוק את יכולתו
ניכרה בעריכה
של ארד :מבט על
כמו גם בשירתו
התמונה הגדולה
של ארד ,שהצלי "נושאת המטוסים".
הגדולהמביא את הפרטים הקטנים המרכיבים בה נסגר המפעל
את התמונה
חה להיות מגחיכה,
כחלק ממדיניות
משעשעת ומסיבתית ,אך גם מעניינת .עשור ומערך כלכלי יחד עם יכולת להציג את אחו
לאחר מכן ,הספר "נושאת המטוסים" המופץ זי הפיצויים לעובדים ,את השלטים שנכתבו
עם הגיליון העשירי של "מעין" מפגיש אותנו בטושים ואת הטריינינג והכיפה של ראש ועד
עם אותה התעוררות ,מרידה וניעור מוסכ המפעל.
מות :המוסכמות נוערו והמרד הצליח" ,מעין"
בספר "נושאת המטוסים" שירים המצלי
הפך לכתב עת מבוסס )עד כמה שכתב עת חים לייצר מבט חד על המציאות  -לעתים
ספרותי יכול להיות מבוסס בישראל( ועורכיו מגחיך ,לעתים מביע מחאה מושחזת  -ובעי
ומשתתפיו הם דמויות מרכזיות בעולם השי קר מציגים יכולת להביא את הפרטים הקטנים
רה הישראלי.
המרכיבים את התמונה הגדולה .אולם שירים
בספר יש מספר שירים מוצלחים למדי ,רבים מדי ומוצלחים פחות  -מתחכמים או
למשל "העסק המצטיין תשכ"א" שמצליח מתיילדים ומתחמקים מאמירה עקרונית או
להציג את מופרכות המצב המלחמתי היש שירית  -מחלישים אותו" .נושאת המטוסים"
ראלי והקשר שבין תאוות המלחמה לתאוות מייצג היטב את המעבר של יוצרו מהכלי של
הבצע .השיר מסתיים במילים" :אז קשרו את מרדנות מתיילדת לעתים אל אמירה בוגרת
ילדיכן  /קשרו את בעליכן  /שלל צבעים של ורצינית יותר המסוגלת להכיל שלל מורכ
חוטי חשמל  /תעודת עיתונאי  /תעודת בעל בויות ,כפי שניכר בשירים המוצלחים בספר
עסק  /ואחר כך הולכים הביתה" או השיר "מ' זה.
השימוש" המגחיך אמירות פוליטיות ריקות
בצורה נאה.
"נושאת המטוסים" ,רועי צ'יקי ארד.
אך יש בספר גם לא מעט התחכמויות
הוצאת מעין 80 .2014 ,עמודים.
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זהר נוי

editor_kav@tmags.co.il

הנשים הראשונות
שלחמו בעבדות
סיפורן של שתי אחיות לבית משפחת גרימקה האמריקנית,
שהרצו נגד העבדות בארצות הברית ,הוא בסיס לספר על קורות
האחיות והשפחה השחורה שניתנה לאחות הבכורה במתנה
"המצאת הכנפיים" מאת סו מונק סודות שבלב
קיד מבוסס על סיפורן האמיתי של
גרימקה ,הנשים הראשונות
ֶ
האחיות
שלחמו נגד העבדות בארצות הברית ומהרא
שונות שלחמו למען זכויות נשים.
"הנדפוּל" ,שפחה שחורה עירונית
ֶהטי ֶ
בצ'רלסטון של ראשית המאה ה ,19הוענקה
גרימקה.
ֶ
כמתנת יום הולדת  11לשרה
כמהה להשתחרר מהחומות המחניקות
של בית המשפחה העשירהֶ ,הטי מל
ווה את שרה על פני  35שנים .שתיהן
שואפות לחיים משלהן ומתמודדות זו
עם זו במערכת יחסים מורכבת ורוויה
אשם ,התרסה ,ניכור ודרכי אהבה נפת
לות .הנדפול חווה אובדנים וצער ואט
אט מוצאת תעוזה ומגבשת את זהותה
העצמית .שרה חווה בגידות ואכזבות
ומצטרפת לבסוף לאחותה הצעירה
ונטולת המורא ,אנג'לינה ,כחלוצות
בתנועה לביטול העבדות ובתנועה
לשוויון האישה.
בהשראת דמותה ההיסטורית של
שרה גרימקה ,קיד מרחיקה לכת מעבר
לתיעוד אל דמויות בשר ודם ,אמיתיות
ומומצאות כאחת ,ומביטה בעיניים
פקוחות באחד הפצעים ההרסניים ביו
תר בתולדותיה של אמריקה )מאנגלית:
קטיה בנוביץ' ,הוצאת כנרהזמורה,
 400עמודים(.

עיר סגורה ומסוגרת
"הזריחה" מאת ויקטוריה היסלופ
הוא סיפור על חברות ,נאמנות ובגידה.
הרומן לוקח את הקוראים למסע בס
מטאותיה של עיר שעומדת סגורה ומסוגרת,
אין יוצא ואין בא ,מזה  40שנה.
עד  1974הייתה פמגוסטה אחת הערים
התיירותיות ביותר בעולם ,עיר שוקקת חיים
ומשגשגת .על פיסת גן עדן קפריסאי זו הקי
מו בני הזוג פפקוסטה בקיץ  1972את המלון
המפואר והחדיש ביותר על קו המים" ,הזרי
חה" .במלון ,כמו בשאר חלקי העיר ,עובדים זה
לצד זה קפריסאים ממוצא יווני וטורקי; על אף
האיבה האתנית השוררת באי ,המציאות רוקמת
ביניהם קשרים של אמון וקרבה.
מערכות יחסים אלו עומדות למבחן ומת
ערערות כשהאי פמגוסטה נכבש עלידי כוחות
טורקיים .העיר מופגזת ועשרות אלפי תוש
ביה נמלטים על חייהם .בפמגוסטה הנטושה
נשארות רק שתי משפחות פשוטות שמנסות
לשמור על צלם אנוש  -משפחת גאורגיו היוו
נית ומשפחת אזקאן הטורקית ,ובין שתיהן קו
שרים המלון המפואר ,שהפך למצבת ענק לעיר
הנפלאה שהייתה ,וסוד בעל ערך רב שמותירה
בידיהן בעלת המלון )מאנגלית :שרון פרמינ
גר ,הוצאת ידיעות ספרים 398 ,עמודים(.

"הסוד של אלה ומייקה" ,מאת ג'סיקה סור
נסון ,הוא הראשון בסדרת ספרים על קשיים
ועל נחישות ,על סודות אפלים ועל אומץ לב,
ובעיקר על כוחה של אהבה.
ומייקה ,שני חברי ילדות שגדלו בא
ָ
ֶאלה
זור קשה  -אבטלה ,אלכוהול וסמים בכל פינה,
מגיעים ממשפחות קשות יום ולכל אחד
מהם יש סודֶ .אלה היתה תמיד מרדנית,
סוערת ובועטת בכל המוסכמות ,אבל
ברגע שבו החליטה לעזוב הכול ולנסוע
ללמוד בקולג' ,היא נשבעה להיות
"ילדה טובה" וקברה את כל סודותיה
עמוק בפנים .היא התחילה חיים חדשים
וסילקה כל סממן לנערה הפרועה שה
ייתה ,אבל חופשת הקיץ הגיעה ואין לה
ברירה ,היא חייבת לחזור הביתה .אבל
מייקה יתעקש לחשוף הכול ול
מה אם ָ
ערער שוב את עולמה? הוא הרי יוצא
מדעתו מרוב דאגה אליה ,ומנסה לאתר
אותה בכל מקום.
כשאלה חוזרת הביתה ,מייקה נחוש
לעשות הכול כדי להחזיר אותה אליו,
כי הוא יודע שהיא אהבת חייו .אחרי
כמעט שנה היא חוזרת כאילו היא אדם
אחר אבל הוא מצליח לאטלאט לקלף
את ההגנות שלה ולהגיע אליה ,וגם
לעזור )מאנגלית :דנה אלעזרהלוי,
הוצאת כתר 269 ,עמודים(.

סלט בשלל צבעים
"ק ֶשׁת ְבּ ָס ָלט" מאת יהו
ספר הילדים ֶ
שע הראל מעביר מסר לתזונה בריאה
באמצעות סיפור קליט המשלב צבעים,
צורות וטעמים ,בריאות ובילוי ,אחווה ושיתוף
פעולה.
הספר מתאר את חווייתן של חתולות החוב
רות יחד למשימה משותפת ,מהנה ובריאה .הן
מטיילות בדרך ,אוספות חברות למען יצירה
אחת  -הכנת סלט .לכל חתולה שמצטרפת
צבע אחר ,והרעיון המרכזי הוא שעל כל חברה
המצטרפת ליצירה להביא ירק בצבע שלה.
לאורך הסיפור מתגלה בעיה שדורשת מח
שבה ופתרון יצירתי ,כדי לאפשר שיתוף פעו
לה בין כולן .לקראת סופו ,הספר מציג חוות
דעת של דיאטנית קלינית ,שמסבירה את
חשיבות האכילה הבריאה בכלל ואכילת ירקות
רבים ובצבעים מגוונים בפרט .כמו כן ,מוצ
עות מספר דרכים לשכנע ילדים לאכול ירקות
באופן תדיר .לאורך כל הספר מתכתב הטקסט
עם האיורים המקוריים והססגוניים של הדר
הראל בת ה ,10בתו של המחבר ,אשר מפיחה
חיים בסיפור ומוסיפה לייחודיות שלו .הכי
נו לעצמכם קערה של ירקות בשלל צבעים,
ובתיאבון! )הוצאת אוריון 28 ,עמודים ,מנוקד,
לבני שנתיים עד שש שנים(.
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עמרם קליין
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פרק ראשון של מגילת אסתר בכתב יד
צילום :שפאלן
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המוני אנשים נוהרים לצפות בתהלוכת העדלאידע בתל אביב1934 ,
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א .מה שם המושב שהוא כשם אביה
של אסתר המלכה?
 .1אביגדור.
 .2אביאל.
 .3עזריאל.
 .4אביחיל.
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אני
פורים
שמח
ומבדח

8
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ב .לפי מגילת אסתר ,איזה שם מבין
הבאים יוצא דופן?
 .1אספתא.
 .2אדליא.
 .3בגתא.
 .4פורתא.
ג .מי חיבר את מילות השיר:
אני פורים ,אני פורים
שמח ומבדח.
הלוא רק פעם בשנה
אבוא להתארח...
 .1לאה גולדברג.
 .2פניה ברגשטיין.
 .3לוין קיפניס.
 .4דן אלמגור.
ד .באיזו שנה נערכה בתל אביב
העדלאידע הראשונה?

צילום :קלוגר זולטאן

.1912 .1
.1927 .2
.1934 .3
.1936 .4

טריוויה למתקדמים
ה .באיזה תפקיד זכה מרדכי היהודי
לאחר תליית המן הרשע ובניו?
 .1אחשדרפן.
 .2הרב הראשי של שושן הבירה.
 .3משנה למלך.
 .4שר האוצר.
תשובות:

א.4 .
ב - 3 .בגתא היה מסריסי
אחשוורוש .היתר הם בני
המן שנתלו עמו ועם שבעה
מאחיהם.
ג - 3 .לוין קיפניס כתב ,הלחין
נחום נרדי.
ד - 1 .המורה אברהם אלדמע
בר'ה
"הח ֶ
ֶ
ארגן בשיתוף
טראסק".
ה.3 .
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עדלאידע בחולון2011 ,

|| 20

5.3.2015

צילום :ד"ר אבישי טייכר
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לקוח יקר!
חג האביב מתקרב!
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.
מיוחדת של עיתון
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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
ה.מ.חברה ליבוא טרקטורים חקלאיים וציוד צ

מחפשת משווק מאזור הדרום
 רישיון חובה
(בעל רקע במכירות )עדיף מענף הטרקטורים
דובר אנגלית
אמינות
נא לשלוח קורות חיים
03-7250124 :לפקס

,במבועים
וילה יפה ומטופחת
' חד5 , היתרים+
₪ 1.490.000

!כל הקודם זוכה

050-7556081:שולי

למושב כפר הנגיד
גזבר/דרוש מזכיר
 משרה חלקית
בעל ניסיון בניהול
כישורי בקרת תקציב
.ושליטה בישומי מחשב
רקע חקלאי והכרות
עם התיישבות כפרית
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