ע ראה
מ' 11

ע ראה
מ' 19

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  7  881במאי   2015י"ח באייר תשע"ה

כעשר שנים שירת גיל תעסה
מנתיב העשרה ,המושב שהיה
במשך שנים רבות בחזית מול
עזה ,כרבש"צ ביישוב .היום
הוא משרת בתחנת הכיבוי
בשדרות ,בדרגת רב כבאי .לרוב,
האש אינה מפחידה אותו ,רק
החשש שלמדינה אין תכנית
מגירה לפעם הבאה שבה תיאלץ
משפחתו לעזוב את ביתה בשל
ירי מהרצועה
עמרם קליין ,עמ' 14

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

מכתבים
למערכת
■ 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
■
■
■

■
■

■

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

תוכן

בושה לעם ולמדינה
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אך מסים גבוהים אכן גובים,
על אמצעים ,על פועלים זרים.

החקלאות פושטת רגל,
חלקות ירק ננטשות,
בעבר ,נושאת הדגל,
אך היום ,אוי למראות.

ובשדות הכל מוזנח
ואין מי שיקטוף,
הפרי לא נאסף ,מונח,
ויש רואים כבר את הסוף.

תפארת העבר אט נעלמת,
החקלאות קמלה ,נובלת,
ממשלה כאן נאלמת,
בתגובתה היא מקוממת:
"נייבא" ...כך שם אומרים,
ואת החקלאים כבר "לא סופרים",

הענף במשבר עמוק,
מכל כיוון חקלאי ניזוק,
משקים כבר נסגרים,
על קיומם הם נלחמים.

בושה לעם ולמדינה
שכך הידרדר והשתנה,
שבה חקלאי כה ממלל:
"כבר אין עוד טעם לגדל".
ואין איש חש את הכאב,
זולת אותו חקלאי דואב,
כן ,איש לא מתאכזב,
זולת חקלאי כואב.

אישה ואם

צביקה ביקל

לא עובר פה שבוע בלי
פרשייה של הטרדות מיניות
בכותרות .מירי דג נזכרת
בהטרדות המיניות שעברה
בחייה ודואגת לבתה

"מסרבים לשכוח את הנופלים"

ותיקי מכבי ת"א והפועל יד מרדכי שיחקו בטורניר כדורסל לזכר חללי "צוק איתן" מעוטף
עזה :סרן ליעד לביא ,זאביק עציון ,שחר מלמד ורס"ל עדי בריגה

17

ביום שישי 1 ,במאי ,התקיים במו קבוצת הפועל יד מרדכי מחוף אש הקהילה וקבוצת הוותיקים במועדון
עצה האזורית אשכול טורניר כדורסל קלון ,שניצחה בטורניר הבוגרים ,לבין הכדורסל מכבי ת"א ,נשא דברים בשם
בין קבוצות עוטף עזה לזכרם של חללי שחקני מכבי "רלף קליין" תל אביב חבריו לקבוצה" :משפחת מכבי מקיי
"צוק איתן" שהיו תושבי האזור ,סרן הוותיקים ,ביניהם כוכבי העבר :דורון מת קשר הדוק עם תושבי עוטף עזה,
ליעד לביא ממושב שדה ניצן ,זאביק ג'מצ'י ,מוטי דניאל ,רוני בוסאני ,אלון הן בעתות חירום והן בימים של שקט
עציון ושחר מלמד מקיבוץ נירים ורב בן זקן ,אולסי פרי וטל ברודי .במשחק ושגרה .הקפדנו להגיע לאזור בעבר,
סמל עדי בריגה ממושב בית שקמה .ניצחה קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א במהלך המלחמה ,ונמשיך להגיע כדי
הטורניר כלל משחקים בין קבוצות את קבוצת הפועל יד מרדכי בתוצאה :לעמוד לצד התושבים ולהביע את
הילדים ,הנוער והבוגרים מהמועצות .4251
התמיכה והסולידאריות שלנו עם הא
האזוריות אשכול ,שער הנגב וחוף
מור קורנגולד ,בן דודו של סרן זור.
אשקלון.
ליעד לביא ז"ל ,נשא דברים בשם
"השתתפותנו במשחק ההוקרה מבי
בתום הטורניר התקיים משחק המשפחות לפני פתיחת המשחק ,וש אה עמה מסר ,שאנו מסרבים לשכוח
הוקרה לזכר הנופלים בין שחקני חקן העבר דורון ג'מצ'י ,מנהל קשרי את הנופלים ולכן לוקחים חלק פעיל
בשימור והנצחת זכרם" .שחקני
מכבי העניקו לגפן מלמד ,בנו
של שחר מלמד ז"ל ,כדורסל
עם הקדשה אישית.
טורניר הכדורסל פתח את
אירועי "שבוע ספורט ישראל"
באשכול ,שבמהלכו יתקיימו
במשך שבעה ימים אירועי
ספורט קהילתיים .ממלא מקום
ראש המועצה ,מאיר יפרח:
"אין דרך יפה וראויה מהוק
רת זיכרון הנופלים באמצעות
פעילות ספורטיבית ,הטומנת
בחובה ערכים חשובים ,שאותם
כחברה אנו שואפים להעלות
על נס .הספורט מחזק את החו
בני משפחות הנופלים עם ותיקי מכבי תל אביב" .נמשיך להגיע כדי לעמוד לצד התושבים" סן האישי של העוסקים בו ואת
צילום :ארנון אבני חוסנה של הקהילה".

עצה מעולה
פרדסי כפר ויתקין טרם
נשאו פרי כשבנו את קולנוע
"אסתר" בנתניה .אביו של
ברכוכבא מדרשי רכב על
אתונו לעיר ושם קיבל
הצעת זהב

סיפור
מרגש

הסיפור "המלאך" מאת דודי
חמי ,בגיליון האחרון )קו למו
שב  30 ,880באפריל( ,כל כך
יפה .אני לא מפסיקה לדמוע
ממנו .תודה ,שיכתוב עוד.
רבקה כהן ,עין הבשור.

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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חדשות
דרור יוסף

"פעם הבאה תקבל ישר כדור בראש"

שני אחים ,קבלני עבודות עפר ותשתיות ,הורשעו בסחיטה באיומים נגד ראש מועצת עמק חפר ומפקח בנייה במועצה,
שפעלו לאכיפת צו הריסה למבנה במושב בורגתא ,ובביצוע עבירות מס שהיקפן כ 120מיליון ש"ח .הטיעונים לעונש
יינתנו ב 26בחודש
האחים ג'קי שבירו )מור(
מאבן יהודה ואבנר שפיר
מנתניה ,קבלני עבו
דות עפר ותשתיות ,הורשעו ביום
חמישי שעבר 30 ,באפריל ,בבית
משפט השלום בתל אביב בביצוע
שורה ארוכה של עבירות מס שס
כומן כ 120מיליון ש"ח ובעבירות
של סחיטה באיומים נגד ראש מוע
צה אזורית עמק חפר ומפקח בנייה
במועצה וכנגד חייב של אחד המור
שעים .הפרטים הותרו לפרסום על
ידי רשות המסים ,שם מכנים את
הפרשה "קוד שביר" ,ביום ראשון,
 3במאי.
שני הנאשמים הורשעו בשורה
של עבירות מס :הוצאת חשבוניות
פיקטיביות ,ניכוי מס תשומות שלא
כדין ,דרישת הוצאות כוזבות בדו
חות מס הכנסה ,השמטת הכנסות
מהשכרת נכסים ובעבירות של
סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי
משפט .לפי כתב האישום ,בשנים
 2007עד  2012ביצעו הנאשמים
את עבירות המס המיוחסות להם,
תוך שימוש בחברות שונות )דליס
 ,2001י.ש .המובילים ,א.ד .נתיבי
המרכז( הרשומות על שמם ועל שם
אנשי קש אחרים.
עלפסק הדין ,הנאשמים הורשעו

ממס.
האחים אף הס
תירו במחסן הצ
מוד לדירת מגוריה
של אמם המנוחה
ברמת אביב מס
מכים של החברות
שבאמצעותן פעלו.
מבדיקת המסמכים
התברר ,כי האחים
הנפיקו חשבוניות
כ350
שסכומן
מיליון ש"ח ,בעוד
שבפועל הם דיוו
חו לרשות המסים
רני אידן .האחים התפרצו לישיבת המועצה ואיימו עליו על עסקות בסך 50
כשאקדחו של שבירו )מור( גלוי על מותנו צילום :פייסבוק מיליון ש"ח בלבד.
בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך ג'קי שבירו )מור( הורשע גם בהעל
 85מיליון ש"ח לפחות ,במטרה לס מת הכנסות בסך מיליון ש"ח בגין
ייע לאחרים להתחמק מתשלום מס השכרת נכסים.
מבלי שבוצעו העסקאות המפורטות
נוסף על עבירות המס ,השופ
בהן .תשלומי המע"מ שגבו הנאש טת דניאלה שריזלי מבימ"ש הש
מים מלקוחותיהם בגין החשבוניות לום בת"א הרשיעה את הנאשמים
הפיקטיביות ,בשיעור  14מיליון בעבירות של סחיטה באיומים.
ש"ח ועמלות נוספות ,שולשלו לכי השניים איימו לפגוע ברני אידן,
סיהם .יתרה מזאת ,ניכו הנאשמים ראש המועצה האזורית עמק חפר,
תשומות שלא כדין ודרשו הוצאות ובדניאל אלעל ,מפקח בנייה במו
כוזבות בדוחות למס הכנסה ,בסכום עצה .אידן ואלעל פעלו לאכיפת צו
גדול מ 20מיליון ש"ח .מעשיהם הריסה מינהלי שהוצא למבנה במו
אלו נועדו לאפשר להם להתחמק שב בורגתא ,ששבירו )מור( ביצע בו

 50מיליון ש"ח באיחור

לאחר  23שנה :יותר מ 3,000מגדלי הפירות שנפגעו מהקרה בעונת
 '92'91יפוצו בתוספת הצמדה
איציק כהן ,מנכ"ל ארגון מגדלי
הפירות בישראל ,הודיע שחק
לאים שיבול הפרי שלהם ניזוק
בקרה של חורף  21991יחלו לקבל את
התשלום המגיע להם מהפרשי ההצמדה על
הפיגור בתשלום הפיצוי על נזקי הטבע.
במכתב ששלח כהן למגדלים הוא כתב:
"בתום מאבקים רבים בחמש ערכאות שיפו
טיות עד לבג"ץ שפסק ,כי מגיע לחקלאים
לקבל הצמדה לכסף ששולם באיחור ,הועברו
לפני יותר משנה  50מיליון ש"ח לקרן נאמ
איציק כהן .בהתחלה ישלמו  75%מהפיצוי ,בניכוי שכ"ט עו"ד והוצאות
נות אצל עו"ד שאול פלס.
"במהלך תקופה זו נערכו התחשיבים לכל
אחד מיותר מ 3,000מגדלים .היום ,לאחר שהסתיים הליך צילום תעודת זיהוי וצילום צ'ק .כל זאת בכדי לאמת את
החישוב מגיע הרגע לתשלום ,ולשם כן יש צורך בזיהוי פרטי המגדל ולשלוח לו את הפיצוי".
כהן מסביר ,כי בשלב הראשון ישלמו לכל חקלאי 75%
מוחלט של כל זכאי או נהנה ,במקרה של פטירת המגדל.
"בימים אלו נשלחים לכל החקלאים הזכאים בפיצויי מהפיצוי המגיע לו בניכוי שכר טרחת עורך דין והוצאות
אסון טבע  291הודעות ממשרדו של עו"ד שאול פלס ,ובשלב מאוחר יותר יועבר שאר התשלום" .אני מקווה
ובהן מכתב הסבר מפורט על כל המהלכים שהיו בטיפול שהליך זה יעבור ללא תקלות ובמהרה ,ונוכל לברך על
בנושא ,מתחילתו ועד היום .כל מגדל מתבקש לשלוח כך שעוול שנעשה לחקלאים ,שנאבקנו בו שנים רבות כל
לעו"ד פלס אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור ,כך ,הסתיים".
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עבודות בנייה ללא היתר כדין.
שבירו איים על דניאל אלעל
ואמר לו" :הפעם ויתרנו לך ,פעם
הבאה תקבל ישר כדור בראש" .הא
חים אף התפרצו לישיבת המועצה
ואיימו על ראש המועצה כשאקד

ההליכים .הדיון בטיעונים לעונש
נקבע ל 26במאי השנה.
עורכות הדין רבקה פיינר ועי
לית פאלוך מהמחלקה המשפטית
ברשות המסים ייצגו את המדינה
בתיק בנוגע לעבירות המס ועוררת

בשנים  2007עד  2012ביצעו הנאשמים את
עבירות המס המיוחסות להם ,תוך שימוש
בחברות שונות )דליס  ,2001י.ש .המובילים,
א.ד .נתיבי המרכז( הרשומות על שמם ועל שם
אנשי קש אחרים .עלפסק הדין ,הנאשמים
הורשעו בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך 85
מיליון ש"ח לפחות
חו של שבירו )מור( גלוי על מותנו
והוא צועק ומקלל את אידן .כש
התבקש לצאת מהאולם ,הוא איים
על ראש המועצה ואמר לו ,כי אם
ייהרס הנכס " -יישפך פה דם"...
כמוכן ,שבירו )מור( הורשע בס
חיטה באיומים של אדם שהיה חייב
לו כסף ופשט רגל .בית המשפט
קיבל את עמדת המדינה והרשיע
אותו בעבירות של שיבוש מהלכי
משפט ,הואיל ויצר קשר טלפו
ני מבית המעצר עם שניים מעדי
התביעה ,שעה שהיה עצור עד תום

הדין כנרת מור מפרקליטות מחוז
תל אביב )פלילי( ייצגה את המדינה
בעבירות על חוק העונשין .החקירה
המורכבת בפרשת "קוד שביר" נוה
לה ע"י יחידת יהלום ,חקירות מע"מ
חיפה ויחידת יעדים ברשות המסים
ויחידת להב  433המשטרתית )הי
חידה הארצית למאבק בפשיעה
הכלכלית ,יאל"כ( .לצד הטיפול
הפלילי בפרשה ,ענייניהם של הא
חים טופלו במישור האזרחי ביחידה
הארצית לשומה וביחידה לפשיעה
חמורה ברשות המסים.

הנהלת תנועת המושבים
במבואות החרמון

הנהלת תנועת המושבים סיירה במועצה האזורית מבואות החרמון וביקרה במושבי
הגליל העליון ואצבע הגליל  -כפר יובל ,בית הלל ,מרגליות ,רמות נפתלי וכחל.
חברי הנהלת תנועת המושבים והמזכ"ל מאיר צור הסבירו על פעילות התנועה ועל
שירותיה והשיבו על השאלות הרבות שהציגו בפניהם חברי המושבים בנושאים
קרקעות-נחלות ,חקלאות ,חברה וקהילה ותיירות כפרית .צילום :תנועת המושבים
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חדשות
דרור יוסף

 35אלף מבקרים באגריטך 2015

עשרות אלפים ,בהם שרי חקלאות וסגני שרים מהעולם ,פקדו את התערוכה השנתית .בין החידושים :טפטפות ואמצעי
ניטור מתקדמים ,פתרונות להגדלת תוצרת חקלאית ולהארכת חיי מדף של מזון ואפליקציות למובייל
אבי אובליגנהרץ

בעוד החקלאות הישרא
לית נמצאת בעיצומו של
אחד המשברים הגדולים
ביותר בתולדותיה ומספר המשקים
שנסגרו או נמצאים על סף סגירה
הולך וגדל ,נראה כי הטכנולוגיה
החקלאית המקומית נמצאת ב"תור
הזהב" שלה .זהו לפחות הרושם
שהצטייר בקרב המציגים והמבק
רים המקומיים בתערוכת "אגריטך"
ה ,19שהתקיימה בשבוע שעבר בגני
התערוכה בתל אביב.
כ 35אלף מבקרים ,מהם אלפי
אורחים מחו"ל וביניהם  13שרי
חקלאות וסגני שרים ,פקדו את תע
רוכת הטכנולוגיה החקלאית ,שהת
פרסה על פני יותר מ 14אלף דונם
והבליטה את המובילות הישראלית
בחקלאות ובתחום ההשקיה במיוחד.
"אגריטך  "2015התקיימה בסימן
המאבק במיגור הרעב העולמי והפחתת
כמות המזון האדירה היורדת לטמיון
מדי שנה  -כ 1.3מיליארד טון מזון
מהצומח ומהחי אובד בכל שנה במס
לול משלב הקטיף עד הגעתו לשולחן
הסועדים; הפירות והירקות מהווים
כ 30%מהאובדן .בתערוכה הודגשו
במיוחד טפטפות ואמצעי ניטור מת
קדמים ,פתרונות להגדלת התוצרת
החקלאית ולהארכת חיי המדף של
מזון ויישומונים )אפליקציות( לטל
פונים של החקלאים הנמצאות בחזית
הטכנולוגיה .בכנס רב משתתפים דנו
מומחים מרחבי תבל בנושא החשוב
ובנוסף ,נערכו במסגרת התערוכה
דיונים שהתמקדו במלחמה באובדן
מזון ובשמירה על בטיחותו.
הגיאוגרפייםאקלי
הקשיים
מיים השוררים בישראל ומתבטאים
בעיקר במצוקה קשה במים ובקר

קע ,אילצו את הישראלים לפתח
טכנולוגיות ופתרונות יצירתיים,
ששומרים על מקומה של המדינה
בצמרת החקלאות העולמית" .האק
לים שלנו הוא מדברי ,ובו כל טיפת
מים חשובה וכל פיסת אדמה חקל
אית נחשבת ,ויחד עם זאת ,הצלחנו
לפתח חקלאות מאוד תוססת ומת
קדמת .אורחים נכבדים" ,אמר שר
החקלאות יאיר שמיר בטקס הפתיחה
של התערוכה" ,אנו מזמינים אתכם
להתרשם מקרוב מהידע ,הניסיון
וההישגים החקלאיים שלנו".
מספר לאמבוטל של טכנולוגיות
וחידושים נחשפו במסגרת התערוכה,
ביניהם פתרון חדשני להארכת חיי
המדף של ירקות עלים ,באמצעות
עיכוב ההזדקנות .השיטה ,שפית
חה דוקטור רבקה אלבאום מהמכון
למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
בפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה
של האוניברסיטה העברית ,מבוססת
על שימוש בתוסף מזון מאושר.
חברת נטפים ,החוגגת יובל ליי
סודה ,השיקה דור משופר של טפ
טפות הכולל שני פיתוחים ייחודיים:
יעילות סינון משופרת ומעבר מים
חדשני ,המאפשרים פעילות יעילה
ורבת שנים בספיקות נמוכות )0.4
ליטר לשעה ומטה( לצד מידת דיוק
גבוהה.
התערוכה ננעלה בטקס הענקת
הפרסים לזוכים :בתעודת הוקרה
ובפרס כספי זכו :חברת "רן דגן" ,על
יזמות וחדשנות בקידום בתי צמיחה
המשלבים גידול צמחים עם דגים;
חברת "טק טו" ,על שיטה מתקדמת
וממוחשבת לחיתוך ולשזירת זרי
פרחים; ענת לוינגרט ,מנהלת אגף
אגרואקולוגיה ,על פועלה כמדרי
כה חקלאית של שירות שדה בגליל
המערבי וכמנהלת האגף בשירות

ההדרכה והמקצוע; וגדי הדר ,מגדל
תפוחי אדמה מקיבוץ רוחמה ,על
מצוינות בחקלאות מקצועית.
בקטגוריה "פרס החוקר" זכו שני

פרופסורים במכון וולקני :עבד גרה
מהמחלקה לווירולוגיה במכון ,על
פועלו בתחום הווירוסים בצמחים
ובפרחי הנוי ,ואברהם גמליאל ,על

פועלו ביישום ובקידום שיטת החי
טוי הסולארית ,המחממת את הקרקע
ומחטאה אותה ללא צורך בחומרים
כימיים.

והזוכים הם...

מדליית זהב לשמחון

השר לשעבר שלום שמחון זכה במקום ראשון ויקב מירון זכה
במקום שני בתחרות השנתית ליינות ישראל" ,אשכול הזהב",
בקטגוריה "יין בוטיק קטן"
 259יינות מ 56יקבים
נשלחו השנה לתחרות
היינות הישראליים ה,13
ועל הזוכים הכריזו ביום חמישי30 ,
באפריל ,בבית פרס לשלום ביפו.
שר החקלאות והתמ"ת לשעבר,
שלום שמחון ,זכה במדליית זהב
בקטגוריה "יין בוטיק קטן".
בקטגוריה זו בתחרות היוקרתית,
שבה נוטלים חלק מרבית העוסקים
בענף היין ,משתתף שמחון זו הפעם
השנייה .לפני שנתיים זכה במדל
יית הכסף על "יין שמחון ,"2010
השנה זכה על יין קברנה סוביניון
מבציר  ;2011במקום השני דורג
היין "שאטו מירון" ממושב מירון,
שלום שמחון מקבל את מדליית הזהב .חולק את העבודה עם הבן
בציר .2009
צילום :דיויד סילברמן
שמחון אמר לאחר ההודעה על
בצוות שופטי התחרות ישבו כ 30שופטים :יינ
התוצאות" :כבוד הוא לי לזכות במדליית זהב על יין
הבוטיק שלי ,יין שמחון  .2011אני מייצר יין משנת נים ,מלצרי יין ,עיתונאים ומומחי יין פרטיים .כל
 2009כתחביב .הזכייה השנה באה בזמן ,כי אני בדי יין נטעם ודורג עלידי צוות שכלל שישה שופטים,
וק מסיים הקמה של יקב בוטיק קטן יחד עם בני גל .יינות שעלו למקצי הגמר נבדקו ע"י צוות נוסף .לפני
אני מודה למי שמלווה ומדריך אותי לאורך כל הדרך ,השיפוט ,נבדקה תקינות היינות ע"י הייננים דורון רב
איציק כהן ,שהוא גם חבר וגם איש מקצוע מהשורה הון ואסף פז ,יינות שנמצאו לא תקינים נפסלו .יושבי
הראשונה בתחום היין .מדובר בתחביב מדהים ,שמיי הראש של התחרות היו חיים שפיגל ועו"ד נחמן כהן
צר יין מעולה מכרם בן חמישה דונם אותו אני מעבד צדק .מדליות זהב וכסף חולקו לייננים בקטגוריות
רבות.
יחד עם בני גל".

טוב שמן משדה משה

שמן זית המופק במושב בחבל לכיש זכה בתחרות ביןלאומית בניו יורק
גאווה ישראלית :שמן
הזית הישראלי "פתורה"
זכה במדליית זהב בתח
רות שמן הזית העולמית שהתקיימה
בשבוע שעבר בעיר ניו יורק באר
צות הברית" .משק פתורה" במושב
שדה משה ,בחבל לכיש ,הוא עסק
משפחתי המתמחה בגידול זיתים
וענבים ,בהפקת שמן כתית מעולה
ובייצור יינות בוטיק ודבש.
בתחרות שמן הזית שהתקיימה
בניו יורק התחרו  700שמני זית
מ 25מדינות שונות .שמן הזית
ממושב שדה משה שניגש לתחרות
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היה השמן הישראלי היחיד שהתח
רה והוא נמנה עם השמנים המצט
יינים לשנת  2015וזכה במדליית
זהב .השמן הזוכה ,בעל תו האיכות
של ענף הזית ,זכה גם בתחרויות
"ראשון המסיק" שעורך הענף מדי
שנה .בשנת  2013זכה במדליית זהב
והשנה ) (2015במדליית הכסף.
מנהל ענף הזית במועצת הצ
מחים ,ד"ר עדי נעלי" :ענף הזית
מברך את משק 'פתורה' על ההישג
המרשים .טעמו ואיכותו של שמן
הזית הישראלי ידועים בעולם ,וז
כיית שמן 'פתורה' בתחרות הבין

לאומית בניו יורק הוכיחה שוב
שישראל נמצאת במקום מכובד על
מפת שמן הזית העולמית".
טובה ושמואל תמיר ,הנמנים
עם דור המייסדים של מושב שדה
משה ,הקימו את המשק בשנת 1956
לאחר שעזבו את קיבוץ מצובה בג
ליל העליון .במשק גידלו עופות,
פרחים ,עצי פרי ,גפנים ועוד.
בשנת  1976ניטע כרם הזיתים
הראשון בגבעה הסמוכה למושב,
לשם הפקת שמן .בעל המשק היום
הוא עדו תמיר ,והוא קיבל לידיו
את מדליית הזהב.

עדו תמיר ותעודת הזכייה" .ישראל נמצאת במקום מכובד על מפת שמן הזית
צילום :פתורה
העולמית"
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בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

editor_kav@tmags.co.il

אין בורר – מי
מחליף אותו?
התקנון שלנו אינו מעודכן :מוסד הבוררות שכתוב בו כבר
הפסיק לפעול .מי יכול להחליט בבוררות ביני ובין המושב?
אני גר במושב שבו חל תקנון
שנרשם לפני למעלה מעשרים
וחמש שנים .בתקנון ישנה
הפנייה למוסד בוררות אשר
אינו קיים .ברצוני להגיש תביעה
כנגד המושב  -למי הסמכות למנות בורר?
לרוב ,תקנון אגודה של מושב מכיל מנגנון
ליישוב סכסוכים המתגלעים בין חברי המושב
למושב ולעתים ,בין חברי המושב לבין עצמם.
הסכסוכים מיושבים עלידי בורר הממונה
בדרך שנקבעת בתקנון .מינוי הבורר יכול
להיעשות עלידי רשם האגודות או מוסד
אחר אליו מפנה התקנון ,כגון :ברית פיקוח,
התנועה ההתיישבותית וכו'.
במושבים רבים ,התקנון המחייב נערך לפני
שנים רבות וכשכך המצב עולה השאלה :מה
קורה כשמוסד הבוררות אליו מפנה התקנון
אינו קיים כבר? האם במצב זה ממשיכים לדון
בסכסוכים בבוררות? אם כן ,איזה גוף מוסמך
למנות את הבורר?
שאלות אלו נידונו בפסק דין שניתן לא
חרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה *.מושב
עבדון הגיש תובענה כספית נגד אחד מחבריו
לבית משפט השלום .בתגובה לתביעה הגיש
חבר המושב בקשה לעכב את ההליכים ,בהת
אם לסעיף  5לחוק הבוררות ,התשכ"ח,1968
בשל קיומה של תניית בוררות בתקנון האגו
דה .בקשתו התקבלה והאגודה ביקשה מרשם
האגודות השיתופיות שימנה בורר על מנת
לדון בתובענה.
הממונה על מחלקת בוררויות ברשם ,עו"ד
דנה ביאלר ,החליטה כי יש למסור סכסוך
בין האגודה לחבר ,בהתאם לתקנון האגודה,
"למשפט החברים של ההסתדרות הכללית
של העובדים העבריים בא"י ."...אולם ,משום
שגוף זה עבר מהעולם והאגודה היא מושב
עובדים ,במקרה כזה רשאי הרשם למנות בורר
)תקנה 2א)ו( לתקנות האגודות השיתופיות
)בוררות בסכסוכים( ,התשל"ב .(1972לפיכך,
מונה בורר מטעם הרשם לדון בסכסוך.
אולם החבר לא השלים עם קביעה זו ופנה
לבית המשפט השלום בבקשה לביטול מינוי
הבורר .בית משפט השלום דחה את בקש
תו והחבר ערער על ההחלטה בבית המשפט
המחוזי .בערעור טען החבר ,כי בנעלי מוסד
הבוררות "משפט החברים" של ההסתדרות,
אשר בוטל ,בא גוף אחר הנקרא "הוועדה
המשפטית המרכזית שליד תנועת מושבי
העובדים בישראל" .לטענת המערער ,היה
על המושב לפנות תחילה לגוף המוסמך אשר
בא בנעליו של הגוף הקודם ,בטרם פנה לרשם
האגודות .לפיכך ,הרשם פעל ללא סמכות
כאשר מינה את הבורר.
עוד טען החבר ,כי בהתאם לתקנה מוסמך
הרשם למנות בורר רק לאחר שהצדדים לא
הגיעו להסכמה באשר לזהות הבורר .עלפי
עמדתו ,האגודה כלל לא פנתה אליו לכן היא
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אינה יכולה להסתמך על התקנה .מנגד טענה
האגודה ,כי לאחר שהמוסד "משפט החברים"
עבר מן העולם ,הרשם הוא שצריך לקבוע מי
הבורר שידון בעניין וכך נעשה.
בראשית הכרעתו קבע בית המשפט ,כי
ביטול מוסד "משפט החברים" אינו שומט את
הבסיס לקיומו של סעיף בוררות בין הצדדים.
כבר נקבע בפסיקה ,כי ביטול "משפט החב
רים" כמוהו כפטירתו של הבורר לפי סעיף
)12א( לחוק הבוררות ,ובית המשפט רשאי
למנות בורר חלופי תחתיו ,אלא אם משתמ
עת מהסכם הבוררות כוונה אחרת.
בית המשפט ציין ,כי בעקבות ביטול המו
סד ההסתדרותי הוקמה ,לפי החלטת ועידת
ההסתדרות ה 15בנובמבר " ,'85רשות השי
פוט" הפועלת בשתי ערכאות :מחוזית ואר
צית )הוועדה המשפטית של תנועת המושבים
מכהנת כרשות השיפוט במחוז המושבים(.
עם זאת ,בפסיקה נקבע כי הקמתה של רשות
משפטית חדשה אין בה כדי לשנות את סעיפי
הבוררות בתקנוני האגודות השיתופיות למי
ניהן.
אגודה שיתופית המבקשת לקבוע לעצ
מה ,כי הסכסוכים באגודה יועברו מ"משפט
החברים" לבוררות של רשות השיפוט ,חיי
בת לכלול הוראה מתאימה בתקנונה .בהעדר
קביעה מתאימה בתקנון אין כדי לחייב את
הצדדים להביא את עניינם דווקא בפני רשות
השיפוט החדשה .לפיכך ,טענת המערער
בעניין זה נדחתה.
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת בית
המשפט השלום ,לפיה הצדדים הראו בהתנה
גותם שאין הסכמה בשאלת זהותו של הבורר
 האגודה לא הסכימה כלל לבוררות והחברלא הציע כל בורר במסגרת הבקשה לעיכוב
הליכים .לפיכך ,הייתה פתוחה הדרך בפני
האגודה לפנות לרשם בבקשה למינוי בורר
בהתאם להוראות התקנה .בית המשפט אף
קבע ,כי התנהלות המערער לוקה בחוסר תום
לב שכן ,אם היה פועל בתום לב ,היה מציע
בורר מטעמו לאגודה.
בנסיבות אלו אין להתיר לו לטעון שלא
התמלא התנאי בתקנה בדבר פנייה אל הצד
האחר לצורך הסכמה על זהות הבורר .לאור
האמור לעיל ,בית המשפט דחה את הערעור
וחייב את החבר המערער בהוצאות בסך 15
אלף ש"ח.
* עא )חי'(  13104914שלום רובין
נ' עבדון – מושב עובדים להתייש
בות חקלאית שיתופית בע"מ.
המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין
בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת
או ייעוץ מוסמך.
הכותבת עוסקת בדיני קיבוצים,
מושבים ,תאגידים ,בתחום המסח
ריחקלאימינהלי וליטיגציה.
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דלגו על המתווכים
החקלאים אינם מנצלים די את הזכות הגדולה ביותר שהעניקה להם הממשלה :האפשרות להתארגן לשיווק משותף .המכירה
באמצעות רשתות השיווק יקרה מדי ,צריך לבנות ערוצים ישירים לצרכנים
דני לב

במחאה האחרונה
הפנו החקלאים
אצבע מאשימה
כלפי הממשלה,
שאינה עושה די
למען החקלאות,
וכלפי רשתות
השיווק שנתפסות כאחראיות לפערי
התיווך הגבוהים שמותירים תמורה
נמוכה ובלתי מספקת בידי החקל
אי .כעת ,מן הראוי שנבדוק גם את
עצמנו.
ממשלת ישראל נתנה לחקלאים
זכות ראשונה במעלה :האפשרות
להתארגן לשיווק משותף .יצרנים
בתחומים אחרים היו מוכנים לשלם
הון תמורת הזכות לפעול בצורה
מתואמת .אם יעשו זאת ,הם עלולים
למצוא עצמם בחדר החקירות.
החקלאים כמעט שאינם משתמ
שים בהטבה החשובה הזו :לא פוע

לים לתכנון מוקדם של הגידולים,
לא מתארגנים מספיק בזירה השי
ווקית ,לא מתאחדים לגוף גדול בעל
כוח ולכן גם לא מקבלים שליטה על
המחירים שהם מקבלים.
קל ,פופולרי ולעתים גם נכון
להאשים את רשתות השיווק .ק"ג
פלפל נמכר לרשת בארבעה שקלים
ועל המדף הוא נמכר בתשעה שקל.
זהו פער שקשה להסביר אותו ואשר
מעיד שמשהו במערכת לא בסדר.
מהיכרותי את השוק ,אין זו גחמה כזו
או אחרת של הרשתות במטרה להר
וויח יותר .גם להן יש עלויות גבוהות
באחזקת המערך הלוגיסטי ,החנויות
והפחת .יש כיום תחרות גדולה מאוד
בין הרשתות והן מורידות את המחי
רים היכן שהן יכולות עד גרימת
הפסדים זו לזו .אני צופה ,שרשת
אחת לפחות תקרוס בזמן הקרוב.
אולם כחקלאים ,אין זה תפקידנו
לעשות את הנהלת החשבונות של
הרשתות ולהתלונן על פערי התי

ווך ,אלא לקחת אחריות על פרנס
תנו .אם ערוץ השיווק הזה יקר לנו,
והוא אכן יקר ,צריך לנצלש את
יכולתנו למציאת ערוצי שיווק ישי
רים לצרכנים .בשנה האחרונה יצר
נו בעין יהב מודל של מכירה ישירה
במספר נקודות מכירה .בכוונתנו
להרחיב את השיווק הישיר למ
קומות נוספים ואף להגיע ישירות
לבתיהם של צרכנים .מהלכים אלו
הגדילו לחקלאים את הפדיון ושיפ
רו את איכות המוצר שמגיע לצרכן,
כי הירק והפרי אינם מתעכבים ימים
במרכזים הלוגיסטיים של הרשתות.
תחום אחר שבו נחוץ שינוי עמוק
הוא התכנון .כל עסק כלכלי צריך
תכנון מראש .לא ייתכן שחקלאים
משקיעים מיליונים בגידול מסוים
ואין להם שום מידע על תמונת
השוק הצפויה בשנה הבאה .לא יית
כן שרשויות ייתנו כספי מדינה בלי
תכנון מראש .זה עלול להיות מרשם
להצפת השוק בגידולים שונים מעל

ומעבר ליכולת הקנייה של הצרכ
נים.
בימינו ,אין אפשרות לחזור למש
טר מכסות ,כפי שהיה בעבר .זה לא
נכון ,לא יעיל ולא ישים .במקום
זאת ,יש להקים מערכת מידע
מאורגנת בחסות מועצת הצמחים או
ארגוני החקלאים ,שתרכז את המי
דע על צפי הגידולים בכל הענפים.
כיום ,עושים זאת בחלק משולחנות
המגדלים ,אך לא בכולם.
אם גוף רגולטורי יוכל לתת תח
זית אמינה ושקופה של הקף הגידול
והצריכה הצפויים ,אני מניח שחקל
אים רבים יימנעו מלגדל משהו שבו
השוק יוצף .היום כל אחד מגדל מה
שהוא חושב שיביא לו פרנסה ,ללא
כל מידע מוקדם .זהו סוג של הימור
ובהימורים ,בדרך כלל ,מפסידים.
תכנון כולל יאפשר למקסם את
היתרונות של כל אזור .אצלנו בע
רבה ,לדוגמה ,יש יתרון אחד בולט:
היכולת להקדים גידולים בשל מזג

האוויר .ניצול היתרון צריך להיות
עיקרון מנחה .מעבר לכך ,הבחירה
בגידולים מחייבת בדיקה חוזרת
לפני כל תחילת עונה.
יש כמובן הרבה דרישות מוצדקות
שצריך להפנות לממשלה החדשה:
להפחית את העומס על החקל
אים ,בעיקר דרך המיסוי העודף על
העסקת עובדים זרים; לתת הקלות
לחקלאים בערבה שנושאים בע
לויות ייצור כבדות והובלה ארוכה;
לסייע בהתמודדות עם האנדרלמו
סיה בשוקי הייצוא ועוד .אבל במק
ביל ,החקלאים צריכים להכיר בנכס
היקר שניתן להם :להתארגן לשיווק
במשותף ודרך גופים גדולים ,שיכו
לים לספק כלים לשיווק ישיר לצר
כנים במאסות גדולות ,הגנה מפני
קריסות כלכליות והשגת תגמול
הוגן על עמל כפיהם .מניסיוננו  -זה
עובד!
*הכותב הוא מנכ"ל אגודת
חקלאי עין יהב
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É´Á´°È
»¯ÁÇµ¸Æ½Á°

זכויות מלאות
בלי חברות

¸¯½³ÁÈÉ¾´¸Àk´k±
¶½¸¸È

³°³¯³
´¿»ÈÉ¯µ³
¶É´»³Æ½É±¸±
´¶Ç½µÉ´Ç´°

ĦĞĠĕ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ | 20:00
ęĦđĤ ęĤđĕ :ĐēĜĚđ ĖĤđĞ

ÁÃ´½°Ç²¸»¸Ç°Á

בית המשפט העליון עיכב ביצוע פס"ד שחייב את מושב שזור
להעניק זכויות בקרקע לתושב שאינו חבר באגודה

½
»ÁÃ¸Á´ Å
¸Ç ½Á³
Æ

איתן מימוני

ĘĘĐĜ ĕĠĚČ | 22:00

¸È¸È

¶É±¸±
¯¼¸¿´¸²Ç´Æ
¯É¸ÅÇ

ĘđēĚ
ĕĘČĞĤĒĕ

¼¸È¸½¶³É´¿È
´¼¸È¸È³

ěđĕďĤđģČ
ęĘđĞ ččđĝ

ĦĞĠĕ | 17:00 | 22.5
ĘĘĐĜ | 22:00
ĘĘĐĜ 12:00 | 23.5

ĘĘĐĜ ĕĠĚČ ĐĜĕĎĜ ĦđĜĕĠ | 18:30
ęĕĜđĕďĤđģČ ĦĎĕĎē | 20:00

É°È

¸´¼É²»´³
»³ÈÀ
¯°´±Ç
ĘďĜĚ Đ'ĘģĜĞĕ :ĐēĜĚ

°ÅÆÆ·ÆÈ
³Á´¿É°

ĦĞĠĕ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ | 12:00-đ 10:00

¾´È¯Ç

½²´¶¸¯³É»³Æ
ĤĎĕĜĎč ĦĕĘģĕĝđĚ ĦĕĤēĥ

ĤĎĕĜĎ | 11:00

đĕĤĕĥ čĔĕĚ ęĞ
đĦđĠĦĦĥĐčđ

:ďēđĕĚ ēĤđČ
ęđČčĜĥĤĕģ ĕĔđĚ

čđĢĥ ĕģđĥ :ģĕĠĚđ ĤĢđĕ
ĝĕĕđ ĕĜđĤ :ĕĘģĕĝđĚ ĘđĐĕĜ

ĘĘĐĜ ĕĠĚČ | 21:00
ěĤģ ĤđĤďđ ĤĎĜĕĝĚ ĐĚĤ :ęĕēĜĚ

·É¯°³ÀÆ
¸µºÇ½³¼¸Ç´º¸°³
ĞĥđĐĕ ĤĠė ĤĎČĚ | 17:00

,ĕČĎĤĥ ďĐđČ :ĦđĠĦĦĥĐč
,ģĥĤĚ ĕĝđĕ ,ĤđĜĕď ĕĜē ,đĘčĠ ĕĔč ,Ęĕĕđ ěĘĕČ
,Ħĥģ ĕĥĥ ,ěĤĕĘČ ěĤ ,ěĘĠģ ĕĚĤĕ
(ĥĚđĦ) ěđĤĥ ĤĚđĦ

ĐĤđĚĥ ęĕĕđĜĕĥĘ ĦđėĒĐ ē.Ę.Ĕ

ĦĤĚĦ | 17-24.5 3 ģĚĞĐ ĕĜĚČ ĦėđĤĞĦ
ĦĞĠĕ ģĚĞĐ ěđČĕĒđĚ | 21-24.5 ĦđĜĚČ ĦėđĤĞĦ ĐĀęďĀ Čú
10:00-16:00 | 23.5Ç´²¾¸Á¾´¯¸µ´½°É´Á´°È
10:00-16:00 | 23-24.5ÉÁÃ¸Æ½Á³¾´¯¸µ´½¼¸¿½¯´¼¸Çº¸¯Æ´È
¸´¼¸10:00-14:00 | 24.5 ĘĘĐĜ ĦđĚĕĕģđ ĦđČĘģēĘ ĒėĤĚÆ´Ç

Æ½Á³¸°´È¸°É´Á´°È»¸»¸¿´Æ¸É

Æ½Á°É´Ç¸¸É³¸ÇÉ¯°É´¸´»¸ÁÃ´É´¯¿²À¼¸Ç´¸À
www.emek-tour.org.il

,09:00-16:00 'Đ-'Č ęĕĚĕ 04-6040575 ĦĞĠĕ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ :ęĕĝĕĔĤė
www.eyz.org.il :ģĕĘģč ęĕĝĕĔĤė | 9:00-13:00 'đ ęđĕ
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בית המשפט העליון ,בראשות
השופט חנן מלצר* ,הורה על
עיכוב ביצוע פס"ד בגדרו
נקבע כי על האגודה השי
תופית שזור להקנות ליעקב
פרג'י ,שאינו חבר באגודה,
זכויות מלאות בנחלה כמו
שניתנו ליתר בעלי הנחלות חברי האגודה ,וזאת
בכפוף להפקדת ערובה לפיצוי נזקיו.
ב 11באוקטובר  2009פנה יעקב פרג'י,
בנו של בעל משק מייסד במושב שזור,
הרשום כ"בר רשות" ,לביהמ"ש המחו
זי בבקשה למתן פס"ד שיקבע ,כי הוא
זכאי לזכויות רבות אשר ניתנות ליתר
בעלי הנחלות במושב ,וזאת על אף שמ
עולם לא היה חבר באגודה .בין הזכויות
המבוקשות :קרקע לעיבוד ,מכסה לייצור
ביצים ,זכויות מים ,חלק מפיקדון זכו
יות שזור בתנובה וחלק מהפיצוי הכספי
שקיבל המושב בעקבות העברת שטחים
של קרקע חקלאית לטובת אזור התע
שייה בכרמיאל .ואכן ,ביהמ"ש המחוזי
קיבל את בקשת יעקב לאחר שמצא כי
הלה הוכיח את זכויותיו בנחלה באמצ
עות אסמכתאות וראיות בכתב ,ומכאן
ערעור מושב שזור אשר לפנינו.
בערעור ,המושב שקרקעותיו מצויות
בבעלות המדינה ומנוהלות ע"י רשות
מקרקעי ישראל הגיש בקשה לעיכוב
פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי עד להכר
עה בערעור .המושב טוען ,כי ביהמ"ש
המחוזי שגה בכך שהעניק ליעקב את
הזכויות ,מכיוון שכלולות בהן זכויות השמו
רות לחברי המושב בלבד ,בעוד יעקב אינו
נכנס תחת הגדרה זו .לאור זאת נטען ,כי אם
לא יעוכב ביצועו של פסה"ד והמושב ייא
לץ להעניק ליעקב את שנקבע ,ייגרם כאוס
ונזק בלתי הפיך למושב ,תוך פגיעה בכללים
ובתקנון האגודה ,מכיוון שתושב שאינו חבר
האגודה יזכה בזכויות השמורות באופן בלע
די לחברי האגודה ,מבלי שהוא כפוף לתקנון
האגודה ולהחלטותיה.
עוד טוען המושב ,כי במסגרת הליך גירושין
הצהיר יעקב בעת חלוקת הרכוש ,כי ביתו בנוי
על קרקע ללא כל אמצעי ייצור ,ויש לראות
בהצהרותיו של יעקב כמחייבות אותו ,בבחינת
מעשה בית דין.
באשר לטענות הללו טוען יעקב ,כי משום
שהן הועלו גם במסגרת הדיון בביהמ"ש המחו
זי ונדחו לנוכח מסמכים בכתב המוכיחים את
זכויותיו בנחלה ,ומשום שכבר ניתנה בעבר
החלטה ע"י מועצת מקרקעי ישראל המלמדת,
כי ייתכנו מצבים בהם בעל נחלה לא יהיה חבר
באגודה ,סיכוי הערעור אינם טובים ,ואין מקום
לעכב את ביצוע פסה"ד.

לאחר עיון בבקשה ובתגובות לה קבע
ביהמ"ש ,כי דין בקשת המושב להתקבל ויש
לעכב ביצוע פסה"ד עד להכרעה בערעור.
ביהמ"ש ציין ,כי ביצועו של פס"ד יעוכב אם
יוכיח המבקש התקיימותם של שני תנאים מצ
טברים :סיכויי הערעור טובים ומאזן הנוחות
נוטה באופן ברור לטובתו ,דהיינו :ביצוע פס"ד
יגרום לו לנזק בלתי הפיך ,או יגרום לקושי
ממשי בהשבת המצב לקדמותו ככל שהערעור
יתקבל.
ראשית קבע ביהמ"ש ,כי אף שאינו נוטה
להתערב בקביעות עובדתיות של ביהמ"ש

קבע ביהמ"ש ,כי ביצוע
פסה"ד של ביהמ"ש
המחוזי עלול לדרוש
מהמושב לבצע חלוקה
מחודשת של כל הזכויות
הניתנות לחברי האגודה,
ובתוך כך העברת חלקים
מזכויותיהם של חברי
האגודה ליעקב ,וסיטואציה
זו עלולה להזיק לצדדים
שלישיים
המחוזי ,במקרה זה סיכויי הערעור אינם מבו
טלים ,שכן יהיה על ביהמ"ש לבחון את הה
צהרות שנמסרו ע"י יעקב במסגרת הליך
הגירושין שלו ,ואת האפשרות כי המושב יקצה
זכויות המוקנות לחברי אגודה  -לתושב שאינו
חבר באגודה.
שנית קבע ביהמ"ש ,כי ביצוע פסה"ד של
ביהמ"ש המחוזי עלול לדרוש מהמושב לבצע
חלוקה מחודשת של כל הזכויות הניתנות לחב
רי האגודה ,ובתוך כך העברת חלקים מזכויו
תיהם של חברי האגודה ליעקב ,וסיטואציה זו
עלולה להזיק לצדדים שלישיים.
נוכח כל האמור קיבל ביהמ"ש את בקשת
המושב לעיכוב ביצוע פסה"ד של ביהמ"ש
המחוזי ,פרט לרכיב ההוצאות שנפסקו .כן
התנה ביהמ"ש את צו העיכוב בכך שהמושב
יפקיד ערבות בנקאית בסך  50אלף ש"ח,
שתשמש כערבות לפיצוי המשיב .לא נפסק צו
להוצאות.
* עא  7019/14שזור מושב עובדים לה
תיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' יעקב
פרג'י .ניתן ב 9במארס  ,2015י"ח באדר
תשע"ה.
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הגזירה החדשה על המגזר החקלאי:

ספקי המים האזוריים
מתחת לרדאר התקשורתי ובצעד שמעורר ביקורת רבה ,מקדמת רשות המים תוכנית
חדשה להקמת ספקי מים אזוריים לחקלאות שצפויה לחולל רעידת אדמה בתעריפי
ואופן אספקת המים למגזר החקלאי .ראשי המועצות האזוריות מתנגדים באופן נחרץ
אך רשות המים נחושה לאשר את התוכנית בכל מחיר .מהי התוכנית החדשה וכיצד היא
תשפיע על תעריפי המים שמשלמים החקלאים.
יום לאחר הבחירות לכנסת ,התכנסה מועצת
רשות המים לאשר בחטף את אחת ההחלטות
המשמעותיות ביותר למגזר החקלאי בשנים
האחרונות .ההחלטה על הקמת ספקי מים אזוריים
לחקלאות .התוכנית מעוררת התנגדות חריפה מצד
ראשי המועצות האזוריות בדרום ,שכן הקמת ספקי
המים האזוריים תביא לייקור מיידי של מחיר המים
המסופקים לחקלאי הדרום .בימים אלה עורכת
רשות המים שימוע במהלכו פנתה לציבור על מנת
שיציג עמדתו בדבר המהלך של הקמת הספקים
האזורים .מדובר בקרב בלימה אחרון של חקלאי
הדרום על חייהם .אם לא יוגשו התנגדויות ולא
תישמע הדרישה הבסיסית ,להביא את התוכנית
לאישורם של השרים הרלוונטיים ,אזי מחיר המים
יעלה באופן מיידי ויגרור אחריו שורה של התייקרויות
נוספות שתוטלנה על החקלאים ועל הציבור.
אז מה הם אותם ספקי מים אזוריים לחקלאות
שמעוררים התנגדות כה עזה? ספקי המים הם
בעצם סוג של תאגידי מים לחקלאות שמטרתם על
פי רשות המים הם כביכול "ייעול השימוש האזורי
והארצי במים למטרת חקלאות על כלל סוגיהם,
הבטחת השימוש במים נחותים וקידום הפיתוח
של מקורות המים וניצול מיטבי של מקורות מים
אזוריים באופן התואם את ניהול משק המים כולו".
בפועל הקמת ספקי מים אזורים לחקלאות הינם
הקמת תאגידי מים,לכל דבר ,במגזר החקלאי ,על
כל המשתמע מכך .וזאת למרות שמודל התאגידים
שהובילה רשות המים במגזר העירוני נכשל כשלון
חרוץ.
הקמת ספקי מים חקלאיים כרוכה בבקשה למתן
רישיון הכולל את התנאים הבאים :הקמת מתקני
תשתית מתאימים ,שכירת בעלי תפקידים בעלי
ידע ,יכולת וניסיון בהפעלה ותחזוקה של אספקת
מים ,איתנות פיננסית שמשמעותה יכולת כלכלית
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שתאפשר לספק המים לבצע את חובותיו על פי
הרישיון לרבות תשלום של היטלי הפקה ,הפעלת
אתר אינטרנט ייעודי ותחזוקו ,כתיבת תוכנית
עסקית ועוד .כל אלו יובילו ללא צל של ספק לייקור
מחיר המים וזאת בשל העמסת עלויות ההקמה
והתפעול על המחיר שישלמו החקלאים עבור המים
לספק המים האזורי.
התוכנית מעוררת כאמור את זעמם של ראשי
המועצות האזוריות בדרום שחוששים מייקור
דרמטי של תעריף המים לחקלאות שכבר כיום
עומד על  ₪ 2.79לקוב )מחיר תקנות שנקבע על
ידי רשות המים( .בין המתנגדים נמצאים :שי חג'ג',
ראש המועצה מרחבים ,תמיר עידאן ,ראש המועצה
האזורית שדות נגב ומאיר יפרח ,ראש המועצה
האזורית )בפועל( אשכול ,שפועלים נמרצות כדי
למנוע את אישור ומימוש התוכנית .התוכנית אמנם
יצאה לשימוע לפני כחמישה שבועות אך קדמה
דרמה לפרסומה .התוכנית הועלתה לראשונה
במועצת רשות המים לפני ארבעה חודשים לדיון
במועצת רשות המים אך לא נמצא לה רוב בקרב
שבעת חברי המועצה שכוללת את מנכ"לי חמישה
משרדים ממשלתיים :הפנים ,האוצר ,הגנת הסביבה,
החקלאות ופיתוח הכפר ,התשתיות האנרגיה והמים
וכן את אלכס קושניר ,יו"ר רשות המים ונציג ציבור.
התוכנית הועלתה לדיון שוב עוד פעמיים נוספות
אך לא זכתה לרוב עד שהיא אושרה לשימוע
כאמור יום לאחר הבחירות לכנסת במעין סוג
של מחטף – סדר היום של מועצת רשות פורסם
במפתיע יום לפני הבחירות והדיון נקבע ליום לאחר
הבחירות ,כשהממשלה המכהנת היא ממשלת
מעבר המנועה מקבלת החלטות ומשנבחרה כנסת
חדשה שחבריה טרם הושבעו .כעת לפי חוקי
מועצת רשות המים הציבור זכאי להגיש התנגדויות
לתוכנית עד ל 28-במאי הקרוב.

למרות שהתוכנית מוגדרת כוולנטרית כרגע,
ורק תייקר את מחיר המים .אנחנו לא נעבור על כך
החשש הגדול של ראשי המועצות האזוריות הוא
בשתיקה"
שהיא תהפוך לחובה בהמשך ותביא לעלייה במחירי
"זוהי תוכנית שאינה מתאימה לחקלאים בדרום
המים כמו שהביאו לכך התאגידים העירוניים .לפני
ורק תזיק להם" מוסיף מאיר יפרח ,ראש המועצה
הקמת התאגידים העירוניים סופקו המים לתושבים
האזורית )בפועל( אשכול ,רשות המים לצערי לא
על ידי העיריה ומחירם היה כ ₪ 4-לקוב
מוכנה להקשיב לנו ונחושה להעביר את התוכנית
בתעריף  1כיום התעריף הוא מעל  ₪ 8לקוב מים
ההרסנית הזאת ,אנחנו נלחם כדי למנוע את
ולפי נתוני רשות המים עלות התאגידים מהווה 45%
אישורה".
ממחיר המים לצרכן הביתי .לפי התוכנית
יש לציין כי למרות זעמם של החקלאים
המקורית של רשות המים היו אמורים
בדרום ,התוכנית זוכה לתמיכה באזור
לקום תאגידים שישרתו לפחות 200,000
הצפון מצד החקלאים שיושבים בקרבת
צרכנים אך בפועל הוקמו  55תאגידים
מקורות המים ומשלמים תעריפים
שלמעט כמה בודדים רובם הגדול משרת
מופחתים שנע בין חצי שקל ל 1.5-שקל
הרבה פחות מ 200,000-תושבים וחלקם
לקוב מים לעומת  ₪ 2.79בשאר הארץ.
אף משרתים רק כ 40,000-תושבים ואף
"הם רוצים להציב עובדות בשטח ולקבע
פחות מכך.
את מחיר המים המוזל שעד עתה לא היה
עלות הוצאות ההנהלה של כלל
מעוגן באמצעות ספקי המים האזוריים
תמיר עידאן ,ראש המועצה
התאגידים העירוניים בשנת  2013עמדה
האזורית שדות נגב
לחקלאות" מסביר בכיר לשעבר ברשות
על סכום עתק של כ 270-מיליון  ₪בשנה
המים המספק הסבר לתמיכת חקלאי
וכוללת שכירת משרדים ,העסקת מאות
הצפון בתוכנית" .לחקלאים בדרום
עובדים ,שכירת יועצים מקצועיים ,שכירת
בהחלט עלולה להווצר בעייה של עליית
שירותים משפטיים ,שירותי יחסי ציבור
מחיר המים .לדעתי הוולונטריות היא
ופרסום ואחזקת רכבים .רוב התקציב
אמצעי שמטרתו להרדים את ההתנגדות.
אגב הוא למשכורות וברוב התאגידים
בסופו של דבר אותם חקלאים הקרובים
אחוז המשכורות מסך ההוצאות נע בין
למקורות המים הזולים "יתנדבו" להכנס
.30-50%
למהלך והדבר יגרום לכך שבאזורי
"מדובר בתוכנית הרסנית לחקלאי
הדרום יעלו מחירי המים במאות אחוזים.
מאיר יפרח ,ראש המועצה
הדרום שתוביל לקריסה של משקים
מדובר במהלך שינחית מכת מוות על
האזורית )בפועל( אשכול
חקלאיים" מסביר תמיר עידאן ,ראש
פיתוח החקלאות בדרום ,בדיוק באותם
אזורים שם זקוקה לה המדינה יותר מכל
המועצה האזורית שדות נגב" ,כבר היום
בהפרחת השממה ,שמירה על הגבולות,
נמצאים לא מעט משקים חקלאיים
פיתוח הפריפריה וגידול עתודות המזון
במשבר וחלקם אף נאלצו לחסל את
שיזינו את האוכלוסייה הגדלה של
משקיהם עקב החובות הכבדים שצברו
המדינה".
בעקבות ההוצאות הרבות שכרוכות
בגידול תוצרת חקלאית לעומת הרווחים
השלב הבא בקרב נגד אישור התוכנית
הזעומים שהם מקבלים על התוצרת
יתקיים כאמור בעוד כחודש ב28-
החקלאית .עלייה של מחיר המים עלולה שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית במאי שזהו התאריך האחרון להגשת
להביא לחיסול סופי של החקלאות
מרחבים
ההתנגדויות למועצת רשות המים.
בדרום ואני הולך להלחם בזה בכל
חקלאים שמעוניינים להגיש התנגדות
הכלים העומדים לרשותי".
יכולים לשלוח מכתב לרשות המים ובו
גם שי חג'ג' ,יו"ר המועצה האזורית מרחבים ,לא
הם מפרטים את נימוקיהם להתנגדות לתוכנית
חוסך מילים בהתנגדותו להקמת ספקי המים
החדשה ולדרוש את הבאתה לדיון בפני שרי
החקלאיים" :כל התהליך של קבלת ההחלטה על
החקלאות ,האנרגיה והמים ,הגנת הסביבה והפנים
הקמת ספקי המים החקלאיים הוא חריג מאוד
הבאים שייכנסו בקרוב לתפקידם.
והעובדה שלא התחשבו בדעתנו ,חקלאי הדרום,
כמו כן מוזמנים החקלאים המתנגדים ליצור קשר
רק מחזקת את החשש שמדובר בתוכנית שתפגע
עם מאיר יפרח ,תמיר עידאן ושי חג'ג'.
בנו .התוכנית הזו אינה מתאימה לחקלאים בדרום
)מ(
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ל"ג בעומר ,חג המדורות ,השירה בציבור ותפוחי
האדמה ,הוא היום היחיד בשנה שבו הצתת מוקדי
שרפה רבים בכל חלקת אדמה שאינה נמצאת
בשימוש לא תגרום לחיוג בהול למוקד  .102שיחה
עם רב כבאי גיל תעסה ממושב נתיב העשרה
הגובל בעזה ,שמתמודד עם האש בעבודה ובבית
עמרם קליין

במוצאי יום העצמאות
תשע"ה נורה שוב טיל
קסאם לעבר יישובי עוטף
עזה .בשדרות ובמושבים ובקיבוצים
שסביב העיר הוכרז על כוננות צבע
אדום ,שמונה חודשים אחרי תום
מבצע "צוק איתן" תושבי האזור
אינם רגועים עדיין .גם חיילי צה"ל,
משטרת ישראל ,מד"א ושירותי
הכבאות אינם נכנסים לשאננות.
לרב כבאי גיל תעסה מתחנת הכ
באות שדרות ,נשוי ואב לארבעה,
תושב נתיב העשרה הצמוד לגבול
הרצועה ,הזכיר הירי את כעסו על
הטיפול בעורף בעת המבצע הצבאי
האחרון.
תעסה נולד ב ,1977במושב נתיב
העשרה שהיה בחבל ימית ,בחצי האי
סיני" .ב 1982נערך ,כידוע ,הפי
נוי של האזור ועברנו למיקום החדש
של המושב ,מצפון לרצועה" .ב'95
התגייס לצה"ל ,לגדוד "שקד" של
חטיבת גבעתי ,ב '88השתחרר בד
רגת סמל ראשון.
בנתיב העשרה חיים כ 800תו
שבים .יש בו  70משקים ,מהם 50
פעילים בחקלאות ,וכן כ 60יחי
דות בהרחבה .במושב מתגוררת רוב
משפחתו של גיל :הוריו ,שושנה
ואברהם ,אחיו ואחותו עם משפחתה.
בחלקת ההורים ,כשני דונמים וחצי
שטחה ,מתגורר גם גיל עם משפחתו.
"בבית הישן מתגוררים אני ומשפח
תי ובבית החדש מתגוררים הוריי
עם אחי ירון ,שהוא גרוש .אחותי
נאווה מתגוררת עם משפחתה במו
שב ואחי השני ,הדר ,מתגורר במושב
מבקיעים .אני האח הצעיר במשפחה.
אבי מגדל עגבניות 'שרי' בחממות
שמשתרעות על כ 20דונם.
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ב 2004הוא נשא לאישה את סבין,
ילידת פריז ,שעלתה ארצה בגיל
" .12גם היא שירתה בחטיבת גבע
תי ,אבל בגדוד 'צבר' ,בתור פקידה
פלוגתית" ,הוא מספר על ההכרות
עם אשתו" .רצה הגורל שלא נפגשנו
שם ,אלא רק יותר מאוחר אצל הש
כנה שלנו במושב ,נטע דפנה ,ומאז
אנחנו ביחד .יש לנו ארבעה בנים:
אור ) ,(8זוהר ) (6קורן ) (4ושי התי
נוק ,שנולד בפברואר האחרון".
ההורים שלך ציפו בוודאי שתמשיך
את המפעל החקלאי במשק.
"כן ,גדלתי ונשמתי חקלאות עוד
בהיותי ילד וגם עזרתי לאבי בעבו
דות שונות .עם זאת ,הגעתי מזמן
למסקנה שהחממות הן תחום בלתי
יציב מבחינה כלכלית :פעם יש
הכנסות ופעם אין הכנסות .לעומת
זאת ,כשכיר ,יש לי הכנסה קבועה
ואפשר לפרנס בכבוד את המשפחה.
"לאחר השחרור עבדתי כשנה
וחצי כמאבטח בתעשייה הצב
אית באשקלון .לאחר מכן ,בשנים

רב כבאי גיל תעסה" .אני כועס מאוד על התנהלות הטיפול בעורף בעת מבצע 'צוק איתן'"

 20091999עבדתי כרבש"צ במושב
שלי ורכשתי ניסיון במילוי תפקיד
ציבורי בביטחון שוטף .אשתי עובדת
כקוסמטיקאית במשך השבוע באש
קלון ובסוף השבוע במושב".
תעסה מצביע על היתרונות
שבעבודתו ככבאי" :אני מעורב חזק
בגידול הילדים ,הואיל ויש לי בתור
כבאי בתחנת שדרות עשר משמרות
בנות  24שעות בחודש .אני הרבה
בבית ואני מאוד נוכח שם .אני בהח

לט לא אבא 'פלקט' כמו במשפחות
אחרות"...
מתי התקבלת לשירותי הכבאות?
"תהליך הקבלה החל ב 2010ולקח
קרוב לשנה .היום הוא ממש קשה,
בהשוואה לפעם .אז ,סיפרו לי ,עבדה
השיטה 'חבר מביא חבר' ו'דוד מביא
אחיין' ...התחריתי עם  4,600מועמ
דים)!( על  300משרות .הייתי צריך

ב 29ביוני  2014פרצה שרפה במפעל צבעים
בשדרות ותעסה השתתף בכיבוי האש" .הדלקה
החלה לאחר שטיל קסאם נפל על מכל טרפנטין,
שהוא חומר דליק ביותר .המכל התפוצץ והתבקע
לשניים ,ושני חצאיו עפו למרחק  300מטר)!( .בפעם
הראשונה בחיי הרגשתי סכנה משמעותית לחיי"

להיבחן בשורה של מבחנים :מבחן
כושר ,מבחן פסיכוטכני ,מבחנים
על מחשב ,אינטראקציה קבוצתית
עם  20מועמדים אחרים ולבסוף,
שיחה עם פסיכולוגית .מתוך ה20
שהשתתפו במבחן חמישה נשארו
ו 15שוחררו הביתה .אחרי כחו
דש ,קיבלנו תשובה חיובית והלכנו
למבחנים רפואיים ,שבדקו גם רא
ייה ושמיעה ,ולבסוף התייצבנו לפני
ועדת קבלה המאוישת עלידי קציני
כבאות ואחרים".
עברת את כל תהליכי המיון הקפדניים,
מה היה המפתח להצלחה?
"התשובה המדויקת נמצאת כמו
בן אצל הבוחנים .סייעו לי ,לדעתי,
ניסיוני כרבש"צ במושב ואימוני
הכושר שעברתי ביוזמתי במשך חצי
שנה לפני תחילת המיונים .עזרה לי,
לדעתי ,העובדה שגדלתי במשפחה
עם עוד שני אחים ואחות ,במשפחה
כזו יש תמיד מחלוקות קטנות ,קצת
תככים וגם עזרה הדדית רבה ,כך
שאין לי כל בעיות באינטראקציה
חברתית".
קורס הכבאים ס"א ,שבו השתתף
תעסה ,החל ב 11בדצמבר .2011

משפחת תעסה :הילדים זוהר וקורן ,האם סבין ,הבן אור וגיל .שי התינוק נולד בפברואר האחרון

"הקורס היה קשה .היינו על הרגליים
משש בבוקר עד מאוחר בלילה .לפ
עמים ,היו גם הקפצות לסיוע בכי
בוי דלקות גדולות .המאמץ היה גם
פיזי וגם נפשי ,כי יש הרבה חומר
עיוני שצריך ללמוד ולהיבחן עליו
מדי סוף שבוע .בקורס השתתפו גם
שתי חניכות ,אבל אחת מהן נשרה
באמצע והשנייה ,נילי ,סיימה אותו
בהצלחה.
"לאחר סיום הקורס ,ב 28במרץ
 ,2012הוצבתי בתחנת אשקלון יחד
עם עוד  11בוגרי הקורס ,והמפקד
טפסר יגאל זוהר החליט שאני אשאר
בתחנה זו למשך שנה .למדתי שם
דברים חשובים ,כמו הפעלת מנוף,
ניהול יומן וגם השתתפתי בכיבוי
דלקות שונות .לאחר מכן הוצבתי
בתחנת שדרות ,שהיא תחנת משנה
של אשקלון .בינואר  2014הועליתי
לדרגת רב כבאי".

שלושה כבאים ,אבל תוך זמן קצר
הצטרפו אלינו כעשרה צוותים מת
חנות כיבוי אחרות .למרבה המזל,
לא נפגע אף אחד מהכבאים .דלקה
נוספת התרחשה בבית מגורים
ברחוב הפלמ"ח בשדרות ,בשבת,
 16באוגוסט ,ב 2:00לפנות בוקר,
בלי קשר למטחי קסאמים וגרא
דים .כשהגענו לבניין כבר היתמר
עשן רב מחלונות הדירה בקומה
השלישית .דיירי הדירה ,סטודנטית
וילד בן  ,14מצאו מקלט מהעשן
על מזגן שבלט מהקיר .למזלם ,הוא
לא התמוטט תחת משקלם .כמובן
שחילצנו אותם מיד בעזרת סולם
של הכבאית 'סער' ,עשרות השכנים
שנכחו במקום צפו בפעולת החילוץ
בהתפעלות...
"כמובן שבתקופת 'צוק איתן'

נפלו על שדרות טילים שגרמו נזק
לרכוש ,אך למרבה המזל ,לא היו
נפגעים .לעומת זאת ,בנתיב העש
רה נפלו טילים ופצמ"רים ונהרג
פועל תאילנדי כשבוע לאחר תחילת
המבצע".
מחוץ לשדרות ,באילו פעולות כיבוי
השתתפת בזמן "צוק איתן"?
"בתחילת אוגוסט נפלו פצמ"רים
באיזור קיבוץ זיקים ,שהציתו שדה
קוצים .הגענו לשם והתחלנו בפעו
לות כיבוי .הפצמ"רים המשיכו
להגיע והיו רגעים מסוכנים ביו
תר .היינו בשטח פתוח ולא יכולנו
למצוא שום מחסה .בסופו של דבר,
הצוותים יצאו ללא פגע.
"לעומת זאת ,במבצע 'עמוד ענן',
שהתרחש כידוע בנובמבר ,2012

נפצע הכבאי שמעון זגורי מתחנת
המשנה אשכול ,השייכת לשירו
תי הכיבוי באר שבע .הוא השתתף
בכיבוי דלקות באזור קיבוץ נחל עוז,
נפגע בראשו מרסיסי פצמ"ר ונאלץ
לעבור תקופת שיקום ארוכה .אני
מקווה שהוא יחזור במהרה לעבודה
בתחנה שלו".

לא הייתה תכנית
מגירה לחירום
כיצד אתה רואה את הטיפול בעורף
בזמן המבצע בעזה?
"אני כועס מאוד על התנהלות
הטיפול בעורף בעת מבצע 'צוק
איתן' .הרבה מתושבי הדרום נפגעו
מבחינה כלכלית .גם המשפחה שלי
נאלצה לנדוד בארץ ושהתה במשך

לסיום ,שמתי לב שאתה גבוה במיוחד.
האם זה תורשתי?

חשש לחייו
כשבוע לפני תחילת מבצע "צוק
איתן" ,ב 29ביוני  ,2014פרצה
שרפה במפעל צבעים בשדרות
ותעסה השתתף בכיבוי האש" .הדל
קה החלה לאחר שטיל קסאם נפל
על מכל טרפנטין ,שהוא חומר דליק
ביותר .המכל התפוצץ והתבקע
לשניים ,ושני חצאיו עפו למרחק
 300מטר)!( .בפעם הראשונה בחיי
הרגשתי סכנה משמעותית לחיי,
לכמה שניות חששתי שלא אוכל
לחזור הביתה למשפחתי בשלום.
"היינו בהתחלה רק צוות של

 50הימים של המבצע בקריית אתא,
בנתניה ,בירושלים ובמעגן מיכאל.
אשתי לא עבדה כחודשיים והפסדנו
הרבה כסף .גם השהות מחוץ לבית
הייתה כרוכה בהוצאות רבות ובטל
טול הילדים ממקום למקום.
"לדעתי ,לממשלה לא הייתה
שום תכנית מגירה למצב הזה.
הייתה צריכה להיות תכנית ,שכל
תושבי נתיב העשרה למשל ,יעב
רו לקיבוץ מסוים בצפון ושם ישהו
עד הרוגע ,וכך כל ההוצאות שיהיו
לקיבוץ המארח יוחזרו לו עלידי
הממשלה.
"נציגי הממשלה חזרו ושיבחו
את העורף ואמרו שהעורף היה חזק,
אבל זו הייתה רק דמגוגיה .העורף
לא היה חזק והוא הפסיד הרבה כסף
ועצבים".

"בתחילת אוגוסט נפלו פצמ"רים באיזור קיבוץ
זיקים ,שהציתו שדה קוצים .הגענו לשם והתחלנו
בפעולות כיבוי .הפצמ"רים המשיכו להגיע והיו
רגעים מסוכנים ביותר .היינו בשטח פתוח ולא יכולנו
למצוא שום מחסה .בסופו של דבר ,הצוותים יצאו
ללא פגע"

"לא .אני בגובה  1.92מטר ,אבל
הוריי ממוצעי קומה וכן גם שני
אחיי ואחותי .כנראה ,בתור הצעיר
במשפחה ,קיבלתי תזונה יותר עשי
רה ...אבל מי יודע ...בהרבה תחנות
כיבוי יש מגדל המשמש לאימונים
וגם כדי להשקיף על הסביבה .ואם
אין מגדל ,אז טוב שיש כבאי גבוה
שמסוגל לראות למרחוק.
"שיהיה לכולם ל"ג בעומר שמח
עם מדורות ,שירה בציבור והרבה
תפוחי אדמה טעימים ,אבל בלי תע
סוקה למכבי האש".
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שבוע לא שקט
האסון בנפאל אמור לשלוח חץ אל לבנו ולהכאיב ,להשאיר אותנו דרוכים ומתפללים לשלום הנפגעים * לא עובר פה שבוע בלי
פרשייה של הטרדות מיניות בכותרות ,ואני נזכרת בכל ההטרדות המיניות שאני עברתי במהלך חיי ,והן לא מעטות
לפעמים הימים חולפים בסך בלי
דרמות גדולות מדי .בימים כאלה,
את נהנית מרוגע נדיר ומכך שעננת
הדאגות ,שמרחפת מעלייך תדיר ,נעדרת מה
נוף .ימים כאלה יקרים וצריך לאמץ אותם אל
לבנו בחום וליהנות מסתם לנשום עמוקות את
האביב שפה עדיין .לפעמים ,יש ימים כאלה
שבהם את מייחלת לקצת שקט ,לשעמום,
לכך שלא יקרה שום דבר חריג שיזכיר לך את
שבריריותם של החיים ואת העובדה שדברים
יכולים להשתנות כהרף עין.
אני מניחה שמחשבות כאלו הן אוניברסליות
ושיש מיליוני אנשים בעולם שמייחלים לאותו
דבר בדיוק .יש לי תחושה ,שבנפאל הרחוקה
בוודאי חושבים כך .לפני מספר חודשים אימא
טבע "התלבשה" על נפאל בצורה של מפו
לת שלגים מסיבית ברכס האנאפורנה שבהרי
ההימליה 40 .מטיילים ונפאלים נהרגו במפו
לת ,ביניהם ארבעה ישראלים.
הימים עברו ונפאל חזרה לחזותה השלווה,
שמושכת אליה טיילים מכל העולם בזכות
פסגותיה המושלגות )והאוורסט כמובן( ,אגמיה
הקפואים ותרבותה הייחודית .תושביה העניים
ומוכי הגורל של נפאל אולי חשבו שהיקום
יאיר אליהם פניו ,לתקופה קצרה לפחות ,וש
הקארמה האכזרית תיטפל כעת למדינה ענייה
ומוכת גורל אחרת.
אבל כמו לדרבי ,גם לטבע יש חוקים משלו,
ולפני כשבועיים רעדה האדמה בקטמנדו .מניין
ההרוגים ,נכון לרגע כתיבת הטור ,הוא ששת
אלפים ,שש מאות ו ,21מניין הפצועים נאמד
ב 14אלף ,והסיכוי למצוא ניצולים בין הריסות
האסון הולך ופוחת .אלפי אנשים מוגדרים עדיין
"מנותקי קשר" ,ועד לאחרונה היה ביניהם גם
אור אסרף ,לוחם לשעבר בסיירת אגוז שהשתתף
ב"צוק איתן" .כולנו קיווינו שהוא פשוט נמצא
במקום אליו כוחות החילוץ טרם הגיעו )בשעה
שבה נדפס הטור טרם חולץ ממקום נפילתו( .בין
מנותקי הקשר יש כאלף אירופים ,אבל כולנו
חיכינו לאות חיים מבחור אחד משלנו.
המשפט האחרון שכתבתי פה ממלא אותי
בקצת בושה .נכון ,סבלם של כל האנשים בעו
לם נוגע ללבי ,אבל סבלם של ישראלים עוד
יותר ,ובעיקר אם הם צעירינו האהובים .אני
מאמינה שכולנו צריכים לשאוף לחיות לאור
המשפט "כל ישראל ערבים זה לזה" ולעתים,
בעיקר ברגעים קשים ,אנו אכן עושים זאת,
אבל אם היינו חושבים על מדרגה רוחנית גבו
הה יותר שאליה נרצה להגיע ,הרי ראוי שכל
תושבי העולם יהיו ערבים זה לזה.
האסון בנפאל ,גם אם לא היו מעורבים בו
ישראלים ,אמור לשלוח חץ אל לבנו ולהכאיב,
להשאיר אותנו דרוכים ומתפללים לשלום
הנפגעים .הלוואי שהייתי יכולה לחיות ברמה
רוחנית גבוהה כזאת ,אבל זה קשה מאוד.

 ,"aidשהדליקה משואה ביום העצמאות הא
חרון .הארגון של לוסקי מתמחה בהצלת חיים
ובסיוע לאוכלוסיות ששרויות במצבי מלחמה,
במגפות ,ברעב ובאסונות טבע ברחבי העולם.
בעיניי ,לוסקי היא לא רק הישראלית היפה,
אלא האדם היפה ,בהא רבתי ,מכיוון שהיא
פועלת בכל העולם ,ללא מטרות רווח ,מתוך
אמונה שכל תושבי העולם ערבים זה לזה.
ואם כבר נגענו פה במדליקי המשואות,
ראיתם את לוסי אהריש? אני מאוהבת בבחורה
הזאת ,ולא מהיום .אהריש מייצגת בעיניי את
הדוקיום עם ערביי ישראל עליו אני חולמת.
דוקיום שמסתכל בכבוד על כל אחד ודוגל
בפלורליזם אמתי .אני מכריזה פה ,קבל עם
ועדה :לוסי ,אם תרוצי לראשות הממשלה -
אני אבחר בך.

מדליקות המשואות

"סוף לטרור הפמיניסטי"

לעומתי ,יש אנשים שעבורם הערבות
ההדדית חוצה גבולות .אחת מהן היא גל לוס
קי ,מייסדת ומנהלת הארגון "Israeli ﬂying

בעניין אחר לחלוטין ,שגם הוא הכה גלים
השבוע  -העימות בין לירון חג'בי ,מג"ד צבר
בגבעתי ,והחיילת מאי פטאל .בטח כולכם
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אולי נפתור את הסוגיה ונעטה כולנו בורקות?
כך איש לא יוכל לתהות אם אנחנו יפות או
מכוערות ואם התברכנו בגוף נשי כמו מאי
פטאל או בגזרה של גברת פלפלת?
למעשה ,לא עובר פה שבוע בלי שאי
זו פרשייה של הטרדות מיניות תופסת את
הכותרות .כאישה ,זה מבאס מאוד .קודם כל,
כי יש לי ילדה יפה וחמודה ,ואני רואה בכל
מוטרדת את האופציה שגם בתי תתמודד עם
זה ,במוקדם או במאוחר .אני גם נזכרת בכל
ההטרדות המיניות שאני עברתי במהלך חיי,
והן לא מעטות.

כן ,גברת פופלבסקי ,לא
הלכתי חשוף מדי ,לא
העליתי פוסטים שלי
בפוזות פתייניות בפייסבוק
ועדיין ,תופתעי לשמוע,
הוטרדתי ללא סוף .אבל
איכשהו ,כשאני הייתי
חיילת ,הנושא הזה לא
דובר .לא חשבתי שאני
יכולה להתלונן כנגד
המפקדים שלי

פראמדיק מד"א רמי מילר מטפל בפצועים בקטמנדו .ראוי שכל תושבי העולם יהיו ערבים זה לזה
צילום :דוברות מד"א

שמעתם על המקרה ,לכן לא אטרח לספר על
ההאשמות שמפנה פטאל כלפי חג'בי ,אלא
אתייחס לעניין שעשה כותרות השבוע ברש
תות החברתיות.
באחד הימים ,כשהתעדכנתי לי בפייסבוק,
נתקלתי בפוסט שנכתב בעמוד של "סוף לט
רור הפמיניסטי" עלידי אחת ,מעיין פופל
בסקי .פופלבסקי הביעה שם עמדה שגרמה לי
לפלוט עשן מאפי מהר יותר מאשר קומקום
חשמלי משובח מרתיח מים.
לדבריה ,מאי פטאל היא בחורה יפה )אכן,
היא כזאת ...עד כאן היא צודקת( ,שהעלתה
תמונות שלה בבגד ים בפייסבוק )שוב ,עם
עובדות קשה להתווכח ,הבחורה אכן חרכה את
המסך עם תמונות בגד הים שלה( ,ולכן ,שימו
לב ,שלא תתפלא אם מישהו מטריד אותה מי
נית.
מה?! את רצינית? ואם היא הייתה מכוערת
שמצטלמת בבגד ים ,מותר להטריד אותה? ואם
היא הייתה יפיפייה ,אבל מצטלמת עם חצאית
מיני? וגופייה? יש לי רעיון ,גברת פופלבסקי,

כן ,גברת פופלבסקי ,לא הלכתי חשוף מדי,
לא העליתי פוסטים שלי בפוזות פתייניות
בפייסבוק ועדיין ,תופתעי לשמוע ,הוטרדתי
ללא סוף .אבל איכשהו ,כשאני הייתי חיי
לת ,הנושא הזה לא דובר .לא חשבתי שאני
יכולה להתלונן כנגד המפקדים שלי ,שחשבו
שזה בסדר לשים לי יד על הרגל ,לנסות לחבק
אותי בכל אפשרות ,או לרמוז ללא סוף על
"מה שהם היו עושים לי"...
הייתי בחורה די עדינה )היו ימים( ושנאתי
להתעמת עם אנשים בסביבתי או להיות דעת
נית מדי ,אבל איכשהו הצלחתי תמיד להבהיר
שישמרו ממני מרחק .האם זה עזר? בערך עד
לפעם הבאה שבה אותו מפקד שוב היה אתי
בחדר לבד .ואני לא מדברת רק על מפקד אחד
מסוים )אף שיש דמות מרכזית כזאת( ,אלא על
הסביבה הגברית ככלל.
אז מאי ,את אכן יפה וסקסית ,אבל את גם
אמיצה ואני מחזקת את ידייך.
בל"ג בעומר ,שבו דולקות ברחבי המדינה
אלפי מדורות ומתפחמים להם בנחת מיליוני
תפוחי אדמה ,מי ייתן וכל חלקיקי האור הזה
יצטרפו לאור אחד גדול ,שידבר בעדנו ובעד
האיחוד שלנו .חג שמח.

מורשת
משפחתית

קולנוע אסתר
מה עשה אבי־מורי בקולנוע "אסתר" בנתניה ,שבמקומו רוצים
לבנות בניין מגורים ,וכיצד הצילה אותו עצת השכן בכפר
מסילוק מההסתדרות .סיפור אמתי על הזדמנות ועל קושאן
ברכוכבא מדרשי ,כפר ויתקין

לאחרונה עלתה על סדר היום
שאלת שימור או הריסת המב
נה ההיסטורי של קולנוע "אסתר"
בנתניה ,הנמצא על הצוק מול הים .המקום
היווה נקודת תצפית לאיתות לספינות מעפי
לים ואידיאלי לבניית קולנוע עברי מול הים!
כיום ,יש תכניות לבנות במקום מגדל מגורים
ושטח מסחרי .מתקיימים ויכוחים רבים נגד
ההריסה ושימור המקום ההיסטורי בעל המו

קנית שירומיקה קנית איכות ללא פשרות

בלוקים לפיגומים והכתיף על כתפיו כל משא
הנדרש לבניין .בסוף יום העבודה רכב על
האתון והגיע עם רדת החשכה לכפר ויתקין,
ולמחרת  -חוזר חלילה.
בתחילה ,שכרו של אבי עמד על  17גרוש
מנדטוריים ליום עבודה .לאחר זמן ,כשהת
מיד והצטיין ,שכרו עלה ,הקשיבו טובטוב,
ל 20גרוש ביום! ואם עבד  20יום בחודש
)דבר נדיר( הרוויח הון עתק 4 :לא"י )לירות
ארץישראליות מנדטוריות(.
לימים ,כשאבי סיפר לי על כך אמר שהת

רכב תפעולי חשמלי כולל כל התוספות כולל 4
אנשים שנהפך למשטח עבודה .כולל מדרגה,
מצברים  ,V TORJINבקר  CORTISתוצרת ארה"ב,
מערכת חשמל מובנת כולל אור ברקס
וינקרים ואור דרך .בשירומיקה תקבל יחס אישי ונדיב

קולנוע אסתר בנתניה .אבי ערבב זיפזיף ומלט לבטון והרים בלוקים

רשת החשובה לעיר ואני מבקש להביע את
חוות דעתי הצנועה :קולנוע "אסתר" היווה
צוק תמרור ,תרתי משמע ,בתולדות נתניה.
כותב שורות אלה ,הגר במושב כפר וית
קין ב 77השנים האחרונות ,מבקש להביא
לידיעת הציבור כי לבית הקולנוע יש חלק
במורשת המשפחתית ,של בני משפחת מדר
שי בכפר ,ומעשה שהיה ,כך היה :כשבנו את
קולנוע "אסתר" מושב כפר ויתקין כבר עלה
על הקרקע ,המשפחות גרו בבתיהן ,הפרדסים
ניטעו ,אך טרם נשאו פרי .הייתה מצוקה כל
כלית ,אך לא חס וחלילה עוני.
אבא שלי היה קם השכם בבוקר ,רותם את
ה"חמורה" )כך קראנו לאתון( ,שם עליה שק
ולוקח את הטורייה הכליכולה )"קרוקודיל"
מס'  ,4פלדה אנגלית .נקנתה ב 1925ושימ
שה את אבי בעבודה בפרדסי נס ציונה בעת
"כיבוש העבודה"; נמצאת ברשותי ואני עדיין
עובד בה( .אבא רכב דרך הדיונות ,שאז קראו
להן "חולות נודדים" וכשמם כן הם .לאחר
כשעה הגיעה האתון לנתניה כשהיא מביאה
לשוק העבודה את אבימורי עליו השלום,
שבא להשכיר את כוח העבודה הטמון בשרי
ריו כדי להרוויח "יום עבודה".
ואכן ,אבי מצא גם מצא עבודה  -כפועל
בניין בבניית קולנוע "אסתר" .ערבב זיפזיף
ומלט לבטון ,ערבב טיט ומילא בדליים ,הרים

צילום :אריאל פלמון

יידד עם אחד ,מנהל העבודה במקום" ,מוישה
שוקד" בלשונו ,שהיה לראש העיר משה שקד.
יום אחד ,כשישבו על בלוק לאכול את פת
ארוחת הבוקר ,אמר לו שקד" :מדרשי ,נתניה
היא עיר מתפתחת ויש לה עתיד .למה שלא
תקנה מגרש בעיר החדשה? לירה אחת לדונם
ברחוב צדדי וחמש לירות במקום קרוב יותר
למרכז" .אבא אמר שצריך לישון על זה יו
מייםשלושה .ישן שבוע .לבסוף נעתר לו:
שילם חמש לירות )שכר עבודה של חודש
וחצי!( וקנה מגרש.
לימים סיפר את זה לשכנו בכפר ,אמר לו:
"יש לי מגרש בנתניה" .אמר לו השכן" :הש
תגעת ,הלא הרוויזיוניסטים הקימו את נתנ
יה ,ואתה חבר הסתדרות ,הלוא יוציאו אותך
מההסתדרות!" )לאבא שלי יש פנקס אדום
של ההסתדרות מספר  ,128שאני שומרו עד
היום( .אבא נבהל כהוגן ,לא נרדם כל הלי
לה ,בבוקר רתם את האתון וכל עוד רוחו בו
הגיע לנתניה ואמר למוישה שוקד" :קח את
הקושאן שלך ,תן לי בחזרה את הכסף ואל
תסבך אותי".
זה הסיפור שהיה מסופר אצלנו במשפחה.
אני את הקושאן לא ראיתי ,כי האירוע קרה
שנים מספר לפני שנולדתי .אילו רק אבא
שלי היה שותק ושומר את הקושאן ,הבן שלו
לא היה צריך לעבוד קשה כל חייו...
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מהמוח באיטליה
המחקרים פורצי הדרך שנערכים ברחבי העולם והתגליות
החדשניות ביותר בפיזיקה ובמדעי המוח הקשורים בהבנת
המחשבה שלנו • הצעת ייעול :כך תקבלו החלטות טוב יותר •
תרבות איטליה וכתביה במאה ה־18
שה הניסוייתמסתגלת ועשיית טעויות עשויים
הטכנולוגיות שישנו בקרוב
לסייע לנו לפתור את הבעיות הדוחקות ביותר
את חיי היום־יום
"העתיד של המוח  -המסע המדעי להבנה ,לה
עצמה ולשדרוג של המוח" מאת מיצ'יו
קאקו לוקח אותנו להרפתקה מדעית
מרתקת אל צפונות העתיד ,ומספק לנו
הבנה מקיפה  -לא רק של תפקוד המוח,
אלא גם של הטכנולוגיות שישנו בקרוב
את חיי היוםיום שלנו.
קאקו ,פרופסור לפיזיקה תיאורטית
ואחד ממייסדיה של תורת המיתרים,
מציג בפנינו נקודת מבט רחבת היקף על
המחקרים פורצי הדרך שנערכים ברחבי
העולם ,תוך הסתמכות על התגליות הח
דשניות ביותר בפיזיקה ובמדעי המוח.
מה שנחשב פעם נחלתו הבלעדית של
המדע הבדיוני הופך כיום למציאות מפ
תיעה .הקלטת זיכרונות ,טלפתיה ,צילום
חלומות ,שליטה מוחית ,אווטארים וטל
קינזיס אינם רק בגדר אפשרות עתידית,
הם כבר קיימים .יום אחד נוכל לקחת
"גלולה חכמה" לשיפור האינטליגנציה
שלנו; נשלוט במחשבים וברובוטים בכוח
המוח; ואולי אפילו נצליח לשתול במוחנו
זיכרונות מלאכותיים.
בספר מוצגות דרכים חדשות ומרחי
קות לכת לטיפול במחלות נפש ,לקידום
בינה מלאכותית ולהבנת דרכי המחשבה
של חייזרים )מאנגלית :אורי שגיא ,הוצ
את אריה ניר 375 ,עמודים(.

לשפר את קבלת
ההחלטות
רוֹלף
"אמנות החשיבה הצלולה" מאת ְ
דוֹבֶּ לי עשוי לשנות את הדרך שבה אתם
חושבים ומתכוון להפוך לחלוטין את אופן
קבלת ההחלטות שלכם  -בבית ,בעבודה,
בכל יום.
כולנו סובלים מהטיות קוגניטיביות ,טעויות
פשוטות בתהליכי החשיבה ובקבלת ההחלטות
שלנו :מדוע אסור לכם לקבל משקה חינם ,או למה
אתם צריכים לצאת מסרט שאתם לא אוהבים או
מדוע אתם לא צריכים לראות חדשות? זהו מדריך
מעשי לכל מי שמחפש עצה לשיפור קבלת ההחל
טות שלו ולניהול חייו בצורה טובה יותר.
דובלי מזקק מחקרים מתחומים כגון כלכ
לה התנהגותית ,פסיכולוגיה ונוירולוגיה ,ומראה
שכדי לחיות חיים משגשגים ושמחים יותר איננו
זקוקים לרעיונות מתוחכמים או לגדג'טים נוצ
צים וחדישים ,ואפילו לא לאנרגיות ולמרץ יוצאי
דופן .אנחנו רק צריכים להיות פחות אירציונליים
)תרגום :שמעון בוזגלו ,הוצאת ספרי עליית הגג,
ידיעות ספרים 237 ,עמודים(.

מכישלון להצלחה
מדוע כל הצלחה מתחילה בכישלון? בספרו
"הסתגלות" מראה טים הרפורד כיצד אימוץ הגי
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בחיינו .הרפורד מציג עשרות סיפורי מקרה מרת
קים ובדרך מיטיב להסביר את הרכיבים הדרושים
להפיכת הכישלון להצלחה.
ככל שהעולם והבעיות מורכבים יותר,
כך נעשה השימוש בתהליך הניסוי וה
טעייה חיוני יותר; אלא שהתהליך הזה
כרוך בביצוע כישלונות ,ובני האדם נו
טים להימנע מכישלונות .פחד מכישלו
נות הוא כמעט חלק מהדנ"א שלנו .כאשר
אלה ארגונים ,ההימנעות של המנהיגים
מניסוי ומטעייה עלולה לגרום למשברים
קשים ואפילו להתרסקות.
בספר מוצגים קולונלים מורדים שסי
כנו את עתידם המקצועי ואת חייהם כדי
לשנות את צורת המלחמה בעיראק; רופא
שההימור הנואש שעשה במחנה שבויים
צריך לשמש דוגמה לעובדי הבנק העו
למי היום; האסונות באי ת'רי מייל וב
אסדת הקידוח "דיפווטר הורייזן" ומניעת
המשבר הפיננסי הגדול הבא; האסטר
טגיות של חברות ,מ"גוגל' ועד רשת
בריטית לתיקוני נעליים; לקחים חשובים
מילד רחוב ,משני מתכנני מטוסים ומ
כוריאוגרפית מפורסמת אחת שכשלה...
)מאנגלית :מיכל גרינפלד ,הוצאת כנרת
זמורה 327 ,עמודים(.

ההיסטוריה של
ערי איטליה
"לכתוב היסטוריה בנפולי" מאת ד"ר
שחף הגפני הוא החלק השני בטרילוגיה על
מדינות איטליה ועל תרבותן במאה ה.18
זהו חיבור היסטורי רחביריעה על עולם
מסתורי וקסום ,שבו הקורא ייסחף לעולמם
הסוער של זאבים בודדים כמו ג'מבטיסטה
ויקו הנודע ופייטרו ג'אנונה מנפולי ,מור
טורי ממודינה ,מאפאי מורונה וזנו מוונציה ,אך הוא
אף ימצא היסטוריוגרפיה עליזה של הוגי הנאורות
המילנזית ,הפלורנטינית והנפוליטנית.
מרבית הספר עוסקת בכתיבה היסטורית ,אך פה
ושם יש בו כתיבה נרטיבית ,מחזות )גולדוני ,גוצי
ואלפיירי( ,ביוגרפיות ,יומנים ורומנים היסטוריים.
האם ההיסטוריונים ואנשי הרוח האלה פעלו כמק
שה אחת? האם הם חתרו להאדרת ההיסטוריה של
עריהם? האם הם תרמו לרעיון איחודה של איטל
יה? מה תרומתם לדיסציפלינה ההיסטוריוגרפית
ולמדעי העזר של ההיסטוריה? כיצד התייחסו לכ
תיבתם הוגים צרפתים ,בריטים ,גרמנים ,אמריק
נים ,רוסים ואפילו יהודים?
המבוא המורחב שופך אור על ההיסטוריה הת
רבותית של אירופה בכלל ושל מדינות איטליה
בפרט .החלק הראשון עוסק באישים ומדוע חשוב
להכירם ,ואילו החלק השני עוסק במה הם כתבו
וכיצד הרעיונות יושמו במציאות .השער השישי
והאחרון הוא בבחינת סגירת מעגלים )הוצאת או
ריון 482 ,עמודים(.

עמיר סגל

editor_kav@tmags.co.il

ָה ָר ָעה ַהזֹּאת
שפה שירית ייחודית ומורכבת ומוזיקליות מוקפדת בספרה
ד־הבּ ֶֹקר" :ניסיון מוצלח־חלקית לחבר בין
"ע ַ
של הילה להבַ ,
סיפור "פילגש בגבעה" המקראי ובין סיפור אונס עכשווי
הילה להב מנסה בספר שיריה השני,
"עדהבוקר" ,ליצור נראטיב שירי
המאחד בין הסיפור המקראי הקשה
"פילגש בגבעה" )שופטים י"טכ"א( לבין סי
פור אונס אישי .בשירים קצרים ,כך בספר,
להב מתארת סיוט שנמשך לילה ארוך.
הספר מתחיל בסדרת שירים מדויקים
שבהם חלקי הגוף השונים מספרים את קו
רות אותו הלילה .שיטה
זו ,של פירוק הרגש
הדוברים,
לאיברים
אולי כדי להראות את
הקושי לייצר תמונה
שלמה ,חוזרת בהמשך
הספר .אך אם בתחילתו
היא מדויקת ומרשימה,
בהמשכו השירים נחל
שים מאוד.
השיר "כף הרגל"
שמופיע בתחילת "עד
הבוקר" עשוי היטב
ומוזיקלי מאוד ,למרות
החזרה שוב ושוב על
דימוי התולעת הנו
כח מאוד בספר ומייצר
מלודרמטיות שמחלישה
את השיר" :אני הולכת
כדרך שטרם הלכתי.
 /אני רצה בלי משקל.
 /אני נשלחת לקצווי
הארץ וצעדי כה קל/ .
אני נשלחת ובפי דבר/ :
מתי בעפר / .מתי כתו
לעת / .מותי בא אליי
מן הנעל שעמדה עלי
מדעת".
בהמשך הספר אנו
רואים שיר אחר בשם
"כף הרגל" )שירים כריכת "עד הבוקר" .מתחיל בצורה מרשימה ,אך הולך ודועך ככל שממשיך
באותו שם או בשמות דומים חוזרים שוב
להב מצליחה ,בחלקו הראשון של הספר,
ושוב בספר( ,שהוא בעיקר רגש המובע בצורה לייצר שפה שירית ייחודית ומורכבת ,המכי
פשטנית משהו" :אני יודעת  /לרקוד!  /על לה רמיזות תנ"כיות ,משלבי שפה משתנים
האצבעות על העקב על הכרית הרכה  /של ומוזיקליות מוקפדת .כל אלו מייצרים שירים
הבשר" .כך גם השיר "אף" בעמוד  ,89שפ שמצליחים לרוב להביע רגשות גדולים וב
שטנותו והפרובוקציה הסתמית שבו גורמות מקביל ,לשמור על מבני שיר מוקפדים וחשוב
לתהות אם הן נעשו בכוונת מכוון או פשוט מכך  -על שירים יפים ומיוחדים.
מתוך היחלשות האנרגיה השירית ,שהולכת
בהמשכו של הספר הקפדה זו נזנחת .לא
ואוזלת לקראת סוף הספר" :ברזל זה כלום  /ברור אם זהו ביטוי של פירוק של רגשות,
מלח זה כלום  /איפה כורים תולעים".
שמגיע עם המשך הלילה המסויט ,או פשוט
הרבע הראשון של הספר הוא חלקו האי באנרגיה שירית שכלתה לאחר כמה שירים
כותי יותר ,השירים בו מרשימים והשימוש מוצלחים וויתור על שירים מוקפדים בתקווה
בשפה מייצר רגעים שיריים קשים ויפים .כך שהפורקן והסיפור האישי של האונס יהיו מה
למשל בשיר "היד" בעמוד " :13שוב איני זוכ שיחזיק את הספר ,כך כשהוא נגוע בכתיבה
רת בצווארו של מי נשכתי / .היו לי אצבעות מרושלת ,בחזרה על דימויים שוב ושוב וב
וציפורניים / .הרקיע התמלא ידיים  -ועד הבעה פשטנית של רגשות ,וחבל.
בוקר לא יכלתי להדוף  /ניסיתי למלט אבל
נכבשתי באגרוף  /קרוש מדף .עם הזריחה /
"עדהבוקר" ,הילה להב .סדרת רי
נפלתי על הסף / .עכשיו אני ברורה / .אני
תמוס ,הוצאת הקיבוץ המאוחד93 ,
מכתב / .שלחו אותי מושטת ופתוחה" .כאן,
עמודים.
כבשאר השירים המוצלחים בספר ,דימויים
עשירים מציגים את הסיוט בצורה לירית
עדינה ומורכבת.
כך גם השורות הללו מתוך השיר "הברך"
בעמוד " :12שלוש נפלתי ,ותחת ארבע לא
יכולתי שאת / .נפלתי ראשונה באמונה/ .
שנייה בזעקה נפלתי / .שלישית אילצוני
בעפר / .ורביעית בסף עד אור".


 '&%$%#"&! $$
"      


 "" %

 $$$" $

קורס מדביר
מדביר
קורס
מוסמך
מוסמך

בתל אביב ובחיפה
ובחיפה
חדש!!אביב
בתל
שבע!
בבאר
חדש!! בבאר שבע!
לפרטים צלצל לכרמית
לכרמית
לפרטים צלצל
03-5262132

03-5262132

 !"'*+*)('*& %$# *$

           
 &'# $"+($'(# ' & *$* & ! $
!'$(*& $!'(*!& $$!)$!(+"  "$+%
! '$(*& $)$("! (& $$! )$! # ! $$# $$
! '$(*& *& ( '& (& $$! )$
 !! '$(*&  # *$
 &" & $" $'! (+$
 ! & $" $'! (+
 ! & *$')! (+! *')! #
! '$(*& ! ')%$
$# "$%)*$*$
 & $%)*"%$$"$+
( $%)*"%$$"$+%
* &(& *$* & ! & "  & $
 &"' ! (+$*($*& #
 $+"+
 &" $($*)$
($($'*& *# $+! )$
&  & ($$"$+%
 &'(! $! )! & ()  & $
 &! (+! # !& $'%& $"'($
& $$*! # $*& )'& # ! *$ (! ()++

7.5.2015

|| 19

לא
למגירה

הומלס
לילי היא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיי,
לא שזה כזה קשה להיות "הדבר הכי טוב
שקרה לי" .החיים שלי כל כך מחורבנים,
שמפליא אותי איך שרדתי עד עכשיו
דודי חמי ,מושב גבעת יואב

עוד פעם היה לי סיוט שפספסתי את ההזדמ־
נות האחרונה להגיד להתראות .קמתי בבהלה
שהיא עדיין שם .שרועה על המיטה ,מחוברת
למכשירים ,חוטים וקול הצפצוף ממכשיר המוניטור
המלווה את הדופק שלה כאילו נותן את הקצב לנשי־
מות שלי .תמיד היינו ביחד ,אני והיא .תמיד! לולא היא,
כנראה שמזמן הייתי עוזב את העולם הזה.
היא הצילה את חיי יותר מפעם אחת .קוראים לה
לילי .היא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיי ,לא שזה כזה
קשה להיות "הדבר הכי טוב שקרה לי" .החיים שלי כל
כך מחורבנים ,שמפליא אותי איך שרדתי עד עכשיו.
קוראים לי שמעון ואני חי ברחוב כבר  11שנה ,פחות
או יותר מאז שאיבדתי את כל הרכוש שלי בהימורים
ונזרקתי לרחוב ,מכור לטיפה המרה שנתנה לי תקווה
להמשיך עוד קצת לפני שאני תולה את עצמי.
כשחיים ברחוב הדברים נראים אחרת .החוקים קשים
ומורכבים יותר .כל יום זה הישרדות שאתה לומד
מחדש .את לילי הכרתי לפני  10שנים ,כשהייתי גמור
לגמרי ,זרוק על הרצפה ברחוב ,רועד מקור וכולי מלא
דם בגלל שלושה נערים שיכורים שחזרו מבילוי וחשבו
שזה היה ממש מצחיק לפוצץ אותי במכות ולראות אם
אני אצליח לברוח .ולא הצלחתי!
היא ניגשה אליי מביטה בי בכזאת רכות ,ופשוט שכבה
לצדי וניסתה לחמם אותי .זאת הייתה אהבה ממבט
ראשון ,ומאז לא נפרדנו .איך שגלגל מסתובב .עכשיו
אני זה ששוכב לצדה ודואג לה .כל כך קשה לי לראות
אותה בצורה כזאת ,מאוד חלשה .תמיד היא הייתה
החזקה מבין שנינו.
לפתע ,היא פותחת את העיניים ,מנסה להזיז את החו־
טים מהמוניטור שעוברים ליד הראש שלה ומסתכלת
ישר אליי לפנים .אפשר לראות כמה קשה לה .כאילו
מרכזת את כל הכוחות שלה שעוד נותרו כדי להביט בי
בפעם האחרונה" .היי ,יפה שלי" אני לוחש ומלטף את
הראש שלה .היא לא מגיבה .רק מסתכלת בי בייאוש.
העיניים של לילי נפתחות ונסגרות לפי קצב המוניטור
ואני רואה עד כמה היא סובלת" .אל תוותרי לילי ,אנחנו
נעבור את זה .עברנו דברים הרבה יותר גרועים ,נכון?
אני זקוק לך לילי ,אני לא יצליח לחזור לרחוב לבד .אני
אמות מלהיות לבד"...
הבחור מהחדר ליד ,אני חושב שהשם שלו רועי ,חולף
לידי" .שמעון ,אתה עדיין פה? תוותר אחי ,היא לא תצא
מזה .עדיף שתעשה עמה ועם עצמך חסד ותנתק
אותה מהמכשירים .היא סתם סובלת"" .אתה טועה,
היא תצא מזה .היא חייבת" אני משיב לו בנחישות,
בטוח בעצמי.
רועי מסתכל עליי ברחמים ,במבט שאני מקבל מרוב
העוברים והשבים שרואים אותי ברחוב ,המבט של
"איזה מסכן" ,אחרים נותנים בי מבט של בוז משפיל
כזה" .לך תעבוד" אומרים לי .ואני לא עונה .ורק חושב
בלבי אם כדאי לנסות להסביר להם שניסיתי ,אבל אף
אחד לא מעוניין בקבצן אלכוהוליסט בן  63לעבודה.
הפעם האחרונה שניסיתי להשיג עבודה הייתה לפני
תשע שנים כמתדלק בתחנת דלק ידועה .הילדה
שניהלה את המשמרת דרשה שאעזוב את המקום מיד

|| 20

7.5.2015

חסר בית .כשחיים ברחוב הדברים נראים אחרת

או שהיא תקרא למשטרה" .הסירחון שלך יבריח את
הלקוחות מהתחנה .לך מפה!" ומאז אני מתבייש לנסות
שוב .תאמינו או לא ,אבל כשילדה שאתה יכול להיות
אבא שלה מתנהגת אליך בצורה כזאת זה משפיל יותר
מהמבטים והבוז או ההתעללות הפיזית שאתה עובר
ברחוב .למרות הזמן והמקרים הרבים ,אף פעם לא
התרגלתי להרגשת ההשפלה.

העיניים של לילי נפתחות ונסגרות
לפי קצב המוניטור ואני רואה עד כמה
היא סובלת" .אל תוותרי לילי ,אנחנו
נעבור את זה .עברנו דברים הרבה
יותר גרועים ,נכון? אני זקוק לך לילי"

רועי הולך ובמקומו מגיע הרופא ,דוקטור קוגן" .שמעון,
עברו שבעה ימים מאז שהבאת אותה לכאן .הכסף
נגמר לך ואין לך ביטוח ,ובית החולים סופג על עצמו
את הטיפול בה כבר שלושה ימים .אני מצטער ,אבל"...
אני יורד על ברכיי ,אוחז ברגליו ודוחף את הראש ביניהן:
"בבקשה ...אני מתחנן ...תן לי עוד יום אחד .היא תצא
מזה ,אני מבטיח" .הדוקטור מסתכל עליי באותו המבט
שנתן בי רועי" .שמעון ,החבלות קשות מדי .הבעיטות
שהיא חטפה פגעו לה בכליות ,בכבד ,בראש .אני מצט־
ער ,אבל היא לא תצא מזה" .אני מסביר לדוקטור קוגן
שכבר הייתי מעורב לא פעם במקרים כאלו ,שנערים
שיכורים התעללו בי ,אבל הפעם לילי הייתה לידי .לאחר
שאחד מהנערים חבט בי במקל ,היא ניסתה להתערב
ולהגן עליי ,אבל הבני אלף האלו לקחו את המקלות

צילום :ג'ים פישר

וחבטו בה שוב ושוב עד שהיא איבדה את ההכרה.
כשסיימו ,כבר לא היה להם כוח להמשיך אתי.
לקחתי את כל הכסף שהיה לי .גם את זה שהחבאתי
בתוך הניאגרה בשירותים הציבוריים ל"יום גשום" ,כמו
שאומרים .עצרתי מונית ולקחתי אותה לבית החולים.
הדוקטור התפתל" :אני ...אתן לכם עוד יום אחד .אבל
זהו שמעון ,אני מצטער!" .לפתע ,קול המוניטור שברקע,
שעד עכשיו היה קבוע ,שינה את הקצב .האחיות רצו
אל החדר ודוקטור קוגן ביקש שאצא .הם סגרו את דלת
החדר ונשארתי בחוץ .שמתי את האוזניים על הדלת,
מנסה להקשיב למה שקורה בתוך החדר .שמעתי
הרבה צעקות יחד עם בכי של לילי ולא הבנתי שום
דבר ,שום כלום.
אחרי שתי דקות הדוקטור יצא אליי" .אני מצטער ,אבל
היא לא אתנו יותר" ...ניסיתי להיכנס לחדר ,אבל אמרו
לי שיתנו לי להיפרד ממנה בעוד חצי שעה .לבסוף הם
נתנו לי להיכנס .היא הייתה נראית כמו מלאך לבן ,נראה
שהיה לה טוב לעזוב .חיבקתי אותה ונישקתי לה על
המצח" .אני לא אשכח אותך בחיים ,לילי ...אני מבטיח!"
לחשתי לה באוזן .רצתי החוצה בבכי היסטרי ונשכבתי
על המדרכה רועד וכואב והדמעות...
רועי שעישן סיגריה בחוץ הבחין בי וניגש אליי" .שמ־
עון ,אתה בסדר?" "היא מ־ת־ה!" צעקתי בקול רועד.
רועי הביט בי ולא הבין" .שמעון ,היא רק כלבה" אמר.
הסתכלתי עליו באותו בוז שזכיתי לקבל במשך שנים
במבטים של העוברים והשבים ברחוב .לך תסביר לו
עכשיו שלילי היא לא רק כלבה .שהיא הבת שמעולם
לא הייתה לך ,בת הזוג שליוותה אותך בעשר הש־
נים האחרונות ,החברה הכי טובה שלך .לך תסביר
לאדם שחי בבית ,ויש לו משפחה ,חברים ,טלוויזיה,
יוצא לפאבים וחוגג חגים עם משפחתו שהיא היחידה
שבחברתה אתה נמצא כל השנה .שבזכותה אתה עדיין
בחיים .לך תסביר לו שהיא זו שמחממת אותך בחור־
פים הקרים ,ולא שמיכת הפוך שלו ,שהיא מגינה עליך
מפני בריונים ונערים שיכורים ,חולקת אתך כיכר לחם
שסחבה ממשאית או נקניק שמשה הקצב זרק לה .לך
תסביר...
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תשבץ היגיון

טריוויה )(80

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 121

עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

מבר כוכבא עד
טרומפלדור
א .הדלקת המדורות בל"ג בעומר
היא לזכר המשואות שבעזרתן
העבירו ידיעות על:
 .1המרד ברומאים בשנת 70
לספירה.
 .2מרד בר כוכבא בשנת 132
לספירה.
 .3ניצחונו של בר כוכבא בקרב
בשנת  133לספירה.
 .4פטירתו של שמעון בריוחאי
בשנת  160לספירה )בערך(.
ב .העיר האחרונה שנפלה בידי
הרומאים בסיומו הטרגי של מרד
בר כוכבא הייתה:
 .1ירושלים.
 .2ביתר.
 .3חברון.
 .4גבעון.
ג" .הורה ,עלי ,עלי,
אש הדליקי בלילי
טהורה רבת אורה
הורה מדורה!"
הלחין יואל ולבה,
מי כתב את המילים?
 .1חיים חפר.
 .2פניה ברגשטיין.

מדורת ל"ג בעומר

צילוםM.t.lifshits :

 .3לאה גולדברג.
 .4נתן אלתרמן.
ד .ב 25באפריל  2015מלאו 100
שנה לנחיתת חיל המשלוח
הבריטי וגדוד נהגי הפרדות שגויס
בארץ ישראל בחופי גליפולי
)טורקיה( .הגדוד מנה:
 350 .1חיילים.
 450 .2חיילים.
 550 .3חיילים.
 650 .4חיילים.
ה .יוסף טרומפלדור ,אז קפיטן
)במיל'( בצבא הצאר שימש בגדוד
זה בתפקיד:
 .1מג"ד.
 .2סמג"ד.
 .3מ"פ.
 .4סמ"פ.

מאוזן:
 .1בית ללא ילדותיות ) .4 ;(6חברת התעבורה שלי היא משהו בדוי ) .8 ;(4ראו 20
מאונך;  .9ספרו אותי עם הזוחל של ילדתי ) .11 ;(6תבלין ,עני וילדה התאחדו אל מול
זה ששומר על הרביעית )) (3,4ע"פ דובי זמר(;  .12מוכר בית בענף של הבודהיזם );(3
 .13ארגון על הפנים ,פעמיים ) .15 ;(3קרוב ימסור יפני מתחת למים )) (4,3ע"פ דובי
זמר(;  .18הם ניתנים לזיהוי בקלות כשהפרצוף של ברטון על מעטפות )) .19 ;(6עם
 3מאונך( הזקן קיים גם קיים ) .21 ;(4רימה בשביל הכסף שלה ) .22 ;(4לעבר הבחור
באה במתמטיקה ).(6

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :120
מאוזן .1 :ציפורה;  .4מעדן;  .8לקרב;  .9כורזים;  .11קדש ברנע;  .12תלך;  .13מסע;
 .15וריאציה;  .18עדכנית;  .19מנחה;  .21מולך;  .22להבריח.
מאונך .1 :צידוק;  .2פילגש;  .5עוזרת;  .6נסמיך;  .7מושענים;  .10חרצופים; .13
מטעים;  .14עיכול;  .16צינור;  .17הצליח.
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צילום :שי אלוני

חיים חפר

תשובות:
א.2+3 .
ב.2 .
ג.4 .
ד.4 .
ה - 2 .המג"ד היה הקולונל ג'ון הנרי פטרסון ,שאפרו הובא לפני
כחודשיים לבית הגדודים באביחיל ונטמן בבית העלמין המקומי.

מאונך:
 .1מחלקה במשטרה בחנות הנוחות בבאר שבע ) .2 ;(5עוזבים את מולדתם ונתקעים
על כר הדשא )) (5ע"פ גד ברנע(;  .3ראו  19מאוזן;  .5צייר שמורו נמצא בסיפור הבהמות
)) (5ע"פ דבורה שני(;  .6אם פתחתן באש אז כשנשוב נפרום אותי ) .7 ;(5התנגדו
המייללים שכבר מצאו להם שידוך ) .10 ;(7אנחנו מכילים אדם הגון שנוטה להשתמש
בכוח ) .13 ;(7בליטה בצפון אירופה ) .14 ;(5ירימו אותן אל השר ) .16 ;(5יעלה בדעתנו
שהוא עוד פעם בהפסקה ) .17 ;(5נשמעת כשרוצים להכנס עם טלה טהור )) .20 ;(5עם
 8מאוזן( המת ישן בחזירות ).(4


 




 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 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

 
 
  

, עמק יזרעאל,ישובי הגליל התחתון
גלבוע ועמק הירדן
,אברהם שפיגלר
0 5 2- 6 8 3 3181
חבר ההתיישבות העובדת
כפר תבור/ – עפולה770 רימקס

ה/למושב הבונים דרוש

ת הנה"ח/ת ומנהל/חשב
לניהול הנה"ח של המושב ותאגידיו

 א עדיפות לרו"ח עם הכרות40% א היקף משרה עד
"של תוכנות הנה"ח "חשבשבת" ו"מעלה
ניתן להעביר קו"ח להעביר למייל מזכירות הבונים
mazkirut@m-habonim.co.il | לידי גליה
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