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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:
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עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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מכתבים 
למערכת

את > מיוחד  בעניין  קראתי 
בר�כוכבא  של  הרשימה 
ב"קו  אלטלנה  על  מדרשי 
למושב" האחרון. יש לי עניין אישי 

�בנושא כבן כפר ויתקין, כבן לאבר
�הם אבני, צלם הכפר שהנציח בתמו

נות ייחודיות את האנייה ליד המזח 
בכפר וכאח לגדעון, שהיה מלח על 

(הרא אילת  אח"י  הים  חיל  �ספינת 
שונה, עם היסטוריה ששווה פרסום) 
וכתב בספרו "פרקים מראשית כפר 

ויתקין" על חלקו באירוע.
חוויית האירוע חרותה בזיכרוני, וגם 
אורי  של  בספרו  הפרטים  את  למדתי 

הפו ההשלכות  אחרי  ועקבתי  �ברנר, 
לכן,  היום.  עד  אותו  שמלוות  ליטיות 
הפריעו לי פרטים לא�מדויקים בסיפור 
של בר�כוכבא, שמשנים את המשמעות 

הפוליטית שלו.
יועד  בר�כוכבא  של  היפה  הסיפור 

ההיס המזח  מודעות לשיקום  �להעלות 
בחוף  אלטלנה  על  הסיפור  דרך  טורי, 
כפר ויתקין ובכך חושף קטע לא מוכר 
המעפילים  אניית  בסיפור  וטראומטי 
מוצאי  בחצות,  אצ"ל  שהביא  והנשק 
הראשונה  בהפוגה   ,20.6.1948 שבת 
לאותו  שהופנתה  המדינה,  קום  אחרי 
פקחי  של  מעיניהם  רחוק  שהיה  חוף 

האו"ם.
האצ"ל  פיקוד  בין  הסכמה  אי  בגלל 
לממשלה, המצב הסתבך לעימות צבאי 
ויתקין  כפר  כבן  והרוגים.  יריות  עם 
ישנתי בלילה של 21 ביוני 48' בחפירה 

ויריות חלפו מעל ראשי.
את  ראה  אילת,  אח"י  על  היה  אחי 

לכי יורים  החוף  על  אצ"ל  �אנשי 
אבי  בספרו,  כך  על  וכתב  הכפר  וון 
את  המזח.  ליד  אלטלנה  את  צילם 
של  מספרו  למדתי  הפרטים  עיקר 
השתלשלות  על  שכתב  ברנר,  אורי 
הפעולות בצורה מפורטת עם מובאות 

ואסמכתאות.
מספר פרטים לא מדויקים שכתב בר�

כוכבא נותנים תמונה שונה להתנגשות 
עם אנשי אצ"ל שערקו מהצבא ותפסו 
את החוף ואת הנשק שהיה באנייה, וירו 

בפקודת  שהוזעקו  צה"ל  חיילי  והרגו 
הממשלה.

הפרטים החשובים
ב�19 ביוני 48', שבת (ולא בשלישי), 
בלבוש  ראיתי משאיות מלאות אנשים 
נוסעות לכיוון החוף. לפי ספרו  אזרחי 
אצ"ל  חיילי  אלה  היו  ברנר,  אורי  של 
שערקו מהצבא. לא ייתכן שהם באו עם 

בר�כו שכתב  כפי  אלכסנדרוני  �חיילי 
כבא, מכיוון שאלכסנדרוני באו יומיים 

אחר כך בפקודת הממשלה.
נהלל  בן  נחמקין  שאריק  ייתכן  לא 
ירה לכיוון הכפר. לפי הספר של ברנר 
כפר  על  הירי  הירי.  כיוון  היה  לא  זה 
על  אצ"ל  של  מעמדות  נעשה  ויתקין 
וברנר  מהאנייה  זאת  ראה  אחי  החוף. 

כתב על כך.
שני הרוגי צה"ל נקברו בכפר ויתקין. 
סטנדרטיות,  במצבות  הוחלפו  המצבות 
המקוריות  המצבות  של  בתמונות  אבל 

כתוב "נפל בכפר ויתקין".
חשש  יש  האלו  הקטנות  בטעויות 

לשינוי האמת ההיסטורית.
מוטקה אבני, מושב רם�און

ניצולי השואה 
שהגיעו למזח

אודות  על  הכתבה  עבור  כוח  יישר 
המזח בחוף כפר ויתקין! כן, כפר ויתקין 
(ולא חוף בית ינאי). אני יהודה דויטשר 

המגי נוער  בני  מדריך  הרא''ה,  �מכפר 
''שם�עולם''  השואה  לחקר  למכון  עים 
מסעם  לקראת  כהכנה  הרא''ה,  בכפר 

לפולין.
במסגרת תכנית ההסברה על השואה 

המע על  להם  מספר  אני  �באירופה, 

לחוף  שהגיעו  השואה,  ניצולי  פילים 
כפר ויתקין, לאותו מזח. יוצא לחוף עם 
הנוער ועולה אתם לצוק, שעליו השלט 
המעפילים  ספינות  שמות  חרותים  בו 
את  בכאב  להם  ומראה  לאזור  שהגיעו 

שרידי המזח.
�בנערותי, היינו רצים על המזח וקופ

צים לים. בלילות הייתי שותף לקבלת 
המעפילים בכפר הרא''ה בהיותי ניצול 

�רדיפות הנאצים ודיברתי איתם בגרמ
נית ויידיש.

אני מספר לבני הנוער על השימוש 
ב�20  המדינה:  קום  עם  במזח,  האחרון 
1948 עגנה אניית הנשק ''אלטל�  ביוני

נה''. בבוקר, כאשר ראיתי את האנייה, 
חמורים  על  רכובים  חבר  עם  יצאתי 
ראינו  ''חורבת�סמרה'',  גג  על  ועלינו 

�פריקת ארגזים מהאנייה. כאשר התחי
לו יריות ברחנו מהמקום.

�אכן, המזח הוקם עקב השביתה הער
�בית, כדי שיוכלו לייצא פרי הדר לאי

רופה. היות ונמלי חיפה ויפו לא פעלו 
עקב השביתה.

יהודה דויטשר, כפר הרא''ה

סיפור שנגמר 
לפני שהתחיל

קצת חומר מעניין בנושא המזח: ב�28 
בן  אצל  מכתב  התקבל   1938 באפריל 
עמק  של  הראשון  המועצה  (ראש  צבי 

�חפר) ובו מסופר על אדם בשם פ' שטי
נוקס המתעניין בהקמת מפעל לעיבוד 
שער חזיר, על שפת הים בסמוך למזח, 
30 מש� �מפעל היכול לספק תעסוקה ל
נגמר הסיפור? כנראה שא �פחות. איך 

פילו לא התחיל.
אריה אשר, מושב גבעת שפירא

תגובות ל"אלטלנה והמזח בחוף כפר ויתקין"
כתבתו של בר�כוכבא מדרשי, שפורסמה ב"קו למושב" 889, ב�2 ביולי 2015

הבהרה מאת הכותב, בר�כוכבא מדרשי
�בין האנשים שהעבירו את המידע למקימי מצפור ההעפלה בחוף כפר וית

קין�בית ינאי היה גם יצחק סברדלוב מכפר ויתקין, זכרו לברכה.
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חדשות
דרור יוסף

של > הכספים  ועדת  בישיבת 
שני  ביום  הכנסת שהתקיימה 
ביוזמת  ביוני),   29) שעבר 
(המחנה  ברושי  איתן  הכנסת  חברי 
הביעו  (ש"ס),  וקנין  ויצחק  הציוני) 
ותנועת  ישראל  חקלאי  התאחדות 
המושבים את עמדתן, לפיה יש לבטל 
ולא  הארץ  בכל  המעסיקים  מס  את 
רק באזור מסוים. יושב ראש הוועדה, 
ח"כ משה גפני (יהדות התורה), קיבל 
את בקשתן ואמר: "מס המעסיקים לא 
השיג את מטרתו ונעשה בכדי לעודד 
בחקלאות.  לעבוד  ישראלים  עובדים 
האוצר  לשר  פונה  הכספים  ועדת 
מס  את  לבטל  ודורשת  ולממשלה 
הארץ".  בכל  בחקלאות  המעסיקים 
הסיעות  מכל  ח"כים  תמכו  בדרישה 

החברות בוועדה.
המוש תנועת  מזכ"ל  צור,  �מאיר 

ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,  בים 
הדגיש: "יש לבטל את מס המעסיקים 
בארץ  החקלאים  לכל  המידי  באופן 
ולא באזור כזה או אחר, ולהחזיר את 
2.15 נקודות זי� �נקודות הזיכוי של ה
�כוי. מס המעסיקים המושת על החק
�לאים פוגע אנושות בחקלאי ובפרנ

סתו. אנו במשא ומתן מול הממשלה 
תשנה  לא  והמדינה  במידה  בעניין. 

היח מערכת  כל  את  המידי  �באופן 
סים והסכמי ההתקשרות בין החקלאי 
רבים  משקים  הזרים,  העובדים  לבין 

ייסגרו כבר בשנה הקרובה".
הוועדה מהקוא �בדיון קראו חברי 
�ליציה ומהאופוזיציה לממשלה ולאו

החקלאות  להצלת  מיד  להירתם  צר 
החקלאות  "ללא  התיכונה.  בערבה 
נאמר  בסכנה",  בערבה  ההתיישבות 
בישיבה. היו"ר גפני דרש מהממשלה 
נציגים  שיכלול  מיוחד  צוות  להקים 

מהמו והאוצר,  החקלאות  �ממשרדי 
ונציגי  תיכונה  ערבה  האזורית  עצה 

לס דרכים  למצוא  במטרה  �חקלאים 
�ייע לחקלאי הערבה, שנקלעו למש

בר קשה בשנה האחרונה. גפני דרש 
חודשיים  בתוך  לוועדה  לחזור  מהם 

לה החלטות  קבלת  לצורך  �לדיווח 
יכולה לעמוד  איננה  "המדינה  משך. 

מנגד כשהחקלאות בערבה קורסת".
המוש בתנועת  המשק  אגף  �יו"ר 

בים, פלג אוריון, אמר במהלך הדיון 
בין  הבדל  אין  "מבחינתנו,  בוועדה: 
באחיטוב  מלפפונים  שמגדל  חקלאי 
לחקלאי שמגדל בננות בחוף הכרמל 
או לחקלאי שמגדל פלפלים בערבה. 
מס המעסיקים, נקודות הזיכוי, מחירי 
המים ופערי התיווך הם הבעיות של 

�כלל חקלאי ישראל. החקלאות חשו

�בה בכל הארץ והמצוקה קיימת בער
בה, ברמת הגולן, בחבל אשכול, בחוף 
הכרמל ובמרכז הארץ, באותה המידה. 
היא  המושבים  תנועת  עמדת  ולכן, 
שמס המעסיקים צריך להיות מבוטל 
בכל הארץ, ללא קשר למקום או ענף 

חקלאי כזה או אחר".
 ח"כ ברושי אמר: "זה הזמן לסייע 

להפ ולא  יד  להושיט  להכביד,  �ולא 
החקלאים  לגורל  האחריות  גב.  נות 
של  קיומו  להמשך  האחריות  היא 
מגזר חקלאי יצרני בישראל. יש לנו 
ללא  חקלאים  אך  מפוארת,  חקלאות 

יכולת קיום.
לנטוש  ישראל  לממשלת  "אסור 
מהמשבר  ולהתעלם  הערבה  את 
תכנית  בהכנת  צורך  יש  המעמיק, 
סיוע מקיפה ושלמה להצלת הערבה. 

העוב על  צודקים  לא  מסים  �הטלת 
דים הזרים היחידים שמוכנים לעבוד 
בערבה היא גזרה קשה על החקלאים. 
דורשים ביטול מידי בכל הארץ את 
העובדים  על  הלא�צודקים  המסים 
האחרונים  הגרושים  שזה  הזרים, 

שנותרו לחקלאים האלה".
ח"כ וקנין: "המשבר בחקלאות הוא 
בכל הארץ, אך בעוצמה רבה ביותר 
בערבה. מס המעסיקים נותר רק על 
החקלאים ואולי בבנייה. מדברים על 
יוקר המחיה, אבל כל בר דעת מבין, 
שאם אתה מטיל מס על גורם יצרני 

זה יגולגל על הצרכן.
על  קופה'  'עושים  גורמים  "הרבה 

�חשבון החקלאים ויש את פערי התי
רואים  לא  החקלאים  העצומים.  ווך 
לקבוע  יש  מתוצרתם.  כלום  כמעט 

�את המחירים בצורה מסודרת וזה יו
זיל את המחירים.

�"פערי השיווק הם עצומים. בחקל

אות יש 25 אלף עובדים זרים, שכר 
מינימום ועל�פי אמנות בין�לאומיות, 
ומחירי המים עלו בשנים האחרונות 
והחקלאים לא יכולים לעמוד בזה. יש 
לבטל את המס על העובדים הזרים - 
הכי  שמסבסדת  המדינה  מעסיק.  מס 

�פחות את החקלאות זו ישראל, באי
רופה יש המון. מדינה שלא תטפח את 

החקלאות אין לה זכות קיום".
המס  את  לבטל  בדרישה  התמיכה 
הגיעה מכל צד של המפה הפוליטית. 

המשות (הרשימה  טיבי  אחמד  �ח"כ 
המעסיק  מס  את  לבטל  "צריך  פת): 
על כלל החקלאים בארץ, גם במרכז 

�ובצפון ולא רק באופן סלקטיבי בד
רום". ח"כ נאוה בוקר (הליכוד): "יש 
לדאוג לחקלאים בכל הארץ, כי בכל 
הפריפריה המצב שלהם עגום ביותר. 
נקודתי.  ולא  היקף  רחב  סיוע  נדרש 

זה גם יסייע להורדת יוקר המחיה".
הציוני):  (המחנה  שפיר  סתיו  ח"כ 
לעבור  שמחים  היו  צעירים  "הרבה 
מספיק  להם  ניתנות  היו  אם  לערבה 
לפחות  לנסוע  צריכים  היום  הטבות. 
לכן  בסיסיים,  שירותים  לקבל  שעה 
לדיור  בתחבורה,  להטבות  תכנית 
ועוד הטבות (נחוצה) כדי לעבור לגור 

יצירה של תכנית מקי הזה.  �במקום 
פה, מים, עובדים זרים וחקלאות ויש 

לזהות הפוטנציאל".
סגן שר האוצר לשעבר, ח"כ מיקי 

�לוי (יש עתיד): "יש לבטל את ההחל
טה להטיל מס מעסיקים, כי בתיאוריה 
חשבנו שכך ייכנסו עובדים ישראלים 
לחקלאות. מאז קריסת אגרקסקו לא 
קמה חברה שתוכל לשווק גם בארץ 

וגם בחו"ל את תוצרי החקלאות.
 180% בין  מטורף,  התיווך  "פער 
יוקר  את  מגדיל  גם  וזה  ל�400%, 

התיכונה  בערבה  התנאים  המחיה. 
אחר.  מקום  מכל  קשים  יותר  הרבה 
ממשלת ישראל שנתנה רישיון לבזק, 
התיכונה  לערבה  רחב  פס  אין  למה 
רחוק?  זה  כי  רגיל,  אינטרנט  ואין 
למה צריך לחדש את רישיון הנהיגה 
של העובד התאילנדי כל חצי שנה? 
שבע  לבאר  לנסוע  צריך  והחקלאי 

ולבזבז חצי יום".
חברו למפלגה, ח"כ חיים ילין: "יש 
מעסיקים.  ממס  ש"ח  מיליון  כ�150 
מעמיסים את זה על 25 אלף עובדים 
החקלאי  על  נופלות  העלויות  וכל 
כל  על  המחיה  יוקר  על  משפיע  וזה 

�תושבי ישראל. חקלאי לא יהיה טיי
את  ועושה  להתפרנס  רוצה  רק  קון, 
שלא  לילדיו  אומר  אך  מעיקרון,  זה 

להיכנס לתחום הזה.
הולכת  בישראל  החיים  "תוחלת 

המק את  מוציאים  מהקרקע  �ועולה, 
ודשנים  שיש,  מה  זה  המים  סימום, 
כל  על  יבול  מכפיל  לתת  וצריכים 
מס  להוריד את  מציע  קרקע.  יחידת 

התי פערי  את  ולבדוק  �המעסיקים 
רק  ולא  הארץ  כל  על  להילחם  ווך. 
בערבה, אם כי שם משבר גדול מאוד 

שמקרין על כל הארץ".
(ישראל  לוי�אבקסיס  אורלי  ח"כ 
ביתנו): "מס המעסיקים הוחל, כי היה 

�משבר כלכלי גדול במשק וכל הרע
יון היה להגדיל את הכנסות המדינה 
זמן  עבר  מאז  אבל  ב�2004�2003, 
וקבוצות לחץ שיכלו הוחרגו והוצאו 
ובין  וכדומה.  בסיעוד  כמו   - מהמס 

�היחידים שבו נותר אותו היטל - חק
לאות".

ראש המועצה ערבה תיכונה אייל 
המבודדת  המועצה  "אנחנו  בלום: 
150 ק"מ לבאר שבע או לאי�  ביותר,

נסיעה  מחייב  בסיסי  צורך  כל  לת. 
כמות  תושבים,   3,500 רק  ארוכה. 
קטנה לקיום איכות חיים, יש הגירה 

שלילית".
תקציבים  באגף  חקלאות  רפרנט 
תכנית  "הייתה  בינג:  עלי  באוצר, 

ישרא עובדים  העסקת  �לעידוד 
ב�150 מיליון ש"ח  וגם מדובר  ליים 
החלת  בעקבות  למדינה  הכנסות 

והשק למימון  בכיר  סמנכ"ל  �המס". 
כהן:  צביקה  החקלאות,  במשרד  עות 
"בעקבות הטלת המס לא נוצר שינוי 

ולא הועסקו יותר ישראלים".

 מדברים על
"בן ממשיך"

עו"ד עמית יפרח מתנועת המושבים נפגש 
עם חברי המושבים גן שורק ודור לשיחות על 

יפרח, >העברה בין־דורית דין עמית  עורך  גן שורק הרצה  במושב  במפגש שנערך 
יושב ראש אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים, 

"בן ממ �על אחת הסוגיות המורכבות ביותר במרחב הכפרי - 
שיך".

�כל משפחה בעלת נחלה צריכה להתמודד עם השאלה הזו - כיצד לה
עביר את המשק החקלאי שלה לדור הבא לאחר פטירת ההורים. הקושי 
במציאת פתרון נובע מהאיסור על הורשת נחלה לכל הילדים, בעוד רק 

אחד מהם יכול לרשת את הוריו.
�במפגשים, יוזמה משותפת של המושבים ועו"ד יפרח, מדברים הנוכ

חים על הנושא מהזווית המשפטית�קניינית. יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש, 
�עו"ד יפרח, סקר בפני המשתתפים את החלופות הקיימות בסוגיית העב

אשר  הנחלה,  בעל  של  החלטות  קבלת  של  "החשיבות  בין�דורית:  רה 
בסוגיה זו במיוחד צריכה להיות תוך שיקול דעת והתייעצות על מנת 

�למנוע את הקונפליקט המשפחתי ולסיים את הסוגיה בצורה אשר תב
טיח משפחה שלמה".

באותו נושא דן בשבוע שעבר עורך הדין עם ותיקי המועצה האזורית 
חוף הכרמל במועדון הוותיקים במושב דור. במפגש זה הדגיש יפרח את 
נקודת מבטם של ההורים המבוגרים, שנדרשים לקבל את ההחלטה על 

העברה הבין�דורית.
המפגש במושב דור נערך ביוזמת מחלקת הרווחה של המועצה האזורית 
המארחת ומטרתו הייתה להקנות לאוכלוסייה המבוגרת כלים להתמודד 

עם הנושא הרגיש מבחינה משפחתית ומורכב מבחינה משפטית.
מו מעט  בלא  וסדנאות  כנסים  מפגשים,  מבצעים  "אנו  יפרח:  �עו"ד 

אזוריות בסוגיה, כחלק משיתוף פעולה עם המושבים.  ומועצות  שבים 
ישנה היענות מדהימה של ראשי המועצות, ציבור בעלי הנחלות גם כן 

�מגיע בכמויות גדולות ומקבל כלים חשובים שיעזרו למשפחות להתמו
דד עם הסוגיה ולקבל את ההחלטות המתאימות להן על מנת לא להגיע 

לקונפליקטים".

הסכמה גורפת בוועדת הכספים: 
על האוצר לבטל את מס המעסיקים

תנועת המושבים בישיבת הוועדה בכנסת: "לבטל את מס המעסיקים 
במידי, באופן גורף בכל הארץ ולהחזיר את 2.15 נקודות הזיכוי". רוב 

מוחלט של חברי הוועדה הביעו תמיכה בעמדת התנועה

על  המושת  המעסיקים  "מס  צור.  מאיר 
החקלאים פוגע אנושות בחקלאי ובפרנסתו"

צילום: אלון גלבוע איתן ברושי 
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לולים גדולים במחירים קטנים
מאירים את הלולים על כל לול מקבלים גוף תאורה סולארית

לשמירה בלילה על התרנגולות



חדשות
דרור יוסף

שלומית בונה יישוב
ארבע שנים לאחר העלייה על הקרקע 
מתחילים לבנות בתים ביישוב הצעיר 

בטקס > בחולות חלוצה שעבר  בשבוע  ציינו  חלוצה,  שבחולות  שלומית,  תושבי 
חגיגי את תחילת בניית מגורי הקבע ביישוב, ארבע שנים אחרי 
איגרא,  אריאל  היישוב  רב  השתתפו  בטקס  הקרקע.  על  שעלו 
חבר הכנסת חיים ילין (יש עתיד), ראש המועצה גדי ירקוני, מנהל האגף 
האסטרטגי במועצה בועז קרצ'מר, מנהלת אגף החינוך יעל אדר וחברי 

הנהגת היישוב: המזכיר מיכאל גוטסמן והדובר קובי רביבו.
2011 עם 14 משפחות צעי�  היישוב שלומית עלה על הקרקע בקיץ

רות, שחלקן הגיעו מגרעין מכינת עצמונה וחלקן מכלל חלקי הארץ. הם 
ביקשו להקים קהילה דתית לאומית בנגב המערבי וכיום מונה היישוב 

38 משפחות, והוא בתהליכי קליטה מואצים.
(יבילים) ובשבוע שעבר  עד כה, התושבים התגוררו במבנים זמניים 
השלימו את תהליך התיישבות הקבע כשחתמו על בניית 38 מבני קבע. 
עם הגעתן של משפחות חדשות יאושרו מגרשים נוספים. בימים אלה 
מוקם ביישוב גן, מעון יום ומקווה ובהמשך צפוי להיבנות מרכז מסחרי 

אזורי ופרויקטים נוספים.
ציונות  "פרויקט  הוא  כי שלומית  ירקוני אמר בטקס,  ראש המועצה 
רוח  אמונה,  חדורי  אידיאליסטיים,  אנשים  כשקבוצת  תפארת,  במלוא 
וחזון החליטו להפריח את השממה והקימו יישוב קהילתי שוקק חיים". 
ירקוני הבטיח, כי המועצה תסייע ככל שיידרש להמשך פיתוח היישוב 

ולחיזוק ההתיישבות באזור.

צילום: דוברות אשכול גדי ירקוני ותושבי שלומית. 38 משפחות והקליטה נמשכת 

ביום > ערך  דרעי  אריה  השר 
ביקור  ביולי,   2 חמישי, 
האזורית  במועצה  ראשון 
ועמד  לתפקיד  כניסתו  מאז  אשכול 

ביישו התושבים  צורכי  על  �מקרוב 
�בים צמודי הגדר. הסיור נערך בהש

לפיתוח  המשרד  מנכ"לית  תתפות 
הנגב והגליל סיגל שאלתיאל הלוי, 
לנג  עמית  הכלכלה  משרד  מנכ"ל 
וראש המועצה האזורית אשכול, גדי 
גבול  על  סיור  לשר  שערך  ירקוני, 

הרצועה.
לאח לתפקיד  שנבחר  �ירקוני, 

ושיבח  ביקורו  רונה, הודה לשר על 
גורמי המשרד לפיתוח  את פעילות 
עוטף  יישובי  למען  והגליל  הנגב 
עזה בשנה האחרונה ובכלל. "תכנית 
אם  וגם  מאוד  לנו  עוזרת  הממשלה 
אמר  אותם",  נתיר  אנו  חסמים,  יש 

הא "המועצה  והוסיף:  לשר  �ירקוני 
איתן  צוק  מאז  גדלה  אשכול  זורית 
שלא  פיתוח  בתנופת  נמצאים  ואנו 

זוכרים בעבר".
�השר דרעי סייר לאחר מכן במפ

על נירלט שבקיבוץ ניר עוז הסמוך 
עם  עבודה  פגישת  וקיים  לגבול 

אלון  עזה:  בעוטף  המועצות  ראשי 
עידן  תמיר  הנגב,  משער  שוסטר 

�משדות נגב, יאיר פרג'ון מחוף אש
קלון וגדי ירקוני מאשכול.

הקמת  על  בביקור  הכריז  דרעי 
הממשלה  למשרדי  משותף  מטה 
של  לפועל  הוצאה  למען  השונים 
לפיתוח  אסטרטגית  חומש  תכנית 
וחברתי  קהילתי  כלכלי,  דמוגרפי, 
של יישובי עוטף עזה וכן תעסוק גם 

המש מנכ"לית  התשתיות.  �בתחום 
שאלתי והגליל  הנגב  לפיתוח  �רד 

אל הלוי מסרה, כי תכנית השר היא 
לפעול למען יישובי האזור כל הזמן 

ולא רק בעתות חירום.
יום  במעון  גם  ביקר  דרעי  השר 
ובמהלך  מבטחים  במושב  ממוגן 
ומרגיש  רואה  "אני  אמר:  הביקור 
עוטף  יישובי  תושבי  של  הרוח  את 
וזה  אשכול,  האזורית  והמועצה  עזה 

�מרגש ומחזק אותי ואת כל עם יש
ראל. שמחתי לשמוע על כך ששנה 
היישובים  איתן  צוק  מבצע  לאחר 
נמצאים בתנופת פיתוח ויש צמיחה 

ברא המשרדים  אדירה.  �דמוגרפית 
ומש והגליל  הנגב  לפיתוח  �שותי, 

רד הכלכלה, יפעלו למען התושבים 
הני ככל  לרשויות  לסייע  �וימשיכו 

תן".

אות מערכה יחולק 
למשתתפים במערכת 

"צוק איתן"

בהמשך  כי  מסר,  צה"ל  דובר   
מכ'  החל  ה�33,  הממשלה  להחלטת 
ביולי 2015, במ�  7  בתמוז תשע"ה,

"צוק  מערכת  לתחילת  שנה  לאת 
איתן", הוענק אות המערכה לחיילי 
עובדי  לאזרחים  ולמפקדיו,  צה"ל 

צה"ל ולגופי הביטחון.
הזכאים לקבלת האות בצה"ל הם 
כל חייל בשירות סדיר (חובה וקבע) 

�ואזרחים עובדי צה"ל ששירתו חמי
במהלך  ברציפות  ומעלה  ימים  שה 

�המערכה, או משרתי מילואים ששי
רתו במשך חמישה ימים לפחות סך 
 7 תשע"ד,  בתמוז  מט'  החל  הכל, 
ביולי 2014, עד א' באלול תשע"ד, 
26 באוגוסט 2014 - תאריך כניסת 

הפסקת האש לתוקפה.
תחילה המשפחות השכולות, אשר 

26.8.14 שנה לצוק איתן, 7.7  

דרעי: "נפעל ליצירת תכנית חומש 
אסטרטגית ליישובי עוטף עזה"

שר הכלכלה ופיתוח הנגב והגליל ביקר לראשונה מתום המבצע בעזה: 
"המשרדים בראשותי יפעלו למען התושבים וימשיכו לסייע לרשויות 

המערכה, ככל הניתן". אות "צוק איתן" יחולק לחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים במהלך  נפלו  יקיריהן 
מקבלות את האות. בהמשך מקבלים 
במערכה  נפצעו  אשר  חיילים  אותו 

המפק לכלל  האות  מחולק  �ולבסוף 
ובמילואים.  בסדיר  והחיילים  דים 

�האות ייענד על מדי א' של המשר
תים הזכאים לקבלו, מעל חפי הכיס 

השמאלי.

יש  האות  את  המרכיב  צבע  לכל 
משמעות: הכחול והלבן מסמלים את 
מסמל  האדום  הצבע  ישראל,  דגל 
הצבע  והפצועים,  הנופלים  דם  את 

העו אוכלוסיית  את  מסמל  �הכתום 
רף והצבע הצהוב המדברי מסמל את 

�הגזרה שבה אירעה המערכה - הד
רום.

גדוד חדש להגנת בקעת הירדן
מג"ד "אריות הירדן": "אנו, כגדוד המופקד על ביטחון תושבי בקעת 
הירדן, נעשה כל שביכולתנו להגן בגזרתנו תוך דבקות במשימה זו"

1 ביו�> �דובר צה"ל מסר, כי ב
לי (י"ד בתמוז תשע"ה), יום 
באנדרטת  התקיים  רביעי, 
"אריות  גדוד  הקמת  טקס  הבקעה 

�הירדן", במעמד מפקד עוצבת הפל
�דה, תת�אלוף נדב פדן ומפקד חטי

אלוף�משנה  והעמקים,  הבקעה  בת 
אופיר לויוס.

אלוף  סגן  קיבל  הטקס  במהלך 
הגדוד,  על  הפיקוד  את  פנסו  יוסף 
כומתות  הוענקו  הגדוד,  דגל  נחשף 
והוענקו  המפקדה  לחיילי  ירוקות 
וללוחמים  למפקדים  לוחם  סיכות 

שסיימו את מסלול הכשרתם.
�גדוד "אריות הירדן", יחידה מעו

יפעל  ולוחמות,  לוחמים  של  רבת 
והעמקים  הבקעה  לחטיבת  בכפוף 
שבפיקוד המרכז, ועתיד להיות כוח 
על  אמון  יהיה  אשר  ייעודי  גזרתי 
הביטחון השוטף בבקעת הירדן ועל 

ההגנה על הגבול המזרחי של מדינת 
ישראל.

אל"מ  והעמקים,  הבקעה  מח"ט 
צו העתיד  ואתגרי  "ייתכן  �לויוס: 

פים לנו שינוי בחזית שלום יציבה 
ובטוחה. לגדוד יהיה תפקיד מרכזי 
והמוכנות  הידע  תשתית  ביצירת 

�לכל שינוי והתפתחות בחזית המז
הנוכ היציבות  שימור  לצד  �רחית, 
המב והקשר  הפעולה  שיתוף  �חית, 

מרכזי  מרכיב  שמהווה  העמוק  צעי 
לוחמים  מפקדים,  הגבול.  בהגנת 

ראשו היו  חלוצים,  היו   - �וחיילים 
הרא משימתנו  כי  זכרו  בכל,  �נים 

שונה הנה להגן".
פנסו:  סא"ל  הירדן,  אריות  מג"ד 
"דרך ארוכה ומלאת אתגרים מצפה 

ההש התהליך.  להשלמת  עד  �לנו 
הכוחות  מאזני  של  המתמדת  תנות 
הקרובה  ובסביבתנו  ערב  במדינות 

תציב בפנינו אתגר יום יומי מורכב 
גבולה המזרחי של מדי �בהגנה על 

נת ישראל. אנו, כגדוד המופקד על 
נעשה  הירדן,  בקעת  תושבי  ביטחון 
תוך  בגזרתנו  להגן  שביכולתנו  כל 

דבקות במשימה זו".
באותו יום, 1 ביולי 2015, הודיע 
של  "לביא"  גדוד  סגירת  על  צה"ל 
חטיבת "כפיר", שהוקם בשנת 2001 
בצה"ל.  ארגוניים  שינויים  בעקבות 

�הגדוד היה הצעיר מבין גדודי חטי
בת "כפיר", ובמהלך שנות פעילותו 
לקח חלק משמעותי בהגנה על אזרחי 
ישראל. לוחמי ומפקדי הגדוד נלחמו 
ושיא  הגנה  פעולות  ביצעו  בטרור, 
במהלך  כשנה  לפני  היה  פעילותם 
מבצע "שובו אחים". עם סגירתו של 
הגדוד נותרו בכפיר חמישה גדודים: 
ונצח  שמשון, נחשון, דוכיפת, חרוב 

יהודה.

השר דרעי בביקור באשכול. הכריז על הקמת מטה משותף למשרדי הממשלה
צילום: דוברות אשכול
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

בנחלה  זכויות  העברת 
הסכמתה  בקבלת  מותנית 
ישראל.  מקרקעי  רשות  של 
הסכמה זו ניתנת, בין היתר, 
בכפוף לתשלום דמי הסכמה. 
מכיוון שזכויות בעל הנחלה 
רמ"י  מתנה  מהוונות,  אינן 
דמי  בתשלום  הזכויות  להעברת  הסכמתה  את 
הסכמה שמהווים כשליש מעליית ערך הנחלה. 
למעשה, תשלום דמי ההסכמה אמור לשקף את 
הזכויות בנחלה - החוכר או  הרווח שצבר בעל 
הקרקע  רכיב  ערך  עליית  בעקבות  הרשות,  בר 

של הנחלה.
רמ"י  ע"י  הסכמה  דמי  חישוב  נערך  כאשר 
ומורכב  פרמטרים  מספר  על  מבוסס  (החישוב 
הרשות  בידי  המצויות  ומנוסחאות  מטבלאות 

לכלל  מפורסמות  ואינן 
מהת מנוכים  �הציבור), 
ממכי שהתקבלה  �מורה 

השקעותיו  הנחלה  רת 
של החוכר או בר הרשות 
בחשבון  ונלקחים  בקרקע 
הגידולים  הנחלה,  גודל 
והמבנים.  החקלאיים 
לאחר הניכוי, על המוכר 
לשלם שליש בתוספת מס 
הסכמה  ודמי  מוסף  ערך 
הי� מהערך   2%  בשיעור

סודי מזערי, כפי שנקבע 
ע"י הרשות מעת לעת.

חשוב לדעת, כי אפשר 
בתשלום  להכיר  לבקש 
ששולמו  ההסכמה  דמי 

�בגין מכירת הנחלה, לצו
החל  שבח  מס  חישוב  רך 
על המוכר במכירת נחלה. 
תשלום דמי ההסכמה הוא 

על  החל  ביותר  והמשמעותי  העיקרי  התשלום 
בעל הזכויות בנחלה בעסקת המכר שלה.

לאור העובדה, כי חישוב דמי ההסכמה מורכב 
�ומבוסס על רכיבים רבים ועל שומה של כל הר
�כיבים המרכיבים את הנחלה, אין די בנסיון לה

גיש שומה נגדית או לערער על ממצאי השמאי 
על מנת לגרום להפחתת תשלום המס ונדרשת 
קודם  המכירה,  ומקצועי של  נכון  ותכנון  הכנה 

לביצוע העסקה.

החלטה 1355 - דמי רכישה
ישראל,  מקרקעי  רשות  של   1355 החלטה   
אשר אושרה בבג"ץ ביוני 2011, קובעת מסלול 
בין  ומאפשרת,  במושב  המגורים  חלקת  להיוון 
השאר, החלטה על תשלום דמי רכישה בשיעור 
מכירת  בעת  הסכמה  דמי  תשלום  במקום   33%

נחלה.
מרגע שאושרה ההחלטה, אנו מרכזים מאמץ 
בהקדם  במושבים  אותה  ליישם  מנת  על  גדול 

�האפשרי, אולם טרם החל ביישומה, פרט לפיי
לוט במספר נחלות בודדות. המצב הנוכחי, שבו 
קיימת החלטה בתוקף אשר אינה מיושמת, מצד 
על� לפעול  ממשיכה  הרשות  אחר  ומצד  אחד, 

מסוימים  במקרים  יוצר  הקיימות,  ההחלטות  פי 
בבואו לקבל החלטות על  הנחלה  קשיים לבעל 

בנייה, על פיצול או על מכירה של הנחלה.
טו המושבים,  תנועת  אנו,  רבות  שנים  �כבר 
�ענים שדרכו של המינהל לחשב את דמי ההס
�כמה בעייתית ומקשה על בעלי הנחלות המוכ

רים להתמודד עם החיוב כאשר ברצונם להשיג 
עליו. טענתנו היא כי חישוב דמי ההסכמה צריך 
בסעיף  המונח  הגדיר את  כפי שהמינהל  להיות 
הקרקע  ערך  מעליית  שליש  כלומר  ההגדרות, 
בלבד, ללא פיתוח סביבתי וללא גורמים אחרים 
המשפיעים על סכום התמורה, שהוא פועל יוצא 
עניינו  לקונה, שאינו  מוכר  בין  ומתן  של משא 
של המינהל ונקבע על�פי מיקום הנחלה, מחירי 

השוק באזור וכו'.
לצערנו, המינהל נוהג שלא בצדק כאשר הוא 
ממחיר  לנכות  מוכן  אינו 
ההשקעות  את  התמורה 

�שביצע המושב או המוני
טין וערך המבנים וזכויות 
הבנייה בחלקת המגורים. 
אופן חישוב דמי ההסכמה 

שנק כפי  להיות  �צריך 
במגזר  ההיוון  דמי  בעים 
 - ובהרחבות  העירוני 
ללא  לבנייה  קרקע  שווי 

הוצאות פיתוח, ותו לא!
של  במקרה  לאחרונה, 
שביצעה  מכירת  עסקת 
בנחלה  הימן  מיה  עו"ד 

�במרכז הארץ טענה עור
כת הדין בהשגה שהגישה, 
כי מחיר העסקה היה גבוה 

עסק ואינו משקף  �וחריג 
אות דומות באזור, ועל כן 

דרשה להפחיתו.
על  התבססה  טענתה 

שהתמו השמאי  ראה  אם  כי  שקובע,  �הסעיף 
זכות  ערך  את  השמאי  "יישום  סבירה  אינה  רה 
החכירה והתמורה תהיה הסכום שנקבע בשומה". 

האח בנחלות  אף  ביקר  השמאי  דיון,  �התקיים 
רות שנמכרו, והתוצאה הייתה הפחתה של 20% 
מקרקעי  מרשות  כספי  והחזר  התמורה  ממחיר 
ישראל בשיעור 20% מתשלום דמי ההסכמה ע"י 

המוכר - כשני מיליוני ש"ח.
מקרה זה ומקרים נוספים מלמדים, כי אפשר 
וצריך להשיג על השומות שנקבעות ע"י הרשות 
וטוב תעשה רמ"י אם תקדים ליישם את החלטה 
1355 ובכך תצמצם במידה רבה את החיכוך בינה 

ובין בעלי הנחלות.

ואגו קרקעות  אגף  יו"ר  הוא  �הכותב 
דות שיתופיות בתנועת המושבים.

מידע  הוא  זה  במאמר  המוצג  המידע 
יי להוות  כדי  בו  ואין  בלבד,  �כללי 

עוץ או חוות דעת משפטית. המחבר 
באחריות  נושאים  אינם  המערכת  או 
נדרשים  ואלה  הקוראים,  כלפי  כלשהי 
פעולה  כל  לפני  מקצועית  עצה  לקבל 

המסתמכת על הדברים האמורים.

לא גזירה משמים
רמ"י השיבה כשני מיליוני ש"ח למוכר נחלה שהשיג על 

הסכום שנקבע לתשלום כדמי הסכמה

חישוב דמי ההסכמה 
צריך להיות כפי 

שהמינהל הגדיר את 
המונח בסעיף ההגדרות, 

כלומר שליש מעליית 
ערך הקרקע בלבד, 

ללא פיתוח סביבתי 
וללא גורמים אחרים 
המשפיעים על סכום 

התמורה, שהוא פועל 
יוצא של משא ומתן 

בין מוכר לקונה, שאינו 
עניינו של המינהל
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משה ברנע

מדיניות המקרקעין 
יסו שינוי  �מחויבת 

כל  סבורים  כך   - די 
יוצא  ללא  הדוברים, 
מהכלל, בכנס "המכון 

קרק מדיניות  �לחקר 
קרקע"  ושימושי  עית 
בן שמש, של  על שם 

�קרן קיימת לישראל, שנערך בכפר המ
כביה ביום חמישי, 2 ביולי 2015.

בכנס רב משתתפים, באולם מלא עד 
מענף  פעילים  בלטו  שבו  מקום,  אפס 

ונצי וקיבוצים  מושבים  חברי  �הנדל"ן, 
גי הקשת הדמוקרטית המזרחית, נותחה 

�מדיניות המקרקעין, שהובילה את המג
גרמה  נחות,  קנייני  למצב  החקלאי  זר 
לקביעת אוסף גזירות הממוקדות במגזר 
זה בלבד ולמשבר הדיור הנוכחי. ומכאן 
לא  שהיה  מה  כי  המתבקשת,  למסקנה 

יכול שיהיה.
�מנחה הכנס, עורך הנדל"ן של "ידי

עשה  פטרסבורג,  עופר  אחרונות"  עות 
זאת בכישרון רב וברוב חן, אך לעתים 
הרגשות  סערת  על  להתגבר  התקשה 

חברי הה בין  הדברים הקשים  �וחילופי 
הד הקשת  ונציגי  העובדת  �תיישבות 

יוצגו עיקרי  מוקרטית המזרחית. להלן 
הדברים של הדוברים.

את  סקר  שטנצלר  אפי  קק"ל  יו"ר 
עקרונות  החברה,  של  היסוד  מטרות 
הנוכחיים,  ותפקידיה  בעבר  פעילותה 
כי אדמות קק"ל  תוך הדגשת העובדה, 
אלה  הן  המדינה  קום  טרם  שנרכשו 
את  ידועות,  בגזרות  למעשה,  שקבעו 
גבולותיה. אדמות אלה ונוספות שהקרן 
רכשה לאחר קום המדינה, שטחן כשני 
בנאמנות  הועברו  וחצי,  דונם  מיליוני 
לניהול מינהל מקרקעי ישראל, בהתאם 
בין   1961 בשנת  שנחתם  אמנה  לכתב 

המדינה לבין קק"ל.
הצהיר  שטנצלר  אפי  קק"ל,  יו"ר 

היפ לאחר  קק"ל  מדיניות  על  �בנאומו 
רדותה מהמנהל, הצפויה להתרחש בסוף 
החודש: "ההיפרדות של קק"ל מהמנהל 
יותר,  משוכלל  מקרקעין  שוק  תייצר 

למדי תסייע  קק"ל  יותר.  וזול  �יעיל 
לצמצום  פתרונות  במציאת  ישראל  נת 
הפערים והגדלת השוויון ורתימת מלוא 

�הכלים שעומדים לרשותנו לטובת הפי
תוח והבנייה, בהיקף של מאות מיליוני 

הרא המימון  סבסוד  כדוגמת  �שקלים, 
שוני בדיור לזוגות הצעירים ועוד".

�עוד הוסיף שטנצלר כי מהלך ההיפ
רדות יאפשר מציאת פתרונות לסוגיות 
נוספות כגון קרקעות ההתיישבות: "לא 
בהם  ציונות  שנות  מאה  שאחרי  ייתכן 

�השקיעו עמל, יזע ודמעות, תושבי המו
בבתיהם  חיים  עדיין  והקיבוצים  שבים 
כדיירים זמניים, קק"ל תהיה הגשר בין 

הממשלה  ובין  ההתיישבותיים  הגופים 
קיימא  ובני  מהירים  פתרונות  למציאת 
דירות  מלאי  הוספת  יאפשרו  בבד  ובד 

לשוק הדיור".
המושבים  תנועת  מנכ"ל  צור,  מאיר 
הביע  ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר 
שסייעה  לקק"ל,  העמוקה  הערכתו  את 
להתיישבות טרם קום המדינה וגם היום. 

�לדעתו, הבעיה העיקרית בניהול המקר
שאינם  והפקידות,  המנגנון  היא  קעין 

מסוגלים לפעול בצורה יעילה.
צור סבור, כי התנהלות פקידי רשות 
שערורייתית  (רמ"י)  ישראל  מקרקעי 

�ובזויה לעתים ומאמללת את חברי הה
ע"י  נערך  שנים  מספר  מזה  תיישבות. 

במ מושבים,  בארבעה  "פיילוט"  �רמ"י 
�טרה לבנות מודל ליישום החלטות מו

למימוש  (ממ"י),  ישראל  מקרקעי  עצת 
על  וחתימה  המגורים  בחלקת  הזכויות 

חוזה לדורות - עד כה, ללא תוצאות.
ורבים על  "אנו משלמים היום מחיר 
הזכויות המינימליות שלנו על הקרקע. 
היום אנו עוברים שבעה מדורי גיהינום 
מסביב.  איומים  לנו  יש  לבנות.  בכדי 
האיום המרכזי הוא ישראל עצמה. אנחנו 
צריכים להתגבר על זה. אנחנו צריכים 
להסתכל על העתיד. אנו צריכים להגיע 
להסדרה מהיום ועד דיראון עולם. צריך 
להגיע לנקודה שהנכדים והנינים שלנו 
שלא  מה  יש.  כפרי  מרחב  איזה  ידעו 

נסגור היום יהיה יותר קשה בעתיד.
"הגענו להסכם חכירה עם המדינה. זה 
ההסכם הכי טוב שיכולנו להגיע אליו. 
לא  החלטה  זו  מבג"ץ,  ה�979 השתחרר 

פשוטה ועלינו להתקדם אתה".
הדיור  למצוקת  לפתרונות  בנוגע 

�אמר צור: "מתייחסים אלינו בצורה בזו
יה. אנחנו יכולים להיות חלק מהפתרון. 
ביום אחד ניתן לבנות כ�50 אלף מקורות 
דיור ורק שיתנו לנו לעשות את זה. אם 
היו נותנים למרחב הכפרי אז התיירות 
במדינה הייתה נראית אחרת. החקלאות 

�מעניינת את כל העולם. פל"ח עם חקל
אות טובה זו הצלחה של המרחב הכפרי.

צור:  אמר  המזרחית  לקשת  בנוגע 
קשות  פגעה  המזרחית  הקשת  "בג"ץ 

�בנו. המדינה לא הבינה את העניין ופ
געה בנו המון. אנו חייבים במדינת חוק 

�להתיישר. אני מבקש מכם להפסיק לה
�יות אפוטרופוס ולהיות קצת יותר ממ

לכתיים ומחוברים - עם ערבות הדדית 
�ואישית. זו התפיסה שלנו. לא יכול לה
�יות שגוף יסמן לו יעד על המרחב הכפ

רי ויעשה עלינו עליהום. הנזק שנעשה 
למדינת ישראל הוא גדול ממה שנעשה 

למרחב הכפרי".
�עו"ד רון רוגין טען, כי הטיפול באד

מות ההתיישבות הוא בגדר קטסטרופה 
הכלכליים  ובאינטרסים  בה  הפוגעת 
של המדינה. כבר בשנת 1965 החליטה 
לדורות  חכירה  חוזה  ייחתם  כי  ממ"י, 

עם ההתיישבות, כפי שנהגה קק"ל עם 
המושבים והקיבוצים שעלו על הקרקע 
זו  טרם קום המדינה. אי יישום החלטה 
- ללא  נרחבת  זכה לביקורת שיפוטית 

כל התייחסות כמעט מצד רמ"י.
רק עם מושב אחד ויחיד(!) נחתם חוזה 
אין  שלהם  קיבוצים  כ�150  ומבין  כזה 
שנות  אמצע  מאז  לדורות  חכירה  חוזה 
90', רק שלושה חתמו. עובדה זו מצ�  ה

ביעה, לדעת עו"ד רוגין, על אי תפקוד 
מסוגלת  כישלון המערכת, שאינה  ועל 

ליישם אחת מהחלטות היסוד שלה.
ועיוותים  כשלים  מנה  רוגין  עו"ד 

�רבים נוספים המצביעים לדעתו על כי
ביי התכנון  ורשויות  רמ"י  �שלונה של 

שום ובמימוש מדיניות קרקעית נכונה, 
יעיל  שימוש  להגביר  עשויה  שהייתה 

ומיטבי בקרקע.
�מפאת קוצר הזמן התמקד רוגין בע
�יוות מרכזי, שהוא ההבחנה בין ההתיי

שבות לסקטור העירוני באשר לרכישת 
הזכויות בחלקת המגורים. היוון זכויות 
לחוכרים ותיקים בעיר יסתכם ב�3.75% 

�משווי הקרקע בעוד ששיעורו בהתייש
בות הוא 33% - תשלום גדול פי תשעה 
עקרון  את  ליישם  יש  לדעתו,  לערך. 
השוויון בין המגזרים השונים באמצעות 
חקיקה ראשית - מאחר שרמ"י במהלך 
הוכיחה  פעילותה  שנות  מ�50  למעלה 

שהיא אינה מסוגלת לפעול כך.
בהשתתפות  פאנל  נערך  בהמשך 

�נציגי הקשת הדמוקרטית המזרחית וה
אגודה לצדק חלוקתי: ד"ר האני זובידה 
עמק  במכללת  המדינה  למדעי  מהחוג 
קידר  (סנדי)  אלכסנדר  ד"ר  יזרעאל, 
מהפקולטה למשפטים באונ' חיפה, עו"ד 

משה קריף.
הקרקעות  קמפיין  מטרת  לדבריהם, 
של הקשת שהחל לפני כ�15 שנה היה 

והמש הכוח  בחלוקת  הדיון  את  �למקד 
כדי  זה,  מסוים  בתחום  במדינה,  אבים 
להרחיבו לתחומים אחרים. לפי עמדתם, 

�יש לבצע חלוקה שונה של הקרקע וט

ענותיה של ההתיישבות בסגנון "אנחנו 
�היינו הראשונים, כבשנו, ייבשנו, שמר

נו" אינן מקובלות עליהם.
הגז,  כמו  בדיוק  הקרקע,  לדעתם 
שייכת לכל אזרחי המדינה. וכפי שכיום 

האז מידי  הגז  של  ביזה  הליך  �מתנהל 
בתחום  גם  מתרחש  דומה  הליך  רחים, 
לכן  בעיר.  וגם  בהתיישבות  המקרקעין 
תהליך  המשך  נגד  בג"צ  הגישו  הם 
של  הבעלות  זכויות  ורכישת  ההפרטה 

הקרקעות שהוונו.
הפגנות  קידר,  סנדי  ד"ר  להערכת 
המחאה בתחומים שונים הן תחילתו של 
שבו  למצב  להידרדר  שעשוי  תהליך, 

�קבוצות מודרות בחברה הישראלית יפ
עלו ביתר אלימות. חילופי דברים קשים 
חברי  לבין  ההתיישבות  חברי  בין  היו 
הסתה  בדבריהם  שראו  חברים  הפאנל, 

ושיקוף לא נכון של המציאות.
מנכ"ל  לשעבר  ברושי,  איתן  ח"כ 
את  להרגיע  ניסה  הקיבוצית,  התנועה 
באולם.  שהשתררה  המתוחה  האווירה 

�הוא הציע שלא להתעלם מקולות המח
החב הישראלית.  העולים מהחברה  �אה 

לקיים  ויש  המציאות  וכך  משתנה  רה 
�דיאלוג. לדעתו, ההשוואה בין גז לקר

קע היא השוואה אומללה. הגז נמצא בים 
ואילו הקרקע נרכשה בדם ובדמים. 

�לדעת ח"כ ברושי, החלטת בג"צ הקר
הקרקעות  ומשבר  שגויה  הייתה  קעות 
נובע, בעיקרו, מפסק דין זה. הוא מציע 

�לחלק את ענין הקרקעות לשלוש חטי
זהו   – א. "שטח המחנה"  בות עיקריות: 
וזהו מבצרנו ולא נאפשר לרמ"י  ביתנו 
להתערב בו. חובה להפחית את עלויות 
תוך  הארץ  רחבי  בכל  הקרקע  רכישת 
המשך מתן עדיפות ליישובי העימות. ב. 
דונם  כל  על  שאפשר  ככל  לשמור  יש 
תנאי  מהווה  זו  קרקע  חקלאית.  קרקע 

וגו הולך  בו  שהמחסור  מזון  �לגידול 
ירוקה,  בר בכל העולם ומשמשת ריאה 
במרכז  הצפופה  הבנייה  באזורי  בעיקר 
הארץ. ג. יש מקום לדיאלוג פתוח והוגן 

בין  יותר של משאבים  צודקת  לחלוקה 
רשויות סמוכות, כולל העברת קרקעות 
מההתיישבות לעיר. לעמדתו, אין צורך 
להעביר את רמ"י למשרד האוצר, אלא 
ממלאי  בגלל  בעיקר   - זה  גוף  לפרק 

התפקידים הבכירים בו.
בסיום הכנס דיבר בארי הולצמן, יו"ר 
חרוד  עין  קיבוץ  וחבר  אדמתי  עמותת 
וביקש  הציע  דבריו  בפתיחת  (איחוד). 
הביטויים  ואת  ההתנהלות  את  לנטוש 

ההתיי נציגי  בין  ההדדיים  �הפוגעניים 
�שבות לנציגי הקשת הדמוקרטית המז

רחית.
למדינה  קק"ל  בין  האמנה  לדעתו, 
ביניהן  ההפרדה  את  לבצע  ויש  הופרה 
ולהערכתו ההליך ייתקל בקשיים וינסו 
לטרפד אותו. 2. אם ההליך יצלח, הוא 
מקווה שההידברות ושיתוף הפעולה בין 

קק"ל להתיישבות יחודש.
"ועדת  את  הציג  הולצמן  כדוגמה, 
המשק" ואחרות שהיו ועדות פריטטיות 
שונים.  כלכליים  בנושאים  והכריעו 
נציג  חברים:  אלו שלושה  בוועדות  היו 

�קק"ל, נציג היישוב ונציג שלישי מוס
כם שנבחר במשותף.

3. לדעתו, "הכסף הגדול" עליו דיברו 
�נציגי הקשת המזרחית אינו טמון בהכ

בידי  ההון  בהצבר  אלא  בקרקעות,  רח 
למיניהם  ובפטורים  בהטבות  מעטים, 
משאבים  חלוקת  הכלואים.  וברווחים 

צודקת צריכה להתמקד בהם.
4. משטר החכירה שיקף במידה רבה 
צדק חלוקתי אמתי ומעשי, כי הוא חילק 
את הזכויות באופן שוויוני ובהיקף סביר 
בין מאות אלפי אנשים באמצעות חוזים. 
אפשר  זליכה,  פרופ'  שטען  כפי  בדיוק 
המדינה  נכסי  מניות  את  לחלק  ורצוי 

�לאזרחיה ולא למקד אותן בדרכים שו
נות לטובת קבוצות מיעוט.

5. יו"ר אדמתי אתגר את נציגי הקשת 
וקרא להם לצאת מעולם השן האקדמי 
 - למיניהן  המשפטיות  ומהקליניקות 

�וכמו חברי ההתיישבות שעלו על הקר
קע לפני כ�100 שנה, ליזום את פיתוח 

�ויישוב הנגב על שפע קרקעותיו בתנ
לפני  שחלו  מאלו  מאוד  משופרים  אים 
מאה, כדי שלא ייוותר כמזבלה וכאתר 

צבאי של המדינה.
לחברי  קרא  הוא  אחרות:  במילים 
דרומה  וללכת  מנהיגות  לתפוס  הקשת 
הברית.  בארצות  מערבה  שהלכו  כמו 

�מהלך זה יכול לשמש גם כמישור פעי
לות משותף עם המגזר החקלאי המסוגל, 
אם יידרש לכך, לסייע מניסיונו בתחום 

במימוש תכ הביע תמיכה  הולצמן  �זה. 
�ניות קיימות ויצירתיות לפיתוח פוטנ

דרוזי  הערבי,  במגזר  המקרקעין  ציאל 
ובדואי.

הנהלת  חבר  הוא  הכותב   *
עמותת "אדמתי".

 חדר
אורחים

"מתייחסים אלינו בצורה בזויה"
מזכ"ל תנועת המושבים: "אנו משלמים היום מחיר ורבים על הזכויות המינימליות שלנו על הקרקע. היום אנו עוברים שבעה 

מדורי גיהינום בכדי לבנות". דיווח מכנס הנדל"ן של קק"ל 

אפי שטנצלר. חובה להגיע להסדרים עם 
צילום: קק"ל ההתיישבות 

חלק  להיות  יכולים  "אנחנו  צור.  מאיר 
מהפתרון"
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את >  לתת  החלה  החדשה  הממשלה 
הגיעה  הראשונה  והסנונית  אותותיה 

�במס הרכישה. ועדת הכספים של הכ
נסת אישרה את הצעת שר האוצר משה כחלון 
מגורים  דירת  של  הרכישה  מס  את  להעלות 

�שאינה יחידה (כגון: דירות להשקעה) לשיעו
רים שבין 10%�8%, החל מ�24 ביוני, בהוראת 

שעה לחמש שנים!
שינויים אלה ישפיעו מיד על המגזר החקלאי 
במקרים של רכישת נחלות שהן נוספות על דירה 
שבהן  נחלות  של  ובמקרים  הרוכשים  שבבעלות 
יש שני בתי מגורים, לרבות בהעברה של נחלות 

במתנה מהורים לילדיהם.
שהן  במתנה,  בהעברתה  או  נחלה  ברכישת 
בהוראת  שנקבעו  הכללים  לפי  שנייה"  "דירה 
השעה, יוטל על הקונה או על המקבל מס רכישה 
8% מחלק השווי שמגיע עד ארבעה מיל�  בשיעור

יון, 800 אלף ו�605 ש"ח; מס רכישה בשיעור 10% 
יוטל על חלק השווי הגבוה מסכום זה.

עד אימוץ התיקון הנ"ל מדרגות מס הרכישה 
על   5% היו:  לא�יחידה  מגורים  דירת  לרוכשים 
חלק השווי שעד מיליון, 162 אלף ו�120 ש"ח; 6% 
על חלק השווי שבין מיליון, 162 אלף ו�120 ש"ח 
עד שלושה מיליון, 486 אלף ו�350 ש"ח; 7% על 
חלק השווי שבין שלושה מיליון, 486 אלף ו�350 
ש"ח עד ארבעה מיליון, 800 אלף ו�605 ש"ח; 8% 
על הסכום שבין ארבעה מיליון, 800 אלף ו�605 
עד 16 מיליון, אלפיים ו�15 ש"ח; ו�10% על חלק 

השווי שגבוה מסכום זה.
השי את  להמחיש  עשויות  דוגמאות  �שתי 

בית  ובה  נחלה  רוכש  אדם  באחת,  נוי שהתקבל. 
והוא  ש"ח,  מיליוני  שבעה  ששוויו  אחד  מגורים 

מר הרוכש.  עבור  יחידה  שאינה  מגורים  �דירת 
כיב בית המגורים הוא חמישה מיליוני ש"ח ועל 
כן, לפני התיקון לחוק, מס הרכישה שהיה עליו 
לשלם עבורו הוא 305 אלף ו�510 ש"ח. בעקבות 
התיקון, מס הרכישה צפוי להיות 403 אלף ו�987 

ש"ח, תוספת מס רכישה שמגיעה כמעט עד 100 
אלף ש"ח!

�כאשר הורה מעביר לבנו או לבתו נחלה במת
נה, מס הרכישה שישלם המקבל הוא שליש ממס 
הרכישה הרגיל. אם לבת או לבן יש דירת מגורים 

�קודמת, הם היו משלמים עבור מרכיב בית המגו
רים, לפי הדוגמה שהובאה לעיל, כ�102 אלף ש"ח 

לפני התיקון, ולאחריו ישלמו כ�135 אלף ש"ח.
מי  עבור  השתנו  לא  הרכישה  מס  מדרגות 

�שרוכשים דירה יחידה. מי שברשותו דירת מגו
מגורים  בית  הכוללת  נחלה  לרכוש  ומבקש  רים 
אחד יכול לשלם בגין הדירה הראשונה מס רכישה 
לפי חישוב של דירה יחידה אם ימכור אותה בתוך 

24 חודשים.
�בימים אלה מתקיים דיון ברשות מקרקעי יש

בעת  לרמ"י  הרכישה  דמי  תשלום  בנושא  ראל 
הגד� ובתיקון   1355 לפי החלטה זכויות   העברת 

רת "קרוב" בעת העברת זכויות בין יורשים. נכון 
אחד  ואח  נחלה  יורשים  אחים  מספר  אם  להיום, 
יש  זכויות,  משלם תמורה לאחרים בעת העברת 
פטור מתשלום דמי הסכמה לרמ"י, אך מסי שבח 
ורכישה ייגבו אם מקור הכסף המועבר מיד היורש 
לאחיו מחוץ לנכסי העיזבון. בהחלטה 1355 בוטל 
יורשים  בין  בתמורה  העברה  של  במקרה  הפטור 
ועל כן, יחול חיוב בדמי רכישה בעת ביצוע עסקה 

בין יורשים.
לאור העובדה, כי זו פגיעה אנושה ברצף הבין�

דורי בנחלות, שכן החיוב בדמי רכישה בעסקה בין 
�יורשים לא יאפשר לבצע עסקאות בתוך המשפ

שתהיה  תמורה  לזה  זה  ישלמו  יורשים  שכן  חה, 
פנינו  ג',  צד  על�ידי  המשולמת  לזו  כמעט  זהה 

עסק "קרוב"  להגדרת  להכניס  בדרישה  �לרמ"י 
יורשים של נחלות. אנו תקווה, כי אכן  אות בין 
התיקון להחלטה שאמור להתפרסם בקרוב יעדכן 

את הגדרת "קרוב".
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות 

שיתופיות

צילום: יהודית גרעין�כל בית מגורים במושב. ועדת הכספים אישרה את העלאת מס הרכישה לחמש שנים 

גזירות מס הרכישה
4,800,605 ש"ח - זהו הסכום שממנו והלאה תשלמו מס 
רכישה בשיעור 10% ברכישת נחלה או בקבלתה במתנה, 
שבה בית המגורים הוא "דירה שנייה" או שבו שני בתים

תודה לקורא מוטקה אבני ממושב רם�>
שנכתב  מה  על  פרטים  שהוסיף  און, 

כשח �בכתבה, 
של  זיכרונו  לפי  לקם 
שהייתי  אני,   .7 בן  ילד 
הרוב  גם כתבתי   ,10 בן 

לפי זיכרוני.
אינני   - ולענייננו 
חוקר  ולא  היסטוריון, 

כו לי  ואין  �היסטוריה, 
חות מאגיים לשנות את 
כמו  ההיסטוריה,  פני 
שאין לאחרים. תודה על 
הפרטים שהוסיף מוטקה, 

לה רוצה  אני  גם  �אבל 
עמיד דברים על דיוקם: 
ספרו  את  קראתי  לא 
וכתבתי  ברנר  אורי  של 
כפר  ומאנשי  מהזיכרון 

�ויתקין. הנושא של "אל
כוורת  כמו  הוא  טלנה" 
שמתקרב,  מי   - דבורים 

נעקץ.
מוטקה כותב שבשבת ראה משאיות מלאות 
אנשים בלבוש אזרחי נוסעות לכיוון החוף. גם 
אני ראיתי את המשאיות עם האנשים וציינתי 
זאת בכתבה. אני הייתי בן 10 כאמור, ומעולם 
לא נסעו במשק של מדרשי להביא ירק לפרות 

ביום שבת, כך שזה היה בוודאות יום חול.
להבהיר:  מבקש  ויתקין  מכפר  יבנאי  זהר 
"אני ואחי הגדול יאיר היינו בשדה עם החמור 
ה'אי'  בחלקת  היה  זה  ההשקיה.  את  וסידרנו 
(יש בויתקין גוש שדות שנקרא "האי", ב"מ) 

�ובשעות אחר הצהריים התחילו לשרוק הכדו
�רים מעל הראש שלנו, ושמענו יריות. בווד

אות זה היה יום חול, שעובדים בשדה".
מקבל את ההערה שחיילי אלכסנדרוני לא 
באו לחוף ביחד עם אנשי 
אצ"ל. כך ההורים אמרו 
למה  בקשר  ושגו.  לנו, 
נחמקין  אריק  שאמר 
עמק  "פרלמנט  בפורום 
ששמעתי  הרי  חפר", 
כבר  והייתי  אוזניי,  במו 
לא בן 10, אלא מעל 75.
בפי אמר  �נחמקין 

הוראה  קיבלו  שהם  רוש 
לירות מעל הראשים. לא 
כתבתי שהם ירו על כפר 
ויתקין. אולי גם האצ"ל 
לירות  הוראה  קיבלו 

העוב הראשים.  �מעל 
וכל  עומדת,  בעינה  דה 
באותו  בכפר  שהיה  מי 
מאשר  והלילה  הערב 
ופגזים  כדורים  זאת: 
נפלו ושרקו מעל ובתוך 

כפר ויתקין.
�על הרוגי צה"ל שקבורים בכפר כבר כת

בתי בכתבה.
ולסיום: תודה לכל מי שקרא והגיב לכתבה. 

�נכון שכואב לי מאוד על שרידי המזח המפו
אר שעומד בעליבותו, ושלפחות ארבע חמש 
לידו,  ומתרחץ  מטייל  אני  בשבוע  פעמים 
ביולי.   5 ראשון,  יום  בערב,  אתמול  כולל 
אכלתי ארוחת ערב במצפור ההעפלה והבטתי 
ירים  בין גדמיו. אם מישהו  בשקיעת השמש 
את הכפפה ויצא למזח משהו טוב מהכתבה - 

יצאנו נשכרים!
בר�כוכבא מדרשי

מכתבים 
למערכת

כתבתי לפי זיכרוני
אינני היסטוריון ואין לי כוחות מאגיים לשנות את פני 

ההיסטוריה, אבל גם אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. 
"אלטלנה" היא כמו כוורת דבורים - מי שמתקרב, נעקץ. 

תגובת בר�כוכבא מדרשי למכתבי הקוראים

צילום: טליה שחר שקיעה בחוף מעל המזח. אם מישהו ירים את הכפפה - יצאנו נשכרים! 

מקבל את ההערה 
שחיילי אלכסנדרוני 
לא באו לחוף ביחד 
עם אנשי אצ"ל. כך 

ההורים אמרו לנו, 
ושגו. בקשר למה 

שאמר אריק נחמקין 
בפורום "פרלמנט 

עמק חפר", הרי 
ששמעתי במו אוזניי, 
והייתי כבר לא בן 10, 

אלא מעל 75



13 ||   9.7.2015

10



כל חקלאי שמעסיק פועלים >קרדיט
מכיר את התרחיש הבא: הוא 
פועלים  של  קבוצה  מעסיק 
לו  ואין  בבציר  או  בגדיד  בקטיף, 
אפשרות לדעת כמה כל פועל קטף. 
בנוסף, בסוף היום הוא רואה שאיכות 
חלק מהיבול אינה טובה, אבל אין לו 
שנקטף.  ב"  ל"סוג  אחראי  מי  מושג 
הוסיפו לזה את העניין הפסיכולוגי - 
תפוקת עובדים עולה כשהם יודעים 
עבודתם,  את  ובוחן  מנטר  שמישהו 
"פיקאפ"  האפליקציה  מדוע  ותבינו 
(Pickapp) היא שדרוג אמתי לכל 

חקלאי שמעסיק צוות פועלים.
בעצם  הגיע  לאפליקציה  "הרעיון 
מהנדס  אומר  בשטח",  מהחקלאים 
מנכ"ל   ,(58) אייזיק  אילן  התוכנה 
הקבוצה שפיתחה את היישומון. הוא 
לדורית  נשוי  בטבעון,  גר   ,58 בן 
ואב לשלושה ילדים, עובד כעצמאי 
משנת 1992. "פנה אליי יובל רייך, 
בערבה  פארן  מושב  ממקימי  אחד 
תאי�  15 כ המעסיק  ותיק  �וחקלאי 

שלו  בקושי  אותי  ושיתף  לנדים, 
ברור  לו  היה  עבודתם.  על  לשלוט 

שכשהוא נמצא אתם בשטח התפוקה 
שלהם עולה, הן בכמות והן באיכות, 
אבל מה קורה בשעות בהן הוא איננו 
נמצא? איך הוא יכול לדעת כמה כל 
אחד מהם קטף? ומה איכות העבודה 

של כל פועל?".
בועז  ועם  אילן  עם  נפגשת  אני 
המוצר,  של  שיווק  איש  מקורי, 
"פוינטר  התוכנה  בבית  במשרדיהם 
- מערכות חכמות לחקלאות בע"מ" 

אידי באופן  "החקלאי,  ישי.  �ברמת 
עובד  לא  מנהל,  להיות  אמור  אלי, 
על  שאחראי  בועז,  אומר  שטח", 
אזור הצפון ובעיקר על פרדסים ועל 
מטעי נשירים. "התפקיד שלי מחייב 

מהחק המידע  כל  את  לאסוף  �אותי 
זה לשפה ברורה  לאים ולתרגם את 

עבור מהנדסי התוכנה שלנו.
שלא  חקלאי  של  בן  עצמי  "אני 
מכיר דבר מלבד עבודה קשה, ולכן 
אני מאוד מכיר את העולם החקלאי 
ואת הקשיים והצרכים של החקלאים, 
הנכונה,  הדרך  לא  זו  בעיניי  אבל 
אמור  שחקלאי  מאמין  באמת  ואני 
בעיקר לנהל ובוודאי במקרה שהוא 

מעסיק צוות עובדים גדול".
אייזיק  אילן  תוכנה  בית  כבעל 

אבל  טובים,  רעיונות  הרבה  פוגש 
יובל רייך שכנע אותו שהרעיון שלו 
אינו רק טוב, אלא גם כדאי ושהוא 
מוכן להיות שותף ולהשקיע בפיתוח 
שני  עוד  אליו  צירף  רייך  התוכנה. 

גומ יורם  את  מהדרום,  �חקלאים 
מגדלים  שניהם  גנות,  ואורי  רשטט 
מהנדסים  גם  אבל  בפארן,  פלפלים 
עם  וביחד  האקדמית,  בהשכלתם 
בתחילת  לשותפים  הפכו  הם  אילן 
מענה  שתיתן  תוכנה  על  העבודה 

לבעיות השטח שלהם.
מוצר  ופיתח  לעבודה  ניגש  אילן 

מע אלא  אפליקציה,  רק  לא  �שהוא 
�רכת שלמה המיועדת לעזור לחקל

אי לשלוט בכל הגידולים הנקטפים 
למו העניק  הפיתוח  צוות  �בידיים. 

 ,(Pickapp) "צר את השם "פיקאפ
 - "אפ"  קטיף,   - "פיק"  כלומר: 

אפליקציה.
אילן אייזיק: "הצורך הראשוני היה 
למדוד תפוקות כמות ואיכות ומשם 
יכולה  שהמערכת  לכך  התפתח  זה 
לבצע ניטור ושליטה על כל פעולה 
תפעולית הקשורה לגידול. לדוגמה, 
יכולת  הוא  שפיתחנו  הדברים  אחד 

�ליצור מפת שטח עבור מגדלי הת

מרים, שבה כל עץ מיוצג. לתמרנים 
היה רצון לדעת את ההיסטוריה של 
כל עץ ואנו בנינו להם 'פתרון קצה�

לקצה', כלומר, כל פעילות שקשורה 
דרך  הפרחים,  הפריית  משלב  לעץ, 
הדילול, קשירת אשכולות התמרים, 
תועדו  הסופי  והגדיד  בשקים  כיסוי 
של  מלאה  תמונה  ונתנו  בתוכנה 
ההיסטוריה של כל עץ בשטח הנתון. 
החזון שלנו אפילו מרחיק לכת יותר 
משלב  מענה  לתת  מעוניינים  ואנו 
'קצה� השיווק.  ועד  השתיל  נטיעת 

אל�קצה' שלם".

איך האפליקציה בעצם עובדת בשטח?
להצ מעוניין  שחקלאי  �"ברגע 

לפורטל  מתחבר  הוא  לשירות  טרף 
הרא בשלב  לו  עוזרים  ואנו  �שלנו 

שון, שהוא שלב ההטמעה. איש שטח 
את  במערכת  לעדכן  לו  עוזר  שלנו 
כל הפרטים החשובים עבורו, כלומר 
הרעיון הוא שהחקלאי יגדיר לנו את 
הוא  שאותם  לו  החשובים  המדדים 
מעוניין לנטר, למשל איכות היבול, 
כמות היבול, וכו' והעיקרון המוביל 

�אותנו הוא תפעול נוח על�ידי הפו
עלים בשטח.

פועלים,  קבוצת  או  פועל,  "לכל 
או  יש סמארטפון על עגלת הקטיף 
למלא  מסיים  שהוא  ברגע  בכיסו, 
באמצעות  אותו  סורק  הוא  ארגז 

האי פרטיו  וכך  שלו,  �האפליקציה 
שיים נקשרים לארגז שבאחריותו".

מהם בעצם מדדי האיכות והכמות?
העניין,  לצורך  האיכות,  "מדד 
נמדד עם כוכבים בציונים של 5�1, 
והוא כולל כמות יבול רקוב, פגמים 
ומשקל.  תלוש  עוקץ  כמו  מכניים 
על�ידי  כמובן  נמדד  הכמות  מדד 
המשקל. שני המדדים האלו נותנים 
לפני  לו  היה  שלא  מידע  לחקלאי 
האפליקציה: הוא יודע איזה פועלים 
וגם  כמות  מבחינת  יותר  קוטפים 

יודע מי מקפיד על האיכות.
החקלאי  מכך  שכתוצאה  "כמובן 

�משפר מאוד את נתוני הקטיף ובשו
רה התחתונה, זה שווה לו הרבה כסף. 
לדוגמה: חקלאי שקוטף פירות הדר 
מגלה  האריזה  בבית  אבל  לייצוא, 

לתשלום  וזוכה  בפרי  רבים  פגמים 
את  לשפר  יכול  ב',  סוג  יבול  על 
מדדי האיכות ולעמוד בקריטריונים 

של סוג א'".

מתי החקלאי מקבל את המידע 
מהשטח?

באמצ סורק  הפועל  אמת.  �"בזמן 
שקטף  הארגז  את  האפליקציה  עות 
והחקלאי מקבל למחשב שלו באותו 
הרגע את המידע המבוקש. כמו כן, 
הוא יכול 'לגזור' דוחות אקסל בסופו 
של כל יום כדי לדעת איך עבר היום 

מבחינת העבודה בשטח.
"בחלק מהמשקים מועסקים בקרי 
איכות שמסתובבים בשטח ואחראים 
על שיוך העובד לארגז ועל סריקת 
האפליקציה. חשוב לציין, שהחקלאי 
לגשת,  ימים  מספר  לאחר  גם  יכול 

�לסרוק את הארגז ולקבל מידע לג

אילן אייזיק, יובל רייך, אורי גנות, בועז מקורי ויורם גומרשטט. בתערוכת אגריטך 2015

ארגז פלפלים בערבה. "האפליקציה יצרה תחרותיות בריאה בין הפועלים"

ארגזי מלפפונים במשק מלכה. מוכנים לסריקה
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טלפון חכם ומדבקה אחת עם ברקוד על כל ארגז קטיף עושים את ההבדל: 
האפליקציה הסלולרית "PICKAPP", המבוססת על רעיון שהגה יובל רייך 
ממושב פארן, תעזור לחקלאי לעקוב אחר תפוקת העובדים ואיכות העבודה

חקלאות 
יישומית



ארגזים  עם  ביותר  שימושי  זה  ביו. 
שמוכנסים לקירור".

האם השימוש הוא לפי פועל או יכול 
להתאים גם לקבוצת פועלים?

שנקטפים  גידולים  יש  וגם.  "גם 
קטנים,  ארגזים  ולא  דולבים  לתוך 

החקל קבוצתיים.  הם  המדדים  �ואז 
שעומדים  קבלנים  לתגמל  יכול  אי 
בתפוקות יפות, וכך לשפר את הרמה 
הקבוצתית ולא רק האישית. לקבלן 

�שווה לדרבן את הפועלים שלו לע
שות עבודה טובה ולכן בעצם כולם 

מרוויחים מהעניין".
בחקלאות  הפועלים  שרוב  מכיוון 
מלידה  עברית  דוברי  אינם  כיום 
ישראל, המפתחים  אזרחי  אינם  ואף 
השתדלו להקל עליהם את השימוש 
הסריקה  הוראות  ואף  באפליקציה 

ער כגון:  שפות,  במספר  �נמסרות 

פיליפינית  וייטנמית,  תאית,  בית, 
ורבות אחרות. כרגע, היישום מותאם 
רק למערכות הפעלה של אנדרואיד, 
בהחלט  היא  "הכוונה  מבטיח:  אילן 

אייפו על  גם  בעתיד  אותה  �להחיל 
נים מבית אפל".

מי קהל היעד שלכם?
חוש שאנחנו  "כמובן  �אייזיק: 

בים בגדול ומאוד רוצים לייצא את 
חוות  יש  שם  לחו"ל,  האפליקציה 
ומשקים שמעסיקים מאות ואף אלפי 

�פועלים. גם בארץ יש לא מעט חק
פועלים.  הרבה  שמעסיקים  לאים 
כלומר, חקלאי שמעסיק פועל אחד 
או שניים לא צריך את הניטור ואת 
חקלאים  יש  אבל  שלנו,  המעקב 
עונתי  או  רציף  באופן  שמעסיקים 
יכולים  אינם  והם  פועלים,  הרבה 
עבודתם  של  הנתונים  אחרי  לעקוב 

ללא המערכת שלנו".
אוהד  הוא  האלה  החקלאים  אחד 
אוהד  יצחק.  שדה  ממושב  מלכה 
ושלושת אחיו ידועים בעיקר במשק 

ובשנים  שלהם  המשגשג  הפרחים 
את  לפתח  רצון  מתוך  האחרונות, 
מלפפונים  גם  לגדל  החלו  המשק, 
ו"בייבי מלפפונים". בית האריזה של 
העסק ממוקם בשדה יצחק והחממות 

נמצאות במושב אחיטוב.
60 פועלים, תאילנדים ופלסטי� �כ

נים, מעסיק אוהד ולאחר שישב עם 
אילן בנו, שעוסק בשיווק ובהטמעה 

הבין שהתוכ הוא  האפליקציה,  �של 
העסק.  את  רבות  לשדרג  יכולה  נה 

�"כיום, כחצי שנה לאחר שהאפליק
ציה בשימוש, אני יכול לומר בכנות 
שלא רק שהיא עמדה בציפיות שלי, 
אלא הרבה מעבר לכך", מספר אוהד. 
כמה  רק  ידעתי  האפליקציה  "לפני 
יכולתי  לא  אבל  קטפה,  קבוצה  כל 
לגזור נתונים מעבר לכך. כיום, אני 
קטף  כמה  ארגז,  כל  קטף  מי  יודע 

�בסך הכול במשך היום, וגם מה אי
כות הקטיף והמיון שלו. מכיוון שיש 
לי נתונים על עשרות פועלים, אני 
יכול ליצור איזשהו ממוצע אותו אני 

יכול לדרוש מהם".

כיצד הפועלים קיבלו את האפליקציה?
"כשישבתי עם אילן בהתחלה הוא 

�אמר לי שמניסיון שהוא צבר, בתחי
לת השימוש תהיה גדילה משמעותית 
מאוד בתפוקת הפועלים, שאחר כך 
תתייצב, והוא צדק. האפליקציה גם 

הפוע בין  בריאה  תחרותיות  �יצרה 
לים, ובוודאי שהמרכיב הפסיכולוגי 
יודעים  שכשאנו  מכיוון  כאן,  חשוב 
יותר  נעבוד  אנחנו  אותנו  שבודקים 

טוב. זה טבעי.
מש שאני  לומר  לי  חשוב  �"אבל 

תדל לא לבקר פועל אם היה לו יום 
רע, כולנו בני אדם ולכולנו יש ימים 
זה  לי  שחשוב  מה  מוצלחים.  פחות 

לראות את הסכום שלו לאורך מספר 
ירידה  מגמה של  יש  אם  ורק  ימים, 
בטיב וכמות העבודה שלו לדבר אתו 
שלי  בעסק  שוטר  לא  אני  כך.  על 
לתפוס  לי  עוזרת  לא  והאפליקציה 
אלא  החד�פעמית,  בקלקלתו  אדם 
הפיקוח  את  להגדיל  לי  עוזרת  רק 
זאת  מקבלים  והם  העובדים,  על 

בטבעיות ובהבנה".

אילן אייזיק: "הצורך הראשוני היה למדוד 
תפוקות כמות ואיכות ומשם זה התפתח לכך 
שהמערכת יכולה לבצע ניטור ושליטה על כל 

פעולה תפעולית הקשורה לגידול. לדוגמה, 
אחד הדברים שפיתחנו הוא יכולת ליצור מפת 

שטח עבור מגדלי התמרים, שבה כל עץ מיוצג"

דליי פרחים ממשק מלכה. "לפני האפליקציה ידעתי רק כמה כל קבוצה קטפה"

עובדים זרים מכינים ארגזי קטיף עם מדבקות האפליקציה. "כדאי להדביק מדבקה בכל 
צד של הארגז"
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מה להוריד, איך להתקין
בועז מקורי מסכם את שלבי התחברות 

החקלאי לאפליקציה
שאחראי  מקורי,  בועז  הצפון,  לאזור  התוכנה  של  השיווק  איש 
מתחילים  כיצד  מסביר  נשירים,  מטעי  ועל  פרדסים  על  בעיקר 

בעבודה עם "פיקאפ":
 Pickapp המלא:  (שמה  האפליקציה  את  מוריד  החקלאי   .1
Farming) מחנות היישומים (Google Play), מקבל ססמה 
ומזין בסמארטפון שלו את שמות הפועלים או את הצוותים 
־בעזרת איש שטח של בית התוכנה, שעוזר לו בשלב ההטמ

עה.
וזולות  חד־פעמיות  סוגים:  משני  מדבקות  מזמין  החקלאי   .2
־שאותן הוא מדביק על ארגזים שהוא שולח לשוק ואינם חוז

רים אליו. לחקלאים עם דולבים או עם ארגזי פלסטיק שווה 
לקנות מדבקות רב־פעמיות, שהן איכותיות יותר.

"כדאי להדביק מדבקה בכל צד של הארגז על מנת לא לעכב   
לקנות  ואפשר  זניח  המדבקות  מחיר  בעבודתו.  הפועל  את 

אותן בכמות גדולה, אפילו לכל העונה.
החקלאי עובד עצמאית, אבל זוכה לתמיכה של בית התוכנה   .3

בכל עניין ובעיה.
את  משדרגים  הזמן  כל  שאנו  לציין  גם  לנו  מוסיף: "חשוב  בועז 
השדרוגים  בכל  זוכה  אלינו  שמצטרף  ושחקלאי  האפליקציה 

שיוצאים, ללא כל עלות נוספת".



־בניגוד למלחמת תרבות מיותרת, שמייצ
רת עוד ועוד רגעים מכאיבים, המוזיקאים 

מעדיפים להשאיר את הפוליטיקה בצד 
ויוצרים רגעים יפים ומהנים. בום פם ומאור 
כהן שבים לשתף פעולה וגם אריאל זילבר 
־חוזר אל כותב השירים שחלק עמו את הצ

לחת להיטיו, שמואל צ'יזיק. דודו טסה וישי 
לוי מצרפים את כישרונם לראשונה. עלמה 
זהר מקליטה אלבום ילדים, טונה פונה לבני 

30, ריף כהן רואה כוכבים בצרפתית ורמי 
פורטיס מוציא תקליט, ויניל.

עלמה זהר - "שני אינדיאנים"

כהורה טרי, קשה להישאר אדיש 
בתקופה הזו לשירי ילדים, אך לאחר 

שנים רבות שבהן הז'אנר נעלם כמעט, 
"שני אינדיאנים" הוא באמת שיר שעשוי 

להפוך ללהיט נצחי שישונן בפי קטנטנים 
במשך שנים.

הוא קליט, מחורז נפלא, משעשע, שנון 
ומלווה ביופי של קליפ. שיר ההמשך 
ללהיט "מיגל", אם תרצו, הוא הסינגל 
הראשון מתוך "פלא" - אלבום ילדים 

־מלא שתוציא עלמה זהר בקרוב, המוק
דש לבנה הבכור הלל.

טונה - "רוק 30"

יש מוזיקאים שהצלחה היא עניין של זמן 
עבורם (ע"ע אהוד בנאי) וכך במקרה של 

־טונה (איתי זבולון), שמנסה להגיע לאו
זניים שלנו כמעט 15 שנה. לפני ארבעה 
חודשים זה סוף־סוף קרה עם השיר "גם 
זה יעבור", שחרך את תחנות הרדיו וצבר 

יותר מ־650 אלף צפיות ביו־טיוב, בזכות 
־קליפ נוסטלגי נהדר. השיר החדש שעו
סק במשבר שמקדים את זמנו בעשור 

ממשיך לעמוד ברף ומוכיח שיש עוד 
היפ־הופ ציוני חוץ מלהקת הדג נחש.

בום פם ומאור כהן - "יאללה בום!"

חיבור טבעי מאוד בין הלהקה שאוהבת 
להשתעשע לזמר הרב־גוני, חיבור שכבר 

הוליד בעבר גרסאות כיסוי מוצלחות 
ל"שיירת הרוכבים" ול"גדליה רבע איש".

הפעם "יאללה בום!" הוא שיר מקורי 
שכתב והלחין סולן הלהקה, אורי בראונר 

כנרות. הלחן שיתקבל נהדר במיטב 
הטברנות מלווה בטקסט קליל וקליט 
־המתאים לעונת הקיץ, שהחלה לאחרו

נה: "מי אנחנו בעולם, מה רוצה הבנאדם 
\ לחיות ולאהוב את הים ואת החוף \ 

יאללה בום". מעניין לדעת איך השיר היה 
נשמע בביצוע של פאר טסי.

דודו טסה וישי לוי - "עכשיו הוא חול"

־שיתוף פעולה ייחודי נוסף, שהיווה הגש

מת חלום עבור טסה: "כבוד גדול עבורי 
ליצור יחד עם אחד המוזיקאים האהובים 

עליי מאז ילדותי, סוג של סגירת מעגל 
עבורי. ישי לוי זמר ענק".

טסה כתב את "עכשיו הוא חול" יחד 
עם גלעד כהנא (סולן "ג'ירפות") ועל 
העיבודים וההפקה עבד עם יד ימינו 

בשנים האחרונות, ניר מימון. עכשיו נותר 
רק להאזין לביצוע עוצר הנשימה של 

ישי לוי.

ריף כהן - "HELAS (חבל)"

אלבומה הראשון של ריף כהן הותיר 
רבים מחובבי המוזיקה ומבקריה פעורי 
פה, כי אף אחד לא ידע איך "לאכול את 
זה", אבל זה היה "טעים" במיוחד. בשיר 

־החדש שכתבה אמה פטריסיה בצרפ
תית ריף מקוננת: "עם נעלי העקב של 

אחותי, איפור מאוד מאוד צבעוני,
עמדתי מתחת לחלונך, שרתי: פליז לאב 

מי, אם מואה
שמתי כוכבים על ציפורניי, אך אינך 

רואה אותי, אינך רואה אותי". בעברית, 
הטקסט נראה מעט שטחי, אבל לאחר 

האזנה וצפייה בקליפ החפלה המשובח, 
סביר שתרצו לשמוע עוד ועוד.

רמי פורטיס - "מעיר נעלמים"

"מעיר נעלמים", שיר שהוא אוקסימורון 
על השתתפותו של רמי פורטיס בתכנית 

"אקס פקטור" והבשורה הראשונה של 
מתוך "תולדות הכותרת", תקליט חדש 
וייחודי העומד לצאת בקרוב. התקליט 

החדש הוא "קריאת התעוררות" רגשית 
ומנטלית בהדהוד 432 הרץ. זהו התדר 

לפיו נכתב והוקלט האלבום, שפה חריגה 
ומעודדת המזמינה את המאזין להיכנס 
עוד צעד אל האלבום, שיצא במהדורת 
־תקליט ויניל בלבד, מדיום החווה לאחרו

נה תחייה מחודשת.

אריאל זילבר - "לאן פנתה אהבתנו"

"רוצי שמוליק", בחברה להגנת הטבע", 
־"תני לי מחסה" ונקודות ציון משמעו
תיות רבות בקריירה של זילבר נוצרו 

בזכות הטקסטים המעולים של שמוליק 
צ'יזיק, זכרו לברכה. לאחר מספר שנים 
שבהן הקליט אלבומים מצליחים פחות, 
זילבר החליט להתחבר בחזרה למילים 

של צ'יזיק והוציא לאחרונה את "לאן 
פנתה אהבתנו", שנכתב כבר בשנות 

ה־60'.
־פילוני (דני קרק משבק ס') הפיק מוזיק
לית ומיטב הנגנים (שלומי מנצור, גליה 
־חי, גיא מזיג וחיים רומנו) השתתפו בהק
לטות, מה שיוצר ציפייה אדירה לאלבום 

המתגבש בימים אלו.

גם זה יעבור
לקראת החופש הגדול, שבעה שירים ישראליים חדשים ומעודדים, שיתופי פעולה מוכרים ואחד 

חדש ומפתיע. איתי זבולון, שאתם מכירים כ"טונה", לא עוצר בלהיט שגרף 650 אלף צפיות ברשת

ה�60'אריאל זילבר. תחייה לשיר משנות ה�60' משנות לשיר תחייה זילבר אריאל

עלמה זהר. שיר ראשון מתוך אלבום שיוקדש לבן

צילום: שרון יצחק ישי לוי. הגשים חלום לדודו טסה 

ריף כהן. בצרפתית זה נשמע טוב יותר
צילום: יונתן טריכטר

רמי פורטיס. "תולדות הכותרת" יצא בתקליט

טונה (איתי זבולון). לפני ארבעה חודשים זה סוף�סוף 
קרה

מאור כהן. שיר מקורי אחרי גרסאות כיסוי מוצלחות
צילום: יח"צ

צילום: יח"צ בום פם. חיבור טבעי עם מאור כהן 
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תו למושב
מיקי נירון
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מירי LOVE  קיץ
 אני אוהבת את בגדי הקיץ, את הימים הארוכים, את הים, את 

השיזוף על עורי, את החופש הגדול. אני אוהבת קיץ למרות 
לנו גם >החסרונות שלו יוותר  לא  כנראה  יולי�אוגוסט  חום 

השנה, ואין לנו סיבה להתלונן על כך יותר 
מדי. עד עכשיו הקיץ סלחני מאוד כלפינו 
- מלטף אותנו בקרני שמש חמימות במשך היום, 

יוש אני  ערב.  לעת  ברדיד  להתעטף  לנו  �גורם 
בת בגינה בלילה ועורי ברווזים מהצינה העוטפת 

אותו.
החיות  של  לווטרינר  (הכוונה  שלנו  הווטרינר 
שלנו...) חזר מלונדון אך אתמול וסיפר לי שחם שם 
יותר מאשר בארץ. הממלכה הגדולה לא הפנימה 
עדיין את הצורך בהתקנת מזגנים ולכן הוא שמח 

לחזור לתנאי המיזוג שיש 
למלכה  אם  אז  בארץ.  פה 
אליזבת' ולנסיכי הממלכה 
חם, מה לנו פה בלבנט כי 

נלין?
בשא קיץ.  אוהבת  �אני 

את  "האם  הדמיוני  לון 
חורף"  או  קיץ  של  אישה 
חד� תוצאה  כנראה  אשיג 
או אני  "קיץ".  �משמעית, 

את  הקיץ,  בגדי  את  הבת 
להיות  אנרגיות  לך  שנותנים  הארוכים  הימים 
את  הים,  את  ערב,  של  מאוחרת  שעה  עד  פעיל 
החופש  כקרמל, את תחושת  עורי שמשתזף  צבע 
עוד  לישון  לי  שנותן  הגדול  החופש  את  באוויר, 

�קצת בבוקר ולא לפתוח מפעל סנדוויצ'ים כשנפ
תחות עיניי ואת פירות הקיץ העסיסיים.

הניגרת  הזיעה  את  לאהוב?  יש  מה  תשאלו, 
כמפלי הניאגרה? את המדוזות בים שגורמות לנו 
להרגיש כמשה - להסתפק במבט בים ולא להיכנס 
אליו? את בגדי הקיץ שלא ממש עוזרים להסתיר 

�את פגעי הגוף ואת עודפי העונה הקרה? את היל
רעשניות  ממטרות  כמו  בבית  שמסתובבים  דים 

�וחסרות שקט? צודקים, רבותיי. ועדיין אני אומ
רת: כן, אני אוהבת את הקיץ.

ואם כבר הזכרנו מדוזות, ראיתם את יצורי הענק 
וראיתם  פחד!  איזה  השנה?  חופינו  את  שגודשים 
בטלוויזיה את מסנני תחנת הכוח ששואבים אותן 
בכמויות אדירות? איזה מחזה! מכל מקום, מקווה 
ראשית  כן,  אם  מדי...  מקרוב  אותן  ראיתם  שלא 

שטפו היטב את מקום הכווייה והסירו על�ידי כך 
שאריות של זרועות ארסיות שנותרו על העור.

אם יש לכם במקרה חומץ, אפשר לשטוף במעט 
על  המקלים  תכשירים  הצריבה.  מקום  את  ממנו 
כוויות, כגון ג'ל אלוורה (אפשר ישירות מהצמח) 

ו"פניסטיל", יקלו גם על תחושת הצריבה.

תנו לנשום
�בניגוד למזג האוויר שמתחמם מעט בימים הא

חרונים הצטננה מעט המולת שרת תרבותנו, מירי 
רגב, וקהל אנשי ה"תרבות" שכנגדה. כבר שבוע 
בערך לא השמיעו שני הצדדים 
"מחמאות" הדדיות והאמת, אני 

לא מתגעגעת לכך.
שרת תרבות שאני לא ממש 
מתחברת לאג'נדה שלה ואנשי 

ומאו אותי  שמדכאים  �תרבות 
האמי עם  זרא  עד  עליי  �סים 

את  משפרים  לא  שלהם  רות 
יומי. קיץ עכשיו, חברים, שבו 
ותנו  רוחכם  את  צננו  במזגן, 
אוויר לנשימה מכם.  לנו קצת 
נצלו את זמנכם הפנוי לעשייה למען העם והחברה 
ותוכיחו לנו ש"תרבות" אנו סתם מונח שאין קשר 

בינו וביניכם.

שמח במטבח
כשהילדים היו קטנים חיפשתי כל הזמן דרכים 
להעביר אתם את הימים בכיף. מדי פעם גם היינו 

�מבשלים ואופים יחדיו, אבל אני מודה שכשהכנ
סתי אותם למטבח לא עשיתי זאת תמיד בהנאה 

רבה.
ילדים במטבח הם שמחה, אבל גם הרבה בלאגן, 
וכשהם היו קטנים היה לי מספיק בלאגן בבית גם 

בשוקו יתמרחו  זה,  על  זה  קמח  שישליכו  �מבלי 
יפזרו סוכ �לד מכף רגל עד ראש ולשם קישוט, 

ריות צבעוניות על קודקודם. אבל מדי פעם היה 
עשייה  כדי  תוך  אותם  ללמד  מה  הרבה  ויש  כיף 
מהנה (עבורם). אז הנה מתכון של עוגיות קוואקר 
מקווה)  (אני  להכנה, שתיהנו  וקלות  מ�ע�ו�ל�ו�ת 

להכין יחדיו, ובטח לאכול יחדיו.

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג
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חומרים:
125•  גרם חמאה
3/4•  כוס סוכר
1/4•  כוס סילאן

3•  כוסות קוואקר
2•  כפות קמח

1•  כפית סוכר וניל
1/2•  כפית סודה לשתייה
1/2•  כפית אבקת אפייה

אופן ההכנה:
מחממת תנור ל־175 מעלות.  .1

ממיסה בעדינות את החמאה, הסוכר   .2
והסילאן על אש נמוכה. מורידה מהאש.

מערבבת יחדיו את כל החומרים היב־  .3

שים.
4.  מוסיפה את החומרים היבשים לסיר עם 

התערובת המומסת ומערבבים היטב 
בכף עץ.

מרפדת שתי תבניות בנייר אפייה ויוצרת   .5
תלוליות מהתערובת.

אופה כ־10 עד 12 דקות. העוגיות מתפש־  .6
טות ומשתטחות בזמן האפייה ולכן ייתכן 
שיתחברו זו לזו. במקרה זה, יש להפריד 

אותן בסכין ברגע שהן יוצאות התנור. 
מניסיון, לא חובה, כשהן מתקררות הן 

־מתקשות ואפשר להפריד אותן ע"י שבי
רה עדינה ואת הפירורים שנוצרים לפזר 

מעל יוגורט או גלידת וניל.
קיץ נעים לכולכם!

עוגיות קוואקר (שיבולת שועל)

מדוזה שנפלטה לחוף. איזה פחד!

עולמות רוויי תהפוכות ורגש

שכתב  ענן"  "איטליה,  בספר  נובלות  בשתי 
�מרקו לודולי נפרשים בפנינו שני סיפורים מש

הטעונות  נשים  עומדות  שניהם  במרכז  פחתיים. 
בחוזק פנימי ובחכמה; שתיהן מתארות, בטון שקט 
בזכות  ורגש.  תהפוכות  רוויי  עולמות  ובצנעה, 

תבונת החיים של גיבורותיו, פשטות 
מבען ותשומת לבן לפרטים הקטנים 
לודולי  מקנה  עולמן,  את  המרכיבים 

לנובלות שלו איכויות של שירה.
איטליה היא נערה שהוכשרה להיות 
משרתת. היא מגיעה אל בית משפחת 
מרציאלי כבחורה צעירה ועוזבת אותו 
לאחר שנים, עם מותו של בעל הבית. 
היא מעבירה את מיטב שנותיה עם בני 
ילדיהם  שלושת  ועם  מרציאלי  הזוג 
והיא כצל נע בחייהם – נוכחת�נפקדת 

ובר המתבוננות  בעיניה  הצורך.  �לפי 
כרוניקה  מתארת  היא  הרבה  גישותה 
זאת  ועם  לכאורה,  מוכרת  משפחתית 
חד�פעמית ונטועה עמוק בהוויית הזמן 

הזה.
הקו אוגוסטו  של  שמו  הוא  �ענן 

נפרדה  מריה  הקשישה  רעייתו  סם. 
ממנו כבר לפני יותר מ�30 שנה ובנם 
אולם  רחוקה,  בארץ  כעת  מתגורר 
מאוד.  אליה  קרובים  נדמים  שניהם 
כל  בה  החי  המשותף,  סיפורם  את 
כך, היא מניחה כתמונות זיכרון בפני 
לה  המסייע  והקשוב  הצעיר  המתווך 
(מאיטלקית:  בכפר  ביתה  את  למכור 
פועלים,  ספריית  הוצאת  בר,  ארנו 

190 עמודים).

לנסות לשנות את 
החיים

"הלא בלתי אפשרי" מאת קרן שפי 
הוא סיפורה של גיבורה בלתי רגילה 
וכובשת המבקשת באמצעות הכתיבה 
לבחון את יחסיה עם סביבתה בניסיון 

לתעד את חייה, אבל גם לשנותם.
אישה  שכותבת  יומנים  חמישה 
אחת על פני 20 שנה מתמזגים לרומן 

�יוצא דופן. כל אחד מהם כתוב בסג
אישה שאמנם  על  ומספר  נון משלו 
אך  הספר,  של  קודם  בחלק  פגשנו 

הגיבו הראשון  ביומן  אחרת.  מישהי  כבר  �היא 
רה בת 22, לכודה באהבה בלתי אפשרית לגבר 
היומן  את  לכתוב  מתחילה  היא  ונשוי.  מבוגר 
הזאת,  ההרסנית  מהאהבה  להיחלץ  כדי  השני 
והוא אכן מוביל אותה למחוזות חדשים ורחוקים. 
לה  יש  כבר  החמישי  היומן  את  בוראת  כשהיא 
משום  ודווקא  בעולם,  ומקום  קריירה  משפחה, 
הדברים שהשאירה  אל  לחזור  מחליטה  היא  כך 
כה  עד  שהשתיקה  קולות  ואל  במגירה  סגורים 

(הוצאת כתר, 305 עמודים).

איך אדם צריך להיות?

שילה הטי היא אישה צעירה שמונעת על�ידי 
אדם  איך  לשאלה:  התשובה  את  למצוא  עז  רצון 
צריך להיות? כדי להשיב על השאלה הזאת, שכל 
ישותה תלויה בה, היא כותבת וקוראת, מתבוננת 

באנשים ומרבה לחקות אותם.
לעתים נדמה לשילה שהיא צריכה 
להיות בדיוק כמו אולריך הספר, כדי 
האדם  היא  יאמר,  מישהו  עליה  שגם 

�העקבי ביותר שתפגשו אי�פעם. אפי
�לו בבית היא לעולם לא משתנה! בי

מוכרחה  שהיא  לה  נדמה  אחרים  מים 
�להיות בדיוק כמו חברתה מרגו, האי

ישנם  שהכירה.  ביותר  החופשית  שה 
לגבר  לתת  כמהה  היא  שבהם  ימים 
אחרים  ובימים  כולה,  כל  את  כלשהו 
סקווש,  כמו  הוא  סקס  אם  תוהה  היא 

�או מחליטה שהמוכר בחנות שאתו גי
וטבע  יהדות  על  ארוכה  שיחה  לגלה 
האדם אינו אלא סתם עוד גבר שמנסה 
היא  מכול,  יותר  משהו.  אותה  ללמד 
להיות  צריכה  היא  מי  לגלות  נחושה 
שלה  והחקיינות  ההתבוננות  ובמסע 

באו הטי  לשילה  הופכת  אכן  �היא 
לעו עשויה  שהיא  כך,  כל  שלם  �פן 

את  הם  גם  להפוך  רצון  בקוראים  רר 
השאלה הזאת לקיומית עבורם ולהיות 
לבני אדם טובים יותר (מאנגלית: יעל 

אכמון, הוצאת כנרת, 254 עמודים).

סיוט בלהות
שעשועים"  לחיות  כברות  "בית 

בהוצאה מחו יוצא  קינג  �מאת סטיבן 
לאור  צאתו  לאחר  שנה   30 דשת, 
בשם  (הטעות  לראשונה  בעברית 
בשם  המכוונת  הטעות  "תעתוק"  היא 
הסופר  בידי  שעובד  הספר,  המקורי). 
מגולל  לסרט,  שהפך  לתסריט,  עצמו 
העל� של  ואכזר  רחמים  חסר  סיוט 
ברגעים  הקוראים,  על  שיקשה  טבעי 
מסוימים, להמשיך לקרוא, אולם יהיה 
סטיבן  יכול  האם  להפסיק.  גם  קשה 
קינג להבעית את עצמו? האם המחבר 
של "קארי", "הקמיע" ו"קאג'ו" יצר אי 
פעם סיפור כה מזעזע, עד שבמשך זמן 
מה לא היה יכול לסיים את כתיבתו? 

כן, זה הספר.
משפחתו  עם  עובר  צעיר,  רופא  קריד,  לואיס 
בתחילה  ומבקר  במיין  קטנה  בעיירה  להתגורר 
רבים  דורות  קברו  שבו  עצים,  בין  קבורה  בשטח 

�של ילדים את בעלי החיים האהובים עליהם. היל
דים כתבו בטעות "בית כברות", וזהו ההבדל בינו 
לבין מקומות דומים אחרים. מאחורי "בית כברות" 
נמצא שטח קבורה נוסף המפתה אנשים לבוא אליו 

�בהבטחות קוסמות ומדיחם לבחור ביצר הרע (מאנ
גלית: נורית פרז, הוצאת מודן, 319 עמודים).

www.readbooks.co.il

ספרות
זהר נוי

איטליה, ענן
מרקו לודולי כתב שתי נובלות המופיעות בספר חדש 

ומתארות את חייהן של שתי נשים הטעונות בחוזק פנימי 
ובחכמה. קרן שפי כתבה את סיפורה של גיבורה בלתי רגילה 
המבקשת לבחון את יחסיה עם סביבתה באמצעות הכתיבה
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ניחותא שמחה לבשר על פתיחתו של הסניף החדש במושב בצרה!
בסניף החדש תוכלו להתרשם ולנסות את מגוון הדגמים שלנו ולרכוש במקום.
כסאות הנדנדה שלנו כבר מזמן הפכו להיות פריט חובה בכל בית. 

הכסאות עשויים עץ מלא, נוחים וחזקים מאוד.

יצרנית כסאות 
הנדנדה 

הפופולרים 
פותחת סניף 

במושב בצרה!

www.nihuta.co.il     נדנדו לנו – 03-6347100   ׀

עיצוב  2

הנחלים 5, בצרה. שעות הפתיחה: א' - ה'  9:00 - 17:00, שישי 10:00 - 13:00, מומלץ לתאם לפני ההגעה

 להנקה!מושלם גם
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תשבץ היגיון מס' 130

4
© עמוס צימרמןאונות

amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. תבואה במוחי הרצוץ (3,3) (ע"פ דובי זמר); 4. לוקח את הישנים במעוז הגלישה (4); 
8. ראו 19 מאוזן; 9. גונבים צאצאים מצייצים (6); 11. במקום ההוא יש לסכין בית בלבוש 
חגיגי (3,4); 12. הכתר של הנוכריה (3); 13. הקיטור שלהן מתחת לחלון (3); 15. לחיים 
יווני עם ציפורים בצורה מקיפה (7); 18. היא תקדם את אלו שבתחתית הסולם (ש) 
(6); 19. (עם 8 מאוזן) הנקניקיה האהובה על אדון מצב צבירה (4); 21. שיחרר אחיזתו 

מהנישא שכאן (4); 22. תואר עם שני מנועי רכבת ישנים (6).

מאונך:
1.נחמן האדים למראה התקלה (5); 2. יורגל מקצוע מסוכן (5); 3. (עם 20 מאונך) שתו 
בשלג מוחיטו (4); 5. דג זהב לשירה מתווים (5) (ע"פ דובי זמר); 6. המחוייבת ביקשה 
שתספור (5); 7. מה גבתה המגמה של המוסד הדתי? (7); 10. נותנים בחגיגיות לאלו 
שהתעללו בקרדשיאן (7); 13. תפקיד אלה לזהות בשובם הרוגים עם דלקת עור (5); 
14. אם העוף אכל אנחנו גם נגיע (5); 16. יצייר במהירות את קבלת הדרגה (5); 17. טעם 

בעוף על הדרך (5) (ע"פ דובי זמר); 20. (ראו 3 מאונך).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 129:
מאוזן: 1. עצמאות; 4. צמצם; 8. שרוף; 9. קנגורו; 11. מושאלים; 12. פלס; 13. מין; 

15. נתי רביץ; 18. תחקירן; 21. קודר; 22. לויאלי.
מאונך: 1. עצלים; 2. מושרש; 5. מצורף; 6. מנומס; 7. אנימציה; 10. סלמנדרה; 13. 

ממתיק; 14. נפקוד; 16. בורלא; 17. צרפתי; 20. חוזר.

amramklein@yahoo.com
טריוויה (89)

עמרם קליין
א. 2 - עין העמק הוא מושב, האחרים הם קיבוצים.

ב. 2 - גבעת ישעיהו הוא מושב, האחרים הם קיבוצים.
ג. 4 - גדות הוא קיבוץ, האחרים הם מושבים.

ד. 4 – "מעלה נורית" מוביל מאזור תל יזרעאל אל ח'רבת מזרים, חורבות 
הכפר אל�מזאר, בפאתו הצפונית�מערבית של הגלבוע. האחרים הם 

שני קיבוצים ומושב, בהתאמה.
ה. כריש וכרישה (ְּכֵרָׁשה). הכרישה היא ירק המוכר גם בשמות פראסה 
ולוף והיא מוזכרת בתלמוד ובמשנה, למשל במסכת כלאיים פרק א' 
משנה ב'. הכרישה בויתה כבר על�ידי המצרים הקדמונים מן הצמח 

שום גבוה. תשובות:

משוט בארץ

איזה יישוב יוצא דופן? א. 
בית העמק.  .1
עין העמק.  .2

שער העמקים.  .3
משמר העמק.  .4

איזה יישוב יוצא דופן? ב. 
גבעת עוז.  .1

גבעת ישעיהו.  .2
גבעת ברנר.  .3
גבעת חיים.  .4

איזה יישוב יוצא דופן? ג. 
רמות.  .1
גנות.  .2
מנות.  .3
גדות.  .4

איזה יישוב יוצא דופן? ד. 
מעלה גלבוע.  .1

מעלה החמישה.  .2
מעלה גמלא.  .3
מעלה נורית.  .4

טריוויה למתקדמים
צילום: RASBAKה. מה משותף לשני הצילומים?
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yoram tabibi tmags co il edna ziv tmags co il

והחלב הרפת 

WWW.KESHER-YAMI.CO.IL
KESHER@INTER.NET.IL

www.bockmann.co.il 
yair@bockmann.co.il 
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info@agroisrael.net
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

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

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

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

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

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

לקיבוץ דביר דרוש/ה

eyaltidhar1@gmail.com : מייל

אחות מוסמכת 
לחצי משרה 

לקיבוץ דביר דרוש/ה

לפרטים: נילי 052-8105664

מדריך לגרעין צבר
תחילת עבודה 01/08/15

לקיבוץ דביר דרוש/ה

לפרטים: נילי 052-8105664

 אם בית לגרעין צבר 
תחילת עבודה 01/08/15
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