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ביקור בעין כמונים  -אחת ממחלבות הבוטיק הראשונות בישראל ,עמ‘ 4
~ kav_daf@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון
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• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי,
מיקי נירון ,עמוס צימרמן ,דותן חכים,
אלמוג סורין ,יעקב מאור
• גרפיקה מודעות :צבי אורגד
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• 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.




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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

תוכן

עמוס דה וינטר

 
 ~

הסטארטאפ ניישן מתחיל כבר בבית הספר היסודי :קבוצת תלמידי כיתות
ה-ו' מבית הספר היסוד ויצמן במועצה אזורית חוף השרון זכו במקום הראשון
בתחרות בינלאומית של יזמים צעירים ,שכללה  600קבוצות מכל רחבי העולם

יונתן סגל מבית יהושע ,אמיתי לוי מבית יהושע,
בר גולדגרבר מכפר נטר ,גילי גורדנה מכפר נטר וה
ללי תלנוי מאודים ,תלמידי כיתות ה-ו' מביה"ס היסודי
ויצמן ,במועצה אזורית חוף השרון ,זכו במקום הראשון
בפרויקט "המיזם"  -אתגר חינוכי בינלאומי של יזמות
עסקית ,בו לקחו חלק  600קבוצות מכל רחבי העולם.
היזמים הצעירים מחוף השרון המציאו מחזיק מפת
חות ,אותו ייצרו במדפסת תלת מימד ,מחומר מתכלה
שיכול לשמש גם כמטבע לעגלות סופר ועליו מודפס
"אימוג'י" .כחלק מהמיזם ייסדו התלמידים חברה ,עיצבו
לוגו וסלוגן ,ביצעו חקר שוק ,פיתחו מוצר אב טיפוס
וכתבו תכנית עסקית ,אותה הציגו בפני חבר שופטים,
במטרה לקבל תקציב לפרסום וייצור ,מכירות וניהול
קבוצת המפתחות מחוף השרון שזכתה במקום הראשון
חשבונות.
בפיתוח אב הטיפוס היו שותפים "בית החינוך המשותף" שיש לנו עם חברת מיקרוסופט שבאמצעותו הגענו לפ
בחוף השרון ,המורה יובל שגב ומספר ילדים .הקבוצה התא רויקט ולביה"ס המוביל את הפרויקט העולמיBroadclyst :
רחה ב"הנדסיה" ,שם לימדו את התלמידים לעבוד עם מדפסת  ,Community Primary Schoolשבאנגליה ,לג'ונתן
תלת מימד .בהמשך הפיתוח הגיע אלי פישר ,מנהל פיתוח בישופ מנהל בית הספר וקלואי פרנט ,מתאמת הפרויקט".
מוצרים ,שחלק מניסיונו המקצועי לילדים ותרם רבות לפי
גילי גורדאנה ,כיתה ו' ,1-מספרת" :היה כיף ומאתגר.
תוח באדיבות חברת  V.GOLDהנדסת תבניות מתקדמת ,לפעמים היה קשה לעשות את כל הדוחות והעבודות הפחות
שיצרו עבור הילדים את מחזיקי המפתחות.
כיפיות ,אבל מאוד נהניתי משלב המכירות .מי שעבד איתי
ביה"ס ויצמן ,בבית יהושע ,משתתף במיזם  Globalהיה מרוצה מהקבוצה ,כי עבדנו טוב יחד .בפרויקט עבדנו
 Enterprise Challengeזו השנה השלישית .השנה עלו עם מחשבים בקבוצות קטנות יותר .למדתי איך להשתמש
לגמר שתי קבוצות מביה"ס ,ביחד עם קבוצה מהודו וקבוצה בתוכנות נוספות ,איך לעבוד בקבוצה ולשתף פעולה ,למדתי
מאנגליה .הקבוצה השניה מויצמן זכתה במקום הרביעי וקבו איך להקים עסק".
צת מחזיק המפתחות זכתה במקום הראשון.
יונתן סגל ,תלמיד כיתה ו' ,3-משתתף בפעם השנייה במי
ביה"ס ויצמן הוא בי"ס מדגים של מיקרוסופט העולמית זם" :היה לי יותר כיף השנה ,חברי הקבוצה היו יותר תומכים
) ,(Showcase schoolוחרת על דגלו קידום שיטות לי ולא הייתי צריך לעשות את מרבית העבודה לבד ,וגם אם היו
מוד חדשניות ושיתופיות בשילוב טכנולוגיה .בשלב הגמר דברים שלא רציתי לעשות  -היו חברי קבוצה אחרים שעשו.
הציגו התלמידים מצגת בפני צוות שופטים באנגליה באמ אפשר היה לחלק את האחריות .ידעתי מה לעשות ,לקחתי
צעות שיחת סקייפ .בתחילת השבוע התבשרו התלמידים ,כי אחריות ,הייתי ממוקד וזה היה יעיל יותר ובסופו של דבר
זכו במקום הראשון ובחודש אוקטובר צפויים חברי הקבוצה המאמץ השתלם.
לטוס לחו"ל ולקבל את הפרס .
"היתה רשימה ענקית של מוצרים פוטנציאלים לפיתוח,
איריס ויינטראוב ,רכזת תקשוב ומורה למחשבים ,מובילת היו חילוקי דעות ובסוף התפשרנו ,צמצמנו לחמישה מוצרים.
המיזם" :זו גאווה עצומה והתרגשות גדולה לזכות בתחרות התהליך היה קשה במיוחד כי החלטנו על מוצר מאוד מאוחר,
בסדר גודל כזה ,ולקבל הכרה ממומחים עולמיים שהעבודה בשלב שכבר היינו אמורים למכור .היה קצת לחוץ".
שאנחנו עושים עם הילדים היא ברמה כה גבוהה ,גם ביחס
בר גולדגרבר ,כיתה ה' ,1-מסכמת שהיה כיף ומאתגר:
לקבוצות רבות ברחבי העולם .כל הקבוצות השקיעו והגיעו "החיבור לקבוצה היה יחסית קשה ,כי רוב חברי הקבוצה בכי
תה ו' ואני בכיתה ה' .בכיתה אני עובדת עם חוברת ,מבקשת
לתוצרים ברמה גבוהה מאוד.
"אני מודה למנהלת בית הספר המדהימה שלנו ,דפנה מהמורה עזרה ,ופה נעזרתי בקבוצות אחרות או בילדים אח
פרטוש ,שמאפשרת לנו להשתתף בפרויקטים יוצאי דופן ,רים .בלמידה רגילה המורה מסבירה ,כותבת על הלוח ואנ
שלא פעם מאתגרים את ביה"ס אך מאפשרים לילדים ללמוד חנו מעתיקים ובמיזם אנחנו מחליטים מה יהיה .בעצם אנחנו
למידה משמעותית; ללימור סיני וספיר שרעבי ,המורות המורים של עצמנו .כשנתקענו ולא ידענו איך להתקדם המו
שהשתתפו עמי בפרויקט השנה ,לשיתוף הפעולה הפורה רה עזרה לנו .היה כיף".
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משרד הביטחון הציב את קירות הבטון
האחרונים והשלים הקמת חומה באורך 42
ק"מ בין תרקומיא למיתר ,שתגן מפני כניסת
טרור ושב"חים לעורף מדינת ישראל

מ

שרד הביטחון ,באמצעות
מנהלת גבולות ותפר ואגף
ההנדסה והבינוי )אהו"ב(,
ציין ביום רביעי שעבר אבן דרך מש
מעותית ,כשסגר את קטע החומה
האחרון במכשול הביטחוני שמוקם
בחודשים האחרונים במרחב דרום הר-
חברון ,בין מעבר תרקומיא שבצפון לי
שוב מיתר ,שבדרום המקטע .מנוף של
משרד הביטחון התמקם בשעות הבוקר
מול הפרצה האחרונה שנותרה בחומה,

ברוחב של כ 10-מטרים ,ובזה אחר זה,
הניף חמישה קירות בטון בגובה של
כ 7-מטרים כל אחד  -עד לסגירת המ
כשול לכל אורכו.
את העבודות ,שעליהן החליט הדרג
המדיני במטרה להגן על יישובי האזור
ולמנוע כניסת טרור ושוהים בלתי חו
קיים לעורף מדינת ישראל ,מוביל ראש
מנהלת גבולות ותפר במשרד הביטחון,
תא"ל ערן אופיר .אורכו של המכשול
הינו  42ק"מ .המכשול מורכב ברובו

סגירת קטע החומה
האחרון בין מיתר ותרקומיה
)צילום :דנה שרגא ,משרד
הביטחון(

מחומה ,שעליה יותקנו אמצעי הגנה
נוספים ,והוא יחליף את הגדר שהוקמה
באזור בעשור הקודם.
שר הביטחון ,אביגדור ליברמן:
"השלמת בניית החומה באזור דרום
הר חברון ,היא נדבך נוסף בעשייה של
משרד הביטחון כדי להגביר באופן מש
מעותי את ביטחונם של תושבי האזור,
ושל כלל אזרחי ישראל .המאבק שלנו
בטרור מתבצע במגוון דרכים ,ואחת
מהן היא הקמת החומה הביטחונית.
גם במקרה הזה משרד הביטחון ואנ
שיו הוכיחו פעם נוספת יכולת תכנון
וביצוע מרשימות ,כפי שפעלו בהקמת
המכשול הביטחוני באזורים אחרים

בארץ ,ואני מבקש להודות לכל מי
שעסק במלאכה החשובה הזו ,בראשות
תא"ל ערן אופיר".
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי
חג'ג' ,בירך על סיום עבודות המכשול
במרחב דרום הר חברון" :את הקמת
המכשול דרשנו כדי לצמצם את אירועי
הגניבות .נזכיר שעל פי הערכות גור
מי הביטחון נכנסו לשטחינו בין 2500
 -3000שבחים בשבוע .ביישובי הנגב
יש אירועי פריצות מדי לילה ואין לי
ספק כי הקמת הגדר תצמצם באופן
משמעותי את התופעה .אני מבקש
להודות לשר הביטחון והצוותים על זי
רוז העבודות".

~ 
  
ב 2010-החל המשבר הגדול בענף הפלפל ושטחים רבים הוסבו לגידולים אחרים או ננטשו #

השנה ,לראשונה חלה תפנית ונוספו שטחים פלפל חדשים בערבה!

ב

שיא עידן הפלפלים בערבה ,היו
כ 20,000-דונם שהוקצו לגידול
פלפלים ואילו אשתקד הגידול
השתרע על פני  11,800דונם .בימים
אלו מתבצעת שתילת הפלפלים לק
ראת העונה הקרובה ולראשונה מאז
תחילת המשבר בשנת  ,2010חלה השנה
עלייה של כ 200-דונם בגידול פלפ
לים ,כשהשבוע נשתלו בערבה 12,000
דונם לגידול פלפלים ,אלף דונם מתו
כם הינו גידול אורגני.
חמי ברקן ,יו"ר הועדה החקלאית
בערבה ,מציין כי רוב הגידולים מתר
כזים במושב פארן" :אפשר להגיד ,כי
משבר ענף הפלפל נבלם ותחום גידול
הפלפלים בערבה התיכונה מתחיל לה
תייצב ,זאת לאחר מספר שנים קשות
מאוד וירידה של כ 40%-בשטחי הגי
דול ,ניתן להצביע על עליה ושטחים
חדשים שמוקצים לגידול פלפלים וזה
בהחלט סימן מעודד".
לדברי ברקן ,השנה צפוי יבול הפ

משפחת וורוביציק שותלת פלפלים )צילום :חן וורוביציק(

לפל במשקי הערבה התיכונה לע
מוד על כ 90,000-טון פלפלים80% ,
מהם מיועדים לייצוא לשווקים הבינ
לאומיים.
אלירן וורוביציק ,מגדל פלפלים
מזה  11שנים בפארן ,שתל השבוע עם

ילדיו פלפלים .לאחר שאשתקד צמצם
את שטחי הגידול מ 150-דונם ל,125-
השנה שמר על גודל השטח לפלפל
כחלק מהתייצבות התחום" :חקלאים
יודעים שלעולם אין יציבות ותמיד
צריך להיות עם יד על הדופק ,אנחנו

עושים את המקסימום על מנת שגידול
הפלפלים יישמר ומאוד שמחים שאנח
נו יכולים השנה להמשיך לגדל בשטח
של  125דונם בדומה לשנה שעברה ,אך
במקביל בשטחים נוספים תמיד בוחנים
אפשרות להכניס לערבה גידולים חד
שים נוספים".
שינוי המגמה נובע בין היתר מתוכ
נית 'מתווה הפלפל' של משרדי האוצר
והחקלאות ,שסייע לחקלאים לע
בור לגידולים חדשים וכן הבנה בשוק
המקומי והעולמי ,כי בשל תנאי מזג
האוויר בערבה ,הפלפל הגדל בשטחים
אלו הינו איכותי במיוחד.
ראש המועצה האזורית ערבה תיכו
נה ,אייל בלום" :התייצבות גידול הפ
לפלים בערבה ,בשורה טובה לחקלאות
הישראלית כולה .נמשיך לעודד ולפתח
תחומי חקלאות נוספים ,על מנת לה
בטיח עתיד יציב וטוב יותר לחקלאי
הערבה ולמנוע מצבי משבר בגידול
מסוים ,כפי שהיה עם הפלפל".

את הדברים הבאים
אמר איציק חולבסקי,
ראש המועצה האזורית
מגידו לאחר פגישה
שקיים עם אלי כהן,
שר הכלכלה ,שהתחייב
לקדם פרויקט כלכלי-
אסטרטגי משמעותי
במועצה
בפגישה שקיימו בשבוע שעבר
ראש המועצה האזורית מגידו,
איציק חולבסקי ומנכ"ל החב
רה הכלכלית איל רום עם אלי
כהן ,שר הכלכלה וצמרת משרדו,
העלה ראש המועצה את הנושאים
החשובים למפעלי התעשייה במו
עצה ,כולל החיבור לגז הטבעי.
חולבסקי הלין כי ישנן דרי
שות מחמירות בתחומי הרגולציה
שמכבידה על היכולת לקדם את
התהליכים בנושא זה ,ראש המו
עצה מעוניין לסייע למפעלים
במועצה ולקדם נושאים חשובים
עבורם ובהם סוגיות הקשורות
ברכש גומלין ובתמיכות של המ
דען הראשי למפעלים.
חולבסקי ומנכ"ל המועצה הצי
גו לצוות השר את עיקרי תכנית
הפיתוח הכלכלית של המועצה.
שר הכלכלה הביע הערכה גדולה
לעשייה ולחזון הכלכלי שהוצג
בפניו והבטיח להמשיך ללוות
ולתמוך במועצה אזורית מגידו.
הצוות המקצועי של שר הכלכלה
הבטיח לסייע באופן משמעותי
לפרויקטים כלכליים-אסטרטגיים
של המועצה.
איציק חולבסקי" :אנחנו נמ
צאים בתוך תהליכי פיתוח ועשייה
משמעותיים .אני בטוח שהפגישה
שהתקיימה תסייע רבות בהגשמת
המטרות והיעדים שקבענו לעצמ
נו ,ומודה לשר הכלכלה על הנכו
נות לסייע וללכת עמנו לשיתוף
פעולה רחב".

מבצע מיוחד!

מערכת אזעקה אלחוטית אמינה ואיכותית לבתים פרטיים במושבים !

לביטחון האישי ולשקט הנפשי !!!
מערכת אזעקה אלחוטית )ללא צורך בחיוט ובחציבות( מתקדמת ואמינה מאד ,למיגון בתים במושבים ובכפרים במחיר מאד משתלם.
המערכת מתריעה מיידית על ניסיון פריצה באמצעות סירנות חזקות וחיוג לסלולר הפרטי למספר אנשים .המערכת כוללת לחצן מצוקה.
נשמח לעמוד לרשותכם להצעת מחיר משתלמת במיוחד .לקבוצה תינתן הנחה מיוחדת!!!
שלא יתפסו אתכם לא מוכנים.
קשרים מערכות  -מערכות מיגון ומצלמות אבטחה ,מרכזיות וטלפוניה ,מערכות כריזה ואינטרקום ,קודנים ותשתיות לרשת מחשבים

www.ksharim.co.il 052-3269498
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חדשות

עמוס דה וינטר




~~
~  ~
~~ 
 

ה

נהלות יישובי עמק יזרעאל בראשותו
של ראש המועצה האזורית ,אייל בצר,
התכנסו השבוע על מנת לדון בפיתוח
החקלאי במועצה כאשר על הפרק הגדלת הפ
רוגרמה האזורית של עמק יזרעאל.
לכינוס הוזמן יועמש ויור אגף קרקעות

בתנועת המושבים ונציג המושבים בוועדת
הפרוגרמות ,עוד עמית יפרח .את הכינוס
יזם מרכז חקלאי העמק ,איתם בירגר.
במהלך הכנס בירך ראש המועצה ,אייל
בצר ,על היוזמה לפיתוח חקלאי אשר תביא
לביסוסם של חקלאי האזור .לאחר מכן סקר

התכנסות הנהלת יישובי העמק
עוד עמית יפרח בפני הנהלות היישובים את
סדר הפעולות האזוריות שצריכים לבצע על
מנת לקדם את הגדלת התקן האזורי ל80-
דונם לנחלה.
יפרח" :אזור עמק יזרעאל עובר בשנים
האחרונות שינוי בסוג החקלאות לעיבודי מט
עים מה שמצדיק את הגדלות המשבצות וב

נוסף על השטחים החקלאיים באזור אין איום
אורבני ולכן אנחנו נרתמים עם המועצה לה
צלחת המהלך".
סוכם על פעילות משותפת של תנועת
המושבים והאזור כולו להשלמת הגדלת שטחי
החקלאות ומשבצות המושבים.

 ~

המועצה האזורית בונה ומשפצת את מוסדות החינוך בתחומה לקראת שנת הלימודים תשע"ח בהשקעה של כ 30-מיליון ₪

מ

ועצה אזורית עמק חפר נמצאת בת
נופת בנייה במוסדות החינוך ומשפצת
את מוסדות החינוך בתחומה לקראת
שנת הלימודים תשע"ח בהשקעה של כ30-
מיליון  .₪ראש המועצה ,רני אידן ,סייר במו

סדות החינוך כדי לעמוד מקרוב אחרי התקד
מות הפרויקטים.
על פי הנחיית ראש המועצה טופלו בעדי
פות ראשונה ליקויי בטיחות בבתי ספר ובגני
ילדים ,בתוכם טופלו מערכות חשמל ובוצעו

עבודות להפחתת כמות קרינת חשמל וקרינת
תקשורת .כן סומנו כבישים ומעברי חצייה
בסמוך למוסדות חינוך.
בין הפרויקטים הגדולים מוקם מבנה כיתות
במעיין שחר ,שאמור לתת מענה לגידול במס
פר התלמידים .במבנה זה נבנים כיתות לימוד,
מרחבי למידה ,מרחבים מוגנים ועוד .עם סיום
פרויקט זה תחל בניית האודיטוריום הבית ספרי.
פרויקט נוסף מתבצע בבי"ס קדם גם שם

מוקם מבנה ובו כיתות לימוד ,מרחבי למידה,
מרחבים מוגנים ובקרוב יחלו העבודות להק
מת אולם הספורט .בניית אולם הספורט החדש
ברמות ים תסתיים באוקטובר הקרוב.
בבתיה"ס משודרגות כיתות ,נבנות כיתות
חדשות ,מתבצעות עבודות שידרוג ואסתטי
קה וכן איטום גגות וכל עבודה נדרשת נוספת.
במקביל נבנים  5גני ילדים חדשים באמץ,
כפר חוגלה ,כפר הרא"ה וחבצלת השרון.

עבודות סיום הקמת גן הילדים החדש בכפר הרוא"ה

~
~

כנופיות של עבריינים השתלטו על הצפון ובמשרד
החקלאות מתעסקים בשטויות ובפגיעה בחקלאים

ה

נזק משריפת בית האריזה ביסוד המעלה יגיע לעשרות מיליוני שקלים ,כך מעריך
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל ,איציק כהן .מלבד הנזק הישיר לבית האריזה
יפגעו חקלאים רבים שתוצרתם משווקת באמצעות בית האריזה  -ויצטרכו כעת למ
צוא פתרונות אחרים ,בשיאה של עונת פירות הקיץ ,כשהפרי כבר בשל על העצים.
"כנופיות של עבריינים השתלטו על הצפון ,מאלצות את החקלאים לשלם דמי חסות
ומשתוללות באין מפריע ",אומר מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות" .אנו ניצבים לבד במערכה.
את בתי האריזה אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח ולחקלאים שנפגעים איש לא דואג .שר
החקלאות ואנשי משרדו אדישים למצב .אנו קוראים למשרד החקלאות לחדול מעיסוק בש
טויות ולמצוא יחד עם משטרת ישראל והגורמים האחרים את הדרך לספק הגנה לחקלאים
ולאפשר להם לעבוד ולהתפרנס ",אומר כהן.
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...ĐďđčĞĐ Ďđĝ ĐĚ ĐĜĥĚ ČĘ
!ĖĘĥ ĘđĕĚĐ ĦČ ĤēčĦ ĔđĥĠ
ĦđĤĥĠČ
ěĕČ ďĕĕĤĔĘ
!ęĕĚđĘĥĦđ

PRO 1000
ěđēĎ ēđđĤĚ ¤ ďĤĠĜč ĘĎĘĎ ĘėĘ ģĝĕď ĕĚĘč ĦėĤĞĚ ¤
ĐĝĚĞĐđ ĐĤĕĤĎ Ĥĥđė ¤ ęĕďĤĠĜ ęĕĘĦĚ ęĞ ĐđčĎ
ĥÃĚģ 50 ďĞ ĐĞĕĝĜ ĦđĤĕĐĚ ¤ 4X4 ¤ ęĕĐđčĎ
ďēđĕĚč ĘđďĎ ěĞĔĚ ČĦ ¤

*9930
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4010
4X4 ¤ ĐĐđčĎ ĦđĤĕčĞ ĦĘđėĕ ¤ ĘđďĎ ěđĝēČ ČĦ ¤
ĐĤĕĤĎđ ĐČĕĥĜ Ĥĥđė ¤ ęĕĚđēĦ ěđđĎĚĘ ęĕČĦĚ ¤
ěĠđď ĕČĢđĕ

610
ĐďđčĞĘ ĤģĕĞčđ ĐďđčĞ ĘėĘ ęĕČĦĚ ¤ ďēđĕĚč ĤĢ ¤
250 Ęė) ďēđĕĚč ĘđďĎ ęĕĘđĠĕĔ ēđđĔ ¤ ĦĕČĘģē
ďēđĕĚč ĦđėđĚĜ ĐģĒēČ ĦđĕđĘĞ ¤ (ĞđĜĚ ĦđĞĥ
ĦĕĘČĕĢĜĤĠĕď ĐĘĕĞĜ ¤ 4X4 ¤

052-6111205 - ĕĝđĕ :ěđĠĢ | 052-6119974 - ěđĜĚČ :ĒėĤĚ | 053-7361270 - ĎĤĠ :ęđĤď
.ē.Ę.Ĕ .ěđĜģĦĘ ğđĠė .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĐĜđĚĦĐ*

אלבום
המייסדים

ĘČĕĜď ęĕĕē

ĘČĕĜď ĐĜĕďđ ĤĦĝČ đ'ĎĜč

ěĚĠđČĘ ĐĤĘģđ ĝđģĤĚ

ĘČđĚĥ đĐĕĘČđ ĐĕĦč

ĤĔĘČ ěđĚđĘđĝđ ĐĔĤč

ĕĘĚĤė ěĦĜđ ĐĜĕď

ĤĔĘČ ĐĚĘĥđ ĐĔĤč ,đĤĘĔĕģ ęĐĤčČđ ĐĜĕĔ

đĤģĢĕ ĖđĤčđ Đđđē

ĤĦČ ĕčĢđ đĤĘĔĕģ ęĐĤčČ

ĤđĢ ďđďđ ĕĘĕĘ

ĝďĘĜĤđČ ęēĜĚđ ĐĘđĠ

ěđĤĐČ đģĥĤĐđ ĐĠĕ

ĤĘďČ ĕėďĤĚđ ĦĕďđĐĕ

ěĚĤčĘĕĒ đďĜĝđ ĕďĚ

ğĤđďĝĜĚĤĐ ğĘđďČđ ĐďĕĤĠ

ĎĕĜĐ ěđĤĐČđ ĐėĘĚ

đĤĘđĔĝ đģĥĤĐđ ĐģĕĒđĤ

ĘĎĝ ğĝđĕđ ĐĘĕĢ

ġĕčđĘČėĕĚ ĐĘĝđĕđ ĐĜČ
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח


~

~~~
~   
 
לאחר לימוד פסק הדין
במושב ציפורי ודיון בו במו
סדותיה קיבלה תנועת המו
שבים החלטה לבקש מבית
המשפט להצטרף כצד מעוניין
להליך הערעור של מושב
ציפורי ולבקש מבית המש
פט הנכבד ,במסגרת הערעור ,לשנות את פסק
הדין ,שכן לעמדת תנועת המושבים ,לתוצאות

שער הכניסה למושב ציפורי
פסק הדין ,אם ייושמו במקרים אחרים ,עלולות
להיות השלכות מרחיקות לכת ובלתי רצויות
על חיי הקהילה והשיתוף במושבים ועל חב
ריהם.
אנו סבורים כי המשגים המשפטים המהותיים
אשר נפלו בפסק הדין ,עלולים לחרוג מגדר
האגודה והמחלוקת לגבי הנחלה נשוא פסק
הדין .לפיכך  -אם לא יתוקנו בערעור  -עלו
לים להשליך באופן שלילי גם על המושבים
האחרים בארץ ,חיי השיתוף במסגרתם ,חבריהם
והעברות זכויות בנחלותיהם .המסלול המש
פטי בו ביקש ללכת בית המשפט קמא אינה
עולה בקנה אחד ,לעמדת תנועת המושבים ,עם
הוראות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ,פסיקת
בית המשפט הנכבד והתכליות החשובות של
פיתוח ושימור חיי השיתוף במושבים.
במסגרת הערעור הפנתה תנועת המושבים
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את תשומת לב בית המשפט למשגים המשפ
טיים העיקריים אשר מצדיקים ,לעמדתה ,את
שינוי פסק הדין:
* אין מקום מבחינה תכליתית לאפשר לה
עביר זכויות בנחלה ,גם לידי מי שאינו חבר
האגודה ,כאשר  -כבענייננו  -לא התקיימו
התנאים המוקדמים והמהותיים שנקבעו לשם
כך ,ולא בכדי ,במסגרת החלטות  970ו1311-
על מועצת מקרקעי ישראל ובסעיפים 25

עצת מקרקעי ישראל וחוזה המשבצת( ,כאשר -
במקרה ציפורי  -בקשה כאמור כלל לא הועברה
אל האגודה .קל וחומר כשמעביר הזכויות היה
חבר האגודה ,לא ביקש להפסיק את חברותו בא
גודה ,והבקשה היחידה שהוגשה לאגודה הייתה
לאשר את צירוף הנעבר כחבר באגודה.
בכל מקרה ,לאגודה מוקנה שיקול דעת אם
לאשר העברת זכויות בנחלה ,גם בידי מי שאינו
חבר האגודה )בהתאם להחלטות  970ו1311-

"אגודה אינה נדרשת לבחון בקשה להעברת זכויות
בנחלה בידי או לידי מי שאינו חבר האגודה )בהתאם
להחלטות  970ו 1311-של מועצת מקרקעי ישראל וחוזה
המשבצת( ,כאשר  -במקרה ציפורי  -בקשה כאמור כלל
לא הועברה אל האגודה"
ו 26-לחוזה המשבצת של האגודה מול רמ"י:
התוצאה עלולה להיות פגיעה אנושה בחיי
השיתוף במושבים.
* אגודה אינה נדרשת לבחון בקשה להעב
רת זכויות בנחלה בידי או לידי מי שאינו חבר
האגודה )בהתאם להחלטות  970ו 1311-של מו

של מועצת מקרקעי ישראל וחוזה המשבצת(.
אף אם יש מקום להגביל את שיקול הדעת של
האגודה בנסיבות כאמור ,בוודאי שאין לאיינו,
כפי שנקבע בפסק הדין ,שהרי התוצאה הבלתי
רצויה עלולה להיות ,כי העברת זכויות בנח
לה אפילו לא תהיה כפופה למגבלות החלות

על העברת זכויות במגרש מבונה באזורי הנגב
והגליל  -מקום מושב האגודה )לפי הוראות
תיקון מס'  8לפקודת האגודות השיתופיות(.
לתוצאה כאמור אין הצדקה.
יש ליתן משקל לתקנון האגודה ולהת
חייבויות החוזיות של חבריה במסגרתו ,לר
בות לעניין אי העברת זכויות בנחלה למי
שזהותו לא אושרה בידי האגודה .במיוחד בע
נייננו ,כאשר האגודה הנדונה פועלת במבנה

קואופרטיבי ייחודי ,אשר אושר בידי רשם
האגודות השיתופיות ונתמך על ידי תנו
עת המושבים ,בה כל בעלי הזכויות בנחלות
וכן במגרשים המבונים בתחומי המושב הינם
חברים באותה האגודה )במעמד של חברים
חקלאים או חברים תושבים( ,והאגודה מהווה
מסגרת מוסכמת לפעילותם המשותפת.
הסוגיות הללו ,ונוספות ,לרבות האופן בו
יש ליישם את החלטות  970ו 1131-של מו
עצת מקרקעי ישראל ,הינן בעלות השלכות
ציבוריות נרחבות ,ותקדימיות מבחינת טיבן.
לפיכך ,מן הראוי לברר את הערעור לגביהן,
תוך מתן אפשרות להצגת עמדת תנועת המו
שבים .ואנו כעת ממתינים להחלטת בית המ
שפט ונעדכן כשתתקבל החלטה בעניין.
* הכותב הינו ראש אגף הקרקעות והאגו
דות השיתופיות בתנועת המושבים
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טל' להזמנות וברורים

052-8920020
050-2263506
מושב בוסתן הגליל
ביצי חופש טריות מהחצר ישר למטבח
מתמחה מספר שנים
חברת
בלולי תרנגולות ביתיים אנו מייבאים את
המוצרים האיכותיים ביותר וכמובן מלווים
את הלקוח לאורך כל הדרך

הלול הירוק

הלול הטבעי

מחי
לשבורעמבצע
ש 1390
ח

אספקה לכל הארץ
אפשרות עד  12תשלומים בכרטיס אשראי
10.8.2017
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ציונות זורמת בעור
קיהם של עמירם וד
רורה אוברוצקי .בני
הזוג שנמנו על הגרעין
המייסד של נאות הכי
כר בצפון הערבה ,עזבו את המושב
אחרי עשר שנים ,ניסו את מזלם
כחקלאים בראשון לציון וכאשר
העיר הלכה וסגרה עליהם ,ארזו את
חמשת ילדיהם ומטלטליהם ,והלכו
להתיישב בגליל כחלק מהתוכנית
לייהוד הגליל.
בשנת  1979הקימו האוברוצקים
סמוך לצומת קדרים בגליל את עין
כמונים ,משק רבייה של ברברים -
עופות מים למאכל שיובאו מהרי
הפירנאים .המשק אגב קרוי על שם
הכפר הבדיוני מספרו של אפרים
קישון" ,השועל בלול התרנגולות",
המספר את סיפורו של מקום שכוח
אל ,הטובע בבירוקרטיה והר כמון
הסמוך למשק.
הקשיים הבירוקרטיים הרבים
שהיו מנת חלקם והאינפלציה המ
טורפת באותה תקופה הובילו לק
ריסת המשק המשתרע על כ300-
דונם ,בתחילת שנות ה .80-כיוון
שלא היתה להם אפשרות להאכיל
את הברברים  -הם שחררו אותן
לחופשי .באחד הימים ביקש מבני
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הזוג חבר מיבנאל בשם עמוס אבר
מסון לשמור עבורו על עדר העיזים
שלו ,מפאת מחסור בשטח מראה.
עמירם ,שיצא מדי יום עם  16העי
זים למרעה ,גילה כי הללו לא דו
רשות השקעה רבה .את רוב שעות
היום העבירו העיזים בליקוט מזון,
ובתמורה הניבו כמות נאה של חלב.
אחרי לא מעט ניסוי ותהייה וסיוע
משכניה הערבים ,למדה דרורה לה
כין לאבנה וגבינות ,אותן סחרו במ
כולת הקרובה תמורת מוצרי בסיס,
ובהמשך שווקה התוצרת של עין
כמונים ליישובי האזור.

כ 30-סוגי גבינות

לאור ההצלחה המפתיעה שנרש
מה ,הקימו בני המשפחה לצד הדיר
את אחת ממחלבות הבוטיק הראשו
נות בארץ .כיום מונה הדיר כ700-
חולבות המניבות כ 700-אלף ליטר
בשנה.
מחלבת עין כמונים נחשבת למו
בילה בתחומה ומייצרת כשלושים
סוגי גבינות בידע וניחוח צרפתי,
כמו גם גבינות מיוחדות פרי פיתוח
עצמי ,כאשר כל הגבינות עשויות
כמובן על טהרת חלב העיזים של
העדר המקומי ,מיוצרות מחלב מלא
ומפוסטר ומחומרים טבעיים בלבד,
ללא חומר משמר וללא צבעי מאכל.
"אחרי שהצלחנו לעמוד על הרג

ליים מבחינה כלכלית ,התחלנו לנ
סוע כל שנה לשוויץ צרפת ,ואיר
לנד כדי להעשיר את הידע שלנו
ולמעשה אני ועזי ,הגבן של המח
לבה ,ממשיכים לנסוע להשתלמויות
בחו"ל ",אומר פלג אוברוצקי ,בנם
של עמירם ודרורה והמנהל בפועל
של משק עין כמונים.
במהלך השנים גדל העדר של
המשק ונוצר מחסור בשטחי מרעה.
כתוצאה מכך החליטו האוברוצקים
להגדיל את תנובת חלב באמצעות
רכישת עיזים אלפיניות ,שמקורן
מצרפת ומיובאות לרוב מארצות
הברית .מעבר ליופייה הבולט ות
נובת חלב ושומן גבוהים ,העז האל
פינית שאורך חייה כ 10-12-שנה,
אינה גדלה במרעה .לכל עז אגב מו
צמד תג המאפשר למגדלים לדעת
במדויק את מצבן )מה וכמה אכלה
וכמה חלב הניבה( ,ולהעניק לה את
המזון ותנאי הגידול האופטימליים.
העז היא אחת מבעלי החיים המ
תורבתים העתיקים שגדלו במשקו
של האדם .ככל הידוע העז בויתה
במזרח התיכון כ 10,000-שנים
לפני זמננו .מדובר בבעל חיים המ
תאים מאוד לגידול בהתיישבויות
יחידים ,גם בתנאים קשים – בעל
חיים הנחשב לעמיד מאוד ויציב
מאוד בריאותית.
הבגרות המינית של העז חלה

גדיים בעין כמונים )צילום :אבי אובליגנהרץ(

בגיל  15-18חודשים ,ההיריון נמשך
 5חודשים ובכל המלטה נולדים 1-2
גדיים .תנובת חלב העזים משתנה
לפי הזן ,הגיל ,האיכות והמזון הניתן
לעזים.
כללית  -בעולם כיום ישנם
כ 180-גזעים של עזים .במשקים
בארץ מגדלים עזים מהזנים בלא
די ,שאמי ,בורי ,אלפיני ובעיקר,
עזים מהגזע זַ נֶ ן ,שמוצאו משוויץ.
אלו הן עזים לבנות ,שהחלב שלהן
עשיר ושופע :עז ממוצעת מניבה
יותר מ 1000-ליטר בשנה ,ויש עזים
המניבות יותר מ 2000-ליטר בשנה.
תנובת חלב טובה ליום היא  5ליטר.
בניגוד לפרה שממליטה לאורך
כל השנה ,העז היא חיה עונתית ולכן
גם תנובת החלב משתנה בהתאם.
"בתקופות בהן יש הרבה חלב ,אני
ממלא את המקרר בגבינות קשות
ואילו בתקופות שיש מעט חלב ,אני
לא צובר מלאי ,אלא מייצר גבי
נות יותר טריות עם החלב שנחלב",
מציין פלג.

חלב עיזים -
בריאות

לא בכדי מכונה חלב הצאן "הזהב
הלבן" .הפקת קילוגרם גבינת צאן,

כמו קשקבל או תום ,נדרשים כ7.5-
עד  9ליטר חלב כבשים .לעומת זאת,
הפקת קילוגרם גבינת פטה מצריכה
שימוש ב 4.5-ליטר חלב כבשים.
זה ,לצד העובדה שלאחר הכנתן יש
להמתין בין שישה לתשעה חודשים
כדי שיבשילו ,מייקר עד מאוד את
מחירן ,ויוקרת המחלבה משחקת גם
היא תפקיד חשוב בתמחור.
בשנים האחרונות מוצרי החלב
המופקים מחלב העז הפכו להיות
פופולריים במיוחד ,הן מכיוון שיש
ביקוש להרחבת וגוון שוק מוצרי
החלב ,שנשלט ברובו על ידי מוצרי
חלב פרה והן ,בשל ההכרה בתכו
נות התזונתיות-רפואיות המיוחסות
לחלב עזים.
חלב עיזים תורם לבריאות וארי
כות חיים ,הוא קל לעיכול והוא מקור
תזונתי טוב לרכיבי תזונה חיוניים
ובהם חלבון ,סידן ,ויטמין  B2ומ
גנזיום .למרכיבים בריאותיים הנמ
צאים בחלב עיזים יש השפעה מיטי
בה במיוחד על תפקוד כדוריות הדם
הלבנות .חלב עיזים מסייע לריפוי
פצעים ואפטות בפה .למרות האמו
נה הרווחת מומלץ שלא להשתמש
בחלב היישר מהעז אלא בחלב מפו
סטר העובד בצורה יעילה לא פחות.

"אחרי שהצלחנו לעמוד על הרגליים מבחינה
כלכלית ,התחלנו לנסוע כל שנה לשוויץ
צרפת ,ואירלנד כדי להעשיר את הידע שלנו
ולמעשה אני ועזי ,הגבן של המחלבה,
ממשיכים לנסוע להשתלמויות בחו"ל"
רמת השומן בחלב עיזים ,לדברי
אוברוצקי ,דומה לזאת של חלב פרה.
ההבדל בין השניים הוא בתנודתיות
של השומן בחלב .בבקר הוא נע בין
 ,6%-3%ואילו בעיזים הוא עומד על
 3.9%באופן די קבוע.
בזכות העובדה כי לחלב עיזים
מבנה כדוריות שומן קטנות יותר,
המכילות יותר חומצות שומן קצ
רות ובינוניות ,מאשר בחלב פרה,
תהליך העיכול מתנהל בצורה קלה
יותר .הדבר יכול להשפיע על הרג
שה טובה ועיכול נוח יותר ,במיוחד
בקרב אנשים הסובלים מבעיות
עיכול שונות .בנוסף ,חלב העיזים
מכיל לפחות  20%יותר סידן מאשר
חלב פרה ומחקרים מראים ,כי ספי

גת הסידן והברזל שמקורם מחלב
עיזים טובה יותר.
חלב עיזים מהווה מקור מיט
בי לחלבון בעל ערך ביולוגי גבוה,
החשוב לבניית רקמות הגוף ולג
דילה תקינה של ילדים ובני נוער.
הרכב חלבונים בחלב עיזים ,קל
ונוח יותר לפירוק בקיבה ,ומאפשר
עיכול מהיר וקל יותר בהשוואה
לחלב פרה .המעבר המהיר בקיבה
טוב במיוחד לפעוטות ,לילדים ,לק
שישים ולאנשים הסובלים מבעיות
עיכול שונות ,מה גם שחלב העיזים
מכיל כ מות גבוהה של טריגליצ
רידים ,המסייעים בתהליך חילוף
החומרי ם ומפחיתים את רמת הכו
לסטרול בדם.

פלג אוברוצקי" .הגניבה עבורנו היא מכת מוות" )צילום :אבי אובליגנהרץ(

10.8.2017
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עז בעין כמונים .העז נותנת כ 1000-עד  2000ליטר חלב בשנה )צילום :אבי אובליגנהרץ(

עין כמונים כיום הוא משק משג
שג המייצר ,כאמור ,לאבנה ,גבינות
עזים וגם יוגורט המוגשים במסע
דה .הגבינות נמכרות בחנות המשק
ומשווקות ללקוחות הרבים בכל
רחבי הארץ .מבחר הגבינות מתרחב
כל העת :גבינות טריות )עם קצח,
צ'ילי ,פחם ,פפריקה ועוד(; גבינות
בשלות וחצי בשלות וגבינות קשות
)ביניהן גבינת "טל הגליל" ,גבינת
הדגל של עין כמונים ,המעושנת
במשך שמונה חודשים בעלי דפנה,
פרי המצאתה של דרורה ,או "הס
פרדית ביין" ,המושרית יומיים ביין(
ועוד ועוד .המסעדה מארחת בכל
יום ומגישה פלטה מפוארת מגבינות
הבית ,שמוגשת עם מבחר מזטים ,יין
ומאפים משובחים הנאפים במקום.
את הגבינות של עין כמונים
אפשר להשיג כיום ברשת "טיב
טעם" ,במעדניות "פיינמרקט" )הר
צליה ,רמת חן ,רמת אביב( ,בגבינ
ריה ,בחלום של טעם ,בבית הגבינות
ברחובות וברשת מזרע.
בשנים האחרונות החלו בני משפ
חת אוברוצקי לייצר שמן זית איכו
תי ,מהזנים סורי ,ברנע ונבאלי ,וגם
עולים חדשים כמו פיקואל ,פישולין
ולצ'ינו .השמן נעצר בבית בד קטן
שהובא מאיטליה ומשלב בין טכני
קות מסורתיות ומודרניות :ריסוק
הזיתים וכתישתם נעשים באבני
ריחיים והכבישה וההידוק בשיטות
מודרניות.

ליב ומייאש .למרבה הצער מדובר
בבעיה לאומית .הרבה חקלאים סגרו
את העסק לאחר שחוו גניבות וגם
אנחנו היינו קרובים לאחר שאיבדנו
ברגע אחד את כל מה שהיה לנו אבל
למזלנו הסוף היה שונה".
בינואר  ,2009בעודו משרת במי
לואים בעזה במהלך מבצע עופרת
יצוקה ,קיבל אוברוצקי הודעות
לטלפון הסלולרי על חשש לחדירה
לחווה או תקלה.
כשחזר למחרת לביתו נודע לו
שהדיר רוקן כליל ונגנבו כ120-
עיזים ,שיובאו שש שנים קודם לכן
מאוסטרליה .הוא הזעיק את המש
טרה ,הפיץ תמונות של העיזים בין
חברים וניסה להתחקות אחר עק
בות כלי הרכב .תוך זמן קצר נודע
לו שהעיזים נמצאות בכפר עזריה
ממזרח לירושלים ובעל המקום

משבר והתגברות

פלג" :אנחנו מתמודדים עם
המון קשיים :מחלות ומגפות ,מחי
רי מזון שמשתנים ,עלות כח אדם
גבוהה ,תעריפים והיטלים שונים,
איכות סביבה ,אבל הגניבה עבורנו
היא מכת מוות .זה גם מאוד מע
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עיזים במירעה

פלג אוברוצקי:
"אנחנו מתמודדים
עם המון קשיים:
מחלות ומגפות,
מחירי מזון
שמשתנים ,עלות כח
אדם גבוהה ,תעריפים
והיטלים שונים,
איכות סביבה ,אבל
הגניבה עבורנו היא
מכת מוות .זה גם
מאוד מעליב ומייאש.
למרבה הצער מדובר
בבעיה לאומית"

טוען בתוקף שהן שלו .בסופו של
תהליך ממושך ומתיש חזר העדר
לעין כמונים ,למעט עזים שכבר
נשחטו או נמכרו ,והגנבים הועמ
דו לדין ונשלחו לרצות  4.5שנות
מאסר.
כתוצאה מהמצב הבלתי נסבל
מקבל המשק סיוע מארגון "השומר
החדש" ,תנועה חינוכית-התנדבו
תית שהוקמה במטרה לסייע לחק
לאים ולבוקרים בנגב ובגליל ,ומ
חברת בין אזרחי ישראל למורשתם
ולאדמתם ,לחיזוק הערבות ההדדית
ואהבת הארץ והאדמה.
במשק מתקיימת תכנית המ
נהיגות של "השומר החדש" ,במס
גרתה כעשר צעירות לפני שירות
צבאי עושות שנת שירות ומסייעות
בשמירות ובעבודה חקלאית .זאת,
תוך כדי השתתפות יומית בשיעו

רים עם תכנים ערכיים ושימושיים,
המכינים אותן לשירות משמעותי
בצה"ל ולחיים.
בנוסף ,אלפי בני נוער מהארץ
ומחו"ל מגיעים מדי שנה להתנדבות
חקלאית חד-יומית בעין כמונים:
"החיבור עם 'השומר החדש' תורם
רבות לשני הצדדים וגם למדינה.
אנחנו מקבלים חיזוק משמעותי
בעבודה היומיומית ובשמירה על
הרכוש שלנו ,משתתפי התוכנית
יוצאים ממנה יותר ציוניים ואכפ
תיים ועם מוטיבציה גבוהה לתרום
לחברה .המדינה כמובן יוצאת נש
כרת אף היא מהתוכנית שמייצרת
אנשים איכותיים ,ערכיים ,מעורבים
בעשייה ואשר מחוברים לקרקע ול
מורשת ,ומבינים את חשיבות הש
מירה על הקרקעות והשטחים הפ
תוחים ",מסכם אוברוצקי.
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מאוזן:
 .1פרסומות בעלות הכרה ) .4 ;(6הפחד נשמע כמו מנהלת השיעור ).8 ;(4
ראו  20מאונך;  .9בחר במסלול אקדמי בזמן בטוח ) .11 ;(6הרשה לעזוב את
הארץ ובסוף תרגיש נוח עם המצב ) .12 ;(7נעימה למראה ברציף הרכבת );(3
 .13הפר במקום גבוה יותר ) .15 ;(3בתוך האיבר הפנימי אסכים לתרום למי
שרוצה ) .18 ;(4,3הזמר הוסיף בשובו את הכינוי )) .19 ;(3,3עם  3מאונך( סוד
קטן :משקל מועט ) .21 ;(4מי שהשיא דרש תשלום של  18ש"ח ) .22 ;(4בושה
וחרפה אחרי המדורה בעיר )) (6ע"פ אלי בראל(.
מאונך:
 .1התכתשות עשויה ממרח מתוק ) .2 ;(5אבשלום ,אתה חייב להפסיק כבר
עם הטיפול הזה! ) .3 ;(5ראו  19מאוזן;  .5אות הניצחון מקיפה את גפו בפני
הכומר ) .6 ;(5הממרח החריף של הוסל שלה ) .7 ;(5עובדי המשרד הממשלתי
התמקמו ללילה בשטח כשהזדקפנו ) .10 ;(7בוא הנה עם הטראומות שלך
מהמלחמה ) .13 ;(3,4שדוד את הנאיבי בזמן שהוא מנהל משא ומתן ).14 ;(5
אם רק היית גורמת לסטייה היית עכשיו חמה מאוד ) .16 ;(5וסת הנוזלים של
האוניברסיטה בדרום אמריקה ) .17 ;(5יקשיב כמו בזמן ההוא ביין )) .20 ;(5עם
 8מאוזן( מקור הדרינק :אמתחתה ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :225
מאוזן .1 :קומיקס;  .4כחוש;  .9נפוצים;  .11קומבינה;  .12תחש;  .13אנא;
 .15מחזיקים;  .18כלובים;  .21מנהג;  .22מישורי.
מאונך .1 :קניוק;  .2מקודם;  .3קרון;  .5חבצלת;  .6שימוש;  .7עפרה חזה; .10
מיומנים;  .13אשכים;  .14ארומה;  .16קונגו;  .17מדברי;  .20פיון.
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וכר לדורות שמחזיק בקרקע ובונה
עליה דירת מגורים בגודל של עד
 140מ"ר ,פטור מהיטל השבחה ובל
בד שיגור בדירה במשך  4שנים מגמר הבניה.
כך קובע החוק ,אבל יש בו אפליה לרעה של
בני המגזר החקלאי ,שאינם זכאים כיום לפ
טור זה .ועדות הערר ובתי המשפט טוענים
שבקיבוצים ,למשל ,אין זהות בין מי שמחויב
בהיטל – הקיבוץ/מושב ,לבין בני הקיבוצים/
המושבים ,המחזיקים בפועל בדי
רות ,ולכן הפטור לא חל עליהם.
הפירוש לחוק שנותנות ועדות
הערר ובתי המשפט מקומם לא
מעט משפטנים וגרם לוויכוחים
ודיונים רבים .אומנם ,ועדת ערר
שדנה בנושא בהקשר לקיבוץ
מעגן מיכאל ,קבעה בזמנו שניתן
לראות בקיבוץ שיתופי ישות
משפטית אחת ,שהינה גם בעלת
הזכויות וגם המחזיקה והמתגוררת
בפועל בדירות ,ולכן במקרה של
קיבוץ שיתופי יינתן פטור מהיטל
השבחה .אבל האפליה לרעה עדין
נשארה לגבי כל חברי המושבים
והקיבוצים שאינם שיתופיים
ומבקשים לבנות או להרחיב את
דירותיהם ,לעומת אנשים מהמגזר
העירוני הזכאים לפטור מהיטל
השבחה.
הוועדות המקומיות מטילות
כיום היטל השבחה על כל חבר מושב או קיבוץ
שבונה או מרחיב את דירתו .כותב שורות
אלה היה שותף להגשת ערעור לוועדת ערר
מחוז מרכז ,בו נטען ,כי לא ייתכן שמשווים
את חברי המושב או הקיבוץ לכל חוכר אחר
בנוגע לחבות בהיטל השבחה ,אך לא משווים
ביניהם בכל הנוגע לקבלת הפטור מהיטל
השבחה! הדבר גורם לחוסר שוויון משווע,
כאשר הכלל הידוע הינו ,כי" :יש להחיל את
דיני המס באופן שוויוני ולהטיל מס דומה
על נישומים שעניינם דומה".
פסק דין תקדימי שניתן לאחרונה בבית
המשפט העליון ,נותן פתח של תקווה לתיקון
המעוות בפטור מהיטל השבחה לבני קיבוצים
שאינם שיתופיים .העליון ,בהרכב מורחב,
דן בשאלה :האם הפטור מהיטל השבחה
לפי סעיף ) 19ג() (1לתוספת השלישית
לחוק התכנון והבניה יכול להינתן לכל
אחד שמחזיק במשותף עם מחזיקים אחרים
בקרקע ,או שמא להעניק פטור אחד בלבד
לכל המחזיקים יחדיו .בית המשפט פסק פה

אחד ,כי הפטור יינתן לכל אחד מהמחזיקים.
כלומר ,הוא יינתן לכל המשפחות הבונות
בית מגורים באותה חלקה.
פסק הדין הזה אומנם אינו נוגע ישירות
לסוגיה של מתן פטור מהיטל השבחה לבני
קיבוצים ,אבל מתוכנו ניתן לראות ששופטי
העליון חוזרים ומדגישים את אותם עקרונות
של שוויון ואי אפליה.
פסק הדין גם מוסיף ,כי אין לדבוק

יש לקוות ,שהרוח הרעננה
והצודקת הנושבת מכיוון
ביהמ"ש העליון בנושא זה,
תשפיע על שינוי ההלכה
הקיימת בנוגע לפטור מהיטל
השבחה לחברי המושבים
והקיבוצים ,כפי שניתן לכלל
אזרחי ישראל ,והערכאות
השיפוטיות ישנו את ההלכה
שהייתה נהוגה עד היום
בפרשנות מילולית של החוק ,אלא יש לראות
את התכלית שלשמה נקבע הפטור מהיטל
השבחה ,שהיא תכלית סוציאלית המאפשרת
לכל אדם או משפחה לשפר את תנאי מגוריו.
בנושא זה לא צריך להיות שום הבדל בין
המגזר העירוני למגזר החקלאי.
כמו כן ,נשיאת בית המשפט העליון,
השופטת מרים נאור ,קראה לקדם תיקון
חקיקה שיבהיר את הסעיף בחוק ,שכיום
ניתן לפרשו בכמה אופנים .קריאה זו טובה
גם לעניין הפליית בני המושבים והקיבוצים,
כאמור .יש לקוות ,שהרוח הרעננה והצודקת
הנושבת מכיוון בית המשפט העליון בנושא
זה ,תשפיע על שינוי ההלכה הקיימת בנוגע
לפטור מהיטל השבחה לחברי המושבים
והקיבוצים ,כפי שניתן לכלל אזרחי ישראל,
והערכאות השיפוטיות ישנו את ההלכה
שהייתה נהוגה עד היום.
* הכותב הוא ממשרד חגי שבתאי,
שפירא ,מומחה לדיני מינהל
המייצג קיבוצים ומושבים
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