בואו ללמוד במגמת מכונאות צמ"ה
בכפר הנוער הטכנולוגי הדסה
נעורים בבית ינאי כיתות ט' עד יב'
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

מדור חדש יחל להופיע בקרוב
ב"קו למושב" ובו נכיר בכל
שבוע משפחות ממושבים
ומיישובים קהילתיים.
משפחות המעוניינות להופיע
במדור מוזמנות לפנות לכתובת
הדוא"ל
editor_kav@tmags.co.il
ולכתוב את שם יישוב המגורים,
שם איש הקשר ומספר טלפון
להתקשרות.
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"מי שפלש למקרקעין היא רשות מקרקעי ישראל"

תגובה לידיעה "רמ"י תפסה  1,300דונם ופינתה מהם את אגודת תלמי
יפה" .המושב מתכוון לתבוע את הרשות

<

בגיליון  918של "קו למו
שב" ) (4.2.2016התפרסמה
ידיעה הנוגעת לשטחי הח
קלאות שמעבר מושב תלמי יפה.
להלן תגובת הנהלת המושב:
 .1המדובר בהטעיה והפצת שקרים
בוטים של רשות מקרקעי ישראל.
 .2עניין הפלישה נדון בבית המ
שפט המחוזי בב"ש ה"פ 13257-
 10-15ובבית המשפט העליון רע"א
.478/16
 .3מי שפלש למקרקעין היא
רשות מקרקעי ישראל! המושב
הגיש תלונה במשטרה כנגד הרשות
על פלישתה!
 .4המושב החזיק במקרקעין הנ"ל,
בגודל של  1,400דונם ,למעלה

מ 60-שנים כחלק ממשבצת המושב
יחד עם עוד  4,000דונם .רק בשלוש
השנים האחרונות שונה החוזה ביחס
ל 1,400-דונם לזמני!
במשך כל השנים הושקעו מאות
אלפי ש"ח בתשתיות והמושב עיבד
את הקרקע באופן רציף עד אשר
רשות מקרקעי ישראל פלשה אליו
בכוחנות ,באלימות ,בניגוד לחוק.
 .5עוד לא יבשה הדיו על תום
החוזה )הרי זו לא הפעם הראשונה
שהרשות מחדשת חוזה בדיעבד(
וכבר בער לפיקוח בעצמותיו לע
שות בקרקע שמות.
 .6גם אם הסתיימה תקופת הש
כירות עפ"י החוזה ,רק בית משפט
של מדינת ישראל מוסמך ליתן צו

לפינוי מקרקעין.
 .7היישוב המשיך לעבד את הק
רקע ולזרוע כדי לשמרה עד לבירור
הסוגיה שנמצאת בבית משפט.
 .8נציגי המינהל הגיעו למקום
עם דחפורים וטרקטורים ופצעו
וחיבלו בגידולים ,כשעל פניהם
נסוך חיוך רחב)!( והתייחסו לחקלאי
המושב כאל פושעים.
 .9הפעולה שננקטה נגד המושב
הייתה רחוקה מההגדרה של שמירה
על הקרקע כחקלאית!
 .10כך או כך ,נזקים נגרמו ותו
גש תביעת עתק גם כנגד הרשות
וגם כנגד בעלי תפקידים ספציפיים
ברשות.
מיה הימן ,עו"ד ,רכזת המשק

על העוקץ
חקלאי הערבה הוזהרו מפני
הדבורה הננסית ,שפלשה
לישראל מירדן ,ומגיבים
ברצינות רבה לבעיה
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"הייתי צוחק אם זו לא הייתה הבעיה שלי"

רשות האוכלוסין הזכירה לחקלאים את "חובת הפקדת שכר עובדים זרים
בחקלאות לחשבונות בנק בישראל" ) 31ינואר  .(2016אבי לב ,חקלאי מכפר
ביל"ו ,רוצה לצחוק ,אבל לא יכול

<

חוזר של רשות האוכלוסין ,שנ
שלח בסוף ינואר  ,2016מפרט
את הנדרש מהמעסיק עובד זר:
לסייע לעובד לפתוח חשבון בנק ביש
ראל ולהעביר לחשבונו את השכר בכל
חודש ,במקום למסור לו אותו במזומן
או להעבירו ישירות לחשבונות בני
משפחת העובד בארץ מוצאו.
אבירם )אבי( לב ,חקלאי מכפר
ביל"ו ,מתייחס להוראה בהומור,
אבל בתוך-תוכו הוא בוכה" :חברים
יקרים ,עסקינן בקומדיה של רצון
להגן על התאילנדי .אני קורא את
הפיליטון הביורוקרטי הנורא שכו
תבים רגולטורים ובהם העתקים
לעוד כעשר פיגורות פקידותיות
בכל מכתב ,כאילו הם והללו יושבים
ומחפשים במה להעסיק את עצמם
כדי להיראות כעוזרים לתאילנדי
להימלט מציפורני מעסיקו האש
מאי ,החמסן ,ה'לקחן' כעורב גנב,

ולהעבירו כפרי בשל לידי הבנקים
המחכים לרגע שיוכלו להציל את
העו"ז מידי מעסיקו ,שישאיר להם
הזכות לחמוס אותו בעצמם.
כל כך נהנים עניי עירנו משירו
תי הבנקים וכה מובן להם כל מספר
וכל שקל של עמלה על פעולת
פקיד .אין קל יותר עבור העובד,
המעביד והמתורגמן בשיחת ועידה
רב-לשונית או שיתכנסו בקביעות
חודשית ליד הבנק ,כדי להסביר
לעובד הנגזל ,שכלל אינו רוצה
שיגנו עליו ,שלא כדאי לו השינוי.
די לו שימנה את הכסף שקיבל וידע
מיד בטלפון כמה קיבלה משפחתו...
"מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי".
איני יכול להתאפק ,אלא לביים
לטובת דמיונכם את המחזה הבא:
מכבי האש ,מגן דוד אדום ועוד
כשלושה ארגונים רצים להציל
כלב שנפל לנהר ,חובטים זה בזה

למי האדמה?
חלקה אחת מאדמות כפר
סבא בראשיתה לא נתבעה
בשחזור רישומי הבעלות ,אבל
דב סקיבין שמר אותה לבעליה

וגם בבעלי הכלב )שנבהל מהם(,
רבים על הזכות להצילו מטביעה
ולבסוף ,חבולים כולם ,ראו הם את
הכלב מחוץ לנהר וגם בעליו יוצא
מן המים "וילכו שניהם יחדיו" לד
רכם ,שמחים שניצלו "מציפורני
המצילים" אחוזי הרצון "להציל" את
הכלב ובעליו.
הסיפור אינו יכול להיות מהוקצע,
כי בדיתיו תוך כדי כתיבת משפטים
מזעזעים אלה ,אבל ברור לכל שר
גולציה מוגזמת זו אינה רצויה לא
לכלב ולא לבעליו .לא תאמינו ,גם
לבנקים לא חסר בלבול מוח ולעוב
די המדינה ש"נותנת לכוחות השוק"
לקבוע יש עבודות חשובות יותר...
אם זה לא היה ה"דפקט שלי"
הייתי גם אני צוחק ,אך בינתיים
בוכה אני מרה.
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צילוםböhringer friedrich :

רוצים להכיר
אתכם!



פרידה ,חצי פרידה
מירי דג נפרדת ממדורה
"אם החיטה" לאחר
שלוש שנים ,אבל אתכם,
הקוראים ,היא תיפגש שוב
בקרוב

אבירם לב ,חקלאי
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"הממשלה לא תייבש אותנו"

מאות חקלאים הפגינו לאורך כביש  90בצפון נגד ייקור המים לחקלאות ווקראו לממשלה לא להפוך את מקורות
למונופול .שיירת כלי רכב כבדים וחקלאיים חסמה את הכביש ונעצרה רק בגבול לבנון ,מול מארון א-ראס

<

מאות חקלאים ,ראשי רשויות ,ראשי ארגוני מים
וחקלאות מהגליל העליון ,מרמת הגולן ומהעמקים
יצאו ביום רביעי 3 ,בפברואר ,להפגין נגד התיקון
בחוק המים שעבר בקריאה ראשונה בכנסת .לטענת המ
פגינים ,במסגרת התיקון מתכננת הממשלה להלאים את
חברות הפקת המים לחקלאות ,להפוך את חברת "מקורות"
למונופול דורסני בשוק המים ולייקר את מחיר המים לח
קלאים.
על-פי הודעת מארגני ההפגנה ,שיירת כלי הרכב ובה
יותר מ 150-משאיות ,טרקטורים וטנדרים ,שנסעו לאורך
כביש  - 90מגומא עד מחניים – ועליהם שלטי מחאה ודגלי
ישראל ,הייתה פעולה ראשונה במחאה שלהם נגד התיקון
לחוק.
ההתקדמות האטית של כלי התחבורה הכבדים בכביש
המרכזי בצפון יצרה בו פקקי תנועה גדולים .בסיום שיירת
המחאה הקימו החקלאים מאהל ממערב למושב אביבים
וסמוך לגדר הגבול ,מול הכפר השיעי מארון א-ראס בצד
הלבנוני ,מתוך רצון להעביר מסר ברור" :החקלאות שומרת
גם על גבולות המדינה".
לטענת החקלאים ,הממשלה מכריזה על פירוק מונופו
לים ,אך למעשה פועלת בניגוד להצהרותיה :בהצעת חוק
המים החדשה קובעת הממשלה שחברת מקורות תהיה מו
נופול ,שיהיה אחראי על עורק החיים של החקלאים ,המים,
על הפקתם ועל מחיריהם בכל הארץ .לדברי המפגינים,
הבעיה חמורה יותר בצפון ,שבו יש שימוש במים שפירים
בלבד ,ולא במותפלים כמו באזורים אחרים בארץ.
תת אלוף )במיל( רפי נוי ,מנכ"ל אגודת מים בגליל
הפגנת החקלאים נגד חוק המים" .כל שנותר לנו זה להוריד את הכפפות ולהילחם בכל הכוחות"
וממובילי המאבק ,התייחס להצעת התיקון בחוק המים:
"שאף אחד לא יחשוב שבחדרי חדרים ניתן להעביר חוקים
מפותלים .האוצר מחפש דרכים קלות להשיג כסף במקום
לטפל במונופול של מקורות .בממשלה צריכים להבין שאנ
חנו ,תושבי הצפון החיים על קו הגבול ,אומרים שמהלך כזה
לא יעבור ,כי המים הם עורק החיים שלנו בחקלאות ולא
ניתן לפגוע בנו! אנחנו נלחמים על החקלאות והפרנסה".
בנוסף ,קרא נוי לנציגי הממשלה להפריד את הדיון סביב
החקלאות מחוק המים ולקיים הידברות בנושא.
גיא בן דור ,חקלאי מיסוד המעלה ,הבהיר כי הצעד מהווה
פגיעה אנושה בחקלאות" :המהלך הנו איוולת נוספת של
הממשלה על גבם של החקלאים .לא ייתכן שיעלו את מחיר
המים ויהפכו את מקורות למונופול שינהל את כל משק
המים ,הדבר יחסל את החקלאות".
ניצן דהן ,מנהל אגודת המים "חצבני דן" הזהיר ,כי המהלך
שמובילה הממשלה יהרוג את החקלאות ויגרום להתייקרות
התוצרת החקלאית" :מרגע אישור חוק המים ייווצר קרטל
בלעדי ,שיעלה משמעותית את מחירי המים לחקלאות ויג
רום לכך שמחיר התוצרים החקלאיים יעלה .זו גזירת עונש
מוות לחקלאות".
החקלאי שמעון ביטון ממושב אביבים אמר" :שנים שאנ
חנו מטפחים פה חקלאות ברמה הטובה ביותר ועכשיו רוצים
להרוג את החקלאות .אנחנו מברכים על התכנית להוזיל
את המים לצריכה הביתית ,אך לא נאפשר לייקר את המים
לחקלאות.
"המאבק הוא על הבית שלנו .ההחלטות שמתקבלות
היום בלי להקשיב לנו יהרגו את החקלאות ,את כל הירוק
בעמק הם יהפכו לשממה .כל שנותר לנו זה להוריד את
צילומים :אגודת מים בגליל
שיירת מאות חקלאים בכביש " .90ההחלטות שמתקבלות היום בלי להקשיב לנו יהרגו את החקלאות"
הכפפות ולהילחם בכל הכוחות" .המפגינים מציינים ,כי סך
המים השפירים הם כחצי מיליארד מטרים מעוקבים ,ומהמהלך
הממשלתי צפויים להיפגע כ 46%-מהם משום ש 230-מיליון הרחב ,אך אין דינם של מי שתייה כדין מי השקיה לחק  ראשון במאבק אם בממשלת ישראל לא תפריד את הדיון
לאות והם דורשים "להפריד את הדיון בכנסת בשני הת  בנושא המים לחקלאות מחוק המים .אחרת ,יחריפו את
מ"ק מופקים באופן פרטי ובמחיר זול מתעריף מקורות.
לדברי המפגינים ,הם תומכים בהוזלת המים לציבור חומים!" .הם מזהירים ,כי צעדי מחאה אלו יהיו רק צעד מחאתם ,כדבריהם.
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מס המעסיקים יבוטל לחמש שנים

הוראת שעה של ועדת הכספים תקנה לחקלאים זמן לשינוי החוק שמכביד עליהם כ 12-שנים .יו"ר ועדת הכספים גפני:
"זהו מס לא צודק ,שפגע בחקלאים ולא השיג את מטרתו  -לעודד ישראלים לעבוד בחקלאות"

<

כ 12-שנים מאז נקבע מס
למעסיקים של עובדים
זרים בחקלאות ביטלה ועדת
הכספים של הכנסת את ההיטל,
ששיעורו  10%ממשכורתו של הפו
על הזר .הביטול מידי  -תחולתו
מתחילת השנה 1 ,בינואר  ,2016עד
 31בדצמבר  - 2020והוא בשורה של
ממש עבור חקלאי ישראל ,שבקרוב
היו נדרשים לשלם את מקדמות
המס לשנה זו.
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה
גפני )יהדות התורה( ,נענה לד
רישת החקלאים ונציגיהם בכנסת
באמצעות מהלך מהיר שבו הכניס
את הביטול כהסתייגות לחוק אחר
שהונח על שולחן הוועדה ועניינו
החרגת אנשי עסקים אמריקניים,
שישקיעו בישראל או שיעברו לע
בוד בה ,מהחובה לשלם מס על הע
סקת עובדים .אחרת ,היה על החק
לאים לשלם את המקדמות ולהמתין
עד השלמת החקיקה לביטול המס,
תהליך שהתרחשותו אורכת מספר
חודשים.
בניגוד לכוונת משרד האוצר,
שלחץ מצד ועדת הכספים גרם לו
להפיץ בימים האחרונים תזכיר חוק
לביטול מס המעסיקים בחקלאות,

להסיר את עול המס בהוראת שעה
לשלוש שנים בלבד ,הציג היו"ר
גפני בוועדה נוסח המאריך את
ההוראה בשנתיים נוספות ,לחמש
שנים.
לפי הודעת הוועדה ,הנוסח נקבע
במשא ומתן עם האוצר ,שבו דרש
ח"כ גפני עם ח"כים נוספים בוועדה
להפוך את ביטול המס להוראת קבע.
האוצר התנגד וכתוצאה מכך ,ההצ
בעה על החוק בעניינם של האמ
ריקנים יחד עם ההסתייגות נדחתה
מיום שני שעבר ליום רביעי שלא
חריו ) 3בפברואר( ,במטרה לאפשר
הסכמה על הארכת תוקף הביטול.
גפני וחברי הכנסת איתן ברושי
)המחנה הציוני( ,יצחק וקנין )ש"ס(
וחיים ילין )יש עתיד( דרשו לבטל
את המס לצמיתות ולאחר שבקשתם
נדחתה דרשו לקבוע הוראת שעה
לעשר שנים .האוצר התנגד גם לכך
ובדיון בוועדה נתגלע ויכוח נוקב
בין יו"ר הוועדה לנציגי האוצר,
שהסכימו להארכה לארבע שנים.
בסופו של דבר ,גפני הודיע שהוא
מעלה להצבעה נוסח ובו ניתן פטור
לחמש שנים ,וכך אכן עשה .עוזר
שר האוצר שנכח בדיון השתדל
למנוע את ההחלטה ,אך ניסיונותיו

לא צלחו והוועדה אישרה את הנוסח
החדש.
אישור הביטול במסגרת הס
תייגות מחוק אחר נעשתה על
מנת לפטור את החקלאים מהצורך
לשאת בהוצאה הכבדה של תשלום
המקדמות ל ,2016-לאחר שהאוצר
כבר הכין תזכיר חוק לביטול המס,
לדרישת ועדת הכספים ,שאישורה
המלא כחוק בקריאות שנייה ושלי
שית היה אורך מספר חודשים.
גפני הביע סיפוק רב מביטול מס
המעסיקים בחקלאות" :מדובר היה
במס לא צודק ,שפגע מאוד בחקלאי
ישראל ,שגם ככה מתקשים לשרוד,
ואף לא השיג את מטרתו המוצהרת
 לעודד ישראלים לעבור לעבודבחקלאות".
יו"ר השדולה החקלאית בכנסת,
ח"כ איתן ברושי )המחנה הציוני(,
שהיה ממובילי המאבק במס המע
סיקים בחקלאות ,הודה לגפני על
פועלו בעניין" :המס הלא-צודק
הזה גרם לנטל אדיר על החק
לאים ,של  160מיליון ש"ח בשנה.
פקידי האוצר משחקים עם החק
לאים והיום שמנו לזה סוף .עלינו
להבטיח שחקלאי ישראל יוכלו
לפעול בסביבה יציבה ,שתאפשר

להם להמשיך לעבוד ולתת תפו
קה ,וביטול המס הוא הצעד הרא
שון בכיוון הנכון".
מי שלא השתתפו בשמחה היו
נציגי האוצר ,שחרף המו"מ של
הימים האחרונים דבקו בעמדתם,
לפיה הוראת השעה תהיה לשלוש
שנים .בדיון עצמו נאלצו להסכים
לארבע שנים ,אך גם את זה לא
השיגו .נציג אגף התקציבים ,אורי
שיינין" :תזכיר החוק שהכנו היה
על בסיס שלוש שנים ,מתוך הנחה
ששר האוצר בא לקראת החקלאים
עוד לפני פתיחת הדיון בוועדת
הכספים.
"היטל מעסיקים ,יש לו רציונל
בעולם העבודה ,ולביטול יש רציונל
בעולמם של החקלאים .התקב
לה החלטה של שר האוצר ,לעשות
לצעד כלפי החקלאים ,לכן אני
מציע לקדם עכשיו שלוש שנים ,או
נמתח את יכולתנו עד הקצה למ
שוך לארבע שנים .חמש שנים לא
נוכל" .היו"ר גפני לא שעה דברי
נציג אגף התקציבים ולפני ההצב
עה הציג הצעה לפיה הוראת השעה
תהיה תקפה במשך חמש שנים ,והיא
אושרה לבסוף ,פה אחד .הוסכם שב
זמן שבו תפעל הוראת השעה החוק

יתוקן.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,הביע שביעות רצון מההחלטה:
"מס המעסיקים על העובדים הזרים
מהווה עול גדול לציבור החקלאים
ויש לבטלו לגמרי .אני מברך את
ועדת הכספים על החלת הוראת
שעה לביטולו של מס המעסיקים
לחמש שנים ,וזה חלק מהתכנית
האסטרטגית הכוללת להצלת הח
קלאות ולבנייתה לדורות הבאים,
שאנו מקדמים מול הממשלה .אנו
נפעל לביטול לאלתר של מס המ
עסיקים.
"אני מברך את שר האוצר משה
כחלון ושר החקלאות אורי אריאל
אשר לקחו את ביטול מס המעסיקים
כפרויקט ומודה ליו"ר ועדת הכ
ספים ,הרב גפני" .עוד הוסיף צור:
"יש להוריד את מחיר המים לחק
לאים".
שר החקלאות ,ח"כ אורי אריאל:
"זהו מהלך חשוב עבור החקלאות
בישראל .עובדים זרים הם אוויר
לנשימה עבור החקלאים וההצעה
הראשונה של האוצר ,לצמצם את
ביטול המס לשלוש שנים ,לא הייתה
מקובלת עלינו".

~

<

מושבניקים מחבל מודיעין השתתפו בכנס אזורי בנושא קרקעות

כ 250-תושבי חבל מודיעין השתתפו בכנס קרקעות
שהתקיים בשבוע שעבר בהיכל התרבות החדש בחבל
מודיעין ,ביוזמת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות
בתנועת המושבים ומחלקת הרווחה של המועצה האזורית
כחלק מפרויקט "בן ממשיך" .בכנס השתתפו מזכ"ל תנועת
המושבים מאיר צור ,ראש מועצת חבל מודיעין שמעון סוסן,
יו"ר אגף הקרקעות בתנועה עו"ד עמית יפרח ,מנהלת אגף

חוזים לדורות ברמ"י שולה בן צבי ומנכ"ל "מבט מושבים"
יוגב שריד.
מאיר צור אמר בכנס" :תנועת המושבים תמשיך לפעול
באופן אינטנסיבי אל מול כל רשויות המדינה על מנת להגיע
להכרעה בנוגע לזכויות בעלי הנחלות ,הן בהיבט הקנייני
הן החקלאי" .ראש המועצה סוסן הודיע" :אני רואה במוע
צה כתובת לכל חבר מושב בהסדרת זכויותיו בנחלה ,ורואה

חשיבות עצומה בכנסים הללו ,שיש בהם מידע רב העוזר
לבעל הנחלה בקבלת החלטותיו בחלקת המגורים .כמו כן,
כעת נושבת רוח חיובית במשרד האוצר עבור זכויות המו
שבים ועלינו לנצל זאת לטובת הסדרת זכויותינו אחת ול
תמיד".
עו"ד יפרח הרצה על החלטות רמ"י ועל היערכות המושבים
ליישום חוזי החכירה ונשאל בנושא מוכנות מושבי המועצה
ליישום החלטות רמ"י .בהרצאתו אף סקר עו"ד יפרח שתי
החלטות מרכזיות של הרשות 1311 ,ו ,(979) 1399-והסביר
לנוכחים על אפשרויות לתעסוקה חלופית במושב .בנוסף,
מסר עדכון על אישור היחידה השלישית בנחלה ע"י המועצה
הארצית לתכנון ובנייה במסגרת תמ"א .35
מנהלת אגף חוזים לדורות ברמ"י ,שולה בן צבי ,סקרה
בפני המשתתפים את אופן יישום ההחלטות ברשות ואת
השינויים העתידים להתרחש ואת השפעותיהם על המושבים.
מנכ"ל "מבט מושבים" ,יוגב שריד ,הציג את פעילות החברה
כזרוע ביצועית של תנועת המושבים ,שמתפקידה לעזור לח
ברי המושבים להגיע לרמת המוכנות הנדרשת ברמ"י.

משתתפי הכנס" .כעת נושבת רוח חיובית במשרד האוצר עבור זכויות
המושבים ועלינו לנצל זאת"
צילום :דוברות תנועת המושבים
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ĎĎĐ ĦČ đĘĢĜ ?ĖđĝēĘ ęĕĢđĤ
ĥĚĥĐĚ ĘĚĥē ĤđĢĕĕ ĦčđĔĘ



(ĦĕČĔĘđđ đĔđĠ) ĦĕĤČĘđĝ ĦėĤĞĚ ,ĕĦĕĕĥĞĦ/ĕČĘģēĐ ĐĜčĚĐ đČ ĦĕčĐ ĎĎ ĘĞ ,ěĕģĦĐĘ ĦĤĥĠČĚ ĐĜĕďĚĐ
ĐĝđėĚ ĐĞģĥĐĐ ęĕĜĥ 6-9 ĖđĦđ - ĎĎđ ęĕČĦĚ ĘĚĥē Ĥđčĕē ,ĐĜčĚĘ ĤĦĕĐ ģĤ ĖĕĤĢ .ĕĔĤĠ ĘĚĥē ĤđĢĕĕĘ
ĕĜĜĎ ĕĤđČ
.ĦĕĔĜđđĘĤĐ ĐďĞđđĘđ
ĦđēďĘ ġĘĚđĚ ČĘ
,ďĕĦĞĘ ĐĚģĐĐ ĦČ
ęĕĜĥĐ ĖĤđČĘĥ ĦđĕĐ
.ĐĘđĞ ĐĜĕČ ĦđĕČďėĐ
ęďģđĚ ęĕĚĕģĚĥ Ęėė
ęĕĚĘĥĚđ ĤĦđĕ ęĕēĕđđĤĚ
.ĘĚĥēĐ ĦĤčēĘ ĦđēĠ
ĕė ĦďĚĘĚ ĦđČĕĢĚĐ
ęđēĦĐ ĦĝĕĜė ĒČĚ
,đĜĢĤČĘ ĕĤČĘđĝĐ
đĜĜėđĦĥ ĦđėĤĞĚĐ
ĦđĘĞđĠ ěđėĜ đĜģĦđĐđ
ĔĞĚ ęĞđ ěĕĚČ ěĠđČč
ĐģđĒēĦĐ .ĦđĘģĦ ďđČĚ
ěĦĕĜđ ĦčėĤđĚ ĐĜĕČ
ĐĤčēĐĚ ĐĘčģĘ
ĦĜĦĕĜ ,ěė đĚė .ĐĚĕģĚĐ
ęĕĜĥĘ ęĕĜĤĢĕ ĦđĕĤēČ
ĕĤģĕĞĐ ďđĕĢĐ ĘĞ ĦđčĤ
.ĦđėĤĞĚĐ ĦČ čĕėĤĚĥ
đĐĚ ěĕčĐĘ ĦĜĚ-ĘĞ
ĦĜĕēčĚ ęėĚđģĕĚ
ĦėĕĤĢđ ęĕĜčĚĐ ĕĘďĎ
ģĥĚč ĦĚĕĕģĐ ĘĚĥēĐ
,ĕĤēĝĚĐ ĐĜčĚč đČ
ĤđčĕēĘ ĝēĕĕĦĐĘ ĥĕ
.ĥĤďĜĐ ĘĚĥēĐ
ěđčĥēĘ ,ĘĥĚĘ ,Ėė
Ęĥ ĕĦĜĥ ĘĚĥē
ęĕĥđĤď Ęģĥ 100,000
ĎĎđ 3x160A Ęĥ Ĥđčĕē
1,000-1,200 Ęĥ ĘďđĎč
ěđčĥēĘ đĘĕČđ ,Ĥ"Ě
Ęĥ ĕĦĜĥ ĘĚĥē
ĥĤďĜ Ęģĥ 300,000
ĦđĎĎđ 3x500A Ęĥ Ĥđčĕē
.Ĥ"Ě 3,000-ė Ęĥ ĘďđĎč

ĤĦĕĐ ĦČĢđĐč ĖĤđĢ
ĦđďĞđđĐĚ ĕĤČĘđĝ
ĦđďĞđđ đČ ĦđĕĚđģĚĐ
.ĤĕĞ ěĕĕĜč
čĘĥč ,ĦĕĥĞĚ ĐĜĕēčĚ
ĐĤčē ęĕĜĚĒĚ ěđĥČĤĐ
ĦĜģĦĐč ĦģĝđĞĥ
,ĦđĕĤČĘđĝ ĦđėĤĞĚ
ČĘĘ - ěēčĦĥ ĦĜĚ-ĘĞ
ďĢĚ ĦđčĕĕēĦĐ Ęė
ĦđĕČďėĐ ĦČ - ēđģĘĐ
ĦĕĜėĔĐđ ĦĕĘėĘėĐ
.ęĕđĝĚĐ ĎĎč ĐĚđĘĎĥ
čĕĕēĦĦ ,ĖĥĚĐč
ĦČ ĞĢčĘ ĐĤčēĐ
ěđĜėĦĐ ĦĜĕēčĚ ĥĤďĜĐ
ęĕėĚĝĚĐ ĦĥĎĐđ
ĘĚĥēĐ ĦĤčēĘ

ęĕĜĥ 6-9 ĖđĦ ĐĝđėĦ
ĦėĤĞĚĐ Ĥđčĕē ęđĕĚ
ģĠĝĐĘ ęČĦĐčđ
.ěģĦđĦĥ ĦėĤĞĚĐ
ĦČ ĐĘĞĚ ĐĜģĦĐĐ
ĦģĠĝĚđ ĝėĜĐ ĖĤĞ
ĤđĞĕĥč ĐČđĥĦ đĕĘĞčĘ
ĔĞĚė đĦđČ ,ĕĦđĞĚĥĚ
ĎĕĥĐĘ ěĦĕĜ ČĘĥ
ēĔčĘ ,ęĕĤēČ ęĕģĕĠČč
.ęĕĕďĕĘđĝ ČĘ
ĦĚĤđĠĤĘ ęČĦĐč
ġĕģč ĐĤčĞĥ ĦđĘđĎĤĠĐ
ęđĕė ęĕģĐĘ ěĦĕĜ ,2014
ďĞ ĦđĕĤČĘđĝ ĦđėĤĞĚ
ĔČđđĘĕģ 55 Ęĥ ģĠĝĐ
ęĕĦč ĦđĎĎ ĘĞ ,ęĕĘĜĠč
ČĘĘ ,Ħđėėĝđ ęĕĕĔĤĠ

Ĥ"Ěč ĥĤďĜ ĎĎ ēĔĥ (ĐĜđĚ) ĘĚĥē Ĥđčĕē ĘďđĎ

Ĥ"Ě 80-200
Ĥ"Ě 200-600
ĐĘĞĚđ Ĥ"Ě 600

3x25A
3x40A-3x80A
ĐĘĞĚđ 3x80A

ĤđĢĕĕĐ ğĕĤĞĦ ĕĠĘ
ęĕĜĥĐ ĤĥĞ ĖĥĚč
Ĥđčĕē ęđĕĚ ĦđĜđĥČĤĐ
.ĦėĤĞĚĐ
ĦđĕČďėĐ ĦĜĕēčč
ēĦĚč ĤđčĕēĘ ĦĕĘėĘėĐ
,ęĕĦčč ĘčđģĚĐ ,ĖđĚĜ
ęĕĕČĘģē ęĕģĥĚ
,ęĕĕĜđĜĕč ęĕĘĞĠĚđ
ĦđČđĥĦĐ ĕė ČĢĚĜ
đĔĜ ĐĜđĚ ĦĤďĝĐč
12%-16% ĘĞ ĦđďĚđĞ
ěĕĕĜđĞĚ ,ĖėĕĠĘ .ĐĜĥĘ
ęĕĤģĚĐ ĦĕčĤĚč ģĜčĐ
ĦČ ēđģĘĘ ďĕĚĞĐĘ
ĦĥĤďĜĐ ĐČđđĘĐĐ
ęĎ .ĦėĤĞĚĐ ĦĚģĐĘ
ĐĞģĥĐĐ ĕė Ğďđĕ ģĜčĐ

ęĞ ęĕďďđĚĦĚ đĜĘđė
ĦĤčēĘ ĦđĜđčĥēĐ
ęĕĝĜĚđ ĘĚĥēĐ
ĖČ ,ĖĤď Ęėč ĖđĝēĘ
ĕĠĘČ ęĕĚĘĥĚ ěĕĕďĞ
ĖĕĤĢđ ěĦĕĜ .ęĕĘģĥ
ęĕďĥĐ ĘđēĚ ĦČ ĤđĢĞĘ
,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ .ĐĒĐ
ĦđĥĤ ĦđĞĢĚČč
ĦĤĥĠČĚ ,ĘĚĥēĐ
ěĕģĦĐĘ ĘĚĥēĐ ĕĜėĤĢĘ
/ęĐĕĦč ĦđĎĎ ĘĞ
ĦđėĤĞĚ ęĐĘĥ ģĝĞĐ
ĐĕĎđĘđĜėĔč ĦđĕĤČĘđĝ
ĤĢĕĕĘđ ,ĦĕČĔĘđđ-đĔđĠ
đĦđČĥ ĘĚĥēĐ ĦČ
ĦĤĎĝĚč ęĕėĤđĢ ęĐ
.'đĔĜ ĐĜđĚ' ĦĤďĝĐ
ěėČ ĐĒđ ĔđĥĠ ĞĚĥĜ
ĕďė ĥĤďĜĥ Ęė .Ėė
ĦėĤĞĚĐ ĦČ ěĕģĦĐĘ
ČđĐ ĦĥĤĘ ĤčēĦĐĘđ
Ĥđčĕē ,ĤĦĕĐ ęĞ ĐĜčĚ
.ĎĎđ ęĕČĦĚ ĘĚĥē
ĘĚĥēĐ ĦėĕĤĢ ĦČ
ĦďđģĜč ĖđĝēĘ ěĦĕĜ
ĐĕĘĞĥ ĘĚĥēĐ Ĥđčĕē
,ĦėĤĞĚĐ ĦČ ęĕĜĕģĦĚ
ęĕĤēČ ęĕĤđčĕēč đČ
ęĕĞĕĠđĚĐ ,ġĤČĐ ĕčēĤč
ĘĚĥēĐ ĦĤčē ěđčĥēč
ĦČ .ěėĤĢ ęĥ đĦđČ ĘĞ
ĤđĚĥĘ ěĦĕĜ ęĕĠďđĞĐ
đČ ,ĐĚĕďģ ęĕĕĦĜĥ ďĞ
ĘĚĥēĐ ĦĤčēĘ ĤđėĚĘ
.ĤĦđĕ ĖđĚĜ ğĕĤĞĦč
ĦčĕđēĚ ĘĚĥēĐ ĦĤčē
ęĕĠďđĞĐ ĦČ ĥđėĤĘ

ĕĦĜĥ ĘĚĥē ěđčĥē

Ĭ 20,000 - ė ďĞ
Ĭ 50,000 - ė ďĞ
Ĭ 50,000 ĘĞĚ

ĦĕĦĕč ĐėĕĤĢ

ĐĜĔģ ĦĕģĝĞ ĐėĕĤĢ
ĐĘđďĎ ĦĕģĝĞ ĐėĕĤĢ

0 8 - 8 5 5 8 3 3 8 / 0 5 0 - 9 2 1 8 8 4 2 : ' Ę Ĕ ,i r i s @ k e r e n - s h e m e s h . c o . i l : Ę ĕ ĕ Ě : Ħ đ ĕ Ĝ Ġ Ę ę ē đ ģ

.ġĤČč ęđēĦĐ ĦČ ĦđĘĕčđĚĐ ĦđĤčēĐĚ ,'ĦđĥďēĦĚ ĦđĕĎĤĜČ ĥĚĥ ěĤģ' Ę"ėĜĚ ČđĐ ĕĜĜĎ ĕĤđČ
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כתב אישום הוגש נגד חוליית גנבי טרקטורים וציוד חקלאי בצפון

בתום חקירה סמויה ,עצרו לוחמי מג"ב חשודים בגניבת טרקטורים ממעלה גמלא ומהקיבוצים לביא ומגל .מעצרם הוארך
עד תום ההליכים

<

כתב אישום ,שהוגש נגד
שלושה חשודים שנעצרו
לאחר חקירה גלויה וסמויה
של משמר הגבול בצפון הארץ,
מייחס להם גניבת שבעה טרקטו
רים ,רכב פרטי וציוד חקלאי ממושב
מעלה גמלא ומהקיבוצים מגל ול
ביא.
בחודש האחרון התקבלו ביחי
דה המרכזית של מג"ב צפון שלוש
תלונות על גניבת טרקטורים וציוד
חקלאי מיישובים חקלאיים הנמ
צאים בתחומי מחוזות המשטרה צפון
וחוף .בתלונה הראשונה החלה בימ"ר
חקירה סמויה ,שבה השתמשו חוקרי
מג"ב באמצעים טכנולוגיים ,במטרה
לתפוס את הגנבים ולהביאם לדין.
ב 8-בינואר ,לאחר שהצליחו
החוקרים להתחקות אחר חלק מה
חשודים במעשה ,יצאו לוחמי היחי

דה לפעילות מבצעית שמטרתה
הייתה לאתרם ולעצור אותם בשעת
מעשה .סמוך לשעה  01:00בלילה
זיהו הלוחמים באזור מחלף אליקים
אחד מכלי הרכב ששימשו לביצוע
הגניבות ,על-פי החשד ,ועצרו אותו
לבדיקה.
לפתע ,הלוחמים זיהו משאית שנ
סעה בעקבות הרכב החשוד והחלה
להאט עד שנעצרה בצד הדרך ,מרחק
כמה מאות מטרים מהם ,ומיהרו לב
דוק גם אותה .בחיפוש במשאית נמ
צאו שני טרקטורים שנגנבו מקיבוץ
לביא מוקדם יותר באותו ערב .נהג
המשאית ושני נוסעי הרכב הפרטי,
תושבי הפזורה הבדואית בשנות
ה 30-לחייהם ,נעצרו והובאו להמ
שך חקירה במשרדי היחידה.
בחקירתם הודו חלק מהמעורבים
בפרשה ובחשדות המיוחסים להם

ומסרו לחוקרים מידע שסייע במ
עצר שני חשודים מרכזיים נוספים,
אחד מהם תושב הפזורה הבדואית
החשוד בארגון ובהכוונה של הגני
בות ,והאחר ,תושב השטחים ,חשוד
ברכישה של הטרקטורים הגנובים.
לפי ממצאי החקירה ,הגלויה
והסמויה גם יחד ,מיוחסים לחשו
דים בפרשה שלושה אירועי גני
בה :גניבת שלושה טרקטורים ,רכב
פרטי וציוד חקלאי המשמש להדברה
מקיבוץ מגל ב 31-בדצמבר ;2015
גניבת שני טרקטורים ממושב מעלה
גמלא ב 6-בינואר  ;2016גניבת שני
טרקטורים מקיבוץ לביא ב 8-בי
נואר.
ביום שישי 29 ,בינואר ,הוגשו
לבית משפט השלום בנצרת כתבי
אישום נגד המעורבים בפרשה ומע
צרם הוארך עד תום ההליכים נגדם.

~

נתפסו חשודים בפריצה ובגניבה באשבול
רב"ש היישוב ומש"ק האזור ארבו בפרדס לשני החשודים ,בעלי עבר
פלילי ,ועצרו אותם
במוצאי שבת ,בשעות הלילה שבין  30ל 31-בינואר ,הבחינו אזרחים ממושב אשבול שבמועצה האזורית
מרחבים בניסיון לפרוץ לרכבם ובהיעדרם של כלי גינון שהיו ברכב .בסריקות שערכו המש"ק האשכולי,
רס"ר גיא צפרירי ,ורכז הביטחון של המושב )בהתנד
בות( ,אבי דוידי ,נתגלו הכלים הגנובים מוחבאים בין
ענפי עץ פרדס .לפי החלטה של מפקד החבל ,הציבו
המש"ק והרב"ש מארב בפרדס.
ביום ראשון 31 ,בינואר ,הגיע לפרדס בשעות הצה
ריים רכב ובו שני חשודים בגניבת כלי הגינון המוס
לקים .למזלם הרע של החשודים ,שני אנשי הביטחון
האורבים להם עצרו אותם ותפסו את רכבם .בבדיקת
הציוד שנמצא במכונית נתגלו מחשבי רכב ששימשו
ע"פ החשד להנעת כלי רכב גנובים ,כלי פריצה וכלי
הגינון שנגנבו יום קודם .ברכב נמצאו גם  16אלף
ו 600-ש"ח .לשני העצורים יש עבר פלילי עשיר בגני
בות רכב ,בתים ובעלי חיים.
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג'ג' ,הביע סי
פוק מהפעולה המוצלחת" :בשם קהילת מרחבים אני
מבקש להודות לאבי דוידי ,רב"ש אשבול ,ולרס"ר גיא
צפרירי ,המש"ק האשכולי ,על השמירה על הבית.
"לפני חודשיים יזמנו דיון בוועדת הכלכלה של
הכנסת בנושא הפריצות לבתי התושבים ועל ההכרח
בתוספת אנשי ביטחון ומרכיבי ביטחון ליישובים .הצ
גנו לחברי הוועדה נתונים המראים את מספר הפריצות
בכל יישוב בשנה האחרונה ואת ההפחתה המשמעותית
במספר הפריצות ביישובים בהם הצלחנו לגייס תקציב
ולהתקין שערים וסוללות עפר מסביב להם .רס"ר גיא
צפרירי נכנס לתפקידו באזורנו לפני חודש .כל אלה הרב"ש אבי דוידי כשמצא את הכלים המוסלקים בפרדס.
ברשות העצורים נמצאו  16אלף ו 600-ש"ח
יחד מוכיחים עצמם כמועילים".
צילום :דוברות מרחבים
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מפקד ימ"ר מג"ב צפון ,סגן ניצב
אלי גוזלן" :חשוב לזכור ,שהנזק
הכלכלי שגניבת טרקטור או ציוד
חקלאי מסבה לחקלאי הוא עצום
ומגיע למאות אלפי ולעתים אף

למיליוני שקלים .אני שמח שבמ
קרה הזה פעילות חקירתית מהירה
ומדויקת של לוחמי היחידה הביאה
אותנו למעצר מהיר של החשודים
ולסיום של הפרשייה".

הטרקטורים שנתפסו .נעצר גם תושב השטחים החשוד ברכישתם
צילום :חטיבת דובר המשטרה

שני תושבי הרש"פ
חשודים בהעלמת
הכנסות בסך שישה
מיליון וחצי ש"ח
אירוניה דו-ממ"דית :נעצרו שני פלסטינים
שהודו שלא דיווחו למס הכנסה על מיליוני
שקלים שקיבלו תמורת בניית מרחבים מוגנים
ובתים במושב בני דרום

<

בית משפט השלום בירושלים הורה לעצור שני בני דודים ,תושבי
הרשות הפלסטינית שאינם אזרחי ישראל ,העוסקים בבנייה ובשיפו
צים ,בחשד להעלמת הכנסות בסך מיליוני שקלים בעשור האחרון .לפי חשד
רשויות המס ,שני החשודים שלשלו לכיסם הכנסות הנאמדות בשישה מיליון
וחצי שקלים שקיבלו תמורת בניית מרחבים מוגנים ובתים .עיקר עבודתם
נעשתה במושב בני דרום הסמוך לאשדוד.
השניים ,מחמוד ואחמד עטואן ,נחקרו על-ידי אנשי פקיד שומה חקירות
מס הכנסה ירושלים ובית המשפט הורה לשחררם בתנאים מגבילים .כמפורט
בבקשת המעצר ,בני הדודים פתחו תיק במשרד פקיד שומה אוטונומיה בשנת
 2010והגישו דוחות על הכנסותיהם עד שנת .2014
ממידע שהגיע למחלקת המודיעין של חקירות מס הכנסה בירושלים
עולה ,כי השניים בנו ממ"דים במושב בני דרום ותמורת כל אחד קיבלו
 100-70אלף ש"ח .בעד  30אלף ש"ח שקיבלו מהמושב עבור בניית כל
ממ"ד נתנו הבנאים חשבוניות ,אולם בעד שאר התמורה לעבודתם ,שניתנה
להם מידי התושבים ,לא מסרו חשבוניות ולא דיווח למס הכנסה .המידע
שנתקבל גילה ,כי השניים בנו בתים שלמים וביצעו תוספות בנייה ,בנוסף
לבניית הממ"דים.
בשבוע שעבר זומנו השניים לחקירה בפקיד שומה חקירות ירושלים והם
הודו ,כי ביצעו עבודות בבני דרום בין השנים  2015-2008וכי לא רשמו
הכנסות שסכומן כשישה מיליון וחצי ש"ח ,בין השנים .2015-2006

ʩʨʮʥʨʥʠʩʥʢʩʤʺʫʸʲʮ 
 ʺʩʨʮʥʨʥʠʬʩʥʢʩʤʤʺʠʺʫʴʥʤARAGʩʥʢʩʤʺʫʸʲʮ
 ʠʥʤʹʫʭʩʬʷʥʲʮʭʩʬʥʬʱʮʡʯʤʥʭʩʸʹʩʭʩʬʥʬʱʮʡʯʤ
 .400Sʥʡʠʸʡʥʠ80ʠʺʬʣʩʡʹʧʮʬʸʡʥʧʮ
ʸʺʩʺʴʩʴʧʺʲʰʥʮʥʩʥʱʩʫʠʬʬʭʩʸʥʦʠʤʺʠʺʮʶʮʶʮ
ʭʩʩʬʷʩʮʩʫʭʩʸʶʥʮʥʷʬʣʯʮʦʡʯʥʫʱʩʧʺʸʹʴʠʮ
ʤʰʷʺʤʬʤʬʷ
 ʬʩʲʴʮʤʮʹʸʣʰʤʵʮʠʮʤʺʠʤʣʩʸʥʮ
 ʱʥʱʩʸʤʺʣʥʡʲʡʣʷʮʺʤʬʥʬʺʸʹʴʠʮʥ

x
x
x
x


ECU-S1ʤʸʷʡʤʺʣʩʧʩ
 :(ECU-S1 ʤʸʷʡʤʺʣʩʧʩʩʰʩʩʴʠʮ
 ʺʥʨʥʹʴʺʥʬʥʲʴʺʥʲʶʮʠʡʩʨʮʥʨʥʠʬʥʩʫ
 ʪʸʥʶʠʬʬʱʥʧʩʩʤʥʷʬʠʤʤʥʡʢʺʥʸʩʤʮʡʤʹʩʢ
 ʲʡʷʰʹʬʥʬʱʮʤʬʲʸʥʮʹʬʩʣʫʤʩʩʨʤʡ
 .t/Ͳ&/ʪʸʣʤʷʦʧʠʥʺʥʰʫʺʺʥʸʹʴʠ
 80ʠʺʬʣʬʥʦʩʥʢʩʤʺʫʸʲʮʳʩʱʥʤʬʬʥʫʩʹʮʺʹʮʤ
 ʭʩʷʴʥʱʮʤʭʩʬʡʫʬʺʥʣʥʤ ʸʺʥʩʸʧʥʠʮʡʬʹʡϰϬϬ^ʥʡʠʸʡʬʥʠ
 ʤʬʲʴʤʺʩʬʢʸʥʠʸʥʺʴʫʸʥʡʲʺʴʱʥʰʤʱʩʰʫ
 ʬʲʩʥʶʩʴʬʤʥʡʢʷʥʩʣʩʬʲʡʭʩʩʬʠʩʶʸʰʩʠʭʩʰʹʩʩʧ
 .'W^-ʤʥʡʫʸʤʩʬʫʺʩʩʨʤʮʺʥʲʡʥʰʤʺʥʠʩʢʹ
 ʩʬʫʬʲʯʤʥDhͲϰʲʥʰʮʤʬʲʯʤʤʨʩʬʹʸʹʴʠʮ
 . ʯʫʥʮʩʥʢʩʤ ʤʢʩʤʰʬʯʥʥʫʮʤʡʫʸʤ


x
x
x
x
x
x
x

MDU-4ʩʬʮʹʧʲʥʰʮ
 :(MDU-4 ʩʬʮʹʧʤʲʥʰʮʤʩʰʩʩʴʠʮ
 .ʩʣʱʴʤʺʲʰʥʮʤʭʩʩʰʩʹʩʬʢʬʢʺʸʥʱʮʺ x
 ʸʺʥʩʡʸʷʥʩʣʺʢʹʤʬʥʤʷʬʧʤʬʹʡʷʴʱʤ
 .ʩʥʢʩʤʤʩʢʥʱʬʫʺʲʰʤʬʤʥʡʢʨʰʮʥʮ x
 .ʩʰʣʩʩʥʢʩʤʡʶʮʡʤʢʩʤʰʬʲʩʸʴʮʥʰʩʠ x
 ʩʨʮʥʨʥʠʤʩʥʢʩʤʤʺʠʷʺʰʮʨʰʮʥʮʤʯʹʩʩʧ x
 ʡʫʸʡʺʩʰʣʩʤʨʩʬʹʤʹʥʸʣʬʩʲʴʮʬʹʫ
 ʸʥʮʢʬʥʸʨʩʰʸʹʴʠʮʤʤʲʰʺʤʤ ʵʩʥʥʱ ʷʱʴʮ x
 ʹʩʡʫʤʬʲʤʸʥʡʲʺʯʮʦʡʺʫʸʲʮʤʬʹ
 .ʤʢʤʤʺʴʬʧʤʥʠʥʷʥʸʩʴʡʪʸʥʶʯʩʠ x
 .ʭʩʠʢʤʤʩʢʥʱʬʫʬʲʤʰʷʺʤʬʯʺʩʰ x
 .ʺʧʴʥʮʤʬʥʲʴʹʲʸ x
 ʩʢʥʱʸʥʡʲʤʰʷʺʤʺʥʫʸʲʸʴʱʮʺʥʮʩʩʷ x
 ʸʺʥʩʡʭʩʶʥʴʰʤʺʥʲʩʩʰʺʮʤʺʥʰʥʫʮʤʥʭʩʸʥʨʷʸʨʤ 
 ʺʥʸʩʤʮʡʥʺʥʬʷʡʤʸʡʲʤʬʺʰʺʩʰʺʫʸʲʮʤ x
 ʸʧʠʩʬʫʬʣʧʠʩʬʫʮ
 1513000ʯʣʸʩʤʷʮʲʰʣ  ʡʤʩʰʢʣʮ ʲʡʺʥʩʹʲʺʤʩʰʢʣ
054-7731684/690ʣʩʩʰ ʺʥʸʩʫʮʥʷʥʥʩʹ Ɣ 04-6755989ʱʷʴ04-6655000ʬʲʴʮ ʬʨ
officspray@degania-b.org.il
Ɣ
www.degania-sprayers.co.il
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פלישתה של הדבורה הננסית

חקלאי הערבה בכוננות לקראת הפולשת :הדבורה
הננסית ,שדומה לדבורת הדבש ,אך גודלה כשליש
ממנה ,הגיעה לאילת מנמל עקבה והתגלתה שוב בבאר
אורה וביטבתה
כמעט שנה לאחר שנמצאה בבאר אורה,
התגלתה מושבה נוספת של הדבורה
הננסית במטע התמרים של יטבתה .פלי
שת הדבורה הננסית עלולה ליצור תח
רות על אבקה וצוף ולפגוע קשה בדבורי
בר המאביקים עשרות מיני פרחי הבר
בישראל .לדבורי הדבש תפקיד חשוב
בהאבקת גידולי שדה רבים ,כמו אבטיח,
מילון ומלפפונים.
הדבורה הננסית דומה לדבורת הדבש,
אך גודלה כשליש ממנה .מקורה בדרום
מזרח אסיה )תאילנד ,וייטנאם( ומשם הת
פשטה לאיראן ,לחצי האי ערב ,למצרים
ולסודן .מלכה יחידה הגיעה לנמל עקבה
לפני יותר משנה ומשם התפשטה בעיר
הירדנית ובאילת.
לדבורה הננסית יש כושר התנחלות
גבוה  -במושבה גדולה יש מאות פועלות,
עשרות זכרים ומלכונים רבים  -מהם
מגיחות מלכות צעירות .הפרעה למושבה
גורמת ליצירת נחילים שבכל אחד מהם
מלכה ,זכרים ומאות פועלות שעפות ומ
תחילות לבנות חלה על ענף עץ או על
שיח קוצני סבוך .מינים פולשים אלו מת
פשטים באמצעות האדם והם הגורם השני
בחשיבותו להכחדת מינים ולירידה במגוון
הביולוגי בעולם.
לטובת הטיפול בבעיה מתנדב האקולוג
ד"ר בני שלמון ,פנסיונר של רשות הטבע
והגנים .ד"ר שלמון ער וחרד מאוד לנושא,
אך טוען שלפלישה אין קשר לשינויים
פיזיים הקשורים בקרקע או בגידולים
עצמם" :מדובר בפלישה אקראית ,כפי
שקורה הרבה בעולם ,וזו הגיעה כנראה
דרך מטען מהמזרח הרחוק .בזמנו נמצאו
שמונה מושבות באילת וכולן היו זהות
גנטית ,כלומר שמקורן במלכה אחת".
בדומה לפלישת הדבורה הננסית ,בעבר
נרשמו מקרים דומים רבים של צמחים

ובעלי חיים מזנים אחרים ,ש"הבריחו את
הגבול" ,כפי שמסביר ד"ר שלמון" :חלק
גדול מהמינים הפולשים מגיעים במזיד
בגלל שאנשים נמשכים ליופיים ,כמו צי
פורי השיר ,ועכשיו זה כבר הפך למכת
מדינה .יש צמחים שנשתלו עוד בתקופת
המנדט כמו השיטה המכחילה ,כך שכל
הפלישות הן מעשה ידי אדם ,שהעביר את
הזן ממקום אחד לשני".
דורון נסים ,פקח נזקי החקלאות בערבה
מטעם רט"ג ,מסביר כיצד רצוי שייעשה
הטיפול הראשוני בפלישה" :הדבורים מזן
זה הן לא תוקפניות ,אז ניתן להרוג את
המושבה בריסוס של קוטלי חרקים בלילה,
או להוריד את המושבה באמצעות הקפאה.
זו התרופה היחידה לעניין ,כי קשה למצוא
אותן כיוון שהחלה נראית כמו פיתה שמ
תחבאת על ענף או כמו שיח בוגנוויליה".
בינתיים ,חקלאי הערבה מגיבים ברצי
נות רבה לבעיה שצצה ,כפי שמתאר נסים:
"בכל האזור ,החקלאים מאוד אכפתיים
לנושא .שלחתי לכל הוועדות החקלאיות
ובעיקר לדקלאים מכתב הסבר מפו
רט ,שבעקבותיו קיבלנו פניות נוספות.
האירוע מלפני חודשיים ביוטבתה טופל
לאחר שהחקלאי זיהה בתחילת דצמבר על
אחד העצים חלת דבש שנראתה משונה
והעביר לנו את התמונות.
"באילת היא נפוצה מאוד )הדבורה
הננסית ,מ"נ( וכבר אי אפשר להשתלט
עליה ,אבל כשקיבלנו את הידיעה שזה
דילג ליטבתה ,פעלנו מהר מאוד .הג
ענו בלילה עם צוות של מטע התמרים,
טיפסנו עם אפרון וחתכנו את החלה עד
השמדתה".
לטענת ד"ר שלמון ,אסור להקל ראש
בנזק שעלול להיגרם אם הזן ימשיך להת
פשט" :הבעיה שלי כשומר טבע היא שאם
הן ייכנסו תהיה תחרות עם דבורי בר,
שהן המאביקות החשובות
ביותר של פרחי בר .כתו
צאה מזה ,תיגרם פגיעה
מהותית בפרחי הבר של
ישראל ,כך שלא מדובר
בנזק חקלאי ,אלא נזק
אקולוגי".

מושבה של דבורה ננסית
ביטבתה" .טיפסנו עם
אפרון וחתכנו את החלה
עד השמדתה"
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אומדן נזקי הקרה:
יותר מ 14-מיליון ש"ח

מזג האוויר הסוער והקור העז פגעו ביבול ,בעיקר בדרום.
כ 60%-מהדיווחים היו על נזקים לגידולי הירקות

<

בחדר המצב של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות התקבלו לאחר הסערה שהתרחשה
בסוף חודש ינואר יותר מ 700-דיווחים של חקלאים על נזק .אומדן הפגיעה שגרמו מזג
האוויר והקרה ,הוא יותר מ 14-מיליון ש"ח.
מרבית הנזק נגרם בגין הקרה שירדה על הארץ ,בעיקר בדרומה ,ונחשבת לאויב הגדול
ביותר של החקלאים ולגורם הנזק המרכזי לגידולים .בקרן הביטוח אומרים ,כי פגי
עת הקרה עלולה לגרום לקריסה כלכלית של חקלאים רבים ,ללא ההגנה של הביטוח
הממשלתי.
מנתוני הקרן עולה ,כי כ 50%-מהנזק נגרמו בדרום ואילו בשאר הנזק "התחלקו" גידולים
במרכז ובצפון ישראל .כ 60%-מהדיווחים היו על נזקים לגידולי הירקות ,בעיקר לתפוחי
האדמה ,נזק נגרם גם לעגבניות ,לפלפלים ולמלפפונים וכן לקישוא ,לכרוב ולכרובית ,לחסה,
לחציל ,לדלעת ולאבטיח.
נזק משמעותי נגרם גם לגידולי ההדרים והאבוקדו משום שהסערה והרוחות העזות גרמו
לנשר פרי .בענף הפירות נפגעו מטעי שסק ,אנונה ,מנגו ,ליצ'י והשזיפים המוקדמים ,גם כרמי
ענבים לא יצאו שלמים ממכת הקור .נזק רב נגרם גם לצמחי הנוי ולבננות .עיקר הנזק בבננות
הוא תוצאת הקור העז ,שפגע בעיקר בצמחים ,הרגישים לטמפרטורות נמוכות.

הסתיים קורס רביעי של
נאמני תיעוד

תנועת המושבים" :עלינו לזכור ,לשמור ולטפח את
המורשת ולפתוח ארכיונים ומרכזי מורשת בעוד ועוד
מושבים"

<

המחזור הרביעי של קורס נאמני
תיעוד וארכיון באגף חברה וקהילה
של תנועת המושבים ,בשיתוף ארגון
ארכיונאי הקיבוצים והמושבים ,הסתיים בה
צלחה .הקורס עסק בתיעוד העשייה ,באיסוף
ובשימור הזיכרון הקולקטיבי ובהפיכת האר
כיון לחלק משמעותי בחיי הקהילה במושב.
כמו כן ,נידונה חשיבות הצורך בהתמקצעות
בהקמת ארכיון במושבים ובניהולו.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,בירך את המש
תתפים בקורס ואמר" :ההתיישבות היא זו
שהקימה את המדינה .שימור העבר וההיס
טוריה ,משמעו שימור הערכים למען הדו
רות הבאים .עלינו לזכור ,לשמור ולטפח
את המורשת ולפתוח ארכיונים ומרכזי מו

רשת בעוד ועוד מושבים .מדובר בתהליך
חשוב ,אשר יש לו משמעות עמוקה במס
גרתו צריך להיות מחוברים כל הזמן למען
שימור המידע.
"המושב הוא ישות חברתית וקהילתית ות
נועת המושבים משקיעה המון בתחום החב
רה והקהילה .אנו נמשיך לפעול ולחזק את
הפעילות הערכית ,החברתית והקהילתית
במושבים".
יהודה אלטון ,נהל היחידה לתרבות ולמ
פעלי חינוך בתנועה ,מארגן הקורס מטעם
אגף חברה וקהילה" :לקורס חשיבות עליונה
בשימור מורשת יישובי התנועה וההתיישבות
בכלל ,בדגש על שמירת הצביון הכפרי
של היישובים יחד עם פיתוח תרבות ותוכן
קהילתי חדשני".
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דודו קוכמן*

הכפ
המרחב
רי בעולם המודרני
השתנה בשני העשו
רים האחרונים ואף
מוקדם יותר ממרחב
שבו הפרנסה מחקלאות בלעדית -
למרחב שבו החקלאות מהווה נדבך
חשוב ,אך לא בלעדי לתושביו.
אין זה סוד שהפרסום הרב שיש
לחקלאות הישראלית בעולם בצדק
אינו בא לידי ביטוי בביטחון הכלכלי
של חקלאי ישראל .הדבר נובע ,בין
יתר הסיבות ,ממדיניות מתמשכת
שפוגעת בחקלאים בתחומים שונים
ואינה מאפשרת להם לראות בחק
לאות מקור פרנסה מובטח .למעשה,
עיסוק בחקלאות בישראל הוא כמעט
כמו השתתפות במשחקי מזל ,שבהם
החקלאי משקיע את הונו וזמנו והוא
היחיד שפרנסתו אינה מובטחת ,כי
הוא תלוי בפגעי הטבע ,במצב השוק
העולמי ובגזירות של רגולטורים
שאינם מבינים כי לעיסוק בחקלאות
יש משמעויות רחבות ולא רק של
ביטחון מזון.
בעולם המודרני מסייעים לחק
לאים לגוון את מקורות הפרנסה ,כך
שלא יהיו תלוים רק בענף החקלאי,
וכך מתפתחות תעסוקות בתחום
התיירות הכפרית ,כמו לינה כפרית
או תיירות חקלאית ,שביטויה קטיף

עצמי ,חוויית חליבה ועוד .באירופה,
לדוגמה ,מעודדים את מגוון התע
סוקות בתכניות ארוכות טווח מתוך
אינטרס לאומי לחיזוק החקלאים
ולהבטחת מגוון עיסוקים.
בישראל ,בעקבות המשבר הגדול
שחלף על הקיבוצים ועל המושבים,
הוקמה ועדת "קדמון" שקבעה בדוח
שפורסם ביוני  ,1994כי הצורך בפ
רנסות חלופיות נובע מ"ירידה בר
ווחיות ,וצמצום היכולת להתפרנס
מיחידת משק חקלאית במושב ,אשר
הביאו לשינויים במבנה התעסוקה
והפרנסה של חברי המושבים" .הדוח
אומץ בהחלטת ממשלה  5180בשנת
 ,1995שבה גם הונחו כל הגורמים
לקדם את מגוון התעסוקות ואף נקבע
בהחלטות שתקום מנהלה ליישום
ההחלטה.
קדם להקמת ועדת קדמון משבר
גדול בסוף שנות ה ,'70-שבו חק
לאים הגיעו לפשיטת רגל ,לנטילת
חייהם בידיהם ולפירוק משפחות
רבות ואילץ חברי מושבים רבים
לחפש מקורות פרנסה אחרים .אחד
ממקורות הפרנסה היה שימוש אל
טרנטיבי במבנים חקלאים שנותרו
במשקים לאחר המשבר ,ולכך כיוונה
החלטת הממשלה שאימצה את דוח
קדמון.
סביב הנושא "שימוש לא-חקלאי
במבנים חקלאיים" נסבו דיונים
רבים ,שחלקם אף אימצו החלטה

הפוכה מהחלטת הממשלה ומטרתה
הייתה לדכא פיתוח מגוון תעסוקות.
דיכוי יישום ההחלטה בא לידי ביטוי
גם בתשלומים גבוהים ,תוך התעל
מות מאזורי עדיפות ,וגם נקבעו הח
לטות שמנעו הסדרת השימוש במשך
שנים רבות.
ב 27-במארס  2007התקבלה הח
לטת מועצת מקרקעי ישראל ,1101
שעניינה "תעסוקה לא חקלאית
במחלקת המגורים של הנחלה" ,ובה
נקבע ,בין היתר ,מנגנון שמטרתו
עידוד של הסדרת השימוש הלא-
חקלאי .סעיף  4להחלטה קבע ,כי
מי שמקיים פעילות לא-חקלאית
)פל"ח( בחלקה א' של הנחלה ,אך לא
הסדיר אותה ,יוכל לעשות זאת והוא
יידרש לשלם  5%לשנה בגין ארבע
שנים לאחור ,קרי  20%בגין שימושי
העבר ,שיהוו חלק מההסדרה )חובות
עבר(.
מטרת מנגנון זה היא לעודד את
המתיישבים ,שעשו שימושים שאינם
חקלאיים בחלקה א' בנחלתם ,להש
לים את ההסדרה .עם קבלת החלטה
זו )והחלטה  (979הוגשו נגדן ,בש
נים  ,2007-2009עתירות משפטיות
לבג"ץ .ב 9-ביוני  2011פסק בג"ץ
בעניין ונתן תוקף לשתי ההחלטות,
ולעניין התעסוקות קבע בג"ץ ,כי יש
למנוע השכרת המבנים לגורם זר ,עד
לבחינת הנושא.
בבג"ץ שעסק בהחלטה 1101

הותקפו מספר סוגיות ובהן ההטבה
שניתנה למי שיסדיר את השימושים
הלא-חקלאיים תוך שנתיים ממועד
ההחלטה .בג"ץ ,בהרכב מורחב ובו
שבעה שופטים ,קבע" :תשלום בגין
שימוש לא-חוקי לצורך הסדרתו
לאחר מעשה ,מהווה ,איפה 'פתרון
ריאלי' ."...שופטי בג"ץ מנתחים
מדוע ראויה ההחלטה לעודד הסדרה
באמצעות תשלום מוקטן על שימו
שים בעבר.
בתקופה שבה הותקפה החלטה
 1101היא הוקפאה לפי החלטה 1955
של הנהלת רמ"י )התקבלה ב1-
באוגוסט  (2007ובה נכתב ,כי לאור
העובדה שהוגשו עתירות כנגד הח
לטה  ...1101המינהל לא יפעל לפי
החלטה  1101עד הכרעה שיפוטית.
ברוח זו נרשמה גם הערה ליד הח
לטה  1101באתר רמ"י .לאחר הכ
רעת בג"ץ חזרה מועצת מקרקעי
ישראל וקיבלה את החלטה 29) 1265
באוקטובר  (2012המעדכנת את הח
לטה .1101
כל הפונה לממ"י להסדיר את השי
מושים הלא-חקלאיים מגלה ,כי פר
שנות האגף החקלאי להחלטת בג"ץ
היא שתקופה זו נגמרה לפי נוהל
 ,21.11שפורסם ב 6-בדצמבר .2011
סעיף  5לנוהל קובע ,כי חובות עבר
הם מיום  27במארס  2003ולמעשה,
מבטל את סעיף  4בהחלטה  1101או
החלטה  1265שהחליפה אותה.

סעיף  4.2בהחלטה  1265קובע:
"בעל זכויות אשר יסדיר ,תוך שנ
תיים ממועד אישור החלטה זו ,את
השימושים הלא-מוסדרים בנחלה
בהתאם לאמור בהחלטה זו ,לרבות
צמצום השטח הבנוי/המוסב".
למרות כוונת ממ"י לעודד הסד
רת השימוש הלא-חקלאי באמצעות
הקלה על תשלומי העבר ,ואף שהח
לטה זו עברה את המבחן המשפטי של
בג"ץ ,פקידי רמ"י אינם מיישמים את
ההחלטה ,שנועדה לסייע בהסדרת
השימוש ,בהיבטי התכנון וגם בהיבטי
הקניין.
ראוי לציין ,כי רבים מהמנצלים
את המבנה החקלאי לשימוש לא חק
לאי הם אנשים מבוגרים ,שזקוקים
לשימוש זה כמקור מחיה .אנשים
מבוגרים טוענים ,ובצדק ,כי אינם
רוצים להיות בגדר "פושעים" והם
בסה"כ מבקשים מקור פרנסה מסודר
לעת זקנה.
ממשלות בעולם המודרני כבר
הבינו מזמן שהמרחב הכפרי הוא
מרחב רב-תפקודי והשאלה החשובה
היא :עוד כמה מכשולים יערימו על
החקלאים עד שיבינו כי מגוון פרנ
סות צריך להיות לא רק פתרון לחי
זוק החקלאים ,אלא אינטרס לאומי
לחיזוק העסקים הקטנים במרחב
הכפרי?
*עו"ד ,מזכ"ל תנועת כפרי
האיחוד החקלאי.

~ 

~~~~~~~
נמרוד רייזנר*

לפעמים נדמה שאנחנו מתגעג
עים בנוסטלגיה לעולם התוכן של
פעם .ערוץ אחד ,עיתון אחד ,מדריך
עסקים אחד  -הכל היה פשוט יותר:
אם חיפשת איש מקצוע פתחת "דפי
זהב" והמודעה עם התמונה הגדולה
והצבעונית ביותר הייתה זוכה במרב
הטלפונים .דוב'לה גליקמן בפרסו
מות הגאוניות שלו סיפר לנו שאם
לא נהיה שם ,לא נהיה קיימים.
שנים רבות עברו מאז )אפילו את
הספרים הצהובים הפסיקו להפיק(
והיום לפעמים נדמה שהאפליקציות
והאתרים הרבים ש"מציעים את עז
רתם" בבחירת בעל המקצוע או נותן
השירות הפכו את המשימה שלנו
להגיע לקהל ,כבעלי עסקים ,להרבה

הרבה יותר קשה.
אנסה כאן לעשות קצת סדר ולה
ציע דרכים להתמודדות עם כל האפ
שרויות העומדות לפני בעל העסק,
ובמה להשקיע כדי לייצר את הערך
הגדול ביותר לעתידו של העסק.

 
השינוי הגדול ביותר שחל בצי
בור בשנים האחרונות ,עם החדירה
של רשתות חברתיות לעולמנו ,הוא
שקיפות ופתיחות .כל דבר וכל עניין
שאנחנו חווים היום ,אנחנו משתפים.
הקלות הגדולה שבה מגיעים לאלפי
אנשים ,בסביבה הקרובה שלנו ומחו
צה לה ,נושאים שאנו רוצים לקדם
יוצרת זרם אדיר של מידע בכל
תחום.

בעלי עסקים כבר אינם יכולים
להסתתר ,או לסמוך על "פראיירים
חדשים" כפי שהיה בעבר  -כל מה
שקורה לנו כלקוחות או כצרכנים
עובר במהירות ובקלות לרשתות
החברתיות ומשם מופץ לקהל רב
והופך לנחלת הכלל .זו הסיבה ,שה
שקיפות הגדולה הביאה אתה ,מעל
הכל ,בשורה חיובית ביותר :שמם
של עסקים טובים ואיכותיים נפוץ
ברחבי האינטרנט ,לעומת הנוכלים

והרמאים  -בושתם מוצגת לכל והם
אינם יכולים להמשיך לפעול כפי
שפעלו בעולם הישן.
מסקנה :תהיו טובים בתחום שלכם,
שירותיים ומקצועיים .אין קיצורי
דרך ואי אפשר להתחבא יותר.

~ 
"

אתרי אינטרנט רבים הפכו את
תחום ההמלצות ופרסומן לתה

ליך מובנה יותר .כבר לפני שנים
היה כאן דירוג הכוכבים המפורסם,
שהיום מתנוסס מעל כל אתר חיפוש
עסקי כמעט ולמעשה ,אין זה משנה
אם אתם מסעדה ,צימר ,גן אירועים,
עורך דין או שיפוצניק  -דירוג הכו
כבים שלכם הולך אתכם לכל מקום.
אתרים רבים מאוד קמו במטרה לע
זור לנו לבחור את העסקים הנכונים,
את העסקים המומלצים ,את העסקים
הטובים ביותר  -וזאת בעיקר על-פי
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דירוג הגולשים.
לכן ,אין די בכך שתהיו טובים ושירותיים
ומקצועיים ,חשוב לא פחות שתדאגו שכו
לם ידעו זאת .אל תתביישו לבקש מהלקוחות
שלכם לדרג אתכם באתרים הרלוונטיים ,אל
תתביישו לבקש מהלקוחות שלכם לכתוב בקיר
בפייסבוק שלכם )ואם אין לכם פייסבוק ,עצרו
את הקריאה ולכו לפתוח עכשיו( .שם טוב ומו
ניטין צריכים להיראות ולא רק להיעשות.
בנוסף לבניית מוניטין שלכם באמצעות
איסוף המלצות של לקוחותיכם על בית העסק

שלכם ,אתם צריכים להקפיד על שני דברים
חשובים נוספים :עדכניות ונראות" .עדכניות"
אומרת שבניית מוניטין היא משימה ארוכת
טווח ,ריצת מרתון ,שבסופה גידול בהכנסות
מובטח לכם .אבל זה אומר שאין להשקיע מאמץ
בחודש מסוים ואחר כך להשאיר את פרופיל
ההמלצות שלכם בלתי מעודכן במשך שנים.
הפכו את איסוף ההמלצות לחלק מהשג
רה שלכם ובסיום כל עסקה או בשלב כלשהו
מאוחר יותר  -פנו ללקוח במייל או בשיחה
)או בכלים מיוחדים שאתרים מסוימים פיתחו

עבור זה(  -ובקשו המלצה חיובית .המלצות
מעודכנות חשובות ביותר ,כי פרופיל המלצות
שההמלצה האחרונה בו לפני יותר משנה לע
תים עלול אפילו לפגוע.
"נראות" אומרת שאנשים בעידן האינטרנט
והרשתות רוצים לא רק לקרוא ולדעת ,אלא
גם לראות .תדאגו לתמונות של פרויקטים ,של
לקוחות ,של בית העסק ,של העובדים שלכם
 לתמונות טובות יש השפעה חיובית ביותרעל המוניטין שלכם ובעקבותיו ,גם להכנסות
ולכמות הפניות.

מסקנות לסיכום :בקשו מהלקוחות שלכם
שיגיבו עליכם ,אם הייתה להם חוויה חיובית
הם ישמחו; הפכו את הבקשה להמלצות לחלק
מתהליך עבודה קבוע  -כך מאגר ההמלצות
שלכם יהיה עדכני ורלוונטי ללקוחות חדשים;
תמונות – הלקוחות שלכם יעלו תמונות וישתפו
או שאתם תצלמו ,אנשים רוצים לראות את הע
סקים שאתם הם עושים עסקים.
*יזם אינטרנט ,מנהל מוניטין לעסקים
קטנים ,בעלים של אתר תגובות לעסקים

~ 
 ~ ~ ~ ~  ~ 
 ~
איתן ברושי*

הצעת החוק להסדרת האנ
רגיות המתחדשות בישראל,
שאושרה בקריאה טרומית ,היא
צעד בעל חשיבות רבה ביותר
לקראת שינוי משמעותי במ
בנה משק האנרגיה במדינה
ובהתנהלותו ,כאשר הכוונה היא לעודד באופן
מעשי ויעיל פיתוח של אנרגיות מחדשות
שאינן מזהמות.
החוק שהצעתי יחייב את הממשלה ,בראש
ובראשונה ,לקחת אחריות על פיתוח אנרגיות
ממקורות מתחדשים וכן לעמוד ביעדים שהיא
עצמה הציבה ולהם התחייבה מול הקהילה
הבין-לאומית .בינואר  2009החליטה ממשלת
ישראל על יעד מנחה לייצור
חשמל ממקורות מתחדשים10% :
מצורכי האנרגיה בחשמל של
המדינה לשנת  .2020היעד אמור
לטפס ל 13%-בשנת  2025ולה
גיע בשנת  2030ל .17%-כמו כן,
המדינה התחייבה ליעד ביניים
בשיעור  5%לייצור חשמל מאנ
רגיה מתחדשת בשנת .2014
נכון לחודש ינואר  ,2016שי
עור ייצור החשמל ממקורות
מתחדשים הוא  2%בלבד ,רחוק
מאוד מיעד הביניים ,ואילו היעד
ל 2020-נראה כעת כחלום בא
ספמיה .זאת כאשר הפוטנציאל
לייצור אנרגיה סולארית ביש
ראל עצום ומהווה יתרון על כל
כלות רבות אחרות ,שאינן נהנות
מן המשאב הטבעי של אנרגיית
השמש.
סולא
לאנרגיה
מעבר
רית ,בישראל יש פוטנציאל
ממשי לייצור אנרגיה מפסולת,
שהוצאתו מהכול אל הפועל
יפחית את כמויות הפסולת לה
טמנה .כמו כן ,אפשר לנצל את
אנרגיית הרוח ,בעיקר באזורים
הצפוניים של המדינה.
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ייצור חשמל ממקורות מתחדשים מאפשר
הפחתה של השימוש בתחנות הכוח הקונבנ
ציונליות שמייצרות חשמל באמצעות שרי
פת דלקים )פחם ,גז טבעי ,סולר ומזוט( ,מונע
זיהום סביבתי ,מפחית פליטת גזי חממה וב
נוסף ,תורם לביטחון האנרגטי של משק הח
שמל נוכח ביזור אתרי הייצור וגיוון מקורות
הייצור  -נקודה משמעותית מאוד נוכח מצבה
הגיאופוליטי של ישראל.
כזכור ,ועידת האקלים של האו"ם שנערכה
לאחרונה בפריז נחתמה בהכרזה היסטורית על
אימוץ הסכם גלובלי חדש להפחתת פליטות
גזי חממה .אחד הנושאים המרכזיים שנדונו
בוועידה היה כיצד אפשר להפחית את פליטות
גזי החממה על-ידי מעבר לייצור חשמל ואנר
גיה ממקורות אנרגיה מתחדשת.

ישראל נהנית ממוניטין בין-לאומי כמי
שפיתחה את הטכנולוגיה המעשית שאפש
רה את הקמתן של תחנות הכוח התרמו-סו
לאריות הראשונות בעולם ,אך בתחום ייצור
החשמל הסולארי והאנרגיה המתחדשת בכלל
היא הרחק מאחורי המדינות המפותחות ,שם
השיעור הממוצע של ייצור החשמל ממקורות
מתחדשים הוא כ 22%-בקירוב.
על-פי נתונים שפורסמו לאחרונה בעיתונות
הדנית ,בשנת  2015דנמרק ייצרה  39%מהח
שמל שלה מאנרגיית רוח והיעד שהציבה לה
עד  :2050להגיע ל 100%-שימוש באנרגיות
מתחדשות .גם במדינה עם משק אנרגיה שמ
תבסס באופן מסורתי על שריפת דלקים כמו
ארצות הברית מתחילים לראות שינוי משמעו
תי :כ 5%-מייצור החשמל שלה בשנה החולפת

הגיע ממקורות מתחדשים.
השינוי במדינות אלה הוא תוצאה של מדי
ניות שמעודדת באופן מעשי את פיתוח האנ
רגיות המתחדשות .במדינות האיחוד האירופי,
לשם המחשה ,היקף ההתקנות החדשות במת
קנים לייצור חשמל מאנרגיה פוסילית בשנת
 2014היה  21%בלבד ,ואילו כל שאר ההספק
החדש הותקן ממקורות מתחדשים.
אחת הסיבות להשתרכות ישראל מאחור היא
חסימה של יישום החלטת הממשלה מ2009-
בקשיים ביורוקרטיים רבים ,בין היתר ,בשל
ריבוי משרדי הממשלה אשר מעורבים בתהלי
כי קידום החלטות הממשלה .לכן ,בתחום בעל
חשיבות לאומית כמו ייצור אנרגיה ממקורות
מתחדשים יש צורך להסדיר את מעמדו החוקי
של התחום.
זו מטרת הצעת החוק  -לקבוע
יעדים לאומיים מחייבים לייצור
חשמל ממקורות אנרגיה מתחד
שים בישראל ולקבוע כלים ולוח
זמנים ליישומם .במילים אחרות:
החוק ידאג לאכיפה ,לקידום ול
בקרה של ייצור חשמל ממקורות
אנרגיה מתחדשים במדינה .לחוק
יש גם חשיבות כלכלית גדולה
בכלל ולפיתוח הפריפריה בפרט,
והוא ויתרום לצמיחה כלכלית
וליצירת מקומות עבודה חדשים.
בימים אלו נדונה הצעת החוק
בוועדת הכלכלה ,בתיאום עם יו"ר
הוועדה ח"כ איתן כבל ,על מנת
להביא לאישורה הסופי בכנסת.
כולי תקווה שהצעת החוק תיושם
במלואה ובמהרה ,למען הסדרת
תחום האנרגיות המתחדשות בי
שראל ,כפי שמתבקש ממדינה
השואפת ומסוגלת להשתייך למ
דינות המפותחות .זה חשוב לכול
נו ,ובעיקר לדורות הבאים.
*ח"כ מטעם המחנה הציוני
ויו"ר השדולה לקידום האנרגיה
הירוקה בכנסת
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כפר סבא לאחר
המלחמה .על
החורבן שגרמה
המלחמה נוסף הרס
במאורעות תרפ"א

דפנה מאור ,מושב רמות

הבשורה הגיעה באוגוסט ,1914
כאשר איכרי כפר סבא ישבו ליד
ערמת שקדים מפרי הכרמים של
המושבה ועסקו עם פועלים ערבים
מקלקיליה בקילופם .לפתע הופיע
שליח רכוב על סוס מטעם המוכת
רים של קלקיליה והודיע ,כי השו
לטן ירום הודו הכריז מלחמה על
ממלכות הכופרים אנגליה ,צרפת
ורוסיה יען כי הכופרים האלה העזו
להילחם בקיסרים של גרמניה ואוס
טריה .כל הפועלים הערבים ,שהיו
נתינים עות'מאניים ,נאלצו לשוב
לקלקיליה ולהתגייס לצבא השולטן.
ההשפעה הראשונה של הצטרפות
טורקיה למלחמה על היישוב היהודי
הייתה הסרת החסות של הקונסולים
האירופיים )ביטול הקפיטולציות(.
נאסר על כל סימן לאוטונומיה
יהודית כמו החזקת בולי קרן קיימת,
שקל ציוני ,תמונת הרצל .השלטון
אסר באיסור חמור על החזקת ספרי

האחוזה העבריים .העונשים היו כב
דים  -המחזיק במסמך עברי מגורש
לאנטאליה או נאסר.
מהם אותם "ספרי אחוזה" עב
ריים? השלטון העות'מאני לא הרשה
לזרים  -ובעיקר ליהודים  -לרשום
זכות בעלות על קרקע בארץ ישראל
בספרי האחוזה הממשלתיים .לכן,
כאשר רצו לייסד מושבה היו רוכ
שים שטח אדמה גדול ורושמים אותו
על שם נתין עות'מאני מהימן ,או
נתין אירופי שאפשר לתת אמון בו
וביורשיו ,שלא יעשו שימוש לרעה
ברישום הקרקע על שמם .למשימה
זאת השתדלו לחפש אדם נכבד.
אדמות כפר סבא נרשמו על
שמו של מר נרסיס לוון ,עורך דין
יהודי-צרפתי מכובד ,מנהל משר
די אליאנס בפריס .ביישוב היהודי
קראו לזה :רישום הקרקע על "שם
מושאל" .בעלי הקרקע האמתיים,
אלה שקנו בכספם את האדמה ,היו
רשומים כאריסים של ה"שם המו
שאל" .האריסים שילמו את המסים

לממשלה )"מעשר"( ובעל הקרקע
הרשום לא הפסיד ולא הרוויח )כדאי
פעם לספר על רישום אדמות המו
שבה יסוד המעלה על שמו של הקו
נסול הצרפתי בצפת ,מר עבו ,אבל
זה כבר סיפור אחר ,גלילי(.
במטרה להבטיח את הבעלות של
האיכרים על אדמותיהם היה הוועד
בכל מושבה מחזיק ב"ספרי אחוזה"
משל עצמו .הספר נערך כדוגמת
ספרי אחוזה ממשלתיים באירופה,
אבל נכתב בעברית .נרשמו בו כל
העובדות הנוגעות לקרקע המו
שבה  -גבולות ,רכישה ,העברה,
מתנה ,חלוקה ,הורשה וכן הלאה.
כל הפעולות המשפטיות קיבלו את
אישור הוועד והרבנות המקומית.
ספרי האחוזה האוטונומיים האלה
היו מסודרים למופת ובשנת 1925
הכיר המנדט הבריטי בספרי האחוזה
של המושבות כמסמכים מהימנים
והעתיק אותם לספרי האחוזה
הממשלתיים.
בתקופת המלחמה והגזירות ,אנשי

כפר סבא התארגנו להעלים את
ספרי האחוזה העבריים האוטונומיים
של המושבה .כל המפות ,התרשי
מים ,מסמכי בעלות ושעבודים נא
רזו בארגז מתכת שנסגר היטב .את
ארגז המסמכים קברו בסתר באדמת
הפרדס של שלמה שטמפפר בפתח
תקווה .ברגע האחרון השאיר בידיו
מר זפרן ,שהיה אחראי על ספרי
האחוזה של כפר סבא ,דף זעיר ובו
שמות בעלי האדמות ,פתקונת שא
פשר להחביא בקלות.


כמסופר ,אדמות כפר סבא היו
רשומות על שמו של נתין צרפתי,
אזרח של ארץ אויב .לכן ,רכושם
של האיכרים הוחרם לטובת חיל
המשלוח העות'מאני-גרמני שיצא
לכיבוש תעלת סואץ .החרימו סו
סים ועגלות ,צינורות ופחים ריקים
למים ,שקים ריקים למילוי בחול -
כדי לסתום את התעלה )שאליה לא
הגיעו(; החרימו גרבי נשים מהבתים

 אולי הצבא יזדקק להם ,החרימואת יבול השקדים ,כי היה שייך למר
נרסיס לוון הצרפתי שהפך לאויב.
תמורת כל דבר שנלקח ניתן פתק
וייעודו להבטיח שתמורתו תשולם
לאחר המלחמה.
שנות המלחמה היו שנות מצוקה
בכפר סבא .התושבים סבלו מיחס
השלטונות שחייבו אותם להתעת'מן
וגייסו איכרים לעבודות עבור
הצבא .הרעב והמחסור היו מנת
חלקם ,ההחרמות ,מכת הארבה והמ
סחר שפסק פגעו בפרנסתם .באביב
 ,1917כשהצבא הבריטי התקדם
צפונה ,גירשו הטורקים את תושבי
יפו ותל אביב .רבים מהמגורשים
נעצרו בכפר סבא והכפר הקטן הפך
לעיר של סוכות ,שבהן גרו אלפי
פליטים בצפיפות; הזוהמה ,הרעב
והמחסור במים גרמו למגפות.
מאשה סקיבין ,מראשונות המוש
בה ,עברה בסוכות ,חילקה כוס חלב
לילדים )לא ברור מאין השיגה אז
חלב( ,חפפה את ראשי הפליטים,
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שנות המלחמה היו שנות מצוקה בכפר סבא .התושבים
סבלו מיחס השלטונות שחייבו אותם להתעת'מן וגייסו
איכרים לעבודות עבור הצבא .הרעב והמחסור היו מנת
חלקם ,ההחרמות ,מכת הארבה והמסחר שפסק פגעו
בפרנסתם .באביב  ,1917כשהצבא הבריטי התקדם
צפונה ,גירשו הטורקים את תושבי תל אביב-יפו .רבים
מהמגורשים נעצרו בכפר סבא

כשהשופט העליון לואי ברנדייס בא לביקור
בארץ ב 1919-קיבל את פניו דב סקיבין,
מראשוני כפר סבא ,והראה לו את חורבות
המקום .הוא הבטיח ,כי בשובו לאמריקה יקים
קרן לשיקום הריסות ארץ ישראל .לאט-לאט
בנו ותיקנו האנשים את בתיהם.
בשנת  1921נשלמה עבודת שיקום בתי
המגורים ובמושבה חשבו איך לחוג את חנוכת
הבתים המחודשים .אלא שאז פרצו מאורעות
1921תרפ"א .ערביי האזור שעבדו בכפר סבאובפתח תקווה עזבו את עבודתם והודיעו שב
קרוב יחזרו לשחוט את כולם ולקחת את הר

בות .הנציב העליון הבטיח וקיים .קנס קיבוצי
בסך  15אלף לירות מצריות הוטל על שבט
אבו קישק והכפרים קלקיליה ,טייבה וטירה.
חיילים הקיפו את הכפרים וגבו מכולם את
הכסף .חלק קטן הושב לאנשי כפר סבא.
לימים ,נפגשו נכבדי הכפרים האלה עם
אנשי כפר סבא וסיפרו על תסכול ואכזבה:
בהתנפלות על פתח תקווה נהרגו חלק מאנ
שיהם והם עצמם חויבו לשלם מכספם הפרטי
קנס גבוה ,לכן ה"עסק" לא משתלם .ואכן ,כע
בור שמונה שנים ,במאורעות תרפ"ט ),(1929
השכנים של כפר סבא לא השתתפו ב"חגיגה".
הם השאירו את העבודה לאחרים.

~"

מאשה סקיבין .חילקה חלב וחפפה ראשים

דב סקיבין .שחזר את ספרי האחוזה
צילומים :הספר "זכרונות איש כפר-סבא" ,תש"ג,
מאת דב סקיבין

חבר הוועד פרץ פסקל .מהראשונים שנטעו שקדים
באדמות כפר הסבא וכן חבר ועד המושבה

ניקתה אותם מכינים ועזרה בריפוי מחלות.
בבית חולים ארעי שהוקם טיפלו בחולים הרו
פא המקומי ד"ר צבי סלור וד"ר קריגר מתל
אביב .המורים מבין המהגרים  -ארנון ,ריב
לין ,סוקניק יונה וגוטמן מתל אביב לימדו את
ילדי הפליטים בתוך סוכות .נפתח בית קברות
מיוחד בקצה המזרחי של המושבה לטמינת גו
פות המתים הרבים.
לקראת סוף המלחמה עבר קו החזית ליד
כפר סבא .הצבא העות'מאני החרים את בתי

המושבה לטובת חייליו ובית סקיבין היה לבי
תו של המפקד הטורקי .הבריטים הפציצו את
כפר סבא במטוסים בעזרת חייל בריטי צופה
שהועלה בכדור פורח והוא כיוון את תותחי
הבריטים לבתים שבהם ראה חיילים טורקיים.
בית סקיבין קיבל מנה נוספת של הפצצות.
לוויה הופצצה ,כי הצופה סבר שהמלווים הם
חיילים .כך נהרסו בתי המושבה בזה אחר זה
עד שחרבה המושבה הקטנה ,תושביה הפכו
לפליטים וגם הם נדדו צפונה ,לחדרה ולמ
קומות אחרים.

כוש .למושבות לא היו מספיק מגינים ואנשי
כפר סבא קיבלו הוראה לעזוב מיד את בתיהם
ולהצטרף לפתח תקווה .בעגלות רתומות לסו
סים עזבו האיכרים את בתיהם בלילה ,אליהם
הצטרפו התושבים המעטים של עין-חי ,הלוא
הוא מושב כפר מל"ל.
בחצות הגיעו הפליטים העייפים למוש
בה פתח תקווה .מהגג של בית רוזוב ,שעמד
על גבעה ,ראו אנשי כפר סבא את המושבה
המחודשת עולה באש .למחרת ) 5במאי (1921
הייתה התנפלות על פתח תקווה .ארבעה מגי
נים נפלו באותו יום  -אבשלום גיסין ,צבי
גרינשטיין וזאב אורלוב מפתח תקווה ונתן
רפפורט מכפר סבא .יחידה של חיילים הודים
מהצבא הבריטי סיימה את הקרב נגד הפורעים
הערבים.
כעבור ימים ספורים שבו אנשי כפר סבא
למושבה .דב סקיבין מצא את ביתו שרוף ,הר
עפים החדשים נפלו פנימה לתוך הבית ,כל
המרצפות החדשות פורקו ונגנבו .יבול האפו
נה שהיה בחצר נשדד .משתלה של עצי פרי,
זיתים וגפנים ,נעקרה כולה .שוב עברו אנשי
כפר סבא לגור בפתח תקווה .חיפשו עבודה
זמנית והחלו לבנות מחדש ,פעם נוספת ,את
הבתים והמשקים .התעקשו ולא נשברו.
משלחת של אנשי כפר סבא נפגשה עם
הנציב העליון וביקשה ממנו לא להעניש את
הפורעים ,שבט אבו קישק ובריוני קלקיליה,
במאסר ובעבודת פרך .הם ביקשו שיטיל
עליהם רק קנס שיהיה עליהם לשלם וכך יבי
נו שלא משתלם להרוס ולשדוד את המוש

~

שלט לזכר הנפטרים מבין מגורשי יפו ותל אביב,
שנטמנו באדמת כפר סבא .הזוהמה ,הרעב והמחסור
במים גרמו למגפות
צילום :אביהו
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בסיום המלחמה מצאו החוזרים את כפרם
חרב ורוב עצי השקד והאקליפטוס שניטעו
בו גדועים .הפתקאות שקיבלו תמורת הרכוש
שהוחרם לא היו שוות יותר ,כי הרי הייתה
הפיכה וקם שלטון חדש בטורקיה .והאדמות?
אף אחד לא הצליח להיזכר ,לאחר כל שנות
המלחמה והתלאות ,במקום המדויק בפרדס
שבו נטמן ארגז ספרי האחוזה .נערכו חיפו
שים וחפירות ,אפילו הביאו את המהנדס שכ
נאי שהיה לו מכשיר מגנטי משוכלל המסוגל
"להריח" מתכת .גם המכשיר המגנטי לא הצ
ליח "להריח" את ארגז ספרי האחוזה.
בינתיים ,שוב החלו אנשי כפר סבא לחיות
במושבה כמו בימיה הראשונים :המשפחות
גרות בפתח תקווה והגברים עובדים כל הש
בוע במושבה ושבים לשבת למשפחה .האגרו
נום אטינגר נתן למתיישבים אפשרות ותקציב
להכנת משתלה של אלפי שתילי אקליפטוס.

לאחר החורבן שנגרם במלחמה וההרס
שנוסף עליו במאורעות תרפ"א ,התכנס ועד
איכרי כפר סבא  -פרץ פסקל ,בנימין יהלום
ופנחס מאירי  -והחליט להטיל על האיכר דב
סקיבין לשחזר את ספרי האחוזה ,אלה שע
דיין לא נמצאו .המטרה הציונית הייתה לחדש
את הקשר בין בעל האדמה לאדמתו; המטרה
המידית והמעשית  -רישום מסודר של גבולות
הנחלות.
דב סקיבין השתמש ברשימה הזעירה שה
חביא מר זפרן ,בחן ספרי אחוזה של מושבות
אחרות לדוגמת רישום מחדש ,פרסם בעיתוני
התקופה מודעות ובהן קרא לכל מי שיש לו
נחלה בכפר סבא לפנות אליו ,כי היו בעלי
נחלות שלא גרו במקום .במשך מספר חודשים
פנו אנשים והביאו מסמכים וסקיבין הלך ומי
לא את ספרי האחוזה של כפר סבא עד אשר
נותרה רק חלקה  ,41בת  50דונם ,ועוד חמישה
דונם מגרש לבניין )היום היינו אומרים "ראש
נחלה"( .חלקה זו הייתה שייכת למר ח' כהן
הנעלם ,שלא היה כל מידע עליו ,אבל סקיבין
שמר על החלקה עבור הבעלים הנעלמים.
יום אחד בא אליו מכר מפתח תקווה ,מר
ינובסקי ,וכך סיפר לו האדון ינובסקי :לאחרו
נה קיבל מכתב מידידו ח' כהן מברלין .ידידו
כתב שלפני כמה שנים קנה מאגודה ציונית
חלקת אדמה בכפר סבא ואפילו קיבל העתק
מספר האחוזה .הוא הבין שזו מעין תרומה
לתנועה הציונית .הוא שואל האם באמת יש
מושבה בשם זה בארץ ישראל .סקיבין לקח את
המסמך של ח' כהן מברלין להתייעצות אצל
הרב קיטרוני )ציטרון( ,הרב של פתח תקווה.
לאחר שהרב בחן את הנייר הוא רשם הערה
בכתב ידו בשולי הדף" :אני מרשה להכניס את
החלקה הנ"ל בספר האחוזה על סמך המכתב
שנכתב לפי תומו" .כך נמצאו והושבו לכל
הבעלים כל אדמות כפר סבא והמושבה נבנתה
בפעם השלישית ,והפעם לתמיד=.

שתי הערות:
רוב המידע שהובא כאן נמצא בספר "זכרונות איש
כפר-סבא" מאת דב סקיבין .הספר ,שהוקדש לר
עייתו מאשה ,הודפס בשנת תש"ג ) .(1943שנתיים
לאחר מכן נפטר הכותב.
חלק ניכר מן האנשים הנזכרים בסיפור מונצחים
בשמות רחובות בפתח תקווה וכפר סבא.
ד"מ
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לאחר שלוש שנים של פגישות שבו
עיות אני נפרדת מהטור ומכם ,קו
ראים יקרים ,אבל בקרוב ניפגש שוב

ְפ ִר ָידה .שאלתי אותה פעם אם השם שני
תן לה הוא תזכורת לדבר הלא-נעים הזה,
פרידה ,למרות הגייתו השונה .היא הביטה
בי בעיניים הירוקות הענקיות שלה ואמרה
שאכן ,פרידה היא עניין קשה מאוד עבורה,
קשה כל כך שעדיף לה לפעמים לא להיקשר
לאף אחד כדי לא לחוות את טראומת הפרי
דה .אחר כך נפרדנו ,פרידה ואני ,ואני לא
יודעת מה אתה ,אבל אני עדיין מתגעגעת
אליה.

עמדתם פעם מול ארון הבגדים שלכם ,מח
זיקים חולצת סיום קורס בצבא משנת תרפפ"ו
או חולצה של תנועת הנוער מקדם תרפפ"ו,
ולא הייתם מסוגלים לזרוק אותה? אני כו
תבת את הטור הזה כבר שלוש שנים )שלוש
בדיוק!( ,ואם למדתם להכיר אותי קצת אתם
בטח יודעים שנוסטלגיה היא צד חזק מאוד
בקיום שלי ,וכמו כל היצורים הנוסטלגיים
עלי אדמות  -קשה לי מאוד עם פרידות .אבל
הנה קוראים יקרים מאוד שלי ,אני עומדת פה
מולכם היום ולא קל לי כלל ,אבל אני נפרדת
מהטור הזה.
לפעמים ,קשה להיפרד ומנסים להכניס
קצת הומור לרגע הטעון הזה .יש אנשים
שישתמשו פה אולי במשפט הקאלט הבא:
"פרידות קשות ,חמורים רכים" .זה הכוח
של מילים בעיניי .אם באמת מקשיבים להן
ושואפים פנימה את משמעותן ,יש להן כוח
לחולל שינוי בתחושה הטבעית שלנו .המ
שפט הזה אינו מפחית במאומה ממשמעות
הפרידה ,אינו מוזיל את ערכה ולא מפחית
מחשיבותה עבורי ,הוא רק מזכיר לי שבכל
דבר אפשר למצוא גם משהו אחר ,קליל יותר,
כזה שעוזר להעלות חיוך על השפתיים גם
ברגעים טעונים יותר.
כולנו עוברים פרידות בחיים .עברנו ,עו
ברים ונעבור .וברובב המקרים נאמר
ד"
להיפרד" וזה יהיה נכון.
"אנו שונאים
באמת ,לרוב קשה מאוד להיפרד.
אנו נאחזים בידוע ,במוכר לנו ,בזמן
שרגל אחת שלנו מנסה למצוא
אומץ כדי לצעוד ד
צעד ראשון לעבר
שינוי .ולשינויים ,מו
כמו שאנו יוד
עים ,נחוץ הרבה ,
כוח ,ולמי יש?
חז
להיאחז במה
רובנו רוצים
ש
לחוש בו בי
שכבר הספקנו
טחון ולחיות חיים רגועים
ונעימים ,בלי יותר די
מדי גלים
ם
שמטלטלים את
גבוהים
ימים
ומאיימים
ספינת חיינו
על שגרת יומנו.
הייתה לי פעם
חברת נפש בשם

"הנסיך הקטן אילף את השועל ,אך הנה
הגיעה שעת הפרידה...
אהה!  -קרא השועל  -בכה אבכה אם
תעזבני...
בך האשם  -אמר הנסיך הקטן  -כי לא
נתכוונתי כלל להרע לך :אתה ביקשתני כי
אאלף אותך...
אמת ,נכון הדבר  -הודה השועל.
אך כעת בכה תבכה!  -אמר הנסיך הקטן.
אכן - ...השיב השועל".
)"הנסיך הקטן" לאנטואן דה סנט אכזופרי,
תרגם :אריה לרנר ,עם עובד(1981 ,

הולכים אל הלא-נודע
אל הלא-נודע
אל הלא-נודע
הולכים אל הלך-תדע
אם זה טוב או רע...
)"הלא-נודע" ,מילים ולחן :דני סנדרסון(

סופו של כל ריק להתמלא ,וגם הריק של
הטור הזה יתמלא אצלי בקרוב .אני אומרת
שלום לכל אחד ואחת מכן ,מוסיפה חיבוק,
מילה טובה ,טפיחה על הכתף ,נשיקה או
מבט .אין לי מושג מה הייתי עבורכם ,אבל
אתם הייתם עבורי מקור נחמה גדול.
הטור הזה אפשר לי לפרוס את מחשבותיי
והרהוריי ,לחלוק את לבטיי וסיפוריי ,ולע
תים אולי אפילו התשתי אתכם )ואם כך קרה,
אני מתנצלת( .מקווה שחלק מהדברים שיצאו
מלבי נכנסו ללבכם ועבור חלקכם לפחות
הדּ ֶבּ ֶרת שלי הייתה מקור לעידוד .אם כך
ַ
היה ,ואם אפילו קורא אחד ראה בטור מקום
לנחמה ,הרי הרווח
הרווחתי בגדול .אם תרצו,
תוכלו לכתוב אאליי ולספר לי מה
אהבתם יותר אאו פחות ,ישמח אותי
עד מאוד לדעת מה אתם ,הקוראים
שלי ,חושבים
חושבים.
אז ביי ללכם ,יקיריי! אומר
שלום ,אבל איני נפרדת לגמ
רי :אני מק
מקווה להתראות אתכם
ממש בקרו
בקרוב ,כאן ב"קו למושב",
במדור חדש
חדש .נפגוש בו את הפנים
הרבות של קור
קוראי העיתון ,ממושבים
ומיישובים קהילתיים ,משפחות
וזוגות ,ש
שישתפו אותנו לרגע
בחי
בחייהם .להתראות!

סניף נוסף רח' סחרוב דוד פינת לישנסקי ראשון לציון

דמותו של "הנסיך ה
הקטן".
"הגיעה שעת הפרידה"
יצירה :ניקולאס ואנג
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במותחן "השוודי" מאיר רו
ברט קארייל את הפשרות
המוסריות שאנשים ומדי
נות נאלצים לעשות בשם הביטחון
וההישרדות.
ארנסט גריפ ,סוכן המשטרה הח
שאית השוודית ,מוזמן לסייע בחקירת
אסיר אנונימי ,כנראה שוודי ,המוחזק
בבסיס צבאי אי שם על אדמת ארה"ב.
שנים של חקירות לא הצליחו לחשוף
את זהותו ,אבל לשונה פרידמן ,סוכ
נת האף-בי-איי ,יש חשדות מוצקים
נגדו .היא בטוחה שהוא חלק מתא
טרור.
האסיר איבד את זהותו האמתית
כבר לפני שנים באסון הצונאמי
בתאילנד .חבול ומבולבל ,הוא מצ
ליח להגיע לכפר נופש נטוש ושם
הוא ניסה לאחות את שברי חייו,
לצד חבורה של ניצולים אחרים .בה
נהגתו של סוחר נשק אמריקני הם
הוגים תכנית שתקנה להם עתיד טוב
יותר .תכנית שאינה מביאה בחשבון
את בוגדנותו של הסוחר .את הפרק
הזה בחייו מסתיר האסיר ,אבל הוא
לא היחיד שמסתיר חלקים מעברו -
גם לארנסט גריפ יש חיים כפולים,
שהוא חושב שאיש אינו מכיר .אולם
שברי השיחות שהוא מנהל עם האסיר
מבהירות לו שדווקא האדם האנונימי
ביותר בעולם יודע עליו יותר מכל
אדם אחר ,ושעל האדם הזה עליו
לסמוך ,כדי להציל את חייו )הוצאת
מודן 334 ,עמודים(.

~ "
לורי לנסנס ,בספרה "האמת על
אבא שלך" ,מעמידה בפנינו מראה
ומעוררת את השאלה שאין לה תשו
בה אחת :מה אנחנו מוכנים להקריב
למען אדם אחר?
 20שנה הסתיר וולף את האמת על
מה שהתרחש ב"צוק המלאך" שבקלי
פורניה  -ההר עליו טיפס בלי אוכל
ובלי ציוד לאחר שאביו השיכור נשלח
לכלא על הריגה בנהיגה בשכרות,
ולאחר שאיבד את חברו הטוב ביותר.
הייתה לו מטרה ברורה אחת  -לקפוץ
אל מותו 20 .שנה שמר בלבו את מסע
ההישרדות שנמשך חמישה ימים ,שבהם שהה על
ההר עם עוד שלוש נשים שהגיעו אליו ,כל אחת
וסיפורה.
סיפור על מסע של ארבעה מטיילים שהלכו
לאיבוד בשממה הפראית ועל כאב )מאנגלית:
אמנון כץ ,הוצאת כתר 346 ,עמודים(.

~ 
"לאן שתלך" מאת גייל פורמן הוא ספר ההמ
שך ל"אם אשאר" .שלוש שנים חלפו מאז בחרה
מיה להישאר ,אבל לא עם אדם .עכשיו היא גרה
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בניו יורק ,הקריירה המוזיקלית שלה
נוסקת ,ואדם ,שהפך לכוכב רוק
מפורסם ,חי עם חברתו המפורסמת
לא פחות בצד האחר של היבשת.
ערב אחד הגורל מפגיש ביניהם
שוב ,ומיה לוקחת את אדם למסע
לילי מטלטל ברחובות "התפוח
הגדול" ,רגע לפני שהם ממריאים
בנפרד לסיבוב הופעות בעולם .הם
משחזרים את העבר ,חוזרים אל
ההבטחות שנתנו ואל ההחלטות
שקיבלו ,ושואלים את עצמם שוב
לאן תוביל אותם האהבה )מאנגלית:
אורטל אריכה ,הוצאת כנרת זמורה,
 208עמודים(.

"


בספרה "ענת שתיים שלוש"
מנסה רינת הופר לתאר את חייה
של הילדה ענת כספירת מלאי,
שדרכה נלמדים מספרים וכמויות,
מאחת עד עשר .הופר רוצה שנזכור
במהלך הספירה גם את הדברים שאי
אפשר לספור  -חלק מהם גדולים
וערטילאיים כמו השמש והכוכבים,
ואחרים קטנטנים וזניחים כמו כפ
תורים .אבל לכולם חשיבות דומה
בעיניה ,כולם שלה והיא שלהם,
מטפלת בהם ,קוראת להם בשם,
אוספת וממיינת וסופרת אותם.
רגע לפני השינה והסיכום הכללי
של היום המספרים לא מתחברים.
דמויות ,חוויות וזיכרונות מהיום
שעבר מפירים את הסדר הטוב ,עד
כדי שינוי סדרי בראשית .אמה היא
היחידה שיודעת לסדר הכול )הוצאת
זמורה 32 ,עמודים(.




"זמן לעזוב" מאת ג'ודי פיקו הוא
סיפור אנושי מרגש ,המביט על המ
רחק שאנו עוברים למען מי שעזבו
אותנו מאחור.
במשך יותר מעשור ג'נה מט
קאף לא הפסיקה לחשוב על אמה,
אליס ,שנעלמה באופן מסתורי בע
קבות תאונה טראגית .ג'נה מסרבת
להאמין שננטשה ויוצאת למסע חיפוש אחר אמה
בעודה קוראת בשקיקה את דפי היומן הישן שלה.
למסע מתגייסים שני שותפים בלתי סבירים:
בלש פרטי מתוסכל ומתקשרת שעלתה לגדולה
לאחר שאיתרה נעדרים ,אך בהמשך החלה לפ
קפק בכישוריה.
כשהשלושה פועלים יחד כדי לגלות מה עלה
בגורלה של אליס מתברר להם שכאשר שואלים
שאלות קשות ,צריך להתמודד עם תשובות
קשות עוד יותר )מאנגלית :קטיה בנוביץ',
הוצאת כנרת 416 ,עמודים(.

מאוזן:
 .1מפזרת רעל כדי להראות כמה יש מהמשקה המשכר ) .4 ;(6מי שבאוזן שמע
שאשמח )) (4ע"פ אפרת ברנדס(; ) .8עם  19מאוזן( מושב בונוס ) .9 ;(4כוכבי
הקמפיין לגמו מהחמוץ ) .11 ;(6הקיוסק דאג שיתנו למדבר כסף על עוגמת
הנפש ) .12 ;(7כלי עשרוני ) .13 ;(3הענן שלהם מהחלל החיצון ) .15 ;(3פרח
טנק ויין ) .18 ;(7קל וטבעי להזכיר את הזורם הדרומי ) .19 ;(3,3ראו  8מאוזן;
 .21היא תונף בזכות הנדבן ) .22 ;(4לו רק היה מצחצח את המתקפלת.(6) ...
מאונך:
 .1כשאס נפטר הוא מאבד משכבתו החיצונית ) .2 ;(5צבי צב בלט מעט ).3 ;(5
)עם  20מאונך( הכדורגלן נשמע כאילו הוא מכוסה ) .5 ;(4חזרו להקשות על
גמל עם קושיה לגבי ההונגרי )כ"מ( ) .6 ;(5לשנות את העובדה שבראשותה
רוסית בחלל ) .7 ;(5כדי לשים נוזלים על הקיר הם מתבטאים בהגזמה ).10 ;(7
חלק בפנים ישכים את אלו שמשתמשים בהומור בהצלחה ) .13 ;(7משיבות
מתחלפות ) .14 ;(5ראש הארגון ניצב כנגד בעל הפתיל ) .16 ;(5החולצה של
קופמן בתחילת השירות ) .17 ;(5בונה התיבה התפלא על כך שהיא נסגרה );(5
 .20ראו  3מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :156
מאוזן .1 :בגד כפת;  .4חסון;  .8בז;  .9מדורגת;  .11שלומיאל;  .12תמם; .13
לכי;  .15רון שובל;  .18ארונות;  .21תונח;  .22עמק חפר
מאונך .1 :בריוש;  .2דרבנו;  .3פניך;  .5ספרות;  .6נחתום;  .7בדולינה; .10
איטריות;  .13ללא חת;  .14ידוען;  .16ויכוח;  .17לאגור;  .20קם
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.ĘđĐĕĜđ ĕđđĕĘ ,ġđĞĕĕ ,ĎđĢĕĕ À ĦđĕĦĘĕĐģ ĦđčēĤĐ א
.ĦđČĘģē ĕģĒĜ ,ĕĘĘė ĕēĤĒČđ ĕĤēĝĚ ĔĠĥĚ א

,ĐĘđĠĞ 18 čđĤđĒđĘĤČ 'ďĥ
04-6499035-ĝģĠ ,04-6499777 -ĘĔ
office@lankrylaw.co.il
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refet3@ein3.co.il :


ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤

054-3191117

www.makovern.com

jacob401@gmail.com
054-2109410

 ~


 
4.5 180
15
  

052-2754105
 
050-4920852~
050-6955569
 
  
 
!! ללא מגבלת תקציב
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