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חקלאים, התאגדו!

הצעה לתיקון חוק ההגבלים 
העסקיים עברה לקריאה 

שנייה ושלישית. סיטונאים 
לא יוכלו להיות צד להסדר 

כובל, חקלאים יוכלו להתאגד 
ולמכור את תוצרתם בעצמם

מתחת לתחפושת

פרק פורימי בסדרה 
"פלפלים צהובים", המביאה 
את ההווי המושבי אל המסך 

הקטן, נותן השראה לחשיפת 
התשוקה החבויה בלב כל בן 

מושב

יוסף הגלילי

כמה רחובות קרואים על שם 
מנהיג ההגנה על תל חי, יוסף 

טרומפלדור? וכמה רחובות 
נקראים תל חי?

המערכת והמנהלה
רח’ קרליבך רח’ קרליבך 2, ת”א

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן 

במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל 
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך דרור יוסף 	■
dror.maariv@gmail.com

סגן עורך סיון שדמון 	■
  sivvan@gmail.com

מנהלת עיתון  ■
עדנה זיו

כתבים חני סולומון, 	■
   עו"ד אפרת חקיקת, 

יבל ברקאי, עו"ד איילת רייך-
מיכאלי, מירי דג, זהר נוי, אבי

אובליגנהרץ, בר-כוכבא
מדרשי, דפנה מאור, 

טל חביב גליבטר

גרפיקה מערכת ■
בני בנגלס

גרפיקה מודעות  ■
ניקולאי קולניק

מזכירה והפקה 	■
דברת לוי

kav_daf@maariv.co.il
טל' 073-2369058

פקס' 073-2369088

מזכירת הפקה סניף דרום  	■
מזי עזרא 

יועצי פרסום 	■
דניאלה גבאי, יעקב קניאל,

אהובית פרידמן-להב,
יורם טביבי 

מודעות לוח 	■
זוהר מלאכי

מודעות 	■
kav_daf@maariv.co.il

"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il

תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il

חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

סיימתם לקרוא?  אנא השליכו את הגיליון 

לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.
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20

תוכן

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, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

חדשות
דרור יוסף

 סטודנטים יועסקו
בקיץ בחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות הסטודנטים 
הארצית יציעו עבודה לסטודנטים בחופשת הקיץ במשקים 

חקלאיים. בשלב ראשון, העובדים יופנו לגולן ולערבה

ניסיון ראשון לרתום את כוח האדם המתפנה 
תחילת  ולפני  הבחינות  לאחר  זמנית  לעבודה 

החקל במשרד  אושרה  אלו  בימים  והלימודים. 
אות ופיתוח הכפר תכנית להעסקת סטודנטים 
התכנית  חקלאיים.  במשקים  הקיץ  בחופשת 
הגולן  באזור  כפיילוט  הראשון  בשלב  תפעל 

ובערבה.
למשרד  המשותף  החדש,  המיזם  במסגרת 

הסטו ולהתאחדות  הכפר  ופיתוח  והחקלאות 
דנטים הארצית, הסטודנטים יקבלו שכר )אשר 

סו ותנאים  עבודתם  תמורת  מראש(  ויסוכם 
כי  הודיע,  המשרד  בחוק.  כמתחייב  ציאליים, 
"השכר הולם" ויש גם תוספת: מלגת לימודים 
בסך 3,500 שקלים. כמו כן, יסופקו להם מקום 
לינה ומזון. על פי הערכת משרד החקלאות, כבר 
בקיץ הקרוב צפויים לקחת חלק בתכנית כ-100 
ביצועה, המשרד התקשר עם  ולשם  סטודנטים 
המועצות האזוריות על מנת לספק לסטודנטים 

מקום לינה ומזון בתקופת העבודה.
והמיזם משלב בין הצורך של הסטודנטים בע

בודה בקיץ לצורך של החקלאי בידיים עובדות 
החקלאים,  עבור  הקטיף.  של  הבוערת  בעונה 
ואיכותי  מחויב  עבודה  כוח  מספקת  התכנית 

מאפשרת  התכנית  הסטודנטים  עבור  ואילו 
להתפרנס במסגרת משמעותית וחווייתית אשר 

תפיג את העומס ואת שגרת הלימודים.
והתכנית תתקיים בין החודשים אוגוסט לאוק

)עד שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים  טובר 
פעילים  לסטודנטים  מיועדת  והיא  האקדמית( 
או חדשים הרשומים במוסד אקדמי המוכר על 
ידי המועצה להשכלה גבוהה. הסטודנט מתחייב 
להיות זמין לעבודה 40 שעות שבועיות לפחות, 
300 שעות במהלך החודשים אוו מ-ולא פחות מ-ולא פחות 

גוסט-אוקטובר. 
שמיר:  יאיר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 

ו"הפרויקט לעידוד תעסוקת הסטודנטים בחק
ולאות מהווה נדבך חשוב בתכנית משרד החק

חשיבותה  והטמעת  לחקלאות  לחינוך  לאות 
ותרומה של חקלאות ישראל לחברה ולמשק".

הסטודנטים  התאחדות  יו"ר  רשטיק,  אורי 
לסטודנ יאפשר  החדש  "המיזם  והארצית: 

מאתגרת  בעבודה  הקיץ  בחופשת  לעבוד  טים 
חשוב  בפניהם.  פתוחה  אינה  שלרוב  ומספקת, 
בעבודה  ישראלים  לצעירים  עדיפות  לתת 
בתחום החקלאות, כדי לחזק ולעודד את הקשר 

שלהם למדינה ולתוצרתה".

ורוד מעופף בשמי האגם
להקת פלמינגו מצוי, שמוצאה מגבול איראן-טורקיה, 

זוהתה מעל הכינרת
ופקחי איגוד ערים כינרת זיהו להקת פלמינגו באזור מערב הימה ולא האמינו למראה עי

ניהם. בישראל חולף הפלמינגו המצוי באופן נדיר למדי ואם כבר חולף, אז בדרך כלל בוחר 
העוף הוורוד את נתיב הנדודים לאזור הדרום, לבריכות המלח באילת, ואם הוא עובר בצפון 

הוא פונה לבריכות המלח בעתלית, ולא למים המתוקים.
להקות הפלמינגו )בעברית: שקיטן( מגיעות לישראל ככל הנראה מאזור הגבול בין איראן 

הפלמינגו  לטורקיה. 
נודדים,  עופות  הם 
וצוואר  רגליים  ארוכי 

ווגופם דק וארוך, מקו
רם עבה ונטוי במרכזו 
העופות  מטה.  לכיוון 
אפור  בצבע  נולדים 
אוכלים  שהם  ומשום 
המכיל  מסוג  סרטנים 
קרוטן,  בטא  פיגמנט 
לוורודים  הופכים  הם 

או לאדמדמים.
ערים  איגוד  פקחי 

למ ממליצים  וכינרת 
השבוע  בסוף  טיילים 
כינרת"  סובב  ב"שביל 
במשקפות  להצטייד 
הנקודות  אחר  ולתור 

הפל של  והוורודות 
מינגו המצוי בכינרת.

להקת פלמינגו מעל הכינרת. בדרך כלל, בוחר העוף הוורוד 
צילום: ישראל זנד לשהות במים מלוחים
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תכיר, העובד הכי 
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*לא כולל מע"מ. ניתן לשלם בכרטיס אשראי ואו צ'קים - כפוף לבדיקת E.R.N. התמונה להמחשה בלבד, טרקטור המשא הכי נמכר בישראל לפי דו"ח תוצרים 2013. המבצע עד התאריך 15.4.2014.

RANGER DIESEL

. התמונה להמחשה בלבד, טרקטור המשא הכי נמכר בישראל לפי דו"ח תוצרים 2013. המבצע עד התאריך 

RANGER DIESEL

רינג'ר דיזל של פולריס,
טרקטור המשא דיזל הנמכר ביותר בישראל

בשל היותו חזק, אמין וחסכוני
עכשיו במבצע חסר תקדים לחודש בלבד:

63,560 ₪ ב-24 תשלומים ללא ריבית !  •
24 חודשי אחריות ללא הגבלת ק"מ  •
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ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
פרופ' אבישי ברוורמן, אישרה לקריאה שנייה 
ושלישית את ההצעה לתקן את חוק ההגבלים 
העסקיים ולבטל את הפטור מהסדרים כובלים 
לפי  חקלאית.  תוצרת  המשווקים  לסיטונאים 

יההצעה, שהיא מיזוג של הצעת הממשלה וה
יצעה דומה של ח"כ מיקי רוזנטל, שנידונה בי

שיבת הוועדה ב-5 במארס, ביטול הפטור נועד 
למנוע מסיטונאים לעשות הסכמים שעלולים 
לפגוע בתחרות ולהעלות את מחירי התוצרת 
שמוכרים  החקלאים  על  יחול  ולא  החקלאית, 
ברוורמן  היו"ר  בעצמם.  שייצרו  התוצרת  את 

יאמר בפתח הדיון, כי בכוונתו לקדם את הה
צעה לטובת הוזלת מחירי התוצרת החקלאית, 

באופן שלא יפגע בחקלאים.
הממונה על הרשות להגבלים עסקיים, דיויד 
גילה, הזכיר כי ההצעה נועדה להילחם ביוקר 
המחיה ולהמשיך להגן על החקלאים. הוא הוסיף, 
כי סיטונאים שאינם מגדלים לא יוכלו להמשיך 
להיות צד להסדרים שפוגעים בתחרות. מגדל 
שמשווק את התוצרת שלו או קבוצת מגדלים 
שהתאגדו יוכלו להמשיך ליהנות מהפטור, אך 
מגדלים  ואינם  בתאגיד  ששולטים  סיטונאים 
משמעותיים לא יוכלו להיות צד להסדר כובל. 
על דברי הממונה הוסיף היו"ר ברוורמן ואמר, 
יתאגדו  הקטנים  שהמגדלים  היא  הכוונה  כי 
וישווקו את התוצרת שלהם יחד. הוא אף ציין 
עשרה  העברת  על  האוצר  משרד  עם  שסיכם 
החקלאות,  למשרד  מהאוצר  שקלים  מיליוני 

לטובת תמיכה במגדלים שירצו להתאגד.
אבשלום  ישראל  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
תוקן  החוק  הצעת  נוסח  אמנם  כי  אמר,  וילן 

כח לפני  הוועדה  דנה  שבה  ההצעה  ילעומת 
ודשיים, אך יש עדיין בעיות שיכולות לפגוע 
בחקלאים. הוא הסביר, כי ההצעה הנוכחית לא 

משמעו השקעות  לגייס  לחקלאים  יתאפשר 
תיות מחו"ל ותמנע מחקלאים המגדלים סוגים 

שונים של תוצרת להתאגד.
עם זאת, דוגי ישראלי מכפר שמואל, שהיה 
ממקימי עמותת מאבק החקלאים, הגיש ליו"ר 

יברוורמן מכתב תמיכה בחוק ואליו צורפו חתי
הצעת  בעד  "אנחנו  חקלאים.   3,000 של  מות 
החוק, כי הגיע הזמן לעשות סדר ולשים סוף 

ילעסקני החקלאות", אמר ישראלי. "פער התי
שמק פלפל  לקילו  שקלים  שלושה  בין  יווך, 

בל המגדל בערבה לבין 12 השקלים שמשלם 
גם  ופוגע  בלתי-אפשרי  הוא  בסופר,  הצרכן 
בחקלאים וגם בצרכנים. הגיע הזמן לשים לזה 

סוף".
על  הממונה  לשעבר  שטרום,  דרור  עו"ד 
מ-20  למעלה  כבר  כי  אמר  ההגבלים,  רשות 
שנה מנסים לבטל את הפטור הזה והגיע הזמן 
לייצר  תפסיק  גם  אך  זאת,  תעשה  שהכנסת 
את  לבטל  צריך  כי  הסביר,  הוא  מונופולים. 
הפטור, אך להוסיף לו סעיף שיקבע, כי הפטור 

מונופו נתח  לו  שיש  מגדל  על  גם  יחול  ילא 
ליסטי בגידול מסוים.

יח"כ זבולון כלפה טען כי האפשרות להתא
גד רק לפי מין לא הייתה חלק מהצעת החוק 
להפסיק  יש  לכן  ראשונה,  בקריאה  שאושרה 
את הדיון עד שוועדת הכנסת תכריע בשאלה 
האם מדובר בנושא חדש. זמן קצר לאחר מכן 
כי  שהכריעה  הכנסת,  בוועדת  דיון  התקיים 
של  המשפטי  היועץ  חדש.  בנושא  מדובר  אין 
הרשות להגבלים עסקיים, עו"ד אורי שוורץ, 
הסביר כי ההגבלה למגדלים מאותו מין נועדה 
יהיה צד להסדר שבו  למנוע מצב שבו מגדל 

ישווק תוצרת שאת מרביתה לא הוא גידל.

תביא  ההצעה  כי  הזהיר,  וקנין  יצחק  ח"כ 
הדרך  לדבריו,  במושבים.  החקלאים  לחיסול 
היא  לשרוד  במושבים  החקלאים  של  היחידה 
מוחלט  אמון  חוסר  ביניהם  יש  אבל  להתאגד, 

"המגבלות שמטי בכך.  מעוניינים  אינם  יוהם 
לים על החקלאי הקטן לא יאפשרו לו לשווק 

יוהחקלאות במושבים תחוסל", אמר. עו"ד שוו
המג הוועדה,  קביעת  פי  על  כי  הסביר,  ירץ 

ולקבל  לממונה  לפנות  יוכלו  במושבים  דלים 
פטור שיאפשר להם להתאגד, והממונה יצטרך 
כי  נקבע,  עוד  יום.   60 תוך  לפנייתם  להשיב 
תאגיד מגדלים יוכר גם כזה שבו יש משקיע 
25% מהתאגיד, בניי -עם הון חיצוני המחזיק ב

יוכל  חיצוני  משקיע  כי  הרשות,  להצעת  גוד 
להחזיק עד 10% מהתאגיד. הממונה גילה אמר, 
כי הוא מוכן להתפשר על 25%, שכן שותפים 

יבתאגיד לא יפעלו בניגוד לדעתו של מי שמ
חזיק ב-30% ממנו.

לאפשר  האם  בשאלה  דנה  הוועדה  כן,  כמו 
אחרים  מגדלים  של  תוצרת  לשווק  למגדלים 
מי  כי  סבר,  גילה  הממונה  מין.  מאותו  שלא 
שמגדל תפוזים ומשווק אותם, אין לו אינטרס 
להעלות את המחיר בצורה שתפגע בצרכן, אך 
אם מגדל התפוזים ישווק אגסים שאותם הוא 
אינו מגדל, הוא עשוי לפעול להעלאת מחירם. 
מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור אמר בדיון, 

יכי דבריו של הממונה הם תיאוריה, שאם החק
ילאים היו מבינים אותה, אולי הם לא היו חק

לאים. לדעת ח"כ ברוורמן, אין מקום להגביל 
את החקלאים בשיווק מאותו מין משום שהוא 
אינו יכול למצוא דוגמאות לפעולות שיכולות 

לפגוע בתחרות.
יוכלו  החקלאים  כי  קבעה,  הוועדה  לפיכך 

ילשווק תוצרת מאותו סוג )ירקות, פירות, גי
דולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות 
ודגים( גם של חקלאים אחרים, אולם העניקה 
לממונה סמכות לקבוע, כי חקלאי יוכל לשווק 
תוצרת של חקלאי אחר רק מאותו מין )למשל: 
אם  הירקות(,  כל  את  ולא  מלפפון  רק  לשווק 
קרטל  ליצור  שיכולה  בתחרות  פגיעה  יזהה 

ישיעלה את המחיר לצרכן. עוד נקבע, כי הפ
טור יחול רק על התוצרת החקלאית בצורתה 
הוועדה  מעובדת.  תוצרת  על  ולא  הבסיסית 
החליטה להסיר מההצעה סעיף שנועד לאסור 
הוא  אם  כובל  להסדר  צד  להיות  משווק  על 

משווק יותר מ-50% מהתוצרת מאותו מין.
עם  מוזגה  שהצעתו  רוזנטל,  ח״כ  לדעת 
בוועדה,  ואושרה  הממשלתית  החוק  הצעת 

יהשינויים יגרמו להוזלה משמעותית של מחי
של  בשיעורים  והפירות  הירקות  העופות,  רי 
"לובי של אינטרסנטים מנע במשך  עד 10%. 
15 שנים להשלים את הרפורמה החשובה, והי

ציבור שילם שבעה מיליארד שקלים מיותרים 
בשל העיכוב בחוק. התיקון נעשה בתיאום עם 

יהחקלאים ומגן עליהם מפני המשווקים הגדו
לים, שנהנו מפרי עמלם של החקלאים", אמר 

ח"כ רוזנטל.
בהודעה שפרסם טרם התקבלה הצעת החוק 
לקריאה שנייה ושלישית, אמר שר החקלאות 
הוא תומך  כי  יאיר שמיר,  ופיתוח הכפר ח"כ 

יבתיקון החוק. השר שמיר הסביר, כי החוק המו
צע ייטיב גם עם הצרכנים וגם עם החקלאים, 
משווקים  של  מהאפשרות  סובלים  כיום  אשר 
ליצור חזית אחידה מול החקלאים ולשלם להם 
מחירים נמוכים מצד אחד, אך למכור במחירים 
גבוהים לקמעונאים מהצד השני. "פערי תיווך 
קרטליסטיים רעים לכולם, גם לחקלאים וגם 

לצרכנים", אמר השר.

חדשות
דרור יוסף

סיטונאים המשווקים תוצרת חקלאית לא יוכלו 
לעשות הסדרים שיפגעו בתחרות

הצעת חוק להסדרת מכירה של תוצרת חקלאית אושרה לקריאה שנייה ושלישית. יו"ר ועדת הכלכלה ברוורמן: 
האוצר יעביר למשרד החקלאות עשרה מיליוני שקלים כדי לסייע לחקלאים הקטנים להתאגד. עמותת מאבק 

החקלאים תומכת בהצעה, הציגה לוועדה חתימות של 3,000 חקלאים

שדה חסה. הפטור יחול רק על התוצרת החקלאית בצורתה הבסיסית ולא על תוצרת 
צילום: אלכס רוזקובסק מעובדת 

הוועדה קבעה, כי החקלאים יוכלו לשווק תוצרת 
מאותו סוג )ירקות, פירות, גידולי שדה, חלב, ביצים, 

דבש, בקר, צאן, עופות ודגים( גם של חקלאים 
אחרים, אולם העניקה לממונה סמכות לקבוע, כי 

חקלאי יוכל לשווק תוצרת של חקלאי אחר רק מאותו 
מין )למשל: לשווק רק מלפפון ולא את כל הירקות(, 

אם יזהה פגיעה בתחרות שיכולה ליצור קרטל



5  ||  13.3.14    

הכנס יתקיים בימים  ג’ ד’ ה'
במלון רמדה רנסנס ירושלים

49
הכנס השנתי הנו אירוע מרכזי בענף העופות 
מדריכים  ,מדענים,  חקלאים  חלק  נוטלים  בו 
מרצים  תעשיה,  אנשי  תזונאים  ווטרינרים 

אורחים מחו”ל ואחרים.

הפתיחה ביום שלישי, כג' באדר ב' תשע"ד 
25/3/2014 בשעה 10:00

את  המשרתות  החברות  מיטב  של  תצוגה  מתקיימת  בכנס 
ענף הלול על שלוחותיו השונות

הכנס
השנתי

של האגודה העולמיתשל האגודה העולמית
- למדע העופות - למדע העופות למדע העופות - 

סניף ישראל

לפרטים והרשמה: בניהו מנדל גזברות: 050-5252886 פקס: 09-7462929
nbmandel@smile.net.il

25-27 במרס 2014

ה -
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חדשות
דרור יוסף

דירקטוריון מועצת החלב בחר ברוב קולות 
במיכל קראוס לשמש בתפקיד מנכ"ל מועצת 
בחודש  לתפקיד  תיכנס   )58( קראוס  החלב. 
המכהן   )50( דרורי  שייקה  את  ותחליף  הבא, 
בתפקיד מאז שנת 2004. קראוס היא האישה 

הראשונה שתכהן בתפקיד.
על  מודה  "אני  קראוס:  אמרה  היבחרה,  עם 
לטובת  אפעל  בבחירתי.  הרחבה  התמיכה 

המחל היצרנים,  של  המשותפים  והאינטרסים 
רבה  עבודה  כי  אני,  בטוחה  והצרכנים.  בות 
משותפים  בכוחות  נפעל  ואנו  בפנינו  ניצבת 
מרכזי  כענף  החלב  ענף  את  ולמצב  להמשיך 

בענפי החקלאות והמזון".
קראוס, בת קבוצת שילר, היא בעלת תואר 
האוניברסיטה  בכלכלה מטעם   )B.Sc( ראשון 
העברית, בפקולטה לחקלאות, רחובות. כיהנה 

וה הקיבוצי  במגזר  רבים  בכירים  ובתפקידים 
חקלאי וביניהם יושבת ראש הקיבוצים גלאון, 
עין חרוד מאוחד, צרעה, שריד וגבולות. בעבר, 

והיא כיהנה בתפקידים: מנהלת היחידה לשות
הקיבו התעשייה  באיגוד  הון  וגיוסי  ופויות 

הקיבוצית  התנועה  קרן  תאגידי  מנהלת  צית, 
וומנכ"לית הקרן המרכזית לערבויות של התנ
הכלכ ההנהלה  יו"ר  )קמ"ע(,  הקיבוצית  וועה 

לית וכלכלנית של קבוצת שילר ודירקטורית 
לישראל  משותפת  )קרן   BRITECH בקרן 
ופיתוח  למחקר  התעשייה  ובמרכז  ובריטניה( 

ו)מתימו"פ( – לקידום שיתופי פעולה טכנולו
גיים-תעשייתיים בין-לאומיים.

2012 התמודדה קראוס על ראשות המוו -ב
מותי מהמירוץ,  ופרשה  ברנר  האזורית  ועצה 

דורון   - האחרים  המתמודדים  לשני  אותו  רה 
מקיבוץ  אופיר  ושולה  קדרון  ממושב  שידלוב 
גבעת ברנר. קראוס הסבירה לתומכיה שפרשה 

ומשום שעל פי ההערכות, שתי המועמדות מה
קיבוצים מפסידות למועמד מהמושבים בסיבוב 

והראשון. בתום הבחירות ניצח שידלוב את או
פיר בפער גדול.

באוקטובר האחרון החליט דירקטוריון מועצת 
החלב על הקמת ועדת איתור המנכ"ל הבא של 
ועדת  מועצת החלב, המשמש גם כיושב ראש 

והמכסות בענף. הדירקטוריון הסמיך את הווע
דה להגיש לו שניים-שלושה מועמדים לקראת 
21 איש ואיו  קבלת החלטה על מינוי המנכ"ל.

שה הציגו את מועמדותם, ומתוכם בחרה ועדת 
קראוס,  מיכל  שלושה:  על  להמליץ  האיתור 
בישיבת  ויוסי שמר שמילוביץ.  לאופמן  עופר 
הדירקטוריון האחרונה נבחרה קראוס לתפקיד.

מנכ"ל מועצת החלב שייקה דרורי בירך את 
ביכו ביטחונו  את  והביע  המינוי  על  וקראוס 

לת שלה להוביל את מועצת החלב ואת משק 
החלב כולו להישגים. "בעשור האחרון נבנתה 
מקצועי  מודל  שהפכה  ארגונית  תשתית  כאן 
במשקי חלב רבים בעולם", אומר דרורי. "כבר 
נאמר ש'אין נביא בעירו' וכל הישג קיים נראה 
לנו טבעי ומובן מאליו, אך גם מסכי הציניות 
שמשק  העובדה  את  להסתיר  מצליחים  לא 
ברמה  ומופת  אות  רק  לא  הוא  שלנו  החלב 
לעשייה  מצוינת  דוגמה  אלא  הבין-לאומית, 
ציונית אמתית המושתתת על נורמות נדירות 

של איכות מוצר ובקרה.
"למרות כל הביקורת, משק החלב הישראלי 
גם מתאפיין ברמת יעילות המאפשרת לספק 

ולצרכן הישראלי מגוון אדיר של מוצרים אי
לנהוג  בהשוואה  גם  תחרותי,  במחיר  כותיים 

ובעולם" אמר דרורי והביע תקווה, כי "הרגול
טרים השונים", כדבריו, "ישכילו להבין שכשל 

והשוק שהפך מוקד למחאה נמצא במגזר הקמ
עונאי - לא בשער הרפת או הדיר ועל פי רוב, 

גם אף לא בשער המחלבה".
כמנכ"ל  דרורי  שייקה  של  כהונתו  במהלך 
החלב  מוצרי  כמות  גדלה  החלב,  מועצת 

ליטר  מליארד  מ-1.080  בישראל  המשווקת 
חלב  ליטרים  מיליארד   1.365 עד  בשנה  חלב 

בשנת 2013, גידול בשיעור 26%.
דרורי נענה לבקשת שר החקלאות ומנכ"ל 

להו ימשיך  תפקידו,  סיום  ולמרות  ומשרדו, 
החלב  פדרציית  לאירוח  ההיערכות  את  ביל 
הבין-לאומית באוקטובר הקרוב בישראל, כנס 

שדרורי פעל לקיומו בארץ.
שמיר  יאיר  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר 
בירך על השקיפות שבתהליך בחירת מנכ"לית 
והודיע,  מועצת החלב, איחל לקראוס הצלחה 
כי הוא משוכנע שהיא תוביל את מועצת החלב 
ניצבת  בפניהם  האתגרים  עם  להתמודדות 

המועצה.
ביר רופא,  תניב  ד"ר  החלב,  מועצת  ויו"ר 

כה את קראוס על המינוי ואף היא הביעה את 
את  להוביל  תצליח  המנכ"לית  כי  ביטחונה, 
יכולתה  לנוכח  הבאות  בשנים  גם  החלב  ענף 
האיתור  ועדת  ידי  על  שנבחנו  כפי  וניסיונה, 
שמינה הדירקטוריון. בנוסף, ד"ר רופא הודתה 
לדרורי על שירותו בענף במשך עשר השנים 

האחרונות.

מנכ"לית ראשונה למועצת החלב
מיכל קראוס, שכיהנה כיו"ר בחמישה קיבוצים והתמודדה על ראשות מועצת ברנר, 

נבחרה לנהל את המועצה. הייתה בין שלושה מועמדים שעליהם המליצה ועדת 
האיתור, תיכנס לתפקיד בעוד חודש

מיכל קראוס. הודיעה שתפעל לטובת האינטרסים המשותפים של היצרנים, המחלבות והצרכנים
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יש לכ� תכניות?

אי� לכ� תכניות?
לא נורא!

גווני� בנדל“� מזמינה אתכ�
להיות חלק מהמשפחה
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בתום דיון מרתוני שנמשך יותר מ-12 שעות, 
אישרה ביום רביעי שעבר, 5 במארס, הוועדה 
המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים, 
בראשות ח"כ אבישי ברוורמן, לקריאה שנייה 
התחרות  לקידום  החוק  הצעת  את  ושלישית 
הוועדה את  ביום הקודם אישרה  המזון.  בענף 

וק ויצחק  ברוורמן  הכנסת  חברי  יההצעה של 
נין להגביל יצרניות מזון גדולות, שלהן מחזור 
יותר ממיליארד שקל בשנה,  עסקים שסכומו 
ותחמה את מדפי התצוגה של מוצריהן ל-50% 

מהשטח ברשתות המזון.
יעל פי הצעת החוק, על רשתות השיווק לד

מנת  על  המוצרים,  מחירי  על  אמת  בזמן  ווח 
יעילות;  מחירים  השוואות  לבצע  שיתאפשר 
לממונה על הרשות להגבלים עסקיים תינתן 

סני לפתוח  השיווק  מרשתות  למנוע  יסמכות 
יפים חדשים, ואפילו להורות על מכירת סני

שאין  ימצא  שבהם  ובמקומות  בשכונות  פים 
יתחרות אזורית. האיסורים המרכזיים על ענק

יות המזון ועל הספקים הגדולים ייכנסו לתוקף 
ב-15 בינואר 2015.

בהצעה  הוועדה  שקיימה  קודמים  בדיונים 
אושרה הצעת היו"ר ברוורמן, לאסור על כל 

כלש מכירה  שטח  הקצאת  עבור  יתשלום 
לקנות  יוכלו  שלא  כך  גדולים,  לספקים  הו 
כדי  הסופרים  לבעלי  לשלם  או  מדף  שטחי 
איסורים  אושרו  עוד  קטנים.  ספקים  לדחוק 
הגדולים,  והקמעונאים  הספקים  על  שיחולו 
בסדרנות  להתערב  גדול  מספק  מניעה  בהם 

המוצרים.

כמו כן, ייאסר על הספקים הגדולים לקבוע 
מחיר מומלץ לצרכן, כדי למנוע מצב שבו הוא 
קובע מחיר שהופך להיות מחיר מרבי ובדרך 
זו מונעים תחרות מצד הספקים הקטנים. עוד 
מן ההגבלות הכלולות בהצעת החוק: התניית 
נמכר  מוצר  בקניית  מוביל  מוצר  של  מכירה 
פחות, או מכירה של מוצר במחיר נמוך מעלות 
אספקת המוצר לקמעונאי. כן ניתנה לממונה 
סמכות להורות לקמעונאי גדול בקשר למותג 

הפרטי שלו, אם יש חשש לפגיעה בתחרות.
את  תבחן  הכלכלה  ועדת  של  משנה  ועדת 
ביצוע החוק ובראשה יעמוד, ככל הנראה, ח"כ 
יתווסף  כי  הציע,  ברוורמן  ח"כ  אשר.  יעקב 
סעיף להצעת החוק, שמחייב את שר הכלכלה 
החוק  כניסת  לאחר  שנה  חצי  לוועדה,  לדווח 

ילתוקף ולאחר מכן פעם בשנה, על יישום הו
ראות החוק ועל השפעתו על הגברת התחרות 

ועל ירידת המחירים.

 ענקיות המזון יוגבלו ל-50%
משטחי המדף בסופר

אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לקידום התחרות בענף המזון, שייכנס 
לתוקף ב-15.1.15. ועדת משנה של ועדת הכלכלה תעקוב אחר יישום החוק

חדשות
דרור יוסף

שנתיים 
מאסר בפועל 

למבריח ביצים
 תושב באר שבע הורשע

ב-34 אישומים של הברחת 
ביצים ונגזרו עליו 24 חודשי 

מאסר וקנס בסך 65 אלף ש"ח

יבית משפט השלום בבאר שבע גזר בש
ה-40  בשנות  העיר  תושב  על  שעבר  בוע 
ותשלום קנס  לחייו שנתיים מאסר בפועל 
ביצים.  הברחת  בגין  שקלים  אלף   65 בסך 

יעל פי כתב האישום שהגיש משרד החקל
אות ופיתוח הכפר, 34 סעיפים קושרים את 

הנאשם להברחות.
ישורה של כתבי אישום שונים, בגין בי

שלא  ביצים  שיווק  של  עבירות  שלל  צוע 
כדין, הוגשה על ידי תובעי משרד החקלאות 
נגד אליהו אברהם, שנאשם  ופיתוח הכפר 
מן  ובחלק  ביצים,  בהחזקה של  או  בהובלה 

מזוי בחותמות  שהוחתמו  ביצים  יהמקרים 
פות. כל הביצים שהוחזקו או הובלו על ידי 
הנאשם גודלו על ידי מגדלים לא-מורשים 
וללא פיקוח וטרינרי, לא מוינו בתחנת מיון 
ביצים מורשית ולא שווקו על ידי משווקים 
מורשים, הובלו ללא קירור ובלי האישורים 

הנדרשים.
 2008 השנים  בין  אירעו  המקרים  כל 
יחיי ידי  על  נתפס  הנאשם  ובהם   2013 -ל

דת האכיפה והחקירות )פיצו"ח( של משרד 
עם  נתפס  הנאשם  הכול,  בסך  החקלאות. 
288 אלף ו-690 ביצים שהחזיק שלא כדין, 

בנסיבות שונות.
החליט  האישום,  תיקי  הצטברות  לאור 
ולדון  כולם  את  לאחד  השלום  בית משפט 

יבהם יחדיו. במעשיו, הנאשם סיכן את ברי
יאות הציבור באופן חמור ועשה מעשה הע
ילול להוביל להפצת מחלות מסוכנות. לדב

משרד  תובעת  עסיס-שנער,  דנה  עו"ד  רי 
החקלאות ופיתוח הכפר: "מדובר בעבירות 
הציבור.  לבריאות  ממשית  סכנה  המהוות 
בביצים שאינן מוחזקות בתנאים מתאימים 
עולה הסיכון לתחלואה בחיידק הסלמונלה. 
כמו כן, היעדר מיון מבוקר ותהליך הוצאת 
ועובש  דם  כתמי  שבורות,  סדוקות  ביצים 
אחידה  טמפרטורה  על  שמירה  חוסר  וכן 
ומהווים  החיידק  התפתחות  את  מאפשרים 

יסכנה בריאותית לציבור. נוסף על כך, בי
צים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית 
וטרינרי  פיקוח  כל  עברו  שלא  ביצים  הן 
ולא ניתן לדעת באילו תנאים הוחזקו ואילו 

מחלות נכנסות עמן לשטחי ישראל".
קורא  החקלאות  משרד  אלו,  כל  לאור 
ורק  אך  ביצים  לרכוש  הצרכנים  לציבור 
הביצים  כי  ולוודא  מסודרים,  במקומות 
מורשה,  משווק  של  בחותמות  מוחתמות 

בתוספת תאריך אחרון לשיווק.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: 
ממשית  סכנה  המהוות  בעבירות  "מדובר 
הוא  לביצוען  שהמניע  הציבור,  לבריאות 

יכלכלי, על כן ישנה חשיבות גבוהה לעני
שה כספית מרתיעה שתבטל את הכדאיות 

הכלכלית שבעבירות מסוג זה".

ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
אבישי ברוורמן, אישרה ביום חמישי, 6 במארס, 
העוסקות  הלול,  לענף  המועצה  תקנות  את 
למועצה  המגדלים  נציגי  לבחירת  בכללים 
ויכול  ובשינוי ההגדרה של מי שנחשב מגדל 
לבחור ולהיבחר. למרות האישור, מתח היו"ר 
ברוורמן ביקורת קשה על משרד החקלאות ועל 

בבק לוועדה  שפנה  מאחר  שמיר,  יאיר  יהשר 
ואת  התיקונים  את  רטרואקטיבית  לאשר  שה 
השינויים זמן קצר מאוד לפני הבחירות עצמן, 
שאמורות להתקיים ב-18 במארס השנה, פחות 

משבועיים מזמן הגשת הבקשה.
החקלאות,  במשרד  אסטרטגיה  תחום  מנהל 

כי רשי בוועדה,  בדיון  הסביר  בר,  צוק  יאורי 
נוצרה בהתאם לשינוי בתקנות,  מת הבוחרים 

ילמרות שהן טרם אושרו. למרות שהליך האי
שור התעכב, הסביר צוק בר, הדבר לא ישנה 
את רשימת הבוחרים זמן קצר לפני הבחירות. 
ההליך,  בתקינות  בעיה  הייתה  כי  הודה  הוא 
אך אמר שאין פגיעה במודעות הציבור לזכות 
ולכן ביקש בכל זאת לאשר  ולהיבחר,  לבחור 

את התקנות.
נימקה  החקלאות  ממשרד  ורד  אפרת  עו"ד 
את הבקשה לקבוע, כי הקלפיות ייסגרו בשעה 
התיי כי  ואמרה   ,21:00 בשעה  במקום   19:30

במקום  ב-10:00  קלפיות  פתיחת  כולל  קון 

וכן סגירה מוקי 12:00, לבקשת המגדלים,  -ב
דמת לבקשת ועדת הבחירות.

היו"ר ברוורמן אמר לנציגי משרד החקלאות 
כי  הוסיף,  אך  חמורה,  המשרד  התנהלות  כי 
בכוונתו להסתפק בנזיפה ולאשר את התקנות, 
עו"ד  הבחירות.  בהליך  לפגוע  שלא  מנת  על 
ורד הסכימה עם חבר הכנסת באשר לחומרת 
המעשה והבטיחה כי הוא יטופל בהתאם. היו"ר 
סיכם את הדיון וביקש להפנות את תשומת לב 
שר החקלאות שמיר וכן את תשומת לבו של 
התקינות  לחוסר  בנט,  נפתלי  הכלכלה,  שר 
בפנייה המאוחרת לוועדה ודרש שההתנהלות 

במקרים הבאים תהיה יעילה יותר.

לאחר הזמן: ועדת הכלכלה אישרה 
שינויים בתקנות מועצת הלול

יו"ר הוועדה נזף במשרד החקלאות על הגשת תיקונים לכללי בחירת נציגי מגדלי 
העופות במועצה באיחור, אך אישר אותם רטרואקטיבית כדי לא לפגוע בבחירות. 

משרד החקלאות: רשימת הבוחרים לא תיפגע

צילום: אדי ישראל מדפי מזון בסופר. ייאסר על הספקים הגדולים לקבוע מחיר מומלץ לצרכן 
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ההזדמנות שוב כאן:
הצטרף למקבלי ההכנסה ללא עמל!!!
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כדאיות “פידינג”: לבעלי חיבור חשמל  .2
3X63 או יותר וגג מתאים  

הכנסה פסיבית! הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!  הכנסה פסיבית!   »
החזר השקעה מהיר. החזר השקעה מהיר.  החזר השקעה מהיר.  החזר השקעה מהיר.  החזר השקעה מהיר.  החזר השקעה מהיר.  החזר השקעה מהיר.  החזר השקעה מהיר.   »

מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה. מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.   »
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הצללה משפרת הוצאות אנרגיה. הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.   »
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כדאיות  “מונה-נטו”:  .1
לבעלי צריכת חשמל וגגות                                       
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אחזקה ושידרוג
מערכות קיימות
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מבצע לחגים
מתנה מערכת ניטור פאנלים!



  ||  1013.3.14    

בני מושב, שנולדו אל חיי עבודה במשק 
־פעיל ועבדו מגיל צעיר מאוד, כמעט בכו

לם חבויה משאלת לב: להיות בעל נחלה. גם 
איילת ואבישי רוטנברג, מהסדרה "פלפלים 

צהובים", נגועים בחיידק
בסד בפרק השבועי  צפיתי שוב  ־השבוע 

רת הטלוויזיה המצוינת "פלפלים צהובים" 
שכתבה  בקשת, 
עם  מביימת  שגם  מרגלית,  קרן 
מכיר  שאינו  למי  קוטלר.  אמנון 

הרגי לסדרה  כמוני  מכור  ־ואינו 
בקצרה:  אספר  הזו,  והנפלאה  שה 
סדרה  היא  צהובים"  "פלפלים 
מראות,  ומביאה  במדבר  שצומחת 
ניחוחות, לבטים והרבה יופי מחיי 
מושב חקלאי בערבה. הסיפור זורם, 
מתפצל ונרקם סביב זוג צעיר עם 
בת מתבגרת ובן קטן עם אוטיזם, 
הקושי,  עם  שלהם  ההתמודדות 
העולם הפנימי המרטיט של הילד, 
המשפחה המורחבת וחברי המושב 

סביב.
האנו לסיפור  מושלם  ־כרקע 

בהוויה  טובל  הכול   - והאישי  שי 
העוב התאילנדים  עם  ־חקלאית, 
הסי את  ומקדמים  בחממות  ־דים 

פור כמו מקהלה במחזה יווני, עם 
ענן  כמו  המרחף  הכלכלי  האיום 
הערבה  נופי  ועם  החקלאים  מעל 

המשגעים.
הפרק הנוכחי היה פורימי ומתאים לשבוע הקרוב. כל חברי 

־המושב התכוננו לתהלוכת העדלאידע המסורתית )סצנה סו
ריאליסטית נפלאה: כולם בתחפושות הזויות צועדים במדבר 

חשוף(.
שיוצרת  היצירתית  התופרת  היא  המשפחה,  אם  איילת, 
עבור כל אחד את התחפושת האישית המתאימה לו, תחפושת 
שעיצבה רק עבור מי שהסכים לשתף אותה במשאלת הלב 

הכמוסה שלו, בחלום עמוק ומשמעותי ששוכן בלבו.
־וכך, בסצנת הסיום, אנחנו רואים תהלוכת תחפושות ומנ
־סים לנחש מה אומרת כל תחפושת, מהן משאלות הלב הכ

מוסות של הדמויות, של חברי המושב המדברי - אחד מחופש 
לזוג פלפלים  נוספים  במקלחת, שניים  אחר לאדם  לג'ירף, 

צהובים...

משאלה אישית
־תוך כדי צפייה בפרק הקסום ומעורר ההשראה אני נסח

פת במחשבות אחרות. כבר כמה חודשים שאני מסתובבת עם 
כאן,  הטורים שכתבתי  כל  את  לאסוף  הרצון  ועם  ההחלטה 

־ב"קו למושב", וליצור מהם סדרת טלוויזיה משפטית-חקל
אית, סדרה שתציף למודעות הישראלית את היופי של חיי 

־מושב וכפר, את ההשתנות והגיוון המרגש של עולם החקל
אות והאדמה.

־כל פרק יסופר ויצולם במשק חקלאי אחר, יביא את היו
פי ואת הציונות, בלי ציניות, שבחקלאות ובחקלאים. מכרם 

־מלבלב אל חממת נוריות, מטע שקדים או שדה חמניות בפ

ריחה, והכול דרך סיפורי הורשה של נחלות ונפתלות עולם 
ההסכמים והמשפט. בימים אלה, החלום הזה הולך ונרקם והוא 

משאלת הלב שלי, שהייתה כמוסה וכבר אינה עוד.

משאלת בן המושב
ואם במשאלות לב עסקינן - מזה כמה שנים נדמה לי שאני 
מזהה את משאלת הלב הכמוסה של 
בני מושב, בנים שנולדו אל חיים 
עבדו  פעיל,  במשק  עבודה  של 
להורים,  ועזרו  מאוד  צעיר  מגיל 

והת ד'  בכיתה  מהלימודים  ־חזרו 
ייצבו בשדה לקטוף מלפפונים או 

לטפל בעזים...
בנים במשפ ־גם כשיש ארבעה 

חה, כשברור שרק אחד מהם יירש 
את המשק - כמעט בכולם חבויה 

־משאלת לב להיות בעל נחלה בע
תיד. אני פוגשת בני מושב רבים 

ביי דירה  קנו  או  בהרחבה  ־שבנו 
שוב סמוך למושב ההורים, ורבים 
תחושה  סיפוק,  חוסר  חשים  מהם 
חלום  עבורם,  מדי  צר  מקום  של 

ולה הגבולות  את  להרחיב  ־בועט 
יות בעל משק משל עצמם.

נכונים  שהדברים  לי  נראה 
־פחות עבור הבנים של הדור הנו

כחי, שאינם עובדים במשק ואינם 
אלו  נפשם.  בנימי  אליו  מחוברים 
או  העיר  אל  לברוח  ישמחו  אולי 
בני  אך  דונם,  בחצי  ויסתפקו  הסמוך  הקהילתי  היישוב  אל 
40 פלוס, שכבר כילדים היו שותפים מלאים בהקמת המשק, 
חלוצים דור שני שינקו חקלאות ומרחבים, אלו נושאים בלבם 

את משאלת הלב לנחלה משלהם.

פגישה דמיונית
אני  בסדרה  שקועה  כשאני  צהובים".  ל"פלפלים  ובחזרה 
בני  מנסה לגרש מהראש מחשבות על פגישה דמיונית עם 

־משפחת רוטנברג שבאים לקבל ייעוץ משפטי. גם כאן תלו
זה  בסדרה  המשק.  של  ההורשה  שאלת  באוויר  ועומדת  יה 
לא הסיפור, שם אף אחד לא מדבר על כך - לא האב מאיר 
שמתפרנס  המושב  ממייסדי  מעולה(,  שמשחק  ברקן  )יהודה 
מהדרכת טיולים, לא בתו איילת )עלמה זק(, שחייה ממוקדים 
בטיפול בבנה האוטיסט, לא בעלה יניב )יוסי מרשק( שעבד 
במשק ועכשיו מנהל מסעדה במושב, גם לא אבישי - אחיה 
התאילנדים.  עם  הדוק  בקשר  ונמצא  במשק  שעובד  הצעיר 
וניהול המשק מוצע לבתה של איילת  אבישי רוצה לפרוש 
)דור שלישי( מבלי לחשוב לעומק על ההשלכות העתידיות 

של המהלך.
אבל  בהמשך,  בסדרה  יצוץ  הזה  הנושא  אם  ונראה  נחכה 

־ברור לגמרי שאיילת ואבישי, כמו מושבניקים אמתיים, נגו
עים לגמרי בחיידק ולא יעזבו את המשק מרצונם. משאלת 

לב, זוכרים?
הכותבת, עורכת דין ונוטריון משנת 2000, 
עוסקת ביצירת הסדרים משפחתיים

משאלת לב כמוסה
בני מושב, שנולדו אל חיי עבודה במשק פעיל ועבדו מגיל צעיר מאוד, כמעט בכולם 
חבויה משאלת לב: להיות בעל נחלה. גם איילת ואבישי רוטנברג, מהסדרה "פלפלים 

צהובים", נגועים בחיידק

שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו”ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il 

מתוך הסדרה "פלפלים צהובים". גם כאן תלויה 
צילום: צחי צלניק באוויר שאלת ההורשה של המשק

"כל הניסיונות 
להידבר עם 

 ממ"י
והנהלת רמ"י 
חסרי תוחלת"

יו"ר ועד "אדמתי", בארי הולצמן, 
באספה הכללית של העמותה: 

"אנו חייבים להיערך לצעדים 
יעילים יותר למאבק בשנה 

הבאה". הנהלת העמותה החליטה 
לא להיכנס למו"מ מול רמ"י

"אדמתי"  עמותת  של  השנתית  הכללית  באספה 
בקיבוץ עין שמר, ב-4 במארס, שבה השתתפו כ-120 
המשתתפים  בפני  הוצגו  ומושבים,  קיבוצים  חברי 
פעולות הנהלת העמותה בשנת 2013: הגשת תביעות 
של  פסולה  התנהלות  נגד  עתירות  בודדים,  יישובים 
ניהול  של  החוקיות  ובדיקת  ישראל  מקרקעי  רשות 

־רמ"י את הקרקעות שנרכשו על ידי קק"ל בע"מ )הר
שומה באנגליה( ובכלל.

מאב את  להחריף  להנהלתה  קראו  העמותה  ־חברי 
קה, על מנת לשמר את זכויות המתיישבים החקלאיים 

הודיעה שתעשה מאמ והנהלת העמותה  ־באדמותיהם, 
צים לפעול בתיאום עם תנועות ההתיישבות ולהסתייע 

בהן, במידת האפשר.
עם  הציג  גלעדי,  מכפר  גלעדי  גדעון  האספה,  יו"ר 

־חברי ההנהלה את כיווני פעילות העמותה בשנה הקרו
דוד  טיכו  גדי   - דין  עורכי  שני  השתתפו  בדיון  בה. 
בסון. על פי הודעת אדמתי, עו"ד טיכו הציג "תכנית 
מאבק העשויה להביך את ממשלת ישראל וקרן קיימת 

והקיבו המושבים  לחברי  קרא  בסון  ועו"ד  ־לישראל" 
צים "להרבות בהגשת תביעות לבתי משפט בישראל. 
ולמערכת  ישראל  לשופטי  לגרום  היחידה  הדרך  זו 
המשפט בכלל להבין שיש כאן בעיה חמורה המחייבת 

פתרון", אמר.
משא  לכל  להיכנס  לא  החליטה  העמותה  הנהלת 

־ומתן מול רמ"י, לאחר שכל הניסיונות הקודמים למ
צוא נוסחאות של הסדרה מאוזנת וסבירה בנושאים של 
חוזי חכירה חדשים הוגנים, חידוש מתן היתרי בנייה 
על פי שיקולים תכנוניים בלבד ושיוך דירות בתנאים 
שווים לאלו של המגזר העירוני עלו על שרטון. כמו 

־כן, יו"ר ועד העמותה, בארי הולצמן, פירט את הפעו
וממשלת  רמ"י  מול  המאבק  להמשך  האפשריות  לות 
ישראל. "כל הניסיונות להידבר עם מועצת מקרקעי 

המדי תוחלת.  חסרי  לצערי,  רמ"י,  והנהלת  ־ישראל 
ניות וההחלטות של גופים אלו בתחום הדיור והמגזר 
החקלאי מבטאות חוסר הבנה, קיפוח מתמשך ונקיטת 
מתמשכים  כשלים  יוצרים  הם  בכך,  כוחניים.  צעדים 
אנו  במדינה.  האוכלוסייה  מגזרי  בשאר  גם  הפוגעים 
יותר למאבק בשנה  חייבים להיערך לצעדים יעילים 

־הבאה. למרות הקשיים הנוכחיים והצפויים, אנו בטו
חים כי מאבקנו יצליח".

התקציב  את  הכללית  האספה  אישרה  הכנס,  בסיום 
בסך   ,2014 בשנת  העמותה  הנהלת  לפעילות  המורחב 

1.1 מיליון שקלים.

חדשות
דרור יוסף
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במר כפר  חברי  ־אנחנו 
משקי  בו  אשר  הארץ,  כז 
חלקות  ללא   - בלבד  עזר 
דונם.  כ-4.4  ששטחם  ב', 
ועד  יזם  שנים  מספר  לפני 
ועל  חדשה  תב"ע  הכפר 
פיה יתאפשר לבנות שלוש 
יחידות דיור נוספות מעבר 
לשתיים הקיימות ובסך הכול, חמש יחידות 

בכל חלקה.
המשק שלנו גובל בעיר וכתנאי להסכמתה 

־לתכנית שהוגשה, העיר דרשה להפקיע רצו
עה שרוחבה כארבעה מטרים וחצי לכל אורך 
הרחוב, אשר במקרה שלי, באים לידי ביטוי 
המקומית  הוועדה  מ"ר.  כ-240  של  בשטח 

־התנתה את הסכמתה לאישור התכנית בק
בלת כתב שיפוי מאת ועד הכפר, ואכן ניתן 

כתב שיפוי והתכנית אושרה.
לקבלת  בדרישה  המקומית  לוועדה  פניתי 
פיצוי כתוצאה מאישור התכנית וזו הפנתה 

אותי למועצה האזורית,
המש הגורם  היא  שהמועצה  ־בנימוק 

בלבד.  מקצועי  גורם  היא  הוועדה  ואילו  לם 
לפנות  עליי  כי  הייתה,  המועצה  תשובת 
שכן  התכנית,  את  שיזם  המקומי  לוועד 

־הוא, בסופו של יום, צריך לשלם מאחר וב
מהוועד.  שיפוי שנתקבל  כתב  המועצה  ידי 
האם אכן הוועד המקומי, יזם התכנית, צריך 

לשאת בהוצאה?
שווי המחוברים על הקרקע מסתכם ב-250 
אלף שקלים, לאור אישור התכנית עלה ערך 
שקלים.  מיליוני  לכעשרה  משק  יחידת  כל 
לאחרונה, אף נמכרו שני מגרשים ששטחם 
כ-500 מ"ר תמורת מיליון שקלים כל אחד. 
הצטרפנו  לא  משקים  מספר  ועוד  אנחנו 

לתכנית החדשה.

העיר הסמוכה למושב התנתה את הסכמתה 
שלתכנית בהפקעת שטח לטובתה. אם כך, רא

הוועדה  של  בסמכותה  האם  לשאול:  יש  שית 
אפשר  מה  כן,  אם  שטח?  להפקיע  המקומית 

ללמוד מזכותה זו?
שלשון החוק אומרת: "הוועדה המקומית רש
תכ של  תקפה  תחילת  לאחר  עת  בכל  שאית, 

מפורטת,  תכנית  של  או  מקומית  מתאר  נית 
כשהפק התכנית,  בתחום  מקרקעין  שלהפקיע 

עתם דרושה, לדעת הוועדה המחוזית, למטרה 
והיא  האמורה,  בתכנית  נועדו  שלה  ציבורית 
חייבת לעשות כן אם הוועדה המחוזית, לאחר 
התייעצות אתה, דרשה זאת ממנה; אם בתכנית 

ההפ אין  להפקעה,  המקרקעין  נועדו  שכאמור 
)סעיף  הוועדה המחוזית"  קעה טעונה הסכמת 

189 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965(.
משאלתך עולה, כי הוועדה המקומית עשתה 
אשר  שטח  והפקיעה  הנ"ל  בסמכותה  שימוש 
לפיכך,  שלך.  מהמשק  חלק  נמצא  גם  בתוכו 
בגין  פיצויים  לשלם  המקומית  הוועדה  על 

היות  זאת,  עם  יחד  לטובתה.  שהופקע  השטח 
המקומי,  מהוועד  שיפוי  כתב  ניתן  ולדבריך 

אם תוגש תביעת פיצויים, ייתכן שיהיה כדאי 
לצרף לתביעה גם את הוועד המקומי. כמו כן, 
מומלץ לשקול ערוצי פיצוי נוספים הקיימים 
בדין ולקבל ייעוץ פרטני לשם בחינה של כל 

הפרטים הרלוונטיים.

־אני חבר מושב במרכז הארץ אשר עומ
דים לערוך בו בחירות לוועד האגודה. ידוע 

־לי, כי יו"ר ועד האגודה המכהן מעוניין להי
בחר שוב. יש ברשותי אינפורמציה שלילית 
לגביו, שעשויה להשפיע על ציבור הבוחרים. 

־האם אני חשוף לתביעת לשון הרע אם אפר
סם זאת לפני הבחירות?

אינה נשק זו  שהניסיון מראה, שסכנה מעין 
פת לך אם הפרסום יהיה אחראי ואמתי. בתיק 

שמשפטי שהתנהל במשך שלוש שנים, במסגר
תו ייצגנו חבר מושב שנתבע לדין על פי חוק 
"לשון הרע" על ידי יו"ר ועד אגודה לשעבר 
באחד המושבים בדרום. במהלך המשפט, חבר 

 2010 שבשנת  בכך  כפר  לא  הנתבע  המושב 
כתב מכתב ובו מפורטים עניינים שונים שיש 
בהם כדי לתאר את התובע כאדם שניצל את 

שמעמדו כיו"ר המושב לטובתו הכלכלית האי
שית באופן לא הגון. אולם הנתבע טען, כי יש 
לדחות את התביעה משום שהפרטים שפרסם 
בהם  עניין  המושב  לחברי  והיה  נכונים  היו 
בשעה שהתובע היה מועמד להיבחר לקדנציה 
 14 בסעיף  המוסדרת  זו,  הגנה  טענת  נוספת. 
לחוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965, ידועה 

בציבור בשם "אמת דיברתי".
2 במארס 2014 דן בית המשש -בפסק דין מ
נגד  הנתבע  שהעלה  מהטענות  אחת  בכל  פט 

שהתובע במכתבו וניתח כל טענה וטענה לעו
מקה. בסיכומו של ניתוח זה, דחה בית המשפט 
את התביעה תוך שהוא קובע, כי הוכח בפניו 
ובכספיה כבתוך שלו,  שהתובע עשה באגודה 
יושר.  וחלק מהתנהלותו הייתה נגועה בחוסר 
התובע  כי  הנתבע,  טען  במכתבו  למשל,  כך 

האישי  לשימושו  מוצרים  לקנות  נוהג  היה 
מכספי האגודה, שבראשה עמד.

החשבונות  הנהלת  כי  טען,  התובע  מנגד 

המוצרים  בקניית  המושב  את  בטעות  חייבה 
ללא ידיעתו ובנוסף, הוא היה רשאי לחייב את 
שקלים   5,000 עד  שסכומן  בהוצאות  המושב 
בגין "לא חשוב מה אני קונה" )כדברי התובע(. 
בית המשפט דחה את טענות התובע וקבע, כי 

שהוא שהורה להנהלת חשבונות כיצד יש להת
ייחס לקניות. כמו כן, נקבע כי אין זה מתקבל 

שעל הדעת שהתובע לא הרגיש "בעודף המזומ
נים" בקופתו לאחר שלא שילם עבור רכישות 

של מוצרי מכולת שונים.
שגם הסברו האחר של התובע, כאילו סמכו

תו לחייב את המושב בהוצאות אינה מוגבלת 
כי  נקבע,  נדחתה. במשפט   - ההוצאה  למהות 
הנחת היסוד היא שצריך שתהיה זיקה כלשהי 
של ההוצאות למילוי התפקיד וכי אין מתקבל 
על דעת לחייב את המושב בגין הוצאות שאין 

להן דבר עם מילוי התפקיד.
שבית המשפט הוסיף וקבע, כי גם טענת הנ

מכספי  שמומנו  המנות  משלוחי  לפיה  תבע, 
המושב לא חולקו לכל חברי המושב, אלא על 

שפי העדפתו של התובע - הוכחה. עוד טען הנ
שתבע, כי התובע שלח זרי פרחים לקרובי מש

פחתו ולאנשים שאינם חברי מושב, על חשבון 
המושב ובאופן מפלה, כאשר בני משפחתו של 
התובע ומקורביו האחרים זכו לזרים מרשימים 
ואילו אחרים נאלצו להסתפק בזרים  ונדיבים 
זו  טענה  גם  כי  קבע,  המשפט  בית  צנועים. 
חוסה תחת ההגנה "אמת דיברתי". גם הטענה, 
כי התובע כפה על הוועד לאשר הצעות מחיר 
של קבלן עמו היה בקשרי ידידות, אף על פי 
 - ניכר  באופן  נמוכות  הצעות  קיבל  שהוועד 

התקבלה.
הטענות  מקצת  רק  הן  אלו  טענות  כאמור, 

ששעלו במכתבו של הנתבע, שהיה העילה לה
שגשת התביעה. בפני בית המשפט טען, כי בפ

סיקה נקבע שהפרסום צריך להיבחן כמכלול, 
הפו מהפרסום  ופרט  פרט  בכל  לדקדק  שבלי 

זו וקבע, כי גם  גע. בית המשפט קיבל טענה 
אם פרט כזה או אחר במכתב שפרסם הנתבע 
לא היה מדויק במאת האחוזים, הרושם הברור 

שנוצר הוא שעיקר הדברים נכון.
בוודאי  בפרסום  כי  הדין,  בפסק  נקבע  עוד 
לפחות.  האגודה  חברי  עבור  ציבורי  עניין  היה 
חויב  התובע  התביעה,  לדחיית  בנוסף  לפיכך, 
 10,000 בסך  הנתבע  לטובת  הוצאות  בתשלום 
זה אתה למד, כי אם ברשותך  שקלים. ממקרה 

נכו היא  כי  שאינפורמציה שלילית אשר בדקת 
נה, וברור שקיים עניין ציבורי לחברי האגודה 
בפרסומה, קיימת לך טענת הגנה מפני תביעת 

לשון הרע.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 

וליטי מינהלי  המסחרי-חקלאי  ־בתחום 
בלבד  כללי  הוא  המופיע  המידע  גציה. 
ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת 

או ייעוץ מוסמך.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

מי ישלם פיצוי בתמורה להפקעה?
העיר דרשה להפקיע רצועה שרוחבה כארבעה מטרים וחצי לכל אורך הרחוב כתנאי להסכמתה לשינוי התב"ע בכפר. מי יפצה 

את חבר הכפר, שמשטחו "ייחתכו" 240 מ"ר? מתיחות במושב במרכז הארץ לפני בחירות: לאחד החברים ידועים פרטים על 
היו"ר המכהן שעשויים להשפיע על ציבור הבוחרים. האם ייחשף לתביעת לשון הרע אם יפרסם אותם?

בפסיקה נקבע שהפרסום צריך 
להיבחן כמכלול, בלי לדקדק בכל 
פרט ופרט מהפרסום הפוגע. בית 
המשפט קיבל טענה זו וקבע, כי 
גם אם פרט כזה או אחר במכתב 
שפרסם הנתבע לא היה מדויק 
במאת האחוזים, הרושם הברור 
שנוצר הוא שעיקר הדברים נכון

צילום: פלאש 90 דיון בבית משפט. התובע עשה באגודה ובכספיה כבתוך שלו 

התובע טען, כי הנהלת החשבונות 
חייבה בטעות את המושב בקניית 
המוצרים ללא ידיעתו ובנוסף, 
הוא היה רשאי לחייב את המושב 
בהוצאות שסכומן עד 5,000 
שקלים בגין "לא חשוב מה אני 
קונה" )כדברי התובע(. בית 
המשפט דחה את טענות התובע
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עו"ד גד שטילמן ועו"ד ארז גיל

בהליכי החקיקה שנדרשו ליישום הרפורמה 
במס שבח מקרקעין הצהירו במשרד האוצר, כי 
זכויותיהם של בעלי נכסי מקרקעין לא ייפגעו 

ובמועד תחילת יישום הרפורמה. בדיעבד מת
ברר, כי יש נושאים שלא הוסדרו באופן ברור, 
בין אם מתוך טעות או היסח הדעת, וכתוצאה 
מכך עלולים בעלי נכסים להיות מחויבים במס 
לשווי  אינפלציוני  רכיב  הוספת  עקב  שבח, 
הנכס, שביכולתו להגדיל את נטל המס במאות 

אלפי שקלים.
הטלת מס שבח אינפלציוני על בעלי שתי 

ודירות הופסקה לפני עשרות שנים, שעה שה
אי רכיב  והכללת  גבוהה  הייתה  ואינפלציה 

מסר  לעיוותי  גרמה  המס  בחישובי  נפלציוני 
כה  אינה  כשהאינפלציה  היום,  גם  חמורים. 
אינו  שהציבור  מס  עיוות  יוצר  הדבר  גבוהה, 

מודע לו.
החזרת הרכיב האינפלציוני אירעה במסגרת 
שנייה,  מגורים  דירת  על  הליניארי  הפטור 
לכאורה,   .2014 בינואר  ב-1  לתוקף  שנכנס 
רשות המסים קבעה, כי ביטול הפטור שניתן 

בשי מס  חישוב  וקביעת  שנים  לארבע  ואחת 
טה הליניארית )שיעור מס מוטב( משמעה, כי 
למוכר שימכור דירה ישנה בסמוך ליום המעבר 

ולא תהיה חבות משמעותית במס. אולם בהשל
בשיעור  מס  נחבא  מהרפורמה  שנובעות  כות 
10%, בהתאם לגובה האינפלציה בשנים שבהן 

והדירה נרכשה. ואם כך הדבר, מס השבח האי

נפלציוני צפוי להגיע לאלפי שקלים!
על  מוטל   10% בשיעור  אינפלציוני  מס 
בדצמבר   31 עד  שנצבר  האינפלציוני  הסכום 

משקף  האינפלציוני  הסכום   .'93
ואת המרכיב של עלייה אינפלציו

נית של יתרת שווי הרכישה )שווי 
והוא  הניכויים(,  הרכישה בתוספת 
מהווה את ההפרש בין יתרת שווי 
שווי  ליתרת  הנומינלית  הרכישה 

רכישה מתואמת.
ומשום שעד ביטול הפטור שניתן אחת לאר

בע שנים בעלי דירות נהנו מפטור מלא ממס 
ולא  הוטל,  לא  האינפלציוני  השבח  מס  שבח, 
שולם לאוצר המדינה. כעת הוא יהפוך לחלק 
הליניארי  נפרד מעסקאות שיעור המס  בלתי 

ווייכלל בכל מכירה של דירה להשקעה שנר
כשה לפני 1994.

בש כי  היטב,  זוכרים  שבינינו"  ו"הצעירים 
נות ה-80' הייתה אינפלציה כבדה, ולכן סכום 
המס האינפלציוני לתשלום בפועל היה עלול 
להגיע לסכומים גדולים. חברי מושבים רבים, 
מעוניינים למכור בתי מגורים, ובהיותם בעלי 

מגו לדירת  לפטור  זכאים  אינם  דירות  ושתי 
הליניארי  בפטור  להשתמש  מבקשים  רים, 
החדש, ואותו מס אינפלציוני צפוי לעלות להם 

אלפי שקלים.
הטלת מס אינפלציוני של אלפי שקלים על 

הר לפני  מלא  באופן  פטורות  שהיו  ודירות 
פורמה היא בעייתית ולא רק שתצנן את שוק 

הדירות, אלא תקפיא אותו. המשמעות הצפויה 
היא יצירת חששות אצל מוכרים פוטנציאליים 
ועצירה מידית של עסקאות מכר, דבר שאינו 
לטעמנו,  הממשלתית.  המדיניות  פי  על  רצוי 
על רשות המסים לפעול באופן מידי לתיקון 

ועיוות המס, המהווה פגיעה גסה בתכלית שי
עור המס הליניארי כאמור, ואינה תורמת דבר 

וחצי דבר לצינון שוק הדיור בישראל.
גורמים ברשות המסים חוזרים ומאשרים, כי 
נבחנת אפשרות לבטל את המס האינפלציוני, 
השבח  מס  את  רק  ישלמו  דירות  שמוכרי  כך 
למטרת  ובהתאם  ברפורמה,  כאמור  הריאלי 
מבחינת  קודם".  אחת  שעה  "ויפה  הרפורמה, 
אחת,  מדירה  יותר  להם  שיש  הדירות  מוכרי 

האינפל המס  שיבוטל  שעד  היא,  והמשמעות 
ציוני עליהם לבצע בדיקה יסודית, ותכנון מס 

נכון שעשוי לחסוך עשרות אלפי שקלים.
ובמקרקעין  בנדל"ן  עוסקים  הכותבים 
מהווה  ואינו  כללי  המידע  במושבים. 

ייעוץ או חוות דעת משפטית.

dror.maariv@gmail.com
חדר אורחים

מלכודת מס לבעלי שתי דירות
בעלי נכסים עלולים להיות מחויבים במס שבח, עקב הוספת רכיב אינפלציוני 

לשווי הנכס, שביכולתו להגדיל את נטל המס במאות אלפי שקלים

בהשלכות שנובעות 
מהרפורמה נחבא מס 

בשיעור 10%, בהתאם 
לגובה האינפלציה בשנים 

שבהן הדירה נרכשה. 
ואם כך הדבר, מס השבח 

האינפלציוני צפוי להגיע 
לאלפי שקלים!

צילום: טאץ' תקשורת עו"ד גד שטילמן, עו"ד ארז גיל 

אבי אובליגנהרץ

"הדשא של השכן ירוק יותר", כך נוהגים 
לומר ולא מתכוונים לכל שכן בהכרח, אולם 
האמרה היא אמת לאמתה ביחס לכרי הדשא 
באתר  הדשא  כר  בקיסריה.  הגולף  במועדון 

ואינו רק חזותו, אלא הוא הדבר שבשלו פוק
גולפאים את המועדון,  דים מדי שנה אלפי 

וולכן יש חשיבות רבה לאחזקתו ברמה גבו
הה לאורך כל עונות השנה, במיוחד בעונה 
ואף  לתרדמת  נכנס  הוא  שבמהלכה  הקרה, 

מצהיב בחלקו.
ידי  על  ה-60'  בשנות  שהוקם  המועדון, 
בעלת  רוטשילד,  בנימין  אדמונד  משפחת 
החברה לפיתוח קיסריה, הוא מועדון הגולף 
דונם  כ-400  בישראל.  היחיד  הבין-לאומי 
גומות   18 מגרשים,  שני  לרבות  דשא,  כרי 
בתקן בין-לאומי ומגרש PAR 3 של תשע 
גומות בתכנונו ובעיצובו של האדריכל פיט 
פועל  המועדון  לספורטאים.  ממתינים  דאי 
לאורך כל השנה ולכן חשוב שהתחזוקה שלו 
ושל כרי הדשא תהיה ברמה הגבוהה ביותר 

האפשרית.
ותפ המגרשים  אחזקת  מנהל  אביטל,  ואבי 

עול המועדון, יודע במה נמדדת עבודתו: "כרי 
של  בסופו  בקיסריה,  הגולף  במועדון  הדשא 

ויום, הם מוצר שנמדד באיכות, אחידות ועמי
365 יום בשנה. אין לי הנחות. כלוו  דות במשך
מר, אין תקופה שבה המערכת נכנסת לפאוזה 
ומאפשרת לי לבצע עבודות אחזקה מסיביות 
כמו בחקלאות, בין העונות. האופי של המקום 
יום ב'שפיץ' מבחינת  מחייב אותי להיות כל 

איכות המוצר שאני מייצר: דשא".
שהוא  ומאז  יבנה,  קבוצת  בן  הוא  אביטל 
העצים  בין  ארבע  על  זחל  עצמו  את  זוכר 
במטעים של הקיבוץ. אחרי השחרור מצה"ל 
המשיך את עבודתו כחקלאי בענף המטעים 
בקיבוץ ובענף הנוי ומזה 15 שנה הוא עובד 
מאתגר  תפקיד  בקיסריה,  הגולף  במועדון 
מאוד בשל הדרישות הגבוהות שמציבים לו 
"אי  כאחד.  המועדון  וחברי  החברה  הנהלת 
הביצועים  יום  כל  אפשר להירדם בשמירה. 

שלי נמדדים מחדש".
הדשא מטבעו הוא מוצר עונתי, ולכן הוא 
זקוק לסיוע רב כדי לעמוד בהצלחה בפגעי 

המדש רוב  העונות.  ובחילופי  האוויר  ומזג 
"דשאים  הן  בישראל  הקונבנציונליות  אות 
יפה  שמתפתחים  דשא  זני  כלומר  חמים", 
האביב  של  הגבוהות  בטמפרטורות  מאוד 
והקיץ הישראליים, אבל עם פחיתת קרינת 
חודש  עד  ספטמבר  חודש  מאמצע  השמש 

במו לתרדמה.  נכנסים  הדשא  כרי  ומארס, 

עדון הגולף, המגרשים מכוסים ב"פספלום", 
סוג דשא שבמהלך החורף הולך ויורד ברמות 
הצמיחה שלו, וכשטמפרטורת הקרקע מגיעה 

ל-12 מעלות - נכנס גם הוא לתרדמה.
לע מקובל  ספורט  במגרשי  הדשא  ובכרי 

שות שזרוע חורפי, שכרוך בעלויות גבוהות 
ברמת  שפוגעים  נוספים,  צעדים  ובנקיטת 

והפעילות היומית של מועדון הספורט וכתו
צאה מכך, נפגעות גם ההכנסות שלו. במהלך 
פתרון  למצוא  אביטל  החליט  שעבר  החורף 

בעו גם  ירוקים  דשא  משטחי  לקבלת  ואחר 
נת התרדמה. בעזרתו של עודד יופה, מנהל 

והמעבדה החקלאית שלפ, בוצעו מספר ניס
יונות בחומרים מאיצי צימוח, וביניהם נעשה 
ניסיון בחומר KF-10 שהראה פעילות טובה 

ויותר משאר החומרים בניסיון. בעקבות הצ
טיפול  לבצע  אביטל  החליט  הניסוי,  לחת 

שוטף בחומר באופן מידי, וכר הדשא שומר 
על צבעו הירוק גם בתקופת החורף.

גורמת  החומר  עם  הרציפה  "העבודה 
גם  הדשא  כר  של  הצימוח  במארג  לשינוי 

למע החורף.  בתקופת  וגם  הקיץ  ובתקופת 
שה, הורדנו באופן דרסטי את ממשק הדישון 
בקרקע  האורגניות  השכבות  הקונבנציונלי. 
יותר,  טובה  לקרקע  המים  חדירת  נעלמות. 

ווזה מאפשר לנו להוריד את כמות המים הנ
צרכת להשקיית המשטחים. הורדנו ושינינו 

ואת אופן הביצוע של עבודות האוורור העו
נתיות", מציין אביטל.

"של  חד-פעמית,  פעולה  אינה  זו  אם  גם 
מרוצה.  הוא  אביטל,  כדברי  וגמרנו",  זבנג 

ו"שחקן הגולף מגלגל את הכדור לגומה באו
פן מושלם לאורך כל עונות השנה וזה הדבר 

החשוב ביותר".

אגדת דשא
כיצד מצליחה הנהלת מועדון הגולף בקיסריה לשמור על 
איכות, אחידות ועמידות של כרי הדשא לאורך כל השנה?
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עמרם קליין

-17 באוגוסט 2013 התפרסמה בע�יב
ט��מס  אנג'לס  לוס  האמר�קנ�  תון 

יכתבת אזכרה ובה הופ�ע השם המס
ספרל�נג",  טרומפלדור  "�וסף  קרן 
שנולד בארץ �שראל ב-21 במא� 1920 ונפטר 
 .93 בג�ל   ,2013 באוגוסט  ב-7  אנג'לס  בלוס 

יבכתבה זו לא הופ�עו פרט�ם על משפחת הו
ר�ו, שנתנו לו בעת הולדתו את השם המ�וחד 
הזה. בכתבה צו�ן שה�ו לו שת� אח�ות - אב�בה 

יועל�זה - ואח בשם בן עמ�. חק�רה קצרה ג�ל
תה, כ� בן עמ� מתגורר כ�ום ב�רושל�ם בב�ת 

הד�ור המוגן "אחוזת ב�ת הכרם".
באוקטובר  ספרל�נג  עמ�  בן  עם  בפג�שה 
אח�ו  של  ח��ו  קורות  להתבהר  החלו  האחרון 
נולד  ספרל�נג,  עזרא  אב�הם,  �וסף.  הבכור, 
ב-1889 בפלוצק באזור מ�נסק וב-1907 עבר 
ל�מוד�  את  שס��ם  לאחר  הבר�ת.  לארצות 
הת�כון החל לעבוד כע�תונא� בע�תונ�ם "דער 
טאג" ו"אמר�קן ה�ברו". כן ה�ה פע�ל בארגונ� 

הנוער הצ�ונ� השונ�ם.
ב-1917 נענה עזרא ספרל�נג לקר�אתו של 
והתג��ס  �ורק,  בנ�ו  אז בגלות  גור�ון,  בן  דוד 
הבר�ט�.  הצבא  ה-39 של  לגדוד קלע� המלך 
�שראל  לארץ  הג�ע  הוא  �ח�דתו,  במסגרת 
ב-1918. חלק מח��ל� הגדוד הספ�קו להשתתף 
בכ�בוש הע�ר א-סלט בעבר ה�רדן בספטמבר 
הראשון  "הגדוד  הוקם  ב-1919  השנה.  אותה 

האח הגדוד�ם  שלושת  משר�ד�  יל�הודה" 
ר�ם וב-1921 פורק הגדוד בהוראת הממשלה 
ספרל�נג  התגורר  תקופה  באותה  הבר�ט�ת. 
נשא  צר�פ�ן,  למחנה  הסמוכה  �הודה  בנחלת 
לא�שה את שרה לב�ת פ�קסמן ובהמשך נולדו 
לזוג תאומ�ם - אב�בה ו�וסף, ואחר�הם על�זה 

ובן עמ�.
לארץ  ועלתה  באודסה  נולדה  שרה  האם 
מגדל  במושבה  עבדה  מאוחר  �ותר  ב-1913. 
שעל חוף הכנרת ושם הכ�רה עולה חדש בשם 
הרש�ם  שכנראה  טרומפלדור,  )אוס�ה(  �וסף 
אותה ב�ותר. בנם הבכור של שרה ועזרא נולד 

טרומפלדור  ש�וסף  אחר�  חודש�ם  כשלושה 
באדר  ב�"א  תל-ח�  על  בקרב  נהרגו  וחבר�ו 
קשות  זעזע  הא�רוע   .1920 במארס   1 תר"פ, 
את ה��שוב העבר� בארץ, שמנה אז רק כ-60 
אלף נפש, ובעקבות�ו החל�טו ההור�ם לקרוא 

לבנם על שם הג�בור הגל�ל�.
�ותר התקבל עזרא לעבודה במזכ� ימאוחר 
ב�רוש הבר�ט�ת  הנצ�בות  של  הראש�ת  ירות 

ל�ם והמשפחה עברה לע�ר. �וסף טרומפלדור 
הצע�ר למד בג�מנס�ה העבר�ת וב-1935 עבר 

חק ללמוד  והחל  �שראל"  "מקווה   ילב�ה"ס 
הגדוד�ם  מ�וצא�  רב�ם  של  בנ�ם  כמו  לאות, 
החקלאות  באמצעות  כ�  שהאמ�נו  העבר��ם, 
��ווצר קשר אמת� ב�ן העול�ם החדש�ם לארץ 
�שראל. גם נחמ�ה רב�ן, א�ש הגדוד ה-39 אף 
הוא, שלח את בנו �צחק )ל�מ�ם ראש ממשלת 

�שראל( ללמוד בב�ה"ס "כדור�" ב-1937.
�וסף, שה�ה נער נמרץ ובעל כושר מנה�גות, 
ה�ה פע�ל גם בכוחות ההגנה ובפלוגות הל�לה 
של ו�נג��ט לאחר שפרצו המאורעות ב-1936. 
הוא  �שראל",  "מקווה  בב�ה"ס  ר�שומ�ם  לפ� 
�דועות ב-15  עזב את הל�מוד�ם מס�בות לא 
בדצמבר 38', כנראה בשל מעורבותו בפע�לות 

הצבא�ת.

נוסעים לארצות הברית
לו�ן  נח  חברו  עם  �וסף  נסע   1939 ב�ונ� 
משפחה,  קרוב�  לבקר  כד�  לארה"ב  אפשט��ן 

יאפשט��ן רצה ללמוד או�רונאוט�קה באונ�בר
ס�טת מ�ש�גן. בחודש ספטמבר באותה השנה 
ושנ�  השנ��ה  העולם  מלחמת  כ�דוע,  פרצה, 

טרומפלדור
האמריקני

ב-7 באוגוסט 2013, בגיל 93, נפטר יוסף )ג'ו( טרומפלדור ספרלינג, צנחן בדימוס וגנן 
מדופלם, בלוס אנג'לס. ב-1 במארס 1920, הלוא הוא י"א באדר תר"פ, נהרגו מגני תל-חי 

וביניהם הגיבור הגלילי טרומפלדור. כתבה קטנה בעיתון לוס אנג'לס טיימס קושרת בין שני 
האנשים, שחלקו אותו שם ולא הכירו זה את זה

יוסף טרומפלדור הצעיר 
 למד בגימנסיה העברית
וב-1935 עבר לביה"ס 

"מקווה  ישראל" והחל 
ללמוד חקלאות, כמו בנים 
של רבים מיוצאי הגדודים 

העבריים, שהאמינו כי 
באמצעות החקלאות ייווצר 

קשר אמתי בין העולים 
החדשים לארץ ישראל

יוסף טרומפלדור במדי גדוד נהגי הפרדות. 
גליפולי, 20 בספטמבר 1915

יוסף טרומפלדור ספרלינג במשתלה. היה לו סיפור מיוחד עבור כל לקוח

אנשי שם



17  ||  13.3.14    

התיירים התקשו למצוא ספינה שתחזיר אותם 
יארצה. בלית ברירה, הם נשארו בארה"ב והת

פרנסו מעבודות מזדמנות.
ב-1942, לאחר שארה"ב הצטרפה למלחמה, 
התגייס  נח  ארה"ב.  לצבא  השניים  התגייסו 

לאירו ונשלח  טיס  קורס  עבר  האוויר,  ילחיל 
פה. באחת הטיסות מעל גרמניה בנובמבר 44', 
הופל  שלה,  הנפט  בתעשיית  לפגוע  שנועדה 
אחייי במותו.  היה   23 ב ן נהרג.  והוא   מטוסו 

נו, שנולד 50' ונושא את שם הדוד, היום הוא 
פרופ' לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.
ייוסף הצעיר גויס לצנחנים, לרג'ימנט המו

האמי ביותר.  קשים  אימונים  ועבר   82 ה -טס 
רה הידועה "קשה באימונים - קל בקרב" לא 
הכינה, למרבה הצער, את הצנחנים הצעירים 

לקראת הבאות.
וב-6  לאנגליה  הועברו  הם   1944 בתחילת 
חמש  בלילה,  אחת  בשעה   ,)D Day( ביוני 
שעות לפני שהחלה הפלישה לנורמנדי, הוצנח 
כוח צנחנים גדול, שכלל גם את הרג'ימנטים 
קוטנט ן  האי  בחצי  וה-101,  ה-82  המוטסים 
שרבור.  הנמל  עיר  שוכנת  הצפוני  שבקצהו 
כדי  מפתח  נקודות  לכבוש  היה  הכוח  תפקיד 
לסייע לכוח האמריקני הגדול שנחת מזרחית 

לחצי האי, בחוף "יוטה".
הצניחה הלילית השתבשה בשל האש הנגד-

מטוסית הרצחנית של הגרמנים ובשל הערפל 
יהכבד שרבץ על האזור. הצנחנים צנחו בנקו

דות שלא תוכננו מראש, האבדות היו איומות. 
לכוח האמריקני היו כ-2,000 הרוגים, כ-5,400 
פצועים בדרגות שונות ועוד כ-1,300 צנחנים 

שנפלו בשבי או הוכרזו נעדרים.
על אף כל הקשיים, הצנחנים הצליחו לכבוש 
נקודות מפתח בשטחי הקרבות, כולל העיירה 
ס ן-מר-אגליז. יוסף נפצע קשה והועבר לבית 
ב ן  בארה"ב.  לשיקום  ומשם  באנגליה  חולים 
את  לדובב  פעמים  כמה  ניסה  כי  נזכר,  עמי 
סירב  יוסף  אולם  ההיא,  לצניחה  בנוגע  אחיו 
בכל תוקף לדבר עליה. הטראומה וההלם היו, 

ככל הנראה, כבדים מנשוא.

המלחמה תמה
ספרלינג  משפחת  בני  המלחמה,  תום  עם 

משפחת ספרלינג: מיכאל, דוד, מיוריאל, מליסה, יוסף ומורין. בטקס נישואי הבת מליסה, 
1987

פועלות בחוות מגדל 1914. האם שרה פיקסמן שלישית משמאל, הכירה עולה חדש 
בשם יוסף )אוסיה( טרומפלדור

בן עמי ספרלינג. ניסה לדובב את אחיו 
בנוגע לצניחה ההיא

עם תום המלחמה, בני 
משפחת ספרלינג בכל 

חלקי העולם החלו לבנות 
את חייהם, אבל אז פקדה 

אותם טרגדיה: האב עזרא 
ספרלינג, ששהה במלון 

"המלך דוד" בירושלים בעת 
שמחתרת האצ"ל ביצעה 

בו את הפיצוץ ב-22 ביולי 
1946

תודה לד"ר גדעון זיידלר, יליד ירושלים, 
מוסמך הפקולטה החקלאות ברחובות ובוגר 

־לימודי תואר שלישי בביוטכנולוגיה בטכ
ניון בחיפה ומרצה )בדימוס( באוניברסיטת 
ריברסייד, על משלוח הכתבה מלוס אנג'לס 

טיימס.

בכל חלקי העולם החלו לבנות את חייהם, אבל 
אז פקדה אותם טרגדיה: האב עזרא ספרלינג, 
בעת  בירושלים  דוד"  "המלך  במלו ן  ששהה 
שמחתרת האצ"ל ביצעה בו את הפיצוץ ב-22 
1946, נהרג עם עוד כ-90 אזרחים אני  ביולי

שרה  רעייתו   .56 ב ן  רק  והוא  ויהודים,  גלים 
האריכה ימים ונפטרה ב-1970 בגיל 81.

אחותו  כי  עמי,  ב ן  לי  סיפר  הפגישה  בסוף 
ואחותו  ב-2007  נפטרה  לוינשטיי ן  אביבה 
בפלורידה.  מתגוררת  קרצ'מר  עליזה  השנייה 
הגבוה  בביה"ס  חשבו ן  ראיית  למד  עצמו  הוא 
ולאחר מכ ן עבד  אביב  וכלכלה בתל  למשפט 

יבמשרדי מבקר המדינה והאוצר ובחברות פר
טיות. הוא ב ן 87, גרוש בלי ילדים.

יוסף מתיישב בארצות 
הברית

יוסף התיישב בסיו סיטי שבאיובה, שם עסק 
אנג'לס. ללוס  עבר  ב-1949  גינו ן,   בעבודות 
1952 נשא יוסף לאישה את מיוריאל דורוי -ב
נולדו להם אר יתי לבית דגנא ן ובמשך הזמ ן 

בעה ילדים - מורי ן, מיכאל, דוד ומליסה. גם 
בעיר זו הוא עסק בגינו ן וגם עבר השתלמויות 
בהנדסאות נוף. הוא גם קיבל תעודת הסמכה 

רשמית לעסוק בתחום זה.
באזור  משתלה  הנמרץ  יוסף  פתח  ב-1973 

קלאבאסאס שבצפו ן העיר. המשתלה התרחבה 
ציוד  גם מחלקה למכירת  וכללה  הזמ ן  במשך 
גינו ן וחקלאות. הודות למרצו הרב של ג'ו )כך 

יקראו לו במשפחה ובחוג ידידיו(, רכשה המש
יתלה הרבה לקוחות מרוצים. גם עובדי המש

מטבעו  היה  ג'ו-יוסף  מאוד.  אותו  אהבו  תלה 
והיה לו סיפור מיוחד  מספר סיפורים מושבע 

נכ עבור  ובעיקר  אורח,  כל  לקוח,  כל  יעבור 
דיו וניניו. בארץ ביקר פעמים אחדות ובאמצע 
לביקור  אמו שרה  הזמי ן את  גם  ה-60'  שנות 

בקליפורניה.
נוי משפחתית  טרגדיה  חווה  הוא   2003 -ב

קשה.  ממחלה  נפטרה  מיוריאל  רעייתו  ספת: 
אופ היה,  הוא  אך  לג'ו,  קשה  מכה  הייתה  יזו 

טימיסט מטבעו ותמיד אמר: "במקום שבו יש 
חיים, יש תמיד תקווה".

מחבר כתבת האזכרה, כנראה ב ן המשפחה, 
החלום  התגלמות  ממש  היה  ג'ו  כי  גם  מציי ן 
האמריקני: אם ב ן האדם משקיע עבודה קשה, 
התמדה וכישרו ן, כי אז בהמשך הדרך מובטחת 

לו הצלחה.
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ספרות
זהר נוי

בשביל אחד
במשך שלוש שנים ערכה הדס רגב־ירקוני 

צי ישראל",  "שביל  במסלולי  ־מסע מתמשך 
למה והתרשמה, שוחחה עם אנשים והתבוננה 
בנופים ובאתרים שלאורכו. "שביל ישראל", 
שנבחר באוגוסט 2012 על ידי המגזין נשיונל 
ג'יאוגרפיק לרשימת "20 המסלולים הטובים 

טרקים  לצד  בעולם",  ביותר 
ובארצות  באוסטרליה  בנפאל, 
יותר  פני  על  מסומן  הברית, 
מאלף קילומטרים לאורכה של 

־הארץ, בין אילת בדרום לשמו
רת דן בצפון. במהלך הצעידה 
במגוון  הארץ  מתגלה  בשביל, 

והאוכלו הצומח  הנוף,  ־סוגי 
המדברי  מהשקט  שבה:  סייה 

הש הירוקות של  הגבעות  ־אל 
לאורך  האין-סוף  כחול  פלה, 
ומפגשים  הגליל  שלוות  הים, 
עם צמחים נדירים ובעלי חיים 

במקום חיותם.
גם  חולף  ישראל"  "שביל 

הת ומאפשר  יישוב  ־במקומות 
האנושי  הפסיפס  מן  רשמות 
והרב־גוני של החברה  המורכב 
רגב־ של  הספר  הישראלית. 

אחד",  בשביל  "כולם  ירקוני, 
לטייל  הקוראים  את  מזמין 
ב-40 מסלולים נבחרים לאורך 
המסלולים  בתיאורי  השביל. 
והקשרים  מחשבות  משולבים 
היהודית  הספרות  מן  הנובעים 

והכללית ועצות למטיילים.
הספר נכתב בשיתוף החברה 
לסימון  והוועדה  הטבע  להגנת 
על  המופקדת  ישראל  שבילי 
סימונם  השבילים,  התוויית 
השבילים  מסמני  ותחזוקתם. 

ולמ הספר  יצירת  את  ־ליוו 
לאכת הייעוץ לכתיבתו נרתם 

יש עזריה אלון, חתן פרס  ־גם 
הטבע  שמירת  ומחלוצי  ראל 
לפני  לעולמו  שהלך  בישראל, 

19 בינואר )הוצאת כנרת-זמו־ -כחודשיים, ב
רה, דביר, בשיתוף החברה להגנת הטבע, 270 

עמודים(.

סיפורי שורשים
ועו"ד  רו"ח  מאת  שורשים"  "טיול  הספר 
קצרים,  סיפורים  קובץ  הוא  איבניצקי  איגור 
מרתקות  דמויות  פרוע,  הומור  בחובו  שטומן 
וסוגיות משעשעות. בכתיבתו, המחבר משלב 
ולצדן  ומצחיקות  טראגיות  אישיות,  חוויות 

החבו אוניברסאליות,  דילמות  פוגש  ־הקורא 
־יות בטקסט ומזדקרות מול פניו פתאום, כאי

לו אומרות: "הנה אנחנו, תתמודד!".
־הסיפורים מתרחשים בשנות ילדותו, התב
באירו ועוסקים  המחבר  של  ובחרותו  ־גרותו 

הסיפורים  בסביבתו.  שהתרחשו  קטנים  עים 
רוויים בהומור, חלקם הגדול מסופר מנקודת 
המבט של עולה חדש: הסתכלות החושפת את 
המתחולל בראשו של מי שעלה ארצה וכיצד 

־הוא רואה את המציאות, שעלולה להיות אכז
רית מדי פעם.

ניכר  הסיפורים,  במרבית 
גי של  הפרועים  ־שהחלומות 

של  בסופו  מתנפצים,  בוריהם 
הקו המציאות  מול  אל  ־דבר, 

לפחות  אך  לסדר,  אותם  ראת 
דר את  "להנעים  עשויים  ־הם 

כנו אל הקבר", כדברי המחבר. 
של  הדומיננטית  נוכחותו  חרף 

הסיפו בקובץ  המוות  ־מוטיב 
רים, הם רוויים בהומור שחור, 

בפ זעירה",  ־ב"אופטימיות 
־נטזיות מיניות שחולמים גיבו
־ריהם ב"חלום ליל קיץ" ובמש

לשון"  על  נופל  "לשון  חקי 
)הוצאת אוריון, 144 עמודים(.

הכול מותר?
הספר "לאביתר הכול מותר" 
מאת דודי גרין מתאר בחרוזים 
עליזים את דמותו של אביתר, 
ילד מלא דמיון והשראה, סקרן 
מותר  שהכול  שחושב  ושובב, 
חדש  סדר  לעשות  ומנסה  לו 
בעולמו. הספר מביא דוגמאות 
לרעיונות  השובבות,  למעשי 
היצירתיים וליוזמות המקוריות 
של אביתר, שכולן באות לקרוא 

־תיגר על המוכר והמקובל ולב
דוק עד כמה אפשר למתוח את 

החבל.
זהו ספר אמתי-דמיוני, שבו 
הנהוג והמקובל משתלב בעולם 
הילדות - התמים, העולץ, חסר 
הגבולות ושטוף הדמיון. מחבר 
רכישת  ומציג  גדול  אמון  בילד  נותן  הספר 

־"תובנות חיים" כחוויה חיובית, מוצלחת ומ
עצימה. הלימוד עקיף והפנטזיה משמשת ככלי 
חינוכי: אביתר סופג ידע לא מדמות מבוגר, 

־שבאופן הגיוני נמצאת בחיי ילד, אלא מדמו
את  מעוררות  לחייו,  הנכנסות  דמיוניות  יות 
סקרנותו והופכות אותו לפתוח ונכון להקשיב 
להן. הן פותחות עבורו צוהר לנושאים שכדאי 
שייתן עליהם את הדעת: גבולות, מידתיות, 
בסיסיים.  התנהגות  כללי  חברתיות,  נורמות 
ללא  ומוגשות  מובנות  פשוטות,  אמירותיהן 
טון מאיים, יומרה או התנשאות )איורים: יונת 

קציר, הוצאת קוראים, לבני 8-4(.

קומו והתהלכו
40 מסלולים נבחרים לאורך "שביל ישראל" אוגדו בספר 

שנכתב במשך שלוש שנות טיול ובעזרתו של עזריה אלון ז"ל. 
סיפורים שעשויים "להנעים את דרכנו אל הקבר" וילד מלא 

דמיון, שחושב שהכול מותר לו

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

הספר "משיבי הרוח" מאת דוד יעקובסון, 
שנכתב באנגלית ותורגם לעברית בידי צור 

־ארליך, הוא סקירת פועלה של קבוצת משו
ררים מבני הדור השני לאנשי גוש אמונים. 
הספר  מתמקד  שבהם  המשוררים  שמונת 
"משיב  העת  כתב  מאחורי  החיה  הרוח  הם 
הרוח" )ומכאן שם הספר( המוגדר על ידיהם 

־כ"כתב עת לשירה ישראלית יהודית" ומש
במעוזי  השירה  של  לצמיחתה  כקרקע  מש 

השמונה  אמונים.  גוש 
הם:  להכיר(  )שמומלץ 
נעמה  ניסינוביץ',  יורם 
קליין,  שמואל  שקד, 
אליעז כהן, נחום פצ'ניק, 
סיון  הר-שפי,  אבישר 

הר-שפי ואלחנן ניר.
כמה  סוקר  יעקובסון 

התרבו ־מההתפתחויות 
תיות הרלוונטיות למגזר 
ורואה  בישראל,  הדתי 
קבוצת  של  בתקומתה 
משמעותית  משוררים 
חלק  ה-90'  החל משנות 

כל תרבותית  ־מפריחה 
לית. פריחה שאותה הוא 

־מכנה גם מרד בדור הקו
דם או בערכים הקודמים 
של בני הציונות הדתית.

הוא  הרוח"  "משיבי 
זו.  זו ועל תופעה  מחקר ראשון על קבוצה 
בנקודות  ונוגע  הוא מעניין  כמחקר ראשון 

הסו להיבטים  לשירה,  הרלוונטיות  ־רבות 
שירת  קבוצת  התפתחות  של  ציולוגיים 

פולי היבטים  בכמה  וגם  דתיים  ־משוררים 
אלו  משוררים  שירי  סקירת  כמובן,  טיים. 
הסיפורים  עם  ויחד  בספר  נמצאת  מגיעה 

מענ הספר  את  עושים  והשירים  ־האישיים 
יין.

עומק,  מהיעדר  סובל  הספר  זאת,  עם 
למשל בתיאור התהליכים שהביאו לבחירה 

־של אותם שמונה יוצרים בשירה – ניכר שי
עקובסון נסמך אך ורק על ראיונות שקיים 
אתם ועל ציטוטים מדבריהם, כך גם כשהוא 
הפוליטיות-לאומיות  עמדותיהם  את  סוקר 

וביחס לציבור ממנו הם מגיעים.
נוספות  התפתחויות  של  סקירה  בנוסף, 

רל להן  יש  אשר  העברי,  השירה  ־בעולם 
שירה  קבוצות  להתפתחות  גדולה  וונטיות 
קונטקסט  ולפיכך אמורות להעניק  שונות, 

התיי כל  מקבלות  לא  זה,  למחקר  ־הכרחי 
של  המשמעותית  עלייתה  למשל,  חסות. 
שירת בני ה"מזרח", הריאקציה הספרותית 

הספרותי-פו והמרד  המחורזת  השירה  ־אל 
־אטי של הדור הצעיר של המשוררים "החי

לוניים" בדור הקודם.
יעקובסון נסמך על הפשטות, שהוא עצמו 
מודה שאינן מדויקות. בין שירה "חילונית", 

שלטענתו הגדירה את עולם השירה )טענה 
שאינה נכונה, שהוא אינו מצליח ואינו מנסה 
משוררים  של  "הדתית"  לשירה  להוכיח(, 

אלו ושל משוררים אחרים ותיקים מהם.
היא,  בספר  המוצגת  משקל  רבת  טענה 
כי שירתם של משוררי "משיב הרוח", כמו 
גם עצם העובדה שהם משוררים, היא מרד 
בקולקטיביות של דור ההורים. טענה שאין 
של  מהציטוטים  חוץ  להיסמך,  מה  על  לה 
יותר  עצמם.  המשוררים 

מתיי אינה  היא   – ־מכך 
קודמות  למהפכות  חסת 
העברית  בשירה  שחלו 

קו שירה  בין  זמננו  ־בת 
לקטיבית )יחסית( לשירה 

אישית )יותר(.
המו השירים  ־סקירת 

פיעים בספר מוזרה - הם 
מובאים בהקשר של נושא 
מסוים, שבו יעקובסון דן 
באותו פרק, ללא תאריך 
פרסומם.  או  כתיבתם 

שיעקוב ההסברים  ־גם 
למדי.  מוזרים  מציע  סון 
לדיון  בהקדמה  למשל, 
"זברות"  המוצלח  בשיר 
יש  הר-שפי  סיון  של 
מהם  על  מפורט  הסבר 
מניחים  וכיצד  תפילין 
דובר  לקורא  שייתכן שרלוונטי  מה  אותם. 

־האנגלית אינו מתאים לרוב הקוראים היש
ראלים.

חסי "השפעות  על  טענות  זאת,  ־לעומת 
־דיות" או רמיזות למאבקים רעיוניים בצי

כלל  מפותחות  שאינן  הדתי-לאומי  בור 
נותרות ללא הסבר, העמקה או פיתוח. גם 

־הפרק האחרון בספר, המוקדש לשירה העו
סקת ביחסי ישראלים-פלסטינים, היה ראוי 

שיהיה ביקורתי בהרבה.
ומשו קריא  שוטף,  קליל,  עיון  ־כספר 
מאפ הרוח"  "משיבי  מעניין,  במידע  ־פע 

צור  ומהירה. תרגומו של  נוחה  שר למידה 
יפים  גם שירים  כמובן,  ונהיר.  יפה  ארליך 
ישנם כאן. העובדה שזהו מחקר ראשון על 
קבוצת המשוררים הזו ועל שירתם מעוררת 

ורצי יותר  עמוקות  שהתייחסויות  ־תקווה 
יותר למקומם משוררי "משיב הרוח"  ניות 
זו  קטגוריה  )אם  "הדתית"  השירה  וכלל 
זה  יבואו.  עוד  נכונה(  או  רלוונטית  בכלל 
חשוב, כי באמת מדובר ביוצרים מרשימים 
הוא  חלק  לוקחים  הם  שבו  הממשי  והמרד 
אחת התופעות הישראליות המעניינות של 

שני העשורים האחרונים.

יעקובסון,  דוד  מאת  הרוח"  "משיבי 
תרגם מאנגלית: צור ארליך, בהוצאת 

ידיעות ספרים, 2013, 254 עמודים.

אחד בעקבות שמונה
מחקר ראשון על פועלם של שמונה משוררים מבני גוש אמונים, 
חברי כתב העת "משיב הרוח" לשירה ישראלית יהודית. המחבר, 

דוד יעקובסון, רואה בהם מורדים בערכי הציונות הדתית

"משיבי הרוח". אחת התופעות 
צילום:  הישראליות המעניינות 

כריכת הספר
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טריוויה
עמרם קליין

כמה רחובות קיימים בערי ישראל  א. 
על שם יוסף טרומפלדור )ע"ש 

דוד בן גוריון, למשל, קיימים כ-40 
רחובות ושדרות(?

.27  .1

.32  .2

.33  .3

.42  .4

כמה רחובות בשם תל חי קיימים  ב. 
בערי ישראל?

.11  .1

.17  .2

.21  .3

.26  .4

כמה רחובות בשם יוסף הגלילי  ג. 
קיימים בערי ישראל?

.5  .1

.4  .2

.1  .3

.0  .4

מי חיבר את השיר שמתחיל במי ־ד. 
לים: "בגליל בתל חי / טרומפלדור 

נפל / בעד עמנו, בעד ארצנו / 
גיבור יוסף נפל"?

אברהם הרצפלד, חובב זמר.   .1
איש ציבור ולימים ח"כ.

אבא חושי, לימים ראש העיר   .2
חיפה.

אנדה עמיר פינקרפלד.  .3
לאה גולדברג.  .4

טריוויה למתקדמים ה. 
מה משותף לשמות שבעת היישו ־ 

בים הבאים?
בית יזהר, גן תמיר, כפר אמנון, עין   
יחיאל, רמת ברוך, שדה נעמן, תל 

אסף.

צילום: אֹורי פסל האריה השואג בכפר גלעדי לעת ערב 

בגליל
בתל חי

א. 3.

ב. 3.

ג. 1.

ד. 2.
ה. אין יישובים בשמות 

אלה, כל השמות 
דמיוניים. כמו שאמרו 
חז"ל: "משנכנס אדר 

משתטין בשמחה..."

תשובות:

יוסף טרומפלדור

ב"חדר  סדר  לעשות  התחלתי  מזמן  לא 
כחדר  אמור לשמש  היה  החדר  בלאגן" שלי. 
מעדיפה  שאני  מהר  די  הבנתי  אבל  עבודה, 
לעבוד במטבח, בסלון או בבית קפה, העיקר 
לא בו. כמנהגם של חדרים )ויצורים( נטושים, 

הוא פיתח אופן מרדני ותוך זמן קצר הפך 
יאת עורו מחדר מסודר ונעים לחדר בל

אגן. עברו להם כך וכך ימים וכך 
הלך  הסדר  אי  חודשים,  וכך 
ותפח, ולא מזמן, כפי שציינתי, 
התחלתי לסדרו. ו"התחלתי" זה 

אומר שמי יודע מתי אסיים...
הניי הפתקים,  מיליוני  יבין 

שלל  ועוד  העיתונים  גזרי  רות, 
יותר  מעניינים  היסטוריה  קרעי 
או פחות, מצאתי גם את הדף הבא, 
וחיזוק  עידוד  משפטי  כולו  שכל 
לכל מי שסופר קלוריות על בסיס 

יום-יומי. וזה הולך ככה:
1. אם אוכלים משהו כשאף אחד לא 

רואה – אין בזה קלוריות.
ממתק,  עם  דיאטטי  משקה  שותים  אם   .2
ידי  על  מבוטלות  הממתק  של  הקלוריות 

המשקה הדיאטטי.
הקלוריות  אחר,  מישהו  עם  כשאוכלים   .3

לא נחשבות אם הוא אוכל יותר.
רפואיות,  למטרות  נעזרים  שבו  אוכל   .4

ילעולם לא נחשב )שוקו חם, ברנדי, עוגת גב
ינה עם פירורים(.

5. אם תגרום לכולם מסביבך להשמין, תיי
ראה רזה יותר.

6. לאוכל שקשור בסרטים )פופקורן, סוכי
שצריכות  קלוריות  אין  שוקולד(  גומי,  ריות 
חלק  הוא  הזה  האוכל  כי  לחישוב,  להתווסף 

ימחבילת הבידור המוצעת ואינו מוצע לבחי
רה חופשית.

7. בחתיכות של עוגיות אין שומן - תהליך 
השבירה שלהן גורם לנזילת השומן החוצה.

8. אם אתה באמצע הכנת מאכל ומלקק את 
)שוקו יהסכין או את הכף, אין בזה קלוריות 

לד מהסנדוויץ' של הילד או שאריות גלידה 
שנדבקו לכף(.

ערך  אותו  יש  צבע  באותו  למאכלים   .9
או  לבן  ושוקולד  פטריות  לדוגמה:  קלורי, 

תרד וגלידת פיסטוק.
כי  קלוריות,  אין  קפואים  במאכלים   .10

יהקלוריות הן יחידות של חום. דוגמאות: גלי
דה, טילון וארטיק "בומבה".

מצלחות  וטועמים  שמנשנשים  לאוכל   .11
אחרות אין קלוריות.

מתוך  ישר  באצבעות  שדגים  אוכל   .12
בעמידה  שאוכלים  ואוכל  נחשב  לא  הסירים 

ממש לא נחשב.
13. אכילה תוך כדי עשייה דחופה של משהו 
אחר או אכילה של "לא אכלתי כלום כל היום, 

רק חטפתי משהו קטן בדרך" לא נחשבות.
14. אוכל שטועמים בסופר כדי לבדוק אם 
כדאי לקנות אותו )50 גרם אגוזים, חמישה 
קליפות  ועשר  גומי  נחשי  שני  קרקרים, 

הדרים מצופות שוקולד( ואז מחליטים שלא 
לא   – משמין  סתם  הוא  כי  אותו,  לקנות 
נחשב. כנ"ל טעימות באוטו בדרך מהסופר 
הביתה )"רק" נשיקה של באגט, שקית שוקו 

ו-50 גרם זיתים, כדי לאזן את המתוק(.
15. מצוות מבטלות קלוריות. לכן, אכיי

הילדים  של  מהצלחות  השאריות  לת 
)כדי לא לזרוק אוכל לפח - חטא 

ידוע(, אין בה קלוריות.
מהתודעה  מגרשים  אם   .16
כל שמץ של אכילה רציונלית 
מאוחר  המקרר  על  ופושטים 
בלילה )אחרי שכל היום החזקנו 
מעמד כל כך יפה(, הקלוריות של 

הטריפה מתאדות באופן פלאי.
לפני  שאוכלים  אוכל  כל   .17
שאומרים את הלחש-בחש "ממחר 

המנ מכאן  מתבטל.   - ידיאטה" 
הקיבולת  הג לתקוע את מקסימום 
הכול  ממילא  אם  כי  להגיד,  ומיד   -
לא  איומה  שטות  זו  בבוקר,  ממחר  מתבטל 

לבטל הרבה על אותו ביטול.

ועוד בענייני מטבח ומזון
האם זו רק אני או גם כשאתם רואים את כל 
ואתם  עיניכם  מצטעפות  הבישול,  ריאליטי 

יעוברים ליקום מקביל, שבו גם אתם מתבק
שים להגיש לשופטים אדיבים, אך מפחידים, 

יאת תוצרי בישולכם? זה תופס אותי חזק בעי
קר באודישנים של התכניות האלה. מה אגיש 

ילהם כדי שיקרבו את אפם למנה, ירימו גבו
תיהם בסקרנות, ינעצו מזלגם בתקרובת ואז 
רק  שלא  שיגידו  יש  ויחייכו?  מבטם  יישירו 
אכל טוב צריך להכין, אלא גם סיפור קורע 
לי  אין  אבל  אתם,  מסכימה  אני  נכון,  לב. 
בעיה לחפור בהיסטוריה הרחוקה או הקרובה 
ולדלות משם פנינים שיתבלו במעט פאתוס 

ויותירו רק מעט עיניים יבשות.
המחשבות הרבות שהשקעתי בעניין קירבו 
אף  איכשהו,  אבל  אפשרויות,  למספר  אותי 

וע ממש,  מספיקה  לי  נראית  לא  מהן  יאחת 
ליי להודות, שכנראה אין לי את זה. נכון, בני 

מכי שאני  האוכל  את  מאוד  אוהבים  יהבית 
נה, וזה כיף גדול, אבל נראה לי שאין לי את 

ה"אקס פקטור" שמבוקש בתכניות הבישול.
לא נורא. באמת שלא. יש לי אלטרנטיבה: 
לשתף אתכם במתכונים שצברתי עם השנים 

מהמוצ כמה  במיוחד.  אוהבים  פה  יושאנחנו 
מיטבולס,  )ספגטי  אתכם  חלקתי  כבר  לחים 

מו כרובית  מרק  בשר,  ממולא  יארטישוק 
ובטח יש עוד  קרם ובטח עוד, אבל שכחתי( 
בטוחה  מספיק  מרגישה  שאני  בארסנל  כמה 
לי  יש  הנה,  ואשמח לשתפכם בהם.  לגביהם 
ובינתיים,  הבא...  הטור  עד  למחשבה  חומר 
אולי גם אתם תירתמו לעניין? למה רק אני 

יתמיד? יותר מאשמח לקבל מכם את המתכו
לפרסם  מבטיחה  ואני  שלכם,  המנצחים  נים 

אותם פה.

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

הרהורים שכולם אוכל
היישר מהסיר: 17 משפטי עידוד למי שהמאבק בעלייה במשקל 

הוא לחם חוקו ומחשבות מציאותיות על ריאליטי בישול

גביע פופקורן. 
הקלוריות בוטלו

וק
סט
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צי



21  ||  13.3.14    

המבצעים בתוקף בין התאריכים: 17.3.14-11.3.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי 
המבצע. המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. 

התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.
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יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!

חטיף כיף כף,טעמי,אגוזי,קוקונט, 
 טוויסט,טורטית,מקופלת,פסק זמן  

עלית | 45-25 גרם

גלידה משפחתית 
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בפלות קראנץ וניל/לימון/
שוקולד

עלית | 300 גרם
שוקולד פרה קראנצ’ ט. שונים

עלית | 100 גרם

 ערגליות
אסם | 300 גרם
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שוקו
2 ב- ₪20  תנובה | 1 ליטר סלטי שמיר 

 ס.שונים
סלטי שמיר | 330 גרם
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ג. יפית:
 אני אוהבת את חג הפורים, זו 

 הזדמנות מצוינת לצחוק ולהשתעשע 
עם תחפושות ודמויות משונות.

 בקואופ שופ תמצאו מבחר של 
משלוחי מנות, פאות מסכות ואביזרים!
אז במקום להתרוצץ בין חנות לקניון 

נכנסים לסניף קואופ שופ הקרוב לבית, 
בוחרים פאה או מסכה מיוחדת או 

מרכיבים משלוח מנות
עפ"י בחירתכם ובזול!

חג שמייח!!!

מיץ ענבים
₪17.90יקבי ציון | 187 מ”ל 2 ב- ₪50  3 ב- ₪13  
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 יין סלקטד 
 יינות אדומים 

אגודת הכורמים | 750 מ”ל
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 יין סלקטד 
יינות למשלוח מנות
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כתבה וצילמה: חני סולומון

ממושב ה סביר  נירה  כורמת 
רב-תחו אמנית  ולכיש, 

יצירותיה  את  מציגה  מית, 
חדשה,  בתערוכה  המקוריות 
בהיכל  לעוף",  לך  "נתתי 
כזומרת  באשקלון.  התרבות 
ותיקה, סביר קרובה לגפנים 
המשתנות לפי עונות השנה, ומוצאת בהן עולם 

ומלואו. התוצאה צבעונית ומפתיעה.
האנר ושופעת  הג'ינג'ית  הססגונית,  וסביר 

גיה )"אני רואה באמנות כ'סם חיים' הכרחי"(, 
שגילה הכרונולוגי 69 שנים, פוסעת בקלילות 
לכיש  מושב  חברי  הרבים,  המשפחה  בני  בין 
וברחבי  בארץ  תערוכות  עשרות  ואורחים. 
העולם כבר מאחוריה, אך היא מתרגשת עדיין 
מכל פתיחת תערוכה. "כל תערוכה ותערוכה 
היא עוד שלב משיאי חיי. היא מבטאת תקופה 
של יצירה". בתערוכה זו, שאצרה מיקי בנאי, 
וביניהן  סביר  של  מעבודותיה  כ-70  מוצגות 
והציפור  זמורות  "שדות,  המרכזית,  היצירה 

והאלוהית בלכיש", שייחודה בזמורות הגפן וב
ציפור מזכוכית היוצאים מתוך הקרקע, ברקע 
הטבעי  לנוף  המחברות  צבעוניות  גבעות   -

במושב לכיש ובסביבותיו.
האמנים  מסוג  היא  "נירה  בנאי:  האוצרת 
עם  ספונטני,  באופן  יצירתם  את  המבטאים 
היא  לחומר.  רבה  ורגישות  חזקות  תחושות 
מסוגלת, כפי שאנו רואים בתערוכה הנוכחית, 
הזכוכיות,  הגפנים,  זמורות  הטבע,  את  לקחת 

וולארוג מהם פסלים הנראים כתכשיטים שזו
המעוררים  ומוזרים  מנוגדים  מחומרים  רים 
רצון  של  ותחושה  חום  של  תחושה  במתבונן 

לחדור לתוכם".

גפנים במשק ובאמנות
את  ובטבעיות  ביצירתיות  משלבת  סביר 
באמנות,  במשק  העבודות  ואת  המשפחה  חיי 
את  מזינים  והכרם  החקלאות  במושב,  והחיים 
נירה  שמגדלים  הגפנים  זני  כ-20  יצירותיה. 
ובעלה מזה 49 שנים, יגאל, משרעים על פני 
200 דונם ומשקם נמנה עם כרמי המותג המוו

כר "ענבי טלי".
מלבד פרנסה, המשק מספק לסביר גם חומרי 
גלם ליצירה: זמורות, קנוקנות, גזעים ועלים. 
"רבות מיצירותיי נולדו מחומרים ש'הסתובבו' 
וגם התאימו  זמינים,  במשק. ראשית, הם הכי 
כרם  שעקרנו  אחרי  לדוגמה:  שלי.  לרעיונות 
ביצירת  והזמורות  ותיק, השתמשתי מהגזעים 

פסלים".
והעינ הזמן  כל  עובד  הראש  סביר,  ואצל 

ומיד  הספר  בבית  מעבדה  "פינו  סורקות.  יים 
קראו לי לראות אם חלק מהציוד שייזרק עשוי 

ולהועיל לי לשימוש אמנותי. אי אפשר להא
מאותן  העולם  לאוויר  יצאו  יצירות  איזה  מין 
זכוכית  עם  מהמעבדה.  זכוכית  וכלי  מבחנות 
לשקיפות  האהבה  ישן,  רומן  לי  יש  בכלל 
והאלגנטית  השברירית  ולחומריות  הצבעים 
שבה. במקרה אחר, בסיסים של כבלים שימשו 

במקרה,  אותם  גיליתי  שלי.  הפסלים  לבסיסי 
לאחר שכרמים רבים במושב כוסו ברשתות או 

בפלסטיק".
ארז  סביר:  הזוג  לבני  נולדו  ילדים  שלושה 

וז"ל, יניב ולהב, וכן שישה נכדים. לצער המש
בשנת  בנפשו  יד  שלח  ארז  הבכור  בנם  פחה, 
1987, לאחר שהודח מקורס טיס, והוא בן 21 
הכוונה  לעוף'  ָלְך  'נתתי  "בתערוכה  שנים. 
לנשמה, לכן זה בלשון נקבה. הציפור שקשורה 
רבות  ביצירות  כמטפורה  ומשמשת  בסיפורו 
לנשמתו של ארז. אני יודעת שהאנרגיה שלו 
ורוחו מלווים אותי בכל צעד בחיים, וביצירה 
בפרט. משמעו, שסוף-סוף שחררתי לגמרי את 
להיות  לנשמה  נתתי  ובאמת  ארז  של  נשמתו 
יקירים  ששוכלים  האנשים  רוב  כי  חופשית, 
לא משחררים את נשמתם, דבר שיוצר בעיות 

קשות לכל הצדדים.
זוכרת את עצמי אני מציירת.  "מיום שאני 
הם  והיצירה  האמנות  ומעשה  החומר  הצבע, 

ועולם מלא עבורי. כשאני מציירת, אני לא חו
שבת איזה רעיון מסתתר מאחורי הציור, אני 
זה  פעם  שדות,  כמו  זה  פעם  מציירת.  פשוט 
כמו תצלום אוויר של הרים או מדבר. בתקופה 
שציירתי את השדות בציור המוצב בתערוכה 

ונו שדות  לציורי  בשם  לקרוא  צורך  לי  והיה 
פים, כי זה מה שראיתי לנגד עיניי כל בוקר, 

אבל ההבנה והשם באו אחרי הציור.
"למה ציירתי ככה ולא אחרת, אין לי הסבר, 
ורציתי  שבורים  דיקטים  לי  שהיו  לכך  פרט 
שמתאים  מצאתי  כשנגמרו,  ליצירה.  לנצלם 
לי לצייר על דיקט ולנסר אותו, כי אני אוהבת 
צורות לא מוגדרות באופן כללי, וכך לא היה 

לי צורך בציור השמים".

והשכלתה האמנותית נרכשה בבתי ספר לא
מנות, בקורסים ובאוניברסיטה. היא השתתפה 
בארץ  במוזיאונים  והציגה  רבות  בתערוכות 

ביצירו הופיעו  הראשונות  הזמורות  וובחו"ל. 
81'. "ביום זמרתי, בערב צייו תיה כבר בשנת

רתי ובלילה רצו לי הזמורות בחלומות, בתוך 
העיניים. בכלל, בשבילי לזמור זה כמו לפסל 

ולרשום, בקיצור להוריד את המיותר".

מהקיבוץ למושב, בגלל 
השעות

ליגאל  ונישאה  אונו  בקריית  נולדה  נירה 
סביר, בן קיבוץ כפר מנחם. בשנים הראשונות 
הזו  החיים  צורת  אך  בקיבוץ,  חיו  לנישואיהם 
אמן  "אני  שלה:  הפנימי  לשעון  התאימה  לא 
הקטנות,  השעות  עד  בלילה  העובד  מלידה, 
ובבוקר מוקדם מתקשה לקום. התוצאה, עזבנו 
את הקיבוץ ועברנו למשק במושב לכיש בשנת 
1971. צורת חיים זו התאימה לי, בשל האפשו

רות לשלב בית, עבודה ואמנות".
למושב.  מיוחד  בקשר  מחוברת  היא  מאז, 
הראשונים  בימים  אותנו  שקיבלו  לי  "זכור 
באותה  לאנשים.  התחברנו  מיד  יפה,  מאוד 
תקופה הייתה לי תערוכה בגלריה בתל אביב, 

ובעיתון 'דבר' הייתה ביקורת אוהדת מאוד.
"מאיה, חברת המושב שעקבה אחרי כתבות 

ומו אמנית  שאני  גילתה  אמנות,  ובענייני 
'התלבשה' עליי. התארגנה  וישר  רה לאמנות 
קבוצת חברות ולימדתי אותן אמנות. כשחברי 
ועדת חינוך ראו כי טוב, ביקשו שאלמד גם את 
הנוער. התוצאה מעניינת במיוחד, כי העובדות 
לו  יש   - המושב  של  הבוגר  הנוער  שרוב  הן 

נגיעה ישירה לתחום האמנותי.
ו"יגאל עבד בחריצות רבה במשק ואני הש

אז  שהייתה  תרבות,  בוועדת  גם  מיד  תלבתי 
מאוד פעילה. בתחילה הייתה לנו רפת פרות, 
בהמשך מכרתי אותן, ללא ידיעתו של יגאל, 
ליחידתו,  כשגויס  כיפור  יום  מלחמת  במהלך 
אבל  פרחים,  גידלנו  כן,  כמו  מטכ"ל.  סיירת 

ומהר מאוד הפכנו למגדלי כרמים בלבד והת
בשנת  ניטע  הראשון  הכרם  בתחום.  מקצענו 

1975 ומאז אנחנו מגדלים ענבים".
ותפקיד  הקדומה  לכיש  של  ההיסטוריה 
והיא  האמנית,  את  מאוד  סקרנו  בה  הענבים 
ארכיאולוגיה  בספרי  עליהם  ללמוד  התפנתה 
לא  נחשפה  אליו  העשיר  והמידע  והיסטוריה, 
ביצירה  "התחלתי  ביצירותיה.  להופיע  איחר 
בסדרת 'לכיש' בשנת 1980, כמובן שקדם לה 
הצעד  היה  בעצם  זה  החומרים.  איסוף  תהליך 

והמקו השורשים  אחר  בחיפוש  שלי  והראשון 
גדלו  שנים   2,500 לפני  שכבר  גיליתי  רות, 
כאן ענבים, נושא מעניין בפני עצמו, שהיווה 

 מלכיש תצא
היצירה

תערוכה  פתיחת  מכל  עדיין  מתרגשת  היא  אך  מאחוריה,  כבר  העולם  וברחבי  בארץ  תערוכות  עשרות 
האהבה  את  שלה  באמנות  שמשלבת  לכיש  ממושב  כורמת  סביר,  נירה  כה.  עד  מהאחרונה  גם  שלה, 
לכרם ולענפי הגפן, גילתה שהחיבור ביניהם דו-סטרי: "ביום זמרתי, בערב ציירתי ובלילה רצו לי הזמורות 
המיותר" את  להוריד  בקיצור  ולרשום,  לפסל  כמו  זה  לזמור  בשבילי  בכלל,  העיניים.  בתוך  בחלומות, 

נירה סביר על רקע פסליה. "מיום שאני זוכרת את עצמי אני מציירת"

נירה: "פינו מעבדה בבית 
הספר ומיד קראו לי לראות 

אם חלק מהציוד שייזרק 
עשוי להועיל לי לשימוש 

אמנותי. אי אפשר להאמין 
איזה יצירות יצאו לאוויר 

העולם מאותן מבחנות וכלי 
זכוכית מהמעבדה"
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היצירות  אחת  השראה.  כמקור  פורייה  קרקע 
מסדרה זו נקראת 'קולאז' על מפה טופוגרפית 

של שטחי המושב'".
חלק  לקחה  היא  למושב  שנים   25 בחגיגות 
"מחווה  בשם  יצירות  סדרת  בעשיית  נכבד 
לבניית  מכישוריה  ובתרומתה  לכיש"  למושב 
היה  "זה  המושב.  של  החג  לאירוע  התפאורה 
הצעד הראשון שלי בפריצת הדרך אל הדיקט 
החתוך ו'ויתור' על ציור השמים, דבר שהוליד 

חאת שבירת המסגרת המרובעת של הציור, וה
התלת  אל  הקיר,  לחלל  יציאה  הייתה  תוצאה 

הח הנוף,  צילומי  הפיסולית.  והיצירה  חממד 
פירות בתל לכיש ושאר הממצאים שימשו לי 

כנושא וגם עילה לציור".
בפרו רבות  ועשתה  להתנדב  מרבה  חסביר 

הוקם  )לכיש  היובל  לחג  במושב  שהכינו  יקט 
ב-1955 על ידי גרעין נח"ל(. "נרתמתי במלוא 

וה המרכזי  למופע  התפאורה  מהכנת  חהמרץ. 
קמת תערוכה של המשפחות והיוצרים הרבים 
עבודה  לביצוע  קשור  נוסף  פרויקט  במושב. 
היובל,  לחג  הסמל  על  החברים  של  יצירתית 
שהציעה החברה עדנה כהן. הגדלנו את הסמל 
אנשים  אותו,  שכפלנו  מטר,  על  מטר  לגודל 
בכל  אותם  והצבנו  המוגדל  הסמל  את  צבעו 

מיני מקומות במושב".
נירה  כתבה  אוטוביוגרפיים  ספרים  שני 
בהירים"  ושמים  אהבה  "אמא  לאור:  והוציאה 
יצא בשנת 1995 וספר שני, "הולכת בעקבות 
המשפחות  כאחת   .2003 בשנת  יצא  האהבה", 

וסי נחת  הרבה  יש  לנירה  במושב,  חהוותיקות 
"לזכות לחיות עם משפחות הבנים להב  פוק: 
זאת בהחח נכדינו,  ועם ששת   )35( ויניב   )40(

לט נחת גדולה. במיוחד לראות את בני הדור 
השלישי הגדל ומתפתח כאן זוהי זכות גדולה 
עניין  על  אחראי  יגאל  במשק  כיום,  וברוכה. 
חומרי הדברה והריסוסים, יניב משמש כמנהל 

חעל. לרוב, הכול נעשה בהתייעצות של שלו
שתנו".

לחיות עם אמנית
יליד כפר מנחם:  יגאל סביר, האיש לצדה, 

בהת מדרגה  עוד  היא  התערוכה  ח"פתיחת 
נוסף  ופרק  נירה  של  האמנותית  פתחות 
לנישוח שנים   49 של המשותפים,   בחיינו 

אינו. מהיום שאני זוכר את עצמי עם נירה 
אני יכול להגיד בפה מלא שאני חי ונושם, 
שואף ונושף אמנות. שנה אחרי שנה, שבוע 
ועוד שבוע, יום-יום, שעה-שעה, רגע-רגע, 
בבית, בכרם, במיטה ובמטבח ובעצם, איפה 

לא.
ח"כל הבית, מלמטה עד למעלה, הוא מוזי

און, כל הבית הוא סדנה, כל הבית אולפנה. 
הרוח והצבע הם אצלי דרך הטבע. מופשט, 

חאבסטרקט, זה הסגנון, זה ההמנון הלא-מוג
הוא  דווקא  והספונטני,  הלא-מתוכנן  דר, 
מילותיו  ביותר".  הקבוע  ביותר,  המתוכנן 
מודעות  גם  אך  קצב,  מקבלות  המפרגנות 

המשות בחייהם  הקטנים-גדולים  חלרגעים 
פים.

סביר מדבר גם על רגעים אחרים, כשנירה 
חנסחפת יתר על המידה והוא משתדל להש

איר אותה במסגרת של כאן ועכשיו, לשמור 
יחד אתה על פער סביר בין מציאות לדמיון. 

חאך מיד הוא חוזר לרשימת חומרי הגלם של
עולם אינה נגמרת: דיקטים, קרשים, כבלים 

חשל טלפון, חוטים של חשמל, מסמרים, סי
כות, פלאטות ובלאטות, זכוכית ובקבוקים. 

היריעה קצרה והרשימה עוד ארוכה.
"כל דבר שנקרה בדרכנו, אנחנו עוצרים, 
נירה:  של  המוטו  בבית.  ופורקים  מעמיסים 
'אולי פעם יהיה לזה שימוש', והאמת - בסוף 

ותו יוצרת  עובדת,  נירה  שימוש.  לזה  חיש 
מקורית.  ומחשבה  רעיונות  שופעת  ססת, 
חלק  רק  הן  בתערוכה  המוצגות  היצירות 

זעיר מהרפרטואר הבלתי-נגמר.
יום  הוא  אצלנו  יום  כל  לדבר,  יש  "מה 
יותר  מה  לו,  שקדם  ליום  דומה  אינו  חדש, 
מרתק ומפתיע מזה? האמנות האמתית היא 
למצוא את שביל הזהב כדי לחיות ולהסתדר 
עם האמן. זו בעצם כל התורה על רגל אחת. 
מבלי  שהיא,  כמו  נירה  את  לקבל  למדתי 

לנסות לשנות, מבלי רצון לכפות".

יגאל ונירה סביר. "כל יום אצלנו הוא יום חדש"

"רבות  זכוכית.  עם  גפן  זמורות  שילוב 
ש'הסתובבו'  מחומרים  נולדו  מיצירותיי 

במשק"

יגאל: "כל דבר שנקרה 
בדרכנו, אנחנו עוצרים, 

מעמיסים ופורקים בבית. 
המוטו של נירה: 'אולי פעם 
יהיה לזה שימוש', והאמת - 
בסוף יש לזה שימוש. נירה 

עובדת, יוצרת ותוססת, 
שופעת רעיונות ומחשבה 

מקורית"

קולאז', "אותו לילה על החרמון". "מתאים לי לצייר על דיקט ולנסר אותו, כי אני אוהבת 
צורות לא מוגדרות"
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מקבוצת : מארגני התערוכה :

2 8 . 1 0 . 2 0 1 4
יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:309:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרודבגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים
מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה
edna.ziv@maariv.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשית
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לשוק  יחיעם"  "מעדני  נכנסה  האחרונה  בשנה 
100% חומרים  המעדנים הטבעיים, עם השקת סדרת 
פסטרמות  של  מוצרים  ארבעה  הכוללת  טבעיים 
טבעיים  חומרים   100% הודו  פסטרמה  ונקניקיות: 
250 גר'(, פסטרמה של פעם 100% חומרים טבעיים  (
 400 250 גר'(, נקניקיות עוף 100% חומרים טבעיים ) (
 380 גר'( ונקניקיות עוף ביס 100% חומרים טבעיים )
בבשר  שימוש  העושים  המובחרים,  המוצרים  גר'(. 
ללא  בלבד,   2%  - שומן  דלי  הנם  ומובחר,  איכותי 
חומרים משמרים, ללא תוספת מונוסודיום גלוטומט, 

ללא תוספת פוספטים וללא גלוטן.

שתילי אננס מזן קאיין )אננס ענק( האננס והשתילים 
טל"  "אננס  הוותיק  המשק  של  מעולה  תוצר  הינם 
ובייצור שתילים. המשק  אשר מתמחה בגידול אננס 
גדל  האננס  בנגב המערבי.  יבול אשר  במושב  נמצא 
הארץ  ברחבי  האזורים  ובכל  המבנים  סוגי  בכל 
דהיינו: חממות, בתי רשת ומנהרות  ונותן את פיריו 

לאורך כל השנה.

לנשים   FOSSIL של  אביב  מקולקציית  השעונים 
אופטימיות,  של  הערכים  בהשראת  מעוצבים 
המדהים  האיזון  בעלי  והינם  ויצירתיות  אוטנטיות 
בין עדנה וקלאסיקה לחספוס. המראה הדק והמעודן 
של השעונים מגדיר מחדש את העיצוב העדכני, שיקי 
ומושך, עם אפקט תוסס של צבע - עיצוב שמאפשר 
לרענן את המראה.  לכל השעונים זכוכית ספיר עם 
כדי  בשעון  חטוף  במבט  די  השתקפות.  מונע  ציפוי 
לקרוא את השעה גם בתנאי של אור חלש או אפלה.

Fossil.  צילום: יחסי ציבוראננס טל.  צילום: יחסי ציבורפסטרמה.  צילום: יחסי ציבור שעון 

k a v _ d a f @ t m a g s . c o . i l  : ם ו ס ר פ ל

בס"ד
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073-2369146
 

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

למכירה

למכירה/להשכרה

בלבד!  לכורמים 

מורכבים,  גפן  שתילי 

מיידית. נטיעה  גם 

יזרעם".  "חוות  מקור  

"יקבי גולדברג בע"מ" 

.0 5 2 - 2 3 3 9 7 4 4

שתילים למכירה

שתילי  למכירה 

מובחרים,  אננס 

ענק( )זן  קאיין  מזן 

והזמנות לפרטים 

טל משק 

0 5 2 - 3 9 6 4 1 0 7

0 5 2 - 3 9 6 4 1 6 0

79  ,42-40 1. ג'ון דור 
במצב מעולה + מזגן

81 ,40-40 2. ג'ון דיר 
במצב מעולה + מזגן

72 ,20-30 3. ג'ון דיר 
דגם אמריקאי מצויין
4X4, 67-80 4. לנדני 

2010, יד ראשונה
   2010 5. בל פדנה, 

אטלקי 4X4 הגה 
מתהפך, חדש

82 הגה   ,240 6. פרגסון 
הודראלי

79 הגה   ,265 7. פרגסון 
הודראלי

4X4, 79 1000 8. פיאט 
9. מזבלת אורגנית 

9 קוב “יורן” 
9 רגלים   ,7 10. קלטרת 

קפצי “שנצקי”
16 צלחות  11. דיסק 

3 נקודות “שנצקי” 
3 נקודות  12. מגלז 

“שנצקי”
3 נקודות  13. תורן 
הודראלי לטרקטור

14. מלגזה   בייסטר  
2004 תלת שלבי, תורן 

נמוך
200 160 15. מתחחת 

חדש “שנצקי”
16. מלגזה קייס שדה 
מהצבא במצב מעולה 

₪ 25,000
28 17. דיסק נגרר 

צלחות
2000 18. מלגזה מנטו 

במצב מעולה
85 פורטטו  19. סאם 

4X4 2003
1998 20. מני מחפרון 

455 זחל ליברה 
60 L.S .21 טרקטור 

4X4  2014 חדש כ”ס 
L.S .22 טרקטור 90

4X4  2014 חדש כ”ס 
100 L.S .23 טרקטור 

2014 כ”ס 4X4 קבינה 
חדש

קניה / החלפה / מכירה

0 5 0 - 7 2 9 4 5 1 9

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

שורש                                                                                                                             והוצאת  דילול 

הארץ בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

לרכישה

הכרויות

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 

נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

מהצפון ועד לדרום. 25

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

נאה  גבוה  רווק,   ,40

ואיכותי,  יצוגי  מאוד, 

מגבלת  עם  מבוסס 

מקיבוץ  שמיעה 

להכיר  מעוניין  בדרום. 

נתונים  עם  בחורה 

לפנות  לפרטים  דומים. 

היכרויות":  ל"רעות 

0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0

ליד  ממושב  נכה   ,52

כלכלית,  מבוסס  חיפה 

עורך  אנימטור,  נאה, 

כתיבה  צייר,  וידיאו, 

סרטים  יוצרת, 

משכיל  הומור,  קצרים, 

ואיש  רומנטי  ועצמאי. 

בת  מחפש  שרמנטי. 

משמעותי  לקשר  זוג 

מגיל 60-45 למתאימות 

לירון: לפנות 

 ,0 5 3 - 6 2 0 7 9 7 8
.0 7 7 - 7 8 0 1 1 8 1

אביזרים לחממות
אלומיניום  פרופילי   •

ישירות  קנו   - לחממות 

אצל היצרן

קפיצי   + ברגים   •

אבטחה. 

אלומיניום  פרופילי   •

סטנדרטים + מיוחדים .

סוגי  לכל  קליפסים   •

במחירים  החחמות 

אטרקטיבים.

• ייעוץ מקצועי ואמין

יגאל: 052-2343290

08-6341503 פקס: 

eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

יפיפייה  קרווילה 

סלון   + חדרים   3

חדרי   2 מזגן,  ומטבח, 

רעץ.  רב  גג  מקלחת, 

להובלה  אפשרות 

הארץ. בכל  והרכבה 

בשבת לא 

0 5 0 - 5 9 9 9 6 9 9

ניידים  מבנים   2

אחד.  כל  מ'   40 בגודל 

או  לצימר  מתאים 

ימכרו  למגורים. 

במחיר  תכולה  כולל 

אחד. כל  ש"ח   40,000

.0 5 0 - 7 6 1 4 7 1 5

1. טרקטור פיאט

85 70-66 מודל 

למטעים.

2. מכונה לקילוף בצל

3. מכונת מיון לפירות + 

מברשות + מסועים

4. דיסקוס 8 צלחות + 24

5. סכין למטעים

640 6. טרקטור פיאט 

78 מודל 

7. טרקטור פיאט 540

80 מודל 

8. עגלות לטרקטור 

ולטרקטורון

9. קומפרסור אוויר 

מכל הגדלים

10. מרסס מפוח 500

1500  + 1000 ליטר + 

ליטר

11. מרסס עשביה 500 + 

1000 ליטר + 1500

12. מוט משכיב 

למטעים

13. משאית דאבל 

קבינה להובלת פירות

14. מכסחת שרשרת

15. מרסקת גזם

16. עצי זית במחיר 

מיוחד

17. הובלות טרקטורים 

הארץ חלקי  לכל 

: ם י ט ר פ ל

0 5 4 - 4 9 1 7 0 6 4

T-N 80 , 1. פיאט   

4X4, 2003 למטע

82-86, מודל  2. פיאט 

95 למטע

 ,85 3. סאם פורטטו 

97 4X4, קבינה 

2.5 4. מלגזה לינדה, 

'93 טון, 

5. מרסס דגניה 

300 ליטר חשמלי, 

6. רתכת קרדל 

לטרקטור

7. עגלת הייבר, 4 טון + 

7 טון + פלטה

8. טרקטרון ג'ון דיר 

מכסחת חדשה 2013

 ,500 9. ריינ'גר הייסן 

4X4 ,2011,כחדש

 3 10. מזלג אחורי, 

1.5 טון נ'ק עד 

11. אינטרנשיונל 

75  ,454

12. קולטיבטור 9+7

סכנים

13. מזלג אחורי לגזם

14. מכולה משרדית + 

מחסן , 2.40X12, אלומניום

15. פיאט רומני, 640 , 89'

16. טרקטור תעשייתי 

4X4

17. ג'ון דיר 20-10, 75'

'83  ,566 18. פיאט 

'83  ,880 19. פיאט 

79  ,240 20. פורגסון 

 ,75 21. סאם פורטטו 

4X4, מודל 2000

 ,TNF ,75 22. פיאט 

קבינה 2005

23. פורד 3000, מודל 75'

 ,10-40 24. ג'ון דיר 

'83 מודל 

25. מכסחת 

שרשראות

26. מקצרת תופים

מכירה   * קנייה 
החלפה   * תיווך   *
0 5 7 - 5 2 6 2 5 2 6

שתילי  נאמן  משתלת 

מידית.  לשתילה  פאפיה 

שתילי אננס מזן MD2 פרי 

קוצים.  ללא  ומתוק  גדול 

אספקה בחודש מאי 2014.

054-7688039 טלפון:

03-9698326 פקס: 

מטבחים

רו"ח
חשבון  רואי  משרד 

אשראים  מגייס 

ועסקים  לחברות 

הון,  וקרנות  מבנקים 

0 5 8 - 6 8 0 0 0 0 0

סטנדרטיים  מטבחים 

 2  + עליון  מטר   2

 + תחתון  מטר 

 + ש"ח   2490 שיש,  

אלומיניום,  חלונות 

וחדשים שניה  יד 

0 5 0 - 5 2 7 4 3 4 8
0 3 - 6 8 8 4 1 2 3
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במושב תלמי יחיאל ]ליד קרית מלאכי[

דרוש/ה עובד/ת 
עם רישיון לטרקטור
לעבודה עונתית בחקלאות

052-8385704

נדל"ן

טיולים לחו"ל

ג'יפים  טיולים   .1

לאדאק   - הודו  לצפון 

ההודית.  וההימלאיה 

15 ימים, יציאה: 4.7.14

וטרק  ג'יפים  טיול   .2

 - הודו  בצפון  רגלי 

וההימלאיה  לאדאק 

ימים   18 ההודית. 

רגלי[,  טרק  ימים   8 [

4.8.14 יציאה: 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

w w w . a w t . c o . i l

073-2369146
 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

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

• מכירת בתים,  נחלות,  משק חקלאי,  מגרשים  
• יעוץ מס שבח

• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
• יעוץ מס שבח

• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
• יעוץ מס שבח

אם מכרתם משק, דירה או נכס
מקרקעין אחר ב-4 שנים אחרונות

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

)גם אם טופל ע"י אחרים(

משרד עורכי דין גדי שילדן -
עו"ד, רו"ח וכלכלן

מבנים ניידים
בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

מעץ - פרגולות ודקים. 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’:

www.zakai- le .com

טיולים  של  ימים   16

ומסעות  רגליים 

בנפאל  אופניים 

ויחידים  לקבוצות 

ונוף  טבע  האוהבים 

של  חוויות  ומחפשים 

טרק  בחיים.  פעם 

האימלייה  ברכסי 

נסיעה  עם  המשולב 

יציאה  ועוד.  בגיפים 

.2014 לאפריל  ב-20 

קוצר: גור 

0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0

שושן: דוד 

.0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4

www.elnepal .co . i l

הכנסה בזמנך הפנוי 
בעל/ת יחסי אנוש ויחסי ציבור מעולים

לניהול מכירות בגדי ילדים ממיטב המותגים
בתערוכות ביישוב בו את/ה מתגורר/ת.

לפרטים: 054-6868606

של  השקייה  מחשבי 

מסוג  טלגיל  חברת 

אפסולט ספיר 12 במחיר 

ליחידה.  ש"ח   1,800

0 5 4 - 5 6 3 7 9 9 9

מחשבי השקייה

שירות שדה
וחלפים  שדה  שירות 

למסנני  הארץ  בכל 

, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ופיקוד  בקרה  מערכות 

אוטומטיים למסננים 

ומומחיות  ידע 

מסננים  לשדרוג 

יצירתיים  ופתרונות 

תחרות.   ללא  במחירים 

בע”מ,  סינון  אלי 

אפרים. שער  מושב 

sani@yamit - f .com

w w w . y a m i t - f . c o m

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8

0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

הרצאות

סיפורים מעולם הפשע 

קיבוצים,  למושבים, 

חברותא,  שלישי,  גיל 

בתי  עובדים,  וועדי 

בית. וחוגי  אבות 

050-6275591חנן שיף: 050-6275591חנן שיף: 050-6275591

hanansheeff123@gmail.com

יזראל  עמק  רימקס 

למשקים  מומחים 

התחתון  בגליל  ונחלות 

מבחר  יזראל,  בעמק 

משקים רחב + דרושים 

חקלאיות,  נחלות 

הערכת שווי נכס חינם,

052-3067381 מאיר:

)חבר  גרוסמן  יעקב 

ערים  בניין  וועדת 

מומחה  לשעבר( 

ונכסים  נחלות  למכירת 

דרושים   + במושבים 

שווי  )הערכת  משקים 

תשלום( ללא   - נכס 

jacob401@gmail.com

0 5 4 - 2 1 0 9 4 1 0

במושב  חקלאית  נחלה 

לפנות  נא  נחלים. 

 ,03-9328548 לגלילה: 

.0 5 4 - 4 9 3 2 8 9 8

שונות
לרכוש: מעוניין 

ללול  ציוד   .1

תאים מטילות 

פטם ללול  ציוד   .2

חממה מאוררי   .3

ביצים מכסת   .4

רבייה ללול  ציוד   .5

2009 באגי  מכירה 

0 5 0 - 2 2 1 1 5 9 4

בעלי עסק « מסעדות
בתי קפה « תערוכות

פנה אלינו!
פרטים ומידע למדור

יש לשלוח עד יום שני ב-16:00 

073-2369146 לפרטים: 
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