בואו ללמוד במגמת מכונאות צמ"ה
בכפר הנוער הטכנולוגי הדסה
נעורים בבית ינאי כיתות ט' עד יב'

פתרונות בידוד
בהתזת פוליאוריטן
פתרון מתאים למבני משק
| מבני תעשייה | בניה פרטית
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עדות מדור ראשון

כשפטר קליין היה בן שבע פרצה מלחמת העולם השנייה .אביו נרצח ע"י הנאצים בדרכו למחנה עבודה והוא ברח עם אמו לגבול הונגריה .אציל מקומי אסף אותם לביתו ובזכות
טוב לבו והיוזמה שנקטה האם ניצל פטר ) ,(84שהגיע ארצה והקים בכפר מרדכי בית ומשפחה .ב"תיאטרון עדות" ,מיזם של הזוג עירית ועזרא דגן ,מתועד סיפור קורותיו לדור
הנכדים והנינים" :אנחנו דור שעבר חוויות קשות ,ועוד מעט לא יהיה מי שיספר אותן לדורות הבאים .זאת הנקמה שלנו בכל מי שניסה להשמיד אותנו" • חני סולומון ,עמ' 16
צילום :חני סולומון

~ dorin.segev@tmags.co.il
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מה הכוונה ב"חלוקה ראשונה"?

אני קוראת נאמנה של עיתונכם ומוצאת בו כתבות מע

  ניינות ,אתם מצליחים להעלות נושאים מאלפים.
אבקש הבהרה לנאמר בכתבה "מהי חלוקה ראשונה?" של
~~~w
עורכי הדין אביגדור ליבוביץ ושניר שער )"איפה הכסף" ,גי
~
 ~ ליון  4 ,918בפברואר .(2016
האם הכוונה בחלוקה ראשונה גם כאשר ישנה צוואה
~~ 
הדדית ,והעיזבון מתחלק אחרי ביצוע שתי הצוואות ,או שעם
~
ביצוע הצוואה אחרי שנפטר בן הזוג הראשון כבר נחשב כח

לוקה ראשונה.
dorinsegev@tmagscoil
אני מודה מראש על תשובתכם ואם תפרסמו את התשובה
 w
בעיתון ודאי תועיל לאנשים נוספים.
 073w2369088
מרים עמירם


 
עו"ד אביגדור ליבוביץ משיב:
 Ŷ
חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון היא במהותה שאלה עו
 ~~ wבדתית ,כלומר :בודקים מה נעשה בפועל לאחר פטירת המו
~
ריש והאם הפעולות שבוצעו "הכו שורשים" בקרקע המציאות.
 Ŷ

במאמר מוסגר נציין ,כי העובדה שהוצא צו ירושה או צו
dorin.segev@tmags.co.il
קיום צוואה היא כשלעצמה אינה מהווה "חלוקה" ,כמו גם

8

העובדה שטרם הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה אינה מהווה
ראיה שטרם בוצעה "חלוקה" ,אלא שיש לבחון מה נעשה בפו
על עם הנכסים.
לדוגמה :אם בבנק היו  100אלף שקלים ויש ארבעה יורשים
בחלקים שווים והכספים חולקו ביניהם לפני זמן ,אז הדבר
מהווה חלוקה )זאת גם אם טרם הוצא צו  -ירושה או קיום
צוואה(.
לגבי השאלה של הקוראת :יש לבחון מה נעשה בפועל עם
רכושו של הנפטר הראשון .ככל והוא טרם חולק ולא נעשו בו
פעולות שבמהותן הן מהוות חלוקה ,אז אין בעיה לבצע חלוקה
ראשונה של נכסי העיזבון לאחר פטירת בן הזוג השני ולה
שתמש ,לצורך זה ,בעיזבון של הנפטר הראשון והשני )ובלבד
שמדובר בבני זוג וילדים(.
אולם ככל והעיזבון של הנפטר הראשון חולק בפועל בין
יורשיו ,אז לא ניתן להשתמש בעתיד בנכסים הללו שחולקו
במסגרת חלוקת העיזבון של הנפטר השני.
כללם של דברים :החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון היא
שאלה עובדתית והיא :מה נעשה בפועל בנכסי העיזבון ,וזה
מה שיקבע את תוצאות המס.

~~ ~

"סנונית ראשונה לשת"פ למען הטבע"
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אחת ל7,000
במבועים יש תחנת "טיפת
חלב" אחת שמשרתת 7,000
תושבים; המשרד מרגיע :כך
בכל הדרום
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תושבי בית הלל ורשות הכנרת שיפצו ונטעו סביב נחל חצבני

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

רוצים להכיר
אתכם!
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.

החיים קצרים
בני אבא אלי ,חקלאי משדה
יצחק ,התמוטט במפתיע
בחממה ונפטר בביה"ח.
אין לדעת מה יקרה בעוד
יוםיומיים

20
נוטעים עצים על גדת החצבני .בשעות הצהריים הצטרפו
לפעילות גם התושבים המבוגרים יותר צילום :רשות הכנרת

 ~    
 ~
 ~~~ 
~
  
~~w
~~~
~       
 
~

מרחב יער
ענבל קיםנהיר ממושב
מרחביה הקימה בסטודיו
שלה את "פורסט"  -בית
להופעות של אמנים
מתחילים

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ
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שופרסל וחקלאי הערבה
משתפים פעולה

בערבה החלו בחודש האחרון לשווק תוצרת חקלאית לשופרסל .מנכ"ל
הרשת אברכהן ,שסייר בערבה התיכונה" :במשולש חקלאירשתלקוח
כל הצלעות צריכות לקבל מענה הוגן"

<

מנכ"ל שופרסל איציק אב
רכהן סייר בערבה עם מנהלי
"קטיף" ,זרוע רכש הפירות
והירקות של שופרסל ,בליווי ראש
המועצה האזורית הערבה התיכונה
אייל בלום ומזכ"ל תנועת המוש
בים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,כדי להכיר מקרוב את
העשייה ואת האתגרים של החק
לאות בערבה .בנוסף ,אברכהן ביקר
בחבל הארץ הדרומי במטרה ליצור
שיתוף פעולה בין החקלאים בערבה
והרשת שבניהולו .הסיור כלל ביקור
בבתי גידול ובבתי אריזה ,מפגשים
עם חקלאים ועם מנהלי אגודת
השיווק השיתופית "יופי של ירקות"
במושב עין יהב.
"אגודת 'יופי של ירקות' צריכה

להוביל מהלך שיביא לביסוס מערכת
עבודה אמינה ,יעילה והוגנת עם רשת
שופרסל" ,אמר אייל בלום במהלך
הסיור" .המהלך המשותף עם רשת שו
פרסל הוא הדבר הנכון למען החקלאים
בערבה ,הגיע הזמן להיפרד מעולם
ההימורים בחקלאות ולבסס מערכת
מתוכננת והוגנת".
"יופי של ירקות" ,המשווקת כמח
צית מהתוצרת החקלאית בערבה לשוק
המקומי ,החלה בחודש האחרון לפעול
עם רשת שופרסל על בסיס התחייבויות
מוסכמות מראש של אספקת התוצרת
לרשת ,כפי שעושה הרשת עם חקלאים
ביישובי עוטף עזה.
במהלך הביקור סוכם ,כי לקראת
העונה החקלאית הבאה יותאמו צור
כי הרשת לגידולים בערבה וליכולת

לקראת תנועה

המשלחת ה 5לפולין של תנועת המושבים
ביקרה בנתיב העשרה וביד מרדכי

<

כ 50משתתפים ,חברי המשלחת הנוכחית לפולין של תנועת המו
שבים וחברי ארבע המשלחות הקודמות ,הגיעו בשבוע שעבר למושב
נתיב העשרה כחלק מההכנה לקראת היציאה לסיור במחנות הריכוז
וההשמדה.
המשתתפים ב"מסע בתנועה" ,שמארגנת תנועת המושבים ובראשו יעמוד
השנה ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון ,סיירו במוזיאון קיבוץ
יד מרדכי .הם הקשיבו להרצאתו של האלוף במיל' גדעון שפר ,טייס ומפקד
אכ"א בצה"ל ) (19951998לשעבר ,ולסיפורה המרתק של מדריכת המשלחת,
נעמה אגוזי ,על "הנער מגרודנו"  -פליקס זנדמן ,יליד העיר גרודנו בפולין,
שהסתתר מאימת הנאצים עם דודו ועם בני הזוג באס במשך  17חודשים מתחת
ללוחות הרצפה בבית הזוג פוצ'לסקי .לאחר השחרור ,זנדמן למד בפאריז וקי
בל דוקטורט בפיזיקה .הוא פיתח עשרות פטנטים והקים את חברת "וישיי"
הביןלאומית לרכיבים אלקטרוניים.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,אמר במפגש עם המשתתפים במסע:
"עם שזוכר את עברו ומכבד אותו ,יש לו עתיד .מושבי תנועת המושבים נש
ענים על מורשת העבר ,ותנועת המושבים רואה חשיבות עליונה לעסוק בכלל
ההיבטים ההיסטוריים ובעיקר בלימוד השואה ובחיבור האישי אל ההתיישבות
והמושבים בארץ ,והמחויבות היומיומית לעשייה ולחיזוק הקהילה".

החקלאים בערבה לספק את התוצרת.
אברכהן אמר בביקור" :המשולש של
חקלאירשתלקוח הוא משולש שבו
כל הצלעות צריכות לקבל מענה הוגן
וראוי".
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מאיר צור טען במהלך הסיור ,כי יש
צורך בחקיקת חוק שיאסור על מכי

רת תוצרת ללקוח תמורת מחיר נמוך
ממחיר הקנייה מהחקלאי.

"יש להגדיל את מספר הצעירים
הישראלים העובדים בחקלאות"

תנועת המושבים" :צעיר שיעבוד בחקלאות ישמש כשגריר הטוב ביותר
עבור החקלאים ,החקלאות כולה וההתיישבות העובדת"

<

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,נפגש השבוע עם כל
ראשי התכניות החינוכיות המיועדות
לצעירים ישראלים העובדים בחקלאות
ועם ראשי התנועות המיישבות במטרה
לפעול לשילוב משוחררים מצה"ל בע
בודה במרחב הכפרי בענפי החקלאות
ולחבר אליהם חקלאים מרחבי המדינה.
כ 600צעירים בני  2520עבדו
בשנה האחרונה בחקלאות בפריפריה
בישראל במסגרת תכניות החינוך ,המ
ציעות לצעירים עבודה ,תכנים לימו
דיים וחיי קבוצה .את התכניות הללו
מרכזת הפדרציה של עמל"י )עבודה
מועדפת ,לימוד ,יחד( שש מסגרות של
עבודה עברית בחקלאות אשר פועלות
בפריפריה ברחבי המדינה.
בפגישה עם צור השתתפו מזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום וילן,
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר,
מזכ"ל האיחוד החקלאי ,דודו קוכמן,
יו"ר ארגון מגדלי הפירות ,איציק כהן,
מזכיר הקיבוץ הדתי ,אמיתי פורת ,ובו
עז סופר ,מנכ"ל חברת רציונל והמנהל
הכלכלימקצועי של המשא ומתן בין

ראשי תנועות ההתיישבות והתכניות החינוכיות" .הצעירים הללו הופכים להיות כמעין
צילום :דוברות תנועת המושבים
הלוביסטים של החקלאות וההתיישבות העובדת"

התאחדות חקלאי ישראל למדינה.
"יש להגדיל את מספר הצעירים
המועסקים בחקלאות ולהרחיב את הת
כניות החינוכיות הללו" אמר מאיר צור
לנוכחים במפגש" ,צעיר שיעבוד בחק
לאות ישמש כשגריר הטוב ביותר עבור
החקלאים ,החקלאות כולה וההתיישבות
העובדת".
אבישי ברמן ,מנהל עמותת "בין

השיטים" בערבה התיכונה ,הפועלת
תחת תכניות עמל"י ,אמר" :אנו רואים
בעבודת האדמה מטרה בעלת חשיבות
לחיזוק כוח עבודה ,אבל גם כאמצעי
להתקרב לפריפריה ולאוכלוסייה המ
תיישבת בישראל ולהכיר את החקלאות
במגע ישיר .הצעירים הללו הופכים
להיות כמעין הלוביסטים של החקלאות
וההתיישבות העובדת".

נפרדים ממנהל האגף החקלאי ברמ"י
ישיבת מטה הקרקעות של ההתיישבות הוקדשה בחלקה לפרידה
מאסף ראפלד ,שמונה למנהל מרחב ירושלים ברשות

<

חברי המשלחת ביד מרדכי .האזינו לסיפורו של הנער מגרודנו צילום :תנועת המושבים

נציגי החקלאים בערבה ,אנשי שופרסל ,צור ובלום" .הגיע הזמן להיפרד מעולם ההימורים
בחקלאות ולבסס מערכת מתוכננת והוגנת" צילום :דוברות המועצה האזורית ערבה תיכונה

של
הקרקעות
מטה
ההתיישבות התכנס לדון
בנושאים הקשורים בקרק
עות ומעסיקים את תושבי המרחב
הכפרי .במהלך הישיבה סקרו יו"ר
אגף הקרקעות בתנועת המושבים,
עו"ד עמית יפרח ,והיועץ המשפטי
של התנועה הקיבוצית ,עו"ד מיכי
דרורי ,את הבעיות שיש לפתור
בשיחות עם רשות מקרקעי יש
ראל.

בישיבה התארח אסף ראפלד ,מנהל
האגף החקלאי ברמ"י ,אשר מסיים
בימים אלו את תפקידו לרגל מינויו
למנהל מרחב ירושלים ברשות .ראפלד
סקר את ההחלטות שהתקבלו בתקופת
עבודתו באגף ואמר" :בכוונתי לסיים
את הסוגיות בנושא השימושים החור
גים והקרקע העודפת טרם אסיים את
תפקידי ואביאם לאישור מועצת מק
רקעי ישראל".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התא

חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,אמר
בישיבה" :אנו מודים לאסף על פעילו
תו הענפה ועל שיתוף הפעולה הפורה
בכלל הנושאים והסוגיות מול מינהל
מקרקעי ישראל".
גם עו"ד עמית יפרח הודה לראפלד
והוסיף בתקווה" :אנו רואים חשיבות
עצומה לסיים את הנושאים שעדיין
לא טופלו ואנו בטוחים שגם בתפקידו
החדש נמשיך יחד לשתף פעולה לטובת
ההתיישבות".

הידעת?!

ניתן להגדיל את היבול המבוטח בביטוח נזקי טבע
ובביטוח אסונות טבע ע”י הצגת נתוני שיווק

18.2.2016
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ועדת הכלכלה :נצמצם את המחלוקת בין הדייגים
למשרד החקלאות

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ כבל בדיון על תקנות הדיג :נמצא נקודת איזון שתאפשר לדייגים לפעול מבלי לפגוע בדגה .ח"כ
פולקמן :אם רוצים לבטל את דיג המכמורתנים צריך להגיד את זה בגלוי ולפצות את הדייגים; נציגי המכמורתנים :התחננו
למשרד החקלאות שיגיעו אתנו להסכמות; מנכ"ל משרד החקלאות :נענים לדרישת היו"ר להגיע להסכמות

<

ועדת הכלכלה של הכנסת,
בראשות חבר הכנסת איתן
כבל ,דנה בבקשת משרד
החקלאות לתקן את תקנות הדיג
באמצעות הטלת מגבלות חדשות
על הדיג בים התיכון נוכח הידלד
לות הדגה .עיקר התיקונים נוגעים
לבקשת משרד החקלאות לעדכן את
עומק המים המותר לדיג מכמורת -
מ 15מטר ל 40מטר ,להקטין את
אורך הרשתות במערכי חכות ,לא
סור על דיג בתקופת הרבייה ועוד.
היו"ר כבל הבהיר כבר בפתח הדיון,
כי בכוונתו לפעול לצמצום המחלו
קות בין משרד החקלאות לדייגים,
במטרה למצוא את נקודת האיזון
שתאפשר לדייגים להמשיך לעבור
מבלי לפגוע בדגה .עם זאת ,ח"כ
כבל ציין ,כי קיים משבר אמתי בים
ובדגה ,שאי אפשר להתעלם ממנו.
מנהל אגף הדיג במשרד החק
לאות ,ניר פרוימן ,אמר בדיון כי
 705מדגי המאכל מיובאים ליש
ראל 27% ,מהדגים מקורם בבריכות
ובחקלאות ימית ורק  2%מקורם
בים התיכון 1% ,מדגי המאכל מגיע
מהכנרת .פרוימן הציג את התקנות
המוצעות ,אך בתגובה לשאלת ח"כ
כבל באשר למחלוקות עם הדייגים
טען כי "אין מחלוקת".
ח"כ רועי פולקמן )"כולנו"( טען,

דייגים בים" .התחננו למשרד החקלאות שיגיע אתנו להסכמות"
כי ההשפעה של דיג המכמורות על צריך לשבת עם הדייגים ולהגיע אתם
הדגה נשמעת זניחה ובתגובה ציין להסכמות" .היו"ר כבל אמר ,כי הוא
פרוימן ,כ 100עובדים תופסים שלל הבהיר זאת כבר בפתח דבריו.
דיג שמשקלו כ 1,500טון בשנה .ח"כ
ח"כ יעקב פרי )"יש עתיד"( אמר
פולקמן התעקש" :אם התקנות נוע כי שינוי התקנות הוא צעד נדרש
דו כדי לבטל את דיג המכמורות אז ומבורך ונקודות המחלוקת אינן
צריך להגיד את זה בצורה ברורה ,ואם צריכות לעורר סערה" .הוועדה לא
המדינה לא מאמינה בזה היא צריכה מתכוונת לפגוע בפרנסה של מי שחי
לדון במנגנון פיצוי לדייגים .אבל אם מזה" ,אמר .ח"כ פרי הוסיף ,כי צריך
יש מקום לאיזון ,אז משרד החקלאות מנגנון יעיל של אכיפה ,שכן בלעדיו
אפשר לכתוב כמה שרוצים ושום דבר
מזה לא יקרה בשטח .חבר מפלגתו,
ח"כ חיים ילין ,הוסיף" :חייבים למ
צוא איזון בין שמירה על האקולוגיה
לפרנסה של הדייגים .אם מחר היה
סוגיות היחידה השלישית וזכויות בעלי
נסגר מפעל עם  100עובדים כולם
הנחלות הובהרו בכנסים של תנועת
כבר היו עולים על בריקדות" .ח"כ
המושבים בצפון ובהרי יהודה
איתן ברושי )"המחנה הציוני"( הציע
שלא לאשר את התקנות ללא צעדים
תנועת המושבים ממשיכה בפעילות ההסברה על היחידה השלישית
שיבטיחו את עתידו של הענף ,כי
ועל זכויות בעלי הנחלות ומקיימת כנסי הסברה במושבים ברחבי המ
מטרת אנשי משרד החקלאות אינה
דינה .בשבוע שעבר קיימה התנועה שני כנסים ,שבהם השתתפו כ200
ברורה .ח"כ איילת נחמיאס ורבין
מושבניקים.
הצטרפה לדבריו" :התחושה היא
במרכז חקלאי העמק ,המאגד שלוש מועצות אזוריות  -גליל תחתון ,עמק
שמביאים לכאן דברים חצי אפויים,
שאין בצדם פתרון ,והאנשים שמש
יזרעאל ומגידו ,נערך כינוס בהשתתפות ראשי המועצות מוטי דותן )גליל
תמשים ברשת להוציא את פרנסתם
תחתון( ואייל בצר )עמק יזרעאל( .גם במטה יהודה התקיים כנס דומה ,במושב
זקוקים לרשת ביטחון מאתנו".
בית מאיר.
יחיאל אברג'יל ,יו"ר ועד ספינות
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,בירך את המשתתפים ואמר" :תנועת
המושבים רואה חשיבות עליונה בכנסי ההסברה לחברי המושבים בנוגע לה
המכמורות שהשתתף בדיון ,סיפר:
סדרת זכויות בעלי הנחלה .אנו נמשיך לפעול באופן אינטנסיבי אל מול כל
"התחננו למשרד החקלאות שיגיע
אתנו להסכמות" וטען כי נציגי המ
רשויות המדינה על מנת להגיע להכרעה בנוגע לזכויות בעלי הנחלות ,הן
שרד לא נפגשו אתם .אברג'יל הציע
בהיבט הקנייני ,הן החקלאי".
יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח" :תנועת המו
לאסור על דיג בים בשישישבת,
שבים תפעל להסביר לעומק לכלל ראשי ומזכירי המושבים את הסוגיה בכנס
ואילו ח"כ פולקמן הגיב בציניות:
הנהגות המושבים בחודש מרץ הקרוב".
הוא אמר כי שוקלים לאסור על דיג
בתקופת הרבייה ותהה האם הדגים

תנועה בהסברה

<
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צילום :איתי ואן ריין
עושים "פרו ורבו" רק בשבת.
יו"ר ועד דייגי אשדוד שמעון
אזולאי אמר כי המכמורתנים מש
למים מסים למדינה 600500 ,אלף
שקל בחודש ,וטען כי יש מספיק
דגים" .היחיד שמבין בדיג במשרד
החקלאות זה אורן סונין ואסרו עליו
לבוא לוועדה" ,טען בהתכוונו לדו
קטור אורן סונין ,מנהל תחום דיג
במשרד.
מנהל פורום הדיג הספורטיבי בי
שראל ,רפי כהן ,אמר כי מבקר המ
דינה כבר קבע בעבר שמשרד החק
לאות לא אסף נתונים ולכן הרפורמה
שהוא מציע אינה מבוססת .כהן נזקק
לאחד המשפטים המפורסמים מעולם
הכדורגל הישראלי להמחשת דבריו:
"איך אמר יורם ארבל? 'ככה לא בו
נים חומה' ,אז ככה לא בונים רפורמה,
ככה בונים קטסטרופה .הפתרון הוא
לאסוף נתונים ולטפל בגורמי הנזק".
ח"כ יצחק וקנין )ש"ס( סבר לאחר
שהקשיב לצדדים ,כי בדיון נחשפת
בעיית תקשורת בלבד ,משום ש"לא
ישבו עם כל הצדדים" .יו"ר ארגון
דייגי ישראל הצטרף לדברים ואמר:
"אין לנו בעיה עם התקנות ,יש לנו
בעיה עם הנהלת משרד החקלאות,
אני מתחנן שייפגשו אתנו ונגיע
להסדר ,משרד החקלאות לא טרח
מזה  20שנה לחקור את המצב ,כי זה
עולה לו כסף" .הוא הוסיף ,כי בימים
הסוערים אין דיג וגם בימים החמים.
לביקורת על משרד החקלאות,
שלא ישב עם הדייגים ,הצטרפה ח"כ
נורית קורן )"הליכוד"( ,אולם פרוימן

טען שהמשרד ישב אתם בעוד נצי
גי הדייגים התפרצו ואמרו" :שקר".
גם ח"כ נאוה בוקר )"הליכוד"( אמרה
כי אי אפשר לפגוע בפרנסה של
מאות משפחות ואפשר לפתור זאת
בהידברות .החוקר אנדרי ארונוב,
ביולוג ימי ,טען כי התקנות לא יש
פרו את מצב הדגה וכי כל מה שצריך
הוא יכולת אכיפה בלבד" :אין אכי
פה על גודל מינימום של דיג ואם
לא מאפשרים לדגים להגיע לגיל
רבייה ,אז מי יתרבה?" ,שאל.
מנכ"ל רשות הטבע והגנים ,שאול
גולדשטיין ,אמר" :המצב של הים
התיכון הוא בכי רע ועוד כמה שנים
הוא יהיה כמו ים המלח .נושא הדיג
גורם לבעיות בים והפתרון הוא לה
פסיק את דיג המכמורתנים ולפצות
אותם ,וכן להגביל את הדיג במ
קומות מסוימים שיוכרזו שמורות
טבע" .נציג החברה להגנת הטבע,
אלון רוטשילד ,הוסיף" :התקנות
נעשו אחרי עבודה רבה ומחקרים
על גבי מחקרים .כשלוקחים קבוצת
אינטרס ורוצים להגביל אותה ,טבעי
שקם קול צעקה ,אבל הכנסת צריכה
לעשות סדר במערב הפרוע הזה".
מנכ"ל משרד החקלאות ,שלמה
בן אליהו ,הגיב לטענות נגד המש
רד והסביר כי הקשיב לכל הדעות,
גם דעתו של אורן סונין נשמעה ,אך
הוא קיבל את חלקן ודחה את האח
רות" :המדיניות היא של שמירה על
הדגה ,על איכות הסביבה בים ועל
ענף הדיג ופרנסת הדייגים ולפע
מים ,הדברים מתנגשים וצריך למ
צוא איזון" .בן אליהו הוסיף ,כי הוא
מקבל את דרישת הוועדה להיפגש
עם נציגי הדייגים ולמצוא את נקו
דת האיזון.
היו"ר כבל סיכם את הדיון" :הרבה
זמן שאני לא זוכר דיון כל כך מא
כזב ויכול להיות שככה נראה הענף.
אין מחלוקת שיש משבר בכל העולם
וצריך לטפל בו" .כבל הוסיף ,שב
כוונתו לכנס ישיבה מצומצמת עם
נציגי הציבור ואנשי משרד החק
לאות במטרה להגיע לפתרון מוסכם:
"אחת הטעויות שלא היה שיח רציני
בין המשרד לדייגים" .היו"ר ביקש
ממרכז המחקר והמידע של הכנסת
להגיש לוועדה נתונים בנושא ודרש
ממשרד החקלאות להעביר לוועדה
דוח מסודר על האכיפה שמתבצ
עת בענף .לסיום אמר" :הדיון היה
לא רציני בעוד שאנחנו מתייחסים
בשיא הרצינות לשמירה על הים".
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ĉĂĔþĂ þĄĕ ćĂĆĄþ Ćčđ ėý ĊĀĔċ ČĂĕÿ ĉýĆĕĂý
Āď ĂĆĉď ĆėĉĔāĂ ėđĂė ĆþýĈ Ăĉ ĂĆā ėĂďĂþĖ
ýĂā ĂĆĕĄý ėĈĉĉ ĆėĂý āĄčċ ĔĂċď ĆčĂđĂĆĀĕ
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¨ĆĄĆþĕþďĖĉĕĆĈþČĆēĔāĆāĆėĉđĆąĊāþĖĊĆč
yĆďÿĕėĂ ĔĂċď ĆċĖčė ĆþĈĖėz ďĂčē ČĄĉĂĖĂ
ĂþĆėĉđĆąąĖĂþĆċĆčđďēđĂĉāĆāĖĊĆčĄčēėĀ
ĕėĂĆ āþĕā ĊĂĖčĉ āĉĆĄėċ ĆčýĂ ĖĔþċ ýĂā
ĆĉĖĄĆĉĖāĂċĈāĆāýĂāĊĉďčďēđāĂĊĆĆċďđ
āăāĕĂđĆĎāĉĈĉĆėĎčĈčĊĂýėđāċāāĂėĕāċ
ĉýĆĕĂýĖ ĊĀýā yĊĆĖčý Ćĉý ĄĂĉĖĉ ĉĆĄėāĖ
¨ċĂĊĆĆčĆďĊēĂďĉýĆĕĂýĉĉĈþāăėýćĆĕēĆċĂ
þāă ĆÿĀ ĉĀÿċ ĊĂĆĈĖ 45 Čþ ČĀ ýĂā ĂĆĉď ĕþĀċ
ĉďĂĀĆėýĕĆþďċýĂāėĂĔĀāċĈĕĂþďĈĂăĈĕė
ėĂĆĕĂþĆēėĂėĂċďÿĆāčċĂĕþăÿĊĆÿĀėĂĈĆĕþāčĂþĂ
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ćĈĕĄýĕėĂĆĂĕėĂĆėċċĄėċýĆāĀēĆĈāĖĆÿĕċ
ĕđĎċ yĆĉ ĔĆēā ĀĂýċĖ ąĖĂĂþ ďÿđċ ĆėĉþĎz
ĉďČėĂýāāĖċĂĕăĂĄýĂāĖĈĂĆĀĆėýĕĆĎċýĂā
ĊĆýđĂĕāďĂĉþĉĂėĂėĖĉĉĂĈýĉĆėĆĖĔėāzČĀ
ėýÿđĎćĉĖĐĂÿāĂāăzĆĕċÿĉėĂĕĔČāĆĖýĕ
Ăý ĕĆđĖ ėĂĆāĉ ĉĂĈĆĖ ďēđþ ĕþĂĀċĖ Ćĉ ĂďþĔ
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¨þýĂþĊĂĆĂėĂýþĄĂėĆčĉĕĂėĆĉĂďþĔĂĆčąĕĎ
ĊĈĎċ
Ćĉ āĕđĆĎ ýĆāĂ ĆĉĖ ėĆĕđĎĉ ĆėĈĉā ĆėĂý ĂčĄ
!ĊēďþāĆāāăāċąĕĎāĐĂÿþĊĂÿĕėČė
ĆĉĕĂăďĉĉĂĈĆýĂāĖāþĖĄĖČĂĂĆĈĉýĆĕĂýĉď
ĆďþąýĉĂāĖċāăėĂĆÿĕčýþĊĆĖčýýđĕċĆčýz
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yĊėĂýýđĕċĂĉďĂđĂāĖĆċĂĉĆýĈĆþĖĆĖĂāĖċ
ĆėĖÿĕāĆčýĂďēđþĀĔċėāĉýĆĕĂýČĂĖýĕāĉĂđ
!ĉďĂđþĕċĂýāăāċĂ
āčĖċďēđāĖĂĐĂÿāĉĈþėĂĕĂċĕċēĂĊĕăĄėċ
ďĆÿċ ĆčýĖĈĂ ĊĀýā ĉď ĊĆĆĀĆā ėý ĕĆþďċ Ćčýz
ĂĉĖ ėĆăĆđ āăĂăė ĆėĖÿĕā Ėċċ ĂċĂĔċ ėý
ĊĆĕĔċþ ėĂċċĄėċ ĆĉĖ ĊĆĆĀĆā āĆďþā ĕĂĔċĉ
ĊĀĂėĂĖĕđāĆėĔĕĆĂĐĆĆďĆėĆĆāĉĂđĆąāĕĄýĉ
þĂĖĄ ĊĆĆĀĆþ ėĂĕĆĔĀ ĖĆÿĕċ Ćčý ĊĆĖĔ ĕėĂĆā
¨ÿĕā ĊĆĆĕāēþ ĉþýþĂą ĆėĖÿĕāĕĔĂþþ ėĕĄċĉ
¨þāĕĂĔċĀĆċėýĉýĂāþýĂĈāĊĂĔċāĖČĆĆēĉ
ĆþēċėýĂĉĆėĕýĆėĂĉýĆĕĂýĉĆėĉēĉēďĕĆėĖ
āăĄþĊĆþýĈāĖĆÿĕāĖėĉđĂąċĆĉēýāėĆāāĆď
ėĂĕĂċĕċē ĆėĖÿĕā þĂĖ ėĂĄĂĈ Ćĉ ĕĆþďā ýĂā
Āēþ ėýēċč āĆďþāĖ āĉ Ćėĕċý ĆčýĂ ČĆċĆ Āēþ
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þĉāĀĆĉĉýċĖ
ĆėĈĉā þĕďþ āĉĔā ėĖĂĄė ĂĆĕĄýĂ ĊĂċĆĀ Ćĉ
ČċăþĆėĔĀēĖĕĕþėāĂėĂĔĆĀþĉāĈĉāýĆāėĕĄċĉ
ėýĎĆċċĉýĆĕĂýĖĆėĖÿĕāĊďđāĐĎĂčĉĂđĆąĉ
ĊĆĆĀĆāĖĈĂĆėĆĆďþ ĊĂĔċþ ĀĔċėċ Ćčý ĉĂđĆąā
ĎđąċėĂčąĔĊĆĉċčýþēĂĉĆýĈĆėĖÿĕāďēđā
¨ĆąāĂāĕċÿčāĆÿĕčýāĖďĀĂĆĆčýėĂĕĕĔėċĆĉĖ
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במועצות האזוריות דורשים מהממשלה:

הרחיבו את השירותים
הרפואיים בפריפריה

"בתחנת טיפת חלב במבועים חסר כוח אדם בדומה לכל מחוז דרום"
 מענה משרד הבריאות לטענות ראש מועצת מרחבים .שי חג'ג':"התגובה מציגה עד כמה עמוק הניכור של המשרד לצרכי הציבור".
ראשי מועצות שלחו מכתב למשרד הממשלתי ובו דרישה לשיפור המצב

<

ראשי מועצות אזוריות
שלחו מכתב לשר הבריאות
ולשר האוצר על מצוקת
שירותי הבריאות במגזר הכפרי וד
רשו להרחיב את השירותים .בטור
שפרסם ראש מועצת מרחבים ,שי
חג'ג' ,כתב" :באזור שלנו פועלת
מרפאה באחד היישובים .מרפאה
אחת המשרתת  7,000תושבים מת
שעה יישובים .אין במרפאה רופא
ילדים וכאשר ילד חולה ונזקק לרו
פא ,מי שמטפל בו הוא הרופא הכ
ללי ,רופא המשפחה.
"טיפת החלב באותה מרפאה פתו
חה רק פעמיים בשבוע ,בין השעות
 .13:009:00מה קורה כשצריך לחסן
את הרך הנולד? צריך להזמין תור
חודש וחצי מראש  -וחלילה אסור
לבטל ואסור לחלות ביום המיועד,
כי אז נאלץ התינוק להמתין עוד
חודש וחצי".
ברדיו דרום ) 9בפברואר( שודרה
תגובת משרד הבריאות לטור שכתב
חג'ג' ,שאמר עליה" :תגובת המשרד
רק מדגישה עד כמה עמוק הניכור

של המשרד לצרכי הציבור" .תגובת
משרד הבריאות לטענות" :השירות
הרפואי הניתן לתושבי האזור הנו
סביר בהחלט; במרפאת מבועים )של
קופת חולים 'כללית'( מועסקים רו
פאי משפחה ,אשר במסגרת התמ
חותם מוכשרים למתן מענה לבעיות
השכיחות ברפואת ילדים.
"בעיירה נתיבות ,המרוחקת
כעשרה ק"מ בלבד ממבועים ,מו
עסקים מעל  11רופאי ילדים בקו
פות החולים השונות )כשישה מהם
ב'כללית'( .המענה לילדים ביישוב
מבועים יכול להינתן במרבית המק
רים עלידי רופאי משפחה ,ובמידת
הצורך או רצון ההורים ניתן להגיע
למרפאה בנתיבות ,הנמצאת במרחק
סביר.
"בתחנת טיפת חלב במבועים
מטופלים  106תינוקות וכ530
פעוטות .בתחנה עובדת אחות פע
מיים בשבוע ,ופעם בשלושה שבו
עות יש תגבור של אחות נוספת.
שעות פתיחת התחנה בין 9:00
ל .14:45יש לציין ,שהחסר בכוח

אדם בתחנה זו דומה לחסר הקיים
בכל מחוז דרום .הוצע לציבור לקבל
טיפול בשתי תחנות טיפת חלב
הפועלות בנתיבות ,אשר פתוחות
חמישה ימים בשבוע )כולל יום אחר
הצהריים(" ,עד כאן תשובת המשרד.
על התגובה הממשלתית כתב
חג'ג'" :אם לסכם את האמור במ
כתב  -הכל נפלא .אם אין שירו
תי בריאות מינימליים במרחבים,
אפשר לנסוע לנתיבות 10 ,ק"מ
ממבועים ,מדדו במשרד הבריאות.
ואם אין רופא ילדים ,נלך לרו
פא משפחה .מי צריך רופא ילדים?
פינוק .וגולת הכותרת  -נכון שאין
מספיק שירותי טיפת חלב ,אבל גם
לשאר היישובים בדרום אין .אפשר
להירגע .צרת רבים".
ראש מועצת מרחבים אומר שהוא
דוחה את תגובת משרד הבריאות:
"מצטער ,את התשובה הזאת צריך
לדחות על הסף .יש בה יותר משמץ
של חוצפה וגסות רוח .אינני מתכוון
לוותר ואמשיך לפעול כדי להשיג
לתושבי מרחבים את המגיע להם".



הרחבת שירותי
הבריאות  -צו השעה!

<

השבוע שוב התעוררה
סוגיית שירותי הבריאות
הציבורית ,הפעם לאחר
התכנית המצוינת של טליה פלד
קינן בערוץ  .10התכנית הצבי
עה על המחסור החמור ברופאים
ואחיות ,על היחס המנוכר של הצ
וותים לחולים ולבני משפחותיהם
ועל הזיהום בבתי החולים .אבל זה
לא הכל.
אני רוצה לספר לכם  -מה
שאולי אתם מכירים מניסיונכם
 על שירותי הרפואה הבעייתייםבמרפאות קופות החולים .לפני
הכל ,צריך להדגיש :הטענות אינן שי חג'ג'" .שירותי בריאות ירודים כל
כך מסכנים את בריאותנו"
לצוותים .הרופאים והאחיות במר
פאות עושים עבודת קודש במסירות .הבעיה היא המחסור באנשי צוות.
באזור שלנו פועלת מרפאה באחד המושבים .מרפאה אחת המשרתת
 7,000תושבים מתשעה יישובים .אין במרפאה רופא ילדים וכאשר ילד
חולה ונזקק לרופא ,מי שמטפל בו הוא הרופא הכללי ,רופא המשפחה.
טיפת החלב באותה מרפאה פתוחה רק פעמיים בשבוע ,בין השעות
 .139מה קורה כשצריך לחסן את הרך הנולד? צריך להזמין תור חודש
וחצי מראש  -וחלילה אסור לבטל ואסור לחלות ביום המיועד ,כי אז
נאלץ התינוק להמתין עוד חודש וחצי.
וכאן זה לא נגמר .בבית המרקחת באותה מרפאה חסרות תרופות באופן
קבוע והחולים נאלצים לפנות לבתי מרקחת בערים הסמוכות כדי לקנות
את התרופות .אלה לא שירותי בריאות ראויים! אלה אפילו לא שירותים
מינימאליים .את המצב הזה חובה לתקן ,ומיד .שירותי בריאות ירודים
כל כך לא רק גורמים אי נוחות  -הם מסכנים את בריאותנו .כי זה עולה
לנו בבריאות...

 19שנים לאסון המסוקים

קציני צה"ל ובני משפחות שכולות השתתפו בטקס התייחדות ל73
החללים בהתרסקות המסוקים מעל שאר ישוב בפברואר 1997

<

טקס ההתייחדות עם זכרם
של  73חללי "אסון המ
סוקים" ,במלאת  19שנים
להתרסקות ליד המושב שאר ישוב,
התקיים ביום רביעי 10 ,בפברואר,
בבית הספר האזורי "הר וגיא"
בקיבוץ דפנה .הטקס נערך במע
מד קצינים בכירים בצה"ל :ראש
המטה הכללי ,רבאלוף גדי איזנ
קוט ,אלוף פיקוד צפון אביב כוכ
בי ,מפקד חיל האוויר אלוף אמיר
אשל ,ראש אגף כוח האדם אלוף
חגי טופולנסקי ,ראש אגף התכנון
אלוף עמיקם נורקין ,מפקד הגיס
הצפוני אלוף תמיר היימן ,בכירים
נוספים ובני המשפחות השכולות.
בניגוד לציפיות ,שר הביטחון משה
יעלון שהה בחו"ל בזמן הטקס ושום
שר לא ראה לנכון להגיע ולכבד
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את בני המשפחות ואת זכר הנו
פלים.
ב 4בפברואר  ,1997ערב יום
שלישי ,כ''ח בשבט תשנ''ז ,התנ
גשו שני מסוקי יסעור אשר יצאו
משדה התעופה "מחניים" לעבר
מוצבי צה"ל ברצועת הביטחון
בלבנון .ההתנגשות אירעה מעל
מושב שאר ישוב ,שניות ספורות
לפני שחצו את הגבול 73 .הלוח
מים ,הטייסים ואנשי צוות האוויר
שהיו על המסוקים נהרגו.
הרמטכ"ל רא"ל איזנקוט אמר
בטקס" :במרחבים אלה ממש ,בין
ההר לגיא ,לחמו דורות של מפק
דים וחיילים אשר המשיכו זה את
משימתו של זה בהגנה על הגבול
הצפוני למען ביטחון הארץ כולה -
וכך היו גם בניכם.

"השנה אנו מציינים עשור של
שקט יחסי בגבול הצפון ,שבמהלכו
היו שלושה אירועים אלימים שבהם
נפלו ארבעה לוחמי צה"ל .עשור
שבו ההרתעה הישראלית הבהירה
למבקשי רעתנו ,כי מולם עומד צבא
נחוש ודרוך לכל אתגר .אני מבטיח
לכם ולהם ,כי צה"ל לא מניח לשקט
לתעתע בו .אויבינו יודעים כי צה"ל
הוא צבא עוצמתי ,ממוקד ומקצועי;
צבא שנמצא בתהליך התעצמות
תמידי ,משמר את עליונותו בכל
הממדים ומחזק את מעמדו כצבא
החזק במזרח התיכון.
"התקופה האחרונה מציבה לפני
אזרחי המדינה ותושביה מציאות
ביטחונית מורכבת ,שמולה עומדים
כוחות הביטחון נחושים לשמור על
הביטחון ועל תחושת הביטחון בכל

האנדרטה ל 73הרוגי האסון" .נוסיף לשאת את המורשת שהותירו לנו  -מורשת
צילום :איציק אדרי
אחדות ,שליחות ואחוות לוחמים"

רחבי הארץ .מפקדי וחיילי צה"ל
פועלים בנחישות לאתר ולסכל כל
איום טרור ,כך גם את איום המנה
רות בעוטף עזה ,מתוך רצון לשמר
את המציאות הביטחונית מאז 'צוק
איתן' ,לרווחת האזרחים משני צדי
הגבול.
"נוסיף לשאת את המורשת
שהותירו לנו  -מורשת אחדות,
שליחות ואחוות לוחמים ,נמשיך

לספר את סיפורם ,ללכת בדרכם
ולזכור אותם בגבורתם ,בעוז רוחם
ובנחישותם .יהי זכרם ברוך".
בבית הספר נערך יום עיון
בנוכחות קצינים מזרועות צה"ל
השונות וביניהם מפקדי חטיבות
הרגלים  -גולני ,גבעתי וצנחנים.
תלמידים וקרובי משפחה השתתפו
ביום העיון שהונחה ע"י העיתו
נאית טלי ליפקיןשחק.
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הסדרת שימושים חורגים וחריגות בנייה לרמ"י קיבלנו הסכמה להכניס את המקרה
היא תנאי סף עיקרי ליישום החלטה לפיילוט בכפוף לפינוי מבני השימוש החורג.
ילדיו של יהודה עברו לבתים שכורים במושב
 .1399בשלב זה ,מערכת מיכון לצורך
הוצאת שומות לדמי כניסה ) + 3.75%מע"מ( ויהודה השיב את מצב המבנים לקדמותו .לאחר
הוסדרה בהתאם להחלטה  1399ואף מחלקת שפקח רמ"י אישר שהמבנים מתאימים להיתרים,
חוזים לדורות בהתיישבות הוציאה מספר שו הומצאו לרמ"י המסמכים הנדרשים לצורך יישום
מות במסגרת הפיילוט .כעת פועלים לאפשר ההחלטה :נסח טאבו עדכני של חלקה א' ,אישור
המצאת שומות לדמי רכישה ,במסגרת רכישת האגודה על הרכב הנחלה ,חתימת האגודה על
מלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות בנחלה תצהיר לעניין מספר היחידות המותרות לב
בהשלמה לתשלום של  + 33%מע"מ משווי חלקת נייה במושב לפי תמ"א  ,35מפת מדידה עדכ
המגורים.
נית של הנחלה עליה
יישום ההחלטה
סומן השטח למגורים
במחוזות אמור לה
והשטח החקלאי עפ"י
התב"ע ,סומן גבול
תחיל בשנת  2017יהודה ,בעל נחלה בעמק
ואנו מניחים ,כי
 2.5דונם ,סומנו כל
רמ"י יזרעאל ,שיכן את ילדיו
תודיע על תחי
המבנים גודלם והשי
מוש בהם.
לת יישום ההחלטה במבנים חקלאיים שהוסבו
בשוטף עד סוף
בימים אלה קי
שנת למגורים לפני כ 15שנה.
2016תחילת .2017
בלנו מרמ"י שומה
לדמי כניסה ,שבה
עד אז ,בעלי הנחלות לפני כשנה הגיע לנחלה
שמעבירים זכויות,
בחן שמאי רמ"י את
בונים תוספת בנייה של יהודה פקח מטעם
שווי חלקת המגו
רים בשטח  2.5דונם
או מפצלים מגרש רמ"י ומצא כי הסב מבנים
מנחלה מתבקשים
הכוללת זכויות בנייה
לפעול בהתאם לה למגורים ללא היתר בשטח
ל 375מ"ר ללא
חלטת הנהלה
מע"מ ופיתוח עלפי
 .3139כולל של  250מ"ר
עליהם לשמור על
השימוש היעיל והטוב
הזכות לבקש "התח
ביותר .שמאי רמ"י
שבנות מחדש" כאשר רמ"י תחל ביישום ההחל קבע ,כי השימוש היעיל והטוב הוא בנייה של
טה ולקבל כסף בחזרה בצירוף הצמדה אם שולמו יחידה אחת בשטח  200מ"ר ושייך לבית שטח של
סכומים גבוהים יותר לפי ההחלטות החלות כיום .שני דונמים ויחידה נוספת בשטח של  175מ"ר
בעלי נחלות רבים שואלים :מה אני עושה אליו שויכה חלקה של  500מ"ר.
במקרה הנדון שווי חלקת המגורים היה כש
במקרה שיש לי חריגות בנייה או שימושים חו
רגים בנחלה שניתנים להסדרה במסגרת החלטה לושה מיליוני ש"ח ועל כן ,דמי הכניסה נקבעו
 ?1399האם כדאי לי להרוס או להסדיר בהיתר? על סך  130אלף ש"ח .לאחר תשלום דמי הכניסה
למענה לשאלה זו נדרש דיון בהתאם לכל יקבל יהודה שלוש הטבות :ביטול רצף ביןדורי,
מקרה ,החלטה  1399שמאפשרת הסדרה של בית יהודה יוכל לבנות שני בתים עבור שני הילדים
שלישי בנחלה במסגרת ביטול הרצף הביןדורי )במקרה זה קיימת תב"ע שמאפשרת בניית שלוש
מתאימה לצורך כך .יהודה ,בעל נחלה בעמק יז יחידות בשלושה מבנים נפרדים( ,שימוש בזכויות
רעאל ,שיכן את ילדיו במבנים חקלאיים שהוסבו בנייה של  375מ"ר לפי שיקול דעתו )לא יחול
למגורים לפני כ 15שנה .לפני כשנה הגיע לנ תשלום על זכויות מעבר ל 160מ"ר או  55מ"ר
חלה של יהודה פקח מטעם רמ"י ומצא כי הסב כפי שחל היום עד לקיבולת של  375מ"ר( ,אפ
מבנים למגורים ללא היתר בשטח כולל של  250שרות לפיצול מגרש מנחלה בתשלום  33%דמי
מ"ר .יהודה קיבל מכתב מרמ"י ובו נדרש לפנות היוון )השלמה ל 33%לאחר תשלום דמי כניסה(.
המקרה המתואר לעיל ממחיש את יישום הח
את מבני השימוש החורג וכן לשלם דמי שימוש
לטה  1399באופן מעשי כאשר אנו רואים ,כי
בסך  800אלף ש"ח עבור כל שנות השימוש.
יהודה ואשתו ,בני  ,80חיים מדמי ביטוח השומות שהצגנו במהלך התקופה שרמ"י בחנה
לאומי ומפנסיה מזערית ואף אצל ילדיהם הפרו את היישום של ההחלטה מתאימות לדרך הע
טה לא מצויה .בפגישה שערכנו בנחלה ביקשנו ,בודה שבה תפעל רמ"י במסגרת יישום ההחלטה.
כי יהודה יפסיק את השימוש החורג וישיב את אנו מבקשים מהציבור להתכונן ליישום ההחל
מצב המבנים לקדמותו ובמקביל ,נבחן כניסה טה ומהאגודות לפעול בהקדם לאשר תב"ע שבה
להחלטה  ,1399יהודה ישלם דמי כניסה ויבקש ייקבעו זכויות בנייה לשלוש יחידות בשלושה
לבנות שני בתים בנחלה עבור ילדיו ,בנוסף מבנים וליחידת הורים בשטח כולל של כ800
מ"ר לכל היחידות.
לבית הבנוי בנחלה.
הכותבים מתמחים באגודות
בהחלטת הנהלה  3139קבעה רמ"י ,כי יתא
שיתופיות ,במינהל ובמיסוי
פשר ליישם את החלטה  1399במקרים מיוחדים
www.lieblaw.co.il
והמקרה שלנו נראה מיוחד מספיק .לאחר פנייה
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עו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

בני אבא אלי החייכן וטוב הלב .בני איננו? פשוט איננו? לא יכול להיות

צילום :האלבום המשפחתי

~~~  ~~~~
~ ~~~ ~~  
סתם יום
של חול .אני
יושבת בפגי
שה ,רואה על
הצג של הנייד
שגיסתי מתק
שרת ,הטלפון
מושתק ואני
לא עונה .אח
זור אליה כשאתפנה .אחרי דקה -
היא מתקשרת שוב ואחרי עוד דקה
אסאםאס" :תתקשרי דחוף".
אני מבקשת סליחה ,יוצאת מהפ
גישה ומתקשרת אליה .בטלפון אני
מקבלת את הבשורה המרה :בני אבא
אלי ,שכן מהמושב ,אבא של ליאור,
בת שכבה של בני הבכור ,נפטר
פתאום.
בני נפטר? לא יכול להיות .רק
לפני יומיים עמדנו יחד בתור
לדואר; רק לפני שבוע ראיתי אותו
בבית האריזה; לפני כמה ימים חלף
מולי על הכביש והרים אצבע לש
לום בדרכו הייחודית )זה היה השלום
של בני בעת נסיעה :כשהוא ראה
מישהו מוכר זקר את אצבע יד ימין,
בלי להרים את היד מההגה ,בברכת
שלום כשמבטים נפגשים והוא כר
גיל מחייך בפנים מאירות מוקפות
תלתלים כסופים(.
בני איננו? לא יכול להיות.
בני אבא אלי  -האב הכי נלהב
ומסור שהכרתי ,האיש החייכן וטוב
הלב ,חקלאי שאהב את מה שהוא
עושה ואפילו הצטיין בכך ,מעריץ
שרוף של הזמר מאיר אריאל ,בן
לשבט אבא אלי ממייסדי המושב -
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פשוט איננו? לא יכול להיות .איך
אפשר לדמיין מישהו שהוא חי כ"כ
וצעיר שפתאום איננו? איך אפשר
להסביר את המעבר הלאנתפס בין
חיים למוות?
בלוויה מיררתי בבכי עם עוד
מאות חברים ,מכרים ובני משפחה.
שמעתי אחר כך את כל הפרטים:
איך קם בבוקר כרגיל ,כמדי יום
שתה קפה עם שלמה אחיו ושותפו,
ירד לחממות ,ואז הרגיש שמשהו
קורה .בני הזעיק את שלמה כשהיה
בחממה )כמה סמלי( ולפתע הרגיש
לא טוב.
מה קרה לבני  -אירוע לבבי
חמור? מפרצת בכלי דם ראשי?
 הסיבה לא התבררה עדיין ,אבלברור שכשבני הגיע באמבול
נס לבית החולים הוא חי את רגעי
חייו האחרונים .בנו אריאל הספיק
להגיע עוד לפני האמבולנס לבית
החולים )"פשוט טסתי על האופ
נוע" הוא אמר לי( .אריאל זיהה את
רעמת התלתלים על האלונקה בעת

שהכניסו את אביו לחדר המיון,
מוקף רופאים שחיכו להגעתו ,והס
פיק לשמוע ממנו "אל תדאג ,אני
בסדר" .אבל זמן קצר לאחר מכן הוא
כבר לא היה בחיים ,למרות כל ני
סיונות הצוות הרפואי.
אני כותבת ובוכה על אבדן החיים
של בני ,על המציאות החדשה שנ
כפתה על ארבעת ילדיו  -חיים
ללא אבא שילווה אותם ברגעים
המשמעותיים של החיים ,כמו בדרך
לחופה ,וגם סתם בהתלבטויות יום
יומיות; על הקריעה מאשתו טינה,
מתנדבת מדרום אפריקה שבאה
לשדה יצחק ונשארה והקימה כאן
בית לתפארת; על אחיו שנותר ללא
שותף; על אחיותיו שנותרו ללא אח
שהיה כה משמעותי בחייהן; על אמו
שקוננה על בנה שתמיד דאג לה;
ואני מודה ,ביני לביני ,שאני בוכה
גם עליי.
כשמאבדים מישהו קרוב ,יקר לנו,
כשדבר נורא כזה קורה אנחנו נזכ
רים לרגע שיש תאריך סיום לקיומנו

כאן ,בעולם הזה .החיים קצרים ,מה
זה אומר עליי? כיצד משפיעה עלינו
ההבנה בארעיותם של החיים?
אני ,למשל ,הזמנתי מיד כר
טיסים לסוף שבוע ברומא .החיים
קצרים מדי מכדי למות בלי להיות
באיטליה ,ולעזאזל המינוס בח
שבון הבנק .אולי רק לרגע נזכור
שיש צורך לחיות בשמחה ,כי מי
יודע ,אולי נמות מחר? צריך לאסוף
חוויות טובות עם האנשים הקרובים
והאהובים לנו ,ובעיקר  -אין זמן
לריב.
הזמן שלנו כאן קצר ,ואין לדעת
מה יהיה בעוד יום ,או יומיים .כשא
נחנו בוחרים לחיות בסכסוך עם
האחים שלנו על גורלו של המשק
המשפחתי ,שאפשר להוריש רק
לאחד מאתנו  -אנחנו בעצם בוח
רים "לבזבז" את הזמן הקצוב שיש
לנו בעולם הזה בריב .ותכלס ,אין
זמן לריב.
פגשתי לא פעם משפחות שהגיעו
למשרדי בניסיון למצוא פתרון למ

"~
 ~
~~~
~
 

שבר הורשת הנחלה ,כי פתאום החל
לפעול "שעון עצר" למצב שבו היו,
מכל מיני סיבות .למשל ,אחד מבני
הבית חולה במחלה סופנית ואז אין
ברירה ,צריך להגיע להסכמה על
עתידו של המשק במהירות הבזק.
הישיבה באוהל השבעה של שכניי
והמפגש הטעון עם המשפחה מח
דדים עד ללא נשוא את סוגיית הזמן
האוזל .עד כמה לאצפוי ,כמה בלתי
ידוע עלול להיות הסוף .אז איך מא
ריכים את השפעת הישיבה באוהל
השבעה עלינו? כלומר ,איך זוכרים
גם בעוד חודש שהחיים קצרים ואין
זמן מיותר שאפשר לבזבז בריב?
במקצוע שלי אני נוגעת שוב ושוב
בתחושות האלה ,בידיעה שאף פעם
לא נוכל לצפות את הסוף של הוכר
והידוע .לעולם לא נהיה מוכנים
באמת לרגע פרידה .מטבעו ,ההור
שה היא נושא הנוגע בפרידות וגם
בכאב הקשור במוות ,אבל בשבוע
הזה האמירה השחוקה "החיים קצ
רים" לבשה משמעות ברורה .ההבנה
שאין לנו זמן ל"בזבוזים" הכתה בי
במלוא כוחה.
התחושה שלי תמיד אחת :למה
להשחית את הזמן היקר שלכם על
ריב ועל עוינות? עדיף לשבת" ,לק
דוח" ולטחון עד דק את המתח ואת
הסיבות לעימות ולהגיע מהר ככל
האפשר להסכמה ולניסוח פתרון
חוקי .כל חודש שמתבזבז בכעס על
אח או על הורה לא ישוב ,ובעצם
יורד לטמיון.
זכרו את "אפקט השבעה" ,כך תז
כרו שאין זמן לריב.
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כתבה וצילמה :חני סולומון

פטר קליין ) (84מכפר מר
דכי ,שמתגורר בשנים
האחרונות בדיור המוגן
ביישוב עשרת שבשפלה ,השתתף
ב"תיאטרון עדות" ,פרויקט שה
תקיים במועצה האזורית גדרות
במשך יותר משנה ומטרתו הנצחת
סיפורי ההצלה של מי ששרדו את
השואה והגיעו ארצה ,ובאותה עת -
יצירת חיבור לנפשם של בני הנוער
מיישובי הסביבה ,אשר נולדו למ
ציאות חיים שונה בתכלית מזו של
הניצולים.
"זה לא היה קל ,לעלות זיכרו
נות וסיפורים מהעבר" ,אומר קליין.
"שמענו גם סיפורים של חברים .זהו
מפעל חשוב מאוד .אנחנו דור שעבר
חוויות קשות ,ועוד מעט לא יהיה מי
שיספר אותן לדורות הבאים .זאת
הנקמה שלנו בכל מי שניסה לה
שמיד אותנו :המשפחה שהקמתי,
הילדים ,ארבעת הנכדים ,שני הני
נים ואלה שעוד בדרך".
קליין מתחיל את סיפורו בעיר
בודפשט שבהונגריה ,שם נולד כבן
יחיד ליצחק ולאירנה ,זכרם לברכה:
"הוריי התפרנסו מעסק לטכנאות
שיניים ,ששגשג יפה עד המלחמה.
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הרגשנו איך תהליך כניסת הנאצים
מתחיל בקצב שהלך והתגבר .ב19
במרץ ,עם פלישת הגרמנים ,נאלצ
נו לעבור ל'בית המסומן' בעירנו עם
משפחות יהודיות נוספות".
היה מסוכן לצאת החוצה ,הוא
מספר ,ואכן יום אחד אביו נלקח
למחנה עבודה בכפייה" .הייתי אז
ילד בן עשר המודאג מההמשך.
בשנת  1942אבי נשלח לאוקראינה.
סיפרו שאצבעות רגליו קפאו והוא

פטר קליין" .זאת הנקמה שלנו בכל מי שניסה להשמיד אותנו :המשפחה שהקמתי ,הילדים ,ארבעת הנכדים ,שני הנינים ואלה
שעוד בדרך"

לא היה יכול להמשיך ללכת ,למ
רות שציוו עליו להמשיך לצעוד.
תשובתו לגרמנים הייתה שהוא לא
מסוגל להמשיך ,ולא יזוז ממקומו.
אמי ואני שמענו זאת אחרי מותו,
מעדי ראייה .לצערנו ,הם פשוט ירו
והרגו אותו .כך שאמי נשארה אלמ
נה צעירה עם ילד.
"היא אספה את הזהב שאבי שמר
במשך השנים ומכרה אותו תמורת
קבלת תעודות מזויפות ,שבהן ייכ

פטר בילדותו עם אמו אירנה .כמה ימים לאחר שהגיעו לבית האציל היא נקראה לשיחה

תב שאנו נוצרים .בשנת  1943בר
חנו לגבול הונגריה והסתתרנו .היא
לימדה אותי לשנן את שמי הנוצרי
החדש ,פטר שיפוש ,וביקשה שאשנן
עוד מספר כללים ומנהגים שאדע
גם כשיעירו אותי באמצע הלילה".
פטר מספר בהתרגשות שאמו
הייתה אמיצה ועקבית בדעתה שת
עשה להצלתם .היא אפילו פרסמה
מודעה בעיתון שהיא פליטה עם
ילד ,שברחה מהרוסים ועכשיו מחפ
שת בית לעבוד בו כטבחית .לדבריו,
הם לא חכו הרבה עד שאחד מאצילי
בודפשט ענה למודעה ,וקיבל אותה
לעבודה כעוזרת בית.
קליין" :עברנו להתגורר בביתם
המפואר של האציל אלכסנדר ואש
תו קטלין ,כנוצרים .מאוחר יותר
התברר לנו שחצי מאדמות בודה הן
שלו" .עד היום הוא זוכר את הארמון
שבו גרו :הסלון הענק עם הרהיטים
הכבדים והמעוצבים ,הפסנתר ,נבר
שות קריסטל שהשתלשלו מהתקרה,
שטיחים פרסיים וכלים יפים ויקרים.
החיים מלאי הפתעות ,לטוב
ולרע .כמה ימים לאחר שהגיעו נק
ראה האם אירנה לשיחה" .נאמר לה
שהאציל יודע שאנחנו יהודים ושלא
נדאג ,כי הוא לא ילשין .אכן ,קי
בלנו חדר ונהגתי לשחק עם ילדי

המשפחה .בדיעבד הבנתי שהוא
היה אדם מיוחד ,אציל בתוארו ,אך
גם אציל נפש בחייו הרגילים .יתרה
מכך ,הובא לידיעתנו הפרדוקס במ
שפחתו ,שאחיו היה ממנהיגי הפא
שיסטיים ובתוקף עובדה זו הוא גם
קיבל את אחד התפקידים הבכירים
בעיר .מצב מביך ,שהביא בסופו של
דבר שאותו האח ומספר תושבים
מקומיים כנראה הסגירו את האציל
ומשפחתו בסוף המלחמה והוא נושל
מכל רכושו הרב".
כשהגיע מועד השחרור המיוחל,
בשנת  ,1945האם ובנה חזרו לביתם
שנשאר בשלמותו ,למרבה הפלא.
"הצטרפתי לתנועת השומר הצעיר,
שהייתה פעילה בעיר ,ועליתי לארץ
בשנת  1949במסגרת עליית הנוער,
באנייה 'עצמאות' ,שם סמלי לדור
שלם .בשנים הראשונות הייתי בקי
בוץ כפר מנחם .אמי עלתה לארץ
לאחר כמה שנים ,היא לא הסתדרה
עם החיים הלאקלים כאן ולצערי,
חזרה להונגריה .יותר מאוחר נישאה
בשנית ,אך נשארה בבודפשט.
"רק בשנת  1961חזרתי להונגריה
מאחר ולפני השערים היו סגורים.
לצערי ,נודע לי שהאציל כבר נפטר,
אך פגשתי את בנו .לעולם לא שכח
תי את החסד שמשפחתו עשתה בש
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ניצולי השואה ובני הנוער במופע הסיום" .מפגש ביןדורי שיש בו חמלה ,דאגה ,רגישות"

בילנו .הגשתי את שמו ל'יד ושם',
והוא הוכרז כ'חסיד אומות עולם'.
התברר שהוא רצה להגיע לישראל,
אך לצערנו לא התאפשר".
קליין המשיך בחייו והתגייס
לצה"ל .בחיל השריון הכיר את
אשתו לאה שהייתה בת למשפחת
לנדסברג ,מוותיקי כפר מרדכי .בני
הזוג התחתנו בשנת  1954והתגו
ררו מספר שנים בחיפה בעוד קליין
ממשיך בצבא הקבע .שני בנים נו
לדו ללאה ולפטר :עמירם ז"ל ואר
נון .לאחר מספר שנים בחיפה עברו
לכפר מרדכי ובנו בו את ביתם.
"שירתתי בצה"ל במשך  25שנים,
בחיל תחזוקה ובשריון .השתחררתי
בדרגת רבסרן .בשבילי ,זה מהות
הציונות וההגשמה  -לשרת את המ
דינה במסגרת הצבא .כשהשתחררתי
עבדתי במחלקת ביטחון בעיריית
אשדוד הסמוכה לכפר .במקביל ,היה
לנו במשק לול ופרדס קליפים וכן
פרדס משותף .היו שנים שגידלנו
גם ירקות .לצערי ,עקרנו את הפ
רדס שכבר לא היה רווחי כלכלית".
בשנים האחרונות עברו פטר ולאה
לדיור המוגן בעשרת.

'לגעת' בנפשם של בני הנוער ,אשר
נולדו למציאות חיים שונה בתכלית.
החוט שנמתח בין שני הדורות כורך
אותם יחד ומאפשר להם להסתכל
במבט עצוב אל העבר ועם תקווה
לעתיד".
קנדלשיין הוסיף ,שבתום שנה
רצופת מפגשים ולמידה" ,הקהילה
זוכה לראות מפגש מרגש בשפת
התיאטרון .מפגש ביןדורי שיש בו
חמלה ,דאגה ,רגישות מצד התל
מידים מחד ומאידך עוצמה נפשית
וחשיפה של סיפור אישי של שורדי
השואה" .רוב הסיפורים נחשפו בהז
דמנות זו לראשונה.
"באמצעות החשיפה לסיפורים
האישיים ,דרך המפגשים המרגשים
עם הניצולים והקשר הייחודי שנו
צר" ,אמר ראש המועצה" ,יכלו הצ
עירים ללמוד ולחוות את הפרק המ
שמעותי בהיסטוריה של העם היהודי
ומדינת ישראל .אני מבקש להביע
את רחשי לבי העמוקים והערכתי

הרבה לניצולי השואה ,תושבי גד
רות ,ובמיוחד לכם משתתפי ההצ
גה ,על האומץ להשתתף ולשתף.
לכם ,תלמידי בית הספר 'גדרות',
על תרומתכם להנצחת הזיכרון על
ידי השתתפותכם בתהליך ובהצגה;
תודה מיוחדת לעירית ועזרא דגן,
אשר פועלים ביישובים רבים בארץ
להנצחת מורשת השואה ,ואשר ני
צחו על התהליך כולו והביאוהו
לידי הפקה מרגשת זו ...זוהי הדרך
הראויה והנכונה לעשות את אשר
נדרנו לאורך הדורות :לזכור הכל,
לזכור ודבר לא לשכוח".
חיה משה ,מנהלת המחלקה לשי
רותים חברתיים במועצה האזורית,
שליוותה את הפרויקט מקרוב:
"פרויקט 'תיאטרון עדות' הנו מסע
חוויתי בעל ערך חינוכי וטיפו
לי עבור בני הנוער ,הניצולים
והקהילה כולה .התחלנו את התהליך
באוקטובר  2014עם תלמידי כיתה
ז' בבית הספר גדרות .נפגשנו אחת



לקראת סוף חודש דצמבר הסתיים
פרויקט "תיאטרון עדות" ביישובי
גדרות ,בשני ערבים שהתקיימו
בבית העם המחודש בעשרת .יוסי
קנדלשיין ,ראש מועצת גדרות יליד
כפר מישר ,בן לניצולי שואה ,פרש
את חסותו על הפרויקט החשוב ועל
הבימה אמר לניצולים ,לבני משפ
חותיהם ולבני הנוער שלקחו חלק
במיזם" :על אף הסבל הנורא הצלי
חו שורדי השואה לאסוף את השב
רים ,להקים משפחה ,לעלות לארץ
ולהיות חלק מבוניה של המדינה.
"נפלה בחלקי ,כראש המועצה,
הזכות להוביל ולקדם יוזמה זו של
תיאטרון עדות .יוזמה ,אשר במהותה
היא הנצחת הסיפורים של ניצו
לי השואה ובו בעת היכולת שלהם
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עזרא ועירית דגן" .הילדים הצעירים הביאו את הרעננות ,הסקרנות ושמחת החיים"

לשבוע במשך כל שנת הלימודים.
זכיתי ללוות את הקבוצה המופ
לאה הזו במסע מורכב ,שלקח את
התלמידים והשורדים לדרך ארוכה,
בה חשפו המבוגרים את סיפוריהם
האישיים והכואבים באומץ רב .יכו
לתי לראות את הקשרים שנוצרו בין
החברים בקבוצה".

~

בני הזוג דגן ,עירית  -שחקנית,
מדבבת וזמרת ,ועזרא – שחקן ,בי
מאי ,זמר ופנטומימאי ,הם יוצרי
המיזם הטיפוליחינוכי "תיאטרון
עדות ,לספר כדי לחיות" המפגיש
ניצולי שואה עם דור שני ושלישי
באמצעות טיפול ביצירה והבעה
אמנותית ודרמה תרפיה .מזה 16
שנים הם בתפקידי המנחים ,המט
פלים ,הכותבים הבימאים והמפיקים
ובגדרות הם הגיעו למופע סיום
מספר  ,47וידם עוד נטויה.

עזרא דגן" :אנו עובדים בכל רחבי
הארץ .הרבינו לעבוד עם קהילות
במועצות האזוריות בהן מושבים
רבים כעמק חפר ,מנשה ,יזרעאל,
חבל יבנה ,שפיר ועוד .החוויה
המיוחדת שעברנו עם קהילת גדרות
הייתה ,ראשית ,העובדה שנאלצנו
לעבוד עם תלמידי כיתה ז' ,שהם
צעירים יחסית לגילאים שאנו רגי
לים לעבוד ,בשל העובדה שאין בג
דרות חטיבת ביניים".
עירית דגן" :גילינו שעשרת היל
דים שבחרו ונבחרו להופיע בהצגה
במסגרת פרויקט מעורבות חברתית
היו בוגרים ביחסם לנושא .הם לקחו
על עצמם משימה ותפקיד בעל ערך
הנצחה משמעותי .השיא היה כמובן
עליית כל המשתתפים על הבמה.
"הילדים הצעירים הביאו את
הרעננות ,הסקרנות ושמחת החיים
שלהם לימי ראשון בבוקר בחדר
במתנ"ס .העלו חיוך גדול על פני
ניצולי השואה ,שחיכו להם כל
שבוע בהמון הערכה ,ובעיקר באהבה
גדולה .במהלך הפרויקט עברו המ
שתתפים תהליך מובנה ומבוקר בע
זרת שיטות וכלים טיפוליים מתחום
התיאטרון :דרמה תרפיה ,תיאטרון
סיפור ועוד".
עירית מתארת את התהליך,
שהוא גם ההכנות למופע הסיום:
"סיפורו האישי של כל ניצול מש
תתף מועלה על הכתב ,עובר עיבוד
למופע מומחז ומבוים במקצועיות
וברגישות .אותם הצעירים זכו לע
מוד על הבמה לגלם ולהיות לכמה
דקות תמר ,גיורא ,חווה ,ז'אנה,
ראובן ,מטילדה ,פטר ,נחום ,אברהם
ובני – שנאלצו ללכת במשך שבו
עות בקור עז; לעמוד במסדרי מוות
באושוויץ; לנסוע רעבים ברכבת
צפופה; להתחבא בגטו ,בבית המ
סומן ובבית המוגן ,בבית היתומים
ובדרך לכפרים; לצעוד את צעדת
המוות במשך כמה שבועות ולהשת
חרר סוףסוף מהסבל הנורא" .המו
פע מצולם לתיעוד סיפוריהם ועבור
ההיסטוריה.
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מיקי נירון
צילומים :ענבל קיםנהיר

<

ענבל קיםנהיר ,יזמת בת
חום האמנות ממושב מרחביה,
מריצה בימים אלו את "פו
רסט" )באנגלית" :יער"(  -פרויקט
בצמיחה שמטרתו קידום יצירה יש
ראלית מקומית ,ללא מטרות רווח.
המקום שנבחר לטיפוח המיזם הוא
החלל ששימש עד לאחרונה כביתה
של ענבל במושב והפך לסטודיו ובו
היא מארחת הופעות של אמנים בת
חילת דרכם מרחבי הארץ.
ענבל ,בת  ,22נולדה בקיבוץ
העוגן ,אך בגיל שש עברה למרחביה.
לאחרונה עברה שוב ,הפעם לקיבוץ
עין השופט .בשגרת היוםיום היא
עוסקת בחינוך בלתיפורמאלי של
הנוער ביישוב ,אך אהבתה האמתית
נתונה לאמנות והיא מקדישה את
מרב זמנה לעיצוב גרפי ולצילום.
כבר בגיל צעיר הבינה שיצירו
תיה לא יוכלו לקבל הכרה ראויה
באזור ,אך במקום לעבור לתל אביב
כמו רוב החברים בגילה ,החליטה
ליצור בעצמה את הבימה שעליה
האמנות שלה ושל יוצרים אחרים

הופעה ב"פורסט"" .המטרה והחזון הוא להיות גוף שתומך ביוצרים דווקא מהפריפריה"
תקבל חשיפה" :בתור מי שכל חייה פציעה בזמן שמירה שמנעה ממני תקופה היו באים לבקר אותי הרבה
התמקדה באמנות וידעה שזה מה ניידות .היו לי שנתיים של ההת אנשים והבנתי שזה חלל שכיף לי
שארצה לעשות כבר בתיכון ,הבנתי מודדות עם הפציעה ,שאילצו אותי צור בו ,לארח ולהציג יצירות .כך זה
שחסרה לי מסגרת .אין לי איפה לה להישאר פה ,לעומת רוב החברים התגלגל לרעיון שאחשוף את המקום
ציג את האמנות שלי ובכלל בצפון שטסו לטיול גדול כדי 'לנקות את להרבה אנשים ואפיק בו אירועים
יש חסך בכל הנוגע לתחום התרבו הראש'.
ייחודיים".
"בעקבות זאת ,היה לי הרבה זמן
תי .אין הרבה מקומות לצאת אליהם
ולהיחשף לתרבות ולכן הרבה אמ בבית לעשות אמנות ולפתח את אילו בימות אחרות יש לאמנים
נים באזורים אלו עוברים לתל אביב הדבר שאני אוהבת כל כך ,אבל עד וליוצרים בעמק יזרעאל ,אם בכלל?
"לא קיים משהו שאני מכירה
אז לא היו לי הכלים והזמן להגשים
כדי להתקיים מהעשייה שלהם".
אותם .למעשה ,בגלל שלא יכולתי לפחות .יש את פסטיבל 'מפצחים
מדוע הפרויקט הזה ,שנקרא "פורסט",
להגיע לכל מקום ,התחלתי להביא תרבות' המתקיים פעם בשנה ,אבל
קורה דווקא עכשיו?
את הדברים אליי וליצור בסטו זה לא מספיק כדי שאמן מקומי יגיד
"בזמן השירות הצבאי חוויתי דיו שבו גרתי עד לא מזמן .באותה 'יש מישהו שתומך בי' .המטרה והח
זון הוא להיות גוף שתומך ביוצרים
דווקא מהפריפריה.
"כשהתחלתי לפני שנה להפיק
אירועים עוד לא קראו לזה 'פורסט',
כי אז לא חשבתי שזה יכול להת
קיים .התחלתי עם כמה חברים לא
רגן הופעות עד שהשנה הבנתי שזה
יכול להיות הרבה יותר עקבי וניתן
לשנות את האווירה מבית לחלל של
תרבות וחשיפה לאמנות.
"בנוסף לחשיפה לאמנות ומוזי
קאים ,לקהל שמגיע יש פשוט הזד
מנות לשבת ולהכיר אנשים חדשים,
הכל במקום ,מתנהל סביב היכרות
וגילוי שלא היה מתאפשר במקום
אחר .בעמק יזרעאל ,לצערי ,אין
עוד מקום כזה .לפחות בז'אנר הזה".
שם המיזם ,Forest ,נבחר בה
שראת מאפייני עיצוב החלל שבו
מוצגת האמנות ,הכוללים אלמנ
טים רבים של טבע ,החשוב לענבל
כשלעצמו .היא נותנת הסבר נוסף
גיטרות על הקיר" .יש כמה גלריות ,אבל באופן יחסי ,מאוד קשה פה"
לשם שבחרהFor rest and for" :
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 – the restמקום שבו אפשר לקחת
פסק זמן מהכל ולספוג משהו חדש
בשביל אחרים" .הסטודיו פתוח רק
בעת הופעות ואירועים ספציפיים
של מכירת אמנות.
מעבר להנאה ,ענבל רואה בע
ניין תחושת שליחות גדולה מאוד:
"גדלתי פה ואני מרגישה את הבי
טחון והרצון לקחת חלק ולשמר
תחושת שייכות לעמק יזרעאל .זה
התחום שלי ,ולכן אני עושה את
זה  -זיהיתי שמשהו חסר ולי יש
את הכלי לענות על הצורך הזה.
אני חושבת שיש ביקוש ומצד שני,
אין לי כרגע עניין ומספיק זמן כדי
לבדוק מול הגורמים הרלוונטיים
אם ירצו לתמוך במקום .יש כמה
גלריות ,אבל באופן יחסי ,מאוד
קשה פה ולכן אני מאמינה בהתא
חדות של אמנים כדי לקדם אחד
את השני".
מה התגובות של האמנים והמבקרים?
"אני חושבת שמי שהגיע פעם
ראשונה הופתע מאוד ממה שחווה.
מי שמגיע בפעם השנייה עדיין מו
פתע ,כי כל פעם המקום מקבל שינוי
מסוים מבחינה ויזואלית ,מה שיוצר
אווירה מאוד נעימה ומיוחדת ,כי
פית ,חברית ופשוטה.
"מצד אחד ,אני מפרסמת ,אך מצד
שני ,משתדלת לשמור על סודיות,
כי המקום לא מאפשר המוניות.
האמנים עצמם מאוד נלהבים לקחת
חלק בדבר כזה ,כי נוצר חיבור שונה
עם הקהל שבזכותו הם יכולים לספר
את הסיפור שלהם אחרת .סך הכל,
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ענבל קיםנהיר" .לא ניסיתי כלל לבנות תכנית עסקית"

מעבר להנאה ,ענבל רואה בעניין תחושת שליחות גדולה
מאוד" :גדלתי פה ואני מרגישה את הביטחון והרצון
לקחת חלק ולשמר תחושת שייכות לעמק יזרעאל .זה
התחום שלי ,ולכן אני עושה את זה  -זיהיתי שמשהו
חסר ולי יש את הכלי לענות על הצורך הזה"
רוב האמנים רוצים להגיע למקומות מגוונים,
כך שנולד צורך חדש וכולם מאוד מתרגשים
מהפורסט".
מדוע בכל זאת את בוחרת להשקיע מכיסך
הפרטי ולא פונה למקורות סיוע?
"במתכונת שבה הפרויקט פועל כרגע ,אני
לא חושבת שנכון לערב בזה גורם נוסף .בכל
זאת הסטודיו שלי ,ולא ניסיתי כלל לבנות

תכנית עסקית ,אבל בהמשך כן יש מחש
בות לעשות קמפיין 'הדסטארט' )אתר מי
מון המונים ,מ"נ( ולהקים מקום רציני יותר,
שיכול להכיל יותר מ 50איש .זה לא משהו
שאני רוצה להיכנס אליו כרגע ,אבל אין לי
בעיה עם העובדה שהכל מושקע מכספי הפ
רטי .זה אפילו מרגש אותי עוד יותר".
באירוע הבא שיתקיים ב"פורסט" ,ב18
בפברואר ,יופיע ההרכב "ילדי השדה".

מבקרים ב"פורסט"" .מי שמגיע בפעם השנייה עדיין מופתע"
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אבי קסוטו ליד יצירותיו .מצייר את מראות ירושלים וגם נופים וטבע ,לפי התקופות
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<

אלמוג סורין

קסוטו מפסל באבן גיר ירושלמית ומצייר
בשמן על בד .בנוסף ,הוא מלמד קבוצות של
תלמידים ,רובם המוחלט אינם גרים במושב:
"אין יותר מדי תלמידים מאבן ספיר ,רוב התל
מידים הנם תלמידים שהגיעו מעין כרם למושב
ללא בעיה".
מהם מקורות השראתו? מה מבדיל את עין
כרם ,השכונה הציורית ,ממושב אבן ספיר? קסו
טו משיב" :אני ירושלמי ואוהב את כל ירושלים
והאזור .ההשראה לא נובעת ממיקום הסטודיו,

לאחר  30שנות ניהול בתי מלון החליט
אבי קסוטו ) ,(51שחש שהאמנות זרמה
תמיד בדמו ,לצייר .בהמשך הוא החל גם
לפסל ובתחילה פעל בסטודיו ובגלריה משגשגת
בעין כרם .מהגלריה המצליחה ,הנמצאת על אם
הדרך ,עבר ליצור וללמד בסטודיו שפתח במו
שב אבן ספיר ומה שחשב שעלול להזיק לפו
פולאריות של הסטודיו התברר ,למרבה הפלא,
כהחלטה מוצלחת
)"הפופולאריות
של הסטודיו לא
ואנשים
ירדה
ותלמידים שלי
נשארו נאמנים"(.
קסוטו ,יליד
ירושלים ,פתח
את הסטודיו במו
שב שבהרי יהודה
לפני שבע שנים
לאחר שעזב את
עין כרם" .היו
לי בהתחלה קצת
חששות  -בעין
כרם הסטודיו שלי
היה על אם הדרך,
מתויר מאד ,וב
מעבר לאבן ספיר
שאני
חשבתי
להיכנס
הולך
למקום שכוח אל .מוכר בשוק ,שמן על בד" .אני מסתובב הרבה במחנה יהודה ובשווקים" ציור :אבי קסוטו
"די מהר גיליתי את הכיף שבעניין ,עם סטו אלא משוטטות ברחובות ירושלים ובאזורים
דיו שמאפשר לי יותר שליטה וויסות של הזמן שונים בעיר .אני מסתובב הרבה במחנה יהודה
שלי ואני יכול לבחור בין עבודה בשקט עם ובשווקים .אני מצייר הרבה רחובות ודמויות
עצמי לזמני פתיחת הסטודיו למבקרים" .על ירושלמיות .בנוסף ,אני מצייר גם נופים וטבע
הבחירה דווקא באבן ספיר משאר המושבים הק גם מאבן ספיר ,וזה עניין של תקופות  -פעם
רובים לירושלים הוא מספר" :החלטתי שאני לא אני מצייר רחובות ירושלמיים ויש תקופות
רוצה לצאת מעין כרם לאזורים תעשייתיים בי שאני יותר מחובר אל הטבע ,אל הפראיות ואל
רושלים וחיפשתי משהו פסטורלי בסביבה .לב הירוקזית".
סוף ,בחרתי במושב אבן ספיר שמצא חן בעיניי
ביום הראשון של חודש מארס ,1.3.16 ,השנה
במראה ובאווירה ,והוא גם קרוב למקום מגוריי ייפתח הסטודיו של קסוטו באבן ספיר ,שהורחב
בקריית יובל".
לאחרונה ,באירוע חגיגי.
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"מילים של אחרים"

<

מאת איימי רולנד )בע
ברה מתמללת ב"ניו
יורק טיימס"( הוא רומן על אוב
דן האנושיות וכישלון השפה
ועם זאת ,הספר מחמם את הלב
כשהוא מגולל את סיפורה של
אישה הנאבקת למצוא את מקומה
בעולם שהיא כבר אינה מכירה.
לינה תגלה שאין לה ברירה,
אלא לעזוב את חדר התמלול ,את
הקומה ה 11ואת בניין העיתון
"רקורד" בניו יורק .לעבודה של
לינה דרוש ציוד בסיסי :אוזניות,
מכשיר דיקטפון לשמיעת ההק
לטות שעליה לתמלל וסבלנות
לשמש צינור אנושי למילים של
אחרים שחודרות אל אוזניה ומט
פטפות החוצה מבעד לאצבעותיה
השקדניות.
יום אחד ,כשהיא קוראת
כתבה מזעזעת בעיתון על אל
מונית שנכנסה לכלוב האריות
בגן החיות ונטרפה ,היא מזהה
את האישה בתמונה .הן נפגשו
באוטובוס לפני כמה ימים .לינה
משתוקקת להבין מה גרם לה
לשים קץ לחייה באופן הזה והיא
יוצאת למסע בעקבות האמת
שתזעזע את יסודות העיתון המ
כובד ואת חייה שלה )מאנגלית:
טל ארצי ,הוצאת כתר 215 ,עמו
דים(.

"אדם זר" הוא מותחן נוסף של
הסופר הרלן קובן" :הזר לא ניפץ
את עולמו של אדם בבת אחת .כך
יאמר לעצמו אדם פרייס לאחר
מכן ,אבל זה לא היה נכון .איכ
שהו אדם ידע מיד ,החל מהמש
פט הראשון ,שחייו כתושב הפר
וורים ,נשוי ואב לשניים ,נעלמו
לבלי שוב .על פניו ,האיש אמר
משפט פשוט ,אבל משהו בנימת
הקול ,מעין ידענות ואכפתיות
אפילו ,גרם לאדם להבין כי דבר
לא יהיה עוד כפי שהיה" )מתוך
הספר(.
איש זר יכול להופיע משום
מקום .בחנייה ,בסופרמרקט ,בבר.
זהותו אינה ידועה ,מניעיו אינם
ברורים .הוא לוחש משהו באוזנך
ונעלם ,מותיר אותך לבד ,מנסה
ללקט את שברי חייך.
אדם פרייס הוא סיפור הצלחה.
יש לו אישה יפה ,שני בנים מק
סימים ,עבודה טובה ובית נהדר.
עד שיום אחד אדם זר ניגש אליו
ומספר לו סוד נורא על אשתו,
וחייו המושלמים נקרעים לגזרים.
מהר מאוד הוא מוצא את עצמו
מסובך בדבר אפל מכפי שהיה
יכול להעלות בדעתו ,משהו
מסוכן במידה כזאת שטעות אחת
קטנה יכולה לא רק להרוס את
חייו ,אלא גם להביא למותו )מא
נגלית :קטיה בנוביץ' ,הוצ' כנרת
זמורה 350 ,עמודים(.

הספר "אפייה מהירה – לחמים
ועוגות ללא שמרים" של השף
ארז קומרובסקי ,תושב מצפה
מתת ,עובר בין עוגות נפלאות
ולחמים עשירים ,לחמניות מג
רות ומאפי בוקר משגעים .כלל
אחד ,גאוני ופשוט ,מנחה אותו:
זמן הכנת המאפים אינו עולה על זמן חימום
התנור ותצטרכו רק קערה ,כץ עץ ומטרפה
או מיקסר ידני וביקור קצר בסופר השכונתי.
הוראות :פשוטות .שמרים :אאוט .טעם :פנ
טסטי .חומרי גלם :מעולים .החיסכון היחיד:
בזמן .הרבה זמן.
בין המתכונים שבספר :לחמים מסוגים שו
נים  -עגבניות ,חרדל דיז'ון ,פיצוחים ,מיץ
גזר ,ביסקיט בטטה ורוזמרין ,לחמניות יוגורט
עזים וזיתים מהירות ,מאפינס פטל ,עוגות -
אשכולית אדומה ,זוקיני ופיסטוקים קלויים,
סלק בציפוי שמנת חמוצה ,עוגיות  -מדליין
דבש ,חמאה מלוחות מצופות בזרעים ומלח
גס ,פנקייקים  -סלק ושמנת חמוצה ,שוקו
שוקו )צילום :ארז בןשחר ,הוצאת כתר175 ,
עמודים(.
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"בן" הוא הספר הרביעי והאח
רון בסדרת "המעניק" מאת לויס
לורי ,שמספר סיפור אמיץ ועוצר
נשימה על הדרך הקשה אל עולם
טוב יותר .בסופו של מסע מעורר
אימה והשראה יתאחדו הגיבורים של כל ספרי
הסדרה ,לקראת הקרב הסופי על עתידם.
בקהילה העתידנית שהתגלתה ב"מעניק"
נבחרת קלייר ל"אםיולדת" .כמו כל הבנות
שנבחרות לתפקיד ,מיד אחרי לידת בנה היא
אמורה לשכוח אותו ולהמשיך בחייה .הבן
נלקח לבית גידול לתינוקות ,אבל קלייר אינה
יכולה לשכוח אותו .היא מתחילה לעקוב אח
ריו ,לטפל בו בסתר ,ורגע אחרי שהיא מבינה
שסכנה נשקפת לחייו מתברר לה שהוא נחטף.
היא מוכרחה למצוא אותו .היא תתגלגל אל
אנייה שתיטרף בלב ים ,תמצא את עצמה זרו
קה על חוף של קהילה מבודדת ,תנסה לגלות
את האמת על חייה ולא תניח לדבר לעצור
אותה בדרך לבנהּ )מאנגלית :ניצן לפידות,
הוצאת כתר 308 ,עמודים(.

 159

מאוזן:
 .1אחד מאיבריך קפא ,כבוד הרב! ) .4 ;(6משהו נשמע כמו דוגמנית ) .8 ;(4ראו
 19מאוזן;  .9תבלין מעמיק קשר בין אנשים עם טראומה צבאית ).11 ;(3,3
הזמר שפרש הוא כמו מושיע בין שני חלקים בגוף ) .12 ;(7המקראי באסיף
תבואה ) .13 ;(3כוננות עולם ) .15 ;(3הבשלן דאג שהם יעברו עם סכין על שני
בתים ) .18 ;(4,3מחליפה מיילים עם קבוצת יסודות ממין נקבה )) .19 ;(6עם 8
מאוזן( באיזה סוג של ישיבה גר משה? ) .21 ;(4חשב על גלבוע ותבור ).22 ;(4
משאירה את קירשנבאום רע )ש( ).(6
מאונך:
 .1הרגו גמל בחוברת המוצרים ) .2 ;(5העבר לי מהידע שלך ,כדורגלן מקופנהגן!
) .3 ;(5ראו  20מאונך;  .5אני מתקשה עם המקומי )ש( ) .6 ;(5מצוקת הלב
בחסר החיים היא כריבוע בתשבץ )) (5ע"פ דובי זמר(;  .7אם רק היה המושב
מתופף .10 ;(3,4) ...לזמר גב ביוון ) .13 ;(4,3תפקדה כמתנת המגמגם ).14 ;(5
הטקס בבית הקברות התרחש פעם )ש( ) .16 ;(5יאסרו אסון ) .17 ;(5תערובת
נוזלית עם צליל חסר )) .20 ;(5עם  3מאונך( עיראקי בדרום אמריקה )) (4ע"פ
דבורה שני(.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :158
מאוזן .1 :מדבירה;  .4רעול;  .8צופר;  .9שתולים;  .11פיצוציה;  .12שבר; .13
עבם;  .15יקינטון;  .18נחל צין;  .21תורם;  .22אלונקה.
מאונך .1 :מתקלף;  .2ביצבץ;  .3ראול;  .5גולאש;  .6להמיר;  .7מתלהמים;
 .10מצחיקים;  .13עונות;  .14מולנר;  .16טירון;  .17נחתמה.
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משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר

ל
יק

ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

א

חד

ל

כל

עולם בק
ה

המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים ובינהם:

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר
העשייה הישראלית.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות עסקיות ,שמעורבים
בפיתוח החקלאות הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

333

חיסכון חשמל בעסקים קטנים ומשקים
רן רוזנצוייג
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הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
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ěĕď ĕėĤđĞ ďĤĥĚ À ĕĤģĜĘ čģĞĕ
ĤĥĎĚđ ď"đĞ

ġđĞĕĕđ ĎđĢĕĕ - ĦđĕĦĘĕĐģđ ĦđĕČĘģē / ĦđĕĠđĦĕĥ ĦđďđĎČ א
.ęĕĠĔđĥĐ ęĕĕĔĠĥĚĐ ęĕĜĕĕĜĞĐ Ęėč
,ĐčēĤĐč ęĕĥĤĎĚđ ĦđĘēĜ ĦĤĕėĚđ ĦĥĕėĤ À ĕČĘģē ĤĒĎĚ א
.ĦđĕģĕĒĜ ĦđĞĕčĦ ,ĐĕĕĜčđ ěđĜėĦ
ĥđĚĕĥ ,ęĕĕđĢĕĠđ ĐčĥĐ ĦđĞĕčĦ À ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ ĦđĥĤ א
.ĦđĘēĜĚ ęĕĥĤĎĚ ĘđĢĕĠ ,ĐĥĕėĤ ĕĚď ,ĐĚėĝĐ ĕĚď ,ĎĤđē
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