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לאחר חקירה סמויה, במהלכה אותרו 87 קרבנות שהסכימו להתלונן, 
נעצרו 27 חשודים, נתפסו 10 כלי רכב, סכומי כסף במיליוני שקלים 

ורכוש שהון עתק שיחולט
זה  שהתקיימה  סמויה  פעילות  של  בסיומה 
מספר חודשים, משטרת ישראל חשפה ועצרה 
27 חברי כנו�  ביום שני לפנות בוקר, השבוע,

פיה שהטילו במשך שנים את אימתם על כל אזור הצפון 
גדולים,  כסף  סכומי  עסקים  ובעלי  מחקלאים  וסחטו 
כביכול תמורת "שירותי שמירה". לבעלי עסקים שבחרו 
כלכליים  נזקים  גורמים  הכנופיה  חברי  היו  לשלם  לא 

כבדים.
"פעילות ארוכה זו הינה שינוי המציאות בצפון, מתן 
שירות לאזרח הנורמטיבי ומלחמת חורמה בעבריינים," 
אלון אסור, בתד�  מסר מפקד משטרת מחוז צפון, ניצב

רוך השוטרים בשעות הלילה.
�מפכ"ל המשטרה הגיע לתדריך השוטרים ועמד מק

היא  המפתח  "מילת  ואמר:  לפעילות  ההכנות  על  רוב 
אורך רוח. בריכוז המאמצים שבא לידי ביטוי בפעילות 
ונורמת  העבריינים  על  רק  לא  מהותי  שינוי  יש  היום 

�העבריינות שהייתה לרועץ בניהול מהלך העסקים הת
אזרחים  של  חייהם  אורח  על  תשפיע  בעיקר  אלא  קין 

נורמטיביים."
ישראל  משטרת  שוטרי  מאות  פשטו  האות  בהינתן 
וביניהם לוחמי יחידות מיוחדות, בלשי ימ"ר צפון וגופי 

אכיפה נוספים על הכפר טובא זנגרייה.  
כנופיה  עצרו  ישראל  משטרת  שוטרי  בוקר  לפנות 

עס בעלי  חקלאים,  של  בסחיטה  שנים  במשך  �שעסקה 
קים וקבלנים שהגיעו לבצע עבודות עפר או לפתוח בתי 

עסק באזור הצפון. 
שמירה"  "דמי  עבור  תשלום  לדרוש  נהגה  הכנופיה 
למטעים, מאגרי מים, ציוד מכני כבד או לאתרי עבודות 
עפר. במידה והבעלים היה מסרב היו "נגרמים" לו נזקים 
בשווי של מאות אלפי שקלים לתוצרת החקלאית, ציוד 

חקלאות, לציוד המכני הכבד או לבית העסק.
�במהלך השנים הכנופיה הטילה אימתה וקבלנים מא

כחלק  שמירה"  "דמי  להם  שילמו  בארץ  שונים  זורים 
העבודה  כלי  עליית  לפני  לבצע  שעליהם  מהסידורים 

לשטח אתר העבודה.
כך  הצפון,  אזור  בכל  פחד  עורר  הכנופיה  של  שמה 
שבפועל היא לא נזקקה להציב שומר באתרי הבניה או 
בתי העסק שנפתחו. על פי השיטה לאחר קבלת תשלום 
חודשי, שנע בין 2000 ₪ ל-15000 ₪, "נציגי" חברת 

�השמירה הדביקו  מדבקה הנושאת את לוגו חברת הש
הכנופייה  ידי  על  "מאובטח"  המקום  כי  שסימל  מירה, 

מטובא, למרות שבפועל לא הוצב מאבטח במקום.

בחקירה מקצועית, יסודית, ארוכה ומסועפת הצליחה 
להגיש  שהסכימו  קורבנות,   87 לאתר  ישראל  משטרת 

תלונה בגין הסחיטה ו"דמי השמירה" שנכפו עליהם. 
לאחר חקירה סמויה שנמשכה למעלה מ-8 חודשים, 
הטכנולוגים  והאמצעים  המשאבים  בכלל  שימוש  תוך 
ובשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז צפון, מס הכנסה, 
משטרת  פשטה  בוקר  לפנות  הכלכלה,  ומשרד  מע"מ 
ישראל ועצרה 27 חשודים. במהלך הפשיטה נתפסו 10 
כלי רכב, ביניהם רכבי יוקרה, סכומי כסף במזומן בסכום 
של מיליוני שקלים וכן, נתפס רכוש בשווי של מיליוני 
שקלים שבתום ההליך המשפטי בכוונת המשטרה לבקש 

את חילוטם.
במקביל לפעילות נהרסה גדר שהקים חשוד, שתחמה 
שטח של 3 מגרשים, שיועדו לשיווק לבנייה על קרקע 

השייכת למינהל מקרקעי ישראל.
שני החשודים העיקריים בפרשה, האחד בן 45 והשני 
35, מתגוררים בבתי פאר, בכפר טובא זנגרייה ומ�  בן

נהלים אורח חיים ראוותני.
�משטרת ישראל קוראת לכל אזרח שנפל קורבן לס

הניסיון  למשטרה!  מיד  ולהודיע  להיכנע  שלא  חיטה, 
�המצטבר במגוון עבירות סחיטה באיומים מלמד, כי הת

שלום אינו מבטיח דבר ומעודד, לא אחת, את העבריינים 
זממם  את  ולבצע  להמשיך  ואף  הסחיטה  את  להעמיק 
נוספים. המשטרה תמשיך  וקורבנות  קורבן  אותו  כלפי 
דין  ומיצוי  חקירה  לחשיפה,  בנחישות  בתופעה  ותאבק 

עם העבריינים.

לפנות בוקר פשטו השוטרים על בתי החשודים
(צילום: דוברות המשטרה)
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב � שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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לאחר בדיקה ממושכת החליטה פרקליטות 
המדינה לסגור את התיק מחוסר אשמה

ממושכת  בדיקה  לאחר 
המ פרקליטות  �החליטה 

דינה בשבוע שעבר לסגור 
בית  מושב  תושב  ד‘,  נגד  התיק  את 
אלעזרי, שנחשד בירי למוות בפורץ, 
שלושה  של  בניסיון  מעורב  שהיה 
בחודש  משאיתו  את  לגנוב  אנשים 
אוגוסט, מחוסר אשמה. ההחלטה, כך 
נמסר מהפרקליטות, התקבלה לאחר 
הראיות  חומר  של  מעמיקה  בחינה 
ומכלול הנסיבות הרלוונטיות בתיק. 
נמסרה  כך מהפרקליטות  על  הודעה 

לפרקליט החשוד.
�כזכור, בליל האירוע התקשר המו

שמנסים  והתלונן  למשטרה  שבניק 
הראיות  מחומר  משאיתו.  את  לגנוב 
להבריח  ניסה  המושבניק  כי  עולה, 
מהם  ואחד  הפורצים  את  בצעקות 

הח של  לעברו  והתקדם  חפץ  �הרים 

שוד. בשלב זה החקלאי הסתובב על 
מנת לשוב חזרה לביתו אך מעד, נפל 
מהפורץ  החשש  בשל  בידו.  ונפצע 
הסתובב ד‘ ובעודו מתרומם על רגליו 
רצה לירות באוויר בכדי להרתיע את 
יריות  מספר  ירה  החשוד  הפורצים. 
במנוח  פגע  הכדורים  אחד  כאשר 
שמאוחר יותר נפטר כתוצאה מהירי 

בשדה סמוך.
זמן קצר לאחר האירוע נעצרו שני 

החשודים האחרים בניסיון הגניבה.
וחק מושבניקים  התגייסו  �כזכור 

ואף ערכו  ד‘  לצידו של  רבים  לאים 
עם  בשיתוף  בחקלאי,  תמיכה  עצרת 
שבשטחה  ברנר,  האזורית  המועצה 

מושב בית אלעזרי.
ד‘ שיחזר את האירוע מספר ימים 
לאחר מכן: ”תוך כדי שיצאתי מהבית 
מונעת.  רעשים של משאית  שמעתי 

�יש לי רישיון אז ליתר ביטחון תפס
�תי את האקדח שלי, ותוך כדי שהל

כתי בזהירות, ראיתי שלוש דמויות, 
כמו צללים כי היה חשוך. ראיתי אחד 
קרש,  או  ברזל  או  מוט  מרים  מהם 
הלך  שהוא  כדי  תוך  מה.  זיהיתי  לא 

�לכיווני, הוא אמר לי ’לך מפה‘. הס
תובבתי, נפלתי ותוך כדי דרכתי את 

�הנשק ויריתי באוויר. זה היה יכול לק
רות לי, לך לכל מי שבמושב. אני לא 
 גיבור, זה מערב פרוע של פריצות“.
קבלר:  בנצי  עו“ד  ד‘,  של  פרקליטו 
”אני שמח שהפרקליטות קיבלה את 

�ההסברים שלנו והגיעה להחלטה הנ
כונה ואולי דווקא על רקע האירועים 
חשובה  ההחלטה  האחרונים  בימים 
נלקח  בינתיים  כי  לי  צר  כפליים. 

�אקדחו של מרשי ואני תקווה כי סגי
רת התיק בעילה המזכה למעשה, של 

חוסר אשמה, תביא להשבתו המהירה 
של נשקו לידיו“.

את  מברכת  המושבים  תנועת 
נגד  התיק  סגירת  על  הפרקליטות 
אלעזרי שירה  בית  ממושב  החקלאי 
גניבה  מעשה  בעת  תפס  אותו  בגנב 

במשק שלו.
ויו�ר  המושבים  תנועת  מזכ�ל 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: 

נו תופעה  הן  החקלאיות  �”הגניבות 
ראית ולצערי הרב גם שכיחה, עימם 
מכל  החקלאים  להתמודד  נאלצים 

�רחבי הארץ. אני מברך את הפרקלי
טות על סגירת התיק וקורא למשרד 
הבעיה  את  לפתור  הפנים  לביטחון 

משורשה.“
בכנ החקלאית  השדולה  �יו"ר 

בת� אמר  ברושי,  איתן  ח"  כסת, 
על  הפרקליטות  להודעת  גובה 

החקלאי  של  בעניינו  התיק  סגירת 
"אני  אשמה:  מבית אלעזרי מחוסר 

ומ הפרקליטות  החלטת  על  �שמח 
טע האירוע  לאחר  מיד  עליה.  �ברך 

של  בפעולתו  לראות  צריך  כי  נתי 
עצמית,  תושב בית אלעזרי הגנה 
והגניבות  הפריצות  ממכת  כתוצאה 
שסובל המרחב הכפרי בישראל, אשר 

מק אני  במוות.  לעתים  �מסתיימת 
את  ילמד  פנים  לביטחון  שהשר  ווה 
וימשיך ביתר שאת בהגברת  המקרה 
הצעדים והפעולות לצמצום הפשיעה 
הביטחון  תחושת  והגברת  החקלאית 

במרחב הכפרי."
�כזכור, כתוצאה ממקרה בית אלע

זרי ותופעת הגניבות החקלאיות, נתן 
ארדן,  גלעד  הפנים,  לביטחון  השר 
לאים לה� קנוהל חדש למתן נשק לח

גנה עצמית.

בסיום שלוש שנים של תהליך תכנון לאגן נחל שופט, שכלל מספר מפגשים 
ציבוריים ודיונים רבים של צוותים מקצועיים, הוצגה החלופה נבחרת

של  שנים  שלוש  בסיום 
נחל  לאגן  תכנון  תהליך 

מפ מספר  שכלל  �שופט, 
של  רבים  ודיונים  ציבוריים  גשים 
החלופה  הוצגה  מקצועיים,  צוותים 
ב�8  שהתקיים  ציבורי  בדיון  נבחרת 
בינואר 2017, במועצה אזורית מגידו.
�התכנית שהוצגה נעשתה ע“י מת

כננות מטעם קק“ל שנענתה לבקשת 
תנועת  כל  את  להסדיר  המועצה 
המטיילים והשימושים השונים באגן 
נחל שופט, תהליך העבודה לווה ע“י 
ונציגים  מקק“ל  מקצוע  אנשי  מגוון 
הביוספרי  והמרחב  המועצה  מטעם 

מגידו.
החלופה שנבחרה הוגדרה ע“י כל 
השותפים כחלופה המיטבית לשינוי 
ולניהול  באזור  בתיירות  משמעותי 

חלו זוהי  המבקרים.  קהל  של  �נכון 
ושי הסביבה  שימור  המקדמת  �פה 

לחוויית  באזור  הביקור  חוויית  נוי 
פארק ללא תנועת רכבים.

הראשיות  בכניסות  התכנית  ע“פ 
לאזור הנחל (טייפון – רמת השופט, 
 .(66 כביש  מכיוון  לפארק  הכניסה 

לר חניה  תהיה  בהן  מבואות  �יוקמו 
ותנועת  ואוטובוסים  פרטיים  כבים 
המטיילים תופנה להליכה, אופניים, 

זה  שינוי  ושאטלים.  קארים  קלאב 
מקסימום  של  טיול  חוויית  יאפשר 

טבע ושקט.
במק שמקודמת  נוספת  �תכנית 

באותו  לציבור  הוצגה  היא  וגם  ביל 
הדיון היא תכנית משלימה לשטחים 
נחל  באזור  קק“ל  באחריות  שאינם 
משרד  ע“י  הנעשית  עליון  שופט 

שקי מימון  באמצעות  ליגמ  �תכנון 
הש לשמירת  מהקרן  המועצה  �בלה 

טחים הפתוחים של רמ“י.
ברכת  את  קיבלו  התכניות  שתי 
הדרך של הציבור והמועצה ביחד עם 
קק“ל וכל השותפים יתקדמו לשלב 
את  לשפר  במטרה  בישומן  הבא 

וכמו באזור  הקהל  והכוונת  �ניהול 

בן את חוויית הביקור והשמירה על 
כמרחב  ממחויבותנו  כחלק  הסביבה 

ביוספרי.
המוע� ראש  חולבסקי,  איציק 
קק“ל  של  המשותפת  ”התכנית  צה: 

המבק תנועת  לניהול  �והמועצה 
מהווה  שופט  בנחל  והמטיילים  רים 
הכוללת  בתכנית  מאוד  חשוב  נדבך 
שותפים  עם  יחד  המועצה  שתגבש 
תנועת  של  ובקרה  להסדרה  נוספים 

המטיילים בכל שטח המועצה.“
אלו  חשובים  למהלכים  במקביל 
נוספים  מהלכים  המועצה  מובילה 

�של שמירה, בקרה ואכיפה מול פעו
החקלאות  בשטחי  שפוגעות  לות 
וערכי הטבע והנוף במרחב המועצה.

עצרת התמיכה ב�ד‘, המושבניק מבית אלעזרי

כ�130 אנשים השתתפו השבוע בכנס 
שהתקיים במושב בית שקמה שבחוף אשקלון

כ�130 אנשים השתתפו השבוע בכנס קרקעות והעברה בין 
דורית, שהתקיים במושב בית שקמה שבמועצה האזורית חוף 

אשקלון.
מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, 
פתח את הכנס והציג את החלטות המנהל בעניין זכויות פל�ח בנחלה 

�וחשיבות ההסדרה והפעילות הלא חקלאית במושב, ראש המועצה האזו
רית חוף אשקלון, יאיר פרג�ון, הסביר על היערכות המועצה לפעילות 
לא חקלאית, יו�ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו�ד עמית יפרח, 

עדכן על הקרקעות והעביר הרצאה בנושא העברה בין דורית.
כמו כן, דיבר יו�ר מושב בית שקמה ומרכז ועדה חקלאית של מועצה 

אזורית חוף אשקלון, משה טייר, בנושא הקרקעות. 

כנס קרקעות של תנועת המושבים במושב בית שקמה

המרחב הביוספרי במועצה האזורית מגידו (צילום: אליאב פרייס)
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מדובר בהטבה במס הכנסה הניתנת באמצעות זיכוי בשיעור 20% 
מההכנסה, החייבת במס עד לסכום הכנסות שנתי של 241,080 שקל, 

על פי מחירי 2016
הארי� הכספים  ועדת 
תק נוספות  �כה בשנתיים 

המס  הטבת  המקנות  נות 
�לתושבי שדרות ויישובי הנגב המע

חיים  חה"כ  פי הצעתו של  רבי, על 
הכנסה  במס  בהטבה  מדובר  ילין. 
בשיעור  זיכוי  באמצעות  הניתנת 
עד  במס  החייבת  מההכנסה,   20%
 241,080 הכנסות שנתי של  לסכום 

שקל, על פי מחירי 2016.
העוב לנוכח  נדרש  �האישור 

מס  הטבות  המקנות  שהתקנות  דה 
ההארכה   .2016 בדצמבר  ב-31  פגו 
המס  שנות  ולשתי  מעכשיו  בתוקף 

הבאות, עד ה-31 בדצמבר 2018.
בשנת  לראשונה  ניתנה  ההטבה 
לאורך  פעמים  כמה  והוארכה   2007

שה בכך  מותנית  ההארכה  �השנים. 
הביטחו המצב  עקב  מוצדק  �דבר 
דרו עימות  קו  באזור  ששורר  �ני 

המערכת  לגדר  סמיכותו  בשל  מי 
ששרר  או  עזה  רצועת  את  המקיפה 

מדו הקודמת.  ההארכה  �בתקופת 
עד  שוכנים  שבתיהם  ביישובים  בר 
7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את 
הרצועה וביישובים נוספים שנקבעו 
בצו ככאלה שמתקיימים בהם אותם 
כתוצאה  הביטחוניים  השיקולים 
אושרו  התקנות  לגדר.  מהסמיכות 

הכספים  ועדת  חברי  ע"י  פה-אחד, 
מהקואליציה ומהאופוזיציה.

בראשות  בוועדה  ח"כים  קבוצת 
יו"ר ועדת הכספים, חה"כ משה גפני 
חוק  הצעת  יוזמים  התורה)  (יהדות 
שתקבע שהטבת המס תינתן לארבע 
שנים עד 2021, וזאת "על מנת לתת 
ובמיוחד  ודאות לתושבי עוטף עזה, 

וש לאזור  שעברו  חדשים  �תושבים 
כלכליות  התחייבויות  לקחו  חלקם 

במסגרת בניית ביתם באזור."
לשנתיים  "הטבה  כי:  אמר,  גפני 
אכן  אנשים  כי  מספיקה,  לא  בלבד 
כולה  הוועדה  ודאות. על-כן  רוצים 
בימים  שתנוסח  חוק  הצעת  יוזמת 
להאריך  יהיה  ניתן  לפיה  הקרובים 

את ההטבה עד 2021."
(המחנה  ברושי  איתן  חה"כ 

שה "ההחלטות  כי:  טען  �הציוני), 
�ממשלה מביאה לכאן בתמיכה בעו

מספיקות.  לא  אך  חשובות  עזה  טף 
העניין לתת ודאות לאנשים אך יש 
בעיה גם במישורים של תעסוקה. מה 
שעושים כאן מקטינים את ההוצאות 
אך לא מגדילים את ההכנסות. מעבר 

�להטבות מס יש לדאוג לחיזוק הת
עזה  עוטף  באזור  והחקלאות  עשייה 
התושבים  של  לוודאות  יוסיף  וזה 
לבדה  ההוצאות  בתחום  הקלה  שם. 

לא מספיקה."
חה"כ חיים ילין (יש עתיד), אמר כי: 
הממשלה  איתן  צוק  מבצע  "במהלך 
והכנסת אישרו להאריך את ההטבה. 
האזור צריך לקלוט משפחות חדשות 
שאכן באות לאזור. בשנה הראשונה 
מקומות  בודקים את  הם  קליטה,  זה 
העבודה, מערכת החינוך במקום והם 
שואבים את החוסן מהתושבים שכבר 
מקבלים  שהם  מהרגע  באזור.  חיים 
החלטה להישאר באזור ועד שבונים 
שנתיים-שלוש  עוד  זה  ביתם  את 
ולכן שניתן להם את ההטבה ושיהיה 
בתקופה  בייחוד  האופק,  את  להם 
ומשכנתאות  הלוואות  לוקחים  שהם 
בבואם לבנות את בתיהם באזור. לכן 
הטבה  שקבעה  חוק  הצעת  הבאתי 
על  נתבקשתי  אך  שנים,  לארבע 
ידי האוצר להוריד את הצעת החוק, 
תיתן  שהממשלה  לי  שהודיעו  תוך 
אפשרות  עם  לשנתיים  ההטבה  את 

להארכה לעוד שנתיים."
ילין ציין כי יזם את הצעת החוק 
ואני  אמירה  שתהיה  רצון  "מתוך 

�חושב שחיוני גם כיום להמשיך לת
כשעדיין  במיוחד  עזה  בעוטף  מוך 
המצב הביטחוני מהווה גורם בעייתי 

ויש לקחת זאת בחשבון."

במהלך פגישתו של שר החקלאות, אורי 
אריאל, עם שר החקלאות ההודי

ישראל והודו ישדרגו את היחסים החקלאיים ביניהן. כך סוכם 
בשבוע שעבר בפגישתו של שר החקלאות, אורי אריאל, עם 
ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, במטרה לשדרג את היחסים 

החקלאיים בין שתי המדינות.
השנה מציינות שתי המדינות 25 שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים, 
וזו גם השנה שהוגדרה על ידי ממשלת הודו כשנה של שיקוף היחסים 

על ידי ביקורי רמה מעלה בין שני המדינות.
החקלאות  על  ובדגש  טכנולוגית  כשותפה  בהודו  מוגדרת  ישראל 

�והמים ובמהלך השיחה דנו השניים כיצד לקדם את היחסים ושיתוף הפ
עולה בין שתי המדינות אשר מתבססים על ערכים משותפים, אתגרים 

משותפים ופתרונות משותפים.
גוג‘ראט  במדינת  בינ“ל  חקלאית  ועידה  במסגרת  שהייתה  בפגישה 

�שבהודו, סיכמו השניים על הידוק היחסים החקלאיים ודנו הדרכים הנ
כונות לקידום שיתוף הפעולה.

�שר החקלאות אריאל הציג לראש הממשלה מודי, מודל כלכלי-חק
לאי להידוק שיתוף פעולה בין שתי המדינות. המודל שפותח במשרד 
החקלאות מציב דרך להשגת מענה לאתגר משמעותי עבור החקלאות 

ההודית: החקלאות הפרטית והמשפחתית.

שר החקלאות, אורי אריאל, לוחץ את ידיו של שר החקלאות של הודו

השר אורי אריאל אמר: ”שמחתי מאוד לפגוש היום את ראש ממשלת 
הודו, ידיד ענק של מדינת ישראל. דנו יחד והסכמנו על הידוק היחסים 

ושדרוג שיתופי הפעולה החקלאיים בין שתי המדינות.“
עוד אמר אריאל : ”עם ההודי ולעם היהודי מסורת עתיקת יומין , אבל 

�גם עתיד משותף שיוביל את שתי המדינות יחד לשגשוג והצלחה. האת
�גרים שישראל נצבת בפניהם דומים לאלו של הודו, הן בתחומים המ

דיניים והביטחוניים והן בתחומי הכלכלה ובדגש על החקלאות והמים. 
אני מאמין שיחד נצליח למצוא את הדרך הנכונה להגיע להישגים רבים 

ומשותפים.“
כאמור, אחת ממטרות ביקורו של השר אריאל בהודו היא לשדרג את 
היחסים בין ישראל להודו בתחום החקלאות ומעבר משלב של סיוע על 

�ידי בניית מרכזי הדרכה, לשלב עסקי ובניית מודלים כלכליים משו
תפים. לשם כך התלוו אל השר גם בכירים ממשרד החקלאות, בראשות 
שלמה בן אליהו ונציגי שגרירות ישראל בהודו וברא�  מנכ“ל המשרד,

שם השגריר דניאל כרמון.
יוסי קטרי�  במשלחת חבר גם המשנה למנכ�ל משרד ראש הממשלה,
בס, המקדם בעקבות הנחייה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מהלך 

ממשלתי מתואם להרחבת והעמקת הקשרים בין המדינות.
�במסגרת זו, מרכז משרד ראש הממשלה צוות בינמשרדי, הכולל נצי

גים ממרבית משרדי הממשלה ובהם משרדי החוץ, הכלכלה, החקלאות, 
�האוצר, הביטחון, האנרגיה, הפנים, התיירות, המדע - וכן גורמים נוס
�פים, כמו לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, מכון הייצוא, המוע

צה להשכלה גבוהה ואחרים.
במסגרת עבודת הצוות, פועל כל אחד ממשרדי הממשלה לרכז מאמץ 
בגזרתו, כדי לממש את הפוטנציאל הטמון ביחסים בין המדינות. זאת, 
בין היתר, לקראת ציון 25 שנים ליחסים בין המדינות ובציפייה לביקור 

אפשרי של רה�מ מודי בישראל במהלך השנה.

ארכיון יד יצחק טבנקין אירח השבוע את קורס נאמני שימור וארכיון של תנועת המושבים בבקעת הירדן.
24 ממשתתפי הקורס הגיעו ליום מרוכז של לימוד, במהלכו למדו בין השאר על החשיבות של שימור המורשת של המושבים. 

תנועת המושבים רואה חשיבות עליונה בשימור הקשר עם ישובי הבקעה.
אל הקורס הגיעו גם שושי נשר ויהודה אלטון, מאגף חברה וקהילה של תנועת המושבים וד״ר רוני עזתי, יו״ר איגוד 

הארכיונאים.
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כתובת לתגובותיכם
editor_kav@tmags.co.il

עררים  שלושה  לפנינו 
האם  בשאלה  העוסקים 
מקרקעי  לרשות  תשלום 
נחלה  פיצול  לשם  כנדרש  ישראל, 
למגורים,  מגרש  והפרדת  במושב 

�מהווה עסקה לרכישת זכות במקרק
עין החייבת במס רכישה.

דורין,  ע"י  הוגש  הראשון  הערר 
שהוריה בעלי זכויות של בני רשות 

נחל על  יוגב.  במושב  נחלה  �על 
� האחד  ניבנו שני בתי מגורים  תם 
משמש את ההורים, והשני היה שייך 
החלי�  2011 ב דורין.  של  �לסבה 

מהנחלה  חלק  להעביר  הזוג  בני  טו 
אישור  את  קיבלו  ההורים  לדורין. 
המושב לכך והגישו בקשה מתאימה 

המ לפיצול  בקשה  שכללה  �לרמ"י, 
המ להחכרת  ובקשה  מהנחלה  �גרש 

הגישה  במקביל  בתם.  לדורין  גרש 
דורין בקשה לרמ"י לאישור החכרת 
המגרש, תמורת תשלום דמי חכירה 

מהוונים כנהוג והבקשות אושרו.
חתמו  העסקה  אישור  לאחר 

העב תצהירי  על  ודורין  �ההורים 
רת זכויות ללא תמורה, ובנוסף על 

�הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין כנ
דרש בחוק, בה הצהירו על העברת 

ללא תמו לדורין  במגרש  �הזכויות 
המגו ובית  המגרש  שווי  לפי  �רה. 

רים חושב מס הרכישה שעל דורין 
שולם  המס  ש"ח.   343 בסך  לשלם 
דמי  את  גם  דורין  שילמה  ואחריו 

החכירה. 
נש החכירה,  דמי  תשלום  �לאחר 

מס  לתשלום  דרישה  לדורין  לחה 
רכישה בסך 25,431 ₪ בשל רכישת 

הח לדמי  ובהתאם  במגרש  �הזכויות 
כירה ששולמו על ידה. דורין הגישה 
בה  מקרקעין,  למיסוי  למנהל  השגה 
טענה, כי לא מדובר ברכישת זכויות, 

�הליך שכרוך במס רכישה, אלא בה
אין  ולכן  זכויות ללא תמורה  עברת 

�היא חייבת במס רכישה. מנהל המי
�סוי דחו את ההשגה, מכיוון שלטענ

תם מדובר ברכישת זכות במקרקעין 
לחייבה  יש  ולכן,  בחוק  כהגדרתה 
דורין  הגישה  כך  על  רכישה.  במס 

ערר בפני הוועדה.
הילה, שהוריה ברי רשות בנ�  גם
להעביר  ביקשו  יוגב,  במושב  חלה 
של  ובסופו  לביתם  מהנחלה  חלק 
מס  לשלם  הילה  גם  נדרשה  דבר 
כך השגה  הגישה על  הילה  רכישה. 
זכויות  בהעברת  שמדובר  טענה  בה 
ללא תמורה. ההשגה נדחתה בטענה 
רכישת  בשל  נדרש  הרכישה  שמס 
המגרש  על  מרמ"י  החכירה  זכויות 
עצמו, והחיוב אינו כולל את המבנה 

שעל המגרש ולכן עליה לשלמו. על 
כך הגישה הילה ערר לוועדה.

במהותה  כי  טוענות  והילה  דורין 
אחת  בעסקה  מדובר  העסקה  של 
החכירה  דמי  תשלום  כאשר 

תש של  הקדמה  מהווה  �המהוונים 
ולכן  השנתיים  החכירה  דמי  לום 
לא מהווה עסקה נוספת שיש לחייב 

בגינה מיסוי נוסף. 
הזוג  בבני  עוסק  השלישי  הערר 
מקרה שעובדותיו  ובו  וכרמי  ברנע 

שונות מאלו של דורין והילה. 
מושב  חברי  הם  כרמי  הזוג  בני 

במו נחלה  על  זכויות  ובעלי  �נהלל 
חלק  למכור  ביקשו  הזוג  בני  שב. 
התקשרו  הם  כך  עקב  מנחלתם, 
בהסכם עם בני הזוג ברנע למכירת 
הואיל  שלהם.  הנחלה  משטח  מגרש 

הת מהנחלה  חלק  היווה  �והמגרש 
חייבו בני הזוג כרמי בהסכם לדאוג 
המגרש.  והפרדת  הנחלה  לפיצול 

מהס חלק  כי  בהסכם,  נקבע  �עוד 
כום שישולם יועבר לנושים של בני 
הזוג כרמי על מנת לסלק את חובם, 
והיתרה תועבר לידיו של בא כוחם 
של בני הזוג כרמי על מנת שישלם 
לפיצול  הנדרשים  התשלומים  את 
ותשלומי  המגרש  והפרדת  הנחלה 

מס נוספים. 
ככל  כי  במפורש  נכתב  בהסכם 
שרמ"י תדרוש דמי הסכמה להעברת 
הזכויות, הם ודמי החכירה המהוונים 

ישולמו ע"י בני הזוג כרמי. בני הזוג 
כרמי אכן פנו לרמ"י וקיבלו אישור 
המגרש  והפרדת  הנחלה  לפיצול 
ושילמו בשל כך דמי חכירה. בנוסף 

�הגישו ברנע וכרמי הצהרה על מכי
רת הזכויות ושילמו את מס הרכישה 

כמתחייב על רכישת המגרש. 
שילמו  ברנע  הזוג  שבני  לאחר 
המהוונים,  החכירה  דמי  את  לרמ"י 
נשלחה אליהם דרישה לתשלום מס 
רכישה נוסף. על כך הגישו בני הזוג 
החכירה  שדמי  בטענה  השגה  ברנע 
התמורה  מתוך  שולמו  המהוונים 

�עבור רכישת המגרש. ההשגה נדח
העסקה  ביצוע  שלצורך  בנימוק  תה 

�נדרשו הצדדים לשלם את דמי הח
בני  ע"י  שולמו  ואלו  ומכיוון  כירה 
חויבו במס הרכישה  הזוג ברנע, הם 
על  מרמ"י.  שנרכשו  הזכויות  עבור 
ברנע  הזוג  בני  הגישו  זאת  החלטה 

ערר בפני הוועדה.
בני הזוג ברנע טוענים כי העסקה 
היחידה שנחתמה היא עסקת רכישת 
כרמי  הזוג  מבני  במגרש  הזכויות 
מס  ברנע  הזוג  בני  שילמו  כך  ועל 
נדרשו  לא  הם  וכי  כנדרש,  רכישה 
החכירה  דמי  כאשר  נוסף  לתשלום 
המהוונים שולמו מתוך כספי העסקה 
שעליה כבר שולם מס רכישה, לכן 

אין לחייבם במיסוי נוסף.
לעומתם רמ"י טוענים כי הצדדים 
שתי  ביצעו  האמורים  המקרים  בכל 

זכויות  רכישת  האחת,  עסקאות� 
�מנהל המיסוי שיאפשרו פיצול והפ

הם  כך  על  מהנחלה.  המגרש  רדת 
נדרשים לשלם דמי חכירה מהוונים. 

מהמו הזכויות  העברת  �והשנייה, 
מהעסקאות  אחת  כל  לקונים.  כרים 
ולכן  רכישה  מס  בתשלום  מחוייבת 

עליהם לשלם. 

הוועדה, בראשות יו"ר הוועדה כב' 
השופט סוקול, קבעה: כשרוכש זכות 
במקרקעין נדרש לשלם דמי חכירה 
מהוונים, בגין רכישת זכויות חדשות 
שלא היו למוכר המקורי, הוא בעצם 
מרמ"י,  הזכויות  של  רכישה  מבצע 
לשלם  להידרש  הרוכש  עשוי  ולכן 
הזכויות  בגין  נוסף,  רכישה  מס 

שרכש מהחוכר המקורי.
היו  להוריהם  והילה,  דורין  לגבי 
והם  בנחלה  רשות  ברי  של  זכויות 
חוכרים  של  זכויות  בעלי  היו  לא 
לדורות. אי לכך שינוי המעמד של 
והילה מזכויות של בר רשות  דורין 

�לזכויות חכירה לדורות מהווים שי
לראות  יש  לכך,  אי  ממש.  של  נוי 
את העסקה בצורה של שני שלבים: 
הייתה העברה ללא  בשלב הראשון, 

בה לילדותיהם,  מההורים  �תמורה 
על  ההורים  וויתרו  בעצם  זו  עברה 
אותם  והעבירו  בקרקע  זכויותיהם 
של  בזכות  מדובר  והילה,  לדורין 

בר רשות. בשלב השני, דורין והילה 
לח רמ"י  עם  נוספת  עסקה  �ערכו 
מק אלו  עסקאות  המגרש,  �כירת 

חכירה  של  חדשות  זכויות  להן  נות 
�לדורות. מכיוון שמדובר בשתי עס

קאות נפרדות, דורין והילה מחויבות 
לשלם מס רכישה עבור כל אחת מהן 

בנפרד.
מדובר  ברנע,  הזוג  לבני  בנוגע 
בעסקה שונה, שכן בני הזוג התכוונו 
מבני  חכירה  זכויות  לקנות  מראש 

�הזוג כרמי, לאחר שאלו יפעלו לפי
וישל המגרש  והפרדת  הנחלה  �צול 

בכדי  הנדרשים,  התשלומים  את  מו 
זה  בעניין  ולכן  החכירה.  את  לקבל 

�מדובר בעסקה אחת ואין מקום לה
שית עליהם מיסוי נוסף.

והילה  דורין  של  הערר  לסיכום, 
המיסוי  את  לשלם  עליהן  נדחה: 
כפי שנדרש ע"י רמ"י, והן נדרשות 
למנהל  טרחה  ושכר  הוצאות  לשלם 
המיסוי בסך 5,000 ₪. הערר של בני 
הזוג ברנע התקבל � השומה שהוצאה 

�לבני הזוג לתשלום מס רכישה מת
בטלת. על מנהל המיסוי לשלם להם 
הוצאות ושכר טרחה בסך 5,000 ₪.

ניתן ב�י"ג אב תשע"ו, 17.8.16, 
המ בביהמ"ש  צדדים,  �בהעדר 

הערר  ועדת  בפני  בחיפה,  חוזי 
ו"ע  מקרקעין.  מיסוי  חוק  לפי 
 ,14�08�43535  ,14�08�27703
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טיפוסים במושב – אז איזה טיפוס אתם?

אז מי הם הטיפוסים הקבועים 
הנמצאים בכל מושב, אותם נפגוש 
גם בצפון הרחוק הטובל בירוק, וגם 
בדרום היבש והחום? מי אלה אותם 

אנשים שנראה כאילו המועצה 
האזורית מספקת אותם כמו 

רמזורים, שלטים, ספרייה, ותוכנית 
אומנותית?

19.1.2017     || 12



13 ||   19.1.2017



19.1.2017     || 14

קורן,  חן  של  פניה  אם 
נשואה + 1 מוכרות לכם, 
אותה  מזהים  וודאי  אתם 
כאחת מהפיינליסטיות של התוכנית 
”בייק אוף“ - תחרות אפייה ששודרה 
בגבורה  חן  התמודדה  בה   ,2 בערוץ 
העם בעל אלון על תואר הקונדיטו�

הגיעו  השניים  ביותר.  הטובים  רים 
עוסקת  חן  וכיום  גבוהים  למקומות 

בי וסדנאות  אוכל  סיורי  �בהדרכת 
ואלון  היא  יהודה,  מחנה  בשוק  שול 
שבת  לארוחות  קבוצות  מארחים 

מסורתיות. 
�על ילדותה וכיצד הכל החל, מס

שרשרת,  במושב  ”גדלתי  חן:  פרת 
בצפון הנגב, מושב של יוצאי תוניס. 
שהיא  טרבלסי,  למשפחת  בת  אני 
וכולם  במושב  גדולה  די  משפחה 
היה  גדלים כמו חמולה. לסבא שלי 

�משק, הוא היה מגדל מלפפונים, בו
החל  אבי  בהמשך,  פרות.  וגם  טנים 
לגדל פרחים ליצוא ואני זוכרת את 
רוב שנות ילדותי בשדות החקלאים, 
עוזרת לעובדים לקטוף גיפסנית או 

לקשור גומיות סביב זרים.“
כי ”מעט  חן הרגישה,  עם השנים 

מת היא  וכעת  במושב“  לה  �קטן 
יהודה  מחנה  בשוק  בדירה  גוררת 
שחסר  ומה  השוני  על  שבירושלים. 

לה במושב היא מרחיבה: ”חסרים לי 
הפתו השטחים  המושב,  של  �השקט 

חים, זה כל כך שונה מהעיר ובפרט 
הכי  אני  הסואן.  יהודה  מחנה  משוק 
 - במחירים  בפער  זה  את  מרגישה 

עגב לקטוף  לצאת  יכולתי  �במושב 
�ניות או חצילים ופה בשוק אני מש

למת עליהם לא מעט.“

תני לי קצת רקע על עצמך על 
משפחתך...

”סבי וסבתי עלו לארץ בשנת 52', 
�היישר למושב. נולדתי וגדלתי במו

שב והוריי עדיין שם. אנחנו חמישה 

אחים, אני האמצעית. נולדתי לתוך 
היה  שלי  סבא   - חקלאים  משפחת 
מאחורי  בשדות  אבא.  וגם  חקלאי 
הבית שלנו היו פרחים וצמחים יפים 
בשפע והיינו קוטפים ושוזרים זרים. 
לאכול  הולכת  מהגן,  חוזרת  הייתי 
לשדות  ומשם  סבתא  אצל  קוסקוס 
לקטוף גיפסנית עם התאילנדים. אח 

�של סבתא שלי גם עלה למושב וכו
לנו גדלנו כמו משפחה אחת גדולה.
ומ בוטנים  מגדל  היה  שלי  �סבא 

שבלילות  מספר  ותמיד  לפפונים 
של ירח מלא, המלפפונים מכפילים 

שעוב כזו  אגדה  מן  זו  עצמם.  �את 
לה  יש  אם  ברור  ולא  במשפחה  רת 

אחיזה במציאות. סבתא שלי הייתה 
במו הסבתות  כל  כמו  בית,  �עקרת 

צהריים  ארוחת  מכינה  בבוקר  שב. 
ואז יוצאת למרפסת לשתות תה עם 
נענע. באחת בצהרים הייתה קוראת 
אט  צהריים.  לאכול  לבוא  לכולם 
אט, היו מתקבצים כל הדודים והבני 
דודים לאכול קוסקוס במטבח הקטן 

שלה.
בהמשך החיים, הרגשתי שהמושב 
למדתי  להתרחק.  ורציתי  לי  קטן 
באולפנא בערד, אחר כך בתל אביב 
והיום אני בירושלים. אנחנו מגיעים 
שבועות,  לכמה  אחת  במושב  לבקר 

ואין לי ספק שזה מקום מהמם לגדל 
בו את בארי - אולי בהמשך נחזור.“

איך הגעת לתחום האפייה והבישול?
”אצלנו התוניסאים, בכל צהריים 
הייתה  שלי  אמא  חמה.  ארוחה  יש 
ומתחילה  ב�5:00  בוקר  כל  קמה 
לכל  הצהריים  ארוחת  את  להכין 
הייתה  בבוקר  בשמונה  המשפחה. 

בז חזר  אחד  וכל  לעבודה  �יוצאת 
מנו הביתה, חימם ואכל. אמא שלי 

�לא כל כך נתנה לי להיכנס למט
בח שלה וכשכן נתנה - זה היה כדי 

לשטוף כלים.
הרגשתי  אלון,  עם  כשהתחתנתי 

צהריים  לארוחת  לו  לדאוג  חובה 
אכין  לא  אם  כאילו  יום.  בכל  חמה 

�לו - הוא לא יאכל. אלון הוא קיבוצ
�ניק שיודע לבשל לעצמו או להסת

דר עם סנדוויץ‘ (’לא כמו אבא שלי 
שיחיה‘). ובכל זאת, הייתי דואגת לו 
גיליתי  וכך  יום  בכל  חמה  לארוחה 

שאני מבשלת די סבבה בסך הכל.
המון  אירחנו  גם  תקופה  באותה 
שבת  כל  מבשלת  והייתי  חברים 
20 איש. מפה לשם, התחילו לה� �ל
�גיע גם תיירים לארוחות שישי והת

חלנו להעביר סדנאות בישול ואפיה 
התוני במסורת  קייטרינג.  �וקצת 

מרכז  הבית,  מרכז  הוא  אוכל  סאית 
המשפחה, הוא עניין גדול מאד, הכל 
לי  אין  האוכל.  שולחן  סביב  קורה 
במשפחה  שגדלתי  שהעובדה  ספק 
בי  זה מה שנטע  תוניסאית אסלית, 
לחומרי  ואהבה  הבישול  יכולות  את 

גלם.“

כמה עובדים יש לך בעסק או על כמה 
עובדים את ממונה?

”העסק הוא עסק של בן אדם אחד 
– אני. על רוב הדברים אני אחראית, 
סו�שפים  כמה  לי  שיש  כמובן  אך 

ובס בהכנות  לי  שעוזרים  �נהדרים, 
דנאות והארוחות.“

חוויות  שכולל  יומה,  סדר  על 
קולינריות רבות ותכנונים לעתיד 
בשמונה,  קמה  ”אני  חן:  מספרת 

�חותכת לנו ולבארי, בנינו בן הש
נתיים, קערת פירות וירקות. אלון 
יוצא לעבודה, בארי הולך לגן ואני 
יוצאת לשוק לפגוש קבוצה לסיור 
לאותו  סיור  אין  אם  סדנא.  או 

המקו באחד  יושבת  אני   - �יום 
את  ובונה  קפה  בשוק, שותה  מות 
שלי  הבא  החלום  את  הבא,  הצעד 
שאגשים דרך העסק. באחת בארי 
חוזר מהגן, אנחנו אוכלים צהריים 
בשוק.  קניות  לסיבוב  ויוצאים 

שמגי קבוצה  שוב  לי  יש  �בערב 
עה לסדנא ואז אני מכינה ארוחת 
בלילה,  מחר.  של  ליום  צהרים 

אנ אבל  יודע,  לא  בארי  �בלילה, 

ויוצאים  בייביסיטר  מזמינים  חנו 
לבדוק מסעדות חדשות שנפתחות 

בירושלים.“

איך את משווקת את העסק שלך?
”המון בפייסבוק והמון מפה לאוזן. 

חו לקוחות  הם  שלי  הלקוחות  �רוב 
לכל  וסיפרו  שהיו  כאלה  או  זרים 

השכונה כמה טוב היה.“

מה הקונספט המרכזי של העסק שלך?
אפריקאי  צפון  בישול  ”סדנאות 
וירושלמי. אני מנסה להחזיר לאוכל 
הטעים של סבתא שלי את העטרה. 
הצפון  שהמטבח  בכלל  ספק  לי  אין 
הוא  בפרט,  והתוניסאי  אפריקאי 
אחד המטבחים הטובים שקיימים. יש 
באוכל הזה המון נחמה והמון חיבור 

לעולם.“

מה גורם לך לסיפוק בעבודתך?
”הכי אני מתרגשת כשאני מעלה 
ומספרת על  מתכון של סבתא שלי 

וכו שלי.  המשפחה  של  �המנהגים 
הארץ,  רחבי  מכל  אנשים  לי  תבים 
לסבתא  געגוע  בהם  מעלה  זה  כמה 

שלהם למסורת התוניסאית.“

יש לך רגעים של ייאוש שאת רוצה 
לעזוב את הכל ולהיות שכירה?

על  מסתכלת  אני  לא.  פעם  ”אף 
על  וגם  מסביבי,  שכירים  אנשים 
מקנאה  לא  ופשוט  בוקר  כל  אלון 
יכולה  אני  עצמאית,  בתור  בהם. 
החלומות  כל  את  לעצמי  להגשים 
יכולה  אני  והעסקיים.  האישיים 
לא  ואני  הלו“ז  את  לעצמי  לסדר 
אחד  לאף  וחשבון  דין  לתת  צריכה 
את  לי  יש  ולקב“ה.  לעצמי  פרט 
מלאה  במשרה  לעבוד  גם  היכולת 
הילדים  (ושאר  וגם לגדל את בארי 
אותו  ולהוציא  ה‘)  בעזרת  שיגיעו 

�מהגן באחת, אם בא לי, אז לא הול
כיף  ליום  ונוסעים  היום  לגן  כים 
במושב או בקיבוץ. המשרד שלי הוא 
המטבח שלי, וכשבא לי, אני יכולה 
ולנסות  עצמי  את  להעשיר  פשוט 

 #

#

 #

חן קורן: ”במסורת התוניסאית אוכל הוא מרכז הבית, מרכז המשפחה, 
הוא עניין גדול מאד, הכל קורה סביב שולחן האוכל. אין לי ספק 

שהעובדה שגדלתי במשפחה תוניסאית אסלית, זה מה שנטע בי את 
יכולות הבישול ואהבה לחומרי גלם“

חן קורן - סדנאות בישול ואפיה בביתכם (צילום: מרים אלסטר)
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למוזיאון  תגיעו  אם 
תוכלו  בירושלים  המדע 
לפגוש את רוני בן חיים 
מע� במשרה  המחזיקה   ,(3 +(נשואה
התחרות  ניהול   - במיוחד  ניינת 

צעי ומפתחים  למדענים  �הארצית 
�רים. רוני הגיעה למושב בית חש

בשנת  השפלה  שבאזור  מונאי 
והיא  בנות  ושתי  בן  לרוני   .2013
מספרת, כי לאחר תקופה של מגוון 
ביניהם:  התגוררה,  בהם  מקומות 
ארצות הברית, חיפה ומודיעין, היא 
הוא   - חשמונאי  בית  כי  מרגישה 
עם  מקסים  ”מקום   – עבורה  הבית 
יו“ר  גם  היא  בו  נהדרים,“  אנשים 

ועדת תרבות.
על  מרחיב  היא  למושב“  ל“קו 

במו המעניין  תפקידה  ועל  �חייה 
בחיפה  ”נולדתי  המדע:  זיאון 
הים  בחיל  קצין  היה  אבי  ב�1975. 
ואחות,  אח  לי  ויש  מורה  ואמי 

יל כל  את  ממני.  צעירים  �שניהם 
דותי העברתי בחיפה, מלבד שלוש 
בסיני  באופירה,  גרנו  בהן  שנים, 

ושנה בארה“ב. 
כק הצבאי  השירות  �”לאחר 
לי את  התחלתי  תותחנים  �צינת 

בביולוגיה  הראשון  התואר  מודי 
בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
למרות אהבתי הגדולה למדע, כבר 
ברור  היה  התואר,  לימודי  במהלך 

�לי שלא ארצה לעסוק בעבודה מע
�בדתית או מחקרית. האופי החברו

והיוזם שלי הביא אותי לרצות  תי 
בשנים שלא אחר.  מסוג  �עיסוקים 

חר סיום התואר הייתי דיילת אוויר 
כתועמלנית  עבדתי  מכן  ולאחר 
נס�  2011 בשנת תרופות.   בחברת 
עתי עם משפחתי לארה“ב, לצורך 
ושהינו  בעלי  של  פוסט�דוקטורט 

�שם חמש שנים. בתקופה הזאת עב
שם  יהודי,  ספר  בבית  כמורה  דתי 
מדעים,  גם  אבל  עברית  לימדתי 
בישול ותפירה והייתי אחראית על 

העב בלימודי  טכנולוגיה  �שילוב 
רית בבית הספר.“

כיצד הגעת למשרה הייחודית 
במוזיאון?

כמורה  עבדתי  לארץ  ”כששבנו 
מכן  ולאחר  תיכון  בבי“ס  למדעים 

בת ספר.  בית  באותו  �כלבורנטית 
�קופה הזאת התחלתי להיות מעור

בת, בהתנדבות, בניהול של פרויקט 
חברתי של בניית חממה אקולוגית 
בבי“ס בראשית בירושלים. בעיסוק 
בצורה  ממצה  שאני  הרגשתי  זה 
יחד  הארגוניים  כישורי  את  טובה 
עם רצוני לתרום לקהילה. בעקבות 
זאת, החלטתי להירשם לקורס של 

לה לי  שיאפשר  פרויקטים  �ניהול 
של  עבודה  לאחר  בתחום.  תמחות 

לימו חממה  הקמנו  שנים  �כשלוש 
פרויקט  בביה“ס,  דית�אקולוגית 
לימודים  של  דגל  פרויקט  שהוא 

משמעותיים בבתי ספר.
”לעומת הסיפוק שחשתי בהקמת 

החממה, בעבודה כלבורנטית בבית 
ספר הרגשתי שאני לא ממצה את 
הנוחות  אף  על  ובקיץ,  יכולותיי 

�שהייתה כרוכה בעבודה הזאת, הח
לטתי ולצאת לדרך חדשה.

לעבוד  התחלתי  הקיץ  ”בסוף 
התח בירושלים.  המדע  �במוזיאון 
ומפ מדענים  תחרות  כרכזת  �לתי 

הזמן  עם  בישראל.  צעירים  תחים 
תפקידים  גם  עצמי  על  לקחתי 

מדע תחרות  במוזיאון.  �אחרים 
נים ומפתחים צעירים היא תחרות 
מדי שנה  ארצית, שבה משתתפים 
200 תלמידי תיכון. הפקת התח� �כ

רות כוללת גיוס המתמודדים, גיוס 
�מנחים ושופטים והכנה של כל המ

והן  הילדים  הן  בתחרות,  שתתפים 
המנחים והשופטים. בשלב הבא, יש 

צורך להפיק את התחרות עצמה. 
ימים  שלושה  אורכת  ”התחרות 
הן  מאד,  מורכב  בארגון  וכרוכה 
של הצדדים הלוגיסטיים והטכניים 
והן של ההיבטים התוכניים. לאחר 
ליווי  על  אחראית  אני  התחרות 

בינ לתחרויות  הזוכים  �משלחות 

כוללת  העבודה  כאן  גם  לאומיות. 
על  לוגיסטית  אחריות  של  שילוב 

בתל ותמיכה  המשלחות  �הוצאת 
מידים, כך שיגיעו לתחרות מוכנים 
עם  גם  בקשר  אני  מיטבי.  באופן 

מתר פעם  ובכל  התחרות  �בוגרי 
ואומר  מגיע  כשבוגר  מחדש,  גשת 

הוא  ואיך  תרמה  התחרות  כמה  לי 
מרגישה  אני  הזה  בתפקיד  נהנה. 

הח והתכונות  שצברתי  �שהניסיון 
בי לידי  לבוא  יכולים  שלי,  �זקות 

התפקיד  שכן  מירבית,  בצורה  טוי 
פרויקט  ניהול  של  יכולת  מצריך 

בעבו שקשור  עיסוק  תוך  �מורכב, 
דה עם אנשים, בעבודה עם מערכת 

החינוך וגם עיסוק במדע.
קיבלתי  בעבודה,  כשנה  ”לאחר 
אחריות על תוכנית מצוינות נוספת 

�לנוער: ’פרלמנט נוער מדעי ירוש
למי‘, המכנס כל שנה כ�60 תלמידי 
תיכון בכיתה י‘, מבתי ספר שונים 

�ומגוונים מכל רחבי ירושלים. הת
שלושה  במשך  עובדים  למידים 
ימים כוועדה פרלמנטרית: לומדים 
מומחים  עם  נפגשים  החומר,  את 
וכותבים מסקנות, אותן הם מגישים 
כרוכה  זו  עבודה  גם  העיר.  לראש 

�באחריות על פרויקט מורכב, שכו
לל ממשק בין בתי ספר, תלמידים, 

מומחים מקצועיים והמוזיאון.
”בנוסף, אני גם שותפה במוזיאון 
החקלאות.  תערוכת  של  בהקמה 

במסגרת התפקיד הזה אני אחראית 
שהק הרשת  ובית  החממה  �על 

ניהול  משלב  החל  במוזיאון,  מנו 
המו של  ההקמה  של  �הפרויקט 
והאח הניהול  דרך  האלה,  �צגים 

בהם.  בהדרכה  וכלה  שלהם  זקה 
גם בתפקיד הזה באים לידי ביטוי 
יכולת הניהול וההדרכה שלי, מצד 
בהקמת  שלי  והניסיון  והידע  אחד 

חממות מהצד השני.“
בעבודתה  מרגשים  רגעים  על 
”רגע מרגש במיוחד  רוני:  מספרת 
הזוכים  על  בהכרזה  היה  בעבודה 
שהתקיימה  האירופאית,  בתחרות 
בספטמבר בבריסל. במהלך הטקס, 

מהמ מאד  ונרגשת  מתוחה  �הייתי 
מה שתיים  כי  הכריזו,  ואז  �עמד 

(מתוך  לתחרות  ששלחנו  עבודות 
שכלל  יוקרתי,  בפרס  זכו  שלוש) 
בארה“ב.  נוספת  לתחרות  נסיעה 
מעגל,  סגירת  של  היתה  ההרגשה 

הר מרגע  התלמידים  את  �ליוויתי 
שמם לתחרות דרך התחרות בארץ 
לתחרות  הכנתם  בארץ,  וזכייתם 
הזכייה  לרגע  ועד  הבינלאומית 
שהזכיה  והכבוד  הגאווה  המרגש. 

ולמו לתלמידים  הביאה  �הזאת 
עצום  בסיפוק  אותי  מילאו  זיאון, 
בתחרות.  שהושקעה  העבודה  על 
הרגשתי את היכולת של הפרויקט 
לחיוב  שינוי  לחולל  המוזיאון  ושל 

בחייהם של צעירים.“

ומה בעתיד?
בית  המדע  במוזיאון  רואה  ”אני 
עוד  לתרום  להמשיך  ארצה  שבו 
הוא  המדע  מוזיאון  רבות.  שנים 
בו.  לעבוד  מאד  לי  שנעים  מקום 
המוזיאון הוא מקום דינמי ומעודד 
חינוכי  חזון  משלב  הוא  יצירתיות. 

�וחברתי יחד עם עיסוק במדע והנ
מט הרחב,  לקהל  המדע  של  �גשה 

רות שאני מאמינה בהן מאד באופן 
�אישי. אני מרגישה שהעבודה במו

זיאון עוזרת לי להתפתח לי ומקווה 
להמשיך לתרום למוזיאון.

רוני בן חיים: ”בתפקיד הזה אני מרגישה 
שהניסיון שצברתי והתכונות החזקות שלי, 
יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה מירבית, שכן 

התפקיד מצריך יכולת של ניהול פרויקט 
מורכב, תוך עיסוק שקשור בעבודה עם 

אנשים, בעבודה עם מערכת החינוך וגם 
עיסוק במדע“

ול �דברים חדשים, לפתח מתכונים 
פנק את העולם. זה מדהים בשבילי 

וברוך ה‘ שהביאני עד הלום.“

ספרי על רגעים של הצלחה?
הכי  ההצלחה  הוא  שלי,  ”בארי 
גדולה שלי. במהות שלי, אני אמא. 
החלום הכי גדול שלי הוא להביא 10 
ואהבה.  בחום  אותם  ולעטוף  ילדים 
לבשל להם ארוחת צהריים כל יום, 
להם  ולהראות  לשוק  אותם  לקחת 

את העולם.“
בעבו במיוחד  מרגשת  חוויה  �על 

דתה, מספרת חן: ”בימי שישי אנחנו 
תיירים  (לרוב של  קבוצות  מארחים 
מסורתיות  שבת  לארוחות  מחו“ל) 
המפגשים  שלנו.  השולחן  סביב 

מז העולם  מכל  תיירים  עם  �האלה 
מנים בכל פעם משהו חדש ומרגש. 

מה קבוצה  הגיעה  הפעמים,  �באחת 
פיליפינים. כמדי שבת, שרנו ’אשת 
חיל‘ ואלון עשה קידוש. אחת הנשים 

�המבוגרות בקבוצה נראתה די נסע
רת ואמרה שמשהו בה נורא מתרגש 
יודעת למה. כמה חודשים  והיא לא 
אחר כך היא כתבה לנו מייל, שהיא 
מוכרים  הללו  שהטקסטים  הרגישה 
היא  מהיר  ודי  קל  בירור  ועם  לה, 
מאד  היה  זה  יהודייה.  גילתה שהיא 

מרגש עבורנו.
�”לצילומי התכנית הגענו לזה לג

מרי במקרה וזה היה כיף לא נורמלי! 
לא  היה  שרצינו  מה  כל  בהתחלה, 
לעוף ראשונים, כי זו פדיחה רצינית 
(’בעיקר בשביל אלון, אני לא סופרת 
את הדברים האלה‘). אז עשינו הכל 
התקדמנו  ואז  הודחנו,  לא  ובאמת 
פרק, פרק, עד הגמר. די היינו בהלם 
ברמה  אופים  שם  היו  כי  מעצמינו, 
מאד גבוהה. היו מנות, כמו המנה של 

והרג עליהן  �הקוסקוס, שהסתכלתי 
שתי שלא אני עשיתי את זה, כי זו 

�היתה ממש יצירת אומנות. כל הת
קופה הזו תרמה המון לזוגיות שלנו, 
זה היה מאד אינטנסיבי ומאד מעייף 
אבל לגמרי כיף ומיוחד. אחרי ’בייק 
אוף‘ הוספנו לעסק גם סדנאות אפיה 

וקינוחים וברוך ה‘ אני בעננים.“

ומה בעתיד?
וגם  ירושלים  על  שרופה  ”אני 
הקרוב  בעשור  הנראה  ככל  אלון. 

�אנחנו פה. החלום הבא שלי הוא לה
קים סטודיו לאכול ותרבות בשוק - 
העולם,  מכל  אליו  שיגיעו  חלל  מן 
כדי לטעום את המנות הכי מיוחדות 
של השוק ולפגוש אנשים שאוכל זה 

הסיפור שלהם.“

רוני בן חיים - מנהלת התחרות הארצית למדענים ומפתחים צעירים במוזיאון 
המדע (צילום: אלבום פרטי)



במיוחד לחורף 
חברי מועדון משקארד נהנים החורף הזה ממבצע 
בלעדי עבורם הנחה ללא מע"מ בכל רשת חנויות 

טבע נאות הפרוסה בכל הארץ 
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המרהיבים  והצמחים  הפרחים  בין 
של הגן הבוטני בירושלים, תוכלו 
מנהלת  אדלר,  צביה  את  לפגוש 
האוניברסיטאי  הבוטני  בגן  חינוך  מחלקת 
בזו� רווקה   ,(29 צביה  ירושלים.  רם  (גבעת 
גיות, מתגוררת במושב גבעת יערים שבהרי 
יהודה מאז שנת 2015. למושב הגיעה מקיבוץ 
צובה בו גדלה, לאחר שלדבריה חיפשה יישוב 
חזרו  זוגה  ובן  כשהיא  בו,  לחיות  קהילתי 

משהות בסן דייגו, ארצות הברית.
�על החוויות שחוותה ועל תפקי

דה הססגוני היא מרחיבה: ”עבדתי 
עם  בעבודה  וחצי  שנה  דייגו  בסן 
משפחות  ומול  היהודית  הקהילה 

משפ כמו  נחלשות,  �מאוכלוסיות 
בפרויקט  מדובר  מקסיקניות.  חות 
שבהו  קהילתיות,  גינות  של  גדול 

�מודעות למזון בריא. בפרויקט עב
דרכו עבדתי  הקרן  בחווה של  דתי 

של תכניות  הפעלנו  שם  �בארה“ב 
מות.“

במה עסקת לפני ומה גרם לך לעשות שינוי או 
כיצד הגעת לתפקיד?

”התחלתי לעבוד עם בעלי חיים בגן החיות 
הבוטני.  בגן  לעבוד  התחלתי  הצבא  ואחרי 
תחילה עבדתי בבית הפרפרים בתור מדריכה 
לו את תפקיד  הציעו  וכשחזרתי מחו“ל,  בגן 
עובדת  אני  ושם  הבוטני  הגן  חינוך  מנהלת 

משנת 2010.
�”בתפקידי אני מנהלת חינוך של הגן הבו

טני, אחראית על נושא התוכן וההדרכה של 
בין  והגילאים.  המגזרים  מכל  הבוטני  הגן 

�היתר אני כותבת תוכן לאירועים, בונה סד
�נאות לאירועים ולקבוצות, אחראית על הקו

רסים וההשתלמויות של המדריכים.“

ספרי על סדר יומך...
�”אני קמה בשש בבוקר ומוציאה את כלב

תי האהובה לטיול. בשעה שמונה בבוקר אני 
�מגיעה לגן הבוטני והעבודה מאד דינמית ות
שמגי המבקרים  של  הקבוצות  בכמות  �לויה 

עות לגן. לאחר מכן יש ישיבות על אירועים, 
פיתוח סדנאות של יום שלם במשרד או יום 

שלם בשטח.“

כמה עובדים יש לך?
”35 מדריכים שמגיעים לגן להדרכה על פי 
הצורך ואני אחראית על תכנית מיוחדת של 
מלגה. אנשים שמגיעים מאוסטרליה ואנגליה 

לתקופה של חצי שנה לשנה.“
צביה  מספרת  והגאווה  ההצלחה  רגעי  על 

ל“קו למושב“: ”יש לנו חוג מוכשרים ילדים 
מחוננים,  ספר  בתי  מיני  מכל  ג‘�ה‘  בכיתות 
הם  טובות.  פחות  בשכונות  ספר  מבתי  אבל 

בוט על  מדברים  בהם  שלמה,  שנה  בגן  �היו 
ניקה ושמירה על איכות סביבה ומחזור. בסוף 

�השנה היה מפגש עם ההורים וקיבלנו פידב
’מחנכים‘  שהילדים  ומרגשים  מדהימים  קים 

ול הסביבה  איכות  על  לשמור  ההורים  �את 
מחזר.

”יש לנו גם קבוצת נשים מקרית גת, שהן 
מבוגרות  נשים  מאתיופיה,  עולות  תיאטרון 

התרג והן  בגן  מיוחדת  סדנה  להן  �שעשינו 
של  התרבותי  וההקשר  מהצמחים  מאוד  שו 
חינוך  פעילות  שכל  לומר  ניתן  הפעילות. 

�מרגשת אותי וזה נהדר לראות קבוצות של
מות באוכלוסייה, שבאות לגן ומגלות דברים 
מרגשים  רגעים  מיני  כל  לי  והיו  חדשים... 

במהלך העבודה.“

האם יש לך רגעים של ייאוש?
המיוחדים  מהגופים  אחד  שזה  ”מייאש 

�שפועלים בארץ ולא מקבלים מספיק תקצי
בים ומימון לפעילות ופיתוח.“

מצ סיפור  או  מעניינת  חוויה  לי  �ספרי 
אני  כאשר  ”תמיד  לעבודתך:  שקשורים  חיק 

הבוט בגן  יש  מה  ומדריכים  ילדים  �שואלת 
ני? התשובה היא ש‘זה גן בצורה של בוטן או 
גם שיש בו בוטנים‘. זה משהו שתמיד מצחיק 

אותי מחדש.“

מה נותן לך סיפוק בעבודתך?
אנשים  לכאן  כשנכנסים  קהל,  עם  ”המגע 

�ויוצאים מרותקים נפתח להם עולם. כשנכנ
והש הטבע  על  ולומדת  חרדית  �סת משפחה 

לכת.“

ומה בעתיד?
”אני תמיד ארצה להמשיך ולפתח תכניות 

עתידיות בגן.“

צביה אדלר: ”ניתן לומר שכל 
פעילות חינוך מרגשת אותי וזה 

נהדר לראות קבוצות שלמות 
באוכלוסייה, שבאות לגן ומגלות 
דברים חדשים... והיו לי כל מיני 

רגעים מרגשים במהלך העבודה“

צביה אדלר - מנהלת חינוך בגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים (צילום: סאמר עסאלה)
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הנחלה שלך שווה 
הון¨ תסדיר¨ תפצל¨ 

תגדיל¨ תפתור¨ 
תבנה¨ תיזום¨ 

תפתח 
לנו היכולת 

להוביל אותך 
פגישה ראשונה להצלחה°

בביתך - חינם!

התקשר לקבל רשימת ממליצים

החברה המובילה למושבים ונחלות
www.nachlat-avot.co.il
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂  Æפקס יעקב¨  זיכרון   ¨≤≤ הגדעונים 

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים 
Æונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לך

¥≥ שעות ביממה μ≤∑∏ Æטל

מושבניק יקר° 
יחד נפתור את הפאזל ≠ 

למענך¨ למען עתיד ילדיך ועבור נחלתך

מקצועי  צוות  בעלת  שנים¨  רב  מוניטין  בעלת   ≠ אבות  נחלת  חברת 
במושבים¨  תב“עות  והובלת  ן  ו בתכנ מומחים  אדריכלים  הכולל 
 Æהנדסי ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו“ד  כלכליים¨  יועצים  רו“ח¨  שמאים¨ 

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת
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הטווס שממהר כל בוקר לעבודה במועצה

סדנת "זורעים שירה" ביישוב עדי

בחנוכת מבנה ”בית הפיקוסים“ החדש בביה“ס מעיין שחר

אלמוג חג‘בי – ישתתף באליפות הארץ לשחמט
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053-7750579 03-5353876



אהרון עטיה, מנהל ביה"ס, שמעון סולומון, מנכ"ל כפר הנוער סילבר, יבגני שצ'גוליחינה, מנהלת ביה"ס מאוקראינה וילנה איסרסון, רכזת 
כימיה בסילבר (צילום: כפר סילבר)

שי חג‘ג‘ ושר התחבורה, ישראל כץ
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מלי חלימי, לבנה גרינברג, מרצדס סיבוני  ואושרית לב עם עובדת בית החולים ברזילי. צילום: מרכז היום לקשיש חוף אשקלון}
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יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ מציגה: לראשונה בישראל 
- טרקטור משא חשמלי באישור משרד התחבורה

יבואנית EAGLE משיקה בישראל את ה"איגל מולטי-טראק" - טרקטור משא חשמלי 
המאפשר נסיעה בטוחה ונוחה בכבישים עירוניים וכן בתוואי שטח מאתגרים וקשים.

EAGLE

 

 06/01

15
220

 42

400
2 4X4

49,900

 udsltd@netvision.net.il /http://www.uds.co.il



200

 amosquitoz@gmail.com

4

מאוזן:
1. אעלה בעיני רוחי קיטור עשוי משקה משכר (6); 4. להבות בבקשה, או שאנטור 
טינה עזה (4); 8. יצא מוקדם מדי והסתיים (2); 9. שור שקל לזכור בבית המשפט 
(6); 11. ביי ביי ירי זהב, נא להכנס לבית החולים (7); 12. גבר לתמיד (3) (ע"פ 
איתן ציון); 13. (עם 3 מאונך) צינוק קהילה יהודית הודית (5) (ע"פ שי לביא); 15. 
בראבא לן במוסד רפואי (7) (ע"פ יגאל פרנקל); 18. איראני בדה מחלה (6) (כ"ח) 
(ע"פ יגאל פרנקל); 19. ראו 20 מאונך; 21. מזדרז בכרם מהר"ל (4); 22. יבשת גם 

בלי כלום (6) (ע"פ דבורה שני).

מאונך:
ומכסה  2. מלווה במסירות  יגאל פרנקל);  (ע"פ   (5) 1. העצמי חלש כמו אצבע 
הפדחת (5) (ע"פ אלי בראל); 3. ראו 13 מאוזן; 5. נוכל לסעוד כי בצד הכביש מלון 
אורחים (ש) (5) (ע"פ תמר שטרן); 6. הוא אדום מבפנים כי ההורה פועל בניין (5) 
(ע"פ אסא אורן); 7. מפזר את תנובת העץ דווקא במספרה (7) (ע"פ גד ברנע); 
10. הוא מיד פונה לשימוש בכוח -- כאלו הם תושבי הארץ... (7); 13. קוף מנומנם 
עם גרזן (5); 14. הכניסה לרשימה מדף במדבר (5); 16. נשאתי דברים והצעתי 
שנוודא שאני נכון וקיים (5); 17. בושם עצי עבור מכרסם חרוץ (5); 20. (עם 19 

מאוזן) מתרגש מכך שנכשל בעבר (4).

מזל טוב, תשבץ מספר 200! תודה לכל כותבי ההגדרות, המשיכו לפתור 
ואף לשלוח הגדרות באופן שוטף.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 199:
מאוזן: 1. קרפיון; 4. מדכא; 9. סתימות; 11. מתייפחת; 12. העד; 13. מחק; 

15. עלי מוהר; 18. אוצרות; 19: חלוף; 21. רשרש; 22. בוטנים.
מאונך: 1. קולים; 2. פרקטי; 5. דומיה; 6. אשתקד; 7. מתחתנים; 10. ספר 

עמוס; 13. ממאיר; 14. קיצור; 16. וזלין; 17. רפאים; 20. פוקר.

#

#

5x2

 14 .

24

7
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

היכרויות

052-4403890

www.rdatihg.co.il

 *
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052-4403890

 41*

052-4403890

15

www.makovern.com
‰
‰
‰
‰

  *

052-2796686

* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

2

050-5274348

03-6884123

053-8888990
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 050-5755200

1-700-708-999
www.awt.co.il

 050-7541456
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052-3067381

jacob401@gmail com
054-2109410
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לחוות רבייה ופרגיות בניגריה

ליציאה מיידית א 
תפקיד מעניין ומאתגר א 

ניסיון ברבייה כבדה וקלה  א 
וגידול פרגיות

אנגלית ברמה גבוה א 
goldstein@netiv.org.il : קו"ח
052-6322294



המועצה האזורית הערבה התיכונה
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