-Đ ĕĦĜĥ
ĦĜĥĐ ĝĜėĐ

ĘĘČČĤĥ
ĥĕ ğĕĜĜĝ À ĦđĠđĞĐ ĞďĚĘĘ ĐďďđĎĎČĐĐ Ęĥ
WPSA
A À Israel Braanchh

'Đ ,'ď ,'Ď ęĕĚĕč ęĕĕģĦĕ ĝĜėĐ
ęĕĘĥđĤĕ ĐďĚĤ ěđĘĚč
2015 ĕČĚč 28-26
Đ"ĞĥĦĐ ěđđĕĝč 'ĕ-'ē

ראה ďđĚĞĞ
đČĤ
עמ' 3121
www.madaofot.org.il :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
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שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  30  880באפריל   2015י"א באייר תשע"ה

חיים כהן מצור משה בשרון נולד ב  1931ביוון ובזמן הכיבוש
הנאצי הסתתר במנזר .ב  1943ברח לטורקיה ומשם עלה ארצה.
הוא חונך בעמק יזרעאל ,עבד ב"אייר פראנס" והיה עד לכיבוש
יפו ולהטבעת "אלטלנה" .בשנות חייו המרתקות שירת בש"י,
היה נהגו של הרמטכ"ל מקלף ולכד מרגלים בשב"כ .כחבר הוותיק
ביותר במושבו ראה את השינויים שעברו עליו בעשורים האחרונים
והוא חושש" :אם לא נעשה קמפיין נרחב לשמירה על האדמות,
22 'ĚĞ ,ġĤĐĜĎĕĘčđČ ĕčČ :ęĘĕĢđ čĦė ¤ "ěĦđČ đĜĘ ēģĕĦ ĐĜĕďĚĐ

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לdorin.segev@tmags.co.il :

מכתבים
למערכת
■ עורך :דרור יוסף
editor_kav@tmags.co.il
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי,
מירי דג ,זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ,
בר־כוכבא מדרשי ,דפנה מאור,
עדי קמחי ,טל חביב גליבטר ,מיקי
נירון ,עמרם קליין ,עמיר סגל,
עמוס צימרמן
■
■
■

■
■

■

עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :שרה ראובן
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס'
2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
יועצי פרסום:
יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות.
אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר
בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס
בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש
בו מקום לתגובותיכם על הכתבות
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
לסיפורים ולשירים שכתבתם,
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם
ונשמרו במצלמתכם .כתבו את שם
הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

פינת השיר

ארצי ביום כהה

הכתובת הלאנכונה

תגובה ל"מכתב פתוח לבנימין נתניהו" :פנייה של מגדל פרחים
מכפר חיים לראש הממשלה )קו למושב 2 ,באפריל (2015
ממשלות הימין האחרונות מינו
שרי חקלאות מינויים פוליטיים
ואפשרו לתת ג'ובים ותפקידים
ללא קשר ליכולתם או להבנתם את
החקלאות .יעידו על כך מעשיהם
של ישראל כץ במינויים הפוליטיים
לאנשי שלומו ,או יאיר שמיר ,שר
החקלאות האחרון ,שחוץ מלספר
שהחקלאים הם בכיינים )ומנכ"ל
משרדו חשוד בפלילים( לא עשה
דבר למען החקלאות.
עופר רונן )"מכתב פתוח לבני
מין נתניהו" ,קו למושב 2 ,באפריל
 ,(2015אתה כותב שביישובך 5%
בנים חוזרים .ברוב המושבים אחוז
הבנים השבים העוסקים בחקלאות
אינו עולה על  .2%מעשית ,החקל
אות נמצאת בתהליך חיסול ,ראשי
תנועות ההתיישבות עוסקים בהיש
רדות ואנו ,ציבור החקלאים ,נחשבים
לעול כבד על מדינת ישראל ,בניגוד

תוכן

למפלגות הדתיות ,שהם אלו שבע
זרת האל האידיאליסטים והשומרים
החשובים על מדינת ישראל.
ציבור החקלאים  -ציבור שתמיד
אופטימי וחושב תמיד שניתן לשרוד
בזכות העבודה .במציאות הישרא
לית ,הנוגדת לחלוטין את הגישה
המערבית שמבינה את חשיבותה
של החקלאות המתוכננת והחקלאות
בכלל ,כולל ארה"ב )שם החקלאות
מסובסדת ב ,(90%במדיניות הנו
כחית של מדינת ישראל תתחסל
החקלאות תוך מספר שנים מועטות.
הדרך היחידה להציל את החקל
אות כיום היא שכל גופי ההתיישבות
יפעלו ביחד ויחליטו על הפסקת כל
התוצרת החקלאית עד אשר תתגבש
תכנית להצלתה של החקלאות ,ללא
אינטרסים קטנוניים של גופים אלו
ואחרים .ואז ,אולי ,לא בטוח שיהיה
אפשר להציל את מה שנותר.

אחרי זיכרון מעורפל
לפתע התבהרות
שלווה נסוכה על פניי
דמעות בעיניי
ערפל עולה מהים
והשלווה הופכת לחרדה
והכול עמום והדמיון פרוע
מחובר באטב מעץ
גם לו היו פעם שורשים
וכאב חדש כאב עתיק
גם אני אדם שמתגעגע
לעתים בעיניים מעט כבו
יות
מעורפלות מדמעות
רשמי אותי ארץ בכף ידך
גם אם תאגרפי כתבך לא
יימחק
והחיים ספר זכרונות.
תוגה וזיכרון ארוכים מכל

8

מתחת לאף
יותר מ 20קרקעות בצפון,
רובן חקלאיות ,נגנבו
מבעליהן ללא ידיעתם.
עשרות חשודים עוכבו
לחקירה ,חלקם עורכי דין

18

יריב אמיתי ,מושב הבונים

האטימות המוחלטת של ממ
שלת ישראל נמשכת במשך כל
שנות שלטון הימין .הדבר האחרון
שמעניין את ביבי זה החקלאות,
כך שטעית בכתובת.
שלמה הראל ,מושב אלמגור

ירוקצהוב

קבוצה טובה

מהחרמון לאילת

מושבניקים בעלי עסקים
קטנים מנסים להגדיל את
מעגל הלקוחות שלהם
בפגישות שבועיות ובפרסום
"מפה לאוזן"

מרוץ "גולני" ה ,28בהשתתפות
לוחמים ומפקדים בחטיבה ,יצא
לדרך בחרמון ומסתיים ברחבת דגל
הדיו באילת

26

ביום ראשון 26 ,באפריל  ,2015יצא לדרך
מרוץ "גולני" ה .28המרוץ נפתח בטקס
בנקודת הזינוק בהר החרמון ,בנוכחות מפקד
החטיבה ,אלוףמשנה רסאן עליאן ,מפקדי
הגדודים והלוחמים .המרוץ נמשך לאורך
 830קילומטר ברחבי הארץ ,לרוחבה ולאור
כה ,ומסתיים ביום חמישי 30 ,באפריל ,בטקס חגיגי
ברחבת "דגל הדיו" באילת.
מח"ט גולני ,אל"מ עליאן ,לפני הזינוק" :במהלך
המרוץ נחזק את הרוח ,ניצוק תוכן ומשמעות עמו
קה לשירות קרבי משמעותי בצה"ל ובחטיבת גולני
מתוך הזדהות עם ערכיה ומורשתה .זוהי ההזדמנות
עבורנו להוקיר לאזרחי המדינה תודה ולהביע הער
כה על התמיכה בשגרה ובחירום".

מח"ט גולני ,אל"מ רסאן עליאן
)במרכז( ,בזינוק למירוץ" .הזדמנות
עבורנו להוקיר לאזרחי המדינה
צילום :דובר צה"ל
תודה"

מרוץ גולני החל בשנת  1981ולאורך השנים הפך
למסורת .השנה ,המרוץ מתקיים בסימן "ישראל
באהבה" ,במטרה להוקיר תודה לתושבי המדינה על
תמיכתם בחטיבה ,בשגרה ובחירום .במהלך שבוע
המרוץ מונחלים לחיילים ערכי החטיבה ומורשתה,
באמצעות טיפוח אתרי הקרבות מהחרמון ועד אילת,
התנדבות בקהילה ,והעברת סיפורי מורשת הקרב
בבתי ספר מקרבות תש"ח ועד מבצע "צוק איתן".

לא היו קופצים
אף אחד לא רצה לשכור את
הצרכנייה" ,מוקד המידע"
הלארשמי של המושב,
עד שהופיע הבן החוזר עם
הצעה

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
יום
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חדשות
דרור יוסף

לוחמי מג"ב תפסו
חוליית גנבי צאן

נתפסו שני חשודים שהודו בגניבת שלושה
כבשים ממושב זמרה בנגב המערבי

יעקב קוממי ליד קבר אחיו הבכור ,מנשה ז"ל" .בכל מקום שאני הולך אני מרגיש אותו אתי"

בעקבות האח

צילום :חטיבת דובר המשטרה

יעקב קוממי מעמינדב משרת במג"ב בעקבות אחיו הגדול מנשה,
שהתגייס לחיל ב 2004ונהרג כשהציל אזרחים מפיצוץ מטען בירושלים
אחיו נפל בשנת 2004
כשמנע בגופו ממחבלת
את הכניסה לטרמפיאדה
הומה אדם בגבעה הצרפתית בירו
שלים ,מנשה קוממי ממושב עמינדב
בהרי יהודה התגייס בעקבותיו
למשמר הגבול בכוונה להמשיך את
דרכו.
סמל שני )סמ"ש( יעקב קוממי
מתגורר במושב עמינדב עם הוריו,
אביבה ורחמים ,ועם שישה מאחיו
ומשרת במשמר הגבול כבר שנ
תיים ,אך עבורו השירות משמעותי
במיוחד והדרך אליו לא הייתה קלה.
"כשאחי הבכור ז"ל התגייס למג"ב
רציתי להיות כמוהו ולהתגייס
למשמר הגבול .ביום שנפל ,ידע
תי שאעשה זאת ואתגייס למשמר
הגבול" ,מספר יעקב.
יעקב ,שהיה רק בן תשע כשאחיו
הבכור מנשה נהרג ,חלם כל לילה
על היום שבו הוא ילבש את המדים
הירוקים של מג"ב" .אני רציתי
לסיים את מה שאחי התחיל ,רצי
תי להיות במג"ב כמוהו ולהמשיך
את דרכו בחיל" .עבור יעקב הדרך
לגיוס הייתה קשה מכיוון שהוריו
התעקשו שהוא לא יתגייס למג"ב,
אך יעקב לא ויתר ולבסוף ,לאחר
משא שכנועים ארוך ,התגייס לחיל
המבוקש.
סמ"ש מנשה קוממי ז"ל )אחיו
הבכור של יעקב( התגייס למג"ב
באפריל  .2004סמ"ש מנשה קוממי
וסמש יונתן טהיו שירתו במג"ב
ירושלים יחדיו .ב 22בספטמבר
 ,2004בעת ששניהם היו במשמרת

|| 4

30.4.2015

בנקודת ביקורת בגבעה הצרפתית
בירושלים ,הגיעה מחבלת מתאבדת
למקום וניסתה לעקוף את נקודת
הביקורת על מנת להגיע לתחנת
האוטובוסים שהייתה הומה אדם
ולרצוח אזרחים באמצעות מטען
שנשאה על גופה.
סמ"ש טהיו וסמ"ש קוממי התעק
שו לבדוק את המחבלת ,ומנעו את
מעברה .במהלך בדיקתה ,הפעילה
המחבלת את המטען ,והלוחמים
נהרגו .מנשה )מני( קוממי ז"ל היה
רק בן  19ו 18יום במותו .בשנת
 2007הוענק לסמ"ש טהיו ולסמ"ש
קוממי עיטור המופת של משטרת
ישראל על שגילו נחישות ,יזמה
ואומץ לב במילוי תפקידם ובמ
עשיהם מנעו בגופם פיגוע תופת
בירושלים.
עם היוודע האסון הנורא באותו
ערב ירד אבל כבד על עמינדב,
עשרות חברים ובני משפחה פקדו
את בית משפחת קוממי במושב.
יעקב ,האח הצעיר ,רק בן תשע ,זוכר
ש"זו הייתה תקופה קשה מאוד עבור
משפחתנו וכל המשפחות במושב",
שני בני משפחת קוממי נהרגו בזמן
קרוב מאוד זה לזה  -בן דודו של
יעקב נהרג בפעילות מבצעית רק
שנה לפני כן.
כיום יעקב משרת בבסיס "יהודאי"
שבירושלים" .המטרה שלי הייתה
להיות כמו אחי וזה מה שעשיתי.
אני הולך בעקבותיו ומנסה למלא
את החלל שהשאיר .בכל מקום
שאני הולך אני מרגיש אותו אתי,
צופה בי מלמעלה ומשגיח עליי",

מספר יעקב וממשיך" :להתגייס
למשמר הגבול היה הגשמת חלום
ילדות ואני גאה להיות חלק מחיל
זה" .יעקב רוצה להמשיך את דרכו
במשטרת ישראל לאחר שירותו
הסדיר ולחתום קבע" .אני רוצה
להמשיך לתרום ולהגן למדינת יש
ראל ואזרחיה" ,אומר קוממי.

בשעת לילה מאוחרת ,ביום שני לפני כשבועיים ,בעת סיור
של לוחמי יחידה כפרית נגב של משמר הגבול למניעת פשיעה
חקלאית ,התקבל דיווח מתחנת משטרת נתיבות על רכב חשוד
בצומת סעד שלא ציית להו
ראת השוטרים .עלפי הדיווח,
הרכב לא עצר לבדיקה והחל
להימלט ,תוך כדי זריקת
חפצים מחלון הרכב במטרה
להפריע לנסיעת השוטרים
אחריהם.
צוותי הכפרית סגרו את
האזור במטרה ללכוד את
הרכב ואת החשודים .הרכב
המשיך בנסיעה פרועה וכא
שר הגיע לחסימה של מג"ב
לפנות בוקר ,נעצר בתעלה
בצד הכביש ושני החשודים
החלו בריצה לכיוון השטח
הפתוח .לוחמי מג"ב פתחו
במרדף רגלי אחר החשודים
שבסופו נעצרו.
פקד יונס אעסם ,קצין סיור
כפרית נגב" :לוחמי משמר
שוטר ליד הרכב הנמלט ואחד הכבשים.
הגבול מקיימים פעילויות החשודים ניסו להימלט לשטח הפתוח
רבות שתכליתן סיכול ומני צילום :חטיבת דובר המשטרה
עה של פשיעה חקלאית על כל גווניה ,ונאלצים ללמוד כל הזמן את
דרכי הפעולה של העבריינים" .בבדיקה ברכב נמצאו שלושה כבשים
שנגנבו ממושב זמרה מוקדם יותר באותו הלילה ,החשודים נעצרו לחק
ירה במג"ב דרום והודו בחשדות המיוחסים להם.

רפתן תובע  2.5מיליון ש"ח מהרפת
שבה עבד ומחברת הביטוח

רפתן שנפצע במרדף אחר פרות תובע מיליונים מרפת במבוא חורון
ומחברת "כלל" ,בטענה שגדר שמעליה דילג גרמה לפציעתו

זה היה עוד יום שגרתי
ברפת בהתנחלות ובמו
שב השיתופי מבוא חורון
הסמוך לעיר מודיעין ,עד שהרפתן,
כבן  ,55נאלץ לרדוף אחרי עגלות
סוררות שסטו מהמסלול שיועד להן.
במהלך המרדף הוא קפץ מעל גדר,
נפל ונחבל ברגליו.
הרפתן פנה לטיפול רפואי ,הת
לונן על כאבים חזקים ועל צליעה,
ומאוחר יותר אף אובחן אצלו קרע
במיניסקוס ,דבר שאילץ אותו לעבור
טיפולים ממושכים ואף ניתוח .לאחר
הניתוח ,הוא אובחן כחולה פקקת
)היווצרות קרישי דם בוורידים(.
לאחר התאונה הותקנה גדר שמט
רתה למנוע מהפרות לברוח  -והדבר
מוכיח ,לדברי עו"ד גבריאל מלאך,
המייצג את הרפתן בתביעה נגד
הרפת ונגד חברת הביטוח "כלל"

עו''ד גבריאל מלאך .הפציעה השביתה את
צילום :מירי נחמיאס
הרפתן מעבודה

המבטחת אותה  -כי זהו מפגע שהיה
תחת אחריותה של הרפת .לטענת
עורך הדין ,כתוצאה מהתאונה הר
פתן נזקק לתקופת שיקום ממושכת,
אשר במהלכה לא היה יכול לשוב
לעבודתו.
אורתופד מומחה ,דוקטור אלכ
סנדר קאבן ,שבדק את הרפתן קבע
כי הוא סובל מנכות צמיתה בשי
עור  .10%בכתב התביעה נטען ,כי
היעדרות הרפתן מעבודתו למשך
תקופה ממושכת גרמה לו הפסדים
כספיים בסך  145אלף ש"ח )הוצאות
רפואיות ,אבדן השתכרות וסיעוד(.
לכן ,תובע הרפתן פיצויים מהרפת
שבה הועסק ומחברת הביטוח במלוא
הסכום שבסמכות בית משפט השלום
לפסוק – שני מיליון וחצי ש"ח.
התביעה נדונה בימים אלה בבית
משפט השלום בירושלים.

8 6,4,2
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"הייטק אמתי
שהשפיע על כל העולם"

חדשות
דרור יוסף

דודו קוכמן מבקש מחברי הממשלה העתידית
לכלול בקווי היסוד שלה :ביטול מס מעסיקים,
השבת נקודות הזיכוי ,תמיכה ישירה
בחקלאות והכנת "תכנית חומש" ,שתעודד את
רוח החדשנות והיזמות במרחב הכפרי

מחכים
ללבלוב
בענף

כ 150פרחנים הגיעו
לוועידת הפרחים
שנערכה במשרד
החקלאות .הענף
שנאבק בקשיי רווחיות
מפרנס כ5,000
עובדים ומייצא כ550
מיליון פרחים ששווים
כ 100מיליון אירו
בצל הבעיות הקיימות בענף
הפרחים ובראשן הרווחיות,
הגיעו כ 150מגדלי פרחים
מתוך כ 350שנותרו פעילים עדיין
בתחום לוועידת הפרחים שהתקיימה
בשבוע שעבר במשרד החקלאות .כ20
אלף דונם פרחים מעובדים ברחבי המדי
נה והענף מעסיק כ 5,000איש .מבחינת
כלכלית ,בעונה מיוצאים כ 550מיליון
פרחים וענפי קישוט תמורת כ 100מיל
יון אירו ,ובשוק המקומי נמכרים כ400
מיליון פרחים בעונה ,הקף ההכנסה
ממכירות נאמד ב 200מיליון ש"ח.
בפתח הישיבה אמר יושב ראש שולחן
הפרחים ,רותם דביר" :הקמת שולחן ענף
הפרחים מהווה אבן דרך ,אשר בעזרת כל
העוסקים במלאכה תוביל לשינוי המגמה
ולהגברת הרווחיות בענף .ענף הפרחים
מייצג יותר מכל את התגשמותו של
החזון הציוני בארץ ישראל :משקים מש
פחתיים המעבדים את האדמה באינטנ
סיביות ,תוך נטילת סיכון רב אל מול
האיומים והקשיים שבחוץ .בתחילתו,
לפני כשלושהארבעה עשורים ,הוביל
הענף להתבססות משפחות רבות תוך
כדי הגברת הרמה המקצועית והגדלת
שטחי גידול.
"בשני העשורים האחרונים עובר הענף
תהליך אבולוציה חריף וטלטלות הנוב
עות בעיקר בשל הרעת תנאי סחר :על
יית מחירי התשומות וכוח האדם ,ומנגד
 ירידת מחירים ושערי מטבע .כיום ,כלחקלאי מבין שעתידו ישתפר רק מתוך
שיתופי פעולה פוריים ולא מתוך 'התב
צרות בעמדה עד אחרון הכדורים' .שי
תוף פעולה פניםענפי הנו הצעד הרא
שון בדרך לשינוי פני הדברים ,אך הדבר
לא ייתכן ללא שינוי גישה טוטאלי מצד
מקבלי ההחלטות במדינת ישראל.
"העלויות האדירות המוטלות על
כתפי המגזר החקלאי שייכות לתקופות
בהן היה מאין לקחת .בטוחני ,כי לאותם
פרחנים אשר ישכילו לנווט את משקם
בתבונה וביצירתיות יש מקום בענף גם
בעתיד .אני מודה למשרד החקלאות,
לתנועת המושבים ,לבית אריזה אביב
ולחברת ערבה על התמיכה והסיוע בהנ
עת המהלך".
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משתתפי הוועידה" .בשנים האחרונות לא הייתה מנהיגות בענף שידעה להוביל" צילום:
דוברות תנועת המושבים

מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור
אמר" :ענף הפרחים הוא ענף חשוב מאוד
בחקלאות ,אשר חווה בעיות קשות בשנים
האחרונות .זה הזמן שכל הפרחנים ית
אגדו יחד לארגון אחד משמעותי ,שיטפל
בכלל הבעיות של כל הפרחנים בארץ
ויעסוק כל כולו לטובת מגדלי הפרחים.
אני שמח ומברך על קיומה של הוועידה.
אני קורא ומבקש באופן חדמשמעי וב
רור מכל קברניטי הענף לשים את משק
עי העבר בצד ,להתאחד ולעבוד יחד".
ממלא מקום מנכ"ל משרד החקלאות,
צביקה כהן" :אני מברך על הכנס ועל
המספר הרב של האנשים שהגיעו .מנה
לת ההשקעות נותנת לפרחנים :כתוצאה
מצוק איתן ,אנו נאפשר לכלל החקל
אים מבאר טוביה ודרומה השקעות של
עד  25%להקמת חממות ,דבר שלמעלה
משבע שנים לא היה קיים .אם לא תהיה
כאן ממשלה שתראה בחקלאות ערך ,אזי
לא נגיע רחוק".
מנהל שולחן הפרחים בתנועת המו
שבים ,חיים חבלין" :אני משוכנע שב
ראש ובראשונה עלינו להשיב את אמון
המגדלים במערכת הציבורית .את האמון
נחזיר רק עלידי עשייה למען כל המג
דלים .ועידת הפרחים הוכיחה שוב ,כי יש
לחזק מאוד את הקשר בין המגדלים לבין
המערכת הציבורית הממשלתית על כל
רבדיה ,וכך נעשה.
"במהלך השבועיים האחרונים פעלנו
להחיות מחדש את שולחנות המגדלים
לכלל הגידולים .בכוונתנו לדאוג לכך
שכל שולחנות המגדלים יפעלו ויקיימו
דיאלוג פורה בינם לבין עצמם ,במטרה
להציף את הצרכים האמתיים של הענף
ועלידי כך לייצר מוצרים ציבוריים מע
שיים ונגישים של מחקר ופיתוח יישומי
ומדעי ,הדרכה ,ביטוח נזקי טבע ,טיפוח
זנים חדשים ,גידולים חדשים ועוד.
"למרות המשבר בו מצוי ענף הפר
חים וירידה מתמדת במספר המגדלים
אני סבור ,כי עלידי שילוב ידיים ורי
כוז מאמץ עם שה"מ ,מכון וולקני ,מדען
ראשי ומנהלת השקעות ניתן יהיה להצ
עיד חזרה את ענף הפרחים למקום אליו
הוא ראוי".
מנהל שה"מ ,חנן בזק" :אני מתרגש
לשבת כאן לפניכם .לפני חמש שנים
קיבלתי למשמרת שלי את ניהול שה"מ

אחרי שהוציאו כ 100איש ממערכת
ההדרכה .ביקשתי להקים כאן מנהלת
בנושא פיתוח מקצועי והדרכה ולהכ
ניס את ענף הפרחים למסגרת .בשנה
וחצי הייתה כאן פעילות של מו"פ בתוך
המשרד ,זו הייתה הזדמנות לרכז את
הפעילות המחקרית תחת יד אחת והצ
לחנו לעשות פעילות ענפה.
"המעבר לבית החדש בתוך תנועת
המושבים זה דבר יוצא מן הכלל .ענף
שיביא לידי ביטוי את פעילותו ,אז ית
ייחסו אליו .אני חושב שיש להביא את
הענף הזה קדימה 500 .מגדלים ויצרנים
שיגדלו עם ידע עצום".
ראש מנהל המחקר במכון וולקני,
פרופ' יורם קפולניק" :אנו מברכים על
הוועידה ,מברכים ורתומים לעזור לענף
הפרחים .חוקרי המנהל יודעים את הע
בודה ,אך בשנים האחרונות לא הייתה
מנהיגות בענף שידעה להוביל ולדרוש
את המחקרים הנכונים .ענפים שידעו
לדרוש עברו את המשבר בצורה טובה
יותר".
קפולניק מונה את הבעיות בתחום
אחריותו" :חוקרים שפרשו לקחו אתם את
הידע ולא היה מי שיעשה ניסויים בענף.
בשנים האחרונות המנהל קטן ונשאלה
השאלה :האם ממשיכים? וענף הפרחים
סבל מכך בדומה לענפים אחרים ,כגון
הכותנה ואחרים.
"אני שמח על הפעילות החדשה בענף
הפרחים ,בראשות רותם דביר וחיים חב
לין .התהליכים לפיתוח זנים חדשים הם
ארוכים והמגדלים זקוקים לאורך נשי
מה .ניתן לנצל את הפעילות של מנהל
המחקר .צריכה להיות מנהיגות אמיצה,
שתדע לעשות סדרי עדיפויות ולבצע
העדפות אמיצות והיא תהיה השותף
לעשיה של מנהל המחקר החקלאי .התכ
נית האסטרטגית של המנהל היא מה על
הפרק ומה רלוונטי לחקלאות ולמו"פ
החקלאי בישראל".
מלבד דוברים אלה ,בוועידה השתת
פו :מנהל אגף הפרחים והנדסת הצומח
במשרד החקלאות ישראל גלון ,מנהל
תחום פרחים בשה"מ אליעזר שפיגל,
מנכ"ל קנ"ט דודי גינזבורג ,המדען
הראשי במשרד החקלאות ד"ר אבי פרל
ומנהל המחלקה לפרחים במנהל המחקר
ד"ר צחי ארזי.

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי עו"ד דודו קוכמן פנה
בבוקר יום ראשון במכתב לכל ראשי המפלגות המתעתדות
להרכיב את הקואליציה ,בהן מי שהפקד על הרכבת הממשלה
בנימין נתניהו ,בבקשה לכלול את עתיד החקלאות והמגזר הכפרי במסגרת
קווי היסוד של הממשלה .פנייה דומה נשלחה לאחרונה גם מטעם התאח
דות חקלאי ישראל ,שנציגיה נפגשים בימים אלה עם ראשי המפלגות.
עו"ד קוכמן מבקש ,כי הקואליציה החדשה תייחס חשיבות לסוגיות
החקלאות והמגזר הכפרי ותכניס את מרכיביהם כחלק ממדיניות הממש
לה .במכתבו ,מדגיש עו"ד קוכמן את מצבם העגום של החקלאים בישראל
ואת הצורך בתכנית חומש למגזר
הכפרי.
בין היתר ,מבקש מזכ"ל האי
חוד החקלאי מהמפלגות לכלול
בקווי היסוד את הטיפול בבעיית
העובדים הזרים ,את מחירי המים
הגבוהים ואת סוגיות התמיכות
הישירות בחקלאים ופערי התיווך.
מזכ"ל האיחוד החקלאי מבהיר ,כי
נושא החקלאות והמרחב הכפרי
אינו עניין מגזרי .לדבריו ,ראייה
כוללת של המרחב והבטחת עתיד
החקלאות בישראל היא בשורה חב
רתית של ממש ,שתשקף את כמי
הת האזרח הישראלי להורדת יוקר
המחיה ולעצמאות כלכלית.
במכתבו מצביע קוכמן על המת דודו קוכמן" .בשורה חברתית"
רחש ביבשת שעמה יש לישראל
קשרי מחר ותרבות ענפים" :באירופה כבר הבינו את החשיבות האסטר
טגית בקיומה של חקלאות זעירה  -בעוד חקלאים בעולם המודרני באי
רופה ובעולם כולו זוכים להערכה עלידי ממשלותיהם המסייעים להם
בתמיכות ישירות ,בשיפור מגוון מקורות הפרנסה ,בהתמודדות עם פערי
התיווך ,בתמיכה בהשקעות ,הרי שבישראל היחס הוא הפוך ומעמיד את
החקלאות הישראלית והחקלאים במצב של סכנה אמתית ,שבא כבר לידי
ביטוי במספר חקלאים נמוך ושגילם הממוצע של אותם חקלאים עובר
את גיל  .60באירופה מעודדים משקים משפחתיים וחקלאות זעירה מתוך
ראייה כלכלית וחברתית רחבה .תמרוץ החקלאים גורם לצמיחה ומשפיע
על מגוון תחומי חיים".
מזכ"ל האיחוד החקלאי מפרט את הנושאים שראוי לכלול לדעתו במס
גרת קווי היסוד של הממשלה שתוקם :ביטול מס המעסיקים והשבת נקו
דות הזיכוי; תיקון הסכם המים וקביעת מחיר שיאפשר גידולים חקלאיים;
מעבר לתמיכות ישירות בחקלאות כהמלצת ארגון  ;OECDבניית תכנית
שתבטיח מחיר תוצרת חקלאית סביר לצרכן ותמורה הוגנת לחקלאי.
דרישה נוספת :הכנת "תכנית חומש" ,שלא תשתנה עם חילופי שלטון
ותכלול "תמיכה משמעותית בהשקעות בחקלאות ,סיוע בפיתוח חקלאות
בכלל ובת קיימא בפרט ,סיוע בשילוב דור המשך לחקלאות עלידי הבט
חת שכר הוגן לעוסקים בחקלאות ,חיזוק המו"פים ,סיוע משמעותי במחקר
ועוד.
"לסיכום ,במסגרת חגיגות העצמאות השנה הודגשה רוח היזמות והח
דשנות הישראלית .לצערנו ,החקלאי הישראלי לא בא לידי ביטוי בטקס,
למרות שאין חולק על כך שהחקלאות הישראלית היא הייטק אמתי
שהשפיע על כל העולם.
"בנייה ,פיתוח ויצירה של חקלאות על מגוון הפיתוחים והפטנטים
שנוצרים במהלך שנות קיומה של המדינה אין לו אח ורע בעולם )טפ
טפות ,זנים ייחודים של פירות וירקות ,ייעול מערכות השקייה ,גידולים
בתנאי מדבר ,דרכי גידול ייחודיות על מצע מנותק ועוד( ואינו דבר מובן
מאליו שיישאר לנצח".
קוכמן מסיים את מכתבו במילים" :ראייה כוללת של המרחב הכפרי
והבטחת עתיד החקלאות בישראל היא בשורה חברתית של ממש שתשקף
את כמיהת האזרח הישראלי להורדת יוקר המחיה ולעצמאות כלכלית.
החקלאות הישראלית בסכנה אמתית המחייבת תכנית לאומית".
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חדשות
דרור יוסף

הותר לפרסום

חשד לגניבת קרקעות חקלאיות בצפון

המשטרה עיכבה לחקירה עשרות חשודים בביצוע עבירות זיוף ,מרמה ,סחיטה באיומים והלבנת הון .ע"פ
החשד ,יותר מ 20קרקעות ,רובן חקלאיות ,נגזלו במרמה וללא ידיעת בעליהן .הוסר צו איסור הפרסום הגורף
שהוטל עד כה על הפרשה
היחידה הארצית למא
בק בפשיעה הכלכלית
)יאל"כ( באגף החקירות
והמודיעין במשטרה" ,להב ,"433
חושפת חשד לגניבת קרקעות שי
טתית בצפון הארץ .עלפי חשד
המשטרה ,לגניבה אחראית רשת של
מעורבים ובהם עורכי דין .כך הותר
לפרסום ביום שני 27 ,באפריל.
עלפי הודעת רשות המסים,
שהתירה להביא את הפרשה לידי
עת הציבור ,יאל"כ מנהלת חקירה
סמויה מורכבת ומאומצת מזה זמן
רב ,שעניינה חשד למעורבות של
גורמים רבים ובהם עורכי דין ,אשר
חברו יחדיו במטרה להשתלט על
אדמות בהקף נרחב בצפון הארץ.

החשד הוא ,כי הם ביצעו לאו
רך התקופה שורת עבירות
זיוף ,מרמה ,סחיטה באיומים
והלבנת הון.
החקירה החלה במחלק ההונ
אה של מחוז צפון ובהמשך הו
עברה ללהב  433יאל"כ ומנו
הלת בשיתוף פעולה עם פקיד
שומה חקירות חיפה ומשרד
מיסוי מקרקעין נצרת ברשות
המסים ,בליווי פרקליטות מחוז
צפון )פלילי ואזרחי(.
ממצאי החקירה הסמו
יה ביססו חשד לכך ,שבשנים
האחרונות פועלת חבורה של
מעורבים ובהם מספר עורכידין,
מרביתם מאזור הצפון ,תוך שהם

מנהלים מנגנון שיטתי של זיוף מס
מכים במטרה להשתלט על אדמות

08-8583462
08-8584906
 050-3120245יוחי052-8385704 :
אימייל reutap@gmail.com -
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שלא כדין.
על פי החשד ,יותר מ20
חלקות קרקע ,מרביתן חק
לאיות ,נגזלו במרמה וללא
ידיעת בעליהן ובוצעו בהן
פעולות שונות מול הרשויות,
בהן רישומי "הערות אזה
רה" ואף העברת בעלות של
ממש .בחלק מהמקרים ,עלפי
החשד ,נמכרו האדמות הגנו
בות לרוכשים תמימים באמצ
עות הליך שיטתי של זיוף
ומרמה כלפי הרשויות ,כלפי
הרוכשים וכלפי בעלי הקר
קע .בחלק מהמקרים הוגשו
תלונות או תביעות אזרחיות על
ידי בעלי הקרקע ועלידי רשויות

העוסקות במקרקעין )טאבו ,מיסוי
מקרקעין(.
בלילה שבין ראשון לשני2627 ,
באפריל ,בתום החקירה הסמויה,
ערכו שוטרי להב  433יאל"כ וחוקרי
רשות המסים פעילות בסיוע שוט
רי מתפ"א )מנהלת תיאום פעולות
אכיפה( של אגף המבצעים ושוטרי
המחוז הצפוני .כוחות אכיפת החוק
עיכבו לחקירה יותר מ 30חשודים
וכן ביצעו חיפוש בבתיהם ובמשר
דיהם .בתום ביצוע המעצרים בבוקר
שני הוסר צו איסור הפרסום הגורף
שהוטל עד כה על הפרשה.
חלק מהחשודים הובאו לדיון בה
ארכת מעצרם בבית משפט השלום
בראשון לציון.

»¯ÁÇµ¸Æ½Á°É´Á´°È
¸¯½³ÁÈÉ¾´¸Àk´k±
¸È¸½¶

½
ÁÃÁ´ Å»
¸Ç¸½Á³
Æ

¼¸È¸È³´¼¸È¸½¶³É´¿È

ĐēĕĦĠ ĞĠđĚ 17:00 | 22.5
ĦĞĠĕ ęĘđČ
ěčĘč ĐďģĤĐ 22:00
ĘĘĐĜ ĔĤđĠĝĐ ęĘđČ
ęđĕĝ ĞĠđĚ 12:00 | 23.5
ĘĘĐĜ ĔĤđĠĝĐ ęĘđČ

,ďđĐ ĕĘĤĕĥđ ěĐė ęĦđĕ ĐĤĠđČĐ ĕĤĚĒ ,đĜďĘđĔ ĕčČ :ĦđĠĦĦĥĐč
,ÂģĚĞč ĐĜĕĠÃ ĦģĐĘ ,ďčđĞ ĤđĚĕĘ
.đĦģĐĘđ ĕģĝĘďđĠ ĕĘĔĕđ ,đĦģĐĘđ ĔĘčĜđĤ ĕĒđĞ ěđĕďĤđģČĐ ĕĜĚČ
.ęĐĕĦđĤđďĘ ěđĕďĤđģČ ĕĜĎĜđ ĤďĜĘĎĜČ ęđĤĕ ,čĘ ĕĝđĕ :ĤđčĕĢč ĐĤĕĥ
čĕĤģ ĕĤđČ :ĕĘģĕĝđĚ ģĕĠĚ

É±¸±¶
¼¸¿´¸²Ç´Æ¯
ěđĕďĤđģČ
ęĘđĞ ččđĝ É¸ÅÇ¯

ĘĘĐĜ ĕĠĚČ ĐĜĕĎĜ ĦđĜĕĠ | 18:30
ęĕĜđĕďĤđģČ ĦĎĕĎē | 20:00
ěĚČ Ęĥ ĕĦđĜĚČĐ đĘđĐĕĜč ęĕĜđĕďĤđģČ ĦĤđĚĒĦ
ĐģĥđĤĎ ĕĝđĕ ěđĕďĤđģČĐ
ĤđČĘĕĎ ęĞĜ :ĐēĜĚ

É²»´³¼´¸
°´±Ç¯³ÈÀ»

ĦĞĠĕ ģĚĞĐ ěđČĒđĚ | 22:00
ĘďĜĚ Đ'ĘģĜĞĕ :ĐēĜĚ
ĤĚĦĕČ ,ĕčĎ :ĦđĠĦĦĥĐč
Ęčđĕ ěĜēđ ĕĜčđČĤ ĦĕĤđď ,čđĎĤČ ĐĞĜđ

ČĘĚđ ĕĔĎĤĜČ ĐĕďĚĕĔĘđĚ/ĘđēĚ ĞĠđĚ
ĐģĕĝđĚč ĐđđĘĚĐ ,ĤđĚđĐ
!ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ Đĕē

·¯Ç¸Ã¸É¸¸³´»
ěđďĜđĘ ěđĤĕĘ 75 ęĕĎĎđē

ĘĘĐĜ ĕĠĚČ | 21:00

³Á´¿É°°ÅÆÆ·ÆÈ
ĦĞĠĕ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ | 12:00-đ 10:00

É¯°³ÀÆ·
¸µºÇ½³¼¸Ç´º¸°³
ĞĥđĐĕ ĤĠė ĤĎČĚ | 17:00

ĕģĝčđģĘđđ ěĤĞ :ĤđĕČ

đĦđĠĦĦĥĐčđ đĕĤĕĥ čĔĕĚ ęĞ

²´¶¸¯³É»³Æ½

:ďēđĕĚ ēĤđČ
ęđČčĜĥĤĕģ ĕĔđĚ

ĤĎĕĜĎč ĦĕĘģĕĝđĚ ĦĕĤēĥ
ĤĎĕĜĎč ĘėđČĐ Ĥďē | 11:00
ĔĤĢĜđģč ďđēĕČĐ ĦĘĐģĚ
ĦđĞđčĥĘ ĕĎĕĎē ĐĘĠģČ

ĘČđĎĐ ĤĎĕĤĔ ĦĕĚđĘĥ :ĦĕČĚĕč
ěĤģ ĤđĤďđ ĤĎĜĕĝĚ ĐĚĤ :ęĕēĜĚ
ĕĝđĕ ,ĤđĜĕď ĕĜē ,đĘčĠ ĕĔč ,Ęĕĕđ ěĘĕČ ,ĕČĎĤĥ ďĐđČ :ĦđĠĦĦĥĐč
(ĥĚđĦ) ěđĤĥ ĤĚđĦ ,Ħĥģ ĕĥĥ ,ěĤĕĘČ ěĤ ,ěĘĠģ ĕĚĤĕ ,ģĥĤĚ

3 ģĚĞĐ ĕĜĚČ ĦėđĤĞĦ
ĦĤĚĦ ĕĦĘĕĐģ ĒėĤĚ | 17-24.5
ęĕĜĚČ Ęĥ ĦđĜđđĎĚ ĦđĤĕĢĕ
ģĚĞĐ ĕčĥđĦ ęĕĤĢđĕđ

24.5Æ´Ç¸¼´¸

ĘĘĐĜ ĦđĚĕĕģđ ĦđČĘģēĘ ĒėĤĚ

10:00-14:00

21-24.5 ĐĀęďĀ Čú

ĦĕĦĢđčģ ĦđĜĚČ ĦėđĤĞĦ
ĦĕĚđēĦ čĤ
ĦĞĠĕ ģĚĞĐ ěđČĒđĚ

¼¸¿½¯´¼¸Çº¸¯Æ´È
23-24.5ÉÁÃ¸Æ½Á³¾´¯µ´½
10:00-16:00


É´Á´°È
23.5Ç´²¾¸Á¾´¯µ´½°
10:00-16:00

ĘĘĐĜ ěđďĞđĚč īčĘĐ ěđĎĕĜī 21:00 ,23.5 | ĦĞĠĕ ĘėđČĐ Ĥďē 22:00 ,23.5 | ĘĘĐĜ ĦĕĤđĒČ ĐĕĕĤĠĝ 19:00 ,20.5É´Á´°È»¸»¸¿´Æ¸É
www.emek-tour.org.ilÆ½Á°É´Ç¸¸É³¸ÇÉ¯°É´¸´»¸ÁÃ´É´¯¿²À¼¸Ç´¸À
9:00-14:00 'đ ęđĕ ,09:00-17:00 'Đ-'Č ęĕĚĕ | 04-6040575 ĦĞĠĕ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ :ęĕĝĕĔĤė
04-6520734/100 :ĘčĕĔĝĠĐ ďģđĚ | www.eyz.org.il :ģĕĘģč ęĕĝĕĔĤė
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É°È
¸È¸È
³ÁÈÉ¾´¸Àk³
³ÁÈÉ¾´¸Àk²

ĘđēĚ
ĕĘČĞĤĒĕ

³ÁÈÉ¾´¸Àk´

ĦĞĠĕ ęĕĞĠđĚĐ ęĘđČ | 20:00
ĦĕĤčĞ ĤĚĒ ĦĎĕĎēč ĘČĞĤĒĕ ģĚĞ Ęĥ ĤĚĒĐ ĦđĤđčē
ęĦđĤ ęĤđĕ :ĐēĜĚđ ĖĤđĞ

ĘĘĐĜ ĕĠĚČ | 22:00

ęĕčđĐČĐđ ęĕĘđďĎĐ đĕĔĕĐĘ ĦČ ĥĕĎĚ ĤďĕĘ

¾´È¯Ç

Ç½µÉ´Ç´°¶´É´»³Æ½É±¸±¶

³ÁÈÉ¾´¸Àk±

³°³¯³
´¿»ÈÉ¯µ³
ÁÃ´½°Ç²¸»¸Ç°Á

איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

~


~

*



 
~~~ 
 


*
~ 


editor_kav@tmags.co.il

ועדת בן בסט
ומס ירושה
האם הממשלה שתקום תיזום הטלת מס ירושה? ועדת בן
בסט המליצה לחזור ולהטיל את מס העיזבון ,שהתקיים עד
 ,'81ואם יוטל שיעורו יהיה  10%משווי העיזבון
לאחר היוודע תוצאות הבחירות
שהתקיימו במדינת ישראל ,וכחלק
מהמאבק החברתי ,התרבו הקולות
בעד הטלת "מס ירושה" כמקור תקציבי למי
מון ההקלות החברתיות .האם תיתכן הטלת
מס ירושה? אם יוטל ,משמעותו תבוא לידי
ביטוי בעריכת צוואות ,בהורשת הנחלה ,בה
עברת זכויות לדור ההמשך ,בבנייה ובפיצול
מגרשים מנחלות .אנו מביאים בפניכם את
ההיבטים המרכזיים של נושא זה.
בין השנים  1949עד  1981היה במדינת

למעשה ,כיום שווי הנחלות מצפון לדרום
)למעט בפריפריה רחוקה( מגיע לסכומים
אלה ועל כן קיימת חשיפה גבוהה לתשלום
מס זה עלידי בעלי הנחלות.
נראה ,כי אחת הדרכים הקיימות כיום להת
חמק מתשלום מס עיזבון היא העברת הזכויות
בנכסים במתנה לילדים כבר כעת ,שכן אם
לאחר הקמת הממשלה יוחלט על הטלת המס,
אזי סביר להניח שייקבע בחקיקה שהעברה
במתנה תהא חייבת במס מיום פרסום החלטת
הממשלה .יובהר ,כי העברת נכס ללא תמורה
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העברת זכויות במתנה לאחד מהילדים עשויה להוות מוקש היסטורי עבור ההורים.

ישראל "מס עיזבון" ,אשר בוטל בזמן ממ
שלת הליכוד ובראשה מנחם בגין .בשנת
 2000המליצה ועדת בן בסט לחזור ולהטילו,
אולם עקב לחצים קואליציוניים המלצה זו לא
עברה בחקיקה.
מס עיזבון מוטל על עיזבונו של אדם שנפ
טר בהיותו תושב ישראל .המס מוטל על כל
הנכסים מכל סוג שהיו לאדם :נדל"ן ,פיק
דונות ,מזומנים ,ניירות ערך וכיוצא באלו,
בין שהם נמצאים בישראל ובין שהם בחו"ל,
כאשר משווי הנכסים מפחיתים הוצאות ,כגון:
הוצאות קבורה ,אגרות ירושה ודומיהן .כדי
למנוע התחמקות מתשלום מס עיזבון יוטל
מס גם על מתנות המועברות בטרם הפטירה.
ועדת בן בסט המליצה ,כי מס העיזבון יהיה
בשיעור  10%משווי העיזבון ,וייקבע רף מי
נימאלי של שווי נכסים שרק מעליו משולם
מס העיזבון )סביר להניח ,ששווי הנכסים
יהיה כחמישה מיליוני ש"ח לפחות( .סכום
הסף נועד למנוע מצב שבו אנשים רבים ימצ
או את עצמם כפופים למס זה כאשר ,לדוגמה,
יש בידיהם נכסים ששוויים הוא מיליון ש"ח
בלבד ,והם יידרשו לשלם מס עיזבון ששיעו
ריו  15%עד .25%
על בעלי נחלות לדעת כי מס ירושה ,אם
יעבור בחקיקה ,יוטל גם על אדם שנפטר
ובעת פטירתו היה בעל זכויות במשק חקל
אי ששוויו מספר מיליוני ש"ח לפחות .הלכה

צילום :שאטרסטוק

לילד פטורה ממס שבח וחייבת במס רכישה
מופחת בשיעור שליש ממס הרכישה הרגיל,
ואף פטורה כיום מתשלום דמי הסכמה לרשות
מקרקעי ישראל.
כאשר מדובר בדירת מגורים או בנכס אחר,
תכנון המס יהא נכון וראוי ,ככל הנראה ,אך
בעולם הנחלות העברת זכויות במתנה לאחד
מהילדים ,עליה כתבנו רבות ,עשויה להוות
מוקש היסטורי עבור ההורים ולהעמיד אותם
בבעיות מול הילדים ובני זוגם .כבר כתבנו,
כי אנו ממליצים שלא להעביר נחלות במתנה
לילדים ,אלא לערוך צוואה ובה לקבוע את
ההוראות בדבר הורשת הנחלה ויתר נכסי
העיזבון .צוואה ניתנת לשינוי בכל עת והיא
מותירה בידי ההורים את שיקול הדעת עד
יומם האחרון .עוד יש לזכור ,כי דיון בנושא
העברת הזכויות במתנה לאחד הילדים כאשר
ההורים בחיים עשוי לפתוח "תיבת פנדורה"
ולגרום למחלוקת בין הילדים להוריהם.
כאשר בוחנים שיקולי מס )תשלום מס ירו
שה( מול שיקולים של העברת הנחלה במתנה
לאחד הילדים ,יש להכיר את כל העובדות
המפורטות לעיל ולקבל החלטה לא רק על
סמך שיקולים כלכליים אלא על סמך שיקולי
רוחב בכדי לשמור על משפחה מאוחדת.
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות
שיתופיות

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם
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מותר למנוע
ממני פיצוי?
פיצוי על הפקעת קרקע שברשותי לא ניתן לי .האם האגודה תוכל
לשמור את הכסף לעצמה?
המושב הגיש תביעה וקיבל
פיצויים בגין הפקעת שטחים
בהם נכלל חלק מהמשק שלי.
האם המושב רשאי לא להע
ביר את כספי הפיצויים לחב
רים מהם הופקעה הקרקע?
הפקעת שטחים במושבים היא מעשה שכיח
ובשאלה דומה דן שופט בית משפט השלום
בפתח תקווה ,נחום שטרנליכט ,בשנת .*2012
חברי מושב מעש תבעו את מושבם בדרישה
לקבל את חלקם בפיצוי ששולם למושב על
ידי מע"צ בגין הפקעת אדמותיו .לטענת התו
בעים ,בשנת  1995הפקיעה מע"צ כ 70דונם
משטחי המושב ,בתוכם נכלל מגרש ששטחו
 1.3דונם שבו החזיקו התובעים.
בפשרה שהושגה בעקבות התביעה סוכם,
כי המושב מע"צ תפצה את המושב בחמישה
מיליוני ש"ח ,שיתחלקו לתשלום בגין השטח
שהופקע בפועל ובגין יתרת הקרקע הלא
מופקעת .החברים התובעים טענו ,כי מתוך
סכום הפיצויים הם זכאים ל 179אלף ו662
ש"ח בגין השטח שהופקע מהם בפועל ויתרת
הקרקע שנותרה בידם )לפי ערכי הפיצויים
שנקבעו בהסכם הפשרה בין המושב למע"צ(.
מנגד טען המושב ,כי המגרש של התובעים
לא נכלל בקרקע שבשלה פוצה המושב בהתאם
להסכם הפשרה .באשר לפיצויים בגין השטח
שלא הופקע ,אישר המושב כי קיבל כספי
פיצויים בגין החלק שנותר ממגרש התובעים
לאחר ההפקעה .עם זאת ,לשיטת המושב ,הוא
היה רשאי להשאיר בידיו את הפיצוי שהתקבל
בגין יתרת השטח שלא הופקע ,הואיל והאד
מות הן חלקות ב' אשר הן אדמות של המושב
שנמסרו לתובעים לעיבוד.
בעניין פיצוי בגין השטח שהופקע בפועל
קיבל בית המשפט את עמדת המושב .כך
נקבע ,כי חרף לשונו של הסכם הפשרה ,שם
נזכרות חלקות  ,171הוכח כי מע"צ שילמה
למושב פיצויים רק עבור חלקות  .101מכאן
שבגין המגרש של התובעים ,המצוי בחל
קה  ,12המושב כלל לא קיבל פיצוי כלשהו
ממע"צ .לפיכך ,התובעים אינם יכולים לבוא
אל המושב בדרישה לקבלת חלקם בפיצויים
בגין שטח המגרש שהופקע ,בעוד המושב כלל
לא קיבל פיצויים עבור שטח זה.
שונים הם פני הדברים ביחס לפיצויים בגין
שטח המקרקעין שנותר לאחר ההפקעה .כא
מור ,לגבי שטח זה הודה המושב כי קיבל פיצוי
גם עבור יתרת המקרקעין שנותרה לתובעים,
אך טען כי היה רשאי להשאיר תשלום זה בידיו
ולא להעבירם לחברי המושב ,ובכללם התוב
עים .טענה זו נדחתה עלידי בית המשפט אשר
קובע ,כי משהתקבלו כספים לטובת התובעים,
עבורם ובשמם ,התובעים זכאים לקבלם.
בעניין זה מוסיף בית המשפט ,כי אמנם
נקודת המוצא היא כי אגודה שיתופית היא
אישיות משפטית עצמאית .האגודה יכולה

להיות בעלת זכויות ונכסים ,להתקשר בחוזים
ולקבל על עצמה התחייבויות .עם זאת ,במקום
שבו האגודה פועלת באופן מפורש כשלוחה
של חבריה ,עלפי בקשתם המפורשת ,פעולת
האגודה יוצרת קשר ישיר בין החבר לבין הצד
השלישי ,והאגודה "יוצאת מן התמונה".
קביעה זו תואמת את פסיקת בית המשפט
העליון ,אשר כבר קבע כי האגודה השיתו
פית בתור שכזו אינה שלוחה של חבריה .לשם
יצירת יחסי שליחות נדרשת התנהגות של
החברים )כלפי האגודה השיתופית או כלפי
צד שלישי( המעניקה לאגודה השיתופית
הרשאה לפעול בשמם כלפי צד שלישי .בהע
דר התנהגות כזו ,אין לראות באגודה שלוחה
של החברים.
בענייננו ,המשפט קובע ,כי התובעים עמדו
בנטל להוכיח כי העניקו למושב הרשאה
מפורשת לפעול בשמם ולטובתם למען קבלת
הפיצויים .לפיכך ,ממילא פעל המושב בהג
שת התובענה נגד מע"צ ובקבלת הפיצויים
בהתאם להסכם הפשרה כשלוח של התוב
עים ושאר החברים .להוכחת טענה זו הציגו
התובעים ,בין השאר ,מכתב שנשלח לוועד
המושב ובו כתב התובע" :אני שמח להעביר
את הטיפול לידי האגודה החקלאית בתקווה
שישכילו להוציא את המקסימום המופקעים
לתועלת הכפר".
כלומר ,התובע הסמיך במפורש את המושב
לפעול בשמו ובשליחותו לשם קבלת הפיצו
יים .גם ממסמך נוסף ,סיכום הפגישה שנערכה
בין ועד המושב לחברים ,התרשם בית המשפט
כי התובעים מצדם הסמיכו את המושב לפעול
בשמם לקבלת פיצויים בגין ההפקעה ותוצאו
תיה .המושב נטל על עצמו התחייבות לפעול
לטובת התובעים ובשליחותם.
בנסיבות אלה ,ברי כי אין לקבל את הט
ענה כי כספי הפיצויים שקיבל לידיו עבור
השטח הנותר לאחר ההפקעה צריכים להיש
אר בכיסו של המושב .משקיבל המושב פיצוי
עבור השטח שלא הופקע ,לרבות חלק המגרש
של התובעים שלא הופקע ,ומשפעל המושב
בעניין זה כשלוח של התובעים ,עליו להעביר
לתובעים את סכום הפיצוי שהתקבל עבור
יתרת המגרש שלא הופקעה.
לאור מסקנות אלו ,מקבל בית המשפט את
התביעה באופן חלקי ומורה למושב לשלם
לתובעים  58אלף ו 858ש"ח בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית.
*)שלום  -פ"ת(  4596/08תא )שלום
 פ"ת(  084596יעקב כהן נ' מעשכפר שיתופי להתיישבות חקלאית
בע"מ
הכותבת עוסקת באגודות שיתו
פיות ,בתחום המסחריחקלאי ולי
טיגציה .המידע כללי בלבד ואינו
משמש במקום חוות דעת או ייעוץ
משפטיים מוסמכים.
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דעה
ירוקה

תנו זבל אורגני וניתן לכם חשמל
הפקת אנרגיה מפסולת ביומאסה אמנם לא תפתור את כל בעיות האנרגיה של ישראל ,אבל ניהול יעיל של טכנולוגיות קיימות
יכול בהחלט להפוך את הפסולת האורגנית ממטרד למשאב
ד"ר דניאל מדר

בסרט "בחזרה לעתיד ,"2
המדען המטורף דוק בראון
נוסע  30שנה לאחור בזמן
 מהעתיד )שנת  (!2015אל ההווהשלו ,ומתדלק את מכונית הדלורי
אן המעופפת שלו בפסולת אורגנית
שמצא בפח אשפה .במקרה הזה ,הדמיון
גבר על המציאות ואף על פי שבשנת
 2015אנחנו עדיין לא יכולים להטיס
מכונית עם מכל מלא בקליפות בננה,
אנו בהחלט כבר יודעים איך להפיק
אנרגיה מפסולת אורגנית.
ביומאסה ) (Biomassהיא כל
חומר אורגני שמקורו ביצורים חיים,

פסולת ביומאסה .עיכול רטוב או יבש?

כגון צמחים ובעלי חיים .אמנם גם
דלקי מאובנים )פחם ,נפט ,גז( היו
לפני מיליוני שנים חומר אורגני ,אך
אין הכוונה כאן לחומרים אלה .פסו
לת ביומאסה ,אם כך ,היא פסולת של
חומר אורגני :גזם ,שאריות של מזון,
שאריות של יבולים ,פרש )זבל( בעלי
חיים ,פגרי בעל חיים ועוד.
בהתאם להחלטות הממשלה בנושא
אנרגיות מתחדשות ,הוטל על המשרד
להגנת הסביבה לקדם מחקר בתחום
הפקת אנרגיה מפסולת ביומאסה .כמו
כן ,הוקצו מכסות חשמל לאנרגיות אלו
והמשרד הקצה  10מיליון שקל למחקר
בנושא .בשנת  2013יזמה דוקטור סי
ניה נתניהו ,המדענית הראשית במש
רד להגנת הסביבה ,בדיקה של המח
קרים בתחום זה בארץ ובשנת 2014
פורסם דוח שעסק בתחום זה  -ושאותו
חיבר כותב שורות אלו .הדוח סקר את
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הנעשה בעולם ,את המחקר בארץ ,את
מדיניות הממשלה והמשרדים השונים
ואת ההיצע והביקוש לפסולת ביומ
אסה.
שיטת הפקת האנרגיה מביומאסה
בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר כיום
היא עיכול אנאירובי )פירוק חומר
אורגני בהעדר חמצן( .עיכול אנאירו
בי מייצר ביוגז )מתאן( ,שאותו אפשר
לשרוף וכך להפיק חשמל .בשיטה זו,
רוב החומר האורגני אינו מנוצל ,אלא
הופך לדשן אורגני דמוי קומפוסט.
לכן ,הפקת האנרגיה בדרך זו נמוכה
יחסית ויתרונה הוא בפשטותה היח
סית ובייצור הדשן ,שמאפשר שחרור
נוטריינטים )חומרי הזנה( אטי ומדורג

מתנגד להפקת אנרגיה מגידולי ביו
מאסה ייעודיים ,הן משום שלרוב הם
באים על חשבון גידולים חקלאיים
המיועדים למזון ,והן משום שגידול
פעיל של ביומאסה לאנרגיה דורש
השקעה גדולה יחסית במים ,בדשנים,
בקרקע ובאנרגיה.
בגלל היררכיית השימוש בפסולת
של המשרד להגנת הסביבה ,שבוחר
לקדם שימוש חוזר ומחזור של פסולת
)הפיכת פסולת אורגנית לקומפוסט,
או האבסת בעלי חיים ,למשל( ,הפקת
אנרגיה מביומאסה נמצאת כמעט
בתחתית סולם העדיפויות בישר
אל  -בדרגה אחת בלבד מעל הטמנת
פסולת.

יתכנן וינהל את תחום פסולת הביו
מאסה בארץ .לשם אופטימיזציה של
משאב זה נדרשת תכנית אב ,שתביא
בחשבון את היצע ופיזור פסולת הביו
מאסה בארץ ,את הטכנולוגיות הקיי
מות )והעתידיות( לניצולה ואת הבי
קוש לתוצרים השונים שלה )אנרגיה,
קומפוסט וכו'(.
הפקת אנרגיה מביומאסה אמנם
אינה מתבצעת עדיין בישראל בקנה
מידה נרחב ,אך יש תכניות להקמת
כ 15מתקני עיכול אנאירובי גדולים
לטיפול בפסולת האורגנית העירונית.
עם זאת ,המכרזים להקמת מתקנים
אלה לא נכנסו לפרטים מבחינת טכ
נולוגיות העיכול האנאירובי המועד

צילוםPSNH.ﬂickr :

בגלל היררכיית
השימוש בפסולת
של המשרד להגנת
הסביבה ,שבוחר
לקדם שימוש חוזר
ומחזור של פסולת
)הפיכת פסולת
אורגנית לקומפוסט,
או האבסת בעלי חיים,
למשל( ,הפקת אנרגיה
מביומאסה נמצאת
כמעט בתחתית סולם
העדיפויות בישראל -
בדרגה אחת בלבד מעל
הטמנת פסולת

פסולת ביומאסה .המשרד להגנת הסביבה מתנגד להפקת אנרגיה מגידולי
צילוםDavid Dodge.ﬂickr :
ביומאסה ייעודיים

לקרקע ,מעלה את אחוז המים בקרקע
ומגביר את ריכוז החמצן בקרקע.
שיטה זו נחשבת לעדיפה בעיני
המשרד להגנת הסביבה ,בעיקר משום
שהיא גם משמשת למחזור פסולת ולא
רק להפקת אנרגיה .שיטות אחרות
להפקת אנרגיה תרמיות מביומאסה
)כגון גזיפיקציה ,מבערה ,ביופחם,
ביונפט( מפיקות פי שלושה יותר
אנרגיה ,אך הן כמעט אינן משאירות
דשן ונחשבות ליקרות יותר להקמה
ולתפעול .כיום מוקמות יותר ויותר
מבערות להפקת חום וחשמל מביומא
סה באירופה ,והן מהוות נתח משמעו
תי יותר משוק ייצור האנרגיה )בערך
פי שניים מעיכול אנאירובי(.

היררכיית השימוש
בפסולת

נכון להיום ,המשרד להגנת הסביבה

בנוסף ,אחד החסמים המרכזיים
העומדים בפני הפקת אנרגיה מפסו
לת ביומאסה הוא ביזור הסמכויות בין
המשרד להגנת הסביבה ,משרד החקל
אות וקרן קיימת לישראל .לכל גוף יש
אינטרסים משלו ,פסולת משלו וקצב
עבודה משלו .עובדה זו מגבילה את
הניצול היעיל של פסולת ביומאסה -
גם בתחום הפקת האנרגיה וגם בתחומים
אחרים )כמו ייצור קומפוסט ,למשל(.
בנוסף ,המשרד להגנת הסביבה
אמנם מקדם הקמת מתקני עיכול
אנאירובי גדולים ברחבי הארץ לטי
פול בפסולת אורגנית עירונית ,אך
אין שום תכנון למתקני הפקת אנרגיה
קטנים במועצות אזוריות שמרוח
קות מהמרכז .העדר מתקני קצה אלה
מקשה על פיתוח התחום בארץ.
ההמלצה המרכזית של המחקר היא
שיש להקים גוף ממשלתי שיתאם,

פות או המבוקשות .התוצאה :מרבית
המתקנים שיוקמו )אם לא כולם( יפ
עלו כנראה בטכנולוגיה של "עיכול
רטוב" ,שבה החומר האורגני נטחן
ומעורבב עם מים ליצירת נוזל .טכ
נולוגיה זו נחותה בכל פרמטר אפשרי
כמעט מול "עיכול יבש" ,שבו החומר
האורגני מושאר במצב מוצק" .עיכול
יבש" חסכוני יותר בשטח ,במים ,בא
נרגיה ובנפח ,זול ופשוט יותר לתפ
עול .הוא גם חסין יותר לתקלות ,בעל
זמן עיכול קצר יותר ומייצר קומפוסט
עשיר יותר .בנוסף ,עיכול אנאירובי
מייצר תוצר לוואי הנקרא מי תסנין,
שעשיר במלחים ובחומר אורגני וש
אותו יש לטהר על מנת שלא לזהם את
הסביבה.

המדינה לא עמדה ביעד
בעיה נוספת בתחום האנרגיות

המתחדשות היא העובדה שהמדינה
לא עמדה ביעד שהציבה לעצמה:
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים
בשיעור  5%מצריכת החשמל עד
שנת  .2014בשנה החולפת ,למשל,
רק כ 1%מצריכת החשמל בארץ
הגיע ממקורות מתחדשים .אי לכך,
אחת מהמלצות הדוח הייתה שעל
מנת להתקרב ליעדי הפקת החש
מל מאנרגיות מתחדשות ,יש לקדם
הפקת אנרגיה מביומאסה באמצעות
גזיפיקציה )שכאמור ,מייצרת פי
שלושה אנרגיה מעיכול אנאירובי(,
או להסיט מכסות להפקת אנרגיה
מביומאסה למכסות להפקת אנרגיה
סולארית.

ואכן ,באוקטובר  2014קיב
לה הממשלה את ההמלצה להסיט
מכסות חשמל מתחום הביומאסה
אל תחום הפקת אנרגיה סולארית
בתאים פוטווולטאיים .החלטה זו,
יחד עם הסטות מינוריות יותר מא
נרגיות רוח ותרמוסולארית ,אפשרה
הנפקת מכסות חשמל חדשות בהיקף
מצטבר של  310מגהוואט בתחום
האנרגיה הפוטווולטאית ,לראשונה
מאז .2012
הכותב היה יועץ מדעי
למדענית הראשית במש
רד להגנת הסביבה ,כחלק
מתכנית ממשק ,שמשלבת
מדענים במשרדי ממשלה
ובגופים ציבוריים נוספים,
וכיום משמש כיועץ מדעי
עצמאי.
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כחול־לבן

גלגוליו
של
דגל
סיפור אמתי ומיוחד
על דגל ישראל ,סמל
לשואה ולתקומה,
שעלה ארצה בדרך־
לא־דרך והתנוסס
בראש תרנים באניית
המעפילים תל־חי,
בקיבוץ טירת צבי
ובכפר חסידים

סבא יוסף חיים מחזיק את הדגל ההיסטורי ,לידו מלכה ושלושה מילדיה :נועה ,נורית ונדב .ביקור במוזיאון ההעפלה "אף על פי כן" בחיפה ,לפני  30שנה

מלכה כהן ,מושב בית גמליאל

מאז שחרור ירושלים,
ביום כ"ח באייר תשכ"ז
 ,1967במלחמת ששת הי
מים ,דגלי ישראל מונפים על בתינו
מיום העצמאות עד יום שחרור ירו
שלים ,השנה ב 17מאי.
"סבתא ,איזה דגל תניפו השנה ביום
העצמאות?" שאל אותי נכדי בעודו
נובר בערמת דגלי המדינה שבארון.
"את הדגל הכי גדול שיש" ,עניתי.
"אני אוהבת להביט אל הדגל הכ
חוללבן המתנופף ברוח" .יש לי
קשר מיוחד אל הדגל ואל משמעותו,
ואני רוצה לספר לכם ,כפי שסיפרתי
לנכדי ,על אודות דגל יחיד ומיוחד,
שסימל שואה ותקומה.
עוד מימי ילדותי בכפר הנוער
הדתי ליד כפר חסידים זכתה מש
פחתנו להניף את הדגל הכי גדול
בכל האזור .הדגל הזה התנוסס בימי
ההעפלה ,על תורן אניית המעפי
לים "תלחי" .באנייה זו עלה אבי
ארצה .אצלנו ,כשהונף הדגל בהת
רגשות גדולה בכל יום עצמאות,
עלתה לאוויר היסטוריה שלמה,
ולידה גיבורי הסיפור  -הוריי :יוסף
חיים ז"ל ושרה אנזל תיבדל לחיים
ארוכים ,ניצולי השואה שעלו ארצה
כמעפילים ב"עלייה הבלתילגא
לית" .אמי עלתה באנייה "כתריאל
יפה" אשר גורשה לקפריסין ,ואבי
עלה באנייה "תלחי" אשר הגיעה
לארץ ,ומעפיליה גורשו למחנה
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המעצר בעתלית.
המסע בעקבות הדגל ,שעליו אני
מספרת ,נמסר עלפי עדות חיה של
אבי ,אשר נפטר לפני כשנתיים,
בגיל .91
"בתום מלחמת העולם השנייה",
מספר אבי  -סבא יוסף חיים אנזל,
"היהודים ששרדו מן השואה האיומה
והבריאו חיפשו דרכים להגיע לארץ
ישראל ,שהייתה סגורה ומסוגרת
עלידי הבריטים ששלטו בארץ .עם
סיום המלחמה ,כל צבאות בעלות
הברית נהרו לגרמניה ,כדי לראות
ולבקר במחנות ההשמדה.
"גם חיילי החטיבה הלוחמת ,שנק
ראו מאותו הזמן 'הבריגדה היהודית',
באו בהמוניהם במשאיות כדי לראות
ולחפש קרובים או בני עיר בין הני

ההתכנסות אל מחנה
ברגן בלזן
באותה תקופה ,גרמניה חולקה
בין המשחררים  -אמריקה ,אנגליה,
רוסיה וצרפת  -לארבעה אזורים.
מחנה בוכנוואלד ,שממנו השתחרר
אבי ,שכן באזור האמריקני.
"לאחר כשלושה חודשים ,הועבר
האזור לידי הרוסים" ,ממשיך לספר
סבא יוסף חיים" .מכיוון ששאפ
נו לעלות לארץ ישראל ,העדפנו
לעבור דרומה ,לאזור האמריקני
 אל מחנה לנדסברג ומשם אלמחנה אונר"א  -פלדפינג .הבריג
דה היהודית 'השאירה' בכל מחנה
כזה מספר חיילים ללא מדים ,אשר
שימשו לנו כמדריכים .האנגלים

מחנה חיילים אחדים ,אשר התחפ
שו לאסירים משוחררים ,כמונו .הם
התחילו לארגן אותנו לקראת עלייה
דרך צרפת לארץ ישראל .המבצע
כונה :עלייה ב' .השמועה עברה מפה
לאוזן .חתמנו שאנו מסכימים לע
לות בכל תנאי ושאסור לנו להזכיר
חלילה את שם הבריגדה .העולים
יהיו רק רווקות ורווקים צעירים,
בני  18עד .25
"אמרו לנו שהתנאים יהיו קשים
ביותר .אנחנו היינו 'שפני ניסיון'
בדרך בריחה מסוג חדש .כולנו700 ,
במספר ,היינו חייבים להגיע אל
מחנה ברגן בלזן שהיה באזור הברי
טי ,כי אנשי הבריגדה שלטו שם.
ההוראה שקיבלנו הייתה' :לא להגיע
בקבוצות גדולות ,כדי שלא לעורר

"התחלנו במסע בלילות לכיוון גבול הולנד ובלגיה ,והדגל אתנו .בבלגיה
חיכינו שלושה חודשים ,עד שנרכשה אנייה ,בנו בה דרגשים לשכיבה
והכשירו אותה למסע .משם הוסענו לצרפת במשאיות מכוסות בדי
ברזנט ,מחופשים לשבויים גרמניים .נסיעה זו ארכה  50שעות ,והדגל
היה שמור אתנו"
צולים .החיילים האלו לא חזרו ריקם
לבסיסם .הם מילאו את המשאיות
בהרבה צעירים וצעירות ,כדי לקח
תם לאיטליה ,שם הוקמו מחנות או
הלים במטרה להעביר אותם לארץ
ישראל באוניות ,מתחת לאפם של
האנגלים".

שהיו באיטליה חשדו שהבריגדה
היהודית מארגנת עלייה בלתי
לגאלית לארץ ישראל ,ועל כן
העבירו את אנשי הבריגדה להו
לנד ולבלגיה.
"בדרכם מאיטליה להולנד הם
עברו דרך גרמניה והשאירו בכל

חשד ,אלא בקבוצות של שמונה עד
עשרה איש בלבד.
"הגענו בלילה לאחר תלאות
ומעצר במשטרה צבאית .היינו
במחנה ברגן בלזן במשך שבועיים,
עד שהתכנסו כל  700הצעירים
והצעירות .שוחחנו על ההפלגה

צילום :חננאל כהן

לארץ ישראל באנייה ,והחלט
נו שאם ניתפס עלידי הבריטים,
נניף בגאווה דגל יהודי על תורן
האנייה.
"התברר לנו שבזמן המלחמה
שימש מחנה זה כמחנה נשים .בין
עבודות הכפייה השונות ,הנשים גם
תפרו מצנחים לצבא הגרמני .מצ
אנו מחסנים מלאים במצנחים שהיו
תפורים מפיסות בד צבעוניות ,בי
ניהן גם תכלת ולבן .גזרנו קטעים
מהתכלת והלבן ,והבנות תפרו מהם
דגל גדול ,באורך של שניים וחצי
מטרים .כמו כן ,הכינו הבנות יריעה
ארוכה מבד לבן שתשמש לכתיבת
שם האנייה.
"התחלנו במסע בלילות לכיוון
גבול הולנד ובלגיה ,והדגל אתנו.
בבלגיה חיכינו שלושה חודשים ,עד
שנרכשה אנייה ,בנו בה דרגשים
לשכיבה והכשירו אותה למסע .משם
הוסענו לצרפת במשאיות מכוסות
בדי ברזנט ,מחופשים לשבויים גר
מניים .נסיעה זו ארכה  50שעות,
והדגל היה שמור אתנו במשך כל
הנסיעה".

הדגל בארץ ישראל
"בצרפת שהינו שבועיים במח
נה פליטים ,עד שסיימו להכין את
האנייה .עלינו לאנייה עם סיפור
כיסוי שהאנייה מפליגה אל פנמה
שבאמריקה המרכזית .על האנייה
התנוסס דגל פנמה .נאסר עלינו
לעלות לסיפון .לאחר תלאות של

שבועיים על הים ,הגענו כמעט עד
חיפה .מטוס סיור בריטי גילה אותנו,
ושתי אוניות מלחמה בריטיות תפסו
את אונייתנו כמו בצבת והובילו או
תנו לנמל חיפה.
"לא היה כבר מה להסתיר .הותר
לנו לעלות לסיפון .קיבלנו פקודה
להוריד את דגל פנמה ולהניף את
הדגל היהודי שלנו .הנפנו את הדגל
בטקס עוצמתי עם שירת 'התקווה'.
כמו כן ,על יריעת הבד הלבנה,
שאורכה היה כאורך האנייה ,כתב
נו 'אוניית מעפילים תלחי' ,מכיוון
שהפלגנו ביום י"א באדר ב' תש"ו,
הוא 'יום תלחי'.
"הגענו לחיפה ביום כ"ד באדר
ב' תש"ו 27 ,במארס  .1946ההו
ראה הייתה לא להתנגד לאנגלים
ולעלות על הסיפון .הורידו אותנו
אחדאחד אל האוטובוסים ,שיעבירו
אותנו אל מחנה המעצר בעתלית.
על הרציף בנמל נאסף קהל יהודי
רב ובראשו הגברת גולדה מאירסון,
שלימים נבחרה לכהן כראש ממשלת
ישראל.
"היא ארגנה קבלת פנים וחלוקת
תפוז לכל מעפיל .נשארתי אחרון
על האנייה .הרמתי את עיניי אל
ראש התורן ,וראיתי את הדגל שלנו.
ניגשתי והתחלתי להוריד את הדגל.
איש לא הפריע לי ,לא השוטרים
הבריטיים ,לא הערבים ,ולא הצבא.
קיפלתי את הדגל והכנסתי אותו
לתרמילי ,ורק אז ירדתי מן האנייה.
הדגל היה עמי בעתלית ,והגיע אתי
לקיבוץ טירת צבי ,שם לחמתי במל
חמת השחרור .ביום העצמאות הרא
שון ,בגמר מלחמת השחרור ,לא היה
דגל בטירת צבי ,והנפנו על ה'טירה'
את הדגל ששמרתי ,דגל גדול ומ
פואר ,דגל רב משמעות .שוב התנ
וסס הדגל הזה והפעם בארץ ישראל.
זכינו גם שהדגל הזה צעד במצעד
הצבאי הראשון בעיר עפולה.
"בעוזבנו את טירת צבי ,לאחר
שש שנים ,עבר הדגל אתנו לכפר
חסידים ,ומשם אל כפר הנוער הדתי.
כאמור ,בכל שנה ושנה הנפנו מעל
לביתנו את הדגל.
"עם פתיחת מוזיאון ההעפלה
בחיפה פורסמה בעיתונים וברדיו
בקשה למסירת מוצגים ושרידים
מאוניות מעפילים .החלטנו למסור
את הדגל למוזיאון ,שם הוא מוצג,
ותחתיו שלט קטן :נתרם עלידי
המעפיל יוסף אנזל .קיבלנו כרטיס
כבוד מהמוזיאון .ביקרנו בו עם יל
דינו .נמשיך כך להעביר את הסיפור
מדור לדור במשפחתנו גם באמצעות
הדגל וסיפורו".
עד כאן סיפורו של סבא יוסף
חיים ,אשר חי עם אשתו שרה בחיס
פין במשך  34שנים .סבא יוסף הס
פיק ללוות  118משלחות לפולין
כ"איש עדות" .בהיותו בן  83הוציא
דיסק עם פסוקים שהלחין מתהלים,
אשר מושרים עלידי מיטב הזמרים,

ובגיל  84הוציא לאור את הספר
"עקבות בשלג" ,בהוצאת "קורות",
אשר מספר את סיפורי הישרדותו
המופלאים משישה מחנות השמדה,

ועד עלייתו ארצה ותרומתו לבני
ינה.
מילדות אני יודעת מה היא משמ
עותו של הדגל ,אשר נתפר עלידי

נשים יהודיות כסמל לשאיפה לה
קמת מדינה יהודית עצמאית בארץ
ישראל ,וכעת אני מנחילה את הסי
פור לנכדיי וגם לכם.

*מלכה כהן ובעלה חננאל
חיים במושב בית גמליאל
ולהם בנים ובנות ,נכדים
ונכדות.
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כלי רכב מיוחדים בע“מ
הינה חברה אשר מייבאת רכבים תפעוליים חשמליים /
עם גגות סולאריים מובנים ,אשר מהווים פתרונות יעילים
לשינוע וניוד ממקום למקום ,במינימום תחזוקה ושירות
ומקסימום נוחות וחופשיות.
נסיעה ברכב תפעולי תורמת המון מבחינת נוחות ,חיסכון בדלק ולאיכות הסביבה.

רכבים סגורים ל 4-נוסעים

פול פאוור – מיועד להובלת טובין עד  1טון

המחובצע
 ,500דש
₪8
כולל
מע“מ

אושי  -מדליקה ,בעיצוב מודרני וצעיר

יקיר  -קטן מימדים ,קל וזריז

בימבה  -בחורף סגורה ובקיץ פתוחה

שחר  -מיועד ל 3-נוסעים

*באולם התצוגה מבחר דגמים נוספים בשלל צבעים *ניתן להגיע לבצע נסיעת מבחן

רח‘ הקדר  ,49נתניה | טל | 09-8665115 :פקס09-8665114 :
www.sve.co.il | specialvehiclesltd@gmail.com
במקום גישה לנכים
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מפה
לאוזן

שבוע ,קבוצת
בכל שבוע
אנשי עסקים
השייכת לארגון
 ,BNIשרוב חבריה
הם מושבניקים,
נפגשת בקריית
ענבים .בעזרת
שיתוף פעולה ושיווק
הדדי הם מנסים
להגדיל את מעגל
הלקוחות שלהם
ולהפוך עסק זעיר
להצלחה מסחררת
בקבוצה שהוקמה והתגב
שה בקריית ענבים בחוד
שים האחרונים לא תמצאו
אנשים בחליפות מחויטות ,נושאים
לפטופים חדישים ונוהגים בג'יפים
מפוארים .גם לא תמצאו ביניהם
אנשי עסקים ממולחים וחדי לשון
שמגיעים לתעתע אחד בשני.
בחבורה שנוסדה בקיבוץ שבהרי
יהודה תמצאו רוב של מושבניקים
מלח הארץ עם חלום בכיס ובוץ
מתחת לציפורניים ,שמגיעים מעס
קים קטנים וקמים כל יום שלישי
מוקדם בבוקר כדי להספיק להת
ייצב בשעה  08:15בדיוק במחסן
נטוש ,עם כוס קפה שחור ביד ,לאחר
שניתקו את הטלפון הנייד .באמצ
עות דיבור ואינטראקציה חברתית
נכונה הם מנסים להגדיל את מעגל
הלקוחות שלהם בשיטת שאמורה
לסייע להם להפוך עסק זעיר להצ
לחה מסחררת.
 35החברים בקבוצת ) BNIביאן
איי( שנפגשים בכל שבוע ,בלי אי
חורים ,בקומת הקרקע של חדר האו
כל בקיבוץ ,פועלים למען ההצלחה
שלהם בשיטות הפרסום "מפה לאו
זן" ושיווק תומך ,או במילים אחרות
"נטוורקינג"" :אני אשווק אותך
ואתה תשווק אותי" .אלה הדרכים
שבהן מעודד  ,BNIארגון עולמי
שהחל בקליפורניה ופועל בארץ
בשנים האחרונות ,את חבריו .לא
זור המושבניקים במטה יהודה הגיע
הארגון כנגזרת של קבוצת מבשרת
ציון ,הפעילה במשך מספר שנים.
במפגש הקבוצתי החברים מציגים
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מפגש קבוצתי .הטלפון הנייד מנותק ,החברים מספרים מה יכול לסייע להם להתקדם

את עצמם ואת עיסוקם אם הם חב
רים חדשים ,או מרעננים את זיכרון
החברים הוותיקים בהצעת העסק
שלהם ובהפניות שלהן הם זקוקים,
ומספרים מה יכול לסייע להם להת
קדם.
בין החברים הקבועים והפעי
לים ביותר בקבוצת קריית ענבים
נמצא פז רוז ) ,(23מנהל סטודיו
לאנימציה ,לעיצוב גרפי ולתכנות
ממושב עמינדב .פז נולד בצפון,
במושבה מנחמיה ,וכמו הוריו החק
לאים החליט להיות עצמאי בעבו
דה והוא מקדם את עצמו כאנימטור
וכמעצב גרפי.
"בצבא שירתתי בחיל האוויר.
בעת השירות הצבאי בו הייתי סוג
של טכנאי מחשבים' ,הגדלתי ראש'
עם תפקיד של עריכה גרפית ,בניית
מצגות וסרטוני תדמית שעשיתי
בבסיס.
"שנייה אחרי שהשתחררתי הת
חלתי לבנות את העסק שלי .פיתח
תי את התחביב שלי בו עסקתי לפני
הצבא ,שכלל ציור ,פוטושופ ,תכנות
ואנימציה ,והסטודיו שלי פועל עד

היום".
לפני שהצטרף לארגון פז אף
פעם לא פרסם את העסק באמצעי
תקשורת כמו עיתונים ,בפליי
רים ,או בשלטי חוצות .הוא נעזר
תמיד בחברים ,במשפחה ובפייס
בוק" .העסק שלי ,שכיום הוא עוסק
מורשה ,פורסם תמיד מפה לאוזן' .פז
סטודיו' נותן מענה לכל מי שצריך
עבודות עיצוב גרפי  -הזמנות ,כר
טיסי ביקור ,לוגואים ,הכנה לדפוס,
מעבר לזה אני נותן שירות בתחום
האינטרנט WEB ,ומובייל .בנוסף,
אני מתכנת דברים ,כך שהכול מרוכז
אצלי ובתחום האינטרנט אני עושה
רעיונות מגוונים ,כמו :הזמנות לח
תונות ,לאירועים ולכנסים ,בפיתוח
פלאש ובניית משחקים ,והדובדבן
שבקצפת שזה אנימציית סרטי תד
מית לאתרים ועוד .הכול אני עושה
באהבה ,חיוך ורצון לעזור".
היכן שמעת על ?BNI
"הזמינו אותי פעם לקבוצה בצפון,
התרשמתי מהקונספט וראיתי שזה
מצליח .הצטרפתי ,ובגלל הלימודים

צילום הדמיה :שאטרסטוק

שלי לתואר ראשון באזור ,חיפשתי
קבוצה בירושלים .בחיפוש גיליתי
שבכל קבוצה יש מעצב גרפי ,ורק
כאן אין מעצב גרפי .אז הצטרפתי
ואני חבר מיוני ,כמעט שנה".
הקושי של פז למצוא קבוצה
בירושלים נבע מכך שאחד הכללים
של  BNIהוא מניעת תחרות בתוך
הקבוצה ,כלומר :בכל קבוצה חייב
להיות רק בעל מקצוע אחד מכל
תחום .אסור שתהיה כפילות של
בעלי מקצוע.
האם עד עכשיו קיבלת עבודות
באמצעות הקבוצה?
"כן .האמת שמאז שהצטרפתי
לקבוצה התפוצה שלי גדלה וחצי
מהכנסות שלי הן דרך  .BNIזה
התחיל דרך החברים עצמם וראו
שהעבודה טובה ומרוצים ,והבי
או המלצות מפרגנות .זה התגלגל
הלאה והפיצו אותי.
"עוד שנהשנתיים אני מקווה
להגדיל יותר את העסק שלי ,להביא
את הרעיונות לאנשים ,בתקווה לה
יות המתחרה הבא של דיסני".

פז רוז מעמינדב" .חצי מהכנסות שלי הן
דרך "BNI

לא כולל קפה
לצד החלומות הגדולים והפרגון
קיים גם תשלום .חברות בBNI
אינה זולה ומי שירצה להצטרף
לקבוצה ייפרד מדמי חברות בסך
 2,200שקלים לשנה .מעבר לזה יש
תשלום חודשי לקבוצה על הוצאות
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חברות ב BNIאינה זולה ומי שירצה להצטרף
לקבוצה ייפרד מדמי חברות בסך  2,200שקלים
לשנה .מעבר לזה יש תשלום חודשי לקבוצה על
הוצאות שונות )מעטפות ,כרטיסים ,ניירות ועוד(
בסך  100שקלים בחודש ,וגם דמי רישום450 :
שקלים לשנה

פגישת אנשי עסקים במבשרת ציון" .הקבוצה האם" של השלוחה בקריית ענבים

שונות )מעטפות ,כרטיסים ,ניירות
ועוד( בסך  100שקלים בחודש ,וגם
דמי רישום 450 :שקלים לשנה .אם
תיפגשו בבית קפה תיפרדו מ25
שקלים שיועברו לבית הקפה .סך
הכול 3,850 :ש"ח )לא כולל קפה,
כן?(.
ובכל זאת ,יש מי שחושבים עדיין
שהמחיר שווה את ההשקעה ובאופן
כללי ,התשלום מוצדק כמו השקעה
בכל מדיום שיווקי .אביגיל בקוביץ
) ,(33נשואה פלוס  ,1בת מושב נווה
אילן .בקוביץ היא בעלת "כלבים
בכיף" ,עסק של חוגי כלבנות וכלב
נות טיפולית ,שבו שותף גם בן זוגה,
בני אהרוני .אביגיל מספרת שפר
סמה את העסק שלה תמיד על גבי
עיתונים ,פליירים וכרטיסי ביקור
ונעזרה בפרסום מפה לאוזן בזכות
המלצות על שירותי האילוף והכל
בנות שלה.
"למדתי אילוף כלבים וכלבנות
טיפולית מתוך אהבה לבעלי חיים,
והבנה כי כלב מביא אור לבית וי
כול להציל חיי אדם כמו שאדם יכול
להציל את חייו של הכלב.
"אנחנו עובדים עם קשת רחבה של
צרכים ואוכלוסיות ,החל מחוגי כל
בנות חווייתית במתנ"סים ,צהרונים,
גנים ועוד ,שם מספקים כלב אישי
למשך כל תקופת החוג".
לאביגיל ישנה להקת כלבים טי
פוליים עמה היא עובדת ,והם פוג
שים  160ילדים בכל שבוע" .כך
הילד נהנה מקשר אישי ומעמיק עם
אחד הכלבים מהלהקה שלנו .ילדים
עם כלבים יוכלו להביא את הכלב
האישי שלהם מהבית ובכך לחזק את
הקשר וההיכרות עמו.
"אנו פועלים באהבה רבה בחמש
השנים האחרונות בתחום חוגי הכל
בנות והכלבנות הטיפולית בבתי
ספר ,פנימיות ,מוסדות שונים
ולקוחות פרטיים עד הבית ,המיו
עדים לכלל האוכלוסיות והגילים:
החל מהגיל הרך עד אנשים בני 80
פלוס".
אל הקבוצה הגיעה אביגיל לפני
כחודשיים ,והיא נהנית בעיקר מה
השקעה שקיימת באנשי הקבוצה,
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מפיתוח הקשרים ומתהליך הנטוור
קינג המתהווה" .כשהצטרפתי ידע
תי שזה דבר שדורש המון מחויבות,
צריך להיות ערני ,להיות אפקטיבי
ולשווק את החברים שלך לאנשים
אחרים ולסביבה שלך .זה המון ,אבל
זאת השקעה משתלמת.
"אני נורא נהנית להיות בקבוצה
של אנשים .כולנו עצמאיים ,תמיד
אנחנו רגילים להיות בודדים בעסק
שלנו ופתאום ,בקבוצה יש הרגשה
של אחדות .פתאום מכירים אנשים,
יש בזה משהו שמדרבן אותך להמ
שיך ואנחנו מרגישים מאוחדים.
"כשאנחנו נפגשים אנחנו מספ
רים מה אנחנו עושים ,לומדים על
הפניות טובות ,לומדים להמליץ
על אחרים בצורה אפקטיבית ,עם
המלצה שהאדם יקבל את העבודה
בסוף .זה מאד מעניין ופותח את
העיניים".

אביגיל בקוביץ ממושב נווה אילן" .בקבוצה
יש הרגשה של אחדות"

עוברת תהליך
משמעותי
טל שפיר ) ,(42נשואה פלוס 3
ממושב אשתאול ,היא אדריכלית
ומעצבת פנים שגילתה את האהבה
לעיצוב לאחר מספר שנים שבהן
צעדה בדרך אחרת" .לא התחלתי
באדריכלות ,זה משהו חדש בחיי.
למדתי חינוך וסוציולוגיה לתואר
ראשון ואחרי הרבה שנים הבנתי

צילום :סטודיו ארגמן

שאדריכלות זה משהו שהייתי צריכה
ללמוד בהתחלה .אחרי שהבנתי מה
האהבה שלי למדתי הנדסאי אדריכ
לות עם התמחות בעיצוב פנים.
"כדי להתחיל לעסוק במקצוע
המשכתי לעבוד כשכירה ,תוך כדי
שאני לוקחת פרויקטים פרטיים ,ורק
לפני שנה עזבתי את מקום עבודתי
והפכתי להיות עצמאית לגמרי ,אני
עוסקת בעיקר במתן היתרים לבני
יה .בערך בשלב הזה הבנתי ,שאני
צריכה למצוא לעצמי מקורות להב
את עבודה יצירתית ועבודה בעיצוב
פנים ,וככה הגעתי דרך חברה שלי
ל."BNI
טל היא ממקימי הקבוצה בקריית
ענבים והיא אחת מארבעת אנשי
העסקים הראשונים שגיבשו אותה
לפני בשנה שעברה ולפני שידעו
בכלל אם תהיה קבוצה באזור" .הת
חלנו באוגוסט ומאז אני נמצאת שם,
תשעה חודשים בקבוצה .בהתחלה
היא הייתה בהקמה ולקח קצת זמן,
היינו רק ארבעה אנשים ובכלל לא
ידענו אם תהיה קבוצה ,ורק לפני
חודשיים הוכרזה הקבוצה באופן
רשמי.
"הקבוצה מלמדת אותי איך לעבוד
כעצמאית  -משהו שאין לי ניסיון
בו ,איך להתמודד ,לשווק את עצמי
להביא עבודה ,להרוויח .אני עוברת
תהליך מאוד משמעותי והוא טוב לי
כרגע".
את מרגישה שהמחויבות להגיע
פעם בשבוע בשמונה בבוקר למשך
שעתייםשלוש מתאימה לכל אחד
ואחת?
"אני מרגישה שזה לא יכול להת
אים לכל אחד .צריך לבוא מאוד
מוכן לזה ,זה סוג של עבודה .צריך
לדעת למה אתה נכנס ,יש אנשים
שעובדים מהבית וזאת מסגרת .יש
מובנים ,זה לא מת
דברים מאוד ְ
אים למי שיש לו לו"ז צפוף מדי.
למי שזה מלחיץ אותו ולא מסוגל
להתפנות שעתיים בשבוע בבוקר,
וחושב שהוא יכול להרוויח הרבה
כסף בשעתיים האלה ,זה יכול להר
אות הקרבה גדולה מדי".

טל שפיר מאשתאול" :זה לא יכול להתאים לכל
אחד .צריך לבוא מאוד מוכן לזה ,זה סוג של
עבודה .צריך לדעת למה אתה נכנס ,יש אנשים
שעובדים מהבית וזאת מסגרת .זה לא מתאים
למי שיש לו לו"ז צפוף מדי"

טל שפיר ממושב אשתאול" .לא התחלתי
באדריכלות ,זה משהו חדש בחיי"

ממתין לעסקה
הגדולה
רוני ברקן ) (34מהיישוב נטף,
נשוי פלוס  ,4הוא בעל נגרייה
בקריית ענבים .ברקן קיבל בזכות
הקבוצה כמה עבודות קטנות ,אבל
הוא ממתין לעסקה הגדולה.
"התחלתי לעסוק בנגרות אחרי
הצבא .בהתחלה ,בניתי בבית כל
מיני דברים ואז חברים שלי שידכו
אותי לנגר ואצלו למדתי את הע
בודה .אחרי כמה שנים אצלו עברתי
לחברה שמתמחה בשילוב עץ ואבן.

עשינו פרויקטים יוקרתיים וייצאנו
אותם לחו"ל ,כמו למשל למייקל
ג'ורדן )שחקן הכדורסל ,א"ס( שהז
מין הזמנות מיוחדות .החלטתי לה
יות עצמאי בשנת  2011ואח שלי,
שעבד אתי בחברה הקודמת ,הפך
לשותף שלי בנגרייה".
לקבוצה רוני החליט להצטרף
בעיקר כי שיטת הפרסום העיקרית
שלו הייתה תמיד המלצות" .אנח
נו עובדים עם אדריכלים שעוב
דים אתנו קבוע ומקבלים המלצות.
אנחנו לא מפרסמים אקטיביים,
בעבודות בסדר גודל שלנו זה צריך
להיות על אמון והיכרות ,לא מיש
הו שיראה פרסומת בעיתון ויסגור
על עסקה של  300אלף ש"חBNI .
מבוסס על אנשים שמכירים טוב
אחד את השני וככה זה עובד ,ובגלל
זה הצטרפתי.
"אני בקבוצה בקריית ענבים כבר
חצי שנה .לא יצא לי לקבל עבודות
גדולות ,אבל אני יודע שזה עניין
של זמן עד שאקבל את העבודה
הגדולה".
כמה זמן אתה מקציב לחברות שלך
בקבוצה עד שתקבל את הפרויקט
הנחשק?
"אני לא רואה בחברות שלי משהו
לטווח הקצר .כרגע ,אני לא נותן
הקצבה ונראה מה יוליד יום .אבל
אני בטוח שאחרי שנכיר יותר לעו
מק ,זה יניב תוצאה".

רוני ברקן מנטף ואחיו בנגרייה" .אני יודע שזה עניין של זמן עד שאקבל את העבודה
הגדולה"
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לא מובן
מאליו

חיים כהן בחצר ביתו" .החקלאות היחידה שאני עושה היא עבודתי היוםיומית בגינה"

"אני מאוד גאה להיות ישראלי ושהצלחתי מילד ניצול שואה לשרוד ולהילחם על המדינה הזאת ,שכל כך
יקרה לי" .חיים כהן ) ,(85הנחשב לזקן המושב צור משה בשרון ,אינו רואה בקיום המדינה דבר מובן מאליו.
"אם חושבים על מה שעברנו כדי להגיע למדינה משלנו ,באיזה מצב ועם אילו אמצעים הקמנו את המדינה,
והיכן נמצאת המדינה כיום  -אי אפשר שלא להתפעל"
כתב וצילם :אבי אובליגנהרץ

השבוע שעובר בין יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ליום הזיכרון לח
ללי צה"ל ויום העצמאות ,שמב
היר לנו מדוע אנחנו חייבים מדינה
משלנו ואת המחיר הכבד שאנו נד
רשים לשלם עבורה ,מייצג נאמנה
את סיפור חייו  -משואה לתקומה -
של חיים כהן ממושב צור משה.
"אני מאוד גאה להיות ישראלי
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ושהצלחתי מילד ניצול שואה לשרוד
ולהילחם על המדינה הזאת ,שכל כך
יקרה לי .אם חושבים על מה שעבר
נו כדי להגיע למדינה משלנו ,באיזה
מצב ועם אילו אמצעים הקמנו את
המדינה ,והיכן נמצאת המדינה כיום
 אי אפשר שלא להתפעל" ,מבהיר כהן ,שגם ממרום שנותיו ,קרוב
ל ,85אינו רואה בקיום המדינה דבר
מובן מאליו ,אלא נס.
"הייתי לאחרונה בבסיס חיל

האוויר בפלמחים וראיתי שם את
המזל"טים תוצרת הארץ ואת המסו
קים שהשתתפו בצוק איתן ,והלב
התמלא בגאווה .מה גם ,שמתוך
עשרה טייסים שפגשנו חמישה הם
קיבוצניקים ומושבניקים ,וכשא
תה רואה דבר כזה אתה גאה להיות
אזרח ישראלי ומושבניק".
כהן נחשב לזקן מושב צור משה
בשרון .הוא נולד ב 1931בסלוני
קי ,יוון ,ובגיל שלוש עבר עם הוריו,

שתי אחיותיו ואחיו לאתונה .עד
הכיבוש הנאצי ילדותו עברה בנעי
מים והמשפחה נהנתה משפע כלכלי
בזכות שני מפעלים של אביו אהרון
לייצור דבש ,סוכר ומזון לבהמות
מחרובים בפיראוס ובכרתים.

משפחת כהן נאלצת
להסתתר

ב 28באוקטובר  1940פלשה
איטליה ליוון במטרה להוכיח לבת

בריתה גרמניה ,כי היא מעצמה
במרחבי הים התיכון .משום שה
מתקפה נהדפה ,פלשו הגרמנים
בעצמם ליוון ב 6באפריל 1941
ובתום שלושה שבועות של לחי
מה עזה נכנעו המקומיים .השליטה
ביוון חולקה לשניים :החלק הדרומי
בידי האיטלקים והחלק הצפוני בידי
הגרמנים ,שאף הקימו ממשלת בו
בות באתונה.
בעקבות כניסת הצבא הגרמני לא

לאחר גיוסו לצה"ל הוצב כהן במטה הכללי
ושימש ,בין שאר תפקידיו ,כנהג של הרמטכ"ל
השלישי מרדכי מקלף .אחרי שהשתחרר התגייס
כהן לשירות הביטחון הכללי והיה שותף בלכידת
מספר מרגלים מקרב הנספחים הזרים הרבים
שהוצבו בארץ
כהן על רקע קיבוץ רמת דוד .אחרי שלמד עברית ואת אורחות המקום הפך לצבר לכל דבר

תונה נאלצה משפחת כהן להסתתר
והאב פיזר את הילדים במקומות
מחבוא שונים .חיים שנשלח למנזר
מצא את עצמו סגור בחדר צר ,כשני
מטרים אורכו וכשני מטרים רוחבו,
ורק אם המנזר שידעה על יהדותו
דאגה להביא לו מזון פעם ביום.
"אחרי שנה השתגעתי לגמרי.
ילד בן  11שרוצה לשחק עם חב
רים ,להיות עם המשפחה ,מוצא את
עצמו בסיטואציה בלתיאפשרית.
את הבדידות נהגתי להעביר בבנ
ייה ופירוק מודל להרכבה של מטוס
גרמני בשם יונקר ,ובחלומות איך
אני יוצא מ'המאסר' שנכפה עליי",
אומר כהן.

ברכבת לארץ ישראל
כעבור שנה המשפחה התאחדה
מחדש ואביו בא למנזר ולקח אותו
הביתה .בזכות קשריו הענפים של
האב ,ב 1943הצליחה המשפחה לב
רוח מיוון בספינה לטורקיה תמורת
הרבה כסף .אחרי חודש באיזמיר עלו
לרכבת לארץ ישראל ,שנסעה דרך
סוריה ולבנון ,מעט לאחר שהשתח
ררו ממשטר וישי.
כהן לעולם לא ישכח את ריח הפ

רדסים המשכר שעלה באפו לאחר
שחצתה הרכבת את ראש הנקרה,
אבל לא תיאר לעצמו שיום אחד
יהיה לו פרדס בן  20דונם משלו.
מהרכבת הם ירדו ליד עזה ובמשך
כחודש שהו במחנה של הצבא הברי
טי בקרבת מקום .באחד הימים הגי
עו מספר אוטובוסים שלקחו אותם
למשרדי הסוכנות היהודית בתל
אביב ובעקבות הביקור פוזרו ילדי
המשפחה במסגרת עליית הנוער
בקיבוצים ברחבי הארץ .חיים נשלח
לקיבוץ רמת דוד בעמק יזרעאל
ואחרי שלמד את השפה העברית
ואת אורחות המקום הפך לצבר לכל
דבר.
אחרי ארבע שנים מאושרות בקי
בוץ נאמר לו ,שעליו לפנות את
מקומו לטובת ילדים יתומים שהגיעו
ארצה עם סיומה של המלחמה ,וכהן
חזר בלית ברירה להוריו שהתגוררו
בשיכון עולי יוון בשכונת יד אל
יהו בדרום תל אביב .אביו סידר לו
עבודה כנער שליח בחברת התעופה
אייר פראנס.
משרד החברה שכן אז ברחוב אחו
זת בית  3בת"א ,ומגג הבניין צפה
כהן בכיבוש יפו ,בהטבעת אניית

הנשק אלטלנה של האצ"ל ובאי
רועים נוספים בתולדות המדינה
שבדרך .במקביל ,הוא התגייס לש"י,
שירות הידיעות של ההגנה ,והוטל
עליו ועל חבריו לאתר משתפי פעו
לה באמצעות חיפוש על גגות העיר
יוני דואר ששימשו את הבוגדים
להעברת מסרים לערביי יפו.
בעזרת שליטתו בצרפתית וחרי
צותו ,עלה כהן מהר מאוד בסולם
הדרגות במשרד חברת התעופה.
מנהלה אף פנה למשרד הביטחון
בבקשה לדחות את גיוסו של העובד
החיוני בחודשייםשלושה ,והבקשה
התקבלה.

מתל אביב לצור משה
בזכות השירות בש"י ,לאחר גיו
סו לצה"ל הוצב כהן במטה הכללי
ושימש ,בין שאר תפקידיו ,כנהג של
הרמטכ"ל השלישי מרדכי מקלף.
אחרי שהשתחרר התגייס כהן לשי
רות הביטחון הכללי והיה שותף בל
כידת מספר מרגלים מקרב הנספחים
הזרים הרבים שהוצבו בארץ" .זאת
הייתה תקופה מרתקת .כיוון שלא
היו אז מכשירי האזנה מתוחכמים,
למדנו לעקוב אחרי אנשים באמצ

כהן ,במרכז ה"מבנה" ,ברמת דוד .אחרי ארבע שנים מאושרות בקיבוץ נאמר לו שעליו לפנות את מקומו

עות התבוננות מרחוק בשפת הגוף
שלהם".
במהלך השירות הצבאי חלה אביו
של חיים ונאלץ לעבור ניתוח מור
כב .מכיוון שהאב לא היה חבר קופת
חולים ,נאלצה המשפחה למכור את
ביתה בעיר למימון הניתוח וקנתה
במקומו מגרש במושב צור משה.
מייסדי המושב הם  14מיוצאי יוון
שהקימו את יישובם במסגרת "חומה
ומגדל" בערב יום הכיפורים תרצ"ח,
 14בספטמבר .1937
כהן קיבל "חופשה חקלאית"
מצה"ל כדי לפקח על בניית הבית
ובחורף  1950נכנסה המשפחה לבי
תה החדש .במושב הצעיר ,שנח
שב כיום למושב הגדול בארץ ובו
כ 3,000נפש ,גידלו באותה תקופה
בעיקר ירקות ,כגון :חסה ,צנון ,צנ
ונית ,בצל ,דלעת ופלפל .בתום סיום
שירותו בשב"כ נקלט כהן במושב
ומכיוון שהיה בעל רישיון נהיגה
במשאית ,שימש כנהג מחליף של
מובילי התוצרת החקלאית של המו
שב לשוק של "תנובה" בתל אביב.
המשאית הייתה מצוידת בספלי
ישיבה ושימשה גם להסעת ילדי
המושב ומושב גאולים השכן לבית

הספר התיכון פרדס הגדוד בנתניה.
במהלך נסיעות אלה אף פגש את מי
שתהפוך בהמשך חייו לרעייתו ולאם
לשלושת ילדיו ,עליה ,ילידת המו
שב הצעירה ממנו בשש שנים.
בינתיים ,חזרו הוריו ואחותו
דבורה ליוון כדי לקבל בחזרה את
רכוש המשפחה ואכן ,בהתערבות
בית המשפט ,הוחזר הרכוש המש
פחתי .מכיוון שאחותו שרה נישאה
ועברה לקריית טבעון ,ניהול המשק
נפל על כהן וגם הדאגה לצרכיו של
האח הצעיר שלמה ,שהיה אז תלמיד
תיכון .לאורך השנים ,כהן גידל בו
טנים ,תפוזים ,קלמנטינות ,לימונים,
סייפנים וגיפסניות ,וכ 6,000עופות
לפיטום ולהטלה .כבר אז הבין חיים,
כי מחקלאות קשה מאוד להתפרנס,
לכן הצטרף לשורות אגד כנהג ועבד
בחברה קרוב ל 20שנה.

"הערבות ההדדית"
בוטלה

במהלך השנים נטל כהן חלק כנהג
תובלה בכל מערכות ישראל  -ממב
צע קדש ועד מלחמת יום הכיפורים
שבמהלכה נפצע ,והיה מעורב מאוד
המשך בעמ' הבא

כהן וחבריו לצבא במבצע קדש" .צריך להגיע לחיסול הסכסוך ושפיכות הדמים בינינו לשכנינו"
צילומים :מהאלבום הפרטי

30.4.2015

|| 23

לא מובן
מאליו

"אני ושאר ותיקי המושב מרגישים זרים
בשכונות החדשות ,וכשזוכרים איך פעם חגגנו
את יום העצמאות כשנסענו באמצע הלילה
לחיפה לראות את המצעד הצבאי ,ואיך חוגגים
היום כשכולם ספונים בבתים סביב הטלוויזיה,
זה באמת צובט בלב"

חיים כהן ואנדרטה לנופלי המושב" .הרבה מאוד דם נשפך ויישפך עוד ,לצערי"

המשך מעמ' קודם
בחיי הקהילה במושב .הוא היה חבר
בוועד המושב שנים רבות ,כולל
בעת המשבר הכלכלי הכבד שפקד
את ישראל בראשית שנות ה'80
ואילץ את המושב לנקוט בקיצוץ
דרסטי ,חבר בוועדות הלול ,הפרדס,
המים והתרבות במושב ,ועד היום
הוא משמש כנציג צור משה בתנועת
המושבים.
"קיבלנו החלטות מאוד קשות
וכואבות בתקופת המשבר" ,הוא
נזכר" ,נאלצנו לבטל את 'הערבות
ההדדית' על כל המשתמע מכך,
למכור מספר משקים ששקעו בחו
בות ,תוך שדאגנו לחברים הללו,
שיישאר בידם סכום מספיק לרכי
שת דיור חלופי בעיר ,וביצענו צמ
צומים הכרחיים במנגנון הפקידותי
של המושב" ,נזכר כהן בכאב" .זאת
הייתה תקופה קשה לי באופן אישי,
לא ישנתי לילות והייתי מאוד
לחוץ .אפילו איבדתי מספר קשרים
חברתיים ,אבל עם כל הצער והכאב,
התברר שנקטנו במהלכים שעזרו
למושב להתאושש ולצאת לדרך
חדשה".
הפגיעה המתמשכת בחקלאות,
שבאה לידי ביטוי גם בהיעלמות
מוחלטת כמעט של החקלאות במו
שב שלו ,גורמת לכהן לדאגה רבה.
היישוב הפך לאבן שואבת עבור
אנשי הייטק ובעלי מקצועות חופ
שיים" .אני חושש שאם לא נעשה
קמפיין נרחב לשמירה על האדמות,
המדינה תיקח לנו אותן .הבעיה
היא לא רק של צור משה ,אלא של
כל  240המושבים פלוס הקיבוצים
שהוקמו לאורך הגבולות כדי להגן
על המדינה ולקבוע עובדות בשטח,
והיום הם נחשבים לגוזלי קרקעות
בעיני קובעי המדיניות.
"אמרתי למזכ"ל תנועת המושבים
מאיר צור שחייבים לצאת למאבק על
העתיד שלנו ,כי עם שלא זוכר את
העבר אין לו עתיד .אם לא נתעורר,
מינהל מקרקעי ישראל עלול מחר
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לקחת לנו את האדמות ללא תמורה
הולמת .המינהל מוכן לשלם 4,000
שקל לדונם ,מחיר מגוחך לכל הדע
ות .אסור שזה יקרה ,כי זאת הפנסיה
והעתיד שלנו.
"אני בן  85ויש לי שלושה ילדים,
שישה נכדים ושני נינים ,וכל מה
שאני רוצה הוא שבשנים שנותרו לי
אוכל להחזיק מעמד מבחינה כלכ
לית ולא להיות לנטל עליהם או על
אף אחד.
"ביטחון כלכלי זה המינימום שמ
גיע לנו .צריך להביא את הציבור
הרחב אלינו הביתה ,להסביר את
המורשת שלנו ואת התרומה שלנו
לבניין המדינה כדי שיבין שאנחנו
לא הבעיה ,אלא חלק מהפתרון".
בין השאר ,מציע כהן להקים כדור
פורח ביישוב ,שיאפשר לקבוצות

קטנות לרחף מעליו ולשלב את
האטרקציה עם ארוחה בבית הקפה
"קופינאס" שנפתח לאחרונה במו
שב ,ואשר מתעד את ההיסטוריה של
המקום באמצעות תמונות ופריטים
שונים.
ברחתם מהגרמנים היישר אל השלטון
הבריטי בארץ .האם תיארת לעצמך
שתוך כמה שנים תקום כאן מדינה
יהודית?
"אף אחד ,לדעתי ,לא העלה
בדעתו דבר כזה ושנגיע למצב של
עצמאות מוחלטת .המהפך הזה הוא
בלתי נתפס ונלחמו בשביל זה הרבה
מאוד .הרבה מאוד דם נשפך ויישפך
עוד ,לצערי .אני לא יודע מתי מעגל
הדמים הזה ייגמר אם בכלל ,אבל זה
עדיף בהרבה מאשר להיות נטע זר

במדינה אחרת.
"סך הכול ,בהשוואה למשל ליוון,
שם מתגוררת אחותי ,מצבנו לא רע
ואפילו טוב ,רק שצריך להגיע לחי
סול הסכסוך ושפיכות הדמים ביני
נו לשכנינו .התמקמנו באזור מאוד
מסובך ומסוכסך ,אזור שהמילה
'דמוקרטיה' די זרה לרוב המדינות
בו .אנחנו צריכים להמשיך לפתח
את היחסים שקיימים 'מתחת לשול
חן' עם המדינות המתונות באזורנו,
וביחד להכריע את אותן מדינות
שמסכנות את קיומנו ואת קיומן,
ולחתור לשלום אמת אזורי".
כשאתה מסתכל על ההתפתחות של
המושב לאורך השנים ,מיישוב חקלאי
לכל דבר ליישוב של איכות חיים
כפרית ,מה זה עושה לך?
"זה מאוד צובט בלב לראות את
השינויים שעברו על המושב בעשו
רים האחרונים .הגעתי לצור משה
בתקופת הצנע ,תקופה מאוד קשה,
שהתאפיינה במחסור במוצרי מזון

בעקבות כניסת הצבא
הגרמני לאתונה
נאלצה משפחת כהן
להסתתר והאב פיזר
את הילדים במקומות
מחבוא שונים .חיים
שנשלח למנזר מצא
את עצמו סגור בחדר
צר ,כשני מטרים אורכו
וכשני מטרים רוחבו
חיים כהן בביתו בצור משה" .אני חושש שאם לא נעשה קמפיין נרחב לשמירה על האדמות,
המדינה תיקח לנו אותן"

בסיסיים ,ואת מנת הבשר השבועית
קיבלנו באמצעות תלושים.
"חיינו בדוחק והתקשינו להחזיר
את החובות של אבא על המשק וה
בית למושב .בוקר אחד קמנו וגילי
נו שעשר משפחות עזבו את בתיהן
בגלל המצב ,אבל למרות זאת שמ
חנו בחלקנו ,כי הייתה תחושה של
שותפות ועזרה הדדית .כשהפרדסים
החלו לתת פרי הייתה התגייסות של
החברים לעזרה זה לזה בקטיף והיו
חיי קהילה משגשגים ,אבל הכול
בהדרגה השתנה ,ולא בהכרח לטו
בה.
"בכאב גדול נאלצתי לנטוש את
הפרדס שלי אותו נטעתי במו ידיי,
את הלול ואת החממות ,וכך נאלצו
לנהוג גם מרבית חברי המושב .פעם
הייתה כאן חברה קטנה ותומכת .כל
אחד ידע מה קורה אצל השני ותמכ
נו זה בזה כמו במשפחה מורחבת,
בשמחות ובצער.
"מקורות הפרנסה השתנו לגמרי
והחקלאות היחידה שאני עושה היא
עבודתי היוםיומית בגינה .המושב
קלט תושבים חדשים רבים בשתי
השכונות החדשות שנבנו :גבעת
משה והבוסתן .היום מתגוררים
בצור משה כ 750משפחות ומט
בע הדברים ,כבר לא מכירים את
כולם.
"אני ושאר ותיקי המושב מר
גישים זרים בשכונות החדשות,
וכשזוכרים איך פעם חגגנו את יום
העצמאות כשנסענו באמצע הלילה
לחיפה לראות את המצעד הצבאי,
ואיך חוגגים היום כשכולם ספונים
בבתים סביב הטלוויזיה ,זה באמת
צובט בלב .בעידן הטלוויזיה רבת
הערוצים והאינטרנט הצטמצמו
מאוד הקשרים החברתיים הבלתי
אמצעיים .המושב ,במתכונת הנוכ
חית ,לא ימשיך להתקיים ולדעתי
תהיה בנייה מסיבית .יחד עם זאת,
אני גאה שלקחתי חלק חשוב בהת
פתחות של המושב ובתרומה שלי
לקהילה המקומית".

 72מ"ר
ב₪ 350,000-
עד למרחק של  50ק"מ מראשון לציון

עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:
 ¤בניה חזקה מבטון מזוין.
 ¤תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.
 ¤מהירות הביצוע והמסירה.
 ¤מחיר בניה זול מבניה רגילה.
 ¤סטנדרט בניה גבוה.
חפשו אותנו בפייסבוק

מבנה לכל

א ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים.
א התמונות להמחשה בלבד
א החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מבצע זה בכל עת
א על המבנה ניתן לבנות עוד קומה ,הואיל וגגו יצוק כ 20 -ס“מ
בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת.
א את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.
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סיפור של
מקום

צרכנייה להשכיר
במושב ,צרכנייה היא מרכז חברתי" ,מוקד המידע" הלא־רשמי של המושב .כשהתפרסמה הודעה על כך שהצרכנייה עומדת
להשכרה ,לא היו קופצים על המציאה .אז הופיע בן המושב שחזר לחיות בו והניח על שולחן המזכירות הצעה
אילן קרן ,רמת הגולן

*

באחד מהמושבים פעלה
צרכנייה .כמו ברוב המו
שבים בארץ ,המבנה שייך
לאגודה השיתופית וזו השכירה אותו
לאדם שהפעיל את הצרכנייה במשך
שנים רבות .חוזה השכירות התחדש
כמעט אוטומטית מדי שנה.
והנה ,באפריל בשנה שעברה פנה
בעל הצרכנייה ,אדם מבוגר וחביב,
למזכיר האגודה ואמר לו שהחליט
לצאת לפנסיה" .די ,אין לי כוח יותר
לעבוד מבוקר עד לילה .אני רוצה
להקדיש זמן לאשתי ,לילדים ולנכ
דים .אנחנו באפריל ,החוזה נגמר בסוף
דצמבר ,ולכן יש למושב מספיק זמן
למצוא אדם אחר שירצה להפעיל את
הצרכנייה".
במושב ,צרכנייה היא חלק מההווי
המקומי .אפשר לקנות בה לחם וחלב
מבלי לנסוע לעיר הקרובה ,אבל לא
רק :הצרכנייה היא מרכז חברתי ,מקום
התכנסות ה"פרלמנט"" ,מרכז המידע"
הלארשמי של המושב .מקום שבו יוד
עים מי מגיע למושב ומי עוזב אותו,
מי הרוויח טוב השנה ובאילו יבולים,
מי מתחתן ומי מתגרש ,איזו משפחה
תתרחב בקרוב ומי חלילה חולה .בקי
צור ,המושב לא יכול לוותר על המוסד
שנקרא צרכנייה וצריך למצוא מישהו
שירצה להפעיל אותה ולהמשיך את
המסורת.
המושב פרסם את המידע על כך שה
צרכנייה עומדת להשכרה החל מינואר
בשנה הבאה .אלא מה? אין קופצים על
המציאה .צורך חברתי לחוד ,עסקים
לחוד ...לפני שנתיים פתחו מרכז מס
חרי גדול במרחק של עשר דקות נסיעה
מהמושב .במרכז המסחרי יש חנויות
מותגים רבות וגם "סופרמרקט" ,מר
כול בעברית ,גדול ,יפה וממוזג ,המציע
מגוון מוצרים רב במחירים שבהם צר
כנייה תתקשה לעמוד.
הקיץ עבר ,סוף השנה מתקרב ואין
הצעה ראויה על השולחן .המזכי
רות חושבת אולי לוותר ,אבל שיחות
המרפסת והתעבורה ברשת מצביעות
בבירור על הרצון של התושבים בקיום
צרכנייה ביישוב .יום אחד הופיע בחור
צעיר בשנות ה 30לחייו ,בן המושב
שחזר לחיות במקום בו גדל ,והניח על
* הסיפור הזה סופר לי עלידי אחד
מחבריי וכל קשר בין הסיפור למצי
אות אם קיים ,הרי הוא מקרי לח
לוטין .בשנים האחרונות אני עוסק
בגישור וביישוב סכסוכים בקהילה
הכפרית ,לעתים אני "חוטא" בכתי
בת סיפורו של גישור זה או אחר.
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צרכנייה במושב .נסגרה לשבוע אחד בלבד ,שבו נצבעה והוחלף בה חלק מהציוד

שולחן המזכירות הצעה לשכירת המב
נה ולהפעלת צרכנייה.
תחילה היו גיחוכים .ההצעה לא
התקרבה אפילו למה שהמזכירות חשבה
כהצעה ראויה ,שלא נדבר על כך שהיא
אינה דומה לתנאי החוזה שהתקיימו
במשך שנים מול מפעיל הצרכנייה
הנוכחי.
מאחר ולא היו הצעות אחרות ,הוב
אה ההצעה לישיבת המזכירות .בישי
בה נשמעו קולות רמים ,שלא נאמר
התבטאויות חריפות נגד ההצעה .מציע
ההצעה ואפילו בני משפחתו הוזכרו
באותה ישיבה ,ולא כ"יקירי המושב".
אפשר לומר שחברי המזכירות נעלבו
מההצעה .נוצרה תחושה שהבחור מנצל
הזדמנות לעשוק את המושב שבו גדל.
באין הצעה אחרת ,הוזמן הבחור לי
שיבת מזכירות כדי לשמוע ביתר פירוט
את הצעתו ולנסות לנהל עמו תחילתו
של משא ומתן .אחד מחברי המזכירות
סיפר על אותה ישיבה ,שחוץ מהרמת
ידיים  -היה בה הכול :צעקות ,קללות,
היו מי שסיפרו לבחור את שעשה סבו
עוד לפני שהוא עצמו נולד ,וקשרו את
חוסר ההגינות בהצעתו לחינוך שקיבל
בביתו .דבר לא עזר.
הבחור עמד על שלו ,תוך שהוא מס
ביר לחברי המזכירות שהמרכז המסחרי
שנפתח בסמוך למושב הופך את פתי
חת הצרכנייה להימור מסוכן עבור כל
אחד שישקיע ולו שקל אחד בצרכנייה.

צילום :יגאל שרגיאן

באין הצעה אחרת ,הוזמן הבחור לישיבת
מזכירות כדי לשמוע ביתר פירוט את הצעתו
ולנסות לנהל עמו תחילתו של משא ומתן .אחד
מחברי המזכירות סיפר על אותה ישיבה ,שחוץ
מהרמת ידיים  -היה בה הכול :צעקות ,קללות,
היו מי שסיפרו לבחור את שעשה סבו עוד לפני
שהוא עצמו נולד
"אתם רוצים צרכנייה במושב ...תרמו
את חלקכם .ותרו על הצרכנייה כנכס
מניב לאגודה וחלקו עמי את ההוצאות
השוטפות".
הישיבה התפזרה ,אבל המושב
כמרקחה .חלק מאנשי המושב כועסים
על הבחור הצעיר וטוענים ,כי הוא
מנצל בציניות את המצב ואת הרצון של
המושבניקים לשמר את אחד ממוסדות
המושב ,במטרה לגרוף רווחים נאים
שמקורם ,בסופו של דבר ,בכספם הם.
חלק אחר מאנשי המושב מביט בעין
מפוכחת ואומר בעצב :הזמנים השתנו.
אם חשוב לנו שתהיה צרכנייה במושב,
אנחנו צריכים להגיע עמו להסכמה.
שלושה ימים לאחר אותה ישיבה
מתקשר אליי חבר ותיק עוד מימי
בית הספר התיכון ,והוא אחד מחברי
המזכירות באותו מושב .הוא מספר לי
את הסיפור שסיפרתי עד כאן .לאחר
הסיפור הוא שואל אותי" :תגיד לי,
אתם המגשרים נכנסים לעניינים רק

כשיש תביעה בבית משפט או שאפשר
להשתמש במקצועיות שלכם גם כש
אנשים רוצים לסגור עסקה ,אבל לא
מצליחים?
"ידידי" ,עניתי לו" ,אם היו מגיעים
לגישור בכל מצב של סכסוך או חוסר
הסכמה לפני שמגיעים לבית משפט,
בתי המשפט היו חסרי עבודה והעולם
היה נראה קצת יותר טוב ,אבל אצלנו
המשפט 'אני אתבע אותך' הוא משפט
שכולם שולפים אותו עוד לפני שמנ
סים לראות באמת על מה המחלוקת.
לענייננו ,אשמח לסייע לכם לפתור
את המחלוקת העסקית".
תוך יומיים נפגשתי עם חברי המז
כירות .ביקשתי מהם שימנו צוות של
שניים או שלושה אנשים לניהול המו"מ
ואם אפשר ,אשמח אם ידידי הטוב לא
יהיה בין חברי הצוות על מנת שלא
תהיה מראית עין של חוסר אובייקטי
ביות מצדי .ביקשתי רשות לשוחח עם
מציע ההצעה ואכן כך היה .תוך שבוע

נפגשנו לפגישה משותפת.
היה רצון של שני הצדדים שהצר
כנייה תפעל .הייתה הבנה שהאזור
השתנה עם פתיחת מרכז הקניות ולכן
הסביבה העסקית שונה מזו שהייתה
בעבר .הייתה הבנה שחברי המזכירות
הם נציגי ציבור וכל הסכם שיושג
צריך להיות כזה שיתקבל בהבנה
בקרב החברים ולא ייצור תרעומת על
חברי המזכירות .באותה פגישה נוצ
רה הבנה שאת הסיכונים צריך לחלוק
בין המושב למפעיל והדבר הובא לידי
ביטוי בטיוטת ההסכם שהוכנה עוד
באותו ערב.
מכיוון שהצדדים חשו שהושגו הב
נות ,הם הביעו את רצונם לחתום על
ההסכם מיד .ציידתי אותם בנוסח ההס
כמות שהושגו ,המלצתי להם לשמוע
את חוות הדעת של עורכי הדין שלהם
על ההסכמות לפני החתימה ,וכך היה.
לאחר שבוע נוסף נפגשנו ,כתבנו
הסכם שהיווה בסיס להסכם השכירות
בין המושב למפעיל הצרכנייה.
הצרכנייה נסגרה לשבוע אחד בלבד,
שבו נצבעה והוחלף בה חלק מהציוד.
היא נפתחה מעוצבת מחדש ,מזכירה
את ימיה של צרכנייה בראשית חיי
המושב .בכל משא ומתן יש אינטרסים
מנוגדים .החכמה היא להפוך את הצד
דים ממצב שבו הם מתמודדים זה מול
זה למצב שבו הם מתמודדים יחד מול
המחלוקת.
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אם החיטה
מירי דג

קנית שירומיקה קנית איכות ללא פשרות

machita106@gmail.com

אהבתיך,
"חולה עליך"
יש הרבה דברים שאני לא אוהבת במדינה שלנו ולעומתם,
יש הרבה דברים אני אוהבת בה ובדרך שבה היא מנוהלת
ומתנהלת .למשל ,אני ממש "מחזיקה" מהנוער שלנו )"חולה
עליו"( ובטוחה שהוא מוצלח יותר

רכב תפעולי חשמלי כולל כל התוספות כולל 4
אנשים שנהפך למשטח עבודה .כולל מדרגה,
מצברים  ,V TORJINבקר  CORTISתוצרת ארה"ב,
מערכת חשמל מובנת כולל אור ברקס
וינקרים ואור דרך .בשירומיקה תקבל יחס אישי ונדיב

במבצע
₪45,000
לטרקטורון
טרקטורון דגם DV450X2

 5הילוכים כולל רוורס עם כל התוספות
ציר מורחב  ,1450משולשים מורחבים ,מדרסים,
גנטים מאלומניום ,צמיגי ריזר ועוד הרבה תוספות.

מרכז הזמנות:
 052-3309160דניאל

סוכנות צפון  -אנדרנלין ,דרך חיפה 6
סוכנות מרכז  -שירומיקה ,שדרות נורדיה
סוכנות דרום  -עודד מוטורייס ,ניר ישראל
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כמו עשרת הימים שבין ראש השנה
ליום כיפור ,כך ישנם עשרה ימים
בין פסח ליום העצמאות .ואם חגי
תשרי הם בסימן חשבון נפש ותשובה ,הרי חגי
ניסןאייר הם בסימן גאולה ותקומה )וחשבון
נפש תמיד מועיל( .ימים שמטלטלים אותנו
ולוקחים אותנו למסע ברכבת הרים רגשית,
שחלקה תהומות של עצב וחלקה שיאים" ,פי
קים" ,של שמחה ותחושת חגיגיות .נכון שיום
העצמאות כבר אחרינו ,אבל לפני שנשכח את
אווירת החג ואת הלב המתרחב בהתרגשות,
הרשו לי להתעסק עוד קצת במדינה הזאת
ובמחשבות שחגה העלה בי.
יש הרבה דברים שאני לא אוהבת במדי
נה ובאיך שהיא מנוהלת ומתנהלת ,דברים

הרשו לי להביא פה
מדבריו של חכם ממני,
יצחק שדה" :נוער ,שמע!
מישהו אי שם מחזיק את
מאזני חיינו בידיו .וכפות
המאזניים עולות ויורדות,
עולות ויורדות .על הכף
האחת  -שואת ישראל,
תקומת ישראל ,ומלחמת
ישראל .ועל הכף השנייה:
תככי מסחר ופוליטיקה,
והתככים ,משקלם כבד
מאוד"
שכמו שאומרים" ,מעלים לי את הקריזה",
אבל מנגד יש בה הרבה דברים שאני אוהבת.
בווטסאפ של הכפר עלתה השבוע מקאמה
לכבוד המדינה )תודה לאורלי צור( שמבטאת
את המורכבות של המדינה שלנו עם הרבה
חוש הומור .במקור נכתבה היצירה לכבוד יום
ההולדת ה 60של המדינה ,אבל היא רלוונ
טית ומתאימה לכל שנה.
היחס אל המדינה בשיר הוא כאל אישה
שגילה  67שנה והיא לבדה ,אין לה בן זוג.
אביא רק חלק קטן ממנו ,שעוסק במה יש לה
לתת ,ולדעתי יש בה משהו חשוב שאינו כתוב
בשיר" :בעצם לא פלא שהיא לבדה  /במצב
של היום מי ייקח את ידה?  /נכון שהיא יפה,
יש כל הנתונים / ,תבור וגלבוע במקומות
הנכונים // .במרכז יש שפלה שעושה לה
מותניים  /בצד שמאל לב רגש – ירושלים
 /גם למעלה בראש היא שומרת על רמה /

ובמזג שלה ידועה כחמה // .ובקיצור ,היא
נראית תענוג".

"מחזיקה" מהנוער
הדבר שאני אולי הכי אוהבת במדינה שלנו
זה הנוער .כן ,אני יודעת שיש מקטרגים
שאומרים "פני הדור כפני הכלב" ,ו"הדור
הולך ופוחת" ,ובכן ,אני לא מסכימה עם זה.
אני ממש "מחזיקה" מהנוער שלנו ובטוחה
שהוא יותר מוצלח ,בהרבה דברים  -גם אם
לא בהכול  -מנוער בדורות קודמים .בטח
יותר מאשר בתקופה שבה אני הייתי נערה.
הנוער הזה הוא גם החיילים שלחמו בקיץ
האחרון ב"צוק איתן" במערכה שהוכיחה מעל
ומעבר לכל ספק מאיזה חומר איכותי הוא

יצחק שדה" .1950 ,נוער ,זכור :בבוא השעה,
השלך עצמך על כף המאזניים"

קרוץ .לנוער הזה אני פונה פה ואומרת לו:
אהבתיך ) "חולה עליך" בלשון הצעירים(.
אבל אני לא פה רק כדי לחלק מחמאות
ולצאת בהכרזות חיבה ,אלא בקשה לי אליכם,
והרשו לי להביא פה מדבריו של חכם ממני,
יצחק שדה" :נוער ,שמע! מישהו אי שם מחזיק
את מאזני חיינו בידיו .וכפות המאזניים עו
לות ויורדות ,עולות ויורדות .על הכף האחת
 שואת ישראל ,תקומת ישראל ,ומלחמתישראל .ועל הכף השנייה :תככי מסחר ופו
ליטיקה ,והתככים ,משקלם כבד מאוד .נוער,
זכור :בבוא השעה ,השלך עצמך על כף המ
אזניים .השלך עצמך בכוח ובאומץ! וזה יכ
ריע ,המאזן ישתנה! נוער ,שמע!".
האיחול הכי גדול שאני יכולה לאחל
למדינתנו ,לנו ,ובעיקר לנוער שלנו ,הוא
שנדע פה רק ימים של שקט עד יום הולדתה
ה 68של המדינה.

חדש באשדוד!

ĬĺīĭĶ
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בכלל .טיפלתי בו ,והוא חזר לעבוד תוך שלושה
אוריאל גרון מקדם את פני בחיוך רחב ובקול
שבועות .היו לו כאבי תופת ,והקלתי עליו עד
רדיופוני עמוק מנחה אותי ללכת אחריו .הוא
שלא היו לו יותר כאבים .אחד האנשים הראשו־
מכניס אותי לחדר נזירי ,הכולל מיטת מסז‘ ,וילון
ושולחן צנוע” .תשכבי ,תנשמי עמוק ותרגעי“,
נים שבהם טיפלתי היה קצין בכיר לשעבר ביחי־
דת צנחנים שהיה לו פצע פנימי בושט ,טיפלתי בו
הוא מבקש ,ואני מתחילה לנשום הרבה יותר
פעמיים והפצע נעלם .הוא היה כמו השליח שלי,
מהר ,תוהה מה פתאום נכנסתי לכל הסיפור הזה
שהתחיל לשלוח אלי אנשים “.האדם שאוריאל
ומי צריך את זה בכלל .אוריאל עוצם עיניים ומ־
מדבר עליו הוא דן בן  45שכיום מגדל דגי זהב
תרכז ,וכעבור כמה דקות הוא מעביר את ידו על
ובונה בריכות דגים ,גזבר ומנהיג עמותות ציבוריות
גופי ,מבלי לגעת בי ונעצר בראשי“.את סובלת
מכאבי ראש?“ הוא מתעניין” .כן...לפעמים“ ,אני
שונות )”נחשון“-המדרשה הישראלית למנהיגות
חברתית ,אית“ם-המרכז הישראלי לשמירת העו־
ממלמלת .הוא משהה את ידיו מעל רקתי ואני
מרגישה כיצד היא מתחממת יותר ויותר .אחר כך
פות הדורסים וחבר צוות צהל«ה למנהיגות נוער(
הוא מסיר את ידיו,כשהוא חוזר ומשהה אותן על
”סבלתי מפגע בוושט שמאוד הציק לי“ ,מספר
דן” ,התקשיתי לאכול ,לשתות ולבלוע .הרופאים
ראשי ,הן קרות לגמרי” .זהו הגוף שלך ספג את
קבעו לי שמדובר בפצע שיכול להיות שפיר או
כל האנרגיות ,ועכשיו כאבי הראש יפחתו“ ,הוא
סרטני וקבעו לי תור לניתוח .באותו יום בו אב־
מסכם.
חנו אותי ,הלכתי לספרית שלי והיא סיפרה לי
תן תרגום בגוף הסרט :מה זה היה בעצם?
”אני מרפא אנשים באנרגיות .זה משהו לא טבעי,
על אוריאל ,כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי.
משהו שיש בי,כאילו מישהו פועל ומרפא אותם“
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות .בטי־
ומה זה אומר בפועל?
פול הראשון אוריאל התמקד בפצע ,ואני הרגשתי
”אני מעביר את הידיים על האדם וכשאני מגיע
מתח ,זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה
את מקומו .ממש הרגשתי תזוזה פיזית שלו.
למקור הבעיה ,הידיים שלי מתחממות .במקרים
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם.
היותר קשים אני מרגיש דקירות בידיים .חשוב
למחרת בבוקר,הרגשתי טוב,אבל בצהריים הרג־
לציין שהמקום הכואב הוא לא תמיד מקור הב־
עיה .היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה
שתי רע .צלצלתי לאוריאל ותיארתי לו את מצבי.
בצד ימין ואני אמרתי לה שהבעיה נמצאת בצד
הוא העביר לי כוחות .שוב הרגשתי צמרמורות
ושהפצע ממשיך לעלות כלפי מעלה .שוב היה
שמאל  ,ליד הלב.
למחרת היא הלכה לבדיקות והתברר שצדקתי .בזמן
לי דימום ואחריו תחושת הקלה .בערב ,הלכתי
הטיפול אני מתמקד במקום בעייתי,וכשהידיים
לטיפול נוסף ,הפעם הרגשתי שאוריאל ממיס את
הפצע .הרגשתי כאילו צבא נמלים קטנות מטפס
שלי מתקררות ,אני יודע שהאנרגיה נגמרה והטי־
לי מתוך הגרון למעלה והחוצה .למחרת הלכ־
פול הסתיים“
ומה התוצאות?
תי לבדיקה בבית החולים ”מאיר“ בכפר סבא ולא
”זה תלוי בבן אדם ובסוג הבעיה ,כי כל גוף מגיב
מצאו לי כלום .הפצע פשוט נעלם“.
גם יפה ,בת  ,49מנהלת ב“מירס“ טופלה אצל אוריאל“ :לפני חצי שנה ,בני
לטיפול בצורה שונה .באופן כללי ,בדרך כלל אחרי טיפול אחד או שניים,
הכאבים שוככים והמטופל מרגיש הקלה גדולה .בשלב זה בדרך כלל גם
בן ה 13-נכנס להתקף שיעול ,הוא השתעל כל שתי דקות ללא הפסקה
הבעיה נפתרת“.
ובקושי ישן בלילה .הלכנו לרופאים רבים,אבל אף אחד לא מצא מה יש לו.
ניסינו הכל :צילומים ,בדיקות,תרופות ודבר לא עזר .לאחר שבועיים בעלי
באילו בעיות אתה מטפל?
החליט שהוא לוקח את הילד לאוריאל .ההיכרות
”בסכרת ,כליות ,סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
:ĦđĥĕĎĠ
ęđČĕĦđ
ĘđĠĕĔĘ
שלנו איתו היתה דרך השותף של בעלי ,שסי־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות
052-6711407
פר ניסים ונפלאות ובאותה תקופה היה מטופל
עם התופעות שבטיפולים .אני מקבל גם בפסו־
אצלו עם בעיות גב .אני הייתי מאוד סקפטית,
ריאזיס ,פריצת דיסק ,בעיות אורטופדיות,שרירים,
4 ęĕĜčĐ ÄēĤ ,ďđďĥČ
אבל בשביל שלום בית הסכמתי .בעלי לקח את
חסימות בורידים ,לב ,ראש ,בלוטת התריס ,מתח
ÂĐĚĤđĜĠÃ ĕČđĠĤ ĒėĤĚ
ועצבים ,דיכאונות ,בעיות נפשיות ועוד.
הילד לטיפול וכשהם חזרו,לא האמנתי .הילד
)(ĐĘđďĎĐ ĦĕĘĞĚč ĐĕĤĘĎ ĐĚđģ
מה אתה עושה במקרים בהם אין למחלה מוקד
השתעל פעם בחצי שעה .מסתבר שאוריאל הע־
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,čĕčČ ĘĦ
וירא־
ספציפי? כיצד אתה מזהה למשל מחלות
ביר את ידיו סביב החזה שלו ,הילד הרגיש כמו
18 ĝĜĕĕĤ
מכה ,לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר .למ־
ליות,
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,ĐĠĕē
חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף ,בערב
דלקות פרקים או איידס?
4 ěđĕĤđĎ-ěč Äďĥ
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה .אבל,לא
אני לא מזהה.
ęĕČĠđĤĐ
Ħĕč
,ĐĕĝďĤĠ
טיפלת במקרי סרטן?
היה כלום ,הוא אפילו לא השתעל .ביום ראשון
ĕĤēĝĚ ĒėĤĚ
”טיפלתי בבחור צעיר שעבר ניתוח להוצאת גרו־
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום .אמרתי
רות .אמרו לו שההחלמה תיקח שנה וחצי,אם  Ħĕč Ĥđģĕč ęČĦĘ ěĦĕĜ ęĕďēđĕĚ ęĕĤģĚčלאוריאל שהוא פשוט קוסם .אין לי הסבר אחר“
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מוזיקה
מהטבע

שרים
כמו
שפנים
מחקר ישראלי חדש חושף את השפה
המורכבת של שפני הסלע ומראה
לראשונה עדות לקיום דיאלקטים שונים
בקרב אוכלוסיות שפנים בארץ
יעל הרטמאיר

סיני ממחוז בייג'ינג וסיני ממחוז סצ'ואן
נפגשים ברחוב – האם הם יבינו זה את זה?
שניהם אמנם מדברים בשפה המנדרינית,
אך לכל אחד מהם יש דיאלקט )ניב( שונה .דיאלקטים
נוצרים באופן טבעי כשאוכלוסייה מסוימת מתפצלת
לאוכלוסיות שביניהן יש מרחק גיאוגרפי .בכל אוכלוסייה
מתפתחים הבדלים בהגייה של ההברות ,נוצרות מילים
חדשות וכן הלאה.
שני הסינים שלנו מדברים מנדרינית ,אך עם הבדלים
גדולים כל כך עד שקיים סיכוי טוב שהם יתקשו להבין
זה את זה וככל שיגיעו ממחוזות רחוקים יותר ,כך יקשה
עליהם עוד יותר לתקשר.
ומה יקרה אם נחליף את שני הסינים בשני שפני סלע
מישראל?

תחביר מורכב
שפה מפותחת היא מאפיין שהיה נהוג לשייך עד היום
בעיקר לציפורים ולמספר מצומצם מאוד של יונקים
 קופים ודולפינים ,למשל .אולם חוקרים ישראלים,שתיעדו בשנים האחרונות אוכלוסיות של שפני סלע
בישראל ,הראו שהקריאות שהם משמיעים הן בעלות
מבנה תחבירי מורכב .עוד התברר ,ששפנים שחיים
באזורים שונים בארץ מדברים באופן שונה זה מזה -
בדיאלקטים שונים ,אם תרצו.
החוקרים אריק קירשנבאום ועמיעל אילני ,בהנחיית
פרופסור אלי גפן מאוניברסיטת תל אביב ופרופ־
סור לאון בלאושטיין מאוניברסיטת חיפה ,הובילו את
המחקר שעקב אחרי שפני סלע ברחבי הארץ .עבודת
החוקרים התפרסמה כמאמר בכתב העת המדעי
.Proceedings of the Royal Society B

רצף של הברות
שפן הסלעים הוא יונק חברתי קטן ,ששכיח באזורים
סלעיים בישראל .השפנים הזכרים משמיעים שירה
ארוכה ומורכבת הנמשכת מספר דקות ,שבה הם
מספקים מידע על אודות זהותם ותכונותיהם .השירה
מורכבת מסדרת מקטעים ,שכל אחד מהם מכיל רצף
הברות .מקובל להבחין בין חמישה סוגי הברות עיקריים:
יללה ,קרקור ,נחירה ,חריקה וציוץ.
"כששמעתי בפעם הראשונה את השפנים שרים לא
הבנתי מה בדיוק קורה וחשבתי שמדובר בכלל בציוץ
של ציפורים" ,אומר פרופ' גפן ,שחוקר את השפנים
בעין גדי למעלה מעשר שנים" .לכן ,התחלנו לבדוק את
השירה שלהם ,וככל שנכנסנו לזה יותר ,המחקר נהיה
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שפן סלע .השפנים הזכרים משמיעים שירה ארוכה ומורכבת הנמשכת מספר דקות ,שבה הם מספקים מידע על זהותם ותכונותיה
צילוםDellboyy Art.ﬂickr :

יותר ויותר מעניין".
במחקר נבחן סדר ההברות בקריאות השפנים בקרב
אוכלוסיות ממספר אזורים בארץ ,במטרה לבדוק את
מורכבות הקריאות ולבחון האם שפנים ממקומות
שונים "שרים" בדיאלקטים שונים .גפן מסביר ,שהרעיון
לבדוק אוכלוסיות שפנים קרובות ורחוקות הגיע מהדרך
שבה מתפתחת ומתפשטת שפת בני האדם" .אצל בני
האדם ,השפה דומה למדי בארצות שכנות ובשבטים

לזו לבין מידת הדמיון בשירה שלהם ,נתגלה רק לגבי
אוכלוסיות שנמצאו באותו אזור גיאוגרפי בארץ .כאשר
נערכה השוואה בין שירי שפנים מאתרים מרוחקים,
הנמצאים באזורים גיאוגרפיים שונים בארץ ,לא נמצא
קשר כזה.
הממצאים שנאספו על שפת השפנים הגיוניים לאור הי־
דוע על תפוצת שפני הסלע ,שהם בעלי חיים עם טווח
תפוצה מצומצם יחסית .הגירה של פרטים מתבצעת

החוקרים הקליטו שירת שפני סלע זכרים בתשעה אזורים ,בצפונה
ובדרומה של הארץ .בכל אזור נבדקו מספר אתרים סמוכים יחסית .בעזרת
כלים מתמטיים ניתחו החוקרים את רצף ההברות בשירת שפני הסלע
והשוו בין שירי שפנים מאזורים שונים בארץ
שכנים ,וככל שמתרחקים מגלים שהשפה משתנה",
הוא אומר" .לכן החלטנו לבדוק אם זה המקרה גם
בקרב השפנים".
החוקרים הקליטו שירת שפני סלע זכרים בתשעה
אזורים ,בצפונה ובדרומה של הארץ .בכל אזור נבדקו
מספר אתרים סמוכים יחסית .בעזרת כלים מתמטיים
ניתחו החוקרים את רצף ההברות בשירת שפני הסלע
והשוו בין שירי שפנים מאזורים שונים בארץ .הם גילו
ששירת השפנים היא בעלת מבנה תחבירי מורכב
ועשיר בהרבה ממה שהיה ידוע עד כה.

טווח תפוצה מצומצם
החוקרים מצאו הבדלים משמעותיים בין שירי שפנים
מאזורים גאוגרפיים שונים והראו ,כי קיימים דיאלקטים
מגוונים בקרב אוכלוסיות שפנים באזורים שונים בארץ.
שפנים שהתגוררו בשכנות דיברו בניב דומה למדי ,אך
ככל שהמרחק בין האתרים היה גדול יותר נמצאו יותר
הבדלים בין שירי השפנים.
קשר זה ,בין מידת הסמיכות של אוכלוסיות שפנים זו

רק לאוכלוסיות סמוכות ולכן גפן משער ,שזכר שהגיע
מאוכלוסייה סמוכה הוא זה שמלמד את שירו לשפנים
באוכלוסייה החדשה .לכן ,השירים של אוכלוסיות שפ־
נים סמוכות דומים אלה לאלה .תהליך זה לא יתרחש
בין אוכלוסיות מרוחקות ,מכיוון שאין ביניהן הגירת
שפנים.
"לשפנים יש תקשורת ווקלית מאוד מפותחת  -גם קו־
לות אגרסיביים ,גם קולות של 'שלום־שלום' וגם כשהם
שרים" ,אומר גפן ומוסיף ,שכמו שבני אדם משמיעים
מילים וקולות מסוימים בהקשרים חברתיים מסוימים,
סביר מאוד שכך גם השפנים" .שירת השפנים היא
למעשה תקשורת בין זכרים" ,אומר גפן" .הוכחנו שזה
כלי לפרסם את עצמם ויכול להיות שגם נקבות קולטות
את המסר הזה .זה משהו חשוב ,אחרת זכרים לא היו
טורחים להשמיע את זה".
מסקנה :אם אתה שפן סלע זכר שרוצה להרשים בנות,
חשוב שתזכור לא רק לשיר יפה ,אלא גם לשיר בדי־
אלקט הנכון כדי שיבינו אותך .זכרו את זה בפעם הבאה
שבה תרצו לשיר סרנדה לגברת מבייג'ינג.

-Đ ĕĦĜĥĐ ĝĜėĐ
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קריאה היא הקסם האמתי חדר ריק
תרגום "הסיפור שאינו נגמר" של מיכאל אנדה מחדש מחזיר למדפים
ולדמיון הילדים את אטריו ואת בסטיאן .חמש נשים וגבר אחד נפגשים
לדון בספרי ג'יין אוסטן ,במועדון קריאה ע"ש מחברת הרומנים
תרגום חדש לאחת מיצירות המו
פת של הספרות המערבית" ,הסי
פור שאינו נגמר" מאת מיכאל
אנדה .הספר ראה אור לראשונה ב,1979
תורגם ליותר מ 40שפות ועובד לתיאטרון,
לאופרה ולקולנוע .אנדה ) (19951929מוכיח
בספרו הנודע שקריאה היא הקסם האמתי,
קסם המוביל את הקורא לעולמות
מופלאים ,שמהם הוא חוזר אדם
חדש .הוא מספר סיפור הרפתק
אות מותח ,שגיבוריו האנושיים
ויצוריו הדמיוניים מטביעים חותם
בלב הקורא .בתוך עלילה רבת
תפניות הוא טומן רעיונות עמוקים
על מציאות ודמיון ,על שבריריו
תה של חברות ,על שיכרון הכוח
של החלשים ,על כוחה המרפא של
הספרות.
בספר ,ממלכת פאנטסיה בסכנה.
הקיסרית היַ לדית חולה ואתה הארץ
כולה  -אם לא תימצא התרופה
למחלה ,כל יצוריה המופלאים ונו
פיה המרהיבים ייעלמו ויהפכו ללא
כלום .מי הגיבור שיציל את פאנט
+ט ֵריוּ ,הצייד
סיה? האם יהיה זה ְ
האמיץ ,או חברו ַבּ ְס ְטיָ אן ,מספר
הסיפורים ואולי יהיה זה אתה ,הקו
רא ,שיחצה את הגבול ויעוף על גבו
של דרקון המזל אל עולם הפלאות
של הסיפור שאינו נגמר )מגרמנית:
חנה לבנת ,הוצאת זמורה  -סדרת
מרגנית 479 ,עמ'(.

מועדון הקריאה של
אוסטן

בעלה של סילביה עזב אותה אחרי
 32שנות נישואים ושלושה ילדים.
ג''וסלין ,חברתה הטובה ביותר ,לא
נישאה מעולם ומשקיעה את כל
מעייניה בטיפוח כלבים .לפרודי,
מורה לצרפתית בשלהי שנות ה20
יש בעל מוצלח בכל המובנים ,אז
למה היא ממשיכה לפנטז על יחסי
מין עם גברים אחרים? ברנדט בת
ה 60ומשהו החליטה שהיא זקנה
סוףסוף ,ומרשה לעצמה קצת
להשתגע .אלגריה ,בתה הלסבית
היפהפייה של סילביה ,לא מדברת
עם אהובתה ,ואף אחד לא מבין מה גריג ,חובב
המדע הבדיוני ,מחפש אתן שם במועדון שה
קימו  -מועדון הקריאה של ג'יין אוסטן.
"מועדון הקריאה של ג'יין אוסטן" הוא
ספרה המצליח ביותר של קארן ג'וי פאולר,
והיה רבמכר ביןלאומי שגם עובד לקול
נוע .חמש נשים וגבר אחד נפגשים במשך
שישה חודשים לדיון ולקריאה בספריה של
ג'יין אוסטן ,כותבת הרומנים האהובה ביותר
בתולדות הספרות האנגלית .פרשיות אהבה
מתחילות ,נישואים עומדים במבחן ,הסדרים
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בלתי הולמים הופכים להולמים  -הכול תחת
הדרכתה של ג'יין אוסטן )מאנגלית :אביגיל
בורשטיין ,הוצאת כנרת זמורה 284 ,עמ'(.

נלחמים בעריצות
"שלטון הבוגדנים" מאת סנדרין וולף ואן
פלישוטה הוא הספר החמישי בסדרת הפנטזיה
לנוער "אוקסה פולוק".
אוקסה היא נערה צרפתייה
המגלה שיש לה כוחות מיוחדים
ושהיא יורשת העצר של ממלכת
אדפיה ,עולם בלתי נראה החבוי
אי שם על פני כדור הארץ ונשלט
בידי עריץ אכזר ובוגדני .אוקסה
וחבורת האנילימילים מצליחים
לנצח בקרב על מגדל הזכוכית ,אך
סופגים אבדות קשות .הם חוזרים
אל ביתם שבלונדון כדי לטפל
באמה של אוקסה ,ושם מגלים,
למגינת לבם שאורטון מק'גרואו
לא מת בקרב .הוא עקב אחריהם
אל מחוץ לאדפיה יחד עם שני
בניו ועם חבורת הבוגדנים שלו,
וכעת הם מתכננים להשתלט על
כדור הארץ במזימותיהם האפ
לות ,והגרוע מכל עבור אוקסה:
אורטון מצליח להעביר את טוג
דואל ,אהובה המסתורי ,אל הצד
האפל) ...מצרפתית :ליאורה לוי
מלינסקי ,הוצאת "דני ספרים",
 344עמ'(.

מה קורה בוויוורד
פיינס?

"ברוכים הבאים לוויוורד פיינס"
מאת בלייק קראוץ' הוא ראשון
בסדרה של ספרי אימה .סוכן השי
רות החשאי איתן בורק מגיע לווי
וורד פיינס ,איידהו ,ארצות הברית,
חלקת אלוהים קטנה באמצע שו
מקום ,בחיפוש אחר שני סוכנים
פדרליים שנעלמו .ברגע שהוא
מגיע לשם ,הוא נפצע בתאונת
דרכים ,וכאשר הוא מתעורר בבית
החולים ,בלי תעודת הזהות שלו
וחפציו ,הוא מתחיל להבין שמשהו
אינו רגיל במקום.
אבל איתן אינו סוכן רגיל .ככל
שהחקירה מתקדמת ,השאלות רק מצטברות:
מדוע הוא אינו יכול ליצור קשר עם אשתו
ובנו? מדוע הסוכנים הנעדרים נמצאים בס
כנת חיים? מדוע איש אינו מאמין לו? האם
הגדרות החשמליות מונעות מתושבי המקום
לצאת ,או שהן מונעות ממשהו להיכנס פני
מה? ככל שהוא מתקרב אל האמת ,כך העולם
נעשה בלתיאפשרי ,והוא מתחיל להבין כי
קיים סיכוי שלעולם לא יעזוב את וויוורד
פיינס )מאנגלית :צפריר גרוסמן ,הוצאת או
פוס 284 ,עמ'(.

בניגוד לדעה המקובלת ,לא תמצאו באסופת שיריה של אגי משעול,
"מלאך החדר" ,חידוש או ניסיון ליצור שירה משמעותית .בעיקר אין
בשירים אמירה ועומק
"מלאך החדר" ,ספרה החדש
של המשוררת אגי משעול,
הוא אסופה של ארבעת
ספרי השירה האחרונים שפרסמה החל
משנת  ,2005וכן כמה שירים חדשים.
משעול ,אחת המשוררות הפופולא
ריות ביותר היום ,מדברת בשירתה אל
הקהל הרחב בדרך שמצליחה לספק לה
הערכה ספרותית .אודה ,כי אינני מבין
על שום מה ולמה .שיריה של משעול
לרוב הם פשטניים ,חסרי עומק משמ
עותי ,אינם מחדשים דבר מבחינה פו
אטית או ספרותית ומכילים רפרנסים
מאולצים כל כך ,שהמילה המתאימה
להם היא "פלצנות".
ראו למשל שיר ,במקור מספרה של
משעול "מומנט"" :האצבעות שלך,
 /אלה שנפרשו פתאום במין פיתול
 /לצדדים  /כמו עוף נעור המפריד
ליופי  /את שדרת נוצותיו ) /כשר
צית להמחיש לי איך  /ניטשה חשב(,
 /אז עם אלה  /אני רוצה שתנגן לי"
ובו גימיקים שיריים מחליפים אמירה
משמעותית ,אזכור של ניטשה אמור
לייצר קישור אינטלקטואלי ודימוי כריכת "מלאך החדר" .צדקנות שהיא למעשה גזענות צבועה
העוף הנעור ,טוב ,הוא פשוט משמים
וקלישאתי.
ליחים להיות שמרניים ומעוררי אינוחות
או השיר" :יכלתי לרעוד אתך מתחת לשמי במקביל .מה שאין בשיריה של משעול הוא
כה  /אבל אני יכולה לרעוד אותך גם בראש חידוש ,עומק ,ניסיון ליצור שירה משמעותית
 /בחומר הסמיך של האלכימיה  /שממנו אני ובעיקר אמירה.
עושה את השירים" .יש כאן ניסיון לארוטיקה
דוגמה מגונה במיוחד להיעדר האמירה,
אינטלקטואלית ובלתי אמינה ,כמו גם אמירה יותר מכך ,לצביעות המתגלמת כצדקנות
יומרנית ,או שוב ,פלצנית ,ההופכת את אמ שהיא בעצם גזענות המתבטאת במיוחד בשיר
נות השיר לכאילו "אלכימיה" .העניין הוא" ,החזיר" ,שבו מתוארת שחיטת חזיר עלידי
שהיומרה הזו מגיעה על רקע שירה פשטנית עובדים תאילנדים במשק של משעול .שחי
וחסרת מעוף  -ולכן מוטב היה לסגל צניעות טת החזיר מסופרת כסיוט" :כשהתחילו לדקור
יתרה לגביה.
אותו צרח  /כמו עשרה ילדים  /כמו אישה
כך גם שורות מתחכמות כמו" :זאת אני ,נאנסת ,כמו החיים  /מתחננים על נפשם" ויש
שחרזאדה של השירים  /ואינני יודעת כמה גם אשמים בסבל" :והם רקדו סביבו השדונים
זמן נותר לי  /בין השאיפה לחיות לנשיפה התאילנדים  /מנופפים באלות ובסכינים....
למות" .גם הבדיחה התפלה מסוג" :יונות לא היה לו סיכוי ,למסכן  /העקוד על גבו /
שלום מחרבנות קצת ועפות" או התחכמויות ביום חגם שהוא יום אסונו".
כאילו ליריות ,ולמעשה חסרות פשר מסוג:
כך ,משעול מרחמת על החזיר ,אך משלי
"אני כותבת מהשדה המגנטי שבו  /זמן כה את האשמה כולה על "התאילנדים",
המוסקט מצטמק  /לתוך הגפן  /ותנים רחוקים על העובדים הזרים שבכמה שירים אחרים
מלחינים את לבי" .נכון שזה נראה כמו שיר ,הקרוואן שלהם הוא פשוט חלק מהנוף אותו
אבל זו גרפומניה חסרת תוכן ,חסרת אמירה היא מתארת ,אך הם העובדים הזרים אותם
וחסרת עומק פואטי .עד כדי כך ,ששיר אחד היא מעסיקה ,במשקה שלה במושב כפר דרום,
בספר מוקדש לאכילת קרמבו.
והיא זו שמביטה עליהם ממרחק תרבותי מת
יותר מדי גימיקים שיריים לעוסים יש נשא .אולי הצביעות הזו היא בדיוק מה שגו
בשיריה של משעול ,רפרנסים ל"תרבות המ רם לאגי משעול להיות פופולארית :צדקנות
ערב"  -מהמיתולוגיה היוונית ועד למשוררים שהיא למעשה גזענות צבועה ויומרה אינטל
במאה ה ,20שירים שמוקדשים למשוררות קטואלית ,שהיא לא יותר מרמיזות ורפרנסים
עבריות ,חיות או מתות ,ולא מוסיפים להן במקומות הנכונים .אם זה נכון ואם זה מה
כבוד או עניין ,התחכמויות תפלות ,רמיזות שמחפש "הציבור" ,זה מצער מאוד.
לתרבות הפופולרית ,שירים על השירה ועל
"מלאך החדר" ,אגי משעול ,הוצ
היות "משוררת"  -שנראים בעיקר כאגו
את הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק,
טריפים מגוחכים ,ורמזים ארוטיים המצ
 331 .2015עמודים.
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לא למגירה

סודוקו

מלאך
ארמי הוא מלאך שומר .כמו כל המלאכים השומרים ,הוא
קיבל את תפקידו בגלל אהבה
לעבור הלאה ולשמור על האדם הבא בתור.
דודי חמי ,מושב גבעת יואב
ארמי ליטף את ראשה האדמוני של גילי בפעם
בכל לילה ארמי מתגנב לחדרה של האחרונה ונשק על מצחה .לאחר מכן ,שם את ידו
גילי .הוא עושה זאת מאז שהייתה בת על בטנה והחל מלטף אותה במעגלים .אור לבן
שש ,מגיע לבדוק שהכול בסדר אתה בוהק הציף את החדר ,אור של מלאכים .ארמי עצם
 זה תפקידו .ארמי הוא מלאך שומר .כמו כל את עיניו ולפתע ,היה מול תינוקה של גילי" .שלוםהמלאכים השומרים ,הוא קיבל את תפקידו בגלל לך ,קטנטן! אני ארמי ,המלאך השומר של אימא
אהבה .כשעלה לשמים והסבירו לו שעליו לקבל שלך" .התינוק הקטן חייך כאילו ידע מי הוא" .אני
את "כנפי השומר" ,הוא קיבל זאת בשמחה" .כל צריך ללכת ולא יודע אם אחזור .תשמור עליה,
מי שמגיע אלינו עם אהבה טהורה נשלח בחזרה היא כל מה שיש לנו" .ארמי נשק לילד בראשו
לשמור על מושא אהבתו" נאמר לו.
והאור הבוהק נעלם .לפתע גילי התעוררה.
ארמי היה מאוהב באמה של גילי ,הוא הכיר
"ארמי? למה לא הערת אותי?" לחשה גילי כדי
אותה כשגילי הייתה בת שלוש וחצי .ארמי מכר לא להעיר את בעלה.
בלונים בפארק וגילי רצה אליו .היא רצתה את
"אני חייב ללכת ,גילי .אני מצטער ,אני חייב".
הבלון האדום שבלט מעל כל הבלונים שהחזיק
"טוב .אז נתראה מחר".
בידו .ארמי ,שנשבה בחיוכה וביופייה של הילדה,
"אני לא ...לא חושב שאוכל לחזור עוד".
כרע על ברכיו ,משך את הבלון האדום ונתן לה
"אבל למה?".
אותו במתנה.
"זה לא תלוי בי .בעוד מספר שעות את תהיי
"את יודעת למה אני מוכר
אימא ואני חייב לפנות את
בלונים?" שאל את הילדה
מקומי .אלו החוקים ,את זוכ
המנומשת עם התלתלים האד
רת .פשוט" ...ארמי חש שכו
מוניים" .כי הם יפים" תהתה.
חו נלקח ממנו ושהוא נקרא
"כי הם עושים את מי שמחזיק
לחזור" .אל תפסיקי לחייך.
בהם שמחים" השיב ברוך וח
אני אוהב אותך" פלט ומיהר
יוך על שפתיו .כשהתרומם על
לנשק לראשה בפעם האחרו
רגליו הבחין באמה .שנה לאחר
נה לפני שנעלם.
מכן השניים התחתנו.
גילי נשארה ערה כל הלי
לאחר חצי שנה ,אמה של
לה ,בוכה על זה שאיבדה
גילי ברחה עם בחור אחר
ונרגשת מזה שעומד להגיע,
והשאירה אותם לבד .מאז,
אך בעיקר עצובה שארמי לא
במשך חמש שנים ,הוא גידל
יהיה שם להכיר את בנה.
אותה .כשארמי נפטר ורוחו
"א-ר-מ-י ,ארמי ...איפה
התרוממה מעל הקבר ,הוא
אתה?!" צעקה גילי בפארק,
מוכר
אני
למה
יודעת
"את
הבלונים.
מוכר
ראה את גילי בת העשר כור
מחפשת את בנה הקטן שנ
צילוםDarrell Taylor :
בלונים?"
עת על ברכיה ודמעות זולגות
עלם" .סליחה ,אדון ,אולי
על לחייה .גילי הניחה על הקבר בלון אדום" .שי ראית ילד בן שלוש עם שיער אדמוני רץ פה?".
היה לו שמח" לחשה לסבה ולסבתה.
"לא גברתי".
מאז ,בכל לילה ארמי יורד מהשמים ונכנס לחד
"א-ר-מ-י!" קול צחקוק ומשיכה בשמלתה קטעו
רה של גילי .הוא מביט בפניה ,מלטף ונושק לרא את צעקתה של גילי .כשהסתובבה עמד לפניה
שה ומסדר את שמיכתה המשוכה מטה כדי שיהיה השובב הקטן" .ארמי ,הפחדת אותי .לאן נעלמת?"
לה נעים וחם .לעתים ,גילי מתעוררת והם מדברים שאלה את בנה נרגשת וחיבקה אותו.
על היום שעבר עליה .גילי מאושרת שארמי חזר
"הבאתי לך בלון ,אימא" הושיט הילד בלון
אליה ,היא התגעגעה אליו מאוד.
אדום לאמו .גילי לקחה את הבלון ונשקה לילד על
זה הסוד שלהם .אף אחד לא יודע על כך .פעם ראשו" .אתה יודע למה מביאים בלונים לאנשים?"
גילי פלטה על החבר שמלווה אותה לאחד מהתלמי אמרה לו בחיוך" .כדי שיהיו שמחים ,אימא" .גילי
דים בבית הספר .הילד סיפר זאת לכל הכיתה וכולם שתקה לרגע ,המומה מתשובתו ואז שאלה בפלי
צחקו עליה .היא לא חזרה על הטעות הזו מעולם.
אה" :מי אמר לך את זה?".
ארמי תמיד היה שם בשבילה :חיבק ועודד אותה
"החבר החדש שלי .איש הבלונים .הוא ביקש
כשנפלה וקיבלה מכה בברך ,ייעץ לה כשהכירה שאתן לך אותו .הוא אמר שבזמן האחרון את לא
את החבר הראשון בכיתה י' ,נכח בטקס הסיום של מחייכת".
דמעות אושר והתרגשות הציפו את עיניה של
התיכון ועזר לה לשרוד את הצבא .הוא גם היה
הראשון למחוא לה כפיים בטקס הסיום באוניבר גילי .היא התבוננה ימינה ואז שמאלה ,כשראתה
סיטה ,כשקיבלה מצטיינת דיקן ,והיה בן המשפחה שאיש הבלונים לא שם ,חיבקה את בנה ,אחזה בפניו
היחיד שליווה אותה ביום חתונתה כשהתגנב לחו בשתי ידיה ונשקה לו" .למה את בוכה אימא? הוא
חבר שלי .הוא אמר שמהיום הוא ישמור עליי .אימא,
פה ועמד נרגש מאחוריה.
הלילה הוא לילה מיוחד במינו .גילי הולכת ללדת .אל תבכי ...אני לא חייב להיות חבר שלו אם את
ארמי הגיע כדי לברך אותה ולהיפרד .החל ממחר ,לא רוצה" ...גילי חייכה לבנה וניגבה את דמעו
לגילי תהיה משפחה משלה וארמי יודע שלאנשים תיה" .לא ,מתוק שלי ,זה בסדר .אימא שמחה שאתה
עם ילדים אין יותר צורך במלאך שומר .כוחם הא חבר שלו .פשוט ...תמסור לו שהתגעגעתי אליו...
נרגטי של הילדים חזק יותר מכוחו של מלאך .עליו מאוד".
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תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 120

טריוויה )(79
עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

ברוכים
הבאים
לכנסת
ה־20
א .ח"כ דניאל עטר )המחנה
הציוני( מתגורר ביישוב:
 .1דבורה.
 .2גדעונה.
 .3גן-נר.
 .4גדיש.

דני עטר
צילום :פייסבוק

ג .ח"כ חיים ילין )יש עתיד( הוא
חבר הקיבוץ:
 .1כיסופים.
 .2ניצנים.
 .3בארות יצחק.
 .4בארי.
א .ח"כ איתן ברושי )המחנה
הציוני( הוא חבר הקיבוץ:
 .1גבת.
 .2גבע.
 .3גבעת חיים איחוד.
 .4גבעת ברנר.

מאונך:
 .1מתן נימוק תומך לכך שנתנו לקוף פריטים שימושיים ) .2 ;(5מחודק ,בוא! אבל
מחוץ לנישואין ) .3 ;(5ראו  8מאוזן;  .5הקטנה היא גם כן אופציה מסייעת )ש( ).6 ;(5
ניתן רשיון לעופר בנך ) .7 ;(5עימנו שם אלה שהונחו כנגד הקיר ) .10 ;(7חפצו בזכאים
סאטירה ישנה )) (7ע"פ דובי זמר(;  .13העצים המסודרים התייעצו עם המלצר )ש(
) .14 ;(5מוקף-מים גזעי אחרי האוכל )ש( ) .16 ;(5מטען לילה ) .17 ;(5שלפה בשובה
את זה שהלך לו ) .20 ;(5ראו  19מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :119
מאוזן .1 :השגחתן;  .4מתים;  .8ישתה;  .9קורקבן;  .11פייסבוק;  .12יוד;  .13דיל;
 .15אוליגרך;  .18כוכבים;  .21נעתר;  .22פריצות.
מאונך .1 :הטריף;  .2גלילי;  .5תיקני;  .6מתנגד;  .7אורקולי;  .10מבואסים; .13
דרכתן;  .14לזכות;  .16גיהוץ;  .17כפרות;  .20ארבה.
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ד .ח"כ יואב גלנט )כולנו( הוא
חבר המושב:
 .1עמינדב.
 .2עמיקם.
 .3עמיעוז.
 .4עמקה.

טריוויה למתקדמים
ה .שמואל אביטל ,שכיהן כח"כ
מטעם מפלגת העבודה
בשנים  1992-1996וכשר
לתיאום חברתי בשנים
 ,2001-2002הוא חבר
המושב:
 .1גילת.
 .2ברוש.
 .3תדהר.
 .4תאשור.

איתן ברושי
צילום :אתר הכנסת

תשובות:
א.3 .
ב.4 .
ג.1 .
ד.2 .
ה.3 .

מאוזן:
 .1המתינו לצליל מסויים ממדור הרכילות ) .4 ;(6נאכל בכפית את שהביאה הראל
)) .8 ;(4עם  3מאונך( לצמצם את מרחקו של לא מעט צבע קוסמטי ) .9 ;(4כמה שהם
צנומים צפונית לכנרת! )ש( ) .11 ;(6הבדל נחום בגבול המערבי )) (4,3ע"פ דובי זמר(;
 .12תעשה דרכה אל גבעתך ) .13 ;(3יומן אחר ) .15 ;(3איה ,רוצי! אבל בנוסח שונה );(7
 .18רכשת נצח כדי להיות נכונה לעכשיו )ש( )) .19 ;(6עם  20מאונך( מי על המרקע
בזמן התפילה? ) .21 ;(4שולט לבדו לנגד עיניך ) .22 ;(4ברשותה מנעול שהיא חייבת
להעביר בסתר ).(6

חיים ילין
צילוםTOMTOM, Cc- :
by-sa-3.0

שמואל אביטל
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 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

04-9832121 -  מרכז טבעון,5 הדס
050-2145000 - יקנעם מושבה
עו"ד ניסים שורש

 שורש ושות' משרד עורכי דין,אורבנד
 ליווי להסדרי חוב במגזר החקלאי  הסדרים מול בנקים
מסחרי-עסקי-פשיטות רגל  בתי משפט והוצל"פ  ליווי משפטי
050-4574-849 ,03-6131-703 . רמת גן טל,34 רחוב תובל

!"
!
  

שיווק נחלות חקלאיות
ובתים בהרחבות
, עמק יזרעאל,ישובי הגליל התחתון
גלבוע ועמק הירדן
,אברהם שפיגלר
0 5 2- 6 8 3 3181
חבר ההתיישבות העובדת
כפר תבור/ – עפולה770 רימקס

ה/למושב הבונים דרוש

ת הנה"ח/ת ומנהל/חשב
לניהול הנה"ח של המושב ותאגידיו

 א עדיפות לרו"ח עם הכרות40% א היקף משרה עד
"של תוכנות הנה"ח "חשבשבת" ו"מעלה
ניתן להעביר קו"ח להעביר למייל מזכירות הבונים
mazkirut@m-habonim.co.il | לידי גליה

ת/ות מוסמך/ה אח/לקיבוץ דביר דרוש
 ניסיון במרפאה כפרית יתרון¤
 הכשרה לטיפת חלב חובה¤
 חצי משרה-  היקף¤
Eyaltidhar1@gmail.com ח למייל.ק
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