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חבר ועד אגודה!!!  
הגורל הכספי של קרקעות המושב בידך!

מומחים בתיכנון¨ ייזום ובניית 
פארקי תעסוקה במושבים
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צילום: זהבה קור לייטנר



הולכים ופוחתים
בגולן נותרו פחות מ�30 
נשרים, ארבעה הורעלו 

למוות מאכילת בשר פרה 
שהונחה בשדה כדי לפגוע 

בטורפים

פלחים של מיץ
במלחמה לא ייצאו תפוזים. 
כל ערב התחריתי באחותי: 
מי יקבל מאבא יותר פלחי 

תפוזים כשחתך אותם 
לפרות

השיבה להודו
מירי דג שבה מנסיעתה 

השנייה להודו ומטיול 
משותף עם בניה במדינת 

הקוקוס, קרלה. רשמים 
ראשונים
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il
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מרינה פורמן לוי ליד תצלומיה. אפיזודות יום� יומיות וכובשות ביופיין

העמק.  מנופי  תמונות  שתי 
וגידולים  שדות  מרחבים, 

חקלאיים
צילומים: מרינה פורמן לוי
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כנס לחברי המושבים בצפון בנושא: 

שלושה בתים בעידן הנחלה המהוונת
כנס ייחודי ליישובי הפריפריה ורמת הגולן

שלושה בתים נפרדים בחלקת המגורים בנחלה- יישום החלטה 1399 ביישובי הפריפריה, הנחות אזורי עדיפות 
לאומית ביישובי רמת הגולן, הכנת תב"ע לאגודות ונחלות ליישום החלטה 1399, הורשה, צוואות ובן ממשיך 

בעידן הנחלה המהוונת, דמי רכישה, דמי כניסה, דמי הסכמה, דמי פיצול, היטל השבחה, דמי שימוש, דמי היתר, מס 
שבח, מס רכישה, מע"מ, מס ירושה, תעסוקה לא חקלאית, הגדלת חלקות המגורים ל- 2.5 דונם 

יתקיים ביום ה' 14/1/16 במתנ"ס קצרין

לפרטים והרשמה: מרכז הדרכה להתחדשות
k_e40@netvision.net.il :טל. 03-6959770, 03-6959768. דוא"ל

עלות למשלמים לפני הכנס: 300 ₪ כולל מע“מ  
למשלמים ביום הכנס: 350 ₪ כולל מע“מ  

למשלמים לאחר הכנס: 400 ₪ כולל מע“מ  (השיק לפקודת מרכז הדרכה) 

בהנחיית: עו"ד אביגדור ליבוביץ
תוכנית הכנס:   

הרשמה וכיבוד   9:00-8:30
עו"ד אביגדור ליבוביץ - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין   10:00-9:00

שלושה בתים בחלקת המגורים בעידן הנחלה המהוונת-
יישום החלטה 1399 והנחות אזור ביישובי הפריפריה ורמת הגולן 

עו"ד שניר שער (רו"ח) - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין   10:40-10:00
השלכות המס ב"עידן שלושה בתים בנחלה המהוונת" 

הפסקה וכיבוד   11:00-10:40
מר דוד שקד – שמאי מקרקעין מומחה למיגזר החקלאי  11:40-11:00

דמי הסכמה, דמי רכישה, דמי פיצול ב"עידן הנחלה המהוונת" דגש 
על נחלות באזורי הפריפריה ורמת הגולן

מר אלי חלוצי - שמאי מקרקעין מומחה למיגזר החקלאי  12:10-11:40
"היטל השבחה" על "בר רשות" והשלכות על מכירה והורשה בדגש 

על נחלות באזורי הפריפריה ורמת הגולן
הפסקה וכיבוד  12:30-12:10

ראש מועצה אזורית  13:00-12:30
מבט של הרשות המקומית על עידן שלושה בתים בנחלה המהוונת

מר ברני גטניו - מודד מוסמך ומגשר, מומחה לרישום משבצות  13:30-13:00
 נהלי עבודה מול רמ"י ומסקנות "מהשטח" ברישום משבצת המושב

עו"ד אביגדור ליבוביץ - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין  14:10-13:30
סיפורים על "משפחה ונחלה", צוואות, בן ממשיך, בית שני ושלישי, 

פיצול מגרשים מנחלה וגישור בין יורשים בעידן הנחלה המהוונת
עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד שניר שער (רו"ח)  14:30-14:10

ניתוח עסקאות מכר ופיצול נחלות "בעידן הנחלה המהוונת"
ארוחת צהריים     14:30

         

 
 

 
 

 

 
 



"רק הקואופרציה בין החקלאים ושיתוף 
פעולה תייצר הצלחות"

מנכ"ל ברית פיקוח, ירון רייכמן, בכנס סיכום השנה: "מושבים רבים שהצליחו להתאחד 
ולייצר יתרון לגודל ובכך שיפרו את רווחיותם". תנועת המושבים בוועידה: "עלינו לחזק 

המושבים >את הקואופרציה ואת שיתוף הפעולה בין החקלאים למען הצלחת החקלאות" לתנועת  משותפת  ועידה 
פעי לסיכום  הקיבוצית,  �ולתנועה 

 ,2015 בשנת  פיקוח  ברית  של  לותה 
התקיימה ביום שלישי, 22 בדצמבר, בקריית 
שדה התעופה. מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר 
נאם  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
לחיזוק  חשיבות  "קיימת  הוועידה:  באי  בפני 
הרווחיות  לשיפור  במושבים  הקואופרציה 
בחקלאות.  הבאים  הדורות  ובשביל  בשבילנו 

�עלינו לחזק את הקואופרציה ואת שיתוף הפ
עולה בין החקלאים למען הצלחת החקלאות". 
פיקוח  ברית  של  לפעילותה  התייחס  צור 
זה  ובקרה  "פיקוח  והדגיש:  המושבי  במגזר 
ולמנהלים  לארגון  לעסק,  ובריא  חשוב  דבר 
כאחד". על המו"מ עם הממשלה אמר: "אחרי 

�שנים רבות בהן מדיניות הממשלה כלפי הח
ערכי  זניחת  תוך  חד�צדדית,  הייתה  קלאים 
ההתיישבות העובדת, קיים כיום שינוי מגמה 

ברא הנוכחית  הממשלה  מול  אל  �והזדמנות 
שות שר האוצר, משה כחלון, ושר החקלאות, 
אורי אריאל, וזאת בכדי לקחת את החקלאות 

ומתן אינ �למקום אחר. אנחנו מנהלים משא 
עדיין  אנחנו  זאת,  עם  הממשלה.  עם  טנסיבי 

רחוקים ממה שאנחנו צריכים להגיע".
מנכ"ל ברית פיקוח, ירון רייכמן, אמר: "על 
כל חקלאי לייצר יתרון לגודל בכדי להתאים 
הקואופרציה  רק  הארוך,  בטווח  לשוק.  עצמו 
בין החקלאים ושיתוף פעולה תייצר הצלחות. 
מושבים  המושבי:  במגזר  זאת  לראות  ניתן 
רבים שהצליחו להתאחד ולייצר יתרון לגודל 

ובכך שיפרו את רווחיותם".

דיבר  הציוני)  (המחנה  ברושי  איתן  ח"כ 
במהלך הוועידה על החשיבות של הטבות המס 
ליישובים בפריפריה: "המאבק על הטבות המס 

�בפריפריה החזיר אותנו לחלוקה צודקת והוג

נת. עתידנו תלוי ביכולת שלנו להשפיע 
על המדיניות בכנסת ובכך גם על סדר 

העדיפויות של הממשלה.
"כנס זה עוסק בהכנסות של סוף שנה. 
לפקידות האוצר ולשרים יש חוסר הבנה 
בחקלאות. אין תכנית לאומית לתעסוקה 
ובעיקר בפריפריה... זו הפעם הראשונה 

הקשו רפורמות  ההסדרים  בחוק  �שאין 
�רות להתיישבות. ראשי התנועות, ובעי

קר מאיר צור, אבשלום וילן וניר מאיר, 
פעלו רבות לשם כך".

הכלכ הארגונים  התאחדות  �יו"ר 
"תחרות  ריינמן:  יאיר  הקיבוציים,  ליים 
אך  הקצר,  בטווח  נכונה  היא  חופשית 
הרת אסון בטווח הרחוק. מדינת ישראל 
כתחליף  יבוא  יצרנית.  להיות  חייבת 

המדי לצורכי  טוב  לא  מקומי  �לייצור 
ולא  פיננסי  הכל  לא  הארוך.  לטווח  נה 
הציונות  את  לבטא  צריך  יבוא.  הכל 

והאידיאולוגיה".
בוועי למושבים  שהוקדש  �בדיון 

והאגודות  הקרקעות  אגף  יו"ר  סקר  דה 
עו"ד  המושבים,  בתנועת  השיתופיות 

�עמית יפרח, עדכוני חקיקה ופסיקה במ
יצחק  המזרחי,  הפועל  מזכ"ל  קרקעין; 

בחק שותפויות  ניהול  על  דיבר  �אליה, 
מנכ"ל  לגודל;  יתרון  יצירת  ועל  לאות 
הדרך  על  הסביר  שריד,  יוגב  מושבים,  מבט 
לדורות  חכירה  חוזי  חתימת  עד  לעבור  שיש 
במושב ונציגת ברית פיקוח, יהודית קריסטל, 

הסבירה על הכנת הדיווחים לרשויות.

 ועדת התכנון בגלבוע דחתה
את הדיון בפרוטרום

 המשרד להגנת הסביבה המליץ לדחות את הדיון בהקמת המפעל בגין
�הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגל>עיכוב בהשלמת הליכים

בוע התכנסה לפני כשבוע ודחתה את 
באזור  פרוטרום  מפעל  בהקמת  הדיון 
התעשייה שבתחום המועצה האזורית בשלושה 

בה הגיעה  זו  דחייה  הפעם,  נוספים.  �חודשים 
מלצת המשרד להגנת הסביבה, אשר ביקש מן 

�הוועדה לדחות את ההחלטה בנושא בשל עי
כוב של פרוטרום בהשלמת ההליכים שנדרשו 

מהם לביצוע.
התושבים  מאבק  מטה  נציג  לוגסי,  ליאור 
הציבורי,  שהלחץ  "נראה  המפעל:  בהקמת 

�בליווי המאבק המשפטי, נותן אותותיו גם במ
שרד להגנת הסביבה, אשר מתחיל להפנים כי 
התושבים במועצה האזורית גלבוע מתכוונים 
להילחם עד חורמה בחברה המזהמת והמסוכנת 
להיכנס  מעוניינת  ואשר  פרוטרום  שנקראת 
מזהמת  תעשייה  לכל  גם  נכון  הדבר  לביתם. 

�אחרת שתבוא לפתחם. גם המשרד להגנת הס

ביבה מבין, כי עיניו של הציבור נשואות אליו 
ולפעולות שינקוט במסגרת תפקידו 'להגן על 

הסביבה'".
�אלית חביב�גלעד, מרכזת מטה המאבק, מב

רכת על החלטת הוועדה אך מתריעה: "אסור 
לנו להיכנס לשאננות. חשוב להבין שהוועדה 
עוד  בלבד.  זמני  באופן  ההחלטה  את  דחתה 
שלושה חודשים פרוטרום יבואו עם המסמכים 

הדרושים, ומה אז?
"פרוטרום ממשיכים בתכנית להקים סמוך 

�לעפולה את המפעל ולצערי, זהו מפעל שנ
להג המשרד  של  האדומה'  ב'רשימה  �מצא 
יית כיצד  מזהמים.  למפעלים  הסביבה  �נת 

אישורי  מלכתחילה  קיבל  כזה  שמפעל  כן 
הקמה?

חיפה  מפרץ  את  זיהם  פרוטרום  "מפעל 
תסכן  בגלבוע  המפעל  הקמת  שנים.  לאורך 
החקלאות,  את  הירוקה,  הריאה  את  חמורות 

את  וכמובן,  הדירות  ערך  את  התיירות,  את 
התושבים  האזור.  תושבי  כל  של  בריאותם 
יזרעאל  וחשים, כי אזור עמק  מודאגים מאוד 
המזהמת  פרוטרום  של  ההקמה  מלבד  הופקר. 
להקים שדה תעופה  גם התכנית  לזירה  חזרה 

�ענק, שיכסה את העמק בבטון. אין ספק שה
תכניות הללו מעמידות את עמק יזרעאל על 

כוונת ההרס.
היכולת  היא  התושבים  לדאגת  "ההצדקה 

הסבי להגנת  המשרד  של  מאוד  �המוגבלת 
בה לנטר את המפעלים המזהמים ולאכוף את 
כך  על  מעידים  חוקקה.  עצמה  שהיא  החוקים 
והחמורים  הגבוהים  והסרטן  האסטמה  נתוני 
באזור חיפה. התושבים מזהירים: 'הגלבוע לא 
יהיה מפרץ חיפה 2'. חבורה גדולה וחזקה של 
כך  על  להילחם  מבטיחה  מחויבים  תושבים 
את  ומזמינים  וחקלאי  ירוק  יישאר  שהגלבוע 

כל תושבי האזור להצטרף למאבק".

"החקלאות 
מבחינתי היא 

שליחות"
פרס "המשפיע ביותר 

על החקלאות לשנת 
2015" הוענק למזכ"ל 

תנועת המושבים ויו"ר 
התאחדות חקלאי ישראל, 

מאיר צור

הפרס ניתן לצור על הובלת מאבק >
החקלאים, שבעקבותיו שר האוצר, 
משה כחלון, ושר החקלאות ופיתוח 
הכפר, אורי אריאל, נכנסו למו"מ ארוך עם 

�החקלאים, שמטרתם לקדם תכנית אסטר
טגית לחקלאות בישראל.

51), חקלאי ממושב עין יהב בער� (צור 
בה, מכהן כארבע שנים בתפקידים מזכ"ל 
חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת 

�ישראל. במתן הפרס אמר: "החקלאות מב
חינתי היא שליחות. זהו כבוד גדול עבורי 
לקדם  לשמור,  שפועל  ממי  חלק  להיות 
ולפתח את החקלאות לדורות של חקלאים 

רבים לטובת עם ישראל.
אמון  לי  שנתנו  לחקלאים  מודה  "אני 
ולשותפים שלי לעבודה ולהובלה - ראשי 
ובעיקר  והתנועות  המועצות  הארגונים, 

אב ישראל,  חקלאי  התאחדות  �למזכ"ל 
הקי התנועה  ולמזכ"ל  וילן,  (אבו)  �שלום 

לאנשי משרד  כן,  כמו  מאיר.  ניר  בוצית, 
החקלאות ומשרד האוצר".

4%

התעשייה הקיבוצית 
סוגרת שנה מוצלחת
מו שנת  מסיימים  הקיבוצים  �>מפעלי 

צלחת עם גידול של 4% במכירות בשנת 
2015, כך עולה מניתוח שנתי שערכה כל�
שלו הקיבוצית,  התעשייה  איגוד  �כלנית 
המכי יסתכמו  התחזית,  לפי  ארבל.  �מית 

רות השנה בארץ ובחו"ל ב�43.8 מיליארד 
בשנה  שקל  מיליארד   42.1 לעומת  שקל, 
את  מקרבת  המחודשת  הצמיחה  הקודמת. 
התעשייה הקיבוצית לשיאה בשנת 2008: 

45 מיליארד שקל.
התע איגוד  מנכ"ל  אורנשטיין,  �אודי 

שייה הקיבוצית, מצביע על מגמה חיובית 
"הייצוא  לצמיחה:  בגורמים  גם  במכירות 

בער התחזית  לפי  גדל  מישראל  �הישיר 
כים שקליים בשיעור 7.3% והגיע ל�14.2 
מפעלי  של  המכירות  שקל;  מיליארד 
הבת של הקיבוצים הפועלים בחו"ל גדלו 
ב�5.2% והגיעו ל�8.8 מיליארד שקל. אנו 
מישראל,  הייצוא  התחזקות  על  שמחים 
חדשים,  עבודה  מקומות  ליצירת  שתורם 

בעיקר בפריפריה.
בי שהמכירות  עוד,  עולה  �"מהנתונים 

שראל של מפעלי הקיבוצים ירדו בשיעור 
מיליארד  ב�12.1  והסתכמו   1.6% של  קל 
להאטה  נוסף  סימן  היא  הירידה  שקל. 
המפעלים  של  המכירות  הישראלי.  במשק 
מי� ל�8.6  והגיעו   5% בכ גדלו  �האזוריים 

ליארד שקל".

מאיר צור בכנס של ברית פיקוח ל�2015. "קיימת חשיבות 
בשבילנו  הרווחיות  לשיפור  במושבים  הקואופרציה  לחיזוק 

ובשביל הדורות הבאים"
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מקרה הרעלה נוסף התגלה ברמת הגולן
 ארבעה נשרים, שלושה תנים ושני חזירי בר נמצאו מתים בקרבת פגר פרה שהורעלה במרכז הגולן.

רשות הטבע והגנים מפתחת יחידה של כלבי הרחה, שתפקידם למצוא רעלים

בדצמ�>  19 �ב
פקחי  נקראו  בר 

והג הטבע  �רשות 
לטפל  הגולן  ברמת  נים 
שפגעה  נוספת  בהרעלה 

הת ההודעה  הבר.  �בחיות 
הצהריים  בשעות  קבלה 
שני  שמצאו  ממטיילים 
מרכז  באזור  נשרים  פגרי 
יצאו  רט"ג  פקחי  הרמה. 
הלילה  ובמהלך  לסריקות 
פגרי  את  למצוא  הצליחו 

הנשרים. 
הת ראשון  יום  �בבוקר 

באזור  הסריקות  רחבו 
מקור  את  לאתר  מנת  על 

נרחבות  סריקות  ולאחר  ההרעלה 
גילו הפקחים פגר של פרה, מורעל 
ככל הנראה. בבדיקות נוספות סביב 

�הפגר נמצאו שני פגרי נשרים נוס
פים. בנוסף, באזור נמצאו מתים גם 

שלושה תנים ושני חזירי בר.
סדרת  של  המשך  הוא  המקרה 
מקרים דומים שאירעו במהלך שנת 
מקרי   17 בגולן  זוהו  שבה   ,2015
קטן  שיעור  כנראה  זהו  הרעלות. 
ולרוב,  הזמן  כל  באזור  מההרעלות 
ולפעול  אותן  לזהות  מאוד  קשה 

מולן.
הדרכה  רכזת  הנספלד,  נעמה 
"אירוע  גולן:  והדרכה  חינוך  במרכז 
הרעלה קורה כאשר מונח בשטח פגר 
מפוזר  הפגר  ועל  לטורפים,  פיתיון 
שיותר  בכמה  לפגוע  במטרה  רעל, 

טורפים, שפוגעים לעתים בעגלים.
מכוונת שכזאת  בהרעלה  "הבעיה 
היא שהכוונה אמנם לפגוע בטורפים, 

אך לא רק הם מסתובבים בשטח. כל 
מגע הכי קטן ברעל כה קטלני, כמו 

בהר למוות.  ויוביל  למשל,  �טמיק 
חיות  כ�40  נפגעו   2015 של  עלות 
בר, מתוכן צבאים, חזירים, שועלים, 
תנים, ואף כלבי בית ומרעה. איבדנו 
עזניות שחורות  הקודם שתי  בחורף 

�בהרעלה, עוף שאינו מקנן עוד בא
רצנו וכיום נחשב נדיר מאוד. מלבד 
נשרים,  תשעה  השנה  הורעלו  זה, 
25% מאוכלוסיית הנ�  כמות המהווה
שרים הצפונית של מדינת ישראל".

למרבה האבסורד, במקרה האחרון 
הפעם  לו,  שקדמו  מאלו  בחלק  וגם 
בעל הפרה הוא שהרעיל אותה. למה 
מסבירה:  הנספלד  זאת?  שיעשה 
"באזורנו יש הרבה טריפות בקר על�

ידי זאבים או תנים וכאשר נטרפים 
לנ רוצה  הבוקר  עגלים,  מדי  �יותר 
�קום או לדלל את אוכלוסיית הטור

פים בסביבה.

"לכן הוא לוקח פרה שמתה, מפזר 
�בה רעל כשהכוונה היא לפגוע בטו

מהפגר  אוכלים  כולם  אבל  רפים, 
המורעל - גם נשרים וכלבי מרעה. 
מדובר בתרחיש מתגלגל, כי כל מה 
שנוגע בעשב שליד הפרה ימות וכך 

האקולו המערכת  בכל  פוגע  �הדבר 
גית".

עם כל הצער על הפגיעה בבעלי 
והגנים  הטבע  רשות  פקחי  החיים, 

במשט להיעזר  טעם  שאין  �סבורים 
בשלב  תלונה,  ולהגיש  ישראל  רת 
זה. הם מבצעים את החקירה בעצמם 
ואם יעלו על עקבותיו של המרעיל 

�יוכלו להגיש תביעה לבית דין פלי
לי.

את  מבקשת  הנספלד  במקביל, 
הגולן  תושבי  של  וערנותם  עזרתם 
והמטיילים: "כאשר רואים פגר של 

נפג לא  (כלומר  טבעי  בשטח  �חיה 
עה מדריסת רכב) אין לגעת בפגר, 

כי הרעל מסוכן מאוד! יש להתקשר 
רשות  מפקחי  לאחד  הרגע  באותו 
הטבע והגנים. הזמן הוא גורם חשוב 

נו פגרים  מציאת  בהרעלות:  �מאוד 
התגלגלות  את  תמנע  בשטח  ספים 
ההרעלה לבעלי חיים נוספים, ואולי 

�אף תצליח להציל בעלי חיים שנפ
געו ועודם בחיים".

מאוד",  לנו  כואבות  "ההרעלות 
גודל  את  לתאר  הנספלד  ממשיכה 
לאתר  מאוד  לנו  "קשה  האבידה: 
למצוא  יותר  עוד  וקשה  בזמן,  אותן 
זה  העבריינים.  את  לדין  ולהעמיד 
פוגע בכל חיות הבר בגולן, ובמידה 

�ויש פגר שטרם נמצא, ההרעלה תמ
שיך ותתגלגל.

היו  שנמצאו  מהנשרים  "שלושה 
עם תגי כנף וטבעות, כלומר נשרים 
שטובעו אצלנו בגמלא, גדלו אצלנו 
וריגשו אותנו בכל פעם שעפו מעל 

�ראשינו בשמורה. רשות הטבע והג

נים עושה מאמצים אדירים לאישוש 
אוכלוסיית הנשרים בגולן: מחקרים, 
לבדיקת  לקנים  גלישות  טיבועים, 
נסיעות  אין�סוף,  תצפיות  הביצים, 
בר  לחיות  החולים  לבית  בהולות 
בלתי� דאגה  וכמובן,  חירום  במקרי 

פוסקת של הפקחים המסורים.
"נותרו בגולן פחות מ�30 נשרים, 
הרעלה  כל  ודועך.  הולך  ומספרם 

צע עשרות  אותנו  לוקחת  �שכזאת 
�דים לאחור, עד שלא יהיו עוד נש

רים. עד שלא נרים מבט עוד למעלה 
יהיו תמונה  עד שהם  אותם.  ונחפש 

�בספר על עוף שפעם היה בשמי יש
 - לכולם  שייך  הגולני  הטבע  ראל. 

ול לבוקרים  לתושבים,  �למטיילים, 
חיות הבר - שאנו תקווה שימשיכו 

לחיות פה אתנו".
רט"ג  נציגי  הארצי,  במישור  גם 

�מתייחסים בחומרה רבה לנושא ומ
קדישים לו את מלוא תשומת הלב, 

דוב טננבוים,  טלי  שמתארת  �כפי 
והגנים  הטבע  "רשות  הרשות:  רת 
בנושא  מישורים  במספר  עובדת 
שולחנות  יזמנו  תחילה,  ההרעלות. 

להק כדי  סניטציה  בנושא  �עגולים 
הצורך של החקלאים בשי �טין את 

סביב  טורפים.  כנגד  ברעלים  מוש 
הרשות,  נציגי  יושבים  השולחנות 
המשרד  החקלאות,  משרד  נציגי 
הבריאות,  משרד  הסביבה,  להגנת 
האזוריות.  והמועצות  קק"ל  צה"ל, 
עובד  שלנו  האזורי  הפיקוח  בנוסף, 
בשטח ומסתובב הרבה יותר. כמו כן, 
יחידה  מפתחת  הרשות  אלה  בימים 
למצוא  הרחה, שתפקידם  כלבי  של 

רעלים".

אושר התיקון לחוק צער בע"ח
התיקון לחוק צער בעלי חיים, שנועד להחמיר את האכיפה והענישה כלפי מתעללים לעומת החוק הקודם, אושר 

�בחוק צער בעלי חיים, שנו>בכנסת בקריאה שנייה ושלישית
סח במשרד החקלאות וקודם 

�בוועדת החינוך, נקבעה מד
שמת מי  לפיה  נוספת  חומרה  �רגת 

סבל  גרימת  תוך  חיים  בבעל  עלל 
שנות  ארבע  דינו   - בכוונה  חמור 
יותר  ומפורט  חמור  העונש  מאסר. 
ממה שהיה קיים בחוק עד כה: שלוש 
ההתעללות  עבירת  על  שנות מאסר 
החוק  של  נוסף  תיקון  כללי.  באופן 
גורמי  של  סמכויות  הרחבת  הוא 
הבעלים  חובות  ושל  החוק  אכיפת 
לטיפול בבע"ח ומניעת התעללויות.

ופיתוח הכפר אורי  שר החקלאות 
הסמכות  נמצאות  שבידיו  אריאל, 
והאחריות למימוש החוק: "זהו תיקון 

יותר  חשוב, שסולל דרך אפקטיבית 
בעלי  צער  עבירות  עם  להתמודד 
המצב  לתיקון  שהדרך  כמובן  חיים. 

�עוד ארוכה, אבל היום נעשתה התק
�דמות משמעותית שתביא אותנו למ
�ציאות טובה יותר. אני שמח על שי

תוף הפעולה שהיה במהלך החקיקה, 
וגם בנושא של אחריות נושא משרה 
אידיאולוגיים  הבדלים  אין  בתאגיד 

�בין רוב חברי הבית ולכן, אנחנו נמ
חברי  כלל  עם  ההידברות  את  שיך 
הכנסת והארגונים כדי להגיע לנוסח 

שיהיה מתוקן ומוסכם".
בתוך כך, הממשלה החליטה לאמץ 
את מסקנות הצוות הבין�משרדי שדן 
לחוק  המיניסטריאלית  באחריות 

הוועדה  המלצות  עיקרי  בע"ח.  צער 
בתחום  לטיפול  הצעדים  הגברת  הם 

במ הסמכויות  והשארת  בע"ח  �צער 
ופיתוח הכפר משום  שרד החקלאות 
מקצועי  וטרינרי  ידע  של  נחיצותו 
בע"ח  בריאות  בין  ההדוקה  והזיקה 

הת כי  הודיעה,  הוועדה  �לרווחתם. 
הרווח  במצב  בהמלצותיה  חשבה 
במשרד  שנעשית  ובפעילות  בעולם 

החקלאות בתחום.
ההחלטה:  על  בירך  אריאל  השר 
מול  רצינית  בדיקה  "הוועדה עשתה 
הנושאים  כלל  על  הממשלה  משרדי 

בהמ טובה".  תוצאה  היא  �והתוצאה 
את  להשאיר  "ההחלטה  הוסיף:  שך 
בע"ח  צער  מפני  ההגנה  סמכויות 

במשרד החקלאות היא נכונה ומהווה 
הני המשרד.  לעובדי  כבוד  �תעודת 
בצו פועלים  אכן  שהם  מלמד  �סיון 

רה מקצועית ומסורה בתחום החשוב 
הזה".

הבין�משרדי  הצוות  מסקנות  ע"פ 
הפ להגברת  צעדים  מספר  �יינקטו 
המס הגדלת  כגון:  בתחום,  �עילות 

למשימה,  הייעודית  הארגונית  גרת 
שתהיה מחויבת במתן דין וחשבון על 
פעילותה; הקצאת משאבים נדרשים; 
הגברת  המשפטית;  האסדרה  הרחבת 
ביצוע  והענישה;  האכיפה  הפיקוח, 

מעקב ובקרה.
מאוד  תוגדל  ההמלצות,  לפי 
בתחום  לטיפול  הייעודית  היחידה 

ההגנה  קידום  שייעודה  בע"ח,  צער 
בה ורווחתן  ובית  משק  חיות  �על 

יוכפפו  ליחידה  בנוסף,  לחוק.  תאם 
יתמקצעו  אשר  ייעודיים,  מפקחים 
ייעודי  תובע  יוקצה  וכן  זה,  בתחום 
לאכיפת החוק. צוות שמטרתו ליצור 
נהלי אכיפה אחידים יאפשר למשרד 
מקרב  מפקחים  להסמיך  החקלאות 

הווטרי והרופאים  �משרדי הממשלה 
שיסייעו  המקומיות,  ברשויות  נרים 
תתוקצב  בנוסף,  החוק.  באכיפת 
אלף  ו�600  מיליון  בשישה  היחידה 
בנו�  ,2016 משנת החל  לשנה,   ש"ח 

סף לתקציב בסך ארבעה וחצי מיליון 
התרבות  למניעת  בחוק  הקבוע  ש"ח 

בע"ח משוטטים.

אוכלוסיית  את  לדלל  או  לנקום  רוצה  "הבוקר  שהורעלה.  הפרה  שלד 
צילום: עידו שקד, רט"ג הטורפים בסביבה" 

אוכלים  כולם  אבל  בטורפים,  לפגוע  היא  "הכוונה  למוות.  שהורעל  נשר 
צילום: איל דרור, רט"ג מהפגר המורעל" 
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"לא ניתן לקדם נושאים 
ללא משרד החקלאות"

מנהל המו"מ המקצועי מטעם התאחדות חקלאי ישראל: 
"אם משרד החקלאות וארגוני החקלאים לא יאחדו כוחות 

משרד >הם ימצאו עצמם מתמודדים שוב עם חוק ההסדרים" של  "החזרתו  בנושא  בפאנל 
חקלאית",  אג'נדה  כמוביל  החקלאות 

הקי התנועה  מזכ"ל  השתתפו  �שבו 
בוצית ניר מאיר, מנהל מקצועי במשא ומתן 
מטעם התאחדות חקלאי ישראל, בועז סופר, 
אליהו,  בן  שלמה  החקלאות  משרד  מנכ"ל 
מזכ"ל האיחוד החקלאי דודו קוכמן ויענקל'ה 
הנחה  ואותו  הנגב,  מרמת  חקלאי  מוסקוביץ, 
העיתונאי, איש הטלוויזיה דני קושמרו, אמר 

למ להחזיר  הזמן  "הגיע  הקיבוצים:  �מזכ"ל 
לנו  יש  לידיים.  הכוח  את  החקלאות  שרד 
כיום צוות טוב עם כושר ביצוע בהנהלת שר 
ומנכ"ל משרד החקלאות. בשנת 1985 הייתה 
כאן הפיכה, שאגף התקציבים רוקן את משרד 
לחזור  הזמן  הגיע  ומכוח.  מתוכן  החקלאות 

ולהחזיר את הכוח למה שצ �לאתגר האמתי 
ריך להיות".

המ רשות  סמנכ"ל  לשעבר  סופר,  �בועז 
סים, היום המנהל המקצועי של המו"מ מטעם 
חברת  ומנכ"ל  ישראל  חקלאי  התאחדות 
נושאים ללא  ניתן לקדם  "לא  רציונל, אמר: 
משרד החקלאות. קיימת שעת כושר מופלאה 
שאם משרד החקלאות וארגוני החקלאים לא 
יאחדו כוחות במו"מ על התכנית האסטרטגית 

לקידום החקלאות בישראל, הם ימצאו עצמם 
מתמודדים שוב עם חוק ההסדרים.

כמה  פי  חשוב  החקלאות  משרד  "תפקיד 
וכמה, כי היכולת של משרדים אחרים להוביל 
תהליכים היא גבוהה למנוע או לקדם דברים, 

ולכן משרד החקלאות הוא מרכזי ומהותי".
על שאלת המנחה קושמרו למנכ"ל משרד 
שאתם  מרגישים  החקלאים  "האם  החקלאות, 
יותר פיתוח הכפר מאשר משרד החקלאות", 
ישראל  חקלאי  "התאחדות  אליהו:  בן  השיב 

השח היום  מבחינתנו.  מרכזים  שחקנים  �הם 
פתרון  ניתן  לא  שאם  מבינים  במגרש  קנים 
עתיד  אין  אז  הארוך  לטווח  שונה  משמעותי 
לחקלאות. אנחנו מכירים רק בהתאחדות אחת 

�והיא התאחדות חקלאי ישראל, ואני לא נפג
שתי עד היום עם אף התאחדות אחרת".

הנגב,  מרמת  חקלאי  מוסקוביץ,  יענקל'ה 
הביע אופטימיות באשר לתוצאות המו"מ: "בלי 

במדי חקלאות  הייתה  לא  החקלאות  �משרד 
נה. בעשור האחרון חלה הידרדרות במנהיגות 

אופטי תחושה  לי  יש  החקלאות.  משרד  �של 
מית במצב הקיים של הנהגת משרד החקלאות 
במשרד  המנהיגות  ישראל.  חקלאי  והתאחדות 

החקלאות חוזרת לפעול למען החקלאים".

הציבה את החקלאות 
בסדר היום הציבורי

�דוברת תנועת המושבים והתאחדות חקלאי ישראל, דפנה כהן
כהן�נו>נוריאל, זכתה בפרס על תרומתה התקשורתית למאבק החקלאים �דפנה 

דוברת  ריאל, 
המוש �תנועת 

חקלאי  והתאחדות  בים 
פרס  את  קיבלה  ישראל, 
בתחום  הדרך  "פורצת 

הוע הפרס  �התקשורת". 
נק לה על פועלה להצבת 

החק ומצב  �החקלאות 
התק היום  בסדר  �לאים 

שורתי, הציבורי והלאומי 
שבהם  החודשים  ב�18 
בתפקידיה.  נמצאת  היא 

שות הייתה  �כהן�נוריאל 
פה למאבק החקלאים על עתיד החקלאות, 
שהוביל לניהול מו"מ של התאחדות חקלאי 
ישראל עם הממשלה על תכנית רבת שנים 
"חקלאיים"  בסעיפים  למאבק  לחקלאות, 
בחוק ההסדרים ולמאבק על שנת השמיטה.

ניסיון  שנות  כ�15  צברה  כהן�נוריאל 
�בתחום עיסוקה - דוברות, תקשורת ואסט

רטגיה תקשורתית. בתפקידה הקודם הייתה 

מקום  וממלאת  סגנית 
במשך  ההסתדרות  דובר 
שבהן  וחצי,  שנים  כשש 
במאבקי  מעורבת  הייתה 
עובדים במדינה. שימשה 

הסטודנ אגודת  �כדוברת 
טים של אוניברסיטת תל 
שהסטודנטים  בעת  אביב 
ועדת  בהמלצות  נאבקו 
מערכת  לבחינת  שוחט 
ההשכלה הגבוהה והייתה 

�דוברת ראש עיריית אש
אינג'ניר  לשעבר,  דוד 

צבי צילקר.
�כהן�נוריאל: "אני שואפת להמשיך ולה

החקלאים,  את  התקשורת  באמצעי  צעיד 
כולו  הכפרי  המרחב  ואת  החקלאות  את 
לדעת קהל חיובית ולמקום הראוי שמגיע 
לו. אני רואה בתפקיד שלי כשליחות למען 

וכ כולו  הכפרי  המרחב  ולמען  �החקלאים 
�מהות הציונות למען המשך קיומה של הח

קלאות בישראל".

בתפקיד  רואה  "אני  כהן�נוריאל.  דפנה 
שלי כשליחות למען החקלאים"
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�כל שנה, לקראת תחילת עונת תפו>בר�כוכבא מדרשי, כפר ויתקין 
זי השמוטי, עולים בי זכרונות ילדות 

הת לעונת  געגועים  ומלאי  �חזקים 
בצל  עברה  שילדותי  לעשות  מה  אך  פוזים. 
מלחמת העולם השנייה, ואחת התוצאות שלה 
שלא היה ייצוא תפוזים לחו"ל. השנה מלאו 70 
שנה לסיום המלחמה, וגם 77 שנים להיווסדי, 

כך שאני רוצה לשתף 
בזיכרונותיי,  אתכם 

מהקו חלק  �בוודאי 
חוו  הוותיקים  ראים 

אותן חוויות.
וצבי  צילה  להוריי, 
ממייסדי  מדרשי, 
היה  ויתקין,  כפר 
שמוטי  תפוזי  פרדס 
דונמים  כארבעה   -
וטופל  שגודל  בלבד, 
עצמית".  ב"עבודה 
על  היה  לא  הפרדס 
או  הירקון,  גדות 
הירדן, אבל לא הרחק 

אלכסנ נחל  �מגדות 
נטעו  להערכתי,  דר. 

את הפרדס בשנת 1938, השנה שבה נולדתי. 
הביאו את השתילים עטופים בשקים רטובים, 
חשופי שורש, על עגלה רתומה לפרד. חפרו 
ובטורייה במשך  באת  הגומות לשתילים  את 
מספר ימים לפני הנטיעה. ביום המיועד הגיע 
אבי לחלקת המיועדת לנטיעה עם שכן שעזר 

�לו והנה – קטסטרופה! כל הבורות של הנטי
עה כוסו ונסתמו בחול הנודד.

אבא שלי חשב שאת גומות הנטיעה סתמו 
הבדואים שנדדו עם עדריהם באזור וראו את 
רעה  בעין  המוסקובים  היהודים  התיישבות 
מה  כדין).  ונרכשה  נקנתה  שהאדמה  (אפילו 
הים,  מכיוון  חזקה  רוח  באה  בלילה  התברר? 

�והדיונה שאז קראו לה "חולות נודדים" וכש
מה כן היא, נדדה וסתמה את הגומות.

�באותו יום למדו לקח: חופרים שורה ונוט
עים שורה. בכל גומה שמו חצי דלי זבל רקוב 
ברכת  את  הצעירים  לנטעים  שנתן  מהרפת, 

הצ גם  הצליח  הפרדס  ואכן  להצליח.  �הדרך 
ליח.

הזיכרון הזה שלי ממלחמת העולם השנייה, 
והוא חזק כאילו אירע אתמול בערב! במלחמה 
לא היה ייצוא, לא שיווקו את התפוזים לחו"ל 
וכמות מעטה נצרכה בארץ. היתר נשארו על 

�העצים. מיד הראש היהודי ממציא לנו פטנ
טים: כל יומיים נסעו לפרדס עם הפרד רתום 
לעגלה, קטפו ומילאו אותה בתפוזים והביאו 
קש  לפרות  נתנו  ערב  לארוחת  הרפת.  ליד 

חתו תפוזים  של  פחים  כמה  שפכו  זה  �ועל 

את  פה  בכל  אכלו  הפרות  הקליפה.  עם  כים 
החלב  ותנובת   - המיץ  ספוג  והקש  התפוזים 

עלתה פלאים!
כל ערב היינו אני ואחותי עומדים על יד 
מאתנו  אחד  כל  התפוזים,  את  כשחתך  אבא 

�היה מקבל פלח תפוז בתורו ואכלנו עד הק
�ליפה. אבא היה חותך ביד אחת לפח של הפ

וביד השנייה לילדיו. ביני לבין אחותי  רות, 
הייתה תחרות סמויה: מי יאכל יותר פלחים. 

הייתי בן חמש�שש שנים ומאז שום תפוז לא 
נעם לי יותר מה"פלחים של מיץ", כפי שאז 
כיניתי את התפוזים. בהיגיון של ילד בן שש 
מה,  אבל  לפרות,  אוכל  זה  שתפוזים  ידעתי 
הם טעימים גם לבני אדם וחבל לא לנצל את 

הטוב הזה.
ובינתיים, המלחמה נמשכת ונמשכת, ועדר 
הפרות גדל, אז המציאו "אפרט" כזה, לחתוך 

�את התפוזים: בנו מסגרת מעץ וקיבעו משו
רית ברזל כל ארבעה�חמישה ס"מ, כך שהיו 

המס את  מסגרת.  בכל  משוריות  �חמש�שש 
גרת הניחו מעל פח. לוקחים תפוז ביד אחת 
חתוך  לפח  נופל  והתפוז  הכוח  בכל  וזורקים 

�לארבעה פלחים שווים. ממש אוטומציה בח
קלאות. אבל מה, אני שלא הייתי חזק מספיק 
הייתי זורק את התפוז, והוא עבר עד השליש 

�או החצי ונתקע במשוריות. הייתי צריך לד
לפח  חתוך  שייפול  כדי  עץ  בבול  עליו  פוק 

שלמטה.
שני דברים אפשר להסיק מהתקופה ההיא: 

�ראשית, לפרדסנים דאז הייתה תקווה שמתי
תפוזי  את  ישווקו  והם  המלחמה  תיגמר  שהו 
מהפרדס,  משהו  וירוויחו  המפורסמים  ג'אפה 
וכך היה. שנית, ובכך אני בטוח, כל הכוחות 
והקרבות  המשברים  וכל  היום  עד  לי  שיש 
המיץ  כמויות  בזכות  זה  וניצחתי,  שעברתי 
שלי,  ההתפתחות  בגיל  ששתיתי  האדירות 
זרם  תפוזים  מיץ  ההם  שבזמנים  בטוח  ואני 

בעורקיי ולא דם. עובדה!

צילום: נדיה טלנט תפוזים על עץ. מאז שום תפוז לא נעם לי יותר 
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מ�300 >רו"ח דורון שטיין יותר  יש  בישראל 
אלף  מ�33  ויותר  מושבים 
במושבים  א'  נחלה  נחלות. 
כוללת, מעבר לשטחי המגורים, גם 
באופן  יועדו  אשר  תעסוקה  שטחי 
עזר  ולשירותי  לחקלאות  מסורתי 
מוסך,  המים,  ענפי  כמו  לחקלאות, 

בח שהעיסוק  ככל  ועוד.  �מסגרייה 
יותר  כך מצאו עצמם  קלאות פחת, 
ויותר בעלי נחלות עם קרקע שאינה 

מניבה הכנסה.
1265 התירה רשות מק�  בהחלטה

לבנות  נחלות  לבעלי  ישראל  רקעי 
בחלקת  תעסוקה  לצורכי  מבנים 
המגורים, בשטח שאינו גדול מ�500 

לא�חק פעילות  ליזום  ועליה  �מ"ר, 
אנרגיה,  מתקני  כגון:  (פל"ח)  לאית 
קפה,  ובתי  מסעדות  ונופש,  קיט 
 1265 החלטה  ועוד.  מסחר  חנויות 
ייחודית בכך שהיא מאפשרת הקמת 
המגורים  חלקת  על  תעסוקה  מבני 

ולא על חלקות אשר מחוץ לה.
בק "שימוש  בהחלטה:  נכתב  �כך 
למ המגורים  חלקת  בתחום  �רקע 

מבני  לרבות  חקלאיות,  לא  טרות 
תקפה  תכנית  פי  על  כפרי,  קיט 
והבנייה  התכנון  לחוק  בהתאם 
התשכ"ה�1965, או על פי היתר תקף 

כלו כדין".  שניתן  חורג  �לשימוש 
"אישור  יידרש  מר: לשימוש מסוים 
במגזר  הנהוג  חורג",  שימוש  על 

ההתיישבותי.
שנו מתחם  של  בנייה  �עלות 

בין  לנוע  עד לפל"ח מסחרי עשויה 
5,000 ש"ח ל�8,000 ש"ח למ"ר, קרי 
מיליון   4�2.5 של  כוללת  השקעה 

הבנייה.  מטרת  על�פי  הכל  ש"ח, 
חסם  להוות  עלול  ההשקעה  מימון 
בפני בעלי נחלות המבקשים לממש 

למי אחת  אפשרות  זו.  �אפשרות 
מון המיזם היא בנייה, מימון וניהול 
עצמיים על�ידי בעלי הנחלה. מימון 
המתחם ייעשה באמצעות הון עצמי 

וכן במימון בנקאי או חוץ�בנקאי.
לקבל  ירצו  המממנים  הבנקים 
לרבות  המתחם,  של  עסקית  תכנית 
מהפעילות  הצפוי  המזומנים  תזרים 
העסקית. הם נוטים לדרוש הון עצמי 
בשיעור 30% ואף יותר כדי להיווכח 
מכספם  משקיעים  הנחלה  שבעל 

ידר הבנקים  בפרויקט.  �ומאמינים 
החזר  ביטחונות להבטחת  שו כמובן 
תספיק  המקרים  במרבית  ההלוואה. 
שבה  תקופה  שנים,  לעשר  הלוואה 
להשלים  אמורה  העסקית  הפעילות 

את "החזר ההשקעה".
במשק  הנהוגה  הנמוכה  הריבית 
הלוואות  קבלת  הישראלי מאפשרת 
שעשויות  בריביות  זולות  עסקיות 
ריבית  שבין  לשיעורים  להגיע 
"פריים" ועוד 1% ועד "פריים" ועוד 
הביטחו� מידת  על�פי  הכל   -  2.5%
הטמו העסקי  הסיכון  ואומדני  �נות 

נים במתחם.
מיזם  למימון  אחרת  אפשרות 
נדל"ן  בניית  בין  היא הפרדה  עסקי 
נפוץ  זה  מודל  העסק.  הפעלת  לבין 
רצון  בעקבות  האחרונים  בעשורים 
הבעלים שלא לסכן נכס נדל"ן עקב 
בדרך  העסקית.  הפעילות  קריסת 
בעל  מקים  זו  אפשרות  ע"פ  פעולה 
המשקיעה  אגודה  או  חברה  הנחלה 
המתחם,  בבניית  הנחוץ  הכסף  את 

אח אחרת  אגודה  או  חברה  �בעוד 

ראית לקיום הפעילות העסקית.
אגו יקים  הנחלה  בעל  �לדוגמה: 

דה או חברה בשם "מבני כהן", אשר 
�עוסקת אך ורק בהקמת המבנה ובה
הנוס החברה  או  האגודה  �שכרתו. 

ייקראו "מסעדת המושב", לשם  פת 
והיא תפעיל מסעדה אשר  הדוגמה, 
כהן".  מ"מבני  המבנה  את  תשכור 

המ של  כלכלית  קריסה  זו,  �בדרך 
על  הבעלות  את  תסכן  לא  סעדה 

המבנה.
הפעלת  גם  כוללת  זו  אפשרות 

�העסק עם שותף חיצוני, בדומה לה
�סכמי "עיבוד משותף" הנהוגים בח

קלאות. ע"פ מודל זה, בעלי הנחלה 
המבנה,  בחברת  או  באגודה  ישלטו 
יחידים  בעלים  יהיו  בהכרח  לא  אך 
את  המפעילה  בחברה  או  באגודה 

הפעילות העסקית.
בפעילות  חיצוני  שותף  הכללת 

משו הפעלה  של  בצורה  �העסקית 
שאינו  למימון  פתח  פותחת  תפת 

החי השותף  מכיס  שיוצא  �בנקאי, 
שנוצרה  ההפרדה  מכך,  יותר  צוני. 
בין הפעילות העסקית לבין הבעלות 
במבנה יוצרת מקור מימון חדש והוא 
לבעל  ישלמו  אשר  השכירות,  דמי 
ויהוו  המבנה על הפעילות העסקית 
בטוחה חזקה מול הבנקים המממנים.

ממעטים  ברורות  שאינן  מסיבות 
באגודות  שימוש  לעשות  מושבים 
עסקים  תיאגוד  לצורך  חקלאיות 
חברה  באמצעות  לפעול  ונוטים 
בע"מ. יתרונה של אגודה שיתופית 
חקלאית בע"מ (אגש"ח) הוא בהיותה 
כמו "חברה", מבחינה משפטית, וכמו 

הכנ במס  חבות  לעניין  �"שותפות" 
במס  תחויב  בע"מ  חברה  בעוד  סה. 
הכנסה על רווחים, ללא קשר למצב 
בעלי המניות, הרי שאגודה רשאית 

לפעול בעניין מס הכנסה, לפי סעיף 
62 של פקודת מס הכנסה.

�סעיף זה קובע, בין היתר, כי הכנ
�סתה החייבת במס של האגודה (לר

בות הפסדים) ניתנת לייחוס לבעלי 
משמ המס.  חישוב  לעניין  �האגודה 

אגודה  שהפסדי  היא  זו  הוראה  עות 
של  רווחים  כנגד  לקיזוז  ניתנים 
המשק החקלאי, וגם ההיפך – רווחי 

הפס כנגד  לקיזוז  ניתנים  �האגודה 
�דים עסקיים של בעלי האגודה. אגו

דה אינה חייבת לייחס את הכנסתה 
החייבת במס לבעלים - היא רשאית 
לשלם את המס בעצמה, ככל חברה 
צורת  על  ההחלטה  אחרת.  בע"מ 
תשלום המסים נתונה בידה, כל שנת 

מס מחדש.
פוטנציאל פיתוח העסקים הגלום 
יש  בישראל  אדיר.   1265 בהחלטה 
מ�33  ויותר  מושבים  מ�300  יותר 
תגרום  פל"ח  הקמת  נחלות.  אלף 

הנחלות לה בעלי  ביכולת  �לעלייה 
וכן  הנוכחי  הדור  עבור  הן  תפרנס, 
(שמספר  הממשיכים  הבנים  עבור 
בית  הקמת  אישור  עם  לגדול  עשוי 

הע לפי  המגורים).  בחלקת  �שלישי 
�רכה שביצענו, בעל נחלה יוכל לז

כות בהכנסה שנתית הנעה בין 150 
מבניית  לשנה  ש"ח  אלפי  ל�200 
שיופקו  רווחים  כולל  לא  המתחם, 
זו  ספק,  אין  העסקית.  מהפעילות 
נחלות  בעלי  של  בתפיסה  מהפכה 
רחב  כשל  לאחר  בכבוד,  להתפרנס 

מאוד בפעילות החקלאית.

מגזר  ומנהל  שותף  הוא  הכותב 
זיו   BDO ותעשייה,  התיישבות 

האפט

 

עו"ד איתן מימוני

בית  שופטת 
השלום  משפט 
מירב  סבא,  בכפר 

בת דנה  �בן�ארי, 
חברת  של  ביעה 
מושב  נגד  חשמל 
חבל  אזורית  ומועצה  עטרות  בני 
(תא"מ 13�08�39373), שבה  מודיעין 
שנגרם  נזק  עבור  פיצוי  ח"ח  דרשה 
לאחד מהכבלים התת�קרקעיים שלה.

באחד  חשמל  הפרעות  בעקבות 
נשלחו  עטרות  בני  במושב  המשקים 
ניידת  ומעבדה  החשמל  חברת  נציגי 
ההפרעות  מקור  כי  שמצאו  מטעמה, 
לטענת  תת�קרקעי.  בכבל  בתקלה 
על  החשמל  כבל  הנחת  לאחר  ח"ח, 
תשתית  להנחת  עבודות  בוצעו  ידה 

�של ביוב ע"י המושב והמועצה האזו
פגעו  שבמהלכן  מודיעין,  חבל  רית 
ברבות  לנזק  וגרמו  החשמל  בכבל 
הימים. על כן, חברת החשמל תבעה 
ב�10,000  הוערך  הנזק,  על  פיצוי 

ש"ח.
והמועצה הכחישו שביצעו  המושב 
חברת  כי  והוסיפו,  תשתית  עבודות 
התביעה  בהגשת  השתהתה  החשמל 
שמנע  שיהוי  שנים,  שלוש  במשך 
קבלן  את  לאתר  האפשרות  את  מהם 
תשתית התקשורת. כמו כן, המועצה 
והמושב חלקו על גובה הערכת הנזק.

ב�27 באפריל 2015 קבע ביהמ"ש 
טענ את  הוכיחה  החשמל  חברת  �כי 

תה, לפיה עבודות הביוב שבוצעו ע"י 
לנזק,  שגרמו  הן  והמועצה  המושב 

אינה  והמועצה  המושב  שגרסת  וכן 
סרק  טענות  על  ומבוססת  סבירה 
באשר  בלתי�אמינה.  דעת  חוות  ועל 
לטענת השיהוי ביה"מ קבע, כי פרק 
הזמן שחלף עד הגשת התביעה סביר, 
לא  והמועצה  המושב  מקרה  ובכל 
הוכיחו שנגרם להם נזק בחלוף הזמן 
אינה  השיהוי  טענת  זו  הוכחה  וללא 

עומדת.
טענות  את  דחה  ביה"מ  בנוסף, 
הנזק  לגבי הערכת  והמועצה  המושב 
ומבוססת  מהימנה  שההערכה  ופסק 

על בירור ועל פירוט מנומקים. לאור 
על  המועצה  של  האחריות  נטילת 
הקמת תשתית הביוב, פסקה השופטת 
בן�ארי כי היא תישא לבדה בהוצאות 

המוע את  חייב  ביה"מ  �ההתדיינות. 
צה לשלם לחברת החשמל פיצוי בסך 
10,000 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכר 
טרחת עו"ד בסך 12 אלף ש"ח. בנוסף, 
3,500 ש"ח לכי� �חייב את המועצה ב
בוי הוצאות המדינה משום שהמועצה 
טענה טענות סרק וטענות עובדתיות 

שאינן נכונות.

תכנון: סטאס אילינק תכנית לצימר. פוטנציאל עסקי אדיר גלום בהחלטה 1265 
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�"העבודה הטובה ביותר בעו>כתבה וצילמה: חני סולומון
יוצא  צילומו  שם  הוא  לם" 
הדופן של ניצול השואה דוד 
85, מהמושב השי�  לייטנר (דּוגֹו), בן

בימים  מציג  שהוא  גלים,  ניר  תופי 
אלו בתערוכת "צילום בגיל" ב"בית 
הפרויקט  מטרת  במושבו.  העדות" 
מקום  השואה  לניצולי  לתת  היא 

�לביטוי יצירתי הקשור בחוויות הק
שות שעברו. בתמונה נראה לייטנר 
אוחז בשתי פיתות מלאות בקציצות 
פלאפל טריות בדוכן באשדוד, והיא 

ההיחל לסיפור  המוביל  החוט  �קצה 
בשנות  המוות  מציפורני  שלו  צות 
והישרדותו  השנייה  העולם  מלחמת 

בתופת הנאצית.
ניצ את  לייטנר  חוגג  שנה  �בכל 

בי�  18 ב הגרמנים  על  האישי  �חונו 
נואר. הדרך שלו לציין מאורע חשוב 
כל כך מיוחדת מאוד: לייטנר נוסע 
לעיר אשדוד, הסמוכה למושב, מזמין 

פלא מנות  שלוש  ואפילו  �שתיים 

צנעני",  "פלאפל  בדוכן  הגונות  פל 
ויושב לאכול אותן במקום. "בחרתי 

�בתאריך זה, המציין את יציאתי מז
זהו  אושוויץ�בירקנאו.  מחנה  וועות 
עוד תאריך בלוח השנה, אך בשבילי 
במסע  משמעותי  דרך  כציון  נחשב 

�חיי, למרות שבכך לא הסתיימו הת
לאות והייסורים שעברתי עד הגיעי 

לארץ במרץ 1949.
רבות  כה  להבין, שפעמים  "צריך 
ולמזלי  למוות,  כך  כל  קרוב  הייתי 
הופניתי  בו  ליום  בדומה  שרדתי, 
כרבים אחרים לקרמטוריום במחנה. 
שיועד  ההשמדה,  שיום  לכם  תארו 

�לקבוצת הילדים והנערים עליה נמ
בחג שמחת  להיות  היה  אמור  ניתי, 

תורה.
להשמדה  נשלחתי  יום  "באותו 
בגז. מי שהוציא אותי משם יחד עם 
מאשר  אחר  לא  היה  ילדים   50 עוד 
הידוע לשמצה. על  דוקטור מנגלה, 
מספר  הוטבע  השמאלית  ידי  אמת 
המ� לפני  האות   ,B-12042  מזהה:

'בירקנאו',  השם  את  מציינת  ספר 

אך לאחר כמה ימים החליטו למחוק 
קו  לצרוב  אומר  זה  המספר.  את  לי 

�כחול על המספר הקיים. אמנם ניצ
לתי מידיו של ד"ר מנגלה, כי בדיוק 

�הגיעו רכבות שקרונותיהן היו עמו
סים בתפוחי אדמה לגרמנים".

על הנער דוד ועל קבוצת הילדים 
להעמיס  הטילו  מהשמדה  שניצלו 
דומה  מנשא  על  האדמה  תפוחי  את 
לאלונקה, ששניים אוחזים בו, להניח 
בקש.  ולכסותם  האדמה  על  אותם 

�ימי הכפור והשלג היו לפניהם, הע

�בודה הזו, שהצילה את חייהם, נמש
כה כשישה שבועות.

�בוקר אחד, מספר לייטנר, הגרמ
נים פוצצו בעצמם את הקרמטוריום 
מספר חמש, האחרון שעוד היה פעיל 
הייתה  "מטרתם  ההשמדה.  במחנה 

הרצח לפעילותם  עקבות  �לטשטש 
נית והנפשעת. זה היה ב�18 לינואר 
הגרמנים  הפיצוץ  אחרי  מיד   .1945

היציאה  הריצו את השורדים לשער 
מאושוויץ�בירקנאו".

להימלט  מיהרו  אומנם  הנאצים 
הנורא  לפשע  עד  שהיה  מהמקום 
בהיסטוריה האנושית, אבל לא שכחו 
את הסדר הנוקשה שבו ניהלו הכול 
האפשרות  את  עוד  להקטין  וניסו 

גיל הם  שעוללו:  במה  �שיואשמו 
האסירים  ראשיהם של  חו את שער 
סימן  צלב,  בצורת  בחיים  שנותרו 
צרבו  ושוב  מלחמה,  שבויי  שהם 

לשורדים מספר על אמת היד.
 B-14671 המספר שלי החדש היה"
שהתווסף בסמוך למספר שכבר הוטבע 

�ונמחק בקו מעליו. לעתים, כשאני מס
תכל על אמת היד כהוכחה לכל התופת 
שרדתי  איך  מאמין  לא  אני  שעברנו, 
והקמתי משפחה עם אשתי שרה ושתי 
סופרת  זהבה,   - המוכשרות  בנותינו 
בנושא השואה ומדריכה ב'בית העדות' 
בתחום  העוסקת  ואראלה,  שבמושב, 
השלשלת  את  - שהמשיכו  המוזיקה 
של המשפחה בהולדת עשרה נכדים 

ונינים".

 

המשפחה נלקחה לאושוויץ�בירקנאו, האם 
ושתי האחיות "נעלמו" מיד, האב והאח 

הוצאו לעבודה. "גם אחי שמואל שרד את 
התופת ועלה לארץ, אך נפטר צעיר, בתל 

אביב, ואין ספק שגופו נחלש במשך השנים 
מכל האירועים הנוראיים שחווה ועבר"
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תלאותיו של דוד ממשיכות ברגע 
לצעדת  המחנה  משער  יצאו  שבו 
 18  - המקפיא  בקור  בשלג,  המוות 
מזג  אפילו  לאפס,  מתחת  מעלות 

קר וגבה  בהם  התחשב  לא  �האוויר 
בנות לאורך כל הדרך. "לרוב חבריי 

ואפי לגופם,  קלים  בגדים  רק  �היו 
לכולם.  בנמצא  היו  לא  נעלים  לו 
שאפשר  כמה  עד  לצעוד  אומר  זה 
בשלג. רבים נפלו או התמוטטו, ומי 
שלא הצליח להמשיך לצעוד פשוט 

ירו בו".
שלושה ימים הם צעדו ללא הפסק 

למחנה אל האס�אס  �בדרך שהוביל 
לי  היו  "למזלי,  באוסטריה.  טהאמר 
נעליים. ניסיתי להיות בין הצועדים 
על  במשהו  וכשהבחנתי  הראשונים, 
וללעוס,  לאכול  שאפשר  הקרקע 

�מיד הכנסתי לפה. עצם פעולת הל
היינו  במחנה  אותי.  הפעילה  עיסה 
רק חמישה ימים, וכבר העלו את מי 

�ששרד לרכבות, באיומים של כידו
נים. הסתבר שהגרמנים לקחו אותנו 

כבני ערובה.
"נסענו בכיוון ההפוך, כך שראינו 
ותותחים  טנקים  עמוסות  רכבות 
באחד  החזית.  של  הנגדי,  בכיוון 
וירו  רוסיים  מטוסים  הופיעו  הימים 

�עלינו מהשמים. לפתע, אחד המטו
ושבעה  שלנו,  הקרון  על  צלל  סים 
מחבריי הטובים נהרגו מיד. התברר 
בבחירת  טעו  הרוסיים  שהטייסים 
המטרה - במקום על הרכבת שנסעה 
למולנו, שהייתה מצוידת בכלי נשק 

�ותחמושת, הם ירו דווקא עלינו בט
עות. לבסוף, לאחר כמה ימים הגענו 
המשיכו  התלאות  לצ'כוסלובקיה. 
לישראל,  שהגעתי  עד  והמשיכו, 
המדינה החדשה, אך המדינה שלנו".

מעורר  ה�85  בן  לייטנר  דוד 
פליאה והשתאות. הוא מבקר ב"בית 
ומוזיאון  חינוכי  מוסד  העדּות", 
וזיכרון  הדתית  הציונות  למורשת 
בני  ותיקי  במושב  שהקימו  השואה, 
ומ�  ,'90 ה שנות  בראשית  �עקיבא 

שואה  ניצולי  של  בצילומים  תבונן 
לצד  בתערוכה  שהוצבו  אחרים 
מפגין  הוא  בינינו  בשיחה  תמונתו. 
את  ומלווה  האופטימית  גישתו  את 
עם  החיים  על  בהתבדחויות  סיפורו 
העובדה  בעיניו,  עסיסית.  קריצה 

�שהוא ניצול שואה, שהיה קרוב למ
ונועד להשמ �וות פעמים כה רבות 

דה עם עוד 4,000 ילדים באושוויץ, 
להיות  ו"זכה"  הסלקציות  את  שרד 
מספרים  שני  שקיבלו  היחידים  בין 
לשליחות  אותו  מכשירה  היד,  על 
לספר  שלי,  התפקיד  "זה  חשובה: 
ולספר מה עברה משפחתי ומה ראו 

עיניי".
מהעיר  דתית  למשפחה  בן  הוא 

לבו (צפונית�מזרחית  �נירג'האזה 
ארבעה  היו  שבה  בהונגריה,  דפשט) 

�ילדים, שני בנים ושתי בנות. "נול
דתי בשנת 1930 כבן השני במשפחה 
אחרי אחי הבכור שמואל. הייתי ילד 
שובב, סקרן, שלא אהב ללכת ללמוד 
יותר לשחק עם  אותי  ב'חדר'. משך 

�החברים בחצר. להורים הייתה מכו
וחיינו יפה עד שהתחלנו להר �לת, 

גיש שמשהו מתחיל להשתנות".
כיצד  פרטים  בפרטי  זוכר  הוא 

�הוריו ושתי אחיותיו נלקחו, והמשפ
נל והתפרקה. המשפחה  נהרסה  �חה 

קחה לאושוויץ�בירקנאו, האם ושתי 
והאח  האב  מיד,  "נעלמו"  האחיות 
שמואל  אחי  "גם  לעבודה.  הוצאו 
אך  לארץ,  ועלה  התופת  את  שרד 
ספק  ואין  אביב,  בתל  צעיר,  נפטר 
מכל  השנים  במשך  נחלש  שגופו 

האירועים הנוראיים שחווה ועבר".
בחירה  היא  לחיים  שלו  הגישה 
והבטחה: "היו לי רגעים עצובים, אך 
אני ממשיך את צוואת אבי לחיים, כי 

לש כדי  הכל  שאעשה  לו  �הבטחתי 
רוד ולחיות, לספר ולהמשיך לחיות 

�בשמחה, וזה המוטו שלי בחיים והני
צחון הגדול שלי על הגרמנים".

"איש  הוא  לייטנר   1990 משנת 
למ חייו  סיפור  את  המספר  �עדות" 

לאושוויץ  ובנסיעות  בארץ,  שלחות 
הת שבהם  אחרים  זיכרון  �ולאתרי 

אני  "לתלמידים  השואה.  רחשה 
אומר: מפה לא יוצאים עצובים. עם 
וקיים!".  חי  ישראל  עם  חי!  ישראל 
המ� נמנה עם מדליקי   2004  בשנת
סיפור  בירושלים,  ושם  ביד  שואות 
חייו כונס בספר "הסיפור של דוגו", 
לייטנר  קור  זהבה  בתו  ע"י  שנכתב 

והוצא לאור בשנת 2011.

בדרכו החיובית והאופטימית ניגש 
לייטנר לפרויקט "צילום בגיל", שבו 

�התבקשה קבוצת ניצולי שואה להנ
ציח בצילום אחת מהחוויות הקשורה 
כלשהו  ביטוי  או  האישי,  בסיפורם 
היה  "לא  בהווה.  או  בעבר  לחייהם 

לי ספק, שהצילום שאני אנציח יהיה 
משפחתי  ושל  שלי,  למנהג  קשור 
מהמושב  לצאת  האחרונות:  בשנים 
הממוקם  צנעני',  ל'פלאפל  ולנסוע 
עד  לאכול  הסמוכה,  אשדוד  במרכז 
כדי התפוצצות פלאפל טעים עם כל 

הסלטים.
מחאה  המבטא  צעד  בשבילי  "זה 
על מצעד המוות שעבר העם היהודי 
בשבילי  מייצג  הפלאפל  בהמוניו. 
במדינה,  ישראלי  הכי  המאכל  את 
הטריים  הסלטים  בתוספת  כמובן, 

היר משפע  העשויים  �והצבעוניים 
ברחבי  אצלנו  כאן  הגדלים  קות 
הארץ". המצלמה הוצבה ליד מראה 

והעצי שהכפילה  במקום,  �המוצבת 
מה את העצמים, כולל לוח התפריט 
פרט  "כל  והמחירון.  לקיר  הצמוד 

בצי חזקה  משמעות  מקבל  �וחפץ 
לום", מסביר דוד בהתרגשות ועיניו 

�צוחקות, ומוסיף את המשפט התמי
די שלו: "מכאן לא יוצאים עצובים. 
חיוך  עם  החיים,  צריך להמשיך את 

ואופטימיות".
מדי שנה בשנה, ב�18 בינואר, נסע 
לבדו.  לפלאפל,  לאשדוד,  לייטנר 

שכ הרגיש  הוא  האחרונות  �בשנים 
ביותר  אליו  הקרובים  דאי שאנשים 
יצטרפו לטקס המיוחד ואשתו שרה, 
בנותיהם, נכדיהם וניניהם מצטרפים 

לנסיעה. "היו שנים שאכלתי שלוש 
מנות פלאפל, בשנים האחרונות אני 

מסוגל לאכול רק שתי מנות".
מנות  בשתי  אוחז  לתמונתו 

מספ קטע  לייטנר  צירף  �פלאפל 
מעבודותיו  אחת  את  שמתאר  רו, 
חייו.  את  הצילה  שבעצם  בגטו, 
"העבודה  הכותרת  ניתנה  לצילום 
ומתחתיה  בעולם"  ביותר  הטובה 
נכתב: "אספו עשרים נערים חזקים 
והיה לי מזל גדול להיכלל ביניהם. 
סוסים  'עשרים  אותנו  כינה  הקאפו 
קראו  ובמחנה  הונגריים',  גזעיים 
לנו הַשייסקֹוַמנדֹו. מנקי המחראות. 
אם  בעולם  טובה  הכי  העבודה  זאת 

"למזלי, היו לי נעליים. ניסיתי להיות בין 
הצועדים הראשונים, וכשהבחנתי במשהו על 
הקרקע שאפשר לאכול וללעוס, מיד הכנסתי 

לפה. עצם פעולת הלעיסה הפעילה אותי. 
במחנה היינו רק חמישה ימים, וכבר העלו את 

מי ששרד לרכבות"

דוד עם בתו זהבה ליד התמונה בתערוכה. "אבא נהג לספר לנו על המנה הכפולה רק בצהריים, אחרי שחזר מאשדוד"

שני המספרים על אמת ידו של לייטנר. "הוכחה לכל התופת שעברנו"
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שנבחר  ומי  ההשמדה,  במחנה  אתה 
הייתי  אני  חי.  יישאר  שאולי  ידע 
צינור  הונח  קדימה. על הכתף שלי 

�ענקי לשאיבת הטינופת ואני הלכ
תי בראש מורם ושרתי. לא היה לי 
לא  גם  ממני.  מטר  קורה  מה  מושג 

הג הטינופת  בתוך  לדעת.  �רציתי 
במח למישהו  לפעמים מכתב  �ניבו 

נה הגברים, חבילה למישהי ממחנה 
העברנו,  נפץ  חומר  גם  הנשים, 
לא  ועדיין  בדליים.  נע  דואר  היינו 
לא  פה.  קורה  מה  אחד  אף  שאלתי 
(מתוך  ילד"  להיות  להפסיק  רציתי 
ידיעות  דּוגו", הוצאת  "הסיפור של 

ספרים).
דוד,  הבת של  לייטנר,  קור  זהבה 
לספר  נהג  "אבא  לשיחה:  מצטרפת 

בצה רק  הכפולה  המנה  על  �לנו 
שמ מאשדוד.  שחזר  אחרי  �ריים, 

השתתפנו,  ולא  פה  בעל  ממנו  ענו 
ביוזמתו,  שלו,  פרטי  אירוע  היה  זה 
ובלי אמא. אנחנו היינו מספרים על 

ויום  קוריוז  בתור  שלנו  לילדים  זה 
אחד, לפני כשלוש שנים, הצטרפנו. 

�זה קרה מעצמו עם הדור הבא, הנכ
דים והנינים שלו.

הצטלמה  לא  המשפחה  כה  "עד 
יחד במקום, כי לא רצינו לראות את 
עצמנו כמובילים. אבא עושה את זה 
אך   ,120 עד  ימשיך  ושככה  מצוין, 

�השנה אנחנו מתכוננים לפרסם תא
לאנשים  ולהציע  בפייסבוק,  זה  ריך 

�להצטרף אלינו כסוג של הבעת ני
צחון. מעניין איך זה יתקבל".

"לאחר כל התלאות שעברו עליי 
19 באנייה 'גלי�  הגעתי לארץ בגיל

לה', במרץ 1949. שמחתי כמו רבים 
שקמה לנו מדינה כבית לעם היהודי. 
כבר באנייה גויסתי לצה"ל והגעתי 
היישר לבקו"ם". בשנת 1950 הגיע 
של  גרעין  עם  גלים  לניר  לייטנר 
את  פגש  שם  משוחררים.  חיילים 

נישאה  ילידת הארץ, שלימים  שרה 
לו ביישוב.

הגר משלושת  אחד  עם  �"נמניתי 
עינים שייסדו את המושב השיתופי 
חדורי  צעירים  חבר'ה  היינו  שלנו. 

עבד לעשייה.  והתלהבות  �ציונות 
זיף,  לזיף  במפעל  כטרקטוריסט  תי 

שהיה משותף עם בני דרום וקבוצת 
לע גדולה  שליחות  הרגשנו  �יבנה, 

בוד בחומר ששימש לבנייה.
בשנים  בחקלאות,  גם  "עבדתי 

�שהיו לנו שטחים חקלאיים ליד אופ
שזרענו  השנים  את  זוכר  אני  קים. 
שעורה, והן היו שנות בצורת ובעצם 

עבדנו על ריק, אך בלב הייתה תמיד 
האחרו בשנים  להמשך.  �אופטימיות 

נות, כפנסיונר בהתנדבות, אני עובד 
אוהב  מאוד  אני  חשבונות.  כמנהל 
וגאה במשפחתי ולהיות חלק מקהילת 
הם  הוותיקים  המושב, שרוב תושביו 

ניצולי שואה מהונגריה".

"היו לי רגעים עצובים, אך אני ממשיך את 
צוואת אבי לחיים, כי הבטחתי לו שאעשה 

הכל כדי לשרוד ולחיות, לספר ולהמשיך 
לחיות בשמחה, וזה המוטו שלי בחיים 

והניצחון הגדול שלי על הגרמנים"

דוד ושרה לייטנר ומשפחתם, ארבעה דורות. אזכרה שנתית בעיר הולדתו בהונגריה, 2014

דוד לייטנר. "אני לא מאמין איך שרדתי והקמתי משפחה"
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הנסיעה > הייתה  זאת  חזרתי. 
חכמים  להודו.  שלי  השנייה 
ממני כבר אמרו שלהודו אי 
אפשר להישאר אדיש - או שאוהבים 

בא אין  אותה.  ששונאים  או  �אותה 
מאוד  ומסכימה  מבינה  אני  מצע. 
שאני  וכנראה  הזאת,  הקלישאה  עם 
משתייכת לקבוצה הראשונה, כי רק 
מתגעגעת  כבר  ואני  משם  חזרתי 

ורוצה לנסוע שוב.
כשחוזרים  תמיד  שקשה  ברור 

�מחופש, ותמיד אומרים "הייתי עכ
שיו אורז שוב מזוודה", וקשה תמיד 
לנחות על "קרקע המציאות" לאחר 
אבל  ממנה,  ניתוק  שכולם  ימים 
עדיין, התחושה הזו של רצון לחזור 

�לשם היא מעבר לכך ומבחינתי, הג
עגוע לשם אחר ואני מרגישה כאילו 
רדומים  שלי  החושים  חמשת  כל 
יותר ומייחלים להתעוררות השלמה 
שחוו בתת היבשת הגדולה. במילים 

�אחרות, הייתי אומרת שאני מתגע
געת לעצמי כפי שהייתי שם - ערה, 

חיונית ושמחה. מאוד שמחה.
בפעם הקודמת שבה נסעתי לתת 
שנים  עשר  לפני  שהייתה  היבשת, 
עם  המדינה  לצפון  הגעתי  בערך, 
חוויה  הייתה  וזו  האהובה,  גיסתי 
קשר  גם  שתינו.  עבור  מדהימה 

לק והפכנו  התחזק  בינינו  �האהבה 
רובות מתמיד וגם צפון הודו הייתה 
ומעניינת  מדהימה,  פשוט  מדהימה, 

הראשו שבימים  זוכרת  אני  �מאוד. 
נים שם לא הצלחתי לישון בלילות 
החושית  החוויה  כי  אכלתי,  ובקושי 

�פשוט הציפה אותי, ובכל פעם שע
�צמתי את עיניי כדי להירדם הרגש

תי שאני שטה בתוך ים של צבעים 
וריחות.

חותמה של הודו נטבע בי, ואהבתי 
התחז בה  שמצאתי  והעניין  �אליה 

קו. הפעם, עשר שנים אחרי, נסעתי 
להודו בעקבות שתי אהבות גדולות 

הש הראשונה,  את  הזכרתי   – �שלי 
נייה היא בני הבכור שמטייל במזרח 

כבר מספר חודשים.

�אז ברוח הטרנד שצבר תנופה בש
נים האחרונות ולפיו הגיוני בהחלט 

העו לקצה  גם  ילדייך  אחר  �לרדוף 
הצקות  בשלל  להם  להציק  כדי  לם 
שבדרום  לקרלה  נסעתי  אימהיות, 
בני  יודעים,  כבר  שאתם  כמו  הודו. 
הצעיר עודד הצטרף אליי, וכך נפלה 
בחלקי הזכות לבלות עם שני בניי. 
את היעד, ֵקָרָלה (Kerala), הצעתי 
אני. ידעתי שהכינוי של קרלה הוא 
("חלקת   "God's own country"
לבדוק  שכדאי  וחשבתי  אלוהים") 

האדמה  פיסת  קיבלה  למה  מקרוב 
הזאת את הכינוי הזה.

המקום:  על  מידע  קצת  הנה 
בדרום� קטנה  מדינה  היא  קרלה 

בקרנטקה  שגובלת  הודו,  מערב 
ובצפון�מזרח  בצפון  נאדו  ובטמיל 
דרך  ממערב.  ההודי  ובאוקיינוס 
יותר  גדולה  אבל  קטנה�קטנה  אגב, 
מישראל שלנו. האקלים שלה מגוון 
מאוד, אבל טרופי ברובו. מבחינתי, 
לערוק  טובה  סיבה  עוד  הייתה  זאת 
מקור דצמבר בישראל ולהשהות את 
אחסון הבגדים הקצרצרים והביקיני 

לעוד מספר שבועות.
�קרלה מגדלת כמעט את כל הפל
�פל השחור והגומי בהודו. היא נחש

בת גם למדינת הקוקוס וזהו הגידול 
העיקרי שלה (רואים עצי קוקוס בכל 
כן,  כמו  מביטים).  שלא  לאן  מקום, 
קרלה  של  יותר  ההרריים  באזורים 
וניל  קרדומון,  קפה,  תה,  מגדלים 
שמיוצאים  תבלינים  שלל  ועוד 

בקר יש  אננס  גם  העולם.  �לכלל 

לה ואם תשאלו אותי, אז זה האננס 
 72 בחיי.  שאכלתי  ביותר  המושלם 
בה  גדלים  בננות  של  שונים  סוגים 

�(אני טעמתי שלוש, תודה על ההת
עניינות).

משכילה  הכי  המדינה  היא  קרלה 
�בהודו. לפי הנתונים האחרונים שק

ראתי, שיעור יודעי קרוא וכתוב בה 
הוא 95%, ולחינוך יש חשיבות רבה 
במדינה. ואם כל זה לא שכנע אתכם 
שזו "הודו קצת אחרת", אז הנה עוד 
הדתות  שתי  בין  המתיחות  פרט: 

שגור ואסלאם,  הינדו   - �המרכזיות 
מת במקומות אחרים בהודו לשנאה 
הגיעה  לא  אלימות,  ולהתפרצויות 
שיעור  דת:  בענייני  ועוד  לקרלה. 
ביותר  הגבוה  הוא  בקרלה  הנוצרים 
חיים  רבים  בודהיסטים  וגם  בהודו, 
בה, כך שהמגוון הדתי עשיר באמת, 
ועדיין - כולם שווים. מי שתוהה על 
סוד ההצלחה שלה יוכל אולי למצוא 
אותו בעברה הקומוניסטי של קרלה, 
הקאסטות,  המעמדות,  בוטלו  שבו 

במדינה.
המדי על  לכתוב  הרבה  עוד  �יש 

שתבינו  רציתי  רק  אבל  הזאת,  נה 
הקלאסית"  "הודו  אינה  קרלה  למה 
את  במירכאות  לשים  לי  (ותרשו 

�"הודו הקלאסית", כי כל מקום במ
דינת הענק שונה וייחודי). לכן, היא 
מתאימה למי שמתעניין בהודו, אבל 
נרתע מהחוויות ששמע עליה עד כה. 
שתבינו, יש עוני גם בקרלה, ויש גם 
לידידינו  כי  לכלוך,  הרבה  לכלוך, 
הקרלתים ממש לא אכפת לזרוק את 
הזבל שלהם בכל מקום, אבל על אף 

הכל, קרלה היא גן עדן אמתי.

הנסיעה.  טרום  לישראל  נחזור 
עד  כך  כל  ומוטרדת  עמוסה  הייתי 
להתרגש  ששכחתי  הטיסה,  יום 
עוד  הטיסה  ביום  העניין.  לקראת 
לשדה  וכשנסענו  כרגיל  עבדתי 
בי  נכנס  הצהריים  אחרי  התעופה 

נו אני  הראשון.  ההתרגשות  �שביב 

סעת! עם עודד! ומחר שנינו נפגוש 
לנתב"ג  כשהגענו  בהודו!  ניר!  את 
החיוך כבר היה מרוח לי על הפנים 
ולמשך השבועיים הבאים כמעט ולא 
ירד מהם (עוד סיבה לחיוך בנתב"ג: 
אביב,  תל  מכבי  שחקן  עם  "סלפי" 

ערן זהבי... גל אלברמן צילם).
הן  עבורם  שטיסות  אנשים  יש 
שאני  לומר  יכולה  לא  אני  סיוט. 
מטיסות,  פוחדת  לא  אני  בתוכם. 
אבל אני לא אוהבת טיסות, כי אני 

ונר עיניים  שעוצמים  מאלה  �לא 
והכי  בלילה  הייתה  הטיסה  דמים. 

�קיוויתי שאצליח להירדם, לשם שי
ולא  בכוונה  עצמי  את  עייפתי  נוי. 
נחתי בכלל באותו יום, כך שהגעתי 
ההמראה,  לשלב  מותשת  די  באמת 

�ולשמחתי אכן נרדמתי, אבל התעו
ררתי לאחר פחות משעה כשהצוואר 
ג'ירפה  שלי מרגיש כמו צוואר של 

עם ראומטיזם.
ראשו  קלות,  ידי  על  נחר  עודד 
מונח בכיף על כרית הטיסה הנעימה 
נותרתי  נדיבותי.  ברוב  לו  שנתתי 
לא  (ממש  מולי  שהוקרן  הסרט  עם 
מחשבות  ועם  היה)  הוא  מה  זוכרת 
שצפוי  המסע  לקראת  והתרגשות 

הפי לקראתו  הציפייה  �לשלושתנו. 
עייפות  או  תסכול  תחושת  כל  גה 
דברים  יש  רגע.  באותו  שחשתי 
הוא  עבורם  משלם  שאתה  שהמחיר 
מחיר פעוט. טיסת לילה ללא שינה 

היא בהחלט אחד מהם.

היא מתאימה למי שמתעניין בהודו, אבל נרתע מהחוויות ששמע 
עליה עד כה. שתבינו, יש עוני גם בקרלה, ויש גם לכלוך, הרבה לכלוך, 

כי לידידינו הקרלתים ממש לא אכפת לזרוק את הזבל שלהם בכל 
מקום, אבל על אף הכל, קרלה היא גן עדן אמתי

Ajaykuyiloo :צילום עצי קוקוס בקרלה, הודו. הגידול העיקרי במדינה 
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שיצא  הרשלה",  "עלילות  בספר 
יהודיות"  "מעשיות  בסדרת  מחדש 
ועיבדו  ליקטו  קריאה,  לראשית 

�עטרה אופק וריבה בן נר מבחר מע
לילותיו של הרשלה מאוסטרופולי 

�שנאספו עם השנים - עלילות מצ
חיקות, מפתיעות ומחממות לב.

הידוע,  היהודי  הבדחן  הרשלה, 
הרב  של  בחצרו  כ�250  לפני  חי 
הבעל�שם�טוב,  של  נכדו  ממזיבוז', 

ער כבחור  נודע  הוא  �באוקראינה. 
חיים,  חכמת  ושופע  פיקח  מומי, 
בזכות  בחייו  עוד  התפרסם  ושמו 

�הבדיחות שסיפר והתעלולים שעו
�לל. מאז ועד היום הפך השם הרש

הבדחן  לדמות  וסמל  נרדף  שם  לה 
שירלי  (איורים:  הלב  טוב  היהודי 
 96 ספרים",  "דני  הוצאת  ויסמן, 

עמודים, מנוקד).

בספרו  יוצר  מגווייר  גרגורי 
"מרשעת" לבני נוער עולם מורכב 
ובריתות  מיתולוגיות  אמונות,  של 

ֶאְל נולדה  שבו  מהרגע  �פוליטיות. 
מנצ'קין  במחוז  גשום  בלילה  ה  ָפבָּ
שונה,  הייתה  היא  אוז  שבארץ 

�דחויה, ובעיקר ירוקה. ככל שאלפ
בה מתבגרת היא מבינה שיש סביבה 
אנשים שאינם אוהבים לשמוע את 
שחפץ  בעולם  לשרוד  וכדי  האמת, 
ברעתה עליה להפוך לרעה בעצמה.

ארץ אוז של מרשעת היא מדינה 
שבה הקוסם הוא רודן עריץ הכופה 
אדם  בני  התושבים,  על  רצונו  את 
ובעלי חיים כאחד. זהו מקום שבו מי 
למצוא  עלול  לשלטון  נאמן  שאינו 
עצמו נרדף ומדוכא. במקום כזה, רק 
מישהי חזקה ועצמאית תוכל לגבור 
אסף  (מאנגלית:  האמתי  הרוע  על 
ומודן,  אוקיינוס  הוצאות  ברקת, 

412 עמודים).

כינרת  מאת  בחמש"  שני  ב"יום 
מעיין נחשפים חיבוטי נפש של כל 
המטפל  הספר,  גיבורי  משני  אחד 
והמטופלת, בתהליך הטיפול. איש�

ועולמו  הפנימי  עולמו  מול  איש 
והמ החברתית  המציאות  �החיצוני: 

שפחתית שנשזרת במציאות של מפגשי הטיפול.
את  מציגה  המחברת  האישי,  ניסיונה  מתוך 
התלות במטפל שעלולה להיווצר אצל המטופל 
ואת השרלטנות שקיימת לעתים בתחום הטיפול. 
מעיין מציגה לנו נורת אזהרה וקוראת לנו לבדוק 

מי האדם שאליו אנו פונים לעזרה.

לשני  ואם  צה"ל  אלמנת  רות, 
ה�40  שנות  באמצע  אישה  בנים 
פגים  במחלקת  אחות  היא  לחייה, 
לאחר  הארץ.  במרכז  חולים  בבית 
האובדן  עם  התמודדות  שנות  חמש 
לעצמה  מבקשת  היא  והגעגועים 
בחייה.  לראשונה  מקצועית,  עזרה 
ומגיעה לדוד  היא פונה לאינטרנט 

�גור, שפרסם את שמו כמטפל רוח
ני שמתמחה בטיפול בדמיון מודרך 
ובתרגול מדיטטיבי ומבטיח לסייע 
שיטתו.  באמצעות  הנפש  לגאולת 
רות קובעת את הפגישות ביום שני 
אחר  נסחפת  היא  ולאורכן  בחמש 
יכולת ההקשבה וההכלה שלו וחשה 
מכאן  אולם  הנכונה.  בדרך  שהיא 

ונרקמת מערכת יח �ואילך הולכת 
ומסובכת  פתלתלה  מורכבת,  סים 

�בין רות ודוד ושלב אחר שלב, סו
�דותיו וחולשותיו של המפגש מתג

לים ונחשפים (הוצאת "גלים", 189 
עמודים).

בספרו "אנחנו" מביא לנו דיוויד 
סיפור  אחד")  "יום  (מחבר  ניקולס 
גדוש אמירות מבריקות על החיים.
הצו את  מבין  פטרסן  �דגלאס 

עצמה  את  "לגלות  אשתו  של  רך 
עוזב  שבנם  לאחר  עכשיו,  מחדש" 
את הבית, אבל חשב שהם יגלו את 
שנזדקן  לכך  "ציפיתי  יחד:  עצמם 
 - יחד  ונמות  נזדקן  ואני,  יחד. את 
דגלאס, איזה בן אדם נורמלי מצפה 

לזה?".
עומ שהיא  מודיעה  כשקוני  �אז 

דת לעזוב אותו, הוא מחליט להפוך 
האחרונה  המשפחתית  החופשה  את 
לטיול של פעם בחיים: טיול שיקרב 
בנו.  הוקרת  את  לו  וישיב  ביניהם 
בו  להתאהב  לקוני  שיגרום  טיול 
מחדש. המלונות הוזמנו, הכרטיסים 
נקנו, הלו"ז תוכנן והודפס. מה כבר 
שאול  (מאנגלית:  להשתבש?  עלול 

לוין, הוצאת כנרת, 395 עמודים).

נשימה  עוצר  מותחן  ב"אישי", 
ריצ'ר  ג'ק  החוקר  צ'יילד,  לי  מאת 
את  וחוצה  נוספת  למשימה  חוזר 
ואז   - לפריז  האטלנטי  האוקיינוס 

ללונדון.
היה  אחד  אדם  רק  צרפת.  בנשיא  ירה  מישהו 

�יכול לעשות את זה. וג'ק הוא היחיד שיכול למ
צוא אותו. הסיכון מעולם לא היה כה גבוה - כי 
הוצאת  מלמד,  איה  (מאנגלית:  אישי  זה  הפעם, 

כנרת�זמורה, 380 עמודים).
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
ובינהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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