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הניסיון שלנו, העתיד שלכם

התקשרו למומחים
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המנע מתור מיותר
הכשר נחלתך היום

פיצול מגרשים בנחלות ומעבר 
מבר-רשות לחוכר או-טו-טו  בפתח!

הוראות הביצוע של ההחלטה 1155 
)979 הישנה( בדרך להתפרסם

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
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היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

אתם 
שולטים 

בתנועה...
ראו פרטים בעמ' 9

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

אתם 
שולטים 

בתנועה...
ראו פרטים בעמ' 17

דףקו

ואיום המנהרות במלחמת עזה הכו קשות בתיירות הכפרית בדרום הארץ, הגדלת טווח  הירי 
הטילים והירידה במצב הרוח הלאומי פגעו גם באתרים בצפון. קבוצות מבקרים מחו"ל מבטלות, 
לאפס,  פחתו  ולמשפחות  בחופשה  לילדים  עובדים,  לוועדי  ומאירועים  מפעילויות  ההכנסות 
וההכנות של התיירנים לקיץ יורדות לטמיון, חלקם עומדים בסכנת סגירה • דני בלר, עמ' 18



7.8.2014    || 2

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק,  
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן 
במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק 

מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: דרור יוסף 	■
dror.maariv@gmail.com  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■
כתבים: 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  

עיצוב ועריכה גרפית: בני בנגלס   ■
גרפיקה מודעות: אריה אנג'ל  ■

הפקה: דורין שגב  ■
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073 פקס' 2369088־073  

מזכירת הפקה סניף דרום: 	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום: 	■
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי 	■
מודעות: 	■

dorin.segev@tmags.co.il
"קו למושב" גם באינטרנט:

תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:

www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

המילים
שלכם
בעיתון

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

מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 
לסיפורים ולשירים שכתבתם, 

ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 

הצלם בשם קובץ התמונה, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

 משפחות מקיבוץ מפלסים 
בעוטף עזה אומרות תודה 

לחברי מושב נהלל, שפתחו את 
הלב ועטפו אותם בחום

חיבוק חם

 מכתבים
למערכת

 מה תפקיד הצבעים בעיצוב 
בית? איך משלבים ביניהם? 
בתקווה שצבע אדום ישוב 

להיות אחד מצבעי היסוד, וזהו

20

אדום הוא צבע

 מה משמעות “הדגל מצדיע”? 
יצירות שנכתבו לטקסים 

ממלכתיים מראות היטב שנציגי 
הממלכתיות מפספסים את 
הכבוד שראוי לתת לזיכרון 

הנופלים. ביקורת שירה

חסר אמירה

22

תוכן

8

יושבות ארבע חברות, אשר תמיד התת
תאספו פעם בשבוע לשתות קפה. כשה
תיו הרבה חברים הן היו מרכלות וצוח

קות על החברים. היום כבר אין על מי לרכל, כי 
כמעט כל המבוגרים במושב נפטרו.

יושבת קלרה, ניצלות השואה, שילדה בן אחד 
וכמו כל אמא פולניה רצתה שהבן יהיה דוקטור. 
אבל הבן הכיר בחורה, התאהב, התחתן והוא רק 
הכלה.  את  שונאת  קלרה  מאז,  חשבונות.  מנהל 
אומרות?  אתן  מה  "נו,  מספרת:  היא  ועכשיו 
הבן שלי התקשר. שאלתי אותו מה קורה? אתה 

חולה?
'לא'.

הילד חולה?
'לא'.

אשתך מתה?
רוזנבאום  גברת  'אמא,  אומר:  הוא  אך  'לא'. 
מתה, יש הלוויה. אם את רוצה, אני אקח אותך'. 

לא, עם גברת רוזנבאום אני ברוגז.
'למה אמא?'.

כי היא לא מתה 20 שנה קודם".
תרבקה'לה יושבת. יש לה לב רחב ומצפון שעו

נוספות. אבל היא רואה בכל בן אדם  בד שעות 
יום אחד  דבר טוב. היא מטפלת גם בנכד שלה. 
 - "למה?"   - "סבתא, מתי תמותי?"  הנכד שאל: 
יהיה לנו  "כי אמא שלי אמרה שאם את תמותי 

עם  והולכת  מתרגשת  לא  רבקה  כסף".  הרבה 
הנכד לאכול גלידה.

רוזי יושבת ליד רבקה, היא צבעה את השערות, 
קרה?".  "מה  שואלות:  והחברות  מניקור,  עשתה 

ת"הבת שלי טלפנה, ואמרתי: אוי, ויי, כל כך כו
אבות לי הידיים, כל כך כואבות לי הרגליים, אז 
היא אומרת: 'את מתאוננת? ומה אתי? כל הלילה 
עשיתי צעדה מהמיטה למקרר, מהמקרר למיטה, 
ואני אומרת לך: תזרקי את האוי ויי מהדיבורים'. 
ולעשות  השיער  את  לצבוע  והלכתי  התרגזתי 

מניקור".
הרביעית עומדת ואומרת "עכשיו אני אדבר". 
לא  עוד  לנאום,  תתחילי  "אל  אומרות:  הבנות 
רק  אני  נואמת,  לא  אני  "לא,  הבחירות".  הגיעו 

לה ובמקום  לבכות  במקום  לרוזי:  להגיד  תרוצה 
ויי, תחשבי על דברים שהיו לך: החבר  גיד אוי 
הראשון, הנשיקה הראשונה, הבעל הטוב שהעריץ 

אותך.
"גם כשלי יש בעיות אני מחפשת איך לעבור 
נוסעת  אני  אותן. למשל, אם בעלי מרגיז אותי 
לרעננה וקונה חתיכת בד. הריח של הבד מזכיר 
לי את אמא שלי החרוצה, היפה, התופרת. בערב, 
את  טובתטוב  ניקתה  היא  לישון,  הלכו  כשכולם 
שולחן המטבח, שמה מטר על הצוואר וגזרה את 
הבד לקראת תפירה למחר. הריח של הבד מזכיר 
ונאכל  קפה  נשתה  בואו  לכן.  שסיפרתי  מה  לי 

עוגה".
"לא, כולנו בדיאטה".

ת"אז ניפגש בשבוע הבא". בינתיים, אנו מאח
תלים לחיילים שלנו שיחזרו הביתה בריאים ושל

מים ושאלוהים ישמור עליהם.
אמן!

אסתר דוברוב, מושב בצרה

ארבע ידידות

ממתי יש עם 
פלשתינאי?!

לנו מלחמה עם העם  ל"אין  תגובה 
)"חדר  "דוגרי"  אשר  הפלסטיני?", 

אורחים", גיליון 844(

שלום לכל מי שקורא אותי. אני 
סבתאתרבתא )75 שנים חלפו מאז 
ולשם  את שמי(  לי  נתנו  שהוריי 

שינוי, היום אני לעצמי...
הי בקמפוס  תורה"  "ללמוד  הלך  תהאיש 

שיבה שבאלון שבות )שבוע של ימי העצמה 
ובלי  עובדים,  "הילדים"  קודש(,  בלימודי 

תכוונה נתנו לי יום חופש... חופש... בלי נכ
תדים הדורשים כמובן תשומת לב, ואני צרי

כה להיות מה זה נחמדה.
אנרגיות.  הוצאת  ללא  יום  זה  היום 
"קו  את  לקרוא  הגעתי  זה  רוחני  ובמצב 

ושמחתי להגיב על המקום: רא תלמושב" 
תשית, אהבתי את העברית הפשוטה והתק

נית שלך, אשר, הסכמתי אתך.
חמאס   - הנערים"  "שלושת  חטף את  מי 

פלשתי עם  יש  ממתי  "פלשתינאים"?  תאו 
נאי? במלחמת השחרור נלחמו בנו הערבים, 

תוכך יישאר. בכל דור ודור באים עלינו לכ
לותנו...

אין  )עשר,  העשירי  נשיאנו  שאמר  וכמו 
עליו(, לדור הזה התפללנו. נוער כזה מופלא 

ציוני, חלוץ ומאמין...
 אשר "דוגרי", אהבתיך.

ימימה סלע, מושב נחלים

 ְזִריחֹות
ַּתּמּוז

 
ְמַפַּלַחת ַהֶּׁשֶמׁש קּוֵרי ֲעָנִנים
ֶׁשִּנְטוּו ֵמֵאֵדי ָים ַמְבִהיִלים.

ִנְצנּוֵצי ַקְרַנִים נֹוְגחֹות ְּבִהָּלה
ּדֹוֶחֶפת יֹום ִּכְבַחְבֵלי ֵלָדה.

ַעּמּוֵדי ַׁשַחר ֲעטּוִרים ְּבָזָהב
ְמרֹוָמם ַהַּמֲעָמד ָרחֹוק ְוִנְׂשָּגב.

ֵמַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ִנְפַרט
ֵנץ ַהַחָּמה עֹוֶלה ְוִנְלַהט.

 
ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ַהְּזִריחֹות ָחרּוז
ְּפֵאָרן ַיֲעֶלה ְּבחֶֹדׁש ַּתּמּוז.

איציק רייכר, מושב עין ורד
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חדשות
דרור יוסף

כלפה,  זבולון  ח"כ 
הלובי  ראש  יושב 
בכנסת  החקלאי 
המשנה  ועדת  בראש  שעמד 

לק במטרה  הכספים  תלוועדת 
תבוע כיצד יפוצו חקלאים שנפ
להסכ הגיע  איתן,  מצוק  תגעו 

מות עם רשות המסים עם אופן 
לחקלאים  הפיצויים  תשלום 

שניזוקו במהלך הלחימה.
תעל פי ההסכמות, חקלאי שח

לקתו נמצאת בין אפס לשבעה 
יפוצה  עזה  מגבול  קילומטרים 
 80% ששיעורו  מקדם  עלתפי 
וממנו  יוליתאוגוסט,  ממחזור 
ינוכו הוצאות שנחסכות )אריזה 
לחקלאות  לנזק  באשר  ומיון(. 
שבשטחים שנמצאים בין שבעה 
מקדם  עזה,  מגבול  ק"מ  לת20 
הפיצוי יהיה 50%, לעומת 40% 
החקלאי  בתחילה.  שהוצע  כפי 

בשי ירידה  להוכיח  תיצטרך 
 ,2014 יולי  במחזור   20% עור 
או   ,2013 ביולי  למחזור  ביחס 
ביחס לממוצע המחזורי בשנים 
2010ת2013. לגבי נזק לשטחים 
באזורים  שממוקמים  חקלאיים 
שבין 20 ק"מ לת40 ק"מ, נשאר 

בשיעור  לחקלאים  הפיצוי  מקדם 
.20%

יישובים  חמישה  כי  סוכם,  עוד 
הקילומט שבעת  קו  על  תשנמצאים 

רים מגבול הרצועה, ומשום מה אינם 
נכללים ברשימת היישובים הזכאים 
במסלול  לפיצויים  גם  יזכו  לפיצוי, 
עזה.  עוטף  תושבי  כל  כמו  הירוק, 
אוהד,  אליהו,  תלמי  הם:  היישובים 

שדה ניצן, ברור חיל ודורות.
שהכנסתי  "השינויים  כלפה:  ח"כ 
לתקנות יחד עם אנשי רשות המסים 
בידם  ויסייעו  חקלאים  עם  ייטיבו 
לחזור לפעילות ולצמצם את הנזקים 

עלי חובה  זה,  לצד  להם.  תשנגרמו 
למנופי  לדאוג  כדי  יחד  לפעול  נו 
צמיחה באזור ולשקם את החקלאות 

בעוטף עזה בפרט ובדרום בכלל".

 שתי מסגרות לפיצוי,
מקדמות בשיעור 50% מהפיצוי 

בעמוד ענן

בוועדת הכספים של הכנסת נקבע 
תבשבוע שעבר, כי המדינה תפצה חק

לאים ובעלי עסקים, שיוכלו לבחור 
בין מספר מסלולי פיצוי, גם על נזק 

עקיף שנגרם להם ממבצע צוק איתן. 
שנמצאים  העסקים  בעלי  מבין  מי 

תבמרחק שאינו גדול משבעה קילומ
טרים מרצועת עזה יוכלו לבחור בין 
אישית לכל  אדום, המותאם  מסלול 

נפגע, למסלול ירוק, מהיר.
עלתפי הודעת יושב ראש הוועדה, 
עסקים  בעלי  סלומינסקי,  ניסן  ח"כ 
שנמצאים במרחק שבין שבעה לת40 

תק"מ מעזה יוכלו להגיש תביעה לפי
תצוי באחד מארבעה מסלולים אפש

ריים: בגין שכר שמשולם לעובדים 
שמירה  בשל  לעבודה  הגיעו  שלא 
שנים;  מת14  פחות  בני  ילדים  על 

בהש העסקים  במחזור  השינוי  תלפי 
וואה לתקופה מקבילה; בגין הוצאות 
מגישי  לחקלאות.  נזק  מיוחדות; 
בשיעור  מקדמות  יקבלו  התביעות 
50% מסכום הפיצוי שקיבלו במבצע 
עמוד ענן, בטרם יתבררו התביעות. 
המסים משה  רשות  מנהל  דיווח  כך 

אשר לוועדה.
היו"ר סלומינסקי: "כוחו הגדול של 
העורף  הוא  לעצמתו,  בנוסף  צה"ל, 
שנותן לו עצמה אדירה וגיבוי, ולכן 
העורף.  את  לחזק  ערוך  לאין  חשוב 

העורף נפגע קשה כלכלית. אנו 
סלומינסקי  לו".  לסייע  חייבים 
"כולנו רואים שהמבצע  הוסיף: 
נמצאים  אנו  שונה.  הוא  הזה 

תבדילמה - מצד אחד צריך לר
אות האם ישנם מקומות מעבר 
לת40 ק"מ שנפגעו קשה וצריך 
לסייע להם כלכלית. מצד שני, 

תאם יפצו בכל הארץ ייתכן שה
עלות תגיע לסכומים שהמדינה 
צריך  בהם.  לעמוד  יכולה  לא 
שקולים  מאוד  ולהיות  לתמרן 

ולמצוא את שביל הזהב".
תח"כ זבולון כלפה, יו"ר משו

תף של הלובי החקלאי בכנסת, 
הירוק  "המסלול  בדיון:  אמר 
לאדום  הפך  המסים  ברשות 
ברשות  הערר  ועדות  מזמן, 
לא  אני  מתפקדות.  לא  המסים 
מבין למה למשוך את העסק של 

המ רשות  המקדמות?  תתשלום 
העס בעלי  הם  מי  יודעת  תסים 

קים, אין סיבה לא לשחרר חמצן 
לעסקים. עמוד ענן היה 11 יום, 
יום  המלחמה הנוכחית כבר 23 
ביום  התקיים,  שהדיון  )בעת 
זה תהת 30 ביולי. ד"י(,   רביעי,

ליך ארוך ויש לא מעט איומים 
חדשים שלא הכרנו.

ת"בכל פעם אנחנו שומעים שהרק
זה   - פתוחים  בשטחים  נפלו  טות 

משו שהדרום  החקלאיים  תהשטחים 
בחקלאות  העקיף  הנזק  בהם.  פע 
דבר  זה  צמחים  מורכב,  מאוד  הוא 
וזוכר, אם לא קטפו תוצרת  שמגיב 
תוצרת  מקבלים  וגם  נרקבת,  היא 
לא טובה וגם בעתיד, ישנה גם בעיה 
עובדים  השדות.  בעיבוד  עיכוב  של 
היישובים  באחד  יוצאים לשטח.  לא 
הייתה פגיעה ישירה בעובד זר. לכן, 
אני חשוב להקים פה ועדת משנה עם 
רשות המסים, עם משרדי הממשלה 
הרלוונטיים ועם החקלאים על מנת 
לגבש את העניין בצורה המיטבית".

אהוד רצאבי, נשיא לה"ב, לשכת 
תחו על  הצביע  העצמאים,  תארגוני 

מים עסקיים בעייתיים, שאחד מהם 
"יש  הכפרית:  התיירות  את  כולל 
שני ענפים בסיכון - מלונאות פנים 
ושחקנים ואמנים. עורך דין או רואה 
בחודש  העסקאות  את  יבצע  חשבון 
הבא, אבל על הופעה שבוטלה האמן 

לא מחוץ  הוא  כי  פיצוי,  יקבל  תלא 
זור".

מתווה האוצר לפיצוי

 מסגרת הפיצוי תוגבל
ל־8 ביולי עד 31 באוגוסט

שר האוצר חתם על תקנות לפיצוי על 
נזקים עקיפים בתקופה שבין תחילת 

המבצע לסוף החודש או לסוף המבצע. 
ניתנה ארכה נוספת לתשלום מסים

שר האוצר, יאיר לפיד, חתם על תקנות המאפשרות תשלום 
הארץ,  בדרום  עסקים  לבעלי  עקיפים  נזקים  בגין  פיצויים 
שנמצאים בטווח שבין אפס לת40 קילומטרים מגבול רצועת 
עזה, והןם הובאו לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. התקנות מתייחסות 
לתקופה שבין 8 ביולי 2014 לת31 באוגוסט השנה, או עד מועד סיום 
מבצע "צוק איתן", לפי המוקדם ביניהם )בשעת כתיבת שורות אלה טרם 

נודע על סיום מבצע צה"ל ברצועה(.
בטווח  שנמצא  ניזוק  כל  רשאי  יהיה  בכנסת,  התקנות  אישור  לאחר 
הפיצויים ברשות המסים  נזק עקיף לקרן  בגין  המוכרז להגיש תביעה 

תבאחד מתוך שלושה מסלולים )ירוקים(: מסלול שכר עבודה, מסלול מח
זורים ומסלול הוצאות שוטפות. המסלולים הירוקים נועדו לתת מענה 

מהיר, פשוט וישים לעסקים שנפגעו.
משכורת  תשלום  הוא  מהמסלולים  אחד  בכל  תביעה  להגשת  תנאי 

תלעובדים שנעדרו בגין המצב הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות ובכ
פוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך. בעלי עסקים 

תבתחום יישובי ספר או בעלי עסקים שנמצאים במרחק שאינו גדול משב
עה קילומטרים מגבול רצועת עזה יוכלו לבחור בין המסלולים הירוקים 

תלמסלול אדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים הע
קיפים שעליהם להוכיח לגבי אבדן הרווח ובהתאם לאופי העסק.

להגיש  יוכל  מעסיק   - שכר  מסלול  הירוקים:  המסלולים  שלושת 
היעדרו ימי  עבור  לעובדים  ששילם  שכר  בגין  החזר  לקבלת  תתביעה 

תם, שנבעו כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף. 
כמותכן, הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו ממקום עבודתם לצורך 
השגחה על ילדיהם הקטנים מת14 שנים ולראשונה, גם בעבור אדם עם 
מוגבלות שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו, משום שאינו 

יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.
יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים  מסלול מחזורים - בעל העסק 
בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף 
דותחודשי(. הנוסחה תכלול השוואת  )חד חודשי או  של העוסק למע"מ 
המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה 

אשתקד. סך הפיצויים במסלול זה לא יגדל משלושה מיליוני שקלים.
פיצויים  לקבלת  תביעה  להגיש  יוכל  העסק  בעל   - הוצאות  מסלול 
בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית. מסלול זה נקבע 
במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק, שנוצרו כדי לשמור על 
המחזור הרגיל שלו בזמן המבצע. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 

שלושה מיליוני שקלים.
תעלתפי הודעת רשות המסים, מסלולים לענפים ייחודיים יופעלו בענ

פים שונים, כגון חקלאים, מפעילי אולמות אירועים ובתי מלון, במטרה 
ואולמות  מלון  בבתי  הזמנות  )ביטול  הענף  לאופי  מתאים  מענה  לתת 
אירועים( ולהתייחס לענפים השונים בחקלאות. גם הפיצויים במסלולים 

לענפים הייחודיים לא יגדלו משלושה מיליוני שקלים.
בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1 ביוני השנה יוכלו 
לבחור בהגשת התביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם 

להם.
בנוסף, שר האוצר לפיד הנחה את מנהל רשות המסים משה אשר לתת 
ארכה נוספת לבעלי עסקים בדרום לתשלום המסים התקופתיים שלהם. 

תלאור זאת, הודיע אשר, כי מועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקו
פתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה בגין דוח יוני 
2014 )חודשי ודותחודשי( לבעלי עסקים באזור של עד 40 ק"מ מרצועת 
עזה )בהתאם לרשימת היישובים שפורסמה עלתידי פיקוד העורף(, יהיו 

עד 15 באוגוסט, כלומר, ארכה של חודש ימים.

הושגה הסכמה על פיצוי 
חקלאים עבור נזקי "צוק איתן"

חקלאי שחלקתו נמצאת בין אפס לשבעה קילומטרים מגבול 
עזה יפוצה ב־80% ממחזור יולי־אוגוסט, בניכוי הוצאות. בשטחים 

שנמצאים בין שבעה ל־20 ק"מ מגבול עזה, מקדם הפיצוי יהיה 50%. 
נזק לשטחים חקלאיים שבין 20 ק"מ ל־40 ק"מ יפוצו בשיעור 20%

עזה  בעוטף  החקלאות  את  "לשקם  כלפה.  זבולון  ח"כ 
צילום: אורלינג בפרט ובדרום בכלל" 
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חדשות
דרור יוסף

התיי משרד  מנכ"ל  הלוי,  תאמיר 
העי הנפגעת  היא  "התיירות  תרות: 

קרית. זה ענף שמכניס 40 מיליארד 
שקלים. התעשייה כיוונה להשקעות 
מלונות  דרך,  מורי  אוטובוסים,   -
שהוקמו ושופצו, מסעדות מוכוונות 
למגהתאירוע,  נכנסנו  חוץ.  תיירות 
חברות תעופה זרות שלא הגיעו. אנו 
עדיין בבקרת נזקים. בענף התיירות 

הא גם  רלוונטי,  לא  תהקילומטראז' 
טרקציות בצפון ריקות".

ח"כ אראל מרגלית הציע להאריך 
שבו בשלושה  הכנסת  מושב  תאת 

עות, מהטעם שישראל במלחמה ולא 
איתן",  "צוק  שמוגדר  כפי  במבצע, 
ובית  פוזר  הכנסת  מושב  מאז  אבל 

יצא לפגרת הקיץ: "במל תהנבחרים 
למדינה  לקח  השנייה  לבנון  חמת 

מלח הייתה  שזו  להודות  תשנתיים 
מה. במלחמה אפשר לפצות את כלל 
הארץ. בטווח שעד שבעה ק"מ מעזה 

היל את  ישלחו  שההורים  תמצפים 

דים לגנים כי הם ממוגנים, ולכן לא 
נותנים להורים פיצוי על היעדרות 
מעבודה, אבל מה קורה אם הם נסעו 

לצפון?".
תיו"ר הוועדה, ח"כ ניסן סלומינס

קי, החליט להקים שתי ועדות משנה: 
אחת, שתבחן את הפיצוי לחקלאים, 
בראשות ח"כ זבולון כלפה, שביקש 

תלצרף גם את ח"כ יצחק ועקנין, ול
בדיקת הפיצוי לענף התיירות מונה 
צוות נוסף שבו חברי הכנסת רוברט 

אילטוב ואלעזר שטרן.

 מנהל רשות המסים:
"נוסחאות הפיצוי בעמוד ענן 

היו מאוד בעייתיות"

בנושא  הכספים  בוועדת  בדיון 
תפיצויים על נזקי "צוק איתן" העק

יפים אמר מנהל רשות המסים משה 
שהוגשו  העררים  מרבית  כי  אשר, 
בעקבות הפיצויים במבצע עמוד ענן 
אמר  אשר  חקלאים.  ידי  על  הוגשו 

יבוטל מס 
המעסיקים?

ח"כ שמולי יוזם בכנסת את ביטול מס 
המעסיקים לשנת התקציב הקרובה 

כדי להקל על חקלאי הדרום במושבים 
ובקיבוצים

ח"כ איציק שמולי )העבודה( מקדם מספר יזמות שנועדו לתת
מוך בתושבי הדרום מבחינה כלכלית. בין השאר, הציע ח"כ 

תשמולי חוק לתשלום פיצוי מוקדם )מקדמות( לבתי עסק ול
עובדים בדרום, במטרה לאפשר להם להתגבר על האתגר של מציאת 
תזרים מזומנים, נוכח ההוצאות הקבועות מול הקופות הריקות. בראשית 

תהשבוע שעבר הודיעה הממשלה, כי היא מאמצת את היזמה ותפעל לאי
תשור התקנות, כך שיתאפשר להתחיל בתשלום בפועל בגין נזקים עקי

פים ממבצע "צוק איתן" כבר בתחילת חודש אוגוסט. במקביל, יזם ח"כ 
שמולי מהלכים נוספים לטובת מניעת הגבלת חשבונות בנק של תושבי 

הדרום והקפאת תשלומי המשכנתאות.
נוגעת לחקלאים שגרים במרחק שאי ח"כ שמולי  נוספת של  תיזמה 

המעסיקים  מס  את  לבטל  ודורשת  הרצועה  מגבול  ק"מ  מת40  גדול  נו 
שמוטל על מעסיק חקלאי, לשנת התקציב הקרובה. לאחר ביקורו של 
חבר הכנסת במושבים ובקיבוצים במרחב עוטף עזה ונפגש עם החקלאים 
הקשיים  עם  בהתמודדות  לעזור  ידיהם  על  שמולי  התבקש  זה,  באזור 
הצפויים לאור משכו של המבצע והם העלו את הצורך הדחוף בפתרון 

הבעיה.

ח"כ איציק שמולי. "אין די בהצעה ובחיבוק, אלא יש לסייע כלכלית באופן ממשי 
צילום: נועם ריבקין פנטון  ורציני" 

המוטיבציה  את  להקטין  במקור  נועד   10% בשיעור  המעסיקים  מס 
להעסיק עובדים זרים על חשבון עובדים מקומיים, ועלותו המצטברת 
את  משיג  אינו  המס  אולם  שקל.  מיליון  כת162  בת2011  הייתה  בשנה 
מעמסה  מהווה  ורק  זרים,  בעובדים  ישראלים  עובדים  החלפת  מטרתו: 
נוספת של עלות ליצרן אשר מייקרת את תשומות הייצור ובהתאמה, 

את עלותו של המוצר הסופי.
גם החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה של משרד החקלאות במסמך 
משנת 2011 וכן מומחים שונים לשוק התעסוקה, כדוגמת פרופסור צבי 
אקשטיין הצביעו על כך. יצוין, כי אין מדינה אחרת בין מדינות ארגון 
עובדים  להעדפת  עיקרי  כמכשיר  בהיטלים  שימוש  שעושה   OECD

מקומיים.
ח"כ שמולי: "עמידתם של תושבי וחקלאי ניר עם, נתיב העשרה ושאר 
היישובים החקלאיים במרחב מחזקת את כולנו בימים אלה, וכעת אין 
די בהצעה ובחיבוק, אלא יש לסייע להם כלכלית באופן ממשי ורציני. 
מס המעסיקים רובץ עליהם בכבדות בשגרה ובעת חירום עלול לגרום 
לקריסה של ממש ואת זה יש למנוע. בכוונתי להיאבק על כך בוועדת 

הכספים".

להפחית את הביורוקרטיה

"אי אפשר להבחין 
בין הק"מ השביעי  

לק"מ העשירי"
בתנועת האיחוד החקלאי מבקשים 
להתייחס לנזקים של כל החקלאים 

בקרבת עוטף עזה באותו אופן
ועדת  להקים  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  יו"ר  של  הבחירה 
משנה בראשות ח"כ זבולון כלפה שתבדוק מה הדרך שבה יפצו 
את חקלאי הדרום, התקבלה בשביעות רצון בתנועת האיחוד 

תהחקלאי. מזכ"ל התנועה, עו"ד דודו קוכמן: "אנו סומכים על ועדת המ
תשנה, שתמליץ לפשט את הליכי הפיצוי לחקלאים, להפחית את הביורו

קרטיה ולהקל על מנגנון הפיצוי העקיף לחקלאים. נכון להיום, מנגנון 
תהפיצוי שמציעה המדינה ושהוצג בוועדת הכספים אינו מספק ולא מקו

בל עלינו, מאחר שאינו עונה על מצוקת החקלאים".
לחקל שנגרם  הנזק  את  מעריכים  שבה  התנועה,  דרישות  יתר  תבין 

לחקלאים  יינתן  שהפיצוי  שקלים,  מיליוני  בעשרות  בה  החברים  אים 
קילומטרים  שבעה  של  לטווח  מעבר  אדמותיהם  את  ומעבדים  שגרים 
מגבול הרצועה: "אי אפשר להבחין בין הקילומטר השביעי לקילומטר 
העשירי", אומר קוכמן, "ויש להתייחס לפגיעות האמתיות. אנו דורשים, 
כי גם בטווחים שמעבר לשבעת הקילומטרים תינתן לחקלאים אפשרות 

למסלול אדום.
"כמותכן, כלקח ממבצעים קודמים, יש לקבוע ועדת ערר ביןתמשרדית 

תבה חברים רשות המסים, משרד החקלאות ונציגי ארגון יציג של חקל
אים )הייתה ועדת ערר, אך היא לא אוישה בחלק מהאזורים(. יש לקבוע 
לוח זמנים מהיר לתשלום למגזר החקלאי, או לחילופין, תשלום מקדמות 

מידי ולא כפי שמוצע כיום", אומר מזכ"ל האיחוד.
עו"ד קוכמן מזכיר, כי יש חקלאים שעד היום טרם קיבלו פיצויים בגין 
נזקי מבצע עמוד ענן וכי כתוצאה מהמבצע הקודם חלקם נקלע לקשיים 
ואף לסגירת המשק החקלאי. לדבריו, במהלך צוק איתן נגרם לחקלאים 
ביישובים הנמנים עם כפרי התנועה נזקים המוערכים במיליוני שקלים, 

תאשר חלקם יתקשה להתמודד עמם אם הם לא יפוצו לאלתר וללא ביו
רוקרטיה, וחלקם אף צפויים להתמוטט.

בוועדה: "200 עררים הוגשו בתחום 
מאוד  נוסחאות  היו  כי  החקלאות, 
מתכוונים  אנחנו  לפיצוי.  בעייתיות 
לשבת עם משרד החקלאות ולהביא 

חקל לפיצוי  מוסכמות  תנוסחאות 
אים המתגוררים בטווח עד 40 ק"מ 
מהגבול. אני מקווה שהפעם לא יהיו 

עררים".

 "מתווה הפיצוי של האוצר
יפגע בחקלאים"

טען  הכספים  ועדת  ישיבת  טרם 
הפיצויים  מתווה  כי  כלפה,  ח"כ 

תשגיבש האוצר לפיצוי העסקים בד
תרום מעניק פיצוי חלקי בלבד לחק

לאים שנפגעו קשות במלחמה ואינו 
מכסה את הנזקים העקיפים שנגרמו 

ועתידים להיגרם.
לדברי ח"כ כלפה, שמונה לעמוד 
בראש הצוות לבחינת הפיצוי הראוי 
הודעת  לאחר  מיד  הדרום,  לחקלאי 
בעלי  עם  הסכם  גיבוש  על  האוצר 
בפניות  הוצף  הוא  בדרום  העסקים 
ממנו  שביקשו  חקלאים,  של  רבות 
האוצר.  במשרד  למענם  לפעול 

החקל טענו  בעבר,  המר  תמניסיונם 
אינו  המוצע  הפיצויים  מתווה  אים, 
משקף את הצרכים האמתיים והנזק 

העצום שנגרם להם.
תיו"ר הלובי החקלאי מסר, כי החק

לאים סיפרו שלא עיבדו את השדות 
איסור  ובגין  עובדים  היעדרות  בגין 

תשהוטל על חלקם לצאת לשטח ול
בשטח  שנמצאים  בגידולים,  טפל 
שבו נאסר על אזרחים לשהות. כמו 
כן, לא התבצעה פעילות מניעה כמו 
ריסוסים וטיפולים הכרחיים. בתחום 
ביבולים  פגיעה  נרשמה  הקטיף 
וצמצום בביקוש לתוצרת;  עתידיים 

תעגבניות, מלפפונים, פלפלים, חצי
לים וקישואים לא נקטפו ונרקבו.

ענפי החקלאות עובדים על בסיס 
את  למדוד  אפשרות  ואין  עונתי 
הנזק העקיף שנגרם להם באמצעות 

בתקו הפעילות  מחזורי  תהשוואת 
)אלא  בלבד  אשתקד  המקבילה  פה 
נבדקת תקופה של כמה שנים(,  אם 

תולכן טוען ח"כ כלפה: "מתווה האו
חק את  שולל  מוליך  לפיצויים  תצר 

לאי הדרום ואינו משקף את הצרכים 
תהאמתיים שנוצרו בשל נזקי המלח

מה העצומים. מציאות של מלחמות 
נפוצה  בדרום  ביטחוניים  ואירועים 
עד  לצערי,  אך  האחרונות,  בשנים 
המסים  ברשות  השכילו  לא  היום 
הנכון  הפיצוי  מסלול  את  לבנות 
שימנע את התופעה שחקלאים אינם 
חודשים  אחרי  גם  פיצויים  מקבלים 

ושנים.
של  הערר  ועדות  לכך,  "מעבר 
מתפקדות.  לא  כלל  המסים  רשות 
חקלאי הדרום עומדים בחוד החנית, 
המסים  ורשות  האוצר  פקידי  על 
שונה  בחקלאות  שהעיסוק  להבין 
במהותו, אי אפשר להשוות חקלאים 
לעסקים, מדובר בתוצרת שמושפעת 

מאוד מתנאי הסביבה".
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חדשות

דרור יוסף

המועצות האזוריות בצפון 
תוש לקליטת  תשהתגייסו 

בים מהדרום התכנסו ביום 
תנועת  ביזמת  ביולי(   31( חמישי 

תהמושבים ובשיתוף פעולה עם התנ
תועה הקיבוצית, על מנת לקיים הע

רכת מצב ולדון בסיוע לאנשי עוטף 
בטווח  שנמצאים  וביישובים  עזה 
רקטות ופצמ"רים בעת חירום וביום 

שאחרי.
לישיבה, שזימנו יושבת ראש אגף 
המושבים,  בתנועת  וקהילה  חברה 
צעירים  מחלקת  וראש  יוגב,  אילנה 
איילון,  סער  ד"ר  בתנועה,  וחיילים 

הא המועצות  מכלל  נציגים  תהגיעו 
תזוריות בצפון: עמק הירדן, חוף הכ

מעלה  גולן,  התחתון,  הגליל  רמל, 
יוסף, גלבוע ועמק יזרעאל. כמו כן, 
אל הישיבה הגיעו נציגים הקיבוצים 
- גבי אסם, מנהלת אגף חינוך, נוער 

ומשימות ורכזי שטח.
לאחר הישיבה אמרה אילנה יוגב: 
את  לחבר  הייתה  הפגישה  "מטרת 
הארץ,  בצפון  האזוריות  המועצות 
ומשאבים  כימים  לילות  המקדישים 

ליי סיוע  לשם  הסוגים  מכל  תרבים 

שובי הדרום. בכוונתנו לגבש מודל 
הנציגים,  כלל  על  המקובל  פעולה 
יותר  יעילה  הפעלה  יאפשר  אשר 
ומסונכרנת בין התנועות המיישבות, 

בדרום,  האזוריות  המועצות 
בצפון  הקולטות  המועצות 
השותפים  זיהוי  תוך  וכמובן, 
והרשויות  הממשלה  במשרדי 

השונות".
תבישיבה, עדכנו נציגי המו

הנוכחים  את  האזוריות  עצות 
בפעילויות שקיימו ורעננו את 
אופני הסיוע בזמן חירום. כמו 

הנ בעזרה  הנוכחים  דנו  תכן, 
הוחלט  שאחרי".  "ביום  חוצה 
המושבים  תנועת  כי  בישיבה, 
ימשיכו  הקיבוצית  והתנועה 
לקשר בין צרכים ובקשות של 

תיישובי הדרום למועצות הקו
לטות בצפון.

תנו שתי  הודעתן,  תעלתפי 
ימשיכו  הגדולות  ההתיישבות  עות 
הנדרשת,  התמיכה  לגיוס  לפעול 

בפעי והן  עזה  עוטף  ביישובי  תהן 
במועצות  עבורם  הנתפרות  לויות 
הם  ודאגה  מחשבה  מתוך  הקולטות, 

ת"ליום שאחרי", בחזרה הביתה לשג
רה ברוכה.

חני סולומון

מושב  בין  המחבר  הכביש 
יציץ עם מושב רמות מאיר 
של  במרכזו  לעמוד  ממשיך 

ככ ותכליתו  ראשיתו  תמאבק משפטי. 
ביש חקלאי, אולם בפועל הוא משמש 
למעבר של כאלפיים מכוניות בכל יום 
משני  לאחד  המגיעים  הסביבה.  מכל 
המושבים יבחינו שהכביש פתוח עדיין, 

תלמרות החלטת בית המשפט על סגיר
תו.

עמדת  המשפט,  בית  לדעת  בניגוד 
כי  היא,  גזר בנושא  המועצה האזורית 
אין  ולכן,  יציץ  מושב  את  לבודד  אין 

שתימ עד  הקיים  הכביש  את  תלסגור 
צא לו חלופה. המועצה מציעה לסלול 
ונוחה  קצרה  גישה  שיאפשר  כביש, 

ליציץ, ובאותה עת לא יפגע ביישובים 
רמות מאיר וגני הדר.

תרוני כחלון, יושב ראש הוועד המקו
מי במושב יציץ, מסביר שחברי מושבו 
אינם מסכימים שהכביש החיוני ייסגר, 

תוהוא מנמק: "המושב ינותק מכל שירו
תתי קהילה זמינים ומינימליים והתוש
תבים יישארו ללא גישה מהירה לשירו

תי הצלה וביטחון לשעת מצוקה".
את  שמייצג  רשף,  אורי  דין  עורך 
תושבי מושב יציץ, הגיש בשמם בקשה 
למתן צו שימנע את ביצוע פסק הדין 
)כלומר יאסור על הריסת הכביש( עד 
שתינתן הכרעה בתביעה לביטול פסק 
 30 ביום  כי  לציין,  המקום  "זה  הדין. 
מצד  עתירה  גם  הוגשה   2014 ביוני 

לבי בתיה  מזכרת  מקומית  תמועצה 
טול פסק הדין, וזאת מכוח הטענה, כי 

בניגוד להוראות הדין, היא לא צורפה 
לעתירה לביטול הכביש, על שהנה צד 

רלוונטי לדיון".
הכביש  שסגירת  מוסיף,  רשף  עו"ד 
לתושבים,  בטיחותית  סכנה  תעורר 
למושב.  חירום  רכבי  כניסת  במניעת 
לדבריו, מפקד תחנת כיבוי איילון אף 
שלח מכתב המתריע מפני סכנה זו. כמו 
כן, הוא גורס, כי החלטת בית המשפט 
להתבטל,  דינה  מנהליים  לעניינים 
מן  הסכמתו.  את  נתן  לא  המושב  שכן 

ההי בשלל  מקיף  דיון  לקיים  תהראוי 
וזאת  בטים הכרוכים בסגירת הכביש, 

לפני מתן החלטה בעניין.
את  המייצג  טויסטר,  עפר  עו"ד 
27 העותרים: "מאז שניתן פסק הדין 
וחצי,  חודשים  כשלושה  לפני  השני 
ידם  עושים המשיבים כל אשר לאל 

על מנת למנוע את ביצוע פסק הדין, 
המשפט  לבתי  מוגשות  כך  ולשם 
אין  שלטעמנו  בקשות,  של  שורה 
ושכל  משפטי,  בסיס  כל  מאחוריהן 
ביצוע  לעיכוב  להביא  היא  מטרתן 
פסק הדין מחד גיסא, ולנסות להתיש 
ולרוקן את משאביהם,  את העותרים 

מאידך גיסא.
כה  עד  שנדונו  הבקשות  כל  "ואכן, 

הב אשר  המשפט,  בית  עלתידי  תנדחו 
היר, כי מדובר בבקשות חסרות בסיס. 
יש להצר על כך שרשויות שלטוניות 
פסק  לכבד  מסרבות  ישראל  במדינת 
דין שניתן על ידי בית המשפט, ותחת 
את  ומציפות  בבריונות,  נוהגות  זאת 
בבקשות  העותרים  ואת  המשפט  בתי 

סרק".
תמועצה אזורית גזר מסרה את תגוב

תתה: "המועצה מכבדת כמובן כל החל
טה שיפוטית. יחד עם זאת, בעצה אחת 
עם היועצים המשפטיים של המועצה, 
לבית  ההחלטה  על  תערער  המועצה 
המשפט העליון עד למיצוי כל ההליך 

המשפטי.
"עמדת המועצה היא, כי אין לבודד 
את  לסגור  אין  ולכן,  יציץ  מושב  את 

חלו תימצא  שלא  עד  הקיים  תהכביש 
ידי  על  המוצעת  החלופה  אחרת.  פה 
שמצד  כביש,  להסדיר  היא  המועצה 
אחד יאפשר גישה קצרה ונוחה ליציץ, 
ובאותה עת לא יפגע ביישובים רמות 
וגני הדר. קיימת תכנית כזאת,  מאיר 
וגורמי  בעבר  המועצה  הגישה  אותה 
קשיים  והערימו  לה  התנגדו  התכנון 
בדרך ליישומה. בכוונת המועצה לנסות 

ולפעול שוב לממש תכנית זאת"

מה התחדש בכביש המריבה
נמשך המאבק על השארת הכביש שבין יציץ ורמות מאיר פתוח. מועצת גזר הודיעה שתנסה לאשר תכנית, 

שבמסגרתה ייסלל כביש חלופי שיחבר בין המושבים

אירחו  יזרעאל  עמק  ומועצת  נהלל  מושב 
חברי  את  עזה  ברצועת  צה"ל  מבצע  בימי 
קיבוץ מפלסים, ממערב לצומת שער הנגב, 

תוהשתדלו להקל עליהם את התקופה הקשה, שבה הת
תקיימה לחימה בקרבת ביתם. מתוך רצון להודות לחב

לנהללים  מפלסים  חברי  כתבו  היזרעאלי,  המושב  רי 
תוהביעו בו את אשר על לבם. העתקים מן המכתב נש

לחו אל ראש מועצת עמק יזרעאל אייל בצר ואל ראש 
מועצת שער הנגב, אלון שוסטר.

בנהלל:  לחבריהם  ממפלסים  המשפחות  כתבו  כך 
לאור  לבנו  רחשי  את  לבטא  שבא  תודה  מכתב  "זהו 
היכרותנו עמכם בשבועות האחרונים. ימים אלה של 
מבצע 'צוק איתן' באו למגר את הטרור שאורב בפתח 
ביתנו ומבקש לפגוע בנו, תושבי עוטף עזה, ואף מעבר 

לכך.

"על מנת לאפשר פעולה צבאית מלאה לצד הגנה 
עזיבת  הוחלט על  הביטחוני,  האיום  ילדינו מפני  על 
הבית ומעבר למקומות מוגנים יותר. אנו רוצים לומר 
אשרינו שהגענו הנה ושהגענו כקבוצה. שמחנו לפגוש 
לנו  ונתנה  ואת הלב  היד  נדיבה, שפתחה את  קהילה 

לא מעט.
"המועדונים במקום האירוח מלאים בצבעים ודפים, 
לרשותנו  עומדת  הבריכה  וכדורים.  שולחן  משחקי 
וכך גם הספרייה ושעת סיפור ושחקן מצחיקן. יותר 
הגיעו  הגילאים,  מכל  מעטים,  לא  תושבים  מזאת, 
עמם,  לשחק  הילדים,  את  להפעיל  מנת  על  אלינו 
ללמד אותם ולהפיג את חששותיהם. כך קרה שזכינו 
להופעות שירה מוצלחות, פעילות עם בועות ואמנות 

וצביעה.
חיוב שמקדמת  רופאה  והגיעה  ספרית  ת"הגיעה 

יות בחשיבה, אף הגיעו מעסים שהפכו את המועדון 
עיסוי  ואף העניקו  פינקו את המבוגרים  לקליניקה, 
היריעה  וקצרה  ועוד  עוד  והגיעו  לילדים.  מפנק 
הדבקים  כל  של  שמותיהם  את  בהתרגשות  מלבטא 

בנתינה.
הפעי הנדיבות,  נוכח  ומתפעמים  מתפעלים  ת"אנו 

לויות, הרצון האיןתסופי של המתנדבים לתת ולאפשר 
ולהורים.  לילדים  חסד  של  ורגעים  שגרה  של  מידה 
חשוב לנו שתדעו שכל אלו הן נקודות של אור בתוך 

תלא מעט אפלה ובתוך הידיעה שרבים הנפגעים בלחי
מה למען הגנתו וקיומו של הבית שלנו.

שאתם  והחברות  ההבנה  הסולידריות,  על  "תודה 
תמפגינים בעת הזאת, בה אנו זקוקים להן כל כך. שי
תתוף הפעולה והאירוח חיזקו אותנו והעמיקו את ההכ

רה בכך שאיננו לבד.
של  לשלומם  שקט,  של  לימים  ובתפילה  בתקווה 

חיילינו ולשובנו הביתה, משפחות מפלסים".

אירוח במושב נהלל. "נקודות של אור בתוך לא מעט אפלה"

מפלסים בלב נהלל

תודה על החיבוק
חברי מפלסים מודים לתושבי נהלל ומועצת עמק יזרעאל על 

אירוח משפחות הקיבוץ במהלך "צוק איתן"

מתכוננים ליום 
שאחרי המבצע

תנועת המושבים ונציגי המועצות האזוריות 
 בצפון, שקלטו את תושבי הדרום,

 דנו בסיוע הנחוץ לאחר "צוק איתן".
משפחות ממפלסים מביעים את תודתן 

למארחיהן בנהלל
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 חדר
אורחים

עו”ד דוד בסון

ּמֹוִרים הוא מושב חקלאי  ִתּ
חלקים  ששינה  שיתופי, 
בחוזה  המצויה  מהקרקע 
על  וקיבל  לתעשייה  לייעוד  חקלאי 
חוזי  ישראל  מקרקעי  מרשות  כך 
חכירה לתעשייה, שחלקם נעשו לפני 
החלטה  לאור  וחלקם   717 החלטה 

.717
מקרקעי  רשות  של  סירובה  עקב 

לחכי עסקה  לאשר  )רמ”י(  תישראל 
עלתידי  המושב  של  מקרקעין  רת 
עמידה  אי  בשל  פרטיות,  חברות 
עתר   ,717 מועצה  החלטת  בתנאי 
המושב לבית המשפט המחוזי בבאר 

התו את  דחה  המשפט  בית  תשבע. 
פעל  דנן  בנסיבות  כי  ופסק,  בענה 
מועצת  להחלטות  בהתאם  המינהל 

תמקרקעי ישראל ויישם את מדיניו
כאשר  דעת  ובשיקול  בסבירות  תה 
סירב לאשר למושב העברת זכויות 

תמבלי שיתמלאו תנאי החלטת מוע
717, שמותירה בידיו את השלית  צה

טה בתאגיד רוכש המקרקעין. לדידו 
של בית המשפט, אין זה משנה אם 
או  ראשונית  בהתקשרות  מדובר 

לאחר העברת הזכויות.
בית המשפט פסק, כי טעות נפלה 

תבהחתמת המושב על חוזה חכירה עי
רוני ובפועל, חלים על העסקה תנאי 
לרבות  חקלאי,  במגזר  חכירה  חוזה 
ההחלת אלו,  )בעניינים   717  החלטה

להישאר  חקלאי  חייבו  הישנות  טות 
המשותף  הגוף  במניות   51% בעל 

לפחות, ששיעורן פחת לת26%(.
קרקע  כי  קבעה,   717 החלטה 
תאגיד  או  קיבוץ  או  מושב  שבחזקת 
בו,  שליטה  בעל  החקלאי  שהיישוב 
בחוזה  כהגדרתו  למפעל  המשמשת 
בחוזה  תיכלל  לא  לקיבוץ,  החכירה 

הענ לפי  ממנו,  תוצא  או  תהחכירה 
ייחתם  למפעל,  לקרקע  בנוגע  יין. 
ובין  המינהל  בין  נפרד  חכירה  חוזה 

תהמושב, או התאגיד שבשליטת המו
למשך  בו  שליטה  בעל  הוא  אם  שב, 
בתנאים  והכול  החכירה,  תקופת  כל 
סוג  מאותו  למפעל  ברמ”י  הנהוגים 

ובאותו אזור.

בחוזי החכירה שניתנו למושב לא 
תנכללה כל פסקה מגבילה בעניין ול

הוא  המושב,  של  החוזה  לפי  כאורה, 
היה יכול למכור לאחרים את הרכוש 
שלו. אולם בבואו למכור את זכויות 
עלת נפסלה  העסקה  לאחר,  החכירה 
ידי רמ”י. המושב )שהתנהלותו בתיק 
העניין(  לעצם  מיתממת,  די  הייתה 
בטענה,  המחוזי  המשפט  לבית  פנה 
אולם  עצמו,  החוזה  על  הסתמך  כי 
בית המשפט המחוזי בבאר שבע הלך 
כברת דרך ארוכה לטובת רמ”י. שוב 
ישראל  מקרקעי  רשות  כי  נראה, 
מקבלת יחס מועדף ונעלה במערכת 
המשפט, יותר מכל בעל קרקע בשוק 

הפרטי.
אנו רואים החלטות העוברות כחוט 
שרואים  המשפט,  בתי  בין  השני 

תבעמדת רמ”י “כזה ראה וקדש”, כאי
לו מדובר באינטרס הציבורי, ולעתים 
עושים זאת באמצעות פרשנויות של 
חריגה כביכול מתום לב של החקלאי. 
בתי המשפט מיישרים למעשה קו עם 
עמדת הרשות, לפיה החקלאים קיבלו 
רמ”י  תפיסת  ולכן  במתנה  קרקעות 

היאתהיא האינטרס הציבורי.
תבתמצית קובע פסק הדין, כי המ

לתעשייה  הקרקע  הקצאת  של  טרה 
היא  החקלאי  ההתיישבותי  בתאגיד 

תיצירת מקומות תעסוקה לחברי הת
בענף  קשיים  נוכח  החקלאי,  אגיד 
התעשרות  לשם  ולא  החקלאות, 
כפי  חופשי,  בשוק  נדל”ן  מעסקאות 

שנעשה כאן.
פרשנות  כי  פסק,  המשפט  בית 

תאחרת של הדברים, כפי שביקש המו
שב לטעון, תביא למצב אבסורד של 
ואף  חקלאיות  באדמות  נדל”ני  סחר 
כפי  בנדל”ן,  עסקיות  למניפולציות 
שקרה כאן, על חשבון כספי הציבור.

שמשתקף  כפי  השופטת,  לדעת 
המושב,  של  פרשנותו  הדין,  מפסק 
המבקש שחרור מכל מגבלה ותחולה 
הזכות 717 בעת העברת   של החלטה

יות, חותרת תחת תפקידה של ממ”י, 
ותחת  קרקעית,  מדיניות  המתווה 
תפקיד הרשות, המיישם מדיניות זו, 

תושניהם מופקדים על שמירת הקרק
בכפוף לעקרונות  ועל הקצאתן  עות 

השוויון.
הסכם  על  חתם  שהמושב  העובדה 
לו  מקנה  אינה  הרשות  עם  חכירה 

כב במקרקעין  לעשות  זכות  תעדיין 
תתוך שלו, והוא כפוף להסכמת המינ

מעת  המתעדכנות  ולהחלטותיו,  הל 
היה  לא  כי  המושב,  טענת  לעת. 

להח בכפוף  העסקה  לאישור  תמודע 
לטה 717, מאחר ולא הובאו לידיעתו 
המסמכים הפנימיים של הרשות, וכי 
גם לא ידע כי דרישת התשלום בגין 
הקצאת הקרקע נגזרת מהחלטה 717, 
לא בוססה דיה ונטענה בעלמא ללא 

תשתית עובדתית.
יתר על כן, גם אם לא היה מודע 
המושב להחלטה 717, שהיוותה בסיס 
כדי  בכך  אין  האמורה,  להתקשרות 

תלאיין את היות העסקה כפופה להח
מכבר,  זה  נקבע  שהרי   -  717 לטה 

קבי בבחינת  הן  ממ”י  החלטות  תכי 
המקבילים  ראשוניים”  “הסדרים  עת 
לפיכך  ראשית.  לחקיקה  נורמטיבית 
ייאמר, כי לא תישמע טענת המושב 
717 ותחולת  כי לא ידע דבר החלטת
אינה  החוק  ידיעת  אי  בבחינת  תה, 

פוטרת.
בית  טוען  המושב  נגד  בפסיקתו 

ומגוו שונים  טיעונים  תהמשפט 
אותם  לתקוף  אפשר  שלטעמי,  נים 
נחתם  אם  דרכים:  במספר  בערעור, 
שקבע  )כפי  החוכר  עם  מיטיב  חוזה 

להסת המושב  של  זכותו  תביהמ”ש(, 
מך עליו )כך קובע חוק החוזים, ולגבי 
רשות,  הוראת  נקבעה  אף   - הרשות 
החוכר  מזאת,  יתרה   .1054 החלטה 

החד הרשות  להחלטות  כפוף  תאינו 
החוזה  על  להסתמך  זכאי  והוא  שות 

שלו בלבד(.
ידי שאי  מזכיר  ביהמ”ש  תבנוסף, 

נכון,  וזה  פוטרת  אינה  החוק  עת 
אבל במקרה זה החלטות הרשות היו 
פנימיות ולמושב לא הייתה כל דרך 
המשפט  בית  כי  נדמה  אותן.  להכיר 
יש  החוזים,  חוק  פי  על  כי  “שכח”, 
מתברר  המנסח.  כנגד  חוזה  לפרש 

אלי המדינה,  עם  נחתם  תשכשהחוזה 
תבא דבית המשפט הכלל קובע: החק

לאי )ויסלחו לי החקלאים( הוא חוטא 
וחמדן, ולכן יפרשו את החוזה דווקא 

חוזה חכירה לדורות

לפני חתימה
היערכות להסדר לקבלת אישורי מסים לרישום 

הנחלות בטאבו

בועז מקלר רו”ח, גיל קופליס עו”ד

בטאבו  הנחלות  ולרישום  לדורות  חכירה  חוזה  על  לחתימה 
תבעקבותיו יש חשיבות מכרעת לעניין שמירה על זכויות הק

זכויות  מאוימות  שבה  האחרונה,  בעת  במיוחד  בנחלות,  ניין 
אלו חדשות לבקרים.

על פי החוק, על מנת לבצע את הרישום בטאבו, יש להציג, בין שאר 
המסמכים, אישור על תשלום מס רכישה בגין הנחלה. מסקרים שביצענו 
בקרב אלפי בעלי נחלות בכל רחבי הארץ עולה, כי יותר מת80% מחברי 

המושבים זכאים לאישורי מסים ללא תשלום כלשהו.
כמו כן, בת20% מהנחלות אין דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין, מאחר 
שבעת מכירת הנחלות לא חל חוק מס שבח מקרקעין )שבח ורכישה(, 

תשכ”גת1963, על בר רשות בנחלה.
תביחס למי שלא דיווחו על רכישת הנחלה, לרבות העברות ללא תמו

רה, הצענו בישיבותינו עם הנהלת מיסוי מקרקעין, שהדיווח יבוצע על 
תפי הערכים במועד ההיסטורי ועליהם תחול הצמדה בלבד. יודגש, בני

גוד למידע מוטעה אשר מופץ לאחרונה: בעת שינוי הסטטוס מבר רשות 
לחוכר לדורות לא נדרש מס רכישה.

במטרה למזער תשלומי מס הרכישה הנגזרים בשיעורים שונים משווי 
הנחלה, אנו ממליצים לטפל בנושא כבר עתה ולהצטייד באישורי מס 

הרכישה הנדרשים לעת הרישום בטאבו.
בשלב ההיערכות, מומלץ לבצע מיפוי של כל אחת מהנחלות, אשר 
בסופו, יופק דוח המלצות לפעולה בהתאם לתוצאות סקר המיפוי. על פי 
ניסיון העבר, יש חשיבות רבה לביצוע הסקר לאיתור ולטיפול בליקויים 

המונעים את קבלת אישורי המס.

שוב מעדיף 
בית משפט את 
פרשנות המינהל
בתי המשפט רואים בעמדת רמ”י “כזה ראה 

וקדש”, כאילו מדובר באינטרס ציבורי, ולעתים 
עושים זאת באמצעות פרשנויות של חריגה 

כביכול מתום לב של החקלאי

נגדו.
יפורש  ציבורית  רשות  עם  חוזה 
האזרח,  לטובת  ספק  מקרה של  בכל 
הוא  הציבורי  הגוף  אם  וחומר  וקל 
נשכח  זה  כלל  החוזה.  את  שניסח 
בחוזה עם החקלאי. דרך נוספת שבה 
אפשר לתקוף את ההחלטה: סעיף 22 

תלחוק השכירות מאפשר לחוכר לדו
רות להעביר את זכויותיו, ולביהמ’’ש 
את  הבעלים  על  לכפות  סמכות  יש 
ההעברה. משום מה, בית המשפט לא 

החיל כלל זה בפסק דינו.

עם  המשפט  בית  מסכים  ולבסוף 
לחקלאי  כי  ישראל,  מקרקעי  רשות 
זו  בנקודה  “אקזיט”.  לעשות  אסור 
אין לי אלא להסכים במידה מסוימת 

בחתימ המושב,  שכן  הרשות  תעם 
תו על חוזה החכירה, שילם למינהל 
כחצי מיליון שקלים תמורת הזכויות 

תבמקרקעין, ואילו עסקת המכר שבי
צע אל מול החברות הסתכמה ביותר 
מארבעה מיליוני שקלים. אולי, אילו 
היה  הוא  אחרת,  פועל  היה  המושב 

זוכה.

צילום אוויר: עמוס מירון תימורים. החלטות הרשות היו פנימיות ולמושב לא הייתה כל דרך להכיר אותן 
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משמעותי,  שינוי 
באפש תהקשור 

חלקת  הגדלת  רות 
הקט תהמגורים 

דונמים  משני  נות 
מרכז  במושבי  וחצי 

במו אושר  תהארץ, 
מקרק רשות  תעצת 

עי ישראל בישיבתה האחרונה. ההחלטה 
להכרעת  המועצה,  שולחן  על  שהונחה 
בהחלטה  שנקבע  ממה  שונה  חבריה, 
בחת המגורים  בזכויות  העוסקת   1155

לקות המגורים במושבים.
 1155 החלטה  כי  נזכיר,  ראשית 
ביוני 2011. לפיה, בעל  אושרה בבג"צ 
ישלם  אליה  להצטרף  שירצה  נחלה 
בשיעור  ההיוון"  חשבון  "על  תשלום 
3.75% מערך הקרקע של חלקת המגות
רים. שיעור דמי ההיוון המלאים נקבעו 
בכפוף להנחות  בהחלטה בשיעור 33%, 

תאזורי עדיפות. טרם השינוי ביחס למו
שב, ההחלטה קבעה כי חלקת המגורים 
תוגדר כחלק מחלקה א' בנחלה עד שטח 

כולל של שני דונמים וחצי בלבד.
א'  לאומית  עדיפות  באזור  במושבים 
שבהם  בלבד,  העימות  בקו  וביישובים 

תחלקת המגורים קטנה משני דונמים ומח

בתנ ההחלטה  השלמת  התאפשרה  תצה, 
באזורי  שאינם  ובאזורים  מסוימים,  אים 
העדיפות הללו לא הייתה כלל אפשרות 

להגדיל את חלקת המגורים.
שהמגבלה  ברור,  היה  מלכתחילה 

שחלה על מושבי מרכז הארץ על הגדלת 
חלקות המגורים ומונעת מהם להגיע גם 
הם לגודל המבוקש מקפחת ואינה יכולה 
להתקיים לאורך זמן, ובשנים האחרונות 
השקענו מאמצים גדולים בניסיון לתקן 

את ההחלטה.
תלאחרונה, מאמצינו נשאו פרי ובישי

הוא  וכעת  הסעיף  שונה  האחרונה  בה 
קובע כך: השלמת חלקת מגורים הקטנה 
באזורי  תתאפשר  וחצי  דונמים  משני 
עימות,  ובקו  וב'  א'  לאומית  עדיפות 

רציף, אם לא תותר  הניתן בשטח  ככל 
השלמה בשטח מחוץ לחלקה א'.

השלמת  תותר  הארץ,  מרכז  לעניין 
חלקת המגורים עד שני דונמים וחצי אם 

תקיים שטח רציף, וזהו השינוי המשמעו

תי, מכיוון שבהחלטה הקודמת לא הותר 
להגדיל את חלקת המגורים גם אם היה 
ישפר  השינוי  א'.  בחלקה  רציף  שטח 

הנח בעל  יכולתו של  את  ניכר  תבאופן 
לה במרכז למקם את בתי מגוריו באופן 
המיטבי, ויאפשר ניצול נכון ויעיל של 

השטח המצוי ברשותו.
תעדכון נוסף נערך בדמי הרכישה ולג

ביהם נקבע, כי חוכר אשר לא שילם דמי 
להחלת בכניסה   3.75% בשיעור  חכירה 

טה, כפי שהוסבר לעיל, יחויב בתשלום 

למלוא  פרטנית  משומה   33% בשיעור 
תקפה  בתכנית  המאושרות  הזכויות 
והפוטנציאל התכנוני למגורים, לרבות 

הזכות לפצל מגרשים בעת המכירה.
בעבר  זכויות  הועברו  שבה  בנחלה 

תושולמו דמי הסכמה בגין העברת הזכו
ובלבד  יות תינתן הנחה בדמי הרכישה 
שדמי הרכישה לא יקטנו מת20% משווי 

חלקת המגורים, לפי הפירוט שלהלן:
הזכויות  בוצעה העברת  בנחלה שבה 
לפי הסכם אשר נחתם בין הצדדים החל 
מת1 בינואר 1993, שיעור דמי הרכישה 
בוצעה  שבה  בנחלה  בלבד.   20% יהיה 
העברת הזכויות לפי הסכם אשר נחתם 
1.1.93, יקוזזו מתשת  בין הצדדים לפני
ההסכמה  מדמי   80% הרכישה  דמי  לום 
ששולמו בגין העברת הזכויות, בתוספת 
הפרשי הצמדה בלבד. בכל מקרה, דמי 
הרכישה לא יקטנו מת20% משווי חלקת 

המגורים.
לא יינתנו הנחה או פטור נוספים בגין 
דמי הרכישה, לרבות הנחה או פטור כפי 

יש מקרקעי  מועצת  בהחלטת  תשנקבע 
מלוא  את  רכש  אשר  חוכר,   .534 ראל 
המגורים  בחלקת  למגורים  הזכויות 
יהיה פטור מתשלום  זה,  כאמור בסעיף 
כלשהו לרשות בגין כל בנייה למגורים 

של  לקיומה  בכפוף  המגורים,  בחלקת 
תכנית תקפה.

לקזז  והיכולת  הרכישה  דמי  בעניין 
נאמרה  לא  מבחינתנו  עבר,  מתשלומי 
פועלים  ואנו  האחרונה,  המילה  עדיין 

לשפר את תנאי הסעיפים הללו.
בהח אלו  לשינויים  מעבר  תלסיכום, 
לקי משותפת  הייתה  עתה  שעד  תלטה, 

אחד  לכל  ובתוכה  ולמושבים  בוצים 
ייחודי, היא בעצם  מהמגזרים היה פרק 
וכעת  נפרדות,  החלטות  לשתי  פוצלה 
ומספרה  משלו,  החלטה  יש  מגזר  לכל 
של ההחלטה, שהיה בעבר 979 ות1155, 

הוא כעת 1355.

הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות 
בתנועת  שיתופיות  ואגודות 

המושבים.
המידע המוצג במאמר זה הוא 
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי 
דעת  חוות  או  ייעוץ  להוות 

המע או  המחבר  ־משפטית. 
באחריות  נושאים  אינם  רכת 
ואלה  הקוראים,  כלפי  כלשהי 
לקבל עצה מקצועית  נדרשים 
לפני כל פעולה המסתמכת על 

הדברים האמורים.

כתובת לתגובותיכם
dror.maariv@gmail.com

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

לא 979 )1155(, מעתה אמור 1355
החלטת ממ"י, שנקראה פעם 1155 ופעם 979, נקראת כעת 1355 והיא נוגעת למושבים בלבד: תותר השלמת חלקת מגורים 

הקטנה לשני דונמים וחצי באזורי עדיפות לאומית א' וב' ובקו עימות

בנחלה שבה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם 
אשר נחתם בין הצדדים החל מ־1 בינואר 1993, 

שיעור דמי הרכישה יהיה 20% בלבד. בנחלה 
שבה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם אשר 

נחתם בין הצדדים לפני 1.1.93, יקוזזו מתשלום 
דמי הרכישה 80% מדמי ההסכמה

הקורס יפתח בנובמבר 2014 וימשך שנה, אחת לשבוע בימי חמישי בשעות אחר הצהריים.

הקורס ניתן בהמלצת השרותים הוטרינרים ויתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות

הרשמה למחזור ה-8

לפרטים נוספים נא לפנות לסיגל גולדנר - טל': 08-9489285, 08-9489709, פקס': 08-9470171
hutz.agri.huji.ac.il  :אתר אינטרנט  sigalg@savion.huji.ac.il  :דוא"ל
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ההזדמנות שוב כאן:
הצטרף למקבלי ההכנסה ללא עמל!!!

ישנן מכסות פתוחות לתקופה מוגבלת של מערכות מסחריות “פידינג”, “מונה נטו”  וביתיות. 

מבצע מיוחד ללקוחות עם היתרים למערכות 
עמית סולאר הינה חברת EPC  בעלת הניסיון, וותק, איכות, שירות,

אמינות ומקצועיות מהטובים שבתחום. 
אצלנו תקבל את כל מכלול הפרויקט ומבית, כולל ניתוח צרכי הפרויקט,

תכנון המערכת כולל קונסטרוקטיבי, אדריכלי וחשמלי,
ייצוג מול הרשויות כולל היתרים,

רכש בניה והתקנה של כל רכיבי המערכת, בדיקה וחיבור לרשת החשמל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כדאיות “פידינג”: לבעלי חיבור חשמל  .2
3X63 או יותר וגג מתאים  

הכנסה פסיבית!  »
החזר השקעה מהיר.  »

מבנה הכנסה קבוע וידוע לאורך התקופה.  »
תשואות גבוהות )דו ספרתיות(.  »

ניצול משאבים קיימים להגדלת רווחים.  »
הצללה משפרת הוצאות אנרגיה.  »

תקופת התקשרות לטווח ארוך – 20 שנה.  

כדאיות  “מונה-נטו”:  .1
לבעלי צריכת חשמל וגגות                      

החזר השקעה מהיר.   »
תשואות גבוהות )דו ספרתית(.  »

שותפות ברווחי התייקרות תעריפים,   »
חיסכון בחשבון החשמל.  »

עצמאות מתנודות תעריפי חח”י.  »
אפשרות העברת “קרדיט” בין הצרכנים.  »

אפשרות אגירת אנרגיה עתידית.  »
תקופת התקשרות לא מוגבלת בזמן.  »

אחזקה ושידרוג
מערכות קיימות

שלכם ביותר  והבטוחה  הרווחית  ההשקעה   - סולאר  עמית 
04-9875955 פקס:   |  054-9182060 נייד:   |  054-7645691 נייד:   |  04-9875966/77 משרד: 

www.amitsunsolar.co.il :אתר | lobby@amitcom.co.il :מייל

 התקשר היום!!!
054-9182060
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איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

“בית  המאמר  פרסום  לאחר 
נטו”,  לנחלה  שווה  בהרחבה 
של  יורשים  ואחות,  אח  שבו 
פתיחת  עם  שצצה  בעיה  פתרו  נחלה, 

תצוואת הוריהם עלתפי המשוואה שבכות
מאחת  שאלה  קיבלנו  ההוא,  המאמר  רת 

תהקוראות, מרים עמירם: “אני קוראת נא
מנה של קו למושב. פתרון הורשת נחלה 
המקרה  את  מבינה  אינני  כאוב.  נושא 
הנידון. עלתידי פיצול הנחלה האחים יצאו 
בהפסד. למעשה, נשארו אמנם עם נחלה 
מחולקת, אבל הפסידו את הבית בהרחבה. 

האם זה שווה?”.
תנסביר, כי הליך הורשת הנחלה וערי
רגי בעלות  בסוגיות  עוסק  הצוואה  תכת 

מהילדים  אחד  כאשר  בייחוד  רבה,  שות 
תמתגורר בנחלה, והוא מסובך יותר, כמו

בן, כאשר בנחלה מתגוררים מספר ילדים 
לבתי  שהוסבו  במבנים  רבים,  ובמקרים 

תמגורים ללא היתר. זהו מצב שדורש הס
מנת  על  בצוואה  ברורות  והוראות  דרה 
שיתאפשר להוציאה לפועל ביום הקובע.
תכדי למנוע חששות או תהיות אנו ממ

ליצים לחתום על הסכם עם הילד שבונה 
ביחס  הזכויות  את  ולהסדיר  בנחלה  בית 
לבית שייבנה, ולקבוע הוראות מפורשות 

תביחס לזכויות הבלעדיות של ההורים בנ

חלה. הסדרת הזכויות תאפשר את חלוקת 
הנחלה בבוא העת עם מינימום חיכוכים.

עוסקת  המשפחה  השנים  במהלך 
וגם  פרטניות  בשיחות  הירושה  בנושא 

תבפורום רחב. פעמים רבות מציגים היל
ורצונות,  תהיות  שאלות,  להוריהם  דים 
וההורים  לזה,  זה  מנוגדים  הם  לעתים 
מוצאים את עצמם בעיצומה של חלוקת 
הנחלה בעודם בחיים ומבלי שהם התכוונו 
להגיע למצב זה. בחלק מהמקרים שבהם 
ההורים מאפשרים לאחד מהילדים לבנות 
בית בנחלה, בזמן שהילדים האחרים כלל 
השאלות  עולות  במושב,  מתגוררים  לא 
בנושא חלוקת הנחלה בין היורשים ביתר 

שאת.
האם נכון לשתף את הילדים בעריכת 
הצוואה? יש שיאמרו כי כמובן שיש לשתף 
את הילדים, שהרי הם אלו שיתמודדו עם 
עמדתם  את  לקבל  ויש  הצוואה,  הוראות 
שיתוף  כי  סבורים,  אנו  ההורים.  לרצון 
לגרום  עלול  הצוואה  בעריכת  הילדים 
להתמודד  תיאלץ  המשפחה  שבו  למצב 
מתוך  ההורים.  בחיי  הנחלה  חלוקת  עם 

נוכל לספר שראינו תהלי תניסיון העבר 
תכים שהחלו על מי מנוחות והסתיימו בה

של  לדרמות  שהגיעו  לאחר  גישור  ליכי 
ממש ולעתים גם גרמו נתק בין הילדים, 

שציער מאוד את ההורים, שביקשו לברך 
ויצאו מקללים.

ומתיי הילדים  אל  פונים  בטרם  תלכן, 
הצ וחתימת  כתיבה  לקראת  בהם  תעצים 

וואה, אנו ממליצים לבחון מגוון רחב של 

בעמדתנו:  לתמוך  שעשויים  שיקולים, 
אין לשתף את הילדים בעריכת הצוואה. 
חתן  כל   - המשפחתיים  במעגלים  זכרו, 

תאו כלה, הורים, דודים וחברים - יש “לו
בדרך,  “טובים”  ואנשים  לסוסים”  חשים 
שבו  במקום  מחלוקות  להצית  שעלולים 
לכן,  להתקיים.  אמורות  היו  לא  כלל  הן 
הקדימו מחשבה למעשה והתייעצו בטרם 
תבטיחו הבטחות או תצאו בהכרזות ביחס 
תמימות  לכם  שנראות  הנחלה,  להורשת 
בעתידם,  לילדים  לסייע  כוונתכם  מתוך 
אצל  שונה  באופן  להתפרש  עלולות  אך 

אחרים.
אמירות אלה יעלו ברגע האמת, כאשר 
ותשוחח  ערב  לארוחת  תתכנס  המשפחה 
במכוון או במקרה על האופן שבו תחולק 

עו לבית  ילכו  שההורים  לאחר  תהנחלה 

להתעורר  יכולה  קטן,  אחד  ברגע  למם. 
ההבטחות  כאשר  הילדים  בין  מחלוקת 
הבטחות  ויימצאו  השטח  פני  על  יצופו 
באופן  שהתפרשו  אמירות  או  נוגדות, 

שגוי.
הקו שואלת  שעליו  שלנו,  תבמקרה 

ילדיהם,  את  שיתפו  לא  ההורים  ראת, 
שבנתה  ובת  בנחלה  בבית  המתגורר  בן 
בהרחבה, בעריכת הצוואה לאחר ששקלו 

פתי לאחר  עבורם.  נכון  כך  כי  תוהבינו 
ליישמה,  שיתאפשר  וכדי  הצוואה  חת 
הנחלה  חלוקת  על  הסכימו  והאחות  האח 

באופן שונה מזה שנקבע, נוכח שיקולים 
כלכליים.

הנ את  לשמר  הייתה  ההורים  תמטרת 
הבת  של  הבית  מכירת  במשפחה.  חלה 
בהרחבה אפשרה את ביצוע החלוקה של 

תהנחלה: הבת קיבלה את הנחלה ולא הפ
את  הרוויחה  אלא  בהרחבה,  בית  סידה 
מהבית  יותר  ששוות  בנחלה,  הזכויות 
בהרחבה, בראייה לעתיד, הואיל והנחלה 
מגלמת בתוכה זכויות נלוות לבניית בית 
נוסף )עם קיר משותף ובעתיד נקווה גם 
לבית שלישי נפרד(, זכויות למבני קיט, 
נלווים  שימושים  לאתחקלאית,  פעילות 
חקלאיים,  בשטחים  זכויות  לחקלאות, 
קיבל  האח  בזה.  וכיוצא  באגודה  זכויות 
שמו,  על  ונרשם  מהנחלה  שהופרד  בית 
ובכך יש יתרון רב עבורו, לעומת המצב 
שבו הוא התגורר בנחלה בבית שלא היה 

רשום על שמו.
הבית  ומכירת  הנחלה  חלוקת  לפיכך, 
“רווחתרווח”  של  מצב  יצרו  בהרחבה 
)“winתwin”( עבור שני הצדדים וכמובן 

תעבור ההורים, שזכו לכך שהמשפחה נות
רה שלמה וגם הנחלה נשארה לדורות.

־הכותבים עוסקים במיסוי ובא
גודות שיתופיות

לשמחת ההורים
בתשובה לשאלת קוראת: לאחר פתיחת צוואת ההורים החליטו הילדים לפעול בניגוד לה, אבל לפי רוחה: הבת מכרה את ביתה 

בהרחבה, בית הבן פוצל מהנחלה והבת עברה לנחלת ההורים, ושני האחים ניצלו את היתרונות שבמצב החדש

מטרת ההורים הייתה לשמר את הנחלה 
במשפחה. מכירת הבית של הבת בהרחבה 

אפשרה את ביצוע החלוקה של הנחלה: הבת 
קיבלה את הנחלה ולא הפסידה בית בהרחבה, 

אלא הרוויחה את הזכויות בנחלה, ששוות יותר 
מהבית בהרחבה, בראייה לעתיד

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה
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קרוזר 770 אינטרנשיונל בע"מ. רח' העצמאות 10, יהוד ׀ טל. 03-5019903

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

 אתם שולטים

בתנועה...

התקשרו עוד היום לקבלת נתונים טכניים והתייעצות לפני קנייה, להתאמה מלאה למגבלות ולצרכים שלכם

דו-מושבי

 קלנועית S11 זן במחיר 9,500 ₪
באספקה מיידית, אופצייה לתשלומים

עכשיו 
במבצע!

office@cruiser770.com :דילרים וסוכנים, לפרטים

 המכירה
ובסיטונאות ליחידים

לתיאום פגישה בבית 
הלקוח נא להתקשר ל:

03-5019903
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דני בלר

אחד  להיות  אמור  היה  זה 
עבור  המעולים  הקיצים 

הכפ בתיירות  תהעוסקים 
שהתגלגלה  עזה  מלחמת  אבל  רית, 
של  המשכו  איתן",  "צוק  ממבצע 
מבצע "שובו אחים" להחזרת שלושת 
הנערים החטופים, באה ופגעה בענף 
כל  אנוש:  לומר  שלא  קשה,  באופן 
ההזמנות לנופש בוטלו כמעט כליל. 
ומאירועים  מפעילויות  ההכנסות 
בחופשה  לילדים  עובדים,  לוועדי 

תולמשפחות המבקשות לטייל בישר
אל ירדו לאפס. לעומת זאת, הוצאות 
העובדים  שכר  המסים,  התפעול, 
נותרו  לאומי  לביטוח  והתשלומים 
כשהיו. נכון לימים אלה, אין מנגנון 
והזמן  התיירנים  את  שיפצה  מוסדר 
חוששים,  בענף  העוסקים  דוחק. 

עלולים  הם  פיצוי,  מנגנון  שללא 
לקרוס תוך זמן קצר.

בתיירות  במסעדות,  "בצימרים, 
עומ הביטולים  בכללותה,  תהכפרית 
צו אומרת  אחוזים",  מאה  על  תדים 

המחלקת  מנהלת  מיקיי,  ויידה  רית 
לתיירות כפרית בתנועת המושבים. 

ת"בנוסף לנזק הכספי, ישנה גם הפגי
עה התדמיתית, שכן מסוף המלחמה 
עד שנגיע למצב בו אנשים ירגישו 

ול לחזור  ניתן  כי  בטוחים  תמספיק 
טייל, יחלוף זמן רב.

"יש גם פגיעה נוספת, הרבה מעבר 
עוטף  יישובי  הלחימה,  של  לרדיוס 
היות  הקילומטרים,   40 ותחום  עזה 
ונכון להיום, גם במרכז ובצפון כמות 
גדולה. עם הגדלת  הביטולים מאוד 
ירי הטילים, אנשים מעדיפים  טווח 
להישאר במרחב המוגן. סיבה נוספת 
היא שיש רבים אשר גויסו ללחימה 

הלאומי  הרוח  ומצב  שמונה'  ב'צו 
אם  גם  ולנופש.  לטיולים  לא  ממש 
אירועים  מתקיימים  העניין  לצורך 
נבלעים  הם  המגבלות,  במסגרת 

בתוך חדשות של שגרת חירום".
המצב  מיקיי,  ויידה  של  לדבריה 
צית בהם  עסקים,   1,500 "בכ תפגע 

בתחום  תיירותיים  מיזמים  מרים, 
סיורים  מגבנות,  כגון  החקלאי, 

תוקטיף חקלאי, יקבים, בתי בד, סדנ
מסע מבקרים,  מרכזי  אמנים,  תאות 
תדות כפריות, סדנאות וטיולי אופנ

יים. בניגוד לעסקים קטנים אחרים, 
השירות  את  למכור  יכולים  לא  הם 

תאו התוצר מחוץ למקום בו הוא מת
חלק  ליטול  יכולים  לא  והם  קיים, 
בירידים השונים שמתקיימים בימים 

אלה למען תושבי הדרום".
תגם אם האתר התיירותי אינו מו

מיגון  בו  ויש  קרובות  לעתים  זעק 

לב רוצה  אינו  איש  מקום,  תבקרבת 
תדמיתית.  פגיעה  פה  "יש  בו:  לות 
בכלל  ישראל  מדינת  של  תדמיתה 
הסמוכים  והיישובים  האזורים  ושל 

תלאזור הלחימה בפרט נפגעה. התד
מלחמה,  של  היא  שמצטיירת  מית 

מז אינה  ובוודאי  ביטחון  חוסר  תשל 
מינה לטיול ונופש. פגיעה מסוג זה 
לא תמיד ניתן לאמוד כלכלית, אך 
בוודאות היא גורמת לאבדן הכנסות 

עתידי.
"הפגיעה היא רחבה יותר מרדיוס 
למלחמה  נכון  המצב  וזה  הרקטות 
הנוכחית, כפי שהיה במלחמת לבנון 
עסקי  ענן.  עמוד  ובמבצע  השנייה 
תיירות רבים בצפון הארץ, בעמקים, 
ובמרכז  המלח  ובים  בערבה  בגליל, 

נפגעים קשות.
הרק טווח  גדל  הנוכחי  ת"במבצע 

טות. גיוסם של אנשי מילואים רבים 

הדרום  תושבי  עם  והסולידריות 
השפיעו  הלאומי  הרוח  מצב  וחוסר 
בצורה קשה על פריחתם של עסקי 

יש מדינת  בכל  הכפרית  תהתיירות 
ראל: מדובר במעל לאלפיים מיזמים 
כפריים ועוד כשבעת אלפים וחמש 
מאות צימרים ויחידות אירוח כפרי.

"עם זאת", מוסיפה צורית, "ראוי 
תלציין את התגייסותם של כל העוס
עזר ואת  הכפרית  בתיירות  תקים 

מפנקת,  באווירה  חמה,  במיטה  תם 
ולו  שאפשרו  הפוגתיות  בפעילויות 

תלזמן קצר חיוך ושלווה לתושבי הד
מהמציאות  להתרענן  שביקשו  רום 
ראויה  הסולידריות  הבלתיתנסבלת. 

לציון ולגאווה".
היא  הקרוב,  בעתיד  הצפוי  לגבי 
פחות אופטימית: "ההתאוששות של 
ענף התיירות הכפרית תהיה אטית. 
ומרכזת  אוספת  המושבים  תנועת 

צוק איתן, שהפך למלחמת עזה וטרם הסתיים, הנחית מכה קשה על מגזר התיירות הכפרית: טווח הטילים 
גדל ומצב הרוח הלאומי ירד. דווקא בקיץ, עונת החופשות והטיולים, כמות הביטולים עומדת על 100% כמעט 

והתיירנים עומדים בפני שוקת שבורה

צילום: באדיבות חוות נעמ"א חוות נעמ"א. המבקרים ביטלו, הכבשים מפחדות 

 עונת
הביטולים
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תיחד עם עמותות התיירות את נתו
שספגו  הביטולים  בהם  הפגיעה  ני 
בכדי  וזאת  הארץ,  בכל  התיירנים 
לנסות ולדרוש פיצוי הולם והטבות 
לתיירנים בכל הארץ ובפרט באזור 

הלחימה".

 הכבשים נבהלות
ואין חלב

בנגב  השוכנת  נעמ"א,  בחוות 
המערבי סמוך לנתיבות, תכננו קיץ 
הגילים,  כל  לבני  בפעילויות  מלא 

האירו בגין  בוגרים.  ועד  תמילדים 
הכול  בנגב,  הביטחוני  והמצב  עים 
בשנת  הוקמה  נעמ"א  חוות  בוטל. 
ידי משפחת אדירי כהתת 1978 על 

יישבות בודדים, ומשתרעת על פני 
שטחי מרעה נרחבים, שבהם גדלים 
בהרמוניה ובשלווה עדרי צאן, לצד 
יש  "אמנם  וזיתים.  פלחה  גידולי 
פעילויות לאורך השנה, אבל הקיץ 
ובגלל  החזקה  התיירות  עונת  הוא 
הלחימה, הכול בוטל", אומר רפי בן 

דוד, מנהל החווה.
השנה  במהלך  התיירות  "עיקר 
וממסגרות  ספר  מבתי  מורכבת 
לימודיות, ואילו בחגים ובחופשות 

תמגיע אלינו יותר קהל רחב וקייט
נות למיניהן. מאז החלה המלחמה, 
אירועים  המון  בהם  בוטל,  הכול 
ותיירים  הקייטנות  כל  שיזמנו, 
טיולים  במסגרת  אלינו  שמגיעים 

מחו"ל".
לחווה קשה:  הכספי שנגרם  הנזק 
"אני מעריך את הנזק הישיר בת150 

תאלף שקלים, אבל צריך להבין שמ
מכך  מתפרסמים  שלנו  כמו  קומות 
כשיש  לאוזן.  מפה  עובר  שהמידע 
מלחמה, או אווירת מלחמה, אנשים 
היבט  גם  ויש  מגיעים.  לא  פשוט 
בקיץ,  מעסיקים  אנחנו  לנזק:  נוסף 
מבית  י"ב  כיתה  בוגרי  כמדריכים, 
מדרית  20 במרחבים. התיכון   הספר 

כים יושבים בימים אלה בבית".

שבבית  הראשונה  הפעם  לא  זו 
מתיחות  של  בזמנים  סובלים  הספר 
אירוע  שיש  פעם  "כל  ביטחונית: 
אבל  ביטולים.  יש  הזה,  גודל  בסדר 
גדלנו  די  בסדר,  לנו  הייתה  השנה 
לקיץ,  הזמנות  בזכות  בפעילות, 

בהת ונערכנו  הזה  הקיץ  על  תבנינו 
תאם, אבל בגלל המלחמה המון אירו

עים בוטלו לנו". 
גדול.  משבר  בפני  עומדת  החווה 

גדולות:  וההוצאות  אין  הכנסות 
לי  יש  תיירות,  מנהלת  לנו  "יש 
החווה  אחזקה שמתחזקים את  אנשי 
עלויות  אלה  החיות.  את  ומאכילים 
שאני לא יכול להצדיק, כי אני אין 

תלי הכנסות". גם החיות במקום סוב
לות, הן שומעות את קולות הפיצוץ 

תונבהלות מאוד. "בעלי החיים נשא
רים בפינת החי, אין להם ממ"ד והם 

שו אנחנו  מאוד.  ומפחדים  תסובלים 
מעים פה את הפיצוצים כל היום. יש 
חולבות  כבשים  אלפיים  בחווה  לנו 
והאזעקות,  הפיצוץ  קולות  ובגלל 
תפוקת החלב שלהן ירדה. מסכנות, 
אין להן איפה לרוץ והן לא יודעות 

מה לעשות עם עצמן".
הממ מגורמי  שאיש  מספר  תרפי 
ניזו "אנחנו  אליהם:  פנה  לא  תשלה 

שנחתם  יודע  אני  מהתקשורת.  נים 
עד  הפועלים  תעשיינים  בין  הסכם 
ניסיתי  קילומטרים.  הת40  גבול 

לברר דרך התאחדות המושבים, אף 
אחד לא יודע להגיד לנו מה קורה. 
עוד מעט צריך לשלם משכורות ולא 
יודע מאיפה נוציא כסף. אנחנו כבר 
על הסף, מגרדים את הרצפה. הנזק 
הוא שאם  הממשי העיקרי בתיירות 
כאילו  לעבוד,  לרגע  מפסיק  אתה 
שנוגע  מה  בכל  קיים.  לא  שאתה 
הקיץ  לנו,  אבוד  מחו"ל,  למבקרים 

כבר לא יגיעו".

לדבריו, יש באזור הנגב כת1,500 
הכפרית.  התיירות  סביב  עסקים 
מילת  1.8 כ המגלגל  בענף  תמדובר 
חו בתחום  העוסקים  שקלים.  תיארד 
תששים, כי המצב יביא אותם לפשי

טת רגל.

 פגיעה אנושה
גם בצפון

הארץ  בדרום  הכפרית  התיירות 
תיירני  גם  אבל  איומה,  מכה  חטפה 

מנה זאב,  בן  מלכה  נפגעו.  תהצפון 
במושב  אשר  התבור"  "דבורת  לת 

מס תחתון,  בגליל  דבורה  תשדמות 
נופלים  שלה  כמו  עסקים  כי  פרת 
מפעילי  לא  "אנחנו  הכיסאות:  בין 
אנחנו  אטרקציה.  אם  כי  צימרים, 
מרכז המבקרים הוותיק ביותר בארץ 
העוסק בתיירות כפרית סביב נושא 
 23 כבר  אנחנו  ומשי.  דבש  הפקת 

שנה בתחום.

"כל פעם שיש מלחמה בדרום או 
בצפון התיירות נפגעת באופן כללי, 
ובפרט תיירות הפנים. לאנשים אין 
חשק לטייל. אם יוצאים, זה בשביל 
עד  הקיומיים.  הדברים  את  לקנות 
למבצע הקודם, עמוד ענן, אטרקציה 
לא הייתה מוכרת בתחום התיירות. 
בתחום  החורג'  'הבן  הן  אטרקציות 
כשאתה  היום,  גם  התיירות.  של 

בישר 'לטייל  המבצע  על  תשומע 

דגש  שום  אין  כעת,  המתנהל  אל', 
הזה  פניתי בעניין  על האטרקציות. 
לעורר  הצלחתי  התיירות.  למשרד 

תאותם, אבל אני יושבת להם על הוו
ריד, לא בעניין פיצוי, אלא בקמפיין 

משרד התיירות, שיכירו בנו".
הבי רשימת  כי  מספרת,  תמלכה 

"תיירות  וכואבת:  ארוכה  טולים 
מחו"ל, בתוכה צעירי תגלית, טיולי 

מש מהם  אחד  כשבכל  מצווה,  תבר 
דוברי  איש,   40 או  כת30  תתפים 

תאנגלית. חלק ניכר ביטל. זוהי תיי
רות הקיץ המובהקת. אחת המסקנות 
השנייה  לבנון  ממלחמת  שהסקנו 

החו ההדרכה  את  מביאים  כי  תהיא, 
צה. מתוך המסקנה הזו סגרנו חוגים 
בעיקר בדרום, בבאר שבע, בגן יבנה 
וחלק  שקרה  מה  קרה  וברחובות. 
ניכר מהקייטנות בוטלו. להערכתי, 
של  היא  אצלנו  בפעילות  הירידה 

יותר מת60%".

מלכה לא יודעת מה יהיה: "ממש 
כאשר  פיצוי,  על  אתנו  דיברו  לא 
אשקלון  שבכלל  זה  על  מתווכחים 

תתקבל. גורם נוסף הוא העובדה שא
תנחנו עובדים במרחב הארצי עם רש

ויות, אז תשלומים מספקים נדחים, 
אני  לשלם.  כסף  אין  לאנשים  כי 

מאוד מקווה שלא ניפגע עוד.
"התחלנו לשווק את עצמנו לקהל 
ופעילויות לתקופה  לסיורים  הדתי, 

תש'בין הזמנים'. אולי גם עניין חבי
לות השי לקראת החגים קצת יציל 
אזורית  במועצה  אצלנו,  המצב.  את 
מוטי  המועצה  ראש  תחתון,  גליל 
דותן וסגנו דב וולפה מסייעים רבות 
אני  התושבים.  לבעיות  וקשובים 

מקווה שבעניין הזה יסייעו לנו".
לצ מבקשת  מיקיי  ויידה  תצורית 

יין, כי משרד האוצר ורשות המסים 
פיצוי  לגבי  שעה  תקנות  מפרסמים 
העסקים באזורי העימות, בדרך כלל, 
לרוב,  הפיצוי,  הלחימה.  תום  לאחר 

פעי שמשקף  עקיף  נזק  עבור  תניתן 
לות עסקית שוטפת כדוגמת תשלום 

משכורות לעובדים אשר לא נכחו.
כלל  בדרך  הם  הפיצוי  מסלולי 
שולם  אשר  העבודה,  שכר  עבור 

תלעובד למרות היעדרותו, עבור מח
תזור כספי בהשוואה של מחזורי תקו

פת ההשוואה לתקופת הפיצוי, בגין 
בתקופת  לעסק  התפעולי  ההפסד 

הפיצוי עקב המצב הביטחוני.
תהפיצוי, סביר להניח, יתייחס לאו

פי העסק, ואופיו של עסק תיירותי 
תשונה מעסקים קטנים ובינוניים אח
תרים: הוא אינו חנות מכולת, הנפת

חת ביום שלמחרת המבצע והקונים, 
מחוסר ברירה, ישובו לקנות. בניגוד 

תלעסקים אחרים, ה"קונים" של הת
יירות הכפרית אינם בהכרח תושבי 
הדרום, אלא עם ישראל מכל קצות 

תהמדינה ותיירות נכנסת מחו"ל, וה
המלחמה"  אחרי  ב"שש  תייצבותם 

אינה ברורה.

צורית ויידה מיקיי. "ההתאוששות של ענף התיירות הכפרית תהיה אטית"
צילום: באדיבות המנהלת לתיירות כפרית  

מלכה בן זאב. בנו על תיירות הקיץ ואז פרצה מלחמה
צילום: באדיבות דבורת התבור

בימים אחרים, מבלים בחוות נעמ"א. כשיש מלחמה, אין מצב רוח
צילום: באדיבות חוות נעמ"א

צורית ויידה מיקיי, מנהלת המחלקת לתיירות כפרית בתנועת המושבים: 
"בצימרים, במסעדות, בתיירות הכפרית בכללותה, הביטולים עומדים על 

מאה אחוזים. בנוסף לנזק הכספי, ישנה גם הפגיעה התדמיתית, שכן 
מסוף המלחמה עד שנגיע למצב בו אנשים ירגישו מספיק בטוחים כי ניתן 
לחזור ולטייל, יחלוף זמן רב. יש גם פגיעה נוספת, הרבה מעבר לרדיוס של 
הלחימה, יישובי עוטף עזה ותחום 40 הקילומטרים, היות ונכון להיום, גם 

במרכז ובצפון כמות הביטולים מאוד גדולה"
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דואת קלאסית,  תאומים  מזל  כבת 
מחיי.  נפרד  בלתי  חלק  היא  ליות 
כי  הזה,  מהעניין  מרוצה  לא  אני 
יותר,  או  דעות  בשתי  להחזיק  אותי  מטריף 
בותזמנית, רוב הזמן. יש מספר נושאים שבהם 
אחד  במיוחד,  אותי  מטריפה  הדואליות שלי 
שלי  הלאתיציבה  היחסים  מערכת  הוא  מהם 

עם האלוהים.
בראשיתי, כמו שכבר סיפרתי לכם בעבר, 
הייתי דתייה מאמינה עד מאוד שמשתדלת 

תלקיים מצוות, מקפידה על קלות כעל חמו
רות. התפללתי מתוך התכוונות ארבע פעמים 
ביום, שחרית, מנחה, ערבית ושמע ישראל שעל 
המיטה )תפילה של לפני השינה(, המלתחה שלי 
הורכבה בעיקר מחצאיות ארוכות שליפפו את 
קרסוליי, בירכתי לפני המזון ולאחריו, והכול 

תמתוך אדיקות ואמו
נה מלאה.

שלי,  בתחושה   
אלוהים ליווה אותי 
לכל מקום, בחברתו 
מעולם לא הרגשתי 
שאני לגמרי בודדה. 
הוא היה אלוהיי, אבל 
גם המלאך השומר 
שלי והחבר הכי טוב 
שלי, שאפשר לספר 
שעובר  מה  כל  לו 
עליך, והוא יקשיב 

לך מתוך אכפתיות מוחלטת כלפי יצירת 
כפיו.

אבל לאורך שנות התבגרותי, האמונה שלי 
במה זה אומר להיות “אדם דתי” עברה שינוי 
גדול למדי והפכתי ל”חילונית”. עם זאת, אני 
לא חושבת ואף פעם לא חשבתי שהאמונה היא 

תמונופול בשליטת דתיים. מהיכרותי עם חילו
ניים רבים לאורך שנים, אני יכולה לדווח לכם 

שיש מספר רב של חילוניים מאמינים.
אם בזאת הייתי מסכמת את יחסיי עם האל, 

תדייני, אבל לעתים נפלתי גם למשברי אמו
נה לאתפשוטים שבהם חשתי נטושה על ידי 
האל, ונטשתי אותו גם אני. הייתי מתהפכת 
על משכבי, מתקשה להירדם ללא התפילות 
הרגילות שלי אליו לפני השינה ומקשה, האם 

יש אלוהים? ואם יש, האם אכפת לו ממני?
בתקופה שבה התקיים מבצע “צוק איתן” 
בעזה הקלפים נטרפים שוב. חילוניים מאמצים 
חלק ממנהגי הדת, מניחים תפילין, מתפללים 
ואומרים לעתים קרובות יותר “בעזרת ה’”, 
ודתיים מעמיקים בתפילותיהם והתכוונותם 

תאפילו גדולה יותר מאשר כרגיל. “אין את
איסטים בשוחות הקרב” אמר וינסטון צ’רצ’יל. 
ואמר נכון. כולנו מחפשים איזשהו כוח עליון 
שלשבטו או לחסדו נסגרות עסקאות בעולמנו, 

ואנחנו פונים אליו, שוטחים תחינתנו בפניו 
ומבקשים את חסדו. ההתעסקות שלי ושל 
אחרים בסביבתי בנושא החזירה אותי לשאלה 

תגדולה ומהותית שמלווה את חיי, האם יש תכ
נית אלוקית? ואם יש כזאת, מדוע היא עוברת 

שוב דרך ייסורים וכאב גדולים כל כך?
תהנה מחשבה שלי, שעוד הרבה חשבו או

תה, כך הבנתי משיטוטיי ברשת: כולנו צפינו 
בהתפעלות ובהתפעמות בהורי שלושת הנערים 
החטופים, שאמונתם באל כה חזקה, ושגיבשו 

תאת כל העם סביבם. “למה דברים כאלה קו
רים?”, “במה פשעו נערים טהורים אלה?”, “למה 
אלוקים נותן לדברים כאלה לקרות?”, אלו לא 
שאלות שהם שאלו. “אלוהים נתן - אלוהים 
לקח, יהי שם ה’ מבורך”. אבל אני לא יכולתי 
שלא לכעוס ולהתרעם על האכזריות הנוראית 
שהאל לא עוצר. 
אבל הימים עברו, 

תואם חטיפת הנע
רים הייתה חלק 
מתכנית אלוקית, 
הרי היא התחילה 
להיראות לעיני 
כל. בסיכומו של 
מלחמת  עניין, 
איתן” לא  “צוק 
יוצאת  הייתה 
לא  לו על  לפו
רציחת הנערים, 

תוהיקף המנהור שהתגלה היה נותר נסתר מעי
נינו ומאפשר לחיות אדם לבצע מגה פיגוע 

שהיה מחשיך את עולמנו.
מנקודת המבט של התכנית האלוקית אנו 

תיכולים לומר שהשלושה הוקרבו על מנת לה
ציל רבבות אחרים. אפשר להאמין בכך, אפשר 
שלא, אבל אי אפשר להתווכח עם כרוניקת 

תהאירועים. זו דוגמה ל”תכנית אלוקית” אפש
רית שאולי אפשר להבינה, אבל לפעמים בחיים 
אנחנו נתקלים במקרים שאין לנו שום יכולת 

להבין למה אלוקים התכוון בהם.
לפעמים, אתה נתקל בכל מיני סיפורי איוב, 
שמותירים אותך פעור פה מול הסבל הבלתית
נתפס שאדם אחד או משפחה אחת צריכים 
להתמודד אתו, ואתה באמת לא מוצא שום דבר 
טוב שיכול לצמוח מזה. פה זה מקרה קלאסי 
של אמונה. אם אתה אדם מאמין, אתה אומר 
“הכול ברצונו”; אם אתה אתאיסט, זה מחזק את 
עמדתך לגבי כך שאין אל ואין משגיח; ואם 
אתה דואלי – כמוני - אתה מנסה לשים את 
כל המידע על לשון המאזניים ולהיכנס שוב 

לבחינות מדוקדקות של אמונתך באל.
אני מתנצלת אם הדברים שלי פה פוגעים 
במישהו. אלו הם רחשי לבי, ומנקודת מבטי, 

אלוקים מוכן לשמוע גם אותם.

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

יש מי שמשגיח עליי?
אף פעם לא חשבתי שהאמונה היא מונופול בשליטת דתיים. 

בתקופה שבה התקיים מבצע “צוק איתן” בעזה הקלפים 
נטרפים שוב. חילוניים מאמצים חלק ממנהגי הדת, ודתיים 

מעמיקים בתפילותיהם. האם יש אלוהים? ואם יש, האם 
אכפת לו ממני?

אם חטיפת הנערים הייתה 
חלק מתכנית אלוקית, הרי היא 

התחילה להיראות לעיני כל. 
בסיכומו של עניין, מלחמת “צוק 

איתן” לא הייתה יוצאת לפועל 
לולא רציחת הנערים, והיקף 

המנהור שהתגלה היה נותר נסתר 
מעינינו

דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים
לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

בדרך כלל, אני רוצה להיות רלוונת
טית. הפעם, אני דווקא מקווה שעד 
יחזור  אדום  צבע  יתפרסם,  שהטור 
להיות אחד משלושת צבעי היסוד. את הטור 

תהזה אני בוחרת להקדיש לצבעים ולמשמעו
תם בעיצוב.

שמנת זה הבז' החדש
תפעם זה היה בז’. אחר כך קראו לזה “אופוו

ייט”. בשנים האחרונות השמנת כבשה אותנו. 
להיות  הפך  זה  בשמנת,  בוחרים  כולנו  מאז 
המטבח,  הקירות,  הרקע.  שלנו,  הבסיס  צבע 

תהאריחים, גופי התאורה, אפילו הכלים הסני
טרים מגיעים גם בגוון שנקרא “פרגמון”. לא 
ומאירה,  נעימה  היא  כי  נשמיץ את השמנת, 

הלבן  ולעומת 
חמימה  השמנת 

יותר.
תגם ללבן, כמו

בן, יש מקום של 
הגוון  הוא  כבוד. 

תשמשדר את תחו
שת הניקיון, הוא 
וממלכתי  חגיגי 
בעיצובים  ונפוץ 
מינימליסטיים, 
באדריכלות  או 

מת וגם  תיוונית, 
למקומות  אים 
שבהם חשובה לנו 
הניקיון  תחושת 
כמו  וההיטהרות 

חדרי אמבטיה.
בש תהבחירה 

בלבן  )או  מנת 
מתאים(  כשזה 

לאלמנטים  שמתאימה  בטוחה,  בחירה  היא 
המבונים, שאיננו מחליפים בכל שני וחמישי. 
יש שלל שמנות  “שמנת”  הקוד  לשם  מתחת 
על  אדם  להעביר  שיכולות  ואחרות,  כאלה 
דעתו כאשר הוא נדרש לבחור לו את השמנת 
כדי  חשוב  גם  הזה  המבחר  שלו.  המושלמת 

שתהיה פרנסה למעצבי ולמעצבות פנים...

להוסיף תותים לשמנת
להתחיל  אפשר  הרקע,  את  שבחרנו  אחרי 

תלצייר עם הצבעים האחרים, ובהקשר של עי
צוב הבית, שימוש בצבעים הוא דרך עיצובית 
נפלאה להעשיר את החלל, ולא לטבוע מרוב 
שעמום בים של שמנת. נזכיר כמה עקרונות 

לשימוש בשמנת:

צבעים משלימים
גלגל הצבעים מורכב משלושה צבעי יסוד, 
של  מהערבוב  שמתקבלים  הצבעים  ושלושת 
כל זוג צבעי יסוד. כך נוצרים שישה צבעים, 
זה  הגלגל  על  יושבים  אשר  צבעים  זוג  וכל 

מול זה נקראים “משלימים”.

הזוגות הם: אדום וירוק, צהוב וסגול, כתום 
צבעונית  בסכמה  השימוש  תוצאת  וכחול. 

תשמורכבת מזוג של צבעים משלימים מעניי
נת, ססגונית, ואף נועזת.

צבעים חמים וצבעים קרים
עלי ישרו  והצהובים  הכתומים  תהאדומים, 

נו אווירה חמימה. חשבו על התחושות שלכם 
כאשר אתם צופים בשקיעה כתמתמה. הייתה 
בחדר  אחד  קיר  לצבוע  שהמליצה  מורה  לי 

העבודה בכתמתם והרגיעה בטוחה.
אלו,  בימים  נדיר  מצרך  רגיעה,  אתפרופו 

למשפ המשתייכים  למיניהם,  לירוקים  תגם 
חת הצבעים הקרים, מייחסים השפעת רוגע. 
אומרים שזו הסיבה שהירוק נפוץ בבתי חולים 

תובמרפאות, ואף נבחר להיות צבע הלוח, בי
מים שבהם עוד כתבו בגירים.

הגוונים הכחולים, הירוקים והסגולים ישרו 
שלנו  לתחושה  בדומה  יותר,  קרירה  אווירה 

בנופים של יערות ואגמים.

חזרתיות
בס בחרנו  אם  עיצובי.  כלי  היא  תחזרתיות 

כמה צבעונית של גוון ראשי המשמש כרקע 
הנ בשביל  נוספים  גוונים  תובשנייםתשלושה 

שלנו  בבחירות  קפדנים  להיות  כדאי  שמה, 
הסודות  אחד  זה  שבחרנו.  לסכמה  ולהיצמד 

של חללים מעוצבים. אל תגלו.
תשימו לב לקולאז’ המצורף, שבו צולמו חל

לים סמוכים של משפחה יקרה, פינת האוכל 
והמטבח. רואים בו יישום של כלל החזרתיות, 
הכיריים  מעל  השטיח  דוגמת  על  בחזרה  הן 
הצבע  של  חזרתו  מבחינת  והן  ברצפה,  וגם 
האדום במפה בפינת האוכל ובתנור המטבח. 
חודשים  מספר  לפני  עוצב  הזה  כשהחלל 
הצבע האדום היה לאנשים רבים שאינם גרים 

בקרבת רצועת עזה רק צבע.

צבע אדום
אחד משלושת צבעי היסוד, לא רק מערכת התרעה המזהירה 

מפני ירי של רקטות. נקווה שישוב במהרה לתפקידו העיקרי

פינת אוכל ומטבח, חללים סמוכים בבית אחד. חזרה על הדוגמה ועל הצבע האדום
צילום: עדי קמחי  
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ספרות
זהר נוי

באלדאצ’י  דיוויד  מאת  חורג”  “מטען 
ספר  ושנון,  קצבי  פעולה  מותחן  הוא 

נוסף בסדרת “קינג ומקסוול”.
את  רואים  מקסוול  ומישל  קינג  ששון  ברגע 
בידו,  ואקדח  החשוך  היער  תוך  אל  בורח  הנער 
הם יודעים שמשהו קרה. הנער טיילר וינגו מספר 

קיבל  לכן  קודם  קצר  זמן  כי  להם, 
את הידיעה על מותו של אביו החייל 
לו  באפגניסטן. לאחר שהם מסייעים 
משוכנע  הוא  וכאשר  לביתו,  לחזור 
שהם עומדים לצדו, טיילר שוכר את 
שירותיהם של שון ומישל כדי לגלות 
וכאשר  אביו.  בגורל  עלה  באמת  מה 

מסר, שלוש המת  מאביו  מקבל  תהוא 
תם מבינים כי מישהו שיקר לטיילר, 

ובגדול.
כל קש את  ומישל מפעילים  תשון 

עקבותיו  אחר  להתחקות  כדי  ריהם 
במשי השתבש  מה  ולהבין  האב  תשל 

מטענה  היה  מה  נשלח.  שאליה  מה 
במדבריות  שהוביל  המשאית  של 
מדוע  נעלם?  הוא  ולאן  אפגניסטן, 
רודף  ומי  לבדו?  המשימה  אל  נשלח 
ומנסה  החוקרים  צמד  את  חרמה  עד 

להניא אותם מגילוי האמת?
לבין  שורקים  כדורים  בין  בתמרון 

מג החוקרים  עוינים  ממשל  תפקידי 
ביטחו כי הם נתקלו בפרשייה  תלים, 

מפותלת  וכלכלית  דיפלומטית  נית, 
של  מעמדה  על  המאיימת  ומסוכנת, 
)תרגום  חייהם  ועל  הברית  ארצות 

הוצ היגינסתדוידי,  כנרת  תמאנגלית: 
את מודן, 427 עמודים(.

עולם שבו הכול אפשרי
“תודעת על” מאת יעקב קלקשטיין 
יכניס אתכם לעולם חווייתי שבו הכול 
העתיד,  קביעת  על  השפעה  אפשרי: 
שליטה בהווה ואפילו באירועי העבר. 
הקריאה בספר תגלה מציאות נסתרת 

תויכולת בלתיתנתפסת וסקרנות, פתי
רעיונות  עם  להתמודד  נכונות  חות, 

מהתכו חלק  רק  הם  תבלתיתמקובלים 
נות הנדרשות מהקוראים.

המחבר, בעל ידע רב בפילוסופיה, 
ובמדע, משרטט בשפה  בפסיכולוגיה 
בהירה וקולחת את משנתו ומוביל את 

הקורא צעד אחר צעד בנפתולי התובנה האנושית 
הספר  קושיה.  או  מהמורה  שום  על  פוסח  ואינו 
מנסה לעשות סדר בהתפתחות החשיבה המדעית 

תשל ההוגים והמדענים, כך שהקוראים יוכלו לה
יהיו מסוג וחלקם אף  יותר את הרעיון  תבין טוב 
יית בלתיתמוכרת:  אפשרות  עם  להתמודד  תלים 

שהספר  ייתכן  זה,  במקרה  שונה.  שהמציאות  כן 
שלהם  המציאות  על  להשפיע  כלים  להם  יעניק 

את  שגם  וייתכן  עתידם  על  מצבם,  את  ולשנות 
עברם )בהוצאת “אוריון”, 213 עמודים(.

על שקרים ושקרנים
שקרים.  ועל  שקרנים  על  ספרים  הרבה  יש 
אפשר ללמוד מהם דברים מעניינים: למה אנחנו 
משקרים, איך אנחנו משקרים, כולנו 
בשקרים  שיש  התועלת  משקרים, 
שקרים  לגלות  “איך  הנזק.  וכמובן, 
רמאים”  לזיהוי  מוכחות  שיטות   -
אחר:  קצת  הוא  מאייר  פמלה  מאת 

זהו ספר שימושי.
ומכיוון  משקרים  שכולם  מכיוון 
נזק,  לנו  לגרום  עלולים  ששקרים 
מזיהוי  תועלת  לנו  לצמוח  יכולה 
הספר  שקרנים.  ומניפוי  שקרים 
ממש  שמסתתר  מה  כל  את  חושף 
ריאיון  פגישה,  בכל  לאף  מתחת 

תעבודה ומשא ומתן. שילוב בין מיו
שיטות  פנים,  הבעות  זיהוי  מנות 
מקיף  ומעשי  אקדמי  וידע  חקירה 
של  סודית  שפה  מלמד  שקרים  על 
מחוות וביטויים ומספק כלים לזיהוי 

רמאות.
הפ הבעת  את  תמצאו  תבספר 

להיזהר  שיש  ביותר  המסוכנת  נים 
עסקיות  יחסים,  במערכות  ממנה 
שיגרמו  השאלות  עשר  ואישיות, 
חמישה  הכול,  לכם  לספר  לאנשים 
ולחיסולם  לזיהוים  פשוטים  שלבים 
של השקרים המסופרים כמעט בכל 

תמשא ומתן עסקי ובכל ריאיון, לט
גוף  ענת המחברת, עשרות תנוחות 
להדליק  שאמורות  פנים  והבעות 

תנורה אדומה. אם תרצו, מדריך לפע
תנוח כל מפגש עסקי או אישי ולבני

ית מעגל קרוב של יועצים אמינים 
ת)תרגום מאנגלית: גיא הרלינג, הו

צאת כנרת, 272 עמודים(.

נסיעה בזמן
קייך  דובי  והקומיקסאי  המאייר 
הזמן  “מכונת  בספרו  אותנו  לוקח 
)שני בסדרה( להרפתקה:  של מקס” 
מקס הקיפוד מחליט להגשים חלום 
ישן - לנסוע בזמן. הוא בונה מכונת 
איך  לברר  מיד  ויוצא  מדליקה  זמן 
בבל,  ומגדל  ז’יגורט  מהם  בישל,  הקדמון  האדם 

תמיהם דוד וגוליית, מה קרה באולימפיאדה הרא
הטרקוטה,  חיילי  הם  ומי  דואר  יוני  מהן  שונה, 
המצאת  על  לומד  גלדיאטורים,  בקרבות  מבקר 
הדפוס ועל המטוס הראשון ועוד ועוד. מקס כותב 
את כל חוויותיו ביומן המסע שלו, סיפורי קומיקס 
מלווים בהסברים ובתצלומים )הוצאת כנרת, 74 

עמודים, מנוקד(.

להתחקות אחר העקבות
חקירת מותו המסתורי של חייל אמריקני באפגניסטן בלב 
מותחן  מציאות אחרת, בלתי־מוכרת, וכלים להתמודדות 
  מדריך מעשי לזיהוי שקרים ולחשיפת שקרנים  עמה

לומדים על העולם באמצעות קומיקס

במותיך”,  “על  מן,  איזי  של  ספרו 
שיריםתסיפו מקאמות,  אוסף  תהוא 
תרים מחורזים, שכתב מן במשך הש

נים לטקסים שונים. המילה “מקאמות” מגיעה 
תמהשפה הערבית ומתארת התקבצות או אסי

פה שבה מסופרים סיפוריםתשירים אלו. סגנון 
המקאמה אינו נפוץ בשירה העברית החדשה, 

המשו זונחים  תאטתאט 
מבני  את  הן  ררים 
השיר המסורתיים ואף 
השורות”  “קיצוץ  את 
למעשה,  השירה.  של 
גם בספר זה המקאמות 
אלא  מקאמות,  אינן 
משום  זיכרון  שירי 

תשאין אחת מהן המכי
סיפורי,  אלמנט  לה 
אלא רק הגיגי זיכרון.
מד בספר  תהיצירות 

ברות על מלחמות, על 
ועל  צבאיים  מבצעים 
חלק:  בהם  הנוטלים 

הביט כוחות  תאנשי 
שלל  לוחמים,   – חון 

שוט צבאיות,  תיחידות 
המחתרות,  ואנשי  רים 
כולל עובדי התעשיות 
שנפלו  ומי  הצבאיות 
הצבאית,  במערכות 

האח בשנים  תהחללים. 
רונות השירה העברית 

דבר  לומר  מהיכולת  מהממלכתיות,  בורחת 
מעטים  אצל  למעט  לאומית,  אחריות  תוך 
תמונה  להציג  אמור  היה  זה  ספר  ובודדים. 
אחרת, אך למעשה, הוא מציג לנו בדיוק מדוע 

מתרחשת בריחה זו מהממלכתיות.
תהיצירות של מן רוויות שמאלץ, החל ברא

שונה בספר, “כאשר ריחות אייר בפתח”, שבה 
האלה,  שבימים  כדי  יחד,  “וכולנו  השורות 
שוב ננציח - להם ולמשפחות - את הזיכרון 

ההיסטו בשרשרת  אחת  חוליה  יחד  כולנו  ת/ 
רית שמחברת בין שואה לתקומה / וכולנו יד 

והפצ והגעגועים  הכאב  את  שמלטפת  תאחת 
עים שלא הגלידו מתוך המלחמה...”. לא ברור 
כיצד במאה הת21 אפשר לכתוב כך ברצינות. 
חמור מכך, לא ברור כיצד עילגות כזו עוברת 

ביצירה שנכתבת לזכר נופלים.
“ככה  השורה:  מופיעה  “שנזכור”  ביצירה 
זקוף   - ומצדיע  לשלום  מנופף  כשהדגל  זה 
“אצלנו  ואפילו  התורן”,  בחצי  גם   - וגאה 
בלב אף פעם לא ימות הזיכרון”. היצירה “יד 
“הזיכרון  במילים:  נפתחת  האדמה”  פני  על 
שלנו כואב ועמוק. הזיכרון שותק, אבל מדבר 
בנו  ואוחז   / הדממה  מתוך   - - תמיד  אלינו 
מתוך הסלע כמו את שורשיהם של עצי האורן 
הגבוהים, כדי שנעצור... כדי שנשמע...” כך 

תזה ממשיך בשאר הספר. שמאלציות, קליש
ואף  השכול  שירי  בשלל  ראינו  שכבר  אות 

עילגות מביכה.
השכול  זיכרון  מראה  אינן  אלה  מקאמות 
לטקסים  שנכתבו  יצירות  אלו  הישראלי. 

תממלכתיים והן מראות היטב כמה הרבה פע
מים נציגי הממלכתיות מפספסים את הכבוד 
לזיכרון.  לתת  שראוי 
את  לטמון  הניסיון 
בעומק  הנופלים  זכר 
אותו  הופך  הקונצנזוס 

למע סתמי,  תלאנמי, 
שה חסר אמירה. הספר 
של  כיצירה  נראה 
החותר  מטעם”  “כותב 
האם  אנמיות.  אל 
מדבר  הזיכרון  באמת 
מתוך  תמיד  אלינו 
משמעות  מה  הדממה? 
מה  מצדיע”?  “הדגל 

המש מאחורי  תעומד 
כש “הזיכרון...  תפט: 

הדגל מתעופף פתאום 
לזה  אין  עוצר”?  הוא 
מילים  אלו  משמעות, 

ריקות.
אין בספר זה כולו אף 
לא רגע אחד אמין, אף 
כנה.  אחת  יצירה  לא 
הממלכתיות של הספר 
“לאת אינה אפילו  הזה 

ממלכתיות” - היא ניסיון לא לומר דבר, אבל 
הופ מה  דבר  מאמירת  להימנע  תההתעקשות 

כת את הספר הזה ללאתראוי; ראשית, משום 
אינם  וסתמיות  שמאלציות  כנות,  שחוסר 
אינו  הספר  בנוסף,  לנופלים.  מכובד  זיכרון 
ראוי משום שיש משמעות למבצעים צבאיים 
ולמלחמות, יש סיבות לנפילת הנופלים, ואי 
כל  להפוך  חייבים  לא  מהן.  להתעלם  אפשר 
יצירת זיכרון לאמירה פוליטית, אבל אין זה 
ראוי להתעלם לחלוטין מהממדים הפוליטיים 
של כלל ההוויה הישראלית, בוודאי בכל מה 

שקשור לשכול וזיכרון.
ברור.  לא  לקורא?  הזה  האוסף  מעניק  מה 
היצירות חוזרות על עצמן - שוב ריחות אייר, 
רוחות אייר או אייר סתם. שוב אותיות עופרת, 
אבן דוממת, עצב, כולנו, לנצח נזכור, בלבנו 

תלתמיד ושלל הקלישאות שאיזי מן חוזר עלי
הן שוב ושוב. לספר זה אין ערך מוסף בקיבוץ 
היצירות, ומשקלו הסגולי כיצירה אומנותית 

אפסי.
“על במותיך - מקאמות לזכרם של 
מן.  איזי  ישראל”,  מערכות  גיבורי 
משרד  עם  יחד  לאור  הוצאה  מודן 
הביטחון, הוצאה לאור, 2014, 383 

עמודים.

רים ֵאיְך ָנְפלּו ִגבֹּ
"על במותיך", אוסף מקאמות שכתב איזי מן לזכר חללי 
מערכות ישראל, נכשל בניסיון לטמון את זכר הנופלים 

בעומק הקונצנזוס והופך אותו למעשה חסר אמירה

לא  לקורא?  הזה  האוסף  מעניק  במותיך”. מה  “על 
צילום: כריכת הספר ברור 

ִ ִ
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בינוני

קשה

לא למגירה

אברהם גברעם, מושב תלמי אליהו

כמעט,  טבעי  באורח  שנה,  כמדי 
לא  ביניהם  הארץ,  חקלאי  עושים 
נפקד כמובן חלקם של אנשי קדם, 

את דרכם לירושלים להפגנה השנתית.
על מה ולמה יצא קצפם של מגדלי הלפת 
והתשובה  התמה,  הקורא  ישאל  והעגבנייה, 
אחד  מניע  אין  הפשטות.  בתכלית  פשוטה 
יש  ואמתלות  סיבות  ויחיד. קשת שלמה של 

הממשלה  בקריית  לביקור 
יחדיו,  לה  שאוחדה  בעיר 

יגו שלא  הצורך  תבהן 
או  קיטור,  הוצאת  של  נה 
סתם משום שזה כבר חלק 

והמו הבריאה,  תמהשגרה 
בעלייה  מוצאים  שבניקים 
לרגל מין תחושה של טיול 

שנתי.
תבין כה וכה, ביום המיו

את  העסקנים  אוספים  עד 
האמגזיות  את  הדגלים, 
על  עולים  הקפה,  וערכות 

אדי ובשירה  תהאוטובוסים 
רה עולים לירושלים. כאן, 
מצפים  הממשלה,  בקריית 
להם בכיליון עינים אחינו 

לע המשוועים  תהאתיופים 
זרה.

הופעת  עם  שנה,  כמדי 
האתיו אוזרים  תהחקלאים, 
עיני נושאים  אומץ,  תפים 

הגבוהות  הקומות  אל  הם 
של משרד האוצר ונותנים 

אחות,  אח,  אמא,  "אבא,  אחיד:  במקצב  קולם 
מדינת משטרה" וכיוצא באלה.

שילוב  אודות  על  ממצה  מחקר  נעשה  לא 
הדעת  אך  לחקלאים,  האתיופים  בין  הכוחות 
הוא,  איתן  הפלאחים  של  שהאינטרס  נותנת 
שהמדינה תואיל בטובה להעלות ארצה כמה 

תשיותר יהודים טובים, כדי שיהיה אפשר למ
תצוא די פיות לכמות העגבניות האדירה הש

רויה על גבי הבאסטות וממאנת להימכר.
המו את  נוטל  סיפורנו,  דן  שבה  תבהפגנה 

בראש  הולך  הוא  מקדם.  מרציאנו  שכות 
המפגינים והסיסמאות שהוא נושא משלהבות 

אפילו את אחרוני האדישים שבקרבם.
שלנו  "הכסף  ניחר  בקול  זועק  מרציאנו 

תהולך" והמושבניקים עונים לו במקהלה אדי
רה "לבוזזים ולכייסים!".

מרציאנו  נוהם  העם"  כל  את  מאכיל  "מי 
משיבים  לכביש  שמעבר  והאתיופים  ברטט, 

לו באון "החקלאים!".
מרציאנו  נואק  המדינה"  את  מיישב  "מי 
הכול  עונים  החקלאים"  "אנו  לבו,  מעומק 
אל  מסוכנת  קרבה  ומתקרבים  בהתלהמות 
צפופות,  בשורות  המאורגנים  היס"מ  שוטרי 
כדי לגונן על שר האוצר, שהכול יודעים כי 

תפרש כנפיים זה מכבר, והוא מבלה את עתו

תיו בסקי ובעישון סיגרים עתירי הון אי שם 
באלפיון העליון.

קרנות  יושבי  כמה  להם  נחים  עת  באותה 
ירושלמיים על ספסל מתחת לעץ אורן עבות, 

מעשנים להם סיגריות ושותים קפה שחור.
אומר אחד לשני רעיו: "מה דעתכם לעשות 

יומית ולהתחפף מפה?".
אומר  בנוף"  ולהתבונן  בשקט  לשבת  "תן 
המתה  בסיגריה  רוח  להפיח  וממשיך  חברו 

שלו.
אומר  צודק",  "הוא 
"ולבד  השלישי, 
אותם,  תראה  מזה, 
האלה,  החקלאים  את 
על  פרוטה  להם  אין 

תהתחת. הם יותר עלו
סו תבים מכלבי רחוב 

דניים".
רואה  דווקא  "אני 
שעל  שניים  או  אחד 

באמת יש  חזותם  תפי 
חתם קצת מרשרשים, 
את  שמוביל  זה  כמו 
מזה,  וחוץ  התהלוכה. 
להפסיד?"  יש  מה 
לשני  הראשון  אומר 
לכם  "יש  הבטלנים, 
טובה?".  יותר  עצה 
עצמו  את  מייצב  הוא 
מלווה  עמידה,  לכלל 

פקי של  תבקולות 
ומצטרף  עצמות,  קת 
ברעש רב אל הפגנת 

הבטטות.
ת"למי מגיע הכבוד?!" זועקים שלושת הכיי

סים ומתקרבים בצעדים רחבים אל מרציאנו. 
בעודו  מרציאנו  משיב  העמלים"  "לחקלאים 
מאן  גב  על  נישא  באוויר,  מונף  עצמו  חש 
דהוא, הצועד עמו בראש התהלוכה אל עבר 

השוטרים.
יקרא  סיסמא  באיזו  בדעתו  חוכך  בעודו 
המפשפשות  איתנות  בידיים  חש  הוא  עתה, 

תבחפזה בכיסים האחוריים של מכנסיו, ומוצי
אות ממנו דבר מה.

בקול  מרציאנו  זועק  שלי"  "הסנדוויץ' 
נואש.

חבריו  לו  משיבים  ולבוזזים"  "לכייסים 
בלהט רב.

באגרופיו  מרציאנו  מנופף  שלי"  "האוכל 
וקולו רועם בזעם.

ומוסיפים  האתיופים  משיבים  "לגנבים" 
"אבא אמא אח אחות מדינת משטרה".

בהסכמה  ראשם  מניעים  הכייסים  שלושת 
ולפני שהם משליכים את מרציאנו כחפץ חסר 

תערך אל עבר אלותיהם של שוטרי היס"מ ונ
סים עם שללם, הם עוד מספיקים לקרוא בקול 
ניחר "כל הכבוד!" וההמון מריע "לחקלאים!".

*הדמויות והשמות הם פרי הדמיון 
ואין ביניהן ובין המציאות דבר.

הדעת נותנת 
שהאינטרס של 

הפלאחים איתן הוא, 
שהמדינה תואיל 

בטובה להעלות ארצה 
כמה שיותר יהודים 
טובים, כדי שיהיה 

אפשר למצוא די פיות 
לכמות העגבניות 

האדירה השרויה על 
גבי הבאסטות וממאנת 

להימכר

 הפגנה
בירושלים*
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עזה  את  כבש  אלנבי  של  צבאו  א. 
עיר  איזו   .1917 בנובמבר  בשבעה 
יותר,  מוקדם  שבוע  לידיו  נפלה 

ב־31 באוקטובר?
יפו.  .1

חברון.  .2
בית לחם.  .3

באר שבע.  .4

מי היה מפקד חטיבת חיל רגלים 12  ב. 
ממושל  הכניעה  כתב  את  שקיבל 

רצועת עזה בעת מבצע קדש,
בשניים בנובמבר 1956?

אלוף משנה בנימין ג’יבלי.  .1
אלוף משנה אהרון דורון.  .2

)לימים  אלעזר  דוד  משנה  אלוף   .3
הרמטכ”ל(.

אלוף משנה חיים בר־לב )לימים   .4
הרמטכ”ל(.

מתי נסוג צה”ל מרצועת עזה בשל  ג. 
על  שהוטל  כבד  בין־לאומי  לחץ 

ישראל בעקבות מבצע קדש?
.6.1.1957  .1
.6.2.1957  .2
.6.3.1957  .3
.6.4.1957  .4

ברית  הייתה  בישראל  עיר  לאיזו  ד. 
השנים  בין  עזה  עם  תאומות 

2008־1998?
אשקלון.  .1
אשדוד.  .2

תל אביב.  .3
נתניה.  .4

טריוויה למתקדמים
בני הזוג צילה )1883־1967( וקולונל  ה. 
אליעזר )ָלָזר( מרגולין )1880־1944(, 
העבריים  הגדודים  ממפקדי  שהיה 
במלחמת העולם הראשונה, הגיעו 
לעזה ב־1919. צילה וחמשת ילדיה 
מאורעות  אחרי  אביב  לתל  עזבו 
1921, אליעזר נשאר בעזה עד 1929 

)מאורעות תרפ”ט( והתפרנס מ:
ניהול מלון.  .1

ניהול בית מסחר לחומרי בניין.  .2
הקהילה  לילדי  עברית  הוראת   .3

היהודית.
ניהול טחנת קמח  .4

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

amramklein@yahoo.com

טריוויה )48(
עמרם קליין

עזה - קוץ ממאיר 
בדרום )2(

א. 4.

ב. 3.
ג. 3

ד. 3. הברית הוקפאה אחרי 
עליית החמאס לשלטון שם, 

בשנת 2007.
ה. 4. בני הזוג מרגולין הם 
הסבתא־רבתא והסבא־רבא 
של הסופרת יהודית קציר, 
שכתבה את הספר המרתק 
על קורות משפחתה, “צילה” 
)הוצאת הקיבוץ המאוחד, 
508 עמודים, 2013(. הזוג 
התגורר בבאר שבע בשנים 
1912־1909 והיה מחלוצי 
ההתיישבות היהודית בעיר 
זו, שבה יש רחוב על שמם. 
תודה להיסטוריון ד”ר מרדכי 

נאור ולאילנית יהודה

תשבץ היגיון מס' 86

מאוזן:
1. השור השתיק אותה ברבים )6(; 4. )עם 21 מאוזן( הזמר נשמע כמו משכים ילדיי 
)4,4(; 8. ראו 19 מאוזן; 9. הוא משתפר בזמן שגולדמן מחכה לתורה )כ”מ( )6(; 11. 
באיזה אסון מעורבים הצדיק המזמר וקלינטון? )7(; 12. חשב על קול )3(; 13. הנוכחי 
חלם )3(; 15. זה שמפסיד בקלות ארגן תות בסין )7(; 18. הקוץ כבר לא בחיים וזה נהיה 
גרוע יותר )6(; 19. )עם 8 מאוזן( אחד מהנקבים שלנו הוא כמו תבלין שהתהפך )4(; 21. 

ראו 4 מאוזן; 22. אלוהים נוהג ברכבת החיידקים )6(.

מאונך:
1. הדב הוריד נעליו לפני ששומרה גופתו )5(; 2. שמעתי שפלט פלא מעורר )5(; 3. 
)עם 20 מאונך( עד אור )4(; 5. ההרגשה הכללית היא שנמני לא טוב )ש( )5(; 6. הטרול 
בקזינו )5(; 7. לא מתייחסות לזה שאוהב מורבידיות )7(; 10. באיזו מושבה מיקי צילם 
אותה? )3,4(; 13. הנאיבי האיטי התקבע )5(; 14. רגב לא מבושל יביא הפסקת אש )5(; 
16. היצמד אל הרע הנחות )5(; 17. יהודה ושומרון כאן עם אבן יקרה )5(; 20. ראו 3 

מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 85:
מאוזן: 1. חלקלקה; 4. מכרם; 9. פלמנקו; 11. פורמיקה; 12. יער; 13. חלם; 15. 

רנה רוסו; 18. צמת ראם; 19. ול קילמר; 21. מנתח לב; 22. טוסקני.
מאונך: 1. חילוף; 3. קללו; 5. כינוי; 6. מנומר; 7. עלמה זהר; 10. סיטרואן; 13. 

חפצים; 14. מותכת; 16. וולבק; 17. ווקלי.

תשובות
מהספרייה העירונית בבאר שבע 

על סיועם בהכנת חידון זה.

צילום: משה פרידן – לע”מ אל”מ בנימין ג’יבלי 

אליעזר מרגולין ובתו יהודית, 1914



7.8.2014     || 247.8.2014  || 2425 ||  7.8.2014

הרחבה חדשה במושב יתד
מושב יתד נמצא בפתחת שלום, משתייך לתנועת המושבים ונמצא במועצה אזורית אשכול.

בימים אלה המושב מציע למכירה 19 מגרשים של 
600 מ"ר כ"א לבנייה עצמית או בבניה מרוכזת.

הרוכשים יוכלו לבחור את הבית שיבנו מתוך חמישה דגמים בגדלים שונים הניתנים לשינוי בתכנון הפנימי.
החלה ההרשמה לבניה מרוכזת 

מחירים החל מ-765,000 ₪ לבית מוכן!
איכות סביבה וטבע, מערכת חינוך מצוינת, חיי חברה וקהילה
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שמור תחת השם: יו.די.אס ב: י  ב: יו.די.אס 27.7.2014

 מצברי TROJAN אמריקאיים
 מנוע חשמלי עוצמתי

 תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן, איתותים ואור בלם
 מחשב נסיעה ראשי CURTIS אמריקאי

 חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית
 גלגלים גדולים במידה 205/50
 2 מראות צד + מראה מרכזית

 גגון + ארגז משא – מקוריים

 התעשייה האווירית
 משרד הביטחון / צה"ל

 רשות שדות התעופה
 חברת החשמל

 רפא"ל
 מכון ויצמן למדע
 קיבוצים, מושבים

 אוניברסיטאות
 בתי חולים ועוד...

יותר מ-3,000 כלי רכב 
סופקו על-ידנו עד כה!

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL לפרטים נוספים בקרו באתר
אולם תצוגה והדגמה: רח' החופר 34, אזור תעשייה חולון 58858

טלפון: 03-5599811, פקס: 03-5584086
נייד: אבי שאול - 050-6501448

המחיר  במבצע 

ובתוקף ל-30 

רכבים מהמלאי




