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עמית סולאר
ההשקעה הרווחית והבטוחה ביותר שלכם

ראה פרטים בעמ’ 29

התקשר היום!!! 054-9182060

עדי בריגה, ממושב בית שקמה, נקרא בצו 8 אל המערכה בעזה. מקצועו הצבאי, שהשתדל 
בכישרון רב לפתחו לקריירה באזרחות, היה טבח, אבל הוא התבקש והסכים להתייצב כנהג 
משאית והוביל תחמושת לחזית. פצמ"ר שנפל בשטחי הכינוס בבארי קטע את התכניות לעתיד 
של הצעיר שידע למצות כל רגע: סיום קורס סקיפרים, פתיחת מסעדה משלו, השתתפות 
בתחרויות רכיבה על סוסים נוספות והצגה של הסייח שטיפח באהבה * מירי דג, עמ' 20
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תוכן

14 ללמוד ביחד

הבהרה 
והתנצלות

על  שעבר  בשבוע  שפורסמה  בידיעה 
לברכה  זכרה  בצר  רחליק  של  פטירתה 
נפלה טעות בשמה ועל כך המערכת מצרה 
הבהירות,  לשם  קרוביה.  בפני  ומתנצלת 
בבצר  שפגשה  מאור,  דפנה  של  דבריה 
וחתומה  פטירתה  לפני  שבועות  ארבעה 
הרביעית  בפסקה  מתחילים  הידיעה,  על 

במילים "ביום חמישי, 24/7/2014".

עם  חדש  חינוך  שר  בא  זמן  כמה  כל 
המצב  אבל  ושינויים,  רעיונות  מלא 
בבתי הספר, כמו שאני רואה אותו, לא 
מחונכים  פחות  היום  הילדים  טוב.  יותר  נהיה 

סמפעם, יותר חוצפנים, מרוכזים כל היום בפלא
אותם.  שיחנך  מי  ואין  ובווטסאפ,  שלהם  פונים 
לכל כיתה אמנם יש מחנך, בדרך כלל מחנכת, 

אבל חינוך אני לא ממש רואה.
הכיתות  החינוך:  במערכת  בעיות  הרבה  יש 
צפופות מדי, הסמכות שפעם הייתה למורים היום 
מאשר  מתלמיד  מפחד  יותר  מורה  איננה,  כבר 

סהתלמיד מהמורה, האלימות בבתי הספר מתגב
סרת, והרבה מהילדים היום פתאום נחשבים היפ

דברים  מיני  כל  או  דיסלקטיים,  או  ראקטיביים 
שפעם לא דיברו עליהם ולא נתנו בגללם הקלות. 
הזמן  כל  החינוך  מערכת  התקציבים של  בנוסף, 
מקוצצים וקשה ככה לשנות באמת. אבל הבעיה 
הגדולה של מערכת החינוך בעיניי היא המורים, 

ואם המ סשהם בעצם המחנכים של דור העתיד, 
חנכים של דור העתיד הם לא הטובים ביותר, והם 

לא הטובים ביותר, אז כך ייצא גם דור העתיד.
סהכי קל להתקבל ללימודי הוראה באוניברסי

שיש  מי  במיוחד.  גבוהים  ציונים  צריך  לא  טה, 
לו ציונים גבוהים באוניברסיטה לא הולך בכלל 
להיות מורה, אלא הולך על משהו יוקרתי יותר, 
יותר כבוד וכסף. הרמה ההתחלתית  שגם מביא 
של מורים רבים היא לא מהגבוהות שיש במשק, 

ומי מפסיד? התלמידים. ומי עוד? אנחנו.
סמערכת החינוך מלמדת אותך להצליח במבח

במבחנים  להעתיק  תוכי,  כמו  חומר  לזכור  נים, 
סבשביל שבית הספר יראה שיש לו ממוצע לימו

דים ובגרות טוב, אבל ללמוד באמת, להסתקרן, 
לחקור ולהיות בן אדם היא לא מלמדת. יש כמה 

סדברים שהמדינה צריכה לעשות בשביל שמער
כת החינוך שלנו תהיה שוב בין הטובות בעולם. 
צריך להעלות בגדול את המשכורות של המורים 
ואז הטובים והטובות ילכו ללמוד הוראה. צריך 

ללימו באוניברסיטה  הדרישות  את  סלהעלות 
יהפוך למורה, צריך  הוראה, שלא כל טמבל  די 

לאכוף  והיכולת  והכבוד  המשמעת  את  להחזיר 
אחד  רעיון  יש  אבל  ולמורות,  למורים  אותם 

שהוא לדעתי טוב יותר מכל האחרים.
לי  היה  לא   - מצטיין  תלמיד  הייתי  לא  אני 
השיעורים,  ברוב  השתעממתי  ללימודים,  ראש 
סבלנות  לי  הייתה  ולא  במגרש,  כדור  העדפתי 
למדו,  לא  עדיין  הן  ידעתי  שאני  שמה  למורות 
ולמרות שאני לא איזה גאון זה קרה הרבה. אבל 
לא מזמן ראיתי בטלוויזיה, מאוחר בלילה, תכנית 
שקוראים לה "לומדים ביחד". מומחה על לתחום 
כאלו,  סבבה  ילדים  של  כיתה  מול  עומד  שלו 
הרצאה  בשעה  אותם  מלמד  והוא  שמתעניינים, 
על התחום שבו הוא מתמחה, שואל שאלות, גורם 

להם לחשוב ומשתף אותם.
צמרת,  צבי  דוקטור  עם  תכנית  ראיתי  אני 
בוקר  לפנות  כבר  היה  צבי.  בן  יד  מוסד  מנכ"ל 

סוהייתי עייף מאוד, אבל לא יכולתי להפסיק לר
אות. אני נשבע לכם, שמה שלמדתי בשיעור של 
ד"ר צמרת לא למדתי בכל השנים שלי בתיכון 
ביחד. הוא הרצה על העלייה הגדולה לארץ בין 
שנת 48' לשנת 51', וזה היה מדהים כמה מידע 
נכנס לי לראש מהרצאה אחת של מישהו שאוהב 

ויודע הכי טוב בעולם את החומר.
יש עוד מלא שיעורים כאלו עם אנשים שהם 
לגייס  מציע  אני  שלהם.  בתחום  תותחים  הכי 
אותם, אפילו בהתנדבות, ולעשות עם כל תותח 
ההתמחות  בנושא  אחד  מצולם  שיעור  כזה  על 

סשלו, וכל יום להקרין שיעור עם המורה הכי מומ
חה בארץ לתחום מסוים, שעה אחת לפחות לכל 

כיתה, ואחר כך לדון בכיתה בשיעור שראו.
איזו  יקבלו?  הילדים  ידע  איזה  יודעים  אתם 

ססקרנות זה יפתח בהם? והרצאה כזו, אם אני זכ
רתי כשאני חצי ישן, הילדים יזכרו לכל החיים. 
את  ובקלות  בזול  להביא  למעשה  אפשר  ככה 
המורים הכי טובים לכל התלמידים, מהפריפריה 
לילדים  ושווה  טובה  הזדמנות  ולתת  ומהמרכז, 

במערכת החינוך ללמוד משהו משמעותי.
בדוגרי, לא ככה?

אשר "דוגרי"

שנה חדשה

בהצלחה לתלמידים!
כבכל ערב שנת לימודים חדשה בישראל, גם השנה התקיימו במושבי הארץ הטקסים 

המסורתיים לקראת 1 בספטמבר )יום שני( - היום הראשון שבו חוזרים תלמידי ישראל 
לכיתות. גם במושב עין יהב שבערבה השתתפו הורים וילדים, מי שהיו ילדי גן עד לא 

מכבר וכעת כבר תלמידי כיתה א', בטקס השנתי. לכל הילדים ובני הנוער, שעל חלקם 
עברו חודשי החופשה הגדולה במתח רב ובדאגה, מאחלים בתנועת המושבים הצלחה.

Cynodon dactylon
צילום: דובר צה"ל



4.9.2014    || 4

חדשות
דרור יוסף

מסס את  אישרה  הממשלה 
סגרת התכנית לחיזוק חבר

יישובי  של  וכלכלי  תי 
שורת  תכלול  התכנית  עזה.  עוטף 
מגמת  את  לשנות  שנועדו  הטבות 

סהעזיבה של תושבי היישובים, שהח
לה בעקבות מבצע צוק איתן, ותנסה 
להחזיר את תנופת חיזוק ההתיישבות 

האחרו סבאזור, שאפיינה את השנים 
נות.

לאישור  שהובאה  ההחלטה,  הצעת 
כי  קובעת  ראשון,  ביום  הממשלה 
התכנית הרבסשנתית לפיתוח שדרות 
1.3 מילס  ויישובי עוטף עזה, שהיקפה

כחמש  פני  על  תתפרס  שקל,  יארד 
 940 שניים:  יהיו  ומקורותיה  שנים 
"תקציב  שכונה  ממה  שקלים  מיליון 
360 מיליון שקלים שייס ו סתוספתי" 

אספו מתקציבי המשרדים השותפים 
 200 יתוספו  זה  לסכום  להחלטה. 
אזרחיים  למרכיבים  שקלים  מיליון 
הלאומית  החירום  רשות  שמגבשת 

במשרד הביטחון לשנת 2014.
שדרות  העיר  ייהנו  מההטבות 
עזה,  בעוטף  ומושבים  קיבוצים  וכן 
בהם כרמיה, עלומים, מפלסים, כרם 
כפר  העשרה,  נתיב  עוז,  נחל  שלום, 
עזה, נירים, כיסופים, ניר עם, תלמי 
מגן  בארי,  תקומה,  תושייה,  יוסף, 
ורעים. ערים שהיו אף הן בקו האש, 
בהן אשקלון, אשדוד ובאר שבע, לא 
וכנראה  ברשימה  זה  בשלב  נכללות 

שהן יקבלו סיוע ממשלתי בהמשך.
צוות  עלסידי  שגובשה  התכנית, 
משרד  מנכ"ל  בראשות  ביןסמשרדי 

הוצ לוקר,  הראל  הממשלה,  סראש 
בנימין  הממשלה,  ראש  עלסידי  גה 
במועצה  הממשלה  בישיבת  נתניהו, 
ראשון  ביום  אשקלון  חוף  האזורית 
אמר  הישיבה  בפתח  באוגוסט(.   31(
הזה  שהשקט  מקווה  "אני  נתניהו: 
שהושב יימשך הרבה זמן, אבל אנחנו 
ערוכים לכל תרחיש, גם בגזרה הזאת 
כמובן  כולל  אחרות,  בגזרות  וגם 
גבול הגולן. אנחנו ממשיכים בהתאם 
את  לפתח  שלנו,  הציונית  למורשת 
את  אומר  אני  ערינו.  ואת  יישובינו 
בזה   - לשקם  רק  לא  לפתח,  המלה 

כבר התחלנו.
אנחנו באים לקבל שלוש החלטות: 
כל  קודם  היא  הראשונה  ההחלטה 
מיליארד  של  חומש  בתכנית  לסייע 

ושד עזה  עוטף  ליישובי  שקל  סוחצי 
הכוונה לא רק לשיקום החקל סרות. 

אות, לשיקום פגיעות שנפגעו, אלא 
כלכלי,  פיתוח  תעשייתי,  פיתוח  גם 
נוספת  בנייה  וכמובן  חקלאי,  פיתוח 

של תשתיות הביטחון. זו ההתחייבות 
הראשונה, היא תמומש היום.

"הדבר השני הוא, שהחודש אנחנו 
ליישובי  לפיתוח  דומה  חבילה  נביא 
להם,  מחויבים  אנחנו  הדרום.  וערי 
בשנים  תמיד.  להם  מחויבים  היינו 
בדרום,  מואץ  פיתוח  היה  האחרונות 

התשו אותו.  להעצים  רוצים  סאנחנו 
לא  זה  נפשנו  למבקשי  הציונית  בה 
רק להדוף אותם ולגבור עליהם בכל 
מערכה, אלא גם לפתח את המדינה 
עוטף  יישובי  הזה את  שלנו, במקרה 
ופיתוח  הארץ  דרום  ויישובי  עזה 

הנגב בכללותו.
נעשה  שאנחנו  השלישי  "הדבר 
נתחיל  החוסרים,  את  נמלא  זה  היום 
במערך  שנוצרו  החוסרים  את  למלא 
של  הבנתנו  את  משקף  זה  הביטחון. 
קודם  הביטחון  שבו  עדיפויות,  סדר 

סלכול. אנחנו עשינו כאן דברים גדו
סלים מאוד, אבל הדבר הזה מחייב או

תנו גם לשנס מותניים כדי לאפשר 
הביטחון  ולזרועות  לשב"כ  לצה"ל, 
ישראל  מדינת  על  להגן  להמשיך 

ביעילות.
"לבסוף, אנחנו גם, בעצה אחת עם 
שנת  את  מחר  פותחים  החינוך,  שר 
הארץ.  רחבי  בכל  כסדרה  הלימודים 
אני יודע שילדי ישראל, שני מיליון 
ילדי ישראל ומשפחותיהם, שהולכים 
מחר לגנים ולבתי הספר, עברו קיץ 

סלא פשוט, ואני יודע שיש גם התלה
פתיחת  לקראת  וציפייה  גדולה  בות 
שנת הלימודים. אני רוצה בשם שרי 

היל כל  את  לברך  ישראל  סממשלת 
דים, אבל קודם כל את ילדי כיתה א' 

- שלום כיתה א' - שתהיה לכולכם, 
טובה,  לימודים  שנת  הילדים,  לכל 

ומוצלחת ובטוחה".

250 מיליון שקלים לחקלאות
המל הגישו  עבודה  צוותי  סחמישה 

צות למתן תקציבים במסגרת תכנית 
הסיוע הממשלתית. בתחומי תעשייה, 

סמסחר ותעסוקה מבקש משרד הכלכ
לה תקציב בסך 176 מיליון שקל, מהם 
40 מיליון שקלים למיגון מעונות יום 
אזורי  לפיתוח  שקלים  מיליון  ו–105 
תעשייה ולמתן מענקי מחקר ופיתוח 
קטנים  עסקים  לעידוד  והשקעות; 
15.6 מילס  ובינוניים נדרש סיוע בסך

ולפיתוח  לייעוץ  שיופנו  שקלים,  יון 
סמסחר מקוון וחונכות לעסקים מתפת

חים. שישה וחצי מיליוני שקלים יופנו 
סלמענקים להקמת עסקים בתחום הת

יירות שנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ 
מהרצועה ולהפעלת חממות תיירות.

תכנית  גיבש  החקלאות  משרד 
שקלים,  מיליון  בס250  המסתכמת 
עובדים   700 של  תוספת  וכוללת 
חקלאיים,  באזורים  ומיגוניות  זרים 
ובמפעלים  בחקלאות  הון  השקעות 

לעיבוד חקלאי ושיקום תשתיות.
בוועדה הביןסמשרדית שטרחה על 
ראשי  חמשת  חברים  התכנית  הכנת 

סצוותי המשימה - מנכ"ל משרד הבי
נוי והשיכון שלמה בן אליהו, מנכ"ל 
רמי  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
כהן, מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב 
מנכ"ל  שאלתיאל,  סיגל  והגליל 
ומנכ"ל  לנג  עמית  הכלכלה  משרד 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

משרד  מנכ"לית  וכן   - סילמן  יוסי 
על  הממונה  פלמור,  אמי  המשפטים 
וראש  לוי,  אמיר  באוצר  התקציבים 
בצלאל  הלאומית  החירום  רשות 

טרייבר.
בשנים  ממשלתיים,  מקורות  לפי 
2014 השקיעה הממשלה  עד   20008
בעוטף עזה יותר משלושה מיליארדי 
שקלים, מהם כשני מיליארדי שקלים 

סבמיגון בתים ומוסדות חינוך וכמיל
ובהט כלכלי  בפיתוח  שקלים  סיארד 

בות לרשויות ולתושבים.
נתוני מרשם האוכלוסין מראים, כי 
למרות המצב הביטחוני, בשנים 2005 
עד 2013 הייתה צמיחה בשיעור 14% 
במוס  25% באזור  התושבים  )במספר 
בשדרות(.  ו–4%  האזוריות  עצות 
בתחום  התושבים  מספר  זו,  בתקופה 
עוטף עזה גדל בכששת אלפים נפש, 

מכס43 אלף לכס49 אלף איש.
מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור 
הגיב על פרסום התכנית: "הפיצויים 
על  הפיצוי  את  גם  לכלול  צריכים 
הנזק שנגרם וגם לייצר אופק לפיתוח 

החקלאות, פל"ח והקהילה באזור".

"תשובה ציונית הולמת 
לחמאס"

אריאל  אורי  והשיכון  הבינוי  שר 
הצוות  שהגיש  התכנית  על  מברך 
ראש  משרד  מנכ"ל  עומד  שבראשו 

ההחל ועל  לוקר,  הראל  סהממשלה 
צוות  טה לקבל את מרבית המלצות 
ומגורים,  תשתיות  בנושא  המשימה 

סבראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשי
בן אליהו, שהוגשו למש סכון שלמה 

רדו.
השר אריאל הגיש לראש הממשלה 

סתכנית לחיזוק יישובי עוטף עזה, בנ
שגו ביישובים,  עלייה  וקליטת  סייה 

בשה על ידי צוות שבו חברים נציגי 
חק וגליל,  נגב  תחבורה,  סהמשרדים 

הסביבה,  הגנת  הכפר,  ופיתוח  לאות 
וקליטה,  עלייה  לאומיות,  תשתיות 
התקציבים  על  הממונה  דת,  שירותי 
ונציג מטעם החשבת הכללית באוצר, 
נציג רשות מקרקעי ישראל והחטיבה 

להתיישבות.
ובי שגיבשנו  ההמלצות  ס"אישור 

ופיתוח  לחיזוק  יובילו  בפועל  צוען 
עזה  עוטף  יישובי  של  משמעותיים 

ציו סוהעיר שדרות. מדובר בתשובה 
החמאס  ניסיון  לחמאס.  הולמת  נית 
לפגוע ברוח אזרחי מדינת ישראל לא 
וחיזוק  לבנייה  לפעול  נמשיך  צלח. 
מברך  אני  עזה.  בעוטף  ההתיישבות 
על קבלת ההמלצות ובכוונתי לפעול 
האפשרי",  בהקדם  בשטח  ליישומן 

אמר השר אריאל.
סיוע  שהתקבלו:  ההמלצות  בין 

לפי שקלים  מיליוני  מאות  סבהיקף 
ושטחים  ציבור  מבני  תשתיות,  תוח 

ביישו )שצ"פים(  פתוחים  סציבוריים 
בי עוטף עזה ובעיר שדרות; הגדלת 
סבסוד הפיתוח בשדרות ובהתיישבות 
כמאה  שהיקפו  עזה  בעוטף  הכפרית 
מיליון שקלים; יצירת פתרונות דיור 
מהירים באמצעות בתי אגודה, הצבת 
מבנים יבילים ושיפוץ מבנים קיימים, 
בהיקף של כס75 מיליון שקלים; סיוע 
ומשפחות  לסטודנטים  דירה  בשכר 

בשדרות וביישובי עוטף עזה.

 הממשלה תעביר 1.3 מיליארד שקל
לחיזוק יישובי עוטף עזה

משרדי הממשלה יממנו 360 מיליון שקל מתוכנית ההטבות שיתפרסו על פני חמש שנים, בדגש על פיתוח חקלאי 
והקמת אזורי תעשייה. 250 מיליון שקלים מיועדים להוספת 700 עובדים זרים ומיגוניות באזורים חקלאיים, 

השקעות הון בחקלאות ובמפעלים לעיבוד חקלאי ובשיקום תשתיות

השנה שלפניהם

משבצים 
בעודד 
ובדרור

לשנת  המתנדבים  צעירים  כ־300 
שירות השתתפו ביום שיבוץ בגרעיני 
המושבים,  בני  של  ודרור  עודד 
תנועת הנוער של תנועת המושבים. 
במהלך היום דיברו בפני בני השירות, 
המושבים  תנועת  מזכ"ל  הש"שים, 
מאיר צור ומנהלת בני המושבים שירי 
צילום: תנועת המושבים ארדיטי. 
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חדשות
מיקי נירון

שחר שלו מאלוני הבשן 
נפטר מפצעיו

לוחם הצנחנים נאבק על חייו לאחר 
שנפצע אנושות ממטען שפוצץ בחאן 

יונס. שלו הוא ההרוג הראשון מהמושב
ביום ראשון נקבע בבית החולים רמב"ם בחיפה מותו של סמל 
שחר שלו, בן 20, אשר נפצע בעזה בס23 ביולי באורח אנוש, 
במבצע צוק איתן. שלו, לוחם בחטיבת הצנחנים, נפגע מפיצוץ 
של  כוח  נכנס  שאליו  ממולכד  במבנה  הופעל  אשר  עוצמה,  רב  מטען 
החטיבה בימים הראשונים של מבצע צוק איתן. בפיצוץ נהרגו סגן פז 
אליהו, סמל ראשון לי מט וסמל ראשון שחר דאובר. עם שלו נפצעו 17 
חיילים נוספים, והוא הובהל לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא 

במצב אנוש ובהמשך הועבר לבית החולים רמב"ם.
החברתיות  ברשתות 
כשבוע  לפני  הופצה 
עלס שנכתבה  הודעה, 
ושמ נעמי  הוריו,  סידי 

עון, ובה נכתב כי שחר 
טסיות  לתרומת  זקוק 
התמלאה  המכסה  דם. 

מתרו הבזק  סבמהירות 
ישראל.  אזרחי  מות 
"אנחנו מודים לכל עם 
ישראל ומקווים לטוב", 
שלא  ההורים,  אמרו 
משו ממיטת בנם בבית 

החולים.
ביום ראשון התראיין 

האב שמעון שלו לרשת ב' וסיפר על בנו: "לצערנו, בננו החייל שנפצע 
בחאן יונס נפטר ומצטרף לעוד שלושה מחבריו שנהרגו באותה תקרית. 
ופה  בסורוקה  בו בשטח,  לצוותים שטיפלו  להודות מאוד  רוצים  אנחנו 

ברמב"ם.
"ברור שהוא היה גיבור. בתור אנשים מאמינים, אנחנו חושבים שאם 
מה  לנו  אין  מאתנו,  יותר  אותו  צריך  שהוא  החליט  הוא  ברוך  הקדוש 
להתווכח עם זה. שחר רצה לשרת בצנחנים והוא שמח מאוד שהוא הגיע 
ליחידה שאליה הוא הגיע. ממה שהבנו, הוא עשה עבודה מצוינת עד אותו 

מטען שקטע את חייו.
אנשים  בתור  לצדו.  היו  הגדולים של שחר  האחים  כל  בבוקר  "היום 

סמאמינים, הספקנו לומר את כל התפילות שצריך לפני שהוא נפטר, וא
נחנו שמחים שהצלחנו לעשות את זה. אין לי שום טענות על המערכה. 
ישראל.  במדינת  חיים  שאנחנו  לכך  המחיר  זה  אחד.  לאף  טענות  שום 
כששחר הלך ליחידה שאליה הוא הלך לא ידענו שיקרה לו משהו, אבל 

זה מסוג הדברים שצריך להיות מוכנים אליהם".
יסכה דקל, דוברת אלוני הבשן, שבו מתגוררת משפחת שלו, כתבה 
בהודעה ששלחה לחברי המושב עם היוודע דבר פטירתו של בן היישוב: 
"קהילת אלוני הבשן מרכינה ראשה על לכתו בטרם עת של אחד מבניה 
שחר שלו הי"ד, שנלחם בגבורה למען ארצנו ונפצע קשה בתחילת מבצע 

'צוק איתן' ומאז נלחם על חייו עד שנדם.
"שחר נולד וגדל באלוני הבשן והוא עבורנו ההרוג הראשון במערכות 
וגם האחרון. אנו מודים לעם ישראל שהשתתף אתנו  ייתן  ישראל, מי 
ולכל  להצלתו  כימים  לילות  שעשו  ורמב"ם  סורוקה  לצוות  בתפילות, 

סהמתנדבים הרבים לאורך כל הדרך, כאלו שהכירו אותו ואלו שלא, מק
הילת הגולן ומאלוני הבשן.

הקשה  באבלה  שלו  משפחת  את  מחבקת  כולה  הבשן  אלוני  "קהילת 
מנשוא. 'וניקתי דמם לא ניקתי וה' שוכן בציון'. יהי זכרו ברוך".

הלווייתו של שחר שלו נערכה ביום שני בבית העלמין בחספין.
איתן,  צוק  מבצע  של  אחר  פצוע  מפצעיו  נפטר  האחרון  שישי  ביום 
נתנאל ממן ז"ל מגן יבנה, אשר נפגע מרקטת גראד כשנסע ברכב בזמן 

חופשה מהלחימה.
בכך מסתכם מספר הרוגי הלחימה בעזה בס72, מהם 65 חיילים, שישה 

אזרחי ישראל ואזרח זר אחד.

רצופות  אזעקות  שלוש 
מבוטל  לא  מספר  בלילה, 
של רקטות, חטיפת חיילי 
פצמ"רים  מירי  פצועים  ושני  או"ם 
כבר  הסורי  בגבול  ההתרחשויות   –
לאחר  חדספעמיות.  זליגות  אינן 
להדי  התרגלו  שבהן  שנים  שלוש 
פיצוצים מדי פעם בעקבות מלחמת 
האזרחים בסוריה, תושבי צפון הגולן 
מהשכנים  לחשוש  מתחילים  באמת 
שמאיימים  והלאסרצויים  החדשים 

על השקט שמאפיין את האזור.
אל קעאידה, באמצעות שליחיהם 
המורדים הסוריים הפעילים בארגון 

אלסנוסרה, בחרו את התזמון הגרוע 
תחילת   - הסביבה  לחקלאי  ביותר 

התפו וקטיף  הענבים  בציר  סעונת 
חים, שני הענפים שמהם מתפרנסים 
רבים במהלך השנה. ביום רביעי )27 
בקרבות,  ההחמרה  עם  באוגוסט(, 

בקו גובלים  ששטחיהם  סהחקלאים 
להתפ לראשונה  התבקשו  סנייטרה 

נות מהאזור.
מרום  מטעי  מנהל  קוניאל,  גבי 
כוחות  החלטת  את  מצדיק  גולן, 
הביטחון: "כבר מאתמול )27.8( ועד 
השטחים  אלוף,  צו  בהוראת  עכשיו, 
והכרמים  המטעים  את  שכוללים 

סשלנו נסגרו לאזרחים. למעשה, מה
בוקר נשמעו הדי פיצוצים והפגזות 
העבודה  את  להפסיק  שנאלצנו  כך 

מוקדם ולשלוח הביתה את כולם.
בשלוש  פיצוצים  הרבה  "שמענו 

סהשנים האחרונות, אבל האינטנסיב
סיות בהחלט גברה. הצבא קיבל החל

טה נכונה, כי היו זליגות בצד שלנו 
אדם.  חיי  וסיכנו  לשריפות  שגרמו 
ובציר  אנחנו בתחילת עונת התפוח 
נאלצנו  אז  במקביל,  ליין  הענבים 
הכול  ולהקפיא  להשהות  כרגע 
מאוד  אני  הקרובה.  ביממה  לפחות 
מקווה שמחר זה ייגמר או הלילה, כי 
מעבר ליממה, ככל שעובר הזמן, יש 

נזק לפרי".
סבהתאם למצב, גם ביישובים מק

בלת היערכות החירום תפנית, כפי 
שמספרת יסכה דקל, תושבת ודוברת 

אלוני הבשן, המושב המזרחי ביותר 
בישראל: "בשלוש השנים האחרונות 
ומוכנים  פתוחים  המקלטים  אמנם 
שבת  במוצאי  אך  עת,  בכל  לירידה 

סמימשנו לראשונה את תרגילי החי
רום. מתוך 62 משפחות, רק לארבע 

סיש ממ"דים, אז ההנחיה היא להיש
אר באחד ממסדרונות הבית באזעקה 
באזעקות  נמשך  זה  ואם  הראשונה, 
נוספות, יש לרוץ למקלט הסמוך, כי 

אנחנו בטווח אפס.
שמעכס הבנו   )27.8 )"אתמול 

המקלטים  את  לצייד  צריך  גם  שיו 
התו בקרב  המתגבר  החשש  סבשל 
המק כי  מיגוניות,  ולהוסיף  סשבים 

לטים הציבוריים צרים מלהכיל את 
התושבים והתלמידים במכינה. לכן, 

למ דרשנו  בגבול,  ההסלמה  סלאור 
צוא מענה לתלמידים שלא יבוא על 

מאמינים  אנחנו  התושבים.  חשבון 
שהמלחמה היא לא נגדנו ובכל זאת, 

אנחנו חוטפים".
אזורית  מועצה  ראש  מלכה,  אלי 

האפ כל  את  בחשבון  לוקח  סגולן, 
שנים,  משלוש  "למעלה  שרויות: 
בסוריה,  האזרחים  מלחמת  מתחילת 

לתר האזרחי  בהיבט  נערכים  סאנו 
חישים ביטחוניים. בשלב זה, מדובר 
בשל  לשטחנו  שזולג  בירי  בעיקר 
הקרבות בין המורדים לצבא הסורי, 
המציאות  אבל  סוריה.  שטח  בתוך 
מתהווה  לגבול  מעבר  כי  מלמדת, 
איסלאמיים  טרור  ארגוני  של  איום 

וע לגבול  קרוב  סשמתמקמים 
לולים להפנות את הנשק כלפי 
לכך  מכוונת.  בצורה  ישראל 

ומק טובה  בצורה  הצבא  סנערך 
מול  נערכת  והמועצה  צועית, 
של  בהיבטים  הגולן  יישובי  כל 
כוננות,  כיתות  חירום,  צוותי 
מקלטים ומרחבים מוגנים, חוסן 

ראשו עזרה  ציוד  סקהילתי, 
וכל מה שדרוש כדי שנוכל  נה 

סלנהל לצד האיום ההולך ומתה
ווה בצדה השני של הגדר חיים 

סשל שגרה, וכדי שנוכל להתמו
דד עם כל אתגר ביטחוני".

יש  הביטחוני  במצב  לשינוי 
גם השלכות כלכליות בהיבטים 
בשלב  ותיירותיים.  חקלאיים 
זה, אלה אירועים נקודתיים של 

קו בעמק  התפוחים  קטיף  סהפסקת 
הקטיף,  עונת  של  בעיצומה  נייטרה 
יקב שנפגע מפגז טנק וגם ביטולים 
של תיירים באזורים הסמוכים לאזור 
מעבר הגבול בקונייטרה, ובכל אלה 
תטפל המועצה מול מס רכוש ומול 

משרדי הממשלה השונים".
מלכה מסביר, כי החיים ברמה לא 
השגרה  חיי  זאת,  עם  "יחד  נפסקו: 
בגולן נמשכים, מטיילים ממשיכים 
לגדוש את אתרי התיירות, משפחות 

הגו יישובי  בכל  נקלטות  סחדשות 
לן, אנו נערכים לקליטה של מאות 

לנח צעירות  חקלאיות  סמשפחות 
וכמובן  החקלאיים,  ביישובים  לות 
ונרגשים  החינוך  בקידום  משקיעים 
במוסדות  הילדים  פני  את  לקבל 
הלימודים  שנת  תחילת  עם  החינוך 

החדשה".

סמל שחר שלו ז"ל.  "ברור שהוא היה גיבור"
צילום: מאלבום המשפחה

הקרבות בקונייטרה. החקלאים ששטחיהם גובלים באזורי הירי התבקשו להתפנות
צילום: שבתאי מריאם

שטחים חקלאיים בצפון 
הגולן נסגרו בצו אלוף
עם ההחמרה בקרבות בצד הסורי של 
הגבול, נדרשו מגדלי ענבים ותפוחים, 
שנמצאים בתחילת עונות הקטיף של 
יבוליהם ועליהם פרנסתם, להתפנות 

מהאזור הגובל בקונייטרה. גבי קוניאל, 
מנהל מטעי מרום גולן: "נאלצנו להפסיק 
את העבודה מוקדם ולשלוח הביתה את 

כולם". מיגוניות הוצבו באלוני הבשן
בישיבה התיכונית באלוני הבשן. מציבים 

מיגוניות לקראת פתיחת שנת הלימודים
צילום: יסכה דקל
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סההרחבות הקהילתיות במו
חד הולידו אתגרים  סשבים 

שים ומורכבים עבור בעלי 
ההרחבה  תושבי  הנחלות, 
את  המנהלים  והוועדים 
הסמכות  סוגיית  המושב. 

סלהטיל מסי ועד מקומי וה
עבר  חובות  לגבות  היכולת  לעניין  מחלוקת 
בית  להכרעת  פעם,  מדי  לצערנו,  מגיעה 
המשפט ומאפשרת לנו ללמוד כל פעם כיצד 

מתייחסת הפסיקה לסוגיות השונות.
במקרה שלפנינו, החל משנת 2004 קיימים 

מקומי  ועד  במושב 
כשני  אגודה  וועד 
גופים נפרדים, כאשר 
עד שנה זו מילא ועד 

תפ את  אף  סהאגודה 
המקומי  הוועד  קיד 
במודל זהות הוועדים 

הפרסונלי.
הוועד  טוען  כעת, 
זוג  בני  כי  המקומי, 
שילמו  לא  במושב 
לוועד,  מסים  כספי 
הוועד  פונה  ולכן 
לבית המשפט בבקשה 
לשלם  אותם  לחייב 
לוועד כסף בגין אותו 
מבהיר,  הוועד  חוב. 
ממסי  נובע  החוב  כי 

בהקמת  מהשתתפות  קטן  חלק  ועוד  ארנונה 
מועדון נוער ובהרחבת כביש הגישה ליישוב, 
בתוספת ריבית והצמדה. כמו כן, טוען הוועד, 
כי החייבים אינם זכאים לקיזוז כלשהו היות 

והחוב לא התיישן.
צריכים  אינם  כי  הזוג,  בני  טענו  מנגד 
מהוועד  שקיבלו  השירותים  עבור  לשלם 
החוקיות  לגבי  ספק  שקיים  מכיוון  המקומי 
כי  ידם,  על  נטען  כן  כמו  אלו.  חיובים  של 
הוא  ואין   ,2004 בשנת  נבחר  הנוכחי  הוועד 
תקופה  טרם  נצבר  אשר  חוב  לתבוע  רשאי 
החוב הנדרש טרם  יש להפחית את  ולכן  זו, 
בחירת הוועד. בני הזוג מבססים את טענתם 
על כך שהוועד המקומי אשר נבחר בס2004 
הוא אישיות משפטית שונה מהוועד המקומי 

סאשר היה לפני כן, שהרי האחרון מילא תפ
קידו בנוסף לוועד המקומי אף כוועד האגודה 

החקלאית.
ביהמ"ש דן בהרשאת הוועד המקומי לגבות 

בחי טרם  חלה  חיובם  תקופת  אשר  סמסים 
כי כל עוד היישוב שומר  ומבהיר,  רת הועד 
הוועד המקומי  על מסגרתו כיישוב שיתופי, 

מת אם  גם  משפטית  אישיות  אותה  סנשאר 
אין  זה  מעין  במקרה  כלומר,  חבריו.  חלפים 
מדובר באישיות משפטית אחרת, אלא באותה 

אישיות משפטית שהשתנו חבריה.

 2004 שנת  טרם  כי  ביהמ"ש,  מבהיר  עוד 
של  סמכות  אחת,  סמכויות:  שתי  לוועד  היו 

כוחו מדיני הא סועד האגודה אשר שאב את 
ועד  של  סמכות  שתיים,  השיתופיות,  גודות 

סמקומי אשר שאב את סמכותו מפקודת המוע
צות המקומיות ומצו המועצות האזוריות.

משבחר המושב להפריד את זהות האנשים 
האנשים  זהות  ואת  האגודה  לוועד  הנבחרים 

סהנבחרים לוועד המקומי, לא שינה את מהו
זהות  את  שינה  אלא  המקומי,  הועד  של  תו 
ביהמ"ש  המקומי.  בוועד  המכהנים  האנשים 
למועצה  דומה  זה  הליך  כי  ומדגיש,  מוסיף 
התחלפו  אשר  אזורית 
ואףסעלספיס נבחריה, 

נשארת  המועצה   - כן 
משפ אישיות  סאותה 

לדברים  בהתאם  טית. 
כי  ביהמ"ש,  פסק  אלו 
רשאי  הנוכחי  הוועד 
נוצר  אשר  חוב  לגבות 
ויכול  בחירתו,  טרם 
הארנונה  על  להסתמך 

סאשר הטיל הוועד הקו
בכפל  שכיהן  בעת  דם 

סתפקידים, כוועד האגו
דה וכוועד מקומי.

קובע  כן  כמו 
ביהמ"ש, כי הואיל ואין 
של  ראשונה  הטלה  זו 
הנכס  סוג  על  ארנונה 
המשך  אלא  המקומי,  הוועד  בתחום  המצוי 

סגביית ארנונה על פי מה שהיה בשנים הקוד
סמות של אותו ועד מקומי, יכול הוועד המקו

על  הסתמכותו  כדי  תוך  ארנונה  להטיל  מי 
הארנונה אשר הוטלה שנה קודם לכן. כלומר, 
לצורך  השרים  מאת  אישור  במתן  צורך  אין 

קביעת הארנונה.
סבהמשך, מקבל ביהמ"ש את טענת ההתיי

שנות ומדגיש, כי הוועד המקומי הנוכחי הוא 
המשך לוועד המקומי אשר היה לפניהם ואשר 
היה עליו לגבות את החוב הזה, ומשלא נעשה 
כן במועד הגבייה, התיישן חוב זה והוא בטל. 
לעומת זאת קובע ביהמ"ש, כי את החוב אשר 
שנים  שבע  חלפו  ולא  הואיל  התיישן,  אינו 

מיום היווצרותו, צריכים בני הזוג לשלם.

־הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו
דות שיתופיות בתנועת המושבים.

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע 
כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ 
או חוות דעת משפטית. המחבר או 
באחריות  נושאים  אינם  המערכת 

נדר ואלה  הקוראים,  כלפי  ־כלשהי 
כל  לפני  מקצועית  עצה  לקבל  שים 

־פעולה המסתמכת על הדברים הא
מורים.

בחיובי  אעסוק  זה  בטור 
של  רצונם  לאור  ארנונה, 

תשלו את  להפחית  סרבים 
מועצות   – לרשויות  מיהם 

אזוריות.
מטרתה של הארנונה היא 

סמימון הפעילות של המוע
שע הנכסים  האזורית.  סצה 

חקלאית  אדמה  בניין,  הם:  המס  מוטל  ליהם 
המתייחסת  שנתית,  בפריסה  תפוסה  וקרקע 
לתקופה שבין 1 בינואר לס31 בדצמבר באותה 
שנה. על מנת להקל על התושבים, רשאיות 
תשלום  הסדרי  לאפשר  האזוריות  המועצות 
שונים לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד 

תשלום  )כגון  החיוב 
דוסחודשי או תשלום 
קבע(.  הוראת  פי  על 
הסדר  לפי  תשלום 

הצ בהפרשי  סיחויב 
וחיוב  בלבד,  מדה 
שלא יכובד בתוך 30 
שנקבע  מהמועד  יום 
זה  ובכלל  לתשלומו, 
אי תשלום לפי הסדר 
יחויב  תשלומים, 
תשלומי  בתוספת 

פיגורים.
מוטלת  הארנונה 
על התושבים עלסידי 
הוועד  אך  המועצה, 

באי רשאי,  סהמקומי 
שור המועצה, להטיל 
הנכסים  על  ארנונה 
בתחומו,  המצויים 

המו למסי  סבמקביל 
תחו הארנונה  סעצה. 

שב לפי מכפלת שטח 
שנק בתעריף  סהנכס 
סבע. כדי למנוע חרי

לכאן,  או  לכאן  גות, 
האזורית  המועצה  ידי  על  המוטלת  הארנונה 
בתוספת הארנונה המוטלת על ידי הוועד לא 

סתפחת מתעריף המינימום ולא תעלה על הת
עריף המרבי שנקבע בתקנות הסדרים במשק 
המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(, 

תשס"זס2007.
עיס סיווגים   12 גם נקבעו  אלו   בתקנות 
נג ומהם  ארנונה,  תעריפי  לקביעת  סקריים 

זרים סיווגי המשנה. לדוגמה, בית קפה הוא 
שירותים  "משרדים,  הסיווג  של  סיווג  תת 
התחשבות  יש  התעריף  בקביעת  ומסחר". 
בארבעה קריטריונים עיקריים: 1. סוג הנכס 

תפו קרקע  חקלאית,  קרקע  בניין,  ס)למשל: 
סה( 2. שטחו במ"ר 3. סוג השימוש )מגורים, 
מסחר, משרדים( 4. האזור שבו נמצא הנכס 
)שכונת יוקרה, אזור מסחרי מפותח, שכונה 
המאוכלסת בידי תושבים בעלי אפיון סוציוס

אקונומי נמוך(.

על  ישירה  השלכה  הנכס  סיווג  לקביעת 
חוק  הנכס.  בעל  יחויב  שבו  התעריף  גובה 
וארנונה(,  )היטלים  המדינה  במשק  הסדרים 
תשנ"אס1991 קובע, כי הארנונה תחושב, בין 
היתר, בהתאם לשימוש הנעשה בנכס, כאשר 
לכל רשות ישנו צו ארנונה המכיל את סיווגי 

סהשימוש השונים ואת התעריפים שבהם יחו
יבו הנכסים.

סבצווי הארנונה של הרשויות מצויים סיוו
גים ספציפיים, כגון: בית אבות, חנייה, בית 
מלון וכדומה, וברשויות מסוימות ישנו סיווג 
סיווג  להם  נכסים שאין  להכיל  נוסף שנועד 
ספציפי, במטרה שכל נכס יוכל להיכנס תחת 
שנקבע  לסיווג  בהתאם  ויחויב  כלשהו  סיווג 
לו בארנונה. ברשויות 
הסיווג  קיים  שבהן 
השיורי, הכללי, עלול 
שבו  מצב  להיווצר 
לנכס  לייחס  אפשר 
וגם  ספציפי  סיווג  גם 
לרוב,  שיורי.  סיווג 
נקבע  השיורי  לסיווג 

סתעריף גבוה יותר מה
תעריף שנקבע לסיווג 

ורשויות בו סהספציפי 
חרות לרוב לסווג את 
הסיווג  פי  על  הנכס 

השיורי.
האדמה  סוגיית 
פן  מאירה  החקלאית 

סי בבעיית  סנוסף 
תובא  אשר  הנכס,  ווג 
בלבד  ההמחשה  לשם 
המזלג.  קצה  ועל 
היא  חקלאית  אדמה 
הנכסים  מסוגי  אחד 
בארנונה.  החייבים 
השינויים  בעקבות 

החקל בענפי  סשחלו 
שבו  מצב  נוצר  אות, 
התכנוני  שייעודן  באדמות  השימוש  הופסק 
הוא לשימוש חקלאי או לחילופין, נעשה בהן 
שימוש שאינו תואם את ייעודן התכנוני, ולכן 
לצורך  האדמה  סיווג  את  מחדש  לקבוע  יש 

תשלום ארנונה.
לסיום אציין, כי אפשר להעניק הנחה במסי 
הארנונה בהתאם לחוק ולתנאים הסוציאליים, 
עלספי מבחן הכנסה, שיעור נכות ומעמד של 
או  הנחות  לשתי  הזכאי  נישום  ותיק.  אזרח 
הגבוהה  בלבד,  להנחה אחת  זכאי  יהיה  יותר 
מביניהן. בבית שבו מתגוררים שני תושבים 
הזכאים להנחות שונות, תהיה הזכאות להנחה 

אחת בלבד, הגבוהה ביניהן.
שיתו באגודות  עוסקת  ־הכותבת 
ולי המסחרי־חקלאי  בתחום  ־פיות, 

ואינו  בלבד  כללי  המידע  טיגציה. 
משמש במקום חוות דעת או ייעוץ 

משפטיים מוסמכים.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

למה ארנונה?
מי מורשה להטיל ארנונה על נכסי המושב? מתי משתנה 

סיווג הארנונה של אדמה חקלאית?

אדמה חקלאית היא 
אחד מסוגי הנכסים 

החייבים בארנונה. 
בעקבות השינויים 

שחלו בענפי החקלאות, 
נוצר מצב שבו הופסק 

השימוש באדמות 
שייעודן התכנוני הוא 

לשימוש חקלאי או 
לחילופין, נעשה בהן 
שימוש שאינו תואם 

את ייעודן התכנוני, ולכן 
יש לקבוע מחדש את 

סיווג האדמה לצורך 
תשלום ארנונה

משבחר המושב להפריד 
את זהות האנשים 

הנבחרים לוועד האגודה 
ואת זהות האנשים 

הנבחרים לוועד 
המקומי, לא שינה 

את מהותו של הועד 
המקומי, אלא שינה את 
זהות האנשים המכהנים 

בוועד המקומי

כתובת לתגובותיכם
dror.maariv@gmail.com

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

הסמכות נותרה 
בעינה

 ביהמ"ש פסק: הוועד המקומי המכהן רשאי לגבות
חוב אשר נוצר טרם בחירתו



4.9.2014     || 12

דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

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

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

לאחר שמועצת מקרקעי ישראל קיבלה 
בחודש מארס 2014 את החלטה 1355, 
1155 לשתי החס  שהפרידה את החלטה
1355 למושבים וס1366 לקיבוצים, אנו מצס  לטות:
נהלי העבודה כדי שית ספים בקוצר רוח לפרסום 

אפשר להגיש בקשות ליישום ההחלטה. להווה ידוע 
לנו, כי הנהלים נכתבו ולא נדרש הליך של אישור 
הנהלים בממ"י ועל כן, הם יפרסמו לציבור בקרוב 

מאוד.
אמורה  אלה  שבימים  נוספת,  מהותית  סוגיה 
לעלות לדיון, היא תיקון תמ"א 35 והגדלת מספר 
של  המתווה  אישור  וכן  במושבים  הדיור  יחידות 
זה  בנושא  הדיון  בנחלה.  נפרדים  בתים  שלושה 

קש נוכח  הצער,  ולמרבה  ארוכים  חודשים  סנמשך 
יים שמערימים ראשי ערים, הנושא לא אושר עד 

היום.
סגם פיצול מגרשים מנחלות ממתין זמן רב להח

הפחתה של  היא   1355 החלטה  הבשורה של  לטה. 
ובצירוף  מע"מ  בצירוף  לס33%  הפיצול  עלויות 

עלו השבחה.  סהיטל 
יות הפיצול משתנות 
העדיפות,  אזורי  בין 

הפי מקרה,  סובכל 
פתרון  יקנה  צול 
להורשה  אטרקטיבי 
בין  הנחלה  ולחלוקת 

היורשים.
הגש אלה  סבימים 

ליישום  בקשות  נו 
במסס  1355  החלטה
לשם  מושבים,  פר 
פיצול,  הליכי  ביצוע 
בין  הנחלה  לחלוקת 
ולמכירת  היורשים 

מהנ שיפוצל  סהבית 
חלה. רמ"י עדיין אינה מסוגלת להתמודד עם ריבוי 
בקשות נוכח בעיית כוח אדם ממנה היא סובלת זמן 
רב, ואנו מקווים כי נושא זה ייפתר בהקדם על מנת 
במושבים  ההחלטה  ביצוע  את  לקדם  שיתאפשר 

סבאזורי הארץ השונים, בייחוד באזורי עדיפות לאו
מית שבהם קיימת הנחת אזור שהופכת את יישום 

ההחלטה לאטרקטיבי במיוחד.

לו רק הייתה צוואה
בעת יישום החלטה 1355 נאלצנו למצוא פתרון 
ארבעה  במשפחה.  השקט  לשמירת  שתרם  יצירתי 
הוריהם  ששני  הארץ,  בצפון  נחלה  של  יורשים 

סנפטרו, נותרו ללא צוואה להסדרת הירושה. בפגי
שה עמם הסביר אחד האחים כי הוא מתגורר בנחלה 
20 שנה, במחסן חקלאי שהוסב לבית מגורים, אח 
בנחלה,  הראשי  הבית  בנחלה.  שני  בית  בנה  נוסף 
לאחר  שימוש.  ללא  נותר  ההורים,  התגוררו  שבו 
בדיקה התברר, כי בבית הראשי נוספה קומה ללא 

היתר בנייה ובה מתגוררת אחת היורשות בגפה. אח 
רביעי מתגורר מחוץ למושב.

בין היורשים התגלעו מחלוקות בשאלות רבות: 
סמי יירשם כבעל הזכויות בנחלה? אילו זכויות וסי

דורי מגורים ייקבעו עבור שני האחים האחרים? מי 
יפצה את האח הרביעי עבור חלקו בנחלה?

מה אחד  כל  הצרכים של  לברר את  צורך  סהיה 
אחים ואיך הוא רואה את עתידו. לאחר סדרה של 
פגישות אישיות הבנו היטב את הרצונות והקשיים 
את  הצגנו  משותפת  ובפגישה  מהם,  אחד  כל  של 

סהפתרון הבא: שווי הנחלה הוא ארבעה מיליוני שק
לים. לאחר בחינת המסים שיחולו על מכירה לצד 
ג' התקבל שווי נטו לנחלה של שניים וחצי מיליוני 

שקלים, כלומר כל אח זכאי לס625 אלף שקלים.
לאחר שביררנו היטב את הצרכים והיכולות של 
כל אחד מהיורשים הצענו, כי האח שגר בבית השני 
את  ויפצה  בנחלה  הזכויות  כבעל  יירשם  בנחלה 

הפי משווי  הפחתנו  כאשר  חלקם,  בשווי  סהאחים 
צוי את גובה ההשקעה שלו בבניית הבית בנחלה. 
כעת הצענו, כי האח 
שהוסב  במחסן  שגר 
יקבל  מגורים  לבית 
בבית  הזכויות  את 
לקבל  ובמקום  השני 
שיקבל  האח  כספים, 
בנחלה  הזכויות  את 
עלות  עבור  ישלם 

הפיצול.
האחות  עבור 
בקומה  שהתגוררה 
השנייה בבית ההורים 
את  להכשיר  הצענו 

סתוספת הבנייה במס
ל"קרוב"  יחידה  גרת 
להחלטה  בהתאם 
1355. האח הרביעי, שהיה זקוק לכסף, יקבל פיצוי 

מהאח שיירשם כבעל הזכויות בנחלה.
להבנה  הגיעו  והצדדים  הפתרון  שהוצג  לאחר 
את  ליישם  מנת  על  לרמ"י  לפנות  נותר  ביניהם, 
החלטה 1355 )חלקה א' רשומה בטאבו וקיים הסכם 
חכירה בתוקף( כדי שיוכלו לבטל את הרצף הדורי 
 33% של  בעלות  פיצול  הליך  לבצע  מנת  על  וכן 

ומע"מ מערך הנחלה, בכפוף להנחת אזור.
צוואה  הייתה  שבו  מקרה  בכל  כי  לזכור,  יש 
בנמצא, ההליכים היו פשוטים וברורים יותר. עוד 
להבנות  להגיע  אפשר  מקרה  בכל  לא  כי  נדגיש, 
ביחס למתווה שהוצע וכן ליישם את החלטה 1355, 
מה שיכול להעצים את המחלוקות. לכן אנו חוזרים 
ומציעים: ערכו צוואות ותסבירו היטב מה רצונכם 
לאחר שתלכו לבית עולמכם, על מנת לשמור על 

המשפחה לדורות.
־הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות שי

תופיות

 נחלה אחת,
ארבעה יורשים

בין ארבעה יורשים, שהוריהם לא הותירו צוואה, התגלעו 
מחלוקות בשאלות רבות: מי יירשם כבעל הזכויות בנחלה? 

אילו זכויות וסידורי מגורים ייקבעו עבור שני האחים האחרים? 
מי יפצה את האח הרביעי עבור חלקו בנחלה?

אחד האחים מתגורר בנחלה 20 
שנה, במחסן חקלאי שהוסב 
לבית מגורים, אח נוסף בנה 

בית שני בנחלה. הבית הראשי 
בנחלה, שבו התגוררו ההורים, 

נותר ללא שימוש. לאחר בדיקה 
התברר, כי בבית הראשי נוספה 

קומה ללא היתר בנייה ובה 
מתגוררת אחת היורשות בגפה. 
אח רביעי מתגורר מחוץ למושב

מתי שהוא זה יקרה: שנת הלימודים 
שורות  כתיבת  בעת  אבל  תיפתח, 
אלו, העניין עוד מוטל בספק. הפעם 
ארצה להקדיש את הטור לילדים שלנו. איך 
החלומות?  חדר  את  עבורם  ונעצב  נתכנן 
ב"חדר חלומות" אני לא מתכוונת שהוא יהיה 
והריהוט,  הצבעים  מבחינת  ומגניב  קסום  רק 
אלא לפני הכול, שהוא יהיה להם נוח ובו הם 

סיוכלו לעשות מה שילדים עושים: לשחק ולי
וגם  חברים,  ולארח  שיעורים  להכין  צור, 
ללכת לישון בסופו של יום, רגועים ונינוחים. 

אז איך עושים את זה?
ראשית, עורכים רשימת צרכים שמותאמת 
לכל משפחה ולכל ילד. יש משפחות, למשל, 

כל עבודה  בפינת  מוכנים  השיעורים  סשבהן 
ואז אין ממש סיבה להעמיס  לית או במטבח 
על החדר שולחן עבודה שאף אחד לא ישב בו 
לעולם. יש חדרי ילדים שבהם מתגוררים שני 

סילדים ויותר, וחייבים כמובן להתייחס לצר
כים של כל הדיירים.

אם אתם מתכננים חדר בבית חדש שטרם 
נבנה, כדאי לחשוב גם קצת לטווח הרחוק, כי 
מיטת התינוק תתחלף במיטת מעבר, אחר כך 
במיטה רגילה )אולי נפתחת( ובהמשך במיטה 
וחצי. עם גדילת הילד או הילדה הם יצטרכו 
פינת עבודה, ועם השנים יזדקקו ליותר שטחי 

אחסון.

ניצול החלל
היום יש פתרונות יצירתיים לחללים קטנים 
מיטות  כמו  לגובה,  גם  החלל,  את  שמנצלים 
קומתיים או מיטה גבוהה שמתחתיה יש פינת 

סעבודה, או מקומות אחסון. אספרופו אחסון, יל
דים אוהבים לאסוף. לפחות הילדים שלי... הבן 
שלי אוסף אבנים, צדפים, "חזקים", "זבלונים", 
קלפים והבת שלי אוספת פיות, בשמים, לקים, 
היצירות  את  אוספים  כמובן  כולם  ספרים. 

שלהם, והתוצאה היא חדרים עמוסים לעייפה.
של  חסידה  אני  לאחסון,  שנוגע  מה  בכל 
איך  אך  ובמגרות,  בארונות  הסגור  האחסון 

הדינו אוסף  את  לראווה  יציג  שלנו  סהנסיך 
משאירה  אני  זה  את  שלו?  המפואר  זאורים 
לכם למשא ומתן עם הקטנים, רק היו חזקים, 

סחשבו על פעולות ניקוי האבק ממדפים פתו
חים עמוסי פריטים.

נקודות חשמל ותאורה
פעם היו שמים שקע על כל קיר וזה אפשר 
דינאמיות בסידור הפנימי של החדר. היום יש 
ייעודיים לעמדות עבודה שמכילים  פאנלים 

ואינ לטלפון  סמספר שקעי חשמל, תקשורת 
היכן  לחשוב  אותנו  מחייב  זה  ולכן  טרנט, 
תהיה עמדת העבודה והאם יהיה מחשב בחדר 
את  למקם  כדי  מדפסת,  גם  האם  לפטופ,  או 

אביזרי החשמל בהתאם.
אלחוטית  לטכנולוגיה  המעבר  זאת,  עם 

וטל טאבלטים,  ניידים,  מחשבים  סשמקשרת 

החשיבה  את  שוב  מאפשר  סלולריים  פונים 
הגמישה בהעמדת הריהוט.

הן  החדר  את  להאיר  חשוב  תאורה,  מבחינת 
סבתאורה טבעית, בשעות היום, והן בתאורה מל

אכותית, בשעות הלילה. פרט לתאורה הכללית 
לי לילה  תאורת  לתכנן  גם  כדאי  החדר,  סשל 

לדים צעירים, תאורת קריאה במיטה לבוגרים 
יותר, וכמובן תאורה לעמדת העבודה.

איפה ישנים?
סאני ממליצה למקם את המיטות כך שיתאפ

שר למי ששוכב בהן להביט על דלת הכניסה 
לחדר. זה נכון גם לחדרי שינה של מבוגרים. 
זה עיקרון של התורה "פנג שווי", אבל בעצם 
נובע מהנדסת אנוש: כאשר אנו ישנים איננו 
רוצים שיפתיעו אותנו, ולכן מיטה שהשוכב 

סבה נמצא עם הראש לכיוון הדלת אינה מאפ
שרת לו לראות את מי שנכנס לחדר ומשרה 

סעליו תחושה נעימה פחות ואפילו חוסר שלי
סטה. לכן, אני ממליצה למקם את המיטה בס

מוך לאחד משני הקירות שאלכסוניים לדלת, 
עם הראש בפינה צופה על הדלת.

חדר קונספט
אז מיקמנו נכון את המיטות, את השולחן, 
איך  התאורה.  ואת  השקעים  את  הארון,  את 
נעימה  אווירה  עם  לחדר  זה  כל  את  הופכים 
ורגועה עבור הילדים? אופציה קיצונית היא 
תחום  סביב  בעיצובו  שסובב  קונספט,  חדר 
עניין של הילד. רואים זאת לא פעם בתכניות 
יותר  ויקרה  כזה מורכבת  עיצוב. הכנת חדר 

ומחייבת אנשי מקצוע.
בסג דבקות  היא  יותר  מינורית  סאופציה 

בחירתכם  לפי  צבעונית  ובסכמה  עיצובי  נון 
ובהתאם להם, לרכוש את הריהוט, הטקסטיל 
)וילונות, מצעים, שטיח(, לצבוע את הקירות 
או את חלקם, אפשר לבחור טפט נחמד לאחד 
הקירות )עדיף קיר עם חלון(, וכך ליצור חדר 

הרמוני ונעים.
ב ה צ ל ח ה !

תכנון חדר ילדים
"החדר שלהם", שבו יוכלו לעשות מה שילדים עושים: לשחק 
וליצור, להכין שיעורים ולארח חברים, וגם ללכת לישון בסופו 

של יום, רגועים ונינוחים. אז איך עושים את זה?

מדף(  )חלונות  בנויים  מדפים  ילדים.  לשני  חדר 
קומתיים  מיטת  שונים,  ופריטים  ספרים  מחזיקים 
צילום: עדי דורון נפתחת ובה מגרות 
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דודו קוכמן

המשפט  בית 
בחי סהמחוזי 
לאח דן  ספה 

בערר  רונה 
החיות  גן  של 
גן  התנ"כי 
התנ"כי  החיות 
נגד  בירושלים 
החקלאות  שר 
החליטו  אשר  המים,  רשות  ומנהל 

סשלא להקצות לגן החיות מים המוג
דרים ל"מטרת חקלאות", ובכך גרמו 
גן החיות  להגדלה עצומה בהוצאות 
על מים. בית המשפט, ביושבו כבית 
הדין הארצי לערר על פי חוק המים, 
אמנם דחה את הערר, אך לא חסך את 

ביקורתו על מדיניות משק המים.
בית המשפט אף ממליץ, כי ככל 
לשנת  חקלאית  להקצאה  הנוגע 
בכל  שההחלטה  הראוי  מן   ,2014

תיבחן  התנ"כי  החיות  לגן  הנוגע 
לפעילותה שהוכרה  לב  בשים  שוב, 
המים  שתקנות  מאחר  כשיקומית, 
כך:  2013 מגדירות חקלאות  לשנת 
חיים  בעלי  וגידול  צמחים  "ייצור 
וכן  לשיווק,  תוצרתם  הפקת  לצורך 
שתלנות,  אקלים,  הריבוי,  שלבי 
מרעה ומחקר ופיתוח של צמחים או 

סבעלי חיים כאמור, לפי העניין: ואו
סלם פעילות כאמור שמטרתה שיקו

הרווחה  מית לפי אישור של משרד 
סוהשירותים החברתיים תיחשב חקל

אית, גם אם היא אינה לצורך הפקת 
תוצרת לשיווק".

בית המשפט אף מוסיף בהערות 
שהו דיונים  "במסגרת  סהסיום: 

ניכרת  האחרונה  בעת  לפניו  באו 
מגמה לשים את הדגש בכל הנוגע 
למדיניות משק המים על היבטים 
כלכליים". דבריו של בית המשפט 

סמבטאים את תחושת הציבור בש
נים האחרונות - שהמים שאמורים 

להיות  הפכו  בסיסי  מצרך  להיות 
על  עקיף  למיסוי  נוסף  אמצעי 

מצ אלו  דבריו  הצרכנים.  סציבור 
הרשו מאנשי  לרבים  גם  סטרפים 

הקמתם  את  קשות  המבקרים  יות 
שלא  והביוב,  המים  תאגידי  של 
רק שלא הקטינו את מחירי המים 

סלשתייה, אלא אף הביאו להאמר
הא בשנים  אחוזים  בעשרות  סתם 

חרונות.
"מעבר  כי  קובע  ביהמ"ש  בנוסף, 
לפיקוח על משק המים הפך משאב 
המים ואופן ניהולו לאמצעי לגביית 
כספים לקופה הציבורית" ומציין, כי 
שימוש באמצעים כספיים אינו משיג 
אך  המים,  תועלת משק  את  בהכרח 
משרתת  אינה  הכלכלית  ההכבדה 

בהכרח תועלות חברתיות.
סאין זו פעם ראשונה שביה"ד לענ

המשליכות  הערות  מעיר  מים  ייני 
כך  המגורים.  או  המחיה  יוקר  על 
בע"מ  )ויתניה  אחר  בדיון  לדוגמה 

ביהמ"ש,  אומר  המים(  רשות  נגד 
היא  ההפקה  היטל  גביית  מטרת  כי 
"ולא להפוך  להגן על מאגרי המים 
כספים,  לגביית  לאמצעי  המים  את 
כאילו מדובר במנגנון מיסוי נוסף". 

סבאותו פסק דין ביהמ"ש מוסיף ואו
בעלות  והחיוב  ההפקה  "היטלי  מר: 

מש באופן  מייקרים  שנשאבו  סמים 
לרבות  הבנייה,  עלות  את  מעותי 
המשתמע  כל  על  למגורים,  הבנייה 
מכך"... "גם אם הדגש הוא על החוסן 

סהכלכלי והעמקת הגבייה בגין צרי
כת מים, אין להזניח את ההגנה על 
החוסן התרבותי, שבלעדיו לא יהיה 
בחוסן הכלכלי די לקיומה של חברה 

ראויה".
מדיניות זו של מחירי מים גבוהים 
כי  הקובעת,  החלטה  של  תוצר  היא 
משק המים הוא משק סגור, החלטה 
שאין לה אח ורע בעולם המבין שמים 
הם מצרך יסוד וכל זמן שמדיניות זו 
לא  הממשלה,  ידי  על  תשתנה  לא 

יהיה פתרון משמעותי.
דבריו של בית הדין לענייני מים 
העובדה,  לאור  במיוחד  בולטים 
שמרבית פסיקותיו אינן נוטות חסד 

סעם עוררים שונים ובהם הרבה חקל
אים, אך לעת עתה נראה, כי דברים 
הערלות  אוזניהם  על  נופלים  אלה 

סשל פקידי רשות המים ופקידי האו
צר.

סרשות המים, למרות דבריו הנוק
סבים של ביה"ד לענייני מים, ממשי
סכה במדיניותה - להיות זרועו הארו

כה של האוצר, כאמצעי מיסוי נוסף, 
רק בחקיקה  סיום  לידי  יבוא  והדבר 
המדיניות  את  שתשנה  הכנסת,  של 
לוועדת  ותחזיר  המים  משק  של 

הכספים את כוחה בסוגיה זו.

ומשמש  עו"ד  הכותב 
האיחוד  כפרי  כמזכ"ל 

החקלאי
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יוקר השתייה
ביה"ד לענייני מים: משאב המים ואופן ניהולו הפך לאמצעי גבייה לקופה הציבורית
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מאושרות פיקוד העורף.
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נעמי זינגר, תנועת המושבים
"צבע  האזעקות:  בזמן  שמותיהם  את  שמענו  כולנו 
במושב  אדום  "צבע  העשרה",  נתיב  במושב  אדום 
פטיש", "במושב באר טוביה נפגעה הרפת", "במושב 

מסלול מאכילים את החיילים ואת כל עם ישראל" ועוד ועוד.
נתיב   - גדר  צמוד  אחד  מושב  אחרת:  נשמע  זה  במספרים 
העשרה, 18 מושבים במרחק של עד שבעה קילומטרים מגבול 
מגבול  ק"מ  40ס7  של  בטווח  מושבים   124 ועוד  עזה  רצועת 

הרצועה.
נמצ והמספרים  לכולנו שמאחורי השמות  להזכיר  הזמן  סזה 

אות קהילות תוססות, פעילות וחדורות אמונה. הגברת פולינה 
טרגרמן, ממושב שדה אברהם שבחבל אשכול, סבתו של הילד 

כו את  ריגשה  פצמ"ר,  מפגיעת  שנהרג  ז"ל  טרגרמן  סדניאל 
"אנשים  הביתה:  החזרה  מול  הפינוי אל  לנו בתשובה לשאלת 

המחוברים לקרקע - לא עוזבים את המקום".
הצוק  ועודם  שהיו  המרחב  בכל  המושבים  בחברי  גאים  אנו 

האיתן של כולנו, מאז ולתמיד.
אז הנה קצת טריוויה )לא טריוויאלית בימים אלה...( על חלק 
הציצו  בכותרות.  שהיו  והמושבים  האזוריות  מהמועצות  קטן 

בהיסטור הנטועים  עמוקים  שורשים  למושבים  וזכרו:  סבמפה 
יה של העם והארץ. ובעיקר - בואו לבקר, הקפה כבר מוכן... 
המושבים:  תנועת  באתר  המושבים  כלל  מורחבת של  )רשימה 

.)www.tmoshavim.org.il

מועצה אזורית אשכול
אוהד – ע"ש דמותו התנכ"ית של אוהד בן שמעון, שבתחום 

נחלתו הקדומה מצוי היישוב. שנת הקמה: 1966.
בתקופת  הוקם  ימינו".  ישע  "בגבורות  סמלי:  שם   – ישע 

מבצע קדש, בשנת 1957.
רעין הבשו - הוקם על ידי "מפוני ימית". מקור השם במס

עיין הבשור, בערבית "עין שלאלה" - מעיין שופע. שנת הקמה: 
.1982

צה"ל  שהפגין  והגבורה  העוז  לזכר  נבחר  השם   - עמיעוז 
במבצע קדש. שנת הקמה ראשונה: 1956; שנת הקמה שנייה: 

.1961
שדה אברהם - ע"ש אברהם הרצפלד. שנת הקמה: 1981.

שדה ניצן - נגזר משמותיהם של הנדבנים היהודייםסקנדיים 
ברנרד ולואיס בלומפילד )שדה פרחים(. שנת הקמה: 1973.

מועצה אזורית מרחבים
בטחה - מקור השם בנבואת ישעיהו "בהשקט ובבטחה תהיה 

גבורתכם", הוצע ע"י זאב וילנאי. שנת הקמה: 1950.
גילת - מקור השם בפסוק מישעיהו - "פרח ותפרח ותגל אף 

גילת". שנת הקמה: 1949.
שנת  ודרך".  מסלול  שם  "והיה  ישעיהו:  מספר   - מסלול 

הקמה: 1950.
שנת  סמילנסקי.  משה  והסופר  החקלאי  ע"ש   - משה  ניר 

הקמה: 1953.
מחלקת  מנהל  שהיה  אטינגר,  עקיבא  ע"ש   - עקיבא  ניר 

התיישבות בסוכנות היהודית. שנת הקמה: 1954.

מועצה אזורית באר טוביה
עזריקם - משם פרטי הנזכר בספר דברי הימים. שנת הקמה: 

.1950
יגבעת - ע"ש חטיבת גבעתי, שעצרה את פלישת צבא מצס

רים מדרום בזמן מלחמת העצמאות. שנת הקמה: 1950.
בית עזרא - ע"ש עזרא הסופר. שנת הקמה: 1950.

כפר אחים - ע"ש האחים צבי ואפרים גובר שנפלו במלחמת 
העצמאות. ילדיהם של מרדכי ורבקה גובר. שנת הקמה: 1949.

ה' כל חסידי אמונים  אמונים - מספר תהילים "אהבו את 
נוצר ה' ומשלם על יתר עושה גאווה". שנת הקמה: 1950.

מועצה אזורית חוף אשקלון
בית שקמה - ע"ש עצי השקמה הגדלים באזור. שנת הקמה: 

.1950
ל"ברכת  הראשונים  המתיישבים  של  כמיהתם   - ברכיה 

האל". שנת הקמה: 1950.
הגיא - לאחר ניצחון דוד וגוליית רדפו בני ישראל את הפס

לשתים עד המקום הנמוך ביותר לפני אשקלון, גיאה. "וירדפו 
את הפלשתים עד בואך גיא". שנת הקמה: 1949.

הודיה - הוקם ע"י עולים מהודו. שנת הקמה: 1949.
הנתיב העשר - ע"ש עשרה חיילים שנהרגו בס1971 בתאוס
נת מסוק מדרום לרפיח. הוקם לראשונה בשנת 1973 ובשנית 

בס1982, לאחר פינוי ימית.

מועצה אזורית לכיש
ניר ח"ן - לזכרם של 58 נוסעי מטוס אל על שהופל בשמי 

בולגריה כשנה לפני הקמת היישוב. שנת הקמה: 1956.
עוצם - השם סמלי, לזכר עוצמת הקרבות בין צה"ל לצבא 

מצרים במלחמת העצמאות באזור. שנת הקמה: 1955.
שדה משה - ע"ש הברון מוריס הירש, ממייסדי יק"א. שנת 

הקמה: 1956.
שחר – שם סמלי, שחר ההתיישבות היהודיתסציונית בחבל 

לכיש. שנת הקמה: 1955.
להתיישבות  ליבונטין, שתרם  דוד  זלמן  ע"ש   – דוד  שדה 
התיישבות  אוצר  מנהל  והיה  ישראל  בארץ  החקלאיתסחלוצית 
לאומי.  בנק  לימים  אנגלוספלשתינה,  בנק  וממקימי  היהודים 

שנת הקמה: 1955.

מועצה אזורית בני שמעון
השמות  מקור   - ותאשור  תדהר  ברוש,  "יחדיו":  מושבי 
שנת  יחדיו".  ותאשור  תדהר  ברוש,  בערבה  "אשים  בתנ"ך: 

הקמה: 1953.
היהודית  הקהילה  מבני  המייסד,  הגרעין  ע"ש   - נבטים 

מקוצ'ין. שנת הקמה: 1954.
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שמעתם עליהם בחדשות
לכל מושב יש שם שנתנו לו מייסדיו, ונתנו לו את רוחו ואת דרכו לאורך השנים. 30 מושבים בנגב ובעוטף עזה, ששמותיהם 

מוכרים לכם ממבזקי החדשות ומהדיווחים על ירי לעברם

מפת מועצה אזורית אשכול. המושבים אוהד, ישע, עין הבשור, עמיעוז, 
שדה אברהם, שדה ניצן

נתיב  הודיה,  גיאה,  ברכיה,  שקמה,  בית  אשקלון.  חוף  מועצת  מפת 
העשרה

מפת מועצה אזורית מרחבים. בטחה, גילת, מסלול, ניר משה, ניר עקיבא
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 מירי דג
צילומים: האלבום המשפחתי

כבר בשיחת הטלפון שלנו, 
פנינה  שנפגשנו,  לפני 
הדגישה בפניי את רצונה 
ולכמה  שיותר  כמה  עדי  על  לספר 
יושבת  אני  כעת  אנשים.  שיותר 
מי  אל  מבט  להישיר  ומנסה  מולה 
שאיבדה רק לפני מספר שבועות את 
חזקה,  אישה  היא  מכל.  לה  היקר 

ספנינה בריגה. אני מודעת לכך שהר
אי מתארים  עיתונאים  פעמים  סבה 

מראיינים  שהם  שכולות  מהות 
כ"אימהות ונשים חזקות", הרשו גם 
לי לעשות זאת. למרות שעדי נפטר 
אך לא מזמן, פנינה כבר החליטה על 

סבחירה בחיים. "יש לי משפחה נפל
לחיות,  להמשיך  חייבת  ואני  אה 

ולחיות טוב ככל האפשר, עבורם".
ומלוכדת  חמה  בריגה  משפחת 
במושב  הדוסמשפחתי  בבית  מאוד. 
גרים  אשקלון  יד  שעל  שקמה  בית 

סשלושה דורות: ההורים והסבים פני
בתם  רפאל,  הס18  בן  בנם  ודוד,  נה 
מיכל ומשפחתה: בעלה יהודה ושני 
ילדיהם המתוקים, הנכדים טוהר, בת 
ימלאו  שבקרוב  והלל,  כמעט,  חמש 
לו שלוש שנים. האב דוד הוא בעל 
מדריכה  פנינה  ברחובות,  פנצ'רייה 

המש קרב".  "קרן  דרך  ספר  סבבתי 
הש בשבע  במושב  מתגוררת  ספחה 

נים האחרונות לאחר שנים ארוכות 
בקר יציץ,  במושב  סשבהן התגוררה 

עם  יושבת  אני  ורמלה.  רחובות  בת 
והמבטים  המשפחה,  בסלון  פנינה 
פינת  לעבר  תדיר  נעים  של שתינו 
היפות  הפנים  אל  שבחדר,  הזיכרון 
והמחייכות של עדי שניבטות אלינו 

משם. 
"עדי נולד לנו לאחר 13 שנים בהן 

סניסיתי להרות, ללא הצלחה", מספ
רת פנינה, "היינו כבר הורים למיכל 
והשקענו בה את כל כולנו, אבל דבר 
אח.  וזה  לה  לתת  הצלחתי  לא  אחד 
לאחר 13 שנים של טיפולי פוריות 
הפריית  לנסות  לי  הציעו  מתישים 
בניסיון  כבר  נקלט  ועדי  מבחנה, 

הראשון".

איזה מין ילד הוא היה?

נו חייכן,  תזזיתי,  ילד  היה  ס"הוא 
היה.  בו  מקום  בכל  הורגשה  כחותו 
תמיד ידע לתת חום ואהבה, ופרגון 
שהוא  ממי  חשוב  חלק  היה  לאחר 
היה. היה בינינו חיבור מיוחד - אני 
לא יודעת איך להסביר את זה, אבל 

הרגשתי אותו בכל נשימה שלי.
בבית  עדי  למד  ח'  כיתה  "עד 
הספר שבנען. הוא היה תלמיד טוב, 
אבל שובב לא קטן ובכל זאת, תמיד 
היה  ולכן  חן  עם  זאת  לעשות  ידע 

כש קשה  לו  היה  מוריו.  על  סאהוב 
בגללו,  הספר  לבית  לבוא  לי  קראו 
כי הכי היה לו חשוב בעולם לרצות 
אותי. הוא פחד לאכזב אותי. הייתה 
לו קליטה טובה, וגם אם בילה חלק 

סמהשיעור מחוץ לכיתה בגלל שובב

יות שלו, בדיעבד היה מסתבר שהוא 
קלט יפה את הנאמר בכיתה.

יציץ  "כשהמשפחה עברה ממושב 
לבית שקמה נרשם עדי לבית הספר 

למג לציון,  בראשון  צריפין  סאורט 
מה של מיומנויות בישול. עדי ממש 
אהב את המטבח, וכשהתחיל ללמוד 

מקו את  מצא  שהוא  הרגשתי  סשם 
כאמא  שלי  ושהתפקיד  המתאים  מו 
יסתדר  שלה  שהבן  לדאוג  שצריכה 
מקום  היה  זה  הסתיים.  הספר  בבית 

כשהיי שם.  פרח  והוא  עבורו  סטוב 
כמו  הרגשתי  הורים  ליום  באה  תי 
טווס מכיוון שכל מה ששמעתי על 
עדי היו מחמאות. החל מהאסתטיקה 
חשוב  היה  שתמיד  דבר  בהופעתו, 

והחבר הלימודיים  הישגיו  ועד  סלו, 
תיים".

מה עוד אהב חוץ מבישול?

"עדי מאוד אהב סוסים. הוא רכב 
שנים  מספר  נען  קיבוץ  של  בחווה 
למען  מערבית.  ברכיבה  והתחרה 
האמת, הוא הגיע לכך בזכות רפאל, 
שהתחיל  מרגע  אבל  הצעיר,  אחיו 
לאורך  בסוסים.  הוא התאהב  לרכוב 
השנים הוא התחרה בהרבה תחרויות 

ואף הגיע למקומות יפים.
הרבה  הכיר  הרכיבה  עולם  "דרך 
קשר  על  ושמר  הארץ  מכל  חברים 
עם הרבה אנשים. כך יכול היה לשלב 

סאת אהבתו לסוסים עם נטייתו החב
רתית החזקה. בתיכון אף עבר קורס 
מדריכי רכיבה ועבד כמדריך בחווה 
שבכפר מימון ולפני מספר שנים אף 
רכש סוס צעיר משושלת טובה וקרא 
הייתה  שלו  כשהתכנית  טוני,  לו 
צעירים  סוסים  של  במקצה  להציגו 

העי הסיבה  הבאה. למעשה,  סבעונה 
קרית לכך שקנינו את המשק בבית 
שקמה הייתה על מנת שהוא ורפאל 
פה  שלהם  הסוסים  את  לגדל  יוכלו 

ולא באורווה אחרת".

"אהבתי את הילד הזה"
בית  נען",  רכיבה  מ"מרכז  עידו 

סספר לרכיבה שמתמחה ברכיבה טי
שנחשב  הרכיבה,  ובספורט  פולית 

סלמרכז שמוציא היום הכי הרבה נע
המק המדריך  היה  לתחרויות,  סרים 

צועי של עדי והכין אותו לתחרויות. 
מספר  הוא  הזה"  הילד  את  "אהבתי 
היכרות  עם  אלינו  הגיע  "עדי  לי. 

מכי הסוסים  עולם  של  סמוקדמת 
ואחיו רפאל גידלו סוסים  וון שהוא 
לרכוב.  עצמם  את  ולימדו  בביתם 
אצלנו הוא שכלל את היכולת הזאת 
ב'ריינינג',  גבוהה  ברמה  והתמקצע 
שהוא ענף שבודק את שליטת הרוכב 

הר בליגת  התחרה  עדי  הסוס.  סעל 
זכה  אף  ושנה אחת  כיבה המערבית 
הריינינג  במקצה  אלוף  סגן  בתואר 

עד גיל 18.
ס"עדי אף עבר קורס מדריכי רכי
אוניבר של  החוץ  לימודי  דרך  סבה 

סיטת תל אביב בבית ספר 'שיאים' 
בהצלחה  ועמד  יוחנן,  רמת  בקיבוץ 
המעשיים  המבחנים  שבעת  בכל 

ממדריך.  שנדרשים  והתיאורטיים 
ההדרכה  בצוות  תמך  הוא  כמדריך, 
להתמקצע  והמשיך  נען  קיבוץ  של 
סוסים  גידל  תמיד  הוא  בתחרויות. 
ואף רכש סייח עם עתיד מזהיר וקוס

ותכנן לאמן אותו על מנת  דם טוב 
שישתתף בתחרויות".

עידו, מהיכרותך אתו, מה עוד אתה 
יכול לספר לי על עדי?

ס"מעבר לפן המקצועי שהלך והת
חברותי  מאוד  בחור  היה  עדי  פתח, 
וכולם הכירו ואהבו אותו. אם היינו 
מארגנים ארוחות בחווה, עדי תמיד 
ותמיד עשה  היה אחראי על המנגל 

סבי כל  את  והצחיק  בחיוך  זה  סאת 
בתו.

אומנם  היא  החווה  של  "המסגרת 
מעמי אנחנו  אבל  סבלתיספורמלית, 

ברורים  מאוד  ויעדים  דרישות  דים 
לנערים שרוכבים אצלנו. אני חושב 
שהשילוב הזה מאוד אתגר את עדי 
חוקים  עם  להתמודד  כלים  לו  ונתן 

ומסגרות, והצמיח אותו מאוד.
פנינה  את  גם  היטב  זוכר  "אני 
רפאל  בהן  הראשונות  בשנים  ודוד. 
המשפחה  כל  לתחרויות,  יצאו  ועדי 

סשלהם הייתה מגיעה אתם כדי לת
בעצם  הייתה  פנינה  ולעודד.  מוך 

סהאמא של כל הילדים בתחרות ות
להם  ודאגה  כולם  את  פינקה  מיד 
לכל  ונסענו  שנסענו,  לאן  לאוכל. 
נוכחים  היו  תמיד  הם  הארץ,  חלקי 
ואפשר היה לראות מהיכן קיבל עדי 

את החום האנושי שלו".
"הכי חשוב לי לציין", חוזר ואומר 
עידו, "שאהבתי את הילד הזה, מאוד, 

וכך גם כל מי שהכיר אותו".

חלם לפתוח מסעדה
פנינה, מה היה החלום של עדי?

"עדי היה רב כישרונות", אומרת 
פנינה, "עולם הרכיבה והסוסים היה 
ובנוסף,  היה  שהוא  ממי  חשוב  חלק 

סאהב מאוד את הים ואף התחיל לע
יאכ )משיטי  סקיפרים  קורס  סשות 

לסיים.  הספיק  לא  אותו  מ"ד(  טות, 
גדולה  הכי  שהאהבה  ספק  אין  אבל 
שלו הייתה בישול, והחלום שלו היה 

 החייל
מהתמונה

תמונה אחת של עדי בריגה, חייל צה"ל שנהרג 
מפגיעת פצמ"ר בשטחי הכינוס של חיילי המילואים 

ב"צוק איתן", נחרתה בזיכרון הלאומי: עדי מחובק 
עם חברתו יוליה, מתקשים להיפרד. בביתו במושב 

בית שקמה מתקשים להיפרד ממי שהיה הרבה 
יותר מחייל במדים - צעיר אהוב וחייכן עם שאיפות 

עדי בריגה. "הוא היה ילד תזזיתי, חייכן, נוכחותו הורגשה בכל מקום"גדולות ועם תשוקה גדולה לחיים

האם פנינה והבן                     עדי. "היה בינינו חיבור מיוחד"
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לפתוח מסעדה משלו".
לחדר שבו אנו יושבות נכנסת מדי 
פעם מיכל, אחותו הגדולה של עדי, 
כי  נראה  עליה  מביטה  וכשפנינה 
מבטה העצוב נעשה אף עצוב יותר. 

או היא  של",  בן  רק  לא  היה  ס"עדי 
מרת, "כולם מסתכלים על ההורים, 
אבל יש לנופלים גם אחים, אחיות, 
שלמה  משפחה  וחברות.  אחיינים 
המציאות  עם  להתמודד  שמתקשה 
יהודה,  את  למשל  קחי  החדשה. 
רק  איבד  לא  הוא  מיכל,  של  בעלה 
מה  זה  כי  ואח,  חבר  גם  אלא  גיס, 

שהוא ועדי היו האחד עבור השני".
מספר  למשך  שותקת  פנינה 

וממ סיגריה,  עוד  מדליקה  סשניות, 
הביא  הזה  הילד  נחת  "כמה  שיכה: 
מתקשר  והיה  עליי  סמך  תמיד  לי, 
וכך  עניין,  בכל  עזרתי  את  ומבקש 
לימד גם את אחיו הצעיר לנהוג. אם 
היה שומע ויכוח בן רפאל לביני היה 
אומר לו: 'תקשיב לאמא, תאמין לי, 

בסוף היא תמיד צודקת'".
לפנינה חשוב לשתף אותי בפנים 
החינוכיים, האנושיים והציוניים של 
עדי. כך למשל היא מספרת, שעדי 
רפאל  לבין  בינה  לשיחה  עד  היה 

סאחיו הצעיר בערב יום הזיכרון לח
ללי צה"ל לפני מספר שנים. רפאל 

סאמר שהוא לא מתכוון ללכת למח
"רק טקס".  יש  כי  לבית הספר,  רת 

לרפ ואמר  בשיחה  התערב  עדי  סאז 
אל: "הטקס הזה הוא בשביל חיילים 

ולמ למענך  חייהם  את  סשהקריבו 
זה  טקס',  'רק  לא  זה  לכן  העם,  ען 
דבר חשוב". למחרת, אומרת פנינה, 
רפאל קם בזמן והלך לבית ספר ללא 

שום תלונה.
נסענו  מצווה,  בר  היה  "כשלעדי 
אתו לטיול משפחות בחו"ל וביקרנו 
עדי  בהולנד.  פרנק  אנה  של  בבית 
היה ילד שמעולם לא הציק לבנות, 
מתעמת  שהוא  ראיתי  פתאום  אבל 

היי שם.  שהיו  מהנערות  אחת  סעם 
תי המומה, והערתי לו על כך. עדי 

דף  קימטה  נערה  לי שאותה  הסביר 
הסבר שקיבלנו במקום על אנה פרנק 
בזכרה,  זלזול  לדעתו  הפגינה  ובכך 

דבר שהוא לא היה מוכן לסבול".
נוסף  תלמיד  עם  נבחר   17 בגיל 
לפולין.  בנסיעה  הכיתה  את  לייצג 
גאווה  הייתה  שזאת  אומרת  פנינה 
היה  "המסע  בשבילו.  מאוד  גדולה 
כך  כל  מכיוון שהיה  מאוד קשה  לו 
היה  הוא  הנסיעה  לפני  גם  רגיש. 
עוד  מפולין  חזר  הוא  אבל  פטריוט, 
יותר כזה. בכלל, גיל 17 היה מאוד 
משמעותי עבורו. הוא הוציא רישיון 
ב' ואחר כך גם ג'. מול עיניי הילד 

הפך לגבר".
והחליט  בהצלחה  י"ב  סיים  עדי 
להמשיך וללמוד גם י"ג בבית הספר 
"תדמור" בהרצליה. הוא למד שלושה 
ימים בשבוע, במקביל עסק ברכיבה 
ובילה הרבה עם חברים. היה לו קשה 
לוותר על אהבותיו. היה קם בבוקר 
היה  משם  ללימודים,  נוסע  מוקדם, 
נוסע לחווה שבקיבוץ נען, להתאמן 
הביתה.  ומשם  סוסים,  על  ברכיבה 
כך עשה במשך כל השנה ועמד בכל 

התחייבויותיו.
19.5 ושוס  עדי התגייס כשהיה בן
בצאלים.  בבסיס  טבח  לתפקיד  בץ 
מיכל אחותו מראה לי צילומים של 
לחיילים  מכין  שהיה  אוכל  מנות 
ואני משתאה מול האסתטיקה שלהן. 
ממטבח  יצאו  המנות  כאילו  נראה 
גורמה ולא ממטבח צה"לי. "התפקיד 
שלו חיבר בין אהבתו לבישול לבין 
פנינה,  אומרת  שבו",  האדם  אהבת 
כמה  החיילים  את  מפנק  היה  "והוא 
שרק היה יכול. היה לו משפט קבוע 

יוגשו  לא  וביצה  גבינה  שעגבנייה, 
כארוחת בוקר אלא כארוחת גורמה, 

והוא השתדל לעמוד בכך".
התקש איתן"  "צוק  לפני  סחודש 

וביקשו שימיר את  רו אליו מהצבא 
רישיון ג' האזרחי בצבאי. עדי קיבל 
למערך  משאית  כנהג  ושובץ   8 צו 
הלוגיסטיקה של חיל השריון. באופן 
רשמי, היה מוביל תחמושת מהצפון 
לרצועת עזה, אבל הוא לא זנח גם את 
עברו כטבח צבאי. הוא ביקש מאמו 
גזייה ומצרכים בסיסיים  שתביא לו 
והיה מבשל לחבר'ה בשטחי הכינוס. 
שם גם צולם פעמיים, עלסידי אותו 
צלם. אחת התמונות שבה הונצח היא 
כלי  בכל  כמעט  שפורסמה  התמונה 
התקשורת ובה הוא עם חברתו יוליה. 
ללא  ממושכות  שמתחבק  יפה,  זוג 
והסתכלתי  "עמדתי  להתנתק.  רצון 
קשה  להם  היה  מתחבקים.  עליהם 

נה ופשוט  מהשני  האחד  סלהתנתק 

ניתי לראות את האהבה שביניהם", 
משתפת אותי פנינה בתחושותיה.

איך הם הכירו?
בקיבוץ  כסטודנטית  גרה  "יוליה 
ברור חיל וגם חבר טוב של עדי גר 
זאת  ביניהם.  הכיר  בעצם  הוא  שם. 
הרצינית  היחסים  מערכת  הייתה 
הראשונה של עדי והוא התמסר לה 
לחלוטין. יוליה היא בחורה מקסימה, 

בנפ בוגרת  ומאוד  מתוקה  סנעימה, 
את  האחד  לפנק  ידעו  שניהם  שה. 
השני ושמחתי מאוד לראות שהדרך 

סבה חינכתי את עדי, לסמוך על האנ
שים שאוהבים אותו, חלחלה ליחסים 
יוליה,  על  סמך  מאוד  והוא  ביניהם 

גם היא עליו.
הם  חברות  של  שנה  חצי  "אחרי 

המרי יד  על  קטנה  לדירה  סעברו 
מאוד  מאושרים  והיו  באשקלון  נה 
בילתה  יוליה  המלחמה  בזמן  יחדיו. 
הרבה אצלנו, כי לא היה להם ממ"ד 

סבדירה. ביום שישי בו צולמה התמו
הכי לשטחי  ואני  יוליה  נסענו  סנה, 

נוס. לא ידענו אם נצליח לפגוש את 
עדי ולהגיע עד אליו, אבל איכשהו 
ובסוף  מחסום  ועוד  מחסום  עברנו 
הגענו. הבאנו אוכל שאני ועוד נשים 
להספיק  ושיכל  בישלנו  מהמושב 
לגדוד, בילינו יחדיו מעט ועזבנו, כי 

עדי אמר שהגזרה חמה".
יוליה  את  פנינה  הסיעה  למחרת 
להוריה בנתיבות, והן קבעו להיפגש 
עם  יחד  לנסוע  כדי  שני  ביום  שוב 
לתל  ומהסביבה  מהמושב  תושבים 
אביב, ליום של כיף שאורגן עבורם. 

הצה אחר  שני  ביום  התקשר  ס"עדי 
ריים וניהלנו שיחה רגילה לחלוטין, 
בסדר,  'אני  לי:  אמר  עדי  בסופה 

אמא, את תהיי חזקה'.
הת לא  עוד  אביב,  מתל  ס"חזרנו 
הט מול  התיישבתי  אפילו,  סקלחתי 

של  אירוע  שהיה  וראיתי  לוויזיה 
הכי משטחי  באחד  פצמ"ר  סנפילת 

והבנו  לזרום  התחיל  המידע  נוס. 
שזה היה בבארי, במקום בו עדי היה. 
עדי לא ענה לי לטלפון וכך גם אף 
אחד מהחברים שלו. החלטתי ללכת 
לנסוע  שאצטרך  למקרה  להתקלח 
לבית חולים, זאת המחשבה שעברה 

לי בראש. ואז, הדפיקה הנוראית".

המלים  צירוף  משתתקות.  שתינו 
הס הרי  הוא  בדלת",  "דפיקה  סהזה, 

יוט הגדול של כל הורה שילדו מגויס 
הורה  שכל  בלהות  חלום  למלחמה. 
מעיר  אבל  בדרכו,  בו  להילחם  מנסה 
"אני  את כולם בלילה שטופי בעתה. 
לא יודעת מאיפה היו לי כוחות, אבל 
כולל  לכולם,  אמרתי  ההלוויה  לפני 
לסבתא של עדי, שאני מצפה מהם לא 
לצרוח ולהשתולל בהלוויה. עדי היה 
אציל נפש והגיעה לו הלוויה של כזה. 

זה היה קשה, אבל זה מה שהיה".
היא מדליקה עוד סיגריה וממשיכה: 
"הכול היה כל כך טוב, משפחה שכולם 
בה אוהבים את כולם, משפחה שעובדת 
ומצליחה להסתדר, מפגשי  לפרנסתה 
שישי קבועים, ארוחות חג משותפות. 
את  אהב  שעדי  וכמה  טוב,  היה  הכול 

השולחן שע את  הזאת,  סהמשפחתיות 
ששרה  האחיינית  טוהר  את  יפה,  רוך 

'שלום עליכם', את הלל הקטן".
מאז  האחרונות  השנים  בשבע 
הם  שקמה,  לבית  המשפחה  עברה 

היי של  הארוכה  לרשימה  סהצטרפו 
שובים המטווחים מעזה.

אפשר להתרגל לשגרת חיים כזאת?
מתורגלים.  אבל  רגילים  "לא 
סדר היום מוכתב לנו עלסידי המצב 
הביטחוני. בחודשים האחרונים הירי 
הוא יוםסיומי ואתה צריך לחשוב אם 
כדאי עכשיו לטגן את השניצל ואם 
כן, אז חס וחלילה לא לשכוח לכבות 

סאת הגז כשיש צבע אדום. אם הנכ
יחד, כמו שהם אוה סדים מתקלחים 
סבים, צריכים להיות אתם שני מבו

בוסזמנית,  אותם  להוציא  כדי  גרים 
הם גם לא יוצאים לבד לחצר, תמיד 
ממבוגר  יותר  ועדיף  אתם,  מישהו 

אחד, על כל מקרה.
הדרום,  כתושבי  לנו,  "ברור 
חייבת  הייתה  הזאת  שהמלחמה 
להיעשות. עדי והאחרים נלחמו על 
הבית, במובן הכי פשוט של המילה. 
ציוני,  שהיה  עדי  על  חושבת  אני 
והעם  הארץ  ואהבת  אמתי  פטריוט 
ומבינה  עבורו,  עליון  ערך  הייתה 

צו מטרה  למען  חייו  את  סשהקריב 
לכך  להתפלל  רק  יכולה  אני  דקת. 
שמלחמת 'צוק איתן' אכן תביא את 

השקט אליו כולם מייחלים". יוליה ועדי. "נהניתי לראות את האהבה שביניהם"

מנציחיםעדי עד
את עדי

למרות שרק שבועות מעטים 
עברו מאז מותו של עדי, 

פנינה כבר חושבת כיצד נכון 
להנציח את שמו. "זאת הדרך 

־שאני בוחרת בה", היא אומ
רת לי," לחיות לאור הזיכרון 
של עדי ולדאוג לכך שהוא 

לא יישכח". באורט ראשל"צ, 
שבו עדי למד, כבר מתכננים 

פינה קולינרית לזכרו, וגם 
ב"תדמור" חושבים כעת על 

רעיון להנציחו.
"ההתאחדות הארצית 

לרכיבה מערבית" הכריזה, 
כי תקיים מקצה על שמו 

של עדי בתחרות שתסגור 
את עונת הרכיבה הנוכחית.
בנוסף, רפאל, אחיו הצעיר, 
יציג בעונה הבאה את טוני, 

סוסו של עדי, כפי שעדי 
תכנן לעשות בעצמו.

עדי בתחרות. התחרה בליגת הרכיבה המערבית וזכה בתואר סגן אלוף במקצה הריינינג עד גיל 18



4.9.2014    || 22

זאת  מאחורינו.  היא  זהו, 
מי  בינתיים...  אומרת, 
יודע מה יהיה בעתיד? אני 
מניחה שרק אלוהים, ואני יכולה רק 
לי  ברור  גם  לצדנו.  שהוא  לקוות 

סשהמלחמה של חמאס משרתת אינ
בצד שלהם,  הרבה אנשים  טרס של 

ולכן הם לא יוותרו עליה בקלות.
שאני  מה  זה  זהירה,  אופטימיות 

סמספקת פה. אבל אני כן מקווה שנו
ולהיע טלוויזיה  לפתוח  עכשיו  סכל 

טיפשית  קומדיה  מול  תודעתית  לם 
בוויסאוסדי.  טובה  סדרה  או  במיוחד 
העוטפת  לרדידות  התגעגעתי  כן, 
הזאת, ולו לזמן קצר. אבל רגע לפני 

לה לחזור  לעצמי  מאפשרת  סשאני 
סרהורים טריוויאליים, בנליים ומיות

רים, שלא מקדמים אף אחד בסביבתי, 
כולל אותי, תרשו לי לסכם קצת את 

התקופה האחרונה.

תודה לוינטר
בטור  אתכם  עייפתי  מספיק  כבר 
הקודם בנושא ערכים ואג'נדות, אבל 

סתרשו לי לומר עוד כמה מילים בנו
שא צוק איתן ואלוהים.

אלוף  של  דבריו  גרמו  רעש  הרבה 
גבעתי,  מח"ט  וינטר,  עפר  משנה 
באיגרת שכתב ללוחמיו לפני היציאה 
לקרב. למי שבמקרה לא נתקל בדבריו, 

סאספר שהמח"ט המצול"ש, גיבור יש
ראל, כתב ללוחמיו שהוא מחזק אותם 
מחרף,  "באויב אשר  להילחם  ביוצאם 
מנאץ ומגדף אלוקי מערכות ישראל". 
וינטר, איש דתי, מחובר לערכי הדת 
עליהם גדל, כך אני מניחה, והתקשה 
ליצור הפרדה בין הערכים שבהם הוא 

מא אולי  שבהם  ערכים  לבין  סמאמין 
מינים חיילי גבעתי אחרים.

למה  בעצם?  זה,  עם  הבעיה  מה 
ויצרו  רעש  הרבה  כה  עוררו  דבריו 

סמחלוקות שבהן התבטאו בעיקר אנ
שים חילוניים? אני מניחה שאם חייל 
יוצא להילחם באויב אשר מגדף את 
אלוהיו הרי הוא נלחם מלחמה דתית 
הוא  המוסלמי  הג'יהאד  )להזכירכם, 

סמלחמה דתית(, ולכן יוצא שהבן הגב
עתניק החילוני שלי הוא בעצם לוחם 
במלחמת דת)?(. אני מניחה שעל כך 
התרעמו האנשים שקמו למחות מול 
ואף  אותם  מבינה  ואני  וינטר,  דברי 

נוטה להסכים אתם.
לחשוב  מעדיפה  אני  זאת,  עם 
שאל"מ וינטר כתב מה שכתב מכיוון 
שהוא כה מחובר לערכי הדת ולשפה 

סהמקראית. התנ"ך שלנו משופע בסי
פורי מלחמות באויבים, ווינטר פשוט 
ללבו  הקרובים  הקרב  לסיפורי  פנה 

מוטיב למתן  השראה  מהם  סושאב 
ציה לחייליו, מתוך אמונה שהמילים 
אפשר  לקרב.  ביציאתם  אותם  יחזקו 
להתווכח עם מעשיו, אבל אני רוצה 
כאם  אחרת.  אישית  דעה  פה  להציג 
לחייל מהחטיבה הסגולה )שלא שמע 

סעל האיגרת המדוברת והיא לא הגי
עה אליו לפני הקרב(, מה שאני הכי 
מצפה מהמח"ט שלו הוא שיהיה איש 
מנת  על  הכול  שיעשה  מעולה  צבא 
להגן על חיי חייליו, ואומנם אני לא 

מבינה גדולה בענייני צבא, אך נראה 
לי שהוא בהחלט ענה על ציפיותיי.

הזה  העיתון  דפי  מעל  עופר,  לכן 
אני רוצה להצדיע לך ולשלוח לך את 

סהערכתי כאמא ללוחם בחטיבתך וכ
אזרחית המדינה. תודה.

ניצחון במציאות מורכבת
ניצח?  צה"ל  אומרים,  אתם  מה 

סחמאס ניצח? נראה כי גדלנו עם פר
חייב  מישהו  כי  שקובעות,  דיגמות 
לומר  יותר  נכון  רובנו,  עבור  לנצח. 
שגדלנו על "צה"ל ניצח". האם ייתכן 
ולא  "מקולקלת"  הזאת  שהפרדיגמה 

משרתת אותנו יותר?
אנו  שבה  היםסתיכונית  במציאות 
היו  אכן  האחרונים  בעשורים  חיים 
מקרים שזכורים בהיסטוריה כ"צה"ל 

ונע הולכת  המציאות  אבל  סניצח", 
באזורנו.  ויותר  יותר  מורכבת  שית 
זאת רק דעתי וייתכן מאוד שהיא לא 
ששחורס לי  נראה  אבל  הרבה,  שווה 

לבן לא מתאים פה יותר וכמו בחיים, 
כך   - הציפיות  כגודל  במלחמה,  גם 

גודל האכזבות.
סמבחינתי, בכלל לא חשוב לי להכ

ריז מי ניצח, אני גם לא רואה אותי או 
יורה  את עם ישראל יוצא לרחובות, 
"סלפי"  בתמונות  מצטלם  באוויר, 
עם בכירי המנהיגים ושר שירי "אני 
משפחות  של  עולמן  בעוד  ניצחתי", 
החיילים שנפלו קרס, הן מתבוססות 
על  עדיין  נלחמים  והפצועים  בעצב 

חזרה לתפקוד.
מחייב  לא  גם  ניצחון  מבחינתי, 
מוקעים  והנייה  משעל  את  לראות 
אותם  מייסר  ועמם  העיר  בכיכר 
רוצה  הייתי  האם  ועקרבים.  בשוטים 
פנטזיה  זאת  ברור.  כן,  יהיה?  שכך 

סנחמדה עבורי לראות את משעל מו

שפל בעזה במקום צועד בזחיחות על 
סהליכון בקטאר, ואת הנייה יוצא כע

כבר ממחילתו ומתחנן למחילת עמו, 
אבל אני משתדלת להיות מפוכחת.

שקט  יהיה  מבחינתי  ניצחון  לכן, 
יהיה  מבחינתי  ניצחון  הדרום.  לתושבי 
ביתם  בחצר  מחבואים  משחקים  ילדים 
בנחל עוז ולא מוצאים מחבל במנהרה. 
ניצחון, מבחינתי, יהיה משפחות חוגגות 
מימות  ונהנות  העשרה  בנתיב  בבריכה 
קול  גם  יהיה  וניצחון  שנותרו,  הקיץ 
במקום  השנה  בראש  שיישמע  שופרות 

סשריקת הפצמ"רים. לא יודעת מהו ניצ
חון עבורכם, אבל זהו ניצחון עבורי.

צלקות בנפש
שצמחו  טובים  דברים  הרבה  היו 
אין  המלחמה,  בתקופת  שלנו  מהעם 

הייתם פה כמו סטעם למנותם. אתם 
מדב אני  מה  על  היטב  ויודעים  סני 

רת )עם ערמות החטיפים והממתקים 
ניתן לבנות ביצורים גבוהים במיוחד 

במיטב אנחנו  כן,  הרצועה(.  סבגבול 
נו כשרע לנו. ולמרות שאחטא כעת 
בתמימות על סף טיפשות, הרשו לי 

שש ולקוות  נאיבית  קצת  סלהישאר 
ללוות  ימשיכו  הזה  הלב  טוב  אריות 

את חיינו פה.
בעם  פה  שקרו  דברים  יש  אבל 
היושב בציון שפצעו את לבי וצילקו 
המליציות  על  סליחה  נשמתי.  את 
והפאתוס, אך זה באמת כואב לי. זה 
לא טור פוליטי. אני לא רוצה שיהיה, 
גם הבטחתי לעצמי )ועד כמה שזכור 
לי - גם לכם( שאשמור על מתינות 
ולא אתלהם נגד דברים שחורים לי, 
לקיצוניים.  די  אנשים,  רבאק,  אבל 
אני  כן,  "הצל".  "בצלם",  "להב"ה", 
את  השאירו  יחדיו,  אתכם  כורכת 
"תיקון העולם" שלכם לטובים מכם.

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

צוק איתן. סוף
ניצחנו? הפסדנו? מהו ניצחון עבורנו? בתקווה 

שהשקט יימשך, תושבי נתיב העשרה יוכלו ליהנות 
מהקיץ שנותר ואני אוכל לשקוע בצפייה בסדרה 

טובה בטלוויזיה במקום בשידורים חיים מעזה. 
הגיגים אחרונים בהחלט על המלחמה

מח"ט גבעתי, אל"מ עפר וינטר, בצוק איתן. למה דבריו עוררו כה הרבה רעש?

צילומים: דובר צה"ל חייל מול מנהרה שנחשפה. ילדי עוטף עזה יוכלו לשחק בחצר בביטחון? 

ניצחון מבחינתי 
יהיה שקט לתושבי 

הדרום. ניצחון 
מבחינתי יהיה ילדים 
משחקים מחבואים 

בחצר ביתם בנחל 
עוז ולא מוצאים 
מחבל במנהרה. 

ניצחון, מבחינתי, 
יהיה משפחות 
חוגגות בבריכה 
בנתיב העשרה 
ונהנות מימות 
הקיץ שנותרו, 

וניצחון יהיה גם קול 
שופרות שיישמע 

בראש השנה במקום 
שריקת הפצמ"רים
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מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

"מי שנפלה עליו מפולת" הוא ספרו 
השלישי של המשורר, הרב, המורה 
מקור  בעיתון  "שבת"  מוסף  ועורך 
ראשון - אלחנן ניר. קדמו לו שני ספרי שירה: 
המאוחד,  )הקיבוץ  האינטימיות"  על  "תחינה 
2008( וכן "האש הרגילה" )הקיבוץ המאוחד, 
2011(. ספריו הקודמים של ניר נחשבים ומוס

ערכים, אולם אודה, כי עד ספר זה לא מצאתי 
בשיריו עניין רב.

מגלה,  אני  מפולת"  עליו  שנפלה  ב"מי 
ספר  שירי  כי 
מרשימים,  זה 

ומא סמעניינים 
יותר  תגרים 
אותו  והופכים 
שירה  לספר 
מסקרן. בין דפי 
מתקיים  הספר 

בח רחב  סדיון 
ובאמונה,  יים 

וב סבמסורת 
שבט סשחיקה 

החוזרים  קסים 
כמו  עצמם,  על 
ברגש  דיון  גם 
בתוך  ובמוסר 
האמונה  חיי 

ובין המצוות.
בשיר הפותח, "וידוי" הקצר והחד, הופך ניר 
את האמונה באל היהודי לסופר אגו מפלצתי. 
השיר מסתיים במילים: "מההתחלה ועד הסוף. 
/ אתה תמיד  / אשמנו.  כריכה.  מכריכה אל 

סצודק. // ככה אתה אוהב אותנו?". השיר שא
עליו  שנפלה  "מי  שמו,  את  לספר  נתן  חריו 
ובו ציטוט משולחן ערוך על היחס  מפולת", 
מה  לדעת  ואין  מפולת  תחת  שנקבר  מי  אל 
עלה בגורלו, אך ניר מתייחס דווקא אל "ומי 
שלא נפלה עליו מפולת / והוא ספק חי ספק 
מת / ספק שם ספק אינו שם / מי בכלל יודע 
ממנו. / וכמה ספקות שיש בו / וכמה רעדים". 
כך, חוזר ניר אל התמה שליוותה גם את ספרו 
שיש  הרגשיים  והאתגרים  הקושי   - הקודם 

בחיי השגרה.
ב"קריאת הקללות" מתאר ניר שבת בבית 
העונשים  בעומס  לעמוד  הקושי  ואת  הכנסת 
למי  השמורים  "בחוקתי"  בפרשת  והאיומים 
ישמור על מצוות האל. השיר מסתיים  שלא 
בצורה יפה ואירונית בשורות: "וכבר פתחתי 
הקשר  למה  וצעקתי   / לקפוץ  ועמדתי  חלון 
עם אלוהים / מגיע לאיומים המפורטים האלה 

ס/ ולמה אי אפשר לדבר יפה. / כולם הסתו
זועמת להיות  / סימנו לי באצבע  בבו אליי, 
בשקט, / ואחד התנשף, תן כבר לסיים, אמר, 

/ שיהיה מאחורינו."
מציג  בספר,  נוספים  כבשירים  זה,  בשיר 
האמונה  דרך  גם  היום,  השואה  זכר  את  ניר 
הבעלסקורא  אל  מתחנן  הוא  כאן  היהודית. 
שיפסיק לקרוא בתורה משום שניר עצמו הוא 

להן  יש  הללו,  הזוועות  כלומר,  שלישי.  דור 
משמעות עבורו. התייחסויות אל זכר השואה 
חוזרות בשירים נוספים, לעתים בדרך אגבית 
כמעט כמו בשיר "מבקש לחם", ובכך דווקא 
בהוויה  הזו  הנוכחות  את  להאיר  הגדול  כוחן 

הישראלית.
השיר "הסכין היהודי" האוטוביוגרפי מציג 

מש אל  כמיהה  זה:  ספר  של  מהתמות  סכמה 
היוםסיומית,  המציאות  מול  ודכדוך  מעות 
אך  האמונה.  מיסוד  לבין  האמונה  בין  הפער 

השיר הזה, כשירים רבים מדי בספר - מגיע 
אל סיום חלש למדי ובכך מציג גם את הכשל 

סבספר - עיסוק חוזר בעצמי וחוסר יכולת לה
חזיק בעצמה אחידה של טקסט לכל אורכו של 

שיר יחיד.
סכמה שירים אוטוביוגרפיים יש בספר, בי

ניהם נעים לקריאה ואף משעשע הוא "הֶרֶּבה 
"בן  המחזור  ואילו  להתפלל",  מנסה  הגדול 
הרב" הוא תיאור התבגרות אמיץ למדי כולל 
המחזור  האפלות.  הנעורים  תשוקות  הדחקת 
בבית  אשפוז  לתקופת  המוקדש  "איתנים", 

סהחולים הפסיכיאטרי שזה שמו הוא צעד פו
אטי אמיץ ומחזור שירה מעניין לקריאה.

של  פנטזיה  מציג  השכונה"  אל  "מהגבעה 
"נורמליות", של עזיבת החיים בהתנחלות אל 
כובד  ללא  חיים  של  הירוק;  הקו  בתוך  עיר 

המשמעות של מגורים ביהודה ושומרון.
היה  שעדיף  חלשים,  שירים  כמה  בספר 
העוסק  שירים  מחזור  בעיקר  עליהם:  לוותר 
בדמויות תנ"כיות והשירים בו אינם עומדים 
עליו  שנפלה  ב"מי  הספר.  שירי  ברמת שאר 
מפולת" מצליח אלחנן ניר להכניס אותנו אל 

סעולמו האישי, אל סיפור חייו ואל התלבטויו
סתיו, חולשותיו וקשייו. זהו ספר מרענן בשי

רים המקוריים שיש בו ואמיץ, שבו מתמודד 
הכותב עם סוגיות של אמונה, מוסר וזיכרון.

אלחנן  מפולת",  עליו  שנפלה  "מי 
ניר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת 

ריתמוס, 2014. 95 עמודים.

וכמה ספקות שיש בו
"מי שנפלה עליו מפולת" של אלחנן ניר הוא דיון רחב בחיים 
ובאמונה, במסורת ובשחיקה שבטקסים החוזרים על עצמם, 

כמו גם דיון ברגש ובמוסר בתוך חיי האמונה ובין המצוות

צילום: מוטי קיקיון כריכת הספר ואלחנן ניר. מצליח להכניס אותנו אל עולמו האישי 

סיפור בנעלמת אחת

מותחן  הוא  פלין  גיליאן  מאת  "נעלמת" 
פסיכולוגי, דיוקן של אהבה שיורדת מהפסים 
במהירות ובעוצמה של תאונת רכבת. בספר, 

סשהמבנה שלו מתוחכם לא פחות משני גיבו
סריו, פלין בוראת עולם שמש

שהאמת  לפרק,  מפרק  תנה 
החולשת עליו מתגלה כאפלה 

ומצמררת.
הזוג  הם  דאן  וניק  איימי 
המושלם. הם חברים בנפש, הם 
משלימים זה את משפטיו של 
זה, הם יודעים מה חושב השני 
את  פותח  שהוא  לפני  עוד 

החמי נישואיהם  ביום  סהפה. 
שי נעלמת איימי מביתם, ועד 

העי לחשוד  הופך  ניק  סמהרה 
למש ששיקר  העובדה  סקרי. 

מרכזיות  סוגיות  בכמה  טרה 
לטעון  עליו  מקשה  בחקירה 

סלחפותו. הימים נוקפים, שבו
סביב  והטבעת  עוברים,  עות 
מתהדקת.  ניק  של  צווארו 
ממנו,  פחדה  שאיימי  מתברר 
בפרטים  עמוס  שהמחשב שלו 
ושחשבון  להיעלמה  הקשורים 
לא  בתנועות  מלא  הבנק שלו 

מוסברות.
ככל שניק מתבצר בעמדתו, 

שמו האנשים  מתמעטים  סכך 
סכנים להאמין לו. אולם השא

עומדת:  בעינה  המרכזית  לה 
היכן  איימי,  את  רצח  ניק  אם 
לא,  ואם  הגופה?  את  החביא 
היפה?  אשתו  נעלמה  להיכן 

הוצ אכמון,  יעל  ס)מאנגלית: 
אות ידיעות ספרים ועם עובד, 

485 עמודים(.

האיש בדרך לכסף 
הגדול

"האיש האחרון במגדל" הוא 
ארווינד  של  השלישי  ספרו 
אדיגה )"הטיגריס הלבן", זוכה 

פרס בוקר(.
הס21  המאה  של  מומבאי 
היא עיר גדולה של כסף חדש 

ולמ שחקים,  מרקיע  סונדל"ן 
יש  ָשאה  לך הנכסים דהארמן 
תכנית גדולה: לקנות ולהרוס 
בניין מגורים מתפורר כדי 
יוקרה,  דירות  לבנות במקומו 
הצעה שתהפוך את כל דייריו 
כולם  אם  לאנשים עשירים, 

יסכימו למכור.

והמת וגואה  הולכת  בבניין  סהמתיחות 
אחד  שאיש  עד  זה  אחר  בזה  נכנעים  נגדים 
מאסֶטרג'י,  שאה:  של  בדרכו  ניצב  בלבד 
ההריס  שעה שזמן  א בדימוס.  בתיכון  ךמורה 
סה מתקרב, ייתכן שדבר לא ירתיע עוד את 
שכניו של מאסטרג'י בדרכם לפדות את הצ'ק 

הוצ לוין,  שאול  ס)מאנגלית: 
 459 ביתן,  זמורה  כנרת  את 

עמודים(.

הספר שלא ידע 
את שמו

ידע  שלא  הספר   - "דפדף 
לקרוא" מאת קטי רויטמן הוא 
המחברת  שבו  לילדים  ספר 
מעלה בהומור שאלות חשובות 

בנושאי זהות ומקום בחברה.
עצמנו  לגילוי  המסע 
ומסוכן,  ארוך  להיות  עלול 
בחיים  מטרתנו  חשיפת  אך 

הצ הספר  ומשמחת.  סחשובה 
סהוב מחליט לעזוב את הספ

רייה ולגלות מיהו. בנחישות 
אל  יוצא  הוא  לב  ובאומץ 
הוא  ובדרכו  הגדול  העולם 
כביסה,  מכונת  גזר,  פוגש 
בורג ובקבוק יין שיכור והוא 
תולעת  עלסידי  נטרף  כמעט 

ספרים רעבה.
לבסוף, הוא פוגש את תום 

עכ שרק  ילד   - סה"ענק" 
והוא מגלה  שיו למד לקרוא 
"דפדף".   - שמו  את  לספר 
את  לגלות  מאושר  דפדף 
שמו ומבקש מתום לקרוא לו 

)איו עצמו  על  הסיפור  סאת 
מיועד  סמבל,  קלאודיו  רים: 
לבני חמש עד שמונה שנים, 

הוצאת גוונים, מנוקד(.

מזל של חנון
ג'ף  מאת  מזל"  "משחקי   
השמיני  הספר  הוא  קיני 

בסדרה "יומנו של חנון".
לרעתו  שוב  משחק  המזל 
הכי  החבר  ראולי,  גרג.  של 
טוב שלו, נוטש אותו לטובת 
ילדה, וגרג מגלה שלא כל כך 
פשוט למצוא חברים חדשים. 
גרג  מזלו,  את  לשנות  כדי 
ולהניח  סיכון  לקחת  מחליט 
החלטות  לקבל  קסם  לכדור 
הזה  המשחק  האם  במקומו. 
)מאנגלית:  גורלו?  ישנה את 
כנרת,  הוצאת  אשרוב,  ארז 

218 עמודים(.

לאן נעלמה?
חיפושים אחר החצי הנשי של זוג נשוי מושלם מובילים אל 
בן הזוג, שהופך לחשוד העיקרי ברצח. מורה לשעבר עומד 

בדרכם של שכניו אל צ'ק שמן. ספר מגלה את זהותו בעזרת 
ילד שרק למד לקרוא
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 לא
למגירה

לאבא היה 
אקדח, אקדח 

קטן, פ"ב 9. 
שמור עתה 

בידי עם רישיון 
מעודכן, אבל 
למעשה סמל 

של אבא, מקביל 
לטורייה - עבודה 

והגנה. הרי 
לשם אלה הוקם 

הכפר. חצץ בין 
המושבה לכפרים 

הערביים, 
שטעות בשמו 
של אחד מהם 
נתן את השם 

לכפר. מהפרדס 
של אז נותר רק 

עץ קלמנטינה 
אחד

מספרים שלקראת ההתיישבות בגיבתון הובאה לשטח המיועד מכונת קיטור ענקית 
שמשכה סכין מחרשה גדול מאוד. התוצאה? הנה: 80 שנה אחרי אני עוקר יבלית. 
עוקר בזעם, למרות שהיא צמח דשא יפה בעיניי. עוקר בזעם למען אבא וחלוצי 
היישוב. הטורייה כבדה ואני לומד שטוב כך - ככובדה יעילותה

 בן ישראל,
כפר גיבתון*

אני עוקר עשבי חורף שיס
סבשו. חושש משרפה שתג

שכנים.  מחצרות  לוש 
כאן,  שעבד  אבא  על  חושב  מזיע. 
יום  לאחר  שלנו,  הקטנה  בחלקה 
רחובותי,  איכר  של  בפרדס  עבודה 
גם שם בטורייה, ולפני ליל שמירה 
בעמדות ה"הגנה" שבכפר ובין אלה 

סלאלה - ישיבה במועצת פועלי רחו
הצרכנייה  בנושאי  דיונים  בות: 
)מכולת שיתופית לפועלי המושבה(, 
בהקמת בית חינוך )בית ספר לילדי 
עברית  לעבודה  במאבק  פועלים(, 

)קשה להסביר זאת כיום(.
וכוסאב  יבלית  עוקר  אני  כמוהו, 
מים  הגוזלים  בר  עשבי   - וסעידה 

היב את  החקלאות.  מגידולי  סומזון 

* הכותב, בן הכפר, פרסם רשימה זו 
לראשונה בעלון כפר גיבתון, לקראת 

חגיגות 80 שנה להתיישבות האלף.

של  דורות  בזעם.  עוקר  אני  לית 
רע"  "עשב  בה,  לחמו  טורייה  אוחזי 

סכינוה. גם הביל"ויים, גם אנשי הע
נקראה  בה  המלחמה  השנייה.  לייה 
"באחר", "ים" בערבית, ומספרים על 
יהודים  עדתיתסדתית,  בין  תחרות 
מול ערבים: מי ייטיב לעקור אותה 
)פועלי  "אינג'יל"  הערבי  בשמה   -
פרדס ערביים( בשמה העברי יבלית 

)אבא וחבריו(.
ההתיישבות  שלקראת  מספרים 

סבגיבתון הובאה לשטח המיועד מכו
סנת קיטור ענקית שמשכה סכין מח

רשה גדול מאוד. התוצאה? הנה: 80 
עוקר  יבלית.  עוקר  אני  אחרי  שנה 
בזעם, למרות שהיא צמח דשא יפה 

וח אבא  למען  בזעם  עוקר  סבעיניי. 
ואני  כבדה  הטורייה  היישוב.  לוצי 
לומד שטוב כך - ככובדה יעילותה. 
הסוציאליסטית  הציונות  כובד  האם 

ייעל את העושים להגשמתה?
אבא  של  שהטורייה  נזכר  מנוחה. 
מוצא  לול.  שהחליף  במחסן  שמורה 

נותרה  אכולה,  הכף  מוציא.  שם, 
כשעוב כנראה,  הוא,  כך  סמחצית. 

כך  טורייה.  אותה  עם  הרבה  דים 
מספרת  השחוקה  הטורייה  אבא. 
עליו - פועל פרדסים. גם כאן היה 
בהנחה שהוא,  חצי מהחלקה,  פרדס. 

נטי אך  כלכלית.  משענת  סהפרדס, 
האדמה  כי  אשכוליות,  בס1934,  עה 
כבדה, פחות כלכלית מתפוזים. יבול 
ראשון בס1937 עד 1939 - שנתיים 
שימש הבית הציבורי, בית הביטחון, 
גמר  תעודת  לאבא  אריזה.  בית  גם 

של קורס אורזים. זה קשור?

הניצחון לא נראה לעין
העולם  מלחמת  פרצה  בס1939 
הכפר  פרדסי  ההדרים.  ייצוא  ופסק 
הפכו  כלכלית  כמשענת  שתוכננו 
לניצחון  בתקווה  החזיקום  נטל. 
מהיר. כשניצחון לא נראה לעין, יש 

הציבו הבית  הפרדס.  שעקרו  סמי 
לינה  מקום  למאורעות:  מתקשר  רי 
המערביים  הבתים  מקו  למשפחות 

זרנוגה,  הערבי  לכפר  קרובים  הכי 
היום שכונת אתיופים, קריית משה. 

סמכאן יצאה הלוויית משפחה שנרצ
חה. הצעיר היה בן כיתתי. אבא מצא 
את הבן הבכור פצוע, הובילו לבית 

החולים.
כן, לאבא היה אקדח, אקדח קטן, 
פ"ב 9. שמור עתה בידי עם רישיון 
מעודכן, אבל למעשה סמל של אבא, 
והגנה.  עבודה   - לטורייה  מקביל 
הרי לשם אלה הוקם הכפר. חצץ בין 
המושבה לכפרים הערביים, שטעות 
השם  את  נתן  מהם  אחד  של  בשמו 
לכפר. מהפרדס של אז נותר רק עץ 
שריד  שבור,  יחיד,  אחד  קלמנטינה 

שריפה. עד כאן, בינתיים, אבא.
אינה  תכליתו  למחסן.  נכנס  אני 
אני  פרות.  שלוש  רפת,  אז  ברורה. 
שבו  המוזרה  מהתכולה  חלק  מסיט 
ומגלה, חושף ליד הקיר המזרחי את 
גוף  לאורך  ובמרחק, מתאים  האבוס 
הפרות, את תעלת ההפרשות. הרפת 
שלוש  אימא.  של  ממלכתה  הייתה 

טורייה. מי 
ייטיב לעקור את 

היבלית?
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להשקותן,  להאכילן  שיש  פרות 
דריש לפי  ולהוליכן,  אותן  סלחלוב 

שתצטרף  לעגלה  ולצפות  לפר  תן, 
לרפת. את החלב נשאו בכדים. אחד 

מהם מונח כאן.
סאיני יודע מי נשא את החלב למחל
סבה - אבא? אימא? שניהם? מהמחל

רחובות".  ל"תנובה  החלב  הובל  בה 
רק בימי חול. בשבת הושקעו הכדים 
חלק  מקרר(,  היה  )לא  מים  בבריכת 
ל"ספרטור", שהעלה  הוכנס  מהחלב 
מהחלב שמנת. סמוך לשעות הערב, 
בדרך נסתרת מעיני רבני המושבה, 
הקירור.  לבית  השבת  חלב  הובל 
בכל שבת חבר אחר היה עגלון תורן 
גם  מחזיק  לידו  הבן  תורן,  וכשאבא 

הוא במושכות הפרד.
דוד  צמוד לרפת מבנה המקלחת. 
מחומם באש ענפים ועשב. זה תפקיד 
הבן. בית הכיסא הוקם במרחק מובן 
לשנהסשנתיים  אחת  ונדד  מהבית 

למרחקים קצרים.
למשק  גם  אחראית  הייתה  אימא 
אימון  לבית  כולל  שם  העופות, 
מחומם בברודר - מין אוהל פח מעל 

סתנור מחומם בנפט. האפרוחים "הת
הבוגרים.  חייהם  לקראת  בו  אמנו" 
תרנגול  בין  להבחין  אפשר  כשהיה 
התרנגולות  הועברו  לתרנגולת 

ללול.

הצרכנייה, מוסד חברתי
ל"תנובה".  נמכרו  התרנגולים 
והובלו  יוםסיום  נאספו  הביצים 
הכפר  במרכז  חלק  אותו  ליצרנייה, 
שעניינו היה בייצור הכנסה מהרפת, 
מהלול, מהפרדס וממה שהיה. בחדר 
קטן נשקלו הביצים, סווגו לגדלים, 
ליד  ל"תנובה".  ונשלחו  הוחתמו 
אליו  התערובת  מחסן  היה  המחלבה 
הוא  גם  החיים,  לבעלי  המזון  הובא 
היה שייך ליצרנייה. במזון היו שברי 
אכלו  שהילדים  מתוקים  חרובים 

להנאתם.
מול מחסן התערובת, בקו הקרקע 
של הבית הציבורי, הייתה הצרכנייה 
החברים:  לצורכי  המכולת  חנות   -
מזון, סדקית וציוד יוםסיומי הנדרש 
הייתה  הצרכנייה  הכפר.  לתושבי 
מרכז  נשים,  ממלכת  חברתי,  מוסד 
רכילות.  הפצת  בסיס  כולל  מידע, 
יוםס באה  הייתה  דבורה)?(  המנהלת 

והרצפה  המדפים  על  מרחובות.  יום 
ודבו לבית,  הדרוש  כל  כמעט  סהיה 

רה שלטה גם בכל המידע הרכילותי 
הנוגעסלא נוגע לתושבי הכפר, בכל 
הכפר  מחברות  שאחת  מרגע  גיל, 

מו "הכי  צאצאיה  על  לספר  סהחלה 
כשרים" והיא או חברתה דיווחו על 
ואם  ללבן"  יקרות  "הכי  חברותיהן 

סשמעה אז גם משהו על החברים וא
חרים.

בצרכנייה  שהשהייה  מובן  מכך 
מצר רכישת  לשם  רק  לא  סהייתה 
חב מידע  גם  רכשו  חומריים.  סכים 

רתי או בידורי מועיל שאפשר, טרם 
ולזכות  אחרים  בו  לשתף  פייסבוק, 

גן הילדים בעין ורד
אמי לגן הילדים במושב הלכה.
שלוש השנים בשירה, בשמחה.

אני לגן ילדים זה הלכתי עמה
גם אחי ארבע שנים בו בילה.

ילדיי לגן ילדים זה עמי הלכו
כולם בוגריו ומאז גדלו ובגרו.

נכדיי לגן ילדים זה הולכים
ביחד מלווים נינים ונכדים.

שיר כיין
השתכרתי משיר

כבתום הבציר
טעמו המריר

זמנו משבח
תירוש שמח

יין עינוג
השיר ארוג
נימוח בלוע

מילותיו לבלוע
טופח הריח

באפי מתארח
צלילותו זכה
צלילו נחמה

מחליק בשקיקה
שיר אהבה.

ואדי ערה
ואדי ערה התערה

ממוזגת בו התנועה.
לגליל סע ולשפלה

דרכו ִּתְקַצר הנסיעה.

צריחי מסגד בעיירה
עוגנים בשמי האמונה.
לפיתוח סלילה ובנייה

לחיי שלום התקווה.

השמש אותו חוצה
בצהרי מרום יומה.

רק חיים באחווה
תהא ישראל שלמה.

קולות
צלצול הטלפון

מפעמון לנעימות.

 צפירות כלי הרכב
מצרימה לתרועה.

השעון המעורר
מטרטור לפריטת נבל.

מטוס בשמים
מטרטור להמיה.

ציוץ הציפורים,
בכי התינוקות,
חריקת השער,
נותרו כשהיו.

 איציק רייכר
מושב עין ורד

ממשית  והערכה  תודה   - ב"לייק" 
דומה.  דיווח  עליהן  שאין  באשליה 

טעות נפוצה גם בימינו.
רפת ולול כבר הזכרנו, וגם פרדס. 
אך להורינו היה משק מעורב ובו גם 

גפ ירקות, כרם ענבי מאכל,  סגינת 
נים. ליד הבית עוצבו הגפנים כסוכה 

סמקדימת הפרגולה דהיום וגם, בפי
זור, עצי פרי בודדים. שסק בכל חצר 
וגם גויאבה ורימון ובשתי חצרות גם 

תות.
עונתו.  שעתה  לשסק  ניגש  אני 
גם  הוריי,  שנטעו  עץ  פרי  אוכל 
מעץ  גויאבה  אכלנו  השנה  בראש 
נזכר  רימונים.  וגם  הוריי  שנטעו 
בסיפור תלמודי, תוהה אם בעוד 80 
שנה יאכלו דורות עתיד, נינים ובני 
מהקלמנטינה  אולי  וכו',  וכו'  נינים 

סאם תשרוד, מהגויאבה אם יוסט הכ
ביש הפנימי המתוכנן לעבור עליה. 
מודד  סימן  אבי  שנטע  השסק  את 

סהקרקע כדי שפקיד יוכל לאשר עק
ירתו לאחר גביית "מס".

הפקאנים,  מטע  לצל  עובר  אני 
שהחליף את פרדס האשכוליות. ליד 
אחד העצים צומחת אקציה )"שיטת 
לחצרי,  פלשה  היא  המשוכות"(. 

סחסרת ערך כלכלי, חסרת נוי בבדי
יו סדותה, אך אי אפשר לשכוח את 

ששמר  קוצני  משוכות  כצמח  פיה 
על פרדסי רחובות. כל פרדס הוקף 
במשוכה - גדר חיה קוצנית מפרידה 

בין פרי הפרדס לעוברי הדרך.
בש הלך  לפרדס  ההולך  סכל 

ויש שמשוכת  המשוכות  שבין  ביל 
פרדס אחד הושיטה ענפיה לשביל 
ומשוכת  "שלה"  הפרדס  שלאורך 
מצדו  ענפיה  הושיטה  שכן  פרדס 
האחר של אותו שביל. רק הגמלים 
סגירתו.  את  מנעו  בדרך  שעברו 
ענפי  את  אכלו  קוצים,  אוכלי  הם, 
ובמלוא  מימינם, משמאלם  השיטה 
גובהם. כך נוצרה מנהרה אפלולית. 
 - לכפר  השוק  בין   - כזו  במנהרה 

במוש לעבודתם  הגיבתונים  סהלכו 
סבה, ובה הלכו ילדי כיתות ה' ומע

לה לבית החינוך. הילדים הצעירים 
יותר הוסעו בעגלת החלב. במנהרה 

סהצרה עברו גם ערביי זרנוגה. לפ
עמים גם גמל ולפעמים אפילו גמל 
בין  קצרה  הידחקות  שחייב  עמוס 

קוצי השיטה.
בין המשוכות היה אבא הולך יוםס

אימא.  גם  לפעמים  לעבודתו.  יום 
בימים קשים, בימי רעב, יצאו אימא 

ניס שיטה,  פרחי  ללקט  סוחברותיה 
יון בלתיסמוצלח להפקת בושם. הנה 
המשוכות,  שיטת  האקציה,  כן  כי 
לאימא  מתקשרת  לאבא,  מתקשרת 
וגם אליי. לכן שמחתי לפולשת. לא 
עקרתי אותה. היא גם הצמיחה שיח 

סנוסף. מפעם לפעם אני קוטף מפר
לילדות  חוזר  ניחוחם.  שואף  חיהם, 

ריחנית.

אני ניגש לשסק 
שעתה עונתו. 

אוכל פרי עץ 
שנטעו הוריי, 

גם בראש השנה 
אכלנו גויאבה 

מעץ שנטעו הוריי 
וגם רימונים. נזכר 

בסיפור תלמודי, 
תוהה אם בעוד 
80 שנה יאכלו 

דורות עתיד, 
נינים ובני נינים 

וכו' וכו', אולי 
מהקלמנטינה 

אם תשרוד, 
מהגויאבה אם 

יוסט הכביש 
הפנימי המתוכנן 

לעבור עליה

טורייה ואקדח. 
משלימים זה 

את זה – עבודה 
והגנה
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 הזמן הירוק שומר
על סביבה ירוקה
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וֵיצא 
במהדורה 
דיגיטלית!!!
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כפר הס.  .1
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שדה ורבורג.  .4

טריוויה למתקדמים
ה. היכן מוצב הפסל הסביבתי שבצילום?

צומת השרון.  .1
צומת סגולה )פ"ת(.  .2

צומת נהלל.  .3
צומת מגידו.  .4

amramklein@yahoo.com

טריוויה )52(
עמרם קליין

מה אינו שייך?

א. 2. מגד היא שכונה בפרדס 
חנה. מגדים הוא מושב 

)1949(, מגידו הוא 
קיבוץ )1949(, מגדל היא 

מושבה )1920(.
ב. 1. נירה, מושב שנוסד 
ב־1942, היום חלק 

מהמושב בית יצחק־
שער חפר. היתר יישובים 

שונים: הקיבוצים נירים 
)1946( ונירן )1975( 

והיישוב הקהילתי נירית 
.)1982(

ג. 1. משמר השלושה, שנוסד 
ב־1937, התמזג עם 

המושבה יבנאל ב־1954. 
היתר מושבים ברחבי 

הארץ.
ד. כל המושבים קרויים על 

שם יהודים ילידי גרמניה: 
משה הס )1875־1812(, 

ממבשרי הציונות; 
ארתור מנחם הנטקה 

)1955־1874( מראשי קרן 
היסוד; משה מוריס הירש 
)צבי( )1896־1831(, נדבן 

יהודי; ד"ר אוטו ורבורג 
)1938־1859(, בוטניקאי 

והנשיא השלישי של 
ההסתדרות הציונית.

ה. 2

צילום: רן בר

תשובות

4
עמוס צימרמן ©אונות

amosquitoz@gmail.com
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הכניסה למושב 
ניר צבי והאנדרטה 

לנופליו


