משלם הרבה לביטוחים?
מפוזר עם קופות הגמל
וההשקעות שלך?
התקשר לעשות סדר בבלגן.

1-700-700-587
www.finance-center.co.il

יום עיון בנושא
מגורים ,ירושה ושימושים לא
חקלאיים בסקטור המושבי
ראו עמוד 3

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  15  866בינואר   2015כ"ד בטבת תשע"ה

נזקי הסערה
לחקלאות:

 50מיליון
שקל
עמ' 4

צילום :דניאל לילה

גם זכה באינספור מדליות
בינלאומיות ,גם מעסיק 700
עובדים בדרום וגם מפריח
את השממה .השף גיא
פרץ ממושב שפיר עושה
היסטוריה • אבי אובלינגהרץ
עמ' 16

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לyerukim.tmags@gmail.com :

תוכן

עולָ ה ָשׁנָ ה
■ עורך :דרור יוסף )במילואים(
dror.maariv@gmail.com
עורך בפועל :אילן יחזקאל
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי,
מירי דג ,זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ,
בר־כוכבא מדרשי ,דפנה מאור,
עדי קמחי ,טל חביב גליבטר ,מיקי
נירון ,עמרם קליין ,עמיר סגל,
עמוס צימרמן
■
■
■

■
■

■
■

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

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

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

המילים שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש
בו מקום לתגובותיכם על הכתבות
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
לסיפורים ולשירים שכתבתם ,ואף
לתמונות שלכדו את עיניכם ונשמרו
במצלמתכם .כתבו את שם הצלם
בשם קובץ התמונה ,חתמו על
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com

יחת ח ֶֹרף
זְ ִר ַ
עוֹדף
ְכּ ֶס ַרח ֵ
אוֹרהּ
פּוצ ַחת ְבּ ָ
ַ
שנָ ה ֲח ָד ָשה
ָׁ
קּוד ֶמת ַבּנֶּ ֶשף
ַה ֶ
ִס ְּי ָמה ְכּ ֶה ֶרף

4

שך ַהמּנְ יָ ן
ֶה ְמ ֵ ׁ
ְמ ֶא ָחד ַה ָּק ָטן
יִ גָּ ֶבה ָה ֶא ְתנָ ן .
איציק רייכר ,עין ורד

אין ביטחון

לוחמי צנחנים בחרמון .צילום :דובר צה"ל

הימים הסוערים

חיים ילין בתגובה להוצאת
כוחות האבטחה של צה"ל
מן הישובים שאינם צמודי
גדר בגזרת עוטף עזה

מבעוד מועד נערכים,
לקראת הסערות ,הניתוקים,
לכל הרוחב והאורך,
עם הרוח והאובך.

10
4

אולי נלמד הפעם לקח
ממראות קשים,
לא נעמוד שוב על המקח,
אל מול המשברים.
הנגמ"שים ערוכים כבר
בשורה,
החמ"ל מתכונן לסערה,
וגם פיקוד העורף
נערך עם שלל גדודיו,
לקבל קשיי החורף,
מתפרס במחוזותיו.

לוחמי המעברים ומג"ד ארז .צילום :דובר צה"ל

זה זמן בחירות

ובתקשורת לא פוסקים,
מתריעים החזאים,
כמו במלחמה
מאילת עד הרמה.

על החשיבותבנציגות ולובי
חקלאי חזק בכל המפלגות

14

אומרים נדרשת אחריות
אישית,
בהכנה ,באספקה,
ברמה המשפחתית,
לכל מקרה של מצוקה.
הלימודים פה ושם בוטלו
היציאות שוב נחסמו,
נזקי עבר בזיכרון,
ומצטיידים בעוד מזון,
תוך שיקול וחיפזון
נערכים גם לתרחיש קיצון.

פינוי ציר בבנימין .צילום :דובר צה"ל

תאורת חרום,נרות חולין,
ועל הגז מבעבע החמין.
ובבית המוגן דלוקים,
התנורים ,המזגנים,
כולם צופים ,מתכוננים

הנה קרתה לה תקלה,
בחשמל יש הפסקה,

לימים הסוערים,
לשמיים הקודרים,
האפורים.

גוף ונפש

צביקה ביקל ,כפר מל"ל

כיצד להיות מחוברים לנפש
ולחזק את הגוף דרכה?

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
ניתן לקרוא את עיתוני
תנועת המושבים
האיחוד החקלאי
ארגון מגדלי הפרחים
אופק
קיבוצניק

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html

חפשו אותנו בפייסבוק
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יום עיון בנושא
מגורים ,ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי
לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם.
החלטות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( כמו גם פסקי דין של בית המשפט העליון,
מגדירים מחדש את המותר והאסור בתחומי הנחלה.
בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

יום עיון בתאריך  11.2.2015אשר מיועד למתיישבי המושבים
שתוכניתו כמפורט:
13:00-14:00
14 :00-14:45
14 :45-15:30
15 :30-15:45
15:45-16 :30
16:30-17:15
17:15-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.
הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית  -בהווה ובעתיד.
מרצה :מר אלי ברכה ,ראש המועצה האזורית חוף השרון.
יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל ) 1155לשעבר  - (979בנייה למגורים ופיצול בנחלה.
מרצה :מר דודו קוכמן ,עו"ד  -יו"ר האיחוד החקלאי.
הפסקה קפה ועוגה.
החלטת מועצת מקרקעי ישראל - 1265שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה וזכות השכרה לצדדים שלישיים.
מרצה :מר גדעון בן אור ,עו"ד.
המיסים והתשלומים השונים לרבות היטל השבחה בבניה למגורים ובשימושים חוגים בנחלה.
מרצה :מר בועז מקלר ,רו"ח.
הפסקת קפה ועוגה
הרפורמה במסגרת תיקון  101לחוק התכנון והבנייה  -פטור והקלות במתן היתרי בנייה והליכי הערער.
מרצה :גב' נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין.
חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים
מרצה :גב' אדוה כוכבי ,עו"ד ; גב' נעמה בר יעקב ,עו"ד.

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב ,רח' הירקון  99ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 250והיא כוללת השתתפות בהרצאות ,ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש.
מספר המקומות מוגבל ,בהתאם לסדר ההרשמה.
לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה .₪ 300
להרשמה :משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון03-6133945 :
או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אורwww.benor-law.com :
15.1.2015
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חדשות
אילן יחזקאל
בית רשת שקרס) .משמאל( עיקר
הנזקים נגרמו כתוצאה מהרוחות
העזות .צילום :יח"צ קנט
פגיעה ברפת בישוב עין איילה.
)תמונה התחתונה( תנועת המושבים
תרכז את הפניות ותפנה באופן
מסודר .צילום :מאיר פרל

קר ומרתק

בכנס "העברה בין דורית" במבואות חרמון
השתתפו  200חברי מושבים .בכנס הועלתה
ההגדרה המשפטית של "בן ממשיך" ומדוע
חשוב להקדים את המאוחר ולהתמודד עם
הסוגיה מבעוד מועד

הסופה החזקה גרמה לנזקים של
 50מיליוני שקלים לחקלאות

מאז תחילת הסערה התקבלו בחברת "קנט" מעל ל 600הודעות
נזק מהמגדלים .תנועת המושבים מרכזת את הפניות ותפנה למשרד
החקלאות בשאיפה שיסייע

קנט ,הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות ,מעריכה
כי עלות נזקי הסערה
לחקלאות בסוף השבוע האחרון היא
כ 50מיליוני שקלים .לדברי דוד
גינזבורג ,מנכ"ל קנט" ,מדובר בה
ערכה ראשונית בלבד וכי היקף הנזק
המדויק יתברר בימים הקרובים".
מאז תחילת הסערה התקבלו בחברה
מעל לכ 600הודעות נזק מהמגד
לים.
עיקר הנזקים נגרמו כתוצאה
מהרוחות העזות שפקדו את כל
חלקי הארץ .בין השאר נפגעו אלפי
דונמים של גידולי אבוקדו והדרים,
מרביתם באזור יישובי מרכז הארץ,
עיקר הנזק שנגרם הוא נשר של פרי
כתוצאה מהרוחות העזות.
נזקים נוספים נגרמו לגידולי
חממה כתוצאה מקריעה של כיסויי
החממות והצפתן .בין השאר דווח על
פגיעות בגידולי הבננות ,עגבניות
החממה ,הפרחים למיניהם וגידו
לי עלים כגון :פטרוזיליה ,כוסברה
ובזיליקום .כמו כן ,נגרמו נזקים
רבים לגידולי השדות כגון תפוחי
אדמה ובצל ,אשר נפגעו מברד כבד
באזור דרום ומרכז הארץ .בקנט מד
גישים כי מדובר במספרים ראשו
ניים ,ובחברה עמלים על איסוף כלל
הודעות הנזק וניתוחן לצורך בירור
היקף הנזקים המדויק.
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ובתוך כך ,תנועת המושבים מר
כזת בימים אלו את הפניות מכלל
המושבים בכדי לפנות באופן מסודר
למשרד החקלאות ולגורמים הממ
שלתיים המקצועיים להמשך טיפול.
יו"ר אגף המשק של תנועת המוש
בים ,פלג אוריון ,שלח מכתב לכלל
המושבים והפורומים של התנועה
בנוגע לפגיעה ונזקי מזג אוויר בחק
לאים ובחקלאות בעקבות הסופה.
במסגרת הפניה כתב אוריון:

"בעקבות הסופה ומניסיון הסופה
אשתקד ,נפגעים משקים ומטעים
רבים וכתוצאה מכך סחורות חקל
איות ,רפתות ,לולים ומטעים מרחבי
הארץ נפגעים .בכוונתנו לרכז את
הפניות אל מול הגורמים המקצו
עיים".
לפקס

פניות ניתן לשלוח
 03-6918996או למייל:
peleg@tmoshavim.org.il

תנועת המושבים והמועצה האזורית מבואות חרמון קיימו כנס
מיוחד בנושא "העברה בין דורית" בגליל התחתון בו השתתפו
כ 200תושבי מושבים .בכנס הועלתה ההגדרה המשפטית של
"בן ממשיך" ומדוע חשוב להקדים
את המאוחר ולהתמודד עם הסוגיה
מבעוד מועד.
"הבן הממשיך" הינו אחת הסוגיות
המורכבות ביותר במרחב הכפרי.
כל משפחה בעלת נחלה צריכה
להתמודד עם השאלה כיצד להעביר
את המשק החקלאי שלה לדור הבא
לאחר פטירת ההורים .מהות הקושי
נעוצה בעובדה כי לא ניתן להוריש
נחלה לכל הילדים ורק אחד מהם
יכול לרשת את הוריו.
את הכנס פתח ראש המועצה הא
זורית מבואות חרמון ,בני בן מובחר,
אשר הסביר את רלוונטיות סוגיית
הבן הממשיך ועל כך כי עלינו עו"ד עמית יפרח" :לסיים את הסוגיה
בצורה אשר תבטיח משפחה שלמה"
להקדים תמיד את המאוחר ,להס צילום יח"צ
תכל בראיה ארוכת טווח ולהתמו
דד עם סוגיות בוערות מבעוד מועד .בכנס אף הועלתה ההצגה "נחלת
רבים" של התיאטרון הקהילתי של מועצה אזורית לב השרון.
לאחר ההצגה ,סקר עו"ד עמית יפרח ,ראש אגף קרקעות ואגודות
שיתופיות בתנועת המושבים את הנושא מהזווית המשפטיתקניינית.
עו"ד יפרח סקר בפני המשתתפים את החלופות הקיימות בסוגיית העב
רה בין דורית ובעיקר על החשיבות של קבלת החלטות של בעל הנחלה,
אשר בסוגיה זו במיוחד צריכה להיות תוך שיקול דעת והתייעצות על
מנת ולמנוע את הקונפליקט המשפחתי ולסיים את הסוגיה בצורה אשר
תבטיח משפחה שלמה.
עו"ד עמית יפרח" :החשיבות של קבלת החלטות של בעל הנחלה,
בסוגיה זו במיוחד ,צריכה להיות תוך שיקול דעת והתייעצות על מנת
למנוע את הקונפליקט המשפחתי ולסיים את הסוגיה בצורה אשר תב
טיח משפחה שלמה".

יוחזר צה"ל!

ראש מועצה אזורית אשכול במכתב לשר הביטחון" :הוצאת החיילים מהיישובים שאינם צמודי
גדר בגזרת עוטף עזה מנותקת לחלוטין מהתחושות שלנו"
החל מ 1בינואר יצאו כו
חות האבטחה של צה"ל מן
היישובים שאינם צמודי
גדר בגזרת עוטף עזה .המהלך נעשה
לאחר הערכת מצב ביטחונית ,תוך
הבנה כי מעטפת הביטחון שנותן
צה"ל לתושבי עוטף עזה הינה מיט
בית ,ובתיאום עם ראשי ההתיישבות.
אלא שהמהלך לא עבר בשקט.
במכתב שהוציא חיים ילין ,ראש
מועצה אזורית אשכול ,לשר הבי
טחון משה יעלון הוא כותב" :אר
בעה חודשים בלבד מאז תום מבצע

'צוק איתן' אנו מוצאים את עצמנו
עם ההחלטה המצערת של הצבא
על הוצאת חיילי האבטחה מהיישו
בים הסמוכים לגדר .זאת ללא כל
כתקדמות במתן מענים ביטחוניים
חלופיים ,בפרט באמצעות הקמתו
של המכשול לאורך הגבול .ההחל
טה להוציא את החיילים מהישובים
פוגעת קשות בתחושת הביטחון של
התושבים ,שמאז סוף המבצע מתמו
דדים עם עשרות נסיונות חדירה
מהרצועה ,כשבחלקם נתפסו מפג
עים המצוידים עם אמצעי לחימה.

נסיונות אלה הולכים וגוברים ומה
ווים סכנה ברורה ומידית לתושבי
עוטף עזה.
"מעולם לא התערבנו בשיקולים
בטחוניים מקצועיים ,אולם במקרה
הנ"ל אני מוצא חובה לחרוג ולה
בהיר ,כי הוצאת החיילים בעת הזו
וללא קידום בניית המכשול החדש
מנותקת לחלוטין מהתחושות ומה
התמודדויות של התושבים הסמוכים
לגבול .יתרה מכך ,מדובר באי קיום
הבטחה שניתנה על ידי מערכת
הביטחון לתושבים ולמועצות אחרי

המבצע לגבי המעטפת הביטחונית
העתידית ומערך ההגנה המלא על
הישובים עד להשלמתה.
גורמי המקצוע הרלוונטים בצה"ל
חוזרים ואומרים ,כי המענה המירבי
לחסימת אפשרות החדירה מרצועת
עזה לישראל היא באמצעות הקמ
תו של 'מכשול' לאורך הגבול .נוכח
הוצאת החיילים ,אנו דורשים לפעול
ללא דיחוי לקידום הקמתה של גדר
הגבול החדשה ,שמהווה כלי מרכזי
ומשמעותי במערך ההגנה על היי
שובים".
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מורשתו

חדשות
אילן יחזקאל

מפגש בין בני נוער דתיים וחילוניים לזכר
הדר גולדין ז"ל

מים בששון

חברת "קולחי הנגב" מרחיבה את פעילותה :החלה לספק מים מושבים
לחקלאים בדימונה וסביבתה
חברת "קולחי הנגב" מר
חיבה את פעילותה והחלה
לספק מים מושבים בדי
מונה .בכך הפכה קולחי הנגב לחב
רה המובילה בנגב לאספקת מים
מושבים למגזר העירוני והחקלאי.
חברת קולחי הנגב ,שהינה חברת
בת של 'מושבי הנגב' ,הארגון החק
לאי הגדול בארץ ,קיבלה עליה את
תפעול המתקן לטיפול במים בדימו
נה לפני חצי שנה ,בעקבות פנייה של
רשות המים כתוצאה מהערכה הרבה
שרוחשת הרשות ל"קולחי הנגב"
ושביעות רצון במיזמים אחרים.
אורי אשר סמנכ"ל "קולחי הנגב":
"המטרה הראשונה היא לנצל את כל
המים הקולחים בדימונה בסביבתה
ולספקם לצרכנים חקלאים באזור

דימונה ,במקרה של עודפים .קולחי
הנגב הינה חברה אשר יכולה ליצר
פתרונות למניעת גלישות לנח
לים וניצול מייטבי של המים .אנו
ממשיכים בהתרחבות החברה .המ
טרה היא לספק כמות גדולה ככל
האפשר של מים מושבים לחקלאות
בנגב".
כבר היום חברת "קולחי הנגב"
מספקת מים מושבים לבאר שבע,
כולל לגינות ציבוריות ,כמו כן
לעיר אופקים ,לקיבוצים ולמושבים
נבטים ,רביבים ,משאבי שדה ולחצ
רים ,מהמתקן שנמצא בשדה תימן.
כמו כן מספקת החברה מים
לשדות החקלאים של היישובים
בדרום הר חברון .בימים אלה נמש
כות ההכנות לשדרוג המתקן שנמ

המועצה ניפחה את
ההיטל,
בית המשפט ביטל

המועצה האזורית דרום השרון הקימה קו ביוב
אבל גבתה מתושבי המושב פי כמה וכמה
מהעלות האמיתית .בית המשפט ביטל את החיוב
בין השנים 20081996
הקימה המועצה האזורית
דרום השרון מערכת ביוב
ציבורית ומאסף למושב עדנים ,שנמצא
בתחום שיפוטה כחלק מתכנית לשיפור
תשתיות הביוב בכלל שטח המועצה.
בסמוך לתחילת העבודות ,שלחה
המועצה לבעלי הנכסים הודעות חיוב
אשר הסתמכו על תחשיב כלכלי שער
כה חברה חיצונית עבור המועצה ולפיה
כל בית אב נדרש לשלם סכום לא
מבוטל של  50,000שקל.
חלק מחברי המושב עתרו לבית
המשפט באמצעות עו"ד ירון נדם,
שותף במשרד עו"ד בן אליעזר ושות',
וטענו שם כי החיוב הנדרש מהם מבו
סס על תעריף לא סביר באופן קיצו
ני .יצוין כי התושבים לא ערערו על
עצם הטלת החיוב ,שכן הם היו ערים
לצורך ולביצוע העבודות בפועל .עו"ד
ירון נדם צירף לתביעה חוות דעת של
רו"ח אופיר בוכניק ,מומחה בתחום זה,
שמנה מספר ליקויים בתחשיב היטל
הביב הציבורי.
ראשית מצא המומחה לחיובי רשויות,
כי בעלויות של מערכת הביוב נכל
לו גם עבודות סלילה שאינן קשורות
לעבודות הביוב ,ואשר מגדילות באופן
מלאכותי את העלויות שבתחשיב של
למעלה מ  870,000שקל .בנוסף גילה
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כי הוצאות המימון ,שהן חלק מעלות
המערכת ,נופחו באופן מלאכותי בין
היתר לאור העובדה שבתחשיב נכל
לה הלוואה על מלוא סכום העלות
של הפרוייקט ,ולא רק על  75%ממנה
שנותרו לביצוע ולתשלום ,ובהוצאות
המימון נכללו גם תשלומי הריבית
בגין אותו חלק של העלות ,שלא היה
צריך לשלמו.
בית משפט השלום בנתניה קיבל
כמעט במלואן את הטענות המהותיות
של חברי המושב בגינם יש לפסול את
תעריף ההיטל לגבי הביב הציבורי,
בהיותו בלתי סביר באופן קיצוני .בין
היתר קיבל בית המשפט את טענת
העוררים כי נפל פגם בתחשיב היטל
הביב הציבורי ,בכך שעבודות הסלי
לה הללו נכללו בעלויות של עבודות
הביוב.
לדברי עו"ד ירון נדם ,מדובר בפס"ד
תקדימי הואיל ובימ"ש אינו נוטה
להתערב בשיקול דעתה של הרשות
המנהלית בטח כאשר זו מגובה בתח
שיב מומחה כלכלי .בית המשפט שם
ליבו לפגמים המהותיים שנפלו אצל
עורכי התחשיב ,פסל את החיוב ,עניין
שיש לו משמעות רוחב בפרט כאשר
יתר העררים שהגישו שאר חברי המו
עצה נדחו והתושבים נדרשו לשאת
במלוא החיוב.

צא בנתיבות כדי לספק מים מוש
בים לגינון ציבורי לעיר ולחקלאים
סמוכים.
נוכח היקף פעילות החברה והצ
לחתה בתפעול המתקנים פנתה
רשות המים לחברת קולחי הנגב
בבקשה שתשמש ספק מים אזורי.
זאת במסגרת התכנית המהפכנית
באמצעותה מבקשת רשות המים
לספק מים מושבים באמצעות ספ
קים אזוריים.
יאיר מנע ,מנכ"ל מושבי הנגב,
אומר כי חברת קולחי הנגב הינה
חברה צעירה רזה וצומחת ,ובר
שותה פרויקטים מענינים ומאתג
רים נוספים ,שיתבססו על יכולות
הייחודיות שהחברה צברה .החברה
תמשיך להתפתח ותמשיך לתרום
לפיתוח הנגב וכלכלת הדרום.

במוצ"ש האחרון נפגשו חניכי שכבות י"א וי"ב מסניף מתן של
תנועת הנוער של האיחוד החקלאי עם מקביליהם מסניף כפר
סבא של תנועת בני עקיבא .מדובר במפגש ראשון מסוגו ברוח
אישיותו של סגן הדר גולדין ז"ל שנפל ב'צוק איתן' ,שמטרתו קירוב
לבבות בין חילונים לדתיים.
במסגרת המפגש התקיים רב שיח שבו למדו בני הנוער זה על אורח
החיים של זה וכן למדו מבני משפחתו של הדר גולדין עליו ועל פעי
לותו במסגרת הצבאית לקירוב בין דתיים וחילוניים .היוזמה נולדה על
ידי רכז תנועת הנוער של האיחוד החקלאי במתן אשר שירת בצוות של
סגן הדר גולדין בגבעתי.

חניכי תנועת הנוער של האיחוד החקלאי עם מקביליהם מסניף כפר סבא של בני
עקיבא .צילום:יח"צ

מלך השלג

בשורה טובה לגולשים :בנצי ליברמן ,מנהל רשות מקרקעי
ישראל חתם על הסכם שיביא להפחתה מיידית
במחירי הכניסה לאתר החרמון
ההסכם עליו חתם בנצי
ליברמן מבטיח חוזה ארוך
טווח בין רשות מקרקעי
ישראל וחברת "הר חרמון" שבבע
לות מושב נוה אטי"ב ,אשר תשלם
למדינה תמלוגים בגין השימוש
באתר .על פי ההסכם ,מחירי הכני
סה לאתר ורמת השירותים הניתנים
בו יהיו בפיקוח משרד התיירות.
המחירים יופחתו בשיעור של 20%
משיעורם כיום .כך יוכלו המבקרים
באתר ליהנות ממחירים מופחתים
כבר בעונת החורף הנוכחית ללא
ירידה ברמת השירות הניתנת
באתר.
ההסדר המוצע מהווה איזון בין
הזכויות הנטענות של האגודה לבין
אינטרס הציבור כי שטח האתר יהיה
נגיש לכלל ציבור במחירים מפוק
חים וכי בעד שימוש זה ישולם תש
לום ריאלי לקופת המדינה.
חתימת ההסכם תואמה לאחר
שמנכ"ל משרד התיירות אמיר
הלוי ומנהל רשות מקרקעי ישראל
בנצי ליברמן סיכמו ביניהם שכבר
אחרי הסופה הנוכחית יוכל הציבור
להינות מהוזלת המחירים במסגרת
ההסכם .הלוי אומר שכעת בעקבות
חתימת ההסכם תוכל נוה אטי"ב
לבצע עבודות פיתוח באתר לרבות
שימוש באמצעים לפיזור שלג במ
טרה להאריך את תקופת הגלישה
באתר מהלך שיגדיל את מספר לי

נווה אטי"ב ,ניהל את
את המו"מ עם רמ"י,
מדגיש את תרומתם
הרבה של יו"ר הח
טיבה להתיישבות,
שר הבינוי ויו"ר
רמ"י שפעלו נמרצות
לחידוש חוזה החכי
רה לדורות של אתר
החרמון וזאת לאחר
אתר החרמון .המחירים יופחתו בשיעור של  20%משיעורם כמעט  20שנים של
כיום.
גרירת רגלים בנושא.
נות התיירים בכל אזור הצפון בחורף לדבריו ,כעת ,משהוסדרו היחסים
בין נווה אטי"ב לרמ"י לתקופה
לטובת הכלכלה המקומית.
ההסכם עם חברת "הר החרמון" ארוכה ,אתר החרמון ישמש עוגן
נחתם בעקבות החלטה של מוע תיירותי לכלל הישובים בגו
צת מקרקעי ישראל ,בראשותו של לן בהיותו אמצעי יצור משמעותי
אורי אריאל ,לחתום על חוזה חכי למתיישבים בנווה אטי"ב החיים
רה עם חברת "הר חרמון" לתקופת במקום מרוחק ומבודד .החוזה ארוך
חכירה של  49שנה רטרואקטיבית הטווח יאפשר למושב השקעות
משנת  .1996בחוזה מתחייבת החב ארוכות טווח שיאפשרו השקעות
רה לשלם לרשות מקרקעי ישראל של אטרקציות תיירותיות נוספות.
תמלוג שנתי בסך  5%מהכנסות נווה אטי"ב הוא אחד מ  75ישו
החברה ואגודת נווה אטי"ב ,מכל בי האיחוד החקלאי שמבוסס ברובו
פעילות המתבצעת באתר ולהפחית על תיירות .לאחרונה פעלה תנועת
את המחירים בכניסה לאתר .כמו כן ,האיחוד החקלאי לשינוי הפרוגרמה
החברה מתחייבת לשמור על רמת של הישוב ,אשר בעקבותיה מכפיל
שירותים ניאותה באתר במהלך כל הישוב את כמות החברים בו לאחר
תקופת החכירה בפיקוח משרד הת שקיבל תוספת משמעותית של נח
לות ,הקצאת מים גדולה יותר וקר
יירות.
מנהל המחלקה להתיישבות קע נוספת עבור גידולים חקלאיים
בתנועת האיחוד החקלאי ירון סו המאופיינים באיזור כמו תפוחים
לומון אשר יחד עם נציגות ומושב דובדבנים ואגסים.

בתים יבילים מתועשים הכוללים ממ“ד
ומבנים מפוארים לכל מטרה ,אפשרות גם לצימרים.

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

לקמאות
מרו וחות
צים

מבנה לכל

על המבנה ניתן לבנות עוד קומה ,הואיל וגגו יצוק כ20 -
ס“מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת.
את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.

ממ"דים יבילים
       

חזק מכולם ,מפואר מכולם ,זול מכולם
רחוב שמוטקין  53ראשל“צ
משרד 03-9504174 :דוד 052-3945726 :רפי052-5088815 :
 www.mivnelakol.com׀ mivnelakol@gmail.com
15.1.2015
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הבית
דף
עדי קמחי ,ניר בנים






לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:
home@adikim.com

אדריכלות ועיצוב פנים

ממ"דים ומיגוניות
החל מ35,000 -

₪

מבנים ניידים וצימרים

פרופורציה
יש משפחות שמתקתקות את כל תהליך התכנון בחודשיים
ויש כאלה שלוקח להן שנים .במה נעוץ ההבדל?
מקרה ראשון :אתמול ליוויתי מש
פחה ליום בחירת חומרי גמר לבי
תם החדש ,אותו תכננתי .כשבוע
לפני פגישתנו הם הלכו לסיור מקדים באולם
התצוגה ,בילו שם כמה שעות ובדקו את ההי
צע .הם צלצלו אליי אחרי הסיור המקדים
וביקשו עזרה .אכן ,כתבתי פה לא פעם שזו
חוויה מטלטלת לבחור אריחים לבית ,לחדרי
רחצה ולמטבח .ההיצע אדיר .אז איך מחלי
טים?
אחרי שלוש שעות באולם התצוגה יצא
נו עייפים אך מרוצים .בחרנו הכול! ריצוף
לבית ,ריצוף לחוץ ,ריצוף לשני חדרי הרח

של המשפחות הזריזות לעומת המשפחות
המתמהמהות .זה גם מעניין אותי ברמת
האנושית ,וגם חשוב כדי לייעל את תהליך
העבודה שלי מול לקוחותיי ,ככל שזה תלוי
בי.

המפתח לתהליך ממוקד
אני חושבת שיש שני גורמים שיבטיחו
תהליך ממוקד ואפקטיבי .הראשון ,הגדרת
צרכים .זה הכרחי לצאת למלאכת התכנון,
לאחר הגדרה ברורה של הרצונות והחלומות.
כמובן שאין המדובר ברשימת פנטזיות לא
ריאלית ,אלא דווקא בהגדרת צרכים שנגזרת

החל מ / ₪1,500 -למטר

מכולות ניידות
החל מ7,000 -

₪

ליצירת קשר והזמנות לפנות
ליריב פריד – מנהל מכירות
משרדי החברה :מושב ניר ישראל
מפעל ייצור :פארק תעשיות אשקלון

טלפון052-3456000 :
אתר אינטרנט:
www.0523456000.co.il
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הדמיה בתלת ממד .התכנון הפנימי של הבית נסגר תוך חודשיים

צה ,חיפויים לקירות של חדרי הרחצה ,דקו
רים לעיטור הקירות של האסלות הסמויות,
כלים סניטרים .בקיצור הכול! אפילו ניצלנו
את המפגש להתאים לכל הבחירות הללו גוון
אלומיניום ,וגוון של טיח חוץ.
החמאתי לזוג הלקוחות שלי על התהליך
המהיר והאפקטיבי .סיפרתי להם שהיו מקרים
שהתרוצצתי עם לקוחות שלי באולמות תצו
גה רבים ,בחיפוש אחר האריח המושלם.
מקרה שני :יש משפחה שביקשה ממני
לתכנן את ביתה החדש .נפגשנו לשיחת פרו
גראמה ראשונה רק לפני כחודשיים ,וכבר
השבוע הם אישרו את ההדמיה בתלת ממד
שהכנתי עבורם )ראו בתמונה( .בתקופה קצרה
של חודשיים סגרנו את התכנון הפנימי של
הבית ,את מראה החזיתות ,את מיקומי וגדלי
החלונות ,את תוכנית הגג ,הפרגולות ואת
המראה הכולל של הבית.
לעומתן יש משפחות שתהליך התכנון
ארוך בהרבה ויכול להימשך חודשים רבים,
לעתים שנים ,עשרות של אופציות ,סקיצות,
חלופות ,הדמיות ,עד שמרוצים ,או עד שמ
תייאשים ,מה שקורה קודם .פגשתי השבוע
משפחה שקיבלה לאחרונה היתר בנייה וביק
שה את עזרתי בשלב עיצוב הפנים .מסתבר
שהם התחילו את הפרויקט של תכנון השיפוץ
של ביתם לפני שלוש שנים!
אני מנסה לנתח ולהבין מהם הגורמים
להבדלים המשמעותיים בקצב ההתקדמות

ממגבלות כמו תקציב ,רישוי ,חוקים ,מיקום,
מגרש וכו' .אני רואה שזוגות שמגיעים אליי
כשברור להם מה הם רוצים ,מה התקציב
שלהם ,מה ההעדפות שלהם ומה נכון עבורם,
אז התהליך מולם יזרום והדרך אל בית החלו
מות תהיה קלה ונחמדת .לעומת זאת ,כאשר
לא בודקים לעומק את העניין התקציבי ,וגם
הרצונות אינם ברורים ,לעתים מפאת מחלו
קות בין בני הזוג ,ולעתים מסיבות אחרות,
צפוי רומן ארוך ביני ובינם.
הגורם השני הוא יכולת החלטה .כן ,הכוונה
למסוגלות "לחתוך" .זה מאוד רלוונטי בתחום
של בחירת חומרי הגמר .יש המון דברים יפים,
התמונות מהמגזינים מכתיבות טרנדים ,וזה
מאוד מבלבל .כפרי? מודרני? אקלקטי? סגנון
הייטק או אווירה חמה? גוונים מוקה ושמנת,
או אפור ולבן?
אני מניחה שזה קשור לאופי כמובן .אנשים
פרפקציוניסטים תמיד יחפשו את המושלם.
בנוסף ,זה תלוי גם במידת החשיבות של
הנושאים הללו בעיני הלקוח .ובעניין הזה,
רבותיי ,אני מציעה לקחת הכול בפרופורציה.
נכון ,זה הבית שלכם ואתם רוצים שהוא יצא
הכי מדהים בעולם ,אבל זכרו כי מדובר בדי
ני ממונות ולא בדיני נפשות .סוג הקרמיקה
במטבח זה לא שאלת חיים!
אז אם אתם מכירים אנשים שמגובשים על
עצמם מבחינת הצרכים ובעלי יכולת החלטה
טובה ,תנו להם את הטלפון שלי...

9 ||

15.1.2015

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

אכיפה בררנית
האם בהגשת כתב אישום לגבי שימוש חורג במבנים חקלאיים
יתכן מצב של איפה ואיפה?
חברים רבים במושב עושים
שימוש חורג במבנים החקלאיים
שברשותם ,אולם הועדה המקו
מית הגישה כתב אישום רק
נגדי .מה באפשרותי לעשות?
שימוש חורג במבנה חקלאי מאוד שכיח במו
שבים ועם זאת לא כולם ערים למשמעותו .לאור
שאלתך והעובדה כי למשרדי מגיעות פניות רבות
בנושא זה ,אנסה לשפוך אור בסוגיה במיוחד לאור
הרלוונטיות שבה .בהתאם לחוק התכנון והבניה
תשכ"ה" ,1965שימוש חורג" בקרקע או בבנין
הינו השימוש בהם למטרה שלא הותרה לפי כל
תכנית החלה על הקרקע או הבנין או לפי היתר
שניתן עלפי חוק .כך ,שימוש מסחרי במבנה חק
לאי )למשל לול ,חממה וכיו"ב( הינו שימוש אסור
אלא אם כן ניתן לגביו היתר לשימוש חורג.
משאלתך עולה ,כי אינך חולק על כך שביצעת
עבירה של שימוש חורג במקרקעין ללא היתר,
אולם לטענתך עבירה דומה מבוצעת גם על ידי
בעלי משקים בסביבתך הקרובה בעוד שרק נגדך
הוגש כתב אישום .למעשה אתה טוען כי מבוצעת
כלפייך "אכיפה בררנית" .טענה מסוג זה רשאי
נאשם להעלות כ"טענה מקדמית" ומכוחה לבקש
לבטל את כתב האישום שהוגש נגדו ,על פי
הדוקטרינה של "הגנה מן הצדק" .נרחיב על כך
באמצעות דוגמא חיה.

עקרון השיוויון
בפסק דין מיום  10.9.13דן בית השפט העליון*,
באופן מקיף ,בטענת האכיפה הבררנית כעילה
לביטול כתב אישום )להלן" :עניין פרץ"( .באותו
עניין נקבע כי אכיפה בררנית הינה ,בין השאר,
החלטה להעמיד לדין בשעה שבפרשות אחרות
שעניינן דומה לא הוגשו כתבי אישום .ההצדקה
לביטול כתב אישום ,במקרים המתאימים ,נוב
עת מהעובדה כי אכיפה בררנית פוגעת בעקרון
השיוויון עליו כבר נאמר כי" :אין לך גורם הרסני
יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נו
הגים בהם איפה ואיפה .תחושת חוסר השוויון היא
מהקשה שבתחושות .היא פוגעת בכוחות המאח
דים את החברה .היא פוגעת בזהותו העצמית של
האדם" .כמו כן ,אכיפה בררנית פוגעת באינטרס
ההסתמכות של הפרט על התנהלות גורמי האכי
פה ,וכן בכוחו המרתיע של המשפט הפלילי.
לעניין ביטול כתב אישום עקב אכיפה בררנית
נקבע כי יש להחמיר במקרה בו הוגש כתב אישום
נגד אחד ולא נגד אחר ממניעים לא ענייניים,
וכן כאשר הנאשם הסתמך על מנהגי האכיפה של
הרשות ,שנלמדו מהתנהלותה השיטתית לאורך
השנים )דבר שיכול לעורר ציפייה כי הרשות
תוסיף להתנהג כמנהגה( .משעה שקבעה הר
שות מדיניות אכיפה בהתייחס להוראותיו של
חוק מסוים ,עליה לדבוק בה כל עוד לא התריעה
שבכוונתה לשנותה .הפעלת החוק באורח אקראי
– שלא על דרך מדיניות קבועה ,ברורה ומבוקרת
מראש – משמיעה שרירות ,ושרירות ,כך לדברי
בית המשפט העליון ,הינה אויבת שלטון החוק.
חשוב להדגיש ,כי הרשות רשאית ,ואף מוטלת
עליה החובה ,לתקן את מעשיה בעניין העדר אכי
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פה של עבירות .אולם ,ככלל ,על רשויות האכי
פה לתקן מדיניות אכיפה בדרך של יצירת הסדרי
ביניים או מנגנון המתריע על שינוי המדיניות.
כלומר ,הרשות אינה רשאית "ביום בהיר אחד"
להתחיל לאכוף עבירות מהם התעלמה במשך
שנים ,מבלי שהתריעה על כך מראש.

נטל ההוכחה
למרות האמור לעיל חשוב לזכור ,כי ביטול
כתב אישום ככלל ,ובטענה של אכיפה בררנית
בפרט ,אינו נעשה "כדבר שבשגרה" .לרשות
המנהלית עומדת "חזקת התקינות" לפיה מוח
זקת היא כמי שפעלה כדין – כל עוד לא הוכח
אחרת .לעניין אכיפה בררנית נקבע כי על הנא
שם להוכיח כי הרשות פעלה משיקולים זרים,
הפליה מכוונת וזדונית או חוסר בתום לב .מטבע
הדברים ,קשה להוכיח את כוונותיה של הרשות
או שיקוליה ,ועל כן בקשות רבות לביטול כתב
אישום בטענה של אכיפה בררנית נדחות בטענה
כי הנאשם לא עמד הנטל ההוכחה המוטל עליו.
עם זאת ,בהתאם לפסק הדין שניתן בעניין פרץ,
כאשר נאשם מוכיח כי לאורך זמן ובאופן שיטתי
)או קרוב לכך( קיבלה הרשות במקרים דומים הח
לטות שונות מאלה שנתקבלו במקרה שלו )למשל
החלטות לא להגיש כתב אישום( אזי ,הנטל עובר
לשכמה של הרשות להוכיח כי האכיפה – אף
שהיא נחזית בררנית– התבססה על שיקולים ענ
יינים בלבד.
עוד יצוין כי קיים קושי מיוחד בהחלת הדוק
טרינה בתחום התכנון והבנייה ,שכן משמעות
החלת ההגנה אינה רק זיכוי הנאשם ,אלא גם מתן
היתר בפועל לעשיית שימוש במבנה או בקרקע
שלא כדין .כלומר ,נוספת כאן תופעת הלוואי
הבלתי נמנעת של הנצחת העבירה .לכן ,במקרים
של תכנון ובנייה ,בית המשפט ישקול את האפ
שרות של ניצול ההתגוננות לרעה ואת ההשלכות
ארוכות הטווח שלה על המבנים בשטח.
על אף הקושי הנ"ל ,תחולתה של ההגנה מן
הצדק במקרה של אכיפה בררנית בתחום עבי
רות הבנייה נקבעה בפסקי דין רבים אחרים .כך
למשל ,נקבע כי אין הצדקה לביצוע פעולות אכי
פה ,בתוך אותו מתחם ממש ,רק כלפי עסק אחד,
תוך התעלמות מופגנת מעסקים צמודים וסמו
כים ,דומים במהותם ,המבצעים את אותה עבירה.
התנהלות כזו ,ללא טעם מוצדק ממשי ומשכנע
מצד הרשות ,היא התנהלות הפוגעת בשוויון,
בצדק המהותי ובמראית פני הצדק .לסיום אציין
כי טענה של אכיפה בררנית רלוונטית גם לשלב
הטיעונים לעונש ככל שכתב האישום לא בוטל
וראוי ורצוי לעשות בה שימוש גם בהקשר זה.
*עפ  6328/12מדינת ישראל נ' פולדי
פרץ )פורסם בנבו(10.09.2013 ,
הכותבת מתמחה בקיבוצים ,מו
שבים ,תאגידים ,בתחום המסחרי
חקלאימינהלי וליטיגציה.
המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין
בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת
או יעוץ מוסמך.

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

כתובת לתגובותיכם

dror.maariv@gmail.com

ושלא יעבדו
עליכם!
תקופת בחירות זו התקופה היחידה שבה המגזר שלנו
"מחוזר" על ידי המפלגות השונות ,ואנו מקבלים הבטחות
בכל תחומי ההתיישבות ,שלצערי רק מעט מהן אם בכלל
מתקיימות לאחר הבחירות
שוב חוזר הניגון ,הממ נה להבטחת יכולתם של החקלאים לעבד
שלה מתפרקת ,הולכים את אדמותיהם לאורך זמן באמצעות חוזי
לבחירות והמדינה נכ חכירה לדורות ,ויש לפעול ליישום ותק
נסת לסחרור שיסתיים צוב של החלטות מועצת מינהל מקרק
בעוד חודשיים עם ממש עי ישראל הן ההחלטות על היוון חלקות
לה חדשה ושרים חדשים .המגורים והן אלה הקובעות רישום כל
אנו ניצבים בימים אלו שטחי הנחלה בחוזים ארוכי טווח.
לפני לא מעט הכרעות ותהליכים בתחום
בנושא פרנסה ,עידוד העיסוק בחקלאות
הקרקעות שהבשילו לכדי יישום וכעת ומציאת מקורות הכנסה נוספים וחלופיים,
שוב נכנסים להמתנה עד הכרעת הבוחר.
כולל פיתוח תיירות במרחב הכפרי ,הם
בנושאי הקרקעות ,סוגיית החתמת תנאי חיוני לפריסת האוכלוסייה .הסדרת
המושבים על החוזים לדורות שיצאה הפעילות הלא חקלאית )פל"ח( ,והשקעה
לדרך במתכונת פיילוט
בתשתיות לפעילות זו,
בשלושה מושבים מתק
וזאת על מנת ליצור
דמת בקצב איטי ,ואו מבחינתנו" ,אזרחי
אלטרנטיבה כלכלית
לם ,הדבר החשוב
לתושבי המרחב הכפרי.
ביותר המרחב הכפרי",
מבחינתנו הינו היישום
מים  -ללא פתרון
הכולל בשאר המושבים .חשוב שבמצע
בעיית המים )ע"י שי
מוש מלא בפוטנציאל
התחלתו תלויה ,לפי המפלגות תהיינה
מנכ"ל רמ"י ,בתקצי
הקולחין וההתפלה של
שאמור התייחסות רחבה
בים וכח אדם
מדינת ישראל( החק
להגיע ממשרד האוצר ,ועמוקה ככל שניתן
לאות כמו גם המרחב
הכפרי כולו לא יוכלו
וכעת בעקבות אי אי לצרכי ההתיישבות
שור תקציב
להתקיים.
מדינה לא וליעדיה לשנים
ברור מתי יגיע.
עובדים זרים  -תנאי
יישום  ,1355החלטה הבאות.
לשמירה על ההתיי
המאפשרת היוון חלקות
שבות והחקלאות הוא
המגורים במושבים ובי
כוח אדם זמין כנדרש,
טול החיכוך מול רמ"י ,גם כן מעוכב מזה המועסק בתנאים נאותים ובשכר מינימום
שנתיים בשל מגבלות תקציב וכח אדם ,הוגן.
וכמו בסוגיית החוזים לא ברור מתי יתפנו
מימון ותשתיות – מאחר ועלות התש
באוצר להעביר את התקציבים לצורך יי תית לנפש במרחב הכפרי הינה גבוהה
שומה של ההחלטה זו.
ביותר ,ודאי באופן יחסי למקבילה לה
תקופת בחירות זו התקופה היחידה שבה בעיר ,דרושה תמיכה לאומית למימון
המגזר שלנו "מחוזר" על ידי המפלגות תשתיות המרחב הכפרי.
השונות ,ואנו מקבלים הבטחות בכל תחו
המרחב המוניציפאלי – המרחב הכפ
מי ההתיישבות ,שלצערי רק מעט מהן אם רי צריך לעבוד כיחידה אל מול מועצה
בכלל מתקיימות לאחר הבחירות.
אזורית חזקה שיכולה לספק את צרכיו
ישנה חשיבות עצומה לפוליטיקה בחיי הייחודיים.
השקעה במחקר ופיתוח – יצירת
המגזר החקלאי וללא נציגות ולובי חקלאי
חזק בכל המפלגות יהיה קשה מאוד לקבל מנגנונים משופרים לצבירת )ויצירת(
מדיניות ממשלתית תומכת במרחב הכפ ידע חקלאי בכדי לשמור על היתרון הי
רי ולקדם תהליכים משמעותיים בהתיי חסי של החקלאות במדינת ישראל ביחס
שבות .מבחינתנו" ,אזרחי המרחב הכפרי" ,לעולם.
לסיום ,בעשורים האחרונים חלה נסי
חשוב שבמצע המפלגות תהיינה התיי
חסות רחבה ועמוקה ככל שניתן לצרכי גה משמעותית במעמדה של ההתיישבות
בקרב מקבלי ההחלטות ,נקווה כי הבחי
ההתיישבות וליעדיה לשנים הבאות.
אלו מקצת מהנושאים שחייבים להיות רות הקרובות יהוו תפנית חיובית ובכנסת
בכל מצע של מפלגה אשר רואה עצמה הבאה נוכל לקדם את ענייננו ואלי אף
מחוייבת למרחב הכפרי ואשר מבקשת את להביא את חלקן לכדי יישום ועיגון זכו
יותינו לשנים רבות קדימה .ושלא יעבדו
קולות המצביעים שלנו.
בנושא הקרקעות ,ישנה חשיבות עליו עליכם!
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חקלאים  /מנכ“לים  /מנהלי שיווק

תערוכת SIMA

22-26/02/2015

התערוכה הבינלאומית לענף החקלאות  ,SIMAה 76-במספר ,מתקיימת
בפריז אחת לשנתיים והיא מבין החשובות ביותר בענף החקלאות.
התערוכה תתקיים בין התאריכים  22עד  26בפברואר  2015בפארק התערוכות וילפינט בצפון פריז,
צרפת .תערוכת  ,SIMA 2015צפויה להיות עתירת חידושים ותצוגות ייחודיות.
תערוכת  ,SIMAהתערוכה הבינלאומית הגדולה ביותר של עולם החקלאות לציוד ומיכון חקלאי ,למגדלי
פירות ,ירקות ,פרחים ,גד"ש וגידול בעלי חיים
תערוכת  SIMAבמספרים*
  1,700מציגים מהם  50%מציגים בינלאומיים מ 42-מדינות
 248,800מבקרים מקצועיים ,מהם  100,000מבקרים בינלאומיים מ 145 -מדינות
 330משלחות זרות
* מקורSIMA 2013 :

להתרשמות ראשונית מהתערוכה  :ניתן לבקר באתר התערוכה http://en.simaonline.com :

קוראי עיתוני קו למושב ,הזמן הירוק ,יבול שיא ,הרפת והחלב ,משק העופות
יקבלו כרטיס כניסה חינם למשך כל ימי התערוכה )הטבה בשווי  35יורו(

כיצד מתבצע הרישום המוקדם
 כנסו לאתר האינטרנט  http://en.simaonline.comוהזינו את קוד הרישום 15
הזינו פרטים אישיים באנגלית ,תחומי עיסוק והדפיסו את כרטיס הכניסה האישי שלכם.
לצורך ארגון הנסיעה נבחרה חברת "פיירוטל" המציעה חבילות נסיעה לתערוכה,

IISRAEL

  ! 
www.achva.ac.il

להזמנת חבילת נסיעה ומידע על שירותים נוספים נא
לפנות לחברת פיירוטל  -איש קשר זהבה
טלHome office +972-77-7660398 | 03-5269982 | 052-8385021 :
Zehava@airtour.co.il | www.fairotel.co.il

נפגשים בתערוכה!..
פרטים

נוספיםlëarsI snolasomorP : snoitamrofni’d :
sulp ruoP

0 5398 835
9 27910
+ :63
xaF--Fax:
36 01+972
538 992835
79 +07
: .lé73
T
Tél.:37+ 7972
li.ten.noisivten@lasomorp : liamE
Email: promosal@netvision.net.il
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אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

אין צדק
תוך כדי כתיבת מדור זה התבשרתי שלחברתי המרתוניסטית התגלה גידול סרטני בראש .האם באמת יש קשר בין גוף בריא לנפש בריאה?
סיכום קצרצר לטובת מי
שלא קרא בשבוע שעבר:
עמידותו של הגוף בפני פגעי
הגיל והחיים ככלל ,ואיך אפשר לשמור
עליו קצת יותר?.
הבהרה חשובה :הח"מ ידועה כאצנית
למרחקים קצרים ,מה שאומר ,שייתכן
ואחליף חלק משיטותיי שלהלן באחרות
מתי שהוא לאורך הדרך .אז קחו הכל
בעירבון מוגבל ,אמצו רק דברים שמת
אימים לכם ,או אל תאמצו כלום .אני
מקווה שלפחות תחשבו מה אתם כן יכו
לים לעשות טוב למען הגוף שלכם .בכל
מקרה ,אני לא מאמינה בשינויים קיצו
ניים .כמו שסבתא שלי הייתה אומרת
)וגם אמא שלי וגם אני(" ,שווייא שוו
ייא" .וככזו ,אני בעד ללקט מספר דברים
מדויקים ונכונים עבורי ,ומנסה לשלבם
בשגרת חיי בלי יותר מדיי מאמץ.

שינויי תזונה
אני עסוקה עכשיו בדפוסי התזונה
שלי עד כה ובניסיון לראות מה אני
יכולה לשנות .ולא ,אני לא בדיאטה.
פשוט הבטן שלי אותתה לי שהיא במצו
קה אמתית )על בטן מלאה וההשלכות

הגופניות אולי נדבר בפעם אחרת( ,ולא
נותרה לי ברירה אלא לשנות את התזו
נה שלי .על מנת להגיע ליישור קו והב
נה שבהרמוניה עם הבטנונית ,הכרזתי
על שבועיים של דיאטה מיוחדת .ללא
קמח לבן ,ללא סוכר לבן ,ללא מוצרי
חלב ,ללא חריף ,ללא מטוגן וללא קפ
אין .הבטן שלי היתה כל כך בהלם מהגל
הבריאותי שתקף אותה ,שמרוב שוק היא
שכחה להיות עצבנית והיו לי שבועיים
של בטן נטולת נפיחויות וגזים .יתרון
נוסף – הורדתי את הק"ג וחצי העקש
נים שאיתם אני בסכסוך מר כבר תקופה
ארוכה .החיסרון – הייתי ממש רעבה
ושקעתי בדמיונות על מאכלים שונים
ומשונים שמהם התנזרתי.
היום ,בערך חודש וחצי אחרי ,חזרתי
לאכול כמעט מכל דבר ,אבל במידה,
וההתנזרות שלי מדיאט קולה עדיין
מחזיקה מעמד .אם הייתם אומרים לי
שאני צריכה להתנזר ממים זה היה לי
נשמע לי יותר הגיוני ,אבל היי ,אני עו
מדת בזה .מה יקרה בקיץ כשאשב בחצר
מזיעה וכמהה לחום המוגז והמתוק הזה?
לאלוקים הפתרונות ,אבל כל יום נוסף
ללא דיאט קולה הוא ניצחון עבורי.

בכלל ,ירדתי ברמת הקפאין ,אני
שותה רק תה ירוק ,והורדתי את כוסות
הקפה לאחת ליום .במקום חלב רגיל עב
רתי לחלב סויה )את זה עשיתי עוד לפני
המתקפה הבריאותית הזאת( ,ונשבעת
לכם שזה ממש ממש טעים .דבר נוסף
שאני בוחנת כתורם לבריאות טובה הוא
כל נושא "מאכלי העל" .יש הרבה מזו
נות שנכנסים לקטגוריה הזאת .אני כבר
תקופה ארוכה צורכת זרעי צ'יה וזרעי
פשתן טחונים שעליהם אני יכולה להמ
ליץ בחום ,ולאחרונה התחלתי לצרוך
גם מאקי ברי .אבל גם קינואה ,בטטות
ופירות כמו קיווי נכנסים לקטגורי של
מזונותעל .לא חייבים לאכול זרעים.

חיים ,ילדים נפלאים וזוגיות טובה,
ושחיה כמאמנת ריצה ומרתוניסטית
שמתאמנת במרץ לקראת תחרות איש
הברזל ,התגלה גידול סרטני בראש.
תהרגו אותי ,אני לא מוצאת פה את
השורש הנפשי .למעשה ,מחקר אחרון
שפורסם לאחרונה תורם לסקפטיות שלי
וטוען שבערך  50%מהגידולים הסרטנ
יים הם ללא סיבה נראית לעין ונופלים
לקטוגריית ה"ביש מזל" .אז למה להא
מין? אני מניחה ומאמינה שכנראה יש
קשר כלשהו בין הגוף לנפש ,ולכן ,אני
מנסה )הדגש על מנסה (...להיות מחוב
רת לנפש שלי ולברר כיצד אני יכולה
לחזק גם את גופי דרכה.

שינויי חשיבה

פעילות גופנית

אני נעה בין שתי פילוסופיות מנוג
דות .האחת טוענת שכל מה שקורה
לנו בנפש מתבטא מיד בגוף )אסכולת
הגוף – נפש( ,והשנייה גורסת שאין
טעם לחפש מכאובי גוף במכאובי הנפש.
האמת ,כנראה ,כמו בדרך כלל ,איפש
הו באמצע .בעודי כותבת את הטור הזה
התבשרתי על כך שאצל חברה טובה
שלי שהתברכה באופטימיות ,שמחת

כמנהגי בחורף ,הפכתי לבטטה מצו
יה .נכון ,אני רשומה למועדון כושר
ויכולה לבלות את הימים הסגריריים
בתוך בריכה מחוממת ,להוסיף קצת חדר
כושר ,קצת ג'קוזי ,איזה חוג מעניין,
אבל תכל'ס בשטח ,אני לא עושה את
זה מספיק .כבר הבנתי על עצמי מזמן
שאני אדם של מרחבים ,של שדות ,של
נופים שמתחלפים תוך כדי צעידה או

ריצה .אני פחות מתחברת לאולם המלא
באנשים שרצים על הליכונים מול טל
וויזיות דלוקות.
לאחרונה החלטתי לנסות לשנות את
הקונספט .השדות בוציים ,הרוח מק
פיאה לי את האיברים ושעות האור כל
כך קצרות שקשה לשלב בהן פעילות
חיצונית .חוץ מזה גם שני הבנים שלי
נרשמו למועדון הכושר ונראה לי כייף
לשלב פעילות גופנית איתם .המינון
הצפוי :פעם בשבוע בתור התחלה.
אמרתי לכם ,שוייא שוייא .בנוסף ,כמי
שסובלת מכאבי גב כרוניים ,אני מש
תדלת להוסיף לשגרת יומי כמה תר
גילים בסיסיים .בקיץ אני פורשת מזרן
ומתרגלת ,ובחורף אני משתדלת לתרגל
במיטה לפני השינה או במקלחת מתחת
למים החמים.
אני ממש מקווה שכל הדברים האלו
שאני מאמצת יובילו לחיזוק גופני ,כי
בחיי ,זה לא כיף להרגיש את הזדק
נות החומר .ואם לא? שוייא שוייא ,אני
אחפש פתרונות אחרים.
דרך אגב ,אם יש לכם עצות בשבי
לי ,אל תתקמצנו .שתפו ושמחו אישה
מתבגרת.

40 30 ,20
20
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 24שעות ובסופי שבוע

קל וחומר יזום ובנייה בע"מ
בתים בטוחים לעם

)חברה בהקמה(

מציעה לבעלי מגרשים את הבית החזק ביותר 20 ,ס"מ בטון מזוין בכל
הקירות החיצוניים וממ"ד תקני  +ציפוי אבן בתליה יבשה ,בידוד תרמי
ואקוסטי מעולה בקירות החיצוניים .גג קשתי תוצרת "דיוק קשתות"
*התמונות להמחשה בלבד

חדר ילדים
פרגולה ודק

ללקוחות הראשונים הנחה

חדר הורים

מקלחת
ושירותים
חדר ילדים

פינת אוכל
מדרגות
סלון

מטבח

כניסה

 הכל ע"פ דגם הרצ"ב קומת קרקע
 127.5מ"ר+דק ופרגולה  27מ"ר.
קומה א' 1,27.5מ"ר עם קירות וגג
תוצרת "דיוק קשתות" מקיבוץ
מחניים.
הכל במחיר חסר תקדים של
 ₪ 2,999למ"ר לשטח מקורה ו-
 ₪ 1,499למ"ר לדק ולפרגולה.
המחיר כולל תכנון מלא
"גרמושקה" ותוכניות עבודה.
הבניה עם פיקוח הנדסי צמוד וע"י
קבלן רשום ומיומן.
לכל הלקוחות ערבות בנקאית
יורדת )בתשלום עמלת הערבות
בלבד(.
אחריות לפי חוק מכר דירות.
יסודות וחיבור לתשתיות ושיפורים
למיפרט הטכני המוצע ,ע"פ מחירון
דקל.
המחיר לא כולל מ.ע.מ.
המיפרט לפי סטנדרט גבוה.

ממ"ד

נוספת.

ליצירת קשר
מוטי gavishmoty49@gmail.com 052-3293061
15.1.2015
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קרוב
לצלחת

יש לו  13מדליות בינלאומיות  0החברה שלו מעסיקה
 700איש  0ויש לו  2,000חליפות שף  0בהגיעו
לגיל  ,38השף גיא פרץ יודע בדיוק מה הוא רוצה
לעשות בסופו של יום :לחזור למושב שפיר ולגדל ארטישוק בשקט
אבי אובליגנהרץ

האוסף המרשים המכיל מעל
 2,000חליפות שף אלגנטיות
התלויות בסדר מופתי בא
רונו ,זיכו אותו בכינוי "השף
המתלבש" ,כינוי שלא בכדי
הולם גם את התפיסה העסקית
של שף גיא פרץ .בגיל  38חולש
פרץ המתגורר במושב שפיר
בדרום ,על אימפריה
מרשימה הכוללת מס
עדות ותפעול מערך
מזון ומש

שף גיא פרץ עם "ספר הגריל",
הספר האחרון מבין הארבעה
שחיבר .צילום :דניאל לילה
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קאות בבתי מלון,
מתחמי ואולמות
אירועים ,ודומה
כי מוחו הקודח
לא מפסיק לרגע
לייצר מיזמים
קולינאריים.
למרות התד
מית הזוהרת
בו,
שדבקה
המס
ענף
עדות ובתי
הקפה ידוע
כאחד הענ

פים המסוכנים במשק ,עלפי נתו
נים שפרסמה בספטמבר חברת המי
דע העסקי דן אנד ברדסטריט ,אחת
מכל ארבע מסעדות בישראל עלולה
להגיע לכשל פיננסי בשנה הקרובה.
ההאטה הכלכלית והמצב הביטחוני
נותנים את אותותיהם בראש וברא
שונה על הענף שנחשב למותרות,
ואת ההשלכות לכך חשו היטב על
בשרם אנשי הענף בעיקר במהלך
מבצע "צוק איתן" ,שלא רק השבית
כליל את הפעילות בדרום אלא פגע
אנושות במסעדות ,בתי הקפה ושאר
עסקי המזון ברחבי הארץ בשיא
העונה.
"הענף שלנו נחשב ללייף סטייל,
לענף של מותרות .מן הסתם כשיש
מצב ביטחוני בעייתי ,כשיש מצב
כלכלי בעייתי ,אז הדבר הראשון
שמוותרים עליו הוא האכילה והבי
לוי בחוץ .זה הרי לא צורך קיומי,
ולכן כשיש בעיות אנשים מעדיפים
באופן טבעי לאכול בבית .בשביל
לפתוח את המקום הכי טוב ,הכי
יפה צריך רק דבר אחד :כסף .בשביל
לשמור עליו צריך מלחמה יומיומית,
צריך תוכן ,צריך יצירתיות ולחשוב
כל הזמן מחוץ לקופסה" ,מבהיר
פרץ.
כיצד עושים את זה בפועל ומצ
ליחים לשרוד למרות כל הקשיים
והתלאות? בעוד שבתחום המלונאות
והאירועים כמות האורחים די צפו
יה מראש ,בעל מסעדה לעולם אינו
יודע לכמה סועדים עליו להיערך
מדי יום ,ולכן החוכמה לדברי פרץ
היא "לבנות תמהיל נכון המחלק את
עצמו בין לקוחות עסקיים ללקוחות
פרטיים ,לקבוצות ולבודדים .בצו
רה כזאת אתה יודע מראש שיש לך
כ 30איש בצהריים מחברה איקס,
עוד כ 30אורחים בודדים וכמות
דומה של לקוחות בערב ,כלומר
כ 100אורחים סך הכל ואז אתה
יכול להיערך בהתאם .יש מסעדות
שעושות את זה עם קופונים או כל
מיני תלושים וכל אחד עם הדרך

שף גיא פרץ" .אתה בתהליך של למידה מתמשכת כדי שהקהל שלך לא יהיה חלילה
מאוכזב" .צילום :דניאל לילה

שמתאימה לו .מי שפותח את הדל
תות ומחכה לאורחים יתקשה מאוד
לשרוד במציאות הקיימת".
כמי שהיה מעורב עם היום בהקמת
כ 200עסקים בתחום המזון ואשר
רוב עסקיו מנוהלים בדרום ,פרץ
הבין מהר מאוד כי כדי לשרוד עליו
לפזר את הסיכונים ולכן הוא פועל
בעת ובעונה אחת בשלושה תחומים
שונים בעסקי המזון :מלונאות ,אי
רועים ומסעדנות" .המסעדנות היא
צלע מאוד חשובה בתחום הפעילות
שלי בעיקר תדמיתית .נכון שהסיכון
בה יותר גבוה ,אבל אני חייב להיות

רוחם ,אגב ,של הוריו שהכירו את
קשיי המקצוע מקרוב .בצבא הוא
שירת כשף ביחידה לקישור לכו
חות הזרים וקצר מחמאות רבות
מהנספחים הצבאיים והמשלחות
מחו"ל שהתארחו ביחידה .עם שח
רורו שימש כשף בגן האירועים
חצר המלכה ובהמשך עבד במלון
הולידיי אין אשקלון והטביע את
חותמו על מסעדת הדגל של המלון
גספאצ'ו שדורגה בין  10המסעדות
הכשרות הטובות בישראל.
למרות גילו הצעיר החליט פרץ
שייעודו יהיה בתחום הייעוץ הקו

"לפני עשר שנים ,כשאמרת קרפצ'יו ,היו
מסתכלים עליך כמו על חייזר ,ואילו היום
אנשים יודעים מה זה צילחות ,בשר מיושן,
מכירים חומרי גלם וטכניקות בישול"
פעיל בגזרה הזאת כי היא מהווה את
אולם התצוגה שלנו .הכל שאלה של
מינון".

לחיי הפריפריה
פרץ ,שנולד בדימונה ובגיל שש
עבר עם משפחתו לאשדוד ,הוא דור
שלישי למשפחת שפים וקצבים.
את הקריירה הקולינארית שלו החל
גיא רשמית בגיל  14בלימודי טב
חות בבית הספר תדמור בהרצליה
וכעבור שנה עשה את הסטאז' שלו
במלון שרתון בתל אביב ,למורת

לינארי והקים חברה הנותנת ייעוץ
בבניית תפריטים ,אסטרטגיה וכ
דומה למסעדות ובתי עסק בתחום
המזון .לפני כשש שנים הקים פרץ
שהרזומה העשיר שלו כולל בין
השאר את הקמת רשת מסעדות
ערביקה ,מסעדת נתנאל במושב
סגולה ורטטוי במושב אמונים ,את
קבוצת  GF&B Serviceהמת
מחה בניהול מערכי מזון ומשקאות
עבור בתי מלון ,אולמות וגני אירו
עים ולמעשה כל עסק בתחום המזון.
חוג הלקוחות של הקבוצה מונה בין

היתר את מלון הולידי אין באשקלון,
מלון ווסט אשדוד ,מלון דניאל ים
המלח ומלון ליאונרדו חיפה ,בהם
מתמקד פרץ בשילוב העדין שבין
תחום המלונאות לתחום המסעדנות
בחדרי האוכל ,המסעדות ,אולמות
האירועים ,טרקליני העסקים ,הלובי
ושרות החדרים.
הקבוצה ,שאותה הוא מנהל עם
אחיו נאור ואשר מעסיקה 700
איש ,מפעילה מערך הדרכה ובקרה
בנושאי שירות ,קולינריה ,תברואה
ובטיחות מזון ,ואת מסעדות הגורמה
הכשרות אנדיב וה Gקפה באשדוד.
בימים אלה שוקד פרץ על פיתוח

הזמן מחפש מה כן לעשות בזהי
רות ובחוכמה" ,מסביר פרץ כיצד
הוא מצליח לרקוד בין כל כך הרבה
חתונות.
מדוע החלטת למקד את עסקיך
בפריפריה?
"יש בזה יתרון וגם חסרון .היתרון
הוא שאני מאוד מוכר באזור שלי
ויש לי קהל מאוד נאמן .בתל אביב
עושים אולי מחזור יותר יפה ,הרבה
רעש ויחסי ציבור ,ועוברים למקום
הבא .בדרום אתה יכול להקים מסע
דה להרבה שנים בזכות הקהל שהוא
מאוד תומך ונאמן .אם הוא אוהב
שף גיא פרץ" .בדרום אתה יכול להקים מסעדה להרבה שנים בזכות הקהל שהוא מאוד תומך ונאמן"  .צילום :דניאל לילה

"תמיד הייתי בדעה שכן אפשר לעשות
מזון כשר איכותי והיום זה הרבה יותר קל
כי יש מוצרי מזון כשרים מדהימים .אז
במקום לראות בזה מגבלה ,אני רואה בזה
אתגר כיוון שאתה צריך להיות יותר יצירתי
ויותר מעניין"
הצד הגסטרונומי של מתחם האי
רועים והכנסים פברז'ה ,אחד המת
חמים היותר מושקעים בענף אשר
משתרע על כ 22דונם ואשר ייפתח
במרוצת השנה בנס ציונה .ואם לא
די בכך ,הוא בעל  13מדליות בישול
בינלאומיות ,מייעץ למסעדות
ועסקי מזון בארץ ובעולם ,ומחברם
של ארבעה ספרי בישול רבי מכר,
שהחדש בהם "ספר הגריל" יצא לא
מכבר" .בנינו מנגנון מקצועי עם
מטה שמורכב מאנשי מקצוע בכי
רים בתחום הכספים ,משאבי אנוש,
תפעול ורכש ,ובכל מקום יש שף
שמנהל אותו בפועל .הייתי בהרבה
ארגונים שהדבר היחיד שחשבו עליו
הוא מה לא עושים .צריך כל הזמן
לחשוב מה כן עושים ,לקחת יוזמה,
לגלות מעוף ויצירתיות .אני כל

בריוש מוח .צילום :דניאל לילה

אותך ,הוא אוהב אותך עד הסוף.
בא לארוחה עסקית בצהריים ,לא
רוחה רומנטית בערב ,יחגוג אצלך
אירועים ויביא אורחים מחו"ל אליך
כי הוא מרגיש שדואגים לו ,מרגיש
בן בית .החיסרון הוא כמובן הקטע
הביטחוני וכל סבבי הלחימה האלה
מאוד מקשים לשרוד.
ב'צוק איתן' נאלצתי לסגור את
ה Gקפה ,מסעדה שפתחנו קצת
לפני המבצע והיתה מאכילה מדי
ערב כ 1,000איש למשך חודשיים
שהם שווה ערך לעבודה של חצי
שנה .הרבה כסף ירד לטמיון ושלא
לדבר על כך שאתה ממשיך לשלם
לעובדים ,ספקים ,ארנונה וכדומה.
לעומת זאת מסעדות בתל אביב
ומקומות אחרים בארץ רשמו ירידה
של  3020אחוז בזמן המבצע .אגב,

הפגיעה חלה כמובן גם על המלו
נאות והאירועים .לא רק שאירועים
בוטלו אלא שגם לא נכנסו כמעט
אירועים חדשים כי אנשים העדי
פו להעביר את האירועים למרכז.
מאיפה שלא מסתכלים על זה ספ
גנו נזקים ואנחנו עדיין מלקקים את
הפצעים היות ולמרות הדיבורים,
פיצויים בפועל עוד לא ראינו".
אילו מסקנות הסקת כתוצאה מ"צוק
איתן" ומכך שצפוי לנו עוד סבב
לחימה במוקדם או מאוחר?
"אתה חייב לפזר את הסיכונים
שלך גם גיאוגרפית .לכן ,לא כל
העסקים שלי הם בדרום ואתה חייב
עוגנים גם מחוץ לאזור כמו בית
המלון שאנו מתפעלים בחיפה ,כדי
שהעסק ימשיך לעבוד .ניידנו עוב
דים מהדרום לצפון ובהדרגה נרחיב
את הפעילות שלנו מחוץ לדרום כי
ברור לכולנו שהסבב לחימה הבא זה
רק עניין של זמן".

לחיי הכשרות
ענף המסעדנות עשה קפיצת
מדרגה מרשימה בשנים האחרו
נות בארץ .הסועד המקומי ,שנאלץ
בעבר הלא רחוק להסתפק בעיקר
במטבח המזרחי ,במזון מהיר ושלו
חות לא בהכרח מוצלחות של המטבח
האיטלקי ,הסיני ואחרות ,נפתח אל
העולם הגדול במהלך חופשו
תיו בחו"ל והחל לדרוש
מאנשי תעשיית המזון
המקומית ליישר קו
ולהעלות את הרף.
"הקולינאריה היא
דבר דינמי ואין
ספק שישראל
נפתחה
לעולם
בעידן
הגלוב
לי .השפים
הישראלים
יוצאים ללמוד ול
עבוד מעבר לים ,הסועדים

הישראלים מרבים לנסוע לחו"ל
ונחשפים יותר לאוכל ולתרבות
הבישול באמצעות הטלוויזיה והאינ
טרנט .לפני עשר שנים ,כשאמרת
קרפצ'יו ,היו מסתכלים עליך כמו
על חייזר ,ואילו היום אנשים יודעים
מה זה צילחות ,בשר מיושן ,מכירים
חומרי גלם וטכניקות בישול.
"כמעט כל אחד הוא חצי שף ואתה
רואה זה היום באינסטגרם ובפייס
בוק .אנשים מעלים תמונות של
מאכלים שהם בישלו או שהם אכלו
במסעדות ,מחליפים חוויות .כשהם
באים לאכול הם יודעים בדיוק מה

ספקי מזון וציוד ,ולומד כל הזמן מה
קורה בשטח ,אילו כלים וחומרי גלם
חדשים יש וכיצד אפשר ליישם את
זה בעסקים שלי .אתה בתהליך של
למידה מתמשכת כדי שהקהל שלך
לא יהיה חלילה מאוכזב".
מה דעתך על התמורה שחלה במעמד
השף ,שף סלב כתוצאה משלל
תוכניות הבישול?
"אני חושב שהתוכניות הללו עשו
בגדול טוב לענף .כמו שכבר אמרתי
התוכניות הללו תרמו להתמקצעות
של הקהל ושל אנשי הענף כאחד.

"במהלך היום אני נפגש עם המון אנשים
ובסוף היום כבר אין לך כוח לראות אנשים,
כך שהחיים במושב מאוד מתאימים לי.
אני מודה שאיני מעורב בנעשה במושב כי
אני טרוד כל הזמן בענייניי ,אבל האווירה
הכפרית תורמת לשלוות הנפש שלי"
הם רוצים .במסעדות הם שואלים את
הצוות שאלות מקצועיות לכל דבר:
מהיכן הבשר ,באילו תבלינים ומר
כיבים השתמשו במנה ועוד שאלות
שמעידות על ידע ובקיאות .אפילו
ילדים בני  1211מגלים בקיאות
מדהימה וביקורתיים כמו שופטים
ב'מאסטר שף' .זה דוחף אותך לג
בהים חדשים של מקצוענות כי אי
אפשר לבלף את הלקוח שיודע לע
מוד על שלו".
כיצד הדרישה הזאת להתמקצעות
ולסטנדרטים גבוהים משפיעה על
עבודתך?
"זה אומר שאני חייב להתעדכן
כל הזמן במגמות ובחידושים ,במה
שקורה בעולם באמצעות האינטרנט
וסיורים קולינאריים בחו"ל .במק
ביל ,אני עושה שיתופי פעולה עם

מצד שני ,אי אפשר להתעלם מכך
שמתמודדים רבים חסרי הכש
רה וניסיון מעשי ,הפכו בין לילה
לשפים הכי טובים במדינה .בסופו
של דבר מדובר במקצוע מאוד תו
בעני ,שוחק ,עם עבודה פיזית קשה
והרבה לחץ ,ורק מי שבאמת בנוי
לכך ישרוד בו .אישית ,לא הייתי
מעסיק בוגרי תוכניות ריאליטי כי
רובם לא בנויים לעבודה קשה ולא
מסוגלים להחזיק שבוע במטבח של
מסעדה .כל אחד יכול לקרוא לעצמו
שף ולפתוח מסעדה ,אבל רק הטובים
באמת יתמידו לאורך זמן בענף".
מאחר וכל המקומות שלך כשרים,
כיצד אתה מתמודד עם המגבלה
הזאת לאור הפופולאריות הגואה
בארץ של מאכלים שאינם כשרים?
"תמיד הייתי בדעה שכן אפשר
לעשות מזון כשר איכותי והיום זה
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שף גיא פרץ" .צריך כל הזמן לחשוב מה
כן עושים ,לקחת יוזמה ,לגלות מעוף
ויצירתיות" .צילום :דניאל לילה

הרבה יותר קל כי יש מוצרי מזון
כשרים מדהימים .אז במקום לראות
בזה מגבלה ,אני רואה בזה אתגר כי
וון שאתה צריך להיות יותר יצירתי
ויותר מעניין .אתה חייב לחשוב על
טוויסטים ,על דברים פחות שגר
תיים ופחות צפויים כדי להפתיע את
הקהל .היום כל השפים הכי גדולים
בארץ פותחים מסעדות כשרות וח
לקם אפילו פותח מסעדות בבתי
מלון ,דברים שלא היו מקובלים
בעבר ואשר מראים כי הדרך שבחר
תי לפני כ 20שנה היא כן נכונה".
כיצד אתה מצליח לשמור על רעננות
ויצירתיות בתחום האירועים שנחשב
לרווי?
"תחום האירועים בישראל הוא
מהמפותחים ביותר בעולם .בחתונה
גדולה באירופה למשל יש כ150
אורחים ,כמות של משתתפים אולי
בברית בארץ .בחתונה סטנדרטית
למשל בדרום ,נוכחים  800700איש
לעומת  300איש בחתונה ממוצעת
בתל אביב .חתונה היא ההוצאה הכי

"תחום התיירות והקולינאריה הכפרית
אינו מספיק מפותח בארץ ,וזהו פספוס
אדיר לאור העובדה שקשה מאוד לחיות
כיום מכמה עזים או פרות וכמה דונמים
של ירקות .כמו שעודדו בזמנו את נושא
הצימרים ,אפשר לעודד גם הקמת בתי
קפה ומסעדות במרחב הכפרי"
גדולה שעושה אדם בחייו למעט
רכישת בית ועלותה כ150100
אלף שקל בממוצע .קודם כל ,אין כל
בעיה לחדש ולעשות לכל אחד חתו
נה לפי תקציבו ויכולתו הן ב200
שקלים לראש והן ב 200אירו
לראש .הדבר הכי חשוב באירוע
הוא ההתאמה .כלומר ,לא מה שאתה
אוהב לאכול במסעדה אלא מה מאות
האורחים שלך אוהבים לאכול .כש
אתה מתאים את האוכל לאורחים
שלך בצורת ההגשה ובתפריט ,מוב
טח לך שהאירוע שלך ייזכר לטובה.
האולמות היום מאוד גרנדיוזיים,
המון השקעה בפרחים ,תאורה ,עי
צוב וגימיקים אבל לאוכל יש משקל
מרכזי .הגישה שלי היא להביא את
עולם המסעדנות אל אולם האירו
עים .פחות אוכל שבישלו בבוקר
וחיממו בערב ,ויותר מנות שיוצאות
מהמחבת הישר אל הצלחת .יותר
מנות יצירתיות ופחות מנות שגר
תיות ,כלי הגשה של מסעדה ולא
של אולם ,אפיית לחמים במקום לצד
מטבלים ורטבים .רמת טכניקה
הרבה יותר גבוהה ממה
שהכירו עד היום באולמות
אירועים .אין שטנצים וב
עיקר כאמור לעשות את
ההתאמה לאורחים".

לחיי הארטישוק

בקלואה כבד אווז .צילום :דניאל לילה
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העיסוק התובעני שלו
והריצה הבלתי פוסקת,
יכולים להוות
מתכון בטוח
לאסון עבור רוב
בני האדם ,אבל פרץ
מורגל בעבודה מפרכת
מגיל  .14יום עבודה
ממוצע שלו הוא
בסביבות 1716
שעות ואת המר
גוע שלו הוא מוצא
בבית הנאה שהקים עם
רעייתו ואם שלושת ילדיו
במושב שפיר .אל המושב
הממוקם ליד קריית מל
אכי הוא הגיע בעקבות
נישואיו לפני כ 12שנה
לבחירת לבו ילידת מושב
זרחיה הסמוך ,ואורח הח
יים הכפרי מהווה כפי שהוא

מעיד נוגדן מצוין לעבודתו הדחוסה.
"במהלך היום אני נפגש עם המון
אנשים ובסוף היום כבר אין לך כוח
לראות אנשים ,כך שהחיים במושב
מאוד מתאימים לי .אני מודה שאיני
מעורב בנעשה במושב כי אני טרוד
כל הזמן בענייניי ,אבל האווירה
הכפרית תורמת לשלוות הנפש שלי.
כמובן שזו איכות חיים אחרת מהעיר
ומקום נפלא לגדל ילדים .אני רואה
בזה יתרון רב שכולם מכירים את
כולם ויודעים מי מסתובב עם מי".
על השאלה המתבקשת האם לח
יים בכפר יש גם השפעה על סגנון
הבישול ומקורות ההשראה שלו,
עונה פרץ "בוודאי .אני מסתובב בין
חקלאים ומעודכן בגידולים השו
נים בהתאם לעונה .החיבור לאדמה
עושה את שלו ואני בהחלט שואב
השראה מהמקום בו אני מתגורר.
לאחרונה למשל אני מרבה להשת
מש בארטישוק שגדל אצלנו במושב
ובמושבי הסביבה".
כיזם סדרתי של עסקי מזון ,פרץ
היה רוצה לראות יותר מסעדות ומ
קומות אירוח במושבים ,ומצר על
כך שיש מעט מאוד עסקים שכא
לה בפרט לאור היתרונות הרבים
שטמונים במרחב הכפרי" .למרות
שמסעדת רטטוי היא סיפור הצל
חה יוצא מהכלל ,תחום המסעדנות
במושבים לא ממש התרומם .זהו
פספוס גדול כי אני חושב שא
נשים מחפשים לצאת למסעדות
מחוץ למרכזי הערים ,מחוץ למר
כזים המסחריים ולקניונים .רוב בני
האדם אוהבים מרחבים ולמושב יש
כאלה בשפע .אווירה קסומה ,רגועה
וכמובן שאין בעיות חנייה .הילדים
יכולים להתרוצץ בחוץ וללא דאגה
בזמן שהורים עדיין אוכלים .שלא
לדבר על כך שזה ייצור מקורות
תעסוקה ופרנסה לבני המושב והא
זור .התחום הזה של התיירות והקו
לינאריה הכפרית אינו מספיק מפו
תח בארץ ,וזהו פספוס אדיר לאור
העובדה שקשה מאוד לחיות כיום
מכמה עזים או פרות וכמה דונמים
של ירקות .כמו שעודדו בזמנו את
נושא הצימרים ,אפשר לעודד בלי
השקעה גדולה הקמת בתי קפה ומ
סעדות במרחב הכפרי כמו שמקובל
בחו"ל".

סיניה כבש וטחינה .צילום :בן יוסטר

מתכון מתוך 'ספר הגריל' ספרו הרביעי והחדש:

סינייה כבש בסגנון אישי
חומרים ל 4-מנות :
 400 ¤גר' בשר כבש טחון גס
 4 ¤עגבניות טריות ובשלות
 4 ¤פלפלים חריפים
ĝĎ ěđēĔ Ĥđēĥ ĘĠĘĠđ ēĘĚ ¤
ĔĤĐč ĦĕĠė ĕĢē ¤
 4 ¤כפות שמן זית
 3 ¤כפות צנוברים קלויים
 2 ¤בצלים מטוגנים היטב חתוכים גס
ģĚđĝ ĦĕĠė ¤

ההכנה:
 ¤צולים את העגבניות והפלפל בגריל ,קוצצים את
העגבניות ומוסיפים לבשר יחד עם יתר המרכיבים מלבד
הפלפל החריף ,הבצל והסומק.
 ¤משמנים מחבת יצוקה וכבדה בשמן זית ,מניחים שכבה
דקה של בצל מטוגן ,מניחים מהמסה שכבה בעובי 1
ס"מ ,יוצקים מעל טחינה לבנה משובחת ומניחים את
הפלפל החריף .מפזרים מעל סומק ,מניחים על הגריל עם
מכסה למשך כ 10-דק'.
 ¤להגשה :מקשטים בעלי פטרוזיליה טריים.

כסלו רכב עזר בע"מ
רח' הבנאי  ,8הוד השרון טל'kislev@goldmail.net.il 09-7455222 :
קיבוץ עין-חרוד מאוחד טל'Email: kal-h@bezeqint.net 04-6070134 :
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תוספות:
• רכב מוגבה ,בעל גלגלי שטח
• ספסל אחורי נפתח למשטח משא
• אפשרות לגגון ארוך ל 4-נוסעים
• אפשרות לטרייד אין

מנהל מכירות ארצי נווה שרון052-4315281 :
מכירות עמקים עובדיה לוי052-2543842 :
מכירות מרכז ודרום רובי ריחן052-2703475 :

15.1.2015

|| 19

חדר
אורחים

התחלה חדשה
נהלי האגף החקלאי אושרו באופן עקרוני:
שיווק מגרשים ללא מכרז במקום נחלות שטרם אוישו
בועז מקלר ,רו"ח
גיל קופליס ,עו"ד

בישי
בת הנה
לת רשות
מקרקעי
ישראל
)רמ"י(
אושרו ,באופן עקרוני ,נהלי האגף
החקלאי ליישום החלטת מועצת
מקרקעי ישראל  1317שעניי
נה" :איוש נחלות פנויות במושבי
עובדים ובכפרים שיתופיים" )מיום
.(12.2.2014
כזכור ,כפי שנקבע בהחלטה
 ,1317ביישובי מרכז הארץ "לא
ישווקו נחלות אשר אינן מאוישות".
במקום זאת ניתן יהיה להמיר את
חלקת המגורים בנחלות הלא מאוי
שות ו/או הקרקע המיועדת לתכנון
למגורים )בישובים שבהם לא קיים
תכנון ליתרת הנחלות הלא מאוי
שות( למגרשי מגורים.
להלן עיקר הוראות הנוהל למ
תווה שיווק מגרשים )טרם פורסמו
באופן רשמי( ,והסוגיות המרכזיות
העולות מנוהל זה.

תכנון מגרשים
תכנון המגרשים ייעשה לפי סדר
העדיפויות הבא )רק אי היתכנות
תוביל לשלב הבא( :תכנון בתחום
שטח המגורים של הנחלות הפנויות,
תכנון בתחום השטחים הציבוריים
שאינם מנוצלים ,תכנון מגרשים
בצמוד לדופן המושב .ככל שקיימת
תכנית הרחבה ,ניתן יהיה להמיר
מגרשי הרחבה שטרם שווקו.
לאור מטרת החלטה  ,1317שנו
עדה להגדיל את היצע הבנייה ,לא
יינתן תמריץ )בסכום מרבי של 500
אלפי שקל לנחלה( ,בגין איוש מגר
שי הרחבה קיימים.

תנאים מקדמיים
לשיווק מגרשים
והכללים
תנאי לקבלת התמריץ הקבוע
בהחלטה  1317יהיה חתימה על חוזה
משבצת מתוקן והסדרת השימושים
החורגים בשטח המשבצת .בנושא זה
יש לציין את החלטת הנהלת רמ"י,
מס'  3666בנושא "חידוש חוזי משב
צת – הגדרת שטחים עודפים לקבע
וזמני" ,מיום  ,9.12.2014הקובעת
)בסעיף  8להחלטה( כי "כל יישום
של החלטות מועצה מטיבות יותנו
בהגדרת שטחים עודפים" ,לרבות
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יישום החלטה .1317
נקבע כי על המגרשים שיפוצלו
מהנחלות יחולו ההוראות החלות על
מגרשי הרחבה ,שנקבעו בהחלטה
 ,1315למעט הדרישה למכרז במר
כז הארץ .כללים אלו קובעים ,בין
היתר :כללים לעניין ביצוע ,פיקוח
ועלויות הוצאות הפיתוח שיותרו
לטובת המגרשים ,כללי הקצאת
המגרשים :פטור ממכרז ,הקצאה
ליחידים שאינם בעלי זכות בנחלה.
כללי העברת הזכויות במגרשים:
הקפאה של  5שנים )למעט מקרים
חריגים( .בישובים שנכללים בתחו
לת תיקון מס'  8לפקודת האגודות
השיתופיות ,תידרש המלצת ועדת
קבלה להעברת זכויות.

בנייה מרוכזת ופיתוח
תשתיות

נקבע כי רמ"י תתיר בנייה מרוכזת
בתנאים מסוימים ,ובין היתר :בחירת
קבלן הבנייה במכרז באישור רמ"י,
שיעור בנייה מרוכזת שלא יעלה על
 50%מכלל המגרשים שיועדו לשי
ווק על ידי האגודה ומתן אפשרות
למומלצים לבחור בין בנייה עצמית
ובין אפשרות לבנייה מרוכזת.
הכספים שהועברו ע"י רמ"י לא
גודת המושב ייועדו למטרות פיתוח
ותשתיות ,בהתאם לתכנית שתאו
שר ע"י רמ"י .כמו כן ,נקבע כי מועד
העברת הכספים יהיה בתום שיווק
כל מגרשי המגורים.

היבטי מיסוי
בעת כניסה למתווה הליך שיווק
המגרשים יש לתת את הדעת להי
בטי המיסוי השונים ,לרבות :מע"מ,
מס רכישה ומס שבח מקרקעין.
בנוסף ,לאור פס"ד בלוך ,שניתן
לאחרונה ,בעת יצירת ופיצול מג
רשי מגורים משטח חלקת המגורים
בנחלות הפנויות יתכן שיחול היטל
השבחה .במידה שיחול היטל השב
חה ,אנו מעריכים כי רמ"י תגבה
) 46%במקום .(91%
במקרים אלו ,במושבים רבים,
סכום היטל ההשבחה שיגבה ,בתו
ספת ההטבה משיווק המגרשים,
יהיה גבוה ממקרה בו לא יחול היטל
השבחה.

גריעת שטחי משבצת
ואבדן זכויות מים

נחלות אשר אינן מאוישות תבו
טלנה בתום חמש שנים ממועד
פרסום הנוהל ותקן הנחלות של
המושב יופחת בהתאמה .במושבים
אשר ישווקו מגרשים ,תועבר יתרת

קרקע חלקות א' של הנחלות הלא
מאוישות ,שלא יועדה למגורים ,וכן
חלקות ב' וג' המיוחסת לאותן נח
לות ,כתוספת למשבצת האגודה.
נקבע כי שטח משבצת האגו
דה המעודכן לא יעלה על מכפלת
תקן הנחלות המעודכן של משבצת
)לאחר גריעת הנחלות הפנויות(,
בתקן גודל הנחלה שנקבע בעבר,
בתוספת  .15%יתרת השטח מעבר
לשטח המעודכן של המשבצת ,תו
קצה למושב בהסכם עונתי בהתאם
לשיקול דעת רמ"י.
יוער כי ,במושב אשר יתנגד לשי
ווק מגרשים ,יוקטן תקן הנחלות,
וגודל המשבצת החדש יהיה בהתא
מה למספר הנחלות המאוישות.
בעת יישום החלטה  1317יש
להתחשב בגריעת שטחי משבצת
הנחלות מעבר ל 115%משטח הנ
חלות המאוישות ובסוגיית מכסת
המים המגעת למושב ,אשר יכולה
להצטמצם ,כתוצאה מהקטנת שטחי
המשבצת.

הוראות כלליות
האגודה תהיה רשאית לתכנן מג
רשי מגורים ולשווקם ,תוך  5שנים
מיום אישור הנוהל .ככל שהאגודה
לא תשווק למומלצים בפרק זמן זה,
ישווקו המגרשים במכרז .על האגו
דה למסור בכתב את החלטתה בענ
יין המרת הנחלות הפנויות למגרשי
מגורים ,עד שנה מיום אישור הנוהל.
באחריות האגודה לפנות למשרד
החקלאות ,בטרם מומשו המגרשים,
לקבלת אישור לביטול הנחלות הפ
נויות והקטנת שטח המשבצת בהת
אם.

אפשרויות נוספות
יש לשקול )בייעוץ משפטי( פנ
ייה לערכאות משפטיות ,בדרישה
למימוש הזכויות בנחלות ששטרם
אוישו ,בין היתר ,עפ"י הוראות
נוסח חוזה החכירה שנקבע בהחלטת
המועצה  : 416בסעיף 10ג' "שיווק
נחלות לא מאוישות ע"י האגודה",
ובסעיף  ,28לפיו ניתן לאגודת
המושב פרק זמן של  5שנים לאיוש
הנחלות )מיום החתימה על חוזה
החכירה לדורות(.
ראוי לבחינה מעמיקה ,בעי
קר במקרים הבאים :ביישובי מרכז
הארץ – בהם קיימת מגבלת 5
שנים ,בישובים בהם קיימת מגבלת
תמ"א ,35/בישובים בהם קיים אובדן
שטח וזכויות מים בקנה מידה רחב
ובאזורי עדיפות בהם גובה הפיצוי
נמוך.

רכשו פרגיות
חולות ופוצו

חקלאים שרכשו  5,500פרגיות להטלה
גילו לאחר זמן קצר שהן סובלות מבעיות
בריאותיות קשות ומטילות מעט ביצים .הם
הגישו תביעה נגד חברה שסיפקה להם את
העופות ,בטענה שהעלימה מהם את מצבן
הבריאותי של הפרגיות
חקלאים מהמושבים צוריאל ,עין יעקב ודובב ,המתפרנסים מגידול
עופות מטילות ,הגישו בפני ביהמ"ש תביעות כנגד חברה העוסקת ביי
צור ובשיווק פרגיות קלות להטלה .טענת החקלאים היא כי המטילות
התגלו כסובלות ממצב בריאותי ירוד  -פגיעה קשה במערכת הרבייה
המתבטאת באחוזי הטלה נמוכים ,ושיעורי תמותה גבוהים.
עוד טענו החקלאים ,כי החברה ידעה שהמטילות נדבקו בווירוס
הברונכיט בחוות הגידול שלהם ,ואף על פי כן ,סיפקה את המטילות
לחקלאים תוך הסתרה מכוונת של התחלואה .לפיכך ,טוענים החקלאים,
כי החברה התרשלה בכך שהיה עליה לפעול להשמדת להקת המטילות
בחוות הגידול ,ולא לשווקה לגידול מסחרי.
מנגד ,טענה החברה כי חלק מהתביעות הוגשו בחוסר תום לב ,היות
והיא הגיעה להסדר עם חלק מהחקלאים ,וכן כי מאחר ולא הוכח שהנ
זקים נגרמו עקב מחדליה ,וכי לא הפרה את ההסכמים שנכרתו ביניהם,
אחריותה מוגבלת.
ביהמ"ש מינה תחילה מומחה וטרינר על מנת שיחווה דעתו בשאלה
אם להקת העופות לקתה במחלה כפי שטענו החקלאים .ואכן ,המומחה
קבע כי ממצאי הנתיחה של המטילות מראים בסבירות גבוהה ביותר,
שכתוצאה מהדבקת המטילות בחוות נוחם בנגיף ברונכיט מדבקת נפגעו
חלק מהמטילות בצורה בלתי הפיכה במערכת הרבייה ,דבר שגרם לאחוז
הטלה נמוך ותמותה מוגברת בלהקה.
עוד קבע המומחה כי המחלה עוברת מלול אחד לשני שכן מדובר
בנגיף מדבק עם תפוצה מהירה ,וכי הנזק שנגרם הוא בלתי הפיך ,ולא
ניתן לדעת שהמטילות פגומות עד הגיען לבגרות מינית .מכאן הסיק
ביהמ"ש כי לא ניתן לייחס אשם תורם לחקלאים וכי הפרת ההסכם נבעה
מהתנהגות ומחדלי החברה.
בהמשך ,העיד רופא מטעם מועצת הלול שנתן שירותים רפואיים בח
וות נוחם ,כי נעשה בידוד של נגיף הברונכיט באחת הלהקות בחווה ,אך
טען כי העופות לא היו חולים בזמן שהוצאו ,וכי החיסון שניתן להם בגין
נגיף אחר היה מספק.
לעומת זאת ,מנהל החברה טען כי הן הרופא והן מנהל הלול ידעו על
מצב המטילות ,אך החברה בחרה שלא להעיד את מנהל הלול ,ואת זאת
ביהמ"ש נקף לחובתה.
עוד ציין ביהמ"ש ,כי התנהגות החברה תומכת בכך שידעה אודות
המחלה ,שכן היא אישרה הוצאת מטילות עקרות מהלול להשמדה .וכן,
העובדה שלא ניתן לחסן בפני נגיף הברונכיט המדבק מובילה למסקנה
כי אספקת מטילות שלקו בברונכיט בצעירותן היא בגדר אספקת ממכר
פגום שלא ניתן לתיקון.
לבסוף קבע ביהמ"ש ,כי החוזה שנחתם בין החברה לבין החקל
אים ,לפיו החברה פטורה מאחריות בגין תחלואה הינו תנאי מקפח
בחוזה אחיד ,וכי יש להטיל על החברה אחריות מלאה .היות וקיי
מים פערי כוחות בין הצדדים ,לא הוכח כי התנאים הינם המקובלים
בענף .השעה שבה נחתמו ההסכמים הינה שעת בוקר מוקדמת בה
חותם החקלאי על קבלת הסחורה ,ולשיטת ביהמ"ש קיים קושי במתן
משמעות של ממש לתנאים המגבילים ככל שעסקינן אך באישור
הכמות המתקבלת ,וכן למרות שמדובר ביצור חי ,הנזק בגין הפרת
ההסכם יפגע בחקלאי.
בסופו של דבר קבע ביהמ"ש כי החקלאים זכאים לפיצויים בגין הנז
קים שנגרמו להם בשל הפרת החוזה ,המשקפים את הרווח שנמנע מהם,
תוך ניכוי הסכומים שהתקבלו מידי הקרן לנזקי טבע ומהחברה ,בסך
 190,000ש"ח .כן חויבה החברה לשלם לחקלאים את הוצאות המשפט
ושכ"ט עו"ד בסך  7,500ש"ח לכל אחד.
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בכריכה קשה

חלק מהשירים בספר "אין עדות" כמעט בכייניים ,מרביתם
עשויים היטב ,ולעתים הם לוקים במשחקי מילים ילדותיים־
בוסריים .ביקורת

חייל שמואשם ברצח ,גברת צינית המחפשת אחר האמת,
ספר שאכל כלב וצעירה בעלת תשוקה לחיים הם גיבורי ספרי
השבוע

"אין עדות" הוא ספרה השני של
המשוררת סיגל בןיאיר ,קדם לו
הספר "לא מעודן" )הליקון(2011 ,
שעליו זכתה בהערכה רבה ומוצדקת מאוד.
"לא מעודן" הוא ספר משובח ,המשלב ביקו
רת חברתית ,שירה אישית ושפה שירית מקו
רית ומורכבת .ספרה השני של בןיאיר הוא
ספר טוב ,לעתים אפילו טוב מאוד .בכמה
מהשירים השפה מורכבת וכמה מהלכים שי
ריים בספר זה אף עולים על אלו של ספרה
הקודם .אך ממש
כמו ברבים מסרטי
ההמשך ,גם בספר
זה ניכרות מלאכו
תיות והגזמה ,ונע
דר הברק של ספרה
הראשון.
נפתח
הספר
בשני שירים המוק
דשים לאם .הרא
שון "הבטחה" נפתח
במילים "לא כך
חשבת שתראי אותי
 /נאנקת .לא כמו
צעקתי מול ידי /
המילדת ולא כמו
קריעת חולצתי"
וממשיך אל הב
המצערת:
גרות
"ותראי אותי מב
קשת שתשלמי את
 /חשבון החשמל
והמים ותקני אוכל
לילדי שוב ,אמא,
ותפרצי את חסכונותיך  /ותמכרי את ביתך,
ותשלמי לנושים ולמלווים  /בריבית ולמשי
חי שקר ".השיר השני "הד" הוא שיר געגוע
לאם ,נמצאת או שנעלמה ,המסתיים במילים:
"וכשאני  /מקשיבה לקולי שהפך לקולך /
אני שומעת הד .איני מביטה עוד  /לאחור.
ראי אותי עכשיו ,אני סך כל  /עברי".
הספר ממשיך אל כמה שירי מחאה חבר
תיתכלכלית .סדרת שירים על מכירת בית
אהוב .ביניהם השיר "בית ראשון – יולי "2009
הנפתח במילים "מתווך גבוה עורב על ביתי
 /משק חליפתו השחורה על הדלת ,מנקר",
אחר נפתח במילים "עורך הדין השמן מתבונן
 /בשלושת תלושי המשכורת האחרונים".
גם שיר על תלונה לבתה של בןיאיר כי
לא הגיעה עם תלבושת אחידה לבית הספר
מופיע כאן ,ומכונה "פיקציה דיקטטורה"
והופך לתלונה על העולם הביורוקרטי והקר
אליו היא שולחת את בתה" :בתי ,שנולדת
שנית ,מכרס הבית החם  /האוהב ,אל מורא
המנהלים ,סגני המנהלים  /חבר הנאמנים,
אגודת הידידים ,יועצות  /ומרכזות ,סייעות
מתקנות  /הה ,ביתי ,תמות נפשי  /תמות
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נפשי  /הערה תירשם בתיק האישי".
הספר ממשיך אל עוד שירים שזו נימתם
– מסכנות הנובעת מהעולם האכזר .אחרי
הם סדרת שירים לירייםאישיים ,רומנטיים
ומשפחתיים .אחד המוצלחים בהם הוא זה
שנתן לספר את שמו "אין עדות"" :אין עדות
אובייקטיבית למחלה  /הלב שלי יהלום /
הב שלי יהלום  /וכל חתך מראה ניצוץ של
אהבה / .אני עשויה מלב עטוף בשר  /ודם
וזכוכית אשר תהלום להפליא  /את פצעי".
אך גם שיר מוצ
לח זה נראה כלו
קח עצמו ברצינות
בהגזמת
יתרה,
רגשות של מסכנת,
כמעט התמסכנות.
זו בעייתו המרכ
זית של ספר זה .בן
יאיר היא משוררת
מוכשרת ,ובספר
זה כמה שירים בהם
היא מראה זאת
בצורה מרשימה.
גם הבחירה לספר
קצר יחסית ומהודק
היא בחירה נכונה.
אך רצינות תהו
מית סביב המסכ
נות המובעת כאן
הופכת למוגזמת.
מבלי לאפשר מוד
עות עצמית לקש
יים הספר הופך
לסדרה של שירים
שחלקם כמעט בכייניים ,מרביתם עשויים
היטב .אך לעתים הם לוקים במשחקי מילים
ילדותייםבוסריים כמו" :בבוקר יום שישי קם
אבי לעבודה  /חולה .פעל פיעל את פעולתו,
 /שפעת עונתית או שמא הצטנן ,חומו עלה
מעט  /פועל הופעל לעבודה ".מתוך השיר
"פעל פיעל" שדווקא הוא נבחר לכריכתו
האחורית של הספר.
בספרה הראשון בןיאיר הצליחה לשלב
שירה מוצלחת עם תפיסת עולם אישית וחב
רתית מעניינת ,מבריקה לעיתים .בספר זה
מלאכותיות מסוימת ומסכנות מוגזמת הופ
כים את הספר הזה למאכזב .הספר עדין טוב,
ובןיאיר משוררת מוכשרת ,אך עדין מאכזב.
כך למשל בשיר ללא שם מעמוד " :48כלבים
שוטים אשר למדתי  /שכחתי כבר את כל
החלומות  /עיני עוד עצומות לפני האורלוגין
 /הגוף חומק מן החלל  /לפני תזוזת המטוט
לת  /לעולם תנועה אחת  /מה אומר לך לפני
הדלת?".
"אין עדות" מאת סיגל בןיאיר ,רי
תמוס סדרה לשירה ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד 51 .2014 .עמ'

ג'ק ריצ'ר חוזר
המותחן "אל תחזור" הוא הספר ה 16בסד
רת עלילותיו של ג'ק ריצ'ר ,החייל לשעבר
וחוקר פרטי ,מאת לי צ'יילד ,מסופרי המתח
המובילים בעולם .בתום מסע קשוח מקוטע כל
הדרך מדקוטה הדרומית ,ריצ'ר
מגיע לבסוף לווירג'יניה .היעד
שלו :בניין אבן במרחק נסיעה
המפקדה של
קצרה מוושינגטוןִ ,
היחידה הישנה שלו ,מ"צ .110
הדבר הקרוב ביותר לבית שאי–
פעם היה לו .המטרה :לפגוש את
מפקדת היחידה החדשה ,רבסרן
סוזן טרנר .הקול שלה בטלפון
מצא חן בעיניו ,אבל מאחו
רי השולחן שלה ,השולחן הישן
של ריצ'ר  ,יושב גבר .למה סוזן
טרנר לא שם? ריצ'ר המופתע
מוצא את עצמו בצרה רצינית,
מואשם ברצח שבוצע לפני שש
עשרה שנים .והוא בהחלט לא
ציפה לשמוע את המילים האלה:
"אתה חזָ ָרה בצבא ,רב–סרן .והת
חת שלך בידיים שלי" .מי יתח
רט על כך שחזר? הוא ,או מישהו
אחר? מרתק וגיבור קשוח )מאנ
גלית :איה מלמד ,הוצאת כנרת
זמורה 413 ,עמ'(

מסע אל עצמי
"תולדות שן הלוויתן" מאת
אליזבת אילו הוא מותחן ספרו
תי מעולה בעל עומק פסיכולוגי
עם רקע מתוחקר היטב .פיריו
קספרוב ,גיבורת הספר ,היא
צינית ,מחוספסת ומתוסבכת –
אבל אתם עומדים להתאהב בבת
בוסטון המבריקה וחריפתהלשון
הזו .לפיריו הייחודית יש יכולת
גופנית לעמוד בפני היפותרמיה,
חוש ריח מפותח במיוחד ואינס
טינקטים חדים .לאחר שאוניית
משא נגחה בסירת הדיג שפיריו
שטה בה והטביעה אותה בתוך
דקות ,הורגת את ידידה נד ,היא
מוצאת את עצמה בסכנת טביעה
במים הקפואים של צפון האוקיי
נוס האטלנטי .היא שורדת ,אבל
האסון מערער את חייה .לאחר שאינה מצליחה
להתנער מהחשד שהטבעת הסירה לא הייתה
תאונה ,ולאחר החקירה הרשמית נסגרת ללא
תוצאות היא חשה שייתכן שהתאונה היי
תה מכוונת ויש מי שרצה במותו של ידידה.
ככל שהיא מעמיקה בחקירתה ,הולכת הסכנה
וקרבה אליה .פיריו מחפשת תשובות בברים
עלובים וברציפי הדיג של בוסטון ,ומתלבטת

שוב ושוב במי עליה לתת אמון .במסע לגילוי
האמת היא עוברת מטרקליניה המפוארים של
יאכטה יוקרתית דרך יישוב אינואיטי נידח
ולבסוף אל מפרצון צר בצפון הרחוק של
קנדה ,שם עליה להתייצב מול האתגר הקשה
מכול :לבטוח בעצמה) .מאנגלית :עידית
שורר ,הוצאות הכורסא וידיעות
ספרים 424 ,עמ'(

להפעיל את הדמיון
"הספר הזה אכל לי את
הכלב!" שכתב ואייר ריצ'רד
ביירן ,הוא סיפור מצחיק וכיפי
המעודד את הילדים להיות שו
תפים מלאים בחוויית הקריאה.
הסופר מבהיר מהרגע הראשון
שהסיפור מתרחש בין דפיו של
הספר עצמו כאשר כלבה של
בלה הקטנה 'נבלע' בתוך הדף.
בעקבות הכלב מתחילים להי
עלם גם כל מי שמגיע לחפש
אותו :ידידה של בלה ,אמבולנס,
מכונית משטרה ...בסופו של דבר
אפילו בלה עצמה נעלמת בין
הדפים ,אך למרבה המזל היא
מספיקה להשאיר פתק לקוראים
הצעירים ובו היא מדריכה אותם
כיצד לפתור את המצב המסובך.
זהו אחד מאותם ספרים שפשוט
כיף לקרוא ביחד ,הורים וילדים,
האיורים גדולים והטקסט מועט,
המאפשרים להפעיל את הדמיון
ולחלוק רגעים מצחיקים ונפל
אים יחד) .מאנגלית :חגי ברקת,
הוצאת דני ספרים 29 ,עמודים,
מנוקד ,כריכה קשה(

הקרב של חייה
"סוף הלילה" הוא השלישי
בטרילוגיה לנוער "צל לילה"
מאת אנדראה קרמר ,שמשל
בת סיפור פנטזיה ומסתורין עם
אהבה ותשוקת נעורים .קאלה
טוֹר אף פעם לא נרתעה ממלח
מה .אבל עכשיו זו כבר לא סתם
מלחמה; קאלה יודעת שהיא עו
מדת בפני הקרב של חייה .היא
חייבת להציל את ֶרן ,גם אם ֵשיי
לעולם לא יסלח לה .היא חייבת
לשמור על אחיה ,למרות שכולם חושבים
שהוא בוגד .היא חייבת להוכיח לעצמה ולכו
לם שהיא האלפאהשלטת ,כי רק כך תשחרר
את העולם מהכישוף ההרסני של השומרים.
המשימה כמעט בלתי אפשרית ,אבל ההתמו
דדות הקשה באמת מחכה לה דווקא אם תצ
ליח) .מאנגלית :ענבל שגיבנקדימון ,הוצאת
כתר 327 ,עמודים.

הגיעו מים
עד נפש

במושבים משלמים יותר למקורות,
משקיעים פחות בתשתיות
הצנרת במושב מתפוררת? אפליית מחירים ,שבגינה ההתיישבות הכפרית מסבסדת תאגידי מים לא יעילים ,מקצצת את הכסף
שנותר לתחזוקת התשתית להובלת המים
מאת אמיתי גזית ,אתר אופק
www.ofek-israel.org.il

המגזר החקלאי מסבסד
את עלות המים לצרכנים
הפרטיים ,בהיקף של למ
עלה מ  125מיליון שקלים בשנה.
כך טענו נציגי ארגון עובדי המים
והתאחדות חקלאי ישראל בשימוע
שנערך ברשות המים )(4/12/2014
לקראת קביעת תעריפי המים
לצריכה פרטית ב .2015הנתון המ
דהים מבוסס על מחקר שערכו
בארגון עובדי המים בכ 50ישובים
כפריים.

 12מליון ש"ח מכספי
התושבים להקמת באר
אז איך הגיעו לנתון הזה?
ארז וייסמן ,מנכ"ל ארגון עובדי
המים ויו"ר פורום אגודות וספ
קי המים הפרטיים ,הסביר לנו כי
רשות המים מתחשבת בתאגידי מים
לא יעילים ומוזילה להם את מחיר
רכישת המים ממקורות ,זאת כדי
שיוכלו לשמר את תשתית הובלת
המים ברמה נאותה ומבלי לגבות
מהתושבים יותר.
לעומת זאת ,המועצות האזוריות
)שבהן ישובים כפריים( אינן כפופות
לחוק תאגידי המים .להן נקבע תע
ריף אחיד לרכישת מים ממקורות,
ולרוב הסכום שנותר בידי ספק המים
לישוב אינו מספיק לטיפול בתש
תית .בסופו של דבר ההתיישבות
הכפרית גם משלמת למקורות יותר,
וגם נאלצת לממן טיפול בתשתיות
מכספי התושבים.
כך למשל ,קיבוץ משמר העמק
נאלץ לממן מכספי התושבים תש
תית הכוללת באר ,מכון שאיבה וא
רונות חשמל בעלות של  12מליון
ש"ח.
עורכי המחקר מצאו כי ערך תש
תית המים ב 21ישובים שנבדקו היא
 108מיליון שקלים ,בממוצע כ5
מליון שקלים לישוב ,עלות שלפחות
בחלקה מושתת על התושבים.
נוסף לכך ,ישובים כפריים מע
בירים למועצה האזורית שאליה
הם שייכים תשלום נוסף עבור סי
לוק וטיהור שפכים ,ואילו בישובים
העירוניים תאגידי המים מטפלים
בשפכים והתושבים לא נדרשים
לתשלום נוסף מעבר לתשלום על
המים שצרכו.

גרפיקה :סטודיו בהיר

"לאורך השנים המדינה ,באמצ
עות מינהל המים ,העבירה כספים
לשיקום תשתיות" אומר ארז "אבל
מעולם לא העבירה שקל להתיי
שבות המתוכננת )הכפרית ,א"ג(,
מלבד עבודה מינורית של משרד
החקלאות".
מושבניקים משלמים למקורות שקל
וחצי למ"ק יותר מאשר תושבי הערים
כדי להבין טוב יותר את טענות
ההתיישבות הכפרית יש להבין את
שיטת תמחור המים בישראל.
כידוע ,החוק מחייב כי תעריף
המים לצריכה פרטית יהיה אחיד
לכל תושבי המדינה .כל חצי שנה
מעדכנת רשות המים את התע
ריפים ,כיום הממוצע הוא כ₪ 10

למטר מעוקב )מ"ק(.
הכסף שאנו משלמים משמש את
תאגידי המים לרכישת המים ממקו
רות ,לטיפול בתשתית הובלת המים
לבתים וסילוק וטיהור שפכים .כדי
לתמוך בתאגידי מים מפסידים מו
פעלת שיטת סבסוד צולב תאגי
דים יעילים ורווחיים משלמים יותר
למקורות ומסבסדים תאגידים לא
יעילים המשלמים פחות.
ההפרש בין המחיר שמשלמים
התושבים ,למחיר רכישת המים
ממקורות " -מרווח החלוקה" משמש
את תאגידי המים למימון פעילותם:
חלוקת מים ,אחזקת התשתית וכדו
מה.
משום שקיימת שונות ביעילותם
של תאגידי המים ,שיעור המר

ווח הנחוץ להם שונה ,ומכאן גם
הסכום שהם מעבירים למקורות.
למשל ,תאגיד "מי הוד השרון"
המספק מים לתושבי הוד הש
רון משלם למקורות  4.61שק
לים למ"ק מים ומכאן ש"מרווח
החלוקה"  -הסכום שמשמש את
התאגיד לפעילותו  -הוא כ5.5
שקלים למ"ק .לעומתו ,התאגיד
מי עכו משלם רק  1.95שקלים
ומשתמש בכ 8שקלים למ"ק
למימון פעילותו.
בארגון עובדי המים חישבו
ומצאו כי תאגידי המים בערים
משלמים בממוצע רק  3.2שקלים
למ"ק ,ובממוצע "מרווח החלוקה"
 הסכום המשמש את התאגידיםלתפעול  -הוא כ 6.8שקלים
למ"ק.
לעומת זאת ,תעריפי המים
של ספקי ההתיישבות הכפרית
אחידים ולא פועל בהם עקרון
דומה של חישוב עלות האספקה.
כל הקיבוצים והמושבים משל
מים למקורות תעריף אחיד של
 4.7שקלים למ"ק ,ולכולם "מר
ווח חלוקה" של כ 5.3שקלים
למ"ק.
לדברי "ארגון עובדי המים"
והתאחדות חקלאי ישראל ,המ
רווח הקיים לא מאפשר לספקי
המים בהתיישבות הכפרית לת
חזק את התשתית ברמה נאותה,
במיוחד לאור העובדה שמדו
בר ביישבים מיעוטי אוכלוסיה,
הפרוסים על שטח גדול ולכן
תשתית המים בהם פחות יעילה
מאשר בישוב עירוני צפוף.
במחקר שערכה עבורם חברת
"עלמא ייעוץ ניהולי" ב,2013
ובו נבדקו הישובים סאסא ,פארן,
ונתיב העשרה ,נמצא כי לצורך
תחזוקת תשתית המים נזקקים
הישובים להוזלת מחיר הרכישה
ממקורות בשיעור של כ1.53
שקלים למ"ק.
לאור הנתונים שהוצגו במחקר
רשות המים הפחיתה את תעריף
רכישת המים ב 20אגורות ,סכום
שרחוק מלספק את אנשי ההתייש
בות הכפרית.
השימוע שנערך עתה הוא הליך
שגרתי לפני מועד פרסום תעריפי
מים חדשים ובו ניתן להציג התנג
דויות לעדכון .רשות המים מזמינה
את הציבור להשמיע את עמדתו ,אך
אינה מחויבת להתחשב בה.

תגובת רשות
המים:
"העיקרון העומד בבסיס
קביעת תעריפים אלו הינו כי
תעריף המים והביוב לצרכן
הקצה יהיה אחיד )בתאגידים(
ותעריף מים דומה במגזר הכפ
רי )תעריפי הביוב נקבעים לכל
מועצה איזורת( .לכן – תעריפי
המים בהם מחויבים הצרכנים –
הינם זהים )או כמעט זהים(.
כיוון שקיימת שונות בין
הספקים השונים – לכל תאגיד
ישנה הכרה שונה בעלויות
הנגזרת מכללי התעריפים הז
הים וזאת בהתאם למשתנים
שונים דוגמת טופוגרפיה ,מצב
סוציו אקונומי ,מפקד נכסים,
וכיו"ב.
ספקי המרחב הכפרי אינם
מחויבים כיום בנושאים שונים
בהם מחויבים התאגידים –
דוגמת שיקום תשתיות בהת
אם לקביעת הממונה על הת
אגידים ,החזר הלוואות מינוף
לבעלים ,ועוד .על כן ,המרווח
הנורמטיבי המוכר להם – נמוך
יותר ,בממוצע ,מאשר בתאגי
דים .באופן זה כל ספק מקבל
את מלוא ההכרה הנורמטיבית
הנדרשת לשם כיסוי עלויות
אספקת השירותים באופן יעיל,
ויודגש שוב  -תוך חיוב צרכני
הקצה בתעריף זהה או כמעט
זהה.
במקביל ,וכדי שניתן יהיה
להבטיח את ההשקעות הנד
רשות בתשתיות גם במרחב
הכפרי ,רשות המים מקדמת
אסדרה )רגולציה ,א"ג( עדכנית
לספקי המרחב הכפרי ,לפיה
יהיה על ספקים אלו לעמוד
בדרישות שונות דוגמת ביצוע
השקעות הוניות נדרשות ,עמי
דה באמות מידה לשירות ,חיוב
צרכני הקצה בתעריפי תקנות
וכיו"ב.
בימים אלו מתוכנן פיילוט
למספר ספקים במרחב הכפ
רי ,בעקבותיו תקודם האסד
רה בנושא זה למאות הספקים
במרחב הכפרי".
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א .מה משותף לשמות היישובים
הבאים:
 .1כפר טרומן
 .2כפר מסריק
 .3רמת דוד
 .4רמת יוחנן
ב .מי יוצא הדופן בין היישובים
הבאים
 .1גנות
 .2גני יוחנן
 .3גני עם
 .4גניגר
ג .מה הקשר בין שמות היישובים:
ֶח ֶבר ויעל
 .1שניהם נמצאים בחבל תענך.
 .2שניהם במעמד יישובים
קהילתיים.
 .3שניהם נוסדו בסוף שנות ה. 50
 .4חבר הוא בעלה של יעל)אשת
חבר הקיני( שהרגה את סיסרא
שר הצבא
הכנעני),שופטים פרק ד'(.

ד .טריוויה למתקדמים
1

7
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3
7

8

6

עוד שיעור
בידיעת הארץ

3
9
7

להלן שמות חמישה יישובים
ושכונות הקרויים על שם מנחם
מי מנושאי שם זה לא התגורר
מעודו בארץ?
 .1אבן מנחם
 .2כפר מנחם
 .3קריית מנחם )רמלה(

 .4קריית מנחם )ירושלים(
 .5מנחמיה
תשובות
א .כל היישובים על שם נשיאים
וראשי ממשלה .הארי טרומן
נשיא ארצות הברית שבזמנו
הכירה ארה"ב במדינת
ישראל .תומס מסריק נשיא
צ'כוסלובקיה .דויד לויד ג'ורג',
ראש ממשלת בריטניה,
שבזמנו ניתנה הצהרת בלפור.
יוחנן )יאן( סמאטס ראש
ממשלת דרום אפריקה וידיד
הציונות.
ב .גניגר הוא קיבוץ ,היתר
מושבים.
ג .כל התשובות נכונות.
ד .אבן מנחם ע"ש ארתור מנחם
הנטקה ) (1955-1874יו"ר קרן
היסוד .כפר מנחם ע"ש מנחם
אוסישקין ) ,(1941-1863יו"ר
הנהלת הקק"ל .קריית מנחם
)רמלה( ע"ש מנחם בגין
) ,(1913-1992ראש ממשלת
ישראל .קריית מנחם )ירושלים(
ע"ש מנחם ברסלר,
) ,(1966-1901עסקן יהודי
אמריקני .מנחמיה ע"ש אדווין
לואיס מנחם סמואל
) .(1877-1825אביו של הרברט
סמואל ,הנציב הבריטי הראשון
בארץ ישראל ).(1925-1920

9

7

8

1

4
אונות

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 106

מאוזן:
 .1מחברים בין מדיניות חברי הממשלה השונים ) .4 ;(6הונגרי על הגלים ) .8 ;(4ראו
 19מאוזן;  .9מוצאות את מה שסירקיס כתבה ) .11 ;(6בסרט הזה יותר מחצי מהזמן
מופיעה אות על המסך ) .12 ;(7עופר היה התרופה שלי ) .13 ;(3מיד בחזית כפולה );(3
 .15באיזה סרט שרד קוף בפתח תקווה? ) .18 ;(4,3זמר ישראלי קטן? ליצן! )) .19 ;(6עם
 8מאוזן( הילד נהרג באסם ) .21 ;(4הפרטים הקטנים של אלינגטון ) .22 ;(4הצב ששייך
לטקס הנישואין ).(6

מאונך:
 .1עמדה על הדשא ,משרד בבסיס ) .2 ;(5דילן מזמר על השחלה )) .3 ;(5עם  20מאונך(
עשר בדיוק  -זה הגמול! ) .5 ;(4וסורי ,יזיק למחשב? ) .6 ;(5חדרי הקטן חזר בשמיים )(5
)ע"פ דובי זמר(;  .7מוכנים להופעתם עם המטפלת במים ) .10 ;(7הבנות שלא קיבלו
מספיק יחס הרקיבו במידה מעטה יותר ) .13 ;(7תתייצב כשהבוכה חוזרת ) .4 ;(5מיקדו
צייר ) .16 ;(5הלאה ,לואי ,להקיף אותו! ) .17 ;(5שמו לה גבעה על הקיר ) .20 ;(5ראו 3
מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :105
מאוזן .1 :מלכודת;  .4ראשן;  .8כינס;  .9אילנית;  .11התבלבלו;  .12יום;  .13שלג; .15
הפיג'מות;  .18רשמקול;  .21יתיר;  .22ליברמן.
מאונך .1 :מכונה;  .2כרכוב;  .5אלנבי;  .6נחתום;  .7כיפורים;  .10רבקה גור;  .13שמרני;
 .14גרמני;  16מוסתר;  .17תבלון;  .20גידי.
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גדי שילדן  -משרד עורכי דין
עו"ד ,רו"ח וכלכלן
 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין :בתים ,נחלות/משקים ,מגרשים
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק ,דירה או נכס מקרקעין אחר
ב 4-השנים האחרונות?
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 -
יקנעם מושבה 050-2145000 -

רוצה עתיד ירוק? פרסם היום בלוח הירוק
מחפש עובדים? רוצה למכור/לקנות?
אתה חייב/ת לעצמך עתיד ירוק בלוח הירוק!
השבועון של התנועה הקיבוצית המופץ בכל יום חמישי בכ 40,000 -עותקים לכל הקיבוצים
בארץ .סקר  TGIקובע" :הדף הירוק" הוא העיתון הקריא והמוביל בקיבוצים.
השבועון היחיד בארץ המופץ בכל יום חמישי בכ 40,000 -עותקים לכל המושבים בארץ.
עוסק בנושאים הנוגעים רק לחברי המושבים ולכן משמש עבורם כצינור מידע מרכזי,
שאינו מצוי בשום עיתון אחר.
מגזין חקלאי ומקצועי בפורמט מהודר ,המופץ ב 10,000-עותקים בדיוור ישיר ,לכל
החקלאים ובנוסף לזאת מופץ גם לכל המוסדות והארגונים העוסקים בענף זה הן
בקיבוצים והן במושבים.

להצעות פרסום פנה אלינו בטלפון073-2369146 :
או במייל yerukim.tmags@gmail.com
15.1.2015
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