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שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  18  862בדצמבר   2014כ"ו בכסלו תשע"ה

ביומה האחרון של הכנסת ה־ 19דנו שרים וח"כים
מכל סיעות המשכן ,נציגי ארגוני החקלאים
וההתיישבות וראשי מועצות אזוריות בבעיות
החקלאים והחקלאות .במקביל לדיוני ועדות
הכלכלה והחינוך ביום הח"כלאות ,מגדלים מארגון
"חקלאות חברתית ישירה" מכרו את תוצרתם
לעובדים ולמבקרים בבית הנבחרים .כרמית משיח
חוסטצקי מפארן ,מיוזמי "מחאת הפלפלים"" :הרבה
חברי כנסת שאלו אותנו מתי נבוא אליהם" • עמ' 16

צילום :אדי ישראל

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

מכתבים
למערכת

■
■
■

■
■

■
■

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
"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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
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חג חנוכה
בעיירה שלנו חגגו בתנועות הנו
ער את חגי חנוכה ופורים בשביל
לשמח את הילדים .היה אולם ובו
במה ,שם עשינו הצגה .אני הייתי הכוהן הג
דול ובירכתי על הנר הראשון של חנוכה,
אחותי דקלמה "קן לציפור" מאת ביאליק וה
מקהלה שרה שירים ביידיש ,כי הם לא ידעו
עברית .אחרי שהדלקנו את הנר שרנו "מעוז
צור"  -שיר שכולם הכירו.
כשעליתי ארצה עבדתי במוסד בן שמן,
ושם כמובן הייתה חגיגה בחג החנוכה .לה
פתעתי ,כשהדליקו את הנר שרו אותו שיר
כמו אצלנו בעיירה .לימים ,בתי שגרה בסל
עית הזמינה את כל הנכדים והנינים וחגגנו
את חנוכה ,וגם פה שרנו את אותו השיר .לכן,

6
אני חושבת שישנו חוט בלתי נראה שמקשר
את היהודים ליהדות ,לא חשוב איפה הם
גרים.
עכשיו אני חושבת על הילדים כמוני,
שנשארו אחרי השואה .הבעיה שלנו הייתה
שלא רצינו לחזור ליהדות אחרי כל כך הרבה
סבל .חשבנו וחשבנו ,וגם אני התלבטתי אם
להישאר יהודייה ,הרי אין לי אף אחד .למה
להמשיך לסבול? אבל החוט שמשך אותי לי
הדות כל הזמן משך ומשך אותי ,גרם לי לע
לות ארצה ,להקים משפחה והרווחתי פעמיים
 גם מולדת וגם משפחה נהדרת.אני מאחלת לכל היהודים נסים וחג שמח
לכולם.
אסתר דוברוב ,מושב בצרה

צילום :דובר צה"ל

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

תוכן

ראשונה במים
סרן אור כהן מניצני עוז תוכשר
לפקד על כלי שיט של חיל הים
ותהיה הראשונה לפקד בבט"ש
על לוחמים בים
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בחנוכה
כל נר זוכר
אני חולם אני הוזה
מה קורה בזמן הזה
כד השמן התרוקן
מכל היש נשאר רק אין
הלפיד כבה פתאום
ישראל כבר לא היום
אין נפלאות ואין נסים
מע"מ אפס אפסים
המדינה בגירעון
אין תקציב לביטחון
בת אלפיים התקווה
כמה טוב שיש צבא
את החושך נגרש
את חמאס ואת דעא"ש
בקצה המנהרה האור
כל העם ממשיך לחפור
הכותל במקומו נשאר
בית המקדש בראש ההר
הכל כמו בימים ההם
אולי גם בעזרת השם

הדלקת נרות חנוכה .חיתוך עץ מתוך "ספר המנהגים",
אמסטרדם  ,1723מופיע בספר "יודישה לקסיקון"
שיצא לאור בברלין .1927 ,בתודה לעמרם קליין

אושר
זיכרון מחוויה
עולה ומתחדש
מעצים ההוויה
פועם וגועש
מתרונן בלב
גובר על כאב
מחבק ואוהב.
איציק רייכר ,מושב עין ורד

מעוז צור
נורית וידון צור מפצאל גידלו
ושיווקו פרחים לאירופה בעזרת
עובדים מתאילנד ופועלים
פלסטיניים עונתיים ,שהשתכרו
יפה .ב 2005-ידון נפטר ממחלה,
אבל המשק המשיך לפעול.
חודש לאחר מכן הגיעה התביעה
הראשונה

24

בחנוכה כל נר זוכר
שלד אוטובוס בוער
את סופם בראש ההר
את האפר שנשאר
שיר נשיר למכבים
למעטים מול הרבים
בלי נסים בלי נפלאות
בלי חרבנו פה לחיות
פנחס בר-שירה ,כפר יהושע
בול המוקדש לחנוכה .עוצב עלידי רינת גלבוע,
הושק החודש בשירות הבולאי בחברת דואר
ישראל בעריך 9.70 :ש"ח.

מה הקשר?
האם יש קשר בין מילים היידיות
והגרמניות ,שתרגומן לעברית
הוא "כלום"" ,טוב"" ,חצי" ו"רע" –
לחג חנוכה?

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

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.

14 :00-14:45

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית  -בהווה ובעתיד.

14 :45-15:30

החלטת מועצת מקרקעי ישראל  - 1265שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה וזכות השכרה לצדדים שלישיים.

15 :30-15:45

הפסקת קפה ועוגה.

15:45-16 :30

יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל ) 1155לשעבר  - (979בנייה למגורים ופיצול בנחלה.

16:30-17:15

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.

17:15-17:30

הפסקת קפה ועוגה.

17:30-18:15

הרפורמה במסגרת תיקון  101לחוק התכנון והבנייה  -פטור והקלות במתן היתרי בנייה.

18:15-19:00

חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.

ההרצאות יועברו ע"י מיטב אנשי המקצוע
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 :
18.12.2014
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חדשות
דרור יוסף
תנועת המושבים בערב הוקרה לקק"ל:
"כשתוקפים אתכם ,אנחנו נהיה לימינכם"
ראשי תנועות התיישבות וראשי מועצות אזוריות הביעו תמיכה בקק"ל
בערב הוקרה לתרומת הארגון ליישוב הארץ

ב 8בדצמבר  ,2014יום
שני ,בבית הספר מבואות
במועצה האזורית באר טו
ביה ,קיימה תנועת המושבים ערב
הוקרה לתרומת הקרן הקיימת לישר
אל לפיתוח ההתיישבות .במהלך האי
רוע ,שכותרתו "בשביל ההתיישבות",
נשאו דברים מזכ"ל תנועת המושבים
מאיר צור ,יו"ר קק"ל אפי שטנצלר,
מזכ"ל התנועה הקיבוצית איתן ברו
שי ,מזכ"ל תנועת הפועל המזרחי,
יצחק אליה ,וראש המועצה האזורית
המארחת ,דרור שור .אל האירוע הגי
עו ראשי מועצות רבים בארץ ,מהג
ליל ועד הערבה ,מזכירויות וראשי
מושבים ,שבירכו את הארגון.
בפתיחת האירוע הוצגה תערוכת
"אילנות" מציוריה של האמנית ציפי
יפעת ממושב גן חיים .בהמשכו ,הו
פיעו להקת "זקני הכפר" בקטעים
מהמופע "בשביל ישראל" ,ילדי בית
הספר מבואות וחבורת הזמר של
המועצה האזורית" ,שדות ירוקים",
בניצוחו של רונן בן דוד .האירוע
הופק עלידי יו"ר אגף חברה וקהילה
בתנועת המושבים ,אילנה יוגב.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
אמר" :תרומתה של קק"ל הייתה
ועודנה למען ההתיישבות במושבים
בפרט ובמרחב הכפרי בכלל .המתק
פה על קק"ל היא בעצם עלינו .קק"ל
בנו תשתיות ב 800יישובים בישר
אל .הם בנו את התשתית כמעט בכל
מקום במדינה .בלי קק"ל לא היינו
במקום שבו אנחנו נמצאים היום בה
תיישבות .לא הייתה התיישבות ללא
קק"ל .אנחנו כאן לומר תודה לאנ
שים .אנחנו כאן כדי שתדעו שאנח
נו אתכם .כשתוקפים אתכם ,אנחנו
נהיה לימינכם ,וזאת בכדי שנפתח
את קק"ל לדורות הבאים".
יו"ר קק"ל ,אפי שטנצלר ,אמר:
"כל מה שאנחנו עושים ויוצרים זה
למען ההתיישבות  -האנשים היק
רים ביותר ללבנו .מאז היווסדותה
של קק"ל ,אנחנו רואים בהתיישבות
ערך ראשון במעלה .זה דרך חיים
והתגשמות של החזון הציוני ,הקשר
לאדמה.
"הוכחנו ,שיחד עם החקלאים ניתן
לעשות את הדבר הטוב היוצר למען
ישראל .אנחנו אתכם באש ובמים,
דרך כל גבולות מדינת ישראל.
אתם ,ההתיישבות העובדת ,אנחנו
אתכם לאורך כל הדרך".
יו"ר התנועה הקיבוצית ,איתן
ברושי ,אמר" :בשבילי קק"ל זו
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בערב ההוקרה" .בלי קק"ל לא היינו במקום שבו אנחנו נמצאים היום"

האדמה .אם לא תעשו את הפעילות
של ההתיישבות ,ספק אם מישהו
יעשה" .יו"ר הפועל המזרחי ,יצחק
אליה הוסיף" :לא יכול להיות מה
שעושים לקק"ל בימי השנה האחרו
נה ,במקום לתת צל"ש לקק"ל כגוף
חקלאי מיישב".
יו"ר המועצה האזורית הערבה
התיכונה ,אייל בלום" :בכל מקום,
השכונות ,מבני הציבור  -זה קק"ל.
הגעתי מהערבה במיוחד לומר תודה
לקק"ל .קק"ל זה גוף יעיל שמשקיע
בפריפריה .מדינת ישראל מול העם
היהודי בתפוצות – קק"ל יודעת

לחבר את זה".
ראש המועצה האזורית שדות נגב,
תמיר עידאן" :התודה שלנו לקק"ל
היא גדולה בעיקר באיך שעמדו
לצדנו בצוק איתן .האנשים בקק"ל
מקדישים את מרצם וזמנם למען
הקהילה ,העם וארץ ישראל .אני מו
קיר ומעריך את הפעילות של קקל
בשגרה ובעיקר בחירום .האולם מלא
רק כדי להצדיע ליו"ר קק"ל ,אפי
שטנצלר ,ולקק"ל".
דרור שור ,יו"ר המועצה האזורית
המארחת ,באר טוביה" :ההתיישבות
היא קק"ל וקק"ל היא ההתיישבות".

ברית פיקוח נערכת
לשנת המס 2015
מנכ"ל חברת מבט מושבים ,יוגב שריד ,אמר בכנס שארגנה
האגודה השיתופית ברית פיקוח לקראת תום שנת המס :2014
"בשנת  2014מבט מושבים הכינה מעל ל 50מושבים לחוזי
חכירה לדורות .כאשר מבט מושבים ,בשיתוף תנועת המושבים ,יסיימו
את הפיילוט עם רמ"י בשלושת מושבי הפיילוט )אומץ ,קדרון וכפר
מיימון( ,עשרות מושבים יהיו מוכנים לחתימת חוזים ולכניסה להחלטת
רמ"י ."(979) 1355
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
אמר" :השותפות שלנו ושל מבט מושבים עם ברית פיקוח היא מוצלחת
וחשובה ,והיא זאת שמשקפת את החלטות המינהל .אנו נותנים שירות
ומעניקים ליווי בכל הנוגע לעובדים הזרים ,פרויקט הצרכניות במוש
בים ,ביטוח ,הטבות סוציאליות וזאת בכדי לחזק את המושבניקים".
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח ,אמר
בכנס" :אנו כעת מרכזים מאמץ מול המינהל ליישם את ההחלטות שהת
קבלו במועצת מקרקעי ישראל ,הן לגבי החתמת המושבים על חוזי חכי
רה לדורות והן לגבי היוון חלקות המגורים ,ובמידה ויימשך העיכוב אנו
נשקול ברצינות הגשת עתירות לבג"ץ".
רשם העמותות ,עו"ד מירון הכהן" :כנס זה הוא הזדמנות טובה ללמוד
ולהבין לעומק כיצד ועדי ההנהלה והמזכירים יכולים לנהל בצורה הטו
בה ביותר את המושבים.
"צריך למצוא הסדרים מול המינהל לפל"ח ,וזאת בכדי לאפשר למי
שאינו יכול להתפרנס מחקלאות שיוכל להתפרנס ממקומות אחרים".
מנכ"ל ברית פיקוח ,ירון רייכמן" :מדובר בתקופה של שינויים שאותה
חווים רואי החשבון של המושבים והקיבוצים .צו השעה שלנו הוא לייצג
את היעילות .הקמנו לפני מספר שנים את מבט מושבים וזאת במטרה
שלכל חבר מושב יהיה חוזה חכירה לדורות על ביתו .הייתה כאן מנהי
גות נכונה שרואה בצורה רציונלית את המציאות".

מפעל מחזור חדשני הוקם בגבעתי

במושב ליד אשדוד ממחזרים אריזות ספוג ופלסטיק ומייצרים מהן משטחי בטיחות
לגני שעשועים ולגני ילדים בטכנולוגיה ייחודית
חברת "פשוט ירוק" הקי
מה מפעל למחזור ספוג
ופלסטיק המייצר משטחי
בטיחות לגני שעשועים ,לגני יל
דים ,לגנים ציבוריים ופרטיים.
המפעל עושה שימוש באריזות בי
דוד והגנה על מוצרי אלקטרוניקה,
שלא מוחזרו עד כה ונטמנו באדמה.
ספוג פלסטיק מסוג פוליאתי
לן מוקצף המשמש לייצור אריזות
מדופנות במוצרי חשמל ,אלקטרו
ניקה ואחרים הופך לפסולת שאינה
מתכלה במהרה ואף אינה ממחוזרת
בגין מחיר התהליך ,שנובע מנפחה
הרב וממשקלה הנמוך.
מדי חודש מושלכות במדינת יש
ראל ,עלפי ההערכה ,יותר מאלף
מטרים מעוקבים של עודפי אריזות
ספוג פלסטי מוקצף .כדי להקטין
את הנזק לסביבה ,חברת פשוט ירוק
פיתחה שיטה ייחודית לניצול פסו
לת זו ,והקימה במושב גבעתי במו
עצה האזורית באר טוביה את מפעל
"שוק פאד" ) ,(Shockpadשמשמעו
באנגלית "בולם זעזועים".
בהשקעה פרטית בסך שני מיל
יוני שקלים מכספי החברה ,ללא

משטח בולם זעזועים מחומר ממוחזר .מנצלים את הפסולת ,במקום לזרוק

תמיכה ציבורית ,על אף התרומה
הרבה למחזור חומר שעד כה הושלך
לאשפה ,הוקם מפעל אשר קולט את
הפסולת ישירות ממפעלים ומרש
תות שיווק והופך אותה למשטחי

בטיחות לגינות משחקים ,שחלקם
יובא עד כה מחו"ל.
מנכ"ל החברה ,גיא סער ,מסר
שהמפעל פועל על בסיס פריצת
דרך טכנולוגית ביכולת לאחות את

שאריות האריזות למשטח עמיד
עם תכונות האלסטיות והבידוד
הנדרשות .לדבריו ,השיטה חד
שנית בקנה מידה עולמי ופור
צת דרך בעולם המחזור ,למרות
ספקנות והססנות שהביעו גור
מי מקצוע רבים בתחום.
ה"שוק פאד" ישמש כשכבת
המגן העיקרית ב"גרין פליי" -
דשא סינתטי בטיחותי לגינות
משחקים ולגני ילדים .שכבה
אחת עד שלוש שכבות שלו
יונחו מתחת לדשא ,בהתאם
לגובה המתקנים בגינה .בחברה
מבטיחים ,כי הוא יספק הגנה
רבה לילדים ,לעומת המצעים
הקודמים ,הודות להרכב חומ
רים מקורי שנועד במקורו להגן
על מוצרים רגישים בשינוע
ביןיבשתי.
לדברי המנכ"ל ,בחודשים
האחרונים הוחלפו ארגזי חול
ומשטחי גומי בפינות משחק במשטח
הממוחזר ,בעקבות התפרצויות של
מחלות ילדים שמקורן ,עלפי הער
כה ,בדגירה של חיידקים ובהפרשות
בעלי חיים בארגזי החול.
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חדשות
דרור יוסף
 16.5מיליון ש"ח שולמו עבור נזק
ישיר בצוק איתן לחקלאות

חקלאים שגידוליהם נפגעו בצוק איתן קיבלו עד כה כאחוז אחד
ממיליארד שקלים וחצי  -הפיצויים שהמדינה תשלם על כל נזקי המבצע,
להערכת רשות המסים

חברים בצוות המיוחד של
ועדת הכספים בכנסת
שהוקם לבחינת מתן הפי
צויים בעקבות מבצע "צוק איתן"
ביקרו ביום חמישי 11 ,בדצמבר,

במוקד הפיצויים של רשות המסים
ברמת גן.
חברי הצוות קיבלו סקירה מפו
רטת על הפיצויים ששולמו ואלה
שישולמו בהמשך .עלפי הערכות

עוצרים לזכר 32,200
הרוגי תאונות הדרכים

תלמידי  130מוסדות הלימוד של המינהל לחינוך
התיישבותי השתתפו בטקסי "ישראל עוצרת"
שארגנה אור ירוק ,לזכר ההרוגים בכבישים
הטקס המרכזי של "ישראל עוצרת" ,אירוע לזכר כ 32אלף
ו 200הרוגי תאונות הדרכים מאז קום המדינה  -יותר ממספר
הנופלים במלחמות ישראל ובפיגועי טרור ,התקיים ב 9בדצמ
בר בקריית חינוך "דרור" )צומת בני דרור( במועצה האזורית לב השרון.
באירוע הזיכרון שארגנה עמותת אור ירוק והמינהל לחינוך התייש
בותי במשרד החינוך השתתפו תלמידי הקריה החינוכית ולאחריו יצאו
התלמידים למרוץ באזור .גם ב 130מוסדות חינוך אחרים של המינהל
השתתפו אלפי תלמידים באירועי אותו יום  -הפסיקו את הלימודים,
ערכו טקסי זיכרון להרוגי תאונות הדרכים וקיימו מירוצים בקרבת בתי
הספר .בסך הכול ברחבי הארץ ,ציינו את יום הזיכרון "ישראל עוצרת"
כ 180יישובים ובהם התקיימו אירועים בכ 2,500מוקדים.

תלמידי "דרור" במירוץ .לומדים להיזהר בנהיגה בכלים חקלאיים ובטרקטורונים
צילום :אור ירוק

בטקס המרכזי נשאו דברים המפקח המחוזי מטעם המינהל אריק שחף,
מנכ"ל עמותת אור ירוק שמואל אבואב ודורית אסולין ,מורה המרכזת
את נושא זהירות בדרכים ב"דרור" .מוטי אלמוג ,הממונה על חינוך
לזהירות ובטיחות בדרכים במינהל" :לפי נתוני הלשכה המרכזית לסט
טיסטיקה ,בשנים האחרונות חלה עלייה בתאונות דרכים בקרב תלמי
דים.
"המינהל רואה בחינוך כלי מרכזי לצמצום תופעה כאובה זו ומפעיל
בבתי הספר תכנית במסגרתה לומדים התלמידים על זהירות ובטיחות
בדרכים באופן שיותיר עליהם רושם חזק ומוחשי ויזכיר להם ,ברגע
האמת ,לפעול באחריות :סימולטורים המדמים מצבים מסוכנים בכביש,
הצגות ,הרצאות וסיפורים אישיים של נפגעי תאונות דרכים ,מפגשים
עם אנשי משטרה שמלמדים על ההיבט החוקי ועוד.
"הואיל ומוסדות החינוך של המינהל מתאפיינים במרחב הכפרי -
בתי ספר אזוריים וכפרי נוער  -יש בתכנית הלימודים דגש גם על כללי
בטיחות וזהירות בנהיגה על כלים חקלאיים וטרקטורונים".
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רשות המסים ,עלות הפיצויים הכו
ללת של המבצע בעזה עשויה להגיע
למיליארד שקלים וחצי ,מתוכם כבר
שולמו לתושבי הדרום שתבעו פיצוי
כ 600מיליון שקלים.
לפי נתונים שהציגה הרשות16 ,
מיליון וחצי שקלים שולמו עד כה
בגין נזקי חקלאות בדרום עבור 231
תביעות שהוגשו בשל נזק ישיר ,מהן
 192תיקי תביעה נסגרו ו 39תי
קים נותרו פתוחים .להערכת עובדי
הרשות ,רק "נזקי הפודרה" – האבק
שהעלו הטנקים והכלים הכבדים של
צה"ל שדהרו לעזה דרך קרקעות
המושבים והקיבוצים בעוטף עזה –
מסתכמים ב 50מיליוני שקלים.
ח"כ זבולון כלפה ,חבר ועדת הכס
פים ויו"ר השדולה החקלאית ,אשר
ליווה את חקלאי הדרום במהלך המל

נזק בשדה בעת מבצע צוק איתן .להערכת רשות המסים ,רק "נזקי הפודרה" מסתכמים
ב 50מיליוני שקלים

חמה ולאחריה ובחן מקרוב את הנזקים
שנגרמו לשדות החקלאיים ,אמר:
"הסיור של היום פתח לנו את העיניים
לגבי העבודה המשמעותית המתבצעת
מאחורי הקלעים ברשות המסים.

"אין ספק ,שיש שינוי ושיפור
ביחס לטיפול בנזקים הישירים .עם
זאת ,נדרש עוד שיפור גדול בטיפול
בנזק העקיף שנגרם .לפי הנתונים,
רק  57%מהתביעות טופלו עד כה".

קצינה מניצני עוז תהיה הראשונה
לפקד על לוחמים בים

סרן אור כהן ,מושבניקית מהשרון ,תוכשר לפקד על כלי שיט של חיל הים
כחלק ממערך הביטחון השוטף .בתחילה תשרת כהן כסגנית מפקד ,ותהיה
הראשונה בתפקיד זה
סרן אור כהן,
בחיל ובהמשך ,תיבחן התאמתה
קצינת גילוי ,ני
והתאמתן של נשים נוספות לפיקוד
ווט וקשר באניית
על כלי בט"ש וספינת טילים,
חיל הים "חץ" תושבת ניצני
בהתאם לכישוריה".
עוז במועצה האזורית לב
ראש מספן כוח אדם )רמכ"א(
השרון ,תוכל להיות בקרוב
בחה"י ,אלוף משנה מיכל תשובה,
חלוצה בחיל הים ,כשתתמ
בעצמה האישה הראשונה המכהנת
נה לסגנית מפקד כלי שיט
בתפקיד זה" :ההחלטה על הסמכתה
במערך הביטחון השוטף של
של סרן אור כהן משקפת תהליך
צה"ל .כשתיכנס לתפקידה,
לבחינת יעדים ומקצועות חדשים
סרן כהן תהיה הלוחמת
לאיוש עלידי לוחמות במערך כלי
הראשונה שתעשה זאת.
השיט בחיל הים .התהליך התבסס
לאחר מכן ,תעבור תהליך
על שיקולים מקצועיים וענייניים,
הכשרה והסמכה מקצועי
לאור איכות ביצועיה הגבוהים
במסגרת קורס פיקוד ימי
כקצינת גנ"ק בספינת הטילים".
מתקדם.
סרן כהן ,שהשתתפה בלכידת
מפקד חיל הים ,אלוף רם
ספינת הנשק "קלוזסי" ובלחימה
רוטברג" :חיל הים קיבל
במבצע "צוק איתן"" :מדובר בחלום
החלטה כחלק ממדיניות
חיי שהתגשם ,לפקד על לוחמים
לקידום ושילוב נשים בכלי
ולהובילם בשגרה ובמלחמה.
שיט ובתפקידי פיקוד
האפשרות לפקד על לוחמים
משמעותיים .ההחלטה על
בכלי שיט מאתגרת ומעניינת,
תחילת תהליך הסמכתה של
בפרט לנוכח האתגרים המבצעיים
סרן אור כהן לפיקוד על כלי
שעומדים כיום בפני חיל הים.
ביטחון שוטף מעידה ונובעת אור כהן" .מאמינה בשילוב של נשים בתפקידי לחימה
"אני נרגשת מאוד ומודה על
צילום :דובר צה"ל
משמעותיים"
המקצועיות
מיכולותיה
ההזדמנות והאמון שניתנו לי
והאישיות למול המורכבות הייחודית של פיקוד על כלי מהפיקוד הבכיר בחיל .כקצינה בצה"ל ,אני מאמינה
שיט בחיל הים.
בשילוב של נשים בתפקידי לחימה משמעותיים ושמחה
"זוהי תחילת דרכה של הקצינה כחלק מהפיקוד המוביל שניתנה לי היכולת להשפיע".
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

כתובת לתגובותיכם

dror.maariv@gmail.com

שם סוף
לשיתוף
הבעל לשעבר תבע את גרושתו על הסכם השיתוף במשק
החקלאי במושב ,שחתמו בסוף נישואיהם .בית המשפט
החליט על ניתוק הקשר הקרקעי ביניהם
נחלה במושב היא נכס ייחודי ,ועליו חלים
עליו דינים והוראות ספציפיים המעוררים
לא פעם סוגיות מורכבות אשר מגיעות
לפתחו של בית המשפט .המאפיין הבולט
ביותר של היחס המשפטי לנחלה קובע ,כי
הנחלה היא יחידה אחת ,שאינה ניתנת לח
לוקה ונרשמת על בעלים אחד בלבד .על
הוראה זו למדים מהחלטות מועצת רשות
מקרקעי ישראל ,מחוזי החכירה ומדיני
ההסכם היטיב עם הגרוש
ירושת משק חקלאי.
בית המשפט הוסיף ,כי העובדה שהצד
באחד המקרים שבהם נדרש בית המש
פט לנחלה כיחידה אחת ,תבע גבר לפרק דים לא התכוונו שהעברת הבעלות בפועל
שיתוף עם אשתו לשעבר במשק חקלאי ,תהווה תנאי ליישום שאר ההסכם נלמדת
 15שנים לאחר חתימת הסכם הגירושין גם מפרק הזמן הלאסביר 15 ,שנים ,ממו
ביניהם .התובע והנתבעת התגרשו בשנות עד אישור ההסכם עד הגשת התביעה .בית
המשפט הדגיש ,כי
ה  '90ושניהם רשו
במשך כל אותן שנים
מים ברשות מקרקעי
שחלפו נהנה הגרוש
ישראל כבעלי זכויות
בחלקים שווים במשק העובדה שהצדדים
מיתר סעיפי ההסכם,
המיטיבים עמו בהיבט
החקלאי המצוי במושב לא התכוונו
המזונות עקב חלוקת
שבו התגוררו במשו שהעברת הבעלות
הקרקע הלאשוויונית
תף.
לרעתו .יוצא אפוא,
במסגרת הסכם בפועל תהווה תנאי
כי גם מכוח הסתמכות
הגירושין,
הסדירו ליישום שאר ההסכם
האישה וכן מהיות
הצדדים את זכויו
שבהסכם
החיובים
תיהם ע"י חלוקת שטח נלמדת גם מפרק
שלובים זה בזה ,מנוע
המשק ביניהם
)לא הזמן הלאסביר15 ,
הבעל היום מלטעון
ברישום( ,כך שהבית,
חלקה א ועוד כעשרה שנים ,ממועד אישור
לביטול סעיפים בהס
כם.
דונם בחלקות ב
נותרו ההסכם עד הגשת
לאור ההסתייגות
ברשות האישה ,ואילו
יתרת האדמות החק התביעה
הכריע
מהתביעה
ביהמ"ש ,כי יש לבצע
לאיות הלאמעובדות
שומה אשר תקבע את
הועברו לרשות הבעל.
לאחר גירושיהם ,המשיכה האישה להתגו ערך חלקו של הבעל במשק ובהתאם לש
רר בבית במושב ולהשתמש בחלק שיוחד מאות ,האישה תרכוש את חלקו של הבעל
לה ,ואילו הבעל עזב את המושב ולא עיבד ביתרת האדמות .במקביל לתשלום ,יועבר
חלקו של הבעל בזכויות במשק לרשות
את חלקו מאז.
האישה ויירשם על שמה ,ובכך תהפוך
חלוקת השטח אינה חוקית
לבעלים מלא של כל המשק החקלאי.
כעבור  15שנים עתר הבעל לפירוק
הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות וא
השיתוף במשק באמצעות מכירתו ועלידי
גודות שיתופיות בתנועת המוש
חלוקת התמורה שווה בשווה בין שניהם.
בים.
לטענתו ,הסכמתם לחלוקת השטח אינה
חוקית מכיוון שהיא נוגדת את מדיניות
המידע המוצג במאמר זה הוא
רמ"י האוסרת על פיצול המשק ועל העב
מידע כללי בלבד ,ואין בו כדי לה
רת הזכויות בו ללא הסכמת הרשות ,וזו לא
וות ייעוץ או חוות דעת משפטית.
ניתנה.
המחבר או המערכת אינם נושאים
בית המשפט קבע ,כי במצב שבו ניתנת
באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
התחייבות להעברת זכות תוך הפרת הוראה
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצו
המגבילה את מעבר הזכות ,אין מקום לק
עית לפני כל פעולה המסתמכת על
ביעה קטגורית כי ההתחייבות עצמה בטלה,
הדברים האמורים.
ואין כל הכרח לשלול תוקף משפטי מה
תחייבות שניתנה רק בשל העובדה שהיא
נעשתה בניגוד להתניה חוזית אחרת.
על כן ,במקרה זה פסק ביהמ"ש כי יש
ליתן תוקף חוזי לחלוקת המשק בין הצדדים
גם אם היא עומדת בניגוד למדיניות ,ואין
מקום להורות על בטלותה למפרע ,בפרט
שעה שהצדדים ידעו מראש על הבעייתיות
בהסכם.
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בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

לא ברור:
האם הרשם
הוא הבורר תמיד?
האם רשם האגודות השיתופיות יהיה תמיד בורר? האם יש לו
הסמכות למנות בורר בסכסוך שאינו בין האגודה לבין חבריה?
מקרה מצער ,אשר הפך במסגרת הליך בוררות .עוד הציעה ,כי את
שכיח במחוזותינו ,ובו בני זהות הבורר יקבעו הצדדים בהסכמה ,ללא
משפחה לא הצליחו למצוא התערבותה ,אולם הצדדים השיבו בשלילה
פתרון לסכסוך בכוחות עצמם להצעה זו .מכיוון שכך ,קבעה עוזרת הרשם*:
הגיעו אל משרדי .בשלב הרא מקור סמכותו של הרשם למינוי בורר הוא
שון ,אנו מבררים :מה הגורם המוסמך לדון סעיף יישוב הסכסוכים שבתקנון האגודה
במחלוקת .עלפי רוב ,הערכאה המתאימה בצירוף המתחייב מהפקודה .מאלו עולה,
לבוררות היא רשם האגודות השיתופיות ,כי סמכות למינוי בורר אינה לרשם ,כי אם
בורר אחר או בית המשפט המוסמך.
לוועדה המשפטית שליד תנועת המושבים,
שאלת זהות הגורם המתאים לדון במחלו כך שממילא לא יכולה לקום לרשם סמכות
קת מקבלת משנה תוקף
למנות בורר.
כשהסכסוך ניטש בין
כמו כן ,התקנון מס
חבר אגודה אחד למשנ
דיר תביעות כספיות
הו .במקרה זה ,התובעים
שהצדדים להן הם הא
הגישו בקשה
גודה וחבריה בלבד ,אך
למינוי סעיף יישוב
בורר ,בהתאם לפקודת
לא החברים בינם לבין
עצמם .אף החלת סעיף
האגודות השיתופיות .הסכסוכים בתקנון
הצדדים לסכסוך
הסל אינה מן העניין
היו האגודה אינו מסדיר
יורשיהם של שני אחים
משום שהאגודה כלל
אינה צד להליך וה
והמחלוקות נסובו סביב בירור סכסוכים שבין
שווי מכסות החלב
מחלוקת בין הצדדים
של החברים לבין עצמם
המשק ופדיון יחידות
כספית או חוזית ,ולא
פירוש התקנון או הח
ההשתתפות בתנובה ,עלידי העברתם
אשר היו שייכות לא
לטות של רשויות הא
לבורר ,וכי סמכות
חים.
גודה.
נקבע ,כי סעיף יי
התובעים טענו ,כי הרשם משתרעת על
הם זכאים למחצית שווי
שוב הסכסוכים בתקנון
פירות הנכסים האלה .אגודות שיתופיות
האגודה אינו מסדיר
בטרם מונה בורר בסכ
בירור סכסוכים שבין
הונחה וחבריהן בלבד
סוך בין הצדדים,
החברים לבין עצמם
בפני הרשם בקשת הנ
עלידי העברתם לבו
תבעים למחיקת התבי
רר ,וכי סמכות הרשם
עה על הסף בטענה
משתרעת על אגודות
לחוסר סמכות לקיום
וחבריהן
שיתופיות
בוררות.
בלבד .במאמר מוסגר :גם אם הייתה קמה
הנתבעים טענו במסגרת הבקשה ,כי לרשם סמכות למנות בורר ,המינוי לא היה
הרשם או מי מטעמו נעדרים כל סמכות למ חל על מי שאינם חברי אגודה.
נות בורר בסכסוך בין הצדדים משום שהר
לאור האמור וכן לאור התנגדותם של
קע לסכסוך הוא הסכם שעליו חתמו האחים ,הנתבעים לסיום הסכסוך בבוררות נקבע,
ולא תקנון האגודה השיתופית ,ולפיכך ,אין כי אין לרשם סמכות למנות בורר בסכסוך
להישען על תקנון האגודה כמקור לסמכות זה .הנה כי כן ,לא כל סכסוך יידון בהכרח
הרשם למנות בורר .לפי הבקשה ,הסכסוך במסגרת הליכי בוררות ,מוצע לבחון היטב
אינו קשור באגודה והיא אינה צד בו ,הסכ את הסעיפים הרלוונטיים בתקנון האגודה
סוך קיים בין אנשים פרטיים ,אשר חלקם על מנת להחליט לאן לנתב את הדיון במח
אינם חברי אגודה וממילא אינם כפופים לוקות.
לתקנונה .עוד נטען ,כי תקנון האגודה אינו
מסמיך את הרשם למנות בורר בסכסוכים
שבין חברים לבין עצמם ,ואין הסכמה מצד
הכותבת עוסקת באגודות שיתו
הנתבעים לברר את הסכסוך במסגרת הליך
פיות ,בתחום המסחריחקלאי ולי
של בוררות.
טיגציה .המידע כללי בלבד ואינו
עוזרת הרשם ,שבפניה הונח התיק ,הציעה
משמש במקום חוות דעת או ייעוץ
לצדדים לנסות להגיע ליישוב המחלוקת
משפטיים מוסמכים.

)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 הורים

מקלחת
ושירותים
חדר ילדים

חדר ילדים

פרגולה ודק

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 2,999
 ₪למ"ר מקורה ו ₪ 1,499-למ"ר
לדק ולפרגולה.
המחיר כולל תכנון מלא "גרמושקה"
ותוכניות עבודה.
הבניה עם פיקוח הנדסי צמוד ע"י
קבלן רשום ומיומן.
ל 20-הלקוחות הראשונים הנחה
נוספת בסולם יורד החל מ.20%-
לכל הלקוחות ערבות בנקאית יורדת
)בתשלום עמלת הערבות בלבד(.
אחריות לפי חוק מכר דירות.
הכל לפי הכלל "כל הקודם-זוכה".
יסודות וחיבור לתשתיות ושיפורים
למיפרט הטכני המוצע ,ע"פ מחירון
דקל.
המחיר לא כולל מ.ע.מ.
המיפרט לפי סטנדרט משרד השיכון.

ממ"ד

ליצירת קשר
מוטי gavishmoty49@gmail.com 052-3293061
18.12.2014
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חדר
אורחים

איוש נחלות פנויות מול
הזכויות החוזיות

ההחלטה על איוש נחלות פנויות ביישובי הנגב והגליל ,1317 ,יוצרת אפשרויות חדשות לאיוש הנחלות,
ואף טומנת בחובה הטבות כלכליות נרחבות ,אך נוגדת את הזכויות החוזיות שיש לאגודת המושב
יות הבנייה בחלקת המגורים ,כולל
הזכויות העתידיות שטרם נרכשו.

בועז מקלר ,רו"ח
גיל קופליס ,עו"ד

בישיבת הנהלת רשות
מקרקעי ישראל )רמ"י(
ב 11בנובמבר אושרו,
באופן עקרוני ,נהלי האגף החקלאי
ליישום החלטת מועצת הרשות
" ,1317איוש נחלות פנויות במושבי
עובדים ובכפרים שיתופיים".
בישיבה נקבע ,כי בשלב זה לא יי
חתם חוזה חכירה עם מאייש הנחלה -
מועד החתימה יידחה למועד החתימה
עם כלל חברי האגודה .עם זאת הובהר,
כי מאייש הנחלה יתחייב להשלים את
הבניה בנחלה תוך שלוש שנים מיום
אישור העסקה )לפי החלטה .(1326

שמירת זכויות הנחלות
שטרם אוישו
החלטת מועצה  ,1311שעניי
נה "חוזה חכירה לדורות במוש
בים ובכפרים שיתופיים" ,קובעת
עקרונות לחתימה על חוזה חכירה
לדורות .אחד מתנאי הסף שנקבעו
בה הוא :חוזה החכירה שייחתם עם
אגודת המושב לא יכלול את שטחי
הנחלות הפנויות ,כולל חלקות ב של
אותן נחלות .בנהלים להחלטה 1317
לא הוסדרה סתירה זו.
לדעתנו ,אגודה אשר תבחר ביי
שום החלטה  1355חייבת להגיע

נקבעו למימוש מתווה החלטה .1317
בניגוד ליישובי המרכז ,ביישובי
הנגב והגליל אין איום לבטל את
הנחלות שטרם אוישו ,אולם החלטה
זו תיבחן בעוד חמש שנים .כמו כן,
שיווק הנחלות הפנויות ביישובי קווי
העימות וב"יישובים סמוכי גבול"
לא יוגבל בזמן.
מי שקיבל את המלצת האגודה
לאיוש נחלה עד סוף  2013ביישוב
בקו עימות או ביישוב ששווי הנח
לה בו פחות מ 420אלף ש"ח ,ללא
פיתוח ,יוחלו לגביו הוראות אגף .31
מועמד שלא קיבל המלצה לאיוש
נחלה יהיה רשאי לפנות לוועדת
חריגים ,שתהיה רשאית לאשר הק
צאה בהתאם להוראה  ,31בהתחשב

אגודות המושבים צריכות לקבל החלטה ,בתוך זמן קצר,
בשאלה :האם להיאבק בגזרות ההחלטה הקשה )בדרך
משפטית( ,לרבות דרישת פיצויים עבור הפקעת )גריעת( שטחי
משבצת הנחלות ,או לפעול במתווה ההחלטה החדשה? דברים
אלו ראויים לבחינה מעמיקה ,בעיקר במקרים הבאים :יישובים
שבהם קיימת מגבלת תמ"א 35
הסכום שישולם בגין הזכויות בנ
חלה הפנויה יוכר בעת מעבר להחל
טה  1355כתשלום של מלוא הזכויות
) 375מ"ר( .כמו כן ,במעבר למתווה
היוון מלוא זכויות )לפי החלטה
 (1355לא יידרשו תשלומים נוספים
בגין  375מ"ר שכבר שולם בעדם,
אלא בעד יתרת הזכויות הקיימות
והעתידיות שטרם שולמה תמורתן,
לפי שיעורים שנקבעו ב .1355לצד
התשלום עבור הקצאת הנחלה תבו
טל הדרישה לרצף ביןדורי.
טרם נמסרה עמדת האגף החקלאי
ברמ"י בעניין התשלום הנדרש ,אם
בכלל ,בעת פיצול מגרש מחלקת
במגורים .ביישובי קווי עימות וביי
שובים סמוכי גבול לא יידרש תש
לום כלשהו עבור הקצאת הנחלה.

העברת זכויות בנחלה
בעת העברת זכויות בנחלה יחולו
שיעורי התשלום שנקבעו ב1355
)בקו עימות  ,0% -באזור עדיפות
א'  ,11.24% -באזור עדיפות ב -
 18.49%ובשאר האזורים .(33% -
שיעורים אלה יחולו על ההפרש
שבין הזכויות שנרכשו בעת הקצאת
הנחלה לראשונה ובין מלוא זכו
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להסכם מקדמי עם רמ"י כתנאי
ליישום החלטה  1317בעניין איוש
נחלות פנויות.

גביית הוצאות פיתוח
והון אגודה
אגודה המבצעת בעצמה עבודות
פיתוח לצורך הכשרת נחלה תהיה
רשאית לגבות את הוצאות הפיתוח
כפי שיאושרו עלידי רמ"י .האגו
דה לא תהיה רשאית לגבות כספים
כתנאי להמלצתה.
אף שטרם ניתנה התייחסות לאפ
שרות גביית הון אגודה למניעת די
לול זכויות החברים הוותיקים ,לד
עתנו כבעבר ,בהסתמך על הוראת
האגף החקלאי  31מ 24בדצמבר '92
ועל החלטת ממשלה )סעיף  6להח
לטה  1879מ 1ביולי  ,(2009תינתן
אפשרות לגבות תשלום בגין חלקו
היחסי של החבר החדש בזכויות
האגודה הריאליות ,למעט בקרק
עות רמ"י ,בהתאם לחוות דעת רואה
חשבון ,באישור הרשות.

הוראות כלליות
ותקופת מעבר
חמש שנים מיום אישור הנוהל

בשיקולים הבאים :המועמד התקבל
כחבר אגודה ,העתיק את מגוריו
ליישוב לפני  31בדצמבר ,2013
החל בתהליך מול רשויות המדינה
והשקיע כסף באיוש הנחלה .פניות
לוועדת חריגים יתאפשרו בשנה
שתחלוף מיום אישור הנוהל.

נוגדת את הזכויות
החוזיות
החלטה  1317ונהליה יוצרים
אפשרויות חדשות לאיוש הנחלות,
לאחר כעשור שנים של הקפאה,
ואף טומנת בחובה הטבות כלכל
יות נרחבות .למרות זאת ,לדעתנו,
ההחלטה נוגדת את הזכויות החוזיות
שיש לאגודת המושב אשר חוכרת
מרמ"י את כל הנחלות ,מאז ומתמיד,
עשרות רבות של שנים.
אגודות המושבים צריכות לקבל
החלטה ,בתוך זמן קצר ,בשאלה:
האם להיאבק בגזרות ההחלטה הקשה
)בדרך משפטית( ,לרבות דרישת פי
צויים עבור הפקעת )גריעת( שטחי
משבצת הנחלות ,או לפעול במתווה
ההחלטה החדשה? דברים אלו ראו
יים לבחינה מעמיקה ,בעיקר במק
רים הבאים :יישובים שבהם קיימת

מגבלת תמ"א  ,35ביישובי מרכז
הארץ שבהם קיימת מגבלת חמש
שנים ,ביישובים שבהם עלול לאבד
שטח גדול ובאזורי עדיפות שבהם
גובה הפיצוי נמוך.

בנוסף ,מושבים שלהם נחלות
שטרם אוישו מוזהרים מחתימה
חפוזה על נוסח חוזה חכירה לדורות,
שמשמעותו ויתור על שטח הנחלות
שטרם אוישו ,ללא תמורה.

המדינה הציבה מבנה
ללא היתר ,מושב
אמציה נמצא אחראי
ביהמ"ש הכיר באחריותו מופחתת של
אמציה למקרקעין  -גם לממשלה
היה חלק משמעותי בהצבת מבנה ללא
היתר בשטח המושב
עו"ד איתן מימוני

בשטח אמציה ,מושב שיתופי בחבל לכיש של
משקי חרות בית"ר בע"מ ,הוצב מבנה המשמש
כמשרדים של מזכירות המושב .המבנה הוקם
ללא היתר ולכן הוגש נגד המושב כתב אישום
המייחס לו עבירות בנייה ושימוש במקרקעין
ללא היתר.
בפני נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע,
יוסף אלון ,טען המושב כי אמנם המבנה הוקם
ללא היתר ,אך המבנה הוצב במקום עלידי ממשלת ישראל והיא
היוזמת אשר נשאה בהוצאות הקמת המבנה .לפיכך טען המושב ,כי
אין מתקבל על הדעת שרשות אחת של המדינה תיזום ,תממן ותקים
את המבנה ובמקביל ,רשות אכיפה תעמיד דווקא את המושב לדין על
פעולות אלה ,ועל כן ,לא היה מקום בהרשעתו.
על אף הטענות הללו ,בהכרעת הדין קבע ביהמ"ש ,כי המושב הוא
אשר פנה לממשלה בבקשה להציב את המבנה ,וכי אין במעורבו
תה הרבה של הממשלה כדי להסיר מן המושב את אחריותו כ"בעל
המקרקעין" וכ"משתמש" בהם.
לכן ,הרשיע ביהמ"ש את המושב בעבירות תכנון ובנייה והשית
עליו קנס בסך  10,000ש"ח .ביהמ"ש קבע ,כי אין להתערב בהכרעה
של הערכאה הקודמת ,מכיוון שהיא התבססה על הראיות שהובאו
לפניה ,כי אמנם הממשלה רכשה את המבנה מכספה ודאגה להצבתו,
אך אין זה יישום החלטה חדצדדית ,אלא ביצוע בעקבות דרישה
ובקשת המושב.
כמו כן ,המושב  -מכוחו כבעל השליטה במקרקעין ,היוזם וה
משתמש הבלעדי במבנה ,עלפי פסיקת ביהמ"ש ,היה צריך לבקש
את ההיתר ולכל הפחות ,להפסיק את השימוש האסור במבנה שלא
כדין.
עם זאת ,השופט אלון קבע כי יש להפחית מגובה הקנס אשר הושת
על המושב לאור העובדה ,כי חלקה של הממשלה בהצבת המבנה
במקום משמעותי ביותר.
ב 18בנובמבר  ,2014בהיעדר הצדדים ,דחה בית המשפט את ער
עורו של המושב על הכרעת הדין ,אך הפחית את סכום הקנס שהוטל
עליו ל 5,000ש"ח בלבד.
עפ"א )ב"ש(  130727072אמציה מושב שיתופי של משקי חרות
בית"ר בע"מ נ' מ.י.ו.מ לתכנון ובניה שקמים אשקלון.
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הצד של
המושבניקים

כאשר יש לאדם עבודה ופרנסה אין לו סיבה לעשות טרור .כך חשב
ידון צור ,חקלאי ומגדל פרחים ממושב פצאל ,שנפטר ב־ .2005ידון היה
נדיב מאוד לעובדיו הפלסטיניים ,האמין שהפרנסה והעזרה מקרבות
את הלבבות .בשנים האחרונות גילו הפועלים הערבים ענף כלכלי חדש:
תביעות מהמושבניק היהודי שאצלו עבדו פעם .יש מי שקוראים לתופעה
"אינתיפאדה כלכלית"
דפנה מאור
צילומים :האלבומים המשפחתיים

בשנת  1976הגיעו נורית
וידון צור למושב פצאל
בבקעת הירדן .זה עתה
סיימו את לימודיהם בפקולטה לחק
לאות ברחובות ,נורית התמחתה
בפרחים וידון בבעלי חיים .במלוא
המרץ של זוג צעיר הם החלו לפתח
משק חקלאי משגשג בבקעה .תחילה
גידלו ירקות ,עגבניות ,חצילים,

פלפל ,אבטיחים ומלונים .הם נטעו
כרם של ענבי "פרלט" לייצוא וענ
בים שחורים מזן "בןחנה" .במשך
השנים הפכו למשק פרחים ,שהיה
ליצואן מצטיין .בין הירקות לפרחים
ובין השתילה לנטיעה נולדו ארבעה
ילדים.
נורית וידון החלו לגדל ולשווק
לאירופה חרציות ובהמשך התמחו
בגידול פרחי לימוניום ,דולפיניום,
דוביום ,שושן ,כףקנגורו וארומו
רוס .בחצר בנו בית אריזה לפרחים.

נורית וידון עבדו קשה ,קטפו וארזו
לבד וכשהמשק התפתח וגדל נעז
רו בעובדים תאילנדים וכן נעזרו
בעבודת פועלים ערבים מהשטחים,
לפי הצורך והעונה ,כשישה חודשים
בשנה.
כאשר לא היו פרחים ,הפועלים
התאילנדים היו מועברים למשק
אחר )"ניוד"( והערבים היו חופש
יים לעבודות אחרות .נורית עבדה
גם כמדריכה לגידול פרחים מטעם
משרד החקלאות בבקעה .היא אף

נורית ,ידון ,שלושת הבנים והבת במשק בפצאל .לאחרונה ,חזר ארנון לגדל דוביום וארומורוס כפי שגידלו הוריו
צילום :חיים גורי ,לכתבתו על נורית וידון למוסף "הארץ" מיום 9.9.1994
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ידון צור בחממה של פרח הדוביום ,במושב פצאל .בחצר בנו בית אריזה לפרחים

נשלחה עלידי משרד החקלאות
להעביר קורס בגידול חרציות ,פעם
בסין ופעם בהודו.
בלילות הייתה מגיעה משאית
קירור לאסוף את הפרחים הארוזים
מהמקרר לנתב"ג או לנמל אשדוד.
בתקופה מסוימת היה משק צור ממו
שב פצאל מגדל הארומורוס הפרטי
הגדול בעולם .שלושה ימים לאחר
שנקטפו הפרחים בבקעת הירדן הם
כבר נמכרו בבורסת הפרחים בהו
לנד ונשלחו משם לרחבי אירופה,
לארצות הברית ואפילו למדינות
המפרץ.
בעניין העובדים הערבים ,אמר
ידון ,כאשר יש לאדם עבודה ופר
נסה אין לו סיבה לעשות טרור.
העובדים מהשטחים קיבלו אישור
ביטחוני שאפשר להם לעבוד ביי
שובים ישראליים .שכרם היה גבוה
פי כמה מהשכר שהיו מקבלים בר
שות הפלסטינית .מפעם לפעם,
נתנו ידון ונורית הלוואות לעובד
ערבי שנקלע למצוקה ,רצו לעזור.
ההלוואות מעולם לא הוחזרו .ידון
היה נדיב מאוד לעובדיו ,האמין
שהפרנסה והעזרה מקרבות את הל
בבות .העובדה היא ,שבכפרים הפ
לסטיניים בבקעה ,כמו אלפציל או
ג'יפטליק ,ניתן לראות וילות ובתי
פאר של אלה שעבדו אצל מעסיק
ישראלי .מי שעובד ברשות הפל
סטינית ממשיך לחיות בדלות.
בשנת  2002חלה ידון במחלה
קשה .בערב יום העצמאות ,בשנת
 2005נפטר .נורית המשיכה להפ

עיל את המשק ולייצא פרחים
בעזרת הבן ארנון .העבודה הרבה
וההתמודדות עם בעיות המשק לא
היו קלות .כעבור שש שנים חיסלה
נורית את גידול הפרחים ,שהצריך
עבודה אינטנסיבית ,ונטעה על חלק
מהשטחים תמרים .לאחרונה ,חזר
ארנון לגדל דוביום וארומורוס כפי
שגידלו הוריו.
בשנים האחרונות גילו הפועלים
הערבים ,בעזרת עורכידיןמחפשי
תעסוקה ,ענף כלכלי חדש :תביעות
מהמושבניק היהודי שאצלו עבדו
פעם – איאפשר להפסיד ויש סי
כוי מצוין להרוויח .נורית קיבלה
את התביעה הראשונה חודש לאחר
פטירתו של ידון.

אי־אפשר להפסיד
יש פעילות ענפה של עורכי דין
ערביםישראלים שמייצגים פוע
ליםלשעבר של חקלאים ישראלים.
מושבניקים רבים ,שהעסיקו עובדים
מהשטחים בשכר גבוה מהנהוג בר
שות ,נתבעים היום לשלם סכומים
גבוהים נוספים לעובדים .אחד מהם
הוא באלי ראובן ממושב רועי .מש
פחת ראובן הקימה ברועי משק של
ענבי מאכל ופרחים .באלי נתבע
לשלם לעובד לשעבר שלו דמי
חופשה ,דמי הבראה ,ימי חג ,נסי
עות ,ביטוח פנסיוני ועוד ועוד.
המשפט הסתיים בסגירת המשק
ע"י באלי שהוכרז פושט רגל ,ההו
צאה לפועל עיקלה לו סכומי כסף
נכבדים .היום הוא מתפרנס כשכיר

ייצור מבנים מודולארים ,בנייה בעץ ,בנייה קונבנציונלית ,בניית ממ"דים.
בניית וילות ובתים פרטיים ברמה גבוהה ומחירים ללא תחרות.

תכנון וביצוע פרויקטים מהיסוד עד טופס  '4כולל.

טל 073-2072447 .׀ פקס077-4391290 :
דוא"לbuilding.g.ltd@gmail.com :
אתר האינטרנטWWW.OLAMHABNIYA.CO.IL :
18.12.2014
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בשנה האחרונה תבע ג'מאל את נורית עבור
עצמו ועבור בנו שעבד ,לטענתו ,שש שנים ללא
פיצויים )הבן היה תלמיד ועבד חודש בשנה,
בחופשה( .כמו כן ,תבע השלמת שכר מינימום,
איהודעה על הפסקת עבודה ,חופשות ,ימי
מחלה ,דמי הבראה ,פיצויי פיטורים .התביעה
הסתיימה בפשרה ונורית שילמה
ומשלם כל חודש להוצאה לפועל.
התובע ,הפועל שעבד אצלו ,פתח
בכפרו סופרמרקט .לפני שנים נגנב
)גם( הטרקטור של באלי ממשקו
והוא הודיע למשטרה שהטרקטור
בדרך לכפר טמון .אבל לכפר טמון
המשטרה לא נכנסת .כמה טוב לה
יות פלסטיני תחת חסות החוק היש
ראלי .גם עוזרים לקבל כסף וגם לא
מחפשים גנבות.

ההלוואה הפכה
למענק
ג'מאל ,שעבד אצל ידון ונורית,
היה במעמד של פועל בכיר במשק.
במשך מספר שנים עבד כמה חוד
שים בשנה ,לפי עונת הפרחים .לפני
שנים קיבל מידון הלוואה לקניית

רכב .ההלוואה הפכה למענק .הוא
קיבל מנורית ,לאחר מותו של ידון,
הלוואה נוספת בסכום גבוה מאוד.
כשהמשק נסגר ההלוואה הפכה לפי
צויים ,כי לא הייתה יותר עבודה.
בשנה האחרונה תבע ג'מאל את
נורית עבור עצמו ועבור בנו שעבד,
לטענתו ,שש שנים ללא פיצויים
)הבן היה תלמיד ועבד חודש בשנה,
בחופשה( .כמו כן ,תבע השלמת
שכר מינימום ,איהודעה על הפס
קת עבודה ,חופשות ,ימי מחלה ,דמי
הבראה ,פיצויי פיטורים .התביעה
הסתיימה בפשרה ונורית שילמה
לג'מאל ולבנו סכום כסף נכבד )נוסף
על ה"הלוואות" שקיבל קודם לכן(.
הפועל חאזם עבד גם הוא במשק
צור כמה חודשים כל שנה ,עד ,2005

ידון ומנכ"ל אגרסקו דאז ,שלמה תירוש .פרס "יצואן מצטיין" לשנים 19921993

שנת מותו של ידון .היה לו אותו
עו"ד חרוץ ומסור ,ערביישראלי.
הוא תבע את ידון שש שנים וחצי
לאחר מותו .בין שאר טענות כתב
התביעה היה כתוב שידון פיטר אותו
בשנת  ,2007כלומר שנתיים לאחר
מותו .ההוכחה לכך הייתה האישור
הביטחוני לעבוד בישראל ,שניתן לו
והיה תקף עד פברואר  .2008אולם
אישורים אלו ניתנו באופן אוטומ
טי ומשמעותם :מותר לבעל האישור
לעבוד .אבל הוא יכול להחזיק אי
שור ולא לעבוד.
כמו כן ,טען הפועל ,מר חאזם,

באלי ראובן בכרמו במושב רועי ,לפני המשפט .היום הוא מתפרנס כשכיר ומשלם כל חודש להוצאה לפועל
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כי עבד שנים שלמות ,אף שעבד
רק ששה חודשים בשנה .הפעם דנה
בתיק נשיאת בית הדין לעבודה
בירושלים .היא מצאה שהתביעה
אינה מהימנה ,זיכתה את נורית וח
ייבה את התובע לשלם סכום כסף
לנורית .כמובן שאי אפשר לקבל
את הכסף .בשביל זה צריך כנראה
פלוגה פרטית של מסתערבים .כמו
שנאמר :התובעים לא יכולים להפ
סיד ,אבל בהחלט יכולים להרוויח.
הפלסטיני יכול לגבות את הכסף
מהישראלי .הישראלי אינו יכול
לגבות כסף מהפלסטיני.
תביעה דומה לזו של ג'אמל וחאזם
תבע הפועל איברהים ,בעזרת אותו
עורך דין .הוא דרש פיצויים והט
בות עד שנת  ,2007אף שעבד עד
שנת  ,2005לפי דברי נורית .ההבדל
היחיד בתביעה זו היה השופט .בא
מצע המשפט ,הוא אישר לשנות את
כתב התביעה .התברר שידון לא היה
יכול לפטר לאחר מותו ולכן החליפו
את שם הנתבע מ"ידון" ל"נורית"
וכן תבעו את ארבעת ילדיה .השו

פט אמר לנורית" :יש לך בעיה".
הוא חייב אותה להגיע לפשרה שבה
נאלצה לשלם לפועל מר איברהים,
והיא אכן שילמה.
בשנים האחרונות התרבו התבי
עות נגד חקלאים ישראלים ורובן
הסתיימו ברווח נאה לעורכי הדין
המייצגים את העובדים מהשטחים.
ניתנו כאן שתי דוגמאות ויש הרבה.
יש מי שקוראים לתופעה" :אינתי
פאדה כלכלית" ,יש המתעלמים ,יש
שמשלמים וסוגרים את המשק ויש
שמשלמים וממשיכים ,כי אין ברי
רה .לעובדים תאילנדים יש מכסות
ולעתים ,יש עונה בוערת של קטיף
או בציר ,ואז נאלצים לקחת עובדים
מהשטחים.
בכוונה לא נמסרו פרטים של
התביעות והמשפטים ,מי שירצו
יוכלו למצוא את חלקם באינטרנט.
סיפרנו את הסיפור של צד אחד,
הצד של המושבניקים .כדאי להיות
מודעים לבעיה .איך אומרת הפו
לנייה" :אתה תראה ,זה עוד ייגמר
בבכי".

נורית וידון פוגשים את הלימוניום שלהם בבורסת פרחים בגרמניה .מפעם לפעם ,הלוו
לעובד ערבי שנזקק לכסף
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לפני פיזור

יום הח"כלאות בכנסת" .שהחקלאים יהיו העוגן של המדינה בתחום המזון"

חלק מהמאמצים לשיפור מצבם של החקלאים בישראל לא יספיקו להבשיל בגין הקדמת הבחירות" .לצערי ,מהלכים ארוכי טווח
ייעצרו" אמר שר החקלאות יאיר שמיר ביום הצדעה לחקלאות הישראלית בבית הנבחרים ,ביום פיזור הכנסת ה־ .19ח"כ זבולון כלפה,
יוזם היום ,משוכנע" :הקדנציה אולי נגמרת ,אבל החקלאות לעולם עומדת" .ח"כ מיכל בירן בדיון בתעריפי המים" :את מחיר המים
צריך להוריד באמצעות ביטול התאגידים ולא באמצעות היטפלות לחקלאים" .יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ ברוורמן :להפסיק את הקיצוצים
בתקציבים לחקלאות ,לחזק את המו"פ .הוועדה אישרה תיקון לתקנות תכנון משק החלב שמטרתו לתמרץ יצרני חלב קטנים להתייעל
דרור יוסף

הכנסת ה 19קיימה ב8
בדצמבר )יום שני( שהיה
יומה האחרון ,את "יום
הח"כלאות"  -הצדעה לחקלאות
הישראלית ,שצוינה בשורה של דיו
נים מיוחדים בוועדות הכלכלה וה
חינוך .ביום ההצדעה השתתפו חקל
אים ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
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יאיר שמיר ,שר הבינוי והשיכון אורי
אריאל ,שר הפנים גלעד ארדן ,חברי
כנסת מכל סיעות המשכן וביניהם
זבולון כלפה )הבית יהודי( ועמר בר
לב )עבודה( ,יושבי ראש של השדולה
החקלאית שיזמה את היום המיוחד,
נציגי ארגוני החקלאים ותנועות
ההתיישבות וראשי מועצות אזו
ריות.
באולם "ירושלים" בכנסת ,שם

נערכו הוועדות ,הוצגו פירות מובח
רים ,דבש ומוצרי חלב תוצרת הארץ.
במקביל לדיונים ,מכרו מגדלים את
תוצרתם בעזרת ארגון "חקלאות חב
רתית ישירה" )"מחאת הפלפלים"( -
מהחקלאי ישירות לצרכן ,לטובת
עובדי הכנסת ובאי בית הנבחרים.
המשתתפים בדיונים הדגישו את
הצורך בתמיכת המדינה בחקלאות
למען שמירה על ביטחון אספקת

המזון וכן לשם שמירה על גבולות
המדינה בפריפריה" .החקלאות בארץ
נהנית מפירות החדשנות הטכנולו
גית הישראלית ,וישראל היא כבר
שנים מובילה עולמית בתחום זה.
הטכנולוגיות כוללות חדשנות בענף
הרפת ,ניטור רפואי לבעלי חיים,
מערכות השקיה חדשניות החוסכות
במים ועוד" ,אמר ח"כ כלפה בפתח
הדיון.

"שמחתי לראות היום בכנסת נצי
גות מרשימה מאוד של חקלאים מכל
רחבי הארץ ומכל תחומי החקלאות.
הקדנציה אולי נגמרת ,אבל החקל
אות לעולם עומדת .קיומו של יום
הח"כלאות דווקא ביום פיזור הכנסת
מביא לנו צד של איזון :דווקא ביום
כל כך מורכב פוליטית ,חברי כנסת
ושרים מכל סיעות הבית מצאו לנכון
להגיע לשדולה ולתמוך בחקלאות.

לחקלאות זה אחד הדברים שעל סדר
היום שלנו.
"ניהלנו עבודה מקיפה לחוק יסוד
לחקלאות על מנת לקבוע ולתת
תוקף משפטי לחקלאות .עלינו
להבטיח את נושא הייצור שיהיה
זמין לחקלאים – מים ,קרקע והון".
שר הבינוי אורי אריאל" :אנחנו
רואים בכפרי הנוער העוסקים בחי
נוך חקלאי ערך רב מאוד ועוסקים
בהקמת יישובים חדשים בשיתוף
פעולה עם המועצות האזוריות בג
ליל ובנגב .החקלאות היא ערך על
פי היהדות ואני עומד לרשותכם
לכל שתצטרכו".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
"אנחנו יכולים להיות פתרון  -גם
מושבים וגם בקיבוצים – לבנייה ,אך
החלטות המנהל שנעשו צריך לממש
אותן ולוקח הרבה זמן וחבל ,כי אכן
יש פתרון למצוקת הדיור במרחב
הכפרי.
"החקלאות זה הערכים וזה בי
טחון המזון ,אבל צריך לזכור ,שגם
ביום החגיגי הזה החקלאות נמצאת
במשבר לא פשוט בכלל .היא במש
בר כשלא מרוויחים מספיק ולא מת
פרנסים בכבוד .גם כשיש רצון טוב
בממשלה ,ובחקלאות עדיין קמים
בבוקר החקלאים ולא מרגישים בנוח.
החקלאות והחקלאי נמצאים בחדוות
יצירה רעה ,והיא חייבת את העזרה
של החברה הישראלית ,דברים שה
מדינה לא יכולה בלעדיהם.
"אנחנו החקלאים תמיד נהיה ,ולא
משנה עד כמה קשה ,בחוד החנית
והראשונים כשצריך אותנו ,בכל
דבר ועניין .אני מודה ללובי החק
לאי בראשות ח"כ זבולון כלפה וח"כ
עומר בר לב על הפעילות למען
החקלאות והחקלאים".

נשיא התאחדות האיכרים ,דובי
אמיתי" :היום הזה ,שבו מצדיעים
לחקלאות מחד )גיסא( ומפזרים את
הכנסת מאידך )גיסא( ,הוא מטאפו
רי למצב החקלאות בישראל ,כאשר
החקלאות חוגגת את היותה בפסגת
הפיתוחים והטכנולוגיה והחקלאי,
לעומת זאת ,מצוי בפני פשיטת רגל
ומנסה לשרוד .הגיע הזמן שהבית הזה
יעשה מהפך ויחזיר למשרד החקל
אות את היכולת לקבל החלטות וגם
לבצע אותן .רק כך המגזר החקלאי
יוכל להמשיך להתקיים בכבוד".
כרמית משיח חוסטצקי ,מגדלת
פלפלים מפארן ,שהייתה בין יוזמי
"מחאת הפלפלים"" :בתור חקלאים
צעירים אנו חשים שימינו ספורים.
אנחנו קורסים תחת הנטל .כולם
גוזרים קופונים על חשבון החקלאי,
והחקלאי הקטן  -הוא זה שעובד הכי
קשה ,קורס .והנטל הזה אם ימשיך,
אז לא יהיו חקלאים צעירים בעתיד.
"אומה לא יכולה להתעסק על
ההייטק וצריך לדאוג לא רק לחק
לאות ,אלא לחקלאים עצמם .אנחנו
הקול האופטימי של החקלאים ,אנח
נו מאמינים שאנחנו יכולים לשנות.
ערכנו כאן מכירה ישירה בכנסת.
הרבה חברי כנסת שאלו אותנו מתי
נבוא אליהם".

"היהלום שבכתר"
ועדת הכלכלה של הכנסת ,ברא
שות ח"כ אבישי ברוורמן ,ציינה את
יום החקלאות בדיונים בחיסכון במ
שאבים ,במניעת איבוד מזון ובהתפ
תחויות בתחום .בפני הוועדה הוצגו
טכנולוגיות חדשניות מענף הרפת,
מערכות השקיה ,חיישנים למטעים
ועוד.
בנוסף ,הוועדה אישרה תיקון
לתקנות תכנון משק החלב ,שיאפ

הרפתן אלעד תמיר ממושב היוגב" .השינויים התכופים לא מאפשרים לנו לתכנן את עתיד
צילום :תקשורות יעל שביט
המשק שלנו"

שר לתמרץ יצרני חלב קטנים לייצר
את מלוא מכסת הייצור שלהם .עו"ד
דפנה טיש ממשרד החקלאות הסבי
רה ,כי כיום יש אפשרות להפחית
מכסה של יצרן שלא עמד בדרישות
הייצור ,אולם בכוונת המשרד להח
זיר ליצרן את המכסה בשנה החולפת
בתנאי שביצע צעדי התייעלות וה
ראה הגדלה של  10%לפחות בכושר
הייצור ,לעומת השנה הקודמת ,או
שהוא חזר למלוא היקף מכסתו מה
שנה הקודמת.
במהלך הדיון קראה מנכ"לית מו
עצת החלב מיכל קראוס לחקלאים
שמשלבים טכנולוגיה והייטק "הי
הלום שבכתר" .קראוס הוסיפה" :בלי
חקלאים אין התיישבות ,ובלי התיי
שבות לא תהיה שמירה על קרקעות

צילום :אדי ישראל

זה דבר שמלמד הרבה על חשיבות
הנושא .החקלאות ,שהיא הליבה של
העשייה הציונית שלנו פה בארץ,
וחובה עלינו לשמור עליה ולפתח
אותה".
פיזור הכנסת בשל הקדמת הבחי
רות ל 17במארס  2015קוטע מהל
כים שחלקם היו עשויים להועיל
לציבור החקלאים בישראל ,אולם
הם לא יבשילו לשינוי המבוקש .שר
החקלאות שמיר ,שעל חלק מהת
כניות שהוא מבקש להוציא לפועל
במשרד שבתחום אחריותו אין תמיד
הסכמה בקרב החקלאים ,התייחס לכך
בדבריו" :המדינה נקלעה לבחירות
ולצערי ,מהלכים ארוכי טווח ייעצרו
כשהם כיום באמצע התהליך .אשקיע
כל מאמץ ,שהדרך שבה אני מאמין
תצליח .שינוי ההתייחסות ביחס

ולא תהיה מדינה" וקראה לחזק את
החקלאות .נציג התנועה הקיבוצית
רזי יהל אמר ,כי החקלאות הישר
אלית נמצאת במצב קטסטרופלי וה
השקעה עולה על הרווח של החקלאי,
שיורד בצורה תלולה.
אמנון לרס ממכון וולקני ציין,
כי שליש מהתוצרת נזרק לפח וה
מכון עוסק בחיפוש אחר פתרונות
שיצמצמו את כמות התוצרת הנז
רקת .לדבריו ,יש פעולות פשוטות
שיכולות למנוע איבוד מזון ,כמו
שימוש בשמן מנטה שמונע את צמי
חת הנבטים על תפוחי האדמה.
ראש תחום פסולת ומחזור בעמו
תת אדם טבע ודין ,רועי קוצר ,אמר
כי רשתות השיווק קובעות לחקלאים
את המחיר ואת הכמות והם חסרי
אונים מולן .קוצר הוסיף ,כי בעקבות
התנאים הקשוחים של רשתות השי
ווק ופערי המחירים  -תוצרת רבה
נשארת על העצים ונזרקת לפח.
מזכ"ל התנועה הקיבוצית איתן
ברושי הוסיף ,כי הטכנולוגיות וה
תוצרת שהוצגו בפני הוועדה ממחי
שים את הפער בין מצב החקלאות
למצב החקלאים" .החקלאות ביש
ראל היא הכי מתקדמת בעולם ועל
החקלאים יש איומים מצד האוצר.
ממשלות ישראל לדורותיהן אחר
איות על הפער הזה .ביטחון ,חינוך,
חקלאות והתיישבות הם יסודות שאי
אפשר לפגוע בהם" ,אמר.
היו"ר ברוורמן קרא להפסיק את
הקיצוצים בתקציבים לחקלאות,
לחזק את המחקר והפיתוח ,לתת
גיבוי לחקלאים ולהקטין את הביו
רוקרטיה.

לא על חשבון
החקלאים
מכירת תוצרת חקלאית ביום הח"כלאות .הקול האופטימי של החקלאים
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בדיון נוסף של ועדת הכלכלה ני
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פשה
יזמות עיסקית
אמינות שרות ואדיבות
באחריות ללא תחרות!!!...

הפתרון לשמירתם ואחסנתם של
הביצים בקירור מדגם המתקדם
ביותר .אצל פשה יזמות עסקית
תמצאו את התשובה
מתכננת ובונה על הצד המצטיין ביותר חדרי
קירור בסטנדרטים הגבוהים ביותר ,פנימיים
וחיצוניים כאחד ,בעלי בסיס חזק ואיכותי
והאבזור ברמה הגבוהה ביותר .במגוון גדלים
ועובדת עם החקלאיים קטנים וגדולים כאחד.
 חדרי קירור  -עדיין לא בניתם ,זו
ההזדמנות שלכם מהרו והזמינו חדר
קירור במחיר ללא תחרות )עקב החוק
החדש המחייב כל חקלאי המגדל לול
מטילות(
יחידות קירור ומיזוג אוויר  -אצלנו
בחברה תמצאו את המתכננים
והמתקינים הטובים והאמינים ביותר
שיודעים להתאים לכל לקוח את
המערכת שתדע לשרת אותו ברמה
הטובה ביותר.
חידוש לולים ,שיפוץ לולים  -אטימת
פתחים ,החלפת רשתות וחידוש כל
חלקי הלול במחירים הסבירים ביותר.
התמחות בבנייה קלה כגון :כל
סוגי הפנלים המבודדים ובניית
קונסטרוקציות ,בניית פרגולות ,דקים,
בניית מחסנים.
דודי שמש ,חשמל ,ואינסטלציה...
)נמרוד ,כרומגן(

הככלי אצלנו
ז
ה לפי
התקן...

נשמח לשרת אותכם ולתת לכם מענה בהקדם האפשרי
בתנאים הטובים ביותר פשה יזמות עסקית!!.
צלצלו עכשיו -וקבלו את ההצעה הטובה והבטוחה ביותר

לבירורים ,פניות והזמנות:
050-8820880
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מוטי דותן ראש מועצת גליל תחתון ,אביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר לחלב ,אייל בלום ראש מועצת ערבה
צילום :תקשורות יעל שביט
תיכונה .ב"עתיד המדינה תלוי בחבר'ה צעירים שיהוו עתודה לקיום חקלאות בארץ"

דונה העלאת מחיר המים לחקלאות ,לבקשת
חברי הכנסת מיכל בירן ,יצחק וקנין ואורי
מקלב .ח"כ בירן אמרה ,כי ההודעה על הוזלת
מחיר המים לצרכנים הביתיים היא פופוליס
טית ,שכן היא באה על חשבון העלאת מחיר
המים לחקלאים .לדבריה" ,את מחיר המים
צריך להוריד באמצעות ביטול התאגידים ולא
באמצעות היטפלות לחקלאים".
אברהם דניאל ,שעומד בראש התאחדות
חקלאים חדשה ,אמר כי החקלאים סופגים
כל יום מכה חדשה ,ומדינת ישראל לא רק
שלא עוזרת לחקלאות ,אלא פועלת לחיסולה.
דניאל הוסיף ,כי השנה נסגרו  600משקים
והתוצאה בסוף תהיה עליית מחירי התוצרת
החקלאית.
מנכ"ל התאחדות האיכרים ,דוידי היימן,
הוסיף כי לא נעשתה שום עבודה כלכלית
שתבדוק אם החקלאים יוכלו לשאת בהתיי
קרות" .החקלאים יצאו לרחובות ,כי הם לא
עומדים במחירים האלה" ,אמר .משה ביטון
מתנועת "אשדודים" ,ארגון פוליטי שהתמודד
בבחירות למועצת העיר ,אמר כי הוא כצרכן
ביתי יודע שבסוף הוא ישלם יותר" :להוריד
לנו את מחיר המים ולהעלות מים לחקלאים
זה עבודה בעיניים ,כי בסוף נשלם יותר על
המזון" ,אמר ביטון.
רכז מים וחקלאות באגף התקציבים באוצר,
אלון מסר ,הסביר כי בשנת  2006נחתם הסכם
עם החקלאים ,שיישומו החל ב .2010ההסכם
קבע העלאה מדורגת של התעריף לצד תמיכה
של יותר מ 100מיליון שקל בשנה לחקלאים,
לטובת התייעלות .הוא דחה את הטענות ,כי
העלאת מחיר המים תעלה את מחירי התוצרת
ואמר ,כי אין קשר בין הדברים וזה לא קרה
עד היום.
לעומתו ,סמנכ"ל כלכלה ברשות המים,
גלעד פרננדס ,קבע כי ההסכם עם החקלאים
לא היה נחתם אם לא היה סבסוד  -וכשמישהו
משלם פחות מישהו אחר משלם יותר .פרננדס
הוסיף ,כי השימוע של רשות המים להפח
תת תעריך לצרכנים הביתיים ב 10%בשלבי
סיום ,ואמר כי חלק מההפחתה תבוא מהעלאת
המחיר לחקלאים ב 21אגורות לקוב ,שתאפ
שר הוזלה של אחוזאחוז וחצי.
ח"כ יואב בןצור מש"ס ,שכהונתו בכנסת
החלה עם פרישת השר אריאל אטיאס לפני
כחצי שנה ,מילא את מקום היו"ר ברוורמן.
בןצור סיכם את הדיון בהצהרה ,לפיה ועדת
הכלכלה תומכת בהוזלת מחיר המים למש
קי הבית ,אך לא על חשבון העלאת התע
ריף לחקלאים .היו"ר ציין ,כי הוועדה דרשה
לקבל מהאוצר נתונים על השטחים המעובדים

משנת  2010ועד היום ,וכן נתונים על התמי
כות לחקלאים .עוד דרשה הוועדה ,כי הכנסות
המדינה מהיטל הפקת המים יועברו לטובת
משק המים הסגור ולא לשימושים אחרים.

"לא היה דור המשך"
ביום פיזורה של הכנסת ניתנה בימה לחקל
אים צעירים מכלל ענפי החקלאות .בין הדוב
רים בלט הרפתן הצעיר אלעד תמיר ממושב
היוגב .תמיר הדגיש שחשוב להבטיח ביטחון
כלכלי בענף הרפת ובענפי חקלאות נוספים,
על מנת לאפשר לצעירים המעוניינים להיות
דור ההמשך של החקלאות בישראל אופק לק
יום ענפים אלו בעתיד" .בענף הרפת נסגרו
 100רפתות בישראל לא בשל הרווחיות ,אלא
משום שלא היה דור המשך" ,אמר תמיר.
"אנו נתקלים חדשות לבקרים בתקנות וה
נחיות חדשות ,אשר להן השלכות כלכליות
נרחבות .השינויים התכופים לא מאפשרים
לנו לתכנן את עתיד המשק שלנו ולהבטיח
המשכיות .העתיד הוא בנוער ובילדים צעי
רים וחשוב שקובעי המדיניות ייתנו דעתם
בנושא ,יקדמו תכניות ארוכות טווח שיבטיחו
קיום חקלאות בכבוד במדינה ויעודדו צעי
רים להתמקצע ולהשתקע בתחום שישראל כה
מצטיינת בו.
"אנחנו מייצגים קבוצה גדולה של רפתנים",
הוסיף תמיר" ,כולנו בנים ממשיכים שרואים
את עתידנו בחקלאות .הנקודה העיקרית היא
היכולת שלנו לראות קדימה וזהו האופק
הכלכלי .הביטחון הכלכלי להשקיע בקניית
סככות ופרות זה אופק עתידי .אני עובד גם
בחוץ וגם קם בחמש בבוקר לרפת שלי".
אביתר דותן ,מנכ"ל התאחדות מגדלי
הבקר לחלב אומר ,כי יש חשיבות עליונה
לטיפוח רפתנים צעירים ותמיכה בחקלאות
כחוללבן" .דרוש שינוי תפיסתי ומערכתי על
מנת לשנות את המצב הקיים ,בו קיימת בעיה
לקיומו של דור המשך למקצועות החקלאות.
עתיד המדינה תלוי בחבר'ה צעירים ,שיה
וו עתודה לקיום חקלאות בארץ ושמירה על
ייצור עצמי של מזון בישראל ,על מנת שלא
נהיה תלויים בחסדי אחרים" אמר דותן.
יאיר מנע ,מנכ"ל מושבי הנגב" :בעידן בו
מצבנו הביןלאומי לא מזהיר ,אני לא היי
תי רוצה לסמוך על מדינה אירופית כזו או
אחרת שתמכור או לא תמכור לנו מוצר חיוני.
אני רוצה שהחקלאים יהיו העוגן של המדינה
בתחום המזון ,וכולם צריכים להבין שצה"ל
היה  60יום על הגדר ושמר על אדמות המדי
נה ,אבל ההתיישבות והחקלאות נמצאים שם
 365יום בשנה".

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
18.12.2014
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הבית
דף
עדי קמחי ,ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים

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

אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

למה צריך עיצוב פנים? ייסוריה של כותבת
טורים )לא צעירה(

מה יתרום עיצוב פנים לבית שלכם? הוא יהפוך חלל רגיל
ומשמים לנוח ,מותאם ואסתטי .השפעתו על הבית דומה
להשפעת התפאורה על אווירת ההצגה ,לשינוי שהתלבושות
והאיפור יוצרים במראה השחקנים

שאינם מתאימים לשימוש יכולים לשעבד אתכם
לתחזוקה מתישה של הבית .סך החומרים שבח
רתם אמור להיות חלק מתפיסה עיצובית כוללת
ובעזרת איש או אשת המקצוע תבחרו חומרים
וצבעים נכונים ,שישרתו את הצרכים שלכם הכי
טוב ,ושישתלבו בביתכם באופן הרמוני.

החלטתם להגדיל את הסלון או להו
סיף חדר ,אולי אפילו לעשות שיפוץ
רציני ,מהפכה של ממש בתוך הבית.
יכול להיות שאתם בונים בית חדש ,או שקניתם
דירה מקבלן .כך או אחרת ,כנראה שיש לכם תכ
נית אדריכלית ,וברור לכם איפה יהיו הקירות,
הדלתות ,הפתחים ,הגג .אבל איך הם ייראו? איך
שילוב מערכות
יעוצב פנים הבית שלכם?
בכל בית יש שילוב של מערכות רבות :חשמל,
מה זה "עיצוב פנים" ולמה בעצם צריך את זה?
אז ראשית ,עיצוב פנים הוא מותרות ולא חובה! תאורה ,מיזוג אוויר ,גבס ,אינסטלציה ,אלומי
אתם יכולים לשפץ את הבית ,לבנות חדש או ניום ,נגרות ,מסגרות .תפקיד המעצבת לעשות
להיכנס לדירת קבלן ללא עיצוב פנים,
אבל שימו לב :באחת העסקאות הגדו
לות שתעשו בחייכם ,ודאי אם קניתם
בית חדש ,תקבלו מוצר חשוב מאין
כמוהו  -הבית שלכם.
אם תוותרו על עיצוב פנים ,אתם עלו
לים למצוא את עצמכם חיים בחלל שאי
נו נוח ומותאם לצרכים שלכם ,ובוודאי
שלא מעוצב מבחינה אסתטית ומקצועית.
אני מכירה את הקלישאה" :על טעם ועל
ריח "...ואיכשהו ,בתחום עיצוב הבית יש
תחושה שכולם מבינים .הרי לכולם יש
ניסיון של מגורים במספר בתים ודירות
במהלך חייהם; כולם יודעים מה יפה ומה חלל פנימי של בית מעוצב .שילוב של מערכות רבות
לא וכנראה שיש גם אנשים שהתברכו
בכישרון ובזמן לעצב בעצמם ,אבל אם אתם לא אינטגרציה בין כל המערכות הללו לרמה מתפק
דת וחיננית.
כאלה ,היעזרו באנשי מקצוע לשם כך.
אנשי המקצוע מתחום הביצוע כמו הנגר ,יועץ
מה תפקידו של מעצב פנים?
המיזוג ,או איש הגבס ,מבינים כל אחד בתחומו.
ב"מאקרו" ,אני חושבת שהתפקיד של מעצב הם כנראה מעולים בביצוע ,אך לא בהכרח אלו
פנים הוא להפוך את החלל מרגיל ומשמים לנוח ,פים בתכנון .לאף אחד מהם לא תהיה התמונה
מותאם ואסתטי .אם ניקח כמשל את תחום התי הכללית של שילוב המערכות בבית שלכם .את
אטרון ,הרי דומה הדבר להשפעה שיש לתפאו זה תעשה המעצבת.
אני פוגשת לא פעם אנשי מקצוע מעולים,
רה על אווירת ההצגה ,ולתלבושות ולאיפור על
דמויות השחקנים .כנראה שהיה אפשר לקיים את לכולם יש דעות ועמדות .לפעמים הן מועילות
ההצגה גם ללא תפאורה ותלבושות ,אך החוויה מאוד ומתבססות על ידע וניסיון מהשטח .לעתים,
הן נוגעות בהיבטים עיצוביים ,ושם אני בוררת
של הצופים הייתה פחות יותר.
באותו אופן ,אפשר לעבור לגור בבית שאינו בקפידה מה לאמץ מהן.
בהקשר זה ,חשוב לציין שכל איש מקצוע מונע
מעוצב ,אבל אי אפשר לצפות שהוא יהיה נוח
ומותאם לכם וייראה כמו במגזינים או בתכניות מאינטרסים שנוגעים למערכת שהוא מטמיע
בבית ,וחשוב שיהיה מי שייצג את האינטרס של
העיצוב הטלוויזיוניות למיניהן.
הדיירים ,ואת התמונה הכוללת הרצויה.

מעשיות

עיצוב פנים אינו רק אסתטיקה ,אלא בראש
ובראשונה פונקציונאליות .כלומר ,המעצבת
תדאג לפרופורציות נכונות של החללים ,לחלו
קה נכונה בין הציבורי לפרטי ,להתייחסות הול
מת לכיוונים ,למידות המתאימות לכללי הנדסת
אנוש ,להעמדת ריהוט מותאמת לחלל ,לתכנון
הפתחים והגדלים .לכל הנושאים הללו יש כללים
שחשוב להקפיד בהם.

חומרים וצבעוניות
לבחירת החומרים בבית יש חשיבות רבה,
הן בהיבט המעשי והן בהיבט העיצובי .חומרים
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הפרטים
אתם מסוגלים לבחור אריחים לרצפה ולקירות
בחדר הרחצה .אבל האם תרצו את האסלה הסמויה
בקיר מדף או מוטמעת לגמרי בקיר ,והאם תרצו
ניקוז רגיל למקלחון או תעלת ניקוז? האם חשוב
לכם ספסל במקלחון? היכן תמקמו את התרופות?
מה לגבי הטוש – נייד או קבוע ,או אולי גם וגם?
עד איזה גובה תחפו את הקירות ,והאם כל הקי
רות יחופו או שתרצו אזורים עם טיח דקורטיבי?
שאלות רבות .החלטות רבות .תחומים רבים.
אלוהים מצוי בפרטים .וגם עיצוב פנים.
בהצלחה!

הכי קשה לי ככותבת :להחליט על מה לכתוב .לפעמים ,המילים
זורמות ממני כנחל שוצף ואני רק צריכה לשבת מול המקלדת
ולתת לאצבעותיי לרוץ על המקשים .לעתים ,אני נתקלת
בבלוק שחור במוחי ולא מצליחה להחליט מה יהיה הנושא
כבר כמעט שנתיים אני עומדת במשי
מה שהצבתי לעצמי ושמציב לי עורך
העיתון ,לנפק טור שבועי .נראה לכם
קל? בבקשה ,חשבו שוב ,זה ממש לא קל ,אלא קושי
מורכב .אנסה להמחיש משהו ממנו באמצעות תי
אור של זירת אגרוף :בפינה הימנית – מירי :אלופת
ההתבטלות במשקל נוצה )מה אכפת לי להחמיא
לעצמי קצת .(...מאחוריה רזומה עשיר של בטלה,
עצלנות מולדת ,קשיי ריכוז ונטייה להשלים פרו
יקטים שנייה לפני מועד סיומם .זכתה בתואר
"חרופרית השנה" של איגוד החושנ"צ )חובבי שנת
צהריים( ומועמדת גם השנה לתואר אלופת התירו
צים ,בענף "למה לדחות למחר דברים שאפשר לד
חות למחרתיים".
בפינה השמאלית  -גם כן מירי ,אבל אחרת :מא
חוריה רזומה מזהיר פחות ופרסים בודדים בלבד.
למרות הפסדים חוזרים ונשנים בזירת העשייה
והיצרנות ,היא עדיין מתעקשת להמשיך ולהיאבק
באופייה הזיפתי ולנצח את מדושנת העונג שבפינה
הימנית ,אחת ולתמיד .בכוונתה לזכות ,סוףסוף,
בתואר הנכסף של זו שהאמינה ולא נשברה ,שיו
ביל לזכייתה גם בעיטור העוז ובצל"ש מהמשאית
שעושה דרכה לעברה כבר שנים ארוכות ,אבל כל
הזמן סוטה מיעדה לדרכים קלוקלות.
האמצעי שיביא לה את הניצחון :עמידה בהתח
ייבות שלקחה על עצמה לכתוב כך וכך מילים כל
שבוע על כל נושא שעולה על דעתה ושלדעתה
עשוי לעניין את הקוראים.
אשתף אתכם בדבר הכי קשה לי ככותבת טור:
להחליט על מה לכתוב .לפעמים ,הנושא זורם ממני
כנחל שוצף ואני רק צריכה לשבת מול המקלדת
ולתת לאצבעותיי לרוץ על המקשים .ולעתים ,אני
נתקלת בבלוק שחור במוחי ולא מצליחה להחליט
מה יהיה הנושא.
יש גם מקרים שבהם בא לי לכתוב על משהו,
אבל אני מתלבטת :האם בנצי ממושב ערוגות
באמת יכול להתעניין בגיל המעבר שלי? או האם
חדווה ממושב שריגים תקרא עד הסוף אם אשתף
אותה בתעלומה הבלשית הגדולה שמלווה אותי
בשבועות האחרונים :לאן נעלמו כל התחתונים
שלי? כמו כן ,בל נשכח שבתוך עמי אני חיה ,ולא
בא לי שמישהו ישאל אותי בקופת החולים במושב
אם מצאתי את התחתונים שלי ,ואיך האיזון ההור
מונלי שלי בתקופה עדינה זאת בחיי .בטח ובטח
לא בא לי שהאינטראקציות המשפחתיות שלי יהיו
נושא השיחה בתור בדואר ,ואצלנו בדואר יש הרבה
פעמים תור ארוך...
הבנתם?
אני קוראת לזה "אמנות הללכתביןהטיפות".
יש טיפות ,ואני אמורה לא לתת להן להרטיב אותי
יותר מהנדרש .נו ,הבנתם למה אני מעיקה? אז
מה עושים כדי לעמוד במשימת הכתיבה? יוצרים
שגרה .בימי רביעיחמישי אני מתחילה לחשוב על

נושא ואם יש לי מזל ,הוא קופץ החוצה .אם לא ,אני
משקיעה מחשבה .לוקחת את המחברת התורנית
שלי וכותבת בה באופן הכי ספונטני ולא מאורגן
את כל מה שעולה לי בהקשר לנושא הזה.
לפעמים ,מה שיוצא בשלב הזה גרוע ואין בו
שום אמירה משמעותית מבחינתי ,אבל אני ממשי
כה לשפוך על הדף מתוך ידיעה ,שרק זאת הדרך
לגלות יהלומים בין אבנים רגילות .בהמשך ,אני
יושבת מול המחשב ומתחילה לכתוב באופן קצת
יותר מסודר את הגיגיי בנושא.
מעיפה מבט מדי פעם לפינה הימנית התחתונה
במסך ,לראות כמה מילים צברתי עד אותו רגע,
וממשיכה לכתוב עד שאני מסופקת מהתוכן וממס
פר המילים .אם מיציתי את הנושא ואני חשה שאני
סתם מגבבת מילים כדי למלא את הדף ,אני פונה
לחשוב על איזה מתכון טוב ,או אנקדוטה משעשעת
וכו'...
עכשיו מגיע שלב מעצבן ,אבל חשוב ביותר:
שלב העריכה .על מה לוותר ,כי הוא טיפשי ,מה
חסר וכדאי להוסיפו? האם העריכה הלשונית טובה?
האם כשאני קוראת את התוצאה אני מרוצה? אם
כן ,יופי! ואם לא ,אז יאללה ,שוב לעבודה .כך ,עד
לרגע המספק והמשמח שמגיע מדי שבוע ובו אני
לוחצת על כפתור ה"סנד" ושולחת לעורך.
רק המחשבה שאני עושה זאת כבר כשנתיים
מעייפת אותי ,אבל עשיתי זאת .יצרתי הרגל ושג
רה ,ואני עומדת בהם .אני באמת לא ממהרת לטפוח
לעצמי על השכם ,אני הרבה יותר טובה בהלקאות
על ראשי ,אבל ההתעקשות שלי במקרה הזה נותנת
לי מקום לאמונה ולתקווה שאם אני רוצה משהו
מספיק – אצליח להשיגו.
)אם גם אתם רוצים להכניס הרגל חדש לשגר
תכם ,אולי כדאי שתדעו שמחקרים מצביעים על
כך שאם תתמידו בכך במשך  21ימים רצופים ,רוב
הסיכויים שתצליחו להפוך פעילות חדשה להרגל
חיים קבוע(.
בפינה הימנית התחתונה כתוב כעת 630 :מילים.
זה בהחלט מספיק ,אבל בכל זאת ,הנה גם מתכון
לפשטידת ברוקולי של חברתי היקרה ,יונית:
חומרים
 ¤שקית ברוקולי קפוא ) 400500גרם(
 3 ¤ביצים
 3 ¤חלמונים
 ¤שמנת מתוקה
 45 ¤כפות גדושות של גבינת פרמזן
 250 ¤גרם גבינה לבנה
 ¤מלח ,פלפל ,ולמי שרוצה  -מעט אבקת
מרק בטעם עוף
ההכנה
 ¤מפשירה את הברוקולי וחותכת לח
תיכות קטנות יחסית ,מערבבת את כל
החומרים יחדיו ואופה ב 175מעלות עד
בתיאבון
שמשחים.

בעל מערכת סולארית,
האם הממירים שלך
עדיין במסגרת אחריות ישירות אל מול היצרן?
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סיפורים חדים כתער עליית מדרגה במקום
אליס מורנו ,זוכת פרס נובל  ,2013משרטטת חיים רגילים
בראייה חדה כתער ב"ריקוד הצללים המאושרים וסיפורים
אחרים"" .פקד קולומבוס" ושכלו החריף חוזר עם תעלומות
חדשות .ד"ר חדווה טרגר יודעת מה יבטיח הצלחה בלימודים
נערה צעירה זוכה להצצה בלתי
צפויה לעברו של אביה ,סוכן מכי
רות ,כשביום קיץ אחד באמצע
נסיעת מכירות שגרתית הוא עוצר לבקר את
אהובת נעוריו .זהו אחד מ 15סיפורים קצרים
הכלולים בספר "ריקוד הצללים
המאושרים וסיפורים אחרים" מאת
אליס מורנו ,זוכת פרס נובל
.2013
מונרו משרטטת חיים רגילים
בראייה חדה כתער ,ומפגינה את
הכישרון יוצא הדופן שזיכה אותה
בפרסים כה רבים .בסיפורים אח
רים בספר :אישה נשואה חוזרת
הביתה אחרי מות אמה החולה
ומנסה לשחרר את אחותה שנשא
רה מאחור לטפל בה; הקהל ברסי
טל פסנתר של ילדים מקבל שי
עור מפתיע על כוחה של אמנות
לחולל שינוי כשתלמידה פגועת
נפש מנגנת לפניהם במוזיקליות
בלתיצפויה.
הסיפורים של מונרו מתרחשים
בחוות ,ליד מישור הנהר ,בעיירות
המבודדות ובפרברים החדשים
של מערב אונטריו ,קנדה ,ומפנים
את תשומת הלב לרגעים שבהם
מבליחה ההתגלות מתוך ההתר
חשויות היוםיומיות ביותר ,מתוך
החיים הרגילים ביותר )מאנגלית:
אורטל אריכה ,הוצאת מחברות
לספרות 236 ,עמודים(.

חידות בלשיות לנוער
"פקד קולומבוס מפצח תע
לומות" הוא ספר ההמשך לספרו
של אשר קרביץ" ,פקד קולומבוס
חוקר" .פקד נח קולומבוס ,בלש הפותר כל
תעלומה ,חוזר עם תעלומות חדשות ומאתג
רות והוא מצליח לפצחן בעזרת שכלו החריף,
הידע הרב שלו ושימת הלב שלו לפרטים.
אשתו של פקד קולומבוס ,עורכת מדור חי
דות בעיתון ,נהנית להוסיף חידות ולהתקיל
את פקד קולומבוס ואת הקוראים שנזקקים
לידע כללי ולחשיבה מחוץ לקופסה על מנת
לנסות לפתור אותן.
כל הפושעים מתוחכמים ,חסרי מצפון וחס
רי מעצורים .פתרונות לחידות נמצאים בסוף
הספר .לילדים ולבני נוער בני  1014המוצ
אים עניין באתגרי חשיבה ונהנים מפיצוח
חידות ,ממתח וממסתורין )איורים :נועם נדב,
הוצאת ידיעות ספרים 152 ,עמודים(.

שער לעולם הבישול
הספר "אמא ואני מבשלים" מוצע כשער
שדרכו ייכנסו ילדים אל העולם המופלא
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והמרגש של הבישול .בהדרכתו הם ילמדו
לחתוך ,לערבב ,לבשל ולקשט ,והכול בעזרת
אמא )או אבא(.
הספר מלמד על בריאות ובטיחות ,על
תזונה נכונה ומספר עובדות בסיסיות ופר
טים מרתקים על המרכיבים השו
נים ,של מקור המזון שלנו :כיצד
מכינים קמח ,מה יש בביצה ,האם
העגבנייה היא ירק או פרי ועוד.
באמצעות מפתח סמלים המצו
רף לכל מתכון הילדים ידעו על
זמני ההכנה והבישול ועל כמות
המנות .בין המתכונים שבספר:
פסטה ברוטב עגבניות ,חביתה
מקושקשת עם פסטרמה ,עוגיות
בצורת כוכבים ,עוגת אוכמניות,
לחמניות גבינה ,קציצות סלמון
ותפוחי אדמה ,חומוס אפונים ול
קינוח  -פרליני שוקולד.
הטקסט מנוקד וברור ולצדו
תמונות מתאימות ,הפורמט גדול.
אפשר להפשיל שרוולים )מאנ
גלית :חגי ברקת ,הוצאת דני ספ
רים 63 ,עמודים(.

יהודית דריגס "עולה מדרגה" בשכלול שיריה בספרה השלישי,
"רעבה לאור" ,אולם היא שבה אל אותם נושאים אישיים
ומשפחתיים שהופיעו בספריה הקודמים ,מבלי להתקדם
בספרה השלישי" ,רעבה לאור",
המשוררת יהודית דריגס חוזרת אל
הזיכרונות ממשפחתה ,אל מות
אביה ואל האתגרים וקשיי ההתבגרות האי
שית ,כבספריה הקודמים" ,דברים שאומרים
לים" )ספריית פועלים  (2000ו"שעת הסד
קים" )כרמל .(2010 ,כישרונה המרשים של
דריגס נראה בספרה השני ,והספר הנוכחי הוא
עליית מדרגה מרשימה מבחינת שכלול השי
רים והרושם הפואטי .עם זאת ,היא עוסקת
באותם נושאים בדיוק שהופיעו בספריה
הקודמים ,מבלי להתקדם.
דוגמה לכתיבתה המרשימה של דריגס נמ
צאת בשיר "כישלון" )עמוד " :(42אנשי החוץ
שולטים בי שוב .ואת שקיומך הפך לגלד /

גודלו קווארטו  /כותב שירים בחרוזים / .אני
חושבת ,מה ,אבא שלי ביאליק?  /אותיות
משתוללות ,נעכלות בקלות  /מכונה מחו
ררת נייר דקיק / .מאחורי הדלת  /רגשות
מודבקים בסלוטייפ".
כמה בעיות יש בספרה של דריגס .האחת
היא הקדשות מוגזמות ,בעיקר בחלק הספר
שבו כל שיר מוקדש לדמות היסטורית או
דמיונית או למשוררת ידועה .בין הדמויות
הזוכות לכבוד וירג'יניה וולף ,שהקדשת שיר
לשמה או הפניה אליה מטעם משוררת כבר
הפכו לקלישאות מזמן.
בעיה נוספת היא עריכה שאינה מספקת.
בספר כמה קטעי שיר חזקים ומרשימים ,ול
צדם קטעי שיר חלשים למדי וסתמיים ,כמו

אין חינוך ללא הורים
"מעורבות" היא שפה ,וברגע
שלמדנו את השפה והטמענו אותה
בחיינו היא הופכת לחלק מאתנו
ויש לה השפעה עלינו.
"אין חינוך ללא הורים ,מעורבו
תם ממנפת הישגים!" ,זו האמירה
העיקרית בספר "הורים ממנפים
הישגים" מאת ד"ר חדווה טרגר,
שעוסק במעורבות הורים ובהי
שגים בלימודים של תלמידים,
מגיל בית ספר יסודי ועד גיל בית
ספר תיכון.
לדעת המחברת ,ככל שחוק חינוך חינם
הולך ומתרוקן מתוכן והחינוך ה"אפור" תופס
את מקומו ,כך מתרגלים לרעיון שבכסף
אפשר לרכוש הכול ,גם השכלה טובה .אולם
מחקרים רבים מראים ,כי השקעה כלכלית
בחינוך הילדים אינה מבטיחה הצלחה בלי
מודים .אם כך ,מה יבטיח הצלחה בלימודים?
מעורבות הורים.
הקריאה למעורבות הורים בחינוך מחיי
בת אמונה בדרך המוצעת בספר ,תוך כדי
אימון ,תרגול ובניית מערכות יחסים על
בסיס של אמון הדדי .לטענת ד"ר טרגר,
כשמנהלים ,מורים ,הורים ותלמידים שות
פים בתהליכים ודוברים אותה שפה אפשר
להגיע להצלחה.
הספר מיועד לאנשי מקצוע ,להורים ,לתל
מידים ולכל מי שרואה עצמו שותף בחינוך
צעירים )הוצאת "סטימצקי" 318 ,עמודים(.

יהודית דריגס וספרה .שירה שנעדרת הצדקה בסיסית של יצירת אמנות

על ידית הזמן  /יושבת .מבטך עוקב אחרי /
עדיין מחכה שאפתח לך".
החלק המוצלח ביותר בספר הוא תחילתו,
מחזור שירים הנקרא "רגשות בסלוטייפ" ובו
מספרת דריגס על התבגרותה ועל משפחתה.
בשיר זה )ובשירים אחרים בספר( חוזרת דרי
גס על המוטו" :אסור לי להירדם שוב" ,כמו
בשורות" :לפעמים היית אבא  /לפעמים אמא
 /ואני לא ידעתי במי לבחור // .בכל לילה
הקמתי לי משפחה  /ואם יצאתי החוצה – /
היה עולם".
כמו משוררים רבים מדי ,דריגס נעזרת
בטכניקה שחוקה וקלישאתית במטרה להעניק
לשיריה משמעות ,וכותבת אזכורים סתמיים
של חיי היוםיום" :התאמנו בלהיות שייכים.
 /שיחקנו חמש אבנים במרפסת  /חלמנו על
סיר פלא  /תבליני זעם פיזרנו לתוך רוגלך
פריכים / .חתכנו סלט ,אספנו פירורי לחם".
חבל שהיא מרשה לעצמה להחליש את שיריה
כך.
בשיר אחר דריגס דווקא מצליחה היטב
להעביר רגשות דרך תמונות משפחתיות
וסתמיות היוםיום" :אני גרה בקלסר הקרטון
שלו  /דקה כמו צל  /נכנסת ויוצאת  /על
מרכבת אוויר  /משוטטת ברחבי הילדות",
ובחלק המזכיר את ספרה הקודם" :אבא שקוף,

שהובא לעיל .חולשת העריכה מתבטאת
למשל ברצף בלתימופרע וזורם של שירים
במחזור הראשון ,ובמחזורים האחרים לשירים
יש שמות ,או שהם ממוספרים או גם וגם .ואין
סיבה נראית לעין לכך.
אך הבעיה המרכזית בספר היא הנרקיסיזם
שיש בבחירה לכתוב שירה אוטוביוגרפית,
ללא הקשר .שיריה של דריגס אינם דבר
אחר מסיפור אישי ומשפחתי על ילדותה או
בהקדשה לבנה .אפילו השירים המוקדשים
לדמויות ידועות ופחות אינם אלא היקסמות
כללית מאותן דמויות.
דריגס אינה לבד ,כתיבה שיריתאוטו
ביוגרפית כזו נפוצה למדי ואפשר לראות
אותה בכמה ספרי שירה שקיבלו ,משום מה,
משוב חיובי על אף סתמיותם .ספרה של
דריגס כתוב היטב ויכולתה מרשימה ,וזה
עומד לזכותה .אולם שירה מסוג זה נעדרת
ההצדקה הבסיסית של יצירת אמנות – ללא
הקשר רחב ,ללא חידוש אמנותי ,ואף האוטו
ביוגרפיה אינה כתיבת סיפור חייה של דמות
משמעותית.
"רעבה לאור" מאת יהודית דריגס,
בהוצאת "אבן חושן"76 .2014 ,
עמודים.

"

"

...

#"! "##"
04-6537231
t 050-3200084
04-6537231
t 050-3200084

  
  
tom@scope-t.com
t www.scope-t.com
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ב .מי חיבר את מילות השיר?
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 .1לאה גולדברג.
 .2לאה נאור.
 .3נעמי שמר.
 .4דידי מנוסי.
ג .השיר הולחן עלידי שייקה
פייקוב .המילים של:
הוּדה
ַה ֵבּט גּוּר ַא ְריֵ ה יְ ָ
וּמלוֹאוֹ ְל ַרגְ ֶליָך
עוֹלם ְ
ָ
בוֹדהּ
וּכ ָ
הוֹדהּ ְ
ֻח ָפּה ֵמ ָע ֶליָך ָ -
אוֹדוֹתיָך.
ֶ
ְתּ ַס ֵפּר ַאגָּ ָדה

1

4

א .היישובים הבאים קשורים
במשפחת החשמונאים .איזה
יישוב יוצא דופן?
 .1בית ינאי.
 .2מכבים רעות.
 .3בית חשמונאי.
 .4מתתיהו.

4

 .1נתן אלתרמן.
 .2אהוד מנור.
 .3דודו ברק.
 .4נעמי שמר.
ד .באיזו עיר נמצאים בשכנות קרובה
הרחובות :יהודה המכבי ,שמעון
התרסי ,יוחנן הורקנוס ,יונתן
הוופסי ,שלומציון המלכה?
 .1ירושלים.
 .2תל אביב.
 .3בני ברק.
 .4מודיעין.

טריוויה למתקדמים

ה .מה הקשר בין מילים היידיות-
גרמניות שתרגומן לעברית הוא
"כלום"" ,טוב"" ,חצי" ו"רע" לחג
החנוכה?

תשובות
א - 1 .מושב בית ינאי נמצא
בעמק חפר .יתר היישובים
באזור מודיעין.
ב" – 3 .נר ראשון של חנוכה",
נעמי שמר כתבה והלחינה.
ג" – 3 .אחיי ,גיבורי התהילה"
דודו ברק כתב ,ביצעו אילן
ואילנית וגם צמד רעים.
ד.2 .
ה .ארבע האותיות נגה"ש הן
ראשי התיבות של תרגום של
המילים מיידיש ומגרמנית
לעברית .היו חקוקות על
סביבונים עתיקים ,אשר
שימשו למשחקי הגרלות
בקהילות באירופה .נו"ן היא
"נישט" " -כלום" ,לא זכה ולא
הפסיד; גימ"ל היא "גוט" -
"טוב" ,זכה; ה"א היא "האלפ"
 "חצי" ,זכה בחצי; שי"ן היא"שלעכט" " -רע" ,הפסיד.
במשך הזמן נקבע ,כי נגה"ש
פירושן :נס גדול היה שם,
במבט מהגולה לארץ ישראל.
אחרי העליות הגדולות ארצה
נקבעו סופית האותיות על
הסביבון :נגה"פ  -נס גדול היה
פה.

5

סביבונים צבעוניים מעץ בשוק מחנה יהודה

4
אונות

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 102

מאוזן:
 .1הפסל מחזיק מעין סופגניה ) .4 ;(6אומה עתיקה בעלת ציפורניים מצופות );(4
 .8ראו  19מאוזן;  .9ארז מנגן גיטרה רגע פה ורגע שם ) .11 ;(6הצחורים פתחו פאב
לטיפשים ) .12 ;(7התנ"כית מצווה לעזוב לתמיד ) .13 ;(3כלב בהתחשבנות ).15 ;(3
חוזרים להופיע אלה עם השפיץ מהעיר הגדולה ) .18 ;(7זה שצריך לשלם אינו עושה
ג'וגינג באזור גאוגרפי )) .19 ;(3,3עם  8מאוזן( תנור כמו יגאל ) .21 ;(4ציפי עבור ילדי
) .22 ;(4המתפשטים גרמו לו להרגיש את הפרצוף ).(6

מאונך:
 .1דילן ,תפסיק להקליט קולות לסרטים! ) .2 ;(5נהרהר מדוע הוא עוד פעם בהפסקה
)) .3 ;(5עם  20מאונך( אם רק היה המדבר בשקט ממהר .5 ;(4) ...מהצליל המסוים
אפשר להצרב )) (5ע"פ דבורה שני(;  .6התאוננות בגלל נעם )ש( )) (5ע"פ איילת צוק
לביא(;  .7שבן נשגב? הוא לא יוצלח )) (7ע"פ דבורה שני(;  .10הבכורה של קייטי ועווד
)כ"ח( ) .13 ;(7תפתח עם לוחם נחות ) .14 ;(5מתחזה מיילל למיילל )) (5ע"פ בן לאה(
 .16עידוד זה שחי במסחרית ) .17 ;(5שואלים במקלדת ) .20 ;(5ראו  3מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :101
מאוזן .1 :ערמומי;  .4זעתר;  .9טובעני;  .11בולוניה;  .12לאה;  .13קדר;  .15מרק
היום;  .18רוטטים;  .19אלוף;  .21בינה;  .22שפמנון.
מאונך .1 :עיכוב;  .2מוזיל;  .3מיזע;  .5עלעול;  .6רפידה;  .7שולה זקן;  .10אנימציה;
 .13קירוב;  .14רנטגן;  .16יעלון;  .17מרצין.
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לוועד מקומי כפר גבתון

דרוש/ה מזכיר/ה
נ משרה חלקית נ עם ניסיון בתחום

קורות חיים נא לשלוח לכתובת ronnied@012.net.il





 

 
  
   
 

טל' לתיאום:
 053-7224946מריאנה

בס"ד

ושות'
יואב ציוני
משרד עורכי דין ונוטריון
 דיני מיסים ועבירות מס
 דיני עבודה  מסחרי
 משפט עסקי ואזרחי
טל'050-5430819 ,03-6005012 :

www.tzionitax.com, yoav@tzionitax.com

למושב חמד )דתי לאומי(

דרוש מזכיר ועד מקומי
יחסי אנוש מעולים ,ניסיון בניהול ובקרת תקציב,
יכולת ניהול פרוייקטים ,יכולת עמידה במצבי לחץ,
כושר הבעה בכתב ובע"פ ,שליטה במחשב ובתוכנות משרד,
היכרות עם התחום המוניציפאלי  -יתרון,
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

קו“ח וממליציםmail.vmh@gmail.com :



 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 -
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גדי שילדן  -משרד עורכי דין
עו"ד ,רו"ח וכלכלן
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050-2343400
18 ĥĤĥĕ čĥđĚ

ĤĦđĕč čđĔĐ ďđďĕčĐ ĕĞĢĚČ
ęďČ ĕĜčĘ ģĕĒĚ đĜĕČ ,ĐčĕčĝĘ ĕĦđďĕďĕ
ďđĞđ ęĕģĤē ,ęĕĤđĠĕĢ ,ęĕĚĝĤėĚ ,ĥčđĞ ĕĜĠč ďĕĚĞ

ĦĕĔĤĠ ĐĕĜč | ĐĕĕĥĞĦ ĕĜčĚ | ģĥĚ ĕĜčĚĘ ęĕČĦĚ ěđĤĦĠ


 
 
 


   

  

 
 
   
   
  

טכנו מעגן 1990
שירות ומכירה
יפן
לכלים של
מסור שרשרת
CS-310

₪ 1,450
מפוח עלים
PB-252

₪ 1,300
050-5415200
קיבוץ מעגן ,דרום הכינרת
18.12.2014
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