פיצול מגרשים בנחלות ומעבר
מבר-רשות לחוכר או-טו-טו בפתח!
הוראות הביצוע של ההחלטה 1155
( 979הישנה) בדרך להתפרסם

המנע מתור מיותר
הכשר נחלתך היום
התקשרו למומחים

הניסיון שלנו ,העתיד שלכם

 24שעות טל04-6249833 .

www.nachlat-avot.co.il

התקשר היום!!! 054-9182060

עמית סולאר

ההשקעה הרווחית והבטוחה ביותר שלכם
ראה פרטים בעמ’ 7
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רגע לפני היציאה לפנסיה ,קם לו פתאום משה
קירט ממושב חצבה ,עזב משרה בטוחה ואת
המוניטין שצבר בענף גידול התמרים ,ועבר
לקליפורניה הרחוקה לטובת שיקום חווה
עצומת ממדים • אבי אובליגנהרץ ,עמ' 16

צילום :יח"צ

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

■
■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

מכתבים
למערכת
עורך :דרור יוסף (בחופשה)
dror.maariv@gmail.com
עורך מחליף :משה ניר
nirm.maariv@gmail.com
מנהלת עיתון :עדנה זיו
כתבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת חקיקת,
עו"ד איילת רייך־מיכאלי ,מירי דג,
זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ ,בר־כוכבא
מדרשי ,דפנה מאור ,עדי קמחי,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון ,עמרם קליין
עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :אריה אנג'ל
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 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.

תוכן

נוער שדה יעקב למען הקהילה
נוער שדה יעקב הוביל הקיץ לר�א
שונה קייטנה לילדים בעלי צרא
כים מיוחדים במושב .חניכי הקייטנה
הגיעו מבית אורי ,כפר שיקומי לסובלים מפיא
גור .כהכנה לקייטנה ,הקהילה הייתה שותפה
בפעילויות וגיוס תרומות ,כגון :שוק צדקה
בפורים ,שוק שבו אנשי הכפר מכרו כתרומה
ממעשי ידיהם (בישול ,יצירה וכדומה) ,ובהמשך
ארגנו בני הנוער אירועי תרבות לילדים במוא
שב ומרתון לקהילה ,שכל הכנסותיהם היו לטוא
בת הקייטנה.
לצורך קיום הקייטנה ,נרתם המושב כולו
ומוסדות החינוך הפועלים בו – ישיבת שדה
יעקב וכפר הנוער מרחבים נווה עמיאל .הישיא
בה תרמה חלק מההכנסות של שוק פורים וכפר
הנוער תרם את האכסנייה.
חודש לפני הקייטנה ,הנוער אירח לשבת
קבוצת ילדים מעמותת "קו לחיים" .הילדים
התארחו בבתי המשפחות ולאורך כל השבת
התקיימו פעילויות משותפות לילדי המושב
ו"קו לחיים" .בשבוע של ההכנות והארגון לקא
ייטנה ,הנוער גייס עוד תרומות ,ציוד ומצרכים
לתפעול הפעילות .במהלך הקייטנה ,הנוער
התחלק לצוותי עבודה ,כאשר חלק מהנוער ליא

ווה באופן צמוד את החניכים ,חלק היה אחראי
על כל הצד הלוגיסטי (הכנה ובישול ארוחות,
ארגון הציוד וההפעלות).
הפעילות בקייטנה הייתה אינטנסיבית וכלא
לה שעות רבות של ליווי ,טיפול והפעלה ותכא
נית עשירה – משחק חפש את המטמון להכרת
המושב ,אירוח בבתים של חברי המושב ,מופע
של ליצן רפואי ,נסיעה לחוף דור ,הפעלות יציא
רה ואפייה ,תחרויות ספורט ,פעילות עם בעלי
חיים ,נסיעה לחי פארק בקריית מוצקין ,מעגל
מתופפים ובריכה באלונים .ההפעלות וחלק
מהאוכל ניתנו כתרומה מבתי עסק ,מהמפעיא
לים עצמם ,מחברי המושב ובעלי המשקים.
יפעת כוכבא ,רכזת הקהילה במושב ,אמרה
השבוע" :כצופים מהצד בנוער שדה יעקב,
התמלאנו גאווה והערכה לדרך שבה הנוער הוא
ביל והפעיל את חניכי הקייטנה .העבודה עם
החניכים לעיתים לא הייתה פשוטה ,אך גילינו
את הנוער שלנו במיטבו – אחראי ובוגר ,מסור
ואכפתי ,ובעיקר דואג ואוהב .אשרינו שזכינו
לנוער שכזה"!
רחלי אבידוב,
דוברת המועצה האזורית עמק יזרעאל

מפחדת ממלחמת אחים
אני לא אוהבת לכתוב ארוכות על
המחשבות שלי ,אבל הייתי חייבת.
אולי מישהו ישמע ,יבין ,יעביר
הלאה .כי נמאס .נמאס שבמקום לבכות ביחד על
ילדים בני גילנו שנפלו ,אנחנו מתעסקים בלשנוא
האחד את השני ,בגלל איך שגדלנו והתחנכנו.
מתעסקים במי גיי ומי סטרייט ומי דתי ומי חיא
לוני ,למי מגיע לחיות ולמי מגיע למות .מתי
מותר להרביץ ולהיות אלימים ,ומתי אסור.
אז אני שמחה להודיע לכולכם  -אנחנו לא
אלוהים ,וזה לא התפקיד שלנו ,ואסור! אסור
להיות אלימים ,ואסור לעודד אלימות .אסור
גם לתת לה לגיטימציה בתור חברה .אסור להא
עניש את האחר בגלל הדעות שלו והאמונות
שלו .אסור לחנך את הדור הבא לערכי אלימות
ושנאה ,וחוסר כבוד גדול ,כמו שאנחנו חווים

פה עכשיו ,כי זה לא ייגמר.
הבטחתם לנו שלא יהיו מלחמות כשנהיה
בני  .18זה כבר מאוחר מדי ,אבל אפשר לנסות
עם האחים הקטנים ,עם התינוקות ,עם הילדים
שלנו .ממתי סובלנות נהיה ערך שמאלני?!
וחיי אדם?! וכבוד?! ואיך העובדה שלכל אחד
יש דעה נהייה דבר לא בסדר? איך מלפחד מנא
פילת הדמוקרטיה ,לאט לאט ובלי לשים לב,
התחלנו להתגלגל כל כך מהר במדרון כל כך
תלול ,שאנחנו כבר לא רואים מה קורה מסביא
בנו ובטח שלא חושבים על מה שיקרה אחר כך?
סליחה על החפירה .פשוט ,יותר ממוות והרס
פיזי ,אני מפחדת מהרס מדיני ,מכישלון החבא
רה ,ממלחמת אחים ,מדור הבא אלים ונקמן,
ועצוב ,ומרוט ,ובלי תקווה לשינוי.
גיא בלאו ,חיילת בחיל החינוך

4

מחזיקים את קו הגבול
כיום ,יותר מתמיד ,תושבי
המושבים והקיבוצים באזור
עוטף עזה מבקשים לקבל
אישור ותמיכה לנכונות של
כל המערכות להיות לצדם
גם ב'יום שאחרי'

6

ארבעה מסלולי פיצויים
המסלול האדום ,המיועד
לעסקים בטווח של  7-0ק"מ
מרצועת עזה ,וכן שלושת
המסלולים הירוקים :השכר,
המחזורים וההוצאות השוטפות,
הם המתווה לסיוע כלכלי
לנפגעי "צוק איתן"

8

תנועת בני המושבים

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

|| 2

21.8.2014

מסע
פלמ"ח
2014
הנוער
תנועת
בני המושבים קייא
מה השנה את מסע
הפלמ"ח .המסע התא
קיים בגליל העליון
ובהר מירון לכ־1,000
חניכים מכיתות ז',
אשר נכנסו לנעלי
הלוחמים האמיצים מהפלמ"ח ,שלא נחו עד להכרזה על הקמת מדינת ישראל וכינונו של
הצבא ב־ .1948החניכים למדו על תהליך הקמת הפלמ"ח וערכיו.
צילום :באדיבות דפנה כהן־נוריאל – תנועת המושבים

צניחת דבש
עקב שנה חמה ושחונה,
תופעת היעלמות הדבורים ואי
יכולת לרדות דבש באזור עוטף
עזה בעטיו של מבצע "צוק
איתן" ,ירידה של כ־ 3%בהיקף
ייצור הדבש השנתי

חדשות
משה ניר

"לעטוף את העוטף"

"על המעטפת להתייחס להיבטים הביטחוניים ,הכלכליים והקהילתיים של תושבי הדרום בכללם ותושבי
המושבים והקיבוצים באזור בפרט ,אשר מחזיקים למעשה את קו הגבול" .כך אומרת יו"ר אגף חברה וקהילה
בתנועת המושבים ,אילנה יוגב .מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור" :קיימת סכנה
משמעותית של 'היום שאחרי' ,שאנחנו צריכים להיערך לה באופן מידי והכרחי" .השר לפיתוח הנגב והגליל ,סילבן
שלום" :נעמוד לימין העסקים בדרום ,כדי להבטיח חוסן כלכלי"
יועצים מיוחדים מטעם
המשרד לפיתוח הנגב והא
גליל החלו לפעול בתחיא
לת השבוע שעבר ברשויות המקוא
מיות ולייעץ לבעלי עסקים מהנגב
בכל הנוגע לזכויות המגיעות להם,
בעקבות מבצע "צוק איתן" .המשרד
הקצה יועצים מיוחדים ונותן מענה
ראשוני לשאלות בעלי עסקים ,בייא
חוד אלה הנמצאים בנגב המערבי,
בכל הקשור לגופים האמורים לסייע
להם בכל התחומים.
היועצים נפגשו בתחילה עם בעלי
עסקים במועצה האזורית מרחא
בים ובמועצה האזורית בני שמעון
ואחר כך עם בעלי עסקים בשדרות,
באופקים ובמועצה האזורית שער
הנגב .בהמשך השבוע יגיעו ליישוא
בים נוספים.
המטרה בפרויקט המיוחד ,היא
להעניק מידע ראשוני לעסק בשאא
לות הבוערות ,כגון לאן הוא צריך
לפנות ,ועם מי הוא צריך לדבר ,בין
אם מדובר בגופים ממשלתיים ובין
אם בגופים אחרים .כך ,למשל ,אם
בעל עסק סובל מנזק פיזי לעסק ולא
יודע למי הוא צריך לפנות ,יפנה
אותו היועץ לגוף הרלוונטי וכדומה
גם במקרים אחרים.
הנציגים יושבים ברשויות המקוא
מיות יום אחד בשבוע ,מהשעה תשע
בבוקר ועד ארבע אחר הצהריים
למשך חודשיים .המשרד ,באמצעות
הרשות לפיתוח הנגב ,יפעיל את
הפרויקט ככל שיידרש גם בהמשך.
מנכ"לית המשרד סיגל שאלתיאל־
הלוי מסרה ,כי הפרויקט הינו חלק
ממגוון פעילויות שמבצע המשרד
למען תושבי הדרום ,במסגרת מבצע
"צוק איתן" ,והוא יעמוד לצדם ככל
שיידרש.
השר לפיתוח הנגב והגליל ,שר
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והא
מים ,סילבן שלום" :יש לנו תפקיד
מכריע בהבטחת יציבותם וחוסנם
של העסקים בדרום בעת הזו .הם
מנוע צמיחה לפיתוח הכלכלי־תעא
סוקתי בדרום ומקור פרנסה לאלפי
משפחות ,והיועצים המיוחדים הללו
נותנים מענה לשאלות המורכבות
שלהם במטרה לפשט ולזרז הליכים
בירוקראטיים ולהעניק להם שירות
מהיר ויעיל .נעמוד לימין העסקים
בדרום ,כדי להבטיח חוסן כלכלי".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
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מאיר צור עם ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג .תושבים רבים לא שואלים 'איך חוזרים הביתה
צילום :באדיבות דפנה כהן־נוריאל
לשגרה' ,אלא 'האם בכלל נחזור הביתה'?

צור ,מוסיף" :ההסלמה במצב הביטא
חוני ,אשר הלכה והחריפה לכלל
לחימה ומבצע צבאי 'צוק איתן'
במשך כחודש ,הובילה אותנו ,האא
מונים על ציבור החקלאים במדינת
ישראל ועל כלל המושבים במדינה,
למציאות חדשה .קיימת סכנה משא
מעותית של 'היום שאחרי' ,שאנחא
נו צריכים להיערך לה באופן מידי
והכרחי.
"התושבים ,בעיקר צמודי הגדר,
נמצאים בתחושות של פחד וחרדה
אמיתית ובאי ודאות .אותם תושבים
חרדים לחזור לביתם בשל איום המנא
הרות .אנחנו מנתחים כיום את המצב
לעומק ומתחילים בטיפול בפניות
ובתשומות של המושבים מחד ובפא
ניות פרטניות מאידך .המצב במרחב
הכפרי כולו הינו קשה וחריג ומצא
ריך טיפול מיוחד של גורמי הרווחה
והעובדים הסוציאליים ,עד שחייהם
של תושבי עוטף עזה וצמודי הגדר
יחזרו למוטב".
בתוך כך ,מאיר צור ,ביחד עם יו"ר
הקואליציה ויו"ר מפלגת העבודה
ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג ,ביקרו בשא
בוע שעבר בנתיב העשרה ,למפגש
אישי עם תושבי המושב .התושבים
העלו את תחושותיהם וחששותיהם
בזמן הלחימה ובעיקר ליום שאחרי.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור" :אנו זוכים לשיתוף פעולה טוב
עם משרד החקלאות ועובדים מול
המועצה והמוסדות הממשלתיים
לטיפול בכל הסוגיות שהעלו תושבי
המושב .אני מביע את הערכתי לחבא
רי המושב על ההתנהלות בזמן המלא

חמה .היה מרשים לראות שהחפ"ק
נוהל על ידי נשות המושב .מדינת
ישראל תיבחן בכלים שיתנו לנתיב
העשרה ולשאר היישובים צמודי
הגדר ,את מסלולי ההמראה והאפשא
רות להתפתח ולשגשג בעתיד".
חה"כ בוז'י הרצוג הדגיש בפני
המושבניקים ,שהם החזית האמיתית
של מדינת ישראל ודיבר על הצורך
באחדות ברגעים הללו ושעל המדינה
לשמור על התושבים ביישוביהם.

לא 'קורבן' אלא 'שליח'
במעמד אחר ,יו"ר אגף חברה
וקהילה בתנועת המושבים ,אילנה
יוגב ,מסבירה" :עם הכרזת 'הפסקת
האש ל־ 72שעות' החלו התושבים
ברחבי המדינה לאסוף את עצמם
ולנסות לחזור לשגרה .במרכז הארץ
אפשר היה להרגיש את שחרור
המתח באופן מידי .החנויות החלו
מתמלאות קונים ,בתי המלון מדווא
חים על עליות חדות בתפוסת החא
דרים והמסעדות שוב שוקקות חיים.
בדרום ,לעומת זאת ,טרם התפוגג
הגוש החונק בגרון או צובט עמוק
בבטן .האבק עוד לא שקע ,הכוחות
עודם פזורים בשטח ,החיילים עדיין
נמצאים ביישובים והחקלאים עוד
לא קיבלו אישור לחזור ולעבד את
השטחים.
"גם זה יגיע ,אך בינתיים ,לראשוא
נה ,שאלו את עצמם תושבים רבים
לא שאלות של 'איך חוזרים הביתה
לשגרה' ,אלא 'האם בכלל נחזור
הביתה'? זוהי שאלה קשה ומורכבת,
שהתשובה לגביה היא לפני הכל

יועץ מטעם המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסייע לבעל עסק בדרום .מענה ממוקד לשאלות
צילום :באדיבות המשרד לפיתוח הנגב והגליל


החלטה אישית ,והשלכותיה רחבות
ובקנה מידה לאומי".
יוגב אומרת ,כי "תושבי הדרום
בכללם ותושבי המושבים והקיבוא
צים באזור בפרט ,מחזיקים למעשה
את קו הגבול .כיום ,יותר מתמיד,
הם מתמודדים עם תהיות רבות ובהן
שאלות של ביטחון אישי וביטחון
כלכלי .לכולם ברור ,כי ישנם נושא
אים בהם אי ודאות תמשיך להיות
חלק בלתי נפרד ממציאות חיינו,
ובכל זאת מבקשים לקבל אישור
ותמיכה לנכונות של כל המערא
כות להיות לצדם גם ב'יום שאא
חרי' .מעטפת וחיזוק נכונים מבית
ומחוץ יסייעו לתושבים להפוך את
סימני השאלה הרבים לסימני קריאה
שמשמעותם :אנחנו כאן!
"על המעטפת להתייחס להיבטים
הביטחוניים ,בסיוע הצבא ופיקוד
העורף; להיבטים הכלכליים ,בסיוע
המדינה והרשויות ,למען שיקום
הנזקים בחקלאות ,קידום עסקים
קטנים וגדולים יותר כמו גם בתחום
התיירות ,בתשתיות ,בקידום תהא
ליכי פיתוח שנעצרו וכיוצא בזאת.
לא פחות מכך ,יש לעסוק בהיבטים
הקהילתיים ולהעמיק את יכולתה
של הקהילה לפעול למען עצמה
ולהתחזק מבפנים לנוכח האתגרים
הרבים.
"זה הזמן 'לעטוף את העוטף' ,שכן
רק בעזרת מינוף משמעותי נוכל
לחזק את התחושה הבסיסית שנמא
צאת אצל מרבית התושבים למרות
הכל .ההתיישבות העובדת הנמצאת
על קו הגבול אינה בבחינת 'קורבן'

אלא בבחינת 'שליח' ,והשליחות
הזו ,שהחלה לפני עשרות שנים עם
הקמת המדינה ,לא תמה .זו ציונות
לשמה וכולנו מחוייבים לה .נתינה
המתקיימת מתוך ליווי אמיתי ונוא
כחות בשטח ,יד ביד עם התושבים,
בסופו של דבר מחברת את המעגלים
והיא מקור כח לצמיחה בכל המיא
שורים.
"תנועת המושבים מברכת את
חברי המושבים והקיבוצים על
התמודדותם האמיצה לאורך ימי
המבצע ,מחזקת את ידיהם של אלה
שכבר שבו לבתיהם ושל האחרים
אשר ישובו בהדרגה בזמן הקרוב,
ותמשיך ללוות ולסייע בתהליכים
השונים ,על מנת להבטיח שהיום
שאחרי יהיה תחילתה של תקופת
צמיחה וחיזוק משמעותיים".
לסיכום דבריה של אילנה יוגב:
"תנועת המושבים מודה למועצות
האזוריות ולמושבים ולקיבוצים
במרכז הארץ ובצפונה ,על התגייסות
מדהימה ונתינה אין סופית לאורך
'צוק איתן' לטובת תושבי הדרום.
עשייתם הנרחבת של חברי ההתא
יישבות העובדת ,קיבוצים ומושבים
כאחד ,שבה והוכיחה לכל עם ישרא
אל כי ההתיישבות אינה הבעיה אלא
במידה רבה הפתרון...
"תנועת המושבים מודה למושבים
אשר נרתמו מתוך מחוייבות קהילא
תית לאמץ מושבים מהדרום' ,תפרו'
עבורם באופן מיוחד ימי הפגה ויצרו
קשרים שהחלו מתוך המצוקה ,אך
יימשכו באהבה אל ימי שלום ובהמא
שך הקשר לאורך זמן".
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הערכות להגשת תביעות
פיצויים מרשות המסים

כנסי הסברה להגשת תביעות לפיצויים על הנזקים מ"צוק איתן"
לבעלי עסקים ,מפעלים וחקלאים מאזור הדרום

כנס הסברה
ראשון של
התאחדות
התעשיינים בישראל,
בשיתוף רשות המא
סים ,בנושא פיצויים
לעסקים שנפגעו נזק
עקיף בשל הלחימה
במבצע "צוק איתן",
נערך בשבוע שעבר
בפארק התעשייה של
עומר .לכנס הגיעו
כ־ 80תעשיינים מכל
מרחב הנגב ,שהציגו
שאלות הבהרה רבות
לנציגיה הבכירים של
רשות המסים .כנס
דומה לבעלי עסקים,
מפעלים וחקלאים
מאזור הדרום היה
אמור להתקיים השא כנס הסברה לפיצויים בפארק התעשייה עומר .קרנות סיוע של המדינה ,שיווק ופיתוח עסקי
צילום :באדיבות "צבי תקשורת והוצאה לאור"
בוע במכללה האקדא
רכות להגשת תביעות פיצויים על במסגרת הפיצויים וכיצד להגיש את
מית באשקלון.
הכנסים עוסקים בין השאר בהעא נזקי "צוק איתן" ,אלו נזקים נכללים התביעות .בכנסים עולים נושאים
נוספים שיסייעו לבעלי העסקים
בחזרה למסלול הרגיל ,כולל קרא
עקבות "צוק איתן" במשקים החקלאיים
נות סיוע של המדינה ,שיווק ופיתוח
עסקי.
מנהל קרן הפיצויים ברשות המא
סים אמיר דהן הדגיש בכנס בעומר,
כי שני החידושים המרכזיים בהורא
אות הפיצויים במבצע "צוק איתן"
בהשוואה ל"עמוד ענן" הם האפשא
 80עובדים תאילנדים
רות לקבל מקדמה עוד בטרם הגשת
שהועסקו במשקים חקלאיים
תביעה בסך של ע ד  80אחוזים מ�ה
בדרום הארץ נטשו במהלך
פיצויים שניתנו לעסקים שנפגעו
מבצע "צוק איתן" את המשקים .כך
ב"עמוד ענן" וגם לעסקים חדשים
אומרת עו"ד חגית ויינשטוק ,המטפלת
ועסקים שלא תבעו פיצויים ב"עמוד
בתביעות של חקלאים על נזקים מהמא
ענן" .החידוש השני הוא האפשרות
ערכה .חלק מהעובדים ,בעיקר כאלה
של עסקים באזור התעשייה הדרומי
שהגיעו רק לאחרונה לארץ ונחתו הייא
של אשקלון להגיש תביעה ב"מסלול
שר לירי הרקטות ,ארזו במהירות את
האדום" ,המיועד רק לעסקים בטווח
כל חפציהם וחזרו לתאילנד ,וכבר לא
0־ 7ק"מ מרצועת עזה .דהן הציג את
ישובו יותר ,ואחרים עברו לאזורים
ארבעת מסלולי הפיצויים הקייא
מרוחקים בארץ עד לרגיעה .עזיבה של עו"ד חגית ויינשטוק .לא למהר לתבוע
מים לתעשיינים" :המסלול האדום"
צילום :באדיבות "רוני חסיד –
עובד יוצרת לחקלאי נזק ארוך טווח,
המיועד לעסקים בטווח של 0־ 7ק"מ
דוברות ויחסי ציבור"
בשל הזמן שעובר עד לקליטת עובד חדש והכשרתו לתפקיד.
מרצועת עזה וכן שלושת המסלוא
לדברי עו"ד ויינשטוק ,גם העובדים שנשארו במשקים נמנעו ברוב
לים הירוקים :מסלול השכר ,מסלול
ימי המבצע לצאת לשטחים החקלאיים ,במיוחד לאחר מותו של עובד
המחזורים ומסלול ההוצאות השוטא
מקרבם מפגיעת פצמ"ר .הנזקים שנגרמו למשקים כתוצאה מנטישה או
פות .לדבריו" ,הכנס שקיימנו היום
יציאה של עובדים לעבודה הם עצומים ויתווספו לנזקים הישירים והא
הוא הראשון מבין שורה של כנסים
עקיפים.
שרשות המסים תקיים בשבועות
עו"ד ויינשטוק מציעה ,שמוטב לחקלאים ולעסקים שהם בעלי אורך
הקרובים ,בתיאום עם התאחדות
נשימה כלכלי שלא להזדרז ולפנות לקבלת פיצויים מהירים ,אלא לעא
התעשיינים וגופים אחרים ,במטרה
רוך בדיקה כוללת של כל הנזקים וההשפעות של המבצע ,כדי להבטיח
לסייע לבעלי עסקים ולתעשיינים
שהם יקבלו פיצוי מלא.
לקבל את הפיצויים המגיעים להם
במהירות".

 80עובדים
תאילנדים נטשו
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"להכניס את
ההתיישבות
להטבה"

תנועת המושבים מברכת על דחיית
העברת חוק  0%מע"מ של שר האוצר,
יאיר לפיד" .נפתח בפנינו חלון הזדמנויות
חשוב ומהותי למען הצורך של בני
ההתיישבות העובדת לקבל את ההטבה,
שכן הזוג הצעיר שבונה את ביתו במושב
עומד בכל הקריטריונים שחוק ה־0%
מע"מ מציע והוא זכאי לקבל אותו בעת
בניית הבית"

ועדת הכספים של הכנסת ,אשר כינסה דיון חירום בזמן הפ�ג
רה בשבוע שעבר ,לא הצליחה לאשר את חוק  0%מע"מ ,זאת
על רקע התכתשויות לגבי החוק .ההערכה היא ,שהדיונים יתא
חדשו רק בראשית ספטמבר ונראה כי החוק לא יאושר במליאה לפני
אוקטובר.
תנועת המושבים מברכת על הדחייה ,שכן היא מאפשרת להכניס
את ההתיישבות אל תוך ההטבה .משמעותה של דרישת תנועת המוא
שבים הינה שכאשר הזוג הצעיר
בונה את ביתו ביישוב הקהילתי
או בהרחבה קהילתית של מושב
יהיה גם הוא זכאי להטבת המע"מ
כאשר הוא משלם לקבלן על בנא
יית הבית .תשלום ,שגם כך כרוך
בלקיחת משכנתא ועזרה מההורים,
וכל הקלה בתשלום ,כפי שהטבת
המע"מ מעניקה ,הופכת למשמא
עותית מאוד עבור המתיישבים
הצעירים.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור" :דחיית אישור החוק פותא
חת בפנינו חלון הזדמנויות חשוב
ומהותי למען ההתיישבות והצוא מאיר צור .דואג לזוג הצעיר שבונה את
רך של בני ההתיישבות העובדת ביתו ביישוב הקהילתי
צילום :באדיבות דפנה כהן־נוריאל
לקבל את ההטבה ,שכן הזוג הצעיר
שבונה את ביתו במושב עומד בכל הקריטריונים שחוק ה־ 0%מע"מ מציע
והוא זכאי לקבל אותו בעת בניית הבית".
ראש אגף הקרקעות בתנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח ,אשר פנה
לשר האוצר יאיר לפיד בשם תנועת המושבים ואף השתתף בדיוני הווא
עדה ,מגיב" :אנו מברכים על הדחייה וממשיכים במאמצינו להכניס
את ההתיישבות אל תוך ההטבה .מיותר לציין כי ,עשרות אלפי זוגות
צעירים ,בני ההתיישבות העובדת ,עומדים בקריטריונים במלואם .קרי,
שירתו בצבא (רובם שירות קרבי ומשמעותי) ,משלמים מסים ,התחתנו
והביאו ילדים ,וכל רצונם הוא להקים את ביתם הראשון במרחב הכפרי,
הרחק ממרכז הארץ ,בעוטף עזה ובקו העימות בצפון ,ואינם זכאים להטא
בה ככל אזרחי ישראל".
עוד הוסיף עו"ד יפרח" :אין חולק כי ההתיישבות בנגב ובגליל הינה
משימה לאומית גם בעיר וגם בכפר ,ובוודאי תקל על הלחץ האדיר
לבנייה מאסיבית במרכז הארץ ותשמר את השטחים הפתוחים והריאות
הירוקות במרכז .עובדות ,שרק מגבירות את האבסורד למנוע מבני התא
יישבות את ההטבה שתמריץ אותם לקבל החלטה שהינה גם כך לא פשוא
טה – לקבוע את מרכז חייהם ביישובי הפריפריה .בוודאי לאחר מבצע
'צוק איתן' ,יפים הדברים שבעתיים ואנו נמשיך להאבק בעניין".
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פסטיבל הדבש בצל המלחמה

בין  22.8ל־ 27.9יתקיים פסטיבל הדבש במכוורות ברחבי הארץ,
במטרה לעודד צריכת דבש ישראלי .למרות הירידה המתמשכת
בתפוקת הדבש ,לא יהיה מחסור בראש השנה כשהפער בין
הביקוש להיצע המקומי יכוסה באמצעות ייבוא משלים מאירופה,
ארה"ב ודרום אמריקה .אגב ,לא צפויה עליית מחירים

בצל המבצע המלחמתי
"צוק איתן" ,ייפתח מחר
(יום שישי 22 ,באוגוסט)
פסטיבל הדבש במכוורות ברחבי
הארץ ,במטרה לעודד צריכת דבש
ישראלי כחול־לבן ולקדם מודעות
לחשיבות קיום הענף בישראל .זאת,
בעקבות תופעת היעלמות הדבורים
בעולם ואי יכולת לרדות דבש באא
זור עוטף עזה .פסטיבל הדבש יימשך
שישה שבועות ,עד  27בספטמבר.
לקראת ראש השנה הקרב ובא
מוסר מנכ"ל מועצת הדבש הרצל
אבידור ,כי השנה יפחת ייצור
הדבש המקומי בכ־ 3%ביחס לשנה
שעברה ויגיע להיקף של כ־2,900
טון דבש איכותי ישראלי המיוא
צר מכ־ 100אלף כוורות הפזורות
ברחבי הארץ.
מגמת הירידה בהיקף ייצור הדבש
מורגשת לאורך שלוש השנים האא
חרונות ,כאשר הירידה מסתכמת
בכ־ .10%גם בשנה שעברה הייתה
ירידה בתפוקה על רקע מזג האוויר
החם ,אך התפוקה הייתה גדולה יותר
והגיעה להיקף של כ־ 3,000טון דבש.
בשנת  2012הגיע היקף ייצור הדבש
לכ־ 3,200טון.
מאחר ובמהלך מבצע "צוק איתן"
נמנע מהדבוראים באזור עוטף עזה
להגיע לכוורות ,לאזורים שהוכרא
זו על ידי צה"ל כשטח צבאי סגור,
עשרות כוורות נפגעו בירי פצמ"רים
ורקטות ,ועקב אי יכולת לרדות דבש
בתקופה זו ממאות הכוורות שהוצבו
בשטחי עוטף עזה ,צפוייה ירידה
נוספת בהיקף ייצור הדבש ונזקים
לדבוראים ,המוערכת בימים אלו על
ידי שמאים במיליוני שקלים.
הירידה הכללית בהיקף הייצור
השנה ,נובעת גם ממיעוט המשקא
עים בחורף האחרון ומפריחה מועטה
בעיקר בקיץ .אגירת הדבש האביבי
קטנה בעיקר בצפון הארץ והאגיא
רה בקיץ הסתיימה מוקדם מהרגיל,
עקב הפריחה הדלילה .בנוסף ,תוא
פעת היעלמות הדבורים מתרחבת
ונותנת אותותיה בשטח.
מנכ"ל מועצת הדבש מספר ,כי
צריכת הדבש בקרב הציבור הישא
ראלי מסתכמת בכ־ 4,000טון
בשנה ,ובחגי תשרי ישווקו בישראל
־כא 1,600טון דבש ,שהם  40%מהב�י
קוש הישראלי ,בשווי כולל של כ־60
מיליון שקלים במונחי מחיר לצרכן.
ישראלי ממוצע צורך בחודש
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תשרי כ־ 200גרם דבש בממוצע
(לפי חישוב האוכלוסייה החוגגת
את חגי תשרי) .למרות הירידה
המתמשכת בתפוקת הדבש ,לא יהיה
מחסור כשהפער בין הביקוש להיצע
המקומי יכוסה באמצעות ייבוא משא
לים ,על פי הסכמי הסחר עם האיא
חוד האירופי ,ארצות הברית ודרום
אמריקה.
מנתוני השנה האחרונה ניכרת
עלייה בצריכת הדבש ,לא רק בחגי
תשרי ,אלא גם לאורך כל חודשי
השנה ובעיקר בעונת החורף .נתון
המצביע על עלייה במודעות לחא
שיבות צריכת הדבש כמקור חשוב
למזון בריאות ,וממליץ לרכוש דבש
איכותי מתוצרת מכוורות ישראל,
כדי לתמוך בחקלאות ישראלית
ולוודא ,כי על צנצנת הדבש מודבק
תו האיכות " -דבש איכות תוצרת
ישראל" ,המאשר את היותו דבש
איכות טבעי.
לא צפויה עלייה במחיר הדבש
והמחיר הקמעונאי הממוצע לצנצנת
של  350גרם (צנצנת דבש ממוצעת)
יעמוד על כ־ 20שקלים כולל מע"מ

(כ־ 17שקלים ללא מע"מ).
הרצל אבידור מציין ,כי דבורת
הדבש אינה רק יצרנית דבש ,אלא
בעלת חשיבות אדירה עבור האדם,
עקב היותה המאביקה המרכזית
בטבע ,שאחראית להאבקת 80%
מהיקף הגידולים החקלאיים בעוא
לם .בארץ תורמת דבורת הדבש,
באמצעות האבקת הגידולים לתל"ג
החקלאי בישראל ,כ־ 2.5מיליארד
שקלים בשנה.
בתוך כך ,ממשיכים להתמודד
בארץ ובעולם עם היעלמות של
שליש מכמות הדבורים ,תופעה היוא
צרת חשש גדול לעתיד ייצור המזון
בעולם ועתיד האנושות .בארצות
המפותחות מסבסדות הממשלות
באופן קבוע את ענף הדבש ,כדי
לא ליצור מצב של מחסור במזון.
גם בישראל מקדמת מועצת הדבש
את המודעות לצורך שמירה על
ענף גידול הדבורים ומעודדת נטיא
עות צופניות והרחבת שטחי המרעה
בשיתוף קק"ל ובהקצאה שנתית של
 100אלף שתילים לנטיעה על ידי
הדבוראים.

הרצל אבידור ,מנכ"ל מועצת הדבש .ירידה של יותר מ־ 3%בהיקף הייצור השנתי
צילום :אלון סיגרון

דבורים ודבש .דבורת הדבש תורמת כ־ 2.5מיליארד שקלים בשנה לתל"ג החקלאי
צילום :באדיבות מועצת הדבש
בישראל

על פי נתוני מועצת הדבש ,פועא
לים כיום בישראל כ־ 500דבוראים
המטפלים בכמאה אלף כוורות הפא
זורות ברחבי הארץ ,מתוכן מוצבות
 600אלף כוורות באזורי גידול חק�ל
איים ומשמשות להאבקה.
בחודשים האחרונים הדבוראים
נאבקים נגד כוונת משרד החקלאות

לחוקק חוק חדש שיביא ,לטענתם,
להרס ענף הדבש ,הדבוראות והא
חקלאות בכלל .חשוב להבין ,כי אם
לא תתקיים האבקה ורעיית דבורים
מוסדרת ,ייפגעו כל שטחי הגידולים
החקלאיים ברחבי הארץ ויהיה קושי
רב להשיג לא רק דבש ,אלא גם פיא
רות וירקות.

מנכ"לית מועצת החלב:

לא תהיה העלאת
מכסות חלב
"להערכת מועצת החלב ,לא תהיה העלאת מכסות חלב בשנת
 ."2015כך אמרה מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב ,בכנס
כלכלי של משקי עמק הירדן וקיבוצי הגולן ,שנערך במועצה
האזורית עמק הירדן בשבוע שעבר.
בכנס נכחו בין היתר אריק שור מנכ"ל תנובה ,איציק מלכה מנהל
אגף בעלי חיים במשרד החקלאות ,אביתר דותן מזכ"ל התאחדות מגדלי
הבקר ובני שריר רופא ראשי בחקלאית .לכנס הגיעו עשרות יצרנים
מהאזור.
"לפי הערכות מועצת החלב ,היקף הייצור הנוכחי מספיק לצפי
הצריכה לשנת  2015ועל כן תמליץ לשר החקלאות (יאיר שמיר) ,שלא
להגדיל את המכסה הארצית בשנה הבאה" ,אמרה קראוס.
המכסה הארצית עומדת כיום על  1.37מיליארד ליטר חלב.
קראוס התייחסה להצעת משרד האוצר לביטול התכנון בענף הצאן
ואמרה" :ביטול התכנון בענף הצאן יוביל ,להערכתנו ,לקריסה כלכלית
של  140משפחות המתגוררות בפריפריה שמתפרנסות מהענף ובסופו
של דבר ,לצמצום ריכוזיות בידי משקים חזקים במקום תחרות – התוצא
אה ההפוכה מזו שמשרד האוצר מייחל לה"...
כמו כן ,התייחסה קראוס לפגיעות שספג וסופג ענף החלב במבצע
"צוק איתן" ואמרה ,כי "חדר המצב שהקימה מועצת החלב פועל ומסייע
למגדלים ,למובילי החלב ולמחלבות לתפקד במצב המורכב אליו נקלא
ענו .ענף החלב מוכיח גם במבצע זה את חוזקו וחוסנו ,כאשר מגדלים,
מובילי חלב ומחלבות ממשיכים לעבוד תחת אש ומספקים חלב לכל עם
ישראל".
אריק שור ,מנכ"ל תנובה ,התייחס לעסקת מכירת החברה לברייטפוד
הסינית" :תנובה היא חברה ישראלית ,היינו כאן  90שנה ואנחנו נהיה
כאן ב־ 90השנים הבאות 80% .מחומרי הגלם בהם משתמשת תנובה הם
מתוצרת חקלאית כחול־לבן .אין חברה שמחוברת לחקלאות הישראלית
כמו תנובה".

חדר
אורחים

קנס בסך  2.5מיליון שקלים
בית משפט השלום ברמלה השית קנס גבוה על נאשם ,בגין שימוש פרטי בקרקע חקלאית בכפר טרומן
עו"ד איתן מימוני

בית משפט השלום
הטיל קנס בסך 2.5
מיליון שקלים ,במסא
גרת עסקת טיעון
שנערכה עם הנאשם
יצחק קלקודה (להלן:
'יצחק') ,בגין עשרות עבירות תכנון
ובנייה בכפר טרומן (מושב בשפלה,
ליד נמל התעופה בן גוריון) .זאת ,תוך
התייחסות הן לחומרת המעשים והן
למצבו הכלכלי של יצחק.
יצחק החזיק בשלושה משקים בכפר
טרומן בקרקע אשר ייעודה חקלאי,
כאשר בפועל הפעיל בהם שורה ארוכה
של עסקים במשך שנים רבות .בשנת
 2006הורשע יצחק בביצוע עבירות
של שימוש במקרקעין ללא היתר וסא
טייה מתכנית המתאר בקרקע ,ועל כן
הטיל עליו בית המשפט קנס והוציא
לו צו הפסקת שימוש פרטי במקרקעין
האמורים.
לאחר כחצי שנה ,משלא הופסק
השימוש במקרקעין ,הורשע יצחק
בשנית ובשלישית ,בגין הפרת צו בית
משפט .למרות שיצחק נדון לשלושה
חודשי מאסר על תנאי והושת עליו

קנס כספי גבוה ,הוא המשיך לעשות
שימוש אסור בשטח למשך שבע שנים,
ולפיכך הוגשה נגדו התביעה.
במסגרת הסדר הטיעון עליו הסכימו
שני הצדדים ,הודה יצחק בכל המעשים
המיוחסים לו .כמו כן ,הוסכם שהוא לא
ייכנס למאסר בפועל בשל מצבו הבריא
אותי ,שיהיה עליו לפנות או להרוס
את המבנים הלא חוקיים במקרקעין
וכן לחדול מהפעלת העסקים בשטח.
בנוסף ,הוסכם שהמדינה תבקש מבית
המשפט להאריך את חודשי המאסר
על תנאי ושהקנס יהיה גבוה ומרתיע.
מכאן ,הליך גזירת העונש.

דיון והכרעה
המדינה טענה ,כי בעת קביעת גובה
הקנס יש לקחת בחשבון את מספר
השנים הרב בהן עשה יצחק שימוש לא
חוקי בקרקע וכן את מספר השנים הרב
בהן עשה שימוש בקרקע ,תוך הפרת צו
האוסר זאת ע"י בית המשפט .כמו כן
טענה המדינה ,שבעוד שהשטחים ניתא
נו לאביו של יצחק למטרות חקלאיות
מטעמים של מדיניות ציבורית בדבר
עידוד החקלאות במדינה; בפועל ,יצחק
עשה שימוש מסחרי בשטחים אלה ,על
מנת להגדיל את הרווחים האישיים שלו

מאותן קרקעות שבבעלות המדינה.
לפיכך ,טענה המדינה שמתחם הקנס
ההולם הינו בין  2ל־ 4מיליון שקלים.
יצחק טען נגד המדינה ואמר ,כי הוא
חולה סרטן וזקוק לעזרה בפעילויות
הבסיסיות ביום־יום .בנוסף ,הוא הביא
עדות מפי האחראי על הארנונה במוא

דעת לגבי טובת ההנאה שצמחה לו
מהעבירות שבוצעו ,ועל כך יש להתא
ייחס בעת גזירת העונש.
השופט ציין ,כי בהינתן ההסכמה
בהסדר הטיעון לקנס גבוה ומרתיע,
יהיה עליו לדון במתחם העונש ההוא
לם ,תוך התייחסות ,הן לחומרת המא

במסגרת הסדר הטיעון עליו הסכימו שני
הצדדים ,הוסכם שהנאשם לא ייכנס למאסר
בפועל בשל מצבו הבריאותי ,שיהיה עליו
לפנות או להרוס את המבנים הלא חוקיים
במקרקעין וכן לחדול מהפעלת העסקים
בשטח .בנוסף ,הוסכם שהמדינה תבקש
מבית המשפט להאריך את חודשי המאסר על
תנאי ושהקנס יהיה גבוה ומרתיע
עצה האזורית חבל מודיעין וגם הגיש
מסמכים בנוגע לעסק ספציפי ,כדי
להראות שהשטח שבגינו חוייב בארנא
ונה הינו קטן יותר מהשטח שפורט
בכתב האישום .בנוגע לטענה כי עסקיו
הלא חוקיים היוו מקור הכנסה רווחי,
טען יצחק ,כי המדינה לא הביאה חוות

עשים והן למצבו הכלכלי של יצחק.
היות ויצחק לא הגיש לבית המשפט
את המסמכים הדרושים לאומדן מצבו
הכלכלי ,ייאלץ בית המשפט לגזור את
מתחם העונש תוך שקילת היבט חומרת
המעשים בלבד.
כדי לבחון את חומרת המעשים,

בדק השופט את "מידת הנזק" ו"מידת
האשם" ,תוך לקיחת שיקולים נוספים
בחשבון ,כגון :הרווח שהנאשם הפיק
בפועל מהבנייה או מהשימוש החורג,
אורך התקופה שבה הבנייה שלא כדין
עמדה על תילה ותקופת השימוש החוא
רג ,הריסת הבנייה או הפסקת השימוש
החורג בטרם מתן גזר הדין והפרת
צווים שיפוטיים .היות וכל השיקולים
הללו מתקיימים בצורה אשר מחזקת
את אשמו של יצחק ,קבע בית המשא
פט כי חומרת המעשים של יצחק היא
הגבוהה מכולן.
לנוכח כל זאת ,כבוד השופט הישא
אם אבו שחאדה קבע ,כי הקנס שיושת
על יצחק יהיה בסך  2.5מיליון שקלים,
וזאת לאחר שיקולים לחומרא ,כגון
עברו הפלילי של יצחק; וכן שיקולים
לקולא ,כגון הודאתו באשמה ומחלתו
הקשה.
בית משפט השלום ברמלה קבע
(ב־ 22ביוני  ,)2014במעמד הצדדים,
להאריך את זמן המאסר על תנאי
(אשר נקבע בהרשעות הקודמות של
יצחק) בשנתיים נוספות ,להטיל עליו
קנס כספי גבוה וכן להוציא צו איסור
שימוש וצו פינוי לכל העסקים והמבא
נים שפעלו ונבנו במקרקעין.

• מיגוניות ושיפורי מיגון.
• ממ"ד וממ"מ על פי תכניות
מאושרות פיקוד העורף.
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בסימן שאלה
כתובת לשאלותיכם

עו”ד איילת רייך־מיכאלי

dror.maariv@gmail.com

"כח עליון מוכח" במבצע "צוק איתן"
האם נסיבות חריגות ביותר מאפשרות אישור הצעה תקפה במכרז ,חרף העובדה שהוגשה באיחור של כ־ 45דקות?
הנני חבר
בוועד ההנהלה
של המושב.
רציתי לברר
מה המשמעות
המשפטית של
הגשת הצעה
למכרז באיחור?
על מנת לשמור על שוויון בין מציא
עים ועל הגינות הליך מכרז ,מדגישה
הפסיקה כי יש להקפיד על קיום הוראות
המכרז באופן מדוייק ,לרבות הקפדה על
המועד שעד אליו יש להגיש את ההצא
עות .יחד עם זאת ,בעניין איחור בהגשת
ההצעות למכרז ,קבע בית המשפט העא
ליון ,כי אי אפשר לומר כי לא ייתכנו
קיומם של חריגים כלשהם במציאות
האנושית ,וכי אחד מהחריגים הוא "כח
עליון מוכח" ,כאשר כל מקרה ייבדק
לנסיבותיו ,כאשר החריג יהיה חריג
שבחריגים.
בפסק דין שניתן ביום ,6.8.2014
במסגרת תביעה שהוגשה באמצעות
משרדי ,יישם בית המשפט המחוזי בתל
אביב ,הלכה למעשה ,את ההלכה שנקא
בעה בעליון ,וקבע כי הצעה שהוגשה

באיחור של  45דקות תוכל להשתתף
במכרז ,וזאת עקב נסיבותיו החריגות
של המקרה.
מדובר במכרז לאספקת מחשבים לכיא
תות לימוד ,אשר פורסם על ידי מפעל
הפיס .המועד האחרון להגשת הצעות
במכרז נקבע ליום  9.7.14שהוא גם יומו
השני של מבצע "צוק איתן" .התובעת,
חברת נס מטח בע"מ ,אשר יוצגה על ידי
משרדנו ,ביקשה להגיש הצעתה למכרז
וציידה שליח מטעמה במסמכי המכרז
לשם הגשתם לתיבת המכרזים .השליח
יצא לדרכו ,אולם בהיותו בסמוך לכתוא
בת תיבת המכרזים ,קיבל שתי שיחות
טלפוניות ,משתי הגננות של שני ילדיו
הקטנים ,בני שנתיים ושש ,אשר מסרו
לו ,כל אחת בשיחה נפרדת ,כי נוכח
המצב הביטחוני ובהוראת ראש העיר,
עליו להגיע באופן מידי לאסוף את ילא
דיו לאלתר למקום מבטחים ,שכן בגנים
לא היה ממ"ד כשיר.
דרישת הגננות ,כי השליח יגיע באופן
מידי לאסוף את ילדיו ,גרמה לו ללחץ
נפשי ולחרדה לשלום ילדיו .השליח היה
סבור כי מדובר בהוראה שהתקבלה עקב
מידע בדבר התקפות טילים מרצועת

עזה הצפויות להתרחש באזור .עם קבלת
ההודעה הטלפונית ,חזר השליח מיד אל
ילדיו והוציא אותם מהגנים והעבירם
למקום מוגן.

המשפט קבע ,כי בענייננו מדובר במצב
חירום של מבצע צבאי ,כאשר כוחות
המילואים מגוייסים ויש אזעקות והתא
קפות טילים במרכזי אוכלוסין .השליח

השליח יצא לדרכו ,אולם בהיותו בסמוך לכתובת
תיבת המכרזים ,קיבל שתי שיחות טלפוניות,
משתי הגננות של שני ילדיו הקטנים אשר מסרו
לו ,כי נוכח המצב הביטחוני ובהוראת ראש העיר,
עליו להגיע באופן מידי לאסוף את ילדיו לאלתר
למקום מבטחים ,שכן בגנים לא היה ממ"ד .עקב כך,
חל איחור של כ־ 45דקות בהגשת ההצעה לתיבת
המכרזים .ועדת המכרזים סירבה לקבל את ההצעה,
ומכאן העתירה
עקב כך ,חל איחור של כ־ 45דקות
בהגשת ההצעה לתיבת המכרזים .ועדת
המכרזים סירבה לקבל את ההצעה.
מכאן העתירה .עקב דחיפותה ,הובאה
התובענה בפני שופט תורן ,אשר קיבל
את טענות התובעת ,באמצעות משרדי,
וקבע כי מדובר בנסיבות חריגות ביוא
תר המצדיקות את הכשרת ההצעה .בית

נשמע להוראות הרשויות במצב חירום,
חשש שילדיו הקטינים בסכנה ,ונתן
עדיפות להוצאת ילדיו מהגנים והעבא
רתם למקום מוגן.
בית המשפט קבע ,כי נסיבות אלו הן
נסיבות חריגות ביותר המאפשרות איא
שור ההצעה של התובעת כהצעה תקפה
במכרז ,חרף העובדה שהוגשה באיחור

של כ־ 45דקות .בית המשפט הדגיש עוד
בהחלטתו ,כי למעשה ההצעה הייתה
אמורה להימסר בזמן לתיבת המכרזים
אלמלא מצב החירום והנסיבות החריגות
שתוארו.
עוד צויין ,כי ההצעות במכרז טרם
נפתחו וטרם הוכרע מי הזוכים ,ולכן
לא ניתן לקבוע שמי מהמציעים ייפגע
אם תאושר הצעתה של התובעת להשא
תתף במכרז .כמו כן ,בית המשפט ציין
כי ועדת המכרזים לא פסלה את ההצעה
והשאירה את ההחלטה בעניין זה לשיא
קול דעתו של בית המשפט ,וכך נהגו גם
מרבית המציעים.
כאמור ,בית המשפט עשה שימוש
בשיקול דעת זה וקבע ,בהחלטה יוצאת
דופן ,כי יש לאשר את השתתפותה של
ההצעה במכרז.
הכותבת ,עו"ד איילת רייך־מי־
כאלי ,עוסקת באגודות שיתו־
פיות ,מתמחה בקיבוצים ,מוש־
בים ,תאגידים ,בתחום המסחרי־
חקלאי־מינהלי וליטיגציה .המידע
כללי בלבד ואינו משמש במקום
חוות דעת או ייעוץ משפטיים מו־
סמכים.

הסבת מערכות
סולאריות
לעוקבות שמש
עד  25אחוזים תוספת לתפוקה!

נותנים לך יותר
יותר תפוקה
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יותר רווח

צדיק כתמר

צילומים :יח"צ

חוות התמרים בקליפורניה" .בשמונת החודשים ששהיתי בקליפורניה הצלחנו לחסוך כ־60־ 65דולר לעץ"

מה גורם למגדל תמרים מנוסה ובעל מוניטין מהערבה לעזוב הכול ולעבור לנהל חווה בארה"ב? משה קירט מחצבה,
שנשכר על־ידי איל נדל"ן מלוס אנג'לס ,מלמד את הפועלים המקסיקניים בחוות ענק בפאלם ספרינגס ,קליפורניה,
כיצד מגדלים תמרים בישראל .לדעתו ,ההצלחה של שיווק הפרי מעבר לים תעשה רק טוב למגדלים בארץ
אבי אובליגנהרץ

"מה שמעניין אותי זה
לנהל את הגודל העצום
הזה ולדאוג שהכול ידפוק
כשורה סביב השקיית הפרי ,הגדיד,
האריזה וכדומה .זהו למעשה האתגר
האחרון שלי בחיים ,ואחריו אני יוצא
לפנסיה" ,מסביר משה קירט מה גרם
לו לקום פתאום באמצע החיים ולעא
זוב משרה בטוחה ואת המוניטין
שצבר בענף גידול התמרים ,ולעבור
לקליפורניה הרחוקה לטובת שיקום
חווה עצומת ממדים.
"מגדל מצליח בערבה אחראי
ל־ 400או  500דונם ואילו המקבילים
שלו בקליפורניה מחזיקים ב־8,000
עד  10,000דונם ,ולכן האתגר הוא
בהתאם .הייתי מאוד סקרן לראות
כיצד אני עומד במעמסה ולמרות
שמדובר בהמון עבודה ,אני חוזר כל
יום הביתה עם תחושת סיפוק גדוא
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לה .אני עובד יחד עם אשתי ,בלי
לעשות חשבון לשעות ,ומתייחס אל
המטע כאילו זה המטע שלי.
"גיליתי שם חוסר יעילות ובזבוז
משווע במים ,והיום כל חלקה בחא
ווה מקבלת ,בזכות שיטת ההשקיה
שהנהגתי ,בדיוק את כמות המים לה
היא זקוקה .זה כיף אדיר לראות את
התוצאות של השינויים שהנהגתי
תוך פרק זמן כל כך קצר יחסית".
לפני כ־ 20שנה ולאחר שנים רבות
שבמהלכן התמקד בירקות ,בפרחים
ובמטעים ,עשה משה קירט ()66
מחצבה ,נשוי ואב לארבעה ילדים,
הסבה לגידול תמרים .קירט מספר,
כי הנהלת המושב השיתופי פנתה
אליו בבקשה שייקח על עצמו את
ניהול מטע התמרים הכושל .קירט
הרים את הכפפה ,למד ביסודיות את
הנושא אצל מגדל ותיק מיטבתה
ותוך זמן קצר יחסית ,נהיה למומחה
לזני המג'הול והנור ואף הגדיל את

שטחי הגידול של מטעי התמרים
בחצבה :מ־ 200דונם ל־ 500דונם.
במשך השנים ,פיתח קירט פרוא
טוקול גידול ייחודי לו על בסיס ידע
שעבד עליו זמן רב ואותו הוא מעא
ביר למגדלים שהוא מדריך .התורה
שפיתח מבוססת על חיסכון עצום
במים ,על השבחה משמעותית של
הפרי תוך שיפור מתמיד בבטיחות
העבודה ,בתכנון הנטיעה ,בגדיד,
באריזה ,בשיווק ובטיפול בקרקע,
והוא אף כובד בתואר "מגדל מצא
טיין".
בישראל נטועים כ־ 200אלף עצי
תמר ,שמניבים בין  10,000ל־11
אלף טון פרי בשנה ,מתוכם שליש
לייצוא .מטעי התמרים משתרעים
על פני שטח שגודלו  13אלף דונם,
בעיקר לאורך השבר הסורי־אפריקני:
בקעת הירדן ,בקעת בית שאן ,בקעת
כינרות וכן בערבה .רוב זני התמרים
בארץ הוברחו לארץ מעיראק על־

ידי בן־ציון ישראלי מקבוצת כנרת.
עם הזנים נמנים דקל נור ,חלאווי,
חדראווי ,זהידי ,דרי ,אמרי ,הברהיא
תמרי  -התמר הצהוב ,חיאני  -תמר
בצבע אדום ,והמג'הול  -תמר גדל
ממדים ולמעשה ,הזן החשוב ביותר
מבחינה מסחרית.
התמר ,אחד משבעת המינים
שבהם התברכה ארץ ישראל ,משווק
כפרי לח או יבש ,או כמוצר מעוא
בד .נוסף על כך ,אפשר להכין ממנו
שלל מוצרים כגון יין ודבש (סילאן).
סנסיני התמר (עליהם תלויים הפיא
רות) משמשים לטאטוא ולקליעת
סלסילות ואילו הגזע משמש לבניא
ין ולקירוי ואף אפשר להשתמש בו
כשוקת לצאן.

דרוש מגדל מקומי
לחולל שינוי

בשנה שעברה הגיע ארצה דיא
וויד קוהל ,איל נדל"ן מלוס אנג'לס,

ארצות הברית ,שבבעלותו חוות
תמרים בקליפורניה ,לרגל חגיגת
בר המצווה של בנו .קוהל ניצל את
ההזדמנות כדי לבדוק מקרוב את
ענף התמרים בארץ והופתע לגלות
עד כמה שיטות העבודה הנהוגות
בקליפורניה ישנות ואינן יעילות.
בלבו גמלה ההחלטה למצוא מגדל
מקומי ,שייאות לחולל את השינוי
הנדרש בחוותו ,ולשם כך פנה קוהל
ל"הדקלאים" ,אגודה שיתופית לשיא
ווק תמרים מבקעת מירדן ,המשווקת
כ־ 75%מהתוצרת המקומית.
קוהל הופנה לקירט והלה הסכים
לנסוע לסיור התרשמות בחווה כדי
לראות מקרוב במה דברים אמורים.
חוות משפחת קוהל בת'רמל קליא
פורניה ,שוכנת בעמק קואצ'לה באא
זור פאלם ספרינגס ,כשעתיים וחצי
נסיעה מלוס אנג'לס ,ומשתרעת על
 1,200אקר ,שהם כ־ 4,800דונם.
קירט מספר ,כי במהלך הסא

"ביחד נלמד את האמריקנים לאכול תמרים.
מספיק שהצריכה שם תעלה ב־ ,2%ואז יהיה
חוסר עצום בתמרים .נפתחים כל הזמן שווקים
חדשים לתמרים במזרח הרחוק ,בהודו ,ברוסיה,
בגלל האיכות היוצאת מהכלל והתכונות
הנהדרות של הפרי .מי שהזמין בשנה שעברה
מכולה אחת רוצה שלוש וארבע מכולות היום"
יור הופתע מהכימיה שנוצרה בינו
לבין מנהלי החווה ומכך שמצא אוזן
קשבת כשהעלה בפני מארחיו את
ההשקעה הגבוהה הכרוכה בשדרוג
התשתיות הקיימות לטובת שיפור
הרווחים" .הסברתי להם שהם יצא
טרכו להשקיע המון כסף ,אבל תוך
שנתיים נחזיר את ההשקעה .הם
הבהירו לי שאקבל כל מה שארצה
ובינתיים ,הם עומדים בהבטחתם,
בלי להניד עפעף".
אחרי שהתייעץ עם רעייתו ,הוא
החליט להיענות להצעה ושב לקא
ליפורניה כעבור חודש" .בדיוק
סיימתי פרויקט גדול בארץ והיות
ואני חובב אתגרים ,מאוד משך אותי
לעשות את המעבר הלא־פשוט הזה.
מה גם ,שלזכות הבוסים שלי ייאמר
שהם עומדים מאחוריי בכל מה שאני
מבקש" ,מסביר קירט ,שמתגורר
כיום בעיר לה קינטה הסמוכה לחא
ווה ,והגיע ארצה לחופשה ממושכת
לרגל נישואי שתיים מבנותיו.
ארה"ב הפכה בשנים האחרונות
ליצרנית גדולה של תמרים ,ולכן
הושקע שם כסף רב בקידום מכירות
ובחינוך לשימוש בתמרים ,במיוחד
במוצרי מאפה שונים ובפודינגים.
אולם בכל הקשור לגידול התמרים
עצמם ,המרחק בין המגדלים בישא
ראל למגדלים בקליפורניה דומה
למרחק הגיאוגרפי ביניהם .למרות
שקליפורניה סובלת מבצורת קשה
מזה שנתיים ,שיטת ההשקיה הנהוא
גה בענף התמרים היא הצפה .קירט
מעיד ,כי ההשקיה מתבצעת על ידי
הצפת המטע באמצעות תעלות וכי
בפועל "אין קשר בין מה שהעץ צריך
לכמות המים שהוא מקבל בפועל.
ההשקיה חייבת להיות מדויקת כדי
שהמטע יצליח .המיכון שם כל כך
מיושן ולראיה ,פחות ־מא 4%מהש�ט
חים בקליפורניה מושקים על ידי
טפטוף .גם מי שמשקה בטפטוף לא
טרח להצטייד בשעוני מים המראים
בכמה מים הם משתמשים ואת העא
לות .משלמים שם תשלום קבוע על
המים ואתה מקבל מים כאוות נפשך,
היות ויש אספקה של מים באיכות
מעולה מנהר הקולורדו".
האדמה באזור עמק קואצ'לה מלא
וחה מאוד ,לכן הופתע קירט להיא
ווכח שבמקום להשקות מהמרכז של
הגזע החוצה בטפטוף ,נוהגים בחוות
קוהל להשקות מבחוץ פנימה (ללא

טפטוף ,א"א) ,פעולה שגורמת לדא
חיקת המלחים לכיוון השורשים
ופוגמת ,מטבע הדברים ,בהתפתחות
העצים .כתוצאה מכך ,קירט ביקש
וקיבל אישור להקים מערכת מים
מתקדמת וממוחשבת ,הכוללת טפא
טוף לעצים וטנסיומטרים ,חיישנים
המודדים את לחות הקרקע" :השיא
מוש בטנסיומטר נועד לדעת בכל
רגע נתון מה קורה לכל עץ וגם כדי
לנצל את מי התהום שגיליתי מתחת
לעצים בעומק  1.20מטר" .למרות
שהפרויקט נמצא בעיצומו ,קירט
מעיד שכבר השנה אין יותר עצים
שמניבים ארבעה אשכולות בלבד
של תמרים והמינימום לעץ הוא 12
אשכולות.
איך העבודה עם פועלים מקסיקניים,
שנחשבים מקובעים ושמרניים מאוד?
"קשה מאוד .הם מאוד עקשנים
וסקפטיים .הם עשו לי את החיים
קשים עד שעכשיו התחלנו לראות
את תוצאות השינוי וכתוצאה מכך,
הם משתפים יותר פעולה .צריך להא
בין ,שהם עובדים בשיטות של הסבא
והסבתא שלהם ואפילו בדורות שקא
דמו להם ,ואילו בשיטות שלי אנו
חוסכים הרבה כסף על כוח אדם.
"זה לא שאני הולך להקטין את
מצבת כוח האדם ,נהפוך הוא .בכא
וונתי להגדיל את השטחים והעבודה
פשוט תהיה הרבה יותר יעילה .אני
גם מביא להם כלי גובה ,כלי גיזום
וכלי האבקה מישראל שאינם מוכא
רים להם ,וברגע שהם ראו את התוא
צאות ,אז היחס השתנה בהתאם.
"בשמונת החודשים ששהיתי בקא
ליפורניה הצלחנו לחסוך כ־60־65
דולר לעץ ,וכדי להבין את המשא
מעות צריך לקחת בחשבון שיש 12
עצים בדונם ,כפול  4,800דונם  -זה
חיסכון של כשלושה מיליון וחצי
דולר! אני מעריך שתוך כמה שנים
כל גידול התמרים בעמק ,שהוא
אגב מלא תמרים ,ישתנה כתוצאה
מהשיטות שהנהגתי ואשר אנהיג.
אחרת ,הם יתקשו לשרוד וכבר היום
הפכה החווה לאתר עלייה לרגל
עבור מגדלים מקומיים".
מה דעתך על בתי האריזה שיש
בקליפורניה?
"אני מתכוון לבנות בית אריזה
גדול ומתקדם ,ולפתח מותג איכותי

משה קירט בוחן את הפירות" .אני מתכוון לבנות בית אריזה גדול ומתקדם ,ולפתח מותג איכותי בהתאם"

בהתאם .בתי האריזה שם ממש לא
ברמה .הם לוקחים את חומר הגלם
ומייבשים אותו עם תנורים ,וכששא
אלתי למה ,לא ממש קיבלתי תשוא
בה .הם עושים את זה ,ככל הנראה,
כדי לא להשתמש בקירור בגלל

העלויות ,ואת המסורת הזאת אני
מתכוון לשנות.
"כיום ,רק כ־3%־ 4%מהאוכלוסייה
האמריקנית אוכלת תמרים ,לעומת
מעל  90%בארץ .התמר שם מגיע
לשוק כשהוא כהה ויבש ולמעשה,

הוציאו ממנו את כל הארומה .אני
מאמין ,שכאשר נשנה את האופן
שבו התמרים מגיעים לשוק הצריכה
תעלה פלאים .בנוסף ,אני הולך לעא
שות שיתוף פעולה עם ה'דקלאים',
כך שהם ישמשו כמפיצים שלנו
בחוף המזרחי ,למשל".
אפשר לומר שהתאקלמת ואתה מרגיש
שם כמו בבית?
"ביום הראשון לשהותי שם שאלו
אותי מה דעתי ועניתי 'אילו זה היה
המטע שלי ,אז הייתי עושה ,'...ואז
דיוויד הבעלים קטע אותי ואמר לי:
'זה המטע שלך' .אני מרגיש שנתנו
לי את המפתחות בידיים ועד כה ,לא
אכזבתי אותו .נוצרה בינינו מערכת
יחסים נפלאה והוא אפילו הגיע לחא
תונה של הבת שלי".

דיויד קוהל ומשה קירט" .נתנו לי את המפתחות בידיים ועד כה ,לא אכזבתי אותו"

מדינת ישראל צריכה לחשוש
מהתחרות שהעמדת בפניה על לב
הצרכנים האמריקניים?
"ממש לא .אולי להפך ,כי ביחד
נלמד את האמריקנים לאכול תמא
רים .מספיק שהצריכה שם תעלה
ב־ ,2%ואז יהיה חוסר עצום בתמרים.
נפתחים כל הזמן שווקים חדשים
לתמרים במזרח הרחוק ,בהודו ,ברוא
סיה ,בגלל האיכות היוצאת מהכלל
והתכונות הנהדרות של הפרי.
"מי שהזמין בשנה שעברה מכוא
לה אחת רוצה שלוש וארבע מכולות
היום ונראה ,כי אין מספיק תמרים
לעמוד בביקוש .השווקים בעולם
גדלו בסדר גודל של כ־12%־15%
וזה רק יילך ויעלה בגלל השיפור
באיכות התמר ,שהפך לפרי עסיסי.
המגדלים מהארץ ממש לא צריכים
לדאוג .אני רוצה למסור להם ,שייא
קח לפחות  15שנה עד שהאסימון
יירד למגדלים בקליפורניה".
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אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

מי אנחנו ומה
הם ערכנו?
מותר לאדם לשנות את סדר הערכים לפי המצב בו הוא נתון
אם אתם זוכרים ,בטור האחרון ש�כ
תבתי בשבוע שעבר (על נמרון)
התחבטתי בשאלה ,האם אני ממא
לאת את ייעודי ותפקידי האימהי באופן מוחא
לט? השאלה הזאת העסיקה אותי מאד לאחא
רונה ,מכיוון שעד כה לא נדרשתי להתעסק
בה באופן חד שכזה.
מכירים את זה ששואלים אתכם לפעמים,
“מה אתם קודם?” אני מניחה שפילוח התשוא מה אלוהיי היה חושב על זה
עם זאת ,אני רוצה להציע בפניכם את תיא
בות יהיה בערך כזה :אמא  /אבא ,בן אדם,
אזרח המדינה .או ,המקצוע בו אתם עוסקים אוריית הערכים המשתנים ונראה לי שיותר
ואיתו אתם מזדהים (רופא ,סופר ,חקלאי נכון עבורי להתייחס לסולם הערכים שלי
על פיה .כלומר ,מותר לאדם לשנות את
וכו’).
סדר הערכים ברשימה שלו
איכשהו ,מאז שהפכתי
לפי המצב בו הוא נתון .כך,
להורה ,אני נוטה לענות
למשל ,אני בעד חופש הביא
שאני קודם כל אמא ,אז מה אני קודם
טוי אבל שמחתי מאד כשאח
אבל המלחמה
גרמהשובלי בעצם? מי אני?
שלי אמר לי שהוא ביטל את
לשאול את עצמי
המנוי ל”הארץ” ,בעקבות
את השאלה הזאת .הרי אמא  /אזרחית
העמדה השמאלנית הרדיקא
אם הייתי קודם כל
אמא ,העולם  /בת אדם /
אלית שלהם בזמן המלחמה,
לא הייתי מצדיקה מלא
חמה שמסכנת את חייו אזרחית ישראלית
והערכתי את ינון מגל ,עורך
“וואללה חדשות” ,כשפיטר
של בני ,ויותר הגיוני  /יהודייה  /כותבת.
את אחד מעובדיו שהתבטא
שהייתי קושרת
אותו מה הכי מגדיר אותי
לדעתו באופן קיצוני בעת
אליי ומסרבת לשחרר,
אך כעת נראה שהמצפן בסופו של דבר?
“צוק איתן” .כלומר ,ערכי
חופש הביטוי והדמוקרטיה
הערכי שלי קצת יצא
שלי השתנו בזמן הזה ,מכיא
מפוקוס...
אז מה אני קודם בעצם? קראתי פעם באיא וון שערכים אמורים לשרת אותנו ,לא לפגוע
זה ספר על דרך שיכולה לעזור לי לבחון את בנו ולהתעמר בנו.
או ,לדוגמה ,כתושבת הכוכב הזה אכפת לי
הסוגיה הזאת ואתרגל אותה איתכם .לוקחים
מספר כרטיסיות ועל כל אחת רושמים תשוא ממה שקורה בעולם ,ואני נחרדת לשמוע על
בה לשאלה “מי אני?” ברשימה שלי יופיעו הרג ילדים ,המוני פליטים וחוסר יכולת של
ההגדרות הבאות :אמא  /אזרחית העולם אנשים לחיות בביטחון בסיסי .אבל ,אני קודם
(וככזאת אני חשה נוח בכל מקום בעולם ומא כל אזרחית המדינה הזאת ,וככזאת אני תומא
תייחסת לכל האנשים כאל בני עמי)  /בת כת בה בשעתה הקשה ,ושלום אזרחיה יותר
אדם (וככל בני האדם אני שואפת להגשמה חשוב לי משלום אזרחי מדינה אחרת .נכון ,זה
עצמית ,הערכה ,ביטחון וצרכים פיזיולוגיים אולי לא נשמע תקין פוליטית ,אבל גם אני
בסיסיים)  /אזרחית ישראלית (וככזאת אני בין אלו שמעדיפים שאלף אימהות פלסטינא
דואגת קודם כל לאינטרסים של מדינתי)  /איות יבכו ולא אמא ישראלית אחת .זו אמירה
יהודייה (וככזאת הדת יותר חשובה לי מהא לא פשוטה .כבת אדם שמאמינה שכל נשמה
בעולם הזה זכאית להזדמנות לחיים נאותים,
לאום)  /כותבת (כפרנסה ועבור הנשמה).
אני מדמיינת שורה ארוכה של אלף אימהות
הכרטיסייה האחרונה
עזתיות ומולן אמא ישראלית אחת ,והאמא
כעת אני אמורה להסתכל על הכרטיסיות הישראלית יותר חשובה לי.
ולהוציא כל פעם את זאת שהכי פחות מגא
כבן אדם מאמין בבסיסו ,אני לא יכולה
דירה אותי ,עד שאני נותרת עם הכרטיסייה שלא לחשוב לפעמים מה אלוהיי ,שהוא המא
האחרונה ,שהיא ככל הנראה הכי מגדירה קור לכל הנשמות בעולמנו ,היה חושב על זה.
אותי בסופו של דבר .אחרי התלבטויות קשות כאזרחית המדינה שמאמינה בצדקת דרכנו,
(התלבטויות הן זמן טוב עבורי ללכת למקרר ,אני בוחרת להציל נשמה של ישראלי (לא
לנשנש עוד משהו ,לבקר בשירותים ולכסוס יהודי – ישראלי ,וחשוב לי להדגיש זאת).
ציפורניים) ,אני מוציאה את כרטיסיית האדם אם אסתכל על עצמי במראה ואומר מולה
הכותב ,אחריה ,את אזרחית העולם ,אחריה את האמירה הזאת ,סביר להניח שאראה מולי
את היהודייה ,אחריה את הישראלית.
דמות שמתייסרת בעודה הוגה את המילים
נותרתי עם שתיים ,בת אדם ואמא .כאן אני האלו ,אבל אני חייבת להיות כנה עם עצמי
שוב עוצרת ולא יודעת מה להחליט .ברור ואיתכם ולהודות שזה נכון.

שהדבר הכי חשוב לי בעולם הם שלושת ילא
דיי ,אבל איזו מן אמא אהיה אם לא אהיה בת
אדם? האם קיום פיזי הוא הדבר הכי חשוב או
שאין טעם בקיום כזה ,אלא אם כן הוא ערכי
ובעל שאר רוח? ככל שזה קשה עבורי להכריז
ולהחליט ,אני מניחה שאני קודם כל ,ולפני
הכל ,בת אדם.
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דף הבית

עדי קמחי ,ניר בנים
אדריכלות ועיצוב פנים

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:

home@adikim.com

מדריך לשיפוץ
(חלק ראשון)

מדובר במסע לא תמיד פשוט ,עם משברים ,התלבטויות,
עליות ומורדות .אך עם אנשי מקצוע נכונים ,זה יכול להיות
גם נעים ומרגש ובסופו של דבר ,כמה פעמים בחיים יש לנו
הזדמנות לבנות את ביתנו?
אתמול נפגשתי עם בחורה ששו�ק
לת לשפץ את ביתה בקיבוץ ,לבנות
תוספת ,כולל ממ"ד ,לתכנן ולעצב
מחדש את המבנה הקיים .בקיצור ,כל החבילה
שעומדת מאחורי המילה המפחידה " -שיא
פוץ".
במהלך השיחה ,כפי שנהוג בפגישות מהסוג
הזה ,דיברנו על שלל נושאים לרבות צרכים,
תקציב ,חלומות ,כאבים.
נושאים אלו הם אישיים ומשתנים ,ונובעים
מהסיפור האישי של כל משפחה .המשותף
בפגישות הללו הוא חוסר הוודאות של הלקוא
חות לגבי התהליך הצפוי ,מבחינת השלבים ,בית וכסף .שיפוצים עלולים לגרום להרבה עצבים
התקופה ובעלי המקצוע המעורבים.
אני מזמינה אתכם היום למסע בזמן בתחא בינוי עיר ,שאפשר להגיע אליה או באמצעות
נות העיקריות של תהליך השיפוץ או הבנייה אתר של מינהל מקרקעי ישראל או באמצעות
של בית חדש .הואיל והנושא מורכב ,אקדיש תיק מידע מהוועדה המקומית.
לו שני טורים .היום אתייחס לשתי התחנות
השלב השני והחשוב לא פחות ,הוא להא
הראשונות.
תייעץ עם קונסטרוקטור ,שזה מהנדס בניין,
לגבי האלמנטים הקונסטרוקטיביים שבבית
תחנה ראשונה :התגבשות
שלכם ומה המשמעות של ההריסה שלהם .זה
זהו השלב שהגעתם למסקנה שאתם הולא יכול להיות מאוד מבאס שהקבלן מגיע להא
כים על זה .בדקתם מה מפריע לכם ,מה רוס את הקיר שבו אמורה להיות התוספת ,ואז
אתם רוצים לשפר ,אם יש לכם את התקציב מתברר שיש שם עמוד או קורה שאחראים על
הדרוש ,ואת כוחות הנפש (חשוב לא פחות) ,יציבות הבית ,וצריך לעצור הכל ולהתמודד
ואתם יוצאים לדרך .בעל המקצוע הראשון עם ההפתעה הזו .להכל יש פתרונות ,אך הם
שתצטרכו לחפש זה אדריכל במקרה של שיא יבזבזו לכם ולאנשי המקצוע זמן וכסף ,ויגרא
נויים במעטפת הבית ,תוספת בנייה וכמובן מו להרבה עצבים.
בנייה חדשה או מעצב פנים במקרה של שיא
אז יש אדריכל ,ויודעים מה מותר ,וגם
נויים פנימיים בלבד.
הקונסטרוקטור נתן חוות דעת .עכשיו מתחיל
למצוא אדריכל/ית או מעצב/ת זו לא משיא הכיף .זה באמת שלב מהנה ,כי הפנטזיות
מה פשוטה .זו הדמות שתלווה אתכם בתהליך מקבלות ביטוי וצורה ,וזה נחמד .בעצם יש
הארוך הזה מתחילתו ועד סופו ,חשוב שתהיה פינג פונג ביניכם לבין האדריכל ,עם סקיא
לכם כימיה ,ושיהיו לו/ה הכישורים הנדרשים צות ואופציות ,עד שבסביבות אופציה 237
לתרגם את החלומות שלכם ולהפוך אותם (סתם…) מגיעים לתכנית הסופית שאיתה
לבית שיתאים לכם כמו כפפה ליד.
אתם שלמים ומרוצים.
אם אתם מתקשים בקריאה והבנה של
תחנה שנייה :תכנון
תכניות בדו מימד ,ואני נתקלת מדי פעם
מצאתם אדריכל ,שיתפתם אותו ברצונות ,בלקוחות שהראייה המרחבית שלהם היא לא
בציפיות ,בתקציב ,ואחרי גיבוש הפרוגרמה מהכישורים הבולטים ,חשוב שתקבלו מהא
(אותו מסמך צרכים שכתבתי עליו לא אחת) ,אדריכל שלכם הדמיות בתלת מימד שיוכלו
אפשר לצאת למלאכת התכנון.
לסייע לכם להבין את התכנון .פעם היו בונים
יש שני שלבים מקדמיים לפני שמתחילים מודלים מקרטון ביצוע ,היום הטכנולוגיה עוא
בתכנון ,שחשוב שתכירו .הראשון ,הוא לבדוק זרת בעניין הזה בלחיצת כפתור.
מה מותר ומה אסור מבחינת שטחי בנייה ,קווי
בשבוע הבא אתייחס לשתי תחנות נוספות
בניין (מרחק הבית מגבולות המגרש) ,האם יש במסע לעבר בית החלומות :הרישוי והביצוע.
צורך בהיתר בנייה וכו'.
אסיים במשפט שאמרתי אתמול ללקוא
שימו לב ,אם בכוונתכם לשפץ בית שאין חה שנפגשתי איתה :בסוף זה משתלם .אכן,
בו ממ"ד ואתם נדרשים להיתר בנייה ,ידרא מדובר במסע לא תמיד פשוט ,עם משברים,
שו מכם להוסיף ממ"ד .זה למעט מקרי פטור התלבטויות ,עליות ומורדות .אך עם אנשי
מיוחדים שקשורים למרחק של הבית ממקלט מקצוע נכונים ,זה יכול להיות גם נעים ומרא
וכאשר תוספת הבנייה קטנה במיוחד .ניתן גש ובסופו של דבר ,כמה פעמים בחיים יש
למצוא חלק מהתשובות בתב"ע ,שזו תכנית לנו הזדמנות לבנות את ביתנו?

על הקרקע

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

dror.maariv@gmail.com

מלכודת מס שבח

בעל נחלה מכר את הנחלה וכמעט ונפל למלכודת המס,
שהייתה משיתה עליו חובות של למעלה מ־ 100אלף שקלים
בעת מכירת נחלה נדרש בעל הנ�ח
לה לשלם שני מסים עיקריים :מס
שבח ודמי הסכמה לרשות מקרקעי
ישראל (רמ"י) .דמי ההסכמה הוחלפו בימים
אלה ב"דמי רכישה" ,בהתאם להחלטה ,1355
אך אלו עדיין לא נגבים בפועל בעסקאות
מכר של נחלות.
גובה המס נקבע בהתאם למשתנים החלים
על הנחלה ובעל הנחלה בכל מקרה לגופו.
טעות נפוצה אצל בעלי נחלות לחשוב ,כי
גובה המס המשוקלל יעמוד על  40%מתוך להפחית את גובה המס
כך ,הגיע אלינו בעל נחלה שמכר את הנחא
סך התמורה ,אך לא כך הדבר בכל מקרה.
במסגרת ההתנהלות מול רמ"י ורשויות לה עליה היו שני בתי מגורים .הנחלה נרכשה
בתחילת שנות ה־'70
המס ,ובמטרה לצמצם
של המאה הקודמת
את חבויות המס ,יש
ובשני הבתים בוצעו
לבחון את תמונת המס
את
מכר
נחלה
בעל
שיפוצים באמצע שנות
בטרם ביצוע הדיווח על
ה־ .'80המוכר ביקש
העסקה ובייחוד לאחר הנחלה עליה היו
להביא בחישוב הרווח
שתוקן חוק מיסוי מקרא
בחובו שני בתי מגורים.
את עלויות השיפוצים,
קעין ,אשר טומן
מלכודות מס בעת מכיא המוכר ביקש להביא
מתוך מטרה שהדא
בר יקטין לו את מס
רת נחלות.
בחישוב הרווח עלויות
השבח .ואולם ,בדיקה
נצביע על אחת
ממלכודות המס ונא שיפוצים שביצע בשני
העלתה ,כי דרך פעוא
תאר מקרה של בעל הבתים ,מתוך מטרה
לה זו מגדילה את המס
הכולל בגובה של למא
נחלה שמכר את הנחלה שהדבר יקטין לו את
עלה ־מא 100אלף ש�ק
וכמעט ונפל
למלכודת מס השבח .ואולם,
לים וזאת בגלל המס
המס ,שהייתה משיתה
עליו חובות של למעלה בדיקה העלתה ,כי דרך
האינפלציוני הנ"ל.
נמחיש את ההשפעה
מ־ 100אלף
שקלים.מכיא פעולה זו מגדילה את
של המס האינפלציוא
נסביר ,כי בעת
רת נחלה ניתן לצמצם המס הכולל
ני באמצעות הדוגמה
הבאה :עלויות בנייה
את גובה מס השבח
ב־1.1.1986
בוצעו
הכולל ,באמצעות שיא
בסך ש ל  500אלף ש�ק
מוש בפטור ממס שבח
למרכיב בתי המגורים הבנויים בנחלה ,ככל לים .כאשר מצמידים את הסכום הנ"ל למדד
והמוכר זכאי לפטור מלא ממס שבח ,כגון :המחירים לצרכן ליו ם  31.12.1993התו�צ
פטור ממס שבח לדירה יחידה (סעיף  49ב' אה הינה  1,657,312שקלים .כלומר ,הסכום
( )2לחוק) או פטור ממס שבח למכירת דירת האינפלציוני החייב ב־ 10%הינו 1,157,312
מגורים שהתקבלה בירושה ובלבד שמתקייא שקלים (ההפרש שבין  1,657,312לבין 500
אלף שקלים) ומכאן שהמס בגין הרווח האיא
מים כל תנאי סעיף  49ב' ( )5לחוק.
נפלציוני הינו  115,731שקלים!
מוקש מס
בדוגמה הזו ניתן להפחית את גובה המס
ואולם ,אנו מבקשים להצביע על מוקש מס במספר דרכים .אחת ,לא לדרוש את ההוצאה
הקיים עבור מי שמבקש את "הליניאריות הנ"ל כלל בניכוי .אמנם הדבר יגדיל את סך
המוטבת" בגין בתי המגורים שבנחלה (נצא כל הרווח ממכירת הבתים שבנחלה ,אך יש
יין ,כי בשנים  2014עד  2017ניתן להשתמש לזכור כי הרווח עד ליום  1.1.14פטור ממס
בליניאריות המוטבת עד פעמיים) ככל שמוא שבח ,דבר שיביא להפחתת גובה הסכום האיא
עד הרכישה של הנחלה הינו לפני  1.1.1994נפלציוני החייב במס שבח.
ועל כן אנו מחילים זאת במקרים בהם יש שני
במאמר מוסגר נציין ,כי קיימת כוונה מצד
בתי מגורים בנחלה.
רשות המסים להעביר חקיקה ,לפיה יבוטל
תחילה נסביר מהי "ליניאריות מוטבת" ,הרווח האינפלציוני החייב במס שבח בעת
אשר נולדה בתיקון לחוק ,באמצעות הדוגא בקשה לחישוב המס לפי "הליניאריות המוא
מה הבאה :דירה נרכשה ב־ 1.1.95ונמכרת טבת" ,אשר יחול רטרואקטיבית מיום .1.1.14
־בא .1.1.15הרווח במכירה הינו  500אלף ש�ק אולם ,נכון לעכשיו ,טרם עבר הליך החקיקה
לים .לפי "הליניאירות המוטבת" יש לחלק בעניין זה.
את הרווח לשתי תקופות .הראשונה ,הרווח
עד ליום  1.1.14פטור ממס שבח .השנייה,
הכותבים מתמחים במיסוי ובאגו־
הרווח לאחר  1.1.14חייב בשיעור מס שבח
דות שיתופיות
של עד  .25%כך ,בדוגמה הנ"ל ,החלק הפטור
ממס שבח הינו  475אלף שקלים ואילו החלק
החייב במס שבח הינו  25אלף שקלים ,שהמס
בגינם הוא  25%שהם  6,250שקלים.
נצביע על מלכודת מס הקיימת בחישוב
של "הליניאריות המוטבת" ,כאשר יום הרכיא
שה של הנחלה הינו לפני  .1.1.94נסביר ,כי
במצב דברים זה ,קיים מרכיב של "רווח איא
נפלציוני" החייב במס של .10%
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זכויות חכירה במגרש
 על שם מי?בית המשפט קבע :מינהל מקרקעי ישראל אינו יכול להעביר
זכויות במגרשים בהרחבה ללא הסכמת האגודה
בהקמת ההרחבות הקהילתיות בהסכם שבין האגודה לתושב.
במושבים עלה הצורך לעגן
מדובר על עסקת מכירה ממוכר מרצון לקונה
בחוזי המתיישבים החדשים מרצון .הרוכשת באה לגור בקהילה מסויימת ובא
הוראה ,לפיה העברת זכויות רור ,על דעת הכל ,שיש להסדיר את יחסיה מול
תהיה מותנית על ידי המינהל הקהילה.
בקבלת הסכמת האגודה להעא
עוד קבעה השופטת ,כי המינהל איננו מופקד
ברת הזכויות ,ואכן כך נעשה .על ההסדרים השונים שבין האגודה לתושב שקנה
בשנים האחרונות פנינו למנהלי המחוזות במינהל את בית המגורים ואיננו חלק מההקצאה הראשוא
על מנת להקפיד על ההוראה הזו ,אשר מופיעה נית .אם אכן קיימים סעיפים מגבילים שמקומם
בסעיף  14בחוזי החכירה של תושבי ההרחבות .לא יכירם ,הייתה פתוחה הדרך בפני הרוכשת לפא
הסוגיה הגיעה לפתחו של בית המשפט לאחרונה.
נות לרשות השופטת .אין זה מתפקידו של המינהל
ראשיתה של המחא
לשמש כרשות שופטת
לוקת ,במכירה של
ביחסים שבין האגוא
בית מגורים בשכונת ראשיתה של המחלוקת,
דה לרוכש ,בכל הנוגע
ההתקשרות
לסעיפי
ההרחבה במושב בצפון .במכירה של בית מגורים
הקונים נדרשו
ביניהם ,מה גם שחוזה
לחתום בשכונת ההרחבה
על הסכם תושבות עם
האגודה עם המוכר הסא
האגודה .הקונים סירבו במושב בצפון .הקונים
דיר מראש והתנה כי כל
צד ג' שתינתן הסכמת
לעשות כן ,פנו בתלונה נדרשו לחתום על הסכם
למינהל מקרקעי ישראל
האגודה להעביר לו את
האגודה,
עם
תושבות
(ממ"י) ,ודרשו להעא
הזכויות ,יחוייב לחתום
ביר את זכויות החכירה אך סירבו ,פנו בתלונה
על הסכם שיסדיר את
מערכת היחסים שבינו
במגרש לשמם ,למרות למינהל מקרקעי ישראל,
התנגדותה של
לבין האגודה.
האגודה .ודרשו להעביר את זכויות
ממ"י צידד בקונים ,והוא
בנוסף קבעה השופטת,
כי אם בנסיבות תביעה זו
דיע לאגודה על כוונתו החכירה במגרש לשמם,
להתעלם מעמדתה ולה
לא הייתה דרישת תשא
החכירהא למרות התנגדותה של
עביר את זכויות
לום של האגודה כתנאי
צידד
ממ"י
האגודה.
לקונים.
להעברת
להסכמתה
הזכויות ,הרי שהמינהל
בית המשפט המחוזי בקונים ,והודיע לאגודה
בחיפה קיבל את
היה מנוע מלהודיע כי
עיקר על כוונתו להתעלם
תביעת המושב (אשר
יעביר את הזכויות ללא
יוצג על ידי משרד עו"ד מעמדתה ולהעביר את
הסכמת האגודה .סמכותו
של המינהל ,בחוליות
אבידע) נגד מינהל מקרא זכויות החכירה לקונים
קעי ישראל ונגד הרוכא
השרשרת המתקדמות
שת ,שסירבה לחתום על
שלאחר ההקצאה הראא
הסכם תושבות בנוסח הנהוג באגודה .כבוד השופא שונית ,מוגבלת אך ורק לנושא דרישת התשלום.
טת קבעה בפסק הדין כי" :הצורך בהסכמת האגודה זאת ותו לא.
בשלב שחוכר של מגרש בהרחבה מבקש להעביר
לסיכום ,ולא פחות חשוב ,קבע בית המשא
זכויותיו לצד ג' איננו התפרקות המינהל מסמכות פט ,כי יש לאגודה זכות לגבות דמי השתתפות
כלשהי או העברתה לידי אחר".
בעבור שירותים נוספים שהיא מארגנת לקהילה
עוד נאמר על ידי השופטת ,כי הוסבר בפסק דין למען השבחה ושיפור תנאי החיים בקהילה וכי
שדרישת ההמלצה מטעם האגודה נעוצה במדיניות תושב שמצטרף ליישוב קיים איננו יכול לטעון
שתכליתה לאפשר לכל יישוב ויישוב לשמור על שהוא מעוניין ליהנות מאופי היישוב ויתרונותיו,
אופיו וצביונו המיוחדים בעקבות ביצוע ההרחא מבלי להשתתף בעלויות הכרוכות בכך .קרי ,שאת
בות .בנוסף ,קיים קושי לקבוע מראש אמות מידה השירותים הקהילתיים ה"איכותיים" יממנו חברי
פרטניות שיהיו יפות במידה שווה לקבוצה גדולה האגודה בלבד.
של יישובים ,יכול להיות שוני ניכר ביניהם .לכן,
עו"ד עמית יפרח משמש יו"ר אגף קרק־
לכל יישוב ויישוב הכלים הטובים ביותר לבצע את
עות ואגודות שיתופיות בתנועת המו־
המיון והסינון.
שבים.
במקרה שלפנינו ,המינהל לא הסתפק בתפקיא
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע
דו להתרכז בנושא הדרישה הכספית של האגודה,
כללי בלבד ,ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/
שזהו התנאי היחיד בנוהל ובהסכמים המאפשר
או חוות דעת משפטית .הקוראים נדר־
למינהל להתעלם מצורך בהסכמת האגודה .המינא
שים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה
הל הרחיק לכת ,ובקש לקבוע את אופי הסעיפים
המסתמכת על הדברים האמורים.
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זיכרונותיו של חבר דמיוני אילן ברקוביץ' או חיים
נחמן ביאליק?

הפלא שבילדּות וחשיבותה של חברּות .סיפור על אהבה ונאמנות
"זיכרונותיו של חבר דמיוני" ,מאת
מתיו דיקס ,מסופר מנקודת המבט
של חבר דמיוני של ילד .זהו סיפור
נוגע ללב על אהבה ועל נאמנות ,סיפור
מושלם לכל מי שהיה לו אי פעם חבר – ממשי
או לא .ספר מרגש ומעורר מחשבה על אומץ
ועל דמיון ,על אהבה וחברּות.
יחסית לחברים דמיוניים ,בודו
הוא בר מזל ,הוא חי כבר יותר
מחמש שנים .אבל בודו חושש ללא
הרף מפני היום שבו מקס בן ה־8
יפסיק להאמין בו .כשזה יקרה ,בודו
ייעלם .יש כאלה שאומרים שמקס
לוקה בתסמונת אספרגר ,אחרים
אומרים שהוא אוטיסט 'רגיל' ,או
'על הרצף'.
כל זה לא מעלה ולא מוריד בעיני
בודו ,שאוהב אותו ללא תנאי ומופא
קד על השמירה עליו מפני הבריון
של הכיתה או מפני מצבים מביכים
בקפטריה .אבל הוא לא מצליח להגן
עליו מפני גברת פטרסון ,מורה שמא
אמינה שהיא ורק היא תוכל להעניק
לילד הזה את הטיפול הדרוש לו.
כשהיא עושה את הלא־ייאמן ,מוטל
על בודו ועל חבריו ,גם הם חברים
דמיוניים ,להציל את מקס .בסופו
של דבר ,נאלץ בודו להחליט מה
חשוב יותר :אושרו של מקס או קיומו
שלו (תרגום מאנגלית :דנה אלעזר־
הלוי ,הוצאת מטר 360 ,עמודים).

קלאסיקה מדע
בדיונית

"האם אנדרואידים חולמים על
כבשים חשמליות?" ,מאת פיליפ ק'
דיק ,היא יצירת מופת ,קלאסיקה
בתחום המדע הבדיוני ,שיצאה במהא
דורה מחודשת .דרך סיפורו של ריק
דקארד נוגע המחבר בשאלות עמוא
קות של טבע האדם ,תודעה ורגשות ,ובעולם
שבו אי אפשר להבחין בין מכונה לאדם.
השנה היא  2021והעולם מנסה להתאושש
ממלחמת עולם גרעינית ,שהכחידה מינים
שלמים .המין האנושי ששרד יצא להתנחל
מחוץ לכדור הארץ .אלו שנשארו בערים
המתרוקנות חולמים על חיה משלהם שתסא
פק להם את המגע אליו הם משתוקקים ,ואלו
שלא יכולים להרשות לעצמם בעל חיים
אמיתי רוכשים חיה חשמלית.
חברות מתקדמות פותחות בייצור המוני
של רובוטים דמויי בעלי חיים וגם של אנא
שים .אלו הם האנדרואידים .משוכללים כל
כך שאי אפשר להבדיל ביניהם לבין גברים
ונשים בשר ודם .הממשלה הארצית אסרה
על כניסתם ,אך יש כאלו שהצליחו להסא
תנן ולהיטמע בחברה האנושית .ריק דקאא
רד ממשטרת סן פרנסיסקו נקרא לאתר את
אותם אנדרואידים סוררים ולחסל אותם.
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אך כיצד יוכל להבדיל בינם לבין בני אדם
אמיתיים? (תרגום מאנגלית :עמנואל לוטם,
הוצאת כתר 230 ,עמודים).

בחירה אחת
"נאמנים" ,מאת ורוניקה רות ,הוא השלישי
בטרילוגיה לנוער "מפוצלים" .הוא מסופר
משתי נקודות מבט מתחלפות לסיא
רוגין ,ומביא את הסדרה לסיום רב כח
כשהוא מגלה את הסודות של העוא
לם הדיסטופי .החברה המבוססת על
חלוקה לפלגים ,שפעם טריס פריור
האמינה בה ,מרוסקת .היא נשברה
בגלל אלימות ומאבקי כח ,ואובדן
ובגידה הפכו אותה למצולקת.
אז כשמציעים לטריס אפשרות
לגלות את העולם שמעבר לגבולות
שהיא הכירה ,היא מוכנה לממש את
האפשרות הזאת .אולי היא וטוביאס
יוכלו למצוא יחד ,מעבר לגדר ,חיים
פשוטים חדשים ,חופשיים משקרים
מסובכים ,מנאמנויות סבוכות ומזיא
כרונות מכאיבים.
אבל ,המציאות החדשה של טריס
אפילו יותר מאיימת מהמציאות
שהשאירה מאחוריה .גילויים ישנים
הופכים במהרה לחסרי משמעות.
אמיתות חדשות הן חומר נפץ שמא
שנה את לבבותיהם של אלה שהיא
אוהבת .ושוב ,טריס צריכה להאבק,
כדי להבין את התסבוכות של הטבע
האנושי ושל עצמה ,בשעה שהיא
עומדת מול בחירות בלתי אפשריות
בנוגע לאומץ ,לשמירת אמונים,
להקרבה ולאהבה (תרגום מאנגלית:
נילי לוי ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
 423עמודים).

מכור לסכנה
"פיטר פן חייב למות" ,מאת ג'ון
ורדון ,הספר הרביעי בסדרת החקירות של
דייב גרני ,מצליח להיות מרתק ומותח לא
פחות משלושת קודמיו בסדרה .הוא משלב
בין דמות בלש בלתי נשכחת ,עלילת חקירה
רוויית תעלומות וקצב מסחרר.
איש עסקים עשיר עם שאיפות פוליטיות
נרצח בהלוויית אמו .אלמנתו מורשעת ברצח
ונשלחת למאסר עולם .דייב גרני ,הבלש
המהולל ביותר במשטרת ניו יורק ,שפרש
לחיים שלווים בכפר ,נשכר כדי להוכיח את
חפותה .בחקירותיו עולה גרני על עקבותיו
של רוצח אכזרי וחמקמק שעצם קיומו נחשב
לאגדה – פיטר פן.
כשהחקירה מסתבכת והסכנה מגיעה עד
סף ביתו המבודד של גרני ,הוא מבין שלא
יוכל עוד לחמוק מהאבחנה של אשתו  -הוא
מכור לסכנה .האם ההתמכרות הזו תעלה לו
יום אחד בחייו שלו? (תרגום מאנגלית :עפרה
אביגד ,הוצאות כתר ועברית 516 ,עמודים).

השפעות של משוררים אחרים ניכרות בשירי אילן ברקוביץ'.
היה עדיף לתת לקולו של ברקוביץ' עצמו לעלות מהספר
"חרוזים" .השירים בהם נראה שברקוביץ' משתחרר מהמשא
הזה של משוררים אחרים – הם המעניינים יותר .כך למשל
שיר מפתיע שבאופן מוזר מתכתב עם התכנית "האח הגדול"
"חרוזים" הוא ספרו הרביעי של והולך ממך עוד מאותו האחד  /ונראה למרחוק
המשורר ומבקר השירה אילן ברקוא אפל".
ביץ' ,והחלק המסיים טרילוגיה עליה
השפעות של משוררים אחרים ניכרות בשירי
הכריז ברקוביץ' ,שכללה את הספרים תפוזים ברקוביץ' – אמיר גלבוע ,ביאליק ואחרים מבצא
(אבן חושן )2007 ,וחרובים (אבן חושן .)2010 ,בצים מבין שיריו במה שנראה מכוון .אך כבספא
לא ברור לי מדוע מכונים שלושת הספרים ריו הקודמים גם כאן ברקוביץ' מקדיש שורות
תפוזים־חרובים־חרוזים
או שירים למשוררים
כטרילוגיה .הם בבירור
אחרים או משתמש עם
ספריו של אותו המשורר,
ציטטות משיריהם .למא
ויש קרבה סגנונית ותוכא
רות שנאה להביא דברים
נית בין שירי הספרים –
בשם אומריהם ,היה עדיף
אך לא ברור מה החוט
להפחית בכך ולתת לקוא
המקשר בין שלושת ספא
לו של ברקוביץ' עצמו
רים אלו דווקא .בכל
לעלות מהספר הזה ,כמו
מקרה" ,חרוזים" הוא ספר
גם לוותר על כמה מהא
נעים ,אסטטי (הוצאת
שירים הרבים המוקדשים
אבן חושן מצטיינת באסא
לדיון על השירה.
טטיות הספרים) ומכיל
השירים בהם נראה
מספר שירים מעניינים.
משתחרר
שברקוביץ'
השיר הפותח את
מהמשא הזה של משורא
הספר "תערוכת היום
רים אחרים – הם המענא
היפה" הוא דוגמה לשיר
יינים יותר בספר .כך
נעים הנפתח בשורות:
השירים שהוזכרו מעלה,
"זה כלל לא נתפס ,הציא
וכך למשל שיר מפתיע
פורים ,הן לא בתחרות,
שבאופן מוזר מתכתב עם
 /כל מה שהן רוצות זה
התכנית "האח הגדול" או
רק לקום תוך כדי ציוץ".
שיר ללא שם ,היוצא נגד
דימוי הציפור (השחוק
המחאה שבשירה וקורא
למדי) כמשורר נוכח גם
לשמחה שבה.
כאן וממשיך בשיר ללא "חרוזים" .סיום הטרילוגיה צילום :כרכיכת הספר
סדרת שירים המוקא
שם בעמוד " :11מרווח
דשת לאתרים ארכיאוא
זמן מדויק  /נמצא בין ציוץ לציוץ  /של אותה לוגיים בישראל לא מייצרת שירים מרשימים
הציפור או  /של ציפור אחרת".
– אבל טוב שיש מי שמקדיש את שיריו לאתא
שיר יפה ,הבנוי כתפילה קלילה אופטימית ,רים אלה ולעתיקות הארץ .זאת ,לעומת מנהג
אך מורבידית משהו ,הוא הבית הפותח את שלוא שהשתרש בשירה העברית ,של שירים המוקדא
שת שירי "משירת העולם של אפור הזקן" וקיא שים לאתרים או יצירות אומנות אירופאים .כך,
בל את הכותרת "לדפי"" :כאשר אגיע לשערים הניסיון לייצר שירה עברית המשתרשת בישרא
של גחל־אש  /ותגיע שעתי לצאת מכאן ,ארצה אל – בהחלט נאה.
 /שכל ענן מאש יחמוד את בשרי מלא  /על
אילן ברקוביץ' סיים את הטרילוגיה שהחל
כל רגע שלא חויתי בך וכל שעה  /שלא אהבא לפני כשבע שנים בספר מוצלח יותר ובוגר
תי לך וכל חיים שלא שמרתי  /על יפיך טהור יותר מספריו הקודמים .בספר בו הרשה לעצמו
מנחלים".
להשתחרר יותר ממשא משוררים אחרים .בספר
התעמתות עם האמונה והדת חוזרת בכמה המסתיים במילים" :יש תקווה בכל שיר מחדש.
משירי הספר .בין אם בשיר שכותרתו "כל  /עוד יהיו חלומות לעורר / .עוד ילהט בך דרך
אישה ובת מדליקות נרות שבת" ,המתכתב עם השיר / ,עוד תאיר בדרכו ,תאורר // .ומשם
שירי השבת של זלדה ,או בשיר נוסף הנראה תתנשא אל הרוח  /ושירך יתנשא מעצמו .כן
כשיר תפילה" :עוד מאותו האחד שלפני הליא האור  /יישאר כי קדוש המשורר ,כן  /האור
דה / ,שלפני המיתה ,שלפני שידעת  /לשוב על יזכר של שירו".
עקבות מוקיריך הנדירים / .ומזה זמן שלהיגמל
מזה לא ידעת  /וחצוב היה כל אותו ההר אבל
חרוזים .אילן ברקוביץ' .הוצאת אבן
 /ברצונך טיפסת וברצותך  /תהלך בזה קלל/ .
חושן 91 .2014 .עמודים.

לא
למגירה

אשת איש
הגורל העיוור מתעתע בבני האדם מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה 14 .שנה חיה זוהרה חיי נישואים רגילים ,ללא שום ציון דרך
משמעותי וללא שום אירוע יוצא דופן והנה ,בערב אחד ,מרגש במיוחד ,חשה שמשהו שונה ומדהים קורה לה
מאת :ישראל פרץ

לו ניתנה לה
ההזדמנות ,לזוא
הרה ,היא ודאי
הייתה מסדרת
לעצמה את החא
יים אחרת .לא
שהיה לה רע
במיוחד בחייה
העכשוויים,
אולי אף בהשוואה לרבות מבנות
גילה ,היא אמורה הייתה להיות
מרוצה .אלא ,שבכל זאת ,כשהייתה
חושבת בינה לבין עצמה ,תוך שהיא
סורגת את הסוודר העשירי במסא
פר לילדה ־הא ,11בן עשרת החו�ד
שים ,הייתה מהרהרת ,מה היה קורה
אילו...
ואז ,כמו להכעיס ,היה נכנס הביא
תה בנה הבכור שאך זה חגג בר מצא
ווה וקורא בקול; "אמא ,אני רעב!"
ומקפיץ את אמו זוהרה ממקומה,
מנתק אותה ממחשבותיה ומחזיא
רה למציאות היומיומית והאפורה
מבחינתה .ובת קול פנימית הייתה
שבה ומזכירה לה שוב ושוב" :קודם
כל הילדים ,זוהרה .זכרי ,קודם כל
הילדים"!
והיא ,הרי כל יהבה ,ייעודה בחיים,
בא לידי ביטוי בילדיה .בת  30בלבד,
וכבר מתרוצצים סביבה  11ילדים,
בלי עין הרע .שבעה בנים וארבע
בנות ,שיהיו בריאים .כל שנה ילד,
למעט הפסקה של שנתיים ,וזאת
בשל העובדה הפשוטה שהלידה האא
חרונה הייתה של תאומים .לידה זו
הקשתה עליה את התפקוד היום יומי
וכך ,בהסכמת בעלה ,נחה שנה אחת
ומיד חזרה ללדת עוד שלושה ילדים
ברציפות.
למרות עשר הלידות שעברה,
הדבר לא ניכר עליה .ההיפך ,הקדוש
ברוך הוא חנן אותה בפנים יפות וגוף
נאה למראה ,ששמר על מבנה צעיר
וחטוב ,למרות קשיי היום יום וחרף
הלידות הרבות והתכופות ,מה שגרם
לקנאת חברותיה הגם שלא אמרו
זאת בקול רם.
היא נישאה בגיל  .16הוריה סידרו
לה שידוך מבית טוב ,בחור ישיבה
בן  18שהגיע לפרקו .היא ראתה
אותו לראשונה בחדר ההתייחדות
דקות ספורות לפני החופה .למרות
שניסתה בכל מאודה לזכור משהו
מיוחד בפניו ,בצורתו ,במלבושו או
בדרך התנהגותו ,לא יכולה הייתה
לזכור דבר .היה זה בחור ישיבה
רגיל ...אך ,במחשבה שנייה ,הגיעה
למסקנה שעובדת פשטותו עשוייה

להיות לעזר ,לא רק לעצמה ,אלא
לשניהם.
בסך הכל ב ת  ,16לא היו לה צ�י
פיות מיוחדות מבן זוגה ,לא קטנות
ולא גדולות .חשבה רק על דבר אחד
– להקים בית ומשפחה בישראל עם
הרבה ילדים שיעסקו בתורה ובקיום
מצוות.
במשך  14שנות נישואיה יכולה
הייתה לסכם את מערכת יחסיה עם
בעלה ,שהפך במרוצת השנים לרב,
יעקב שליט"א ,בצורה חיובית ונוא
חה .היא מבחינתה קיימה את חלקה
בהסכם – לידת בנים ובנות ,למעשה
קיום מצוות פרו ורבו ,טיפול בהם
ובצרכי הבית .הרב מצדו ,הגם שהיה
טרוד בענייניו הרוחניים לצרכיי
ציבור ,ידע בזמן שנותר לכבדה
ולהוקיר את עבודתה בבית.
מעולם לא הרים קול עליה ולא
דחק בה .בקושי חשה אותו .לא סיפר
על עבודתו ולא שאל על עבודתה.
הכל התנהל בשגרה נינוחה .סדר
יומו היה קבוע :משכים קום לתפיא
לת השחרית ,ועם שובו הביתה היה
מתיישב לשולחן לארוחת הבוקר,
אחר כך היה שם פעמיו לישיבה,
חוזר בצהריים לביתו לארוחה ,נח
כשעה ומחצה ,וחוזר לישיבה עד
השעות המאוחרות בערב.
על יצועם בלילות הייתה מעדכנת
אותו ,במידת הצורך ,בבעיות כאלה
ואחרות ,במיוחד בעיות הזקוקות
לפתרון כספי ,ובבוקר הייתה מוצאת
על השידה את הסכום שביקשה .אם
היה חפץ בה ,היה מתייחד עימה .היא
מעולם לא ביקשה ולא יזמה .הדבר
היה נחשב לתועבה .גם כשמאד מאד
חשקה בכך ,התאפקה ולא העזה
לפנות אליו אפילו לא ברמז .היו
פעמים ששמעה מפי חברותיה שהן
דווקא יוזמות ופעילות יותר ומבקא
שות להתייחד עם בעליהן ,ולמרות
שהן עודדו אותה ליטול יוזמה ,היא
נרתעה וחששה מתגובתו של הרב,
בעלה.
כך חלפו השנים ,הילדים גדלו,
המשפחה התרחבה ואגב כך רבו
השמחות במשכנם .למסיבת הבר
מצווה של הבן הבכור הגיעו איא
שים נכבדים ביותר ,רבנים דגולים.
וכאשר דרש הבן בקול ערב ובטוח
את דרשתו בפני כמה מאות מוזמא
נים ,הושלך הס במקום והכל צמאו
לשמוע את דבריו ובסיומם הודו
כולם :הגדיל לעשות אלוהים והבן
עלה על רבו ,אביו יעקב.
זוהרה קרנה משמחה ,זה היה
הערב המאושר ביותר בחייה ,אף
יותר מליל כלולותיה .לראות את

אשת איש .עמדה במבחן

בנה בכורה נושא בגאון דבר אלוא
הים חיים ,זה היה עבורה הגשמת כל
משאלות לבה .ובעוד רבים באים
אליה לברכה באופן אישי וחברותיה
נישקוה על לחייה ,צדו עיניה גבר
מרשים בלבושו ובהופעתו שעמד
בפאתי האולם .הוא עמד זקוף עם
כובע קסקט לראשו ושפם מטופח
עיטר את פניו .הוא נעץ עיניים ללא
בושה בזוהרה המאושרת.
בתחילה לא ייחסה לכך חשיא
בות והתעלמה ,אך הגבר האלמוני
לא נרתע ולא השפיל מבט .להיא
פך ,הוא קרב לעמדת תצפית נוחה
יותר לעבר הגברת ובחן אותה מכף
רגל ועד ראש .המחזה הזה גרם לה
לתחושת אי נוחות מרובה ,בשלב
מסוים חשה את הסומק על לחייה.
מעולם לא נעץ בה גבר את עיניו
בצורה כל כך גלויה .אפילו בעלה
לא פעם שהביט בה תכף השפיל את

מבטו מחשש לעינה בישא .אך האא
למוני ממש הפשיטה בעיניו וזוהרה
נעה במקומה בלא מנוח.
היא ניסתה לעבור למקום אחר,
כדי להימלט ,אך ללא הועיל .בכל
מקום שנעמדה שוב חשה את עיניו
החודרות נעוצות בה ולא נותנות לה
מנוח .יחד עם זאת ,חשה נחשקת.
משהו כמו "מישהו מחזר אחרייך…"
וזה בתת הכרתה ,הגם שלא יכלה
להודות בכך ,הדבר החניף לה .החא
ניף לה עד מאוד .היא אומנם שמעה
מחברה אחת או שתיים לפחות ,על
היותן מחוזרות ,ולא פעם חשה צביא
טה של קנאה.
והנה עתה ,מבלי שהתכוונה,
לראשונה בחייה ,נשלחים לעברה
מבטים חושקים .בעודה מחייכת
ומנשקת את מברכיה וראשה טעון
במחשבות אסורות ,דחפה חברתה
לתוך כיס חליפתה פתק ,פתק קטן,
ולחשה לאוזנה לאחר שנישקה אותה:
"כשתהיי לבד קראי את הפתק ,זו
הפתעה נעימה" .זוהרה המופתעת
ביקשה לדעת על מה מדובר ,אך
החברה נעלמה ,מותירה אותה נפעא
מת ופעורת פה מבלי יכולת לקרוא
את הפתק המסתורי משום הקהל
הרב העומד מסביבה.
הגורל העיוור מתעתע בבני האדם
מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה.
 14שנה חיה זוהרה חיים רגילים,
ללא שום ציון דרך משמעותי בחייה
וללא שום אירוע יוצא דופן והנה,
בערב אחד ,מרגש במיוחד – חגיגת
בר המצווה של בנה הבכור ,בערב
המאושר ביותר בחייה ,חשה שמשהו
שונה ומדהים קורה לה.
מצד אחד ,העיניים הסקרניות
החודרות לתוכה של הגבר האלמוא
ני מפאתי האולם ומצד שני ,הפתק
המסתורי הנדחף ע"י חברתה לתוך
כיסה ,וראשה סחרחר עליה .בלחץ
שהייתה נתונה בו חשה שעוד רגע
תתמוטט .ביקשה לגשת לשירותים,
להתייחד עם עצמה לרגע ולקרוא
את הפתק .כשהגיעה לשירותים,
הגיח לפתע מן העבר השני הגבר
האלמוני והוא נעץ בה את עיניו
במפגיע .היא נרתעה בחשש ונכנסה
מהר לשירותים ,נמלטת מפניו ואף
מפני עצמה.
בשארית כוחותיה הגיעה לכיור,
פתחה את ברז המים ושטפה את
פניה .חברה שהזדמנה למקום ביקא
שה לסייע לה" .זוהרה ,השלום לך?
מה קרה? את נראית רע מאוד"… זוא
הרה בקושי ענתה" .חשתי סחרחורת
קלה… אבל ,זה יעבור לי ,אל תדאגי,
תודה לך".

משהתאוששה מעט ,שלפה מכיסה
את הפתק המסתורי המסקרן ,אצא
בעותיה רעדו כשאחזה בפתק כדי
לקרוא את הכתוב בו" .מחכה לך,
מחר בשעה  4בדיוק ליד הספסל
בפרדס .שלך ,יצחק".
שנייה אחת בלבד זה עוד היה
בידיה ומיד קרעה את הפתק לגזא
רים קטנים ,זרקה אותו לתוך האסלה
והורידה את המים .אחר כך שטפה
שוב את פניה ,ניסתה להירגע ,סידא
רה את הפאה שעל ראשה ויצאה אל
האולם.
הגבר האלמוני עבר לידה וכאילו
מבלי משים לחש לעברה" :אני אחכה
לך ,אל תאכזביני ,את לא תצטערי,
מבטיח"! זוהרה עשתה עצמה לא
שומעת ,אך לבה פעם בחוזקה .חשה
כאילו חבל נכרך סביב צווארה ומא
תהדק.
כל אותו הערב חשבה על אותו
גבר אלמוני ,איך הצליח בבת אחת
לסובב את ראשה ואת עולמה .בליא
לה בקושי נרדמה .שמחת חגיגת בר
המצווה של בנה בכורה נעלמה כלא
הייתה והגבר האלמוני השתלט על
מחשבותיה.
עד שעת הצהריים שלמחרת חשבה
איך יתגלגלו חייה אם וכאשר תלך
לפגישה עם הגבר האלמוני .קריאת
הרעב של בנה הקיץ אותה מהזיותיה
והחזירה למציאות.
בערב הגיע הרב יעקב מוקדם
מהרגיל לביתו שמח וטוב לבב ,כאיא
לו זכה באיזה מטמון .זוהרה הבחינה
בשינוי התנהגותו של בעלה ,שאיא
נה אופיינית לו ,ושאלה בעדינות
לפשר עליזותו .הרב חייך חיוך
גדול" :הערב הזה ,רעייתי היקרה,
זכיתי באשתי בשנית" .זוהרה הביא
טה בו בעיניים גדולות כלא מבינה
את דבריו.
"הגבר שהטריד אותך אתמול ואת
נמנעת מללכת אליו על פי הזמנתו,
לא ישוב להטרידך לעולם .יקירתי,
היו לי מחשבות רעות שהטרידו אותי
בעקבות חלום בלהות שחלמתי .לכן,
הייתי חייב להעמיד אותך במבחן.
סלחי לי רעייתי ,אבל שתדעי ,בלבי
פנימה בטחתי בך .ידעתי שתעמדי
בניסיון .אני שמח שכך אמנם קרה".
וזוהרה ,היא חייכה חיוך של הקלה
ולא הוסיפה לשאול דבר.
הכותב ,ישראל פרץ ,תושב
בית חשמונאי וחבר מל־
יאת המועצה האזורית גזר,
הוא יועץ רב תחומי במינ־
הל ,תקשורת ,מוניציפאלי
ופרסום.
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ב .מי יוצא הדופן מבין השמות
הבאים:
1 .1שיח’ עג’לין
2.2א־שאטי
3.3אל־מוטראן
4.4זייתון

בינוני
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א .מי יוצא הדופן מבין היישובים
הבאים:
1 .1נוסיראת
2.2טובאס
3.3עבאסן א’ כביר
4.4דיר אל באלח

ג .באיזה מושב נולד וגדל הרמטכ”ל
רב־אלוף בני גנץ?
1 .1כפר אחים
2.2כפר חטים
3.3כפר חיים
4.4כפר הנוקדים
ד .נחום גנץ ,אביו המנוח של
הרמטכ”ל ,כיהן בתפקידים שונים
בתנועת המושבים .באיזה תפקיד
כיהן בשנים ?1973-1969
1 .1סגן מזכיר התנועה מטעם
ההתיישבות החדשה
2.2מזכיר תנועת המושבים
3.3מנהל אגף המשק בתנועת
המושבים
4.4חבר הנהלת תנובה אקספורט

טריוויה למתקדמים
(בעיקר לבעלי תואר
ראשון באגיפטולוגיה)

ה .מי היה המלך המצרי האחרון
שצבאו כבש את עזה?
1 .1תחותמס השלישי
2.2שישק (שושנוק) הראשון
3.3רעמסס העשירי
4.4כל התשובות לא נכונות

תשובות
א .2 .טובאס (היא כנראה תבץ
התנ"כית) שוכנת בגדה
המערבית ,היתר הן עיירות
ברצועת עזה.
ב .3 .אל־מוטראן שכונה בנצרת,
היתר שכונות בעיר עזה.
ג.1 .
ד.1 .
ה .4 .המלך המצרי האחרון
שצבאו כבש את עזה הוא
המלך פארוק (1965־,)1920
שצבאו פלש לארץ ישראל
ב־ .15.5.48מצרים שלטה
ברצועת עזה עד יוני .1967
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