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הם שואפים להגיע לכל מקום שדורש תיקון 

ולתת לצעירים הזדמנות לעבוד בחקלאות. 
קשה להאמין, אבל הקואופרציות החקלאיות 

שביססו את עצמן לפני מאה שנה כמעט זוכות 
בימים אלו לגלגול מחודש. חברי קואופרטיב 

העבודה העברית משתפים פעולה עם חקלאים 
במושבי הגליל העליון והגולן ומתכננים לייסד 

קרן פנסיה, לאחד בעלי מקצוע ולהקים בנק 
חברתי 0 מיקי נירון, עמ' 14
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המערכת והמנהלה
רח‘ מנחם בגין 53, ת“א

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

מן המודפס בעיתון הזה.

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

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■

כתבים: חני סולומון, עו"ד אפרת חקיקת,   ■
 עו"ד איילת רייך־מיכאלי, מירי דג,

זהר נוי, אבי אובליגנהרץ, בר־כוכבא
מדרשי, דפנה מאור, עדי קמחי,  

טל חביב גליבטר, מיקי נירון, עמרם קליין  

עיצוב ועריכה גרפית: בני בנגלס   ■

גרפיקה מודעות: אריה אנג'ל  ■

הפקה: דורין שגב  ■
kav_daf@tmags.co.il

טל' 073-2369058 פקס' 073-2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום:  ■
מזי עזרא   

יועצי פרסום:  ■
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי  ■

מודעות:  ■
kav_daf@tmags.co.il  

"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il

תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il

חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

תוכן

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

 המועצה הארצית לתכנון 
ולבנייה השתכנעה שאפשר 
לטפל בגז מול חופי הארץ, 

אבל לא ויתרה על "שריון" שני 
אתרים למפעלי גז עתידיים

 כמו העץ הנדיב, גם האב 
והאם שרצו לתת כל אשר להם 

לילדיהם, בלי להשאיר דבר 
לעצמם, לא חשבו שגם הילדים 

צריכים להתמודד עם החיים

 המושבניקים מוצאים בעלייה 
לרגל לקריית הממשלה מין 

תחושה של טיול שנתי. ההפגנה 
שלהם, לצד העולים מאתיופיה, 

היא כבר חלק מהשגרה 
הבריאה. סיפור

6

12

19

בים וביבשה

ְוָהֵעץ ָהָיה ָעצּוב

מוציאים קיטור

לא רק בני המושבים "נשכחו"
תגובה ל"מדוע נותרו בני ההתיישבות העובדת בחוץ?"

 מכתבים
למערכת

יפרח  עמית  דין  עורך  של  כתבתו  בעקבות 
מס  מתשלום  פטור  למתן  החוק  הצעת  בנושא 
מקבלן  ראשונה  דירה  שירכשו  למי  מוסף  ערך 
("על הקרקע", קו למושב 839, 26 ביוני 2014), 
אלפי  גם  אלא  "נשכחו",  המושבים  בני  רק  לא 
זוגות צעירים ובנים בקיבוצים, בייחוד בקבוצים 
המופרטים, שלרבים מהוריהם אין כל אפשרות 

לתמוך בהם ולעזור להם מבחינה כלכלית.
אלה בנים ובנות ששירתו בצבא, רבים מהם 
ביחידות מובחרות, שהלכו לקצונה, ששירתו 
ומשרתים בכוחות הביטחון ותורמים לביטחון 

שירו במהלך  חייהם  סיכום  תוך  �המדינה, 
גבולות  לאורך  ביישובים  במגוריהם  והן  תם 

המדינה.
�לא ייתכן שיתעלמו מפלח אוכלוסייה, שמת

בגין  בערים,  החיים  מהצעירים  פחות  לא  קשה 
בבניי דירה  לרכוש  עומדים  שאינם  �העובדה 

נים בערים השונות. יש למצוא מנגנון שייטיב 
כל  על  כולה  העובדת  ההתיישבות  בני  עם  גם 
מגזריה, ויאפשר להם ליהנות מההטבה הניתנת 

לזוגות כמותם.
שחק ענת, פלמחים

הכנסת
גברת חנין זועבי קיבלה היסטריקה ובטלוויזיה 
שוב אף אחד לא יכול היה להכניס מילה. היא לא 
הזכירה את שלושת הילדים שלנו, החטופים, רק 

הזכירה את הקיפוח של הערבים.
דוד  ירושלים?  את  שיחזירו  רוצה?  היא  מה 
המלך עבר לירושלים ומאז ירושלים היא בירת 
ישראל. במשפחה שלו היו כל מיני סכסוכים עם 

�הבנים, אבל כששלמה, החכם באדם, עלה לשל
טון הוא בנה את המקדש ושלט בצורה חכמה עד 

שהורדוס הרס את המקדש.
יהודים  בירושלים.  ביקר  לא  פעם  אף  מוחמד 

�מתפללים תמיד למזרח וערבים מתפללים לכי
וון מכה עם הגב לירושלים.

אקספרס  זועבי  את  לשלוח  צריך  דעתי,  לפי 
ילמדו אותה  יקררו אותה. הרוסים  לסיביר, שם 
היא  שממנה  לבאר  לירוק  ולא  הפה  את  לסגור 
את  לה  להוסיף  אפשר  לה,  משעמם  אם  שותה. 
יותר  לערבים  דואגת  גלאון  זהבה  גלאון.  זהבה 
בטלוויזיה:  שומעים  הזמן  וכל  ליהודים,  מאשר 

"כיבוש, כיבוש, כיבוש".
אני לא יודעת אם גברת זהבה גלאון התנדבה 
אי פעם למשהו, ואם היא ראתה פעם זקן חולה 
שלא יכול לקום מהמיטה או אישה חולה שאין מי 
שיגיש לה כוס מים. אולי היא התנדבה, אני לא 

�יודעת, אבל היה מעניין לדעת אם מישהו מהכנ
סת גם מתנדב לעזור לאנשים, חוץ מלדבר.

אסתר דוברוב, מושב בצרה

ִמְשֶמֶרת #ֲחרֹוָנה
 

ִּכי ָׁשָעה ֶׁשל ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ִהיא.
ָׁשָעה ָּבּה ִמְׁשֶמֶרת ִראׁשֹוָנה

ֶׁשל ְקִרי;ה #ֲחרֹוָנה
ֶפת ָלּה ְּבִמְׁשֶמֶרת #ֲחרֹוָנה ִמְתַחלֶּ

ֶׁשל ְקִרי;ה ִראׁשֹוָנה.
 

ִּכי ָׁשָעה ֶׁשל ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ִהיא.
ָׁשָעה ָּבּה יֹוֵרד ַהָּמַסְך 

ְועֹוֵטף ְּכַטִּלית
ה נֹוָר;ה ִפָלּ ִלתְּ

ֶׁשל ְׁשִכיָבה #ֲחרֹוָנה.
 

ִּכי ָׁשָעה ֶׁשל ַהְחָלַפת ִמְׁשָמרֹות ִהיא
ְׁשַעת ַהַחִּיים ַהֵּמִתים ֶׁשל ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות
ָׁשָעה ָּבּה ַעּמּוֵדי ָּתֶוְך עֹוְמִדים ְלגֹוָרָלם

ִּכי ַּתם ַּתְפִקיָדם
ְּכ;ְבַדן ִצְביֹון עֹוָלָמם.

 
השיר נכתב לאחר ששניים מחברי מושב 
הקמת  של  הראשון  בגרעין  והיו  אומץ 

המושב הלכו לעולמם בתוך מספר ימים.
צביקה סקורצרו, מושב אומץ

הילדים  שלושת  את  הזכירה  לא  זועבי.  חנין  ח"כ 
צילום: פייסבוק החטופים 

לעזור  מתנדבים  גם  כנסת  חברי  האם  גלאון.  זהבה  ח"כ 
צילום: דור גרבש לאנשים? 

Qu
in

n N
or

to
n :

ום
יל

צ
An

dy
m

in
ico

op
er 

ם:
לו

צי
en

er
gi

di 
ם:

לו
צי



3.7.2014  || 4

חדשות
דרור יוסף

מענפי  חקלאים  מאות 
הפרחים, הירקות והפירות 

�מכל רחבי הארץ מתארג
�נים להגשת תביעות ענק על המח

זרים בשנים קודמות.  סור בעובדים 
התביעות מתייחסות לפער של אלפי 
החקלאים  של  הצרכים  בין  עובדים 
הממשלה  התנהלות  שיצרה  למצאי 
גרם  אשר  שונות,  תקופות  בשתי 
חקלאיות  עונות  להפסיד  למגדלים 
ואי�עמידה  ביבול  פגיעה  שלמות, 
אף  חלקם  לייצוא.  בהתחייבויות 

עבוד את  לחלוטין  להפסיק  �נאלצו 
�תם בחקלאות בגין המצב אליו נקל

עו.
�עורכת דין חגית ויינשטוק ממש

חלק  המייצגת  זהבי�ויינשטוק,  רד 
�מהחקלאים שנפגעו, אמרה שהתבי

תקופות  לשתי  מתייחסות  עות 
לדברי   .2007�2013 השנים  במהלך 
זרים  בעובדים  החוסר  הדין,  עורכת 
לענפי החקלאות במהלך שנים אלו 

�נוצר כתוצאה משינויים בכללי הב
שלמה  עונה  ובמשך  לישראל  אתם 

עוב ידיים  די  לארץ  הגיעו  �לא 
הטענה  על  מתבססת  התביעה  דות. 
המדינה  של  מינהלתיות  שהבטחות 
לחקלאים  וגרמו  הופרו  לחקלאים 
כלכליים  נזקים  עליהן  שהסתמכו 

כבדים.
לתבי ויינשטוק,  עו"ד  �להערכת 

הצלחה  סיכויי  יש  החקלאים  עת 
המש שבית  משום  ביותר  �גבוהים 
שהתיי בתביעות  בעבר  הכיר  �פט 

המחסור  תוצאת  שהיו  לנזקים  חסו 
והחקלאים   ,2002 בשנת  בעובדים 

�80 מיליון שקל. היא מע �פוצו בכ
ריכה, כי הפיצוי בתביעות החדשות 
שתוגשנה בקרוב יגיע לסכום דומה. 
פחות  מעט  יש  שניזוקו  לחקלאים 
התביעה  להגשת  חודשים  מחמישה 
�התיי תחול   2014 שבסיום  משום 
המחסור  תקופת  תחילת  על  שנות 

בשנת 2007.
יתכנסו  ביולי,  שבעה  שני,  ביום 
חקלאים מצפון הארץ בעמק הירדן 
לשם הגשת התביעות ושבוע לאחר 
חפר,  בעמק  דומה  כנס  ייערך  מכן 
יעסקו  הכנסים  המרכז.  לחקלאי 

להעס הנוגעים  נוספים  �בהיבטים 
הע תנאי  כגון  זרים,  עובדים  �קת 

בודה והמגורים ותביעות שמגישים 
למדינות  שובם  לאחר  העובדים 

מוצאם.

החקלאים יתבעו פיצויים על 
השנים 2013-2007

בקרוב יוגשו תביעות ענק, המוערכות ב�80 מיליון שקלים, לפיצוי 
על נזקי המחסור בעובדים זרים בשנים האחרונות. ממשלת ישראל 

שילמה בעבר סכום דומה בגין מחסור בעובדים שהיא יצרה 
בתחילת שנות האלפיים

מתרחבים בשדי תרומות
18 משפחות של בני המושב ייקלטו בשכונת 

ההרחבה החדשה. החברה הכלכלית של עמק 
המעיינות החלה בעבודות פיתוח התשתיות

יחידות   18
צפו �דיור 

להיבנות  יות 
�בשכונת ההר

במושב  חבה 
תרומות  שדי 
בית  בעמק 
והקמת  שאן, 
ת  ו י ת ש ת ה
ת  ו צ ו ח נ ה
החלה  לבנייה 

לאחרונה.
הא �בשנים 

זכה  חרונות 
�המושב בעמק המעיינות למתיחת פנים באמצעות מספר פרויקטים מש

מעותיים: שדרוג והחלפת קו מי השקיה, חידוש חלק מהכבישים ביישוב, 
�הקמת רשת תאורה, ספסלים ומדרכות חדשות והקמת גן משחקים מקו

רה בצמוד למועדון ולמגרש הספורט.
�18 משפחות צעירות של בני המושב ייקלטו בשכונת ההרחבה, שתי
�90. השלב הראשון של הקמת התשתיות צפוי להס  בנה ממערב לכביש

תיים תוך שלושה חודשים ובניית השכונה תוכל להתחיל עוד השנה.
היקף העבודות נאמד ב�3.5 מיליוני שקלים. במועצה האזורית הודיעו, 

כי כבר עם אכלוס ההרחבה החדשה יתחילו לתכנן את השכונה הבאה.

עבודות פיתוח תשתיות בשדי תרומות. השלב הראשון צפוי 
להסתיים תוך שלושה חודשים
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דרור יוסף

לתכנון  הארצית  המועצה 
ולבנייה החליטה להעדיף 
טיפול  מתקני  של  בנייה 
לטפל  צורך  יתעורר  אך  בים,  בגז 

�בגז ביבשה, תינתן עדיפות למתק
הח הוועדה  כן,  כמו  הקיימים.  �נים 

ליטה להקצות שטחים באתר חגית, 
ובאתר  שלמה,  בת  ליישוב  ממזרח 
אך  חפר,  עמק  במרכז  הנמצא  נוסף 
ורק לטיפול בגז, אם יהיה בכך צורך. 
יבשתי, לא  יוקם אתר  במקרה שבו 

מפעלים  הקמת  בקרבתו  תתאפשר 
צורך  יהיה  לא  אם  פטרוכימיים. 
הוועדה  תתכנס  שהוקצו,  בשטחים 
מחדש  לבחון  מנת  על  תקופה  מדי 

את נחיצותם.
אזו מועצה  דובר  אלטמן,  �חיים 

תגובת  את  מסר  חפר,  עמק  רית 
בן  וגליה  בירן  ענת  הדין  עורכות 
המועצה:  את  שמייצגות  שהם, 

שמא כך  על  מצביעה  �"ההחלטה 
ואנו לומדים  בק התושבים מוצדק, 
ראש  גם  לפרטיה".  ההחלטה  את 
"המועצה  הגיב:  אידן  רני  המועצה 

דרישות  רוב  את  קיבלה  הארצית 
התושבים. חלק מטענותינו התקבלו 
ועובדה היא, שגם במועצה הארצית 
לתכנון ובנייה הבינו היום מה שאנו 
טוענים במשך שנתיים, שאין צורך 
במתקן יבשתי. למרות זאת, החליטו 
לשריין את הקרקע ונגד זה נמשיך 

להיאבק".
המועצה  להחלטת  הקודם  ביום 
ועדת הפנים של  הארצית התכנסה 

מו בכוונת  לדון  מנת  על  �הכנסת 
חלופות  שתי  לקבוע  התכנון  סדות 
להקמת מתקני טיפול בגז יבשתיים, 

בעמק חפר ובחגית. בדיוני הוועדה 
נשמעה קריאה ברורה, לפיה הטיפול 
וארבעה  בים  להיעשות  צריך  בגז 

נקו להקמת  ישמשו  בחוף  �דונמים 
נובל  חברת  נציג  בעוד  חיבור,  דת 
אנרג'י קובע, ש�100% מהטיפול בגז 

יהיה בים.
"ממציאים  חנין:  דב  הכנסת  חבר 
אצלנו דברים שלא קיימים. קיימנו 
הפנינו  דיונים,  כמה  הזאת  בוועדה 
כמה פעמים את הגורמים החיוניים 
תקלה  הימית.  החלופה  את  לבדוק 
אסון  תיצור  ביבשה  טיפול  במתקן 

�גדול. הסתבר, שכשאמרו לנו שחלו
פה ימית לא קיימת ולא אמינה, לא 

�זאת בלבד שזה לא נכון, אלא שחב
רת נובל אנרג'י תקים מתקן טיפול 
ימי צף. למרות שהמתקן הימי הזה 
ישנה  התמונה,  את  לחלוטין  משנה 
ממשיך  התכנוני  שהמסלול  תחושה 

כאילו לא קרה שום דבר.
"אני שואל את עצמי: האם זה רק 
חלם?  באמת  שזה  או  כחלם  נראה 
למה צריך לאשר משהו שלא צריך? 
התמונה  נסתרות?  מטרות  יש  האם 

שהמוע היא  בפנינו  �שמצטיירת 

בגולן רגועים, אבל מוכנים 
לכל תרחיש בגבול הסורי

פגיעת הטיל הקטלנית במשאית, שהרגה את הנער מוחמד 
קראקרה מעראבה, מצאה את תושבי הגולן ובהם אנשי אלוני 

הבשן, הקרובים ביותר לגבול הסורי, ערוכים להסלמה ביטחונית 
ולמתן מענה יעיל. מנהל הקהילה במושב, ישראל בר: "בינתיים, 

ממשיכים בשגרת חיינו לחלוטין"

מיקי נירון

הסורי?  בגבול  הסלמה 
שמערערת  חריגה  תקיפה 
שואלים  אם  השקט?  את 
את תושבי צפון הגולן, פיגוע הירי 
שבו נהרג הנער מוחמד קראקרה, בן 
נוספים  ושלושה  וחצי מעראבה,   13
נפצעו לפני כשבוע וחצי לא הוציא 
בעיניהם,  הידועה.  משלוותם  אותם 

רחו המבהילות  העיתונים  �כותרות 
בי בשטח.  מהמציאות  לגמרי  �קות 

לחופשת  באזור  נערכים  אלו  מים 
הטיל  שלפגיעת  ונראה  הקיץ, 
הקטלנית במשאית שעמדה בקרבת 
ולאש  בגבול  חזקה  בתל  המוצב 
שבע  מחטיבה  טנקים  מיד  שהשיבו 
הפעילויות  על  השפעה  תהיה  לא 

המתוכנ האירועים  ועל  �בקייטנות 
נים.

והב הביטחון  רכזת  ביתן,  �נורית 
טיחות בבית הספר האזורי "אביטל" 
הרמה,  בצפון  גולן  מרום  בקיבוץ 
טוענת שלמרות תוצאותיו העגומות 
תגובות  עורר  לא  הוא  הפיגוע,  של 
"עד  והילדים:  חריגות מצד ההורים 
�מש  350 כ מתוך  לי,  שידוע  �כמה 

פחות לילדים בביה"ס, התקבלו שני 
ששאלו  הורים,  של  בלבד  טלפונים 

מה קורה. ברגע שהתקבלה ההודעה 
�על האירוע, התכנס צוות לשעת חי

רום והחלטנו שלתלמידים אנחנו לא 
מודיעים שום דבר, אבל אם ישאלו 

בעצמם ניתן להם מידע מדויק.
הו המורים  צוות  ולכל  �"להורים 
ממ שאנחנו  מנוסחת,  הודעה  �צאנו 

ניערך  יידרש,  ואם  בשגרה  שיכים 
בהתאם. היום התנהל כרגיל ואפילו 
חלק  הסיום  למסיבת  החזרות  בזמן 
מהילדים ראו את הדיווח באינטרנט, 
אבל אף אחד מהם לא שאל לגבי זה, 

הייתה אפילו אדישות".

אתם נערכים בימים אלו לקייטנות, 
שקלתם שינוי בתכניות?

"אנחנו ערוכים בצורה יוצאת דופן 
�לכל תרחיש. ביום הראשון של הק
�ייטנה יתקיים תרגיל ירידה למקל

טים ופרט לזה, בית הספר מקיים עם 
הקיץ.  היערכות לקראת  ימי  הצוות 
מנהלת הקייטנה, דברת עמבר, תהיה 
במהלך הפעילות בקשר אתי, כרכזת 
ביטחון ובטיחות בבית הספר, והכול 
קב"ט  מאס,  אילן  של  ניהולו  תחת 
החינוך במועצה. המקלטים  מוסדות 
שום  אין  אך  קבוע,  באופן  פתוחים 

המ הפעילויות  את  לשנות  �כוונה 
תוכננות לקייטנות הקיץ".

הבשן,  אלוני  השיתופי  המושב 
ביותר  והסמוך  המזרחי  היישוב 
סבל  המסוכסכת,  סוריה  עם  לגבול 
האחרונות  בשנתיים  הרבה  הכי 
מקרבתו לאזור קרבות ומירי תועה, 
אך ניכר שהתושבים התרגלו למצב. 
אינו  בר  ישראל  הקהילה  מנהל 

מדר עליית  האחרון  באירוע  �רואה 
עוד  היה  זה  "מבחינתנו,  חריגה:  גה 
דבר  שום  היה  ולא  שגרתי  אירוע 
חריג באירוע, למרות שאנחנו מאוד 
קרובים לתל חזקה, האזור אליו כוון 
הירי. את הפיצוצים אנחנו שומעים 

כל יום, אז הכול די רגיל".

האם התושבים שומרים על איפוק או 
שהחשש מתגבר בקרבם?

�"התושבים לא נלחצו. ברגע שנו
דע בתקשורת שנפל אצלנו ביישוב 
הודעה  מיד  הוצאנו  כלשהו,  טיל 
דווקא  אלא  אצלנו,  היה  לא  שזה 
רחוק יחסית הפעם. קיבלנו הנחיות 
גולן  האזורית  ומהמועצה  מהצבא 
חיים  אנחנו  וכך  בשגרה,  להמשיך 
אך  ביטחון,  ליתר  דרוכים   - בעצם 

לא נותנים לזה להפריע לנו.
בה  בתקופה  נמצאים  "אנחנו 
לקליטה  מגיעות  חדשות  משפחות 
ביישוב ומטיילים מגיעים לצימרים 

שלנו לנופש, מה שמעיד על השגרה. 
תיירים,  ביטולים מצד  היו שום  לא 
ההפך – אפילו התקבלו עוד הזמנות 

לשבת שלאחר האירוע".

אם תהיה הסלמה במצב, כיצד אתם 
נערכים לקראתה?

יש  תרחיש.  לכל  ערוכים  "אנחנו 
שמחולק  יישובי  חירום  צוות  לנו 
נפגעי  צוות  ביניהם  צוותים,  לתתי 
חרדה על�פי הצורך. אנחנו מתרגלים 
לעתים קרובות את ראשי הצוותים, 
רבש"צ  שמעסיקים  בגולן  והיחידים 
במשרה מלאה, בגלל הקרבה לגדר. 
למרות הדיווחים הסותרים, עד עתה 
היה רק מקרה אחד, לפני כשנה וחצי, 
של נפילה ביישוב, כך שלא הייתה 
שיתוף  יש  למקלטים.  לרדת  סיבה 
גורמי  מצד  וסיוע  מתמיד  פעולה 

שב כך  והמועצה,  באזור  �הביטחון 
לכל  ערוכים  להיות  ניתן  הזו  צורה 
בינתיים,  ונידרש.  במידה  אירוע, 

ממשיכים בשגרת חיינו לחלוטין.
האזורית  במועצה  הגורמים  "גם 
אך  כרגיל,  עסקים  משדרים  גולן 
תחילת  מאז  תרחיש:  לכל  מוכנים 

נערכת  בסוריה  האזרחים  מלחמת 
היי �המועצה בממשקים מול צה"ל, 
בי בהיבטים של  והתושבים  �שובים 

טחון אזרחי, מוכנות וחוסן קהילתי. 
וביישובים  במועצה  החירום  מערך 

מתורגל ומוכן לאורך כל השנה.
אי קהילה  של  אחריות  �"מתוך 

נערכים  אנחנו  חוסן  בעלת  כותית 
וכאשר תתרחש הסל בו אם  �למצב 

מה ביטחונית, נדע לתת מענה יעיל 
ולהחזיר את שגרת החיים במהירות 
הביטחוניים  האירועים  האפשרית. 
היו  כה  עד  הגבול  לאורך  שאירעו 
שגרת  על  השליכו  ולא  נקודתיים 
והמטיילים.  התושבים  של  החיים 
החקלאית  ההתיישבותית,  העשייה 
לקראת  ואנו  נמשכת  והתיירותית 
תרבותיים  באירועים  שופע  קיץ 

מטיי אלפי  של  וצפי  �ותיירותיים 
לים".

של  היחסית  האדישות  למרות 
כמובן  אפשר  הגולן,  צפון  תושבי 

והת הלך  באזור  שהשקט  �להבחין 
�ערער באטיות בשנה האחרונה. נק

המצערות  ותוצאותיו  שהאירוע  ווה 
היה האחרון בשרשרת.

בים, וליתר ביטחון, גם ביבשה
חברת נובל אנרג'י תקים מתקן צף לטיפול בגז שנמצא מול חופי ישראל, אבל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 
החליטה ששטחים באתר חגית ובעמק חפר יוקצו למקרה שיהיה צורך בהקמת מתקנים יבשתיים. ח"כ דב חנין 

בוועדת הפנים של הכנסת: "למה צריך לאשר משהו שלא צריך?". מאות תושבי עמק חפר הפגינו מול ישיבת המועצה

ירי טנק ברמת הגולן. "האירועים הביטחוניים שאירעו לאורך הגבול עד כה היו נקודתיים"
צילום: ניל כהן, יחידת ההסרטה, דובר צה"ל  
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הדיון על  צה הארצית מקיימת את 
בסיס מידע חלקי. זה מאוד מטריד. 
ממנו  שלקחו  בקטר  שמדובר  נדמה 

�את הקרונות ואת התחנה והוא ממ
שיך לרוץ".

כאן  "התרענו  זנדברג:  תמר  ח"כ 
כמה פעמים, שלא בחנו את החלופה 
הימית. אמרו לנו שאין זמן. עכשיו 
לפני  יום  כשאנו  כאן  עומדים  אנו 
רוצים  ועכשיו  המועצה,  ישיבת 
להתחיל בתהליך בהול לקדם בים".

"מפריע  כלפה:  זבולון  ח"כ 
מחפ ישראל  מדינת  למה  �ומקומם, 

שת אזורים ביבשה כשאפשר לטפל 
בים. לא מצליח להבין  טיפול מלא 
קידמתם תכנית ראשונית  למה לא 
הפנים  ועדת  בשם  ליבשה.  לחיבור 
את  לחזק  ונכון  שראוי  אומר,  אני 
את  לקדם  צריך  הים.  של  החלופה 

נקודת החיבור ליבשה".
"מתחילת  אידן:  המועצה  ראש 
שאינם  דברים  לנו  אומרים  הדרך 

יב תכנונים  מתכננים  �רלוונטיים, 
לא�רל תכניות  סמך  על  �שתיים 

הם  אחרת,  שהוכח  למרות  וונטיות. 
לא נסוגים מהחלופה הקרקעית ולא 
מתכננים  מה  ברור  לא  למה.  ברור 
לב  שבאומץ  חושב  אני  בהסתר. 
הייתה צריכה לבוא קריאה להוציא 
תכנית מתוקנת. יש מצב חדש וצריך 
להכיר בו. מציגים למועצה הארצית 
שגוי,  תכנון  עם  נכונה  לא  תמונה 
תכננו  מיליונים,  עשרות  השקיעו 
תכנית לא�טובה ועכשיו קשה להם 

לומר: 'אופס, טעינו'".
אמיר יצחקי, נציג משרד הבריאות 
בדיון: "אנחנו בעד החלופה הימית. 
למפעלים  נחרצת  התנגדות  הבענו 

פטרוכימיים בשטח היבשה".
הסביבה  להגנת  המשרד  נציגי 
חוזרים על עמדתם הידועה: "זה לא 
סוד שאנחנו לא אוהבים את החלופה 
נאפשר  לא  מקרה,  בכל  היבשתית. 
מתקן  של  הקמה  שום  פנים  בשום 
פטרוכימי כזה או אחר במקום מתקן 

לטיפול בגז".
קונסטנטין בלוז, סגן מנהל רשות 
הגז הטבעי: "יש טיפול ימי, אף פעם 

ימי. בתחי �לא אמרנו שאין טיפול 
לת הפרויקט יהיה טיפול מלא בים. 
יש  גיבוי.  יבשתי צריך לתת  מתקן 
שלא  מה  ארוך,  לטווח  תכנון  פה 
לתכנן  נוכל  לא  עכשיו  מתכננים 

בעתיד.
התו מאבק  מטה  ראש  ארי,  �יוני 

שבים, אמר: "יש לנו חשש, שהיות 
לטי האלה  בשטחים  צורך  �ואין 

שנים  כמה  בעוד  יחליטו  בגז,  פול 
תחנות  להקמת  בשטחים  להשתמש 
כוח. זה בעצם החלטת 'עוקף בג"צ': 
שומרים שטחים לתכנונים עתידיים 

על מנת למנוע התנגדויות".
הפגינו  חפר  מאות מתושבי עמק 
המועצה  התכנסות  למקום  בסמוך 
באכסניית  ובנייה  לתכנון  הארצית 

בית וגן בירושלים.



כפי שרבים יודעים, אפשר להוריש 
הן  אם  גם  בנחלה,  זכויות  בצוואה 

�זכויות "בר רשות" או זכויות "חכי
רה". הצוואה נכנסת לתוקף לאחר מותו של 

�אדם והזכויות עוברות במלואן לבן הזוג שנו
תר בחיים, ללא תלות בכתוב בצוואה, וגם אם 
אדם הותיר הוראות סותרות ביחס לזכויות בן 

בחיים  שנותר  הזוג 
עוברות  שהן  וקבע 
לא  מילדיו,  לאחד 
תוקף  להוראות  יהיה 
כל עוד בן הזוג נותר 
בעל  כאשר  בחיים. 
הא  בחיים,  הנחלה 

�יכול להעביר את הנ
מילדיו,  לאחד  חלה 
או  והבן  תמורה  ללא 
לעשות  יוכלו  הבת 
כמנהג  כרצונם  בה 

בעלים.
הדרכים,  בשתי  טמונים  רבים  מכשולים 
בסיפור  מופיעים  וחלקם  מתנה,  או  הורשה 
בנחלה  זכויות  בעלי  הם  ומלכה  ראובן  הבא. 

�במרכז הארץ. ראובן, חקלאי שמתפרנס מהר
�70 והתעייף מה  פת שנים רבות, הגיע לגיל
עבודה הקשה. הוא ביקש מבנו גיל, שיעבור 
עם משפחתו ויתגורר בנחלה, בסמוך להורים, 
וייקח על עצמו את הטיפול ברפת. גיל שמח 
והחל  בנחלה  בית  בנה  ההורים,  הזמנת  על 
לעבוד עם אביו ברפת. במהלך השנים, האב 
פרש מהעבודה ואת הניהול המלא של הנחלה 

והרפת קיבל גיל, הבן המסור.
נפטר  עולם  של  וכדרכו  התבגרו,  ההורים 
ראובן בשיבה טובה ומלכה נותרה לבדה. גיל 
יותר  להורים  קרובים  היו  אשר  ומשפחתו, 
�שה מלכה  של  המשענת  נותרו  שנה,   20 �מ

נפשית  מאוד,  חלשה  והייתה   90 לגיל  גיעה 
בחיים  האם  ובעוד  אחד  בהיר  ביום  ופיזית. 
הודיע גיל לשני אחיו, כי הוא מבקש לפצות 
אותם בגין הזכויות בנחלה ולהעביר אותן על 

�שמו. שווי הנחלה נאמד בעשרה מיליון שק
פיצוי  אחיו  משני  אחד  לכל  הציע  וגיל  לים 

בסך מיליון שקלים.
שגיל  לכך  התנגדו  לא  המופתעים  האחים 

שמג ביקשו  אך  בנחלה,  הזכויות  את  �יקבל 
רש יפוצל מהנחלה עבור אח אחד והאח האחר 
יקבל פיצוי ראוי, בהתאם לשווי הנחלה. לאחר 

�דין ודברים הודיע גיל לאחיו, כי הצעתו סו
פית ואף רמז שכדאי להם לקבל אותה.

האחים המודאגים פנו לאם והסבירו לה את 
לה מצליחים  אינם  הם  כי  גילו,  הם  �המצב. 

עביר לה את המסר בשל גילה ויכולתה, אך 
קיבלו ממנה הבטחה שהיא לא תחתום על כל 

אצל  להיבדק  מאמם  ביקשו  הילדים  מסמך. 
הקוגניטי מצבה  את  שיקבע  מומחה,  �רופא 
נפ כי היא תשושה  �בי. לאחר בחינה נמצא, 

שית, אך כשירה לחתום על מסמכים. עכשיו 
צוואה, אך  ביקשו מהאם לחתום על  הילדים 
נתקלו בסירוב. הילדים לא רצו להכביד על 
האם, שגם כך התקשתה להתמודד עם המצב, 
והחליטו להניח לה לנפשה 
לא  מכל  הרע  כי  ולקוות 

יקרה.
חלפה שנה ומלכה הלכה 
לבית עולמה. האחים, שלא 
דיברו כל אותה עת, נפגשו 
בבית האם נוכח המציאות. 
ביקשו  השבעה  סיום  עם 

בע גיל  עם  לדון  �האחים 
כשהתיישבו  הנחלה.  תיד 
גיל  הניח  לשוחח  האחים 

�לפניהם נסח רישום מלש
כת רישום המקרקעין, לפיו הזכויות רשומות 
בגיל  הטיחו  והם  נפלו  האחים  פני  שמו.  על 
רשומות  הזכויות  הועיל,  ללא  אך  האשמות, 

על שמו והוא עזב את הפגישה.
המצב  את  הנדהמים  האחים  שבחנו  לאחר 

בהלי לפעול  הסיכוי  כי  גילו,  הם  �המשפטי 
הוגנת  לא  להשפעה  ולטעון  משפטיים  כים 
היה נמוך, וההוצאות שנדרשו להליכים אלה 
כי  הבינו האחים  היו רבות מאוד. בצר להם, 
הם לא יקבלו כל חלק בנחלה והם נפלו קרבן 

לאח שניצל את חולשת אמם בסוף ימיה. 
�אכן סיפור קשה לקריאה, אך לצערנו, מק

רים כמותו אינם נדירים במקומותינו. מצאנו, 
כי במקרים רבים הורים מבוגרים, שנתמכים 
ולתלות  מגיעים לתשישות  ילדיהם,  ידי  על 
לא�רציונאלי.  באופן  לפעול  להם  שגורמת 

�למרבה הצער, ילד שמבקש לנצל את החול
לג לעתים  יכול  מהו  מוסר  יודע  ואינו  �שה 

רום להורה שנותר לבדו לחתום על מסמכים 
�ולנשל את ילדיו האחרים מהנחלה, מבלי שי

והכול נעשה  היטב לכל הפרטים,  היה מודע 
ייטוש  לא  לידו  שמתגורר  שהילד  כדי  רק 

אותו וייוותר לידו עד סוף ימיו.
אך  מוסר,  ללמד  יכולים  איננו  כמובן  אנו 
יש להסדיר  כי  ולהדגיש,  לחזור  יכולים  אנו 

בנ בטרם  לילדים  ההורים  בין  היחסים  �את 
ייה בנחלה, וכן לנקוט באמצעי זהירות שיגנו 
על ההורים מפני מצב דומה למתואר לעיל. 
נבהיר: גם הסדרת היחסים לא תמנע מהילד 
שמתגורר בנחלה או תומך בהוריו, אך המוסר 
אינו מדריך אותו, להותיר את אחיו ללא כל 

חלק בנחלת ההורים.
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות 

שיתופיות

שווי הנחלה נאמד 
בעשרה מיליון שקלים 

וגיל הציע לכל אחד 
משני אחיו פיצוי בסך 

מיליון שקלים. האחים 
המופתעים לא התנגדו

dror.maariv@gmail.com

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

הילד שלא ידע 
מוסר מהו

הסכנות הטמונות בהעברת הזכויות בנחלה במתנה, והזהירות 
שבה אנו נדרשים לפעול בטרם נאפשר לאחד הילדים לבנות 

בית בנחלה. המציאות עולה על הדמיון

3.7.2014  || 8

office@ganot.co.il

בית שמאי
עומר גנות והדר מירום,

שמאי מקרקעין

והבנייה  התכנון  לחוק   197 סעיף 
אשר  בקרקע  זכויות  בעל  כי  קובע, 
נפגע כתוצאה מאישור תכנית זכאי 
זה  סעיף  המקרקעין.  ערך  ירידת  בגין  לפיצוי 

בווע שנידונות  רבות,  לתביעות  בסיס  �מהווה 
�דות ערר לתכנון ולבנייה וכן במסגרת ערעו

המחוזי  המשפט  בבית  רים 
והעליון.

חלק מהתביעות מוגשות 
ייעוד,  שינוי  של  בטענות 
פגיעה בתכונות המקרקעין, 
תכנית  אישור  בגין  פגיעה 

וכיו גובלים  מקרקעין  �על 
צא בזה. לרובן המכריע של 
חוות  מצורפת  התביעות 

�דעת שמאית, אשר בה נא
במקרקעין.  הפגיעה  מדת 
בסיס  מהווה  הדעת  חוות 
הפיצויים  לדרישת  כלכלי 

בגין ירידת הערך.
�2008 אושרה תכ  בשנת

נית לסלילת כביש, שיחבר 
בין כביש 4 לאזור התעשייה 
בבנימינה,  הרכבת  ולתחנת 
חקלאית,  מחלקה  חלק  על 

הדרום�מער בחלק  �המצויה 
במסגרת  בנימינה.  של  בי 
של  ייעודם  שונה  התכנית, 
החקלאיים  מהשטחים  חלק 

החל נופי.  ולטיפול  �לדרך 
היה  ששטחה  החקלאית,  קה 
בדרך  שגובלת  דונם,   6.6�כ

(חלקי) שבמסגרתו  ייעוד  שינוי  עברה  קיימת, 
�נקבע, כי דונם וחצי מהחלקה ייועדו לדרך ול

טיפול נופי.
�בעלי הקרקע הגישו תבעו את הוועדה המקו

מית במסגרת סעיף 197 לחוק, בגין ירידת ערך 
המקרקעין. לתביעה צורפה חוות דעת שמאית 
שקבעה שאישור התכנית פגע בערך המקרקעין 
בכ�540 אלף שקלים. הוועדה המקומית ונתיבי 
נגדיות  שומות  הגישו  לשעבר)  (מע"צ  ישראל 
מטעמן, שבהם שווי החלקה דווקא עלה בעקבות 
שינוי הייעוד וסלילת הכביש, בין השאר, עקב 
הגברת החשיפה והגדלת הפוטנציאל התכנוני.

השמאית  הסוגיה  המשפטי,  ההליך  במסגרת 
�הועברה להחלטתה של שמאית מכריעה, במס

השמאית  בחוק.  כקבוע  מייעצת,  שומה  גרת 
שבמהלכו  מקצועי,  הליך  ניהלה  המכריעה 
שמעה את טענות הצדדים, בחנה את המסמכים 
שהונחו בפניה, ערכה סיור במקרקעין והכריעה 
על�פי מומחיותה ובהתייחס להנחיות משפטיות 

של ועדת הערר.
בחוות דעת מקיפה שערכה, דחתה השמאית 
ישראל  ונתיבי  הוועדה  טענות  את  המכריעה 
את  וקיבלה  המקרקעין,  של  ההשבחה  בעניין 

�טענות בעלי המקרקעין על פגיעה בשווי הח

לקה בעקבות אישור התכנית. השמאית קבעה, 
ולטיפול  לדרך  ייעודם  ששונה  לשטחים  כי 
נופי אין תרומה כלכלית לשווי החלקה ומשום 
כך, יש להעריכם בשווי "אפס", לעומת המצב 
ששרר לפני אישור התכנית, אז הם הוערכו לפי 

254 אלף שקלים לכל דונם.

יש לשלם לבע �בהכרעתה קבעה השמאית, 
ערך  ירידת  בגין  פיצויים  בקרקע  הזכויות  לי 
�380 אלף שקלים, בעק �המקרקעין שסכומם כ
בות שינוי ייעוד של קרקע ששטחה דונם וחצי. 
בשנים האחרונות, עם התגברות קצב הפיתוח 
בפרט,  ובפריפריה  בכלל  במדינה  התחבורתי 
משנים  שבמסגרתם  רבים  כבישים  מתוכננים 
הציבורי.  לצורך  בהתאם  הקרקעות,  ייעוד  את 
חשוב לזכור, שההליך התכנוני (אישור התב"ע) 

�וההליך הקנייני (הפקעת השטח) הם שני הלי
לעיתים  חולפות  אף  שביניהם  נפרדים,  כים 
היחידה שבה  הזמן  אולם מסגרת  מספר שנים, 
של  ערך  ירידת  בגין  פיצויים  לתבוע  אפשר 

�המקרקעין היא שלוש שנים מיום אישור התכ
נית (תב"ע).

תכנ שינויים  אחר  לעקוב  מומלץ  לכך,  �אי 
את  לבחון  כדי  מקצוע  בבעלי  ולהיוועץ  וניים 
פיצוי  לקבלת  הזכות  את  לממש  האפשרות 
הפגיעה שנגרמה כתוצאה מההליך  בגין  הולם 

התכנוני.
ממשרד  מקרקעין  שמאי  הכותבים, 
"גנות נדל"ן", עוסקים במגזר הכפרי. 
המידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות 

דעת או ייעוץ מוסמכים.

הפיצוי בדרך
השמאית המכריעה קבעה, כי בעל קרקע חקלאית שייעודה 

שונה לדרך ולמכלול נופי זכאי לפיצוי כספי בגין ירידת הערך 
שנגרמה לחלקה

השמאית קיבלה את טענות בעלי 
המקרקעין על פגיעה בשווי החלקה 

בעקבות אישור התכנית. השמאית קבעה, 
כי לשטחים ששונה ייעודם לדרך ולטיפול 

נופי אין תרומה כלכלית לשווי החלקה 
ומשום כך, יש להעריכם בשווי "אפס"

ייעוד  ישונה  שלמענם  רבים  כבישים  מתוכננים  חקלאי.  באזור  כביש 
Kate Jewell :צילום הקרקעות 
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 צביקה סקורצרו
Zvicka@013.net.il מושב אומץ

גופות כל חברי צוות מסוק 
במהלך  שהתרסק  היסעור 
השנייה  לבנון  מלחמת 
חיזבאללה  טיל  מפגיעת  כתוצאה 

�נמצאו עוד באותו לילה, מלבד גופ
תה של רב סמל ראשון קרן טנדלר. 
כאן  ישב  שקדי  האוויר  חיל  מפקד 
אתנו ואמר ש"לא חוזרים בלי קרן", 
רס"ר  של  אמה  ריואנה,  מספרת 
טנדלר. הוא אמר: "אני אשלח לשם 

את החיילים הכי טובים שלי".
למציאת  בנים"  "ושבו  מבצע  אל 

לישר והבאתה  קרן  של  �גופתה 
חיל  של  העילית  לוחמי  נשלחו  אל 
ביחידות  משרתים  רובם  האוויר, 
מיוחדות, שלדג ו�669. "שמענו על 
האירוע בחדשות, כשהיינו ביחידה", 
מספר סרן י', לוחם שלדג שהשתתף 
במבצע. "למחרת, בבוקר יום ראשון, 
הקפיצו אותנו וקיבלנו פקודה לצאת 

ההיע קרן.  של  הגופה  את  �ולמצוא 
מאוד,  קצרה  הייתה  למבצע  רכות 
לעשות  הספקנו  לא  מזורז.  בנוהל 
קצר  לימוד  מלבד  הכנות,  כמעט 
חושך  עם  כבר  בסיסי.  ציוד  והכנת 

ראשון המראנו מהבסיס".
לא מעט לחץ ליווה את הלוחמים. 
לא רק הם רצו להגיע אל גופת קרן, 
מסיבות  חיזבאללה,  אנשי  גם  אלא 

�אחרות לגמרי כמובן. החשיבות לה
�גיע אל הגופה לפני חיזבאללה היי

תה אסטרטגית. בעיה נוספת הייתה 
יצאו לשטח  היחידה  לוחמי  התזמון: 
לבנון ביום ראשון בערב וביום שני 

לתו להיכנס  אמורה  הייתה  �בבוקר 
העובדה,  מלבד  האש.  הפסקת  קף 
התאפשר  לא  האש  הפסקת  שלאחר 
להשאיר לוחמים בשטח לבנון, שני 

האחרו השעות  את  ניצלו  �הצדדים 
�נות לקבוע עובדות לפני תום הלחי

מה והירי המאסיבי רק הלך והתגבר, 
ככל שהתקרב מועד הפסקת האש.

הלוחמים  נחתו  דבר,  של  בסופו 
וחב היסעור  התרסקות  זירת  �ליד 

יום  שם  שהונחת  צנחנים  לגדוד  רו 
קודם לכן. "במהלך הלילה, התחלנו 

�לעשות חיפושים ברדיוס סביב נקו
דת הפגיעה של המסוק באוויר ועד 
נקודת ההתרסקות שלו על הקרקע", 
לא  כלום,  ידענו  "לא  י'.  משחזר 
היא  מבחינתנו  הגופה,  איפה  ידענו 

�הייתה יכולה להיות בכל מקום. הע
רכנו שיש סיכוי קטן למצוא אותה, 

שנמצא.  להאמין  מאוד  רצינו  אבל 
�לא משימה  שזו  ידענו  זאת,  בכל 

פשוטה.
הגו �"התקשינו מאוד למצוא את 

פה, בעיקר בגלל החושך. לפני אור 
הסתתרות  לעמדות  נכנסנו  ראשון 
בהתחלה  שעות.  מספר  בהן  ושהינו 

�לא אישרו לנו לצאת לחיפושים נו
יום, בגלל האיום שהיה  ספים באור 
בשטח. רק לאחר כמה שעות הבינו 
ואפשרו  יחסית,  קטן  הוא  שהאיום 
של  בערך  שעה  אחרי  לצאת.  לנו 
חיפושים מצאנו את הגופה של קרן. 

�אספנו אותה, חזרנו לעמדות הסתת
רות וחיכינו עד שיחשיך.

"היינו אמורים לחזור חזרה לשטח 
ישראל באמצעות מסוקים, אבל לא 
אישרו להם להיכנס לשטח לבנון, אז 
חברנו  רגלית.  לחזור  צריכים  היינו 

�לחטיבת הצנחנים, שגם היא התפנ
�תה מהשטח באותו הבוקר לאחר הפ

לכיוון  לצעוד  והתחלנו  האש,  סקת 
ישראל".

בראש  צנחנים  לוחמי  מאות  וכך, 

�669 במא ו ולוחמי שלדג  –השיירה 
�סף נשאו את גופתה של קרן באלו

במשך  ישראל  אל שטח  וצעדו  נקה 
משימה  לא  "זאת  רבות.  שעות 
י'.  סרן  אומר  עבורנו",  סטנדרטית 

�"מאז לא נתקלתי במשימה כזו, היי
תה לי זכות גדולה להשתתף במבצע 

�הזה. קרן לא אתנו היום, אבל ראי
תי איך הצבא מפעיל את הכוח שלו 
'לא  האמירה  ערכיות.  למטרות  גם 
התקיימה  בשטח'  פצועים  מפקירים 

הלכה למעשה".
של  בהלוויה  היה  הכוח  למחרת, 
לוחם  שולחים  אנחנו  "מאז,  קרן. 
את  כשפגשנו  לאזכרה.  מהיחידה 
ההורים לא נאמר הרבה. היו בעיקר 

חילופי מבטים. מבטי תודה".

 אדוני ראש הממשלה,
שתיקתך מסוכנת

חיל  יצא טייס  כ�28 שנים   לפני 
�האוויר סרן רון ארד למשימת תקי

 26�פה בלבנון ממנה לא חזר. לפני כ
שנים, עקבותיו של רון, שנפל בידי 

ארגון אמל והועבר למקום לא ידוע, 
אבדו לאחר שמדינת ישראל סירבה 

הכלו למחבלים  בתמורה  �לפדותו 
חלק  הייתה  משימתו  בישראל.  אים 
מפקודת מבצע צבאי שנתקבלה גם 
סביב  מדינית  פוליטית  כהחלטה 

שולחן הממשלה.
לפני כשש שנים הוצב חייל צה"ל, 
במשימה  שליט,  גלעד  ראשון  סמל 
עזה,  רצועת  גדר  לאורך  מבצעית 
פעילות שהתבצעה כחלק משגרתה 
והסתיימה  האוגדה  של  המבצעית 

בחטיפתו לשטחי הרצועה.
לקחי נפילתו בשבי של רון ארד, 
אותו ישראל סירבה לפדות כדרישת 
שהובן  ולאחר  נלמדו  אמל,  ארגון 
את  לחלץ  דרך  כל  אין  כי  סופית 
את  לפדות  הוחלט  משביו,  גלעד 
החייל השבוי בידי החמאס במחבלים 

�רבים. כולנו עמדנו מול מסכי הטל
וויזיה בעיניים דומעות כשראינו את 
היסעור  ממסוק  יורד  הצנום  גלעד 
של  ואוהב  אבהי  בחיבוק  ומתקבל 
את  ובירכנו  ישראל,  ממשלת  ראש 

ברכת "ושבו בנים".
במהלך   ,2006 באוגוסט   12�ב
טיל  פגע  השנייה,  לבנון  מלחמת 
קורנט של חיזבאללה במסוק יסעור 
צוות  אנשי  חמשת  כל  צה"ל,  של 
חולצו  גופות  ארבע  נהרגו.  המסוק 
חמישית,  גופה  הפגיעה;  לאחר  מיד 

חול טנדלר,  קרן  רס"ר  של  �גופתה 
חיילי  בידי  ימים  מספר  כעבור  צה 
יחידות מובחרות שסיכנו את חייהם 

לשם הבאתה לקבר ישראל.
נחטפו  שבועות  שלושה  לפני 
הישירה,  בהוראתך  נערים.  שלושה 
העם  ובגיבוי  הממשלה,  ראש  אדוני 

�כולו, צה"ל פרס כמעט את כל חטי
�בות החי"ר הסדירות והשבית בפעי

לותו לחלוטין כמעט את חייהם של 
שלושה  פלסטינים,  ממיליון  יותר 
מהם לפחות גם מצאו בה את מותם, 
הפטיש  בין  היום  ועד  מאז  ונתונים 
הפלסטיני  לסדן  הישראלי  הצבאי 
מאזן  אבו  הנשיא  ידי  על  המגובה 
שלושת  את  להחזיר  במטרה  עצמו, 

הבנים הביתה בכל מחיר.
�לרון ולגלעד היה ברור, כפי שב
ובמ בסדיר  צה"ל  חיילי  לכל  �רור 

לבצע  וממשיכים  שביצעו  ילואים 
משימתם  אם  כי  משימותיהם,  את 
חיים  אויב,  בידי  ייפלו  והם  תיכשל 

�או מתים, ישראל תעשה ככל שתו
כל על מנת לחלצם.

�הידיעה הזו אינה רק "פוליסת בי
המחנך  הורה  ולכל  חייל  לכל  טוח" 
את ילדיו, כמוני, לשירות משמעותי 
ערך  בחשיבות  הכרה  אלא  בצה"ל, 
החיים עצמם, המהווה בסיס כוח של 

ופגי �החברה הישראלית. כל שינוי 
היחיד  של  ובחשיבותו  בערכו  עה 
וניסיון לכמת את ערכם של שבויינו 
החברה  אל  מסוכן  כבומרנג  יחזור 

שע צה"ל,  אל  ובעיקר  �הישראלית 
יימנ וילדים  שהורים  לגלות  �לול 

ולשרת  בחזית  לשירות  מלחנך  עו 
בתפקידי לחימה, כי הערך המקודש 

�שעליו התחנכו דורות רבים של לו
חמים מופר.

אל תחריש, אדוני ראש הממשלה, 
הק כשההתקפות  מנגד  תעמוד  �אל 
ברג מופנות  והבלתי�הוגנות  �שות 

עים קשים אלה כלפי משפחת שליט. 
אל תאפשר חקיקת חוקים העלולים 
של  והלחימה  הנתינה  ברוח  לפגוע 
ההדדית  בערבות  התלויה  זו  צה"ל, 

ביטחונ שבלעדיה  �הבלתי�מסויגת, 
נו כחברה ערכית הפועלת על בסיס 

הערבות ההדדית יופר.

לא מפקירים פצועים בשטח
לפני שלושה שבועות נחטפו שלושה נערים וצה"ל פרס את כל חטיבות החי"ר הסדירות כמעט, במטרה למצוא את החטופים. 

לכל חיילי צה"ל ברור, כי אם ייפלו בידי אויב ישראל תעשה ככל שתוכל על מנת לחלצם. הידיעה הזו אינה רק "פוליסת ביטוח" 
לכל חייל ולכל הורה, אלא הכרה בחשיבות ערך החיים עצמם, בסיס הכוח של החברה הישראלית

כוח צנחנים מעבר לגבול הצפוני במלחמת לבנון השנייה. מאות לוחמי צנחנים ולוחמי שלדג ו–669 נשאו את גופת רס"ר קרן טנדלר 
צילום: צחי זקס באלונקה 
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 16�לפני כשבועיים וחצי, ב
ביוני 2014, דחה בג"צ עתירה 
אגודה  חברי  באיחור  שהגישו 
החלטת  את  לבטל  בדרישה 

�עוזרת רשם האגודות השיתו
פיות. בהחלטת הרשמת, אשר 
פסק  על  ערעורם  את  דחתה 
בוררות שניתן בעניינם, תמך 
ההלכות  מן  כמה  שהבהיר  סולברג  נועם  השופט 
העקרוניות הנוגעות לסמכות בורר מטעם הרשם, 
בפני  הבורר  החלטות  את  לתקוף  באפשרות  ודן 
בית המשפט. אביא את עובדות המקרה ואת עיקרי 

ההכרעות בפסק הדין.
�12 משפחות נו �העותרים, בני משפחה אחת, ו
ספות הצטרפו לשכונת ההרחבה שהקימה האגודה. 

�13 המשפחות נטעו במשו
עיבו ולצורך  פרדס,  �תף 

אגודה  הוקמה  וניהולו  דו 
("אגודת  נוספת  שיתופית 
 '80�הפרדסנים"). בשנות ה

עק על  האגודה  �החליטה 
חלוקת  ועל  הפרדס  ירת 
בין  שוויוני  באופן  השטח 
כך,  לשם  המשפחות.   13
נשכרו שירותיו של מודד, 
ששרטט מפת חלוקה שלא 
מספר  רישום.  לצורכי 
אישרה  מכן  לאחר  שנים 

הא של  הכללית  �האספה 
ולק מודד  לשכור  �גודה 

מוצעת  חלוקה  תכנית  בל 
לצורך רישום בטאבו.

שכרה  האגודה  הפעם, 
מן  שונה  היה  הלה  שהכין  והתשריט  אחר  מודד 
אף�על�פי�כן,  הראשון.  המודד  שקבע  החלוקה 
המקומית  הוועדה  על�ידי  אושר  החדש  התשריט 
והחלוקה לפיו  ועל�ידי המודד המחוזי תל אביב, 
בשנת  המקרקעין.  במרשם   2003 בשנת  נרשמה 
�הא לרשם  תביעה  כתב  הפרדסנים  הגישו   2006
הפרדס  חלוקת  על  ההחלטה  כי  טענו,  ובו  גודות 
המשותף התקבלה על�ידי האגודה, למרות שהגוף 

הפרדס אגודת  הוא  זה  בעניין  להחליט  �המוסמך 
הושג במרמה,  הוועדה המקומית  וכי אישור  נים, 
מאחר שהאגודה לא הודיעה לחבריה על חלוקתו 
כי  לקבוע,  ביקשו  העותרים  הפרדס.  של  מחדש 
מצב הדברים יוחזר לקדמותו והפרדס יחולק לפי 

�מפת המודד הראשון, שכן החלוקה המאוחרת גו
רמת להם נזקים.

את  דחתה  אשר  מטעמו,  בוררת  מינה  הרשם 
תביעת העותרים וקבעה, כי חלוקת שטח הפרדס 
המשותף בין החברים ותיקון הגבולות הנגזר ממנה 
נעשו בסמכות ובהתאם להוראות תקנון האגודה, 
המקנות לאגודה סמכויות לניהול שטחי האגודה 
וחלוקתם. עוד נקבע, כי החלוקה נעשתה בידיעת 
העותרים וכי לא הוכחו מרמה, התרשלות או חוסר 

תום לב מצדה של האגודה בהליך הרישום.
הבו פסק  על  השיגו  הפרדסנים  אגודת  �חברי 

כי  עוזרת הרשם קבעה  ררות בפני הרשם, אולם 
זו  קביעה  כנגד  להידחות".  כולה  ההשגה  "דין 
הגישו הפרדסנים את עתירתם לבג"צ. כבר בפתח 
פסק דינו חוזר בית המשפט על ההלכה הידועה, 
בהחלטות  משפט  בית  יתערב  בנקל  לא  לפיה 
הרשם בענייני בוררות בסכסוכים. בהתאם להלכה 
זו, עילות ההתערבות מצומצמות למקרים חריגים: 
כאשר פסק הדין לוקה בטעות משפטית מהותית 
או כאשר מתקיימות נסיבות יוצאות דופן אחרות, 
שבהן שיקולי הצדק מחייבים את תיקון ההחלטה.
�אף לגופו של עניין קבע בית המשפט, כי הע

בהחלטות  להתערבות  עילה  מגלה  אינה  תירה 
המחו הנחלות  חלוקת  כי  והוסיף,  הרשם  �עוזרת 

דשת נרשמה במרשם 
בסיס  על  המקרקעין 

רי לצורכי  �תכנית 
שהוגש  (תצ"ר)  שום 

בנסי כדין.  �ואושר 
אילו  אף  אלה,  בות 

טע מתקבלות  �היו 
באשר  העותרים  נות 
בהליכי  לפגמים 
המחודשת,  החלוקה 
הרי שאין זה בסמכות 
עוזרת  או  הבוררת 
להם  להושיט  הרשם 

את הסעד המבוקש.
חוזר  המשפט  בית 

עוז קביעת  �על 
"עסקינן  הרשם:  רת 
זכויות  של  ברישומן 
אשר  במקרקעין...  מעין�קנייניות  או  קנייניות 

�לטעמי, ספק רב אם בורר, או הרשם בשבתו כע
רכאת ערעור על בורר, מוסמכים לקבוע... מדובר 
חברי  כלל  על  להשפיע  עשויות  אשר  בטענות... 
 13 על  ובוודאי  שלישיים,  צדדים  על  האגודה, 
צד  אינם  האחרונים  אלה  כאשר  האגודה...  חברי 

להליך הבוררות".
בפני  בוררות  כי  המשפט,  בית  קובע  לפיכך, 

�הרשם אינה ההליך המתאים לתיקון המרשם, ומ
כאן שבלאו הכי, אי�אפשר להעניק לעותרים את 
יש  כי  קבע,  השופט  זאת  מלבד  שביקשו.  הסעד 

הע נגד  המשיבים  השיהוי שהעלו  בטענת  �ממש 
�מעין הליך  על  שיפוטית  ביקורת  זו  תירה, שכן 
�שיפוטי, שבו קיימת ציפייה לגיטימית אצל הצד

שישה  בחלוף  רק  הוגשה  העתירה  לסיומו.  דים 
חודשים כמעט לאחר מתן החלטת עוזרת הרשם, 

שיהוי שבו יש כדי לגרום לדחיית העתירה.

שיתופיות,  באגודות  עוסקת  הכותבת 
ובליטיגציה.  המסחרי�חקלאי  בתחום 
ואינו משמש במקום  המידע כללי בלבד 
חוות דעת או ייעוץ משפטיים מוסמכים.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

התערבות ידועה מראש?
מתי מתערב בית המשפט בהחלטת רשם האגודות? האם 
הרשם או בורר מטעמו מוסמכים להורות על תיקון חלוקה 

שנרשמה בטאבו? האם אפשר לפנות לבית המשפט בבקשה 
לבטל החלטת רשם לאחר חצי שנה?

לא בנקל יתערב בית משפט 
בהחלטות הרשם בענייני 

בוררות בסכסוכים. בהתאם 
להלכה זו, עילות ההתערבות 
מצומצמות למקרים חריגים: 

כאשר פסק הדין לוקה 
בטעות משפטית מהותית 

או כאשר מתקיימות נסיבות 
יוצאות דופן אחרות, שבהן 
שיקולי הצדק מחייבים את 

תיקון ההחלטה

שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו“ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il 

מו אני  רחוקות  �לעתים 
במהלך  בעבודתי.  פתעת 
השנים פגשתי אנשים מכל 
גדולים,  רצונות  הסוגים, 
בעיות  המינים,  צרות מכל 

מוז ופתרונות  �מורכבות 
ושמחות,  תסכולים  רים, 
חשדנות ואמונה בלי גבול. 
אבל לפעמים מתמזל מזלי ואני פוגשת משהו 

חדש, שונה ומפתיע.
לא מזמן הגיע למשרדי זוג מקסים, בני 60 
פלוס, הורים לשלושה ילדים בני 17 עד 27. 

�הם הגיעו עם מחברת ספירלה צהובה ובה פי
שלהם:  והכוונות  הרצונות  של  מדוקדק  רוט 
הכול  בעצם,  ומתי.  איך  מה,  מורישים,  למי 

היה סגור וברור להם, 
לשמוע  רצו  רק  הם 
חוות דעת נוספת על 

המתווה שרקמו.
מעולם לא פגשתי 
טוטאליים  אנשים 
עיני  מול  כך.  כל 
מטרה  ניצבה  האב 
ולסדר  ברורה: לרפד 
ילדיו  שלושת  את 
שום  בלי  תום...  עד 
ועל  עליו  מחשבה 
כבר  "אנחנו  רעייתו. 
נסתדר עם הפנסיה".

לפי התכנית, הבן הצעיר יירש בבוא העת 
יבנו  ובינתיים  המשק,  ואת  ההורים  בית  את 
עבורו אגף שלם וחדש בבית. הבת האמצעית 
תזכה בבית בנוי גדול וחדש בהרחבה באותו 
וגדול  חדיש  בית  יקבל  הבכור  ואילו  מושב, 
שייבנה בקדמת המשק לאחר פיצול המגרש 

מהנחלה.
הפי תשלום  אפילו  הכול:  על  חשבו   �הם 

צוי שיצטרך הבן שזכה במשק להעביר לשני 
אחיו, האב ייקח על עצמו... הוא יקנה ויבנה 
והוא  גדולות,  הלוואות  לקיחת  תוך  לילדיו, 
זה שישווה את ערך הנכסים על�ידי תשלום 

פיצוי.
והכול תוך חמש השנים הקרובות. לכאורה, 

פתרון מושלם.

לחשוב פעמיים
אולי אלה "צרות של עשירים", אולי למי 
שיש כל כך הרבה עד שהוא יכול לסדר את 

לחשוב פע סיבה  אין  היסוס,  בלי  ילדיו  �כל 
�מיים... אבל כשראיתי את שני ההורים הנלה

בים, שניהם עובדי מדינה חרוצים שאספו את 
הונם במשך שנים, בצניעות רבה, תוך ניהול 
מקביל של המשק החקלאי, בלי הפוגה, קפץ 

�לי מול העיניים העץ הנדיב, אותו עץ שהק
ריב הכול למען הילד שאהב.

אחד",  קטן  ילד  אהב  והוא  עץ,  היה  "פעם 
הסיפור  של  תקציר  מזיכרוני  לאב  הגשתי 
הכול,  לו  נתן  "הוא  סילברסטיין,  של  שכתב 
ביתו,  לבניית  ענפים  תפוחים,  משחק,  מקום 
מהעץ  סירה...  לבניית  הגזע  את  גם  ובסוף 
גדם  הסיפור  בסוף  נותר  והאוהב  המפואר 
ועצוב,  עייף  זקן,   - הילד  ישב  כרות שעליו 

אחרי שניצל עד תום את כל מתנות העץ".

איפה החלומות שלכם?
"'ֲאִני יֹוֵתר ִמַּדי ָּגדֹול ִּבְׁשִביל ְלַטֵּפס ּוְלַׂשֵחק', 
;ַמר ַהֶּיֶלד. 'ֲאִני רֹוֶצה ִלְקנֹות ְּדָבִרים ְוַלֲעׂשֹות 
ַחִּיים. ֲאִני רֹוֶצה ְקָצת ֶּכֶסף. #ָּתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי 

ְקָצת ֶּכֶסף?'
ִלי  ֵאין  'ֲאַבל  ָהֵעץ,  ;ַמר  ִמְצַטֵער",  'ֲאִני 
ַרק  ִלי  ֵיׁש  ֶּכֶסף 
ַקח  ְוַתּפּוִחים.  ָעִלים 
ֶׁשִלי,  ַהַּתּפּוִחים  ֶאת 
אֹוָתם  ִּתְמּכֹור  ֶיֶלד, 
ַהֶּיֶלד  ְו;ז  ָּבִעיר"...  
ְוָקַטף  ָהֵעץ  ַעל  ִטֵּפס 
ַהַּתּפּוִחים  ֶאת  ִמֶּמנֹו 
ִאּתֹו.  אֹוָתם  ְוָלַקח 
ְמֻאָׁשר.  ָהָיה  ְוָהֵעץ 
ְוֹלא  ָהַלְך  ַהֶּיֶלד  ֲאָבל 
ָחַזר ַהְרֵּבה ְזָמן... ְוָהֵעץ 

ָהָיה ָעצּוב"...
רוצה,  לא  אני 
את  להוציא  חלילה, 
הרוח ממפרשי הנתינה, אבל איפה הרווחה של 

קנ לאחר  שלכם?  החלומות  איפה  �ההורים?! 
�ייה ובנייה של שלושה בתים (כשלושה מיל

נשאר כמעט  לא  לפי התכנית)  יוני שקלים, 
כלום לטיול סביב העולם, לא ללימודים לעת 
זקנה, לא לפינוק או למכונית חדשה, לנופש 
בסיישל או אולי לחלום אחר ששמרתם בצד 
שנים... שלא לדבר על קטסטרופות עתידיות 

שעלולות להגיע, חלילה.
�כמו תמיד, אני יכולה רק להאיר את הפי
�נות שלא הוארו דיין עדיין ולהעיר את תשו

מת הלב, אבל ההורים הם אלה שיחליטו. לי, 
מהצד, נדמה שלא מזיק להשאיר לילדים קצת 
חייב להגיע על מגש כסף  עבודה. לא הכול 

לגיש הנדיב,  והעץ  ההורים.  מזיעת  �שנוצק 
תי, ממש לא צריך היה להגיע למצב של גדם 
כרות. הנתינה המוחלטת רעה לו ורעה לילד.

אולי, במקרה הזה, היה מספיק למכור את 
המשק ולחלק את התמורה בין כולם, או לתת 

לכל ילד בסיס יפה להתחלה, ותו לא?
הן  מאוד,  אישית  וההחלטה  פתוח  הדיון 

בממד החינוכי, הן במישור הפילוסופי.
אמרתי את שלי והם יצטרכו להחליט.

הכותבת, עורכת דין ונוטריון משנת 
2000, עוסקת ביצירת הסדרים מש�

פחתיים בנחלות במושבים.

העץ הנדיב
מעולם לא פגשתי אנשים טוטאליים כל כך. מול עיני האב 
ניצבה מטרה ברורה: לרפד את עתידם של שלושת ילדיו, 
בלי שום מחשבה עליו ועל רעייתו. ממש כמו העץ הנדיב, 

שהקריב הכול למען הילד שאהב

"העץ הנדיב", עבודת טלאים. לכאורה, פתרון מושלם
Clementine mom :יצירה וצילום
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ִראׁשֹוִנים 
ִמיד ָתּ

מיקי נירון

�קו של  כללית  אספה 
העב העבודה  �אופרטיב 
�רית. הנדון: בחירת המוס

הקואופרטיב  של  הארגוניים  דות 
תחילת  לשם  המניה  גובה  וקביעת 

המש שיתופית.  כאגודה  �פעילות 
החקלאית  העבודה  חלוצי  תתפים: 
סיון,  ג'  ומייסדי הפלמ"ח. התאריך: 
וליתר  כלומר   ,1.6.1914 התרע"ד, 
 ,1.6.2014 התשע"ד,  סיון  ג'  דיוק: 

למרבה ההפתעה.
הקואופרציה  אבל  להאמין,  קשה 
עצמה  את  לבסס  החקלאית שהחלה 
בימים  זוכה  כמעט  שנה  מאה  לפני 
העליון  בגליל  מחודש  לגלגול  אלו 
 ,39 בן  אלקין,  יואב  הגולן.  וברמת 

במקור מגבעת שמואל והיום חי עם 
�משפחתו בשאר ישוב, הוא אחד הא
הח שנים  כבר  המתין  �נשים שבהם 

"גדלתי  למציאות:  כעת  שהופך  זון 
�בתנועת נוער וחונכתי על כל החי
�נוך הסוציאלי החקלאי של פעם, וה

מחשבה הזו, של להיות ביחד, מקננת 
בי מאז שאני ילד למעשה.

נח"ל  במסלול  השירות  "אחרי 
אובר'  'גיים  מעין  הרגשתי  פתאום 
החיים  עבור  מ"נ)  משחק",  ("סוף 
האלו. עד עכשיו, רק דיברנו הרבה 
ומסגרות  בגרעין  בתנועה,  גבוהות 
תומכות אחרות, אבל אחרי הצבא זה 
זו  לעצמו,  אחד  כל  למעשה.  נגמר, 
הייתה הרגשתי, אבל תמיד המשכתי 

לשאוף לשם.
חיפוש  במסגרת  כשנה,  "לפני 

מט ממנהלי  שמעתי  פרנסה,  �אחר 
של  קבוצה  להקים  שמחפשים  עים 

�יהודים. עבדתי לפני כן בגיזום והכ
קבוצת  את  הקמתי  אז  אנשים,  רתי 
הפועלים, יחד עבדנו בקיבוץ ברעם. 
מתוך העשייה, התברר הצורך הגדול 
אמינים  לעובדים  בחקלאות  שיש 
יש  עליהם.  לסמוך  שאפשר  וטובים 

�עול כבד של עבודה זרה על המדי
נה ועל החקלאים בפרט, וזה התחבר 
לי לכל המחשבות הקודמות ולספרי 
הפאזל  היום.  עד  שקראתי  הפלמ"ח 
שאפשר  והבנתי  פתאום,  הושלם 

לנסות לעשות את זה".
ואלקין אכן מנסה לעשות את זה, 

חו כרבעה  לפני  רע.  לא  �ומצליח 
קרה  השנה,  בפברואר   25�ב דשים, 
אלקין  לו  שחיכו  ההיסטורי  הרגע 

העבודה  קואופרטיב  נולד  ושותפיו: 
וההנ המייסדים  מבחינת  �העברית. 

הלה הזמנית שנבחרה מראש בשלב 
�ההתאגדות, זו ההגשמה הגבוהה ביו
תר של ערכי כבוד האדם והחברה.

תרבות עדן
הקואופרטיב  הדרך,  בתחילת 

המחו הפלמ"ח  קבוצת  על  �התבסס 
חודשים  מספר  לפני  אך  דשת, 
שהקואופרטיב  הבינו  המייסדים 
בשלב  פרויקטים.  כמה  לאגד  יכול 
קצ'אן,  אלכס  לתמונה  נכנס  זה 
ְרָמַקְלֶצ'ר  לֶפּ המדרשה  על  האחראי 
�המי הלחם   ,Permaculture)

 Permanent האנגליות  לים 
ְרּבּות  Agriculture, בעברית – "תַּ
למד  אלכס  עמיר.  בקיבוץ  ֵעֶדן") 

באו בה  ועבד  מקיימת  �בחקלאות 
ניברסיטת אייווה, בעיר איווה סיטי 
(Iowa city) במדינת איווה, ארצות 

הברית.
התחבר  אלכס   2004�ב
אצל  לימודים  בזכות  לפרמהקלצ'ר 
היא  "הפרמהקלצ'ר  שניידר.  טליה 
גישת תכנון סביבתי, שהמטרה שלה 
שיש  אנושית  סביבה  יצירת  היא 

וה היצרנות  החוסן,  היופי,  את  �בה 
אינטליגנציה של מערכת אקולוגית 
"במילים  אלכס.  מסביר  טבעית", 
אחרות: השיטה נותנת מערכת כלים 
ועקרונות כדי לספק את כל הצרכים 
- מזון, ביגוד, מחסה, כלכלה ואפילו 

�חינוך בצורה שהיא הרבה יותר הר
מונית ובתיאום עם הטבע. כשאנחנו 
עובדים בתיאום עם הטבע אנחנו רק 

הפלמ"ח וקואופרטיב העבודה העברית קמים לתחייה. הגלגול המחודש של שני הארגונים משתף פעולה עם חקלאים במושבים נוב, 
דישון, עלמה, רמת מגשימים ודלתון ויוצר קואליציות של חקלאים בדרום הגולן. יואב אלקין משאר ישוב, מיורשיהם האידאולוגיים 
של מקימי עשרות גרעיני התיישבות בארץ וחלוצי העבודה החקלאית: "יש בי אש שמטרתה לחולל שינוי – זה מה שאנחנו עושים – 

ומתוך האש הזו, הוקם הקואופרטיב"

צילום: שירי צדר מייסדי הקואופרטיב ומדרשת הפרמהקלצ'ר. "אנחנו עושים דברים שנראים קטנים, אבל למעשה, הם היסטוריים" 
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כשאנחנו  ואילו  נשכרים,  יוצאים 
אנחנו  מולו ראש בראש  מתמודדים 

תמיד מפסידים".
אלכס  גם  אלקין,  ליואב  בדומה 

לה והתכוון  ה"קונספט"  את  �הכיר 
פוך את המדרשה לקואופרטיב בפני 
פנו  הפלמ"ח  נציגי  אז  אבל  עצמו, 
באופן  שהתקבלה  היזמה  עם  אליו 

המה על  לי  סיפר  "יואב  �טבעי: 
ייסוד  אותי לפגישה של  והזמין  לך 
בכפר  האחרון  במרץ  הקואופרטיב 
של  נציגים  גם  באו  גלעדי, שאליה 

להצ והחלטתי  הקואופרציה,  �מרכז 
טרף כחבר מייסד".

את  זו  ישרתו  היזמות  שתי  כיצד 
זו? אלכס מסביר: "הקואופרטיב הרי 
חבריו.  על�ידי  שמנוהל  עסק  הוא 
�המדרשה תנוהל מבחינה עסקית על

רגיל,  ממצב  ולהבדיל  החברים  ידי 
ככל שהעסק יותר רווחי, ככה חבריו 

מקבלים יותר הטבות כספיות וכו'.
"מלכתחילה, זו צורה יותר נבונה 
עסקית ומאוד מתאימה לפילוסופיה 

�של הפרמהקלצ'ר. השאיפה היא קי
קהילתית  וחקלאות  מזון  גינון,  דום 
בישראל, זו האג'נדה שלנו - לנהל 
קהילתית  חקלאית  חווה  בעמיר 
שמהווה מודל חי ופעיל, מצליח לכל 

תיאוריות היסוד".

"צי הסובארו"
למיי הצטרפתי  החודש  �בתחילת 

סדים, לישיבה שבה התבקשו לבחור 
�את המוסדות הארגוניים כדי שהקו

רשמית  לאגודה  יהפוך  אופרטיב 
הח הגיעו  לישיבה  בחוק.  �ומעוגנת 
רכ (ארבעה  הסובארו"  ב"צי  �ברים 

בים לבנים של החברה היפנית) כפי 
שהם מכנים זאת, וכששאלתי אם זה 

בפש הסבירו  מהאידיאולוגיה  �חלק 

שי ויעיל  זול  הכי  הרכב  שזה  �טות 
כול לעמוד לרשותם. את פניי קיבל 
ההיא  במציאות  לחלוטין  שחי  בחור 
בבגדי  לבוש   - היישוב  ראשית  של 
עבודה כחולים, נעול מגפי פועלים 
ומדבר בעברית רהוטה נטולת סלנג. 
זהו תמיר אסטרכן, יליד כפר גלעדי 
והגיע לפרויקט  שגדל במושב חוסן 
אחר  באינטרנט  חיפוש  במסגרת 

עבודה בחקלאות.
לפני כחודש, תמיר עבר לקומונה 
חדשה שממוקמת בחוות שער הגיא 

�ליד מושב משמר הירדן והוא מתכ
וון להפוך את המקום לחוות הכשרה: 
יבוא  "מי שרוצה להצטרף לעבודה, 
ויתנסה,  בתשלום  לשבועיים  לכאן 
כדי לראות אם זה מתאים ובמה זה 
אמור  הוא  שבועיים,  לאחר  מדובר. 
בקומונה,  עבודה  לצוות  להצטרף 
שעוסקת בפעילות קהילתית נוספת 

מעבר לשעות העבודה".

כבן מושב, ההצטרפות לקואופרטיב 
נבעה מרצון לממש חזון שלא מומש 

בחוסן?
בהחלט.  כן,  מזה,  מאוד  "הרבה 
שיתופי  בפרויקט  שמדובר  בגלל 
הרבה  הוא  ליזמה  המקום  בהקמה, 
יכול  שאני  הרגשתי   - גדול  יותר 
לכולם.  טוב  שיהיה  משהו  לעצב 
אחרי יום העבודה בתור קומונר יש 
חוזרים  אנחנו  כי  לעשות,  מה  המון 
את  ולתכנן  בחווה  ולטפל  לפתח 
תלויה  הקבוצתית  ההצלחה  הבנייה. 

�במאמצי היחיד כלפי המאמץ הקבו
צתי ובהשקעתו".

איך מגיבים החברים והמשפחה מסביב 
ליזמות שלכם?

�"במקרה שלי, המשפחה מאוד תו

כולם  ציוני.  מרקע  באתי  כי  מכת, 
במוסד  אחר  או  כזה  בשלב  עבדו 
ציוני או בעבודה חקלאית, אז רעיון 
נחיתה  זו  קורץ.  מאוד  הקואופרטיב 
רכה לחייל משוחרר, אבל גם עשוי 
כי  ממוסד,  אדם  לבן  פתרון  להוות 

יותר מסך האנ �הרעיון עצמו גדול 
שים. גם אני לא אהיה מעורב לתמיד, 
אבל בתור סטודנט אמשיך להתנדב, 
אז המטרה היא שגם בן אדם ממוסד 

יוכל לבוא ולכלכל משפחה".
מסבירה  תמיר  של  הזו  העמדה 

בישי הנוכחים  הרכב  את  �במעט 
במטרותיהם  אחידים  היו  שלא  בה, 
הגרעין  לחברי  בנוסף  ובכוונותיהם. 

�הקשה והממוקד, חלקם נמצאים בש
שאר  לחייהם,  השלישי  העשור  להי 

צעי הם  לישיבה  שהגיעו  �החברים 
בעיקר  שהצטרפו  הצבא  לאחר  רים 
ורובם  המועדפת,  העבודה  לתקופת 
אינם מחוברים עדיין לאידיאולוגיה. 
בהירות,  חוסר  יוצרת  הזה  השילוב 

במה שצצו  בלבול  ברגעי  �שניכר 
לך הישיבה. מה מקבל חבר שרוכש 
מטרות  מהן  שקלים?  במאה  מניה 

מידה תתקיים  ובאיזו  הקואופרטיב? 
רק  אלו  החברים?  בין  השיתופיות 
שעלו  העקרוניות  מהשאלות  חלק 

במהלך הדיון.
הזכיר  הזה  הדיון  מתבקש,  באופן 
לי ימים אחרים לגמרי, שבהם גובש 

�ברחבי הארץ רעיון הקיבוצים והמו
שבים השיתופיים. יואב אלקין אינו 
מתנער מהדמיון: "אני מרגיש שמה 
עוד  מחזור,  כמו  זה  עושים  שאנחנו 
התחלה של המפעל הקיבוצי שהגיע 
לשובע, קרס והתייצב ב'סטטוס קוו' 

�מסוים. רוב הקיבוצים האלו מתחד
שים ברמות שונות ונהיים בורגניים, 

אבל הכמיהה לשיתופיות חוזרת.
"אני רואה אותנו כגלגול מחודש, 
לפרק  להוביל  יכול  שבעתיד  שלב 

ויח הקיבוצית  התנועה  בחיי  �חדש 
זיר להוביל את השיח והחברה. 'עוף 
אנחנו  שנקרא.  מה  התעורר',  החול 
עושים דברים שנראים קטנים, אבל 
את  ונראה  היסטוריים  הם  למעשה, 
ההשפעה שלהם עוד עשרות שנים".

מדוע לא הצטרפת לקהילה שיתופית 
קיימת?

�"לא מצאתי ממש קהילות שיכול
�תי להיקלט ביניהן ודי מהר זה הת

כזאת,  מחשבה  בי  התעוררה  פוגג. 
שנגיד אלך לגור בברעם או בסאסא, 
הבועה  בתוך  טוב  לחיות  ואצליח 
לה,  מחוצה  אבל  בסדר,  בה  ואהיה 
עשיתי  לא  במצוקה.  יישאר  מישהו 
בזה כלום, והבועה סופה להתפוצץ. 
יש בי אש שמטרתה לחולל שינוי – 
זה מה שאנחנו עושים – ומתוך האש 

הזו, הוקם הקואופרטיב.
עסק  או  עמותה  להקים  "יכולתי 
פרטי, אבל בסופו של דבר, אני יוצר 
כבר  לחשוב  לאנשים  שגורם  ארגון 
מעבר. כשאתה שותף בפלמ"ח כחבר 
מתנהלים  והשיח  ההתנהלות  פשוט, 

אחרת לחלוטין".

אתה רואה בדרך שלכם תחליף למחאת 
האוהלים?

�"יש לי שלושה ילדים ומאז שהש
תחררתי (מהשירות בצה"ל, מ"נ), אני 
כבר  כלכלית,  הישרדות  במלחמת 
18 שנה, במהלכן אני כל הזמן עובד 

צילום: אוצר תמונות הפלמ"ח - בית אורן פלמ"חניקים מפלוגה ב' שרים, 1941. מורל גבוה בזמן מחנה אימונים 

"במקום 25 
אלף עובדים 
זרים, יש כאן 
מנוף לצעירים 
והזדמנות 
לחוות את 
השיתוף. 
כרגע, עיקר 
הפעילות 
נעשה 
בחקלאות, 
אך מתוך 
זה שואפים 
להגיע לכל 
מקום שדורש 
תיקון, כמו 
פנסיות 
שנשלטות 
בידי טייקונים 
וחברות 
פנסיה. גוף 
כזה יכול 
להקים 
קרן פנסיה 
חברתית, 
לאחד בעלי 
מקצוע 
ולהקים 
בנק חברתי. 
החקלאות 
היא רק 
זרוע שתלך 
ותתפשט"

צילום: שירי צדר רכב מ"צי הסובארו". לא חלק מהאידיאולוגיה, פשוט הרכב הכי זול ויעיל שיכול לעמוד לרשותם 
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לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

אדריכלית ומעצבת פנים

סוף היום, הילדים במיטות, סיימתם 
כדורגל,  או  ריאליטי  איזה  לראות 
השלב  זה  היום.  את  לסגור  רוצים 
שבו פורשים מהחלל הציבורי ועוברים לחלל 

�הפרטי, אל חדר השינה שלכם. המונח המקו
בל לאזור הזה הוא "יחידת הורים" (או המונח 

.("master bedroom" ,האנגלי
אמנם לרוב אנו מבלים באזור הזה בעיקר 
את שעות השינה שלנו, אך מי לא ירצה להגיע 
בסוף היום שלו למקום נעים, פרטי, רומנטי? 
ובבתים  קבלנים  בדירות  האחרונות,  בשנים 
הורים  יחידת  של  סטנדרט  התפתח  פרטיים 

השינה,  אזור  את  הכוללת 
אשר ממנו יש כניסה לשני 
לזה,  זה  סמוכים  אזורים 
רחצה.  וחדר  ארונות  חדר 

דוג יש  הימנית  �בתמונה 
מה לתכנון כזה. אני רוצה 
לקרוא תיגר על הסטנדרט 

הזה. אפשר גם אחרת.

חדר ארונות
להש הנוהג  של  �מקורו 
באר ארונות  בחדר  �תמש 

מונות האצולה, שבהם נהגו 
לטובת  שלם  חדר  לייחד 

וההת ההתלבשות  �טקס 
מעלתה.  הוד  של  ארגנות 
היום רואים זאת גם בבתי 
פאר של "מעושרת", זו או 

מסו כזה,  בחדר  �אחרת. 
הנמתחים  בארונות  דרים 
עד התקרה על גבי ארבעת 
הקירות כל מחלצותיה של 
אי,  הגברת, במרכזו עומד 

למכ מתחת  סגורים  �שבו 
זכוכית בחלקו העליון  סה 
והאקססוריז  התכשיטים 

הנע גם  ולעתים  �שלה, 
במגרות  מתאכסנות  ליים 

בחלקו התחתון של האי.
�כאשר מקדישים לכך חדר שלם, אכן מת

קבל פתרון נוח ומרווח מאוד, אולם שימו לב, 
שלם  חדר  מבזבזים  איננו  המקרים  במרבית 
כוך  אלא  שלנו,  והנעליים  הבגדים  לטובת 
ששטחו שני מטרים על שני מטרים, במקרה 

הטוב.
הרבה  לנוח  הופך  העניין  כל  זה,  במקרה 

�פחות. בגלל החלל הקטן שנותר לחדר הארו
נות, אנו נאלצים להסתפק במדפים פתוחים 
ללא דלתות, ואז הכול מתמלא באבק, וגם כל 

מונ המדפים  רבות,  פעמים  חשוף.  �הבלאגן 
כך  ח,  האות  בצורת  קירות  שלושה  על  חים 

�שיש לנו שני אזורים של פינות שקשה לה
גיע אליהם. בוודאי שבמידות הללו אין מקום 
ואפילו  ולתכשיטים,  לרהיט מרכזי לנעליים 

אין מקום להכניס מראה לחדר הזה.
אז אם אין לכם שטח מרווח מספיק לטובת 
חדר ארונות, ההמלצה שלי היא לתכנן חדר 
הורים קצת יותר גדול, עם מקום לארון גדול, 
למדפים  מאשר  יותר  נוחה  אליו  שהגישה 

הצפופים של "כוך ארונות".

חדר רחצה
�נכון שחדר רחצה פרטי משלנו תורם לאי

כות חיים, וגם הקרבה שלו לאזור השינה נוחה 
רעשים  גם  פירושו  רחצה  חדר  אבל  בהחלט, 
וריחות של פעולות פרטיות, שלא בטוח שמי 
ולהריח  לשמוע  רוצה  שישן 

�אותם בזמן השינה שלו. לע
תים, סדר היום של בני הזוג 

�אינו מתואם, למשל היא הו
לכת לישון מוקדם, או שהוא 
קם מוקדם. כך קורה, שכאשר 
אחד מבני הזוג ישן את שנת 
מטרים  במרחק  שלו,  היופי 
האחר  הזוג  בן  ממנו  ספורים 
שעלולה  בפעילות  עסוק 

להפריע לישן.
היא  שלי  ההמלצה  לכן, 
דווקא לתכנן שהגישה לחדר 
מעט  מרוחקת  תהיה  הרחצה 
מאיזו  אולי  השינה,  מאזור 

לתכ דוגמה  סמוכה.  �מבואה 
�נון כזה אפשר לראות בתמו

נה השמאלית.

חלל השינה
כדאי  זה  חלל  של  בתכנון 
לשים לב לצרכים שלכם. אם 
במיטה,  לקרוא  נוהגים  אתם 

�חשוב שתהיינה מנורות קרי
לספרים  מדף  או  ושידה  אה 
שידות  הקריאה.  ולמשקפי 
חשובות גם כמקום לתרופות 
(לא עלינו), לכוס מים, לשעון 

מעורר ולחפצים אישיים.
השינה,  בחדר  בטלוויזיה  צופים  אתם  אם 
כמובן שיש להיערך למיקומו של המסך בקיר 
שמול המיטה, כך שהצפייה תהיה נוחה. כדאי 

�לחשוב על מיקום אזור האיפור, שמצריך אח
מתאימה.  ותאורה  מראה  המוצרים,  של  סון 
ולעומתם,  הרחצה  בחדר  זאת  הממקמים  יש 
יש מי שמעדיפות להתאפר בחדר השינה כדי 
שהכיור  מבלי  לראי  להתקרב  אפשר  שיהיה 
ירחיק ביניכן ובין המראה, כפי שקורה בחדר 

הרחצה.
ההרגלים  את  לחקור  אתכם  מזמינה  אני 
שלכם, לשאול שאלות ולהטיל ספק בתכנוני 

�הסטנדרט הנפוצים. לא תמיד הם הנוחים וה
מתאימים לכם ביותר.

לילה טוב!

אפשר גם אחרת
מי לא ירצה להגיע בסוף היום שלו למקום נעים, פרטי, 

רומנטי? ליחידת הורים יש תכנון סטנדרטי, אבל אני רוצה 
לקרוא תיגר על הסטנדרט הזה

החלל  אחר.  ותכנון  סטנדרטי  תכנון 
מאלץ  הארונות  לחדר  שנותר  הקטן 
אותנו להסתפק במדפים פתוחים, ללא 

דלתות

ולווה מההורים  חובות  צובר  ולומד במקביל, 
האוהלים  במחאת  בסדר.  לא  והרגשתי שאני 
וזו לא אשמתי, פשוט  הבנתי שאני לא לבד 

יש דברים לא�מאוזנים.
היי שלב,  באיזשהו  הגדולות,  �"בהפגנות 

רוחניים,  ניצוצות  של  גדולה  התפרצות  תה 
גוף מאחד  היה  וסוציאליזם, אבל לא  אחדות 
שיש  לעצמי  אמרתי  כשהסתובבתי  ואג'נדה. 
להכיל  שיוכל  ארגון  וצריך  כמוני  הרבה  פה 
את העניין, אז הקואופרטיב הוא לא תחליף, 
אבל זה נולד שם ונחשב בעיניי המשך. חשוב 
להגיד: בניגוד לזרמים אחרים, אנחנו פועלים 

�מתוך אהבת המדינה וכולנו חיילים משוחר
לה  לעזור  במדינה,  לתמוך  הוא  הכיוון  רים. 
ולצמוח אתה יחד עם כולם, לא לשבור מתוך 

שנאה, ההפך: לשנות לטוב ולבנות".

מעבר לחקלאות באזורים כפריים, איך אתה 
רואה את הקואופרטיב מתפתח בשאר 

התחומים?
רק  הם  והחקלאות  החדשה  "ההסתדרות 

הבחי מכל  במצוקה  שנמצאת  לחברה  �מנוף 
כאן  יש  זרים,  עובדים  אלף   25 במקום  נות. 
מנוף לצעירים והזדמנות לחוות את השיתוף. 
אך  בחקלאות,  נעשה  הפעילות  עיקר  כרגע, 
זה שואפים להגיע לכל מקום שדורש  מתוך 

טייקו בידי  שנשלטות  פנסיות  כמו  �תיקון, 
נים וחברות פנסיה. גוף כזה יכול להקים קרן 
פנסיה חברתית, לאחד בעלי מקצוע ולהקים 
שתלך  זרוע  רק  היא  החקלאות  חברתי.  בנק 

ותתפשט".

מה לגבי שיתוף פעולה עם מושבים?
�"קודם כל, אנחנו כבר מכירים כמה מוש
נטו בבתים  ונתקלנו  בהם  שהסתובבנו  �בים 

שים. דרך פעילות חברתית, אנחנו מתכוונים 
בתים  ולשקם  במושבים  הנוער  עם  לעבוד 
כאלה. במקביל, אנחנו נושאים עינינו לבקעה 

�ולערבה באותם מודלים – להחליף את התאי
לנדים ולהרים את הקהילות במושבים.

�"כיום, אנחנו כבר עובדים עם חקלאים במו
�שבים נוב, דישון, עלמה, רמת מגשימים ודל

למשקים  שפונה  מערכת  לבנות  מנסים  תון. 

הגדולים ולמשקים הקטנים גם יחד, ויוצרים 
קואליציות של חקלאים בדרום הגולן".

כבר  הוא  מנטור,  חקלאי  כהן�קלס,  דוד 
חקלאים":  "קואליציית  באותה  מרוצה  שותף 

�"חבר סיפר לי עליהם ועד עתה, מדובר בשי
תוף פעולה נהדר. בשלבים הראשונים עבדתי 
הגולן  בדרום  הקומונה  היום  אבל  יואב,  מול 
בחבר'ה  מדובר  עצמאי.  באופן  עובדת  כבר 
שאפשר לסמוך עליהם, עם מוסר עבודה גבוה 
גבוהות. קשה מאוד למצוא תכונות  ויכולות 

אלו בקבוצות פועלים בדרך כלל.
�"כמובן שיש פה עניין אידאולוגי של עבו

דה עברית, בייחוד אם אלו חבר'ה אחרי צבא 
שעושים עבודה מצוינת. האידיאל הוא שיקול 

�מכריע בעבודה מולם והאמת, שזה חלק מת
הליך בשנים האחרונות שכולל גם את גרעין 
כאלה  קבוצות  צצות  רגבים.  ותנועת  נטעים 

האכי עקב  אבל  נהדר,  וזה  המדינה  �בעידוד 
ארוך  לטווח  המחויבות  הוא  העניין  של  לס 
של שנה לפחות. רובם עוזבים אחרי העבודה 
כדי להתמקצע  לא מספיק  זה  אז  המועדפת, 
בשורה  אופן,  בכל  לעונה.  עליהם  לבנות  או 
כמו  טובים שעובדים  חבר'ה  כולם  התחתונה 

אריות".
החיסרון שציין דוד עלול להיות בעייתי גם 
עבור ההמשכיות של הקואופרטיב כולו, אבל 
יואב אלקין לא רואה בכך מכשול: "אנחנו לא 

�מנסים להשאיר בכוח את החיילים המשוחר
רים. קודם כל, אם צעיר עושה את ה'מועדפת' 
אצלנו זה כבר מבורך, כי הוא לוקח אתו זרעים 

פנימיים והופך לאזרח יותר טוב בעתיד.
"חוץ מזה, מתגבשת כעת תכנית 'הרזרבה' 
המקורי,  הפלמ"ח  של  המילואים  חיל  (כשם 
לצאת  אפשר  בפלמ"ח  העבודה  אחרי  מ"נ): 

יחז החבר'ה  וכך  הלימודים,  בזמן  �לרזרבה 
ולפגוש אחד את השני מדי פעם.  רו לעבוד 
כנסים,  יהיו  בעתיד,  אנשים  אלפי  כשנכיל 

נוער שי בני  ותנועת  בוגרים  �יוקמו תנועת 
עבדו בחופשים. נבנה את זה בצורה שגופים 

�משתפי פעולה ייתנו מלגות במסגרות הקיי
מות ויבטאו את עצמם עד כמה שניתן. באופן 
כללי, אנחנו מפיקים לקחים כל הזמן באספות 

ולומדים תוך כדי תנועה".

חברי קואופרטיב העבודה העברית. "ההצלחה הקבוצתית תלוייה במאמצי היחיד כלפי המאמץ הקבוצתי"
צילום: שירי צדר
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אם החיטה
בית פנימי

מירי דג

לרמות  הגעתי  האחרונים  בשבועות 
רדידות מענגות במיוחד. אני מבלה 

�את מיטב שעותיי מול שידורי המונ
דיאל ונהנית מכל רגע. לעתים, תוקפים אותי 
היעילים  הדברים  שלל  בגין  מצפון  ייסורי 
שיכולתי לעשות בזמן הזה, אבל אז אני נזכרת 
את  מילאתי  בדיוק  לא  המונדיאל  עד  שגם 

�שעות הפנאי שלי במציאת פתרון לרעב בעו
לם, ונרגעת.

שכני  הוא  הנוכחי  במצבי  העיקרי  האשם 
שיתפנו  שכבר  כפי  עודד.  בני  הזה,  לעמוד 
אתכם בעבר, כל עולמו של הילד הוא כדורגל, 
מעולמו  חלק  להיות  לי  היה  שחשוב  ומכיוון 
אתו  צפיתי  שלו,  הזאת  התשוקה  את  ולהבין 
במשחקי מונדיאל 2010 בדרום אפריקה, וכמו 
בטירוף  ונסחפתי  עיניי",  "נפקחו  שאומרים, 

הנפלא הזה.
יודעת  את  למונדיאל.  להתמכר  כיף  איזה 
בשעה  שלך  ה"מנה"  את  לקבל  הולכת  שאת 
קבועה מדי יום, ומחכה לזה. התמכרות בצוותא 
ועודד הוא הפרטנר  יותר כיף,  זה אפילו עוד 
הכי כיפי לכך. ואם במקרה הוא רואה משחק 

ומע בווטסאפ  מתקשרים  אנחנו  חברים,  �עם 
בירים חוויות ("וואיי, איזה גול יפה ואן פרסי 

הביא", ""Ballotaly is crazy וכו').
�מונדיאל יש רק כל ארבע שנים, אבל אלו

הליגות  את  גם  המציאו  הי-המכורים-לכדור 
הלאומיות (אני צופה רק בספרדית) ואת ליגת 
האלופות (יששששש, ריאל זכו השנה!) ושלל 
תחרויות נוספות, שמהוות תחליפי סם נחמדים 
לדבר הגדול באמת: המונדיאל. דרך אגב, אני 
לא אשחית את שעותיי מול כדורגל ישראלי. 
מספיק.  אותי  מעניין  לא  הוא  אבל  מתנצלת, 
ייתכן שאראה גמר גביע או את הדרבי התל-

התכניות  בשאר  תלוי  יהיה  זה  אבל  אביבי, 
שלי באותו יום. מבחינתי, זה כמו ההבדל בין 
לראות סרט טוב, מותח, מלא דרמות, לעומת 

סרט ברמה נמוכה שלא מותיר בך שום חותם.
המלו ידידי  עם  גם  מסכימה  אני  �לצערי, 

נשים.  בכדורגל  צופה  לא  אני  וגם  עודד  מד 
כדורגל, מבחינתי, הוא כמו מלחמת טיטאנים 

�ומה לעשות, נשים לא "מתפוצצות" על המג
רש כמו גברים. עם זאת, אני מאמינה שנשים 

�רשאיות לעשות כל דבר בחייהן ולכן, אני תו
מכת בנשים המשחקות כדורגל ומקווה שיותר 
ויותר בנות ישחקו בו. אם זה יקרה, ייתכן שגם 

הרמה שלו תעלה והעניין שלי בו יגבר.
שמשחקות  נשים  בין  קשר  אין  אבל 
מהבחינה  כדורגל.  שאוהבות  לנשים  כדורגל 
ביניהם  חסרים  ולא  גברים  כמו  אנחנו  הזאת, 
הבירה  כורסה" שיושבים עם כרס  "כדורגלני 
שלהם - שעוד תגדל הרבה עד סוף המונדיאל 
- ומנתחים כל מהלך של כל שחקן תוך כדי 
העברת ביקורת על הטכניקה שלו (יואו, איזה 

�מפגר... מה הוא עושה?!) ותוך כדי דחיסת קבו

פספס  אם  השופט  את  מברכים  הם  לפה.  קים 
אותו  ומקללים  שלהם,  הקבוצה  לטובת  נבדל 
כשלא ראה את סוארס נושך את קייליני ולא 

שלף לו כרטיס אדום.
תמיד  יודעת  לא  שהסביבה  היא,  הבעיה 
לי  בכדורגל.  וצופה  שאוהבת  אישה  לעכל 
את  לנצל  לי  הרשו  כך.  על  להתנצל  נמאס 
הבימה הזאת כדי להכריז: "היי, אני מירי, ואני 
אפשרויות:  שתי  יש  לכם  לכדורגל".  מכורה 
פרצוף  לעקם  או  מירי"  אותך  "אוהבים  לומר 

ולפקפק בבחירות שלי.
החברה  אם  מה  אז  אישה?  אני  אם  מה  אז 

מנסה להכתיב לי מגיל 
לא  או  ראוי  מה  צעיר 
ככזו?  לעשות  לי  ראוי 
סליחה על הביטוי, אבל 

שחוש מי  לי  �שיקפצו 
על  עוברת  שאני  בים 

חבר קודים  �איזה שהם 
�תיים בעצם היותי חוב

בת כדורגל. ודרך אגב, 
לא רק לגברים יש אתי 
אני  מהנשים  גם  בעיה, 
של  ויברציות  קולטת 
הגברים  את  אי-נחת. 
אני עוד מבינה, נכנסים 

ומאיי "לתחום"  �להם 
שהם  ההנחה  על  מים 
יותר  בכדורגל  מבינים 
את  אבל  נשים,  מאשר 

מבי פחות  אני  �הנשים 
נה, למה השיפוטיות הזאת? פרגנו, נשמות!

�אישה שרואה כדורגל אינה נהנית רק מה
משחק. מה פתאום. נשים הרי יכולות לעשות 
הרבה דברים בו-זמנית, לכן תוך כדי אני גם 

השחק של  החדשות  התספורות  את  �סוקרת 
נים (למודריץ', השיער הארוך היה יפה יותר, 
ניימאר נראה דווקא לא רע עם החמצון הזה), 
הכרחיים  כמעט  שהם  הקעקועים  שלל  את 
לפחות,  ולטעמי  כדורגלן-על,  שתיחשב  כדי 
לדובדבן  ומחכה  רוק,  כוכבי  עם  אחת  בשורה 
שבקצפת: החלפת חולצות עם הקבוצה היריבה 

�בסוף המשחק, שמאפשרת הצצה חטופה לקוב
�יות הכי שוות בעולם. כן, כדורגלנים הם בהח

ואם הם גם אינטליגנטיים  לט שווים. נקודה. 
שיכולים לחבר כמה מילים למשפט רהוט, אז 

בכלל...
כדורגל:  אוהבת  אני  למה  סיבה  עוד  והנה 
מתאמן,  אתה  עצמם.  החיים  כמו  זה  כדורגל 
יכולתך  מתכונן, מצפה לרגע שבו תראה את 
ותפגין את ניסיונך, ואז, ברגע האמת, החיים 
בועטים לך כדור לפרצוף ואתה נכשל. יצאת 
מופסד ועכשיו עומדות בפניך שתי אפשרויות: 
להתנהג כמו לוזר ולתת לעניין לשבור אותך, 
או להפסיד כמו ווינר (נבחרת ספרד, אמרנו?), 
לזקוף ראש, למחוא כפיים ליריב שניצח אותך 
ההלבשה  לחדר  באלגנטיות  לרדת  הפעם, 

עודד דג
כשאמא שלי הציעה לי לכתוב טור 
לא  שלה  הטור  לצד  מונדיאל  על 
בכל  בחיוב.  מיד  והשבתי  היססתי 
זאת, בשבועיים שעברו הייתי עסוק רק בדבר 
והדבר  הבאים,  בשבועיים  גם  אהיה  וכך  אחד 

הזה הוא המונדיאל, כמובן.

המוכר  בשמו  או  לכדורגל"  העולם  "גביע 
יותר, "מונדיאל", הוא הטורניר החשוב ביותר 
�1930 באו  בענף. הוא נערך לראשונה בשנת

רוגוואי, ומאז הוא נערך אחת לארבע שנים. 

במשך חודש שלם וסוער, 32 נבחרות מרחבי 
האלופה  הנחשק.  הגביע  על  נאבקות  העולם 
כבר  במפתיע  שהודחה  ספרד,  היא  הנוכחית 
בשלב הבתים אחרי הופעה מביכה. ברזיל היא 
ביותר,  הרב  הזכיות  מספר  בעלת  הנבחרת 
חמש. ומה עם ישראל? ישראל העפילה פעם 
�1970, וסיי  אחת בלבד לגביע העולם, בשנת

מה במקום האחרון עם שתי נקודות, כבוד!

אני מקווה שהפרטים האלו עזרו לכם להבין 
בדבר  עסוק  העולם  כל  למה  טוב  יותר  קצת 
אחד החודש, אבל הסערה יוצאת לפעמים גם 

�מחוץ לאיצטדיונים. כך למשל, לפני המונדי
אל הנוכחי בברזיל היו הפגנות ענק אלימות 
נגד סכומי העתק שהמדינה הוציאה לקראת 
בניית  בזמן  העניים.  וקיפוחם של  המונדיאל 
האיצטדיונים התרחשו גם מספר מקרי מוות 
של פועלים, והיה חשש כללי מרמת הבטיחות 
שברזיל יכולה לספק, אבל המונדיאל התחיל 
שבירת  בזכות  האלה  האירועים  את  והשכיח 

שיאים ואווירה ביציעים שלא מהעולם הזה.

שלי  בבית  הטלוויזיה  המונדיאל,  בחודש 
הערוצים המשדרים  על  פתוחה ללא הפסקה 
כל  משחק,  בדיוק  אין  אם  וגם  המשחק  את 

והידי הפרשנויות  את  לשמוע  צריך  �הבית 
עות ולראות את השידורים החוזרים. מי שלא 

רוצה לראות מוזמן ללכת לטלוויזיה אחרת או 
לסבול בשקט.

המונדיאל,  את  חבריי  עם  לראות  לי  כיף 
שאני  מה  ולהגיד  אגרסיות  להוציא  אפשר 
חושב בלי לדפוק חשבון לאף אחד, ובידיעה 
שאף אחד מההורים לא צופה בנו או מקשיב 
לנו. אך יש לי עוד חברותא שאתה אני אוהב 

לצפות במשחקים, הוריי.

�כן, מדי פעם הם פונים אליי בשאלות שמ
עלות לי את הסעיף, בעיקר אבא שלי, ואני 
חושב שהוא עושה את זה בכוונה כדי לעצבן 
הוויכוחים  אבל  אותי, 
חסרות  השאלות  על 
חלק  הם  האלה  הידע 
מהצפייה  נפרד  בלתי 
מחיר  וזה  המשותפת, 
מוכן  כנראה  שאני 
שלמות  למען  לשלם 

המשפחה.

לאחרונה, אני ואמא 
נשים  על  דיברנו  שלי 
הציעה  היא  וכדורגל. 
דעתי  את  לכתוב  לי 
אין  והסכמתי.  בנושא 
נשים  עם  בעיה  לי 
שמתעניינות בכדורגל 
את  לראות  ואוהבות 
עליו,  ולדבר  המשחק 
זה נחמד מאוד ואין לי 
עם זה שום בעיה, אבל 
אחד:  דבר  עם  לי  שקשה  להודות  חייב  אני 

�בנות שמשחקות כדורגל. לדעתי, יש פעילו
יות שמתאימות לבנים ולבנות, יש פעילויות 

�שמתאימות רק לבנים ויש פעילויות המתאי
מות רק לבנות (וכדורגל הוא לא אחד מהן).

כדורגל הוא משחק פיזי מאוד, תחום שבו 
שו שאני  שיגידו  יש  מתמחות.  פחות  �בנות 

דברים  הרבה  יש  כוונתי.  לא  זו  אך  ביניסט, 
לא  אבל  מבנים,  יותר  טובות  בנות  שבהם 
הייתה  הכדורגל"  "בימת  זה,  בגלל  כדורגל. 

להת יכולות  הנשים  הגברים,  של  �ותישאר 
לא  אך  משחקים,  הגברים  את  ולראות  עניין 

יותר מזה.

כללים  עשרה  הנה  הרצינות.  עם  די  טוב, 
למה שנשים יכולות לצפות מגברים בתקופת 

�המונדיאל. הגישה בהם שוביניסטית ומתייח
סת לבני זוג שגרים יחד, סיטואציה שרחוקה 
ממני, אבל מצחיקה מאוד. מקווה שגם אתם 

ואתן תצחקו:

 חוקי מונדיאל, הגרסה
הגברית�שוביניסטית

�המונ כל תקופת  הטלוויזיה שלי במהלך   .1
דיאל, ללא כל חריגות.

בלי לדפוק חשבון
בשבועיים שעברו הייתי עסוק רק בדבר אחד וכך אהיה גם 
בשבועיים הבאים - מונדיאל, כמובן. מי שלא רוצה לראות 

מוזמן ללכת לטלוויזיה אחרת או לסבול בשקט

טור בועט במיוחד
איזה כיף להתמכר למונדיאל. את יודעת שאת הולכת לקבל 

את ה"מנה" שלך בשעה קבועה מדי יום, ומחכה לזה. דרך אגב, 
לא אשחית את שעותיי מול כדורגל ישראלי

נבחרת ספרד עם גביע העולם בכדורגל ב-2010. השנה הודחה במפתיע כבר בשלב הבתים אחרי הופעה מביכה
צילום: אנתוני סטנלי  
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תעברי  משחק  שבזמן  בעיה  שום  לי  אין   .2
�מול הטלוויזיה, בתנאי שתעשי זאת בזחי

לה ובלי למשוך את תשומת לבי.

אין לצפות ממני שאקשיב לך, אפתח את   .3
הדלת, אענה לטלפון או ארים את התינוק 

�שנפל הרגע מקומה שנייה. במהלך המש
חקים אני עיוור, חירש, אילם או מת, אלא 

אם אצטרך משהו לשתות או לנשנש.

4. יהיה זה אדיב מצדך לדאוג להימצאותן של 
בכל  במקרר  מלאות  בירה  שישיות  שתי 
כן,  כמו  המונדיאל.  בתקופת  נתון  רגע 
ולדברי  לפיצוחים  לנשנושים,  לדאוג  יש 

מאפה קלים.

5. אין לעשות פרצופים כאשר חבריי מגיעים 
לצפות במשחק. בתמורה, תינתן לך זכות 
 6:00-3:00 בין השעות  בטלוויזיה  לצפות 
לפנות בוקר, בתנאי שאין שידור חוזר של 

משחק שרציתי לראות.

לנסות  אין  מפסידה,  שלי  קבוצה  כאשר   .6
כגון:  במשפטים  אופן  בשום  אותי  לנחם 
"בפעם  משחק",  הכול  בסך  זה  נורא,  "לא 
הבאה הם ינצחו" וכדומה. משפטים כאלה 
ואף  יותר  עלייך  לכעוס  לי  יגרמו  רק 
לאהוב אותך פחות. מילות ה"עידוד" שלך 

יובילו לפרידה ואף לגירושין.

משחק  במהלך  לצדי  לשבת  מוזמנת  את   .7
המחצית  בזמן  אך   - איתי  ולשוחח  אחד 
ובתנאי  פרסומות  יש  כאשר  רק  בלבד, 
שאני מרוצה מהתוצאה. אם אחד התנאים 
עד  פה  לפצות  אין  יתקיים,  לא  שהוזכרו 

סיום המשחק.

חשובים  השערים  של  החוזרים  ההילוכים   .8
ביותר. לא אכפת לי אם כבר ראיתי אותם, 
כמה  ושוב  שוב  אותם  לראות  רוצה  אני 

שיותר פעמים.

�הדגישי בפני כל חברותייך ומכרייך שב  .9
יל להביא  אין  המונדיאל  תקופת  �מהלך 
כל חברתי  אירוע  לארגן  או  לעולם  �דים 

שהו הדורש את התייצבותי בו על חשבון 
משחק, מהסיבות הבאות:

אני לא אלך. א. 

אני גם לא אלך. ב. 

"תודה  כגון  מביטויים  להימנע  עלייך   .10
לאל, שהמונדיאל זה פעם בארבע שנים", 
שהרי לאחר תום תקופת המונדיאל יגיעו 
הליגה  הספרדית,  הליגה  האלופות,  ליגת 

האנגלית וכו'.

ניכיון צ׳קים ע״י חברה 
אמינה עם ותק של 

17 שנה בעלת אישור 
ממשרד האוצר

לפרטים עוזי

 נייד. 054-6308001
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ספרות
זהר נוי

"צירי חיים" הוא ספר השירים השני 
�של המשורר בן מושב אביגדור גיו

רא פישר, קדם לו הספר "אחרי זה" 
קודם  זה"  "אחרי  הספר   .(2010 עובד,  (עם 

�לספר החדש משום שיצא לפניו ועל�פי שני
הם ניכר בפישר שהוא כותב שירים המתארים 

�את חייו עד כדי כך שהכרת שירי ספרו הרא
שון היא תמיכה הכרחית כמעט להיכרות עם 

ספר שיריו השני.
בתי ומורה  מחנך  פישר,  �גיורא 

כון האזורי בבאר טוביה, נולד במושב 
אביגדור ב�1951 והיום הוא בעל משק 
וגר בו עם משפחתו. בפתח הספר, שבו 

�פישר בוחר לספר את סיפור חייו וסי
להוריו,  הקדשה  כתובה  מחייו,  פורים 

�להם פישר קורא "אנשים טובים, ציו
נים" ובוחר להציב בכריכה את תמונת 

אמו מרים פישר בשדות המושב.
�ספרו הקודם של גיורא פישר התמ
�קד בזכר בנו שנפל במהלך פעולה צב

אית. בספר שבו אנו עוסקים כעת זכר 
הבן הופך לחלק מהחיים. האבדן נרמז 
וכך גם ההתגברות  בשיר "מה שחסר" 

מס ולא   / לבנים  זיפים  "עורף  �עליו: 
 / ראשי  שיער  מגלח   / במראה,  תכל 
"בלוויה"  בשיר  שחסר".  מה  להעלים 
ודווקא  מהראש,  כיפה  מעיפה  הרוח 
הסתמיות שבכך מובילה לחיפוש אחר 
משמעות האירוע. כך גם בשיר "מתוך 
הזבל", שבו צומחת תאנה מתוך הזבל 
שנותר לאחר שכל פרות הרפת נשלחו 

לשחיטה.
וב ההזדקנות  בחוויית  נוגע  �פישר 

�סופה הידוע מראש. אשתו של הדובר
איש  האחורי",  "במושב  בשיר  משורר 

זקן הנרדם במושב האחורי של הרכב, מדמה 
בשיר  לגיל.  להתכחש  כדי  קטן  לילד  אותו 

מחי את  לשלם  מנסה  פישר  ליציאה"  �"עד 
המחיר  את  ולא  רכבת  כרטיס  של  המלא  רו 
באופן  מסתיים  והשיר  נכשל,  הוא  לגמלאי, 
 / יצאה  כבר  הרכבת  "אך  מעט:  קלישאתי 

לתחנת היעד".
�המוות נוכח בספרו של פישר כעניין יום
�יומי כמעט וחששות ממנו עולים בכמה מה

שירים, בין אם מדמויות הסובבות את פישר, 
בשיר  "בכפר",  או  "התחכמנו"  בשירים  כמו 
שהזכרנו קודם, "בלוויה", וגם בשיר ללא שם 
�41, שבו מופיע שוב הבן המת במצי  בעמוד
שא בשיר  המוסבר  במופע  בדמיון,  או  �אות 

"המתים  החיים":  את  אוהבים  "המתים  חריו, 
אוהבים את החיים. / לכן רק לעיתים רחוקות 
/ פוקדים אותם / בחלומות. // חסים עליהם 
// יודעים / שכשיקיצו אלה מחלומם החי / 

יבקשו את נפשם למות / מגעגועים".
�שירי הספר האחרונים הם השלמה עם הז

קנה, עם המוות ועם האבדן. ב"החדשים" מבין 

המשורר, כי התחלפות האנשים סביבו עתידה 
להגיע גם אליו. בשני שירי הספר האחרונים 
מביט  שלי  ב"הבן  עצמה:  ההשלמה  מתוארת 
כרסו  על  לו  מעיר  בנו  את  מדמיין  הוא  בי" 
שלא  לכך  המשורר  מודע  הכושר"  ו"בחדר 
יהיה עוד צעיר ובוחר לקרוא עוד ספר שירה 

וכך להעביר את "הזמן שנותר".
כשפישר כותב דבר מה הוא מתכוון בדיוק 
אירוניה.  מאוד  מעט  ועם  ציניות  ללא  לכך, 

עם זאת, הפשטות הופכת לעתים קרובות מדי 
ושימוש  התעמקות  חוסר  ומזמינה  לפשטנות 
תכוף מדי בקלישאות. כך אפילו בשיר הפותח 
ובו  את הספר ומופיע על כריכתו האחורית, 
שימוש פשטני למדי בסיפור מגדל בבל מוליך 
לכך שרק המוזיקה מאחדת, כולל הקלישאה: 
"עלי כינור ועלי נבל היא דוברת / שפה אחת 

ודברים אחדים // וראשה בשמים".
ניכרת גם בבחירה לכלול בספר  הפשטות 
בחו"ל.  טיולים  המתארים  שירים  של  סדרה 
השיר היחיד ביניהם שלו יש מסר מעניין הוא 
"דבש", אך גם הוא גולש אל השימוש בניגוד 

הפשטני – "דבש" או "צוף" מול "מרור".
ופ בהיר  ברור,  נעים,  חיים"  "צירי  �הספר 

אלו  והנעימות  פשטות  ולרעה.  לטובה  שוט, 
לקו פישר  גיורא  של  ספריו  את  �מנגישות 

וההעמקה  אותם  מאתגרות  אינן  אבל  ראים, 
והמורכבות נמנעות מהם.

הוצאת  פישר,  גיורא  חיים",  "צירי 
קשב לשירה, 2014, 85 עמודים.

פשוט לקרוא
שיריו הנעימים והבהירים של גיורא פישר, בן מושב אביגדור, 
בספרו "צירי חיים" הם בדיוק מה שכתוב - ללא ציניות ועם 

מעט מאוד אירוניה. נעימות הפשטות

חוויית  אביגדור.  מושב  בשדות  פישר,  מרים  המשורר,  אם 
צילום: כריכת הספר ההזדקנות וסופה הידוע מראש 

הרוע של מלון 
אוברלוק

�"דוקטור סליפ" הוא יציר
המו הבשלה,  המורכבת,  �תו 

של  ביותר  והמפחידה  תחת 
"הניצוץ",  מאז  קינג  סטיבן 
רודף  טורנס  ג'ק  הסופר  שבו 
דני  הקטן  בנו  את  בטירופו 
עד מוות כמעט. כעת, בשנות 
הוא  טורנס  דני  לחייו,   40�ה

�אדם בודד, שנאבק באלכוהו
כס מעבודה  ומתפרנס  �ליזם 
הא התחנה  בהוספיס,  �ניטר 

הוא  סופניים.  לחולים  חרונה 
מכונה "דוקטור סליפ" משום 
שהוא גורם לחולים בהוספיס 
לשקוע בשינה שלווה שממנה 

לא יתעוררו.
"ני בתוכו  יודע שיש  �דני 

לדעת  כישרון  אותו  צוץ": 
למות,  נוטה  מישהו  מתי 
ולמצוא  מחשבות  לקרוא 
ילדה  כאשר  אבודים.  חפצים 
מתחילה  ;ְּבָרה  בשם  קטנה 
באמצעות  מסרים  לו  לשלוח 
שלה,  העוצמה  רב  ה"ניצוץ" 
הצרוף  שהרוע  לדני  מתברר 
עלה  לא  אוברלוק  מלון  של 

באש.
�אברה, דני וצוות קטן ומו

ב"קשר  למלחמה  יוצאים  זר 
יצורים  של  חבורה  אמתי", 

בהנ רצחניים,  �לא�אנושיים, 
יפהפייה,  אמזונה  של  הגתה 

רוצחים  הברית,  ארצות  ברחבי  שמסתובבים 
מנשמותיהם.  וניזונים  "ניצוץ"  בעלי  ילדים 
יותר מכול, הם רוצים את אברה. (מאנגלית: 

אינגה מיכאלי, הוצאת מודן, 511 עמודים).

דיווח מצינוק צף
�דמיינו מאות שנים של אכזריות בלתי�נתפ

הוא  אנושית"  היסטוריה  "ספינת העבדים,  סת. 
ספר עיון מרתק הכתוב כספר פרוזה על הובלת 
מיליוני אפריקנים חטופים בספינות עבדים אל 

�העולם החדש, שבצדו האחר של האוקיינוס הא
טלנטי, במשך כ�400 שנים.

פרסים,  עטור  ימי  היסטוריון  רדיקר,  מרקוס 
והוא  עשורים  שלושה  במשך  הנושא  את  חקר 
העבדים,  בספינת  החיים  את  בדייקנות  משחזר 
של  עוצמה  ורב  מוזר  שילוב  צף",  "צינוק  אותו 
מכונת מלחמה, בית כלא נייד ובית חרושת, שבו 

ואפריקנים  מלחים  חובלים,  רבי 
שבועות  חיו  לעבדות  שנחטפו 
מתמיד  בפחד  בצוותא  ארוכים 
וכרישים.  מגפות  טביעה,  מפני 
את  גם  הכתב  על  העלה  רדיקר 
סיפוריהם האישיים של הנוסעים 

ושולחיהם.
העבדים  ספינת  של  ניתוח 
עוזר למסור לא רק את האמת 

�האכזרית שיש בדברים שמוכ
נה קבוצה אחת של אנשים (או 
כמה קבוצות) לעשות לקבוצות 
אלא  כסף,  בצע  למען  אחרות 

להס הצליחו  איך  מדגים  �גם 
תיר, במובנים רבים ומכריעים, 
ההשלכות  ואת  המציאות  את 

מעצ להסתירן  מעשיהם,  �של 
הבאים.  הדורות  מן  וגם  מם 
באירופה, באפריקה ובאמריקה 

המושפ חברות  עדיין  �חיות 
עות מהשלכות מעשי אבותיהן 
של  הפנים  רבת  ומהמורשת 

(מאנ והעבדות  המעמד  �הגזע, 
גלית: עפרה אביגד ויואב כ"ץ, 

הוצאת בבל, 480 עמודים).

105 מצביאי 
מלחמת העולם 

ה־2
במלחמת  "הגנרלים  הספר 
רוני  מאת  השנייה"  העולם 
ברבש עוסק במערכה המרתקת 

�הזו ומבליט את חלקם של הק
הגייסות  בראש  שעמדו  צינים 
�105 גנ  הלוחמים. הספר מדגיש את חלקם של
זירות המלחמה  רלים בקרבות שהתחוללו בכל 
המופיעים  המלחמה  של  הראשיים  והמהלכים 

�בספר משולבים בקורות חייהם של גנרלים מח
מישה צבאות: גרמני, בריטי, סובייטי, אמריקני 
דרך  מתואר  הקרב  מהלך  רבה,  במידה  ויפני. 
בתיאור  ניכר  שחותמו  או  המפקד,  של  עיניו 
הקרב וזה ייחודו של הספר: שילוב בין הקרבות 
לסקירת חייהם של הבכירים במפקדי הצבאות 

העיקריים.
היסטו בהכרח  שאינו  לקורא  מיועד  �הספר 

ריון, אלא מגלה עניין במלחמת העולם השנייה. 
�25 מפות ותמונותיהם של כל הגנ  משולבות בו

רלים והוא בנוי מ�11 חלקים: בכל אחד מתוארת 
בה.  והגנרלים שפעלו  הצבאות  וכל  אחת  זירה 
בסוף הספר מובא מילון קצר למונחים, לאישים, 
(הוצאת  בספר  הנזכרים  ולארגונים  למקומות 

אוריון, 452 עמודים).

הניצוץ שבאימה
החדש של סטיבן קינג: דני טורנס, מגיבורי "הניצוץ", מגלה 

שחבורת יצורים לא־אנושיים מנסה לחסל את ילדי "הניצוץ". 
הקולוניאליזם במבט מתוך ספינת העבדים. בעיני המפקדים: 

שילוב הקרבות העיקריים במלחה"ע השנייה בחיי הקצינים 
שעמדו בראש הגייסות הלוחמים
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טריוויה (43)
עמרם קליין

אי אפשר בלי פוליטיקה
לאיזו תנועה משתייך כל מושב?

מאוזן:
1. אוכל מהיר מהשמש (�3,3); 4. ציפור בנפשו שוכנת (4); 8. ראו 3 מאונך; 9. במשכן 
החזירים של בנו הם עודדו למעשים (6); 11. פרי עם נייר טואלט בארק (7); 12. כיסוי 
אש (3); 13. ראו 6 מאונך; 15. קוזאשווילי שמח מאוד למראה המצנזר (3,4); 18. איך זה 
שהגיע מהמושב אוהב את הירקות שלו? (6); 19. (עם 20 מאונך) איזה מטבע מקבל זה 
שכבר לא נשוי? (4); 21. יהיה לחוץ להגיע אל שני אלמנטים של הטבע (4); 22. המושיע 

רעד כשנודע לו שיציירו אותו בדיאגרמה (6).

מאונך:
1. הברמן הצהוב איתר את הבדוי (5); 2. מה קרה לקיבוץ בו הדוקטור הספרותי ניגן 
בגיטרה? (5); 3. (עם 8 מאוזן) בדיקת נוכחות למניעת עששת (2,2); 5. עוד פעם הגיע 
הזמן שהיא מתקרבת לבטן מלאה (5); 6. (עם 13 מאוזן) איחלתי למטופח לקפח את 
חייו במים באזור של קק"ל (3,5); 7. איש הדת ביצע פעולת חשבון בשביל הלוחם (כ"ח) 
(4,3); 10. אלה ששוכנעו שלפו עניים מהמים (7); 13. יותר מדי אנגלים קברו אותי 
(5); 14. טור של אומה שערה למתרחש סביבה (ש) (5); 16. הנוזל שיצא מפיו נח על 
פני המים בעוד רוח בוקר קלה נושבת (5); 17. פיטר התעסק עם בצק כדי לפצוע עם 

הציפורניים (5); 20. ראו 19 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 80:
מאוזן: 1. התאושש; 4. צנום; 8. טבעת; 9. התמעטה; 11. מלח פלפל; 12. המר; 

13. פלא; 15. ניל יאנג; 18. התפללה; 21. קליד; 22. אוירון.
מאונך: 1. הדרים; 2. אבטיח; 5. נועדה; 6. מזהיר; 7. התחלחלה; 10. אלון הלל; 13. 

פיהוק; 14. אופקי; 16. אשתפר; 17. גרעין; 20. בושם.

צילום: ד"ר אבישי טייכר גן הטייסים במושב גבעת יערים 

א. 3, בית חלקיה משתייך 
לתנועת פועלי אגודת ישראל, 

היתר לתנועת המושבים.
ב. 2, ישעי משתייך לארגון 
המושבים של המזרחי, היתר 

לתנועת המושבים.
ג. 2, גבעת ישעיהו שייך לארגון  
תנועת המושבים  של 
העובד הציוני, היתר לתנועת 

המושבים.
ד. 1, גן הדרום שייך לתנועת 
האיחוד החקלאי, היתר 

לתנועת המושבים.
ה. 2, כפר אחים שייך לתנועת 
המושבים. היתר לתנועת 

האיחוד החקלאי. תשובות

א. איזה מושב יוצא דופן?
בית הגדי.  .1
בית הלוי.  .2

בית חלקיה.  .3
בית הלל.  .4

איזה מושב יוצא דופן? ב. 
ישע.  .1
ישעי.  .2

ישרש.  .3
כפר יהושע.  .4

איזה מושב יוצא דופן? ג. 
גבעת ח"ן.  .1

גבעת ישעיהו.  .2
גבעת כ"ח.  .3

גבעת יערים.  .4

איזה מושב יוצא דופן? ד. 
גן הדרום.  .1

גן חיים.  .2
גן יאשיה.  .3
גן שורק.  .4

ה. איזה מושב יוצא דופן?
כפר אביב.  .1
כפר אחים.  .2
כפר הרי"ף.  .3
כפר מרדכי.  .4

מבני ציבור בגן חיים
צילום: אלמוג

שלט הכניסה למושב בית הלוי
צילום: מור333
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חיפה הכרמל מרכז
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להצצעעת פרסום פנה אלינו בטל‘: 0733-23690580733-23690588

kkaav_daf@kkav_daf@maariv.co.ilf@maariv.ariv.co.io.ill להצעות פרסום פנה אלינו בטל. 073-2369146אאו במייל: 

yerukim.tmags@gmail.com :או במייל

דרוש/ה ישראלית  לחברה 

מגדל/ת עופות מנוסה
שנים)  3 (לפחות 

לרילוקיישן רווקות לאפריקה
g_mozer@012.net.il :קו"ח

050-5973357 ורא:  גי

לחברה ישראלית דרוש/ה 
מנהל/ת חווה חקלאית מנוסה
לרילוקיישן רווקות לאפריקה

 g_mozer@012.net.il :קו"ח
גיורא: 050-5973357

לחברה ישראלית לאפריקה
מדריך/ה או מנהל/ת 
לכפר חקלאי לנערים

לרילוקיישן רווקות
 g_mozer@012.net.il :קו"ח

גיורא: 050-5973357
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