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טובית שמואלי מאילניה ,בת
למשפחת חלוצים סובוטניקים,
חולקת עם יזמים צעירים במושבים
את סיפורה המשפחתי המרתק ואת
ניסיונה בהקמת מיזם תיירותי
טל חביב גליבטר • עמ' :6

צילום :טל חביב גליבטר

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

■ 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
■ עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
■ גרפיקה מודעות :אריה אנג'ל
■ הפקה :דורין שגב
kav_daf@tmags.co.il
טל'  073-2369058פקס' 073-2369088
■ מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
■ יועצי פרסום:
דניאלה גבאי ,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

המערכת והמנהלה
רח‘ מנחם בגין  ,53ת“א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק
מן המודפס בעיתון הזה.

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

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

מכתבים
למערכת
8

אגרות ,מסים ,היטלים
ושאר מרעין בישין
עבשנים האחרונות ירדה הרווחיות בחקל
אות בכלל ושל החקלאים בפרט לשפל שלא
היה כדוגמתו .משקים רבים במושבים נסגרים
עקב חוסר היכולת לעמוד בכל התשלומים של
האגרות וההיטלים ,שמוטלים עליהם חדשות
לבקרים.
אם מסים משלמים באופן יחסי ,על רווחים
משלמים אגרות והיטלים ,גם אם מפסידים!
אם בוחנים את הגורם האחראי לכל זה מגלים,
שמשרד החקלאות וכל מיני ארגונים ומועצות
כאלה ואחרים ,שמתיימרים לייצג את החקלאות
והחקלאים ולדאוג לקיומם ,הם אלה שגורמים
לכל התשלומים ולנפילת החקלאים.
אם ניקח משק ממוצע בערבה )יש למעלה
מ - (500ללא קשר לרווחים או להפסדים -
הוא משלם מאה אלף ש"ח ) 100,000ש"ח( וכל
זה "בזכות" כל הארגונים והמועצות למיניהן,
שכבר מזמן הפכו ל"סידור עבודה".
אם נפרט את התשלומים שמשלם משק ממו
צע בערבה נראה ש 35אלף ) 7,000ש"ח לעובד
לשנה( משלמים לזכות "התאחדות האיכרים";
 25אלף ש"ח )מס גולגולת  500ש"ח לחודש
לעובד( לזכות התאחדות "חקלאי ישראל"; 15
אלף ש"ח )היטלים על תוצרת( לזכות "מועצת
הצמחים" .לכל זה יש להוסיף את שאר ההיטלים
והאגרות שחלים על העובדים הזרים )לא חלים
על ישראלים( שהם כאלף ש"ח בחודש לעובד
)בממוצע( ואולי יותר.
זה נראה אבסורד והזוי ,אך האבסורד הגדול
הוא שאנחנו החקלאים נותנים גיבוי לארגונים
הללו ויותר מכך  -אנחנו ממנים אותם .לכן,
על כל החקלאים להפסיק לשלם ולממן את כל
הארגונים הללו ,שקמים עלינו לכלותנו  -אם
בהפסקת תשלומים ישירים ,תשלומים ע"י צד
שלישי ואם בקניית תשומות חקלאיות מכל מיני

חברות מסחריות שמממנות ארגונים אלו.
לא צריך לחכות ,אף אחד לא יעשה את העבו
דה בשבילנו ,כל אחד חייב לפעול במשקו הוא.
האנשים האלה לא רואים את החקלאות והחק
לאים ,הם רואים רק את חשבון הבנק והפנסיה
שהם מרוויחים על גבינו.
יפרח סבלדי ,מושב צופר
ronisav@arava.co.il

ספרו לחברים :מדריך
לקליטה מוצלחת במושב לכל
חבר או בן משפחה שנמאס לו
מהפיח ,מהרעש ומהצפיפות
במרכז הארץ

ֶבּ ְר ִלין
ְבּ ֶבּ ְר ִלין ְמ ַטיְּ ִלים
הוּדים ְשׂ ֵב ִעים.
יְ ִ
ָבּ ַר ֶכּ ֶבת ָק ִמים
ִבּ ְפנֵ ֶיהם ְצ ִע ִירים.
יקת ַה ַחיִּ ים
ְשׁ ִק ַ
עוֹב ִדים זָ ִרים.
ְ
ְרחוֹבוֹת ְמ ֻל ְכ ָל ִכים
יקים.
מוֹר ִ
ַהגַּ נִּ ים ִ
ְבּ ַמ ֶתּ ֶכת נִ ְבנִ ים
מּוּרי ֲא ָת ִרים.
ִשׁ ֵ
ימים
גֶּ ְר ָמנִ ים ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ֲארוּחוֹת ְמ ָשׁ ְר ִתים.
ְכּתוֹבוֹת ְוּדגָ ִלים
ימנִ ים ְל ֻא ִמּיִּ ים.
ִס ָ
אוֹבים
וּמ ְכ ִ
עֹנִ י ַ
יטב ֻמ ְס ָתּ ִרים.
ֵה ֵ
לוֹח ִמים
ִע ְקּבוֹת ֲ
ְבּ ָפנֶ ָיה נִ ָכּ ִרים.
Fב ָדן
נִ ָצּחוֹן וְ ְ
ְבּ ִק ְר ָבּהּ ֻמנְ ָצ ִחים.
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חג לעומר
איציק רייכר

גם אנחנו יודעים להפגין
במושב בעמק יזרעאל יש הרבה רפתות
ואנשים מתפרנסים מהן בכבוד .הרפת הכי
נקייה ומסודרת שייכת להרשקוביץ' .לה
רשקוביץ' יש שלושה בנים :שניים עזבו את
המשק ויוסי הקטן )שנקרא כך בגלל קומתו
הנמוכה( עובד אתו ברפת .הוא אוהב את הפ
רות ,שומר עליהן ,מאכיל אותן כמו שצריך
וכשיוסי הולך לרפת בבוקר כל הפרות עושות
"מוווווווווווווו" ואז השכנים יודעים שהגיעה
השעה .7:00
אחרי המכירה של תנובה ,הרפתנים התאספו
במושב ואמרו" :מה קרה לתנובה? למה מוכרים?
בשביל מה מוכרים? אנחנו לא מבינים – אנחנו
יודעים ששולחים לשם את החלב ומקבלים תש
לום ולמה לא הודיעו לנו על המכירה?
"תנובה נוסדה לפני קום המדינה ואחר כך
גדלה בגלל שלחקלאים הייתה רפת יותר גדו
לה .היא גדלה בזכותנו .עכשיו לא מודיעים לנו
אפילו מה קרה שם? מה נעשה?".
אמר יוסי הקטן" :נעשה מה שכולם עושים.
נעשה הפגנה עם הפרות" .צחקו האנשים" :איך

איפה מתחילים?

תעשה הפגנה עם הפרות? תלך אתן לירוש
לים?" .הוא אמר" :תסמכו עליי" ,וככה היה.
יום אחד הגיע יוסי לירושלים עם  80פרות.
הוא הלך בראש עם דגל ישראל ,הגיע למקום
וקרא למנהל" .אוי" ,המנהל אמר" ,מה זה?
פרות?!" ויוסי אמר לפרות" :תגידו למנהל בוקר
טוב" ,והפרות הורידו את הראש ואמרו מוווו
ווווו .יוסי אמר" :אני מייצג את הפרות ודורש
שתסבירו לנו מה קורה עם תנובה .אנחנו רוצים
לדעת בשפה פשוטה ,למה מוכרים את תנובה
ומה יהיה עם החלב שלנו?".
אמר המנהל" :בסדר ,אתם צודקים ,אני מבטיח
לכל רפתן שעוד שבועיים תקבלו הסבר" .יוסי
הקטן לקח את הפרות והלך אתן הביתה.
הבן אדם שהיה הכי שמח מההפגנה הזאת היה
הגנן של המדשאה בירושלים ,כי היה לו מספיק
זבל לדשן את הגינה .יוסי והפרות עברו במו
שבים וקיבלו מחיאות כפיים .הם הגיעו הביתה
עייפים מאוד ,אבל הייתה להם תקווה שהכול
יסתדר בסוף.
אסתר דוברוב ,מושב בצרה

 75שנים עברו מאז חברי
ארגון "עומר" קמו ממושב
מולדת ובערב שבועות הקימו
יישוב "חומה ומגדל" ,היום הוא
שדמות דבורה
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75 ,80 ,90
שלוש סיבות למסיבות :גילו
של כפר חסידים ,מושבה של
מירי דג ,גיל אביה וגיל אמה.
אפשר לטעום מהעוגה
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מודים
ניות לי
זת תכ
רכ

הסבת מערכות
סולאריות
לעוקבות שמש
עד  25אחוזים תוספת לתפוקה!
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שיעור
גלילי

סיפורה של משפחת שמואלי )פרוטופופוב( מאילניה ,משק הצאן לחלב
של רוני ואלעד קוך וחברת "קיימא" הבין־לאומית של משפחת לרנר
משרונה .בני דור ההמשך ומצטרפים חדשים למושבים לומדים על יוזמות
חקלאיות ותיירותיות בסיור אצל יזמים צעירים בגליל תחתון
כתב וצילם :טל חביב גליבטר

עשרות צעירים בשנות
ה 20וה ,30בני מושבים
או מי שעומדים להיקלט
במושבים ,התאספו ביום שלישי27 ,
במאי ,ב"חצר שמואלי" המסוגננת
במושבה הוותיקה סג'רה ,היא המו
שב אילניה שבגליל התחתון .את
פניהם קיבלו צורית וידה ,רכזת
תיירות כפרית בתנועת המושבים,
וטובית שמואלי )בעבר משפחת
פרוטופופוב( ,ארכיאולוגית בהכש
רתה וכיום מנחה טיולים היסטוריים,
שסיפרה את סיפור משפחתה.
הביקור התיירותי בחצר שמואלי
פרוטופופוב הוא מיזם משפחתי של
טובית ואחותה ,שבו מספרים בני
המשפחה בפני המבקרים את סיפורה
סוּבּוֹטניקים.
ְ
של המשפחה ,חלוצים
דרך סיפור המשפחה מסופר סיפו
רם של גרי הצדק מרוסיה ,שקבוצה
מתוכם עלתה לארץ ישראל בתחילת
המאה שעברה ,התפזרה בין מושבות
העלייה הראשונה בגליל ועזרה
מאוד לפתח את החקלאות במושבות
העבריות הראשונות ,שיושביהן היו
חסרי ניסיון חקלאי מעשי.

מעבר לסיפורם יוצא הדופן ומ
עורר ההשראה של הסובוטניקים,
שמעו משתתפי הסיור כיצד הפכו
בני המשפחה נכס היסטורי למיזם
תיירותי משגשג ,שיכול לפרנס
אותם .זו רק דוגמה אחת לאפשרות
של ניצול המקום ,שהוא בעל רקע
חקלאי בעיקרו ,לפרנסה מתיירות.
במושב חיות משפחות המחזיקות
צימרים אטרקטיביים ,ואחרות
שמנהלות מסעדות.
טובית הדגישה ,שיש שיתוף פעו
לה בין משפחות העוסקות בתחומים
שונים של תיירות במושב ,לדוגמה:
הצימרים ממליצים לאורחים על בי
קור בחצר שמואלי ,ומשפחת שמו
אלי ממליצה למבקרים על מסעדות
במקום וכו' .העיקרון שעליו מבוסס
שיתוף הפעולה הזה – הפניה הדדית
לעסקים שכנים – היה אחד הרעיון
החשובים שביקשו המארגנים להע
ביר ליזמים הצעירים וליזמים בפו
טנציה שהגיעו לסיור הזה.
נושא המיזמים התיירותיים רל
וונטי ללא מעט מושבים ברחבי
הארץ ,הממוקמים במקומות המוש
כים מטיילים ומבקרים ,בזכות הנוף
הנראה מהם או הפעילות המוצעת

ד"ר סער איילון וצורית וידה .מקווים שייווצרו שיתוף ו"נטוורקינג" בין חברי הקבוצה

|| 6

12.6.2014

בהם ,או לחילופין ,בעלי סיפור
היסטורי מעניין או יוצא דופן.
לפני שהגיעו לאילניה ,ביקרו
המשתתפים בקיבוץ רביד ,שם סקר
דוקטור סער איילון ,מנהל מחלקת
צעירים וחיילים בתנועת המושבים
וממארגני הסיור ,את מצב החק
לאות בישראל בשנת  2014ודיבר
על מודל הקואופרטיב המתחדש ,על
יתרונותיו בקידום ובפיתוח המשק
המשפחתי ועל יכולת קיומו בהתא
מה למצב החקלאות כיום .לפי איי
לון ,הקואופרטיב לא אמור להרוויח,
אלא להתעסק בקניית אמצעי ייצור,
יצירת מנגנון משותף למספר מש
קים להתמקחות על נושא תשומות
ולעסוק בשיווק ,וכך לתת לחקלאי
אפשרות להרוויח יותר .בהסבר על
המודל העסקי הודגשו היתרונות
הטמונים בשיתוף פעולה בין בעלי
נחלות ומיזמים עסקיים במושב
כדרך להעצים את אפשרויות הפר
נסה של כולם.
צורית וידה הסבירה שהרעיון
לסיור הלימודי בתחום היזמות הת
יירותית נולד מתוך בקשה של קבו
צת זוגות צעירים שהגיעה לאחרונה
לקיבוץ מיצר בדרום רמת הגולן,

הזוגות הנקלטים במיצר שהשתתפו בסיור .נתנו מוטיבציה ליצירת הסיור

שנמצא בעיצומו של תהליך הפיכתו
למושב .החבר'ה האלה פנו לתנועת
המושבים כדי שתייעץ להם כיצד
יוכלו להתפרנס מנחלה חקלאית
באזור המרוחק ,התנועה "הרימה
את הכפפה" ,והחליטה לפנות גם
אל צעירים ממושבים אחרים ברחבי
הארץ הניצבים בפני אותה שאלה,
ולקיים סדרת מפגשים שהסיור הזה
הוא הראשון שבהם.
לאחר הרצאתה המאלפת של טו
בית ובסיום ארוחת הצהריים ,דיבר
בפני היזמים הצעירים מאיר צור,
מזכיר תנועת המושבים .צור בירך
את המשתתפים ואת המארגנים
וסיפר על צעירים במושבים המקי
מים מיזמים מרשימים – בחקלאות
ובתיירות ובתחומים נוספים ודיבר
גם על חשיבות הייצור המקומי
בארץ ,שבעיניו הוא אחד מן הד
גלים הערכיים של תנועת המושבים
בתקופה שבה ערכים פטריוטיים,
ובמיוחד ערכים של ייצור מקומי,
נשחקים מול ציניקנים ומול אינטר

סים של יבואנים.
במושב שרונה ,התחנה הבאה
בביקור ,היו המארחים רוני ואלעד
קוך ,זוג צעיר בשנות ה 30לחייהם,
המנהלים משק גדול של כבשים
לחלב .רוני סיפרה על הקשיים הר
בים של קיום משק חקלאי משפחתי
גדול ,שאין היום שום תמיכה משום
משרד ממשלתי בתחום החקלאות:
"יש אפליה מתקנת לטובת מגזרים
שונים ,והמבין יבין" ,אבל גם הד
גישה שזו בחירה שלהם ,שזו דרך
חיים ולא רק פרנסה .בשורה התח
תונה ,אמרה רוני" ,אם לא היינו
אוהבים את זה ,לא היינו עושים את
זה".
רוני דיברה גם על הסיפוק האדיר
שהם מקבלים מהעיסוק בחקלאות
ומעיבוד האדמה .היא שיתפה את
הקהל ביתרונות שלהם כעובדים
עצמאיים וסיפרה שבעלה ,אלעד,
יכול לכוון את לוח הזמנים של
עבודתו כדי להיות גם עם הילדים
בשעות אחר הצהרים .בסופו של

רוני קוך בדיר המשפחתי" .אם לא היינו אוהבים את זה ,לא היינו עושים את זה"

בהם עשרות אגרונומים והרבה מאוד
פועלים חקלאיים.
לדברי צורית ,סיור זה הוא ראשון

בסדרה של סיורים שייערכו במהלך
השנה באזורים שונים בארץ וית
מקדו ביוזמות המקומיות .וידה וד"ר

איילון הביעו את תקוותם שיצטרפו
עוד אנשים לקבוצה של היום הזה,
ושבין חברי הקבוצה תיווצר מערכת

יחסים של שיתוף ו"נטוורקינג" על
מנת להקל על מי שמבקש להיכנס
לתחום היזמות במרחב הכפרי.

דבר ,הם אוהבים מה שהם עושים,
הפרנסה לא רעה ,ומבחינתם זה גם
עניין ערכי ציוני.
משם דילגנו מרחק קצר למשק
של משפחת לרנר ,שבו הקימו בני
המשפחה את "קיימא" ,חברת זרעים
מן המתקדמות בעולם ,העוסקת
בהשבחת זרעים .לאחר הסבר על
החברה מפי אורן ,בן המשפחה ,המנ
הל עם אחיו אלון את החברה ,סיירנו
בחממות ובשטחי הגידול.
החברה התחילה כסטארטאפ
לפני עשר שנים ובחממה אחת שגו
דלה שני דונמים וחצי ,וכיום מחזיקה
בכ 70דונם חממות ובעוד עשרות
דונמים של שטחים חקלאיים ,ומו
ערכת בשווי של מאות מיליוני שק
לים .לדברי אורן ,הזרעים של החברה
יכולים להעלות את יבול שדה החי
טה הממוצע ב ,10%שיעור שהמש
מעות שלו אדירה מבחינת תפוקת
המזון העולמית .החברה ,שרובה נמ
צאת במשק החממות שמאחורי בית
המשפחה ,מעסיקה מאות)!( עובדים,
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יוצאים
מהמרכז

מורה נבוכים לוועדות קליטה במושבים
כמה עצות שיעזרו לקרובים ולחברים להבין איפה מתחילים ומה עומד לפניהם בהליך הקליטה למושב או ליישוב קהילתי .הדרך
לאיכות חיים ,לשקט ,לחיי הקהילה ,למרחבים פתוחים ולאוויר נקי ,שאפשר לקבל מחוץ לאזור גדרה־חדרה
אסף שדה ,מושב רמות
asaf@asafsadeh-law.co.il

לפני מספר שבועות קי
בלתי טלפון מחבר ובפיו
בקשה "פשוטה"" :תגיד",
הוא שאל אותי" ,איך אני מגשים את
החלום שלי ועובר למושב בצפון?".
בתחילה ,הייתי קצת מופתע .בכל
זאת ,החבר בשנות ה 30לחייו ,גר
ביישוב מבוסס במרכז הארץ ,שם יש
היצע עבודה רב יותר ובכלל ,הוא
קרוב אל "המקום שבו הכול קורה".
כאשר סיימנו את השיחה שיערתי
שהשיחה הזו אינה מעידה על הכלל,
אבל המחשבות הללו קצת השתנו
אחרי שעוד חברים של חברים הת
חילו להתקשר ולברר איפה יש קלי
טה ,האם אפשר למצוא עבודה באזור
ועוד שאלות רלוונטיות .אז כבר
הבנתי שהחבר אינו חורג מהכלל.
בשנים האחרונות ,בשל מחירי
הנדל"ן הגואים ,אנו עדים לנהירה
של אזרחים להרחבות הקהילתיות
במושבים ובקיבוצים .כידוע ,ככל
שמתרחקים מהמרכז )האזור שבין
שני קווי רוחב דמיוניים העוברים
בחדרה ובגדרה( ,מחיר הבית הופך
לשחקן משמעותי יותר .כך למשל
כיום ,במחיר של דירת חדר וחצי
בגבעתיים אפשר להגיע לבית פרטי
עם חמישה חדרים ונוף לכנרת .אולם
עבור אותם אנשים לא רק המחיר
משחק תפקיד ,אלא גם איכות הח
יים ,השקט ,חיי הקהילה ,מרחבים
פתוחים ואוויר נקי ,שאפשר לקבל
בהרחבות הקהילתיות.
לכל מי שנמאס להם מהפיח ומ
הרעש ,הנה כמה עצות שיעזרו לכם
להבין איפה מתחילים ומה עומד
לפניכם בהליך הקליטה .בשלב
הראשון :פנו ליישוב שאליו תרצו
לעבור – מושב ,יישוב קהילתי או
קיבוץ .כמעט בכל יישוב שבו יש
קליטה או הרחבה פועל גורם בתוך
היישוב אשר אחראי על הקליטה,
והוא ינחה אתכם בשלבים הבאים.
בנוסף ,תוכלו לפנות גם למועצה
האזורית של אותו יישוב לשם קבלת
הנחיות והסברים.
השלב השני :לאחר רכישת הבית
או בחירת המגרש שעליו תרצו
לבנות תצטרכו לעבור את ועדת
הקבלה .כיום ,ועדת הקליטה היא
אזורית ,אולם בחלק מהיישובים
תפגשו גם בוועדת הכרות של היי
שוב עצמו ,והיא תפנה אתכם לווע
דת הקליטה האזורית .בחלק מן היי
שובים יפנו אתכם גם למבחני מיון
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בית במושב .לא כל אחד יכול להתקבל

במכוני הערכה.
לפני שאתם אורזים את הבית בואו
ננסה להבין מהן ועדות הקבלה ,היכן
ניתקל בהן ,ומה נדרש ממי שמבקש
להתקבל ליישוב.

היכן נידרש לעבור
ועדת קבלה?
ועדות הקבלה קיימות בכל "יישוב
קהילתי" שמספר בתי האב בו ובהר
חבה אינו גדול מ ,400וכן שמספר
בתי האב הוגבל בהתאם לתכנית
מתאר .ההגדרה של יישוב קהילתי
כוללת כל אחד מאלה :יישוב בנגב
ובגליל המאוגד כאגודה שיתופית
שהרשם סיווג אותה כיישוב קהילתי
כפרי או כאגודה שיתופית להתיי
שבות קהילתית )"יישוב"( ,הרחבה
של קיבוץ ,של מושב שיתופי ,של
מושב עובדים או של כפר שיתופי
המאוגדת כאגודה שיתופית )"יישוב
מקורי"( שהרשם סיווג אותה כיישוב
קהילתי כפרי או כאגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית.

מי נדרש לעבור ועדת קבלה?
אם אתם מעוניינים ברכישת
קרקע לבנייה ביישוב ,וגם אם אתם
קונים בית או דירה מאחד החברים
תצטרכו לעבור את ועדת הקבלה.
חשוב לדעת ולזכור :אישור הוועדה
הוא תנאי לקבלת הקצאת הקרקע או
להעברת הזכויות ,ולכן חשוב מאוד
להימנע מהתחייבויות לדירה או
לקרקע ולא לבצע מהלכים פזיזים

בקניית בית מיד
שנייה חשוב להוסיף
בחוזה המכר ,כי
העסקה תתקיים
בכפוף לאישור הוועדה
הקולטת ,כך שבמקרה
שבו לא תתקבלו לא
ייחשב הדבר הפרת
הסכם מצדכם ולא
תדרשו לשלם פיצוים
למוכר .בנוסף חשוב
לדעת ,כי אישור
הוועדה הוא אחד
מהתנאים לקבלת
משכנתה מהבנק
מבלי שיש בידכם אישור מהוועדה
לקבלתכם.
יתר על כן ,בקניית בית מיד
שנייה חשוב להוסיף בחוזה המכר,
כי העסקה תתקיים בכפוף לאישור
הוועדה הקולטת ,כך שבמקרה שבו
לא תתקבלו לא ייחשב הדבר הפרת
הסכם מצדכם ולא תדרשו לשלם
פיצוים למוכר .בנוסף חשוב לדעת,
כי אישור הוועדה הוא אחד מהתנ
אים לקבלת משכנתה מהבנק.

התנאים לקבלה
לא כל אחד יכול להתקבל ליי
שוב הקהילתי ולוועדת הקליטה יש
סמכות לפסול מועמד בשל כל אחת
מסיבות אלה:
המועמד הוא קטין או נעדר יכולת
כלכלית להקים בית ביישוב בתוך
פרק זמן הקבוע בהסכם הקצאת
המקרקעין.
אין למועמד כוונה לקבוע את
מרכז חייו ביישוב.
המועמד אינו מתאים לחיי חברה
בקהילה .החלטת ועדת קבלה לסרב
לקבל מועמד בשל שיקול זה תיעשה
על סמך חוות דעת מקצועית של מי
שהתמחותו באבחון התאמה.
חוסר התאמה של המועמד למרקם
החברתיתרבותי של היישוב הק
הילתי ,שיש יסוד להניח כי יהיה
בו כדי לפגוע במרקם זה )לדוגמה:
משפחה חילונית ביישוב דתי(.
מאפיינים ייחודיים של היישוב או
תנאי קבלה הקבועים בתקנות האגו
דה ,אם ישנם כאלה ,ובלבד שקיבלו
את אישור רשם האגודות.
באמצעות הצגת שאלות ותיאום צי
פיות ,חברי ועדת הקבלה בוחנים למ
עשה את התאמת המועמד לחיי קהילה
ושיתוף ואת התאמתו לחיי היישוב
עצמו ,כל יישוב לפי מאפייניו .לעתים,
מציעים ביישוב אירוח של המשפחה
לסוף שבוע של הכרות הדדית.
אם לא התקבלתם ואתם רוצים
עדיין להגיע ליישוב תוכלו לערער
על ההחלטה באמצעות ועדת הה

צילום :אריאל פלמון

שגות )שקמה מכוח פקודות האגו
דות השיתופיות( ,ואם גם בהליך זה
תידחו קיימת האפשרות להגיש ערר
לבית המשפט לעניינים מנהליים.

טיפ לסיכום
עצה קטנה :לפני שארזתם ,תזכ
רו כי המעבר לא רק פיזי ,אלא גם
שינוי בתפיסת סביבת המגורים
ובחיי הקהילה שלכם .מרבית היי
שובים ירצו להכירכם ויבדקו שהנ
כם מתאימים לחיי הקהילה ,ויבחנו
את היכולת שלכם לתרום לקהילה
ולהשתלב במרקם האנושי שלה.
לכן מומלץ ללמוד ולהכיר את
המאפיינים של היישוב אליו אתם
מעוניינים לעבור ,בטרם המעבר,
ולראות שאתם באמת יכולים ורו
צים להיות חלק מחיי אותו יישוב.
כדאי לבדוק את מערכת החינוך ואת
התאמתה לגיל הילדים הבאים אתכם
לחיים החדשים .יש משפחות ששוכ
רות בית ומנסות את חיי הכפר לפני
ההשקעה הכספית .שכירת בית לזמן
מוגבל אינה מחייבת ועדת קבלה.
הכותב הוא עו"ד העוסק
בדיני מקרקעין ונחלות
במגזר הכפרי ,חברות,
אגודות שיתופיות וועדים
קהילתיים .מאמר זה הוא
מידע כללי וראשוני בלבד,
ואינו נועד לשמש כייעוץ
משפטי או כתחליף לייעוץ
משפטי .הדברים נכונים
למועד כתיבתם בלבד.
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דף הבית

עדי קמחי
אדריכלות ועיצוב פנים

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:

home@adikim.com

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

להרוג את הפינה

יפתחו לי תיק?

החלק השלישי בטרילוגיית המטבח :פינה ,מפגשי חומרים
ועיצוב .מה תרוויחו אם תאמצו את גישת "הפינה המתה"?

האם אני עלול להיות מואשם בפלילים אם לא אשמור על כל
זכויות העובדים הזרים במשקי?

הגענו לחלק השלישי והאחרון
בטורי "דף הבית" המוקדשים ללב
הבית  -המטבח .הפעם ,אסקור
שלושה נושאים חשובים :פינה ,מפגשים בין
חומרים ועיצוב.

פינה
מרבית המטבחים נבנים בצורת האותיות ר
או ח – כלומר ,יש בהם פינה אחת לפחות.
הפינה היא אתגר הניצב בפני המתכנן בשל
המגבלה שהיא יוצרת על הנגישות אל מה
שמצוי בה.
יש שתי גישות עיקריות לטיפול בבע
יות שהפינה מציבה בפנינו :אחת ,היעזרות
בפתרונות של קרוסלות או מדפים נשלפים
למיניהם .אני פחות ממליצה על כך ,זה פשוט
יקר ולא נוח .אתם בטח מכירים את זה שיש

כבים ,יקרים והרבה פעמים לא נוחים ,וגם
תחסכו אזור מעצבן לניקוי בפסח.

מפגשים
הפעם הכוונה למפגשי חומרים ולא אנשים.
במטבח ,המפגשים בין חומרים שונים הם נקו
דות חולשה .מכירים את השחור שבין השיש
לקרמיקה ,או זה שבין בין הכיור לשיש? בגלל
שאלה אזורים שנרטבים והלחות נותרת עלי
הם ,במפגשים בין החומרים מצטברים עובש
ופטריות והמראה לא מרנין במיוחד.
היום יש שיטות התקנה של כיורים שנות
נות מענה לכך )למשל "התקנה אפס"( .יש
גם פתרונות בדמות משטחים שמכילים גם
את הכיור וגם את החיפוי על הקיר בחטיבה
אחת ,למשל יציקות הקוריאן .אם אתם רגי
שים לנושא ,התייחסו לכך בתכנון ובבחירת
החומרים ובסוג החיבור ביניהם.

עיצוב

צילום :עדי דורון

אז יש לנו תכנון פונקציונאלי למטבח,
עם אי או בלעדיו" ,הרגנו" את הפינה )או
הותרנו אותה "בחיים"( ,עכשיו מתחיל
הכיף ...בחירת הסגנון העיצובי .חזי
תות שיתאימו לשיש ולקרמיקה ,לידיות
ולמכשירי החשמל ,לאלומיניום ולצבע
הקיר.
יש היצע רב וסגנונות איןספור ,ואם
אין כיוון התהליך יכול להיות מטלטל
ביותר .אז איך מתחילים? הנה כמה כל
לים :ההמלצה שלי גם פה היא ליצור לוח
השראה ) .(mood boardחפשו באינ
טרנט ,במגזינים ,באולמות תצוגה ,ות
עדו כל מה שעושה לכם נעים .זה יעזור
לכם לגבש את הסגנון שמלבב אתכם,
מטבח עם פינה "מתה" .שמנת וכורכר למוטיבים
ובכיסאותהגדולים; ולבצע את הבחירות הנכונות שמתאימות
תכלת ,ירקרק ובורדו בקרמיקה ,בתנור
לסגנון הזה.
לכם קרוסלה בפינה של המטבח וכשאתם מנ
גבשו סכמה צבעונית .אף על פי שאני
סים לשלוף את הקערה משם או סתם לנקות חסידה של צבע ,הכלל הזהיר הוא ללכת על
את האזור הפנימי ,אתם מוצאים את עצמכם גוונים בטוחים ורגועים באלמנטים המבונים
נדרשים לכישורים ספורטיביים עילאיים כדי )חזיתות ,משטח ,קרמיקה( שאיננו נוהגים
להגיע לשם .ואם אין לכם קרוסלה ,אז אולי להחליפם בתדירות גבוהה ,ו"להתפרע" בא
יש לכם יחידה נשלפת ,שמכריחה אתכם לש למנטים בני שינוי כמו אביזרים )ידיות ,מי
לוף חצי מטבח כדי להגיע למה שמצוי בעו קסר ,תמונות ,(...טקסטיל )מגבות ,וילונות(,
מק.
צבע.
גישה אחרת להתייחסות לפינה ,והיא הגי
בתמונות מטבח של משפחה שבנתה בהרח
שה העדיפה עליי ,היא אסטרטגיית "הפינה בה .הם החליטו על סכמה צבעונית של שמנת
המתה" .כן ,ותרו עליה! זה פחות מהפכני ממה וכורכר למוטיבים הגדולים ,ונקודות צבע
שזה נשמע .לטובת יצירת נגישות אל הפינה של תכלת ,ירקרק ובורדו בקרמיקה ,בתנור
על פי הפתרונות המקובלים ממילא "גונב ובכיסאות של פינת האוכל.
ים" מקום מאחד הצדדים של הפינה או משני
אחרי שבחרתם סגנון עיצובי וסכמה צב
צדדיה .חשבו על כך  -תוכלו לנצל את הא עונית ,התחילו בבחירות מלמטה למעלה ,כך
רונות הסמוכים לפינה במלואם ,כך שהפסד שכל חומר שאתם בוחרים יתאים לקודמיו
המקום יהיה רק בפינה עצמה )בדרך כלל תא באופן הרמוני .כלומר :קודם רצפה ,חזיתות,
שגודלו  60*60ס"מ( וביחס למטבחים הגדו שיש ,קרמיקה ואלומיניום ,גופי תאורה .זה
לים שנהוגים כיום ,זה בזבוז שולי.
נכון גם לחללים אחרים .לחילופין ,היעזרו
בשיטה זו תחסכו כסף על פתרונות מור במעצבת פנים .בהצלחה!
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אני חקלאי ומעסיק מספר
עובדים זרים .לאור מצבי
הכלכלי ,אין לי אפשרות
לתת לעובדים את כל
הזכויות המגיעות להם על
פי חוק העסקת עובדים
זרים .האם אני חשוף
לאישומים פליליים?
חקלאים רבים עדים לאחרונה לתופעה מת
רחבת  -עובדים זרים מגישים תביעה כספית
לבית הדין לעבודה ,לאחר סיום עבודתם באחד
מענפי החקלאות ,בדרישה לקבלת זכויות
סוציאליות שלטענתם לא שולמו להם .מדור
זה כבר עסק בעבר בתביעות אלו ,תוך הצעת
דרכי התמודדות עמן ,אולם פסק דין שניתן
בבית הדין האזורי לעבו
דה בתל אביב לפני
פחות "המעביד יעמיד ,על חשבונו ,לשימוש
מחודש ,ב 13במאי ,2014
מזכיר כי הפרת זכויות העובד הזר ,מגורים הולמים למשך כל
העובדים הזרים
מהווה ,תקופת עבודתו אצלו ועד מועד שלא
במקרים מסוימים ,גם
עבירה פלילית .במקרים יפחת משבעה ימים לאחר סיומה."...
אלו ,מי שמפר את הור
בהגשת בהתאם לסעיף זה ,מי שהעביד עובד זר
אות החוק מסתכן
כתב אישום נגדו ובהרש בלי שהעמיד לשימושו מגורים הולמים
עה אפשרית בפלילים.
במשפט שהסתיים לא מבצע עבירה פלילית
חרונה בביה"ד לעבודה
בת"א ,הנאשם היה בעל משק חקלאי באחד הנאשם ,משום שלא הוכח כי היה מודע לכך
המושבים בדרום .ב 2באוגוסט  2006ערכו פק שהתלוש שנמסר לעובדים לא כלל את הפירוט
חים של משרד התמ"ת )כיום משרד הכלכלה( המחייב לפי החוק )בהתאם להוראות סעיף 24
ביקורת במשקו ומצאו שהוא מעסיק חמישה לחוק הגנת השכר ,התשי"ח .(1958בית המש
עובדים זרים ,ששוכנו במבנה שהעמיד לרשו פט מציין ,כי למרות הכלל הידוע" ,אי ידיעת
תם .הפקחים מצאו ליקויים במגורי העובדים החוק אינה פוטרת מאחריות פלילית" ,בנסי
ובתלוש השכר לחודש אפריל .2006
בות מסוימות שנקבעו בפסיקה אפשר לזכות
כתב אישום שהוגש נגד בעל המשק פירט נאשם בשל "טעות במצב המשפטי" .במקרה
ליקויים שהתגלו במגורי העובדים :מבנה מטבח זה נקבע ,כי בהתחשב בסוג העבירה ,בעוב
מאולתר העשוי מאלומיניום ,מקרטון ,מניילון דה שהנאשם העביר לרואה החשבון את מלוא
ומעץ וכן אלתורי חשמל במטבח ובמבנה .חוק הפרטים הנדרשים לעריכת התלושים ,בפירוט
עובדים זרים תשנ"א 1991קובע חובה להעמיד הרכיבים המהותיים בתלוש  -שכר יסוד ,שעות
לשימוש העובדים מגורים הולמים ,באופן הבא :נוספות וניכויים ,וכן בעובדה שהליקויים הת
"המעביד יעמיד ,על חשבונו ,לשימוש העובד רחשו בתלושי השכר של חודש אחד בלבד -
הזר ,מגורים הולמים למשך כל תקופת עבוד יש לזכות את הנאשם.
תו אצלו ועד מועד שלא יפחת משבעה ימים
חשוב לציין :במועד הרלוונטי לכתב האישום
לאחר סיומה ."...בהתאם לסעיף זה ,מי שהעביד )שנת  (2006הפירוט הנדרש בתלוש השכר היה
עובד זר בלי שהעמיד לשימושו מגורים הול מצומצם .נכון להיום ,לאחר תיקון בחוק הגנת
מים מבצע עבירה פלילית.
השכר ,חלה על המעביד חובת פירוט נרחבת
אמות המידה של המגורים ההולמים נקב של כל אותם פרטים הקבועים בסעיף  24לחוק.
עו בתקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא מעביד שיחסר פרטים אלו מתלוש השכר חשוף
כדין והבטחת תנאים הוגנים( )מגורים הולמים( ,בפני אישום פלילי .לסיום אציין ,כי בתיק זה
התש"ס ,2000שקובעות ,כי במטבח יהיו "חי טרם נגזר דינו של הנאשם בעבירה של אי מתן
פוי קירות מחרסינה או קרמיקה מעל הכיור" .מגורים הולמים לעובדיו.
לעניין "חשמל ותאורה" נקבע בתקנות" :בכל
חדר במבנה לרבות במקלחת ,יהיה שקע חש
הכותבת עוסקת באגודות שיתופיות,
מלי אחד לפחות; במטבח יהיו שלושה שק
בתחום המסחריחקלאי וליטיגציה.
עים לפחות; שקעי החשמל יהיו מוגנים מפני
המידע כללי בלבד ואינו משמש
התחשמלות" .לאור הפגמים שנמצאו במגורי
במקום חוות דעת או ייעוץ משפטיים
העובדים קבע בית המשפט ,כי היסוד העו
מוסמכים.
בדתי של העבירה התקיים והטענה שנמצאו
"רק" ליקויים מעטים אינה רלוונטית לשאלה
האם אלה "מגורים הולמים" ,שכן יש לבחון את
מהות הליקויים ולא את מספרם .באותו מקרה,
הליקויים שנמצאו היו חמורים ומהווים סכנה
בטיחותית "מדרגה ראשונה" .לפיכך ,די בהם
כדי לקבוע כי מגורי העובדים היו בלתי הו
למים.
על מנת להרשיע אדם בעבירה פלילית יש
להוכיח גם "יסוד נפשי"  -מודעות לביצוע
העבירה .באותו מקרה הודה הנאשם ,כי היה
מודע לתנאי המבנה שסיפק לעובדים ,לפיכך
בעל המשק הורשע בעבירה של אי העמדת
מגורים הולמים לעובדיו .בעניין הליקויים
בתלוש השכר החליט בית המשפט לזכות את
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היה שווה לערער

בנים גידלתי ורוממתי

השמאית המחוזית קבעה בהשגה שהגיש מוכר נחלה בשרון,
כי שווי המכירה שדווח לרמ"י הוא שווי השוק .ההחלטה חסכה
לבעל הזכויות מאות אלפי שקלים מתשלום דמי ההסכמה

בעלי נחלה הרשו לבנם ,חייל משוחרר ,להתגורר באחד
המחסנים עד "שיסתדר" 20 .שנה הבן התגורר בביתו ה"זמני",
התחתן והביא לעולם שני ילדים .כשהגיעה דרישת תשלום דמי
שימוש ,הבן ומשפחתו ברחו מהנחלה לדירת האישה בעיר

לשווי השוק של הנחלה ושווי את תשלום דמי ההסכמה .ניתוח עסקאות
ההשקעות במחוברים משמעות מכר שנערכו בנחלות אחרות במושב ובמו
גדולה בעת קביעת דמי הסכמה שבים אחרים בסביבה בסמוך למועד מכירת
שישולמו לרשות מקרקעי ישראל .דמי ההס הנחלה הנדונה מראה ,כי המחיר שעליו דיווח
כמה שגובה הרשות בעת מכירת נחלה חקל בעל הנחלה בעת המכירה הוא שוויה האמתי
אית מהווים ,כפי שכבר פורט בעבר במדור של הנחלה בשוק החופשי ועל כן ,יש לקבלו
זה ,שליש מעליית ערך הקרקע ,המחושבים ולחשב את דמי ההסכמה כנגזרת ממנו ולא
לפי ההפרש שבין מחיר המכירה לבין "המחיר מהשווי שקבע שמאי רמ"י.
היסודי" )במרבית המקרים( .חישוב דמי ההס
בנוסף ,טען המוכר באמצעותנו ,השווי
כמה נעשה בהתאם להוראות החלטה  534של שקבע שמאי רמ"י למחוברים שהיו בנויים
מועצת מקרקעי ישראל ,ובהתאם לטבלאות בנחלה בעת המכירה נמוך ואינו משקף את
ערכים סגורות ,הנקבעות אחת לשלושה חו שוויים האמתי .לצורך ביסוס טענה זאת הצ
דשים על ידי השמאי הממ
גנו פירוט של ההשקעות
שלתי הראשי.
שנעשו בנחלה ,לרבות פי
ניתוח עסקאות מכר
בשנים האחרונות ,עם שנערכו בנחלות אחרות תוח החצר ,בניית גדר היק
עליית ערכן של
פית ,סטנדרט הבנייה הגבוה
נחלות במושב ובמושבים
חקלאיות והפיכתן למוצר
בבית המגורים ועוד .לבסוף,
מבוקש ,התעוררו מחלוקות אחרים בסביבה בסמוך משום ששטח בית המגורים
הוא כ 195מ"ר דרשנו
רבות בין רמ"י לבעלי הזכו למועד מכירת הנחלה
יות בנחלות בנוגע
להפחית מתשלום דמי ההס
לאופן הנדונה מראה ,כי
החישוב של עליית ערך
כמה את השווי של המטרים
הקרקע וכנגזרת ממנו ,של המחיר שעליו דיווח
הנוספים מעבר ל 160מ"ר
דמי ההסכמה שיש לשלם בעל הנחלה בעת
הפטורים מתשלום בנחלה
בעת מכירה.
חקלאית ,שכן על תוספת
המכירה הוא שוויה
על שמאי המקרקעין,
המטרים הללו שולמו בעבר
המחשב את דמי ההסכמה האמתי של הנחלה
דמי היתר ,אשר אין לגבות
לעבוד על פי אחת משתי בשוק החופשי
בגינם דמי הסכמה.
חלופות :אחת ,השמאי
לאחר שהוגשו טענות
מתבקש להעריך את שווי השוק של הנחלה שני הצדדים ,המוכר ורמ"י ,קבעה השמאית
שנמכרה ולקבוע האם התמורה עליה דיווח המחוזית כי שווי השוק של הנחלה במועד
המוכר לרמ"י מהווה מחיר שוק ראוי ,או שמא המכירה הוא אכן  2.5מיליון ש"ח ,כפי שד
השווי גבוה יותר מהסכום שדווח .שווי השוק ווח על ידי המוכר ,ולכן יש לחשב את דמי
שנקבע הוא הסכום שעל בסיסו מחשבים את ההסכמה כנגזרת מסכום זה .בנוסף ,השמאית
דמי ההסכמה .על פי אפשרות אחרת ,השמאי המחוזית העריכה את שווי המחוברים בנח
מתבקש לקבוע את שווי המחוברים הבנויים לה במחיר גבוה יותר מזה שקבע שמאי רמ"י
בנחלה בעת המכירה לרבות מבני המגורים ,ובכך הפחיתה עוד יותר את גובה דמי ההסכ
סככות ,מחסנים ,מבנים חקלאיים וכו' .שווי מה שנדרשו על ידי רמ"י .גם בנוגע לתוספת
המחוברים מנוכה ממחיר המכירה של הנחלה המטרים שנבנו בבית המגורים מעבר ל160
בעת חישוב דמי ההסכמה ,לכן השווי שנקבע מ"ר הפטורים מתשלום פסקה שמאית המחוז,
חשוב מאוד.
כי יש להפחיתם משווי המכירה ואין לגבות
בעל זכויות בנחלה במושב בשרון הצפוני ,בגינם דמי הסכמה.
אשר מכר את נחלתו בתמורה ל 2.5מיליון
פסיקתה של השמאית המחוזית ,שקיבלה
ש"ח לפני יותר מארבע שנים הופתע לגלות ,את מרבית טיעוני המוכר ,גרמה להפחתה
כי בשומה שערך שמאי מטעם רמ"י כשלוש משמעותית בתשלום דמי ההסכמה שבהם
שנים לאחר המכירה נקבע ,כי מחיר המכירה חויב מוכר הנחלה.
שדווח אינו משקף את שווי השוק של הנח
חשוב לזכור ,כי ברוב המקרים ,השמאים
לה הנדונה .לדעת השמאי ,לצורך חישוב דמי מטעם רמ"י אינם לוקחים בחשבון את כלל
ההסכמה שווי הנחלה הוא  2.935מיליון ש"ח .ההשקעות שנעשו בנכס ,את פרטי עסקת
בנוסף ,קבע השמאי כי שווי המחוברים שהיו המכר ואת היקף הזכויות שנרכשו על ידי
בנחלה בעת המכירה הוא  873אלף ש"ח.
בעלי הזכויות ,ולפיכך מומלץ לבחון את
לאחר בחינת השומה שערך שמאי רמ"י שומת הרשות בטרם משלמים את דמי ההס
החלטנו להמליץ למוכר להגיש עליה השגה כמה.
ולהעביר את ההכרעה במחלוקת למשרד
הכותבים ,שמאי מקרקעין ממשרד
השמאי הממשלתי ,בהתאם להליך המקובל.
"גנות נדל"ן" ,עוסקים במגזר הכפ
בהשגה שהגיש המוכר טען ,כי יש לקבל את
רי .המידע כללי בלבד ואינו מהווה
מחיר המכירה שדווח על ידיו ולגזור ממנו
חוות דעת או ייעוץ מוסמכים.
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דמי השימוש הנגבים על ידי רשות
מקרקעי ישראל בגין שימוש חורג
– מתכנית או מהיתר  -הם מכה,
שנופלת ביום אחד על בעלי הנחלות ובמק
רים רבים ,לאחר שנים רבות .בעלי הנחלות
עלולים לחרוג מתכנית בעת שימוש בשטח
החקלאי של הנחלה למגורים ,ומהיתר הם
עלולים לחרוג בעת שימוש במבנה שנועד
לחקלאות למסחר או למגורים.
ברוב המקרים שבהם בעל הנחלה עושה
שימוש חורג במבנה שנבנה בטרם חוקק חוק
התכנון והבנייה ) ,1965החליף את פקודת
בניין ערים שהייתה תקפה מ ,(1936לא
נמצא תיעוד שלו בתיק הבניין בוועדה.
לכן ,נבקש מהמרכז למיפוי ישראל תצלום
אוויר שצולם לפני  '65על מנת לבחון אם
נבנה לפני כניסת החוק לתוקף ונתמודד עם
הדרישה לתשלום דמי שימוש בהתאם לתו
צאות.
מקרה אחד עשוי לייצג את מצבם של
רבים מבלי הנחלות .יוסי וגילה הם בעלי
זכויות בנחלה במרכז הארץ .בנחלה בנוי
בית המגורים וכן מבנים חקלאיים שבהם
יוסי משתמש לצורך פרנסתו מחקלאות.
לאחר שהבן אורי סיים את שירותו הצ
באי הוא ביקש מההורים להפוך את אחד
המחסנים בנחלה לבית מגורים על מנת
לגור בו עד "שיסתדר" .ההורים הסכימו
מיד ואורי השקיע באחד המחסנים ,ששטחו
כ 70מ"ר ,ממיטב כספו והפך אותו לבית
מגורים לתפארת .עשר שנים אורי התגו
רר בבית ,ללא כל הפרעה .לאחר כעשור,
אורי התחתן והמשיך להתגורר עם אשתו
ב"בית" בנחלה ולזוג אף נולדו שני ילדים.
יוסי וגילה שמחו על כך שהנכדים גדלים
בסמוך אליהם והמשפחה חיה באושר וב
הרמוניה.
בשנת  ,2010לאחר שחלפו כ 20שנה מה
יום שבו אורי הפך את המחסן לבית מגורים,
החלו במושב הליכי מדידות שיועדו לרישום
הזכויות של בעלי הנחלות בטאבו .למושב
הגיעו פקחים מטעם רמ"י ,אשר בחנו את
המצב התכנוני של הנחלות והעבירו את
הדוחות לפקידי הרשות.
באחד הימים הגיעה לביתו של יוסי הו
דעה על דואר רשום .כשיוסי הגיע לבית
הדואר הוא קיבל מכתב שרמ"י שלחה אליו,
ובו קרא את הדברים הבאים" :במסגרת בי
קור של פקח בנחלה נמצא ,כי הנך מבצע
שימוש חורג במבנה חקלאי לצרכי מגורים.
הנך נדרש לסלק את השימוש החורג לאל
תר .דרישה בגין דמי שימוש תישלח אליך
בהמשך".
מכתב נוסף שהתקבל אצל יוסי נשלח מה

וועדה המקומית ובו היה כתוב בזו הלשון:
"בביקור של פקח בנחלה נמצא שימוש חורג
מהיתר לצרכי מגורים בשטח של כ 70מ"ר.
הנך מוזמן למסור גרסה במסגרת שימוע
שייערך בוועדה המקומית".
יוסי היה המום מתכני המכתבים והעביר
אותם לבנו אורי ,שיסייע לו להתמודד עם
המצב אליו נקלע מול הרשויות .יוסי היה
מבוגר ,בן  ,83סבל ממחלות ,ולא הייתה לו
יכולת נפשית או פיזית להתמודד עם המצב
שנוצר .לאחר שאורי בדק הוא הודיע לאביו,
כי הוא אינו יודע להתמודד עם המצב והוא
עוזב עם משפחתו את הבית בנחלה ועובר
לגור בדירה של אשתו בעיר .אורי הודיע
לאביו ,כי הוא לא מכיר בחובות והוא מבקש
לא לפנות אליו בנושא זה.
יוסי ההמום מהמכות שנפלו עליו בזו אחר
זו התאשפז בבית חולים ולאחר שהתאושש,
פנה אל האפיק המשפטי .לאחר בחינת המצב
המשפטי והתכנוני בנחלה התברר ,כי המב
נה המדובר נבנה לפני שנת  .1965בסיום
דין ודברים עם הוועדה המקומית הוסכם ,כי
הליכי הגבייה שבהם החלו יוקפאו עד שיוסי
וגילה יילכו לבית עולמם ובינתיים ,לא יי
עשה שימוש במבנה.
מול רמ"י נערך הסדר מיטיב ונושא דמי
השימוש הוסדר באופן שנדרש תשלום מזע
רי נוכח העובדה ,כי המבנה היה בנוי בנחלה
ובייחוד לאור המצב האישי של יוסי וגילה.
במקרה הנדון הוסכם ,כי החובה להסדרת
המבנים חלה על היורשים לאחר שההורים
ילכו לעולמם .נושא זה נדרש הסדרה במס
גרת צוואה שנכתבה עבור ההורים ,שהותא
מה להסדרים מול הרשויות.
כל אחד מהקוראים יוכו למצוא את עצמו
במצב של יוסי וגילה ,גם בלי לכלול בו את
נתק התהומי שנוצר במשפחה לאור עזיבתו
הפתאומית של הבן האהוב עם הנכדים.
בימים אלה בוחנים במושבים את יישום
החלטה  .1155בתהליך זה יבקרו פקחים
מרמ"י בנחלות ויבחנו את המצב התכנוני
של המבנים .במושבי הפיילוט נשלחו מכת
בים לבעלי הנחלות שבהן נמצאו שימושים
חורגים ,לרבות דרישות לתשלום דמי שי
מוש ,והנושא נמצא בהסדרה.
לכן ,אם קיים שימושלאמוסדר במשך
שנים רבות ,יש להקדים מחשבה למעשה
ולבחון את המצב התכנוני של הנחלה ,ביי
חוד כיום  -כאשר יש החלטות שמאפשרות
פתרונות יצירתיים והסדרה של מבנים ,לשם
הימנע מדמי שימוש.
הכותבים עוסקים במיסוי ובאגו
דות שיתופיות
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חומה
ומגדל

הנקודה הראשונה של ארגון "עומר" .שבעה יישובי "חומה ומגדל" עלו על הקרקע באותו יום 23 ,במאי 1939

מ"עומר" בשערה
לתערוכה בשדמות דבורה

רות שיינפלד במטבח המחנה הראשון .כעבור כמה חודשים עזבה ,אבל המקום נשאר בלבה

השנים הראשונות של יישוב חומה ומגדל שדמות דבורה ,שהיו מלוות במחסור ובעבודה קשה ,נסקרות היום בחלק הנוסטלגי של
תערוכה יפהפייה בבית העם במושב 600 .תושבים חגגו בחג השבועות מלאת  75שנים לעלייה על הקרקע
דפנה מאור ,מושב רמות

בערב חג השבועות לפני
מעט יותר מ 75שנה,
בשנת תרצ"ט ,נקראה רות
שיינפלד ,נערה צעירה שעדיין לא

מלאו לה  ,20לתת כתף ולעזור בה
קמת יישוב חדש מיישובי "חומה
ומגדל" .היה זה יום גדול ליישוב
היהודי  -שבעה יישובי "חומה ומג
דל" עלו על הקרקע באותו יום23 ,
במאי  .1939ליד הר תבור קבעו את

פרחים ,עופות וכלים מעיסת נייר .יצירות של תרצה ותלמידותיה
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מקומם חברי ארגון "עומר" ,שקמו
בל"ג בעומר מתוך מושב מולדת וב
ערב שבועות עלו על הקרקע .היו
אלה חבריה של רות לעלייה לארץ,
בני נוער מגרמניה בני  ,1617שעלו
לארץ במסגרת "עליית הנוער"
באנייה "תלאביב" .שנתיים שהו
אצל משפחות בנהלל ורכשו ידע
וניסיון בחקלאות .כאשר הוקם המו
שב מולדת החליטו מייסדיו לבנות
אותו כמושב שיתופי על פי הדגם

של ראשון יישובי "חומה ומגדל",
כפר חיטים .קבוצה מהמייסדים,
ארגון "עומר" ,החליטה לצאת ולה
קים מושב עובדים רגיל.
התארגנות האנשים ,הציוד ,המ
שאיות והעוזרים מרחבי הסביבה
נעשתה בכפר תבור .הגיעה שמועה,
שהבריטים מתכוונים לא לאפשר
הקמת הנקודה ,לכן יצאו בלילה,
ברגל ,המשאיות באורות כבויים
ולפנות בוקר ,כאשר הגיע סיור

שטיחים צבעוניים .עבודת טלאים מדויקת של נעמה

בריטי ,היישוב עמד על תלו :חומה,
מגדל ,צריפים ואוהלים .בבוקר טס
מעל המקום אווירון בריטי .בערב
טס בשמי הנקודה הזעירה אווירון
עברי שהמריא מאפיקים והטיל פתק
ברכה מקופל בתוך עיתון "דבר"
מטעם הוועד הפועל הציוני )זה היה
פעם ,כשכולם היו ציונים וכולם
קראו "דבר".(...
"הנה" ,מראה לנו לייבלה על צי
לום האוויר הצבעוני של המושב,

מול צילום האוויר של שדמות דבורה .לייבלה מראה ומסביר

"הנה ,כאן ,במקום שעכשיו שכונת
ההרחבה ,נבנתה החצר של הנקודה
הראשונה" .לכאן נקראה רות על
ידי חבריה והיא עבדה במטבח וגם
בעבודות חוץ לעזרת המקום החדש.
כעבור כמה חודשים עזבה רות ,אבל
המקום נשאר בלבה.
חברי ארגון "עומר" ,על אדמות
הכפר שערה שנרכשו על ידי פיק"א
)חברה להתיישבות יהודית בארץ
ישראל מיסודו של הברון רוטשילד(
המשיכו לחלום על מושב עובדים,
אבל חיו כמו קיבוץ .היום היינו
קוראים לזה "מושבוץ" .המוסדות
הלאומיים לא יכלו לעזור ,כי המקום
היה אדמת פיק"א ובחברה לא מי
הרו לתמוך ביישוב הקטן .החברים
התעקשו .גרו בצריפים ובאוהלים,
החזיקו שתי פרות שיהיה חלב לחמ
שת הילדים הראשונים ,שלושה מהם
תלמידים ,שנלקחו על חמור לבית
הספר בכפר תבור .ירקות גידלו
מעט ,רק לצורכיהם ,והמשיכו לע
בוד ולקוות.
הצרות לא נטשו את היישוב
הצעיר .באוגוסט  1943פנה שמואל
דיין במכתב נרגש למחלקה להת
יישבות של הסוכנות" .מקרה אסון
למשק שערה" ,הוא מודיע .בהמשך
מספר דיין על ערבי הרוג שנמצא
בשדות המושב .ה"מציאה" הזאת
עלתה יותר מ 2,000לירות ארץ
ישראליות ששולמו עבור שיקום
המתבן שנשרף כנקמה ,החזקת עשרה
שוטרים רוכבים במשך שבועיים
במקום ,הוצאות עורך דין ומתנת
"שלום" )"סולחה"( לשבט הזבייחים
)שלאחר חמש שנים ,מאות מאנשיו

ירצחו שבעה חברי בית קשת( .דיין
הדגיש במכתבו שמשק שערה אינו
מקבל תקציבים ואסון זה יביא את
חורבנו אם לא יקבלו מיד עזרה.
אחד מהשומרים באותו לילה הוברח
לעמק הירדן למספר חודשים.
לאחר כמה שנים החליטו לשנות

פסלי ברזל וברונזה של דני ונווה .אב ובן מציגים בתערוכה יפהפייה בבית העם במושב

ובתחילת  1945חזרה רות למושב
עומרשדמות דבורה עם משפחתה
החדשה .בסוף אותה שנה התחילו
לבנות את בתי הקבע ,שש שנים
לאחר העלייה לקרקע .חומר הבנייה
הראשוני היה חומת היישוב הזמני
המפורקת .הגרילו בתים וגם החליטו

לאחר כמה שנים החליטו לשנות את שם
המושב ובחרו ב"שדמות דבורה" על שם הגברת
דורותידבורה ,אשת האדון רוטשילד ,נשיא
פיק"א  -אולי שינוי השם ישחרר תקציבים.
לאות תודה ,קיבלו המתיישבים תמונה יפה של
הגברת דורותי רוטשילד .גם דבורה הנביאה
מספר שופטים פעלה באזור זה וגם היא הביאה
כבוד ,אבל לא תקציב
את שם המושב ובחרו ב"שדמות
דבורה" על שם הגברת דורותי
דבורה ,אשת האדון רוטשילד,
נשיא פיק"א  -אולי שינוי השם
ישחרר תקציבים .לאות תודה ,קי
בלו המתיישבים תמונה יפה של
הגברת דורותי רוטשילד .גם דבורה
הנביאה מספר שופטים פעלה באזור
זה וגם היא הביאה כבוד ,אבל לא
תקציב.
באותן שנים ,שבהן התחוללה מל
חמת העולם השנייה ,רות הצעירה
עבדה במשקי עופות ברמות השבים
ושיפרה את ידיעותיה בחקלאות.
היא נישאה לאברהם ורטהיים מרע
ננה ,ילדה את בתה הבכורה בלהה

לשמור עשרה מ 50הבתים הרא
שונים לחברים שישתחררו מהצבא
הבריטי.
חנוכת הבתים הראשונים נער
כה ביוני  1946בנוכחות נכבדים
מפיק"א ומיישובי האזור .בשם
המתיישבים בירך ,כמו תמיד ,הג
זבר המיתולוגי מאיר לוי .באותה
שנה ,בחורף גשום מאוד ,נולד אשר,
בנם של רות וחיים ורטהיים ,ורות
נשארה עם התינוק שבועיים בבית
החולים בעפולה ,כי לא התאפשר
להגיע הביתה בגשם ובבוץ.

ספרייה ותזמורת
רוב מייסדי המושב היו מיוצאי

גרמניה" ,יקים" ,והתרבות הייתה
חשובה להם מאוד .אחד החברים ניגן
בתזמורת עמק הירדן וערך עם חב
ריו קונצרטים; בעזרת ספריית נהלל
הקימו ספרייה במושב .בספטמבר
 1949נשלח מכתב ממושב שדמות
דבורה אל מחלקת החינוך של מדינת
ישראל ובו כתבו שהם כבר  42מש
פחות עם  80ילדים ומצפים לקליטת
משפחות נוספות עם ילדים" .מבק
שים להתחשב במצבנו המיוחד ,כפר
קטן ודל" ולעזור בבניית מבנה לבית
ספר .באותה שנה הקימו את ביה"ס.
בקבוצה הראשונה  21תלמידים ,ילי
די  '44'43עם המחנכת ,המורה ומנ
הלת ביה"ס ציפורה לוויטה.
הזוג לוויטה הצטרפו עם בנם
הקטן לשדמות דבורה בשנת ,1949
שניהם ניצולי שואה .ציפורה ,בעלת
עבר עשיר בחינוך ובהדרכה ,מורה
בסמינר למורים בצ'רנוביץ ,מדרי
כת ילדים פליטי שואה באיטל
יה ,הקימה את בית הספר .לייבלה
מראה את תמונת קבוצת התלמידים
הראשונה עם המורה ציפורה ואח
ריה תמונות נוספות ,מהן אנו למדים
שבית הספר בניהולה של ציפורה
הלך וגדל ונעשה לבית ספר אזו
רי של שמונה כיתות ובו תלמידים
רבים וצוות מורים.

תערוכה נוסטלגית
השנים הראשונות ,שהיו מלוות
במחסור ובעבודה קשה ,נסקרות
היום בחלק הנוסטלגי של תערוכה
יפהפייה בבית העם במושב600 .
תושבים חגגו בשבוע שעבר ,בחג
השבועות ,מלאת  75שנים לעלייה

על הקרקע .ענת ,בוגרת החוג לא
מנות באוניברסיטת חיפה שהקימה
את מגמת האמנות בביה"ס התיכון
כדורי ,אצרה את התערוכה .ענת
בחרה ,הציעה ,תלתה ,סידרה וערכה
יצירות אמנות מופלאות של אנשי
המושב :שטיחים צבעוניים בעבודת
טלאים מדויקת של נעמה; פסלי
ברזל ויציקות ברונזה של דני ונווה,
אב ובנו; עבודות בעיסת נייר ,פר
חים ,עופות וכלים מקסימים ,מכל
טוב ,של תרצה ותלמידותיה; צילו
מים וציורים ,פסלי עץ ,לא הזכרנו
את כולם בשמות ,אבל ראינו עבו
דות קסומות ומרגשות .אופיר ,חייל
משוחרר בן המושב ,לקח גולות,
קרן ,זכוכיות ,צדפים ,שלדי חיות
וחפצים שאין ביניהם קשר וצרף את
כולם לפסלים הרמוניים .גם בבצ
לאל ,האקדמיה לאמנות בירושלים,
התלהבו מהעבודה של אופיר וקיבלו
אותו ללימודים.
כך כתב ירוחם בעיתון "דבר"
ב 10באוגוסט " :1945ארגון 'עומר'
עומד לקצור ברינה אחרי תקופה של
זריעה בדמעה .בקרוב יוקמו הבתים
על המגרשים והחברים )ובעיקר
החברות( יצאו לרווחה .גם החיי
לים חברי הארגון ,ישובו הביתה .אז
יתנוסס בשערי שערה השם החדש
למקום' :שדמות דבורה'".
התערוכה בבית העם ,היצירות
הנפלאות ,המסמכים והתמונות מי
מים ראשונים מראים שצדק העיתו
נאי של "דבר" .לאחר  75שנים ,רות
ורטהיים בת ה 95עדיין יפה ומח
ייכת ,תושבי שדמות דבורה קוצרים
ברינה ,בכישרון רב ובגאווה.
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היום יום הולדת!
יום הולדת לאבי ,יום הולדת לאמי ,יום הולדת לכפר" .עונת" ימי ההולדת המרגשת שבה אני נמצאת תיחתם במסיבה פרטית -
יום הולדת שלי ,שעומד בפתח ממש ,והוא אחלה סיבה למסיבה
השבוע חגגנו בחיק המש
פחה הקרובה יום הולדת
 155להורים שלי )לאבא
שלי מלאו  80שנים ולאמי .(75
בצעד יוצא דופן ,החלטנו לאחר
מעט את יום הולדתו של אבי ולהק
דים במספר חודשים את זה של אמי,
מכיוון שבקצב החיים הרגיל אנחנו
לא מתפנים תדיר כדי לארגן אירוע
גדול יחסית.
האירוע המשפחתי התקיים שבוע
בדיוק לאחר יום הולדת מרגש נוסף:
כפר חסידים חגג  90שנה להיווסדו
)מאורע שמחייב התייחסות נפרדת,
בקרוב( .הרבה אנשים הגיעו לקשור
כתרים לכפר ביום חגו והוא התיי
פה לקראת האירוע ונראה מטופח
ופורח מתמיד.
למרות השנים הארוכות שחלפו
מיום הקמתו ,קומתו לא שחה ,צמ
רותיו ירוקות ,שדותיו מניבים ויל
דים חמודים ממלאים את שביליו
בחיות מתחדשת .הכפר כבר גדול
מאוד בשנים ,אבל מצמיח מתוכו
שוב ושוב דורות חדשים וכוח פריו
נו לא נפגע בחלוף עליו הזמן.
שלא כמו הכפר ,אבא שלי שחגג
 80הולך ומזדקן .שערו כבר אפור

)לזכותו ייאמר שלפחות יש לו
שיער( ,גובהו התקצר בסנטימטרים
לאמעטים ,הליכתו כבדה ורגליו
וגבו מציקים לו לעתים קרובות.
לפעמים ,אני מתקשה להאמין

כשהייתי צעירה יותר הייתי משוכנעת שכשאהיה בגיל שבו אני נמצאת
היום רוב סודות הקיום יהיו גלויים בפניי ,בוודאי סודות הקיום שלי .אבל
השנים חולפות ואני מתחבטת עדיין באותם נושאים :מי אני? מה אני?
מה מקומי? מהו עתידי?
שהזקן הרך שמולי הוא האב הקשוח
שלא בחל בשיטות חינוך שירש
בבית מדרשו של אביו המורה,
שהיה אף יותר קשוח ממנו .למע
שה ,אמרתי לו במסיבה שערכנו לו,
שאם אני ספורטיבית היום אולי זה
כי הייתי צריכה לברוח ממנו הרבה
ומהר בילדותי .הנכדים במשפ
חה בכלל מתקשים להאמין שהיה
מראה לנו את נחת זרועו בצעירותו,
מכיוון שבזקנתו הוא רך לבב ,נוח
עד מאוד לבריות וחייכני.
אני מביטה בו וחושבת ש80
שנה הן כבר גילגיל ,ומה עובר
על אדם שמגיע לגיל הזה .נראה

פשוטה וטעימה
עוגת פטל וקינמון
לבקשת קוראים רבים שפנו אליי )שלושה,
ליתר דיוק (...אני מצרפת שוב את המתכון
של עוגת הפטל שנתתי לכם בעונת הפטל
אשתקד

חומרים:
ōחצי כוס סוכר
 200ōגרם חמאה קרה חתוכה לקוביות )אפשר להמיר
במרגרינה או במחמאה להכנת עוגה פרווה(
ōשתיים ושליש כוסות קמח תופח
 1ōחלמון ביצה
 300ōגרם פטל טרי או קפוא
לקישוט:
 1ōכף סוכר
 1ōכפית קינמון
ההכנה:
ōמערבבת כדקה את הסוכר ,החמאה ,הקמח והח
למון בקערת מערבל עד היווצרות פירורים יבשים
למדי .מפזרת חצי מהכמות על תחתיתה של תבנית
משומנת קמעה .מפזרת מעל את הפטל ,ועליו את
שארית הפירורים .מפזרת מעל הכול את הסוכר וה
קינמון ואופה כ 30דקות בחום של  175מעלות.
ōכמה פשוטה  -ככה טעימה.
עוגת פטל .אפשר חלבית ואפשר גם פרווה
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כאילו העניין מטריד מאוד גם אותו
וזה ברור מאליו ,בהתחשב בעובדה
שחלק ממשפחתו וממכריו כבר לא
נמצאים מסביבו כדי לחגוג עמו את
יום חגו.

בהנאה ולחייך לעולם ,הייתי לוב
שת את המבט החמוץ והלאמסופק
שלי ,שרק הדגיש את העובדה שת
ווי פניי הזדקנו בעוד קצת.
אבל לפני מספר שנים לא רב

שני אירועי יום ההולדת עברו
בשמחה ,בצחוקים ,בעשייה מתוך
אהבה ותוך כדי תחושה משמחת של
שיתופיות ושייכות .בקרוב ,יהיה
לי יום הולדת נוסף חשוב לצלוח
בחיוך ,וזה יום ההולדת שלי ,שעו
מד בפתח ממש .היו שנים שבהן
הייתי חוטפת מראש "Birthday
) "Bluesבתרגום חופשי מאנ
גלית" :עצב יום הולדת"( ,כי הייתי
בטוחה שמשהו ביום הזה יתפקשש,
שלא יתייחסו אלי יפה מספיק ,שלא
יאהבו אותי מספיק ושלאף אחד לא
ממש אכפת ממני .הייתי מתעוררת
בבוקרו של יום ובמקום להתמתח

עשיתי שינוי והחלטתי לפרגן
לעצמי ולא לחכות שאחרים יעשו
זאת עבורי .קניתי לעצמי מתנות,
הענקתי לעצמי פרחים ,אפי
תי לעצמי עוגה ויצאתי עם עצמי
לקפה של בוקר ,והפלא ופלא ,פת
אום גם הסביבה אכזבה אותי פחות.
נקודה למחשבה ,לא?
אז הנה ,שוב מתקרב היום הזה
שבו מחוגי השעון מראים חצות
הלילה אני מזדקנת פתאום בשנה.
יום לפני ,עוד היה לגיטימי לנקוט
בגילי הצעיר יותר ,ופופפף ,הפרי
בילגיה נעלמה.
אז תוקפים אותי ,כמדי שנה,

הרהורים קיומיים על מקומי בעו
לם ועל העתיד הצפון לי .כשהיי
תי צעירה יותר הייתי משוכנעת
שכשאהיה בגיל שבו אני נמצאת
היום רוב סודות הקיום יהיו גלויים
בפניי ,בוודאי סודות הקיום שלי.
אבל השנים חולפות ואני מתחבטת
עדיין באותם נושאים :מי אני? מה
אני? מה מקומי? מהו עתידי? התמי
מות שבה הבטתי בעתיד הפרוש
לפניי עד לפני מספר שנים הולכת
ומתפוגגת ,ואת מקומה תופסת
ההתפכחות הכואבת בגין העובדה
שיש דברים שכבר אינם פתוחים
בפניי.
מהורהרת או קלילה ,שמחה או
עצובה ,יום הולדת הוא סיבה למסי
בה ובין שלל הפילוסופיות שנראות
לי חשובות בחיים ושאותן אני מש
תדלת להנחיל לדור ההמשך שלי,
תופסת מקום של כבוד זו שדוגלת
במסיבות כשרק אפשר ,ויום הול
דת זה אחלה סיבה למסיבה .אסור
לתת ליום כמו יום ההולדת שלנו
לעבור לידנו ללא התייחסות ,כי
החיים מספיק קשים ומטרידים ,ואם
יש לנו סיבה למסיבה  -בואו נחגוג
אותה.

17 ||

12.6.2014

ספרות

ירה
מוֹשׁב ַה ִשׁ ָ
ַ

זהר נוי

www.readbooks.co.il

עמיר סגל

madorshira@gmail.com

עתיד ועבר

אין כל חדש

אחיות תאומות ניחנו בחוש מיוחד :חיזוי העתיד .אחת מהן
רוצה להתפרסם בזכות המתנה ,אחותה משתדלת לדכא את
הכישרון; המאורעות ההיסטוריים של שואת יהודי הונגריה הם
בסיס לרומן חדש

השירים הטובים יותר ב"שמש שקהלת לא ידע" של סיון הר־שפי
מתבזבזים על הגיגי בדידות אישיים ,שאין בהם חידוש .יש כמה
שירים כתובים היטב ,אך ללא רלוונטיות אמתית ,וחבל

האחריות שלנו למעשינו
"ממלכת האחיות" מאת קרטיס סיטנפלד,
שמפגינה כישרון כתיבה ויכולת אבחנה יוצאי
דופן ,הוא ספר משעשע ומעורר מחשבה על
המחויבות שלנו כלפי אחרים ועל האחריות
שלנו למעשינו .ויולט וקייט ,תאומות זהות,
הבינו כבר בגיל צעיר שהן שונות מכולם :הן
נולדו עם חושים המאפשרים
להן לחזות את העתיד ולגלות
את סודותיהם של אחרים .אבל
בעוד ויולט מפגינה את כישו
ריה המיוחדים בכל הזדמנות,
קייט עושה כמיטב יכולתה כדי
להסתיר ואף לדכא אותם.
כשרעידת אדמה קטנה פוק
דת את סיינט לואיס ,העיר
שבה מתגוררת האחיות ,חייה
של קייט עוברים טלטלה :ויו
לט מודיעה בשידור טלוויזיוני
שרעידת אדמה גדולה בהרבה
עומדת להתרחש ואפילו נו
קבת אריך ,וקייט אינה יודעת
את נפשה מרוב מבוכה .באותה
עת ,היא חוששת שנבואתה של
ויולט עומדת להתגשם .בעוד
תאריך שבו נקבה אחותה ,קייט
נאלצת להכיר בשבריריותם של
החיים השלווים שטוותה לעצ
מה ולהתמודד עם הזעזועים
שמזמנים לה היחסים עם בעלה
ועם אביה ואחותה )מאנגלית:
גיא הולינגר ,הוצאת כנרת
זמורהביתן 437 ,עמודים(.

סוד התליון
איילת ולדמן אורגת ב"אהבה
ואוצרות אחרים" ,על בסיס
המאורעות ההיסטוריים של
שואת יהודי הונגריה ,סיפור
קורע לב ומצחיק ,המעלה שא
לות כואבות על מלחמה ואבדן,
על ערך חיי אדם מול ערכו של
רכושם ,ועל היכולת למצוא
נחמה מתוך החורבן.
העלילה לוקחת אותנו לאוסטריה של שנת
 .1945ג'ק וייסמן ,קצין יהודי צעיר בצבא
ארצות הברית מתמנה לאחראי על רכבת
משא שעושה את דרכה מהונגריה כשהיא
עמוסה ברכושם של יהודים ,שנרצחו בידי
הנאצים .הקשיים שבהם נתקל וייסמן כשהוא
מנסה להגן על רכושם הגנוב של היהודים
מתגברים כשהוא פוגש את אילונה ,שעולמה
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נחרב ,והיא מנסה למצוא את שרידיו ברכבת.
כמעט  70שנה לאחר מכן נותן ג'ק לנטלי,
נכדתו היחידה ,תליון זהב שכנפי טווס משו
בצות אבני חן מוטבעות בו .הוא מניח בידיה
את התעלומה המכבידה עליו מאז ימיו באוס
טריה ,ומבקש ממנה לשחרר אותו מהמסתורין
ומהאשמה .מסעה לחשיפת סיפורו של התליון
והנשים יוצאות הדופן שמאחוריו מפגיש
אותה עם אמיתי ,שעשה את
הונו מהשבת רכושם של נספי
השואה .בחיפוש חוצה גבולות
ויבשות מנסים נטלי ואמיתי
לאחות את שברי ההווה והעבר
שבלבם )מאנגלית :נורית לוינ
סון ,הוצאת מודן 360 ,עמודים(

לרביעית היה מזל
סדרת המופת של מארק בי
לינגהם" ,טום ת'ורן" ,שזכה
בפרסים ספרותיים רבים בתחום
המתח ,כוללת עד כה  11ספרים
ונוגעת בפשע מנקודת מבטם
של הקורבן ,הבלש והפושע ,בו
זמנית" .ישנונית" ,הוא הראשון
בסדרה ונבחר לאחד הספרים
שעיצבו את ספרי המתח בברי
טניה של שנות האלפיים.
המפקח טום ת'ורן חושד שא
ליסון היא ההצלחה הראשונה
של רוצח סדרתי ,שכבר הרג
שלוש נשים אחרות .לרביעית
היה מזל ...בערך .אליסון חיה,
בקושי .מישהו גרם לה באו
פן מלאכותי לשבץ מוחי והיא
יכולה לראות ,לשמוע ,להרגיש,
אבל לא לתקשר .הגוף שלה
הפך לבית כלא.
ת'ורן נאלץ להשתמש ברא
יות נסיבתיות ,בתחושות בטן
ובקיצורי דרך כדי לנסות ולה
רשיע את החשוד העיקרי שלו -
ג'רמי בישופ ,רופא מרדים .הוא
יודע שלרוצח יש אג'נדה ייחו
דית ומעוותת והעדה היחידה
שיכולה לספק לו נקודת מבט
בלעדית אינה מסוגלת לתקשר עמו .לאט
לאט חלקי הפאזל השונים מתחילים להתחבר
וניסיונותיהם של ת'ורן ואליסון לפרוץ את
חומות הכלא שלה נושאים פרי .אולם אז הם
מבינים ,כי במצב שבו הגוף בוגד והחושים הם
כל מה שנותר לך ,אתה חשוף ופגיע מתמיד
)מאנגלית :קטיה בנוביץ' ,הוצאת כנרתזמו
רהביתן 368 ,עמודים(.

"שמש שקהלת לא ידע" הוא ספר ומתארות את הבדידות בצורה מקורית.
שיריה השלישי של סיון הרשפי,
גם השירים הטובים יותר בספר זה
מקבוצת המשוררים הקשורים אל מתבזבזים על אותם הגיגי בדידות אישיים,
כתב העת "משיב הרוח" ,שטורחים להביא ושורות פסאודומיסטיות כמו "טל מתעבה
בכתיבתם משפע הכתבים היהודיים .בספר על הדברים  /כנובע מתהומותיהם הסמויים"
שלפנינו ,אפשר לראות זאת בריבוי ציטוטים או משפטים רופפים כמו" :ואין תמרור לא
של כתבי רבי יהודה הלוי ,הבעל שם טוב וא לוהים העובר  /בעולמו  /ואין תמרור האט
חרים ובנושאי שיריה של הרשפי.
 /נשמה לפניך" ,אפילו השיר "צער בעלי
תמה החוזרת שוב ושוב בספר היא הני חיים" ,שבו חותכים ילדים נדל מתוך אכז
גוד בין העולם הארצי לעולם האמונה ,עולם ריות לשמה ,אינם מצליחים לומר דבר מה
הנשמה העליון .למשל ,בשיר "בין המראות" משמעותי .למשל ,לבקר את הילדים .במקום
כותבת הרשפי" :ולמחרת ביקשתי שירדו ביקורת" ,צער בעלי חיים" מסתיים בתפילה
השמים אל תוך המראות  /וענן השכמה באתר חרישית לנדל" :קול הנדל  /הולך מסוף העו
בנייה עשה מקום להיוועד בו / ,טל רחמים לם ועד סופו  /ולא נשמע".
זלג על פיגומים חשופים" .המשוררת מביעה
בספר חיקויי הייקו חלשים" :נביחות השמש
תפיסות חב"דיות ,ניגודי אמונה ועולם הזה ,בחצות  /מחצר הגרוטאות  /העזובה" או "מעל
לכאורה ,אך הצורה שבה הדבר נעשה פשטני למדבר  /תמנון השמש  /לופת את העולם".
מעט .הפיכת השיר
שירה דמוית הייקו זו,
למעין תפילה אישית
גם היא הפכה לאופנ
הופכת אותו לצנוע
תית מאוד אצל משו
משהו ,אך לא פשטני
ררים רבים בשנים
פחות.
האחרונות .כמובן,
מהשירים
רבים
שירה זו מנותקת לח
הפותחים את הספר
לוטין מהקשרה הת
הם הגיגי בדידות
רבותי ולרוב ,מלבד
ואומללות אישיים
הגיגים ריקים מתוכן
מאוד ,הכוללים תק
משמעותי ,אין בהם
וות לגאולה אישית
דבר.
למדי .זה היה יכול
"טויטע חסידה"
להיות מעניין אלמ
הוא אחד השירים הי
לא נעשה כבר משך
פים בספר והוא מביע
שנים .שירה אישית
את הטוב והרע שבס
המדברת על אומ
פר  -כתיבה מורכבת
ללות ,על בדידות,
ופנייה אל רבי נחמן
על תקוות אישיות
מברסלב ,אך פנייה
אך קטנוניות משהו
שכלכולה אישית
ועל תקוות לגאו
ובה סיפור המשור
לה אישית נפוצה "שמש שקהלת לא ידע" .ייחודה של הרשפי הוא רק רת המעורפל" :פעם
למדי בישראל של ברפרנסים של רטוריקה דתית צילום :כריכת הספר ר' נחמן הציל אותי
היום .הוצאת הקיבוץ
משיגעון / .הוא עזר
המאוחד מתמחה בספרי שירה שכאלה.
לי כמו שרק המתים החיים  /עוזרים לחיים
ייחודה של הרשפי הוא רק ברפרנסים של המתים  /הייתי רקובה מאוד" בתחילתו וב
רטוריקה דתית ,כמו בשמות השירים" :באמ סופו ,כמובן ,גאולה דתית" :אני פוסעת בגיל
צעית האור"" ,ממעמקים" או "נשמה דתוהו" ,וברעדה  /משננת לא לפחד  /כלל לא  /לפחד
כך גם בביטויים שבהם משתמשת הרשפי כלל לא לפחד  /והעיקר".
בשירים עצמם .בנוסף ,בספר יש שירים אי
העובדה שהשירה הזו ,כולל הרטוריקה
שיים ללא משא רטורידתי ,כמו "התבודדות האישית והדתית שבה ,נותרת חסרת מבע
בציבור" ,שהיה יכול לומר דבר מה משמעותי מלבד האמירה על תחושותיה ,על חייה ועל
על הפער בין פרטיות לציבוריות ,אך נותר רגשותיה של המשוררת עצמה הופכת את
שיר על בדידות אישית.
"שמש שקהלת לא ידע" לספר שבו כמה שי
הרשפי היא משוררת מוכשרת .שורות רים כתובים היטב ,אך אין בו שירים בעלי
השיר "אחת הייתי"" :אתה לבי / .הזולת רלוונטיות אמתית .וחבל.
העיקש ,מושך אותי שוב  /אל עולם הדב
"שמש שקהלת לא ידע" ,סיון הר
רים / .אני אשאר כאן עוד כמה חיים ארוכים
שפי ,בהוצאת הקיבוץ המאוחד,
 /וטובעים בלעדיך ,בעלטה  /בה זורחות רק
ריתמוס  -סדרה לשירה93 ,2014 ,
 /שפתי תפילתי" הן מתוחכמות ,מורכבות
עמודים.

ĕĤĔĚđėĕĝĠ ĖĕĤĢ ČĘ đĜĘĢČ
.Ħđģď 90 ģĤ ĖĥĚĜđ ,ĦĚďģđĚ ĐĜėĐ ĥĤđď đĜĕČ ěēčĚĐ .(TSA) ĪĎďĕĤčĚĕĕģ ĦĔĕĝĤčĕĜđČ Ęĥ ĐĘčģĐ ěēčĚč ęĕĥĚĦĥĚ đĜČ ,ĦĕĤĔĚđėĕĝĠĐ ĐĜĕēčĐ ęđģĚč

?ĖđĠĐ ĦđĜčĘ ĐĚĘ
ĝĕĝčĐĚ ęĕĜđč ĐĘėĥĐ

19.06.14

ĐēĘĢĐĘ ĝĕĝč ęėĘ ęĕģĕĜĞĚ ęĕĕĔĝĕĜĚđĐĐ ęĕďđĚĕĘĐ
ĕĎđēąđď ĘđĘĝĚč *BA ĤČđĦ :ĘČĤĥĕč ĐĜđĥČĤĘ ęđēĦ Ęėč
ēĤĒĚĐ ĕďđĚĕĘč ĦđēĚĦĐč ęĕĕĔĝĕĜĚđĐ ęĕďđĚĕĘ čĘĥĚĐ
ĦĕďđĐĕ ĦđĎĐđ ĦĕčĤĞĚ ĐĕĠđĝđĘĕĠč đČ ęČĘĝČĐđ ěđėĕĦĐ

20:30-17:30 ēđĦĠ ęđĕ
Q

ĐĐđčĎ ĐĘėĥĐĘ ĐĢĞđĚĐ ĤđĥĕČč ĦĕĜĦđĚ ĤČđĦĐ ĦģĜĞĐ*

ęĕĘĥđĤĕ | 3 ěģĝĞĐ ĪēĤ | ęĘĥ ĕĚďģČĐ ĒėĤĚĐ
www.shalem.ac.il | 1-800-800-616 :ĐĚĥĤĐĘ
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עמרם קליין

היכן נמצא
הרחוב הזה?
ב .באיזו עיר נקרא רחוב על שם
המושב בית יהושע?
 .1נתניה.
 .2תל אביב.
 .3הרצליה.
 .4ראשון לציון.
ג .באיזו עיר נקרא רחוב על שם
המושב גבעת יואב?
 .1ראשון לציון.
 .2רחובות.
 .3טבריה.
 .4קריית שמונה.
ד .באיזו עיר נקרא רחוב על שם
המושב "הזורעים"?
 .1טבריה.
 .2עפולה.

לוחית זיכרון על הבית שבו התגורר ד"ר אברהם
יהושע טהון משנת  1905עד מותו

תשבץ

 amosquitoz@gmail.comעמוס צימרמן ©

היגיון מס' 79

 .3חיפה.
 .4ראשון לציון.
טריוויה למתקדמים
ה .באיזו עיר נקרא רחוב בשם "בית
עובד"?
 .1רחובות.
 .2ראשון לציון.
 .3נס ציונה.
 .4תל אביב

תשובות

א.1 .
ב .4 .הרב ד"ר אברהם יהושע
טהון ) 13בפברואר 11 - 1870
בנובמבר  ,(1936שעל שמו
נקרא המושב ,היה עסקן ,סופר,
הוגה דעות ,פובליציסט ומנהיג
ציוני בפולין .מעוזרי הרצל
בהקמת ההסתדרות הציונית,
חבר המשלחת היהודית לשיחות
השלום בפריז ,נשיא "תרבות"
בפולין וחבר הסיים הפולני.
ג .1 .הוקם בשנת  1968ונקרא
על שם יואב שחם ,שנפל
בפעולת סמוע בדרום הר חברון
ב.'66-
ד.4 .
ה .4 .הרחוב "בית עובד" בתל
אביב נקרא על שם העובדים
החרוצים שמועסקים בבתי
המלאכה ובמוסכים באזור רחוב
המסגר .עם כל הכבוד למושב
בית-עובד ) (1933שממערב לנס
ציונה.

א .באיזו עיר נקרא רחוב על שם
המושב משמר הירדן?
 .1נתניה.
 .2טבריה.
 .3חיפה.
 .4תל אביב.

4
אונות

מאוזן:
 .1חיילים מתים עם היתרון בבית על החוף ) .4 ;(6נתחלק וניפול בגלל זה שישן לנצח
) .8 ;(4ברח עם הקפה ) .9 ;(2נכסיו של אקשטיין הלכו לאירופאי ) .11 ;(6הקרש של
נועם מולך לבדו ) .12 ;(7ראו  3מאונך;  .13חודורוב תורה ) .15 ;(3באיזה יישוב דמיינו
חברים? ) .18 ;(7טיפלה בשיערה והורתה להזיז הצידה את צד הראש )) .19 ;(6עם
 20מאונך( ונורא ממשי ) .21 ;(4תבלין עם תכנית אירוח משלו ) .22 ;(4זאת שעלתה
מעלה ציוותה להחליף את הנאות ).(6

מאונך:
 .1סטיוארט ישן ומלך על בבל ) .2 ;(5הזיזו משם קוף מלא בשמפו )) .3 ;(5עם 12
מאוזן( יחנך הכלבה בכך שיקרא לאחד עשר להגיע ) .5 ;(5לקחת חתיכה קטנה
לבדיקה ברוורס ייצור משהו מנופח ) .6 ;(5עני קפדן גרם לשריפה ) .7 ;(5באיזה רחוב
גר זה שסיים לימודיו בשנית? ) .10 ;(7החרק שטף אזור ללא בעלות ) .13 ;(4,3הרזה
נפטר בעודו נלחץ אט אט ) .14 ;(5נקשקש ליד האיקס בעוד אבני אוגר כוחות );(5
 .16מוחמד ,מספיק להיות קרוב אלי! ) .17 ;(3,2מה שהיא תלבש כשקר זה למעשה
הונאה ) .20 ;(5ראו  19מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :78

מושב משמר הירדן .תצפית מכיוון מערב
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צילוםHanay :

מאוזן .1 :פיה רעה;  .4מגלן;  .9גמליאל;  .11שמן תירס;  .12הוד השרון; .13
עוד;  .15חומר גלם;  .18מתכייל;  .19אברך;  .21הגנה;  .22ככר לחם.
מאונך .1 :פרעוש;  .3עורב;  .5גלימה;  .6נחליד;  .7עמוס תמם;  .10מייחלים; .13
עגינה;  .14דרכון;  .16גרביל;  .17משעמם.
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מושב עין יהב
מחפש מפעיל לאיגום
כלים חקלאיים-מסגריה

במשרה מלאה

               

 

נא להעביר קו"ח בכתב
עד לתאריך ה20.06.14-
לפקס08-6581022 :
או למייל:

לחברה ישראלית דרוש/ה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשגיא:

    

ein-yahav@arava.co.il

שנים(מנוסה
עופות
מגדל/ת
)לפחות 3
לרילוקיישן רווקות לאפריקה
קו"חg_mozer@012.net.il :
גיורא050-5973357 :

052-3666780

00025

לחברה ישראלית דרוש/ה

מנהל/ת חווה חקלאית מנוסה
לרילוקיישן רווקות לאפריקה
קו"חg_mozer@012.net.il :
גיורא050-5973357 :



 

  

 

 

יצחק בר זכאי היקר!
מזל טוב לרגל הולדתך נכדך

שלוחות לך ברכות חמות
צוות מחלקת הירוקים
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