
  ||  2223.8.12    

 עו”ד עמית יפרח, יו”ר אגף 
קרקעות ואגודות שיתופיות 
בתנועת המושבים

־ בהמשך להח
הנהלת  לטת 
מינהל מקרקעי 
 3212 ישראל 
ועדות  בעניין 

שמש ־הקבלה, 
הינה  מעותה 
ועדות  ביטול 
וביטול  הקבלה 

־הפטור ממכרז למגרשי ההרחבה בא
זורים שאינם מוגדרים כנגב או גליל, 
הבין־מושבית  הוועדה  בשם  פנינו 
למנכ”ל המינהל בפנייה דחופה. זאת 
ולייצר  ההחלטה  את  לשנות  בניסיון 

הוראות מעבר בהתאם.
להלן עיקר פנייתנו:

השיתו־ האגודות  לפקודת   8  תיקון
־פיות  )להלן: “התיקון לחוק” (, שהתק

בל בכנסת במרץ 2011, בא להסדיר 
שיתופיות  לאגודות  קליטה  הליכי 

קהיל להתיישבות  כאגודות  ־שסווגו 
בהרח איגוד מתיישבים  לצורך  ־תית 

בות באזורים פריפריאליים בישראל. 
ומצומצמת  נקודתית  בסוגיה  מדובר 
בתיקון  מוגדר  שהדבר  כפי  ביותר, 

לחוק.
ליועץ המש כפי שהוצגה  ־עמדתנו 

התיקון  אין  כי  הייתה  לממשלה  פטי 
לחוק ממצה את הליכי הקבלה בכלל 
האגודות השיתופיות, ואין לגזור ממנו 
הסדר שלילי בדבר קיומן ופעולתן של 

־ועדות הקבלה היכן שהן נהוגות בא
גודות שיתופיות אחרות או בהרחבות 
של אגודות שיתופיות, שאינן נופלות 

לקריטריונים המנויים בחוק.
מעמד  את  לחזק  בא  לחוק  התיקון 
הספציפיות  באגודות  הקבלה  ועדות 
שבחוק.  הקריטריונים  על  העונות 
ההצעה,  ביסוד  שעמדה  התפיסה 
לפני  הדברים  מחילופי  שעולה  כפי 
אגודות  כי  הייתה  לחוק,  התיקון 
להגנה  זכאיות  הפריפריה  ביישובי 
חזקה  מלגיטימציה  ונהנות  מוגברת 
מגורים  שכן  מועמדים,  למיון  יותר 
בכל  במאמץ  כרוכים  אלה  בישובים 

מעגלי החיים.
שה היא  לחוק  הגיונית  ־פרשנות 

ספציפי  הסדר  ליצור  ביקש  מחוקק 

לגבי מספר מוגבל של מצבים, שבהם 
הנהוג,  המצב  את  לשנות  ביקש  הוא 
ימשיך  יתר המקרים  ואולם לגבי כל 
לחול ההסדר הקיים לפי הדין הכללי 

 )החלטה 1195 (.
שהתקבלה  המינהל  הנהלת  החלטת 
לחוק  התיקון  כי  קובעת   2012 במאי 
יצר הסדר שלילי ביחס לקיום ועדות 

והרח קהילתיים  ביישובים  ־קבלה 
ובגליל  בנגב  שאינם  קהילתיות  בות 
בהקצאת  להמשיך  ניתן  לא  ולפיכך 
מגרשי מגורים בפטור ממכרז על פי 
על  הוחלט  כן  כמו  האגודה.  המלצת 
הקמת צוות אשר יגבש את התיקונים 
להחלטה 1180 ונקבעו הוראות מעבר 
הראוי  המענה  נותנות את  אינן  אשר 
עשרות  במשך  האגודות  להסתמכות 

בשנים.
־השלכות ההחלטה שלא להכיר בזכו
־תן של האגודות לקבוע רשימת מוע

קשות  יהיו  לחכירה,  מומלצים  מדים 
ובלתי הפיכות, הן על ההתיישבות והן 
על מדינת ישראל כולה. אין זה מיותר 

זו של הנהלת מינ כי החלטה  ־לציין 
הל מקרקעי ישראל  )ממ”י (, התקבלה 

ללא שיתוף נציגי ההתיישבות.

השיתופיות  באגודות  המתיישבים 
ואונם  להתיישבות השקיעו את הונם 

הקהי של  ופיתוחן  ביסוסן  ־בהקמתן, 
־לות ביישובים הכפריים. שינוי רטרו

גם  המעוגנת  זו,  במציאות  אקטיבי 
במסמכים חתומים של מינהל מקרקעי 

ישראל כלפי האגודות, מהווה פגיעה 
בלתי מידתית.

־עמדתנו הינה כי יש להקפיא לאל
תר את החלטת ההנהלה ולקיים דיון 
שבו  ההתיישבות  נציגי  עם  משותף 

תוצג עמדתנו המפורשת בעניין זה.

חם,  ובגדול.  כאן  הקיץ  אז   
ויש שפע של ירקות בשוק. אז 
קחו לכם עגבנייה בשלה, רצוי 
מזן תמר, מלפפון ירוק אמיתי 
ועסיסיות,  מטעם  המתפוצץ 
וכמה פלפלים בצבעים שונים. 
תוסיפו שום חדש ובצל סגול 
נוסיף  מסודרים.  כבר  ואתם 

המצו מצרכים  מספר  ־עוד 
כמו  ישראלי,  בית  בכל  יים 
ויש  וחומץ,  משובח  זית  שמן 
שהכי  למנה  הבסיס  את  לנו 
והכי ספרדית  לקיץ  מתאימה 

שיש - מרק גספאצ’ו קר.
טעמתי  שנים  כשלוש  לפני 
שבספרד  בסביליה  זה  מרק 
קליל  המתכון  והתאהבתי. 

מת המרכיבים  כל  ־להפליא, 
והופ ביחד  בבלנדר  ־ערבלים 

למנה  טוב  קירור  לאחר  כים 
מענגת.

המתכון  לפני  טיפים  מספר 
המדויק:

קלופים  תמיד   - מלפפונים 
כדי לעדן את המנה

לא  מאוד  רצוי   - עגבניות 
עגבניות חממה, רצוי מזן תמר 

קלופות ללא גרעינים.
בצל - סגול או שלוט, רצוי 

לשלב בצל ירוק
-חומץ  באנדלוסיה משתמ־

שים בחומץ שרי -”חרז” - אך 
איכותי  יין  בן  חומץ  כל  כאן 

יתאים.
ומשובח  עדין   - זית  שמן 

ביותר.
חומר  להוסיף  נהוג   - לחם 
משתמשת  אני  למרק.  עיבוי 
אני  אותו  מאתמול,  בלחם 
בספרד  מזון.  במעבד  קוצצת 

שק בתערובות  ־משתמשים 
מחית  טחונים,  צנוברים  דים, 

תפוחי אדמה ועוד.
קירור - אפשר להוסיף לפני 
קרח,  קוביות  מספר  ההגשה 
אך הן מדללות את המרק. אני 
קרח  במגש  להקפיא  ממליצה 
ולהוסיף  מהמרק  קטנה  כמות 
את הקוביות הללו ממש לפני 

ההגשה.
של  הקלאסי  המתכון  את 

בתו לגוון  אפשר  ־הגספאצ’ו 
ספות שונות. לדוגמה, תוספת 

כוס כמו  ירוקים  עלים  ־של 
בגרנדה,  עירית.  נענע,  ברה, 

שעו להוסיף  נהוג  ־לדוגמה, 
ביצים  או  חלוטה  ירוקה  עית 

קשות.
אני ממליצה בפעם הראשונה 
לעשות את המתכון הקלאסי, 
לטעום ולהתרשם - ובפעמים 
הגיוונים  עם  לשחק  הבאות 

והתוספות השונות.

 תנועת המושבים נאבקת נגד החלטתה של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל לבטל את 
ועדות הקבלה במרכז הארץ

 והפעם: המנה שהכי מתאימה לקיץ - מרק גספאצ’ו קר 

 השלכות קשות

 הכי ספרדי שיש /  איריס לוי

לבשל
בכיף

באירוח  גבוהות  בכוסות  להגישו  ממליצה   
קוקטייל או בצלחות מרק עמוקות, בארוחה 

בה כולם מסבים סביב השולחן.

חומרים ל־6 מנות:
1.5 קילוגרם עגבניות קלופות ללא גרעינים

3 פלפלים בצבעים שונים חתוכים
1 בצל סגול חתוך לרבעים

3 שיני שום
3 כפות חומץ בן יין

4 פרוסות עבות של לחם לבן לא טרי
ללא קרום

1/3 כוס שמן
1 ליטר מי קרח

מלח פלפל שחור לפי הטעם

 הכנה
־ בקערת מעבד המזון שמים את כל המרכי

בים למעט פרורי הלחם  )אותם עשינו מלחם 

ישן שקוצץ במעבד המזון ( ומעבדים למרקם 
חלק.

אפשר להגיש את המרק כמו שהוא - סגנון 
כפרי, ואז מרקמו יהיה מעט גס. או לסנן דרך 
מסננת דקה תוך לחיצה עם כף עץ שתעזור 

“לסחוט” את המיץ מהירקות.
צריך  אם  בודקים  תיבול,  ומתקנים  טועמים 
ומכניסים  מכסים  זית.  שמן  או  חומץ  עוד 
למקרר לכמה שעות. לפני ההגשה מוסיפים 

את פרורי הלחם.
ליד,  קטנות  קעריות  עם  מאוד  קר  מגישים 
טובה,  באיכות  קרוטונים  של  תוספת  עם 
לקוביות  קצוצים  ופלפל  מלפפון  עגבנייה, 
קטנות ועשבי תיבול כמו עירית, פטרוזיליה 

בזיליקום וכו’.

ניר בנים  הכותבת היא שף פרטי ממושב 
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