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בס"ד

דבר העורך  -דרור מרמור
תכנון ובנייה
בפרשת כי תצא
מה בין עלון העוסק בענייני נדל”ן ובנייה בארץ ישראל
לבין פרשת השבוע? מבלי כמובן להרגיז אף אחד,
תשובה מתאימה עולה מתוך פרשת כי תצא (כמו גם
מהרבה פרשות אחרות ,ודאי בספר דברים).
אחרי שבפרשה הקודמת למדנו שמי האיש שבנה בית
חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו (ממלחמת רשות),
פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו ,השבת אנחנו
לומדים מצוות עשה מפורשת ,ולפיה מי שבונה בית
חדש מוכרח לשים מעקה לגגו ,פן יפול הנופל ממנו.
התכנון והבנייה מתעטפים במצוות ערב כניסתם של
בני ישראל לארץ הקודש.
יתרה מכך .הנצי”ב עומד על כך שמצוות המעקה היא
תנאי מעכב למגורים בבית החדש (תנאי לקבלת טופס ,)4
יותר מאשר מצוות קביעת מזוזה בפתח הבית“ .דמזוזה
אינה תלויה בבניין בית כל כך ,ורשאי לדור בלא מזוזה”,
כותב הנצי”ב“ ,דמי שאין לו מזוזה רשאי לדור ללא מזוזה,
רק שעליו לקבוע מזוזה כשישיג .מה שאין כן מעקה
שהוא תלוי בבניין הבית ,שאסור לדור בלי מעקה”.
ענייני התכנון והבנייה הם חלק מתורת ה’ .ושנזכה לקבוע
עוד הרבה מעקות ומזוזות של מצווה בארץ ישראל.

שבועון נדל“ן ,בתים והתיישבות

סילוואן (צילום :דוד ותמר דומב)

שבת שלום!

לטה!

בכפר אברהם-פ”ת

רי הח

למהי

מפרויקט של חברת מקימים

דופלקס פרטי ייחודי
 052-222-0404חיים
w w w . m e k i m i m . c o . i l

נראה אתכם!
צלמו תמונת נוף מארץ ישראל ושלחו
לנו למייל .התמונה היפה ביותר תופיע על
עמוד השער של העלון עם שם המצלם.

nofim7@gmail.com

בס״ד

אתם ביקשתם ,אנחנו איתרנו:

קרקעות הברון הנדיב
בפרדס חנה כרכור

דאג עוד היום לעתידך ולעתיד ילדיך!
הזדמנות אחרונה לקרקע חקלאית
פרטית בטאבו ,במרקם עירוני!

החלה מכירה מוקדמת

169 000

,
₪
ל 20-הרוכשים
הראשונים בלבד!
קרקעות קונים רק אצל המומחים!

*4939
www.karkaot.biz
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הקרקע בתמ”א 35
נגישות לצירי תנועה מרכזיים (כביש  ,2כביש  ,4כביש  6ורכבת ישראל)
השקעה חכמה לתשואה גבוהה!
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הפטרת פרשת כי

סיפורו של בית /

תצא /הרב ד”ר גדי גזבר

אגדה
על שפת ים כנרת

רחמים גדולים וחסד עולם
כשרב או מחנך מעביר שיחה ובמהלכה הוא מרחיב בנושא מסוים,
מתמקד בו ומדגישו ,יש להניח שמדובר בנושא משמעותי .כזה
שהטיפול בו דורש מאמץ וחיזוק ניכרים ,ושההתייחסות מצד קהל
השומעים אינה פשוטה.
כשהתורה מרחיבה ומדגישה את איסור עבודה זרה ,שונָ ה וחוזרת
על הסכנה שבהימשכות אחריה וחוזרת פעמים רבות על האיסור
ועל העונש ,כנראה שההתמודדות מול עוצמת עבודת האלילים
לא הייתה פשוטה.
כשהנביא בהפטרתנו (ישעיהו נד) מתמקד בהבטחת ריבוי הבנים
השבים לציון ,יש בכך עדות למציאות שונה לחלוטין .כדי לחוש
את המציאות מולה עומד הנביא ואת ההקשר בו נאמרים דבריו,
דיינו שנשוב במנהרת הזמן או בדמיוננו אל שיבת ציון השנייה
שמלפני כ 150-שנה או לזו הראשונה שמלפני כ 2500-שנה .בימי
העליות הראשונות ,בינות לקדחת ,המלריה ,הביצות והשומר ,לא
הייתה המציאות פנויה ,אולי מקוצר רוח ומעבודה קשה ,לשמוע
על המיליונים שעוד יגיעו לפה ולשרטט תוכניות (תב”עות) לאור
ּנֹותיִ ְך יַ ּטּו ַאל ַת ְּחשֹׂכִ י ַה ֲא ִריכִ י
“ה ְר ִח ִיבי ְמקֹום ָא ֳהלֵ ְך וִ ִיריעֹות ִמ ְשׁכְ ַ
ַ
ֵמ ָית ַריִ ְך וִ ֵיתד ַֹתיִ ְך ַחזֵ ִּקי” (נד ,ב).
גם ה”עשרה יוחסין” שעלו מבבל בימי עזרא ונחמיה ,בהותירם את
האליטה החברתית והרוחנית יושבים דשנים מאחור ,עבדו ביום,
ּושׂמֹאל ִת ְּפר ִֹצי וְ ְזַר ֵעְך
שמרו בלילה וקשה היה לשכנעם“ :כִ ּי יָ ִמין ְ
יֹושׁיבּו” (נד ,ג).
נְשּׁמֹות ִ
ּגֹויִ ם יִ ָירׁש וְ ָע ִרים ַ
כאמור ,הנביא צריך להדגיש ולהרחיב בנבואותיו דווקא בגלל
שהמציאות רחוקה מהגשמתן .אבל “היא גופא קשיא” – למה
המציאות בה נתקלים שבי ציון כל כך רחוקה מחזון הגאולה?
למה אין התאמה של “אחד לאחד” בין המציאות לנחמה
המובטחת לעם?
אמנם כולנו חכמים ונבונים ויודעים לומר שכך היא גאולתן של
ישראל .איילת השחר ,קמעה קמעה ,וסיבוכים של גאולה .אבל כאן
שואל הבן התם ,בפשטות ישירה ואמיתית ,שהרי כל זה לא כתוב
בפסוקים .השומע את הפטרות הנחמה בטוח ש”חכי כמעט רגע”
והנה מופיעה הגאולה“ ,מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע
שלום מבשר טוב משמיע ישועה” – כעת עכשיו ולא קמעא קמעא.
יש להניח שאכזבה ותסכול ליוו את שבי ציון כשראו שהמציאות
לא תואמת את קצב הגאולה המתנגן מפרקי הנחמה .יש הרבה

כנות בתמיהה מדוע חורבן בא “ברגע קטן” ו”בשצף קצף” ,ואילו
בשביל גאולה צריך “ברחמים גדולים ...ובחסד עולם”.
כיוון ורמז לתשובה נבקש לדלות מסגנון דברי ישעיהו פה .יותר
מכל נביא אחר ,הוא נעזר בדימוי ירושלים לאשה על מגוון רחב של
מצביה השונים .ביתר שאת מודגש הדבר בהפטרתנו הקצרה המכילה
מגוון מכובד“ :עקרה לא ילדה ...לא חלה ...שוממה ...בעולה ...בשת
עלומיך ...חרפת אלמנותיך ...בעליך עשיך ...אשה עזובה ועצובת רוח...
אשת נעורים כי תמאס ”...ו”עניה סערה לא נחמה” משלימה למניין
ויותר.
אפשר שהריבוי המודגש של הדימויים מבקש את תשומת ליבנו,
ומתוכו נבחר אחד שילמד לא רק על ההווה אלא גם על העבר“ :אשת
נעורים כי תמאס” .אמון בעל מול אשת נעוריו ,כמו גם הפוך ,וכמו
כל דבר רגיש המבוסס על אמון ,הוא מהדברים שבנייתם לא נפסקת
לעולם ואילו שבירתם והריסתם עשויה להתרחש ברגע קט .בדברי
הנחמה לעתיד מקופל גם משבר העבר של הקב”ה מול ישראל.
מאחורי כל תוכחות הנביאים על חטאי ישראל וכל איומי החורבן
עומדת בקשת הקב”ה מישראל לא “לשבור” את האמון ואת הברית
ביניהם .וכשזה קורה ,זה מתאפיין ברגע קטן ובשצף קצף .מסתבר
שמאחורי כל נבואות הנחמה וייעודי הגאולה עומדת לא הישועה
עצמה ,אם פיזית ואם רוחנית ,אלא רקימת ברית מחודשת בעלת
ריח ,מראה וקול כשל איש/אשת נעורים המעצבים זוגיות.
קיבוץ גלויות בשופר ונס ,ריבוי הבנים וכל שאר נבואות הגאולה
אכן יכולות להיעשות במהירות שתעצים את הנס ותקדש שם שמים
למאוד .אך לא זו הנקודה .ה”קמעא קמעא” נדרש לעומק שמאחורי
הגאולה ,ליצירה מחודשת של ברית נעורים ,של “וארשתיך לי
לעולם ...בצדק ובמשפט בחסד וברחמים ...באמונה” ולשם כך
דרושים רחמים גדולים ,חסד עולם ,הרבה זמן ,הרבה אמונה ,הרבה
עוצמות וגם הרבה סבלנות .וכנהוג לסיים“ :שנזכה”...
“ברוך מרחיב גד” /http://gadigizbar.wordpress.com
בחסות:

טכנולוגיה
ללימוד

יהדות
ותורה

שאל את המומחה /
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אוניברסיטת בר-אילן
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שאלה :אני ובעלי נשואים כ 15-שנים ולנו  2ילדים קטנים .אנו
מתגוררים בדירה הרשומה על שמנו במשותף .לאחרונה חיי
הנישואין עלו על שירטון וברצוני לברר מס’ דברים:
האם בעלי יכול לפנות לבית המשפט בתביעה לפירוק השיתוף
בדירה ,על דעתו בלבד וללא הסכמתי?
האם חייבת להיות עילה לפירוק השיתוף בדירה?
האם בית המשפט מתייחס לעניין הקטינים ,או לעובדה שאיני
עובדת ,בבואו להחליט לעניין פירוק השיתוף בדירה?
במידה ויאושר פירוק השיתוף ,האם יהיה זה לעניין כל הזכויות
שנצברו על שם בעלי ,או שרק לעניין השיתוף בדירה?
תשובה :יש להבחין בין פירוק השיתוף בדירה ,לבין איזון
המשאבים בכל הקשור לזכויות הצבורות על שם בעלך .באשר
לפירוק השיתוף בדירה ,בהתאם לאמור בסעיף  37לחוק המקרקעין
התשכ”ט –  ,1969זכאי כל שותף במקרקעין משותפים ,לדרוש
בכל עת ,את פירוק השיתוף במקרקעין .דהיינו ,עצם היותו
של בעלך שותף במקרקעין המשותפים  -הדירה ,מהווה עילה
מספקת לשם פנייה לבית המשפט בתביעה לפירוק השיתוף,
ואין צורך בהסברים מיוחדים ו/או עילות נוספות
לשם עתירה לפירוק השיתוף
בדירה.
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”על ְש ַׂפת יָ ם כִ ּנֶ ֶּרת
ַ
ַא ְרמֹון ַרב ִת ְּפ ֶא ֶרת,
טּוע,
גַ ּן ֵאל ָשׁם נָ ַ
נּוע.
ּבֹו ֵעץ ֹלא יָ ַ
כך כתב המשורר יעקב פיכמן בשנת  1917בשעה שבקר במושבה כנרת
וראה שם את ביתו של המהנדס יוסף טריידל בקצה המושבה .בית
מפואר במושגי היום ,ארמון במושגי אותה תקופה.
טריידל נולד ב 1876-בגרמניה ,והוסמך כמודד קרקעות וכמהנדס מפעלי
השקיה .בשנת  1898נפגש עם הברון אדמונד ג’יימס דה רוטשילד וביקש
לעבוד כמהנדס בפקידות יק”א בארץ ישראל .הוא הגיע לארץ באותה
שנה ,והחל בעבודתו.
בשנת  1899מדד ומיפה את אדמות סג’רה ,מיפה גם את אדמות חדרה
והכין תוכנית לניקוי הביצות הגדולות אשר בסביבתה .בשנת  1901ייסד
יחד עם אהרון אהרונסון את ‘המשרד הטכני לחקלאות ולפיתוח ארץ
ישראל’ שפעל מזכרון יעקב ,ומטרתו הייתה מחקר שיטתי של ארץ
ישראל לטובת פיתוח ההתיישבות בה.
בשנת  1905ייסד עם אהרונסון את ‘משרד הקרקעות’ מטעם ההסתדרות
הציונית .טריידל שימש המודד הראשי של המשרד ובמסגרת תפקידו מדד
ומיפה את שטחי רוב המושבות .טריידל המשיך בשנים הבאות למפות את
כל שטחה של ארץ ישראל והכין ‘מפת נחלות’ הכוללת את כל האדמות
החקלאיות בארץ ישראל ,נתוני הבעלות עליהן ומצבן המשפטי .הוא הכין
סקרים הידרולוגים והכין תוכניות למפעלי השקיה לאורך הירדן .בשנת
 1906סקר את עמק החולה ,בשנת  1908השתתף כחבר במשלחת החקר
הגאולוגית מטעם הסולטאן העות’מאני לעבר הירדן המזרחי ,שבה היו
חברים גם אהרון אהרונסון וישראל אהרוני .בשנת  1909יזם את רכישת
אדמת מגדל מידי הטמפלרים .בנוסף על עבודתו כמודד וממפה ,עבד
טריידל גם כמתכנן וקבלן ביצוע .עם העבודות שתכנן וביצע ניתן למנות
את חוות כנרת ,בנייני הקואופרציה במרחביה ,חצר דגניה ,בנייני המושבה
במרחביה ,חוות מגדל ופוריה עבור חברת פיק”א.
למוסדות המיישבים לא היה אז כסף בקופה כדי לשלם לו ,והם נתנו לו
חלקת אדמה סמוך למושבה כנרת .על חלקה זו הקימה משפחתו של

מבט על הפרשה /

עו”ד מיכאל הוכהויזר

“וכתב לה ספר
כריתות ..ויצאה מביתו”
כמובן שאין צורך בהסכמתך לפירוק השיתוף ובאפשרותו
של בעלך להגיש תביעה עצמאית .יחד עם זאת ,קובע סעיף
40א’ לחוק המקרקעין ,כי כאשר יחליט בית המשפט על פירוק
השיתוף ,עת המדובר בדירת מגורים המשמשת את בני הזוג
וילדיהם הקטינים ,יעוכב ביצוע פירוק השיתוף ,כל עוד לא יווכח
בית המשפט ,כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק
בהם ,ימצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם ,לרבות הסדר
ביניים למגורים זמניים  -דהיינו ,מגורים בשכירות.

האם חייבת להיות עילה לפירוק
השיתוף בדירה?
ראוי להדגיש כי פירוק השיתוף בדירת המגורים אינו תלוי
במועד פקיעת הנישואין ו/או במועד הקרע בין הצדדים ובעלך
רשאי וזכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף בדירה.
באשר לזכויות הצבורות על שם בעלך ,מאחר ונישאתם לפני
כ 15-שנים ,הרי שבהתאם לסעיף 5א’ לחוק יחסי ממון התשל”ג
–  ,1973איזון המשאבים יכול וייעשה טרם פקיעת הנישואין
ובתנאי שחלפו  9חודשים ממועד בו החל הקרע בין בני הזוג,
כאשר אחת האפשרויות לקביעת מועד הקרע ,הנה מועד
פתיחת הליכים משפטיים בין הצדדים.
נוסף על האמור לעיל ,ראוי לציין כי באפשרותך
ובחובתך לפנות לביהמ”ש בתביעה למזונות
הילדים ולמזונותיך ,במידה והנך
זכאית למזונות .יובהר כי במידה
ויפורק השיתוף בדירה ,יהיה לדבר
השלכה על סכום המזונות שייפסק לטובת
הילדים ו/או לטובתך במידה והנך זכאית
למזונות ,כך שיתווסף תשלום בגין רכיב
המדור.
הכותב הינו מומחה בדיני משפחה
אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ
משפטי .כל מקרה נידון לגופו ומחייב
פנייה לעורך דין לפני קבלת החלטה
ו/או ביצוע פעולות.
קוראי השבועון מוזמנים לשלוח שאלות לפינת שאל את המומחה
למיילnofim7@gmail.com :

שבתאי שירן “ -מורשת הגליל”

יוסף טריידל את ביתה.
לימים ,ראה את הבית המשורר פיכמן ,שכאמור דימה אותו לארמון ובדמיונו
השווה את המראה למעמד הר סיני .בשירו המיוחד בבית האחרון הוא אפילו
מתאר תמונה שכאילו נלקחה ממדרש שמות רבה בתיאור מעמד הר סיני:
“הס ,גל לא קולח ,כל עוף הפורח עומד ושומע – תורת אל בולע”.

הבית הזה היה אחד המבנים היותר מודרניים בארץ בתקופה זו; היו שם
אפילו מים זורמים בברזים .את האנשים החשובים העדיפו לא לשכן
בטבריה ,והביאו אותם לבית הזה .כיוון שאפשר היה להתקלח שם,
רבים באו רק להתקלח .היה זה אפילו המקום היחיד באזור שניתן היה
לשמוע בו גרמופון.
הבית שימש גם בית מלון .בין היתר התארח בו הברון אדמונד ג’יימס דה
רוטשילד בביקורו בישראל בשנת .1914
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ,התגייס טריידל ,כאזרח גרמני ,לצבא
הגרמני וצורף ליחידת הנדסה שפעלה בחזית סיני וארץ ישראל .מכתבו
לאשתו מדצמבר  1917מהווה את אחד המסמכים החשובים ביותר בנושא
הנסיגה הטורקית מירושלים.
ב 19-בספטמבר  ,1927בן  ,51שם קץ לחייו בחיפה כתוצאה מהסתבכות
כלכלית .הוא קבור באחוזת המשפחה בכנרת.

הרב אלי בן דהן

אויבים מבית ומחוץ
הפסוק הפותח את פרשתנו ,פרשת כי תצא ,הוא “כי תצא למלחמה
על אויביך ונתנו ה’ אלוקיך בידיך ושבית שביו” .הפרשנים דנו בשאלה
מדוע פתחה התורה בלשון רבים “אויביך” (ולא אויבך בלשון יחיד),
והמשיכה בלשון יחיד “ונתנו” “ושבית שביו”?
חז”ל בילקוט שמעוני מסבירים כי “לא דיברת תורה אלא כנגד היצר
הרע” .מנגד ,ה’כלי יקר’ מסביר כי ישנם שני מיני אויבים לאדם .אויב
אחד הוא האויב החיצוני ,האויב המוכר לנו .אויב שני הוא האויב
הפנימי ,המקטרג בשעת סכנה ,היצר הרע .עיקר מלחמתו של האדם
הוא כנגד האויב הפנימי  -היצר הרע ,ובפסוק זה התורה רומזת על
המלחמה הקשה שנלחם האדם ביצרו.
אור החיים הקדוש מסביר את הפסוק “וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב
לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל” שהוא כנגד
יצר הרע ,וכלשונו“ :כי אין שונא לאדם כיצרו הרע והוא מקור השנאה
לרעהו .כי הוא מראה רעות לכל ,כי לטובתם מייעצם ,והוא שונא לו
ומבקש רעתו בדרך אהבה ורעות” .דרכו של יצר הרע היא שהוא פועל
כידיד ,כחבר קרוב ,וכך מצליח לקום על האדם ולהכותו נפש.
התחבולה בה נוקט היצר הרע כדי להכניע את האדם היא התחפשות
לאויבים רבים ,ועל כן מלחמתו של האדם אינה כנגד אויב יחיד אלא
כנגד אויב שמגיע כל פעם בדרך שונה ונכנס מחצר אחרת.
השאלה היא כיצד ניתן להגיע למצב בו יקוים הפסוק “ונתנו ה’
אלוקיך בידיך ושבית שביו”? מהי הדרך הראויה להילחם ביצר? בניגוד
לאויב החיצוני ,שהמלחמות עמו לרוב מגיעות לסיומן וניתן להצביע
על מנצח ומנוצח ,במלחמות באויב הפנימי אין מנצחים ומנוצחים
ברורים .יתר מזה ,המלחמה עם האויב הפנימי היא מלחמה תמידית,
מבריאת העולם ועד סוף כל הדורות.
ושמא יאמר האדם ,כיצד ניתן להתגבר על אויב שחי בקרבי ולעולם
לא יסור ממני ,לכך מבטיחה התורה בהמשך הפסוק “ונתנו ה’ אלוקיך
בידיך” .ללמדנו שאם יעשה האדם פעולות ומעשים טובים ,הוא יצליח
להתגבר עליו ולעבוד את ה’ באמת ובתמים.
וכבר הובטח לנו בפרשת בראשית “ :הלא אם תטיב שאת ואם לא

נאו"ת דש"א
חדרים
אחרונים

תטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו”.
רש”י אף כותב במקום “ :יצר הרע תמיד שוקק ומתאווה להכשילך
 ,ואתה תמשול בו אם תרצה תתגבר עליו” .דהיינו הקב”ה נתן כח
לאדם כיצד להתגבר על היצר .כפי שמופיע במדרש במסכת קידושין:
“כך הקב”ה אמר להם לישראל ,בני ,בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה
תבלין ,ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו ,שנאמר
הלא אם תטיב שאת .ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים
בידו ,שנאמר לפתח חטאת רובץ ,ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו
בך ,שנאמר ואליך תשוקתו ,ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר
ואתה תמשל בו”.

“ונתנו ה’ אלוקיך בידיך” .ללמדנו
שאם יעשה האדם פעולות ומעשים
טובים ,הוא יצליח להתגבר על
היצר ולעבוד את ה’ באמת ובתמים
משמעות מיוחדת יש לפסוק זה הפותח את פרשת כי תצא בחודש
אלול .לא בכדי פסוק זה נקרא בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות.
החודש הזה הוא חודש הסיכום ,חודש התיקון ואף חודש ההכנה.
כפי מידת ההכנה של האדם ,כן ההשפעה על הימים הנוראים וכן
על התוצאות לכל השנה.
מלחמה נגד אויב חיצוני וכל שכן כנגד אויב פנימי דורשת היערכות
רבה .בחודש אלול מוטלת על האדם החובה לערוך היערכות זו
ולבחון מהי הטקטיקה בה הוא נוקט במהלך החודש ,כדי שהיא תוכל
להמשיך ולשמש אותו במהלך השנה כולה .אם נדע ונאמין ביכולת
שלנו לנצח את האויבים שלנו מבית ומחוץ ,ונשכיל להשתמש בכל
הכלים העומדים לרשותנו כדי להצליח לעשות זאת ,אז נממש את
ייעודו ונשיג את מטרתנו.
הכותב הינו סגן שר הדתות ,חבר כנסת בסיעת “הבית היהודי”

נופש ,אירוח ותרבות ,ארגון שבתון עיון ושבת חתן

ראש השנה
בית ההארחה המשופץ
ברמות שפירא בית מאיר

חדרים
אחרונים

סוכות
בית ההארחה המפואר
בית וגן ירושלים אפשרו
בת ת לסוכה פרטית
וספת תשלום

כ"ט באלול תשע"ד-ג' בתשרי תשע"ה
()24-27/9/14
שני מניינים ,פנסיון מלא,
בעלי תפקידים מקצועיים,
שיעורים והרצאות
הכשר מהדרין

י"ד  -י"ח בתשרי תשע"ה
()8-12/10/14
שני מניינים ,פנסיון מלא ,בעלי תפקידים מקצועיים,
שיעורים והרצאות ,הכשר מהדרין
בלעדיות לקבוצתנו
מחיר מיוחד לחבילה  4לילות ,אפשרי שבת או חג בלבד.

שיבוץ החדרים לפי סדר ההרשמה.

שיבוץ החדרים לפי סדר ההרשמה.

לפרטים והרשמה :שמעון נייד | 052-3611441 :פקס08-9268663 :

בית המקדש /

מרדכי פרסוף ‘מכון המקדש’

אורו של עולם
בימים אלו אנו מתחילים לומר את המזמור ‘לדוד ה’ אורי
וישעי’ .קיצור שולחן ערוך מבאר שבמזמור זה יש רמז
לחגי תשרי‘ .אורי’ – מרמז לראש השנה שבו נברא האור.
‘ישעי’  -מרמז ליום הכיפורים שבו אנחנו מבקשים ישועות
והקב”ה מושיעינו .ו’בסוכה’  -מזכיר לנו כמובן את חג
הסוכות.
אך האם לשם כך יש לומר יום יום ,בוקר וערב ,את אותו
המזמור ,כבר מתחילת חודש אלול?
ננסה לבאר מכיוון אחר .אנו יודעים שמשה רבינו עלה להר

נופי טלמון

א”ל מלמד שנתעטף בה הקב”ה כשלמה והבהיק זיו הדרו
מסוף העולם ועד סופו .שנאמר‘ :עוטה אור כשלמה’  ...רבי
ברכיה בשם ר’ יצחק אמר ,ממקום בית המקדש נבראת
האורה ,הה”ד (יחזקאל מג) ‘והנה כבוד אלקי ישראל בא
מדרך הקדים’ ,ואין כבודו אלא בהמ”ק שנאמר‘ :כיסא כבוד
מרום מראשון מקום מקדשנו’” (בראשית רבה ג ,ד).
אם כן ,המדרשים מלמדים אותנו :הנכם רוצים שהקב”ה
ימחל לכם ,עשו כסדר הזה – התעטפו כמו שהתעטף
הקב”ה – באור היוצא מתוך בית המקדש! כך במדרש
הבא“ :לדוד ה’ אורי וישעי ממי אירא .אמר רבי אבין ,נטלו
הקב”ה ונתעטף בו כטלית והבריק את העולם מזיוו .דכתיב
(תהלים קד ,ב) עוטה אור כשלמה .אמר דוד לפני הקב”ה,
ריבונו של עולם ואימתי הוא בא .אמר לו ,כשיגיע הקץ
ותבנה ירושלים ואני מביא אותו האור .שנאמר (ישעיה ס,
א) קומי אורי כי בא אורך”.
מכאן נבין מדוע המזמור מדבר על בית המקדש“ :שבתי
בבית ה’ כל ימי חיי” .עתה גם נבין מדוע מתחילים בראש
חודש אלול .משה רבינו המתין ארבעים יום עד שהקב”ה
לימדו סדר תפילה .אך אחרי שכבר למדנו ,יכולים להתחיל
להביא את האור כבר בתחילת חודש אלול ,עד שנזכה ללוות
את הכהן הגדול לפני ולפנים אל קודש הקדשים.

מלמד שנתעטף הקדוש
ברוך הוא כשליח צבור
והראה לו למשה סדר תפלה.
אמר לו כל זמן שישראל
חוטאין יעשו לפני כסדר הזה
ואני מוחל להם

הקהילה במרכז

סיני למשך ארבעים יום ,החל מראש חודש אלול ועד י’
בתשרי .משה רבינו לא הצליח לרצות את הקב”ה בתפילותיו,
עד שהקב”ה לימדו סדר תפילה“ :ויעבור ה’ על פניו ויקרא,
אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו :מלמד
שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה
סדר תפלה .אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני
כסדר הזה ואני מוחל להם” (ראש השנה י”ז.):
מה לימד הקב”ה את משה רבינו? באופן פשוט הוא לימד
אותו שבכל פעם שיגידו עם ישראל י”ג מידות של רחמים
 ימחל הקב”ה על כל מעשינו .זאת כפי שאנו אומריםבסליחות.
הסבר נוסף ,ניתן ללמוד על פי המדרש הבא“ :ר’ שמעון בן
יהוצדק שאל לרבי שמואל בר נחמן ...מהיכן נבראת האורה?

יש שחר אמנה

דירות  3.5-5חדרים
וקוטג‘ים
נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש
נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל
אחד יכול .אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה
חמה בישוב טלמון שיש בו הכול.
לחיות בסיפור טוב.

החל מ-

פינת מומחה /

שי אהרונוביץ

1800-260-240

בלבד

₪690,000

צמוד למדד תשומות הבניה 7.14

w w w. a m a n a . c o . i l

נופי טלמון

לפרטים :צורי 052-3833889

www.nofeytalmon.co.il

הקהילה במרכז

הכנסות משכירות:
דרישה לדיווח רטרואקטיבי בדרך להנהגה
תומכים בחוקה

בימים אלה ,בהם באה לידי ביטוי חשיבותה ,תמיכתה הציבורית חסרת התקדים
והשפעתה של הבית היהודי על מדינת ישראל,
זה הזמן לעלות קומה נוספת עם חוקה שתוביל להנהגה.
מול קריסת השמאל ועליית הבית היהודי כאלטרנטיבה יהודית-ציונית ,זה הזמן לאחדות.

אנו קוראים לחברי המרכז ולחברי המפלגה לא לפילוגים ,כן להנהגה.
"להצעה מובטח רוב .הבית היהודי
מקבע את שיטת הפריימריז .המפלגה
מצטרפת למועדון קטן אבל איכותי של
מפלגות דמוקרטיות בכנסת הנוכחית"

"החוקה המוצעת מצוינת .יש במטרות
ובעקרונות את יסודות האמונה והתורה"
(הרב זאב קרוב)11/7/2014 ,

(סופיה רון מוריה)27/6/2014 ,

"החוקה היא אחד המסמכים הפוליטיים
החכמים שנכתבו לאחרונה"
(עמית סגל)27/6/2014 ,

"מטרתה העיקרית של החוקה החדשה
היא לאפשר למפלגה להתרחב ,ולהביא
את ההשפעה הגדולה של הציונות
הדתית לכל המדינה"
(הרב דני טרופר)27/6/2014 ,

על החתום:

של  10%על הכנסותיו מהשכרת דירות למגורים ,זאת החל מהשקל
הראשון (אין אפשרות גם לקבל את הפטור וגם לשלם את שיעור המס
של  .)10%חשוב לציין כי בחלופה זו ,הנישום אינו רשאי לדרוש שום
הוצאה ,כולל פחת.
כאמור לעיל ,מרבית מהנישומים אשר קיבלו את טופס דרישת הפרטים
מרשות המסים הינם בעלי מספר דירות מגורים ולכן רשות המסים
סבורה כי לאותם נישומים הכנסות שכירות בלתי מדווחות.
היות וככל הנראה אצל מרבית הנישומים העדר הדיווח נבע מתום לב
(סברו כי ההכנסות פטורות) ,הוציא בימים האחרונים רו”ח מירי סביון,
סמנכ”לית בכירה לשומה וביקורת ברשות המסים ,הנחיה לפקידי
השומה בה היא מורה להם כי במקרים בהם נישומים קיבלו את הטופס
האמור עקב הכנסות מהשכרת דירות יש לדרוש מהם דו”חות החל
משנת  2007ולאפשר להם לשלם בגין הכנסות השכירות האמורות
 10%מס ,תוך מתן הקלות בקנסות אשר החוק מטיל עליהם עקב
דיווח על הכנסות באיחור.
הכותב הינו מנהל אגף שומת מקרקעין ,רשות המסים

טאוב עמיעד ,יו"ר מועצת ראשי הסניפים
ויו"ר סניף מודיעין
בשן שייקה ,סיו"ר מועצת ראשי הסניפים
ויו"ר סניף גבעת שמואל
גלרמן חיים ,סיו"ר מועצת ראשי הסניפים
ויו"ר סניף רמת גן
זוהר ללו ,ראש העיר ,קרית מלאכי
סולימן אבי ,מזכ"ל הפועל המזרחי
ליבר ענבל ,יו"ר המטה החילוני
בן ציון דוידי ,יו"ר פורום השומרון
גולדשטיין משה ,משנה לראש העיר
גבעתיים
נתן שי ,משנה לראש העיר אלעד
גולדמן חיים ,סגן ראש העיר
ויו"ר סניף רעננה
גץ נוריאל ,סגן ראש עיר מעלה אדומים
דעי איציק ,סגן ראש העיר פתח תקווה
הרוש יוסי ,סגן ראש העיר לוד
וייס צבי ,סגן ראש העיר ויו"ר סניף הרצליה
חרל"פ מיכאל ,סגן ראש העיר מודיעין
ינאי רותם ,סגן ראש העיר ויו"ר סניף כרמיאל
צנעני איתן ,סגן ראש העיר כפר סבא
גלאם איציק ,סגן ראש המועצה
קדימה -צורן
וולפה דב ,סגן ראש המועצה גליל תחתון
אביני עדי ,חבר מועצת העיר ראש העין
אברהמי חיים ,חבר הנהלת סניף פרדסיה
אהרוני איתי ,יו"ר הבית היהודי
וחבר מועצת העיר אריאל
אוחנה יוסי ,יו"ר סניף חדרה

הבית
היהודי
17

17

18

19

1%ס7קר מינה צמח:

ממתפקדי
הבית היהודי
תומכים ב

חוקה החדשה

מאגר
מוחות-
ערוץ 1
29/8/14

און נריה ,יו"ר סניף אשדוד
אזולאי ישראל ,יו"ר סניף
וחבר מועצה קרית ארבע
אטיאס מיקי ,חבר הנהלת סניף מעלות
אייזנטל פלטיאל ,יו"ר סניף הבית היהודי
פתח תקוה
אליהו רוני ,חבר מועצת העיר טירת הכרמל
בונפילד שימי ,חבר מועצה יהוד -נווה מונסון
בלומנטל שי ,חבר מועצת העיר חיפה
בן אליהו משה ,נציג חבל התענכים
בן מרגי חיים ,חבר מועצת העיר בית שמש
בן משה אביהוא ,יו"ר הבית היהודי
וחבר מועצת העיר רמת גן
ברח"ד בומה ,יו"ר סניף
וחבר מועצת העיר קרית מוצקין
ברקוביץ יעקב ,יו"ר סניף ראשון לציון
גפן שמואל ,חבר מועצת העיר תל אביב
גרוס עדי ,חבר מועצת העיר גבעת שמואל
גריידי שמואל ,חבר מועצת העיר רמת השרון
גרינבלום אבי ,יו"ר סניף
וחבר מועצת עיר קרית אתא
גרינגליק צביקה ,חבר מועצת העיר רעננה
גרינוולד גאל ,יו"ר סניף בית שמש
דהאן יצחק ,יו"ר סניף שוהם
דרור אילנה ,יו"ר הבית היהודי
וחברת מועצת העיר גבעת זאב
הלוי אבנר ,סיו"ר סניף פרדס חנה-כרכור
וולדיגר מיכל ,חברת מועצת העיר
גבעת שמואל
ויזנר אודי ,חבר מועצת העיר פתח תקווה

גיאוקרטוגרפיה ערוץ
הארץ-
הכנסת
מעריב -
דיאלוג
סופהשבוע ()1/9/14
27/8/14
()29/8/14

ויצמן קובי ,יו"ר סניף
וחבר מועצת העיר נהריה
וקנין יוסי ,חבר מועצה מיתר וסרמן יחיאל,
יו"ר סניף גבעתיים
זרוק יוסף ,יו"ר סניף בת ים
חביב פרץ ,יו"ר הסניף וחבר מועצה עפולה
חג'ג' שיקו ,יו"ר סניף אור עקיבא
חדד יהודה ,יו"ר הנהלת סניף ראש העין
חובב אלישע ,חבר מועצה בני עייש
חזן אילן ,יו"ר הסניף קרית גת
חזן שמעון ,יור סניף
ומ"מ ראש עיר קריית מלאכי
חיון דוד ,חבר מועצה אור יהודה
טוויל אופיר ,חבר מועצת העיר הוד השרון
טל נעמה ,חברת מועצה אפרת
טרבלסי רפי ,חבר מועצת העיר טבריה
ידעי ציון ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר גדרה
יונייאן אלון ,יו"ר הסניף
וחבר מועצה נחל שורק
ימיני שלמה ,יו"ר מזכירות סניף קרית אונו
יצחקי דתיה ,יו"ר סניף גליל מרחבי
ישורון יערה ,חברת מועצה מזכרת בתיה
כהן יצחק ,חבר מועצה קרית מוצקין
כהן משה ,יו"ר סניף וחבר מועצה נוף איילון
כהן יצחק ,יו"ר סניף וחבר מועצה נס ציונה
לוי דניאל ,חבר הנהלת סניף פרדסיה
לוי אלברט ,חבר מועצת עיר דימונה
לוי שלום ,יו"ר סניף קרית עקרון
לוי מתנה ,יו"ר סניף וחברת מועצה אליכין
ליבי אוהד ,יו"ר סניף רחובות

(כיפ
ה)28/8/2014 ,

לנגפלד עמיחי ,יו"ר סניף וחבר מועצה לוד
מאזוז גדי ,יו"ר סניף וחבר מועצה באר שבע
מגנאגי יוסף ,חבר מועצת העיר אזור
מדמון משה ,יו"ר סניף תל אביב
מוזס אבי ,חבר מועצת העיר רחובות
מיארה מוריס ,חבר מועצת העיר בית שאן
מייזליס אריה ,חבר מועצה קרית אתא
מימון יעקב ,יו"ר סניף מגדל העמק
מלכה שמעון ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר דימונה
מלכא גדי ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר צפת
מנצור נחמיה ,חבר מועצת עיר פרדס חנה  -כרכור
סולר יעקב ,יו"ר סניף בני ברק
עוגן אביחי ,חבר מועצה גן יבנה
עמיחי סיבוני ,יו"ר הבית היהודי אשקלון
פיניאן אשר ,חבר מועצת העיר קרית שמונה
פרג'ון אריה ,יו"ר סניף
וחבר מועצת העיר טירת הכרמל
פרץ אליהו ,יו"ר סניף נשר
פת משה ,יו"ר הנהלת סניף תל אביב
קולמן אמיר ,חבר מועצת העיר כפר סבא
קלימי אלעד ,חבר מועצת העיר שדרות
קמינסקי שרה ,חברת מועצת העיר מעלה אדומים
קפלן אבי ,יו"ר סניף חיפה
קרמר הרב איתי ,חבר מועצת העיר בת ים
רדא צוריאל ,חבר רשימת הבית היהודי ראש העין
רצון אורי ,יו"ר סניף ראש העין
שבת דוד ,יו"ר מועצת סניף קרית שמונה
שפלר דובי ,חבר מועצה אפרת שיאחי אהרן,
יו"ר סניף בנימינה
שרוני צפריר ,יו"ר סניף מודיעין עילית
תמם שלומי ,יו"ר הבית היהודי חולון

נופים  -גליון מס’ ( 019י’ באלול תשע”ד)

כחלק מהמגמה של משרד האוצר ורשות המסים להילחם ב”הון השחור”,
נשלחו לאחרונה לכמאה אלף אזרחי מדינת ישראל טפסים בהם נדרשים
אותם אזרחים ,אשר אינם מגישים דו”חות שנתיים לרשות המסים באופן
רגיל ,לדווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה (טופס .)5329
למעשה ,מדובר בטופס שהינו מעין דו”ח מקוצר על הכנסות והוא
כולל גם שאלות לגבי הונו של הנישום.
מקבלי הטופס נדרשו למלא את הטופס ולהשיבו לרשות המסים בתוך 30
ימים .מובן כי אי ציות לאמור עלול להשיט על הנישום קנסות ואף סנקציות
פליליות .ככל הנראה ,רבים מבין מקבלי דרישת ההצהרה האמורה הינם מי
שיש בבעלותם דירות מגורים המניבות להם הכנסות מדמי שכירות ,אולם
אותם נישומים אינם מדווחים לרשות המסים על הכנסות אלו.
ייתכן ,כי חלק ניכר מאותם בעלי הכנסות מהשכרת דירות למגורים
כלל לא היו מודעים לחובת תשלום המס בגין ההכנסות מהשכירות.
זאת ,לאור התפיסה (המוטעית) הקיימת בקרב הציבור כי הכנסות
מהשכרת דירות למגורים הינה פטורה ממס.
ההנחה האמורה נכונה רק בחלקה ,ולהלן אסביר את הדברים.
כעקרון ,על פי פקודת מס הכנסה ,יחיד שהינו בעלים של דירה
שמושכרת לצורכי מגורים חייב לשלם מס הכנסה בגין הכנסות אלה.
אלא שבכדי להקל על משכירי הדירות ,קבע המחוקק את שלושת
מסלולי המיסוי להלן:
• תשלום מס מלא :לרוב ,הכנסה מהשכרת דירה הינה הכנסה אשר
המקור למיסויה הינו סעיף  )6(2לפקודת מס הכנסה .משכך ,באופן רגיל
הכנסתו החייבת של המשכיר מהכנסות השכירות תמוסה לפי סעיף
(121א) לפקודת מס הכנסה (מס שולי) .ניתן לומר כי כמות משכירי
הדירות המבקשים לשלם את המס לפי שיעור זה הינו אפסי.
• פטור ממס :זהו למעשה המסלול השכיח שגם הביא (בטעות) לתפיסה
הרווחת כי הכנסות מהשכרת דירה למגורים הינן פטורות .חוק מס
הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) תש”ן,1990-
מאפשר קבלת פטור בגין כלל הכנסותיו של הנישום מהשכרת דירות
מגורים לצרכי מגורים .אלא שהפטור מוגבל בתקרה חודשית ,העומדת
בשנת  2014על סך של  5,080שקל .חריגה מהתקרה מביאה לתשלום
מס ,כאשר כגובה החריגה גם מצטמצם גובה הפטור.
להלן נדגים את הדברים :נניח כי לנישום מסוים שתי דירות מגורים
אותן הוא משכיר ,בגין דירה אחת הוא מקבל תשלום של  3,000שקל
לחודש ואילו בגין הדירה השנייה הוא מקבל  4,000שקל לחודש .סה”כ
מרוויח אותו בעל דירות  7,000שקל לחודש מהשכרת דירות למגורים.
במידה ואותו בעל דירה מבקש ליהנות מהפטור ,והיות והפטור הינו
בגובה של  5,080שקל ,הרי שהוא “חורג” מהפטור בסכום של 1,920
שקל .כפי שקובע החוק ,הפטור עכשיו יקטן בגובה החריגה ,לפיכך

הפטור יקטן ב 1,920 -שקל ,משמע נוריד מ 5,080-שקל את אותם 1,920
שקל  -כך שגובה הסכום הפטור יהיה  3,160שקל והסכום החייב במס
יהיה  3,840שקל .על סכום זה הנישום מחויב במס שולי (יכול להגיע
עד ל 48% -תלוי בהכנסותיו הנוספות של הנישום).
• תשלום מס של  :10%למעשה ,לאותם אלו המשכירים דירות למגורים
אך הפטור אינו רלוונטי להם ,שכן הכנסותיהם גבוהות מהפטור ,קבע
המחוקק שיעור מס מיוחד אשר חל על הכנסת השכירות .שיעור
המס קבוע בהוראת סעיף  122ולפיה נישום רשאי לשלם מס בשיעור
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חברות הנדל”ן עושות כל
מאמץ כדי לשכנע את
הקונים לקנות דירה
כבר “על הנייר” ,לפעמים
אפילו לפני שהונח המנוף
על הקרקע; עם הבטחה למחיר
מוזל ,ואפשרות לשלם חלק קטן
בעת הרכישה ואת היתרה רק עם
קבלת הדירה ,רבים זונחים את כל
החששות וקונים דירה שנים לפני
קבלת המפתח; ואז ,בחודשים
הרבים שחולפים עד שהבניין
מתרומם ,הם מגלים את
ההצמדה ל”מדד תשומות
הבנייה” ,שמייקרת להם
את הרכישה בעשרות
אלפי שקלים ויותר

מ
ד
ה

מאת :נחמן שפירא
אלפי זוגות צעירים החליטו להפסיק לחפש דירות יד שנייה.
כאשר שרי האוצר והשיכון מבטיחים להם חבילת הטבות בעת
רכישת דירה חדשה בלבד (החזר מע”מ ,מחיר מטרה שיסבסד את
הקרקע ועוד) ,אז למה שהם יתפשרו על דירה בת עשרות שנים?
רק שבדרך ,כדאי להם לקחת בחשבון עוד עלות לא מבוטלת ,ולא
לגמרי ידועה ,עד לקבלת המפתח .מלבד מחיר המזגנים ,הריהוט,
שכר טרחת עו”ד ,השינויים בדירה ועוד – הם צפויים לשלם עוד
סכום לא מבוטל בגלל ההצמדה של מחיר הדירה המובטח למדד
תשומות הבנייה.
ליאור ברדוגו ,מנכ”ל חברת פרי נדל”ן מקבוצת אלדד פרי ,מציין
כי בשנים האחרונות עלות הקמת בניין עלתה משמעותית ,בשל
התייקרות תשומות כמו עלות עובדים ,עלות חומרי בנייה וכדומה.

למרות הקיפאון ,היזמים
מתמודדים כעת עם לא מעט
דירות לא מכורות הנמצאות
בשוק .מספר הדירות
החדשות שנותרו למכירה
בסוף יולי  2014עמד על שיא
של  27,240דירות
לכן ,ההצמדה למדד תשומות הבנייה מגנה למעשה על הקבלן
מאותן עליות מחירים .גם השמאי (ועו”ד) חיים מסילתי מזהיר כי
רוב העסקאות לרכישת דירות חדשות מול חברות הבנייה מוצמדות
היום למדד תשומות הבנייה ,ולא למדד המחירים לצרכן (הנהנה
מאינפלציה נמוכה במיוחד) .לדבריו ,הרוכשים מצידם לא כל כך
מודעים לנושא ,ובמקרים רבים הם מתמקחים עם הקבלן על עוד
נקודת חשמל ועוד ארון מטבח ,מבלי להבין שההצמדה למדד
תשומות הבנייה עלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים“ .הצרכן צריך
להבין שככל שהוא רוכש את הדירה מוקדם יותר ,ובשלב ראשוני
של הפרויקט ,כך הוא חשוף יותר להצמדה עתידית למדד ,שכן
מה שמוצמד זה הסכומים שטרם שולמו” ,מדגיש מסילתי“ .לכן,
כאשר עומדת מול הצרכן הברירה האם לקנות דירה על הנייר או
דירה שהיא לקראת אכלוס ,מומלץ להכניס לבחינת השיקולים
גם את ההצמדה העתידית למדד”.

ברדוגו מסביר כי הנושא מייצר לא מעט סכסוכים מול רוכשי
הדירות ,שמופתעים לגלות את משמעות המדד“ ,ולכן אנו מקפידים
להבהיר לרוכשים את המשמעות של ההצמדה ומסבירים להם
שככל שרוכשים את הדירה מוקדם יותר ,כך החשיפה גבוהה
יותר .אנו מסבירים לדיירים שעליהם לקחת זאת בחשבון מבחינה
פיננסית”.

שלושה גורמי ייצור
אוהד דנוס ,יו”ר לשכת השמאים ,מסביר כי ישנם שלושה גורמי
ייצור לדירת מגורים  -הקרקע ,חומרים ועבודה (עלויות הבנייה),
והשלישי כמובן הוא היזמות“ ,ואליהם כמובן מתווסף המע”מ”.
מדד תשומות הבנייה  ,המפורסם ב 15-לכל חודש ע”י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בוחן את כלל עלויות הבנייה והוא אינו
מהווה חלק ממדד המחירים הכללי.
לדברי דנוס ,הקונה אינו יכול לחמוק מהצמדה כלשהי למדד ,אלא
אם כן הוא משלם את כל הכסף ביום הרכישה ,צעד שכמובן חושף
אותו לסיכונים אחרים .דנוס מדגיש כי היזם הסביר לא יסכים
להצמדה למדד אחר ,שכן הוא יטען שזה המדד שרלוונטי אליו.
המדד ,כשמו כן הוא ,מורכב משכר עבודה של פועלים בענף
הבנייה ומעלויות החומרים (מלט ,אלומיניום ,ברזל ,פלדה וכו’).
בסופו של דבר ,היזם מצידו מצמיד את מחיר הדירה למדד וזה
מבטיח לו שכל תוספת בעלויות שתהיה בתקופת הבנייה תהיה
מובטחת לו .הצרכנים מצדם יכולים לכל היותר לנסות לחייב
את הקבלנים להפוך את המדד לדו-צדדי ,כך שאם המדד יירד
הם יקבלו ניכויים (ברוב החוזים האפשרות להרוויח מירידת מדד
אינה קיימת).
עו”ד נעמה שיף ,ממשרד שוב ושות’ ,מסבירה כי ההצמדה למדד
מגיעה לא פעם לעשרות אלפי שקלים .בדרך כלל ,היא מציינת,
במועד רכישת הדירה משלם הצרכן כ 20%-ממחירה והיתרה
צמודה למדד .כך לדוגמא ,רוכש שקנה דירה לפני שנתיים ב1.5-
מיליון שקל ומדד תשומות הבנייה עלה באותן שנתיים ב3.21%-
(עלייה צנועה בסה”כ) – מדובר על תוספת של  45אלף שקל
לתשלום .אם נצא מתוך נקודת הנחה שבפריסת התשלומים הוא
שילם כ 20%-בחתימה ועוד חלק באמצע ,מדובר בתוספת של
 20-30אלף שקל למחיר הדירה  -לא עניין של מה בכך ,ודאי אם
נביא בחשבון שרוב האנשים “נמתחים עד הקצה” כשהם קונים
דירה ולוקחים משכנתא שתממן אותה.

“ערך של כסף”
אבל לא כולם חושבים שהמדד הוא רע .אורי פליישמן ,סמנכ”ל
השיווק של חברת רוטשטיין ,אומר כי הוא מסביר ללקוחות

שהמדד הוא לא קנס ,אלא “ערך של כסף” .לדבריו“ ,גם התשומות
שלנו צמודות למדד ,הספקים שאנחנו קונים מהם את כל החומרים,
שכר הפועלים ,הכל צמוד למדד”.
לגבי חשש הקונים מהמדד ,אומר פליישמן כי זאת פרדיגמה
שאולי נמצאת להם בתת מודע ,אבל היא הרבה פחות רלוונטית
במציאות .השנה ,הוא מדגיש ,המדד עלה בסה”כ ב,0.76%-
“זאת אומרת לא העלויות שמפחידים אותנו מהן” .עלייה של
 10%בשלוש שנים זו ריבית על הלוואה שאתה לא תקבל בשום
מקום אחר.
פליישמן“ :במפגש עם הקונים אתה רואה שזה נושא שהם
מכירים .זה עובר מפה לאוזן ,הם יודעים על המדד ושואלים
עליו ,ואני מסביר להם שזה לא ניסיון לעשות עליהם רווח .זה
לא יחידת רווח ואין לנו שליטה עליו .הצרכן מקבל למעשה מעין
הלוואה מהיזם ,ששווה לו יותר מהעלייה במדד”.
פליישמן מציין כי לא פעם“ ,הפחד ואי הוודאות מהשינויים
במדד גורמים ללקוחות להקדים תשלומים” .הוא מדגיש שלא
מדובר בצעד שמייצר להם רווח“ ,וזה יכול גם לגרום לנו להפסד,

כי אם קיבלתי את הכסף על הפרויקט עכשיו ויש לי עלויות
לעוד שנתיים והם עלו ,אני לא מקבל את ההפרש מאף אחד.
אני מוסיף את הכסף מהכיס שלי ,כי הרי אני צמוד למדד מול
הקבלן המבצע .מדובר במעגל קסמים”.
רונן וייל ,סמנכ”ל שיווק בחברת באמונה ,מנסה גם הוא להרגיע
את הקונים“ :בשנים האחרונות מדד תשומות הבנייה נמצא
במצב כמעט סטטי ,עם תנודות מזעריות .יש לזכור שמדובר
במדד העיקרי שנועד להגן ולשמור על תחום הבנייה בישראל
ועל מחירים ריאליים של עסקאות שנחתמות בשנה מסוימת,
אך מתבצעות לאורך כמה שנים קדימה .בשל הסטטיות של
המדד אנו חשים בשנים האחרונות כי יכולתו להגן על מחירים
ריאליים לאורך זמן היא נמוכה ביותר עד לא רלוונטית ,ועל כן
אנו מאפשרים בעסקאות מסוימות לסכם מחירים שנעדרים
הצמדה למדד תשומות הבנייה .ברמת העיקרון נשמח לשתף
פעולה עם כל יוזמה שתתמקד ברענון קריטריוני מדד תשומות
הבנייה ובכל מחקר עתידי בתחום זה”.

משפחת

מדד תשומות הבנייה למגורים 2010-2014

זיו .ענב

השכונה הצעירה בענב
אריאל יזמות בונה את 'כרמים'  -השכונה הצעירה בענב

3.8%

1.4%
2013

3.3%

2011

0.4%

חברת אריאל יזמות בע"מ חברת היזמות והפיתוח הבונה עשרות יחידות דיור ביהודה ושומרון
תוך שמירה והקפדה על סטנדרט ואיכות גבוהה ושירות אישי לכל לקוח.
בימים אלו' ,אריאל יזמות' משווקת בענב בתים חד משפחתיים ,מהאחרונים המשווקים כיום בשומרון.

החל מ845,000-

&

איתכם עד הבית ,ובבית!

3.9%
מנכ"ל :זאביק יעקובוביץ' ⋅ עו"ד :דורון ניר צבי ⋅ רו"ח :צבימי ברנד

052-4639069
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קרוב
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2010-2014

13.4%
הקונים עצרו .גם הקבלנים

בצור הדסה הכפרית אתם יכולים להגשים חלום .דירה מרווחת הכי
קרוב לטבע עם הרבה אוויר צח ,איכות חיים ונוף עוצר נשימה.
הצטרפו לקהילה צעירה ואיכותית ,חמה ודינמית עם מגוון רחב של
שירותים קהילתיים ודתיים במקום האטרקטיבי ביותר בסמוך לירושלים.
למבינים  -השקעת נדל”ן כדאית ,במחירים שלא יחזרו!
בית ספר ממלכתי דתי | סניף בני עקיבא | מקווה | בתי כנסת
להצטרפות לעמותת הרכישה :אריאל בריסק| 050-5333007-
יהודית קופנהגן | 054-4684419-דוד וולף | 052-4233954-ניסים טובלי058-4072020-
טלפון | 02-6767277 :מיילhadasahayeruka@gmail.com :

נופים  -גליון מס’ ( 019י’ באלול תשע”ד)

ובינתיים ,נתונים חדשים שפורסמו השבוע ממשיכים ללמד
על הקיפאון בענף המגורים ,על רקע הבטחות הממשלה
לירידת מחירים ,החזר מע”מ לרוכשי דירה ראשונה והכרזה
על מכרזים בשיטת “מחיר מטרה” שיורידו את מחירי הקרקע
(הבטחות שכולן בינתיים “על הנייר” בלבד).
מספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש יולי עמד על 1,452
דירות ,ירידה של  17%בהשוואה לחודש יוני וצניחה חדה
של  39%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ברוב אזורי הארץ חלה ירידה חדה במכירת הדירות .בתל
אביב נמכרו  271דירות ,ירידה של , 20%באזור המרכז נמכרו
 473דירות ,ירידה של  ,12%באזור הדרום נמכרו  126דירות,
נתון שמהווה ירידה של  ,33%בצפון נמכרו  104דירות32% ,
ירידה מול אשתקד ,בירושלים נמכרו  191דירות ,ירידה של
 .31%מנגד ,ביהודה ושומרון נמכרו  95דירות חדשות  -עלייה

של  ,15%ובחיפה נמכרו  193דירות ,עלייה של .14%
רק שבמקביל ,גם הקבלנים עצרו את המנופים .מספר
התחלות הבנייה ברבעון השני (עוד לפני המלחמה שכנראה
הורידה אותם עוד יותר) עמדו על  9,311דירות ,נתון
המהווה את המספר הנמוך ביותר בשנתיים האחרונות.
לפי הנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
במחצית הראשונה של  2014נרשמה ירידה של  11%בהתחלות
הבנייה ,שהסתכמו ב 20,850-דירות.
אבל למרות הקיפאון ,הן מצד הקונים הפוטנציאלים
והן מצד הבונים והיזמים ,אלה האחרונים נמצאים כעת
עם לא מעט דירות לא מכורות הנמצאות בשוק .מספר
הדירות החדשות שנותרו למכירה בסוף יולי  2014עמד על
שיא של  27,240דירות ,נתון הגבוה ב 22%-מול התקופה
המקבילה אשתקד.

צור הדסה הירוקה
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עידית איצקוביץ
המפגש יתקיים בעז”ה ביום שלישי
י"ד אלול ( )09.10.14בשעה 20:15
בבית הכנסת "גבורת מרדכי",
באולם בית הארון הרצוג  ,32גבעתיים

עמידר תרכוש כ 200 -דירות לזכאים
לאחר עשרות שנים שלא נקנו דירות עבור הדיור הציבורי ,הורה שר
הבינוי והשיכון ,ח”כ אורי אריאל ,לחברת השיכון הלאומי ,עמידר ,לרכוש
כ 200 -דירות באזורי ביקוש.בימים אלה ,נערך משרד הבינוי והשיכון
להגדיל את מלאי הדיור הציבורי ב 1000 -דירות ,לטובת מתן דירה
לזכאים הנמצאים ברשימת ההמתנה .הפרויקט מתבסס על חוק הדיור
הציבורי -זכויות רכישה ,אשר במסגרתו הוקמה הקרן לדיור ציבורי,
אליה הועברו כספים שהתקבלו ממכירת דירות ציבוריות.בשלב הראשוני
תתבצע רכישה של  200דירות באזורי ביקוש ע”י חברת עמידר ,באזור
השרון עד טבריה  42דירות ,באזורי המרכז  48דירות ,באזורי השפלה
 60דירות ובאזור הדרום וירושלים  50דירות .הדירות תהיינה בקומות
קרקע ,ראשונה ,שנייה ושלישית בבניינים ללא מעלית .כמו כן ,ניתן
לרכוש בקומות גבוהות יותר באם יש מעלית בבניין ,אך הדירות לא
תהיינה בקומה האחרונה בבניין.שר הבינוי והשיכון אורי אריאל אמר
כי “הדיור הציבורי הוא אבן יסוד במדיניות הרווחה של מדינת ישראל
ולא נאפשר לייבש אותו .מדובר בצעד ראשון של רכישת דירות שיסייעו
למשפחות רבות הממתינות לסיוע .נמשיך ונפעל כעת לקידום תוכניות
פינוי-בינוי בדיור הציבורי ובכך נאפשר הכנסת סכומי כסף גדולים
לקרן הדיור הציבורי שיאפשרו להמשיך ולהגדיל את היקף רכישת
הדירות לזכאים”.יו”ר מועצת המנהלים של חברת עמידר עו”ד ד”ר
יצחק לקס מסר כי דירקטוריון החברה ,בראשותי ,אימץ פה אחד את
הנחייתו של השר .מדובר בצעד פורץ דרך אשר מספר את שובו של
הדיור הציבורי .אני סבור כי עמידר עושה את צעדיה בדרך לחזור
לתפקידה ההיסטורי וזאת במקביל לפרויקטים חדשים אליהם נכנסת
החברה כמו :בינוי-פינוי-בינוי ,תמ”א  38חיזוק מבנים ועוד.

דירת  4.5חדרים בקומה הראשונה בבניין
ברחוב בזל ,שכונה א’ 115 ,מ”ר ,נמכרה
ב 760,000-שקל.

דירת  3חדרים בקומה השנייה בבניין ברחוב
שלום שבזי ,שכונת תשלו”ז 78 ,מ”ר ,נמכרה
ב 425,000-שקל.

למכירה

ציבור הנשים מוזמן כניסה₪20 :

למכירה/השכרה

יו״ר התאחדות קבלני השיפוצים :הערכת נזקי השיפוצים מ”צוק
איתן” מסתכמת בכ 60 -מיליון שקל  -עבודות השיפוצים צפויות
להסתיים תוך חצי שנה
יו״ר התאחדות קבלני השיפוצים ,ערן סיב ,העריך את סך נזקי השיפוצים
בעקבות מבצע צוק איתן בכ 60-מיליון שקל ,יותר מנזקי עמוד ענן
שהסתכמו בכ 45-מיליון שקל .ההערכות מדברות על כ 20-פגיעות
הישירות במבנים ,שהיו בבאר שבע ,אשדוד ,מועצה אזורית אשכול ,ישוב
שער הנגב ובתל אביב .לדבריו ,ההצלחה של כיפת ברזל הקטינה את
הפגיעות בצורה משמעותית ,ובלעדיה הנזק היה כפול .לדברי גורמים
בהתאחדות מי שביתם נפגע ישירות יצטרכו לערוך שיפוץ מסיבי

שיחה לקראת ראש השנה
עם הרבנית

באר שבע
(רי/מקס פלוס)

דימונה

(רי/מקס נובה)

בית חדש בישוב יקיר  ,גינה
גדולה ,מטבח מודרני ,פרופילים
בלגיים ,אפשרות ליחידת דיור.

בנווה מונוסון (יהוד) קוטג’ דו חדש,
 200x260מ”ר 6 .חדרים+חדר סטודיו בכניסה
נפרדת 4 .שירותים .שקט מאוד ,ליד בתי-כנסת.

למכירה

החלטה היסטורית של מועצת מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל אישרה את מתווה ליברמן להסדר הקיבוצים.
מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר השיכון והבינוי אורי אריאל אישרה
פה אחד את המלצות ועדת ליברמן להסדרת הקניית זכויות למגורים
לאגודות הקיבוצים ,במסגרת ההחלטה יוכלו הקיבוצים לרכוש אדמות
למגורים מרשות מקרקעי ישראל וזאת תמורת  3%עד  29%משווי
הקרקע המקורי (בהתאם להסדרים הנהוגים כיום בהתאם להחלטות
המועצה העוסקות בשיוך דירות בקיבוצים ( 1366ו  )751בהתאמות
הנדרשות למתווה החדש) .הועדה ,בראשותו של בנצי ליברמן מנהל
רשות מקרקעי ישראל ,המליצה על הסדר נוסף ושונה מול הקיבוצים,
מעבר להסדרי השיוך (הפרטני) הקיימים ,בנושא הקניית זכויות קניין
במגורים ,המאפשר לאגודת הקיבוץ לשמר את זכויות המגורים ולא
לחלקן בין חברי הקיבוץ ,וזאת במטרה לשמר את הקהילה הקיבוצית.
בהתאם להמלצות שאושרו תהיה רשאית האגודה השיתופית של הקיבוץ
לרכוש במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ המוקנות על פי תמ”א ,35
בתנאי שלפחות  66%מחברי הקיבוץ מאשרים את המתווה.כמו כן הם
יהיו חייבים לרכוש לכל הפחות  50%מהמגרשים שיוצעו להם לרכישה,
ערך הקרקע יקבע ע”י השמאי הממשלתי .רכישה מרוכזת זו פוטרת את
הקיבוץ מהחובה לשלם לרמ”י או לקבל את חתימתו בגין הקמת יחידות
דיור בקיבוץ או בגין כל הסדר בין הקיבוץ לבין חבריו בנוגע ליחידות
דיור אלו.מובהר כי הקיבוץ הוא זה שיוכל לרכוש את האדמות למגורים
ולא חברי הקיבוץ כבודדים .יו”ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי
אריאל אמר כי הסדר הקיבוצים החדש הינו החלטה היסטורית נוספת
שהמועצה בראשותי קיבלה בחודשים האחרונים במטרה לשחרר את
הבנייה בקיבוצים ולפתח את שוק הדיור .ההחלטה משחררת באופן מיידי
אלפי יחידות דיור שהיו מוקפאות בפועל ונותנת הזדמנות לקיבוצים
שרוצים להצטרף .בנצי ליברמן מנהל רשות מקרקעי ישראל אמר כי
ההסדר החדש מאזן נכונה בין האינטרס הציבורי הכללי ובין הצורך
לאפשר לקיבוצים להתפתח ולשמר את אופיים הקהילתי.

כולל החלפות גגות רעפים כולל החלפת ריצוף ,אלומיניום ובמקרים
מסוימים החלפת מערכות חשמל ואינסטלציה.
בהתאחדות מעריכים שכ 500-בתים נפגעו ,ומבדיקה שערכו עלה כי
כ 80%-מהפגיעות היו קלות ונגרמו מרסיסים :שבר זכוכיות ,תיקוני
טיח וצבע ,תיקוני דלתות והחלפת תריסים .לפי הערכות בהתאחדות
לא יצטרכו להרוס מבנים אלא לשפצם ולהחזיר למצבם הקודם ,תוך
חצי שנה אמורים כל המבנים שנפגעו לחזור למצבם הקודם ,בשיפוצים
קטנים הציבור מעדיף לקבל שומה ממס רכוש ולקחת קבלן שיפוצים
פרטי ואחרי השיפוץ להגיש את החשבונית לתשלום למס רכוש,
בשיפוצים הגדולים (בדרך כלל בפגיעות הישירות) בעלי הדירות מעדיפים
לקחת את החברות המשקמות שעובדות בהסדר עם מס רכוש ,חברות
אלה מבצעות את העבודה ללקוח עד קבלת המפתח.
בהתאחדות הדגישו שבמקרים שיש תוספות בעבודה או דברים בלתי
צפויות חייבים לעצור את העבודה לקרוא לשמאי מס הרכוש שוב
בכדי לקבל אומדן נזק נוסף לגבי ההחזר הכספי במידה ולא יעשו כן
העבודה הנוספת לא תשולם על ידי מס רכוש.

למכירה/השכרה

חדשות הנדל״ן /

נחמן שפירא

054-9222344

052-2559850

בקדומים דירת קרקע  3חדרים
מושקעת מאוד ,בשכונת קדומים צפון,
במיקום מעולה עם נוף מרהיב .במחיר
 650,000ש”ח

052-6225963
בגבעת שמואל דירת גג חדשה ומיוחדת
(מפלס אחד 3 ,כיווני אויר) 310 ,מ”ר ,הדירה כוללת
אבזור של מערכות חדשניות מפנקות ,מרוהטת,
עיצוב חדשני ,נקי ויוקרתי .פינוי גמיש לרציניים בלבד.

054-3632638

חיפה

דירת  4חדרים בקומה העשירית בבניין ברחוב הלל,
שכונת הדר 110 ,מ”ר ,נמכרה ב 940,000-שקל.

(רי/מקס סיטי)

כפר סבא

דירת  4.5חדרים בקומה השמינית בבניין
ברחוב הגליל 115 ,מ”ר ,נמכרה בתוך
ארבעה חודשים ב 1,350,000-שקל .מחיר
מבוקש  1,450,000 -שקל( .רי/מקס )ONE

הוד השרון:

דירת  3.5חדרים ברחוב החקלאי  85מ”ר קומה  2מתוך
 ,3עם מעלית וחניה ,נמכרה ב 1,290,000-שקל
(אנגלו סכסון הוד השרון)

בת-ים

נופים  -גליון מס’ ( 019י’ באלול תשע”ד)

דירת  2.5חדרים ברחוב ירושלים 80 ,מ”ר ,נמכרה
ב 1,035,000-שקל( .רי/מקס אבניו)

6

רחובות

דירת  4חדרים ברחוב ציפורה טוב 93 ,מ”ר ,קומה 13
מתוך  ,18עם מעלית וחניה ,נמכרה ב1,450,000 -
שקל (אנגלו סכסון רחובות)

ירושלים

פנטהאוז  5חדרים ברחוב שמריהו לוין בשכונת
קריית יובל 162 ,מ”ר 70 +מ”ר מרפסות ,קומה
 2מתוך  ,2עם מעלית וחניה ,משופצת ,נמכרה
ב 3,400,000 -שקל (אנגלו סכסון ירושלים)

רשות השירות הלאומי-אזרחי מברכת את כ 17-אלף המתנדבים
והמתנדבות המתחילים השבוע את שנת ההתנדבות ותורמים לקהילה,
לחברה ולמדינת ישראל

אלפי המתנדבים מהווים פסיפס של החברה הישראלית ותורמים בכ 7000-מקומות שירות ברחבי הארץ
ביוזמת הרשות ,כלל המתנדבים ממלאים שאלון הכוון אחיד ,דבר המקל על תהליך ההרשמה ועל שיבוץ המתנדבים

שימו לב! על כל המתנדבים והמתנדבות למלא את השאלון .נתקלת בקשיים במהלך מילוי השאלון?
ניתן לפנות לדוא״ל ,minhelet.s@gmail.com :או לטל׳ ,058-3459031 :בימים א׳-ה׳ ,בין השעות 8:00-19:00
השירות הלאומי-אזרחי :הדרך שלי לתרום לחברה

אביסרור בבוכמן ,מודיעין
מרומי אביסרור ,הר חומה ירושלים

*5508
נחלת אברהם ,פתח תקוה
שדרות

050-7808151

מעלות דוד
בית אורות
הבית באריאל

052-5665993

הפרויקטים שלכם

מול הרי גולן -טבריה
נוף כנרת -צפת נתניה
עפולה

ריכוז הפרויקטים בנדל"ן לציבור דתי
פסגת החלומות ,זכרון יעקב

עינב

050-861-8500

052-7710501

הר חומה
נאות חנן ,חריש
ארמון הנציב
קרית מלאכי

פסגת זאב

1-700-500-555

054-2121934

ניצני דמרי ,נתיבות
שדרות דמרי ,שדרות

מגדלי יורו ,פתח תקווה
יורו פאלאס ,בנתיבות

פנינת רבבה,רבבה
הר שומרון ,רבבה

*2475

08-9945471

ענבי הגפן  -עינב
נופי אריאל -אריאל
מעוז עידו  -קדומים

052-7710501

חריש
פסגת נחלים פ”ת
מגדל האחדות רמת גן

03-9327222

*9663
משכנות קרית משה ,ירושלים

מגדלי ציון
בית בגן

02-9990908

*6952
נופי שומרון ,אבני חפץ

סוהו יפו
סוהו חריש

054-7787879

09-9511234

מליבו ניהול פרויקטים בע”מ

03-9396657

Malibu Project Management Ltd.

כפר הקוטג’ים  -פתח תקוה

03-6047700

לב הכפר  -כפר אברהם
בית עם גינה  -פתח תקוה

צמרות המושבה
פתח-תקוה

03-6961010

054-2370873

בתי
אמנה
לב חריש ,חריש

03-5793834

שיר בחריש
 ,song towersגבעת שמואל

*3888

נריה
פדואל
כוכב השחר

1-800-260-240
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מגדלי קרדן ,הדר גנים ,פתח-תקוה

רמת אלישיב ,לוד

הבית באריאל

*9199

*6123

052-7710710

נופים
נשמח לשמוע מכם!

כתבו לנו ושתפו אותנו

nofim7@gmail.com
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הוא ,לא ידע!
מה אתה ,יודע על הביטוח שלך?

חדש!

ייעוץ אישי עם מומחי ביטוח שבודקים יחד אתכם את
פוליסת הביטוח שברשותכם ומנחים אתכם בכל נושא
מה ניתן לקבל מחברות הביטוח שלכם.

נופשים בדרום

מזמינים עכשיו נופש
במחירים מיוחדים!

בואו יחד נחזק דווקא עכשיו את עסקי התיירות בדרום.

לקביעת פגישה

052 – 9541063

c h e c k b i t 1 0 1 @ g m a i l . c o m

נכנסים עכשיו לאתר:
www.daromlove.co.il
ותומכים בדרום מכל הלב.

Daromlove.co.il

נופים  -גליון מס’ ( 019י’ באלול תשע”ד)

הפגישה כוללת:
סקירת תיק הביטוח שלכם
בדיקת הנושאים הקשורים לתביעה
הסבר על האפשרויות לתביעה מול הפוליסה

דווקא עכשיו!
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המקום /
על דעת
לשבת
סיפור

בנה ביתך /

/חיה
סודמייזליש
שאול

האם הבית
שלכם נגיש?

חמלה:
תכונה טבעית
אחד הספרים המיוחדים במינם שיצאו לאחרונה ,הוא “שמחת
תורה” של המשורר והפזמונאי יורם טהר-לב ,ספר המכיל דרשות
מלאות הומור וחוכמה על כל פרשה מפרשת השבוע.
טהר-לב מספר על הקשר שבין אכילה למוסר ,כפי שהוא מופיע
לגבי מתנות הכהונה בפרשה הקודמת (שופטים) .בעבר הוא
ביקש להכניס את התינוקת שלו לעולו של הומור יהודי וסיפר
לה את המעשה בהרשל’ה ,שנכנס למטבח בצהרי יום שישי וראה
מונחת שם תרנגולת צלויה .הוא עקר אחת מרגליה ובלס אותה
בכל פה .בארוחת שבת הביאה אמו את התרנגולת אל השולחן
והבחינה ברגל החסרה.
“אתה אכלת את הרגל?” שאלה.
“מה פתאום .לתרנגולת יש רק רגל אחת .מחר נצא לחצר
ואראה לך”.
ואכן ,למחרת הראה לה הרשל’ה תרנגולת עומדת על רגל אחת.
הרימה אמו אבן קטנה והטילה לכיוון התרנגולת – זו הוציאה מיד
את רגלה השנייה וברחה.
אמרה האם“ :אתה רואה ,לתרנגולת יש שתי רגליים”.
ענה לה הרשל’ה“ :אם היית זורקת אבן לתרנגולת הצלויה,
אולי גם היא היתה מוציאה רגל שנייה”.
טהר לב מספר שחיכה כי
בתו הקטנה

תצחק ,אבל היא דווקא פרצה בבכי ואמרה :הוא היה כל כך רעב
שלא הצליח להתאפק .זה מה שהיא שמעה!
בפרשה שלנו“ ,כי תצא” מדברת התורה רבות על החמלה .על כך
כתב שד”ל (שמואל דוד לוטצו) במאה ה :19-החמלה אינה דורשת
לימוד כי היא תכונה טבעית איתה נולד האדם .חינוך פגוע הוא
שגורם לסילוק החמלה .אכן ,יש לעורר את הילדים לשמור על
התכונה הזו ולטפח אותה.

החמלה אינה דורשת לימוד כי
היא תכונה טבעית איתה נולד
האדם .חינוך פגוע הוא שגורם
לסילוק החמלה
מספרים על אותו גביר שבא אל רב ואמר לו“ :מאז שעליתי לגדולה
והתעשרתי הפסיקו האנשים לבוא אלי”.
לקח אותו הרב אל החלון ושאל מה הוא רואה מבעדו.
“אנשים הולכים ברחוב” ,השיב העשיר“ .עכשיו בוא
אל האספקלריה ,אל הראי .מה אתה רואה עכשיו?”
שאל אותו הרב.
השיב העשיר” “אני רואה את עצמי”.
אמר לו הרב ,זה ההבדל .כשהיית אדם פשוט ראית מבעד
לחלון אנשים בשר ודם ולכן הם נכנסו אליך ,עכשיו כשאותה
זכוכית מכוסה בכסף – שוב אתה רואה רק את עצמך.
זכור את הזכוכית הראשונה ,והאנשים יחזרו אליך בלב
שלם.
סיפור קלאסי נוסף מספר על שיהודי שאסף כסף לצרכי צדקה
והגיע אל שוע עשיר .נטל זה מטבע נחושת קטנה ועלובה
וזרק אל גבאי הצדקה .במקום להחזיר לו אותה ,עטף הגבאי
את המטבע באהבה רבה .התפלא העשיר ,ואילו הגבאי הסביר:
מטבע זו היא זו שמונעת ממך לראות את העולם וצרכיו ,אתה רואה
רק את מה שנוגע אליך .מטבע זו גודלה כגודל העין ,היא מכסה
אותה ואז אינך מבחין בצרכי הציבור שמסביבך .עכשיו כשנטלתי
אותה ,אולי עיניך ייפקחו ותוכל גם לראות את החבר.
הבין הגביר את הדברים שנכנסו לליבו ,ומאז אכן נפקחו עיניו.

מהנדס אלי הראל

בעיות אובייקטיביות והשיפועים עשויים להיות גדולים מאוד.
אף על פי כן ,צריך לנסות להסדיר גישה לבית גם באזורים
הרריים ,ללא צורך במדרגות גם אם זה ידרוש מעקף גדול
והדרך הקצרה ביותר תהיה עם מדרגות.
שיפועי הכבׁש:
תקן ישראלי  1918חלק “ 2נגישות הסביבה הבנויה – הסביבה
שמחוץ לבניין” קובע כי השיפוע האורכי של הכבש בשטח
שמחוץ לבניין ,בתחום גבולות המגרש יהיה  8%לכל היותר.
השיפוע האורכי בשטח פתוח ,שאינו שטח חוץ ,כגון גן ציבורי
וכד’ יהיה  10%לכל היותר.
שיפוע של  10%משמעו שעל כל  1מטר אופקי ,עולים (או
יורדים)  10ס”מ אנכית .כלומר כדי לעלות  50ס”מ( ,כ3 -
מדרגות) דרושים כ  5מטר אורך .התקן קובע ,שמשטחי ביניים
(פודסטים) יהיו כל הפרש גובה של  75ס”מ לכל היותר.
התקן מחייב במבנים המיועדים לשימוש הציבור .מצד שני ,לגבי
הבית שלכם הוא נותן מדדים וערכים טובים וראויים.
זהירות נגד החלקה:
צריך לשים לב שהכבׁש מחוספס או מרוצף בריצוף נגד החלקה
( )anti slipברמה הנדרשת ,כדי למנוע החלקה במקרים בהם
פני הכבׁש רטובים בגלל גשמים ,טל ,או כל סיבה אחרת.
נקודה חשובה אחרונה לגבי מדרגות:
תכנון שנחשב כלקוי הוא כשיש מדרגה אחת .המשמעות
היא שקיימת אפשרות של נגישות לבית ,אלמלא המדרגה
הזו .מדרגה אחת מהווה בעייה בטיחותית :לא תמיד שמים
לב אליה או רואים אותה ,עלולים ליפול וכו’ .התקן לנגישות
קובע “במהלך מדרגות יהיו  3מדרגות לפחות” .לכן :לא עושים
מדרגה אחת.
ואחרי שהסדרתם נגישות אל הבית ,עם שיפועים מתאימים
ובאופן אופטימלי ,אל תשכחו לוודא שתהיה נגישות מתאימה
גם בתוכו.
סוף מעשה – בתכנון תחילה.

האם בעת תכנון הבית התייחסתם לנגישות? האם נגישות
מופיעה בכלל ברשימת הדרישות שלכם מהמתכננים?
נגישות הסביבה הבנויה היא דבר “חם” שהולך וצובר תאוצה.
הנושא מובא יותר ויותר לידיעת הציבור .תקן ישראלי 1918
על חלקיו מתייחס ל”נגישות הסביבה הבנויה” ולאנשים בעלי
מגבלות ,כשקיימת בו התייחסות מפורטת מאוד למתקשים
בתנועה.
הנגישות שאליה אני מתכוון ,היא אפשרות להיכנס לבית שלכם
מבלי לעלות או לרדת במדרגות .הנגישות נצרכת לאו דווקא
לאנשים שממש לא יכולים ללכת בכוחות עצמם ,אלא גם לכם
ולסביבתכם הקרובה .אם אתם הורים לילדים קטנים ,שרוצים
להגיע בקלות עם עגלת הילדים הביתה ולא רוצים להרים אותה
ולעלות או לרדת במדרגות כשהילד שלכם ישן בה ,או שיש
לכם פעוטות שנוסעים על “בימבה” ,ילדים קטנים שרוכבים
על אופניים ,או הורים מבוגרים שמתקשים לעלות במדרגות,
כדאי להסדיר כניסה לבית ללא מדרגות .בסופו של דבר ,גם
אתם עשויים להזדקק יום אחד לנגישּות קלה לבית.
לעיתים ,כדי להיכנס ללא מדרגות הביתה ,חייבים כבׁש .יש
מתכננים שלא אוהבים כבש .מדרגות זה דבר יפה ומרשים,
וכשהם מתכננים מדרגות הם מסוגלים לראות בעיני רוחם את
המדרגות הספרדיות שברומא .אני מאמין להם שאי אפשר.
מבחינתם ,באמת אי אפשר .לא מסתדר להם לראות משהו
שאינו סימטרי ,בולט ,או סתם אינו אופקי או אנכי .זה פוצע
להם את הנפש ונראה בעיניהם כעיוות גדול :בית ,פנינת חמד
שהם עובדים עליה לילות כימים ,שפתאום “תקוע” לו שם
כבש בצד המדרגות ששובר את הסימטריה.
אתם מצידכם ,צריכים לזכור שהבית שלכם כאן ,בארץ ולא
ברומא (אלא אם אתם באמת בונים ברומא) .מבחינתכם ,כניסה
ללא מדרגות זה דבר הכרחי.
יש מתכננים שנותנים פתרונות זמניים“ .אם יהיה צריך ,אז
תשימו כמה קרשים כדי לעשות כבש ,ואחרי כן ,תוכלו להסיר
אותם” .אני לא אוהב את הפיתרון הזה .זה פיתרון לא עמיד ,לא
תמיד זמין ,מחייב הכנה מראש ,תיאום והתעסקות .האם כל
פעם שתבואו עם עגלת ילדים הביתה תתקינו כבש מעץ?
לכן ,אני ממליץ להתעקש מול המתכנן ,במיוחד באזורים
מישוריים .במקרה של בתים באזור הררי ניתן להבין שיש

פריפריה /

הכותב הינו מהנדס ראשי למפרטים באגף ההנדסה והבינוי
במשרד הביטחון עורך אחראי של המפרט הכללי לעבודות
בנייה ויו”ר ועדות המשנה של המפרט הכללי
להארות והערותEliHarel@Outlook.com :

שרית קרקובסקי מייסון

נווה

נופים  -גליון מס’ ( 019י’ באלול תשע”ד)

מושב נווה הוא יישוב בעל אופי דתי-לאומי שהוקם בשנת 2008
עבור תושבי עצמונה שפונו מגוש קטיף והחליטו להקים מחדש את
קהילתם באזור חלוצה .במושב מתגוררות כ 100-משפחות ,כאשר
חלק גדול מהן מקורם בעצמונה ומשפחות נוספות מכל רחבי הארץ,
אשר הגיעו להתיישב ולפתח את אזור חבל אשכול והנגב כולו.
מיקום :המושב נווה שוכן במרחק כ 40-דקות מאופקים ומנתיבות,
וכשעה נסיעה מאשקלון ומבאר שבע .הוא ממוקם במועצה אזורית
אשכול ,בסמיכות לישובים בני נצרים ,שלומית ,ויבול.
חינוך :בישוב פעוטונים ,גני ילדים ,תלמוד תורה לילדי בית ספר
היסודי“ ,אולפנת חלוצה” ו”ישיבה תיכונית נווה” .בישוב שוכנת גם
המכינה הקדם צבאית ‘עוצם’ (שהועתקה מהישוב עצמונה בגוש
קטיף) וכולל.
תעסוקה באזור :רוב תושבי הישוב עוסקים בחינוך ובחקלאות.
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כמצטרפים תוכלו להקים משק חקלאי ,יזמות תעשייתית או עסק
אישי .מלבד החקלאות ,שאר התעסוקה באזור היא בעיקר במוסדות
החינוך ,במפעלים הנמצאים בחבל אשכול ובערים אופקים ,נתיבות,
שדרות ואשקלון.
מה במושב? בית כנסת וגן משחקים.
יש הנחות מס? תושבי נווה זכאים להנחת מס הכנסה בגובה של
 20%מההכנסה החודשית.
כמה זה עולה? בשלב הקבלה הראשון ניתן להיקלט במושב למגורים
בשכירות בלבד ובהמשך ,לאחר מבחני קבלה ,להתקבל לחברות באגודה
ולרכוש שטח להקמת משק חקלאי מרשות מקרקעי ישראל .טרם
נקבע מחיר קבוע לאדמות ,כל משק מתומחר באופן שונה.

רוצים לשמוע עוד?
לפרטים נוספים ולהצטרפות1-800-215-216 :

צילום :באדיבות דוד גוטליב

נופים

שבועון נדל“ן ,בתים והתיישבות
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