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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.
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 שלושה נרות חנוכה,
שני רחובות וזיכרונות

שנים, > כעשר  לפני  הוקם  אשר  ורבורג,  כפר  בארכיון 
�פועל צוות מסור במקצועיות ובשיתוף הקהילה שמטר

תו לתעד ולספר את תולדות הכפר לדורותיו, ולהציגו 
בתערוכות, בסרטים, בחוברות ובמיצגים בפני אנשי הכפר.

נאמני  את  הכפר  ארכיון  הזמין  חנוכה  של  שלישי  בנר 
והקיבוצים לבקר בתערוכה  התיעוד והארכיון של המושבים 
שני   - "ההרחבה  לשם  זכתה  אשר  הצוות,  שהקים  מיוחדת 
44 מש�  רחובות וזיכרונות". התערוכה מביאה את סיפורן של

פחות אשר הצטרפו לכפר ורבורג בראשית שנות ה�50'. הם 
התיישבו ב"הרחבה", שני רחובות שהתווספו למושב הוותיק.

�היו אלה עולים חדשים, בחלקם הגדול ניצולי שואה, שה
ימי ראשית המדינה,  גיעו אל הכפר בדרכים שונות. הימים 
קשיים כלכליים ותנאי חיים קשים היו נחלת כולם, אך להם 
התווסף קושי נוסף - להיות "עולים חדשים" בקרב "ותיקים".

כפר ורבורג הוא מן המושבים הבודדים שקיבל להתיישבות 
קבוצה גדולה של "עולים חדשים" כ�12 שנים לאחר הקמתו. 
מקרה חריג, שבו לא הוקם "מושב עולים", אלא נוצרה קהילה 

המורכבת מוותיקים ומחדשים.
�הוותיקים נרתמו לעזרה בחורף הקשה שקיבל את פני הח
�דשים, נתנו להם קורת גג ועזרו להם בלימוד העבודה החק
�לאית אותה לא הכירו. אולם תחושת הזרות, השונות, שנב

עה מהעדר השפה ומהלבוש והמנהגים השונים לא הקלו על 
קליטתם. למרות ההתחלה הקשה, "ותיקים" ו"חדשים" מהווים 
היום קהילה אחת מתפקדת. עם השנים ניטשטשו הגבולות, 

הילדים בנו את הגשר ליצירת חברה משותפת.
�בתערוכה שבארכיון הובא סיפור ה"הרחבה" באמצעים שו
תצו ה"הרחבה",  אנשי  סיפורם של  מכונס  ובה  חוברת  �נים: 

גת תמונות וקטעי זיכרונות (מתוך החוברת) ערוכים על�פי 
המפגש  את  המתעד  וסרטון  משוחזר  מגורים  פחון  נושאים, 

הנוסטלגי שהתקיים לפני כחודש.
המפגש בארכיון ביום שלישי שעבר אפשר לנאמני התיעוד 
והארכיון מהיישובים להכיר את עבודת עמיתיהם ולהתרשם 
ממנה. הדלקנו ביחד נר שלישי, שמענו את סיפורה של שרה 
גלט לבית סנדמן�סדן, אשר הייתה ילדה קטנה באותם הימים, 

�וחשנו ברצון העז של הצוות והקהילה להמשיך בעשייה הח
שובה של תיעוד, שימור והנחלת מורשת ההתיישבות.

ברכות לצוות הארכיון: שרה'לה רוזנפלד, ברוך זילברבוש, 
נירקה גוטליב, רולי שגיא, יעקב נבות ופיטו בריקמן ותודה 
על האירוח הלבבי. ניתן לבקר בארכיון כפר ורבורג בתיאום 

מראש, פרטים באגף חברה וקהילה.
התערוכה תוצג בבית תנועת המושבים לקראת אירועי יום 

השואה תשע"ו, בסימן "שואה, תקומה, התיישבות".
אילנה יוגב,
יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים

מהשפיות כבר לא 
נותר שריד

פנחס בר�שירה, כפר יהושע

המפגש בארכיון כפר ורבורג, בתמונה הקטנה: שכונת הפחונים והפחון המשוחזר. רצון עז לתעד את מורשת ההתיישבות

התנצלות
בדצמבר   3  ,909 בגיליון 
כלכלי  מיזם  על  כתבנו   ,2015

בכני �מרשים שמוקם, כביכול, 
סה למושב בית שערים. בבדיקה 

המ שהפרויקט  התברר  �חוזרת 
אלא  שערים  בבית  אינו  תואר 
במושב אחר, וכי חברת "מצפן" 
אינה מנהלת כל פרויקט עבור 
מצטערים  אנו  שערים.  בית 
שהטעינו את קוראינו בעניין זה 
ומתנצלים בפני כל מי שנפגע 

מהפרסום השגוי.





חקלאים מהערבה דורשים לבטל את ההסכם הקיבוצי
בפנייה לבית הדין הארצי לעבודה, טוענים החקלאים: "התאחדות האיכרים מחזיקה את ציבור החקלאים כבני ערובה ע"י 

276 חקלאים מהערבה, החברים בעמו�>ההסכם הקיבוצי בענף החקלאות". נשיא בית הדין, השופט פליטמן, ממתין לתגובות כל המשיבים לעתירה
הערבה  לחקלאי  מעבידים  "ארגון  תה 
לבית  השבוע  פנו  החקלאות",  בענף 

�הדין הארצי לעבודה בבקשה להורות על בי
בחקלאות  הקיבוצי  ההסכם  של  הרישום  טול 
האיכרים  התאחדות  מול  חתומים  הם  שעליו 

הכ העובדים  והסתדרות  בישראל  �והחקלאים 
ללית החדשה. לטענתם, ההסכם מנוגד לדין, 
הציבור.  ובהטעיית  מהותיות  בסתירות  לוקה 

בהת הדין  לבית  פנייתם  את  תלו  �החקלאים 
נהלות שלא בתום לב של שני הארגונים מול 
משרד הכלכלה ומול החקלאים. בית הדין פסק 
שיש להמתין לתגובות בכתב של כל המשיבים 

לעתירה עד 20 בדצמבר.
התאח כלפי  החקלאים  הפנו  רבות  �טענות 

באמצעות  החדשה  וההסתדרות  האיכרים  דות 
�משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, שבסי

הקיבוצי  ההסכם  את  לבטל  דורשים  הם  כומן 
ועם ההסתד האיכרים  �שחתמו עם התאחדות 

רות החדשה בפברואר 2015. בפנייה נכתב, כי 
�יותר מחודש לאחר החתימה הודיעה ההסתד

בהסכם  טעות  שנפלה  הכלכלה,  למשרד  רות 
שנמסר לרישום והעבירה נוסח שני להסכם.

לבית הדין נמסר, כי הנוסח הראשון שהועבר 
למשרד הכלכלה ביטל את צווי ההרחבה בענף 
החקלאות בעוד שהנוסח השני הותיר אותם על 

�כנם, ובכך הקל לכאורה רק על חברי התאח
דות האיכרים. החקלאים מסרו, כי נטען ששני 
הנוסחים נחתמו באותו יום, אע"פ שחלף חודש 
וחצי בין הגשת ההסכם הראשון לרישום לבין 
לרישום. לדעתם, הטעם  הגשת ההסכם השני 

�היחיד הוא למנוע מצב שבו צווי ההרחבה יבו
טלו בהתאם להסכם הראשון.

�בגרסתם לבית הדין מסרו החקלאים מהער
בה, כי נשיא התאחדות האיכרים דובי אמיתי 
בלחץ  השני  ההסכם  על  החתימה  את  "תירץ 

�מאת הממונה על יחסי העבודה במשרד הכל
כלה". לדבריהם, עו"ד שלמה יצחקי, הממונה 

�הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה והת
נכתב  עוד  בנושא.  מעורבותו  מכחיש  עשייה, 
בפנייה, כי הממונה רשם את ההסכם הקיבוצי 
השני ולשיטתו, צווי ההרחבה ימשיכו לחול על 

אמיתי,  להודעת  בניגוד  ישראל,  חקלאי  כלל 
8 באוקטובר 2015, לפיה צו ההרחבה התב� �ב

טל ואינו חל עוד החל מחודש יוני 2015.
העמותה,  נציג  ששלח  לעיתונות  בהודעה 
יפתח בן דוד מפארן, חקלאי וחבר גרעין נח"ל 
"התאחדות  נכתב:  המושב,  מקימי  בין  שהיה 

החק של  הקשה  ממצבם  מתעלמת  �האיכרים 
ומההפסדים  המרובות  הרגל  מפשיטות  לאים, 

�הכספיים הכבדים שלהם. ההתנהלות סביב הח
תימה על ההסכם הקיבוצי ממחישה יותר מכל 
את התעלמותו של נשיא התאחדות האיכרים, 
החקלאות.  בענף  הקשה  מהמצב  אמיתי,  דובי 
נראה כי לנשיא ההתאחדות חשוב יותר להיות 
קיבוציים שהורחבו מאשר  חתום על הסכמים 
המשך  ולאפשר  החקלאים  על  ולהקל  לנסות 

קיומם של משקים רבים".
לטענתם, התעקשותו חסרת הבסיס של דובי 
אמיתי, כי התאחדות האיכרים היא הגוף היציג 
ישראל  חקלאי  התאחדות  של  וחסימה  בענף, 
מניהול מו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי שייצג 

פו ישראל,  חקלאי  כלל  האינטרסים של  �את 
געות פגיעה קשה מאוד בחקלאי ישראל. ע"פ 
הודעתם, פעולות ההתאחדות משפיעות גם על 
שאר אזרחי ישראל, המשלמים עליהן בעקיפין 

בעליות יוקר המחיה.
לעבו הדין  בית  לעזרת  שפנו  �החקלאים 

הינם  האיכרים  התאחדות  "חברי  טוענים:  דה 
החק� מכלל   3% ישראל  חקלאי  של  (מיעוט 
האיכרים  להתאחדות  ואין  בישראל),  לאים 
כלל  מטעם  לפעול  הרשאה  כל  לנשיאה  או 

ההתאח טוענת  זאת,  למרות  ישראל.  �חקלאי 
דות להיותה הגוף היציג בענף ומתנהלת בשם 

ישראל. כאשר בפועל, כלל חק �כלל חקלאי 

לאי ישראל הפכו בני ערובה בידי התאחדות 
�האיכרים, אשר משליטה על כלל חקלאי יש

צו  הישן באמצעות  הקיבוצי  ראל את ההסכם 
ההרחבה. מה עוד ששר החקלאות אורי אריאל 

�הודיע לאחרונה לשרי הממשלה, לחברי הכנ
סת ולמשרדי הממשלה, כי הגוף היחיד איתו 

יש לנהל מו"מ הוא התאחדות חקלאי ישראל.
אותם  הקטנים  והחשבונות  "המניפולציות 
במסגרת  האיכרים  התאחדות  נשיא  מנהל 

בהתאח ובפרט  השונים,  בארגונים  �מאבקיו 
דות חקלאי ישראל, בין היתר על השאלה מי 
וחוסר  בציניות  נעשים  החקלאים,  את  מייצג 
ענייניות, על חשבונם של כלל החקלאים ועל 

חשבונם של הצרכנים בישראל.
"ההתנהלות של התאחדות האיכרים בעניין 
צווי ההרחבה בענף החקלאות אינה ראויה ויש 
של  בדרך  קורה  לא  זה  אם  סוף.  לכך  לשים 
אלא  ברירה  לנו  נותרה  ולא  והסכמה,  היגיון 

לפנות לבית הדין בעניין".
השופט  לעבודה,  הארצי  הדין  בית  נשיא 
כל  על  כי  בדצמבר,  ב�9  פסק  פליטמן,  יגאל 

�המשיבים לעתירה - התאחדות האיכרים והח
קלאים בישראל, הסתדרות העובדים הכללית 

�החדשה, התאחדות חקלאי ישראל, משרד הח
�קלאות והממונה הראשי על יחסי עבודה במ

והתעשייה – להגיב בכתב על  שרד הכלכלה 
פני שבעה עמודים לכל היותר עד יום ראשון, 
20 בדצמבר. רק לאחר שיתקבלו כל התגובות 
או לאחר המועד שנקבע תימסר העתירה שוב 

לעיונו של השופט.
�פנינו להתאחדות האיכרים והחקלאים ביש
�ראל, אולם עד רגע סגירת הגיליון לא התקב

לה תגובתה לשאלותינו.
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 שר האוצר: "בלי חקלאים,
פשוט אין חקלאות"

כחלון כתב בדף הפייסבוק שלו, 753 גולשים עשו "לייק": "אחרי 
שנים של הזנחה, אנחנו מקדמים תכנית אסטרטגית לחיזוק 
החקלאות הישראלית". מאיר צור: "שר אוצר שמעלה פוסט 

בפייסבוק על החקלאות כערך, הוא שר שרואה חשיבות בעתיד 
החקלאות ובעתיד המדינה"

"חקלאות ישראלית היא קודם כל 
הגבולות  בשמירת  ביטחון  ביטחון. 
שלנו, ביטחון תזונתי לילדים שלנו 
טרייה  סחורה  באספקת  והבטחה 
נפתחה  כך  בשווקים",  ואיכותית 
ההודעה (פוסט) של שר האוצר משה 
בד�  8 ב �כחלון בדף הפייסבוק שלו 

צמבר. 753 גולשים סימנו "אהבתי" 
את  שיתפו  גולשים  ו�221  ("לייק") 
מהקוראים   172 במילותיו.  חבריהם 
את  בירכו  חלקם  לדברים,  הגיבו 
את  ביקרו  אחרים  דבריו,  ואת  השר 
פעולתו בכנסת ואת הממשלה שבה 

הוא חבר.
בהמשך הפוסט כותב השר כחלון: 

שא אנשים  יש  המילים  �"מאחורי 
סור לשכוח: חקלאות היא גם מקור 
הפרנסה של עשרות אלפי משפחות 
בארץ שמרוויחות את לחמן בעבודה 

הז אחרי שנים של  �קשה מהאדמה. 
�נחה, אנחנו מקדמים תכנית אסטר

טגית לחיזוק החקלאות הישראלית. 
את ההישגים הראשונים כבר אפשר 

לעו המעסיקים  מס  ביטול  �לראות: 
בחודש  לתוקף  שייכנס  זרים  בדים 
משמעותיות  רפורמות  וקידום  הבא 

עם  וגם  החקלאים  עם  גם  שייטיבו 
הצרכן הישראלי.

"השותפים שלנו למהלך הם ראשי 
וראשי  ישראל  חקלאי  התאחדות 
אני  והקיבוצים.  המושבים  תנועות 
ושיתוף  התמיכה  על  להם  מודה 
איתם  משותפת  בעבודה  הפעולה. 
נבטיח לאזרחי ישראל את הירקות, 
האיכותיים  והבשר  החלב  הפירות, 
מתוצרת כחול לבן במחירים זולים, 
להמשיך  היכולת  את  ולחקלאים 
ולהתפרנס בכבוד - כי בלי חקלאים, 
פשוט אין חקלאות ואת זה אנחנו לא 

יכולים להרשות לעצמנו".
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, 
מגיב בחיוב לדברי שר האוצר ברשת 
כלפי  כה  עד  לפעולותיו  ובהערכה 
החקלאים: "שר אוצר שמעלה פוסט 
לעמוד הפייסבוק שלו על החקלאות 
חשיבות  שרואה  שר  הוא  כערך, 
המדינה.  ובעתיד  החקלאות  בעתיד 
לאחר שנים שלא היה עם מי לדבר 

�במשרד האוצר ולאחר פגישות ושי
האוצר,  ששר  מצאנו  אישיות  חות 
משה כחלון, הינו לא רק אדם ערכי 

את  שרואה  אמיתי  שותף  גם  אלא 
�החקלאות כערך ואת החקלאים כמ

ספקי המזון לאזרחי ישראל.
�"אנחנו מנהלים כיום מו"מ אינט
ורכיבי החק נושאי  �נסיבי על כלל 

לאות להסכם ארוך טווח לחקלאות. 
כחלק מהמו"מ, שר האוצר עשה צעד 
בונה אמון וביטל את מס המעסיקים 
מה�1.1.16  החל  הזרים  לעובדים 
החקלאים  של  הריחיים  לאבן  שהיה 
וגרם לכך שחקלאים רבים לא עמדו 
את  לסגור  ונאלצו  המיסים  בנטל 
המשקים שלהם. כיום, כאמור, כחלון 
הבין את הצורך וביטל אותו ועל כך 

אנו מודים לו".
מנהלים  "אנו  ואמר:  סיכם  צור 
בכדי  וקשה  אינטנסיבי  מו"מ  כיום 
הישראלית  החקלאות  את  להציל 
מהמשבר אליו היא נקלעה. קיימות 
במדיניות  רבות  מחלוקות  עוד 

�היבוא, במחירי המים, בתמיכות וב
לעובדים  הקשורים  נוספים  נושאים 
שבו  מהמקום  רחוקים  ואנחנו  זרים 
החקלאות צריכה להיות בו. יחד עם 
זאת, אני בטוח ששינוי הגישה הקיים 
הן במשרד האוצר בראשותו של שר 

"עדכנו את רואי 
החשבון"

מאיר צור: "מ�1 בינואר החקלאים מפסיקים 
לשלם את מס המעסיקים. בבקשה לעדכן 

את רוה"ח" ישראל מאיר > חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
�צור שלח מכתב לחקלאים בנוגע לביטול מס המעסיקים לעוב

דים הזרים ובו הזכיר: "כידוע, שר האוצר משה כחלון ביטל את 
ולכן  מה�01.01.2016,  החל  בחקלאות  הזרים  לעובדים  המעסיקים  מס 

�מתאריך זה החקלאים מפסיקים לשלם את מס המעסיקים. בבקשה לע
דכן את רואי החשבון בנושא".

צור סיים את מכתבו במילים: "אנצל שוב את ההזדמנות להודות לשר 
על  משרדם  ולאנשי  אריאל  אורי  החקלאות  לשר  כחלון,  משה  האוצר 

ביטול המס".

בעמק יזרעאל 
"נערכים ליום פקודה"

במרכז חקלאי העמק מגבים את ראשי 
ארגוני החקלאים וההתיישבות ומתכוננים 
גם לאפשרות שהמו"מ עם הממשלה ייכשל

התאחדות חקלאי ישראל ומרכז חקלאי העמק קיימה בשבוע כנס >
אזורי שבו דנו במשא ומתן עם המדינה המתקיים לקראת הסכם 
יזרעאל  מעמק  חקלאים  כ�150  הגיעו  לכנס  בחקלאות.  כולל 
ויו"ר התאחדות  המושבים  מזכ"ל תנועת  היו  הדוברים  ובין  ומהסביבה 
חקלאי ישראל מאיר צור, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום וילן, 
מזכ"ל האיחוד החקלאי דודו קוכמן, יו"ר מועצה אזורית עמק יזרעאל 

�אייל בצר ויו"ר מועצה אזורית מגידו איציק חולבסקי, יו"ר ארגון מג
דלי הפירות יצחק כהן, יו"ר ארגון מגדלי העופות מוטי אלקבץ ומנכ"ל 

מועצת הלול מולי לויט.
מזכ"ל תנועת המושבים אמר בכנס: "אנו נמצאים כיום במשא ומתן 

�אינטנסיבי וקשה עם המדינה על כלל נושאי וענפי החקלאות, מו"מ לה
סכם ארוך טווח על החקלאות. אני רואה חשיבות עליונה בכנסים אלו, 
לשמוע את החקלאים ולהשמיע את דרכנו המשותפת במסגרת המו"מ 

ארוך הטווח שמתנהל כיום".
מרכז חקלאי העמק, איתם בירגר: "חקלאי העמק נותנים רוח גבית 
למאיר צור ולהנהגת החקלאים וזאת כדי להמשיך במו"מ בצורה נחושה. 

יחד עם זאת, אנו נערכים ליום פקודה, במידה ויהיה צורך".

�האוצר משה כחלון, והן במשרד הח
קלאות, בראשותו של שר החקלאות 
שלמרות  לכך  יובילו  אריאל,  אורי 

הש של  הערכיות  ובשל  �מחלוקות 
רים נגיע להבנות והסכם ראוי וטוב 
למען  ישראל,  מדינת  חקלאי  עבור 
הישראלית  החקלאות  של  עתידה 

ולטובת עם ישראל כולו".
(המחנה  ברושי  איתן  ח"כ  גם 
כחלון  השר  לדברי  הגיב  הציוני) 
אני  ההתיישבות,  "כנציג  ברשת: 
משה  האוצר  שר  דברי  על  מברך 
של  תולדה  הם  כי  ובטוח  כחלון 
הלובי  נציגי  עם  משותפים  דיונים 

�החקלאי, ארגוניים חקלאיים והתנו

עות המיישבות. אין אנו לא יכולים 
להסתפק רק במחמאות אותן קיבלנו 

להמ גם  זקוקים  אנו  שנים,  �במשך 
חאות.

להישגים  הגיעה  ישראל  "מדינת 
הח מצב  אך  בחקלאות,  �מרשימים 

קלאים מעורר דאגה עמוקה. אנחנו 
להב אחרת,  למדיניות  �זקוקים 

לחקלאות  הממשלה  בין  ואמנה  נה 
וההתיישבות. שר האוצר יעשה נכון 
לשנות  מנת  על  אישית  יתערב  אם 
מן היסוד את המצב הנוכחי. ישראל 

החק וחקלאות,  להתיישבות  �זקוקה 
לאות והתיישבות זקוקים למעורבות 

ממשלתית".

שר האוצר משה כחלון. "מאחורי המילים יש אנשים שאסור לשכוח: חקלאות היא גם מקור 
צילום: דקלה בסיסט שפריר הפרנסה של עשרות אלפי משפחות בארץ" 

מאיר צור. השר כחלון הוא "שותף אמיתי 
שרואה את החקלאות כערך"
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תושבי עמק יזרעאל חידשו מאבקם בהחלטה להקים 
שדה תעופה בין�לאומי ברמת דוד, לצד בסיס חיה"א
עשרות תושבים מכל יישובי העמק בחרו ועד פעולה והחליטו על קיום הפגנות נגד כוונת הממשלה לקדם תכנית 

שעלולה לפגוע קשות באיכות החיים באזורם. המועצה האזורית: "מתנגדת להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק 
יזרעאל". משרד התחבורה: "החלופה של רמת דוד נבחרה לאחר שהתברר כי היא החלופה היחידה, הישימה, מבחינת 

מערכת הביטחון, מבין כל החלופות שהוצעו"

חו> כמה  בת  השהיה  �לאחר 
פרסום  ובעקבות  דשים 
ח"כ  התחבורה,  הצהרות שר 
בנימין  הממשלה  וראש  כץ,  ישראל 
שדה  להקים  כוונותיהם  על  נתניהו 

�תעופה משלים לנמל תעופה בן�גו
ריון בעמק יזרעאל, התעורר מחדש 
העמק  תושבי  של  הציבורי  מאבקם 
בכוונה.  מגידו  אזורית  ומועצה 

�בנאום של ראש הממשלה בעכו בת
חילת דצמבר, הכריז בנימין נתניהו 
בין�לאומי  תעופה  שדה  הקמת  על 
דוד".  רמת  ב"מרחב  הארץ,  בצפון 
מאז, משרד התחבורה נמצא במרוץ 
מזמן  לא  ופרסם  התכנית  למימוש 

מכרז תכנון.
אפשר להניח שראש הממשלה לא 
הרגיש  אלמלא  בנושא  היה מתבטא 

התנג ובהעדר  בהתקדמות  �בטוח 
אולם בפועל  ציבורית למהלך,  דות 
המצב שונה: בעלי תפקידים ומאות 
להעמיד  מתכוונים  האזור  מתושבי 
את רוה"מ על טעותו ולהקשות עליו 
הגרנדיוזי.  הפרויקט  ליישום  בדרך 
בישיבה הראשונה של מטה המאבק 
היוגב,  במושב  שהתכנס  המתחדש, 
50 חברי מושבים וקיבו� �השתתפו כ

צים ותושבי יקנעם עילית, רמת ישי 
פעו ועד  נבחר  בישיבה  �ועפולה. 

יציאה  על  הוחלט  וכן  מצומצם,  לה 
ברחבי  הציבור  של  הפגנות  לשורת 

העמק בקרוב.
הרשויות  מראשי  חלק  במקביל, 
מועצת  - ראש  המתנגדים לתכנית 

�קרית טבעון דוד אריאלי, ראש מו
עצת רמת ישי עפר בן אליעזר, ראש 

חולב איציק  מגידו  אזורית  �מועצה 
סקי - נפגשו עם ראש עיריית באר 
שבע רוביק דנילוביץ', אשר מעוניין 
נמל  יוקם  לפיה  לתכנית  בחלופה 

התעופה הבינ"ל בדרום.
יהודה פינסקר, מזכיר מושב היוגב, 
האירועים  השתלשלות  את  מתאר 

המא "כרגע,  האחרונות:  �בשנים 
לאחר  למעשה  מחדש  התעורר  בק 
מדובר  אך  ממושכת,  די  השהיה 
הייתה  ב�2009  כבר  ארוכה.  בסאגה 
בין�לאומי  שדה  הקמת  על  מחשבה 
במגידו וב�2012 כבר עסקו בחלופה 
אכ"א  ראש  שנתיים,  לפני  בנבטים. 

�(בצה"ל, מ"נ) המליץ על קידום הפ
ובאוקטובר 2014  רויקט ברמת דוד 
שיוקם  ממשלה  החלטת  התקבלה 
דוד,  ברמת  בין�לאומי  תעופה  שדה 

על כל המשתמע מכך.

�"בזמנו, החל מאבק עם מעט הפ
הבחירות  לקראת  שנעצרו  גנות, 
חודשים  כשלושה  ולפני  הכלליות, 
מהאזור  פעילים  קבוצת  התחילה 
הציבור  ויידוע  התארגנות  בפעולת 
ראשי  והפייסבוק.  העיתונות  דרך 
והוצאנו  דעתם  גיבשו  הרשויות 
ליישובים הודעות כדי לגבש הוצאת 

מכתב עמדה מכל יישוב".
ורהפטיג, חבר מליאת המועצה  זיו 

�עמק יזרעאל מאחוזת ברק, נחוש לט
�רפד את המהלך: "בשנה שבה לא פע

הכלליות  הבחירות  מלפני  קצת  לנו, 

לקדם  המשיכה  המדינה  עכשיו,  ועד 

אנחנו  הזו.  התכנית  של  התכנון  את 
אין  לתכלס,  הזמן  זה  שבה  בנקודה 

�יותר זמן לדיבורים. אסור להיות שא
ננים, אחרת נפספס את הרכבת הזו.

"צריך להבין שאנחנו נאבקים על 
הזה,  בעמק  ובריאותנו  חיינו  איכות 
שלא לדבר על הצביון המיוחד שלו, 
תעופה  שדה  כאן  יקום  אם  שייהרס 
שבאמת  רשויות  ראשי  יש  בינ"ל. 
עמדתם  מה  החליטו  לא  ובתמים 
עמדתם.  להביע  פוחדים  או  בנושא 

יז עמק  מועצת  ראש  של  �עמדתו 
לגמרי.  ברורה  אינה  למשל,  רעאל, 

אך  מתנגד,  שהוא  אמנם  אמר  הוא 
לאיזה  שיבחן  בדיקה  צוות  מינה 
המאבק  במטה  הרוח.  נושבת  כיוון 

הר ראשי  כל  עם  להיפגש  �מנסים 
שיתנגדו  למצב  להביא  כדי  שויות 
עמדתם  לפחות  או  השדה,  להקמת 
קורא  אני  לציבור.  ברורה  תהיה 
לציבור לא להישאר אדיש לסכנה".

למרות החשש המתגבר, ורהפטיג 
מודע לכך שיש עוד דרך ארוכה עד 
בכלל:  אם  יושגו,  המטה  שדרישות 
יום אחד,  הוא לא של  הזה  "המאבק 

חוד כמה  הטוב  במקרה  ייקח  �אלא 
ארבע  הרע  ובמקרה  שנה  עד  שים 
שנים. אנחנו צריכים להיות עקביים 
בעשייה שלנו מול מקבלי ההחלטות 
ולמשרדי  לכנסת  גם  נגיע  באזור. 
להפגנות  נצא  ובמקביל,  ממשלה 
ומשמרות מחאה קבועות שיוצבו פה 

ובי במרכז  אפילו  ואולי  �בכבישים 
רושלים.

�"מדובר בעבודה שיטתית אינטנ
ובמ חברתיות  רשתות  דרך  �סיבית 

קביל, אנחנו עוברים בין היישובים, 
להגיע  כדי  בערים,  בית  בחוגי  או 
על  מ"נ)  אנשים,  (של  רב  למספר 
אנחנו  נכונה.  להחלטה  להביא  מנת 

יהודה פינסקר, מזכיר מושב היוגב: "בכנסים 
שונים, ראש הממשלה מנסה לשכנע שהוא 

מביא משהו טוב לצפון, אבל בנבטים זה יהיה 
הרבה יותר נכון. גם ראשי רשויות בדרום 

רוצים שהשדה יוקם בנבטים עם מינימום 
פגיעה בטבע, כי יש שטחים פתוחים לבנות 

בהם וכך יתממש החזון של בן�גוריון"

ישיבת מטה המאבק בהקמת שדה תעופה ברמת דוד. "יש לאזור אופי מיוחד עם היסטוריה משלו, אבל כל זה הולך להיעלם בגלל פרויקט מאוד רעשני ומזהם"
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צילום: דו"צ F-16C ממריא מבסיס חיה"א. שד"ת בינ"ל לשבעה מיליון נוסעים בשנה, לצד שד"ת צבאי 

�בעד שדה תעופה משלים בינ"ל במדינת יש
כפי  בנגב,  למקמו  בטוחים שעדיף  אך  ראל, 

�שזה נכון למדינת ישראל. חשוב להזכיר שה
מטה לא פועל מתוך כוונות פוליטיות, אלא 
מדאגה עמוקה לאזור. אנחנו קוראים לראשי 
רשויות להנהיג את המאבק ונעמוד לרשותם 
כדי  אמתי,  מאבק  שיהיה  ובתנאי  דרך  בכל 
את  שיזם  מי  בידי  שרת  לכלי  נהפוך  שלא 

המהלך".
תפגע  הנוכחית  התכנית  פינסקר,  לטענת 
במרקם ההתיישבות בעמק יזרעאל: "מדברים 

בא תעופה  על שלושה שדות  למעשה  �כבר 
זורנו - שדה תעופה צבאי ברמת דוד, שדה 
תעופה בין�לאומי ברמת דוד המיועד לשבעה 
במ� משם,  ק"מ   12 ו בשנה,  נוסעים  �מיליון 

גידו, צפוי לקום שדה תעופה פנימי לטיסות 
שכר.

"מעבר לרעש האדיר, השדות יפעלו 364 
כאן  יהיה  הלילה.  בשעות  וגם  בשבוע  ימים 
בינוי של כבישים ומחלפים, מחסנים תומכי 
שדות תעופה ובמילים אחרות - עמק שהולך 

היסטו עם  מיוחד  אופי  לאזור  יש  �ונעלם. 
ריה משלו, אבל כל זה הולך להיעלם בגלל 

פרויקט מאוד רעשני ומזהם".
"ראש  פינסקר,  מסביר  שונים",  "בכנסים 
משהו  מביא  שהוא  לשכנע  מנסה  הממשלה 
טוב לצפון, אבל בנבטים זה יהיה הרבה יותר 
נכון. גם ראשי רשויות בדרום רוצים שהשדה 
יוקם בנבטים עם מינימום פגיעה בטבע, כי 
יש שטחים פתוחים לבנות בהם וכך יתממש 

�החזון של בן�גוריון. חלופה בים גם היא נחש
בת אופציה טובה.

משרד  של  השיקולים  מה  יודע  לא  "אני 
גם  יש  אך  אותם,  מציגים  לא  כי  הביטחון, 
אני  בחשבון.  נלקחים  אחרים שלא  שיקולים 
לא מסתכל על עצמי בעוד חמש�שבע שנים, 
אלא על הדורות הבאים - צריך לשמור על 

יש אזרחי  לטובת  האלו  הירוקים  �השטחים 
ראל של הדורות הבאים". בשישי הקרוב, 11 
בדצמבר, בעשר בבוקר, מתכננים המתנגדים 
הפגנה בצומת רמת ישי, שתהיה שלב ראשון 

ובהמשך מתו �בפעילות הציבורית הרועשת 
כננות הפגנות במוקדים נוספים בארץ.

בתגובה:  נמסר  התחבורה  משרד  מלשכת 
הקמת  על  החלטה  קיבלה  ישראל  "ממשלת 
אזרחי משלים לנתב"ג ברמת  שדה התעופה 

לאחר  נבחרה  דוד  רמת  של  החלופה  דוד. 
הישימה,  היחידה,  החלופה  היא  כי  שהתברר 
מבחינת מערכת הביטחון, מבין כל החלופות 

שהוצעו.
של  הקמתו  את  לקדם  הצורך  כי  "יצוין, 
ומתגבר  הולך  לנתב"ג  משלים  תעופה  שדה 
התנועה  בהיקפי  המתמשך  הגידול  לנוכח 

�האווירית הבין�לאומית, ובמספר הטסים לי
שראל וממנה, וכל ניסיון לקדם חלופה אחרת 

�ידחה את הפרויקט לשנים רבות. שדה התו
פעה המשלים ברמת דוד ייבנה בהתאם לכל 
הבין� והסביבתיים  התכנוניים  הסטנדרטים 

תושבי  כל  את  השאר  בין  וישרת  לאומיים, 
האזור".

�פנינו למועצה אזורית עמק יזרעאל ושא
"המו וזו תשובתה:  בעניין,  �לנו מה עמדתה 

עצה האזורית עמק יזרעאל מתנגדת להקמת 
שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל. 
עם  להיפגש  עתיד  בצר  אייל  המועצה  ראש 

בי המועצה.  עמדת  להבהרת  התחבורה  �שר 
שיבת מליאת המועצה הקרובה יימסר עדכון 

שנו בישיבה  כי  נמסר,  מהמועצה  �בנושא". 
שוב  יצהיר  בדצמבר,   13 ראשון,  ליום  עדה 
ראש המועצה, כי ההתנגדות לשד"ת משלים 

נותרת בעינה.
על השאלה "האם המועצה מנסה להקדים 

�הקמה של שד"ת פנימי באזור מגידו?" השי
בו במועצה: "שדה התעופה מגידו הוא שדה 
גדולים  מטוסים  טיסות  כולל  (אינו   4 ברמה 
לחו"ל ומחו"ל לארץ, ד"י). כך היה וכך יהיה. 
אין שום מטרה לשנות סיווג אלא רק להסדיר 

למב היתרים  כלומר:   - במקום  התב"ע  �את 
נים, הסדרה של מעבר החקלאים במקום, יש 

החלטת מליאת המועצה בנושא.
"מה שקורה היום: חקלאים חוצים מסלולים 
בצורה מסוכנת, טייסת כיבוי שהוצבה במקום 
אין  – אין מקומות לינה מסודרים לטייסים, 
אחסון הולם למטוסים, מדובר בהסדרה בלבד, 
תגובת  כאן  עד  חדשות".  תכניות  שום  אין 
רחל  הדוברת  ע"י  שנמסרה  כפי  המועצה, 
ישיבת מליאת המועצה  אבידוב. בפרוטוקול 
29 בנובמבר הסביר ראש המו� �שהתקיימה ב

שמתקיימת  הפעילות  "כל  בצר:  אייל  עצה 
היא  הקרקע  מוסדרת,  לא  מגידו  במינחת 
הוצבה  המדינה  של  הכיבוי  טייסת  חקלאית. 

בידיעה שצריך להסדיר את התכניות".

100

עו"ד איתן מימוני

ומו ישראל  �רכבת 
על  חתמו  תקומה  שב 
יבוצע  לפיו  הסכם 
עם  קרקעות  חילוף 
שכל  כך  סעד,  קיבוץ 
יחזיק  אחד מהיישובים 
יש  שאליהן  בקרקעות 

קר במקום  גישה,  �לו 
בהנחת מסילת  נקטעה  קעות שהגישה אליהן 
רכבת חדשה ולאחר הפקעת קרקעות המושב. 
השטחים  חילוף  תכנית  אם  כי  נקבע,  בהסכם 

תחויב  תתממש,  לא 
למו לשלם  �הרכבת 

שב פיצוי כספי וכעת 
לממש  המושב  מבקש 

חלופה זו.
מושב  בין  בהסכם 
העובדים תקומה לבין 

�הרכבת, שנכרת בעק
בות הפקעת שטח של 
שתי  נקבעו  המושב, 
חליפיות:  אפשרויות 
בין  שטחים  חילופי 
סעד  לקיבוץ  המושב 
או מתן פיצוי כספי �

כמיליון ו�100 אלף ש"ח - אם חילוף השטחים 
לא יתקיים. עקב סלילת המסילה נותק הקשר 

וכן בין קי �בין המושב לשטח שהיה ברשותו 
בוץ סעד בצדה השני של המסילה לשטח שלו, 

�ולכן החלפת השטחים נראתה כפתרון המאפ
�שר לשני היישובים רציפות עם שטחים הדו

מים לשטחים שנותקו ע"י המסילה, ללא צורך 
בהוצאת כסף מכספי ציבור לצורך פיצוי.

זו לבית המשפט המ �המושב הגיש תביעה 
ואגו  אריאל  השופט  בפני  שבע,  בבאר  חוזי 
(ה"פ 12�07�17329 נגד רכבת ישראל בע"מ), 
וטען שההסכם לא היווה הסדר חוזי מחייב, כי 
אם מסמך העוסק בגודל השטחים, הליך מקדים 
זו  המושב מטעים טענה  הצפויה.  להתקשרות 

�בין היתר בכך שהמפה אינה חתומה ע"י הר
רמ"י.  ע"י  מספק  אישור  ניתן  שלא  וכן  כבת 
מנגד, הרכבת טוענת כי מפת חילופי השטחים 

שחי וכן  ותקף  מחייב  הסכם  מהווה  �החתומה 
יישוב  כל  שכן  בפועל,  בוצעו  השטחים  לופי 
מעבד את האדמות שיועדו לו לאחר החילופין.

הסכמה  מגלם  ההסכם  כי  קבע,  ביהמ"ש 
הש לחילופי  הצדדים  של  ומפורשת  �ברורה 

של  החלופי  המנגנון  מחייב.  הוא  ולכן  טחים 

הפיצוי הכספי מתייחס למצב שבו קיבוץ סעד 
�או רמ"י לא יאפשרו את ביצוע ההסכם ולמ

צב כזה בלבד, אך בפועל, הקיבוץ והרכבת לא 
השטחים  חילופי  לביצוע  מכשול  כל  העמידו 

ולכן אי אפשר לפנות לחלופה זו.
כי מספר טעמים לקבי ואגו פסק,  �השופט 

עה לפיה המפה החתומה ע"י המושב והקיבוץ 
מהווה הסכם מחייב: ראשית, עפ"י החוק, אין 
מחייב  חוזה  תהווה  החתומה  שהמפה  מניעה 
היות וקיומו של חוזה לא נבחן לפי צורתו, אלא 
לפי כוונת הצדדים ליצור הסכם מחייב. זאת 
המפה  על  ישראל  רכבת  חתימת  העדר  ועוד: 
בצורה  השטחים  חילופי  פרטי  את  המגדירה 
מהווה  אינה  מדויקת 
שהיא  משום  מכשול 
הסכמים  על  חתמה 
המושב  עם  עקרוניים 
והקיבוץ לפיהם יתבצע 

�החילוף במקום מתן פי
היא  הרכבת  כספי.  צוי 
התוכנית  את  שיזמה 
שבמפה והעבירה אותה 

והקי המושב  �לחתימת 
בוץ ולכן קבע ביהמ"ש 
חתימתה  ללא  גם  כי 

שמבחינ לדעת  �אפשר 
תה ההסכם מחייב.

�עוד קבע ביהמ"ש, כי היה בדעתו של המו
שב לבצע את חילוף השטחים כאשר חתם על 
באומרו  חתימתו  את  סייג  שלא  משום  המפה 
שביצע  משום  וכן  מחייב,  תוקף  למפה  שאין 
בעבר חילוף שטחים רק על בסיס מפה חתומה 

הח ביהמ"ש  כן,  על  יתר  הצדדים.  שני  �בידי 
ליט שכל הצדדים, כולל המושב, פעלו ליישום 
חילופי השטחים בפועל, טענת המושב כי לא 

ראה במפה הסכם מחייב נדחית. 
�לאור פעילות רמ"י והקיבוץ למימוש ההס

ניתן  לא  כי  ביהמ"ש  קבע  חתימתו,  מאז  כם 
שמבקש  כפי  הכספי  הפיצוי  לחלופת  לפנות 
רמ"י  של  התנהלותה  ביהמ"ש:  עוד  המושב. 
מלמדת על ידיעתה על ההסכם ועל אישורה 
באישורים  צורך  אין  רמ"י,  מבחינת  לביצועו. 
וההליך  מוסמכים  דרגים  מול  ובפרוצדורה 
כולו מתנהל על בסיס הסכמת הצדדים ושכל 

ישר.
ב�3 בנובמבר חילוף השטחים אושר סופית 
לחיוב  המושב  תביעת  ולכן  המשפט  בבית 
נדחתה.  ההפקעה  בגין  כספי  בפיצוי  הרכבת 
ובתשלום שכר  בהוצאות משפט  חויב  המושב 

טרחת עו"ד בסך 50 אלף ש"ח.

עקב סלילת המסילה 
נותק הקשר בין המושב 

לשטח שהיה ברשותו 
וכן בין קיבוץ סעד בצדה 

השני של המסילה 
לשטח שלו, ולכן החלפת 
השטחים נראתה כפתרון
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בבית >יעקב מאור השלום  משפט  בית 
שעבר  בחודש  הכריע  שאן 
נחלות  בין  גבולות  בסכסוך 
חשוב  הדין  פסק  צבי.  רמת  במושב 
לעזור  עשוי  שהוא  משום  ביותר 
מושבניקים  בין  סכסוכים  בסיום 
אחרים המתחבטים בשאלת המיקום 
המדויק של הגבולות בין נחלותיהם.

במושבים  שכנים  בין  המחלוקות 
האח העשורים  בשני  מאוד  �התרבו 

למיפוי  חדשות  מדידות  עקב  רונים 
(תב"ע).  עיר  בניין  תכנית  לצרכי 

גבו זזו  החדשות  במפות  �לפעמים, 
או  סנטימטרים  מספר  הנחלות  לות 

�מטרים לכיוונים שונים ובשל התזו
�זה האפשרית הזו אנו נתקלים במק

רים שבהם חלק ממבנה, שנבנה פעם 
נמצא  הנחלה,  לגבול  בצמוד  כחוק 
כיום בתוך הנחלה של השכן. גם דרך 
משותפת שנסללה בין נחלות עשויה 
להימצא כיום בשטח של נחלה אחת 
בלבד. אפילו עצים ששתל מושבניק 
לפני שנים על גבול נחלתו נטועים 
העצים  השכן.  בנחלת  כעת  כיום 
ממקומם.  זזו  לא  והדרכים  והבתים 

הגבול זז.
כאשר  פורצים  סכסוכים  לעתים, 
מושבניק דורש להרוס חלק מגדר או 
כיום  שנמצא  שכן,  של  במבנה  קיר 
אוסר  מושבניק  כאשר  שלו;  בשטח 
בשביל  בטרקטור  לנסוע  שכנו  על 
להגיע  כדי  השתמשו  שניהם  שבו 
לשדות; או כאשר בעל נחלה קוטף 
לפני  שתל  שהשכן  מעצים  פירות 
שלו.  היה  השטח  כאשר  זמן,  הרבה 
האחר  בצד  יש  האלה  המקרים  בכל 
שהמציאות  שטוען  שכן,  מושבניק, 
בשטח קובעת ולא המפות והמדידות 

החדשות.
על  מונחות  האלה  בסכסוכים 

משפ זכויות  שתי  המאזניים  �כפות 
טיות הסותרות זו את זו: מצד אחד, 
"זכויות קנייניות" מכוח המפה שבה 
אחר,  ומצד  הגבולות,  מסומנים 
שימוש"  "זכות  או  שימוש"  "זיקת 
למי שיש לו חזקה של שימוש במשך 
שנים רבות. השאלה היא: איזו משתי 
הזכויות בעלת משקל רב יותר, ואיזו 

זכות גוברת על חברתה?
לאחרונה  שהתקבל  הדין  בפסק 

משפ הלכה  חודשה  המשפט  �בבית 
טית, לפיה זכות הבעלות הקניינית 
(לפי המפה) גוברת על זכות החזקה 

למש המעשה:  סיפור  וזה  �הישנה. 
צמודות  נחלות  ורותם  בירן  פחות 
במושב רמת צבי. בשנת 1942 הקים 
מר בירן זכרו לברכה רפת בנחלתו, 
ובאישור  בשיתוף  דרך  אליה  וסלל 
המושב.  מזכירות  ושל  שכנו  של 

הרפת והדרך קיימים עד היום.
השכנה  הנחלה  השנים,  במשך 
 1978 בשנת  שוב  ונמכרה  נמכרה 
רותם, שאינם מתפרנסים  למשפחת 

מחקלאות. בין שני השכנים התגלע 
סכסוך גבולות. משפחת רותם דרשה 
בדרך  להשתמש  להפסיק  מבירן 
הבירנים,  טענו  לעומתם  שבשטחם. 
להשתמש  להמשיך  זכות  להם  שיש 

בדרך הזו מכוח החזקה.
הסכסוך הזה מסובך יותר מהרגיל, 
מזכי� הפנתה   2003 שבשנת  משום 

רות רמת צבי את השכנים לבוררות 
במטרה לפתור את הסכסוך ביניהם. 

�פסק הבוררות קבע שהדרך אכן עו
�ברת בשטח של רותם, אבל יש לבי
�רן "זיקת שימוש וזכות חזקה" להמ

שיך להשתמש בה "כל עוד האגודה 
לא תחליט (אם תחליט) לשנות את 

הגבולות בכל המושב".
בפסק הבוררות נכתב גם: "תופעה 
זו של גבולות פיזיים שאינם חופפים 
במושבים  ידועה  היישוב  מפות  את 
רבים, ואף אם גבולות אלה מוסכמים 
במבחן  יעמדו  לא  הם  החברים,  על 
פשוטות:  במלים  בטאבו".  הרישום 

בירן ניצחו בשלב הזה. המצב הקיים 
הקיימים  הקווים  על  גובר  בשטח 

במפה.
רמת  במושב  נעשו   2010 בשנת 
צבי מדידות לצורך תב"ע חדשה, ואז 
מערבה.  הנחלות  כל  גבולות  הוזזו 
לרפת  הישנה  הדרך  המדידות,  לפי 
נחלת  של  בשטח  עוברת  בירן  של 
הודיע   2011 בשנת  רותם.  משפחת 

�רני רותם לשכנו, כי הוא עומד לח
ובירן  הזו,  לדרך  הכניסה  את  סום 
להוציא  המשפט  לבית  מיהר  השכן 

צו מניעה.
הגבולות  מחלוקת  על  במשפט 
הזו טוען רני רותם, באמצעות עורך 
"הסגת  טענת  שושני,  עירן  הדין 
פסק  לטענתו,  בירן.  נגד  גבול" 

�הבוררות אינו תקף עוד משום שה
מפה משנת 2010 מבטלת את פסק 
הבוררות. בנוסף הם טוענים, שבירן 

מב שכוללת  גדולה  רפת  �מפעיל 
צואת  איסוף  ומתקן  לא�חוקיים  נים 

להם.  להציק  בכוונה  פרות, 
מש טענה  גם  העלו  �רותם 

פטית מעניינת לפיה החוק 
מקנה "זיקת הנאה לשימוש 
במקרקעי  חלה  אינה  בדרך 

הקר זה,  ובמקרה  �ציבור", 
קע שייכת לרשות מקרקעי 

לעומ הציבורית.  �ישראל 
באמצעות  טוען  בירן  תם, 
אייזנקוט,  חיים  הדין  עורך 
בתוקף  הבוררות  פסק  כי 

הח הגבולות  ואילו  �עדיין, 
בלבד,  "תיאורטיים"  דשים 

�מאחר שהתכנית לא הופק
דה עד היום.

ממושכים  דיונים  לאחר 
שאן  בבית  השלום  משפט  בבית 
אינעם  השופטת  לאחרונה  פסקה 
את  "להשיב  יש  כי  דחלה�שרקאוי, 
הדרך לשימושם הבלעדי של נחלת 

הח את  ביססה  השופטת  �רותם". 
פסק  של  תוקפו  תפוגת  על  לטתה 
הנאה  "זיקת  העדר  ועל  הבוררות 
שהקרקע  בגלל  לבירן  במקרקעין" 
שייכת לרמ"י. השופטת קבעה: בירן 

הוא מסיג גבול.

הזה חשוב לא רק למ הדין  �פסק 
גם  רלוונטי  אלא  רותם,  שפחת 
במושבים  ולסכסוכים  לוויכוחים 

בגבו מהשינויים  שנובעים  �אחרים, 
אבל  חדשות.  מדידות  בעקבות  לות 
הניצחון של רותם אינו "סוף פסוק" 
בסכסוך הזה. בירן הגישו ערעור על 

ההחלטה, שטרם הגיע לדיון.
ל"קו  אמר  אייזנקוט  חיים  עוה"ד 

בהחל טעתה  שהשופטת  �למושב" 
בשנת  אושרה  שהדרך  בגלל  טתה, 
קרן  שהיו  דאז,  בעליה  ע"י   1942
קיימת לישראל והסוכנות היהודית. 
להיחשב  יכולה  אינה  רמ"י  לפיכך, 

בעלים במקרה זה.
ראוי לציין שבבית המשפט נידון 
דומה,  גבולות  סכסוך  אלה  בימים 
בתיק  גם  נחלים.  במושב  שמקורו 
את  שושני  עירן  עו"ד  מייצג  הזה 

גבו את  מסיג  ששכנם  �הטוענים 
במושבים  דומים  במשפטים  גם  לם. 
ניצחונות  נרשמו  ומגשימים  מיטב 
מנגד,  שושני.  עו"ד  של  ללקוחות 
תקדימים  מצטט  אייזנקוט  עו"ד 

�משפטיים הפוכים שהתרחשו בתבי
עות שהוגשו נגד תושבי מושב לימן 
הדיוק,  למען  הגלילית.  לחם  ובית 
אינם  התקדימיים  הגבולות  סכסוכי 

�זהים, ובכל סכסוך יש היבטים ייחו
להסתמך  אין  אולי  שבגללם  דיים, 

על החלטה במשפט אחר.
ניכר  זו  סוגיה  של  מוזר  היבט 
בסכסוך גבולות שהיה במושב ברק, 
את  דווקא  שושני  עו"ד  ייצג  שבו 

שי "הנאת  לזכות  שטען  �החקלאי 
שם  גם  השכן.  בדרך שבשטח  מוש" 
שביקש  הפסיקה  את  שושני  קיבל 
במשפט, אולם השיג פסק דין הפוך 
במקרה  האחרון  הדין  פסק  של  מזה 

של מושב רמת צבי.
האחרונה  הפסיקה  מקום,  מכל 
מושבניק  כל  מעתה  הקובעת.  היא 

�יכול לסלק את שכניו מהשטח הפ
רטי שלו, ולא תתקבל עוד הטענה 

�המוכרת: "יש לי זכויות בגלל שה
חוקי  באופן  הזה  בשטח  שתמשתי 

בעבר".

 

דרך בין משקים במושב רמת צבי. השופטת פסקה: יש "להשיב את הדרך לשימושם הבלעדי של נחלת רותם"

עו"ד עירן שושני. בסכסוך גבולות במושב ברק ניתן פס"ד הפוך
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מולדת >  - לנו  חקלאות  "אם 
סמילנסקי  משה  כתב  לנו" 

יותר ממאה שנה. הפ �לפני 
רבים  ספר  בתי  בקירות  טבוע  תגם 
של  ודורות  העובדת,  בהתיישבות 

�תלמידים חונכו לאורו. אבל מה המ
שמעות שלו במציאות של ימינו?

כלו שבחקלאות  מסכימים  �הכל 
פרדסי  פלחה,  שדות  גידול  לים 
הדרים, כרמי גפנים וזיתים, רפתות 
שמפעלי  מסכימים  הכל  ולולים. 
תעשייה, צימרים ותחנות דלק אינם 
חקלאות. אבל לא הכל מסכימים על 
בין  באמצע,  פעילויות  של  מעמדן 
יש  איך  הללו.  התעסוקה  סוגי  שני 

�להתייחס לבית אריזה לתוצרת חק
לאית, לבית בד הסמוך לכרם זיתים, 
ליקב משפחתי קטן בקרבת כרמים, 

וכדומה?
מוכי ארכיאולוגיים  �ממצאים 

חים שגת יין ובית בד לשמן נחשבו 
לאורך ההיסטוריה חלק בלתי נפרד 

�מעבודת האדמה. החקלאות המודר
המחרשות  והשתנתה;  התקדמה  נית 

האג מהתקופה  החקלאיים  �והכלים 
המשק  חיות  גידול  השתנו;  ררית 
בימינו מבוסס על שיטות חדשניות 

לרבייה ולהשבחת המינים.
העולם מתקדם, ובימינו פעילויות 
בכל  נחשבות  ויין  שמן  יצירת  כגון 

ומוגד �העולם חלק מהמגזר הכפרי 
רות "חקלאות", אבל בישראל היחס 
הכפרי  למגזר  השלטון  רשויות  של 
שלא  דברים  הביניים.  בימי  תקוע 
היו ידועים לאבותינו בזמן המשנה, 
גם בימינו אינם נחשבים "חקלאות". 

להג לב  בשרירות  החליטו  �בממ"י 
או  כ"עסקים"  אלה  עיסוקים  דיר 
והם אינם חוקיים במשק  "תעשייה" 

חקלאי.
בעולם  מובילה  ישראל  כידוע, 

ובשי בהיי�טק  בחקלאות,  �בשילוב 
בעוד  אבל  התחומים,  שני  של  לוב 
בתחום  היי�טק  מעודדת  המדינה 

החק לתחום  ביחסה  �התעשייתי, 
 ."I Take" ע"פ  נוהגת  היא  לאי 
מספר  יש  הזו  הייחודית  למדיניות 
התכנון  רשויות  מעציבות:  תוצאות 
בתור  אלה  לעיסוקים  מתייחסות 

חק בשטחים  להתירו  שאין  �"עסק" 
מתייחסת  המסים  רשות  לאיים; 
אל  כמו  אלה  מעיסוקים  להכנסות 
נמנעים  הבנקים  ותעשייה";  "מסחר 

הפעילויות  למימון  הלוואות  ממתן 
האלה.

מוציאים  המשפט  בתי  בנוסף, 
קנ ומטילים  והריסה  סגירה  �צווי 
שמבק חקלאים  על  גבוהים  �סות 

כאלה.  מפעילויות  להתפרנס  שים 
מושבניקים  מכל:  החמורה  התוצאה 
וחקלאים נמנעים מפעילות חקלאית 
הרשויות  התנכלות  בגלל  טהורה 
מושבניקים  לפיכך,  הממלכתיות. 
עם  עצמם  מצאו  רבים  נחלה  בעלי 
או  מעובדת,  חקלאית שאינה  חלקה 
יכולת  ללא  בלבד,  חלקית  מעובדת 
באמצעות  עצמם  את  לקיים  חוקית 

שימושים אחרים.
מאיר  בראשות  המושבים,  תנועת 
רבות  שנים  נלחמה  וקודמיו,  צור 
לפעילויות  הרשויות  של  בגישה 
לפני  רק  כביכול.  "לא�חקלאיות" 
מועצת  פרי.  נשאו  המאבקים  כשנה 
רשות מקרקעי ישראל המציאה מונח 
נלווים",  "עיסוקים  חדש,  משפטי 

שמאפ יותר  נוחים  כללים  �וקבעה 
זוהי  להתפרנס.  למושבניקים  שרים 
מקרקעי  מועצת  של   1316 החלטה 
ישראל. רק בימים אלה, פרסמה סוף�

סוף הרשות "הוראות לביצוע".
�ההחלטה מעדכנת את המונח "עי

חקלאית",  תוצרת  של  ראשוני  בוד 
בית  "הקמת  גם  מעתה  שיכלול 
לייצור  מבנים  או  מגבנה,  יקב,  בד, 
וכדומה";  ריבות  סבונים,  בשמים, 
של  ממכר  חנות  הקמת  "תותר  וגם 
התוצרת החקלאית של הנחלה מחוץ 

�לחלקת המגורים, בתוך המבנה המ
תוצרת  של  ראשוני  לעיבוד  שמש 

חקלאית".
מוסיפה  החי  המשק  הגדרת  על 
טיפול,  "שירותי  גם   1316 החלטה 
וטיפול  ריפוי  חיים,  בעלי  אחסנת 
בעלי  ליטוף  חיים,  בעלי  באמצעות 
חיים והתנסות בגידולם, חנות ממכר 
רכיבה  לגידולם,  וציוד  חיים  בעלי 

טיפולית ולימודי רכיבה".
�ההחלטה מגדירה מחדש גם פעי

שמעתה  וחינוכית,  תיירותית  לות 
על  המבוססת  "פעילות  גם  כוללת 

בנח המתקיימת  חקלאית  �פעילות 
ומוצריו,  החקלאי  הענף  הצגת  לה, 
האסיף  הקטיף,  בחוויית  השתתפות 
במבנה  שימוש  או  החליבה,  או 
קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת 

ההתיישבות".

בממ"י  נהגו  לאחרונה  עד  כידוע, 
מו נגד  משפטיות  תביעות  �להגיש 
מפ להתפרנס  שהעזו  �שבניקים 
הפ משהפכו  עתה,  אלה.  �עילויות 

סביר  לחוקיות,  האלה  עילויות 
מושבניקים  נראה  הקרוב  שבעתיד 
רבים "קופצים על העגלה" הנוסעת 

הנוכ הבעיה  נלווים.  �של שימושים 
חית היא שעד היום עדיין לא כתבו 
ברמ"י חוזה לצורך שימושים נלווים.

הנכון,  בכיוון  נעשתה  ההחלטה 
�אבל בניסוח שלה נותרו חורים, שד
לדו תמוהים.  מקרים  נופלים  �רכם 

בנ שהקימו  מושבניקים  יש  �גמה, 
הועמדו  הם  לכלבים.  פנסיון  חלתם 
לדין בעוון "גידול בעלי חיים שלא 

�למטרות מאכל". ברור שכוונת הח
לטת 1316 לכלול גם גידול כלבים, 
אבל שכחו לכתוב זאת במפורש. מה 

�יהא על המושבניקים אם יבקשו לפ
תוח מחדש את הפנסיונים לכלבים? 

לא ברור.
"מבט  חברת  מנכ"ל  שריד,  יוגב 

שה מהאנשים  אחד  הוא  �מושבים", 
זו,  בהחלטה  הדרך  לפריצת  ביאו 

הכלכ במחלקה  הקודם  �בתפקידו 

"האמת  המושבים.  תנועת  של  לית 
האלה  שהפעילויות  שרצינו  היא, 
יהיו חקלאיות לכל דבר ועניין, כמו 
למרות  הצלחנו.  לא  אבל  באירופה, 

באמ משהו  שעשו  מאוד  טוב  �זאת, 
צע, לפחות הכרה חלקית שהשימוש 

מס ייחשב  לא  החקלאית  �בקרקע 
שבו  החלקי  הכישלון  אף  על  חרי". 
ההישג  מהו  קובע  שריד  מודה,  הוא 

 

צילום: אפרת ברנדס מבקרים ברפת חלב. ההחלטה מגדירה מחדש גם פעילות תיירותית וחינוכית 

מכירה  גם  להכניס  "הצלחנו  שריד.  יוגב 
בחנויות לקטגוריה של שימושים נלווים"

יוגב שריד: "האמת היא, שרצינו שהפעילויות 
האלה יהיו חקלאיות לכל דבר ועניין, כמו 

באירופה, אבל לא הצלחנו. למרות זאת, טוב 
מאוד שעשו משהו באמצע, לפחות הכרה 
חלקית שהשימוש בקרקע החקלאית לא 

ייחשב מסחרי"
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�הגדול ביותר של ההתיישבות בקב
לת החלטה זו, שהיה כרוך במאבקים 
קשים ובדיונים ממושכים: "הצלחנו 

�להכניס גם מכירה בחנויות לקטגו
ריה של שימושים נלווים".

למושבני קורא  הוא  זאת,  �עם 
מקימים  כשהם  להתפרע"  "לא  קים 
ולהיות  לחקלאות,  נלווים  עסקים 
בשורות  התנאים  לגבי  גם  זהירים 
הקטנות של החלטה 1316. החנויות 

�שההחלטה מתירה את פתיחתן מוג
בלות לשטח של 50 מ"ר לכל היותר. 
בחלקת  רק  מותרת  חנות  הפעלת 
בשני  או  הצהוב)  (השטח  המגורים 
דונמים וחצי, הקטן משניהם. מעתה, 
מותר להפעיל בתי מלאכה לעיבוד 
תוצרת חקלאית, כמו מגבנה או בית 
מ"ר.   350 עד  מוגבל  ושטחם  בד, 
מבנה לפעילות חינוכית ותיירותית, 
או  חליבה  בחוויית  השתתפות  כמו 

בקטיף, מוגבל ל�150 מ"ר.
בהחלטה יש עוד מגבלות ותנאים: 
דרוש אישור גם ממשרד החקלאות, 
בעל  שאינו  למי  להשכיר  ואסור 
הנחלה. שטח החנות שקיבלה היתר 

�לפעילות נלווה ייגרע מהשטח המו
קצב לפל"ח באותה נחלה.

תקדים  גם  יש   1316 בהחלטה 
משפטי "נלווה". זו הפעם הראשונה 
שבה נשבר המחסום של שני דונמים 

השל יהיו  עוד  הזה  לתקדים  �וחצי. 
סוגיות  על  חשובות  משפטיות  כות 
אחרות במחלוקות של המושבניקים 

מול רמ"י.
מהולה  שריד  יוגב  של  השמחה 
המיקום  "הגבלות  מסוים.  בצער 
בצורה לא� מנוסחות  הנחלות  בתוך 
עלו מינהל  ופקידי  לגמרי,  �ברורה 

לים לפרש אותן לרעתנו". הוא מצר 
גם על המחיר היקר שיידרש לשלם 
כל חקלאי בבואו לקבל אישור לעסק 
נלווה: יש לשלם לרמ"י דמי שימוש 
זאת,  עם  מהוונים.  חכירה  דמי  או 

מושבניקים באזורי עדיפות לאומית 
יזכו להנחות.

החי על  מברכים  הכל  לא  �אולם 
החק� באיחוד   .1316 בהחלטה  דוש 

לאי אומרים, שההחלטה באה להרע 
עמנו.  להיטיב  ולא  החקלאים  עם 
מסביר  שפר  ציון  בן  הדין  עורך 
באתר האיחוד, כי ההחלטה מגדירה 

מהו "שימוש נלווה לחקלאות", אבל 
אינה מגדירה מהו "שימוש חקלאי". 
היא  המשפטית  המשמעות  לדעתו, 
 1316 בהחלטה  שמוגדר  מה  שכל 
על  מוגדר  למעשה  נלווה,  שימוש 
לא� "שימוש  בתור  השלילה  דרך 

חקלאי". הדבר נובע גם מהמגבלות 
בשטח  רק  נלווים  שימושים  להתיר 

המגורים, ולא בכל שטח הנחלה, כך 
מהשט חלק  להוריד  ההחלטה  �גם 

חים שיאושרו לפעילות נלווה מתוך 
לדברי  לפל"ח.  המותרים  שטחים 
עו"ד שפר, מועצת מקרקעי ישראל 
בשימושים  לראות  צריכה  הייתה 
האלה פעילות חקלאית טהורה לכל 

דבר ועניין, כמו רפת ולול.

1316, אפשרויות ני�  לפי החלטה
הולכות  הזכויות במשק חקלאי  צול 
ומתרחבות. על כל בעל נחלה לעקוב 
אחרי ההחלטות ומשמעותן, ומומלץ 

בה הבקיא  דין  עורך  עם  �להיוועץ 
תפתחויות השונות. התנהלות נכונה 

�יכולה להיות בעלת משמעויות כל
כליות רבות עבור כל מושבניק.

צילום: ד"ר אבישי טייכר גת לייצור יין בשבטה. בכל העולם ולאורך ההיסטוריה, יצירת שמן ויין נחשבות חלק מהמגזר הכפרי ומוגדרות "חקלאות", אבל לא בישראל 

צילום: שאטרסטוק פנסיון לכלבים. ברור שכוונת החלטת 1316 לכלול גם גידול כלבים, אבל שכחו לכתוב זאת במפורש 

עתה, משהפכו 
הפעילויות האלה 

לחוקיות, סביר 
שבעתיד הקרוב 

נראה מושבניקים 
רבים "קופצים על 

העגלה" הנוסעת של 
שימושים נלווים. 

הבעיה הנוכחית היא 
שעד היום עדיין לא 

כתבו ברמ"י חוזה 
לצורך שימושים 

נלווים
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ויינברגר >כתבה וצילמה: חני סולומון אריאל  עם  פגישה  קביעת 
הצעיר היא משימה לא�פשוטה. הבחור 
מחלק  משפיר,  שלישי  דור  ה�25,  בן 
את זמנו בין נגינה עם זמרים והרכבים שונים, 
ושמעתי  ראיתי  והלחנה.  כתיבה  תרגול,  ובין 
אותו מנגן בהופעת ההרכב של אוריאל הרמן 
במוע�  ("The Uriel Herman Quartet )"

דון "האזור" בתל אביב, לפני נסיעתם לסיבוב 
הופעות בפסטיבלים בטאיוואן וביפן.

�בהופעה, שהייתה בעצם מסיבת השקה לש
לושה קליפים שהם יצרו ליצירות שלהם מתוך 
 "The Windmill Sessions" הפרויקט 
תחנת  של  נגינה  "מפגשי  חופשי:  (תרגום 

הספ הפלמנקו  נגן  את  אירחו  הם  �הרוח"), 
הפלמנ וזמרת  ואת  קרילו  פיטי  חוזה  �רדי 

מרגוע  שמוצא  ויינברגר,  הורביץ.  יעל  קו 
�לאינטנסיביות שלו בנגינה בסופי השבוע וב

המאזן  ("המקום  במושב  המשפחה  בקרב  חגים 
�לעיסוקי במוזיקה הוא בהחלט בשפיר"), התב

לט בנגינתו בסקסופון ובחליל צד.
הקשר שלו למושב מתחיל בסבתו וסבו מצד 

אביו אברהם, חנה ויואל ויינברגר, שנמנו עם 
החלו רוח  שפיר.  של  המייסד  הגרעין  �חברי 

מבטא  אחד  כל  במשפחה,  זורמת  עדיין  ציות 
לאוריאל  משותפת  והמוזיקה  בדרכו,  אותה 

ולארבעת אחיו.

איך הגעת למוזיקה?
ול ובנשמתי  בהווייתי  טבועה  �"המוזיקה 

מוזיקלית.  למשפחה  להיוולד  זכיתי  שמחתי, 
הדגש על הכיוון המוזיקלי הגיע מאמי אפרת. 
על  לנגן  וחלמה  רצתה  היא  ילדותה  בתקופת 
פסנתר, אך בגלל שלא היה די כסף במשפחתה 
לקנות לה פסנתר, נתנו לה במקום אקורדיון. 

�מאז גמלה החלטה בלבה: כשייוולדו לה בעז
רת השם ילדים, כולם ילמדו לנגן ויבחרו את 

הכלי.
"החוק בביתנו קבע, שכל ילד חייב ללמוד 

�לנגן על כלי מוזיקלי, לפחות שלוש שנים בר
ציפות". התוצאה של יישום הכלל: כל חמשת 
ילדי המשפחה מנגנים בכלי אחד או יותר. "זה 
נפלא שאנו מנגנים יחדיו באווירה מוזיקלית, 
השלישי  אני,  רק  אך  ממש,  של  חגיגה  וזאת 
מהאחים, לקחתי את המוזיקה צעד אחד קדימה 

והתקדמתי לכיוון המקצועי.
שלי  והייעוד  חיי  מרכז  היא  "המוזיקה 
בחיים. מאז שאני זוכר את עצמי, אני מחובר 
החלטת  בגלל  זה  האם  לדעת  קשה  למוזיקה. 
אמי שננגן, או שזה משהו שנולדים אתו. בכל 
מקרה, מגיל מאוד צעיר שיחקתי עם הפסנתר 
לנגן  ללמוד  התחלתי  ב'  בכיתה  וכבר  בבית 

בהנאה.
בפס לנגן  למדתי  שבהן  שנתיים,  �"אחרי 

בתיכון  צד.  חליל  גם  ללמוד  התחלתי  נתר, 
למדתי בישיבה תיכונית למוזיקה 'כינור דוד' 
ושם גיליתי את הסקסופון. כנראה שזה הגיל, 
יותר  קצת  להיות  צריך  שאתה  מבין  שאתה 

והת הכלים  בשני  התאהבתי  ומיוחד.  �מגניב 
במושב  ובטקסים  באירועים  בנגינתם.  מחיתי 

תמיד הייתי מוזמן לנגן".

מהי המוזיקה בשבילך?
�"אני חושב שאחד הדברים הכי יפים ומרג

שים במוזיקה, שהיא שפה שנוגעת בכולם, גם 
אותה. בשביל שטקסט בשפה  מבין  במי שלא 

�מסוימת ייגע בך וירגש אותך, אתה חייב לה
במוזיקה,  כתוב.  הטקסט  שבה  השפה  את  בין 

אתה יכול לא להבין כלום, וזה עדיין ייגע בך 
וירגש אותך".

לאחר  אבל  ניגן,  לא  אוריאל  שבו  זמן  היה 
בדרכו  נקרתה  ה"יובש"  תקופת  שהסתיימה 
הייתי  "בצבא  כישרונו.  את  לבטא  הזדמנות 

במוזי התעסקתי  לא  שנים  ושלוש  �שריונר 
הודעה  קיבלתי  השחרור  אחרי  יום  אבל  קה, 
בפייסבוק מבחור המנגן בהרכב שנקרא 'ָמאְרש 
דֹוְנדּוְרָמה' (Marsh Dondurma). זהו הרכב 
ותופים  נשיפה  בכלי  מנגנים  שנגניו  מיוחד, 

והם מופיעים בארץ ובעולם".
הג'אז�פאנק�אתני  מהרכב  שקיבל  בהודעה 
שראו  כתוב  היה  כיום  המצליח  הירושלמי 
לבוא  מוכן  הוא  האם  נשאל  והוא  מנגן  אותו 
הזדמנות  הייתה  זאת  "מבחינתי,  לאודישן. 
עם  ניגנתי  התקבלתי.  ולהפתעתי  מדהימה, 
ובמקומות  בארץ  שנים,  כשלוש  ההרכב  נגני 
מיוחדים בחו"ל, כמו מקסיקו וטאיוואן. זה היה 

�עוד סוג של בית ספר למוזיקה, שפתח לי דל
תות רבות".

מציב  שלו  הנגינה  על  המשפיעים  בראש 
והחליל  הפסנתר  נגן  הזמר,  את  אוריאל 
ההרכב  ואת  לוי  טוב  שם  הישראלי  והמלחין 

 

ויינברגר (שני משמאל) בנגינה עם הרכב אוריאל הרמן. "החוק בביתנו קבע, שכל ילד חייב ללמוד לנגן על כלי מוזיקלי"
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אותו  מרגש  מה   ."Taksim Trio" הטורקי 
"המיוחד במקצוע  לו?  בתחום העיסוק שבחר 
יום  והדינמיקה, העובדה שכל  זה הגיוון  הזה 

�מנגנים במקום אחר, עם אנשים אחרים ועו
שים מוזיקה אחרת עושה לי ריגושים בעבר 
אני  כיום  המדהימה,  רדא  אסתר  עם  ניגנתי 
מנגן ב'פרוייקט של עידן רייכל', ב'רביעיית 

�אוריאל הרמן' ועם הזמרים שירי מימון, די
קלה, מוש בן ארי, רותם כהן וליאורה יצחק.

"כמוזיקאי יוצא לי להופיע על סוגי במות 
הגדו ההופעה  רבים.  קהלים  ומול  �שונים 

לה ביותר שלי, מבחינת היקף הקהל, הייתה 
עם עידן רייכל מול 30 אלף איש, אבל אחת 
לי  זכורה  שחוויתי  מרגשות  היותר  החוויות 
בבית  ספונטנית  חברים,  של  במופע  דווקא 
אבות. אחת הקשישות שנכחה שם פנתה אליי 
שלנו  שההופעה  לי  ואמרה  ההופעה  לאחר 
סיטואציה  זו  לחיות.  להמשיך  כוח  לה  נתנה 
שריגשה אותי יותר מכל אירוע גדול והמוני. 

מה מוזיקה יכולה לעשות".

בשונה מהבית שבו גדלת, אורח החיים שלך 
חילוני. 

באופן  קרתה  מהדת  החוצה  שלי  "הדרך 
טבעי בסביבות כיתה י"ב. אני לא חושב שיש 
מאוד  אני  עדיין  למוזיקה.  כלשהו  קשר  לזה 
דברים  המון  יש  ולמסורת.  ליהדות  מחובר 
מקבילים בין היהדות למוזיקה". לדעתו, שני 

�התחומים קשורים ברוח, ושניהם דורשים הת
מסרות מסוימת. "בכלל, אני לא חושב שיש 

דבר כזה: חילוניים ודתיים. כולנו אנשים".

מה התכניות לעתיד?
פרויקט  על  עובד  אני  לנגינה  "במקביל 
ומקווה  רב  זמן  כבר  שלי  מחומרים  יצירה 

מקו בחומרים  מדובר  דיסק.  בקרוב  �להוציא 
�ריים של משוררים ישראלים וטקסטים מקו

ההופעות  בין  זמן  למצוא  מנסה  משלי.  ריים 
בשביל לכתוב, להלחין ולהקליט".

�תכנית נוספת שלו היא להקים בית ומשפ
�חה במושב, להצטרף לשני אחיו הבוגרים המ

תגוררים במשק ההורים. "המרחבים הירוקים 
והשקט הזה הם המקור הבלתי נדלה למקורות 
השראתי ולחיבור למוזיקה", הוא מסביר. אחת 
הפתוח,  הן לצאת לטבע  הגדולות  מהנאותיו 

להקשיב לשירת העשבים ולאדמה.

"במקביל לנגינה אני עובד על פרויקט 
יצירה מחומרים שלי כבר זמן רב 

ומקווה להוציא בקרוב דיסק. מדובר 
בחומרים מקוריים של משוררים 

ישראלים וטקסטים מקוריים משלי. 
מנסה למצוא זמן בין ההופעות בשביל 

לכתוב, להלחין ולהקליט"

�אישור המתווה של שלוש יחידות בשלו>
שה מבנים מסמן עבורנו רק את תחילת 
במהלך  שתיושם   1399 החלטה  הדרך. 
במס� הבין-דורי  הרצף  את  תבטל   2016  שנת

בניית  את  ותאפשר  הכניסה  דמי  תשלום  גרת 
מו להיות  כדי  נוסף.  ילד  עבור  השלישי  �הבית 

היא  לאגודות  ההמלצה  השלישי,  לבית  כנים 
זכויות  הקובעת  תב"ע  להכנת  בהקדם  לפעול 
נפרדים,  מבנים  בשלושה  יחידות  לשלוש  בנייה 
הגדלת זכויות הבנייה ל-750 מ"ר במטרה לנצל 
בניית  (בעת  יחידה  לכל  מ"ר   250 של  זכויות 
לקבוע  השבחה),  היטל  ייגבה  השלישית  היחידה 
הוראות לפיצול יחידות מהנחלה, הגדלת חלקות 

דונמים  המגורים לשני 
הזכויות  ורכישת  וחצי 
בנחלות  להם  מעבר 
המגורים  חלקות  שבהן 
גדול  בשטח  נמצאות 
מתחמים  הכנת  יותר, 
לתעסוקה לא-חקלאית 
ובמשבצת  בנחלות 
ביחס  והוראות  האגודה 
והסבה  נחלות  לביטול 
למגרשי מגורים במרכז 
הארץ ובפריפריה איוש 
במשך  פנויות  נחלות 

חמש שנים.
יאפ השלישי  �הבית 

של  פתרון  יישום  שר 
בעלי  הנחלה.  הורשת 

לע נדרשים  �הנחלות 
ולקבוע  צוואה  רוך 
הזכויות  יחולקו  כיצד 
המנחה:  הקו  בנחלה. 

היורשים יקבלו זכויות קניין שיירשמו על שמם 
בנחלה  יורשים  מספר  יתגוררו  לא  אופן  ובשום 
ויחלקו בזכויות, קביעה המנוגדת להחלטות רמ"י 

ומהווה מתכון לפירוק המשפחה.
נמחיש את הפתרונות היצירתיים שמאפשרות 

שבערי החשיבות  ואת  שלעיל  ההחלטות  �לנו 
כת צוואה באמצעות המקרה של ראובן, שביקש 
לחלק את הנחלה בין ארבעת ילדיו באופן שווה. 
ראובן, בעל זכויות בנחלה במושב במרכז הארץ, 
גר בנחלה שעליה בנוי ביתו בשטח של 140 מ"ר, 
וכן בנוי בית שני ששטחו 160 מ"ר, ובו מתגורר 

�בנו הבכור אורי. לראובן יש שלושה ילדים נוס
ניר  במושב,  בהרחבה  בבית  שמתגורר  דני  פים: 

סטודנ ואיילת,  אביב  בתל  בשכירות  �שמתגורר 
טית שמתגוררת בחיפה.

כאשר הבן אורי בנה את הבית בנחלה הבטיח 
ראובן לאורי, כי הוא לא יידרש לעזוב את הבית 
במקרה של מכירה או הורשה. כעת מבקש ראובן 
להקנות לכל הילדים חלק בנחלה במסגרת צוואה 
שהוא עורך ביחד עם אשתו. בצוואתם נקבע, כי 
את  האחר  יקבל  עולמו  לבית  ילך  מהם  כשאחד 
או  צוואה  עם  יקרה,  (כך  בנחלה  הזכויות  מלוא 
בן  פטירת  לאחר  רמ"י).  הוראות  לפי  בלעדיה, 
הזוג, הנותר בחיים יוכל להעביר את הזכויות על 

שמו לאחר שימסור לרמ"י תעודת פטירה ובקשה, 
אף ללא הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.

הדיון  במסגרת  זה  לנושא  התייחסנו  בעבר 
להחתים  ביקשנו  בציבור.  ידועים  של  בסוגיה 
ולערוך  ממון  הסכם  על  שנייה  בזוגיות  זוג  בני 
צוואה (הסכם ממון רלוונטי לפרידה ולא למוות) 
בעת  בנחלה  הזכויות  את  להפסיד  שלא  במטרה 
פטירה. בצוואה נכתב, כי לאחר שאחרון ההורים 
הנחלה  שווי  את  שמאי  יקבע  עולמו  לבית  ילך 

�(שווי נטו לאחר קיזוז מסים) והחלוקה בין היור
שים תתבצע בהתאם לשומה. קבענו, כי הבית של 

�אורי יפוצל מהנחלה ויירשם על שמו, עלות הפי
צול תשולם מכיסו של דני, שיקבל את הזכויות 

בנחלה.
את  שבדקנו  לאחר 
של  הכלכלית  היכולת 
ילדיהם של ראובן ולאה, 
כי  בעובדה  ובהתחשב 

שמו שווה  הנחלה  �כיום 
מצאנו  ש"ח,  מיליון  נה 
בעלים  שהוא  דני,  כי 
הוא  בהרחבה,  בית  של 
היחיד שיוכל לפצות את 

קב הזכויות.  בגין  �אחיו 
ענו עוד, כי אם יתאפשר 

מהנ נוסף  מגרש  �לפצל 
חלה, אחד הילדים - ניר 
את  יקבלו   - איילת  או 

להס בהתאם  �הזכויות 
יסכי אם  ביניהם.  �כמה 

את  יקבל  מהם  אחד  מו, 
והאחר  במגרש  הזכויות 
רבע  כספי:  פיצוי  יקבל 
אם  נטו.  הנחלה  משווי 
לא יסכימו, שניהם יקבלו פיצוי כספי בסך רבע 

משווי נטו של הנחלה.
ואיילת  ניר  את  שיפצה  מי  כי  קבעה,  הצוואה 

�בעלות הפיצול או בכסף, יהיו אורי ודני לפי הח
של  לשווי  בהתאם  השמאי,  ע"י  שתיקבע  לוקה 
ומגרש).  מפוצלת  (נחלה  קיבל  אחד  שכל  החלק 

�בסופו של יום, שלושה ילדים יוכלו ליהנות מה
שיפוצלו  מגרשים  יקבלו  שניים  בנחלה,  זכויות 
יקבל נחלה מפוצלת הכוללת את  ואחד  מהנחלה 
כל הזכויות בחלקות החקלאיות והחברות באגודה.
מהותי  באופן  ישתנה  המהוונת  הנחלה  בעידן 

המ ובתי  בנחלות,  הזכויות  של  המשפטי  �המצב 
שפט לענייני משפחה שעוסקים רבות בתביעות 
יידרשו  נחלות  של  יורשים  בין  שיתוף  לפירוק 

לז שיתייחסו  ומתקדמות  יצירתיות  �לפסיקות 
כויות חכירה מהוונות, לעומת זכויות "בר רשות" 
שעם הזמן ייעלמו מעולמנו. למרות זאת נזכור, 
כי נחלה תישאר נכס שנועד למגורי בעל הנחלה 
ומשפחתו, בנחלה קיימת חובת התגוררות ועיבוד 

�ברצף גם בעידן הנחלה המהוונת ועל כך יש לש
מור היטב כדי שלא לאבד את הצביון עליו עמלנו 

שנים רבות.
ובאגודות  במיסוי  עוסקים  הכותבים 

שיתופיות

בעידן הנחלה המהוונת 
ישתנה באופן מהותי המצב 

המשפטי של הזכויות 
בנחלות, ובתי המשפט 

לענייני משפחה שעוסקים 
רבות בתביעות לפירוק 
שיתוף בין יורשים של 

נחלות יידרשו לפסיקות 
יצירתיות ומתקדמות 

שיתייחסו לזכויות חכירה 
מהוונות, לעומת זכויות "בר 

רשות" שעם הזמן ייעלמו 
מעולמנו
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וסיפורים אח> �"משהו שרציתי לספר לך" 
כלת  של  השני  הסיפורים  אוסף  הוא  רים 
פרס נובל לספרות אליס מונרו. ראה אור 

עכשיו  ומובא  ב�1974  לראשונה 
הסיפו�  13 ב בעברית.  �לראשונה 
מונרו,  מדגימה  הזה  בקובץ  רים 
המודרני,  הקצר  הסיפור  אמנית 
פרוזה  סגנון  מדויקת,  התבוננות 
שהפכו  מופלאה  וטכניקה  פשוט 

לסימני ההכר שלה.
�האחיות, האימהות, הבנות, הדו

דות, הסבתות והחברות בסיפורים 
ובאהבה,  בתקווה  מנצנצות  הללו 
מתמודדות  כשהן  ובפיוס  בכעס 
עם ההיסטוריה וההווה שלהן, ועם 
מהעתיד  לצפות  יכולות  שהן  מה 
(מאנגלית: אורטל אריכה, הוצאת 

מחברות לספרות, 256 עמודים).

בארי  רוצחים" מאת  צייד  "אני 
בסדרה  ראשון  מותחן  הוא  ליגה 

וס תורשה  של  בשאלות  �שעוסק 
ביבה ובוחן את השפעת הרצח על 

משפחתו של הרוצח ועל סביבתו.
ומעו חביב  מתבגר  הוא  �ג'אז 

של  בנו  גם  הוא  אך  אמפתיה,  רר 
ביותר  המתועב  הסדרתי  הרוצח 

בדר ללכת  חינכֹו  אביו  �בעולם. 
כיו ולימד אותו את רזי ה"מקצוע" 
ראה  ג'אז  רצח.   - בו  גאה  שהיה 

�זירות פשע כפי ששוטרים היו רו
צים לראות אותן - מנקודת מבטו 

של הפושע.
ויושב  נתפס  דנט,  בילי  האב, 

הגו אך  שנים,  ארבע  כבר  �בכלא 
לֹוּבּוס  המנומנמת  בעיירה  פות 
נֹוד נערמות, שוב. הרוצח הסדרתי 
הנוכחי מחקה את שיטות עבודתו 

יצ שכולם  חושש  וג'אז  האב  �של 
"יורשו"  כעל  עכשיו  עליו  ביעו 

לס להוכיח  בניסיון  אביו.  �של 
לעצמו,  ובראשונה  ובראש  ביבה, 
שלהיות רוצח אינו עניין תורשתי, 
הוא מצטרף למשטרה במצוד אחר 

(מאנג החדש  הסדרתי  �הרוצח 
לית: גיא הרלינג, הוצאת הקיבוץ 

המאוחד, 320 עמודים).

הוא  גילגון  ר"ש  מאת  הדרליזון"  אל  "המסע 
מבלי  עצורה.  בנשימה  שנקרא  פנטזיה  ספר 
ובכישרון  באהבה  מגיש  הוא  ביקורתי,  להיות 
הארץ  כדור  פני  על  לחיים  פנטסטית  חלופה 

שלנו.
גילו,  בני  הנערים  רוב  כמו  נראה  בראון  בן 
הוא  בלילות  שבאירלנד.  בגאלווי  שמתגוררים 
ושוב  ואותו חלום חוזר שוב  מתעורר ללא הרף 

ומדיר שינה מעיניו: הוא מוצא עצמו ביער אפל 
שקוראת  מי  למצוא  מנסה  הוא  שבו  ומסתורי, 

�בשמו. נסיבות יוצאות דופן מאפשרות לבן ולח
�ברו הטוב ביותר, איתן, לטוס לי

שראל הרחוקה ולנסות לחקור את 
בישראל  האלה.  החלומות  מקור 
מגלה בן אמת מפתיעה על עברו 

ועל משפחתו.
מו בגליל  הרוס  מבצר  �דרך 

אל  דרכם  את  הנערים  שני  צאים 
יקום סודי - עולם הדרליזון, יקום 

התפת והצומח  החי  שבו  �מקביל 
שבעולמנו.  מזה  שונה  לכיוון  חו 
אדם  בני  לצד  שוכנים  בדרליזון 
חיים  בעלי  אחרות,  ישויות  גם 
קסומים.  טבע  וכוחות  מיוחדים 

�אולם לא הכל זורם בדרליזון בה
רמוניה, ובן מגלה מהר מאוד שהוא 
לו  ושגם  במקרה,  לשם  הגיע  לא 
יש כוחות חדשים הנחשפים בזכות 
השהות במקום. מהר מאוד מתברר 
לו שעולם זה נמצא בסכנה גדולה 
ולבן מיועד תפקיד מיוחד בהצלתו 

(הוצאת אסיף, 327 עמודים).

המש בני  עושים כשדעות  �מה 
לא  מסכימים?  ולא  חלוקות  פחה 
מחיינו  שסיטואציה  קורה  פעם 
אותנו  מותירה  וכמשפחה  כהורים 

ללא פתרון.
של  האפשר"  אל  "הדרך  הספר 
עם  בהתמודדות  עוסק  גרין  דודי 
 - לעימות  המוביל  הסכמה  חוסר 
בכך.  מה  של  דברים  על  לעתים 
יכולים  כיצד  מדגים  הסיפור 
שכנוע,  שיח,  במשפחה  להתקיים 
גישור, פשרה, השלמה וגם ויתור. 
העלילה  את  מקדם  בסיפור  הילד 
ובבחירה  הרמונית  בדרך  לפתרון 

�הזו יש משום הבעת אמון בחשיב
ובבינתו, תוך הפנ �תו העצמאית 

מת השיח וההקשבה ככלי מעצים, 
"אז  ולהסכמה:  להידברות  בדרך 
כן,  לוותר,  שאפשר  להם  אמרתי 
אם  יותר.  לא  פחות  לא  לוותר 
אתה תוותר אז אימא תשמח ומחר 

לוותר גם לך לא תשכח" (מתוך הספר).
בין  לכאורה,  הקיים,  הפער  על  מגשר  הספר 
השקפות עולם של ילד למבוגר ושם בידי הילד 

להת לחלוק,   - בעיות  לפתרון  המפתחות  �את 
ובחריזה,  לוותר. הספר כתוב במקצב  ואף  פשר 
בציוריה  ומלווה  ולקשב,  לקריאה  המסייעים 
של אסנת פייטלסון. הספר קיבל "תו תוכן" של 
מכון אדלר, המאשר כי הוא נבדק ונמצא נאמן 
להומניות ואינו מכילים תוכן פוגעני או מפלה 
ראשונות  וכיתות  גן  לגילאי  קוראים,  (הוצאת 

של בית ספר, מנוקד).
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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למכירה
*למכירה גנרטור KVA 120 77 אמפר 

פאזה, מנוע פרקינס 42,000 ₪
*מלגזה חשמלית סטיל 2009 

1,600 טון 5030 שעות, 55,000 ₪
0524-706090

640 .1
2. קונה מרססים תקינים ולא תקינים 

וציוד חקלאי
15 3

2009 75 4
 1000 500 5

 1500 + 1000 + 500 6
2000

7
8. מתככת 1.80+1.60+1.00

9
10.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי 

משומש
4+3 2 11

3 12
13
14

054-4917064

 4X4, 1983 ,40-31
במצב מעולה

135-MT, 4X4, 1998
7840,4X4, 1996

4X4, 2004 ,5340
135, 75 הגה הידראולי

BOC 7, 79 + מזלג – 
ריתום מהיר

4.5 טון 2009, 
 2010

4 חדש "שניצקי" 
חדש

3 נקודות 9,8,7 
"שניצקי" חדש

500 ליטר חדש 
1.60, 2,00 חדש 

"שניצקי"
12,9,7 רגלים
4X4 94 ,6800 + קבינה 
4230, 74 לאחר אוברול 

322, 2000 זחל
323, 2008 זחל
323, 2009 זחל

GLB, 2010 זחל
 4X4, 125

2002

1000 ליטר 3 נקודות
 ,4X4 1993 ,580

כף נפתחת
4535, 2002 במצב 

מעולה 
120 95 מנוע חדש

מיכון חקלאי קניה, מכירה, החלפה 
טרקטורים ומלגזות
050 – 7294519

חלונות, דלתות, סורגים - בלגי, 
ויטרינות לסלון יד 2 וחדשים 
(ברכישת חדש זיכוי לישן). 

לפרטים: 050-5274348
03-6884123

למכירה 3 צימרים 
מצוידים בריהוט, ג'קוזי ומקלחת. 

חייב להימכר.
050-3601132

למכירה 50 דונם רוסקוס
10,000 ₪ נטו לדונם כולל מבנה 

וצנרת. 
050-5309053

למכירה מרסס צ'יקו דגניה 200 ל' 
דיזל במצב עבודה

טרקטורון ג'וניור 1080 סמ"ק 2013 
גיר רגיל כחדש, עקב גיוס.

052-2636128

היכרויות
משרד היכרויות רעות 

למטרת נישואין או פרק ב' 
לאיכותיים ורציניים בכל הגילאים. 

מומחית להכרויות ללא ידיעת 
הילדים שהוריהם מודאגים 

שילדיהם עדיין לא מצאו זוגיות 
 כלבבם.

צרפו אותם למאגר הלקוחות 
האיכותי. הקיים מהצפון ועד לדרום 

כ-25 שנות ותק.
בחורים איכותיים ישרים וכנים  
אפשרי מסורתיים שמעוניינים 

בקשר רציני  עם בחורה אקדמאית 
איכותית נעימה ומקסימה 

באשיותה מאזור המרכז עד 
ירושלים.

למתאימים/ות נא לפנות לרעות 
הכרויות 052-4403890

*   אלמנה  אשה מיוחדת מאוד 
נאה חייכנית חשבת כספים חובבת 

טיולים הצגות אינטלגנטית מאוד 
מעוניינת להכיר אדם איכותי  יצוגי 

איש שיחה לחברות אמיתית
    לפרטים לפנות לרעות הכרויות 

9511058-04
* 31 ר' נאה מאוד, איכותית,  
ייצוגית, מקסימה באישיותה, 

מורה לחינוך גופני ממושב בדרום 
מעוניינת להכיר בחור איכותי, 

נאה, אינטלגנט, איש שיחה מעניין 
למטרת נישואין.

לפרטים לפנות לאורלי 
"לרעות הכרויות" 

 052-4403890
משרד: 04-8103456 

04-9511058
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
ובינהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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04-6499035 04-6499777

office@lankrylaw.co.il

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

פרסום זה יכול להיות שלך!
073-2369058

15

www.makovern.com

* משרה מלאה ושכר טוב - לומדים את 
המקצוע בחברה.

* משרה מועדפת ומאתגרת לאורך זמן בתחום 
ההנדסה האזרחית, קידוחים ותשתיות.

* עדיפות לאנשים בעלי רקע טכני, יתרון 
לניסיון בצמ"ה.

לחברת אורי נחמני ובניו קידוחים בע"מ דרושים/ות

עובדים/ות לעבודות שטח

shiran@nahmany.co.il :קורות חיים יש לשלוח
פקס: 08-8534943

המודעה פונה  לאזור הדרום: אשקלון, אשדוד, נתיבות, 
אופקים, שדרות  מאזורים אלו וסביבתם. 

בונוס מיוחד לחבר מביא חבר

052-2343290
08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

17

052-4658888
www.zakai-le.com

ספרים ואמנות

0544-254467

. 14

12
.

050-5755200
1-700-708-999

www.awt.co.il

052-3067381

jacob401@gmail.com
054-2109410

דרישות התפקיד 
* ניסיון בניהול אגודה חקלאית.

* רקע בניהול כספים .
*  ידע בנושא מערכות תכנון ובנייה מול רשויות התכנון 

ומשרדי הממשלה .
* ניסיון בניהול הרחבה במושב.

* כושר ניתוח מערכות כלכליות וידע בהכנת תקציב וניהולו.
* יחסי אנוש טובים ותקשורת מול חברי אגודה וגורמי חוץ.

* ידע בעבודה מול מערכות מחשב .
* שעות עבודה לא שגרתיות, לרבות בערבים.

* רישיון נהיגה חובה.
כישורים נדרשים 

* תואר אקדמי - יתרון 
* 10 שנים ניסיון בתחום.

* מגורים באזור הדרום - יתרון

למושב נתיב העשרה בחולות זיקים דרוש/ה 

מרכז/ת משק גזבר/ית 
במשרה מלאה 

קורות חיים בכתב יד בלבד (יועבר לייעוץ גרפולוגי)
 nebz@smile.net.il : יש להעביר למייל

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון : 08-6891821.
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

דרישות התפקיד 
* ידע מוכח ביכולת תחזוקה בתחום הנ"ל.

*   כושר ניהול וארגון- כולל יכולת הכנת תקציב, ארגון תכנית 
עבודה ויישומה ויכולת ניהול חשבונות בסיסי.

 * בעל יחסי אנוש טובים.
 *  בעל יכולת בהפעלת מחשב ותוכנות לצרכי ניהול ומעקב.

 *  השכלה ובעל רישיון ממוסד ממלכתי בתחום, יתרון לתואר 
אקדמאי.

*  ניסיון של מינימום 5 שנים בעבודה בתחום.
*  מגורים באזור הדרום - יתרון.

 * רישיון נהיגה חובה.

למושב נתיב העשרה בחולות זיקים דרוש/ה 

איש אחזקה של מערכות מים וביוב, 
באר מים, מתקן טהור שופכין,

קווי הולכה, מאגר קולחים ואתר 
למחזור פסולת חקלאית 

במשרה מלאה 

קורות חיים בכתב יד בלבד (יועבר לייעוץ גרפולוגי) 
יש לשלוח לפקס: 08-6899011  

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 08-6891821

12.5 100
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 ,04-6222934
052-3089515

 

052-3089515
Korotjob3@gmail.com

א
א 
א  

א 
א  



.

.

*9930



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


