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רון(אלון)צילום:

עמוד 1



87בגיל
אותימנויווההמדינה

לבקשלראשונה

הכנסה״השלמת

צורשלוחית

אתלהשכיראבלמחקלאות,להתפרנסיכוליםלאכברבבצרההחקלאים

צורשלוחיתלעבריינים״אותנוהופכת״המדינהלהם,אסורהשטח

מהגרמנים"אפילושפרונץ.מאיר

פיצויים"לקבלהסכמתילא

יצהר(איל)צילום:

לאכברשפרונץאיר■■

f/g.בהונגריה,נולדהואילד

ומוכרהשואהאתעבר■■■

עלההואנכות.אחוזי32כבעל

ונמנהלפלמ״חהצטרףלישראל,

בנגב.מבטחיםקיבוץמקימיעל

שבוג׳יפכאשרהכיראשתואת

נפצעוהואמוקש,עלעלהנסע

בקיבוץלמרפאהוהובהל

כאחות.עבדהשםמבטחים,

בשנתהחליטושנישאו,לאחר

בצרה,במושבלהתיישב1949

משפחות.30כ־אזחיושבו

000,1שילמנולהתקבל״בשביל

משחזרדונם״,וקיבלנולירות

לקחתצריכים״היינושפרונץ.

גםלממןכדיהלוואותהרבה

הרבהגםהיווהציור.הכליםאת

עצמיאתמצאתיואזגניבות,

הלוואות.עלהלוואותלוקח

כסףלחסוךכדיבחוץעבדתי

30ל־רישיוןשקיבלתיער

לול,והקמתימטילותתרנגולות

והגיעתרנגולות,000,1ל־שגדל

תרנגולות״.000,81ל־

מדינת87בגילהיום,אבל

שפרונץאתמגדירהישראל

עלשנמנההעובדהכעבריין.

השואה,אתושררהארץמקימי

אחד״יוםרלוונטית.אינהכלל

בגלל׳מצטער,ואמרפקחבא

אתלפרקצריךאתההגלילחוק

שלפיצוייםוקיבלנוהלולים׳,

ליאמרוקילו.כלעלשקל06.1

כילתפוזיםפרדסלהקיםבזמנו

המדינה׳,של׳הזהבזהתפוזים

בסךהפרדסמכלמילאנווהשנה

לאזהמיכלים.שבעההכול

המים.הוצאותאתאפילומכסה

מספיק.׳די,שלילבןאמרתי

הפרדס׳.אתנסגורהבאהבשנה

אתהשכרתילהתפרנס״כדי

כמחסנים.הנטושיםהלולים

למחסןדולר20לשלםבמקום

בסךדרשתיתעשייה,באזור

משרדאזאבלדולרים.הכול

70ושילמתיאותם,סגרהפנים

מינהלגםעכשיוקנס.שקלאלף

אלף180דורשישראלמקרקעי

לאואנישימושדמיעבורשקל

סכוםלשלםאצליחאיךיודע

שהמחםניםשניםכמהכברכזה.

לינגמרלאטולאטסגורים

שחםכתי״.הכסף

הליכהמחלעם

הנאשמיםלדוכו

בגילאותימכריחה״המרינה

אניהכנסה.השלמתלבקש87

הסכמתילאמהגרמניםאפילו

הביורוקרטיהפיצויים.לקבל

לירות000,1ב־משפילה.הזאת

כדי1949בשנתששילמתי

לקנותיכולתילמושב,להתקבל

ברעננה״.דונם10

שפרונץנמצאשבובמצב

מושביםתושביגםנמצאים

בעיקרהארץ,במרכזרבים
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בבתים"גרנודוברוב.אריק

ומקלחת"שירותיםבלי

רון(אלון)צילום:
__

80בגילשמגיעיםמבוגרים, 07,

מקלבעזרתלעתים90ואפילו

בבתיהנאשמיםלרוכןהליכה,

שהיוהעובדההסיבה:המשפט.

חקלאיתלאלפעילותאחראים

קרקעעלמחסנים,השכרתכמו

חקלאות.הואהמוגדרשייעודה

הואלדבריהם,האבסורד,

אתשהביאההיאשהמדינה

לוליםמהקמתשהתפרנסומי

החקלאיייעודהאתהתואמים

בשנותאותםלסגורהקרקע,של

שהעניקהגליל״,״חוקבשל90ה־

לביציםמכסותתוספתסבסוד

לעודדמנתעלהגליל,ליישובי

בפריפריה.פיתוח

אתבצדקמסבסדת״המדינה

הלולים״,בנושאוהנגבהגליל

יו״ריפרח,עמיתעו״דמסביר

שיתופיותואגודותקרקעותאגף

״הבעיההמושבים,בתנועת

לאתחרותבעצםשנוצרההיא

כדאיותחוסרשיצרההוגנת

ובעליהלול.בענףלהישאר

אבלמהלולים,נפרדוהנחלות

מהמבנים״.לא

מספריםמסוים,בשלב

ובסמוךהמבוגרים,החקלאים

ולעלייההלוליםלסגירת

לשעברהמועצותמבריתהגדולה

השיכוןשראיפשר1991ב־

המבניםאתלהסבשרוןאריאל

מגוריםליחידותבמושבים

שפתרמהאותן,ולהשכיר

הפרנסה.בעייתאתמהםלרבים

פתרונותלייצררצתה״הממשלה

לוליםלהסבהיהוניתןמגורים,

שעה״,הוראתבמסגרתלמגורים

2004בשנת״אבליפרח.מסביר

אברהםדאזהפניםשרהחליט

הוראתאתלחדששלאפורז

בשנתאחרביוםופתאוםהשעה,

רביםנחלותבעליהפכו2004

לעבריינים״.במושבים

נולד90בןדוברוב,אריק

שעלולהוריםשמן,בןבמושב

בגידול״עסקנומרוסיה.

הואלשימורים״,מלפפונים

להתפרנס״כדי

הלוליםאתהשכרתי

כמחסנים.הנטושים

דולר20במקום

באזורלמחסן

דרשתיתעשייה,

אזאבלדולרים.

ליסגרהפניםמשרד

קנס.ושילמתיאותם,

המינהלגםעכשיו

שאשלם"רוצה

ביישובהפרנסהעיקר״אךמספר,

החליטו1947בשנתמהרפת.היה

שהיהבגללשמןבןאתלפנות

אויבים.מוקףבמקוםלגורמסוכן

הפרותאתלמכורנאלצנו

מהפרותוחלקהבשר,לתעשיית

בידינו״.שחטנושאהבנו,

אתכשעזב26בןהיהרוברוב

חניךשהייתי״אחרישמן,בן

שמן,בבןלחקלאותהספרבבית

נשיאשהיוםמיעםלמרשם

פרס.שמעוןהמדינה

לבצרההגענוואני״אשתי

11ה־המשפחהוהיינו1948ב־

רסקוחברתהיההמיישבהמוסר

לקבלכרילירות500ושילמנו

הייתהלדורות.חכירהזכות

אזפועליםהיוולאמלחמה

וגרנוהבתים,אתבעצמנובנינו

שירותיםבליגמורים,לאבבתים

בגידולהתחלתיומקלחת.

ובהמשךופלפלים,קישואים

ההתקדמותאבללולים.בניתי

נושאבכלהיהודיםשלנו

בסוףבאהוהטכנולוגיה,הפיתוח

היצעעודףהיהחשבוננו.על

מהחקלאים%59ירדו,ומחירים

הפכולהתיישבותשהלכו

פרנסה.לחפשוהחלולמיותרים

כלאתשנהפוךאמרשרוןאריאל

זהאתעשינולמגורים,המבנים

ועכשיומשפטים.חטפנוובסוף

דורשהמינהלנטושים,שהמבנים

שימושרמיבגיןכסףמאיתנו

90ה־״בשנות

מחקלאותההכנסות

ההוריםהידלדלו,

מבוגרים,היוכבר

אימוןביתהפכנו

ליחידהלאפרוחים

ואחרשהשכרנו,

למחסנים.כך

מזההרווחנולא

בערךאלאמיליונים,

ריקישמרוויחהמה

מחדרה״כהן

מתוךלהתיישבותהלכנוראויים.

שחקלאותאותנולימדוציונות.

עלשמרנוהמרינה.יסודזה

כואב״.וזההזאתהאדמה

מפסידים""כולם

לרגעהיהנראה2011ביוני

ביתדרך.פריצתשהושגה

בראשותהעליוןהמשפט

אתאישרביינישדוריתהשופטת

מקרקעימינהלשל1101החלטה

נחלותבעליכישקבעהישראל,

מבניםלהשכיריוכלובמושבים

לפעילותמ״ר500עדשלבשטח

הוגשוההחלטהעלחקלאית.לא

פורוםידיעללבג״ץעתירות

עמותתהגדולות,הערים15

לצדקוהאגודהודיןטבעארם

מדוברכישטענוחלוקתי,

לבריחתשתביאבהחלטה

המושבים.אלמהעריםעסקים

ההחלטה,אתאישראמנםבג״ץ

שאיפשרהסעיףאתביטלאך

שרקכךהעסקים,אתלהשכיר

לעסוקהורשועצמםהחקלאים

נוסףחקלאית.לאבפעילות

מותנההיהההחלטהמימושלכך,

הקרקעמערך%19שלבתשלום

ישראל.מקרקעילמינהל

מדוברהחקלאים,לטענת

ליישםניתןשלאבהחלטה

מזה.מפסידים״כולםבפועל.

הרשותלהשכיר,יכולשלאאני

יותרתקבלשלאהמקומית

שיעמדומהמחסניםארנונה

והמרינהונטושים,סגורים

ברירותחסראותישהותירה

הכנסה״,הבטחתממנהלבקש

החקלאים.אחדאומר

של״המטרהמוסיף:יפרח

הייתההמינהלשל1101החלטה

5.2ה־בתוךלחקלאילאפשר

מפעילותלהתפרנסשלו,דונם

וערמצימריםחקלאית,לא

מלאכהובתיגלריות,אחסנה,

מ״ר.500שלשטחערזעירים,

אבלפנסיה,איןלמושבניקים

בצרה

מושבסוג:

שייךלרעננה,צפוניתמיקום:

השרוןחוףהאזוריתלמועצה

1946הקמה:שנת

נפשות341,1תושבים:מספר

שלאמבוגריםבאנשיםמדובר

להפעילבעצמםיכוליםבאמת

טובהאוליההחלטהעסקים.

שרוציםצעיריםלאנשים

לאאבלהבית,לידצימרלהקים

שנדרשוהסכומים80בןלבנאדם

הםההחלטהיישוםעבורלשלם

בנקשאףגםמהאפשריים,בלתי

בגילם.הלוואהלהםייתןלא

האנשיםאתהפכהבעצםהמרינה

עלשנררפיםלעברייניםהאלה

חלופהלהםלאפשרבליידה,

לפרנסה״.

מסתכליםמהחקלאיםרבים

אחרותהחלטותעלבתימהון

סימןהמציבותהמדינה,שמקבלת

שנוקטתהקשהלידבנוגעשאלה

למשל,כךאיתם.דווקאהמרינה

השיכוןמשרדהפיץלאחרונהרק

המקומיתהוועדהעםבשיתוף

הודעהרמלה,ובנייהלתכנון

להכשירבקרוביפעלשלפיה

26בעמיהמשך

עמוד 3



23מעמיהמשך

שבוצעוהבנייהעבירותכלאת

ג׳ואערישבשכונתהשניםלאורך

הבנייהעבירות״למהבעיר.

ברמלה,הערביהמגזרשביצע

ודווקאהמרינה,עלמקובלות

הנטושיםהמבניםשלהשימוש

באלאמחסנים,להשכרתשלנו

עלששמרנואנחנובחשבון?

ואלהעבריינים,הזאתהמדינה

לחוק,בניגודשלמיםבתיםשבנו

פרס״.מקבלים

משרדבעלרוזן,יעקבעו״ד

שפרונץ,אתהמייצגבסיסרוזן

פסקניתן2009״בשנתמספר:

השלוםמשפטביתשלדין

מינהלשלבתביעהברחובות,

בעלישישהנגרישראלמקרקעי

שביצעוחגורבמושבנחלות

קרקעעלחקלאילאשימוש

פיינשטייןהרןהשופטחקלאית.

יופסקהחורגהשימושכיקבע

הביןגםאךייהרסו,והמבנים

כיוקבעשבדברהבעייתיותאת

אחרירקלתוקףייכנסהריןפסק

יחולולמעשההשישה,שלמותם

יורשיהם.עלרק

מושבניקיםהם׳״הנתבעים

מאורעותכלאתעברואשר

שלוהקשייםוהצמיחההגרילה

פיינשטייןכתבושלהם',המדינה

בישובישבו׳אשרהרין.בפסק

שללביטחונהותרמוספר

קשות,שניםאותןבכלהמדינה

מיומנותבליחקלאי,רקעבלי

תוךוהכלראשוניתחקלאית

משפחהגידולתוךעצמילימוד

פוסקתבלתימלחמהותוך

מקרקעימינהלאבללפרנסה׳.

הריןפסקעלערערישראל

ושםהמחוזי,המשפטלבית

מסבירהתקבל״,כברהערעור

המשפטבתיגם״כלומררוזן.

החלטותמבטליםכברהמחוזיים

החקלאים.לטובתהשלוםשל

1101שהחלטהלזכורצריך

באהכןדווקאהמינהלשל

במושביםנחלותלבעלילסייע

שלאמבניםמהשכרתלהתפרנס

ששינומיאךחקלאי,בשימוש

כמוארגוניםהיוהתמונהאת

לצדקוהאגודההמזרחיתהקשת

ההחלטה,עלשערערוחלוקתי

מפסידים״כולם

יכולשלאאנימזה.

הרשותלהשכיר,

שלאהמקומית

ארנונהתקבל

והמדינהמהמחסנים

לבקשאותישאילצה

הכנסה״הבטחת

אתמנציחהההחלטהכיוטענו

קרקעותשתפסואלהשלהזכות

כאשרבהן.ולהשתמשלהמשיך

הדברהשונים,הארגוניםלטענת

כמואגרריותרפורמותיסכל

לכולם״.הקרקעותחלוקת

אחתנתלה

אחיםלשבעה

כנגדשעולותהטענותאחת

שאםהיאבמושביםהחקלאים

הםלהתפרנס,להםקשהכךכל

כלשכןאותן,למכוריכולים

שקלים.מיליונישווהנחלה

מסבירבצרהממושבאבגירפי

מדויקת.אינההזושהטענה

1956בשנתלארץ״עלינו

״היינואבגי.מספרממרוקו״,

בהריון.הייתהואמאילדיםשישה

לרסקוהורישילמובמרוקועור

בצרפת,לבנקשהעבירוכסף

השניםחקלאים.להיותוהחליטו

גרנומאוד.קשותהיוהראשונות

לאאבאובהתחלהקטן,בבית

הקיםהואחקלאות.זהמהירע

שלהמשותףבפרדסועבדלול

לול.עורבנהלאטולאטהמושב,

ההכנסות90ה־״בשנות

הידלדלו,מאורמחקלאות

מבוגרים,היוכברההורים

לאפרוחיםאימוןביתוהפכנו

כךאחרשהשכרנו.ליחידה

ועדלמחסנים,אותםהפכנו

החזיקוהמחסנים2000שנת

הרווחנולאשלי.ההוריםאת

מהבערךאלאמיליונים,מזה

מחדרה,כהןריקישמרוויחה

המחוזיתהוועדה2000ובשנת

לאשהמבניםאותנותבעה

אתהחקלאי.הייעוראתתואמים

כשההוריםהשכרנועצמוהבית

ואמרהמינהלבאואזנפטרו,

למגוריםלהשכירלכם׳אסור

לגוררקשלישיים,לצדדים

אחרשכללעשותמהבעצמכם׳.

עםאחר,במקוםגרמהאחים

אנחנוספר?ובתיילדיםמשפחה,

כברהנחלהאתלמכורמנסים

אפילומצליחים.ולאזמןהרבה

הכסףחלוקתשאחריביריעה

מיסיםותשלוםאחים,שבעהבין

כסףלנויישארלאלמינהל,

אחת.לדירהאפילו

כעברייניםאותנו״מציגים

אומריםהמרינה,אתשעושקים

בחינםהאדמותאתשקיבלנו

האדמהעלשילמנונכון.לאוזה

במרוקו״.עורכסףהזאת

רוןאלוןצילום:הרבה""שארלאאחיםשבעהביןהכסףאתשנחלקשאתריבידיעהאפילומצליחים.ולאזמןהרבהכברהנחלהאתלמכורמנסיםאנחנואבגי.רפי

מפסידים״״כולםגרן:משה

מצפיתמרם:ציל"הרס?"שהמתחםמזהירוויח"מיבבצרה.אליטלחנות

עבירותעםמזוהההכישאוליהאדם

משההואבבצרה,חורגשימוששל

אליטלהנעלייםמתחםבעלגרין,

םוקה,וילההאירועיםגןגםפועלשבו

״צומת״מפלגתבראשבעברועמד

מתנהלת״המדינהרפול.שייסד

אחד,״מצדגרין.אומרבאבסורד״,

חלשליהמתחםשעלטועןהמינהל

הםהשימושיםולכןחקלאי,חוזה

עלשחלההתוכניתשנימצדחורגים,

אניאםגםחקלאית.לאהיאהקרקע

ולהקיםהמתחםאתלהרוסהיוםרוצה

מתחתכייכול,לאאנילולים,עליו

פיעלשאסורתהוםמיישנםלקרקע

אותם.לזהםחוק

במתחםהמבניםאםירוויח״מי

אליטלשמתחםירוויחמיייהרסו?

ייהרס?בבצרהתפוזשקפהאוייהרס

הקרקע,בעלישלרקלאיהיהההפסד

אנשיםהעולםבכלהציבור.שלאלא

במסעדה.ולאכולבכפרלטיילרוצים

אתלתתלחקלאיםלאפשרצריך

שביתהחליטההמדינהלציבור.זה

אדםהרילמה?פשע.זהבכפרקפה

מחקלאות,להתפרנסיכוללא80בן

בגילגםאנשיםמביאיםזאתובכל

כעבריינים.משפטבבתילהעיד90

והלכתיבחוק,האבסורדאתראיתי

היוםועדעו״דאנימשפטים,ללמוד

שנקראבמושגההיגיוןמההבנתילא

לאכאןהמניעיםחורג׳.׳שימוש

החוקאתלשנותבמקוםענייניים.

שימושכמומעורפלותמהגדרות

שללמדיניותידנותניםחורג,

קורץ,במינהלמישהואםביןקריצות,

התכנון״.בוועדותמישהואו

מצוקתהיאיותרהגדולה״הבעיה

ובקיבוציםבמושביםשקיימתהדיור,

להפשירצריךבערים.כמובדיוק

זהלמגורים.לבנייההקרקעותאת

מצוקתאתשיפתורהיחידהפתרון

לרצותאפשראיבישראל.הדיור

ולאהדיור,מחיריאתלהוזיל

למגורים.״קרקעותלהפשיר
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