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



קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

"ויטה פרי גליל הודיעה על כוונתה
לבטל את ההסכמים עם החקלאים"

4

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות החקלאים ,מאיר צור" :אני
מקווה שהממשלה תתעשת בהקדם ותעצור את מחול השדים הזה
ונגיע יחד ,בהקדם האפשרי ,להבנות ולהסכם שיגן על החקלאים ועל
המפעלים תוך כדי הורדת מחירים באופן הוגן לצרכן"

<

אפקט הדומינו מרפור
מת המכסים החל :חברת
"ויטה פרי גליל" הודיעה
על כוונתה לבטל את ההסכמים עם
החקלאים .מנכ"ל ויטה פרי הג
ליל ,אושיק אפרים ,הודיע למזכ"ל
תנועת המושבים וליו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,כי במי
דה ורפורמת המכסים תעבור יאלץ
לבטל את כלל ההסכמים עם החק
לאים.

במכתב ציין אושיק" :אם וככל
שתתקבל החלטה על ידי שר האוצר
בדבר הורדת המכסים על הירקות
הקפואים ,אזי לא נוכל לעמוד בה
סכמים שנחתמו בינינו לבין החק
לאים ונאלץ לבטל את כל ההסכמים
עימם".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
אמר" :המהלכים החד צדדיים של
הממשלה מובילים לאפקט דומינו

תכנית אלטרנטיבית

שיגרום לנזקים כלכליים אדירים
במיליונים לחקלאים ולסגירת מש
קים חקלאיים זאת מבלי שהצרכן
ירוויח מזה" .עוד הוסיף צור ואמר:
"אני תקווה שהממשלה תתעשת
בהקדם ,תעצור את מחול השדים
הזה ונגיע יחד ,בהקדם האפשרי,
להבנות ולהסכם שיגן על החקלאים
ועל המפעלים תוך כדי הורדת מחי
רים באופן הוגן לצרכן".

התאחדות חקלאי ישראל
תציג לשר כחלון תכנית
כוללת לחגים

10

סקר של משרד החקלאות 10% :עד 25%
מהירקות הטריים אבדו במהלך האסיף

ממליצים לאשר

מסיבות שונות כרקב ,נזק או איכות נמוכה שאינה עומדת

אושרה המלצה לאשר
בסטנדרטים המסחריים .עיקר הפחת נובע משיקולים כלכליים3% .
השכרת מבני תעסוקה
עד  11%מהפירות שנבדקו אבדו במהלך הקטיף
חלופית בנחלות במושבים,
בשימושים שאינם פוגעים
 10%עד  25%מהירקות בשה"מ ,מנהלי בתי אריזה ומרכזים שליש מהמזון המיוצר בעולם אובד בצביון החקלאי של היישוב

<

הנאספים בזמן האסיף אוב
דים כתוצאה מסיבות שונות
כגון רקב או נזק או בשל איכות
נמוכה שאינה עומדת בסטנדרטים
המסחריים הנדרשים במונחים של
גודל ,צורה וצבע .כך עולה מסקר
מקיף שערך משרד החקלאות ופי
תוח הכפר .כן עולה מהסקר כי 3%
עד  10%מהפירות הטריים שנבדקו
אובדים מאותן סיבות.
שיעורי איבוד המזון לאחר הק
טיף נאמדו בסקר בשמונת המוצרים,
ארבעה סוגי פירות וארבעה סוגי
ירקות ,שהינם המשמעותיים ביותר
מבחינת היקפי האספקה לשוק המ
קומי :תפוחים ,פירות הדר ,ענבים,
בננות ,עגבניות ,מלפפונים ,פלפ
לים ותפוחי אדמה .אומדני הפחת
נקבעו בסדרת ראיונות שקיימנו עם
מגדלים גדולים ,מדריכים ראשיים

לוגיסטיים ,וסוחרים בשוק הסיטוני
ומנהלי קטגוריות מכירה של פירות
וירקות ברשתות השיווק.
עיקר הפחת בענף הירקות נובע
משיקולים כלכליים ,כגון מחירים,
חוסר כדאיות כלכלית או מאי עמי
דה בסטנדרטים .מנגד ,הפחת בפירות
נובע בעיקר מרקבון ,נזקי טבע ,נזק
מיכני וגם מאי עמידה בסטנדרטים.
חלק מאובדן המזון בלתי נמנע
ונובע מפחת טבעי .פחת בתוצרת
החקלאית הטרייה מצטבר בשלבים
השונים של תהליך הייצור והאספקה
ויכול להביא לאיבוד תוצרת ראויה
למאכל .הפחת יכול להתהוות בשלב
הגידול או בשלב מתקדם יותר בש
רשרת הייצור ,באופן שיביא לקבלת
תוצרת באיכות פחותה.
מחקרים שנערכו על ידי גופים
שונים בעולם הצביעו על כך שכ

ונזרק בשלב כלשהו של שרשרת
הייצור והשיווק ,וכי בתוצרת חק
לאית טרייה ,כגון פירות וירקות,
עלול להגיע שיעור איבוד המזון אף
לכדי .45%
מחקרים אלו הראו כי איבוד המ
זון חל בשלבים שונים של שרשרת
השיווק ,החל משלב הקטיף ,עבור
בשלב האחסון והמיון בבית האריזה
או במפעלי עיבוד מזון ,שווקים סי
טוניים ומרכזים לוגיסטיים ,רשתות
השיווק ובבית הצרכן.
את הסקר ערכו ד"ר רון פורת,
מהמחלקה לאחסון תוצרת חקלאית,
במינהל המחקר החקלאי ,ד"ר צפ
ריר גרינהוט ,האגף לאגרואקולוגיה
בשה"מ וציפי פרידקין ,מהחטיבה
למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה ,שלו
שתם עובדי משרד החקלאות ופיתוח
הכפר.
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יוצאים למאבק
 22משתלות מרחבי הארץ
התאגדו למאבק ,בהחלטת
משרד הכלכלה שלא
לאפשר עבודה של יהודים
במשתלות בשבת
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שוק מחנה יהודה .בהתאם לתנאי השוק כלפי החקלאים ותוך כדי פיצוי לחקלאים

התאחדות החקלאים תציג לשר משה כחלון
תכנית כוללת לחגים

כך נקבע בפגישה שהתקיימה בין שר האוצר עם יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים .בהתאחדות
החלו בפעילות קדחתנית להצגת התוכנית ,שתבטיח אספקת מזון מספקת בחגים ,שהיבוא יהיה מידתי בהתאם לתנאי
השוק ותוך כדי פיצוי לחקלאים

<

מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי יש
ראל ,מאיר צור נפגש הש
בוע עם שר האוצר ,משה כחלון בנו
גע לתכנית של משרד האוצר ליבוא
ולביטול מכסים .במהלך הפגישה
הציע צור לכחלון שבתוך כמה ימים
יציגו תכנית שמצד אחד תשמור על
החקלאות ומצד שני תבטיח אספקה
של סחורה חקלאית לצרכנים במה
לך החגים במחירים הוגנים.
בסיום הפגישה הוחלט כי שר
האוצר ,משה כחלון ,לא יחתום על
הצווים להורדת המכס אלא יקיים
במהלך השבוע הקרוב )עד ליום
שלישי השבוע( פגישות ,במסגר
תן התאחדות חקלאי ישראל תציג
למשרד האוצר ולמשרד החקלאות
תכניות חלופיות.

|| 4
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כמו כן שר האוצר ציין כי האוצר
מוכן לפצות את החקלאים בצורה הוג
נת על כל פגיעה מהורדת המכסים.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ומזכ"ל התאחדות חקלאי יש
ראל ,אבשלום )אבו( וילן ,החלו לזמן
באופן מידי ואינטנסיבי ,את ראשי
הארגונים החקלאים ואת מפעלי
המזון הרלוונטיים כדי להכין את
התכנית האלטרנטיבית לשר האוצר
ולהציגה בהקדם האפשרי.
בפגישה שהתקיימה לפני כן בין
שר החקלאות ,אורי אריאל ,מנכ"ל
משרדו ,שלמה בין אליהו לבין ראשי
התאחדות חקלאי ישראל – מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ומזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל ,אבש

פעילות קדחתנית .מאיר צור ,מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל

לום )אבו( וילן ,דיברו הצדדים ,בין
השאר ,על המו"מ המתקיים לתכנית
אסטרטגית לחקלאות במדינה ,על
הכוונה לעשות ייבוא לקראת חג
הפסח ועל ביטול המכסים.
בפגישה הודיעו שר החקלאות,
המנכ"ל וראשי התאחדות החקלאים
כי הם משתפים פעולה לקידום הח
קלאות ולהורדת יוקר המחיה ביש
ראל ,וכי הם מתנגדים לצעדים חד
צדדיים .כן סוכם ,כי הצדדים חוז
רים לנהל מו"מ אינטנסיבי לתכנית
אסטרטגית לחקלאות ,שיסתיים
בתוך תשעים יום .בימים הקרובים
התאחדות חקלאי ישראל תציג בפני
משרד החקלאות ומשרד האוצר את
התכנית האסטרטגית שהכינו.
בנוסף הסכימו הצדדים כי בנוגע
לייבוא בחג הפסח ,יעשו כל הצע

דים הנדרשים שמחד לא יהיה מח
סור בחגים של מוצרי חלב ,בשר,
פירות וירקות ומאידך שהיבוא יהיה
מידתי בהתאם לתנאי השוק כלפי
החקלאים ותוך כדי פיצוי לחקלאים.
כל שאר הנושאים חוזרים לשול
חן המו"מ המשותף של משרד הח
קלאות ,משרד האוצר והתאחדות
חקלאי ישראל לקידום התכנית
האסטרטגית לחקלאות.
שר החקלאות ,ח"כ אורי אריאל:
"כולם מבינים שהמצב הנוכ
חי בעייתי ושיש צורך להוריד את
יוקר המחיה בישראל ולשמור על
החקלאים .לכן אני שמח על שיתוף
הפעולה בין משרד החקלאות לחק
לאים ,כי דו שיח הוא הדבר הנכון
שבסופו של דבר גם יאפשר התקד
מות אמיתית".
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מחאת מגדלי שמן זית:

עשרות רכבים של חקלאים,
עליהם עצים אדומים עקורים
עלו לכנסת ישראל

החקלאים עקרו עצי זית ,צבעו אותם באדום ויצאו בשיירה ממשרד
החקלאות לכנסת ,במחאה על הרפורמה המתוכננת בענף שמן הזית.
החקלאים" :לא רוצים לעקור עצים ,לא רוצים להפסיק לייצר שמן זית"

<

עשרות חקלאים ,מגדלי שמן
זית ,מכל רחבי הארץ ,יצאו
בבוקר יום שני בשיירות של
כ  30רכבים וטרקטורים ,עליהם
עצים אדומים כרותים ממשרד הח
קלאות ,בבית דגן לכיוון בניין כנסת
בירושלים ,כחלק מהמחאה נגד הר
פורמה המתוכננת בענף שמן הזית,
שעשויה לפגוע באלפי מגדלים מכל
רחבי המדינה.
החקלאים" :אל נע תעקור )עץ
זית( נטוע .אנו לא רוצים לעקור
עצים ,לא רוצים להפסיק לייצר

שמן זית .כפי שהיה לפני מספר
שנים ,גם הפעם הורדת המחיר לא
תגיע לכיסו של הצרכן".
כזכור ,בשנים  ,2011 2010נעשה
ניסיון לבטל מכסים בענף שמן הזית
על ידי ייבוא שמן זית מאירופה,
צעד שנחל תבוסה מוחלטת לאחר
שהמחיר לצרכן לא ירד .באותן
שנים עקרו חקלאים רבים כרמים
שלמים של זיתים ,בהיקפים של
מאות דונמים והיבואנים קיבלו את
כספם.
ענף שמן הזית הישראלי מקיף

בני המושבים מעודדים
אקטיביזם בחברה הישראלית

בסמינר מוסדות "המעגל" הוצגו קונפליקטים
מרכזיים בחברה הישראלית ועלתה שאלת
האחריות שלנו כתנועה להשפיע על המצב

<

כ  170נציגי "המעגל" )מוסדות החניכים של בני המושבים( וש
כבת יב' בבית הספר כפר גלים ,התכנסו בסוף שבוע לסמינר
בנושא אקטיביזם בחברה הישראלית.
החניכים בחרו להשתבץ לשלוש מגמות  -פריפריה חברתית ,מין ומ
גדר והקשר היהודי ערבי .בכל מגמה הוצגו קונפליקטים מרכזיים בחברה
הישראלית ועלתה שאלת האחריות שלנו כתנועה להשפיע על המצב.
נטע פורטל ,ממועצה אזורית חוף אשקלון" :מדובר בסמינר מעגל השני
שלי .הפקתי ולמדתי המון מהסמינר הזה ולקחתי חלק פעיל במגמת מין
ומגדר .אני מרגישה שהבנתי רבות על הקהילה הלהט"בית ומאיפה כל זה
מתחיל .אני מרגישה שנחשפתי לתוכן שיתרום לי בהמשך".
ביום השני של הסמינר ,עלו המגמות השונות והציגו את התוצרים
שגיבשו בכל תחום ושאר הנציגים בקהל הצביעו בעד ונגד כל הצעה.
מי שניהל את כל המופע הוא מעגל החניכים בבני המושבים ,הנציגים
הארציים של המעגל שבחרו בשם המיתולוגי "ועדת הנוער".

בני המושבים .אקטיביזם בחברה הישראלית
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מטעי זיתים בהיקף של כ 340,000
דונם ומונה אלפי מגדלים במשקים
משפחתיים ושיתופיים ,רובם בפרי
פריה ,בגולן ,בגליל ובנגב.
כידוע – באירופה )למשל בספ
רד וביוון( ,לאור ההכרה בחשיבות
הענף וערכיו המוספים הוחלט לס
בסד את מגדלי עצי הזית לשמן.
סבסוד מגדלי ויצרני שמן הזית
בארצות האיחוד האירופאי ,גורם
לכך ששמן הזית הישראלי לא יכול
להתחרות שמן הזית המיוצר בשוק
האירופי.

עץ זית צבוע באדום על טנדר בדרך לירושלים" .סמל המדינה בסכנת הכחדה"

התאחדות חקלאי ישראל מציגה לממשלה את:

התכנית האסטרטגית למדיניות
ארוכת טווח לחקלאות

התכנית האסטרטגית הוגשה ביום ראשון השבוע לשר החקלאות ,אורי אריאל
ולמנכ"ל משרד החקלאות ,ע"י מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ואבשלום )אבו( וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

<

התאחדות חקלאי ישראל
בראשותם של מאיר צור,
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ואבשלום
)אבו( וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל מנהלת מזה מספר חודשים
מו"מ עם הממשלה על תכנית אסט
רטגית ארוכת טווח לענפי החקלאות.
מי שמרכז את התכנית האסטרטגית
מטעם התאחדות חקלאי ישראל הוא
בועז סופר ,לשעבר סמנכ"ל רשות
המיסים וכיום מנכ"ל חברת "רציונל".
התכנית האסטרטגית הוגשה ביום
ראשון השבוע לשר החקלאות ,אורי
אריאל ולמנכ"ל משרד החקלאות.
התכנית עוסקת בכלל נושאי הלי
בה של החקלאות ,לרבות :תמיכות
ממשלתיות בחקלאות ,עובדים זרים,
פערי התיווך והשוק הסיטונאי ,ייצוא
תוצרת חקלאית ,שטחים פתוחים ,שי
נוי מבני של פעילות הועדות החק
לאיות ,מכס ,הקצאת מים לחקלאות
ומחירי המים והדור הבא בענף החק
לאות.
בהתאחדות חקלאי ישראל מדגי
שים כי התכנית הינה על נושאי החק

לאות בכללותה ובנקודת זמן זו איננה
מתייחסת לענפי החקלאות .כמו כן
בהתאחדות מדגישים כי התכנית הינה
אסטרטגית וכי יש להסתכל עליה
בראייה במאקרו.
תכנית זו הינה הבסיס להתדיינות
בין החקלאים לבין מקבלי ההחלטות
ומהותה בניית תכנית ארוכת טווח
לחקלאות הישראלית.
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המוש
בים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ואבשלום )אבו( וילן ,מזכ"ל התאח
דות חקלאי ישראל" :ברבות השנים,
ממשלות ישראל הפכו את החקלאות
בישראל לשק החבטות של הכלכלה
והחברה הישראלית ,תוך זניחת הע
רכים שבבסיסם עומדת ההתיישבות
העובדת ,המגזר החקלאי והיצרני.
החקלאות במדינת ישראל ,שהייתה
גאוות המדינה והתבססה על חדוות
היצירה הצטמצמה.
במקביל השיתה המדינה על החק
לאים מיסים ועולות רבים אשר הכ
בידו כלכלית על רווחיותם של החק
לאים ופרנסתם.
ההשלכות היו צפויות חוסר

רווחיות של משקים חקלאיים רבים,
בעיקר במשקים המשפחתיים אשר
הובילה לסגירה של מאות משקים
חקלאיים.
כיום ישנם רק כ  13אלף חקלאים
המספקים את ביטחון המזון לכלל תו
שבי ואזרחי המדינה ,תוצרת חקלאית
טרייה ואיכותית.
תכנית כלכלית זו הינה הבסיס
למדיניות הממשלה בנושא החקלאות
לעשור הקרוב.
חקלאי ישראל פועלים מתוך הס
תכלות רחבה על מרכיבים רבים -
הביטחון התזונתי של אזרחי ישראל,
מנועי הצמיחה של חלק מהענפים,
היכולת להיעזר בטכנולוגיה מתקד
מת להגדלת הפריון ,פיזור האוכלו
סייה ,שמירה על המשקים המשפח
תיים ,יתרון המרחב הכפרי ,הערכים
המוספים ברי המדידה של החקלאות
ועוד".
עוד הוסיפו צור ווילן" :ראשית
ומעל לכל אנו פועלים עבור ולמען
החקלאים שלנו .עם זאת יוקר המחיה
נוגע לכלל אזרחי ישראל ומחירי המ
זון חשובים לכולנו".

±¥½©²¨¾©¦¨´¨
®¼§°¤º©¨¼´²µ¨

±¥½©²¨¾¶©´¾
°¤¼½¥

  ^  «°²¨ ± ¥¤°» ©§¼´©¤° ³©°²
©²§»¨
±½¼¨°

¾©²©»²¨¼¸µ²
°¥¦©²

¼´²µ¨¾´¯¾
±¼§«¾°¥»©±©½¼¾©µ´¯¾¨±´¸¾°¥»



³©¸º¨¥¯©¯±°©¤ ¼´²µ¨¾«¾¸
§©¦¤¼¯ª²¨°¤»«º¼²x¼¸¯¨«©¾¸©¾©¤°»«¨¼½°¤¼¤¼©¤¯ «x±¥½©²¨¾¶©´¾° ¯ª²¼©º¼¤²¼²
¤°»«¨¥©°¨¼ ©½©¼¥³¾¤¯ «x¾©¸©¾½¨¾©§©¦¤¨±½¼³¨¯¨³©¼²§ ©¶x«¼ª²¨°¶©¸¨°½±¥½©²¨



©¾©¤±½¦©¸©´¤©¥±½¦¼¨±¾²º¨©¾©²©»²¨°¤©¨¥½«²¨®°¨¾°¤¨ºº¨¼©¥º°½¤¨²¹´¦´¥ °²¥ ° ¤¼



¥¼¶¾«©¼¤



³©¸º¨¥¯©¯±°©¤
±¸©º¼¸ ¸¤§´¬µ¶¸©²¥¼²½¨¼½x¥¼¶²©«¼ª²³¥¼¥«²¨¼²ª¥¼¶¥³§¥¤¨¥¥¤



¼»©¥¾«©¼¤



±¨´¥½¨²©¨«²¨¼»©¾©¤°»«³©½¤¼¥½©²

¼¥¶½°±µ²¨¾©½¼° ¯´²µ¼¸©µª¶©¥x¨°¯°¯¨¾§¶©¼ ©°¥¯³¾¤¯ «x¥¦´¨¥½©²¼ ©¨°¤»«ºx±¥½©²¨¾¶©´¾° ¯ª²¼©º¼¤²
»½²¨·¦¤¼ ©³©¼©¤¦°¸x°¤¼½¤°»«¾©§«¤¾¨¼ ©³°©©¥¤x¾©»¼°§¦²³©¦¼¤¼¯ª²«¼¸¼¤²x¼º©¤¨°©²² ©²¨ª¯¼²©

³©½¤¼




¼¸¯¨¥«¼²¨© ²¼´½¥½©²

·¦¤¨°¨´²§°¸¼·µ¤x ²¼° ¯´²² ²³©¼²½°¤§¶x  ¨¬°«¨©¨¼¯«¨ª©«¬©°¸½ ©¦¤©¾©¶»¼»·¦¤¼ ©«¼¸¾²¶§ ©¶
±¥½©²¨¾©¯¼¶¨±¥½©²¬¥²° ¯´²§¼½¥¦©x¾©¼©§°±ª©«·¦¤´²¥º³¥¨°©½x ²¼½ ²¶©µ³»°¨´²§ ©¶x ²¼¤°»«¨
¨¼¯«¨¨ª©«¾²¾«¾¤¼»°



±¼¨º¾«©¼¤



´½


¨§©¦¤§¶©²©»²§¶©½°½¥½©²

´¥¾°¨´²±©«´¬§¼¤¼½x¨°¨»©¨¼¥«·¦¤¥¦©¨´°¤x¥«¼©²¨¥½©²¨°©¨´¥¾¦¬¼¬µ¤¨¥½«¥½©²¥¼©¥º¨´¥²«¼¸¾²¶§ ©¶
¤²¼ ©³§¤´¼x¨¨¤²¥¥½©²¨°©¨´¾¥½¥½«»µ¶«©¾¸° ¯´²µ§°¸´¼©»¤¦x ¨¼º°¾¥¼° ° ¯´²³²¸¼½¥¤x±¥½©²¨
¾¼©½»¾¥±¼¥½²°©¨´¨¼¥µ¨©¾¼©½»¾¾©¼¥©§¾»°«²¾°¨´²°¤¼©´³¨¯¨´¸§x¾°¨»¥©½¯¥½©²¨¾©°¨´¾¨¼¸«»²¶
³¤§¶¼²¾³µ©µ³©¶²½¥©°§½³©¼©§±©°¥°¤¨¥¼©²´§¼«¥©²³¥´¥³¾©§¬©²¾©¸¾¾½¨¥¾©º¶©²½¤¼°´¤¸x



¥¼¶¾«©¼¤



¥½©²¥©¹©¥»¥¾´©°¤¾©µ«¥¶¸©²¨°¤¼½¨¶©´°©»¨°½±°©§¦¨±¼½¨ ±¬¼µ¨²¶¸©² ¥ª¼¤³¥©¤¼



¼»©¥¾«©¼¤



¨°«´¥¨«¨¼©½¤©¨´¥³©´¯¾¶¥¼¥½©²

¼©§¨¬´¥»¼ ©»«º¼©§¦¥¤x¤ ²¾¥¾©¶©´¾¨°©¸¬«¼¸¾²¶§ ©¶x³©¯½¨©©´¥¨¼½¬´°¦¥¤©¯«״x¼º©¤¨¼½³©°«¯¨½²
³²¦¼¥¼°µ»©§ ©¶§¼½²¨¶©½³©¬°µ°¬§ ©¶x ¨«¥½¨°¬¨© ²¼°±²©°½¾ ¾´¬¸½²©³¶»¼»²¾¤²½³¦©¥¨²«´x¼º©¤¨§¼½²¥
¨°«´¥±©©°´±½©²½±¥½©²¬¥²° ¯´²§¼½¥¦©x¥½©²¨³©´¯¾¥±´©´¯¾±¬¥¨¾©½©



±¨·©«¥¹©¥°¥¬µ¸ ³©°²¥½¤¸µ¨©½¸©´¨´»¾²²¨¤´¨©¤´¸³²ª ±¼¨º¾«©¼¤



®½²²¨³¥¨©¨§©¦¤¨³©´»¾½²«¥½©²

¯¼©¶§¼½²¤¦¼½§¶°¦¤¦¼½§¶°¦§ ©¶x·µ©¨°¶²®½²²³¥¾´¯©¾¾ª¯¼²µ ©¶¼´¾¼©¤¨»¸¨©¨¯¼¶½ ¾°§¦±´¥ ¬¼µ¨¾´¼»¨
±½¼³²¦°ª¼©¤§ ©¶x¨§©¦¤¥³©´»¾©´½®°¨§ ©¶§¼½²¤¼¸½¤¾¥½¦«¼´°©³©°¤§ ©¶x¤°»«¨»½²¨¾½¼©¨©®½²²¨³¥¨³§
¼¥¶½°¾©§©¦¤¨



¥¼¶¾«©¼¤



¼¼¸½¼¸©¶©²¥״¤¥¨§°©´½¨½§«¨¾°¤¼½¨¾©¥¼¾¨°½±¥º»²¨°¤°¨»¨¾¤«»©°¨±©µ»°»µ©²¶µ² ³¶´¯¥¾©°°¨±¸ 
¶©¥°¦°¤°»µ©²°©¨´



±¼§«©´¸©¼»©¥¾«©¼¤



¾©¥½¾¨¨»©«¾©§©¦¤¥°¯°¯±ª²©¾¼¸¯¾©¼¾½½¥½©²
¶©º¥°¶¨´©²²´§²°°¤¼¤x° »»¼ ©¼¬¶´§x¨§©¦¤¨°½¾©²ª¾»µ¶°°§©²§ ©¶§¼½²¤¼¸½¤¾¥½¦«¤¾¥½¦«§ ©¶
¤²½¾°µ²±«x¾©¥½¾¨¨¨¬²¾§²¶½ ©¦¤©¾©¶»¼»·¦¤¼ ©«¼¸¾²¶§ ©¶x¼¸¯¨«©¾¸©¾©¤°»«¨§¼½²¾©¥½¾¨¨»©«
¾©¼¾±ª²¾´¥°±§¶º¨¾¼¸¯¾©¼¾±©«¾´²»²¨§©¾¼©ºx¾¤°»«¨¾©°¨´¾¨¥¼ª¶±¼©¦¯¤²½¨§ ©¶©³¶»¼»²
¾©¤°»«¨¾¼²½°¼½¯²¯¾©¼¾¨«©¾¸©¾©»©µ¶¾³©©¦¼¸¯¨«©¾¸©¾©¤°»«¨§¼½²¾©¼¾©¾¼¸¯¨°¯°¯¼¯¥±©«¾´²³¾©§½x
¾»µ¶¨¹´°¦°¤©²½§ ©¶x¾©¥½¾¨¨¼ª¦²¥©µ²¨©¾¼©»¥¨±©«¾¥±´©¯§¶«©»¸¾¼¥±¥½©²¨·¦¤¾°¨´²°¬µ¼»¾§©¨« ©¼x
¨¥«¼¨©ºº©¥»±¯µ¨¤°»«¨»½²¥§¥©¶
¼´²µ¨±©¯µ°¤¼½¤°»«¾©§«¤¾¨¼ ©©±¥½©²¨¾¶©´¾° ¯ª²¼©º¼¤²¼²



¼©ª¸©±¼¨º¾«©¼¤

½°½


¶¥¼



«°¬±©¨¼§µ¥±©´½©´¯¾

www.tmoshavim.org.il±¥½©²¨¾¶©´¾¼¾¤¥¨²½¼¨µ¸©¬©¨¤°²¾´¯©¾^¨§¼© ª¼°¤´¥¨²½¼¨©±¸µ©´±¬¼¸°

²¶¥¾©²ª©±¬»©¼¸¤²µ²

 ¾©½©¤§©µ³©µ²«
³§¯¼©¶

7 ||

3.3.2016




"יש לנו במשרד האוצר ידיד אמיתי להתיישבות"

אמר יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח בסיור משותף עם יו"ר קבינט הדיור ,אביגדור יצחקי,
שסייר במושבי עוטף עזה

<

יו"ר קבינט הדיור ,אביגדור
יצחקי קיים השבוע פגישת
עבודה וסיור עם יו"ר אגף
קרקעות ואגודות שיתופיות של
תנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח,
במושבי עוטף עזה במועצה האזורית
שדות נגב.
הפגישה נערכה לבקשתו של
יפרח ,על מנת לקדם בעיקר את
הרחבת המושבים על ידי קידום
התוכניות הקיימות בוועדות התכ
נון.
כמו כן ,הוצגה בפני יצחקי חברת
"מושבי הנגב" ,שנמצאת כעת בהס
דרת אדמותיה מול צוות של רשות
מקרעי ישראל .בישיבה נכחו אנשי
התכנון של משרד הפנים ומנהל
מרחב דרום ברמ"י ,ערן ראובני.
ראש המועצה האזורית שדות נגב,
תמיר עידאן ,העלה בפני אביגדור
יצחקי את הצורך לקדם עבור המוע
צה אזורי תעסוקה חדשים ,אשר יהיו
מנוף כלכלי עבור המועצה האזורית
לפיתוח היישובים ופיתוח תשתיות
האזור ויאפשרו למשוך אוכלוסייה

אביגדור יצחקי .ביקור בשדות נגב

צעירה לנגב ,שתתבסס באזור ות
קבע את עתידה בעוטף עזה.
יו"ר קבינט הדיור סיכם את ישי
בת העבודה ,בכך שלגבי התוכניות
הקיימות להרחבת המושבים הוא
יפעל מול משרד השיכון לקדמן

באופן מידי ולהביאן ליידי סיום.
בנושא מושבי הנגב התבקשו נציגי
החברה להביא בפניו נתונים כלכ
ליים ולאחר מכן תקבע פגישת עבו
דה נוספת.
תמיר עידאן ,ראש מועצת שדות

נגב ,הודה לאביגדור יצחקי על הג
עתו למועצה וסקר בפניו את האת
גרים שניצבים בפני מועצה אזורית
בעוטף עזה ואת הצורך לקדם הקמת
יישוב קהילתי חדש בתחומי המועצה.
יו"ר אגף הקרקעות של תנועת

המושבים ,עו"ד עמית יפרח" :אין
ספק שיש לנו במשרד האוצר ידיד
אמיתי להתיישבות אשר בהחלט
מבין את צורכי המושבים ומקדם יחד
איתנו לא מעט מהלכים חשובים,
לאביגדור יצחקי תרומה מכרעת
לאישור היחידה השלישית במוש
בים ולהסרת החסם התכנוני שהיה
בנוגע ליישום החלטה  ,1399אנחנו
ממשיכים לשתף פעולה ולהיעזר
בקבינט הדיור ומגבשים יחד תוכ
נית שתשלב את המושבים בהקלה
על מצוקת הדיור .לגבי מושבי עוטף
עזה המשימה הינה משימה לאומית
ועלינו להגדיל את הפרוגרמות של
מושבי מרחבים ושדות נגב ,כפי שנ
עשה באשכול ובכך לייצר תמריץ
לקלוט את הבנים חזרה למושבים
וגם משפחות צעירות חדשות לא
זור".
עוד נכחו בסיור מזכיר תנו
עת הפועל המזרחי ,איציק איליה,
מנכ"ל מושבי הנגב ,יוסי ישי ,ראש
המועצה האזורית ,שי חג'ג' וצוות
המועצה האזורית שדות נגב.



היחידה השלישית וזכויות בעלי הנחלות

תנועת המושבים קיימה במרכז חקלאי העמק כנס הסברה על היחידה השלישית וזכויות בעלי הנחלות ותערוך במרץ
כנסי הסברה במושבים ברחבי המדינה

<

תנועת המושבים ממשיכה
בפעילות ההסברה על
היחידה השלישית וזכויות
בעלי הנחלות ומקיימת כנסי הס
ברה במושבים ברחבי המדינה.
בשבוע שעבר קיימה התנועה
כנס במרכז חקלאי העמק המא
גד שלוש מועצות אזוריות גליל
תחתון עמק יזרעאל ומגידו בהש
תתפותם של ראש המועצה האזו
רית גליל תחתון ,מוטי דותן וראש
המועצה האזורית עמק יזרעאל,
אייל בצר .כמו כן נערך השבוע
כנס במועצה האזורית מטה יהודה
במושב בית מאיר .אל הכנסים
הגיעו כ  200משתתפים.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ברך את המשתתפים ואמר:
"תנועת המושבים רואה חשיבות
עליונה בכנסי ההסברה לחברי
המושבים בנוגע להסדרת זכויות
בעלי הנחלה .אנו נמשיך לפעול
באופן אינטנסיבי אל מול כל
רשויות המדינה על מנת להגיע
להכרעה בנוגע לזכויות בעלי הנ
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כנס מרכז חקלאי העמק

חלות הן בהיבט הקנייני והן הח
קלאי".
יו"ר אגף הקרקעות של תנו
עת המושבים ,עו"ד עמית יפרח
אמר" :אנו ממשיכים מפגשים
כנסים וסדנאות בלא מעט מו
שבים ו מועצות אזוריות בסוגיה
כחלק משתוף פעולה עם המוש
בים ,ישנה הענות מדהימה של
ראשי המועצות ,הנהלות היישו
בים וציבור בעלי הנחלות גם כן
מגיע בכמויות גדולות ומקבל
כלים חשובים שיעזרו פעם אחת
להבין את ההחלטות והשלכו
תיהן על האגודות ובעלי הנח
לות ופעם שניה ,וועדי האגודות
מקבלים את האינפורמציה לה
כנת המושב ,ליישום ההחלטות
ולהערכות נכונה לטובת האגודה
וחבריה".
עוד הוסיף יפרח ואמר" :תנועת
המושבים תפעל להסביר לעומק
לכלל ראשי ומזכירי המושבים את
הסוגיה בכנס הנהגות המושבים
בחודש מרץ הקרוב".
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במועצת
מקרקעי יש
ראל האחרונה
אושרה המ
לצה לאשר
השכרה של
מבני תעסוקה
חלופית בנח
לות במושבים,
בשימושים שאינם פוגעים בצביון
החקלאי של היישוב .ההמלצה הינה
של צוות בראשות מנהל האגף הח
קלאי ברמ"י ,אסף ראפלד ,צוות
שהוקם בעקבות עתירתן של מועצה
אזורית מטה יהודה ותנועת המוש
בים בעניין וכעת מנוסחת החלטה
חדשה במקום החלטה  1265שתוגש
לאישור מועצת מקרקעי ישראל,
שתתכנס באמצע חודש מרץ.


החל משנות ה  ,80חלה ירידה
ברווחיות ענפי החקלאות השונים
וצומצמה היכולת להתפרנס מיחידת
משק חקלאית .כתוצאה מכך ,תופ
עת הקמת המבנים לשימושים עס
קיים לא חקלאיים בנחלות ,תפסה
תאוצה .לאחר שהתבררו היקפי
השימושים הלא חקלאיים בנחלות
והמטרדים ששימושים אלה גרמו,
מונתה בשנת  1984ועדת קדמון,
שהתבקשה לבחון את הסוגיה על כל
היבטיה.
ועדת קדמון קבעה כי ככלל ,רצוי
שתעסוקה לא חקלאית תרוכז במר
כז מלאכה אחד במושב .אולם ,לנו
כח המציאות הקיימת בדבר פעילות
בלתי חוקית רבת היקף ,המליצה
הוועדה על מתן אפשרות להקמת
שימושי תעסוקה לא חקלאית בחל
קה א' ,המתאימים לאופי הכפרי של
היישוב ולהיקף שנקבע .כאיזון לה
עדפת החלופה בדבר מרכזי התע
סוקה ,המליצה הוועדה ,כי לא תותר
העברת זכויות בפעילות הלא חק
לאית בחלקה א' של הנחלה .אפש
רות כאמור תינתן בדרך של הקמת
שותפות במרכזי התעסוקה בלבד.
המלצות הוועדה בנוגע להק
מת מרכזי מלאכה ,לא אומצו על
ידי מועצת מקרקעי ישראל .בשנת
 1996קיבלה המועצה את החלטה
מספר  755בה הותר לראשונה שי
מוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקה
א' של הנחלה.
סעיף  5להחלטה איפשר שימושי
תעסוקה לא חקלאית ,בכפוף לתוכ
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נית המתירה שימושים אלה או לח
לופין ,בהיתר לשימוש חורג .היקף
השימוש הוגבל ל  300מ"ר במקרה
של מבנה חדש ו  500מ"ר למקרה
של שימוש במבנה קיים.
בהתאם להמלצות ועדת קדמון
ולמדיניות שנהוגה ברמ"י ,נקבע
כי התעסוקה הלא חקלאית חייבת
לשמש את בעל הזכויות בנחלה ,וכי
לא תותר השכרה שלה.
בשני בספטמבר  2003אישרה רשות
מקרקעי ישראל את החלטה מס' 979
המקורית ,לפיה התאפשרה השכרת
שטחים המשמשים לתעסוקה לא חק
לאית בהיקף של  500מ''ר מהנחלה,
תמורת תשלום בגובה  41%מערכה.
שר האוצר דאז עיכב את אישור
ההחלטה ,עד לקבלת חוות הדעת
היועץ המשפטי לממשלה .בחוות
הדעת ,הבהיר היועמ"ש כי החלטה
לוקה בפגמים שונים .בין הפגמים
שנמצאו נכללה העובדה שבעת
קבלת ההחלטה לא נשקל מספיק
להשלכותיה התכנונית מרחיקות
הלכת למשל ,לשימור אופי החקלאי
של הישוב ולתהליך פרוור המרחב
הכפרי שעלול להתרחש בעקבו
תיה .עוד נמצא כי ההחלטה עלולה
לייצור תחרות לא הוגנת עם שטחי
המסחר בערים ,היא מעניקה הטבות
כלכליות מפליגות בזכויות הבנייה
למגורים ולתעסוקה ואינה מגשימה
יעדים של צדק חלוקתי .על רקע זה
סבר היועמ"ש כי יש להקים צוות
בין משרד לבדיקה מעמיקה של
ההחלטה.
בעקבות חוו"ד זו מינה שר האוצר
את ועדת הבר ,עליה הוטל להמליץ
על אופן הסדר הזכויות בחלקת המ
גורים בישובים החקלאים ולהציע
תיקונים מתאימים להחלטה .979
ועדת הבר המליצה לפעול לצמצום
היקף התעסוקה הלא חקלאית בחל
קת המגורים ,תוך הקטנת הכדאיות
הכלכלית שלה ולמקמה במקומות
המתאימים והמעשיים לכך.
הממשלה אישרה את עיקרי דו''ח
הבר והמלצותיו יושמו בשתי החל
טות מועצה נפרדות .האחת :החלטה
מועצה  ,979שעוסקת בבניה למגו
רים בחלקת המגורים והשנייה :הח
לטה  ,1101שעוסקת בתעסוקה לא
חקלאית בחלקת המגורים.
בסעיף  5להחלטה  1101נקבע,
כי במקרה שבוצעה עסקה לתעסוקה
לא חקלאית ל  49שנים ,על פי תכ
נית בתוקף )בשונה מהיתר לשימוש

חורג( ובעל הנחלה שילם בגינה דמי
חכירה מהוונים ,ניתן יהיה להשכיר
את השטח המשמש לתעסוקה לא
חקלאית ,אך לא למוכרו או לפצלו
מתוך הנחלה.
החלטת מועצה  1101נתקפה
)לצד החלטה  (979על ידי גורמים
שונים שעתירותיהן אוחדו לעניין
"פורום הערים העצמאיות" .לאחר
בחינה מעמיקה של מכלול טענות
העותרים קבע בג"צ בהרכב מורחב
) ,(9.6.11כי מרבית חלקי החלטה
 1101בגבולות סמכותה של מוע
צת מקרקעי ישראל" ,הליך מסודר,
מקצועי ושיטתי" .אם זאת ,נקבע
שההוראה המתירה השכרת מבנים
לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המ
גורים חורגת ממתחם הסבירות.
בעקבות פסק הדין בעניין פורום
הערים העצמאיות עודכנה החל
טת מועצה  1101בהחלטה 1265
) ,(29.10.12ובוטלה האפשרות
לבצע השכרות של פעילות לא חק
לאית בנחלות.
בתאריך  ,8.9.2014התקיים דיון
בבג"צ בעתירה שהוגשה על ידי
המועצה האזורית מטה יהודה אליה
הצטרפה תנועת המושבים ,כאשר
הסעד העיקרי שהתבקש בעתירה
הוא השבת המצב לקדמותו והתרת
השכרת הפל"ח בהתאם להחלטת
המועצה .1101
בדיון זה קבע בימ"ש כי" ,יש
מקום לדיון בפורום מתאים שיבחן
את הנתונים העובדתיים והשיקולים
שמנה פס"ד הדין ויכריע בשאלה
המוצגת "נטעים :ברי ,כי אין באמי
רתנו זו ,כל עיקר כיד לפתוח פת
חים מנוגדים הן לפס"ד הן לשלטון
החוק )נוכח הפקרות העבר( וכי כל
המטרה היא כי הנושא יבחן לאור
פס"ד בטרם הכרעת המדיניות המ
סורה למועצת המינהל".
לאור האמור ,בתאריך ,5.1.2015
מינה מנהל רמ"י צוות בראשות
מנהל האגף החקלאי במטרה לגבש
את התשתית הנורמטיבית והנתונים
העובדתיים הדורשים לצורך בחינת
הנושא וכן לבחון התמודדות עם
הביקורת בגופו של ההסדר ,אשר
נקבע בעבר על ידי המועצה ובוטל
על ידי בית משפט העליון.
כחלק מהדיונים קיים הצוות שורה
של פגישות עם גורמים הקשורים
לנשוא עבודתו .בתוכם ,תנועת
המושבים ,נציג המועצות האזוריות,
נציג מרכז השלטון המקומי ונציגי

מועצה אזורית מטה יהודה .הנציגים
כאמור ,אף העבירו את התייחסותם
הכתובה לנושא.




ועדת הבר אשר הורכבה מגור
מים הקשורים והמצויים בסוגיית
התעסוקה במשק החקלאי ונסתייעה
בגורמי מקצוע ,ניהלה תהליך מסו
דר וממצה והחליטה ,בין יתר החל
טותיה ,כי בעל הזכויות יהיה רשאי
להשכיר לצד שלישי את המבנה
לתעסוקה ,לא לפני שקבעה מערכת
איזונים בין המחיר המופחת )יחסית
למגורים( על פני התעסוקה
יתרה מזאת ,גם מועצת מקרקעי
ישראל קיבלה את עיקרון ההשכרה
בשתי החלטות ) 979שקדמה לדו"ח
הבר ו .(1101
את טענת הפרוור שהעלה פורום
הערים העצמאיות בבג"צ ,דוחה
התנועה בטענה כי חוו"ד של פרופ'
שחר עסקה בתנאי החלטת מועצה
 979המקורית ,ולא התייחסה להח
לטה  ,1101אשר התקבלה בעקבות
דו''ח הבר ,לפיה נדרש החוכר לשלם
על הקרקע לתעסוקה .91%
לפי עמדת תנועת המושבים ,יש
מספר שיקולים התומכים במתן
האפשרות להשכרה:
• אין למעשה הבדל בין שימוש
עצמי לתעסוקה לשימוש על ידי
צד ג'
• החוכר משלם את מלוא ערך הק
רקע )(91%
• החוכר נדרש לעמוד בשו
רה של תנאים טרם האפשרות
להשכיר
• צורך המחפש מענה
• מיקום המבנים מצטמצם
לחלקת המגורים
• תמריץ להעדפת המגורים יצמצם
את היקף התעסוקה
• היקף התעסוקה מוגבל ל 500 -
מ"ר
• חוו"ד פרופ' דניאל צ'מינסקי שו
ללת את טענת הפרוור
• השוואה לחוכר העירוני הרשאי
להשכיר




בהתייחס
הפל"ח
השכרת
לאוכלוסיית המושב המזדקנת,
מהווה לא אחת ,הכרח כלכלי ופ
תרון זמין ומתבקש למצוקות כל

כליות של האוכלוסייה המבוגרת
במושבים.
שימושים בעלי זיקה למשק הח
קלאי ולמרקם הכפרי ,אינם תחרו
תיים לעיר ומיקומם הטבעי והמתב
קש הוא ביישובים החקלאיים.
השכרת הפל"ח היא תופעה רווחת
בישובים במרכז הארץ והיא פונק
ציה ישירה של ביקוש ,תמורה ויכו
לת אכיפה.
מתן אפשרות להשכיר את הפל"ח
עשויה להגדיל את כמות העסקים
במיוחד באזורי הביקוש ובישובים
הסמוכים לערים.
בהתאם לדו"ח  BDOהגדלת
כמות העסקים במושבים תפגע בע
רים הסמוכות .פגיעה זו משמעותית
יותר דווקא בערים בפריפריה ,וכן
בערים קטנות המוקפות במושבים
רבים כגון בית שמש וקריית מלאכי.
לאור האמור מומלץ לאפשר הש
כרת הפל"ח לשימושים אשר הינם
בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם
הכפרי.
הצוות קבע כי פתרון זה הינו
פתרון מידתי ומאוזן המתחשב ומ
תמודד עם מכלול טיעונים אשר
חלקם הועלו מצד הגורמים השו
נים שהופיעו בפני הוועדה ויתרתם
בהליכים השונים שהתנהלו סביב
סוגיה זו.יתרה מכך ,פתרון זה אינו
מהווה איום כלכלי על הערים ואינו
מגביר את תהליך הפרוור ,מדובר
בפעילויות אשר אינן מתאימות
לערים וסביר להניח שאלמלא
תאופשר השכרה לפעילות מיוחדות
אלה ,ספק רב אם תוקמנה בכלל.
המלצת הצוות למועצה להטיל
על הרשות לגבש רשימת שימו
שים בעלי זיקה למשק החקלאי ,תוך
התייעצות עם גורמי תכנון ,משרד
החקלאות ונציגי ההתיישבות ואפ
שר את השכרתם לצד ג'.
לסיכום כעת לאחר שמועצת מק
רקעי ישראל אישרה את המלצת
הצוות תוגש למועצת רמ"י החלטה
מתוקנת בנושא התעסוקה החלו
פית במושבים שתאפשר בשימושים
מסויימים אשר אינם פוגעים בצביון
הכפרי השכרת המבנים ,אין ספק כי
מדובר בשינוי מבורך שבא בעקבות
עתירת מטה יהודה ותנועת המוש
בים ובהחלט מבשר טובות לבעלי
הנחלות .אנו נעדכן לגבי כניסת
ההחלטה לתוקף ורשימת השימושים
המותרת לאחר אישורה הסופי של
ההחלטה.
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בתיקון לחוק הירושה משנת
 2005הוסף סעיף 8א' ,אשר
קבע הוראות לעריכת צוואה
הדדית בין בני זוג .העיקרון המנחה
הוא שבני הזוג עורכים צוואה אחת או
שתי צוואות באותו מועד הקובעות כי
כאשר אחד מבני הזוג ילך לבית עול
מו בן הזוג השני יקבל את כל הזכויות
של בן הזוג שנפטר בעיזבון ולאחר
מות האחרון מבני הזוג יחולק העיז
בון ,בהתאם לאמור בצוואה ההדדית.
הבסיס שהנחה את המחוקק בקיום
צוואה הדדית הינו מתן בטחון ושקט
לכל אחד מבני הזוג כי העקרונות
שנקבעו על ידם לא יוכלו להשתנות
על ידי מי מהצדדים ,לאחר שאחד
מהצדדים ילך לבית עולמו וכך למ
עשה יובטחו הזכויות של היורשים
בנכסי העיזבון.
ביטול צוואה הדדית ניתן באמצ
עות מתן הודעה ביטול על ידי אחד
מבני הזוג לצד השני וזאת ,רק כאשר
שני בני הזוג בחיים .במקרה בו אחד
מבני הזוג נפטר ניתן לבטל צוואה
הדדית רק אם בן הזוג שנותר בחיים
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יסתלק מחלקו בעיזבון של בן הזוג
שנפטר ,לטובת ילדו או אחיו של בן
הזוג שנפטר .אם העיזבון כבר חולק
ובן הזוג שנותר בחיים מבקש לבטל
צוואה הדדית ,עליו להשיב את החלק
שירש מבן הזוג שנפטר.
הדברים יפים לכל נכסי העיזבון,
דירות ,כספים וכו' אך כאשר מדובר
בנחלה אנו מוצאים כי צוואה הדדית
איננה מבטיחה את הזכויות של בן
הזוג שהלך לעולמו.
הוראות הסכמי המשבצת והסכמי
החכירה קובעים את עיקרון "שלמות
הנחלה" כלומר ,כאשר אחד מבני הזוג
הולך לבית עולמו בן הזוג שנותר
בחיים מקבל את מלוא הזכויות בנ
חלה ולא רלוונטי אם אחד מבני הזוג
הותיר אחריו צוואה שקובעת אחרת.
נביא לדוגמא מקרה של בני זוג שחיו
ארבעים שנה ביחד ,בת הזוג נפט
רה והותירה צוואה שקובעת כי היא
מורישה את חלקה בנחלה לביתה
מנישואין ראשונים .לאחר שבת הזוג
נפטרה הודיעה ביתה כי היא מבקשת
לקבל את הזכויות של האמא בנחלה.

הבת מצאה כי לצוואה אין כל תוקף
ביחס לנחלה כאשר בן הזוג של האמא
בחיים והתוצאה היתה שבן הזוג הגיע
לרשות עם תעודת פטירה ומכתב
בקשה והעביר את הזכויות בנחלה
במלואן על שמו.
במקרה אחר בני זוג הותירו אח
ריהם צוואה הדדית וקבעו כי לאחר
שהם ילכו לעולמם הזכויות בנחלה
יעברו לבן הבכור שיפצה את אחותו.
לאחר שבן הזוג הלך לעולמו האשה
העבירה את מלוא הזכויות בנחלה
על שמה .ברבות הימים היא התחתנה
שוב ונולדו לה שלושה ילדים נוספים.
האשה ערכה הסכם ממון עם הבעל
השני במסגרתו הוא ויתר על הזכויות
בנחלה .האשה הותירה צוואה שקבעה
כי הזכויות בנחלה יועברו לילידה
מנישואין שניים ונישלה את ילידה
מנישואין ראשונים .כעת קיימת מח
לוקת בין הילדים מי זכאי לזכויות
בנחלה והיתרון הוא כמובן לצוואה
של האמא שקיבלה את מלוא הזכויות
בנחלה והורתה להוריש את הזכויות
לילדיה מנישואין שניים.

המצב שנוצר הוא שהוראות הסכ
מי המשבצת גוברים על הוראות חוק
הירושה מה שהביא לכך כי צוואה
הדדית אינה תקפה בכל הקשור לנח
לה ,כאשר בן הזוג שנותר בחיים יוכל
לרשום את הזכויות על שמו מבלי
שיידרש לצו ירושה או צו קיום צוואה
ויוכל לעשות בזכויות בהתאם לשי
קול דעתו ולפגוע בעיקרון ההסתמ
כות של בן הזוג שנפטר .התוצאה היא
כי בנחלה צוואה הדדית היא צוואת
כבוד ולא יותר מכך.
חשוב להכיר ,כי בהתאם לנוהל
העברת זכויות שקיים כיום ברמ"י
במקרה בו הזכויות בנחלה רשומות על
שם שני בני הזוג די בכך כי בן הזוג
שנותר בחיים יציג תעודת פטירה
ומכתב בקשה לצורך העברת הזכויות
על שמו .במקרה בו הזכויות רשומות
רק ע"ש אחד מבני הזוג יידרש בן
הזוג שנותר בחיים להציג צו ירושה
או קיום צוואה וזהו מקור לבעיות.
באחד המקרים לא נותרה צוואה ואמא
בת שמונים שלא היתה רשומה ברמ"י
ביקשה להעביר את הזכויות על שמה.

עו"ד אביגדור ליבוביץ עו"ד שניר שער )רו"ח(

רמ"י ביקשה להמציא צו ירושה והב
עיה היתה כי הבן שגר בנחלה לא
הסכים לחתום על תצהיר הסתלקות
והצדדים מצאו עצמם במאבק משפטי.
כאשר בחנו את הנושא מול המחלקה
המשפטית ברמ"י והסברנו כי הוראות
הסכמי המשבצת קובעים העברה לבן
הזוג שנותר בחיים ללא קשר לצוואה
או צו ירושה הוסבר כי במקרה בו רק
אחד רשום זהו הנוהל ולא ניתן הסבר
מניח את הדעת והנושא כיום בבדיקה.
ההמלצה לבעלי הנחלות ,לבצע הע
ברה של מחצית מהזכויות לבן הזוג
שאינו רשום בכדי להימנע מבעיות
עתידיות מול הילדים במסגרת הע
ברת הזכויות לאחר פטירה וכן לערוך
צוואות.
לסיכום ,כאשר אתם עורכים צוואה
הדדית ובעיזבון קיימת נחלה ,שימו
לב שרצון המצווה לא תמיד יקוים
כפי שנכתב בצוואה ההדדית.
הכותבים מתמחים באגודות
שיתופיות ,במינהל ובמיסוי
www.lieblaw.co.il
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ינאי סלונר ,נואם בהפגנת עובדי משתלת סלונר" .תנו לנו לעבוד בשבת"

"
"~
~~~~~
~ 30
~

<

עמוס דה-וינטר

כחודש חלף מאז החליט
משרד הכלכלה לשלוח
למשתלות התראות מנה
ליות ,הפותחות את שעריהן לציבור
הרחב בשבתות ,המאבק של בעלי
ועובדי המשתלות נמשך אך המחיר
כבד  -משתלות רבות כבר קיבלו
החלטה לסגור את העסק בשבתות.
עתה יוצאים עשרות בעלי משתלות
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ומצטרפים למאבק בו החלו כ20-
משתלות מכל רחבי הארץ ,על מנת
לאפשר להם להעסיק יהודים בש
בתות.
תחילה ,במשתלת סלונר הותיקה,
שבמושב סתריה ,עוד ניסו להיאבק.
כ 40-מעובדי המשתלה הפגינו מול
שעריה הסגורים של המשתלה ,נגד
ההוראה לסגור את שעריה בשבת.
כ 300-לקוחות ותושבים מהסבי
בה תמכו בצוות העובדים והפגינו

עימם ,אולם ההפגנה נפלה על אוז
ניים ערלות .בעלי המשתלה קיב
לו כמו רבים אחרים התראה ,לפיה
יחוייבו בקנס ע"ס  320אלף שקלים,
אליו יתווסף  36אלף  ₪קנס על כל
עובד יהודי שימצא עובד בשבת(,
הסכומים עשויים להגיע למאות
אלפי שקלים .במצב שכזה ,לציפי
ובראיין סלונר ,בעלי המשתלה ,לא
נותרה ברירה והם הודיעו כי יסגרו
את המשתלה בשבת.

ינאי סלונר ,הבן הממשיך של
משתלת סלונר" :נכון ,ההפגנה יצרה
קצת רעש תקשורתי ,אבל לא חשב
נו שזה יפתור את הכל .אנו מנהלים
מאבק משפטי ,עושים לובינג ,הק
מנו ארגון של משתלות שכל אחד
מהם השקיע סכום נכבד של כסף,
אבל להגיד לך שאני אופטימי? לא,
אבל אני כן חושב שאם מרכזים
מסחריים ומשחקי כדורגל פועלים
בשבת בלי הפרעה ,צריך להיות דין

אחד לכולם.
"תמוה בעיני שאחרי למעלה
מ 30-שנה ,במהלכן אנחנו פועלים
כמעט באין מפריע בשבתות ,מישהו
פתאום מחליט להפר את הסטטוס
קוו לגבנו .נכון ,יש בתי עסק שקי
בלו אישור חורג לשבת אבל בואו
לא ניתמם ,ישנם אלף ואחד מקומות
שפועלים בשבת באין מפריע וכלל
אין להם בעיה.
"אני חושב שאחרי  30שנות עי

לות לבוא ולשבור את כל ענף מש
תלות הגינון זה לא צודק .הפגיעה
כאן היא הרבה יותר רחבה מפגיעה
בבתי העסק שלנו ,יש כאן פגיעה
במאות ספקים ובני משפחותיהם
וכמובן בלקוחות ,שמנצלים את
השבת כזמן הפנוי היחידי שלהם,
לבקר במשתלה ,לערוך פעילויות
לילדים ולראות קצת טבע .לצערי,
אני סקפטי לגבי העתיד ,כי אינני
חושב שמישהו מעוניין להשיב את
המצב לקדמותו .אנחנו נהיה סגורים
בשבתות עד שיגידו לנו שעלינו לא
אוכפים את הקנס".
גם משתלה עליזה ,שבמושב מב
קיעים ,החליטה לסגור את שעריה
ולפטר ארבעה מעובדיה היהודים,
עקב המצב החדש שנוצר .כתוצאה
מכך המשתלה ,ששרדה את מבצע
צוק איתן ,נקלעה למשבר כלכלי
גדול.
מיכל כהן ,בעלת משתלה עליזה:
"סגרנו כי משתלה זה לא חנות בג
דים ,אתה צריך צוות עובדים מק
צועי שיסביר ללקוחות מה מתאים
להם ואיזה צמח מתאים לקיץ או
לחורף ,לבית או לגינה .המשתלה
שלנו מתנהלת כמו משפחה ולפטר
עובדים זה לא פשוט .אני לא מת
כוונת להרוס את השם הטוב שלנו
ולהביא צוות עובדים לא מקצועי ,כי
העובדים שלי הם כמו המשפחה שלי
ואני לא מוותרת עליהם".
משתלות סלונר ועליזה אינן המ
שתלות היחידות שסגרו את שע
ריהן .גם משתלת יזרעאלה ,בקיבוץ
יפעת ובעלי משתלות רבות נוספים
החליטו על סגירה בשל איומי הק
נסות.
במכתב ששלח לחן בין ,מנכ"ל
משתלות יגור לכ 40-ח"כים הוא
טוען" :ענף המשתלות מהווה מוקד
משיכה ועלייה לרגל לציבור הרחב.
חילונים ודתיים ,אשכנזים ומזר
חים ,נשים וגברים ,בני כל הדתות
והלאומים ,פוקדים את המשתלות
ומוצאים בהן ,מעבר למוצרי גן ונוי
 אתרי פנאי ,בילוי ומרגוע .הניסיוןלמנוע מהמשתלות להעסיק עובדים
יהודים בשבת מהווה גזר דין מוות
לחלק גדול מהן ,פוגע בציבור הרחב
המבקר בהן בשבתות ,ופוגע בעוב
דים.
"הניסיון למנוע מהמשתלות לה
עסיק עובדים יהודים בשבת ,בנוסף
להפליה הגסה הטמונה בו ,דורש
מהמשתלות לפטר עובדים קבו
עים ,חלקם ותיקים ומקצועיים מאוד
ולהעסיק אחרים ,או לסגור בשבת.
וזאת כמובן המטרה הנסתרת .סגירה
בשבת.
"הניסיון להציג את התהליך
כאילו הוא נועד לשם הגנה סו
ציאלית על העובדים  -תלוש ,קלוש
ועלוב .אם נבדוק נגלה שחלק ניכר
מהמועסקים בשבת זקוקים מאוד
לעבודה ביום הזה ועל כן יש לשמר

עבורם את הזכות לבחור באיזה יום
ינוחו ובאיזה יום יעבדו .עובדים
אלה לא ייגאלו אם ימנעו מהם לע
בוד בשבת  -הם ייפגעו כלכלית
בצורה קשה .את הניסיון לסגירת
המשתלות בשבת יש לעצור ולגנוז.
עכשיו ומייד".
חשוב לציין ,כי אין זו הפעם
הראשונה שמשרד הכלכלה פוגע
במשתלה שהעסיקה עובדים יהודים
בשבת) ,אם כי מעולם לא חולק
מספר כה גדול של התראות מנה
לתיות( .למעשה ,לפני למעלה
מעשור הוציא משרד הכלכלה דו"ח
למשתלות וונדי שהעסיקה העסיקה
 8עובדים יהודים בימי שבת .מנהל
ובעל המשתלה ,וואן וונדי לא ויתר
ונאבק בהחלטה בבית המשפט.
למרות טענותיו ,בדבר ערכן הרב
של המשתלות לתרבות הפנאי בש
בתות ,בדבר אפלייה לעומת עסקים
אחרים ,לא שעה השופט לטענותיו
והרשיע את החברה והמנהל והטיל
עליו קנסות בסך כ 160-אלף שקל
וקנס על תנאי לשלוש שנים.
וואן וונדי" :נכון ,נאבקתי ,הפס
דתי וסגרתי את המשתלה בשבתות
וכרגע אני מעסיק בשבת רק עוב
דים לא יהודים .אני מקווה שהחבר'ה

ח"כ חיים ילין" .לאפשר לכל אזרח לממש את ערכי השבת בדרכו" )צילום :דוברות הכנסת(

של השבת כיום המנוחה הממלכתי
במדינת ישראל ,ולצד זאת לאפשר
פעילות שיש בה כדי לענות על
צורכיהם של כלל אזרחי ישראל.
בכוונתי להמשיך ולפעול בנושא
בכל הכלים הפרלמנטריים העומדים
לרשותי".
ח"כ מירב מיכאלי ,שנכחה בה

כלה ,השר יריב לוין ,כי דברי ח"כ
ילין נכונים וצריך למצוא את האיזון
הנכון ולהכריע בנושא.
הכוונה היא להעלות את הנו
שא לדיון מהיר בוועדת הכלכלה.
הח"כים יעל גרמן וחיים ילין הגי
שו את הבקשה לנשיאות הכנסת
אולם רבים מהח"כים סקפטיים

ח"כ חיים ילין :הסוגיה פה ,שאנחנו רואים אותה בפריפריה באופן
ישיר ,היא שבכל פעם מתנפלים על ענף מסוים וכמעט שוחקים אותו
לחלוטין ,והפעם הולכים למוטט את ענף המשתלות
החדשים יצליחו במאבקם .ברמה
העקרונית אני בעד ,אם כי אני לא
מאמין ביכולת שלנו ליצור שינוי.
אין ספק שמי שפותח בשבת עובר
על החוק ולשופט אין ברירה ,אין לו
סמכות לקבוע אם זה מידתי ,האם זה
פייר או לא ,הוא רק יכול לקבוע אם
עברת על החוק או לא .לכן במאבק
הנוכחי מנסים להימנע מלהגיע מל
כתחילה לבתי המשפט".
הח"כים חיים ילין )יש-עתיד(
ומירב מיכאלי )המחנה הציוני( העלו
ב 10-בפברואר את נושא המשתלות
במליאת הכנסת.
ח"כ ילין" :יש פה שתי סוגיות,
סוגיה של דת ומדינה ,והבחירה לע
בוד בשבת תמורת שכר יותר גבוה
ולקחת ימי מנוחה ביום אחר .הסוגיה
פה ,שאנחנו רואים אותה בפריפריה
באופן ישיר ,היא שבכל פעם מתנפ
לים על ענף מסוים וכמעט שוחקים
אותו לחלוטין ,והפעם הולכים למו
טט את ענף המשתלות.
"חלק מהשבת ,זה לעשות דברים
שאינם נעשים במהלך השבוע .יש
לאפשר לכל אזרח לממש את ערכי
השבת בדרכו ,בהתאם לאמונתו ,ול
בחור בעצמו את יום המנוחה הנוח
עבורו .חשוב לשמור על ייחודה

פגנה" :מעבר לפגיעה במשתלות,
שמרבית ההכנסה שלהן היא בשבת,
מעבר לפגיעה בכל העובדות והעו
בדים היהודים שיאבדו חלק ניכר
מהפרנסה שלהם ,יש פה פגיעה
קשה ואנושה ב'סטטוס קוו' .אותו
איזון עדין בין יהדות לדמוקרטיה,
בין תרבות יהודית לכפיה דתית ,בין
חופש העיסוק לזכות השקט הציבורי
ביום המנוחה.
"הגשתי שאילתה דחופה לשר
הכלכלה בנושא סגירת משתלות
בשבת .דרשתי לדעת מה פתאום
יצאה ההתראה למשתלות פתאום
עכשיו ,אחרי  30שנים של עבודה
בשבת .דרשתי ,ואני עדיין דורשת
להבין מה מצדיק את הפגיעה הקשה
הזאת בסטטוס קוו בין חילונים וד
תיים בישראל.
"ולא פחות חשוב  -למשתלות
אין ברירה ,הן החלו לראיין עובדים
לא-יהודיים ,כדי שיוכלו להישאר
פתוחות .אני תוהה אם שר הכלכ
לה ,בכלל שקל את הפגיעה בעוב
דים ובעובדות שמאיישים כרגע את
המשתלות .מה הן אמורות לעשות?
להתאסלם כדי שיוכלו להמשיך
להתפרנס"?
לשאילתא השיב ,בשם שר הכל

לגבי אישורו של הדיון בנושא.
הקואליציה לא נוטה למהר ולאשר
דיונים נפיצים כגון אלו ,אלא אם כן
יש להם תהודה תקשורתית נרחבת.
בינתיים מגייסים בכנסת ח"כים
שיהיו מוכנים לתמוך במאבק המ
שתלות .לטענת המשתלות ,גזירת
משרד הכלכלה למעשה מהווה פסק
דין מוות על ענף המשתלות שעיקר
פרנסתו מגיעה מפעילות בשבתות.
לכאורה ,הנושא נראה שולי אולם
למעשה מדובר כאן באלפי משפ
חות שמתפרנסות מענף המשתלות,
כולל עובדים ,ספקים וכן מגדלי
ויצרני שתילים.
למעשה ,ב 40-שנה נשמר הס
טטוס קוו לפיו לא נוגעים בענף
המשתלות בשבתות .עתה שוקלים
במטה המאבק לעתור לבג"צ בטענה
שהענף מופלה לרעה ,בהשוואה לע
נפים אחרים כמו ענף הכדורגל ,שבו
לא מופר הסטטוס קוו ,לפיו משח
קים בשבת.
ממשרד הכלכלה ציינו שאכיפת
החוק ,האוסר על יהודים לעבוד
בשבתות ,נעשית באופן קבוע בע
סקים שונים .בתגובה נמסר מהמ
שרד ,כי" :חוק שעות עבודה ומנו
חה ,בא להגן על העובדים ולאפשר

להם יום מנוחה אחד בשבוע ,בו הם
אינם מחויבים על ידי המעסיקים,
לעבוד .מדובר בחקיקה סוציאלית
המתקיימת ונאכפת עשרות שנים.
החוק אינו אוסר על פתיחת עסקים
בשבת ,אלא אוסר על העסקת העו
בדים ביום המנוחה השבועי שלהם –
יהודים ביום שבת ,ועובדים שאינם
יהודיים – על פי אמונתם
"מדובר בחוק ,הבא להגן על
זכות העובדים ליום מנוחה ולא
ברור מדוע החלטה של עסק לע
בור על החוק ולפגוע בעובד הינה
לגיטימית ,בייחוד כאשר עומדת
בפניו האפשרות להעסקת עובד
שיום מנוחתו אינו שבת .החוק נאכף
מזה שנים במגוון עסקים בכל רחבי
הארץ ואין כל שינוי במדיניות המ
שרד .המשתלות לא קיבלו קנס לת
שלום ,אלא התראה על אי עמידה
בחוק וכי בביקורת הבאה עדין לא
יעמדו העסקים בתנאי החוק ,יופעל
הקנס"


שלא לציטוט אמר לנו בכיר במ
שרד" :אנחנו לא מכוונים על משת
לות במיוחד .בכל פעם אנחנו בוח
רים מגזר אחר .עם כל הצער ,אנחנו
לא יכולים לאפשר למשתלות להע
סיק יהודים בשבת ,כי מה לעשות ,זו
פשוט עבירה על חוק שעות עבודה
ומנוחה .מלבד זאת ,אם נאשר למ
שתלות זה ימשיך משם למרכולים
ולבתי עסק אחרים והמדרון משם
הוא חלקלק".
בעקבות יוזמת משרד הכלכלה
לשנות את הסטטוס קוו שהיה נהוג
לגבי ענף המשתלות בשבת ,התאג
דו כ 20-משתלות חלקן מהגדולות
בארץ ,לניהול מאבק תקשורתי ולי
צירת לובי פוליטי נגד רוע הגזירה.
עשרות משתלות מצטרפות למאבק
בגזירה.
את מטה המאבק מובילים חברי
המשך בעמוד הבא
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מיכל כהן ,ממשתלת עליזה" .לפטר את העובדים זה לא פשוט"
המשך מעמוד קודם
ועד נבחר ,המונה את עופר פאול,
ממשתלת הסוכה בכפר אזר ,שלו
מית שלו ,ממשתלת שלומית ,מכפר
ביאליק ,ניר אלמגור ,ממשתלת
יזרעאלה ,שבקיבוץ יפעת ,ואורית
גובר ,ממשתלת דרויאן בבאר שבע,
שמייצגים אות בעלי המשתלות מול
הרשויות ומשרדי הממשלה.
במכתב שהוציא ועד מטה המא
בק למשתלות ברחבי הארץ ,נכתב:
"ברור לנו המשתלות ,כי על מנת
ליצור שינוי חייבים אנו להוסיף
משתלות נוספות להתארגנות זו.
"במידה ואתם חויתם כבר פניה
כזו או אחרת ,ממשרד התמ"ת או
לחילופין הנכם רוצים ליהיות חלק
מהשינוי נשמח לשתף אתכם בתה
ליך וכל אשר משתמע מזאת .נשמח
'ועד המשתלות' לקיים פגישה
משותפת לפריסה מחודשת של כל
הנושא ושיתופכם בתהליך".
לדברי עופר פאול" :בפועל ישנן
כ 20-משתלות המשתפות פעולה
במאבק ,אנשים ששילמו מכספם
ומזמנם .אנחנו פועלים בשלושה
מישורים .מישור אחד ,המישור
המשפטי ,בו שכרנו את עורך הדין,
יעקב אמסטר ,מרושלים ,המלווה
אותנו בכל הפעילות .המישור השני,
המישור הפרלמנטרי ,במסגרתו נפ
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שנו עם שורה ארוכה של ח"כים מכל
קצווי הקשת הפוליטית בישראל,
שמאמינים במאבקנו הצודק ,בהם
ח"כ מירב מיכאלי )הבית הציוני(,
ח"כ חיים ילין )יש עתיד( ,ח"כ אילן
גלאון )מר"צ( ,ח"כ דב חנין )הרשימה
המשותפת( ואחרים .במסגרת הפר
למנטרי אנחנו מקווים להעלות דיון

ח"כ מירב מיכאלי" .למשתלות אין ברירה"

בשבתות וכמעט שלא באו אלינו
בשבתות ולפתע עכשיו באים אלינו
באיומים .הם לא אומרים לנו לסגור
את העסק ,רק אל תעסיקו יהודים
בשבתות .אנחנו טוענים שהמש
תלות הן חלק מתרבות הפנאי בי
שראל בשבתות ,הכוללת פעילות
עניפה במרכזים מסחריים ,בתי

בהחרגה.
"המישור השלישי בו אנו פועלים
הוא המישור הציבורי ,שם אנו פו
עלים מול כלי התקשורת ,ברשתות
החברתיות ,בפעילות ציבורית כה
חתמת עצומה ובכל פעולה שתעלה
את הנושא על סדר היום הציבורי.
"הנתח העיסקי של יום השבת

ינאי סלונר" :תמוה בעיני שאחרי למעלה מ 30-משתלות ,במהלכן
אנחנו פועלים באין מפריע בשבתות ,מישהו פתאום מחליט להפר את
הסטטוס קוו .נכון ,יש בתי עסק שקיבלו אישור חורג לשבת אבל בואו
לא ניתמם ,ישנם אלף ואחד מקומות שפועלים בשבת באין מפריע
ובלי בעיה"
דחוף בוועדת הכלכלה ,ובהנחה שה
דיון בוועדה בראשות ח"כ איתן כבל
יתקיים ,אנו מקווים שהועדה תמליץ
לממשלה להעניק לנו אישור חורג,
בדומה לאישורים חריגים שקיבלו
בתי עסק רבים בישראל.
"לעניין ההתראה בגין העבו
דה בשבת יש שני היבטים :יש את
הסטטוס קוו ,במסגרתו במשך עש
רות שנים אנו מנהלים את העסקים

קפה ,מסעדות ,חנויות ,תיאטראות,
משחקי כדורגל ובדיוק באותה דרך
משרתות המשתלות את ציבור המ
שפחות ,שמגיע ליהנות מהמשת
לות ,הילדים נהנים מלימוד הצמחים
והעצים ,לומדים איך בונים גינה,
יש פינות הפעלה במשתלות רבות,
יש פינות ליטוף ,כלומר זה הרבה
מעבר למכירה של פטוניה בשבת
ולכן אנחנו מבקשים להכליל אותנו

משתנה ממשתלה למשתלה ,אולם
להערכתנו מדובר בכ 30%-עד 40%
מהמחזור העיסקי השנתי של כל
משתלה .במשרד הכלכלה טוענים
שלא מדובר בנושא דתי אלא בנו
שא סוציאלי ,כלומר השמירה על
חוק שעות עבודה וימי מנוחה של
העובד ,אבל אם כך מדוע לא לתת
לעובד לבחור מתי הוא רוצה את יום
המנוחה שלו.

"ישנם עובדים שמעוניינים לע
בוד בשבתות ,בהן הם מרוויחים
 150%יותר מביום רגיל ולנוח ביום
ראשון או שני .ואם השמירה על
מנוחת העובד חשובה ושבה אין לנו
כל רצון לפגוע ,מדוע לא נאכף
חוק ימי מנוחה במגזר ,שם פועלות
באין מפריע עשרות משתלות? אף
אחד לא בא למשתלה בטירה ודו
רש ממנה לא להעסיק מוסלמי בימי
שישי ,כדי שינוח ,שם המדינה לא
אוכפת את החוק.
"מעבר לזאת ,יש לנו מכתב של
עו"ד יהודה ויינשטיין ,לשעבר
היועץ המשפטי לממשלה ,בו הוא
כותב לשרת התרבות והספורט ,ח"כ
מירי רגב ,להימנע מאכיפת חוק ימי
המנוחה על משחקי כדורגל בשבת,
כי הוא לא רואה כיצד הוא מגן על
סגירת המשחקים בשבת בבית המ
שפט.
"אני רוצה לציין ,שעד כה כבר
נגרם למשתלות הרבות ברחבי
הארץ נזק רב :משתלות רבות סגרו
את שעריהן ,כי אינן יכולות לעמוד
באיומי הקנסות הגבוהים ,רבים פי
טרו עובדים יהודים ויאלצו להעסיק
עובדים לא יהודיים .אלה שפוטרו
ימצאו עצמם מובטלים ופשוט יע
בדו בשבת בעסקים אחרים ,מחוסר
ברירה".

בלעדי לקוראי
קו למושב
גיליון היכרות של
נשיונל ג‘יאוגרפיק
המהדורה הישראלית
!בדמי משלוח בלבד
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הבוטנים המצופים ) .13 ;(7עיוות המבנה החקלאי פה ) .14 ;(5כשזה נגמר אותו
דבר נוצרים עומס רגשי וסוד ) .16 ;(5צ'מברלין קטן שאפשר להסיט ).17 ;(5
הגיע לפני הזמן וכשחזר חיפש רזה ).(5

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :159
מאוזן .1 :קרליבך;  .4כלום;  .9הלם קרב;  .11גבי שושן;  .12יפת;  .13שיא; .15
גיל חובב;  .18מתכתבת;  .19הסדר;  .21הרהר;  .22מותירה.
מאונך .1 :קטלוג;  .2למדני;  .5לוקלי;  .6משבצת;  .7אלון הלל;  .10בון ג'ובי;
 13שימשה;  .14אזכרה;  .16ורסאי;  .17בלילה;  .20קובה.
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 70שנה לאחר מותו של ֵדיימוֹן ראניוֹן,
אשף הסיפור הקצר הניו יורקי ,יצא בתר
גום חדש ,עדכני ורענן הספר
"חוש הומור וסיפורים אחרים",
הכולל את סיפורי ברודוויי
הידועים שלו ,שממשיכים לה
צחיק ולרגש גם היום .בסגנון
ה"ראניוֹנֶ זי" הכל כך מיוחד
שמספּר בלשון הווה כל מה
שלוַ ,
שקרה בעבר ,ראניון מביא אלי
נו בעשרים הסיפורים ,גלריה
רחבה של טיפוסים מן העולם
התחתון של ארצות הברית ומ
חיי הלילה של ברודוויי בשנות
העשרים ,השלושים והארבעים
של המאה ה  ,20שנות היובש
הש ֶפל הגדול בכלכלה
ותקופת ֵ
האמריקאית .מופעי הבידור,
פרשיות האהבה ,משחקי הקל
פים ,ההימורים במירוצי הסוסים
ובתחרויות הספורט ,הברחת
המשקאות ,חיסולי החשבונות
בין הגנגסטרים – כל אלה נש
זרים לסדרה של סיפורים מלאי
הומור ,שתמיד תמיד מפתיעים
בסיום הלא צפוי שלהם .כלולים
הערות לסיפורים ואחרית דבר.
)מאנגלית :מולי מלצר,
הוצאת ספרי עליית הגג וידי
עות ספרים 415 ,עמ'(.

גימ ָר ֶאס
ָ
"הסרטאו הגדול" מאת ז*וֹ=אוּ
רוֹזָ ה הברזילאי נחשב ליצירת מופת עולמית,
אחת הקלאסיקות היפות ביותר
של המאה ה  .20הרומן ראה אור
בברזיל בשנת  1956והקנה למחבר
את מעמדו כאחד מגדולי הסופרים
הברזילאים .זהו מונולוג של אדם
אחד ,ריובלדו ,המספר על עברו
כשכיר חרב בערבות הסרטאו
בברזיל ,אזור מדברי מיושב בדלי
לות ,אשר אין בו חוק ואין בו סדר
וכנופיות שכירי חרב שולטות בו.
סיפורו של ריובלדו הוא סיפור על
חיי לוחמים  -אנשי שוליים ופשו
טי עם ,על מסעות ארוכים במר
חבי טבע פראי ,קרבות משולחי
רסן ,יריבויות וחברויות אמת .בלב
הסיפור רוחשת השאלה שאינה
מרפה מריובלדו בדבר קיומו של
השטן ,או  -בדבר קיומם של טּוב
ורֹוע מוחלטים .האופי האכזרי של
המאבקים בין הכנופיות ושל שגרת
החיים בסרטאו הגדול הוא שמעמת
אותו על כל צעד ושעל עם שאלה
קיומית–מוסרית זו .אלא שבתוך
העולם הקשוח הזה נרקם גם סי
פור אהבה עדין בין ריובלדו לבין
אחד מחבריו לנשק .לספר מצורף
מבוא מרחיב דעת מאת ד"ר דפנה
הורניק.
)מפורטוגזית :ארז וולק ,הוצאת
ספרית פועלים  /המפעל לתרגום
ספרות מופת ,מרכז הספר והספ
ריות בסיוע משרד התרבות והס
פורט 536 ,עמודים(.

~~ 


ג*ון גרישם חוזר עם המותחן
"מוניטין מפוקפק" ,דרמת בית
משפט מהנה הכוללת דמויות
צבעוניות ,עלילה מפותלת
ומפתיעה וגיבור שובה לב .סב
סטיאן ראד הוא לא עוד עורך
דין טיפוסי .אין לו משרד ,אין
לו שותפים והוא נועל מגפיים
מעור תנין .הוא עובד מהוואן
שלו ,והעוזר שלו ,המכונה "פר
טנר" ,הוא גם הנהג ולעיתים
קרובות גם שומר הראש שלו .סבסטיאן מגן
על אלה שעורכי דין אחרים אפילו לא מתק
רבים אליהם .על נאשם ברצח אכזרי של שתי
ילדות קטנות ,שהציבור כבר הרשיע עוד
לפני שהמשפט החל; על מי שירה ,פצע והרג
לוחמים של הכוחות המיוחדים שפרצו אליו
הביתה באישון לילה בעקבות טעות בזיהוי;
ואפילו על בן טיפוחיו ,לוחם אומנויות לחי
מה משולבות שהכה למוות את השופט שה
כריז על מנצח אחר .כי יותר משהוא שונא
להפסיד  -הוא שונא חוסר צדק .והוא שונא
גם את הממשל המושחת .ואת התאגידים
הגדולים ,ואת הבנקים ,ואפילו את מערכת
המשפט והעמדת הפנים המתחסדת שלה .וב
דיוק בגלל זה הם מוכנים לעשות הכול כדי
להיפטר ממנו  -ואם אפשר לתמיד.
)מאנגלית :נורית לוינסון ,הוצאת מודן,
 362עמ'(.


~

"השומר האחרון" מאת אואן
קולפר הוא הספר השמיני בס
דרת הפנטזיה לנוער "ארטמיס
פאול" .זהו סיפור אגדה מודרני
שנון ,מקורי ומלא הומור ,המת
רחש בעולם מורכב ומופלא שבו
פיות ,טרולים ויצורים מיתולוגיים אחרים
מסתובבים על פני האדמה כשהם מצוידים
במכשור סוּפר טכנולוגי ,גולשים באינטרנט
ומנהלים מערכת יחסים מפתיעה עם בני
אוֹפּאל קוֹבּוֹי ,הפיקסית שיכורת הכוח,
האדםַ .
זוממת להשמיד את האנושות ולהיות למלכת
הפיות .אם תצליח ,יעלו מהאדמה רוחות של
בני פיות לוחמים ,יתנחלו בגופם של יצורים
חיים ויזרעו הרס רב .אבל מה יקרה אם בין
היצורים האלה יהיו גם שני ילדים קטנים וס
קרנים בשם מיילס ובקט פאול? כן ,זה בהחלט
נכון .אחיו בני הארבע של גאון הפשע ארט
מיס פאול עלולים להיות מעורבים בהכחדת
המין האנושי .האם ארטמיס וסרן הולי שורט
ממשטרת היסודות התת קרקעיים יצליחו
לעצור את אופאל ולמנוע את סוף העולם?
)מאנגלית :עפרה אביגד ,הוצאת כנרת,
 316עמ'(

ĦđĜđĤĦĠđ ďđĕĢ ěđđĎĚ
ęĘĥđĚĐ ĞđĤĕČĘ
Ęĥ čēĤ ěđđĎĚ ĐĞĕĢĚ 2006 ĦĜĥĚ ĦĚĕĕģĐ Ě"Ğč ęĕĤđĔĤĜĎ ěđČ ĤđđČĠ ĦĤčē
ĕĞđĢģĚ ĕđđĕĘđ ġđĞĕĕ ,ĐĜģĦĐ ,ģđĥč ęĕĥĕďēĐ ěĚ ĐĤėĥĐĘ ďđĕĢ .ęĕĞđĤĕČĘ ĦđĜđĤĦĠ
.ďđĚĢ
ĦđėĤĞĚ) ĐĤčĎĐ ,ęĕģĠĝĐĐđ ęĕĘďĎĐ Ęėč ęĕģĦĥđĚ ęĕĤđĔĤĜĎ :ĘĘđė đĜĘĥ ďđĕĢĐ
ĦđĝĕĤĠ ,ĐĤđČĦ čđĢĕĞ ,ēĔĥđ ĐĚč ĦđĤđČĦ :ĐĤđČĦ ,(ĦđĜĔģ ĦđėĤĞĚđ ģĜĞ
ęĕĦđĤĕĥ ĕČĦ ,ęĕĜĜĢĚ ,ęđĝĤĠ ĕĔĘĥĘ ęĎ ęĕĞčđĤĚ ęĕĝČĤĔ ,ĘĚĥē ĦđĕĦĥĦđ
.ęĕĤČđĠĚđ ęĕĎĒđĚĚ
,ęĕĕĜđĚĐ ęĕĞđĤĕČĘ ęĕĦđĤĕĥ ęĕģĠĝĚ
,ĦđėđĤĞĦ ,ęĕďĕĤĕ ,ęĕĘčĕĔĝĠ ,ęĕĞĠđĚ
,Ě"ďģ ĕĞđĤĕČ ,ęĕĜėđď ,ĔĜďđĔĝ ĕĚĕ ,ĦđĜđĦē
.ďđĞđ ďđĞđ ĔĤđĠĝ ĕĞđĤĕČ
ěĚĒč ęĕėĤĞĜđ ęđģĚ ĘėĘ ęĕĞĕĎĚ đĜČ
ęĕĕĞđĢģĚ ęĕĦđđĢ ęĞ ĤĢģ ĦđĜĎĤČĦĐ
.ĕĦđėĕČđ ďđĚĢ ĦđĤĕĥ ęĕģĕĜĞĚĥ

m@poweron.co.il ć 077-4149904 .'ĘĔ :Ĥĥģ ĦĤĕĢĕĘ
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המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

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

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.
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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:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

הלוח המופץ בכל המושבים
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ĦČĢĚĜ ĐĕĕčĘėĐ

Noa Messer Design
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