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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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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נשיא המדינה מארח את החקלאים ואת אנשי ארגון "משפחה אחת" לסדר ט"ו בשבט )צילום :מרק ניימן ,לע"מ(

ביטחון אישי

 ~~~

לאחר מאבק ממושך של
כשנה וחצי ,שהתנהל בוועדת
הפנים של הכנסת ,אושר
למועצות אזוריות ביישובי
העורף ,תקציב התחלתי
להקמת מרכיבי ביטחון פנים

אמר נשיא המדינה בסדר ט"ו בשבט שערכו חקלאים מכל רחבי הארץ
בבית הנשיא ורעייתו ,וקראו לסייע לחקלאי ישראל
סדר ט"ו בשבט באווירה פחות חגי
גית התקיים בשבוע שעבר בבית הנ
שיא ,בסימן קריאת "אל נא תעקור
נטוע ",שיצאה מפי מגדלי הפירות
והירקות והחקלאים שלקחו בו חלק.
בפתח האירוע הגישו החקלאים לנשיא
המדינה ראובן )רובי( ריבלין ורעייתו
נחמה ,סלסלת פירות מטוב הארץ ,בהם
גם פירות ייחודיים ואקזוטיים.
בפתח דבריו פנה הנשיא לחק
לאים ואמר" :דעו לכם ,החקלאות היא
ערך ,לא רק עסק ,היא ערך מיסודות
הציונות ואל לנו לנטוש אותו ".הנשיא
ביקש לפנות בקריאה אל ממשלת יש
ראל ואמר" :החקלאים הם יסוד מיסו
דותיה של החברה ,של מדינת ישראל
והציונות".
בהמשך דבריו סיפר הנשיא על ארגון
מגדלי הפירות בישראל שנציגיו הש
תתפו בסדר ,והוקם במהלך המרד הע
רבי הגדול בשנות השלושים" :היישוב
היהודי בארץ ישראל נאבק על יכול
תו להתקיים .הנסיעה בדרכים הייתה
מסוכנת ,כנופיות פשטו בדרכים ,בש
דות ובפרדסים ",הדגיש הנשיא והוסיף:
"עצי פרי נעקרו ושדות הועלו באש
אבל חקלאי ישראל בחרו בדרך של
נטיעה ,בדרך של בניין וזריעה .מתוך
הקושי ,מתוך המאבק ,הם הצליחו להצ
מיח את החיים .והנה מדינת ישראל של
היום היא מעצמת חקלאות המייצאת
ידע חקלאי למקומות הקשים והמורכ
בים ביותר בעולם ומביאה להם ברכה".
אורחי הנשיא בסדר היו גם אנשי
'משפחה אחת' ,נפגעי פעולות האיבה
והטרור ,שאיבדו את הוריהם ואף בני
משפחה בפיגועים .הנשיא פנה אליהם

ואמר" :עבורכם יקיריי הטרור הוא
לא זיכרון ישן ,הוא פצע כואב ,תמי
די .אמא ,אבא ,אח ,אחות ,ובני משפחה
אחרים שנגדעו ביד אכזרית' .כי האדם
עץ השדה' כך אומר הפסוק בספר דב
רים ,כפי שנקרא עוד מעט כולנו ואף
נאזין לשיר ,מהעץ למד האדם לצמוח,
גם אחרי הכריתה .מהעץ למד האדם על
היכולת להתחדש ,להחלים ולהמשיך
ללכת הלאה .אתם מבטאים את היכו
לת לצמוח ,לחיות ,להכות שורש ואף
להביא פירות גם אחרי המכה שכרתה
ענף בחייכם .אני מודה לכולכם ,ואני
שמח על ההזדמנות שיש לנו לציין יחד
את חגיגת 'יום ט"ו בשבט הנהדר' ,כפי
שהוא מכונה בפיוט הפותח .לחגוג את
שמחת הארץ ,ארץ זבת חלב ודבש".
בין המשתתפים בסדר נשאו דברים
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות איציק
כהן ,יו"ר ארגון המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית לב השרון
עמיר ריטוב ,מזכיר התנועה הקיבו
צית ניר מאיר ונציגי משפחות נפגעות
טרור וחברים בעמותת "משפחה אחת".
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות ,איציק
כהן ,אמר" :אנו עוברים תקופה קשה של
היכולת לשרוד בתנאים קשים שאיתם
מתמודדים החקלאים בארץ בשו
נה מאוד ממה שזוכים להם החקלאים
במדינות אחרות בעולם .אנו מאוימים
מייבוא של תוצרת חקלאית שפוגעת
בחקלאים ,אך אינה מביאה בסופו של
דבר להוזלה לצרכן .אני חקלאי שנולד
בצפון וגר עד היום במושב רמות נפת
לי ,מגדל אגסים וענבי יין .יושבים פה
עמנו חקלאים מכל רחבי הארץ ,המגד
לים פירות מכפר יובל בצפון ועד קטו

רה בדרום הערבה 5,000 ,חקלאים במו
שבים ,בקיבוצים ובמושבות שמייצרים
 880אלף טון פרי ,מתוכם  125אלף טון
לייצוא בערך של  5.5מיליארד שקלים.
למעלה משלושים מיני פירות גדלים
בארץ ועוד מינים של פירות אקזו
טיים".
מזכיר התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר:
"אנחנו אנשי הקיבוצים והמושבים שק
מים כל בוקר לעבודת האדמה ולבצע
את כל המלאכות הללו נמצאים כאן
היום ,ומבקשים רק דבר אחד – שגם
המדינה תכיר בחשיבות הרבה של
עבודתנו .לא כדברים מהפה לחוץ ,לא
יום אחד או יומיים בשנה שמציינים,
כמו היום ,את החיבור לאדמה .החיבור
לקרקע הוא הוא הציונות המעשית.
אסור שהדבר יהפוך למליצות נבובות
ולציניות מתנשאת".
הסדר נעשה על פי מסורת המקובלים
שהיו שותים ארבע כוסות יין וביניהן
טועמים מפירות הארץ ,ומספרים בש
בחה .במהלכו הוקראו משניות ,פסוקים
מהתנ"ך ,כמו גם קטעים משיריהם של
נתן זך ,אהוד מנור ,איילת ציוני וגילי
ליבר ,וכן קטעי דברים מכתבי עמוס
עוז ,א.ד .גורדון ,מרטין בובר ועוד.
מדברי שנטל בלזברג ,מנכ"לית אר
גון 'משפחה אחת' ,המסייע למשפחות
שכולות" :אחד הדברים שט"ו בשבט בא
להזכיר לנו הוא כי האדם עץ השדה.
וכמו עץ שנכרת לו ענף ,חלק מהג
זע או מהשורש  -כך משפחות השכול
בכלל ויתומים משני הורים בפרט ,נו
שאים עמם את האובדן הגדול הזה ,ואת
החלל שנפער בליבם ובחייהם כתוצאה
מהאובדן.

6

צער בעלי חיים
ועדת הכלכלה ציינה את
יום זכויות בעלי החיים
וממשיכה במעקב אחר
הנעשה במשלוחים החיים.
היו"ר איתן כבל :נעשה הכל
לצמצום משלוחי העגלים
החיים לאפס

14

הכל בסדר
באחד המקומות הכי
מסוכנים במדינת ישראל,
כ 700-מטר מגדר רצועת
עזה ,אדוארד קוברסקי,
ששרד פציעה מדקירת סכין,
פצמ"ר ,מגדל מלפפוני בייבי
ונאבק על זכויותיו
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בשנת  20182017יתקבל תקציב התחלתי
על סך  40מיליון שקלים  #את הדיונים
בוועדת הפנים בראשות חה“כ דודי אמסלם
יזמו ראשי המועצות של שדות נגב
ומרחבים ,תמיר עידאן ושי חג‘ג‘

לאחר מאבק ממושך של
כשנה וחצי ,שהתנהל
בוועדת הפנים של הכנ
סת ,אושר למועצות אזוריות
ביישובים שאינם מוגדרים קווי עי
מות ,תקציב התחלתי להקמת מר
כיבי ביטחון פנים .מדובר בתקציב
לאמצעי ביטחון שנועדו להגביר את
הביטחון האישי של תושבי היישו
בים ,כמו :מוקד רואה ,מצלמות אב
טחה ,גדרות ביטחון ,אמצעי התראה,
כלי רכב לרכזי הביטחון המתנדבים,
חסימת פרצות בגדרות מערכת
ועוד.
במהלך הדיונים שהתקיימו בווע
דה בראשות חה“כ דודי אמסלם
במשך חודשים ארוכים ,ייצגו ראשי
המועצות את תחושת חוסר הביט
חון ביישובים שלהם ,והציגו נתוני
פשיעה ביישוביהם ,כולל אינספור
פריצות וגניבות לבתים ולמשקים,
איומים על חיי התושבים ועוד.
בחלק מהדיונים סיפרו תושבים על
פריצות וגניבות שאירעו בביתם
ובמשק ואף על מעשה שוד באחד
המושבים.
את הדיון יזמו ראשי המועצות

של שדות נגב ומרחבים ,תמיר עי
דאן ושי חג‘ג‘ ,לאחר גל פריצות
בהיקפים גדולים ביישובי המועצות.
חה“כ דודי אמסלם ,שהבין כי המצב
ביישובים כבר אינו נסבל ותדירות
האירועים רק הולכת ועולה ,כינס
דיונים בהשתתפות השר לביטחון
פנים גלעד ארדן ,מפכ“ל המשטרה
רב ניצב רוני אלשיך ובכירים נו
ספים .זאת במטרה לסייע לראשי
המועצות ולגייס משאבים לטובת
הנושא.
באחד הדיונים שהתקיימו בוועדה
אמר חה‘‘כ חיים ילין” :אין תוכנית,
אין כלום .הישובים סובלים מהגדר
המזרחית שלא קיימת .נכנסים ,יש
נים ברהט ומבריחים .יש שטח הפקר
דו תכליתי – זה ציר של גנבים,
אבל הטרור מבין שאיש לא עוצר
את השב“חים והם יכולים לדקור
מישהו .אין גדר ,לא תעלה .נכנסים,
יוצאים .מג“ב לא קיים .השר ארדן
אמר לי’ :מה אתה רוצה? אני מקפיץ
את מג“ב לטרור בירושלים‘ ,השמי
כה קצרה“.
השבוע התבשרו המועצות סוף
סוף כי מאבקם צלח והן יקבלו בשנת

תמיר עידאן ושי חג'ג' ,שיזמו את הדיונים בוועדת הפנים

 20182017תקציב התחלתי העו
מד על  40מיליון  ,₪שיחולק בין
המועצות בארץ ,על פי קריטריונים
שוויוניים.
ראש המועצה האזורית מרחבים
שי חג‘ג‘” :ביטחון אישי הוא מעל
הכל ומדינת ישראל מחויבת לספק
זאת לאזרחיה .משטרת ישראל הג
דילה את התקנים של השוטרים
באזורנו ,זאת לצד קבלת התקציב
למרכיבי ביטחון .אני מבקש להודות
לחה“כ דודי אמסלם על ההירתמות
ועל ההובלה ,לשר לביטחון פנים
ולמפכ“ל המשטרה“.
ראש המועצה האזורית שדות נגב
תמיר עידאן‘’ :לאחר שנה וחצי של
דיוני עומק אודות מרכיבי הביטחון
של כלל יישובי שדות נגב ,הובא
העניין לפתרון ,ומרכיבי הביטחון
יוקמו בכל היישובים בשדות נגב.
אני רוצה לברך את יו“ר וועדת הפ
נים ,חה“כ דודי אמסלם ואת השר
לביטחון פנים ,חה“כ גלעד ארדן,
על הנכונות והרצון האמיתי לסייע
ולתמוך בתושבי שדות נגב ולספק
להם ביטחון אישי ,המגיע להם בז
כות ולא בחסד“.

 



העיר החדשה תקום ממערב לקריית גת ובצמוד לה ,כשבין שתי הערים
יחצוץ כביש 40
שר הפנים ,אריה דרעי,
סיכם עם יו"ר מטה הדיור
במשרד האוצר ,אביגדור
יצחקי ,על הקמת עיר חרדית חדשה
בצפון הנגב ,בהיקף של כ10,000
יחידות דיור .העיר החדשה תקום
ממערב לקריית גת ובצמוד לה,
כשבין שתי הערים יחצוץ כביש .40
היישוב יוקם בשטח המועצה האזו
רית שפיר ,על קרקעותיו החקלאיות
של מושב עוזה והדירות ישווקו
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במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן".
הסיכום הושג בישיבה שקיימו דרעי
ויצחקי לפני כמה ימים בלשכת
השר.
על פי הסיכום בין משרדי האוצר
והפנים ,לצורך הקמת היישוב החדש
תוקם ועדה מיוחדת ,כדי שניתן
יהיה להניע תהליכים בצורה מהירה
יותר.
פורמלית היישוב החדש יוגדר
בשלבי ההקמה כשכונה חדשה של

עוזה ,מושב דתי שמדרום לקריית
גת .מלבד מגורים ,כוללת התוכ
נית זכויות בנייה בייעוד מסחרי,
בהיקף של  12,300מ"ר בנוי וע
בור תעסוקה ,בהיקף של 21,600
מ"ר.
השר דרעי בירך על הסיכום ואת
מר אשר אברג'ל ,יו"ר המועצה
האזורית שפיר ,על הירתמותו לת
כנית השכונה החרדית בשטחו ,בלי
שום היסוס".

 ~40w
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מושבניק באחד המושבים בארץ חויב ב 40אלף שקלים ,לאחר
שכרת את העצים בגן של השכנה .התביעה הוגשה בבימ"ש
השלום בחיפה על סך כ 67,000שקל .שני הסכמי פשרה נח
תמו בין הצדדים והסדירו את "שטח המריבה" שביניהם – חלק משטח
רחב ידיים שבמשך שנים היה במחלוקת עד שלבסוף "הגבול" הועבר אל
שטחו של השכן .בהסכם השני ,שנכרת בחודש נובמבר  ,2012סוכם בין
היתר ,כי התובעת "תגזום את העצים הנטועים על הגבול בין הצדדים",
וזאת בתיאום מראש.
התובעת טיפחה את הגן במשך עשרים שנה .מלבד עצי נוי היו בו
פרחים ,סלעים ,מערכות השקיה ותאורה .כחצי שנה לאחר חתימת ההס
כם השני נפל דבר .לתדהמתה ,מצאה התובעת את הגן מושחת והרוס.
מערכות ההשקיה והתאורה נהרסו וכשלושים עצים נכרתו.
בכתב התביעה היא טוענת ,כי את מלאכת ההרס ביצעו הנתבע ובנו,
שנכנסו לחצר ביתה עם מסורים והחריבו את כל הנקרה בדרכם .כן
נטען ,כי התובעת עמדה בהתחייבויותיה על פי ההסכמים ,ומעת לעת
ביצעה גיזום של העצים .היא אף טענה כי הרס הגן לאחר כעשר שנים
שבהן הנתבע לא דרש ממנה לעקור את העצים שבשטחו מהווה הפרה
של ההסכם והסגת גבול.
הנתבע לא הכחיש שהרס את הגן .להגנתו אמר כי התובעת נטעה
עצים בשטח שבבעלותו ,לא מסרה לידיו שטח זה ,כך שפלשה אליו והפ
רה את ההסכמים שבין הצדדים .מכאן שהכריתה הייתה עשיית שימוש
בזכות לסילוק פלישה לקרקע שלו .לדבריו ,לאורך שנים דרש מהתוב
עת לסלק את הגן והסלעיה שבשטח המריבה אך היא התעלמה מפניותיו.
השופט אורי גולדקורן סקר את ההסכמים עליהם חתמו הצדדים ,וקבע
כי בשנים  20132012המשיכה התובעת לטפל בגן הנוי שבשטח המרי
בה ,לטפחו ולעשות בו שימוש .הנתבע עצמו אמר ,קבע השופט" :חתמתי
שאני משאיר לה את העצים" ולמעשה הסכים שהתובעת תמשיך לטפל
בגן ולא עמד על דרישתו לסלקה מהשטח.
”עולה מכך כי נוכחות התובעת בשטח המריבה לא הייתה בבחינת
הסגת גבול או שלילת שליטתו של הנתבע בשטח שלא כדין ,ולפיכך
לא עומדת לו הזכות להשתמש בכוח סביר להוצאת מסיג גבול משטחו",
קבע השופט .אמנם הנתבע טען כי "כל הזמן שלח לה שליחים" ,הוסיף
השופט ,אולם לא הביא אף מכתב או עד שיעיד על כך שדרש משכנתו
לפנות את השטח.
יתרה מכך ,הנתבע העיד שכרת את העצים בפרץ של כעס על התו
בעת בקשר לעניין אחר לגמרי ,כשסיפר כי לאחר שבנו היה מעורב
בתאונת דרכים התובעת סיפרה שלא היה לו ביטוח.
השופט קבע כי הנתבע הפר את ההסכם שבין הצדדים ִוחייבו בפי
צויים בסך כ 40,000שקל ושכ"ט עו"ד בסך  5,000שקל .הפיצוי ניתן
עבור הנזק לגן ובגין עוגמת הנפש שהתובעת חוותה .התביעה נגד בנו
של הנתבע נדחתה וכאן חייב השופט את התובעת ב 2,500שקל שכ"ט
עו"ד ,לאחר שהשתכנע כי הצעיר הגיע לשטח רק לאחר המקרה.
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ועדת הכלכלה של הכ
נסת ,בראשות ח“כ איתן
כבל ,התכנסה היום לי
שיבת מעקב אחר היערכות משרד
החקלאות לביטול המשלוחים של
בעלי החיים המיועדים לשחיטה
בישראל .כבר בפתח הישיבה ציין
היו“ר כבל כי הדיון מתקיים במסג
רת ציון יום זכויות בעלי החיים בכ
נסת ,בהמשך לדיון מלפני חצי שנה,
לבקשת חה“כ יעל כהן פארן ,יעל
גרמן ,תמר זנדברג ושרן השכל.
בעקבות הישיבה הקודמת ,בה
השתתף שר החקלאות ,כתב השר
לוועדה כי הוא רוצה להוביל מהלך
לצמצום הצער לבע“ח במשלוחים
החיים .היו“ר כבל הבהיר ,כי בכוונ
תו לעשות הכל לצמצם את משלוחי
העגלים לאפס וכי בכוונתו לצאת
עם חברי הוועדה לביקור פתח באחת
האניות.
חה“כ יעל כהן פארן הקריאה
עדות מצמררת של וטרינרית אוס

טרלית שלוותה משלוח חי ,שהעי
דה על המתות חסד ומאות קשים
ביותר .ח“כ כהן פארן אמרה ,כי
קשה לה להבין כיצד נותנים לדבר
הזה להימשך .חה“כ דב חנין אמר,
כי אסור שהדבר הזה יימשך וכי
גם לפי החוק הקיים כיום צב“ח
הוא פשוט אסור .חה“כ איתן ברו
שי אמר מנגד ,כי מאחר שלא ניתן
לגדל בישראל את כל הבקר הנצ
רך בארץ ,צריך לאפשר את המשך
היבוא ,בכפוף לכללים ברורים וב
תנאים סבירים.
חה“כ יצחק וקנין הוסיף כי הבעיה
היא רק בחלק מהאניות וכי משרד
החקלאות צריך לשתף במהלך גם
את היבואנים ,שבלעדיהם אי אפשר
יהיה לצמצם את הנזק .חה“כ תמר
זנדברג אמרה כי העלייה במשלו
חים היא תוצאה של הפחתת המ
כסים שביצע שר האוצר הקודם
יאיר לפיד ,ולא כורח המציאות.
לכן ,לדבריה ,אפשר לצמצם את

התופעה .חה“כ חיים ילין אמר כי
צריך לעשות הכל בשיתוף פעולה
עם החקלאים .חה“כ איציק שמולי
אמר כי הוא בעד שיתוף הפעולה,
אך המטרה צריכה להיות הפסקת
המשלוחים שכן הסבל וייסורי בעלי
החיים הם בלתי נסבלים .חה“כ יעל
גרמן אמרה כי הפתרון הוא יבוא
בשר מצונן והוסיפה כי צריך לומר
די למשלוחים החיים .היו“ר כבל
התייחס לצעד להורדת המכסים
ואמר כי באשר למטרה ,להוריד את
יוקר המחייה ,מדובר בכישלון מה
דהד.
היבואן רן דה-לוי אמר ,כי 70%
מצריכת הבשר הטרי בישראל
מקורה במשלוחים וטען כי הבשר
המצונן אינו תחליף .הוא הוסיף כי
הפסקת המשלוחים תזרוק ממעגל
התעסוקה  10,000משפחות .ח“כ
כהן פארן קראה לו שלא להלך
אימים .דה-לוי קרא לח“כים לעלות
על האניות ,וח“כ גרמן ציינה כי בי


~~IMTM
תיירני עמק המעיינות
לקחו בשבוע שעבר חלק
ביריד התיירות הבינ
לאומי השנתי ,שנערך במרכז
הירידים בתל אביב לצד עמותות
תיירות מכל רחבי הארץ ,חברות
תעופה ,מלונות ,וכן מדינות וגורמי
תיירות מחו"ל.
חוויות ניר דוד ,גן השלושה ,גני
חוגה ,ביותור ,נהריים בגשר ,מקור
החסידה ,המרכז לאנרגיות מתחד
שות בגלבוע ,האירוח הכפרי בטי
רת צבי ואחרים הציגו בביתן משו
תף את כל האטרקציות התיירותיות
הנמצאות ברחבי המועצה האזורית
עמק המעיינות וזכו להתעניינות
ומבקרים רבים כבר ביומו הראשון
של היריד.
היריד שנערך בחסות משרד
התיירות וגורמים נוספים מאפ
שר מפגשים של אנשי מקצוע מכל
תחומי התיירות הנכנסת והיוצאת
וכן הצגה של חידושים ואטרקציות
בתחום .הוא מתקיים במשך יומיים
רצופים ,כששעות הבוקר מוקדשות
לקהל המקצועי ובשעות אחה"צ
מגיע הקהל הרחב.
עיצוב הביתן והתמונות הגדולות
שנתלו בו והביאו את נופי העמק
והמים הרבים המצויים בו ללב תל
אביב גרמו לכל מי שעבר לעצור,
לאסוף חומרים ולתכנן אתה החופ
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קשה לעלות על אנייה אך לא נתנו
לה .דה-לוי הוסיף כי אין אנייה שנ
פרקת ללא אישור וטרינר ממשלתי.
היו“ר כבל אמר בתגובה כי בכוונתו
להגיע לביקור פתע באחת האניות.
נציגת תנו לחיות לחיות ,נטע
יגר ,אמרה כי כשיש סבל מונעים
אותו ולא עושים לו רגולציה ,וק
ראה להפסיק את המשלוחים החיים.
הרפתן אלון קמה אמר ,כי מדינות
אחרות מייבאות עגלים קטנים בת
נאים של חמישה כוכבים ומגדלים
אותם במקום” .במצב היום משלמים
למפטם בפולין במקום לשלם למ
גדלים בארץ .אנחנו מציעים לע
צור את כל המשלוחים של העגלים
הגדולים ולייבא רק עגלים קטנים
לגידול בארץ“ ,אמר.
היו“ר כבל סיכם ושב ואמר כי
הוועדה תקיים סיור פתע באחת
האניות ,כדי לראות את הדברים
מקרוב .הוא אף הוסיף כי יבקש
ממרכז המחקר של הכנסת לעשות
עבודה בעניין ,לקבלת תמונת מצב
של הנעשה בשטח באשר ליבוא
והשפעתו על יוקר המחייה” .המטרה

שלנו היא לגרום לכך שיבוא העג
לים ירד לאפס ,ונעשה הכל כדי שזה
יקרה “,אמר.
מוקדם יותר התכנסה הוועדה
לשיבה אחרת שעסקה גם היא
בטיפול בצער בעלי החיים ,ובה
אישרה היום לקריאה ראשונה
את ההצעה לתקן את חוק הסד
רת הפיקוח על כלבים ,של חה“כ
נורית קורן וחברות וחברי כנסת
רבים נוספים ,שנועדה לצמצם
התרבות של כלבים .לפי ההצעה
שאושרה ,משרד החקלאות יקצה
 4.5מיליון שקלים בשנה מתקציבו
למניעת התרבות כלבים ,בהתאם
להוראות שיקבע שר החקלאות
בהתייעצות עם השר להגנת הס
ביבה .כמו כן אושר כי בהוראות
אלה תינתן עדיפות לאזורים בהם
יש ריבוי של כלבים.
בתום השיבה ההצעה אושרה פה
אחד ,כאשר בעדה הצביעו היו“ר
כבל וחברות וחברי הכנסת יעל כהן
פארן ,עבד אל חכים חאג‘ יחיא ,נו
רית קורן ,יואל חסון ,דב חנין ושרן
השכל


~~
השר קרא הבטיח לסייע למימוש תוכניות המועצה
ראש המועצה האזורית מגידו ,איציק חולבסקי ,נפגש עם השר
החדש ,חה"כ איוב קרא .בתחילת המפגש בירך ראש המועצה
את השר לרגל מינויו לתפקיד )שר בלי תיק( ואיחל לו הצלחה

תיירני עמק המעיינות ביריד התיירות הבינלאומי בתל אביב
מגיעים אל אתרי התיירות במהלך כל
שה הבאה בעמק.
לתיירנים שלקחו חלק ביריד השנה .שפע המעיינות ,הטבע והאט
הייתה זו יריית פתיחה לכל אירועי רקציות מושכים קהל רב ומגוון לעמק
החורף בשביל עמק המעיינות המ והתיירנים שלנו מפתחים וממציאים
תחילים ביום שישי הקרוב בעמק .אטרקציות ומביאים לידי ביטוי את
טרקים ,סיורים ,אירועים ואטרק העמק על כל היפה והטוב שבו במהלך
ציות לאורך שביל עמק המעיינות כל עונות השנה .התיירות היא מנוף
שיתקיימו במהלך כל חודש פברואר צמיחה חשוב ומרכזי בעמק ,ענף
ותחילת חודש מרץ ויביאו לידי בי שמספק תעסוקה במגוון מקצועות
טוי את יופיו של הטבע ומזג האוויר ותחומים .אנו נמשיך לפעול לפיתוח
הענף בעמק תוך התחשבות ושמירה
המצויין באזור בעונה זו.
ראש המועצה יורם קרין וסגנו על המרחבים הפתוחים והטבע".
אסנת בצר ,מנהלת פיתוח
ירון שפיר הגיעו ליריד ,נפגשו עם
התיירנים והביעו שביעות רצון רבה התיירות בעמק ,אמרה" :החיבור של
כל התיירנים בביתן עמק המעיינות
מהביתן ודרך הצגת העמק.
קרין אמר" :אפשר לחוש בתנופת היווה תמונה מושלמת של מצב
התיירות בעמק .מטיילים רבים צו התיירות בעמק :אטרקטיבית ,רב
עדים בשביל עמק המעיינות ואלפים גילאית ,משפחתית ומגוונת".

גדולה.
ראש המועצה סקר בפני השר קרא את תכניות הפיתוח של המועצה
והחברה הכלכלית של מגידו באזור צומת אליקים ,מתחם המועצה ומר
חב צומת מגידו ופרויקטים נוספים.
השר הביע הערכה גדולה לתוכניות המועצה והבטיח לסייע למימושן
מול שרי הממשלה הרלבנטיים.
בהמשך שוחחו השר וראש המועצה על נושאים אסטרטגיים אק
טואליים של המועצה וסיכמו על שיתוף פעולה ביניהם.
ראש המועצה הזמין את השר קרא לביקור במועצה וסוכם שביקור כזה
יתקיים בחודש הקרוב.

איציק חולבסקי בפגישתו עם השר איוב קרא

Ĭ48,000-č ģĤ đĕĥėĞ
ĠČ Ę
ĥ
Ĥ
đ
Ħ ďĕĕĤĔ
ěĕČ ĚđĘĥĦđ
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ĤĦđĕč ĘĕĞĕĐ ĕĘėĐ
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ĘĕčđĚ ČĥĚ ĤđĔģĤĔ
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.ĦĕĜđėĝē ģĘď ĦėĕĤĢ
ęĕĘđĠĕĔ ēđđĔ
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הודעה בדבר סנקציות כנגד מעסיקי
עובדים זרים בחקלאות ,שלפי הטענה לא
שילמו לעובדיהם פיצויי פיטורים יצאה
ב 25-בינואר  ,2017תחת ידי ראש מינהל
שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות
האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים )להלן
"ראש המינהל"(.
הסדר הנכון הוא כזה שעניין זכויות
עובדים וחובות המעסיקים ,כלפיהם נתון
לסמכותו של משרד הכלכלה והתעשייה
)למעט עניינים מיוחדים הנתונים לסמכות
משרד הפנים ,כגון מגורים הולמים וביטוח
רפואי( והוא האמון על הטיפול בעניינים
אלו והוא אכן ,עושה זאת בנמרצות ובה
תלהבות יתרה.
יחד עם זאת ,לפי החוק רשאי הממונה
במשרד הפנים מכח סמכות המוקנית לו
בחוק עובדים זרים לשלול היתר להעסקת
עובדים זרים ,למעסיק שלא קיים חובותיו
כלפי העובדים הזרים שהוא מעסיק .המושג
"חובות" הינו רחב היקף וכולל בין היתר
זכויות סוציאליות ,שהמומחיות באשר להם
הינה של משרד הכלכלה והתעשייה .ראש
המינהל בחר לעסוק גם הוא בנושא.

לגבי סמכותו של משרד הפנים לאכוף
הענקת זכויות סוציאליות לעובדים ,תעלה
השאלה האם אלו הואצלו לו מטעם משרד
הכלכלה? מדוע ולשם מה פולשת רשות
האוכלוסין למגרש שהוא עיסוקו של משרד
הכלכלה? האם לא די ברגולציה המופעלת
באינטנסיביות על ידי משרד הכלכלה?
במקום בו בוחר ראש המינהל לעסוק
בעניינים שאינם מעיקרי תפקידו ,לגי
טימית השאלה :האם פתר את כל הבעיות
שהן בתחום סמכותו הבלעדית? בתחום
התמחותו? האם כבר פתר את בעיית הח
קלאים המתמודדים עם עו"ז שנטשו את
עבודתם ללא כל הודעה? האם כבר נפ
תרו בעיות מיון העובדים ואיכותם? האם
כבר הצליח לייצר מנגנון אמפטי בעל
תודעת שירות אשר החקלאים מעסיקי
העו"ז נצרכים לו?
זאת ואף זאת ,לעניין הודעתו של ראש
מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים,
ישאֵ ל :אם דואגת "הממלכה" לחלק אחד
שבתחום אחריותה ,העובדים ,מדוע אינה
דואגת לחלק האחר  -למעסיקים? האם
למעסיקים  -החקלאים  -יש פנסיה? האם
קיומם בכבוד של החקלאים מעסיקי עו"ז

בעת פרישתם מעבודה מעסיקה ומעניינת
מאן דהוא? האם מתעניין ראש המינהל באם
"לאחר שנים של עבודת כפיים במשק הח
קלאי ",יכולים אלו לפרוש בכבוד ולנהל
אורך חיים מכובד?



לגופו של עניין פיצויי הפיטורים לעובד
זר עולה תמיהה מהותית .יוסבר:
החובה לתשלום פיצויי פיטורים לעובד
זר נובעת מהוראת חוק פיצויי פיטורים
)להלן "החוק"))(1א( :היה עובד מועבד על
פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה
לקצה ,רואים אותו לעניין חוק זה כאילו
פוטר ,זולת אם הציע לו המעביד לחדש
את החוזה :סירב העובד לחדש את החוזה
 רואים אותו לעניין חוק זה כאילו התפטר“.
הרציונל בחוק הוא למנוע הֵ ערכות
מעסיקים ,במטרה לחסוך בתשלום פיצויי
פיטורים על ידי הסכמי עבודה לתקופה
קצובה .בית הדין הארצי ביטא זאת" :ס9 .
לחוק פיצויי פיטורין בא למנוע השתמ
טות מחובת תשלום פיצויי פיטורין ,על
ידי הזדקקות לחוזים לתקופות קצובות,

כך שבסופו של דבר ,ויהא זה אחרי תקו
פת עבודה העולה על שנה ,לא תקום זכות
לפיצויים כאשר העובד לא 'פוטר' אלא
)(2
שהיחסים באו לידי סיום מעצמם“.
המצב כיום הוא שעובד זר שוהה בארץ
תקופה קצובה הכפופה להוראות חוק הכני
סה לישראל .לעיתים הן המעסיק והן העו
בד מעוניינים בהמשך יחסי העבודה ואולם
אלו נמנעים מהם בשל המגבלה למשך
שהות העובד הזר בישראל.
על פי הוראות החוק דהיום ללא קשר
לרצון והסכמת המעסיק מחוייב הוא בתש
לום פיצויי פיטורים מלאים ,בתום התקופה
המותרת להעסקתו של העו"ז ,כאילו הוא
זה שפיטר את העובד .מצב זה כמשתמע
מהאמור לעיל ,אינו עולה בקנה אחד עם
הרציונל שעמד מאחורי הסעיף הנדון.
יודגש ,כי כל מהותו של פיצוי עובד
במקום שבו הוא מועסק לתקופה קצובה,
אינו רלוונטי לעניין עובדים זרים.
בהערת אגב יוער ,כי במקום אחר קבע
בית הדין הארצי לעבודה(3) :כי כאשר גורם
שלטוני חיצוני מונע את המשך יחסי
העבודה בין הצדדים ,אין כל משמעות
לחיובו של המעסיק להציע את המשך

ההעסקה כתנאי לאי חיובו בפיצויי פי
טורים .שם עתרו עובדים פלסטינאים
לקבלת פיצויי פיטורים ממעסיקם ,לאחר
שהאפשרות להמשך העסקתם נמנעה כתו
צאה מהחלטת רשויות הביטחון.
לא למותר לציין ,כי דרך המלך אותה
מכירים העובדים הזרים היטב ,היטב ,הוא
פניה לערכאות המוסמכות ושם לתבוע את
המגיע להם על פי דין ,זאת בעיקר ,לנוכח
קיומם של גורמים רבים הדואגים להדרכת
העובדים הזרים ,בהם הממונה על זכויות
העובדים הנ"ל במשרד הכלכלה.
התערבותו של פקיד משרד הפ
נים בשאינו שלו הינה מיותרת ,וחבל
שזמנו היקר מושקע בעניינים שכאלו.
ראוי שהגורמים המוסמכים יעמידו דב
רים על מקומם ויותירו לכל רשות את
אשר לה ,בעניינינו בראש ובראשונה
טיפול בכשלי המערכת עליה ממונה
ראש המינהל.
) (1סעיף  9לחוק פיצויי פיטורים
התשכ"ג.1963-
) (2דב“ע )ארצי( לב 43-3/יגאל הלפרין
נ' הסתדרות מדיצינית הדסה.
) (3עע  ,300366/97נזאל נ' סטרפלאסט.

ĖĘĥ ĐďĥĘ ěđēĔĕč ĦĜĦđĜ ć ģĝ-ģĕĤĎČ
ĦĚďģĦĚ ĐĕĎđĘđĜėĔč ĦđĕĠģĕĐ ĐēĔčČ ĦđėĤĞĚ
ĦĚČ ěĚĒč ĦđĞĕĤĦĚđ ĦđďĞĦĚ
ęĕĕČĘģē ęĕēĔĥ ĘĞ ĐĜĎĐĘ ĦđĕČĚĢĞ ĦđĚĘĢĚ ¤
ęĕĕē ĕĘĞčđ ĕČĘģē ďđĕĢ ĦčĕĜĎ Ęĥ ĥđčĕĥđ ĐĞĕĜĚ ¤
ĐĘčē ĦĚĕĤĎ ĕĜĠĚ ĐĜĎĐ ¤

ēđģĘĐ ĕėĤĢ ĕĠ ĘĞ ĦĕĥĕČ ĐĚČĦĐč
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מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

במסירת קופון
זה בקניית
קלינקס לושן
טישו
 120יחידות
מחיר לאחר
הנחת קופון

במסירת קופון זה
בקניית סרקל
שמפו/מרכך/
שמפו ומרכך
 500מל
מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף בייביז
מגבונים לחים מילוי
אריזת חמישיה
מחיר לאריזת חמישיה
לאחר הנחת קופון

7

90
בתוקף עד 9.3.2017

90
בתוקף עד 9.3.2017

י
ש כפל הנחות

בתוקף עד 9.3.2017

90
בתוקף עד 9.3.2017

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף wellness
מים מינרליים/מוגזים
 1ליטר
מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף wellness
חטיפי דגנים
מארז
מחיר למארז
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ויסוצקי
תה ירוק*

1

90
בתוקף עד 9.3.2017

8

15

8

90
בתוקף עד 9.3.2017

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

17

90

לא כולל קפסולות תה.
בתוקף עד 9.3.2017

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

במסירת קופון זה
₪20הנחה
בקניה ב₪120-
ממגוון מוצרי
הקוסמטיקה

במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל
דרמו אקספרטיז
פעולה משולשת
מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
תרימוורה
כורכומין MP 30
 60קפליות
מחיר לאחר
הנחת קופון

20

הנחה₪

39

90
בתוקף עד 9.3.2017

מינימום  3יח במלאי
בכל סניף
בתוקף עד 9.3.2017

109

90
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מושבניק יקר°
יחד נפתור את הפאזל ≠
למענך¨ למען עתיד ילדיך ועבור נחלתך
הנחלה שלך שווה
הון¨ תסדיר¨ תפצל¨
תגדיל¨ תפתור¨
תבנה¨ תיזום¨
תפתח
לנו היכולת
להוביל אותך
להצלחה°
חברת נחלת אבות ≠ בעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי
הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨
שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים
ונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לךÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
התקשר לקבל רשימת ממליצים

טלμ≤∑∏ Æ

פגיש
בביתךה -ראשונה
חינם!

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

 ≤¥שעות ביממה

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ פקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ

www.nachlat-avot.co.il

החברה המובילה למושבים ונחלות

~


 ~
"

האם נושה שמעוניין להיפרע מבעל חוב ,שלזכותו קיים מינוי
בן ממשיך בנחלת הוריו ,יכול להטיל עיקול על זכות הבן
בנחלה ובדרך זו למנוע את העברת הזכויות בנחלה לאדם
אחר ואולי אף לקבל תמורה ממכירת הנחלה לכשתימכר
עו“ד צבי שני*

זכותו של ”בן ממשיך“ בנ
חלה הינה זכות ייחודית .מחד,
מדובר בזכות שהיא מעין ירו
שה ,שכן מדובר בהתחייבות
בית המשפט נשען בהכרעתו על הלכה ידו
בלתי חוזרת של ההורים ,בעלי
הנחלה ,להעברת המשק על שם עה – ”הלכת גלבוע“  -שם נפסק כי נושה אינו
הבן הממשיך לאחר פטירתם .יכול לקבל הצהרה על זכותו של יורש על נכס
מאידך ,מדובר בע
)לדוגמא ,נכס מקרק
סקת מתנה עתידית,
עין( ,אפילו אם החייב-
שעל מנת לבצע
היורש אינו עושה דבר
אותה ”ישנה חשיבות רבה במינוי
יש צורך בהסכמת גו
כדי למנוע את מימוש
רמים נוספים ,כגון :הבן הממשיך ,על מנת
נכס העיזבון .המענה
לכך טמון בחוק הירו
רשות מקרקעי ישראל ,שהנחלה תמשיך לעבור
שה באמצעות הת
האגודה השיתופית
והסוכנות בדרך של העברה בין דורית מנות כמנהל עיזבון.
)המושב(
זכות
מאידך,
לבן.
מאב
בענייננו ,כל עוד לא
היהודית.
פנה הבן אל רמ“י כדי

לאח
שנדון
במקרה
רונה בבית משפט הש זו אינה זכות קניינית
שתכיר בו כבן ממשיך,
לום בקריות )כב‘ השו קלאסית ,כפי שמהווה
זכות זו אינה קיימת
פט ,ד“ר שלמה מיכאל לדוגמא זכות על מקרקעין וממילא גם לא ניתנת
היא להצהרה אחרת
ארדמן( ,עסק
בית בטאבו ,משכך אין תוקף
או לעיקול .שהרי ,הבן
המשפט בשאלה :האם
נושה אשר מעוניין קנייני ממשי לעצם
אינו עושה פעולה בע
להיפרע מבעל חוב ,רישומה ,כל עוד לא הועברו צמו לסיכול העיקול,
אלא בוחר ב“שב ואל
שלזכותו קיים מינוי
הוריו,בן הזכויות בפועל לידי הבן“
תעשה“ ומותיר את
ממשיך בנחלת
מצב הזכויות באופן
יכול להטיל עיקול על
זכות הבן בנחלה ובדרך זו למנוע את העברת הז פסיבי ,כיוון שרישום הזכויות על שמו מצריך
כויות בנחלה לאדם אחר ואולי אף לקבל תמורה פעולה יזומה וכן ,בחינה ואישור מחדש של האגו
ממכירת הנחלה לכשתימכר .על כך במאמר הבא .דה ורמ“י.
בית המשפט הוסיף כי למעשה מינוי בן ממשיך
מהווה זכות חוזית  -התחייבות של ההורים לה
בשנת  ‘87חתמה המנוחה הגב‘ ביטון מסעו עביר את הנחלה לבנם .לכן ,במצב שכזה בא
דה ז“ל ,על מסמך הסוכנות הממנה את בנה לבן פשרות הנושה לפעול מכח חוק ההוצאה לפועל
ממשיך בנחלה שברשותה לאחר פטירתה .כמובן ולהתמנות ככונס נכסים על זכותו הפוטנציאלית
שהמינוי ניתן בהסכמתו של הבן ובאישורו וכן ,של הבן הממשיך .הדרך האחרת היא ,כפי שהז
ניתנה הסכמת הגורמים הנוגעים בדבר והמי כרנו לעיל ,באמצעות מינוי מנהל עיזבון בהתאם
נוי אושר ואף נרשם לאחר מכן במנהל מקרקעי להוראות חוק הירושה.
לסיכום הדברים ,נוכחנו לראות מחד כי ישנה
ישראל .במקרים מעין אלה ,כל עוד לא נמ
סרו הזכויות לבן הממשיך ,בעלי הזכויות בנ חשיבות רבה במינוי הבן הממשיך ,על מנת שהנח
חלה הם ההורים ,במקרה זה האם .אחרי פטירת לה תמשיך לעבור בדרך של העברה בין דורית מאב
האם ,כאשר יהיה מעוניין הבן לממש את זכותו לבן .מאידך ,זכות זו אינה זכות קניינית קלאסית,
ולהירשם כבעל הזכויות במשק ,על הסוכנות כפי שמהווה לדוגמא זכות על מקרקעין בטאבו,
לפנות לרשות מקרקעי ישראל )רמ“י ,לשעבר משכך אין תוקף קנייני ממשי לעצם רישומה ,כל
המינהל( על מנת שזו תרשום את הזכויות על שם עוד לא הועברו הזכויות בפועל לידי הבן.
)ת“א  20510-09-16א.נ.ג.ר ואח‘ נ‘ עיזבון
הבן הממשיך.
בפועל ,לא נעשתה כל פעולה פורמאלית לה ביטון ואח‘(
* כותב המאמר ,עו“ד צבי שני ,יו“ר ועדת
עברת הנחלה על שם הבן הממשיך ושום בקשה
בעניין זה לא הועברה לרמ“י .הבן ,אשר נקלע אגודות שיתופיות של לשכת עורכי הדין דרום,
לחובות כבדים של למעלה מ 300-אלף  ,₪מצא הינו עו“ד מומחה למגזר החקלאי
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עצמו נרדף על ידיו נושיו ,אשר ביקשו להטיל
עיקול על הנחלה ,ומשלא עלה בידם ,מכיוון שה
נחלה נותרה רשומה ע“ש האם ,פנו לבית המשפט
שיכריע בסוגיה.


קולטי אדים
מעוצבים

16.2.2017
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דיטה שניצר ,הצלמת מכוכב מיכאל



בשדה )צילום :דיטה שניצר(

אסיף תפוחי אדמה )צילום :דיטה שניצר(

צבעים של נוף כפרי בנגב )צילום :דיטה שניצר(
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אדוארד קוברסקי בחממת מלפפוני הבייבי שלו
להכיר בו כאוטונומיה יהודית ,תחת
עמוס דהוינטר
שלטונו” .ברוסיה לא עבדתי בחק
סיפור שלפנינו הוא לאות ,הייתי בחור עירוני לחלוטין.
על כוח רצון ,נחישות עבדתי ברכבת נוסעים וכך יצא לי
של אדם אחד שלא לטייל ולראות כמעט את כל רוסיה,
נולד בארץ ,נולד בעיקר בימים החופשיים .אחר כך
בעיר ולא בכפר ,בן עשיתי קצת עסקים כעצמאי.
אדם שעבר תלאות,
”הדרכון שלי היה כבר מוכן
אנטישמיות ופציעות ,שנאבק במשך ב ‘92ואף עבדתי קצת עם הסוכ
שנים על זכותו להתקיים מחקלאות נות היהודית .ראיתי שברית המו
ולמרות כל הקשיים הוא היום חי עצות התפרקה ,ושכסף נשאר רק
ומתקיים מעבודת האדמה.
לאנשים העשירים מאוד ,שרק הם
המשק של אדוארד קוברסקי ,יכולים להצליח בעסקים ,קצת כמו
תושב אבשלום שבפתחת שלום ,המצב בארץ כרגע ...אז עליתי
ממוקם באחד האזורים הכי מסוכנים ארצה ,באותה מידה יכולתי לנ
במדינה ,כ 700מטר ממעבר הגבול סוע לארה“ב ,זה יותר קרוב ויכולנו
פיתחת שלום ,כ 3ק“מ בקו אווירי לקבל גרין קארד אך לא רציתי.
מעזה .ממש בסוף כביש  232אני
”ברוסיה ,כשהייתה ברית המו
מגיע אליו ,אנחנו מסיירים בשטח עצות ,לא משנה מאיזו עיר אתה
שבסופו הוא מראה לי שורות על  -כאשר יהודי פוגש יהודי הוא
שורות של מאות קירות טרומיים ,עוזר לו .בגלות אנחנו ככה ביחד,
המונחים זה על גבי זה כאבן שאין כאן כולם רוצים לאכול אחד את
לה הופכין” .אלה הם השרידים של השני ,כמו עכברים בקופסא קטנה
ימית “,הוא מסביר לי.
וסגורה .רק במבצעים אנחנו ביחד.
תוך שאנחנו מהלכים בשדה ,אומר זו גם בעיה שלנו באזור ,הממשלה
לי קוברסקי ,כבדרך אגב” :כאן ,לא מכריזה על מלחמה ,היא מכריזה
בשתיים בלילה ,חטפתי רסיס של על מבצע למרות שמדובר במלחמה
פצמ“ר בראש ,תודה לאל זה עבר לכל דבר וכך הפיצויים הם אחרים.
בשלום “,ממש כפי שאדם עירוני הגעתי לפה וראיתי שאין משהו אחר
מספר לך על איך שחזר מהמכולת פה לעשות מלבד חקלאות“.
הקרובה ואז הוא מפטיר” :פה ,היכן
ב ‘94עלה ארצה והגיע היישר
שאתה רואה את החממה ,נפל באיזה לאבשלום וכיום הוא משמש כיו“ר
לילה קסאם .הניילונים הלכו וגמ וועד היישוב .יחד עם זאת ,העב
לונים נקרעו ,נאלצנו לתקן הכל“.
רית בפיו עדיין לא קולחת ,המבטא
אדוארד קוברסקי ) ,(53נשוי הרוסי עדיין ניכר ואת מה שקשה לו
ואב לשני ילדים ,נולד ב 1963לומר הוא מפצה בעיניים ובתנועות.
בבירוביג‘אן שברוסיה ,הסמוכה
ב 1991הגיעו לשטח באבשלום
למנצ‘וריה שבסין ,אותו חבל ארץ  100קרוואנים של הסוכנות ,אליהם
שכוח אל שסטאלין היה מעוניין נכנסו עולים חדשים ממדינות חבר

ה
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העמים .התוכנית הייתה שהמשפ
חות תיקלטנה בהדרגה במושבים
השכנים ,אך בפועל ,מלבד  4מש
פחות שנקלטו ,זה לא עבד .שנה
לאחר מכן החלו להיבנות בתי הקבע
ובשנת  2000כבר מנה היישוב 50
משפחות .בין  2001ל 2008נוספו
ליישוב עוד  26מגרשים לבנייה ,אך
רק ב 2008החלה הקליטה באבש
לום.

~ ~
היום אבשלום הוא יישוב פורח
ומצליח אבל ההתחלה של קוברס
קי ומתיישבי אבשלום ב ,‘94הייתה
קשה .הישוב לא הוקם כמושב אלא
כיישוב הילתי ובסוכנות היהודית
סירבו לדבריו לתת למשפחות
אדמה לעיבוד חקלאי .קורברסקי
וחבריו לא וויתרו ונאבקו על זכו
תם להתפרנס מחקלאות ,כאן בפינה
הרחוקה של ישראל ,שבה מקור הפ
רנסה העיקרי הוא מהחקלאות.
אדוארד” :הגענו ואמרו לנו אין
לנו זכויות בנושא קרקע ומים.
ב ,‘95חבר שלי ואנוכי התחלנו במ
לחמה לקבל קרקעות לעיבוד .באותן
שנים הסוכנות הייתה אחראית על
כך ,ושם לא רצו לדבר איתנו ,בגלל
שאנחנו יישוב קהילתי .אני שואל
אותך ,איך הכל היה בקלות בימי
התורכים והבריטים ,עלו לשטח
והתחילו לעבד אותה ,בלי בעיות?
”אז נזכרנו שגם בראשון לציון יש
אגודה חקלאית והחלטנו להירשם
כאגודה חקלאית .הקמנו אגודה
חקלאית .אחר כך הגיע לביתי נציג
של הסוכנות ,שאמר שכל הישוב
היה אמור להירשם באגודה ושרק

שבע משפחות נרשמו לאגודה .יתר
היישוב לא כל כך רצה .רק אחרי
מאבק של חמש שנים הגענו לפשרה
והחכירו לנו  15דונם בפטור ממכרז
ועוד  50דונם בית אימון )לול רביה(.
התנאי של משרד החקלאות היה
שאנחנו סוגרים את האגודה בתמו
רה לתוספת השטח .אולי זו הייתה
טעות אבל נאלצנו להסכים עם זה.
”כיום יש אני מעבד  18דונם
חממות בנוי .ניסיתי גם גידול בשטח
פתוח ,אחר כך ניסיתי לגדל חסות
ללא חרקים .שיווקנו דרך שטראוס
לחרדים בארה“ב ועוד והיו לנו
בעיות כי היבול היה בשנת שמיטה,
ולא רצו לתת כשרות .הם הרוויחו
מצוין ,אנחנו לא כל כך ...המשך
גידלתי כמעט הכל :סלרי ,קולרבי,
עגבניות שרי ,פלפל מתוק )מירו(
לאנגליה .בארץ זה לא הולך.
”בקיצור ,יש לי פה כל הזמן מלח
מות .היום אני מגדל מלפפוני בייבי
במצע מנותק ,כי ביטלו את השימוש
במתיל ברומיד ויש בקרקע מחלות,
יש נמטודות ,אין ברירה .התחליפים
לא יעילים ,זה כמו כוסות רוח למת.
הכל חוזר“.
במהלך השנים קוברסקי נלחם
בבירוקרטיה הישראלית בניסיון
לקבל את המענקים המגיעים לו
כמתיישב בקו העימות .בנוסף לק
שיים הכלכליים והבירוקרטיים
עימם התמודד ,באחד הימים נאלץ
קוברסקי אף להיאבק גם על זכותם
של הפועלים הזרים שהוא מעסיק
לקבל טיפול ראוי .אחד הפועלים
חש ברע שוב ושוב  .קוברסקי מספר
כי בכל פעם שהפועל חש ברע ,הוא
שלח אותו לבצע בדיקות רפואיות.

"אבל שום טיפול רציני הוא לא
קיבל" ,מספר קוברסקי בכעס" .רק
כשהוא התמוטט בביה"ח סורוקה
ואושפז במצב אנוש ,עשו לו בדיקות
דם והתברר שיש לו חיידק טורף.
כולנו יכולנו להידבק מזה"
אגב ,בבית החולים סורוקה הכ
חישו שהפועל לא קיבל טיפול ראוי
ולדבריהם הפועל נדבק כנראה מא
דמה נגועה וכי אין חשש להדבקה.

?~>
כאמור ,ביחד הקימו כמה
ממתיישבי אבשלום אגודה חקלאית
ורק לאחר חמש שנות מאבק הוקצו
להם שטחים חקלאיים בהחכרה .כמו
כן ,נכנס קוברסקי לשותפות בלול
רביה מודרני ,שהוקם בסמוך לשטח
שקיבל ומאז ,הבחור העירוני שעלה
מבירוביג‘אן מתקיים מחקלאות.
היום בשטח שליד אבשלום הוא
מגדל מלפפוני בייבי ובקושי מצליח
להחזיר את עלות הגידול ,אך הוא
אף פעם לא מתלונן” .יש מה לאכול,
הכל בסדר “,הוא אומר.
אז מה הבעיה? אתם שואלים .קצת
קשה לדעת מהיכן להתחיל .למעשה
כמעט כל מה שאדוארד השיג באב
שלום הוא השיג אותו לאחר מאבק
ממושך מול השלטונות ,מול בירוק
רטיה של אינספור גופים ומשרדים
ממשלתיים.
אם תשאלו את אדוארד” :מה
המצב?“ הוא יחייך ויאמר לכם” ,הכל
בסדר “,אבל האמת היא שלאדם מן
הישוב ולאחר ששומעים את דבריו,
קצת קשה להבין כיצד הוא שומר על
שלווה וקור רוח.
אדוארד נמצא במצב של איחוד

”הגענו ואמרו לנו אין לנו זכויות בנושא
קרקע ומים .ב ,‘95חבר שלי ואנוכי התחלנו
במאבק לקבל קרקעות לעיבוד .באותן שנים
הסוכנות הייתה אחראית על כך ,ושם לא רצו
לדבר איתנו ,בגלל שאנחנו יישוב קהילתי.
אני שואל אותך ,איך הכל היה בקלות בימי
התורכים והבריטים ,עלו לשטח והתחילו
לעבד אותה ,בלי בעיות?“
תיקים ומשלם את חובותיו הנאמדים
במעל מיליון שקל במזומן ,אולם,
בשל איחוד התיקים הבנקים מסר
בים לתת לו אשראי” .לפעמים אני
מגיע למצב שבסוף החודש יש לי 10
שקל בכיס ,עד כדי כך ,כי אין לי
אשראי ,הכל במזומן ,במה שיש או
אין בחשבון“.
ויש לו בעיות עם עובדים זרים.
ממש כשאני מגיע הוא מראה לי
חממה של מלפפוני סוויטי שלא נק
טפה” .לא היו לי מספיק עובדים ,כל
היבול הלך .הבאתי לפה את החיילים
מהגדוד הבדואי וארגוני צדקה שי
קטפו כמה שהם רוצים ,כואב הלב“,
הוא אומר ומביט בחממה הנובלת
ובפלפלים הכתומים והקטנים שנ
רקבים על השיחים.
בתחילה היו לו אישורים ל 6עו
בדים זרים אבל אט ,אט החלו עו
בדים לעזוב ,חלקם ברחו” .עובדים
זרים זה לא דבר פשוט “,הוא אומר
לי” .צריך להסביר ,צריך ללמד וגם
לא כל אחד בנוי לזה .רבים רוצים
לעזוב ,אומרים שהעבודה מונוטו
נית ,שזה משעמם .ויש להם הכל ,הם
מקבלים ממני כל מה שהחוק דורש
ויותר :אוכל טוב וארוחות בזמן ,הפ
סקות ,לינה ,אבל מה לעשות עבודה
בחקלאות היא עבודה לא קלה ,יש
לי מעט עובדים ואין מקום לסת
לבט ,אני בעצמי עובד איתם ,אני
מבין.
”בהתחלה היו לי שש ויזות ,אבל
בפועל יש חמש כי יש לי אחת בר
חנית .בקיץ ,עובדת זרה שעבדה
אצלי ברחה מהמשק עם בחור ממשק
אחר ואותרה ע“י משטרת ההגירה
בקריית מלאכי .אולם לאותה עו
בדת יש עדיין רישיון עבודה תקף
לעוד שנתיים וחצי ושחררו אותה.
זה היה ב ,2014אמרו לי אתה חייב
לשלם עבורה הכל ,למרות שהיא לא
עובדת אצלך בפועל ,כי היא עדיין
רשומה כעובדת.
”בגדול ,שלושה ברחו ונתנו לי
היתרים לשני פועלים זרים אחרים
ובגלל הבחורה ,שיש לה עוד רישיון
תקף ,תפשו אותה ושחררו ...כתבתי
עוד בקשה לשחרר אותי מהמחויבות
כלפיה וקיבלתי תשובה שלילית.

כתבתי לכולם ,למנכ“ל בנושא
ויזות ולעוד בעלי תפקידים במשרד
הפנים ואני מחכה לתשובות“.
שלושה עובדים זרים עזבו את
אדוארד .לאחר שאמרו לו כי מצאו
משק אחר לעבוד בו .אדוארד שאל
באיזה משקים מדובר” :יצרתי עימם
קשר ,הם אמרו ’כן ,יש לנו ויזות
פנויות‘ .אז סוכם כי השלושה יירש
מו במשקים החדשים .השלושה עזבו
ושלושה באו ופתאום אחרי שבועיים
מופיעה כאן המשטרה .קיבלתי קנס

חממת פלפל סוויטי שנרקבת בלי שיהיו קוטפים לקטוף את היבול
שאני צריך לנסוע עם כל אפשר למכור ירקות בשקל ולשלם
עובד לבנק הדואר ולתת  10שקל במיסים .תראה לי כלכ
לו את המשכורת .מתי לן אחד שיגיד שזה אפשרי .רוצים
הם רוצים שאני יעבוד? בזול ,רוצים מזון ,אבל יש לזה מחיר.
יש עבודה ,יש דלק,מי מחייבים אותך באלף ואחד דברים
ישלם ,הבנק פה זה לא ואתה לא יכול לספוג את הכל.
”היה אפילו עובד שתבע אותי על
ברחוב הבא .אמרו שאני
צריך לבוא איתם פיזית תנאים בעבודה ,בבית המשפט הוא
לדואר ,להפקיד בחשבון טען שאני צריך לתת לו שי לחג
ואחר כך הם מעבירים .בשווי  2000שקל .אמרתי לשופטת,
יש לי הכל רשום ,ולמ ’בחברת חשמל לא מקבלים שי כזה
רות זאת נתנו לי קנסות .לחג‘ .השופטת שאלה למה אני בא
”בעצם אני נפגע מצד בלי עורך דין ,אמרתי לה’ :מה? אני
שלישי ,בגלל פועלים גנבתי משהו? עשיתי פשע? בשביל
שיש להם מעבידים שלא אני צריך עורך דין?‘ .זה הפך לשיג
רשמו .מצד שני ,להחליף עון ,אתה משלם מעל  200אלף שקל
מעסיק לוקח בערך  90על עובדים זרים ,כולל דיור ,דירה,
יום ,אז איך אתם מגיעים מכשירים חשמליים ,מזון ,הכל -
אחרי שבועיים ונות אבל לך אין זכויות .המדינה רוצה
נים לי קנס ,כאשר להם לשמור על הזכויות של העובדים,
עדיין לא אישרו רישום אני מבין ,אבל צריך להיות גם הגו
חדש של עו“ז? הכי מר נים כלפי המעסיקים“.
אדוארד קוברסקי” .בלי אופטימיות אי אפשר לחיות“ גיז שאתה צריך למלא
של  15,000שקל ,כי המעסיקים הח בקשה לביטול קנס תוך  30יום ,אבל עם כל הבעיות שיש לך ,אתה מרוצה
דשים לא רשמו את העובדים החד הם לא חייבים לענות לך תוך  30להיות חקלאי? עדיין אופטימי?
”אני עדיין אופטימי ,אין מה לע
שים כהבטחתם.
יום ,אלא תוך זמן סביר .מה זה זמן
”בגלל שזו הייתה תחילת השנה סביר? הם לא כותבים אבל אתה תוך שות .במקרה שלי ,אני יכול להפריד
את הבעיות של היום יום ולישון טוב
הם גם לא יכלו להירשם מיידית  4חודשים חייב לשלם את הקנס“.
בלילה .אין לי בעיה ,אני מסוגל
כעובדים במקום אחר ,מבלי שיחלפו
לנטרל את הכל ,אחרת אתה מש
חודשים ארוכים .זה הסיפור הידוע
”זה לא רק בירוקרטיה ,זה תחנות .תגע .ב‘עופרת יצוקה‘ ספגתי הפ
של הביצה והתרנגולת .אני חשבתי
אין חשיבה ומישהו צריך להרים את סדים של חצי מיליון שקל .קיבלתי
שאני בסדר ,שדאגתי להם.
”טענו שלא שילמתי לעובדים הכפפה ולעשות סדר בדברים אלה ,חלק מהפיצויים ,ב 2016גמרתי את
כחוק .הראיתי להם הפקדות של כי כרגע הכל מבולגן ולא הוגן .הכל ,עם וועדת ערער .היה לי 18
המשכורות של כולם בבנק .הם טענו כך לגבי המשווקים והממשלה .אי דונם והכל היה שתול .בשבע החלה



ההפגזה הראשונה ,בשבע וחמישה
כבר לא הייתה כאן נפש חיה .כל
הפועלים הלכו ,כל היבול הלך .רק
שתילים היו פה ב 150אלף שקל.
היו צווי אלוף ,הכל היה סגור והכל
הלך .מכריזים מלחמה ,אבל אחר כך
אף אחד לא רוצה לקחת אחריות.
במבצע אתה חייב להוכיח נזקים,
הוכחתי הכל ועדיין לא רצו לשלם
את הסכום המלא ,אז הלכתי לוועדת
ערער“.
###

בכל עוולה ובכל מה שנראה לו
כלא צודק ,אדוארד נאבק עד הסוף.
חבר מסייע לו בניסוח משפטי ועברי
נכון וכך הוא מגן על עצמו בעצמו
ועל זכויותיו בבתי המשפט ,בבנק,
בוועדות הערער ועוד ...לא מוותר
על סנטימטר.
ושום דבר כבר לא מפחיד את
אדוארד ,אפשר להגיד שהוא חווה
כבר אלף ואחד מהמורות .ברוסיה
מישהו דקר אותו ברגלו בסכין.
לאחרונה החלים מגידול סרטני
בראשו .הוא נפגע מרסיס מרגמה
באמצע השדה .זה תקופה ארוכה,
משנת  ,2009שהוא עובד ללא אש
ראי בבנק ,משלם הכל במזומן ,לא
מתייאש ,את הכל הוא שורד.
”יש לי איחוד תיקים ,הטילו עלי
עיקולים ,הוכחתי שאני עומד בתש
לומים ולא נותנים אשראי ,אבל אני
ממשיך בחקלאות .אז אתה שואל
אותי אם אני עדיין אופטימי? בלי
אופטימיות אי אפשר לחיות“.
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ęĕďĝĕĕĚĐ

1930 | ĝĐ ĤĠė
ěĜēĘČđ ĤĦĝČ ěĕĕĔĥĕĕđĘč

ĘđČĥđ ĐģčĤ ģĘĤđč

ěĝĕĜđ ĐĜĕĚ ďĤđč

čģĞĕđ ĐďĕČ Ĥģđč

ĕčĢđ ĐĜē ģĕĜĔđč

ĘČĤĥĕđ ďčėđĕ ĤđĢĕĘČ

ĤĕČĚđ Đĕē ĕĚĐĤčČ

čģĞĕđ ĐĜĥđĥ ĕĜčČ

ĐĥĚđ ĐĤđĠĕĢ ĥĕčČ

ęĐĤčČđ ĐĜē ĘČđĎ

ĘČĤĥĕđ ĘĞĕ ĔĜĕĤč

čģĞĕđ ĐČĘ ĎĤčĚđĤč

ğĝđĕđ ĐĤĥ ĤĎĤč

čģĞĕđ ĘēĤ ěĕĕĔĥĜģč

čģĞĕđ Đĕē ĕĜđĕĢ ěč

ĞĥđĐĕđ ĐĜđĕ ĕčĢ ěč

ĤĕČĚđ ĐģčĤ ĕĘĦĠĜ ěč

ěĤĐČđ ĐĜĥđĥ ğĝđĕ ěč

ĝēĜĠđ ĦĕďđĐĕ ĕģĢĤđčď

ĐĥĚđ ĐĜĕĜ ĕĜđĥĤĎ

ĐĤĔĞđ ďđď ĤĘĎ

ĐĕēĢĜđ ęĐĤčČ ĤĘĎ

ĐčĐĒđ ĕėďĤĚ ĤĘĎ

ĐĥĚđ ĐĕčĢ ĤĘĕĘĎ

čďđ ĐģčĤ ĘĎ

ęĕĕēđ ĐĜē Ĕĕĕē

čģĞĕđ ĐĜĕĜĠ ĤĢĘĒ

ĐĥĚđ ĐģčĤ ěĚĢĘĒ

čģĞĕđ ĐĤĠĥ ĤĘďĜĐĢĘĒ

ĐĚĘĥđ ĘēĤ ěĚďĘđ

ĤĒĞĕĘČđ ĦĕďđĐĕ ġĕčĤđĐ

ďđďđ ĤĦĝČ ěĕĝģđď

ěĚēĜđ ĐďĕĤĠ ĤĜĐė

ĕčĢđ Đĕē ĤďĤĚ

čČĒđ ĐģčĤ ěĚĤđĠ

ĐĥĚđ ĐĤđĠĕĢ ĐĠĥĕ

ęđēĜĦđ ĐĘĕĎ ĤčđģĚ

ęĐĤčČđ ĐēđĜĚ ģĘđĠ

ęđēĜĦđ ĐĤđĠĕĢ ĕčđģĞĕ

ęĕĤĠČđ ĐĠĕ ĤĎĜĕĝĚ

ĐĥĚ čđģČĕĘđĠ

ĐĥĚđ ĐĜđĕ ĕĜĕĚĕ

ĘČđĚĥđ ĐĚēĜ ěĕĕĔĥĘĕĚ

ęĐĤčČđ ĐĜĕĜĠ ĘĎđĠ

čģĞĕđ ęĕĤĚ ĞĘĝ

ĐĥĚđ ĐčđĔ ěĎĕ

ģēĢĕđ ĦđĤ (ĖđĤĠĥ) ĤđĒĚ

čģĞĕđ ĐĕĜĔ ĤģđĤđĝ

čģĞĕđ ęĕĤĚ ĒĔ

ĘČĤĥĕđ ĐĜē ěĕđĘ

ęĕĕēđ ĐĤđčď ĘĎĝ

ĐĤĥ ěĤđĎ

ęĕĕēđ ĐČĘ ěĕĕĔĥďĘđĎ

ĘĥĕĠđ ĤĦĝČ ĤĔĝčđď

ĘČĤĥĕđ ĐĠĕ ĕČĘģē

ęĕĕēđ ĐĜē čđĔ čĘ

ęĕĕēđ ďčėđĕ ĤĕĜ

ĕėďĤĚđ ĐĥČĚ ĕĤĕčď

ĐĥĚđ ĐĜĜ ĕĥĠē

ĤĕČĚđ ĐČĘ ĕĘĚĤė

ęĐĤčČđ ĤĦĝČ ĕģĝčđģĔđĎ

ĐĜĥđĥ ĕģĢĤđčď

ĐčĕĤ ġĕĜĕē

ęĐĤčČđ ĐĕĤđĤč ĕĤĠė

ĘČđĚĥđ ĐĜĥđĥ ġĕčđģĔđĜ

đĐĕĘČđ ĐďĕĤĠ ĕģĝĜĕĪĒčđď

ğĝđĕđ ĐďĕĤĠ ěđĚĜģ

ĐĕĤČđ ĐĤĥ ěĕĕĘģ

ęĕĕēđ ĐĜē ĕģĝčđĘĒđģ

ĘČđĚĥđ ęĕĤĚ ěĚĠĕĢ

ĐĚĘĥđ Đĕē ěĚĠĕĢ

ĘČĠĤđ ĘēĤ ěĕĘĔĕĕĢ

ēĜđ ęĕĤĚ ěĚĤģđĢ

ĐĚĘĥđ ĐĜē ĕĜđĞčĢ

ęĐĤčČđ Đĕĝē ģĕĜĘđĚĤĠ

ĕėďĤĚđ ĐėĘĚ ĕĜČĦ

čģĞĕđ ĐĤđĠĕĢ ĤĜĕĠĥ

ģēĢĕđ ĐģĘČ ĕĤĕĥ

ěđĞĚĥđ ĦĕďđĐĕ ěĚĤđĔĥ

ģēĢĕđ ĐĕĦč ĎĤčĔđĤ

ęĐĤčČđ ĐČĘ ġĕčđĜĕčĤ

ęĐĤčČđ ĐČĘ ĘĝĤģ

ĐĥĚđ ĐĕĦč ĕģĝĜĕĤģ

ĕČĚĥđ ĐĔĜĕ ěĘĠģ
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השותפים בפרוייקט ספריית הילדים במושב
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* צימרים זריחה בגלבוע
www.awt.co.il
052-2358554
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050-5274348
03-6884123

073-2369058

~053-5556777:
053-5331780

פרסום זה יכול להיות שלך!
073-2369058

הרצאות
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  050-6275591
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בצר וגריפאת בפסטיבל ”טעמים בעמקים“
אחד המוצגים בתערוכת ”בחזרה לעתיד – רכבת וחלוציות“
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תלמידי דגניה במעבדה השטה בתוכנית ”הולכים על נקי“
)צילום :רשות הכנרת(
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תלמידת שכבה ח‘ בשיעור ”אורח חיים בריא ופעיל“

שילוט בשביל עמק המעיינות

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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