ČĥđĜč ěđĕĞ ęđĕ
ČĘ ęĕĥđĚĕĥđ ĐĥđĤĕ ,ęĕĤđĎĚ
ĕčĥđĚĐ ĤđĔģĝč ęĕĕČĘģē
3 ďđĚĞ đČĤ
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רכבי שטח לארבעה נוסעים
 ‰מנועי דיזל או בנזין.
 ‰שלדה חזקה.
 ‰מתלים נפרדים.
 ‰עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.
 ‰נוחים ,מהירים וגמישים!!!
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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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במג“ב הודיעו למועצה כי דוד שמש ,מש“ק הבטחון של המועצה האזורית ברנר
יועבר לזירת פעילות אחרת  #תושבי המועצה ,בה אירע לאחרונה אירוע הירי
בבית אלעזרי החליטו להיאבק ולמלא עצומה הקוראת להשארת שמש בתפקיד
כ 400תושבי המועצה האזורית ברנר
כבר חתמו על עצומה שיזמו התושבים,
להשארת דויד שמש  -שוטר מג“ב בשיטור
הקהילתי של המועצה ברנר בתפקיד .ע“פ
החלטת מג“ב שמש יועבר לתפקיד שיטור
קהילתי ברשות אחרת.
בעצומה נכתב כי מבחינת החותמים
שמש ”הוא איש המפתח ואיש אמוננו
לעניין המהווה את קו ההגנה העיקרי
על בטחון התושבים במועצה .שנים של
פעילות בלתי נלאית ומסירות אין קץ
שלו ,בנו תשתית של יחסי אמון והערכה
עמוקה למקצועיותו ולפועלו .בתקופה
בה אנו חווים גל פריצות והתמודדות
מפחידה בנושא הבטחון האישי שלנו,
לא יעלה על הדעת שדווקא עכשיו
יחליטו במג“ב להעביר את דויד
מתפקידו! אנו תושבי המועצה דורשים
להשאירו בתפקיד ולהמשיך להקנות
לנו את תחושת הבטחון שמעניק לנו
דויד שמש“.
ראש המועצה האזורית דורון
שדלוב ,אף שיגר מכתב למפקד מג“ב,
בו הוא מבקש שלא להעביר את שמש
לרשות אחרת .במכתב מציין שדלוב
כי” :המועצה האזורית ברנר מתמודדת
מזה כמה חודשים עם סוגיות כבדות

משקל בנושא הבטחון האישי .בחודשים
אלה עברנו טלטלה גדולה ,החל מהרגע
בו ירה תושב בית אלעזרי בפורץ,
המשך בשיח מול גורמי בטחון ,שרים,
ח“כים ועוד – ועד הרגע בו נאלצתי
כראש מועצה לפנות לשר לבטחון
פנים ,על מנת לספק פתרונות מיידיים.
במקביל קיימתי לפני כשבועיים את
כנס הבטחון במועצה ,בו אירחתי אותך
ואת מפקד תחנת משטרת רחובות,
כדי למצוא פתרונות מהירים לביצוע
ולהחזיר לתושבים את תחושת הבטחון

האישי.
”ההתמודדות בסוגיית הבטחון
האישי היא התמודדות יומיומית ,מכח
שנים של פריצות וגניבות אינסופיות
ביישובי המועצה .דווקא בעת זו יש
לעמוד מול הציבור איתנים ולהקנות לו
כל תמיכה אפשרית בהגנה ובהרגשה
שיש מי ששומר עליו .דווקא על רקע
זה ההודעה החד צדדית שלכם על
העברתו של דוד שמש מש“ק המועצה
לבסיס פעילות אחר – הכתה אותנו
בתדהמה ,חשש וכעס“.

 ~

חברת הכנסת ,רויטל סויד
השתתפה השבוע בסיור של ועדת
הפנים והגנת הסביבה ביישובי
עוטף עזה יחד עם ראש מועצת
אשכול ,גדי ירקוני ,ראש מועצת
חוף אשקלון ,יאיר פרג‘ון וראש
מועצת שדות נגב ,תמיר עידן.
ח״כ רויטל סויד” :שנתיים חלפו
מאז החלטת הממשלה בספטמבר
 2014על העברת כמיליארד ורבע שקלים לפיצוי ולחיזוק יישובי העוטף אחרי
נזקי ’מבצע צוק איתן‘ ויישום ההחלטה רחוק מלהסתיים .חייבים לחזק את
יישובי עוטף עזה ואת יישובי חבל שלום“.

 ~~
~~ 

חברת ייבוא
"הפכת את משרד החקלאות
לחברת ייבוא ",מאשים
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור את שר החקלאות,
אורי אריאל .נראה שלצור
נמאס ממשחקי האוצר
והחקלאות והוא החליט
"להוריד את הכפפות"

10

סערת שמחון
"המכסים יוסרו בכל ענפי
החקלאות ",אמר ראש
המועצה הלאומית לכלכלה,
אבי שמחון ,בכנס בו
השתתף שבוע שעבר במכון
וולקני ועורר סערה וזעם
בקרב החקלאים

16

זאת בניגוד להודעת רשות המיסים ,שפורסמה בשבוע שעבר
הרצל אבידור ,מנכ"ל מועצת הדבש
מוסר ,כי המידע שפורסם מטעם רשות
המיסים הקושר בין הצו שנחתם לבין דבש
לראש השנה אינו נכון! התרת ההגבלות
על מכס הינן פעולות שנתיות רגילות,
במסגרת הסכמי סחר עם מדינות שונות
בעולם .הצו שנחתם מיועד לאספקת דבש
לחודשים הראשונים של שנת  ,2017עד
תחילת עונת רדיית הדבש האביבי ביש
ראל.
לדבריו" :הצו שנחתם בימים אלו בידי
שר האוצר ,אינו מיועד לראש השנה הק
רוב .כבר לפני מספר חודשים נחתם צו

לייבוא של  600טון דבש ,בנוסף לייבוא
המתקיים במסגרת הסכמי הסחר של יש
ראל ,העומד על  700טון דבש ,כך שזהו
הדבש שישווק בראש השנה".
אבידור מוסיף ,כי" :תהליך ייבוא הדבש
מרגע הוצאת הצו ועד שיווקו לרשתות
אורך כשלושה חודשים .הדבש שיגיע
לארץ ,במסגרת הצו שנחתם ,ישווק בארץ
רק ברבעון הראשון של  .2017צריכת
הדבש השנתית בקרב הציבור הישראלי
מסתכמת בכ 4,000טון דבש ובחגי תשרי
צורכים בישראל כ 1,600טון דבש ,כך
שמדי שנה מתקיים ייבוא פטור ממכס

המספק את שאר הביקוש המקומי ,במס
גרת הסכמי הסחר עם האיחוד האירופי,
ארה"ב ודרום אמריקה ",אומר אבידור.
על פי מועצת הדבש צפוי שיווק של
כ 1,600טון דבש בחגי תשרי ,המהווים
כ 40%מהביקוש השנתי בישראל.
פסטיבל הדבש יתקיים בין התארי
כים  ,29.1022.9במטרה לעודד צריכת
דבש ישראלי כחוללבן ומודעות לחשי
בות קיום הענף בישראל .פרטים נוספים
על הפסטיבל מתפרסמים באתר מועצת
הדבש www.honey.org.il :ובעמוד
הפייסבוק  -פסטיבל הדבש.

האיש שלה
ניבה בן ציון ,ממושב נתיב
הגדוד ,שבבקעת הירדן,
מספרת על ההתיישבות
בבקעה ,לפני למעלה מ40-
שנה ועל אהבתה לבעלה,
שנרצח לפני כשנתיים בידי
שלושה פלשתינאים בצומת
אלון

~
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מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי יש
ראל ,מאיר צור כתב מכתב
נוקב לשר החקלאות ופיתוח הכפר,
אורי אריאל ,על התנהלות מנכ"ל
משרדו ,שלמה בן אליהו ,בכך שהפך
את משרד החקלאות לחברת ייבוא.
זאת לאור המבוי הסתום במו"מ אליו
נקלעה התאחדות חקלאי ישראל אל
מול המדינה ועקב שינוי המדיניות
של הממשלה שהפכה את משרד הח
קלאות למשרד ייבוא זאת על חשבון
החקלאות המקומית.
צור ביקש מהשר להפסיק לאל
תר את כל סאגת הייבוא חסר הרסן
באופן מידי  -ולמצוא פתרון ליוקר
המחיה בייצור המקומי ולא בייבוא:
"אני מבקש ממך לעצור באופן מידי
את ההסכם המתגבש בענף הבקר ול
שבת אתנו ועם ארגון המפטמים לב
ניית הסכם ,שיאפשר ייבוא אך ישמור
על הענף .אני מבקש ממך לעצור את
כל סאגת הייבוא חסר הרסן באופן
מידי .אנחנו לא נוכל לשבת מנגד
ולראות את ההתנהלות החד צדדית
והפוגענית של משרדך כלפי ציבור
החקלאים".
עוד הוסיף צור ואמר" :אני מצפה
ממך שתחזור לפעול לפיתוח החק
לאות ,כפי שידענו לעשות עד כה,
במשך שנה וחצי ולטפל לאלתר
בבעיות ,למציאת פתרון ליוקר המ
חיה בייצור המקומי ולא בייבוא .אנ
חנו נמצאים בצו שעה בו הזמן קצוב
ומשק חקלאי שנסגר לא ייפתח עוד.
צו שעה ,בו הציפיות הינן כלפיך
והעיניים נשואות אליך שאתה ,יחד
איתנו ,נציל את החקלאות הישרא
לית .זו הזדמנות היסטורית שאנו לא
ניתן לה יד לפספוס היסטורי".
צור הדגיש את פעילותו ומדיניותו

צור נקב ביקורת על פעילותו
והתנהלותו של מנכ"ל משרד
החקלאות ,שלמה בן אליהו

של השר ,אל מול מדיניותו החדשה
של מנכ"ל המשרד" :לצערי ,כבוד
השר ,אני מרשה לעצמי להיות בטוח
שזו איננה תפיסת עולמך .זו מדיניות
ותפיסת עולמו של מנכל משרדך,
שלמה בן אליהו .אתה איש ערכים
ואדמה שאוהב ,מעריך ויודע מהן
התועלות של החקלאות במדינה .אך
עם כל הכבוד והערכה האישית אליך
המצב שנוצר אל מול משרד החקלאות
איננו יכול להימשך עוד .מדיניות של
משרד הינה בראש ובראשונה מדיניות
של השר .נוצר כאן מצב אבסורדי שבו
מנכל משרדך איננו המוציא לפועל
של מדיניותך ,אלא גם קובע ,מוביל,
מחליט ושולט".
צור נקב ביקורת על פעילותו

והתנהלותו של
משרד
מנכ"ל
החקלאות ,שלמה
בן אליהו ,שב
מסגרת המו"מ
הסיט את הדיונים
לכיוונים שאינם
עומדים בקנה
אחד עם טובת
החקלאות והח
קלאים ,בעיקר
לאחר שהתאחדות
חקלאי ישראל
לא נתנה יד לע
קרונות שמשרד
החקלאות מבקש
לקדמם לאלתר:
ביטול התכנון
בענף החלב ,בי
טול התכנון בענף
ההטלה )הביצים(
פרוע
וייבוא
וללא כל פיקוח
של כלל הענפים
החקלאים" :במהלך הדיונים הרבים
בנושאים השונים במהלך השנה האח
רונה ,הרמנו גבה עת מנכ"ל משרדך,
לא פעם ולא פעמיים ,במסגרת משא
ומתן מקצועי ,הסיט את הדיונים
לכיוונים לא ריאליים ,לא בריאים
וכאלה שאינם עומדים בקנה אחד
עם טובת החקלאות והחקלאים .אולם
הודגשה הסאה לאחרונה מצידו של
מנכ"ל המשרד ,בגיבוי תמוה שלך,
בשל ההכרה כי אנו ,כראשי התאח
דות חקלאי ישראל ,לא מוכנים לוותר
על שלושה עקרונות שמשרד החק
לאות מבקש לקדמם לאלתר :ביטול
התכנון בענף החלב ,ביטול התכנון
בענף ההטלה )ביצים( ,ובנושא חשיפת
המשק הישראלי ליבוא פרוע של כלל

הענפים החקלאיים ללא כל פיקוח".
צור הדגיש בפני השר" :לפתע
פתאום ,שום דיון משמעותי לא מת
קיים .פתאום משרד החקלאות מוביל
אג'נדה חדשה במסגרתה ' -המולך'
החדש הוא היבוא ,המשרד החל לצאת
חזיתית נגד החקלאות המקומית,
ללא כל הידברות ,ללא כל מציאת
פתרונות נקודתיים או ניתוחי עלות
תועלת .ובכך מצאנו עצמנו עומדים
בחזית מולכם ומול משרד האוצר
וזאת כנגד החקלאים והחקלאות,
בעיקר בשתי נקודות עיקריות בנושא
הייבוא:
• הסכם יבוא חופשי של בשר
בקר :מעשה חד צדדי שהשלכותיו
ברורות – סגירה של כ  460משקים
חקלאיים והשלכות על אלפי עובדי
התעשייה בענף .כל זאת כאשר אין
כלל דיון מעמיק עם המפטמים או
התאחדות חקלאי ישראל על ההש
לכות הצפויות על החקלאים או על
סכנת חיסולו של המשק המקומי,
ללא כל תועלת ממשית ועוד בהובלה
שלכם.
• ייבוא פתוח ופרוץ של פירות
וירקות :על חשבון החקלאים המקו
מיים ותוך נתינת יד לסגירת משקים
בארץ .ייבוא של מחלות במסווה של
ייבוא 'עגבניות' ,שנעשה ללא כל
פיקוח וללא שום טיפה של אחריות".
צור פתח את המכתב" :לפני כשנה
וחצי קיבלת לידיך את משרד החק
לאות .קיבלת לידיך את החקלאות
הישראלית במשבר עמוק .משבר
שלא אתה יצרת ,אלא הוא תוצאה
של מספר רב של סיבות ,שהעיקרית
שבהן היא הזנחה והתעמרות גם יחד
של ממשלות ישראל לדורותיהם,
מי יותר ומי פחות .כניסתך לתפקיד
העניקה לי תקווה גדולה לעתיד טוב

יותר לחקלאות הישראלית .עם כני
סתך לתפקיד שר החקלאות ופיתוח
הכפר ,קיבלנו החלטה משותפת כי
הולכים לתהליך משמעותי של יישום
תכנית אסטרטגית לחקלאות לשנים
רבות ,תכנית שלא נבנתה כמוה שנים
רבות ,אם בכלל .תכנית שעשויה
להציל את החקלאות הישראלית מה
משבר העמוק שבו היא שרויה .ואכן,
התאחדות חקלאי ישראל בשיתוף
התנועות ,ארגוני המגדלים ואנשי
המקצוע ,בנתה ,הובילה והגישה תכ
נית אסטרטגית שתהווה את המסגרת
לקידום ולשיפור החקלאות הישרא
לית לטווח הארוך".
צור הדגיש כי שיתוף הפעולה עם
השר נשא את פירותיו בהתחלה וכי
השר עמד על הבעיות המשמעותיות
בענף" :בתיאום עם שר האוצר ,משה
כחלון קידמת את ביטול מס המעסיקים
על העובדים הזרים ,קידמת את עד
כון עלויות המחיה של העובדים הזרים
בגין מגורים ומחיה ,קיבלת החלטה
שיש להילחם בפערי התיווך ,להוריד
את מחירי המים לחקלאות באופן מש
מעותי ולעודד את הייצוא החקלאי".
שר החקלאות ,אורי אריאל ,מסר
בתגובה כי" :אני דוחה על הסף את
מכתבו של מר צור .מנכ"ל המשרד,
מר בן אליהו ,מבטא בעשייתו בכל
התחומים את מדיניות משרדי .מכת
בו של מר צור מופרך מייסודו ,משום
שמר צור שותף מראש לכל החלטה
שהתקבלה בכל אחד מהתחומים המו
זכרים מכתבו.
"יצוין כי מר צור יודע שטרם הת
קבלה החלטה בתחום הבקר ,כי הוא
עצמו שותף פעיל בדיונים .אני מצפה
ממר צור להיות שותף אמיץ למהל
כים שהמשרד בראשותי מוביל ,לטו
בת חיזוק חקלאות בישראל".

?  >
התקיים במרכז קהילתי דרור ,שבמועצת לב השרון
כ 200תושבים השתתפו
בכנס בנושא היחידה הש
לישית בנחלה ,החלטה
 979של מנהל מקרקעי ישראל,
שהתקיים במרכז קהילתי דרור.
הכנס שהתקיים בשבוע שעבר
בהובלתו של ראש המועצה האזו
רית לב השרון ,עמיר ריטוב,
התייחס לשני נושאים עיקריים:
התכנוני והקנייני.
בפן התכנוני ,בכוונת המועצה
להכין לכל מושבי המועצה תכנית,
בה יקבעו זכויות בנייה מתאימות
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תכנית בינוי תקנונית ויבחנו כל
תשתיות המועצה כמו מכון טיהור
שפכים ,שטחים ציבוריים ועוד.
בנושא הקנייני הובהרה החל
טה  979או בשמה העדכני ,1464
המאפשרת בניית  3יחידות דיור
ובתוספת יחידת הורים ,אפשרות
לפיצול וכן ביטול הרצף הבינא
רי ,המחויב כיום והדרכים להיכנס
להחלטה זו.
מכיוון שמדובר בהחלטה וולו
נטרית ומורכבת ,התחייב ראש
המועצה ,עמיר ריטוב ,להקים

צוות מקצועי שיסייע לתושבים
לממש את ההחלטה בצורה המי
טבית .ראש המועצה הציג את עי
קרי ההחלטה ואת הדרך שהובילה
להחלטה זו כולל מו“מ שהתקיים
עם גורמים שונים והתנגדויות
שהיו.
הכנס משך אליו קהל גדול
של מתעניינים מישובי המועצה
וממועצות אזוריות שכנות.
לאחר ההסבר ,ראש המועצה
ענה על השאלות הרבות של התו
שבים שהביעו עניין רב בנושא.

בכנס ”בניית יחידה שלישית בנחלה“ בלב השרון
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בעקבות מכתבו של מאיר צור לשר החקלאות ,אורי אריאל ,כאשר צור חזר והדגיש בפני הנוכחים
כי יש להוציא את פירות הקיץ ממועצת הצמחים
מזכירות ארגון מגדלי הפי
רות התכנסה השבוע במהל
כה סקר יו"ר הארגון ,איציק
כהן את פעילות הארגון ואתגרי הענף.
כמו כן ,כלכלנית התאחדות חקלאי
ישראל ,רחל בורושק ,הציגה את דו"ח
החקלאות לשנת .2015
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור התייחס
לדו"ח וציין את חשיבות קידום הייצוא
החקלאי שהוא מנוע הצמיחה של הח
קלאות והחשיבות בהחזרת הרווחיות

לחקלאי.
כמו כן ,התקיים דיון נוקב על מועצת
הצמחים בעקבות מכתבו של מאיר צור
לשר החקלאות ,אורי אריאל ,כאשר צור
חזר והדגיש בפני הנוכחים כי יש להוציא
את פירות הקיץ ממועצת הצמחים.
כזכור ,בשבוע שעבר דיווח "קו למו
שב" ,כי צור שיגר מכתב לשר אריאל
ובו ביקש ממנו" :לקבל החלטה באופן
מידי על הוצאת פירות הקיץ ממועצת
הצמחים :רימון ,אפרסק/נקטרינה ,ענ
בים ,שזיף ,משמש ושסק ,על מנת שכל

הגורמים הקשורים בעניין יתארגנו בה
תאם לשנת התקציב הבאה עלינו לטו
בה בעוד כ 3חודשים ,ה.01.01.2017
"...מערכת היחסים והאמון בין רוב
המגדלים באותם מינים שציינתי
למועצה הצמחית ",כתב צור" ,הגיעה
לנקודת אל חזור .ולכן ,שאלת נחיצו
תה של המועצה אינה רלוונטית בתוך
מערכת היחסים והאמון שנוצרה באותם
הגידולים .אציין שבתחום הירקות וב
מינים אחרים המצב שונה בתכלית".
צור ,שתיאר את מצב היחסים בין

המועצה למגדלי פירות הקיץ ככאוס
מוחלט ,ביקש מאריאל" :להנחות את
מר צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים
לבנות את סדר הפעולות הפרוצדו
ראליות ,על מנת שהמינים שציינתי
יצאו מהמועצה עד סוף שנת  .2016כמו
כן ,תיבנה תשתית משפטית וארגונית
לאותם המגדלים שירצו להישאר במו
עצת הצמחים".
יו"ר ענף הפירות במועצת הצמחים,
רני בר נס ,הביע התנגדות למהלך
שמציע צור.

 2000w
במסגרת המפעל השנתי ה 39לזכרו של יוסי יפה ,שיתקיים בחופשת סוכות
כ 2000חניכים של בני המו
שבים מכל רחבי הארץ צפויים
להגיע למפעל ה 39לזכרו של
יוסי יפה שצפוי להתקיים בחופשת סו
כות בגולן .החניכים יתנדבו למען
הקהילה ובכל יום יעבדו באתרי עבודה
שונים ומגוונים ברחבי הגולן ,יפרצו
שבילים ,יסדירו פינות ישיבה ,יבצעו גי
זום והרמת נוף למניעת שריפות ,יחשפו
עתיקות יפעלו יחד עם אנשי המועצה
לקידום פרויקטים בתחומה ועוד.
בחצי השני של מהלך היום יטיילו במ
סלולי הטיול הייחודים של הגולן.

רכז מפעלים בני המושבים ,רועי
חימוביץ" :אנחנו מזמינים גם את בו
גרי התנועה וכל מי שרואה עצמו חלק
ממשפחת בני המושבים להגיע ,להירתם,
לתרום ולטייל עימנו ,אנו נערכים לק
בוצת בוגרים וקבוצת משפחות שתבוא
ליומיים ותיקח חלק במפעל יחד עם דור
ההמשך .המפעל פועל ונהנה משיתוף
פעולה מדהים ועזרה מאנשי המועצה
האזורית גולן ,ובראשם ראשה מועצה
האזורית אלי מלכה ,שנתן את ברכתו
ופתח את שערי המועצה לטובת הצלחת
המפעל!

בני המושבים .המפעל ה39
לזכרו של יוסי יפה
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2015w
משרד החקלאות
פירסם נוהל מתן
מענקים לחקלאים,
שהעסיקו עובדים זרים
בשדרות וביישובי עוטף
עזה ב 2015בהתאם
להחלטת ממשלה מס'
2017
במסגרת התכנית הממשלתית
האסטרטגית לפיתוח שדרות
ויישובי עוטף עזה ,כביטוייה
בהחלטת ממשלה מספר 2017
מיום ) 21/9/14להלן ההחלטה
או החלטה –  ,(2017הוחלט לפ
עול להעמקת ההשקעות והסיוע
הממשלתי לאזור שדרות ועוטף
עזה ,וזאת במטרה לעודד צמי
חה כלכלית ולחזק ההתיישבות
באזור בכלל ,וביישובי הקו הק
דמי בפרט.
ביחס לחקלאי עוטף עזה המ
עסיקים עובדים זרים בחקלאות,
נקבע בסעיף ) 35ג( להחלטה,
כי משרד החקלאות ופיתוח
הכפר יגבש ויבצע תוכנית
למתן מענקים לחקלאים אלה.
על פי ההחלטה ,היקף הסיוע
יהיה בגובה של כמחצית ממס
המעסיקים ,אשר שולם בגין כל
עובד זר ,למשך שלוש שנים
).(20152017
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המחאה
מאז
החברתית הופכת
אותנו הממשלה
יבוא.
למדינת
במסווה של מאבק
ב"יוקר המחיה"
פוגעים משרדי האוצר והחקלאות
בבטחון המזון של ישראל וכך ,בעוד
חקלאים פושטים רגל ,שר האוצר דואג
לטייקונים.
לכאורה ,צעדי הממשלה מוטים לטו
בת הצרכן כשמפעלים ,חקלאים ויצרני
מזון לא מעניינים את המדינה .עם זאת,
מסתבר שלמרות כל הרפורמות ביבוא
 המחירים לצרכן ממשיכים לעלותומי שבפועל נהנה מצעדי הממשלה הם
הטייקונים ,היבואנים הגדולים וחברות
השיווק הגדולות .מחקרים שנערכו
לאחרונה מצביעים ,כי הכנסה ממוצעת
חודשית של משפחה היא  14,500ש"ח,
כאשר ההוצאות על מזון עומדות על
 2,400למזון מתוכם  1,350ש"ח על פי
רות ירקות חלב ומוצריו בשר.
קחו למשל את ענף הדגים85% .
מתצרוכת הדגים מקורה ביבוא  -בעי

קר מסין ,שמציפה אותנו בדגים זולים,
שאיכותם מוטלת בספק .ברגע שירדו
המכסים על הדגים נוצף בדגים מסין,
אבל המחירים יעלו כי הנסיון מלמד
שהסינים יפסיקו לסבסד את הדייגים
שלהם עם הזמן .בנוסף ,עצם היבוא
לא יוריד את המחיר ,בין היתר בגלל
עלויות השינוע.
כך קרה בפסח האחרון .כדי להוריד
את המחיר לצרכן הורידו מכסים ,אלא
שבמקום שהצרכנים ייהנו מהורדת
המכסים ,בפועל היבואנים ניצלו את
הורדת המכסים ,כדי לשאיר את הכסף
בכיס במקום לגלגל את הורדת המכסים
לצרכן .כך ,הדגים הוזלו בשקל וחצי
כתוצאה מהיבוא ,אך היבואנים הרוויחו
כ 40-מיליון שקל בתקופה קצרה מאוד
)מתוך דו"ח מחלקת המחקר של הכנסת(.
דוגמא נוספת לכך שאין חשיבה רו
חבית  -בימים אלה החליט שר האוצר
להגדיל את יבוא הבשר הטרי ב5,000-
טונות נוספים ,תמורת תמיכה ישירה
במגדלי הבקר במרעה ולמגדלים במ
פטמות .אמנם הובטח סכום רב שנתי
של תמיכה ישירה למגדלים ,אלא שי
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בוא בסדר גודל כזה – עלול למוטט את
הענף כולו .למרות שהחלופה תהיה
כביכול של בשר טרי במקום בשר קפוא,
המשמעויות עלולות להיות הרסניות.
צריך לזכור שמחיר המטרה של החלב
מורכב גם מהתמורה שמקבלים החק
לאים ממכירת עגלים .ברגע שבגלל
היבוא יפסיקו לגדל עגלים ,מחיר המ
טרה של החלב יעלה )נוסחא אוטומטית
שנקבעת ע"י האוצר( והענף כולו עלול
להיכנס לסחרור.
תוצאותיה של מדיניות הממשלה כבר
נתנו סימנים בכל חלקה טובה .למרות
שאין ירידה בתפוקת התנובה החקלאית,
יש ירידה ברווחי החקלאים ומידי שנה
יותר ויותר חקלאים מפסיקים לעבד את
אדמתם ומחפשים מקורות הכנסה חלי
פיים )על פי הלמ"ס יש כיום כ 15-אלף
חקלאים שמתפרנסים מחקלאות20% .
מתוכם במשרה חלקית ,זאת כאשר בש
נות ה '80-היו  50אלף חקלאים(.
אלא שבטווח הארוך לא מדובר פה רק
בפגיעה במקור פרנסה של החקלאים,
אלא בפגיעה אסטרטגית במשק הישרא
לי .ישראל לא יכולה להרשות לעצמה

להפוך למדינת יבוא ,שכן בעת מבחן או
חס וחלילה אמברגו ,לא יגיע מזון לארץ.
בהינתן שאנו מצויים במציאות של סכ
סוך מתמשך ,מדובר בסיכון קיומי של
ממש.
כידוע ,ישראל מייצאת ידע חקלאי
לכל העולם ,כששטחי החקלאות משמ
שים חוות נסיונות ,אבל ברגע שהחק
לאות גוועת ,גם הפיתוח יגווע.
החקלאות היא לא עוד סעיף תקצי
בי  -החקלאות היא ערך .החוסן הלאומי
של מדינת ישראל ,בפריפריה בכלל
וביישובי הגדר ועוטף עזה בפרט ,מת
בסס על קיומה של ההתיישבות הח
קלאית .ההתיישבות החקלאית מהווה
עוגן כלכלי איזורי ומבטיחה ביטחון
תזונתי לכל תושבי המדינה ,במחירים
סבירים ,ולאורך כל השנה ,תוך צמצום
התלות ביבוא של תוצרת חקלאית טריה
במקרה של חרמות ומצבי מלחמה.
בשנים האחרונות האוצר מנסה להרוס
את החקלאות ,שהיא תפארת המדינה
והתוצאה ברורה :לולים ,רפתות ,מטעים
ועוד ,פשוט נעלמים ונסגרים.
מדינת ישראל תומכת הכי מעט בח
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קלאים ביחס להיקפי התמיכות במדינות
ה OECD-וכך ,בעוד חקלאים פושטים
רגל ,שר האוצר דואג לטייקונים ולי
בואנים .כתוצאה ממדיניות הממשלה
חוסלו אט-אט המגדלים הקטנים25% .
מהמשקים בערבה התמוטטו בשנים האח
רונות וכאשר אין חידוש שטחי הגידול,
יש מחסור בתוצרת והאדמה הופכת חרבה.
כדי להוריד את יוקר המחיה אין די
בהורדת מכסים  -אלא בשידוד מערכות,
בכל הנוגע להתייחסות לחקלאות ביש
ראל .כך למשל ,בכסף קטן ניתן לשמר
את החקלאות ,כמו למשל ע"י הקמת שוק
סיטונאי חדש לתוצרת החקלאית ,כדי
לפתור חלק מפערי התיווך ,אבל ראש
הממשלה ושר האוצר לא רוצים להתעמת
עם הטייקונים ועם רשתות השיווק.
ללא הבנה שמדובר באינטרס כלכלי
של המדינה ,אנו נראה גוויעת החקלאות
בארץ ותוך מספר שנים לא יהיו חקלאים
בארץ.
* ירון סולומון משמש
מנהל המחלקה להתיישבות
בתנועת האיחוד החקלאי
ומרכז ועדת המשק



~
 
4~3


~
  ~

 |  | solar.gsi@gmail.com | www.geva-bot.co.il
|| 88

22.9.2016
22.9.2016

...ĐďđčĞĐ Ďđĝ ĐĚ ĐĜĥĚ ČĘ
ĖĘĥ ĘđĕĚĐ ĦČ ĤēčĦ ĔđĥĠ

ģĤ

5
8
9
,
44

Ĭ

ĕđĤĥĠČ
đ
Ħ
Ĕ
Ĥ
ĕ
ĕ
ěĕČ ď ĕĚđĘĥĦđ
ę

610 XC

ĤĦđĕč ĘĕĞĕĐ ĕĘėĐ
ĤĦđĕč ęĘĦĥĚĐ ĤĕēĚč

ĦđĜĕĚČ
ĘĕčđĚ ČĥĚ ĤđĔģĤĔ
ĦđĕčĕĝĜĔĜĕČč ĘĞđĠĐ
ěĚĒ ĖĤđČĘđ ĐĐđčĎ

*5191
9 ||

22.9.2016

ěđėĝĕē
ĦđėđĚĜ ĐģđĒēĦ ĦđĕđĘĞ
ĦĕĜđėĝē ģĘď ĦėĕĤĢ
250 Ęė ęĕĘđĠĕĔ ēđđĔđ
ĞđĜĚ ĦđĞĥ

ěđĤĚĦ
ĐđčĎ ěđēĎđ ĤĢ ĐĜčĚ
ĐďđčĞ ĤĥĠČĚĐ
ęĕĜđđĎĚ ēĔĥ ĕČĜĦč

052-6111205 - ĕĝđĕ 052-6119974 - ěđĜĚČ :Ďĕĕē
.ĕđĥĕĤ ĦđČĢđĐđ ĦđĤĎČ ĘĘđė ČĘđ ĚīĞĚ ĘĘđė ČĘ ĤĕēĚĐ .ěđĜģĦĘ ğđĠėč *
.ē.Ę.Ĕ .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĐĜđĚĦĐ .ęĕĕģ ĕČĘĚĚ ĦĕĥĞĜ ęĕĘėĐ ĦĤĕėĚ


 

 ~

~~~~ 
 ~~~~~~ ~~ ~ ~#
~~ ~~~~ #
~~ ~ ~ ~ ~~~#

עמוס דהוינטר

ראש המועצה הלאומית לכלכלה,
אבי שמחון ,עורר סערה ותגובות
זועמות בקרב חקלאים ומדענים,
בכנס שהתקיים בשבוע שעבר במ
כון וולקני ,לאחר שאמר” :אומרים
שחקלאות מאוד חשובה ,לא רק
לאספקת מזון ,אלא גם לשמירה על
אדמות מדינה ועל נוף ירוק  -אבל
אפשר לטעת חורשות במקום“ .שמ
חון אף אמר כי בעתיד הלא רחוק
החקלאות בישראל תהיה ללא סו
בסידיות ומכסים ,ולכך צריכים
החקלאים להיערך ליום שבו ייאל
צו להסתדר לבד .לדבריו ,הוא אינו
יודע את זה יקרה בעוד שנה או בעוד
עשור ,אולם זה הכיוון אליו תגיע
החקלאות בעתיד.
"לחקלאות הרבה מאוד זכויות
בהקמת המדינה ,כמו לתעשיה,
מסחר ושירותים ",הוסיף שמחון,
"אבל ,אנחנו צריכים להסתכל קדי
מה .ולתכנן כל אחד את העתיד שלו
וכולנו כמדינה  -לתכנן את המקום
בו אנחנו נמצאים בלי הגנה ובלי
סובסידיה .כל אחד צריך לשאול את
עצמו איך הענף שלו יסתדר בלי
הגנה וסובסידיה .המכסים יוסרו ,אני
לא יודע אם עוד שנה או עשור ,אבל
יבוא יום ולא יהיו הגנות .ואם מישהו
יוכל לייבא דגים בזול  -באיכות
ראויה שתיבדק ואם מישהו בעולם
יודע לעשות דגים יותר בזול ,אנחנו
לא נמנע את זה מהצרכן הישראלי.
לא נאמר לו שיש מישהו בפריפריה
שיש לו בריכת דגים ואנחנו רו
צים שתעביר לו קצת כסף כל פעם
כשאתה אוכל דג".
הוא הוסיף כי "על החקלאים
לקחת בחשבון שהמכסים יוסרו בכל
ענפי החקלאות ,לא רק בדגה ,תה
ליך שהחל להתבצע באחרונה .האם
זה אומר שהחקלאות תיעלם? לא ,יש
דברים שאין להם תחליף כשהם נע
שים בקרבת מקום .עגבניות טריות
אפשר לגדל רק ליד הצרכן .אבל
החקלאות הזו תהיה רווחית ללא
סובסידיה והגנה .אני לא יודע אם זה
יהיה מחר ,אבל אני בטוח שזה יהיה
בימי חיי“.
לדבריו" ,הפרה הישראלית מני
בה במיוחד ,אבל אני חושב שפחות
חשוב כמה ליטרים מייצרות פרות
ויותר חשוב כמה עולה כל ליטר
לצרכן .כששולחים פרות באירלנד
לרעות בשדה זה הופך את יצור
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עמק יזרעאל .לדברי שמחון:
”אפשר לנטוע חורשות במקום“

פרופ‘ ארנון סופר” .חבורת כלכלנים
שחושבים שהם גרים בניו יורק ולא
יודעים מה קורה בשטח“

פרופ‘ אבי שמחון” .פחות חשוב כמה
ליטרים מייצרות פרות ויותר חשוב
כמה עולה כל ליטר לצרכן“

ח“כ איתן ברושי” .אני קורא לראש
הממשלה להתנער ממנו ולפטר אותו
לאלתר“

החלב להרבה יותר זול מבישראל.
יכול להיות שכדאי לנו לקנות גבי
נות ממקום שם החלב הרבה יותר
זול .יכול להיות שכמות מסוימת
ניתן לייבא ממקומות בהם לפרות
יותר כיף .למה אנחנו צריכים לה
ביא למצב בו משפחה בישראל ,בפ
ריפריה ,עם הכנסה נמוכה משלמת
יותר עבור חלב וגבינות".
בתשובה לטענה לפיה החקלאות

חשובה לשמירה על האדמות והש
טחים בפריפריה ולאורך הגבולות
אמר ,כי "מיגזר ביצי המאכל ימ
שיך להיות מתוכנן והמכסות בו לא
יבוטלו ,כיוון שרובן מיועד לישובים
על גבול הצפון .זו כנראה הדרך
היעילה ביותר לסבסוד הישובים
הללו .למרות שכל מי שאוכל ביצה
תורם להם משהו ",אמר.
באשר לשאלה האם ימליץ על

העתקת מכון וולקני לאזור הצפון
הבהיר שמחון ,כי לא יתייחס בשלב
זה לנושא )בתחילת השנה התבטא
שמחון בנושא ואמר כי הוא מתנגד
למעבר ,בטענה שיפגע במחקר הח
קלאי(.

~
~
כאמור ,התבטאויותיו של שמחון

עוררו זעם גדול בקרב השומעים
באולם ,שחלקם יצאו במחאה.
יו“ר השדולה החקלאית בכנסת,
ח“כ איתן ברושי ,אמר” :דבריו
של פרופ‘ אבי שמחון ,ראש המוע
צה הלאומית לכלכלה במכון וול
קני ,מקוממים לא רק בשל תוכנם
ומהותם ,אלא גם בשל המקום בו
בחר להגיד אותם  -היכן שאחראים
במידה רבה על פיתוחה וקידומה של
החקלאות הישראלית.
”אם לפרופ‘ שמחון ,יש טענות
על הישגי החקלאות בעת האחרונה,
מוטב שיסתכל במראה וישאל את
עצמו :האם כל אלו הם לא תוצאה
ישירה של מדיניות ,אותה מובי
לים הוא ודומיו ,שלא רואים בחק
לאות ערך לאומי ונכס כלכלי .אולי
הוא יציע גם לייבא ציונות מחו“ל,
כיוון שהוא לא רואה צורך לתמוך
ביישובי ספר המחזיקים על כתפיהם
את גבולותיה וביטחונה של המדינה.
”מהתרשמותי מעמדותיו ודב
ריו של ראש הממשלה ,אבי שמחון
איננו מייצג אותו ולכן ,אני קורא
לראש הממשלה להתנער ממנו ול
פטר אותו לאלתר“.
עמי ארזי ,ממנהלי רפת ”שביל
החלב“ בכפר ויתקין ,אינו מת
רגש מדבריו של ראש המועצה
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הלאומית לכלכלה” :אפשר לעשות את הכל,
אפשר גם לוותר על החקלאות! אבל השאלה
היא מה הממשלה רוצה שיהיה כאן? אז נכון
שבאירלנד יורד יותר גשם ושיורד שם גשם
בקיץ  -והחלב של הפרות שם אפילו יותר
שמן משלנו ,אבל הפרה הישראלית נותנת
יותר חלב ,כי היא עובדת באינטנסיביות
אחרת ובתנאי אקלים שונים לחלוטין ולמרות
זאת ,היא מניבה יותר.
”לגבי מחיר החלב שכביכול יקר יותר
מאירלנד .אני מחזיר אותך לתקופה של
מחאת הקוטג‘ ,זוכר? גם אז האוצר האשים
את החקלאים במחירים הגבוהים .הכלכלנית
של התאחדות חקלאי ישראל ,רחל בורושק,
הכינה בזמנו עבודה ,שחשפה את החזירות
האמיתית המסתתרת מאחורי מחירי החלב
ומוצריו ,במהלך תקופת מחאת הקוטג‘ .רחל
חשפה ,כי במהלך אותן שנתיים הרשתות היו
אלה שהעלו את המחירים בכ 180%והמחל
בות היו אלה שהעלו את המחירים בכ.120%
”לעומת זאת ,הרפתנים מאז מתווה לוקר
רק סופגים ירידות במחיר המטרה ,היום אנח
נו מקבלים  ₪ 1.80לליטר חלב גולמי ,שהוא
מרכיב קטן מאוד במחיר החלב על המדף ומ
חיר החלב לא ירד .אז תגיד לי אתה? למי
עוד במשק הישראלי עשו את זה ,שבאו ואמרו

פרופ‘ ארנון סופר ,לשעבר ראש המחלקה
לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה ,אמר ל“קו
למושב“” :בזמנו אמר המישנה לבנק ישראל,
צבי אפשטיין ,במהלך סיור ותצפית על עמק
יזרעאל’ :חבל על האדמה וחבל על המים.
מצידי שתהיה כאן אדמה חרוכה ‘.מיותר
לציין ,שגם אז הדברים עוררו זעם רב ובצדק.
”אני מכיר את המשפטים הריקים והנבובים
האלה שאופייניים לפקידי האוצר ,מיני כל
כלנים ותומכיהם .בספרי כתבתי ואני טוען
גם היום כי מדובר בחבורה של כלכלנים
שלא מכירים מקרוב את הבעיות של מדינת
ישראל ,חלקם מתעלמים מהבעיות האמי
תיות כי אין להם את הכוח הפוליטי לפתור
אותן ,חבורת כלכלנים שחושבים שהם גרים
בניו יורק ולא יודעים מה קורה בשטח ,ביום,
יום עם האדמות שלנו .כלכלנים שפשוט לא
מבינים מה יהיה כאן אם לא תהיה לנו חק
לאות ,מה יהיה ביום בו מושבים וקיבוצים לא
יעבדו את אדמותיהם .אמרתי ואני אומר זאת
שוב ,כלכלן זה מקצוע בדיוק כמו כל מקצוע
אחר ,רק שרבים מהם קצת שחצנים וחושבים
שהם יודעים את הכל“.
רבים לא הופתעו השבוע מדבריו של פרופ'
אבי שמחון ,שכבר הספיק לרשום רצף של
התבטאויות מזלזלות שהרתיחו אוכלוסיות

אבי שמחון” :המכסים יוסרו ,אני לא יודע אם עוד שנה
או עשור ,אבל יבוא יום ולא יהיו הגנות .ואם מישהו יוכל
לייבא דגים בזול באיכות ראויה שתיבדק ואם מישהו
בעולם יודע לעשות דגים יותר בזול ,לא נמנע את זה
מהצרכן הישראלי .לא נאמר לו שיש מישהו בפריפריה,
שיש לו בריכת דגים ואנחנו רוצים שתעביר לו קצת כסף
כל פעם כשאתה אוכל דג“

מתארגנת קבוצה
למגורי קהילה
בעמק יזרעאל
מגרשים בני חצי דונם לבניה עצמית
החל מ≠ ∞∞∞¨∞∞∞¨₪ ±
לפרטים∫
עו“ד לילך שלג מוסקוביץ
טל∞ μ ≤ ≠ ∂ π π ∞ π ∏ π Æ
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לו אנחנו מכריחים אותך להוריד את המחיר?
לרשתות לא עשו את זה ,לא למשווקים ולא
למחלבות.
”לסיכום אני חוזר ואומר :אפשר לעשות
את הכל ,אפשר גם שלא תהיה חקלאות במ
דינת ישראל .אבל כולנו יודעים מה יקרה אם
קיבוץ להב ,דביר ושובל יפסיקו לגדל חיטה
בצפון הנגב .הבדואים יעבדו את אותן אדמות
ובשטחים שלא תפושים ע“י חקלאים ,הם מנ
סים שנה אחרי שנה לגדל .וכולנו יודעים מה
יקרה אם קיבוץ מחניים ואם בנהלל יפסיקו
לעבד את השטחים שלהם .הם פשוט ישתלטו
על השטחים ,כי הם מבינים מה זאת חקלאות
ומה המשמעות של תפישת אדמה .הממשלה
צריכה להחליט ,האם היא רוצה שתהיה חק
לאות במדינת ישראל או לא“.



העמדה שאותה הביע פרופ‘ אבי שמחון
אינה עמדה חדשה ולקוחה היישר מלימודי
הכלכלה החופשית באוניברסיטאות ,הדוג
לת במצב אידיאלי תיאורטי של אפס תמיכה
ממשלתית לחקלאים .זה מגוחך ,כי מדינות
מפותחות באירופה ובארה“ב תומכות בחק
לאות ,למרות שאינן מתמודדות בבעיות כמו
שיש לנו במזרח התיכון.

שלמות גם בעבר .בשנת  2010הצליח שמחון
להכעיס את עולי ברית המועצות ,כשאמר
ש"יותר מ 400אלף עולים שהגיעו לארץ לא
היו מעולם יהודים .אולי סבא שלהם היה פעם
יהודי .הם הגיעו לכאן כי כאן נתנו להם סל
קליטה".
כשנה מאוחר יותר ,כאשר כיהן כראש
הוועדה המייעצת לשר האוצר ,הצליח להרגיז
את האוכלוסיה החרדית ונאלץ להתנצל על
דבריו ,לפיהם” :אישה שמביאה שמונה ילדים
לעולם חוטאת לילדיה שלה ולחברה כולה".
כעבור שנתיים ,שמחון שכבר לא עבד עם
משרד האוצר ,אמר על פקידי המשרד עמו
עבד" :כשיש לכם בעיה ואתם צריכים ללכת
לרופא .הייתם הולכים למישהו מצטיין שלמד
לתואר ראשון בביולוגיה? זו הרמה של פקידי
האוצר ,וזו בעיה חמורה".
בתגובה אמר מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור" :עמדו
תיו של אבי שמחון משקפות את הצד הקיצוני
של הכלכלה ההרסנית ,שלצערנו מרימה ראש
בממשלת נתניהו .אנו לא ניתן לאבי שמחון
ולא לאנשים החושבים כמוהו להרוס את הח
קלאות ,התעשייה והחברה בישראל ,לטובתם
של כמה טייקונים .עם שלא מייצר את האוכל
בעצמו  -יהיה תלוי באחרים ויישלט על ידי
אחרים“.
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משפחת מושבניקים שכל
רצונה היה להסדיר את
זכויותיה במשק ,כחלק
ממדיניות רמ“י ,נדרשה לשלם סכום
אסטרונומי של  ,₪ 838,510כאילו
מאחורי הבית עומד אזור תעשייה
של ממש .לאחר התערבות של עו“ד
אורן אבלה ,הסכים המנהל להפחית
את הסכום ב 680,000-ש“ח בדמי
שימוש.
מדובר במשפחה שכל רצונה היה
להסדיר את זכויותיה שלה במשק,
כחלק ממדיניות של רשות מקרקעי
ישראל )רמ“י( .מדובר בבני משפחה
שאינם מבצעים כל פעילות ללא
תשלום דמי שימוש ,בגין שימושים
שלא על פי היתר במקרקעין.
בעקבות ניסיון להסדרת המשק,
נדרשו הבעלים לשלם דמי שימוש
בסכום אסטרונומי ומופרז לכל הד
עות וללא שום הצדקה ,בסך של

 - (!!!) ₪ 838,510סכום השווה
לשימושים של איזור תעשייה קטן,
ממש בחצר!
”לצערי ,בכל נושא של הסדרת
המשק והעברת זכויות אני מטפל
ומכיר היטב את נושא גביית דמי
השימוש ,שלעיתים הינו הזוי כש
לעצמו “,אומר עו“ד אורן אבלה,
מכפר בילו ,שבין היתר משמש
כראש אגף ההתיישבות בלשכת עו
רכי הדין” .השוני בתיק הזה לעומת
שאר התיקים שאני מטפל בהם הוא
משמעותי ביותר  ,כיוון שהפעם
הסכום שנדרש לתשלום היה חריג
ביותר!“
יובהר כי ,השימוש החורג במשק
היה בגין הסבת מבנה חקלאי אחד
ליחידת מגורים אחת בגודל של
כ 100-מטרים בלבד ,אולם ברמ“י
טענו כי על סמך דוחות פיקוח מש
נים עברו נקבעה ,כי השימושים
הינם גדולים בהרבה וכי השימוש
החורג בכל המבנה נאמד בכ600-

עו"ד אורן אבלה" .אל תיקחו את
השוברים שאתם מקבלים בדואר
כתורה מסיני!"
מ“ר.
מיותר לציין ,כי כל מקרה מעין
זה ,שבו מושבניק מקבל בדואר
שובר לתשלום בסכום שכזה ,יכול
להביא עימו מצב של חרדה ואף
להתקף לב.
עו“ד אבלה” :כשהלקוח התקשר
אליי ולאחר בירור קצר ,הובן לי
מיד כי מדובר בדו“ח פיקוח לא הוגן

בשום פנים ואופן וכי ניתן להבין ,כי
הבדיקה שנעשתה לא היתה בדיקה
יסודית ,אלא כללית בלבד אשר
אינה ממצה ואינה עושה דין עם
האזרח .הרי איש לא יעלה על דעתו
כי עליו לשלם סכום של 838,000
 ₪בגין דמי שימוש ל 100-מ“ר בו
דדים בלבד.
”יובהר ,כי לא הייתה מחלוקת
שלמבנה הקיים הונפק היתר בנייה
חקלאי וכי אין חריגות בנייה אלא
חריגות בשימוש – רק שהמחלוקת
הייתה בהיקף השימוש החורג.
”בפגישות שערכתי עם הגב‘ דנה
בר-כוכבא ,מנהלת המחלקה החק
לאית במחוז מרכז ,נאמר לי’ :אלה
הם השימושים החורגים‘ וכי אין
בכוונתם לשנות ו/או להחליף את
השובר ומבחינתם ’הנתונים שיש
בידינו אמינים ואין כל הצדקה לנ
סות להפריכם‘.
”ביקשתי לעיין ולראות את דוחות
הפיקוח וכן ,לשלוח פקח פעם נוס

פת .כמו כן ,פניתי למספר רשויות,
בדרישה לקבל את התשלומים בגין
השימוש בנכס ,כגון גביית ארנו
נה .הוצאתי צילומי אוויר המעי
דים על היקף השימושים בפועל .זה
לא יתכן ,כי גם כאשר אדם הרוצה
להסדיר את השימוש במשק ,ייאלץ
בכל כורחו לעבור מסכת ייסורים
ועינוי דין ולשלם כספי עתק ,אותם
הוא כלל לא צריך לשלם.
”אין לי ספק ,כי ללא עורך דין
המכיר את התנהלות הדברים ,את
המנהל והחוקים על בוריים ,הרי
שהסיפור הזה כמו סיפורים רבים
נוספים ,היה מסתיים אחרת .ללא
ליווי וסיוע משפטי ,שעבור מו
שבניקים רבים הוא יקר לכיסם,
ככל הנראה הייתה המשפחה נאל
צת ,בלית ברירה ,למכור את המשק
שלה ,רק כדי לעמוד בדרישת הת
שלום המופרזת והמופרכת בשובר,
שנשלח לביתם ע“י רמ“י.
”בסופו של יום ולאחר עבודה

מיגון.
· מיגוניות ושיפורי

· ממ"ד וממ"מ על פי תכניות
~

פיקוד העורף.
מאושרות

 ~
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מבנה מגורים בשימוש
חורג 100 .מ"ר )צילום
אילוסטרציה(

”לא הכל שחור ברמ“י ואני יודע שהטיפול
במגזר החקלאי מורכב ושאין מספיק כח אדם,
אבל אנחנו לא מוכנים לקבל את הטעויות האלה
ושיפטרו אותנו כל פעם ב‘טוב ,בסדר‘ .למה? כי
הטעות בפרשה הנוכחית אינה טעות במספר,
אלא טעות בדרכי עבודה ובדרך החשיבה על
המושבניקים“
מרובה ,מורכבת וחשיבה יצירתית,
הצלחתי להוכיח כי אכן השימושים
והיקפם שהתבצעו בשטח לפי טע
נותיה של רמ“י ,אכן מופרזים ות
לושים מן המציאות .ההצלחה שלנו
ושל הלקוח המושבניק היתה אדירה
וחד משמעית! סכום השובר הופחת
ב “!₪ 681,358-אומר עו“ד אורן
אבלה” .כלומר ,רמ“י הנפיקה שובר

לתשלום בגין דמי שימוש ,למושב
ניק שרצה להסדיר זכויותיו במשק
וזאת ,לאחר שפינו את השימוש
החורג )כ 100-מטר מגורים במבנה
החקלאי(“.

ומה המסר שלך מהפרשה הזאת?
עו“ד אבלה” :שני דברים .ברא
שון ,חשוב לי שרמ“י תפסיק להס

שובר התשלום המקורי  ₪ 838,000 -בגין שימוש חורג

תכל עלינו המושבניקים כעבריינים
אלא כאנשים שצריכים לקבל שי
רות ,גם אם חלק מהשירות זה הסד
רת מבנים בשימוש חריג .אתה מגיע
לבירור ואתה נתקל בחומה ,אז רמ“י
צריכה להבין שלא תמיד ’אין טעות‘
ושיפסיקו להסתכל עלינו במשק
פיים אחרים ,שבוודאי אינם משק
פיים וורודים.
”לא הכל שחור ברמ“י ואני יודע
שהטיפול במגזר החקלאי מורכב
ושאין מספיק כח אדם ,אבל אנחנו
לא מוכנים לקבל את הטעויות האלה

השובר הסופי ,כ - ₪ 125,000-לאחר הפחתה של !₪ 681,358

המושב וטעות מעין זו יכולה להביא
למכירת הנחלה ואפילו חו“ח לדב
רים כואבים יותר .לדעתי ,הטעויות
הללו מתרחשות יותר מידי.
”והדבר השני  -המסקנה שלי
שהיא ברורה :אל תיקחו את השו
ברים שאתם מקבלים בדואר כתורה
מסיני! שוברים אלו אינם מוחלטים
ואבסולוטיים וחשוב לזכור ,שלכם
הציבור יש למי ואף רצוי לפנות
בנושאים שכאלה ,על מנת למנוע
תשלומים לא לצורך שאין כל סיבה
שבעולם לשלמם“.

ושיפטרו אותנו כל פעם ב‘טוב,
בסדר‘ .למה? כי הטעות בפרשה הנו
כחית אינה טעות במספר ,אלא טעות
בדרכי עבודה ובדרך החשיבה על
המושבניקים .לשטח שלך מגיע פקח,
אתה בכלל לא פוגש אותו ואז 10-5
שנים לאחר מכן ,אתה צריך להיאבק
באיזשהו מזכר פנימי שהפקח כתב -
ועכשיו ’לך תוכיח שאין לך אחות‘.
”בטעויות כאלה ,המשפחה כולה
רוגשת ,מתחילה לעשות חישובים
של מס וירושה ,היא עלולה להגיע
למסקנה שהגיע הזמן לעזוב את
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אבי בן ציון ז“ל” .החבר‘ה
קראו לאבי ’אב השנה‘
ואפילו ’אם השנה!‘“
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זה
אלמוג סורין

סיפור על נתיבות החיים ,שלא
אחת ,לא פעמיים ,מתעתעים בנו
שוב ושוב.
אדם נולד ,מתבגר ,יוצא לשירות
צבאי ותורם את מיטב שנות נעו
ריו לביטחון המדינה ,הן בצבא קבע
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והן במעשה ההתיישבות .הוא מקים
משפחה למופת ,חי חיי משפחה וח
ברה מלאים ,חיים מאושרים ותור
מים ,אב למופת שמקים עסק חקלאי
לתפארת באחד המקומות הכי קשים
בארץ לחקלאות .בחיי היום יום הוא
מנסה להיות חבר עם כל מי שרק
נפגש עימו ,יהודים ופלשתינאים
כאחד ואז ,באבחה אחת ,כמו משום
מקום או משמיים ,כל זה נגדע במ
עשה שוד נמהר ,במהלכו הוא מוצא
את מותו.
ניבה ) (59נולדה בקיבוץ בית
אורן וגדלה בנהריה .בעלה אבי בן
ציון ז“ל ,נולד ברומניה ובגיל שמו
נה עלה ארצה עם הוריו וגדל בקרית

מוצקין .ניבה ,אז נערה בת  16ואבי,
חייל בגולני ,בן  22נפגשו בריקודי
עם והתאהבו.
”זאת הייתה אהבה ממבט ראשון“
מספרת ניבה” .היינו צעירים מאד
וכך התחלנו .לימים פרצה מלחמת
הכיפורים ,ממש מעט אחרי וזה די
טרף לנו את הקלפים .אבי שירת
במלחמה וחתם קבע ואיכשהו ,אחרי
המלחמה ,הייתה מן תחושה כזאת
שצריך להספיק .לפני המלחמה
היינו על גג העולם ,אבל המלחמה
טפחה על פנינו והראתה לנו צבעים
אחרים .הייתה תחושה שצריך לה
ספיק הכל במהירות והתחתנו מהר
מאד ,בהיותי בת “.18

לאחר הנישואים החליטו בני הזוג
הטרי שהם רוצים משהו רענן והחלו
בחיים משותפים ,במושב נתיב הג
דוד בבקעת הירדן.
ניבה” :מהר מאד הבנו שאנחנו
רוצים להתחיל משהו חדש .התח
ברנו לתנועת המושבים ,שהקימה
מושבים חדשים באזור הירדן .לבסוף
הגענו לישוב ארעי ,ליד נתיב הג
דוד ,כשהייתי לקראת סוף ההיריון
הראשון ,בשנת  .‘76הגענו לתקופת
התנסות .גרנו בנתיב הגדוד ,שישב
אז כישוב זמני וגרנו בקרוונים,
איפה שהיום מעלה אפרים .זה היה
מעין ’מושבקיבוץ‘ כזה של זוגות
צעירים .זאת הייתה הדרך של תנו

עת המושבים להרגיל אנשים לחיי
עבודה חקלאיים ,שרבים ממנה הגי
עו מערים ,ממש כמונו ,גרנו במעיין
חצי קומונה וחיכינו בישוב הארעי
לישוב קבע .בתחילת הדרך אחרי
שילדתי את בתי הבכורה ,הגענו
לישוב הקבע במושב נתיב הגדוד,
כל הגברים יצאו לעבודה והנשים
עבדו בשדה ,במזכירות או חינוך“.

חששת מהסיכונים שכרוכים בנסיעה
אל הבית ,דרך כביש שבו נוסעים
פלשתינאים רבים?
”אי אפשר לחיות בתחושה של
חרדה תמידית ,ולא הייתי בחרדות
מהנסיעה .למדתי עיתונות אצל

”לדעתנו ,הרקע
לרצח של אבי
הוא לאומני .יתכן
שמטרתם הראשונית
הייתה לגנוב את
הרכב ולשדוד רכב
ישראלי בכביש בו
נוסעים יהודים,
שאגב ,זה כבר הופך
את הרצח ללאומני.
הם רצו מראש
לעשות שוד על רכב
של ישראלים ,הפן
הלאומני בא לידי
ביטוי בעצם האמירה
הזאת שלהם
בחקירה“

גדעון רייכר ,עבדתי בעיר והייתי
נוסעת כל יום למרכז ובחזרה .בש
נות ה ‘80נסעתי עם תתמקלע
’עוזי‘ ללימודים ,כי היינו מחויבים
לשאת נשק בדרכים וערכו לנו מט
ווחים כאן .מהר מאד שנינו וויתרנו
על התענוג ונהגתי כל יום ביריחו
ללא נשק ,כך גם אבי .כמו היום ,גם
אז היו מיידי אבנים ובקבוקי תבערה
שהושלכו על ידי ילדים .תיארתי לי
תרחיש אפשרי של ’מה יקרה אם?‘
ושאלתי את עצמי אם אני מסוג
לת לירות בילדים ,והבנתי שזה לא
יקרה .אז החזרתי את הנשק וכמוני
עשה גם אבי  -לקחנו בחשבון שאנו
גרים כאן והחלטנו לחיות חיים נו
רמטיביים“.


במהלך  42שנות נישואיהם ,הקי
מו בני הזוג עסק חקלאי מצליח -
’בן ציון חקלאות‘  -וניבה עסקה
בשני עיסוקים עיקריים :הקמת

חברת יצוא מצליחה ועבודה במע
רכות הבריאות ,תוך הקמת מרכ
זים רפואיים אותם ניהלה .בין לבין
עבדה במשק והשניים גידלו ארבע
בנות לתפארת .החיים התנהלו כמ
תוכנן עד הראשון בדצמבר ,2014
יום בו התרחש המאורע שטלטל את
עולמה של ניבה :אבי ,עמוד התווך
שלה ,נרצח בכביש אלון על ידי
שלושה פלסטינאים.
”אבי היה הנפש התאומה שלי“,
מסבירה לי ניבה” ,הוא היה איש
עם שתי רגליים על הקרקע ואף
פעם לא העליתי בדעתי שאצטרך
להיות לבד .אפשר היה לסמוך עליו
בעיניים עצומות ,שיהיה תמיד לצי
די .החבר‘ה קראו לאבי ’אב השנה‘
ואפילו ’אם השנה!‘ הוא היה מה
כל שהילדות רצו ,מתי שרצו ות
מיד היה שם עבורן ,בכל שעה ביום
ובלילה .הוא היה איש יקר .לצד
זה ,אבי תפקד נפלא כחקלאי מאד
חרוץ ,אדם שניהל משק גדול מאד,
בו עבדו ערבים ויהודים זה לצד זה
והיו לו עובדים קבועים ורבים“.

כיצד הגיבה הסביבה לאחר הידיעה
על הרצח?
”כשאבי נרצח העובדים היו
בשוק גמור ,יש לנו אפילו תמונות
שלהם בוכים על הקבר .הם אהבו
אותו כמו אבא .הוא היה איש חביב
ומאד אירופאי בהתנהגותו ,תמיד
הקשיב לבעיות שלהם ועזר להם.
הוא עסק המון בעשייה למען האח
רים ,תמיד חבר בוועד ההנהלה ואף
פעם לא ’הילך אימים‘ על מישהו.
הוא ידע להתנהל מתוך מקום של

ניבה ואבי בן ציון
בימים הטובים.
מראשוני המתיישבים
בבקעת הירדן

כבוד לאחר ,ידע להשקיט שלום בין
אנשים ולחפש את ’המאחד‘ ולא את
’המפריד‘ .הוא תמיד הלך בלי נשק
והשכנים הערבים שלנו היו ממש
שותפיו לדרך ,הייתה הדדיות במ
ערכת היחסים ,מתוך הבנה שאנחנו
לא יכולים בלעדיהם והם לא יכולים
בלעדינו“.
”ידעתי שמשהו רע קרה “,מס
פרת ניבה על יום הרצח ,ומתארת
תחושה שפוקדת אנשים רבים ,עוד
לפני הידיעה על אבדן יקיריהם .היא
מספרת שלמרות היותה אישה רגו
עה ולא חרדתית ,היא הרגישה את
התחושה הזאת ביום הרצח ,עמוק
בתוכה.
”ביום שבו אבי נרצח הוא נסע
לענייני עבודה והיה בדרכו חזרה
הביתה .הוא צלצל אליי מהדרך
ואמר שהוא בדרך חזרה ושיש בעיה
עם החלון של האוטו ,שלא מצליח
להיסגר .בפעם אחרונה דיברתי
איתו ב 12:20בצהריים .ניסיתי
לחזור אליו והוא לא היה זמין  -היו
לו שני מכשירים ניידים ושניהם לא
היו זמינים .גם אני ,גם הפועלים -

לא הצלחנו להשיג אותו והפועלים
התקשרו גם אליי .ניסיתי שוב ושוב
להשיג אותו ,ידעתי שהוא נסע עם
האוטו שלי וניסיתי לתפוס אותו
בכל דרך“.
”התחלתי להרגיש תחושה של
אי נוחות למרות שאבי תמיד היה
היותר דאגן מביננו .אני בדרך כלל
אופטימית ,לא ציפיתי משהו כזה
מראש ואני לא חרדתית .לא הצ
לחתי לאתר אותו ,ולכן נכנסתי
לאינטרנט ,שם התפרסם מבזק חד
שות אודות אדם פצוע שנמצא שוכב
על הכביש בצומת אלון.
”אז כבר משהו לא הרגיש לי טוב.
ישבתי במשרד שלי ואמרתי לעוב
דים ”עכשיו אני רשמית מודאגת!“
אני בדרך לא מודאגת אלא תמיד
מתפקדת ,אבל הייתה לי תחושה
שקורה משהו לא טוב .בנוסף ,קי
בלתי טלפון מאיתורן לגבי התרעה
שקיבלה החברה והם רצו לדעת
איפה אבי נמצא.
”אחרי זה קיבלתי טלפון
ממוקדנית של המשטרה שביק
שה תמונה של אבי .שאלתי אותה:

’מה הסיפור?‘ והיא ענתה לי ש‘הכל
בסדר‘ ,שהם עוזרים לאיתורן לאתר
את האוטו .לא ממש הבנתי מדוע
היא צריכה תמונה ,כי אפשר על
ידי איתורן לאתר את האוטו בקלות.
המוקדנית המשיכה לומר ש‘הכל
בסדר‘ ואם יהיה משהו היא תתקשר
אליי .דרך אגב ,אותה מוקדנית לא
יצרה איתי קשר עד היום“.
”בשלב זה התקשרתי לחברו הטוב
של אבי  -חנן פסטרנק ,שהיה לאבי
כמו אח ושותף עסקי לשעבר ,חנן
הגיע אליי למשרד עם אשתו ,הוא
גם היה הרבש“ץ של הישוב ויחד
הבנו שצריך לצאת לדרך .הייתי
מאד אסופה ,אבל עדיין עם גוף
רועד.
”בדרך לבית חולים כבר תחקרו
אותי אנשי משטרה ,שהיו במקום
על אבי ,והרגשתי שהם הולכים
לכיוון פלילי .אבל לא עסקתי בזה
והגעתי לבית החולים .הגענו לבי“ח
בלינסון ,אחת הבנות שלי הייתה
איתי וכשהכניסו אותי לחדר נפרד
עם רופאה ועובדת סוציאלית כבר
הבנתי שארע אסון .הייתי צרי
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”בהתחלה לא ידעתי לשאול את השאלות
הנכונות ,הייתי בטוחה שאני יכולה לבטוח
במדינה וזה לא קרה .זה קרה הפוך ,לא דאגו
לאבי ולא ידעתי מה הזכויות שלו כאדם שנתן
את שנותיו כאיש צעיר למדינה ,הן כחייל
בצבא קבע והן כאיש מילואים וכתושב שגר
בישוב שעל קו הגבול“
כה לזהות את אבי במחלקת טיפול קווה שבעקבות התאונה בעל הרכב
נמרץ ועשיתי זאת לבד ,בלי בנותיי ,ייצא מן הרכב ואז שניים מן הנא
כי רציתי שיישאר להן זיכרון טוב שמים יכנסו לרכבו ,במטרה לשדוד
מאביהם ,בעיקר זיכרון ממסיבת יום את הרכב.
הולדת שערכנו כמה ימים לפני לנ
על פי כתב האישום ,מיד לאחר
כדים ,מסיבה שבה כל בני המשפחה יציאתם מהכפר זיהו השלושה את
נפגשו ואבי היה מאושר.
אבי כשהוא נוהג ברכבו .הנאשמים
”אחרי האסון הייתי מנותקת ,כדי נסעו בעקבות המנוח עד לצומת
לאפשר לעצמי לתפקד עם הסי אלון ,שם ,בהתאם לתכנון ,התנגשו
טואציה המאד קשה שלי .איבדתי קלות ברכבו .אבי ,לפי כתב האישום
את עמוד התווך של חיי ,איבדתי יצא מרכבו ,ניגש לרכבם של הנא
אדם שתפקד בחברה מצליחה שפר שמים ,לחץ את ידו של אחד מהם
נסה אנשים רבים ,ואבי תפקד במשק ושוחח עמו.
מאד גדול עם המון עבודה ,שהייתה
באותה העת לטענת המשטרה,
ייחודית לו ,שרק הוא ידע לעשות.
יצא אחד מהנאשמים מהרכב כש
”הייתה התמודדות קשה עם מה בידו תרסיס גז מדמיע והתיז את
שקרה והאופן שבו זה קרה והנסי התרסיס לעבר עיני המנוח .מיד
בות היו עוד סוג של נדבך ,שנוסף לאחר מכן ,אחד מהנאשמים נכנס
לתיאטרון האבסורדי הזה .אבי היה לרכבו של המנוח ,נסע מספר מט
רים וביצע פניית פרסה
ובמקביל ביצעו הנאש
ְבּלֶ ְכ ְתָּך  /ניבה בן ציון
מים האחרים פניית פרסה
וּמגָ ֶה ֶצת ִק ְמ ֵטי ְדּ$גָ ה,
זוֹק ֶפת ֶאת ַהגַּ ב ְ
ֶ
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הנאשמים באבי הפילוהו
ְוּד ָמעוֹת ְשמוּחזָ קוֹת וְ נֶ ֱא ָספוֹת ִבּ ְפנִ ים .
לארץ ,עלו על גופו ,נסעו
טוּחה,
רוֹצה ִל ְצעוֹד ְכּמוֹ ַפּ ַעם ַעל ַק ְר ַקע ְבּ ָ
ָ
לאחור ונמלטו מהמקום.
כוֹלה ָלעוּף וְ ָלשׁוּב ַבּ ֲחזָ ָרה.
ָל ַד ַעת ֶשׁ ֲאנִ י יְ ָ
בן ציון נפגע קשות בכל
נוֹדע,
ְל ַח ֵבּק ֶאת ַה ָמּ ָחר וְ ֶאת ֲהֹלא ַ
חלקי גופו ,פונה ע"י כו
ְל ַה ֲא ִמין ְש ֲא ְצ ִליח ַל ֲעבוֹר ֶאת ֲה ַמּ ַסע,
חות ההצלה לבית החולים
רוּכה,
סוֹפה ֶשׁל ֶדּ ֶרך ֲא ָּ
וָ ֶא ְמ ָצא ְבּ ָ
ולמחרת נפטר מפצעיו.
ָך.
תּ
ְ
כ
ְ
לֶ
בּ
ְ
י
מּ
ִ
עוֹל
ָ
מ
ְ
י
תּ
ִ
ד
ְ
יבּ
ַ
ֶאת ַמה ְש ִא
המשטרה שלאחר חקירה
מאומצת איתרה את המב
איש נעים הליכות שכל מי שפגש צעים ,קיבלה את טענת הנאשמים,
אותו אמר עליו דברים טובים .אפי כי במהלך נסיעת הפרסה דרסו
לו בסיפור על מה שהתרחש בזמן השודדים הפלשתינאים את בן ציון
רצח יש תיאור על כך ,שאבי אפילו ובכך גרמו למותו במתכוון.
ניגש ללחוץ את היד של הרוצחים
עצם האמירה ,גרימת מוות בכ
שלו לפני שהוא נרצח“.
וונה ,מעלה תהיה ,כיוון שהחוק
הישראלי קובע כי במידה וגרמת
גרימת מוות או רצח לאומני?
מוות בכוונה תחילה ,אזי רצחת.
בכתב האישום החמור שהוגש ואילו כאן מדובר ברצח בדרגה מו
לבית המשפט הצבאי בסאלם ,פחתת ,שהינה הריגה עם תוספת
מואשמים שלושת הפלשתינאים )גרימה למוות של אדם תוך כדי בי
בגרימת מוות בכוונה ,שוד תוך צוע עבירה ,גרימת מוות במזיד ,תוך
שימוש בכוח ,הפקרה לאחר פגי כדי ניסיון להתחמק מעונש( .למע
עה ,שיבוש הליכי משפט וכן ,מסחר שה הם מואשמים שלכאורה ,לאחר
ברכב ובחלקים גנובים.
שדרסו את הנאשם )ובכתב האישום
מכתב האישום עולה ,כי השלושה מוזכרת תאונה( ,לא הגישו לו עזרה
יצאו לדרך באותו יום ,במטרה לש למרות שידעו שמצבו חמור .אם
דוד רכב ישראלי ,בכביש בו נוסעים כך נראה ,שגרסת הנאשמים לפיה
יהודים .התכנון המוקדם היה שיתנו הדריסה היתה תאונה התקבלה ע"י
מכה בחלקו האחורי של הרכב ,בת החוקרים.
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ניבה בן ציון” .השבר הגדול שלי הוא בגלל התייחסות רשויות המדינה לפרשה“

מדוע לא הואשמו השלושה
ברצח בכוונה תחילה ,שכן עלו
על המנוח עם רכבם ולא המשיכו
לנסוע ,אלא נסעו לאחור כוידוי
המתה .עם זאת ,עדיין מדובר בע
בירת המתה ראשונה בחומרתה
)שאחריה עוד שני עבירות המתה
מופחתות חומרה ,כהריגה וגרימת
מוות ברשלנות(.
גם המניע הפלילי ,אותו מייחסת
המשטרה לנאשמים ואף כתב
האישום הפלילי שהגישה הפרקלי
טות בנושא ,לא מקובלים על ניבה
והיא פתחה במאבק להכיר ברצח
של אבי כרצח על רקע לאומני.
גם ראשי רשויות ביהודה ושומרון
הצטרפו למאבק המשפחה ואף שי
גרו מכתב דחוף לשר הביטחון דאז,
משה )בוגי( יעלון ובו דרישה להכ
רה ברצח כלאומני.
”השבר הגדול שלי הוא בגלל
התייחסות רשויות המדינה לפר
שה “,אומרת ניבה” .כל העסק טופל
בצורה רשלנית במיוחד .בהתח
לה לא ידעתי לשאול את השאלות
הנכונות ,הייתי בטוחה שאני יכולה
לבטוח במדינה וזה לא קרה .זה קרה
הפוך ,לא דאגו לאבי ולא ידעתי מה

הזכויות שלו כאדם שנתן את שנו
תיו כאיש צעיר למדינה ,הן כחייל
בצבא קבע והן כאיש מילואים וכ
תושב שגר בישוב השוכן על קו
הגבול.
”לדעתי ,לא חקרו את הנושא
כראוי ,כי כל התיק מבוסס על הג
רסה של הרוצחים .לדעתנו ,הרקע
לרצח של אבי הוא לאומני .יכול
להיות שמטרתם הראשונית הייתה
לגנוב את הרכב ולשדוד רכב יש
ראלי ,בכביש בו נוסעים יהודים,
שאגב ,זה כבר הופך את הרצח
ללאומני .בכביש הזה נוסעים רכ
בים הרבה יותר מפוארים מה‘סקודה
אוקטביה‘ ,שבה נהג אבי .הם רצו
מראש לעשות שוד על רכב של יש
ראלים ,הפן הלאומני בא לידי ביטוי
בעצם האמירה הזאת שלהם בחקי
רה .יש הרבה נהגי רכבים שנשדדו
באזור שלנו ,אך אף אחד מהנשדדים
לא נרצח  -חוץ מאבי .מלבד זאת
הרוצחים של אבי בעלי הם ממש לא
’חובבי ציון‘ – התברר לנו שבעברם
הם שרו והללו רוצחי יהודים“.

ומה כעת ,איך מתמודדים?
”אני משתדלת לנשום בין לבין,

מאד קשה לי .אני מרגישה שאני
במאבק וגם נכנסתי למאבק ,אבל
אני חייבת לאפשר לעצמי חיים
ולפעמים לשים את כל זה בצד.
העסק של אבי נמצא כעת בפירוק.
אני לא עוסקת בתחום הזה ולכן לא
אחראית על זה .חברים רבים עוז
רים לנו ויש המון תמיכה מהמושב.
חברים ואנשים טובים עמדו לימיני,
מצידי ומאחורי  -מאד עזרו לי מכל
הבחינות .בסופו של דבר אני הולכת
לישון בלילה לבד ,אבל יש נטייה
טבעית להמשיך את החיים.
”בנוסף ,כיום אני עוסקת בשני
תחומים עיקריים :יש לי את חברת
הייצוא שלי ויש המון עשייה גדו
לה .בד בבד אני מנחה קורסים ומ
כשירה מאמנים אישיים  -תחום
שלמדתי מספר שנים ופיתחתי
במקביל .אני ממשיכה בעשייה
התמידית ,שתמיד הייתה קיימת בי
וכל הזמן לומדת ומעשירה את עו
למי .חישבנו אני ובתי כמה שעות
בשבוע אני עובדת וגילינו שאני
עובדת כמעט בכל שעות הערות
שלי .זה כנראה עוזר לי לברוח,
עוזר להשכיח את המקום המאד
כואב ,שבו אני נמצאת“.
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מושב ינוב )בין נתניה
לטולכרם( הינו מושב
מסורתי ונמנה על יישובי
המועצה האזורית לב
השרון .היישוב החל
בתהליך בניית מקווה
טהרה לנשים ,מתוך כוונה
לבנותו בשיטה ,שבה חיבור המקווה למי
הגשמים הינו "מהצד".
כאמור ,בפנינו עתירתו של רב היישוב,
צמח אברהם ,שדרש כי מקווה הטהרה
ייבנה בשיטת חב"ד " -בור מעל בור" ,אשר
לדבריו היא המקובלת ועונה על כל השיטות
והזרמים ביהדות,
וזאת בטענה כי
בסמכותו להכריע
בכל ענייני הלכה
במושב.
חרף התנגדותו
של הרב החליט
המקומי
הועד
ביישוב לאשר את
בניית המקווה ,ע"פ
התוכניות שאושרו
ע"י המועצה וסרב
בשיטת
שייבנה
לשיטת
חב"ד.
הועד המקומי ,הוא
המוסמך לפי החוק
לנהל את היישוב מושב ינוב .הרב לא חויב בהוצאות משפט
וחיי הקהילה בו
ולמעשה מדובר בניסיון של הרב לכפות את ושיטת חב"ד היא בבחינת הידור מצווה .עוד
דעתו ,שאינה מקובלת ונהוגה במושב ,על נקבע כי לא ניתן להקיש ממקרים אחרים,
וזאת לאור השוני בעובדות בין המקרים ,וכן
ציבור המורכב מכאלה שאינם חסידי חב"ד.
הרב סמך עתירתו בעיקר על הטענה ,כי התקבלה טענת הועד המקומי בעניין חוזר
בסוגיות שהן הלכתיות במהותן ,על הגורמים המנכ"ל ,שהוא אינו מסמיך את רב היישוב
המנהליים לפעול בהתאם להנחיות הגורם להכריע באשר לאופי בניית המקווה .בנוסף
המקצועי ,שבמקרה זה הינו רב היישוב .קבע ביהמ"ש ,שהעתירה הוגשה בשיהוי
כן הסתמך הרב על חוזר מנכ"ל המשרד רב ,לאחר שהקבלן הספיק לבצע עבודות
לשירותי דת ,שם נקבע כי אחד מתפקידיו רבות ,ושינוי של מבנה המקווה כיום יצריך
פעולות שונות הכרוכות בזמן ועלויות בלתי
של רב היישוב הוא פיקוח על המקוואות.
מנגד טענו המשיבים ,כי אין לאפשר מבוטלים.
העתירה נדחתה ,אך על מנת שלא להחריף
לרב לכפות דעתו על רוב הציבור ,והוסיפו
כי הכוונה בחוזר המנכ"ל ,היא שרב היישוב עוד את המחלוקת ,לא חויב הרב בתשלום
יהיה מעורב בסוגיות ההלכתיות הקשורות הוצאות.
להפעלה השוטפת של המקווה ,אך לא לפקח
* ניתן ב 16אוגוסט  ,2016בהעדר
על בנייתו ואופן בנייתו.
הצדדים' בביהמ”ש המחוזי מרכזלוד
בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים,
ביהמ"ש קבע כי המחלוקת שנתגלעה בפני השופט צבי דותן .עתמ )מרכז(
לגבי אופן בניית המקווה ,יכול שתיפתר  151247273אברהם נ' מועצה אזורית
ע"פ השאלה מיהו הציבור אשר יזדקק לב השרון
למקווה הזה ,ובאיזו שיטה רוב הציבור נוהג
לטבול .ביהמ"ש הסיק ,כי רוב התושבים
רצו שהמקווה יבנה בשיטת "מהצד" ,ועל כן
בדין החליט הועד המקומי כי כך יהיה .עוד
נקבע ,כי הרב לא יכול להתעלם מרצון רוב
התושבים ולכפות דעתו עליהם ,על אף שהינו
הסמכות ההלכתית העליונה ביישוב ,בייחוד
כאשר קיימות שיטות שונות שלכולן בסיס
מוצק בהלכה .ביהמ"ש קבע ,כי אין טעם
הגיוני לבנייה בשיטת חב"ד וכפיית רצונו
של הרב היא בלתי סבירה ,בנסיבות העניין.
ביהמ"ש הדגיש ,כי גם ע"פ חב"ד אין כל
איסור לטבול במקווה שנבנה בשיטת "מהצד",
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בימים אלה ,אגודות רבות עמלות על הכנת מש
בצת האגודה ליישום החלטה  ,1311במסגרת המעבר
מזכויות "בר רשות" ל"חכירה לדורות".
בשלב הראשון ,האגודה פועלת במשותף לרי
שום חלקות א' של הנחלות בשלמות בטאבו )רישום
תצ"ר( .לאחר שחלקות א' של הנחלות יירשמו בטא
בו בשלמות ע"ש מדינת ישראל ,ניתן יהיה לחתום
על הסכמי "חכירה לדורות" בין בעלי הנחלות לבין
רמ"י .התוצאה היא שבעלי הנחלות יקבלו זכויות
קניין תחת הזכויות החוזיות שהיו להם עד היום.
בשלב השני ,כל בעל נחלה יוכל לבחור אם הוא
מעוניין להמשיך וליישם את החלטה  ,1464במסג
רת "דמי כניסה" או "דמי רכישה" .בעל נחלה יוכל
לבחור את המסלול הרצוי ,בהתאם לפעולות אותן
הוא מבקש לבצע בנחלה ,כאשר אנו ממליצים לבחון
את הצרכים לפחות שנת "דור" אחת קדימה ובהתאם
לכך וליכולת הכלכלית ,לבצע יישום של ההחלטה.
רמ"י פרסמה לאחרונה נוהל עבודה ליישום הח
לטה ) 1311מ"בר רשות לחכירה" ל"דורות" בחלקה
א'( ובהתאם לכך ניתן להתחיל בביצוע ההחלטה.
בטופס אותו נדרש למלא בעל הנחלה מפורטת רשי
מה של מסמכים ,אותם יידרש בעל הנחלה להמציא
לצורך כניסה להחלטה וכן ,מפורטים התנאים בהם
הוא נדרש לעמוד ,על מנת שיוכל לחתום על הסכם
חכירה לדורות.
תנאי הסף עליו עמדנו רבות ,הוא" :הסדרת שי
מושים חורגים וחריגות בניה בנחלה" .נסביר ,כי
בתחילת הדרך ,רמ"י התכוונה שיישום החלטה 1311
יתבצע במשותף ,על ידי כל בעלי הנחלות והטי
פול ייעשה מול האגודה .בחלוף הזמן שונתה העמדה
וכיום היישום ניתן לביצוע פרטני .בעל נחלה שחל
קה א' שלו לא רשומה בטאבו בשלמות ולא מתקיים
הליך תצ"ר במושב יוכל להזמין תצ"ר פרטני להח
תים שכנים ואת האגודה ולהתחיל ביישום ההחלטה.

~
אנו עדים פעמים רבות לתופעה שראויה לגנאי
של הלשנה לרשויות על ביצוע שימושים חורגים.
באחד מכתבי האישום בהם טיפלנו נמצא בתוך חומר
החקירה מכתב שנשלח על ידי אדם מהמושב שביקש
מהרשות לבצע אכיפה ביחס לנאשם ופירט במכתב
את כל החריגות והשימושים בנחלה .המלשין אף
איים על הרשות כי במידה ולא תתבצע אכיפה הוא
יפעל מול מבקר המדינה וחתם בסיום המכתב "אנ
שים שאכפת להם".
אם בעבר רמ"י היתה מגיעה לנחלות בעקבות
"הזמנה" ,כיום רמ"י מבצעת אכיפה נקודתית על
מושבים שלמים ומגישה תביעות לתשלום דמי שי
מוש נגד בעלי נחלות ,בסך מאות אלפים ומיליוני
שקלים.
בעידן הנחלה המהוונת ,בהליך יישום ההחלטות,
יגיעו פקחי רמ"י למושב לביצוע בדיקה ביחס למצב
הבנוי בפועל בנחלות .גם במקרה של ביצוע פרטני
של ההחלטה אין ערבות לכך שהפקח לא יבחן נחלות
נוספות במושב .ביקשנו לא פעם מבעלי הנחלות
להתכונן לעידן החדש ולהסדיר את הנחלות בטרם
יגיעו פקחי רמ"י .מדיניות רשויות האכיפה בפרק
ליטות המדינה היא "אפס" סבלנות במקום שבו אין
היתכנות תיכנונית להסדרת השימושים והקנסות
שניתנים גבוהים מאוד וקשים מנשוא.




תקופת התשלום בגין דמי שימוש עברה תה
פוכות ,הליכים משפטיים ותקיפה מכל כיון .רמ"י
שינתה את עמדתה פעמים רבות במהלך השנים גם
בעקבות החלטות שהתקבלו בבתי המשפט כאשר
הנושא עלה .בהחלטה  1101עליה נערך דיון בבג"ץ
פורום הערים העצמאיות ניתנה אפשרות להסדיר
שימושים בתשלום עבור ארבע שנים בלבד .הבג"ץ
ניתן ביום  9.6.11ורמ"י לא עמדה בהוראות ההחלטה
ובפועל גבתה דמי שימוש עבור כל תקופת השי
מוש .שומות בהם טיפלנו בהליכים משפטים ניתנו
בגין חמש עשרה ועשרים שנה אחורה והגיעו לסך
של מיליוני שקלים שנדרשו גם מיורשים ונכדים
של בעלי הנחלות .לאחרונה פורסם על ידי רמ"י כי
החל מבצע של הסדרת שימושים עד ליום 31.12.17
במסגרתו ייגבו דמי שימוש עבור שבע שנים בתנאי
שההסדרה תבוצע עד ליום  31.12.17ואנו ממליצים
לבחון בהקדם יישום של הסדרה .בנוסף נזכיר את
החלטת הנהלה שקובעת כי בגין שטח בנוי עד 160
מ"ר בבית הראשון לא ייגבו דמי שימוש ובגין הבית
השני ייגבו דמי שימוש עבור שנה אחת .מעבר ל-
 160מ"ר בבית הראשון והשני ייגבו דמי שימוש
עבור שבע שנים.

~~
על מנת להעיר את הציבור להסדרת שימושים,
רמ"י החלה לפרסם באתר הרשות סיפורים על מב
צעי אכיפה בנחלות ,בצירוף תמונות ונביא בפניכם
שני מקרים:
במקרה הראשון  -הוקם על קרקע חקלאית בנח
לה מפעל רהיטים שכלל נגריה ,אולם תצוגה ,מח
סנים ועוד .המפעל השתרע על כ 1.7-דונם וכלל
חמישה מבנים גדולים .הרשות הגישה תביעה כנגד
בעל הנחלה וניתן פסק דין ,המחייב את בעל הנח
לה להפסיק את השימושים החורגים .במקרים ,כגון
המקרה המתואר ,הרשות מגישה תביעה אזרחית
לפינוי ,הריסה והשבת המצב לקדמותו ולאחר מכן
תביעה כספית לדמי שימוש .במקרה הנדון מצאנו,
כי קיימת חשיפה לתשלום דמי שימוש עבור שבע
שנים אחרונות ,בסך של מעל שני מיליון .₪
מקרה שני  -בעל נחלה הקים אתר צימרים על
קרקע חקלאית .האתר כלל  12מבנים ,לרבות קר
וואנים לאחסון ומבנה למשרד .הרשות הגישה תביעה
לסילוק יד וניתן פסק דין המחייב את בעל הנחלה
לפנות את השימושים החורגים .גם במקרה זה בעל
הנחלה צפוי לשלם מיליוני שקלים עבור דמי שימוש.
לסיכום נבהיר ,יש לנו טענות רבות כלפי מדיניות
האכיפה של רמ"י והמגמתיות בהחלטות כנגד בעלי
הנחלות .יחד עם זאת ,אנו מתנגדים למצב שבו בעלי
הנחלות ישלמו "דמי שימוש" לרשות ,שמהותם קנס
עבור שימוש בעבר ואין בהם הסדרה של השימוש
בעתיד .בראיה לעתיד של "הנחלה המהוונת" ,בעל
נחלה שישכיל להבין כי עדיפה הדרך של הסדרה
והשקעה של כספים ביישום החלטות  1311ו,1464 -
במקום תשלום קנסות לרשות כאשר זו תנחת על סף
דלתו ,יצא עם ידו על העליונה.
* הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות,
במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !! בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!
22.9.2016

|| 21

 4
~
~

¨ ěĚĤĚĕĢ ĝđĚĞ
amosquitoz@gmail.com



 185

מאוזן:
מאוזן:
 .1ייתכן וקרביץ בעל השקפה פוליטית מסויימת? ) .4 ;(6חסר מקום לחזירים
שיהיה אפשר לפרוץ לתוכו ) .8 ;(4ראו  19מאוזן;  .9נוטשים את הצבא למראה
איברה הגדול ביותר של קרדשיאן ) .11 ;(6שירי בשמחה אודות תבלין ).12 ;(7
שבה וישנה עם הרשע ) .13 ;(3הקוף מיהר כי ממש היה בא לו ) .15 ;(3יחקרו
אותם כדי לברר מדוע העוקץ הראשון הלך אליו ) .18 ;(7מקשיחה מבטה למראה
אדון קור )) .19 ;(6עם  8מאוזן( אין לה קושי לגדף ) .21 ;(4הקוצץ בעצמו הלבין
) .22 ;(4נשב בסלון או נעשה טיול ארוך אל היפני? ).(6
מאונך:
 .1חלק קטנטן מנוזלי הפה החזרו אליו ) .2 ;(5נבקש מטיילור להוריד את הקצב
אצל הקצב ) .3 ;(5ראו  20מאונך;  .5הזמרת לא שוקלת הרבה ) .6 ;(5כעסתן
על חבר של חודרוב ) .7 ;(5מה אפשר להעשיר בעזרת סופר ופילוסוף? ).10 ;(7
בלוך נתן גבעה ענקית לחברה של הארי ) .13 ;(7להקת מנועים ) .14 ;(5התשלום
החודשי משאיר בתוכה את העונה ) .16 ;(5אבל את החבורה אשאיר בפנים );(5
 .17ענת חיברה שעווה ולחם )) .20 ;(5עם  3מאונך( השור ברח משמעון ).(4

להלן התשובות לתשבץ הקודם ,מספר :184
מאוזן .1 :מנגולד;  .4כמון;  .9אגרנים;  .11סלמונלה;  .12תרד;  .13בגד;  .15ראה
עולם;  .18קול שני;  .19באלה;  .21ריהט;  .22נירתמה.
מאונך .1 :מינוס;  .2גולים;  .5מגנות;  .6נעמוד;  .7עגל הזהב;  .10מנדרינה; .13
ביקור;  .14דילמה;  .16ודאות;  .17מסורה;  .20גילו.
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משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר

ל
יק

ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

א

חד

ל

כל

ה

עולם בק

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 ובינהם:

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.

למידע ולתיאום פגישה:

אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות עסקיות ,שמעורבים
בפיתוח החקלאות הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.
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טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי
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