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אמר מזכ�ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן, בשדולה 
ציני", >החקלאית בכנסת מחטף  לעשות  כאן  "יש 

�אמר מזכ�ל התאחדות חקלאי יש
בדיון  וילן,  (אבו)  אבשלום  ראל, 
שהתקיים  בכנסת,  החקלאית  השדולה 

ביום שני השבוע.
וילן אמר כי: "בחוק ההסדרים, בשנה 
האחרונה, שמו חמישה נושאים שכולם 
הפעולה  משיתוף  כתוצאה  והכל  ירדו 
עם הלובי החקלאי. ברפורמת המכסים 
שקלים  מיליון   88 הוצאנו  פסח,  של 

�מהאוצר כדי להראות שמי שרוצה לע
שות ייבוא אז שישלם.

"לא יבשה הדיו ויש לנו עד פסח רק 
שישה דיונים על ביטול כל מכסי המגן, 

�ביטול התכנון בחלב וביצים, ביטול מו
עצות ייצור ומעבר לתמיכה ישירה.

והחקלאות  האוצר  למשרדי  "הצגנו 
ולא  עמודים  כ�80  אסטרטגית,  תכנית 

קיבלנו תשובה שהם קראו את החומר.
"עכשיו אומרים לנו שעד לפסח יש 
מסובסדים  אנחנו  התכנית.  את  לסיים 
האוצר  מיליארד.  בשלושה  אחוז  ב�10 
אומר שהוא הולך לתת כמיליארד וחצי 
ש�ח. יש כאן ניסיון לעשות מחטף ציני 
לו שום סיכוי להתממש! בצרפת  שאין 
בבריטניה,  התאבדו,  רפתנים  כ�500 

החקלאים הכניסו פרות לסופרים.
"תמיכה ישירה זה להוריד את מחיר 
המים, תמיכה ישירה זה קרן נזקי טבע, 
שהממשלה תשלם 70%, תמיכה בייצוא. 
כמו   18 של  ישירה  תמיכה  לקבל  כדי 
שלנו  הסכום   ,OECDה� במדינות 
צריך להיות 5.1 מיליארד ש�ח. "כרגע 

אין תמיכות אלא שורה של פרמטרים.
לבנות  רצינו   - המדגה  ענף  "לגבי 
עליו מודל עם מכסי מגן, לקח 9 שנים 

כדי להוריד את המכסים בתעשיה בארץ. 
משרד  מנכ�ל  הזמן.  את  איתנו  מורחים 
תיאומי  על  איתנו  מתווכח  החקלאות 
תתגשם  שלהם  התכנית  אם  פגישות. 
אז החקלאות תקרוס. יש לעשות שיתוף 

פעולה, לשבת עם המומחים בתחום.
הצלח הנוכחית  בכנסת  �"מניסיוננו 

הכנסת  של  החקלאי  הלובי  עם  יחד  נו 
ולבלום. אני חושב שעל הלובי  לעצור 

�החקלאי לחסום את כל התכניות ההר
להת הזמן  זה   - החקלאות  של  �סניות 

עורר. אנחנו לא נשב במשאים ומתנים 
במידה ויהיו חסרי תוחלת".

המח מנהל  להעברת  התכנית  �לגבי 
קר החקלאי (מכון וולקני) לגליל, אמר 
וילן: "משחקים עם בסיס הידע החקלאי. 
את  איבד  מישהו  נדלן?  אדמות  זה  מה 

הפרופורציות."

אמר ירבעם שגב, מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל, בביקור של ראשי 
התאחדות חקלאי ישראל בגליל העליון ורמת הגולן

מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, >
יו"ר ההתא�  אבשלום (אבו) וילן,
המושבים  תנועת  ומזכ"ל  חדות 
בורושק,  רחל  והכלכלנית  צור  מאיר 

�הגיעו לביקור וסיור בגליל העליון וב
�רמת הגולן, לבחון את האתגרים העומ

דים בפני חקלאי האזור.
החברה  במשרדי  פתחו  הביקור  את 

פעי להם  הוצגה  בו  הגליל,  �לפיתוח 
ידי  על  היבטיה  שלל  על  החברה  לות 
שגב ירבעם וכן הפעילות הח�  המנכ"ל
פי� סמנכ"ל   , ידי  על  בגליל   קלאית 
סקירה  נערכה  בהמשך  החקלאות.  תוח 
של פעילות אגודת מים בגליל על ידי 
פעילות  של  וסקירה  נוי  רפי  המנכ"ל 

מו"פ צפון.
לפיתוח  החברה  מנכ"ל  ירבעם,  שגב 

בהתייחסו למהלכים האח ציין  �הגליל, 
רונים של הממשלה המשפיעים ישירות 
על החקלאים ואמר, כי לא ניתן לשנות 
"במידה  באיבחה:  החקלאות  ענפי  את 
יש  בחקלאות,  שינוי  לבצע  ומעוניינים 

מו תכנית  �להכין 
ענף,  לכל  שכלת 
להבטיח  מנת  על 
לאורך  חוסנו  את 
מקרה  ובכל  שנים 
והסדר  הצעה  כל 
חייבים  שיקבעו, 
לכלל  מענה  לתת 

החק �ההתיישבות 
לאית", אמר ירבעם.
אורי דורמן, יו"ר 

החברה לפיתוח הגליל אמר: "המצב בו 
בישראל  החקלאים  כלל  כעת  נמצאים 
אינו פשוט. יש הרבה בעיות להן צריך 
בשיתוף  לעבוד  ועלינו  מענה  לתת 
שיאפשרו  פתרונות  למציאת  פעולה 

למ החקלאיים  הענפים  כלל  �התאמת 
ציאות המשתנה, כך שיתאפשר המשך 

קיום החקלאות בישראל.
המ בחוות  האורחים  ביקרו  �בהמשך 

להם  הוצגו  שם  צפון,  מו"פ  של  טעים 
שמיר  קידוחי  במי  לשימוש  הניסיונות 

בחקלאות מתקדמת וכן במפעל הפירות 
"בראשית" ברמת הגולן.

במפגש  וצור  וילן  סיימו  היום  את 
עם  העליון  הגליל  האזורית  במועצה 
ראש המועצה גיורא זלץ, חקלאי האזור, 
החקלאות  ענפי  ומרכזי  משק  מרכזי 

�בקיבוצים. במפגש קרא זלץ לכלל המ
מנת  על  הכוחות  את  לאחד  שתתפים 
הרבים  באתגרים  בהצלחה  להתמודד 
העומדים בפני החקלאים באזור ובארץ 

בכלל.

ראשי התאחדות החקלאים בחברה לפיתוח הגליל
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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
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"ביטול התכנון יכניס את המערכת לתוהו 
ובוהו ויפגע הן בצרכנים והן בחקלאים", 

אמר מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות 
200 מגדלי ביצי מאכל הגי�>בישראל בכנס החירום של הלולנים �כ

עו בשבוע שעבר לכנס החירום 
ברו שהתקיים  הלולנים,  �של 

פין. זאת, בעקבות כוונת משרדי האוצר 
ולפתוח  הענף  את  להפריט  והחקלאות 

�את השוק לייבוא חופשי. מבחינת המ
הענף  חיסול  היא,  המשמעות  גדלים, 
אלפי  של  וסגירה  המשפחתי  במשק 

לולים, בעיקר על גבול לבנון.
בכנס השתתפו בין השאר: מזכ"ל 
התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת 
מזכ"ל  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי 
אבש� ישראל, חקלאי   התאחדות 
לום (אבו) וילן, מזכיר ארגון מגדלי 
מוטי אלקבץ, סגן ראש מו�  העופות,
עצה אזורית מעלה יוסף, יוסי אדוני, 
סגן ראש המועצה האורית עמק חפר, 

אלדד שלם וכמובן המגדלים.
�מאיר צור אמר: "לא ניתן יד לבי

טול התכנון בענף הלול, שההשלכות 

הן ברורות – חיסול המשק המשפחתי 
גבול  על  שרובן  קרקעות,  ונטישת 
על  להגן  מו"מ  ננהל  אנחנו  לבנון. 
הענף ובמידת הצורך נצא למלחמה."

מדינה  "כל  וילן:  (אבו)  אבשלום 
שומרת על עצמה ועל השוק המקומי 
החקלאות  על  שומרת  ארה"ב  שלה. 
שלה ורק מדינת ישראל רוצה לחסל 
את החקלאות - אנחנו לא ניתן לזה 

�לקרות. יש לנו וללולנים כוח פולי
טי חזק ואנחנו מוכנים לצאת לקרב."

מוטי  עופות,  מזכיר ארגון מגדלי 
לתוכנית  מתנגדים  "אנחנו  אלקבץ: 
רנטה  ולקבל  עבודה'  במקום  'קצבה 
חודשית, כדי להפסיק לייצר ביצים. 
הענף מתנהל כיום בצורה מתוכננת 
את  יכניס  התכנון  ביטול  ואחראית. 

�המערכת לתוהו ובוהו ויפגע הן בצ
רכנים והן בחקלאים.

"אנו סבורים שבהידברות עניינית 

הגורמים  כל  לבין  הממשלה  בין 
הביצים  של  והשיווק  היצור  במערך 
לצרכן  המחיר  להוזלת  להביא  ניתן 
הפחתת  של  הלאומי  ביעד  ולתמוך 
שקל   1 מכל  כיום  המחיה.  עלויות 
מקבל  ביצה  עבור  משלם  שהצרכן 
מה� חלק  בלבד.  אגורות   45  המגדל
כיוון שיש  פערים שבדרך מוצדקים 
הובלה  פחת,  יש  הביצה,  את  למיין 
לכווץ  ניתן  אולם  אחרות,  והוצאות 

את הפער באחוזים מסוימים."

מטילות,  מגדל  רודנסקי,  משה 
נציג בארגון מגדלי העופות, שאירגן 
עופר דנין  את כנס החירום יחד עם 
רודנסקי  החקלאית.  הועדה  יו"ר 
לבטל  האוצר  משרד  "בכוונת  אמר: 
הציבור  בהטעיית  הלול  ענף  את 
המחייה.  יוקר  את  יוריד  זה  כאילו 

המלחמה צריכה להיות בפערי תיווך 
במש ביצים  צריכת  ביצרנים.  �ולא 

כ�41  שהם  המזון  מסל   0.28% פחה 
₪ לחודש לבית אב. ההשפעה תהיה 
מידית עלינו – פגיעה קשה ביצרנים 

�והרס המשק המשפחתי, נטישת ישו
בים ונטישת קרקעות."

המשלחת החמישית לפולין של תנועת המושבים, >
"תנועה במסע" הגיעה בסוף שבוע שעבר לאדמת 
פולין. כ�40 חברי המשלחת, בני נוער ומבוגרים 

�כאחד, נסעו לשמונה ימים בו הם מבקרים במחנות ההש
מדה ובגטאות לחוויה המעצימה והמשמעותית ביותר.

איר פרג�ון, ראש המועצה האזו� יאת המשלחת מלווים 
רית חוף אשקלון, ד�ר סער איילון מאגף חברה וקהילה 

של תנועת המושבים ונעמה אגוזי, מדריכת המשלחת.

�ד�ר סער איילון, מאגף חברה וקהילה של תנועת המו
ומבו צעירים  נוער,  דורי�  הבין  "המפגש  אמר:  �שבים, 

במידנק,  הארץ  מרחבי  ומושבניקים  מושבים  בני  גרים 
צריכים  לא  מחוזקים.  לצאת  הנוכחים  לכלל  מאפשרים 

�מילים, מספיקים החלפת המבטים בכדי לדעת שאת הח
הוא  הזה  הרגע  יבין.  לא  זר  הזה  האינטימי  והרגע  וויה 
המסר וההבטחה שלנו לנרצחים ששמם וסיפוריהם לנצח 

ישמעו."

כנס החירום של מגדלי ביצי המאכל. "צריכת ביצים במשפחה מהווה רק 0.28% מסל המזון"

 

 

עם זאת, ועדת הפנים הכינה את החוק 
לקריאה שניה ושלישית • מזכ"ל תנועת 

המושבים, מאיר צור: "לא היינו מהססים 
לפנות לבג"צ"

להכין > שעבר  רביעי  ביום  התכנסה  הכנסת  של  הפנים  ועדת 
את חוק קידום הבניה לקראת קריאה שניה ושלישית. במסגרת 

�הישיבה דנו בנושא הסעיף בחוק, שאומר כי יש להפליל ולהע
ניש במאסר חקלאים שלא יתפנו.

דוד אמסלם ואיימה לע�  תנועת המושבים פנתה ליו"ר ועדת הפנים,
על  שנתיים  עד  מאסר  של  הסנקציה  תתבטל  ולא  במידה  לבג"צ  תור 
מחזיקי קרקע חקלאית, שיסרבו להתפנות לטובת בניית מתחמי מגורים.

בעת הדיון, כאמור, הסיר יו"ר הועדה מהחוק את הסעיף שאמור היה 
�להפליל ולהעניש במאסר חקלאים שלא יתפנו. כמו כן הוחלט כי המ
�דינה תפנה את הקרקעות על חשבונה, והחקלאים יפונו רק בסמוך לה

תחלת הבנייה.
צור  מאיר  ישראל,  חקלאי  ויו"ר התאחדות  המושבים  מזכ"ל תנועת 
אמר: "אין ולא הייתה שום הצדקה בפגיעה בחקלאים. אנו פנינו ליו"ר 
הועדה דוד אמסלם בבקשה לבטל את הסעיף ולא היינו מהססים לפנות 
לבג"צ. אני מברך את יו"ר הועדה, דוד אמסלם שהבין שסעיף זה היה לא 

ראוי והגיוני."
יו�ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו�ד עמית יפרח: "כל משבר 
גדול, ככל שיהיה, לא מצדיק את רמיסת הזכויות של חברי המושבים 

המחזיקים בקרקע בדין במשך קרוב למאה שנים".
משלחת "תנועה במסע" בפולין
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66
ההפגנה בירושלים נערכה ביוזמה ובארגון המועצה האזורית מגידו, עמותת אור ירוק, תנועות הנוער ומועצת התלמידים 

המועצה >כהמשך למאבק ציבורי לאור הקטל שגובה כביש הדמים 66 מתושבי  מאות 
נוער  בני  מגידו,  האזורית 
שני  ביום  הפגינו  ואזרחים 

התח משרד  משרדי  מול  �השבוע 
דרשו  המפגינים  בירושלים.  בורה 
משר התחבורה, ישראל כץ, לכלול 

החו בתוכנית  הכביש  שדרוג  �את 
התחבורה.  משרד  של  הקרובה  מש 

�הכביש נחשב אחד המסוכנים ביש
ראל וגבה בעשור האחרון מעל 40 
הרוגים ומעל אלף פצועים בדרגות 

המוע יישובי  בכל  כמעט  �שונות. 
צה האזורית מגידו ישנם משפחות 
אחד  בהם  משפחות  או  שכולות 

נפצע מתאונה בכ �מבני המשפחה 
ביש 66.

בשנים האחרונות, עם התגברות 
יזם  בכביש,  הקטלניות  התאונות 

שיפו של  שורה  התחבורה  �משרד 
מעקה  לרבות  בכביש,  בטיחות  רי 
התושבים,  לטענת  בחלקו.  הפרדה 
המצב,  להחרפת  הביאו  העבודות 

הנהגים  של  הראייה  בשדה  פגעו 
בכביש ואף הובילו לתאונות רבות 

בחודשים האחרונים.
התקיים  שבועות  מספר  לפני 
דיון  הכנסת  של  הכלכלה  בוועדת 

�מיוחד, בו הודיע מנכ"ל נתיבי יש
ראל כי ידרוש אף הוא את הכנסת 
לדבריו  החומש.  לתוכנית  הכביש 
ויו"ר  הוועדה  חברי  כל  הצטרפו 
שהגדיר  כבל,  איתן  ח"כ  הוועדה, 
את הנסיעה בכביש "פחד אלוהים". 

אנשי  בקרב  דעים  תמימות  קיימת 
ראשי  וכל  ציבור  נבחרי  מקצוע, 
כי  בכביש,  הגובלות  הרשויות 
לשני  שדרוג  לעבור  חייב  הכביש 
נתיבים בדחיפות. ההפגנה באה על 
במשרד  המתמשכים  הדיונים  רקע 

�התחבורה על הכנסת הכביש לתו
כנית החומש הקרובה, אשר תוחלט 

תוך שבועות ספורים.
66, 17 ק"מ בין צומת מגי�  כביש

דו לצומת התשבי, נסלל לפני קום 

קורבנות  מאות  גבה  ומאז  המדינה 
שו ללא  הכביש  של  רובו  �בנפש. 
כני מוגבל,  ראיה  שדה  עם  �ליים, 

סות ויציאות מישובים רבים וכמעט 
מהווה  הכביש  עקיפה.  יכולת  ללא 
במשך  בו.  לנוסעים  חיים  סכנת 
הכביש  את  לסלול  במקום  השנים, 

�מחדש, הוסיפו טלאיי בטיחות לכ
ביש שאמורים היו להביא להפחתה 
את  החריפו  אך  התאונות  במספר 

המצב.

בביה"ס רשת אינטרנט חזקה במיוחד, הקיימת בכל הכיתות ומשמשת 
לשילוב של חקר מתוקשב ועבודה עצמית, החל מחקר מדעים וכלה 

בשלוש מעבדות מחשבים, המשמשות לשיעורי מחשב, אזרחות, ניהול 
של >עסקי ועוד המשותף  החינוך  בית 

הש חוף  האזורית  �המועצה 
במנהל  הנבחר  ביה"ס  רון, 
הישגיו  לאור  התיישבותי,  לחינוך 
זכה  המתוקשבת,  הפדגוגיה  בתחום 
בפרס התקשוב הארצי מטעם משרד 
החינוך. הפרס הוענק בטקס שנערך 

וטכנולו מדע  מנהל  מנהל  �במעמד 
מתווסף  זה  פרס  רימון.  עופר  גיה, 
לפרס הקליטה המיטבית של מורים 
חדשים, בו זכה ביה"ס בשנה שעברה 

החי בפרס  הסופי  לשלב  �ולעלייתו 
נוך הארצי.

מת בביה"ס  התקשוב  �תכנית 
ברציפות.  שלישית  שנה  זו  קיימת 
לאחר לימוד הנושא הוקמה בביה"ס 

�קבוצת למידה, שנפגש פעם בשבו
סג ביה"ס,  מנהל  בו  ונוכחים  �עיים 

ניו, רכזת התקשוב, יועצת ומטמיע 
פדגוגיה מתוקשבת (מומחה המקדיש 
את כל זמנו לסיוע פדגוגי לצוותים 

המתוקשבים).
הפדגוגי  הרכז  הופמן,  איציק 
תומכת  "התכנית  החינוך:  בית  של 
אנו  לפיה  ההוראה,  תפיסת  בשינוי 
משמעותית,  למידה  ליצור  מנסים 

מש והתלמיד  המורה  תפקיד  �שבה 
באים  הטכנולוגיים  והכלים  תנה 

הופ התלמידים  זה.  שינוי  �לשרת 
ומבצעים  עצמאיים  ללומדים  כים 
מקורות  חיפוש  המחייבות  משימות, 

�מידע ברשת, קריאת טקסטים ביקו
�רתית, השוואה והסקת מסקנות ובי
צוע רפלקציה על תהליך הלמידה."

מצוידים  ז'�ח'  שכבות  תלמידי 
באמצעותם  אישיים,  במחשבים 

ומשתמ לאינטרנט  מתחברים  �הם 

והתקשורת  הלמידה  במערכות  שים 
הדיגי הילקוט  משו"ב,  �השונות: 

מט"ח,  מבית  יסודי)  על  (אופק  טלי 
ועוד,   ,Google Classroom
הפעיל.  הלומד  בתפיסת  התומכות 
שימוש  משלבים  הלימוד  מקצועות 

הומניס הניידים:  במחשבים  �קבוע 
גיאוגרפיה  מדעים,  אנגלית,  טיקה, 

�וערבית. בנוסף, כיתות חטיבת הבי
העליונה  החטיבה  כיתות  ורוב  ניים 

מצוידות במקרנים.
בבית הספר רשת אינטרנט חזקה 

ומ הכיתות  בכל  הקיימת  �במיוחד, 
מתוקשב  חקר  של  לשילוב  שמשת 
התלמידים  של  עצמית  עבודה  ושל 
מחשבים  עגלת  הספר.  בית  ברחבי 
בחטיבת  במדעים  לחקר  משמשת 

ושלוש  העליונה  ובחטיבה  הביניים 
�מעבדות מחשבים משמשות לשיעו

ועד  מחשבים  משיעורי  שונים:  רים 
עבודות חקר באזרחות וניהול עסקי, 

�דרך עבודה על מרכיב ההערכה הח
לופית במקצועות הומניסטיים. בית 

בכי שנתית  שעה  מקדיש  �הספר 
מחשב,  יישומי  להוראת  ט'  ז',  תות 
גם  הנלמדים.  למקצועות  קשר  תוך 
עבודת השורשים הפכה לדיגיטלית 
כותבים  התלמידים  כאשר  בחלקה, 
השונים  החלקים  את  המתאר  בלוג 

של העבודה.
בית  הללו,  לשימושים  בנוסף 

�הספר מרבה להשתמש בכלים מתו
ופדגו ארגוניים  בתחומים  �קשבים 

ב',  למועדי  והכוונה  כהרשמה  גיים 
מתנדבים,  הורים  למאגר  הרשמה 
הלימודים  לשנת  המורים  בקשות 

�הבאה, הרשמה לחדרי מחשבים, הר
ומקרנים,  מחשבים  להשאלת  שמה 

וכו'.
הת בתכנית  נמצא  הספר  �בית 
להתק ומתעתד  הארצית  �קשוב 

בשלוש  שלה.  המתקדם  לשלב  דם 
הספר  בית  קיים  האחרונות  השנים 
פדגוגיה  בנושא  השתלמויות  שלוש 
עשרות  השתתפו  בהן  מתוקשבת, 
ההשתלמויות  הספר.  מבית  מורים 
גורמים  של  שילוב  על  מתבססות 

�חיצוניים ופנימיים, הממשיכים לע
בוד עם המורים בין מפגש למפגש.

הספר  בית  מתכוון  הבאה  בשנה 
מחשבים  עם  שכבה  עוד  לשלב 
הביניים  חטיבת  שכל  כך  ניידים, 
את  להרחיב  וכן  מתוקשבת,  תהיה 

מספר הצוותים המתוקשבים.

המבנה מכיל בתוכו גלריה ושני חללים 
פרויקט >נוספים לסדנאות אומן במסגרת  זלפה,  בכפר  נחנכה  חדשה  לאומנות  גלריה 

משותף של המועצה האזורית מגידו עם מ.מ מעלה עירון.
�צוות האומנויות המשותף לשתי המועצות הוביל למיזם המ

הגל של  �דהים 
ריה, בליווי יניב 
מנכ"ל  שגיא 
חביבה,  גבעת 
כבהא,  ריאד 
המרכז  מנהל 
היהודי�ערבי, 
קוטנר  רן  ד"ר 
אבו  גזאל  וד"ר 

ריא.
מספר רב של 
משתי  אורחים 

הרשויות השתתפו במעמד השקת הגלריה, שהתקיים ביום שבת (26/3) 
בזלפה. שורוק אגברייה וג'וליאנה אמארה, אומניות ומדריכות אומנות 
את  דחפו  יזמו, תרמו  האומנות  בצוות  וחברות  עירון  תושבות ממעלה 
מאהר אגברייה, עוזר ראש המועצה שהוביל את הח�  הפרויקט ובעזרת

לום, שופץ מבנה והותאם לצרכים המדרשים. המבנה מכיל בתוכו גלריה 
ושני חללים נוספים לסדנאות אומן.

ברמות  הגלריה  אוצרת  ורנר,  מירי  את  כולל  הרחב  האומנות  צוות 
הגלריה במשמר העמק,  אוצרות  אור,  לב  ודפנה  גוברין  דפנה  מנשה, 

שיחד ליוו בייעוץ מניסיונן הרב את הפרויקט.
�בטקס מכובד ומרגש שפתח את האירוע נשאו ברכות שני ראשי הר

שויות ונציגי גבעת חביבה.
את  בדבריו  הדגיש  מגידו  האזורית  המועצה  ראש  חולבסקי,  איציק 

וגילויי הקצנה משני הצ גל טרור מתמשך  בימים אלו של  �החשיבות 
�דדים, להובלת מסר של פעילות משותפת בתחומים רבים ומגוונים ול

חתירה לחיים משותפים של יהודים וערבים!
אחרי גזירת הסרט נכנסו האורחים לחלל הרחב והמואר של הגלריה 
וצפו בתצוגה מרהיבה של יצירות אומנים ממעלה עירון. עוד בתוכניות 

�המשותפות לקיים חוגים, אירועים , תערוכות, חוגים וכדומה לשתי הר
שויות מעלה עירון ומגידו.

אשל קליינהאוז - מנהל בית הספר - בית 
החינוך המשותף

פתיחת הגלריה החדשה בכפר זלפה, במעלה עירון
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חברות > הכנסת,  יו"ר  אדוני 
בלי  מדינה  אין  הכנסת.  וחברי 

�חקלאות! אין חקלאות בלי חק
צלולה  בדעה  ישראל,  ממשלת  לאים! 
ובכוונה ברורה, מפקירה את החקלאים, 

מחסלת את החקלאות 
ומייבשת את הנגב והגליל. הממשלה 

�מרסקת את חקלאי ישראל על�ידי מדי
פני  על  יבוא  העדפת  של  עקבית  ניות 
תוצרת מקומית העדפת הסוחר על פני 

המגדל העדפת המתווך על פני היצרן.
כיצד יתכן שלכל מקום בעולם אליו 
הדבר  ושריו,  הממשלה  ראש  מגיעים 

החק הוא  בו  מתפארים  שהם  �הראשון 
לאות הישראלית והישגיה הטכנולוגיים 
האדירים ואילו אצלנו, בבית, החקלאות 

והחקלאים הם שק החבטות שלהם?!
�שר החקלאות אומר: "החקלאות מס
האד על  ושומרת  הגבולות  את  �מנת 
יש "מדינת  אומר:  השיכון  שר  �מות". 

כמו  כמעט  החקלאים  את  צריכה  ראל 
זה  אם  שלה".  הצבא  את  צריכה  שהיא 
החקלאות  על  חושבת  שהממשלה  מה 
לקדם  לאומית,  באחריות  לנהוג  עליה 

ול המקומי  הייצור  להעצמת  �תכנית 
החקלאות  ובחקלאים  בחקלאות  תמוך 

�עומדת בשורה אחת עם הביטחון והחי
ולא  להמחאות  זקוקה  והחקלאות  נוך 
הישראלי  החקלאי  בין  למחמאות!  רק 

מע מפרידה  הצרכן  של  הצלחת  �לבין 
כורעים  ביותר החקלאים  ריכוזית  רכת 

�תחת נטל הרגולציה ומתחרים מול מו
צרי ייבוא, שמתאפיינים בעלויות יצור 
מזו  בהרבה  גדולה  ובתמיכה  נמוכות 

שניתנת בישראל.
�בנוסף לפגעי הטבע החקלאי הישרא
�לי צריך להתמודד גם עם התנאים הבי

טחוניים של מדינת ישראל לא במקרה 
רוב השטחים החקלאים נמצאים לאורך 

�קווי העימות – לאורך הגבולות עם סו
ריה ולבנון, עוטף עזה, מצרים והבקעה. 
בממשלת נתניהו הפער בין הדיבורים 
למעשים גדול, כמעט כמו פערי התיווך 
בחלק  לצרכן  היצרן  שבין  החזיריים 
מגיעים  הפערים  הטריים  מהמוצרים 
על  מוציא  בית  משק  אחוזים!  למאות 
בממוצע  שקלים  כ�450  וירקות  פירות 
שקל  מיליארד  כ�12.5  שהם  לחודש, 
מוכרים  זאת,  לעומת  החקלאים,  בשנה 
והדרים  ירקות  פירות,  הבית  למשקי 
שקל  מיליארד  כ�6.1  של  כולל  בערך 
האזר�  !100% מ יותר  של  פער  �בשנה! 
הח ניסיונות  כל  כפול!  משלמים  �חים 

העתק  רווחי  את  למנוע  שנועדו  קיקה 
על  התיווך,  פערי  ואת  הסוחרים  של 
עלו   – והצרכנים  החקלאים  של  גבם 
עד כה ָּבתוהו בגלל סרבנות הממשלה. 
במקום לדאוג לתכנון מסודר של השוק 

ובטיחות  ביטחון  על  לשמור  החקלאי, 
 – הדרוש  התקציב  את  ולהבטיח  המזון 
עם  החקלאות  מול  מתנהלת  הממשלה 
מיליוני  מאות  שלוש  של  חסר  תקציב 

שקלים לשנה! 
המחייה  יוקר  הממשלה,  ראש  אדוני 
המחירים  כולנו  את  מדאיג  בישראל 
שהצרכן הישראלי משלם עבור תוצרת 
הייבוא  עידוד  אולם  גבוהים  חקלאית 
הפתרון  המקומי!  הייצור  לחיסול  יביא 
עלויות  של  משמעותית  בהורדה  טמון 

הייצור המקומי וצמצום פערי התיווך.
�וועדה בראשות מנכ"ל משרד הכלכ

לה שהוקמה ב�2014 על מנת לבחון את 
פערי המחירים בין ישראל למדינות ה�

המכסים  להפחתת  כי  קבעה   ,OECD
המחייה  יוקר  על  השפעה  הייתה  לא 
היבואנים.  היו  מההטבה  שהרוויחו  ומי 

מק נתניהו�כחלון  ממשלת  זאת,  �ובכל 
דמת אג'נדה שכוללת מהפך במדיניות 
גם  אלא  בחקלאות  רק  לא   – הייבוא 

מדי פתאום  אם  יקרה  ומה  �בתעשייה. 
נות שכנות ואחרות יחליטו שלא למכור 
לנו יותר תוצרת? רק לפני עשור דובר 
על הובלת מי שתייה מטורקיה תתארו 
לעצמכם מה היה קורה אם ארדואן היה 

יושב לנו על הברז.
בישראל יש היום כ�15 אלף חקלאים, 

מספ מהאוכלוסייה  אחד  מאחוז  �פחות 
קים מזון איכותי וטרי כל השנה לכלל 
כזה  מקום  עוד  (אין  המדינה  תושבי 
בעולם) אך הגיל הממוצע של העוסקים 
בחקלאות כיום במדינה הוא 65! אין דור 
החקלאות  על  אמיתי  איום  ויש  עתיד 

בישראל.
את תוצאות התנהלות הממשלה מול 
החקלאים כבר רואים בשטח: מחסור של 
החגים,  לקראת  בסיסיים  מזון  מוצרי 
וגדלה  הולכת  ותלות  גבוהים  מחירים 

�בייבוא, כשברקע משקים נסגרים, מט
מותי מחוסלות  ורפתות  נעקרים  �עים 

ובהיותם  כל,  חסרי  החקלאיים  את  רים 
תעסוקה  חסרי  גם  בפריפריה,  מצויים 

חלופית.

סטנדרטים  ובצדק  משיתה  המדינה 
החקלאי  היצור  על  גבוהים  בריאותיים 

מו של  כניסה  מאפשרת  אך  �המקומי, 
ביותר.  ירודה  באיכות  מתחרים  צרים 
מדיניות הממשלה בנושא המים מכבידה 

למ ניתן  כיצד  החקלאים.  על  היא  �גם 
וחצי, כשרק המים  כור עגבנייה בשקל 
עולים לחקלאי כשלושה שקלים למטר 
קוב?! גם היצוא החקלאי שכל�כך חשוב 

�למדינה נמצא במשבר ערכו ירד בשנ
תיים האחרונות בשיעור של 15 אחוזים.
היה אומר  אדוני ראש הממשלה, מה 
סבא שלך, הרב נתן מיליקובסקי שהיה 
עוד  האיכרים  בהתאחדות  פעיל  חבר 
מצבם  על  אומר  היה  הוא  מה  ב�1929? 

והחקלאות בישראל בש �של החקלאים 
נות כהונתך כראש ממשלה?

�ממשלה שרוצה ליישב את ארץ יש
�ראל בשלמותה מהים עד הנהר – מרס

קת את מה שביניהם. אין חקלאות בלי 
התיישבות.  בלי  ציונות  אין  חקלאים. 

�ואין מדינת ישראל בלי המושבים והקי
בלתי  ופער  כושלת  מדיניות  בוצים. 
הובילה  למעשים,  דיבורים  בין  נסבל 

החק בתולדות  ביותר  הקשה  �למשבר 
על  מאיים  המשבר  הישראלית  לאות 

לתו מזון  לספק  המדינה  של  �היכולת 
אנחנו  ולכן  בגבולותיה.  ולאחוז  שביה 

מביעים אי אמון בממשלה.

הרב נתן מיליקובסקי. מה היה אומר 
על החקלאות כיום?
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השר כץ: החלת הרפורמה תחסוך לרוב המכריע של הנוסעים הקבועים, ובכללם גם תושבי הפריפריה, מאות שקלים מדי 
חודש ותתרום להפחתת יוקר המחיה בישראל

בא�>  1 ה של  מתיחה  או  הלצה  לא  �זו 
פריל.

מהפכת  תורחב  באפריל  מ�1  החל 
הערים  לכל  הציבורית  בתחבורה  התעריפים 
אילת  ועד  בצפון  ממטולה  בארץ,  והישובים 
והמודיעין,  התחבורה  שר  הודיע  כך  בדרום. 

ישראל כץ.
השר כץ ציין כי רפורמת התעריפים, שיצאה 
ארבעת  את  כללה   ,2016 בינואר  ב�1  לדרך 
המטרופולינים הגדולים, תל אביב, ירושלים, 
חיפה ובאר שבע, שגבולותיהם הורחבו באופן 
מנוסעי  כ�70%  הקיפה  הרפורמה  משמעותי. 
להצלחה  וזוכה  בישראל  הציבורית  התחבורה 

רבה בקרב ציבור הנוסעים.
�שר התחבורה הוסיף כי החל מיום שישי הק

רוב (1 באפריל) תורחב הרפורמה לכל הערים 
הראשון  בשלב  נכללו  שלא  בארץ  והישובים 

מנ ליהנות  להם  גם  ותאפשר  התכנית,  �של 
�סיעה המשלבת בין כל אמצעי התחבורה הצי

בורית במטרופולין ולחסוך מאות שקלים מדי 

חודש.
לכל  המנויים  רפורמת  הרחבת  כץ  לדברי 

�ישוב בארץ, תאפשר למאות אלפי נוסעים נו
דרמטיות של עשרות  מהוזלות  ליהנות  ספים 

�אחוזים בתעריפי התחבורה הציבורית, באמצ
יומי. המ �עות מנוי חופשי חודשי, שבועי או 

נוי מאפשר נסיעה חופשית, ללא כל הגבלה, 
ואוטובוסים. עלות הרחבת הרפורמה  ברכבות 
מיליון  בכ�70  נאמדת  בארץ  הישובים  לכל 

שקלים לשנה.
והישו הערים  כל  על  הרפורמה  �"החלת 
הנוס של  המכריע  לרוב  תחסוך  בארץ  �בים 

עים הקבועים, ובכללם גם תושבי הפריפריה, 
תוזיל  היא  כן  כמו  חודש.  מדי  שקלים  מאות 
לשנה  שקלים  אלפי  עד  הנסיעה  עלויות  את 

יוקר המחיה בי �למשפחה, ותתרום להפחתת 
שראל" אמר השר כץ.

נור,  עובד  גלבוע,  האזורית  המועצה  ראש 
"השר  השר:  החלטת  על  מברך  הוא  כי  מסר 
רואה לנגד עיניו את תושבי הפריפריה ופועל 

עוד  העבודה  ובפיתוח.  בהטבות  שוויון  ליצור 
שיקום  לטובת  בשיתוף  פועלים  ואנו  מרובה 

תשתיות ותחבורה באזור".
האזורים החדשים שיכללו ברפורמה, ישויכו 

�לאחד מארבעת המטרופולינים הקיימים, בה
אזור  לדוגמא:  הגיאוגרפית.  לקרבתם  תאם 
הגליל חולק לשני תתי מרחבים: מרחב הגולן 
דרום  הכנרת,  טבריה,  ומרחב  העליון  והגליל 
רמת הגולן. אזורים אלה יקושרו גם בכרטיסי 

מנוי למטרופולין חיפה.
שסביבם  והישובים  שאן  בית  עפולה,  אזור 
יקושרו בכרטיסי מנוי גם כן למטרופולין חיפה. 

�אזור חריש המתפתח וואדי ערה יקושרו באמ
חיפה  מטרופולינים:  לשני  מנוי  כרטיסי  צעות 
ותל אביב. יצוין כי המנויים החדשים יאפשרו 
גם נסיעה ברכבת העמק עם תחילת הפעלתה 
וכפר  אבטין  רכסים,  הישובים  הבאה.  בשנה 
חסידים יכללו בטבעת 1 של מטרופולין חיפה.
הש הטבעת  במסגרת  יכלל  השומרון  �אזור 

ניה והשלישית של מטרופולין תל אביב, ואילו 
�גוש שילה יצורף לטבעת השלישית במטרופו

לין ירושלים.
תושבי קרית גת והסביבה, יוכלו לבחור בין 

למט מנוי  לבין  אביב  תל  למטרופולין  �מנוי 
רופולין באר שבע, בהתאם לצרכיהם וליהנות 
הציבורית  התחבורה  אמצעי  בכל  משימוש 

�ומהמחירים המוזלים הקיימים בשני המטרופו
לינים. בנוסף, אזור קרית גת ואשקלון יקושרו 

ביניהם בכרטיסי מנוי תקופתיים.
בר נוסף  מטרופולין  שתהווה  אילת,  �העיר 

פורמה, תכלול את ישובי חבל איילות בערבה. 
�תושבים אלה יקושרו בכרטיס מנוי יומי למט

רופולין באר שבע.
תעריפי המנויים החדשים מציעים למשתמשי 
התחבורה הציבורית הקבועים הוזלות בגובה של 

עשרות אחוזים. כך למשל נוסע שנסע דרך קבע 
מקרית שמונה לכרמיאל, שילם עבור נסיעה 23.1 
שקלים לכל כיוון, ובחישוב חודשי (לפי 20 ימי 
עבודה), 924 שקלים. בקרוב, ישלם הנוסע עבור 
שקלים   423 זה  במסלול  חודשי"  "חופשי  מנוי 

בלבד, (הוזלה של כ�55%).
�מנוי "חופשי חודשי" בין קרית שמונה לטב

ריה, יעלה 213 שקלים. עד כה נוסעים אלה לא 
נהנו מכרטיסי מנוי כלל, נוסע שנסע דרך קבע 
ביעדים אלה שילם מדי חודש כ�1080 שקלים, 
יזכה מעתה להוזלה של כ�80%. מנוי "חופשי 
423, שק�  חודשי" בין קצרין לכרמיאל יעלה

לים לעומת 1080 שקלים (הוזלה של כ�60%). 
פינה  לראש  צפת  בין  חודשי"  "חופשי  מנוי 
יעלה 149 שקלים בלבד (הוזלה של 56%). מנוי 
"חופשי חודשי" בין צפת לקרית שמונה יעלה 

149 שקלים בלבד (הוזלה של 80%).
לחיפה  עפולה  בין  חודשי"  "חופשי  מנוי 
מנוי  כ�34%).  של  (הוזלה  שקלים   423 יעלה 
יעלה  לכרמיאל  עפולה  בין  חודשי"  "חופשי 
423 שקלים (הוזלה של כ�43%). מנוי "חופשי 
יעלה  אביב  לתל  פאחם  אל  אום  בין  חודשי" 
(הוזלה של כ�61%) מנוי "חופשי  423 שקלים 
חודשי" בין אום אל פאחם לחדרה, יעלה 213 

שקלים (הוזלה של כ�67%).
לתל  גת  קרית  בין  חודשי"  "חופשי  מנוי 
אביב יעלה 423 שקלים בלבד ויאפשר נסיעה 
חופשית בכל רחבי מטרופולין תל אביב. מנוי 
"חופשי חודשי" בין קרית גת לבאר שבע יעלה 
חופשית  נסיעה  ויאפשר  בלבד  שקלים   354

בכל רחבי מטרופולין באר שבע.
ישובים  ורשימת  מפות  נסיעה,  תעריפי 
החל  הרפורמה  באתר  למצוא  ניתן  מלאה 

מה�27.3.16. כתובת האתר:
http://www.trans-reform.org.il

תחבורה ציבורית – התעריפים יוזלו
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”מטולה קורסת!“ - כך טענה > מיקי נירון
והספורט,  התרבות  שרת 
מישיבות  באחת  רגב,  מירי 
הממשלה בחודש שעבר. שר האוצר, 
”איך  בכעס:  הגיב  כחלון,  משה 

דיב קורסת,  שמטולה  לזה  �הגעת 
והוא מבסוט  רתי עם ראש המועצה 
בקבינט  הזה  העימות  השמיים“.  עד 
מצבה  על  מסוימת  במידה  מעיד 

המ הוותיקה,  המושבה  של  �הנוכחי 
ציינת השנה 120 שנים להיווסדה.

אחד מהמייסדים, חיים�משה פיין 
הגיע לארץ ב�1890, התיישב ביסוד 

�המעלה ולאחר חמש שנים עלה לע
בוד אצל הברון ולחלק את הנחלות 
שרכש. באותה שנה נשא חיים�משה 
הרא� בחתונה  לאישה,  יוכבד   את
כתב  שנים  לאחר  במטולה.  שונה 
את  לך  מוריש  אני  ”בני,  בצוואתו: 
לשמור  שתדע  כדי  בחיי  המשק 
קשיים  לך  יהיו  מותי.  אחרי  עליו 
בהם  לעמוד  תדע  אתה  אך  רבים, 
תמכור  ואל  תעזוב  אל  ולהתגבר. 
הזנחתיו  לא  אני  גם  המשק.  את 
זכור, המשק  ביותר.  בימים הקשים 

הוא קן המשפחה כולה.“
האח בקשתו  את  שממלא  �מי 

מנכדיו,  שלושה  הם  היום  עד  רונה 
ביניהם  בחקלאות,  לעסוק  שנשארו 
עם  ויחד  שבמקביל  פיין,  חיימקה 

�אשתו מנהל בהצלחה, את מלון הבו
טיק ומסעדת ”בית השלום“.

היה  חיימקה  מודה  בשנה שעברה 
הצוואה  דבר  את  להפר  מדי  קרוב 
עליה שמר מכל משמר כל השנים: 
קשה  החלטה  קיבלתי  כשנה,  ”לפני 
לא  כי  החקלאות,  ענף  את  לעזוב 
החובות  המים.  על  לשלם  הצלחתי 
גדלו ואמרתי לעצמי ’למה אני צריך 
את  מייבש  אני  להפסיד?  להמשיך 
הכל וזהו‘. אבל למחרת הייתי מגיע 
למטע ובוכה, כי אי אפשר לעזוב את 
העצים היפים האלה. באופן מפתיע 
חוויתי בסוף השנה עדנה מהשזיפים, 

�מה שנתן לי אוויר ואפשר לי להח
זיר את כל החובות. במקביל אשתי 
המדינה  מנהיגי  לכל  מכתב  כתבה 

וזה כנראה נגע ללבם, כולל לנשיא 
השבוע  למכתב  שהתייחס  המדינה, 
בביקורו במטולה, כשאמר: ’כאב לי 
לי  וכאב  המכתב  את  לקרוא  מאוד 
לענות לך עליו, אבל ניפגש בשנה 

הבאה ותראו שזה ישתנה כי אין דבר 
החק ללא  ישראל  מדינת   - �כזה 

לאים‘“.
בעת  אדישים  להישאר  קשה 

�קריאת המכתב הארוך והמרגש שכ
אשתו  מרים,  שנה  כחצי  לפני  תבה 

�של חיימקה, אך יש חלק אחד מטל
טל במיוחד, שמעיד על נקודת הזמן 
כיום:  מטולה  נמצאת  בה  המורכבת 
שהערבים  אומר  תמיד  ”חיימקה 
קום  עם  האדמות  את  קנינו  שמהם 
המדינה, מטולה כן? הכול בעסקאות 
אומר  הוא   – מלא  בכסף  כתובות, 
שהערבים ישתלטו על אותן אדמות 
ואפילו לעיתים ללא  ללא מלחמות 

מאוד  להרבה  כי  כספית.  תמורה 
חקלאים אין בנים ממשיכים וכך על 

ורו שיכולים  מי  ישתלטו  �האדמות 
צים לעבד אותן. וכך המדינה שלנו 
יחזור  שלה  הצפוני  הגבול  ובעיקר 

לידיים ערביות. נשמע לכם מופרך? 
פולי לא קשור לדעות  וזה  לא.  �לי 

לימין.  או  לשמאל  לשלום,  טיות, 
זה קשור לצביון המדינה שלנו ואם 
יהיה לנו בית לילדים שלנו בעוד 20 

�שנה!! חברים זה לא השטחים, זה הג
בול הצפוני של המדינה שלנו.“

ביקור נשיא המדינה, רובי ריבלין 
�שהזכיר חיימקה, התקיים ביום שלי

לחגיגות  פתיחה  והיווה  שעבר  שי 
הק� על  להתיישבותה  שנות   120

ראש  נתן  בביקור  מטולה.  של  רקע 
המועצה, דוד אזולאי, לנשיא סקירה 
קצרה על המושבה ועל האזור כולו, 

מנקודת ”תצפית דדו“. 

בהתרג דבריו  את  פתח  �הנשיא 
שמתרגש  שמי  לכם  ”שתדעו  שות: 

ירוש עבור  גם  אני.  זה  הרבה  �הכי 
למים מהיישוב הישן, מטולה מהווה 
לי  הוא  וכבוד  לציונות  חשוב  סמל 

הח אירועי  את  לפתוח  �כירושלמי 
המ שעשו  כפי  למושבה.  �גיגות 

תיישבים הראשונים במטולה, עלינו 
מגיעים  אנו  אמנם  באדמה.  להיאחז 
חי,  י“א באדר, בחדר תל  יום  מציון 
מטולה  תושבי  לכם  קורא  אני  אך 
היקרים, טוב לחיות בעד ארצנו ולא 

�רק למות בעד ארצנו. אני סבור וב
כי הדור הצעיר אחרי שיטייל  טוח, 
בכל העולם, יבין כי אין כמו מטולה. 
אני מודה על הזכות ועל הזמנתכם, 
לכולנו  הוא,  ביתי  ביתכם  כי  וחש 
מחויבות  הזו,  בארץ  גורל  שותפות 

לעם ולארץ.“
�מהזווית של חיימקה זה נראה לג

מרי הפוך: ”עיקר הפגיעה באה לידי 
ביטוי במחירי המים, מחיר העובדים 
20 שנה שמ�  ההדברה והדישון. כבר
אך  השתנה  לא  שלנו  הפירות  חיר 
במקביל ברשתות השיווק הם קפצו 
פי 10. בנאדם הגיוני שרואה את זה, 
סוגר את הבסטה והולך, רק אידיוט 
ממשיך. בכל זאת החלטתי להמשיך 
את המורשת ובגיל 69, אני ממשיך 

חיימקה פין: ”במטולה היה האחוז הגבוה ביותר של חקלאים פעילים 
והיום נשארנו 32 בלבד כי כל השאר פשטו את הרגל. זה כואב לי אבל 

בגילי אין לי יורש שאוכל להעביר לו את השטחים“

 

נשיא המדינה משקיף במטולה לעבר נופי אצבע הגליל
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הולך  הפועלים,  עם  יחד  לעבוד 
ובמ הלילה  באמצע  בעצמי  �לרסס 

במושבה  ציבור  כאיש  פועל  קביל 
�כיו“ר אגודת החקלאים. בעבר, במ

של  ביותר  הגבוה  האחוז  היה  טולה 
 32 נשארנו  והיום  פעילים  חקלאים 
בלבד כי כל השאר פשטו את הרגל. 
זה כואב לי אבל בגילי אין לי יורש 
שאוכל להעביר לו את השטחים. אני 
שילדיי  ושמח  זה  את  להבין  יכול 
יפה  ומתפרנסים  דרכם  את  מצאו 
ממה שהם נהנים ולא צריכים לבכות 

�על הקשיים כאן. בכל אופן, אני מק
ווה שיהיו לי מספיק כוחות להמשיך 
כמה שאוכל. נוכחתי לדעת שכשאני 
עובד, אני מרגיש טוב וכאשר יושב 

בבית, אני חולה.“

יש תחושת חגיגיות בשנת ה�120?
איזה  מרגיש  לא  ”אני  חיימקה: 
תהיה  באמת  אם  אבל  חגיגי  שינוי 
שמבטיחים,  כמו  בחקלאות  רפורמה 
אז זו תהיה מתנה נהדרת לחגיגות.“

לשינויים  ממתין  שחיימקה  בזמן 
הצעי המשפחות  החקלאות,  �בענף 

מספר  לפני  למטולה  שעברו  רות 
בתחומים  לשיפור  מצפות  שנים, 
(33), הגיעה למ� שירן קור   אחרים.
לימודים  בעקבות  ב�2007  טולה 
האווירה  בזכות  להישאר  והחליטה 
מאז  שהכירה.  הטובים  והאנשים 
במטולה  וללדת  להתחתן  הספיקה 
אם  תחליט  בקרוב  אך  ילדים,  שני 

�להישאר או לעזוב: ”לעת עתה אנ
חנו מרוצים אבל חושבים תמיד לאן 
החינוך  מבחינת  כי  מכאן,  נמשיך 
פחות  החינוכית  הגישה  פה.  קשה 
העולם  להשקפת  ותואמת  איכותית 
של  גדולה  כמות  יש  כרגע  שלנו. 
והיינו שמחים לחינוך  ילדים בגנים 

משלב של ילדים דתיים וחילונים“.
הקהילתי�תרבו בתחום  �דווקא 

מה  יש  שלמטולה  סבורה  שירן  תי, 
להציע: ”יש הרבה יוזמות עצמאיות 

לא שמתרבות  מכרים  ושל  �שלנו 
בינ מתנגדת  לא  המושבה  �חרונה. 

תיים ליוזמות כמו אירועי ’בין ארץ 
בפלורליזם  המתמקדים  לשמיים‘, 
פתח  בעלי  המוזיקה,  בתחום  יהודי. 
אחת  סטודנטים  מסיבות  של  ליין 
תקליטנים  לכאן  ומגיעים  לחודש 
שתי  גם  לציין  חשוב  הארץ.  מכל 
של  הקונספט  את  ששינו  אמניות 
הסמטה ברחוב הראשי ומריצות יריד 
כך  בחגים,  הגליל  מכל  אמנים  של 

שקורים פה דברים.“

אז מה בכל זאת חסר?
שירן: ”כאמור, נשמח אם החינוך 
המגוונת  לאוכלוסייה  תואם  יהיה 

מגו מבחינת  פה.  שנוצרה  �החדשה 
�רים, אין הצעות רלוונטיות למשפ
מד שנים  כמה  כבר   - כמונו  �חות 

ברים על הקמת שכונה אבל זה לא 
המקום  שפיתוח  תחושה  יש  קורה. 
המטולאים  את  מעניין  באמת  לא 

חוששים  כנראה  חלקם  הוותיקים, 
הם  אולי  ואחרים.  כאלו  משינויים 
רובם  כי  בעבר,  להיתקע  מעדיפים 

�מסודרים עם הנכסים הקיימים, למ
אם  חוזרים.  בנים  הרבה  שאין  רות 

�אני חושבת קדימה, לא בטוחה שא
רצה להישאר כי אין תחושת קבלת 
בשלב  בטוח.  לא  דבר  ושום  פנים 

�מסוים, כנראה שנעזוב בעקבות פר

�נסה או חינוך. מה גם שהמצב הבי
טחוני תמיד מאפיל כמו בכל מקום 

בארץ.“

בצד  שירן,  של  דבריה  למרות 
ניתן  במקביל,  והישראלי  הלבנוני 
להבחין בכמה בתים חדשים שנבנים 

מח זו  עובדה  לגבול.  בסמוך  �ממש 
המועצה  ראש  של  גישתו  את  זקת 
דוד אזולאי, שלא מסכים ש‘מטולה 

בתחי כעת  נמצא  ”הישוב  �קורסת‘: 
על  שמח  ואני  מחודשת  צמיחה  לת 
והן  התושבים  של  הן  ההתגייסות, 
שמסייעים  הממשלה,  משרדי  של 
למקום  המושבה  את  להצעיד  לנו 

הראוי לה - פנינת הגליל. 
נבחרתי  חודשים  כשבעה  ”לפני 

העדי סדר  ובראש  המועצה  �לראש 
פויות שלי עומדת הקהילה במטולה. 
רב  במרץ  עובדים  אנו  אלו  בימים 
על הכנת תוכנית ארוכת טווח בכל 

שלנו  המרכזי  היעד  חיינו.  תחומי 
והצע �הוא הגדלת מספר התושבים 

פועלים  אנו  כך  לשם  המושבה.  רת 
ומול  הממשלה  משרדי  מול  במרץ 
גלנט,  יואב  והבינוי,  השיכון  שר 
שכונה  בניית  לקדם  לנו  שמסייע 
חדשה, בה יבנו 190 בתים ואני בטוח 
כי האוכלוסיה החדשה שתגיע לכאן 
תחזק את ההתיישבות, את מערכות 

�החינוך ותאיץ את הפיתוח של המו
שבה. 

הכנת  על  שוקדים  אנו  ”במקביל 
תוכנית אסטרטגית למיפוי הקהילה 
סקר  להתבצע  מתחיל  אלו  ובימים 
נרחב שיעזור לנו למפות את צרכי 

�התושבים. בתחום התעסוקה אנו פו
�עלים דרך יישובי אשכול גליל מז

רחי, המאגד בתוכו 18 רשויות למען 
הבאת תעסוקה לגליל המזרחי. אני 
חדשה  שילוב של שכונה  כי  מאמין 

למטו יביא  אזורית,  תעסוקה  �לצד 
לה תושבים נוספים ויגרום לצמיחה 

מחודשת בתחום.“

האם החשש הביטחוני מרחף באוויר? 
”בעשור האחרון אנו נהנים משקט 
בארץ.  כמותו  שאין  חיים  ומאיכות 
בקצה  הנמצאת  כמושבה  זאת,  עם 
היחיד  וכישוב  המדינה  של  הצפוני 
אין  בגבול,  עבריו  משלושת  המוקף 
על  בהגנה  מורכבות  ישנה  כי  ספק 

נמ אנו  החיים  שגרת  לצד  �הישוב. 
ובמוכנות  בהערכות  תמיד  צאים 
מאמין  ואני  תרחיש,  כל  לקראת 
וצה“ל  הישוב  של  הביטחון  בכוחות 

שמגנים על המושבה.“

אלו צעדים ננקטים כדי לסייע לחקלאי 
מטולה?

מהנ אחד  הם  מטולה  �”חקלאי 

החקלאות  שלנו.  החשובים  כסים 
הפר ממקורות  אחד  עדיין  �מהווה 

פועלים  ואנו  בישוב  המרכזיים  נסה 
מול משרדי הממשלה במטרה לסייע 
לחקלאים להמשיך ולגדל את מיטב 
מעמל  בכבוד  ולהתפרנס  התוצרת 

הצ לתושבים  מהסיוע  כחלק  �כפם. 
�לחנו להוביל לאחרונה לעלייה במ

דרגת המס במושבה מ�11% ל�13%, 
עליה שתסייע במעט גם לחקלאים. 
נמצאת  כולה  במדינה  החקלאות 
בפתרון  צורך  ויש  בדעיכה  לצערי 
ממשלתי כולל. מאז הקמת המדינה 

�היוותה החקלאות אבן דרך משמעו
תית בחיי הישוב והמדינה וכך צריך 

להישמר הדבר.“

איך מטולה צפויה לציין את חגיגות 120?
המושבה  להיווסדה של  ”120 שנה 
האבנים  עבורנו.  אמיתית  חגיגה  זו 

סי מספרות  במטולה  כאן  �העתיקות 
מורשת,  התיישבות,  של  מדהים  פור 

�ציונות, חקלאות ועוד. זו גאווה אמי
את  לציין  מתכננים  אנו  ולכן  תית 

�האירוע בשורה של אירועים, שיתפ
רסו לאורך השנה, כשהאירוע המרכזי 
ציבור  אישי  במעמד  ב�25.8  ייערך 

�רבים. אירחנו את נשיא המדינה במו
שבה שפתח את אירועי 120 שנה ואף 
השבוע  המושבה‘.  ’יקיר  אות  קיבל 
בחרנו את לוגו 120 שנה, שהוכן ע“י 
תלתן  ממכללת  לעיצוב  סטודנטים 
המושבה.  תושבי  ע“י  נבחר  ואשר 
מחקרי  ערב  מתכננים  אנו  באפריל 

שי חי,  תל  מכללת  בשיתוף  �גליל, 
עסוק בשורה של הרצאות על עברה 

לתו פתוחות  ההרצאות  מטולה.  �של 
באולם  ויערכו  והאזור  המושבה  שבי 
המופעים הגדול של המושבה. מטולה 
שאירועים  ספק  לי  ואין   120 חוגגת 

אלו יותירו חותם על הישוב כולו.“

לסיום, איך אתה צופה שמטולה תיראה 
בשנים הבאות?

ומו הגליל  פנינת  היא  �”מטולה 
יכולה  אינה  שכזו  מורשת  עם  שבה 

מי פנינה.  מאשר  אחרת  �להיראות 
קומו של הישוב, שידע תלאות רבים 
לאורך השנים, ההתיישבות הצפונית 

�במדינה, כל אלה אינם יכולים להע
מיד את המושבה מטולה במקום אחר 
פרט לצמיחה ושגשוג. מטולה בעוד 
אוכלוסייה  דמוגרפית,  תגדל  עשור 

ותג למושבה  תגיע  נוספת  �חזקה 
רום לצמיחה מחודשת. מטולה בעוד 
צומחת  יותר,  בריאה  תהיה  עשור 

ומשגשגת.“
אז מי צדק באותה ישיבת ממשלה 

�– השרה כחלון או השרה רגב? ”מטו
לה קורסת“ או ש“מבסוטים שם עד 
השמיים“? האם חיימקה יזכו לעדנה 

אך שירן תמשיך להתאכ �מחודשת 
זב ממערכת החינוך? על כל אלו רק 

העתיד יעיד.

שירן קור: ”מבחינת מגורים, אין הצעות רלוונטיות למשפחות כמונו. 
כבר כמה שנים מדברים על הקמת שכונה וזה לא קורה. יש תחושה 
שפיתוח המקום לא באמת מעניין את המטולאים הוותיקים, חלקם 

כנראה חוששים משינויים“

(צילומים: רון וקנין) ביקור הנשיא במטולה ב"מצפה דדו"  
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את >אבי אובליגנהרץ הגשימה  לא  אולי  היא 
התחזית של מסטיק "בזוקה" 
לירח")  תגיעי   21 ("בגיל 
את  חגגה  רייס  אחרי שלילו  ואולם, 
על  בטיסה   - ה�100  ההולדת  יום 
גבי כדור פורח בשמי הארץ ובחברת 
חלק מבני משפחתה, נראה שעבורה 

אפילו השמיים הם לא הגבול.
במו הצנוע,  ביתה  סלון  קיר  �על 

שב שדה ורבורג, בולטת מפה גדולה 

של העולם, הגדושה לעיפה בנעצים 
בי בהן  המקומות  לציון  �צבעוניים, 

מקומות  יותר  בהרבה  "הייתי  קרה. 
�ממה שרואים על המפה, פשוט הנע
מת היא  מעמד,"  מחזיקים  לא  �צים 

גאה בפניי בחיוך דק, כתריסר שעות 
אחרי שחזרה מטיול בגלבוע.

של  האחרון  השריד  רייס,  לילו 
השרון,  בדרום  ורבורג  כפר  מייסדי 
נולדה ב�27 בדצמבר 1915, בברלין, 
לא  למשפחה  ליטל  כליזלוטה 
ציונית. למרות זאת, ב�1934 עברה 

�רייס הכשרה חקלאית בשוודיה, כה
מצא  "מאוד  עלייתה:  לקראת  כנה 
לעשות  חלוצה,  להיות  בעיני  חן 
חקלאות ולבנות את הארץ. ההורים 
ולמרות  התנגדו  די  אחיותיי  ושתי 

זאת, עליתי ארצה לבד, בגיל 20."
�מיד עם הגעתה לישראל (שנשל

בריטי), נשלחה  אז תחת שלטון  טה 
בתחנת  הלול,  בענף  לעבוד  רייס 
ממשלת  של  החקלאית  הניסיונות 
4.5 לירות  המנדט בעכו, והשתכרה 
באותה  למדי  מכובד  סכום  בחודש, 

תקופה.
עם פרוץ המאורעות בשנת 1936 
(המרד הערבי הגדול), נאלצה לעזוב 
אצל  בית,  במשק  ועבדה  החווה  את 

�משפחות יוצאי גרמניה ברמות הש
בהמשך  ובנהריה.  ידידיה  כפר  בים, 
הזמינו אותה הוריה לביקור והפצירו 
בה לחזור הביתה או לעבור לארה"ב.

בכל  סירבה  האנרגטית  הצעירה 
תוקף וכיוון שלא הותר אז לרווקות 

�לקנות משק משלהן, רייס אף הצלי
חה לשכנע את האב, לרכוש עבורה 

רסקו,  מחברת  ורבורג,  בכפר  משק 
תמורת אלף לירות.

1938 היא חוזרת לארץ ומצטר� �ב
�פת לגרעין של קבוצת עולים מגר

מניה, שייסדה את המושב הקרוי על 
שם נשיאה השלישי של ההסתדרות 

מו היו  לא  ובתיהם  היות  �הציונית. 
המייסד  הגרעין  חברי  נאלצו  כנים, 
מדי  הסמוכה.  סבא  בכפר  להתגורר 
כדי  שבהקמה,  למושב  הגיעו  יום 

לעבד את האדמה.
רק   - כלום  כאן  היה  "לא  לילו: 

לילו רייס. "חולמת לנסוע למספר מקומות כמו גרינלד וניו זילנד"
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שתל גדולה.  אחת  שממה  �חול, 
מספר  שתלנו  משק  לכל  ביחד,  נו 
עצים, ענבים וקצת ירקות ובהמשך 

נבנו הבתים."
רייס  נישאה  בדיוק  שנה  אותה 
הבחורים  משני  אחד  רייס,  לוולטר 

�הרווקים שהיו בעלי משק והזוג הצ
איחד את שני המשקים. כשנה  עיר 
ארצה,  הוריה  עלו  החתונה  לאחר 
סמוך למועד ברית המילה של אורי, 

בנה הבכור והתגוררו ליד בתם.

בעוד שהאם לא השתלבה באורח 
�החיים החדש, אביה של לילו התא

לפרנסתו.  לול  והקים  היטב  קלם 
תוכנית  בניהול  האב  עבד  במקביל, 
האגודה  במסגרת  וחסכון,  הלוואה 

פי בקבלת  המושב  לחברי  �וסייע 
צויים מגרמניה.

מנו על  הקפידו  היקים  �הוריה 
הופרעה  הימים  ובאחד  צהריים  חת 
מנוחתם על ידי נער שעבד עם האב 
בלול ודפק בחוזקה על דלתם. "אבא 

לא בין שתיים  זה  'עכשיו  לו  �אמר 
ניסה  זה שקט עכשיו'. העובד  רבע. 
להסביר לו שזה דחוף ושהלול עולה 
באש, אבל אבא אמר לו 'זה שקט - 
אחרי  רק  יצא  אבי  לארבע'.  תחכה 
היא  באפו,"  עלה  השריפה  שריח 

משחזרת.
החקלאי  הניסיון  חוסר  למרות 
בשדה  המשקים  הרבים,  והקשיים 
כל  והתרחבו,  התפתחו  ורבורג 
עופות.  ו�200  דונם   15 קיבל  משק 

נא עובדים,  במושב  ומדובר  �היות 
ללא  הכל  לעשות  המתיישבים  לצו 
בצד  עקב  ולהתקדם  מבחוץ,  עזרה 
גידלו  ולילו  וולטר  בנוסף,  אגודל. 
מעט צנוניות, עגבניות, מלפפונים, 
תפוחים, שזיפים ואגסים, כדי לפזר 
שנים  שלוש  אחרי  הסיכונים.  את 
של  מהמדריכים  התושבים  דרשו 
פרה  קיבלו  הם  פרות.  לגדל  רסקו 
עד  למשק,  ממשק  שנדדה  אחת, 
משפחת  של  הרפת  לחלוב.  שלמדו 
רייס שהחלה ברפת בת שתי פרות, 
והמשק  פרות  לעשר  בשיאה  הגיעה 
גדל בהדרגה מדי שנה. בשיאו מנה 

לי ובנוסף  תרנגולות  כאלף  �הלול 
רקות ומטעים, החזיקה המשפחה גם 

בפרדס.
שלושה ילדים נוספים נולדו לבני 
ז"ל  יהויכין  שנים:  ארבע  תוך  הזוג 
ואמיתי   (1942) אילה   ,(1940 (יויה, 
מגיל  שכבר  מעידה  לילו   .(1943)

בע ילדיה  ארבעת  השתלבו  �צעיר 
בודות המשק: "המשק היה בעדיפות 
די  הם  הילדים.  כך  ואחר  ראשונה 
היכן  ידעו  ותמיד  עצמם  את  גידלו 

�אנחנו נמצאים, כשהיו צריכים אות
נו. הם הלכו לבד לגן ולא חששנו, כי 

�מכוניות לא נסעו אז במושב. עבד
והיינו כל הזמן  נו שעות על שעות 

עייפים.
"יום אחד אבא בא לבקר ואמרתי 
לו שהוא יכול לישון בחדר של אורי, 
כי הוא לא בוכה בלילה. בבוקר אבא 

ואנ בכה שעתיים  שאורי  לי  �סיפר 
חנו לא התעוררנו... כשאחד הילדים 
היה מתלונן בבוקר שלא הרגיש טוב 
בלילה, שאלתי אותו מדוע לא העיר 
להעיר  אפשר  'אי  ענה  והוא  אותי 
אותך בלילה.'" בעקבות זאת הגיעה 
לילו להסכם עם ילדיה שכאשר אחד 

�מהם חש ברע, הוא יכול לשכב במי
�טתה עם השמיכה שלו בצד של הר

גליים. "היו בקרים שהתעוררתי עם 
שלושה ילדים במיטה ולא הרגשתי 

כלל שהם הצטרפו בלילה..."
שזור  רייס  לילו  של  חייה  סיפור 
בהיסטוריה של המדינה. רייס זוכרת 

בתול חשובות  ציון  נקודות  �היטב 
דות היישוב, את השפעותיהן על חיי 
למשל,  מלחמה,  בתקופות  המושב. 
גויסו הגברים לצבא והעול נפל על 

�הנשים, בני הנוער והמבוגרים שנו
תרו בעורף.

בלט  ובכלל,  שכאלה  בעיתות 
ההדדית.  העזרה  עקרון  לטובה 
או  לצבא  הלכו  הגברים  "כאשר 
מי  היה  תמיד  חולה,  היה  כשמישהו 

�שיחליף אותם במילוי המטלות הח
חולה  היתה  כשאשה  גם  קלאיות. 
לעזור  שבא  מי  היה  תמיד  במושב, 
בבישול, ניקיון ושאר עבודות הבית. 
זה הלך נהדר כמה שנים טובות, עד 
בתדירות  חולה  שמישהי  שגילינו 
גבוהה - עשינו שביתה ולא הסכמנו 

לעזור לה..."

ב�1959 נפטר וולטר בעלה ואורי, 
נקרא  בצבא,  אז  ששירת  הבכור, 

בהמ מקומו.  את  לתפוס  �הביתה 
הצטרף  המשפחתי  המשק  אל  שך, 

בתום השירות הצבאי גם יויה. אחרי 
אינטנ עבודה  של  שנים  �כשלוש 

במהלכה  במשק,  בניה  עם  סיבית 
החליטה  הרפת,  את  לסגור  הוחלט 
לילו, בגיל 46, לצאת לדרך חדשה. 

�"באותה תקופה כבר היה מותר לה
שעיבדנו  והשטחים  פועלים  עסיק 

�הלכו וגדלו. אהבתי מאוד את החק
לאות המגוונת: קצת רפת, קצת לול 
לשתול  אותי  שיעמם  ירקות.  וקצת 
ולקטוף עגבניות שמונה שעות ביום, 
הדרך  ברכת  את  שקיבלתי  ואחרי 
עצמי  את  לממש  החלטתי  מהבנים, 

בתחום המלונאות."

לילו רייס: "לא 
אוהבת כשאני 

הולכת ברחוב עם 
ההליכון, שאומרים 
לי 'תלכי בצד השני 
כי זה יותר קל'. אני 

מחליטה איפה שאני 
רוצה ללכת והלוואי 

שאוכל להמשיך 
להחליט לבד, ולא 

אצטרך לעשות מה 
שאומרים לי. אני 

רוצה להמשיך לאכול 
מה שמתחשק לי 

ולקנות בסופרמרקט 
מה שאני רוצה, בלי 

שיחליטו בשבילי"

"כשהייתי צעירה היו לי שלושה חלומות: 
לישון כשאני עייפה, לאכול חמאה במקום 
מרגרינה, וכסף לקנות נעליים כשנחוץ. רק 

כשנולד עגל יכלנו למכור עגל במקומו וקנינו 
נעליים לכולם. רוב הזמן הילדים הסתובבו 

יחפים והנעליים היו עוברות מילד לילד"

רייס מנשקת בת של נינתה – שור חמישי במשפחה

רייס בצעירותה. "אף אחד, אגב, לא קורא לי סבתא אלא רק לילו
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מנהלות  קורס  השלימה  רייס 
משק – עשתה סטאז', במלון השרון 
ומיד לאחר מכן התקבלה  בהרצליה 

האר בית  דניאל,  בבית  �לעבודה 
בזכרון  ואמנים  חה לנגנים, סופרים 
יעקב. במשך כ�15 שנה היא ניהלה 

במוש להתגורר  עברה  המקום,  �את 
בה לשעבר, הוציאה בגיל 50 רישיון 
ניהול  וסיימה בהצלחה קורס  נהיגה 

בתי מלון.
ניהול  הייתה  שלה  הבאה  התחנה 
סולומונס,  ורה  מרכז  של  המטבח 
כעבור  סבא.  בכפר  מוגן  דיור  בית 
נוספת  לקדנציה  חזרה  שנים  חמש 
בבית דניאל, עד שפרשה לגמלאות, 
לילו  הספיקה  לבין  בין   .71 בגיל 
המשק,  בחצר  בית  לעצמה  לבנות 
לי  "יש  אילה.  לבתה  העבירה  אותו 
13 נכדים, 41 נינים ושמונה בני ני�

בית  לי  שיהיה  לי  חשוב  והיה  נים, 
את  לארח  גדול  מספיק  סלון  עם 

שהמשפ גאה  מאוד  אני  �המשפחה. 
מת כולם  דורות,  חמישה  מונה  �חה 

גוררים בארץ ותודה לאל שום דבר 
לא חסר לאף אחד."

אחרי שדאגה שלכל אחד מילדיה 
יהיה משק (אורי מתגורר במושב עין 

אלמנ ביניהם  האחרים,  ואילו  �יהב 
ורבורג.  בשדה  נותרו  יויה,  של  תו 

�א.א), החלה רייס בעידודם של צא
צאיה, לגלות בעשור החמישי לחייה 
במקומות  ביקרה  היא  העולם.  את 
וקמצ'טקה  בהוטן  כמו  אקזוטיים, 

ובאינספור יעדים וארצות.
תבל  כנפות  בארבע  טיילה  רייס 
בה� ציינה   90 ה הולדתה  יום  �ואת 

פלגה לאנטרקטיקה, בחברת אנשים 
�שצעירים ממנה לפחות בשני עשו

רים. "אני מעדיפה לנסוע לבד כדי 
עלי.  לשמור  יצטרך  לא  אחד  שאף 
אני מוכרחה לנסות את הכל - את 
מוכנה  ולא  והטעמים,  המאכלים 
אני  בשבילי.  טוב  מה  לי  שיאמרו 
מעדיפה קבוצות לא ישראליות, כי 

מעניין אותי לפגוש אנשים 
ומדינות  שבאים מתרבויות 
נהנתי  הרבה  הכי  שונות. 
וגם  הרחוק  במזרח  לטייל 
לפפואה  הטיול  את  אהבתי 
הנסיעה  ואת  גינאה  ניו 
סיבירית,  הטרנס  ברכבת 
לוולדיווסטוק.  ממוסקבה 
מזכרות  לאסוף  נהנית  אני 
ובמיוחד  שלי  מהטיולים 
מבהירה  אומנות,"  חפצי 
בגאווה  בפני  ומציגה  רייס 
הייחודי  הפילים  אוסף  את 

שלה.

עד כמה את מחוברת למה 
שקורה בעולם ובמדינה 

בפרט?
בעב קוראת  לא  �"אני 

לי  קשה  מאוד  זה  כי  רית, 
לקרוא  מעדיפה  אני  ולכן 

באנגלית ובגרמנית. אני דוברת את 
אני  בעברית  בדיחות  אבל  השפה, 
בשום אופן לא מבינה וגם בגרמנית 
לא. אני צופה בעיקר בערוץ הגרמני 
�3SAT ושומעת חדשות בגרמנית, 

�כי זה ברמה גבוהה. יש לי שני נכ
על  לשאול  נוהגת  אני  אותם  דים, 
דברים שלא הבנתי בחדשות וגם את 

הבת."

את מעורה עדיין במה שקורה במושב?
"לא ממש. אני האחרונה שנותרה 
40 האנשים שהקימו את שדה ור� �מ

בורג, כך שאין לי חברות בגיל שלי. 
כ�1500  במושב  מתגוררים  כיום 
איש, כך שאי אפשר להכיר כל אדם 

שגר כאן. אני הולכת שלוש פעמים 
ועושה  הוותיקים  למועדון  בשבוע 
שם התעמלות, וחוץ מזה, אגב, אני 

�עושה פלדנקרייז באופן פרטי. אנח
נו גם אוכלים ביחד במועדון ויש יש 
גם הרצאות, אבל גם כשמדברים על 
מלהשתתף  נמנעת  אני  פוליטיקה 

בשיחה, כי אני לא מבינה בזה."

איזה מין סבתא את?
שהייתי  לומר  יכולה  לא  "אני 
מסביב  עבדתי  כי  טובה,  סבתא 
לי  היתה  ולא  יעקב  בזכרון  לשעון 
אף  הנכדים.  עם  לבלות  אפשרות 
אחד, אגב, לא קורא לי סבתא אלא 
לראות  נהנית  אני  היום  לילו.  רק 

ילדיהם,  ואת  הנכדים  את 
אותי  לבקר  באים  כשהם 

הול כשהם  גם  �ונהנית 
לחיות  רגילה  אני  כים... 

�לבד ואף פעם לא משתע
לי מה  יש  כי תמיד  ממת, 
לעשות. היה לי מאוד קשה 
אבות,  בבית  כשעבדתי 

שמעבי אנשים  �לראות 
ברביצה על  היום  רים את 

כסא."

מהו הסוד שלך לאריכות 
ימים ?

"אני חושבת שהסקרנות 
בהרבה  לי  שיש  והעניין 

מדב נהנית  אני  �דברים. 
לראות  כמו  פשוטים  רים 
חיה יפה, את הפרחים שלי 

שע טוב  ומאוכל  �פורחים 
ידי. לא אוהבת  שיתי במו 
מסעדות כי כשאני רעבה, אני רוצה 
שאיזשהו  לחכות  ולא  לאכול  מיד 
גם  מה  מה.  דבר  לי  יביא  מלצר 
שהאוכל שלי תמיד טרי וטעים, ולא 
על  שעות  כמה  כבר  שעמד  משהו 

האש."

יש עוד חלומות שאת רוצה להגשים?
לי שלושה  היו  צעירה  "כשהייתי 
חלומות: לישון כשאני עיפה, לאכול 
חמאה במקום מרגרינה, וכסף לקנות 
עגל  כשנולד  רק  כשנחוץ.  נעליים 
קנינו  במקומו,  עגל  למכור  ויכולנו 
הזמן  רוב  המשפחה.  לכל  נעליים 
והנעליים  יחפים  הסתובבו  הילדים 
אני  היום,  לילד.  מילד  עוברות  היו 

חולמת לנסוע למספר מקומות כמו 
זילנד, אבל לא בטוחה  וניו  גרינלד 
שאצליח לעשות זאת כי אני אוהבת 
לנסוע לבד. הבת מוכנה לנסוע איתי 
כי  היא עושה את בשבילי,  אז  אבל 
אוכלת  ולא  לטוס  אוהבת  לא  היא 
זאת  לעומת  אני  חדשים.  דברים 
שטרי  מה  וכל  בשווקים  מסתובבת 
רוצה  לא  אני  מנסה.  אני  וחדש, 
שהיא תסע רק כי אני רוצה לנסוע."

מה אפשר לאחל לך, חוץ מכמובן 
הרבה בריאות ואושר?

הרבה  יש  כי  ליהנות,  "שנמשיך 
נה מאוד  אני  בחיים.  יפים  �דברים 

נית מסרטי טבע ומקונצרטים. לקח 
לי 90 שנה ליהנות מקונצרט ואפילו 
זה,  בשביל  מהבית  לצאת  צריך  לא 
כי כל מוצאי שבת משדרים קונצרט 

טוב בטלוויזיה.
"פעם אהבתי לסרוג והיום לצערי 
אני כבר לא יכולה, אבל לפחות אני 
המגבלות  את  ומבינה  לכך  מודעת 
אני  לאט�לאט,  לי  שלי. כשאומרים 
צוחקת, כי אני מרגישה שאי אפשר 
יותר לעשות דברים מהר�מהר. אני 
ולא  רוצה להמשיך להיות עצמאית 

להיות לנטל על הסביבה.
"לא אוהבת כשאני הולכת ברחוב 
עם ההליכון, שאומרים לי 'תלכי בצד 
מחליטה  אני  קל'.  יותר  זה  כי  השני 
והלוואי  ללכת  רוצה  שאני  איפה 
ולא  לבד,  להחליט  להמשיך  שאוכל 
אצטרך לעשות מה שאומרים לי. אני 
רוצה להמשיך לאכול מה שמתחשק 
שאני  מה  בסופרמרקט  ולקנות  לי 

רוצה, בלי שיחליטו בשבילי."

"יש לי 13 נכדים, 
41 נינים ושמונה בני 
נינים, והיה חשוב לי 

שיהיה לי בית עם 
סלון מספיק גדול 

לארח את המשפחה. 
אני מאוד גאה 

שהמשפחה מונה 
חמישה דורות, כולם 

מתגוררים בארץ 
ותודה לאל - שום 
דבר לא חסר לאף 

אחד

 

צילום משפחתי – רייס (בשורה שניה למטה, משמאל) והמשפחה המורחבת

לילו רייס. "שנמשיך ליהנות"
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עיקרון "אי פיצול הנחלה" גרם במהלך >
�הדורות למחלוקות ירושה רבות. העוב

דה שאת הנחלה ניתן לרשום ע"ש יורש 
אחד ותופעת "הבן הממשיך" הביאו להעדפה של 
אחד הילדים על פני האחרים ולמחלוקות רבות 
בין הורים לילדים ובין יורשים לאחר שההורים 
צוואה  אחריהם  והותירו  עולמם  לבית  הלכו 
כלל  נותרה  שלא  או  מהיורשים  חלק  שמקפחת 

והיורשים נדרשו ל"הסתדר" ביניהם ופ �צוואה 
עמים רבות מצאו עצמם בין כתלי בין המשפט 

רבים על נתח מהנחלה.
את  הסדירה   1999 משנת  חקלאי  אגף  הוראת 
האפשרות להפרדת מגרש מנחלה בתשלום 91% 
בהם  קיימים עשרות מקרים  כי  ומצאנו  +מע"מ, 
השתמשו בהוראת האגף, למרות התשלום הגבוה 

הח אישור  מאז  ההפרדה.  תהליך  בגין  �שנדרש 
קרנו  עלה   2011 יוני  בחודש  בבג"ץ   1399 לטה 

שהע כך  לאור  מנחלה  מגרש  פיצול  הליך  �של 
לות הופחתה ל�33% + מע"מ (בצירוף מס רכישה 

�והיטל השבחה) וביחד עם הגדלת היחידות בחל
קת המגורים לשלוש יחידות נפרדות, ניתן יהיה 
לבצע שוויון בחלוקת הזכויות בין היורשים באופן 
נבקש להסביר את תהליך החלוקה  מיטבי. כעת 
נדרשים  אנו  כאשר  היורשים  בין  הזכויות  של 
המגרש  ורישום  מנחלה  מגרש  של  פיצול  לבצע 
הנחלה  ביתרת  הזכויות  ואת  היורשים  אחד  על 
("הנחלה המפוצלת") על יורש שני. חשוב להכיר 
כי רמ"י אינה מאפשרת רישום חלק מנחלה ע"ש 
אחד היורשים אלא שרמ"י תדרוש העברת מלוא 
הזכויות ע"ש אחד היורשים ורק לאחר מכן ביצוע 
של פיצול מגרש מהנחלה ורישום ע"ש יורש שני. 
השאלה מה עושים כאשר היורשים במחלוקת ויש 
חוסר אמון ואחד חושש כי כאשר הנחלה תעבור 
יושלם הליך הפיצול? נקשה עוד  ע"ש השני לא 
ונשאל מה קורה אם במקרה זה ההורים לא הותירו 

מת הפיצול  עבור  והתשלום  בעיזבון  כספים  �די 
בנחלה  הזכויות  את  שיקבל  היורש  ידי  על  בצע 
זה מדובר על עסקה החייבת במס שבח  ובמקרה 

ומס רכישה - כיצד יפעלו היורשים? 

של  הנושא  על  עמדנו  קודמים  במאמרים 
והסברנו  העזבון"  נכסי  של  הראשונה  "החלוקה 
כי, ככלל, בהתאם להוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק 
נכסי  של  הראשונה  החלוקה  מקרקעין  מיסוי 
יורשים, לא יראוה כמכירה ובלבד  העיזבון בין 
תמורה  ניתנה  לא  האמורה  החלוקה  שבמסגרת 
על  הנמנה  נכס  שאינו  כסף  בשווה  או  בכסף 
בעיזבון  כי אם, לדוגמא,  נכסי העזבון. הסברנו 
יש נחלה ודי כספים בבנקים ויש 2 אחים שהם 

�היורשים, אז אם אחד היורשים ירכוש את המח
צית האחרת מאת אחיו ובתמורה הוא יאזן אותו 
באמצעות ויתור על חלקו במזומנים שבבנקים, 
מיסוי  חוק  לעניין  מס  באירוע  מדובר  אין  אזי 
מקרקעין ועל כן לא תקום חבות במס שבח ובמס 

�רכישה. עוד עמדנו על מה נחשב ל"חלוקה רא
שונה" (שכן רק היא לא מהווה אירוע מס) ומהו 
המועד בו הסתיימה חלוקה זו, והסברנו כי מדובר 

�בשאלה שבעובדה, כלומר, שהעובדות הן שקו
בעות את התוצאה. 

במקרה בו טיפלנו הורים הותירו צוואה וקבעו 
כי אחד הילדים יקבל את הזכויות בבית ההורים 

�שיפוצל מהנחלה והשני יקבל את הנחלה המפו
צלת. ההורים קבעו כי היורש שיקבל את הנחלה 
המפוצלת ישלם עבור הליך הפיצול של המגרש 
חמש  של  סך  הותירו  הם  זה  ובמקרה  מהנחלה 
מאות אלף ₪ וקבעו כי בסכום זה ניתן לעשות 
שימוש עבור עלויות הפיצול וככל ויידרש סכום 

�נוסף הוא ישולם על ידי היורש שיקבל את הנ
�חלה. במקרה שלנו היורשים היו מסוכסכים בי

ניהם, היורש שזכאי למגרש המפוצל חשש מאוד 
מאחיו שיירשם כבעל מלוא הזכויות בנחלה ולא 
שזכאי  היורש  ואילו  הפיצול  הליך  את  ישלים 
לנחלה המפוצלת לא רצה לשלם את ההשלמה 
לעלויות הפיצול בסך של שבע מאות אלף ₪. 
עם  ביחד  שניהלנו  ארוך  גישור  הליך  במסגרת 
המס  לחבויות  ביחס  להסברים  נדרשו  היורשים 

�ולתהליכים שמתרחשים ברמ"י בעת רישום הז
כויות בנחלה במלואן ע"ש אחד היורשים ולאחר 
היורש  ע"ש  ורישום  מגרש  פיצול  ביצוע  מכן 
פירקנו  היורשים  מול  העבודה  בתהליך  השני. 
במהלך  שצמחו  אמון  אי  של  רבים  "מוקשים" 
הזכאי  האח  של  הזכויות  את  והבטחנו  השנים 
הנחלה  על  ושיעבוד  הסכם  באמצעות  לפיצול 
הסברנו  המיסוי  בנושא  העיזבון.  מנהל  לטובת 
והיורש  נותרו די כספים בעיזבון  כי כאשר לא 
שמקבל את הנחלה המפוצלת משלים את הסכום 
הנדרש לעלות הפיצול יחול מיסוי עבור מרכיב 
ההשלמה. על מנת שהאירוע בין היורשים יהיה 
דל מס, בחנו את מצב העובדות בכדי לוודא כי 

�מדובר בחלוקה הראשונה של נכסי העיזבון. במ
מיסוי  לחוק   82 מספר  לתיקון  בהתאם  זה  קרה 
מקרקעין ניתן להחיל בגין מרכיב בית המגורים 
שבנחלה (הכוונה לבית המגורים שנותר ביתרת 
ומדובר  ככל  המוטבת  הליניאריות  את  הנחלה) 
זה  בחלוקה הראשונה של נכסי העזבון. במקרה 
ביקשנו שהיורשים לא יבצעו חלוקה של כספים 
מתוך נכסי העיזבון על מנת שהחלוקה בין האחים 
תחשב כחלוקה ראשונה וכך ניתן יהיה להימנע 
מחבויות מס. בסיום הליך הגישור כל צד קיבל 
את הזכויות בהתאם לצוואה, היורש שקיבל את 
הנחלה המפוצלת נשא בהשלמה לעלות הפיצול 
אך חבויות המס היו לא גבוהות כאשר כל אחד 
המשפחות  וגם  בנחלה  מהזכויות  נהנה  מהאחים 

התחברו והפכו למשפחה אחת גדולה.
הכותבים מתמחים באגודות
שיתופיות, במינהל ובמיסוי
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ראשון  סינגל   - חזקה  אינטואיציה   \ פבלו  בטי 
מתוך אלבום חדש לזמרת וליוצרת בטי פבלו שהייתה 
הבטחה גדולה בעשור הקודם ואיכשהו נעלמה לשנים 
הבולטים  השירים  את  זוכרים  בוודאי  חלקכם  רבות. 
יותר "פרפרים" ו"סיבות אישיות", אך במשך השנים 
היא כתבה והלחינה גם לגלי עטרי, שירי מימון, יוסי 

�בנאי ושיתפה פעולה עם אביב גפן. עכשיו היא חוז
רת לממש את אותן הבטחות עם שיר מצוין שנקרא 

אינטואיציה חזקה.
�הנצ'י נצ' \ בלדה לפתח תקוו - "אותנטיות החו
מקומי  חדש  קול  מביאים  ההגשה  ואופן  שלו  מרים 
ומיוחד לזירת ההיפהופ ולמוזיקה הישראלית בכלל". 
לפרס  נצ'  בנצ'י  הבחירה  את  השופטים,  נימקו  כך 
תגלית השנה של אקו"ם 2016. ליוצר הצעיר הייתה 

�שנה מדהימה כשכמעט כל שיר שהוציא זכה להצל
חה אדירה ברדיו, ההופעות שלו 
בכל  מקום  אפס  עד  מלאות  היו 
הזכייה  לכבוד  השבוע  הארץ. 
את  הוציא  הוא  אקו"ם,  בפרס 
"בלדה לפתח תקווה" העיר שבה 

גדל ושאותה הוא כ"כ מעריך.
 \ מקסימיליאן  מארינה 
הזמרת   – בפתח  חדשים  ימים 
 5.4�ב תוציא  המיוחד  הקול  עם 
אלבומה  עשן",  "ארמונות  את 
האלבום  בעברית.  הפעם  השני, 
למעמד  הגיע  באנגלית  הקודם 
נדיר  מאוד  הישג  זהב,  אלבום 
החדשים,  השירים  את  בימינו. 
מארינה כתבה והלחינה בעצמה, 
על ההפקה המוזיקלית אחראים 
גיא מנטש ויהל דורון (הצמד גיא 

ויהל).
בלחץ  לא  חי   \ באיה  מלכה 
האלבום  מתוך  השני  הסינגל   -
רוק.  הסרף  הרכב  של  הרביעי 
יואב  ידי  על  שנכתבו  המילים, 
לברוח  הרצון  על  מספרות  גרין, 
העמוסה  היומיומית  מהשגרה 
מציג  השיר  הלחצים.  ומלאת 

במ השלווה  על  לשמור  �נסיון 
ציאות הפוליטית הלא פשוטה שמאפיינת את החיים 
כאן. ההפקה המוסיקלית של פילוני מעניקה לסינגל 

החדש סאונד אוורירי, קיצי ומלטף.
שהוכיחה  אחרי   – טעם  בזה  יש   \ ברגר  דנה 
ב"הישרדות" שהיא לא רק מוזיקאית מאוד מוצלחת, 

�ברגר מוציאה אלבום אוסף הכולל ביצועים למיב שי
כולל את מיטב להיטיה מכל  ריה בהופעות. האלבום 
השנים: עד הקצה, חמימות חולפת, בא והולך, שלח 
לי שקט, הנה באתי הביתה, גן מאיר, תוך כדי תנועה, 
 29.3�אהבה ועוד. האלבום יושק בהופעה שתתקיים ב

בת"א.
מני בגר \ צדק מופלא - סינגל שני ליוצר הוותיק 
בקרוב.  אור  שיראה  הקופים"  "כוכב  האלבום  מתוך 
שפרצה  החברתית  המחאה  בהשראת  נכתב  השיר 
אנשים  כשהמוני  הארץ  בכל  והתפשטה   2011 ביולי 

�התכנסו בכיכרות וצעדו ברחובות בדרישה לצדק חב
רתי. כאמן שמעורה במה שקורה במדינה וכפי שכתב 

בעבר ברבים משיריו, גם בשיר הזה מציג מני תמונה 
�אירונית משהו על הפרדוקס המתמשך בחברה היש

ראלית.
 \ פוצ'ינו  אוקסמו  עם  בלוז  והימן  כחלני  רביד 
- אחרי 5 שנים של פעילות, רביד   Satisfaction
והימן בלוז מוציאים קליפ רשמי ראשון לשיר  כחלני 
מתוך אלבומם השני "INSANYIA" שיצא בשנת 
שעברה בו הם מארחים את הראפר הצרפתי אוקסמו 
פוצ'ינו. הקליפ שמלווה את השיר, בבימויה של יולה 
להקת  רקדן  פיטס,  שאמל  של  ובכוריאוגרפיה  גדרון 
ההשראות  בין  מהפנט  ויזואלי  מסע  הוא  שבע  בת 
פאריס,   , אפריקה   - בלוז  ימן  של  ביצירה  השונות 

מנהטן ות"א.
יהודה עדר \ במצפה רמון - השיר הסוגר את ''עולה 

רוח שיר  הוא  עדר  יהודה  של  החדש  האלבום  �ירח'' 
דרך.  ואובדן  בדידות  על  ני 
רמון'  'במצפה  עדר,  אצל 
בעולם.  ייחודי  מקום  הוא 
המילים נעות מעצמן בחלל 
מלא,  הופך  החסר  הפה. 

ההרמו הקולות  עם  �יחד 
ניים מלאי הקסם שהוסיף 
והנגינה  (בנו)  עדר  אלון 
איתן  של  ייחודית  כך  הכל 
כבר  הכרטיסים  כל  גידרון. 

�אזלו להופעת השקת האל
יתארחו  בה   28.3�ב בום 
"תמוז"  להקת  חברי  כל 
סביר  אבל  המיתולוגית, 
בהופעות  לראותו  שתוכלו 

חדשות בהמשך.
דין דין אביב ולאה שבת 
\ כל מה שיש בך - שילוב 
זמרות  שתי  של  דופן  יוצא 
ששרות  וחשובות  בולטות 
שטרם  אחר  בקול  כאן 
חשופות,  מהן.  נשמע 
ואמיתיות,  מחוספסות 
השתיים משתפות פעולה, 
היא  והתוצאה  לראשונה, 
בשילוב  מהפנט.  דואט 
יופי וכאב, צחוק ודמע, הן שרות  של עוצמה ורכות, 
השיר  אישה.  כל  של  ללבה  היישר  שלהן  מהקרביים 
נולד בוקר בהיר אחד עם אקפלה חד פעמית של דין 
דין במטבח שלה. השאר כבר כמו קרה מעצמו. לאה 
תרמה את חלקה המופלא כשהשיר היה כמעט סגור 

והפכה אותו לדואט נשי ויפהפה.
- בעשור האחרון הפכה   Totemo \ Seesaw
לאחת  אור)  Totemo(רותם  והמפיקה  המוזיקאית 

האינ עולם  של  הגדולות  הממומשות  �מההבטחות 
 Heavy As My Dreams האי.פי  המקומי.  די 
בהפקתו של רועי אביטל זכה בארץ ובחו"ל לתגובות 

�נרגשות שהכתירו את הסאונד שלו כפורץ דרך בעו
לם הפופ. מתוכו, הסינגלHost כיכב בפלייליסט יום 
 Totemo של גלגלצ מספר חודשים. בקרוב תוציא
אלבום חדש בשם Desire Path, ובו היא ממשיכה 
להיות ממבשרות האלקטרוניקה העתידנית שיוצאות 

מהסצנה המקומית.

ארתור לנדא

מלכה באיה, יחצ

ימן בלוז, יחצ
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יש בבעלותכם פאנלים סולאריים? אתם חייבים לקרוא!
Geva Bot

30%
50%

5

50%
25%

50Kw
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80%
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www geva-bot co il
08-8502638 GSI

052-408-1818
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

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

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

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

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

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

הישראלית.

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

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

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8
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www.makovern.com

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
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www.aluminium u.com

052-3067381

jacob gmail.com
054-2109410
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www.awt.co.il

היכרויות
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33
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04-8103456

04-9511058

lempel100@polysac.co.il

פרסום 
זה יכול

 להיות שלך!
073-2369058

Darca.cv@darca.org.il 

-



 עיצוב חדשני  מנוע חדש  שלדה חדשה
אותו ריינג'ר דיזל מוצלח, עכשיו עם מנוע 1,000 סמ"ק!
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חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן

כולל מע�מ

עכשיו במחיר מבצע!

₪ 70,000
היחיד עם שנתיים אחריות 

ללא הגבלת שעות

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן 16 תל-אביב | www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

CREW 570RANGER EV RANGER DIESEL
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