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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!!!
j_kimchi@netvision.net.il
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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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השתלמות עומק ראשונה ,בת  5מפגשים ,ביוזמת מרכז ההכשרות של
תנועת המושבים
מרכז ההכשרות של תנועת
המושבים החל השבוע הש
תלמות ראשונה בנושא
”הנחלה בעידן החדש“ במכללת
השכל שביבנה .מדובר בהשתלמות
העומק הראשונה של מרכז ההכשרה
של התנועה ,שמספק השתלמויות
והכשרות בכל תחומי המושב ובעל
הנחלה.
ההשתלמות הראשונה יצאה לדרך
השבוע כאשר המפגש הראשון מתוך
חמשת המפגשים עסק בזכויות המ
גורים והתעסוקה החלופית בנחלה,
היוון חלקות המגורים ופיצול נחלה,
כמו כן עסק המפגש בהשכרת הפל“ח
ובהקמת שימושים נלווים כמו יקב
ובתי בד בחלקות א‘ בנחלות.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,פתח את המפגש ואמר:
”הניהול המודרני של המושב חייב
להיות מבוסס על ידע והתמקצעות
בכל הפרמטרים .הסיבה שפתחנו
את מרכז ההכשרות היא כדי שת
נועת המושבים תמשיך להיות מרכז
הידע עבור ועדי וחברי המושבים,
פעילים וועדות מקצועיות במושבים
ובאזורים השונים .ההשתלמות תיתן
את הכלים לעבודה מקצועית ,יעי
לה וחוקית לכל רובד הניהול והחיים
במושב ,החוקים והתקנות“.

יוצאים למאבק
התאחדות חקלאי ישראל
וארגון מגדלי העגלים
הכריזו על יציאה למאבק,
בעקבות הודעת משרדי
האוצר והחקלאות על
פתיחת שוק הבשר הטרי
לייבוא חופשי
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המפגש הראשון של השתלמות
העומק ”הנחלה בעידן החדש“

אחרי צור בירך על שיתוף הפ
עולה בין המוסדות מנהל מכללת
השכל ,שלום אסואן ואמר כי הוא
מקווה להמשך שיתוף פעולה בהש
תלמויות נוספות למען חברי המו
שבים.
את המפגש העביר יו“ר אגף
קרקעות ואגודות שיתופיות בת
נועת המושבים ,עו“ד עמית יפרח,
שאמר” :אנו משקיעים הרבה מאוד
בהעברת מידע עדכני וחשוב לח
ברי המושבים על מנת שיקבלו
החלטות במשקים על בסיס מידע
מלא ויידעו לנהל את היישו

בים בצורה המיטבית והמקצועית
ביותר .אנו שמחים על הפתיחה
המוצלחת ומודים למכללת השכל
ולעו“ד ורד לוי המלווה אותנו במ
רכז ההכשרות“.
במפגש הבא יקבלו משתתפי
ההשתלמות הרצאות בנושאים כמו:
תכנון היחידה השלישית והיבטים
תכנונים בתכנון המושב על ידי
עו“ד טלי סלטון והרצאה בנושא
השמאות במרחב הכפרי מהשמאית
נחמה בוגין .ההשתלמות כוללת
חמישה מפגשים והיא מתוכננת לה
תבצע בכל אזורי הארץ.

על הקרקע
האם צוואת בן הזוג הראשון
בנחלה אינה רלבנטית?
עו"ד עמית יפרח מביא
מקרה בו ביטל בית המשפט
את הכתוב בצוואת בן הזוג
הראשון
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רויטל
סוויד
נפגשה ביום רא
שון השבוע עם
מזכ"ל תנועת
המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר
צור והנהלת הת
נועה ,ושמעה על
פעילות תנועת
ב מ ו ש ב י ם
ולהירתם .במסגרת הפגישה )בתמו
נה( נחשפה סוויד לפעילות הענפה

של התנועה בנושא חברה וקהילה,
נוער במסגרת תנועת הנוער בני

המושבים ,קרק
עות ,חקלאות,
פעילות לא חק
לאית ,פעילות
בשטח ודוברות.
רויטל
ח"כ
סוויד" :אני רואה
רבה
חשיבות
במעורבות וב
קשר עם התנו
עה וההתיישבות
העובדת  -היא
היא
הציונות,
שמירה על הקרקעות ועל ביטחון
המדינה ,היא ערך".

חקלאית בנשמה
בזמן שבנות גילה שוהות
בבית ממוזג ומתמודדות
עם פגעי הזקנה ,רבקה לוי
בת ה 88-עדיין עובדת מידי
יום בחקלאות
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...ĐďđčĞĐ Ďđĝ ĐĚ ĐĜĥĚ ČĘ
ĖĘĥ ĘđĕĚĐ ĦČ ĤēčĦ ĔđĥĠ
Ħ
ěĕČ ďđĤĥĠČ
ęĕĚđ ĕĕĤĔĘ
ĐģĠ ĘĥĦđ
ĝČč
Ħĕďĕĕ ęĕĘė
Ě

ĘĒĕď ,ģÂĚĝ 1,000 đĤĠ ĘđĕĚ

PRO DIESEL 2016

...ĘčģĘ ĘĕēĦĦđ ęĘđĞč čđĔĐ ČĥĚĐ ĤđĔģĤĔĘ ęďģĦĐ
ĤĦđĕ

ĤĦđĕ

ĤĦđĕ

ĤĦđĕ

ĐĤĕĤĎ Ĥĥđė
ęĕĐđčĎ ĐĝĚĞĐđ
.ďēđĕĚč ĘđďĎ ěĞĔĚ ČĦ

ģĝĕď ĕĚĘč ĦėĤĞĚ
ĘėĘ ĦĕĦđēĕĔč
.ďĤĠĜč ĘĎĘĎ

ďĞ ĐĞĕĝĜ ĦđĤĕĐĚ
ĦđčĘĦĥĐĘ ĥÂĚģ 50
.ĥĕčėč ĐēđĔč

ĐđčĎ ěđēĎ ēđđĤĚ
ęĕďĤĠĜ ęĕĘĦĚ ęĞ
.ĐďđčĞđ ĕČĜĠĘ ,ĐĞĕĝĜĘ
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.ē.Ę.Ĕ .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĐĜđĚĦĐ .ęĕĕģ ĕČĘĚĚ ĦĕĥĞĜ ęĕĘėĐ ĦĤĕėĚ .ěđĜģĦĘ ğđĠėč*




התאחדות חקלאי ישראל וארגון מגדלי העגלים:

 ~ 
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”

משרד החקלאות והאוצר הודיעו להתאחדות החקלאים ולארגון מגדלי העגלים )אמפ“י( על כוונתם לפתוח את שוק
הבשר הטרי לייבוא חופשי  #התאחדות החקלאים” :הממשלה מעדיפה יבואנים טייקונים על מאות חקלאים ומאות
עובדי תעשיית הבשר“
ראשי התאחדות חקלאי
ישראל וארגון מגדלי הע
גלים )אמפ“י( נפגשו עם
מנכ“ל משרד החקלאות ,שלמה בן
אליהו ,שהודיע להם על כוונת מש
רדי החקלאות והאוצר לפתוח את
שוק הבשר המצונן )הבשר הטרי(
לייבוא חופשי מאירופה ומדרום
אמריקה.
במהלך הפגישה הודיע בן אליהו,
כי משרדי האוצר והחקלאות גיבשו
הצעת החלטה חדצדדית על תמי
כה של  12מיליון ש“ח לשנה בלבד
במפטמות ,לשלוש שנים בלבד ,אל
מול חשיפה מתמדת של יבוא חופשי.
ראשי התאחדות חקלאי ישראל
וארגון מגדלי העגלים רואים בחו
מרה את ההחלטה החד הצדדית הזו,
שמשמעה חיסול מידי של כ460
משקים חקלאיים וחיסול ענף גידול

בקר במרעה .סכנת חיסול ענף הבשר הטרי בארץ
הבקר בארץ ומדגישים ,כי ”ממשלת לשמירה על אדמות המדינה ושט
ישראל מעדיפה יבואנים טייקונים חים ירוקים ,מהווים מעגל המפרנס
על פני מאות חקלאים מגדלי בקר אלפי משפחות.
המחיר למגדלים כבר ירד בשנה
ומאות עובדי תעשיית הבשר .מדובר
בחיסול ענף גידול הבקר בישראל “.האחרונה ב ,15%הוזלה שלמרות
 460המשקים מגדלים בארץ ההבטחות לא הגיעה לצרכנים.
בהתאחדות החקלאים ובארגון
כ 140אלף ראש בקר בשנה ,המ
קיימים מעגל של גידולי מספוא ,מגדלי העגלים מזהירים ,כי הנזק
מרכזי מזון ומכוני תערובת ,שמעבר הצפוי בהיקף גידול הבקר במפטמות

  ~
18w2017w1.5
המדינה הודיעה לבג“צ ,כי היא נותנת לחקלאים מיוזמתה חצי נקודת זיכוי
ב 2017ועוד נקודת זיכוי ב # 2018ההודעה אינה תנאי לביטול הבג“ץ
בזכות עתירת התאחדות
חקלאי ישראל ,ברית פי
קוח וההסתדרות הודיעה
המדינה לבג“צ כי היא נותנת לחק
לאים מיוזמתה חצי נקודת זיכוי
ב 2017ועוד נקודת זיכוי ב.2018
התחייבות זו אינה מותנית בהכרעת
בג“צ.
עד סוף  2014העניקה מדינת
ישראל לעובדים הזרים  2.25נקו

דת זיכוי במס הכנסה ,שמשמעו
תן הקלה במס בערך של כ₪ 500
לחודש .אבל אז הודיעה המדינה
כי היא מבטלת את הנקודות לעו“ז
בחקלאות ובבניין ומותירה אותן רק
בקרב העו“ז בסיעוד.
בינואר  ,2015ביוזמת ברית פי
קוח עתרה התאחדות חקלאי ישראל
לבג‘‘צ ,בבקשה לבטל את התקנות
המבטלות את נקודות הזיכוי לעו

בדים הזרים ,צעד הנוגד לטענתה
את ההאמנות הבינלאומיות שעליהן
ישראל חתומה .יש לציין ,כי עתי
רת התאחדות חקלאי ישראל תמשיך
לעמוד עד להכרעת בג“צ בנושא
ועד שיוחזרו כלל נקודות הזיכוי
שנלקחו מהעובדים הזרים.
למען הסר ספק ,עדיין לא התקב
לה החלטת בג“צ בנושא והצעד הזה
הינו צעד חד צדדי של המדינה.
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יסתכם בכ 140מיליון ש“ח בשנה
)כ ₪ 1000לראש( ,הפחתה שתהיה
על גב המגדלים ולא תושת במלואה
לצרכן.
בנוסף מזהירים בהתאחדות ובא
רגון ,כי ההחלטה תגרום לעליה
חדה במחירי החלב לצרכנים ,כיוון
שמחירי בשר נמוכים צפויים לגרום
לעלייה במחיר החלב הגולמי .המ
שמעות? מצד אחד פועלת הממשלה,
כביכול ,להוזלת מחירי הבשר לצר
כן באמצעות יבוא ומצד שני ,הייבוא
עשוי להביא לעליית מחיר ולגידול
בהוצאות הצרכנים ,בבואם לרכוש
מוצרי חלב.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
אומר” :לצערי שוב הממשלה מע
דיפה לטפח את היבואנים ולא את
החקלאים ועובדי התעשייה ,מתוך
ראייה לטווח קצר וחוסר אחריות
לאומית .אין לנו שום כוונה לאפשר
למהלך הזה להתקיים .לא נפקיר את
המגדלים ,לא את העובדים בתע
שיית הבשר ולא את הצרכנים שב
טווח הארוך ישלמו מחיר כפול ,הן
על מחיר הבשר והן על הנזק הרחב
שייגרם לאזרחי המדינה ,בעקבות
סגירת ענף הבקר“.
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן” :פתיחת שוק
הבשר לייבוא פרוע תמוטט את מג
דלי העגלים לפיטום ,תגרום בעקי
פין לעליית מחיר המטרה של החלב
וסופה ,שתעשיר כמה יבואנים שיש
להם מהלכים בקרב שרי הממשלה,
מבלי שהמחיר לצרכן ירד .בסרט
הזה כבר היינו ונאבק בכל האמצעים

כנגד מהלך הזוי זה“.
ח“כ איתן ברושי ,מהלובי הח
קלאי בכנסת” :על מדינת ישראל
להבין שהייבוא צריך להיות המ
שלים ובמידת הצורך ולא במקום
השוק המקומי .מה שהמדינה עושה
בשנים האחרונות זה שהיא הופכת
את הייבוא לעיקר ומחסלת את הח
קלאות הישראלית ,שזה איום אסט
רטגי על קיומה של מדינת ישראל.
קיימת סכנה לאובדן הריבונות של
השטחים הפתוחים“.
יו“ר אמפ“י )ארגון מגדלי העג
לים( ,דורון בידץ” :התרענו בפני
מנכ“ל משרד החקלאות ,כי מעבר
לחיסול המשק המשפחתי ,גידו
לי מספוא והרס פרנסתן של אלפי
משפחות ,ספק אם חיסול ענף הבקר
יוזיל את מחיר הבשר .אולם לאחר
חיסול התחרות עם החקלאים ,יוותר
השוק בידי מונופול דורסני של
מספר מצומצם של טייקונים ,שעם
הפיכתם למונופול יגרמו לעליית
מחירים דרסטית ,כמו גם לבעיה
קשה של אספקת מזון בעיתות חי
רום“.
ישראל )טוטי( בלוך ,מהתאחדות
מגדלי הבקר” :הצעת האוצר והח
קלאות ,לפתיחה לא מבוקרת של
השוק ליבוא ,תפגע בביטחון המזון
של ישראל ואף תגרום לעליה חדה
במחירי החלב לצרכנים“.
מגדל העגלים והרפתן ,יואב צור
אומר” :אנו דורשים ממשרדי האוצר
והחקלאות להציג בפנינו את מנג
נון התמיכה המבוקש עבור התמי
כה לחקלאים ,דבר שיעשה בשיתוף
פעולה ולא באופן חד צדדי“.

8.9.2016
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למרות שמשרד החינוך אסר על קיום ההפגנה
יצאו תלמידי תיכון ”צפית“ להפגנה במחאה
על הסכנות הנשקפות להם בכביש 383

עשרות תלמידי התיכון
”צפית“ ותושבים המועצה
האזורית יואב יצאו ב 1לס
פטמבר להפגנה סוערת בצומת שערי
אברהם ,בתביעה לשפר את הבטיחות
בכביש  .383אמנם משרד החינוך אסר
על קיום ההפגנה ולמרות זאת ,תלמי
די בית הספר התיכון לא ויתרו על
שיעור אזרחות ויצאו להפגין.
כביש  383הוא כביש הגישה לק
ריית החינוך של המועצה האזורית
יואב ונוסעים בו מדי יום  1600תל

מידים .הכביש כפרי ועמוס תנועה,
מפותל ,משובש ובעיקר נעדר שו
ליים .לנהגים אסור לעשות טעויות
על הכביש הזה ,כי כל טעות דינה
תאונה חזיתית.
על הכביש הזה נוסעים ,לצד
האוטובוסים עמוסי הילדים ,גם
משאיות רבות וכלים חקלאיים
רבים .בשלוש השנים האחרונות
אירעו בכביש  383תאונות קשות.
בימים אלה מוקמים בכביש
פרויקטים גדולים מאד ,כגון :תחנת

הפגנת תלמידי
ביה“ס ”צפית“.
הכתובת כבר על
הקיר

רכבת ,אזור תעשייה ואתר פסולת
דלילה ,פרויקטים שצפויים להגדיל
באופן משמעותי את נפח התנועה
בכלל והמשאיות בפרט.

"

מנכ“ל משרד רה“מ ,אלי גרונר ,הטיל על מזכ“ל תנועת
המושבים ,מאיר צור ,לאתר שטח לשוק חקלאי סיטונאי ,לאחר
שבניית השוק באור יהודה נקלעה למבוי סתום
ראשי התאחדות חקלאי ישראל :מזכ“ל תנו
עת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי יש
ראל ,מאיר צור ,מזכ“ל התאחדות חקלאי
ישראל ,אבשלום )אבו( וילן ,מזכ“ל התנועה הקיבו
צית ,ניר מאיר ,מזכ“ל ארגוני הקניות של הקיבו
צים ,יאיר ריינמן ,כלכלנית התאחדות חקלאי יש
ראל ,רחל בורושק ונשיא התאחדות האיכרים ,דובי
אמיתי נפגשו יחד עם יו“ר הלובי החקלאי בכנ
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סת ,ח“כ איתן ברושי ,עם מנכ“ל משרד ראש
הממשלה ,אלי גרונר.
במהלך הפגישה ,דובר על המדיניות החקלאית
של ממשלת ישראל ובין היתר הטיל מנכ“ל משרד
רה“מ אלי גרונר על מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור לאתר שטח
מתאים לבניית שוק חקלאי סיטונאי ,זאת לאחר שב
ניית השוק באור יהודה נקלעה למבוי סתום.

לטענת המפגינים ,פניות רבות
למשרד התחבורה ונתיבי ישראל
מטעם ראשת המועצה ,דר‘ מטי
הרכביצר פתי ומטעם מטה המאבק

לא נענו באופן מספק.
הדרך לבית הספר ”צפית“ מסוכ
נת .יש לטפל בכביש לפני התאונה
הבאה.

~ 
 
~~
עו“ד ויינשטוק” :בעשור האחרון העניק משרד
הבריאות רישיונות לגידול הקנאביס למספר
מצומצם מאוד של מגדלים ,ללא מכרז ,ללא
תנאי סף וללא כל אמות מידה“
שטוקזהבי עתירות
בשורה לחק
לבית המשפט המחוזי
לאים ,לאחר
בירושלים ולבית המ
מאבק משפ
שפט העליון .לאחר
טי ארוך נגד התנהלות
דיונים רבים תוך
משרד הבריאות בכל
ניסיונות התחמקות
הקשור למתן רי
של משרד הבריאות
שיונות לגידול קנא
ממתן תשובה מספקת
ביס רפואי ,החל בימים
לבית המשפט ,אולצו
אלו ,משרד הבריאות
לבחון בקשות של חק עו“ד חגית ויינשטוק.
ממשלת ישראל ומש
בשורה לחקלאים
רד הבריאות ,לפתוח
לאים לקבלת רי
את השוק ולעשות סוף למונופול
שיונות לגידול קנאביס בישראל.
ב 10השנים האחרונות העניק השערורייתי שיצרו.
משרד הבריאות רישיונות לגידול
כאמור ,בימים אלו החל משרד
הקנאביס למספר מצומצם מאוד של הבריאות ,לראשונה מזה  10שנים,
מגדלים ,ללא מכרז ,ללא תנאי סף לדון בבקשות של חקלאים לקבלת
וללא כל אמות מידה 8 .המגדלים רישיון לגידול קנאביס.
שזכו לקבל את רישיון הגידול שוב
עו“ד חגית ויינשטוק” :אנו מבר
ושוב ,הרוויחו בכל שנה כ 120מי כים על כך שסוף סוף לאחר מאבק
ליון  ₪בחסות המדינה.
ארוך ,משרד הבריאות מבצע את
במהלך השנים ניסו חקלאים רבים מלאכתו נאמנה ובוחן את הבקשות
להגיש בקשות למשרד הבריאות לקבלת רישיונות לגידול קנאביס,
לקבלת רישיון לגידול קנאביס ,מפעלי ייצור ועוד .זוהי בשורה לח
אך משרד הבריאות התחמק מלדון קלאים אשר במשך שנים ניסו לקבל
באותן בקשות וטען בכל פעם ,כי רישיונות ללא כל מענה“.
”בקרוב יתקיים מכרז“ ,דבר שבפועל
חשוב לציין כי גידול קנאביס
לא קרה ובכך הנציח משרד הבריאות רפואי יכול לסייע רבות לחקלאים
פעם אחר פעם את המצב הקיים.
בפריפריה המרוחקת ,כמו למשל
בעקבות התנהלות משרד הב בערבה ,המתקשים היום להשיג
ריאות ,הגישו חקלאים ,באמצעות עובדים ולהתפרנס בכבוד מן הח
עו“ד חגית ויינשטוק ממשרד ויינ קלאות.

Ğ“ĬĜ

~
 

info@r-solar.co.il :ĘĕĕĚ

7 ||

8.9.2016

www.rsolar.co.il :ĤĦČ

072-2517979 :ěđĠĘĔ

~


 
 2008

>    ~1355 ,1155 979
9.6.11~>3139 ~# 4.9.08w1399w
בית המשפט המחוזי בחיפה
פסק בימים האחרונים ,כי
מועד ההתחשבנות ביישום
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 979
ומחליפותיה  1355 ,1155ו 1399הינו
מועד חתימת שר האוצר על ההחלטה
ביום  .4.9.08זאת ,בניגוד למה שנקבע
בהחלטה מס‘  3139של הנהלת רשות
מקרקעי ישראל )רמ“י( ,שקבעה את
המועד מיום  ,9.6.11מועד החלטת
בג“ץ שדן בעתירות שבנושא.
התביעה הוגשה על ידי רוכשי
זכויות בנחלה במושב מגדים ,שתבעו
ליישם את החלטה  979או מחליפותיה
בעניין ההתחשבנות מול רמ“י.
החלטה  979קבעה לראשונה ,כי
ניתן להוון את זכויות המגורים בנ
חלה בתנאים מסוימים ,בשונה מהחל
טה  534שחייבה תשלום דמי הסכמה.
מרכיב דמי ההסכמה מהווה מרכיב
כבד בעת מכירת זכויות בנחלה ויחד
עם תשלומי מס שבח והיטל השבחה,
הפחיתו עד למחצית את התמורה שה

תקבלה למוכר הזכויות ,עקב תשלו
מי המיסים .החלטה  979ומחליפותיה
קבעה כי בעוד יישומה הינו וולונטרי,
הרי שבעת מכירת הזכויות בנחלה
חלה חובת תשלום דמי רכישה במקום
דמי הסכמה ובכך ,היא מביאה למעשה
להיוון זכויות המגורים בנחלה .כלו
מר ,לגבי רכיב המגורים ,שהינו הר
כיב העיקרי בדמי הסכמה ,לא ידרשו
דמי הסכמה בעת מכירה.
הנהלת רמ“י בהחלטתה ) (3139בי
קשה להתעלם מהחלטת המועצה ולא
לאפשר שימוש בכספים ששולמו כדמי
הסכמה בתקופה זו ,כתשלום מלא על
חשבון דמי הרכישה ,דבר שגרם נזק
כלכלי לכל מי שרכש או מכר זכויות
בנחלה בין  4.9.08ועד .9.6.11
השופטת למלשטריךלטר התייחסה
לעיכוב הרב ביישום ההחלטה ,שקובע
כי יישומו הינו תלוי תקציב וקבעה כי
רמ“י חרגה מהמתחם הסביר לפעול
במהירות הראויה .יתרה מכך ,הנהלת
רמ“י לא הציגה כל מידע תומך ,לפיו

הוגשה דרישת תקציב כלשהי ליישום
ההחלטה ,מאז אישורה ב 2008ועד
לדיון בתביעה.
ביהמ“ש קובע ,כי יום יישום ההח
לטה הוא יום חתימת שר האוצר על
ההחלטה ולא יום פסיקת בג“ץ ,שלא
שינה דבר בהחלטתו ככל שהדבר
נוגע לסדרי התשלום .ביהמ“ש עושה
הבחנה בין עיכוב ביצוע ההחלטה ובין
הזכויות המוקנות מכוח ההחלטה וקו
בע ,כי החלטה זו עברה את מבחן בג“ץ
ולכן אין כל משמעות לתאריך שנבחר
על ידי רמ“י ,קרי  ,9.6.11כתאריך
שממנו תוענק הזכות ע“פ החלטה 979
ומחליפותיה .ביהמ“ש אף ביקר את
הסמכות שלוקחת הנהלת רמ“י לקבל
החלטות הסותרות את החלטת המועצה
וקובע” :החלטת הנהלת רמ“י) ,בשו
נה מהחלטת מועצת מקרקעי ישראל(
הינה במדרג נורמטיבי נמוך מהח
לטת המועצה ,בבחינת הנחיות של
הרשות לבעלי התפקידים שבה ,על
מנת להגדיר את נוהלי העבודה של

הרשות והעקרונות שצריכים להפ
עיל אותה בהפעלת שיקול הדעת...
לפיכך אין בהחלטת ההנהלה שהיא
בבחינת הנחיה פנימית ,כדי לשנות
מהחלטות המועצה או לסתור אותן“.
משכך נקבע ,כי התאריך שקבעה
רמ“י חסר משמעות כלשהי ואין בו
כדי לאיין את המועד הקובע בהחל
טה  979וחליפותיה .השופטת הדגי
שה בפסק הדין ,כי החלטה  979הינה
תולדה של ועדה בין משרדית )ועדת
מילגרום( ,שהמליצה לחזק ולבסס את
זכויות החוכרים החקלאים .ממשלת
ישראל אימצה את דו“ח הועדה ,אך
נוסח ההחלטה לא ריצה את היועמ“ש
אלייקים רובינשטיין ובהמשך מני
מזוז ,שסברו כי לא נשקלו כל השי
קולים הראויים והביאו להקמת ועדה
נוספת )ועדת הבר( ,שמסקנותיה אומ
צו ע“י הממשלה ורק לאחר הליך זה
התקבלה החלטה  979ביום .27.3.07
מכאן מגיע ביהמ“ש למסקנה כי
נבדקו שיקולים שונים ונערך איזון

אירוע מכירות
פותחים את העונה עם

בסוכנות

יום שישי ,16.9 ,בשעות 9:00-15:00
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מתאים .ביהמ“ש אינו מתערב ביישום
מועד ההחלטה ,אך קובע כי תכליתה
לאפשר לחוכר החקלאי לרכוש את
חלקת המגורים ,אינה מתקיימת ולכן
יש לקבוע כי להחלטה  1155יש תוקף
מרגע חתימת שר האוצר ,קרי .4.9.08
לסיכום :ביהמ“ש אינו מקבל את
המצב ,בו המנהל אינו מבצע בתקו
פה של כעשר שנים את החלטה 979
ומחליפותיה ורואה בכך חוסר סבירות.
יתרה מכך ,ביהמ“ש מבהיר ,כי במדרג
קבלת ההחלטות ,הנהלת המנהל לא
יכולה לקבל החלטות המנוגדות לקו
בעי המדיניות ויש בכך אמירה חשו
בה לדרג המבצע ברמ“י ,שמעת לעת
מקבל החלטות הסותרות את החלטות
מועצת מקרקעי ישראל ,שהינו הגוף
המוסמך לקבוע מדיניות.
ניתן בביהמ“ש המחוזי בחיפה ,ת“א
 , 140322744בפני כב‘ השופטת ר.
למלשטריך לטר
* הכותב הינו עו“ד ומשמש
כמזכ“ל כפרי האיחוד החקלאי
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מיגון.
ושיפורי
מיגוניות
·

· ממ"ד וממ"מ על פי תכניות
~

פיקוד העורף.
מאושרות
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כיצד יש לה
תייחס להוראות
צוואתו של הרא
שון מבין שני
בן הזוג בעלי
הזכויות בנחלה
שנפטר?
בשאלה זו עסק פסק דין חדש ות
קדימי ,שניתן לאחרונה בביהמ“ש
לענייני משפחה בקרית גת ,שה
תייחס גם לעובדה שרבות מהנחלות
בארץ רשומות הזכויות רק על שמו
של אחד מבני הזוג.
במשך  50שנה התגוררו בני זוג
בנחלה ,היו רשומים כחברי אגו
דה ,עבדו במשותף בהפעלת המשק
החקלאי ,התפרנסו ממנו במשותף,
למעט העובדה שהזכויות בנחלה היו
רשומות ע“ש הבעל בלבד.
לבני הזוג נולדו  2ילדים שגרו
בנחלה ועבדו בה עד לבגרותם.
במהלך השנים נפטר הבן במהלך חיי
ההורים והותיר אחריו צאצא אחד.
כיוון שהזכויות בנחלה היו רשו
מות רק ע“ש הבעל ברמ“י ,הוא ערך
צוואה ובה הוריש את כל זכויותיו
בנחלה לבת זוגתו ולאחר פטיר
תה ,יעברו הזכויות לבתם היחידה
כיורשת שניה ” -יורש אחר יורש“.
ואכן לאחר פטירת האב המנוח,
ניתן תוקף לצוואתו ע“י ביהמ“ש
ואשתו העבירה את הזכויות בנחלה
על שמה ברמ“י ,ע“פ הוראות הצוואה.
יצוין ,כי האלמנה נמנעה מלערוך
צוואה ולאחר פטירתה פנתה בתה
לרמ“י ,הציגה בפניהם את צוואת האב

ובקשה להעביר את הנחלה על שמה,
מכוח צוואת אביה ,לפיה היא היורשת
השניה .למרבה ההפתעה ,ברמ“י לא
דרשו צו ירושה של האם המנוחה או
צו קיום צוואה והסתפקו בצוואת האב
המנוח והעבירו את הנחלה על שם
הבת עפ“י בקשתה.
הבת לא יידעה את האחיין )בנו
היחיד של אחיה המנוח( ,שהיא פו
עלת להעברת הזכויות בנחלה על
שמה ועל ההעברה נודע לו במק
רה .האחיין פנה למשרדו של עו“ד
גלעד שרגא ,המתמחה בנחלות
ומשקים חקלאיים ולאחר שנבחנה
צוואת האב המנוח ,הוחלט לתבוע
מתן פס“ד הצהרתי לבטלות עסקת
העברת הזכויות לבת .לפני התבי
עה הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה
לאם ,שקבע שיורשי האם הם הנכד

שע“פ הוראות הסכם המשבצת,
בפטירת בן הזוג הראשון תעבורנה
מלוא הזכויות לבן/בת הזוג שנות
רו בחיים .בנוסף ,למרות שהנחלה
היתה רשומה רק על שם האב לר
עייתו ,היו מחצית מהזכויות בה מכח
הילכת השיתוף בין בני זוג.
הנתבעת טענה ,שהמשק אינו
חלק מעיזבון האם והוא חלק מעיזבון
האב בלבד ,שקבע בצוואתו הוראת
יורש אחר יורש ,לפיה קודם יועברו
הזכויות לאשתו ואחר כך לבתו .כמו
כן ,מכיוון שהוראות הסכם המשבצת
מאפשרות להורות בצוואה למי תע
בורנה הזכויות ,פעל האב וקבע למי
תעבורנה הזכויות ,כפי שראה לנכון
וכך צריך להתבצע.
בסופו של יום ,ביהמ“ש קיבל
את תביעת התובע במלואה והורה

של חבר אגודה תועברנה זכויותיו
במשק לבן הזוג שנותר בחיים” ,אין
אפשרות לעקוף הוראה זו באמצ
עות צוואה“.
ביהמ“ש קיבל במלואה את עמד
תו של עו“ד שרגא ,לפיה זכויות בר
רשות במשק אינן חלק מעיזבונו של
חבר אגודה שנפטר ולכן ,כשבעל
זכויות בנחלה משאיר אחריו בת זוג,
הוא לא יוכל לצוות בצוואה שערך
מה יעשה בעיזבונו ,שכן זכויותיו
כפופות להסכם המשבצת .אומנם
בר רשות זכאי עקרונית לקבוע בצ
וואתו את זהות היורש ,אך הוראות
הצוואה כפופות לעולם להוראות

השופטת קבעה כי" :אמנם ערך נעלה הוא לקיים את רצון המת,
אך כשלא ניתן לעשות זאת כאשר לשון הצוואה עומדת בסתירה
להוראות הסכם המשבצת ,יאלץ ביהמ"ש להתעלם מהנכתב בצוואה"
והבת בחלקים שווים ביניהם .עוד
בטרם החל לדון ביהמ“ש בתובענה
ובשל החשש מביצוע שינוי בזכויות
הבעלות בנחלה ,ניתן צו מניעה,
שאסר ביצוע כל שינוי בזכויות בנ
חלה ,עד למתן פסק הדין.
התובע טען ,כי צוואת האב המ
נוח כלל אינה רלבנטית לקביעת
זכויותיה של אשתו המנוחה ,כיוון

על ביטול העברת הזכויות בנחלה,
כפי שנעשה ע“י רמ“י ,שהעביר את
הזכויות מהאם לבת .ביהמ“ש קבע,
כי” :זכויות המנוח כבר רשמות
במשק ,אינן ניתנות להעברה לאחר
מותו לכל דיכפין וכאוות נפשו,
אלא שהעברתן כפופה להסכם
המשבצת“ ומכיוון שהוראותיו של
הסכם המשבצת קובעות ,שבפטירתו

הסכם המשבצת.
ביהמ“ש קבע ,שאכן צדק התובע
כשטען שהעברת הזכויות בנחלה
בין הבעל לאישה נעשתה מכוח
הסכם המשבצת ולא מכוח הצ
וואה! מכיוון ששני בני הזוג התקבלו
במשותף לאגודה כבר בשנת 1960
כמתיישבים ,פשוט הדבר ששניהם
קיבלו את הזכויות במשק כברי

~
כ 200גרעינרים הגיעו השבוע לגבעת חביבה ליום השיבוצים של בני המושבים,
באירוע קיבל כל ש"ש את שם המועצה בה ישובץ ,וכן גילה מי יהיו חבריו לקומונה
אתם יחיה בשנה הקרובה ויחלוק את השנה המשמעותית אליה הוא נכנס.
מנהלת בני המושבים ,שירי ארדיטי נחום :מדובר באירוע משמעותי ומרגש
במיוחד,במסגרתו הגרעינרים קיבלנו את השיבוץ שלהם לקומונות ,כל מי שהיה בגרעין של
בני המושבים זוכר את יום השיבוץ שלו כאחד האירועים המלחיצים והמרגשים ,אני בטוחה
שחברי הגרעין הנכנס יצליחו להיכנס לנעלים הגדולות אותם משאירים אחריהם חברי הג
רעין היוצא".
בכנס אף השתתף מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,שבירך את  200חברי הגרעין היוצא
ואיחל הצלחה ל 200חברי הגרעין הנכנסים .עם תום השיבוצים ,המשיכו הגרעינרים לסמינר
"הכוון" ,המכין אותם לחפיפה ולתקופה הראשונה בגרעין ,ולאחר כמה ימים נסעו לחפיפות
במועצות בהם שובצו .נאחל לכולם בהצלחה ענקית ,ונמשיך ליהנות ולשתף בעשייה והפ
עילות של הגרעין הנכנס.
במקביל ,תנועת הנוער בני המושבים עורכת ב 10.9מסיבת סיום של הגרעין היוצא .אל
מסיבת הסיום צפויים להגיע כ 200חברי השירות היוצא ובני משפחותיהם ,רכזי המועצות
ומנהלי המחלקות שעובדים איתם לאורך השנה.
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הגרעינרים ביום שיבוצים

רשות ובהיותם בני זוג נשואים,
הנחת היסוד היא שאין לבעל כל
עדיפות על פני אשתו.
כך ,קבע ביהמ“ש שהלכת השי
תוף מעמידה את זכויותיה של
האשה במעמד שווה לזכויות הבעל
וכבר ממועד קבלתם של בני הזוג
לחברות באגודה ,מחצית מהזכויות
בנחלה היו שייכות לאשה.
בהתייחס לעקרון העל בדיני
הירושה ,לפיו ”מצווה לקיים את
דברי המת “,השופטת מביאה בפסק
הדין את סעיף  34לחוק הירושה,
הקובע שהוראת צוואה שלא ניתן
לבצעה דינה בטלות .אמנם ערך
נעלה הוא לקיים את רצון המת ,אך
כשלא ניתן לעשות זאת כאשר לשון
הצוואה עומדת בסתירה להוראות
הסכם המשבצת ,יאלץ ביהמ“ש לה
תעלם מהנכתב בצוואה.
לפיכך ,העברת הזכויות שבוצ
עה מהאם לבת בהסתמך על צוואת
האב מבוטלת והזכויות בנחלה ישובו
להירשם על שם האם המנוחה בלבד.
מעבר לעובדה שבית המשפט מאשר
את האופן שבו מועברות זכויות,
בהתאם להוראות הסכם המשבצת,
גם אם הדבר סותר הוראות צוואה,
חשיבותו של פסק דין זה הינה בכך,
שביהמ“ש מכיר בזכויות בת הזוג
בנחלה ,הגם שלא היו רשומות בס
פרי רמ“י.
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050-5275979 čĘ ĕĜď À ěĘđĎĐ ĦĚĤđ ĘĕĘĎ
054-2430536 ġčđģ ęĕĠĕ À ĕčĤĞĚ ĘĕĘĎ
050-7330981 ĕĤČĘ ęĕĕē À ĘČĞĤĒĕ ģĚĞ
054-5244222
ĦđĠĕďĚ À ĦđĕĤģ

ĘČĤĥĕč ĦđĕĞđĜĘģĐ Ęĥ ĦĕčĐ

*9901

.ē.Ę.Ĕ .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ .ěđĜģĦĘ ğđĠėč .ĚīĞĚ ĘĘđė ĤĕēĚĐ
8.9.2016
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ĦđĘģč đĢĤĦĥ ěČĘ ĞĕĎĐĘđ ęĕĕēĐĚ ĦđĜĐĕĘ đĘėđĦ ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ ęĞ
ĦČ ĤđēčĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĦČ .ďēČ ğČč ęĕĕđĘĦ ĦđĕĐĘ ĕĘč ,ĦđēĕĔččđ
.ĦđĘģ ĕĘģč ęĕĕēĐĚ ĦđĜĐĕĘ ĘĕēĦĐĘđ ęėĘ ĐĚĕČĦĚĐ ĦĕĞđĜĘģĐ

ďēđĕĚč ęĕēđĜ ęđĘĥĦ ĕČĜĦ ĕĥĕČđ ĐĘđĞĚ ĦđĤĕĥ ĦĕĢĤČ ĐĢđĠĦ

ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ

Ęģ ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĦđĕĐĘ ĖĠđĐ ĘėĐ
15 ||
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050-7704040 ġĕčđĚĤčČ ĕĚĤ À ęđĤď ěđĤĥ
050-9443240
ĕĤčĢ ČĕĎ ĤĕĚĦ À ęđĤď
052-4246688
ĦđĠĕďĚ - ĦĘĕČ

052-2542623 ĕďĞĘĎ ęĕĕē ÀěđĠĢ ěđĤĥ
052-5880522
đĤČđČĒ ĕčđģ À ěď ĥđĎ
050-5242785 ģĒĕē ĦĕĚĞ - ęĕĘĥđĤĕ
050-5302083 ĕĎĘĕĝ ęĕĕĤĠČ - ĐĘĠĥ
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ח

ום אוגוסט בשיאו ,חם אש
ואני פותח את דלת המ
כונית .זוהי שעת צהריים
חמה ולחה של אמצע קיץ,
המקדמת את פני בפרץ להט ,תוך
שאני יורד מהרכב הממוזג ודורך על
אדמת משק לוי ,בכפר סירקין.
בעוד גופי מתקשה להסתגל
לשינוי הקיצוני בטמפרטורה ומ
בקש מסתור מהשמש הקופחת,
נתקל מבטי בבעלת הבית ,רבקה
לוי  -אישה צנומה ובעלת חיוך רחב
וטוב עיניים ,שיושבת תחת סככה
במרפסת הכניסה ולפניה שולחן
עמוס בארגזי סלרי ושקיות ,אותן
היא ממשיכה לארוז במרץ ,בעודה
מברכת אותי בחיוך לשלום ,כאילו
אומרת” :מה לי ולחום?“
***
בגיל  ,88לוי היא החקלאית הכי
מבוגרת בארץ וככל הנראה גם הח
קלאית הפעילה האחרונה של המו
שב ,הממוקם בפאתיה המזרחיים של
פתח תקווה ,מושב המהווה את אחת
הריאות הירוקות הבודדות באזור
האורבני הצפוף.
בגיל בו רבים מבני גילה מבלים
את זמנם בדיור מוגן וממוזג ומת
מודדים עם אובדן יכולות גופניות
ותפקודיות ,בעיות בריאות ופגי
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עה במעמד החברתי ,רבקה לא רק
מסייעת לבנה אמיר בהחזקת המשק
החקלאי ,אלא גם עושה את עבודות
הבית ללא עזרה ,יוצאת לביקורים
חברתיים ומשפחתיים ו“בשעות
הפנאי“ אף סורגת כובעים לילדים
חולי סרטן ,עד חצות הליל.

נישואים שכאלה
לוי נולדה ב ,1928בעיר איזמיר,
שבתורכיה .שנה לפני קום המדינה

שערים וכעבור שלוש שנים עבר עם
רעייתו ושמונת ילדיו לכפר סירקין.
בין השניים נרקמה ידידות והשניים
החליטו לערוך היכרות בין ילדיהם
הצעירים.
למעשה ,מאז שהפכה לאישה
מבוגרת ,מגיל  ,19ליוותה רבקה לוי
את מדינת ישראל לכל אורך שנו
תיה ,מלידתה ,ינקותה ועד למדינה
שהיא היום.
זמן קצר לאחר שנפגשו צעי

”בזכות החקלאות אני עסוקה ואין לי זמן
לחשוב על דברים לא טובים .נכון ,היו לא
מעט קשיים לאורך השנים ,אבל בסך הכל
כשעושים משהו באהבה לא מתלוננים  -ועם
הרבה סבלנות ואמונה  -יש לזה תמורה“
) ,(‘47בגיל  ,19עלתה ארצה במס
גרת עליית הנוער ואחרי ימי שהות
אחדים במחנה המעבר בבנימינה,
נקלטה בקיבוץ כפר גלעדי .כעבור
מספר חודשים הצטרפה לבני משפ
חתה ,שבינתיים עלו ארצה.
ביום מן הימים ,בשוק הסיטונאי,
פגש אביה ניסים ,מגדל ירקות בשם
יצחק ,שעלה עם משפחתו ב1934
מיגוסלביה ,התמקם במושב בית

רי המשפחות ,בשנת  ,1949נישאה
רבקה עם בנו של יצחק ,אברהם
ובני הזוג הצעיר עברו להתגורר
בביתם ,אותו בית בו היא מתגוררת
עד היום.
”ההורים של אברהם וכל המשפחה
שלו קיבלו אותי מאד יפה ובחום רב.
הייתי בחורה מאוד צעירה שהגיעה
למושב מארץ רחוקה ובפי שפה זרה,
וחמותי הבטיחה להורי שהיא תדאג

לכל מחסור שלי ואמנם כך היה .היא
והמשפחה עזרו לי מאד להשתלב
בחיי המושב “,אומרת לוי.
”המעבר מחיי העיר בה גדל
תי למושב היה מאוד חד .הרחובות
היו חשוכים ורק אחת לכמה עשרות
מטרים היה אז איזה פנס קטנטן
שהאיר פיסת רחוב .אוטובוס היה
מגיע פעמיים ביום והיה צריך לת
כנן מראש גם את היציאה מהמושב
וגם את זמן החזרה .באותה תקופה
עדיין לא היה טלפון וזה היה מאד
מסובך ,אם פספסת את האוטובוס“.
לבני הזוג נולדו שלושה ילדים:
יובל ז“ל ,רונית ואמיר יבדל“א,
ולצד הטיפול במשק הבית ובילדים,
שימשה רבקה ,אם המשפחה ,כיד
ימינו של בעלה .לפרנסתם גידלו
תרנגולות ובעיקר ירקות ופירות,
כגון :מלפפונים ,עגבניות ,חזרת
ומלונים.
שמו של אברהם לוי כמגדל הלך
לפניו ,ואפילו שר החקלאות דאז,
משה דיין ,ביקר יום אחד בשדותיו.
לוי שהיה צמא לידע ,הקפיד להש
תתף בקורסים שנערכו של משרד
החקלאות במדרשת רופין ושיתף
ברצון את שכניו בידע הרב שצבר.
רבקה ,שבשנים הראשונות עבדה
לצד בעלה בשדה ,ניהלה בהמשך
את בית האריזה שהקימו לשיווק
התוצרת בארץ ובחו“ל ,תוך שהיא

מרעיפה יחס חם על הפועלים שע
בדו לצדה.
למרות קשיי הפרנסה )במיוחד
בתקופת הצנע( ופגעי מזג האוויר
שנתנו את אותותיהם על הגידולים:
הקרה בחורף והשמש היוקדת בקיץ,
שעשו שמות בגידולים  -היו אברהם
ורבקה שמחים בחלקם ומאושרים
מכך ,שהצליחו לנטוע בילדיהם את
האהבה לחקלאות והחיבור לאדמה.
רבקה” :גידלתי את הילדים במ
סירות והייתי יוצאת לעבודה השכם
בבוקר ,אחרי שכמובן הכנתי להם
סנדביצ‘ים לגן ולבית הספר  -וב
רוך השם ,לא היה חסר לנו שום
דבר .כמעט כל מה שהיינו צרי
כים כדי להתקיים גידלנו בעצמנו.
הילדים שלנו היו מאוד מעורבים
במה שקורה במשק ,מגיל  1312הם

רבקה לוי .במהלך יום עבודה
ממוצע אורזת רבקה כ800
שקיות של ירקות שורש לבד!
)צילום :אבי אובליגנהרץ(

עבדו בעבודות חקלאיות ועשו זאת
באהבה ,למרות הקשיים הפיזיים“.
על הקשיים הרבים שהיו מנת
חלקם באותם ימים ראשונים ,הצ
ליחו בני הכפר להתגבר בעזרת
תחושת השייכות והשותפות העמו
קה ,שאפיינה את היישוב” .בניגוד
להיום “,אומרת רבקה” ,כאשר כל
אחד במושב די מנותק ממה שקו
רה אצל שכניו ,האווירה אז הייתה
נהדרת ,היחסים בין אנשי הכפר היו
קרובים והייתה התעניינות של אחד
בשני.
”שכנים שעברו ברחוב נכנסו
אלינו לדבר על כוס קפה ,התעניינו
בשלומנו ,סיפרו סיפורים והמשיכו
לדרכם .בימי שישי הייתי אופה מג
שים של בורקס מכל הסוגים והמי

נים ,והחברים של הילדים היו מתא
ספים אצלנו ופשוט מחסלים אותם“,
נזכרת לוי בערגה.
”היתה אז חברות וקירבה גדולה
בין האנשים ומעל לכל תחושה של
עזרה הדדית .המושב היה מעין מש
פחה אחת גדולה וכולם עזרו לכולם.
אברהם היה עוזר לכל אחד שפנה
אליו ויכל לבלות יום שלם בשדות
של השכנים שלנו ,בלי כמובן לבקש
כל תמורה“.
רבקה ובנה ,אמיר שנותרו בין המ
שקים החקלאים הפעילים הבודדים
במושב ,מעבדים בכוחות עצמם
)ללא אף עובד( 15 ,דונם ,במחזו
רים של  43דונם ומגדלים גידולי
שורש ,הכוללים :סלרי ,דלעת ,פט
רוזיליה שורש וכדומה.

מסתפקים במועט
ממרומי שנות גילה ,רבקה לוי
שייכת לאותו זן הולך ונעלם של מו
שבניקים ,המסתפקים במועט וגאים
לחיות מפרי תוצרתם .ביתה כמעט
ולא השתנה מאז נבנה ב 1936וב
חצרו חונה אחר כבוד טנדר סובארו
)שנת  ,‘86מיותר לציין :נטול מזגן(.
אני מביט בבית הצנוע שחף מכל
סממני מותרות ,כאן עברו רבקה
ובני משפחתה את כל מלחמות יש
ראל  -כאן גידלה את ילדיה ,כאן
ראתה את השינויים שחלו לאורך
השנים בישראל הצעירה.
במבצע קדש גויס בעלה למי
לואים .את לילות המלחמה נאל
צה להעביר עם ילדיה ועם כל מי
שנותר בישוב המבודד ,במקלט

היחיד של הכפר .בימים שלפני מל
חמת ששת הימים ,בני משפחת לוי
חפרו שוחה עמוקה וארוכה בחצר
ביתם ואת האזעקות ”בילו“ בשו
חה ,תוך שהם מכסים את ראשיהם
בדלת ברזל כבדה ,במטרה להסתתר
מההפגזות הכבדות של הלגיון היר
דני ,בקלקיליה ,מספר קילומטרים
מהמושב.
כפר סירקין היה באותם ימים בקו
העימות .באחד הימים תקפו מטוסי
אויב את מחנה סירקין הסמוך ,בשעה
שאברהם עבד על הטרקטור ,מרחק
כמה מטרים מהמחנה .שבע שנים
אחר כך ,ב ,1973החרידו אזעקות
חירום את שלוות יום הכיפורים
ותוך זמן קצר גויסו מרבית הגברים
מהמושב לאחת המלחמות היותר

ממושכות והכואבות בתולדות המ
דינה.
למרבה הצער ,תמורות החיים,
התלאות והקשיים אינם פוסחים על
איש מאתנו .בשנת  ,2011בהפרש
של ארבעה חודשים בלבד ,חוותה
רבקה טרגדיה כפולה  -בנה הבכור,
יובל ,נפטר מסרטן ואחריו נפטר
מסרטן גם בעלה ,אברהם.
במקום לשקוע בדיכאון וברחמים
עצמיים על מר גורלה ,רבקה הע
דיפה להתמקד בעשייה החקלאית,
תוך שהיא שואבת עידוד מבני מש
פחתה .שני ילדיה ,נכדיה וניניה של
רבקה מקפידים לבקרה על בסיס
יומי .התמיכה המשפחתית החזקה,
בשילוב עם אופייה מסביר הפנים
 -תכונה שהפכה את ביתה לאתר
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”היתה אז חברות
וקירבה גדולה בין
האנשים ומעל לכל
תחושה של עזרה
הדדית .המושב היה
מעין משפחה אחת
גדולה וכולם עזרו
לכולם .אברהם היה
עוזר לכל אחד שפנה
אליו ויכל לבלות
יום שלם בשדות
של השכנים שלנו,
בלי כמובן לבקש כל
תמורה“

עלייה לרגל עבור רבים מבני המו
שב  -מאפשרים לה להמשיך בשג
רת חייה.
כיצד את מצליחה לשרוד כחקלאית,
שנים רבות כל כך ,כאשר כמות
החקלאים בארץ רק הולכת וקטנה?
רבקה” :זה רק עושה לי טוב  -הח
קלאות נותנת לי המון כוח ותחושת
חיוניות .אני מטפחת את הגינה
ומגדלת ציפורים להנאתי .בזכות
החקלאות אני עסוקה ואין לי זמן
לחשוב על דברים לא טובים.
”נכון ,היו לא מעט קשיים לאורך
השנים ,אבל בסך הכל כשעושים
משהו באהבה ,לא מתלוננים  -ועם
הרבה סבלנות ואמונה ,יש לזה תמו
רה .נכון שעם השנים זה רק הולך
ונעשה יותר קשה מבחינה פיסית
וגם מה שקורה מסביב עם מחירי
המים וכיו“ב ,אבל החקלאות עושה
לי טוב בנשמה ולכן אני לא מוכנה
לוותר עליה .לפעמים קונים פחות,
אבל ברוך השם לא חסר לנו כלום
ויש ממה להתקיים“.
כיצד את ואמיר מתמודדים עם
השינויים שהתחוללו בחקלאות?
”החקלאות מאוד השתנתה מבחי
נת המיכון וההשקיה ,אבל בגידולים
שאנחנו מתעסקים בהם ,רוב העבו
דה נותרה עבודת כפיים ,כך שהע
בודה נותרה מאוד פיסית ולכן יותר
ויותר אנשים עוזבים את החקלאות.
”אני תמיד מוצאת את הדברים
האופטימיים שאפשר להיאחז בהם.
עם זאת ,אינני יודעת מה יהיה הלאה
היות והצעירים היום ,ברובם לא רו
צים להיכנס לחקלאות .אני יכולה
להבין אותם ,כי זאת עבודה מאוד
קשה .בכל זאת ,אני מקווה שזה לא
ישבור אותם ושתהיה המשכיות למה
שבעלי ואני יצרנו במו ידינו“.

מצאת החמה
במהלך יום עבודה ממוצע אור
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ארבע דורות לבית לוי  -סבתא רבקה ,הבת רונית,
הנכדה מיכל  -והנינה מיקה

זת רבקה כ 800שקיות של ירקות
שורש לבד)!( ,אחרי שכמובן שטפה
ומירקה היטב את הירקות .במקום
לנוח מעמלה המפרך ,את שעות
הפנאי שלה היא מקדישה למפגשים
עם חברים מהמושב ,שרובם ככולם
צעירים ממנה בשנים רבות ,לבי
לויים עם בני משפחתה ,ובערבים
היא נהנית בעיקר לסרוג כובעים
עבור ילדים חולי סרטן.
מאז שהיא זוכרת את עצמה ,נהגה
לוי להתרים כספים במושב למען
איל“ן ,ולכן החליטה למנף לפני
כשלוש שנים את תחביב הסריגה
בצמר ,לטובת ילדים חולים .את
הקשר עם המחלקה האונקולוגית
בבית החולים שניידר יצרה נכדתה,
מיכל שחר ,ולקראת ראש השנה
מתכוונת רבקה ,עם בתה רונית,
לחלק את כובעי הצמר פרי ידיה בין
הילדים המאושפזים בשניידר ובמ
רכז הרפואי תל השומר.
”אני מקפידה לסרוג כובעים צב
עוניים כדי לשמח את הילדים “,היא
מסביר לי בעיניים נוצצות” ,כי יש
להם מספיק לבן בבית החולים .לכן
חשוב לי לסרוג בצבעים אופטימיים
ועליזים ,כדי לגרום לילדים קצת
שמחה באמצעות הכובעים שלי .זאת
עבודה מאוד קשה ואני מוצאת את
עצמי סורגת כמעט מדי יום עד 12
בלילה ,כי זה עושה לי מאוד טוב
לדעת שיש מי שנהנה ממעשה ידי.

”אני מאוד מקווה שאוכל לסרוג
ולעבוד בחקלאות עוד שנים רבות,
כי זה נותן לי סיפוק רב ואת הכוח

להמשיך.
”מה אני מאחלת לעצמי? בריאות
וכוח להמשיך בשגרת היומיום וכ

”זה רק עושה לי טוב  -החקלאות נותנת לי המון כוח
ותחושת חיוניות“ )צילום :אבי אובליגנהרץ(

מובן שיהיה לי את הכוח להמשיך
ולארח את ילדיי ,נכדיי וניניי עוד
שנים רבות“.
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שנגזל ,את יגון התאנים הקטופות
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ואת השכן התורן חסר הנימוסים
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שמגיע לעץ ,ממש ללא משים ,תבינו
~~~w
שבעצם מדובר באנשים שרק רוצים
~~ 
~~ ~~
ליהנות מפירות עסיסיים ,ממשהו
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בניית חדר מיגון עד עשרה ימי
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה
ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח

החל מ

45.000
ש יטה ח

ה ש עברה

דש

לפני
מע"מ

ני
סוי פיצו

ץר

שמי מו

צ
לח.

*
בניית חדר
ממוגן פנימי
*

מבצע לחגים חדר ממוגן
בסיסי עד גודל 2X2
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מאוזן:
 .1חני ,תגידי לקלף שיהיה בסדר! ) .4 ;(6מלבוש רגלה בעל חשיבות שיא ).8 ;(4
ראו  19מאוזן;  .9אלו שמזוהים מרחוק דומים לדאנקן שתי טיפות מים ).11 ;(6
המתנת לדלת בצורה מסויימת ) .12 ;(7התלונן על נעמי ) .13 ;(3דובי נתן כלי
עבודה ) .15 ;(3אלו מנהגים נוצריים רומזים שידית הרובה שלו עשויה פרי? );(7
 .18תל החורבות שרד יפה בקיבוץ )) .19 ;(3,3עם  8מאוזן( דפדפן כמו שיכר );(4
 .21מה שנשאר כשגופת הגמל מסיימת להתפרק זה ציפור ) .22 ;(4תדאג שהיא
תקבל ממך חיה אם היא רוצה להציע את עזרתה ).(6
מאונך:
 .1המושב והקרקע חלקו סיגריה ) .2 ;(5זה מרגיש קצת לא טבעי שהקומוניסט
הוא שטותניק )) .3 ;(5עם  20מאונך( אפתח בנאום חינוכי כדי להושיב את הכלב
) .5 ;(4נכין קישוט באמצעות נועם ) .6 ;(5אנדי ברכוש בית הנשים ) .7 ;(5קושר
הסימן הכין כדורי בצק ) .10 ;(7גם הקיבוץ נכשל בפסח ) .13 ;(7אדון בחור,
הווליום שלך לא לעניין )ש( ) .14 ;(5מה יש לעשות עם עגילים כשברשותו של
הצנוע יש דלת? ) .16 ;(5ניקוד גבוה יותר יוביל לשובה של מפיצת האור שלי );(5
 .17כלב ירושלמי ) .20 ;(5ראו  3מאונך.

להלן התשובות לתשבץ הקודם ,מספר :182
מאוזן .1 :העבודה;  .4אסיר;  .8חצרן;  .9פוגרום;  .11משמעותי;  .12הגן; .13
עוף;  .15רדיאטור;  .18דוברות;  .21דיור;  .22סריקות.
מאונך .1 :הליום;  .2ברחתם;  .3דרור;  .5סורבה;  .6רעמתן;  .7מודיעין; .10
שומר חוק;  .13עידוד;  .14פאבלו;  .16טוניק;  .17רותחת.
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אהבה
אובססיבית
והונאה
מבעיתה

"את" מאת קרו
ליין קפנס הוא מו
תחן מצמררמט
רידסקסי על אהבה
אובססיבית והונאה
מבעיתה ומתוחכ
כשבּק גווינביר ,צעירה בעלת שאיפות
ֶ
מת.
ספרותיות ,נכנסת לחנות הספרים של ג'ו,
הוא נשבה בקסמה בן רגע .בק היא כל מה
שתמיד רצה :קשוחה ,שנונה כתער וסקסית.
הוא מוכן להרוג כדי שתהיה שלו .בק נמש
כת אליו ,כאילו נתפר עבורה .כשסדרה של
אירועים מקאבריים ממוטטים את עולמה ,יש
רק אדם אחד שתוכל לפנות אליו .אבל בק לא
יודעת הכול על ג'ו ,וגם היא מסתירה משהו
מאחורי החזות המושלמת שלה .כך הופכת
מערכת היחסים האובססיבית למערבולת
קטלנית .זהו מעין התפסן בשדה השיפון
מודרני וקיצוני )מאוד( .גיבורי הספר מוצ
גים בשלושה אופנים דרך עיניו הבוחנות של
ג'ו :הוא מנתח בסכין חדה את אופיים ומח
שבותיהם ,מתאר את התנהגותם ומשווה את
אלה לישות הדיגיטאלית של כל אחד מהם
ע"י ציטוטים מדפי הפייסבוק שלהם ,חשבו
נות הטוויטר והאינסטגרם ,וכמובן המיילים
שלהם .נדיר למצוא רומן שלם שגיבורו הוא
הנבל ,במקרה הזה פסיכופת אובססיבי .יותר
מכך ,הספר כולו מובא מנקודת מבטו ובקולו
של הנבל ,ובכך זוכה לסימפתיה ואהדה של
הקורא) .מאנגלית :גיא הרלינג ,הוצאת כנרת
זמורה 384 ,עמודים(

אף פעם
לא מאוחר
מדי להתחיל
מחדש

בספרו "הרוצח
שחלם על מקום
בגן עדן" מצ
ליח יונס יונסון
מחבר
השוודי,
רבהמכר "הזקן
בן המאה שיצא
מהחלון ונעלם",
שוב לטוות עלילה מצחיקה ומבריקה ,שב
לבה מוטו שאי אפשר שלא לכבד :אף פעם
לא מאוחר מדי להתחיל מחדש .אחרי שנים
ארוכות בכלא ,אנדרס יוצא לחופשי .הוא
רוצח שכיר ,הוא חייב למצוא פרנסה ,הוא מת
לחיות .אבל איך? עם אישה שהיא כומר ,עם
פקיד קבלה במלון מרופט ועם המון תקווה
בלב ומחשבות איומות בראש ,יוצרת החבורה
המשונה תכנית שהיעד שלה אחד :לעשות
את המכה .אלא שאז .ובכן ,אז קורה לאנדרס
דבר משונה .הרוצח האיום ,עז המבט ומסוכ
סך הנפש מתחיל להתעניין פתאום במשמ
עות החיים .כשהוא מוצא את אלוהים – וזה,
למרבה הפלא ,גם עונה לו – יוצאים השלושה,
בהדרכתו של השוכן במרומים ,למסע מסחרר

שרק הולך ויוצא משליטה) .משוודית :רות
שפירא ,הוצאת כתר 348 ,עמודים(

החיים ,תמיד,
נמשכים

"נגד כל הסי
כויים" מאת ג'ודי
בלום הוא ספר
שכולו לב ,סו
וגעגועים
דות
לתקופה שחלפה,
ספר על משפחות
מושלמות שדבר
אינו מושלם בהן,
על זמנים טובים
וזמנים רעים ועל העובדה האחת שאי אפשר
להתכחש לה :החיים ,תמיד ,נמשכים .הרו
מן מבוסס על אירועים אמיתיים מחייה של
בלום שהתרחשו בארה"ב בשנות ה .50בתוך
שלושה חודשים בלבד ,בהפרשי זמן קצרים,
מתרסקים  3מטוסים בשכונת מגוריה בניו
ג'רזי של מירי אמרמן בת ה 15שמנסה להת
בגר ,ומותירים אחריהם קהילה קטנה והמומה.
בלום ) ,(78מהסופרות האמריקאיות האהובות
והמצליחות ,טווה סיפור של  3דורות ,בני
משפחה וחברים ,שהאסון פגע בחייהם ושינה
אותם לבלי הכר .זהו ספרה השלישי למבוג
רים אחרי עשרות ספרי ילדים .ספריה נמכרו
עד כה ביותר מ 75מיליון עותקים ,תורגמו
לעשרים ושש שפות וזיכו אותה בפרסים ספ
רותיים חשובים על כתיבתה השנונה והרגי
שה) .מאנגלית :מיכל ארז ,הוצאת כתר452 ,
עמודים(

איך מענישים
אל?

"האורקל הנ
סתר" מאת ריק
ריירדן הוא הספר
בסד
הראשון
רה המיתולוגית
"גורלו של אפו
שמחזירה
לו",
אותנו לעולמם
של פרסי ג'קסון
וחבריו ,בהרפת
קה מותחת ומצחיקה עם הגיבור הכי אנושי
שאל מהאולימפוס יכול להיות .כולם רבים
עם ההורים שלהם ,ולפעמים אפילו חוט
פים עונש קטן .לא רציני ,נכון? כן ,בתנאי
שההורים שלכם הם בני אדם .כשאפולו מרגיז
את אבא שלו ,זאוס מלך האלים ,הוא מקבל
עונש לא מהעולם הזה .כי איך מענישים אל?
הופכים אותו לבן אנוש! חלש ומבולבל הוא
נוחת בעיר ניו יורק בדמות נער מתבגר ,וע
כשיו ,בלי כוחותעל ובלי חיי נצח ,הוא חייב
לשרוד בעיר הגדולה .אבל לאפולו יש אויבים
רבים מהעבר  -אלים ,מפלצות וגם אנשים
 שרק חיכו להזדמנות להיפטר ממנו ובדרךלכבוש את העולם .אפולו חייב להודות  -הוא
זקוק לעזרה ,והוא יודע איפה למצוא אותה
 אישם במחנה החצויים) .מאנגלית :יעלאכמון ,הוצאת זמורה ביתן ,סדרת מרגנית,
 319עמודים(
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052-2429526

~
ˆ  D4,000,000

6.2-6.5
ˆ~    D9,000,000
ˆ  D7,700,000
ˆ  D7,000,000
ˆ D6,850,000
ˆ 13.5
D8,200,000
ˆ D10,500,0003
ˆ ~14.5
  D7,000,0002
ˆD5,300,000
ˆ~D5,950,000 10

ˆ  D8,500,000
ˆ   D6,950,000

מוטי ליפסון  -כפר אז"ר
~
03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il

הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
073-2369058
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052-4658888
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050-5755200
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054-2597565
.050-8272935

פרסום זה יכול
!להיות שלך
073-2369058
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052-5214848

ĤĝħĜĨĤĝĳĠĬĵĠĵħĞĵĠīĠħĢ
ĨĤĴĞĢĠȉĞĤĪĠħĬħĵĠīĤĳģĤĠ
 ĪĴĤħĤĠĦĤġĴĞĢĵĴĤĦĳĜ

050-5274348
03-6884123

~ ~
~ 
052-2883504:

ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤

054-3191117

www.makovern.com
dk 551 ĎĜđďĕď ĕĔđĕģ ĤđĔģĤĔ
.ěĕĕđĢĚ čĢĚč .2011 ĦĜĥ
.ĘĒĕď ĞđĜĚ .3600 Ğ"ĥ .2 ďĕ
À ĥĕčėĘ ĐĕĕĘĞ .4*4 ĐĞĜĐ
.Ĭ 48,000 À ĤĕēĚ .11/2011
.Č"ėč ęĕĚđĘĥĦĘ ĦđĤĥĠČ
052-8498002 - ĤđČ
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להתקדם לדיזל החדש!
התמונה להמחשה בלבד
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70,000
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אותו ריינג'ר דיזל מוצלח ,עכשיו עם מנוע  1,000סמ"ק!
עיצוב חדשני מנוע חדש שלדה חדשה

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן
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