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הרולס רויס
של
החשמליים
ראו פרטים בעמ' 11

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  2  853באוקטובר   2014ח' בתשרי תשע"ה

פגיעה ישירה בחקלאים ,זיהום קרקעות,
שיחוד פוליטיקאים ,פיתוח רעלים והפעלת
לוביסטים  -אלו רק חלק מההאשמות שמפנים בעולם
כלפי תאגיד הזרעים הרב-לאומי "מונסנטו" ,שפועל
בשיטות הנדסה גנטית .בישראל ,יש מי שמפחדים
מדריסת רגלה של החברה בארץ לאחר חתימתה על הסכם עם
16 'ĚĞ ,ěđĤĕĜ ĕģĕĚ ¤ ĕĥČĤĐ ěĞďĚĐ

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לyerukim.tmags@gmail.com :
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק
מן המודפס בעיתון הזה.
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עורך :דרור יוסף
dror.maariv@gmail.com
מנהלת עיתון :עדנה זיו
כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי ,מירי דג,
זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ ,בר־כוכבא
מדרשי ,דפנה מאור ,עדי קמחי,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון ,עמרם קליין,
עמיר סגל
עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :אריה אנג'ל
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס' 2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
יועצי פרסום:
יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
מודעות לוח :זוהר מלאכי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il
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חדשות
דרור יוסף

"יבוא הירקות  -פגיעה ישירה וחמורה בחקלאי ישראל"

יו"ר האופוזיציה הרצוג מצטרף למאבק שמובילה תנועת המושבים וכותב לשר הביטחון יעלון:
החלטת הרבצ"ר לא לרכוש פירות וירקות מחקלאים בישראל בשנת השמיטה מנוגדת לערכי ההתיישבות.
צה"ל מנסה להקטין את הנזק :המזון ייובא רק במחצית השנייה של תשע"ה

חברי כנסת מצטרפים למחאת אר
גוני החקלאים וההתיישבות נגד החל
טת הרב הצבאי הראשי ,תתאלוף רפי
פרץ ,על קניית פירות וירקות מחוץ
לארץ במהלך שנת השמיטה .להחלטה
יש משמעות ניכרת ,מכיוון שבימים
כתיקונם משרד הביטחון הוא הקניין
הגדול ביותר בישראל של פירות וי
רקות .יו"ר האופוזיציה הרצוג טען,
כי שינוי המדיניות "מנוגד לערכי
ההתיישבות והתמיכה בחלש ובנזקק",
וח"כ אלעזר שטרן כינה את המהלך
"התרפסות נוספת בפני החרדים".

השנה ,לראשונה מאז קום המדינה,
הודיע צה"ל שלא ירכוש עוד פי
רות וירקות ישראליים במהלך שנת
שמיטה .הרב הצבאי הראשי קיבל את
ההחלטה התקדימית ,שתחייב הוצאה
של עשרות מיליוני שקלים עבור
רכישת המזון בחו"ל ,והמחאה לא אי
חרה לבוא.
חבר הכנסת יצחק )בוז'י( הרצוג
פנה במכתב לשר הביטחון משה
)בוגי( יעלון ובו דרש ממנו להתערב
בהחלטת הצבא" :החלטה מהסוג הזה
חייבת להתבסס על היבטים חברתיים

וכלכליים נוספים של טובת החברה
הישראלית ,מתן עדיפות לתוצרת
המקומית וקידום חקלאות ישראלית.
החמרה הלכתית ,דווקא בעת הזאת
בה החקלאות הישראלית נמצאת
במשבר וזקוקה לכל סיוע אפשרי,
מנוגדת לערכי ההתיישבות והתמיכה
בחלש ובנזקק.
"לאורך השנים ,אישרו הרבנים
הראשיים ,ובכללם גם סבי ,הרב
הראשי הראשון של מדינת ישראל,
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל,
לרכוש פירות וירקות מחקלאים יש

ראלים בשנת שמיטה על בסיס הלכת
'היתר שמיטה' .כך ידע צה"ל מאז
קום המדינה להתמודד עם סוגיית
שנת השמיטה מבלי לפגוע בחקלאי
ישראל ,וכך צריך להיות גם כעת",
כותב הרצוג.
בסיום דבריו ,דורש הרצוג מיעלון
להתערב בהחלטה ולשנותה לאלתר:
"במידה וההחלטה תישאר על כנה
בכוונת מפלגת העבודה להיאבק בה
בכל הכלים הפרלמנטריים והציבו
ריים העומדים לרשותנו ,כדי למנוע
פגיעה בחקלאי ישראל".

גם ח"כ אלעזר שטרן )התנועה(
מחה על ההחלטה ,שאותה כינה "הת
רפסות נוספת בפני החרדים" .שטרן,
ששירת בצה"ל כראש אגף כוח אדם,
שאל בציניות" :אולי גם יהפכו את
הכשרות בצה"ל לבד"צ העדה הח
רדית בגלל עשרות חיילים חרדים
שדורשים זאת?".
צה"ל מסר לחדשות ערוץ  ,2כי
הצבא עובד על פתרון לפיו רק בחצי
השנה השנייה של שנת השמיטה תת
בצע קניית הירקות והפירות מחוץ
לישראל.

עו"ד מעל ב 1.5מיליון ש"ח מכספי מכירת המשק

בת  80ממושב משמר איילון תבעה עו"ד שהופקד על התמורה ממכירת משקה והודה במעילת ענק בכספי
לקוחותיו .החשוד חתם על עסקת טיעון ,לפיה ירצה חמש שנות מאסר בפועל

עורך דין ירושלמי הסגיר את
עצמו למשטרה והתוודה שמעל
במיליוני שקלים מכספי לקוחותיו.
מחקירתו ,שחלקים ממנה פורסמו
בתקשורת ,עלה כי התרמית התמש
כה על פני  16שנים ,והחלה כניסיון
להחזיר הלוואה קטנה שתפחה.
בין הלקוחות שרומו נמצאת ברטה
גוטמן ,אלמנה קשישה בת  ,80אשר
התקשרה עם עורך הדין החשוד על
מנת לייצגה בעסקת מכר מקרקעין
במשק במושב משמר איילון ,תמורת
ארבעה מיליוני שקלים .מיליון וחצי
שקלים מהם הופקדו בנאמנות אצל
עורך הדין המועל.
בניסיון להקטין את הנזק שנגרם
לה ,שכרה הלקוחה את שירותיו של
עו"ד עדי כרמלי ,אשר במהלך ראש
השנה והשבת הפעיל חוקרים פר
טיים לאיתור נכסים נוספים שבבע
לות עורך הדין .לדברי עו"ד כרמלי,
החוקרים איתרו  14נכסים נוספים
שבבעלות הפרקליט המועל ,שפר
טי חלק גדול מהם ,ככל הנראה ,לא
נמסרו למשטרה .בעקבות הגילוי,
הגיש עורך הדין תביעות כספיות
ובקשה לצווי עיקול ,שיוסרו רק
כשיוחזר מלוא כספה של האישה.
באכוחה של התובעת מסר:
"במסגרת חקירה ראשונית שביצענו
אותרו כ 14נכסים של עורך הדין,
וביניהם נכסי נדל"ן ,דירות ,מגר
שים וחשבונות בנק בשווי מיליוני
שקלים .בכוונתנו להעמיק את הח
קירה לעניין נכסיו ולדרוש מהפרק
ליטות ומהמשטרה לא לחתום על
שום עסקה עם מבצע המעילה אשר
לא כוללת השבה מלאה של כספי
לקוחותינו".
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עורך הדין ,נטען בתביעה ,ייצג
את התובעת ואת הקונים יחד
בעסקת המקרקעין ,ערך וניסח את
חוזי המכר ,טיפל בהעברת הנכס
על שם הקונים ,טיפל בעסקה מול
רשות מקרקעי ישראל ואף טיפל
בהעברת יתרת תמורה לידי התו
בעת לאחר תשלומי המסים הנד
רשים לצורך העברת הנכס על שם
הקונים.
לטענת הקשישה ,עלפי הסכם

המכר שניסח עורך הדין החשוד במ
עילה ,עם העברת החזקה במקרקעין
לידי הקונים ,יועברו מיליון וחצי
שקלים לידי עורך הדין בנאמנות,
לצורך הבטחת קבלת אישורי מסים
ורמ"י להעברת זכויות המקרקעין
על שם הקונים.
"התובעת סמכה בעיניים עצומות
על הנתבע  -אשר הנו ותיק ומו
כר בקרב עורכי הדין ונחשב כבר
סמכא בענייני מקרקעין  -ונתנה

בו את מלוא אמונה וכספה על מנת
שיבצע עבודתו בנאמנות ויעביר לה
את יתרת התמורה לאחר תשלומי
המסים" ,נכתב בתביעה.
"התובעת חוששת חשש כבד כי
כספה ירד לטמיון וכי היא תישאר
ללא פרוטה בשארית ימיה ,אם כתו
צאה מעיקולים עלידי נושים אח
רים של הנתבע ואם כתוצאה מחי
לוט כספים אלה עלידי מי מרשויות
המדינה".

נמסר ,כי עורך הדין הוותיק חתם
על הסדר טיעון ,לפיו ימכור שני
נכסים שברשותו וברשות משפח
תו ,יחזיר מחצית מכספי המעילה
לקרבנותיו ,וירצה חמש שנות מאסר
בפועל .כמו כן נקבע בהסדר הטיעון,
כי אם יתגלו נכסים נוספים מעבר
לאלה שנחשפו ,הם יימכרו ,וכספי
המכירה יועברו לקרבנות המעילה.
רישיונו יישלל לצמיתות ,משרדו
נסגר וכל העובדים פוטרו

הדור הבא ברפת

תנועת המושבים השתתפה בפורום רפתנים צעירים במועצה האזורית גלבוע
יותר מ 60רפתנים צעירים ,דור ממשיך להו
ריהם ,הגיעו לפורום רפתנים צעירים במושב
רמת צבי שבמועצה האזורית גלבוע.
בפני משתתפי הפורום נשאו דברים :מזכ"ל
תנועת המושבים מאיר צור ,יו"ר אגף המשק
בתנועת המושבים פלג אוריון ,יו"ר התאחדות
מגדלי הבקר אביתר דותן וסמנכ"ל מועצת
החלב איציק שניידר.
במהלך הדיונים ,הרפתנים העלו מספר בעיות
שהן מבקשים את פתרונן :הסדרת מעמדו של הבן
הממשיך ברפת בנושא המכסות ,איך מאפשרים
לשתי משפחות להתפרנס ממכסה אחת ונושא
מהותי נוסף :הממשלה מעניקה הטבה בסך 2,000
שקלים לחקלאים שמעסיקים עובד ישראלי ,אך
ההטבה נמנעת מבנים ממשיכים ברפתות .מנגד,
מכיוון שאין להם מכסה משלהם ,בפועל הם
מתפקדים כפועלים במשק של ההורים.
מזכ"ל תנועת המושבים צור אמר" :אני רואה
חשיבות רבה בכינוס פורום הרפתנים הצעי
רים .אין ספק ,שדור ההמשך הוא חשוב ומהותי
עבורנו ולמען החקלאות כולה .אנו נמשיך ונפ

על לחיזוק הרפתנים הצעירים".
אלעד תמיר ,רפתן ממושב היוגב" :קיימת
חשיבות גדולה בדור ההמשך בחקלאות וברפת

הישראלית בפרט .אני מברך ,בשם הרפתנים
הצעירים ,את נכונות תנועת המושבים לעודד
ולתמוך בחקלאות צעירה".

בכנס הרפתנים הצעירים .למה נמנעת ההטבה מבנים ממשיכים?
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בסימן שאלה

חדשות

עו“ד איילת רייך-מיכאלי

דרור יוסף

 167בני נוער השתתפו
ב"דרך ארץ" 2014

בפעם השמינית :הסתיים המסע השנתי להנצחת
חמישה בני עמק יזרעאל שנפלו במלחמת לבנון
השנייה :סמ"ר יונתן הדסי ,סמ"ר אורן ליפשיץ ,סרן
גלעד שטוקלמן ,סמ"ר יניב טמרסון וסרן צור זרחי
 167בני נוער ,שהתחילו את שנת הלימודים
האחרונה שלהם בבתי הספר התיכוניים בעמק
יזרעאל ,השתתפו במסע "דרך ארץ" שמתק
יים בכל שנה ,זו השנה השמינית ,בשבוע הא
חרון של החופש הגדול .המסע נועד להנציח
את זכר חמשת בני האזור שנפלו במלחמת
לבנון השנייה בשנת  :2006סמ"ר יונתן הדסי
מקיבוץ מרחביה ,סמ"ר אורן ליפשיץ מקיבוץ
גזית ,סרן גלעד שטוקלמן מתמרת )בן מושב
גיתית( ,סמ"ר יניב טמרסון ממושב ציפורי
וסרן צור זרחי מנהלל.
מסע הזיכרון החל כיזמה
של חברי הנופלים לפני
כשמונה שנים ,במטרה
להנציח את חבריהם בדרך
חיה .המדריכים במסע הם
מתנדבים  -חיילים וחיי
לות ,משוחררים צעירים,
סטודנטים  -שעוזבים את
כל עיסוקיהם בימי המסע
ובעוד ימים רבים של הכ
נות.
לאורך המסע ,הנמשך משתתפי "דרך ארץ  ."2014מנציחים את הנופלים ואת זכרם
שלושה ימים ,מוקדש כל יום לנושא מרכ בנינו לא נשכחים ,ישנם כאלו שזוכרים .לר
זי אחד :הנצחת הנופלים וזכרם )היכרות עם אות פה אתכם ,המדריכים וכל אנשי המוע
הנופלים ועם גבול הצפון ,טקס בהשתתפות צה ,שעוצרים מעיסוקיהם ובאים למסע שכזה
המשפחות השכולות(; חיזוק הקשר ותחושת מתוך בחירה .במהלך המסע אתם מחנכים
המחויבות למדינת ישראל; עידוד הנוער לחשוב ,נחשפים לחשיבות קיום המדינה וח
לעשייה חברתית ,ציבורית ,קהילתית ול שיבות צדקת הדרך".
מעורבות פוליטיתמדינית .בשלושת ימי
אייל בצר ,ראש מועצת עמק יזרעאל ,אמר
המסע הפיזי מתמודדים החניכים והמדריכים בטקס" :המסע מבטא את הקשר של החיילים
בדיונים בנושאים שונים ,שבהם הם עוברים של שנת  2006לבני הנוער של ההווה .בש
מסע פנימי.
נים האחרונות ,אחים של הנופלים מצטרפים
למסע קדם תהליך הכנה ארוך ,שמתחיל למסע כחניכים וכמדריכים .הם המקיימים
כבר בחודש אפריל :איתור מדריכים ,צוות גם את הקשר הפיזי והממשי עם הבנים שלא
מנהלה ,פגישה של נציגי המדריכים בבתי שבו .אתם ,בני הנוער שהצטרפתם למסע,
הספר ,ישיבות תוכן ועדכונים ,טיול הכנה ,מגדילים את מעגלי הזיכרון ותוכלו להעבירו
פגישת מדריכים ביישובים עם החניכים ועוד גם הלאה .אתם תישאו הלאה את אהבת האדם
ימים רבים של הכנות .מדי שנה ,ה"ותיקים" והארץ של הבנים שנפלו .תבורכו  -המארג
מאיישים את תפקידי הפיקוד ברוח צעירה .נים ,המדריכים והנוער הרב".
דן תנחומא ,מנכ"ל המועצה והאחראי מטע
השנה ,נבחרו רעות מנור מנהלל ותומר פניני
להוביל את "דרך ארץ"  2014ודורון לב מת מה על המסע ,אמר בתום שלושת הימים הח
ווייתיים" :קיץ לא קל עבר עלינו ,מבצע צוק
מרת לתפקיד אחראי מנהלה.
תומר ורעות ציינו את הסיפוק הרב שהם איתן שיבש את התכנית המקורית של 'דרך
קיבלו כמדריכים בשנים קודמות ואת הסי ארץ' ,ועקב זאת הייתה לי הזכות והכבוד לה
פוק האדיר מהניהול של המסע בפני ההורים יות שותף למסע דרך ארץ  .2014מערכת החי
השכולים ,בפגישה שהתקיימה עם כל המדרי נוך הפורמלית והבלתיפורמלית עומלות לי
כים לפני הטקס בערב הראשון של המסע .לות כימים על עיצוב מודל 'הבוגר היזרעאלי',
במהלך המסע ,ציינו בני הנוער של העמק את ומסע דרך ארץ הוא התוצר שאנו מייחלים לו.
"להיחשף לכמות כל כך מרשימה של בו
זכרם של שלשוה חללי צה"ל במבצע "צוק
איתן" – בר רהב מרמת ישי ,אורן שמחה נוח גרים מעורבים התורמים לחברה ,שואפים
לשירות משמעותי בצבא ומקיימים את האמ
מהושעיה ושחר דאובר מקיבוץ גניגר.
יוסי הדסי ,אביו של יונתן הדסי שנפל רה 'ואהבת לרעך כמוך'  -מרגש ביותר .סיי
במלחמת לבנון השנייה ,אמר בטקס שהתק מתי שלושה ימים בתחושה ,שמסע דרך ארץ
יים בערב הראשון" :היום ,כמו בשמונה שנים הוא היהלום שבכתר לחינוך לערכים אלו".
האחרונות ,אנו המשפחות מגיעות לסאסא
להשתתף בערב מיוחד זה .רציתי לשתף
אתכם ,מה הערב הזה עבורנו ,אנחנו ההו
רים ,האחים ,נושאים את מסע הכאב יוםיום,
חסרונם של בנינו ,אחינו ,במסע הזה הוא לא
פשוט ,אבל ישנם רגעים שהעצב מפנה מקו
מו לרגעים אחרים ...לרגעים של נחמה קטנה,
רגעים שאפילו אפשר לומר עצובים וקסו
מים ...רגעים שכאלו הם כאן ועכשיו ...רג
עים שאנחנו המשפחות מתחזקות ,מסתכלות
בגאווה עליכם ,נוער יקר ,וחושבים לעצמנו:
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כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

מי ימשיך  -הבת או הבן?
הבת שטיפלה באביה ובאמה בערוב ימיהם מבקשת לקיים
את צוואת האם – להותיר בידי הבת את המשק .האח הוכרז
עוד בחיי ההורים כבן ממשיך .למי תינתן הירושה?
אחד הבנים מונה כבן ממשיך
עלידי הוריו .כעבור שנים
רבות ,לאחר פטירת האב,
העבירה האם בצוואתה את
המשק לבתה ,שטיפלה בהורים
עד פטירתם .מי זכאי לקבל
לידיו את המשק החקלאי?
שאלה זו עמדה במרכזו של סכסוך משפחתי
אשר נדון בשלוש ערכאות עד שניתנה בו לא
חרונה הכרעה בבית המשפט העליון .ההורים
המנוחים היו בני רשות במשק חקלאי במושב
המצוי על אדמות רשות מקרקעי ישראל .בשנת
 1981מינו ההורים את בנם ,ביחד עם אשתו ,כבן
ממשיך במשק ,באופן שהזכויות בו יעברו אליו
עם פטירתם .מינוי זה אושר כדין.
משחלה אבי המשפחה ,עברה בתם של המנוחים
להתגורר עם הוריה על מנת לטפל בהם ולס
ייע באחזקת ביתם .עם פטירתו של האב ,עברו
הזכויות במשק אל האם ,בהתאם להוראות ההסכם
המשולש שחל על המשק .בשנת  2004ערכה האם
צוואה ,שבמסגרתה הורישה את הזכויות במשק
לבתה.
וזו הייתה לשון הצוואה" :אני מורישה לבתי
את הזכויות במשק מאחר ובתי טיפלה בי ובבעלי.
אני מורישה את המשק לבתי על אף העובדה כי
בני ...קיבל זכויות של בן ממשיך בבית אשר בו
הוא מתגורר כיום כל ימי חייו".
לאחר פטירתה של האם ,הגישה הבת בקשה
לקיום הצוואה לרשם לענייני ירושה .נוכח הת
נגדותו של האח ,הועבר התיק לדיון בבית המשפט
לענייני משפחה .במסגרת תביעתה בבית המש
פט לענייני משפחה טענה הבת ,כי יש להכיר בה
כיורשת הזכויות במשק עלפי צוואת אמה .לחי
לופין ,טענה הבת ,אף אם אחיה הוא בעל הזכויות
במשק מכוח היותו בן ממשיך ,יש לאפשר לה,
כרצון אמם ,להמשיך להתגורר בבית ההורים.
מנגד טענו הבן ואשתו ,כי מינוי הבן הממ
שיך הושלם על פי הוראות ההסכם המשולש .עוד
נטען ,כי בהתאם להסכם הדוצדדי ,אשר חל על
המשק במועד עריכת הצוואה ,המשק החקלאי
כלל אינו מהווה חלק מעיזבון המנוחה ,ועל כן,
האם לא יכלה להוריש אותו מלכתחילה לבתה.
בית המשפט לענייני משפחה קבע בפסק הדין,
כי הליך מינויים הושלם בתקופה שבה עמד בתק
פו ההסכם המשולש ומשכך ,הסכם זה הוא הר
לוונטי בנידון .עוד נקבע ,כי ההסכם הדוצדדי
מורה על כך שיש לכבד התחייבויות של הסוכנות
בדבר מסירת זכויות של חבר אגודה לאחד מיל
דיו שניתנו קודם לחתימתו ,ובענייננו  -אישור
הסוכנות להעברת הזכויות במשק לבן כבן ממ
שיך.
עוד נקבע ,כי אף לפי ההסכם המשולש הזכות
במשק אינה מהווה חלק מעיזבון חבר המושב המ
מנה תחתיו בן ממשיך ,ועל כן המנוחה לא יכלה
להוריש זכויותיה במשק לביתה .בהתאם לקביעות
אלו ,נדחתה תביעה הבת .עם זאת ,בית המשפט
ציין ,כי ראוי שהבן ואשתו יכבדו את זכות המגו

רים של הבת בבית אמה.
על פסק דין זה ערערה הבת לבית המשפט
המחוזי ,שדחה את הערעור תוך שהוא קובע ,כי
לא נפל פגם או טעות בקביעותיו של בית המש
פט לענייני משפחה .עם זאת הוסיף המחוזי ,כי
התוצאה המשפטית מייצרת מידה מסוימת של
אינוחות ,נוכח רצון המנוחה להיטיב עם בתה
בתמורה לסיעוד ולטיפול שהעניקה לה ולבעלה
עד ימיהם האחרונים .לכן ,אף בית המשפט המחוזי
ציין בפסק דינו ,כי ראוי שהצדדים ישכילו לה
גיע להסכמה שתאפשר לבת להמשיך ולהתגורר
בבית המנוחה מבלי שיהיה בכך לפגוע בזכויות
הבן כבן ממשיך במשק.
על פסק דינו של המחוזי הגישה הבת בקשת
רשות ערעור לבית המשפט העליון .במסגרת
הבקשה ,צמצמה הבת את טענותיה וביקשה רק
כי תוכר זכותה להמשיך ולהתגורר בבית אמה
המנוחה .הבת טענה ,כי צוואת אימה משקפת את
רצונה לגמול לה על שטיפלה בה וסעדה אותה
בערוב ימיה.
בית המשפט העליון ,כפי שפסק השופט אל
יקים רובינשטיין ,קבע כי "מצווה לקיים דברי
המת" הוא עקרון יסוד בדיני הירושה .ואכן ,על
פי הצוואה נראה ,כי רצון האם המנוחה היה כי
הזכויות במשק יעברו למבקשת ,חרף מינויו של
הבן כבן ממשיך .חרף זאת ,עקרון כיבוד רצון
המת אינו מוחלט ,ולעתים איננו אפשרי .כך,
בין היתר ,נוכח הכלל לפיו אין אדם יכול לצוות
ולהוריש אלא את מה שיש לו.
בית המשפט העליון קובע ,כי בענייננו "הר
כבת נסעה" ,והמנוחה ביקשה להוריש מה שכבר
לא היה בידה להוריש .שכן ,משניתנה זכות הבן
הממשיך ,אין הזכויות במשק נכללות בעיזבון
המנוחה ,תהא פרשנות צוואתה אשר תהא ,והזכו
יות במשק אינן ניתנות להעברה בירושה ,בבחי
נת "אין אדם יכול להוריש יותר ממה שיש לו".
לפיכך ,בית המשפט קובע כי אין אפשרות לקבל
את הבקשה ולכבד את רצונה המאוחר של האם
לגמול לבתה טובה.
יחד עם זאת מציין גם השופט רובינשטיין את
אי הנוחות שמעורר פסק דינו ,נוכח העובדה כי
רצון האם נולד על רקע כיבוד ההורים מצד בתה,
וכלשונו "זו נורמת יסוד בחברה אנושית ואחד
מעשרת הדיברות – 'כבד את אביך ואת אמך';
חשיבותה היא מן המפורסמות במקורותינו )ראו
למשל' :כל זמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו,
אין כל חטא בא על ידו ,ואם חטא נמחל לו' )תנא
דבי אליהו רבה ,כ"ו(" .השופט רובינשטיין הביע
את תקוותו ,כי גם לאחר מתן החלטתו ימצאו
הצדדים פתרון שיאפשר לבת להמשיך להתגורר
בבית אמה .לא נותר לנו אלא לקוות ,כי אכן כך
ינהגו הצדדים.
הכותבת עוסקת באגודות שיתופיות,
בתחום המסחריחקלאי וליטיגציה.
המידע כללי בלבד ואינו משמש במקום
חוות דעת או ייעוץ משפטיים מוסמ
כים.
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איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

dror.maariv@gmail.com

רצון האב
ארבעה אחים ,בנים לבעל נחלה שנפטר ולא הותיר צוואה ,שנאלצו לחשוב היטב על המצב שאליו נקלעו לערוך חשבון נפש,
שבסופו קיבלו החלטה לא־קלה
ראש השנה ויום הכיפורים
שלפנינו מביאים עמם רג
עים של חשבון נפש .אדם
בודק במעשיו ומבקש מחילה מהקרו
בים אליו במטרה להתייצב לפני בורא
עולם ביום הדין ביראה ובבקשה לדון
אותו לכף זכות ולחיים טובים בשנה
הבאה עלינו לטובה .ברוח השנה הח
דשה ,נשתף אתכם בסיפור על יורשים
שהתמודדו על זכויות בנחלה ועל
חשבון הנפש שכל אחד מהם ערך עם
עצמו כדי לשמור על שלמות המשפ
חה.
החלטות מועצת מקרקעי ישר
אל ונוסח הסכמי המשבצת והסכמי
החכירה קובעים את סדר ההורשה
של הזכויות בנחלה .העיקרון המר
כזי בהורשת הזכויות הוא "שמירה
על שלמות הנחלה" .בשלב ראשון,
כאשר אחד מבני הזוג הולך לבית עו
למו ,הזכויות יירשמו במלואן על שם
בן הזוג שנותר בחיים ,כאשר אין כל
תוקף לכל צוואה או הסכם אם נחתם.
גם במקרה שבו בן הזוג שנותר בח

יים מעוניין לוותר על הזכויות בנח
לה ולהעבירן ישירות לאחד הילדים,
רמ"י לא תאפשר את העברת הזכו
יות ,אלא תדרוש לרשום את הזכויות
על שם ההורה הנותר בחיים ולאחר
מכן ,לבצע העברה ללא תמורה לאחד
הילדים.
בשלב שני ,כאשר בן הזוג שנותר
בחיים הולך לבית עולמו ,ובמקרה
שנותרה צוואה ,הזכויות יירשמו על
שם אחד היורשים שנקבע בצוואה .אם
אין צוואה ,הזכויות יירשמו על שם
אחד היורשים בהסכמה .אם לא תהיה
הסכמה ,הזכויות יירשמו על שם מי
שיקבע בית המשפט .אלו העקרונות
המרכזיים ועל פיהם צריך לפעול כל
בעל נחלה כאשר הוא מבקש לבחון
את הסדרי ההורשה.
חלוקת הזכויות בין היורשים מס
תבכת לעתים ,מסיבות שונות ,וב
מקרים רבים במהלך הדורות ,בעלי
נחלות חזרו על אותן טעויות שהו
בילו את היורשים להיאבק על הירו
שה .במהלך השנים התחלפו החלטות

ממ"י ,אך עקרונות "שלמות הנחלה"
ו"משטר הנחלות" שקובע את חובת
המגורים בנחלה ואת עיבודה ברצף
נותרו בעינם וקיבלו ביטוי אף בהחל
טת ממ"י .1355

אח בנחלה ,אח בהרחבה ושניים
שרוצים לחזור
במשפחת מושבניקים ,שבה ארבעה
אחים ,האב שהתאלמן לפני שנים הלך
לעולמו בפתאומיות והותיר את היור
שים ללא צוואה .העיבוד החקלאי בנ
חלה התבצע על ידי אחד הבנים ,שגר
בהרחבת המושב ותמך באביו שנים
רבות .אח אחר התגורר בבית שבנה
בנחלה ושני האחים האחרים התגוררו
מחוץ למושב ,אך חלמו בסתר לבם
להעתיק את מגוריהם אל המושב בר
בות הימים.
לאחר מות האב ,התגלעו חילו
קי דעות בין האחים ביחס לירושה,
כשכולם ביקשו לקבל את הזכויות
בנחלה ובראשם ,האח שעיבד את הח
לקות וטען לזכויות בנחלה .בישיבת

גישור שאליה הגיעו האחים ,במטרה
לבחון את החלופות העומדות בפני
הם ,נדרש לפרק "מוקשים" ,אמוציות
וכעסים שעלו על השולחן .לטענת
שלושה מהאחים ,האח שעיבד את
החלקות לא תמך באביהם ,אלא ביקש
לעצמו את הנחלה וכל מטרתו בעיבוד
הקרקע הייתה ליצור מצג שווא ,לפיו
האב כביכול ביקש למנות אותו כ"בן
ממשיך".
בפגישות נפרדות עם האחים נאמר,
כי הבעיה המרכזית היא שהאב שבי
קש את טובת ילדיו ולא הסכים לערוך
צוואה ,למרות לחץ שהופעל עליו,
והוא נהג להבטיח לכל אחד מילדיו
את הזכויות בנחלה .כאשר הוא נפטר,
האחים נותרו עם ההבטחה ועם הרצון
לממשה .כאשר עובדה זו הועלתה
לשולחן הדיונים בפגישת הסיכום
המשותפת ,נראה שכל אחד מהאחים
הבין שהאבא רצה בטובתו ,אך גם רצה
את טובת אחיו ובתום לב ,הבטיח את
הנחלה לארבעתם בנפרד ,אולם לא
היה יכול לממש את הבטחתו בפועל.

כל אחד מהאחים נדרש לחשבון
נפש .הדבר לא היה קל עבורם והם
חוו תהפוכות נפש ונדרשו לוותר על
חלומות שקיננו בלבם שנים רבות.
האחים אהבו את האבא ,והאהבה אליו
הייתה החוט המקשר שהוביל אותם
אל הפתרון .כל אחד הבין ,שהאבא
רצה שהם יישארו מלוכדים ולא יי
פרדו על רקע ירושת הנחלה.
בהסכם שעליו חתמו נותרה הנחלה
בידי האח שגר בה ,הוא פיצה את אחיו
בשווי הנחלה נטו בהתאם לחוות דעת
שמאי .שאר האחים לא רצו לפצל
מגרש מהנחלה ,אלא העדיפו לקבל
את כספי הפיצוי.
זהו סיפור על ארבעה אחים ,שהחלו
את התהליך בלי הרבה תקוות להס
דר .בסופה של דרך לאקלה מבחינה
רגשית שעבר כל אחד מהם ,האחים
נותרו מלוכדים כמשפחה וזה האיחול
הטוב ביותר שהם יכלו לאחל לעצמם
בשנה החדשה.
הכותבים עוסקים במיסוי
ובאגודות שיתופיות
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חדר
אורחים

האם באמת
הופקו לקחי
מלחמת
יום הכיפורים?
 41שנים לאחר המלחמה שבה נתפסו צמרת
צה"ל והמנהיגות הפוליטית בחוסר מוכנות ,שר
הביטחון טוען ,כי מעולם לא הועלתה בפניו
האפשרות שחמאס ייזום פעילות מלחמתית
בחודש יולי .בנוסף ,השר יעלון טוען כי ידע על
המנהרות ,אך לא ראה בהן איום אסטרטגי ,בניגוד
להערכת המודיעין
שר הביטחון משה יעלון והרמטכ"ל רא"ל בני גנץ .האם התקיים דיון משמעותי בחלופות הפעולה?

צביקה סקורצרו ,מושב אומץ

המחיר שאנשים טובים משל
מים על אדישות לעניינים
ציבוריים ,הוא להישלט בידי
אפלטון
אנשים רעים.
ערב בואו של אנוואר
סאדאת לביקורו ההיסטו
רי בישראל ,הביע ראש
המטה הכללי של צה"ל ,רב אלוף
מרדכי גור ,ספקות בנוגע לכנות
כוונותיו של נשיא מצרים .בריאיון
לישראל הראל מ"ידיעות אחרונות"
העריך רא"ל גור ,כי ביקור סאדאת
הוא חלק ממסע הונאה מצרי ,שתכ
ליתו להקהות את חושיה של ישראל
ולטעת בה אמונת שווא ,כי פני מצ
רים לשלום בעוד שכוונותיה הן
למלחמה.
דברי הרמטכ"ל עוררו זעזוע
בצמרת הצבאית והמדינית ,נטעו
ספקות בציבור ויצרו את הרושם ,כי
הם מבוססים על מידע שנמצא בחז
קת המודיעין.

פלורליזם מחקרי
הריאיון של מוטה גור היה ביטוי
מובהק לתגובת יתר במינון גבוה,
השינוי שחוללה בצה"ל מלחמת יום
הכיפורים .מיוהרה ומביטחון עצמי
מופרז עברה צמרת הצבא לגישה
ששיקפה חרדה ,חשש ,הססנות וגם
צניעות .בשנים שבהן עמד בראש
אגף המודיעין בצה"ל )(19741978
חווה אלוף )מיל'( שלמה גזית את
המהפך הזה והנהיג אותו.
"בדרך הטבע ,למן  2באפריל
 ,1974יום כניסתי לתפקיד ,הוט
רדתי ביותר בשאלת הדרכים שיש
לנקוט כדי למנוע מאתנו הפתעה
אסטרטגית חדשה ,בדומה להפתעה

|| 10

2.10.2014

ערב מלחמת יום הכיפורים" ,אמר
גזית.
בעקבות המלצת ועדת אגרנט,
שבדקה את תפקוד צה"ל והמודי
עין לפני המלחמה ובימים הרא
שונים שלה ,עסק גזית גם בכינון
פלורליזם מחקרי בתוך המערכת
הצבאית ,במוסד ובשירות הביטחון
הכללי .בתוך הצבא חוזקו יחידות
המחקר במחלקות המודיעין בפיקו
דים השונים ,במוסד ובשב"כ הוקמו
יחידות מחקר חדשות .התחום האחר
שקידם גזית היה שיפור יכולתו של

נשיא מצרים לשעבר ,אנוואר סאדאת.
הרמטכ"ל מרדכי גור הביע ספק בנוגע
לכנות כוונותיו

המודיעין להעניק התראה במועד
מפני מלחמה .לשם כך ,הקים באמ"ן
מחלקה שזכתה לכינוי "איפכא
מסתברא" ,ביטוי שמקורו בתלמוד
הבבלי ומשמש ,בדרך כלל ,לתקוף
עמדה הנראית לא הגיונית.
לדברי גזית ,היחידה נוסדה כדי
להוכיח שאפשר להגיע למסקנות
שונות על בסיס אותו מאגר מידע
מודיעיני מצוי .היא נועדה לעמוד
מול הנחרצות של אמ"ן ,שהביאה
את ראשיו לחשוב ,לפני המלחמה,

כי הצבא המצרי יצא רק לתרגיל.
דעתו של כל מי שסבר אחרת נד
חתה.
 41שנים ממלחמת יום הכפורים
ובדיוק כמו אז ,גם יום הכיפורים
השנה יחול בשבת .אז ,באותה שבת,
י' בתשרי תשל"ג ) ,(6.10.1973אני
תלמיד כיתה י"ב .הייתי יחד עם
חבריי בבית הכנסת הקטן והצנוע
במושב .בשעה  11לפני הצהריים
נכנס למבנה חייל מילואים לבוש
מדים ,עמד לפני הקהל והודיע:
"היום תפרוץ מלחמה .אני מבקש

התנהלותו של
השר וכתוצאה מכך
של הקבינט כולו
במהלך המלחמה
מחייבת אותנו
לשאול :האם
חוזרת הצמרת
הביטחוניתמדינית
על טעויות קבינט
?'73
מכל החיילים בסדיר ובמילואים
לעזוב את התפילה ולהתייצב ביחי
דותיהם".

וכאילו דבר לא נלמד
במאמר דעה פרי עטו של אלוף
)במיל'( גיורא איילנד )"ידיעות אח
רונות" ,(22.9.2014 ,מנתח איילנד
את פעולתם של מקבלי ההחלטות
בקבינט המדיניביטחוני במהלך
"צוק איתן" ,תוך הצגת שאלות עק
רוניות ,ששתיים מהן חשובות לדיון

ולשיפוט הציבור:
 .1מהם מקורות המידע של חברי
הקבינט והאם המידע נמסר להם,
כמתחייב ,במלואו?
 .2האם וכיצד מתנהל דיון מקדים
משמעותי לבחירת חלופות הפעו
לה האפשריות שמציג הדרג הצבאי
בפני המדיני?
מיותר לציין ,כי לתוכנם של שני
מרכיבים אלה משמעות מכרעת
לאופי ולדרך התנהלותו של הצבא,
לחייהם של לוחמים ואזרחים ול
ביטחונה של ישראל במהלך הלחימה
ובתקופה שאחריה.
טענות רבות הושמעו במהלך
הלחימה ב"צוק איתן" מצד אישים
השותפים לקבינט ,רובן עלידי שר
הכלכלה נפתלי בנט ,אשר במהלך
חדצדדי וכתגובה לחוסר שיתוף
הפעולה הנחוץ למילוי תפקידו
נאלץ לפנות לגורמים מחוץ לקבי
נט ולפעול באופן עצמאי על מנת
לקבל את המידע לו הוא נדרש לשם
קבלת החלטות .על רקע פעולתו זו
יצא השר ,בצעד חריג ויוצא דופן,
כנגד החלטות הקבינט ובכך אף
השפיע על מועד תחילתו של המ
הלך הקרקעי.
השאלה העקרונית השנייה של
האלוף במיל' איילנד עוסקת במאמץ
המחשבתי המושקע בדיון המקדים
לבחירת החלופה הנכונה מבין כלל
החלופות העומדות בפני הקבינט.
אולם איכות הדיון לוקה באופן לוגי
בחסר ,עד כדי אי אפשרות לקבל
החלטה מנומקת ,אם לחברי הקבינט
חסר מידע רלוונטי.
 41שנים לאחר מלחמת יום הכי
פורים ,המלחמה שבה נתפסו צמרת
צה"ל והמנהיגות הפוליטית בחוסר
מוכנות ,כשהן מתעלמות לחלוטין
ממעריכי המידע והאיפכא מסתב

צילום :אריאל חרמוני ,דו"צ

רא ,שטענו כי פני האויב למלחמה,
חוזרים ועומדים אנו מול מציאות
קשה :שר הביטחון משה )בוגי( יעלון
טוען ,בניגוד להודעת המודיעין ,כי
מעולם לא הועלתה בפניו האפשרות
שחמאס ייזום פעילות מלחמתית
בחודש יולי.
בנוסף ,השר יעלון טוען כי ידע
על המנהרות ,אך בניגוד להערכת
המודיעין לא ראה בהן איום אסטר
טגי ,הערכה שאפשר לגזור אותה
מנכונותו לקדם הפסקת אש טרם
הכניסה הקרקעית .החלטה זו קיבלה
תפנית חדה רק לאחר שמידת הסי
כון שבקיום המנהרות חלחלה למר
כז ההחלטות בעקבות אירוע כרם
שלום .גם לאחר שהחליט על המהלך
הקרקעי ,העריך שר הביטחון ,באופן
לקוי המעיד על חוסר בקיאות ,כי
תהליך השמדת המנהרות יארך יו
מיים בלבד.
כך טעה כשגיבה את נאום הכ
לניות של הרמטכ"ל ,וכך גם בדרי
שותיו החוזרות ונשנות של השר
להגדלת תקציב הביטחון ,ללא כל
פשרות ,בדיקות או קיצוצים בשומני
המערכת לה הוא אחראי ,תוך נקיטת
צעדים למטרות לחץ ,כמו השבתת
טייסות וביטול אימונים.
התנהלותו של השר וכתוצאה מכך
של הקבינט כולו במהלך המלחמה,
והמהלכים האגרסיביים שבהם הוא
נוקט מחייבים אותנו ,כלל הציבור,
לשאול את השאלות הפשוטות:
האם משהו מלקחי מלחמת יום
הכיפורים נלמד? האם חוזרת הצמ
רת הביטחוניתמדינית על טעויות
קבינט ?'73
האם דרך התנהלותו של משרד
הביטחון ומקבלי ההחלטות הגו
רליות בקבינט ראויה ומשקללת את
כל לקחי המלחמה ההיא?
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 60שנה לשר הטבעות בא קטן ,יצא גדול
שישה עשורים חלפו מאז החלו פרודו ,סם ,מרי ,פיפין וגנדלף במסעם
להחזרת הטבעת להר האבדון .התרגום הראשון של "שר הטבעות"
לעברית" ,חבורת הטבעת" של רות לבנית ,יוצא לאור מחדש
'3210/.-/-., -3+2*2 3-)(0, +
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 -"-+ ,/-'&+1 -&*2 $-2"( ,/'  2/1
3+ ,1).1-$,1"/#)"2%22-2+.
23&1'2"!,+*-/-/..'%-"(&,+,13)(0,
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להציל את העולם
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3.'12-4"-")++-#3,1,21)'&2,,"2
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ספרה הראשון של מיטל זוהר קטן בגודלו ועמודיו מעטים48 ,
בלבד ,אבל הוא גדוש שירה טובה ומרגשת מאוד .ספר סוחף,
שנקרא בנשימה אחת ,על אבדן ועל אבל ,על זוגיות ועל אהבה
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הבדל
גדול

קסטינה .יותר מ 20שנה סבלו איכרי המושבה מעול המסים הכבד של השלטון העות'מאני

ד"ר יזרעאלי ידע שמשהו רע עומד להתרחש .יומיים קודם נרגמה מכוניתו באבנים בדרכו לביתו במושבה מביקורי חולים בכפרים
הערביים .בקיץ  1929פורעים ערבים מנפת עזה התנפלו על רפת בקסטינה ,שבה התבצרו חברי המושבה .השנה ,בקיץ זה,
נורתה רקטה מעזה ופגעה ברפת של משפחת זולר בבאר טוביה .הפעם לא נטשו
דפנה מאור ,מושב רמות

בקיץ  1929פורעים ער
בים מנפת עזה התנפלו
על רפת בקסטינה ,שבה
התבצרו חברי המושבה .באותה הת
קפה נחרבה המושבה הדרומית ואנ
שיה נאלצו לנטוש את בתיהם ,על
חורבות קסטינה הוקם מושב באר
טוביה .עברו  85שנים והשנה ,בקיץ
זה ,נורתה רקטה מעזה ופגעה ברפת
של משפחת זולר בבאר טוביה .עשר
פרות נהרגו ,מבנה הרפת נפגע ,אבל
משפחת זולר נשארה בבאר טוביה,
כמו כל שאר חברי המושב .הפעם
לא נטשו.
הרופא דוקטור חיים יזרעאלי אסף
את כל החברים שנותרו בקסטינה,
הלוא היא באר טוביה ,אל הרפת של
האלמנה דבורה קורובקוב  -מבנה
בטון חזק במרכז המושבה הקטנה .זה
היה באוגוסט ,לפני  85שנה .באותו
קיץ של שנת תרפ"ט ) (1929בערה
הארץ .ד"ר יזרעאלי ידע שמשהו רע
עומד להתרחש .יומיים קודם נרגמה
מכוניתו באבנים בדרכו לביתו במו
שבה מביקורי חולים בכפרים הע
רביים .מי שזרק את האבנים הכיר
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את הרופא ואת מכונית הפורד שלו.
לא היו הרבה מכוניות אז ,ודאי לא
בדרום.
ד"ר יזרעאלי עלה לארץ מפולין
בשנת  1921עם רעייתו דינה ועם
בנם התינוק שמעון .ציוני ,בוגר בית
ספר לרפואה בברלין ,עבד בארץ
כרופא במקומות שבהם היה יכול
לעזור ליהודים ולערבים יחד .תחילה
במרפאה ברמלה ,אחר כך בעזה ,שם
נולדה הבת אביגיל ,ובשנת 1924
עברה המשפחה הצעירה לקסטינה.
בקסטינה נולדה הבת שרה.
ד"ר יזרעאלי לא הסתפק בעזרה
רפואית לאנשי המושבה ולערביי
הסביבה .הוא רכש אדמה ,הקים משק
חקלאי והיה לרופא ולאיכר .בקס
טינה הקים מרפאה והשלט בכניסה
נכתב בעברית ,באנגלית ובערבית.
אנשי המושבה וערביי הסביבה היו
מחכים יחד על המדרגות לטיפול.
מחלות עיניים של ילדים יהודים
וערבים טופלו אצל הרופא.
קסטינה הוקמה בשנת  1896על
ידי חובבי ציון כ"מושבת מופת",
מושבה שאיכריה יעבדו ויצליחו
לקיים את עצמם בכבוד ,מושבה
שלא תהיה כישלון כמושבות האח

רות שקמו כבר בארץ והפכו תלויות
בתמיכת הברון .הם השקיעו מחשבה
ותכנון במטרה להימנע משגיאות
העבר .המודל הרצוי היה איכר העו
בד את אדמתו עם כל בני משפחתו
ומסתפק במועט ,כמו הפלח הערבי.
את המתיישבים בחרו מתוך מש
פחות של פועלים ותיקים בארץ,
שחיכו לקבל איכרות שנים רבות.
האיכרים נדרשו להתפרנס מעבודת
האדמה בלבד והובטחה להם עזרת
חובבי ציון בשנים הראשונות :בית,
רפת ,בהמות ,כלי עבודה ותמיכה
כספית .העדפה ניתנה לפועלים
חסרי השכלה .כמו שכתב אבר
הם שמואל הירשברג ,מחובבי ציון:
"דעת הפקידות של בארונית או
של חובבי ציון אינה נוחה מאיכרים
ומפועלים בעלי השכלה ובעלי אי
דיאלים ,היכולים לבקר את מעשי
הפקידים וגם לומר להם :השכלתנו
מרובה ושאיפתנו נעלה משלכם .על
כן ,עוינים הפקידים את הפועלים
המשכילים כל הימים" .אז העדיפו
משפחות גדולות ,שבהן בנים בוג
רים ואפילו בנים נשואים ,כדי שיה
יו בכל משק הרבה ידיים עובדות.
ישראל בן שמואל פארביר פנה

לוועד הקוסטיני וביקש להתק
בל למושבה ולזכות באיכרות .הוא
תיאר את עצמו ואת בני ביתו :בן 43
שנים ,מסוגל לכל עבודה ללא הת
רשלות וללא עייפות .יש לו ארבעה
בנים ,אחד מהם נשוי ,סך הכול חמי
שה איכרים בריאים וחרוצים" .נשות
המשפחה ,ארבע נקבות ,אשתי ושתי
בנותיי וכלתי אשת בני ,גם הן חרו
צות במלאכות השייכות לנשים אי
כרות" .רובו של המכתב מדגיש את
חריצותם של בני המשפחה ופארביר
מסיים בהבטחה להיות ממושמעים
ולהישמע לפקידות.

שתי משפחות ותיקות
נבחרו  17משפחות ,בהן שתיים
שכבר היו במקום ,מקבוצת יהו
דים מבסרביה שניסו להיאחז בד
רום שמונה שנים קודם לכן ועזבו.
השתיים שנותרו היו משפחות קאנ
טיר וגרוסמן ,שעמדו בגבורה בהת
עללות ובהשפלה מצד פקידי הברון.
באו גם מספר בוגרי "מקווה ישראל"
בעלי ידע בחקלאות ומשפחות של
פועלים הידועים בחריצות ובהס
תפקות במועט .אליעזר בן יהודה
ביטא את דמות האיכר הלארצוי

בעיתונו "הצבי"" :כי לא מאנשים
משכילים שהסכינו לחרות ואינם
יכולים לסבול עול אדנות עליהם
וכל מחשבותיהם כל היום להיות בני
חורין ,תיבנה יהודה".
כן ,כך רצו את מתיישבי מושבת
המופת :חרוצים ,עובדים ,לא קור
אים ,לא חושבים ,ממושמעים ,מו
כנים לחיות בדלות ובעוני .איכר
חושב ,יודע ספר ,מתווכח ,הוא איכר
בעייתי .ראשוני קסטינה לא היו בו
רים ,אולם בוועדת הקבלה ,הוועד
הקוסטיני ,השתדלו להפגין בורות
כדי להתקבל .בחירת המתיישבים
גרמה לכך שיהיו מעט אנשים בעלי
שיעור קומה ויכולת מנהיגות ואר
גון לנהל את חיי המקום .כמו כן,
התקבלו ,למעשה ,יותר משפחות
מהרשום .האדמה לא הספיקה עבור
משפחות הבנים הנשואים.
המתיישבים ,קומץ משפחות
הרחק בדרום ,ניסו לשרוד .יישוב
עברי יחיד בנפת עזה ,מוקף כפרים
ערביים .את השנה הראשונה לעבו
דתם העבירו בנסיעות לעזה ובתש
לומי כופר גבוהים לשייח מהכפר
השכן .לצורך סחיטת כספים הוא
האשים אותם בפלישה לאדמותיו

וברצח ערבי .התוצאה הייתה שה
מדריך החקלאי במקום ,אגרונום
בשם בראגין ,נאלץ לעזוב את הארץ
לצמיתות ואילו האיכרים חיו בפחד
שנים רבות .כאשר איכר תפס נער
ערבי גונב מחצרו הוא הוכה למוות
עלידי הרועה הערבי של המושבה.
הרוצח לא נענש ,הוא ובני משפחתו
המשיכו לעבוד במושבה והאיכרים
המשיכו לפחד.
הריחוק והבדידות הקשו על הח
יים .הרחק מרופא ,ממקום תרבות,
מעזרה ביטחונית .בחורף הייתה
המושבה מנותקת ואת צורכי הק
יום רכשו ביפו לפני בוא הגשמים
לכמה חודשים .לפעמים ,המושבה
הייתה מנותקת אפילו ארבעה או
חמישה חודשים .ניתן היה לבנות
גשרים פשוטים על הוואדיות המוצ
פים ,אלא שערביי הסביבה התנגדו,
כי הם התפרנסו מהובלות על גבי
חמורים וגמלים .מי שרצה להעניק
חינוך לילדיו שלח אותם לקרובים
ביפו או באחת המושבות הגדולות.
הבתים שקיבלו המתיישבים היו
צריפי עץ ,שכבר היו בשימוש ברא
שון לציון ,פורקו והורכבו שוב .כל
איכר הוסיף לצריפו מטבח ולול.
עברו שנים וכאשר הייתה קסטינה
בת שש עשרה שנה ,בשנת ,1912
ביקר בה יוסף קלויזנר והתרשם
שבתי קסטינה הם הבתים הרעועים
ביותר שראה.

"לכו באשר תלכו"
בשנת  1900ביקר אחד ממנהיגי
חובבי ציון ,אשר גינזבורג ,הלוא הוא
אחד העם ,במושבה קשת היום שב
דרום הרחוק .האיכרים תלו בו תק
וות רבות כנציג ציוני דגול .אנשי
המושבה שטחו בפניו את צרותיהם,
עונים ומצוקתם .הסבירו לו שכל כך
מעט משפחות לא יכולות לממן בית
ספר ומוסדות ציבור .בעיקר ,ביקשו
אדמות נוספות להתיישבות המש
פחות הצעירות של הבנים .תשובתו
של אחד העם הייתה" :תוכלו לעזוב
את המושבה ולכו באשר תלכו" .על
כך ענה האיכר שלמה גרוסמן )שנ
שאר במקום מאז ניסיון התיישבות
ראשון בשנת  ,1888ניסיון שכשל(:
"כי לולא חיבתנו להרעיון הציוני,
לא הקרבנו את שנותינו על ארצנו
השוממה ,כי לא לחיי עושר קיווי
נו".
כמה עצוב לדעת שלאחר שנים
רבות של עבודה קשה ועוני מחפיר,
הציוני שלמה גרוסמן לקח עמו את
אשתו ואת שלושת ילדיהם שנולדו
בקסטינה והיגר לאמריקה .כמה
עצוב ששנתיים לאחר ביקורו של
אחד העם נרשמה הגירה לאמריקה
בקרב ארבעה זוגות צעירים עם יל
דים קטנים ושני אחים רווקים ,שני
זוגות עם ילדים וארבעה רווקים
היגרו לאוסטרליה .כולם בני המו
שבה שחיפשו פרנסה ותקווה.

חולשת המתיישבים באה לידי
ביטוי בבית הספר .המורה יוסף
מרקובסקי נשלח לשמש מורה במו
שבה מטעם חובבי ציון ושנתיים
החזיק מעמד עם משפחתו במקום,
בשנים  1904עד  .1906כאשר הח
ליט לעזוב ,כתב לאוסישקין שהוא
סבל רבות במקום "עד אשר נעשתה
לי הישיבה בקוסטינה לאיאפשרית
מפני משובת הקוסטינים אשר עברה
כל גבול" .מורים התחלפו ,באו ועז
בו והיו תקופות ארוכות שבית הספר
לא פעל כלל.
יותר מ 20שנה סבלו איכרי המו
שבה קסטינה מעול המסים הכבד
של השלטון העות'מאני .מסים נלק
חו מהפלחים ומהאיכרים ,ועל הג
בייה היה אחראי חוכר שקיבל את
הסמכות לגבות "מעשר" ולהעבירו
לאיסטנבול ,כמובן לאחר שהשאיר
לעצמו חלק נכבד.
האדון החוכר היה מגיע עם מש
טרה והיה אסור להכניס את הת
בואה מהשדה לאכסון לפני שלקח
את חלקו .והוא לא מיהר .האיכרים
נאלצו לארח את חוכר המסים ואת
אנשיו ,לכלכלם בנדיבות ,אותם ואת
סוסיהם .במשך כמה ימים היה מתוו
כח על גובה המס ,מתיש את האיכ
רים ,סוחט את ביתם ויוצא לבסוף
עם המעשר שתפח לשליש מהיבול.
מי שלקח על עצמו לעזור כאן היה
איש היישוב הישן מירושלים ,מיכל
לייב כץ .אדמות קסטינה נרשמו על
שמו ,איכריה נעשו "אריסיו" ,והוא
כ"כבעל הבית" עשה סדר בחשבונות
והתמקח עם חוכרי המס.
במשך השנים ניסו מוסדות ציוניים
לקדם את קסטינה ע"י רכישת אד
מות משקים נטושים ומסירתן לקבו
צות פועלים לעיבוד .מדי פעם באו
קבוצות של פועלים ,רווקים או בעלי
משפחות ,מחולדה ,מבן שמן ,מאו
קראינה ומפולין .ועדיין ,שנה לפני
החורבן ,ב ,1928ביקר הד"ר הלל
יפה במקום וכתב" :בקסטינה פגשנו
דמויות עצובות וקורעות לב".
במאורעות תרפ"ט ,כאשר החלה
ההתנפלות על המושבה המבודדת,
לקח ד"ר יזרעאלי על עצמו את אר
גון ההתגוננות .התושבים שנשארו
במקום התבצרו ברפת של האלמנה

מצבת ד"ר חיים יזרעאלי .כאשר ניסה לשוב למשפחתו ולחבריו נתפס בידי ההמון התוקף

דבורה קורובקוב והד"ר דאג לצייד
את הרפת במים ,במזון ובציוד רפו
אי .רוב בתי המגורים היו צריפי עץ
שלא ניתן למצוא בהם מחסה.
פתחו את ארגז הנשק של המו
שבה והיו בו שישה רובים וכאלף
כדורים .הארגז נשמר בביתו של
ד"ר יזרעאלי ודינה אשתו סירבה
לתת אותו לשוטרים אנגליים .בנות
המושבה ניקו בחומצה את החלודה
מהכדורים ואת הרובים ניקו מהגריז
שבו היו מאוכסנים כמה שנים .ד"ר
יזרעאלי לימד את המגינים המעטים
להשתמש ברובים .במלחמת העולם
הראשונה הוא היה קצין ורופא בצבא
הרוסי .הרופא סירב לבקשת הנשים
לתת להן רעל כדי לא ליפול חיות
בידי הפורעים הערבים ,הוא הבטיח
להגן עליהן .מהמשטרה הבריטית
נשלחו כמה שוטרים ערבים למו
שבה ,שדאגו שלא תישלח תגבורת
נוספת ולא תופרע פעילות הבוזזים
והפורעים.

מקווים לתגבורת
שני אנשים נשלחו עם הנהג של
הרופא ,בןציון אסא ,במכונית הי
חידה ביישוב ,מכונית ה"פורד" של
ד"ר יזרעאלי ,לבקש עזרה ותגבורת.

בגדרה וברחובות נאמר שלא יוכלו
לעזור .שוטרים ערבים מהמשטרה
הבריטית במג'דל באו בעיצומם של
ההתקפה ,השוד וההרס ,עברו ,ראו
והסתלקו .אחד מהתוקפים נפצע
וד"ר יזרעאלי נקרא לטפל בו .הוא
יצא מהרפת המוגנת כדי לטפל
בערבי הפצוע .כאשר ניסה לשוב
לאשתו ולשלושת ילדיו ולאנשיו
נתפס בידי ההמון .הערבים שבהם
ובילדיהם טיפל במשך שנים ירו בו
למוות ,ואולי היו אלה השוטרים.
גופתו נגררה לתוך הרפת.
כל הלילה בערו בתי קסטינה.
הלהבות נראו עד לרחובות .מה שי
כלו הפורעים לשדוד  -שדדו ,היתר
שרפו ,שחטו ,הרסו ,החריבו .גם את
הרשל רוזין שהיה בחוץ שרפו ,בתוך
ספר תורה .והמשטרה הבריטית? היה
לה זמן .למחרת הניסו את הבוזזים
בעזרת אווירון בריטי .בצהריים,
כשהמצב היה נואש ,הגיעו שתי מש
איות של הבריטים לחילוץ .כ120
ילדים ,נשים וגברים ,רק בגדיהם
עליהם ,יצאו מחורבות המושבה.
הבריטים סירבו להוציא את גופות
שני ההרוגים .בדרך עברו התקפה
של ערביי עקיר ,בתיאום עם הנהג
הערבי של אחת המשאיות .חיילים

ד"ר יזרעאלי לא הסתפק בעזרה רפואית לאנשי המושבה
ולערביי הסביבה .הוא רכש אדמה ,הקים משק חקלאי והיה
לרופא ולאיכר .בקסטינה הקים מרפאה והשלט בכניסה נכתב
בעברית ,באנגלית ובערבית .אנשי המושבה וערביי הסביבה
היו מחכים יחד על המדרגות לטיפול .מחלות עיניים של ילדים
יהודים וערבים טופלו אצל הרופא

בריטים הצילו את הנוסעים.
ברחובות התקבלו פליטי קסטי
נה ,שם קיבלו מים ואוכל ,שם פגשו
את פליטי כפר אוריה שהגיעו כמה
ימים קודם .גם המושב כפר אוריה
נהרס ונשרף .ציוד ורכוש שנשארו
ברפת בקסטינה נמסרו ע"י הבריטים
לערבים .הפליטים שוכנו בבית ספר
ריק ברחובות .אז אמרה בת המושבה,
"כי החורבן הציל אותנו מחיי סבל
ובושה".
עשרה ימים לאחר הפינוי שבו
כמה מבני המקום לקבור את שני
המתים ,הרשל רוזין וד"ר חיים
יזרעאלי ,שנרצחו בי"ט באב,
תרפ"ט .השנה ,ב 25באוגוסט ,מלאו
 85שנה לנפילתה ולחורבנה של
המושבה קסטינה ,היא באר טוביה.
לפליטים לא ניתן לשוב .שום גורם
לא היה מוכן לשקם את קסטינה .על
אדמותיה הוקם המושב באר טוביה,
מייסדיו היו יוצאי אגודת "השומר",
בראשם גרשון פליישר.
מייסדי המושב החדש מצאו במקום
"בתים שרופים באש ,קוצים עד
הגג ,הרס ועקבות חורבן" .גם דינה
יזרעאלי באה למקום .היא נטעה עץ
על קברו של בעלה ומאז לא שבה
יותר לשרידי ביתה .לאחר מאבקים
ארוכים ,קיבלו יוצאי קסטינה פיצוי
על רכושם שאבד ,הבית ,המשק,
האדמות .דינה יזרעאלי קנתה בית
בירושלים .היא גרה בו עם שלושת
ילדיה הקטנים ,חלקו השכירה וכך
התפרנסה .מעולם לא הזכירו בביתה
את קסטינה .רק לאחר מותה ולאחר
מותו של בכור ילדיה ,שמעון ,הוצי
או בני המשפחה את תיק הרופא של
ד"ר יזרעאלי ,שהיה חבוי בארונה
של אשתו .היו שם רשימותיו ,הס
בון והמברשת לניקוי הידיים ,ציוד
רפואי ובגדיו הבהירים המוכתמים
בדמו .התיק נשאר סגור וחבוי מאז
 25באוגוסט .1929
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צעדת מחאה נגד מונסנטו והנדסה גנטית בוונקובר ,קנדה 25 ,במאי " .2013בישראל אין כיום גידול מסחרי של צמחים מהונדסים"

המדען הראשי חתם על הסכם שיתוף פעולה עם תאגיד בין־לאומי מתחום הביוטכנולוגיה החקלאית ,חברת הזרעים הגדולה
בעולם "מונסנטו" .ההסכם מרתיח את דמם של פעילי איכות סביבה ,שחוששים מדריסת הרגל של התאגיד בכלכלה הישראלית,
ופועלים כדי לעצור את המהלך ולמנוע את מימושו .המדען הראשי" :המשמעות של ההסכם היא סיוע לחברות ישראליות לפרוץ
לשוק הבין־לאומי"
מיקי נירון

פגיעה ישירה בחקלאים,
זיהום קרקעות ,מתן שוחד
לפוליטיקאים ,פיתוח רע
לים והפעלת לוביסטים  -אלו רק
חלק מההאשמות שמופנות במדינות
רבות בעולם כלפי "מונסנטו"
) - (Monsantoתאגיד רבלאומי
לכימיקלים לתעשייה ולחקלאות,
שפועל משנת  ,1901עוסק בביוטכ
נולוגיה חקלאית ובהנדסה גנטית
והוא גם חברת הזרעים הגדולה בעו
לם.
התאגיד "זכה" ,במחאות שליוו את
ועידת האו"ם לשינוי האקלים שהת
קיימה לפני כחמש שנים בקופנהא
גן ,דנמרק ,בתואר המפוקפק" :החב
רה המזהמת ביותר בעולם" .למרות
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זאת ,ב 22במאי נפגש המדען הרא
שי של משרד הכלכלה ,אבי חסון,
עם דוקטור תומס אדמס ,סגן נשיא
לביוטכנולוגיה ב"מונסנטו" .במה
לך הפגישה נחתם הסכם לשיתוף
פעולה טכנולוגי בין המדען הראשי
לבין החברה ,שהיא התאגיד הראשון
מתחום הביוטכנולוגיה החקלאית
שמצטרף לתכנית התאגידים של
המדען הראשי.
ביום החתימה ,התגאה חסון
במהלך וכתב בדף הפייסבוק של
משרד המדען" :הצטרפותה של
 Monsantoלתכנית התאגידים
כתאגיד הראשון מתחום הביוטכ
נולוגיה החקלאית פותחת דלת
לחברות ישראליות רבות העוסקות
בתחום ויצר החדשנות בוער בהן.
שיתוף פעולה בין תאגיד רבלאומי

כמו  Monsantoיחד עם הידע וה
ניסיון הרבים שיש לחברות ישרא
ליות בתחום ,מטרתו להוביל למחקר
ופיתוח פורץ דרך בתחום".
מיד עם היוודע הדבר ,הארגון
האקטיביסטי לשינוי חברתי "אנו",
המצהיר שחבריו פועלים למען
שמירה על זכויות אדם ,צמצום
פערים ,שוויון הזדמנויות וביטחון
כלכלי בישראל ,החליט להתקומם
ופתח במחאה שנשארה עד עתה
בעיקר בפייסבוק .אמיר אהרון,
ממובילי המאבק ,התקשה להישאר
אדיש מול המהלך שגילה לגמרי
במקרה" :אני פעיל חברתי בתחומים
שונים ולפני כשלושה חודשים ראי
תי פוסט בפייסבוק של המדען הרא
שי ,שבו הוא מקדם בברכה ומאחל
הצלחה לחברות שישתפו פעולה עם

התאגיד 'הנפלא והנהדר' מונסנטו.
"התחלנו לכתוב פוסטים שחוש
פים באיזה ארגון מדובר ,על השחי
תות ,מתן השוחד וזיהום הקרקעות
שהם מובילים .משום מה ,לישראל
אין בעיה לעבוד מולם ,אבל הכוח
שלהם שנוי במחלוקת ומבוסס על
דברים נוראיים ברחבי העולם.
הפוסט הראשון זכה ל 500שיתו
פים ,כך נפתח הדף ,והיום פעילים
בו למעלה מאלף איש .מאז התחלנו
לארגן פעילויות כדי לעצור את
המהלך ולמנוע ממונסנטו את מי
מוש ההסכם".
מה הטענות העיקריות שלכם נגד
ההסכם של המדען הראשי עם
התאגיד?
"בעיקרון ,אנחנו מסתכלים על

הצד הכלכלי ,כיוון שמונסנטו היא
תאגיד מונופוליסטי ,ואם ישראל
תאפשר לו דריסת רגל של מחקר
ופיתוח הם יהיו מעורבים בכל מחקר
של חברה ישראלית בנושאי ביוטכ
נולוגיה ,הנדסה גנטית וחקלאות.
"אנחנו מודעים למנטרה שבנט
)נפתלי בנט ,שר הכלכלה ,מ"נ( חוזר
עליה :הארגון לא בא לגדל כאן,
אלא לתמוך במחקר ופיתוח בלבד.
להבנתנו ,זה ייתן להם דריסת רגל
ואם הטכנולוגיה תמצא חן בעיניהם,
הם ירכשו את החברה הישראלית
ויהפכו אותה לשלהם אחרי שאזרחי
ישראל השקיעו במחקר מכספי המ
סים .זה יביא נזק אדיר לישראל.
"מעבר לזה ,ההסכם לא נחשף
עד היום וזו הדרישה הראשונית.
שר הכלכלה ,נפתלי בנט ,התחייב

בשאילתות שהוגשו בכנסת בדרי
שה לחשוף ,אך משרד הכלכלה טען
שמונסנטו צריכה לאשר את החשי
פה ,כי יש הסכם סודיות.
"הם מתנהלים כמו גוף פרטי ,אבל
לנו כאזרחי ישראל יש זכות לדעת
במה מדובר .בינתיים ,חברי הכנסת
מיכל רוזין ודב חנין הגישו שאיל
תות והשר בנט כאחראי על הנושא
טען בגמגום שלא אמורה להיות
בעיה ,הוא יבדוק ויחשוף את ההס
כם ,כי לא מדובר בסוד".

הסכם לא־סודי בהחלט
כשפניתי בעצמי למשרד הכלכ
לה ,התברר שאכן אין זה סוד ועותק
מההסכם המדובר הגיע אליי מהר
יחסית .למרות חששותיו של אה
רון ,המסמך אכן נראה כמו הסכם
סטנדרטי ואין בו שום סעיף הנוגע
לזרעים מהונדסים ולגידולם בארץ.
במקומות אחרים בעולם ,הריכו
זיות של מונסנטו בתחום הזרעים
המהונדסים גנטית ,יחד עם הפ
טנטים שרשמה על הזרעים שלה,
מאלצים את החקלאים לרכוש ממנה
את הזרעים .בהודו ,הדבר כבר הו
ביל להתאבדות של חקלאים שנק
לעו לחובות לארגון ,שעל פי החוק
בהודו נשמטים רק לאחר המוות.
אהרון משוכנע שפעילות האר
גון מובילה לנזקים בלתי הפיכים:
"אפשר לבחון מה קורה בארצות
הברית ,כי אנחנו מקבילים אלי
הם בנושא של פיקוח על תאגידים
והנדסה גנטית בכלל .שם יש חוק
עם סעיף קטן ,עליו חתום אובמה,
שמתיר לחברות חקלאיות להמשיך
למכור תוצרת מהונדסת גנטית,
גם אם בית המשפט יקבע שהיא
מסוכנת לבריאות.
"אותו סעיף זכה לכינוי 'החוק
להגנת מונסנטו' ,אבל ברבות
ממדינות אירופה הרחיקו גי
דולים ספציפיים שלהם כמעט
לגמרי ,בייחוד תירס ,שנמצא
מסרטן בוודאות .עכברים שעב
רו ניסויים גידלו מומים ומונסנטו
התנערה מאחריות בטענה ,שארגון
הבריאות העולמי חייב אותם לניסוי
של  90יום ,שבהם העכברים לא חטפו
שום מחלה ,אז מבחינתם זה תקין.
השיטה של מונסנטו היא להשתיל
אנשים משלהם בארגונים המפקחים
ועלידי כך לנטרל את הביקורת".
לדעתך ,סימון מוצרים מהונדסים עשוי
ליצור שינוי?
"באירופה מאוד משתדלים להי
מנע מהם ולסמן כל מוצר שמכיל
הנדסה גנטית .בישראל אין עדיין
סימון על מוצרים מהונדסים ,למ
רות שכבר לפני עשר שנים הגיעו
בכנסת למסקנה שזה הכרחי .השדו
לה הסביבתית התכנסה שוב השבוע
באותו נושא ,אבל לא החליטה כלום.
לישיבה הגיעו נציגים ממשרד החק

לאות ,משרד הבריאות ,האקדמיה,
מכון וייצמן ,מומחי ביוטכנולוגיה
ורק הנציגים ממשרד הכלכלה לא
טרחו להגיע ,למרות שהוזמנו.
"יש כבר שנים פעילות סביב
הנושא ובסופו של דבר ,זו התנגדות
של משרד הכלכלה ,למרות הדרישה
של משרד החקלאות לסימון .יש גם
פרוטוקול ,שבו כל הגופים הכל
כליים הגדולים ,כמו 'טמפו' ו'קוקה
קולה' ,מסבירים שזה יגרום להם
לעלויות נוספות וכך יגרום להקטנה
של הרווחיות שלהם .באופן כללי,
לא לגמרי ברור מה בכלל קורה עם
זה בישראל  -אם יש או אין פירות
וירקות מהונדסים גנטית ,כיוון שא
מור להיות איסור לצורכי מאכל".
מבחינת אהרון ,החקלאים צריכים
להתחיל לדאוג מההסכם ,שלטענתו
ישפיע עליהם ישירות" :כדאי לחק
לאים ,שדואגים לפרנסתם ,להתחיל
להכיר בחדירה של מונסנטו ,להבין
לאן מועדות פני השוק הישראלי
ובאילו צעדים צריך לנקוט .זו חברה
שמשתלטת על שוק הזרעים העול
מי ,בייחוד המהונדסים ,ועצם הח
תימה עם ממשלת ישראל נותן לה
פתח להפוך למונופול גם כאן ,כמו
בארצות הברית.
"אם זה יקרה ,מונסנטו תהיה מאוד
משמעותית בישראל כיוון שמדובר
במונופול חקלאי שתובע חקלאים
על ימין ועל שמאל .הם קובעים
פטנט על כל זרע שיצרו ,ואם הוא
בטעות זולג לשדה אחר ,הם תו
בעים את בעל השדה על הפרת
זכויות יוצרים  -זה
פשוט

המדען הראשי של משרד הכלכלה ,אבי חסון )במרכז( ,ונציגי מונסנטו בעת חתימת ההסכם .שיתוף פעולה טכנולוגי בין חברות ישראליות
צילום :פייסבוק ,משרד הכלכלה
צעירות לתאגידים רבלאומיים

צמחים מהונדסים ,בישראל אין כיום
גידול מסחרי של צמחים מהונדסים.
מאושרים מחקרים בלבד וקיימות
תקנות המסדירות את הניסויים בצ
מחים מהונדסים והמסחור של חומר
ריבוי צמחי מהונדס.
"כל בקשה לניסוי או גידול מסח
רי נדונה לגופה ,תוך התייעצות עם
ועדה מקצועית )ועדה ראשית לצמ
חים מהונדסים( .אין יבוא של זרעים
מהונדסים ,כי אין אישור למכירה
שלהם .כאמור ,בישראל מאוש
רים ניסויים בלבד ,מפיתוח מקומי.
האחריות על סימון תוצרת שהיא

נים .עד שנת  '95היא בכלל הייתה
חברת הדברה וכימיקלים ,ובעשור
האחרון היא הפכה לגדולה בעולם
בתחום הזרעים המהונדסים".
מה היעדים המידיים שהצבתם
לעצמכם וכיצד תפעלו נגד ההסכם?
"ביטול ההסכם עם מונסנטו והר
חקתם בישראל ,כמו שקרה בסין
וברוסיה .ארחיק לכת ואפילו אומר
שהארגון אשם בפשעים נגד האנו
שות ,לא פחות מזה .זו חברה מסוכ
נת ביותר ,שאין לנו שום רצון שהיא
תפעל במדינתנו ולכן אנחנו מנסים
לגבש לובי בעניין הסימון ,גם בס
יועם של החקלאים.
"בחודש האחרון היה
קשה להמשיך עם
פעילות המחאה

זרעי תפוח.
חקלאים ברחבי
העולם נאלצים
לקנות את הזרעים
שלהם ממונסנטו ,הגדולה ביותר בתחום הזרעים המהונדסים גנטית צילום :אנדרה קארוות'

מופרך!
"הזרעים שלהם עוברים שני טי
פוחים  -השבחה קלאסית ולאחר
מכן הנדסה גנטית ,כדי 'לנעול' את
הטכנולוגיה שלהם עלידי חומרי
הדברה כבר ברמת הזרע .כל חרק
שבא ואוכל מהזרע פשוט מת במקום,
כי הקיבה שלו נשפכת".
לצערו של אהרון ,תסריט האימים
שלו עוד לא ממש הגיע לחקלאי
ישראל ,שרובם כלל אינם מכירים
את ההסכם עם מונסנטו או מודעים
להשלכותיו עליהם .בינתיים ,ממש
רד החקלאות נמסר" :ההסכם מתווה
קווי פעולה לקבלת תמיכה .לעניין

מזון )כגון פירות וירקות ,גרעינים
למאכל( מהונדסת הינה של משרד
הבריאות".
אהרון "לא קונה" את דברי ההר
געה של משרד החקלאות ובטוח ,כי
מאחורי ההסכם ניצבים אינטרסים
זרים" :באופן עקרוני ,אני לא רואה
שום אינטרס שמשרת את אזרחי
ישראל או חקלאי ישראל ,רק אינט
רסים שמשרתים יחסים בין מונסנטו
לחברות כלכליות על מנת להשתלט
על שוק הזרעים והחקלאות בישר
אל .יש מספיק תיעוד של עשרות
שנים על פעילותם הנוראית שגרמה
לזוועות ושימוש בכימיקלים מסוכ

תחת צל הלחימה ,אז הכול נדחה,
אבל אנחנו חוזרים למאבק בשיתוף
'גרינפיס'' ,מגמה ירוקה' ו'הפורום
הישראלי לאנרגיה' .כמובן שמ
גיעות לנו הרבה תשובות ,בעיקר
מנבחרי הציבור".
תגובת המדען הראשי לטענותיו
של אמיר אהרון" :עד היום חתמו
 37תאגידים רבלאומיים על הסכם
השת"פ עם המדען הראשי ,ביניהם
אינטל ,IBM ,אורקל ,GE ,דויט
שה טלקום ,ולאחרונה גם  ,BDפי
נמכניקה ו.Msd
"מסלול זה מציע מסגרת ייחודית
לשיתוף פעולה טכנולוגי בין חברות

ישראליות צעירות לתאגידים רב
לאומיים .המשמעות של ההסכם היא
סיוע לחברות ישראליות לפרוץ לשוק
הביןלאומי .בהתאם להסכם ,מסייע
המדען הראשי לחברות טכנולוגיה
ישראליות להרחיב פעילותן ולהש
תלב בפעילות תאגידים ביןלאומיים
במגוון תחומים ומעניק לחברות היש
ראליות תמיכה במימון המחקר והפי
תוח של המוצרים מתוצרתן.
"התאגיד הרבלאומי תומך בפרו
יקט בסיוע שווה ערך למענק המדען,
אם בהשקעה כספית ואם דרך הש
אלת כוח אדם ,ציוד פיתוח ,ייעוץ
טכנולוגי ורגולטורי ,הכוונה שיוו
קית וכיו"ב .בדרך זו ,עוזר התאגיד
לחברה הישראלית לצמוח ופותח
בפניה אפשרויות שיווק בחו"ל.
מת מזכר הבנות כזה,
"חתי
משמעו
אין
תו מתן תמיכה
כספית לתאגיד
הרבלאומי,
אלא מתן מענק
מדען ראשי ,על
פי חוק ,לחברה יש
ראלית שפיתחה מוצר
ובוחרת לבצע פרויקט
מחקר ופיתוח משותף עם
התאגיד הרבלאומי הח
תום על ההסכם .התמיכה
ניתנת לחברה הישראלית
לאחר שבקשתה נמצאה עו
מדת בכללי המימון של ועדת
המחקר של המדען הראשי.
"מטרתו של הסכם זה כא
מור ,לחבר בין חברות ישראליות,
המעוניינות בכך ,לבין תאגידים
רבלאומיים באשר הם ,במטרה
לקדם חברות ישראליות צעירות
לחדור לשוק הביןלאומי .קיימות
עשרות דוגמאות לחברות ישר
אליות שנעזרו בתכנית זאת והיא
הביאה אותן לפריצה לשוק הבין
לאומי".
קריסה של ענף הזרעים בישראל
או פריצה של חברות הפיתוח לשוק
הביןלאומי? כנראה שיעבור עוד זמן
מה עד שנקבל את התשובה לשאלה
הזו ,שלא נשאלה עדיין באופן בולט
בציבוריות הישראלית.
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דף הבית

עדי קמחי ,ניר בנים
אדריכלות ועיצוב פנים

סודוקו

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:

home@adikim.com

חשבון נפש

קל

האם פגעתי במישהו בשנה שחלפה? האם נפגעתי? מה
השגתי? במה אוכל להשתפר? כל שנה אני נוהגת לעשות
חשבון נפש ,גם השנה אתבונן אל הנשמה פנימה ועל העסק
בין כסה לעשור .ימים של מחש
בות ,סיכומים ,מטרות .כל שנה אני
נוהגת לעשות חשבון נפש גם פרטי
וגם עסקי ולבדוק :האם פגעתי במישהו בשנה
שחלפה? האם נפגעתי? אילו מטרות השגתי?
מה אני מאחלת לי לשנה הבאה? במה אוכל
להשתפר? זו תקופה של התבוננות פנימית,
של הרהורים ,תובנות ,הבטחות לעצמי .השנה
אהיה טובה יותר ,שמחה יותר ,רזה יותר...
בהקשר העסקי ,אני נוהגת לסקור את
הפרויקטים השונים ,את האנשים החדשים
שנכנסו לחיי ,את בעלי המקצוע שהכרתי.
האינטראקציה האנו
שית היא מה שמרתק
כל כך ,ומתחדש ומניע
ולעתים ,גם מעצבן
ומאכזב .במה אני הוגה
בימים הללו?

הציבור לא מודע למורכבות העבודה של
האדריכל או המעצב ,ויש כמובן פערים
בתכולות שכל אדריכל או מעצב נותן ללקו
חות שלו .יש משפחה ,שבפגישת ההיכרות
שלנו אמרו לי משפט חמוד" :הלוואי שתהיי
זולה" .הייתה כימיה בינינו ,והיה רק צריך
להסדיר את העניין הכספי.
לא הייתי זולה ,אבל בכל זאת יצאנו לדרך
משותפת ואני שמחה על כך ,וחושבת שגם
הם .אני מאחלת לי שנה של פרנסה טובה,
כזו שתאפשר לי לקטוף ללקוח את הירח
ולהרגיש מתוגמלת ,וגם לרכוש כדור ובובה
לילדיי.
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סבלנות

בניית בית או שי
פוצו הם תהליכים
מטלטלים המלווים
בירידות,
בעליות,
גבולות
בלבטים ובהחלטות.
לגבולות יש רלוונ
מעורבים בהם שיקו
טיות לחיים הפרטיים
לים רבים של כסף,
ולעיסוק המקצועי.
עיצוב ,נוחות ,חלומות
לילדיי אני אומרת:
ופחדים .לכן ,חרתתי
"יש בקשות שהתשו
על דגלי לשמור על
בה עליהן היא לא".
סבלנותי גם כאשר
עם לקוחותיי אני נו
הגעתי להכנת סקיצה
הגת להתלוצץ" :זה
מספר  57עבור לקוח
הבית שלכם והבחירה
קשה החלטה ,וגם
בידיכם ,רק חבל שאני
כאשר אני מכתתת
אאלץ להתפטר" ...זה בחיפוש אחר האריח המושלם .אהיה סבלנית גם את רגליי עם משפ
כמובן קורה כשאין לי כשאכתת את רגליי לחנות הקרמיקות השמינית
חה לחנות הקרמיקות
ברירה ,אלא לעמוד
השמינית בחיפוש אחר
על "הרגליים האחוריות" ולסרב לבקשה שמ האריח המושלם.
נוגדת לאמת המקצועית שלי .כך ,למשל ,לא
השנה אני מאחלת לעצמי להעתיק את
אסכים לתכנן חלל צפוף מדי ,עם מידות שהן הסבלנות הזו גם למישור הפרטי ,ולנהוג
מתחת למינימום המתחייב מעקרונות הנדסת באותה מידה של סבלנות במקום הבטוח וה
אנוש .לצד זה גם אומר את דעתי הנוקבת מובן מאליו ,עם ילדיי שלי ,כאשר אחד בוכה
על בחירה של צבע שאינו הרמוני ,או סתם והאחר חוטף והשלישית מקטרת .בשנה הבאה
מכוער .אם כי בדוגמה השנייה זה לא יהיה אספר לכם איך הלך...
בבחינת "ייהרג ובל יעבור".
יש גם גבולות שאני שמה לעצמי בבחירת טרנדים
אחרי הכול ,בעיצוב עסקינן ותמיד יהיו
המשפחות שאני מלווה .לעתים ,אני מסננת
מפאת עומס ,או כשאני מרגישה שאני לא טרנדים שכולנו חוטאים בהיסחפות אחריהם.
הדמות המתאימה ,או סתם כשאין כימיה ,אז לכולם יש מטבח שמנת עם ידיות פורצלן,
או שהנושא לא מעניין מבחינה מקצועית .שטיח בכניסה עם אריחים מצוירים ,קיר לב
זה קרה בשנה החולפת ואני שולחת סליחה נים ,ארון וינטג' עם זכוכית סבתא וכמובן ,אי
באמצע המטבח.
למשפחות הללו .זה לא אתם .זו אני.
מבחינת המשפחה זה לא טרנד .יש לה בית
פרנסה
אחד והוא מעוצב לטעמה במילה האחרונה.
טוב ,זה תחום עם המוןהמוןהמון עבודה .מבחינתי ,אני כמובן מכבדת את הבחירות
שעות על גבי שעות של סקיצות ,הדמיות ,כאשר הן אסתטיות ומביאות לתוצאה הרצו
פרטים ,תיאומים ,פיקוח ,צבעים ,יועצים .יה :שיהיה נעים בבית.
נצמדים למשפחה ומלווים אותה בין חודשים
עם זאת ,אני מאחלת לעצמי שנה של יצי
לשנים .עם הזמן ,אני לומדת לתמחר נכון רתיות ,לקוחות נועזים ,אומץ בבחירות וח
יותר ,זהיר יותר ,גבוה יותר  -כי אני כבר שיבה מחוץ לקופסה ,וגם מחוץ לטרנד.
יודעת כמה עבודה טמונה בכל שיפוץ קטן.
שנה טובה וחתימה טובה!
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054-4525015
054-4525015

טריוויה )(55
עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

יום הכיפורים
ד .מי מחבר הספר "מלחמה
ביום כיפורים ,קבלת
ההחלטות בפיקוד העליון"
)מערכות?(2013 ,
 .1שמעון גולן.
 .2שמעון שיפר.
 .3שמעון פרס.
 .4ד"ר רונן ברגמן.

א .היכן בתנ"ך כתוב הפסוק
הבא" :והייתה לכם לחוקת
עולם ,בחודש השביעי,
בעשור לחודש ,תענו את
נפשותיכם וכל מלאכה לא
תעשו ,האזרח והגר הגר
בתוככם"?
 .1שמות ,פרק ט"ו.
 .2ויקרא ,פרק ט"ז.
 .3דברים ,פרק י"ז.
 .4דברי הימים א' ,פרק י"ח.

טריוויה למתקדמים
ה .מה שם רכס ההרים
מדרום לעיר סואץ,
שנכבש בחלקו על ידי
כוח צה"ל שהוטס בשני
מסוקים ב,11.10.73-
חמישה ימים לפני צליחת
התעלה במלחמת יום
הכיפורים?
 .1ג'בל מוסא.
 .2ג'בל עתאקה.
 .3ג'בל כאביר.
 .4ג'בל סאדאת'.

ג .מי מחבר הספר "מלחמת
יום הדין" )עידנים?(1974 ,
 .1עזר וייצמן.
 .2איתן הבר.
 .3חיים הרצוג.
 .4זאב שיף.

ד"ר רונן ברגמן .עיתונאי ידיעות אחרונות
וכתב הניו יורק טיימס
צילום :אויאויאוי

תשובות

א ;2 .ב ;3 .ג ;1 .ד ;2 .ה.2.

ב .מי חיבר את הפיוט "לך
אלי תשוקתי" ,ששרים
המתפללים בנוסח יהודי
ספרד לפני תפילת "כל
נדרי"?
 .1יהודה אלחריזי.
 .2אברהם אבן עזרא.
 .3שלמה אבן גבירול.
 .4המחבר לא ידוע.

איתן הבר .עיתונאי ופובליציסט ,לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה
צילום :שלום ברטל
יצחק רבין ז"ל

2.10.2014
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,לקוחות יקרים
,סוכות מתקרב

לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת
חג מיוחדת של עיתוני "הזמן
""הירוק
וק
."ו"קו למושב
תזמון מתאים לפגוש את כל
החקלאים מעל דפי העיתון
.המוביל ולברך אותם

אתם מוזמנים לשריין עד
.2.10.2014-יום חמישי ה
:לפרטים נוספים

073-2369146 - זוהר
yerukim.tmags@gmail.com
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