עיתון תנועת המושבים
w w w . t m o s h a v i m . o r g . i l
תנועת המושבים מאחלת לחברי המושבים ולכל בית ישראל חג חירות שמח וכשר
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החקלאות היא הראשונה
לשלם את מחיר המחסור
במים

היצוא החקלאי הישראלי יספוג
השנה נזק של  1.8מיליארד שקל
איתן בן-דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

היצוא החקלאי הישראלי
צפוי להסתכם השנה
בשלושה מיליארד שקל ,לעומת תחזית
של  4.8מיליארד שקל.
הירידה החדה ביצוא ,בשיעור של  1.8מיליארד
שקל ,נובעת משילוב של גורמים :נזקי הקרה
בשיעור של  1.1מיליארד שקל ,ירידת מחירים
של רוב סוגי התוצרת החקלאית בחו"ל
שהפחיתה את התמורה בכ 400-מיליון שקל
וירידה בשער החליפין לעומת האירו ,הדולר
והלירה שטרלינג  -המטבעות בהם מתבצע רוב
היצוא החקלאי שהורידה את התמורה ב260-
מיליון שקל .לאלו הצטרפה העלייה במחירי
המים בגין הבצורת שהגדילה את הוצאות

עמוד 2

ההרחבות במושבים  -לא
בכל מחיר
עמוד 4

המחלוקת על הבעלות
בתנובה תגיע לבית המשפט
העליון
עמוד 6

חדשות בני המושבים

הגידול בכ 50-מיליון שקל.
ההוצאות הישירות של החקלאים לגידול
התוצרת המיועדת ליצוא מסתכמות ב3.8-
מיליארד שקל ,כך שההפסד הישיר של
החקלאים היצואנים יגיע השנה ללמעלה מ800-
מיליון שקל.
תחזית היצוא לעונת ( 2007/8ספטמבר 2007
אוגוסט  )2008תוכננה לעמוד על כ4.8-מיליארד שקל ,כשהיא התבססה על גידול
כמותי של  10%והנחה של יציבות במחירי
התוצרת החקלאית בחו"ל ובשערי המטבעות.
צרוף הנסיבות הקשה מחייב את הממשלה
לפעולה מהירה כדי לסייע לחקלאים לעבור
את התקופה הקשה .הסיוע צריך לכלול מענה
מהיר לנזקי הקרה הכבדים ומציאת נוסחה
להשלמת מחיר לחקלאים היצואנים בעקבות
התחזקות השקל.

עמוד 10

מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ  98שבת  ,16:30חמישי 15:30

מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית :מיכל דותן-לוין
מרכזת מערכת ועריכה :ורדה בואבי
חברי המערכת:
יהודה אלטון ,נעמה חן-גיל ,עו"ד עמית יפרח,
איציק כהן ,מנשה סמירה ,שלמה עצמוני ,יוגב
שריד.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,שדרות
שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :
varda@tmoshavim.org.il

צעדת ההתיישבות
שתתקיים
ב 27.4.08-עוררה
עניין רב בכנס
חשיפת צעדות

צעדת ההתיישבות הראשונה של תנועת
המושבים ומועצה אזורית חבל מודיעין
הוצגה בכנס חשיפה יריד צעדות שערך
איגוד הספורט העממי בראשותו של חגי
הרצל ועוררה עניין רב בקרב המשתתפים.
בכנס שנערך בחודש שעבר במלון שרתון בתל
אביב נחשפה הצעדה הייחודית ,שתתקיים
ב 27-לאפריל  2008במתחם תל חדיד ותשלב

לגליון זה מצורפת הגדה לפסח

הגדת תנועת המושבים

ההגדה אוירה ע"י אמנים מעמותת
אמני המושב והכפר.
האגדה הייחודית משלבת ציטוטים
מפי גדולי האומה לצד אמרות
והסברים על המושב ,המרחב הכפרי
ותנועת המושבים.

לצד המסלולים פעילות המבוססות על
ערכי ההתיישבות שיופעלו על ידי חטיבת בני
המושבים.
למשתתפים יפתחו שני מסלולים עם רמות
קושי שונות ,מסלול למשפחות  3.5ק"מ ומסלול
"מיטיבי לכת"  8ק"מ.
במהלך המסלול המעגלי תהיינה פינות מגוונות
ודוכני הסבר והפעלה ייחודיים לכל המשפחה,
כאשר הדגש יהיה על  60שנות התיישבות.
על קיום הצעדה סיכמו מזכ"ל תנועת המושבים,
איתן בן דוד וראש המועצה האזורית חבל
מודיעין ,שמעון סוסן .הכוונה היא להפוך את
האירוע למסורת ,כשבכל פעם תיערך הצעדה
באזור שונה בארץ וישולבו בה ערכי ההתיישבות
הכפרית והחקלאות .
תנועת המושבים מזמינה את כל תושבי המושבים
להשתתף בצעדה ולהפגין את עוצמת ההתיישבות
הכפרית .מידע נוסף על האירוע יתעדכן באתר
תנועת המושביםwww.tmoshavim.org.il :
עוד על פעילות ועדת ספורט בעמוד .8

חדשות אגף המשק

החקלאות היא הראשונה לשלם את מחיר המחסור במים
איציק כהן
יו"ר אגף המשק
לאחרונה מסתמנת מגמה
בתקשורת של מאמרים פרי
כותבים עתירי תארים אקדמאיים ופרשנים
הגורסים כי "מוטב שישראל תפסיק לייצא מים
לאירופה דרך החקלאות" .מהמאמרים עולה
ביקורת רבה של הכותבים ,שיתכן שמתמצאים
היטב בתיאוריות ,אך רחוקים מעולם המעשה.
חשוב להבהיר שהחקלאות בישראל היא בגדר
אמצעי ולא בהכרח מטרה בפני עצמה .המרחב
הכפרי במדינת ישראל ,באמצעות העיבוד
החקלאי ,משרת מטרות לאומיות כמו שמירה
על קרקעות המדינה ,אספקת מזון מגוון ,הגנה
על גבולות המדינה ומטרות "ירוקות" כמו הגנה
על שטחים פתוחים ושכיות חמדה מפני השממה

או לחילופין הפיתוח הנדל"ני שמשתלטים על
כל חלקה פנויה.
החקלאות הישראלית  ,לידיעתם של
התיאורטיקנים ,נחשבת ראשונה בעולם בכל
הנוגע לחיסכון במים ,תוך שהיא משאירה מדינות
רבות בפער עצום מאחור.
חלק הולך וגדל מהגידולים החקלאיים שעליהם
יצא קצפם של הכותבים עושים שימוש זה מכבר
במי קולחין .בכך הם מונעים את הזרמת השפכים
לנחלים ולים תוך גרימת זיהום ופגיעה בבריאות
המתרחצים .לולא החקלאות ויכולתה לקלוט את
מי הקולחין כמות המים המוזרמת לים הייתה
גדולה פי כמה .כדאי לדעת כי מדינת ישראל
טרם בנתה תשתיות הולמות לניצול כל המים
המושבים וכתוצאה מכך ישנם כיום כ 180-מיליוני
מ"ק לא מטוהרים ולא מנוצלים .מדובר כמובן
במים שבכוחה של החקלאות הישראלית לקלוט

נזקי הקרה

כיצד לבחור קרן פנסיה?

איציק כהן  -יו"ר אגף המשק

ח

לפו יותר מחודשיים מאירוע הקרה הקשה
שפגע בענפי החקלאות השונים .שמאי
הקנ"ט יצאו מיד לשטחים לאמוד את הנזקים.
עם חלוף הזמן מתגלים נזקים מתמשכים שלא
נלקחו בחשבון ע"י השמאים כמו מטעים טרופיים
ואחרים.
התערבות המדינה במתן מענק נוסף של פיצוי
ואשראי ,מסתמך כולו על נתוני הקנ"ט וכן על
הנזקים הישירים בלבד.
כיוון שבמרבית הענפים בחקלאות אנו נמצאים
בתת ביטוח ,הרי שנתוני הנזק אינם משקפים את
הנזק האמיתי.
כל זאת מלבד אובדן ההכנסה והפגיעה בענפי
הייצוא המגיע לכ 1.5-מיליארד .₪
במצבים אלו אנו רואים את החשיבות הרבה שיש
לדרישתנו לביטוח חובה לכל ענפי החקלאות,
כזה שייתן מענה לפגעים שלא בשליטתנו ,כמו כן
אנו דורשים להגדיל את השתתפותה של המדינה
בפרמיית הביטוח.

עם תשתיות מתאימות.
בעשר השנים האחרונות צומצמה כמות המים
השפירים בחקלאות מ 900-מיליוני מ"ק ל500-
מיליוני מ"ק ,זאת הודות לידע הישראלי ולהשקעה
ארוכת שנים בפיתוח החקלאות.
בכל המקומות שהשימוש במים מושבים אפשרי
ושיש מקור עירוני למים אלו ,עושים זאת כדי
לשחרר מים השפירים לשימוש המגזר העירוני.
השנה כתוצאה מהמחסור ,קוצצה המכסה ב30%-
באופן רוחבי לכל החקלאים.
בנוסף נערכת בדיקה פרטנית של צרכי המים של
החקלאים לצורך קביעת מכסה חדשה.
בכל פעם שמסתמן משבר בענף המים ,נאלצים
החקלאים ראשונים לצמצם ולקצץ בשימוש ,מה
שמביא לעיתים לויתור על ענפים שלמים בעונות
מסוימות.
לצערי לא מצאתי שום התייחסות במאמרי

הכותבים למאמץ שעושה המגזר החקלאי לחסכון
במים .חבל שהם מעדיפים להשמיץ במקום להציג
את המציאות על מורכבותה.
מלבד התועלת הכלכלית בחקלאות למשק
הלאומי ,החקלאים מחזיקים בישיבתם על
הקרקע מיליוני דונמים .צמצום החקלאות יביא
לכניסה של גורמים אחרים לשטחים שיתפנו .מי
שלא מבין למה הכוונה ,מוזמן לצאת לסיור בארץ
ולראות מה קורה כשאין די חקלאות בשטח וכמה
זה עולה למדינה.
הכותבים מציעים בנדיבותם לפצות את החקלאים
על סגירת מקור פרנסתם .אנו כחקלאים איננו
מעוניינים לחיות כנתמכי סעד ,אלא להתפרנס
בכבוד מעבודתנו .מעבר לכך ,הכסף אינו חזות
הכל ולא יהווה תחליף ליעדים האחרים שהיא
ממלאת.

יעקב שיץ ,המנהל המקצועי בקבוצת הלמן-אלדובי ,המתמחה בחסכון פנסיוני
לטווח הבינוני והארוך

הקיצוץ בהקצאת המים
המושבים קיבלו לאחרונה את הקצאת המים
המקוצצת ל 2008-שמתבססת על השימוש
בפועל במים בשנים  2005-6ללא כל קשר
למכסת המים ב.1989-
במשרד החקלאות הוקמה וועדה שבסמכותה
לתקן עיוותים ולתת תוספת.
מושבים שנפגעים מהקיצוץ יכולים להגיש ערר
למשרד החקלאות במחוז ולנמק את דרישתם.
יחד עם זאת אנו דורשים כי המדינה תפצה את
החקלאים בגין הקיצוץ במים כפי שהיה בעבר.
צילום :יוסטה בלייר

מעל  42מיליארד ש"ח ,זה הסכום שמנוהל כיום בקרנות הפנסיה החדשות באמצעות  12קרנות
בלבד!
נהוג לחשוב שכל קרנות הפנסיה זהות ולמעשה אין כל חשיבות לשאלה באיזו קרן פנסיה לבחור
בכדי שתנהל את כספי הפרישה שאני חוסך משך תקופה של כמה עשרות שנים.
בפועל ,ישנם הבדלים מהותיים רבים בין קרנות הפנסיה השונות ולכן חשוב לכל אחד לבחור
את הקרן הקרובה ביותר לצרכיו האישיים.
בכמה מילים אסקור את עיקרי ההבדלים בין הקרנות השונות:
תשואות :עד סוף שנת  2004רוב הכספים המנוהלים ע"י קרנות הפנסיה ( )70%זכו לסבסוד
ממשלתי באמצעות אגרות חוב המבטיחות תשואה נאה ומאז ועד היום חל היפוך ואילו רק 30%
מהכספים זוכים לאותה רשת בטחון ממשלתית .ההשלכה הישירה היא כמובן חשיבות התשואות
אותם מצליחה קרן הפנסיה שלך להשיג עבורך!!!
ניתן לראות שהתשואות הממוצעות בקרנות הפנסיה בשנים  04'-'99עמדו על  5.84%כאשר
כולן הניבו תשואה של בין  5.34%לבין  6.32%דבר המעיד על כך שכמעט ולא הייתה שונות בין
ביצועי הקרנות.
אם נבחן את ביצועי הקרנות בין ספטמבר  2005ועד אוגוסט  2007במצטבר ,ניתן לראות שונות
משמעותית ביותר ,כאשר הקרן שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר עומדת על כ 30%-ואילו
הקרן שהניבה את התשואה הנמוכה ביותר עומדת על כ 12%-דבר המעיד על חשיבות התשואה
בבחירת הקרן הנכונה עבורך.
תהליך ההצטרפות לקרן :קרן פנסיה היא למעשה מעין קהילה שבה העמיתים ערבים זה לזה,
במילים אחרות ,חשוב מאוד לדעת מי נמצא איתך בקרן ולמי אתה ערב .כאשר המשמעות
הכלכלית של הדברים יכולה להתבטא בכמה מישורים :רמת הסיכון בקרן ,עלויות הביטוח והרווחים
השנתיים.
סה"כ בחירה בקרן אשר מתאימה ללקוח באופן אישי אל מול קרן אשר אינה עונה על צרכיו
יכולה להשפיע בצורה ניכרת על הפנסיה העתידית בגיל הפרישה.
כיצד מבדילים בין קרנות?
ברוב הקרנות כיום בישראל מתבצע תהליך שנקרא חיתום אוטומטי שמשמעותו :כל אחד יכול
להתקבל לקרן ללא הוכחת מצב בריאותו וללא קשר לעיסוק בו הוא עובד .מספר מצומצם
מאוד של קרנות מחויבות עפ"י התקנון שלהן לבצע חיתום בריאותי המתנה הצהרת בריאות
כתנאי להצטרפות וכן הצהרת עיסוק .הליך זה יסייע בהפחתת התביעות כלפי הקרן ומהווה
הגנה נוספת על כספי אלו שכבר מבוטחים בה.
המשך בעמ' 3
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המשך מעמוד 2

מסלולי השקעה
מעטים יודעים כי הפנסיה שתשולם בגיל הפרישה אינה קבועה אלא תושפע מביצועי שוק ההון,
ולכן קיימת חשיבות רבה לנושא ההשקעות גם אחרי גיל הפרישה .וכל זה למה? פנסיונר ממוצע
מבקש לנהל את חייו באופן יציב ,דהיינו אינו מעוניין שקצבתו תעלה או תרד בהתאם לביצועי
מנהלי ההשקעות והבורסה .מאידך ,בחורה צעירה ,שזה עתה שסיימה שרות לאומי והתחילה
לחסוך לגיל הפרישה בגיל  20בוודאי מעוניינת בתשואות גבוהות ומוכנה אף להגדיל את רמת
הסיכון על מנת להגיע לכך .זאת אומרת ,בקרן פנסיה ,המנהלת מסלול אחד של השקעות
חזקה עליה כי לא תוכל לספק את צרכיהם המנוגדים של הפנסיונר אל מול הצעירה .המסקנה
המתבקשת מכך היא ,שחייבים ליצור מסלולי השקעה שונים עבור אנשים בעלי צרכים שונים,
בקבוצות גיל שונות .כיום ,חלק מקרנות הפנסיה הלכו בעקבותינו והחלו אף הן ליצור מסלולי
השקעה שונים בהתאם לאופי הלקוחות אך חשוב לשים לב האם המסלול הולך איתך או שמא
הלקוח אמור לעקוב אחר שוק ההון ולקבל החלטות באופן אישי כיצד להשקיע .דבר שרוב רובם
של הלקוחות מעוניין להימנע ממנו.
מסלול הצבירה מותאם לצרכיו המשתנים של כל עמית ,ומציע ארבעה מסלולי חיסכון לעמיתים
פעילים .מסלולי החיסכון תואמים את המצב הייחודי הרלוונטי לאותה נקודת זמן שבה נמצא
העמית -מבחינת גיל מרחק מגיל פרישה ושאר מאפיינים אישיים כמו רמת שנאת סיכון אישית,
היקף נכסים אחרים ועוד .מבנה תיק ההשקעות בכל מסלול נקבע בהתאם לפרמטרים של
סיכון ,אורך חיי ההשקעות ורמת נזילות ,הנדרשים בהתאם לפרופיל העמיתים .ככל שעולה גיל
העמיתים ,כך יורדת רמת הסיכון בתיק ועולה רמת הנזילות.
גרף הסיכון לפי מסלולי הצבירה:

מסלול שוטף

מסלול קצר עד
 5שנים

מסלול בינוני
 5-25שנה

מסלול ארוך
מעל  25שנה

גרף הנזילות לפי מסלולי הצבירה:

מסלול שוטף

מסלול קצר עד
 5שנים

מסלול בינוני
 5-25שנה

מסלול ארוך
מעל  25שנה

אנו רואים בבירור כי ישנה חשיבות עצומה להוציא את הראש מהחול ולהתחיל לבחון באופן
אישי את עתיד הפנסיה שלנו שכן לא המעסיק ,לא וועד העובדים ובוודאי לא הסוכן יהיו אלו
אשר ישלמו לכם את הפנסיה בבוא העת .האחריות הבלעדית היא על כל עובד ועובד .בנוסף,
מאז נובמבר  2005אין למעסיק הזכות לסרב לבקשת עובדיו לעבור מקרן לקרן על פי רצונם.
(סעיף  20לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים).
את ביצועי קרנות הפנסיה בשנים האחרונות ניתן לראות באתר הרשמי של משרד האוצר:
http://pensyanet.mof.gov.il
כתבה זו אינה מהווה יעוץ מכל סוג שהוא ובאה להסב את תשומת הלב בלבד.
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חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

החלטות יש לקיים!!!
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

מו עצת מקרקעי י שראל,
המתווה את מדיניות המקרקעין
במדינת ישראל ,קיבלה במשך השנים החלטות
המאפשרות עיגון זכויות החקלאים בקרקע .אולם
אלו אינן מיושמות ע"י הנהלת המינהל.
סוגית יישום החלטות ע"י המינהל כרשות מנהלית
מתחדדת עת עומדים אנו בפתחו של בג"צ האמור
להכריע בנוגע לחוקיותם של שתי החלטות
המסדירות את זכויות המגורים והתעסוקה
בחלקת המגורים במושבים ( 979ו.)1101-עיקרה
של ההחלטה הינה כי חקלאי שיבחר להצטרף
להסדר המפורט בהחלטה יהיה זכאי לחתום על
חוזה חכירה ארוך טווח על חלקת מגוריו מול
מינהל מקרקעי ישראל.
על אף הניסיון של העותרים לייצר תמונה כי
החלטות אלו מטיבות באופן מופלג עם המושבים
ונוגעים לשינוי ייעוד בקרקע חקלאית ,המציאות
הינה כי החלטות אלו הינן המשך להחלטות
קודמות אשר לא יושמו ע"י המינהל ,והנוגעות

לעיגון זכויותיהם של החקלאים על בית מגוריהם
ולא בשטחים שייעודם בחקלאות.
בשנת  1965קיבלה ממשלת ישראל את החלטת
"מדיניות הקרקע בישראל" שהינה החלטה מס'
 1בסדרת החלטות של מועצת מקרקעי ישראל.
מהחלטה זו אנו למדים על כוונת המדינה לעניין
תקופת החכירה שתונהג במושבים" :קרקע
חקלאית תוחכר לתקופה שלא תעלה על  49שנה.
...קרקע חקלאית תוחכר במסגרת של נחלות...
נחלות יוחכרו ישירות למתיישב במושב בתיאום
עם האגודה"

על ציר הזמן ,התקבלו החלטות רבות נוספות,
המעגנות במפורש את זכויות החקלאים בקרקע
ואת הדרך בה מינהל מקרקעי ישראל יחכיר
לחברי המושבים את נחלותיהם .והאחרונה
מביניהן הינה החלטה  )10.2.1998( 823לפיה
יוחכרו חלקות המגורים לבעל הנחלה לארבע
תקופות של  49שנים ,והחכרת יתר החלקות
במושב לאגודה השיתופית ,לדורות .כשתנאי
מוקדם לכך הוא רישום חלקות בספרי המקרקעין
כיחידות רישום נפרדות.

טענות הנהלת המינהל בנוגע לאי יישום החלטות
מועצת המינהל התבססו תחילה על עניינים
מינהלים :הצורך בפרוצדורה של יצירת חלקות
רישום בפנקס המקרקעין .לצורך כך הוקם המרכז
למשבצות חקלאיות ומיום הקמתו ועד היום,
סיימו את הליך רישום המשבצת כ 150 -מושבים
של תנועת המושבים ,והינם מוכנים לחתימה
על החוזים ארוכי הטווח .אולם המינהל על אף
ההחלטות הקיימות אינו מחתים מושבים אלה
על חוזים ארוכי טווח ,כאשר הוא נתלה בשתי
טענות מרכזיות:
הראשונה  -אין ביכולת המינהל ליישם את
הרישום מבחינה תקציבית ומבחינת כוח אדם.
השנייה  -טענה חוזית.
מינהל מקרקעי ישראל טרם השכיל להכין נוסח
של חוזה חכירה לדורות למושב עובדים .תנועת
המושבים מרכזת מאמץ להכנת נוסח של חוזה
חכירה לדורות ולמרות פניות חוזרות ונשנות
של תנועת המושבים למינהל טרם גובש הנוסח
המוסכם ע"י המינהל לחוזה החכירה לדורות.
ולצערנו התנהלות המינהל בנוגע להכנת החוזה
הינה איטית ומסורבלת.
לדעתנו ,טענות בירוקרטיות טכניות מסוג זה
אינן לגיטימיות לנוכח הפגיעה הקשה בזכויות
החקלאים .תקופה של עשרות שנים הינה מספיקה

ההרחבות במושבים לא בכל מחיר
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יום  5.12.07קיבלה הנהלת מינהל
מקרקעי ישראל את החלטה מס'
 2050בנוגע להרחבות קהילתיות.
שעיקרה ביטול הפטור ממכרז
שניתן לאגודות הישובים להמליץ
על מועמדים להרחבה .כיום ,לישובים ישנה זכות
להמליץ למינהל מי יהיו המתיישבים אשר להם
יוקצו המגרשים (עד  .)115%ההמלצה מתבצעת
במקרים רבים על ידי מנגנון של ועדת קבלה
אשר כפוף לועדת ערר חיצונית ללא נציג המושב.
בכוונת הנהלת המינהל להביא לאישור מועצת
ממ"י החלטה לפיה תבוטל זכות ההמלצה של
הישובים.
במידה והחלטה זו של הנהלת המינהל תובא
ותאושר במועצת המינהל ,ההרחבות יתבצעו
במכרזים פתוחים לציבור הרחב ע"י קבלנים
שונים.
להחלטה זו עלולות להיות השלכות משמעותיות על
ההרחבות בישובים ,ויכולה להביא אף לעצירה כמעט
מוחלטת של ההרחבות הקהילתיות בישובים.
בהחלטת הנהלה זו ישנן שתי סוגיות שראוי
להתייחס אליהן בהקשר של התנהלות הנהלת
מינהל מקרקעי ישראל.
ראשית ,חשוב לציין שלהנהלת המינהל אין סמכות
לבטל את זכות ההמלצה אלא להציע למועצת
מינהל מקרקעי ישראל לקבל החלטה זו .סעיף
 4לחוק מינהל מקרקעי ישראל קובע כי מועצת
מקרקעי ישראל היא שתקבע את המדיניות
הקרקעית לפיה יפעל המינהל ,ולפיכך קבלת
החלטות היא בסמכותה הבלעדית של מועצת
מקרקעי ישראל והיא הגוף המוסמך והבלעדי
שמונה על פי חוק לקבוע את המדיניות הקרקעית
שעל פיה ינוהלו מקרקעי ישראל .דרישתנו
מהנהלת המינהל הינה לפעול על פי המדיניות
וההחלטות שנקבעו ע"י מועצת ממ"י ולא לייצר
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מדיניות באופן עצמאי חד צדדי וללא דיון מסודר
במועצת המינהל .ואנו נפעל להורדת הצעת החלטה
זו מסדר יומה של מועצת המינהל במידה ותועלה
ע"י הנהלת המינהל.
הסוגיה השנייה בהקשר להחלטה זו הינה סוגיית
ועדות הקבלה שמעמדן הולך ומצטמצם בעקבות
ההחלטות האחרונות של המינהל.
ביישובים חקלאיים קליטת המתיישבים הינה לתוך
מרקם היסטורי וייחודי של יישוב חקלאי ,המנהל
אורח חיים ייחודי מבחינה כלכלית וחברתית ,על
כל המשתמע מכך.
גם תושבי ההרחבות שאינם בעלי משקים אמורים
להשתלב במרקם הכפרי של המושב ובאורחות חייו
תוך יצירת המשכיות ושמירה על מרקם כפרי ולא
פרברי.
דרישתנו מהמינהל הינה לחדול מניסיונותיו ל"רסק"
את ועדות הקבלה דרך החלטותיו בשנים האחרונות
ולהכיר בהן ככלי לגיטימי וראוי לשמירת צביונם
הכפרי של המושבים.
על המינהל להפנים כי ,החלטות המינהל בנוגע
להרחבות במושבים בשנים האחרונות מייצרות
חוסר ודאות במושבים לגבי תכנון המושב לטווח
הרחוק והתנאים שבו כל מושב יוכל לבצע הרחבות
קהילתיות.
להחלטה מעין זו עלולות להיות השלכות דווקא
במושבי הפריפריה שטרם החלו בתהליך ההרחבה,
מכיוון שבמצב שבו אין למושב מעורבות בכניסה של
תושבים חדשים אל תוך המושב ,לא יהיה למושב
רצון ובצדק להתחיל את תהליך הרחבת המושב.
ובסופו של דבר פחות תושבים יגיעו לאזורים הללו
שגם כך אינם משופעים בביקוש יתר.
לאור החלטה זו ובעקבות השינויים התכופים
בהחלטות המינהל אנו רואים בעצירת הרחבות
מצד המושבים באופן חד צדדי כצעד מתבקש
עד שתתקבל תמונה ברורה לגבי מדיניות המינהל
בנושא זה.

כדי לקבוע את משבצות הקרקע לישובים .בכל
מקרה אין כל הצדקה למצב משפטי חמור בו
מרבית חברי המושבים הינם ברי רשות במשקם
וללא הגדרה משפטית ברורה של זכויותיהם.
בנוסף ,העובדה ,כי המנהל נטל חלק בהכנת
המשבצות וברישום החכירות ארוכות הטווח
בלשכת רישום המקרקעין הינה ההוכחה כי
המינהל נתן ביטוי חיצוני ברור להכרתו בזכותם
של החקלאים לקבלת חוזה חכירה לדורות
ולהסדרת התשתית החוזית במושבים כפי שקורה
במגזר העירוני .תביעת החקלאים לעגן את זכותם
על הקרקע אינה מתבססת רק על טיעונים של
תפיסת קרקע וטיעונים חברתיים ומשפטיים אלא
על בסיס החלטות של רשות שלטונית האמונה
על ניהול מקרקעי ישראל.
במבחן התוצאה ,ניתן לראות כי מדיניות מועצת
מקרקעי ישראל ,מכבדת את זכויות החקלאים,
אולם מינהל מקרקעי ישראל לא מיישם את
המדיניות.
על המינהל כרשות שלטונית הכפופה
למשפט הציבורי חלה החובה ליישם
ולקיים את החלטותיו ולעגן את זכויות
החקלאים בקרקע .החלטות יש לקיים!!!

מגנים על הירוק
עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות
ואגו"ש
עקבות ההחלטות החדשות שהתקבלו ע"י
מועצת מינהל מקרקעי ישראל הנוגעות
לזכויות המגורים והתעסוקה בנחלות במושבים,
החלה מתקפה שלא במקומה מצד הארגונים
"הירוקים" ומגני איכות הסביבה כי ההחלטות
פוגעות בקיומם של השטחים הפתוחים והריאות
הירוקות הקיימות במדינת ישראל.
טענה זו ,כמובן ,הינה מופרכת מיסודה
ההחלטות האחרונות שתפקידן להסדיר את
זכות המגורים לבעלי הנחלות במושבים עניינן
אך ורק בחלקת המגורים של חברי המושבים
כמו בתיהם של תושבי העיר ,הן אינן פוגעות
בשטחי החקלאות במשבצת האגודה .הסדרת
הזכויות במושבים תחזק את המרחב הכפרי
ותבטיח כי תושביו ימשיכו לשמור ולעבד את
שטחי החקלאות שלהם ולא ייכנעו ללחצי
העיור .וזהו בעצם האינטרס של כל אחד
מאיתנו הרוצה בטובת איכות הסביבה.
על מנת להבין עד כמה שגויה הטענה כי
החלטות המינהל יפגעו באיכות הסביבה צריך
ללמוד את התועלות הירוקות שמייצר המרחב
הכפרי הן למדינת ישראל בכלל והן למרחב
העירוני בפרט.
המרחב הכפרי במדינת ישראל משרת מטרות
לאומיות כמו שמירה על קרקעות המדינה,
אספקת מזון מגוון ,שמירה על גבולות המדינה
ומטרות "ירוקות" כמו שמירה על שטחים
פתוחים ,מקורות המים ומשאבי הטבע.
מתוך סך השטחים הפתוחים כ 63%-מהם
הינם שטחי חקלאות המשמשים את המושבים
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והקיבוצים ומתוך זה כ 40%-משטחי החקלאות
מצויים בידי המשק המשפחתי והמושבי.
תרומתו של המרחב הכפרי לאיכות הסביבה
הינה בכמה מישורים:
* ברמה הלאומית המרחב הכפרי עושה שימוש
במי הקולחין בחקלאות ובכך מונע הזרמתם
אל הים ובעקבות כך הקטנת הזיהום של חופי
מדינת ישראל ובריאות המתרחצים.
* לולא החקלאות ויכולתה לקלוט את מי
הקולחין כמות המים המוזרמת לים הייתה
גדולה פי כמה.
* המושבים במרכז הארץ שהינם מושא
לתקיפה חוזרת ונשנית מצד קבוצות לחץ
חברתיות הינם הריאה הירוקה של גוש דן.
המושבים הללו בעזרת השטחים אשר מעובדים
על ידם מעניקים ליישובים העירוניים הסמוכים
להם איכות חיים בזכות הנוף הכפרי הירוק
שקיומו כריאה ירוקה תורם רבות ויתרום בעתיד
לאיכות חיים גבוהה בכל אזור המרכז.
על כן ,נדרשת מדיניות של השלטון המרכזי
שנותנת עדיפות לשמירת השטחים הפתוחים
במרחב הכפרי על לחצי העיור.
דווקא הערים במרכז הארץ שלשטח שיפוטם
סמוכים מושבים "לוטשים עיניהם" אל אותם
השטחים החקלאיים במושבים וכבר רואים
בדמיונם את בניני המגורים המגדילים את
העיר על חשבון המושב.
תנועת המושבים והמרחב הכפרי הינם חלק
מקווי ההגנה הנדרשים לשמירה על השטחים
הפתוחים וחלק מהגופים העיקריים המופקדים
על המדיניות של שמירת שטחים פתוחים
וריאות ירוקות ומימושה הלכה למעשה.
המשך בעמ' 7

חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

משנה מקום משנה מזל
יוגב שריד מנהל אגף
כלכלה ופיתוח עסקי
יצירת אפשרות להקמת אזורי
תעסוקה מושביים תסייע
בשמירה על המרחב הכפרי וצביון המושב.
בימים אלו אנו עדים למתקפות על המרחב
הכפרי מצד גופים שונים בנושא התעסוקה
החלופית בחלקות המגורים במושבים ,בנושא
החלטה  1101של ממ"י העומדת כיום לפני דיון
בבג"ץ שאמור להכריע האם היא מטיבה עם
תושבי המרחב הכפרי .
מניתוח ההחלטות השונות לאורך השנים עולה
תמונה אשר רבים מהציבור בישראל אינו חשוף
אליה במדויק.
אחת הנקודות הנתקפות ביותר ע"י קבוצות
הלחץ הינה סוגיית ההשכרה.
בשנת  1993הוקמה ועדת קדמון שתפקידה היה
להמליץ למשרדי הממשלה לגבי דרכי פעולה
בנוגע לפעילות לא חקלאית במושבים.
בדו"ח הועדה ניתן דגש שהירידה ברווחיות
וצמצום היכולת להתפרנס מיחידת משק
מושבית ,הניעו חקלאים רבים לצאת מענף
החקלאות ולחפש פרנסה חלופית באופן מלא
או חלקי .הועדה ציינה עוד ,שפעילות יזמית
ליצירת פרנסה חלופית במושב ,היא תופעה שיש
לברך עליה וממליצה לאפשר לעסקים קטנים

פעילות בחלקות א' וצמוד דופן ,לעסקים בינוניים
פעילות באזור מלאכה מרכזי ופעילות גדולה
יותר בפארק תעשייה אזורי.
תנועת המושבים ראתה בדו"ח קדמון כפתרון
מאוזן בתקופה ההיא אשר מייצר אפשרות
להמשך ביסוסו והתפתחותו של המרחב הכפרי
שהיה במשבר עמוק.
המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה (החלטה
 )347לאמץ באופן סופי את עקרונות ועדת קדמון
בנוגע לשימושים לא חקלאיים בחלקות א' .יחד
עם זאת המועצה קבעה כי היא אינה רואה מקום
להקמתם של אזורי תעסוקה במושבים.
בכך למעשה המועצה פסלה חלקים משמעותיים
מאוד מדו"ח קדמון בעוד היא מותירה על כנם
חלקים אחרים ,קביעה זו פגעה באיזון אותו
ניסתה ועדת קדמון להשיג בהמלצותיה.
למעשה יעדיה של ועדת קדמון לא הושגו ,רשויות
התכנון קבעו הנחיות שברובן אינן מאפשרות את
הסדרתם של השימושים ,המינהל גבה תשלום
גבוה מאוד בגין השימושים העולים על אלה
הנדרשים מאזור עירוני סמוך.
בנוגע לאזורי התעסוקה המושבים ,ביטולם על
ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה יצר מצב של
חוסר איזון שלא הביא לפתרונות אותן קיוותה
ועדת קדמון להשיג.
חוסר האפשרות להקים אזורי תעסוקה מושביים
יצר מצב שבו בעל הנחלה היה מחוייב להקים את

ייצוג המושבים בתנובה

ת

נועת המושבים תובעת
להכיר בחברותם של 45
מושבים בתנובה ולאפשר
להם להנות מתמורת
המכירה.
המושבים סובלים מקיפוח היסטורי בייצוגם
בתנובה ביחס לקיבוצים .תנועת המושבים
תובעת להכיר בחברותם של  45מושבים בתנובה
ולאפשר להם ליהנות מתמורת מכירת תנובה.
בעת חלוקת כספי המכירה הפרישו הקיבוצים
והמושבים בעלי תנובה סכום המיועד לתביעות
ישובים ביחס לבעלות .תנועת המושבים תובעת
להכיר במושבים אלו כבעלים של תנובה ולהעביר
אליהם את חלקם היחסי.
לדברי מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד,
המושבים קופחו באופן היסטורי ביחס לקיבוצים
מאחר ולאורך כל השנים היתה תנובה בשליטת
הקיבוצים .בישראל ישנם  278קיבוצים אשר רובם
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ככולם חברים בתנובה ובמקביל קיימים כ450-
מושבים אשר מתוכם רק  303חברים בתנובה.
לכל אחד מהקיבוצים יש מעל  20,500יחידות
השתתפות בממוצע ואילו למושבים  16,000בלבד
בממוצע למושב .זהו עיוות מהותי בן המגזרים
שמחייב מחשבה.
בימים שלפני ועידת תנובה  2007אשר בה הוחלט
על מכירת השליטה ,הוכנסו לחברות שלושה
קיבוצים אשר מעולם לא היו חברים בתנובה
במעשה שלא יעשה אשר לא היה שקוף אצל
מקבלי ההחלטות בתנובה ,אומרים בתנועת
המושבים.
לרוב המושבים הטוענים כעת לחברות יש בסיס
טיעון חזק יותר משלושת הקיבוצים שצורפו ולכן
אין סיבה הנראית לעין לא להכלילם כחברים
בתנובה .הכרה ב 45-המושבים תעשה צדק בין
חברי תנובה ובהתיישבות כולה.

הפל"ח שלו בתוך שטח המגורים במושב וזאת אף
אם סוג הפעילות אינו מתאים לצביון המושבי.
פסילתה של המועצה הארצית את נושא אזורי
התעסוקה ,ששם אושרו שותפויות של צד שלישי,
הפרה את האיזון וגרמה לבעלי נחלות להשכיר
את התעסוקה הלא חקלאית שברשותם ופעמים
רבות נאלצו להיות עבריינים בעל כורחם.
עמדתנו בסוגיה זו לוקחת בחשבון את צביון
המושב ואורח החיים בו אנו רוצים לחיות ולכן יש
לאפשר לחברים להקים אזורי תעסוקה מרכזיים
שבהם תהיה לבעל הנחלה החרות להחליט

האם להכניס צד שלישי לעסק ובמקומות שלא
מתאפשר זאת ,להקים אזורי תעסוקה מרכזיים
ולאפשר לחברי המושבים להשכיר את הפל"ח,
על אחת כמה וכמה כאשר התשלום הנדרש עבור
הפל"ח הינו  ,91%קרי ,תשלום מלא עבור ערך
הנכס.
אנו ממליצים לכל מושב להקים מנגנון שיווסת
את העסקים במושב ואופים על מנת לשמור על
צביון המושב ואורח החיים.
צילוםtourwise.co.il :

כתבה שהתפרסמה בעיתונות הארצית:

המחלוקת על הבעלות בתנובה
תגיע לבית המשפט העליון
תנובה פנתה לבית המשפט העליון על מנת לבטל חברות של מושב חצב באגודה.

מזכ"ל תנועת המושבים :מדובר בגישה שאינה ציבורית ובאפליה של ממש.
תנובה פנתה לבית המשפט העליון בבקשה להוציא את מושב חצב מחברות בתנובה
ולתבוע מחברי המושב להחזיר לקופת האגודה את כספי המכירה שקיבלו לאחרונה.
הדיון בפניה יתקיים ב 3-באפריל בבית המשפט העליון.
לאחר שקיבוצים צעירים דוגמת קדרים ,רביד ונווה חריף ,שמעולם לא היו חברים
בתנובה ,הוכנסו באישון לילה ,במסגרת פשרה בבית המשפט המחוזי בירושלים ,קל
וחומר הוא לא להגיש ערעור כנגד מושב שכבר זכה בבית המשפט המחוזי .מדובר
בגישה שאינה ציבורית.
התביעה התקדימית הוגשה לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים
פסק שעל תנובה לרשום את מושב חצב כחבר באגודה .משמעות קבלת התביעה היא
שחברי המושב ידרשו להחזיר את הכספים שקיבלו לאחרונה.
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,קרא לתנובה לקבל את החלטת בית המשפט
המחוזי ולחדול ממלחמת החורמה נגד חברי המושב ,המשוללת כל יסוד ציבורי ומוסרי.
להתיישבות הכפרית יש אחזקות בגופים ותאגידים שונים .לאורך כל השנים ידענו לישב
את המחלוקות בצורה פנימית ולא יעלה על הדעת שאגודה שיתופית בבעלות קיבוצים
ומושבים תגיע לבית המשפט העליון בניסיון לשלול ממושב את זכויותיו.
מגוחך שתנובה משקיעה משאבים כה רבים במאבק נגד חברי חצב ,בעוד שקיבוצים
שמזמן הפסיקו לשווק דרך תנובה ואף הקימו חברות ,תאגידים ומחלבות שמתחרות
בתנובה נהנו מכספי המכירה .רק ימים ספורים לפני המכירה אישרה תנובה הצטרפותם
של קיבוצים צעירים שמעולם לא היו חברים בתנובה ,מאידך ,מושבים ששיווקו עשרות
שנים דרך תנובה ותרמו בדרך זו לשגשוגה מורחקים ממנה.

אתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש  -המשך

שיפור בתנאי המגורים
של העובדים הזרים
על גבם של החקלאים
גלעד שרגא ,עו"ד
ישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום  ,9.3.08הסכימה המועצה להצבת מבני מגורים
(ארעיים) להלנת פועלים זרים בחלקה א' של הנחלה במושב ,וכן בשטח המחנה
המיועד למגורים בקיבוץ ,וזאת בד בבד עם הדרישה לתשלום בגין הצבת המבנה
בהתאם לגודלו כפי שיקבע ע"י המינהל.
בגוף החלטת המועצה הובהר ,כי המועצה אישרה את ההחלטה הנ"ל ,על מנת לאפשר לבעלי הנחלות,
להקנות תנאי חיים סבירים לעובדים הזרים ,המועסקים על ידם.
ואולם הסכמת המועצה להצבת מבני המגורים ,הותנתה במספר תנאים:
• •גודל המבנה יהיה על פי מספר העובדים המאושרים על ידי משרד התמ"ת.
• •אישור להצבת המבנה יהיה בכפוף למוסדות התכנון.
• •תיקבע ערבות בנקאית בסך  ₪ 7,000לפינוי המבנה הנייד ,באם יסתיים האישור של מוסדות התכנון
או אם לא תאושר העסקת העובדים הזרים.
החלטה זו ,הגם שתכליתה הינו להיטיב עם העובדים הזרים ,מתוך מגמה לשפר את תנאי מגוריהם,
הרי שהיא נעשית באופן בו היא פוגעת בבעלי הנחלות עצמם ,ומעמיסה עליהם תשלומים נוספים.
ההחלטה אינה עולה בקנה אחד עם הסכם החכירה הקיים לקיבוצים ולמושבים עם ממ"י ,ויש בה כדי
להטיל על בעלי הנחלה בה יוצבו מבני המגורים תשלומים נוספים ללא כל הצדקה.
בהתאם להסכם החכירה שבין הקיבוץ לממ"י ,רשאי הקיבוץ להקים בשטח המשבצת מבנים שונים,
הקיבוץ רשאי להשתמש בשטח המוחכר ,למטרת שימושים שונים ,ואף לשנותם מידי פעם ,וזאת
ללא צורך בקבלת הסכמת ממ"י .כמו כן ,אין כל בסיס לגבייתם של תשלומים נוספים ,ובכלל זה גם
לא ערבות בנקאית מעבר לדמי החכירה השנתיים המשולמים עבור כלל שטחי הנחלה המשמשים
כמשק חקלאי.
מכאן ,שהקיבוץ כלל לא נזקק לאדיבותו של המינהל ,המסכים להצבתם של מבני מגורים בשטח
הקיבוץ אשר נועדו למגוריהם של העובדים הזרים ,ולא חלה עליו כל חובת תשלום נוסף ,מעבר לדמי
החכירה השנתיים המשולמים למינהל עבור שטח הנחלה.
באשר למושבים ,הרי שמבני המגורים המוצבים ע"י המתיישבים בשטח הנחלה ,מבנים אלו משמשים
להלנתם של העובדים הזרים ,וככאלה יש לראותם כחלק ממערך הייצור החקלאי של המשק
החקלאי.
הנסיון לבודד את מבני המגורים מתוך הנחלה ,ולתת להם סיווג שונה מיתר רכיבי הנחלה המשמשים
ליצור חקלאי ,אינו ברור ונראה ,כי נעשה במנותק ממסגרת חייהם של המתיישבים ,אשר נזקקים
להצבת מבני המגורים למטרה ברורה לצורך הלנת העובדים הזרים העוסקים ביצור חקלאי.
יש לשים לב לעובדה ,כי התשלום המועבר למינהל בגין דמי החכירה השנתיים ,משולם בהתאם
להסדרים הקיימים עם המינהל ,בעבור כלל שטחי הנחלה והמצוי בהם ללא כל אבחנה.
באופן בו נוסחה החלטת המועצה ,קיימת התייחסות למבני המגורים ,כאילו היו הם פרי יזמות עסקית
של המתיישבים ,כזו העתידה להניב להם תמורה בעתיד ,ומשכך מבקש המינהל להיות מעין "שותף
עסקי" עם המתיישבים ,ולהשית עליהם תשלום בגין רווחים אלו.
ברי ,כי מבני המגורים ,הינם חלק אינטגרלי מהמשק החקלאי ,ואין לסווגם באופן נפרד ולכן ,כפי
שקיימים במשק מבנים אחרים ,דוגמת בית המגורים ,מחסנים וסככות ,המשמשים לייצור חקלאי ,ואשר
עליהם משולמים כבר דמי חכירה שנתיים למינהל ,אין כל צורך בקבלת הסכמת המינהל ובתשלום
נוסף לשם קבלת הסכמת המינהל ,להצבת מבני המגורים בשטח הנחלה.
נראה ,כי החלטת המועצה בדבר חיובם של בעלי הנחלות בתשלום נוסף ,בגין קיומם של מבני המגורים
בשטח הנחלה ,אינה מתיישבת עם ההסכמים הקיימים ,והיא משמשת ככלי נוסף ויצירתי מאת המינהל
לצורך גבייתם של תשלומים נוספים ,מעבר לדמי החכירה השנתיים המשולמים ע"י בעלי הנחלות.
אומנם מנוסח ההחלטה ניתן להבין ,כי היא נעשתה ממניעים שכל כולם לסייע ולאפשר לבעלי
הנחלות להקנות תנאי מחיה סבירים לעובדים הזרים ,אולם האם זו הדרך הראויה להשגת מטרה זו
באמצעות קבלת החלטה מעין זו המעמיסה על כתפיהם של המתיישבים תשלומים נוספים ,בכסות
הדאגה לתנאי מחייתם של העובדים הזרים?
* הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני אגודות שיתופיות ומשקים חקלאיים.
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ
משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל
פעולה או קבלת כל החלטה.
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

עמותת אמני המושב והכפר בישראל
סמינר רכזי ופעילי תרבות
יהודה אלטון
מנהל היחידה
בתאריכים  20-21לפברוא ר,
נערך סמינר ארצי לרכזי ופעילי
תרבות במרכז הימי בקיסריה.
השנה נתברכנו במספר רב של משתתפים שהגיעו
מכל קצות הארץ.
השנה ,הוזמנו לסמינר גם אמנים חברי עמותת
אמני המושב והכפר  -עמותה פעילה ביח'
לתרבות .האמנים שהגיעו ,ציירו את הים והנוף
במקום והשתלבו בתכנית להנאתם.

במהלך שני ימי הסמינר נחשפו המשתתפים
למספר רב של מופעים בתחום השירה ,הנגינה,
משחק ועוד.
המשתתפים שמעו הרצאות מעניינות בנושאים
כלליים כמו אקטואליה והרצאות וסדנאות בתחום
התרבות :הנעת פרויקטים בקהילה ,לקראת חגיגות
ה 60-למדינה ,שותפות ומעורבות בפעילות פנאי
בישוב ויישומים של פעילויות תרבות בישובים.
אפשר לציין כי המשתתפים מאוד נהנו מהתכנית
ואנו למדים בכל שנה מסמינר לסמינר עד כמה
חשוב לשים דגש על הצד של גיבוש חברתי
והפריה הדדית.

ברכות

ליענקלה עטיה מנהל מח' התרבות של
המועצה האז' לב השרון.
יענקל'ה ,מוותיקי מנהלי מח' התרבות
במועצות האזוריות ,חגג לאחרונה יום
הולדת .60
שנים רבות פועל יענקל'ה למען הקהילה
המקומית והארצית בכלל ,מתוך אהבה
ונאמנות .תמיד עם רצון לעזור ,לסייע
ולפרגן.
ליענקל'ה :איחולי בריאות טובה ואריכות
ימים והמשך עשייה פורייה עוד שנים
רבות.

לורדה לוי שסיימה את תפקידה כמנהלת
המתנ"ס במועצה האזורית דרום השרון.
לאחר שנים רבות בתפקיד ,שנים של
עשייה מרובה למען הישובים הרבים שמונה
המועצה האזורית.
ורדה ,במרץ רב ובכישרון רב תרמה רבות
מהידע והניסיון שלה והביאה את המועצה
והישובים שבה להתפתחות תרבותית
משגשגת ומפוארת.
לורדה :המון הצלחה בתפקיד הנוכחי
כיועצת ראש המועצה למעמד האישה,
איחולים לבריאות טובה ואריכות ימים.
תודה רבה על שיתוף הפעולה לאורך
כל השנים שעברו והשנים הבאות.

התנועה בשטח

מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן
דוד וחברי המטה ביקרו במועצה
האזורית מעלה יוסף בגליל המערבי.

משולחנה של ועדת הספורט

משחקי אליפות תנועת
המושבים כדורסל נערים

ועדת הספורט של תנועת המושבים תקיים אליפות
כדורסל ארצית במועצה האזורית גבעת ברנר.
האליפות תתקיים החל מיום חמישי  15.5.08בשעה 16:00
(שלב הבתים) ועד יום שישי ה 16.5.08-בשעה ( 14:00שלב חצי
הגמר ,הגמר וטקס הסיום).
רכזי ומנהלי מחלקות הספורט במועצות האזוריות
מתבקשים לשלוח את טפסי ההרשמה עד תאריך 30.4.08
לפקס שמספרו ( 08-9413346לידי אבי דרי).
טפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של תנועת המושבים
תחת "ו .ספורט"www.tmoshavim.org.il :

"שרתי לך ארצי"  -תערוכה קבוצתית
תערוכה קבוצתית תעלה בחודש מאי במוזיאון האצ"ל בתל-אביב .פתיחת התערוכה תהיה ב.22/5/08 -
התערוכה תוצג עד ל .23/6/08-הודעות נשלחו לחברי העמותה.
אמנים חדשים מוזמנים להצטרף לעמותה.

"אנשים וציפורים"
תערוכת ציורים חדשה של בת שבע החרמוני תפתח בגלריה של תנועת המושבים ב 3/4/08-בשעה
 18:30במעמד מר גדליה גל  -לשעבר ח"כ ומזכ"ל תנועת המושבים .התערוכה תנעל ב.4/5/08-
הציבור מוזמן.
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מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד וחברי
המטה ערכו סיור במועצה האזורית מעלה יוסף
בגליל המערבי כאורחיו של ראש המועצה ,אבי
קרמפה .בסיור ,שהנו חלק מהפעילות השוטפת
של התנועה ,השתתפו צוות התנועה ומזכיר ארגון
מגדלי העופות ,יעקב כהן.
הסיור עסק ברובו ברפורמה בענף הלול .בן דוד
אמר שהתנועה תפעל יחד עם מגדלי העופות
להצלחת הרפורמה ,להשארת רוב ייצור הביצים
באזור הצפון ולהבטחת המשך היצור במעלה יוסף
בהיקף של  600מיליון ביצים בשנה .בנוסף יסייע
שדרוג הלולים להתמודדות עם מחלות שפעת
העופות וניו קאסל שמאיימות על הענף.
מזכ"ל תנועת המושבים ציין שהתהליך טומן
בחובו קשיים .זהו מהלך אסטרטגי ענק שיהיה גם
כואב ,היות וטומן בצידו השקעות והתייעלות.
בסיור הועלתה כוונת הממשלה להרע בתנאי

ב

המיסוי לתושבי הצפון ,שנתיים בלבד לאחר
המלחמה בלבנון .הקלת המס לתושבי האזור
תרד באופן משמעותי ויש חשש שתביא להגירה
שלילית של אוכלוסייה איכותית ובעיקר צעירה.
מזכ"ל תנועת המושבים התייחס בדבריו לאיום זה
ואמר כי תמוה שבעת שישנם עודפי גבייה אדירים
ממיסים למדינה ומדברים על חיזוק הפריפריה
בכלל ויישובי קו עימות בפרט ,ולמרות שיישובי קו
העימות בצפון עדיין מלקקים את פצעי מלחמת
לבנון השנייה ,פועלת הממשלה במדיניות הפוכה.
הוא הבטיח שתנועת המושבים תפעל בכל הכלים
שבידה כדי לסכל את הפגיעה בתושבי הצפון.
במסגרת הסיור ביקרו ראשי תנועת המושבים
במושב אבן מנחם והתרשמו מפרויקט גידול
פרח האדמונית  -יוזמה שיווקית ראויה שלוותה
בהתארגנות מקומית נכונה .כמו כן נערך ביקור
במלונית "הרוח הגלילית" במושב גורן ,שממחישה
את תנופת הפיתוח של התיירות באזור.
הביקור נחתם בכנס וועדים של יישובי המועצה,
בו דנו בסוגיות השונות העומדות על סדר היום,
ביניהן :הרפורמה בענף הלול ,מכירת תנובה,
המחסור בקרקעות ,דמי חבר לתנועה ,מינהל
מקרקעי ישראל וקרן קיימת לישראל.

מידע לניצולי השואה במושבים

לאחרונה הוקמה קרן
חדשה לטובת ניצולי שואה
יוצאי אוסטריה .מקרן זו
ניתן לקבל החזרים בגין
הוצאות עבור תרופות
ואביזרים רפואיים ,וכן עבור תשלום
למטפלים עד לסך  7,000$בשנה ובמקרים
מיוחדים עד .12,000$
הסיוע יכול להינתן גם לאלמנים/ות של
יוצאי אוסטריה שהיו עומדים בתנאים,
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וכן לניצולים שהוריהם היו בעלי אזרחות
אוסטרית.
מבחן ההכנסה בקרן זו הוא  ₪ 7,000ליחיד
לחודש ,אולם בסכום זה לא נלקחה בחשבון
קצבאות הקשורות לשואה וקצבאות
הביטוח הלאומי.
לפרטים נוספים ולבקשה לקבלת
דפי הת בי עה ני ת ן לפנו ת
למרים שור בתנועת המושבים
בטלפון .03-6086341

חדשות בני המושבים

קן לכיש
במושב לכיש המדצ"ים והטרומפ"ים כבר
מתכוננים לקראת קורסי ההדרכה בקיץ.
אלפי מטיילים הגיעו לאזור לכיש באחת השבתות
האחרונות .בני הנוער פתחו צ'אי שופ לטובת
המטיילים ואנשי האזור למרגלות תל-לכיש בו

מכרו עוגות ועוגיות שאפו ועוד דברים טובים.
לטובת הילדים ,הפעילו בני הנוער פינות יצירה,
הכנת פיתות על טאבון ושעת סיפור שכללה הצגה
באילתור .האירוע נחל הצלחה מסחררת ,החבר'ה
נהנו וההכנסות כאמור ,לטובת הקורסים.

מיונים ל"גרעין עודד"
כ 200-בוגרי כיתות י"ב הגיעו בסוף
החודש שעבר למיונים ל"גרעין עודד"
של בני המושבים.
כ 200-בוגרי כיתות י"ב הגיעו בחודש שעבר

לבית הספר "גוונים" במועצה האזורית מנשה,
לצורך מיונים לשנת שרות בגרעין עודד .עקב
הביקוש הרב ,נפרשו המיונים על-פני שני מועדים
שונים.
במהלך המיונים מתנסים בוגרי י"ב בהדרכות,
עמידה מול קבוצה וכישורים נוספים ועוברים
מיון מקצועי שבו בוחנים את התאמת המועמדים
לגרעין עודד.
מפעל "גרעין עודד" מבית היוצר של בני המושבים
קיים למעלה מ 30-שנה ופועל ב 20-מועצות
אזוריות וכ 400-יישובים ברחבי הארץ .במהלך
שנת השרות עוסקים בני הגרעין בפעילות חינוכית
הנגזרת ממטרות תנועת הנוער.

שבת בבוקר  -יום יפה

השבת היפייפיה זימנה אותי ואת בני משפחתי
לצאת לטייל ולחפש את הפריחה המדוברת כל
כך התקופה זו של השנה.
לאחר נסיעה קצרה מצאנו את עצמנו בפקקים
מקרית גת בדרך לתל לכיש (ליד מושב לכיש) שם
התקיימו סיורים ויריד אומנים של הגוש המזרחי
של חבל לכיש.
בין היתר כלל היריד דוכני תכשיטים ,קרמיקה,
אוכל ועוד...
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גרעין עודד נחוש!
כאות הזדהות עם המועצות אשכול וחוף אשקלון נסע הצוות המרכזי של תנועת
בני המושבים ,לבקר ולהיפגש עם מנהלי מחלקות הנוער ,גרעיני עודד ורכזי האזור.
במטרה להביע את תמיכתנו ולעודד את האנשים בימים קשים.
הדבר שבלט בסיור זה הוא העמידה האיתנה והנחישות של האנשים .אין זה מובן
מאליו שחברי גרעין עודד יישארו למרות הקאסמים ויהוו תמיכה לבני הנוער
ולקהילה עצמה .ועל כן מגיעה להם הערכה גדולה.

חטיבת בני המושבים הנה תנועת הנוער של ישובי
תנועת המושבים ויישובים רבים אחרים במרחב
הכפרי ומהווה את זרוע הפעילות המרכזית של
התנועה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בקרב
הנוער.
החטיבה הינה תנועת הנוער הגדולה במרחב
הכפרי שפועלת בכ 25-מושבים של תנועת
המושבים ועוד כ 15-יישובים אחרים (מושבים,
ישובים קהילתיים וקיבוצים).
מנהל חטיבת בני המושבים ,אייל עוזון טען שלא
הופתע מההיענות הגבוהה של בני הנוער מקרב
המושבים ,המיונים ייערכו בצורה קפדנית ,כאשר
המתאימים ביותר לגרעין עודד יזכו לתרום שנה

מזמנם למען הקהילה ביישובים.
לדברי איתן בן-דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים" :בני
המושבים הינה תשתית דור ההמשך של המרחב
הכפרי בישראל ,ועל כן ישנה חשיבות מכרעת
בהשקעה היום שתניב פירות בטווח הרחוק".
"בורכנו בנוער איכותי שמוכן לתרום שנה מזמנו
לטובת שרות לא קל .אני גאה ושמח על ההיענות
הגבוהה".
בן דוד הוסיף כי " :בשנה החולפת חלה עליה של
 30%במספר המתנדבים לגרעין עודד .מ100-
גרעינרים בשנת  2006ל 130-בשנת .2007
זהו גידול עצום בביקוש ושאיפתנו כי מספר
הגרעינרים ימשיך ויגדל".

סמינר מעורבות גרעין עודד

וגם  3דוכני הפעלה ואוכל של חניכי ט'-י' של במוצ"ש ה 23/02/08-נפגשו כל חברי גרעין עודד (כ )120-בגוש ויתקין
מושב לכיש אשר מטרתם העיקרית מאיסוף שבעמק חפר לסמינר מעורבות.
הכספים היא מימון סמינרי ההכשרה של התנועה סמינר זה הוא תוצר של חשיבה ותכנון ובעיקר יוזמה של חברי הגרעין הארצי בתהליך
בקיץ הקרוב.
שהכול בחודש אוקטובר.
הנחישות
היוזמה,
את
לראות
שמחתי
בדיונים שעלו הוחלט על התעסקות בתחומים שונים בפורום של כלל הגרעין.
והאחריות אשר מגלים בני הנוער -יישר כוח!
בין התחומים סוגיית ההשתמטות ,מצב החינוך בישראל ,מעורבות חברתית ויציאה
מהאדישות ועוד.
אבי מצויינים -גורן
לכל נושא הוקם צוות חשיבה שתפקידו תכנון וביצוע פרויקטים של למידה ועשייה
מנהלת מחוז דרום
בתחום העיסוק.
צוות מעורבות החל את פעולתו בהנפת דגל בעצרת רבין האומר /קורא" :גם האדישות
היא כרסום יסוד הדמוקרטיה" והמשיך בסמינר הנ"ל שמטרתו ותוכנו היה הבנת החשיבות
במעורבות חברתית ותרומה לקהילה שאני חלק ממנה ולחברה בישראל בכלל.
המפגש בהרצאה העוסקת בהתנדבות הישראלית והמשיך למחרת בפעילות שעסקה
בכוח הקבוצה והנוער.
הסמינר הסתיים בשלושה מוקדי התנדבות.
"הכוח לתת" בפתח תקווה -בו סידרו חברי גרעין עודד מחסן רהיטים וציוד למשפחות
נזקקות.
עמותת "משולחן לשולחן" ליד בית ברל ,בה עסקו בלקט קטיף תבואה חקלאית שנרתמה
ע"י חקלאי לחלוקה למשפחות.
מוקד שלישי היה צביעת מועדון נוער בדרום ת"א ,היום כולו נוהל ובוצע ע"י חברי גרעין
עודד בצורה מרגשת ומרשימה.
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דרושים/ות

חידת התיישבות

רכזי נוער
ומדריכים בוגרים
לעבודה במועצות האזוריות

לפניכם כתב חידה בסגנון "חמיצר" ,מאחוריו מסתתר שמו של אחד ממושבי תנועת המושבים.
רמז לשמו של המושב תוכלו למצוא באתר האינטרנט של תנועת המושבים
 www.tmoshavim.org.ilתחת "עיתון המושב".

naama@v-noar.org.il

טלפון03-6086320 :
פקס03-6956437 :

כתב החידה:

"פנינו אל הדרום הרחוק ,שבו נערכה הבדיקה של הספרא רבא
הידוע על פרשת הדרכים ,וגם הביקורת הקשה .ולימים נפל
דבר וגם הרופא נפל .ולסדר הדורות שם שישה גלגולים וסוף
החמישי ברביעית".

דרושים/ות

מדריכים בוגרים
להדרכה במפעלי קיץ

בין הפותרים נכונה יוגרל הספר "שבוי בקסמה" של מדריך הטיולים גילי חסקין .הספר מספר על
מסעותיו וחוויותיו בהודו.
(מחבר כתב החידה  -זאב ענר)

חג אביב שמח!

naama@v-noar.org.il

טלפון03-6086320 :
פקס03-6956437 :

הזוכה בסודוקו מהגליון הקודם
גל שמואל ממושב פצאל פתר נכונה את הסודוקו מגיליון מס'  16של עיתון "המושב" וזכה
בספר הצילומים "רגעים בגולן" של הצלמת גילה נגילה.

קרן השתלמות לעובדים בסקטור החקלאי "אפקים" בע"מ
רח' קיבוץ גלויות  ,34ת"א  66550טל 03-5155995 .פקס 03-5155998

www.tagmulim.co.il • Email: tagmulim@bezeqint.net

קרן השתלמות לעובדים בסקטור החקלאי

אפקים בע"מ
קרן עם שורשים
✓ מדיניות השקעה סולידית ושמרנית המתאימה לאופי המגזר החקלאי
✓ תשואה נומינלית ברוטו בשנת 10.70% 2007
✓ תשואה מצטברת נומינלית ברוטו ינואר פברואר 0.53%- 2008
✓ דמי ניהול מהנמוכים בשוק  0.65%לשנה.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת בטלפון03-5155995 :

התשואות נלקחו מאתר הבית של הקופה ,המידע במסמך זה נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד ואינו מהווה יעוץ מסוג כלשהו .אין על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד.
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