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מכירת מניות תנובה -
הבחירות שלכם
עמוד 2

העובדים הזרים הם מנוע
הצמיחה של החקלאות
עמוד 3

ניתן לערער על סרוב
המינהל לחתום על היתר בניה
עמוד 4

השינוי המבני עליו הוחלט בוועידת תנובה
האחרונה הוא נקודת ציון מרשימה בתולדות
ההתיישבות והוא יוצר התאמה בין צרכיה
הנוכחיים של תנועת ההתיישבות לבין צרכיה
ההיסטוריים .השינוי התחולל בעקבות המציאות
המשתנה והתמורות שחלו בהתיישבות ובעיקר
לאור צרכים חדשים והתפתחותם של ניגודי
אינטרסים ,ביחס לתנובה ,הן מבפנים והן מבחוץ.
זהו ציון עובדתי שלא בא לבקר או להתריס ,אלא
להסביר מדוע השינוי התחייב.
חבל מאוד שלא הצלחנו לאורך התהליך ליישב
ממחלוקות בינינו בהידברות ,בצורה עניינית ומק
קצועית ובמקום זאת מצאנו את עצמנו מבזבזים
כספים ומאמצי ניהול רבים לשווא .כולי תקווה
שהתהליך שעברנו בתנובה יהפוך לאבן דרך
ממנה נלמד כיצד לנהוג בצורה יעילה ונכונה יותר
בהמשך.
בבהחלטה מהולים עצב ושמחה .עצב על כך שאנ
נחנו נפרדים מהשליטה בתנובה ,מפעל מפואר
ששהוקם על ידי ההתיישבות ולאורך השנים התפ

פתח ,התעצם והפך להיות מוביל בתחום המזון
בישראל.
ושמחה על שהצלחנו להביא הצעת רכש לשליטה
בתנובה לפי שווי תאגיד של  1,025מיליארד,$
ההצעה המעידה על יכולתה של ההתיישבות ואנש
שיה לנהל באופן יעיל ולאורך זמן מפעל מורכב,
תוך שילוב טכנולוגיות וכלי ניהול מתקדמים.
במכירת השליטה ,אנו מעבירים את השרביט
לאייפקס ,שנבחרה למרות שהצעתה לא הייתה
ההגבוהה ביותר ,דבר המבטא וויתור מתוך הוקר
רה והצדעה למגדלים .ההנהלה בחרה באייפקס
בשל הרושם המצוין שהותירה בפנינו והערכתנו
כי היא החברה המתאימה ביותר לאלו שירצו
להישאר בתנובה ובעיקר ליצרנים.
אני בטוח ששיתוף הפעולה בין אייפקס בראשות
זהבית יוסף כהן ,שהרשימה אותנו באופן יוצא
דופן ,לבין היצרנים ,יהיה הוגן ,פורה ומבוסס על
איחוד אינטרסים והתלות הקיימת בין ספק לבין
מפעל.
אני מאמין גדול בכך שמכירת השליטה בתנובה

והתמורות שנקבל בגינה יתרמו רבות לקידום
סדר יומנו המתחדש ,בין השאר בהחזר מלא
או חלקי של חובות ,בשיפור התשתיות ,ברווחה
אישית של בעלי הנחלות ובתחום החינוך.
לאחר הוועידה עומדות בפנינו שתי משימות:
 .1להסדיר ולהשלים את כל תנאי המכירה.
 .2תוך  45יום (עד תאריך  )19.4.07לקבל החל
ללטות באסיפות הכלליות לגבי עתיד אחזק
קותינו בתנובה (המשימות העומדות בפני
האגודות מפורטות בכתבה של יוגב שריד -
כלכלן התנועה ,המפורסמת בגיליון זה).
כמו כן ,התנועה עומדת לרשותכם בכל בעיה ו/או
ההבהרה הדרושה לכם.
לסיכום ,אני מקווה שמכירת השליטה בתנובה
תהווה מנוף להתלכדות ,התארגנות ופרגון ,שהם
כלי הצמיחה העתידיים שלנו.

קרנות סיוע לעסקים
במושבים
עמוד 5

חדשות היחידה
לתרבות ולמפעלי חינוך
עמוד 6

מצבם החברתי של
בני הנוער במושב
עמוד 7

מערכת עיתון "המושב":
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לתושבי המושבים
ולכל בית ישראל

בברכה
איתן בן-דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

תנובה ביום שאחרי  -הבחירות שלכם
יוגב שריד
כלכלן תנועת המושבים
עידת תנובה אישרה ברוב מוחץ
את העברת השליטה לחברת
 .Apaxהמשמעות העיקרית
ממהחלטה זו היא שכל חבר בתנ
ננובה (מושב/קיבוץ) רשאי להח
חליט אם ברצונו להישאר בתנובה או לממש את
אחזקותיו .מושב שיחליט לממש את אחזקותיו,
יקבל את חלקו במזומן ואילו מושב שיחליט
להישאר בתנובה ,ימשיך להיות חבר ב"אגודת
האחזקות".
מהות העסקה Apax :ירכשו נתח בזכויות (הון
ושליטה) בקבוצת תנובה בין  51%ל־ ,100%לפי
שווי חברה של  1.025מיליארד דולר .כל מושב
יודיע על מספר יחידות ההשתתפות שברצונו
ללפדות,הפדיון יבוצע במזומן .בנוסף ,יבוצע שינ
נוי ארגוני בתנובה .תנובה ותעמ"ת הן אגודות
אחיות זהות ,הן מבחינת זהות החברים בהן והן
מבחינת שיעורי אחזקותיו של כל חבר בכל אחת
מהאגודות.
קבלת ההחלטות במושב
כל מושב חייב להודיע לקבוצת תנובה בהודעה
בכתב ,תוך  45יום מהועידה (עד ל־,)19.4.07
מהו מספר יחידות ההשתתפות שברצונו למכור.
מספר זה חייב להיות זהה בתנובה ובתעמ"ת .אם
המושב לא מודיע לתנובה תוך  45יום ,ייחשב
הדבר כאילו נתן הודעת מכירה ל־ 51%מיחידות
ההשתתפות שלו .המלצתנו היא לכנס אסיפה
כללית לקבלת החלטה בעניין.
אפשריות הפדיון
לחברת  Apaxהובטחה שליטה ב־ 51%מיחידות
ההשתתפות ,לכן ישנן שתי אפשריות לפדיון
המניות:
א .במקרה שסך יחידות ההשתתפות בהודעות
המימוש שהחברים מעוניינים לפדות תעלה
על  ,51%תנובה תפדה מכל חבר את מספר

היחידות שביקש לפדות.
ב .במקרה שסך יחידות ההשתתפות בהודעות
המימוש שהחברים מעוניינים לפדות יהיה
נמוך מ־ ,51%תנובה תפדה מכל חבר 51%
מסך אחזקותיו .תינתן אפשרות לכל מושב
להחליט תוך  14יום האם הוא מעוניין לממש
אאת שארית היחידות או לרכוש יחידות נוס
ספות ע"פ שווי העסקה ,כפוף לכך ש־Apax
נשארת עם מינימום של .51%
שינוי ארגוני בתנובה
כיום חברי האגודה מחזיקים באופן מלא בשתי
ההאגודות תנובה ותעמ"ת .לאחר גמר העסק
קה יבוצע שינוי ארגוני בתנובה ,הנקרא "מבנה
אנכי" .המשמעות היא שאגודת תנובה תחזיק
את אגודת תעמ"ת ( )100%ואת אגודת תעמ"ת
יחזיקו  Apaxלפחות ב־ 51%ו"אגודת האחזקות"
עד  ,49%את "אגודת האחזקות" יחזיקו החברים
אשר לא יפדו את חלקם בעסקה זו.
"אגודת האחזקות" תהיה מורכבת ממושבים/
קיבוצים או תאגיד אחר ,אשר יהיו מעוניינים
להישאר עם אחזקות בתנובה .לפי התקנון
החדש ניתן יהיה לקבל חברים נוספים ,אשר
יתאגדו כתאגיד ובכך לתת מענה לחברי מושב
המעוניינים להישאר בחברה ,למרות שמושבם
החליט לממש את אחזקותיו.
ועד ההנהלה בתעמ"ת ימנה  10חברים ,כל 10%
מיחידות ההשתתפות תקנה זכות למנות חבר
אחד .תנובה ותעמ"ת ינוהלו על ידי ועד הנהלה
אחד.
זכויות וחובות הנשארים
אא .כל עוד "אגודת האחזקות" מחזיקה במינימ
מום של  20%בתעמ"ת תינתן לה זכות וטו
על החלטות בנושאים להלן:
 .1שינוי בתקנון ההתאגדות.
 .2עסקאות עם בעלי עניין.

יום עיון בנושא ועד מקומי וועד אגודה
הרחבות במושבים וקליטת תושבים שאינם
בעלי נחלה חקלאית במושבים ,יוצרים לעיתים
חיכוכים בין שתי קבוצות האוכלוסייה ,בשל
אינטרסים שונים .אם בעבר הועד המקומי
וועד האגודה השיתופית החקלאית היו חופפים
מבחינת בעלי התפקידים ,הרי שכיום קיימת
הפרדה משפטית מלאה בין שני הגופים ובחלק
מהמקרים מתפתחים עימותים שיכולים לפגוע
בחיי הקהילה ובאיכות החיים במושב.

קורס גישור למנהיגים מתנועת המושבים
תנועת המושבים וקבוצת גבים פותחות קורס
גישור ומו"מ למנהיגים במושבים .הקורס מיועד
ללמזכירים ,ראשי ועדים וחברי ועדים .הקורס יעס
סוק בתכנים הרלוונטיים למושבים ויקנה מיומנות
וכלים להתמודדות עם קונפליקטים בראייה
קהילתית ובמטרה לחסוך במשאבי האגודה.
עלות הקורס מסובסדת לחברי תנועת המושבים.
יום עיון בנושא:
ארכיונים הציבוריים  -זכויותינו על הקרקע
תנועת המושבים יחד עם מרכז המועצות ועמותת
אאדמתי ערכו כנס שמטרתו תביעה לפתיחת ארכ
כיונים של מינהל מקרקעי ישראל ,קק"ל וגופים
אחרים בפני היישובים .בכנס הודגשה החשיבות
בשמירת מסמכים וחוזים שקיימים בישובים
על מנת שישמשו אותנו במאבקנו על זכויותינו
בקרקע .כמו כן ,ישנה חשיבות רבה שבכל מושב
ייבנה ארכיון מסודר שבו יישמרו ויתועדו כל
המסמכים והחוזים שקשורים לזכויות בקרקע.
חשוב לזכור שאנו במאבק ארוך ומתמשך על
זזכיותינו וכל מסמך וחוזה הינם חשובים במאבק
קנו זה וישנו צורך כי מושבכם ידאג לתיעוד מלא
ומסודר של מסמכיו.
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לאחרונה קיימנו יום עיון בנושא ,על מנת להביא
את סל החלופות הקיים לכל מושב אשר רוצה
להסדיר באופן חוזי ו/או תקנוני את מערכת
היחסים בין שני הועדים.
בבמפגש נשאו דברים מזכ"ל התנועה ,רשם האגוד
דות ,ראש המועצה האזורית לב השרון ועורכי דין
המתמצאים בתחום וכן יו"ר קבוצת גבים  -מרכז
לגישור בנושא האפשרות להיעזר בגישור לפתרון
ממחלוקות פנימיות .ניתן לקבל מידע נוסף ודרכ
כים למציאת פתרון למושבכם .פנו אלינו בנושא,
ונערוך ישיבת עבודה משותפת למציאת פתרונות
הולמים לניהול המושב.



 .3שינוי מהותי בתחום העיסוק של ייצור
ושיווק מוצרים ו/או יציאה מתחומי
פעילות מהותיים.
בב .במידה ו"אגודת האחזקות" תחזיק במקס
ססימום  10%בתעמ"ת ,ו־ Apaxתרצה למכ
כור את כל יחידות ההשתתפות המוחזקות
על ידה בתעמ"ת Apax ,יוכלו לחייב את
""אגודת האחזקות" למכור את כל אחזקות
תיהם בתעמ"ת ,כך שהקונה הפוטנציאלי
ירכוש  100%מתעמ"ת.
ג .זכות הצטרפות  -במקרה בו  Apaxתמכור
חלק יחסי מאחזקותיה בתעמ"ת ,תהיה
ל"אגודת האחזקות" זכות להצטרף למכירה
ולמכור חלק יחסי של אחזקותיה.
ד .זכות הימנעות מדילול  -תינתן לכל אחד
ממהצדדים אפשרות לרכישת יחידות השת
תתפות כאשר יוקצו יחידות חדשות ועל
ידי כך ניתן יהיה לשמור על שיעור אחזקות
זהה.
ה .אופצית מכר  - PUT -משמעותה מכירת כל
יחידות ההשתתפות במחיר ובתנאים זהים
לאלו שהוצעו בעסקה הנוכחית .אופציה זו
תתהיה תקפה אך ורק אם "אגודת האחזק
קות" תחזיק בפחות מ־ 25%מתעמ"ת .לא
יהיה ניתן לדעת את אחזקותיה של "אגודת
האחזקות" עד למתן כל הודעות המימוש
( 45יום) ,כמו כן אם המדינה תחליט לא
לממש את חלקה מהסדר הקיבוצים (כ־
 ,)6.75%חלק זה ירד מה־.25%
היבטי מיסוי
בימים אלו תנועת המושבים פועלת רבות על
מנת לתת פתרונות למיסוי המכירה ,כיום ניתן
לומר שכל הכספים שיועברו לכיסוי חובות דרך
מינהלת ההסדרים  -פטורים ממס.
סכום של  800מיליון  ₪פטור ממס ,משמע כ־

 20%מהכסף למושב פטור
ממס.
ללפני שמושב מקבל את ההחלט
טה האם למכור ו/או איך לחלק
אאת הכסף לאחר המכירה ,מומל
לץ לשקול את כל שיקולי המס הרלוונטיים .כמו
כן ,יש להחליט אם המושב מחלק את הכסף או
משאיר אותו באגודה ,לטובת השקעות עתידיות
(תשתיות ,חינוך ,מיסים וכו') .אנו בודקים כרגע
מה יקרה במצב בו המושב יחליט לחלק את
הכסף לחברים מבחינת מיסוי והאם המס הוא
ססופי לרמת החבר או שצריך לשלם מס על דיביד
דנד בזמן החלוקה.
סיכום
כיום בתנועת המושבים כ־ 105מושבים אשר
טטרם סיימו את חובם למנהלת ההסדרים .תנוע
עת המושבים ממליצה למושבים אלו להשתמש
בכסף זה לסגירת החובות ויציאה לדרך חדשה.
אם המושבים יממשו את חלקם וישלמו את
חובם ,כ־ 80מושבים ישתחררו מהחוב על ידי
תשלום חלקי או מלא מהמכירה ,כ־ 25מושבים
נוספים יפחיתו משמעותית את חובם.
תנועת המושבים תעמיד צוות גישור למושבים
אשר אינם מחויבים להחזיר את כספם ,במקרה
שיתעוררו שאלות פנימיות איך לחלק את הכסף
בבתוך המושב וזאת כדי לחסוך הוצאות משפט
טיות רבות ובמטרה שהכסף יגיע לחברים.
סוגיית מכירת תנובה רוכזה בתנועת המושבים
והושקעו בה מאמצי ניהול רבים והיא הוכיחה
ללנו שהתארגנות מסודרת ועבודת הכנה מוקדמ
מת ,מהווים יתרון משמעותי בהובלת מהלכים
אאסטרטגים .בזכות ההתארגנות ההישגים גדול
לים יותר ומשפרים את מצב האגודות וחבריהן
בבצורה ניכרת לעומת התנהלות תוך חוסר התאר
רגנות והתלכדות.

תנועת המושבים תומכת בהכללת
ישובי גוש צוחר בהגדרת יישובי עוטף עזה
עו"ד עמית יפרח
מנהל אגף קרקעות ואגודות שיתופיות
יישובי גוש צוחר בנגב המערבי הכוללים את
ארבעת הישובים :אוהד ,צוחר ,תלמי אליהו ושדה
ניצן ,תובעים להיכלל בהגדרת "ישובי עוטף עזה".
הישובים ממוקמים במרחק ממוצע של  8ק"מ
מרצועת עזה ,מרחק זה מעמיד את הישובים
ההללו בתוך שטח הקסאמים המשופרים ,שמגיע
עים עד לעשרה ק"מ.
ההגדרת יישובי "עוטף עזה" כוללת את כל הישוב
בבים שמרחקם מרצועת עזה הוא עד  7ק"מ בטו
ווח אווירי .לאחרונה אישר ראש הממשלה ,אהוד
אולמרט ,הקמת חדרי בטחון בישובים אלו וזאת
בנוסף להקלות במיסוי ובתחומים אחרים.
ממעבר לצורך הביטחוני בהקמת חדרי בטחון ביש
שובים החשופים לפגיעות הקאסמים ,אי הכללת
יישובי צוחר ב"עוטף עזה" גורמת לקיפוח מול
תושבי גוש מבטחים הסמוך ,הזכאים להקלות.
זאת על אף העובדה שחקלאי יישובי גוש צוחר
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מעבדים אדמותיהם בסמוך לגוש מבטחים .ילדי
ייישובי גוש צוחר לומדים באותו בית הספר ופעיל
לים בחוגי המועצה שנמצאים בטווח הקסאמים.
אאין לעשות הפרדה בין שני הגושים שהינם סמוכ
כים וחופפים אחד לשני ומתנהלים כל השנים
כגוש אחד לכל דבר ועניין.
המועצה האזורית אשכול ,שבתחומה נמצאים
ישובי צוחר ,מנהלת מאבק להכללתם בהגדרת
"עוטף עזה" .אורי נעמתי ,ראש המועצה ,אמר
ששממשלת ישראל ראויה לשבח על עזרתה ליש
שובים ב"עוטף עזה" בכל התחומים .במקרה זה
נוצר מצב בלתי אפשרי של עוול כלפי ארבעה
ישובים ,שיש לפעול לתקנו במהירות.
דרישת יישובי צוחר הינה מוצדקת ובמקומה
ותנועת המושבים תרתם ותעשה ככל שביכולתה
על מנת לתקן את העיוות שנוצר ע"י הגורמים
המחליטים.

חדשות אגף הקרקעות

סיפוח כפר אז"ר לר"ג  -פחות "ריאה ירוקה"
עו"ד עמית יפרח
מנהל אגף קרקעות ואגודות שיתופיות
שר הפנים החליט לאחרונה לפרק את המועצה
האזורית אפעל בשל הקשיים הכלכליים ואי
הסדרים שהתגלו בה .עוד הוחלט כי מושב כפר
אז"ר יסופח לתחום שיפוטה של העיר ר"ג.
תנועת המושבים כנושאת הדגל של המאבק
לשימורו וחיזוקו של המרחב הכפרי במדינת
ישראל מתנגדת לצירופו של כפר אז"ר לשטח
שיפוטה של העיר ר"ג.
מושב כפר אז"ר הינו בעל אופי כפרי וצירופו אל
תחום שיפוטה של העיר ר"ג תביא בהכרח לשינוי
אאופי החיים בישוב וניצול המרחב הכפרי למטר
רות תעשיה ,מסחר ובניה רוויה.

מושב כפר אז"ר מנהל את חייו המוניציפאליים
בבאמצעות ועד מקומי נבחר ולשביעות רצון התוש
שבים ,ולמושב אין כל חלק בגירעונות הכבדים
אאשר הביאו לפירוק המועצה .כל שינוי בסטאט
טוס של הישוב מהווה פגיעה בזכותם של חברי
המושב להמשיך ולחיות על פי אורח החיים בו
בחרו ושעל פיו השקיעו את מיטב המשאבים
החומריים והרוחניים לבניית ביתם ומסגרת
חייהם.
ההיישובים הכפריים בישראל והיישובים העירונ
ניים הסמוכים להם נהנים מאיכות חיים בזכות
ההנוף הכפרי הירוק והחיץ של השטחים החקל
ללאיים שמסביבם .משבצת כפר אז"ר מהווה דוגמ

תגובה לתוכנית שרות התעסוקה לצמצם מספר העובדים הזרים

חדשות אגף המשק
איציק כהן
יו"ר אגף המשק
פיצוי למגדלי הפטם שפרשו
חברי מינהלת מועצת הלול ונציגי ארגון מגדלי
העופות נפגשו ב־ 26.2.07עם שר החקלאות
והציגו בפניו את הצעת הכללים לענף הפטם,
שיובאו לאישור ועדת הכלכלה בכנסת.
במסגרת הסדר הענף דרשנו ,כנציגי מגדלי
ההפטם המושביים ,שיוענק פיצוי לבעלי המכ
כסות שהפסיקו לגדל מאז נכנסה הרפורמה
בענף והותירה מגדלים רבים שהפסיקו
לייצר.
סוכם כי הפיצוי למגדלים יבוא מקרן הפטם
שנצברה במועצה ,זאת לאחר שלא הצלחנו
להביא לכך שהממשלה תפצה את המגדלים,
כפי שעשתה זאת בתחילת הרפורמה למספר
מגדלים קטן.
הסכם המים החדש
הסכם המים שנחתם בין משרד האוצר ,משרד
החקלאות ,משרד התשתיות  -נציבות המים,
לבין נציגי ההתיישבות  -התאחדות חקלאי
ישראל עוסק בין היתר בתשלום החזר על
שימושי המים בשנים  13 - 2005-2006אג'
לקוב.
חלק מהמושבים קיבלו את הכספים והיתר
אאמורים לקבלם בימים אלו .אנו ממליצים ליש
ששובים שלא קיבלו את ההחזר לפנות מיד למש
שרד החקלאות באזורם ולבדוק את הסיבה.
פורום החלב המושבי
פורום החלב של תנועת המושבים מתכנס
לקבוע עמדה בנושא חוק החלב אותו הבטיח
שר החקלאות להעביר בכנסת.
חוק החלב אמור להסדיר בחקיקה את אופן
התנהלות משק החלב המוסדר במכסות
אאישיות ,מחיר המטרה שנקבע עד היום בהס
סכמות ופיקוח על מוצרי החלב ,המשפיע על
מחיר המטרה.
פורום החלב של תנועת המושבים יקבע את
עמדתו ויציגה בפני שר החקלאות ,שלום
שמחון.

מא לנוף כפרי שקיומו כריאה ירוקה תורם רבות
ויתרום בעתיד לאיכות חיים גבוהה בכל האזור,
כולל לישובים העירוניים שבסביבתו.
צרוף כפר אז"ר לתחום שיפוט העיר ר"ג מהווה
כניעה ללחצי העיור על חשבון שמירת השטחים
הפתוחים והכוונת מאמצי הפיתוח וההשקעות
ממרכז הארץ לכיוון הפריפריה .מקומו הטבעי
של מושב כפר אז"ר הינו בתחום שיפוטה של
אחת המועצות האזוריות השכנות שהינן בעלות
זיקה למרחב הכפרי החקלאי ,ובכך לשמור על
כפר אז"ר במתכונתו הנוכחית בכדי שיישאר
ככ"ריאה ירוקה" השומרת על חיץ ירוק בין המט
טרופולין העירוני לאזוריים הכפריים.

כפר אז"ר הינו לצערנו הסנונית
הראשונה וסיפוחה לר"ג מהווה
תקדים שאינו במקומו .צרופה
למועצה אזורית שכנה חיוני
לשמירת היישוב כיישוב כפרי
וימנע פגיעה באיכות החיים ובזכויות תושביו
להיות חקלאים (גם אם מעטים) ,דבר שישמש
דדוגמא ומופת למדיניות הנותנת עדיפות לשמיר
רת השטחים הפתוחים על לחצי העיור.
עעל מקבלי ההחלטות בעניין לבצע חשיבה מסוד
דדרת ועמוקה טרם קבלת החלטות מסוג זה ולהפ
פוך את מקרה כפר אז"ר למנוף לחיזוק ושימור
ריאות ירוקות במדינת ישראל.

העובדים הזרים הם מנוע הצמיחה של החקלאות
איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים
ננת  2006הסתיימה בגידול מרש
שים ביצוא החקלאי ,אשר חצה
לראשונה את הסף של מיליארד
דולר .הגידול ביצוא הושג בעזרת
הידע הישראלי והשקעה ארוכת
שנים בפיתוח החקלאות ,אך גם בזכות העובדים
ההזרים בחקלאות .בלעדיהם ,הישגי המו"פ החקל
לאי היו נותרים בחלקות הניסוי ולא מתורגמים
לגידול מתועש והמוני.
ממי שמדבר על הרחקת העובדים הזרים מהחקל
לאות או צמצום מספרם אינו מבין את משמעות
דבריו .התיאוריות על החלפת העובדים הזרים
בבמובטלים טובות לכלכלנים שיושבים במשרד
דיהם בתל אביב וירושלים ומנותקים מהנעשה
בבשטח .המשמעות של כל הפחתה במספר העובד
דים היא נסיגה ביצוא החקלאי ,תוך פיטוריהם של
ישראלים רבים שמתפרנסים מהענפים הקשורים

ש

לחקלאות וזאת בנוסף להגדלת הגרעון המסחרי.
ממלבד התועלת הכלכלית למשק הלאומי ,החק
קלאים מחזיקים בישיבתם על הקרקע מיליוני
דונמים .צמצום החקלאות יביא לכניסה של
גורמים אחרים לשטחים שיתפנו .מי שלא מבין
ללמה הכוונה ,מוזמן לצאת לסיור במרחבים שמס
סביב למושבים נבטים ,משמר הנגב ,כפר הס,
התענ"כים ועוד רבים ולראות מה קורה כשאין
די חקלאים בשטח.
על ממשלת ישראל להניח לחקלאים להעסיק
אאת העובדים הדרושים להם ולהגדיל את הקצ
צאת העובדים עד למילוי הצרכים .המחסור
בעובדים גורם כיום להעסקה של עובדים שעות
רבות ביממה ולהעברת עובדים בין חקלאים .כן
ייש לבטל את "מס המעסיקים" .זהו מס שרירות
תי וניסיון "להעניש" את החקלאים על כך שהם
בחרו לעסוק במקצוע שבו העסקת ישראלים

אינה אפשרית .המס הוא אחד היחידים בישראל
ההמוטל גם על מי שמפסידים בפעילותם העסק
קית וגורם להחרפת מצבם הכלכלי.
ההתעמרות בחקלאים מעסיקי העובדים הזרים
אאינה מתמצית רק במיסוי .כללי המגורים והעסק
קה של העובדים ,שהם ללא ספק מוצדקים ,הפכו
ללכלי לפגיעה בחקלאים .כל סטיה קלה מהתקנ
ננות – סיר שחסר במטבח או העדר מכונת כביס
סה במגורי העובדים – מביאים לקנסות עצומים
מעל ומעבר לכל מידתיות .חוק צריך לקיים ומי
שחורג מהכללים לאורך זמן צריך להענש ,אבל
במקרה הזה מדובר בהתעללות של ממש מצד
משטרת ההגירה שיש לשים לה קץ.
על הפקידים שאחראים על העובדים הזרים
והשרים המופקדים עליהם להבין שהחקלאים
אינם אויבי המדינה ,אלא יצרנים שתורמים רבות
למדינה וכך יש להתייחס אליהם.

שוק הפרחים של תל אביב חוזר באביב
שוק הפרחים יערך בארבעת ימי השישי של חודש מאי בשיתוף עיריית תל אביב – יפו ובחסות ארגון מגדלי הפרחים

בבעקבות הצלחת שוק הפרחים של תל אביב ,יחז
זור השוק לפעול בגן מאיר באביב בארבעת ימי
ההשישי של חודש מאי .בשוק יפעלו כארבעים דוכ
כני פרחים ,שיופעלו בעיקר על ידי מגדלי פרחים.
בשוק יפעלו פינות יצירה לילדים ,גן משחקים,
סדנאות יוגה-צחוק (ללא תשלום) ,בית קפה ,בר
מיצים ושייקים ופינות "זולה" לרווחת המבקרים
באירוע .במהלך כל היום ינגנו הרכבי סלסה
וג'אז ,מוסיקה ווקלית ומוסיקה קלאסית ,על פי
המסורת בשווקי הפרחים באירופה .השוק מופק
על ידי חברת "קשר פקטור" ,בשיתוף עיריית תל
אביב – יפו ובחסות ארגון מגדלי הפרחים.
מזכיר ארגון מגדלי הפרחים ,חיים חדד ,מסר
ששוק הפרחים הוא הזדמנות מצוינת לחשוף

פרחים חדשים ומיוחדים שמופנים בדרך כלל
ליצוא בפני הציבור הרחב ולקרב אוכלוסיות
חדשות שאינן רגילות לרכוש פרחים מדי שבוע.
הודות למכירה הישירה מהמגדלים לצרכנים
ננחסכים פערי התיווך המשמעותיים בענף הפרח
חים לטובת כל הצדדים .בנוסף נהנים המבקרים
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מפרחים טריים מאחר והמגדלים יביאו אותם
בבוקר איתם ישירות מהמשק.
שוק הפרחים בגן מאיר מהווה מוקד משיכה
למבקרים הרבים שפוקדים את מרכז תל אביב
בימי שישי .על פי הערכה בכל אחד מימי השישי
בהם פעל השוק בעבר ביקרו בו כ־ 10,000איש.
ללצד דוכני הפרחים ימכרו בשוק מוצרים משלימ
מים כמו אגרטלים ,סיכות פרחים ,פרחים יבשים
ואביזרי נוי אחרים.
השוק יפעל בימי שישי בתאריכים 4,11,18,25
במאי משעה  9:00ועד כשעה לפני כניסת השבת.
הכניסה לשוק חופשית על פי מיטב המסורת!
מידע על השוק באתר ארגון מגדלי הפרחים:
www.fgo.co.il



ניתן לערער על סרוב המינהל לחתום על היתר בניה
עו"ד עמית יפרח
מנהל אגף קרקעות ואגודות שיתופיות
חודשים האחרונים אנו עדים
למספר החלטות של הועדות
המחוזיות בהן נקבע כי במקרים
בהם מינהל מקרקעי ישראל
מסרב לחתום על בקשה להיתר
בבניה מנימוקים שאינם תכנוניים ,על הועדה המק
קומית לדון בבקשה גם ללא אישורו .עוד נקבע,
כי הועדה המקומית אינה בעלת סמכות לדון
בשאלות חוזיות וקנייניות ביחסים שבין מינהל
ממקרקעי ישראל למחזיקים בקרקעותיה וסמכ
כות זו נתונה רק לביהמ"ש.
בבמקרה והמינהל מתנגד למתן היתר בניה מטעמ
מים חוזיים או קניינים ,עליו לפנות לבתי המשפט
המוסמכים בבקשות מתאימות .כל עוד לא עשה
זאת ,על הועדה המקומית לדון בבקשה לגופה
ולתת את ההיתר המבוקש.
לדוגמא :במקרה מסוים הוגש ערעור על החלטת
הועדה המקומית לתכנון ובניה שלא לקבל לדיון
בקשה לשימוש חורג לגן אירועים ,בטענה של אי
העמידה בתנאי סף של חתימת הבעלים ,מינהל
מקרקעי ישראל .הועדה המחוזית לא הכריעה
בבשאלה המשפטית שעמדה לדיון ,למרות שטענ
נה שראוי לתת עליה את הדעת ,בין אם במסגרת
פסיקה ובין אם במסגרת חקיקתית והחליטה כי
בנסיבות המיוחדות של מקרה זה ,ראוי להחזיר
את הדיון לוועדה המקומית ולהורות לה לקיים
דיון תכנוני לגופו של עניין.
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על פי החלטת ועדת הערר המחוזית לא יהיה זה
ננכון לעצור את היכולת של בעל הזכות במקרק
קעין להביא בפני מוסדות התכנון בקשה אשר
תיבחן בהיבטים תכנוניים ,שעה שהוא מצוי
בהליכים משפטיים
ממול מינהל מקרק
קעי ישראל וזאת
למרות שהוא איננו
הבעלים.
ללאור העובדה שהל
ליכים משפטיים
יכולים להתנהל זמן
רב ואף שנים רבות,
אין זה ראוי לשתק
את היכולת לפעול
במקרקעין ולתכנן
אאותם כראוי ולטוב
בת הסביבה.
לפיכך ,החליטה
הועדה המחוזית
לקבל את הערר
במובן זה שהדיון מוחזר לוועדה המקומית ,על
מנת לפעול בהתאם לתקנות  2ב' ו־ 2ג' לתקנות
התכנון והבניה ,כך שלמינהל מקרקעי ישראל לא
תהיה זכות וטו בעניין התכנוני והבקשה תידון
לפי שיקולים תכנוניים בלבד.
ההחלטות בעררים שהתקבלו בועדות המחוזיות

הועדות המחוזיות קבעו
כי במקרים בהם מינהל
מקרקעי ישראל מסרב
לחתום על בקשה
מנימוקים שאינם תכנוניים,
על הועדה המקומית לדון
בבקשה גם ללא אישורו.

מהנעשה בענף הלול
יעקב כהן
מזכיר ארגון מגדלי עופות
טטרם הושלמה מלאכת ההרכבה של מליאת המע
עצה לענף הלול .למרות המאמצים הרבים של
משרד החקלאות בראשות חברינו שר החקלאות
שלום שמחון והעוזרת הנאמנה עליזה כהן ,אנו
תקווה שבימים הקרובים המלאכה תסתיים.
בעקבות אירועי שפעת העופות ומחלת הניוקסל,
ששגרמו לנזקים כספיים בהיקפים גדולים ,החליט
טה הנהלת השרותים הוטרינרים לדרוש מאתנו
לשמור על כללי הבטיחות הביולוגית ועל הצגת
רישיונות עסק ללולים בהם אנו מגדלים.
במסגרת הצעות המחליטים של האוצר בהצעת
התקציב לשנת  2007הייתה כוונה לשנות את
חוק פקודת מחלות בע"ח ,אשר הייתה פותרת
את האוצר מלשלם בעד השמדת להקות ,בעת
פרוץ מחלת שפעת העופות או מחלת הניוקסל
למי שאין רישיון עסק.
ארגון מגדלי עופות פנה בזמנו לשר החקלאות
ווביקש לבטל את רוע הגזירה ,ואכן הצעת מחל
ליטים זו ירדה מהפרק בזכותו של חברינו שלום
ששמחון .אולם משרד החקלאות והנהלת השרות
תתים הוטרינרים דורשים מאיתנו המגדלים להת
תאים את עצמם לדרישות החוק.
אאשר על כן ,ביקשנו מהשרותים הוטרינרים ומהנ
נהלת המשרד לסייע לנו לשדרג את ענפי הלול
הזקוקים לסיוע .ולאפשר לנו להגיע למטרה
במשך מס' שנים.
ענף ההודים  -משרד החקלאות החליט לסייע
למגדלי ההודים במתן מענק לביצוע רצפות



ההשונות הינן בעלות חשיבות לא מבוטלת למרח
חב הכפרי .עמדתנו כבר זמן רב הינה כי מינהל
מקרקעי ישראל חודר פעמים רבות לתחומים
אשר הינם בתחום סמכויות של גופים ורשויות
אחרים.
דוגמא לבעיה זו
נניתן לראות בנוש
שא התכנון שהינו
באחריות משרד
הפנים ושלוחותיו,
המועצה הארצית
לתכנון ,הועדות
ההמחוזיות והמקומ
מיות .התערבות
המינהל בהליכים
תכנוניים ,אם ברמת
היישוב ואם ברמת
חחבר המושב הבוד
דד ,אינה במקומה
וגורמת לעוול בלתי
ממוצדק ולחיכוך ביר
רוקראטי מיותר.
חוסר ההלימה בין רשויות התכנון לבין מינהל
ממקרקעי ישראל הינה אבן הנגף בתהליכי ההסד
דרה של פעילות לא חקלאית במושבים .פעמים
רבות ישנן החלטות תכנוניות אשר לא ניתן
ליישמן בנחלות ,בשל התנגדות המינהל המייצר

קשיחות למבנים שאין בהם
רצפות קשיחות ( 40%מענק).
למגדלי הביצים  -יינתן סיוע
מיוחד להוצאת הלולים מחוץ
לישובים ואיחוד לולים בגודל
של כ־ 6000מטילות ליחידה .היקף הסיוע יהא
כ־.50%
המועצה לענף הלול ,בשיתוף המועצות האזוריות
בגליל תעסיק פרוייקטור לקידום ואישור אזורי
גידול מחוץ ליישובים.
אנו תקווה שהמגדלים והנהלות המושבים יבינו
שלא הייתה ברירה מלפעול בדרך זו ,כי אחרת
השרותים הוטרינרים לא היו מאפשרים לנו
להמשיך לגדל במבנים הקיימים מכל הסיבות
האפשריות.
הנהלת ארגון מגדלי העופות תפעל לשמירת
ממירב האינטרסים של המגדלים בתהליך זה .ותס
סייע למגדלים בכל נושא שתתבקש.
ענף הפטם  -הינו ענף שהתייעל ושדרג את עצמו
בכוחותיו והשיפורים הנדרשים שם הינם מזעריים.
ענף זה הגיע להסכמה בין כל הגורמים על חזרה
להסדרת מסגרת הייצור .הנהלת הענף פנתה
לשר החקלאות וביקשה לאשר כללי פטם לשנת
.2007
אנו תקווה שהכללים יאושרו וייקבעו כללי משחק
בין המגדלים לצורך התאמות הייצור לצריכה.
ככמו כן ,המגדלים שפרשו מהייצור יפוצו בגין מכס
סתם בהיקף של כ־ 50אג' לק"ג.

חסמים מיותרים.
בבמועצה האזורית חוף הכרמ
מל ,לדוגמא ,מבחינה תכנונית
הועדה המקומית והמחוזית
מאשרות בנית צימרים בגודל
 1600מ"ר על פי תוכניות מאושרות ומינהל מקר
רקעי ישראל ,בסתירה להחלטות ואישורי משרד
הפנים ,מאשר בניה של עד  80מ"ר צימרים וכך
ננוצרת אי התאמה בין החלטת המינהל לבין התוכ
כניות שאושרו על ידי גופי התכנון.
מדובר בעיוות המייצר מצב אבסורדי שבו בעלי
הנחלות מגישים תוכניות לבניית  4צימרים ,עד
 160מ"ר מקבלים אישורים מהועדות המקומיות
והמחוזיות ,אך המינהל ,כבעלים של הקרקע,
אינו חותם על הבקשה להיתר .כאשר הגופים
שאמונים על זכויות הקניין וזכויות התכנון אינם
מתואמים ,בסופו של דבר המערכת כולה אינה
ממתפקדת כנדרש והאזרח אינו מקבל את השיר
ררות שיביא אותו להסדרת הפעילות הלא חקל
לאית בנחלתו.
על כל הגורמים הנוגעים להסדרת פעילות לא
חקלאית במושבים לייצר מסלול מהיר,כלכלי
וואחיד אשר יגשר בין המציאות הקיימת במושב
בים לבין מדיניות התכנון ומדיניות המקרקעין,
כך שלא תהא חריגה מסך הזכויות המצטברות
העומדות לכל חבר מושב וכל זאת במסגרת
החוק הקיים.

מגדלי האווזים עתרו לבג"צ בתביעה
לקבל פיצוי הוגן על סגירת הענף
"הממשלה דאגה לאווזים ,אבל מתעללת ומתאכזרת למגדלים  -גם חקלאים הם סוג של בעל חיים
נכחד שצריך להגן עליו"

 45מגדלי אווזים לשעבר הגישו עתירה נגד שר
ההחקלאות בתביעה לפצות אותם בעקבות הפס
סקת פיטום האווזים בישראל .העתירה הוגשה
באמצעות עו"ד משה שחל .החקלאים ,רובים
ממאזורי הפריפריה בבקעת בית שאן וחבל התע
ענך ,איבדו את מקור פרנסתם בעקבות החלטת
הממשלה לסגור את ענף האווזים .בעתירה
טוענים המגדלים שלאורך שנים עודדה אותם
המדינה להשקיע מכספם הפרטי ולהרחיב את
ההענף וסייעה להם בהדרכה וייעוץ מקצועי ובע
עקבות ההחלטה הם הפכו מיצואנים מצטיינים
למובטלים.
מגדלי האווזים הם ברובם אנשים מבוגרים שאין
להם תעסוקה חלופית וסגירת מקור פרנסתם
ההביאה אותם אל סף של פשיטת רגל .הם מבק
קשים מבג"צ שיורה לממשלה לשלם להם פיצוי
ההוגן על אובדן מקור פרנסתם בשל הפגיעה בחופ
פש העיסוק וזכות הקנין שלהם ועל השקעותיהם
שירדו לטמיון
ההחלטה על סגירת ענף האווזים התקבלה בדיון
שערכה הממשלה ב־ 2באוקטובר  .2005באותו
דיון החליטה הממשלה לדחות את הצעת משרד
החקלאות ,שהוכנה באישור משרד המשפטים,
לקיים מחקרים חדשניים על ידי המדען הראשי
של משרד החקלאות כדי לעמוד בדרישת בג"צ
לצורך הכנת תקנות חדשות שיאפשרו המשך
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קיום הענף שהוקם עם קום המדינה .כזכור ,בג"צ
לא אסר על פיטום האווזים ,אלא דרש להכין
תקנות חדשות שיקטינו את סבל האווז ,תוך
בחינת ההתפתחויות בענף בעולם ,מעקב אחר
פעילות השוק המשותף בנושא ואיסוף מידע
עדכני בתחום וכן לגבש כללי פיקוח על תהליך
הפיטום.
באותה ישיבה שבה הוחלט על סגירת הענף
דרשו ראש הממשלה דאז ,אריק שרון והשרים
ציפי לבני ,יצחק הרצוג ושלום שמחון לפצות את
החקלאים בצורה מלאה .בלחץ האוצר נרשם
בפרוטוקול "סיוע" במקום "פיצוי" .קבלת הסיוע
מותנית בהשקעות חדשות של החקלאים שרובם
מממילא במצב קשה ואינם מסוגלים לפתח בכספ
פם משק חדש.
מארגון מגדלי האווזים נמסר שהממשלה דאגה
לאווזים ,אבל מתעללת ומתאכזרת למגדלים .גם
חקלאים הם סוג של בעל חיים מזן נכחד שצריך
להגן עליו מהתעללות של משרד האוצר .החלטת
הממשלה לסגור את הענף היא ארוע ראשון מאז
חידוש ההתישבות בארץ ישראל שבו נסגר ענף
חקלאי מצליח בהוראה "שלטונית" .זכותה של
המדינה לשנות את ערכיה ,אבל חובתה לפצות
את מי שנפגעו מהחלטה זו .כואב לנו כמגדלים
שבקרוב יהיה יבוא של כבד אווז מהונגריה ,בעוד
שאנו הופכים מובטלים.

חדשות העסקים במושבים

קרנות סיוע לעסקים במושבים
יוגב שריד
כלכלן תנועת המושבים
קמת עסק חדש או שדרוג
עסק קיים מצריך מבעל העסק
השקעות כלכליות גדולות.
בבמרחב הכפרי אשר אופי העיס
סוק השתנה בו מאוד בשנים
האחרונות ,אנו ניצבים בפני בעיית המימון,
כאחת מהבעיות העיקריות של הקמת עסק קטן.
בעבר ,כאשר רוב בעלי הנחלות עסקו בחקלאות,
ניתנו מענקים מהשלטון המרכזי לפיתוח המשק.
כיום ישנו מעבר רב של חקלאים לתעסוקות
חלופיות ושל בעלי נחלות המעוניינים בפעילות
יזמית לא חקלאית בנחלה וזו נעדרת ליווי עסקי
וליווי פיננסי תואם.
תתנועת המושבים רואה בעסקים הקטנים במוש
שבים מנוף לפיתוח כלכלי  -תיירותי במרחב
הכפרי .בימים אלו אנו עמלים על פיתוח אמצעי
מימון נלווים לתושבי תנועת המושבים אשר
ייתנו מענה ראוי ומתאים ליזמים חדשים.
בבפתיחת עסק ישנם מספר מקורות מימון אפש
שריים :הון עצמי ,בנקים ,קרנות סיוע פרטיות,
קקרנות סיוע ממשלתיות ,קרנות הון סיכון ומשק
קיעים פרטיים .מתוך אלו האפשרויות העומדות
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על הפרק מבחינת העסקים הקטנים במושבים
הינם בנקים ,קרנות סיוע והון עצמי.
היתרונות בגיוס כספים מקרנות סיוע :שיעורי
ריבית נמוכים ואטרקטיביים בחלק מהקרנות.
הקלה משמעותית בביטחונות הנדרשים ,אשראי
חוץ בנקאי ,תקופת החזר ארוכה הנעה בין  4ל־5
שנים.
תקופת גרייס של עד  6חודשים בחלק מהקרנות.
ההקרנות מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים במג
גוון תחומי יזמות ,אשר מעוניינים בהקמה של
עסק חדש או בהרחבה של עסק קיים וסכום
האשראי שניתן לגייס באמצעותן נע בין 80,000
 ₪ל־.₪ 600,000
תהליך הבקשה להלוואה פשוט ומהיר וכולל
הגשת טופס בדיקה ראשוני .לאחר מכן הכנת
תתוכנית עסקית ,ישיבת ועדת הקרן וביצוע ההלו
וואה.
הדרישות מהיזם :אי קיום מגבלות בנקאיות ,אין
לעסק חוב לרשויות המס ושהעסק לא נמצא
בכינוס נכסים או בפירוק .בחלק מהקרנות נדרש
ההון עצמי שנע בין  10% - 25%מתוכנית ההשק
קעה.

השימוש בכסף מותנה למטרות שנקבעו ע"י
הקרן בלבד.
אחת הקרנות הפעילות ביותר כיום הינה קרן
"קורת" .קרן זו הוקמה בשנת  1994ע"י קרן סן
פרנסיסקו ותורמים נוספים מארה"ב .מאז 1994
ההעניקה הקרן למעלה מ 3,500 -הלוואות לעסק
קים קטנים.
לקרן מספר מסלולי הלוואה של עד .₪ 600,000
המסלול הרגיל המיועד להשקעה בעסק מגיע
לעד  :₪ 200,000שיעור הריבית הינו פריים +
( 0.5%כיום  ,)6%תקופת ההחזר  60חודשים,
כאשר ניתן לקבל תקופת גרייס של  6חודשים.
התוכנית העסקית תתבצע ע"י יועצים מורשים
של הקרן .נדרשים בטחונות ,עד ,₪ 100,000
כנגד ערב אחד (בכפוף לשיקולי הקרן) והשלמת
בטחונות בהתאם לדרישת הקרן והבנק.
הקרן השנייה הרלוונטית הינה "קרן שמש".
הקרן מיועדת ליזמים צעירים עד גיל  .33קרן
שמש הוקמה ע"י קרן סאק"טא  -רש"י ומטרתה
לסייע ליזמים צעירים ומוכשרים להפוך רעיון
מוצלח לעסק מצליח.
חחבילת הסיוע ליזם כוללת :בחינת הרעיון העס

סקי ,בחינת התאמה ,בדיקת ייתכנות ,הכנת
תוכנית עסקית ו־ 33שעות חניכה .לאחר גיבוש
הכיוון העסקי בו היזם מעוניין לממש את מירב
הפוטנציאל האישי שלו ,תגובש תוכנית עסקית
באמצעות היועץ העסקי.
ההקרן תעמיד את ההלוואה להקמת העסק באמ
מצעות בנק אוצר החייל .ההלוואה שקלית וללא
ריבית עד לסכום של  .₪ 90,000תקופת ההחזר
 60חודשים ,כאשר ניתן לקבל  6חודשי גרייס.
הביטחונות להלוואה הינם שני ערבים והון אישי
של  ,15%ההלוואה ניתנת לצורך פתיחת עסק
חדש או עסק שקיים עד שנה.
תתנועת המושבים פועלת לשיתוף פעולה עם קרנ
נות אלו וקרנות נוספות הקיימות בשוק ,על מנת
לקדם את העסקים הקטנים במושבים ולעזור
ללחברי המושבים הזקוקים לכך .לפרטים על הקר
רנות ולבקשת הלוואה לקרנות המפורטות ניתן
לפנות לחברת "אביב ייעוץ עסקי בע"מ" בטלפון:
.03-9730753
חברים המעוניינים במידע נוסף מוזמנים ליצור
עעימי קשר  yogev@tmoshavim.org.ilאו להתע
עדכן דרך אתר תנועת המושבים.

לקופת תגמולים במושבים מגוון מסלולים להשקעה עפ"י בחירת העמית.
להלן התשואות במספר מסלולים.
תשואה נומינלית ברוטו ינואר  -פברואר .2007

קרן השתלמות
2.40%
מסלול מדדי
טווח ארוך ללא מניות
3.00%
מסלול מנייתי
6.19%

מסלול מדדי
טווח בינוני ללא מניות
1.73%
מסלול כללי
2.33%

נשמח לעדכן בפרטים נוספים
תגמולים במושבים בע"מ רח' קיבוץ גלויות  ,34תל־אביב  ,66550טלפון ,03-5155995 :פקס03-5155998 :

חדשות היחידה לתרבות ולמפעלי חינוך
מאת יהודה אלטון
מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
"זהות על אדמתנו"  -תערוכה
חברי עמותת אמני המושב והכפר מציגים בגלריה
של תנועת המושבים תערוכת עבודות קבוצתית
והפעם בנושא רגיש במיוחד :זהות על אדמתנו.
 20אמנים לוקחים חלק בתערוכה וכל אחד מהם
בדרכו שלו מביע את תחושותיו לנושא .ההחלטה
לערוך תערוכה זו נבעה מהמצב שבו ההתיישבות
נמצאת כיום.
לאחר שנים רבות כל כך ,כשהורינו התיישבו
ועמלו קשות להפרחת השממה ,הקימו מושבים
לתפארת ,הגענו למצב שבו אנו צריכים להצטדק
ולהלחם על זכויותינו בקרקע.
התערוכה תוצג בגלריה עד ל־ 25.3.07ולאחר מכן

תוצג חודש נוסף באחת מן המועצות האזוריות.
סמינר רכזי תרבות
בתאריכים  21-22/2/07נערך בשפיים סמינר
אארצי לרכזי ופעילי תרבות .השתתפו בו  60חבר
רים מכל רחבי הארץ.
ההסמינר היה מגוון וכלל הרצאות ,סדנאות ,מופ
פעים ,סיור בשמורת הטבע של קיבוץ שפיים
(מומלץ מאוד לבקר בשמורה היפהפייה) .בנוסף,
ההתארחנו אצל שלום דגן ,מנהל מחלקת התר
רבות של המועצה האזורית חוף השרון ,אשר
הציג בפנינו את הפעילות המבורכת שמתבצעת
במועצה וצפינו במופע נפלא של תלמידי המגמה
לתיאטרון בביה"ס בשפיים .ניתן להזמין מופעים
של תלמידי המגמה לכל
מקום בארץ .לשם כך ,יש
לפנות לשלום דגן במ"א
בטלפונים,09-9596536 :
.09-9596529
בהזדמנות זו ,ברצוני
להודות לשלום דגן
ולמועצה האזורית חוף
השרון על קבלת הפנים
החמה והאירוח וכמובן
על ההדרכה שארגנו לנו
בשמורת הטבע.

לתשומת לב הפעילים :בתחילת
חחודש יולי ייערך יום עיון וחש
שיפה במועצה האזורית לכיש
והוא מיועד לפעילי תרבות,
סספרנים ואמנים .הודעות יישל
לחו לכולם.
גבי אשכנזי  -הרמטכ"ל החדש
נפלה בחיקי הזכות להכיר מקרוב את הרמטכ"ל
החדש ,גבי אשכנזי ,בן מושב חגור.
לפני הרבה שנים ,בזמן שהייתי ספרן בספריה
הניידת הראשונה בארץ ,תפקידי היה להגיע
למושבים בכל רחבי הארץ ולחלק ספרים  -בין
היתר למושב חגור על גבול ירדן.
בחגור פגשתי את פרידה אשכנזי ,אמו של גבי,
אשר שימשה כספרנית המושב .עם השנים
נרקמה ידידות עמוקה עם המשפחה ואת גבי
הכרתי עוד כשהיה ילד חובב קריאה מושבע,
שנהג להיכנס לספריה הניידת ,לקחת ספר
ולקרוא במקום חצי ספר עד שהייתי מסיים את
עבודתי ולאחר מכן ,הייתי חייב לשמוע מפיו
הסברים ותיאורים על הספר .אני מרגיש גאווה
עמוקה בדרך בה הלך גבי אשכנזי עד להיבחרו
לתפקיד הבכיר של הרמטכ"ל ה־ 19של מדינת
ישראל .אני מאחל לגבי הרבה הצלחה וברכות
חמות למשפחתו היקרה!

"אמנים בטבע"
חגיגת אמנות בגן בחג הפסח במשתלת הסוכה  -בית ירוק בכפר אז"ר
הכניסה חופשית!

 6-9באפריל (סוף שבוע וחג שני) .10:00-17:00
משתלת הסוכה  -בית ירוק בכפר אז"ר עורכת
בחג הפסח ארוע ראשון מסוגו " -אמנים
בטבע"  -שבמסגרתו יוצגו עבודות של פסלים,
ציירים ואמנים בתחומים אחרים במתחם
המשתלה ,כשהן משולבות בסביבה טבעית.

שר החקלאות ,שלום שמחון,
בביקור במשתלות חישתיל

התצוגה תתקיים במשך  4ימים רצופים :שישי -
שני ( 6-9באפריל  -סוף שבוע והחג השני של
פסח) בשעות .10:00-17:00 :הכניסה לציבור
הרחב חופשית .פרטים במשתלה בטלפון:
 ,03-5347239או באתר האינטרנט של משתלת
הסוכה  -בית ירוקwww.hasuka.co.il :

חדשות הוותיקים

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
תקיים מספר ימי עיון לותיקים מתנדבים
מאת מרים שור
ותיקי המושבים

ענף צמחי התבלין הוא אחד המובילים בצמיחה
מבין ענפי החקלאות ליצוא ויגיע השנה להיקף
שיא של  50מיליון דולר ,כך אמר שר החקלאות,
שלום שמחון ,בביקור שערך במשתלת חישתיל
באלון תבור ,ליד עפולה .לדבריו ,אם לפני עשור
היה יצוא התבלינים זניח והגיע למאות טונות
בבלבד בשנה ,כיום מייצאת ישראל  30סוגים שונ
נים של צמחי תבלין בהיקף כולל של  7000טונות
בבשנה לאירופה ,רוסיה וארצות הברית .קצב הצמ
מיחה הממוצע של הענף הוא  10%בשנה .מידע
על תבליני חישתיל באתרwww.hishtil.com :



ההמועצה תקיים ימי עיון בנושאים מגוונים ומענ
ניינים וביניהם:
ההמועצה הלאומית להתנדבות פותחת קורס להכ
כשרת מתנדבים להופעה בבתי משפט לתביעות
קטנות .הקורס יימשך  120שעות והוא יתקיים
בשיתוף עם המכללה למנהל .בבתי המשפט
לתביעות קטנות אין הרשאה לייצוג באמצעות
עורכי דין .במטרה לאפשר לכל אדם נגישות
לבתי משפט אלו ,אישר שר המשפטים להסמיך
מתנדבים במסגרת המועצה הלאומית בישראל
לשמש כטוענים בבתי המשפט לתביעות קטנות.
הקורס יאפשר לכם להצטרף למטרה זאת.
בב־ 20במרץ תקיים המועצה הלאומית להתנדב
בות יום עיון בנושא ניהול פיננסי יעיל לארגונים
המפעילים מתנדבים .יום העיון יונחה ע"ח ורונה

ברוריה שהייתה בעבר מנהלת מחלקת השקעות
בסניף המרכזי של בנק הפועלים וכיום מרצה
ומרכזת סדנאות בשוק ההון בגופים וארגונים
שונים.
יום עיון בנושא שפת הגוף  -מודעות להתנהלות
טובה יותר מיועד לעובדים ולארגונים המפעילים
מתנדבים והוא כולל מצגות ותרגילים אישיים
וקבוצתיים .את יום העיון תעביר דורית עוזיאל,
מומחית בתחומי מדעי ההתנהגות ,מומחית
ללשפת הגוף ,יועצת ומנחת סדנאות במגזר העס
סקי והפרטי וחברה בסגל ההוראה במרכז הבין
תחומי בהרצליה והמסלול האקדמי של המכללה
למינהל.
לפרטים נוספים אפשר להתעדכן באתר www.
ivolunteer.org.il

אתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

מטיילים בשטח
מאת יגאל סקין
תוכנית הטיולים
 .1שבת  24.3.07האוכלוסיה הערבית
לאורך הקו הירוק ,סיור בהדרכת פרופ'
יוסי גינת ומחירו .₪ 150
 .2שבת " 30.3.07שירת עשבים והאבנים",
בהדרכת ד"ר יוסי פז .בטיול משולבים
קטעי נגינה בחליל צד" ,שירת הבתולה
ההרה" בנופי עין כרם ,שביל השקדיות,
גן הפסלים המשיחי ,כפר המנזר הרוסי,
מעיין מרים ,מנזר אחיות ציון .מחיר
הסיור .₪ 150
 .3יום שישי  27.4.07גבולות ישראל קטע
" 6עוקף ירושלים" ,ממבשרת ירושלים
לרמת רחל .הסיור בהדרכת דוד שטנר
ומחירו .₪ 150
 .4שבת  28.4.07במרדף אחרי הממלוכים
בבצפון .בתוכנית :תל יזרעאל ,גשר הקנט
טרה והמצודה הצלבנית ממלוכית בבית
שאן ,החאן העתיק בגשר ,ארמון מיניה
וחאן ג'יב יוסף בעמיעד .הסיור בהדרכת
ד"ר שמעון גת .ומחירו .₪ 150
 .5יום שני  7.5.07מנהרות הכותל בתוכנית
מנהרות הכותל ,מנהרת שרשרת הדורות
ובמרכז דוידסון .מחיר הסיור ,₪ 170
כולל הכניסות לאתרים.
 .6יום רביעי  9.5.07מסע אל הזיכרון
מחזור  .19נתחיל במוזיאון החדש ביד
ושם ואחר מכן נעלה בשביל המחבר
להר הרצל ,אנדרטת נצר אחרון ,חלקת
גדולי האומה ,קבר הרצל ומוזיאון הרצל
ההחדש .הסיור בהדרכת משה חרמץ ומח
חירו .₪ 150
טיולי חו"ל:
 .1במאי טיול נוסף לפטרה.
 .2במאי למזרח טורקיה מהפרת והחדקל
אל הרי הקצ'קר בהדרכת גילי חסקין
וובביצוע חברת אקו טיולים פרטים נוס
ספיםwww.gilihaskin.com :
 .3במאי טיול לאלבניה.
פפרטים והרשמה לכל הטיולים במשרדי המד
דור לידיעת הארץ רחוב ליאונרדו דה וינצ'י
 19תל אביב .טלפון 03-6091427 :או בפקס:
.03-6956437

חדשות בני המושבים

מצבם החברתי של בני הנוער במושב
מאת שקד גטריידה
רכז ההדרכה
עבור בני הנוער ,המושב שונה מהעיר בכך
שקהילת הנוער או המאגר החברתי של האנשים
שיכולים להיות החברים שלי ,הוא נתון ומבחינה
מספרית אף מוגבל .למרות שלמבוגרים במושב
יש יכולת ניידות גבוהה יחסית ,ולמרות ש"פעם
היה יותר קשה לנסוע ממקום למקום מאשר
היום" הרי שעבור בני הנוער במושב ,היכולת
לצאת מהמושב למושב השכן או לעיר הקרובה
עדיין מוגבלת.
לשנות הילדות והנעורים תפקיד חשוב מאוד
בבעיצוב תפיסת העולם של הבוגר .הצלחות ביצ
צירת קשרים חברתיים והתמודדויות חברתיות,
התמודדות עם דילמות בחיי היום יום ,בניית
הקשר עם האחים והמשפחה ,הן כולן משימות
איתן מתמודדים הילדים והמתבגרים.

בעוד שבעיר אפשרויות הבחירה של הילדים
ררבות מאוד בין חוגי עניין רבים ,בין מספר תנוע
עעות נוער ,בין קבוצות חברתיות ובין שכונות שונ
נות ,הרי שבמושב "הכל נשאר במשפחה".
ילד שגדל במושב נולד אל בני כתתו  -יהיה חלק
מקבוצת הגיל ,קבוצתו החברתית מגיל הגן ועד
סיום ביה"ס ועד בכלל .השאלה "איזו חווית
התפתחות והתבגרות תהיה לילד שלי במושב?"
היא שאלה שכל הורה צריך לשאול את עצמו
פעם אחר פעם" .האם לילד שלי טוב בחברה
ששלו?"" ,איזה התמודדויות עומדות בפניו מבחינ
נה חברתית?" ועוד שאלות שונות.
לפיכך ,תפקידם של המבוגרים ,ומתוך כך וועד
המושב ,להשקיע משאבים רבים (זמן ,כסף ,אנשי
מקצוע) בחינוך הבלתי פורמאלי של בני הנוער.

כפי שבחקלאות יודעים להגיד" ,שהזורע חיטה
דואג לשנה הבאה ושהנוטע עצים דואג לשנים
הבאות" ,הרי שבחינוך מוסיפים "המחנך אנשים
דואג לדורות".
אני חושב שחובתו של כל מושב לקחת אחריות
ולהשקיע באופן יזום ,באותה חשיבות הניתנת
לנושאי תשתית וביוב ,חשמל ומים (שהם נושאים
קונקרטיים ומרגישים בחסרונם מיד) ,בתחום
החינוך הבלתי פורמאלי של הנוער במושב.
תנועת המושבים מפעילה את תנועת הנוער "בני
ההמושבים" בשיתוף המועצות האזוריות ומאפ
פשרת מסגרת של תוכן וארגון לחינוך הבלתי
פפורמאלי של בני הנוער במושבים .אולם ,בחלק
קת האלוהים הקטנה ,במושב הבודד ,האחריות
תהיה תמיד של חברי המושב.

ההמודל שמציעה תנועת המושב
בים מבוסס על העסקת מדריך
נוער בוגר ,האחראי על הפעילות
ומוביל תא שכבת התיכונים,
צצוות מדריכים צעירים מתנדב
בים המדריכים את אחיהם בגיל עממי.
בבני המושבים שנת שרות מפוארת ,גרעין עודד,
הכוללת  100מתנדבים ב־ 17מועצות אזוריות
המובילים את הפעילות במושבים ואת הפעילות
החינוכית האזורית.
אם במושבכם אין פעילות מסודרת של בני
המושבים ,פנו אל רכז הנוער של בני המושבים
במועצה או אל רכז ההדרכה של התנועה במייל
( )shaked@v-noar.org.ilונסייע לכם לקדם
נושא חשוב זה.

"המקום" הזה שנקרא גרעין עודד
מאת יקיר אוזן
גרעינר במטה יהודה

מועמדים לגרעין עודד 2007-2008

לבני המושבים דרושים בעלי תפקידים בחינוך והדרכה:

מדריכים בוגרים למושבים
לכל רחבי הארץ ,מתאים לסטודנטים

רכזי נוער

למועצות אזוריות שונות ברחבי הארץ
לתקופת הקיץ:

מדריכים לסמינרי:
מד"צים ,מד"מים ומש"צים
אנשי מנהלה:
מנהלי יער ,אקונומים ועובדי מנהלה
קב"ט
לסמינרים  -קצינים בצה"ל.
נא לשלוח קורות חיים ל־ hila@v-noar.org.ilעבור הילה 03-6086320

לא מזמן התקיים טיול חנוכה ,בתור גרעינר אני
רואה את העבודה שלי לא רק ביישוב או במועצה
שלי אלא גם ברמה הארצית של התנועה בכלל.
לכן לקחתי את החלק של פרסום גרעין עודד
לידיי וכתבתי משהו לחבר'ה מי"ב שבאו לטיול
חנוכה .כשישבתי לכתוב ניסיתי לחשוב איך אני
נותן לחבר'ה האלה נקודת מבט מסויימת על
גרעין עודד והחלטתי לכתוב סיטואציות של מה
ההוא ה"מקום" הזה של גרעין עודד בשבילי .כתב
בתי בכנות ,בלי לחשוב יותר מדי על איך לשייף
אאת זה .והכל נשפך בטבעיות ,חשבתי ששווה לפר
רסם את זה גם פה כדי להראות איך אני מנקודת
מבטי רואה את ה"מקום" הזה שנקרא גרעין
עודד ...הנה הקטע לפניכם:

י"בניקים יקרים,
מתי בפעם האחרונה שאלתם את עצמכם,
"מה אני באמת יודע על גרעין עודד"?
הנה ניסיון צנוע לתת לכם מעט חומר
למחשבה על המקום הזה שנקרא "גרעין עודד"
גרעין עודד הוא המקום:
לגלות מה זה באמת גרעין עודד כמציאות
יומיומית ולא רק דרך "להסתכל מהצד".
לחוות חוויות חדשות בכל יום.
למצוא את עצמך עושה דברים שלא היית
מאמין שאתה באמת תעשה בגרעין עודד.
למצוא את עצמך חי את כל הסטריאוטיפים
שקיימים על גרעינר.
לחיות ולהחיות את הערכים בהם אתה מאמין.
גרעין עודד הוא המקום:
למצוא את עצמך לפעמים כמדריך ,חבר,
אח ,וגם אבא או אמא של מישהו במקרים

אתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

מיוחדים.
לצאת מהבועה ,להרחיב אופקים ולפתוח
ת'ראש לדברים חדשים.
להזכר בכל מה שאתה יודע ולתרגם זאת
למעשים ומהצד השני למצוא עצמך מתנסה
בדברים שלא עשית מעולם.
גרעין עודד הוא המקום לבחון מאיפה באת
ולאן אתה הולך.
להתפרק ולפרוק מתחים ודקה אח"כ לאזור
כוחות ולהתמלא בחיוכים.
לעורר את כל מה שחבוי בתוכך ולבטא זאת
בצורות שונות כל פעם מחדש.
לחיות עם עוד מספר אנשים שעוברים בדיוק
את אותם דברים שאתה עובר ועם זאת כל כך
שונים ודומים לך באותו הזמן.
גרעין עודד הוא מקום לגור ולפעול במקומות
שכנראה גם לא היה יוצא לך מעולם לבקר
בהם.
הוא המקום לתת לתנועה בחזרה ובדרך עדיין
להמשיך לקבל ממנה כל כך הרבה
המקום להשפיע בכל כך הרבה מעגלים ,להיות
מושפע ממיליון כיוונים ,להעצים את מה
שאתה נוגע בו.
כולל אותך עצמך ,לבנות ,לראות ,לגעת ,לדעת,
ליזום ,ליצור ,לשמר ,לטפח ומעל הכל  -להיות
אתה עצמך
וללכת עם מה שאתה מאמין בו ושלם איתו
עד הסוף.
בקיצור ,גרעין עודד הוא עוד אלף ואחת
דברים שאי אפשר להסביר במילים
ואם ננסה ממש ממש  -בשביל זה יש
מתעניינים.
גרעין עודד הוא המקום בשבילך...



