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 96%מהמושבים החליטו
לצאת מתנובה
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התפתחות
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חדשות אגף הקרקעות
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מדריך קצר להיבטי מיסוי
מימוש יחידות ההשתתפות
בתנובה
עמוד 4

חווית חיים במדבר

בבפתחו של חג השבועות ,חג קציר החיטים ,חוד
דדשיים לאחר ועידת תנובה ,בה הוחלט על מכיר
רת השליטה ,בחרתי להביא בפניכם את עיקרי
התהליך שהביא אותנו לנקודה זו ,בה מושבים
רבים עתידים לקצור את פירות העבודה הענפה
שנעשתה ב 3-השנים האחרונות.
תנועת המושבים נערכה מבעוד מועד לשינוי
מבני בתנובה .הקמנו גוף מייצג המורכב מנציגי
המשק המשפחתי ברחבי הארץ על מנת להגיע
ללפתרון עם תועלת מקסימאלית לכל חברי המוש
שבים.
הגוף שנבחר התווה את תנאי וגבולות המכירה,
ההכרחיים עבורנו כחברי מושבים .במהלך גיבוש
ההאסטרטגיה בתנובה לגבי אופן המכירה ,הקפ
פידה תנועת המושבים לדבר כקול אחד – קולו
של המשק המשפחתי – והייתה ממובילי הדרך
לשינוי הכיוון ממכירה חלקית למכירת השליטה
כולה .דבר זה נבע בעיקר משיחות ומפגשים
שקיימנו במושבים ועם הבנה מהו הלך הרוח
ומהם צרכי כל מושב.
לשמחתי הדרך שהצענו ,מכירת מינימום של
 ,51%זו גם הדרך שתנובה בחרה להוביל וזו

ההייתה גם החלטת הוועידה שאושרה ברוב מוח
חלט של מעל  .98%אנו יודעים כיום ש96%-
מהמושבים אכן מימשו את חלקם וצפויים לקבל
את הכסף מהמכירה עד סוף שנה זו .אנו למדים
מכך שמהלך זה נקלט בהתלהבות יתרה וישנה
הלימה בין התנהגות המושבים לדרך שתנועת
המושבים הובילה.
בתנועת המושבים כ 105-מושבים שעדיין לא
סיימו חובם במנהלת ההסדרים וגוררים עול
ככבד של חובות שמונע את צמיחת המושב והתב
בבססותו .מתוכם כ 80-מושבים אשר יכולים למח
חוק באופן מלא את חובם על ידי מימוש המניות
כתוצאה ממכירת השליטה בתנובה .מהלך זה
יסייע לאותם מושבים לצאת מהקיבעון שנגרם
בשל עול החובות ,יביא להתפתחות וצמיחה.
בנוסף ,עומדות בפני המושבים אפשרויות פיתוח
ממיזמים כלכליים ברמת האגודה ,שיהוו עוגן פינ
ננסי לשנים הבאות .לחילופין ,יהיו מושבים רבים
שיחליטו על חלוקת הכסף בין החברים ובכך
יתרמו לרווחת כל חבר בנפרד.
בחודשים האחרונים מגיעות אלי פניות רבות
בנושא חלוקת המניות בתוך האגודה .ברצוני

להזכיר כי לאורך כל תהליך המכירה ,המטרה
ששעמדה לנגד עינינו היתה המינוף החברתי-כלכל
לי של המושב ,שיתאפשר לאחר מימוש המניות.
אני חוזר ומבקש שתהא תובנה בתוך המושב
על מנת להימנע מסכסוכים פנימיים ומשפטיים.
עלות הסכסוך גבוהה לעתים מתמורתו הסופית,
על אחת כמה וכמה הפגיעה במרקם הפנימי של
המושב ,שחשיבותו לא תסולא בפז.
באם תיווצרנה בעיות בתוך המושב לגבי אופן
החלוקה ,תנועת המושבים עומדת לרשות אותם
המושבים עם צוות מיומן ומוכשר ,על מנת לגשר
בין הצדדים ולתת פתרונות מהירים ופשוטים.
סוגיית מכירת תנובה מוכיחה שהתארגנות
ולכידות הם גורם משמעותי בשיפור מצבן של
האגודות וחבריהן .תנועת המושבים השקיעה
ממשאבים רבים סביב המכירה וכולי תקווה שנשכ
כיל להשתמש במנוף צמיחה זה לרווחה חברתית
וכלכלית.
בברכת חג שבועות שמח ופורה,
איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים
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חדשות אגף המשק
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חדשות היחידה
לתרבות ולמפעלי חינוך
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תוכנית מפעלי הקיץ של בני
המושבים
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מערכת עיתון "המושב":
העורך האחראי :איציק כהן
עריכה :רוני חסיד
מרכזת מערכת :ורדה בואבי
חברי המערכת :יהודה אלטון ,שקד גטריידה,
עו"ד עמית יפרח ,מנשה סמירה ,שלמה
עצמוני ,מיכל דותן-לוין ,יוגב שריד.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,שדרות
שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :
varda@tmoshavim.org.il

איציק כהן
יו"ר אגף המשק
וונתן בשיא מונה ליו"ר המועצ
צה לענף הלול
ייונתן בשיא מונה ע"י שר החק
קלאות ליו"ר המועצה לענף
הלול .מליאת המועצה התכנסה
לראשונה רק בחודש שעבר ,למרות שהבחירות
התקיימו כבר לפני כשנה וחצי וזאת מפני שחל
עיכוב במינוי נציגי משרדי הממשלה למועצה.
ההמליאה שהתכנסה בחרה את מוסדותיה – ועד
דות לכל השלוחות ,ועדת מכסות ,ועדת תקציב,
ועדת ביקורת וועד הפועל – הועד המנהל של
המועצה.
בישיבת הועד הפועל נבחר מנכ"ל המועצה ,מולי
לויט ,ששימש במשך כל התקופה הארוכה מאז
הבחירות כממלא מקום המנכ"ל .אנו מאחלים
הצלחה ליו"ר למנכ"ל ולמליאה כולה.
בקרוב בחירות למליאת המועצה ולשולחנות
המגדלים
בסוף חודש מאי יתקיימו בחירות למליאת
המועצה הצמחית ולשולחנות מגדלי הפירות
והירקות .בחלק מהאזורים הגיעו להסכמה על

י

תנועת המושבים
מאחלת

ההנציגים שיבחרו .לאחר שמוע
עצת הלול והמועצה הצמחית
ייחזרו לפעילות ,הם ישובו ,לשמ
ממחתנו ,להתנהל ע"י נציגי מגדל
לים שנבחרו בבחירות ארציות
וזאת לאחר שיתוק ארוך של פעילותם ,שנגרם
משינויי חקיקה שהוביל שר החקלאות הקודם,
ישראל כץ.
איציק שניידר מונה ליו"ר פורום החלב
תתנועת המושבים מינתה פורום חלב חדש ,המור
רכב בחלקו מחברים מהפורום הקודם ובחלקו
מחברים חדשים .ליו"ר הפורום מונה איציק
ששניידר ממושב בית אלעזרי .חברי הפורום התכנ
נסו לפגישתם הראשונה עם שר החקלאות ,שלום
שמחון ושמעו ממנו ומאיציק בן דוד ,יו"ר מועצת
החלב ,על חוק החלב שמתכוון השר להעביר
בכנסת ,חוק שאמור להסדיר את פעילות ענף
החלב .החוק מתמקד בשמירת מדיניות תכנון
מכסות החלב ,שמירת מחיר המטרה ועדכונו
המשך בעמ' 7

חג שבועות
שמח
לתושבי המושבים
ולכל בית ישראל

חדשות הפיתוח העסקי

תיירות חקלאית במושבים
מקור הכנסה בתהליכי התפתחות
יוגב שריד
יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי
אמצע שנות ה  80נוצרה מציאות
חחדשה בענף החקלאות הישראל
לית ,אשר יצרה ירידה ברווחיות
המשק החקלאי וחייבה חיפוש
אאחר אלטרנטיבות נוספות לתע
עסוקה .אחת האלטרנטיבות היא פיתוח תיירות
המבוססת על פעילות המשק ומטרתה למשוך
מבקרים למשק החקלאי.
התיירות החקלאית היא כל פעילות המתקיימת
במרחב הכפרי ,שקשורה ישירות או בעקיפין
ללפעילות חקלאית ואשר גורמת להבאת מבקר
רים למטרות לימוד ,ביקור או חוויה ,המאריכה
את שהות המבקר ,יוצרת מוצא חיובי לחקלאים
ומספקת ענף תיירות מלא עניין .את התיירות
החקלאית ניתן לכנות כ"מוצר" משלים לענף
התיירות.
בבמרכז הארץ ,במקום בו היקף התיירות המק
קומית קטן יחסית ,ענף התיירות החקלאית
מתפתח בצורה מרשימה וזה מספק בעיקר את
התיירות החד יומית.

ב

לתיירות החקלאית יתרונות רבים:
 #הגדלת הפעילות הכלכלית והתעסוקתית
במרחב הכפרי ,ע"י שילוב התיירות בתוך
אמצעי הייצור.
 #העלאת ההכנסה של בעלי המשקים ,תוך
שמירה על איכות החיים ואיכות הסביבה
במושב.
 #העלאת תדמית החקלאים ,החקלאות והמר
רחב הכפרי כולו ,בפני הציבור הרחב.
תיירים במרחב הכפרי מגיעים בעיקר מהערים
והם מחפשים בילוי נעים בחופשה ,שלווה ושינוי

משמעותי בשגרת חייהם .התיירות החקלאית
ממהווה אטרקציה גם בחופשה משפחתית .הילד
דים לומדים ורואים את תחילת דרכו של קרטון
החלב ,למשל או קוטפים פרחים ופירות ,מכירים
בבתי בד ,יקבים ומחלבות או מתנסים בדיג ,ברכ
כיבה על סוסים ועוד.
בעשור האחרון ניכר כי התיירות החקלאית
מתפתחת גם בעולם ,בעיקר במקומות בהם
החקלאים קיבלו עידוד מהממשלה ,שהשקיעה
כספים בפיתוח ענף זה.
ממשרדי התיירות בקפריסין ,יוון ,איטליה ובמ
מדינות נוספות ,הכירו ביתרונות של התיירות
החקלאית כדרך זולה ופשוטה לשיפור רמת
החיים במרחב הכפרי ולעצירת ההגירה של
תושבי המרחב הכפרי לערים הגדולות .עידוד
החקלאים לפתח תיירות חקלאית במקומות
אלו ,הוכח כפתרון מוצלח אשר מאפשר המשך
מגורים במשק החקלאי ומעניק ערך היסטורי
על ידי שימור האדריכלות הכפרית ,הפסטיבלים
והמנהגים המסורתיים ,שתיירים אוהבים לכנות
"אותנטיים".
ללבעל משק המעוניין לפתח תיירות חקלאית מומ
מלץ לשקול את הנושאים הבאים:
צרכים בסיסים:
מקום התכנסות ,שירותים ,מזנון ופינת מכירה,
אולם תצוגה ,רעש וכו'.
צרכים תכנונים:
מדיניות התכנון האזורית/מקומית.
אישור לשימוש בקרקע לתעסוקה לא חקלאית
בנחלה ,אפשרי באחד מהמסלולים הבאים:
 .1שימוש חורג – בגין שימוש שהותר ע"פ

אישור תקף לאישור חורג ,מוגבל בזמן,
ישלם בעל הזכויות בנחלה דמי שימוש
בבשיעור של  5%לשנה מערך הקרקע המש
שמשת לתעסוקה הלא חקלאית .החיסרון
העיקרי הוא שאישור זה הוא זמני ולכן ישנו
סיכון שכל ההשקעה תעלם.
 .2תוכנית תקפה – כאשר קיימת תוכנית
תתקפה ,ישלם בעל הזכויות בנחלה דמי חכיר
רה מהוונים בשיעור של  91%משווי הקרקע
המיועדת לתעסוקה לא חקלאית (פירוט על
עיקרי החלטת מועצת המינהל  979בכתבתו
של עו"ד עמית יפרח).

מענק של עד  ,₪ 100,000עד
 40%מההשקעה לתיירות
חחקלאית ,ניתן ע"י משרד החק
קקלאות ,כמו כן מוענקת השת
תתפות בקידום מכירות ושיווק
(פסטיבלים) .משרד החקלאות תומך גם בהכנת
תתוכניות אב במועצות האזוריות (טפסים למענק
קים אלו מפורסמים באתר תנועת המושבים).
ארגון התיירות של תנועת המושבים רואה
בבתיירות החקלאית חלק מפעילות המשק החק
קלאי.
בימים אלו אנו פועלים להסדיר את התיירות
החקלאית בגופי התכנון ולצמצם את החסמים
הבירוקרטים אשר מונעים מענף זה להתפתח.
אנו רואים בתיירות החקלאית כלי לשימורה
של החקלאות באופייה החדש ולפיתוח המרחב
הכפרי כולו.

במהלך החודש האחרון סיירו חברי ועדת
תיירות באזור מרום הגליל.
הוועדה פועלת לקידום סדר יומה של התיירות
הכפרית במדינת ישראל.
במהלך הסיור נפגשו חברי הוועדה עם ראש
המועצה האזורית מר שלמה לוי ורכזת
התיירות במועצה הגב' מזל אלקלעי ודנו על
אופיו התיירותי הייחודי של האזור.
החברים התארחו אצל תיירנים במושבים
אמירים ,שפר ,ספסופה וכרם בן זמרה.
ענף התיירות הנו מהבולטים והדומיננטיים
בבאזור ומהווה דוגמא לתיירות מתפתחת ומג
גוונת.

ההאזור משופע באטרקציות ומציע מגוון יחיד
דות אירוח בכל הרמות.

משרד התיירות בשיתוף עם משרד החקלאות
ומשרד המשנה לרה"מ מפעילים "חממות
תיירות" אשר עוזרות ליזם בליווי ,הקמה ותפעול,
משלב הרעיון עד לשיווק וביסוס העסק.

מימין לשמאל משה זרחי ,יו"ר ו .תיירות ומשה
צחור ממושב מרגליות

האוסקר של החקלאות
ככ 20,000-איש מכל רחבי הארץ ומשלחות שהג
גיעו מכל העולם ביקרו בתערוכת "אגרו-משוב"
הה ,17-התערוכה הבינלאומית השנתית לחקל
לאות ,והתרשמו מהחידושים שהוצגו במקום.
אורח הכבוד של התערוכה היה שר החקלאות,
ששלום שמחון ,שהשתתף בטקס פתיחת התער
רוכה ולאחר מכן ערך סיור בין הביתנים והעניק
את פרסי "נבחרי השנה בחקלאות" לחקלאים
ולמדענים המצטיינים ,שהגיעו להישגים יוצאי
דופן בתחומם בשנת .2007
צצוות השופטים בטקס "נבחרי השנה" בחקל
לאות כלל את יוסטה בלייר ,מזכ"ל התאחדות
החקלאים בישראל :רזי יהל ,ראש ועדת המשק
בתנועה הקיבוצית ,איציק כהן ,יו"ר אגף המשק,
מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי ירקות בישראל,
ממאיר בראון ,מזכיר התאחדות מגדלי בקר ביש
שראל ,עומר זיידן ,סגן מנהל שירות ההדרכה
ווהמקצוע וחיים אלוש ,עורך עיתון "משוב חקל



לאות".
השנה בחרו השופטים להעניק את הפרסים
לצוות החקלאי של יישובי חבל מעון שהגיעו

מיטב החקלאים,
המדריכים והחוקרים
זכו בתואר
"נבחר השנה "2007
בתערוכה הבינלאומית
השנתית לחקלאות,
אגרו משוב
להישגים מרשימים בהיקף הפעילות ומוצריהם
בזכות המותג "דוד משה" ,גידי סיון שזכה באות
הוקרה על חלקו בעשייה החקלאית ומאבקו

למימוש זכויות החקלאים ,נפתלי ודורון אוביץ
שהקימו השנה בית אריזה חדשני ,תמיר דואדי
שזכה לאות על הצטיינותו בענף הלול והקים לול
חדש בשטח של  8דונמים ,שאול רשף – מנכ"ל
חברת "שיאון" שהוביל מהלך לאיחוד בין שני
מכוני ההזרעה הגדולים בישראל ,שהפכו למכון
הההזרעה ייחודי בעולם כולו ,יוסי צפריר המגד
דל את פרי הפיטאיה וזני פסיפלורה שונים לצד
פיתוח של שכלולים בנושא הקטיף וטיפול בפרי,
צביקה וגל פוקס שמציגים משק מסודר העומד
בבדרישות המחמירות ביותר של התקנים האירופ
פאים ,ד"ר הישאם יוניס על פעילותו העשירה
בתחום ההדרכה החקלאית ותרומתו למו"פ
החקלאי והיישומי ,ד"ר אלי פוטיבסקי ,מנהל
מכון וולקני על תרומתו בחקר צמחי התבלין
ווהקמת בנק הגנים החדש ,פרס מפעל חיים לפר
רופ' דן לבנון ,המדען הראשי במשרד החקלאות
עעל עבודתו כמרצה ,חוקר וכמנהל שבזכותו החק
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קלאות הגיעה לשיאים חדשים ואליהו צור על
הצטיינותו בענף הפרחים.
בבין החידושים שהוצגו לאורחים בביתן החדש
שנות בלטו גידולי הפסיפלורה הצהובה ,פפאיה
במשקל  6קילו ,פרי השוקולד ,פרי לימון מתוק,
פירות אנטי-אייג'ינג בעלי רמת נוגדי חמצון
גבוהה ,כמו נקטרינות ושזיפים – הצפויים להפוך
ללהיט הישראלי בשווקים באירופה ,פטנטים
ישראלים לשנת שמיטה ,עגבניות וקישוא עם
פסים ,טרקטורון ביו דיזל ,כ 30 -זני עגבניות
שגודלו בכל רחבי הארץ ,כ 150 -סוגי פרחים
מכל מגדלי הפרחים בישראל ,קקטוס ההודיה
שנחשב לצמח ההרזיה המהפכני ,צמחי ביו-דיזל
המכילים שרף לבן ומאפשרים הפקה של שמן
למנועי דיזל למען סביבה ירוקה יותר ,והדברה
ביולוגית מקבוצת  BIO FLYהכוללת זבובים,
דבורים וצרעות שגודלו במיוחד על מנת שיוכלו
להחליף את ההדברה הכימית בשדה ובחממות.

חדשות אגף הקרקעות
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות
כויות חברי המושבים בחלקת נאים אשר יקבעו על ידי המינהל ותמורת תשלום
המגורים – החלטות חדשות של דמי חכירה מהוונים בשיעור של  91%מערך
הקרקע.
ויישומן
קקביעת הזכויות למגורים בחלק
קת המגורים לפי החלטת מינהל חתימת חוזה חכירה לחלקת המגורים
חוכר אשר הצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום על
מקרקעי ישראל 979
מועצת מקרקעי ישראל החליטה מספר החלטות חוזה חכירה עם המינהל ,המעגן את זכויותיו על
חשובות בתחום מדיניות המקרקעין .בין השאר פי החלטה זו .בחוזה החכירה לחלקת המגורים
התקבלה החלטה בנושא זכויות חברי המושבים יקבע כי לא יחולו על שטח חלקת המגורים
בחלקת המגורים ,שמטרתה ,כפי שנאמר בדו"ח ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול המינהל,
הבר ,היא לחזק ולבסס את זכויות החקלאי בדבר השבת קרקע למינהל בעת שינוי יעודה.
בחלקת מגוריו ,תוך שימוש יעיל יותר בקרקע חתימת חוזה החכירה תתקיים בתאום מלא עם
האגודה ,במידת הצורך.
ובתשתיות הקיימות.
שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים
עיקרי החלטת מועצת המינהל ( )979בנוגע חלקת המגורים (כולל זכויות הבניה לתעסוקה
לא חקלאית) תישאר תמיד צמודה לנחלה ולא
למושבים:
יתאפשר פיצולה מן הנחלה .השטח הבנוי הכולל
התנאים להצטרפות להסדר
 #רישום חלקה א' בספרי מרשם המקרקעין ,של השימושים לתעסוקה (לרבות מבני קייט),
לא יעלה על  500מ"ר בנוי.
כיחידת רישום נפרדת בשלמות.
 #הסדר ותשלום בגין כל השימושים בתוך בעל זכויות בנחלה ישלם למינהל עבור הסדרת
הנחלה ,אם ניתן לייחס שימושים אלו השימושים לתעסוקה כמפורט להלן :במקום בו
לחוכר ,בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי חובת תשלום היטל ההשבחה איננה חלה על בעל
ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר ,זכויות בנחלה –  91%מערך הקרקע המיועדת
לתעסוקה.
לרבות תשלום בגין תקופת עבר.
 #תשלום דמי חכירה בשיעור של  3.75%במקום בו חובת תשלום היטל השבחה חלה
על בעל זכויות בנחלה –  46%מערך הקרקע
מערך הקרקע של חלקת המגורים.
 #התחייבות האגודה לכך שמספר יחידות המיועדת לתעסוקה.
הדיור בשטח הישוב החקלאי (לרבות בבשטחים לגביהם קיים היתר לשימוש חורג לתע
ההרחבות הקהילתיות ,אם קיימות) יהיה עסוקה (לרבות לבניית מבני קייט) ומשמש לכך
בפועל ,יחויב בעל זכויות בנחלה בתשלום דמי
בהתאמה לתמ"א.35/
שימוש שנתיים בשיעור  5%מערך הקרקע.
הגדרת חלקת המגורים:
הועדה ממליצה כי חלקת המגורים תוגדר כחלק בבעל זכויות בנחלה יהיה רשאי להשכיר לצד שליש
מחלקה א' בנחלה ,עד לשטח כולל של  2.5דונם שי את השטח הפנוי המיועד לצרכי תעסוקה ,אך
לא יהיה רשאי למוכרו או לפצלו מתוך חלקת
בלבד.
במושבים באזור עדיפות לאומית א' ובישובים המגורים.
בקו העימות בלבד ,בהם חלקת המגורים קטנה בנושאים אליהם לא התייחסה החלטה זאת
מ 2.5 -דונם ,תתאפשר השלמתה בתנאים בצורה מפורשת ,ימשיך המינהל לפעול בהתאם
מסוימים.
ללהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינ
ללבעל נחלה אשר שילם דמי חכירה ,יאושר לעש נהל .הסדר זה איננו מחייב וההצטרפות אליו היא
שות שימוש בהיקף הבניה הבסיסי למגורים של וולונטרית .על מי שלא יצטרף להסדר ימשיכו
לחול הכללים הקבועים בהחלטות מועצה ונוהלי
עד  375מ"ר ,בהתאם לתנאים הבאים:
 #ביטול הדרישה לרצף דורי בחלקת המגור מינהל מקרקעי ישראל ,כפי שיהיו בתוקף מעת
לעת.
רים.
 #המינהל לא יקבע את מספר יחידות הדיור
החלטות נוספות של מועצת מינהל מקרקעי
למגורים וגודלן בחלקת המגורים.
 #ישנה אפשרות לפצל יחידת דיור מחלקת ישראל בנוגע להקצאת קרקע למגזר החקלאי
המגורים עם זכויות בניה מתוך היקף הבניה מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטות נוספות
הבסיסי של עד  375מ"ר .על בעל הזכויות ההנוגעות להקצאות קרקע למגזר החקלאי .ההחל
בנחלה לשלם למינהל ( 29.25%השלמה ל -לטות טעונות חתימות של יו"ר המועצה ושר
 )33%מערך הקרקע של המגרש המפוצל .האוצר.
שטח המגרש המפוצל יופחת משטח חלקת
המגורים וממכסת היקף הבניה הבסיסי של להלן עיקרי ההחלטות:
משקי עזר
עד  375מ"ר.
גודל המגרש שיפוצל יכלול זכויות בניה של במדינת ישראל קיימים כ 5000 -משקי עזר,
חלקם בתחום המושבים וחלקם בתחום שיפוט
 160מ"ר לפחות.
עעירוני של עיריות או מועצות .שטח הקרקע המוח
חכר למשק עזר נע בין  2ל 15-דונם ,אך מרביתם
הגדלת חלקת המגורים במושב
אאם במועד אישור ההחלטה השטח המיועד למג בבהיקף של עד  5דונם .המינהל החכיר את הקרק
גורים בחלקה א' של נחלה יהיה גדול מ 2.5-דונם קקע למשק העזר ללא תשלום דמי חכירה ראשונ
(להלן" :השטח הנוסף") ,החוכר יהיה זכאי לבקש ניים ,אך החוכרים משלמים דמי חכירה שנתיים,
אאת החלת ההסדר גם על שטח זה ,בהתאם לתנ לפי מחירון למשקי עזר שהינו יחסי למחירון של

ז

נחלות חקלאיות.
המועצה קיבלה החלטה המסדירה את זכויותיהם
של חוכרים במשקי עזר ,שתאפשר קבלת חוזה
נפרד למגורים על שטח בגודל  2.5דונם וחתימת
חוזה נפרד לגבי השטח החקלאי .במשקי עזר
בעלי עד  2.5דונם יבוטל סעיף השבת הקרקע.
תשלום בגובה  3.75אחוז מערך הקרקע על שטח
מגורים של  160מ"ר יפטור את החוכר מתשלום
דדמי חכירה שנתיים ,עד סוף תקופת החוזה ולתק
קופת חכירה נוספת .עבור יתרת זכויות הבנייה
בבמגרש ,תידרש השלמה ל  33אחוז מערך הקר
רקע .לחוכרים יתאפשר לפצל מגרשים מחלקת
המגורים או להעביר זכויות ,בכפוף לרכישת
יתרת הזכויות בקרקע.
הארכת מועד להוראות המעבר עפ"י החלטה
972
ממועצת מקרקעי ישראל נתנה ארכה נוספת לביצ
צצוע עסקות הרחבה למגורים במושבים ובקיבוצ
צים במקרים הבאים:
לישובי הצפון שהושפעו ישירות ממלחמת לבנון
ולכן נבצר מהם להשלים ביצוע עסקאות בהתאם
להחלטה  972בתקופת המלחמה ,ניתנה אורכה
נוספת לביצוע עסקות הרחבה לפי החלטה סעיף
 737סעיף א' .4מדובר על שיווק קרקע בהרחבות
במושבים בהם התמורות מהשיווק מועברות,
בבניכוי הוצאות ,ישירות למשקם שיעבירם לנוש
שים .הארכה תינתן עד  30.6.07ובלבד שתוגש
בקשה לביצוע העסקה לא יאוחר מיום .30.5.07
ליישובי הצפון מקו העימות ,מקו התפר או
מאזור עדיפות לאומית א' ,שהושפעו ישירות
ממלחמת לבנון ולכן נבצר מהם להשלים ביצוע
עסקאות בתקופת המלחמה ,יוארך גם מועד
בבצוע העסקות ,על פי הסעיפים להוראות המעב

בר להחלטה  737שהיו מותרים
להם במועד המלחמה ,עד ליום
 ,30.6.07ובלבד שהוגשה בקשה
לבצוע העסקה לא יאוחר מיום
30.5.07
לישובי קו עימות ,מתחם התפר או אזור עדיפות
לאומית א' ,אשר לגביהם קיימים פסקי משקם,
תינתן אורכה נוספת לביצועם ,עד ליום ,31.12.07
ובלבד שתוגש בקשה עד  .30.11.07גם במקרה
זה מותנות הארכות בהעברת התמורות ישירות
למשקם ,כאמור לעיל.
לבקשת המינהל ,עקב העומס שהוטל על האגף
בעקבות ריבוי הפניות ,ניתנה אורכה נוספת
בבת שלושה חודשים ,עד 30.6.07,לביצוע עסק
קאות  לגביהן הוגשו בקשות עד למועד .5.2.07
החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות
ישובים חקלאים
מועצת מקרקעי ישראל דנה בשינוי ההחלטה
ההעוסקת בהגבלת שטחי תעסוקה שינתנו ליש
שובים חקלאיים והחליטה כי במיזמים מסוימים
המיועדים לפרויקטים בעלי חשיבות לאומית,
אשר אינם מיועדים לשימוש עצמי ,לא תחול
המגבלה שנקבעה שם ,אלא יילקח בחשבון עד
%
 10%מהשטח המרבי .בישובים חקלאיים במר
רכז הארץ מאושר כיום ליעד לתעסוקה עד 75
דונם ,באזור עדיפות לאומית ב' ,בישובי מרחב
התפר עד  100דונם ובאזורי עדיפות לאומית
א' ,קו עימות ורמת הגולן – עד  150דונם ברוטו.
ההחלטה החדשה מאפשרת להרחיב את גודל
השטח במידה ומדובר בפרויקטים של תשתיות
בעלי חשיבות לאומיות .ועדת המשנה תגדיר את
השימושים בעלי החשיבות הלאומית ותביא את
החלטתה לאישור המועצה.

הזמנה

מועצת מקרקעי ישראל החליטה מס' החלטות בנושאים מהותיים בתחום מדיניות
המקרקעין.
להבהרת עיקרי החלטת מועצת המינהל  979אנו נערוך כנס שיתקיים ביום חמישי
 14.6.07בין השעות  14.00-17.30בבית התנועה הקיבוצית – לאונרדו דה וינצ'י
 13ת"א.
על סדר היום:
 14.00-14.30התכנסות ורישום
עמיר ריטוב  -יו"ר ועדת תכנון ומינהל בתנועת המושבים
מנחה:
		
דברי פתיחה :איתן בן דוד – מזכ"ל תנועת המושבים
 #שלום שמחון ,שר החקלאות ופיתוח הכפר  -השפעת החלטה  979על הפיתוח
בהתיישבות העובדת
 #עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש  -עיקרי החלטת מועצת המינהל
979
 #הגב' שולה בן צבי ,מנהלת האגף החקלאי בממ"י -
יישום החלטת המינהל והשלכותיה על המגזר המושבי
 #עו"ד גדעון ויתקון  -התנאים לביצוע החלטה 979
סיכום שאלות ותשובות
הזמנות נשלחו למזכירויות המושבים.
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מדריך קצר להיבטי מיסוי

מימוש יחידות ההשתתפות בתנובה
יהודית קריסטל
ועדת המיסוי הבינמושבית

לוח זמנים
יום אחרון להודעה על מימוש יחידות האחזקה
30.4.2007
לפי החלטת הועידה על כל חבר להודיע תוך  45יום מקיום וועידת תנובה
 30.6 - 30.11.2007תאריך משוער של יום ההשלמה ()closing
יום ההשלמה ( )closingאו סמוך לו הוא המועד לתשלום לחברים שהחליטו לממש את האחזקות.
מותנה בקיום כל התנאים הדרושים להשלמת העסקה בין אייפקס לתנובה.
 31.7 - 30.11.2007תאריך משוער אחרון לצורך טיפול בבקשה להקטנת מס במקור למימוש.
לדווח על רווח ההון (תשלום המקדמה).
		
לפי פקודת מס הכנסה תוך  30יום מקבלת תמורת יחידות האחזקה צריך לדווח ולשלם המקדמה.
הגשת הדוח השנתי לשנת .2007
31.8.2008
רווח ההון ממימוש יחידות ההשתתפות יכללו בדוחות הכספיים ודוחות המס לשנת .2007
31.12.2012

תאריך אחרון שפקיד השומה יכול להתערב בדיווח ובקביעת המס על רווח ההון.

דווח על רווח הון
הדיווח לרשויות המס יערך על פי עמדת האגודה
לגבי חובות המס ,למרות שאין כל בטחון שמס
ההכנסה יקבל את צורת החישוב .תשלום המקדמ
מה בגין רווח ההון יתבצע על פי החישוב שהוכן.
מס הכנסה יכול לא לקבל את החישוב ולדרוש
מקדמה על פי עמדתו בסוגיה.
ניכוי במקור
בשיחה עם נציבות מס הכנסה נמסר לנו שהם
מתכוונים לבטל את הפטור מניכוי מס במקור
ללגבי ההכנסה ממימוש יחידות ההשתתפות בתנ
נובה .במקרה כזה תחול חובת הניכוי במקור על
תנובה ,לגבי כל תשלום בגין המכירה .במסגרת
ההטיפול במיסוי ,ברית פיקוח נערכת לטיפול בקב
בלת אישור להקטנת המס במקור ולקביעת מס
ספציפי לכל מושב.
קיזוז הפסדים
יש לקבוע את רמת ההפסד למס של האגודה,
שניתן לדרוש לקיזוז מהכנסות רווח הון.
בין הנושאים המשפיעים על ההפסד הניתן
לקיזוז:

א .מחיקות במסגרת "חוק גל" ,שטרם נלקחו
בחשבון בחישובי יתרת ההפסד של האגודה.
ב .הסכמי שומות עם פקיד השומה.
ג .עסקות מקרקעין בשנים  2006ו.2007-
ד .ההפסד הסופי הקובע הוא ההפסד לשנת
.2007
ה .ההפסד הקובע לצרכי קביעת המקדמה בגין
רווח ההון הוא ההפסד לשנת המס .2006
מחייב לערוך דוח משוער לשנת .2006
מושבים בהם התמורה משמשת להסדר חובות
מושבים שהתמורה שיקבלו תעבור למנהלת
הההסדרים ,עשויים להיות פטורים ממס לפי התק
קנה החדשה 3א.
במידה ולא יעשה טיפול בקבלת פטור ספציפי,
ינוכה מס במקור של  30%ורק היתרה נטו תעבור
למנהלת ההסדרים.
מוערך כי מועד החזר הניכוי במקור לאגודה,
לאחר הגשת הדוח השנתי  ,2007יהיה בסוף שנת
.2008
במידה ומושבים אלה לא יודיעו דבר לתנובה,
יממשו להם רק  51%והיתרה תישאר ברשותם
כיחידת השתתפות באגודת האחזקות.
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עוגת גבינה אפויה
לרגל חג השבועות צירפנו מתכון לעוגת גבינה אפויה
באדיבותה של דינה חליף ממסעדת "הפנתר"
שבמושב אניעם .להנאתכם.
לבצק:
 100גרם חמאה רכה
 50גרם סוכר
 150גרם קמח
 1חלמון ביצה
מעט תמצית וניל
חומרים לעוגה:
 5ביצים מופרדות
 500גרם גבינה 9%
 250מיל שמנת מתוקה ( 1יחידה)
 200גרם סוכר
 70גרם קורנפלור
מעט תמצית וניל
גרידת לימון (אם רוצים)
ציפוי:
 4שמנות חמוצות
 5כפות אבקת סוכר
אופן ההכנה:
לחמם את התנור לחום  190מעלות.
ללוש את הבצק ,שיהיה אחיד .לשטח בתבנית
על נייר אפייה ,ולפורר את הבצק לפרורים.

ללאפות בחום  190מעלות כרבע שעה ,עד לקב
בלת גוון זהוב ,להוציא מהתנור ולפורר את
הבצק .לשטח את הפרורים בתבנית  28עגולה.
להפריד את הביצים לשתי קערות.
להקציף את החלבונים עם  100גרם סוכר ,עד
לקצף יציב.
לערבב במיקסר בקערה נפרדת ,את החלמונים
עם שאר הסוכר .להוסיף לבלילה גבינה ,שמנת,
קורנפלור ,תמצית וניל וגרידת לימון .לערבב
מספר דקות עד לקבלת מרקם אחיד.
לערבב בתנועות עטיפה ,את הבלילה עם קצף
החלבונים ולשפוך מעל הפרורים.
לאפות את העוגה כ 10-דקות ב 190-מעלות.
להוריד ל 170-מעלות ולהמשיך לאפות כ40-
דקות .להוציא את העוגה מהתנור ל 10-דקות.
לערבב שמנת חמוצה עם אבקת
סוכר ,ולשפוך על העוגה.
להכניס חזרה לתנור
ולאפות עוד רבע
שעה .העוגה
מוכנה.

מגזין מושב  TVעולה לאוויר
בערוץ הקהילתי
מגזין תנועת המושבים "מושב  "TVעלה לאוויר ביום שבת,
 12במאי ,שידור חוזר יהיה ביום שבת 17 ,במאי.
מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת
במועצה לשידורי כבלים ולווין העניקה הכרה
לתנועת המושבים כגוף משדר ובתוקף כך היא
תהיה זכאית להפיק תוכניות וסרטים לערוץ
הקהילתי.
בעקבות ההכרה ,הקמנו שיתוף פעולה עם בית
ההספר לתקשורת של המכללה למנהל לשם ציל
לום ,עריכה ,בימוי והפקת משדרים איכותיים
בנוגע למושבים בישראל בעבר ובהווה ,פעילות
בני המושבים ,יוזמות כלכליות במושבים ועוד.
המגזין שתפיק תנועת המושבים ישודר פעמיים
בחודש וילווה בשידורים חוזרים.
בתוכנית הראשונה כתבה לרגל חגיגות  85שנים
להקמת המושב הראשון – נהלל ,כתבה על ענבי
טלי במושב לכיש – אחד ממותגי החקלאות
המצליחים ביותר בישראל בכל הזמנים ,סמינר
י"ב של חטיבת בני המושבים ותערוכת אמנים
"זהות על אדמתנו".

קוראים יקרים,
בקרוב נתחיל במדור "קוראים כותבים".
אתם מוזמנים לשלוח מכתבים למערכת
בנושאים כלליים העשויים לעניין את חברי
המושבים וכן תגובות על מאמרים שפורסמו
בעיתון ושאלות למנהלי האגפים בתנועה.
החומרים המעניינים ביותר יפורסמו בעיתון.
את המכתבים יש לשלוח לכתובת:
michal@tmoshavim.org.il

אתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

תתנועת המושבים רואה בטל
לוויזיה הקהילתית את אחד
משלושת ערוצי התקשורת
ההמרכזיים עם חברי המושב
בים ,בנוסף לאתר האינטרנט
של התנועה  www.tmoshavim.org.ilועיתון
המושב.
הערוץ הקהילתי יאפשר הפקת כתבות בנושאים
וברמת עומק שהתקשורת הארצית אינה מגיעה
אליה ולתת זרקור לפעילות החשובה שנעשית
במושבים ובמרחב הכפרי כולו .התנועה פונה
לחברי מושביה בבקשה לשלוח הצעות ורעיונות
לסרטים ,כתבות ,דיונים וכל נושא מעניין וראוי
הקשור להתיישבות העובדת.
המגזין ישודר בימי שבתב בשעה  16:30וימי
חמישי בשעה  15:30הערוץ הקהילתי "מכאן"
משודר ב hot-בערוץ  25וב yes-בערוץ .98

תנועת המושבים מברכת
את יהודה יחיאלי,
שהתמנה ליו"ר התאחדות
מגדלי הבקר בישראל
ומאחלת לו הצלחה בהובלת יצרני החלב
בתקופה חשובה זו.

חווית חיים במדבר MARATHON DES SABLES 2007
סיפורו של קרלוס גולדנברג

רלוס גולדנברג ,הוא תושב
מושב רמות נפתלי שבגליל
העליון ,בעל משק חקלאי :כרם
יין ומטע אגסים ,אשר משמש
גם כמנהל אגף החינוך במועצה
האזורית מבואות החרמון ובמועצה מקומית
ראש פינה.
בגיל  ,53כחובב אתלטיקה וריצה למרחקים
ארוכים (לזכותו  26מרתונים) ,החליט להשתתף
במרתון הסהרה או Marathon des Sables
"מרתון החולות" לפי תרגום מילולי מצרפתית,
ההמתקיים בדרום מערב מרוקו ,בסהרה המרוק
קאית.
בראשי הפרקים להצגת המרוץ נרשמו דברים
כגון" :מרוץ בתנאי הישרדות"" ,שבעה ימים
רצופים" ,כל הציוד לשבוע ,כולל מזון ,נסחב על
גבך ללא אפשרות אספקה במהלך המרוץ ,מנת
מים מוקצבת ,מרוץ בסביבות ה  250ק"מ ,תנאי
אקלים קיצוניים –  42-46מעלות בזמן הריצה,
וטמפ' של  0מעלות בלילות.
זמן ההכנה הגופני המומלץ הוא כשנה עד שנה
וחצי באופן הדרגתי ,וההכנות דורשות רכישת
ציוד מיוחד כגון תרמילי ריצה ,אוכל מיובש
מיוחד ,פרטי לבוש מיוחדים ,אמצעים רבים
כנגד החול ,העקיצות ,השמש .המשתתף נדרש
ללהציג מסמכי בדיקה רפואית ואלקטרוקרד
דיוגרם שנערך עד חודש לפני המרוץ וכן ביטוח
ררפואי הכולל כיסוי להטסת גופה .בנוסף לתענ

ק

נוג זה ,עליך לשלם כ ₪ 20000-לרישום למרוץ
כשעדיין כל הוצאות ההכנה לשנה וחצי שלפני
כן ,חלים גם עליך.
כדאי להבהיר כבר בשלב זה שאני אתלט חובבן
וובינוני מאד מבחינת הישגים .אני עקשן ומת
תמיד להתאמן ,אך כאדם שהתחיל לרוץ בגיל
 ,30ידעתי היטב את כוחותיי ומגבלותיי בעת
ההיא .האימונים נכנסו למסלול ממוקד כבר
לפני שנה.
אט אט החלתי להתרגל לרוץ עם תרמיל על הגב.
באופן שיטתי הלכתי והגדלתי הן את כמות
הקילומטרים והן את משקל התרמיל .הפסקתי
לרוץ כלל ללא תרמיל.
גם ההתארגנות לנסיעה היתה מעשה לוגיסטי
ללא קטן .לצערי הרב בהיותי ישראלי בעל דרכ
כון ישראלי בלבד לא יכולתי לנסוע עם קבוצת
האנגלים והאיריים אליהם שובצה ישראל.
הם פשוט המריאו מאנגליה יום לפני בטיסה
צ'ארטר ישירות לאוארזאזאט ()Ouarzazate
ששם היו אמורים להתכנס רצי כל העולם המשת
תתפים באירוע.
סידור כזה לא היה מקובל על שלטונות מרוקו
וולכן נאלצתי לעשות את דרכי לבד דרך קזבל
לנקה ומשם כל הדרך לאוארזאזאט שבדרום
מרוקו .בסופו של דבר הגעתי למקום הכינוס
ייומיים לפני כל הרצים .היו תלאות בדרך ועוכ
כבתי בקזבלנקה לא מעט זמן עד שקיבלתי את
הויזה המיוחלת.

שבעה ימי ריצה
תקפנו בריצה את הסהרה ובמשך  6-7ימים
רצנו מרחק של כ 240-קילומטר בתנאים
הקשים ביותר שאפשר לדמיין .אפשר להגיד
באופן כללי שרצנו מרחק של כמרתון מדי יום
וביום הרביעי רצנו  2מרתונים רצופים ולמחרת
שוב מרתון .אין ספור קילומטרים של דיונות
עמוקות ,חציית הרים ,וקרקע סלעית מאוד.
החום והעייפות המצטברים העיקו על הרצים,
זאת בנוסף לתזונה מינימאלית ולמנת מים
מדודה כל יום .משקל תרמיל הריצה (כ12.5-
ק"ג אצלי) גרם לשקיעה בדיונות והצריך מאמץ
עליון בטיפוסים.
ישנים בלילות ורועדים מקור על הרצפה הקשה
והקרה .היגיינה ,מקלחת או סתם שטיפת פנים
היו דברים שאפשר היה רק
לחלום עליהם.
ככך מדי בוקר בשעה  9.30זינ
נקנו אל הבלתי נודע .קיבלנו
מפה עם המסלול שחזר על
עצמו :דיונות,הרים ושטח
ססלעי .המרוץ הצדיק את המונ
ניטין שלו כמרוץ הרגלי הקשה
בעולם.
 7855רצים מכל העולם התחלנ
נו את המרוץ .סיימנו כ.730-
הסיבות העיקריות לנטישה
היו תשישות כמובן ,פצעים

פתוחים ויבלות מדממות בכפות הרגליים3 .
ררצים פונו בדחיפות בשל התקפות לב ולדאבונ
ננו הרב ,רץ אחד גם נפטר במהלך הריצה.
סיימתי במקום טוב בדיוק באמצע :מקום 385
והייתי מאוד גאה בעצמי.
הנזק היחיד היו כפות רגלי וסיימתי את המרוץ
ככשלמעשה כל אצבע חבושה בנפרד ,רוב ציפורנ
ניי נשרו בעקבות היבלות אך היום כ 3-שבועות
אחרי המרוץ חזרתי להתאמן שוב.
אין לי ספק שהתנסיתי בחוויה על גבול העל
טבעית .רק מי שמכור לריצה יוכל להבין אותי.
נגעתי בשמים ואני כבר מתכנן את ההרפתקה
הבאה .אולי מרוץ  100המילין בהימלאיה.
אאגב...אם מישהו יודע על ספונסר...אנא להפנ
נותו אלי !!!

לקופת תגמולים במושבים מגוון מסלולים להשקעה עפ"י בחירת העמית.
להלן התשואות במספר מסלולים.
תשואה נומינלית ברוטו מתחילת השנה ועד .22.04.07

מסלול כללי
4.69%

מסלול מנייתי
14.40%
קרן השתלמות אפקים
4.88%
נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

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
עמותת אמני המושב והכפר בישראל
יום עיון וחשיפת אומנים
בתחילת חודש יולי ייערך יום עיון וחשיפת
אומנים ,המיועד לרכזי ופעילי תרבות ,ספרנים
ואמנים שהינם חברי עמותת האמנים.
ההפעם יתקיים יום העיון במרכז כפרי נהורה שבמ
מועצה האזורית לכיש.
הודעות יישלחו בהמשך כל הישובים.
אסיפה כללית – עמותת אמני המושב והכפר
אסיפה כללית שנתית של העמותה תיערך ביום
רביעי  30.5.07בשעה .11:00
ההאסיפה תתקיים באולם הישיבות של בני המוש
שבים ,קומת קרקע בבית תנועת המושבים רח'
לאונרדו דה-וינצ'י  19ת"א .הודעות אישיות
ישלחו לחברים.
 75שנה להתישבות החקלאית בשרון
""אם חקלאות כאן – מולדת כאן" – משה סמיל
לנסקי
הפנינג ענק
ביום חמישי  ,7.6.07החל מהשעה  17:00תציין
ההמועצה האזורית דרום השרון  75שנה להתישב
בות החקלאית בשרון ,במסגרתה הוקמו עשרות
מושבים וקיבוצים.

האירוע שיתקיים בקרית המועצה יכלול כמה
מוקדים ובהם :שוק איכרים ,תערוכת כלים
חקלאיים ,תערוכת צילומים של ישובי המועצה
מימיהם הראשונים ועד היום.
ככמו כן יוצג במקום ביתן של בני המושבים ותער
רוכה של תנועת המושבים.

פרטים נוספים באגף תנ"ס .03-9000540/5
גזעים – תערוכת ציורים
תערוכה חדשה בגלריה בבית תנועת המושבים

של הציירת דינה גוטליב.
ההחל מ 26.4.07-ועד לתאריך  .29.5.07שעות ביק
קור :א'-ה'  8:00-18:30ו' .8:00-11:30
תיאטרון הבימה
היח' לתרבות ומפעלי חינוך הגיעה להסדר עם
תיאטרון הבימה באשר להצגות במחירי מבצע
לחודש מאי בלבד.
המעוניינים להזמין הצגות יתקשרו לתיאטרון
בטלפון  .03-6295555יש לציין בהזמנה מס' קוד
של ההצגה.
להלן הפרטים:
הלהקה :בכיכובם של שירי מימון ,אדיר מילר ,דני
מוקי ניב ,אמיר פיי גוטמן ,קרן פלס .סיפורה של
הלהקה הצבאית בתקופת הזוהר שבין מלחמת
ששת הימים למלחמת יום הכיפורים   .
באולם בית החייל המחודש רח' ויצמן  60תל
אביב   .
מבוגר  90שקלים קוד2041 :
ילד  70ש"ח קוד    3068 :
בתאריכים 15,16,27,28 :בחודש מאי.
נודניק :קומדיה מטורפת בהשתתפות :דב נבון,
ררמי הויברגר \,יגאל נאור ,פיני קדרון ,עמי סמולר
רצ'יק ,רוברט הניג ,שני כהן.

מחיר  60שקלים ,קוד מבצע:
2044
באולם בית החייל רחוב ויצמן
 60תל אביב.
בתאריכים 13,14 :בחודש מאי
שלמה המלך ושלמי הסנדלר :המחזמר של השנה,
ממאת נתן אלתרמן ובבימויו של אילן רונן .בהשת
תתפות :אבי קושניר ,אורי בנאי ,להקת שקטק
ועוד.
מחיר למבוגר  80שקלים קוד2043 :
מחיר לילד  60שקלים קוד    2045 :
המחזמר יתקיים בתיאטרון גשר שד' ירושלים 9
יפו.
 30 ,29במאי ,בשעה 17:30 ,21:00
הנהג של מיס דייזי בבימויו של איציק וינגרטן
ובהשתתפות ליא קניג ,יעקב כהן ודביר בנדק.
מיס דייזי היא גברת יהודיה בת  70שהרסה את
ממכוניתה החדשה בתאונה בעקבות התאונה החל
ליט בנה לשכור לה נהג ,גבר שחור בן  60חסר
השכלה ונעים הליכות   .
מחיר  70שקלים קוד מבצע2042 :
באולם בית החייל ויצמן  60תל אביב
בתאריכים 17,19,20,21,29,30 :בחודש מאי

מפגש בני מושבים בוגרי החוג לכלכלה חקלאית
ומינהל נערך בתנועת המושבים
במפגש סוכם על הקמת ועדה של נציגי החוג ,תנועת המושבים והבוגרים לחיזוק הקשר
שבין החוג לכלכלה חקלאית ומינהל לבין בני מושבים
תנועת המושבים נערך מפגש
של בני מושבים ,בוגרי החוג
ללכלכלה חקלאית ומינהל בפק
קקולטה לחקלאות של האוניב
ברסיטה העברית ברחובות.
ההמשתתפים סיפרו במפגש על התרומה המשמ
מעותית של הלימודים בחוג לכלכלה חקלאית
ומינהל לקריירה האישית של כל אחד מהם.
איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים ובוגר החוג
בבעצמו ,ציין שלימודי הכלכלה בפקולטה לחקל
לאות מהווים מקפצה חשובה לשורה של תפקידי
ניהול וכלכלה במגזר ההתיישבותי וגם מחוצה לו
ושבוגרי החוג לכלכלה חקלאית ומינהל מצוידים
בידע המשלב בין כלכלה לבין המאפיינים
המיוחדים של המגזר החקלאי.
דוגמה להצלחת בוגרי החוג היא תפקידם של
המשתתפים במפגש :שלושה מן המשתתפים
במפגש מכהנים כיום כחברי סגל אקדמי בכיר
בחוג :פרופ' אלי פיינרמן מכפר יחזקאל ,המכהן
גם כדיקן הפקולטה למדעי החקלאות ,המזון
ואיכות הסביבה ,פרופ' איל קמחי מכפר ורבורג,
המכהן גם כראש החוג לכלכלה חקלאית ומינהל
ופרופ' ישראל פינקלשטיין מירקונה ,המכהן גם
כמנהל המרכז למחקר בכלכלה חקלאית .שניים
נוספים מכהנים במשרות ציבוריות בכירות :איתן
בן דוד ומוטי דלג'ו משדה ורבורג ,ראש המועצה
ההאזורית דרום השרון ויו"ר תנועת האיחוד החק
קקלאי .שאר המשתתפים מכהנים במשרות בכיר
רות במגזר הפרטי :שחר דרוקר מעין ורד ,מנכ"ל
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ד"ש השקעות ,דורון קופליס מניר בנים ,מנכ"ל
תגמולים במושבים ,עמי רגב מאלון הגליל ,משנה
למנכ"ל גיבור-סברינה ,גיל נחושתאי מקדרון,
כלכלן וחשב באל-על וכלכלן תנועת המושבים
יוגב שריד מגבעת חן.
פרופ' איל קמחי סיפר על המאמצים שעושה
החוג לכלכלה חקלאית על מנת להתאים את
תתחומי הלימוד לדרישות של שוק העבודה המוד
דרני .החוג מאפשר לתלמידים לבחור בין מספר
מגמות של לימודי כלכלה ומינהל בשילובים
שונים עם לימודי חקלאות וניהול קהילה במגזר
ההתיישבותי .כמו כן ,יכולים התלמידים לבחור
בחטיבת התמחות בלימודי איכות הסביבה,
בשיווק או במימון .תלמידים מצטיינים יכולים
להתקבל למסלול ישיר המעניק תואר ראשון
בכלכלה חקלאית ומינהל ותואר שני במינהל
עעסקים של בית הספר למינהל עסקים בירוש
שלים .בשנת הלימודים הקרובה יופעל מסלול
חדש ללימודי כלכלה חקלאית עם התמחות
בביוטכנולוגיה.
פפרופ' ישראל פינקלשטיין סיפר על מספר מחק
קרים של תלמידים לתואר דוקטור שעוסקים,
ררובם ככולם ,בתחומים הקשורים למרחב הכפר
רי .לדוגמה ,בחינת הרפורמות שנעשו במערכת
היצוא החקלאי ,ניתוח כלכלי של יחידות לאירוח
ככפרי וקשרי הגומלין שביניהן לבין המשק החקל
לאי ,הארגון המוניציפאלי של המערכת הכפרית,
ניתוח כלכלי של מכרזי המקרקעין של מינהל
מקרקעי ישראל ומודל להקצאת מי קולחין

ששבני התיישבות פונים בראש ובראשונה לפקול
לטה לחקלאות ,כיום אין המצב כך ושני הצדדים
יוצאים נפסדים .ללימודים בפקולטה לחקלאות
ייתרון משמעותי על פני לימודים במוסדות אקד
דמיים אחרים והוא האווירה הביתית הבלתי
פורמאלית הקיימת בקמפוס ברחובות.
באמצעות שיווק נכון ניתן להתגבר על מגבלת
המודעות .מוטי דלג'ו הציע שהחוג יפעל לפרסם
את עצמו במגזר הכפרי ובמקביל ,יזום הענקת
מלגות לבני מושבים.
בבמפגש סוכם על הקמת ועדה שתכלול את נציג
גי החוג ,נציגי תנועת המושבים ונציגי הבוגרים,
לצורך הכנת תכנית מעשית לחיזוק הקשר שבין
ההחוג לכלכלה חקלאית ומינהל לבין בני מושב
בים.

לשימושים סביבתיים וחקלאיים.
פרופ' אלי פיינרמן ביקש לציין את החתירה
של הפקולטה לחקלאות בכלל ושל המחלקה
לכלכלה חקלאית בפרט ,למצוינות אקדמית גם
בתחום ההוראה וגם בתחום המחקר .מצוינות זו
באה לידי ביטוי ,בין השאר ,במספר בוגרי החוג
המאיישים עמדות מפתח במשק .לדוגמה ,מנכ"ל
ההמשרד להגנת הסביבה ,מנכ"ל טבע ,מנכ"ל תנוב
בה ,מנכ"ל החברה לישראל ,מנכ"ל פיבי אחזקות,
ועוד.
שחר דרוקר סיפר על התארגנות של בוגרי החוג
לכלכלה חקלאית ומינהל לתמוך בחוג בתחומים
ככמו סיוע לתלמידים במציאת עבודה ,מתן אפשר
רות לתלמידים לעבור תקופת התמחות בעבודה
בחברה פרטית כחלק מתכנית הלימודים
וכדומה .הודות לתרומה של
אחד הבוגרים ,שעשה חייל
בעסקיו ,יחולקו החל משנת
ההלימודים הבאה מספר מלג
גות מחיה לתלמידים חדשים,
בעלי נתוני קבלה מעולים ,גם
לתואר ראשון וגם לתואר שני,
שתאפשרנה להם להקדיש את
כל זמנם ללימודים.
הסכימו
המשתתפים
שקיים בציבור חוסר מודעות
לקיומה של תכנית הלימודים
בבכלכלה חקלאית ומינהל ברח מימין :איתן בן-דוד ,ישראל פינקלשטיין ,עמי רגב ,דורון קופליס,
חובות .אם בעבר היה מקובל מוטי דלג'ו ,שחר דרוקר ,גיל נחושתאי ,איל קמחי ואלי פיינרמן.
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תוכנית מפעלי הקיץ של בני המושבים
חניכים ,מדריכים והורים יקרים,
אנו גאים להגיש לכם את תוכנית מפעלי
הקיץ של בני המושבים.
בעידן המחשב ,הטלוויזיה והתפרצות של
תתופעות אלימות למיניהן ,אנו בבני המושב
בים מוצאים לנכון לקיים מפעלים חינוכיים
ווערכיים לבני הנוער .פעילות חברתית זו מאפ
פשרת לכל ילד וילדה להשתתף באופן פעיל
בקבוצה ,לקחת על עצמו תפקידים לטובת
ההכלל ולהתנסות באופן אישי בלקיחת אחר
ריות ,בעצמאות ובמעורבות.

סמינרי הכשרה
מיועד לבעלי תפקידים
סמינר מדריכים צעירים:
בוגרי כיתה ט' (מד"צים /מד"חים)
הסמינר יתקיים בתאריכים .24.06-03.07
סמינר המכשיר את המשתתפים להנהגת קבוצת
חניכים תלמידי עממי ביישוב.
בסמינר יקבלו החניכים כלים מקצועיים להדרכת
קקבוצה תוך חוויה אישית ייחודית .החניכים יכיר
רו את "בני המושבים" מבפנים .בסמינר יתקיים
מפגש משמעותי עם בני נוער רבים מכל רחבי
הארץ ועם שכבות האוכלוסייה השונות .הסמינר
יתקיים ביער עזריקם .היומיים הראשונים יפתחו
בפעילות ביער חולדה .במהלך הסמינר תתקיים
גיחה רעיונית לבי"ס במ .א .באר טוביה.
סמינר מדריכים מתקדמים:
בוגרי כיתות י' (מד"מים)
הסמינר יתקיים בתאריכים .5-10.08

ממפעלי הקיץ הינם שיא התהליך החינוכי שנמ
משך לאורך כל השנה ,הן עבור החניכים והן
עבור המדריכים.
ברצוני לאחל לכולנו קיץ מוצלח עם סיפוק
והנאה ולחזק את כל השותפים במלאכה:
המדריכים ,המד"בים ,גרעין עודד ,הרכזים
והמועצות האזוריות.
בברכת עלה והגשם
אייל עוזון
מזכ"ל בני המושבים
ההסמינר מכשיר את המשתתפים להדרכה חברת
תית וערכית של קבוצות חניכים ביישוב.
בסמינר ילמדו המשתתפים שפה חדשה -שפת
ההעבודה עם קבוצה .כמו כן ,ילמדו מושגים מתח
חום המנהיגות והפסיכולוגיה החברתית .בנוסף,
יתקיים דיון ערכי דרך חוויות היומיום.
סמינר מרכזי שכבות ומדריכים שנה שלישית:
בוגרי כיתות יא' (מש"צים)
הסמינר יתקיים בתאריכים .5-10.08
סמינר המכשיר את החניכים ברמה רעיונית
וומקצועית למילוי תפקידי הנחייה ,הדרכה וריכ
כוז פרויקטים .אחד העקרונות בסמינר הוא
התנסות .נעבוד על חשיבה ביקורתית ויכולת
זיהוי וניצול הזדמנויות לעשייה חברתית במגוון
תחומים .בסמינר נעודד לעשייה ממקום של
אחריות ,יוזמה ומנהיגות ,נפתח מודעות ליכולת
ולעוצמות אישיות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזים במועצות
האזוריות.

מסעות קיץ
מסע פלמ"ח -בוגרי כיתות ז'
המסע יתקיים מיום  31.07ועד ליום .02.08
טיול נודד באזור הר מירון ,נחל עמוד ועד בירייה,
בבעקבות אירועים ,אנשים וסיפורים מהווי הפלמ
מ"ח .במסע נחווה אורחות חיים מהתקופה ונכיר
ערכים כאהבת הארץ ,חברות והתנדבות.
מסע בעקבות לוחמים לשלום -בוגרי כיתות ח'
המסע יתקיים מיום  30.07ועד ליום .02.08
ממסע רגלי בחרמון וברמת הגולן ,בעקבות סיפ
פורי מורשת ממלחמות ישראל השונות .במסע
ישולבו מפגשים עם לוחמים באתרי הקרבות עם
עיסוק בדילמות ערכיות של מלחמה ושלום.
מסע חוף והעפלה -בוגרי כיתות ט'
המסע יתקיים מיום  06.08ועד ליום .09.08
ההליכה חווייתית על חוף הים מחיפה ועד מכמור
רת .בתכני המסע משולבים הכרות עם תקופת
הההעפלה ,נושאים באיכות הסביבה וחוויה חבר
רתית מיוחדת.
טיול חוג גיל תיכון -בוגרי ט'-יב'
הטיול יתקיים מיום  26.08ועד ליום .28.08
בהמשך למסורת טיולי החוג במהלך השנה ,נקנח
את הקיץ בטיול חוג ,באזור הגליל העליון.

הערות כלליות
#
#
#

פעילות בני המושבים מתנהלת לפי הוראות
של חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
הפעילות מיועדת לחניכים מכיתה ט' ועד
כיתה יב'.
לקראת מפעלי הקיץ מתקיימת פעילות
בקבוצות ,בה מתנסה החניך בנושא בו
עעוסק המפעל וכן מקבל פרטים סופיים לקר

המשך מעמ' 1

אני חושבת שהנוער בישראל ,ובכלל האנשים
ככאן הם משהו מיוחד שאין באף מקום אחר בעול
לם ,ובאמת שלא הייתי מחליפה את הארץ הזאת
בשום מקום אחר שבעולם!
תקראו לי עיוורת ,ציונית ,ילדה קטנה ,אבל אין
מה לעשות ,גם במקום אחר לא יותר טוב כמו
שזה נראה.
בבכל מקום ,ובעצם בכל דבר ,בחיים יש את הפלוס
סים ויש את המינוסים ,ואני אישית רואה בארץ
ישראל פלוס מאוד גדול.
ואנחנו ,הנוער ,שהוא דור העתיד ,צריכים להוביל
את המדינה הזאת למקום שהפלוס בו יהיה גדול
יותר.
ואני רואה אותנו ,כבעלי זכות ענקית שנינתה לנו,
בבתור מדריכים ופעילים בתנועת נוער ,את היכול
לת לסחוף אחרינו עוד רבים לשינוי של המחר.
עלו והגשימו.

#

#

#

#
#

חדשות אגף המשק

אני ,אנחנו ,אתם ומדינת ישראל
נכתב ע"י מד"צית,
בלילה האחרון של טיול יוסי יפה.
אני יושבת בשק"ש ונזכרת שוב בכל מה שהיה
לי הערב .לעמוד שם ,עם עוד  1000אנשים ,רובם
בחולצות כחולה ,ולשיר בגאווה את התקווה.
בינתיים עברו לי מחשבות בראש ,למה בעצם
אני פה? מה גרם לילדה בת  16לצאת באמצע
החופש הקצר הזה לשלושה ימים של עבודה? מה
גורם לי לצאת לשלושה ימים שבבית מחכה לי
ערמה של שיעורי בית ועבודות?
לגזום ענפים שמרחק שני צעדים ממני הכינרת
אאבל להישאר שם ולא להיות עם כל השאר החב
ברים עכשיו באיזה פסטיבל ,למה? למה לקום כל
יום בחמש ,לעבוד בשמש ,להזיז אבנים ,לעדור,
לגזום ,למה בעצם?
אומרים שהנוער של היום הוא לא אותו הדבר.
למה שמתפרסמות כתבות על נוער איכותי כתוב
בכותרת "עוד נשארו כמה צדיקים "..או משהו
כזה? הנעור של פעם באמת היה "טלית שכולה
תכלת"?
אני לא אומרת שהנוער היום הם "ילדים טובים
ירושלים" ,אבל אנחנו ילדים טובים .כולנו.
בכל דור חייב להיות אנשים מכל הסוגים ומכל
המינים .זה לא שפתאום הנוער הוא שונה .אנחנו
אומנם לא אותו דבר כמו הדור של ההורים שלנו.
כי בתכלס ,אם היינו אותו דבר זה היה משעמם,
לא?! אבל אנחנו אחלה של נוער.

#

ראת היציאה .מכאן ,שההשתתפות בהכנות
אלו היא חשובה ,הכרחית ותורמת בהמשך
להנאתו מהמחנה.
ההרשמה נעשית דרך המדריכים ביישובים
וודרך הרכזים המועצות האזוריות .יש להק
קקפיד על הרשמה בזמן ,על מנת שנוכל להת
תארגן בהתאם.
אישור הורים -כל הורה מתבקש לאשר את
השתתפות בנו/בתו ולהעביר את האישור
בעת התשלום.
בכל מפעל קיים צוות האחראי על המפעל,
עעוסק בתכנון המפעל והוצאתו לפועל .הצו
וות מורכב מרכזי אזור ,מדריכים בוגרים,
גרעין עודד ,חניכי יב'.
כל מחנה מלווה בצוות רפואי ,הכולל רופא,
בבהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ,משרד החינ
נוך.
בכל מחנה קיים צוות אבטחה מטעם חברה
מורשה ,ע"פ הנחיות משרד החינוך.
ביקור הורים:
ביקור הורים יתאפשר רק בסמינר מד"צים/
מד"חים.
בשאר המפעלים יש להימנע מביקור הורים,
דבר אשר מפריע לשגרת הפעילות במחנה.
כל מועצה תפרסם מספר טלפון המיועד
לפניות הורים.
כתובתינו :רח' ליאונרדו דה וינצ'י  ,19ת"א,
.64733
טלפון03-6086320 :
פקס.03-6956437 :
yael@v-noar.org.il
www.tmoshavim.org.il

ובעיגון של פעילות מועצת החלב ,בכל הקשור
לגביית ההיטלים והפעלת מנגנוני הויסות.
ששר החקלאות הודיע שיש בכוונתו לפעול להת
תתאמת הענף בכל הקשור ליחידות הגודל הקטנ
נות וכן להסרת מחסומים להעברת מכסות בתוך
הסקטור המושבי וכן יפעל לאפשר פתיחות
במחיר המכסה לאלו שמעוניינים למכור את
מיכסתם.
איתן בן דוד ,מזכ"ל התנועה ,פנה לשר וביקש
לשמור על מכסת העובדים הזרים למשק החלב
ולאפשר מתן מענקים לרובוטיקה כתחליף לכוח
אדם.

לבני המושבים דרושים
בעלי תפקידים בחינוך והדרכה:

מדריכים בוגרים למושבים
לכל רחבי הארץ ,מתאים לסטודנטים

רכזי נוער

למועצות אזוריות שונות
ברחבי הארץ.
נא לשלוח קורות חיים
ל־yael@v-noar.org.il
עבור הילה 03-6086320

אתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

הסכם חדש להחזר על צריכת מים שפירים
בבמסגרת הסכם המים שנחתם ע"י הממשלה ונצ
ציגי החקלאים ,יוחזרו לחקלאים כ 13-א"ג לקוב
מים ,על צריכת מים שפירים בשנים  .2005-6עד
היום הוחזרו לחקלאים כ 70-מליון  ₪מתוך 126
מליון  .₪ישובים רבים קיבלו הודעות על קנסות
בגין חריגות מהמכסה משנים עברו ונציבות
המים מתכוונת לקזז את הקנסות מההחזרים
המגיעים לישובים .במקרים רבים הישובים לא
הגיבו לקנסות ,שבחלקם לא היו מוצדקים ואף
לא חוקיים ,כדוגמת הקיצוץ ב.1999-
חחשוב שכל ישוב יבדוק את בסיס דרישת הקנס
סות שקיבל.

תנועת המושבים
מברכת את
שמואל (מולי) לויט
ממושב נהלל ,שהתמנה
למנכ"ל המועצה לענף הלול.
אנו מאחים לו הצלחה ועשייה פורייה



