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מערכת עיתון "המושב":

עורכת אחראית: מיכל דותן-לוין

עריכה: רוני חסיד

מרכזת מערכת: ורדה בואבי

חברי המערכת: יהודה אלטון, שקד גטריידה, 
עו"ד עמית יפרח, איציק כהן, מנשה סמירה, 

שלמה עצמוני, יוגב שריד.
תנועת המושבים, שדרות  כתובת המערכת: 

שאול המלך 8 תל אביב,

טל: 03-6086333, פקס: 03-6918996
varda@tmoshavim.org.il

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד בתגובה לחתימת ראש הממשלה על אישור דו"ח הבר:

"ההחלטה בעניין זכויות חברי המושבים 
בדירת המגורים כרוכה בתשלומים כבדים 

ולכן תיושם רק בצורה מצומצמת"
"תנועת המושבים מעריכה את המאמץ של ראש 
ושר  אולמרט  אהוד  האוצר,  שר  ומ"מ  הממשלה 
הבינוי והשיכון, מאיר שטרית, להסדיר את נושא 
המגורים  בחלקות  המושבים  חברי  של  הזכויות 
אמר  כך  חקלאית",  הלא  התעסוקה  ובתחום 
בתגובה  דוד,  בן  איתן  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
מוע להחלטות  הממשלה  ראש  שהעניק  ללאישור 

עצת מקרקעי ישראל בנושא זה.
"יחד עם זאת", אמר בן דוד, "הפרסומים שהופיעו 
ההחלטה  את  מציגים  ואשר  התקשורת  בכלי 
מעוותים.  המושבים,  לחברי  שניתנת  כ'מתנה' 
המצב בפועל הוא הפוך לחלוטין. על מנת לקיים 
תעסוקה לא חקלאית יידרש חבר המושב לשלם 
מלא.  כמעט  מחיר  כלומר  הקרקע,  מערך   91%
תמורת רישום חלקת המגורים על שמו של חבר 

המושב הוא יידרש לשלם כשליש מערך הקרקע, 
מעל ומעבר למה שנדרש במבצעי ההיוון שנערכו 

במגזר העירוני".
מזכ"ל תנועת המושבים אמר שבשל התשלומים 
הכבדים שיוטלו על חברי המושבים הוא מעריך 
שמידת היישום של ההחלטות תהיה נמוכה. לכן 
בהליע האפשר  ככל  להקל  מהמינהל  לצפות  ייש 
כים הבירוקרטים הכרוכים בתהליך זה. המטרה 
הראשונית צריכה להיות תכנון מחדש של תחום 
תפגע  שהיא  כך  במושבים,  החלופית  התעסוקה 
הכפרי  החיים  באורח  ביותר  הנמוכה  במידה 

במושב.
בתנועת  שיתופיות  ואגודות  קרקעות  אגף  יו"ר 
שההחלטות  מסר  יפרח,  עמית  עו"ד  המושבים, 
להתיישבות  בנוגע  המינהל  לאחרונה  שקיבל 

העירוני  ולמגזר  הבר(  )דו"ח 
אפע על  מצביעות  גדיש(  ))דו"ח 
המגזר  של  נסבלת  בלתי  ליה 
במספר  העירוני  לעומת  הכפרי 
הנדרשים  ההיוון  דמי  ובגובה 

מהחקלאים, הגבוהים במאות אחוזים מחוכרים 
הכספים  את  לשלם  נדרש  החקלאי  עירוניים. 
הנכס  את  יממש  בפועל  אם  גם  מידי,  באופן 
מקרקעי  מינהל  לכך,  בנוסף  רבות.  שנים  בעוד 
ישראל פולש בהחלטותיו לתחום התכנון, שכלל 
אינו בסמכותו. עו"ד יפרח הוסיף שבעוד שלגבי 
את  להקטין  עליון  מאמץ  נעשה  העירוני  המגזר 
המושב  חבר  הרשויות,  לבין  החוכר  בין  החיכוך 
שירצה לממש את זכויותיו, יידרש לעבור מסלול 

בירוקראטי מתיש ורצוף מכשולים.

ב-24 ליוני נפתח מחזור נוסף של קורס מד"צים 
היוקרתי, מבית היוצר של בני המושבים.

ביער  השנה  התקיים  ימים,   10 שנמשך  הקורס, 
עזריקם, שליד מושב עזריקם, מכשיר במסגרתו 
מרחבי  ט',  כיתה  תלמידי  חניכים,   1,000 מעל 
מגיל  חניכים  קבוצת  והובלת  להדרכת  הארץ, 

עממי ביישובים.
עשיע לתכנים  החניכים  נחשפים  הקורס  בבמהלך 
רים ומקבלים כלים מקצועיים להדרכת קבוצה, 

תוך חוויה אישית ייחודית.
בסמינר מפגש משמעותי עם בני נוער רבים מכל 

רחבי הארץ ושכבות האוכלוסייה השונות.
הנוער  מתנועות  אחת  כיום  היא  המושבים  בני 
עולה  בה  החניכים  מספר  בישראל,  הגדולות 
של  הנוער  בתנועת   .30,000 ל  ומגיע  בהתמדה 
בני המושבים 6 אנשי צוות, מרכזי האחראים כל 
אחד על תחום )מפעלי קיץ,סמינרים וכו'(, 2,500 
וע110 בני גרעיני עודד, התורמים שנת  מדריכים 
הדרכה  פעילויות  לטובת  הפרטי  מזמנם  שרות 
התשתית  היא  המושבים  בני  לקהילה.  וסיוע 
הכפרי  המרחב  של  ההמשך  דור  של  האנושית 

בישראל.

קורס מד"צים 2007

250 חברי מושבים השתתפו בכנס קרקעות
כנס  ערכה  המושבים  נועת 
החקלאיות,  הקרקעות  בנושא 
ההחע השפעת  בהצגת  ששעסק 
זכויותיהם  את  המסדירה  לטה 
בחלקות  המושבים  חברי  של 
מכל  נציגים  כ-250  השתתפו  בכנס  המגורים. 

רחבי הארץ.
דברים  שנשא  שמחון,  שלום  החקלאות,  שר 
בכנס, אמר שהחלטה 979 מסדירה את מערכת 

היחסים עם המינהל ויכולה להפוך למנוף כלכלי 
לפיתוח המושבים. הוא הוסיף שהקמת מינהלת 
לליווי הנושא מחויבת המציאות, כדי לסייע לחבר 
המושב וכדי להניע את תהליך רישום הזכויות על 
חלקות המגורים. לדברי השר, תנועת המושבים 
ממקדמת את רעיון המרחב הכפרי, שמשלב חקע

לאות ותעסוקות חלופיות לחקלאות.
מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, סקר בפני 
המושבים  תנועת  אסטרטגית  את  המשתתפים 

הבאות  לשנים  הכפרי  המרחב  את  בראייתה 
ואת חזון התנועה. הוא הדגיש את חשיבותה של 
התנועה ככתובת מרכזית למושבים להתארגנות 
מול מוסדות השלטון המרכזי. יו"ר אגף קרקעות 
עו"ד  המושבים,  בתנועת  שיתופיות  ואגודות 
יפרח, סקר את עיקרי ההחלטה שקיבלה  עמית 
שנקע התנאים  לרבות  ישראל,  מקרקעי  ממועצת 
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כרשות  ישראל,  מקרקעי  ינהל 
לנהוג באופן  שלטונית, מחויב 
המגזרים  לכל  ביחס  שוויוני 
אכן  זהו  האם  אבל  במדינה. 

המצב?
המע דונם  מיליון   19.2 ישנם  ישראל  בבמדינת 
אשר  ישראל,  מקרקעי  מינהל  ידי  על  נוהלים 
נחלקים בין שני מגזרים עיקריים: המגזר העירוני 

והמגזר החקלאי.
ישראל  מקרקעי  מנהל  מועצת  קיבלה  לאחרונה 
זכויותיהם  שתי החלטות מהותיות בדבר הסדר 
ששל חוכרים בקרקעות לאום. ההחלטה הראשוע
המתייחס  הבר,  וועדת  דו"ח  של  אישור  היא  נה 
המגורים  בחלקות  החקלאים  זכויות  להסדרת 

בישובים החקלאיים.
הההחלטה השנייה נוגעת לדו"ח ועדת גדיש, המעע
נניקה זכויות בעלות לחוכרים בקרקעותיהם במע
סגרת מבצעי היוון, הסדרי רישום וכדומה במגזר 
מבליט  השונות  ההחלטות  בין  השוני  העירוני. 
המגזר  של  הוגנת  הבלתי  ההעדפה  את  ומחדד 
העירוני, תוך אפליית המגזר החקלאי בתחומים 

רבים:
בשיעורים  עירונית,  בקרקע  ההיוון  דמי  תשלום 
ורק  אך  מתבצע  למועד,  בהתאם   4.5%-6% של 
במקע או  המוחכר  בנכס  זכויות  העברת  בבעת 
רים של שינוי או תוספת בניה. החוכר החקלאי 
נדרש לשלם מייד 3.75% מדמי החכירה רק כדי 
להיכנס להסדר היוון עם המינהל. בבואו לממש 
הוא  נחלה  פיצול  או  מכירה  בעת  זכויותיו  את 
הפער   .29.25% עוד  התשלום  על  להוסיף  נדרש 

בין החוכר העירוני לחוכר החקלאי הינו 730%.
החקלאי  המגזר  בין  השונה  ההיוון  דמי  שיעור 
כלל  כי  בטענה  לכאורה,  מוסבר,  העירוני,  למגזר 
החוכרים העירוניים שילמו דמי חכירה ראשוניים 
בשיעור של 80% מערך הקרקע ואילו החוכרים 
בלבד.  סמליים  חכירה  דמי  שילמו  החקלאיים 
בעניין זה חובת ההוכחה מוטלת על המינהל, כמי 
שמנהל את מקרקעי ישראל ובידיו אמור להיות 
המידע המלא האמור להימצא בתיקי החוכרים. 
שלא  או  המידע  את  למינהל  אין  הנראה,  ככל 
ננעשה מאמץ לאתרו ועל כן לא פורסם. כשם שהע
חוכר החקלאי נדרש לבסס את הבסיס העובדתי 
חייב  גם המינהל  כך  זכויותיו המשפטיות,  בדבר 
לבסס בנתונים טענה המביאה למדיניות של אי 

שוויון בהבחנה בין החוכר בכפר לחוכר בעיר.
אאך האפליה לא מתבטאת רק בכך. במגזר העיע
רוני אין כל הגבלה על גודל המגרש או על זכויות 
המבצע.  ובמחיר  בתנאי  להיוון,  הניתנים  הבניה 
אין גם הגבלת גודל בעת העברת הבעלות לחוכר 
אחר. במגזר החקלאי, לעומת זאת, הוגבל היקף 
הבניה המותר וגודל חלקת המגורים הוגבלה אף 
היא, גם אם חלקת המגורים בפועל גדולה יותר. 
בבמקרה של פיצול, מחויב בעל הנחלה להגיש תכע
נית המוכיחה פיצול של מינימום 160 מ"ר מהיקף 
ההבניה. באופן כללי, הצעת ההחלטה רוויה באמיע
רות תכנוניות אשר אין להן מקום בהחלטה מסוג 
אלא  המינהל,  סמכויות  בתחום  אינן  אשר  זה, 
התכנון  מינהל  דהיינו  התכנון,  רשויות  בתחום 

במשרד הפנים.
ההחלטת המועצה 1066 )אישור דו"ח גדיש( מעוע
זכויותיו  את  להסדיר  העירוני  החוכר  את  דדת 

חכירה  שנות   49 קבלת  ידי  על 
במע להסדר  יכנס  אם  ננוספות 
החלטה  הצעת  המבצע.  סגרת 
למע המתייחס  הבר  )דו"ח   1511
הינה  לעומתה,  החקלאי(  גזר 

באופן  כספיים  בתשלומים  הכרוכה  אופציה 
מיידי. אם החוכר אינו בוחר לפעול על פיה, הוא 
נותר כפוף להחלטות המועצה הקיימות באותה 
עת ומשתנות על פי רוב לרעת החוכר, או שאינן 
זכויות  לעיגון  בנוגע  למשל  כמו  כלל,  מיושמות 

החקלאים בחוזים ארוכי טווח.
דדו"ח גדיש והממשלה נתנו משקל מרכזי להתחע

שבות ברצון החוכר העירוני והקטנת החיכוך בין 
ההאזרח למדינה, עד כדי ביטול הצורך של החוכע

רים להזדקק לשרותי המינהל השוטפים. עקרון 
זה צריך היה להנחות את הועדה גם בבואה לדון 
בבהסדרים לעניין הזכויות בחלקת המגורים בקע

יהיה המצב  כי זה לא  רקע חקלאית. אנו צופים 
בלתי  לחיכוך  יגרום  הבר  ועדת  מסקנות  ויישום 
על  מאוד  שיקשה  מלא,  שיתוק  כדי  עד  נסבל, 

הוצאתה לפועל.
לחוכרים העירוניים לא נקבעו תנאים מקדימים 
המגזר  לגבי  ההחלטה  בהצעת  להסדר.  בכניסה 
המונעים  סף  כללי  קבועים  לעומתה,  החקלאי 
ממראש את מימושה על ידי מרבית הישובים החע
להע חוכר  להצטרפות  תנאי  למשל:  כך  קקלאים. 
א' בספרי המקרקעין,  רישום בחלקה  הינו  סדר, 
אינו  זה  תנאי  בשלמות.  נפרדת  רישום  כיחידת 
ממאפשר לתושבי כמאה מושבים של תנועת המוע

שבים, שטרם סיימו את הליך רישום המשבצת, 
להיכנס להסדר.

בהחלטה הנוגעת למגזר העירוני, הוחלט להטיל 
בהע הדו"ח  ליישום  לפעול  המינהל  הנהלת  עעל 

תאם למפורט בהחלטה זו, לרבות הוצאת נהלים 
עניינים  המועצה  לאישור  ולהביא  אגף  והוראות 
שבמדיניות שלגביהם תידרש החלטתה הנוספת, 
זאת ללא כל התניות נוספות או הגדרת תקציב 
הבר,  לדו"ח  בנוגע  ההחלטה  בהצעת  מיוחדת. 
לעומת זאת, התנה המינהל את יישום ההחלטה 
תוך  מימושה  את  יאפשר  אשר  תקציב  בקבלת 
לצורך  שנתיים  של  התארגנות  לתקופת  דרישה 
לזמן  היישום  עיכוב  המאפשרת  בצורה  יישומה, 

ארוך.
הנוגע  בכל  ישראל  מקרקעי  מינהל  החלטות 
במגמה  מאופיינות  עירונית  בקרקע  למדיניות 
הולכת וגוברת של הקטנת החיכוך שבין המינהל 
לבין החוכרים במגזר העירוני, באמצעות תהליך 
של הקניית קניין מלא בקרקע. מגמה זו מומשה 
בעלות  זכויות  הקניית  עם  להסתיים  ועומדת 
לעומתם,  לחוכרים. החוכר החקלאי  על הקרקע 
זכויותיו  עיגון  בדבר  וההחלטה  רשות  בר  עודנו 

עדיין אינה מיושמת ורצופה מכשולים רבים.
עעל מועצת המינהל, כגוף האמון על קביעת מדיע
ניות המקרקעין, להפנים כי ללא הכנסת המרחב 
טווח,  וארוכת  מוסדרת  חוזית  למערכת  הכפרי 
כפי שקורה במגזר העירוני, לא ניתן יהיה לקיים 
מבוסס  כפרי  מרחב  זמן.  לאורך  כפרי  מרחב 
ההמייצר תועלות לכלל המדינה כמו תוצרת חקע

לאית מגוונת, ריאות ירוקות, פתרון למי קולחין, 
תתיירות כפרית ועוד הינו אינטרס של מדינת ישע

ראל ולא של תושבי המרחב הכפרי בלבד.

האם זהו הצדק החלוקתי?
עו"ד עמית יפרח

יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

לבנון השנייה, שגבתה  שנה חלפה מאז מלחמת 
חללים רבים מבני ארצנו. רבים מבניה של תנועת 
את  גבתה  והיא  במלחמה  חלק  נטלו  המושבים 
חחייהם של 13 חללים שנולדו או התגוררו במוע

שבים.
ההמהדורה הקרובה של מגזין הטלוויזיה של תנוע
כולה במלע - מושב T.V, תעסוק  עעת המושבים 
שני  הצופים  בפני  תביא  התוכנית  ובשכול.  חמה 
סיפורים אישיים של חללי המלחמה - סיפורו של 
גיא חסון ז"ל, ממושב נעמה וסיפורו של איתמר 

צור ז"ל, ממושב באר טוביה.
זרוע  מפקד  עם  ראיון  ישודר  התכנית  במסגרת 
אחים,  כפר  מושב  חבר  גנץ,  בני  האלוף  היבשה, 
מטקס  כתבה  ותשודר  למלחמה  שנה  ציון  לרגל 

לשיקום האנדרטה לזכר חללי חטיבה 5 במושב 
ניצני עוז.

ההמגזין ישודר ביום חמישי ה-12.7 ב-15:30 וילע
ווה בשידורים חוזרים ביום שבת ה-14.7 )16:30( 
ושוב ביום חמישי ה-19.7 )15:30(. השידורים הם 

בערוץ הקהילתי: 98 בכבלים ובלוויין.
לכל המשפע תתנועת המושבים שולחת תנחומיה 

חות השכולות.
חברי המושבים מוזמנים לשלוח הצעות ורעיונות 
לסרטים, כתבות, דיונים וכל נושא מעניין וראוי 
הקשור להתיישבות העובדת וכן סרטים מוכנים. 

michal@tmoshavim.org.ilלמייל ל
רח'  המושבים,  תנועת  ל:  הדואר  באמצעות  או 

שאול המלך 8 בתל אביב 64733.

מגזין הטלויזיה של תנועת המושבים
במלאות שנה למלחמת לבנון

תמונות  עם  מהודר  שנה  לוח  להנפיק  בכוונתנו 
ובהווה. אנא  מייצגות מההוויה המושבית בעבר 
במושב,  מהחיים  מייצגות  תמונות  אלינו  שילחו 

מתוכן תיבחרנה 12 שתקשטנה את לוח השנה.
הלוח יחולק לכל בית אב בכל מושבי התנועה.

במייל  שילחו  התמונות  את 
michal@tmoshavim.–ל
הדואר  באמצעות  או   org.il
שאול  רח'  המושבים,  תנועת  ל: 

המלך 8 בתל אביב 64733.

תנועת המושבים חוגגת
80 שנות פעילות ועשיה

מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

"שקר השתיקה"
ספר ראשון של עמוס לויטוב

ה-70,  בשנות  במצרים  עומק  תקיפת  במהלך 
נווט חיל האוויר, עמוס לויטוב  הופל מטוסו של 
וחצי  שלוש  למשך  המצרי  בכלא  נשבה  והוא 
חזר  שחרורו  לאחר  עשרים.  בן  בהיותו  שנים, 
ללטוס בחיל האוויר והשתתף גם בפעילות מבצע
הייחודי של עמוס מתקופת השבי,  ניסיונו  עית. 
המתמקדות  והרצאות  סדנאות  לסדרת  תורגם 
בפיתוח מנהלים, יצירת תובנה עסקית והרצאות 
העשרה למוסדות, ארגונים ובתי ספר תיכוניים, 

לרבות חוגי בית.

בבימים אלה משיק עמוס את ספרו "שקר השתיע
קה" - המתאר את סיפורו מהשבי, באותנטיות, 
המשלבים  בתיאורים  וקולחת,  ייחודית  בשפה 
אמונה, תקווה, הזדהות, הומור ואופטימיות אין 

סופית.
לרע המעוניינים  מושבים  ו/או  אזוריות  ממועצות 
מהרצאותיו  ליהנות  או  במרוכז  הספר  את  כוש 
התנועה  באמצעות  לפנות  מוזמנים  עמוס,  של 
בבמייל Michal@tmoshavim.org.il או ישיע

רות לעמוס לויטוב בטלפון: 052-2976993.

מה חדש תקשורת

מ

בבחודש שעבר נפרדנו מחברה וותיקה, שהלע
כה לעולמה בגיל 70, קלייר גורדון.

קלייר, שכיהנה מזה שנים רבות כיו"ר המוסד 
לביקורת של תנועת המושבים, הלכה לעולמה 

בשבת ה-16.6.07.
בתחיע מאנגליה  עלו  אוברי  ובעלה  קקלייר 
 70 ה-  שנות  לת 
במושב  והתיישבו 
הקיע בו  ניצן,  ששדה 
חקלאי  משק  מו 
בו  ועבדו  לתפארת 
עעבודה עצמית, עקע
עוד  בו  שדגלו  רון 

מימיהם באנגליה.

בשנים הראשונות במושב נבחרה קלייר ליו"ר 
במועצה  כנציגה  המושב  את  והובילה  הועד 
האזורית אשכול. מתחילת שנות ה-80 כיהנה 
פעילה  הייתה  ובנוסף  המועצה  כמזכירת 
וריכזה  העולמית  הציונית  העבודה  בתנועת 
את ועדת אנגליה של אותה התנועה תקופה 

ארוכה.
לאורך כל השנים נודעה קלייר כפעילת ציבור, 

מתנדבת ואשת אשכולות.
זמן  גם  מצאה  הרבים  עיסוקיה  שבין  קלייר, 
להקדיש לנכדיה, הותירה אחריה בנוסף להם, 
גם בעל, אוברי, שתי בנות-דניאלה ואילנה, בן-

דיוויד והמון חברים ועמיתים שמתגעגעים.
יהי זכרה ברוך.

קלייר גורדון ז"ל

�www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים



שולחנה של וועדת תיירות
הוועדה  סיירה  מאי  בחודש 
אשכול  האזורית  במועצה 
ווהתארחה אצל תיירנים במושע
בדרום  התיירות  האזור.אופי  בי 
טיולים  על  ומבוסס  הארץ  אזורי  משאר  שונה 
באזור מרהיב ובעל נופים ייחודיים. ראוי לציין כי 
תחום התיירות עצמו נחשב בתולי יותר בדרום, 

ביחס לשאר אזורי הארץ.
במועצה  הוועדה  התארחה  יוני  חודש  בסוף 
למע האחרונות,  שבשנים  תחתון,  גליל  ההאזורית 
תיירותית  פורחת  הסטטוטוריות,  הבעיות  רות 
ויודעת לנצל היטב את האתרים הפוטנציאליים 

שבתחומה.
ממוטי דותן, ראש המועצה, הציג בפני חברי הוועע

דה שני פרויקטים תיירותיים ייחודיים -
לילדים  טיפולי  נופש  כפר   - הירדן  נהר  כפר 
להעלות  שנועד  חיים  מסכנות  במחלות  החולים 
והכפר  בעיצומה  ההקמה  שפתותיהם.  על  חיוך 
מרחע ילדים  כ-100  ויאכלס   2008 במרץ  ייפתח 
הגולף, שעתיד  ופרויקט  בכל מחזור  בי המזה"ת 
משיכה  מוקד  ולספק  זו  שנה  בסוף  להיבנות 
לתיירים מהארץ ומהעולם כולו. אין ספק כי שני 
כאזור  כולו  האזור  את  ימנפו  הללו  הפרויקטים 

תיירותי מפותח.
ממהסיורים שערכה הועדה עולה כי למרות השוע
עולה  האזורים,  בשני  התיירות  אופי  בין  הרב  ני 
התפתחותו  על  המקשה  בשניהם,  זהה  תמונה 
כושע למרות  כי  עלה  כן  כמו  התיירות.  ענף  ששל 
רם ההסתגלותי של התיירנים במגזר הכפרי, הם 
בירוקרטים  בחסמים  נתקלים 
המעע למכביר,  ווסטטוטוריים 
ענף  כבים את התפתחותו של 

תיירות זה.
דיונים והמלצות

במסגרת  שנערכו  מהדיונים 
אחת  כי  עלה  התיירות  ועדת 
העומדות  העיקריות  הבעיות 
הכפרי  במרחב  התיירנים  בפני 
הסטטוטורית.  הבעיה  הינה 
המאפיינים  חסמים  מס'  להלן 

את ענף התיירות הכפרית:

מקרקעי  מנהל  החלטות  בין  הלימה  חוסר   .1
הפנים,  במשרד  התכנון  מנהל  לבין  ישראל 
בהקשר לשימושי קרקע לנושא פל"ח בכלל 

ותיירות כפרית בפרט.
המתיישב  בין  טווח  ארוך  חכירה  חוזה  אין   .2
לבצע  יכולת  חוסר   - משמע  ממ"י,  לבין 
מינוף כלכלי, זכויות בלתי מעוגנות - חוסר 

וודאות.
היקף התשלומים המצטבר )היוון הפעילות   .3
עדיע באזורי  91%,למעט  מאוד  גבוהה  ההינו 
מסיר  בלבד(  קיט  ליחידות  לאומית  פות 
הכלכלית  הכדאיות  את  מהמקרים  בחלק 
וכך אין כל כדאיות בפיתוח תיירות כמקור 

הכנסה.
מהחלטת  החל  הסטטוטוריים  ההליכים   .4
ותוכע ההמועצה הארצית דרך אישור תמ"מ 
נית מתאר מקומית, ארכו זמן רב ועד היום 
ררובן לא הסתיימו. כמעט ולא קיימת תוכע
בנוסף  וזאת  מאושרת  מקומית  מתאר  נית 
לאזור  מאושרות  פל"ח  תוכניות  להיעדר 

הדרום כולו.
גמיע מנגנון  כל  ניתן  לא  המתאר  בתוכנית   .5
שות, הקלה או שיקול דעת והן קשיחות, כך 

שלא ניתן לסטות מהן.
נבדקים  השונות  והמגבלות  הקריטריונים   .6
שיוצר  מה  השונים,  הגופים  ע"י  ושוב  שוב 

הליך ארוך ומסורבל.

טווח  ארוכת  מדיניות  אין   .7
בנושא  ההחלטות  בקבלת 
משתע ההחלטות  פפל"ח. 
דבר  קרובות,  לעיתים  נות 
אצל  וודאות  חוסר  היוצר 

מיזמים  לתכנן  יכולת  וחוסר  התיירנים 
ארוכי טווח.

הקריטריונים  התאמת  של  עדכון  העדר   .8
יזמויות  של  הרחב  למגוון  פל"ח  בתוכנית 

תיירותיות קיימות ועתידיות.
לאור המצב הקיים ועדת התיירות של תנועת 

המושבים מציעה מס' הצעות ופתרונות:
תיירנים  נגד  המשפטיים  ההליכים  הקפאת   .1
הנמצאים בשלבים השונים של הליך לקבלת 

רישיון עסק.
פעילות מואצת של משרד התיירות ומשרד   .2
המושבים,  תנועת  עם  בשיתוף  החקלאות, 
ללהסדרת ההלימה בין מנהל התכנון והוועע
דות המחוזיות והמקומיות לבין עצמן ובינן 
פל"ח  תוכניות  לקדם  במטרה  ממ"י.  לבין 

ולאשר מפעלי תיירות קיימים במושבים.
האצת כתיבת תוכניות הפל"ח באזורי הארץ   .3
אחד  מצד  תמריצים  מתן  ידי  על  השונים, 

וקנסות מצד שני.
נציגי התנועה עם שר התיירות  בפגישות שערכו 
עיקרי  הוצגו  החקלאות,  משרד  מנכ"לית  ועם 

ההסכמים והפתרונות המוצעים בעמדתנו.

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי
יוגב שריד

יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי

ממהלך חודש מאי האחרון הוכע
שדרות  באזור  מיוחד  מצב  רז 
שעד  הטרור,  פעילי  עזה.  ועוטף 
קאסמים  ירו  תקופה  לאותה 
ישובים  של  מועט  מספר  על 
ובכמויות קטנות יחסית, שינו את אופי הפעולה 
והן  הקאסמים  במספר  הן  מסיבי  באופן  ופעלו 
נפילות  של  תקדים  ויצרו  הגיאוגרפי  במיקום 
במספר מושבים שעד היום לא הופיעו על מפת 
הקאסם. דבר זה גרם להפסקה כמעט מוחלטת 
קשות  ופגע  באזור  התיירותית  הפעילות  כל  של 

בפעילות החקלאית.
הממשלה  החלטת  על  מברכת  המושבים  תנועת 
ומחע עזה  עוטף  במושבי  העסקים  פיצוי  בבנושא 
התקנה  מטרת  האזור.  תושבי  של  ידם  את  זקת 
הסכום  את  לקבוע  היא   6.6.07 ביום  שאושרה 
ואופן הפיצוי בגין נזקים עקיפים, לתקופה שבין 
שנגרמו   31.5.07 תאריך  ועד   16.5.07 התאריך 
כתוצאה מהמצב המיוחד שהוכרז באזור שדרות 

ועוטף עזה.
בעל עסק רשאי להגיש תביעה בגין "נזק עקיף" 
רווח  מניעת  או  הפסד  ויוכיח  במידה  לו,  שנגרם 

הקטנת  לשם  שהוציא  שוטפות  הוצאות  לרבות 
שהופעל  הירוק,  מהמסלול  בשונה  העקיף.  נזקו 
הצפון,  בגבול  השנייה  לבנון  מלחמת  במהלך 
תתקנה זו קובעת שיהיה רק מסלול אדום - תביע

עה פרטנית.
הגדרת הנזק העקיף על פי הכללים היא:

שכר עבודה - שכר ששולם ללא תוספות.
אובדן רווחים - כל עסק יחשב את אובדן הרווח 
שנגרם לו בהתאם לאופי העסק, בניכוי ההוצאות 

הנחסכות.
ההוצאות להקטנת הנזק העקיף - שימוש בקבע
לני משנה לצורך מילוי התחייבות לביצוע הזמנה 

וכו'.
מיום  חודשים   3 תוך  להגיש  יש  התביעה  את 

הנזק, במוקדי מס רכוש באשקלון או בשדרות.
הפיצוי המשולם מהווה הכנסה חייבת במס על פי 

פקודת מס הכנסה.
המושבים  חברי  לכל  קוראת  המושבים  תנועת 
ולהתקיים  להמשיך  מנת  על  אלו  תקנות  לנצל 
בבכבוד וכדי שפיצוי זה יהיה מנוף להמשך הפעיע

לות העסקית המבורכת באזור זה.

פיצויים בשל נזק עקיף
לישובי עוטף עזה

ב

פיצויים ליישובי דרום אשקלון,
יישובי גוש צוחר ועוטף עזה

בנוע יעוץ  למתן  הפיקוח  בברית  צוות  ההוקם 
לישובים  מפורט  חוזר  ונשלח  הפיצויים  שא 

בנושא.

ובריתות  הבינמושבית  המיסוי  ועדת  חברי 
עת  בכל  לרשותכם  לעמוד  ישמחו  הפיקוח 

למתן הסברים ובאורים נוספים.

חדשות אגף המשק
איציק כהן

יו"ר אגף המשק

הבחירות למועצה הצמחית
לענף  נציגים  נבחרו  הצמחית  למועצה  בבחירות 
הירע בענף  הפירות.  וענף  ענף ההדרים  ההירקות, 
קקות חסר ייצוג למגדלי הערבה. וועדת ענף הירע
קות התכנסה ובחרה את החבר מאיר יפרח כיו"ר 

הועדה.
הבע מאופן  כתוצאה  עיוות  נוצר  הפירות  בבענף 
חירה. תקנון הבחירות אפשר לסקטור הקיבוצי 
להצביע בייפויי כוח ולהפעיל את כל 100% כוח 
להצע הגיעו  המשפחתי  ובסקטור  שלו  הההצבעה 
בעה כע30% מהבוחרים ולא התאפשרה הצבעה 
הגדול  העיוות  את  שיקפה  כוח. התוצאה  בייפוי 
ייצוג לא תואם לסקטור המשפחתי. פנינו  שנתן 
במיע העיוות  את  לתקן  ודרשנו  החקלאות  ללשר 

נויים השמורים לו ובהסכמה עם 
הסקטור השיתופי, הבאנו הצעה 

לתיקון לעיוות שנוצר.
הרפורמה בענף ההטלה

אישע  24.6.07 א'  בביום 
שהובאה  הרפורמה  הצעת  את  הממשלה  רה 
הטלה  לולי  להוצאת  החקלאות,  משרד  ע"י 
ולבניית  מהישובים, תוך מתן מענקים להכשרה 

לולים שיותאמו לדרישות הרשויות.
נוספות.  שנים   10 ל:  הגליל  חוק  יוארך  כן  כמו 
לשדרוג  המטילות  מגדלי  את  יביא  זה  מהלך 
הלולים הישנים ויאפשר לחקלאים לפתח בחצר 
וכך  באופיים  תיירותיים  חדשים,  עסקים  ביתם 

ישפר את איכות החיים במושבים.

מים  פיצויי  בגין  תקבולים  על  מע"מ  היבטי 
ממשרד החקלאות.

במסגרת הסכם סיוע למשקים חקלאים נתקבלו 
באגודות כספי סיוע בגין ייקור המים לחקלאות 
לשנים 2005 וע2006 ללא קשר לביצוע השקעות 
ידי  על  בבדיקה  נמצאים  המע"מ  היבטי  בפועל. 

ועדת המיסוי הבינמושבית.
דמי קבורה ודמי חציבה

ידי מספר אגודות במושע על  נשאלנו  בבאחרונה 
בים על נושא עדכון סכומים שמוחזרים לישובים 

בגין דמי קבורה ודמי חציבה. ביררנו את הנושא 
שנתקבלה  התשובה  לאומי.  לביטוח  המוסד  עם 
מהמוסד לביטוח לאומי היא שבימים הקרובים 
יעודכנו  ואז  תסיים את עבודתה חברה כלכלית 
שמע ישובים  להמלצותיה.  בהתאם  ההתעריפים 
עוניינים לקבל תוספת בגין דמי חציבה אמורים 

לצרף חוות דעת גיאולוגית.
פרטים נוספים:

שמעון כהן, מנהל תחום דמי קבורה,
טלפון: 02-6709378

עדכונים שוטפים בנושאי ביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ
יהודית קריסטל

יו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית

מ

ועדת התיירות בסיור בדבורת התבור אתר תיירותי בגליל התחתון
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אירועים
האוסקר של החקלאות

ללא שטיח אדום ושמלות נוצצות, אך עם המון 
גאווה והתרגשות, התקיים ביום חמישי האחרון 
ששל חודש מאי, טקס החקלאים המצטיינים בענע

פי הייצוא השונים לעונת 2006 של אגרקסקו.
וכיבוד כיד  באווירה חגיגית, עם מיטב התוצרת 
המלך, ובמעמד המכובד של שר החקלאות שלום 
שאע יעל  החקלאות,  משרד  מנכ"לית  ששמחון, 

התכנסו  החקלאי,  המגזר  ראשי  ושאר  לתיאלי 
כולם לחלקו הרשמי של הטקס.

של  הדקות   15" את  קיבל  מצטיין  מגדל  כל 
התהילה שלו" באמצעות סרטון מיוחד על פועלו, 
שהפיקו באגרקסקו וכמובן קיבל גם את האות 

למזכרת, שהוענק למצטיינים.
אגרקסקו,  מנכ"ל  תירוש  ושלמה  שמחון  השר 
ההדגישו בנאומם את חשיבות האיכות של התוע
צצרת הישראלית והחתירה למצוינות של כל המע
הזוכים  החקלאים  של  ובמיוחד  בישראל  גדלים 

בענפי היצוא השונים.
יו"ר הועדה הבוחרת, מאיר יפרח, שיתף בקושי 
שבוע בעת  שלצידה,  ובהנאה  הזוכים  ששבבחירת 
חחנים את הנבחרת המצוינת. רני בר-נס, נציג החע
קלאים הזוכים, בירך את חבריו הזוכים, התחייב 
להמשיך ולהצטיין גם בהמשך והודה על שיתוף 
הפעולה מצד כולם. לבסוף, פרופ' יוסי ריוב קיבל 
תעודת הוקרה מיוחדת על פועלו רב השנים ועל 

הישגיו בתחום המחקר בפרחים.

75 שנה להתישבות החקלאית 
בדרום השרון

בדרום השרון מציינים  השנה 75 שנה להתיישבות 
האירועים  של  הכותרת  גולת  בשרון.  החקלאית 
התקיימה בחודש שעבר באירוע מרגש ומרהיב, 
המשנה  ובמעמד  תושבים  אלפי  בהשתתפות 
יולי  לראש הממשלה, שמעון פרס, שרת החינוך, 
שמע שלום  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר   תתמיר, 

חון, יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת 
ררמת הנגב, שמוליק ריפמן ומזכ"ל תנועת המושע

בים, איתן בן דוד. המופע המרכזי התקיים בהיכל 
יורם  דרום השרון בהנחיית  התרבות החדש של 
טהרלב ובהשתתפות להקת הגבעתרון, זוכת פרס 

ישראל 2007 ולהקת המחול הורה דרום השרון.

הכנס יתקיים ביום רביעי 18.7.07 בשעה 13:30 
בפקולטה לחקלאות - רחובות.

מנחה: יוגב שריד.
סדר היום:

13:30 - התכנסות וכיבוד קל
15:45 - 14:00 מושב א': "מחלום לרעיון"

תנועת  מזכ"ל  בהשתתפות  יתקיים  הכנס 
הפקולטה  דיקן  דוד,  בן  איתן  מר   - המושבים 
רשות  ומנכ"ל  פיינרמן  אלי  פרופ'   - לחקלאות 

לעסקים קטנים בישראל - מר דני מצליח.
בין הנושאים שיעלו בחלק זה:

העסקים  על  המינהל  החלטות  השפעות   •
אגף  יו"ר  יפרח,  עמית  עו"ד   - במושבים 

קרקעות ואגו"ש, תנועת המושבים.
ומענקים  אשראי  מימון  מקורות   •

מממשלתיים - מר יוגב שריד, יו"ר אגף כלע
כלה ופיתוח עיסקי, תנועת המושבים.

מודל מוצלח לעסק מושבי - מר יגאל בן   •
זאב - "דבורת התבור" - שדמות דבורה.

16:00 - 15:45 הפסקה
17:30 - 16:00 מושב ב': "מרעיון למציאות"

מחקר על הכנסות משקי הבית במושבים   •
- פרופ' אייל קמחי - ראש החוג לכלכלה 

חקלאית, הפקולטה לחקלאות.
הדרך לרישוי העסק - עו"ד ניסן שריפי.  •

אלי  מר   - חדשה  תב"ע  להכנת  דגשים   •
ברית   - וכלכלן  מקרקעין  שמאי   - חלוצי 

פיקוח.
היבטי מיסוי לעסקים קטנים במושבים -   •
גברת יהודית קריסטל - מנהלת מחלקת 

מושבים - ברית פיקוח.
עלות הכנס למשתתף:

25 ₪ לחברי המושבים המשלמים דמי חבר.
דמי  משלמים  שאינם  המושבים  לחברי   ₪  50

חבר.
המושבים,  לתנועת  לשלוח  יש  התשלום  את 

שאול המלך 8 תל-אביב.
מפאת אילוצי המקום מספר המקומות מוגבל.

 .03-6086307 בטלפון  השתתפותך  אשר  אנא 
למאשרים  ורק  אך  ימסרו  שינויים  על  הודעה 

השתתפותם.

חניה חינם בשטחי הפקולטה
למגיעים ברכבת הכנס נערך כ־100 מטר 

מתחנת הרכבת

כנס בנושא: "עסקים קטנים ויזמות במושבים"

תנועת המושבים גיבשה את עמדתה ביחס ל"חוק החלב":

יש לשמור על "החומה הסינית" בין 
הקיבוצים למושבים במכסות החלב

וו"ר אגף המשק בתנועת המושע
פנה לשר החע כהן,  בבים, איציק 
בבקשה  שמחון,  שלום  קלאות, 
הסינית"  "החומה  על  לשמור 
ענף  כללי  במסגרת  שקיימת 
ההחלב בין הקיבוצים והמושבים בכל הקשור למע

כסות החלב.
חופשי  סחר  שהתרת  מזהירה  המושבים  תנועת 
בבמכסות חלב בין המגזרים, עלולה להביא להעע
למות כמעט מוחלטת של ענף החלב מהמושבים 
רפתות  ידי  על  המכסות  רכישת  בשל  בישראל, 

קיבוציות גדולות.
פורום החלב של תנועת המושבים, שדן בתוכנית 
ללביצוע שינויים בענף החלב, ברך על היוזמה שנע
קטו השר שלום שמחון ועובדי משרד החקלאות 
להסדרת משק החלב בחוק חדש. בחוק נקודות 
מעמדם של  את  מבססות  אשר  רבות,  חשובות 

יצרני החלב בישראל.
המשפחע המשק  עמדת  את  גיבש  החלב  פפורום 
לשאוף  יש  החלב:  במשק  שותפויות  לביצוע  תי 

המינימום  שמכסת  כך  מתקנות,  פעולות  ולבצע 
תעמוד על כע600,000 ליטר לשנה ליצרן. בנוסף, 
תינתן אפשרות להקמת שותפות בין יצרנים. כל 
זאת בתנאי שהשותפות תפעל במשקו של אחד 
ממהשותפים, המרחק בקו אווירי בין משקי השוע

תפים לא יעלה על 30 ק"מ, פרט לחריגים, מכסת 
הייצור הכוללת של השותפים לא תעלה על פי 4 
יתאגדו  לא  שותפות  ושבכל  המינימום  ממכסת 

יותר משלושה יצרנים.
בבנוגע לחלוקת תוספת מכסות חלב, תנועת המוע
ששבים סבורה שיש להחזיר תחילה מכסה שקוע

צצה מיצרנים פעילים בעבר. כמו כן, יש להעדיף 
לרף  להעלותם  בכדי  קטנה  מכסה  בעלי  יצרנים 

המינימום.
ללאור המצב היום ובו כ 19% ממוצרי החלב ביע
שראל מקורם ביבוא )אחוז היבוא הגבוה ביותר 
מכל ענפי החקלאות(, תנועת המושבים מבקשת 
ללכלול  בגוף החוק סעיף מיוחד עם  כללים ברוע
מפני  המקומי  היצור  על  להגנה  ומוסכמים  רים 
ייבוא ומפני מחירי היצף. בנוסף, יש להכליל במע
ססגרת הפיקוח על היבוא את רכיבי החלב, כדוע
גמת קזאינטים, אשר מיובאים לארץ ללא מכס 

ומהווים תחליף לחלב מתוצרת ישראלית.
מחיר  שמנגנון  עוד,  מבקשת  המושבים  תנועת 
המטרה כפי שמקובל היום חייב להופיע כסעיף 
יצרני  ממנו.  חלק  ולהוות  החוק  בגוף  מפורש 
החלב ביצעו השקעות אשר החזריהן פרושים על 
פפני שנים רבות, השקעות אלו בוצעו לאחר שנבע
הנוכחיים,  הסחר  לכללי  בהתאם  כדאיותם  חנה 
למוטט  עלול  הוא  בכללים,  שינוי  יחול  שאם  כך 

משקים רבים, בעיקר במגזר המושבי.

התרת סחר חופשי
במכסות חלב בין המגזרים, 
עלולה להביא להעלמות 
כמעט מוחלטת של ענף 
החלב מהמושבים בישראל

י

תירוש  שלמה  עם  שמחון  שלום  החקלאות  שר 
מנכל אגרקסקו.

ששר החקלאות שלום שמחון, מזכ"ל תנועת המוע
מועצת  ראש  דלג'ו  ומוטי  דוד  בן  איתן  שבים 

דרום השרון.

תואר ראשון לבני 30+
במכללה האקדמית אחווה

ווסף כהן )40( סדרן ומנהל תפע
עול במפעל לייצור בטון לשעבר, 
הסע את  מסיים  אלו  ששבימים 
המיוחד,  החינוך  בתחום  טאז' 
את  להסב  "החלטתי  מספר: 
מורה  אני  וכיום  הלימודים  בעקבות  מקצועי 
לבני  דוגמא  להוות  הרצון  מתוך  מיוחד,  לחינוך 
נוער שניתן להשתנות ולהגשים את עצמך, לעזור 
אני  סיכוי.  להם  שאין  חושבת  שהחברה  לאלה 
הדוגמא החיה לכך, התואר הצליח להעביר אותי 

מעבודה שחורה לעבודה לבנה".
כיום, יותר מתמיד, לימודים גבוהים הינם מפתח 
אוכלוסיות  קידום  ומאפשרות  בחברה  להצלחה 

ששונות בחברה. לפיכך, קיימת חשיבות רבה בהשע
קקעת משאבים ופיתוח תוכניות אשר יעודדו אוכע

לוסיות רבות ומגוונות לרכוש השכלה גבוהה.
הסוכנות היהודית זיהתה את הצורך החשוב הזה 
אקדמית  באחריות  אחוה,  האקדמית  והמכללה 
ששל אוניברסיטת בן גוריון, מציעה תוכנית לימוע
שגילם  למועמדים  ראשון  לתואר  חדשנית  דים 
ובערים  כפריים  ביישובים  המתגוררים   30 מעל 
באזור המכללה. התכנית מאפשרת לאוכלוסייה 
זו לקבל תואר ראשון אוניברסיטאי, אשר יאפשר 
כיום  יחד  גם  והקהילתי  האישי  במישור  קידום 
המקוע הרשויות  בשיתוף  התכנית  ממתקיימת 

מיות.

ללימודים  +30, מוצע מסלול  למועמדים שגילם 
לאנשים  מותאמת  התכנית  במכללה.  אקדמיים 
לימודים  לקראת  הכנה  כוללת:  והיא  עובדים 
לתואר  אקדמיים  לימודים  ותוכנית  אקדמיים 
הרוח  במדעי  בן-גוריון  אוניברסיטת  של  ראשון 

והחברה, בימי לימוד מרוכזים.
גובה שכר הלימוד במכללה האקדמית אחוה זהה 

לשכ"ל באוניברסיטה.
בתוכנית  לסטודנטים  מלגות  תעניק  המכללה 

"הזדמנות שנייה לתואר ראשון".
במכללה  ורישום  מידע  מרכז  נוספים:  לפרטים 

האקדמית אחוה, טלפון: 08-8588048
info@achva.ac.il :דואר אלקטרוני

י

"הזדמנות שנייה לתואר ראשון"
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מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, מינה את 
ניר עקיבא, לרכזת  ניר-לוי, חברת מושב  אילנית 
תפע במסגרת  המושבים.  בתנועת  הדרום  אאזור 
קידה תהיה אחראית על הקשר של התנועה עם 
המועצות  עשר  ועם  הארץ  בדרום  מושבים   67
אשקלון,  חוף  נמצאים:  הם  שבתחומן  האזורית 
בני שמעון,  יואב, שער הנגב,  באר טוביה, לכיש, 

מרחבים, אשכול, רמת נגב וערבה תיכונה.
תתפקיד רכז האזור נועד להדק את הקשר בין התע
נועה למושבים ולאפשר מעורבות וטיפול נקודתי 
צמוד בבעיות איתן מתמודדים המושבים, כולל 
נושאי חקלאות, קרקע, תיירות כפרית, שימושים 
המקצוע  אנשי  מול  חברתית  ופעילות  חורגים 

בתנועת המושבים ובגופים אחרים.
בשנים האחרונות עוברים הישובים בנגב, כמו גם 
משמעותיים  שינויים  במדינה,  אחרים  באזורים 
ירידה חדה במע וובהם שינוי במבנה התעסוקה, 
תעסוע לענפי  ומעבר  בחקלאות  העוסקים  סספר 

פיתוח  הוא  קה אחרים, כאשר הבולט מביניהם 
התיירות הכפרית. כמו כן, מועצת מנהל מקרקעי 
ישראל קיבלה בשנים האחרונות החלטות אשר 
מקפחות את המגזר המושבי ופוגעות בקיומו של 

מרחב כפרי מבוסס.
ממינוי רכז אזור למושבי הדרום יאפשר טיפול פרע
טני בכל הנושאים שכרוכים בשינויים העמוקים 

שעוברים המושבים.

חדש בתנועת המושבים
אילנית ניר לוי - רכזת אזור הדרום

בתנועת המושבים

קרן השתלמות אפקים
קופה מרכזית לפיצויים

תשואה נומינלית ברוטו באחוזים עד סוף מאי 07 

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת
תגמולים במושבים בע"מ רח' קיבוץ גלויות 34, תל־אביב 66550, טלפון: 03-5155995, פקס: 03-5155998

מסלול מנייתי
18.41%

מסלול כללי
6.77%

קרן השתלמות אפקים
7.53%

קופה מרכזית לפיצויים
7.59%

250 חברי מושבים השתתפו בכנס קרקעות

בעו בהחלטה כתנאי לכניסה להסדר 979, בנוגע 
לתעסוע בקרקעות  ושימוש  המגורים  ללחלקות 
קקות לא חקלאיות. הוא הדגיש שהכניסה להסע
וחבר  וולונטרית  הינה  דר שמציעה החלטה 979 
מושב שירצה בכך, יוכל להמשיך להתנהל על פי 

החלטות מועצת המנהל הקיימות כיום.
בן-צבי,  שולה  במינהל,  החקלאי  האגף  מנהלת 
ישראל  מקרקעי  מינהל  מתכוון  כיצד  פירטה 
לחברי  וענתה  ההחלטה  של  ליישומה  להיערך 
ההחלטה  בעקבות  שעלו  שאלות  על  המושבים 

והשלכותיה על המרחב הכפרי.
עעו"ד גדעון ויתקון, לשעבר מנכ"ל מינהל מקרקע
עי ישראל, אמר שבהחלטה שהתקבלה יש עדיין 
נקודות רבות שאינן ברורות עד תומן. הוא קרא 

הובלת  את  עצמו  על  ליטול  שמחון  שלום  לשר 
החוק לעיגון זכויות החקלאים בקרקע.

הלוואות מכספי הקופה )בכפוף לתקנות(.  •
בקופה מגוון מסלולים המאפשרים לעמית   •

להשקיע את כספו עפ"י בחירתו. 

דמי ניהול נמוכים.   •
מידע נוסף באתר האינטרנט:  •

 www.tagmulim.co.il  

מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 25.5.07, 
החליטה לתקן את החלטה 959 העוסקת בבנייה 
למגורים בהרחבות בישובים חקלאיים. המועצה 

קבעה מספר שינויים בהחלטה הקודמת:
ממכרז  בפטור  שישווקו  המגרשים  מספר  א. 
בבהרחבות יוגבל ל 115% מתקן הנחלות. יתע

רת המגרשים תשווק במכרז פומבי.
המגרשים יוקצו על ידי ממ"י בפטור ליחיע בב. 
דים שאינם בעלי זכויות בנחלה, במשק עזר 

או במגרש מגורים כלשהו, במועד הקצאת 
לא  שזכויותיהם   למי  או  בהרחבה  המגרש 

הוקנו להם בפטור ממכרז על ידי המינהל.
הקצאת מגרש בהרחבה תיערך למלוא קיע גג. 

בולת הבנייה במגרש כמקובל במינהל.
דד.  קטין לא יהיה זכאי להקצאת מגרש בהרחע

בה.
תתנועת המושבים התנגדה לתיקונים אלו, מהניע

מוקים הבאים:

בניה למגורים בהרחבות בישובים חקלאיים
תיקון החלטת מינהל מקרקעי ישראל 959

עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

יוקצו  בה  לדרך  התייחסות  כל  אין  בהצעה   .1
הישובים  להרחבות  המיועדות  הקרקעות 

ומעמד הישובים בשטחי המקרקעין.
עמדתנו היא שצריך להשאיר בידי המושבים   .2
את האוטונומיה לבחור האם ברצון היישוב 
ליזום תכנון של הרחבות במסגרת משבצת 
תכנונית  חרות  למינהל  לאפשר  ולא  הישוב 

במשבצות האגודה.
לישובים  פרטנית  התייחסות  אין  בהצעה   .3

מעוקלים  שלהם  המקרקעין  אשר  חייבים, 
והחע דין  לפסקי  בהתאם  הנושים,  ללטובת 
ניתן  לא  מכך,  יוצא  וכפועל  משקם  לטות 
המנהלה  באמצעות  אלא  במכרז,  לשווקם 

להסדרים חקלאיים בלבד.
המלצתנו אליכם היא להתייעץ עימנו טרם   .4
לע115%  מעבר  הרחבות  על  החלטה  קבלת 
ולקבל את מרב האינפורמציה הדרושה על 

מנת לקבל החלטה נכונה בעניין.

1  ' מ ע מ ך  ש מ ה

לתכנון  ועדה  יו"ר  הכנס,  מנחה  ריטוב,  עמיר 
ומנהל בתנועת המושבים.



המייצג  משלה  דגל  מדינה  לכל 
האחרות,ע האומות  בפני  אאותה 
המתמצת  וצורה  צבע  של  סמל 
אסוציאציות  כולה.  ההוויה  את 
היסטוריות, חברתיות ולאומיות 
לפיסת  והקולקטיבי  הפרטי  בזיכרון  מתכנסות 
הבד המתנפנפת המעוררת גאווה, סלידה, כבוד 
שקוף,  הכל  ימינו  של  הגלובלי  בכפר  יראה.  או 
תחרות  מלחמה,  טרור  ויזואלי:  זיהוי  בר  מיידי, 

ספורט, מסחר, חיים אישיים או אדם על הירח.
בחרה  לדגלים  שלה  האישית  באינטרפרטציה 
אאורנה לוצקי לצלם בתוכם ידיים של נשים שלע
והן  האומנות  בעולם  חזקה,הן  סמליות  נוכחותן 

בחיים האמיתיים.
בעידן  התיכון  הים  באגן  "לנשים  לוצקי:  לדברי 
לשוע מקום  יש  וניידות  אינטרנט  תקשורת,  ששל 
שהתחע אמצעית  ובלתי  רשמית  בסיסית  תתפות 
לתה בקרבה הגיאוגרפית המחברת את אירופה 
ומוסלמים,  יהודים  נוצרים  ואסיה,  אפריקה  עם 
מבוססות,ישראל  ומדינות  מתפתחות  מדינות 

ומדינות ערב.
בכל  "דגלים"  התערוכה  את  לנייד  הרעיון  את 
מדינות הים התיכון, הניעו מספר רב של סיבות, 
אאולם החשובה שבהן הנה האינטגרציה של אמע
ננות בתוך המהלכים החברתיים הפוליטיים הכלע

כליים באזורינו הכול כך מורכב.
שיחה  תחומי  לפתוח  תוכל  לנושא  הראיה  זווית 
חדשים מהראיה האישית החוצה, תעורר תגובות 
מדינות  הבדלי  למרות  זהויות  פנימיות,תבדוק 
יותר  חד  לביטוי  מקום  תפתח  ומינים  דתות 
הנע או את מעמד  בזרקורים את הנשים  וותאיר 

שים במדינות השונות.
אאת המסע של תערוכת הדגלים התחלתי בטורע

קיה בפתיחה חגיגית ב 8 למרץ 2007,
 G-ART בגלריה  הבינלאומי,  האישה  יום 
באיסטנבול. בארצו של אתאטורק האיש שכולם 
ההזכירוהו בערב זה כאחראי בלעדי לשינוי במעע
מד האישה בטורקיה, יחד עם האירועים הרבים 
והפנלים שהיו באותו יום, הגיעו לגלריה מבקרים 
רבים, אמנים,אנשי אמנות,ספרות ועוד. אורחים 
עובדים  הייטק  ואנשי  מנהלים  הטכנופארק  של 
וובני משפחותיהם, אורחים של הקונסוליה הישע
ראלית כמו קונסולית מונקו ופרו, נכבדי הקהילה 

היהודית ועוד.
דברים  עמיחי  מוטי  הקונסול  דיבר  בפתיחה 
חשיבותה  האישה  מעמד  על  וקולעים  נעימים 
החברתית והשינוי הנדרש, עיילה, מנכלי"ת אשב 
חינוך  למען  הפועל  התנדבותי  ארגון   -  ACEV
שלא  ילדיהם,  את  ללמד  כלים  והקניית  נשים 
הגלריה  רווחי  כל  לימודיות.  למסגרות  הולכים 

ההם לטובת פעילות הארגון. מיכל גור אריה, סגע
נית הקונסול דיברה על מעמד האישה.

רמות  מיני  בכל  היו  הגלריות  ודיונים  השיחות 
הרע הספציפי  הנושא  למיקוד  רבה  הערכה  וועם 
דרך  גלובלית,  חברתית  אמנות  דרך  הזה,  גיש 
שיחה ואסתטיקה צבעונית ועוד ועוד מחמאות 
בצד שאלות נוקבות כמו: מה ההבדל בין הנשים 
ובין הנשים  שמשרתות בצבאו של קדאפי בלוב 
שמשרתות בצהל? האם בדגל ישראל אלו אבנים 

יקרות או זכוכית שבורה? ועוד.
את  והסברתי  עניתי  השאלות  לכל  התייחסתי 

הסוגיות השונות בפטריוטיות ובסבלנות רבה.
לאחר מכן הועברה התערוכה 
ב"גבע בטכנופארק  ללגלריה 
זה". במהלך תלית התערוכה 
ואמנית  עיתונאית  הגיעה 
איתי  ששוחחה  מהאזור 
באריכות וגם כאן התפרסמו 
הדברים בעיתונות המקומית 
בבליווי צילומים. גם כאן התע
גובות היו נלהבות וחקרניות, 
ואהדה  דיון  שיח,  מעוררות 
בנושא  הנגיעה  לעצם  רבה 
מאוד  נוקבות  שאלות  עם 

במקביל.

בטכנופארק מתבצעת פעילות חברתית מסוגים 
שונים עם ילדי הסביבה בין היתר לימודי אמנות 
המתחלע בתערוכות  ביקורים  שבכללם  ששנתיים 

פות בגלריה".
אאת התערוכה מלווה קטלוג ובו מאמר של האוצע

רת חנה קופלר.
אתר אינטרנט שילווה את המסע לאורך השנים 
ואת ההתרחשויות שייווצרו במהלכו עם אפשרות 

www.the-travel.co.il :לתגובות און ליין
לנו  מזמנת  ועשייה  לדיון  שאפשרות  מקווה  אני 
בעשיית  חשוב  חלק  להיות  הזדמנות  הנשים, 

ההיסטוריה של אזורינו.

הדפסה דיגיטלית של צילום על קנווס. 120 ס"מ / 90 ס"מ

תערוכה חדשה: דגלים. המסע
אינטרפרטציה לדגלי המדינות השוכנות לחופי אגן הים התיכון - תערוכה ניידת

אורנה לוצקי

מ

עמותת אמני המושב והכפר
העע של  כללית  אסיפה  התקיימה  בב-30.5.07 
לשנת  חדשה  הנהלה  נבחרה  באסיפה  מותה. 
בן-שמואל,  אלברט  החברים:  שמות  ואלו   2007
שלומית איתן, ליאורה בנקל, בת שבע החרמוני 
ודבורה רוזן. לועדת ביקורת נבחרו: אורנה לוצקי 
)יו"ר( ושמעון צאייג. בישיבת ההנהלה ב-3.6.07, 

נבחרה כיו"ר העמותה,  ליאורה בנקל.
גם השנה כבשנים הקודמות, הוחלט לשתף את 
ההאמנים בפרסום יצירותיהם ביומן תנועת המוע
לשנת  במושבים  תגמולים  של  שנה  ולוח  שבים 

תתשס"ח 2007-8. הנושאים שנבחרו ליומן התנוע
עה: פרי ארצנו וללוח השנה: הצמח בגני.

פיסול בעץ וצילום 2003-7

חדשות
יהודה אלטון

מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

ממירה קופר, מי שהייתה הספרנית הראשונה בתע
נועת המושבים, הוציאה לאור ספר ילדים חדש, 
בין  הקשר  על  סיפור   - שוקולד"  של  "הפתעות 
סב לנכדיו, המתמודד בשפה ציורית, המתאימה 

לילדים, עם מותו של סבא.
 -ׂ)MA  ) התפתחותית  פסיכולוגית  יערי,  עפרה 
מתארת את הספר כ"סיפור אמיתי, המתאר את 
התמימות בה תופסים הילדים, כל אחד בדרכו, 
את  מעביר  הספר  אהוב.  סבא  של  המוות  את 

חווית מותו של סבא- לא כטראומה, אלא כחלק 
מהחיים. איננו שומעים את הילדים מביעים צער 
מכך  התעלמות  אין  זאת  עם  לכתו,  עם  עצב  או 
אפילו  לגיטימציה  ויש  עצובה  היא  שהפרידה 
לבכי של מבוגר, כאשר הנכדים רואים את סבתא 

בוכה".
נורית צרפתי איירה את הספר והוא מוצע למכירה 

ב-20% הנחה לחברי מושבי תנועת המושבים.

ספר ילדים חדש לסופרת מירה קופר,
הספרנית הראשונה בתנועת המושבים.

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

קורס מדריכי ספורט ונופש פעיל לחברי המושבים
בשיתוף  המושבים,  תנועת  של  הספורט  ועדת 
פפעולה עם איגוד הספורט העממי של ישראל, פותע
חים לראשונה קורס משותף בנושא ספורט עממי

ונופש פעיל.
בנווה  פנימייה  בתנאי  יתקיים  אשר  הקורס, 
הדסה, בתאריכים 6-16 באוגוסט )למעט סוף 

שבוע(, מיועד לגילאי 16 עד 21.
משך הקורס 120 שעות ובסופו תינתן תעודת 
מכללת  של  פעיל  ונופש  עממי  ספורט  מדריכי 
בקורס  ראשון  שלב  המהווה  הקורס,  וינגייט. 
להשתלב  היתר  בין  לבוגריו,  יאפשר  מדריכים 
בבקייטנות כעוזרי מדריך ועוד. עלות הקורס לחע

נניך, לאחר סבסוד תנועת המושבים ואיגוד הסע
פורט העממי היא 1,240 ₪ )במקום 3,100 ₪(.

לאיגוד  לפנות  ניתן  נוספים  ופרטים  להרשמה 
הספורט העממי בישראל בטל': 03-5621951.

ההרצל חגי, יו"ר ועדת הספורט של תנועת המוע
בתחום  למתעניינים  פז  הזדמנות  "זוהי  שבים: 
הספורט העממי והנופש הפעיל, אתם מוזמנים 
לבוא ולהשתתף בחוויה ייחודית המשלבת מתן 

כלים מקצועיים בהדרכת בני נוער.
אאנו רואים חשיבות רבה שבוגרי הקורס ישתלע
בו במערך ההדרכה של הפעילויות המתקיימות 

במושבים".

ותיקי המושבים
מאת מרים שור

בבמפגשי ועדת ותיקי תנועת המושבים אנו מעע
לים לדיון נושאים מתחומי חיים רבים ומגוונים 

החשובים לנו.
בבמפגש הועדה האחרונה, מיכל דותן לוין האחע
ראית על תחום התקשורת בתנועה, הסבירה על 
הקהילתית  התקשורת  פועלת  בהם  התחומים 

ומטרותיה.
עעו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתע
נועה, הרצה על החלטת מינהל מקרקעי ישראל 

979 ומשמעותה לגבי חברי המושבים.

המושע ותיקי  וועדת 
לחופשת  יוצאת  בים 

שוב  תיפגש  הועדה  קיץ, 
לאחר ראש השנה.

להשע המעוניינים  חחברים 
תתף במפגשי הועדה מוזמנים 

להודיע על כך למרים שור
טלפון: 03-6918996 פקס: 03-6086341 

varda@tmoshavim.org.il מייל
חופשה נעימה

בגלריה  מוצגת  מנור  אריאל  האמן  של  תערוכה 
בבית תנועת המושבים.

 08:00-18:30 א'-ה'  ביקור:  שעות 
ו' 08:00-11:30. נעילת התערוכה: 26.7.07.

תערוכת דגלים הדפסה דיגיטלית של צילום על קנווס.
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חדשות בני המושבים

תופעת הנרגילות
אורית שטרנברג

הרשות למלחמה בסמים

הנוער  בני  בקרב  הלוהט  טרנד 
ואפילו בקרב ילדים מכיתה ה', 
בחבורות.  נרגילות  עישון  הוא 
התוע כי  מתנגדים,  לא  הההורים 
פעה לא נראית להם מזיקה. הם 
ללא יודעים, למשל, שבסבב אחד של עישון נרגיע
לה נשאף עשן בכמות זהה לזו הנשאפת מארבע 
סיגריות לפחות. המומחה לכימיה, פרופ' בן עמי 
ססלע, מזהיר מפני הנזקים האפשריים, כמו מחע

לות סרטן, שחפת ופגיעה בכושר הגופני והמיני.
מדברי בני נוער: "סיגריות אני לא מעשנת, אבל 
נרגילה זה כיף וההורים מרשים, כי זה לא ממכר. 
יש בנים בשכבה שלי שמחליפים את המים בחלב 
"האמת  יותר".  גדול  לדעתם  והכיף  בוודקה.  או 
לא  אני  אלי,  מדבר  לא  בכלל  נרגילה  שעישון 
הקטע  בגלל  אבל  שותה.  ולא  סיגריות  מעשן 
החברתי אני מעשן נרגילה מדי פעם. משהו כמו 
מכורים  שממש  חברים  לי  יש  לשבועיים."  אחת 
חלק  היום.  כל  ולפעמים  יום  כל  ומעשנים  לזה 
מהם מחליפים את הטבק בעלים אחרים ונעשים 

מסטולים לגמרי."
בשנתיים  אך  מוכרת,  תופעה  הוא  נרגילה  עישון 
ילדים  גם  עכשיו  ממדיה.  התרחבו  האחרונות 
מעשנים  ההורים,  באישור  לעיתים  ה',  מכיתות 
על  מצביעים  בנושא  חדשים  מחקרים  נרגילות. 
שערך  מסקר  וסכנותיה.  התופעה  התפשטות 
אילן:  בר  מאונ'  הראל  יוסי  ד"ר   2002 בשנת 
פעם.  אי  נרגילה  עישנו  ו'-ח'  מתלמידי   37.7%
3%% מעשנים לפחות פעם ביום. 14.5% יש נרגיע
י' מעשנים לפחות פעם  לה בבית. 29% בכיתות 

בשבוע.

ציע גוף,  מראש,  מורכבת  הנרגילה  נרגילה?  ממהי 
תהליך  המים.  לאחסון  וצנצנת  פייה  עם  נורית 
בעזרת  הנרגילה,  בראש  מתחיל  הטבק  שריפת 
גחלי פחם בוערים שנמצאים מתחת לטבק. עשן 
הטבק עובר דרך הצינורית ונשאף לריאות אחרי 

שעבר דרך המים שבגוף הנרגילה.

עובדות:
נרגילה: מכשיר אינהלציה. עשן וחומרים נוע  .1
ספים העוברים דרך נוזל יוצרים מערכת בה 
הגזים המומסים מגיעים מהר יותר לריאות 

והשאיפה ארוכה יותר.
מה מכילה הנרגילה: הטבק המשמש לנרגיע  .2
הפלע ומהרשות  ערב  ממדינות  מיובא  ללות 
סטינית. על האריזה מצוירים פירות שונים, 
בתערובת  שמדובר  להטעות  העלול  דבר 
בפועל  כאשר  מזיקה,  ולא  תמימה  פירות 
מדובר בטבק המכיל: כמות קוטינין )חומר 
 4 פי  השווה  מניקוטין(  פרוק  תוצר  שהוא 
שבסבב  היא  המשמעות  רגילה.  מסגריה 
בכמות  עשן  נשאף  נרגילה  עישון  של  אחד 

זהה ל-4 סיגריות.
ומה  סיגריות.  ל-30  שווה  אחת  נרגילה   .3
מסוע שמופק  מתוק  )חומר  מולסה  עעושה? 
ככר( וכן זפת, בנזיפירן, ארסן, כרוציום ועופע
רת. וכל זה רק בטבק, בנוסף בפחם יש דקל 

אשר מהווה רעל.
ריכוז העשן  כך  יותר  ככל שהנרגילה קטנה   .4
גוברת  ממנה  והסכנה  יותר  דחוס  בתוכה 

בהתאם.
מכיוון שהעשן ותוצאי הפירוק שלו עוברים   .5
חלקיקי  בעבוע,  בתהליך  המים  דרך  סינון 
למע ישירות  ונשאפים  נבלמים  אינם  ההפיח 

ערכת הנשימה.
מהן המחלות אשר הנרגילה עלולה לגרום להן?

הריאה,  סרטן  כגון:  שונות  סרטן  מחלות   .1
ציע השתן,  שלפוחית  השפתיים,  ההחניכיים, 

פורניים, שיער, קיבה וושט.
נמצאו בדם כמויות גבוהות במיוחד של חד   .2
פגיעה  הדבר  ומשמעות  הפחמן  תחמוצת 
באספקת החמצן לרקמות שונות בגוף, דבר 
ופגיעה  וכלי דם  לב  לגרום למחלות  שעלול 

בריאות.
כשפיית  בחברותא,  נעשה  שהעישון  מכיוון   .3
נמע המעשנים  לפה  מפה  מועברת  ההנרגילה 
צאים בסיכון לחלות במחלות מדבקות כגון: 
הנשיקה,  מחלת  שחפת,  השפתיים,  הרפס 
אקזמה ומחלות עור באצבעות היד האוחזת 

בפיה.
תיתכן פגיעה בכושר הגופני והמיני.  .4

הזדקנות מוקדמת של העור.  .5
ככל הנ"ל ידוע ונחקר אולם עפ"י פרופ' סלע קיע

הטבק  משאיפת  כתוצאה  נוספות  סכנות  מות 
המעורב לריאות שרק בעתיד נדע עליהן.

ההתפיסה שכיוון שהעשן ותוצרי הפירוק שלו עוע
ברים סינון דרך המים ותהליך דיפוזיה )בעבוע(, 
זו  אבל  מזיק.  ואינו  יותר  דליל  בנרגילה  הטבק 
של  מזערי  אלמנט  ישנו  אם  גם  כי  טעות.  ממש 
פפילטריזציה של המים, קיים נזק אחר: המים יוצע
ררים לחות, דבר המקל על מעבר העשן בדרכי הנע
שימה וגורם למעשנים לשאוף מלוא ריאותיהם. 
לחות העשן מגבירה איפה את עוצמת שאיפתו. 
עישון  ממשך  יותר  ארוך  הנרגילה  עישון  משך 
ססיגריה, דבר שמעלה באופן משמעותי את הסיע

כונים למחלות.
בסבב  דקות.   45 בממוצע  נמשך  נרגילה  עישון 
עשן  של  יותר  גדולה  כמות  נשאפת  כזה  עישון 
ללריאות, בנוסף לשאיפה העמוקה שנגרמת מלע
חחות המים. לפי נתונים מארגון הבריאות העולע
מי, לעישון נרגילה אחת יש השפעה כמו לעישון 

חפיסת סיגריות.
נמכר  שהוא  העובדה  הטבק,  זמינות  לסיכום: 
לקטינים ללא כל אזהרה על גבי האריזה, קלות 
הראש של ההורים החושבים שמדובר בשעשוע 

תתמים- כל אלה הופכים את עישון הנרגילה לתוע
פעה רחבת ממדים ומסוכנת, שאת נזקיה, לדברי 

מומחים, נשלם כאמור כבר בעתיד הקרוב.

ה

ז נוהגים לגנות אותנו, הנוער של 
היום. אנחנו לא כמו שהיה פעם. 
פפעם היה יותר טוב, ככה המבוע
גרים אוהבים להגיד. אנחנו נוער 
אלימות  וסיגריות,  סמים  של 
מסיבות  של  תרבות  מייצרים  אנחנו  ואלכוהול. 
גזענות.  ברחוב.  דקירות  של  תרבות  ושיכורים. 

היום.  נפוצות  "הומו" היא אחת הקללות היותר 
אז אנחנו לא סובלניים. אלימים. מקללים. הנוער 
של היום מדורדר. ככה הם אומרים. קל להם. קל 
להם לזכור את הטוב של פעם וקצת לשכוח שגם 
דברים  קורים  היום  שגם  אור.  נקודות  יש  היום 
נפלאים. אז הדור שלנו לא יתפאר בהקמת דגניה 
לפלמ"ח  גויס  לא  שלנו  והדור  כינרת.  קיבוץ  או 

הולכים  אנחנו  אבל   16 בגיל 
ומטיילים במדע נוער  ללתנועות 
בר יהודה ורועדים בלילה מקור 
לשבת  במקום  מעלות,   0 של 
האייסיקיו.  או  הטלוויזיה  מול 
להתרים  מתנדבים  ישר  אנחנו 
לחיילים  צריך:  שרק  דבר  לכל 
ולילדה  סרטן,  וחולה  בודדים, 
מח  השתלת  שצריכה  קטנה 
משלמים  אנחנו  בסוכות  עצם. 
בשביל  ההורים  של  מכספם 
שבילים  ולשקם  לצפון  לנסוע 
את  ממשיכים  נחלים,  ולנקות 
ממורשתו של יוסי יפה ז"ל. אנע
בחופש  לסמינרים  יוצאים  חנו 

משפחתית  חופשה  חשבון  על  לפעמים  הגדול, 
באילת או בתורכיה. מדברים על ערכים, קבוצה, 
יוצאים לשנת  נתינה... חלקנו דוחים את הצבא, 
שירות. תורמים למדינה. יוצאים לסמינר ציונות, 
ששבא קצת על חשבון הבגרות במתמטיקה, והמע
תכונת בהיסטוריה, ולא רק בגלל הלילה שיגיע... 
של  הנוער  אנחנו  פעם.  שהיה  מה  לא  אנחנו  אז 

הנוער של היום - מנהיגי המחר

א

לבני המושבים דרושים
בעלי תפקידים בחינוך והדרכה:

מדריכים בוגרים למושבים
לכל רחבי הארץ, מתאים לסטודנטים

רכזי נוער
למועצות אזוריות שונות ברחבי הארץ.

yael@v-noar.org.ilנא לשלוח קורות חיים ל־
עבור יעל 03-6086320

"סיגריות אני לא מעשנת, 
אבל נרגילה זה כיף וההורים 
מרשים, כי זה לא ממכר. יש 

בנים בשכבה שלי שמחליפים 
את המים בחלב או בוודקה. 

והכיף לדעתם גדול יותר"

אוספים זבל במסע חוף.

המע למרות  ישראל,  במדינת  שחי  נוער  ההיום. 
ואם  והעוני,  הפיגועים  למרות  העגומה,  ציאות 
הייתה  לא  אמא  קל,  יותר  היה  באנגליה  היינו 
מתקשרת מיליון פעם בכל יציאה בשביל לראות 
שהכל בסדר. ולא אכפת לה הפאדיחות... ואנחנו 
נתגייס בגיל 18 וניתן למדינה מה שרק נוכל. כי 

זאת המדינה שלנו - הנוער של היום...

יש לי חברים שממש 
מכורים לזה ומעשנים כל יום 

ולפעמים כל היום..."

יעל כץ
גרעינרית במטה יהודה
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