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נועת המושבים תעשה כל מאמץ 
להשלמת עסקת מכירת תנובה 
במועד שנקבע שהוא סוף חודש 
נובמבר, כך אמר מזכ"ל תנועת 
המושבים, איתן בן דוד, בכנס 

שערכה תנועת המושבים.
קבן דוד ציין שעל פי נתוני המנהלה לטיפול בחו

בות המושבים, עם קבלת התמורה ממכירת תנובה 
קיוכלו כל המושבים להשלים את חובם, למעט בו

דדים שנמצאים במצב הקשה ביותר. גם עבור 
מושבים אלו כספי המכירה יתרמו להטבת מצבם, 

אך לא יהיה בכך פתרון לכלל חובותיהם.
בן דוד ציין שהתמורה שקיבלו בעלי תנובה תמורת 
המכירה היתה נמוכה בשל ההגנה על משק החלב, 

וח נכונה  היתה  זו  שהגנה  הדגיש  הוא  קאולם 
שובה והוא שלם לחלוטין עם המחיר ששילמה 

ההתיישבות תמורת קבלת הגנות אלו.
שר החקלאות, שלום שמחון, אמר שהוא רואה 
במכירת תנובה נקודת ציון למפנה אפשרי בפיתוח 

הכפר בישראל. החזרת החובות תסיר אבן רחיים 
כבדה שהעיקה על רבים מהישובים. הוא ציין 

קשעל פי כל ההערכות החקלאות תהיה אחד מע
נפי הצמיחה בכל העולם בשנים הבאות כתוצאה 
מהביקושים הגדלים שכבר גרמו לעלייה במחירי 

קהמזון. המגזר הכפרי בישראל יוכל להשתלב במ
גמה זו ולהגביר את היצור לשוק המקומי וליצוא. 

קבמצב החדש, גם ענפים שהיו עד היום על סף הכ
דאיות יוכלו לייצר הכנסה טובה לעוסקים בהם.

מנכ"ל אייפקס ישראל, זהבית יוסף כהן, הצטרפה 
להערכה שעסקת תנובה תושלם במועד. מבחינת 
אייפקס, הכסף נמצא ומוכן להעברה. היא ציינה 
שהתשובות שנתנה רשות המיסים ביחס למיסוי 
התמורה ממכירת תנובה מקדמים את השלמת 
העסקה צעד חשוב קדימה, אף שנושא זה אינו 

נוגע ישירות לאייפקס.
היא הדגישה שתנובה תמשיך לתמוך בחקיקת 
חוק חלב שיסדיר את מערכת הקשרים בענף 

החלב באופן סטטוטורי.

עסקת  תנובה תושלם במועד -
עד סוף נובמבר

עם קבלת התמורה ממכירת תנובה יוכלו כל המושבים
למעט בודדים להסדיר את חובם

ביום שלישי, 27 בנובמבר, תערכנה בחירות ברוב 
המועצות האזוריות בישראל. אני קורא לכל אחד 
מתושבי המושבים לנצל את הזכות שמקנה לו 

החוק ולהצביע בבחירות.
קריאה זו נכונה לכל אחד ועל אחת כמה וכמה 

קבמועצות מעורבות של מושבים, קיבוצים וישו
בים אחרים. המגזר המושבי חייב לשמור על ייצוג 
הולם לענייניו ברשות המקומית וזאת ניתן לעשות 

רק על ידי מימוש זכות הבחירה.
על כולנו ללמוד בנושא זה את הלקח מהבחירות 

לענף הפירות במועצת הצמחים.
המגזר הקיבוצי נערך כראוי לבחירות, תוך ניצול 
מלא של הכלים שהקנה להם החוק במתן יפויי 
כוח. מנגד, רוב מגדלי הפירות מהמגזר המושבי 
לא טרחו להגיע להצבעה, אם בגלל התנגדות 

קאידיאולוגית ואם בגלל חוסר אכפתיות. התו
צאה היתה עיוות חמור בתוצאות הבחירות. רק 

קבזכות התערבותו של שר החקלאות, שלום שמ
חון וברצון טוב של נציגי הקיבוצים הצלחנו לתקן 

חלק מהתמונה.
בסוף חודש נובמבר צפויה עסקת תנובה להגיע 

קסוף סוף לסיומה המוצלח. בגליון שלפניכם תמ

צאו דיווח מכנס שערכה תנועת המושבים בנושא 
קזה. מטבע הדברים, הארועים מהירים יותר מעי

תון שיוצא אחת לחודשיים לכן, נא לעקוב אחר 
התפתחויות באמצעות אתר האינטרנט של תנועת 
www.tmoshavim.org.il. אנו מקק  המושבים

פידים לעדכן את האתר מדי יום בהודעות מטעם 
קהתנועה ופרסומים בכלי התקשורת בנושאים הנוג

עים להתיישבות ולחקלאות. באפשרותכם להרשם 
באתר ללא תשלום ולקבל מדי יום ישירות לתיבת 

הדואר האלקטרוני שלכם את העדכונים.
לאחרונה החליטה הנהלת "תגמולים במושבים" 

קלהעביר את ניהול קופות הגמל לקבוצת הלמן אל
דובי, אחת החברות הפרטיות הוותיקות בשוק 

קההון. הקבוצה מנהלת קופות גמל, קרנות השת
למות וקופות מרכזיות לפיצויים ורכשה לא מכבר 

קאת קופות הגמל של בנק יהב )קופות גמל של עו
בדי המדינה(. היקף הנכסים המנוהל על ידה לאחר 
רכישת הקופות מגיע לק9 מיליארד ₪ ומציב אותה 

קבשורה הראשונה של הגופים הפיננסים המובי
לים במשק.

מתפ ואינה  בחיתום  עוסקת  אינה  קהקבוצה 
קדת כברוקר ובכך נמנעת מניגוד אינטרסים וכל 

תשואה  למתן  נתונים  מעיניה 
גבוהה ללקוחותיה. "תגמולים 
ההשתלמות  וקרן  במושבים" 
להתנהל  ימשיכו  "אופקים" 

קכקופות נפרדות המיועדות לס
קטור החקלאי. הקופות ימשיכו להשקיע בצורה 
סולידית ואחראית תוך שימת דגש על כך שזוהי 

הפנסיה היחידה של רבים מעמיתי הקופה.
הלוואות ימשיכו להינתן מכספי הקופות ודמי 
0.65% לכלל העק  הניהול יהיו מהנמוכים בשוק

מיתים ולכל המגזר החקלאי.
קהעברת הניהול תאפשר לספק לעמיתים "סל מו

צרים" מקיף הכולל קופות גמל, קרנות פנסיה, 
ניהול תיקים וקרנות נאמנות. צוות הקופה ימשיך 
לפעול במתכונתו הנוכחית ולספק שירות אישי 

לכלל העמיתים.
אני מקווה שתמצאו עניין בעיתון שלפניכם.

נשמח לקבל תגובות והערות על העיתון ותוכן 
המאמרים.

איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

ת

שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר, בנאומו 
בכנס.

מושב TV מגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ 98 שבת 16:30, חמישי 15:30
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ברמלה  השלום  בהמ"ש  פני 
הונחה שאלת חיובו של בר רשות 

קבהיטל השבחה, באדמות חק
לאיות שבבעלות מינהל מקרקעי 

ישראל.
המשיבים הם בעלי זכויות של "בר רשות" מטעם 

קמושב רינתיה. הבעלות במקרקעין היא של המי
נהל. מעמדם של המשיבים במקרקעין נובע מכוח 

קחוזה שכירות שבין המושב למינהל החל על מש
בצת הקרקע של המושב כולו. חוזי השכירות שבין 
המושב למינהל הם לק3 שנים, ומתחדשים פעם 

קאחר פעם מזה שנים. מושב רינתיה משכיר המ
קרקעין באותו האופן לתושבי המושב וביניהם 

המשיבים.
המשיבים הגישו בקשה להיתר, שעניינה הקמת 

קבית מגורים נוסף בנחלה. הועדה המקומית "לו
דים" דרשה מהמשיבים תשלום היטל השבחה 
על פי שומה שנערכה על ידי שמאית מטעמה. 
המשיבים חלקו על השומה והגישו שומה אחרת 
לפיה לאור לשון החוק ופסיקת בתי המשפט אין 

קעל המשיבים חבות בהיטל השבחה. עקב המח
לוקת הגיעו הצדדים להסכמה על פיה ימונה שמאי 
מכריע שיכריע בסוגיית היטל ההשבחה. השמאי 
המכריע, קבע כי המשיבים אינם חייבים בהיטל 

קהשבחה הואיל וזכויותיהם במקרקעין בעת ההש
בחה היו זכויות של בר רשות בלבד.

הוראת החוק הרלבנטית היא סעיף 2 )א( לתוספת 

השלישית אשר מטיל חובת תשלום היטל השבחה 
על "בעל המקרקעין" או על "חוכר לדורות".

תכלית הוראת החוק היא לגבות ממי שנהנה 
קמפעולה שלטונית שהשביחה את שווים של המ

קרקעין שבבעלותו חלק מאותה הטבה על מנת 
קלשתף את כלל הציבור בהטבה. בשים לב לתכ

לית זו הורה המחוקק כי בהתרחש אחד הארועים 
המנויים בתוספת השלישית )אישור תוכנית, מתן 
הקלה או התרת שימוש חורג( ישלם הבעלים או 

החוכר לדורות היטל השבחה.
קעל החלטת השמאי המכריע הגישה הועדה המ

קומית את הערעור לבהמ"ש.
לטענת ברי הרשות, זכות חכירה לדורות היא זכות 
שהוענקה על פי חוזה, המקנה מראש זכות שימוש 
לתקופה של 25 שנים. זכות זו אינה יכולה להיות 

מוענקת רטרואקטיבית.
הסכמי המשבצת מלמדים כי לא זו בלבד שעל פי 

קההסכמים המינהל לא העניק זכות חכירה לדו

רות, אלא אף לא התחייב להעניק זכות כזו ואף 
לא זכות חכירה רגילה )לחמש שנים(, שכן על אף 
שינוי המדיניות נחתם החוזה האחרון לארבע שנים 

וק11 חודשים תקופה הקצרה מחמש שנים.
לשון החוק היא נקודת המוצא ותכלית החוק היא 
מצפן ההכוונה של השופט, לטענת ברי הרשות 
לשון החוק בדין המהותי אינה משתמעת לשתי 

קפנים."חכירה לדורות" משמעותה ברורה ותקו
פתה אינה מוטלת בספק.

תטענת הוועדה המקומי היא כי על טיבן של הזק
כויות המוענקות לברי הרשות יש ללמוד לא רק 
מלשון החוזה בו נקבעו הזכויות אלא גם מתוך 
התנהגות הצדדים, מהחלטות המינהל מנוהלי 
עבודה של המינהל ומהתנהגותם של ציבור בעלי 

קהזכויות בנחלות ותפיסתם שלהם את מהות הז
כויות בנחלה.

קבהמ"ש פקס כי למעשה טוענת הועדה המקוק
מית כי יש לייחס לצדדים, לאור התנהלות בעבר, 

קכוונה שונה מהאמור בחוזה ובהתאם לכך לק
בוע את טיב הזכויות. כוונה כזו לא באה לידי 
ביטוי בחוזה, ולא באה לפני בהמ"ש כל ראיה כי 
בזמן כריתת החוזה הייתה לצדדים כוונה אחרת 

קמהאמור בחוזה. ציפיות הצדדים ובעיקר ברי הר
שות, עדיין בגדר ציפיות הם ואין הם יכולים לבוא 
במקום האמור בחוזה עצמו שהוא ברור ומפורש 

ואינו משתמע לשתי פנים.
לעניין זה לא הונחה בפני בהמ"ש תשתית ראיתית 

קלטענה כי הרשות להחזיק במק
רקעין ניתנה לתקופה העולה על 
מספר השנים המצוינת בחוזה. 
823 אליה הפק  הוראת המינהל
ולפיה  המקומית  הועדה  נתה 

קעומדת לאגודות החקלאיות ולבעלי הנחלות וב
כלל זה ברי הרשות הזכות לקבל חוזה חכירה 
לתקופה של 196 שנים, היא הנותנת כי ללא קבלה 
של הצעה זו על ידי בר הרשות וחתימה על חוזה 
חכירה נפרד לא הופך בר הרשות מיניה וביה לחוכר 

קלדורות. אין האמור בעניין טכני גרידא כפי שמ
נסה הועדה המקומית להציג.

ולכן סוף דבר בית המשפט דוחה את הערעור אשר 
הגישה הועדה המקומית לודים.

תנועת המושבים רואה חשיבות רבה לפסיקה זו, 
לא רק בהיבט הצר של אי חיוב ברי רשות בתשלומי 
היטל השבחה והמשמעות הכלכלית הנובעת מכך, 
אלא כראיה רחבה בצורך להסדיר את התשתית 
החוזית במושבים אשר אינה מוסדרת וזכויותיהם 
של חברי המושבים ברי הרשות תלויים בחסדי 
המינהל ובפרשנות כזו או אחרת. עצם העובדה 
כי החוזים של המושב עם מינהל מקרקעי ישראל 
מתחדשים אין בכך כדי להעמיד את המשיבים 
במעמד של חוכרים לדורות, לו היה המינהל או 

קהמדינה מבקשת להסדיר את הבעלויות על הק
רקע והנחלות היו עושים כך ולא מחדשים חוזה 

שיעגן זכות בר רשות בכל עת.

בהמ"ש פסק:
"בר רשות" אינו חייב בהיטל השבחה

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

חדשות אגף הקרקעות

משך השנים האחרונות חל פיחות 
משמעותי במעמדן של האגודות 
השיתופיות החקלאיות, הן בתוך 
המושבים עצמם והן בהתייחסות 
של השלטון המרכזי לאגודות 
ולועדי האגודות השיתופיות. בכנס שנערך לא 

קמזמן, דיבר השר שהיה ממונה על מינהל מקר
קעי ישראל בגנות האגודות השיתופיות על הצורך 
בפירוקן וזאת על ידי ריסוק מנגנון ועדת הקבלה 

הייחודי למושבים וקיבוצים.
כיום, נתפסות האגודות השיתופיות )שלא בצדק( 

בה תפקידו  את  שסיים  ומיושן  ארכאי  קכגוף 
תיישבות עקב הפסקת השיווק המשותף והערבות 

ההדדית שהיו נהוגים בעבר במושבי העובדים.
אולם לא כך הדבר, לאגודות השיתופיות, ישנו 
עדיין, תפקיד חיוני וחשוב ביותר בקיום מטרות 
התיישבות, בקליטת מתיישבים ואכלוס יישובים 
בפריפריה, בפיתוחם הכלכלי והחברתי ובפיתוח 
מקורות פרנסה לאגודות וחבריהן, וזאת באמצעות 
שימוש בשטחים הציבוריים ולעיתים באמצעות 
949 של ממ"י - מיזם כלק  שינויי ייעודם )החלטה

כלי של האגודה(.
כמו-כן ישנו תפקיד לאגודות בניהולם ובקיום 

קההתחייבויות הכספיות של היישובים, ניהול הר
כוש המשותף והנכסים הציבוריים לטובת כלל 

התושבים.
האגודות  של  מעמדן  שימור  על  נאבקים  אנו 

קומניעת הניסיון לפרק את ההתאגדות בתוך המו
שבים.

קבעזרת האגודות ניתן לייצר תועלות חיצוניות בד
מות קיום סדר יום מאוזן והוגן לתושבי המרחב 
הכפרי ולהיאבק בצורה מאורגנת ומאוגדת על 
עיגון זכויות חברי המושבים בקרקע, בחקלאות, 
בתיירות כפרית ובנושאי המים, כגוף אחד המאגד 

בתוכו את המשק המשפחתי.
לעניין ועדות הקבלה, ועדות הקבלה הינן חלק 
בתוך תקנוני האגודות המהווים חוזים לכל דבר 

קועניין בין חברי האגודה לאגודה. בעזרת השי
מוש בועדות הקבלה ניתן לשמר באגודות צורת 

קההתיישבות מיוחדת במינה, קהילה סגורה הב
נויה על מידה מסוימת של שותפות חברתית חיי 
קהילה וקשר אישי בין האגודה לחבריה ונטילת 

קהזכות לקבוע בנוגע לקליטת חברים חדשים לא
גודות תביא להתפוררותן.

ניתן להבחין  בראיה כוללת של כלל הישובים 
קבברור כי במושבים בהם ישנה מנהיגות מקו

אם תרצו אין זו אגודה
עו"ד עמית יפרח

יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

שינויים חד צדדים
בחוזה המשבצת מצד ממ"י

קלאחרונה קיבלו מספר ישובים ממינהל מק
חוזה  של  חדש  נוסח  טיוטת  ישראל  רקעי 
שכירות לק5 שנים. )במקום 3 שנים כפי שהיה 

נהוג עד כה.(
קמבדיקות שערכנו עולה כי המינהל בחר לע

רוך בחוזה החדש באופן חד צדדי שינויים אשר 
יש בהם הרעה כלפי השוכרים לעומת התנאים 

בנוסח שהיה נהוג עד כה.
עמדתנו כפי שהוצגה בפנייתנו למינהל הינה כי 
לא יתכן שהמינהל יבצע שינויים בחוזה באופן 

קחד צדדי מבלי קבלת הסכמה מתנועת המוש

בים או מהיישובים.
בפנייתנו למושבי התנועה המלצנו כי במידה 
ומושב מתכוון לחדש את חוזה המשבצת בזמן 
הקרוב, עליו לוודא היטב באם בוצעו שינויים 
לרעתו בתנאי החוזה, ובנוסף במידה והמושב 
קיבל החלטה לחתום על החוזה, אזי, לצרף 

קנוסח מכתב שהוכן עבורו ע"י הת
נועה בכדי להבטיח את 

זכויותיו בעתיד.

מית איכותית שמובילה את האגודה ישנו יישוב 
פורח יציב ובעל חזות מטופחת, ובמקום שהאגודה 
אינה חזקה ואינה מתפקדת הדבר משפיע על חזות 

המושב ותפקודו עבור חברי האגודה.
קהשלטון המרכזי הבין כי התמודדות מול האגו

דות הינה קשה ומורכבת יותר עבורו בנוגע לזכויות 
בעלי הנחלות והאגודות ומנסה כל העת לכרסם 

ובכך  ההתאגדות  ובמנגנוני  האגודה  בזכויות 
להקל את מלאכתו בעניין.

קעלינו לשמר את האגודות ולטפחן ולזכור כי כו
חנו הינו ברמת ההתארגנות וביכולתנו לעמוד על 

קזכויותינו כגוף אחד מאוגד אשר יציב בפני הש
לטון המרכזי את הדרישות והרצונות של תושבי 

המרחב הכפרי.

ציפיות הצדדים ובעיקר ברי 
הרשות, עדיין בגדר ציפיות 

הם ואין הם יכולים לבוא 
במקום האמור בחוזה עצמו 
שהוא ברור ומפורש ואינו 

משתמע לשתי פנים

ב

ב
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הקיבוצים מטרפדים הסדר בענף הפטם
"ענף הפטם במצב קשה מאוד - מחירי התערובת מאמירים 

וההיצע גדול מהביקוש"
הארגונים הכלכליים של התנועה הקיבוצית הורו 
לנציגיהם במועצת הלול לחזור בהם מהסכמתם 
להסדר בענף הפטם ע"י ריווח בין המדגרים, כפי 

שהוצע במועצת הלול.
ענף הפטם עומד היום בפני מצב קשה מאוד. מחירי 

התערובת מאמירים וההיצע גדול מהביקוש.
המשח שסופגות  הכבדים  ההפסדים  קלמרות 

טות הן ממשיכות לייצר וחוות הלולים השייכות 
לאינטגרציות של המשחטות הקיבוציות ממשיכות 

לאכלס לולים ואף לבנות חוות לולים נוספות.

במצב זה כמובן שהלולן הקטן לא יוכל לעמוד 
בהפסדים ויאלץ לסגור את הלול ולצאת ממעגל 
הייצור. זו כנראה כוונתם של הקיבוצים, להישאר 

לבד בענף ולהכתיב תמיד את מחיר השוק.
פניתי בשם תנועת המושבים לשר החקלאות 
ולהכניס  בבקשה להתערב במה שקורה בענף 
את ענף הפטם להסדר גידול מתוכנן לפני שהענף 
ייפרץ ויהיה פתוח לכל בעל הון שיחפוץ להיכנס 
לענף חקלאי וידחוק את החקלאים מעיסוק בענף 

שהוא כל פרנסתם.

חדשות אגף המשק

הארכת חוק הגליל
איציק כהן

יו"ר אגף המשק

ענף הלול חייב להתאים עצמו לדרישות איכות 
הסביבה והבריאות כפי שנדרש בעבר מענף הרפת. 

קזאת במיוחד לאחר התפרצות שפעת העופות של
מזלנו לא הגיעה לגליל.

שר החקלאות שלום שמחון שהבין זאת יזם יחד 
עם משרדו וכל העוסקים בענף – מועצת הלול, 

קארגון מגדלי עופות ונציגי המושבים, הצעה לרפו
רמה לשדרוג הענף בהוצאת לולי המטילות מחוץ 

למושב.
במסגרת תוכנית זו יוקמו אזורי גידול מחוץ למושב 
ויוקמו לולים חדשים העומדים בכל תקני איכות 
הסביבה והשירותים הוטרינריים. לביצוע תוכנית 
50% ביישובי המוק  זו יוענקו מענקים בגובה של
עצות בגליל מלבד הכשרת הקרקע שתיעשה ע"י 

המדינה במימון מלא.
בישובים עס הלולים תאפשר לפתח  קהוצאת 

קים תיירותיים שונים ותשפר 
את איכות חיי התושבים. כמו 
שיהיו  לחקלאים  תאפשר  כן 
מעוניינים להמיר את מכסתם 
על  פיצוי  לקבל  אחר  לעיסוק 

המכסה וסיוע במיזם שיאושר.
יש לציין כי במהלך המו"מ על הרפורמה בשלוחת 

קההטלה בין משרד החקלאות ומשרד האוצר, הת
עקשו ראשי המועצות – אבי קרמפה, שלמה לוי 
ובני בן מובחר כי הארכת חוק הגליל תחול גם על 

קשלוחת הפטם, אחרת לא יסכימו לתוכנית הרפו
רמה. עמדתם העיקשת של ראשי הרשויות תרמה 

קלכך שהאוצר שינה את עמדתו והארכת חוק הג
ליל חלה גם על שלוחת הפטם.

הממשלה אישרה את הרפורמה שתחל בשנת 
2008 וכן את הארכת חוק הגליל עד 2017.

המועצה הצמחית
הרכב מליאת המועצה הצמחית הושלם לאחר 
שועדת שפניץ אישרה את המינויים שביקש שר 

החקלאות.
יו"ר המועצה זימן את פורום המליאה הראשון של 

המועצה הצמחית.

צפויה למועצה עבודה רבה להכניס את כל ענפי 
הצומח - ירקות ופירות לעבודה סדירה על כל 

ועדות המשנה ושולחנות המגדלים.
קכמו כן תיבחר וועדת איתור למנכ"ל המועצה שנ

כון להיום אינו מאויש.

חלב
פורום החלב המושבי שהתכנס בסוף אוקטובר 
דן בעתידו של משק החלב המושבי בכלל והמשק 

המושבי בעל המכסה הקטנה בפרט.
ישנם פערים גדולים ברווחיות בין רפת קטנה לבין 

רפת גדולה.
קיש לנו אחריות לשמור על הרפתנים הקטנים ול

מנוע מהם מלפרוש מהענף.

לשם כך הוחלט על הקמת צוות חשיבה להכנת 
עבודה מקצועית ע"י אנשי מקצוע שמטרותיה הן: 
הבטחת עתידו של ענף החלב, תוך הפעלה נכונה 
ויעילה של הגופים - מועצת החלב, התאחדות 
מגדלי חלב ומדיניות ממשלתית. כל זאת בכפוף 

קלשמירת נתח השוק של המשק המשפחתי וש
מירת רווחיותו.

בני ובנות מושבי תנועת המושבים מוזמנים 
להגיש בקשות לקבלת מלגה מקרן הרב מנחם 

הכהן לשנת הלימודים תשס"ח.
וע"ג  מסמכים  בצרוף  בכתב,  הבקשות, 
טופס המלגה יוגשו עד יום שני 31.12.07 לפי 

הכתובת:
תנועת המושבים, קרן הרב למלגות - שד' 

שאול המלך 8 ת"א 64733

קהמלגות מיועדות לבנים ובנות הלומדים במו
סדות להשכלה גבוהה לקראת תואר.
אין הקרן מתחייבת לתת מלגות לכל 

הפונים.
את טופס בקשת המלגה ניתן 
להוריד מאתר האינטרנט של 

תנועת המושבים.
איציק כהן - מרכז הקרן

קרן הרב מנחם הכהן לתרבות חינוך ומדע
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תיירות הכפרית מהווה מוקד 
קמשיכה עז לזוגות ומשפחות המ

עוניינות לשנות אווירה ולמצוא 
מעט שלווה ירוקה ופסטורלית.
קועדת התיירות של תנועת המו

שבים פועלת לקידום ופיתוח התיירות הכפרית, 
תוך ניסיון לפתור בעיות סטטוטוריות ומאידך 
שדרוג רמת השרות לתייר, המתבטאת בשיפור 
ומיתוג אתרי התיירות, שיפור התשתיות וייצוג 

קתחום התיירות הכפרית בארץ מול מוסדות הש
לטון הרלוונטיים.

אזור מטה אשר שבגליל המערבי ירוק ומזמין כל 
קהשנה ומשופע באטרקציות מבית היוצר של מו

שבי הסביבה.
המיקום אידיאלי, מרחק פסיעה מראש הנקרה, 

קמזג האוויר נוח והיצע מסלולי הטיולים מגוון ומ
תאים לכל עונות השנה.

נתיב השיירה, זכיתי לאירוח חם ומזק  במושב
מין אצל אורי ונדיה גבריאל, בעליהם הגאים של 
"נתיב הזריחה" – 3 צימרים קסומים, זהים באופן 

קמדויק המספקים חופשה מושלמת לזוגות, מש
פחות וילדים.

שיירת  לוחמי  לזכר  בק1950,  שהוקם  המושב, 
יחיעם, שנהרגו במלחמת העצמאות בעת שניסו 
לפרוץ את הדרך אל יחיעם הנצורה, ספג לא מעט 
מטחים במלחמה האחרונה, אך ניכר כי הסדר 

קהושב על כנו ורוב הצלקות כבר הגלידו. זכר אח
רון שנותר הנו מכונית האספנות של אורי שחטפה 

פגיעה ישירה ומאז עומדת בחצר מיותמת.
רצה הגורל והזוג גבריאל החלו בבניית הצימרים 
דווקא מעט לפני שהחלה המלחמה, כאשר המפעל, 

אותו ניהל אורי במשך 10 שנים נסגר.
לאחר 40 שנה בהן היה שכיר ונשא בתפקידי ניהול 
59, להגשים את חלומו ולק  בכירים, זכה אורי בגיל

נהל עסק משלו.
קכיום, כאמור, ניצבים בגאון שלושה בתי עץ יפי

פיים, כאשר הרביעי בדרך ויחד עם נדיה, רעייתו, 
קגננת במקצועה ובסיוע של ילדיהם, הם משקי

עים ומתחזקים את העסק הקטן שהקימו ממש 
על יד ביתם.

אורי ציין שללא תמיכת המשפחה כולה, 
קלא היה מעז להיכנס להרפתקה מור

כבת שכזאת.
אוכל  בפינת  מאובזרות  הבקתות 
חדישה, מטבחון, ג'קוזי בחדר השינה 
פאר  ממש   ,LCD טלוויזיות  ושתי 
היצירה. בכל בקתה ניתן למצוא ספר 

קהדרכה מקיף המציין את שלל האטרק
ציות שניתן למצוא באזור, מה שמצביע 
בין  על שיתוף הפעולה  בולט  באופן 
בעלי העסקים בתוך המושב עצמו וגם 

מחוצה לו.
קאורי ונדיה מקפידים לפנק את האור

חים, שחלקם הופכים ממש לבני בית 
אצלם ואף יושבים עמם לארוחות.

בקיץ מלא המקרר בשתייה קרה ומיטב 
האור נהנים  ובחורף  העונה  קפירות 

חים מיין מובחר, אותו יכולים לשתות 
קלאורה המחמם של האח הניצבת במ

רכז כל בקתה.
ממלאכת  ונהנה  אנשים  אוהב  הזוג 
האירוח והקפדנות ניכרת היטב בכל 

פינה. הכל, על מנת שהחופשה תהא בלתי נשכחת. 
ואכן אורחים רבים חוזרים ופוקדים את הצימרים 

של משפחת גבריאלי.
קבימים אלה שוקד אורי על בנייתה של בריכה שת

צנן את אורחיו בימי הקיץ החמים, ועד שתושלם 
בנייתה בקיץ הבא, הוא מקפיד לצייד את אורחיו 
בכרטיסי כניסה לבריכה שכנה. הכל כלול במחיר 

והכל למען החופשה המושלמת.
הזוג מעיד כי זוכה לתמיכה ופרגון מחברי המושב. 

56 שנים הנה חבק קהאווירה הכללית במושב, בן ה
רית ומבוססת על קיבוץ גלויות. בעלי העסקים 
מקפידים לשתף פעולה ביניהם על מנת להגיש 

לאורחיהם סל שירותים מלא ומגוון.
במושב לימן, שהפך פופולרי בשנים האחרונות 
בקרב סלבריטאי ישראל, בין עצי הקלמנטינה 

קוהפקאן של משפחת שוורץ, נגלית מסעדת "אס
תושה", הקרויה על שמה של אסתר, שיחד עם 
98'. המסק  יונתן בעלה, הקימו את המקום בשנת

עדה כפרית ונעימה עם תפריט ששורשיו במטבח 
המזרח אירופאי, אך ההיצע משתנה ומגוון על פי 

ההיענות והביקוש.
קככלל, ניתן לומר שהמסעדה הוקמה על בסיס בי

קוש האורחים של אסתר ויונתן, שאת דרכם החלו 
עם צימר בודד.

קהאורחים שהגיעו זכו לארוחת בוקר עשירה, שב
מהרה הפכה גם לצהריים, עד שהחלו הזוג לארח 
30 אנשים במטבחם הפרטי והבינו שאין מנוס. או 
אז הרחיבו את המרפסת, תחת עץ הפקאן ועם בוא 
הגשמים ואיתם גם הסועדים, נוצקה רצפת הבטון 
ומיד אחריה נבנתה המסעדה כולה, על חורבותיה 

של הרפת המשפחתית.
בני הזוג חקלאים בנשמתם שעד לפני זמן מה, עוד 

קגידלו מטעי בננות, אבוקדו, פרחים והודים וח
דלו מחוסר ברירה. את המסעדה, על כל חלקיה 
השונים, בנו בשתי ידיהם מחומרים קיימים שהיו 
זמינים כמו ארגזי עץ, קורות ורצפת עץ שפורקה 

ונבנתה מחדש במסעדה.
אסתר ויונתן עושים הכל בעצמם, מהגינון ועד 
הבישול, כאשר לאור הביקוש ועל מנת לשמור 
על איכות המזון והשרות, מסתייעים בשף חיצוני, 

קטבח וצעירים, בני המושב ומושבים שכנים, שעו
בדים במסעדה כמלצרים ומזמן כבר הפכו לחלק 

מהמשפחה.
קהייחוד הבולט, מלבד המנות הערבות לחך במ

סעדה הוא השילוב שבין ישן לחדש, בין הקיים 
והמסורתי לבין דרישות השוק המשתנה.

בחצר, ליד המרפסת המוצלת, בנו יונתן ואסתר 
קארגז חול לילדים, שלא היה מבייש אף חצר מש

חקים. המבנה הישן של בית הגידול לאפרוחים 
קהוסב לשירותים ומקלחת כפריים עם פינת הח

תלה, כאשר הכל טובל בצמחייה ירוקה ואסתר 
מגבות  ואספקת  מופתי  ניקיון  על  מקפידה 
נקיות לרענון האורחים המגיעים, לעתים, לאחר 

טבילה בים.
אזורי הישיבה במסעדה מחולקים על פי הקהל 
הפוקד את המקום: זוגות צעירים, משפחות, ילדים 

והכל למען חוויה מושלמת של כל סועד.

קהזוג מקפיד על אדיבות ותרבות שרות שלא נו
באירופה,  במסעדות  המוקפדים  מאלה  פלים 
עקרונות שמלווים אותם מבית אבא. לדבריהם, 

ק"הבעיה אינה להגיע לטופ, חשוב לשמור עליו, לה
תעדכן, להתוודע לדרישות הלקוחות ולשמור על 

הייחוד של המסעדה בלבו של 
המרחב הכפרי".

נמצא  לימן  ממושב  רחוק  לא 
"עשב  נולד  בו  בצת,  מושב 

קהחיטה", אותו מכירים כל שו
חרי הבריאות.

במושב, שהוקם על ידי גרעין הונגרי ורומני, ישנן 12 
משפחות שעוסקות באירוח, כל אחת בווריאציה 

שונה וייחודית, ללא תחרות ועם המון פרגון.
זכיתי להתארח אצל רינה ואשר גרוס ב"בית של 
יעל". השם כשלעצמו מיד מעורר געגועים לילדות 

ולכפר והמציאות אכן עלה על כל דמיון.
 5 סביב כיכר דשא גדולה ומוצלת, ממוקמות 

קבקתות עץ, עם פינות חמד קטנות לרביצה על ער
סלים ונדנדות, פינת מנגל ושולחנות עץ כבדים. 
לאחר קריאות ההתפעלות שיצאו מפי, הסבירו לי 
המארחים שזו הפינה למשפחות, בעיקר לקבוצות 
שמגיעות יחדיו, ואז לקחו אותי למטע אבוקדו 
פסטורלי שבליבו חבויות עוד שתי בקתות זהות, 

המיועדות לזוגות החפצים בשלווה ופרטיות.
קמיותר לציין שכל הבקתות מאובזרות בג'קוזי, טל

וויזיה ומטבחון והזוג דואג לפינוקים הממתינים 
לאורחים, בדמות פירות יבשים ואבוקדו חופשי 

בעונה, כיד המלך, רק להושיט היד ולקטוף.
החורף  בשלהי  להגיע  שחובה  לעצמי  רשמתי 
וליהנות גם מחומו העשיר של הקמין המזמין 

הממוקם בכל בקתה.
ואם לא די בכך, ממתינה לאורחים ארוחת בוקר 
עשירה וכפרית הכוללת בין היתר גרנולה ביתית, 

קזיתים שכובש אשר, לחמניות שאופה רינה, בלינ
צ'ס הונגרי, וופל בלגי ו...מה לא.

ארוחת הבוקר מוגשת לפי דרישות האורחים, 
קתוך הקפדה על הפרטים הקטנטנים, כאשר לק

בוצת משפחות המגיעה יחדיו, מוגשת הארוחה 
על שולחן עץ מסיבי, המזכיר חוויה של סעודת 

חג משפחתית.
החקלאות והכפר מציצים מכל עבר - הפקאן, מטע 

קהאבוקדו, הבננות, הזיתים ופרדס ההדרים, שמפי
רותיו מכינה רינה משקאות צוננים לאורחים.

תחום האירוח החל במושב לפני כק10 שנים, כאשר 
רינה ואשר היו מחלוציו. כאשר שאלתי 
מי זו יעל )כפי שרוב האורחים שואלים( 
– הכירו לי הזוג את בתם בת הק25, 

קשלומדת ראיית חשבון ומצפה לתי
נוק.

קהזוג סיפר שישנם אורחים שממש דו
רשים לדעת מי זו יעל ועד שלא חוזים 

בה בעיניהם, לא נחה רוחם.
המשפחה מקבלת את העניין בהבנה 

ועם המון הומור.
קאת כל מרצם הם מקדישים למען חו

פשה מושלמת עבור אורחיהם. בכניסה 
לביתם הציבו מדף גדול עם מגוון כלי 

קמטבח לנוחיות האורחים והם מקפי
דים להיות זמינים וקשובים לכל צורך 

ובקשה של אורחיהם.
אציין  הטוב,  והסדר  ההגינות  למען 
שבאזור כולו יש עוד שלל אטרקציות 

וחווית אירוח.
על אתרי התיירות  נוספים  לפרטים 

במטה אשר "ים של גליל" -
www.lagalil.com

התיירות הכפרית בפריחה וההיצע מגוון
מיכל דותן-לוין

מנהלת תחום תקשורת

ה

החקלאות והכפר מציצים 
מכל עבר - הפקאן, מטע 
האבוקדו, הבננות, הזיתים 

ופרדס ההדרים, שמפירותיו 
מכינה רינה משקאות צוננים 

לאורחים.

הזוג סיפר שישנם אורחים 
שממש דורשים לדעת מי 
זו יעל ועד שלא חוזים בה 

בעיניהם, לא נחה רוחם.

"נתיב הזריחה" של משפחת גבריאל במושב נתיב השיירה
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מלון  בבית  זה  ברגע  יושב  ני 
קבאילת ומנסה - עדיין לא להפ

נים - אלא להשלים עם העובדה 
היבשה שאני חי, שאני בחתיכה 

קאחת ושפגשתי שוב משפחה וח
ברים שאני אוהב.

חציתי את הארץ מצפון לדרום על שביל ישראל, 
כפי שתכננתי ובדיוק מצמרר. מקיבוץ דן עד מפרץ 

אילת סמוך למסוף הגבול בטאבה.

היו אלה ללא ספק 12 הימים המטורפים ביותר 
בחיי. היו רגעי פחד ומשבר, התעלות וצהלה, כאב 
וחוסר אונים, התבודדות ובדידות, אבל זכיתי 
לראות את הארץ משנה פניה ונופיה לפי קצב 

רגליי.
קהשביל הוביל אותי למקומות נסתרים מהעין ול

פתע גיליתי כמה הארץ הקטנה הזו גדולה היא, 
ושיש בה מרחבים אדירים ואינסופיים, חלקם של 

שממון מוחלט.
בשעות הרבות בהן הייתי לבד מול איתני הטבע 
למדתי לשנות את גישתי ובמקום לפלס את דרכי 

בכוח, בחרתי להתמזג ולזרום עם השטח.
כשראיתי לקראת סיום את מפרץ אילת לפני 

הירידה החדה לטאבה, גרוני נחנק.
עמדתי על הצוק, מצד אחד בער בי הדחף לטרוף 

קאת המסלול שנשאר ולסיים כבר, ומצד שני לע
מוד עוד רגע קט וליהנות מהרגע.

עדיין אינני מפנים שעשיתי זאת. רעיון שנתפר 
קלאט והתפרץ לפתע. לא למדתי היטב על הק

שיים הצפויים. לו הייתי יודע מה באמת מצפה 
לי, כנראה שלא הייתי מעז.

אבל אני מאמין שכשהמטרה ראויה, אתה צריך 
קלסמן את הדרך והכוחות הטובים והחיוביים שמ

סביבך, הם כבר יתארגנו לסייע בידך.
באמת  תפס  לא  אותי,  כולל  אחד,  אף  לדעתי 
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קרלוס גולדברג - סיכום אישי של ריצה בשביל ישראל

12 ימים, 13 שעות, 37 דקות

א
שיצאתי  מהרגע  אך  המשימה.  של  גודלה  מה 

קלדרך, מערכת משומנת של כוח לוגיסטי, המו
רכב ממשפחה, חברים ומתנדבים שקמו, עזבו 
בית, איבדו ימי עבודה ושעות שינה ודאגו לבוא 

ולהושיט יד, לסייע ולעודד.
גם במקום השומם ביותר הרגשתי שאם אזדקק 

לסיוע, הוא אכן יגיע.
אז לפני שאתבודד לחשוב על מה שעבר עלי, אני 
רוצה להודות לכל מי שנתן יד לממש חלום פרטי 

קשלי. למשפחה המגויסת, החברים הותיקים והמכ
רים החדשים, לאמצעי התקשורת המפרגנים, ולכל 
אלה שדאגו לשלומי וידעו לעודד לכל אורך הדרך. 

למנחם פז, שניהל ביד רמה את החפ"ק הלוגיסטי 
וחיבר את האנשים ביחד. לבבה בקיש סייר מדבר 
אמיתי, בעל תושייה וחוש התמצאות נדיר, ואשר 

בלעדיו לא הייתי שורד את המדבר.
יאללה !!! עשיתי זאת.

900 ק"מ של שביל ישראל ללא עצירה.
רשמו לפניכם: 12 ימים, 13 שעות וק37 דקות.

לו רק יכולתם להרגיש מעט מהגאווה הממלאת 
את ליבי.

שלכם,
קרלוקס גולדברג

מושב רמות נפתלי

www.tmoshavim.org.il תחת ועדת ותיקים יפורסמו מעתה הודק  באתר תנועת המושבים
עות מטעם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל לגבי קורסים, ימי עיון וכד'.

החומר מיועד לכל הגילאים הבוגרים )לא לילדים(, בחלקו לאנשי מקצוע, למטפלים במתנדבים 
קאו פעילים אחרים. החומר מגוון ומעניין ביותר ומתעדכן לעיתים קרובות. ניתן להירשם לקור

סים המוצעים או לימי העיון ישירות באמצעות המייל של המועצה.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל. 03-6086341

מרים שור,
יו"ר ומרכזת ועדת ותיקים

הודעות מטעם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
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פנינו מקרה קלאסי של נפילה 
בין הכיסאות. אזרחים תמימים 
חברי מושבים שכל רצונם היה 
להיות חלק ממפעל ההתיישבות 

קהציוני ויישוב ארצנו לאורכה ולרוחבה, חברי מו
שבים אלו מתעוררים היום מתוך חלום כשמולם 

קירות אטומים ואין כתובת למצוקתם.
תחילתו של החלום הינו בזמן הקמת הישובים ועד 
שנת 1983, עד שנה זו הובילה הסוכנות היהודית 
את הקמתם וביסוסם של המושבים. השתתפות 

קהסוכנות בהקמת הבתים הייתה מוכרת ע"י המ
שמשמעותה  תקציבית  בנייה  בשם  תיישבים 
ע"י  בניה מתקציבי מתיישבים שניתנו  הייתה 
הסוכנות היהודית. עלינו לזכור כי בשנים אלו לא 
הייתה היענות להתיישבות במושבים והמוסדות 
המיישבים נלחמו בהגירה השלילית מהמושבים, 

בין השאר במבצע "יהוד הגליל".
בסוף שנות השבעים הוחלט כי התושבים שבתיהם 
נמסרו לאחר הק1.4.78 יצטרכו לשלם עבור ביתם 
הנמצא בנחלה. על אגף חוזים ובטחונות בסוכנות 

היהודית הוטלה המשימה לטפל בנושא זה.
ואכן חלק מתושבי המושבים שילמו על הבית 
שבנחלתם או חתמו על הסכמים לתשלום דמי 

שכירות.
בתחילת שנות הק2000 כאשר נעשו פניות לצורך 

קהעברת זכויות במשקים ו/או שיפוץ בית המגו
רים נמצא בתיקי הפונים מסמך המצביע על כך 
שמדובר "בבית אבוד" מה שהופך את הסוגיה 
למטרידה עוד יותר כאשר מתיישבים רבים אינם 

קמודעים כלל לזכויות האמיתיות שלהם על נכ
סיהם.

קהבעיה יכולה להחריף יותר במצבים בהם בו
צעו בעבר עסקאות במשקים אשר אושרו על ידי 
הסוכנות היהודית, הועברו זכויות וכיום במידה 

קוהרוכש ירצה לבצע פעולת העברת זכויות נו
ספת יתגלה לו כי קנה בית, שילם תמורתו ועדיין 
הבית לא שלו. תנועת המושבים זיהתה בנושא זה 

כשל רב מערכתי הן של הסוכנות 
היהודית, והן של משרד השיכון 

בטיפול בסוגיה זו.
גם הסוכנות היהודית וגם משרד 

קהשיכון מודעים לעוול הרב שנ
גרם ויגרם למתיישבים.

היום כאשר משרד השיכון והסוכנות היהודית 
החלו לטפל בנושא זה עולות שאלות רבות:

מדוע הזניחה הסוכנות היהודית את הטיק  •
פול בבתים אלו משנת 1986, ומדוע ל כק700 
יח"ד לא נשלחו הודעות ולא נמסרו לטיפול 

החברות המשכנות ?
מדוע במהלך כק25 שנים אפשרו למתיישבים   •
לבצע העברת זכויות בבתים אלו להרוס את 
להרחיב  או  ולבנות בתים חדשים  חלקם 

קאת הבתים מבלי להתריע ולידע את המ
תיישבים?

מדוע במקרים רבים לא מופיע כל מסמך המק  •
בהיר חד משמעית כי על המתיישב לשלם 
עבור הבית והמתיישב חתום על אותו חוזה 
כפי שחתם מתיישב שקיבל בית ערב הק

1.4.78 ללא תמורה?
כיום נותרו כק700 "בתים אבודים" שלא נמסרו 
לטיפול חברות משכנות ולא ננקטו כלפיהם כל 

הליך הן גביה והן שכ"ד.
קהכינוי "הבתים האבודים" ניתן ע"י משרד השי

כון דבר המצביע על כשל ביחס המשרד בסוגיה 
זו. מדובר בבעיה שהיקפה המדויק לא ידוע עדיין, 
מדובר במתיישבים רבים שלא נדרשו לשלם ואינם 

יודעים כי ידרשו לשלם.
כמו כן דרישת התשלום כפי שמשרד השיכון מציב 
היום בפני המתיישבים היינה גזרה שהציבור לא 
יכול לעמוד בה ויש בה אף כדי לזעזע את המרקם 

החברתי במושבים רבים.
תנועת המושבים מרכזת מאמץ כדי להביא לסיום 
פרשה זו אשר בגינה נגרם עוול לחברי מושבים 
תמימים אשר נפגעו עקב רשלנות פקידים שלא 

"מי יציל את הבית שלי"

תנועת המושבים מגבשת אמנת שרות  עליה יחתמו
בעלי הצימרים והתיירנים במושבים

התנועה תפרסם את רשימת העסקים ומקומות הלינה שחתמו על האמנה ותקיים מעקב קבוע אחרי יישומה

נועת המושבים מגבשת אמנת 
קשרות עליה יחתמו בעלי הצי

במושבים.  והתיירנים  מרים 
האמנה היא חלק מהפעילות של 
תנועת המושבים במטרה לקדם 

את התיירות הכפרית בישראל.
עקרונות האמנה הוצגו בכנס תיירות שערכה 
תנועת המושבים במושב בן עמי בגליל המערבי. 
הכנס נערך במעמד שר החקלאות ופיתוח הכפר, 
שלום שמחון והשתתפו בו ראשי מועצות אזוריות 

ומאה תיירנים, בעיקר מצפון הארץ.
הצימרים  בעלי  יתחייבו  האמנה  במסגרת 
והתיירנים במושבים להעניק ללקוחותיהם שרות 
הוגן, איכותי, אדיב ומסביר פנים. הם יצהירו על 
מתן  במתקנים,  השהות  לבטיחות  מחויבותם 
תמורה הולמת לתשלום של הלקוח, מתן מידע 
הסכמים  כיבוד  בפרסום,  ואמת  עדכני  אמין, 

והתחייבויות וכמו כן לסייע ככל האפשר ללקוח 
במצוקה ולכבד את זכויותיו גם לאחר סיום מתן 

השירות.
ועדת  ויו"ר  אמירים  מושב  חבר  זרחי,  משה 
התיירות בתנועת המושבים, אמר בכנס שהכוונה 
היא להחתים על האמנה את כל תחומי האירוח 

קהכפרי ואתרי חוויה בכפר כולל יחידות לינה כפ
רית )צימרים(, מתקני נופש, מסעדות, אטרקציות 
בכפר, בתי קפה ופאבים. העקרונות יהיו ניתנים 

קלמדידה והערכה ויבחנו על ידי גורמים מוסמ
כים מטעם תנועת המושבים. התנועה תפרסם 

קאת רשימת האתרים החתומים על אמנת השי
רות לציבור הרחב, אשר יוכל להעדיף ולבחור אתר 

תיירות ונופש בהתאם.
קהשר שמחון הציג בכנס את מדיניות משרד הח

קלאות ופיתוח הכפר ואמר שהמשרד משקיע 
משאבים רבים בתחום התיירות הכפרית, מתוך 

קראייה שזהו אחד מתחומי הצמיחה המרכזיים בה
תיישבות בשנים הקרובות. 

קמזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, מסר שב
מסגרת הטיפול של התנועה בפיתוח התיירות 

הכפרית היא תפעל להסדרת 
הייצוג של התיירנים אל מול 
והגורמים  המדינה  מוסדות 

אישו ליווי  כולל  קהאחרים 
ותשתיות  סטטוטוריים  רים 

קמתאימות. הוא הדגיש שהעי
קרון שמנחה את התנועה הוא 
מציאת הנוסחה הנכונה לשילוב 
בין פיתוח התיירות הכפרית 
לבין שמירה על האופי הייחודי 

ואורח החיים במושב.
ועדת  של  סיור  קדם  לכנס 
התיירות של תנועת המושבים 

באטרקציות תירותיות ומקומות לינה במושבים 
בגליל המערבי כולל "טבע עז" בבן עמי, ביקור 
ונתיב  חוסן  ובמושבים  גורן  במושב  במלונית 

השיירה.

איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים ומוטי דותן, ראש המועצה 
האזורית הגליל התחתון

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

עניין שבשגרה, מקפידה התנועה 
לרדת לשטח ולסייר במועצות 
האזוריות ובמושבים, להיפגש עם 

קועדי המושבים ולשמוע על הנו
שאים העומדים על סדר היום.

קבחודש שעבר ביקר מטה התנועה במועצה האזו
רית גליל תחתון והתארח אצל ראש המועצה, מוטי 
דותן, שתיאר את התמורות שחלו במועצה, לצד 
הבעיות שעדיין קיימות. דותן תיאר פרויקטים 
תיירותיים ייחודיים – כפר נהר הירדן – כפר 
נופש טיפולי לילדים החולים במחלות מסכנות 
חיים שנועד להעלות חיוך על שפתותיהם. ההקמה 
בעיצומה והכפר יפתח במרץ 2008 ויאכלס כק

המזה"ת  מרחבי  ילדים   100
קבכל מחזור. בנוסף סיפר בהר

חבה על פרויקט הגולף שעתיד 
להיבנות בסוף שנה זו ולספק 
מוקד משיכה לתיירים מהארץ 

ומהעולם כולו.
פגישת  נערכה  הסיור  במהלך 
עבודה ארוכה עם הנהלות ועדי 

הת הגליל  במושבי  קהאגודה 
מזכ"ל  פירט  במהלכה  חתון, 

קהתנועה, איתן בן-דוד, את פעי
לויות התנועה, לרבות סקירה 
על תהליך מכירת תנובה. בן-
דוד הדגיש שהיציאה מהחובות 
חשובה לפתיחה של עתיד חדש 

קבהתיישבות הכפרית ולכן יש חשיבות עליונה לה
שלמה מהירה של תהליך המכירה.

איתן בן דוד הודה למוטי דותן ראש המועצה על 
קהאירוח והביע את הערכתו לתוכניות שהוצגו בפ

ניו ולפעילות הנוער של חטיבת בני המושבים ובני 
גרעין עודד במועצה.

הביקור נחתם עם עריכת כנס מקצועי בהובלתם 
של עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ויוגב 

קשריד, יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי. הכנס הת
מקד בתיירות כפרית ובעיקרי החלטה 979 של 
מועצת מנהל מקרקעי ישראל והשלכותיה על 
המרחב הכפרי. בכנס השתתפו כק100 תושבים 

מהגליל התחתון.

התנועה בשטח

כ

נדרשים לשאת במחיר בגין מחדל שהם אחראים 
לו. כיום כאמור עלולות להיחתם עסקאות מכירה 

קבמגזר המושבי ורק כאשר יעשה ניסיון לבצע הע
ברת זכויות במשק יתברר למוכר ולקונה כי נדרש 

לשלם עבור הבית למשרד השיכון.

קעל הסוכנות ומשרד השיכון לייצר בסוגיית "הב
המושבים  חברי  עבור  ודאות  האבודים"  תים 
ולסיים את "ההתעללות הבירוקרטית" שחברי 

קהמושבים נאלצים לחוות בסוגיה זו ולהביאה לפ
תרון ראוי מהיר וחכם.

ת

ל
יוגב שריד

מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי

6www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

הסמינר השנתי לספרנים ייערך בתאריכים -9-10
11.12.07 )בחופשת חנוכה( במלון קיבוץ שפיים. 
הסמינר ייערך בשיתוף עם משרד החינוך ומרכז 

ההדרכה לספריות.
עלות למשתתף באירוח מלא הינה בסך 680 ₪.

מומלץ כי ועדי המושבים והמועצות האזוריות 
יממנו את השתתפות הספרנים בסמינר.

קהודעות נשלחו לכל הספריות כולל ספח הר
שמה.

להלן התכנית:
יום א' 9.12.07

08.30-10.00 - התכנסות ורישום
10.00-10.30 - קפה ועוגה

10.30-10.45 - פתיחת הסמינר: איציק כהן מרכז 
ועדת חברה בתנועת המושבים ויהודה אלטון 

מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך
10.45-12.00 - ד"ר חנה לבנת - "מהאחים גרים 

עד מדונה, מה זה ומה שבינם לבינם"
12.00-13.00 - יעקב גוטרמן - סיפורו של ספר 

שניצל בתוך בקבוק
13.00-14.00 - ארוחת צהריים

14.00-16.30 - חלוקת חדרים ומנוחה
16.30-17.00 - קפה ועוגה

17.00-18.30 - אבי מלמד - המאבק על ירושלים, 

מבט מאחורי הקלעים
ק 18.45-20.00 - ארוחת ערב וה

רעננות
20.00-22.00 - "אפוס פוקוס" 
לחובבי וחוששי אופרה עם מרב 

ברק
יום ב' 10.12.07

07.30-08.30 - ארוחת בוקר
08.30-13.00 - נסיעה לסיור במקווה ישראל

13.30-14.30 - ארוחת צהריים
14.30-16.30 - מנוחה

16.30-17.00 - קפה ועוגה
17.00-18.30 - מירה יערי מחברת הספר "הפתעות 

קשל שוקולדים" העוסק במותו של סבא + הפסיכו
לוגית עפרה יערי על קבלת המוות בגיל הרך

18.45-20.00 - ארוחת ערב והתרעננות
ק 20.00-22.00 - לימור זהר והזהרוס - מופע מ

סיקלי רומנטי וסוחף חושים בסגנון לטיני ספרדי 
וצועני

יום ג' 11.12.07
07.30-08.30 - ארוחת בוקר

ק 08.30-10.00 - האדריכלית אלנברג אביטל מ
ברת י.י. דאר בע"מ: תכנון ורענון ספריה – מרעיון 

לביצוע

סמינר ארצי לספרני ההתיישבות
יהודה אלטון

מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
במהלך חודש נובמבר 2007 יעלו שלוש הצגות 

חדשות:
"39 מדרגות" – קומדיה בלשית המבוססת על 
סרטו של גאון הקולנוע אלפרד היצ'קוק, בכיכובם 

של הצמד מוני מושונוב ואבי קושניר.
"החותנת" - קומדיה משפחתית בכיכובם של 

אדיר מילר, דבורה קידר ואסנת פישמן.
זמננו  בת  ישראלית  משפחה  של  סיפורה  זהו 

שהיחסים בתוכה מזכירים לנו את עצמנו.
"אנה קרנינה" - קלאסיקה בעיבוד מודרני המק

בוססת על יצירת המופת של לב טולסטוי בעיבוד 
מודרני. את אנה קרנינה מגלמת יבגינה דודינה 
ולצידה השחקנים: רמי הויברגר, יובל סגל ואלכס 

אנסקי.
קלהזמנת כרטיסים יש לפנות לסיגל סויד בטלפו

נים: 03-5266676, 050-3134158.

לאה בנימיני )קרמר(
ילידת מושב שרונה ותושבת 
תערוכת  מציגה  בית-אריה 
ציורים בגלריה בבית תנועת 
המושבים החל מק11.12.07 

ועד לתאריך 13.12.07.
פתיחת התערוכה בק19.12.07 

בשעה 18:30.
הציבור מוזמן.

בעין אישה

10.00-10.30 - קפה ועוגה
10.30-12.00 - ד"ר נועה אהרוני - 

Web 2.0 והספריה
12.00-13.00 - רויטל שירי-הורוביץ מחברת הספר 
"בת עיראק" מתן קול - לתת קול לנשים שקולן 

אינו נשמע
13.00-13.30 - סיכום הסמינר

13.30-14.30 - ארוחת צהריים וסיום
מומלץ לעיין בספרים המוזכרים לעיל

לפרטים נוספים: 03-6086342/3 052-2742821

המלצות להצגות חדשות של תיאטרון הבימה:
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תנועת  שערכה  סיור  מסגרת 
המושבים במועצה האזורית עמק 
חפר, זכיתי להצצה חטופה למרכז 
הארצי להצלת צבי ים, המופעל 

קעי ידי רשות הטבע והגנים בשי
תוף המגמה לחקלאות ימית בבית הספר מבואות 

ים.
הצצתי ונפגעתי, לחיוב כמובן! ונמלכתי בדעתי 
לחזור לשם הכרות מעמיקה יותר עם צבי הים, 

ואכן כך היה.
כבר בכניסה למרכז קשה להתעלם מ"אלי מרקו" 
צב כבן 35, קטוע יד, המציץ מדי פעם מהבריכה 

קוקוצר קריאות התפעלות ושמחה מהעוברים והש
בים. במרכז מקפידים להפריד, עד כמה שניתן, בין 
הצבים הפצועים והמשוקמים, זאת לאור מספר 
סיבות: הצב מוגדר כבעל חיים יחידאי )סוליסט( 

קבנוסף, צבים פצועים ומשוקמים עלולים להע
ביר מחלות וטפילים מהאחד לשני ולבסוף - צב 
הים החום הנו אגרסיבי ובנוסף לכל המתואר גם 

"נשכן".
מרכז ההצלה הוקם בשנת 99' על ידי יניב לוי, אז 

קסטודנט נמרץ לביולוגיה ימית וכיום משמש כמ
נהל המרכז. המרכז מתפקד כבית חולים, אליו 
שולחים את הצבים הפגועים מכל קצוות הארץ 

קוכמרכז ליצירת גרעין רבייה לצבים הירוקים הנ
מצאים בסכנת הכחדה קריטית בים התיכון.

בים התיכון מצויים 3 מינים של צבי ים ובמרכז 
ניתן למצוא שנים מהם: את הצב הירוק - שהינו, 
כאמור, בסכנת הכחדה קריטית ואת הצב החום, 
שמצבו פחות קריטי מזה של הצב הירוק, אך עדיין 
IUCN )או"ם( ומק קמוגדר בסכנת הכחדה על פי ה

חייב טיפול והשגחה מקרוב.
קהצב הינו חיה נודדת וכאשר הצבה מעוניינת לה

טיל את ביציה יש לה מעין מנגנון ייחודי שמחזיר 
אותה בכל הטלה לחוף בו היא עצמה נולדה.

50-60 שנה נולדו בחופי ישראל חוק  צבים שלפני
זרים היום להטיל את ביציהם, וכאן מתחילה 
הבעיה, שכן החופים עברו שינוי משמעותי במשך 
השנים )חובבי 4X4 למיניהם, נדל"ן תיירותי וכו'(, 
מה שמקשה על פעולת ההטלה ולעתים קרובות 

אף פוגע בביצים לאחר שאלה כבר הוטלו.
הצבים שזה עתה בקעו, נמשכים לעצם הכי בוהק 

קמה שלעתים גורם להם ללכת לכיוון הכבישים במ
קום ללכת אל הים... נוסיף לזה את תרבות הבילוי 

קעל החופים, התאורה על החוף, המדורות, המ
סיבות ומה לא, כל אלה מבלבלים את הצבונים 
הקטנים שזה עתה בקעו מביציהם וכפי שהזכרתי 
קודם, נמשכים לאורות הבוהקים, תועים בחולות, 

נדרסים, נטרפים או גוועים ברעב.
בנוסף, נובעת ההכחדה גם מעומס הדיג הפוגע 

תנועת המושבים למען חינוך ואיכות הסביבה

צבי הנינג'ה – הסיפור האמיתי
מיכל דותן-לוין

מנהלת תחום תקשורת

בצבים בצורה חמורה. הצבים מסתבכים בחוטי 
קהדיג, נפגעים מהקרסים ולעתים קרובות נקט

עות גפיהם, מחזה שכיח במרכז.
שיטות הדיג הללו חוקיות ולא ניתן לאסור אותן 
אולם ישנם סוגי קרסים המפחיתים משמעותית 

את הפגיעה בצבים.
על מנת לנסות ולהגדיל את אוכלוסיית הצבים 
הירוקים, מפעיל המרכז את "הפרויקט הירוק" - 
יצירת גרעין רבייה של הצבים הירוקים. בפרויקט 

נלקחו צבונים שזה עתה בקעו והם מגודלים בשבי 
על ידי אנשי המרכז, במטרה להביאם לגיל בגרות 

קמינית )בעקבות השבי והתנאים האידיאליים - בג
רות מינית מוגדרת כבר מק10 שנים(, ליצור רבייה 

בשבי ואז לשחרר את הדור הבא לטבע.
בפרויקט מעורבים מתנדבים רבים: דייגים מיפו, 
התורמים את שאריות הדיג שלהם המשמשות 
מזון לצבים, סטודנטים מהמכללה הימית וחוקרים 
האוספים נתונים מצבים שמתים ונפלטים לחוף 
והכל מגובה בשיתוף פעולה חוצה יבשות. שיתוף 
פעולה זה הכרחי לשמירה על אוכלוסיית הצבים 
הירוקים על שום נדידתם של אלה, לאחר ההטלה.

ישראל חתומה על אמנת ברצלונה שאוסרת ציד 
לא חוקי ומחויבת מול העולם כולו להגן על צבי 

הים.
צבי הים, משמשים לא אחת כדגל להגנה כללית על 
בעלי חיים רבים. אולי בשל העובדה כי באמת לא 
ניתן לעמוד בקסמיו של צב, שעה שלועס חסה, על 

אחת כמה וכמה כשמדובר בצב קטוע גפיים.
קתנועת המושבים הנה נושאת הדגל בשימורו ופי

תוחו של המרחב הכפרי בישראל. ללא אוכלוסיית 
בעלי החיים הדרים בשכנות לנו, לא נוכל לשמור 

על מרחב כפרי ירוק לאורך זמן.
מרחב כפרי ירוק מהווה את הגינה של המדינה 

ומייצר תועלות רבות כגון ריאות 
ירוקות, תוצרת חקלאית מגוונת, 

קתיירות כפרית ופתרון הולם לב
עיית מי הקולחין.

קיש לפעול ולהביא לתודעת הצי
בור את החשיבות של שמירת חופים מוגדרים, 

שיהיו נקיים ממתרחצים, אתרי בילוי ובנייה.
הים הוא ביתו של צב הים המוגן ועל כן כל מי 

קשפוגע בים, אם על ידי זיהום ואם על ידי הש
חתת החוף, פוגע למעשה בחיה מוגנת זו ופוגע 
תושבי  כלל  נהנים  ממנו  כולו,  הכפרי  במרחב 

מדינת ישראל.
יש לפעול ולהביא לתודעת 
הציבור את החשיבות של 
שמירת חופים מוגדרים, 
שיהיו נקיים ממתרחצים, 

אתרי בילוי ובנייה.

צבי הים, משמשים לא אחת 
כדגל להגנה כללית על 

בעלי חיים רבים. אולי בשל 
העובדה כי באמת לא ניתן 

לעמוד בקסמיו של צב

ב
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קאחרונה, יצאו משרד הפנים ומ
במסע  ישראל  מקרקעי  נהל 
בעיתונות  הן  ראוותני  פרסום 

קהכתובה והן בתקשורת האלקט
רונית על מבצעי ההיוון לחוכרים 

במגזר העירוני.
3.75% בלבד יקבלו המתיישבים  בתשלום של 
העירוניים זכויות בעלות בקרקע והקניית זכויות 

קבאדמה ובביתם. המתיישבים בהתיישבות העו
בדת, מושבים וקיבוצים יוכלו אולי לבצע זאת 
33% שהם 900% יותר!! אם פורום ראשי העק קב
רים, האגודות השונות המתיימרות לשמור על 

קהצדק החברתי והחלוקתי יואילו להסכים ל"מ
תנה" זו.

הורי ז"ל עלו על הקרקע במושב אביחיל בשנת 
1933 )לפני 74 שנים( כאשר התושבים היחידים 
בסביבה היו בדואים ושכונות העיר נתניה עדיין 

היו רחוקות מהמושב.
הם וחבריהם הכשירו את האדמה, נאבקו בחולות 

הנודדים במערב ובביצות במזרח.
הכשירו, שיבחו, שמרו ועיבדו האדמה בדם יזע 

ודמעות.
ראו איזה פלא.

בעוד המתיישבים בעיר הסמוכה נתניה בשכונות 
כמו נווה שלום, עין התכלת, פרדס הגדוד ובמרכז 
העיר ליד קניון השרון, רמת טיומקין, רמת אפרים 
ועוד שכונות יוקרתיות במרכז העיר היושבות על 

קאדמת מינהל, יקבלו ממנהל מקרקעי ישראל בז
רועות פתוחות, בליטוף, בעידוד ובחיבה בעלות 

מלאה והקניית זכויות על הקרקע בק3.75%.
אנחנו תושבי אביחיל ממשיכי הדרך של הורינו 

קוסבינו, נמשיך לשמוע את ההסתות מראשי הע
רים האינטרסנטים, מהקשת הגזענית ואגודות 
לצדק שוויוני )לכאורה( ואולי, בתנאים מסוימים 
יחליט הבג"צ לאפשר לנו לקבל הבעלות על שטח 

קהמגורים בתנאים מחמירים בניגוד מוחלט לחו
זים המקוריים שיש לנו משנות הק30 ובתשלום פי 

9! מתושבי נתניה.
אין זה אלא שילוב של אפליה, רשעות, הסתה 
לשמה, מנהל לא תקין יחד עם שיקולים אלקטור 
לים, דאגה לכרישי נדל"ן ולמקורבים פוליטיים 

ובצע כסף של ראשי הרשויות.
נשיא בית המשפט העליון לשעבר, כבוד השופט 
ברק, בעתירה שהגישה עמותת "אדמתי" אמר: 

ק"יש להתחשב בתרומה הערכית, הסגולית וההיס
טורית של המתיישבים" האם מישהו מתחשב 

בכך? האם מישהו ניסה לחקור את האמת? את 
קמשמעות השבחת הקרקע ושמירתה במשך עש

רות שנים? האם תשלומי ההיוון בעבר מעל ומעבר 
לחישובים הכלכליים הטהורים כדי "להשתתף 
במאמץ לגאולת אדמות ישראל" – כפי שנכתב 

להורינו על ידי ק.ק.ל. )המסמכים בידנו(.
האם ידוע לציבור הרחב ולנושאי הדגל של הצדק 
החברתי, הצדק החלוקתי, השוויוני היכן איכות 

קהשלטון והעורך הדין הססגוני אביר השלטון המ
קומי העומד בראשה?

האם ידוע שבמשך עשרות שנים פקידי המנהל 
שחתמו  ההיסטוריים  החוזים  את  מקעקעים 
הורינו עם ק.ק.ל. בשיטות שאינן מביישות את 
החלק הדרומי של המגף האיטלקי. הם הכריחו 
את המתיישבים בהתיישבות העובדת לחתום על 
חידוש חוזים עם תנאים דרקוניים הנוגדים את 
החוזים המקוריים. 8 סעיפים עיקריים, שלא כאן 
המקום לפרטם, המעגנים את זכויות המתיישבים 
באדמה, שונו במהלך השנים וככל שפקיד מנהל 
הצליח להכביד ולפגוע יותר במתיישבים זו הייתה 
אבן דרך לקידומו, מפקידים זוטרים ועד לבכירים 

ומנהלי מחוז.
קבין הסעיפים המקוריים, שליש מהמשתתפים בו

עדות השונות חייבים להיות נציגי החוכרים.
כזכור, ראש הממשלה לשעבר מר אריאל שרון, 
ראשי מועצות ונציגי ההתיישבות העובדת הוצאו 
מהדיונים ולא הורשו להשתתף בהם בניגוד מוחלט 

קלחוזים ההיסטוריים. ומנגד, ראשי הערים האינטר
סנטים המעוניינים לספח את אדמות ההתיישבות 

קולהפכם לגושי בטון ולחסל את ההתיישבות, מש
תתפים בדיונים ומקבלים החלטות.

איך אפשר עוד יותר לפגוע, להשמיץ, להציג נתוני 
קשווא ולהעביר עוד אדמה חקלאית למרקם העי

רוני?
האם נראה לכל האגודות הדואגות לצדק, שיווין 
ומנהל תקין, המצב שבו מנהלת האגף החקלאי 
במנהל מקרקעי ישראל, שולה בן צבי, שבאופן 

קשיטתי במשך שנים רבות פוגעת בזכויות המ
תיישבים הוותיקים ועושה כל שביכולתה לפגוע 
בזכויות ההיסטוריות של ההתיישבות העובדת 

קבעלת הזכויות ההיסטוריות, מקבלת גיבוי ועי
דוד מהאח – היועץ המשפטי מר מזוז?? מדוע אינו 
פוסל עצמו, חוות דעתו ותמיכתו מבני משפחתו? 

האם לא תמוה הדבר? אינו נוגד מנהל תקין?
האם ידוע לציבור הרחב ולשומרי הצדק שמנהל 
מקרקעי ישראל ופקידיו מסתירים מידע חיוני 

קואינם מאפשרים גישה לארכיונים ולחומר היס
טורי כדי למנוע הצגת האמת בחוזים המקוריים? 

קהאם מישהו, מהיועץ המשפטי התומך המשפ
חתי ועד אגודות הצדק השונות בא להגן על חופש 

הפרט והמידע?
קברור לכל שאכן קיימת הפלייה, התססה, רש

עות, חוסר שוויון ושיטות מנהל פסולות, כולן נגד 
ההתיישבות העובדת.

קמתי סוף סוף מישהו מהגורמים יתחיל לפעול בה
גינות וביושר וידאג להתיישבות העובדת לעגן את 
זכויותיה באדמה לפחות כמו למתיישבים במרכז 

נתניה וערים אחרות??

קוראים כותבים

האפליה זועקת, ההתססה נמשכת
וההתיישבות שותקת

כיצד מופלים חברי המושבים לרעה לעומת תושבי נתניה - לקול שתיקתם של אבירי השוויון ושלטון הצדק שותקים
לזי בן יעקב

יו"ר ועד מושב אביחיל וחבר הנהלת עמותת אדמתי

לני לסייע  נרתמה  המושבים  קתנועת 
צולי השואה חברי המושבים לשם קבלת 

זכויותיהם.
מבקשים  אנו  זה  חשוב  נושא  לקדם  כדי 
לגבי  נתונים  ממזכירויות המושבים לרכז 

חברים אלה.
למ מפורט  מכתב  יצא  הקרובים  קבימים 

קידום  לשם  בנושא  המושבים  זכירויות 
הנושא.

מרים שור
יו"ר ומרכזת ועדת ותיקים

זכויות
חברי מושבים 
ניצולי שואה יקסוי השכרת דירת מגורים

ביום 15.10.2007 פורסם בספר 
קהחוקים תיקון לפקודת מס הכ

נסה שחל רטרואקטיבי משנת 
2006 המאפשר למשכיר להחליט 
בסוף שנת מס לפי איזה מסלול כדאי לו לדווח, 
זאת בתנאי שתשלום המס המופחת יעשה תוך 30 
יום מתום שנת המס ) עד היום המצב היה תשלום 

המס תוך 30 יום מיום קבלת ההכנסה(.
התיקון מתייחס ליחיד, שהייתה לו הכנסה בשנת 
2006 ואילך מהשכרת דירה למגורים שבתנאים 

קמסוימים הוא היה רשאי לשלם בגינה מס מו
פחת של 10%.

התנאים המתבקשים הם:
ההכנסה מהשכרה אינה מגיעה לכדי עסק.  .1

המשכיר שילם לפקיד השומה תוך 30 יום   .2
קמיום קבלת דמי השכירות את המס או מק

דמה ע"ח המס.
מומלץ למי שהשכיר דירה למגורים בשנת 2006 

ואילך בסכום של מעל 4,200 ש"ח לחודש לבדוק 
עם יועץ המס שלו מהו המסלול הטוב ביותר מבין 
מסלולי המס החלים על הכנסות מדמי שכירות 
למגורים והאם כדאי לו לחילופין להימנע מחובת 
הגשת דוח ולשלם לגבי שנת 2006 עד 13.11.2007 

את המס בגובה 10%.
ביטוח לאומי

הבהרה של האוצר לגבי שינויים בחובת תשלום 
דמי ביטוח לאומי בהצעה של חוק ההסדרים 
לשנת 2008 הוצאה הבהרה על ידי משרד האוצר 
כי לא יחול שינוי במצב שהיה קיים עד היום ולא 
תהיה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסות 

הוניות דוגמת מכירת ניירות ערך.
לא יחולו שינויים לגבי השכרת דירה למגורים, 
ריבית שמתקבלת מפיקדונות ותוכניות חיסכון 

ליחידים.
ע"ש  חכירה  הקסכם  שינוי  בעת  במע"מ  חיוב 
1157/05 צופית מושב עובדים נגד מע"מ פתח 

תקווה 25/9/07.

המדובר בערעור על שומה לפי 
קמיטב השפיטה של מע"מ בעק

בות הסכם של האגודה עם מנהל 
הכללים  לפי  ישראל  מקרקעי 
של החלטת מינהל 737 להשבת 

קרקע חקלאית על ידי האגודה למנהל מקרקעי 
ישראל, ומינהל מקרקעי ישראל הקצה שלושה 

מגרשים לבניה תמורתם.
האגודה ראתה את העסקה כחילופי שטחים.

בהמ"ש קיבל את עמדת שלטונות מע"מ וראה 
במבנה העסקה מבנה עסקה דו שלבי.

את  מחזירה  מוכרת,  האגודה   - א  שלב   .1
קזכויותיה בקרקע אשר שינתה את יעודה במ

לואה, לפי שוויה ביעוד החקלאי לידי מינהל 
קמקרקעי ישראל - האגודה מוציאה חשבו
נית, לאור ההגדרה של עסקה בחוק מע"מ.

ק שלב ב - המינהל מקצה את שלושת המג  .2
שים המהווים את הפיצוי בקרקע לפי השווי 

החדש.

עדכונים שונים בנושאי ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ
רו"ח יהודית קריסטל

מנהלת מחלקת מושבים ברית פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית

נשיא בית המשפט העליון 
לשעבר, כבוד השופט 

ברק, בעתירה שהגישה 
עמותת "אדמתי" אמר: "יש 
להתחשב בתרומה הערכית, 
הסגולית וההיסטורית של 

המתיישבים"

ל

מ
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סודוקו
עליכם לשבץ במשבצות הריקות ספרות מ-1 עד 9, כך שבכל שורה, בכל טור ובכל ריבוע 

תחום תופענה כל הספרות מק1 עדק9. שימו לב! ישנו רק פתרון אחד נכון.
בין הפותרים נכונה יוגרל ספר הצילומים של רינה נגילה "רגעים בגולן".

הכתובת לפתרונות: תנועת המושבים, שד' שאול המלך 8 תל אביב

9 4 2 1 3

1 2

3 9 4 7

2 9 3 6

9 4 2

7 2 6

6 5 3 8

5 1

1 8 9 2 6
דבורה לוי ממושב שדי חמד פתרה נכונה את תשחץ ההתיישבות מגיליון ראש השנה וזכתה 

בפרס ספר הצילומים "רגעים בגולן" של רינה נגילה.

הזוכה בתשחץ מהגליון הקודם

חברים יקרים,

במקסגרת ההתקשרות עם קבוצת הלמן 

אלדובי ברצוננו להדגיש כי תפעול קופת 

תגמולים במושבים נשאר כפי שהיה.

עמיתי הקופה וחברי המגזר החקלאי, 

מוזמנים להצטרף ולהנות ממגוון 

מוצרים נוקספים שמציע בית ההשקעות 

הלמן אלדובי.
נצלו את ההטבות במקס ב"תגמולים 

במושבים" ובקרן השתלמות "אופקים"

מידע נוקסף באתר האינטרנט בכתובת
www.tagmulim.co.il 

ובטלפון: 03-5155995

השלמת חקסכון לשנת  2007
אופקים – קרן השתלמות

ניתן לחקסוך עד 15,260 ₪ ליחיד
ולהנות מהטבות מקס עד גובה 4,807 ₪

שהם 32% מהחקסכון

תגמולים במושבים
ניתן לחקסוך עד 23,302 ₪ לזוג

ולהנות מהטבות מקס עד גובה 9,946 ₪
שהם 43% מהחקסכון

מקסלול מנייתי*
22.18%

מקסלול כללי
8.97%

קרן השתלמות אפקים
10.26%

קופה מרכזית לפיצויים*
10.34%

מקסלול מדדי ללא מניות
6.28%

המידע במקסמך זה נועד להקסב את תשומת הלב בלבד ואינו מהווה יעוץ מכל קסוג שהוא.אין במידע על התשואות 
שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. 

* יתרת נכקסים באלפי ש"ח : מנייתי 7,000 ש"ח, ק.מ. לפיצויים 2,300 ש"ח

בהמשך למבצע העיתון היומי, המפורסם באתר 
האינטרנט של התנועה,  אנו שמחים לבשר כי 

קהגענו להבנות עם "מעריב" גם בנושאי המג
זינים לתושבי המרחב הכפרי.

קהמבצע יכלול את כלל המגזינים מבית "מע
ריב מגזינים" במחירים אטרקטיביים לחברי 

קהמושבים. המבצע מיועד לכל המושבים בפ

ריסה ארצית, כל זאת כחלק משיתוף הפעולה 
קבין תנועת המושבים ל"מעריב" כחלק משי

פור התשתית התקשורתית של  חברי תנועת 
המושבים.

קלהלן פירוט המגזינים והמחירים, טופס הצטר
פות נמצא באתר האינטרנט של התנועה

 www.tmoshavim.org.il

מבצע מנויים  מתרחב

ט.ל.ח "מעריב רשאי להפסיק את המבצע בכל עת" 

תדירות מחיר שנתי
לתנועת המושבים מגזין

חודשי ₪ 108 מותק
חודשי ₪ 144 להיות הורים
חודשי ₪ 180 שם המשחק
חודשי ₪ 180 ביג טיים
שבועי ₪ 216 רייטינג
חודשי ₪ 240 עיצוב

דו שבועי ₪ 420 את
שבועי ₪ 420 מעריב לילדים
שבועי ₪ 420 מעריב לנוער
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משתתפי המפעל,
חניכים, מדריכים, בני המושבים

זו השנה הק30 מאז נהרג יוסי בעלות רכבו על 
מוקש, זו השנה הק30 שבני המושבים מקיימים 

קמסורת של עבודה בשילוב טיולים, תרומה וע
שייה תוך חינוך לאהבת הארץ.

הליכה בדרך זו של בני המושבים באה מתוך 
תפיסת עולמו של יוסי. המפעל מנציח את 

קדמותו ואישיותו של יוסי שהיה מרכז בני המו
שבים ושילב בתוכו מרכיבים של חינוך ודוגמא, 
עבודת אדמה ביטחון והגנה. המפעל הוא בעצם 
באופן מעשי ביטוי לערכים עליהם אנו מחנכים 
כמו ציונות, אהבת הארץ, עבודה, עזרה הדדית, 

אהבת האדם, שותפות ועוד.

השנה קיימנו את המפעל במועצה האזורית 
מנשה. במהלכו עסקנו בעבודות מגוונות בטבע, 
שיפוץ וסימון שבילים, חפירות ארכיאולוגיות, 

קניקוי נחלים ובעבודות ייעור.  לצד כל העבו
דות שילבנו טיולים במסלולים שונים על מנת 
להכיר חבל ארץ נוסף. כמיטב המסורת גם 

קהשנה תרומתנו במפעל זה תשאיר חותם בר
מות מנשה ומישור החוף ותאפשר לעם ישראל 

ליהנות מעמלנו ותרומתנו.
בברכת עלה והגשם

אייל עוזון
מזכ"ל בני המושבים

המפעל ה–30
לזכרו של יוסי יפה ז"ל

חדשות בני המושבים

משך שלושים השנים האחרונות 
קחניכי ומדריכי בני המושבים מנ

ציחים את זכרו של יוסי יפה ז"ל 
- במפעל ציוני, חינוכי וייחודי 

מסוגו.
גם השנה בחול המועד סוכות, התקבצו כק1200 בני 
נוער מרחבי הארץ למפעל המשלב בתוכו עבודה 
בחיק הטבע, פריצת שבילים, שיקום וניקוי אתרים 

קוכן טיולים בשבילי הארץ ברחבי המועצה האזו
רית מנשה וסביבתה. בערב הראשון של המפעל 
התקיים טקס מרשים ומרגש מאוד במעמד השר 

קלאיכות הסביבה גדעון עזרא, מזכ"ל תנועת המו
שבים איתן בן דוד, יו"ר דירקטוריון קק"ל אפי 
שטנצלר, ראש המועצה האזורית מנשה אילן שדה, 

משפחת יפה ואורחים נוספים.
נהרג בעלות רכבו על  ז"ל  יפה  יוסי  סגן אלוף 
מוקש בק28.2.1977 בן 42 בלכתו. בן למשפחת 
עובדי אדמה, גדל וחי במושב חרות. חייו של יוסי 
התחלקו בין הצבא, העבודה בתנועת המושבים 

והבית.
חלמו  עליהם  השאיפות  כל  התגשמו  בדמותו 
מקימי המושב - אהבה לאדמה ולארץ, חריצות, 

עזרה הדדית, שיתוף ואחריות.
את דרכו בתנועה החל כרכז מפעלים והטמיע 

קאת אהבתו לארץ אותה הכיר על כל צדדיה וג
ווניה והרבה לטייל בה. משהיה למרכז ועדת הנוער 
העניק לחניכים את הטוב ביותר מבחינת התוכן 

והעניין.
ברצוננו להודות לגורמים השונים אשר שיתפו 

איתנו פעולה להפקת והצלחת מפעל זה:
בראשונה למועצה האזורית מנשה בראשות אילן 

קשדה ובהנחיית סגן ראש המועצה עזרא סידר
נסקי, מחלקת הביטחון לאיציק שלומי - קב"ט 
המועצה, לקובי בירנברג - קב"ט מוסדות חינוך 
אשר נתנו את כל האמצעים הלוגיסטיים להקמת 
המחנה. מח' תחבורה - לסמיר כאבה מנהל המח' 
וגבי בן הרוש, בניוד החניכים בין אתרי העבודה 

קוהטיול, מחלקת תברואה - אהרון ערגי ולמח
לקת נוער.

רשות הטבע והגנים, מחוז מרכז - לעמי לזר, אורי 
קייזר, ורפי שאירחו אותנו בתל קקון וחוף גדור. 
מחוז צפון - אילן, סלמאן אבורוכן, יוסי האן והלית 

קניר על העבודה בהר חורשן, חוף הבונים ונחל תני
נים. קרן קיימת לישראל - לדודו אשכנזי, לרמי 
זרצקי היערן באזור מנשה על העבודה ביער מצר 

וב"הר העגול" ליד מושב עמיקם.
"דרך ארץ" ביצירת פסל סביבתי בהנחייתה של 
זוהר דרור, רשות העתיקות לעינת קאשי, מרואן 
לבית  בסמוך  המים  אמת  בחשיפת  מסארום 

חנניה.
המפעל לזכרו של יוסי יפה ז"ל הוא ההזדמנות 

קהממשית והאמיתית של כולנו, להיפגש יחד לע
בודה ולהגשים, פשוטו כמשמעו, מילים גדולות 

כמו ציונות, עבודה פשטות ואהבת הארץ.
קנשמח לראותכם בהמשך שותפים לעשייה הד

גולה!
מתוך דבריה של תמר פלדמן בתו של יוקסי יפה 

ז"ל, בטקקס שנערך בקסיום המפעל:
ק"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו " )טשרני

חובסקי ש.(
מדי שנה כשאנו באים למפעל ורואים את כולכם 

קבאים לעבוד וליפות את הארץ, לפלס שבילים ולנ
קות, אנו יודעים שכך יוסי היה רוצה לראותכם.

יוסי מאד אהב את הארץ הזו, נופיה וריחה, תמיד 
התנ"ך הלך איתו לכל מקום והוא מראה ומלמד 
את שייכותנו למקום,תמיד האמין כי הנוער הוא 
דור העתיד ויש לחנכו וללמדו את אהבת הארץ 
והקשר שלנו למקום ולאדמה והחובה לשמרו 

תמיד.
קלכם הנוער ולכל העושים במלאכה מדי שנה לה

משך מפעל חשוב זה – תודה !
משפחת יפה.

ב

חניכים בעיצומה של פעילות במפעל
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