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לגיליון זה מצורף סטיקר "ישראלי אמיתי לא 
משתמט", סטיקר זה הוא חלק מקמפיין גדול, לו 
שותפה תנועת המושבים והוא יוצא כנגד תופעת 
ההשתמטות מצה"ל והירידה במוטיבציה לשרת 

בכלל ובקרבי בפרט. כאמור אין הכוונה 
למי שסובל מבעיה רפואית ונפשית ועל 

כן אינו יכול להתגייס.
את הקמפיין יזם הפרסומאי רמי יהושוע 
 TBWA מבעלי חברת הפרסום "יהושוע
ושותפים לו חוץ מתנועת המושבים, גם 
בנק דיסקונט, התאחדות התעשיינים, 
אנשי עסקים, תקשורת ובכירים נוספים 
במשק. הקמפיין כולל, מעבר לסטיקרים, 
צמידים, מודעות בעיתונים ובאינטרנט 

ותשדירים בטלוויזיה וברדיו.
הקמפיין זכה לברכתו של ראש אגף משאבי אנוש, 

קהאלוף אלעזר שטרן, שציין בפנינו כי האחוז הג
בוה ביותר של המתגייסים ליחידות קרביות מגיע 

מקרב המושבים.
חיוביים  הדים  יעורר  תקווה שהקמפיין  כולנו 
ויעלה את אחוז המתגייסים לצה”ל וליחידות 

הקרביות.

השנה גם תנועת המושבים נטלה חלק בתערוכה 
ובביתן הייחודי שהציגה שולבו חוויות חינוכיות 
ומשנתה של תנועת בני המושבים ,לצידם עבודות 
אמנות של עמותת אמני המושב והכפר, שציירו 
בביתן עצמו ציורים להנאת העוברים והשבים.  

קלאורך שני ימי התערוכה הוקרנו על גבי מסף פל

זמה תוכניות מ"מושב tv" מגזין הטלוויזיה של 
תנועת המושבים.

בנוסף – יכלו  חברי המושבים ליהנות  ממיזמים 
ושיתופי פעולה שמקיימת תנועת המושבים עם 

קגופים חיצוניים כגון מבצע מנויים מעריב וח
ברת "ארם" המספקת פתרונות מים במושבים. 

קלבאי התערוכה חולקו צמידים ייחודיים "יש
כנגד  היוצא  מהקמפיין  כחלק  אמיתי"  ראלי 
תופעת ההשתמטות מצה"ל "ישראלי אמיתי לא 

קמשתמט", קמפיין, לו שותפה, כאמור, תנועת המו
שבים.

ישראלי אמיתי לא משתמט

תערוכת "אגרו משוב" ה-18
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קעדת הספורט של תנועת המוש
בים בראשותו של חגי הרצל, יו"ר 
איגוד הספורט העממי בישראל 
מודיעין  חבל  אזורית  ומועצה 
עורכים את צעדת ההתיישבות 
הראשונה ב-27 לאפריל 2008. האירוע יערך בסימן 

60 שנות התיישבות, באזור בן שמן.
למשתתפים יפתחו שני מסלולים עם רמות קושי 

שונות, למשפחות עם ילדים ולמטיבי לכת.
קלאורך המסלולים ישולבו נקודות פעילות המ

בוססות על ערכי ההתיישבות שיופעלו על ידי 

חטיבת בני המושבים.
על קיום הצעדה סיכמו מזכ"ל תנועת המושבים, 

קאיתן בן דוד וראש המועצה האזורית חבל מודי
עין, שמעון סוסן. הכוונה היא להפוך את האירוע 
למסורת, כשבכל פעם תיערך הצעדה באזור שונה 

קבארץ וישולבו בה ערכי ההתיישבות הכפרית והח
קלאות.

תנועת המושבים מזמינה את כל תושבי המושבים 
להשתתף בצעדה ולהפגין את עוצמת ההתיישבות 
הכפרית. מידע על האירוע יתעדכן באתר תנועת 

www.tmoshavim.org.il :המושבים

עדכונים מהשטח:
צעדת ההתיישבות הראשונה -

אפריל 2008, חבל מודיעין

ו

עדכון פיצוי להשמדת 
עופות

התפרצות מחלת ניו קאסל 
בצפון

איציק כהן
יו"ר אגף המשק

זכיר ארגון מגדלי העופות, יעקב 
לעדכן  בבקשה  לשר  פנה  כהן, 

קמיידית את סכומי הפיצוי שיק
בלו מגדלים במקרה של השמדת 

עופות בהוראת המדינה.
לדבריו, סכומי הפיצוי לא עודכנו תקופה ארוכה 
למרות העלייה המשמעותית בהוצאות היצור של 

המגדלים.
להערכת הארגון נדרש עדכון של מעל 25% בגובה 

הפיצוי למגדלים.

מזכיר ארגון מגדלי העופות אמר 
שיש  מחלה,  התפרצות  שבעת 

חשי יש  תקרה,  שלא  קלקוות 
בות עליונה לשיתוף פעולה מצד 
המגדלים שיושג בין השאר על 

ידי הביטחון של המגדלים שהם יפוצו על הנזקים 
שנגרמים להם. כל עוד רמת הפיצוי לא עודכנה 

קונמוכה בצורה ניכרת מהשקעת המגדל יש תמ
ריץ שלילי ומסוכן לאי מילוי הוראות השירותים 

הוטרינרים.

צפיפות של לולי הפטם והביצים 
בצפון הארץ יוצרת בעיה קשה 

קבעת התפרצות של מחלות המ
חייבות הסגר וחיסול להקות.

קלאחרונה פרצו בכמה אזורים בג
ליל מוקדי מחלת הניו –קאסל. רדיוס התחום 

קהמחייב הסגר וחיסול להקות מביא לכך שאזו
רים רבים ובתוכם לולי מטילות ופטם נכנסים לצוו 

ההסגר והפסקת הגידול.
השילוב של לולי פטם שמחזורם קצר – חודשיים, 

ולולי מטילות שמחזורם שנה וחצי, בעייתי מאוד 
כאשר נאלצים לסגור אזור ולחסל להקות.

משרד החקלאות והשירותים הוטרינריים נדרשים 
למצוא פתרונות למצב. חקלאים רבים שענף הלול 
הוא עיקר פרנסתם מאוימים מהתופעה וחוששים 

לפגיעה בפרנסתם.
נציגי המושבים בצפון יזמו כינוס "פורום הגליל" 
יחד עם שר החקק  1.2.08 -שאמור להתכנס ב
לאות מר שלום שמחון וראשי המועצות בצפון 

לדון במצב.

מ

ה

קל פי פרסומים שהופיעו לאח
רונה מכינים במשרדי הממשלה 

קתוכנית סודית לצמצום עד הפ
סקה כמעט מלאה של תעסוקת 

קהעובדים הזרים. המציאות בש
נים האחרונות וההתעמרות בחקלאים מעסיקי 

קהעובדים הזרים, שאינה מתמצה רק במיסוי הג
בוה, מצביעים על כך שהחזון האפוקליפטי הנ"ל 

אינו כה רחוק.
מי שמדבר על צמצום מספרם של העובדים הזרים, 
אינו מבין את משמעות דבריו. התיאוריות בדבר 

קהחלפת העובדים הזרים במובטלים או "בעוב
דים מעוטי ההשכלה" טובות לכלכלנים שיושבים 

קבמשרדיהם בתל אביב ובירושלים ומנותקים מה
נעשה בשטח.

המשמעות של כל הפחתה במספר העובדים היא 
קנסיגה ביצוא החקלאי, תוך פיטוריהם של יש

ראלים רבים המתפרנסים מהענפים הקשורים 
לחקלאות, נוסף על הגדלת הגירעון המסחרי.

קההזדקקות לעבודה שכירה הנה תוצאה בלתי נמ
נעת מתהליכי הייעול בחקלאות וצמצום מספר 
העוסקים בה. כדאי לציין כי שנת 2006 הסתיימה 

קבגידול מרשים ביצוא החקלאי, אשר חצה לרא
שונה את הסף של מיליארד דולר, זאת הודות 

לידע הישראלי ולהשקעה ארוכת שנים בפיתוח 
קהחקלאות, אך גם בזכות העובדים הזרים בחק

לאות, בלעדיהם היו הישגי המו"פ החקלאי נותרים 
בחלקות הניסוי ולא מתורגמים לגידול מתועש 

והמוני.
קבתוך ה"עליהום" הכללי על העובדים הזרים ביש

ראל, ספג המגזר החקלאי בשנה האחרונה מכות 
קשות: אושרו מיסים כבדים על העסקת עובדים 
זרים בחקלאות, ישנן בעיות מנהלתיות קשות 
בהקצאת העובדים לחקלאים ובמקביל הוגברה 
האכיפה על תנאי העסקת העובדים הזרים, תוך 
הטלת קנסות כבדים שמשמעותם במקרים רבים 

הנה פגיעה בלתי הפיכה בחקלאי.
אלה שהחליטו על שורת הגזירות נגד המעסיקים 
החוקיים של העובדים הזרים בחקלאות, אינם 

קמכירים את השינויים שעברה החקלאות ביש
ראל בעשורים האחרונים ואשר אינם מותירים כל 
ברירה מלבד השענות על כוח עבודה זר. אם בעבר 
חקלאי היה יכול לעבד עם בני משפחתו משק עזר 
קטן ולהתפרנס ממנו בכבוד, הרי שהיום כתוצאה 

קמהירידה המתמשכת במחירים הריאלים של הפי
רות והירקות, יש צורך במשק גדול כדי להפיק 

ממנו הכנסה סבירה.
משק בסדר גודל כזה אי אפשר לעבד לבד ויש 

צורך בעובדים מתאימים, מיומנים ולאורך זמן.
קישראל אינה היחידה המצויה במצב הזה. בכל המ

דינות המפותחות, ובהן המדינות שהן עבורנו מודל 
קכלכלי: ארצות הברית, הולנד, גרמניה, ספרד ואיט
ליה, רוב העובדים בחקלאות הם עובדים זרים.

בעבר מילאו העובדים הפלשתינאים תפקיד חשוב 
בחקלאות בישראל. ערב האינתיפאדה השניה 
20 אלף עובדים פלשתינאים. עם הפק  עבדו בארץ

סקת העבודה הפלשתינאית בארץ נוצר "ואקום", 
אליו לא נכנסו עובדים ישראלים. גם בשיאו של 
המחסור בעובדים, מקומות העבודה לא נתפסו על 

קידי ישראלים וכל הניסיונות שנעשו לשלב מובט
לים בחקלאות בסיוע ממשלתי נכשלו.

אין מדובר כאן בנושא כספי. השכר הממוצע של 
שכיר בחקלאות הוא כ-3,800 שקל בחודש. יש 
עובדים רבים בענפים אחרים שזהו שכרם, או אף 

פחות מכך.
קהבעיה נעוצה באופייה של העבודה החקלאית המ

חייבת התמחות, התמקצעות ומאמץ פיסי רצוף 
תחת שמש קופחת, גשם או רוח. אין מה לעשות 
- הישראלים אינם מוכנים להשתלב בסוג כזה של 
עבודה ולכן גם אם ימשיכו להתעמר בחקלאים, 

קהדבר לא יביא לקליטת עובדים ישראלים בח
קלאות.

נראה שהחקלאות נפלה קרבן 
קלמאבק בעובדים הזרים בענ

כל העוסקים  על  פים אחרים. 
בנושא העובדים הזרים לערוך 

קהפרדה ברורה בין העובדים הז
רים הבלתי חוקיים שהשתכנו בשנים האחרונות 

קבצידי הערים לבין העובדים המועסקים בחק
לאות, שרובם המכריע עובדים כחוק ואין להם 
שום כוונה להפוך לאזרחי קבע במדינתנו. כדאי 
ורצוי שהממשלה תלחם בכל האמצעים בעובדים 

קהבלתי חוקיים, אבל אין שום סיבה לפגוע בעו
בדים המסודרים.

נדמה שחלק ממקבלי ההחלטות שהרימו ידיהם 
קבתמיכה במדיניות זו לא היו ערים להשלכות הק

שות שיהיו לכך. ראוי שישקלו שוב את מדיניותם 
בטרם יגרם נזק בלתי הפיך.

קההיסטוריה הקצרה מראשית ימי המדינה מו
כיחה שתהליך עזיבת החקלאות הוא חד כיווני. 
חקלאי שפרש לא יחזור עוד לנהל משק וילדיו לא 
יעסקו בחקלאות גם אם הממשלה תבין ותנסה 
לתקן את טעותה. יש הרבה מדינות בעולם שרק 
מחכות שנפנה להן את המדפים ברשתות השיווק 
ובחנויות באירופה. חבל שממשלתנו מקצרת להן 

את זמן ההמתנה.

מותה של החקלאות

החקלאות המודרנית לא תוכל להתקיים
ללא עובדים זרים איתן בן דוד

מזכ"ל תנועת המושבים

חדשות אגף המשק

ע

צילום: ג'ימי קדושים
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בתוכנית מתאר שונה יעודה של 
קרקע חקלאית בהיקף של כ-200 
דונם ממשבצת מושב )חלקות ב' 
של חברים( לצורך פיתוחה של 
העיר הסמוכה. המושב נדרש על 
ידי מינהל מקרקעי ישראל להשיב את הקרקע 
תמורת פיצוי בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי 
ישראל מספר 969. המושב לקח על עצמו לפצות 
ישירות את חבריו המחזיקים בחלקות המושבות 
בדרך של הקצאת קרקע חליפית ומתן פיצוי כספי 

בגין המחוברים החקלאיים. 
החלטה 969 נתקבלה לאחר ביטולה של החלטה 
ק 727 ע"י הבג"צ וקבעה פיצוי קבוע לכל דונם ש

שונה ייעודו כלהלן:
בעד מטע- 31,500 ₪ לדונם.

בעד שלחין- 22,500 ₪ לדונם.
בעד בעל- 13,500 ₪ לדונם.

הערות:
ההחלטה קובעת תוספות לפיצוי זה כתמריצים 

לפינוי הקרקע אולם לענייננו אין לכך חשיבות.
בשלב זה הקפיא המינהל את יישום ההחלטה.

בהחלטה 969 פישט המינהל את מנגנוני הפיצוי 
וקבע ערכים אחידים ללא בחינת שווי הקרקע 
לאחר שנוי יעודה וללא אבחנה בין סוגי מחוברים 
ומטעים. הפער בפיצוי בין קרקע נטועה לקרקע 
שלחין שאינה נטועה הינו 9,000 ₪ בערכי מאי 
2003. פער זה של 9,000 ₪ משקף את הפיצוי 
אותו יקבל המושב בגין המחוברים ללא הבדל 
אם בשטח קיים פרדס ותיק שאינו כלכלי או מטע 
המניב לבעליו הכנסות נאות. חברי המושב, לעומת 
זאת, דרשו מהמושב פיצוי בגין שווי המחוברים 

קשלהם או עלות נטיעה חדשה והפסד הכנסה בת
קופת המעבר עד ניבה )המושב העמיד להם קרקע 
חליפית(. מבחינת תחשיבי גידולים שונים, עולה כי 

קבגידולים רבים עולה עלות הנטיעה ואובדן ההכ
נסה על סך של 9,000 ₪ ומכאן שהסכום אותו 
ישלם המושב לחברים עולה על הסכום שיקבל 

מהמינהל בגין המחוברים.

ק*הכותב הוא שמאי מקרקעין וכלכלן, שותף במ
שרד קציר פרידמן ברק ושות' כלכלה ושמאות 

מקרקעין ומומחה במגזר החקלאי.

המושב מממן את המינהל
ארז כהן

שמאי מקרקעין

ב

חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

־מינוי איתן בן-דוד כחבר מועצת מקרקעי יש
ראל כנציג קק"ל.

בישיבתה של מועצת המנהל שהתקיימה ביום 
א' ה-16.12.07 נבחר איתן בן-דוד כחבר במועצת 

המינהל מטעם קק"ל.
בישיבה שהתקיימה בעיר שדרות בראשותו של 

קהשר זאב בוים התקבלו החלטות נוספות שתיכנ
סנה לתוקף עם חתימתן על ידי שר הבינוי והשיכון 

ושר האוצר, להלן ההחלטות:
הנחות בהקצאת קרקע:

הקרקע ב-52 ישובים באזור שדרות וקו עוטף 
עזה תוקצה בחינם – מועצת מקרקעי ישראל 

קהאריכה בשנה נוספת את תוקף ההחלטה הקו

בעת פטור מלא מתשלום עבור הקרקע לישובי 
שדרות רבתי והרחיבה את הפטור אף לישובי 
52 ישוק  עוטף עזה, באופן שהפטור חל עתה על

בים באזור עוטף עזה.
הארכת מועדים להחלטות קודמות: 

הנחות בהקצאת קרקע לישובים בגליל ובצפון- 
הוארך בשנה נוספת- עד -31.12.08 תוקף החלטה 
ק 1089 אשר מקנה הנחות להקצאות קרקע למג
רים באזור הגליל. סך ההנחה ליח"ד לא יעלה על 

חמישים אלף ש"ח.

להחלטות נוספות, ניתן להתעדכן באתר תנועת 
www.tmoshavim.org.il :המושבים

החלטות מועצת המנהל

ברכות
לראשי המועצות הנבחרים

חיים ילין – אשכול
מיקי עופר – ברנר

יוסי קנדלשיין - גדרות
אלי מלכה – גולן

אהרון ולנסי – הגליל העליון
מוטי דותן – הגליל התחתון

דב ישורון - זבולון
יאיר פרג'ון – חוף אשקלון
אהרון בז'רנו – חוף השרון

רני טריינין – יואב
עמיר ריטוב – לב השרון

בני בן מובחר – מבואות חרמון
מוצי דהמן – מגילות ים המלח

יהודה שביט – מטה אשר
ארי רואה – מטה בנימין

אבי קרמפה – מעלה יוסף
אבנר מורי – מרחבים

יוסי ורדי – עמק הירדן
עזרא רבינס – ערבה תיכונה

שמוליק ריפמן – רמת נגב
מאיר יפרח – שדות נגב
גרשון מסיקה - שומרון

אלון שוסטר – שער הנגב
אשר אברג'יל - שפיר

אילן שדה – מנשה
רון שני – משגב

לאחרונה, כאמור, נערכו בחירות בחלק גדול 
מהמועצות האזוריות בארץ.

קאחוזי ההצבעה היו גבוהים והעידו על מעור
בות קהילתית ואכפתיות מצד התושבים.

קתנועת המושבים מברכת את ראשי המוע
צות האזוריות החדשים והותיקים שנבחרו 
בבחירות ומאחלת להם הצלחה בכהונתם 

ושיתוף פעולה פורה עם התנועה.

3 www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים



המ"ש המחוזי דחה עתירה בה 
עדיפות  לגבי  העותרים  טענו 
בעלי נחלות בהקצאת מגרשים 

במסגרת הרחבה במושב
שנידונה  זו  עתירה  של  עניינה 
בבהמ"ש המחוזי בת"א הינה בהקצאת מגרשים 
במסגרת הרחבת מושב גמזו. בעלי בתי המקצוע 

קבמושב הגישו עתירה בעניין הקצאת מגרשים במ
סגרת ההרחבה השנייה. שבה טענו לחוסר סבירות 

ואפליה בקביעת הקריטריונים.
מקרקעי מושב גמזו כללו, טרם ההרחבות במושב 

שני סוגי מקרקעין המשמשים למגורים:
מקרקעין המסווגים כנחלה, המיועדים להתיישבות 
חברי האגודה, ומקרקעין המסווגים כמגורי "בעלי 

קמקצוע", אשר הינם בשטח קטן יחסית. חלק מתו
שבי המושב הינם לפיכך, חברי אגודה המחזיקים 
בנחלות לעיבוד חקלאי, וחלקם בעלי זכויות בבתי 

"בעלי מקצוע" ואינם חברים באגודה.
העותרים במקרה דנן הם בעלי הזכויות בבתי 
"בעלי מקצוע" וילדיהם. המשיבים הינם ברובם 

חברי האגודה וצאצאיהם של בעלי נחלות.
במסגרת ההרחבה הראשונה שנעשתה במושב 
הוקצה מגרש לכל נחלה, כאשר לבעלי הזכויות 
"בבתי המקצוע" לא ניתנה עדיפות להשתתפות 

באותה הרחבה והם יכלו להתמודד על חמישה 
מגרשים נוספים שנותרו לאחר החלוקה לבעלי 

הנחלות יחד עם תושבי חוץ.
במסגרת ההרחבה השנייה שהינה סלע המחלוקת 
נערכה הגרלה, אשר בה יכלו להתמודד הן בעלי 
נחלות והן בעלי זכויות בבתי "בעלי מקצוע", על 

מס' מגרשים נוספים שהוקצו למושב.
קועל-כך הוגשה העתירה כנגד הקריטריונים להג

רלה במסגרת ההרחבה השניה, אשר מאפשרים 
קלכל בית אב, הן בעלי נחלה והן בעלי מקצוע, לה

גיש מועמדות, בין אם הוקצה עבורו כבר מגרש 
ובין אם לאו.

לטענת העותרים בעלי בתי המקצוע, הקריטריונים 
קשנקבעו עבור ההרחבה השניה לוקים בחוסר סבי
רות והם מופלים ביחס לבעלי הנחלות במושב.

כמוכן טענו הם כי ראוי לקבוע, במסגרת ההרחבה 
השנייה, כי הקריטריון של העדפת "בני המקום" 
שטרם קיבלו מגרש באף שלב על פני בניהם של 
בעלי הנחלות שכבר קיבלו מגרש בהקצאה קודמת 

קביישוב – הוא סביר, שוויוני והוגן וכי כל קריט
ריון שאינו עולה בקנה אחד עם קריטריון זה הוא 
מפלה באופן בלתי סביר – כי כולם "בני מקום" 

בגמזו! – מתוך משאבי הלאום.
מטיעוני העותרים עולה כי למרות שהקריטריונים 

קלהקצאת המגרשים בהרחבה השנייה אינם מב
חינים בין בעלי נחלה חברי האגודה לבין בעלי 
המקצוע, משתמעת מהם העדפה לבעלי הנחלה, 
אשר אף שהוקצו עבורם כבר מגרשים במסגרת 
ההרחבה הראשונה, ניתנה להם האפשרות להגיש 

מועמדותם במסגרת ההרחבה השנייה.
קבתגובה לטענת העותרים טוענת האגודה החק

לאית כי הקריטריון לפיו יומלץ מועמד אחד "לכל 
בית אב" בגמזו, כך שבעלי נחלות יכולים להציג 

קמועמד מטעמם מבלי להתחשב בהקצאות קו
דמות, מאזן בין החברים בעלי נחלות לבין יתר 
התושבים, לאור זה שבעלי הנחלות נשאו בהוצאות 
הקמת המושב וחובות האגודה, בהבדל מיתר 
התושבים. והיות והמגרשים החדשים נוצרו על 
קרקע המיועדת לשימוש בעלי הנחלות, בעוד יתר 
התושבים לא תרמו מהקרקע העומדת לשימושם, 

לצורך יצירת המגרשים.
לבעלי  עדיפות  כי מתן  גדות פסקה  השופטת 
נחלה חברי אגודה במסגרת ההרחבה הראשונה 
אינה מהווה משום אפליה או הבחנה פסולה. על 
פי בהמ"ש העותרים אינם טוענים, כאמור, כנגד 
ההרחבה הראשונה, אשר כאמור העדיפה את בעלי 
הנחלות בהעדפה אשר היא לגיטימית, לשיטתה 

של השופטת גדות.

בעתירה זו מבקשים העותרים, 
למעשה, "לרפא" ו"לתקן" את 
העדיפות שניתנה לחברי האגודה 
בהרחבה הראשונה, כאשר הם 
תובעים כי במסגרת ההרחבה 

השנייה תישלל זכאותם של בתי אב שהוקצה 
כבר עבורם מגרש.

בהמ"ש לא ראה כי נכון יהיה במסגרת עתירה זו 
ק"לתקן" את העדיפות שניתנה לחברי האגודה במ

סגרת ההרחבה הראשונה.
השופטת גדות בנימוקיה לא מצאה כי העדרו של 
קריטריון הקובע כי בית אב שהוקצה עבורו מגרש 
קודם לא יוכל להשתתף בהגרלה, מהווה חריגה 
מסבירות או הפליה, המצדיקה את התערבותו 

של בית המשפט.
לפיכך בהמ"ש דחה את העתירה ופסק כי ההגרלה 

קבמסגרת ההרחבה השנייה היא שוויונית כשלע
צמה, באשר אינה מבחינה בין בני המקום השונים 
ומקנה לבעלי המקצוע הזדמנות שווה להתמודד 

בה.
דרכם של בעלי המקצוע לא נחסמה בהגרלה 
במסגרת ההרחבה השנייה, ואין מקום לקבל את 

קטענתם להוספת קריטריון שמטרתו שיפור סי
כויי זכייתם בהגרלה.

בית המשפט דחה עתירה בנוגע לאפליה 
להקצאת מגרשים בהרחבה במושב

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

האם  בשאלה  עסק  בהמ"ש 
זכאים חברים במושב עובדים 

קלחייב את מינהל מקרקעי יש
ראל לרשום את הנחלות במושב 
המינהל  חרג  והאם  שמם  על 
ממתחם הסבירות באופן שבו מיישמת רשות 

מנהלית את החלטותיה בנוגע למושבים ?
מאז ראשית שנות השמונים קיבלה מועצת ממ"י 
ולהסדיר את  החלטות, שמטרתן הייתה לעגן 

זכויותיהם של חברי המושבים במשק החקלאי.
823 קובעת, כי חלקה א' של הנחלה תוק  החלטה
חכר לבעל הנחלה בחוזה חכירה לדורות, וכי יתר 
החלקות יוחכרו לאגודה. ההחלטה קובעת, כי 
תנאי מוקדם לחתימת חוזי חכירה לדורות עם 
בעלי הנחלות הוא רישום החלקות בספרי מרשם 

המקרקעין כיחידות רישום נפרדות בשלמות. 
התובעים – חברים במושב בית זית, אשר רכשו 
זכויות בנחלה במושב, ואין מחלוקת כי הם ברי 

קרשות בנחלתם – טוענים כי יש לרשום את הנ
חלה במושב על שמם.

ביהמ"ש המחוזי דחה את התביעה ופסק כי:
קלחברים אין זכויות ישירות במקרקעי המושב. במ

ערך היחסים מול מינהל מקרקעי ישראל המושב 
הוא בעל הזכויות הישירות בקרקעות המשבצת. 
823 מקנה למושב שליטה חלקית על ניק  החלטה
צול הזכויות שהוקנו במסגרתה ביחס לחלקות 
א' ושליטה מוחלטת על ניצול הזכויות שהוקנו 

ביחס לחלקות ב'.
עפ"י בהמ"ש התובעים לא הצליחו להפריך את 

קחזקת התקינות העומדת למינהל ביחס להליך רי

שום זכויותיהם והחתימה על חוזי החכירה עמם; 
הכלל הוא שכל עוד החלטת הרשות אינה חורגת 

קממתחם הסבירות, כלומר, כל עוד מדובר בהח
לטה שרשות מנהלית סבירה יכולה הייתה לקבל, 
לא יתערב בית המשפט בהחלטה. במקרה דנן, 
כהמשך להחלטה 823, חלקות א' במושב נרשמו 
בספרי מרשם המקרקעין כיחידות רישום נפרדות 
בשלמות,כמו בכ- 150 מושבים נוספים אשר סיימו 
את הליך רישום המשבצת ומוכנים לחתימה על 
חוזה חכירה לדורות ולמרות זאת, המינהל טרם 
השלים את מהלך החתימה על חוזי חכירה ישירות 
מול חברי המושב. לטענת המינהל בשל מחסור 
בכוח אדם, ובשל משא ומתן המתנהל בינו לבין 

קתנועת המושבים באשר לנוסח חוזה החכירה שי
עגן את זכויות התובעים וחבריהם באופן המיטבי 
בחוזה החכירה. כל אלה עפ"י בהמ"ש מובילים 

קלמסקנה כי העיכוב ברישום זכויותיהם של התו
בעים בחלקה א' שבנחלתם איננו עולה כדי חריגה 

קשל המינהל ממתחם הסבירות ואינו מצדיק התע
רבותו של בית המשפט באופן בו מיישמת הרשות 

המינהלית את החלטותיה.
עמדתנו הינה בניגוד לעמדת בהמ"ש. התנהלות 

קהמינהל חורגת ממתחם הסבירות ויש מקום לה
תערבות בית המשפט בנוגע להתנהלות המינהל 
כרשות שלטונית בעניין החוזה לדורות. הנהלת 
המינהל לאורך שנים לא עשתה מאמץ אמיתי 

ליישם את החלטות המועצה, מכיוון שהיה ברור 
לפקידי המינהל שהסטאטוס החוזי שבו מצויים 
חברי המושבים כברי רשות מבחינת המינהל הוא 

קה"נוח" ביותר. למינהל קל הרבה יותר לנגוס בז
כויות המושבים ולבצע שינויים בקרקע כאשר 

והיה המי זכות שכירות, במידה  קהזכות הינה 
נהל מחתים את המושבים על חוזים ארוכי טווח 

קהיכולת שלו לבצע שינויים הנוגעים וגורעים מז
כויות המושבים הייתה מינימאלית.

לאחר ישיבות רבות מול מנהלי המינהל ודרישות 
חוזרות ונשנות מצידנו לניהול מו"מ בינינו לבין 
המינהל על נוסח החוזה למושב עובדים, קיבלנו 

קאת הנוסח המוצע על ידי המינהל והוכנה עמד
תנו לחוזה לדורות למושב עובדים.

החוזה המוצע על ידי המינהל אינו מקובל על 
תנועת המושבים, החוזה אינו משקף את זכויותיהם 
האמיתיות של החקלאים על אדמתם. החוזה הינו 
דרקוני ומקפח. עמדת תנועת המושבים הוגשה 
למינהל לפני כשנתיים כאשר בין שתי העמדות 

קיימים פערים גדולים.
קלצערנו התנהלות המינהל הינה איטית מסור

בלת ואינה מכבדת התנהלות תקינה של רשות 
קשלטונית כלפי מגזר שלם, הנמצא במערכת חו

זית בעייתית ולא ראויה אשר אינה משקפת את 
הזכויות האמיתיות של בעלי הנחלות והאגודות 

בקרקע.

סחבת של המינהל ברישום חלקות במושבים
בהמ"ש פסק- לחבר מושב אין זכויות ישירות במקרקעי המושב

כ

ב

חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש - המשך

לידיעתכם
מועד הדיון שנקבע ליום 31.1.08 בנושא בג"ץ 

979, נדחה למועד מאוחר יותר.
נעדכנכם בהתאם.

ב-2.1.08  שהתקיימה  הבינמושבית  בועדה 
הוחלט כי  התנועות החברות בועדה יצטרפו 

כמשיבות  לבג"צ והוסכם כי עו"ד עמית יפרח 
קיהיה הנציג מטעם הועדה הבינמושבית בטי

פול בסוגיה יחד עם צוות עוה"ד של משרד 
שבתאי-שפירא.

הדיון הראשון בעתירה יתקיים במהלך חודש 
מרץ 2008.

בג"ץ 979
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קבדיקה שערך האגף לכלכלה ופי
תוח עסקי בתנועת המושבים 
המנהק מאלו   85% כי  עולה 
לים בפועל את מוקדי התיירות 
נשים.  הם  במושבים  הכפרית 
2,500 חברי מושבים מתפק -מהבדיקה עולה ש
רנסים מתיירות והם מפעילים כ-12 אלף יחידות 

אירוח וכ-2000 אטרקציות תיירותיות.
לאורך השנים עיסוקם העיקרי, ממנו התפרנסו 

תושבי המרחב הכפרי, היה החקלאות.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי באופים של 

קהמשקים החקלאיים. ממשקים שאופיינו ביחי
דות קטנות, המבוססות בעיקרן על עבודה עצמית, 

כאשר בדרך כלל, שני בני הזוג תפעלו יחדיו את 
המשק החקלאי, ישנו מעבר למשקים גדולים יותר 
המבוססים על טכנולוגיה מתקדמת ועתירת ידע. 
תהליכים אלה הובילו לצמצום העבודה העצמית 

וכיום החקלאי מוטה יותר לעבר הצד הניהולי.
מכורח הנסיבות, חקלאים אשר מסיבות שונות 

קהפסיקו את פעילותם החקלאית ו/או פנו לתע
סוקות משלימות לצד החקלאות, גילו כי התיירות 
הכפרית הנה ענף כלכלי ההולם ומתאים באופיו 

קהן לאורח החיים והצביון הכפרי והן לפעילות המ
שקית.

בכפר  לחופשה  שהתוודע  הישראלי  הציבור 
והתאהב במרחבים הפתוחים ובנוף הירוק תרם 

קגם הוא להתפתחותו של הענף ומיצובו כענף כל
כלי ריווחי.

קתיירות כפרית מוגדרת כפעילות המתקיימת במ
רחב הכפרי – חקלאי הקשורה בין באופן ישיר 
ובין באופן עקיף לפעילות החקלאית המושכת 
תיירים או מבקרים למטרות לימוד, ביקור בילוי 

קוחוויה ביום ובלילה. כמו כן תורמת התיירות לכ
לכלת הישוב והאזור,מעלה את משך השהייה של 
המבקר, יוצרת מוצא חיובי לחקלאים ומספקת 

ענף תיירות מלא עניין במדינה.
מבדיקת תנועת המושבים עולה עוד שעבור הרוב 
המכריע של בעלי חדרי האירוח, ניהול הצימר 

קמהווה מקור הכנסה שני המתווסף לעיסוק בח

קלאות, עבודה מחוץ למושב, 
תיירותית  אטרקציה  ניהול 

אחרת, הוראה ועוד.
בעלי  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
הצימרים משקיעים 7 שעות ביום 

בממוצע בתפעול הצימר כולל תחזוקת המבנה, 
שיווק, קבלת הזמנות, אירוח המבקרים, הכנת 
ארוחות וניקיון. את רוב העבודה מבצעים בעלי 
הבית )או אחד מהם( והם נעזרים בסיוע חיצוני 

קרק לחמישית מהיקף העבודה – בדרך כלל לני
קיון, כביסות וכד'.

85% ממפעילי התיירות הכפרית במושבים - הן נשים
יוגב שריד 

יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי.

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

קתנועת המושבים ממשיכה לפעול לשם שי
פור התשתיות השונות למען חברי המושבים 
ואורח החיים הכפרי. בשנים האחרונות אנו 
עדים למגמת עלייה מתמדת בצריכת שרותי 

ומוצרי התקשורת.
המשך הגידול בצריכה מחייב אותנו למצוא 

פתרונות על מנת להפחית את ההוצאות.
לאחרונה הוקמה "החברה לתקשורת בתנועת 

 )MultiCom המושבים" )חברה בת של חברת
על מנת לספק מגוון פתרונות ושרותי תקשורת 

לחברי ותושבי התנועה.
3 שירותים שוק  בשלב ראשון תספק החברה
נים לשיפור תפעולי ולהורדת עלויות לחברי 

תנועת המושבים.
השירותים נבחנו במהלך החודשים האחרונים 

בפיילוט שביצענו ואשר נחל הצלחה גדולה.

Multi Voice 
נמאס לשלם זמן אויר עבור שמיעת הודעות 
קוליות ממכשיר הסלולר? רוצים להפחית את 

החשיפה לקרינה?
העברת הודעות קוליות ממגוון תאים קו ק· 

ליים לרבות: ממכשירים סלולרים ומתאים 
קוליים בטלפונים נייחים וקבלתן ישירות 

בתיבת הדואר האלקטרוני
נוחות בתפעול וחסכון כספי בסעיף הוצאות   ·

הסלולאר המקומיות
הוצאות  חוסך  בחו"ל  במערכת  שימוש   ·

גבוהות בתשלום עבור דמי קישור
אפשרות שמירת ההודעות, העברה לטיפול   ·

וכו'
יכולת שמיעת ההודעות מכל טלפון כאשר   ·

נמצאים מחוץ למשרד

Multi Memo
נזכרתם בנושא חשוב? עלה לכם רעיון באמצע 

הנסיעה? לא רוצים לשכוח?
רעיונות  הודעות,  שליחת  מאפשר  השרות 
תזכורות אישיות ישירות ממכשיר הטלפון 
הסלולארי האישי לתיבת הדואר האלקטרוני

 Multi Fax
מבזבזים ניירות וטונרים? טובעים במסמכים? 
משלמים תחזוקה עבור קווי הפקס? נמאס 

לסרוק פקסים נכנסים?
קבלת פקס ישירות לתיבת הדואר האלק ק· 

טרוני באופן אישי ודיסקרטי
יכולת "משיכת" הפקס מכל מכשיר פקס   ·

כאשר לא נמצאים ליד תחנת העבודה
חסכון בתשלום קבוע של קווי טלפון ייעודיים  ·
קבלת הפקס גם בחו"ל ללא תלות פיזית   ·

בהימצאות מכשיר פקס
משמש גם כסורק  ·

אפשרות הפצה וניהול ארכיון ממוחשב של   ·
הפקסים במחשב האישי

חסכון ברכישת מכשירי פקס ואחזקתם,   ·
חסכון ברכישת נייר ובדיו מתכלה )טונר(
מבטל את הצורך בצילום פקסים נכנסים  ·

עחברי מושבים המעוניינים להשתתף במבצ ולק
ברר עלויות יכולים לשלוח פקס ל- 03-6844888 

 www.multibox.co.i או לפנות דרך האתר
שיתוף פעולה זה הוא חלק מתהליך כולל של 
יצירת מגוון אפשריות ייחודיות לשיפור אורח 
החיים של חברי המושבים עליו אנו שוקדים 

בתקופה האחרונה.

 מיזם שירותי תקשורת 
לחברי תנועת המושבים

קמהלך שנות קיומם של המוש
בים צברו חלק מהם אחזקות 
בחברות וארגונים שונים במשק 
הישראלי. בשל חילופי הדורות 
ואובדן מסמכים ותיעוד, חלק 
מהמושבים אינם מודעים לאחזקותיהם שחלקם 

בעלי שווי כלכלי משמעותי.
תנועת המושבים וחברת "מבט" מקבוצת ברית 
פיקוח פותחים בפרויקט משותף שנועד לסייע 
למושבים באיתור "נכסים רדומים" שבבעלותם 

קובאפשרות המשפטית למימוש נכסים אלו לר
ווחת החברים.

הפרויקט המשותף נסמך על הניסיון שנצבר בנפרד 
בתחום איתור הנכסים. תנועת המושבים סייעה 
למושבים באיתור אחזקותיהם במשביר המרכזי 
לקראת ביצוע ההפרטה ומבט יועצים גילתה בעבר 

ש-200 מושבים וקיבוצים מחזיקים במניות של 
קבנק אוצר החייל וכתוצאה מכך הם קיבלו למ

עלה מ-8 מיליון שקל.
יו"ר האגף לפיתוח עסקי בתנועת  יוגב שריד, 
המושבים, מסר שאיתור האחזקות מתייחס הן 
לתאגידים ארציים כמו מקורות, ביטוח חקלאי, 

קבנק מסד וכו' והן לתאגידים אזוריים כמו אר
גוני קניות, מפעלים אזוריים, קואופרטיב הובלה 
וכו' וכלה בנכסי נדל"ן ברחבי הארץ. לגבי כל אחד 
מהתאגידים יקבל המושב דו"ח מסודר עם פרוט 
המבנה המשפטי ותאגידי המשנה שמוחזקים על 
ידי התאגיד, שיעור חלקו של המושב בהון העצמי, 

קהאם קיימת מגבלת סחירות, תקנון התאגיד וכ
ללי ההצבעה באסיפה הכללית.

קלהצטרפות לשירות ניתן לפנות אל יוגב שריד בת
 yogev@tmoshavim,org.ilנועת המושבים

תנועת המושבים ו"מבט" מקבוצת ברית 
פיקוח פותחים בפרויקט משותף לאיתור 

"נכסים רדומים" של המושבים

מ

מ
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מיליון  כ-45  ישקיעו  מושבים 
של  מחלקו   10% שהם  דולר, 

קהמגזר המושבי במכירה, בהש
קעות בפיתוח התשתיות במושב, 
כך עולה מנתוני תנועת המושבים 

עם סיכום עסקת תנובה. 
במרבית המושבים הוחלט לחלק את התמורה 

קממכירת תנובה באופן שווה בין החברים ובמי
עוט המושבים הוחלט שהתמורה תתחלק באופן 

קיחסי בהתאם לשיווק החלב של כל אחד מהחב
רים לאורך השנים. רוב המושבים החליטו להפריש 
חלק מהתמורה להשקעות כלליות במושב, שיפור 
התשתיות הפיסיות, הקמת מבני ציבור, סלילת 

כבישים והקמת מדרכות.
מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, שכיהן עד כה 

בהנהלת תנובה והיה ממובילי התמיכה במכירת 
החברה, מסר שהכספים שיקבלו המושבים יתרמו 
הן לחברים באופן אישי והן למושבים באופן כולל. 
170 מושבים ישתחק -בעקבות קבלת הכספים, כ
ררו לחלוטין מעול החובות ויוכלו להתחיל בדרך 
חדשה. מושבים אחרים שהיו שקועים בחובות 
עד צוואר יוכלו לצמצם את היקפם, דבר שיקרב 

אותם בעתיד לסיום ההסדר.
מזכ"ל תנועת המושבים מסר שהסיום המוצלח 
של העסקה לשביעות רצון רוב חברי המושבים 
בישראל מוכיח שעמדתה העקבית של התנועה 

קשתמכה במכירה היתה נכונה. "אני שמח על ההג
נות שיצרנו למשק החלב, למרות שהם הפחיתו את 

קהתמורה שקיבלנו. שמירה על משק החלב המשפ
חתי היא אינטרס של כולנו וטוב שהבטחנו זאת".

כ-450 מיליון דולר מתמורת מכירת 
תנובה הועברו למושבים

בעקבות המכירה 170 מושבים ישתחררו 
לחלוטין מעול החובות

ה
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חום איצקוביץ', מנכ"ל משרד 
הרווחה והשירותים החברתיים 
חודשים  מזה  בתפקידו  מכהן 
ספורים, לאחר שהגיע יחד עם 
שר הרווחה יצחק )בוז'י( הרצוג 

ממשרד התיירות.
את דרכו הציבורית החל במועצה האזורית עמק 
חפר, שם כיהן כראש המועצה במשך 3 קדנציות 
ומי שאחראי על הקמת היישוב בת חפר והכפלתה 
של האוכלוסייה כולה במועצה במסגרת ההרחבות 

ביישובים וקליטת משפחות חדשות.
קאיצקוביץ פעיל בקרב חברי המושבים, חבר במז

כירות תנועת המושבים וחש מחויבות להתיישבות 
וערכיה בכל התפקידים בהם עסק ועוסק.

בתפקידו הנוכחי רואה איצקוביץ' שליחות וחש 
סיפוק גדול מהעשייה המרובה.

קפגשתי אדם חם ונעים, צנוע ועניו ששורשיו טמו
נים היטב בהתיישבות וערכיה ובניגוד לסברה 
המקובלת, לא רק שאינו שוכח מאין הגיע, הוא 
אף טורח להזכיר זאת לעצמו ולסובבים אותו 
ושואב כוחותיו מהמושב, מהחקלאות ומתנועת 

הנוער בה התחנך.
אז מיהו נחום איצקוביץ?

נחום איצקוביץ' חבר מושב אמץ שבעמק חפר 
)ארגון משוחררי צה"ל(, שהוקם על ידי יוצאי 

קחטיבת אלכסנדרוני במלחמת השחרור. נשוי לנ
עמי ואב ל-3 בנים:יאיר, ברק ושחק.

כמי שחי במושב כל חייו, מחובר נחום לערכי 
קההתיישבות, ערכים אותם גם הנחיל לילדיו, מח

קלאות ועבודת אדמה, דרך פעילות התנדבותית 
חינוכית במסגרת חטיבת בני המושבים.

על  בעיקר  המבוסס  פעיל,  חקלאי  משק  בעל 
4 שנים כלל גם רפת פעילה, שבק  מטעים ועד לפני

עקבות הרפורמה בענף ובשל היעדר הזמן, נסגרה. 
נחום מצר על חוסר הזמן העומד לרשותו כיום, 
שאינו מאפשר לו לעבוד יותר במשק, ומעיד כי 

קהוא אוהב מאוד את הטיפול במטע ואת ההרכ
בות ומבטיח כי עוד יחזור לזאת.

קאיצקוביץ' הוא בעל תואר ראשון מהפקולטה לח

קלאות ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת 
בר אילן וכאמור נמצא שנים רבות בלב העשייה 
מעניין  יצור  הנו  המושבניק  לדידו  הציבורית. 

ומורכב,אך חזק מאוד.
המערכת המושבית עברה טלטלה ושינויים, אך 
היא בהחלט יכלה להם. "אנו נמצאים בעידן חדש, 

קשונה, עברנו את השינויים בצורה טובה ואנו מנצ
לים היטב את ההזדמנויות בדרכנו. לגבי היישובים 
בפריפריה ובאזורי קו התפר, המצב עדיין רחוק 

קמלהשביע רצון, בעיקר לנוכח האיומים הביטחו
ניים, אך אני מקווה שגם שם זה ישתנה"

ענף התיירות הכפרית מהווה כיום אחד מענפי 
ההכנסה העיקריים במושבים. כמנכ"ל המשרד 
עד לא מזמן, כיצד תומכת המדינה ומעודדת 
את הענף על מנת לשמרו ולחזק את המושבים 

וההתיישבות הכפרית בכללותה?
נכנסתי למשרד התיירות בעיצומה של מלחמת 

לבנון השנייה ומצאתי שני דברים מעניינים:
ראשית, התיירנים המסורתיים היו מאוד מאורגנים 
מבחינת התביעות בגין הנזקים שנגרמו להם, בעוד 

קהחקלאים, מפעילי התיירות הכפרית ובעליי האט
רקציות סבלו מחוסר סדר וארגון, אשר הקשה 

קעליהם בתביעותיהם לקבלת הפיצויים בגין המ
לחמה.

קשנית – מצאתי פרטנר בדמותה של תנועת המוש
בים שהתגלתה ככתובת ראויה ואחראית לפעילות 

הנ"ל, יחד עם שר החקלאות שלום שמחון.
היתה  והצליחה  שנעשתה  הראשונה  הפעולה 
הסדר הפיצויים הטוב ביותר שניתן היה לייצר 

קלענף התיירות, לרבות תיירות כפרית ואטרק
ציות תיירותיות.

כמובן שהיו שנפלו בין הכיסאות, אך ככלל, נמצא 
קפתרון הולם כמעט לכולם, כולל למי שבנה צימ

רים וטרם עשה בהם שימוש.
קיחד עם השר הרצוג, שגם הוא מחובר מאוד לה

תיישבות, הצלחנו להעביר מפת עדיפות לאומית 
גזר,  כמו  ייחודיים  אזורים  שכללה  לתיירות, 
שמהווה רצף בין עיר תיירותית רדומה - רמלה 
לירושלים. בתקופה זו גם נפרשה היריעה בנושא 

כפרי תיירות בכל הארץ.
והגליל, מיתגו  הנגב  לפיתוח  יחד עם המשרד 
ושיווקו חה"כ יצחק הרצוג ומר נחום איצקוביץ את 

קשני האזורים הללו, כל אחד על פי מאפייניו וייחו
דיותו, וכן הצליחו לסייע בקידומם של פרויקטים 

קרבים במרחב הכפרי, בשיתוף מלא עם ראשי המו
עצות האזוריות.

ק"העולם רואה בתיירות הכפרית כחלק מהמ
סורת עתירת השנים של מדינת ישראל. אנו רואים 
כיום יישום של תכנית העבודה שנעשתה כחלק 
ממיתוג ושיווק התיירות הישראלית בשווקים 

רבים בעולם".
ק"הייחוד והמאפיינים של ההתיישבות בהחלט מו

שכים אליהם תיירים מהארץ ומחו"ל. הדרך עוד 
ארוכה ואני שמח שגם בתנועת המושבים השכילו 

קלהבין את חשיבות הנושא ומקדישים לו את הפ
לטפורמה והאמצעים.

משרד התיירות מרתק ועוסק בכלכלה מעניינת 
וללא ספק היווה פרק חשוב בקריירה האישית 

שלי".
מהם הנושאים בהם עוסק המשרד וכיצד אתה 

רואה את השתלבותך כמנכ"ל בו?
ראשית, המעבר למשרד הרווחה הנו פועל יוצא 
של הצורך לאיישו על ידי שר ממפלגת העבודה. 
השר הרצוג ביקש שאצטרף אליו ובשמחה עשיתי 

זאת.
אני חייב להודות שיש בינינו יחסי עבודה מצוינים, 
הרמוניים, עובדים אמנם בקצבים מטורפים, אך 

עם המון חברות, מקצוענות ואכפתיות.
מדובר באחד ממשרדי הממשלה הגדולים, עם 
2,700 עובדים ועם תקציב שנושק ל-5 מיליארד 
שקלים. "זהו משרד בעל חשיבות עליונה בחברה 

הישראלית וחבל ששנים רבות לא כיהן בו שר".
קאני רואה בעבודתי במשרד כפרק זמן של שלי

חות, הן רגשית והן פיזית.
קהמשרד מטפל באוכלוסיות הקשות ביותר הנמ

צאות בחברה הישראלית. אנשים עם פיגור שכלי, 
קאנשים עם מוגבלויות ונכויות, בני נוער שסרחו וע

ברו לעולם העבריינות.
המצוקות אינן מדלגות על אף אחד ומגיעות לעיר, 

למושב ולכפר.
ביחד עם השר הרצוג, לקח על עצמו איצקוביץ' 
להיות מעורב בכל הנדרש ומבטיח לסייע, לשפר 

ולייעל.
לאחרונה אף הצליחו בהתנגדותם להותיר את 

קהפיקוח על מחירי הלחם וכיום נאבקים נגד הע
לאת מחירי המים לצריכה ביתית. "בסופו של דבר 

מי שיפגעו מכך יהיו השכבות החלשות".
המשרד מעניק שירותים לאוכלוסייה הרחבה 
בנושא הפרט, הילד והמשפחה, תחום החד הוריות 

וסיוע לילדים ונוער בסיכון.
פרויקטים לאומיים

המשרד מוביל שני פרויקטים לאומיים – ילדים 
קונוער בסיכון ושילוב אנשים עם מוגבלויות בת

עסוקה בחברה.
ילדים ונוער בסיכון

330,000 ילדים בגיק -תחת הגדרה זו נמצאים כ
לאים שונים בארץ.

ילדים  מדובר בהגדרה רחבה, 
קשלא זוכים לטיפול נאות, מו

ובריאותית,  כלכלית  זנחים 
קמודרים, נתונים לסיכונים פי

זיים בקהילה ובמשפחה.
הפרויקט מתבצע בשיתוף עמותת "אשלים" של 
הג'וינט ועיקרו לזהות ולאתר כל בעיה המתעוררת 
אצל הילד. בפרויקט הסיוע המחולק ל2 קבוצות 
0-6 וגילאי 6-18, הצליחו להכליל גם 10 מוק  גיל:

עצות אזוריות ובעתיד ייכללו גם יישובים בודדים 
קשנזקקים לסיוע ולתמיכת המשרד. בהקשר זה עו

בדים רבות עם מרכז המועצות האזוריות.
בהקשר זה ציין איצקוביץ' כי קיים חוק המחייב 
דיווח על ילדים בסיכון. משרד הרווחה פתח קו 
חם למקרים אלה ולאלימות במשפחה שמספרו 
ק 1-800-220-000, אליו ניתן להתקשר גם בע
לום שם ולהודיע על מקרים חריגים, אלימות 

והזנחה.
שילוב אנשים נכים ומוגבלים בשוק העבודה

מטרת הפרויקט הנ"ל הנה לשלב אנשים עם נכויות 
ומוגבלויות מסוימות בשוק העבודה.

מדובר בקבוצה גדולה של אנשים שכיום אינה 
חלק ממעגל העבודה ואין סיבה מוצדקת לכך.

השר הרצוג הציע הצעת חוק שכבר עברה בקריאה 
ראשונה ולפיה תיווצר אפשרות לשלב אדם נכה 
או מוגבל בשוק העבודה מבלי שקצבתו מהמוסד 

לביטוח לאומי תפגע.
כיצד מטפל המשרד בסוגית ניצולי השואה הכל 

כך רגישה ומורכבת?
קהטיפול בניצולי השואה היווה מבחן משמעותי למ

דינה ולחברה. מתוך 260 אלף ניצולי שואה החיים 
כיום במדינת ישראל, רק 85 אלף מקבלים רנטות 

וקצבאות מגרמניה וממדינות אחרות.
האוצר סבר שסיוע לניצולי השואה יביא לחריגה 
מהמסגרת התקציבית ויביא לפגיעה באשראי 
שהמדינה מקבלת. זהו אבסורד והתחשבנות על 

גבם של אלה שאנו חייבים להם רבות.
השר הרצוג לקח על עצמו את הטיפול בסוגיה זו 
ואני גאה על כך שעמדתי בראש הוועדה שבסופו 
של יום יצרה פתרון הולם לבעיית ניצולי השואה 
הקצבאות  ומתן  השירותים  את סל  והרחיבה 
)ועדת איצקוביץ'(. יש לציין כי תוך חודש מיום 
כניסתו לתפקיד, הגיש איצקוביץ' דו"ח מורכב 
המפרט את מצבם של ניצולי השואה וקשישים 
עניים בישראל. בעקבות מסקנות הדו"ח והוועדה, 
נמצא בסופו של דבר פתרון והסדר הולם לבעיה 

קשה זו.
הבריאות  משרד  בכוונת  כי  נודע  לאחרונה 
להוציא חוק לסגירת מעונות יום לקשישים 
שאינם עומדים בתקן הרישוי. ישנו חשש כי 

־חוק זה יביא לסגירת מעונות יום קטנים הפוע
לים בפריפריות ביישובים שונים. מה דעתך על 

כך ואיך פועל המשרד במישור זה?
קכיום ישנו סבסוד של מרכזי היום לקשישים, הפו

עלים ברחבי המועצות האזוריות השונות בארץ. 
ב-2008 תינתן תוספת של כ-6 מיליון שקלים. 

ראיון עם נחום איצקוביץ'
מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

נ
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שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק )בוז'י( הרצוג יחד עם מנכ"ל המשרד נחום איצקוביץ'.
ברקע – עפרה לחיאני – יועצת בכירה למנכ"ל.
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והתאחדות  המושבים  נועת 
קחקלאי ישראל ערכו כנס הס

ברה בנושא יישום הסכם המים. 
הירידים  במרכז  נערך  הכנס 
החקלאות  תערוכת  במסגרת 
השנתית "אגרו-משוב 2008" והשתתפו בו שר 
החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון, מזכ"ל 
תנועת המושבים, איתן בן דוד, מזכ"ל התאחדות 
חקלאי ישראל, יוסטה בלייר ואורחים נוספים. 
בכנס נכחו מרכזי משקים ואחראי תחום המים 
במושבים והנחה אותו יו"ר אגף המשק בתנועת 

המושבים, איציק כהן.
השר שמחון אמר בכנס שהחתימה על הסכם 

קהמים היא הישג חשוב. ללא ההסכם, ההתפת
חויות במשק המים היו עלולות להביא לייקור 

מחירם עד לרמה שהחקלאות לא 
היתה יכולה לעמוד בהם.

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, 
יוסטה בלייר, אמר שההתאחדות 

קתעשה את כל שביכולתה להב
טיח שהסכם המים יישום ככתבו 

קוכרוחו. הוא ציין שבכוונת ההתא
חדות להגיע להסכמים דומים מול 
הממשלה בתחומים נוספים, בין 

קהשאר בתחומי העובדים והמי
מון, שיעניקו לחקלאים את תנאי 
הודאות שהם כה זקוקים להם 

כדי לתכנן את עצמם לטווח ארוך. 
קמזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שהת

נועה תסייע לחקלאים חברי המושבים בכל שלבי 
יישום ההסכם וקבלת המענקים כדי למקסם את 

קהתועלת ממנו. הוא ציין שכחלק מההערכות הת
קשרה התנועה עם חברת "ארם", בעלת ניסיון רב 
בניהול תחום המים, על מנת שתעניק למושבים 
הזקוקים לכך יעוץ והכוונה בניהול תחום המים 
ותסייע בצמצום פחת המים במושבים, שמגיע 

בחלק מהמקרים לשיעורים ניכרים.
בכנס הופצו שתי חוברות שעוסקות בהסכם המים: 

קהאחת כוללת את נוסח ההסכם והשניה את המה
לכים ליישום ההסכם. ניתן לרכוש את החוברות 
40 שקל במשרדי תנועת המוק  בעלות סמלית של

שבים.

www.tagmulim.co.il 03-5155995

קרן השתלמות " אופקים " הוקמה בשנת 1981  ומיועדת לעצמאים ולשכירים השייכים 
למגזר החקלאי.

הקרן נועדה לשמש את העובדים למימון השתלמויות ולימודים , אולם כיום משמשת הקרן 
על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד  שנותר פטור ממס רווחי הון!

מדיניות ההשקעות בקרן

מדיניות השקעה הינה סולידית ושמרנית המתאימה לאופי המגזר החקלאי ולגיל עמיתי 
הקופה.

מרכיב המניות מצוי ברמה של כ-20% מניות בלבד. הקרן אינה משקיעה במכשירים מובנים 
)סטרקצ'רים(. מדיניות ההשקעות הסולידית גורמת לסטיית תקן נמוכה ויציבות בתשואות 

לאורך השנים .

תשואות*

תשואה שנה

15.03% 2003
9.50% 2004

11.69% 2005
6.69% 2006
9.45% נובמבר 07

ממוצע שנתי 2003-2006  - 10.70%

דמי ניהול 

הקופה גובה דמי ניהול עפ"י הוצאות בפועל . שיעור דמי הניהול עומד היום על 0.35% לשנה 
מהנמוכים בשוק ההון. לאחר סיום תהליך העברת הניהול לקבוצת הלמן-אלדובי יעמוד 
שיעור דמי הניהול של 0.65% לשנה לאורך כל חיי החשבון ולכל החשבונות החדשים של 

העובדים בסקטור החקלאי.

הלוואות לעמיתים

הקופה מאפשרת לעמיתיה לקבל הלוואות עד מחצית יתרת החשבון בתנאי שוותק החשבון 
עומד על שלוש שנים ויותר.

הלוואות ניתנות ללא ערבים  כאשר החשבון בקופה מהווה את הבטוחה היחידה להחזר 
ההלוואה. הלוואות ניתנות ללא גביית עמלות וניתנות להחזר בכל עת ללא תשלום קנס.

שירות 

לקופה צוות עובדים ותיק ומסור הדוגל בשירות אישי ויעיל וקשוב לכל פנייה של העמית.

www.tagmulim.co.il -  הנכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו
לכל מידע נוסף נשמח לעמוד לשירותכם בטלפון 03-5155995

בברכה
קרן השתלמות אופקים בע"מ

קרן השתלמות לעובדים בסקטור החקלאי "אופקים" בע"מ
www.tagmulim.co.il 03-5155995

* התשואות נלקחו מאתר גמל- נט של משרד האוצר
המידע במסמך זה נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד ואינו מהווה ייעוץ מסוג כלשהו.

סיפורה של חדווה ארזי ממושב כפר ויתקין מהווה 
דוגמא מצוינת ליוזמה והובלה נשית בתחום.

ארזי, תושבת כפר ויתקין מזה 31 שנה, הנה יוזמת 
ומנהלת "רפת שביל החלב" – אתר תיירותי לצד 
3 שנים, המורכבת משישה משקים שהק  רפת בת
תאחדו, לאור הרפורמה בענף לכדי רפת אחת 

גדולה, מודרנית, נקייה ומטופחת.
קבדיקות מקפות של לימוד הנושא ממקומות שו

נים בארץ ובעולם הביא את ששת משקי החלב 
להקים רפת מחוץ לכפר, בשדות לא רחוק מנחל 

אלכסנדר.
חדווה זיהתה מייד את הפוטנציאל התיירותי 
והערך המוסף ברפת החדשה. לדבריה: "הכל נראה 

כה יפה, נקי ומודרני שזה התבקש"...
לאחר שקיבלה ייעוץ ובנתה תכנית עסקית בסיוע 
מט"י, יצאה לדרך. האתר שנפתח רשמית בחג 
השבועות השנה מציע סיורים מודרכים מלווים 

קבסרטון וידיאו המתאר את המעבר מרפת משפח
תית לרפת גדולה ומשותפת, כמו 
גם אורח חיי הפרה, ביקור בדיר 
העגלות הקטנות והדרך שעובר 
החלב מעטין הפרה על למיכלית 

החלב.
קלאחר שפרשה לגמלאות מוקד

מות מתחום ההוראה מקדישה 
כיום ארזי את כל מרצה לטיפוח 

הק שיזמה  התיירותי  קהאתר 
מתו.

קהנתונים מצביעים על כך שה
הכלי  היא  במושבים  תיירות 
לתעסוקת  ביותר  האפקטיבי 

קנשים בפריפריה. עוד עולה שקיים קשר בין העי
סוק בחקלאות לתיירות: משקים ששומרים על 
אופים החקלאי מושכים יותר מבקרים ואילו מי 

קשהתנתקו מהחקלאות בדרך כלל גם אינם עוס
קים בתיירות כפרית.

אופי העיסוק והעובדה שהוא מתנהל בתוך החצר 
המשפחתית משפיע על עמדת המפתח שתפסה 
האישה, בניהולו השוטף וטבעי שתעמוד בראשו 

ותובילו.
הצורך המתמיד באינטראקציה בלתי פוסקת בין 
התיירן לבין האורח והרגישות שיש לגלות, בפרט 
לאור התחרות הגדולה על תשומת לבו של האורח, 
כל אלה מחייבים טיפול קפדני וצמוד, ההולם את 

אופייה האינטואיטיבי של האישה.
קהתיירות הכפרית מהווה נדבך עיקרי וחשוב בצ

מיחתו של המרחב הכפרי וביסוסו.
תנועת המושבים רואה בנשים את הכח המניע 

קבתיירות הכפרית ומעודדת כניסתן של נשים נו
ספות וקידומן בענף זה.

5  ' מ ע מ ך  ש מ ה

פעילות ב"רפת שביל החלב" בכפר ויתקין

תנועת המושבים והתאחדות חקלאי 
ישראל ערכו כנס בנושא יישום הסכם 

המים

ת

מנחה הכנס איציק כהן, יו"ר אגף המשק
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סמינר ספרנים
יהודה אלטון

מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך

בחנוכה נערך סמינר בן 3 ימים לספרני ההתיישבות 
במלון קיבוץ שפיים.

השתתפו 75 ספרנים ממושבים וקיבוצים בכל 
רחבי הארץ.

הסמינר היה מגוון, מעשיר ומפרה שכלל הרצאות, 
קסדנאות וכן סיור מודרך של חצי יום במקווה יש

ראל.
בדפי המשוב, הביעו המשתתפים את שביעות 
רצונם המלאה, מעל ומעבר לציפיות. וכאן גם 
המקום להודות לחברי ועדת מנהלי הספריות על 

תרומתם בבנייה ותכנון הסמינר.

סמינר רכזי ופעילי תרבות
בקרוב!

בתאריכים 20-21.2.08 - סמינר ארצי לכל רכזי 
ופעילי התרבות.

שלא כבכל שנה, הפעם הסמינר ייערך במרכז ימי 
קיסריה שליד קיבוץ שדות-ים.

הרצאות  מופעים,  סדנאות,  בתכנית: 
וסיור באזור.

לאחר סגירת כל הנושאים, תשלח התכנית ושאר 
הפרטים לכל הישובים.

מוני - סיפור חיים
ספר מעניין ומרגש שהוציאה רינה דותן ממושב 

ירקונה לזכרו של בעלה מוני.
את הספר ערכה והפיקה רותי פנחסי.

מתוך הספר: "זהו סיפורו של מוני. איש פשוט שלא 
הלך בגדולות, אף כי הדרך הייתה "גדולה". סיפור 

קשתחילתו בהתיישבות הנועזת של הסב, שמעון גו
לדמן, בסופה של המאה ה-19, במושבה בני יהודה 

אשר ברמת הגולן.....
המשכו ב"אחוזת פוריה" שם, בין אבני הבזלת 
נולד מוני. ומשם לירושלים של שנות השלושים, 
ביה"ס המחוזי ביגור, פלמ"ח בראשיתו, בית קשת, 
מלחמת העצמאות בחטיבת הראל, ואחר כך – 
במסגרת עבודתו בקק"ל – התמסרות לפיתוח 

חבלי ארץ חדשים.
עיקר חייו של מוני היה הקשר לאדמה, לעיבודה, 
החיים המשתנים במושב, אך תמיד ומעל לכל – 
הייתה המשפחה. אהבותיו – לשירים, למוזיקה, 

קלספרים, לסיפור עברה המרתק של הארץ, לנו
פיה ולשביליה, ושוב ושוב, חוזרת ועולה, הדאגה 

היוקדת לגורלה של המדינה..."
המשפחה, מקווה כי הספר יהווה עידוד לרבים 
מחברי המושבים שאורח חייהם משיק לביוגרפיה 
של הציונית והמדינה ורואה חשיבות בתיעוד ראוי 

של הדברים למען הדורות הבאים.

שנת הפרח
קתערוכת ציורים של עליזה כרמוש מוצגת בגל

ריה בבית תנועת המושבים החל מ-19.12.07 
ועד לתאריך 23.1.08. שעות ביקור: ימים א'-ה' 

08:30-18:30 יום ו' 08:00-11:30.
חלומות בצבע

אוצרת:  בנקל.  ליאורה  הציירת  של  תערוכה 
לידיה דואר.

ב  ו ח ר ם  ני ד-לב י ת  י ב
ברמת-גן. הבנים  מעלה 

כניסה מדרך בן-גוריון 171.
ב-3.1.08  התערוכה  פתיחת 

בשעה 19:30.
התערוכה תוצג עד לתאריך 28.2.08.

שעות ביקור: א'-ו' 9:00-13:00, ג'-ה' 9:00-13:00, 
16:00-19:00, שבת 10:00-13:00.

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

תערוכות - עמותת אמני המושב והכפר

בעיתון  הפרסום  עקבות 
"המושב" הקודם מגיעות 
ממושבים  תגובות  אלינו 
על מספר חבריהם ניצולי 
ושמות  ומספר  השואה 
הנאמנים במושבים כדי לתרום מזמנם לייעוץ 

ועזרה להם.
אנו פונים למושבים שטרם מסרו פרטים אלה 
או מסרו מספר החברים ושמותיהם של אלה, 
אך לצערנו טרם מצאו חברים במושביהם 

המוכנים להיות "נאמנים".
קבקשתנו למושבים שטרם שלחו פרטים בנ

דון להקדים ולשלוח אותם.
אנו בהליך של ארגון ימי עיון
להדרכה בנושא ורצוי שכל 
יוכלו  ואחרים  הנאמנים 

להשתתף למתן עזרה וייעוץ 
למתן  והכוונה 

קזכויותיהם של ני
צולי השואה.

למען ניצולי השואה
מרים שור

יו"ר ומרכזת ועדת וותיקים

ב

נועת המושבים מבורכת במאות 
מושבים ותיקים יותר או פחות 

קועד מושבים צעירים עם אוכלו
סיה צעירה. לכל מושב יש עבר 

הווה ועתיד.
ארכיון במושב צריך לספר את סיפור המושב 
מתחילתו ואף לפני עלייתו על הקרקע, על מרקם 
החברים שעשו הצעדים הראשונים להקמתו והליך 

התפתחותו עד ימים אלה.
עתיד המושב מכוון לדור הצעיר שימשיך לחיות 

בו ולנהל אותו.
קעבורם סיפורי העבר הם השורשים מהם יוכלו לה

משיך ולפתח אותו.

חקר ולימודי העבר הם חלק מתרבות המושב 
ונושא חינוכי לדור הצעיר.

כדי לעשות מלאכה זו בצורה נאותה רצוי להשתתף 
בקורס שמתקיים אחת לשנה ע"י גנזך המדינה.

לימודים אלה פותחים אופקים של עבודה נכונה 
קשהיא מרתקת ומעניינת בלמידה של סיפורי ברא

שית לא ידועים בודאי לרוב חברי המושב.
קאני בין אלו שלמדו נושא זה ומפתחת אותו במו

שבי כעת יחד עם חברה נוספת, אני יכולה רק 
לומר שזו עבודה מעניינת ומרתקת ביותר.

מומלץ לכל מושב שטרם הקים ארכיון לדון בכך 
ולהקימו ומובטח שיכיר דרכו סיפורים וחוויות 

מעניינות שיצוצו עם איסוף החומר ושמירתו בו.

ארכיון המושב
מרים שור

יו"ר ומרכזת ועדת וותיקים

ב

פנים חדשות
לאתר תנועת המושבים

מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

תנועת  אתר  עובר  אלה  ימים 
המושבים:

 www.tmoshavim.org.il
קמתיחת פנים עדינה, על מנת לש

דרגו, כך שיביא את מירב הידע 
קוהעניין לחברי המושבים ולשאר הגולשים בנו

שאי המרחב הכפרי. במהלך חודש דצמבר נרשמו 
חמישים אלף כניסות של גולשים לידיעות שונות 
8,000 אנשים שוק  באתר תנועת המושבים על ידי

נים. זהו גידול של 100% בהשוואה לחודש נובמבר 
בדיוק לפני שנה.

האתר מגיש לקוראיו סיכום מרוכז בכל הקשור 
לפעילות באגפי תנועת המושבים, לצד חלוקה 

קסקטוריאלית לפי נושאים כגון: חקלאות, קר
קעות, כלכלה ותהליכים מסחריים כגון מכירת 

תנובה איכות סביבה ועוד.
קהאתר ידידותי למשתמש, צבעוני מאי פעם ומע

ניין ועם זאת סולידי אחיד וברור.

ת
קבמשרד נבנה מודל של מועדוני גיל הזהב מועש

רים, הזקוקים לתוספות תקציביות גדולות יותר. 
איצקוביץ' גם אחראי להקמת ועדה הפועלת בכל 
הקשור למערך ההיסעים במועצות – מרכיב יקר 

קבתקציב, הדורש התייחסות. בנוסף, מסבסד המ
שרד יחד עם המועצות האזוריות תכנית "קהילה 

קתומכת" – מערך של מתנדבים שיגיע ויסייע לק
שישים בגפם, הזקוקים לליווי, הדרכה והסבר על 
כל תחום ונושא, כולל לחצני מצוקה. מעין אב-

בית לקשישים.
בכלל, לאור האלימות הרבה נגד הקשישים, תופעה 
נלוזה לה אנו עדים לאחרונה, ישנה תכנית להקמת 
ועדה בין משרדית שתיצור את הכלים ההולמים 

ליצירת מרחב וסביבה מוגנת יותר לקשיש.

קאין ספק שיש להלחם בתופעה החמורה הזו ול
מגרה מכל וכל ולחזור לנורמות ההתנהגות בהן 

הורגלנו "והדרת פני זקן".
קט במושבים  הקהילות  כי  טוען  קאיצקוביץ' 

נות באופן יחסי ויש לפתח את כל הקשור בפן 
קהקהילתי-חברתי, בשיתוף עם המועצות האזו

ריות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.
"כאשר יש קהילה חזקה ומגובשת, יודעים לתת 
מענה גם בימי רוגע, ועל אחת כמה וכמה בעתות 

משבר ולחימה".
משרד הרווחה פתוח לסייע בכל הנושאים הללו.

תנועת המושבים מאחלת לנחום הצלחה רבה 
־בתפקידו ושיתוף פעולה פורה עם משרד הר

ווחה והשירותים החברתיים לקידום סדר היום 
של המרחב הכפרי כולו.

6  ' מ ע מ ך  ש מ ה

ראיון עם נחום איצקוביץ'
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ליד  הנמצא  קדרון,  במושב 
גדרה, מוקירים את ההיסטוריה 
ומייסדי המושב הוותיקים ויזמו 
לאחרונה פרויקט מקיף "קדרון 
כוללת  התוכנית  מבראשית". 

קהקמת מוזיאון לתולדות היישוב ובמקביל תי
עוד דור המייסדים.

עולים  גרעין  ע"י  ב-1949  נוסד  קדרון  מושב 
קמיוגוסלביה, כאשר שנתיים מאוחר יותר הצט

רפו גם משפחות מעולי רומניה.
בעשור האחרון עבר המושב תהליך של הרחבה 
וקליטת בנים ממשיכים לצד משפחות חדשות מן 
העיר ומן הכפר שרצו לבנות ביתם בקדרון, המונה 

כיום כ-400 משפחות.
"קדרון מבראשית" כפרויקט להקמת המוזיאון 
מתוכנן גם כפרויקט בעל אופי חברתי-קהילתי 

קלליכוד תושביה הוותיקים והחדשים של קד
רון ולשם יצירת אווירה של שיתוף ואחווה. לשם 
כך הוקם צוות שתכנן רעיונית והגיש את הצעתו 

לוועד המושב וממתין לאישור סופי.
קתיעוד דור המייסדים מתבצע בקפדנות, עם הר

גישות המתחייבת, כל ריאיון אורך כשעה וחצי 
ק"וחומר גלם זה" ישמש בעתיד להכנת סרט שי

תעד את היסטוריית המושב וסיפוריהם האישיים 
של המייסדים.

מתוכנן  העתידי  המוזיאון 
להיבנות במרכז המושב, על גבי 

קהצריף הישן הקיים עוד מרא
שיתו של המושב, כאשר הכוונה 
המייסדים  "כיכר  את  לבנות 

האיק חורשת  את  קולהותיר 
ליפטוסים הטבעית, שתשמש כגן ושטח תצוגה 

פתוח.
לפני כחודשים נערך ערב מספרי סיפורים תחת 
כיפת השמים, ברחבה שליד הצרכנייה במושב, 
בדיוק במקום שבו התנהלו הפעילויות הציבוריות 

בשנותיו הראשונות של המושב.
650 המשק  הערב הוגדר כהצלחה, עדות לכך היו
תתפים הנרגשים.ערב זה השאיר טעם משל עוד 
ותהיה לו המשכיות באירועים נוספים במסגרת 
והמגוון  והקהל הרב  הפרויקט. הצלחת הערב 
שהגיע מבוגרים נוער וילדים חיזק את ההנחה כי 
הנושא ראוי שיהיה בבחינת כור היתוך - פרויקט 
חברתי מלכד במושב שהכפיל עצמו כיום מבחינה 

מספרית וכולל אוכלוסייה מגוונת.
קיש לציין כי דור הוותיקים חש תחושת גאווה, מח

מאה ונרגש מן המחווה הערכית ומאור הזרקורים 
ששוב מופנה כלפיו.

כל שנותר לנו הוא לפרגן על היוזמה, להפנים 
וללמוד ולאחל בהצלחה.

קדרון מבראשית
מיכל דותן-לוין

מנהלת תחום תקשורת

ושב מי עמי בנחל עירון, עומד 
בפני הרחבה משמעותית וצפוי 
70 משפחות כיום ליק -לגדול מ

שוב של 480 יחידות דיור.
להת לסייע  נועדה  קההרחבה 

בססות הישוב בשל מיקומו הרגיש סמוך לקו 
התפר.

קבימים אלו התברר שערביי אום אל פאחם הס
מוכה נערכים לרכישת בתים במושב. עו"ד תאופיק 
סעיד ג'בארין, שטיפל בבג"צ של משפחת קעדאן 
שביקשה להצטרף לישוב הקהילתי קציר, פרסם 
פניה בעיתון "אל מורג'אן" ובה הוא קורה לצעירים 
מאום אל פאחם לפנות ולהירשם לקניית קרקע 

במי עמי מאחר ולטענתו מדובר בקרקע ערבית.
קמזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שה

לנסות  ערבים  תושבים  של  המסתמנת  מגמה 
ולהיכנס לישובים יהודים קטנים היא מסוכנת. 
המפתח לדו קיום במדינת ישראל הוא הפרדה 
בין האוכלוסיות בישובים קטנים. לחיי הקהילה 
אחידות  על  לשמור  וצריך  רב  משקל  במושב 

קהאוכלוסייה. כפי שישנם ישו
ציוניים  דתיים  הקולטים  בים 
לאפשר  צריך  כך  חרדים,  או 

קלועדות הקבלה במושבים אוטו
נומיה מלאה להחליט מי יצטרף 

אליהם ומי לא.
הישובים הערבים יודעים היטב כיצד לשמור על 
אחידות האוכלוסייה. מי שינסה לקנות שם דירה 
יגלה מהר מאוד שידעו לטפל בו בשיטות של "בלי 

בג"צ ובלי בצלם" ולהרחיק אותו מהאזור.
אנחנו לא יודעים לנהוג בשיטות דומות ולכן אנו 

נזקקים להגנת החוק.
בן דוד הזהיר שכל ניסיון לפגוע במרקם החיים 

במושבים יהיה הרסני לעתיד הציונות.
הפיך  בלתי  לתהליך  להיקלע  עלולים  אנחנו 
שבו אזורים שלמים בארץ יוצאו מחזקת העם 

היהודי.
השוויון הוא ערך חשוב במדינת ישראל, אבל 
בכל הקשור לישובים הקטנים צריך לשמור על 

ההפרדה.

מ

איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

ערביי אום אל פאחם נערכים 
לרכישת בתים במושב מי עמי

המפתח לדו קיום במדינת ישראל הוא הפרדה בין 
האוכלוסיות בישובים קטנים

קיש באפשרות אגודה שיתופית להתנהל כשו
תפות לעניין מיסוי הכנסתה החייבת לפי חוקי 

המס.
אנו קוראים לכך בשפה המקצועית - הפעלת 

סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.
במידה והנהלת האגודה החליטה להפעיל את 
סעיף 62 לצורך מיסוי רווחי האגודה החייבים 

במס, על האגודה להביא את 
קהנושא להחלטה ולאישור בא

האגודה,  של  הכללית  סיפה 
בהתאם לפקודת מס הכנסה 
ולתקנון האגודה ולהחתים את 

קרב חברי האגודה. הנחיות מפורטות יינתנו לא
גודה על ידי רואה החשבון של ברית הפיקוח.

אסיפות כלליות לנושא מיסוי רווחים שוטפים, מכירת זכויות 
בתאגידים, מכירת זכויות במקרקעין - הפעלת סעיף 62

יהודית קריסטל
מנהלת מחלקת מושבים ברית פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית

אנו מפנים תשומת ליבכם:
קחוזרי ברית פיקוח שמתפרסמים הן באתרי הת

נועה והן באתר ברית פיקוח בנושאים שוטפים 
קבהקשר למגזר המושבי, החוזרים נשלחים באמ

צעות פקס ומייל למזכירויות הישובים.
קניתן לקבל את החוברת המפורטת הכוללת הנ

חיות הערכות לסוף שנת המס 2007 על ידי פנייה 
לברית פיקוח.

חוזרים מקצועיים וספרות מקצועית

מ

עשרות אלפי מבקרים מהארץ וממדינות העולם 
קביקרו בתערוכת החקלאות הבינלאומית השנ

תית לחקלאות "אגרו משוב" ה-18, שהתקיימה 
2008 בגני התעק 10-9 בינואר   בין התאריכים
רוכה תל אביב, בנוכחות שר החקלאות ופיתוח 
הכפר שלום שמחון – שהעניק בתערוכה את 

קפרסי "נבחרי השנה" לחקלאים והמדענים המ
צטיינים. השנה ביקרו בתערוכה משלחות מ-42 
מדינות שונות, ביניהן אפריקה, ירדן, מצרים, הודו, 

קאינדונזיה, טורקיה, סין ודרום אמריקה. כולל נצי
גים מאנגולה, ארמניה, לאוס, בורמה ואף מציגים 

ממדינות רבות.  
18 נסגרו עסק -במסגרת תערוכת "אגרו משוב" ה
קאות חקלאיות בהיקף של כ-32 מיליון שקלים, 

הגדו הפרחים  המכרזות  בין  המיזוג  קוהושק 
ופלורהולנד   )VBA( בעולם של אלסמיר  לות 

.)FLORAHOLLAND(
במהלך תערוכת "אגרו משוב" ה-18 

קנדונו נושאים רבים בחקלאות היש
ראלית והבינלאומית, כאשר האירוע 
שיווק  בנושא  כנס  היה  המרכזי 
סחורה חקלאית טרייה לארצות 
רוסיה והמזרח הרחוק, כולל דגש 

קעל פיתוח ושיווק חקלאות אורג
נית עקב הדרישה ההולכת וגוברת 
לתוצרת אורגנית בעולם. בתערוכה 
וביום העיון התארח נשיא הארגון 
האורגני באגן הים התיכון, פאביו 
פיצ'ולי מאיטליה. עוד בתערוכה: 

קתצוגת פירות, ירקות ופרחים נדי

רים, פינות ייעוץ להשתלבות של חקלאים חדשים 
בענפי החקלאות בארץ ומיטב פיתוחי וחידושי 
החקלאות והטכנולוגיה החקלאית של ישראל.  
ביקורו של שר החקלאות הפלסטינאי מחמוד 
200 חקלאים מוק  אלוטש ביחד עם משלחת של כ

בילים משכם, יהודה ושומרון התבטל עקב ההסגר 
שהוטל בעקבות ביקור בוש. 

שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר, מסר: 
"שנת 2007 עמדה בסימן גידול של 26% בייצוא 
החקלאי מישראל, כאשר רובו של הגידול ניכר 
בחקלאות הצמחית והינו תוצאה של התייעלות 

המגזר החקלאי וניצול נישות שיווק ייחודיות". 
חיים אלוש, יזם תערוכת "אגרו משוב" ה-18, 
אמר: "כיום אנחנו רואים ביקוש גדול לתוצרת 
החקלאית הישראלית כתוצאה מהמחסור במזון 
בעולם. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעובדה 
שהחקלאים בארץ שהיו מייצרים בעודף עובדים 

כיום תחת ביקוש והתמורות עולות בהתמדה".

תערוכת החקלאות השנתית
אגרו משוב

ביתן תנועת המושבים בתערוכה, בסימן תרבות, חינוך ועשייה

1  ' מ ע מ ך  ש מ ה

מושב קדרון מ"מעוף הציפור".
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חדשות בני המושבים

למה אני מדריך?
עינב לוצטו

מד"צית מושב שחר

טיול חנוכה
נטלי גוטפריד

רכזת נוער אזורית בעמק יזרעאל )רכזת ההדרכה בטיול(

הגרון  מעצבן,  זה  לפעמים  כון, 
חושבים  החניכים  נהרס,  שלך 

קשהם עושים לך טובה שהם מגי
עים בכלל לפעולות ואלה שכבר 
הגיעו לא יכולים לסתום את הפה 
לשנייה. לא מספיק זה, אחרי הפעולה אתה מקבל 
צרחות מהמד"ב בסגנון: "מי עוד פעם עשה בלגאן 
במחסן?" או "מי לא כיבה את האורות אתמול?". 
נו באמת. מי עוד יכול להיות אם לא המדצי"ם?!

ואז מגיע קטע עם ההורים של החניכים שבכלל 
מתייחסים לכל הדבר הזה כבייביסיטר חינם ועוד 
יש להם טענות למה הבן שלהם לא קיבל חניך 

קמצטיין, או למה הבת שלהם לא קיבלה את הת
פקיד של מלכת אסתר בפורים, או למה לא הייתה 

פעולה בשבוע שעבר.
למה? למה? למה? למה? כאילו אין לך חיים ואין 
לך מחר בגרות בביולוגיה, הרי איך אפשר לשכוח 

שכל הוויית התגלמותך היא להיות מדריך.
כמובן  מתסכל?  הכי  הדבר  מה  בינינו...  אבל 

ק– ללכת את מיליוני הקילומטרים מהבית למו
עדון. לא משנה, שיא החום והשרב או שיא הקור 

קוהגשם,, או לסירוגין, אתה צריך ללכת יום בש
בוע )במקרה הטוב( למועדון באמצע סרט מעולה, 
לצאת מהמזגן ולהתחיל לצעוד... ולצעוד... איפה 

קהיינו? א... אה! בצעדה... וכשאתה כבר מגיע למו
עדון אתה מגלה ששכחת את המפתח )די! אני לא 

אכתוב על זה עוד – זה יותר מדי כואב(.
אבל הדבר שבאמת הכי מרגיז ומעצבן זה שאתה 
מתכנן פעולה כבר חודש, עושה מיליון סידורים, 
מפרנס את חברת "סלקום" בטלפונים למד"ב, 
נפצע מהמהדק, מסדר שולחנות וכשאתה כבר 

קמשלים עם העובדה שאתה מדריך, ואומר לע
צמך שזה לא כל כך נורא ואפילו מתחיל להתלהב 
מזה... מגיע הבום!! אתה מגיע למועדון מחכה... 
ומחכה... ומחכה... מגיע ילד ועוד שניים... ו.. זהו, 
וכל הפעולה מתחרבשת!! ואתה מתחיל לצעוד 
את מיליוני הקילומטרים הביתה וחושב לעצמך: 
"לעזאזל!! למה אני צריך את זה בכלל?! בשביל 

מה להיות מדריך?!"
ואז אתה נזכר במחנה פסח, ועולות לך תמונות 
שצילמת, של הפירמידה האנושית ותחרות מים! 

איזה כיף היה!

קאתה הולך יותר רחוק, למחנה פסח בשנה שע
ברה, נזכר איך זכיתם במקום שני במחנאות ומקום 

קראשון במוראל, ואז אתה נזכר בלילה כשנשא
רתם ערים עם החניכים, מנהלים שיחות נפש עד 
שלוש לפנות בוקר, עד שמתמוטטים מעייפות על 

קהשק"ש. חניך שעובר לידך מחזיר אותך חזרה לרי
כוז ומשיב לפניך את החיוך שירד לשנייה כשהוא 
מצביע על עטיפת הגלידה הדביקה ומספר לך 

קשהוא שמר אותה כל הדרך כדי לזרוק לפח וב
כלל מאז שניקינו את המועדון לפני חודש הוא כבר 

לא זורק דברים על הרצפה, רק בפח.
ושוב הרגשת הסיפוק פועמת בקרבך ואז אתה 
מעלה בזיכרונך את הפעולה של ההכרות שעשית 
בתחילת השנה, איך החניכים שיתפו פעולה. ואיך 

קבסוף כל פעולה החניכים מתדיינים על נושא הפ
עולה ואז מהדהד בך הד שעשית משהו, ששינית 

משהו.
אתה נזכר בשיעור לשון כשהיה עלייך לנתח את 
המשפט "יותר ויותר ישראליים יורדים מהארץ" 
חוזר שוב לאחת הפעולות שלך שהייתה על אהבת 
הארץ ונזכר בכמה מהחניכים שאמרו שכשהם יהיו 

גדולים יגורו באמריקה ובסוף הפעולה הם שינו 
את דעתם במשפט "אין כמו ארץ ישראל" ואתה 
מבין שההדרכה מחנכת להיות בני אדם טובים 

יותר אוהבים את סביבתם ואת ארצם.
קואם הפכנו חניך אחד לאדם טוב יותר המכבד אח

רים, ומשתדל לא ללכלך את הסביבה ואוהב את 
הארץ ונטענו בו את רגש העשייה, כבר שינינו עולם 
ומלואו, ושוב מתנגנת לך בראש המנגינה של "אני 
ואתה נשנה את העולם" ואתה אומר לעצמך: זהו! 

זו התשובה לשאלה "למה אני מדריך"!

ה גורם לכ-1000 חניכים לרצות 
לקום לפני הזריחה, לבשל לעצמם 
וללכת בין 10ל-16קילומטרים 

ביום?
המושבים,  בני  תנועת  חניכי 
בכיתות ט'-יא' יצאו לטיול חנוכה; מי על חשבון 
החופש מהלימודים ומי אחרי כמעט חודשיים של 

חוסר מעש עקב השביתה.
טיול חנוכה עבור החניכים הוא טיול מאתגר- החל 

קמההשכמה המוקדמת בבוקר "עוד לפני שהציפו
רים מצייצות", דרך ההליכה הלא פשוטה בשבילים 
המיועדים למיטיבי לכת והמעברים בסולמות, ועד 
סיום יום בהתנהלות קבוצתית סביב בניית חממה 

ללינה ובישול במדורות.
בזמנים בהם הביקורת על הנוער של היום, אומרת 
כי זה נהנה בעיקר מעולם המחשב, הטלוויזיה 
והסוני פלייסטיישן- מוכיחים חניכי התנועה כי 

קהנוער של היום עוד יכול וגם יודע ליהנות ולהס
תפק בחוויה פשוטה ונטולת טכנולוגיה – הטיול 

הנודד.
הפיכת טיול חנוכה לאטרקטיבי, קשורה לא רק 

בשמו ובמסורת שנבנתה אלא גם בהכנות מרובות. 
בחירת המסלולים ע"י רכז המפעלים של התנועה, 
מתן מוראד, נעשתה תוך חיפוש אחר מסלולים 
אחרים שאינם מוכרים לחניכים מהטיולים בבית 

הספר או מטיולי המשפחות.
מרגע בחירת המסלולים כחודשיים לפני הטיול, 
התחיל צוות טיול חנוכה להכין את הטיול- החל 

מההדרכות ועד חישוב הארוחות והלוגיסטיקה.
צוות ההדרכה אסף חומרים לגבי איזור הנגב על 

קהצמחייה, החי ונופיו הייחודיים; למד את המא
פיינים הייחודיים לנקודות מסוימות במסלול ובחר 

בנושא מרכזי לטיול; 60 שנה למדינת ישראל.
 50 כ-  יצאו  הטיול  לפני  שבועות  שלושה 
גרעינרים,מד"בים מדריכי המועצות, לטיול הכנה. 
במהלך ההכנה שנערכה ארבעה ימים, הוקדש יום 
שלם ללימוד האזור והכנת הדרכות השטח. במשך 

קשלושת הימים הנותרים הכירו הגרעינרים את המ
סלולים- לא רק על שביליהם אלא גם על הקשיים 

קשבדרך וקושי ההתנהלות בטיול. הכרות המדרי
כים עם הקשיים במסלול והידיעה שניתן להתגבר 

עליהם הורגשו במהלך כל הטיול עצמו.
שבת  במוצאי   - הגיע  זה  ואז 
התנועה  חניכי  הגיעו  ה-8.12.07 
המסלול.  של  הפתיחה  לנקודות 

קהשנה, בעקבות כמות החניכים הג
דולה הוחלט על פיצול הטיול לשני 

קטורים. טיול אחד התחיל את המס
לול בבאר אשלים )כביש 40, סמוך 
לפונדק כושי( וטור שני התחיל את 

קהמסלול בנקודת הסיום של הרא
שון- חניון נחל ברק )כביש 90, סמוך 

למושב פארן(.
קעם הגעתם בנו החניכים את הח

חם  תה  או  מרק  כוס  קיבלו  ישנו,  בהן  ממות 
מהמנהלה בטיול. לאחר לילה בו ישנו פחות או 
5:00 ויצאו למסק  יותר, קמו כל החניכים בשעה
לולים; נחל אוביל בציר המערבי ונחל ברק בציר 
המזרחי )שמות הצירים ע"פ קצוות המסלול מהם 
התחילו(. במסגרת הנושא המרכזי בטיול, דנו 
החניכים ביום הראשון בזכותנו כיהודים לחיות 
במדינת ישראל- דווקא הניתוק מחיי היום-יום, 
החדשות וההימצאות בחבל ארץ שאינו מיושב 
ומרחביו נפרשים, הביא את החניכים להתעסקות 
אמיתית בשאלות מהותיות אלה. במהלך שלושת 
הימים של הטיול, עסקו החניכים כאמור בנושא 
"60 שנה למדינה"- דרך שאלת ההתיישבות בארץ 
וכמות השטחים הצבאיים מול השטחים שאינם 
מיושבים )ובכלל- האם אנו רוצים לוותר על נוף 
עבור התיישבות נוספת?( ובסיום עסקו בשאלת 

עתיד המדינה בעיניהם ויכולתם להשפיע.
קביום השני טיילו החניכים בנחל ורדית ובנחל צי

חור, במהלך יום זה נפגשו הטורים ואמרו שלום 
חטוף. ביום השלישי סיים הטור המזרחי בחניון 

קבאר אשלים לאחר שטייל בנחל אוביל והטור המ
ערבי סיים את המסלול בחניון נחל ברק לאחר 

שירד את הנחל.
קאחרי שעברו החניכים את קשיי היום בטיול; מל

קום מוקדם בבוקר ועד ללכת לישון בשק שינה 
קבתוך החממה שבנו לעצמם בכדי להישמר מה

קור של הנגב- ובין לבין הליכה במסלול לאורך 
כל היום עד אור אחרון. נותרה תחושה שאותה 

קלא ניתן לתאר במילים- סיפוק, התגברות על הק
שיים; מי שקשה לו לקום בבוקר ומי שקשה לו עם 
הגבהים, הידיעה שאני יכול לסמוך על הקבוצה 

קוהמדריכים שלי שיתמכו בי לאורך הדרך; מת
חשבים בקצב ההליכה שלי ועוזרים לי להתמודד 
ולחילופין- הידיעה שבזכותי חניך מהקבוצה סיים 
היום את המסלול, המפגש עם הנוף והמרחבים 
)ששום אנימאציה ממוחשבת לא יכולה לספק(- 
כל אלה ובעיקר הקושי לתאר אותם במילים הם 
שניתנים לחניכים בסיום המסע- והם בסופו של 
דבר הגורם לכ-1000 חניכים לבוא, לפגוש חברים, 

לנשום טבע ולהכיר את עצמם כמסוגלים!

ביום ראשון 9.12.07 השכם בוקר יצאו כ- 300 
חניכי התנועה משכבת י"ב לכנס ניצנה שנמשך 

כ- 4 ימים, בשיתוף עם התנועה הקיבוצית.
קמטרתו העיקרית היתה לעודד לשירות משמ

עותי בצבא ויציאה לשנת שרות. ביום הראשון 
ביקרו החניכים בבה"ד 1 ובתחילת היום נפגשו 
לשיחה עם אלוף משנה אהרון חליבה מפקד 

קהבה"ד, לאחר מכן נערכו סדנאות עם מפק
דים וצוערים בקורס קצינים שם נדון השירות 

קבצבא ומשמעותו יציאה לפיקוד וקצונה וכן די
למות מוסריות שעולות בעת השירות. במהלך 

קשלושת הימים לאחר מכן התקיים מסע אופ
ניים נודד כאשר בכל יום רכבו החניכים כ- 30 

קקילומטר לערך ובמהלך הדרך עצרו הי"ב להד
רכות שעסקו בחברה הישראלית, מורשות קרב 

קמהאזור, ועוד... אנו בתנועה משקיעים משא
בים רבים בחניכי שכבת י"ב מתוך אמונה כי 

קביכולתנו להיות שם בשבילם לקראת ההחל
טות שישפיעו על עתידם בשנים הקרובות.

קברצוני להודות לצוות הכנס, מדריכי הקבו
צות צוות המנהלה בריכוזו של אשר דרימר רכז 
הנוער של התנועה באשכול וכן לגלעד דקל 

מהצוות המרכזי בתנועה.

בציפייה להמשך פעילות מוצלחת,
קובי שמואל מרכז שכבת י"ב

כנס ניצנה 2007

מ

נ

חניכים בפעילות מתוך: סמינר השתלמות סבלנות 
מחוז דרום.

10www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים



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".
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יעל סמו ממושב היוגב פתרה נכונה את הסודוקו מגיליון מס' 15 של עיתון "המושב" וזכתה 

בספר הצילומים "רגעים בגולן".
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השתלמות סובלנות - מחוז דרום - איזה חלום...
"לא אנחנו לא חיות רק בני אדם..."

אבי מצויינים-גורן 
מנהלת מחוז דרום

20-21.12.07 נערכה השתלמות "סוק -בסופ"ש ה
בלנות" במחוז דרום.

מחוז זה מאגד בתוכו את המועצות הבאות: ערבה, 
רמת נגב,אשכול, בני שמעון, לכיש, חוף אשקלון, 

באר טוביה ומטה יהודה.
ההשתלמות התקיימה בבית הספר התיכון האזורי 
מד"צים,  כ-360  של  בהשתתפות  טוביה  באר 
מד"מים, מש"צים וחברי גרעין עודד, בהובלתם 

של רכזי האזור במועצות.
כותרת ההשתלמות השנה הייתה - "לא אנחנו לא 

חיות רק בני אדם".
סובלנות- הנושא החודשי בתוך רצף ההדרכה של 
תנועת בני המושבים, הנה ערך עליון בחיי האדם 
ומאפשרת חיים משותפים ותקינים של כלל בני 

האדם על אף ולמרות השוני בין אחד לשני.
את  למעשה  הלכה  חיים  לא  בה  חברה 

קהסובלנות,היא חברה בה לא ניתן לקיים ערכים נו
ספים כגון שוויון, דמוקרטיה, כבוד האדם ועוד.

במהלך ההשתלמות התקיים ערב חברתי מרכזי 

והתקיימו מפגשים שונים בנושאי סובלנות בחברה 
הישראלית כגון יחסי החברה ללקויי ראייה, אוהדי 

קבית"ר וקישורם לאלימות במגרשי הספורט, "כנ
פיים של קרמב"ו- תנועת נוער לילדים עם צרכים 
מיוחדים, חוש"ן )חינוך ושינוי( שהינו מרכז החינוך 
וההסברה של הקהילה ההומו-לסבית בישראל וכן 

יהודי וערבי מארגון "לוחמים למען השלום".
המפגשים היו מרתקים ואפשרו לצוותי ההדרכה 

קלשמוע על סיפורם האישי של כל האנשים שה
גיעו בהתנדבות, על מנת שנטעם מעולמם המיוחד 
ושנוכל לשאול את השאלות שמעניינות אותנו. 
חשוב לציין כי השתלמות סובלנות הינה מסורת 

קארוכה במחוז וכמידי שנה אנו נפגשים בשביל לה
תעסק בנושא החשוב הזה כדי שנשכיל להעביר 

קלחניכינו ולהדגים להם הלכה למעשה על כוונו
תינו. ואם הצלחנו בכך – זהו שכרנו. אנו יכולים 

קלהאמין ולקוות לעולם טוב יותר ומקום בטוח לח
ניכנו ולילדנו.

המשך פעילות פורה ומשמעותית.

11 www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים
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