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ועידת  יום לאחר החלטת 
עסקת  את  לאשר  תנובה 
המכירה קיבלו רבים מהמושבים הצעה 
ממשרד רואי חשבון פרטי, שחלק נכבד 
לטפל  ההתיישבות,  בתחום  מפעילותו 
עבורם בהיבטי המיסוי של העסקה תמורת 
נוסחה מסובכת שמשמעותה כ-2% מסכום 
המכירה, השקולה לכ-100,000 ₪ עלות 

לטיפול בצד המיסוי בעסקת תנובה.

בסכום  חשבון שעשינו העלה שמדובר 
אדיר של כ-40 מיליון שקל, מתוך חלקם 
של המושבים בעסקת המכירה. לא יכולנו 
לשבת מנגד כשתוצאות של עמל כפיים רב 
שנים של חברי המושבים ישולשלו לכיסו 

של רואה חשבון פרטי. 

בעידן בו המושגים של "שוק פרטי" 
והפרטה נישאים בפי כל חובה עלינו 

לשמר את המערכות המרכזיות
שיבטיחו זרימה מקסימאלית של 
הישגינו לקופות האגודות ולכיסיהם

של בעלי הנחלות.

פנינו בענין לברית פיקוח מתוך הכרה 
שנכון יהיה שהברית, שהיא גוף ציבורי 
בבעלות מושבים וקיבוצים, תוביל את 
בעלות  הרשויות  מול  המושבים  ייצוג 
ברית  ראשי  עם  דיון  לאחר  סבירה. 
טרחה  דמי  על  לסיכום  הגענו  פיקוח 
נמוכים בהרבה, שיש בהם תגמול ראוי 
של המשרד על עבודתו. פעולה זו גרמה 

להורדת מחירים בכל השוק.

מהטיפול  גדול  שחלק  לאחר  כעת, 

אנו שמחים  הושלם  הכספים  בקבלת 
על כך שהמהלך נחל הצלחה ומבדיקה 
שערכנו עולה שמספר מושבים שילמו 
1000 דולר בלבד תמורת השרות שקיבלו. 
פעולה זו חסכה עשרות מיליוני שקלים 

לחברי המושבים.

מקרים  כמו  זה,  שמקרה  מאמין  אני 
רבים אחרים, מוכיח את החשיבות של 
הקואופרטיביות  הארגוניות  המערכות 
שעומדות לרשותנו כחברי ההתיישבות 

ומביאות לנו תועלת כלכלית רבה. 

פרטי"  "שוק  של  המושגים  בו  בעידן 
חובה עלינו  כל  בפי  נישאים  והפרטה 
לשמר את המערכות המרכזיות שיבטיחו 
זרימה מקסימאלית של הישגינו לקופות 

האגודות ולכיסיהם של בעלי הנחלות.

כיצד חסכו חברי המושבים קרוב ל-40 
מיליון שקל מעסקת מכירת תנובה?

"בחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים"
חג שבועות שמח לחברי המושבים, לכל בית ישראל ולמדינה - לחגיגות ה-60 להיווסדה.

צילום: איציק כהן

גיבוש חוק החלב
עמוד 2
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מגדלי הפירות מאחדים כוחות:

מגדלי הפירות המאוגדים
בהתאחדות האיכרים

יצטרפו לארגון מגדלי 
הפירות בישראל

בישראל  הפירות  מגדלי  ארגון 
בראשותו של  האיכרים  והתאחדות 
נשיא ההתאחדות, דובי אמיתי, קיימו 
לאחד  במטרה  דיון משותף  ביניהם 
את כל מגדלי הפירות מכל המגזרים 

ההתיישבותיים לארגון אחד.

מגדלי  ארגון  בנפרד  פעלו  כה  עד 
המגדלים  את  שמאגד  הפירות, 
מהקיבוצים המושבים ומגזר המיעוטים 
בהיקף של כ-300 אלף דונם וארגון 
מגדלי הפירות של התאחדות האיכרים, 
שמאגד את מגדלי הפירות הפרטיים 
במושבות בהיקף של כ-50 אלף דונם.

ארגון  במזכירות  שנערכה  בפגישה 
מגדלי פירות הוחלט על הקמת צוות 
לבדיקת הנושא במטרה לאחד את כל 

מגדלי הפירות לארגון אחד.
הפירות  מגדלי  איחוד  אשל,  לדברי 
לארגון חזק אחד הוא מהלך מחויב 
החקלאות  בתקופה שבה  המציאות 
עומדת בפני מאבקים רבים להבטחת 
הצורך  בשל  והן  לקיומה  התנאים 

בהתייעלות וצמצום ההוצאות.
הוא ציין שהכוונה היא לצרף לארגון גם 
את מגדלי הבננות, וההדרים הפועלים 

כיום כארגונים נפרדים. 

היין  גפן  מועצת  דירקטוריון 
דותן  צחי  את  למנות  החליט 

לתפקיד מנכ"ל המועצה
צחי דותן (50), חבר מושב גבעת ח"ן, החליף את דודו ברעם שיצא 

לגמלאות לאחר ששימש בתפקיד כ-20 שנה.

שמונה השנים האחרונות שימש דותן במספר תפקידי מטה במשרד להגנת הסביבה ביניהם: ראש ב
אגף, יועץ השר ויועץ מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. כמו כן שימש כנציג השר להגנת הסביבה 

בדירקטוריון פארק אריאל שרון.

יו"ר אגף המשק בתנועת המושבים, איציק כהן, החבר בדירקטוריון מועצת גפן היין וכיהן בועדה לאיתור 
מועמדים לתפקיד המנכ"ל, ברך על הבחירה. לדבריו, בפני המועצה עומדים אתגרים חשובים בשנים 
הקרובות: צריכת היין הולכת ועולה מדי שנה ויש צורך להתאים ולשכלל את ביקורת האיכות כדי 
לחזק את המוניטין של היין הישראלי בארץ ובעולם ולפתח שווקים חדשים ליצוא. בנוסף תידרש 

המועצה להתמודד עם בעיות משותפות לענף 
כמו וירוסים במשתלות.

אמר  דוד,  בן  איתן  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
שמועצות היצור הן הכלי הארגוני המרכזי לשמירה 
על כוחו של המגזר החקלאי. לכן, יש חשיבות 
יעמדו האנשים  היצור  רבה שבראש מועצות 
המוכשרים ביותר שיש להם את היכולת לאחד 
את כל הגורמים בענף ולגשר על פני חילוקי 

דעות פנימיים.

אין ספק שצחי דותן, איש ההתיישבות שנבחר 
מבין מועמדים רבים, הוא האיש הנכון במקום 
הנכון. "אני מברך אותו ומאחל לו הצלחה רבה 

בתפקידו".

חדשות אגף המשק

איציק כהן
יו"ר אגף המשק

קיים  המושבי  החלב  פורום 
דיון נוקב בנוסח חוק החלב 
כפי שמוצע ע"י הממשלה  לחקיקה. בדיון 
הועלו נקודות שבהן יש חשיבות רבה לתיקון 

לשמירת ענף החלב.
לאחר שגם התאחדות מגדלי הבקר לחלב 
קיימה דיון בנושא, התכנסו נציגי ההתיישבות 
בראשותו של מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל 
וניסחו פניה מסכמת אל שר החקלאות ובה 6 
נקודות שבהן אנו מבקשים כי יעשו שינויים 

בניסוח החוק ולהלן הנקודות:
מטרת החוק • 
הגנות מיבוא • 

שמירת מחיר המטרה • 
ייצוג מגדלים במועצה • 

ייצוג מגדלים בוועדת מכסות • 
כללים לקביעת מכסות. • 

המסמך נחתם ע"י נציגי התאחדות מגדלי 
הבקר, התק"צ, הקיבוץ הדתי, האיחוד החקלאי, 
ישראל  חקלאי  התאחדות  הציוני,  העובד 

ותנועת המושבים.
שר החקלאות הודיע כי יש מקום לדון בנקודות 
שהוצגו בפניו ונקבעה פגישת עבודה עם השר 

בהשתתפות הנציגים.

גיבוש תוכנית היערכות לשמירה על המשק 
המשפחתי בענף החלב

עבודה  לבצע  החליטה  המושבים  תנועת 
לבדיקת ענף החלב בכלל והמשק המשפחתי 
הקטן בפרט. חברת "גיל אסטרטגיות" ביצעה 
ניתוח מעמיק בראיונות עומק מול רפתנים, 
וגורמים  מועצת החלב, משרד החקלאות, 

אחרים המשפיעים במשק. 
העבודה שיקפה את תמונת מצב הענף במבנה 
הענף , מצב הרפתות, מחיר המטרה והרווחיות 
בשוק החלב. כמו כן נבדקו תרחישים ודגשים 

להיערכות.

יתרון  יש  כי  ברור  באופן  מראה  הבדיקה 
לרפתות הגדולות והרפתות הקטנות - בבעיה. 
הרפורמה  את  ביצעו  לא  מהרפתות  חלק 
ומתכוונות להיסגר וחלק מתכוון להמשיך 
ולהישאר בענף ויש למצוא לו דרכים להתייעל 
ולהצליח, וזאת ע"י מתן דגש לשיפור הרמה 
המקצועית, בכדי להגדיל את תנובת החלב 
לפרה תוך התייעלות וצמצום הוצאות וניצול 

טוב יותר של המשאבים הקיימים.
מתן דגש לשיפור יכולת המימון של היצרנים 
המתקשים. מתן מתווה ארוך טווח לגבי היקף 

המכסה המינימלי.

גיבוש חוק החלב

צחי דותן, מנכ"ל המועצה החדש
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תנועת צ של  הראשונה  ההתיישבות  עדת 
מודיעין  חבל  אזורית  ומועצה  המושבים 
נערכה במתחם תל חדיד ביום ה"מימונה" ה-27 

לאפריל 2008.
נהנו   חלק  לקחת  שהגיעו  המשתתפים   1000
מסלול  שונות,  קושי  רמות  עם  מסלולים  משני 
למשפחות 4 ק"מ ומסלול "מיטיבי לכת" 8 ק"מ.

הסבר  דוכני  הופעלו  המעגלי  המסלול  במהלך 
ייחודיים לכל המשפחה, כאשר הדגש  והפעלה 

הושם על 60 שנות התיישבות. 
מדריכי בני המושבים הפגינו עצמה עם מתחם 
התנועה  ערכי  את  והסביר  שסקר  חינוכי 
ופעילות הנוער העניפה שמתבצעת בשיתוף עם 

המועצה. 

על קיום הצעדה סיכמו מזכ"ל תנועת המושבים, 
חבל  האזורית  המועצה  וראש  דוד  בן  איתן 
את  להפוך  היא  הכוונה  סוסן:  שמעון  מודיעין, 
הצעדה  תיערך  פעם  כשבכל  למסורת,  האירוע 
באזור שונה בארץ וישולבו בה ערכי ההתיישבות 

הכפרית והחקלאות.
מעמותת  אמנים  שבעה  גם  השתתפו  בהפנינג 
אמני המושב והכפר בראשותו של יהודה אלטון, 
בנוף  יצרו  ואף  עבודותיהם  את  הציגו  אשר 

הפתוח יצירות חדשות.
בהזדמנות זו תודה ענקית לחגי הרצל יו"ר איגוד 
ועדת  הספורט העממי בישראל, העומד בראש 
להצלחת  רבות  ותרם  התנועה  של  הספורט 

האירוע.

צעדת ההתיישבות ה-1 
נערכה במתחם תל חדיד

עין יהב הוא הראשון והגדול במושבי הערבה. שייך למועצה אזורית הערבה התיכונה.
בשנת 1952 הגיעו עשרות גדנ"עים לעין יהב, שהיה עד אז נקודת מצפה חקלאית של השח"ל 
(שירות חלוצי לישראל). הגדנ"עים הקימו בה את החווה השנייה של הגדנ"ע בערבה, שלאחר 
כשנה פורקה. באותן אדמות הוקם היישוב בשנת 1959 כהיאחזות נח"ל, שאוזרחה בשנת 1962 
והפכה למושבץ (שילוב של מושב וקיבוץ). בהמשך הפך למושב שיתופי וכיום הוא מושב עובדים. 

רוב חברי המושב עוסקים בחקלאות, בעיקר מלונים, פלפלים, עגבניות ותמרים.
פיתוח חקלאי ותוכניות לעתיד

* הרחבה קהילתית של 150 יחידות דיור. 36 יחידות הרחבה קיימות.
* כתוצאה מהניסויים החקלאיים וחיפוש מקורות פרנסה נוספים בצד מחקרים מדעיים שפיתחו 
אמצעים לניצול התנאים הסביבתיים, העניקו לתוצרת החקלאית שלנו יתרון בשוק המקומי 
והבינלאומי. ניתוח מגמות בשווקים הנ"ל הביאו את המו"פ להקמת פרוייקט "ערבה נקייה" 

המטפל ב- 3 יעדים מרכזיים: 
א. סניטציה - תרבות חקלאית.

ב. טיפול בנגעי הסגר.
ג. הפחתת השימוש בתכשירי הדברה ובמתיל ברומיד. 

* המעבר למבנים - חממות (מנהרות עבירות ובתי צמיחה) בשנות ה-80 הוליד שיטות גידול 
ייחודיות המאפשר קבלת תוצרת ברמה ובאיכות שווק לייצוא שהפך למקור פרנסה עיקרי 

לחקלאי עין-יהב. 
* "פרוייקט הזה"ב" - פיזור זבובים עקרים, שמטרתו ניקיון והפיכת הערבה כולה מדרום ים המלח 
ועד אילת לאזור נקי בשיתוף ישראלי-ירדני אפשרו פריצה לשווקים ייחודיים בעלי מגבלות 

פיטוסניטריות כיפן, דרום קוריאה וארה"ב.

לרגל חגיגות ה-60 למדינת ישראל ו-80 שנה לתנועת המושבים, נספר לכם הקוראים 
בכל גליון סיפורו של מושב ממושבי התנועה, והפעם - מושב עין יהב. מעניין לדעתחדשהפינה
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המרחב הכפרי - הגינה 
של המדינה תגובה  להצעת חוק ריאות ירוקות.

שיפור בתנאי מגורי העובדים הזרים על גבם של החקלאיים

עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

לאחרונה פורסם כי ממשלת 
ישראל תתמוך בהצעת חוק 
"גינה לכל שכונה", הצעת חוק של ח"כ שרה 
של  שילוב  להבטיח  השואפת  שלו,  מרום- 

שטחים ירוקים לרווחת הציבור בערים.
כמו כן פורסם כי לאחר פגרת הפסח תאושר 
הצעת חוק זו שתבטיח שיפור משמעותי בהיקף 
השטחים הציבוריים הפתוחים בערים, וזאת לצד 
הבטחתם של אזורי מסחר ותעשיה, מבני ציבור 

ודת.
ראשית, יש לברך על הצעת החוק ולעשות כל 
שניתן לקידומה אך זוהי גם הזדמנות טובה 
להרחיב את היריעה - לא רק בריאות ירוקות  
בתוך הערים אלא גם למושבים צמודי הדופן 
לערים הגדולות המהווים את הגינה הירוקה 

לאותן ערים.
הישובים הכפריים בישראל והיישובים העירוניים 
הסמוכים להם נהנים מאיכות חיים בזכות הנוף 
הכפרי הירוק והחיץ של השטחים החקלאיים 
שמסביבם. המושבים הסמוכים לערים הגדולות 

הינם דוגמא לנוף כפרי שקיומו כריאה ירוקה 
תורם רבות ויתרום בעתיד לאיכות חיים גבוהה 
לתושבי העיר וזאת כנדבך נוסף לגינות בתוך 

העיר כפי שמוצעות בהצעת החוק.

אותה מדיניות ויצירתיות שהולידה את הצעת 
החוק נדרשת גם לגבי השטחים החקלאיים 
במרחב הכפרי כך שתינתן עדיפות לשמירת 
השטחים הפתוחים על פני לחצי העיור של 

הערים הגדולות.
המרחב הכפרי מייצר תועלות ירוקות ברמה 
הלאומית- בשמירתו על השטחים הפתוחים 
ובכך שהינו משתמש במי הקולחין בחקלאות 
אשר  שימוש  הים.  אל  הזרמתם  מונע  ובכך 
מקטין את הזיהום של חופי מדינת ישראל ומונע 
פגיעה בבריאות המתרחצים, ללא החקלאות 
המתקיימת בשטחים פתוחים ויכולתה לקלוט 
את מי הקולחין, כמות המים המוזרמת לים 

הייתה פי כמה.
לפיכך שימורו וביסוסו של המרחב הכפרי חייב 
להיות אינטרס לאומי של מדינת ישראל וכחלק 
ממדיניות עידוד וטיפוח ריאות ירוקות באזורים 

עירוניים.

גלעד שרגא, עו"ד 

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.3.08, הסכימה המועצה להצבת מבני מגורים 
(ארעיים) להלנת פועלים זרים בחלקה א' של הנחלה במושב, וכן בשטח המחנה 
המיועד למגורים בקיבוץ, וזאת בד בבד עם הדרישה לתשלום בגין הצבת המבנה בהתאם לגודלו כפי 

שיקבע ע"י המינהל. 

בגוף החלטת המועצה הובהר, כי המועצה אישרה את ההחלטה הנ"ל, על מנת לאפשר לבעלי הנחלות, 
להקנות תנאי חיים סבירים לעובדים הזרים, המועסקים על ידם. ואולם הסכמת המועצה להצבת מבני 

המגורים, הותנתה במספר תנאים:
גודל המבנה יהיה על פי מספר העובדים המאושרים על ידי משרד התמ"ת.    *

*  אישור להצבת המבנה יהיה בכפוף למוסדות התכנון.
*  תיקבע ערבות בנקאית בסך 7,000 ₪ לפינוי המבנה הנייד, באם יסתיים האישור של מוסדות התכנון 

או אם לא תאושר  העסקת העובדים הזרים. 
החלטה זו, הגם שתכליתה הינו להיטיב עם העובדים הזרים, מתוך מגמה לשפר את תנאי מגוריהם, 

הרי שהיא נעשית באופן בו היא פוגעת בבעלי הנחלות עצמם, ומעמיסה עליהם תשלומים נוספים.

ההחלטה אינה עולה בקנה אחד עם הסכם החכירה הקיים לקיבוצים ולמושבים עם ממ"י, ויש בה כדי 
להטיל על בעלי הנחלה בה יוצבו מבני המגורים תשלומים נוספים ללא כל הצדקה.

בהתאם להסכם החכירה שבין הקיבוץ לממ"י, רשאי הקיבוץ להקים בשטח המשבצת מבנים שונים, 
הקיבוץ רשאי להשתמש בשטח המוחכר, למטרת שימושים שונים, ואף לשנותם מידי פעם, וזאת 
ללא צורך בקבלת הסכמת ממ"י. כמו כן, אין כל בסיס לגבייתם של תשלומים נוספים, ובכלל זה גם 
לא ערבות בנקאית מעבר לדמי החכירה השנתיים המשולמים עבור כלל שטחי הנחלה המשמשים 

כמשק חקלאי.

מכאן, שהקיבוץ כלל לא נזקק לאדיבותו של המינהל, המסכים להצבתם של מבני מגורים בשטח 
הקיבוץ אשר נועדו למגוריהם של העובדים הזרים, ולא חלה עליו כל חובת תשלום נוסף, מעבר לדמי 

החכירה השנתיים המשולמים למינהל עבור שטח הנחלה.

באשר למושבים, הרי שמבני המגורים המוצבים ע"י המתיישבים בשטח הנחלה, מבנים אלו משמשים 
להלנתם של העובדים הזרים, וככאלה יש לראותם כחלק ממערך הייצור החקלאי של המשק 

החקלאי.

הנסיון לבודד את מבני המגורים מתוך הנחלה, ולתת להם סיווג שונה מיתר רכיבי הנחלה המשמשים 
ליצור חקלאי, אינו ברור ונראה, כי נעשה במנותק ממסגרת חייהם של המתיישבים, אשר נזקקים 

להצבת מבני המגורים למטרה ברורה לצורך הלנת העובדים הזרים העוסקים ביצור חקלאי.

יש לשים לב לעובדה, כי התשלום המועבר למינהל בגין דמי החכירה השנתיים, משולם בהתאם 
להסדרים הקיימים עם המינהל, בעבור כלל שטחי הנחלה והמצוי בהם ללא כל אבחנה.

באופן בו נוסחה החלטת המועצה, קיימת התייחסות למבני המגורים, כאילו היו הם פרי יזמות עסקית 
של המתיישבים, כזו העתידה להניב להם תמורה בעתיד, ומשכך מבקש המינהל להיות מעין "שותף 

עסקי" עם המתיישבים, ולהשית עליהם תשלום בגין רווחים אלו.

ברי, כי מבני המגורים, הינם חלק אינטגרלי מהמשק החקלאי, ואין לסווגם באופן נפרד, ולכן, כפי 
שקיימים במשק מבנים אחרים, דוגמת בית המגורים, מחסנים וסככות, המשמשים לייצור חקלאי, ואשר 
עליהם משולמים כבר דמי חכירה שנתיים למינהל, אין כל צורך בקבלת הסכמת המינהל ובתשלום 

נוסף לשם קבלת הסכמת המינהל, להצבת מבני המגורים בשטח הנחלה. 

נראה, כי החלטת המועצה בדבר חיובם של בעלי הנחלות בתשלום נוסף, בגין קיומם של מבני המגורים 
בשטח הנחלה, אינה מתיישבת עם ההסכמים הקיימים, והיא משמשת ככלי נוסף ויצירתי מאת המינהל 

לצורך גבייתם של תשלומים נוספים, מעבר לדמי החכירה השנתיים המשולמים ע"י בעלי הנחלות.

אומנם מנוסח ההחלטה ניתן להבין, כי היא נעשתה ממניעים שכל כולם לסייע ולאפשר לבעלי 
הנחלות להקנות תנאי מחיה סבירים לעובדים הזרים, אולם האם זו הדרך הראויה להשגת מטרה זו 
באמצעות קבלת החלטה מעין זו המעמיסה  על כתפיהם של המתיישבים תשלומים נוספים, בכסות 

הדאגה לתנאי מחייתם של העובדים הזרים?

הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני אגודות שיתופיות ומשקים חקלאיים.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה 
ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

כיצד מיישמים את חוק 
ההתיישבות החקלאית?

תנועת המושבים ערכה כנס ייחודי בנושא הבג"צ נגד החלטה 979 וחוק ההתיישבות 
החקלאית בהשתתפות כ-120 ראשי מושבים.

תנועת המושבים החליטה לקיים את הכנס בעקבות פניות רבות מהמושבים שביקשו לדעת את מצב 
הדברים העדכני בנוגע להחלטה 979 וחוק ההתיישבות, שני נושאים בעלי השפעה רבה על זכותם של 

חברי המושבים על הקרקעות החקלאיות וחלקות המגורים.

חלקו הראשון של הכנס שהתקיים ביום רביעי 14 במאי בתל אביב הוקדש להחלטה 979. עו"ד עמית 
יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים, הציג את עמדת תנועת המושבים ביחס 
לבג"צ שהוגש נגד החלטה 979 בנוגע לזכויות המגורים והתעסוקה בחלקות המגורים של בעלי הנחלות. 
עוד הוסיף כי התנועה בחרה להשיב לבג"צ על מנת להגן על האלמנטים החיוביים שקיימים בהחלטה 
וכמו כן להדגיש את הקיפוח המתמשך של החוכר החקלאי בהשוואה לחוכר העירוני ולהציג את עמדת 

המושבים בנוגע לזכויותיהם על הקרקע אל מול האגודה לצדק חלוקתי ו"אדם, טבע ודין".
בעניין זה דיבר גם עמיר ריטוב, שהתייחס לשני הנושאים בשני הכובעים אותם חובש - ראש המועצה 

האזורית לב השרון ויו"ר ועדת קרקע ותכנון בתנועת המושבים.

החלק השני נסב על חוק ההתיישבות והשלכותיו על המושבים. החוק מתייחס לקרקע חקלאית המוחכרת 
לשימושים חקלאיים ומטרתו להבטיח כי חקלאי בעל מכסת מים וקרקע יעשה שימוש באמצעי הייצור 

בעצמו ולא יעבירם לשימושם של אחרים ללא היתר מהרשות המוסמכת לכך. 
בכנס התארח שי דותן, הממונה על הרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות, שדיבר על היישום המעשי 
של הצעת החוק והלל עזרן, מנהל מרחב המרכז בסיירת הירוקה, זרוע האכיפה של חוק ההתיישבות, 

שפרט על דרך עבודתם של הפקחים ביישום החוק.
איציק כהן, יו"ר אגף המשק בתנועת המושבים פירט 
והביא דוגמאות ממושבים שונים, שהיטיבו להשתמש 
ויישום  כפתרון  האגודה  של  משותפים  במיזמים 

החוק. 
איתן בן-דוד, מזכ"ל תנועת המושבים ציין את חשיבות 
עיבוד הקרקע החקלאית והדגיש כי אילולא ידאגו 
המושבים לעבד את הקרקע שברשותם, לא יוכלו 

להחזיק בה לאורך זמן.
"על המושבים לנצל את מודל האגודות השיתופיות 
ודרכן לייצר מיזמים משותפים שמהווים פתרון טוב 
לנסיגה במספר העוסקים בחקלאות ופתרון לעיבוד 

השטח על ידי האגודה".
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יהודית קריסטל, רו"ח 
מנהלת מחלקת מושבים ברית 

פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי 
הבינמושבית.

הלן מספר עדכונים בנושאי ביטוח לאומי, ל
מס הכנסה ומע"מ מתוך חוזרי ברית פיקוח 
שפורסמו בחודש האחרון. לקבלת מידע נוסף 

מומלץ להיכנס  לאתר הברית.

ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד והרכב נרשם 
על שם אחר במרשמי רשות הרישוי 

לפי הנחיית היועץ המשפטי לרשות המיסים החל 
מיום 1.9.2007 לא יוכל תאגיד לטעון בפני רשות 
המיסים כי רכב הוא בבעלותו אם במרשמי רשות 

הרישוי כלי הרכב אינו רשום על שמו.
לשכת רואי חשבון, מקיימת  הידברות עם רשות 

המיסים במטרה להגיע לפיתרון מוסכם.

הוצאות השגחה על ילדים המוכרות לצרכי מס
הנ"ל  בסוגיה  דין תקדימי  בהמשך לפסק 

שהתפרסם בחודש אפריל 2008 מומלץ לחברי 
האגודות להם הוצאות הקשורות באחזקת ילדים 
עד גיל 14 לבחון את ההשלכה של פסק הדין עם 

יועץ המס המטפל בתיקם האישי .
החזר בלו על סולר על כלים נגררים לתקופה 

ספטמבר 2005 ספטמבר 2006
לפני מספר חודשים תוקנה התקנה להחזר של 
הבלו, ונכללים בה, פרט לטרקטורים, אף כלים 
נגררים. ברית פיקוח יחד עם ארגון עובדי הפלחה 
נערכים לשם תביעת החזר בלו על סולר לבעלי 

כלים ניידים לתקופה זו.
לחבר  כדאי  התיישנות  הלכת  וקיימת  מאחר 
האגודה לשקול  הצטרפות לתביעה. מידע נוסף 
והצטרפות באמצעות אתר ברית פיקוח ו/או אתר 

תנועת המושבים.

מידע  רב נוסף בנושא מיסוי,  חוקי עידוד ביטוח 
לאומי , אגודות שיתופיות, מינהל מקרקעי ישראל 

ניתן לקבל באתרי ברית פיקוח ומבט יועצים:

• www.brit.org.il :כתובת אתר ברית פיקוח
• www.mbt.org.il :כתובת אתר מבט יועצים

יוגב שריד, יו"ר אגף 
כלכלה ופיתוח עסקי

היא  תנובה  מכירת  פרשת 
הקונצרן,  מבחינת  היסטוריה 
שכבר עבר לבעליו החדשים, הציבור הרחב ומרבית 
הקיבוצים והמושבים קיבלו את כספי המכירה. אולם 
לאורך הדרך נשכחו עשרות מושבים שתרמו תרומה 
חשובה להתפתחות האגודה ולערך הגבוה אליו 
הגיעה, אך מסיבות מנהלתיות נאלצים כעת לנהל 

מאבק על זכויותיהם בבתי משפט.

סיפורם של קיבוץ קדרים, שהתקבל לחברות 
בתנובה במחטף של הדקה התשעים ושל מושב 
אביבים שעל גבול הצפון, שנתקל בקיר אטום 
מדגימים יותר מכל את האפליה הזועקת לשמיים 
באישור החברות שמן הראוי ליישב באופן ציבורי 

פתוח והוגן.

קיבוץ קדרים בגליל התחתון הוא קיבוץ צעיר 
ועיסוקו  שנוסד ב-1980, מונה כ-25 משפחות 
בחקלאות שולי. יחסי השיווק בין הקיבוץ לתנובה 
לאורך השנים באו לידי ביטוי בסכומי כסף נמוכים 
בתנובה  חבר  מעולם  היה  לא  הקיבוץ  מאוד. 
בשנות  רק  לאגודה  להצטרף  בקשה  והגיש 
ה-2000. תנובה התנגדה וכך גם רשם האגודות 
שהנושא הובא להכרעתו. הקיבוץ הגיש תביעה 
לבית המשפט המנהלי ובו דרש להיכלל כחבר 

באגודה. 
תנובה, במהלך תקדימי חריג שלא בוצע עד היום, 

לא מיצתה את כל ההליכים המשפטיים והגיעה 
לפשרה עם הקיבוץ מחוץ לכותלי בית המשפט. 
בפשרה העניקה תנובה חברות לקיבוץ בערך של 
75% ממניות הבסיס. כל זה בוצע יומיים בלבד 
טרם ועידת תנובה כמחטף, ללא החלטת הנהלה 
מסודרת וללא ידיעת חברי הדירקטוריון. בועידה 
עצמה הוצג הקיבוץ  כטוען לחברות ולא כחבר 
עמו הושגה הפשרה. הסכום שקיבלו החברים 

בקיבוץ הוא כ-2.2 מיליון שקלים.

בגבול  אביבים  במושב  המשפחות   80 מנגד, 
הצפון, משווקות במשך עשרות שנים את כל 
תוצרת הביצים שלהן באמצעות תנובה. מדובר 
מצריכת  כ-2%  שמהווה  משמעותית  בכמות 
הביצים במדינת ישראל, שאליהם הצטרף שיווק 
משמעותי של תוצרת חקלאית אחרת כגון פירות. 
במשך כל השנים הם ראו עצמם חברים בתנובה 
וביצעו את ההפרשות שנדרשו לטובת החברה.  
גם כשמושבים אחרים עברו לשווק לסיטונאים 

אחרים, הם נשארו נאמנים לתנובה.

בעת תהליך המכירה של תנובה נודע לחברים 
שהם נגרעו מהרשימות ומזכויותיהם במניות 
תנובה, ללא נימוק או הסבר הגיוניים והועמדו 
ציבורי  מאבק  לנהל  נדרשים  הם  במצב שבו 
ומשפטי כדי להוכיח זכות שהם זכאים לה באופן 

טבעי.

מושב אביבים הוא מהישובים שהקריבו יותר מכל 
עבור ישיבתנו ואחיזתנו בקרקע. המושב סבל 
כמעט כל 45 שנות קיומו מפעילות עוינת של 

גורמי הטרור בלבנון והאירוע החמור מכולם - 
אסון ילדי אביבים - בשנת 1970 בו נספו 12 מבני 
המושב, תלמידים ומבוגרים. גם במלחמת לבנון 
השנייה ספג המושב נזקים כבדים והרס קשה 

ואיש אינו יודע מה צופן העתיד לחברים. 

המכות הקשות לא ריפו את ידי החברים ולא מנעו 
מהם להמשיך להיאחז בקרקע. חבל שדווקא 
מתנובה - האגודה שסימלה יותר מכל את כוחה 
ועוצמתה של ההתיישבות הם ספגו סטירת לחי. 
כספי מכירת תנובה יכולים לשמש מנוף חשוב 
החברים שהפסידו  עבור  הן  המושב  לשיקום 
רווחים, שכן המלחמה התרחשה בתקופת שיא 

מבחינת החקלאות והן כמנוף לאגודה לשיקום 
מהתקפות  שנהרסו  המושב  ותשתיות  חזות 

הפצמ"רים ופעילות צה"ל.

נגיעה  כל  אין  תנובה  של  החדשה  להנהלה 
למחלוקת בין הבעלים. הרוכשים שילמו את מלוא 
הסכום שהתחייבו לו ואינם מעוניינים להכניס את 

עצמם למאבק.

אני קורא למי שאמונים על החלוקה הסופית של 
כספי המכירה להכיר בזכותם של המושבים ששיווקו 
באמצעות תנובה במשך שנים והם חלק בלתי נפרד 
מהצלחתה. יש לאמץ קריטריונים ברורים, אחידים 
ושקופים, ללא הבדל בין הסקטורים השונים, שיביאו 
לידי ביטוי תרומה זו וישימו קץ להתבזות שכולנו 
עתידים לעבור בהתכתשות של שנים בבתי המשפט 
מתמורת  משמעותיים  שנתחים  לכך  שתגרום 
המכירה תשולם לכיסם של עורכי דין, רו"ח ויועצים 

שונים.

קדרים ואביבים - אפליה זועקת לשמים 
בזכות לבעלות בתנובה

חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

הסאגה של מניות תנובה תמשך עוד חודשים רבים:

הדיון בבית המשפט העליון 
בנושא תביעת תנובה  

מחברי מושב חצב להחזיר 
ליולי   נדחה  שקל  מיליון   5
היא  הדחיה  דוד:  בן  איתן  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
ך  להמשי אפשר  אי  מהעץ.  לרדת  לתנובה  הזדמנות 
די. בלי  עד  משפט  לבתי  המושב  חברי  את  ר  רו לג

שופטי בית המשפט העליון החליטו לדחות את הדיון בנושא חברות מושב 
חצב בתנובה ל-9 ביולי בשל שינוי בהרכב השופטים שידון בעניין. הפניה לבית 
המשפט העליון נעשתה ביוזמת תנובה, המבקשת לערער על החלטת בית 
המשפט המחוזי להכיר בחברות המושב בתנובה. משמעות קבלת הערעור היא 
שחברי המושב ידרשו להחזיר לקופת האגודה 5 מיליון שקל מכספי המכירה 

שקיבלו לאחרונה.

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, קרא למי שעוסקים 
בנושא מטעם תנובה לנצל את הזדמנות הדחייה כדי 
למשוך את הערעור ולהפסיק את הסאגה הבלתי נגמרת 
של גרירת המושב שוב ושוב לבתי משפט. אין זה ראוי 
שאגודה שהוקמה ושגשגה בעזרת ההתיישבות תקדיש 
מאמץ כה רב למלחמה נגד מושב ולא יתכן שחברי 
המושב ימשיכו להיות תקופה ממושכת בסימן שאלה 

לגבי כספים שכבר נכנסו לקופתם.

על שולחן רשם האגודות השיתופיות מונחות פניות של 45 מושבים שמבקשים 
להיכלל בין בעלי תנובה. מדובר במושבים ששיווקו תוצרת חקלאית באמצעות 
תנובה במשך שנים רבות וחלקם אף הפרישו כספים לטובת תנובה בשנים בהן 

הדבר נדרש. 

בן דוד אמר שתנועת המושבים תפעל בכל הדרכים כדי שפנייתם של המושבים 
תענה בחיוב. מדובר באנשים שהם, הוריהם ולעיתים גם סביהם הקדישו את מיטב 
שנותיהם לעבודה שתרמה להצלחת תנובה והם זכאים ליהנות כעת מהפירות 
בדיוק כמו קיבוצים ומושבים אחרים שנהנו זה מכבר מתמורות מכירת תנובה.

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, קרא למי שעוסקים 
בנושא מטעם תנובה לנצל את הזדמנות הדחייה כדי 
למשוך את הערעור ולהפסיק את הסאגה הבלתי נגמרת 
אין זה ראוי 
שאגודה שהוקמה ושגשגה בעזרת ההתיישבות תקדיש 
מאמץ כה רב למלחמה נגד מושב ולא יתכן שחברי 
המושב ימשיכו להיות תקופה ממושכת בסימן שאלה 

על שולחן רשם האגודות השיתופיות מונחות פניות של 45 מושבים שמבקשים 
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יוגב שריד, יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי

ברת "תגמולים במושבים" הוקמה על ידי תנועת המושבים לפני כ-40 שנה על ח
מנת לתת פתרון השקעה לטווח רחוק לחברי המושבים, כיום "תגמולים במושבים" 
מנהלת שלושה סוגי קופות גמל בהיקף של כ-580 מיליון ₪ ומשרתת כ-10,000 עמיתים 

מהמרחב הכפרי.

לאורך השנים היתרונות הגדולים של תגמולים במושבים היו השרות הישיר והמקצועי 
מהנהלת הקופה, מתן הלוואות מכספי הקופה בריבית מועדפת לתקופה של עד 5 שנים 

ודמי ניהול מופחתים לקופה.
בשנת 2004 הוקמה "ועדת בכר" ע"י משרד האוצר, מטרתה הייתה לבסס מבנה תחרותי 
בשוקי ההון והכספים בישראל. המלצות הועדה הובילו למספר החלטות ושינויים באופן 
ניהול קופות גמל מפעליות (קופות המיועדות לסקטור מסוים לא לקהל הרחב אשר 

גובות דמי ניהול לפי הוצאות הניהול בפועל ואינן פועלות למטרות רווח).

הבחירה בהלמן-אלדובי שידרגה
את יכולתו של חבר המושב לחסוך

באופן בטוח ויעיל ולקבל שרות אישי ואיכותי.

היתרון בניהול קופה קטנה וייחודית נעלם למול שינויי החקיקה הרבים בהמלצות הועדה, 
לפיכך, תנועת המושבים והנהלת הקופה בדקו את האפשרות להעביר את ניהול הקופה 

ללא תמורה לגורם חיצוני.
תהליך הבדיקה בוצע באופן ייסודי, למעלה מ-11 בתי השקעות התעניינו ב"תגמולים במושבים". 
לאחר סינון ראשוני הגיעו 5 בתי השקעות לשלב הגמר, אחרי בחינה מדוקדקת נבחרה קבוצת

הלמן-אלדובי.
קבוצת הלמן-אלדובי הינה בית השקעות פרטי אשר פועלת בשוק קופות הגמל כבר 
למעלה מ-12 שנה, לקבוצה מעל 150 אלף לקוחות והיא מנהלת נכסים בהיקף של 

מעל 9 מיליארד ₪.
ההחלטה של הנהלת הקופה ותנועת המושבים להעביר את ניהול הקופות לקבוצת 
הלמן-אלדובי נובעת ממכלול של סיבות שהמרכזיות שבהן היא רמת היושרה של 
הקבוצה, השרות אותה מעניקה הקבוצה לעמיתיה והמענה הפיננסי הכולל שתיתן 
הקבוצה לעמיתים החדשים. בנוסף מדובר בגוף שמרני וסולידי, המתמחה בחיסכון 

לטווח הבינוני והארוך. 
תנועת המושבים ראתה בצומת זו הזדמנות 
להבטיח זכויות מועדפות לחברי המושבים 
לאורך שנים. הצעות הגופים השונים נסבו על 
השרות לעמיתים ואחוז דמי הניהול שישלמו 

חברי המושבים בקופה.
ההישג הגדול הנו: כל חברי המושבים (גם מי שכיום אינו חבר ב"תגמולים במושבים") 
אשר יכנסו לקופות "תגמולים במושבים" בניהול הלמן-אלדובי ייהנו מדמי ניהול של 
0.65% לשנה לכל אורך חיי החשבון. דמי הניהול כיום בשוק קופות הגמל נעים בין 1% 

ל-2.5%.
ב-30 באפריל הועבר ניהול הקופות לקבוצת הלמן-אלדובי, מבחינת העמיתים אשר 
חברים כיום ב"תגמולים במושבים" אין שום שינוי, הכספים ממשיכים להתנהל באותו 

מקום וצוות הקופות עבר גם הוא להלמן-אלדובי.
הבחירה בהלמן-אלדובי שידרגה את יכולתו של חבר המושב לחסוך באופן בטוח ויעיל 

ולקבל שרות אישי ואיכותי.
החברים יכולים ליהנות ממכלול השרותים הפיננסיים ומגוון המוצרים שיש לקבוצה 
להציע בתנאים מועדפים, הקבוצה מפעילה: חברה לניהול תיקים, קרן פנסיה מקיפה 

וקרן פנסיה כללית, קרנות נאמנות.
ניתן לקבל יעוץ פנסיוני מקיף ע"י יועצי החברה בתיאום מראש.

לאתר  להיכנס  או   03-5155995 בטלפון  לפנות  ניתן  נוספים  ולפרטים  לבירורים 
תגמולים

 .www.gemel.co.il או אתר קבוצת הלמן אלדובי  בכתובת  www.tagmulim.co.il 

את ביצועי קרנות הפנסיה בשנים האחרונות ניתן לראות באתר הרשמי של משרד האוצר: 
  http://gemelnet.mof.gov.il

כתבה זו אינה מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא ובאה להסב את תשומת הלב בלבד. אין לראות באמור בכתבה זו 
משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו 
המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, אין היא באה במקומם 

ואין לפעול על פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.

מעבר קופות הגמל מתגמולים 
לקבוצת הלמן-אלדובי

חדשות אגף הכלכלה -המשך

בערב החג השני של פסח נפגשו ראשי התנועות ההתיישבותיות: איתן בן-
דוד, מזכ"ל תנועת המושבים ומזכירי התנועה הקיבוצית גברי בר-גיל, וולוולה 

שור, במופע המסורתי של הגבעטרון בקיבוץ גבע.

מיטב המסורת, גם השנה התקיימה הופעה מרגשת של הגבעטרון בקיבוץ גבע בערב החג כ
השני של פסח.

איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים, הידוע בחיבתו ללהקה ולשיריה, הוזמן על ידי מנהל הלהקה, 
יואל פרנס, להצטרף בהופעה זו ולשיר יחד עם הלהקה.

למזכ"ל תנועת המושבים הצטרפו מזכירי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב (וולוולה) שור לשירה 
משותפת. היתה זו הזדמנות מצוינת לראשי התנועות להתאחד על הבמה ולהשאיר מאחור את 

המחלוקות וענייני דיומא.
בתום השירה המשותפת המשיך איתן בן דוד לשיר סולו. אנשי הגבעטרון הציעו לו להצטרף 
ללהקה, אך הוא סרב בשל "התחייבויות מוקדמות" לתפקידיו האחרים, אבל הבטיח לבוא ולשיר 

איתם באירועים הבאים ...
באירוע נכחו בין היתר גם שר הביטחון ויו"ר מפלגת העבודה אהוד ברק, זאב בוים, שר השיכון 

ובכירים נוספים במשק.

תנועת המושבים ראתה בצומת זו הזדמנות 
להבטיח זכויות מועדפות לחברי המושבים 
לאורך שנים. הצעות הגופים השונים נסבו על 
השרות לעמיתים ואחוז דמי הניהול שישלמו 

שלושת הטנורים של ההתיישבות על במה אחת
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יהודה אלטון
מנהל היחידה

אתם כותבים? מציירים? מנגרים? עיצבתם גינה או עוסקים 
בכל תחביב אחר - שלחו אלינו ונשמח לשתף מעל דפי העיתון.

"שרתי לך ארצי" - תערוכה קבוצתית
ב 22/5/08  נפתחה תערוכה קבוצתית של חברי העמותה במוזיאון האצ"ל בתש"ח

התערוכה מוצגת בגן צ'ארלס קלור טיילת ת"א יפו. שעות ביקור במוזיאון: 
ימים א'-ה' 08:00-16:00. נעילת התערוכה ב-22/6/08.

הציבור כולו מוזמן.

שמות המשתתפים בתערוכה: אחישחר ציפורה, איתן שלומית, ארקין רוני,
בן אריה רוזה, בנימיני לאה, בנקל ליאורה, בן שימול אלברט, בריל אתי, החרמוני 
בת-שבע, הרשקוביץ קלרה, זוארץ לידה, נוימן ז'אן, סקינזס חנה, פליישר רחל, 

צאייג שמעון, רוזן דבורה, רוזן עליזה, רוחין דליה, שודרון מינקוב אילנה,שמש יוסי.

קורס מקצועי - יישומי 
לרכזי ופעילי תרבות

בחודש מרץ נשלח חוזר לכל הישובים בנושא 
פנאי  תרבות  מערכת  וארגון  "ייזום  קורס 

בקהילה".
הקורס מועבר על ידי "המרכז לתרבות פנאי"  

בהנהלת מיכל כהן סדיקלר.
הקורס מאפשר התייחסות מקיפה לנושאי 
ו/או  רכישה  לשם  ופנאי  קהילה  תרבות, 
העמקת הידע המקצועי, תוך עמידה ביעדים 

ובהתאמה למשאבים העומדים לרשות המקום 
והקהילה.

בארץ.  אזורים  במספר  ייערך  הקורס 
נוספים  פרטים  לקבל  המעוניינים  מושבים 
ולהצטרף לאחר הקורסים מוזמנים להתקשר 
03-6086342/3 בטלפונים:  לתרבות  ליח' 
ו-052-2742821 או למרכז לתרבות פנאי למיכל 

כהן סדיקלר בטל' 054-4539791.

צעדת 
ההתיישבות
בפארק  נערכה   27/4/08 ראשון  ביום 
מודיעין שבתחום המועצה האזורית חבל 

מודיעין.
צעדת ההתיישבות של תנועת המושבים בשיתוף 

איגוד הספורט העממי והמועצה האזורית.
בהפנינג של האירוע השתתפו שבעה אמנים 
מהעמותה אשר הציגו את עבודותיהם ואף יצרו 

בנוף הפתוח יצירות חדשות.
מזג האוויר היה נוח ונעים והאירוע היה מכובד 

ומרשים להנאת כל המשתתפים.
ראו כתבה מורחבת בעמוד 3.

חדשהפינה

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

אסף דובנוב נולד על מורדות גבעת המורה  
וגדל בעמק יזרעאל. 

אסף התחנך והתפתח בחברת בוני העמק, 
בני העלייה השנייה והשלישית. מהם ירש 
את האהבה לשפה העברית, לארץ ישראל, 

לטבע ולנוף. 

כיום מתגורר אסף במושב בני דרור 
בשרון. 

מאז היותו נער צעיר כותב אסף פזמונים, 
ברכות לחתונות ומסיבות, סיפורים, שירים 
ולהבדיל גם הספדים ודברי פרידה מחברים. 
חלק מהכתבים התפרסם בכתבי עת או 

נקרא בפני חבריו בהזדמנויות שונות.

מעט  כונס  מהמגרות"  "שירים  בספר 
מהמבחר.

מתוך הספר: 

"תפילה לאביב
עת חמה מאירה,

מסביב נהרה, 
זיו וזהר אין-קץ.

קול גרגור תאוה,
בחזור אהבה

זוג תורים על העץ.

את לחיה שאדם,
בת חוה לאדם

מנחת עדן תקריב.

חלפה עת מטר
וזמן זרע עבר

בל תכזיב, האביב!"

פינה אישית
"שירים מהמגרות" מאת אסף דובנוב

ציור: לידה זוארץ, שדי חמד

ציור: דבורה רוזן, סיתריה

התנועה בשטח
מיכל דותן-לוין

מנהלת תחום תקשורת

כחלק מפעילותה השוטפת 
של התנועה, ביקר מטה 
התנועה במועצה האזורית ערבה תיכונה 
והתארח אצל ראש המועצה שנבחר 

בבחירות האחרונות, עזרא רבינס.

הביקור שנערך בתחילת חודש אפריל, 
היה בסימן של התיירות המתפתחת באזור 
הערבה ובמהלכו סקר גיל סלוין, מנהל 
הפעילות  במועצה את  התיירות  פיתוח 
במיצד חצבה ובחוות התנינים "קרוקולוקו". 
מיצד חצבה הנו מיצד משוחזר ובו שרידים 
של הישוב היהודי הקדום ביותר מתקופת 
הרומית  התקופה  ושרידי  ראשון  בית 
והנבטית. חוות התנינים "קרוקולוקו" - מיזם 
תיירותי העוסק בגידול ויצוא של תניני יאור. 
בנוסף ציין, כי מתוכננת תוכנית תיירותית 

באזור מעלה עקרבים ועיר אובות.

במהלך הסיור ביקר צוות מטה התנועה 
יהב,  עין  עידן, חצבה,  ביישובי התנועה: 
פארן, צוקים וצופר. נערכו פגישות עבודה 
עם הנהלות המושבים וחברי המושבים 
במהלכן פירט מזכ"ל התנועה, איתן בן 
דוד, את פעילויות התנועה לרבות נושא 

הליך  במושבים,  הקהילתיות  ההרחבות 
תיירות,  וכפרי  תיירות  משבצת,  רישום 
תוכנית פל"ח וקליטת מתיישבים חדשים. 
בנוסף הועלו נושאים ייחודים לכל מושב.

דוד הודה לעזרא רבינס ראש  בן  איתן 
המועצה על האירוח והביע את הערכתו 

לתוכניות ולמיזמים שהוצגו בפניו.
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מיכל דותן-לוין מרכזת ועדת ספורט.

יש המרתון, תושב רמות נפתלי ומנהל אגף א
חינוך במועצה האזורית מבואות חרמון,
הכיפורים  יום  במוצאי  יצא  גולדברג  קרלוס 
למסע בן 13 ימים, בו רץ לאורך כל שביל ישראל,
תוואי שאורכו כ-960 ק"מ, המתחיל בדן בצפון 

ומסתיים בגבול ישראל מצריים.
מדובר באתגר פיזיולוגי עצום בו גמע קרלוס בן 
ה-53 מדי יום 75-80 קילומטרים, כשהוא מצויד 

בתיק גב במשקל כעשרה קילוגרם.
אז מה מניע אדם שפוי לצאת למסע מטורף 
גבו  כשעל  השעון  ונגד  מזורז  בקצב  שכזה, 
האספקה השוטפת המכבידה והשינה בשטחים 

פתוחים ולא מוכרים?

 ומה על היעדר המקלחת החמה במשך שבועיים 
ימים? אין זה ממש חדש עבור קרלוס, שהתנסה 
כבר במרתון הסהרה במרוקו לפני חצי שנה. 

כנראה שהטעימה רק עשתה לו חשק לעוד.
קרלוס טוען שהאמונה ביכולתו היא זו שמניעה 
אותו. האתגר שמעטים יכולים והוא נמצא ביניהם. 
חוץ מזה, גיל +50 זה דווקא הגיל שהראש כבר 

חזק דיו ויכול להתמודד עם האתגר.
לגבי המרחק הדמיוני - 900 ק"מ, לדידו של 
קרלוס מדובר במספר  עגול ויפה, וכן, גם קצת 
דמיוני. לקראת חגיגות ה-60 למדינת ישראל -  

הוא מקדיש 15 ק"מ לכל אחת משנותיה.

קרלוס גולדברג: "בסבל ובמאמץ הפיזי  יש גם 
הרבה ייחודיות ויופי, המאמץ העילאי מביא מדי 
יום להפרדת גוף ונפש. זה מוציא את הטוב החבוי 
בבן אדם החוצה. המפגש הקרוב והאינטימי עם 
אותי-  עושה  והטובה  הישנה  בארץ  פינה  כל 
ואת המהלכים בשביל כמוני - לבני אדם טובים 
יותר. כדברי המשוררת: "אנשים טובים באמצע 

הדרך!"
קרלוס ממליץ לכולם להתחיל לטייל בשביל 
הארץ  של  טובה  את  שוב  נגלה  כך  ישראל, 
כולנו  את  יחזיר  הזה  והארוך  הדק  והשביל 
לשפיות, לאכפתיות ולערכים קהילתיים שאנו 

כל כך מתגעגעים עליהם.

נרקומן לניווט
מי גנצ'רסקי ממושב בן שמן, מורה לחינוך גופני, מדריך כושר קרבי, התאהב בענף הניווט ע

במסגרת שירות המילואים בשנת 1978 והחליט להקים מועדון ניווט בחבל מודיעין עוד 
לפני הקמת איגוד הניווט. בזמנו, מי שהיה ראש המועצה האזורית יחיאל דמתי ז"ל, תמך מאד 

בספורט הניווט.

הניווט אצל עמי זה בנשמה וזורם לו בעורקים. תמיד עם מפה ביד. פטריוט, אוהב ארץ ישראל, אוהב 
טבע, אוהב חיות ויערות, לפעמים שוכח עצמו ביערות. את כל מרצו משקיע בקידום ספורט הניווט. 

כל זאת משנת 1978. יום יום מעודד הצטרפות למועדון. גידל ילדים שהגיעו להישגים רבים.

עשייה שאין לה סוף
מי שמכיר את עמי ויודע על פועלו, יודע שעמי עסוק כל ימות השבוע בלימוד ניווט, בהכנה וארגון 
תחרויות, תכנון מסלולים ביער, כל זאת לקראת ימי השבת. כשמתקיימות התחרויות, לא פעם 

מוותר עמי , על אירועים משפחתיים ואחרים בגלל תחרויות שמתקיימות בשבתות.

מי שמבין מה זאת תחרות וההכנות הכרוכות מסביב, יודע שיש מה לעשות, מפות, תחנות, מצפנים, 
ג'ריקנים, ישיבות, סיור ביערות, טלפונים, הקשר היום יומי עם חברי המועדון, עם האיגוד, עם 

המועצה ועוד. ההשקעה היא אין סופית, אך יש תוצאות.

מהו ניווט
הניווט הוא ענף ספורטיבי המשלב פעילות בטבע, ידיעת הארץ, דמיון, זיכרון וכושר גופני וחשיבה 

בזמן מאמץ.

להצלחה דרושה התמדה
עבור חובבי הניווט, השבת מתחילה מוקדם בבוקר, כמעט מידי שבוע מכוונים מאות משוגעים 
לדבר את השעון המעורר לשעה 06.00 או 07.00 בבוקר ויוצאים לתחרות ניווט, בשעה שרוב 

תושבי מדינת ישראל עדיין ישנים, הם נוטלים מפה ומצפן ומנווטים ביערות הארץ.

בכל תחרות ניווט יש ניווט תחרותי וניווט עממי למשפחות עם ילדים. התחרויות מתקיימות בכל 
רחבי הארץ, מצפת בצפון ועד יער יתיר בדרום. התחרויות מתקיימות בימי שישי ושבת.

מועדון ניווט חבל מודיעין
קיימים 13 מועדונים בארץ כשהגדול מביניהם הוא מועדון ניווט חבל מודיעין. המועדון מונה 200 
חברים מגיל 6 עד 70. רבים מחברי המועדון זוכים לאליפויות הארץ והליגה. זו השנה הרביעית 

שזוכה המועדון באליפות הליגה. זו גאווה למועצה אזורית חבל מודיעין.

הניווט בחבל מודיעין
בהחלטת ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, מר שמעון סוסן - שהמועצה האזורית תקרא 
מועצה מנווטת, הוחלט להכניס חוגי ניווט לגני הילדים ובתי הספר, דבר שתפס תאוצה גדולה 

בחבל מודיעין.

התמיכה ושיתוף הפעולה מצד ראש המועצה, מר שמעון סוסן - תורמים להצלחת הניווט בחבל 
מודיעין.

אנו שמחים לפתוח את מדור הספורט בעיתון "המושב". מושבים ומועצות אזוריות מוזמנות לשלוח לנו מהנעשה אצלם בתחום חיוני זה.

יום שבת 3.5.08 התקיים מסע אופניים עממי ב
למשפחות המצדיע למדינה בסימן של ספורט 
ובריאות. בארוע נכחו כ-900 רוכבים מיישובי 

המועצה וראש המועצה דר' מוטי דלג'ו.
מסלול הרכיבה התקיים לאורך הירקון ובשטחים 
הפתוחים של המועצה. אורך המסלול השתנה 

לפי דרגות קושי - אדום 25 ק"מ ירוק 12 ק"מ 
וכחול 6 ק"מ, במהלך המסלול הוצבו נקודות 
התרעננות שבהם חולקו מים קרים ארטיקים 

וצ'ופרים נוספים.
מקווים לראות אתכם גם בשנה הבאה תרכבו 

ותהנו...

שנת ה-60 למדינת ישראל התקיים ב
בחודש האחרון מרוץ הקפת התבור 
ע"ש יצחק שדה ה-56 בין שאר המרוצים 
המתקיימים בישראל זהו המרוץ הוותיק 

ביותר שמתקיים משנת 1952 .

בניו בנותיו נכדיו ונינו של מקים הפלמ"ח 
האלוף יצחק שדה נכחו במרוץ כבכול שנה 
לצד אלוף פיקוד מרכז האלוף גדי שמני 
גרשון  האלוף  בצה"ל  המכללות  ומפקד 

הכהן. 
במקום הראשון במרוץ ה - 11 ק"מ  זכה דהן 
אבי בקרב החיילים בתוצאה 43:50 ובמקום 

השני ארקה אברהם בתוצאה 44:29.
 22 בן  יוסף,  ימהרן  זכה  האזרחי  במרוץ 

ובתוצאה  הראשון  במקום  הצבי  מעמותת 
מרשימה - 38:38. במקום השני זכה ביטאו 
כוכב מהפועל חולון בן ה-31 בתוצאה 38:45 
ובמקום השלישי זכה מלכה חיים מאורן השרון 

בתוצאה 42:45.
האלוף גדי שמני בן ה-40 סיים את המרוץ 
במקום ה-40 מבין 750 חיילים שהשתתפו 

במרוץ.
השתתף במרוץ גם צביקה עוז, בן 67, שזהו 
המרוץ מספר חמישים בהשתתפותו ומשנת 
1958 משתתף צביקה מידיי שנה בהקפת 

התבור.
בתמונה מימין: מוטי דותן, ראש המועצה, 
המנצח ימהרן יוסף, ניר ברק מחברת "שוונג" 
מנהל  מובסוביץ,  וארי  האירוע  מתפעלת 

מחלקת הספורט במועצה.

מיכל דותן-לוין מרכזת ועדת ספורט.

חדשמדור

כל יום 75 ק"מ, מדן ועד אילת - בריצה!

מסע אופניים מועדון ניווט חבל מודיעין על המפה
דרום השרון

5,000 רצים
בהקפת התבור ה-56

ספורט בהתיישבות
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חדשות בני המושבים

אבי מצוינים-גורן - מנהלת מחוז דרום בני 
המושבים

יול ז'-ח' פסח ארצי יצא לדרך לאחר ט
התארגנות מחודשת של התנועה והצוות 
לוח  המרכזי בעקבות השינויים שחלו על 
הפעילות השנתי עקב שביתת המורים במטרה 

לתת מענה לאזורים.

בטיול השתתפו מעל 600 חניכים ומד"צים 
אשר טיילו באזור הגליל התחתון. החניכים 
צעדו מקיבוץ גזית דרך נחל קיש עד שדמות 
דבורה.  ביום השני נערך טיול אופניים מהחניון 
בו לנו דרך  רמת יבנאל עד מנחמיה.היתה 
אווירה מאוד טובה החניכים נהנו והתקבלו 

ביקורות טובות מאוד.

במועצה  המושבים  בני  רכזת   - וקנין  תחיה 
האזורית חוף אשקלון

בפעילות מ השיא  נקודת  הם  פסח  פעלי 
התנועה בישובים ובתהליך הקבוצתי שעוברת 
כל קבוצת גיל: ד-ו, ז-ח, ט, צוות הדרכה ויב'. השנה, 
למרות הקושי בתיאום מועד מתאים בשל השלמת 
ימי הלימודים (כתוצאה משביתת המורים ) קיימנו 
כמיטב המסורת: מסע פסח לכיתות ד-ו  שבו 
השתתפו גם צוותי ההדרכה עם החניכים, שכבות 

ט' ויב'. וכמן כן טיול פסח  ארצי לכיתות ז-ח שבו 
השתתפו גם המדריכים הצעירים וגם יב'. 

צוות  עם  ד-ו  חניכי  הצטרפו  בבוקר  למחרת 
המד"צים והמדריכים הבוגרים לטיול מלא חוויות 
באזור בית גוברין. הטיול הופק ע"י צוות ממחלקת 
הנוער במועצה האזורית חוף אשקלון: המד"בים, 
חברי גרעין עודד,מד"צים וטרום פעילים. מסעות 
היהודית  הסוכנות  בזכות  התאפשרו  הפסח 
וסייעו  שתרמו  הישראלית   והחוויה  לישראל 

לקיום הפעילות. 
מסע פסח לכיתות ד-ו  14.4-15.4 

יום קודם היציאה  למסע קיימנו חלוץ לשכבת 
ט' שחלק מהתהליך השנתי שלהם הוא לסייע 
בהפקת המסע.  בחלוץ שהתקיים במושב גיאה 
הם עברו ערב חוויתי ששילב אתגרים, ופעילות 
ערכית שעסקה באחריות ומנהיגות. משם, יצאנו 
לשטח, לבית ג'וברין שם התקיים המשך המסע 
והצטרפו אליו חניכי כיתות ד-ו עם המדריכים 
שלהם. השנה בשל צו השעה עסקנו בשמירה 
על הטבע והסביבה והתמקדנו בהישרדות  בעלי 

החיים בטבע והנזקים הנגרמים להם כתוצאה 
מהתנהגות בני האדם. בתוך כך החניכים למדו 
על זמני התכלות, מיחזור ושאר נושאים הקשורים 

לאיכות הסביבה. 
הבוגר  הצוות  של  רבות  הכנות  קדמו  למסע 
וצוות ההדרכה הצעיר אותם  הובילו ביד רמה 
ובמקצועיות רבה המדריכים הבוגרים, חברי גרעין 
עודד, שכבת ט' האזורית ומספר חניכים משכבת 
יב. אין ספק שבלי המעורבות הרבה שלהם לא היה 
ניתן לייצר חוויה חינוכית כזו. על כך ועוד מגיעה 

להם תודה והערכה רבה. 

מפעלי הפסח ב"בני המושבים"

פעילות החניכים בדרום השרון
כיתות ג-ו' טיילו בעין פשחה, מערות קומראן 
ונחל דוד. כיתות ז'-ח'- טיילו בנחל דוד ובנחל 

ערוגות.
את הלילה העברנו בחניון עין גדי, על אף תנאי 
מזג האוויר והרוחות החזקות ששררו באזור, בילו 

החניכים ועברו פעילויות שונות ומגוונות.
מיישובי  נוער  בני   600 כ-  השתתפו  בטיול 

המועצה.
נתראה במפעל הבא!

קובי שמואל - רכז גרעין עודד בני המושבים.

חודש שעבר נפגשו כ-140 בוגרי י"ב לכנס ייחודי בטרם ייצאו לשנת השירות בגרעין עודד.ב
החניכים, שעברו את תהליכי המיון הקפדניים ונבחרו מתוך כ-200 מועמדים, עברו במהלך הכנס 

שיחות הכוונה ופעילויות שונות לקראת שנת השרות הקרבה.
לצד ההכרות והגיבוש הועברו בכנס תכני הדרכה על ידי חברי גרעין עודד הנוכחי שתרמו לחבריהם 
החדשים מניסיונם, סייעו להם בהכוונה מקצועית וחברתית וציידו אותם בטיפים לצד ברכת הדרך. 
מפעל "גרעין עודד" מבית היוצר של בני המושבים קיים למעלה מ-30 שנה ופועל ב-20 מועצות 
אזוריות וכ-400 יישובים ברחבי הארץ. במהלך שנת השרות עוסקים בני הגרעין בפעילות חינוכית 

הנגזרת ממטרות תנועת הנוער.

כנס גרעין עודד לשנת 2008-2009

פעילות החניכים בדרום השרון
בחופשת חג הפסח יצאו בני הנוער מכיתות ג'- י"ב ליומיים של טיול באזור עין גדי.

מבצע שיפוץ בתים
בני המושבים השתתפו במבצע 
של  בתיהם  וצביעת  לשיפוץ 
1000 קשישים ומיעוטי יכולת 

בשדרות.
המושבים  בני  השתתפו  מרץ  חודש  בסוף 
במבצע רחב היקף לשיפוץ וצביעת בתיהם 
של 1000 קשישים ומיעוטי יכולת בשדרות 
לקראת חג הפסח. במבצע, הנערך בשיתוף עם 
עיריית שדרות, השתתפו בנוסף לבני המושבים, 
מתנדבים מעמותות לב אחד, קו המאחד וכן 
שוטרים וחיילי גולני וגבעתי וחיילי מילואים. 
חברת "דקו ליין", שותפה ליוזמה ברוכה זו, 
תרמה את הצבעים והמברשות שישמשו את 

המתנדבים.
מזכיר בני המושבים, אייל עוזון, אמר שחברי 
המושבים גאים ליטול חלק במבצע חשוב זה 
שמפגין את הסולידריות בין כל חלקי העם 
ואת ההערכה הרבה שרוכשים כולנו לתושבי 
שדרות. מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, 

מסר שתנועת המושבים מחזקת את התושבים 
יותר  כבר  שנמצאים  הדרומי  העימות  בקו 
משבע שנים בקו האש, כולל חברי המושבים 
בעוטף עזה שמגלים נחישות מעוררת הערכה 

באחיזתם בקרקע.

פירוט מפעלי הקיץ 2008
נו עומדים בעיצומה של עונת האביב בה הטבע והחברה מתחדשים ומבטיחים המשכיות ומחזוריות א

לאחר החורף. גם אנחנו בבני המושבים עוברים תקופה של המשכיות והתחדשות. ושואפים לחנך 
ולהנחיל ערכים ותפיסות מוסריות ולעצב אדם אכפתי ובעל השקפת עולם. 

אך, מנגד אנו עומדים על קיצוץ כמעט של חודש ימים מחופשת הקיץ הפוגע בפעילויות ברמה האזורית 
והארצית. בחשיבה משותפת עם מחלקות הנוער במועצות, הרכזים והצוות המרכזי.

החלטנו להוציא לפועל תוכנית העונה על הצרכים ונותנת תשובה הולמת
למצב הקיים שנוצר בעקבות השביתה.

לפניכם מפעלי הקיץ הקרבים ובאים, אנא היערכו מבעוד מועד.
בברכת עלה והגשם,

איל עוזון, מזכ"ל בני המושבים.                     המשך בעמוד 11

טיול פסח ארצי
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חדשות בני המושבים - המשך

חידת התיישבות
לפניכם כתב חידה בסגנון "חמיצר", מאחוריו מסתתר שמו של אחד ממושבי תנועת המושבים.

www.tmoshavim.org.il רמז לשמו של המושב תוכלו למצוא באתר האינטרנט של תנועת המושבים
תחת "עיתון המושב".

בין הפותרים נכונה יוגרל הספר "שבוי בקסמה" של מדריך הטיולים גילי חסקין.
הספר מספר על מסעותיו וחוויותיו בהודו.

מחבר כתב החידה - זאב ענר.

האב היה טוב בשביל טוב ונאנח אנחה גדולה. והבן, שאחריותו ישגה 
מאוד, הסתתר בקול קורא רם: "לייסד מושבות אשר תפרחנה לא 

בעזרת מיליונרים". ועל החתום באה: חבורת צעירים מארץ ישראל"
מה שם המושב המסתתר מאחורי כתב חידה זה?

 17 מספר  מגיליון  החידה  פתרון 
כתב החידה הוביל אותנו לבאר טוביה. היישוב 
הוקם בשנת 1888 כחווה של פקידות הברון, 
והיה בזמנו היישוב היהודי הדרומי ביותר בארץ. 
הוא עבר שישה גלגולים ובחמישי, בימי העלייה 
הרביעית, חרב במאורעות תרפ"ט, ואז גם נפל 
במקום הרופא ד"ר יזרעאלי. בשנת 1930 הוקם 
המושב מחדש והפעם כמושב עובדים. בכתב 
החידה הזכרנו את המשבר שפקד את המושבה 
בראשית המאה העשרים ואת שליחותו לארץ 
של הסופר ("ספרא רבא" בכתב החידה) אחד 
העם בשנת 1900 מטעם חובבי ציון כדי לבדוק 
את הקשיים ולהמליץ מה יש לעשות. אחד העם 
כתב ביקורת קשה על ניהול המושבה. הביקורת 
התפרסמה בסדרת מאמריו "על פרשת הדרכים" 

שהוזכרה בכתב החידה.

ד"ר מלאכי שפר ממושב קדרון פתר נכונה את 
"שבוי בקסמה" של  וזכה בספר  כתב החידה 

מדריך הטיולים גילי חסקין.

ד"ר מלאכי שפר ממושב קדרון פתר נכונה

והזוכה הוא

מצרכים
חומרים לבצק: 

1 ביצה 
2.5 כפות קמח 

1/4 כפית תמצית וניל 
1/2 כוס חלב 1% 

1/2 כפית סוכר

חומרים למילוי ולרוטב
2 כפות גדושות גבינה לבנה 0.5% 

2 כפות אשל 
3/4 כוס תותים חתוכים 

1 כף מרגרינה דלת קלוריות 
1 כף סוכר 

1 כף ליקר כלשהו

תאריך אחרון 
לביטול סיום הרשמה תאריך המפעל מיועד ל: שם המפעל

3/7/08 22/6/08 13-22/7/08 ט' מד"צים

3/7/08 22/6/08 13-22/7/08 ט' מד"חים

31/7/08 22/6/08 10-15/8/08 י' מד"מים

31/7/08 22/6/08 10-15/8/08 י"א מש"צים

31/7/08 23/7/08 15-16/8/08 בעלי 
תפקידים כיף מדריכים

29/7/08 27/7/08 4-7/8/08 ז' מסע פלמ"ח

29/7/08 27/7/08 4-7/8/08 ח' מסע בעקבות לוחמים לשלום

5/8/08 3/8/08 11-14/8/08 ט' מסע חוף והעפלה

21/8/08 17/8/08 27-28/8/08 י'-י"א פעילות גיל תיכון

13/8/08 10/8/08 19-20/8/08 ד'-ו' טיול ד'-ו' מחוז דרום

22/7/08 20/7/08 מח' 1: 27-29/7
מח'2: 30/7-1/8 ד'-ו' מחנה ד'-ו' מחוז מרכז

פינה עם ארומה אישיתפירוט מפעלי קיץ 2008  המשך מעמוד 

בלינצ'ס גבינה עם רוטב תותים
באדיבות הדר מאירי כפר מעש

פינה עם ארומה אישית

אופן ההכנה
1. מערבבים היטב את כל חומרי הבצק עד 
שנוצרת עיסה חלקה ונוזלית. יוצקים רבע 

מהכמות למחבת טפלון מחוממת בקוטר 15 
ס"מ, ומטגנים משני הצדדים. מטגנים כך ארבע 

חביתיות. 
2. בוחשים את הגבינה עם האשל (אפשר 

להוסיף אבקת תחליף סוכר). מבשלים את 
התותים בכף מרגרינה וכף סוכר ומועכים 

אותם תוך כדי בישול - כשלוש דקות. מוסיפים 
את הליקר, ממלאים את הבלינצ'ס בתערובת 
הגבינה, מגלגלים אותם ויוצקים מעליהם את 

רוטב התותים.
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