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מזכ"ל תנועת המושבים

חברים יקרים.
חלפו כ 4-שנים מאז נבחרתי
לעמוד בראש תנועת המושבים .זהו ללא ספק
פרק זמן מספיק כדי לבחון את העשייה ואת
תוצאותיה.
אחת המשימות המרכזיות שהצבתי בפני
עצמי עם כניסתי לתפקיד הייתה הידוק ערוצי
התקשורת וחילופי המידע בין התנועה לבין
תושבי המושבים .את זאת עשינו בעזרת הוצאת
עיתון "המושב" ,שמגיע לכל בית במושבים מדי
חודשיים )בשל מגבלות תקציביות( ,הפקת
תוכנית טלוויזיונית בערוץ הקהילתי שבה הופיעו
עד כה מאות חברים שסיפרו על פועלם ,השקת
אתר אינטרנט ,העומד כיום על כ 50,000-כניסות
חודשיות ,תוך הקפדה על עדכונו בחדשות
הטריות ביותר בנושאי ההתיישבות והחקלאות
וימי עיון וכנסים בנושאי כלכלה ,קרקעות,
אגודות שיתופיות וחברה שזוכים להשתתפות
רחבה של נציגי המושבים.
בשנה החולפת ידענו התייקרות חדה של מחירי
המזון .עבור רובנו התוצאה היא הכבדה על
סעיף הוצאות המזון בתקציב ,אולם עבור מאות
מיליונים הכפלת מחיר המזון פרושה רעב -
פשוטו כמשמעו.

אם יש נקודת אור במשבר המזון ,היא ההכרה
בחשיבות של החקלאות בקיומה של המדינה.
אם עד לאחרונה נחשבו החקלאים כ"אנשי
האתמול" שלא צעדו עם הזמן ,הרי שכיום
מבינים יותר ויותר אנשים את החשיבות של יצור
עצמי של מזון במדינת ישראל במחירים סבירים.
ביום שהכרה זו תגיע גם לאנשי האוצר ותבוא
לידי ביטוי בפעולות ,נדע שהצלחנו.
גולת הכותרת הכלכלית של השנים האחרונות
היא מכירת תנובה והעברת התמורה למושבים.
כולכם עקבתם בודאי אחר המאבק הממושך
שליווה את תהליך ההפרטה .תנועת המושבים
תמכה מלכתחילה במהלך ,שזכה בסופו של דבר
לתמיכה מקיר לקיר.

התוצאה העיקרית של התהליך היה שחרורם
של כ 170-מושבים מעול החובות והכבילות
הנובעת מכך ,דבר שיפנה את כל מאמצי הניהול
במושבים הללו לפיתוחם וצמיחתם.
אנו מקדמים את הסדרת זכויות חברי המושבים
בקרקע ובחלקת המגורים .החלטה  979בנוסח
החדש אינה לרוחנו ומקפחת חלק מזכויותינו,
אך החלטנו מתוך גישה ריאלית לתמוך ביישומה
מתוך הנחה שטרפודה יגרום לנזק וידחה בשנים
רבות את רישום דירות המגורים על שם החברים
ואת הסדרת התעסוקות החלופיות.

לאחרונה חתמנו על הסכם לייצור אנרגיה
סולארית במושבים .זוהי דוגמה ליכולת של
התנועה לנצל את כוחם ועוצמתם של המושבים
כדי להשיג תנאים טובים לחברים במגוון של
תחומים .בכוונתנו להמשיך ולמנף יכולת זו
בשנים הבאות.
בצד ההישגים הכלכליים ,אני שובע נחת בכל
פעם שאני מגיע לפעילויות של תנועת בני
המושבים .תנועת הנוער מתעצמת משנה לשנה,
מרחיבה את הפעילות ומחזקת את התשתית
הערכית והחינוכית של דור העתיד במושבים.
טיפוח הנוער לצד תמיכה בפעילויות התרבות
והאמנות במושבים באמצעות עמותת אמני
המושבים הם יעדים חשובים של התנועה שינחו
אותנו הלאה.
לסיכום ,ברצוני לברך את הצירים החדשים
והותיקים ולאחל לכולנו דיונים מעניינים
ופוריים בועידת התנועה ה-כ"א שתתקיים ב23-
לספטמבר במכללת אחוה.
בברכת שנה טובה לכם ,לבני משפחותיכם ולכל
בית ישראל.
איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים
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תנועת המושבים מאחלת לחברי המושבים ולכל בית ישראל
מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ  ,98יום שני  ,21:00חמישי 15:30

מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית :מיכל דותן-לוין
מרכזת מערכת ועריכה :ורדה בואבי
חברי המערכת:
יהודה אלטון ,אבי גורן-מצויינים ,עו"ד עמית
יפרח ,איציק כהן ,מנשה סמירה ,שלמה
עצמוני ,יוגב שריד.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,שדרות
שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :
varda@tmoshavim.org.il

שנה טובה ומתוקה
שנת עשייה פוריה ,שגשוג והגשמת חלומות...

שנה טובה ומתוקה!
חדשות אגף המשק

הסכם המים
איציק כהן
יו"ר אגף המשק

הסכם המים מהו?
לפני כשנה נחתם הסכם המים שמהותו החזר כספי ממשרד החקלאות לצרכנים
המשתמשים במים שפירים לחקלאות.
החזר זה נכון ליום זה ה 31.3.08-משמעותו החזר של כ 12.84-אג' לכל מ"ק שנצרך בפועל או
שהוקצב ,הנמוך מביניהם.
בשנים  2006 ,2005קיבלו הצרכנים את ההחזר בצ'ק כספי לאחר תום החובות של כל אחד מול
רשות המים ,באופן ישיר לחשבונם.
בשנים  2009 ,2008 ,2007יתאפשר הזיכוי הכספי רק לאחר הצגת השקעות בנושא המים ,הבאות
בראש ובראשונה לחסוך את עלויות המים מהמשתמש ואכן הסעיף הראשון הוא ההתמודדות עם
פחת המים )סקר ,תיקון ,תכנון ,החלפה ועוד(.
לצורך מימוש ההסכם ערך משרד החקלאות מכרז לפרויקטורים שיכולים להגיע לפריסה ארצית
ושמכירים היטב את נושאי המים והחקלאות .
במכרז זכה ארגון עובדי המים שהתחיל את עבודתו החל מינואר .2008
שאלה :כמה כסף מוקצה לנושא?
תשובה :ההקצאה היא בהיקף של  210מליון  ,₪עד תום שנת  2009בלבד.
שאלה :כמה תעלה הגעת הפרויקטור במיוחד לכל צרכן?
תשובה :כלום! השכר של הפרויקטורים משולם במלואו ע"י הסכם המים  /משרד החקלאות.
שאלה :איך מזמינים את הפרויקטור שיגיע אלינו בהקדם?
תשובה :מתקשרים מייד לפרויקטור לפי הפריסה הבאה:
03-6484438
משרד :ארגון עובדי המים
050-3750672
צפון :איתן ישראלי
050-3750684
מרכז :טיטו גרגור
050-3750685
דרום :דב לנל
שאלה :לכמה זמן הנושא תקף ?
תשובה :הנושא מאפשר לכל חקלאי לקבל סכום של  14אג"ח כפול מספר המ"ק שצרך בשנה כפול
שלוש שנים .עד תום שנת .2009
אל תתמהמהו פן הזמן יעבור ללא ניצול של זכויותיכם .

חוק הגליל
תנועת המושבים מברכת על ההחלטה להמשיך
את חוק הגליל וקוראת לאוצר להפסיק ולהקריב
את החקלאים על "מזבח התקציב".
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,ברך על
ההחלטה להסיר מחוק ההסדרים את ההצעה
לבטל את חוק הגליל בענף הלול .לדבריו ,מדובר
בהצעה רעה שנוגדת החלטות של הממשלה
מתחילת השנה להאריך את חוק הגליל במספר
שנים ולכן טוב שהיא ירדה מסדר היום באותה
מהירות שבה היא צצה.
אין זה נכון ואין זה ראוי מצד האוצר להקריב את
החקלאים על "מזבח התקציב" ובכל פעם למצוא
פתרונות בדמות ביטול חוקים וקיצוץ תקציבים
המיועדים לסייע לחקלאים ,שומרי הקרקעות
במדינת ישראל.
בן דוד אמר שישובי קו העימות לא היו יכולים
לספוג את המכה הכלכלית של ביטול חוק הגליל
ולא היו עוברים על כך לסדר היום .עמדנו בפתח
של מאבק ממושך שהיה עלול להגיע לסגירת
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ישובים וכבישים ולהרס התשתית ההתיישבותית
שומרת הקרקע ,שנבנתה במשך עשרות שנים
באחד האזורים החשובים ביותר לביטחון המדינה.
המגדלים שמחים שהם יכולים לחזור לשגרה
ולהמשיך לעסוק בעבודתם היומיומית.
אין לי ספק שההתארגנות המהירה והמחאה
המשותפת מצד ארגון מגדלי העופות וראשי
המועצות האזוריות בצפון הארץ ,סייעו רבות
לביטול רוע הגזירה והוכיחו
שוב את חשיבותה
ויעילותה של התארגנות
מסודרת.

שנה טובה ומתוקה!
חדשות אגף המשק  -המשך

אישור הצעת חוק החלב
בהחלטת ממשלה:
רגע היסטורי בעתידו של
משק החלב
איתן בן-דוד
מזכ"ל תנועת המושבים
מזה למעלה מעשור ,פועלים
הגורמים הקשורים לענף החלב,
לקידומו של חוק החלב אשר יקבע בחקיקה את
ההסדרים הקיימים במשק החלב.
הנושא קיבל משנה תוקף עם מכירתה של תנובה,
שבמסגרתה הועברה השליטה מההתיישבות
לסקטור הפרטי.
כל ניסיונות העבר לקידום החוק באמצעות יוזמת
חקיקה פרטית עלו בתוהו ולפיכך מצא לנכון שר
החקלאות הנוכחי ,ח"כ שלום שמחון ,לקדם את
החוק דרך החלטת ממשלה.
ברור לכל שחוק החלב נועד בראש ובראשונה
להבטיח את תועלת המגדלים.
טרם הגשת הצעת החוק לאישור הממשלה ,נערכו
דיונים בפורומים שונים ומול שר החקלאות על
מנת להבטיח את הכללתם של מרבית ההסדרים
הקבועים כיום בהצעת החוק.
בסמוך להגשת הצעת החוק לאישור הממשלה,

פינה
חדשה

לאחר שעובדה ונוסחה היטב בין ראשי משרד
החקלאות ,משרד המשפטים והאוצר ופרסומה
בקרב הגורמים הרלוונטיים למשק החלב ,הובעה
התנגדות מטעם המגדלים לנוסח המוצע.
כמזכ"ל תנועת המושבים ראיתי לנכון לפעול
לגישור בין התאחדות מגדלי הבקר לחלב
בראשותו של יעקב בכר לבין שר החקלאות שלום
שמחון ואני שמח שבסיומו של תהליך זה צומצמו
הפערים ,אם בדרך של הסברה ואם על ידי שיתוף
פעולה בין כלל חברי הכנסת הקשורים לסקטור
החקלאי וההצעה אושרה בהחלטת ממשלה
ובקריאה ראשונה בכנסת לשביעות רצונם של
נציגי המגדלים.
לכל העוסקים בנושא ולשר החקלאות שלום
שמחון בראשם ,מגיעים כל האיחולים והברכות
על היוזמה ואישור ההצעה עד לשלב זה.
זהו רגע היסטורי למשק החלב ,שבו האינטרסים
העתידיים שלו יהיו מובטחים באמצעות חוק
מסודר ,דבר שיסיר משמעותית את האיומים
על ההסדרים הקיימים ויבטיח ברמה נאותה את
קיומם בטווח הארוך .

לרגל חגיגות ה 60-למדינת ישראל ו 80-שנה לתנועת המושבים ,נספר לכם הקוראים
בכל גליון סיפורו של מושב ממושבי התנועה ,והפעם  -נתיב העשרה.

מעניין לדעת

נתיב העשרה ,הנמנה עם מושבי תנועת המושבים,
שוכן בנגב הצפוני-מערבי הינו חלק ממועצה אזורית
חוף אשקלון .אוכלוסייתו עומדת על כ 700-איש.
מקור השם הוא על שמם של עשרה חיילים שנהרגו
בתאונת מסוק מדרום לרפיח שאירעה בשנת .1971
המושב הוקם בשנת  1973בחבל ימית ,ובפינוי חבל
ימית הוא נהרס ,והוקם מחדש במקומו הנוכחי בשנת
 .1982בשנה זו עלו  70משפחות מחבל ימית )בעיקר
מ"נתיב העשרה הישנה"( על הקרקע בגבעה הצופה
לים מרחק  2ק"מ דרומית ליד מרדכי .כל משפחה
קיבלה משק חקלאי והיישוב החדש הוכר כאגודה
חקלאית .בשנות התשעים הוכשרו קרקעות לכ-
 70משקים נוספים )ללא קרקע חקלאית( על מנת
לספק מגורים ל"בנים ממשיכים".
היישוב מהווה מטרה לרקטות קסאם ופצצות מרגמה,
וכן לירי נק"ל ומטענים מצד הפלסטינים.
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שנה טובה ומתוקה!
חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

פסק דין בעניין ברור
סכסוכים במושבים
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

ביהמ"ש המחוזי בת"א
דחה תביעתם של תושבים
במושב והצהיר כי אין לועדה
המשפטית סמכות לדון בתביעה שהוגשה נגדם
ע"י אגודת המושב ,מפאת היותם תושבים אשר
אינם חברים באגודה.
במקרה דנן המושב התקשר עם בני זוג בהסכם
לפיו הוקצה להם מגרש על מנת שיבנו בית
מגורים בהרחבת המושב .בני הזוג בנו בית על
המגרש שהוקצה להם ועברו להתגורר בו.
בסמוך לשנת  2007פינו בני הזוג את הבית
והחלו להשכירו לתקופות קצרות ולמטרות
נופש.
האגודה לא הסכימה לשימוש שעושים
המבקשים בבית ולאחר מגעים שהתנהלו בינם
לבין נציגי האגודה ,החליטה האגודה להגיש
תביעה כנגדם לוועדה המשפטית שליד תנועת

המושבים בישראל וזאת על פי סעיף הבוררות
שהיה בהסכם בין הצדדים.
על פי ההסכם התושבים בהרחבה התחייבו
והצהירו כי יגורו בבית מגורים של קבע וכי תנאי
זה מהווה תנאי יסודי בהסכם ,המושב טוען
כי בני הזוג הפרו התחייבות חוזית שנטלו על
עצמם לשם עשיית רווחים שלא כדין )השכרת
הבית לזמן קצר ולמטרת נופש( ,וזאת תוך
פגיעה באיכות חייהם של תושבי המושב והליך
הבוררות נועד לאכוף על בני הזוג את התחייבות
למגורים כפי שנכתב בהסכם.
מבחינת האגודה רשאים בני הזוג לעסוק
בכל עיסוק הנראה להם ובכל מקום בו יבחרו
ובלבד שבית המגורים דנן ישמש למגורי הקבע
של הזוג וזאת בהתאם לתנאים שבהם הוקצו
מגרשים לתושבים.
בתביעה שהוגשה לבהמ"ש עותרים בני הזוג
להצהיר כי לבורר אין סמכות לדון בתביעת
האגודה וכן לסלק את התביעה על הסף מחוסר
סמכות ו/או משום שהסכסוך אינו ראוי להידון

בבוררות ולקבוע כי דין התביעה להתברר בבית
המשפט.

עוד טוענים בני הזוג שהואיל ואינם חברים
באגודה וכפיפותם היא אך ורק לוועד המקומי
אין יריבות בינם ובין האגודה .בהמ"ש פסק כי
אין ממש בטענה זו הואיל וההסכם נעשה בין בני
הזוג לבין האגודה ותביעת האגודה נגד בני הזוג
מתבססת על ההסכם .העובדה שהחברים אינם
חברים באגודה ,אינה רלוונטית ,שכן כפיפות
בני הזוג להסכם הבוררות לא נובעת מחברות
באגודה כי אם מהסכם בין הצדדים.
בבקשתם למנוי בורר אובייקטיבי ,בעל השכלה
משפטית ואשר איננו מהועדה המשפטית של
תנועת המושבים בישראל פסק השופט זפט כי:
".....המשפט אינו נחלת משפטנים בלבד ....היותו
של אדם מחזיק ברישיון עריכת דין אינה ערובה
לכישורים מספיקים לשמש כבורר .מאידך גם
אדם שאינו מחזיק ברישיון לעסוק בעריכת
דין ואין לו השכלה משפטית פורמאלית ,עשוי
להיות בעל כישורים ראויים לשמש כבורר.

שיקול הדעת באשר לזהות הבורר נמסרה
בהסכם לתנועת המושבים ,זו ממנה מזה שנים
רבות בוררים בסכסוכים הקשורים במושבים,
ואין סיבה לפקפק בכישוריו של הבורר שנבחר
על ידה לדון בסכסוך דנן" .לפיכך כבוד השופט
יהודה זפט דחה את בקשת בני הזוג.
נושא ברור הסכסוכים במושבים הינו על פי
סעיף  52לדיני אגודות שיתופיות הקובע כי
יכולה אגודה לקבוע בתקנותיה הוראות בנוגע
ליישוב סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה הן
ע"י רשם האגודות או באופן אחר כמו הועדה
המשפטית.
רוב תקנוני המושבים מפנים את ברור הסכסוכים
לוועדה המשפטית או לרשם האגודות כשעדיין
קיימים מושבים שבתקנונם ברור הסכוכים
מופנה עדיין למשפט החברים של ההסתדרות
הכללית ,ערכאה שעברה מן העולם ,לכן מומלץ
לאגודות לשנות ולתקן את תקנונם כך שנושא
ברור הסכסוכים יבוא בפני הועדה המשפטית
של תנועת המושבים שהינה ועדה מקצועית
זולה ומהירה הרבה יותר מבתי המשפט ואינה
מחייבת ייצוג ע"י עו"ד .הבוררים בוועדה הינם
בעלי ניסיון רב ביישוב סכסוכים ,מכירים את
המטריה המושבית וערים למרקם המיוחד הקיים
במושב שהינו קהילה קטנה בעלת מאפיינים
מיוחדים .

סוף מעשה במחשבה תחילה
תכנון מוקדם של ההרחבה הינו גורם חשוב לניהול המושב המורחב

עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש
סוגיית יחסי הגומלין בין הועד המקומי ובין ועד האגודה ודרך ניהול המושב המורחב ,הינה סוגיה
המעוררת שאלות רבות בתוך מרבית המושבים אשר ביצעו הרחבה קהילתית וקיימת בהם
אוכלוסיה של תושבים שאינם חברי אגודה.
ראשית ,צריך להדגיש כי ההרחבות במושבים הינם דבר מבורך אשר נעשה ביוזמת האגודה
ובעידוד חברי האגודה.
בשנות ה 90-התקבלה החלטה ) 737ואחריה  (959שיסודה היה ברצון לאפשר הרחבת היישובים
החקלאיים למגורים ,וזאת לאו דווקא על ידי מתיישבים חקלאיים .הצורך האמור נבע מטעמים
מספר שעיקרם :הרצון לאפשר לדור ההמשך של החקלאי ,מעבר למי שהוגדר כ"בן ממשיך"
אחד ,לגור במושב ,הכרה בצורך לקלוט אוכלוסיה צעירה ליישובים שאוכלוסייתם ,מטבע הדברים,
הזדקנה ,כמו גם לרענן ולגוון את ההרכב החברתי של הישובים ,וכן בצורך להגדיל את אוכלוסיית
המתיישבים ,כדי לאפשר המשך תפקודו של הישוב כיחידה קהילתית עצמאית .כמו-כן שיווק
ההרחבות ייצר מקור כספי לאגודות שדרכו יכלו לגבות כספים עבור תשלום חובותיהם למינהלת
ההסדרים.
מרגע שנוצרו במושב שני סוגי אוכלוסיות ,האחת חברי אגודה בעלי נחלות והשנייה  -התושבים
בעלי הבתים במגרשי ההרחבה ,החלו להתגלות ניגודי אינטרסים שלעיתים אף מובילים לעימותים
לא רצויים במושבים.
ועד האגודה הינו הגוף המנהל את האגודה החקלאית השיתופית שבה חברים בעלי הנחלות והינו
כפוף לרשם האגודות השיתופיות והינו פועל על פי המשפט הפרטי .הועד המקומי הינו אחראי
לכלל התושבים החיים במושב והינו כפוף למועצה האזורית הכפופה למשרד הפנים ,ופועל על
פי המשפט הציבורי.
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הנושאים שמעוררים ניגודי אינטרסים ומחלוקות הינם בנוגע לזכויות בקרקע בשטחי הציבור
הכלולים בשטח המשבצת של האגודה ,בנוגע למחירי המים בנוגע לפעילות לא חקלאית שמבצעים
בעלי הנחלות בחלקת המגורים שלהם .גובה מיסי ועד מקומי ,אחריות בנוגע לשימוש במבני
הציבור וכו'.
מרבית המושבים אשר הקימו את ההרחבות טיפלו בנושא התשתיות ,הבניה ,הקליטה של התושבים
ופחות היו ערים לנושא של ניהול המושב המורחב וכיצד עליהם לנהל יישוב עם ניגודי האינטרסים
והמחלוקות בצורה שתביא לידי ביטוי הן את הצרכים של בעלי הנחלות והן את של תושבי
ההרחבה.
לפיכך ,נדרש מהמושבים לייצר מנגנון שתפקידו להסדיר את ניהול הנושאים הקהילתיים
המשקיים ,והכלכליים ולאפשר ניהול פנימי ועצמאי של הקהילה ולהקטין בכך את החיכוך בין
התושבים לחברי האגודה עד למינימום האפשרי.
על כל מושב המתכנן הרחבה להתאים על פי הפרופיל האישי שלו את חלופת הניהול של
המושב כאשר ישנן מס' חלופות שלכל אחת יתרונות וחסרונות ולא כולן מתאימות לכל מושב.
החלופות הינן  -זהות ועדים ,צרוף תושבי ההרחבה אל האגודה החקלאית כחברי אגודה במעמד
תושב ,הקמת אגודה קהילתית שבה מאוגדים כלל התושבים בעלי הזכויות בקרקע ביישוב ,הכנת
מערכת חוזית אשר תסדיר את יחסי הגומלין בין הועד המקומי לוועד האגודה.
סוגיית דרך ניהולו של המושב חייבת להיות על סדר יומה של האגודה כאשר מתכננים הרחבה
קהילתית במושב .תכנון מוקדם של הסדרת מערכת היחסים טרם ההרחבה תפחית למינימום את
החיכוכים בין התושבניקים למושבניקים ותיצור מירקם יחסים בריא וניהול יעיל בתוך המושב
שיתרום לאווירה ולאיכות חייהם של כלל החברים במושב המורחב .
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שנה טובה ומתוקה!
חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש  -המשך

תמ"א  - 35נערכים לתחנה הראשונה

עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

תמ"א  35שאושרה לפני יותר משנתיים הציבה מטרות של טיפוח ושמירה על המגוון הנופי
והתרבותי המיוחד של ישראל וכן את פיזור האוכלוסייה לנגב ולגליל .לתפיסתנו במתכונתה
הנוכחית מהווה התוכנית איום על השטחים החקלאיים הפתוחים הסמוכים לערים הגדולות
ונכשלה עובדתית במטרת פיזור האוכלוסיה .בנוסף בתמ"א  35נכללים כ 44-ישובים במירקמים
העירוניים והינם בעלי פוטנציאל לסיפוח אל הערים הצמודות לאותם ישובים.

בעל ערך ייחודי וסמלי רב .לאור זאת אנו נערכים כבר עתה בשיתוף עם מרכז המועצות האזוריות
לטיפול בסוגיית המושבים הנמצאים במרקמים העירוניים על מנת לנסות להוציאם סופית מטווח
האיום לסיפוח במידה וזה רצונם.
על בסיס המידע שיתקבל מהיישובים ומניתוח המסקנות וההמלצות של הצוותים המקצועיים
של תמ"א  ,35תבוצע פניה אל משרד הפנים על מנת לתקן את העיוותים הקיימים כעת בתמ"א
 35ולייצר עבור המרחב הכפרי עתיד תכנוני בטוח יותר וירוק יות ר .

נזכיר כי תמ"א  35קבעה חלוקה חדשה של ישראל לשטחים הנקראים מרקמים .כאשר המרקמים
השונים נבדלים אלו מאלו על פי רמות הפיתוח והשימור .לגבי כל מרקם נקבעו הוראות הקובעות
מה הם ייעודי הבנייה המותרים בו ,ויש מרקמים שעבורם יוכנו תוכניות מתאר מפורטות .תמ"א 35
גם קבעה לישובים סף מקסימאלי של יחידות דיור ל 20-השנים הבאות והגדירה שטחים שונים
כמכלולים נופיים המיועדים לשימור .עוד נקבע כי בתום ארבע שנים תדון המועצה הארצית
בשינויים הנדרשים בתמ"א  .35היום ,כשנה וחצי לפני העדכון הראשון ניתן כבר להסיק מסקנות
ולהתכונן לקראת התחנה הראשונה של תמ"א  .35במשרד הפנים כבר הוקם צוות מטעם המועצה
הארצית שתפקידו לשמוע השגות ולגבש המלצות בנוגע לשינויים הנדרשים בתמ"א  .35תנועת
המושבים הינה חלק מהצוות שהוקם ע"י מרכז המועצות האזוריות ומקיים פגישות שוטפות עם
הצוות של משרד הפנים.
מנקודת הראות של המרחב הכפרי ,ניתן כבר עתה לומר כי תמ"א  35מחטיאה את המטרות
שנקבעו לה ,והיא צפויה לפגוע קשות במרחבים הפתוחים החקלאיים והראות הירוקות האחרונות
שנותרו במרכז הארץ .
כמו כן סיפוח של עשרות ישובים כפריים ושטחיהם החקלאיים ל"מרקמים" העירוניים יחליש
את הפריפריה .התוכנית אינה תורמת ולא תתרום גם בעתיד לפריסת אוכלוסיה חזקה לפריפריה
אלא דווקא מאיצה את המגמה הנדל"נית של גלישת הישובים העירוניים אל עבר השטחים
החקלאיים ,הסמוכים אל אותן ערים במרכז הארץ וזאת בניגוד גמור למטרות התוכנית ובניגוד
להחלטת ממשלה שמדברת על חיזוק הנגב והגליל ורצון למשיכת אוכלוסיה לעבר האזורים
הללו על מנת לחזקם ולבססם כאינטרס לאומי.
עבור אותם המושבים "המסופחים" הרי שכל שינוי בסטאטוס של ישוב מהווה פגיעה בזכותם
של חברי המושב להמשיך ולחיות על פי אורח החיים והצביון בו בחרו ,ושעל פיו השקיעו את
מיטב המשאבים החומריים והרוחניים לבניית ביתם ומסגרת חייהם.
מושב אביחיל כדוגמא ,צירופו לתחום שיפוט העיר נתניה יביא בהכרח לשינוי אופי החיים ביישוב
וניצול שטחו החקלאי למטרות תעשיה ,מסחר ובניה רוויה .המושב שהינו בעל מורשת ארוכת
שנים והמכיל בתוכו אתרים הסטוריים כגון :בית הגדודים ,ראוי יהיה לשמרו כמופת התיישבותי

"נשים יוצרות עבודה" יריד תעסוקה ויצירה של נשות לב השרון

חלפו שש שנים מאז הוקם פורום הנשים בלב
השרון .בשש השנים האחרונות פעלו חברות
הפורום בדרכים שונות ומגוונות לקידום מעמד
האישה בלב השרון.

בשנת הפעילות האחרונה התעבה הפורום
וביסס את מעמדו כקובע ומשפיע ,בחזונו השנתי
החליט הפורום לקדם את מעמדן התעסוקתי
של הנשים באזור לב השרון ,במסגרת זו יזמו
חברות הפורום יריד תעסוקה "נשים יוצרות
עבודה" יריד תעסוקה ויצירה.
לאחר תהליך של כמה חודשים בו עסקו פעילות
הפורום באיתור נשים תושבות לב השרון
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המעוניינות לקחת חלק ולהציג את יצירותיהן,
כישוריהן ,ביריד ייחודי זה המתקיים לראשונה
בלב השרון.

לשמחתנו הרבה מצאנו נשים רבות המעוניינות
להציג את יצירותיהן ,וכישוריהן ולהשתמש ביריד
כמנוף לקידום העסק שלהן.
בנוסף ,יריד זה נותן מענה לנשים המחפשות
עבודה ומבקשות לשנות כיוון בחייהן.
במקום יציגו חברות השמה ,כוח אדם ,מעסיקים
מאזורנו ,ושרות התעסוקה ,מאגר משרות .כמו
כן ,יהיו דוכני יעוץ והכוונה בתחומי העיסוק,

ניהול קרירה ,סדנאות והרצאות רלוונטיים ,כל
אלה חינם אין כסף .

היריד מכוון למגוון גילאים :חילות משוחררות,
נשים אחרי לידה ,נשים המחפשות עבודה ,נשים
הפותחות פרק ב' בתחום העיסוק.

השרון הפורצות דרך בתחום אומנות הבמה
)שירה ,ג'אז ,מספרת סיפורים ,התעמלות
קרקע(.

היריד יתקיים ביום שישי ה12.9.08
י"ב אלול תשס"ח בחצר קריית החינוך דרור
)צומת בני דרור( .

גופים ציבוריים ראו את הצורך בעניין זה ולוקחים
חלק ביריד :היחידה להכוונת חיילים משוחררים,
ביטוח לאומי ,שירות התעסוקה ,מט"י )מרכז
טיפוח יזמות( ,נעמ"ת ,ועוד....

טלפונים לפרטים:

במסגרת היריד מופעלת במה פעילה עליה
התקיים רצף הופעות של נערות ונשים מלב

הדסה 09-7960246
יעל 09-7960242
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היריד בחסות ראש מועצת לב השרון מר עמיר
ריטוב.

שנה טובה ומתוקה!
חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

מרחב כפרי סולארי כנס שוק ההון
לחברי המושבים
הדרך לנצל מבנים חקלאיים לתועלת איכות הסביבה

יוגב שריד ,יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי
משבר האנרגיה העולמי והגברת המודעות לאיכות הסביבה ולייצור "חשמל ירוק" הביא
למגמת פיתוח מואץ של מקורות אנרגיה מקומיים שיהוו אלטרנטיבה למקומות של
דלקים מחצביים.
מדינת ישראל תלויה כיום בייצור אנרגיה ואספקת דלקים מארצות אחרות ומושפעת
מאוד מחוסר היציבות הקיים בשוקי העולם .מדינת ישראל היא מדינת שמש ,כמות קרינת השמש
השנתית היא כ 2000-קילו-וואט שעה למ"ר ,נתון אשר הופך את ישראל לספקית פוטנציאלית של
אנרגיה שימושית רבה לא מזהמת ובעלות נמוכה .כיום בישראל ישנם יותר ממיליון קולטי שמש ביתיים
לחימום מים ,מרביתם מיוצרים בישראל .קולטים אלו מספקים כמות אנרגיה השווה לכ 2%-3%-מהצריכה
הלאומית .אנרגיה סולארית הינה התעשייה בעלת אחוזי הצמיחה הגבוהים ביותר בתעשיית האנרגיה
העולמית .בשנים האחרונות בולטת במיוחד הצמיחה בתעשיית האנרגיה הסולארית הפוטווולטאית )ייצור
חשמל מאנרגיה סולארית( ,וזאת בעיקר בשל תוכניות  feed-in tariffsשהחלו בגרמניה ב 2004-ואליה
הצטרפו ספרד ,איטליה ,ארה"ב ,יוון ,קוריאה ,צרפת  ,קנדה ומדינות נוספות ברחבי העולם ,המשמעות
של תוכנית זאת היא מכירת חשמל המיוצר מאנרגית השמש במחיר הגבוה פי  4-5מהמחיר אותו הצרכן
משלם .בנק ההשקעות  CIBCמעריך שהצמיחה בשוק האנרגיה הפוטוולטאית תהיה בין  40%ל50%-
בשנה עד סוף העשור הנוכחי.
"התקנה"
בתחילת חודש יולי נכנסה לתוקף תקנה של רשות החשמל אשר עיקרה ייצור חשמל מבוזר על ידי
מיתקנים קטנים פוטו-וולטאים לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת .עיקר התקנה מדבר על מכירת
חשמל במחיר של ) ₪ 2.01לעומת קניה במחיר של כ  50א"ג( ,לרשת החשמל בהתחייבות של המדינה
לקניית החשמל למשך  20שנה .התקנה מדברת על "תחנה" שתייצר עד  50קילו ואט לשעה כאשר
צריכת בית רגיל בממוצע  3.5קילו ואט לשעה .סך התקנה עומד על  50מגה וואט )בשיטת כל הקודם
זוכה( .תנועת המושבים ראתה בתקנה זו הזדמנות מצוינת לשימוש במבנים הקיימים במושבים ולא
פחות חשוב מכך ,התרומה לאיכות הסביבה המקומית והעולמית.
מילניום מושבים
תנועת המושבים וחברת "מילניום אלקטריק" חברו יחדיו והקימו את חברת "מילניום מושבים" אשר
תממש את הפוטנציאל הגלום במושבים ובמבנים החקלאים הקיימים בו .מילניום אלקטריק הינה חברה
ישראלית המייצרת פאנלים פוטו וולטאים ,משווקת ובונה תחנות פוטו וולטאיות בפריסה בין לאומית.
החברה הינה מהמובילות בעולם בפיתוח ושיווק מערכות המפיקות אנרגיה חשמלית ותרמית מאנרגיה
סולארית באמצעות תאי שמש פוטוולטאים בטכנולוגיית ה) PVT-הקולט הייחודי של החברה מכונה
 .(MSSקולט ה MSS-משמש להפקת אנרגיה חשמלית פוטו וולטאית לבתי מגורים ,מפעלים ומוסדות
וכמוצר נלווה מייצר אנרגיה תרמית המשמשת לצריכה פרטית ,מפעלים ותחנות קו-גנרציה.
מטרה המיזם של מילניום מושבים הינו להציע "פרוייקט מפתח" לייצור חשמל פוטו וולטאי ביחידות של
עד  KW 50לשעה )כ 500-מ"ר גג(.
חברי המושבים בעלי משקים ,אשר להם לולים ,רפתות ,בתי אריזה ,מחסנים ומפעלים קטנים ידרשו
להעמיד את גגות המבנים לרשות הפרויקט ולהשקיע  15%מעלות ההקמה.
חברת מילניום מושבים תספק את יתר המימון הדרוש ) (85%ותבצע את כל תהליך הרישוי ,התכנון,
המימון ,ההקמה ,התחזוקה ,התפעול וניהול התקבולים ממכירת החשמל למשך  20שנה.
בעל הנחלה יקבל  15%מרווחי הפרויקט לשנה למשך  10השנים הראשונות ו 20%-מרווחי הפרויקט
לשנה ל 10-השנים הבאות ,לאחר  20השנה "התחנה" עוברת לרשות בעל הנחלה .לפעילות זו ישנם
תוצרי לוואי חיוביים ,אחד מהם הינו מים חמים ,בהם יוכל בעל הנחלה להשתמש בכמות גדולה הן
לשימוש ביתי ,חקלאי ,תיירותי או כל שימוש אחר.
תנועת המושבים רואה את קידום המיזם הסולארי כחלק מהפוטנציאל הכלכלי הקיים במשק החקלאי
ובשימוש במבנים החקלאיים המאושרים של בעל הנחלה.
פרויקט מסוג זה מהווה תרומה משמעותית לאיכות הסביבה ושמירת משאבי הטבע ,דבר המחזק את
חיוניותו וחשיבותו למדינת ישראל בכלל ולמרחב הכפרי בפרט.
פרויקט לדוגמא
יחידות הייצור נמדדות בקילוואט שעה ,עלות המערכת גדלה באופן ישיר להספק הייצור ,כלומר במערכת
של  20קילוואט צריך להכפיל את המספרים.
ייצור של  10קילו ואט לשעה = שטח הגג הנדרש כ 100-מ"ר במפנה דרומי ונקי מהצללות.
השקעה₪ 245,000 :
מימון בעל הגג :השקעה של ) ₪ 37,500 -15%חד פעמי(
הכנסות :ב 10-השנים הראשונות )מקבל  15%מהרווחים( כ ₪ 5,540-לשנה לבעל הגג.
ב 10-שנים הבאות )מקבל  20%מהרווחים( כ ₪ 7,400-לשנה.
בעל הגג נהנה גם ממים חמים בכמות גדולה שניתנים לשימוש ביתי/חקלאי/חימום ועוד
)כ 2-קוב מים ליממה(.
לאחר  20שנה "התחנה" עוברת לבעלות בלעדית של בעל הגג.
נתונים נוספים והבהרות ניתן לקבל באתר האינטרנט www.solar4u.co.il

או בטלפון  .09-7441100

קבוצת הלמן-אלדובי ותנועת המושבים מתכבדות להזמינך
לכנס שוק ההון לחברי המושבים,
בהשתתפות מר שלום שמחון ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
הכנס יתקיים
ביום רביעי  10בספטמבר ,ב"גן השקוף" בקיבוץ שפיים
תוכנית הכנס:

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-10:40
10:40-11:20

11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:15

14:15-15:00

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל
דברי פתיחה ,מר שלום שמחון  -שר החקלאות ופיתוח הכפר
מעבר ניהול קופות הגמל לקבוצת הלמן-אלדובי
מר איתן בן-דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים
הלמן אלדובי לדורותיו
מר אורי אלדובי ,מנכ"ל קבוצת הלמן-אלדובי
הערכות ותחזיות כלכליות בארץ ובעולם
גב' ג'קי סטרומינגר,
מנהלת אגף השקעות קבוצת הלמן-אלדובי
מדיניות ניהול הקופות בשנים הקרובות
מר דורון קופליס ,לשעבר מנהל קופות תגמולים במושבים
השקעה בקופות גמל וחיסכון ארוך טווח
מר יאיר אהרוני ,מנכ"ל הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ
הפסקה
ניהול תיקים
מר איתן עציוני ,מנכ"ל הלמן-אלדובי-עציוני ניהול תיקים בע"מ
שוק קרנות הפנסיה בישראל:
קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה מקיפה
מר יעקב שיץ ,מנכ"ל הלמן אלדובי קרנות פנסיה בע"מ
מיזם כלכלי אגודה על פי החלטה 949
מר יוגב שריד,
מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי תנועת המושבים
פאנל :המוצר הפנסיוני האולטימטיבי לאחר תיקון 3
רב-שיח בהנחיית מר מלכיאל רחמים ,מנהל מקצועי וסמנכ"ל
בהלמן-אלדובי פיננסים בע"מ ובהשתתפות:
אורי אלדובי ,יאיר אהרוני ,דותן מירום ,יעקב שיץ וניב נדב
ארוחת צהריים
נשמח לראותך בין משתתפי הכנס.

איתן בן-דוד

מזכ"ל תנועת המושבים

אורי אלדובי

מנכ"ל קבוצת הלמן אלדובי

לפרטים נוספים והרשמה03-6086307 :

תנועת המושבים בישראל

הלמן-אלדובי .משקיעים בך.

* תוכנית הכנס נתונה לשינויים
* דמי השתתפות בכנס 50 :ש"ח 25 ,ש"ח למושבים המשלמים דמי חבר
* חניה חופשית במקום.

המשך המדור בעמוד 8
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שנה טובה ומתוקה!
חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי  -המשך

חופשה מעל המצופה

יוגב שריד,
יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי

פרוייקט משותף של תנועת המושבים ,הרשות
לפיתוח הגליל ,משרד התיירות וגורמים נוספים
מדרג לראשונה את חדרי האירוח הכפרי
בישראל.
מערכת דירוג ה ,IBB-בוחנת  140קריטריונים
שונים בהתאם לתקנים בינלאומיים ,ומדרגת את
חדרי האירוח במרחב הכפרי.
התו מדרג את רמת הצימר ,איכות השירות
והפרסום במטרה לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים
לטובת שיווק החדרים לתיירות נכנסת.
הפרויקט הושק לאחרונה בטקס חגיגי ,בו הוענק
תו איכות לבעלי צימרים שעברו את תהליך
הדירוג בהצלחה.
התיירות הכפרית מהווה מקור פרנסה חליפי
ששומר על צביון המושב והמרחב הכפרי .קיומה
ופיתוחה של התיירות הכפרית תתאפשר בתנאי
שתישמר במקביל גם הפעילות והאופי החקלאי
של הישוב .ייחודה של התיירות הכפרית היא
בפעילות החקלאית המתרחשת סביבה ובתוכה
המאפשרת בין היתר למטייל לחוש קשר ישיר
במגע עם הטבע הריחות והמראות האופפים
סביבה כפרית.
המרחב הכפרי בעל חשיבות לאומית גבוהה
היות ומייצר תועלות הן למגזר העירוני והן לכלל

המדינה :מסייע בשמירה על קרקעות המדינה
כחלק מחיל שמירת הקרקעות ,זאת באמצעות
החקלאות ,מהווה גורם עיקרי המספק תוצרת
מזון מגוון לכלל האוכלוסייה ומסייע בשמירה
על גבולות המדינה באמצעות התיישבות .

תרומתו של המרחב הכפרי לאיכות הסביבה
גבוהה לאין שיעור ומתבטאת בכמה מישורים:
ברמה הלאומית המרחב הכפרי עושה שימוש
במי הקולחין בחקלאות ובכך מונע הזרמתם אל
הים ובעקבות כך מסייע בצמצום והקטנת הזיהום
של חופי מדינת ישראל ובריאות המתרחצים.
בנוסף מהווים המושבים ריאות ירוקות ,זאת
בעזרת השטחים אשר מעובדים על ידם
המעניקים ליישובים העירוניים הסמוכים להם
איכות חיים בזכות הנוף הכפרי הירוק שקיומו
כריאה ירוקה תורם רבות ויתרום בעתיד לאיכות
חיים גבוהה בכל אזורי הארץ.
כאמור ,לאור השינויים הללו ,ניכרת בעשור
האחרון צמיחה נרחבת של ענף התיירות
הכפרית במדינת ישראל בכלל ובגליל בפרט.
 2200משפחות במושבים בישראל מתפרנסות
מתיירות כפרית ומפעילות כ 8000-יחידות אירוח
)צימרים( ומאות אטרקציות תיירותיות.
ענף התיירות הכפרית התפתח לאורך השנים
ללא "יד מכוונת" ויחידות האירוח "קמו כפטריות
לאחר הגשם" ,דבר שהשפיע על אופי העסקים.

הבעיות העיקריות שאנו נתקלים בהן בתחום
הנן אי הלימה בין ציפיות הלקוח לבין המוצר
שמקבל בפועל ואי שילוב התיירות הכפרית
כחלק אינטגראלי מהחופשה בישראל.
מטרת התהליך לדירוג החדרים הנה בראש
ובראשונה מתן מענה הולם לשתי בעיות אלה.

הזמנות און ליין .
יש להדגיש שחשובה העובדה שהצימר עבר
דירוג ,כאשר לדירוג עצמו פחות משמעות
בתהליך .מדובר בפרויקט חדשני בתחום התיירות
הכפרית ,אשר מסייע למיצובה על מפת התיירות
הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית .

כיצד זה עובד? התהליך מתחיל מדירוג איכות
הצימרים  -ומסתיים במערכת שיווקית בארץ
ובחו"ל.

זהו מהלך מכונן שיתרום להעלאת הרמה בכל
הענף ,לתדמית ולדעת הקהל ויהווה חיבור טבעי
בין המרחב הכפרי לעירוני.

התיירן עובר ביקורת קפדנית ,בו נבדקים
קריטריונים רבים :אמינות תקשורתית ,בטיחות,
נקיון ,תחזוקה ,אבזור ברמה נאותה .איכות מזרון
גבוה ,גודל מיטה מינימאלי ,מים חמים קרים,
מיזוג/חימום ,ביחידה  -מינימום פינת קפה,
שרותים ,מידע אזורי ,פינת אוכל ,בקרת איכות,
משוב אורחים ועוד.

אין ספק שמהלך זה יחשוף את התיירות הכפרית
לעולם הרחב ויביא לסטנדרטיזציה מחודשת
בכל הענף.

על מנת להבטיח את הצלחת הפרויקט ,מחויבים
התיירנים לעבור סדנא וביקורת באתר עצמו ע"י
יועץ מוכר מטעם משרד התיירות.

התהליך הובל על ידי הרשות לפיתוח הגליל
וללא שילובם של כל הגופים הקשורים לפרויקט
ושיתוף הפעולה המוצלח ביניהם ,ספק אם היה
קורם עור וגידים.

בסוף התהליך ,הם מתחברים למערכת ממוחשבת
שבה ניתן לראות דרך האינטרנט:

תנועת המושבים רואה בתיירות הכפרית ובמרחב
הכפרי לא רק מודל כלכלי מובהק ,אלא בעיקר
מרחב בו מתקיימות תרבות חקלאית ,מסורת,
מורשת וחלוקת הכנסות סבירה בין בעלי
נחלותיה.

דירוג הצימר ,מחיר ,והאם הצימר פנוי .מחוץ
לחדר הצימר נתלה שלט המצביע על השתתפות
הצימר בפרוייקט הדירוג ותעודה המעידה על
דירוגו.

מטרתנו תושג אם נצליח להביא לכך שכל לקוח
שיגיע ליחידת אירוח ,יזכה לקבל קצת מעבר
למה שציפה ,עת תכנן את חופשתו.

המערכת מאפשרת גם לתייר פרטי וגם לסוכן
תיירות נגישות ישירה לתיירן ,באמצעות מחשב
פאלם הוא מחובר  24שעות ביממה למערכת

חופשה נעימה .

מה עושים עם כסף פנוי?
ראיון עם איתן עציוני  -מנכ"ל הלמן-אלדובי-עציוני

בשנים האחרונות ניתן לראות יותר חברי מושבים החושבים על העתיד ומתחילים לחסוך לקראת יציאה
לגמלאות ,משסיימו לשלם חובות הם מגיעים לשלב בו הם צריכים להתחיל לדאוג לפנסיה .רובם מבקשים
בעיקר להתנהל בזהירות עם הכספים הפנויים ,ואם אפשר לעשות גם רווח קטן .אבל החשש הוא שדווקא
החיפוש אחר רווח קטן עלול להוביל להפסד גדול .איך עושים את זה נכון?
פנינו לקבל מספר עצות מאיתן עציוני מנכ"ל הלמן-אלדובי-עציוני ,ניהול תיקים מקבוצת הלמן-
אלדובי.
לעציוני ניסיון רב בניהול תיקי השקעות של כ 25-שנים .איתן עציוני כיהן כמנהל מחלקת הייעוץ היזום של בנק
דיסקונט ,סגן מנהל הנוסטרו של הבנק .עציוני ניהל תיקים בשוויי של למעלה מ 3 -מיליארד דולר ,בחברת
אופנהיימר קפיטל בניו יורק ,אחת החברות הגדולות
לניהול תיקים בארה"ב .עציוני הינו בעל תואר MBA
בהצטיינות מאוניברסיטת  -Whartonארצות הברית.
מהי הטעות הכי מסוכנת והכי שכיחה של
עציוני הקים את חברת ניהול התיקים של קבוצת
הציבור בבורסה?
הלמן אלדובי בפברואר  ,2007ומאז משמש כמנכ"ל
איתן עציוני :הטעות הנפוצה ביותר היא
החברה.
לשבת בצד כשיש סנטימנט שלילי ולהיכנס
נתחיל מהשאלה הראשונה והחשובה ביותר :יש לי
לאחר שהשוק כבר עלה ברוב המקרים
 ₪ 500,000זמינים .האם זה הזמן עבורי להיכנס
היציאה מתקופות משבר נעשית בקפיצה
לאי הוודאות של הבורסה?
ומי שלא שם בזמן הזה מפסיד חלק גדול
איתן עציוני :תמיד יש אי ודאות בהשקעה בשוק
מהתשואה של השוק .אני מאמין שמי
ההון וודאי שאי הודאות אינה פחותה כעת .אולם,
שנכנס עכשיו יראה בטווח של שנה עד
להערכתנו השוק הגיב באופן מופרז  -כך שנוצרו
שנתיים רווח נאה.
הזדמנויות טובות לקניות .ניתן למנות שלושה
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סממנים ברורים לכך שהשוק זול :בעלי עניין המכירים את חברותיהם
הכי טוב אוספים מניות באגרסיביות ,כמעט ואין הנפקות כעת לעומת
מבול ההנפקות שהיה לפני שנה וגל הפדיונות בקרנות נאמנות לוחץ
את מחירי ניירות הערך כלפי מטה .היות השוק זול אינו מבטיח עליה
מיידית במחירי המניות ,אבל להערכתנו זו בהחלט נקודת כניסה
סבירה במבט לטווח ארוך.

למרות ההזדמנות שאתה מציג ,מדובר גם בלא מעט אנשים שהסכום
הזה  -נניח חצי מיליון שקלים הוא כל מה שיש להם לפנסיה .איך בן
איתן עציוני מנכ"ל הלמן-אלדובי-עציוני
אדם בודד שנכנס לכל הסבך שנקרא שוק ההון אמור להיות בטוח
שההזדמנות הזו לא תאכל את החסכונות שלו?
איתן עציוני :בגלל שפע ההזדמנויות ,ניתן היום לבנות עבור החוסך הזהיר תיק השקעות שעיקרו אגרות
חוב בסיכון נמוך ובכל זאת תיק שצפוי להניב תשואה נאותה מעבר לריבית בפיקדונות בנקאיים .אנו
מאמינים שנכון להתמודד עם סוגיות אלה בעזרת מנהל השקעות מקצועי ומנוסה ולא לבד.
אבל גם הכסף שמטופל על ידי מנהל מנוסה נמצא בסיכון ברגע שהוא נכנס לבורסה.
איתן עציוני :סיכון תמיד קיים ,אבל החוכמה היא למצוא את המנהל שיידע למזער אותו .אם אדם מגיע
אלינו ומבקש שננהל עבורו חצי מיליון שקל ,זה לא אומר שכל הסכום הזה חשוף מיידית לסיכון .אנחנו
בונים את התיק בצורה מושכלת ומקפידים על פיזור  -חשוב קודם כל לשמור על הכסף של הלקוח,
ולהצמיח אותו בצורה יציבה ,לא בחלומות גדולים שיוצרים סיכון להתרסקות גדולה.
איך אתם מתנהלים בפועל כדי לשמור על הכסף של הלקוח?
איתן עציוני :הגישה שלנו להשקעות היא גישת ערך שלדעתנו היא הגישה הזהירה והבטוחה יותר .השקעת
ערך מוגדרת כרכישה של נכס במחיר שנמוך להערכתנו משמעותית מערכו הכלכלי או במילים «
המשך בעמוד 14
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שנה טובה ומתוקה!
היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל
יהודה אלטון
מנהל היח' לתרבות ומפעלי
חינוך ומזכיר עמותת אמני
המושב והכפר

יום עיון וחשיפת אומנים

תערוכה:

שנינו יחד
וכל אחד לחוד

אלברט בן שימול,
בורגתא

תערוכת ציורים של ליאורה בנקל
ואלברט בן שימול.
פתיחת התערוכה ב 11.9.08-בשעה .18:30
במעמד :ח"כ הרב יצחק לוי.
נעילת התערוכה ב.2.10.08 -
שעות ביקור :א'-ה'  8:00-18:30ו' .8:00-11:30

ליאורה בנקל,
בצרה

אסיפה כללית של עמותת אמני המושב והכפר

בתאריך  7/8/08נערכה אסיפה שנתית של העמותה בהשתתפותו נציג ממשרד רו"ח העמותה אשר הציג דו"ח כספי
שנתי של העמותה .כמו"כ נערכה סקירה על פעילות העמותה .ההנהלה הנוכחית נבחרה במלואה לשנת כהונה נוספת.
יו"ר לעמותה ייבחר במסגרת ישיבת הנהלת העמותה .תודה לכל החברים והצלחה לעשייה פורייה בהמשך.

קורס "ייזום וארגון תרבות ופנאי בקהילה"
היח' לתרבות בתנועת המושבים בשיתוף עם המרכז
לתרבות פנאי והקתדרה במכללת אחווה ,מודיעים על
פתיחתו של קורס מקצועי וייחודי "ייזום וארגון תרבות
ופנאי בקהילה".
קהל יעד :רכזי תרבות ופעילים ,רכזי גיל שלישי ,רכזי
הגיל הרך ,נציגי ועדים לנושא תרבות ,וכל העוסק
והרוצה להשתלב בתחום קהילה ,חברה ופנאי מכלל
המושבים ברחבי הארץ.
כללי :הקורס מאפשר למשתתפים להעמיק את הידע
המקצועי מתוך התייחסות רחבה לנושאי תרבות,
קהילה ופנאי ,מאפשר רכישת כלים מעשיים לקידום
תחום התרבות בקהילות ,ומזמן מפגש עמיתים לשם
הפריה הדדית ויצירת שיתופי פעולה.

הקורס משלב בין לימודים תיאורטיים ,סדנאות
חווייתיות ותרגילים מעשיים ,ומועבר ע"י אנשי אקדמיה
מומחים ,אמנים ואנשי מקצוע מהתחום.
מועד ומקום :אורך הקורס  40שעות אקדמאיות10 ,
מפגשים .יתקיים בימי שני החל מתאריך  5/1/09ועד
לתאריך  16/3/09בשעות  .18:00-21:30מקום הלימוד:
במכללה האקדמית לחינוך אחוה )ליד צומת מלאכי
קסטינה(.
הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם ,בטלפונים:
היח' לתרבות ,03-6086342/3 :המרכז לתרבות ופנאי:
) 054-4539791מיכל(.
פרטים נוספים באתרwww.pnaicenter.com :

בתאריך  13.8.08נערך יום עיון וחשיפת אומנים בבנין אשכול פיס שבמועצה האזורית לב השרון
ליום העיון הוזמנו רכזי ופעילי תרבות ,ספרנים ואמנים מכל המושבים בארץ .בסה"כ השתתפו
 110חברים וחברות.
היה זה יום גדוש בהרצאות ומופעים מגוונים החל משעות הבוקר ועד לשעות אחה"צ המאוחרות
כולל קפה רץ וארוחת צהריים.
שלא כבשנים קודמות ,דאגנו השנה לשלב את חברי עמותת אמני המושב והכפר על ידי הצגת
עבודותיהם ויצירה בכניסה לאולם ,מה שתרם ליצירת אווירה נעימה במקום .המשתתפים נהנו
מאוד וכבר מחכים למפגש הבא.
בהזדמנות זו ,ברצוני להודות ליענקלה עטיה מנהל מח' התרבות של המ"א לב השרון על שיתוף
הפעולה בארגון ,ליוסי לבנון מנהל אשכול פיס וצוות העובדים על הסיוע ולראש המועצה עמיר
ריטוב ,אשר ברך את המשתתפים בפתיחת היום.

פינה
חדשה

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

פינה אישית

"עולמי" ספר שירים ראשון מאת רות סגל
ספר שירים ראשון של רות סגל,
הרואה אור מתוך מאות שירים שנכתבו
למגירה במהלך השנים.
רות סגל ,ילידת מושב חרות ,אמנית
רב תחומית שהמילה והצורה שזורים
ביצירתה המגוונת.

מתוך הספר:
שחר
"עם שחר האור מפציע
הציפור קן אהבתו מציע
היקום עוד לא מזיע
ואת עולמו לי מציע
וכבר ורוד עולמי.
הציפור מציצת המכונית מתקתקת
הילד צוחק לקראתי,
המחם מזמזם לכבודי,
ועולמי אתי".

תנועת המושבים ערכה כנס הסברה בנושא
העברה בין דורית ופעילות לא חקלאית במושבים

שמח לארח את באי
הועידה ה-כ"א
של תנועת המושבים
ומאחל לבאי הועידה דיונים פוריים ושנה טובה
לכל המרחב הכפרי ולכל בית ישראל.
חנן חסיד
שמואל ברקוביץ
יו"ר וועד מנהל
אחוה  -המכללה האקדמית לחינוך
המכללה האקדמית אחוה באחריות אקדמית של אונ' בן-גוריון בנגב

הכנס נערך במושב גבעת חן שבמועצה אזורית דרום השרון בהשתתפות מזכ"ל תנועת המושבים,
איתן בן דוד ,ראש המועצה האזורית דרום השרון ד"ר מוטי דלג'ו ,עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף
קרקעות ויוגב שריד ,יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים.
בכנס נכחו למעלה מ 250-איש ,מתוכם חברי וועדים וחברי מושבים ממושבי המועצה האזורית
דרום השרון.
איתן בן דוד שפתח ובירך את המשתתפים ,הודה לראש המועצה על האירוח וההיענות הגבוהה
וקרא לנוכחים לגלות מעורבות גבוהה יותר בפעילות התנועה והדגיש כי עקרון הפעולה שמקדם
את סדר יומו של המרחב הכפרי הוא ההיזון החוזר שקיים בין התנועה לבין מושביה וחברי האגודות
שבהם .כמו כן דיבר על חשיבותה של מעורבות פוליטית.
בן דוד הביע תמיכה בהחלטה  ,979למרות שמנציחה את הקיפוח של ההתיישבות לעומת חוכרים
עירוניים שקיבלו את זכויותיהם בבתי המגורים בתשלום סמלי.
"הנוסחה שקבעה מועצת מקרקעי ישראל היא היחידה שיכולה בעת הזו לשים קץ לסאגה
שנמשכת קרוב לשני עשורים בנוגע לזכויותיהם של החברים ,בחלקת המגורים ולתת לנו את
שיש לרוב תושבי מדינת ישראל  -בית מגורים שרשום על שמנו".
עו"ד עמית יפרח סקר בפני באי הכנס את סוגיית העברה הבין דורית והבן ממשיך ובנוסף פרט
את האפשרויות להעברת משק לדור הבא ,העומדות בפני בעל הנחלה בבואו לקבל את ההחלטה
בעניין .כמו כן פרט עו"ד עמית יפרח את הקשיים והמורכבות שישנם בכל אחת מהדרכים ,והמליץ
לבאי הכנס שטרם קבלת החלטה בדבר ירושת המשק יתייעצו עם אנשי המקצוע הבקיאים בתחום
המושבים על מנת שיוכלו לקבל את ההחלטה הטובה ביותר ולבצעה בצורה המשפטית הנכונה.
יוגב שריד סקר בפני באי הכנס את החלטת מועצת המינהל  1101שמתייחסת לזכויות התעסוקה
החלופית בחלקת המגורים ,שריד עדכן את באי הכנס כי ישנו בג"צ כנגד ההחלטה ועד אשר לא
יכריע בג"צ לגבי חוקיות ההחלטה ,המינהל לא יישם אותה במושבים.
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שנה טובה ומתוקה!
חדשות בני המושבים
לכל תושבי המושבים ,חניכים ,מדריכים ,רכזים והורים!
תנועת הנוער בני המושבים הינה הזרוע החינוכית של תנועת המושבים אשר מפתחת את דור
ההמשך של התנועה .עם כ 30,000-חניכים ,בני המושבים פועלת היום ב 409-מושבים וישובים
בכל רחבי הארץ.
בני המושבים הינה התנועה הגדולה והמובילה בכל המגזר הכפרי.
החיים הקהילתיים במרחב הכפרי המבנה המיוחד ואורח החיים הכפריים שונים במהותם מהחיים
במקומות אחרים ,ומחייבים גישה מקורית וייחודית.
הפעילות של בני המושבים בשיתוף עם מחלקות הנוער האזוריות נושאות אופי וחינוך לערכי
ההתיישבות ,לחיי קהילה ולאורח החיים הכפרי הייחודי.
הבידול והחינוך במרחב הכפרי מהווה לתנועת בני המושבים אתגר שהיא חייבת להתמודד
איתו.
תנועת בני המושבים עוסקת במגוון רחב של נושאים ויוצרת קרקע ופעילות חינוכית ערכית
לכלל הנוער.
בכל שנה מצטרפים לבני המושבים כ 2000-מדריכים שבחרו לקחת את האחריות לידיהם,
להוות את המנהיגות הצעירה ביישוב ,להיות מעורבים בקהילה וחלק ממנה ולהנחיל את ערכי
התנועה.

אאחל לכם שנה טובה! שנת פעילות פוריה ומשגשגת!
בברכה,
אייל עוזון
מזכ"ל בני המושבים

מסע חוף והעפלה
כ 700-בוגרי כיתה ט' חניכי תנועת בני המושבים
השתתפו במסע חוף והעפלה.
זהו המסע השלישי בטרילוגיה של מסעות
שמתחילה בכיתות ז  -שצועדים בנתיבי הפלמ"ח
באזור בירייה )מסע פלמ"ח( ,כיתות ח' שהולכים
מגבעות הקרב בחרמון דרך תל פאחר עד שאר
ישוב )מסע בעקבות לוחמים לשלום( ,ובוגרי ט'
הולכים על חוף הים מחיפה עד מכמורת ,כ60-
ק"מ במשך  4ימים.
המסע עוסק בתקופת ההעפלה הבלתי
לגאלית ,לארץ ישראל ,בדרך חוויתית ,תוך כדי
ביקור במוזיאון חיל הים והעפלה בחיפה ובמחנה
המעפילים בעתלית.
החניכים נחלקו לקבוצות מעורבות ,שנשאו
שמות של ספינות מעפילים שהגיעו ארצה ,אין
ספק שזה מסע לא קל .בני הנוער צעדו כ15-
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ק"מ ליום שבסיומם הם נדרשו לבשל את ארוחת
הערב ,הימים במסע ארוכים ,אך מלאים בחוויות
ופעילויות.
היופי שבטיול  -מעבר לנוף היפיפה ,והשקיעות
המקסימות ,זה הצד האנושי ...תוכל לראות
בקבוצות הרבה פרגון ,שמחה ,שירה ואהבה.
אין במסע מזגן ,אינטרנט ג'אנק פוד או קולה
קרה אבל תראה במסע אנרגיה אדירה של
רצון להשתייך למשהו יפה ,למשהו שונה ...חוויה
מהממת.
ונסיים בסיסמת המסע:
"ואף על פי כן  -נעלה לארץ ישראל"

צוות המסע,
דרור חדד  -רכז ההדרכה
וחנן בן דוד  -מרכז המסע

" עם שאינו מכבד את עברו,
ההווה שלו דל עתידו לוט
בערפל...

יגאל אלון "

כשהאימרה הזו לנגד עיניהם יצאו בוגרי כיתה ז' למסע מעניין ,מאתגר ומלמד  -מסע פלמ"ח.
המסע משלב אהבת הארץ וידיעת ההיסטוריה הקשורה לפלמ"ח :הקמתו ,פעולותיו והקמת המדינה
תוך שימת דגש לאטרקטיביות ולחיבור לימינו.
בני הנוער טיילו במשך  4ימים מחורפיש מהר מירון להרי צפת דרך נחל עמוד ,נחל מירון ועוד ...התחלנו
בחורפיש וסיימנו בביריה כשבכל יום אנחנו עוסקים בנושא אחר בצורה תיאטרלית ומלאה באווירה.
המסע מתחיל לרוב בפעולות שנעשות על ידי המדריכים במועצה .שם הם לומדים מעט על הווי
הפלמ"ח ועל דמות הפלמ"חניק.
החניכים מגיעים לבושים בבגדי פלמ"ח ,מצויידים ברובה שהכינו בבית מעץ ,שרים שירים פלמ"חיים
בהתלהבות ולכל אחד מהם שם פלמ"חי כמו  :בן ציון ,זוהרה או שרוליק.
בהגיעם למסע מתחלקים החניכים לארבע חטיבות )לפי חטיבות בפלמ"ח( :הראל ,יפתח ,כרמלי ונגב.
לכל אחת מהחטיבות יש מח"ט שהוא חבר גרעין עודד שנמצא בתום שנת השירות ו 2-מ"פ בוגרי י"ב
המיועדים להתחיל שנת שירות בגרעין עודד באמצע אוגוסט .במסלולים הם פוגשים בצוות בונקר
שלימד קפ"פ ,לימד המנון ,גייס לפלמ"ח ,הציג קרב ועוד...
כל יום עוסק בנקודת ציון אחרת בהיסטוריית הפלמ"ח  :גיוס לפלמ"ח ע"י הבריטים ,הפיכת הפלמ"ח
למחתרת ,אימונים למבצע הכיבוש הגדול וגיוס לצה"ל .בכל יום הם לומדים על ערך אחר של הפלמ"ח,
מורשת קרב של ליל הגשרים או השבת השחורה או דרכי פעולה אחרים של הפלמ"ח.

בלילה הראשון הם נשבעים אמונים לפלמ"ח בטקס מרגש שבסיומו הם הופכים באופן רישמי
לפלמ"חניקים.
ביום השלישי שהוא נקודת ציון חשובה בו מדמים פריצה לביריה במסע לילי ובחלוקה לחוליות
מבצעיות :חבלנים ,תצפיתנים ועוד...
במסע מתחמקים החניכים מהבריטים ששומרים על המצודה ומשתמשים בתחבולות בכדי לכבוש
את המטרה .כשהחניכים משתלטים על המצודה לאחר הקרב באופן ספונטני הם רוקדים הורה,
מתחבקים ושמחים.
ביום האחרון שהוא היום בו הפלמ"ח הופך להיות חלק מצה"ל לפי החלטה של בן גוריון החניכים
מתנסים בטירונות לצה"ל דרך :קיר טיפוס ,אומגה ,פארק חבלים ,פיינטבול ועוד.
המסע הוא שיאו של רצף ציונות בו החניכים בתנועה מתעסקים במשך ארבעה חודשים בצורות
שונות של המושג ציונות .
ובנימה אישית לקראת סיום ,לכבוד היה לנו להוביל מסע חשוב וערכי זה עם הצוות המורכב מגרעין
עודד לעתיד ובהווה .מצאנו את עצמנו לא פעם עומדים ומשתאים נוכח ההתלהבות של החניכים
מהמציאות הפלמ"חית .התמונה שעבורנו מתארת את שיאו של המסע היא כשבני הנוער פרצו באופן
ספונטני בריקודים כשנגמר המסע הלילי וכבשנו את ביריה.
רוחלה )תחיה ווקנין  -רכזת בני המושבים במ.א .חוף אשקלון( ורבקלה )מיה שולמן  -רכזת בני
המושבים במ.א .מטה יהודה(
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שנה טובה ומתוקה!
חדשות בני המושבים  -המשך

מסע בעקבות
לוחמים
לשלום 2008

בתחילת אוגוסט יצאו למסע בעקבות לוחמים
לשלום כ 500חניכי תנועת בני המושבים
מסיימי כתה ח' וכ 100מדריכים מהמועצות
השונות.
מסע בעקבות לוחמים לשלום הינו מסע
ערכי וחוויתי ,מלא תוכן והנאה ,בו עוסקים
בתולדות ישראל והמלחמות לאורך השנים,
מורשת קרב ,גבורה ,רעות והתנדבות ,כל אלו
כחלק מתהליך השלום ובשאיפה לשלום.
השנה בחר צוות המסע להתמקד בנושא
השבויים והנעדרים של מדינת ישראל ,תחת
הסיסמה " -ושבו בנים לגבולם".
במסע שאורכו ארבעה ימים ,צעדו החניכים
במסלולים מאתגרים ומרהיבים ביופיים,
מפסגת החרמון  -הנקודה הגבוהה במדינה
 -דרך רמת הגולן ,עד לנחלי הצפון ,ולבסוף

הגיעו לחניון מעיין ברוך בו גם זכו החניכים
לשייט קייאקים.
במסע סיירו החניכים בתל פאחר  -מוצב
סורי ישן ברמת הגולן  -בו חווים החניכים
את חוויית הלוחמים במלחמת ששת הימים,
ובאנדרטת אסון המסוקים ,בה שמעו את
סיפור המקרה ואת סיפורם האישי של
הנופלים באסון.
למסע קדמו הכנות רבות בהן נבנה המסע
ע"י הצוות המוביל  -גרעין עודד ,בני הי"ב
העומדים לצאת לגרעין עודד בימים הקרובים,
והצוות הבוגר ,ובראשם משה אלפסי וחגי
מרום אשר ריכזו את המסע.
מסע בעקבות לוחמים לשלום  2008היה מסע
משמעותי ביותר ,אשר ניסה לחנך לעשייה,
התנדבות ואהבת הארץ.
המסע היה מהנה ,משמעותי ,אחת מנקודות
השיא בשנה וחוויה בלתי נשכחת.
תודה רבה לכל אלו שעשו ונתנו כדי שהמסע
יהיה כה מוצלח.

דרושים :מד"בים ורכזי אזור
קורות חיים ניתן לשלוח לפקס 03-6956437
או במייל tnua@v-noar.org.il

מחנה ד'-ו'  -מחוז מרכז

לאחר מספר שנים בהן מחנות הקיץ לכיתות ד'-ו' התקיימו ברמת האזור ,פורום רכזי אזור של מחוז
מרכז החליטו לעלות מדרגה משמעותית בחשיבה על הפעילות התנועתית לגיל העממי ולקיים
מחנה מחוזי.
מחנה זה מרחיב את מעגל הפעילות החברתית של ילדי ד'-ו' וחותם את התהליך הקבוצתי השנתי.
מחנה "בני ישראל" ,המחנה המחוזי הראשון של מחוז מרכז ,התקיים בתאריכים  ,30/07-01/08ביער
עין זיתים שבצפון ,בהשתתפותם של כ 1400-חניכים ,מד"צים ,מד"בים וצוות.
במהלך שלושה ימים החניכים התנסו בחוויות כמו בניית מאהל ,א"ש לילה ,טיולים ,בישולי שדה,
טקס צבעוני וספורט טבלאי.
קיום מפעל בסדר גודל כזה התאפשר בזכות מסירות ועמל רב של חניכי ט'-י"ב שמילאו מגוון תפקידים
ויצרו חוויה חיובית וחינוכית לחניכים הקטנים.

צוות מסע בעקבות לוחמים לשלום 2008

קורס מד"צים/מד"חים 2008
יער עזריקם 13 ,ביולי יער אקליפטוסים דלילים
שבקושי מצלים מפני החום הכבד .בשעה שש
בבוקר מתחילים לעבור ברחבי הארץ אוטובוסים
צהובים של המועצות האזוריות בין המושבים
הקיבוצים והיישובים הקהילתיים ובכל תחנה
אוספים קבוצת ילדים נרגשת  ,צוהלת  ,מסוקרנת
ומלאת חששות ותקוות .הם אינם יודעים זאת
בשעת בוקר מוקדמת זו ,אך הם עומדים בפני
החוויה הגדולה ביותר שחוו עד היום ,חוויה שייקחו
איתם עוד הרבה שנים קדימה.
שלט גדול "סמינר מד"צים  2008בני המושבים"
מקדם את פני הבאים ,דלתות האוטובוסים
נפתחות ומאות חניכי "בני המושבים" בוגרי כיתה
מכל רחבי הארץ כובשים בסערה את יער עזריקם
סמינר מד"צים/מד"חים  2008יוצא לדרך!!!

בני המושבים תמיד בתנועה! וגם אתם מוזמנים להצטרף!

קורס מד"צים )מדריך צעיר( הינו קורס הכנה
לשנת ההדרכה הראשונה בתנועה אשר מותאם
למיומנות הדרכה בחדר ואילו קורס מד"חים
)מדריך חוץ( הינו קורס עם דגש להדרכת חוץ
וטבע.
קצת מספרים ונתונים על קורס מד"צים/מד"חים
של תנועת הנוער "בני המושבים" 1100 .חניכים!!!
הגיעו לקורס .זהו הקורס מד"צים הגדול ביותר
בין תנועות החולצה הכחולה .הקורס מחולק
לארבעה סמינרים ול 67-קבוצות 62 .מדריכים
חברי גרעין עודד של תנועת בני המושבים ועוד
 5מדריכים בוגרים מיישובי התנועה.
צוות מנהלה המורכב מחברי גרעין עודד בוגרי
י"ב לפני גרעין עודד ,בוגרים הבאים לעבוד בקיץ
בתנועה והדובדבן בקצפת קבוצת בוגרי י"א

הבאים בהתנדבות לעזור בקורס .בראש כל סמינר
עמד רכז אזור אש הוביל את מהלך הסמינר.
עוד נוסיף נציין ונהלל את צוות הטפטפת שהיה
אחראי על ההווי והתרבות בקורס ובלעדיו לא
היה הסמינר כמו שהוא.
חמישה ימים ראשונים התקיימו ביער עזריקם,
הקבוצה מתחילה להתגבש ,עוד רגע וכבר יש לה
שם ,המשבר הראשון מגיע עם ערב וחולף בעזרת
המדריך והחברים ביום שלמחרת .הפרצופים הלא
מוכרים הופכים אחרי יומיים לחברים הטובים
ביותר ,חברים שילכו איתם עוד הרבה שנים
קדימה.
לומדים מהי קבוצה ,לומדים מהי תנועת הנוער,
דנים על סמליה ומטרותיה של תנועת "בני
המושבים" על שיתוף ושוויון ערך האדם ,על
ציונות ודמוקרטיה על המושב והקיבוץ איך קמו
ומה היו עקרונותיהם ,לומדים לבנות פעולה ,איך
עושים בישולי שדה ,מחנאות ובנייה ,ניווטים ,ועוד.
ערבים חברתיים ,סלטרון ערב שירה בציבור ,ערב
כישרונות צעירים.
לאחר  5ימים עוברים בהליכה רגלית לפנימיות
להמשך הסמינר ,כאשר ביער נשארים חניכי קורס
מד"חים.
הקורס הסתיים בטקס ביער המגינים ,בו כל
סמינר הכין קטע ,נאומים ובסוף שירה בציבור.
מי שלא היה לעולם לא יוכל להבין את גודל
החוויה ,מי שהיה לא יוכל לשכוח.
מאות מדריכים חדשים הצטרפו למעגל המדריכים
של התנועה שיהיה לכולם בהצלחה בשנת
ההדרכה הראשונה ונפגש בפעילויות במהלך
השנה ובסמינר מד"מים בשנה הבאה!!

סמינר מד"מים-מד"חים 2008

בתנועת הנוער שלנו
מדברים ועושים חינוך.

בתחילת אוגוסט נפגשו כ 500-מדריכים צעירים
של בני המושבים לסמינר של שבוע ,במהלכו
בחנו את שנת ההדרכה שעברה עליהם בעזרת
תיאוריות שונות בחינוך והסתכלו לעתיד.
הסמינר התחלק לשני חלקים :סמינר מד"מים -
מדריכים מתקדמים בדגש של מתודיקה בחדר
וסמינר מדח"מים  -מדריכי חוץ וטבע מתקדמים
בדגש על מחנאות ופעילויות חוץ.
בשני הסמינרים הושם דגש חזק על נושא
החינוך ,המדריך כמחנך וכדמות משמעותית
בחיי החניך.
מטרתנו כמנחים הייתה לאפשר לנוער לקחת
את העניינים בידיים ולחזק אותם כנוער שאכפת
לו ורוצה ויכול לעשות שינוי במדינה.
"לקיחת אחריות" הוא מושג שהפך מדיבור
למעשה בסמינר :לקיחת אחריות על עצמי ,על
הקבוצה ועל החברה בכלל.
בני הנוער הנהדרים שסיימו את הסמינר ,מביאים
לשנת ההדרכה הבאה רוח צעירה וערכית של
חינוך והמון מוטיבציה.
הסמינר הסתיים בכיף מדריכים ארצי )ערב
הוקרה לצוותי ההדרכה( שבו ראינו את הכוח
והעוצמה שיש בתנועה וביכולות העצומות
הגלומות בנוער של ימינו.
עלו והגשימו!
יהודית פלסמן ושלומית שושן
בשם צוות הסמינר.

גלעד דקל
מרכז קורס מד"צים/מד"חים 2008
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שנה טובה ומתוקה!
ידידי איתן בן-דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים
וצוות התנועה.

ברכות לרגל כינוס
ועידת התנועה ה-כ"א
לדיונים פוריים והחלטות חשובות.

תנועת המושבים מהווה שופר להתיישבות ולמרחב הכפרי
כולו ,לטובת חברי האגודה ותושבי ההרחבה כאחד ,לעיגון חוקי
של זכויותינו על הקרקע ,המים והפרנסה החלופית ,החינוך
ואורח החיים במרחב הכפרי כולו.
אתם עושים עבודה חשובה מאין כמוה ,המשיכו כך.
מאחל לכם ,לתושבי המושבים ולכל בית ישראל,
שנה טובה ,שנת שלום וביטחון.

מוטי דותן

ראש מועצה אזורית בגליל התחתון
בשם תושבי המועצה האזורית כולה.

מועצה אזורית לכיש

בס"ד

מברכת את
חברי תנועת המושבים
ובאי הועידה ה-כ"א

אגוד המושבים של הפועל המזרחי

בברכת כנס פורה ומהנה.

מברך את באי
הועידה הכ"א
של תנועת המושבים

ולרגל השנה החדשה הבעל"ט שתהא:

ומאחל דיונים פוריים לעתיד ההתיישבות בכלל,
והמושבים בפרט.

שנת פרנסה טובה ושפע.

בברכה

שנה חקלאית פוריה ומוצלחת

מוטי מגער
מזכ"ל

12
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שנה טובה ומתוקה!
המועצה האזורית מעלה יוסף ותושביה

מברכים את תנועת
המושבים לרגל
הועידה ה-כ"א
מאחלים דיונים פוריים ומועילים במהלך הועידה
ובחירות מוצלחות למזכ"ל התנועה.
שנה טובה ומתוקה,
שנת שלום ושגשוג כלכלי.

המועצה האזורית לב השרון

מברכת את משתתפי
הועידה הכ"א
של תנועת המושבים
ומאחלת לכולם יום של החלטות
טובות ומועילות.
בברכה,

אבי קרמפה

ראש המועצה האזורית מעלה יוסף

עמיר ריטוב

המועצה האזורית באר טוביה ותושביה,

שמחה לארח את באי
הועידה ה-כ"א
של תנועת המושבים

לחברי תנועת
המושבים ולכל באי
הוועידה הכ"א
של התנועה

ומברכת את תושבי המרחב הכפרי ומדינת
ישראל כולה בברכת שנה טובה.

מגדלי הפירות וארגון המגדלים מברכים אתכם בוועידה
מוצלחת ,בדיונים פוריים ובקבלת החלטות לטובת כלל
ההתיישבות החקלאית במדינת ישראל.

מאחלים לכל המשתתפים דיונים פוריים ומועילים
במהלך הועידה.

ראש המועצה

שתהיה לכולנו שנה טובה ,שנת גשמים
מרובים ושנה חקלאית מוצלחת.
מאחלים

דרור שור
ראש המועצה האזורית באר טוביה וחברי המליאה.

אילן אשל

וחברי מזכירות ארגון מגדלי פירות
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שנה טובה ומתוקה!

תושבי מגידו החליטו על מרחב ביוספרי כדרך חיים
מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

המגמה הירוקה בשנים האחרונות היא נחלת הכלל .המדיה רוויה בכתבות ובידיעות
אודות התהליכים והמגמות ,לצד הסכנות שטומנים בחובם החיים המודרניים .מעבר
לעובדה שמדובר בגישה פופולארית ,יהיו שיאמרו סקסית ומושכת ,אסור לנו לשכוח שמדובר בכדור
הארץ שלנו ובאיכות חיי האוכלוסייה כולה.
במועצה האזורית מגידו ,השוכנת באיזור רמת מנשה ,לקחו את המגמה הירוקה והצעידו אותה קדימה,
תוך שהחליטו לקיים הלכה למעשה את כל אותן סיסמאות ירוקות.
מזה שנתיים ,שוקדים במועצה על הכנת תכנית אב כוללת שבסיומה יוכרז
שטח המועצה כמרחב ביוספרי ,המוכר על ידי אונסק"ו  .המרחב ,משתרע
על כ 184-אלף דונמים הכוללים שילוב מיוחד של יערות ,שמורות טבע,
שטחי חקלאות ושדות מרעה ונכללים בתוכו  13ישובי המועצה.
ביוספרה היא השכבה על פני כדור הארץ שבה מתקיימים החיים .מרחב
ביוספרי הוא המרחב שבו נמצאים האדם ,בעלי החיים ,הסביבה והטבע.
הגישה הביוספרית מחייבת בתכנון רב-תחומי ,המשלב בין תכניות החקלאים,
תכניות התיירות ,התכניות לפיתוח ולבנייה של התעשייה ,של המסחר ושל המגורים ,לבין השטחים
המוגנים.
במרחב הביוספרי יש אבחנה בין שלושה אזורים :ליבה ,חיץ ומעבר .אזור הליבה הוא מרחב הטבע
המוגן .באזור החיץ ניתן לעסוק בחקלאות ובתיירות .אזור המעבר מיועד ליישובים ,ובו ניתן להוסיף
שטחי בנייה באופן מושכל ,תוך התחשבות במרחב כולו.
מדובר בגישה רב-תחומית ,המשלבת בין צרכי האדם לשימור הסביבה והשטחים הפתוחים ששמה
דגש על המשך התפתחות האדם בסביבתו ,תוך מחויבות גדולה לשמירה על ערכי טבע ונוף ודאגה
להעברתם גם לדורות הבאים .כעת משהוגשו כל התכניות ,ממתינים להכרה של ארגון אונסק"ו ,הפועל
מטעם האו"ם ולהכרזה רשמית.
התהליך התגבש לפני הרבה שנים עוד עם ראש המועצה הקודם של מגידו ,חיים חכים ,והמשיך
עם חנן ארז ,ראש המועצה הנוכחית מזה כ 4.5-שנים .לתהליך שותפים תושבי האזור ,קק"ל ,משרדי
ממשלה ,החטיבה להתיישבות ,גופים כלכליים ,גופים ירוקים ועוד.
למבקרים מזדמנים ,ועל אחת כמה וכמה לתושבים ,התהליך נראה אך טבעי .מדובר באחד האזורים

מה עושים עם כסף פנוי

אחרות לקנות בזול ולמכור ביוקר .באופן כללי
מניות ערך נסחרות במכפילי רווח נמוכים )כלומר
במחיר נמוך יחסית לרווחיות של החברה(,
הנהלה מוכשרת הדואגת לבעלי המניות וחסמים
גבוהים לתחרות שמקשים על מתחרים להיכנס
ולנגוס ברווחיות .חסמים לתחרות קיימים הודות
למשל ,לפטנטים ,טכנולוגיות ,ידע ייחודי ,צורך
בהשקעת הון גדולה ,רגולציה ,מוניטין ,מותג חזק
ובסיס לקוחות .דוגמא אחת היא חברות הסלולר,
כאשר חסמים רגולטורים והצורך בפריסת רשת
ארצית מקשים על כניסת מתחרים נוספים .לצד
חברות גדולות ומוכרות נכנסות לקבוצה הזו גם
חברות פחות מוכרות.
כך לדוגמה ברימאג דיגיטל  -זכיינית של LG
 Kenwood, Bekoו 50 -אחוז בעלות בישפאר,
היבואנית של סוני .ברימאג הרוויחה בארבעת
הרבעונים האחרונים כ 30-מיליון שקל ונסחרת
בבורסה על פי שווי חברה של כ  150מיליון שקל.
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המיוחדים במדינת ישראל .תחום המועצה המשתרע
על כ 184-אלף דונם הכוללים שילוב מדהים של
מגוון צורות נוף ,שטחי חקלאות ,יער וחורש ,ישובים
חקלאיים ואתרי מורשת רבים -שטחים בלתי
מופרים שלאור ייחודם ומיקומם במרחב הופכים
אותה לאזור העומד בפני לחצי פיתוח ודילמות
יומיומיות בנושאים רבים המשפיעים על פיתוחה
העתידי .נתוניו של האזור יצרו כבר בעבר דילמות
קשות לגבי צורת הפיתוח הרצויה ,די להזכיר את
המאבק לגבי קטע  18של כביש  ,6המאבק על
עמק השלום ועוד.
הייחוד בתכנית המועצה והשוני למול מרחבים
ביוספריים בעולם הוא קודם כל בהתייחסות אל
המרחב הביוספרי עצמו ,ככלי ולא כמטרה ,מתוך
שאיפה לתת מענה הולם ואופטימאלי לתושבי
המקום ,כאשר המטרות הן נגזרת של הצרכים
היחודיים הקיימים בו.
נדבך נוסף ,אם לא החשוב ,הוא העובדה שתושבי המועצה היו חלק עיקרי ומהותי בבנית התכנית.
מערכת הממשק מהווה אמנה בין הקהילה המקומית ,הרשויות והחברה ועל כן התבססה התכנית על
שקיפות ,פתיחות ,מעורבות  ,הסכמות ולקיחת אחריות התושבים ובעלי העניין.
כ 10-צוותי עבודה נקבעו לשם כך ,כאשר נבחרו נושאים עיקריים לדיון והחלטות כגון :חקלאות ,תיירות
ושטחים פתוחים ,חינוך ,כלכלה ותעסוקה ,דמוגרפיה ועוד .הצוותים נפגשו לדיוני עבודה על בסיס
קבוע ווולונטרי ,כאשר את כל התהליך ליווה צוות מקצועי של אנשי תיכנון מחברת" ,אביב אנוש"
השיח הציבורי התנהל באמצעות אתר אינטרנט של המועצה והעיתון "מגידון" .
רע תלמי ממשמר העמק ,מרכז המרחב הביוספרי שהתמנה לאחרונה ,ליווה את הפרויקט מתחילתו,
כשעמד בראש צוות התיירות והשטחים הפתוחים כמתנדב וכתושב .מציין בדבריו" :תפיסת הפרויקט
כולה היא ציבורית ,בימים אלה ניבנה המודל הניהולי של המרחב  ,המתבסס גם הוא על שותפות
של התושבים ,אנשי מקצוע ,בעלי עניין בגישה ניהולית חדשנית וייחודית של התנהלות רשות במרחב
כפרי" .כאמור גישת העבודה בתכנון המרחב הביוספרי דוגלת בהליך מתמשך המתחזק עצמו בהתמדה
לאורך ציר הזמן.
בניגוד לשמורת טבע רגילה ,במרחב ביוספירי לא מוטלים איסורים מוחלטים או מגבלות חמורות על
פיתוח .במרחב זה ממשיכים להתקיים יישובים ופעילויות ,כמו תעשייה וחקלאות ,שאמורים לפעול
תוך שמירה על הסביבה ומניעת התפשטות הפיתוח אל השטחים הפתוחים.
במרחב ימנעו מפיתוח אינטנסיבי של פרויקטים עתירי ארנונה ובנוסף באזורי התעשייה יקפידו על
מפעלים נקיים ושקטים.
ראש המועצה ,חנן ארז ,מחובר מאוד לנושא וממשיך ומקדיש משאבים רבים לפרוייקט ,בין היתר ,מתוך
זיהוי הסכנות הקיימות כיום ,הן ברמה הלוקאלית והן ברמה הגלובאלית ,כגון התחממות כדור הארץ
וזיהום מקורות המים .ארז מציין כי השילוב והממשק המתקיים במרחב המועצה האזורית מגידו בין
מערכות החיים הייחודיות והמערכות האנושיות הם שהובילו לרצון וליוזמה לקיים בתחומה מרחב
ביוספרי ולצרפה לרשת המרחבים הביוספריים העולמיים .

המשך מעמוד 8
היחס בין הרווח השנתי האחרון לשווי החברה הוא
) 20%ובהנחה שמדובר על רווח מייצג מדובר על
מכפיל רווח  (5והזיכיון על מותגים אלה הוא חסם
לתחרות .דוגמה נוספת  -חברה בשם חוד אסף
מתכות .מדובר באחת משתי יצרניות הפלדה
היחידות בארץ ,שמחזיקה בשליש מהשוק ונהנית
מחסמים גבוהים לתחרות ,מכיוון שבפועל כמעט
בלתי אפשרי להקים מפעל פלדה נוסף בישראל.
חוד אסף הרוויחה בשנה האחרונה כ  80מיליון
שקל ונסחרת בשווי שוק של  460מיליון  ,₪וייתכן
שתכנס למדד ת"א  100בעדכון הקרוב.
מעבר לכך ,כשם שאנחנו מחפשים הזדמנויות
שמאזנות בין רווח לסיכון נמוך בתחום המניות
כך גם בתחום איגרות החוב ,שנחשבות באופן כללי
לאפיק השקעה סולידי .אנו מתמקדים ברכישת
איגרות חוב צמודות מדד ,של חברות ,עם רווחיות
גבוהה והון עצמי גבוה יחסית לחוב של החברה.
גם כאן אנחנו יודעים להגיע לחברות שאולי

פחות מוכרות אבל בסופו של דבר מאזנות בין
רווח וביטחון .לדוגמת אנחנו "אוהבים" את אגרת
החוב של חברת סנפרוסט בתשואה צמודת מדד
של  ,4.5%תקופה ממוצעת לפידיון )מח"מ( של 1.3
שנים והון עצמי למאזן בשיעור של .47%
לסיכום ,אנחנו מאמינים שגישת ערך להשקעות
נמוך אחראית וזהירה תניב תוצאות טובות בסיכון
נמוך.
האם המשמעות היא שאדם פרטי שמגיע אליך
עם חסכונותיו פשוט משאיר אותם אצלך ושוכח
מכל העסק?
איתן עציוני :אני משתדל להיפגש אישית עם כל
לקוח ,ומנהל באופן אישי כל תיק בפגישה קובעים
בשיתוף עם הלקוח את מדיניות ההשקעה של
התיק בהתחשב במצב הפיננסי שלו ובהעדפותיו.
מרגע זה אנחנו לוקחים על עצמינו את הטיפול
בתיק .הכסף וניירות הערך נשארים בחשבון הלקוח
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בבנק והוא יכול בכל רגע לראות את הפעולות
הנעשות בתיק ואת שווי הנכסים .מומלץ לא מידי
להתרגש יותר מידי מתנודות קצרות טווח בתיק,
אבל בהחלט רצוי להתעדכן באופן שוטף ואני עומד
לרשות הלקוחות לצורך זה .אנחנו לוקחים בכובד
ראש את האחריות הכבדה בהשקעת כספי אחרים
ועושים זאת בזהירות בשקידה ובמקצועיות.
במבצע מיוחד עבור חברי תנועת המושבים על
רקע מערכת היחסים המיוחדת עם קבוצת הלמן-
אלדובי ,כל תיק שיפתח עד סוף שנת 2008
)בסכום של  ₪ 450,000ומעלה( יזכה לדמי ניהול
מופתחים בשיעור שנתי של  0.80%כולל מע"מ
)הנחה של  (47%בשנה הראשונה ו 0.95%-כולל
מע"מ לאחר מכן .
* המידע נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד
ואינו מהווה יעוץ מכל סוג שהוא.

שנה טובה ומתוקה!

ותיקים במושבים

חינוך ומצוינות במרחב הכפרי
מאת :רענן שריר  -חבר ועד מנהל אחוה
המכללה אקדמית לחינוך

בקמפוס אחוה פועלות שתי מכללות אקדמיות מוכרות ומתוקצבות
 המכללה האקדמית לחינוך והמכללה האקדמית באחריות אקדמיתשל אוניברסיטת בן גוריון .המכללה האקדמית לחינוך מקנה תואר
ראשון בהוראה ותואר שני במינהל חינוכי ,ובמחשבת ישראל ובנוסף
לימודי תעודה למורים ומשתלמים במקצועות השונים ומכינה ללימודים
אקדמיים.
המכללה האקדמית באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון מקנה
תואר ראשון של אוניברסיטת בן גוריון במקצועות המדעים .המכללה האקדמית מציעה בין היתר
לאוכלוסיית הישובים הכפריים באזור מעל גיל  30תכנית הנקראת "הזדמנות שנייה לתואר ראשון"
שבה ניתן ללמוד כאמור תואר ראשון של אוניברסיטת בן גוריון במתכונת לימודי ערב.
קמפוס אחוה ממוקם בדרום הארץ ומהווה מוקד חינוכי אזורי ,פיתח קשרים ענפים עם מועצות
אזוריות ומקומיות וערים באזור .משתלמים ממושבים וקיבוצים משתתפים בלימודי העשרה הרצאות
מדעיות וענייני דיומא .בסגל המרצים והעובדים בקמפוס חברי מושבים הפועלים באווירה אקדמית
כפרית.
בינואר  2008אירח הקמפוס את מזכיר תנועת המושבים איתן בן דוד והנהלת תנועת המושבים
ובדיון שהתקיים סוכם על שיתוף פעולה ונחתמה אמנה משותפת.
בימים אלו אנו עוסקים בשיתוף עם אגף המשק של התנועה בתכנון קורס מרכזי ומזכירי משק
למושבים .נשמח להעמיד לרשות התנועה את הידע האקדמי והמקצועי שקיים במכללה .בביצוע
ימי עיון והשתלמויות.
אני רואה באוכלוסיית המושבים קהל חשוב לקמפוס אחוה :בין פעילויותינו המגוונות לטובת
הקהילה ככלל ובני המושבים בפרט אנו שוקדים בימים אלה על תכנית לימודים ייחודית לקליטת
גרעיני עודד במסלול האקדמי .קמפוס אחוה רואה עצמו מוקד ערכי חשוב לבני האזור ,הפועל
ברוח תנועת ההתיישבות.
קמפוס אחוה יארח את ועידת תנועת המושבים שתתקיים בספטמבר  2008ומברך את באי
הוועידה.
הכותב ,רענן שריר ,חבר מושב כפר בילו מי שהיה מפקד הנחל ,מנכ"ל רשת בתי הספר של רשת
עמל ,מילא בעבר תפקידים בתנועת המושבים -ראש האגף החברתי הכלכלי וראש אגף המשק.
כיהן בשנים האחרונות בתפקיד מנכ"ל המכללה האקדמית לחינוך אחוה.
מונה ע"י הוועדים המנהלים של המכללות האקדמיות באחוה לקידום איחוד המכללות ולמקשר
עם תנועת המושבים .

התנועה בשטח  -הבהרה:
בגיליון הקודם התפרסמה ידיעה על ביקור
מטה התנועה במועצה האזורית ערבה תיכונה.
לכתבה צורפה תמונה של מיצד חצבה .שמה
של הצלמת נשמט בטעות ואנו מתנצלים על כך.
התמונה צולמה על ידי הצלמת גילה טל.
מערכת "המושב".

נמשך מתן הייעוץ והעזרה לניצולי השואה במושבים של תנועת המושבים לשם השגת
התמיכות להן הם זכאים.
מגיעות הנחיות חדשות לעתים קרובות שהפצתם נחוצה וחשובה .אני משתדלת לעמוד בלוחות
הזמנים .כל מי שמבקש מידע יוכל להתקשר אלי ואשמח לעזור.
נמשך הקשר עם רשות הזיכרון "יד ושם" .תנועת המושבים יוצגה באירוע למתנדבי הרשות
על ידי הר"מ והיתה זו השנה הראשונה בה הונח זר בשם ניצולי השואה ביום הזיכרון לשואה
ולגבורה.
האירוע הגדול והמיוחד שנועד להתקיים בתאריך  10.9.08עבור החברים שהגיעו ארצה כמעפילים
 בוטל לצערי.ועדת ותיקי התנועה תתכנס ב 16.9.08-בתום ימי החום הגדול ,בהם לא קיימנו מפגשים .המרצה
תהיה הגב' ליאורה טל ,מנהלת מח' זקנה ושארים בביטוח הלאומי בתל-אביב.
אני מזמינה את מזכירויות המושבים וההורים השכולים להיכנס לאתר התנועה בו מופיעים
פרטיהם של חללינו ולבדוק באם יש לכם שאלות או השגות לגבי העדכונים .אנא יידעו אותנו,
באם כן ונתקן במידת הצורך.
מרים שור ,רכזת ותיקי תנועת המושבים וניצולי השואה.

פינה עם ארומה אישית

עוגת דבש של דבורת התבור

באדיבות מלכה בן-זאב ,מושב שדמות דבורה
מצרכים
 4ביצים
 3כוסות קמח תופח
 1/2כוס סוכר חום
 200גרם דבש  -דבורת התבור
 1/2כוס שמן
כפית תמצית וניל

חידת התיישבות

לפניכם כתב חידה בסגנון "חמיצר" ,מאחוריו מסתתר שמו של אחד ממושבי תנועת המושבים.
רמז לשמו של המושב תוכלו למצוא באתר האינטרנט של תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il
תחת "עיתון המושב".
בין הפותרים נכונה יוגרל הספר "שבוי בקסמה" של מדריך הטיולים גילי חסקין.
הספר מספר על מסעותיו וחוויותיו בהודו.

אופן ההכנה
שמים את כל החומרים ,מלבד הקמח,
בקערה ובוחשים עד לקבלת תערובת
אחידה.
מוסיפים תוך בחישה את הקמח.
יוצקים את העיסה לתבנית אפיה  -גודל
בינוני.
אופים בחום בינוני במשך כ 30 -דקות.
מוציאים מן התנור ומניחים להתקרר.
בתאבון ושנה מתוקה!
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מושבנו הפעם היה כפר ויתקין ,שנוסד בשנת 1930
כראשון יישובי עמק חפר .הוא הנציח את המורה
המיתולוגי איש העלייה הראשונה יוסף ויתקין,
מחבר ה"קול הקורא" המפורסם לצעירי ישראל
בגולה ,שהביא להאצת העלייה השנייה .בכתב
החידה הבאנו ציטוט מתוך הקול הקורא שלו ואת
החתימה בסופו .אביו של ויתקין ,ר' שמעון ,שהיה
מורה עני ,חיבר את הספרים התורניים" :שביל
טוב"; ו"אנחה גדולה"  -שהוזכרו בכתב החידה.

מחבר כתב החידה  -זאב ענר.

היכן ואיך כל זה קרה? חפשו בלא לחומרה ,כדברי חז"ל ,בט"ז בחודש
השביעי בהנצחת מס .ולימים באותו עניין גם יחי .ומושבנו?
מה שם המושב המסתתר מאחורי כתב חידה זה?
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ו ה ז וכ ה ה ו א
עידו וינברג ממושב ביצרון פתר נכונה את כתב
החידה וזכה בספר "שבוי בקסמה" של מדריך
הטיולים גילי חסקין.
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