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בק־ לעסוק מונתה אשר הבינמשרדית הועדה
בקרקע וקיבוצים מושבים חברי זכויות ביעת
בראשותה אשר והתעסוקה, המגורים בתחום
הבר, קובי באוצר, התקציבים אגף מנהל עמד

עבודתה. את אלו בימים מסיימת
חבר לכל אישור מתן על ממליצה הועדה
של שטח על תעסוקה אזור להקים במושב
עוד  להשכרה.  אפשרות מתן עם מ"ר   500
המו־ חברי של הזכויות  את הועדה  מגדירה

גובה ואת המגורים בחלקת והקיבוצים שבים
למינהל. התשלומים

 979 החלטה את להחליף אמורות ההמלצות
על-ידי שנפסלה ישראל, מקרקעי מועצת של

לממשלה. המשפטי היועץ
בלבד המלצות הן כאמור הבר ועדת מסקנות
ובמועצת מקרקעי בממשלה וטעונות אישור
בג"צ  ישנו   979 החלטה על  בנוסף ישראל. 

הגדולות. הערים 15 של ועומד תלוי
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לכבוד
בלוך - פולושוק מלי ח"כ

הביקורת ועדת יו"ר

הועדה בפני החקלאות שר הופעת הנדון:
המדינה לביקורת

הו־ על הדיווח את "גלובס" בעיתון קראתי
בפני כ"ץ, ישראל  החקלאות, שר  של פעתו
לביקורת בנוגע המדינה לביקורת הועדה
מבקר בדו"ח תפקודו על שנמתחה החריפה

המדינה.

הועדה לחברי להודות ברצוני הדברים בפתח
עורכים שאתם המעקב על אישי באופן ולך
סבור יישום מסקנות דו"ח המבקר. אני אחר
מעמדו בחיזוק ביותר רבה חשיבות בכך שיש

מוסד מבקר המדינה. של
יש הועדה בפני החקלאות שר של בהופעתו
לה־ ניסיונתיו והמשך היתממות של שילוב
השר אחרים. האחריות למחדליו על את טיל
מועצת בהקמת הכשלון את לתרץ מנסה כ"ץ
המועצות, של סרבנים ב"מנכ"לים הצמחים
הפולי־ הזיקה את לבטל מאמציו נגד שפעלו
נאלצו החקלאים. הללו על חשבון שלהן טית
גורמים בין חולקו אשר שקלים מיליוני לשלם

שיקול דעת." שונים ללא
כמנכ"ל מועצת הי־ תקופה כמי שכיהן באותה
אלמלא גס. בשקר שמדובר קובע אני רקות,
הוא החסינות, ידי על מוגן היה החקלאות שר
אלו. דברים בגין לשון הרע לתביעת חשוף היה

הצמ־ המועצות שאר גם כמו הירקות, מועצת
אלא בכפיפות עצמן, דעת על לא פעלו חיות,
מדיניותן את שקבע דירקטוריון, להחלטות
פעלו המועצות  מהותית. החלטה כל ואישר 
והחקלאים הממשלה בין  פעולה בשיתוף
ניתץ החקלאות שר  אותו פעולה  שיתוף -
לתפקיד. כניסתו עם ובריונות  בכוחניות
לתת היא אף נועדה כ"סרבנים"  הגדרתנו
הח־ שר שעשה הרבים למשגים גושפנקא
החקלאות שר לתפקיד מינויו עם קלאות.
מנהיגותו, כפי החקלאי כולו את קיבל המגזר
חקלאות, שר כל לגבי ומתמיד מאז שנהגנו
תהיה. אשר הפוליטית השתייכותו תהיה
שיתוף של מסלול כל שדחה זה הוא כ"ץ השר
ההשתלטות מהלך את כולנו על וכפה פעולה

של רגליהם דחיקת תוך הייצור, מועצות על
במועצת הצמחים. מעורבות החקלאים מכל

המהדהד כשלונו את מציג החקלאות שר
אינה זו מנהלי". כ"כשל הצמחים במועצת
אח־ הסרת אלא ציבורית,  אחריות  לקיחת
כאילו להתרשם ניתן הדברים מקריאת ריות.
העובדות עליון. או כוח אנוש בטעות מדובר
החוק הצעת הונחה שבו מהרגע אחרות. הן
הכנסת, שולחן על הצמחים מועצת להקמת
דיוני כולל  אפשרית, במה כל מעל התרענו 
הסכנה בהפ־ על הכנסת, של ועדת הכספים
במועצות המגדלים של הסמכויות כל קעת

החקלאות. והעברתן לשר היצור

לא להציג, מנסה כ"ץ שהשר לתמונה בניגוד
היא אם המועצות,  איחוד לעצם התנגדנו 
אלא והגיונית,  שקולה בדרך נעשית היתה 
השפעה, עמדת מכל החקלאים לסילוק
מועצת היחידים של שהם המממנים  למרות
משלמים. שהם ההיטלים  מכספי  הצמחים
הצליח והתייעלות איחוד של המסווה תחת
הכנסת חברי עיני את לסמא החקלאות שר
שתחת לכך דומה הדבר נכסינו. על ולהשתלט
ימנה מקומיות,  רשויות  איחוד  של מסווה 
המאוחדת העירייה לראש הפנים שר עצמו

המפתח. תפקידי לכל אנשיו את וימנה
מאותה העיתונים ארכיון את לקרוא די
שה־ כדי לראות שהגשנו ואת הבג"צ תקופה
מינויים הזהרנו מפני על הקיר: היתה כתובת
היצור מועצת הפיכת מפני הזהרנו פוליטיים,
החקל־ והזהרנו מנישול ללא תוכן עקר לגוף

ההחלטות. בקבלת ממעורבות אים

היא המועצה, הקמת  לאחר  שנתיים  כיום,
חצי כבר המתפקד מתוכן, ריק גוף למעשה
את מדירים  החקלאים מנכ"ל. ללא שנה 
את ומנהלים המועצה ממסדרונות רגליהם
לקיום ההבטחה אחרים. במקומות עניניהם
טרם הצמחים מועצת למוסדות בחירות
קוצץ. שלא כמעט המועצה ותקציב מומשה
גבוהים סכומים  לשלם  נדרשים  החקלאים 
שאין להם לגוף המצומצמים מתוך רווחיהם
מקור כתליו וששימש נעשה בתוך מה מושג
כפי שנחשף השר כ"ץ, תעסוקה למקורביו של

המבקר. בדו"ח
האחראי הוא כ"ץ,  ישראל החקלאות,  שר
הצ־ "מועצת הנקרא לכשלון והבלעדי הישיר

המנהלות של פעיל יו"ר שימש הוא מחים".
בראשה המועצה ועמד טרם הקמת הזמניות
כל ארעו שבה לפעילותה,  הראשונה  בשנה
ניסיונו המבקר. בדו"ח שנחשפו המחדלים
בתגו־ לו  הכפופים  על  האחריות  את  להטיל 
היה הדו"ח פרסום לאחר בתקשורת בותיו
על שנעשו  ביותר המכוערות הפעולות אחת 
אדם האם יש ישראל. במדינת איש ציבור ידי
החקלאות משרד שפקידי  שיאמין  דעת בר
החליטו למשרד הכפופים  הגופים  ומנהלי
של מקו־ שירותיהם את לשכור בדרך מקרה

השר? רבי

שיתחשבו הועדה מחברי מבקש כ"ץ השר
סבור אני שלו כשר. קדנציה ראשונה שזו בכך
הזהרנו התחשבות. לשום ראוי אינו שהשר
סכר והוא  מעשיו  של ההשלכות מפני  אותו 
החק־ על נכסי להשתלט אוזניו בשעטתו את
מס־ שיסיק כבוד מאיש מצפה הייתי לאים.
מן שולחן הממשלה. את אישיות ויעזוב קנות
כ"ץ ישראל של הראשונה שהקדנציה הראוי
לו להמשיך גם האחרונה. אסור לאפשר תהיה
החקל־ במשרד הציבוריות המערכות בהרס
להגיע עלול  שהוא אחר משרד בכל או  אות

בעתיד. חלילה אליו

נוספים ונציגים אותי להזמין לבקשך ברצוני
שיעסקו הבאים לדיונים  החקלאי  מהמגזר
תמנע בדיון  נוכחותנו החקלאות. בתחום 
הועדה חברי את  להטעות החקלאות  משר
התנהלות על ומסולף שגוי מידע של בגיבוב

הענינים.
ולאחר הדיונים  שבתום יהיה נכון לדעתי, 
של הכושלת מהתנהלותו תתרשם שהועדה
אמי־ תצא בקריאה החקלאות, שהועדה שר
אסור מתפקידו. החקלאות שר להדחת צה
על ממונה להיות  כ"ץ  ישראל  לשר  לאפשר

בעתיד. ציבורית מערכת שום

בברכה,
דוד בן איתן

המושבים תנועת מזכ"ל

העתק:
כ"ץ ישראל החקלאות, שר

לינדנשטראוס מיכה המדינה, מבקר
ישי יוסי החקלאות, משרד מנכ"ל
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הקשת שעורכים השוואות
אחרים וגופים המזרחית
בין הקרקעות של מעת לעת
של ואלו הפיתוח עיירות
אינן שכנות אזוריות מועצות
מת־ הגדרתו, מעצם הכפרי, המרחב במקומן.
הישובים רחבים. קרקע שטחי פני על קיים
המדינה של הגינה למעשה הם החקלאיים
הקרקע. עתודות לשמירת המרכזי והכלי
לקרקעות, זקוקה שכשהמדינה בעבר הוכחנו
מסו־ אליה בצורה אותם יודעים להעביר אנו

והוגנת. דרת

על אנשים  של  קטנה  קבוצה של  לקיים  כדי 

צורך בה־ יש  סבירה חיים גדול ברמת שטח 
בתוך מאשר יותר גדולה משאבים שקעת
התש־ מתחזוקת  החל התחומים: בכל העיר 
החינוך מערכת תרבות, אירועי קיום תיות,
הכפרי המגזר של הכלכלי הגב את וכדומה.
את בכבוד שפרנסה החקלאות, בעבר סיפקה
קטן החקלאים מספר כיום בה. העוסקים
מיצירת אין מנוס ולכן בה פחתה והרווחיות
תע־ אזורי ובהם נוספים, הכנסה מקורות
כל אלו, ועוד. כפרית  תיירות יזמויות,  שייה, 
אלא האוויר בחלל  מתקיימים אינם  כידוע,

הקרקע. על

בתושבי צרה שעינם מי את להבין לי קשה

המושבים הכפרי. המרחב
מועדון אינם והקיבוצים
להצטרף שרוצה מי סגור.
הנגב מרחבי  מוזמן! אלינו 
חדשים. לתושבים  משוועים 

שלחוף ותמר, הנגב שער האזוריות המועצות
המז־ הקשת אנשי ידי על שהוזכרו המלח, ים
תקלו־ האזוריות המועצות שאר גם וכך רחית
אליהן. שמעונין להצטרף את מי לב בחפץ טנה
- אם המזרחית הקשת לאנשי גם אני קורא
- הדו"ח עריכת בעת קנאה התמלא לבכם
אני הנגב. את והפריחו אלינו הצטרפו בואו,
הרבה למדינת ישראל שבכך תתרמו משוכנע

עקרים. דו"חות בהכנת מאשר יותר
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וצוות בן דוד, איתן תנועת המושבים, מזכ"ל
העשרה נתיב  במושב סיור  קיימו התנועה 
דר־ לבחון מנת על עזה רצועת לגבול הסמוך
הבעיות עם בהתמודדות למושב לסייע כים

הביטחוניות.
הק־ את המושב חברי העלו הסיור במהלך
ובעיקרם מתמודדים הם עימם הרבים שיים
המושב, סביב ההיקפית הגדר בבניית העיכוב
ומיגון חדרי הבי־ עזה רצועת חומת המגן מול
את התושבים העלו עוד הילדים. וגני טחון
העובדים ועל החקלאים על בהגנה הצורך
בשדות העובדים והתאילנדים הישראלים
נמ־ הרצועה ולכן לגדר החקלאיים הסמוכים

המרגמות. של בטווח צאים
אמר דוד, בן איתן המושבים, תנועת מזכ"ל
עדיפות בסדר  הציבה שהתנועה לתושבים 
במושבים הסמו־ והתמיכה הסיוע עליון את
שהתנועה הבטיח הוא הארץ. לגבולות כים
הממשלה משרדי בקרב השפעתה את תפעיל
פעולות ביצוע את  לזרז על מנת הרלוונטיים
וחברתיים כלכליים חיים לאפשר כדי המיגון

תקינים במושב.
הגדרת את  לשנות לממשלה קרא דוד  בן

על עימות, לקו תפר מקו העשרה נתיב מושב
התק־ הקצאת מבחינת מכך המשתמע כל
הוא לתושבים. וההטבות והמשאבים ציבים
בבקשת תומכת המושבים שתנועת מסר
הח־ שטחי הנחלות את המושב להגדיל חברי

עוטף המקובל בישובי לגודל הנחלה קלאיות
ולהוסיף 70 יחידות  - לנחלה 80 דונם - עזה
העורף חיזוק לדבריו, ההרחבה. לשטח דיור
תושבים חדשים וקליטת המושב הכלכלי של

הבטחוני. בלחץ העמידה על יקלו
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העובדות: עיקרי
המשק, אגודה את מחבר הרוכשים קנו .1
על הבעלות את  מעביר ההסכם  כאשר
מתייחס כלל אך אינו המשק לרוכשים,

השיתופית. האגודה לעניין
מינהל עם קשורה  השיתופית האגודה  .2
משבצת. הרוכש בחוזה מקרקעי ישראל
האגודה כחבר להצטרף בקשה הגיש
כי השיב לרוכש האגודה השיתופית. ועד
נדחית. באגודה כחבר להתקבל בקשתו
להחלטת נימוקים לקבל  ביקש הרוכש
הכללית באסיפה להשתתף והוזמן הועד
הרו־ הועד. על החלטת בערעורו שתדון
הכל־ האסיפה חברי בפני עצמו הציג כש
חשאית הצבעה נערכה מכן ולאחר לית,

לאגודה. קבלתו נדחתה בה
בב־ המחוזי המשפט לבית פנו הרוכשים .3
חברים הם לפיו הצהרתי סעד לתת קשה
להצהיר השיתופית, או לחילופין באגודה
שלא מאחר בטלה, האגודה  החלטת כי
וממניעים בתום לב כדין, שלא התקבלה

זרים.
הא־ סירוב כי קבע המחוזי המשפט בית .4
בה כחברים הרוכשים את לקבל גודה
צרוף לפיו גרידא, כלכלי  משיקול נובע
כל של חלקו את יקטין לאגודה חברים
האגו־ בנכסי הקיימים  מהחברים  אחד
כי המשפט  בית  קבע זאת, אף  על דה. 

פרט לבין שבין יחסים "מדובר במערכת
מדינה"  נכסי  המחזיקה פרטית אגודה 
נוסף חבר לקבל לחייב אין כי פסק ולכן

לנמק את סירובה. או
המשפט בית קביעת על ערערו הרוכשים .5
שפסק העליון המשפט לבית המחוזי
על ענייניה את לנהל יכולה האגודה כי
ובהתאם החברים רצון פי ועל רצונה פי
בתקנון. שהותוו המשותפות  למטרות
התנהלות את מעצבת אשר היא האגודה
האינטרסים פי על ותפקודה האגודה
טעמה, פי ועל שיקוליה פי על שלה,
דעת שיקול לה שיהיה זכאית האגודה
החברים הם מי  לקביעה באשר  עצמאי
לכ־ יהיה נכון לשורותיה, ולא שיצטרפו
יתאימו לא שלדעתה אנשים עליה פות
ורוח האגודה מטרות פי על ישתלבו ולא
את בית המשפט סייג עם זאת, חבריה.
של האגודה זו יכולת כי קביעתו, באומרו
מקרים שבו מוגבלת, ויתכנו אינה בלתי
כאשר אף שיפוטית  ביקורת תופעל  כן
על שיתופית אגודה בהחלטות מדובר

לשורותיה. קבלתו אי או חבר קבלת
הע־ המשפט בית פסק שלפנינו במקרה .6
הנ־ חובת היה מקום להחיל לא כי ליון
התנהל על פי וההליך מקה על האגודה,
המשפט בית האגודה, תקנון פי ועל הדין
בפנינו הנמקה של הייתה אף אם קבע כי

היה ותוכנה האגודה
שהועלו לטענות תואם
היה לא הרוכשים, ע"י
להתע־ מקום רואה
האגודה בהחלטת רב

כחברים הרוכשים  את  לקבל ולחייבה 
אין המשפט קבע כי בית באגודה, ועל כן
ודחה האגודה, של להנמקה נדרש הוא

הרוכשים. של ערעורם את

הינה המושבים בעניין עמדת תנועת לסיכום,
שנקבע בכך היא בעליון הדין פסק חשיבות כי
את לקבל חייבת אינה פרטי, כגוף האגודה, כי
זהו בהנמקה. חייבת ואינה לחברות הרוכשים
של למעמדן המשפט בית של מצידו חיזוק
במתן לצורך וחיזוק השיתופיות,  האגודות
לחברי ביותר  רחב דעת לשיקול אפשרות 
לא, ומי אליהן יצטרף מי לבחור האגודה
האגו־ ליחסי נוגעת חבר קבלת כי ולעובדה
כל אין שלאגודה שלישי  צד  עם וחבריה דה
בינם החברים ליחסי ולא כלפיו, התחייבות

עצמם. לבין
ההתע־ כי יהיה וראוי נכון  אלו דברים לאור
השיתופית האגודה של בהחלטותיה רבות
במ־ תיעשה לשורותיה  חברים קבלת  בדבר
המשפט בית בלבד. וקיצוניים חריגים קרים
גישת את תואמת אשר זו לעמדתנו חיזוק נתן

המשפטית. והספרות הפסיקה המחוקק,
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לכלכ־ שריד, חבר מושב גבעת חן, מונה יוגב
ראשון תואר סיים יוגב המושבים. תנועת לן
בר־ לחקלאות בפקולטה חקלאית בכלכלה
הנ־ בחטיבת מ"פ היה הצבאי בשרותו חובות.
על אחראי יהיה שריד תפקידו במסגרת ח"ל.

לכלכלת מידע ונתונים ביחס ועיבוד של ריכוז
אגפי לפעילות כלכלי גיבוי ויעניק המושבים
כלכליות בבדיקות יעסוק הוא כמו התנועה.
שו־ בתאגידים המושבים לאחזקות הנוגעות

ההפרטה. לתהליכי בהקשר נים,

ÌÈ·˘ÂÓ‰ ˙ÚÂ˙ ÔÏÎÏÎ ≠ „È¯˘ ·‚ÂÈ
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2005 לשנת חסכון השלמת
כעת. הקיימות לתקנות בהתאם מנזילות 2005 ותהנו נצלו את אפשרות ההפקדה עד סוף

תגמולים במושבים
.₪5,700 גובה עד מס מהטבות ולהנות ליחיד ₪14,400 עד לחסוך ניתן

.₪9,900 גובה עד מס מהטבות ולהנות לזוג עד ₪22,800 לחסוך  ניתן
השתלמות קרן - אופקים

.₪4,793 גובה עד מס מהטבות ולהנות ליחיד ₪14,910 עד לחסוך ניתן

תגמולים במושבים:
המלך 532 חשבון 282000. שאול סניף פועלים: בנק  

הצפון 804 חשבון 701164/74. לאומי: סניף בנק  
דיזנגוף 453 חש. 326326. מזרחי: סניף לב בנק  

רבין 101 חשבון 105008885. כיכר סניף בינלאומי: בנק  
השתלמות: קרן - אופקים

המלך 532 חשבון 349334. שאול סניף פועלים: בנק  
ראשי ת"א 046 חשבון 105-584894. בנק בינלאומי: סניף  
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מודעה

ה־28  המפעל התקיים סוכות המועד בחול
מרכז היה  יפה יוסי  ז"ל. יפה יוסי  של לזכרו 
במילו־ ומג"ד חרות מושב איש הנוער, ועדת
מוקש. עלה על כשרכבו ב־1977 שנהרג אים
הא־ המועצה בשטח  התקיים השנה  המפעל
גול־ בפארק ישנו הנערים  הנגב.  רמת זורית
למסלולי העבודה בוקר בכל ומשם יצאו דה

והטיול.
ונ־ נערים כ־1000 המפעל אל הגיעו השנה
הגדול המספר זהו ומלווים. מדריכים ערות,
של תחילתו מאז שהגיעו  אנשים  של ביותר

זה. מפעל
של הערכית העשייה  תמצית שהוא  המפעל
טיו־ עם כפיים עבודת משלב המושבים בני
אותם את הנוער על בארץ ומנסה לחנך לים
לע־ בוקר כל יוצאים והנערות הנערים ערכים.
ומבצעים הנגב במרחב האתרים באחד בודה
ני־ שבילים, סימון עצים, שתילת כמו עבודות
וחניונים, טרסות של בניה גיזום, אתרים, קיון

ועוד... אופניים מסלולי בניית

הקיימת קרן ידי  על מוכנים  העבודה  אתרי
הל־ והגנים הטבע שמורות ורשות לישראל
עם המפעל לאורך פעולה שמשתפים אומיים
באותם רבות ונעזרים המושבים בני חטיבת
בחציו בשטח. פרויקטים לקדם כדי נערים
והנערות הנערים מטיילים היום של השני
לאתר חוזרים ובערב אזור באותו במסלולים

הלינה.
לוגיסטי־ מופתית עם התנהל בצורה המפעל

עצום. על שטח מורכבת והתפרס קה
מוראד מתן המפעלים רכז ניצח המפעל כל על
מועצה כל עוזרים ומתנדבים כאשר צוות עם
האזורי הנוער רכז ידי על מובלת ומועצה
וגרעיני בוגרים מדריכים הכולל שלו והצוות

עודד.
היה יכול לא לבקר ובא במפעל מי שנכח כל
המוני נערים לראות כל בוקר להישאר אדיש
עבו־ כלי עם האוטובוסים על עולים ונערות
חזרו והנערות הנערים לעבוד. ויוצאים דה
תחושת סיפוק גדולה. מאושרים הביתה עם

והגנים הטבע שמורות ורשות קק"ל אנשי
על טובות ומילים מחמאות שפעו הלאומיים
במשימות הצעירים שהצליחו לעמוד החבר'ה

למצופה. ומעבר מעל
אנחנו זה  שבמפעל לומר  אפשר לסיכום 
שלנו בנוער היפה כל  את  לראות מצליחים
אנשים צעירים לאותם להציב ושעדיין אפשר
וא־ עבודה ציונות, על ולדבר גדולים אתגרים

הארץ. הבת
עוד לסחוף  להמשיך  שנשכיל  תקווה  כולי 
בני ולהדביק התנועתית העשייה לתוך נערים

שלנו. בתנועת הנוער נוער

°°°‰ÙÈ ÈÒÂÈ ÏÚÙÓ
ıÈ·ÏÂÓ˘ ¯ÈÈ
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∫ÌÈ˘Â¯„ ¯ÚÂ‰ ˙„ÚÂÏ
של בתחום מושבים ובוגרי נוער מדריכי
אזור רכזי  (מד"בים, נוער והדרכת ריכוז 
עודד גרעיני לבוגרי תנתן עדיפות וכו').

המושבים. בני מחטיבת
03-6956437 ל: חיים קורות לשלוח ניתן



"התנתקות"
אמני עמותת חברי של קבוצתית תערוכה
10/10/05 בגלריה  ב- נפתחה והכפר המושב
מש־ זו בתערוכה המושבים. תנועת בבית
את  הביעו אשר ופסלים ציירים  16 תתפים
המבט מנקודת התנתקות בנושא רגשותיהם

מהם. אחד ואחד של כל האישית
המו־ בתנועת החברה ועדת מרכז כהן, איציק
את וברך בנוכחותו הארוע את כיבד שבים,

בתערוכה. המשתתפים האמנים

נובמבר, חודש באמצע
למועצה התערוכה עברה
שם השרון, דרום אזורית
נוסף. ימים חודש תוצג היא

התקיימה השרון בדרום התערוכה פתיחת
מזכ"ל  בן-דוד, איתן בנוכחות ב־24/11/05 
המועצה ראש דלג'ו ומוטי המושבים תנועת

השרון. דרום האזורית
הציבור מוזמן!

ÍÂÈÁ ÈÏÚÙÓÂ ˙Â·¯˙Ï ‰„ÈÁÈ‰
ÔÂËÏ‡ ‰„Â‰È

ÍÂÈÁ ÈÏÚÙÓÂ ˙Â·¯˙Ï ßÁÈ‰ Ï‰Ó

- העפלה" "בנתיבי
ההעפלה לתולדות ממוחשב מידע מאגר

להתפקד קורא קול
ממוחשב מידע  מאגר העפלה" "בנתיבי 
בעתלית המעפילים מחנה ביוזמת שהוקם
והמועצהלשימורמבניםואתריהתיישבות.
הלאומי באתר הממוקם המידע מאגר
הינו בעתלית"  למעפילים המעצר "מחנה 
ההעפלה לתולדות השלם  המידע מאגר
האישי התיעוד  חלקים: משני ומורכב 
אוניות, העפלה, בענייני היסטורי ומידע
הקשורות שונות פרשות מעצר, מחנות
מן פריטים אוסף  גם כמו  להעפלה

התקופה.

החיים פעילים בין או שהיו מעפילים מי כל
או משפחותיהם בני לעולמם, שהלכו ובין
השאלון את מלאו אנא - ומכרים חברים
אליו והוסיפו האינטרנט באתר המופיע
מסמכים, תעודות, תצלומים, הניתן: ככל
זכרונות, ספרי וידאו, סרטי עיתונים,

או חפצים. עבודות שורשים

האינטרנט באתר להוריד ניתן שאלונים
התיי־ ואתרי מבנים לשימור המועצה של
כתובת העפלה". "נתיבי בקישור שבות

www.shimur.co.il האתר:

מעלות חגי
במועצות מעלות חגי הסתיימו אלו בימים

האזוריות.
של שנה  פתיחת טקס - המעלות חגי 
התקיימו - במועצה התנועתית הפעילות

במיוחד. מוצלחת בצורה השנה

לפעולות השיא הגיעו חניכים עשרות אלפי
בני חטיבת שבהם מהמועצות אחת בכל
מחלקת של בניצוחה עובדת, המושבים

בכל אחת מהמועצות. הנוער
כמות גדולה על דיווחו הרכזים האזוריים
 80%) באירועים שנכחו חניכים של מאוד
גדולה, על פעילות ומעלה), על התלהבות
הפע־ של תחנות (טיול, יום. באותו ערכית
אש מפגן עם טקס ועל ועוד...) צעדה לות,

מרשים.

וייתן ידרבן השיא שאירוע תקווה כולנו
ולחניכים ההדרכה  לצוותי  מרץ  זריקת
השנה במשך  השגרתיות לפעולות להגיע 
הארצית. וברמה באזור השיא ולפעילויות

ÌÈ·˘ÂÓ‰ ˙ÚÂ˙ ‰ËÓ ¯Â˜È·
‰ÂÎÈ˙ ‰·¯Ú ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ·

מטה חברי את המועצה, אירחו הנהלת וחברי מורגן לילך תיכונה האזורית ערבה המועצה ראש
שני הוצגו חצבה המועצה. במושב בישובי המטה חברי ביקרו במסגרת הסיור המושבים. תנועת

ומיוחדים. מצליחים צימרים
שולה, האלוורה. ועיבוד צמח בגידול המתמחה שחם במשק המטה ביקרו חברי יהב עין במושב
היחו־ עקב הארץ רחבי מכל מגיעים זו לחנות ביתה. מאחורי למפעל חנות הקימה המשק, בעלת

המושבים. של הועדים ראשי עם במועצה דיון התקיים הסיור בהמשך מוצריה. של דיות
תנובה הפרטת על וכן לתנועה המושב בין הקשר על המושב הנהלת עם דיון התקיים עידן במושב

החלב. משק על להיות שעשויות וההשפעות האחרונים המהלכים רקע על

ההתיישבות ספרני סמינר
הח־ בחג 27-28-29/12/05 בתאריכים
במלון לספרנים ארצי סמינר ייערך נוכה,
יתקיים הסמינר השנה שפיים. קיבוץ
עלות הקיבוציות. התנועות עם בשיתוף
תכנית  .₪  680 מלא באירוח למשתתף

הספריות. לכל תשלח הסמינר
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שבו השנה, אוקטובר ודש
השנה ראש החגים  חלו
הצי־ ע"פ אמור היה וסוכות,
חיובי עונה סוף לסמן פיות
אירוח בחדרי התפוסה לגבי
הממו־ התפוסה הצער למרבה אך במושבים
פחות על עמדה במושבים אירוח בחדרי צעת
המקבילה  בתקופה כ־70%  לעומת מ־40%

אשתקד.
בכל נמוך תפוסה לאחוז המשך הנה זו ירידה
החופפות לתקופות במקביל השנה התקופות
סימני שאלה מציב זה דבר בשנים הקודמות

רבים.
עתיד הענף? מגמה המצביעה על האם זו .1
האם עניין הציבור באירוח הכפרי מוצה? .2

של מואץ פיתוח עקב גדול ההיצע האם .3
חדרי של מבוקרת לא  והתוספת הענף

אירוח?
שאין מדיניות או בשיווק יש כשל האם .4

שיווקית?
האם המחיר הנדרש גבוה? .5

ארוחות, משפחה, לבילוי של מענה חוסר .6
וכו'. אטרקציות

פריצה שיוו־ לבחון הזמן הגיע האם לא .7
וכיצד? החוץ. תיירות לשוק קית

ול־ ואחרות אלו  שאלות לבחון עלינו  חובה
ולראות האם להמתין ולא מענה נסות לתת
בבעיה. אז לטפל במגמה שלילית ורק מדובר
ול־ התיירות משרד את היום עוד לרתום יש

המדינה מעורבות את הגביר
השיווקי. בנושא

כגון משותף ארגון אין לנו
הדו־ המלון בתי התאחדות
וכאן בחו"ל לשיווק אגת

לסייע. המדינה נדרשת
להאט יש האם לבחון צריכים  אנו שני מצד
אטר־ פיתוח לעודד הצימרים, בניית קצב את
לשיווק לעבור להתמקצע, תיירותיות, קציות
לשיווק ולפעול לקבוצות מענה שייתן מאורגן

לאינטרנט. בנוסף
להרשות קודם, כי אנו לא יכולים שעה טובה

להתמוטט. זה לענף
עדיף אך שחורות כרואה להצטייר רוצה איני

רעה. כל לקדם כדי להתריע

ÁÂ¯È‡ È¯„Á· ‰ÒÂÙ˙· ‰„Á ‰„È¯È
≤∞∞µ ¯·ÂË˜Â‡ ˘„ÂÁ· ÌÈ·˘ÂÓ·

ı·˜Ï‡ ÈËÂÓ
È˜ÒÚ ÁÂ˙ÈÙÏ ßÁÈ ¯¢ÂÈ

Á

ÌÈ·˘ÂÓ·˘ ÌÈ‡ÂÈÎ¯‡Ï ‰ÈÙ
בקיבוצים הארכיונאים ארגון פועל האזוריות המועצות במרכז

ובמושבים.
בארגון לסייע במושבים, הארכיונים את לפתח מנת על
אנו עיון, בימי להשתתף לארכיונאים ולאפשר החומר ושימור
בארכיונים הפועלים החברים  ו/או מהארכיונאים  מבקשים
 03-6086342/3 בטלפונים: קשר עמנו  ליצור  שבמושבים

ו־052-2742821.

יהודה אלטון
חינוך ומפעלי לתרבות היח' מנהל

ÒÓ‰ ˙˘ ÌÂÈÒÏ ÔÂÈÚ ÌÂÈ
המיסוי וועדת הפיקוח בריתות בשיתוף יעשה המס שנת לסיום העיון יום
החלטות בנושאי מיסוי, יעסוק העיון יום אפעל. עם סמינר מושבית הבין

המקומיים. הועדים ובנושא ממ"י
בבית חומה, אפעל. 09.00-14.30 השעות בין ב־11.12.05, יערך העיון יום

ורישום התכנסות 08.45-09.15
ברכות: 09.15-09.30

המיסוי יו"ר ועדת קריסטל, יהודית חשבון , רואת
פיקוח ברית רייכמן, מנכ"ל ירון מר

סולמון בני רו"ח - המס שנת לסיום היערכות 09.30-10.00
שלם יוסי - רו"ח חקיקה ופסיקה עדכוני 10.00-10.30

האגודות רשם 10.30-11.00
הפסקה 11.00-11.20

עודד שמעון עו"ד - חקלאיות במשבצות היטל השבחה 11.20-11.40
מקלר בועז - רו"ח שימושים חורגים מיסוי 11.40-12.10

קוכמן דודו - ומגמות בהתיישבות ממ"י מועצת החלטות 12.10-12.40
יוסף עזריאל עו"ד - מניות תנובה 12.40-13.00

פאנל - מקומיים האזוריות - ועדים המועצות צו 13.00-14.30
שלמה ולדמן עו"ד שנה אחרי - - המועצות צו •  

פתרון? הם האם - קהילתית להתיישבות אגודות •  
רמי אבידע עו"ד
קוכמן דודו מנחה:

וסיום צהרים ארוחת 14.30
בהתיישבות. ופעילים ועדים חברי חשבונות, למנהלי מיועד העיון יום
שיבטיח למי רק יובטח  (החומר מקצועי חומר יחולק  למשתתפים
 ₪  100 היא העיון יום עלות מה־6.12.05). יאוחר ולא בזמן הרשמתו

לאחרים. ₪ ו־150 הפיקוח בריתות לחברי
mail@ihaklai.org.il :בדוא"ל 03-5622353 או בפקס: והרשמה פרטים
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