
נובמבר-דצמבר32
2010

שימור המשק המשפחתי: 
אחת ממטרות העל של 

משרד החקלאות
עמוד 2

פרויקט חותם בכפר חוגלה
עמוד 7

חדשות אגף המשק
עמוד 3

סמינר ועדים ארצי
עמוד 5

 OECD-ועדת התיירות של ה
ומינוף האירוח במרחב הכפרי

עמוד 3

המכתב שלא נכתב.
בעקבות האסון במושב אורות

עמוד 8

חדשות בני המושבים
עמוד 10-11

ביהמ"ש דחה תביעה כנגד 
אגודה שסרבה לקבל לחברות

עמוד 2
ישיבת מועצת תנועת המושבים נערכה בהשתתפות כ-200 
התיישבותי   - החקלאי  המגזר  וראשי  מהמושבים  נציגים 

בישראל.

בפני חברי המועצה נשאו דברים שר הביטחון אהוד ברק, שר 
הרווחה והשרותים החברתיים יצחק )בוז'י( הרצוג ושר החקלאות 

ופיתוח הכפר, שלום שמחון.

שר הביטחון, אהוד ברק, הקדיש את החלק המרכזי בדבריו 
לחשיבותו של המרחב הכפרי בישראל. הוא הדגיש את חשיבות 
הקהילה במושבים ואמר שישנה חשיבות עליונה בשמירה על 
ועדות הקבלה ככלי לקליטת אוכלוסיה שמתאימה לאופיו של 

המושב ותשתלב בו בהצלחה.

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן-דוד, אמר שבחזון תנועת 

המושבים ובערכי היסוד של התנועה ניתן משקל רב לשמירה 
על המערכות המשותפות לחקלאים הן בתוך המושב והן ברמה 
האזורית והארצית. יש ליצור איזון נכון בין הצורך בכלכלה 
חופשית ותחרותית לבין המערכות המאורגנות ששומרות על 

כוחם של החקלאים. 

בעת האחרונה יש התייצבות במספר העוסקים בחקלאות 
בן דוד,  במושבים, כך אמר מזכ"ל תנועת המושבים, איתן 
במועצת תנועת המושבים שעסקה בעתיד המרחב הכפרי ודמותו 
של המושב במדינת ישראל. לדבריו, תהליכי הירידה במספר 
החקלאים נבעו בעבר מההתייעלות בחקלאות, הכנסת שיפורים 
טכנולוגיים המאפשרים ניהול משקים גדולים, מעבר לתעסוקות 
חלופיות וכניסה רחבת היקף של תושבים חדשים: "אנו שמחים 

על ההתייצבות במספר החקלאים הפעילים במושבים וסבורים 
ששיעור זה מאפשר שמירה על היקף היצוא החקלאי ועל 

האופי המיוחד של המושבים" אמר בן-דוד.

בטקס מרגש שנערך במסגרת המועצה קיבל מנהל היחידה 
לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת המושבים, מר יהודה אלטון, מגן 
כהוקרה על תרומתו רבת השנים לקידום התרבות במושבים. 
אלטון היה הכוח המניע מאחורי הקמת עמותת אמני המושבים, 
רבים  תרבות  ומפעלי  במושבים  הניידת  הספריה  הפעלת 

אחרים.

במהלך מושב המועצה אושר חזון תנועת המושבים המעודכן, 
ערכי היסוד והערכים האסטרטגיים במטרה לפתוח ערוץ שיח 

ישיר בנושא בין התנועה לבין המושבים והחברים. 

המסמכים פתוחים לעיון הציבור באתר תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il

מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית: מיכל דותן-לוין

מרכזת מערכת ועריכה: ורדה בואבי
חברי המערכת:

יהודה אלטון, עו"ד עמית יפרח, איציק כהן, 
מנשה סמירה, שלמה עצמוני, יוגב שריד,

חן דהאן, אילנה יוגב.
כתובת המערכת: תנועת המושבים, שדרות 

שאול המלך 8 תל אביב,
טל: 03-6086333, פקס: 03-6918996

varda@tmoshavim.org.il

מושב TV מגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ 98 חמישי 15:30, שבת 16:00
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 מר יצחק )בוז'י( הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים

 השר שלום שמחון ואיתן בן דוד מעניקים מגן הוקרה ליהודה אלטון

 מר אהוד ברק, שר הבטחון

מועצת תנועת המושבים 2010:
שר הביטחון, אהוד ברק לחברי מועצת תנועת המושבים:

יש חשיבות רבה בשמירת סמכויות 
ועדת הקבלה במושבים



חדשות אגף קרקעות ואגו"ש

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

עניינו של פסק הדין הינו תביעה 
שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
בחיפה כנגד כפר שיתופי שסירב לקבל חברים 
אינם  הם  לפיה  דעת  חוות  סמך  על  לאגודה 

מתאימים לחיי המושב.
המבקשים עתרו לביהמ"ש בתביעה כי לאגודה אין 
כל סמכות להכריע בעניין זה על פי תקנון האגודה  
מאחר והנימוק על פיו דחו את המבקשים אינו נמנה 
על הסעיף בתקנון וכי החלטה זו פוגעת בזכויות יסוד 
חוקתיות כמו שיוויון, קניין וכבוד האדם ולכן הינה 
בטלה. עוד טענו המבקשים, כי נמנעה מהם הזכות 
הבסיסית לייצוג לאור החלטת האסיפה למנוע מב"כ 
לטעון את טענותיהם וכך גם לא היו מודעים החברים 
שהמבקשים שילמו זה מכבר את מלוא התמורה 

עבור רכישת הזכויות במשק.

האסיפה הכללית של המושב דחתה את בקשתם 
של המבקשים להתקבל לחברות במושב בעיקר 
בהסתמכות על חוות דעת פסיכולוגית לפיה 
המבקשים אינם מתאימים לחיי שיתוף במושב. 
לטענת המושב הן לוועד והן לאסיפה הכללית 
מוקנה שיקול דעת בדבר בחינה והחלטה לעניין 

התאמתו של מועמד לחברות.
האגודה טענה כי המבקשים לקחו על עצמם 
סיכון מחושב עת שילמו על הנכס לפני ועדת 
הקבלה מאחר ובהסכם היה תנאי מתלה שהוא 

קבלתם לחברות באגודה.
בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי ההחלטה 

של האסיפה הכללית תישאר על כנה.
ביהמ"ש נימק את החלטתו וקבע כי ההתערבות 
השיפוטית כנגד החלטות אסיפה כללית של 
ואיפוק  ריסון  תוך  נעשות  שיתופית  אגודה 
ביקורת  פי  על  נעשית  השיפוטית  והביקורת 

מתחום המשפט הפרטי.

עוד קבע ביהמ"ש כי ההחלטה על קבלת חברים 
הינה ייחודית ומבוססת על קשר אישי בין החברים 
ולכן יש לאפשר מתחם רחב ביותר של שיקול 
דעת לחברי האגודה לבחור מי יצטרף אליהם 

ומי לא.
אין ספק כי החלטה זו של בהמ"ש מחזקת את 
נושא ועדות הקבלה לחברות באגודה השיתופית 
החקלאית. למעשה כל תקיפה של ועדות הקבלה 
הינה פספוס המטרה שלשמה אנשים מגיעים 
להתיישב במושב, והיא הקהילה, חיזוקה ושימורה. 
ועדות הקבלה הן מושג מאוד חשוב לקיומו של 
המושב ולהתקיימותו בעתיד במתכונת בה קיימים 
המושבים היום. הייחוד של המושב הוא בשל 
היותו קהילה קטנה, שלכל חבר וכל מי שנכנס 
אליו יש משקל סגולי מאוד גבוה והשפעה על 
אורחות חיי המושב והקהילה. עמדתנו הינה כי 
אדם מסוים הרוצה להיות חלק מקהילה משותפת 
עליו להתאים לאופייה הייחודי של הקהילה, 

והדרך היחידה לעשות כן היא שהקהילה עצמה 
תבחן את אותו מועמד מתוקף הכרותה עם צרכיה 
ודרישותיה מאותם מועמדים הרוצים להתיישב 

במושב.
הקבלה  וועדות  של  בחשיבותן  הכרה  ומתוך 
ושמירתה של הקהילה המצומצמת  לצביונה 
במרחב הכפרי, ניתן להבין את ההיגיון שעומד 
זה  כמה שמושג  עד  "הקריטריונים",  מאחורי 
מעורר קונוטציות שליליות, כגון התאמה לחיי 

קהילה, יכולת להיטמע וכדומה. 
בישובים חקלאיים קליטת המתיישבים נעשית 
לתוך מרקם היסטורי ייחודי של יישוב חקלאי, 
כלכלית  מבחינה  ייחודי  חיים  אורח  המנהל 
וחברתית, על כל המשתמע מכך. מי שנקלט 
במושב אמור להשתלב במרקם הכפרי של המושב 
ובאורחות חייו, ונדרש לשם כך הפעלת מנגנון 
ועדת הקבלה באופן מושכל לצרכי אוכלוסיית 

המושב, השואפת לשמר את הייחוד שלה. 

ביהמ"ש דחה תביעת זוג כנגד אגודה שסרבה לקבלם לחברות

יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות לחברי הפורום הכלכלי 
בתנועת המושבים:

שימור המשק המשפחתי 
הוא אחד ממטרות העל של 
משרד החקלאות וזוכה גם 
לתמיכה של משרד האוצר
יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות, התארח בפורום הכלכלי של 
תנועת המושבים בישיבה מיוחדת לאור הצטרפותה של ישראל 

 .OECD-למדינות ה
ישי אמר ששימור המשק המשפחתי הוא אחד ממטרות העל של משרד החקלאות ובכך 
תומך גם משרד האוצר. עוד הוסיף כי בשנים הקרובות נראה מעבר לחקלאות מקיימת: יותר 
תמיכות מותנות בחקלאות תומכת סביבה, תמיכה בהדברה ביולוגית, תמיכה במו"פ בדגש 

על מחקרים בתחום האקולוגי ותמיכה מסיבית בחקלאות שמשמרת מגוון מינים.

במהלך הישיבה קרא איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים, לממשלה, לאמץ את המלצת 
ארגון ה-OECD בכל הקשור למדיניות קרקע במדינת ישראל ובמסגרת הזו לחתום על 
חוזה חכירה ארוך טווח מול המושבים. זהו הפתרון הראוי והנכון לאור האילוצים השונים 

והוא מותיר את הקרקע במעמד של חכירה ולא בעלות.

 ,OECD-בן דוד בירך על כניסתה של מדינת ישראל למועדון מפואר זה: "כפי שמצוין בדו"ח ה
החקלאות הישראלית היא אחד הגורמים העיקריים שאפשרו את כניסתה של מדינת 
ישראל לארגון. אסטרטגית התנועה, כפי שגובשה במוסדותיה, משתלבת עם המגמה 
המרכזית בארגון ה-OECD, כלומר: מעבר לחקלאות מקיימת ומשמרת. תנועת המושבים 
מציבה במרכז העשייה את המשק המשפחתי כמי שאחראי על הצביון והערכים המוספים 

במרחב הכפרי כולו".

ישי אמר כי בשנים הקרובות נראה השקעות משמעותיות במרחב הכפרי ובעיקר 
בתשתיות המושבים הוותיקים והבטיח כי המשרד ימשיך לשמור על ענף ההטלה.

"הידע החקלאי ממשיך להיות נקודת החוזק העיקרית של החקלאות בישראל ומשרד 
החקלאות ימשיך להשקיע בנושא".
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מבצע מיוחד לחברי המושבים



יוגב שריד -מנהל אגף 
כלכלה ופיתוח עסקי

ועדת  של  החשוב  המפגש 
 OECD-ה ארגון  התיירות של 
שנערך בירושלים והקשר שנוצר 
עם הארגון צריך לשמש מנוף לקידום אירוח של 

תיירים גם במרחב הכפרי. 

אירוח תיירים מחו"ל בארץ מתקשר אצל הרוב 
באופן כמעט אוטומטי עם ירושלים, תל אביב, 
אילת ונצרת - כל עיר וייחודה ההיסטורי או אופיה 
המיוחד כיום. על מדינת ישראל  לכלול בתוך 
סל האפשרויות המוצע לתייר את השפע והמגוון 

התיירותי שטומן בחובו המרחב הכפרי, שהוא חלק 
מהפסיפס המרהיב המרכיב את מדינת ישראל.

המושבים בישראל פזורים בכל אורכה ורוחבה של 
הארץ וניתן לשלב לינה או ביקור באטרקציות 
התיירותיות יחד עם אתרי ה"חובה" לכל מבקר 

בארץ: 
ביקור בצימר בגליל והכרות עם אורח החיים 
המיוחד יכול להיות חוויה מיוחדת עם גישה קרובה 
לנצרת, לכנרת, לאתרי הטבילה והצליינות בירדן 

ולמקומות רבים אחרים.
לינה באחד ממושבי פרוזדור ירושלים יכולה 
להיות התחלה ליום נפלא בעיר הקודש וגם את 
הדרך הארוכה לאילת לא חייבים לגמוע ביום 
אחד ואפשר ללון באחד ממושבי הערבה, לקחת 

אתנחתא קלה וליהנות מחוויה מדברית, שקט 
ומרחבים אין סופיים.

רבים מהמושבים מציעים חוויות ביקור שמשלבות 
הכרות בלתי אמצעית עם ענפי החקלאות: רפתות 
תיירותיות, חממות פתוחות לקהל, לקט של ירקות 
ופרחים ועוד. יש לשער שחוויה כזו תיחרט לשנים 
רבות אצל המתארחים מחו"ל ותהפוך לאחד 

משיאי הביקור בארץ.
התרומה הפוטנציאלית של המבקרים מחו"ל 
לתיירנים במושבים חשובה מאוד. כידוע ביקורים 
של ישראלים נעשים ברובם בסופי שבוע וחגים. 
מקומות  של  שפע  למצוא  יכולים  התיירים 
פנויים במחירים נוחים באמצע השבוע. זהו סיוע 
כלכלי חשוב לתושבים במושבים שרבים מהם 

בחרו בתיירות כאמצעי פרנסה משלים לעיסוק 
בחקלאות.

מהלך זה מחייב שינוי מחשבתי מקיף אצל כל 
העוסקים בתיירות: הגורמים הממסדיים צריכים 
לכלול את ההתיישבות הכפרית במידע ובחומרים 
המועברים לחו"ל וחברות התיירות צריכות להציע 
אפשרות זו בעת תכנון הטיול. סביר שתייר שלא 
ידע מראש על האפשרויות הגלומות באירוח 

בכפר לא ימצא את דרכו לצימר בדרך מקרה.

ועידוד  אזורי הספר  יישוב  האוכלוסין,  פיזור 
הפריפריה הם סיסמא חשובה ששגורה כבר 
עשרות שנים בפי כל – התיירות היא עוד אחד 

מהכלים להפוך אותה מסיסמא למדיניות.

חדשות אגף המשק

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

הזכות לשימוש במים באגודה
מועצת תנועת המושבים שהתכנסה בחודש שעבר אישרה את נוסח ההחלטה 
שהומלץ ע"י כל הגופים והועברה לרשם האגודות שיוציא את החלטתו באימוץ 

המסמך המגדיר את הזכות לשימוש במים באגודה בין חקלאיה הפעילים.
החלטה זו שתופץ ע"י רשם האגודות לכל המושבים בארץ, תעשה סדר בניהול הקצאות המים 

באגודות, תמנע סחר במים ותאפשר חזרה של חקלאים למעגל הייצור החקלאי.

המחסור בעובדים זרים
ממשלת ישראל קיבלה בשנה שעברה החלטה על מתווה של כמות העובדים הזרים לחקלאות. 
סוכם על צמצום הדרגתי במהלך מספר שנים, יחד עם מענקים על מיכון חוסך כח אדם 

ותמריצים לעובדים ישראלים.
למרות  ההחלטה, בפועל, משרדי הממשלה אינם עומדים בהחלטה וחסרים כ- 4000 עובדים 

לחקלאות בתוך ההקצאה המוסכמת.
כל ניסיונותינו ודרישותינו ליישום החלטת הממשלה אינן מועילות ופקידים עושים דין לעצמם 

ואין היתרים להשלמת ההקצאה.
בימים אלו נעשה ניסיון להשבתת תוצרת לשווקים בכדי ללחוץ על הממשלה ליישם את 

החלטתה.

הקצאת מים לחקלאות ל-2011
רשות המים הודיעה כי כמות המים לחקלאות לשנת 2011 תרד ל-370 מליון קוב. בנוסף נמסר 

כי כל תוספת של גשמים שתרד תגדיל את ההקצאה.
אנו מתנגדים להחלטה מוקדמת זו על הקיצוץ, דבר המשבש את תכנון הגידולים ודורשים כי 

ההחלטה תעשה רק לאחר שנדע את כמות המשקעים בחורף הקרוב.

איציק כהן, יו"ר אגף המשק

3 www.tmoshavim.org.il  32 גליון מספר

מהמגזר  ובכירים  תפקידים  בעלי  כ-30 
יועצים  קורס  במסגרת  יוכשרו  הכפרי 
עסקיים  עם התמחות במרחב הכפרי שיזמו 
תנועת המושבים והקמפוס האקדמי אחוה

בוגרי הקורס ישמשו כיועצים לתחומי החקלאות, 
התעסוקות החלופיות והיזמות במושבים

בקורס, שנפתח על ידי תנועת המושבים, הקמפוס 
האקדמי אחוה וחברת "אביב ייעוץ עסקי" ילמדו כיצד 
לאבחן את מצב העסק במושב ואלו פתרונות ניתן 
להציע כדי להאיץ את תהליכי הצמיחה. כן יכירו 
המשתתפים את כלי המימון של המדינה וקרנות 

פרטיות לסיוע לחברי מושבים.
מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים, 
יוגב שריד, מסר שהקורס מהווה הצצה מקצועית 
לעולם היזמות העסקית, לקבלת כלים כלכליים, 
חשבונאיים, שיווקים ותקשורתיים, תוך היוודעות עם 
העולם העסקי במרחב הכפרי. בסיום הקורס תוענק 
תעודת הכשרה, שתקנה לבוגריו טיפול נכון בליווי 
עסקים וארגונים כולל כניסה למאגר היועצים של 

משרד התמ"ת, בכפוף לאישור המשרד.
בשני העשורים האחרונים השתנתה מפת התעסוקה 
פתחו תעסוקות  ניכר מהחברים  וחלק  במושבים 
חלופיות לצד או במקום העיסוק בחקלאות. בד בבד 
המשקים החקלאיים הפעילים התרחבו ומחייבים כיום 

השקעת מאמץ ניהולי ושיווקי רב מעבר. כמו כן נכנסו 
למושבים אוכלוסיות חדשות שחלקם הגדול בעלי 

עסקים או מעוניינים לפתוח יזמויות. 
מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, מסר שהליווי 
העסקי הוא כלי חשוב שיכול לסייע לכל בעל עסק. 
הקורס החדש ייצר מאגר חדש של יועצים שיתמחו 
חברי  ויגדילו את האפשרויות של  הכפרי  במגזר 
המושבים להיעזר באיש מקצוע.  זהו עוד מהלך 
ליישום חזון תנועת המושבים ליצירת מרחב כפרי 
חדש המשלב בתוכו חקלאות, תיירות כפרית ועסקים 
קטנים תוך שמירה על עיבוד הקרקע החקלאית 

ופיתוח פעילויות אחרות באופן מוסדר ומתוכנן.
בסיום הקורס, יוכלו בוגריו לשמש כיועצים לתחומי 
החקלאות, התעסוקות החלופיות והיזמות במושבים.

לאה שחר, העומדת בראש היחידה ללימודי תעודה 
והשתלמויות במכללה האקדמית אחווה לחינוך, מסרה 
שלאור ההיענות הגבוהה, תיבחן האפשרות לפתוח 

קורסים זהים נוספים בכל הקשור במרחב הכפרי.

מפגש ועדת התיירות של ה-OECD בירושלים צריך
להיות מנוף לקידום אירוח תיירים גם במרחב הכפרי

קרן ההלוואות "זרעים פיננסים" שהקימה תנועת המושבים בשיתוף עם 
קרן קורת העניקה עד כה ל-20 חברי מושבים הלוואות בסכום כולל של 

כ-4 מיליון שקל. 
ההלוואות ניתנות בהיקף של עד 300 אלף שקל באופן אישי לחברי 
מושבים במטרה לסייע להם בהקמה או שדרוג של משקים חקלאיים, 
תיירות כפרית ופעילויות כלכליות אחרות. הן ניתנות בריבית אטרקטיבית 

של עד פריים + 1.8% ועם בטחונות מופחתים.
התקציב הכולל של הקרן הוא 12.5 מיליון שקל. בימים אלה בוחנת הקרן 

עשרות בקשות נוספות שנמצאות על שולחנה למתן הלוואות.
מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, מסר שהקרן הוקמה על מנת לסייע 
בהקלת המחסור במימון שמהווה במקרים רבים אבן ריחיים על הפיתוח 
העסקי במושבים. חברי המושבים אינם יכולים להשתמש בבית או בנחלה 
לצורך לקיחת משכנתא כל עוד לא הוסדר רישום הבעלות על ביתם ולכן 

חלקם אינו יכול לקחת הלוואה בבנק בדרכים הרגילות. 

והגופים המוסדיים העניקו הלוואות  בן דוד אמר שבעבר הארגונים 
לחקלאים, אולם בעקבות תהליכי ההפרטה, המשבר במושבים בשנות 
השמונים ויציאת חברי המושבים מעיסוק בחקלאות נפסקו ההלוואות. 
המימון הוא צורך הכרחי להקמת עסק עצמאי ובכוונתנו לסייע בכך. כל 
עסק חקלאי, תיירותי או אחר שמוקם במושבים משמש מנוף להקמת 

עסקים נוספים ולצמיחה הכלכלית של המושבים.
מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים, יוגב שריד, שמרכז 
את פעילות הקרן מטעם התנועה, אמר שבעקבות הביקוש הכוונה היא 
להרחיב את היקף הקרן. מתן ההלוואה מלווה בבחינת התוכנית העסקית 
של החבר על ידי יועצים מקצועיים, תהליך שתורם אף הוא לביצוע 

ההשקעה בדרך נכונה. 

פרטים על הקרן וטפסי פנייה באתר תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il

"זרעים פיננסים" קרן 
ההלוואות של תנועת 

המושבים העניקה 
הלוואות ל-20 חברי 
מושבים בסכום של 

4 מיליון שקל
בקשות  עשרות  בוחנת  הקרן 
של ושדרוג  להקמה  נוספות 
כפרית  תיירות  חקלאיים,  משקים 
אחרות ת  ו כלכלי ת  ו י ו ל פעי ו



עד שנת 2008 בעלי המקצוע העצמאים וחברי המושבים חסכו לפנסיה בקופות 
גמל ובקרנות השתלמות. החסכונות נחשבו הוצאה מוכרת במס הכנסה, והעמית 

היה יכול למשוך אותם בסוף תקופת החיסכון. 
בשנת 2008 שונה החוק*. החיסכון בקופות גמל - שבעבר היה אפשר למשוך 
לאחר 15 שנה או בגיל 60 - נחסם למשיכה הונית/חד פעמית והפך לחיסכון 
פנסיוני לגיל פרישה. כלומר, כל הכספים שיופקדו החל מהתאריך 1.1.2008 יימשכו כקצבה 
חודשית ולא כסכום הוני/חד פעמי. חשוב לציין ששינוי החוק לא חל על הפקדות שבוצעו 
לפני שנת 2008, שעליהן חל עדיין החוק הישן המאפשר משיכה הונית של כל הכספים בתום 
תקופת החיסכון. כתוצאה מכך, נותר רק אפיק חיסכון אחד במסלול ההוני לטווח קצר ובינוני, 
והוא החיסכון בקרנות השתלמות בו, ניתן למשוך את הכספים כבר לאחר 3-6 שנות ותק בלבד 

)ראה פירוט בטבלה(. 

מהטבלה אפשר לראות שלחיסכון בקרן השתלמות יתרונות ניכרים לעומת יתר אפיקי החיסכון 
המושווים. 

היתרונות בחיסכון בקרן השתלמות:
חיסכון הוני: בעוד שבשנת 2008 חל שינוי בייעוד ההפקדות בקופות גמל כך שכל הכספים  	
שהופקדו החל מה-1.1.2008 יתקבלו כקצבה חודשית, הרי שייעוד ההפקדות בקרנות 

ההשתלמות נותר ללא שינוי כך שניתן לקבל את הכסף באופן הוני/חד פעמי.
תקרת הפקדה: אפשר להפקיד כל סכום ללא הגבלה. 	

חיסכון לכל מטרה: אפשר לפתוח כמה חשבונות, כשכל חשבון מיועד למטרה אחרת.  	
תקופת החיסכון: חיסכון לטווח קצר או בינוני לתקופה של 3 עד 6 שנים לכל היותר. 	

הטבות מס: אפיק חיסכון הוני יחיד שעדיין נהנה מפטור ממס רווחי הון ומהכרה למס  	
הכנסה )בכפוף לתקרות(.

ותק: במהלך כל חיי החשבון מצטרפות ההפקדות לוותק הראשוני, והן נזילות בתום הוותק  	
הנדרש.

ניהול השקעות: התיק מנוהל על ידי מנהל השקעות מקצועי בדמי ניהול נמוכים וללא  	
עמלות קנייה, מכירה ושמירה.

אופקים קרן השתלמות
קרן ההשתלמות אופקים הוקמה בשנת 1982 כקופה מפעלית המיועדת למגזר החקלאי. 
בשנת 2008 הועבר ניהול הקרן לידי קבוצת הלמן-אלדובי כדי להגדיל את נפח הקרן ולאפשר 
הצטרפות של עמיתים עצמאים שאינם חברי מושבים, בד בבד עם שמירת זכויותיהם של 

עמיתי המגזר החקלאי.

מדוע לפתוח חשבון בקרן ההשתלמות אופקים? 
שירות אישי ומקצועי על ידי דורון ומזי, צוות הקופה הוותיק והמנוסה, המכיר את צורכיהם  	

הייחודיים של העמיתים, חברי המושבים.
הלוואות מאמצעי הקופה לכל מטרה*** 	

מדיניות השקעות שקולה וזהירה שהוכיחה את עצמה גם בשנות משבר. 	
נכון ליולי 2010. הדירוג הגבוה ביותר, 5 כוכבים, על פי פרסום חברת הדירוג מעלות  	

דמי ניהול קבועים ונמוכים לחברי המגזר החקלאי ובני משפחותיהם: 0.65% לשנה. 	

* חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( התשס"ה 2005.
** סקירה זו היא כללית ותמציתית, ואין לראות בה תחליף לייעוץ משפטי. המידע הנ"ל נכון ליום 14 ביולי 
2010, והוא אינו ממצה או מתיימר למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הרלוונטית למידע המוצג. הדין 

המוצג במסמך זה עשוי להשתנות מעת לעת, ואין החברה אחראית לעדכן ו/או לפרסם שינוי כאמור. 
*** בכפוף להוראות כל דין ולאישור הקופה.
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קרן השתלמות - חיסכון מועדף**
מדוע חשוב לפתוח חשבון קרן השתלמות?

ניהול תיקיםתכנית חיסכוןקופת גמלקרן השתלמות

אין מגבלת הפקדה;הפקדות
אפשר להפקיד כל סכום בכל זמן

אין מגבלת הפקדה;
אין מגבלת הפקדה;מוגבל לפי תנאי תכנית החיסכוןאפשר להפקיד כל סכום בכל זמן

אפשר להפקיד כל סכום בכל זמן

משיכות
משיכה הונית

אין משיכה הונית הכספים יתקבלו כקצבה מלאה או חלקית 
חודשית מגיל פרישה

משיכה הונית
מלאה או חלקית 

משיכה הונית
מלאה או חלקית

הטבות
מס

ההפקדות מוכרות למס הכנסה )בכפוף 
ההפקדות מוכרות למס הכנסה )בכפוף לתקרות(

ההפקדות אינן מוכרות במס הכנסהההפקדות אינן מוכרות במס הכנסהלתקרות(

פטור ממס רווחי הון עדמס רווחי הון
17,010 ש"ח לשנה )נכון לשנת 2010(

חייב במס רווחי הוןחייב במס רווחי הוןפטור ממס רווחי הון 

תקופת חיסכון
מינימאלית

לעמית צעיר - 6 שנים
לא חסוםלפי תנאי תכנית החיסכוןעד גיל פרישהלעמית בגיל פרישה - 3 שנים

דמי ניהול 
שנתיים

לפי החוזה עם מנהל התיקלפי תנאי תכנית החיסכוןעד תקרה של 2%עד תקרה של 2%

טבלת השוואה בין אפיקי חיסכון לעמיתים עצמאים

באדיבות: קופליס דורון, מנהל קופות: הלמן-אלדובי אופקים השתלמות, הלמן-אלדובי תגב קופת גמל



הרשמה ע"ג טופס להורדה בתנועת המושבים
www.tmoshavim.org.il

או בטלפון 03-6086307/9
מהרו להבטיח מקומכם - מספר המקומות מוגבל!

יתכנו שינויים * ט.ל.ח.
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רגע לפני, נותרו מספר מקומות פנויים, מהרו להירשם סיפורי סבתא )וסבא גם(
גשמי ברכה?
דן שילה - כפר יהושוע

בוקר 1.11.1942, גשם עז, ארובות השמיים נפתחו, כמו בסתיו 2009.
אני הולך עם אסל על הכתפיים וכדי החלב למחלבה. שק על הראש שמגן יוצא 

מהכלל מפני הגשם, בדרכים בוץ נורא.
אחרי המחלבה אני ניגש ל"מחסן" )צרכנייה(.

זלמן ליפשיץ פוגש אותי במאור פנים: "למה נפלו פניך? תראה איזה גשמי ברכה 
בחוץ" נו, תיכף רואים שהוא "עובד ציבור", לא מבין כלום בחקלאות. ואני מסביר 
לו: "מה אתה מדבר! גשם בחצי הראשון של נובמבר, פנצ'ר גדול, עדיין לא זרענו 
דונם אחד של חיטה, וחיטה צריך לזרוע בזמן, בין ה-1.11 ל-15.11, שתנבוט, תתפצל 

ותתפוס גובה לפני החורף הכבד. 
אנחנו 3 שותפים עד הבוקר )מכונת זריעה לעבודה עם בהמות, הכי נפלאה שאני 
מכיר עד היום(. השותפים הם: אלכסנדר שולמן, אליעזר לרמן ואני: אנחנו צריכים 
לזרוע כ-250 דונם בשבועיים, כשההספק ליום הוא 15-18 דונם. הנה בא הגשם 

הזה ושיבש הכל".
אז שואל אותי ליפשיץ: "למה לא תזרע לפני 1.11?" נו, שוב רואים שהוא לא 

מבין.
אם נזרע מוקדם מדי, עלול לרדת גשם קל, עד 10 מ"מ, ינבטו הזרעים ולאחר 
מכן תהיה הפסקת גשמים והנבטים יקמלו, ואיפה אקח זרעים חדשים תנחומא 

לא יאשר "אשראי" חדש.
מקדמת דנא חיטה זורעים בין ה- 1.11 ל-15.11!

למרות המצב קניתי 3 דגים מלוחים עטופים בעיתון "דבר" של אתמול, ושילמתי 
ב"בונים" )כסף מקומי(.

בדרך חשבתי כמה יכול היה להיות אחרת לולא הגשם שלא בזמנו. הייתי יוצא מחר 
)התור שלי לבוקר( לשדה עם שחר, עוד לפני אפילו וזורע ברינה. בצהרים יבואו 
הילדים עם העיתון. אני שומר להם את הקציצות הנפלאות שאימא הכינה מהעוף 
החולה. הם ימשיכו בזריעה ואני אנוח תחת העגלה. אולי נספיק לזרוע 20 דונם! 
הכנתי את השדה אחרי התירס כמו שצריך, עם הבוקר עקרתי את התירס, שדדתי 

את השדה עם משדדת אש כשהפרדות רתומות עם שרשרת ארוכה למשדדה.
עשיתי חיטוי לזרעים ב"צרזנקה", ולולא הגשם הייתי בארבעה ימים גומר לזרוע. 

עכשיו השתבש הכל.
באותה שנה לא הצלחנו לזרוע הרבה שדות, ובאביב קצרנו בעצב חציר עלוב 
של עשבי בר, בעיקר נוריות.. גם אבנר בן נר זוכר. אני מקווה שהשנה, לא יקרה 

משהו דומה...

מכל זה ברור למה מברכים "ויבוא גשם בעיתו!"

אלברק יוסף
משרד עורכי דין ונוטריון

מומחים בכל תחומי המגזר המושבי:
העברת נחלות / משקי עזר / מגרשים בהרחבה

תביעות נזקי חקלאות  ירושות משקים
אגודות שיתופיות

25 שנות ניסיון בייצוג אגודות וחברים
משרדים:

נתניה, רח' רזיאל  3 עפולה, רח' הרב לוין  19 קרית שמונה, רח' הירדן 19
ליצירת קשר, משרד    09-8617282/3  נייד 052-2993387

yalbarak@gmail.com
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מועד ומקום המפגשמועצותמחוז

צפון

גולן
מבואות חרמון

מעלה יוסף
מטה אשר

מרום הגליל
משגב

הגליל התחתון
עמק הירדן

עמק יזרעאל
הגלבוע

בקעת בית שאן

מועד: יום שני, 27 בדצמבר 2010
שעה: 18:00 - 21:30

מועצה מארחת: מעלה יוסף
מקום המפגש: מתנ"ס מעלה יוסף, מושב 

מעונה
נציג במקום: יפה לוי, 057-6504351

הגעה: ליד מעלות תרשיחא. 
כ-15 ק"מ מזרחית לנהריה, וצפונית לכרמיאל. 

כ-45 ק"מ מערבית לטבריה.

מרכז

חוף הכרמל
מגידו
מנשה

חוף השרון
עמק חפר
לב השרון

דרום השרון
אפעל

עמק לוד
חבל מודיעין

גן רווה
גזר

ברנר
מטה יהודה

מועד: יום חמישי, 25 בנובמבר 2010
שעה: 18:00 - 21:30
מועצה מארחת: גזר

מקום המפגש: אשכול פיס בבית חשמונאי
נציגת המקום: מרסל עמירה, 052-2394290

הגעה: כ-10 ק"מ מערבית לצומת לטרון. 
כ-10 ק"מ דרומית-מערבית למודיעין.
כ-5 ק"מ מזרחית למחלף רמלה-לוד.

דרום

יואב
באר טוביה

חוף אשקלון
לכיש

שער הנגב
בני שמעון

מרחבים
אשכול

רמת נגב
הערבה התיכונה

בקעת הירדן

מועד: יום רביעי, 17 בנובמבר 2010
שעה: 18:00 - 21:30

מועצה מארחת: לכיש
מקום המפגש: מרכז יום לקשיש, מושב נהורה

נציג המקום: אבי ענטבי, 052-4334470,
08-6871656     

הגעה: כ-20 ק"מ דרומית לצומת קריית 
מלאכי )קסטינה(. 

כ-8 ק"מ מערבית לצומת פלוגות )צפונית 
לקריית גת(.

היכונו לסמינר פעילי תרבות!
הסמינר השנתי לפעילי תרבות, נציגי ועדות תרבות

מכל יישובי התנועה יתקיים בתאריכים

9-10 בפברואר 2011
במלון קיבוץ שפיים.

אנא שריינו את התאריך ביומניכם, מידע מפורט אודות תכני הסמינר
יישלח לפעילים ויפורסם באתר התנועה בהמשך.

כנסים מחוזיים בנושא "הפקת אירוע/מיזם קהילתי"
במסגרת פרויקט "תרבות בתנועה", אנו שמחים להגיע אליכם למפגשים אשר יתארחו במועצות 
אזוריות ברחבי הארץ. במפגשים נשלב ידע, הפריה הדדית של המשתתפים ומפגש קצר עם יוצר/

אמן/ספק, בנושא הפקת אירוע קהילתי - נושא שנתבקש על ידי פעילי התרבות במסגרת סקר ארצי 
שערכנו בשנה שעברה. הנחיה ע"י אילנה יוגב ו/או מיכל כהן סדיקלר.

מכלל ביישובים  וקהילה  פנאי  תרבות,  בתחום  העוסקים  לכל  מיועדים  המפגשים  יעד:  קהל 
המועצות של אותו מחוז. עם זאת, אנא הרגישו מוזמנים להגיע למפגשים על פי המרחב הגיאוגרפי 

ולוח הזמנים הנוחים לכם.

תוכן: המפגשים ייוחדו לנושא הפקת אירוע קהילתי ומיזם קהילתי – משלב הרעיון ועד לביצוע. מטרת 
המפגש להבנות ולהרחיב את הידע הקיים בנושא ולצאת מלוא חופן רעיונות למימוש בקהילות, מתוך 

תרגול, המחשה והפריה הדדית.

אנו מבקשים מכם להעביר את המידע בכל דרך אפשרית, לכל הגורמים הרלוונטיים ולעודד 
השתתפות.

אנו מודים בזאת למועצות המארחות: מ.א יוסף, מ.א גזר, מ.א לכיש, ולנציגיהם כמפורט בטבלה. 

לפרטים נוספים:
היחידה לתרבות: 03-6086342 

אילנה יוגב : 052-3651011 , מיכל כהן סדילר: 054-4539792

להלן תוכנית המפגשים במועצות השונות:

"תרבות בונה קהילה"
במועצה אזורית לב השרון

 
האיזורית  במועצה  בחרה  המושבים  תנועת 
המועצות  מבין  הראשונה  להיות  השרון",  "לב 
וליווי  הטמעה  מפגשי  תקבל  אשר  האזוריות 
קהילה". בונה  "תרבות  בנושא   2010 לשנת  היישובים  מקרב  תרבות  פעילי  לקבוצות 

*מימון, ליווי והדרכה - תנועת המושבים - מזכ"ל תנועת המושבים - מר איתן בן דוד
* מנהל יח' התרבות ומפעלי החינוך - מר יהודה אלטון

* ייעוץ בפיתוח קהילה בתנועת המושבים  - הגב' אילנה יוגב הגב' מיכל כהן סדיקלר
* מועצה איזורית לב השרון - יו"ר המועצה האיזורית, מר עמיר ריטוב

* מנהל מח' תרבות ונוער - מר יענקלה עטיה
 

היקף המפגשים: סידרה בת ארבעה מפגשים. המפגש הראשון נערך ב - 6.10.10 והסיום יהיה  
ב - 3.11.10.

מטרת המפגשים: העמקת הידע ,שימור וליווי במימוש הפעילויות ביישובים.
קהל היעד: קב' פעילי תרבות איזורית, רכזי תרבות נוער וקהילה ביישובי המועצה האיזורית.

 
המפגשים הועברו באופן מקצועי ובחן רב ע"י אילנה יוגב ומיכל כהן סדיקלר, במצגות עשירות 
במלל ובתמונות שהעשירו בידע רב את המשתתפים ובכל סיום מפגש הופץ חומר סיכום.
לכל משתתף ניתנה מחברת עבודה אשר מטרתה לתת לפעילים כלי עבודה בתיכנון עבודה 
שנתית המאופיינת לכל יישוב תוך מתן דגשים וכלים בנושאים המרכזיים הנדרשים לכל 

אירוע ואירוע.

עד עתה נערכו שלושה מפגשים שנושאיהם המרכזיים היו: 
* היכרות הקהילה מיפוי ותהליכי חותם. 

* הטמעת היידע הקיים ורכישת יידע נוסף ושיתוף פעולה בין המושבים.
* תפקיד רכזי התרבות ביישובים הינו תפקיד "מנהיגותי".

* חשיבה ותיכנון אסטרטגי של מערכת תרבות ותוכנית שנתית.

במפגשים הללו נחשפנו לנושאים רבים שיש לקחת אותם בחשבון תוך ניתוח כל נושא ונושא 
בנפרד ואשר בסופו של התהליך נוכל לייצר תוכנית עבודה שנתית אשר תיתן מענה - מילוי 

הזמן הפנוי לכל גיל ושיכבה -  בתכנים תרבותיים.
בכל מפגש היתה חוויה בחשיפה לתכנים חדשים. השתתפות חובה לכל פעילי התרבות בישובים. 

המפגשים והניסיון האישי של כל אחד ואחד יתרמו לכל הקהילה במושבים.

המפגשים בהצלחת  תרומתן  על  סדיקלר  כהן  ומיכל  יוגב  לאילנה  מיוחדת  תודה 
ובהעשרת הידע.                                                                                                             

מאיר ישי,  מושב ינוב
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תכנית סמינר
ספרני ההתיישבות

מלון ומרכז כנסים שפיים,
חנוכה תשע"א, 5-6-7.12.10

יום ראשון, 5.12.10
התכנסות ורישום, שתיה וכיבוד  09:00-10:00

פתיחה: יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך  10:00-10:30
איציק כהן, מנהל משק וחברה  

ד"ר חנה לבנת, "המסע שלי עם העברית": השפה העשירה ביצירה  10:30-12:00
הספרותית לילדים ולנוער כמקדמת את הישגי הקריאה ואפשרויות השיח.  

סנדי קסלר, "תנועה, יוזמה ויצירתיות"  12:00-13:15
ארוחת צהריים  13:15-14:00

חלוקה לחדרים ומנוחה  14:00-16:30
הפסקת קפה של אחר צהריים  16:30-17:00

מפגש סדנאי בנושא פעילות הספרייה היישובית, בהנחיית אילנה יוגב  17:00-19:00
ארוחת ערב והתרעננות  19:00-20:00

"ספר, אישה, בית": רותי תמיר במופע בעקבות דמויותיו של ש"י עגנון  20:00-22:00

יום שני, 6.12.10
ארוחת בוקר  08:00-09:00

יציאה לסיור מודרך במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין בתל אביב  09:00
ארוחת צהריים  13:00-14:00

מנוחה  14:00-16:30
הפסקת קפה של אחה"צ  16:30-17:00

רחל פינקלשטיין, "חכמת נשים בנתה ביתה" - מפגש על נשים  17:00-18:00
חכמות מהתנ"ך.  

בנימין יוגב )בוג'ה( ממכון "שיטים":  18:00-19:00
מ"על הניסים" ועד "נס לא קרה לנו", חנוכה בהוויה התרבותית ציונית  

ארוחת ערב  19:00-20:00
"מעשיות או לא להיות", מופע מרתק ושנון בו לוקח המספר נחום ישראלי את   20:00-22:00

הקהל למסע מבית סבתו לעולם שכולו סיפורים.  
"שירים מדור לדור" שירים וסיפורים בהנחיית יובל דור  

יום שלישי, 7.12.10 
ארוחת בוקר  07:30-08:30

ערן רוזנבליט בטבבו, "תרבותם ועולמם של יהודים יוצאי אתיופיה"  08:30-10:00
קפה ועוגה  10:00-10:30

דורי מנור, מתרגם, במפגש "ההדהוד המקראי בתרגום לעברית".  10:30-11:30
"הכל פתוח" - משיריה של נעמי שמר, בוקר של זמר עם עפר כץ  11:30-12:15

וורדה גולדברגר  
סיכום הסמינר  12:15-13:00

ארוחת צהריים ופיזור.  13:00-14:00

פרטים והרשמה

עלות למשתתף: 695 ₪   *

הרשמה ביחידה לתרבות:  *
טלפון: 03-6086342,   

או בדוא"ל:  
 tarbut@tmoshavim.org.il  

ניתן לשלם בהמחאה לפקודת  *
עמותת יד אליעזר יפה, לשלוח  

לכתובת:  
היח' לתרבות, תנועת המושבים  
רח' ליאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א,  

מיקוד 64733   

פרוייקט חותם בכפר חוגלה
בשביל המפגש!!!

לקראת החופש הגדול של שנת 2010 קיבלנו הפתעה: זכינו ב"חותם"!!! ביצוע פרויקט קהילתי שישאיר 
חותם משמעותי בכפר - מתנה עם תאריך תפוגה, דצמבר 2010 .... החלטנו להרים את הכפפה להשקיע 
את הכסף במקום שכבר הרבה זמן חלמנו להפכו לשוקק חיים - בחורשה הבתולה שבפאתי הכפר . 

החורשה ניטעה על גבעת המיזבלה של פעם ומאז שניטעה– מצאו בה בית רק חיות הבר...

צרפנו לשורותנו את האמן גילי אשל מבינימינה ובעזרתו האדיבה , בסיעור מוחות של צעירים ומבוגרים 
,החלטנו להפוך את החורשה למקום מפגש: לנוער, למשפחות, לילדים. החלטנו לשמור על הצביון 
הטבעי- מקום שמקשר בין ישן לחדש, בין טבע לגינה ומקשר בין אנשים,החלטנו גם שהמקום חייב 

להיות מואר... 

לאחר שלב ההחלטה )לא קל היה...( קבענו 5 מפגשי שישי - ואנו כרגע לפני המפגש הרביעי.

הספקנו לבנות עמוד תאורה הבנוי מקשתות של חממות, ממנורות להארת הפרחים ומכיפות של 
חביות האבסה להודים - עמוד מעוצב שיאפשר 

מפגשים גם בשעות החשיכה.

בנינו מתחמי ישיבה מכסאות ישנים של בית העם, 
צמיגים והמון פסולת בלתי מתכלה והתחברנו עם 
ספסלי ישיבה קטנטנים שהוקמו במקום מזמן אך 

משום מה, לא הפכו שימושיים.

והכל בידינו אנו - מבוגרים, נוער וילדים באים 
לחורשה במהלך ימי השישי - בונים, מעצבים, 
תענוג   .. . . ו. בטון  עושים  באשפה  ממלאים 

לראות!!!

גם בני המצווה של השנה התלהבו והחליטו להוסיף משלה ם- ספסל ראשון לאמפי שימוקם כך שניתן 
יהיה להתאסף לסרטי הקיץ או לכל פעילות תרבותית שהיא בחיק הטבע.

יהיה גם שולחן וגם מתחם למדורה ולסאג' ואם לא היינו עוצרים עקב מגבלות תקציב וזמן - נראה 
שהיו מתווספים עוד ועוד אלמנטים מעניינים לחורשה. כן, בחזוננו זו רק "יריית פתיחה" לפרוייקטים 
נוספים שיהפכו את המקום, בעתיד הלא רחוק )3 שנים(, למקום בו נחגוג את חגיגות השמונים, מקום 

שוקק חיים בימים, בערבים ...

במקביל לעבודות הבניה, הופכת החורשה לאט ובטוח למקום נעים יותר - גיזום העצים שגדלו פרא, 
עשוב ולבסוף גם יזרעו פרחי בר בין העצים.

אנחנו בשליש האחרון של הפרוייקט - סיומו צפוי ב-12 נובמבר.

כל הכבוד לועד הכפר שתומך - הגדיל את התקציב ומשתתף פיזית בבניה ולא רק בפיקוח, לכל 
המתנדבים הבאים עם כלי עבודה ומשקיעים מזמנם וממרצם, לאלה שבאים גם מעבר לימי השישי 

וגוזמים, ומרסקים גזם, ואוספים אשפה ועוד ועוד.

תודה ליחידה לתרבות של התנועה על המתנה הנפלאה שנתנה לנו - שכן מעבר לכסף, ניתנה לנו 
הזדמנות לפעול יחד בפרוייקט משותף לרווחת כולנו.

נשמח לעדכן אתכם בתמונות לאחר סיום הבניה.



לאחוז בחלום / רחל שפירא
לאחוז בחלום

וביקיצה להתוודע,
לחשוב: אין נדירים כימי חיינו.

להשאיר את השיר
כמו שהוא, מתגעגע,

לחזור
ולהדליק את האור.

החיים שכיוונו
כאותם מיתרים,
נמתחים בתוכנו,

מסתבכים אל האחרים
לאחוז בחלום

וביקיצה להתוודע,
לחזור

ולהדליק את האור.

להציל את הצליל
הכי שקט, הכי שכוח.

הלא אין נדירים כימי חיינו
להפציר, עוד קציר

ולהשאיר מקום פתוח
שבו 

שגריר האור יעבור.

החיים שכיוונו 
כאותם מיתרים,
נמתחים בתוכנו

מסתבכים אל האחרים.
לאחוז בחלום

ולהשאיר מקום פתוח
שבו

שגריר האור
יעבור.

היחידה לתרבות  - המשך המדור

    המכתב שלא נכתב....
לפני כחודש ימים, בעיצומו של חג סוכות, המתאפיין על פי רב ברוגע ובשמחה, התעוררו תושבי המועצה האזורית באר טוביה בבוקר שבת לבשורת 
איוב. שני נערים, בני דודים, אבישי קלומק ועומר צור, ילדים שגדלו במרחבי המועצה שלנו, מתו במהלך הלילה משאיפה מסוכנת של גז צחוק 

במכונית בשדות מושב אורות. בן הדוד השלישי, ערן, ניצל.

באופן אישי הרגשתי שהידיעה הקשה תפסה אותי לא מוכנה. לא שאפשר אי פעם להיות מוכנים להודעה שכזו. כמו אגרוף עצום שנתקע בבטן 
וחונק את הנשימה בו זמנית, ובמקביל מישהו כמו מושך מתחתיי את האדמה.

"את מכירה אותם?" שאלו אותי החברות. חשבתי לעצמי שאת עומר היכרתי מרחוק )יותר את אחיו שהיה בכיתה עם בני(, את  אבישי קצת יותר, 
משום שהיה בן כיתתה של בתי. ביחד למדו מא' ועד ו' בביה"ס היסודי "מבואות" במושב באר טוביה. 

את הוריהם של הילדים אני מכירה מילדות. כולנו גדלנו באזור, למדנו בתיכון באר טוביה שהיה אז עוד קטן יחסית וביתי. כולם הכירו את כולם. 
מובן שברבות השנים כל אחד מוצא לעצמו כיוון ומעגלים חברתיים שונים ונפרדים. אבל איכשהו, מעגלים גם מתחברים בדרכים המופלאות של 

החיים ובכל מקרה, נשארים חלק מהנוף.

יחד עם זאת, התחושה בימים אלה התאפיינה בכך שלא נדרשת בעצם היכרות קרובה ואישית כדי להרגיש שכמו מדובר בילד הפרטי שלי. שהאסון 
הוא של כולנו. הכאב של המשפחות תהומי ונגע בכל הקהילה. ביחד איתן, בני המשפחה המורחבת, החברים למושב, חברים במושבים שבאזור, 
תלמידים בביה"ס החברים בקן – הכל דיברו על תחושת עננה כבדה ומעיקה, המחברת בין אבל עמוק וצער על ההחמצה הגדולה של הילדים, 

לבין תחושות חוסר ודאות ביחס למה שהיה, ובעיקר למה שעוד מחכה לנו.  

אולי ממש מעבר לפינה.

האסון, שהפך לשיחת היום, הוציא את האנשים משלוותם. קטע באחת את תחושת המוגנות והאופוריה ש"אצלנו הכל בסדר". גם אני, שהחשבתי 
עצמי כמעורה ומכירה את נושא תרבות הפנאי של הנוער באזורנו, נדהמתי מהפער בין מה שנדמה לבין המציאות. בשיחה עם ילדיי לאחר המקרה 
הם שיתפו אותי, שלא כבעבר, בדילמות ובחוויות שהיו שם כל הזמן גם קודם לכן, אבל לא דיברנו על כך. מסתבר  שיש פרק שלם בחייהם של 
הילדים – שאנחנו לא באמת מכירים. ואני שגדלתי על תפיסת החיים של "חצי הכוס המלאה" מחפשת אותה במותם הטרגי של אבישי ועומר, 

ומוצאת אותה בכאב במראה שהציבו לחיינו במותם.

כחודש חלף מאז האסון "ואיך קרה, ואיך קרה ואיך קורה עדיין..." מתנגנת לה המנגינה ברקע, אך כמו תמיד - השגרה צומחת שוב.  

ומה עכשיו?  

אני מתפללת שלא ניסחף כהרגלנו לשגרה הנוחה והבטוחה. שלא נחטא בחטא השיפוטיות המהווה מפלט מנחם משהו ברגעי מצוקה שכאלה. 
שנפנים את הצורך להסתכל פנימה, להכיר באמת ומבפנים. 

אני מקווה שנעז לקחת אחריות אישית בדלת אמותינו ובמישור הציבורי כאחד. שנדע להציב לעצמנו מטרות ראויות ושנשכיל לחפש ולמצוא את 
השיתוף, הסנכרון והסינרגיה האפשרית וההכרחית בין כל המערכות לשם השגתן. ראשית בבית, ובהמשך לכך במושב, בקהילה, במערכות החינוך 

הפורמלי והבלתי פורמלי האזוריות, בשירותי הרווחה, ועוד.

אני מאמינה שאם נכוון במשותף למטרה, נוכל לתרגם את תחושת האחריות והרצון לנקוט במעשים לכלל מעורבות והשפעה מתוך ערבות הדדית. 
אנחנו חייבים לעשות כן, כי המעגלים שלנו ימשיכו להתחבר ולהיות חלק מהנוף עוד שנים רבות.

את המכתב הזה, שנכתב אך בליבי כבר ימים רבים, אני מבקשת להקדיש למשפחות צור וקלומק, ולכולנו בעצם. ליבי ומחשבותיי איתם בכל עת. 
השגרה שהם צריכים לבנות מחדש למשפחתם, הצורך ללמוד לחיות עם תהום וגעגוע,  הן המשימות הקשות מכל. אין צער גדול יותר מההיזכרות 

ברגעי האושר...

ואין מילים לנחם.

 אני מבקשת לצרף את  שירה של המשוררת רחל שפירא, "לאחוז בחלום":

מכל הלב, אילנה יוגב     
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פתיחה חגיגית:
יום שני 15.11.2010

בשעה 18:00
בגלריה בבית תנועת המושבים
רח' לאונרדו דה-וינצ'י 19 ת"א

דברים:
יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות 

ומזכיר העמותה
ליאורה בנקל, יו"ר העמותה

שעות ביקור:
א'-ה' 8:00-18:00 ו' 8:00-11:00

טל' הגלריה:
03-6086333 ,6086342/3

האמנים המציגים:
איטה מוסל - שדה יעקב

אלברט בן-שימול - בורגתה
ברכה פלג - בית חרות

בת שבע החרמוני - בית אריה
דבורה רוזן - סתריה
דליה רוחין - קדרון
ז'אן נוימן - בורגתה
חנה סקינזס - מתן

יוסי שמש - בית ינאי

יצלק אורובן - תלמי יחיאל
ליאורה בנקל - בצרה

מיקה שילה - כפר יהושע
צביה ביכלר - צופית

קלרה הרשקוביץ - נתניה
רוני ארקין - משמר דוד

רחלי דור רפפורט - חרות
רנה סופרין שפירא - רעות

שרה בוגן ברנט - שדה ורבורג

שירת הארץ
חברי עמותת אמני

המושב והכפר מציגים 
תערוכת עבודות

4 .11-8 .12 .10

נושא התערוכה,"שירת הארץ", מזמין את האמנים המשתתפים ליצור בהשראת שירים ישראליים מתקופות שונות. ליד כל יצירה 
יוצג השיר העומד מאחוריה.



חברה וקהילה

על סדר היום הגימלאי 
פינה חדשה - מוגשת ע"י מנחם פרימן, כפר ביל"ו

פתח דבר: בארץ יש היום כ-700,000 גימלאים מכל שכבות האוכלוסיה. 
יש לשער כי חברי מושבים ואלה המתגוררים בתחום המרחב המושבי 
מונים הרבה עשרות אלפים מהם. חשוב מאד לאוכלוסיה זו להיות 

מעודכנת בנושאים החשובים והמיוחדים לה, כגון: 
נושאי פנסיה לסוגיה השונים )תקציבי , מצטברת בקרנות ישנות ו/או   *

חדשות וכד'(.
ביטוח לאומי, ביטוח סעודי, שרותי בריאות, פנסיה חובה וכד'.   *

הסתדרות הגימלאים, שהיא בטבע הדברים "הגוף היציג" של האוכלוסיה 
המבוגרת, היא הגוף הציבורי היחיד שמתעניין ועוסק בנושאים הנ"ל על מנת לשמור ולהגן על האינטרסים של האוכלוסיה המבוגרת.

אתחיל בנושא מאד חשוב ועדכני: ביטוח סיעודי של "שרותי בריאות כללית".
2010 משתנים תנאי  יולי  כי החל מחודש  הודעה  ביטוח סעודי,  הביטוח המושלם, שכולל  1.8 מליון מבוטחי  קיבלו  לפני למעלה מחצי שנה 
מאידך. המבוטח,  ע"י  "ארוע"  בקרות  כספים,  קבלת  ותנאי  מחד  המבוטח  של  התשלום  תנאי  משתנים  וכן  שנים  ל-6  מ-3  הסיעודי  הביטוח 

מהלך זה נעשה ללא מתן התראה או אלטרנטיבות למבוטחים. 
מעיון בפרטים למדנו כי בעת קרות "ארוע" הרי ב-3 השנים הראשונות מקבל המבוטח את אותם הסכומים כמקודם אולם החל מהשנה הרביעית לביטוח 
מקבל המבוטח סכום של ₪1000 לחודש ובשנה החמישית והשישית סכום של ₪700 לחודש.  אולם התשלומים של המבוטח עבור הביטוח החדש גדלים 

והולכים בקפיצות ובנוסף הם גם צמודים למדד.                     

בעתון "דה מרקר" מיום 20.10.10 מציין מנהל מערך ביטוחי הבריאות של "הכללית" כדלהלן: "הקשישים שנפגעו מהותית מהשנוי הם פחות מאחוז 
מהמבוטחים וכי שאר המבוטחים נהנים משדרוג זכויותיהם ומביעים שביעות רצון".

יצויין כי 1% מ-1.8 מליון הם 18 אלף מבוטחים! לא שמענו ש"הכללית" פנתה אליהם ומתכוונת לפצותם. יש לשער כי רבים מבין  מבוטחי "הכללית" 
במושבים כלולים ב 1% האמור לעיל. 

אני מציע כי כל המרגיש נפגע יפנה גם להנהלת "הכללית" וגם לועדת הבקורת של "הכללית"  וגם להסתדרות הגימלאים. 

בברכה, מנחם פרימן

עדכון גמלאים
להלן סיכום נושאים שטופלו בשנה 

החולפת:

ניצולי השואה במושבים קיבלו כל   *
מידע אפשרי לגבי זכויותיהם.

במסגרת הסתדרות הגימלאים אנו   *
דורשים לטפל בנושאים חשובים 
חייהם  ואיכות  בריאותם  למען 
של ותיקים בארץ. ותיקים היום 
דרך  לתרופות  הנחות  מקבלים 

קופות החולים. 

מרים שור, רכזת גמלאים
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פינה עם ארומה אישית

מרק פנתרוקס של סבתא יהודית
באדיבות יהודית אשבל, מושב מרחביה החומרים 

1 בצל
1 גזר

1 גמבה
1 גבעול סלרי עם עלים

1 תפוח אדמה
לחתוך את כולם לקוביות

1/2 כוס גרעיני תירס
1/4 ק"ג בשר טחון

4 שיני שום
2 כפות מרק עוף

לטיבול לפי הטעם :כוסברה, כמון, פפריקה,
פלפל שחור

חומרים לבצקיות:
1 כוס קמח רגיל
1/2-1/4 כוס מים

3 כפות שמן, מעט מלח

אופן הכנה:
מטגנים בצל ושום מוסיפים את הבשר טחון עד אשר הבשר משנה את צבעו.  .1

ממלאים את הסיר מים ומוסיפים את כל הירקות.  .2
מביאים לרתיחה ומטבלים לפי הטעם. מנמיכים את האש ומבשלים כ-30 דקות.  .3

מכינים את הבצקיות:  .4
- מערבבים את כל החומרים ויוצרים בצק.  

   )עליו להיות רך וגמיש. אם הבצק קשה יש להוסיף מים, אם רך להוסיף קמח(
- מרדדים את הבצק לעלה וחותכים לקוביות.   

מוסיפים למרק המוכן ומבשלים 10 דקות.  .5

בתאבון!

מרק זה הוא "המרק של סבתא", שמו הולך לפניו וכולם מחכים לו בעיקר בחגים וארועים מיוחדים. ריחו של המרק הוא ריח ילדות שלי 
מצ'ילה... המרק עשיר מאוד ומשביע.

במרחביה חוגגים השנה 100. המתכון נלקח מתוך פרויקט שהושק לרגל המאורע - "לוח עד" ששזורים בו מתכונים, פרי חברי המושב, 
שעוברים מדור לדור.



אייל עוזון, מזכ"ל תנועת בני המושבים 

בשבת האחרונה נכחתי בחג המעלות של נוער גן רווה שהתקיים בנוכחות של כ-300 
אנשים פגשתי שם נוער אכפתי שנתן את הנשמה והרים טקס אש לילדים ולנוער של 
גן רווה וכל זאת ללא תמיכה הכל לבד. בני נוער שאכפת להם מהחינוך אכפת להם 
מהתנועה הדבר שבלט באירוע היה 30 י"ב שהגיעו מכל הארץ כאות סולידריות וכתמיכה בנוער גן 
רווה הגיעו בשבת בבוקר ונתנו יד וסייעו רבות להצלחת האירוע, אני רוצה ממקום זה להודות בגאווה 

לכל מי שתרם וסייע ונתן מזמנו הפנוי למען הנוער בתנועה ישר כוח, אתם גדולים.

בועז מילר נציג ההורים בירך בטקס חג המעלות גן רווה:
"נתבקשתי לברך בשם ההורים ואודה ולא אבוש זהו רגע מרגש. בגן רווה יש תנועת נוער, תנועה שהנוער 
מוביל, תנועה שהנוער בחר בה מרצונו החופשי, תנועה שהנוער מעצב. זה התחיל לפני שלוש שנים 
וכולם כאן נמצאים - חיילים בוגרי י"ב הממתינים לגיוסם לצה"ל פעילים מדריכים, צוות בוגר המונה 
שנים בשוטף ובשל החלפת הדורות ישנם ארבעה בני נוער ממועצות שונות שבאו לתמוך בנוער בגן 

רווה שמתעקש להמשיך מורשת אבות.
מלב השרון עמק חפר מנשה ברנר וגזר תודה ענקית על התמיכה זו תנועה ארצית במיטבה. סה"כ 210 
פעילי תנועה - 120 חניכים, 30 יח' מרחבי הארץ, 20 חניכי כיתות ט', 30 חניכי כיתה ד', 10 בוגרי תנועה. 
גאווה גדולה. נערים וילדים יקרים זה הרבה ולא מובן מאליו שאתם ממשיכים למרות שהאמצעים דלים 

והמועצה מערימה קשיים, אתם כאן נלחמים על שבחרתם למרות רצונם של הבוגרים. יישר כוח.

לכולם ברור שכשהנוער רוצה - הנוער מנצח, ומי אמר שהדור הולך ופוחת.
היום חג המעלות זה יום חגם של חניכי כיתה ד'- 30 חניכים מצטרפים לתנועה מכל ישובי המועצה.
להיות בתנועת נוער זו דרך וכאחד שעשה את כל המסלול אני חב תודה גדולה לכל אשר חוויתי 

בתנועה שסייע לי רבות בעיצוב דמותי כבוגר ואזרח נאמן למדינה.
אני מאחל לכם שנים של עשייה שנים של נתינה וקבלה, שנים של הנאה שתעלו בסולם מחניך 

למדריך או פעיל ואולי מגשים באחד מערוצי הנתינה לפני הצבא.
שנזכור כולנו שמעבר לחיי היומיום הלימודים הטלוויזיה והקניונים יש קהילה, יש חברים, יש אנשים, 

שלעיתים זקוקים לעזרה. 

שביחד תצרו ותבנו חברה טובה יותר.

ולידידנו נבחרי הציבור, אולי, אחרי שלוש שנים, תבינו כי כמנהיגים של כולנו אתם לא יכולים להמשיך 
ולהתעלם מ-200 ילדים נערים ונערות שבחרו בדרך ותתנו כתף לאחד הערכים הבסיסים בחברה 
דמוקרטית האפשרות של כל אדם להתאגד, תקצו משאבים כמחויב בחוק גם לכאלה שחושבים 

אחרת!

בברכת התנועה עלו והגשימו, ההורים הגאים".
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המפעל ה-33 לזכרו של יוסי יפה ז"ל
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סולידריות לא רק בצרפת

כל מי שטייל בחול המועד סוכות האחרון בנופים המדהימים 
של שפלת יהודה והרי ירושלים סביר להניח נחשף לתופעה 
ייחודית ומקסימה: כ-1200 נערות ונערים, חניכי תנועת בני 

המושבים, לבושים חולצות כחולות אוחזים במעדרים, 
מגרפות, מזמרות ומסורים, עובדים בהתנדבות בחום הכבד 
למען הסביבה ולמען המדינה בעבודות כגון גיזום יערות, 
פריצת שבילים, חפירות ארכיאולוגיות ושיקום אתרי טבע 

במרחב המועצה האזורית מטה יהודה.

הנערים והנערות חניכי תנועת בני המושבים עסקו בפעילות 
ההתנדבותית יוצאת הדופן הזו במסגרת המפעל לזכרו של 

יוסי יפה ז"ל.

יוסי נהרג בפברואר 1977 כשהוא בן 42, כאשר רכבו עלה 
על מוקש. יוסי ז"ל, מג"ד צנחנים במילואים, יו"ר ועדת 
הנוער של בני המושבים, חקלאי ואיש משפחה, אהב מאוד 
את הארץ ונופיה ותמיד האמין שהנוער הוא העתיד ויש 

לחנכו וללמדו את אהבת ארצנו ומסורת ישראל.

בתנועת בני המושבים בחרנו להנציח את זכרו של יוסי ז"ל 
באמצעות מפעל חינוכי המבוסס על דמותו וערכיו: ערכי 
אהבת האדם, אהבת הארץ, ציונות, התנדבות וערך העבודה. 
המפעל הייחודי הזה משלב בתוכו עבודה קשה, טיולים, 

ידיעת הארץ והכרתה, עבודת צוות ולקיחת אחריות. 

לא מעט אמירות וביקורות יש על בני הנוער בדור הנוכחי 
- טוענים שהוא אלים, רדוד ועסוק רק בעצמו. מפעל זה 
מוכיח שאל לנו להכליל ולהספיד. בתנועת בני המושבים 
אנו עדים למספר ההולך וגדל של בני הנוער אשר נוטלים 
באחריות, מתנדבים ואף משלמים סכום לא מבוטל על מנת 

להשתתף במפעל זה. מפעל 
שכל כולו הוא תרומה אחת 

גדולה.

קיימה  השנה  המפעל  את 
תנועת בני המושבים יחד עם 
מועצה אזורית מטה יהודה, 
קק"ל וארגוני טבע נוספים. 
יהודה  מועצה אזורית מטה 

רבות  תרמה  דדון  משה  המועצה  ראש  של  בראשותו 
להצלחת המפעל ע"י הקצאת משאבים אנושיים, חומריים 

וכספיים להצלחת המפעל ועל כך תודה רבה.

נסיים בתפילה: שפניו של כל הדור הצעיר יהיו כפניהם 
של הנערים והנערות שהשתתפו במפעל. הם התעוררו כל 
יום ב 4:00 בבוקר, עבדו בחום הכבד, תרמו בלי לקבל דבר 

בתמורה והוכיחו כי יש לנו עתיד.

חן דהן, רכז מפעלים, בני המושבים
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חג המעלות תשע"א 
במעלה יוסף והשנה: 

המסע בעקבות 
הגע"מיל....
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שנת הפעילות התנועתית נפתחה השנה במועצה האזורית מעלה יוסף כמיטב המסורת 
בסמינר חודש ארגון. בסמינר החלה להתגבש תוכנית המסע בעקבות הגע"מיל...

במילים אחרות - השנה החלטנו במעלה יוסף לשים דגש על חיזוק הקשר עם התנועה 
ולצבוע את המועצה בכחול!

חג המעלות התקיים השנה ביום שלישי ה-26.10.2010:
התחלנו עם 180 חניכי משכבות ד-ו לבושים בחולצות תנועה יחד עם צוות המד"צים 

החדשים מסלול ממיצד אבירים עד חניון הזיתים לאורכו של נחל כזיב המדהים.
בדרך חיפשו החניכים את הגע"מיל - "יצור תנועתי המחובר לארץ ישראל בכל רמ"ח 

אבריו..."
במקביל, יצאו מפארק גורן 110 חניכי שכבות ז-ח לחפש את הגע"מיל מצידו הדרומי של 

נחל כזיב בעזרת ג'יפים, אלונקות וציוד כבד תוך כדי שינון ערכי תנועת מושבים...
בעוד חניכי השכבות הצעירות היו עסוקים בחיפוש אחר אותו יצור מסתורי, פעלה במרץ 
שכבת הטרומ"פים )טרום פעילים - שכבת ט'( בהכנת טקס חג המעלות וטקס האש 

המסורתי.
לאחר יום גדוש בפעילות כמו בישולי שדה, סדנת ODT, אוהל משימות וחמ"ל הגענו 

אל היעד "טקס חג המעלות".
השנה התקיים הטקס במושב גורן בהשתתפות 500 אורחים מכל ישובי המועצה אשר 
כיבדו אותנו בנוכחותם. בטקס נחשפה זהותו של הגע"מיל - גרעין עודד מעלה יוסף 30. 

הגרעין זכה לשבחים ולפרגון אדיר מהחניכים, ההורים והתושבים!
לסיום ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה: על האכפתיות, ההשקעה, על עבודת 

הצוות המדהימה ועל תרומתכם להצלחתו של אירוע זה.
בברכת עלה והגשם! שתהיה לכולנו שנת פעילות פורה ובטוחה.

זוהרית סאסי
רכזת תנועת בני המושבים - מ.א מעלה יוסף




