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ועדת המלצות בממשלה אושרו לאחרונה
קביעת  בדבר  979 החלטה בעניין הבר קובי
במושבים. בנחלות המגורים בחלקת הזכויות
אולמרט השר ע"י מונתה הבר קובי ועדת
המשפטי היועץ  של דעת  חוות (בעקבות 
המלצה להסדרת שתציע מנת לממשלה) על
במטרה במושבים, המגורים בחלקת הזכויות
והמועצה. הועדה הממשלה להביאה לאישור
וב־ בחיזוק בהמלצותיה על הצורך התבססה
בחלקת המגו־ החוכר החקלאי ביסוס זכויות
החוכר המגע בין וצמצום פישוט הליכים רים,
בקרקע יותר  יעיל שימוש למינהל, החקלאי 
הב־ הפעילות הסדרת הקיימות,  ובתשתיות

המגורים. בחלקת חקלאית לתי

ועדת הבר: המלצות להלן עיקרי
המגורים: חלקת הגדרת

המ־ חלקת כי ממליצה הועדה למושב ביחס
עד בנחלה א' מחלקה כחלק תוגדר גורים

דונם בלבד. 2.5 של כולל לשטח
ובישו־ א' לאומית עדיפות באזור במושבים
המגורים חלקת בהם בלבד, העימות בקו בים
בת־ השלמתה תתאפשר דונם, 2.5 מ- קטנה

מסוימים. נאים
בחלקת למגורים הבסיסי הבניה היקף

המגורים
המגו־ בחלקת למגורים הבסיסי הבניה היקף

מ"ר. 375 יהיה עד רים במושב
זכויו־ את יבחר לעגן במושב אשר נחלה בעל
ל: בכפוף לכך זכאי יהיה המגורים, בחלקת תיו
בשיעור  למינהל החכירה דמי תשלום  £

הקרקע  מערך  3.75%
עם המגורים בחלקת
הבסיסי הבניה היקף

למגורים.
הת־ שימושי כל הסדרת £
המגורים. בחלקת עסוקה

במידה וישנן. הבניה חריגות הסדרת כל £
הרחבות (לרבות ביישוב הדיור יחידות מס'
בהוראות המפורט יעלה על לא הקהילתיות)

.35 תמ"א
יתאפשר חכירה, דמי שילם אשר נחלה בעל
הבסיסי הבניה בהיקף שימוש לעשות לו

כדלקמן: 375 מ"ר עד של למגורים
המגורים. בחלקת דורי לרצף הדרישה ביטול

הדיור יחידות  מספר את יקבע לא המינהל 
המגורים. וגודלן בחלקת למגורים

מחלקת דיור יחידת  לפצל אפשרות  ישנה
הבניה היקף מתוך בניה זכויות עם המגורים

מ"ר. 375 עד הבסיסי של
 29.25% למינהל שילם בנחלה הזכויות בעל
של המגרש מערך הקרקע (33% ל- (השלמה

המפוצל.
חלקת משטח יופחת המפוצל  המגרש שטח
של הבסיסי הבניה היקף וממכסת המגורים

מ"ר. 375 עד
של בניה זכויות יכלול שיפוצל המגרש גודל

לפחות. מ"ר 160
בחלקת המגורים חקלאיים שימושים לא

לתעסוקה השימושים של הכולל הבנוי השטח
בנוי. מ"ר 500 על יעלה מבני קייט) לא (לרבות
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הסד־ עבור בנחלה ישלם למינהל זכויות בעל
להלן: כמפורט לתעסוקה השימושים רת

אי־ ההשבחה היטל תשלום חובת בו במקום
91% מערך  - בנחלה זכויות בעל על חלה ננה

לתעסוקה. המיועדת הקרקע
חלה השבחה היטל תשלום חובת בו במקום
הקרקע  46% מערך בנחלה - זכויות על בעל

לתעסוקה. המיועדת
חורג לשימוש היתר קיים לגביהם בשטחים
ומ־ קייט) מבני לבניית  (לרבות  לתעסוקה
בנחלה זכויות בעל יחויב בפועל, לכך שמש
 5% בשיעור שנתיים שימוש דמי בתשלום

הקרקע. מערך
לצד להשכיר יהיה רשאי בנחלה  זכויות בעל
תע־ לצרכי המיועד הפנוי השטח את שלישי
לפצלו למוכרו ו/או רשאי לא יהיה אך סוקה,

המגורים. חלקת מתוך
באזורי נכללים שאינם לישובים הנוגע בכל
מבני יימנו עימות, וקו א' לאומית עדיפות
לעניין בשטח חלקת המגורים, שיבנו הקייט
פי על היישוב על החלה הדיור יחידת מגבלת

.35 תמ"א

979 המ־ החלטה לעומת העיקריים השינויים
במושבים - קורית

בפטור אינו מזכה דמי החכירה תשלום .1
הסכמה. מדמי

לתע־ שימושים מלא בגין תשלום גביית .2
סוקה

תנאי לתעסוקה- השימושים הסדרת .3
המגורים. בחלקת זכויות להסדרת

מפוצל ולמגרש לנחלה צמוד למגרש .4
מ"ר. 160 של לפחות בניה צמודות זכויות
המינהל ידי  על חדשות נחלות שיווק  .5
(מלוא תוכנית בתוקף על פי זכויות עם

למגורים). הזכויות
תנו־ של  העיקריות  ההסתייגויות זה  בשלב 

עת המושבים הן:
המגורים חלקת את להגדיל האפשרות אי
קטנה בהם המגורים חלקת אשר במושבים
ההסכמה/רכישה  דמי ביטול אי 2.5 דונם. מ-
אשר חוכר לגבי בהירות אי ההיוון, למרות
גבוה תשלום ,979 במסלול ללכת שלא בוחר
מ"ר  ל-375  מעבר בניה של  במקרה  למינהל
העירוני. המגזר מול קיפוח המהווה תשלום
,35 תמ"א במסגרת  הקייט  יחידות  ספירת 

להמלצות מאוישות הלא הנחלות והכנסת
תעסוקה למינהל עבור תשלום גבוה הועדה,

חקלאית. לא

המושבים תנועת עמדת לסיכום
ועדת המלצות בעניין המושבים תנועת עמדת
החלה כאשר כי הינה, שהתקבלו כפי הבר
זו  הייתה המקורית  979 החלטה להתגבש 
לאור אך כואבת, פשרה ההתיישבות מבחינת
נקלעו שהמושבים הבעייתית הסיטואציה
לנכון התנועה ראתה האחרונות בשנים אליה
הרב לדאבוננו .979 מסוג בהחלטה  לתמוך 
בפגיעה בזכויות לכת הרחיקה הבר אף ועדת
בין רב מרחק  וישנו המושבים, חברי  של
ואנו הועדה, להמלצות המקורית ההחלטה
סופית החלטה לקבלת  עד להיאבק  נמשיך
מנת על ישראל מקרקעי  במועצת  בעניין
וב־ שניתן. כמה עד המקצועית ברמה לתקן
גם המשפטיות כולל הדרכים בכל נאבק נוסף
המושבים זכויות על ההחלטה, קבלת לאחר

בהם. ההחלטה פוגעת אשר
בנושא באתר לעדכן תמשיך תנועת המושבים

www.tmoshavim.org.il האינטרנט:
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עם  המשולש מהחוזה התנתקו 250 מושבים
שו־ בשלבים נמצאים או היהודית הסוכנות
מנתונים עולה כך מהחוזה, שחרור של נים
170 מושבים  המושבים. כיום, שריכזה תנועת
 86 מתוכם המשולש, בחוזה קשורים עדיין

המושבים. תנועת מושבי

מקרקעי מינהל חתומים המשולש החוזה על
היה זה והישוב. היהודית הסוכנות ישראל,
הישו־ הקמת בעת  הסטנדרטי החוזה  נוסח
שהעניקה והוא תוצאה מהסיוע החדשים בים
להת־ המחליטים ישובים לישובים. הסוכנות
דו חוזה  על חותמים המשולש מהחוזה נתק 

המינהל. מול צדדי
מסר דוד, בן איתן המושבים, תנועת מזכ"ל
במה־ לפתוח מתכוונת המושבים שתנועת
עם מהחוזה המושבים  כל של התנתקות  לך

תפקיד מילאה הסוכנות לדבריו, הסוכנות.
ובי־ חדשים ישובים בהקמת  במעלה ראשון
לבצע הדרך למצוא את כעת יש אולם סוסם
תהפוך שהסוכנות יתכן לא מרצון". "גירושים
המושבים. של תושבי על צווארם ריחיים לאבן
חלו־ היהודית והסוכנות המושבים תנועת
מהחוזה ההתנתקות ביצוע לדרך בנוגע קות
את להחתים מבקשת הסוכנות המשולש.
תשלומים לה שיבטיח הסכם, על המושבים

הקרקע. גבי על שיוקמו שונים מיזמים על
הסו־ סבירה. אינה זו דרישה  דוד, בן לדברי
העם להתיישבות  לעזור  כדי  הוקמה כנות 
גבייה חברת  להיות כדי ולא בארצו היהודי 
המתיישבים. של גבם על קופונים" ו"לגזור
שה־ במקום היוצרות. התהפכו הצער למרבה
לשלם נדרשים הם  לישובים, תעזור  סוכנות
השכר הרחב ועלויות תפעול המנגנון עבור לה

לא בהחלט זו הפקידות. של
הסוכ־ מקימי  כוונת  הייתה 

הנדיבים. והתורמים נות
ההתנתקות, תהליך במסגרת
המושבים תנועת מזכ"ל פנה

מהה־ חלק להמיר בבקשה הסוכנות לראשי
בפריפריה קטנים לישובים שניתנו לוואות
מהישובים גדול חלק לדבריו, למענקים.
לעומת של חברים קטן קלטו מספר הצעירים
ההלוו־ החזר מכך, כתוצאה הראשוני. הצפי
מתחלק היישוב  תשתיות הקמת על  אות
באפשרותם ואין חברים של קטן מספר בין

בו. לעמוד
בדרך בחרו שכן אלו את "להעניש" סיבה אין
חלק מחיקת מעטים. שהם  בגלל החלוציות
של ראויה פרידה  מתנת תהיה מההלוואות 

מההתיישבות. הסוכנות
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רפתנים ההתארגנות: יוזם ריטוב, עמיר
מק־ תוקעים אישיים אינטרסים בעלי
לנזק כל־ וגורמים ההפרטה לות בגלגלי
מושבים חברי אלפי לעשרות גדול כלי

וקיבוצים.

הח־ הארץ ממרכז מושבים עשרים
הליכי לזירוז פעולה ועד להקים ליטו
ועדי ראש יושבי  תנובה. של  ההפרטה
תנובה ראשי עם פגישה ערכו המושבים
גאולים ודרשו במושב ותנועת המושבים
בהתאם ההפרטה הליכי את לקדם מהם

תנובה. ועידות להחלטות
ויוזם חרות מושב  חבר ריטוב,  עמיר
בהפרטת שהעיכובים אמר ההתארגנות,
לעשרות כלכלי אדיר גורמים לנזק תנובה
ההפרטה וקיבוצים. מושבים חברי אלפי
לכל משמעותיים סכומים להכניס צפויה
חלק ועבור תנובה של מהבעלים אחד
קשה כלכלי במצב שנמצאים מהישובים
הפ־ היא תנובה לנשימה. באוויר מדובר
חייהם כל שעבדו רבים חברים של נסיה
אחר, הכנסה מקור  שום כעת  לה ואין

הלאומי. הביטוח של הקצבה זולת
חזקים רפתנים של קבוצה ריטוב, לדברי
אי־ אינטרסים בעלי כלכלית מבחינה
ההפרטה. בגלגלי מקלות תוקעים שיים,
נגד הנאבקים רפתנים מאותם חלק
בה באופן אישי הפרטת תנובה מתחרים
שהדעת עניינים ניגוד זהו ובחו"ל. בארץ

לסבול. יכולה אינה
לע־ הפעולה ועד החליט הפגישה בסיום
חשיבות על הארץ בכל הסברה כנסי רוך
מושבים אליו עוד תנובה ולצרף הפרטת
במאבק מכריע כוח שיהיו וקיבוצים
והמשך תהליך בתנובה למימוש הבעלות

ההפרטה.

טיהור  ממתקני עמק חפר והתרשם האיזורית ב-6/12/05 במועצה סייר המושבים תנועת מטה
הר־ שפכי את וגם הרשות הפלשתינית שפכי את גם אשר מטהרים במועצה הקיימים השפכים
חברי שלה. המאורגן והפיתוח המועצה מנקיון לחיוב המטה התרשם בנוסף, המקומיות. פתות

לישובים. התנועה הקשר בין מתנועת המושבים לחזק את ביקשו הועדים

נציגי זכו הלול למועצת שנערכו בבחירות
ארגון מזכיר העופות ברוב גדול. מגדלי ארגון
הרא־ במקום זכה כהן, יעקב העופות, מגדלי
מטעם הלול מועצת למליאת בבחירות שון
בתנועת המשק אגף יו"ר הביצים. מגדלי
הראשון למקום נבחר כהן, איציק המושבים,

הפטם. מגדלי מטעם
47 חברים,  יהיו חברים הלול במליאת מועצת

ידי  על בבחירות שנבחרו חברים  24 מתוכם
ידי משרדי  ו-23 חברים שימונו על המגדלים

הממשלה.

תוצאות אמון,  הצבעת בגדר הן הבחירות 
ותנו־ המגדלים שארגוני מוכיחות הבחירות
של האמיתיים  הנציגים  הם ההתישבות  עות 

בישראל. החקלאים
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חטיבת  לתפקידו כמזכ"ל ב-1/1/2006 נכנס
עוז. ניצני ממושב  עוזון אייל המושבים  בני
את שסיים חפר איל את החליף עוזון אייל
בהן הטביע שנים מעשר יותר תפקידו לאחר

בכל הארץ. במושבים החינוך חותמו על
האילים לשני מאחלים הצלחה המושבים בני

אחד בדרכו החדשה. כל
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כללי
בישיבתה אישרה המושבים תנועת מזכירות
חבר דמי לגביית לחזור הצעתי את האחרונה
והנגיעה הנושא חשיבות בשל מהמושבים.
מאיתנו, אחד כל של לכיסו לו שיש הישירה
אני מוצא לנכון לפנות אליכם באופן ישיר ול־
דמי לגביית בחזרה שנוצר הצורך את הסביר
בכספים לעשות שבכוונתנו והשימוש החבר

שנקבל.
יגבו החבר  דמי המזכירות, החלטת פי  על
שק־ עשרה של מפתח לפי התנועה ממושבי
אגו־ שכל בסכום מדובר למשק. לחודש לים
יהיה הוא התנועה ועבור בו לעמוד יכולה דה
משוכנע אני הפעילות. להגברת אדיר מנוף
האפקטיביות מהגברת נשכרים נצא שכולנו

שלנו. המאורגנת הפעילות יכולת של
שתשלום מאמין אני הכספי,  לצורך מעבר
הדו והמחויבות הקשר את יחזק החבר דמי

חבריה. לבין התנועה בין צדדיים
תקציב

מפגיעה המושבים סובלים האחרונות בשנים
אותה שכולנו חשים בתדמית הציבורית, קשה
ביטוי לידי באה העוינת הקהל דעת בשרנו. על
וע־ של המלצות חוקים, ממשלה, בהחלטות
חדשות השוחקות משפט בית ופסיקות דות
נשכיל להביא לא אם זכויותינו. לבקרים את
המשך בסכנה יעמוד בתדמיתנו, לתפנית
שאנו במתכונת ההתיישבותי המגזר קיום
המצטברים כבר היום הנזקים אותה. מכירים

הם עצומים. מהשחיקה בזכויותינו
שותפים המושבים מתושבי שרבים יודע אני
אולם להמשך, יכול אינו זה שמצב לעמדתי
צריכים אנו הקהל בדעת מפנה ליצור מנת על
מש־ נדרשים כך ולשם ציבורי בקמפיין לצאת

התנועה. ברשות כיום למצוי מעבר אבים
חקלאית מדיניות

אינה היא אך חשובה, הציבורית תדמיתנו
הטיפול את ולחזק להגביר חייבים אנו הכל.
מכ־ על זכויותינו. והכלכלי בשמירה המשפטי
נכסים והביצים הם הפטם המים, החלב, סות
של שגוי ליווי החקלאים. בידי כיום המצויים
אלו נכסים של  לאובדן לגרום עלול  הנושא
במתן מקצועי טיפול נדרש לכך בנוסף לעד.
במים, קיצוץ בגין הזכאים לחקלאים פיצוי
הו־ זרים לחקלאות, בהקצאת עובדים טיפול
העובדים ושמירה על העסקת רדת המיסוי על

רווחיות להבטחת החקלאות בענפי התכנון
הכנסות להבטיח חלוקת ובעיקר כדי החקלאי
טיפול יצרנים. של יחסי באופן גדול מספר בין
ומעו־ השונים הממשלה משרדי מול נעשה זה
והכספים בכנ־ הכלכלה בוועדות רבות פעילה
מדיניות חקלאית גיבוש שרק אני מאמין סת.
לשינוי חקלאות יביאו וחקיקת חוק לאומית
החקלאי. המגזר כלפי הממשלתית במדיניות

קרקעות
האחרונות  השנים ב-15  הקרקעות בתחום
מבקשים אנו ביותר. הקשות מכות ספגנו
המגזר של  האינטרסים  ייצוג את  להרחיב 
הסוכנות הממשלה, מוסדות מול המושבי
קק"ל, ישראל, מקרקעי מינהל היהודית,
האגודות רשם והחקלאות, התמ"ת משרדי
בתחום הנוגעים נוספים וגופים השיתופיות
החקיקתי במישור הן לפעול במקביל זה.
בסיוע והן  בקרקע החקלאים זכויות לעיגון 
חכי־ חוזה על בחתימה למושבים פרטני
ישראל, מקרקעי מינהל מול לדורות רה
הסוכ־ עם המשולש  מהחוזה  השתחררות 
ההרחבה. וביצוע הפרוגרמות הגדלת  נות,

אזורי קשר
נפעיל האזורים,  עם הקשר חיזוק במסגרת 
הבעיות לליבון האזורים  נציגי  של ועדות
נושא זה ובכלל השונים בתחומים השוטפות
האגודות תקנוני  של עדכונים הקרקעות, 
המושב ניהול הנוכחית, למציאות והתאמתם
חברי בין היחסים מערכת והסדרת המורחב
חי־ למניעת ההרחבות חברי לבין האגודות
פעילות הרחבת מיותרים. ועימותים כוכים
גופים תפקוד  על  הקפדה תאפשר  התנועה 
זכויות לשמירת לאגודות הקשורים ציבוריים

תקין. למינהל בהתאם וחבריה האגודה
עסקי פיתוח

חק־ הלא העסקית הפעילות ועידוד קידום £

ממ"י. להחלטות בכפוף הכפרי במגזר לאית
הממש־ המעורבות הגברת למען פעילות £
והכנת כספיים משאבים והפניית לתית
על בארץ לפיתוח כל האזורים אב תכניות
אזור כל של  היחסיים יתרונות פילוח  פי

יתרונותיו. וקידומו על פי ואזור
לסיוע  החוץ ומשרד התיירות משרד גיוס  £
בשיווק התיירות הכפרית לתיירים מחו"ל.
המגזר  של במאבק וסיוע ריכוז ניהול,  £
חקלאית הלא  הפעילות לקיום החקלאי 

סיוע  הכפרי. במרחב  
בפי־ חסמים בהסרת
חלופית. תעסוקה תוח

מי־ גורמי בהשגת סיוע £

מועדפים בתנאים מון
במושבים. מיזמים פיתוח לצורך

נוער
מקור היא  המושבים בני של הנוער תנועת 
הא־ שתנועות הנוער בזמן של כולנו. הגאווה
הנוער, על בני והשפעתן מאבדות מכוחן חרות
פעילותה את המושבים בני חטיבת הגבירה
החבר דמי  גביית נוספים. ליישובים וחדרה 
לפעילויות כספי סיוע להעניק לנו תאפשר

נחוץ. שהדבר במקומות הנוער בני של
אחזקות

רבים, בגופים  אחזקות  התנועה  למושבי 
גדול. כלכלי ומשקל חשיבות בעלי חלקם
ניר ק.א.ל., תנובה, פיקוח, ברית הגופים: בין
ומפע־ במושבים תגמולים המשביר, שיתופי,
לשמור על האינטרס של לים אזורים. על מנת
בייצוג יש צורך אלו, המושבים בגופים חברי
הכנסו־ את למקסם כדי צמוד כלכלי ובליווי
להשתמש האפשרות ואת ובעתיד בהווה תינו

כמנוף כלכלי. בנכסים אלו
תקשורת

האחרונה בשנה פועלת  המושבים  תנועת
התנועה והתקשורת בין לחיזוק הקשר רבות
בעי־ ביטוי לידי הבא דבר המושבים, לחברי
ובאתר חודשיים מידי היוצא "המושב" תון

שלנו. האינטרנט
חברות מול במו"מ עוסקים אנו אלה בימים
כבלים ואינטר־ התקשורת הסלולריות, בזק,
וייחודית מרוכזת תקשורת חבילת לקבלת נט
כפו־ במחיר מוזל שלנו תושבי המושבים לכל
בתי המרוכז של כל הקניה כוח יוצא של  על

במושבים. האב
פרטני לטיפול נוכל לעבור החבר דמי בעזרת
ערוצי את לשדרג והאזורים, המושבים מול
גבוהה ברמה וליווי ייעוץ ולהעניק התקשורת

לכך. שנזקקים למי
מיני־ כאמור שהשקעה זו, שהיא מאמין אני
עצמה. תצדיק את הבודד, ברמת החבר מלית
באמצעות זו להצעה תגובות לקבל אשמח
למשרדי וכן התנועה של האינטרנט אתר

המושבים. תנועת
.www.tmoshavim.org.il כתובת האתר שלנו
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בח־ והחשובים  מהגדולים הוא הירקות ענף 
במגוון הן בו, העוסקים במספר הן קלאות,
יצוא מקומי, שוק - השיווק ובערוצי הענפים

הכספי. בערך והן - ותעשייה
מגיע המקומי לשוק השנתי  השיווק היקף
כ-500 אלף  - לתעשייה טונות, מיליון ל-1.3
הפדיון  טונות. אלף כ-500  - וליצוא טונות

ש"ח. מיליארדי כ-4.5 הענף הוא השנתי של
את המקומי בשוק לאוכלוסייה מספק הענף
פרוסים הירקות מגדלי הירקות, צריכת כלל
הערבה ועד בצפון הגולן מרמת הארץ, בכל

בדרום.
ניכרים וסכומים שמריו, על שוקט אינו הענף
ש"ח מיליוני של בהיקף החקלאים, מכספי
בין ופיתוח, במחקר מושקעים שנה, מדי
להוזלת בגידול, התייעלות להגברת השאר
הדברה בחומרי השימוש להפחתת העלויות,

חדשים. וזנים מינים לאיתור ואף
הנושאים בכל מעורב ירקות מגדלי ארגון
הא־ בכלל. ולחקלאות בפרט לענף הקשורים

המוסדות מול מגדלי הירקות את מייצג רגון
והיציבה. ההוגנת פרנסתם להבטחת השונים,
בטיפול הארגון: הב־ בין הנושאים העיקריים
עם דיונים  ניהול למגדלים, אדם כוח טחת 
ועובדים כמו מים הממשלה בנושאים משרדי
לביטול בכנסת במאבקים שותפות זרים,
היצוא מערך קידום החקלאות,  על גזרות
על שמירה היצוא, חברות עם הקשר וטיפוח
מו"מ השונים, המוסדות בכל המגדלים נכסי
לתעשייה, ירקות המעבדים המפעלים עם

למגדלים ועוד. האשראי קידום נושא
לעמוד הארגון נאלץ האחרונות בשנתיים
הצמחים במועצת שחיתות נגד מאבק בראש
מרחי־ השלכות החקלאות, שיש לו ובמשרד

קיום החקלאים בישראל. לכת על קות
מבוטלות, הצלחות לא אמנם נחלו המאבקים
מרצנו את  להשקיע נאלצים שאנו חבל  אך
בנו־ להתרכז במקום אלה, בתחומים וזמננו
ולמדינה, לחקלאות ביותר החשובים שאים
המיסוי ביטול לחקלאות, המים סבסוד והם:

והגדלת זרים עובדים על
לצורך, בהתאם מספרם
על זכויות החקלאים שמירה
לח־ יסוד כינון חוק בקרקע,
ההקצאות הגדלת קלאות,

לכל היצוא מענקי הרחבת ולהדרכה, למחקר
הצ־ מועצת צמצום והגדלתם, בארץ האזורים
הקמת לחקלאים, פנסיה ביטולה, או מחים
הרש־ בין איזון שייצור מודרני, סיטוני שוק
לדור ודאגה השוק הסיטוני סוחרי לבין תות

של החקלאים. ההמשך

רואים לא עדיין בישראל  ארוכה.  עוד הדרך
יותר אלא  גבוה מוסף ערך החקלאי במגזר 
אחרות ממדינות למדה לא המדינה מטרד.
בעולם מהזהסבסוד,והמלההפכהלמלת גנאי.
ההתיישבות בארץ ישר־ שכחו מאין התחילה
האיכרים והחקלאים. לולא היה כאן ומה אל
בישראל תזכה והחקלאות יבוא, נקווה שיום

לה. הראויה להערכה
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השתנו!! לא בקרן השתלמות הפקדות ומשיכות לגבי החוקים
וותק שנות שש למשיכה בתם הניתן לפתח חשבון רשאים עצמאים

.65 בגיל לעמיתים וותק שנות שלש או

החקלאי. למגזר מיועדת אפקים השתלמות קרן
0.2% לשנה. כ- נמוכים, ניהול ודמי זהירה השקעה מדיניות

וותק. כדי לצבור לקופה עוד היום הצטרפו

בע"מ "אפקים" לעובדים בסקטור החקלאי השתלמות קרן
03-5155995 פקס: 03-5155998 טלפון: ,66550 תל-אביב ,34 גלויות קיבוץ רח'

www.tagmulim.co.il
מודעה
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ז"ל ברגסמן (מיצי) לזכרה של מרים
בני עטרות שמעוני, כתבה: בתיה

בגינת מיצי היתה ואציל נפש יפה נדיר, כפרח
בקר־ להיות שזכה מי כל - כולנו של החיים
עם זו משפחתה הנפלאה שהקימה אם בתה,
רבה כה ובתבונה באהבה מזור, במושב איציק

לתפארת. בית -
וזוהרת, יפה הגדולה מהעיר שבאה והיא
המושב חברי כל של בליבם מקומה מצאה

מאד. ואהבוה כבדוה אשר
שנה קיבלתי אותה לעבודה בספ־ 20 כ- לפני
בבני-עטרות, אשר מודיעין חבל האזורית ריה
ימים עברו לא המניין. מן מדופלמת כספרנית
בה תרתי ולהתאהב להכירה אחדים ולמדתי
היה בוקר מדי בעבודה איתה המפגש משמע.
יום כל ציפינו שתינו חגיגה. פשוט חוויה,
רבה, רצון ליצירה, שמחה זה שהיה בו למפגש
שו־ לי מצאתי משותפת. ולעבודה לחידושים

בכל. ונאמנה מלאה תפה
פני את מקבלת לראותה מיוחד תענוג היה

חיו־ עם פנים תמיד במאור תמיד הקוראים,
טובה מילה ותמיד לב, כל הקונה המקסים כה

ובמקום. טעם בטוב
לס־ שנכנסו לילדים והאוהב המיוחד יחסה
הם החזירה וגם הוריהם, או עם כיתתם פריה
היו הבוגרים הקוראים  ואלו רבה,  אהבה לה
ומעוד־ טובות מילים  כמה בכתב  משאירים

דות.
לדעת גדולה וסקרנית מרץ מלאת היתה מיצי
מבי־ היתה  תמיד להתקדם. ללמוד, עוד, 
שכה ובעשייה בעבודה חדשים רעיונות אה

אהבה.
מובן במלוא נדיר אדם היתה שלנו מיצי אכן,
כמוה אנשים למצוא מאד קשה המילה.
לזולת, יחסה ותבונה. יופי אהבה מלאת
לעזר, להיות משלה, לתת מוכנה תמיד לאחר,

ביכולתה המופלאה ובחיוכה המקסים.

קץ אין באהבה תמיד אותה אזכור
שמעוני בתיה
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מתכנסת המושבים תנועת ותיקי ועדת
בנושאים ועוסקת שבועות למספר אחת
האוכלוסיה של יום היום  לחיי הנוגעים

במושבים. הותיקה
עלו האחרונים בחודשים שנערכו בדיונים

רבים ובהם: לדיון נושאים
וזכויות בנחלה  הממשיך הבן זכויות  -
צוואות. כתיבת המשפחה - ילדי שאר

הלאומי. בביטוח החברים זכויות -
מר־ באמצעות רפואיים שירותים מתן -
למרפאות אזוריות, כולל הסעה פאות

הפעילות. ושעות
רוו־ מניבי לעסקים תחביבים הפיכת -

צימרים. ופיתוח חים
הפנסיה. זכויות -

באמצ־ של חברי המושבים התארגנות -
עותהסתדרותהגמלאיםעלמנתלקדם
לאוכלוסיה. היחודיים  הנושאים  את
משפ־ ולבני המושבים לותיקי פונים אנו
לנושאים כתובת בנו ראו אנא חותיהם,
מעסיקים אשר אחרים ונושאים אלו
על מנת יכולתנו כמיטב נעשה אתכם ואנו

ולייעץ. לסייע
מתנדבים: חברים

חברימושבים וותיקיםרבים מתנדביםבמ־
וחשובים. מגוונים שונים, - תחומים כלול
כדי זה בנושא סקר לערוך  מתכננים אנו
זו. התנדבות של והיקפה אופן על לאמוד
המוש־ ועדי ראש ליושבי הפצנו לאחרונה
ההתנדבותית לפעילות בנוגע טופס בים
מיושבי מבקשים אנו במושב. הנעשית
בפעילות העוסקים  מחברים וכן  הראש
ולשלוח הטופס את למלא התנדבותית

אלינו. אותו
יהיו שיתגלו שהממצאים משוכנעת אני

לגאווה בלב כולנו.
העפלה ארוע

חגיגי אירוע מתכננת הגמלאים הסתדרות
אזרחי יכובדו שבו ההעפלה, בנושא ארצי

כמעפילים. ארצה שהגיעו ישראל
לארץ כמ־ שהגיעו לחברים אנו ממליצים
ופרטיהם שמותיהם באם  לבדוק עפילים
"ההע־ שמוזיאון השמות במאגר מופיעים
לפנות ניתן ולא, במידה שבעתלית. פלה"

הרשמה. טופס לקבלת למוזיאון
 04-9542218 בטלפון: מידע לקבל ניתן

www.shimur.co.il באתר: או

הפעולה, על שיתוף מראש בתודה

שור מרים
המושבים בתנועת הוותיקים נושא רכזת

Ï‡¯˘È· ¯ÙÎ‰Â ·˘ÂÓ‰ ÈÓ‡ ˙˙ÂÓÚ
בנים בניר פיסול

בעמותת וחבר ניר-בנים חבר פזי נחום האמן
יצר אשר בברזל פיסול עבודת מציג האמנים,
למחלבה, שעמדה זיכרון פינת במיוחד עבור
 2002 שנת ועד הכפר מיסוד הכפר במרכז

בה שימוש. היה שלא ונהרסה אחרי
ולהתרשם. לראות לבוא מומלץ

יהודה אלטון
חינוך ומפעלי לתרבות היח' מנהל

ÌÈ·˘ÂÓ‰ È· ˙·ÈËÁ
הסביבה לאיכות מהשר הוקרה תעודת

הוקרה בתעודת זכתה המושבים בני חטיבת
מטעם הסביבה למען מיוחדת פעילות על

הסביבה. לאיכות השר
מפעל מתמשך של קיומו על ניתנה התעודה 
הסביבה למען איכות ז"ל, יוסי יפה של לזכרו
ומופת דוגמא המושבים בני חטיבת והיות
האדם אהבת הארץ, לאהבת להתנדבות,

והסביבה.
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החינוך במושב יחודו של
מאוד חשוב מאפיין  במושב החברה  לחיי
מבחי־ לשני אחד  הילדים של הקרבה  והוא
אחד גרים קרוב כולם רבות: גיאוגרפית: נות
במושב משלו וכולם בבית אחד גר כל לשני.

בית. באיזה גר מי יודעים
יותר או פחות ילדים קבוצת אותה יציבות:
וחזרה הצבא דרך הילדים מגן הדרך את עושה
הקבוצות משפחות. אף  או  כרווקים למושב

ומוכרות. ברורות מאוד במושב הגילאיות
כולם, את כולם מכירים במושב  אינטימיות:
קצת נראה שהיום לנו המושבניקים אם וגם
הקרובה לעיר רגע  הביטו מכירים,  פחות
אחרת. הקרבה לפעמים זה נראה - שם ותודו
קיימת. היא עובדה ולפעמים מעיקה, אך נוחה
ביצירת משקל יש כן אם המושב של למבנה
ובתפיסה החינוכיים בדגשים העבודה, דרכי

הערכית.
במבנה רואים המושבים בני בחטיבת אנו
שיש לשמור עליו חשוב של המושב יתרון זה
ונעשה הולך זה האחרונות שבשנים למרות

קשה.
נער מד"צ, אותו בין הנוצר תחליף לקשר אין
חניכיהם, הילדים לבין י-י"ב נערה בגילאי או
זוכר מכם ההורים יותר במושב. מי הצעירים
המ־ היום משהו טוב שעשה בשבילו עד את
היום עד מי זוכר חניך? כשהוא היה שלו ד"צ
שאתם היי־ מהזמנים בולטים חניכה חניך או

מדריכים? תם
לחניכים הוא המד"צ בין הזה הקשר המיוחד
בפעולה, הנוצר הזה הקשר לתוך העניין. לב
לילה בטיול מתרחשת על הדשא, היא אם בין
יוצ־ המושבים בני בחטיבת אנו במועדון או

חינוכית מסגרת ויוצרים ומלווים תכנים קים
ב"קופסא מאוגדים ההדרכה תכני לדברים.
בני חטיבת של ההדרכה תוכנית הכחולה",

הצעירה. לשכבה המושבים
ההדרכה תורת

המושבים בני חטיבת של ההדרכה תורת
ועל במושב שבועיות פעולות על מבוססת
לסיכום ובאזור במושב בקבוצה, שיא אירוע

פעילות. תקופת כל
נושאים במספר עוסקים  הפעילות  חודשי

השנה: לאורך מרכזיים ערכיים
חזר־ הארגון: חודש אוקטובר: - ספטמבר
של סמלים יצירת לפעילות, הקבוצה של תה
החברים ויצירת בין ההכרות הקבוצה, חידוש

בקבוצה. נורמות
זה  בקבוצה: בחודש יחיד דצמבר: - נובמבר
בק־ הפרט של המיוחד המקום את מדגישים
הקבוצה ודעה. השפעה כבעל כשווה, בוצה,

בה. החברים בין הקשר להעמקת פנויה
החניכים  סובלנות:  חודש פברואר: - ינואר
ובחברה בקבוצתם השונה בקבלת עוסקים
העניין שלהם. ולתחומי לגיל הסובבת בהתאם
החניכים. בין עולות מאוד מורכבות דילמות
לחוץ מוקדשים האביב חודשי אפריל: - מרץ
החב־ עם ולהכרות הטבע עם להכרות וטבע.
חודש זה של ההימצאות בחוץ. שיאו רים דרך
משמעותית תחנה המהווה פסח מחנה הוא

חניך. בהתבגרותו של כל
מוקדשים אלה חודשים אוגוסט: - מאי
בחו־ המתרחשת הפעילות ציונות. לנושא
המושב מורשת בלימוד עוסקת אלה דשים
מהעבר הציונות סיפור עם בהכרות ומקימיו,
ד-ו) (כתות  באזור הקיץ מחנה הוא ושיאו 

ז-ט) (כתות  הארצי  והמסע 
ליל־ ספרו להורים: (הפעלה
מהמחנה). אחד זיכרון דיכם

הכחולה הקופסא מהי
מאפש־ הכחולה הקופסא

בצורה שלו את הפעילות לבנות למדריך רת
רלוונטית וערכית, מבטיחה פעולה מקצועית
ומקוריות עושר ערכי, תוכן בעלת לחניכים,

ומשחקים. מתודות של
בו־ לפיהם עבודה צירי 5 הכחולה" ב"קופסא

הפעילות. את נים
מט־ המדריך לוקח ההדרכה" "תוכנית בציר
של ההדרכה  מתורת  הנגזרים ותכנים  רות 

המושבים. בני חטיבת
לה־ המדריך נדרש הקבוצה" "מאפייני בציר
היח־ מצב את לבחון ולהכירם. בחניכיו תבונן
המעסיקים הדברים את להכיר ביניהם, סים

עבורם. רלוונטי להיות ובכך אותם
המדריך יתייחס השנה" מלוח "אירועים בציר
הילד" "יום כגון כלליים אם לציין שיש לימים
כמו הפרטיים לימים ועד שונים התרמה ימי
הול־ ימי המושב, של הקרקע על העלייה יום

ועוד. בקבוצה דת
את חגי המדריך ומועדים" בוחן בציר "חגים
החניכים ואיזה עם לציינם ניתן ישראל. כיצד

וחג. חג בכל עולות חינוכיות שאלות
אי־ איזה המדריך בודק  "אקטואליה"  בציר
להתייחס וכיצד יש זו קורים בתקופה רועים
לכנסת, הבחירות למשל הקבוצה. עם אליהם

בחירות במושב, בנית ההרחבה במושב.
קשר על שמרו

03-6086320 בטלפון:
shaked@v-noar.org.il אלקטרוני: בדואר או
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הנוער תנועות כמה ד
במרכז באמת  עומדות 
ליאור הציבורי? היום סדר
כחבר המכהן שטרסברג,
גבעתיים, עיריית מועצת

לאחור. הרחק הרחק נדחקות שהן סבור

כיועצו האחרונה בשנה עבודתו במסגרת
יצחק ח"כ  והשיכון הבינוי שר של הבכיר 

על מקרוב שטרסברג עמד הרצוג, בוז'י
התשתיות, מבחינת המושבים של בעיותיהם
המפגשים ומתוך והמבנים, הקרקעות
הבעיות על למד גם שקיימו הרבים
כי ייתכן "לא  בשטח. הקיימות החינוכיות 
אמורה המרכזית שמטרתו החינוך, משרד
את יחנוק הנוער, תנועות של חיזוקן להיות
המפעילה המושבים, בני תנועת של התקציב
ומקיימת הארץ רחבי בכל ומדריכים ש"ש

חינוכית-ערכית פעילות
בני תנועת משמעות. רבת
ליבה לב היא המושבים
ומי המושבים, תנועת של
את להבטיח שמעוניין

בשנים העובדת ההתיישבות של המשכיותה
לצאת מוכרח  הבאים, ובדורות הבאות 
משרד של פעילותו כנגד גדולה בקריאה

החינוך," אומר שטרסברג.
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