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השיווקית  כזרוע  1926 בשנת הוקמה  תנובה 
כא־ הוקמה תנובה  החקלאית. התוצרת  של
כ־625  מונה אשר אגודות של שיתופית גודה

ומושבים). (קיבוצים חברים
משותף היה הבעלים כל של האינטרס בעבר
תנובה דרך שיווקה אגודה שכל מכך נבע וזה
פירות, דגים, ביצים, עופות, חלב, תוצרתה: את
תנובה האחרונות השנים במהלך ועוד. ירקות
פעילותה וכיום שלה מהפעילות  חלק קיצצה
הרפתנים לכן החלב בתחום  היא העיקרית
משמעו־ שיווק גוף בתנובה לראות ממשיכים
בעיקר בה רואים הבעלים שאר ולעומתם תי

פיננסית. השקעה
את המניות  1999 החליטו לשייך יגור בועידת
החברות  עצם ע"פ  50% הבא: המפתח ע"פ
היקף  ו־50% ע"פ לאגודה) (כ־0.08% בתנובה
לחלוקה בהתאם בעבר. תנובה דרך השיווק
המשפחתי  למשק  שייכות מהמניות   48% זו
בתנועת  לקיבוצים. שייכות מהמניות ו־52% 
חברים  אשר מושבים  210 ישנם המושבים

הגדול רובם  אשר בתנובה 
מניות של קטן אחוז מחזיק

.0.20% עד
לאחר שנים, כעשר לפני
אריק מונה הסיליקון, משבר

הפך האחרון בעשור תנובה. למנכ"ל רייכמן
ושמרנית מיושנת מחברה  תנובה  את רייכמן
שינויים אגרסיבי, שיווק עם ממותגת לחברה
עתק. כתוצאה מכך, מבנים עמוקים והשקעות
מ־75  מהוכפל יותר תנובה של הנקי הרווח
שקל.  מיליון ל־170  1996 בשנת שקל מיליון
דיווי־ לחלק תנובה  החלה 2001 משנת החל
מרווחיה. 20% של בשיעור לחבריה דנדים
מת־ שבו נוצר מצב השנים האחרונות במהלך
כך ידי  ועל ענק חברות  עם מוזגו  תנובה חרי 
על תנובה. לעומת שלהם הפער את צמצמו
המזון בשוק המובילה החברה להישאר מנת
ההפר־ את רעיון לקדם החלה תנובה בישראל
הם: מי־ שלה העיקריים העקרונות טה, כאשר
ומושבים), (קיבוצים לבעליה החברה ערך מוש
המ־ הגדלת באמצעות לשנה 5% של צמיחה
לשיווקים והרחבה יצוא המקומי, בשוק כירות

הרווחיות. והגדלת חדשים
תנובה בי־ והרווחיות היעילות את כדי להגדיל
חב־ 25 ויתור על הבאים: המהלכים צעה את
חדשות,  11 חברות וצירוף כושלות בנות רות
הממוקמות מיושנות מחלבות  שלוש סגירת
פוטנציאל נדל"ן באזורים בעלי במרכזי הערים
וסגירת תבור באלון  חדשה מחלבה  ופתיחת

וההפצה. המכירות סניפי ממחצית יותר
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תנועת תנובה, הפרטת על הדיונים החלו כאשר
עשרים של הקמת צוות החליטה על המושבים
יצרני זה ובכלל הארץ רחבי מכל התנועה נציגי
מנת על חלב יצרני שאינם מושב וחברי חלב
להפרטה. ביותר  הטובה החלופה את  להציע
על להסכמות הנציגים הגיעו  הדיונים במהלך
במזכירות אושרה זו הצעה  ההפרטה, מתווה

התנועה. ובמועצת התנועה
שלכל חלופות אחרות, תנובה הוגשו להנהלת
עדיין אין כרגע מתנגדים ולכן ישנם מהן אחת

בנושא. סופית החלטה
בה־ בחשבון שנלקחו המרכזיים המפתח גורמי
ריאלי שווי המושבים הם קביעת תנועת צעת
בבורסה קובעת הנפקה רק לבעלות בתנובה.
את יודעים אנו יום  שבכל למניה,  מחיר תג
המושבים תנועת ראתה כן כמו האמיתי. שוויה
של האסטרטגי  הערך על שמירה עיניה מול 
ענפי של המבנה מקומי, יצור על שמירה תנובה:
בהתיישבות. התעסוקה ומקומות החקלאות
השליטה שומרת את תנועת המושבים הצעת
למיקסום ותביא ההתיישבות בידי בתנובה
ירצו החברים הערכה, פי על החברה. ערך
בהדרגה  כ־20% ממניותיהם. לפדות בשלב זה
מניותיהם לפדות שירצו נוספים חברים יוכלו
שהם לכך לדאוג יש זאת.  לעשות בתנובה

חלקם עבור  ביותר הגבוה הסכום את יקבלו 
בתנובה.

 A (נקודה המושבים תנועת הצעת פי על
ללא  האגודה בידי יישאר 70% מתנובה בגרף),
יונפ־ ו־10% פיננסי לשותף ימכרו 20% שינוי,

בבורסה. לציבור קו
בש־ נשארת שתנובה הן זו בהצעה היתרונות
על תגמול ההתיישבות. החברים יקבלו ליטת
החברים  של המסחור יכולת ה־30% שנמכרו.
תנובה האגודה. כאשר חברי פנימית בין תהיה
על לשמור ניתן ההתיישבות בשליטת נשארת
החקלאות של הענפי המבנה המקומי, הייצור

משק החלב בישראל. ועל
הפיכת הפרק:  על שעומדות נוספות חלופות 
תוך (C נקודה) לסחירות 100% ממניות תנובה

מקסי־ נזילות הוא היתרון האגודה. ביטול כדי
מליתממכירתמניותוביטולהפרמיההשלילית
מוגבלת שליטה החסרונות:  סחירות.  אי על
בחברה. שליטה  לאיבוד ואפשרות בתהליך 
הא־ השארת היא (B (נקודה נוספת חלופה
כאן  36% בתנובה אולם גם של כמיעוט גודה
הה־ של השליטה אובדן של החסרונות את יש
אינה המושבים ולכן תנועת בתנובה תיישבות

זו. באפשרות תומכת
את שמשמר מאוזן פתרון להבטיח מנת על
על וכן ההתיישבות בידי בתנובה השליטה
במתכונת והביצים החלב של המקומי היצור
להי־ מאד  מומלץ היום, אותה מכירים שאנו 
שונים לגורמים כוח  ייפוי על  מחתימות מנע
הכתובת את המושבים בתנועת ולראות
המ־ המשק של האינטרסים לייצוג הבלעדית
הפתרון את מובילה המושבים תנועת שפחתי.
בצורה הגורמים בכל מתחשב אשר השקול

ביותר. הטובה
בראשות התנועה צוות  עוסק  אלו בימים
בארץ סיורים בעריכת  דוד, בן איתן  המזכ"ל,
בפניהם להציג  מנת על  מושבים  עם ופגישות 
שמצי־ תנובה להפרטת המתווה יתרונות את
זה שמתווה לקוות יש המושבים. תנועת עה
הגורמים יהיה כל האינטרסים של המאזן בין

ההפרטה. לביצוע הבסיס
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הצטרפו  2006 לשנת העובדים בהקצאת
עובדים וקיבלו שביקשו נוספים חקלאים
המבקשים שמספר כך הקריטריונים  פי על
 26,000 על נותרה ההקצאה תקרת אך עלה,

עובדים.
היתרה   24,840 שאושרו הבקשות סה"כ

שיאושרו. ולחריגים טעויות לתיקון תשמש
לחקלאים לעומת עובדים קיצוץ יצר זה  מצב
רבים  ב־2005 ובמקרים להם שהייתה הכמות
הח־ את למוטט שעלולים קשים לאבסורדים

קלאי.
ישראל חקלאי והתאחדות החקלאים נציגי
מהק־ הנזקים לצמצום כללית  תוכנית גיבשו
אנו שבה הזרים, העובדים של החדשה צאה
של לפגוע בזכאות לא מספר דרישות: מעלים
הקיצוץ אחד, עובד שזכאותו פנסיונר חקלאי

ומטה, עובדים לארבעה זכאים על יעשה לא
אינט־ ביחידות  לעובדים ההקצאה הגדלת 
יחידות חשבון  על תהיה לא גדולות נסיביות 
(בתי התמך ביחידות יעשה  הקיצוץ קטנות,
של השיווק נתוני השוואת מדגרות), אריזה,
לק־ בבקשה הצהרתם לעומת בפועל חקלאים
להם שהוקצו החקלאים ואיתור עובדים בלת

קריטריונים. פי על שלא עובדים
החקל־ משרד מנכ"ל אצל פגישה התקיימה
מזכ"ל בהשתתפות בנושא לדיון ישי יוסי אות
מרכז בלייר, יוסטה ישראל, חקלאי התאחדות
חיים חדד בהתאחדות, הזרים תחום העובדים
אפש־ מספר נדונו בפגישה הארגונים. ומזכירי
מאמץ ייעשה  כי סוכם בבעיה.  לטיפול רויות 
במסג־ עובדים ולהשלמת העיוותים לתיקון
יפעל המשרד והטעויות. החריגות איתור רת

של ההקצאה הגדלת לדרוש
העבודה בתוכנית  העובדים 
הפע־ על סוכם עוד ב־2006.
הפוליטיים המאמצים כל לת
לכך החקלאי למגזר שיש

לחקל־ נוספים עובדים הקצאת שתתאפשר
החקלאי. שמשלם הכבד המיסוי והקטנת אות
המו־ את להעלות  סיכמו  בפגישה  השותפים 
- חריגים לאיתור החקלאיים בציבור דעות
פי על כדין. שלא עובדים המקבלים חקלאיים
ולהחזירם  300-500 עובדים אומדן ניתן לרכז

ההקצאה. למעגל
הפרט־ הבעיות  את מרכזת המושבים תנועת 
לפתור ומנסים אלינו שפונים חקלאים של ניות
חקלאים ישנם סיוע. מתן על ולהמליץ בעיות
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לשוחרי תרבות סמינר ארצי

22-23/3/06 ייערך במלון קיבוץ  בתאריכים
תרבות. לשוחרי ארצי סמינר שפיים

.₪ 360 מלא: באירוח למשתתף עלות
כולל הישובים לכל נשלחו בנדון חוזרים
מתב־ להשתתף המעוניינים הרשמה, ספח
על מנת בהקדם ההרשמה את קשים לבצע

בסמינר. מקום להבטיח
לטלפונים: להתקשר ניתן נוספים לפרטים

.052-2742821 ,03-6086342/3

ההתיישבות ספרני מסמינר רשמים
בחופ־ שנערך ההתיישבות ספרני בסמינר
השת־ 27-29/12/05 בתאריכים חנוכה שת

הארץ. רחבי מכל ספרנים 120 תפו
שכלל רבים תכנים עם מגוון סמינר זה היה
של העירונית ובספריה במוזיאון סיור אף

לציון. ראשון
הספריות לנציגי חולקו הסמינר במסגרת
"תורת הספרים מערכת של מהודרת מתנה
הרב מאת תורה, חומשי חמישה שהם עם"

התנועה. רב - הכהן מנחם
של נחום זו הוקדשה לזכרו מערכת ספרים
שנה. לפני שנפטר אחים מכפר ז"ל גנץ
ההתיישבות של התווך מעמודי היה נחום
ומהפעילים העובדים ומושבי המשפחתית
את ליווה הוא המושבים. בבניית הבולטים
מילא וה־60, ה־50 בשנות ההמונית העליה
ובחו"ל בארץ רבות תנועתיות  שליחויות
נחום התנועה.  בצוות מרכזי כחבר וכיהן 
המפעלים הקניות, ארגוני ממקימי היה
הרב קרן והנהלת עין-חי בנק הכלכליים,

לחינוך. למלגות
הכירה אשר אוריה כפר ספרנית סגל שרה
זכרונות העלתה  גנץ,  משפחת  את  מקרוב
בנו־ החמים, בדבריה הנוכחים את וריגשה
למשפ־ מסירותו על אביהן, על סיפרו תיו

האדם. ואהבת היהודית למסורת חה,
יהודה אלטון

חינוך ומפעלי לתרבות היח' מנהל

Ô„¯È‰ ˙Ú˜· È·˘ÂÓ· ‰ËÈÏ˜
של בתנופה נמצאים  הירדן בקעת  מושבי

חדשות. משפחות קליטת
של קבוצות וכן ילדים בלי או עם זוגות
את לבחון המעונינים משפחות מספר
לפנות מוזמנים לבקעה לעבור האפשרות

המושבים, בתנועת שריד ליוגב
03-6086305 טל:
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חריגים, לוועדת ופניות השגות שהגישו רבים
חק־ של פניות גם יש כן כמו מוצדקים. חלקם

יתוקנו. והם בהקצאה טעויות שגילו לאים
תנועת של החקלאית הוועדה התכנסה השבוע

הנושא. מיוחד לדיון המושבים
התאחדות עם יחד לפנות  הוחלט  דיון לאחר
הממ־ ראש מ"מ אל במכתב ישראל חקלאי

דגש מתן תוך התערבותו את ולדרוש שלה
בנושאים:

ל־26,000. העובדים מעבר הגדלת הקצאת .1
העובדים. המיסוי על העסקת ביטול .2

יחד הפגנה לקיום הערכות מתחילה במקביל
המגד־ וארגוני ישראל חקלאי התאחדות עם
מגישי הבק־ החקלאים כל כי מצפים לים. אנו

להפגין. יגיעו להקצאה הזכאים שות

ÌÈ·˘ÂÓ‰ È· ˙Â¯ÈÁ· Ï‡Ù
ÔÂÊÂÚ ÏÈÈ‡
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בו וארגנו פאנל בחירות גרעין עודד יזמו חברי
בבחי־ השונות  המפלגות מועמדי את אירחו 

הקרובות. רות
עוזי חדשה", "ציונות אחישחר חזי השתתפו
חסון יואל וילן "מרצ", ח"כ אבו "תפנית", דיין
אופיר "ליכוד" וח"כ לנדאו ח"כ עוזי "קדימה"

"העבודה". פינס פז

ורכזי עודד כמאה חברי גרעין השתתפו בפאנל
מושבים. בני חטיבת של האזור

והציג שברך דוד בן איתן פתח הפאנל את
בחיים הפוליטיים החשיבות שבמעורבות את
המושבים" "בני הנוער תנועת ישראל. במדינת
ליצירת גם למעורבות ולאחריות, כמו מחנכת

דמוקרטית. חברה

‰ÚÂ˙· ‰¯Â˜ ‰Ó º ‰ÚÂ˙· ‰¯Â˜ ‰Ó º ‰ÚÂ˙· ‰¯Â˜ ‰Ó

חשיפה ויעניק מתרחב המושבים תנועת אתר
במסגרת מושבים. חברי  של  קטנים לעסקים
צימ־ על  פרסומים להכניס יהיה ניתן האתר 
הנמצאים מלאכה ובתי שונים שירותים רים,
יהיה ניתן כן כמו מושבים. חברי של בבעלות

העסקים. של לאתרים קישור להכניס
מתבקשים באתר להשתלב המעונינים עסקים
שורות מספר של בהיקף קצר מלל לשלוח
המו־ העסק, שם העסק, בעל שם את הכולל
אלקטרוני ודואר טלפון העיסוק, תחום שב,

קשר. ליצירת
בדו־ שריד ליוגב הפרטים את לשלוח נא
yogev@tmoshavim.org.il אלקטרוני: אר

03-6918996 בפקס: או
יום מדי מתעדכן המושבים תנועת אתר
ההתיישבות בתחומי וחדשות בידיעות

והחקלאות.
תנו־ לאתר להכנס המושבים לתושבי מומלץ

שוטף. באופן המושבים עת
www.tmoshavim.org.il האתר: כתובת
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לפרסם המיסוי הבינמושבית החלה ועדת

באת־ הועדה דיוני של הפרוטוקולים את

המיישבות התנועות של האינטרנט רי

חברי ציבור לנוחות מושבית, ובעיתונות

המס יועצי המייצגים, וציבור המושבים

החשבון. ורואי

מילים לתאר בכמה זו ברצוננו בהזדמנות

הועדה. ומטרת פעילות את

של הוע־ משנה ועדת היא ועדת המיסים

כל מנציגי מורכבת היא הבינמושבית. דה

המושבים, תנועת ההתיישבות, תנועות

התא־ הציוני, העובד החקלאי, האיחוד

ישראל, אגודת פועלי  האיכרים,  חדות

המושבים איגוד בית"ר, חירות משקי

הפיקוח. בריתות מכל נציגים בה וחברים

להוביל שנועד הגוף היא המיסים ועדת

הבהרות ולתת ותקנות חקיקה לקדם

ההתיישבותי. למגזר הנוגעים בנושאים

בהשלכות  הועדה 2005 התמקדה בשנת

תנו־ מניות הנפקת מיסוי של העתידיות

יו"ר פיקוח, עם ברית בתיאום וזאת בה

ירון רו"ח הבינקיבוצית, המיסוי ועדת

רייכמן.

שימושים בועדה: שהועלו נוספים נושאים

זמ־ עובדים רישום הוצאות של חורגים,

מס בעיות בנושאי במסיק הזיתים, ניים

לאגודה משותף ניכויים תיק ניהול שבח,

העובדים נושא מע"מ. ובעיות ולחברים

האחרונות בשנים במקביל טופל הזרים

ישראל. חקלאי התאחדות ע"י

יועצי המייצגים, ציבור את מזמינים אנו

וחברי הדין עורכי החשבון,  ורואי המס

המתעוררות בעיות להעביר המושבים

באמצעות הועדה להתייחסות  בשטח

לכ־ הועדה יו"ר קריסטל, יהודית רו"ח

kristala@netvision.net.il תובתה:

יש־ מקרקעי מינהל ומועצת ישראל ממשלת
הבר המלצות ועדת את אישרו לאחרונה ראל
המגורים בחלקת הזכויות קביעת בעניין

במושבים. בנחלות
לכת הרחיקה הבר ועדת הרב לדאבוננו
וישנו המושבים,  חברי של בזכויות בפגיעה 
להמלצות המקורית ההחלטה בין רב מרחק

הועדה.
בה־ הקיימים  לכשלים להסכים בכוונתנו אין 
ההס־ כל ובצדק על ונאבק ועדת הבר, מלצות
פגיעה למנוע על מנת הקיימות וזאת תייגויות

אדמתם. על החקלאים בזכויות נוספת
המינהל, במועצת הבר המלצות אישור במועד
הפרטת מקר־ עיקרו אשר גדיש דו"ח אושר גם
הזכויות מלוא והקצאת העירוניים ישראל קעי
העירוני, לחוכר הבעלות העברת כולל בהם
וכמובן בכלל. ללא תשלום או מופחת בתשלום
שיווין לעניין  החברתיים הארגונים של  קולם
קיום להזכיר שלא נשמע לא חלוקתי וצדק

זה. בנושא דיון
סביב נסוב אינו הבר בהמלצות הדיון לצערי,
את בברור משקפים אשר ונתונים עובדות
החו־ לבין בין החוכר החקלאי הקיים הקיפוח
את להביא ניתן המחשה ולצורך העירוני, כר
המגורים היוון חלקת לתשלום עבור הדרישה
 33% הבר המלצות פי על שהינו במושבים
בהרבה גבוה זה  סכום כאשר הקרקע,  מערך
לשלם היוון שקיבל החוכר העירוני מהמבצעי

מגוריו. דירת עבור
בתק־ הבר  ועדת המלצות של פרסומן ביום 
תקדים חסרת החלה מתקפה הארצית, שורת
כאשר החקלאי,  המגזר  על  בסיס וחסרת 
לחברי מפליגות "הטבות על בישרו הכותרות
מכיוונן בעיקר אלו הגיעו התקפות המושבים",

חברתיות. עצמן המכנות הקבוצות של
לתחלואיה הגורם נמצא אלו קבוצות פי על
הכלכליות בעיותיה וכל ישראל מדינת של
הח־ למגזר הודבקו  המדינה של והחברתיות 
מובנת בשנאה בלתי מלווה זו התקפה  קלאי,
בדיקה מעולם עשו שלא ואינטרסים גופים של
כפי והנתונים העובדות על ואמיתית יסודית

שהם.

הבר המלצות על ההתקפות
מלמדות הקשת אנשי מצד
כבי־ שנעשה אף על כי אותנו
נושא את לפתור נסיון כול
החקלאי של המגורים חלקת

שאנ־ החקלאיות, הקרקעות סוגיית את ולא
לצדק דואגים באמת לא ודומיהם הקשת שי
תקי־ הינה מטרתם שכל אלא ושוויון חלוקתי
ההתיישבותי והרס של המגזר פגיעה לשם פה
של ומעוות אבסורדי במצב להשאירו וניסיון

מגוריו. בית על טווח קצר חוזה
לצאת עבורם מידי קשה עבודה זו כנראה,
העימות, ובקו בגליל בנגב בפריפריה ולסייר
עד ולהיווכח בארץ, המושבים רוב נמצאים שם
עמוק כמה אלו, ועד עגום באזורים המצב כמה
בו ששרויים הכלכלי והן החברתי הן המשבר

הפריפריה. יישובי
את ללמוד עבורם קשה עבודה זו וכנראה,
מעט לא כי  ולהיווכח שהם כפי הנתונים 
אדמתם, עבור רב  כסף שילמו  חקלאים
הותיקים המתיישבים ניכר מהיישובים ובחלק
בחינם לקק"ל אדמתם על הבעלות את מסרו

ואידיאולוגיים. ציוניים ממניעים
הדמוקרטית ילמדו אנשי הקשת פעם אי אם
ישתמ־ ולא הנתונים והעובדות את וחבריהם
תמונה הם יגלו בסיס בסיסמאות חסרות שו
ויסודי קשה שזה  כנראה  אבל  לגמרי,  אחרת
כי הרי סיסמאות לזרוק קל והכי מידי עבורם,

אותן. הבודק איש אין הכי בלאו
הצדק את כי ודומיהם, סוברים הקשת אנשי
המושב קרקעות על להגשים יש החלוקתי
בעוטף העשרה ונתיב הלבנון שבגבול מרגליות
של הקרקעות הפרטת ביצוע מול ולא עזה,
בש־ וילות של כולל  העירוני במגזר  המינהל
הסדר כאשר  יוקרתיים, וקניונים פאר כונות 
תוך תשלום ללא כמעט  מתבצע  זה הפרטה
למדינה מיליונים מאות של הכנסה שלילת

ומיסים. החכירה מדמי
וע־ ההון בעלי את עליו  להקים  רוצה מי אך

הארץ. שירי

! הקשת אנשי ולמדו צאו
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מזכ"ל של בראשותו המושבים תנועת צוות
יומיים בין  סיור קיים דוד, בן איתן התנועה, 
הסיור .8-9/2/06 בתאריכים התיכונה בערבה
הערבה פיתוח מנהל סלווין גיל של בליווי בוצע

התיכונה.
של המפוארים בצימרים ביקרנו הראשון ביום
לחאן והמשכנו  צופר במושב דואק משפחת 
מצופר, רבינס משפחת  של  הבשמים דרך
לינה משלב  זה  חאן למושב.  מחוץ  הנמצא 

ייחודית לקבוצות מדברית עם פעילות כפרית
צוקים בישוב לביקור המשכנו מצופר ויחידים.
נמצא זה מושב המושבים. תנועת ממושבי
ועיקר חדשים  למתיישבים  קליטה  בהליכי 
הישוב ייחודית. אקולוגית  בתיירות  פעילותו
המתיישבים בתי בנייה הן של בתנופת נמצא
המשתלבות ייחודיות אירוח יחידות של והן
במקום מהשניה. אחת ומרוחקות המדבר בנוף
לכנסים ואי־ מרכז הכולל תיירותי נבנה מיזם

מתייש־ לקבוצת השייך רוח
מהישוב. בים

למושב המשכנו  מצוקים 
וקיבלנו אבירן לחאן פארן
במקום הפעילות לגבי הסבר

וסיור ג'יפים ויחידים לקבוצות הכוללות לינה
במדבר.

עין במושב דוד  בן איתן הרצה הערב  בסיום
בנושא התיכונה הערבה מושבי ועדי בפני יהב

תנובה. הפרטת
בפעילות התנועה צוות  השתתף  השני ביום
יאיר, בתחנת התיכונה בערבה הפתוח היום
משתתפים רבת חקלאית תערוכה כלל אשר
הספר הא־ בית בשיתוף והפעלות וכן מופעים
יצירות איכרים שוק וכן הערבה ותושבי זורי

ועוד. תכשיטים אומנות
בדרך הנ־ שהערבה התיכונה פועלת אין ספק
ולצי־ ענפה חקלאית פעילות של בשילוב כונה
המחזקת מדברית כפרית תיירות צומחת דה

זה. ארץ ההתיישבות בחבל את

‰ÁÈ¯Ù· ˙Â¯ÈÈ˙ ≠ ‰ÂÎÈ˙‰ ‰·¯Ú‰
ı·˜Ï‡ ÈËÂÓ
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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

אפקים השתלמות קרן
בטווח בינוני הפתרון לחסכון
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קולות ויותר יותר נשמעים כאשר אלו, בימים
על שאלה סימני המציבים הישראלי, בציבור
הכפרי, במרחב ההתיישבות  של  קיומה זכות
קיים ועל זכויותיו, חבר המושב של מעמדו על

ומחוץ. מבית בלבול
של בישראל ההתיישבות של תפקידה מה

האלפיים? שנות
היי־ קמו שלשמן הלאומיות המשימות האם
שבדרך, המדינה  על המאבק בשנות שובים 

רלוונטיות? עדיין המדינה, קום ומאז
רק כאשר הקרקע, על לחקלאים זכויות אלו
בח־ עוסקים הכפרי המרחב כ־15% מתושבי

קלאות?
ההתיישבותית כתנועה המושבים, תנועת
לבחון בכובד עצמה על לקחה הגדולה ביותר,
המרחב חזון את ולהוביל  אלו,  שאלות ראש

הכפרי.
המרחב הכפרי

המרחב של  העיקריות הלאומיות המטרות 
הפתוחים, השטחים על שמירה הן הכפרי
מדינת של והמים הטבע משאבי הגבולות,
הכפרית ההתיישבות תורמת בנוסף ישראל.
הסביבה איכות יצרני, כענף החקלאות לפיתוח

האוכלוסייה. ופריסת
האוכ־ של חלקה והצטמצם הלך השנים במשך
במ־ ישראל, אוכלוסיית מכלל הכפרית לוסייה
בחקלאות העוסקים במספר צמצום חל קביל
זאת עם יחד בתמ"ג. החקלאות של ובחלקה
במים והשימוש החקלאית עולה התפוקה ערך
בצו־ עולה שפירים  מים חשבון על  מושבים

מאחר ביותר, חשובה זו עובדה דרמטית. רה
בתרומה אלא רק בחסכון עוסקת אינה והיא
פתרון ומספקת הסביבה, לאיכות משמעותית
ההולכות וגדלות העירוני השופכין לכמויות מי
החיים. ברמת האוכלוסייה והעלייה גידול עם

והתארגנות ממשלתית תמיכה
קיומיים. זעזועים עוברים החקלאי המגזר על
להזנחת הביא מחקלאות, להתפרנס הקושי
האדמות עיבוד להעברת ודרדר), (קוץ אדמות
דמוגרפי) ולריכוז (איום יהודיים למיעוטים לא

מצומצם. חקלאים מספר בידי אדמות
הכפר, ופיתוח החקלאות משרד קביעת פי על
אם לא תהיה ,"2000 "כפר התוכנית במסגרת
החקל־ של השלטון המרכזי במצב התערבות
הלאומיות. במטרות ממשית פגיעה תתכן אות,
המדיניות של בפועל יישום אין זאת, עם יחד

הכפרי. המרחב לפיתוח הממשלתית
לתמי־ ממשלתית מדיניות ישום לאי במקביל
שאלות עדיין הוסדרו לא הכפרי, במרחב כה
נציגי בין מו"מ עשר שנים של בקרקע. הזכויות

הכרעה. ללא הממשלה, לבין הכפרי המרחב
והתא־ מחד,  ממשלתית ומעורבות תמיכה 
המפתח צירי שני הם מאידך, פנימית רגנות

הכפרי. המרחב של קיומו להמשך
פני־ ללא התארגנות ממשלתית לבדה, תמיכה
על העירוני המגזר ל"עליהום" של תוביל מית,
ללא פנימית התארגנות ואילו הכפרי, המגזר
לקריס־ מאסף קרב תהווה ממשלתית, תמיכה
זו קיבלה הכרה מציאות של המרחב הכפרי. תו
משאבים המשקיעות המערב, מדינות בכל

מרחב של קיומו בהמשך רבים
הכרה מתוך אטרקטיבי, כפרי
שלו. הלאומית בחשיבות

והמושב הכפר חזון
חד הם: חזון הכפר והמושב -

ותנאים תשתיות עם ירוק, כפרי מרחב "שימור
חכמה, חקלאות לקיים ניתן בהם מתאימים,
המתבס־ נאותה חיים ורמת כפרי חיים אורך

תעסוקות". מגוון על סת
המ־ במסגרת לדאוג המושבים  תנועת על
המשק של הייחודיים לצרכים הכפרי רחב
מש־ לאיחוד תוביל המושבים תנועת המושבי.
הכפרי. של המרחב ולהובלת היערכותו אבים

צרי־ הנ"ל המוקדים בין והשילוב ההיערכות
בסיסיים: מרחבים לשני מענה לתת כים

כפרי) / מושבי (פנים פנימי מרחב
והציבור). (מול רשויות השלטון חיצוני מרחב

תנועת תעסוק בהן המרכזיות, האג'נדות
איכות חיים, רמת מים, קרקע, המושבים:
השתלבות הכפרי, למרחב זיקה עם חינוך חיים,
מב־ המשפיעים על ההחלטות במוקדי קבלת
מדינה בלי אדמה, אין הכפרי. המרחב של נהו
התיישבות  אין התיישבות, בלי  אדמה  אין

חקלאות בלי התארגנות. אין חקלאות, בלי
את להוביל דגלה על חורטת המושבים תנועת
במרחב ההתיישבות תנועות של ההתארגנות
משותפת ולפעולה כוחות לאיחוד הכפרי,
הוחלט התמיכה הממשלתית, שעליה להשגת
ממ־ פעולות התבצעו טרם אך רבות, פעמים

בשטח. שיות

להיכרות נוצלה בכרמל. הישיבה מהר"ל כרם במושב ישיבתה את המושבים קיימה תנועת מזכירות
נוי. ואביזרי יבשים פרחים סידורי העוסק בייצור ושיווק מצליח עסקי מיזם ישראל", "שדות עם

ÌÈ·˘ÂÓ‰ È˜È˙Â
¯Â˘ ÌÈ¯Ó

אי־ של מפעל השנה יוזם הרווחה משרד ∞
הכותרת תחת הקרוב הסדר בליל זקנים רוח
למבצע להתגייס  המוכן כל מסובין". "כולנו 
תטופל. ובקשתו כך לנו על יודיע - זה חשוב
המוש־ ותיקי  של ההתנדבות סקר נמשך  ∞
פרטיו למילוי טופס קיבל שטרם חבר/ה בים.
בהקדם. אליו אותו ונשלח אלינו נא יפנה
חב־ במאגר בעתלית נמשכת ההרשמה של ∞

כמעפילים. ארצה שהגיעו רים
04-9542218 או  לטלפון: לפנות מידע לקבלת

www.shimur.co.il באתר:

∂
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