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החקלאות, לשר מאחלת  המושבים  תנועת
ישן. - החדש בתפקיד הצלחה שמחון, שלום
נציגה של שמחון, שחזרתו של אנו משוכנעים
החקלאות למשרד בכנסת, המושבים תנועת
חקלאי - למגזר הכפרי עידן חדש עימה תביא
חברים של  חשוב הישג זהו ישראל. במדינת 
למשימה שנרתמו המושבים בתנועת רבים

ימים ולילות. והשקיעו בכך
השנים שלוש על מצרה המושבים תנועת
מהשנים שהיו  החקלאות, במשרד הקודמות 
לכך אין שידע המגזר החקלאי. ביותר הקשות
שעמד מי של המפלגתית לזהות קשר שום
הבוטה הניהול לסגנון אלא המשרד, בראש
בלתי והתנהלות מקצועיות חוסר והכוחני,
האינ־ בקידום קשה באופן שפגעה ענינינית,
שתקופה תקווה כולנו החקלאים. של טרסים

עוד. שכזו לא תחזור חשוכה
השר של אישיותו שהשילוב בין מאמינים אנו
החקלאות את יצעידו הרב  וניסיונו שמחון
העדיפות סדר לתחתית שהתדרדרו והכפר,
של החנית בחוד הנכון למיקומם הלאומי,

ה־21. הציונות גם במאה

מיפוי ארצי פרויקט השלימה תנועת המושבים
המשבצת רישום מבחינת התנועה מושבי של
כך שמם, על החקלאי והשטח המגורים של
שיתופיות, ואגודות קרקעות אגף יו"ר מסר
במזכירות תנו־ שנערך בדיון יפרח, עו"ד עמית
שמתוך המיפוי עולה המושבים. מפרויקט עת

בת־ החלו לא מושבים התנועה, 67 251 מושבי
מושבים   90 שמם, על המשבצת רישום הליך
סיימו  ו־94 מושבים התהליך באמצע נמצאים

התהליך. את
חשיבות התהליך להשלמת יפרח, עו"ד לדברי

‰ÚÂ˙‰ È·˘ÂÓ Ï˘ Èˆ¯‡ ÈÂÙÈÓ ‰ÓÈÏ˘‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰ ˙ÚÂ˙
˙ˆ·˘Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙ÈÁ·Ó

שונה תהיה החדשה שהקדנציה  ספק אין
מקצועי במצוקו־ בטיפול מקודמתה ותאופיין
בלי קשר ענין, של לגופו החקלאים תיהם של

האדם. של הפוליטית להשתייכות
דוד בן איתן

המושבים תנועת מזכ"ל
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חכי־ חוזה על לחתימה תנאי וזהו מאחר רבה
מקרקעי מינהל לבין  המושב בין  לדורות רה
המו־ בתנועת רק מושב אחד כה עד ישראל.
על חתם המערבי, בגליל עמי בן מושב שבים,

לדורות. חכירה חוזה
מק־ להעברת ותפעל פועלת המושבים תנועת
החוזה לדורות. חכירה לחוזה מושבים סימום
לה־ אפשרות עם שנים, 49 של לתקופה נחתם
את זכותו  מעגן ל־196 שנים. החוזה עד ארכה
המושבים כל אילו הקרקע. על החקלאי של
גדול חלק לדורות חכירה חוזה על חתומים היו

בשנים החקלאים בזכויות שהיו מהפגיעות
מינוף החוזה מאפשר נמנעות. היו  האחרונות
משכנתאות, לקיחת המושבים, של כלכלי
ויתרונות הנחלות בתוך הירושה נושא הסדרת

נוספים. רבים
שלא המושבים שרוב עולה המיפוי מפרויקט
בצ־ - בפריפריה הן הרישום בתהליך החלו
החלה המושבים תנועת ובדרומה. הארץ פון
בהם הסברה במושבים סיורים ופגישות בקיום
הכניסה את אישור לזרז התהליך כדי החל לא
עו"ד יפרח, לדברי הכללית. לתהליך באסיפה
הכרוך שנים מספר של ממושך בתהליך מדובר

ומ־ גבולות סכסוכי  בהסדרת  רבות  פעמים
את להקדים מוטב ולכן המינהל עם חלוקות

התחלתו.
בפ־ למושבים סיוע מעניקה המושבים תנועת
והעיכובים החסמים להסרת יצירתיים תרונות

המשבצת. רישום על
למי־ המושבים תנועת  הגישה  במקביל
חוזה של נוסח ישראל מקרקעי נהל
הת־ הצעת פי על  שיהיה אחיד,  חכירה
המושבים. בכל לחתימה הבסיס נועה
החקל־ באגף  בבדיקה  נמצא  החוזה 
המינהל. של המשפטי היועץ ובלשכת אי

מחאה באוהל ששבתו שחר, מושב חברי
וחצי, חודשיים במשך החקלאות משרד מול
פגישה בתום  השביתה את להפסיק החליטו 
השר שמחון. שלום החקלאות, שר עם שקיימו
באופן לטפל שבכוונתו  המושב לחברי  הודיע
משרד מול למצוקתם פתרון  במציאת אישי
קצר זמן תוך כי מאמין  שהוא  ואמר האוצר
שר בלשכת הישיבה מוסכמת. נוסחה תמצא
המשק אגף יו"ר ביוזמת התקיימה החקלאות
את המלווה כהן, איציק  המושבים,  בתנועת
בתום השביתה. מתחילת  שחר  מושב חברי
עם כהן החקלאות נפגש בלשכת שר הישיבה

את השביתה. לסיים החליטו השובתים והם
את אוהל הקימו במושב שחר מגדלי הפרחים
פברואר בחודש החקלאות משרד מול המחאה

לאחר נקלעו אליהם כלכליים קשיים בעקבות
בפיתוח היקף רחבת  השקעות תוכנית  ביצוע
להתחייבויות בניגוד במושב. הפרחים ענף
למו־ מלהעביר הממשלה נמנעה להם, שניתנו
מכך וכתוצאה בהשקעות חלקה מלוא את שב
יכולים אינם הם מהם לחובות המגדלים נכנסו

רב. להתאושש כבר זמן
לפני החלה שחר במושב  ההשקעות  תוכנית
משרד על ידי נבחר שהמושב שנים, לאחר עשר
להקים צמיחה" של "נגב ופרויקט החקלאות

לחיקוי. מודל שיהיה חממות פארק
הגיע משפחה מכל  שנדרש ההשקעה  היקף
המושב לחברי התחייבו  ולכן דולר  למיליון
לה־ בניגוד לפחות. 40% של בשיעור מענק
קיצוץ  על  הוחלט   1997 בשנת תחייבויות,

מיליון  כחצי של פער ל־27% - מ־40% המענק
אשר תקופה, אותה בערכי  למשפחה שקל
כל־ לקשיים בפרויקט המשתתפים את הכניס
לגייס נאלצו מהמגדלים חלק חריפים. כליים
חלופיים בעלויות בערוצים הסכום החסר את

גבוהות. מימון
תוך קרס המפואר הפרויקט מכך כתוצאה
מגדלי מיטב את תחתיו  וקבר  שנים מספר

המשפחות עימם. ואת שחר הפרחים ממושב
יכול למגדלים ואשר שולם המענק שלא סכום
כיום מגיע  הכלכלית להתאוששותם לתרום 
ל־130  וההצמדה הריבית הפרשי בתוספת
למגדלים יאפשר זה סכום תשלום דולר. אלף
יצר־ לפעילות ולחזור חובותיהם את להחזיר

הפרחים. בענף מלאה נית
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של לאפשרות המוקדמת ההערכות למרות
המחלה בישראל, העופות שפעת התפרצות
שונות בעיות חשפה הארץ בדרום שפרצה

מראש. נצפו שלא
והתמק־ יחסי באופן קטנה הייתה ההתפרצות
לו־ צפופי שאינם במקומות הארץ בדרום דה
בעיות נחשפו מספר זו בהיקפי התפרצות לים.
בענף העוסקים את הביא זה דבר לוגיסטיות.
התפרצות של למקרה לקחים ולהפיק להיערך

גדולים יותר. נוספת ובהיקפים
בצפון אזוריות ומועצות התארגנויות נציגי
מהלכים וביצעו עצמית יוזמה לקחו הארץ
ופעו־ למגדלים הסברה פעילות שכללו רבים
מגדלים בהם הישובים בכל וחיטוי מניעה לות

עופות.
המ־ הגורמים כל עם פגישות נערכות במקביל
וארו־ קבועה תוכנית להכנת בתחום קצועיים
הלולים ממשק  את לשפר מנת על טווח  כת

במוש־ הטלה  בלולי בעיקר 
בגליל. בים

לומ־ שאנו הלקחים עם יחד
יש המחלה,  בהתפרצות דים 
התנהלות את לשבח לציין

המ־ עופות בליווי מגדלי הלול וארגון מועצת
מלמד זה  קשה ארוע  הבעיות. ופתרון  גדלים 
מגדלים ארגון של בקיומו הרבה החשיבות על

ומתפקד. חזק

˙ÂÙÂÚ‰ ˙ÚÙ˘ ˙Âˆ¯Ù˙‰ ¯Á‡Ï ÌÈ·˘ÂÓ· ÌÈÏÂÏ  ˙ÂÎ¯Ú‰
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המיסוי של ועדת פרסום הפרוטוקול בעקבות
וחברי ממיצגים פניות קיבלנו הבינמושבית
ישירות נענו להם שונים בנושאים מושבים
בפי־ לסייע היכול לגורם  הכוונה  ידי על או
הועדה הנ"ל הפניות בעקבות הפנייה. תרון
מטריה להקים  האחרונה בישיבתה החליטה 
לרשות לעמוד כדי הציבור לנוחות מקצועית
יכולה הפנייה  שתתבקש. שאלה בכל הציבור 
בו־ ורדה הועדה, מזכירת באמצעות לעשות
האלקטרוני: בדואר  המושבים בתנועת  אבי,

varda@tmoshavim.org.il
שלי: האלקטרוני הדואר כתובת באמצעות או

.kristala@netvision.net.il
הבינמושבית: המיסוי מועדת עדכונים

במכירה שבח ממס  הפטור צמצום  בנושא

התקיימה חובות, לכיסוי
ממ־ בהומי חיים עם פגישה
נציבות ועם ההסדרים נהלת
שאין הבנה וישנה הכנסה מס

הקיים. המצב את לשנות
חממות על בלו החזר בנושא

שצו היא כרגע המס שלטונות עמדת ולולים
מצומצמות פטור כולל קבוצות דלק על הבלו
סולר על בלו כשהחזר הבלו, להחזרי הזכאיות
אין כך כלול בהם לא להסקה וחימום המשמש

פטור. דלק על הבלו צו את לשנות בכוונתם

פניה תאיר החדשה שהממשלה תקווה אנו
תקשורת ערוץ ותיצור ההתיישבותי למגזר

הקשורים למגזר. חקיקה לפתרון עיוותי

האי־ אתר בשדרוג ממשיכה המושבים תנועת
לצרכי יותר טוב מענה לתת מנת על נטרנט

המושבים. חברי
עד־ מערכת באתר  משיקים אנו אלו  בימים
אחד כל זו מערכת באמצעות אישיים. כונים
האלקט־ לדואר עדכונים ולקבל להירשם יכול
למערכת ההרשמה בעת תשלום. ללא שלו רוני
ואת העניין תחומי את לבחור ניתן העדכונים
להימחק כמובן ניתן העדכונים. קבלת תכיפות

עת. בכל התפוצה מרשימת
הם: לבחירה הניתנים המדורים
הכתבות החדשות כל כללי - .1

ומשק חקלאות .2
ואגודות קרקעות .3

שיתופיות
עסקי פיתוח .4

כלכלה .5
המושבים בני עמותת - נוער .6

פעם ביום, פעם הינם העדכונים קבלת תכיפות
או פעם בחודש. בשבוע, פעם בשבועיים

התנועה. אתר דרך למערכת ההרשמה

דרך הערות לשמוע נשמח להשתפר, מנת על
.www.tmoshavim.org.il האתר
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עסקים לפתוח המבקשים מושבים חברי
יכולים קיימים עסקים בעלי או קטנים
להם המסייעות מימון בקרנות להעזר
הרלוונטיות הקרנות שתי הדרך. בתחילת

וקרן קורת. שמש קרן הינן ביותר יזמים
הו־ צעירים,  יזמים לעידוד שמש קרן 
וקרן ספרא ג'י אדמונד קרן ע"י קמה
ליזמים לסייע כדי רש"י, - סאקט"א
מחוץ למעגל הנמצאים צעירים ומוכשרים
כל־ בתמיכה חוסר של מסיבות העבודה
רעיון להפוך מתאימה, הדרכה ו.או כלית
את הקרן מעודדת לעסק מצליח. מוצלח
הפוטנציאל את למצות הצעירים היזמים
חייהם על ולקחת אחריות שלהם האישי
שיבטיח עצמאי עסק בהקמת סיוע תוך

את עתידם. להם
שתכלי־ מסלול נבנה הצעיר היזם עבור
העסק הקמת בתהליך וסיוע לימוד תו
הרעיון בחינת כולל המסלול וניהולו.
הת־ בדיקת התאמה, בחינת העסקי,
כאשר עסקית, תוכנית והכנת כנות
הסיוע. מחבילת 75% תממן הקרן
יהיה בו היזם העסקי גיבוש הכיוון לאחר
שלו הפוטנציאל מירב את לממש מעוניין
היו־ באמצעות עסקית  תוכנית  תגובש
אוצר בנק עם  בשיתוף הקרן העסקי.  עץ
עד של בגובה ההלוואה את תעמיד החייל
קורת  קרן העסק. להקמת שקל אלף  90
פרנסיסקו סן  קורת קרן ע"י  הוקמה
של למטרות מארה"ב נוספים ותורמים
תעסוקה מקומות ויצירת כלכלי פיתוח
באזורי הפריפריה. הארץ ובמיוחד ברחבי
ובינוניים קטנים לעסקים מיועדת הקרן
לע־ מיועדות ההלוואות עובדים). 70 (עד
זעירים ועד מעסקים החל סוג סקים מכל

הייטק. עסקי
תנאי על  נוסף במידע המעונינים חברים 
לקרנות מוזמנים הפניה ודרכי ההלוואות 

קשר: עימי ליצור
03-6086309 טל:

moti@tmoshavim.org.il דואל:

אלקבץ מוטי
עסקי לפיתוח היחידה יו"ר

ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰

בגליל כרמים ליבלוב
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בבית פס"ד התקבל אחרונה
בירושלים המחוזי המשפט
המ־ של ערעורה את שקיבל
דינה וביטל את החלטת בית
קיבל אשר  השלום, המשפט 
הגנה החלת בדבר אורה מושב חברי טענת את
חורג בשימוש עבירות של בנושא הצדק, מן

חקלאית. בקרקע
שפסק השלום החל בבית משפט ההליך כאמור,
מושב אורה בדבר חברי טענת יש לקבל את כי
במ־ היות ודובר בעניינם הצדק הגנה מן החלת
של הר־ נסבלת בלתי התנהגות של קרה חריג
הצדק בתחושת פגיעה של חריג ומקרה שות
נגדם האישום כתבי בוטלו לפיכך, וההגינות.
ללא במקרקעין של שימוש מעבירות זוכו והם
של ומעבירה והבניה, התכנון  חוק לפי היתר
לפי היתר ללא חקלאית בקרקע חורג שימוש
לשימוש כתבי האישום התייחסו הנ"ל. החוק
אשר מבנים בשני שנעשה כדין שלא החורג

כלולים. ובמקור הרחוק בעבר שימשו
של ערעורה  את קיבל המחוזי המשפט בית 
כאשר שגה השלום ביהמ"ש כי ופסק המדינה

מן ההגנה דוקטרינת את המקרה על החיל
הציבורי באינטרס פוגעת היא שכן הצדק,
והבניה, ועלולה להביא למיגור עבירות התכנון
הפו־ דין עצמי ולעשיית סדרים תכנוניים, לאי
קבע ביהמ"ש המ־ עוד געת בהשלטת החוק.
הצדק מן הגנה של הדוקטרינה החלת כי חוזי
השימוש להמשך פקטו" דה "היתר מתן הינה
זיכוים כמו-כן, בעתיד. גם במקרקעין האסור
עלול המחוזי על פי בהמ"ש בדין המשיבים של
בעתיד להימנע אחרים, גם כמו אותם, לתמרץ
חוק פי על החורגים השימושים מהסדרת
באמצעות החוקי התכנוני ההליך את ולייתר
"עוקף במסלול למעשה הלכה היתר קבלת
המחוזי, ביהמ"ש פי  על  התכנון".  מוסדות
"התנהגות על מלמדות  אינן המקרה  נסיבות
לאשורה והתמונה הרשות" של נסבלת בלתי
כורחם, בעל עבריינים אינם המשיבים כי היא

מבחירה. עבריינים אלא
החלטת בוטלה המדינה, ערעור התקבל לפיכך
הצדק מן הגנה חלה שלא כך השלום ביהמ"ש
לה־ לבהמ"ש השלום הוחזר זה והתיק בעניין

הדיון. משך

הנ"ל, הפסיקה  בעקבות 
הינה המושבים תנועת עמדת
למקרה שהובא ללא קשר כי
השי־ הסדרת שאי הרי לעיל,
במו־ חקלאיים הלא מושים

ממ"י של ידם מאוזלת בעיקר נובעת שבים
שחלו לשינויים מענה לתת  התכנון, ורשויות
דו"ח האחרונות. השנים בעשרים בהתיישבות
הצביע הכפרי המרחב בנושא המדינה מבקר
שגרמה הממשלה, של שגויה התנהגות על
ולפ־ אחריות לקחת מושבים חברי לאלפי
הקשה המשבר היתר. קבלת  בלי עסקים תח
גרם לכך, השמונים בשנות שעברה החקלאות
חובות ועם פרנסה בלי נשארו רבים שחקלאים

כבדים.
במשך בחקלאות  המועסקים מספר ירידת 
עקב שהתבקש תהליך בחלקו הינו השנים
אלא שכמו ומתקדמת. חכמה פיתוח חקלאות
של זה תהליך בארצנו, אחרים רבים דברים
לא במושבים התעסוקה במבנה עמוק שינוי
על מסודרת וחשיבה מוקדם  בתכנון נעשה

לעסוק בחקלאות. החדלים של אלו עתידם
מאוד, הע־ רע הינו הנוכחי שהמצב אין חולק
מכוונת, ויד מוקדם תכנון ללא מוקמים סקים
מאובדן סובלים האזורית  והמועצה  המדינה
וחב־ מוסדר העסקים אין פיקוח על הכנסה,
להיגרר שלא באשמתם נאלצים המושבים רי
פרנסה בהבאת לעסוק במקום משפט לבתי

למשפחותיהם.
בהת־ גיהנום מדורי שבעת עובר המושבניק
להסדרת הרלוונטיים המוסדות  מול נהלותו

בנחלתו. חקלאיים הלא השימושים
את שניסו לאשר הנחלות בעלי מעטים מבין רק
המבניםבנחלתםהצליחובכךוזאתלמרותהח־
הנושא. את הגופים המאשרים לקדם של לטות
במ־ קיימות שהן כפי העובדות את שנדע ראוי
אין כי ונבין הישראלית הבירוקרטית ציאות
חוק פורעי להיות המושבים חברי של ברצונם
משפחתם את לפרנס  היכולים אזרחים  אלא

זו. זכותם את ולממש

Ï

בס"ד

ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘Ï
העובדת. בהתיישבות היקר חברינו

החקלאות. שר ובהצלחה בתפקיד חמות ברכות
הביתה. שובך ברוך

מרחבים האזורית המועצה ראש מורי אבנר
וקהילת מרחבים

¥



החקלאי  למגזר המיועדות קופות
נמוכים ניהול דמי

מועדפים בתנאים לעמיתים מכספי הקופה , *הלוואות
לתקנות) (בכפוף

מס *הטבות
בפרטים נוספים ונשמח לעדכן אתכם התקשרו אלינו

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

בע"מ, במושבים" "תגמולים קופת
בע"מ "אפקים" השתלמות קרן

לפיצויים מרכזית קופה

Â„È„ÈÂ ÂÈ¯·ÁÏ
ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘ Î¢Á

¯ÙÎ‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘
את ברכתנו החמה לשגשוג והצלחה קבל

מאחלים
שיתופית ארצית אגודה - שיתופי ניר

בע"מ בישראל עבריים עובדים להתיישבות

ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘ Î¢ÁÏ
°„·Î‰Â ¯˜È‰

לבביות, ברכות הטנא מלא
החקלאות כשר התמנותך עם

בטוחים בהמשך הצלחתך
ידיך מעשי בכל ברכה ומאחלים

המועצה ראש לוי, שלמה
הגליל מרום האזורית המועצה ותושבי יישובי
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וב־ בגליל הפריפריה ספריות
בשפיים, בכנס השתתפו נגב,
בוהוצגהלפניהםיוזמהחדשה
במשרד הספריות מחלקת של
הכ־ במגזר "הספריה החינוך:
היוזמה של מהותה ארגוני". במבנה שינוי - פרי
תחת הפריפריה. בישובי ספריות סגירת היא
מתקפלות וחדשנות  התייעלות של  מסווה
מהישובים. ומסתלקות הציבוריות הספריות
במשך להקטין היא הכוונה התוכנית במסגרת
לרכישת  התקציבים את ב־50%  שנים ארבע
במועצות הפריפריה לישובי המוענקים ספרים
הצטמצמות על  נוספת זו  גזירה האזוריות. 

האחרונות. בשנים התקציבים

הש־ וגם ומצטמצמים הולכים המדינה תקציבי
לספריות הצי־ מאחריותו מתנער לטון המקומי
במגמה הכללית משתלב הזה בוריות. התהליך
החי־ תקציבי הקטנת החלשה, של השלטון של
בפריפריה. בעיקר התרבות, שירותי וצמצום נוך
הציבורית: הספריה הרצויה של לדמותה קווים
לרוץ הספריה על - המראה בארץ המלכה כמו
בשונה במקום. להישאר כדי - קדימה מהר
לחדשנות הכוונה אין משתמע, שאולי ממה
טכנו־ של נכון לשילוב אלא בלבד, טכנולוגית

הקהילה. מידע בתוך מרקם חיי לוגיות
נבחרים. על מאגרים של הספריה במנוי די אין
גישה מהבית, גם קורא, לכל לאפשר צורך יש

מתקדמים. לשירותי מידע ישירה

קו־ אינם ומנוייה  ספרים רק לא זה  ספריה
ספריות לסגור במקום בלבד. הספרים ראי
הולם, למימון לדאוג יש מרוחקים בישובים
מיועד ואשר בלבד,  לספרים מוגבל  שאינו
הק־ במקביל הקהילתית. הציבורית לספריה
את הציבורית לספריה לתת מוזמנת הילה
מותרות. אינו מוצר מידע המתאים לה. הצביון
לש־ עלינו זאת. יודע נאורה במדינה אזרח
חוק לשון את כאלה. יש לתקן לאזרחים אוף
תשתתף "המדינה לניסוח המקורי:  הספריות

מ־50%". פחות בלא הספריות בתקציב
האזו־ המועצות ראשי אל בקריאה פונות אנו
ספר־ אל האזוריות, הספריות מנהלי אל ריות,

הספריות! את הצילו - הישובים ניות

¢˙ÂÈ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÂÏÈˆ‰¢
ÈÂ‚¯‡ ‰·Ó ÈÂÈ˘ ≠ È¯ÙÎ‰ ¯Ê‚Ó· ‰È¯ÙÒ‰

ÒËÓ ‰ÈÙÂ ÈÂÚÓ˘ ‰ÓÈÒ
¯˘‡≠‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡ ‰È¯ÙÒ

‰

ÍÂÈÁ ÈÏÚÙÓÂ ˙Â·¯˙Ï ‰„ÈÁÈ‰

סמינר לשוחרי תרבות
קי־ במלון נערך תרבות לשוחרי ארצי סמינר
המוקדם ברישום ב־22-23.3.06. שפיים בוץ
תרבות פעילי  של  רב מספר נרשמו  לסמינר 
בה־ נמוכה הייתה ההשתתפות בפועל אולם
שפעת בשל מחלת בעיקר וזאת מהצפוי  רבה
בשל וכן הדרום ישובי את שפקדה העופות
הפסח. לחג  סמוך נערך שהסמינר העובדה 
וגדוש איכותי, מלא היה זאת, הסמינר למרות

בהרצאות, סדנאות ומופעים.
מהמש־ חמות ותגובות חיוביים הדים קיבלנו
נתן להם הרבה הסמינר כי תתפים אשר ציינו
נהנו לחוות יו־ וכן בשטח ידע וכלים לעבודה
המשתתפים. בין הדדית והפריה כיף של מיים
לבית הכניסה בקומת המושבים מוזיאון

המושבים תנועת
בבית שיפוצים של חודשים  מספר לאחר
גלריית של מחדש ועיצובה המושבים תנועת
הבניין של הכניסה בקומת  נפתח האמנים
תערוכת  נפתחה ב־6.4.06  המושבים. מוזיאון
ד"ר הציירת של  עולם" סובב "צבע  ציורים

ב־7.5.06. ננעלה התערוכה לרמן. רמיט

הציירת של "מעמקים" חדשה ציורים תערוכת
בג־ ותוצג ב־9.5.06 נפתחה הרשקוביץ קלרה

.4.6.06 עד לתאריך לריה
יצירה ימי

קיבוץ במלון נערכו לאמנים יצירה ימי שני
.22-23.5.06 בתאריכים שפיים

מעין- לויתן דוד האמן ליווה היצירה ימי את
לאמני בעמותה לחברות להירשם ניתן הוד.
האירועים של מפורטות תוכניות ולקבל הכפר
יצירה. בהשתתפות בימי ישיר, והנחות בדיוור
היחי־ למשרד ניתן להתקשר נוספים לפרטים

.052-2742821 ,03-6086342/3 לתרבות: דה

ÔÂËÏ‡ ‰„Â‰È
ÍÂÈÁ ÈÏÚÙÓÂ ˙Â·¯˙Ï ßÁÈ‰ Ï‰Ó
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·˘ÂÓ· ÌÈÈ˜˙ ‰¯·Á ÈÈÁ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘
˙È˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ÓÏ

ı·˜Ï‡ ÈËÂÓ
È˜ÒÚ ÁÂ˙ÈÙÏ ßÁÈ‰ ¯¢ÂÈ

מתקיימת בהם במושבים החדשה המציאות
ומ־ אירוח חדרי כגון ענפה תיירותית פעילות
עסקית פעילות יש בהם במושבים וכן סעדות
לגבי חדשה התייחסות מחייבת קטן לא בנפח
בישוב המושבניק חיי ובעיקר המושב חיי

מגוריו.
חקלאות מלבד אחרות פרנסות אחר החיפוש
נר־ במושב החיים שכיום לכך הובילה במושב
אמנם הפעילות לרע. גם אך אחרת לטוב, אים
מו־ אך  לרבים פרנסה מביאה חקלאית הלא 
במקום לחיות הרצון בין לקונפליקטים בילה
להוביל לא כדי פרנסה. אחר החיפוש לבין שלו,
להקדיש יש לעימות  המנוגדים הרצונות  את

את דרך המלך. למצוא מחשבה רבה כדי
המושב. של קיומו בסיס  היא  יום של בסופו
התיירותי מהפן במושב החקלאית הפעילות
המו־ בהפיכת חשוב וגורם שואבת אבן מהווה

למוקד תיירותי. שב
בין הדדית והפריה איזון על לשמור כדי
אופיו את לשמר השואפים המושב, חברי
לחיפוש הפועלים החברים לבין החקלאי
מוגברת מעורבות נדרשת חדשות, פרנסות
החלטות. קבלת בתהליך  המושב  חברי של
המו־ בתחום העסקים ובעלי  התיירנים על
רבה אחריות מוטלת  עליהם  כי  להבין שב

המ־ אלו הם חברה תקינים. חיי על בשמירה
במושב החיים  באורח השינוי את חוללים 
בשמי־ מהאחרים יותר לפעול נדרש ומהם
שניתן. ככל ושוויונית  בריאה חברה  על רה
לידי ביטוי לבוא יכולה התיירנים תרומתם של
בהגברת הישוב, חזות  על ובשמירה  בפיתוח
מעורבות המושב, בתוך חברתית פעילות
בשילוב הישוב, של התרבות בועדת מוגברת
התיי־ מהפעילות כחלק החקלאית הפעילות
התושבים בהבנת חקלאית), (תיירות רותית

בנפח העלייה עקב למצוקתם
אחר בישוב ובחיפוש התנועה
למציאת יצירתיים  פתרונות 
בגי־ ועוקפות קצרות דרכים
למוקדי הישוב  מפתח  שה

חקלאית לא פעילות וקידום פיתוח הפעילות.
אל אך כורח המציאות, המושב הן תחום בתוך
המושב מכך. הנובעות מהבעיות להתעלם לנו
נוח ובית  לאורח נחמד  מקום  להיות אמור 

לתושב.

המפעל כתהשם הכנות)תאריכיםבוגרי ימים (ללא מס'
25.6-4.710ט'מד"צים
ימים)25.6-4.7ט'מד"חים (נוספו 10
6-11.86י'מד"מים
6-11.86י"אמש"צים

מדצי"ם תפקידיםכייף 11-12.82בעלי
פלמ"ח 31.7-2.83ז'מסע

לשלום לוחמים 31.7-3.84ח'בעקבות
חוף והעפלה 7-10.85ט'מסע

3אוגוסטי'+י"ארפסודיה
קיץ הפעילות תתקיים במסגרת האזוריתד-ומחנות

הורים וחניכים יקרים!!
הקיץ. של בפתחו עומדים אנו

שריינו תאריכים אלו. המפעלים - אנא להלן תאריכים של
וקיץ מוצלח והגשם בברכת עלה

≤∞∞∂ ıÈ˜ ÈÏÚÙÓ
¨˙‡Ê‰ ı¯‡· ÂÁÓˆ ÂÁ‡

¨˙Ó‡ Ú‚¯· ¯˘Â‡ Ï˘ Ú‚¯·

¯·„Ï ·È˘˜‰Ï ¯ÂˆÈÏ Â„ÓÏ

Æ˙˙Ï Â„ÓÏ Â„ÓÏ

·˘ÁÓ‰ ¯Â„ „Ú ‰È¯ÂË‰ ¯Â„Ó

‰ÈÙ‰ „ÈÓ˙ ÂÈ‰

·Â˘ÈÈ ÛÏ‡· ÂÈ˙Â·˜Ú ÌÂÈÎ

Æ‰È„Ó‰ È·Á¯ ÏÎ·

‰ÏÂÁÎ ‰ˆÏÂÁ ÌÂ„‡ ÍÂ¯˘

ÆÆ‰ÏÆÆ‰ÏÆÆ‰ÏÂ„‚ ‡È‰Â ‰ÏÂÚ ‡È‰Â

¯Ó‚ ÂÈ‡˘ Ì¯Ê·

Æ¯ÁÓ‰ Ï‡ „ÚˆÂ Â„Úˆ ‰˙È‡

ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘ Î¢Á ÂÈ¯·ÁÏ
לתפקיד לב עם בחירתך מקרב ברכות

הכפר ופיתוח החקלאות שר
והצלח! עלה וייחלנו. ציפינו זה לרגע

כהן יעקב
העופות ומגדלי המזכירות בשם

∑
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התקיים   23-25.2.06 סופ"ש
עודד לגרעין הערכה מרכז
בני  כ־120  השתתפו הבא...
להתנדב המעוניינים י"ב
הבאה. בשנה עודד" ל"גרעין

עודד"?! "גרעין בעצם זה מה
במסגרת ההגשמה שנת הוא עודד" "גרעין
היציאה התנועה. של המושבים" בני "חטיבת
לצבא הגיוס בדחיית כרוכה שירות לשנת
כמוהם מדריכים עם שיתופיים בחיים בשנה,
ויומיומי שוחק ובעיסוק בארץ שונים מאזורים

התנועה. ובחינוך במסגרת בהדרכה
צוותי ההדרכה הובלת על הפעילות מבוססת
המו־ "בני של הדרכה תוכנית פי על הצעירים
ציונות, כגון לערכים  חינוך הכוללת  שבים",
גרעין חבר לכל ושיווין. דמוקרטיה, סובלנות,
מוביל לפעילות הוא אותם שני ישובים ישנם
מדרי־ השירות שנת חברי קהילתית. חינוכית,

צעירים. הדרכה צוותי ומנחים קבוצות כים
שנה קשה,  ועבודה נתינה של שנה זו, בשנה 
ואת גבולותיו יכולותיו את אחד מכיר כל בה
חברתי בליווי הגרעין בחברי התנועה תומכת
שנותנת והעשרה סמינרים בתוכנית ומקצועי,
הגב על לקחת הכלים  ואת המוטיבציה  את
עוד וליזום במושב וטקס פעולה עוד ילד, עוד

נערה. או נער עם משמעותית שיחה
כמה ועכשיו יותר או פחות  הרציונל כאן עד

אישיות.... מילים
ברחובות הגרעין  חברי את תפגשו ביום-יום 
שרוך עם כחולה בחולצה  לבושים  המושבים

הפתעות רעיונות, גדוש תרמיל גבם על אדום,
התוכן את ילד לכל  להתאים מנסים  ותכנים,
להקדיש לבעיה, פתרון למצוא לו, המתאים
למבוגרים במושב. לעשייה ולסייע לב תשומת
מאורג־ לא קצת לפעמים נראים הם שבינינו
והרבה בהקיץ חולמים או מבולבלים אולי נים,
עבורי כרכזת לכם מזה?". יוצא שואלים "מה
הוא אלה נוער בני עם המפגש עודד" "גרעין
מיוחדים, נוער בני פוגשת אני ומיוחד. מרגש
לתת גדול רצון עם בא מהם ואחת אחד שכל
רגע כל שמעריכים נוער בני לקחת, לרצות בלי
פעילות ולה־ עוד להוסיף ומנסים ודקה בחיים
אנשים אלו מקום שצריך להיות בו. בעוד תנדב
ועדיין וערכיות, מוסר עם ובוגרים חושבים
אלו הנוער. ובני הילדים  של  לעולמם קרובים
לפעמים...) (קשות שאלות ששואלים אנשים
השאלה על בעצמם. התשובות את ומחפשים
מהם אך אחד כל עונה מזה?" להם "מה יוצא
עודד"... ל"גרעין הגיעו הם התשובה בגלל לא

בעצם הוא עודד"  "גרעין המושב, חברי  עבור
בין שקיימת לסולידריות הביטוי התנועה.
ב"גרעין מבוטאת בארץ השונים המושבים
נכס הוא עודד גרעין החינוכי. בתחום עודד"
ונע־ עליו שנשמור שחשוב ורעיוני ערכי חינוכי,

לו ככל האפשר. זור
ובמעוצות במושבים הרבה לתרומה מעבר
לה־ עודד" "גרעין חברי השנה בחרו האזוריות
שחלקם שונים לפרויקטים פעילותם את רחיב
להם חשוב ובחלקם הנוער בתנועת קשורים
העלאת לדוגמא אישי: באופן שותפים להיות

אברים לתרומת המודעות
אדי, כרטיסי החתמת ע"י
נציגי בחירות פאנל קיום
להגברת סיוע שונות, מפלגות
הש־ ניוון למחלת המודעות

בחניכים לתמיכה קרן הקמת ,.A.L.S רירים
מסוגים שונים. יוזמות נזקקים ועוד

בהובלת מרכזי ציר הם  עודד"  "גרעין חברי
בע־ כולה. ובתנועה במושבים הנוער פעילות
הקיץ במפעלי יהיה עיסוקם עיקר הקרוב תיד
 15,000 מעל בארץ חלק יקחו בהם השונים

ילדים ובני נוער.
חל־ עדד" "גרעין חברי יובילו המתקרב בקיץ
סמינרי כמו הארצית  בפעילות מרכזיים  קים
מס־ ואת הצעירים לחניכים מחנות הכשרה,

הביניים. גיל עות
"עודד"  לגרעין שנה  30 ימלאו הבאה בשנה
נכנסו   1977 בשנת המושבים. בני בחטיבת
של  במושבים עודד" להדריך "גרעין 13 חברי

מועצה אזורית לכיש.
ב־16  עודד" "גרעין חברי 100 פועלים השנה
מתכוונים  אנו  2007 בשנת אזוריות. מועצות
במתנדבים במספר המועצות, במספר לגדול

במושבים!!! החינוך ובאיכות
את מקבלים רבות אנו - פעמים אחרון ועניין
מאליה. כמובנת  הגרעין חברי של נוכחותם 
טובה מי שרוצה להגיד מילה מזמינה את אני
למייל לשלוח מהעבר או  מההווה לגרעינר,
התו־ את  הסיפור, את  (hila@v-noar.org.il)

בשמחה. יקבלו הטובה והוא המילה או דה

ÌÈ·˘ÂÓ‰ È· ˙·ÈËÁ
Æ≥∞ ÈÙÏ Ú‚¯ ÆÆÆ„„ÂÚ ÔÈÚ¯‚

È¯Ë˜ ‰ÏÈ‰
„„ÂÚ ÔÈÚ¯‚ ˙ÊÎ¯

·

בטיול פסח חברי גרעין עודדבני המושבים

∏



Â„È„ÈÏ
ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘ ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘

להצלחה חמות ברכות
בישראל החקלאים למען

ארגון מגדלי ירקות

¨ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘Ï
עם אותך מברכות ועובדיה תנובה הנהלת

החקלאות. למשרד שובך
תדע בעבר, כמו הזו, שבעת משוכנעים אנו

בתבונה בישראל החקלאות את לנווט
דעת. ושיקול

רייכמן אריק סירא בן נפתלי
מנכ"ל הדירקטוריון יו"ר
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ÌÏÂÎ Ï˘ ‰¯·Á ≠ ‰·Â˙
°ø ËÂÚÈÓ Ï˘ ·ÈË¯ÙÂ‡Â˜ Â‡

Ï‡¯· ÈÓ¯
˘¯Â˘ ·˘ÂÓ

בחודשים שעוקב מי כל
התפתחות אחרי האחרונים
בתנובה המתרחש העימות
בהפ־ התומכים קבוצת בין
לסחר אפשרות ובמתן רטה
בעלי בעיקר החברים,  קבוצת לבין  במניות
בה הדרך ייתכן שתישמט מעיניו לא רפתות,
ובסטנדרטים במוסר נוהגים הרפתנים קבוצת

כפולים.
למהלך, תיתן לא כי הטוענת קבוצה אותה
להתרחש, טוענת בין החברים, אותו רוצים רוב
שנועד לשרת קואופרטיב הוא היתר שתנובה
רווחת היא העיקרית והמטרה חבריו את
תהפוך "חלילה"  ואילו בקואופרטיב החברים 
לה־ היא החברה שמטרת הרי לחברה תנובה
פגיעה חשבון  על  גם התאגיד רווחי  את  שיא

יצרנים). שלהם (במקרה המניות בבעלי
ולא חברים, אותם שוכחים זה טיעון בטוענם
הפירות בשוק תנובה "התנהגות"  את בכדי,
פעי־ אותן כל ועוד. הפטם  בשוק והירקות,
התאימו ולא הפסדים  לתנובה  שגרמו  לויות
למרות באחת, נגדעו הקואופרטיב  לפעילות
לא לחלוטין אלו מפעילויות תנובה שיציאת
לפחות או הקואופרטיב, חברי לרווחת הייתה

שבהם. מיוחסים הפחות לרווחת לא
המועלות סיסמאות אותן  כל  כי לי זכור לא
שתועלת החב־ לכך בנוגע הרפתנים כיום ע"י
, "החברה" לתועלת קודמת בקואופרטיב רים
גדולה בהרבה חברים קבוצת כאשר גם אז עלו
שגרמה תנובה החלטת עם להתמודד נאלצה
המשקים ידי על הגידולים להפסקת אחת לא

כו־ הייתה ההחלטה החברים.
אסור נכונה, לטעמי אבל אבת
שאר ואת  תנובה את לסכן 
פעילות בסבסוד החברים
תנובה לרווחי תורמת שאינה

לרווחי תנובה!!!). (כן
מקבלים הרפתנים  היו  האם
לפיה החלטה נפש בשלוות
יסבסדו תשלובת החלב רווחי
הפירות בענף החברים את

לצמצום מוכנים הרפתנים  היו  האם והפטם?
פעילות מנת לשמר על הרווחים שלהם מתח
אחרים?! של חברים לעיתים כושלת, יצרנית,

נמצאים מספרי, רוב ודאי רבות, אגודות אנו
מתנובה הוא לנו היחידי שיש הערך במצב בו
האחזקות של ערכן מחזיקים. אנו בהן המניות
תח־ בסביבה ביכולת תנובה לפעול תלוי שלנו

תחרותיים. כללים פי על רותית
עפ"י לפעול  צריכה תנובה אין לפיה אמירה 
היא שכן  חברה, של עסקיות מידה אמות 
יכולה חבריה רווחת עבור  פועלת כל קודם
של אינטרסים זהות של במצב רק להתקיים
לא הרוב  שקבוצת במצב  ורק  החברים כלל 
מחברי מופנים לחלק שמשאבי החברה תחוש

לכולם. ולא תנובה
בעי־ כתבה מופיעה אחת לא
רווחיות לפיו אחר או כזה תון
כתבות מספקת. אינה תנובה
ונועדות מגמתיות הן אלו
הרפתנים קבוצת את לשרת
שהן מטרותיהן קידום לשם
פגי־ במחיר גם המהלך עצירת

תנובה. בהנהלת אישית עה
יותר הרבה מקוממת זו טענה
רווחי מדוע ענין: לגופו של אותה בוחנים אם
פו־ תנובה כי גבוהים? האם ייתכן אינם תנובה
אשר היצרנים מערכת הסכמות עם פי על עלת
מערכת האם  נמוכה? רווחים לרמת גורמים 
מחיר את לשלם ההסכמה כולל זו, הסכמות
פחות לתוצאה החברה את מביאים המטרה,
אנחנו קבו־ האם להיות? שצריכה טובה ממה
יותר נמוכים דיבדנדים שמקבלים הרוב צת
להשלים צריכים נפגע שלנו האחזקות ושערך

שכזו? מדיניות עם
אלו שמובילים כי העובדה החוצפה היא שיא
הקבוצה הם הרווחיות רמת בנושא הניגוח את
שגורמים אלו והם הייצור  דרך שמתוגמלת
הם הרווחיות עליה לרמת לא מבוטלת במידה

מלינים.
ושבלוק שיהיה הוא שהיה מה לפיה האשליה
המניות סיחור את ימנע אחר או כזה חוסם
קבוצה כאשר אשליה. אך היא הערך והצפת
שמנתקים מרגישים  חברים של גדולה  כה
להם לשחוק  ועומדים מהקואופרטיב אותם 

נמנע. בלתי הוא השינוי שצברו הנכס את

כיפוף וללא בהסכמה ייעשה שהכל חשוב
הקיפאון שינוי, עוד לא נעשה כל אבל..... ידיים
חברים קבוצת של האינטרסים את משרת

את השאר. ומקפח שהיא מיעוט

·
˙ˆÂ·˜ ÂÁ‡ Ì‡‰

ÌÈÏ·˜Ó˘ ·Â¯‰
¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ ÌÈ„„·È„

˙Â˜ÊÁ‡‰ Í¯Ú˘Â
ÌÈÎÈ¯ˆ Ú‚Ù ÂÏ˘

˙ÂÈÈ„Ó ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï
øÂÊÎ˘

¨˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘Ï
ÔÂÁÓ˘ ÌÂÏ˘ Î¢Á Â„È„È

הכפר ופיתוח החקלאות כשר למשרד חזרתך עם
מקרב לב. ברכותינו קבל את

ה, כ ר ב ב
יוסטה בלייר

מזכ"ל

±∞
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חקלאי ישר־ תוני התאחדות
ראשי של בפגישה  הוצגו  אל
החקלאות שר  עם  הארגונים 
המרכזיות בבעיות שעסקה

החקלאות. בענפי
המגזר על שעברו  קשות שנים מספר  לאחר
התאו־ נרשמה 2005 בשנת בישראל, החקלאי
עולה כך החקלאים, בהכנסות מסוימת ששות
אשר הוצגו ישראל חקלאי מנתוני התאחדות
שמחון, החקלאות, שלום שקיים שר בפגישה
שריכ־ ארגוני החקלאים. מהנתונים ראשי עם
עולה בורושק, רחל ההתאחדות, כלכלנית זה
ב־3.3 מיליארד  הסתכמו החקלאים שהכנסות

שנת 2004. 6% לעומת של ריאלי גידול שקל,
מה־ בעיקר נובעת זו בשנה  ההכנסות עליית
החיים, בעלי ענפי של הכלכליות תוצאות
הרעה נרשמה הצומח  ענפי שלמצרף  בעוד

המקומי לשוק במכירות  הן  - הסחר בתנאי
הכ־ מצבו  שנתי רב בניתוח הטרי. ליצוא והן 
מבעבר. רע עדיין החקלאי המגזר של לכלי
הח־ הכנסות הסתכמו 2001 בשנת למשל כך
ב־3.55  להיום) מתואמים (בערכים קלאים

שקל. מיליארד
יוסטה ישראל, חקלאי  התאחדות  מזכ"ל
יש החקלאות שבענף בפגישה  אמר בלייר,
הצ־ המשך המקשות על נקודות תורפה מספר

ברווחיות. שיפור מאפשרות ואינן מיחה
החקלאים בהן המרכזיות, התורפה נקודות
מתן הן: החקלאות, משרד לעזרת מצפים
זרים, עובדים  של מספקת לכמות היתרים 
ומ־ לחקלאות המים אספקת  נושא הסדרת
בענפי משברים וניהול עודפים פינוי חירם,
לקבוע יש בהם נוספים נושאים החקלאות.
החקלאי, הביטוח הם טווח  ארוכת מדיניות

מהגבל פטור  ההטלה, בענף מכסות הדרכה, 
נוספים. ונושאים עסקי

את החקלאים ארגוני  ראשי העלו  בפגישה
השונים: הענפים מתמודדים עימן הבעיות
שמאיים הקיץ פירות  בענף העודפים  משבר
ברציפות, שנה שלישית הקרוב זו בקיץ לחזור
הפיצוי הרפורמה בענף הרפת, סיום הליך סיום
שפעת התפרצות בעקבות  המשקים  ושיקום
שי־ ביצוע לעתיד, מסקנות והסקת העופות
והצורך הצמחים מועצת במבנה נדרשים נויים
החקלאות לפיתוח חומש תוכנית בגיבוש

והכפר.
של מצבו אמר כי שמחון, החקלאות, שלום שר
הת־ בהיבט במיוחד קשה, החקלאות משרד
קציבי, ונדרשת פעולת שיקום נרחבת. שמחון
היש־ החקלאות את לבנות בכוונתו כי הדגיש

הבאות. ולבססה לעשרים השנים ראלית
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מע"ש, כפר חברת

חיים ישראל למפעל זכייתה בפרס לרגל

הציונות. למורשת תרומתה על
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שולחים ועובדיה ק.א.ל התעופה חברת הנהלת

החקלאות. שר בתפקיד הצלחה ברכת לך

להגדלת היצוא דרך בכל ק.א.ל תסייע
לצמיחת הבסיס שהוא מישראל, החקלאי

החקלאי. המגזר

טובלי יצחק
מנכ"ל ק.א.ל




