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לתושבי המושבים,
עיתון "המושב", שאתם מחזיקים בידיכם, יוצא בקביעות זו השנה השניה 
בתי האב בתנועת המושבים. העיתון הפך  לכל  עותקים,  ב־32 אלף  ומופץ 
להיות אחד מערוצי הקשר החשובים בין התנועה לבין תושבי המושבים וכלי 

חשוב להעברת מידע ועדכונים.
יצא  )בעתיד,  בחודשיים  פעם  של  בתדירות  היוצא  בעיתון  די  אין  חיים  אנו  שבו  בעידן 
האינטרנט  אתר  ושדרוג  בפיתוח  המושבים  תנועת  השקיעה  לכן  לחודש(.  אחת  עיתון 
ידיעות  חדש,  במידע  יום  מדי  האתר  את  לעדכן  מקפידים  אנו   .www.tmoshavim.org.il
וחדשות מהתקשורת בנושאי חקלאות והתיישבות והודעות על אירועים, כנסים ותערוכות 

בתחומי התרבות והאמנות.
אני מזמין כל אחד מכם להיכנס לאתר ולהירשם, ללא תשלום, לקבלת עדכונים יומיים ישירות 
שאומרת  כמו  הדופק".  על  היד  עם  "להישאר  תוכלו  כך  שלכם.  האלקטרוני  הדואר  לתיבת 

הקלישאה הנכונה, "מידע הוא כוח".
כולנו תקווה שהשנה החדשה תהיה טובה ומוצלחת מזו המסתיימת בימים אלו ותביא עימה 

רק טוב לכל עם ישראל.
בברכת שנה טובה,

איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים
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שיקום נזקי המלחמה בישובי הצפון
איציק כהן

יו"ר אגף המשק בתנועת המושבים

ה
לחימה בגבול הלבנון פסקה 
עבודות  החלו  ובעקבותיה 
החקל־ ענפי  של  ההשיקום 
ושיקום  אות הרבים שנפגעו 
שנהרסו  הרבות  התשתיות 
נכנסו אליהן. חברי מושבים  כשכוחות צה"ל 
רבים העוסקים בתיירות כפרית, פועלים כדי 
ולאפשר  לעבודה  העסקים  את  מהר  להחזיר 
את פעילות המקום בימים המועטים שנותרו 

עד לסוף הקיץ ובתקופת החגים.
חלק מהישובים הנקראים "ישובי גדר", אשר 
המלחמה  בתקופת  סבלו  לגבול,  נושקים 
במיוחד. הישובים הפכו למוצבי צבא ולבסיס 

לכניסה  לוחמים  של  יציאה 
קליטה  לבסיסי  וכן  ללבנון 
ליש־ המפונים  הפצועים  ששל 
רראל. טנקים הסתובבו במו־
הדרכים  את  חרשו  שבים, 

התמקמו  ציודם  על  חיילים  ומאות  והגדרות 
במבני הציבור בישוב. מטעי הפרי סבלו הרס 
רב, שלא ניתן לשיקום. בכל מרחב הגבול היה 
לשטח  להיכנס  חקלאים  על  שאסר  אלוף  צו 

המטעים לריסוסים או לקטיף.
הנזקים  כי  ראינו  המלחמה  בתחילת  מיד 
הם אדירים וקשה היה אף להיכנס לשטחים 
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ולאמוד את הנזק בזמן ימי הלחימה.
ללמודי מלחמות קודמות, נערכו נציגי המוש־
בים, ראשי המועצות ונציגי תנועת המושבים, 
עוד  במהרה  שכינס  החקלאות,  שר  ובראשם 
בבתחילת ימי הלחימה את כל אנשי צוות מש־
רדו יחד עם אנשי קנט, שה"מ, מנהל מס רכוש 
ויצאו לשטח. הצוות ביקר כל שבוע בישובים, 
למד את הבעיות והנזקים והחל מיד בגיבוש 
הוכנה  התוכנית  לחקלאים.  פיצוי  תוכנית 
במשותף עם אנשי מס רכוש והובאה לאישור 
לפני  עוד  בכנסת,  הכספים  וועדת  הממשלה 

תום המלחמה. בשבוע האחרון נעשו תיקונים 
ושיפורים אחרונים למסגרת הפיצוי.

החקלאים  לרשות  עומדת  המושבים  תנועת 
במתן תשובות לשאלות בנושא הפיצוי. ניתן 

לפנות למוטי אלקבץ ולאיציק כהן הח"מ.
הפיצוי  וחישובי  המסגרת  את  שמכיר  מי 
מגזר  אף  אין  כי  יודע  לחקלאים  שאושרה 
המהיר  והנוהל  הדרישה  את  להכין  שהצליח 
והטוב כפי שהצליח בו שר החקלאות, שלום 
לו  מגיעה  כך  ועל  החקלאים  עבור  שמחון, 

תודה וישר כוח.

פס"ד  נתקבל  אחרונה 
בבהמ"ש המחוזי בבאר שבע, 
משק  ירושת  עינינו  אשר 
ויחסי  ממשיך  בן  חקלאי, 
למשק  בנוגע  אגודה-חבר, 
לחברי  הן  הנושא,  חשיבות  בשל  החקלאי. 
להביא  לנכון  ראיתי  לאגודות,  והן  האגודות 
את פסיקתו של בית המשפט במקרה הנ"ל.

רקע
אחד מילדיהם של בעלי הנחלה באגודה היה 
מיועד להיות הבן הממשיך בנחלה ולכן, כאשר 
קיבל הבן נחלה מהמושב, הוא התחייב כלפי 
האגודה כי במידה ויקבל מהוריו את נחלתם 
בעתיד, כבן ממשיך, יחזיר את אחת הנחלות 
לא  המשק,  כבעלי  ההורים,  האגודה.  לידי 
חתמו על שום התחייבות בנוסח זה. ההורים 
כבת  לנכדתם,  נחלתם  את  במתנה  העניקו 
בפועל  בוצעה  לא  זו  עסקה  אך  ממשיכה, 
ההורים  כי  התברר  מותם,  לאחר  כנדרש. 
לבהמ"ש  הנחלה.  את  ילדיהם  לשלושת  ציוו 
הוגשו שתי בקשות, בקשה אחת של האגודה, 
להצהיר כי נחלת ההורים חוזרת לאגודה וכי 
ההורים לא יכלו להוריש את הזכויות בנחלה 
הנכדה,  בקשת  השנייה,  הבקשה  לילדיהם. 

להצהיר כי הנחלה ניתנה לה כמתנה.
בית המשפט דחה את שתי הבקשות וקבע כי:
הטענה  הוכחה  לא  האגודה,  לבקשת  באשר 
פטירתם  עם  כי  התחייבו  ההורים  שלפיה 
כל  הוגשה  לא  למושב.  הנחלה  תוחזר 
מסתמכת  שעליו  והמסמך  בכתב,  אסמכתא 

הבקשה נחתם ע"י הבן בלבד.

בין  בנחלה  לזכויות  הנוגעת  כזו,  התחייבות 
הייתה  שיתופית,  אגודה  ובין  מושב  חבר 
ולא  בכתב  העניין  בנסיבות  להיערך  צריכה 
ניתן לקבוע כי הייתה התחייבות כזאת, שלא 

קיבלה כל ביטוי בכתב.
המסמך  של  תכליתו  עיקר  כי  קבע  ביהמ"ש 
שנחתם, הייתה להבטיח כי לא יהיו לבן שני 
משקים, במקרה שיזכה במשק של הוריו כבן 
ממשיך ולא היה בכך כדי לפגוע בזכות ההורים 
לבצע פעולות אחרות הנוגעות למשק, שאינן 

כרוכות בהעברת המשק לבן, כבן ממשיך.
עוד קבע בית המשפט, כי בהעדר בן ממשיך, 
הירושה,  לחוק   114 סעיף  המשק  על  חל 
וזאת בהתאם לס' 20 )ה( להסכם המשבצת 
במקרה  האגודה.  נמצאת  בו  המשולש 
המנוחים  של  ילדיהם  שלושת  כל  המדובר, 
הינם בעלי משקים ועל כן אף אחד מהם אינו 
בפועל,  ההורים  משק  את  לידיו  לקבל  יכול 
עפ"י נהלי הסוכנות. אולם, זה אינו סותר את 
זכותם לרשת על פי חוק הירושה ואין תוקף 
להתחייבותו של הבן להשבת המשק לאגודה.
מניעה  הייתה  לא  הנכדה,  לבקשת  באשר 
היה  לו  בנחלה,  תזכה  שהנכדה  לכך  חוקית 
כדין  אליה  הועברו  במשק  הזכויות  כי  מוכח 
נעשתה  הנדון,  במקרה  הושלמה.  וההעברה 
העברת זכויות בתצהיר, לא נעשו כל פעולות 
למימוש העברת הזכויות ולאחר מכן, הורישו 
לשלושת  במשק  זכויותיהם  את  ההורים 
ילדיהם. ההורים כתבו צוואה כדין, ובכך נתנו 
ביטוי ברור לכך שהם חוזרים בהם מהחלטתם 
במצב  לנכדתם.  במשק  הזכויות  את  להעביר 

בתצהיר  לראות  ניתן  זה, 
העברת הזכויות לנכדה, לכל 
להעביר  התחייבות  היותר 
היו  שממנה  במתנה,  זכויות 
לחזור. רשאים  המשק  בעלי 

דוחה  הוא  כי  ביהמ"ש  פסק  האמור,  לאור 
את שתי התובענות, ומסכים עם כך שהמשק 
והוא  פטירתם,  ערב  המנוחים  לזכות  עמד 
כלול בעיזבונם לחלוקה על פי הוראת ההסכם 
לאישור  בהתאם  ממשיך  בן  ובהעדר  המשול 

הצוואה על ידי הגורם המוסמך לכך.
לסיכום

בנושא  קודמים  דין  ומפסקי  הנ"ל  מפסה"ד 
ברור  החקלאי,  המשק  וירושת  ממשיך  בן 
חשיבות  בעל  אקט  הינו  ממשיך  בן  מינוי  כי 
את  המעניקים  להורים  הן  רבות  והשלכות 
לבן הממשיך, המקבל את הזכות  והן  הזכות 
ולכן מומלץ מאוד לבדוק היטב את כל היבטיו 
טרם ההתקשרות. חשוב שההתקשרות תהיה 
מסוימים,  במקרים  ותאפשר,  ובכתב  ברורה 

לצדדים לחזור בהם.

פס"ד בעניין ירושת משק חקלאי
עו"ד עמית יפרח

יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

ל
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משרדים חדשים 
לתנועת המושבים

לבית  עברו  המושבים  תנועת  משרדי 
אמות משפט, שד' שאול המלך 8, קומה 5. 
המושבים  לתנועת  בצמוד  נמצא  הבנין 
החניה. מקומות  ובאותם  מתחם  באותו 

משרדי התנועה יהיו סגורים בחול המועד 
סוכות, 8-12 באוקטובר 2006.
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פיצויים לתושבי הצפון
במטרה  מיוחד,  צוות  הקימה  פיקוח  ברית 
לסייע בהגשת תביעת הפיצויים בגין נזק עקיף 
בעקבות המלחמה בצפון. למעוניינים מוצעת 
הן תמיכה טלפונית והן מפגשי ייעוץ בסניפי 
ניתן  הראשוני  הייעוץ  הגלילית.  וחצור  חיפה 
לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים  תשלום.  ללא 
טלפון  ספיר  יוסי  לרו"ח  או  מטה  לחתומה 

.yossi@mbt.org.il 052-5736431
ייעוץ ראשוני

ועדת המיסוי, מיסודם של תנועת ההתיישבות 
ובריתות הפיקוח, יזמה הקמת צוות מקצועי 
המגזר  לציבור  ראשוני  ייעוץ  שרות  לצורך 
הכפרי והתיישבותי, הייעוץ יינתן טלפונית ע"י 
בוועדה.  החברים  החשבון  ורואי  הדין  עורכי 
את  להפנות  הפונים  יוכלו  הייעוץ  במסגרת 
תשובה  ולקבל  המומחים  לצוות  שאלותיהם 

ראשונית כללית.

התייחסות  או  יסודי  בירור  שיחייבו  שאלות 
תשובה  מתן  ויחייבו  הפונה  לבעיות  ספציפית 
בכתב או פגישה, יהיו כרוכים בתשלום מופחת.
המיסוי  לועדת  להפנות  ניתן  השאלות  את 
רו"ח  הועדה,  יו"ר  באמצעות  הבין-מושבית 
יהודית קריסטל, תנועת המושבים, לאונרדו 
דה וינצי 19, תל־אביב או ישירות לחברי צוות 

היועצים.
לתשובות  אחראית  אינה  המיסוי  ועדת 

הניתנות ע"י היועצים.
החזר בלו על סולר

צו  בתיקון  מטפלים  החקלאי  המגזר  נציגי 
כלים  על  גם  יורחב  שהצו  כך  דלק,  על  הבלו 
חקלאיים ומתקנים חקלאיים הצורכים סולר 
עדכונים  וכדומה.  חממות  לול,  רפת,  כגון 

נוספים יבואו בהמשך.

רו"ח יהודית קריסטל
יו"ר ועדת המיסוי הבין-מושבית

ייעוץ בנושא הפיצויים על הנזקים 
העקיפים מהמלחמה

חברי צוות היועצים:
דואר אלקטרוניפקס טלפון שם

052-396494604-6258235erezo@netvision.net.il רו"ח ארז אוריון
050-553142203-9795247lea_000@zahav.net.ilרו"ח עופר מימון

03-696292103-6956758yozefaz@smile.net.ilעו"ד יוסף עזריאל

העובדת ההתיישבות  של  האבוד  כבודה 
"המחרשה והחרב הם שני יסודות הקיום של 
ככל אומה" כתב מקס נורדאו "המחרשה והח־
רב הם שני יסודות הקיום של כל אומה במקום 
ששבו ננעצה המחרשה הראשונה, לוטשה לרא־
שונה גם החרב, במקום שבו לא היתה הגנה 
על המחרשה הופקר יבולה לחמסני המדבר".
שאת  העובדת  ההתיישבות  אנשי  לנו  כואב 
בדם  לקנות  צריכים  אנחנו  וזכויותנו  כבודנו 

של הרוגים ופצועים.
ההתיישבות  עם  התחילה  ההתנדבות  רוח 
נקבעו  המדינה  גבולות  כל  בארץ,  החקלאית 
בקיבוצים,  חקלאים  ישבו  בהם  במקומות 
היום  ועד  מאז  והם  ובמושבות  במושבים 
בביחד עם עיירות הפיתוח נושאים בנטל שמי־

רת גבולות המדינה.
על  שנים  במשך  הוכפשו  ההתיישבות  אנשי 
לגזלני  ידי "האליטות מהמרכז" הפכו אותנו 
בזבזני מים, מתעללים בב־ אאדמות המדינה, 

עלי חיים, עצלנים ולא יעילים.
בין  למרכז  הופנו  נדיבים  מדינה  תקציבי 
והח־ הזניחו  ואת הפריפריה  לגדרה"  ""חדרה 
זאת נשארו  רבות, למרות  לישו במשך שנים 

אנשי ההתיישבות ה"שכפץ" של המרכז.
תד־ אלא  אינו  "האדם  טשרניחובסקי  ככתב 
מית נוף מולדתו". רוח ההתנדבות לא נפגעה 
נמ־ ההתיישבות  שאנשי  רביעי  דור  כבר  ווזה 
את  לשרת  האש,  בקו  ראשונים  תמיד  צאים 
המדינה נשאר ערך עליון עלו מחונכים דורות 

של אנשי ההתיישבות.
ללמרות שאין בפריפריה הרבה קולות של מצ־
ביעים שהם משאת נפשם של הפוליטיקאים 
למיניהם, על המדינה להתעשת, לקבוע סדרי 
עעדיפות חדשים ולהפנות תקציבי פיתוח נוס־
פים לתוספת תעסוקה, הרחבת בניה לזוגות 

זעירים, שיפור הכבישים וחיזוק הפריפריה.
לאנשי  זקוקה  התל-אביבית"  "הבועה  גם 

"המחרשה והחרב".

חי בנימיני, כפר יחזקאל
סא"ל במיל', אב ל־4 בנים לוחמים

עמרם שושן ז"למכתבים למערכת
פתאומי  באופן  לעולמו  הלך  ז"ל,  שושן,  עמרם 
ואלפי  וכואבת  המומה  משפחה  אחריו  והותיר 

חברים מתנועת המושבים.
תנועת המושבים איבדה עם לכתו של עמרם את 
אחת מאבני היסוד שלה, אדם שפועלו ומורשתו 

חקוקים בתנועת המושבים לדורות הבאים.
בדרכו  בתחומו,  עצום  ידע  בעל  איש  היה  עמרם 
את  רבות  לאגודות  העביר  והנעימה  המיוחדת 
הליווי והייעוץ הנדרשים לניהול המושב ופיתוחו.
עמרם חרש את הארץ לאורכה ולרוחבה, במסגרת 
תפקידו בתנועה. הוא תמיד היה נכון לכל קריאה 
לתת  הרבה,  בחוכמתו  וידע,  חבר  או  מושב  של 

פתרון יצירתי ומעניין שתרם לקידום המושבים.
אלו,  בימים  ראש  מרכינה  המושבים  תנועת 

ומשתתפת בצערה העמוק של משפחת שושן.

נזכור אותך לעד.
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הפתיחה  יריית  השמע  ם 
השנייה,  לבנון  למלחמת 
האירוח  חדרי  כל  התרוקנו 
האטרקציות  וכל  בצפון 
זה  שיממון  שוממות.  נותרו 
והעירונית,  הכפרית  התיירות  כל  את  פקד 

ממטולה בצפון ועד חדרה במרכז הארץ.
תיירנים בודדים זכו לארח וגם הם עשו זאת 
בבמחירים נמוכים. הושכרו מעט חדרים לאנ־
ששי מילואים ועוד פחות מכך, לכתבים מהעי־

תונות והטלוויזיה הארצית והעולמית.
כל  כמו  התיירות,  ענף  של  המוחלט  השיתוק 
ההמסחר, חשף עובדת יסוד: כל הפעילות הכ־
לכלית בצפון תלויה במצב הביטחוני, בתלות 
שיתוק  משמעה  הזאת,  התלות  מוחלטת. 
ממוחלט בהישמע הירייה הראשונה וחזרה אי־

טית, לאורך זמן, עם תום הקרבות.

הרצוג  יצחק  השר  בראשות  התיירות,  משרד 
איצקוביץ,  נחום  התיירות,  משרד  ומנכ"ל 
הפס־ היא  המלחמה  שמשמעות  מיד  ההבינו 
בצפון  התיירות  בתחום  מיידית  פעילות  קת 
התיירות,  משרד  צמרת  ענק.  כספי  והפסד 
ישבו  המלון,  בתי  התאחדות  נציגי  עם  יחד 
תוך כדי הקרבות ודנו בנוסחה למתן פיצויים 

לתיירנים.

נחום איצקוביץ מנכ"ל משרד התיירות, שעד 
המועצה  כיו"ר  שימש  קצרה  תקופה  לפני 
תנועת  מזכ"ל  עם  יחד  חפר,  עמק  האזורית 
המושבים, איתן בן דוד, הצליחו בדקה ה־90 

לייצג את התיירות הכפרית בדיון על קביעת 
נוסחת הפיצויים ועל אזורי הפיצויים. נוסחה 
שאפשרה מתן פיצויים לא רק לקו העימות כי 

אם לכל האזורים שנפגעו מהלחימה בצפון.
תתוך כדי תקופת הלחימה כונסה ועדת התיי־
 9.8.06 בתאריך  המושבים  תנועת  של  רות 
בתאריך  הלחימה  סיום  לאחר  שנייה,  ופעם 
באופן  התיירות  ועדת  של  כינוסה   .26.8.06
לתיי־ לסייע  ניתן  כיצד  לבחון  כדי  בא  בבהול 

רנים בצפון.

בדיון שהתקיים עלה הצורך המיידי בהקמת 
ברחבי  הכפרית  התיירות  לכל  מייצג  ארגון 
והה־ הדחוף  לצורך  מענה  ייתן  אשר  ההארץ, 
ארגון  מודל  פי  על  שלם,  מגזר  בייצוג  כרחי 
בתי המלון, אשר מהווה גורם משפיע במשרד 
התיירות. לארגון שיקום, יהיה תפקיד מרכזי 
בייצוג התיירנים בעתות שלום ומלחמה. הוא 
יעסוק בגיוס משאבים לפרסום ושיווק וידון 
הכפ־ בתיירות  וסטנדרטים  תקנים  בבקביעת 
יסייע בפתרון בעיות סטטוטו־ כן,  ררית. כמו 

ריות האופייניות לתיירות הכפרית.
משימה  עצמה  על  לוקחת  המושבים  תנועת 
ארגון  בהקמת  בצורך  עמוקה  הבנה  מתוך  זו 

כזה.
נתן  דוד,  בן  איתן  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
וכבר  לעניין  אישי  באופן  נרתם  ואף  בירכתו 
הספיק לקיים עם חברת "גיל אסטרטגיות", 
אזוריות  מועצות  ראשי  עם  עומק  ראיונות 
בצפון הארץ. במשך יתקיימו ראיונות נוספים 
עעם אישים מרכזים כגון שר התיירות, שר הח־

המשרדים,  מנכ"לי  קלאות, 
ממנהלי עמותות תיירות ותיי־
רנים מובילים - כל זאת כדי 
אסטרטגית  תוכנית  לגבש 
ובחירת  הכפרית  לתיירות 

המבנה שבו יפעל ארגון החדש.
רבות  משימות  מתוך  חלק  הינה  זו  משימה 
שמזכירות תנועת המושבים החליטה עליהם 
ללאחרונה. ברור כי לצורך השגת הישגים לטו־
בת התיירנים נדרש שיתוף פעולה ומעורבות 
של התיירנים עצמם בפעילות ועדת התיירות 

של תנועת המושבים.

התיירנים  לטובת  מעמידה  המושבים  תנועת 
וההובלה שלה.  יכולת הארגון, ההשפעה  את 
המ־ ארגון  ויצירת  התארגנות  באמצעות  ררק 
סקטור  יוכל  ואמצעים,  מטרות  יעדים,  גדיר 
לעתיד  בבטחה  לצעוד  הכפרית  התיירות 
והולך  גדל  למספר  פרנסה,  ומבטיח  מתוכנן 
ששל בני מושבים הרואים בתיירות עיסוק מר־

כזי לפרנסתם.

אנו בפיתחה של שנה חדשה וברצוני לאחל לנו 
וולכל עם ישראל שנה של שלום וביטחון וש־
השקט ישוב לשרור בכל מחוזות ארצנו ואנו 
נצעד יחד לעתיד בטוח שבו תשגשג התיירות 
ההתיישבות  בפרנסת  מרכזי  גורם  ותהווה 
החלו־ והתעסוקות  החקלאות  לצד  ההכפרית 

פיות מבלי לפגוע באורח החיים הכפרי.

בברכת שנה טובה

תנועת המושבים יוזמת את הקמת 
ארגון התיירות הכפרית בישראל

מוטי אלקבץ
היחידה לפיתוח עסקי

ע

השיתופיות,  האגודות  שם 
הב־ את  דחה  זליגמן,  אאורי 
בתנובה  חוקר  למנות  קשה 
שום  מצא  לא  שהוא  וקבע 
החב־ הנהלת  בפעולות  פפגם 
ררה. ההחלטה התקבלה בהמשך לפניה שהו־
גשה לו על ידי קבוצת מושבים ולאחר שבחן 

את הטענות לעומקן. להחלטת הרשם תוקף 
מחייב של פסק דין.

ללדברי רשם האגודות, ההחלטות על ההשק־
עות במחלבת אלון תבור, המחלבה ברומניה 
רשם  ובסמכות.  כדין  התקבלו  הבשר  ומפעל 
האגודות בחן את נושא בחירת מבקר הפנים 
של תנובה ואת נהלי העבודה והבקרה וקבע 

שלא נמצא בהם שום פגם.
זזליגמן המליץ לבצע את כל הברורים במחלו־
קות בנוגע לשינויים בתנובה בדרך של כבוד 
הדדי וברוח השיתופיות. "הדרך הראויה היא 
דיון בין חברי קואופרטיב שיש לקיימו בקרב 
או  בפני  משפטי  בעימות  ולא  תנובה  חברי 
בפני גורמים אחרים", כתב הרשם בהחלטתו. 

רשם האגודות השיתופיות דחה הדרישה למנות חוקר בתנובה

ר
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מברכות את עמיתיהן ואת כל בית ישראל בברכת

שנה טובה ומאושרת
תשואות עד אוגוסט 2006:

מסלול כללי - 3.3%
מסלול מדדי - 4.37%
קרן השתלמות - 3.3%

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת
www.tagmulim.co.il

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

ישראל  חקלאי  והתאחדות  התמ"ת  משרד 
להעסקת  חדשים  נהלים  על  להסכמה  הגיעו 
לתוקף  שיכנסו  בחקלאות  זרים  עובדים 
בתחילת 2007. במסגרת ההסכמות החדשות 
בוטלה התוכנית להעברת הרשיונות להבאת 
בידי  ונותרה  לתאגידים  הזרים  העובדים 
החקלאי, הנעזר בחברת כוח אדם, כנהוג היום.
לראשונה  תינתן  החדשים  לנהלים  בהתאם 
מעסיקו  את  לעזוב  עובד  לכל  האפשרות 
התראה  לאחר  וזאת  אחר  לחקלאי  ולעבור 
מראש שתאפשר לחקלאי להביא עובד אחר. 
זכויות  על  הממונה  יוכל  מיוחדים  במקרים 
אישור  לתת  התמ"ת  במשרד  זרים  עובדים 

לעובד זר לעזוב באופן מידי את מעסיקו.
בהתאחדות  הזרים  העובדים  תחום  מרכז 
שהנהלים  אמר  חדד,  חיים  ישראל,  חקלאי 
צרכי  בין  נכון  איזון  מגדירים  החדשים 
החקלאים לבין זכויות העובדים. הוא העריך 

שמספר מצומצם של עובדים ינצל את זכותו 
טוב  מקרה  בכל  אבל  אחר,  לחקלאי  לעבור 
אמר  חדד  לעובד.  עת  בכל  תשמר  זו  שזכות 
שהתוכנית  כך  על  מברכת  שההתאחדות 
מסדר  ירדה  לתאגידים  העובדים  להעברת 
לחקלאים  רעה  תוכנית  היתה  זו  היום. 
יוצאים  היו  החברות  בעלי  ורק  ולעובדים 

ממנה נשכרים.
שכר העובד, התנאים הנלווים ותנאי המגורים 
יסופקו על ידי החקלאי. במקרים שבהם לא 
האדם  כוח  חברת  חלקו,  או  השכר  ישולם 
תשלם את השכר לעובד ותפעל לגביית החוב 
שבתוך  הנהלים  קובעים  עוד  מהחקלאי. 
שמותר  הסכום  מה  יקבע  חודשים  מספר 
לכיסוי  לארץ  בואו  לקראת  מהעובד  לגבות 
העלויות. כל חברת כוח אדם תפקיד פיקדון 
להבטיח  כדי  שקל   1,000,000-500,000 של 
שהיא תעמוד בנהלים ולא תגבה מהעובדים 

יושם  בכך  שיקבע.  לסכום  מעבר  כספים 
סכומי  גביית  של  השלילית  לתופעה  הקץ 
התשלום  מוצאם.  בארץ  מעובדים  עתק 
תמורת  האדם  כוח  לחברת  החקלאי  של 
השירותים הניתנים לו לא יעלה על 100 שקל 

לחודש עבור כל עובד זר.

 משרד התמ"ת והתאחדות חקלאי ישראל
 הגיעו להסכמה על נהלים חדשים המגדירים איזון נכון

בין צרכי החקלאים לבין זכויות העובדים

גל, הגיע בעיצומה  גדליה  מזכ"ל תנועת המושבים לשעבר, 
של המלחמה למושב רמות נפתלי והתגייס לעזרה בקטיף.
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בסמינר השתתפו 400 בוגרי כיתה י' מכל הארץ. 
ההסמינר התקיים במהלך המלחמה ולמרות הק־
שיים הרבים, סיימנו את הסמינר. להלן הסיכום 

של החניכים:
"כשיצאנו למד"צים לא היינו סגורים על עצמנו. 
ולהיום עם החבר'ה. עכשיו, אחרי  רצינו להתפנן 
והרבה  טעויות  הרבה  עם  מייגעת,  מתישה,  שנה 
המא־ בפעם  ממך  שמבקשים  מציקים,  חחניכים 

תובנות  של  שנה  שוקולד,  פעולת  לעשות  תיים 
והרבה הרבה סיפוק, ואחרי שבוע קשה  חדשות 
להדריך  להמשיך  בוחרים  אנו  כאחד,  ומדהים 
הקיבוץ,  המושב,  על  חברתית  אחריות  ולקחת 

המועצה והתנועה.
להמשיך למרות ובגלל המצב החברתי הקשה.

ללהמשיך בגלל תרבות האינטר־
נט ותרבות האי יציאה מהבית.

יותר  שהיום,  בגלל  להמשיך 
במנהיגים,  צורך  יש  מתמיד, 
בבמובילים ובצעירים, אשר בש־

בילם איכות היא לא מילה גסה.
להמשיך, כי החברה הישראלית היקרה והחבולה 
ששלנו עוד מעט תתחיל לאחות את הקרעים מפ־

געי המלחמה הנוכחית ואנחנו רוצים להיות שם 
ולתת קצת מעצמנו.

מאמינים  אנחנו  כי  להמשיך!  בוחרים  אנחנו 
בבאמת ובתמים שרק כך נוכל לתרום באמת לח־

ברה שלנו, שכל-כך זקוקה לנו."
חניכי קורס מד"מים - מד"חמים

 סיום סמינר מדריכים מתקדמים
של חטיבת בני המושבים

לאוגוסט  ה־13  ראשון  יום 
תנועת  במשרדי  התקיימה 
 - המושבים"  "בני  הנוער 

התרמת דם.
חברי  ארגנו  ההתרמה  את 
מודעות  ליצור  במטרה  עודד,  גרעין  מועצת 
של חברי הגרעין הארצי וחניכי גיל תיכון של 
התנועה, לצורך הלאומי בתרומת דם, בייחוד 

בימי מלחמה.
כמובן שכל אחד יכול לתרום קרוב לבית וחבל 
להגיע עד ת"א לטובת העניין, אך אנו ראינו 
ומספר  הארצי  הגרעין  מגיע  בה  זו,  בפעילות 
בעלת  אמירה  הארץ,  משאר  בוגרים  חניכים 
המודעות  להעלאת  גם  שתורמת  מוסף,  ערך 
לתרומת דם באופן קבוע, אך קודם כל לעידוד 
הנוער ליוזמה חברתית. להראות שניתן לבצע 
ולחנך  עליהם  לדבר  רק  ולא  שונים  רעיונות 
לעשייה ומעורבות אל מול הקשיים שמציבה 

לנו המציאות.

עודד,  גרעין  חברי  איש,   40 הגיעו  להתרמה 
דין  עורכי  ומספר  משצי"ם  י"ב,  כתה  בוגרי 

ממשרדים שונים בבניין.

מרגש  והיה  מאוד,  טובה  הייתה  האווירה 
לאחר  לפועל,  יוצא  הפרויקט  את  לראות 
ולמרות  ונפילות  עליות  תכנון,  של  חודשים 

מגבלות גדולות מאוד.

עודד  גרעין  מועצת  ביצעה  השנה  במהלך 
בעיקר  ומשמעותיות  חשובות  פעילויות 

במסגרת הגרעין )100 גרעינרים( והתנועה.
תרומת הדם מהווה את פרויקט הסיכום של 
בתחילת  לפעול  שהחלה  עודד,  גרעין  מועצת 
ולא  ייתן  מי  כחודש.  בעוד  ותתחלף  השנה 
נזדקק לדם זה בעתיד, ואם כן, הלוואי ויהיו 

עוד אנשים שירימו פרויקט מסוג זה.

גרעין עודד 2006-2005

בני המושבים התרמת דם בחטיבת 

ב

ברכת גרעין עודד לשנה החדשה

"הקיץ עבר, החום הגדול
שנה חדשה באה לכל

רוחות מנשבות, נודדות ציפורים
הולכים ובאים ימים חדשים..."

ובנימה אופטימית זאת -
הנה מתחילה לה שנה חדשה
מלאת הפתעות וריגושים
גרעין יוצא כשהאחר נכנס
מתחילים בחיים חדשים

תודה לגרעינים היוצאים
שמארחים אותנו בחדווה,
מקבלים אותנו באהבה

שיהיה לכולם שנה טובה!!!

בהצלחה בהמשך דרכם
ובכלל בכל מעשיהם

בצבא, בחיים, בתרומתם הרבה
רק שמרו על עצמכם!

ובאשר לגרעינים הנכנסים
תהנו מהשנה הזאת,

כי היא הזדמנות של פעם בחיים
לתרום לנוער, להובילו למנהיגות

ולהרחיב אופקים

המון הצלחה בכל מועצה אשר תהיו
שתהיה שנה פוריה,

מרובת פעילויות ומפעלים
שתתאקלמו מהר, תכירו חניכים
ותעשו עד כמה שאתם יכולים.

ולסיכום שתהיה שנה מתוקה
כמו תפוח בדבש

לכל חטיבת בני המושבים.
מחכים ומצפים לתחילת השנה החדשה.
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

עמותת אמני המושב והכפר
יום חשיפת אומנים

יום חשיפת אומנים בקרית  ב־11.7.06 נערך 
החינוך דרור, שבמועצה האזורית לב השרון.

ליום זה הוזמנו רכזי ופעילי תרבות, ספרנים 
השתתפו  בארץ.  המושבים  מכל  ואמנים 

באירוע 80 חברים.
במופעים  וגדושה  מלאה  היתה  התכנית 
ועד  מהבוקר  שהתקיימו  ושונים,  מגוונים 
לשעות אחר הצהריים המאוחרות. בהפסקות 
ארוחת  ובהפסקת  המופעים  שבין  הקטנות 
ולהכיר  לפגוש  המשתתפים  נהנו  הצהריים, 
ולקבל  השונים  מהמושבים  חדשים  חברים 

מידע והמלצות האחד מהשני.
תערוכות בגלריה

ב־11.9.06 נפתחה תערוכה של האמנית   )1
התערוכה  נעמה.  ממושב  אלימלך  פני 

תוצג עד ל־15.10.06.

של  חדשה  תערוכה  תעלה  ב־15.10.06   )2
סתריה.  ממושב  רוזן  דבורה  האמנית 

התערוכה תוצג עד ל־15.11.06.
המושב  אמני  עמותת  של  כללית  אסיפה 

והכפר
של  כללית  אסיפה  התקיימה  ב־17.8.06 

העמותה.
של  רו"ח  ממשרד  נציגה  נכחה  באסיפה 
העמותה, אשר הציגה דו"ח כספי לשנת 2005.
ייו"ר ועדת ביקורת, אורנה לוצקי, בדקה ואי־
שרה את הדו"ח. נערכה סקירה על הפעילות 
שבוצעה ב־2005 וכן על הפעילות שהתקיימה 

ומתוכננת ל־2006.
ההאמנית מיכל סדן, ממושב לכיש, הציגה תכ־
נית לסדרת מפגשים בני יום אחד, אשר יערכו 
ייערכו  זו  במסגרת  המושבים.  תנועת  בבית 
שיפורטו  בנושאים  והרצאות  יצירה  סדנאות 

ויוצגו לכל האמנים בקרוב.
ועד להנהלת העמותה: שלומית  נבחרו חברי 
איתן, דבורה רוזן, ליאורה בנקל, רוני ארקין 
ייבחר בישיבת הה־ יו"ר לעמותה  וויעל שגב. 

נהלה הקרובה.
גלשר  ודן  שמש  ליוסי  תודתנו  זו  בהזדמנות 

שסיימו את תפקידם בהנהלת העמותה.
קבוצתית  תערוכה  מתוכננת  זו  שנה  בסוף 
מיוחס  שמואל  של  לזכרו  מיניאטורות  של 
השנים  ב־8  העמותה  כיו"ר  שימש  אשר  ז"ל 

האחרונות.
לעמותה  להצטרף  המעוניינים  אמנים 
לתרבות  ליחידה  לפנות  מתבקשים 
 ,03-6086342/3 ,03-6086333 בטלפונים: 

.052-2742821
יהודה אלטון

מנהל היח’ לתרבות ומפעלי חינוך

 שר החקלאות מינה ועדה בראשות מנכ"ל המשרד, יעל שאלתיאלי
לבדיקת הצורך בארגון מחדש במועצת הצמחים

ועדה  מינה  שמחון,  שלום  החקלאות,  שר 
שאלתיאלי,  יעל  המשרד,  מנכ"ל  בראשות 
הצ־ במועצת  מחדש  בארגון  הצורך  ללבדיקת 
לתפקידי  באשר  לשר  תמליץ  הועדה  מחים. 

המועצה.
יו"ר  קדמון,  )כהן(  מרדכי  הם  הועדה  חברי 
הצמחים,  מועצת  של  הזמנית  המנהלה 

וחבר  החקלאות  משרד  סמנכ"ל  אלון,  צבי 
סמנכ"ל  יודוביץ',  שמחה  הזמנית,  המנהלה 
המשרד, עו"ד משרד החקלאות, אסף מאיר, 
ושלום  האוצר  במשרד  תקציבים  אגף  נציג 
כנציג  הפירות  מועצת  מנכ"ל  לשעבר  בלייר, 

הציבור.
הועדה פנתה לחקלאים על מנת לקבל מהם 

בנוגע לתפקידי  את עמדתם 
בי־ ומידת  הצמחים  ממועצת 
לש־ בהתיחס  בפועל  צצועם 
למגדלים,  הנדרשים  רותים 
היום  המבוצעים  תפקידים 

לשיפור  נוספות  והצעות  במועצה  הצבור  ע"י 
תפקוד המועצה.

 תנועת המושבים אבלה על פטירתו ללא עת של גיורא סלע -
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל

פטירתו  על  אבלה  המושבים  תנועת 
ארגון  מנכ"ל  סלע,  גיורא  של  הפתאומית 
מגדלי הפירות בישראל וחבר מושב בקעות 

בבקעת הירדן.
ההתיישבות  ממקימי  היה  סלע  גיורא 
את  והוביל  הירדן  בבקעת  החקלאית 
ההתפתחות האדירה של החקלאות באזור, 
כיו"ר הועדה החקלאית וכחבר דירקטוריון 
באגודת  המועצה,  של  הכלכלית  בחברה 
המים ובמו"פ האזורי. הוא מילא שורה של 
תפקידים במושב מגוריו ושימש בעבר מרכז 

משק, גזבר ומזכיר בקעות.

משק  גיורא  טיפח  הציבורית,  עבודתו  לצד 
פירות לתפארת.

למען  וימים  שעות  להקדיש  נכונותו  בשל 
הוא  והנוח,  הנעים  ומזגו  החקלאים  ציבור 
זכה לאהבת החקלאים ותעיד על כך התמיכה 
מגדלי  ארגון  מועצת  חברי  של  הגורפת 
שהתמודד  בעת  הארץ,  רחבי  מכל  הפירות 

על התפקיד האחרון אותו מילא.

הכבד  באבלם  משתתפת  המושבים  תנועת 
בקעות  מושב  חברי  המשפחה,  בני  של 

ותושבי בקעת הירדן.
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