
להגברת  המתמשך  המאמץ  במסגרת 
המודעות לסוגיית הצעירים במרחב הכפרי 
ובמועצות אזוריות, התקיים יום למידה 
הוצגה  במפגש  אשר.  מטה  במועצ"א 

תוכנית פעילות פורום רכזי צעירים.

 9 | מחלקת חיילים וצעירים

ציבור העצמאים בישראל לא נהנה בדר"כ 
מביטחון תעסוקתי כמו שכירים ואין מי שדואג 
להם לבטחון סוציאלי ופיננסי מלבד עצמם. 
עצמאות  להקנות  שיכול  המוצרים  אחד 

פיננסית הינה קרן פנסיה מקיפה חדשה. 

 8 | עצמאות פיננסית לעצמאים

על מידת רבגיוניותו של חג השבועות יעיד 
ריבוי שמותיו, שהם שבעה: יום החמישים, 
חג הקציר, חג מתן תורה, חג השבועות, חג 
הביכורים, עצרת ויום הקהל. שמות אלה 

מסומנים בראשי תיבות "חקת שבעה".

 3 | הרב מנחם הכהן, רב התנועה

מאיר צור הכריז כי ח"כ זבולון כלפה 
ימונה ליו"ר הלובי החקלאי בכנסת

עמוד 4 | אגף המשק

ת. המושבים הגישה הערותיה לקודקס 
החלטות מ. מקרקעי ישראל

עמוד 5 | א. קרקעות ואגו"ש

הוסר האיום בדבר הטלת מע"מ על 
התיירות הנכנסת

עמוד 4 | תיירות כפרית וכלכלה

11-12.6 Fresh AgroMashov תערוכת
עמוד 9

"תנועה במסע" )2( - רשמים אישיים
עמוד 6 | אגף חברה וקהילה

נוסטלגיה, תערוכה, שיר וספר
עמוד 7 | היח' לתרבות ומפעלי חינוך

תקציב 2013-14 והשפעתו על
המרחב הכפרי

עמוד 8 | מבט מושבים

על מש"צ, מימונה ומעשים טובים
עמוד 10 | בני המושבים

אם ישראל תוותר על החקלאות 
וההתיישבות - נפסיד את המדינה

עמוד 3 | התנועה בשטח

חדש
בתנועה!

אינסטגרם 
תנועת המושבים 

#tmoshavim

תוכן העניינים
יוני 442013

 11 |  אוהבים קיש? אוהבים בצל? קבלו מתכון

עיתון תנועת המושבים
w w w . t m o s h a v i m . o r g . i l

ריקוד הטרקטורים המסורתי במסגרת חגיגת שבועות בכפר קיש  |  צילום: איתם בירגר

ניחוח החציר נישא באוויר והדי הביכורים עוד נשמעים... שבועות במרחב הכפרי
גליון של אחרי-החג בתמונות מהחגיגות במושבים

קוראים יקרים, 
ההתיישבות כולה עטתה לבן בחג הביכורים, חג הקציר, 
הלוא הוא הרגל ה-2. מוזר שדווקא בתקופה זו, במקום 
להוקיר את וההתיישבות על שלל תרומותיה, שוב אנו 
נדרשים להגן על עצמנו כנגד גזרות צפויות שניתכות 

עלינו והפעם במסגרת חוק התקציב.

כפי שיפורט בגיליון, יש 
לא מעט איומים הניצבים 
חלקם  את  לפתחנו, 
הצלחנו לבטל מבעוד מועד כמו: ביטול הפטור 
ממע"מ על פירות וירקות שכאמור הצלחנו, 
בשילוב כוחות, להסיר לעת עתה מהסעיפים 
המוצעים; זאת ע"י איגום משאבים עם שותפינו 
הטבעיים וע"י הדברות והבנה עם שר החקלאות 

החדש יאיר שמיר.  

השר מביא עמו רוח של אופטימיות ותקווה לשינוי. אדם ערכי, 
שמביא עמו לתפקיד את כל העקרונות לאורם גדל ובהם מאמין. 
מפגישות ושיחות לא מעטות שניהלתי איתו, אני יכול לומר שיש 
לנו אוזן קשבת ובעיקר נציג ראוי שמאמין בחקלאות הישראלית 
ורואה בה מנוף לצמיחה והתחדשות. יתרה מכך, השר מודע 
לאנשים שעושים את החקלאות לחדשנית ומובילה בעולם  

ודבר אינו נסתר מעיניו.

לצערי, איני יכול לומר את אותם דברי שבח בגין הממשלה 
החדשה, שקמה עם המון הבטחות וציפייה ולעת עתה, לא נראה 
כי מביאה עמה רוחות של שינוי ובשורות מעודדות. ניכר כי חסרים 
בה ערכים וצדק חברתי והיא נוטה למקומות הפופוליסטיים 

הנוחים כקודמותיה והלוואי ונתבדה.

בנושא דומה, אך שונה - שנת 2012 היתה שנת הקואופרציה 
הבינלאומית “International cooperative year”: לאחר החלטה 

שהתקבלה פה אחד, בעצרת האו"ם בדצמבר 2009. החלטה זו 
מיועדת להגביר את הידע הכללי אודות פעילות הקואופרטיבים 
ולחזק את העשייה למען פיתוחם וקידומם של קואופרטיבים 
בכל מדינות העולם, כאשר רשימת המטרות והיעדים כללה 
בין היתר: הגברת הידע בציבור הרחב אודות הקואופרטיבים, 
אודות תרומתם לחבריהם )המונים יותר מבליון חברים בכל רחבי 
תבל( ואודות חלקם בפיתוח הכלכלי והחברתי של המדינות בהן 
הם פעילים, הגברת הידע אודות תרומתם של הקואופרטיבים 
לדמוקרטיה, לפיתוח הקהילתי ושלום במדינות. קידום ההקמה 
והפיתוח של קואופרטיבים חדשים ופיתוח קואופרטיבים קיימים, 
בארגונים התורמים לסיפוק צרכיהם ולקידום העצמתם של 
שכבות רחבות בחברה, כמו-גם מניעת הדרת הקואופרטיבים 

מתחומי עיסוק שונים.

כאמור, אבותינו, מייסדי המושבים, השכילו לבנות את היסודות 
על השיטה הקואופרטיבית ולצערי בשל ניהול לא נכון השיטה 
נכשלה. בשנים האחרונות ישנה חזרה הדרגתית לקואופרציות 
וניתן לראות זאת בשיווק משותף של ארגונים חקלאיים, בתי 

אריזה ועוד.  

גם רשם האגודות, עו"ד מירון הכהן, שנכנס לתפקידו בחודשים 
האחרונים, רואה חשיבות רבה בהתארגנות משותפת ובחיזוק 
הקואופרטיבים וניכרת התעניינות מרובה מקרב ארגונים לחזור 
ליסודות הקואופרטיביים מתוך שאיפה למקסם כוחות למיצוי 

הפוטנציאל הגלום במשק.

תנועת המושבים, כמובן, נושאת דגל הקואופרטיב ובקרוב 
מאוד נחשוף מיזם גדול הקשור בכך ומיועד לרווחת המושבים 

ותושביהם.

מאחל לכולכם קריאה נעימה ובשורות טובות,

בברכה,

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים 
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

משולחן המזכ"ל

למיצוי  כוחות  מיקסום  הקואופרטיב: 
הפוטנציאל הגלום במשק

שבועות 2013 בכפר קיש
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חג השבועות מבטא יותר מכל חגי ישראל, את ייחודו של עם ישראל. את שבועות חוגגים כחג 
מתן תורה, על היותנו לעם מבחינה רוחנית: "היום הזה נהיית לעם". ביום זה, קיבלנו במעמד 

הר סיני שליחות אוניברסאלית להיות אור לגויים ומורי דרך לאמונה הצרופה כאל אחד.

   את חג הקציר והביכורים אנו חוגגים כביטוי לעצמאותנו המדינית, עצמאות של עם היושב 
על אדמתו, קוצר קצירה, מניף ראשית תנובתה ומעלה ביכורי פירותיה לירושלים.

 זהו גם הקשר ההדוק בין מגילת רות לבין חג השבועות, חג הקציר. אוירת מגילת רות עולות 
בקנה אחד והולמות זו את זו. המגילה והחג כאחד משיבים רוח רעננה של מרחבי-שדות 
ומרננים את הנפש ברינת קוצרים ליבול מבורך. ירק ריחני ופרחים מקשטים את הבית, ומתוך 

פסוקי מגילת רות כאילו עולה באפך ריח ירק וקמה. 

בשעה שאנו שומעים מעל בימת בית הכנסת את צליליה הענוגים, השלווים והלבביים של 
מגילת רות, מתמלא הלב רגש אמיתי של חג הקציר וחג הביכורים. ואתה מדמה לראות 
בעיני רוחך את דמותה העדינה והטהורה של הגיורת רות המואביה מלקטת שיבולים אחרי 
הקוצרים במרחב הזהוב של שדות הקמה בבית לחם. חג השבועות הוא גם יומו של דוד מלך 
ישראל, ש"דוד מת בעצרת", ומגילת רות, היא מגילת היוחסין לבית דוד, סמל המלכות 
בישראל של "דוד מלך ישראל חי וקיים". קריאת מגילת רות  בחג השבועות, גם 
מסמל את הרעיון של השילוב בין המרכיב הרוחני והכוח המדיני. דוד המלך 

האדיר, לוחם וכובש, הוא גם "דוד נעים זמירות ישראל". יסודה של האומה העברית הוא 
החוט המשולש: תורה, ישראל, ארץ ישראל.

חג השבועות הוא הקטן והקצר בשלוש הרגלים. חג הפסח נהוג שבעה ימים, חג הסוכות 
שמונה ימים, ואילו חג השבועות יום אחד בלבד. עם זאת, עשיר חג השבועות באיכותו בתוכנו 
ובצביונו, יום יחיד זה מקבלת בקרבו שפע רב של מנהגים, סמלים ורעיונות הרוקמים ביחד 

עם המסכת הרבגונית של החג.

   על מידת רבגוניותו של חג השבועות יעיד ריבוי שמותיו, שהם שבעה: יום החמישים, חג 
הקציר, חג מתן תורה, חג השבועות, חג הביכורים, עצרת, יום הקהל. שמות אלה מסומנים 
בראשי-תיבות בשתי מלים הקשורות במהותו של החג: "חקת שבעה" – דהיינו יום שבו ניתנה 
חוקת התורה, ואשר בו משלימים את ספירת שבעת השבועות לקראת החג. ראשי-התיבות 
הם איפוא: חמישים, קציר, תורה, שבועות, בכורים, עצרת, הקהל. כל שם משבעת השמות 

האלה מסמל צד אחר של החג.

   בכל עדות ישראל נוהגים לקרוא בחג השבועות את "מגילת רות", שהיא אחת מחמש 
המגילות שבמקרא וכאן, אין מתאים ויאה לחג הקציר והביכורים. יותר ממגילת רות 

שכל כולה ניחוח שדה ואווירת קציר.

ניחוח שדה ואווירת קציר
הרב מנחם הכהן, רב התנועה

קוראים יקרים,
התהלוכות,  בתום  ונשמעים  נראים  עדיין  השבועות  חג  הדי 
התחרויות החקלאיות, טקסי הביכורים המרגשים והמאכלים המעולים שהחג הנפלא 
הזה מספק לנו. כמיטב המסורת, גם השנה נערכה ההתיישבות לחגיגות הרגל ה-2 עם 
טובי הכוחות המקומיים ותוכלו להתרשם מהמראות ולדמיין את הצלילים והריחות לאורכו 

ולרוחבו של גיליון חגיגי זה.

בין המאבקים על הגזירות הצפויות לנו כחקלאים וכאזרחים במדינתנו, מצאנו את הפנאי  
לקדם יוזמות כפריות ופעילויות ייחודיות שנערכו אצלנו בחצר בחג השבועות, וזאת לאור 
הצלחת הקמפיין שעלה לפני חג הפסח ברדיו ת"א ובאתרי האינטרנט השונים. המידע 
שנאסף על ידינו רוכז באתר התנועה החדש והתעדכן על בסיס יום יומי בהתאם לחומרים 
שקיבלנו מכל הגורמים העוסקים במלאכה. פרסמנו באמצעות יח"צ, באנרים באתרים 
שונים ובעיתונות המודפסת הודעות מוזמנות ואנו תקווה כי התיירנים ובעלי האטרקציות נהנו 
משפע של מבקרים בחג. הפעילות הזו, כאמור, היא חלק מתכנית רב שנתית לחיזוק 

תדמית ההתיישבות והחקלאות וקידום יוזמות שונות במרחב הכפרי.

בהמשך למסורת רבת השנים, גם השנה תפיק תנועת המושבים יומן שנתי ייחודי, 
שיופץ בכ-5,000 עותקים ויגיע לכל ראש מועצה, חבר ועד מושב, מזכיר, גזבר, רכז תרבות, 

מדריכים בבני המושבים ועוד בכל מושב ממושבי התנועה.
גופים המעוניינים לפרסם ביומן ולהביא דבריהם לאלפי מובילי דעה במרחב הכפרי, 

מוזמנים ליצור קשר עם מערכת העיתון. 

 Fresh ועידת ישראל לחקלאות במסגרת תערוכת    !Save The Date לסיום 
AgroMashov בתאריכים 11-12/6. בגני התערוכה בת"א. פרטים נוספים בעמוד 9 בגיליון 

זה ובאתר התנועה. 

אני מאחלת לכם קריאה נעימה ולכולנו קצת שלווה והנאה מפרי עמל כפינו 
ושנזכה להערכה על תרומתנו רבת השנים בתוצרת חקלאית טרייה ומגוונת 

ותרומתנו האדירה לקידומה של המדינה בכל המישורים.

שלכם, מיכל דותן-לוין, עורכת אחראית.

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, אילנה יוגב.

כתובת המערכת: תנועת המושבים, ליאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א, 6473318
varda@tmoshavim.org.il  |  03-6918996 :טל: 03-6086333, פקס

עמוד המערכת

העורכתדבר
העורכתדבר

 varda@tmoshavim.org.il פניות למערכת בכל נושא, פרסום שירים, סיפורים ומתכונים ניתן לשלוח למייל
או לשלוח לכתובת ליאונרדו דה וינצ'י 19, ת"א מיקוד 6473318 מקשיבים לכם!

הצטרפו אלינו: 
"תנועת המושבים 

בישראל"

סרוק את הברקוד 
לכניסה ישירה לאתר 

תנועת המושבים

 TV ערוץ מושב
ON-LINE

מושב TV - מגזין 
הטלוויזיה של תנועת 

המושבים, ערוץ 98 

Instagram:
tmoshavim

כתבה וצילמה מיכל דותן-לוין

את הדברים אמר יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בסיור התיישבות 
בערבה.

הסיור החל בתחנת מו"פ במושב חצבה, שם הציג אייל בלום, ראש המועצה, את 
האזור ובהמשך הוצגו בתי גידול לפלפל ולצ'רי ובתי אריזה ובמאגר חצבה נערכה 
תצפית לשטחי החקלאות של חצבה ועידן ולגבול עם ירדן, תוך הצגת האיומים 
והעבודה בתחום הביטחון שנעשית עם יחידת המתמ"יד של המועצה, בשיתוף עם 

משטרת ישראל. 
כמו כן, ביקרו השרים גם ב"חוות התנינים" - פרויקט חקלאי ייחודי לגידול תנינים, 

המשמש בעיקר ליצוא.
בתום הסיור נערך פאנל בהשתתפות ח"כ אביגדור ליברמן יו"ר הסיעה ויו"ר ועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת, שר החקלאות יאיר שמיר, השר לביטחון פנים יצחק 
אהרונוביץ, שרת הקליטה סופה לנדבר, שר התיירות עוזי לנדאו וסגנית שר הפנים 

פאינה קירשנבאום. 

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים וחקלאי 
מעין יהב, הדגיש את הצורך בהסכם חכירה 
לדורות, על מנת שסופסוף יהיו המתיישבים 
100 שנות  הבעלים של הקרקע, לאחר 
התיישבות. עוד הוסיף: "סוגית העובדים 
כאן  מוות  או  חיים  משמעותה  הזרים 
בערבה. חקלאות, מלבד הפן הכלכלי, היא 
ערך עמוק וכאשר חדוות היצירה נעלמת, 
זוהי סכנה גדולה לעתידה של החקלאות 
במדינת ישראל. מדינת ישראל הפכה את 
ההתיישבות לבעיה, במקום לראות בנו את 
הפתרון לשמירה על השטחים, שמירה על 

גבולות המדינה וביטחון המזון".

יאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, הבטיח שיעשה כל שביכולתו ובלבד 
שההתיישבות והחקלאות יימשכו במלוא תפארתם.

התנועה בשטח

"אם מדינת ישראל תוותר על החקלאות
וההתיישבות - נפסיד את המדינה"

די לאלימות, כן לאהבה
המכתב מיועד להורים, למחנכים ולילדים שאליהם זה אף פעם לא מגיע; אלה שמישור התקשורת 

הדו-כיווני היחיד שיש לי אליהם הוא הפייסבוק - שגודלו כרגע בערך כגודלו של העולם כולו. 
הנושא מוכר ובכותרות, אבל בתור אדם שתחלואות נוער המאה ה-21 )והחברה שסביבו( הן אחד 
מהנושאים המעניינים אותו ביותר אני לא יכול שלא להעלות אותו שוב -  מגפת האלימות המתפשטת 
במדינת ישראל ובעולם כולו. אינני מאשים את הנוער חס וחלילה, כחסיד של חכמי המחנכים, אני 
דבק במשפט לפיו "אין ילד רע, יש ילד שרע לו" ומוסיף, "אין ילד שבוחר ברוע - יש ילד שלא מודע 

להשלכות בחירותיו". 
כמו רבים סביבי, הייתי קורבן לאלימות במהלך חיי הצעירים, בעיקר מאנשים שחשבו שאני שונה, חלש 
או פשוט לא מתאים להם לסצינה. אף פעם לא החזרתי, והאמת? אולי אם הייתי מרגיש חזק מספיק 
הייתי מחזיר. כנראה שחונכתי טוב מדיי... אולי ניצלתי מאלימות, אבל עמוק בלב קשה ללכת בראש 
מורם בידיעה שאנשים פשעו נגדך ולא נענשו על כך כלל והמשיכו בחייהם כרגיל, במקרה הקיצוני אחרי 
התנצלות ושיחת נזיפה.  עכשיו אני מתאמן להיות לוחם בחטיבת הנח"ל בצה"ל, אחרי שהייתי אח גדול 
לילדים שלא מצאו מפלט בשום מקום חוץ מהתנועה, אחרי שהובלתי טיול ותחת אחריותי מאות בני 

נוער שעברו חוויה שתהפוך את רובם לאנשים פעילים וחושבים יותר. 
בישראל אנו חיים תדיר תחת איומים מגורמי חוץ, חשופים למערכות לחימתיות כאלה ואחרות.

אבל יש לנו מערכה שמתרחשת בבטנה של המדינה, מלחמה של ישראלים בישראלים, מכל הדתות 
ומכל המגזרים. בני נוער מכים קשישים, צעירים תוקפים ערבים-ישראלים על רקע גזעני, דקירות 

משתוללות ברחובות בנושאי כבוד, אלימות על רקע שכרות... והציבור שותק. 
אני שולח כאן מסר חד לכל מי שיכול להשפיע - העבירו מערכי שיעור או פעולה בנושא, או בקשו 
מהמדריך או המורה שלכם לעשות כן. תרימו שלטי מחאה )חיובית( בבית-הספר, די לאלימות וכן 
לאהבה. דברו על זה עם חבריכם. תזמו שיחות להורים, לוועדים המקומיים. שר החינוך שי פירון - שים 

לרגע את הציונים והנתונים בצד וחפש את ליבם הפגוע של הילדים האלה. 
על החתום, דר עופר, בן גרעין "להקה" של תנועת בני המושבים.

צילם: יגאל שרגיאןשבועות 2013 בצופיתשבועות 2013 בשדמות דבורה צילם: קרלוס אולשנסקי

שישבת עם מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים
)ממון, ידיעות, 24.5.13(

מטה המאבק נגד מע"מ על ירקות
)ישראל היום, 6.5.13(

חקלאים  פורום  הקימה  המושבים  תנועת 
צעירים )הרפת והחלב, 30.4.13(

מאז נכנס מאיר צור לתפקיד מזכ"ל תנועת המושבים, 
הידידות פורחת בין התנועה הקיבוצית והמושבית

)הרפת והחלב, 30.4.13(

לדברי מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים 
המחירים ירדו בקרוב

)ממון, ידיעות, 23.5.13(

מימין: המזכ"ל מאיר צור, ח"כ אביגדור ליברמן 
ושרת הקליטה סופה לנדבר
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סקר מושכנים )אטרקציות( תיירותיים ביישובים כפריים 
סקר מושכנים תיירותיים ביישובים כפריים שנערך על ידי חברת ניר תיירות ואקולוגיה 

ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מצא כי קיימים כ-2,600 אתרים.
78% מהאתרים הינם אתרים העוסקים בתיירות כפרית הממוקמת בסביבה כפרית ו-22% 
מהאתרים הינם אתרי תיירות חקלאית העוסקת בנושאים חקלאיים וממוקמת ביישובים 

כפריים ועירוניים.
הסקר כולל נתונים מקיפים, כלל ארצים ומטרתו לרכז מידע עדכני ואמין בנוגע למושכנים 

)אטרקציות( התיירותיים הפועלים ביישובים הכפריים בישראל. 
אל הסקר נכנסו כל המושכנים התיירותיים במרחב הכפרי למעט אכסון תיירותי. בין היתר 
נכללו: מרכזי מבקרים, פינות חי וליטוף, אתרי קטיף עצמי, אומנים וגלריות, אתרי סדנאות, 

מסעדות כפריות, בתי בד, יקבים מכוורות, חוות רכיבה ועוד.
על פי נתוני הסקר, המועצות עם מספר האתרים הגדול הן: גולן, גליל עליון, משגב, מטה 
אשר, מטה יהודה, עמק יזרעאל, רמת הנגב, חוף הכרמל ועמק הירדן, עיקר הפעילות 

התיירותית מתרחשת במושבים ובקיבוצים )35% ו38% בהתאמה(.
בראש סוגי הפעילויות באתרים שנמצאו בסקר נמצאים אומנים ואומנות - גלריות, תוצרת 
אומן, מזכרות, בגדים, יד שניה )31%( ואירוח נלווה לתיירות - מסעדות ובתי קפה, ספא, 

טיפולים אלטרנטיביים, סדנאות )33%(.
הפעילויות הקשורות ישירות או בעקיפין לפעילות חקלאית מהוות יחד 22% והן כוללות 
כפריה - חנות לתוצרת המשק, מפעלי בוטיק לעיבוד תוצרת חקלאית - יקב, מגבנה, בית 
בד, קוסמטיקה, מבשלות בירה ועוד, מרכזי מבקרים - רפת, מכוורת, חקלאות עתיקה, 

צפרות, יקבים, בתי בד, שוקולד, סיורים חקלאים וכפריים וקטיף עצמי.
בשנת 2001 נערך ע"י אילן בן יוסף, סקר שאסף נתונים כלכליים כגון מועסקים, ביקושים 
וכד'. לפי אותו סקר בשנת 2001 היו בישראל 140 אתרים המוגדרים 'תיירות חקלאית', 
בהקבלה לסקר הנוכחי, מדובר בכל אותם אתרים שנכנסו תחת ההגדרה תיירות חקלאית 

והיוו 22% מסך האתרים שנסקרו = כ-570 אתרים, גידול של פי 4 ב-12 שנה.
סקר זה, מחזק את המגמה הרווחת בשנים האחרונות כי ענף התיירות הכפרית 
והחקלאית מהווה נידבך מרכזי בתיירות בישראל ותופס נתח מרכזי בתעסוקה 
ובכלכלה הלאומית. נתונים אלו מהווים אבן יסוד להתאמת ושינוי התפיסה של 
מקבלי ההחלטות במדינת ישראל ביחס למגזר הכפרי בעידוד וקידום יזמות תיירותית 

כתעסוקה לא חקלאית במגזר הכפרי.

תנועת המושבים הגישה הערותיה לקודקס 
החלטות מועצת מקרקעי ישראל

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

לאחרונה פורסמה על ידי מינהל מקרקעי ישראל טיוטא לקודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל ובין 
השאר הוזמנו להגיש את הערותינו לקודקס, ואכן עם תום מועד הזמן שהוקצה לטובת העניין העברנו 

יחד עם התנועה הקיבוצית את הערותינו ודרישותינו בנושא.
עם הקמת מינהל מקרקעי ישראל בשנת 1960 ובהתאם לחוק מינהל מקרקעי ישראל, החלה לפעול 
מועצת מקרקעי ישראל. סעיף 3 לחוק קובע כי הממשלה תמנה מועצת מקרקעי ישראל, אשר תקבע 
את המדיניות הקרקעית לפיה יפעל מינהל מקרקעי ישראל.  כחלק מהרפורמה במינהל מקרקעי ישראל 
ובהתאם להחלטת ממשלה מיום  12.5.09 פורסם על ידי יועמ"ש המינהל, טיוטת הצעה לקודקס החלטות 

מועצת מקרקעי ישראל. 
במהלך השנים נתקבלו במועצת מקרקעי ישראל מאות החלטות. מעבר לכך שחלקן נוסח לפני כיובל 
שנים, נתגלו ליקויים בניסוח. החלטות המועצה היו כטלאים טלאים, דבר שיצר סתירה בין החלטות, הקשה 
על התמצאות והיה נהיר ליחידי סגולה בלבד, בנוסף בפרט במגזר החקלאי ההחלטות שונו באופן תדיר 
כך שהמעקב אחרי ההחלטה הרלבנטית לנושא מסוים הפכה לבלתי אפשרית, שלא לדבר על היכולת 

לתכנן את מדיניות הקרקע של המושב או בעל הנחלה במושב שנים קדימה. 
הקודקס ביסודו מהווה איסוף ההחלטות הקיימות והאחדתן למעין החלטה אחת, לה תתי סעיפי משנה 
אשר שואפת להסדיר את מערכת היחסים שבין חוכרי המינהל למינהל, תוך יצירת מבנה אחיד ומינוחים 

ברורים. 
ניכר כי בעבודה על הקודקס נעשה מצד המינהל מאמץ רב, יחד עם זאת ישנם נושאים אשר טרם לובנו 
במלואם ואנו מקווים כי עם סיום העבודה על הקודקס יווצר מסמך ברור, יעיל וקצר שיקל על החוכרים 

החקלאיים  בהתנהלותם מול המינהל. 

 תמ"א 35
בימים אלו מגיש צוות העדכון של תמ"א 35 את עיקרי המלצותיו למועצה הארצית לתכנון ובניה להשלמת 

תחנת העדכון שנפתחה בשנת 2008.
צוות העדכון בחן את תמ"א 35 על רקע האירועים הציבוריים והחלטות הממשלה בנוגע לתחומי הקרקע 
והתכנון לאור "מחאת האוהלים" ולאור ההערות השונות של תנועות ההתיישבות, מרכז המועצות האזוריות 

והשלטון המקומי.

 מס'  יחידות הדיור  
על פי המלצות צוות העדכון, תתאפשר בניית הבית השלישי בהתאם 
להחלטה 1155 במושבים כך שכל בעל נחלה תינתן לו הזכות לבניית 

בית שלישי ללא קשר לגודל שנקבע למושב בלוח 2.
מענה  נותנת  אשר  טובה  בהחלטה  מדובר  מבחינתנו 
.1155 החלטה  בעקבות  שנולד  לצורך  לדרישתנו  ראוי 

 מרקמים עירוניים
הנושא המרכזי השני אותו ליווינו היה נושא המרקמים העירוניים 
וסיפוח שטחים חקלאיים מהמושבים לערים השכנות. ישנם לא מעט 
ישובים אשר עלולים להיפגע בצורה קשה במידה והמלצות הצוות 
לגבי סיפוח שטחים יאומצו על ידי המועצה הארצית, ואנו נפנה 
אליהם באופן ישיר ונלווה אותם במאבק על האדמות החקלאיות 

והשארתם כישובים חקלאיים מתוכננים. אנו מרכזים יחד עם מרכז המועצות את הטיפול בסוגיות הללו 
ואנו נמשיך לעדכן בהמשך בהתפתחויות ככל שנידרש.

ראוי לציין שאלו בגדר המלצות אשר צריכות לקבל את אישור המועצה הארצית לתכנון ובניה.

איציק כהן, יו"ר אגף המשק

כניסתו של שר החקלאות החדש יאיר שמיר, שלא היה לו כל קשר 
וניסיון לחקלאות, מעוררת סקרנות ותקווה.

ממספר מפגשים ראשונים עם השר נראה לנו שצפויה לנו הפתעה 
טובה. התבטאויותיו של השר שמיר בכניסתו לתפקיד על רצונו העז להצליח בתפקיד 
מעודדת. יאיר שמיר הגיע מעולם ההי טק עם הצלחות בתפקידיו הקודמים, הוא רואה 
בחקלאות אמצעי לאומי לשמירת הקרקעות ואספקת מזון לאוכלוסייה. אני בטוח 

שיש לו רצון חזק להצליח בתפקידו הפוליטי הראשון, והצלחתו היא הצלחתנו.
כבר במבחנו הראשון הצליח השר לבלום את הניסיון להעלות את המע"מ לפירות 

וירקות, דבר שברור לכולם ייפול במלואו על החקלאי.
אנו שוב נתקלים בשיטותיו של משרד האוצר להטיל גזרות על ענפי החקלאות בשיטת 
ה"עיזים", שבה הם מבקשים מספר גזרות, מוותרים על חלק וחלק מצליחים להשחיל. 
כך עשו בעניין המע"מ - ויתרו על העלאת המע"מ אבל הצליחו להשחיל את דרישתם 
שהייתה כל השנים ולא צלחה והיא ביטול הפטור להגבלים עסקיים בחקלאות )עם 

תיקונים מסוימים(.
ביטול הפטור המסוים הזה, הוא דריסת רגל ראשונה לכלי שהיווה הגנה על החקלאות 

מאז ומתמיד וקיימת ברוב מדינות העולם. חשיבות הפטור לחקלאות נובעת מ:
חוסר וודאות בייצור בנוגע לתפוקה ולאיכותה עקב מזג האוויר, פגעי טבע, מזיקים   *

ומחלות.
אי רציפות בגידול - לא ניתן לחזות את מצב השוק במועד השיווק ואין זמן תגובה   *

לשינויים הנדרשים.
משך הזמן עד לשיווק - אי וודאות וחובת המשך השקעה ללא יכולת לחזות את   *

התנהגות השווקים.
חיוניות יציבות האספקה - חלק מהתוצרת הוא מוצרי יסוד שחובה להבטיח לספקו    *

באופן יציב וסדיר.
משך זמן קצר של חיי מדף - התוצרת מהווה גורם משפיע קריטי על הביקוש ועל   *

רווחיות הגידול.
כוונת האוצר להחריב באופן לא הפיך מבנה ארגוני חקלאי מהמפותחים בעולם ובשם 
התחרותיות ומסחר חופשי להעבירו לידי בריונים חסרי קשר להתיישבות כפרית חקלאית 

ובאמצעות פתיחת שערי המכס בפני היבוא, יביא לחיסול משקים גדולים כקטנים.
שום יד נעלמה לא תוכל לטפל בביקושים לתוצרת חקלאית או לווסת את השוק החקלאי 

אלא רק בפעילות מאורגנת קפדנית ומסודרת אותה מנסים למנוע מאתנו.

לפיכך עלינו להתארגן ולהתנגד באופן נחרץ לביטול הפטור לחקלאות.

מאיר ברך את ח"כ כלפה ואמר כי רואה בו 
את נציגנו הטבעי בכנסת,  בן ההתיישבות, 
שגדל והתחנך לאורם של ערכים כמו רעות 
וערבות הדדית ורגבי האדמה מסמלים עבורו 

בית. אתה חברנו ושותף אמיתי לדרך. 
"החקלאות הישראלית ניצבת כיום בפני 
העת  וזוהי  גורל  הרות  החלטות  מספר 
לשלב כוחות ויחד לדאוג להמשך פיתוחה 
של החקלאות כענף יצרני מוביל ועתיד ידע 
המספק תוצרת טרייה, איכותית, מגוונת 

מדינת  תושבי  לכלל  סבירים  ובמחירים 
ישראל ולעולם כולו.

התקיימו  כבר  עבודה  פגישות  מספר 
הקיבוצית  התנועה  מזכ"לי  בהשתתפות 
נציג  צור,  ומאיר  ברושי  איתן  והמושבית, 
תנועת הקיבוץ הדתי, צביקי פורת  ומזכ"ל 

התאחדות חקלאי ישראל, אבו וילן.
בפגישה בירכו ראשי התנועות את כלפה  
חמצן  בגדר  שהם  נושאים  שורת  והעלו 
עבור ההתיישבות: ביניהם המע"מ על ירקות 

ביטול הפטור מהגבלים עסקיים  ופירות, 
לחקלאות וייקור המים. בסוף הפגישה סוכמו 

נהלי עבודה בין הלובי לתנועות. 
"תקווה  והביע  האמון,  על  הודה  כלפה 
שיעמוד בציפיות, ויצליח להביא תוצאות 
ציין,  הראשון,  ההתיישבות". בשלב  למען 
יעסוק בבניית הלובי, על בסיס רחב של 
תנועות וחברי כנסת מסיעות שונות, בכדי 
ליצור שיתוף פעולה פרלמנטרי מוצלח".    

אגף קרקעות ואגו"שאגף המשק

צורית וידה, כלכלנית, רכזת תיירות כפרית

אושרה תוכנית עבודה
בחודש ינואר 2013 אושרה תכנית העבודה של הצוות המשותף על ידי 

מזכיר התק"ם, מ"מ מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ומזכ"ל תנועת המושבים.
עיקרי התכנית כללו מענקים לתיירות כפרית )החזרת חוזרי מנכ"ל  החזרת כפרי תיירות 
ויצירת תמיכות חדשות(, קמפיין ארצי לטובת התיירות הכפרית, כנס תיירות כפרית, פגישות 
עם קובעי מדיניות  )שר התיירות, שר החקלאות, נגב גליל, מנהלי עמותות תיירות( וקידום 

נושאי רישוי וסטטוטוריקה.

העצמת מדיניות לאומית וכלים לפיתוח כפרי-אזורי
התחלנו סדרות פגישות עבודה עם היועץ האיטלקי ושי דותן כחלק מפרויקט 
ה-Twinning, העצמת המדיניות הלאומית וכלים לפתוח כפרי אזורי, שהינו תכנית 
סיוע של האיחוד האירופי למדינות מועמדות ולמדינות שכנות, המסייעת למגזר 
הציבורי לבצע שינויים ורפורמות. התכנית תובל על ידי האגף לתכנון כפרי ברשות 
לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ומרכז הפרויקט מטעם המשרד הוא שי דותן 
מנהל תחום תיירות חקלאית. מלבד האסטרטגיה ומדיניות פיתוח וקידום גיוון התעסוקות 
בכפר ובהן תיירות חקלאית, מתכוונת התכנית לפתח סביבה מנהלתית תומכת ולהכין 

כלים ליישום, בהתאם לניסיון במדינות האיחוד האירופי.

הוסר האיום בדבר הטלת מע"מ על התיירות הנכנסת
לנוכח האיום למולו ניצבה התיירות הנכנסת בישראל פנינו אל שר האוצר, חברי ועדת 
הכלכלה והכספים של הכנסת בבקשה לשקול פעם נוספת את ההחלטה בעניין 
המע"מ על התיירות הנכנסת  וקיצוץ תקציב משרד התיירות ולהביא בחשבון את 
ההשלכות החברתיות והתעסוקתיות הנובעות מהן לאלפי המועסקים בפריפריה. 

חשוב לציין כי התיירות הכפרית תלויה בתקציבי משרד התיירות לפרסום ושיווק ובנוסף 
בחלק מהאזורים מהווה התיירות הנכנסת אחוז לא מבוטל מקהל המבקרים. העלאת 
המע"מ, לצד הורדת תקציבי משרד התיירות לפרסום ושיווק, פירושה היה גזר דין מוות 
למיזמי תיירות רבים במרחב הכפרי וההשלכות של מציאות כזו יכלו להיות קשות מנשוא. 
ראוי לציין במובן זה, כי העוסקים בתיירות הכפרית מושפעים מהגזירות החדשות 

פעם אחת כאזרחים מן המניין, ופעם שנייה כעוסקים בענף התיירות.
לשמחתנו ההחלטה התבטלה.

שיתופי פעולה
בתקופה הקרובה מתוכננות מספר פגישות: עם מנכ"ל התאחדות בתי המלון, מר עמי 
פדרמן, להכרות ובחינת שיתופי פעולה בטיפול בבעיות תעריפי המים, גופים לניהול 

משותף של זכויות יוצרים וזכויות מבצעים )אקו"ם, פדרציה לתקליטים וקלטות(.
פגישה לקידום התיירות בכלל עם ח"כ זבולון כלפה יו"ר הלובי החקלאי בכנסת במטרה 
לרתום אותו לעשייה גם בתחום התיירות הכפרית ופגישות עם פורומים תיירותיים ברשות 

לפיתוח הגליל והנגב.

תיירות כפרית וכלכלה - המשךתיירות כפרית וכלכלה

פנים חדשות במשרד החקלאות

פעילות צוות התיירות הכפרית המשותף

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל 
ימונה ליו"ר הלובי החקלאי בכנסת הכריז כי ח"כ זבולון כלפה 

צילם: עודד פרידמן

שבועות 2013 בכפר אחיםשבועות 2013 בתלמי יחיאל

2,600 מושכנים אינפוגרפיקה

35%
במושבים

38%
בקיבוצים

אתרי תיירות חקלאית הממוקמים ביישובים 
כפריים ועירוניים

אתרי תיירות כפרית הממוקמים בסביבה כפרית

היכן מתרחשת עיקר הפעילות התיירותית

22%

78%

חתך סוגי 
הפעילות 
המובילה 
באתרים

משנת 2001 נרשם גידול של פי-4 במספר אתרי התיירות החקלאית

33%
אירוח נלווה לתיירות

מסעדות, ספא, 
סדנאות וכד'

31%
אומנים ואומנות

גלריות, מזכרות,
יד שניה וכד'

22%
פעילות חקלאית

ישירה או עקיפה: כפריה, 
יקב, קוסמטיקה, מרכזי 

מבקרים וכד'

בתמונה המזכ"לים וח"כ זבולון כלפה.
צילום: אביב לשם
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אומנים ונותני שירותים
בתחום התרבות והפנאי

הבמה שלכם!

תנועת המושבים בישראל

תנועת המושבים בישראל
אגף חברה וקהילה היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה וקהילה

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך אגף חברה וקהילה

על מדף הספרים

מילים מחפשות שיר

להיות עצמי
מאת: עופר ישראלי

שירי
שירי הוא אנכי עצמי,

נובט מתוך לבי,
משקה בדמעותי.

שירי אינו נצחי,
איננו בן אלמות.

בעת אשוב אל מקורי,
יחדל גם הוא להתקיים.

שירי הוא אנכי עצמי. 

עופר ישראלי, חקלאי ומחנך, נולד בכפר ויתקין בשנת 1939 לעדה ויונה ישראלי ז"ל ממייסדי 
תל חי וכפר גלעדי. הוא הושפע רבות מהוריו ואימץ את ערכיהם החלוציים ציוניים. מגיל 

צעיר עסק בחקלאות ולאחר מכן בטיפול בנוער מנותן בשכונות מצוקה.
ב-1967 השתתף בהקמת "גרעיני עודד", קומונות מתנדבים מהקיבוץ והעיר שפעלו בעיירות 
הפיתוח. ב-1975 הקים את המחלקה לחינוך במועצה האזורית עמק חפר ועמד בראשה 

במשך 13 שנים.

במשך כל אותן שנים כתב מדי יום שיר שהיה בבחינת יומן חיים ותעודת חיים.
לימים, כאשר נודע לו שהוא חולה במחלת פרקינסון בשלב מתקדם, גמלה בלבו החלטה 
לכנס את שיריו בספר שקרא לו "להיות עצמי", בהיותם הביטוי הנאמן ביותר של חייו 

ופועלו כאיש ישראלי.

 "יורד מבול !" –הכריזה נמלה,
 תוך כדי ריצה קלה.

 "שטויות !,- זה אגל טל",
 הגיבה באירוניה חיפושית קטנה,

 ומיד גם היא התאוננה:
 "מי זה בדרכי שתל,

 צוקי  הרים ותהומות ?"
 גיחך חרגול,שלפתע צץ :

 "כל הדרכים כאן כה דומות,
 הן מדובר בשביל חצץ".

 ומיד גם החרגול רטן :
 "מי הניח על גבי מטען ?"

 "זה סתם עלה תלתן",
 ציחקק עכבר קטנטן

 וצווח תוך מנוסה מטורפת :
 "הצילו -  חתולה אותי טורפת !"

 "זה לא חתול, זה רק ארנב ".
 הכריז גדי קט, ופתאום חוורו פניו.

 גופו רטט, ליבו המה.
 מולו ניצב ארי , במלוא הרעמה.

 ולפתע הארי החל לצרוח:
 "סופי קרב,הגיע קץ,

 ואני חייב מייד לברוח.
 צבא אדיר אותי עוקץ,
 זה גדוד נורא אלים! "

 אז נמלה לאוזן הארי לחשה:
 "תזוז בבקשה

 מקן-הנמלים

יחסיוט
מילים: נחום לוי, מושב ערוגות

יהודה אלטון, מנהל היחידה

שבילי ילדות |  ציפי יפעת | עד 6.6 בגלריית תנועת המושבים
ציפי יפעת, אדריכלית ומעצבת תפאורות, ילידת ותושבת גן חיים שבשרון. עוסקת בעיצוב 
תפאורות בתחומים שונים: הצגות תיאטרון, טלוויזיה, סרטים, טקסים, תערוכות ומזה 20 שנה 

העדלאידע  מיצגי  את  בלעדית  מעצבת 
השנתית של חולון וערים נוספות.

בוגרת הפקולטה לעיצוב ואדריכלות ברומא, 
לאומנויות  האקדמיה  בוגרת  איטליה. 
"ACDEMIA DI BELLE ART", למדה ציור 
אצל הצייר יואב שועלי מגדולי ציירי נוף הארץ 

בתקופתנו.

"כאשר לנגד עיני הולכים ונעלמים נופי ילדותי, 
השבילים בהם טיילתי בנעוריי הופכים לכבישי אספלט והפרדסים שזורים במנופים ובבטון, גברו 
בי הרצון והתשוקה לצייר ולתעד את נופי ילדותי הכה אהובים עליי. את אהבתי הגדולה ליופי 

ארצנו ולנוף מולדתי אני מנסה להנציח בציוריי בתערוכה זו".

תערוכות בגלריה

אני עומדת היום כאן, 
באושוויץ-  איתכם, 
קום  המ  , או קנ ביר
"משם" שאת שמו אני 
חיי,  כל  בליבי  נושאת 
ביחד עם שמות נוספים 
שהיו לתחנות ארורות, ולעיתים אחרונות, 
בחייהם של הקרובים לי ביותר: סבי וסבתי, 
הוריי, דודיי ומשפחותיהם של כל מייסדי 

מושב כפר אחים בו גדלתי.

אני עומדת היום כאן, עם משלחת "תנועה 
במסע" של תנועת המושבים לפולין, ומבינה 
שהמקום הזה "שם", עכשיו הוא כאן: קרוב 
ורחוק מתמיד. כי כשהלכנו ביחד שבוע ימים 
מכפר לעיר  וממחנה אחד למשנהו, לא יכולתי 
להחליט ביני לביני אם נגמרו לי המילים בשל 
ההלם והאלם לנוכח המראה, או אולי כי שוב 
אני מרגישה שזה לא באמת חדש לי. הייתי כאן 

ביחד עם אמי, במרחב זמן מוזר שמערבב בין 
עברה הפרטי לבין ההוויה והעתיד שלי. ובכל 
זאת, במשך השנים הסיפורים שליוו את ילדותי, 
ילדותם המשותפת של כל ילדי המושב בני 
הדור השני לשואה, עצבו את מי שאני, את 

מי שאנחנו.

בסיכום המסע, דווקא כאן, במקום שכינו אותו 
"פלנטה אחרת" אני לא מבקשת לדבר על 
הזוועה. אני לא מבקשת לזעוק את השאלה 
של "איך ייתכן" או לשתוק את התדהמה: "איך 
עמדת בזה, אמא שלי, הגיבורה". ברגעים יקרים 
אלה, של התייחדות והתכנסות, אני מבקשת 
לאסוף את הכח כדי להתבונן פנימה. לשוב 

ולברר מה חשוב לי, מה חשוב לנו, באמת.

עמנו,  ההיסטורי של  הרצף  על  ערב פסח, 
הייתי במצרים,   אני  היא שגם  כשהתחושה 
לבער  שנדע  תפילה:  לשאת  מבקשת  אני 
ולהוקיר  את החמץ מקרבנו, שנדע להכיר 

את עברנו, שנהיה אמיצים 
בצמתים  עיניים  ופקוחי 
החשובים, שנזכור את החובה 
שהיא זכות לבנות את חיינו 
שנזכה  ישראל,  במדינת 
לגדל בה את ילדינו ונשמור 
עליה באהבה, בגאווה ומתוך 
לדור  ומחוייבות  שליחות 
ההמשך. שניקח על עצמנו 
לכבד כל אדם באשר הוא 

אדם. שנאמץ אל ליבנו גם את מי שלא מסוגל 
לבקש עזרה. שלא יהיו אנשים שקופים בקרבנו. 
שנשכיל לבחור בטוב ולחזקו. וכל זאת לא 

במליצה, לא בהצהרות, אלא כדרך חיים.

בסיכום המסע אני מבקשת לשאת תפילה 
אישית, חרישית, שאהיה ראויה להמשיך את 
מורשתם של הוריי, אנשי המשפחה, אנשי 
ההתיישבות והמעשה, להניף את הדגל, להעביר 

את הלפיד, שלא ייגמר לעולם.

ערב נוסטלגיה
במוצ"ש 4.5.13 התכנסו חברים ומכרים במושב חרות, בביתה של נורית ישועה, אלמנתו 
של יצחק ישועה )שייע( ז"ל, מי שהיה במשך שנים ראש המועצה האזורית לב השרון 

ולאחר מכן שימש בתפקיד מנכ"ל ארגון המועצות האזורית.

נכחו באירוע: ראש המ"א לכיש דני מורביה, קב"ט המועצה האז' לכיש, אבי ענטבי מנהל 
מרכז יום לקשיש בנהורה ואברהם אוזן רכז התרבות והספורט לשעבר במ"א לכיש, ראש 

המ"א הנכחי של לב השרון עמיר ריטוב, ועוד אורחים מלב השרון.

בערב זה הועלו זכרונות על פעליו של שייע ז"ל באזור לכיש וכן של עמיר ריטוב בשנים 
שלפני כהונתו כראש המועצה.

אברהם אוזן סיפר על ילדותו וקליטתו בלכיש כשהגיע לארץ עם הוריו ומשפחתו מטוניס.
להלן שיר אותו כתב והקריא אברהם אוזן - "שיר הספריה":

אנחנו בלכיש עם הילדים והאישה
ההתרגשות רבה אבל ההתחלה קשה

יש בעיות בשפע ולהט ויכוחים
יש ריב בין החמולות הצילו מדריכים!

אז רבקה הנמרצת מוצאת לכל תרופה :
מה שחסר אצלנו זה רק ספרות יפה!

בין שלוש ושש הספריה פתוחה
יש ילדים בדרך, וכמה בתוכה

מאפריקה, אירופה ואסיה הנוכרית
כולם קוראים פה ספר ודווקא בעברית

כן דווקא בעברית!!!

היא באה אל כפר ורבורג ואספה את הנשים
לכיש כבר מתעוררת, אך יש כמה נואשים

מיד "דבר הפועלת" ואגדות חז"ל
עם מאפו וביאליק מלאו לה את הסל

ארון גם גן הגרלנו, מאיזו נגריה
וכל לכיש צוהלת, כי יש כבר ספריה

בין שלוש ושש......

הרבה שנים חלפו מאז אותה התחלה
מנוגה לנהורה הספרייה עלתה

ומארון ושניים, אלי קירות שלמים
וסניף גם באמציה, מנוחה ותלמים

אנחנו עם הספר, אז ספריות פה יש
רוצים לקרוא? תבואו! בין שלוש ושש

המקום הזה, שם.
 - רשמים אישיים מהמסע לפולין במסגרת "תנועה במסע" 

משלחת הנהגת תנועת המושבים, מרץ 2013

על האדמה הארורה השמענו 
קולנו: עם ישראל חי!

כתבה: רות סנקר מרכז כפרי נהורה, חברת המשלחת.

בחודש ניסן השנה, נפלה בחלקי הזכות והחובה לקיים את הציווי הניצחי של העם היהודי: 
"זכור את אשר עשה לך עמלק" ויצאתי כחברת המשלחת השנייה שאותה מקיימת תנועת 

המושבים, שאני מקווה שתהפוך למסורת רבת שנים.

שמונה ימים צעדנו בשלג על אדמת פולין שכסתה את דם בני עמנו. בקרנו בבתי הקברות היהודיים 
בוורשה, בלובלין ובקראקוב - שם עמדנו על תפארת התרבות היהודית שהתפתחה על אדמת פולין 

במשך מאות בשנים, תרבות שנכחדה על ידי הצורר הנאצי .

ניצבנו מול המצבות והשאלה המהדהדת: לאלו הישגים יכולנו להגיע בתחומי התרבות, המדע, 
ההלכה, החינוך והפילוסופיה אלמלא נגדעה התרבות הזאת בידי זדים?

מרחבי השלג הלבן והצחור כיסו את האדמה אשר רוותה מדם בני עמנו שנשפך עליה כמים. ניצבנו 
על אותה אדמה ארורה ובתוך אותם יערות שותקים ומחרישים, שהיו עדים אילמים לזוועה הנוראה 
מכל שפקדה את העם היהודי. השלג והקור העצימו את סבלם של הקורבנות בצעדות המוות, 

בבורות ההריגה ובתאי הגזים שצעדו אל מותם רועדים מקור ומפחד מן הבלתי ידוע, או הידוע. 

אנחנו צועדים בעקבותיהם, מנסים להבין ומתקשים להכיל את גודל השואה הנוראה הזאת. וורשה, 
טיקוצ'ין, טרבלינקה, מיידנק, אושוויץ-בירקנאו, במקומות אלה נרצחו מיליונים מבני עמנו, כאשר 
מכונת ההשמדה הולכת ומשתכללת מיום ליום. המוח השטני של המפלצת הנאצית, שהיה מונע 
משנאת חינם של יהודים, קדח חדשות לבקרים שיטות המוניות יותר, תעשייתיות יותר של השמדה, 
ככל שמתקדמים בציר הזמן של מלחמת העולם השנייה וככל שמפלתו של הצורר הלכה וקרבה. 

אנו עומדים משתאים ולא מבינים את תהומות השנאה. קול דמי אחי בני עמי, עדיין זועקים מן 
האדמה. אני שומעת את ההסברים ואיני יודעת את מי לבכות: את האומה ששליש מבני עמה ניכחד? 
את העיירה והקהילה שהייתה ואיננה? את המשפחה שנקרעה? את הילד הזועק לעזרה ואין מציל? 

לאורך המסע במחנות ההשמדה הקפדנו לצעוד כאשר דגל ישראל נישא בגאון. אנו צועדים 
בדממה לזכר הניספים, אך צעדנו איתן ובוטח. בטקסים, שקיימנו במחנות ההשמדה, שאותם  סיימנו 

בשירת התקווה, רצינו שיישמע קולנו בכל העולם מסופו ועד סופו :"עם ישראל חי!"

הגענו לארץ בפתחו של חג החירות. השנה, כאשר הסבתי לסדר פסח עם בני משפחתי, חשבתי על 
גאוניותה של היהדות שהשכילה לשמר את העבדות והרדיפות במצרים כאירוע מכונן בחיי האומה 
ובתרבותה. הבנתי טוב יותר את הציווי: "והגדת לבנך" ואת הציווי: "בכל דור ודור חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". בקיום שני עקרונות מכוננים אלה נוכל לשמר את זיכרון השואה, 

לקיים מדינה וחברה ערכית שחיי האדם, כבודו וחירותו הם נר לרגליה.

אני מצדיעה לאנשים ששרדו את השואה, אספו את שארית כוחותיהם והמשיכו הלאה ולא איבדו 
את התקווה ואנו כעם, התנערנו והגחנו מתוך הר האפר במיידנק וממשרפות המוות באושוויץ 
-בירקנאו והקמנו את מדינת ישראל. אין, מעולם לא היתה ולעולם לא תהיה לנו ארץ אחרת. 

במסגרת הקשר של התנועה עם פעילי תרבות מיישובים ומועצות אזוריות, אנו 
ממליצים ליישובים לשלב בתכנית התרבות השנתית מופעים ואירועים תרבותיים, 
ועוד. יובל  אירועי  קהילתי,  חיבור  של  למפגשים  הכפרי,  לצביון  המתאימים 

אנו מאמינים כי יש לנו הזדמנות לפרגן לאמני 
המרחב הכפרי העוסקים בתחום ולכן, אם הנכם:

• תושבי ההתיישבות העובדת
• מציעים פעילות תרבותית המתאימה ליישובים ולמועצות האזוריות

• בעלי ניסיון בתחום - רצוי עם המלצות מיישובים שלנו

צרו קשר והצטרפו לרשימת "המומלצים של תנועת המושבים"
שחקנים • זמרים • חבורות זמר • סופרים ומשוררים • ציירים ואמנים • מנחי קבוצות • מדריכי 

טיולים • נותני שירותי במה ועיצוב • הגברה ותאורה • מפעילי פעילויות ייחודיות • ועוד...

ב-2.7.13, יתקיים יום עיון וחשיפה של אמנים
במ.א. לב השרון. יום זה מיועד לועדות תרבות, אמנים, ספרנים, ארכיונאים

וכל העוסקים בתרבות ביישובים.
הקדימו להירשם ולשריין אפשרויות חשיפה בפני קהל חשוב זה.

לפרטים והרשמה:

יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך, צביה ביכלר, מזכירת היחידה
 tarbut@tmoshavim.org.il • 03-6086342/3

שבועות 2013 בבורגתא צילם: מורי גנדשי
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מאת מעין מלכין

הצעירים  מרכזי  בנושא  למידה  מפגש 
במועצות האזוריות

במסגרת המאמץ המתמשך להגברת המודעות לסוגיית הצעירים במרחב 
הכפרי ובמועצות האזוריות התקיים בחודש אפריל יום למידה במועצה 
האזורית מטה אשר. יום העיון התקיים בשיתוף החטיבה להתיישבות - מרחב צפון ומרכזי הצעירים 
במועצות האזוריות בצפון )מטה אשר, גולן, משגב(. אל המפגש הגיעו נציגים ממועצות אזוריות 

נוספות בצפון ובכלל.
ראש המועצה האזורית מטה אשר, יהודה שביט, פתח את היום וסיפר על החשיבות הרבה שרואה 
המועצה בקידום אוכלוסיית הצעירים. מנהלת מרכז הצעירים במטה אשר, מירב בן שימול, הציגה 

את פעילות מרכז הצעירים שהיה הראשון לקום בקרב המועצות האזוריות.

מרכז הצעירים במטה אשר פועל למעלה משלוש שנים ונותן שירותים גם לצעירי המועצה 
האזורית מעלה יוסף ולאחרונה גם לצעירי קרית ביאליק.

כמו כן הוצגה במפגש פעילות הפורום לרכזי צעירים במועצות האזוריות שמובל ע"י תנועת 
המושבים והתנועה הקיבוצית. 

הפורום משמש פלטפורמה להובלת, קידום וביסוס תחומי הצעירים במועצות למול השותפים 
למרכזי הצעירים: במגזר הציבורי, במגזר הפרטי ובמגזר השלישי. הוצגו האתגרים בפעילות מרכזי 

הצעירים והחסמים העומדים בדרך ברמת המאקרו.
לאחר מכן קיימנו דיון פתוח בהובלת רותם קבלו, רכזת צעירים ודור ההמשך במועצה אזורית גולן 
ויובל בשן, מתכנן חברתי בחטיבה להתיישבות. הדיון עסק בסוגיות הנוגעות להשרשת תפיסת 

העבודה עם צעירים בקרב מקבלי ההחלטות במועצות האזוריות.

פורום חקלאים צעירים - דור ההמשך בחקלאות
פורום דור ההמשך בחקלאות התכנס למפגשו השני במועצה האזורית באר טוביה. 
את המפגש פתח ראש המועצה האזורית באר טוביה, דרור שור, שסיפר למשתתפים על פעילות 
המועצה בתחום החקלאות ובכלל. דודו עברי, מנהל "ענבי טלי" ממושב לכיש הגיע למפגש גם 
הוא וסיפר על המותג ועל הפעילות המאורגנת שמקיימים בלכיש כמודל פעולה מצליח ומשגשג 

שניתן לשכפל וליישם במושבים ובענפים נוספים.

בהמשך קיימנו שיתוף עמיתים ושיחה על פעילות הפורום והכיוונים שיש לשאוף אליהם.
סיימנו את היום בסיור אצל שלמה שטיין ממושב כפר אחים, המפעיל את בית האריזה "פריטל" 
ומגדל נקטרינות, אפרסקים ורימונים. שלמה ערך לנו סיור במטע ובבית האריזה וקינחנו בשיחה 

על עתיד המשק החקלאי המשפחתי בעידן הנוכחי.
אנו מזמינים חקלאים צעירים להמשיך והצטרף לפורום המתגבש, המפגש הבא יתקיים 
בעוד כחודש בגליל התחתון. פרטים בהמשך ובמחלקת חיילים וצעירים טלפון 03-6086308, 

.maayan@tmoshavim.com מייל

מפגש למידה ופורום חקלאים צעיריםחיילים וצעירים
המרחב האישי

יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים"

 בימים אלו משרד האוצר סיים לגבש את הצעת התקציב לשנתיים הקרובות 
)2013-2014(.  להצעת התקציב וחוק ההסדרים הנלווה יש השפעה מהותית 
על אורח החיים של כל תושב במדינת ישראל ויש התייחסות נקודתית 
לסוגיות של המרחב הכפרי, לצערנו השנה אנו רואים פגיעה קשה בחלק 

גדול מסוגיות הקשורות למרחב הכפרי.
 משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה האחראי על קביעת המדיניות 
הכלכלית וביצועה.  משרד האוצר אחראי על תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של 
מדינת ישראל באמצעות הכנת הצעת תקציב המדינה ופיקוח על ביצועו, ניהול הכנסות המדינה 
וגביית המיסים הישירים והעקיפים. המשרד אחראי על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, 
קובע את מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי, ניהול נכסי המדינה וכן מפקח על 

גופים מרכזיים בשוק ההון.
 בין הגזירות החדשות ניתן לראות השנה: העלאת מס ההכנסה ב-1.5% וקיצוץ בקצבאות 
הילדים, העלאת המע"מ ב-1% ל-18%, העלאת מס החברות ב-1% ל-26%, העלאת מיסוי על 
סיגריות ואלכוהול ומיסוי נוסף על הדיור, בצד ההוצאה כולל התקציב הקפאת תוספות שכר 
לעובדי המגזר הציבורי, הפחתת תקציב הביטחון, הפחתת קצבאות ילדים בשליש )קצבאות 
הילדים יינתנו באופן אחיד ללא קשר למספר הילדים במשפחה וכמו כן נשקלת האפשרות 
לבטל קצבאות להורים המשתכרים 800 אלף שקל בשנה ומעלה(, דחיית פרויקטים בתחום 

התשתיות והפחתת חלק מהתוספות לתקציב החינוך.
מבחינת נושאים הקשורים למרחב הכפרי ישנן מספר פגיעות מהותיות לאור הצלחה אחת, 
הוחלט שלא יוטל מע"מ על הפירות וירקות כפי שלא הוטל עד היום, עמדתנו היתה שלהחלטה 
על הטלת מע"מ על מוצרים אלו, השלכות משמעותיות הן ברמת היצרן ) החקלאי( והן ברמת 
הצרכן. הטלת מרכיב הוצאה חדש במערכת יצור או שיווק, תגולגל הלאה עד לרמת הצרכן 

הסופי, בשיעורי הביקושים. מדובר בסל מגוון ביותר של פירות וירקות, ונוהגי צריכה שונים 
ביחס לפלחי האוכלוסייה המפולגת בהתאם לרמת ההכנסה. סביר להניח כי בסופו של דבר 
יהיה משקל יתר לספיגת המס על ידי החקלאים ולכן יקטן נפח הגבייה ונטל המס שלא ייגבה 
מהדרגים שמעבר למשק החקלאי יהווה "הוצאה נטו" חדשה של היצרן החקלאי, מה שעלול 
להביא לשינוי בהיקפי הגידול והרכב הגידולים בירקות ובפירות ובהתנהגות הצרכנים על פי 

רגישותם לשינויים במחירים.
לצערנו, בחוק ההסדרים בוטלה החלטת ממשלה 2323 שעיקרה תוכנית שיקום תשתיות 
בישובים כפריים ותיקים. בהחלטה ניתן היקף תקציב של מיליארד שקל לעשר שנים ועד 
היום נוצלו רק עשרות מיליוני שקלים בודדים בפעילות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
החלטה זו היתה אחת מההצלחות הגדולות של הממשלה הקודמת וחלק גדול מהמושבים 
נערכו ליישמה בשנים הקרובות, אנו רואים בביטול החלטה זו כשינוי גישה לרעה בהתנהלות 

מול המרחב הכפרי.
בנוסף הוחלט על האטה בקצב המענקים למיכון בשל ההפחתה בעובדים הזרים לחקלאות, 
במסגרת הסכם ההפחתה של העובדים הזרים משנת 2009 הוגדר סכום של 250 מיליוני ש"ח 
לרכישת מיכון חוסך כ"א, עד כה ניתנו מענקים על סך של כ-160 מל"שח, ואסור לפגוע בהם 
ממספר סיבות, שהעיקרית שבהן היא שגם היום המדינה לא עומדת בהקצאת העובדים בפועל 

לעומת ההיתרים הקיימים.
בחוק ההסדרים ישנם עוד מספר סעיפים העלולים לפגוע בחברי המרחב הכפרי, סעיפים אלו 
טרם גובשו סופית או שאינן מקבלים החלטות ברורות שניתנות ליישום אך דבר זה עלול לפגוע 

יותר אם ההחלטות יפורשו שלא כהלכה.
תקציב 2013-14 הוא התקציב הראשון של הממשלה החדשה, שמהווה למעשה את הסמן 
לעמדותיה בתחומים השונים בכלל ובתחום המרחב הכפרי והחקלאות בפרט. אנו מקווים 
שחברי הכנסת וממשלת ישראל יבינו את חשיבות ביסוס המרחב הכפרי ותרומתו הגבוהה 

למדינה ויתמכו בעתיד בצורה נרחבת יותר בסוגיות הקשורות למרחב הכפרי.

מבט מושבים

 תקציב 2014-2013 והשפעתו על המרחב הכפרי

מאת: אייל סיאני, מנהל פרויקטים, 
 www.hag.co.il ,קבוצת הלמן-אלדובי

ציבור העצמאים בישראל לא נהנה בדרך 
שכירים  כמו  תעסוקתי  מביטחון  כלל 
במקומות עבודה מאורגנים ואין מי שדואג 
להם מבחינת הביטחון הסוציאלי והפיננסי 
שלהם מלבד הם עצמם. לכן, ישנו צורך עז 
לציבור העצמאיים להבטיח את עצמאותם 
הפיננסית לעת זקנה וכן בעיתות משבר 

כגון אובדן כושר עבודה ו/או מוות.
אחד מהמוצרים המומלצים לחיסכון פנסיוני 
בכלל ועבור עצמאי בפרט אשר יכול להקנות 
עצמאות פיננסית כאמור הינו קרן פנסיה 

מקיפה חדשה.
 3 קרן הפנסיה הינו מוצר המכיל בתוכו 
כיסויים ביטוחיים חשובים: זקנה, אובדן 

כושר עבודה ומוות.

עצמאות פיננסית לעת זקנה 
פנסיה  בקרן  לחסוך  יחליט  אשר  עצמאי 
מקיפה יזכה לקצבת זקנה לכל ימי חייו החל 

ממועד הפרישה ולא לפני גיל 60.
כמובן, ככל שהסכום שהעצמאי חסך בקרן 
הפנסיה גבוה יותר כך קצבת הזקנה שהוא 

יקבל תהיה גבוהה יותר.
קצבת הזקנה מחושבת ע"פ הסכום שצבר 
המבוטח במועד פרישתו כשהוא מחולק 

במקדם ההמרה. 

לדוגמא: אם סכום החיסכון שנצבר בקרן 
הפנסיה במועד הפרישה הינו מיליון ש"ח 
ומקדם ההמרה הינו 200 אזי קצבת הזקנה של 

העצמאי תהיה ₪5000 )1,000,000/200(. 
חשוב לציין כי בעת מילוי הטפסים לקבלת 
קצבת זקנה, יכול העצמאי לבחור מסלול 
קבלת קצבת זקנה באופן שיבטיח המשך 

תשלום קצבאות לקרוביו אם ילך לעולמו.

ראינו שקצבת הזקנה נותנת פיתרון החל 
ממועד הפרישה. מה עם פיתרון עד מועד 
הפרישה? לשם כך נותנת קרן הפנסיה כיסויים 

ביטוחיים למוות ואובדן כושר עבודה.

עצמאות פיננסית במקרה של אובדן כושר 
עבודה

מבוטח עצמאי בקרן פנסיה אשר איבד את 
כושר עבודתו, יקבל מקרן הפנסיה קצבת 
נכות עד לגיל הפרישה או עד תום תקופת 

נכותו– לפי המוקדם מביניהם.
בנוסף, היות ומקבל קצבת הנכות לא עובד 
בקרן  לחיסכון  כספים  להפקיד  יכול  ולא 
הפנסיה, קרן הפנסיה עצמה מפקידה כספים 
לחשבון של מקבל קצבת הנכות באותו סכום 
כפי שהיה עד למועד קבלת קצבת הנכות 

ובהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו.
גובה קצבת הנכות שישולם הוא עד 75% 

מהשכר הקובע של המבוטח.
לדוגמא: השכר הקובע של עצמאי בקרן 
פנסיה הוא 10,000 ₪ . אם קרתה לו תאונה 
שגרמה לו לנכות מלאה, אזי קרן הפנסיה 
תשלם לו מידי חודש קצבת נכות בסך של 

עד 7,500 ₪.

עצמאות פיננסית לשאירים במקרה של 
מוות

בנוסף לכיסוי ביטוחי לנכות לאובדן כושר 
עבודה, באם מבוטח נפטר, יהיו שאריו זכאים 

לקבל קצבת שאירים.
השארים מוגדרים בתקנון קרן הפנסיה והינם 
לרוב אלמן/אלמנתו של המבוטח שנפטר 
לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו וילדים 

עד גיל 21.
במקרה פטירה, יקבלו האלמנה/אלמן קצבת 
שאירים לכל ימי חייהם והיתומים יקבלו עד 

הגיעם לגיל 21.
סך קצבת השאירים לאלמן/אלמנה וליתומים 
יכולה להגיע ל-100% מהשכר הקובע של 

הנפטר.
לדוגמא: השכר הקובע של עצמאי בקרן 
פנסיה הוא ₪10,000. אם העצמאי נפטר, 
אזי קרן הפנסיה תשלם לאלמנתו ו-2 ילדיו 
הקטנים מידי חודש קצבת שאירים בסך של 

עד ₪10,000.

אז כמה כדאי להפקיד בקרן הפנסיה?
יתרון גדול במיוחד שיש לקרן הפנסיה אל 
מול שאר אלטרנטיבות החיסכון הוא בכך 
שהיא מבטיחה ריבית שנתית של 4.86% על 
30% מהחיסכון של המבוטח. יתרון נוסף הוא 
שריבית זו צמודה למדד המחירים לצרכן. 
יצוין כי מסיבה זו, משרד האוצר מגביל את 
ההפקדה החודשית  לקרן הפנסיה ל-₪3,619 

)נכון ל-2013(.
לכן, ככל שעצמאי ישכיל להפקיד יותר כסף 
בקרן הפנסיה, הרי שהוא ייצא נשכר מכמה 

בחינות:
1. עצמאות פיננסית - ככל שסכום ההפקדה 
לו  הביטוח  סכום  כך  יותר,  גבוה  החודשי 

ולמשפחתו בגין מקרה של נכות ומוות יהיה 
גבוה יותר וכמובן שגם סכום החיסכון לעת 

פרישה.
2. הטבות מס ייחודיות מהמדינה - עצמאי 
אשר מפקיד כספים לקרן פנסיה זכאי לקבל 
הטבות מס מהמדינה אשר יכולות להגיע 

לעשרות אלפי שקלים בשנה.
3. ריבית מובטחת - קבלת ריבית שנתית 
 30% על   4.86% של  מובטחת  ריאלית 

מהחיסכון.

לסיכום
הוא  חדשה  מקיפה  פנסיה  בקרן  חיסכון 
אמצעי חשוב עבור עצמאי בכדי להקנות לו 
ולקרוביו עצמאות פיננסית, הן למקרים של 

נכות ומוות והן לעת זקנה.
אפוא  לבחון  עצמאי  לכל  מומלץ  לכן, 
ואת  בפניו  העומדות  האפשרויות  את 
משמעויותיהן, ואף להיוועץ באנשי מקצוע 
בכדי לקבל החלטה  פנסיוני,  רישיון  בעלי 

מושכלת ושקולה.
* * * * * * * * * * * * *

ונועדה בכדי להסב  ותמציתית  זו הינה כללית  סקירה 
את תשומת הלב בלבד. המידע המופיע בסקירה זו אינו 
מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ 
מיסוי כלשהו ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב 
בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הסקירה הנ"ל 
מהווה פרשנות של כותבה לנושאים אליהם היא מתייחסת 
והיא אינה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/

או הפסיקה ו/או הוראות רגולטוריות הקיימים בעניין. החברה 
איננה יכולה לערוב לשלמות ו/או לדיוק במידע המובא 
בסקירה זו. המידע המוצג בסקירה זה עשוי להשתנות מעת 
לעת, ואין החברה אחראית לעדכן ו/או לפרסם שינוי כאמור. 
נוסחם המלא של החוקים ו/או התקנות ו/או החוזרים ו/או 
הוראות רגולטוריות אחרות אליהם מתייחסת סקירה זו 
מפורסם ברשומות ו/או באתרי האינטרנט של הרשויות 
הרגולטוריות הרלוונטיות. המידע מתייחס למועד פרסומו: 

29.4.2013. ט.ל.ח. 

* הכותב הוא בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני.

עצמאות פיננסית לעצמאים
הכסף שלך

Fresh AgroMashov 2013 ועידת ישראל לחקלאות תתקיים במסגרת
 התערוכה היחידה בישראל המפגישה בין מגדלי תוצרת חקלאית טרייה לבין קניינים, 

סיטונאים ומשווקים מהארץ ומחו"ל.

התערוכה הבינלאומית לייצור ושיווק תוצרת חקלאית טרייה, שתתקיים בפעם ה-23 ברציפות, 
מהווה במה מרכזית ויחידה למפגש מקצועי בין מגדלים, סיטונאים, יצואנים ויבואנים של שיווק 

תוצרת חקלאית טרייה )ירקות, פירות, פרחים ותוצרת מן החי(.
לתערוכה מוזמנים יבואנים ויצואנים של תוצרת חקלאית טרייה, קניינים, סיטונאים, מנהלי רכש, 
מנכ"לים, שפים, מנהלי מזון ומקבלי החלטות ממוסדות רבים כגון: רשתות שיווק ומזון גדולות, 

צה"ל, משטרה ושב"ס, מוסדות ציבוריים וממשלתיים, חנויות קמעוניות וסיטונאיות ועוד.

Fresh AgroMashov 2013 
התערוכה הבינלאומית לייצור ושיווק תוצרת חקלאית טרייה

11-12.6 גני התערוכה ת"א * כניסה ₪80 * יום ג': 19:00-10:00, יום ד': 18:00-10:00 
info@mashov.net לפרטים נוספים: טל': 08-6273838, מייל

ועידת ישראל ה-3 לחקלאות
יוצאת לדרך

שבועות 2013
   בכפר מעש

 Fresh AgroMashov 2013 11.6.13 במסגרת תערוכת
גני התערוכה תל אביב. החל מהשעה 08:30 בבוקר. 

ועידת ישראל לחקלאות השנתית, תקיים שלושה מושבים 
בנושאי השעה הבוערים:

משפרים את תדמית החקלאי: דיון מעמיק בגורמים המעצבים את האתוס הישראלי, שבו הפכו   *
החקלאים מאידיאל של צבר במלוא הדרו ל"שודדי קרקעות" - בעוד החקלאות הישראלית 

נתפסת בעולם כחדשנית ופורצת דרך
איפה הכסף: עיסוק בתלות המוחלטת של המגדלים בכוחות השוק, המווסתים ע"י רשתות ענק,   *
המוביל ללחצים גוברים על החוליה הבסיסית בשרשרת ערך שיווק התוצרת הטריה בישראל
דיון מרתק: מדוע מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה קריסה של המשק החקלאי המשפחתי  *

בוועידה ישתתפו חברי כנסת, אחמ"ים ואנשי ציבור נוספים, ראשי תנועות ואיגודי החקלאים, 
מנכ"לי החברות הגדולות במשק ומומחים מתחום הפרסום והתקשורת. 

את הועידה תנחה מיכל דותן-לוין,  מנהלת תחום תקשורת והסברה בתנועת המושבים.

תושבי המרחב הכפרי: לקבלת כרטיס כניסה חינם היכנסו לאתר תנועת המושבים
www.tmoshavim.org.il או התקשרו 03-6086300

agro.mashovgroup.net תוכנית הועידה וסדר יום ניתן לראות באתר
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קיש שלושת הבצלים
תחתון גליל  דבורה,  שדמות  התאנה,  אחוזת  באדיבות: 

050-9898320 זאב  בן  נילי 

אופן ההכנה
* לרדד את הבצק  לעובי כ-5 מ"מ להניחו בתבנית משומנת )צריך תחתית ושוליים 

עד שפת התבנית בחתיכה אחת(
* להניח בצלים על הבצק )לא להדק( לתוספת טעם כדאי להוסיף חתיכות גבינת 

פטה )כך נעשה באחוזת התאנה(
* לשפוך את תערובת הרויאל אל התבנית

* לאפות ב-170 מעלות  כ-35 דק' עד התייצבות והשחמת המלית.

בתאבון!

החומרים לבצק
500 גר' קמח,  5 גר' מלח,  

310 גר' חמאה קרה - 
לערבב יחד לפירורים 

קטנים, 3 גר' חומץ,  100 
גר' מי קרח - להוסיף 

לפירורים, לעבד עד קבלת 
בצק וארוז בניילון ולקרר 

במקרר.

הבצלים
4 בצל רגיל, 2 בצל אדום 

וצרור בצל ירוק -  בצל 
רגיל ואדום לפרוס לרבעי 

טבעות ולטגן קלות עם 
מעט שמן זית, לחתוך בצל 

ירוק ולערבב.

תערובת הרויאל
150 גר' שמנת מתוקה,  
גביע שמנת חמוצה, כוס 

חלב, 3 ביצים, 3 שיני 
שום כתוש, 50 גר' קמח, 

קמצוץ מלח ופלפל שחור -  
לערבב הכל יחד.

אחוזת התאנה -מתחם אירוח מיוחד בשדמות דבורה, בקצה המושב והנוף פתוח לכל עבר.
במתחם שני צימרים יוקרתיים, בריכה ובוסתן עצי פרי בו שבילי טיול והאורחים מוזמנים 

לטייל ולטעום מפרי הגן. 
באחוזת התאנה, בית קפה-
מיוחד  אוכל  מוגש  מסעדה 

המוכן במקום. 
למסעדה מרפסות הצופות אל 
הנוף והארוחות הן הנאה לחיך 

ולכל החושים.
אחת המנות המוגשות במסעדה 
היא קיש שלושת הבצלים )מתכון 
משמאל(, עם סלט עלים ברוטב 

וינגרט וגביע יוגורט.

מתכון לקיש גדול או קישים אישיים

ערכים הופכים למעשים טובים
באחת מהפעולות שעשיתי לשכבת ח' שאני מדריך עסקנו בנושא עניים ועשירים ואי שוויון 
שקיים בארץ. הצגתי לחניכים כתבה מ"ידיעות אחרונות" שסקרה את הדו"ח השנתי של המועצה 
לשלום הילד. הכותרת היתה: 905,000 ילדים בישראל מתחת לקו העוני! לאחר דיון עם החניכים, 

הם הציעו לעשות אירוע התרמה שהכנסותיו קודש לילדים עניים.
במהלך הפעולות הבאות ניסיתי לבנות איתם אירוע כמו שבונים אירוע בצוות המוביל. היה קשה 
לעשות זאת בגלל החוסר ניסיון שלהם בבניית אירועים והתעסקות בדברים טפלים שלא רלוונטיים 

לאותם שלבים. 
אחרי הרבה רעיונות יפים ומגניבים לאירועים, הוחלט לעשות שני ערבי סרטים בתשלום. ערב אחד 
לנוער וערב אחר לילדים הקטנים. הקבוצה התחלקה לשלושה צוותים: תוכן, פרסום ולוגיסטיקה. 

החניכים תכננו, פרסמו והרימו אירוע בלי התערבות 
הוחלט  מישהו אחר מהצוות.  או של  גדולה שלי 
- עמותה לנערים  יתרם לעמותת עלם  שהכסף 
בסיכון. הסיבה שהם החליטו לתרום לעמותה הזו 

היא מידה כנגד מידה - נוער למען נוער.
ב-7.3.13 התקיים האירוע הראשון: ערב סרטים לכיתות 
ד'-ו' ולאחר מכן לכיתות ז' ומעלה. שכבת ח' מכרה 
כרטיסים בכניסה ופופקורן. האירוע השני, שהיה יומיים 
אחר כך השכבה הקרינה סרט לילדים הקטנים שעוד 

לא חניכים בתנועה. בנוסף, גם הפעילה השכבה בית קפה שבו מכרה שתייה חמה, מיץ תפוזים 
ולימונים סחוטים וטריים, ועוגות שאפו בעוד מועד. חוץ מלאפות עוגה אני כמעט ולא הייתי מעורב 

באירוע. נתתי לחניכים את כל הסמכות לנהל בעצמם את האירוע.
למרות שלא באו הרבה אנשים, האירוע נחל הצלחה. זו דוגמא למקרה שבו הערכים הופכים למעשים. 
האירוע הזה עשה טוב ללב של החניכים שתרמו את עצמם למטרה הזו ועשה טוב גם לי, בתור 
מדריך. הצלחתי להנחיל את הערכים שלי לחניכים וגם לבטא אותם הלכה למעשה, הגשמתי את 

הציפייה המרכזית שלי משנת ההדרכה.
אני ממליץ לכל מדריך שינסה להרים אירוע בסגנון כזה ולמטרה כזו עם החניכים שלו. הערכים 
שאתם מנחילים להם יתבטאו במעשים וגם להיפך, עצם המעשה יגרום לחניך להבין את הערך 
שבשבילו הוא פועל. האירוע היה פשוט מבחינה לוגיסטית ורעיונית, אבל עושה תרם רבות לחניכים, 

למדריכים ובעיקר לחברה.
אגב, הרווחנו קרוב 1500 שקלים.

אריאל רביב מחגלה, עמק חפר, כיתה י"א, מדריך כיתה ח'

המימונה הקהילתית של נוער אלישמע
לנוער מושב אלישמע שידוע בעשייתו הרבה ובאירועי הענק שהוא מפיק לכלל תושבי המושב, 
היה חסר אירוע לכלל המושב בין מפעל פסח לבין חג השבועות. הנוער ישב וחשב וראה כי 
יש המון אירועים במושב מכל מיני סוגים, אך אין אירוע אחד שמלכד את כל תושבי המושב 

מילדים עד הקשישים. 

בעקבות כך ובעקבות תאריך האירוע בלוח השנה החליט צוות נוער אלישמע ליזום אירוע לכלל 
תושב המושב - המימונה הלובית! 

ליהודי  מיוחס  אירוע המימונה 
מרוקו ודבר זה אינו תואם את 
האופי של תושבי המושב שרובם 
יהודי לוב. אז הנוער לקח את 
רעיון המימונה ונתן לו את האופי 
של המושב, כמו כך הוא לקח 
את רעיון המימונה שזו חגיגה 
משפחתית והפך אותה לאירוע 

המוני וחברתי. 

במשך השלוש שנים האחרונות 
נוער אלישמע לקח על עצמו 
כמסורת להפיק את המימונה 
הקהילתית של מושב אלישמע. אירועי המימונה הפכו לחלק מכלל אירועי השנה ותושבי המושב 

מצפים לו.

ברצוני להתמקד באירוע המימונה האחרון שהיה מוצלח במיוחד, בו הנוער עבד קשה מאוד להפקת 
האירוע והעבודה הקשה השתלמה. 

אל האירוע הגיעו כ350 אורחים שנהנו מחווה של חזרה לשורשים על ידי מוזיקה מסורתית, אוכל 
מסורתי וטעים במיוחד: ספינג', מופלטות, עוגיות ועוגות. כמו כן כל המועדון במושב היה מקושט 

במיוחד לאירוע וכן הנוער בנה אוהל חינה לובי מסורתי שהיה מרשים מאוד.

חברת הכנסת יפעת קריב ממפלגת "יש עתיד" כבדה אותנו בנוכחותה ומאוד נהנתה.

אירוע המימונה הקהילתית של נוער אלישמע היה מוצלח מאוד ואנו מזמינים את כולם למימונה 
בשנה הבאה בע"ה.

איתי צאייג ממושב אלישמע בדרום השרון.

בני  מתנועת  הארץ  ברחבי  חברי  הרבה  כמו 
המושבים, גם אני מצאתי את עצמי שואלת 
המושג  את  זה?"  מה  "מש"צ?  השאלה  את 
מש"צ שמעתי בחצי אוזן במהלך שנת ההדרכה 
שלי בכיתה י', וכשראיתי את חבריי הגדולים יותר 
מהמועצה יוצאים לקורס מש"צים בסוף כיתה י"א, 
אך אף פעם לא הבנתי מה זה. כשאני הגעתי לסוף 
כיתה י"א, החלטתי שאני רוצה להמשיך בתנועה 
ורוצה לצאת לקורס מש"צים. אבל מה זה קורס 
מש"צים? ומה זה אומר להיות מש"צית במושב?

אז ככה, דבר ראשון, קורס מש"צים זה ה-קורס 
ומעצים  חוויתי  קורס  התנועה!  של  טוב  הכי 
ונהנתי בו ברמות מטורפות. אבל מעבר לזה... מה 
יש בקורס? הרבה חבר'ה טובים ואיכותיים מכל 
הארץ שהחליטו שלמרות כל הלחץ של הלימודים 
והעיסוקים של גילאי 17-18 הם לוקחים חלק בצוות 

ההדרכה במושב גם בכיתה י"ב. 
התחלקנו  בו  שבוע  עברנו  מש"צים,  בקורס 
לקבוצות לבד, החלטנו החלטות לבד, קבענו סדר 
יום לבד, והלכנו לישון מתי שרצינו. מדריך? אין! 
בקורס מש"צים אין מדריך - יש מנחה. המנחה לא 
לוקח חלק בתהליך הקבוצתי, אבל הוא כן אחראי 
עלינו, דואג שאנחנו בסדר ומעביר לנו הנחיות על 

איך להעביר הנחיות. 
העובדה  זו  בקורס,  במיוחד  שאהבתי  מה 
שניה  עוד  בוגרים,  בתור  עלינו  שמסתכלים 
י"בניקים, בני נוער בוגרים ואחראיים שיכולים לקחת 
החלטות בעצמם- הכנה לשנת י"ב. אה וכמובן, 
הבנו את משמעות המשפט - "מה שתעשה זה 

מה שיהיה". 
בכך  החוויה  את  להרוס  רוצה  לא  אני  בקיצור, 
שאגלה לכם את הסודות אז אני רק אגיד לכם – 

קורס שחבל להפסיד!!!

הוא  צעירה(  שכבה  )מנחה  המש"צ  תפקיד 
לעזור למדריכים הצעירים באמצעות הנחיות. 
אני מתארת לעצמי שחלקכם כבר יודעים את 
זה, אבל אצלי במושב אף פעם לא היו הנחיות 
ותפקיד המש"צ לא ממש מוגדר. ההנחיות אמורות 
להתקיים פעם בשבוע, כל מש"צ אחראי על זוג 
מדריכים ומדבר איתם על התהליך הקבוצתי, על 
איך הם מרגישים בהדרכה, אם הכל בסדר בצוות 

הדרכה ועוד.
חבריי ואני  יצאנו מקורס מש"צים עם מוטיבציה 
אדירה, בהרגשה שאנחנו סופרמנים שיכולים 
לכבוש את העולם בכל תחום, שנהיה המש"צים 
הכי טובים והכי מקוריים והכי מוצלחים ותהיה 

לנו שנה אדירה!!!!!
סיימנו את הקורס, וחזרנו למושב. מה הלאה? דבר 
נוסף שתמיד שוכחים לדבר עליו - עד כמה היחס 
מהמושב משפיע? היחס של המד"ב ושל צוות 
ההדרכה לתפקיד המש"צ משפיע מאוד. ללא 
תמיכת המד"בית אני בטוחה שהייתי מתייאשת 
מאוד מהר. בנוסף, בתחילת השנה כל המדריכים 
החדשים לא הבינו מה אנחנו המש"צים רוצים 
מהחיים שלהם ומה זה הנחייה. אני בטוחה שאם 
צוות ההדרכה היה מבין מההתחלה מה זה מש"צ 
יותר  הרבה  היה  במושב  המש"צים  ולשאר  לי 

פשוט.

חדורי  היינו  ועדיין  זה.  את  ידענו  לא  אז  אבל 
מוטיבציה לקראת שנת המשצ"ים!

ואז התחילה שנת י"ב... סיפור בפני עצמו. מי שלא 
יודע - הדבר שהכי מאפיין את שנת י"ב הוא שאין 
זמן. לכלום. ללימודים, לחברים, לתחביבים, לפנאי, 
לבן/בת הזוג... כי מעבר לכל הלחץ שהיה גם בי"א 
נוספו מיונים לצבא, מיונים לשנת שירות, מסיבת 
סיום, רישיון נהיגה, ניסיון להבין מה זה אומר גיל 
18, והתחושה המעיקה הזאת שאין לך מושג מה 

יהיה איתך בשנה הבאה. והמשפט שמהדהד לי 
בראש כבר מתחילת השנה ושלאמא שלי כבר 
נמאס לשמוע - "מה אכפת לי, עוד שניה אני עפה 

מפה"...
אז איך אפשר להיות המש"צ המושלם כשאתה 
י"בניק? לדעתי - אי אפשר. למה? דבר ראשון, 
תפקיד המש"צ הוא תפקיד דינאמי שמשתנה 
בהתאם למקום בו אתה נמצא. זה יכול להתבטא 

בהנחיות, פעילויות שיא, ישיבת צוות, מחנות וטיול 
ועוד. דבר שני, שנת י"ב זו שנה שכל אחד חווה 
בדרך אחרת- כאלה שמספיקים לעשות הכל 
מהכל, כאלה שנמאס להם מהכל ומוותרים, כאלה 
שנגמרו להם הבגרויות ונהנים מהחיים ועוד ועוד...... 
ולכל אחד יש משמעות אחרת לשנת המש"צים 

ולתפקיד שלו במושב. 
לדעתי ההבדל המהותי בין תפיסת תפקיד המש"צ 
לתפקיד המדריך הוא שבתור מדריך התפקיד 

שלך די ברור, כן יש חופש בבניית הפעולות אבל 
יש דרך מסויימת בה מדריך צריך לפעול ואליה 
מכוונים אותו, ולמש"צ אין דרך כזאת, כל מש"צ 
בוחר לאן לקחת את השנה הזאת ואין ספק ששנת 
המש"צים ושנת י"ב זו לגמרי השנה שלנו, ומה 

שנעשה זה מה שיהיה.

אז מה המסקנות שלי מכל עניין המש"צים?
של  טוב  הכי  הקורס  זה  מש"צים  קורס   .1

התנועה

2. חשוב מאוד להכין את צוות ההדרכה החדש 
ושיהיה שיתוף פעולה עם המד"ב לגבי תפקיד 

המש"צ במושב
3. חשוב להבהיר לכל המש"צים - אין דבר כזה 
מש"צ מושלם, וגם אם לפעמים לא הולך מותר 

להתפשר ולבקש עזרה.. לפחות ניסינו! 
4. גרעין עודד הבא בראבק! )התקבלתי!(

עמית אמיתי, מש"צית מרמת הגולן

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
  כתובת למשלוח פתרונות: ליאונרדו דה וינצ'י 19, ת"א מיקוד 64733 

פינה עם ארומה אישית

מה? מש"צ? על שנת מש"צים ושנת י"ב
שימו לב בני המושבים:

תחרות היומן
הגדולה

שנה שנייה של מסורת!
לפני כשנה נולד הרעיון - לקראת יומן 
התנועה, בני המושבים מעלים תמונות 
מהמפעלים והאירועים השונים, מעלים 
לייקים,  תחרות  מקיימים  לפייסבוק, 
יתפרסמו  הזוכות  התמונות  ובסופה 
ביומן התנועתי המוכר בצירוף קרדיט 

לצלמים!!!
 

זזו דברים... והשנה, זו השנה השנייה בה 
מתקיימת תחרות התמונות ליומן.

 
מה צריך לעשות? בעיקרון..

להיכנס לפייסבוק של בני המושבים  )1
לעשות "לייק" לדף  )2
3  לקרוא את התקנון

)נמצא בדף במקום בולט(  
להעלות תמונות ולהשיג לייקים מכל   )4

החברים!!!
 

עלה-והגשם!




