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ההיענות לסמינר היתה גבוהה ולקחו בו 
חלק כ-100 רכזי תרבות וקהילה ותיקים 
וצעירים כאחד. למדנו כי בזכות עשייה 
חברתית-תרבותית הצלחנו להשיג גיבוש 

של כל הקהילה בישוב. 

מח' חיילים וצעירים מזמינה יזמים צעירים 
מכל רחבי הארץ ליום סיור במ.א. גליל תחתון. 
בתחום  ליזמות  חשיפה  יאפשר  העיון  יום 
החקלאי והתיירות הכפרית ומיועד לצעירים 

מכל הארץ.

"למושג שיעבוד היתה משמעות מיוחדת 
ולבנות  עולם  סדרי  לשנות  שבא  לעם 
חברה חדשה, צודקת ומתוקנת. השיעבוד 
והעבדות היו חלק מהמסע הארוך לתיקון 

החברתי".

 11 | פעילות מתוקה בפסח: מושב גורמה

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

 3 | ברכת הרב מנחם הכהן 7 | לפרטים: מדור חיילים וצעירים 7 | היח' לתרבות ומפעלי חינוך

בפעם הרביעית: סמינר ההתיישבות 
הארצי של תנועת המושבים

חברים ושותפים שלום רב, עמוד 3 

והזדמנות נפלאה  האביב הוא עת פריחות, התחדשות 
להתחדש באופן אישי, משפחתי, מושבי ולאומי. זו העת 
שבה אנו המושבניקים עוקבים בשמחה המהולה בדאגה 
אחר חילופי העונות, ומבינים שבצורת או גשמי ברכה, פריחה 
הנקטעת על ידי מטח של ברד או חיטה שלא מבשילה די 
צרכה - כל אלה הינם חלק מהטבע, אשר לצד יופיו משית 
עלינו אתגרים לא פשוטים כאשר ברצוננו להמשיך את העשייה, השליחות 

והמחוייבות היום יומית שלנו. 

עם הטבע, יעידו החקלאים הוותיקים שבינינו, יודעים המושבניקים להסתדר גם 
כשקשה, וחילופי עונות הם אחרי הכל שגרה מבורכת. אך לצידם, אנו נאלצים 
להתמודד עם חילופי עונות במובן הסמבולי של המילה, כאשר במקום למקד 
את עשייתנו בפיתוחה של החקלאות ושימור ערכיה, אנו עסוקים בלהצדיק את 

קיומה ואת פועלו של המרחב הכפרי בתוך כך למען החברה הישראלית. 

אנו נמצאים בתקופה בה הקוטביות בחברה הישראלית הולכת ומעמיקה 
בכל המישורים. באופן מיוחד, קשה לקבל את הפער בין מי שרואים עצמם 
מחוייבים לכלל לבין אחרים העושים אך ורק לביתם מתוך שיקולים צרים, בין 

אם הם פועלים מעמדות אישיות או מעמדות מפתח ציבוריות. 

בתקופה שכזו, נמצאת החקלאות בישראל בפרט והמרחב הכפרי בכלל 
בעמדת מגננה לא סבירה בפני מערכות פוליטיות אשר מסמנות אותנו 
כבעיה לאומית במקום כנכס;  זאת תוך התעלמות מתפקידה של החקלאות 
בשמירה על הקרקע, אספקת המזון, שמירה על גבולות המדינה ובעיקר שמירה 
על ערכי חברה, נתינה ומחוייבות. לצערי, ישנם פוליטיקאים פופוליסטים, אשר 
מתעלמים מכל יריעת התרומה של החקלאות למדינה ולעולם כולו ומצביעים 

על אדמתנו כפתרון למצוקת הדיור וככחזות הכל בהקשר לנושא זה.

לו מנהיגינו הנבחרים היו בוחרים למצות פתרונות איכותיים למשבר הדיור, הם 
לא היו נלחמים כביכול על כמה מאות דונמים חקלאיים במרכז הארץ - מטרה 
המושכת כמובן רייטינג באופן טבעי, אלא היו מקצים את המשאבים לבינוי בנגב 
ובגליל, פועלים לפיזור אוכלוסיה תוך יצירת מקומות עבודה בפריפריה וחיבור 

מערכתי וכולל של מעגלי עשייה בתעשייה, בחקלאות, בחינוך וברווחה. 

אך לשם כך דרושים מנהיגים עם חזון ואחריות, מנהיגות שלא מחפשת פתרונות 
פופוליסטיים ב"פריים טיים". התסכול והכעס נוכח תופעות אלו משותף לרבים 
מאיתנו, אך אל לנו לשקוע בכך. חובתנו היא להמשיך ולפעול בנחישות להחזרת  

ההיגיון, השכל, הערכים והציונות למקבלי ההחלטות. 

אני מכיר היטב את האתגרים בהתמודדות של החקלאים בכל האזורים ובכל 
הענפים. מודע יותר מכל למצב המורכב שבו נמצאת החקלאות בערבה, שהיא 

גם הבית שלי באופן אישי. מצב זה מדיר, לא אחת, שינה מעיניי. 

עם זאת, אני סמוך ובטוח שביחד עם שותפינו - בראש ובראשונה ביחד 
עם משרד החקלאות, נדע להתמודד עם הדברים. נמשיך לפעול לפתרון 
בעיות העובדים הזרים, המים והרגולציה ונמשיך לפתח חקלאות מתקדמת 

שהיא אור לעולם. 

כפי שציינתי בתחילת דבריי, אנו נמצאים בתקופה של פריחה והתחדשות, 
ובתוך כך אנו יכולים להתברך בהתקדמות נוספת במספר תחומים שהינם 

משמעותיים במיוחד במרחב שלנו:

בנושא קרקעות ומנהל, אושרו חוזי החכירה לדורות לאחר מאה שנות התיישבות 
ופעילות תנועתית ומו"מ על נוסח החוזים מול המנהל. 

בנוסף, התקבלו במועצת המנהל מס' החלטות משמעותיות ביותר למרחב 
הכפרי ואחת המרכזיות שבהן הינה סוגיית איוש הנחלות הפנויות. 

ההכרעה המבורכת בסוגיה זו, מאפשרת לאייש נחלות אשר המתינו זמן רב 
להכרעה בעניין. אציין, כי עדיין לא נסגרו כל הקצוות וכי עדיין קיימים חסמים 
שייקשו על יישום ההחלטה בעיקר במרכז. תנועת המושבים תמשיך לטפל 

בהחלטה ויישומה ולנסות לשפרה ככל שניתן. 

לפני מספר שבועות קיימנו את הסמינר ההתיישבותי השנתי של התנועה, 
אליו הגיעו כ-400 נציגי אגודות מרחבי הארץ, יו"ר ועד, חברים, ראשי מועצות, 
מזכירים ופעילים. הסמינר היה מקצועי, מעניין ופורה ובו עסקנו בענייני הליבה, 

בלמידת עמיתים וכמובן נהנינו מהווי וגיבוש חברתי. 

אני מבקש להודות לנציגי היישובים אשר לקחו חלק בסמינר. נציגים אלה 
הינם המנהיגות בשטח, המכירה את המרחב ונופיו על בוריים - והם המהווים 

נכס, משענת ושותפות להמשך הדרך. 

בשגרת העשייה של תנועת המושבים אנו נוגעים בתחומים רבים הקשורים 
לפיתוח יישובינו ברמת הפרט והכלל. לצד העיסוק בנושאי החקלאות על ענפיה 
השונים, הקרקעות והאגודות השיתופיות, אנו מקדמים חשיבה על  נושאי פל"ח 
ותיירות כפרית באופן שיאפשרו פיתוח מקורות תעסוקה לצד שמירה על הצביון 
הכפרי והחקלאי של היישובים. גם בתחומים אלה אנחנו "חלון הראווה" של נופי 

הארץ ומחוייבים לרגישות ומחשבה רבה לתחום.

בנושאי חברה וקהילה, המהווים את חוט השדרה של המושבים ואת הבסיס 
לחוסנם והתפתחותם העתידית אנו מקדמים פעילות נרחבת במגוון תחומים 

שעיקרם פיתוח קהילתי ופיתוח מנהיגות יישובית.

משולחן המזכ"ל

המשך בעמוד 3

ְדָתּ ְלִבְנָך ְוִהַגּ
יוֹם ַההּוא ַבּ

ֵלאמֹר
לא נשכח, כי תפקידנו בנשיאת הלפיד והעברתו 

באחריות ובאהבה - עדיין לא תם.

פסח • אפריל   2014
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קוראים יקרים,
הגענו שוב לעונה הזו בשנה, עם הריחות המשכרים, הנופים 
המתחלפים והצלילים הקסומים: משק כנפיים של להקות ציפורים ועופות, רעש טרטור 

הקומביין הקוצר את התבואה וקולות הילדים המשחקים בחוץ עד שקיעת החמה.

נכון, אין זה אביב טיפוסי ומזג האוויר ההפכפך משפיע על הגידולים וגם על מצב הרוח 
הכללי, אך התחושה החגיגית שלפני חג הפסח מביאה עמה ניקיון ותחושת ביטחון  וכן, 

האביב כבר כאן.

בגיליון פסח זה, לצד הסקירות על הנעשה אצלנו בתנועה ובמרחב כולו, תמצאו ריאיון 
חגיגי עם ח"כ איציק שמולי, אותו רבים מכירים כמי שהוביל את מחאת האוהלים שהפכה 
למחאה הציבורית בקיץ 2011 , אך לא רבים מכירים את פעילותו הציבורית כיום, בדגש על  

המגזר ההתיישבותי והחקלאים, כח"כ צעיר ונמרץ, מטעם מפלגת העבודה.

התקופה האחרונה מלמדת אותנו שיעור חשוב ולא קל על חברה, על מוסר ואתיקה, 
על התנהלותם של אנשי ציבור  ואולי יותר מהכל על כוחה של מילה כתובה ובכלל על האופן 

בו התקשורת ממליכה וקושרת כתרים ובאותה מהירות חורצת דין ומורידה מנכסים.

אני חושבת, שהחינוך והערכים להם אנו זוכים מבית, מהמושב, מפעילות התנועה, כל אלה 
טובעים בנו חותם והופכים אותנו לבריות חושבות יותר, שאינן לוקחות דבר כמובן מאליו.

אז בתוך כל אוטוסטרדת המידע, ללא קשר לפרשייה ולדמות התורנית, 
מזמינה אתכם להשתמש בכלים שקיבלנו בבית המיוחד שלנו, לפקפק 

ולהסס, ובעיקר להיות נאמנים לעצמנו.

חג פסח שמח וכשר וקריאה נעימה.
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

"אני מאמין כי האוצר יאשר לי את התקנים 
הנחוצים כדי להתחיל וליישם את ההחלטה"

מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן 
בכנס תנועת המושבים בים המלח.

)משוב חקלאות, 18.11.13(

עשרות נציגי מושבים הפגינו בת"א נגד מכירת 
תנובה. המפגינים התייצבו מול משרדי אייפקס 
וקראו: "העם דורש חלב ישראלי", "זה כבר 
לא הבית שלנו" וקראו לממשלה לרכוש את 

תנובה כדי שלא תימכר לסינים.
)ממון, ידיעות, 25.2.14(

"עם פתיחת יבוא העגלים, המחיר לחקלאי 
ירד ב-40% ואילו המחיר לצרכן עלה ב-20%" 
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, בועידת 

החקלאות השנתית.
)דמרקר, הארץ, 18.2.14(

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים האשים את 
המדינה ואת רשתות השיווק בעליית המחירים: 
"לצערי הרב, האזרחים משלמים את מדיניות 
הממשלה, שמקשה על החקלאים להעסיק 

עובדים זרים".
)דמרקר, הארץ, 31.3.14(

עתון המושב חוגג 50 
בגליון הבא!

ואנו מזמינים אתכם להעביר אלינו 
תמונות מאירועים משמעותיים, כתבות, 

ציוני דרך, הגיגים וכל דבר שקשור 
להיסטוריית המושב ולהווי המושב.

יש לשלוח למייל varda@tmoshavim.org.il ולציין בכותרת המייל "עבור גליון 50"

 על החומרים להגיע למערכת העיתון עד לתאריך 1.5
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תנועת הנוער שלנו, "בני המושבים", מתעצמת משנה לשנה, מרחיבה את הפעילות ומחזקת את 
התשתית הערכית והחינוכית של דור העתיד במושבים. עשרות אלפי החניכים שלנו ברחבי הארץ, 
מאות גרעינרים בשנת שירות בגרעין "עודד", גרעין "דרור" ומסגרות נוספות, צוות הדרכה והנהגה 

מובחר מבטיחים כי תנועת "בני המושבים" תמשיך להיות חוד החנית שלנו לאורך שנים. 

כהמשך ישיר לפעילותה של תנועת הנוער ומתוך תפיסת רצף חינוכי וערכי בכל מעגלי החיים במושב 
הרחבנו את העשייה בתחום החיילים והצעירים, הכנה לשירות משמעותי בצה"ל, ליווי החיילים במהלך 

שירותם והרחבת התשתיות לקליטתם עם השחרור. 

תחומי הרוח והתרבות בכללם במושב אף הם נדבך משמעותי בפיתוח החוסן הקהילתי ואני מאמין 
כי יישוב אשר יודע לייצר ולצרוך תכנים קהילתיים ערכיים ישתמש בחוזקות אלה לא רק בהקשר של 

תרבות הפנאי, אלא גם בעיתות משבר כפי שהוצגו בראשית אגרת זו.

המשלחת השלישית של "תנועה במסע", משלחת מנהיגות וחינוך של תנועת המושבים לפולין, 
שבה לא מכבר ממסעה. מדובר במסע שהוא קודם כל אישי, פרטי ואח"כ גם תנועתי, התיישבותי 

כאשר אנו נדרשים "לראות את עצמנו כאילו אנו יצאנו ממצרים" ולבחון שוב ושוב את משמעות 
השואה ולקחיה בחיינו.

השנה, כאשר נשב אל שולחן הפסח, אני מאחל לכולנו כי דווקא לנוכח האתגרים שלפתחנו, נשכיל 
לשאוב ממקורות החג השראה להמשך הדרך:

ברוח חג החירות: נזכור כי בידינו החירות לבחור את דרכנו הערכית ולהוביל בה את בנינו. 

ברוח חג הקציר: נתברך בקציר ויבול שיסמלו את הפרי שבהשקעתנו לאורך שנים.

ברוח "והגדת לבנך": לא נשכח' כי תפקידנו בנשיאת הלפיד והעברתו באחריות ובאהבה - עדיין לא תם.

בברכת חג פסח שמח וכשר לך ולבני משפחתך.

שלכם,

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

המאורע של יציאת בני ישראל ממצרים, מעבדות לחרות ומשיעבוד לגאולה הטביע חותם 
לדורות על עם ישראל וחולל מפנה כביר בתולדות העמים האוניברסאלית כולה. מתוך 
חשכת מצרים זרחה שמש אביב של חרות וערכי מוסר, שרישומם ניכר בתולדות התרבות 

האנושית.
עיון בפרשת יציאת מצרים, בפרשנות המיוחדת שחכמי ישראל נתנו להן בכל הדורות, 
מפקיעה אותה מן התחום הצר של מאורע היסטורי-לאומי במובן המצומצם ומכניסה אותה 

לקטגוריה האוניברסאלית של רעיון החרות.
למושג שיעבוד היתה משמעות מיוחדת לעם שבא לשנות סדרי עולם ולבנות חברה 
חדשה, צודקת ומתוקנת. השיעבוד והעבדות היו חלק מהמסע הארוך לתיקון החברתי. 
רק אלה שחשו על בשרם את טעם העבדות, רק אותם שהתגבשו כאומה תחת 

סבלות מצרים בעבודת פרך והרגישו על עורם את מגלבי הנוגשים, רק אלה שראו כי 
עריצות אינה מצטמצמת כלפי זרים בלבד, וסופה שהעריץ רודה גם בעמו שלו ומשליט 
את עצמו עליהם, רק אלה שעבדו בפרך כעבדים לפרעה במצרים מסוגלים היו לקבל על 
עצמם את התפקיד הגדול של בניית חברה חדשה המבוססת על חרות וחופש, על חוקים 

ומשפטים צודקים.
בקריאת ה"הגדה" בליל הסדר ראו חכמי ישראל - עקרון רב ערך לחינוך הבנים - "והגדת 
לבנך", דור אחר דור, בהקניית הערכים היסודיים של עם ישראל, יציאתו לחרות והתהוותו 

לעם על בסיס של ערכים חברתיים ומוסריים.
בברכת חג החרות פסח שמח וכשר,

הרב מנחם הכהן

מאורע מכונן לעם ישראל ולאנושות
ברכת רב התנועה הרב מנחם הכהן לחג הפסח תשע"ד

כ-400 נציגי אגודות מרחבי הארץ, יו"ר ועד, חברי ועד, חברי מליאת המועצה, מזכירים ופעילים  
נפרדו מתחפושות חג הפורים ולפני שיושבים סביב שולחן ליל הסדר, עשו אתנחתא מסדר היום 
ונפגשו  בים המלח לשלושה ימים שעסקו בהתיישבות, חקלאות, חברה ונוער, על כל ההיבטים.

את הסמינר פתח מאיר צור, מזכ"ל התנועה ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, שתיאר את המציאות החקלאית 
המשתנה, במושבים ובחברה הישראלית בכלל, פירט בפני הנוכחים מהנעשה בתנועה ובירך על ההיענות 

הרבה ועל כך שמספר המשתתפים עולה משנה לשנה. 
ח"כ זבולון כלפה, יו"ר הלובי החקלאי, תיאר את הקושי כיום בכנסת בעבודת לובי שאינו משופע בח"כים 
מהמגזר ההתיישבותי, עם זאת עדיין מחויבים ומצליחים לרתום ולחבר גורמים בכנסת שאינם מן ההתיישבות, 

לטובת קידום סדר יומו של המרחב הכפרי.
בסיום השלב הטקסי החל השלב במקצועי, שנפתח בפאנל שעסק בנושא חקלאות וסוגיית פערי התיווך. 
מנכ"ל משרד החקלאות, רמי כהן, סיפר על שיתוף הפעולה מול התנועה וציין כי המשרד עושה ככל שביכולתו 
ע"מ להקל על החקלאים בכל הנוגע לפיתוח גורמי הייצור, הן ע"י הגדלת מכסות העובדים הזרים, המים 
ובנוסף מכסות הקרקע, וזאת באמצעות הגדלת תקני הישובים. כהן התייחס גם לשימושים הנלווים )בתי 

בד, יקבים ועוד( וזאת כדי להקל על הישובים להתקיים בכבוד, בנוסף ולצד החקלאות המסורתית.
אהוד פלג, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, הציג נתונים חמורים, המצביעים על פערי המחירים ותכנית 

שהכין יחד עם התאחדות האיכרים לפתרון הסוגיה.
מאיר יפרח, ס' ראש המועצה האזורית אשכול ונציג הארגונים החקלאיים, הצביע על הצורך של החקלאים 
להתארגן במסגרת עצמאית של שיווק מאורגן, ע"מ לקדם את הדרך מרגע קטיפת העגבנייה ועד שמגיעה 

לרשתות השיווק ובכך לצמצם את פער התיווך הקיים היום.
לאחר הפסקה מתוקה התכנסו כולם לשמוע את בנצי ליברמן, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל שדיבר על 
העבודה המשותפת עם התנועה, בדגש על התהליך של חוזה החכירה לדורות. בנצי ציין, שברמ"י רואים 
בתנועה את הכתובת המרכזית ליישום ההחלטות, הן לגבי החוזים והן לגבי החלטה 979. בנוסף סיפר כי 
המנהל הגיש בקשה למשרד האוצר להגדלת התקנים לטובת יישום החלטה 979 מעבר לפיילוט שהחל, 

קרי לכל המושבים בארץ.
את הערב חתם השחקן מתי סרי עם המופע "מארגוב עד ארגוב", ערב שהוקדש לפרידה מיוסק'ה הררי, 

שמסיים תפקידו כיו"ר הסניף הארצי של יד לבנים במושב ובכפר.
יוסק'ה, אב שכול, משמש בתפקידו זה למעלה מעשור, בהתנדבות מלאה. בנוסף, בחרה התנועה להציג את 
מועמדותו לקבלת "אות הנשיא למתנדב" לשנת 2014 כהוקרה לפועלו רב השנים והעמדת נושא הטיפול 

במשפחות השכולות ושימור מורשת בלב העשייה הציבורית.
היום השני לסמינר נפתח בנושא מינהל וקרקעות ולאחר מכן הציג יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים, את 
פעילות החברה לרבות מענה כלכלי ועסקי למושבים וחבריהם, בדגש על ההיערכות ליישום החלטה 979, 

בכל הנוגע בהיבטים התכנוניים הנדרשים מצד האגודות לצורך יישומה.
בחלק השני, הציג חיים טל, ראש ענף עסקים בבנק לאומי את שיתוף הפעולה עם מבט מושבים לטובת 

דרכי מימון השקעות במשק החקלאי-תיירותי במושבים.
לאחר הפסקת צהריים והנאה מיתרונות המקום הנמוך בעולם, עברנו לדון בנושא פעילות לא חקלאית 

בחלקת המגורים, אותו פתח עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר ועדת קרקעות של התנועה, 
שעדכן על התנהלות התנועה ומרכז המועצות האזוריות הן בנושא המרקמים העירוניים ונושא הותמ"ל 

)ועדה לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור( והן בנוגע ליחידה השלישית בנחלה.
לפני שהחל פאנל ראשי המועצות, הציגה צורית וידה-מיקיי, רכזת תחום התיירות הכפרית בתנועה, את 
העבודה שנעשית עם התאחדות התיירות הכפרית, התארגנות משותפת של תנועת המושבים, התנועה 

הקיבוצית ומרכז המועצות האזוריות. 

את היום חתם כאמור פאנל ראשי מועצות נרחב )בתמונה למעלה( שכלל את בני בן מובחר ממבואות 
החרמון, מוטי דותן מהגליל התחתון, עמיר ריטוב, לב השרון, אריה שרון מאלונה, משה דדון ממטה יהודה, 

דני מורביה מלכיש ואיל בלום מהערבה.
ראשי המועצות דיברו על שיתוף הפעולה בין המועצות לתנועה, על חשיבות ההתארגנות במאבקים 

משותפים מול השלטון המרכזי וסקרו תמורות, לצד אתגרים באזורים השונים.
לסיום הערב נהנו הנוכחים מהרצאתו המרתקת של הפרופ' ארנון סופר על חקלאות, כאבן יסוד בביטחונה 

של מדינת ישראל.
היום השלישי והאחרון נפתח בנושא תקנון וזכויות הצבעה באגודה ורשם האגודות השיתופיות, עו"ד מירון 
הכהן, סיפר לנוכחים על הנושאים המושביים שמטופלים כרגע במשרדו: ייפויי כח בהצבעות באסיפה 

הכללית, זכויות הצבעה בתקנון ועוד. מירון השיב לשאלות שהעלו המשתתפים.
יתרת היום הוקדשה לענייני רוח וחברה עם אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה וקהילה ומנהלת חטיבת בני המושבים, 
עו"ד שירי ארדיטי-נחום, בת מושב מסלול שבמרחבים, שהציגה את תנועת הנוער במלוא תפארתה וכמה 

היא רלוונטית כיום, על שלל הערכים שמביאה עמה בעידן השפע והגירויים הרבים.
האורח המסכם היה מר רני טריינין, ס' יו"ר הסוכנות היהודית שדיבר על העם היהודי בתפוצות ועל הממשק 

שבין הסוכנות היהודית לתפוצות.
 תודה גדולה ומיוחדת לורדה בואבי, מזכירת אגף קרקעות ואגו"ש על העבודה המאומצת והדאגה 

לפרטים הקטנים ביותר וכמובן לבני אלירז, רכז האזור שלנו, הוגה רעיון הסמינר והמושך בחוטים.

www.tmoshavim.org.il פירוט מלא של התכנים ותמונות מהסמינר באתר תנועת המושבים

בפעם הרביעית: סמינר ההתיישבות הארצי של תנועת המושבים
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עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

מקרקעי  רשות  במועצת 
הובאה  האחרונה  ישראל 
הנוגעת  החלטה  לאישור 
תומכי  נוספים  לשימושים 
חקלאות, אשר ניתן יהיה להסדירם ולמקם 
אותם מחוץ לחלקת המגורים בנחלה בשונה 

מהמצב כיום. 
זכויות הייזום  של המחזיק בנחלה מתאפשרות 
מתוקף החלטות מועצת מקרקעי ישראל אשר 
עוסקת בזכויות הפל"ח )פעילות לא חקלאית(. 
החלטות אלו קובעות כי זכויות הבניה לתעסוקה 
לא חקלאית יישארו תמיד חלק בלתי נפרד 
מהנחלה, המיקום הינו בחלקת המגורים בלבד, 
שטח המבונה הכולל לתעסוקה לא חקלאית 
לא יעלה על 500 מ"ר, העלות הינה תשלום מלא 

והשימוש הינו שימוש עצמי בלבד. 
הרקע לקבלת ההחלטה הינו הקושי בשנים 
מהנחלה  ורק  אך  להתפרנס  האחרונות 
החקלאית, קושי אשר הוביל לצורך לאפשר 
פעילויות כלכליות משלימות לחקלאות בעלות 

צביון תומך חקלאות או תלוי חקלאות שיאפשרו 
לבעלי הנחלות להתפרנס בכבוד, כמו כן בעלי 
לחקלאות  נלוות  פעילויות  הנחלות שהקימו 
שהיתה קיימת במשקם "נפלו בין הכיסאות" 
ונותרו ללא מסלול הסדרה לשימושים הנלווים 

שהוקמו על ידם.
בעמדתנו לועדת רוטקופף דרשנו להתאים את 
השימושים המותרים בקרקע-חקלאית מוכרזת 
גם לשימושים חלקית חקלאיים או הקשורים 
למשק החקלאי המודרני כמו: מאגרי מים וביוב, 
אתרי קומפוסט, , מתקני תיירות, יקב, בית-בד, 

משתלה, אורווה וכד'. 
אלה  שימושים  להבדיל  הצורך  על  עמדנו 
משימושי פל"ח תעשייתים שמצריכים שינוי ייעוד 
של הקרקע החקלאית ולהגדירם כשימושים 
שהינם חלק מן העיבוד הראשוני של התוצרת 
החקלאית. לדוגמה, היקב הוא חלק מתהליך 
הייצור הראשוני של גפן היין, מכאן שהיקב איננו 
מהווה פל"ח אלא חלק מתהליך היצור החקלאי 

הראשוני וכך יש להתייחס אליו.
מקרקעי  רשות  במועצת  ההחלטה  כאמור, 
ישראל שכעת מאפשרת את היכולת להסדיר 

פעילויות נלוות לחקלאות, הולכת בכיוון הזה של 
דרישתנו לאורך השנים.

סוגי  בשלושה  בהכרה  ההחלטה  עיקרי 
פעילויות כשימושים נלווים לחקלאות:

גידול בעלי חיים לא למטרת מאכל כגון: רכיבה   *
טיפולית לימודי רכיבה, ליטוף בע"ח שירותי 

טיפול ואחסנת בע"ח וכו'.
עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית, כגון: בית   *
בד, יקב, מגבנה ייצור בשמים וסבונים מצמחי 

תבלין, ייבוש תבלינים וכו'.
פעילות  וחינוכית:  תיירותית  פעילות   *
המבוססת על הפעילות החקלאית והמורשת 

ההתיישבותית.
השינויים המשמעותיים מעבר להכרה בשימושים 
אלו הינה היכולת של בעל הנחלה למקם פעילות 
זו בכל חלקה א' ולא רק בחלקת המגורים כפי 
שניתן היה עד היום)מה שהפך את העניין ללא  
חלק  בנוסף,  מיקום(,  מגבלת  בשל  אפשרי 
מהמבנה ייחשב כשטח חקלאי וחלקו ייחשב 
כפל"ח ותותר מכירה של התוצרת החקלאית 

כשימוש נוסף.

שינו מבורך נוסף הוא ההכרה בפעילויות אלו 
לטובת הנחת אזורי עדיפות לאומית, משמע על 
מנת להסדיר קניינית את המבנים יהיה תשלום 
ועל  כחקלאי  מוגדר  שאיננו  השטח  על  רק 
תשלומים אלו יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית.
אנו רואים חשיבות רבה בהחלטה ובהקלה על 
הסדרת השימושים ועל ידי כך  ליצור פיתוח 
ענפים משלימים ובכך  לגוון את התעסוקה 
במרחב הכפרי ולתרום לחיזוק המושבים תוך 

שמירה על האופי החקלאי והכפרי שלהם. 
הקמת פעילויות תומכות חקלאות היא חלק 
מתהליך רחב יותר, המתרחש במרבית המדינות 
המפותחות, ואשר הופך את המרחב הכפרי 
למגוון יותר ורב-תפקודי. התהליך משקף את 
השינוי באופי החקלאות בתעסוקה ובהכנסה 
של תושבי הכפר, מגדיל את יעילות השימוש 
בקרקע של בעל הנחלה ופותח את המשק 
לתיירות כפרית מבורכת. מרבית היזמויות הן 
קטנות יחסית, הן במספר העובדים בהן והן 
ואזורי,  לפיתוח מקומי  אך תרומתן  בשטחן, 
ולחוסן הקהילתי, משמעותית, ובזה חשיבותן 

הרבה.

אגף קרקעות ואגו"ש

שינוי בהסדרת השימושים הנלווים לחקלאות

היחידה השלישית בחלקת המגורים
עו"ד עמית יפרח 

בשנים האחרונות אנו, בשיתוף מרכז המועצות האיזוריות  ותנועות ההתיישבות, נאבקים 
על מנת לאפשר את יישום החלטה 1155 במושבים ובפרט את יכולתו של בעל הנחלה לבנות 

את הבית השלישי כחלק מזכויותיו לאחר היוון חלקת המגורים. 
סוגיית הבית השלישי התעוררה בעקבות מספר היחידות שנקבעו לכל מושב בתמ"א 35, במרכז 
הארץ בעיקר הסף המקסימלי יוצר מגבלה לבעלי הנחלות לממש את בניית הבית השלישי, 
לאחר מאמצים רבים חשבנו שהתגברנו על החסם בעזרת עדכון תמ"א 35 אולם כעת ישנה 

התנגדות של שר הפנים שבעקבותיה כתבנו לו מכתב מפורט ולהלן עיקרי הדברים:
למיטב ידיעת התנועה, המועצה הארצית לתכנון ובניה צפויה לדון בישיבתה הקבועה ליום   *

4.3.2014, בין היתר, בעניין שבנדון. 
פנייתנו זו אליך נעשית מכיוון שיש חשש כבד, כי המועצה הארצית עתידה לקבל החלטה   
שעתידה לאיין את המלצת דו"ח שלב ד2' שהוכן על ידי צוות התכנון שמונה לצורך בחינת 
עדכון תמ"א 35, את החלטת הולנת"ע מיום 26.11.2014, ואת עבודתן של ועדות ציבוריות 
שבחנו את הנושא, וכן את החלטות מועצת מקרקעי ישראל )1252, 979, 1155(, אשר נמצאו 

כסבירות על ידי בית המשפט הגבוה לצדק )במסגרת בג"צ פורום 15 הערים העצמאיות(.
כידוע לך, ביום 26.11.2013 קיבלה הולנת"ע בישיבתה את המלצת צוות התכנון שמונה לצורך   *
עדכון תמ"א 35, ואישרה תוספת יחידת דיור שלישית בראש הנחלה במושב )עד 2.5 דונם(, 

בתנאים שנקבעו על ידה. 
הן הצוות התכנוני והן הולנת"ע סברו כי אין כל מניעה תכנונית לאישור היחידה השלישית, וסברו   

שעיבוי בתוך המושב עדיף מאשר הרחבה הפוגעת בשטחים הפתוחים. 
יודגש, כי הליך בחינת עדכון תמ"א 35, ובכללו נושא היחידה השלישית בנחלה, נמשך למעלה   
מ- 6 שנים, במהלכן נבחנו עמדותיהם של כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות עמדת התנועות 
ההתיישבותיות, מרכז המועצות האזוריות, פורום 15 הערים העצמאיות וכו'. כמו כן, נתקיימו 
דיונים רבים בולנת"ע בעניין עדכון דו"ח ד2', בהם קיבלו חברי הולנת"ע הסברים שונים מצוות 

התכנון, לרבות לעניין היחידה השלישית בנחלה. 
ברם, החלטה זו של הולנת"ע שהתקבלה כאמור אחרי שנים של בדיקות מקצועיות, לא הועברה   *

לאישור של המועצה הארצית. 
הולנת"ע מסיבה שאינה נהירה לתנועה, החליטה לקיים ביום 11.2.2014 ישיבה נוספת בעניין,   
ובין רגע, ללא כל נימוק ענייני הציג מנהל התכנון הצעות חדשות בנוגע להוספת יח"ד בנחלות 
במושבים, וביניהם הצעה לפיה יישאר המצב הקיים בתמ"א 35 ללא תוספות.  הולנת"ע החליטה 

להעלות נושא זה להכרעת המועצה הארצית. 
כך ברגע, ביטלה הולנת"ע את עבודת צוות התכנון בעניין זה ואת החלטתה הקודמת בנושא.   

המשמעות של קבלת החלטה שאינה מאפשרת בניית הבית השלישי בנחלה, הינה פגיעה   *
אנושה בזכותם של כל בעלי הנחלות אשר הוענקה להם בין אם הם נכנסים להסדר הקבוע 
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 )1155( ובין אם אינם נכנסים להסדר זה )עליהם 

חלות החלטות מועצה אחרות, ובכללן החלטה 1252 של מועצת מקרקעי ישראל(.
ויודגש, כי החלטת הולנת"ע בעניין זה טרם פורסמה, וכך עשויים בעלי הנחלות לאבד את   
זכותם לבניית בית שלישי בנחלה, מבלי שהם מודעים לכך שהולנת"ע הפכה את החלטתה, 

וקיבלה החלטה חדשה המנוגדת להמלצת צוות התכנון. 
בשלב זה לא ידוע לתנועה מהן הסיבות שהביאו לשינוי הקיצוני בעמדת הולנת"ע, שכן הולנת"ע   *
אף לא טרחה לפרט את השיקולים לשינוי עמדתה ולא טרחה לפרסם ולנמק את החלטתה.  
יחד עם זאת, לאור העובדה שעד כה סברו כל הגורמים המקצועיים לאחר שקילת השיקולים   
התכנוניים כי יש מקום לאפשר הקמת יחידת דיור שלישית בנחלה, הרי שנראה כי שינוי כה 

קיצוני בעמדת הולנת"ע מקורו בשיקולים זרים שאינם ענייניים, ואולי אף פוליטיים.  
כך החליטה הולנת"ע שלא ליתן משקל לכל היתרונות התכנוניים, הלאומיים והסביבתיים   
התומכים במתן אפשרות לבניית יחידה שלישית בנחלה, לרבות היותה פתרון נוסף למצוקת 
הדיור האדירה והמחריפה במדינת ישראל, העדפת עיבוי הישוב על הרחבתו, ולחזור בה 

מהחלטתה המקצועית המקורית. 
הולנת"ע בחרה שלא לערוך איזון ראוי בין השיקולים השונים, ונראה כי נכנעה להשפעתם של   
גופים אינטרסנטיים ששוב ושוב מאיימים בסכנת הפרבור שלכאורה תגרם כתוצאה מאפשרות 
בניית היחידה השלישית, אף על פי שטענה זו כבר נדחתה – הן על ידי בית המשפט הגבוה 

לצדק במסגרת בג"צ פורום 15 הערים והן על ידי כל הגורמים המקצועיים שבחנו סוגייה זו. 
החלטה הולנת"ע מיום 11.2.2014 בנוגע ליחידה השלישית בנחלה אינה סבירה, התקבלה בהליך   *

מינהלי שאינו תקין, ומשיקולים זרים ופסולים. 
כידוע לך, הולנת"ע והמועצה הארצית, ככל רשות מינהלית אחרת כפופות גם לכללי הצדק   

הטבעי ולהליך מינהלי תקין. 
משכך, הינך מתבקש בזאת להורות להולנת"ע להעביר לאישור המועצה הארצית את החלטתה   *
מיום 26.11.2013, בנוגע לאפשרות לבניית יחידה שלישית בנחלה, ולא את החלטתה מיום 

.11.2.2014
לחילופין, הינך מתבקש לקיים הליך מינהלי תקין שבו תעלה הולנת"ע את השיקולים החדשים   
שהביאו אותה לחזור בה מהחלטתה מיום 26.11.2013 ושלא לאמץ את המלצות צוות התכנון 
בעניין זה, ואשר במהלכו יתאפשר לכל הגורמים הרלוונטיים להביא בפני הולנת"ע את עמדתם 

בנושא. 
בשל לוחות הזמנים הקצרים, והחשש הגדול שהמועצה הארצית בכל זאת תדון בעניין היחידה   *
השלישית בנחלות בישיבתה מיום 4.3.2014, מועברת עמדת התנועה במקביל גם לחברי 

המועצה הארצית.
** אנו כעת מצפים לתשובת השר ובעקבותיה נשקול את צעדינו בעניין.
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עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

תנועת המושבים החליטה לגלות אחריות לאומית 
ופתחה במאבק ציבורי כנגד מכירת גרעין השליטה 
בחברת "תנובה" מקרן ההשקעות אייפקס לתאגיד 

המזון הסיני "ברייט פוד" בבעלות ממשלת סין.

יום לפני הדיון בעניין בועדת הכלכלה של הכנסת, 
בני  הנוער  תנועת  רפתנים,  התנועה,  נציגי  מחו 
המושבים והנוע"ל מול משרדי אייפקס בתל אביב.
תנועת המושבים, כמייצגת של ציבור חקלאים רחב 
בישראל, גורסת כי מכירת חברת "תנובה" תהווה 
פגיעה קשה למעמד החקלאים ומשקי הבית ותמיט 
אסון כלכלי לענף החקלאות בישראל ומשקי הבית. 
בנוסף, מכירת "תנובה" מהווה בגידה של קרן אייפקס 
הישראלי  לציבור  שניתנה  מוסרית  בהתחייבות 
המתגורר במרחב הכפרי שהקים את "תנובה" עוד 
לפני קום המדינה ובאזרחי המדינה. כמו כן מדובר 
האנשים  הרפתנים,  החקלאים,  בציבור  בזלזול 

העוסקים בגידול בקר, עופות ודגה.
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים: "מכירת 'תנובה' 
לממשלה זרה היא בבחינת אובדן הערכים עליהם 
קמה החברה. לא ייתכן שחברה הנחשבת לאחד 
מסמליה של מדינת ישראל, ההתיישבות והחקלאות 
בארץ ישראל, תימכר לידיי הממשלה הסינית. ציבור 
החקלאים לא יפקיר את ביטחון המזון של אזרחי 
ישראל בידיים זרות המקבלות החלטות על בסיס של 
שיקוליה של ממשלת סין בלבד. אבות האומה, שבנו 

את המדינה, לא ציפו שנמכור את ערכינו במחיר זול 
כל כך ונוותר על האחריות שלנו לייצר מזון בעצמנו 
ונעבירו לידיים זרות. המאבק על "תנובה" הוא מאבק 
שנוגע לכל משפחה בישראל, אני בטוח שכל אמא 
היא  כאשר  ביטחון  יותר  הרבה  חשה  ישראלית, 
מעניקה לילדים שלה חלב המופק על ידי ישראלים 

ולא על ידי סינים".
בוועדת  בדיון  "למחרת   :y-net-ב מתוך הכתבה 
הכלכלה, קראו חברי הועדה לראש הממשלה ולשרים 
לעצור את הליכי המכירה ולפעול להנפקת תנובה 
בבורסה הישראלית כהשקעה בטוחה של הכספים 
בקרנות הפנסיה של הציבור. עוד קראה לממשלה 
להקים ועדה ציבורית לבדיקת הפגיעה באינטרסים 
של המדינה, בהיותה סכנה לביטחון המזון של ישראל 
שהוא גם הביטחון הלאומי, ולא רק מקור לרווח מהיר 

של מעטים". 
אמר  )עבודה(  ברוורמן  אבישי  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
כי "כוונת הדיון בכנסת היא ליצור דעת קהל נגד 
מכירת תנובה ולחץ ציבורי להתערבות הממשלה 
מהמכירה  לעשות  במקום  בישראל  להנפקתה 
בדיוק  לאזרחים.  יגיעו  שלא  דולר  מיליארד  חצי 
כמו שהפכה לדגל של המחאה החברתית שנוצר 
מהחלטת תנובה לייקר את מחיר הקוטג'. תנובה 
היא לא רק חברה אלא סמל ו'בית' כמו הלוגו שלה". 
ברוורמן התייחס לכוונת המכירה של תנובה לסינים 
כסימפטום להתגברות התופעה של מכירת חברות 
ישראליות לזרים. "בניגוד לסינים שרואים 100 שנה 
קדימה כאימפריה עולמית, התרבות הישראלית 
היא של כאן ועכשיו. קח את הכסף וברח. אסור 
לחזור על הטעות של מכירת תנובה לאייפקס. לא 
חסר לישראל כסף כדי להשאיר בידה את תעשיית 
החלב האסטרטגית, צריך רק לנתב למטרה זו את 

המיליארדים שלנו שבקרנות הפנסיה".
ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, אמר כי תנובה 
עבור הסינים היא לא רק חברה לאספקת מזון. חשוב 
לממשל הסיני לשים יד על המחקר המדעי והמידע 
שצברה כבסיס שלטוני לייצור מזון להמונים. "המחקר 

והפיתוח הוא בבת העין של סין לא פחות מישראל. 
אבל השוק הסיני לא פתוח לייצוא הישראלי כמו 
לייבוא המדעי. חברות זרות רבות עוזבות את סין 

בגלל הגישה הזאת של הממשל הסיני הריכוזי. 
"הסינים מאוד מהירים, גמישים ויצירתיים ואם לא 
נתעורר לפני הדקה ה-90 נמצא שגם האקדמיה שלנו 
בידיהם. צריך מיד להתארגן כדי להגן על הנכסים 
הישראליים האלה כי הם חלק מתפישת הביטחון 
הלאומי", אמר הלוי. ברוח זו התבטא גם אלעזר יפה, 
נכד של מייסד תנובה והמנהל הראשון שלה, שאמר 
כי תנובה היא לא רק ספק מזון אסטרטגית אלא גם 

הקניינית הגדולה והחשובה של תוצרת חקלאית, כמו 
תעשיית הביטחון". 

בזמן קצר את מה  הרוויחה  אייפקס  כי  ציין  הוא 
החדש  הרוכש  וגם  תנובה,  ברכישת  שהשקיעה 
שישלם עבורה 2.5 מיליארד דולר, יעשה הכול כדי 
למקסם מהר את רווחיו, מה שעלול להשפיע על 
המחיר שישלם הצרכן הישראלי, כמו שנעשה בקוטג': 
"לכן, אסור לחזור על השגיאה עם אייפקס שהכניסה 
כדי  וכל הציבור חייב ללחוץ  יפה לקבוצה קטנה 
להשאיר את תנובה בארץ בהנפקה מקומית כנכס 

צאן ברזל של ישראל", אמר יפה.

יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים"

"התנאי הראשון שכל ציבור בני אדם חייב לקיימו, אם הוא שואף להגיע למדרגה 
של אומה, הרי הוא-להיות בעל האדמה שעליה הוא יושב, ולספק לו את מחייתו 

בעצמו" )מכס נורדאו(.
המרחב הכפרי בכלל והמושבים בפרט נמצאים כיום במצב משפטי/קנייני בעייתי, חברי 
המושבים במדינת ישראל אינם הבעלים של הקרקע עליה הם יושבים ואותה הם מעבדים ושומרים 
עשרות שנים, האגודה החקלאית הינה ברת רשות של רמ"י )רשות מקרקעי ישראל( ומחזיקה בחוזה 
משבצת מול רמ"י לתקופה של עד 5 שנים כאשר חבר האגודה הוא בר רשות של האגודה. מצב זה לא 

רק שאיננו אופטימלי אלא לא הגיוני הן מההיבט הכלכלי והן בהיבט המשפטי/ קנייני. 
לאורך השנים התקבלו החלטות רבות של מועצת מקרקעי ישראל לחתימת חוזי חכירה לדורות מול 

בעלי הנחלות, אך לצערנו עד היום לא ניתנה האפשרות האמתית ליישם זאת.
ב-1998 התקבלה החלטת רמ"י  823 שעיקרה הינה שבעל הנחלה יחתום על חוזה חכירה לדורות 
)4 תקופות של 49 שנה( על חלקה א' של הנחלה והאגודה תחתום על חוזי חכירה לדורות בשאר חלקי הנחלה.
בתאריך 31.12.13 אושר במועצת מקרקעי ישראל נוסח חוזה החכירה לדורות מול בעל הנחלה ומול האגודה.

החלטה זו פתחה את הצוהר להתקדם בהליך עיגון הזכויות הקרקעיות.
על מנת להצטרף להחלטה ולחתום על חוזי חכירה לדורות יש לעמוד במספר תנאים, באחריות האגודה: 
יש לסיים את הליך הכנת התצ"ר )תוכנית לצרכי רישום( ואת בדיקתו )במקרה של סיום התהליך לפני   *

שנת 2009(.
יש להסדיר את השטחים העודפים של האגודה.  *

יש להסדיר שימושים חורגים בשטחים הציבוריים ובחלקות ב'.  *
יש להתנתק מהחוזה המשולש )אגודה - רמ"י - סוכנות(.  *

תנאים אלו הינם תנאי סף ובלעדיהם לא יהיה ניתן להתקדם הן ברמת האגודה והן ברמת חבר 
האגודה.

חבר מושב שירצה לחתום על חוזה חכירה לדורות צריך לעמוד בתנאים להלן:
* העדר בעיית גבולות.
* רישום זכויות מסודר.

* הסדרת השימושים החורגים בנחלה.
רק לאחר שיעמוד בתנאים הללו, יוכל לחתום על החוזה ולאחר מכן יוכל לרשום את חלקה א' בטאבו 

על שמו.
חשוב לציין, שכל הליך חתימת חוזי החכירה לדורות הוא ללא עלויות היוון/היתרים וכדומה לרשות 

מקרקעי ישראל.
חבר המושב שירצה ליהנות מזכויות המגורים ע"פ החלטה 1155 )979( יוכל לעשות זאת רק לאחר חתימת 

חוזי החכירה ותשלום דמי הכניסה להחלטה, 3.75% מערך חלקת המגורים )2.5 דונם(.
לכניסה להחלטה 1155 יש משמעויות רבות בצד הקנייני והכלכלי, אך אין זה ברור מאליו שכולם יממשו 
את ההחלטה למרות התועלות הקיימות בה. כל בעל נחלה ישקול את פעילותו לפי המצב הקיים היום 

ולפי אופי בעלי הנחלות.
ערב חג הפסח תשע"ד, כולי תקווה שסמל החג כחג החירות יתממש גם לנו חברי המושבים ואחת ולתמיד, 

נקטין את החיכוך המיותר עם רשות מקרקעי ישראל.
עבור חברי המושבים האביב מסמל יציאה לחירות על אדמותינו אותם אנו מעבדים עשרות בשנים. 

בברכת חג שמח, יוגב שריד וצוות "מבט מושבים"

מבט מושבים

הדרך לעיגון הזכויות בקרקע

בשולחן  בחירות  לראשונה,  חקלאות: 
החלב המושבי של תנועת המושבים

היו"ר הנבחר הוא אלון קמה ממושב אביגדור.
לדברי מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים: "לאור האתגרים הרבים בענף החלב, בדגש על הרפת 

המשפחתית המושבית, החלטנו על בחירות בשולחן שמורכב מ60 נציגים אזוריים".
אזוריים  נציגים   60 נבחרו  הישיבה  במסגרת 
לשולחן, שבחרו בבחירות חשאיות את היו"ר - 
אלון קמה. צור ציין כי שולחן החלב המושבי קם 
במטרה לחזק את המשק המשפחתי ועובד 
בשת"פ עם התאחדות חקלאי ישראל ומועצת 
החלב. "בשולחן  דנים בנושאים אקוטיים בענף 
החלב כמו מכירת חברות ישראליות לגורמים 

זרים - תנובה למשל", הוסיף.
טרם ההצבעה, נכח בישיבה ח"כ אבישי ברוורמן, 
יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, אשר דיבר על 
ערכי החקלאות וההתיישבות ועל חשיבות הייצור 

המקומי. בנוסף פירט באוזני הנוכחים את הפרטים של הצעת חוק פרטית, שבינתיים הוגשה, לגבי מכירת 
חברות ישראליות לממשלות זרות. לאחר ספירת הקולות ובחירתו, כאמור, אמר קמה עם מינויו: "אני שמח 

על האמון שניתן בי, ובטוח כי יחד נוכל לחזק את ענף החלב ואת משקי החלב במושבים".
קמה התייחס לניסיונות מכירת תנובה לסינים ואמר: "קשה לי להאמין שאיציק בדר ומאיר שמיר, אנשי 
מוסר ועקרונות, יתפתו למהלך עסקי כזה - טוב ככל שיהיה. אני מפנה את כולם לקרוא את המאמר 
שכתב גיורא איילנד בנושא האסטרטגיה הסינית בקניית מפעלים מובילים מחוץ לסין. לצערי, אנחנו לא 
הבעלים, אנחנו רק יכולים להביע דעה מבחוץ. יחד עם זאת, אני לא יודע מה ערכה של תנובה ללא חומר 

הגלם שאנחנו מייצרים עבורה".

מימין: אופי רייך - מנכ"ל "החקלאית", ח"כ אבישי ברוורמן - יו"ר ו. 
הכלכלה של הכנסת, מאיר צור, שייקה דרורי-מנכ"ל מועצת החלב 

היוצא ואבו וילן - מזכיר התאחדות חקלאי ישראל.

תנועת המושבים מתנגדת למכירת השליטה בחברת 
"תנובה" לחברת "ברייט פוד" בבעלות הממשלה הסינית
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אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה וקהילה

אגף חברה וקהילה

תנועה במסע: "מכאן לשם, משם לכאן ומכאן והלאה"

היינו שם: רשמים מהמסע לפולין של המשלחת השלישית
המשלחת השלישית של "תנועה במסע" לפולין, שבה ממסעה מיד 

לאחר פורים, בתחושה של כובד משקל לצד התרוממות רוח. 
תהליך המסע, שהחל לפני חודשים ארוכים, כלל מפגשים והרצאות 
בנושאים הקשורים למאורעות השואה, היכרות עם העבר המפואר 
של יהדות פולין בפרט ואירופה בכלל טרם המלחמה, ולמידה אודות 
ההתמודדות הכמעט בלתי אפשרית לאורכה. יחד עם זאת, נדמה ששום 
דבר לא יכול היה להכין את חברי המשלחת למפגש עם המקומות 

והמראות, עם הדי הזוועה שנשמעים בדממה באתרים בם ביקרנו. 

המסע נע מוורשה אל לובלין ואל קרקוב, תוך שאנו מבקרים בבתי עלמין יהודיים היסטוריים, 
בכפרים וערים, נעים בין עולמם אפוף התורה של חכמי לובלין ובתי כנסת שנשתמרו לבין 

מחנות השמדה ובורות ירי. 
מופתעים בכל פעם מחדש מסמיכות המחנות לערים, ומהתעשייה הבלתי נתפסת של הרצח. 
מחלצים פנים מתוך המספרים הגדולים בסיפורים נוגעים ומרגשים של קורבנות וניצולים, 
חלקם כאלה שהם קרובי משפחה של חברי המשלחת ואחרים שנעמה, המדריכה שלנו, 
חושפת ברגישות, שומעים על מה שאירע ולומדים להכיר ולו במעט את החיים בפולין כיום 

ואת מחוייבותה להנצחת השואה ולימוד לקחיה למען עתיד טוב יותר.
המשלחת ה-3 כללה חברי מושבים צעירים ומבוגרים, מדריכי נוער ואנשי חינוך לצד בעלי 
תפקידים במועצות האזוריות ואנשים פרטיים מלכיש ועד רמת הגולן, אשר המכנה המשותף 
לכולם - מעבר להיותנו אנשי ההתיישבות העובדת, הוא הרצון ללמוד, להכיר, להתחבר, להתבונן 
פנימה ולא פחות מכך - לקחת את המטען האישי הזה צעד נוסף, למען שימור הזיכרון לדורות 

הבאים.
בימים אלה יוצאת לדרכה משלחת נוספת לפולין, הפעם של נוער "בני המושבים", וזאת 
במסגרת פעילותם כחטיבה  ב" נוער העובד והלומד". החבר'ה הצעירים של תנועתנו עברו אף 
הם תהליך הכנה משמעותי ומעמיק ואנו רואים במסעם חיבור למפעל המשותף של "תנועה 
במסע", מנוף לא רק לחשיפת הנוער לנושא, אלא הכוונה אל עשייה ערכית ומנהיגותית עם 

שובם, כמדריכים, כחיילים ובכל אשר יפנו.
טקס התייחדות ותערוכת צילומים

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, אשר יתקיים בכ"ח ניסן תשע"ד, 28 באפריל 2014, נקיים בבית 
תנועת המושבים טקס התייחדות במעמד פתיחת תערוכת צילומים מהמסעות של כלל 

המשלחות עד כה, תחת הכותרת "היינו שם".
תערוכה זו תהווה סיכום ראשוני של התהליך ובבחינת הזמנה לכל המרחב להצטרף לעשייה 

ברמה אישית, ברמה מועצתית ובכל דרך ראויה.
תודה לכל השותפים למסע.

במקום פרחים:
בתהליך ההכנה עסקנו גם בלמידה אודות גורל יהדות ארצות האיסלאם בשואה, ביום עיון מיוחד 
שהתקיים ב-12.2 תוך שיתוף פעולה בין המועצה המארחת - מ.א. לב השרון, לבין מ.א. באר 
טוביה, מרכז מורשת יהדות לוב ואגף חברה וקהילה בתנועת המושבים. יום זה העלה על נס 
את סיפורם המיוחד של יהודי ארצות האיסלאם בתקופת השואה, אשר לא זכה להתייחסות 

והכרה ראויה לאורך השנים.
אנו בתנועת המושבים מצאנו לנכון להעלות את הנושא על סדר היום, תוך הוקרה למייסדי 
המושבים אשר הגיעו מארצות אלה ומודים מקרב לב למועצות על שיתוף הפעולה להצלחת היום.

בלטו במיוחד תושבי המועצה האזורית לב השרון ממייסדי היישובים: ניצני עוז, פורת וינוב אשר 
השתתפותם באירוע היתה מרגשת מאד.

תערוכת תמונות שהוצבה במקום באדיבות מרכז מורשת יהדות לוב, בהנהלתו של חברנו 
מאיר כחלון ממושב אחיסמך, העלתה מראות נשכחים,  והשתתפותם של נציגי הארגון לאורך 

כל היום הזכירה מהי חשיבותה של תרומה לקהילה.
מדריכי הנוע"ל העלו בחן ובמקצועיות תערוכה המסבירה את קורותיהן של קהילות ארצות 

האיסלאם בתקופה זו,
המפגש החברתי בין חבר'ה צעירים, תלמידים וחניכי תנועת הנוער לבין מייסדי המושבים 

שהגיעו לאירוע - היה שובה לב.
במהלך יום העיון נפעמנו מביצוע מיוחד של הזמרת אורית אזרח בשירה "הזיה", מהופעתה 
של חבורת הזמר "פרחי לבלוב" )בתמונה למטה(, ילדים ונוער ממושב שדה עוזיהו בהנהלתו 

של רחמים חסון, אשר ביצעו פיוטים ומזמורים לוביים, מבית אבא.

עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון, דרור שור, ראש המועצה האזורית באר טוביה 
והרב מנחם הכהן, רב תנועת המושבים הביעו בדבריהם את החשיבות שהם רואים בעיסוק 

בנושא השואה ומחוייבותנו לשימור מורשתה למען בניית חברה ערכית יהודית ציונית,
אריה ברנע, מנהל ביה"ס התיכון האזורי באר טוביה ויו"ר עמותת עמך, הגיש הרצאה מאלפת 

אשר סקרה את הפן ההיסטורי של פרק זה בשואה,
התרגשנו עם כל הקהל בהרצאתה של נעמה אגוזי אודות סיפור חייו של אלפרד נקש, 
הספורטאי היהודי - לובי שהיה לשחיין אולימפי ערב המלחמה ושרד את אושוויץ במהלכה 

כנגד כל הסיכויים.
אחד מרגעי השיא המשמעותיים ביום זה היה מפגש ארבעה דורות על הבמה של ברוך חיון, 
יוצא לוב, ממייסדי מושב ינוב וממנהיגי תנועת המושבים בעבר, ביחד עם בנו, נכדו ונינו, אשר 

רגשו אותנו בדבריהם אודות הרצון להמשיך את דרך ההורים כאן בארץ, במושב.
תודה גדולה שלוחה לכל השותפים לאירוע, ובמיוחד לצוות המועצה האזורית לב השרון על 

הפקת היום, והובלתו לכיוון של תהליך מתמשך בנושא "שואה, תקומה, התיישבות".
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ד"ר סער איילון
תקופת האביב מציינת פריחה ולבלוב - כך הדבר גם לגבי מחלקת חיילים וצעירים:

◄ במהלך פברואר ומרץ נערכו מפגשי הכנה לשירות משמעותי לתלמידי כיתות 
י"א, י"ב במועצות אזוריות לב השרון ולכיש.

המפגשים שנערכו בשעות אחר הצהריים, בשיתוף פעולה של מחלקות הנוער 
המועצתיות, נפתחו בהרצאה של איריק לניס,  ממושב שדי חמד.  איריק הינו סא"ל במיל', טייס יסעור 
ומפקד מרכז תיאום של חיל האוויר, אשר עם שחרורו מצה"ל בחר במסלול של חינוך והוא מסיים 

את הכשרתו בהוראה בימים אלה.
המשך המפגשים כלל פאנל קצינים צעירים 
תושבי המועצה, אשר עיקרו עסק בחשיבותו 
של השירות הצבאי וחתירה למצוינות בכל מגוון 
הנוער  והעומדים בפני  התפקידים המוצעים 
העתיד להתגייס. דוגמא אישית וחיבור למקורות 
להצלחת  המפתח  הם   - באזור  ולשורשים 

המפגשים. 

להיקלט  מתחילים  אלה  בימים  בצפון:   ◄
"המשתחררים הטריים" בפרויקט "מחזירים 
את הבנים והבנות הביתה", שעיקרו עבודה 
מועדפת בחקלאות ומתן מענה חברתי לשעות 

הפנאי ע"י מחלקת הצעירים של התנועה. 
בנוסף, נפתחת ההרשמה לשתי קבוצות נוספות 
שעתידות  להיפתח  בחודש יוני ויולי בפתחת 
צעירים אשר מעוניינים  ניצנה ובקעת הירדן. 
לקחת חלק בקבוצות אלו מוזמנים ליצור קשר 

אף הם עם המחלקה.

◄ ב-27.5 יתקיים יום עיון, במתכונת של טיול, לחקלאים ויזמים צעירים במ.א. גליל תחתון. 
יום העיון יאפשר חשיפה ליזמות בתחום החקלאי והתיירות הכפרית אשר הוקמו ומנוהלים ע"י צעירים 

ומיועד לצעירים מכל הארץ.

◄ מושב כמהין בפתחת ניצנה, מיצר ברמת הגולן וברוש הבקעה בבקעת הירדן - מקיימים 
ימים פתוחים לקליטת משפחות וזוגות צעירים. 

* לפרטים נוספים בכל התחומים שצוינו לעיל ובכלל על פעילות האגף, הנכם מוזמנים לפנות לאגף 
saar@tmoshavim.org.il  ,03-6086308 :חברה וקהילה ולד"ר סער איילון המרכז את התחום

בברכת חג פסח שמח, סער איילון

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
יהודה אלטון, מנהל היחידה

תערוכות בגלריה
תערוכות בגלריה בחודשים פברואר-יוני 2014

13.2-13.3  "משחקים בצבע" 
תערוכת ציורים של  דינה צפון ממושב בצרון.

13.3-23.4  "ללא כותרת" 
תערוכת ציורים )בתמונות למטה( של דבורה רוזן ממושב סתריה.

23.4-12.5 "היינו שם" 
תערוכת צילום של יוצאי המשלחות של "מסע לפולין" מתנועת המושבים.           

12.5-12.6  "רטרו" 
תערוכת צילום של רחל גרינשפן ממודיעין.

סמינר רכזי תרבות וקהילה
בתאריכים 5-6.2.14 התקיים סמינר ארצי לרכזי תרבות וקהילה במלון קיבוץ שפיים.

השנה נושא הסמינר היה: "תרבות כמחוללת שינוי בתפיסה הקהילתית היישובית". 

עסקנו בנושאים של מנהיגות ופיתוח קהילתי, חשיבות הפעילות התרבותית והחברתית בכללה 
ביישוב ומתן כלים יישומיים לראייה קהילתית ועשייה בתחום התרבות. למדנו להכיר את עולם 

המשחקים הקהילתיים וכיצד ניתן לעשות בהם שימוש בתכנית העבודה השנתית.

כל זאת, לצד מופעים אומנותיים להנאת המשתתפים עם: להקת "עמק הנהר האדם" 
באווירת קאנטרי, שי נשיא במופע אילוזיות ואשליות ואהרון פררה במופע שירים נוסטלגי.

ההיענות לסמינר היתה גבוהה ולקחו בו כ-100 רכזי תרבות וקהילה ותיקים וצעירים כאחד, 
ביניהם תושבים ותיקים וצעירים ותושבים חדשים מההרחבות. וכך, למדנו במהלך הסמינר כי 

בזכות העשייה החברתית התרבותית הצלחנו להשיג גיבוש של כל הקהילה ביישוב.

ביקור בספריית "רגבים" -  מושב אמונים
ב-10/3/14 ביקרתי ביחד עם אילנה יוגב 
מנהלת אגף חברה וקהילה בספריית 
שבמושב  בביה"ס  הנמצאת  רגבים 
אמונים. נפגשנו עם דניאלה דגן מנהלת 
יעקובי  אביבה  הספרנית  הספריה, 

ומנהל ביה"ס .
בנוסף לפעילות שיש בספריה האזורית 
באר טוביה, בספריית רגבים המשרתת 
את ביה"ס והישובים הקרובים  מתקיימת 
פעילות ענפה בנושאים רבים בשיתוף 
ביקרנו  בעת  ביה"ס.   הנהלת  עם 

התקיימה פעילות בנושא זהירות בדרכים. הספריה והפעילות התרבותית בה, מרשימה 
מאוד ועבודתן של דניאלה ואביבה ראוייה להערכה רבה.

אגף חברה וקהילה

אביב במחלקה...חיילים וצעירים

נחלות, משקים והרחבות
בכל רחבי הארץ

מכירה  רכישה  ירושות
dshilon@015.net.il  04-9837224  052-5327700 הכנה לשירות משמעותי בצה"ל: בני ובנות גרעין עודד 

בהרצאה של מח"ט 7, כחלק מפעילות התנועה לבנית 
גרעין פיקודי בצבא.

גלריית בית תנועת המושבים * ליאונרדו דה וינצ'י 19, ת"א  *  03-6086342 / 03-6086333
שעות ביקור: א'-ה' 8:00-18:00, שישי 8:00-11:00 * הכניסה חופשית.
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האביב  בוד  לכ
אנו  הפסח,  וחג 
ריאיון  מקיימים 
את  שהחל  שמולי,  איציק  חה"כ  עם  חגיגי 
באוקטובר 2010,  שלו  הציבורית  הקריירה 
התאחדות  ראש  כיושב  לכהן  כאשר  נבחר 
הסטודנטים, ובכך היה ליושב ראש ראשון של 
ההתאחדות מקרב המכללות לחינוך ולהוראה. 
התפטר  כשנתיים  כעבור 
מימין(  )בתמונה  איציק 
חודשים  ומספר  מתפקידו 
כוונתו  על  הודיע  אח"כ 
ימריז  בפרי להתמודד 
העבודה על  של מפלגת 
התשע  בכנסת  מקום 
ברשימת  ה-11  במקום  הוצב  עשרה.  שמולי 

המפלגה לכנסת ונבחר מטעמה לכנסת. 
כיום שמולי חבר בוועדת הכלכלה של הכנסת,  
בהצעת  לדיון  מיוחדת  בוועדה  ממלא-מקום 
החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות 
האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של 
תלמידי הישיבות וכן יושב-ראש השדולה לעידוד, 
חיזוק וטיפוח החיילים/ות המשוחררים/ות, יושב-

ראש השדולה לקידום זכויות האוכלוסייה הדרוזית 
והצ`רקסית בישראל ועוד ועוד, כאשר פועל ומסייע 

במאבקים השונים למען ההתיישבות.

* שלום חה"כ איציק שמולי, חג שמח כמעט, 
ספר לנו קצת על עצמך, על הרקע ממנו הגעת 

והתחנות בחייך.
אני מעיד על עצמי כאיש צעיר ונחוש ששואף 
להפוך את החברה הישראלית למקום טוב יותר. 
גדלתי ברמת גן. למדתי חינוך מיוחד במכללת 
אורנים והמשכתי לתואר שני במדיניות ציבורית 
באוניברסיטה העברית בירושלים. לפני כן, בצבא 
התגייסתי לקרבי, לחטיבה 7, בזכות המורשת של 
אבי מהבית. לאחר השחרור הגשמתי חלום ופתחתי 
מסעדה עם אבא שלי, אבל אחרי שנתיים בעקבות 
כתבה על המשבר הכלכלי בארגנטינה, הרגשתי 
ונסעתי  הכול  שונה. מכרתי  הוא  שהייעוד שלי 
לארגנטינה במטרה להקים שם בית יתומים.  את 
כל החסכונות שלי השקעתי שם, אבל זו חוויה 
שנתנה לי הרבה משמעות בחיים ולא משנה איזה 
יום עברתי- אני הולך לישון עם המחשבה שגם ביום 
הזה יש לפחות 16 ילדים בחצי השני של העולם 

שהצלחתי להעניק להם חיים חדשים במתנה. 
בעולם  התחלתי  כאמור  הציבורית  דרכי  את 
הסטודנטים- בהתחלה כיו"ר אגודת הסטודנטים 
המקומית במכללה, ולאחר מכן ב-2010 נבחרתי 
הארצית.  הסטודנטים  התאחדות  יו"ר  להיות 
להפוך  ברורה:  הגעתי לתפקיד עם התחייבות 
סדר  על  שמשפיע  לפקטור  הסטודנטים  את 
היום הציבורי והחברתי במדינת ישראל. יותר מדי 
שנים הסטודנטים היו מרוכזים בעצמם ומכונסים 
ואני ידעתי שאני רוצה לשנות את  בקמפוסים 
בחברה  בעייני, תפקיד הסטודנט  הזה.  הד.נ.א 
הישראלית לא יכול להסתכם ברכישת השכלה 
ובדאגה לזכויותיו, כי אם אני נכנס לשיעור משפט 
ואתיקה ואחרי נכנס מנקה חסר זכויות זו גם הבעיה 
שלי. בכל העולם הסטודנטים הם אלה שהובילו 
ומובילים מהפכות חברתיות ומובילים את החברה 
שלהם למקומות טובים יותר, וכך גם כאן- התפקיד 
שלנו הוא לקום כל יום בבוקר ולשאול את עצמנו 
מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהחברה הישראלית 
תהיה מקום טוב יותר. לכן, הובלתי את הסטודנטים 
למאבקים חברתיים רבים כמו מחאת האוהלים, 
מחאת השוויון בנטל, מחאה כנגד תופעת עובדי 
הקבלן וגם למיזמים חברתיים רבים כמו הפרויקט 
החברתי שאני מוביל היום לשיקום העיר לוד, שזה 
בעייני מפעל ציוני מודרני- אין לנו יותר ביצות לייבש 
והצעירים צריכים ללכת למקומות הקשים ביותר 

בחברה הישראלית ולחזקם.  

כאשר   ,2011 מקיץ  אותך  מכירים  רבים   *
שהתרחבה  האוהלים  מחאת  את  הובלת 
למחאה חברתית גדולה. מהיכן נבע הרצון או 
תחושת השליחות להוביל מהלך שכזה ובכלל, 
לתפקידים ציבוריים רחבים כמו יו"ר התאחדות 

הסטודנטים.
אבא שלי הוא המודל לחיקוי שלי והוא מי שהטביע 
בי את הערכים הללו של נתינה למדינה, הערבות 
ההדדית והדאגה לאחר. הוא הרים את המשפחה 
שלנו מהקרשים בעשר אצבעות ולא שכח אף 
פעם להיות בן אדם בדרך, למרות ששילם על כך 
מחירים לא מעטים. אני זוכר שכבר מגיל צעיר 
מאוד, כשעבד גם בסופי-שבוע במסעדה הייתי 
נוסע אליו, עומד על ארגז ירוק של תנובה כדי 
לראות מה הוא עושה במטבח של המסעדה. מאז 
הוא ליווה אותי בכל הצמתים המשמעותיים ביותר 
בחיי ופעמים רבות החלטתי לפי מה שסברתי שהוא 
היה חושב, גם במחאה החברתית. הדרייב להוביל 
את המחאה נבע מתוך הכרה שחייב להתחולל 
שינוי במדיניות החברתית כלכלית של הממשלה 
ואנחנו הסטודנטים חייבים להיות "הסטרטר" של 
זה. אני חושב שהרגע המכונן של המחאה שהפך 
אותה מאירוע מרהיב בתל אביב לאירוע ארצי 
ראש  כאשר  שבועיים,  כעבור  התרחש  עצום 
הממשלה הציע לסטודנטים עולם ומלואו בתמורה 
לכך שננטוש את המחאה ונפקיר את מי שאינו 
סטודנט. הוא היה בטוח שהסטודנטים, שהיוו עמוד 
שדרה אידיאולוגי, ארגוני וכלכלי במחאה פשוט 
ההטבות  חבילת  מול  בפיתוי  לעמוד  יוכלו  לא 
המהממת שהציע. החלטתי שאנחנו דוחים את 
האתנן ונשארים שם עבור האחרים. ברגע הזה 
הרבה אנשים בישראל ובעיקר דור ההורים שלנו 
הבין שיש כאן מחאה אמיתית ולא סקטוריאלית 
והצטרפו בהמוניהם. מאז השאר הפך להיסטוריה 
והמחאה הגיעה לממדים עצומים של מאות אלפי 

אנשים בכל הארץ.  

* אתה ח"כ צעיר יחסית ומאוד מעורב מהן 
שאיפותיך החברתיות והפוליטיות? מה המטרות 

האישיות והציבוריות?
לא נכנסתי לחיים הפוליטיים לאיזו הרפתקה חולפת, 
אלא מתוך שאיפה להגיע לתפקידים הבכירים 
ביותר ולהשפיע על העתיד של החברה והמדינה 
אם כי יש לי סבלנות רבה ורצון ללמוד ולעבוד קשה 
עד אז. דברים רבים מטרידים אותי היום, בעיקר 
הפערים החברתיים ושיעורי העוני, משבר הדיור של 
הצעירים וכמובן הקיפאון המדיני. אני עדיין מאמין 
ביכולתנו לבנות כאן חברת מופת שמבוססת על 
החתירה לשלום, על צדק חברתי ודמוקרטיה ואני 
נחוש להגיע גם לתפקידי ביצוע במטרה לממש 
ערכים אלה. ישראל מציגה שתי כלכלות שונות: 
כלכלה אחת שבה היא מציגה פרמטרים חיוביים 
מאוד בדוחות ה-OECD  כמו אבטלה נמוכה, ירידה 
וצמיחה- "סטארט-אפ  דרסטית בחוב הלאומי 
ניישן", הבעיה היא שמעט מאוד אנשים יודעים מזה 
ומרגישים את זה והכלכלה האמיתית של ישראל 
מראה את שיעורי העוני הגבוהים ביותר במערב, 
פערים חברתיים תופחים ודור שלם של צעירים 
שנשאר תלוי כמו "דור קנגורו" בכיס של ההורים 
גם בבגרותו, ולמרות שעושה את המסלול הנכון 
בחיים הוא אינו מצליח לבנות לעצמו כאן חיים 
ונאלץ לעזוב למקומות אחרים. זו סכנה ממשית 
למדינה והממשלה הזו, כמו הקודמת, לא עושה 
הרבה בעניין כדי לשפר את זה. כותרות בעיתונים 
יש בשפע, הבעיה שעבור לפיד שם מתחיל ונגמר 
שינוי המדיניות ולמי אכפת מהפרטים. ובכלל, יש 
הרבה צביעות מצד המדינה בשיח על הורדת יוקר 
המחייה והדיור- אם נדרשות היום 240 משכורות 
מלאות )לפי השכר החציוני( כדי להגיע לדירה 
והמרכיב הכבד ביותר בהוצאה הוא בכלל מחיר 
הקרקע והמסים שהולכים למדינה. בשנת 2011, 
שנת המחאה, עשתה המדינה כמעט 20 מיליארד 

שקל מהנד"לן, אז שלא יספרו לי סיפורים שרוצים 
להוריד את המחירים דרך הורדת מחיר המלט 
שהוא פחות מ-1% מעלותה של הדירה. אותו 
הדבר ביוקר המחייה, קל להפנות אצבע מאשימה 
לחקלאים שנלחמים בשיניים כדי להמשיך ולייצר, 
אבל למדינה וגם לרשתות השיווק הגדולות יש 
חלק מרכזי בעניין. אני בטוח שבכל תחום צריך 
לבדוק את כל שרשרת הערך בצורה הוגנת ולטפל 
בכשלים, אבל אי אפשר שהמדינה תיכנס לזה רק 

לפי שיקולי נוחות פוליטיים.   

* לא רבים יודעים על פעילותך ומסירותך לטובת 
המגזר החקלאי והמושבי. נשמח לשמוע על 
הרקע שהוביל אותך, על הקשר המושבי, אם יש 
כזה. בנוסף, על הישגך במישור הנ"ל  וכמובן - 

תכניות ומטרות להמשך.
אני יודע שהעובדה שבקדנציה הזו אין למגזר 
החקלאי ייצוג במפלגת העבודה גורם לאי נוחות 
ולכעס מוצדק במידה מסוימת. אבל אני התחייבתי 
כבר מראשית הדרך שאהיה שם עבורכם. אינני בן 
קיבוץ או מושב, אבל הייצוג החסר שלכם מחייב 
את כולנו לקחת אחריות- ללמוד את האתגרים 
שלכם ולעלות לכנסת כדי להיאבק עליהם, אחרת 
לא יהיה מי שיעשה את זה. הדבר הזה נכון גם לגבי 
הסקטורים האחרים, מעבר למושבים, שהם בשר 
מבשרה של מפלגת העבודה: הקיבוצים, הדרוזים, 
הערבים ועוד )שמולי מוביל גם את השדולה למען 
האוכלוסייה הדרוזית בכנסת(- זה משהו שצריך 
לחייב אותי כחבר כנסת. לכן גם אני חורש את 
הארץ ומרבה לבקר בקיבוצים ובמושבים, מהערבה 
ועד הגליל והגולן- היכן שיזמינו אותי אני מבטיח 

שאגיע.    

* ישנה אווירה בממשלה הנוכחית של כיליון 
החקלאות והייצור העצמי. אם פעם קברניטי 
המדינה ראו בנו את הפתרון לכל דבר, כעת 
מתייחסים אלינו כאל בעיה ומעודדים ייבוא ע"ח 
ייצור עצמי.  מה דעתך בנושא וכיצד אתה פועל 
לשינוי המדיניות הזו והחזרת הגאווה החקלאית 

וחשיבות הייצור העצמי?
טובה  מילה  מגיעה  הכל  שלפני  חושב  אני 
להנהגה  החברים  ושאר  וילן  אבו  צור,  למאיר 
החקלאית שמצליחים פעם אחר פעם להדוף 
את יוזמות הממשלה, שחלקן לא מבוססות על 
קרקע עובדתית כלשהי אלא על תפיסות עולם 
המקדשות שוק חופשי ומערבב דחף פנימי לחבוט 
בחקלאים. זו חכמה קטנה מאוד להגיד שאפשר 
להביא את כל התוצרת החקלאית באניות קירור 
מספרד או תורכיה מבלי להתייחס לעובדות וגם 
להשלכות של חיסול החקלאות, ובראשן: עשרות 
אלפי חקלאים מובטלים ויצירת תלות מוחלטת של 
אספקת המזון שלנו במדינות אחרות במציאות 
גיאו-פוליטית מעורערת. אני לא מתרשם ממקהלת 
הייבוא בשביל הכותרת של מחר בבוקר, הרי בעולם 
וחקלאות שאינן  אין כמעט תעשייה  המפותח 
מסובסדות ובזמן שמדינות אחרות מציפות את 
עודפי הייצור שלהם לכל דורש ומקשות על ייבוא 
מקביל דרך תמיכות ודרישות מחמירות של איכות 
בישראל במקום להגן על החקלאות והתעשייה 
חובטים בהן. במקום זה צריך לתמוך בהן בצורה 

דומה, לבחון היטב את שרשרת הערך של המוצר 
ובמקרים שצריך לא להירתע מלהשתמש בכללים 

של מעורבות ופיקוח.  

* לאחרונה אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת, בה 
אתה חבר, לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה 
לתקן את חוק ההגבלים העסקיים ולבטל את 
הפטור מהסדרים כובלים )הסדר שנועד לפגוע 
תוצרת  המשווקים  לסיטונאים  בתחרות( 

חקלאית. מה היתה מעורבותך בנושא? 
לנו  מצוינת. הסבירו  דוגמה  זו  מה,  יודעת  את 
בתקשורת כל הזמן כי החוק הזה הוא קריטי כדי 
להגביל את כוחן של רשתות השיווק הגדולות ועל 
הדרך ביקשו לחסל את ההתאגדויות של החקלאים. 
באירופה יש תאגידי ייצור חקלאיים ופטור מהסדר 
כובל למגדלים וכאן דיברו על "מגה" ומה שבאמת 
רצו זה לחסל את ההתאגדויות. בשיאו של התהליך 
הועלתה אפילו הצעה שמשמעותה הייתה פירוק 
ארגוני המגדלים ויירוט אלמנטים של תכנון. אני 
ואיציק  כלפה  זבולון  חבריי,  עם  שביחד  שמח 
ועקנין, הצלחנו להדוף את הניסיון הזה כמו גם 
סעיפים שלמים בהצעה ולהביאה לכדי משהו 
סביר שמשקף את שביל הזהב בין שמירה על 
החקלאים ובין הורדת יוקר המחייה. לצערי, לא 
כולם בוועדה הלכו לכיוון הזה והיה לנו מאבק לא 
פשוט בכלל. אגב, מעניין לראות שבדיקה אחר 
בדיקה של המועצה לצרכנות מעלה כי מקור הגזל 
הוא ברשתות השיווק הגדולות ולא בחקלאים, 
כשארגז עגבניות יוצא מהמשק במחיר אחד ונמכר 
על המדף בעשרות ולעיתים מאות אחוזים יותר. 
למה? המקומם ביותר שלא נרתעו לעשות זאת גם 
לאחר הסופה האחרונה- קיבלתי דיווחים רבים על 
רשתות שהקפיצו מחירים על סחורה שכבר הייתה 
במחסנים ולא התביישו להאשים את החקלאים.  

* לסיום, כיצד אתה רואה את החברה הישראלית 
בעשור הקרוב ובתוכה את ההתיישבות?

אני מאמין ביכולת שלנו לבנות כאן חברת מופת 
המבוססת על שלום עם שכנינו, שוויון בתוכנו 
והחזרה של ערכי הנתינה למדינה ולאחר למרכז 
הבמה. ישראל היא פלא, בזמן קצר יחסית הצלחנו 
לקום מחורבות השואה והפרעות במדינות ערב 
ומעורר  מרגש  וזה  המולדת  ולבניין  לתקומה 
התפעלות. ישראל מובילה היום בתחומים רבים 
החקלאות  אבל  ברפואה,  בטכנולוגיה,  במדע, 
הזו  הארץ  של  היתרה  הנשמה  הן  והתעשייה 
ומייצרות ביטחון במזון, שמירת הקרקע וגבולות 
הארץ, איכות סביבה וכמובן גם תרומה לכלכלה 
ולתעסוקה. משחר הקמת המדינה קידש העברי 
את הקשר לאדמתו, למרות שלא תמיד היו לו 
התנאים לעבד אותה ולייצר בה. אני רוצה שנמשיך 
השקעה  אבל  והייטק  המדע  בתחומי  להוביל 
בחקלאות משאירה אותנו מחוברים גם לארץ הזו, 
תרתי משמע, ולכן אני מתכוון להיות שם עבורכם 
גם בדברים הבאים: פתרון ויישום סוגיית הקרקעות 
המקומם,  המעסיקים  מס  ביטול  המנהל,  מול 
פתרון בעיית הידיים העובדות בחקלאות והסדרת 

זכויותיכם מול זכויות העובדים הזרים.   

* תודה לך חה"כ איציק שמולי על הריאיון, 
חג שמח והרבה הצלחה בהמשך דרכך.

אני נחוש להפוך את ראיון
החברה הישראלית 

לטובה יותר
ראיון עם ח"כ איציק שמולי  |  מיכל דותן-לוין
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תיירות כפרית

צורית וידה-מיקיי,
רכזת תיירות כפרית

בינואר 2013 יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר סקר מושכנים תיירותיים 
ביישובים כפריים באמצעות רונית ניר יועצת רעיונית וכלכלית. 

כפי שדווח כאן בעבר, הסקר מצא כ-2,604 אתרים תיירותיים במרחב הכפרי למעט אכסון 
תיירותי, כדוגמת: מרכזי מבקרים, פינות חי וליטוף, אתרי קטיף עצמי, אומנים וגלריות, 

אתרי סדנאות, מסעדות כפריות, בתי בד, יקבים מכוורות, חוות רכיבה ועוד. 
הסקר מצא שכ-78% מהאתרים הם אתרי תיירות הנמצאים בסביבה כפרית ו-22% 
הם אתרים העוסקים בנושאים חקלאים ולא בכדי, זכויות הייזום של המחזיק בנחלה 
מתאפשרות מתוקף החלטות מועצת מקרקעי ישראל אשר עוסקת בזכויות הפל"ח 

)פעילות לא חקלאית(.
החלטות אלו קובעות כי זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית יישארו תמיד חלק בלתי 
נפרד מהנחלה: המיקום הינו בחלקת המגורים בלבד, השטח המבונה הכולל לתעסוקה 
לא חקלאית לא עולה על 500 מ"ר, העלות הינה תשלום מלא והשימוש הינו שימוש עצמי 
בלבד ולכן ראינו צמיחה בשנים האחרונות של יוזמות תיירותיות כפריות כדוגמת אחסון 
תיירותי, אומנים ואומנות, מסעדות ובתי קפה, ספא, טיפולים אלטרנטיביים, סדנאות ועוד, 

אשר ניתן לקיימם בצמוד לחלקת המגורים. 
הקושי להתפרנס אך ורק מהנחלה החקלאית, הוביל  לפיתוח של פעילויות כלכליות 
משלימות לחקלאות בעלות צביון תומך חקלאות או תלוי חקלאות. בעלי הנחלות 
שהקימו פעילויות נלוות לחקלאות שהייתה קיימת במשקם "נפלו בין הכיסאות" ונותרו 
ללא מסלול הסדרה לשימושים הנלווים שהוקמו על ידם, מאחר וקיים קושי לקיים פעילות 
זו בתוך חלקת המגורים משום שהם מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך היצור החקלאי 

הראשוני. 
לדוגמה: היקב הוא חלק מתהליך הייצור הראשוני של גפן היין. יש לעמוד על ההבדל בין  
שימושים אלה משימושי פל"ח שמצריכים שינוי ייעוד של הקרקע החקלאית ולהגדירם 

כשימושים שהינם חלק מן העיבוד הראשוני של התוצרת החקלאית. 

החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל שמספרה 1316 מיום 31.12.2013 נוגעת לשימושים 
נוספים תומכי חקלאות, אשר ניתן יהיה להסדירם. ההחלטה מאפשרת להסדיר פעילויות 
נלוות לחקלאות ומיקומה מחוץ לחלקת המגורים בנחלה בשונה מהמצב כיום, והיא עולה 

בקנה אחד עם דרישת תנועת המושבים לאורך השנים.
עיקרי ההחלטה בהכרה בשלושה סוגי פעילויות כשימושים נלווים לחקלאות:

גידול בעלי חיים לא למטרת מאכל כגון: רכיבה טיפולית לימודי רכיבה, ליטוף בע"ח   *
שירותי טיפול ואחסנת בע"ח וכו'.

עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית כגון: בית בד, יקב, מגבנה ייצור בשמים וסבונים   *
מצמחי תבלין, ייבוש תבלינים וכו'.

פעילות תיירותית וחינוכית: פעילות המבוססת על הפעילות החקלאית והמורשת   *
ההתיישבותית.

השינויים המשמעותיים מעבר להכרה בשימושים אלו הינה היכולת של בעל הנחלה למקם 
פעילות זו בכל חלקה א' ולא רק בחלקת המגורים כפי שניתן היה עד היום )מה שהפך 
את העניין ללא אפשרי בשל מגבלת מיקום(, בנוסף, חלק מהמבנה ייחשב כשטח חקלאי 

וחלקו ייחשב כפל"ח ותותר מכירה של התוצרת החקלאית כשימוש נוסף.
חשיבות החלטה זו היא רבה ואנו מחכים לפרסומם של הוראות האגף החקלאי 
ברמ"י על מנת שנוכל ללמוד על יישומה. הקלה על הסדרת השימושים תאפשר 
ליצור פיתוח ענפים משלימים לחקלאות ובכך להצמיח יוזמות תיירותיות חקלאיות 

תוך שמירה על מידתיות והאופי החקלאי והכפרי של המושב.

◄אביב במרחב הכפרי: מרבדי הצבעים שלבש המרחב הכפרי עם בואו של האביב 
מזמינים את המבקרים הרבים לטעום, לחוש ולהריח אותו. בחג הפסח מתקיימים 
אירועים רבים מצפון ועד דרום ואתם מוזמנים להתעדכן באתר האינטרנט ובדף 

הפייסבוק של התנועה.

הסדרת הפעילות הלא חקלאית בנחלה

לכבוד חג הפסח, בתזמון מדוייק...
בפניכם  לחשוף  שמחים  אנו 
את עבודותיה של מורן ברמפר, 

מעצבת תעשייתית ממושב בוסתן הגליל.  

מורן על עבודתה: "אני נעה על הגבול שבין עיצוב לאומנות, משלבת בין פרקטיות 
וייחודיות בכל פריט. המוצרים שלי מיוצרים בסדרות קטנות, בשילוב של מספר 
טכניקות ומתאפיינים במקוריות רעננות וקורטוב של הומור. אביזרים מעוצבים 

המעניקים ומוסיפים עניין, צבע ואוירה לכל חלל, בבית או במשרד!"

Barmaper Materials Design :חפשו את מורן בפייסבוק
www.my-stores.co.il/barmaper  :חנות האינטרנט של מורן

כתובת: ד.נ אשרת רחוב הגנים, בוסתן הגליל
טלפון: 0523312236

דויד עם הכיתוב "הא לחמא עניא".  בתמונות: מעמד למצה בצורת מגן 
שני מעמדים היכולים לתפקד גם כמעמד אחד וגם כנפרדים!

אצלנו בחצר

נעים להכיר: 
מורן ברמפר: מעצבת תעשייתית
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בני המושבים • www.bmoshavim.org.il • הצטרפו אלינו   

"בשביל ליצור דמוקרטיה בריאה צריך שכל אחד ירגיש מספיק אחריות ומחויבות כלפיה"
אור טליס, מושב בן שמן.

בשישי-שבת ה- 14-15.2.14, יא' באדר א' תשע"ד הוקם "המעגל" המקום של הנוער 
להשפיע בבני המושבים. החניכים התדיינו, התווכחו, אבל בסוף הגיעו להסכמות. 

התהליך היה מדהים וסוחף והחניכים הקדישו את ההפסקות לכתיבת ההצעות למליאה ולהתכוננות 
לטקס ההכרזה. החניכים החליטו במליאה על השם, המטרות והמבנה של "המעגל". בנוסף הכריעו 
בנושאים שונים - תנועה פוליטית, מפגשים בין 

יהודים וערבים ועוד... לדוגמא:
אנו קוראים ללמידת וחקירת הנושא פערים 
כלכליים בתנועה. זהו נושא שקרוב אלינו - 
קשור אלינו ולערים הסובבות את הישובים שלנו 
ולכן אנו קוראים להגברת המודעות על ידי חקר 
הנושא. על מנת לצאת מהבועה, מהמסגרת 
הנוחה בה אנו חיים, להתעורר ולהכיר את מה 

שקורה בחברה שלנו.

קול ההכרזה נשמע חזק וברור. קם "המעגל" וכעת אנו עוסקים יחד - חניכים, גרעינרים, 
מדבים ורכזים לחבר את היישובים שלא נכחו במעמד. 

ביום ראשון ה-25.5 יתקיים מפגש ארצי: נציג נבחר מכל מועצה. במפגש זה ידונו בקידום 
ההחלטות שהתקבלו במליאה. פרטים על המפגש יגיעו דרך רכזי המועצות. 

החניכים  מנאום  בציטוט  אסיים 
בטקס -  רועי זמיר כפר יהושע, 

עמק יזרעאל: 
מסוגל  מכם  ואחד  אחד  "כל 
להרעיד אולם שלם עם הקול שלו. 
אבל אם נצעק ביחד, לא רק נרעיד 
אולם אנחנו נוכל לשבור אותו עד 
היסוד, רק עם הקול שלנו. אפילו 
השתיקה שלכם מצליחה לשקשק 
קצת את הבמה. היא זועקת שינוי, 
צדק, שוויון. היא זועקת הינה אנחנו. 

היא זועקת והיא לא תושתק בקלות. אתם יודעים להגיד למה?
בדיוק מהסיבה שהתכנסנו כאן היום. כולנו ביחד רוצים שינוי, כולנו ביחד רוצים שישמעו אותנו, 

כולנו ביחד בני המושבים!"
זו התחלה של דרך חדשה ומרגשת. האחריות לסלילתה משותפת. 

מאחלת הצלחה, קרן חזן

גרעין עודד סמינר ציונות 
במהלך חודש מרץ גרעין עודד ודרור עברו את הסמינר האחרון שלהם בהכשרת 

הגרעינר והוא סמינר ציונות. 
לאורך השנים האחרונות סמינר ציונות היה מתקיים במרכז סמינרים רגיל ובו יחידות על ציונות.
הפעם, מתוך חשיבה משותפת של רוני עירון רכזת גרעין עודד יחד עם מג"א - מועצת הגרעין 
הארצית, הוחלט ללכת ציונות - לא לדבר אותה... יצאנו למסע המושבות, מסע שנעשה בתחילת 

המאה ה20, על ידי הרב קוק, הרב הראשי לישראל הראשון. 
למעשה שחזרנו את המסע המיתולוגי, רק שהפעם זה לאחר הקמת המדינה, עם אוטובוסים, 

ולא עם סוס ועגלה. 
למסע יצאנו בשיתוף עם קרן הרב קוק, ומדריכיה שהדריכו את הגרעין בשיתוף עם נציגי מג"א 
ורכזי מועצות. השילוב עם בית הרב, עם הפן הדתית והגרעינרים והרכזים, עם הפן המושבי חילוני 
והבחינה המשותפת של מהי ציונות תוך הסתכלות על הציונות ישנה אל מול הציונות היום היא 

שעשתה את הסמינר הזה קסום כל כך. 
ביקרנו במושבות הצפון, שמענו ממקור ראשון את מקימי המושבות ובניהם, ראינו את האתרים 
ההיסטוריים בכל מושבה ובסוף כל תחנה שאלנו שאלה שבוחנת את הציונות, לדוגמא ביסוד 
המעלה שמענו סיפור של משפחה שעיבדה 12 מילדיה ממלריה בגלל שגרו ביסוד המעלה, 

ושם עלתה השאלה: "האם ציונות בכל מחיר?" 
מתוך שאלות אלה ניסינו להבין יחד ציונות מה היא, איפה היא פוגשת אותנו היום, והאם היא בכלל 

קיימת. היו שאמרו שהציונות של פעם לא תחזור, היו שאמרו שלשרת בצה"ל זה ציונות.
ממקום אישי אני יכול להגיד, שאני יצאתי עם הקביעה שציונות זה לעשות משהו למען תושבי 
המדינה, תוך אמונה אמיתית בזה, גם כשלא נוח, ושיציאה לשנת שירות ככלל וגרעין עודד ודרור 

בפרט זו ציונות. 
חתמנו  הסמינר  את 
ביום הורים של כל הורי 
הגרעינרים בגן שמואל, 
הוקרה  ו  טרת שמ
והוריהם  לגרעינרים 
למען  שנה  נתינת  על 
ההורים  יום  התנועה. 
הוקרה  בטקס  התחיל 
קטעי  הופיעו  גם  שבו 
פלייבק שעשו  תאטרון 
יהודה  מטה  קומונות 
)הייתם גדולים מהחיים( 
ק  לפקני ך  והמשי

משפחות ענקי
בסמינר עלו הרבה דברים לשיח שלא עולים סתם ככה ביום יום, החוויה של ללכת לראות 
בעיניים הייתה מדהימה ואמתית, השילוב עם בית הרב קוק היה יוצא דופן וכל זה יחד יצר 

סמינר חד פעמי וחוויתי במיוחד. 

חן-חיים תורג'מן, גרעין עודד מנשה ונווה חורש. עלה והגשם!

והשנה בעקבות "מסע המושבות" של הרב קוק.
בתחילת חודש מרץ, יצא לדרך סמינר ציונות של חברי הגרעין הארצי. הסמינר הוא האחרון 

בתוכנית ההכשרה השנתית - ובסיומו התקיים יום הורים חגיגי.
את הסמינר התחילו הגרעינרים ברמת הנדיב במפגש המתעסק בפועלו של הנדיב הידוע, הברון 
רוטשילד. ומשם התפצלנו ל 4 אוטובוסים, כאשר כל אוטובוס יצא למסע מרתק בעקבות מסעו 

של הרב קוק מסע אישי וחברתי המשלב עבר, הווה ומחשבות אל העתיד.
במהלך המסע פגשו סיפורים ודמויות מרתקות בסיפורי ההתיישבות החלוצית ולמדנו להכיר 
לעומק את דמותו ופועלו של הרב קוק וכיצד פעל לקירוב לבבות בעם ישראל ובחברה הישראלית 

אז ויש יגידו גם היום...
את הסמינר חתם יום ההורים המסורתי, במהלכו בירכנו את ההורים היקרים על הזכות לעבוד 

עם ילדיהם בשנה מיוחדת זו ונתנו הצצה לעולמם המיוחד בשנה זו. 

"המעגל": המקום של הנוער להשפיע בבני המושבים

סמינר ציונות גרעין ארצי

בתמונה: קומונת עמק יזרעאל בהשראת הסרט "שרק"

במהלך חג הפורים התחפשו קומונות גרעין עודד ודרור, והלכו לעשות כיף ושמח לכל 
החניכים בבתי הספר במועצות .. כמיטב המסורת כל שנה הקומונות משקיעות המון 

מחשבה ויצירתיות ברעיונות, ובביצוע... יישר כוח! 



גליון פסח ניסן, תשע"ד
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס.  
משלוח פתרונות: ליאונרדו דה וינצ'י 19,  ת"א מיקוד 6473318

פינה עם ארומה אישית טראפלס מתוקים לחג
באדיבות: שרינה שוקולד, מושב עין ורד,  רח' ההדרים 9

www.sarina-chocolate.co.il   | 077-5255370 .טל

מתכון לטראפלס שוקולד
מצרכים

750 גרם שוקולד
250 גרם שמנת מתוקה

* ניתן להוסיף כל סוג של ליקר, אגוזים, 
מחית פירות ותבלינים כיד הדמיון

אופן ההכנה
לערבב את המצרכים בסיר כפול על אדים  .1

לצקת על נייר אפיה בתוך תבנית  .2
לקרר במשך כשעתיים  .3

לחתוך לקוביות ולגלגל לכדורים.  .4

* ניתן לפזר אבקת קקאו, פירורי קוקוס, אגוזים טחונים, ועוד...

חג אביב שמח, מתוק.. ובתאבון!

שרינה שוקולד הינו מרכז מבקרים לשוקולד במושב עין ורד. המקום נבנה במשק החקלאי 
של משפחת דרוקר ומנוהל ע"י לימור, שלמדה את רזי השוקולד בזמן השהות של המשפחה 
בגרמניה, תקופה של 6 שנים שבה הייתה המשפחה בשליחות מטעם מקום העבודה של גיל 
בעלה. לימור, שהייתה מורה ומחנכת במשך למעלה מעשור, שינתה כיוון וכעת היא מנחת 

סדנאות ומנהלת את המקום.
מאחר וגיל הינו חקלאי פעיל ובמשק שלו גדלים הדרים ליצוא היה זה אך מתבקש שעל מנת לייצר אטרקציה יחפש 
לגדל משהו מיוחד. ואכן הוקמה חממה של עצי קקאו בסמיכות למבנה ובה עצים הגדלים בטבע באזורי אקלים טרופי. 
הביקור בחממה, כמו גם סרט ההסבר על עולם השוקולד, הינו מוחשי ומעשיר את המבקרים בתכנים שמעבר ליצירות 

המתוקות שנעשות במקום.
בחופשת הפסח מתקיימות סדנאות שוקולד לילדים: הפעילות 
כוללת ביקור בחממת עצי קקאו, צפייה בסרטון על עולם השוקולד 

וסדנה מעשית.
משך הסדנה 2 שעות, הילדים יוצרים מוצרי שוקולד באווירת החג.

מועדי הסדנאות מפורסמים באתר, נדרשת הרשמה מוקדמת.
* כשרות לפסח מטעם רבנות לב השרון.

www.sarina-chocolate.co.il  :פרטים נוספים ניתן לקבל באתר
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