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בעשורים האחרונים חלה נסיגה משמעותית במעמדה של ההתיישבות בקרב 
מקבלי ההחלטות. אם בשנים הראשונות לקום המדינה עמדו בראש סדר 
העדיפות הלאומי, הרי שבשנים האחרונות נדחקנו לשוליים. לעיתים אנו 
מוצאים שזכויותינו בתחום הקרקעי, לדוגמה, נמוכות אפילו מאלו של פולשים 

שהתיישבו על אדמות לא להם. 
תקופה לא קלה עוברת על אזרחי מדינת ישראל ועלינו כחקלאים בפרט. 
מצב בטחוני לא פשוט ולחימת כוחות הביטחון בעזה, מערכה מוצדקת, שאני 
באופן אישי מגבה אותה וכולי תקווה כי עד אשר תעיינו בגיליון זה, היא כבר 

תבוא לסיומה.
השילוב בין משבר עולמי, שפוגע ביצוא החקלאי יחד עם קיצוץ חריף במכסות 
המים עלול לגרום לנזק כבד לחקלאות עד כדי סכנה קיומית לחלק ניכר 

מהמשקים החקלאיים.
הנושא המרכזי העומד כעת על הפרק מבחינתנו הוא עיצובו של המרחב 
הכפרי במאה ה-21 עיגון זכויותינו בקרקע ובדירות המגורים והבטחת אפשרויות 
התעסוקה החלופית בתחום המושב. דרישותינו אינן מוגזמות והן בגדר המינימום 

שיבטיח המשך קיום ההתיישבות הכפרית בכבוד.
אפשר לשבת בשיחות סלון ולהתלונן על יחסם של החברה הישראלית ומקבלי 
ההחלטות להתיישבות. אבל אפשר גם לקום מהכורסא ולעשות מעשה. הכוח 
ויכולת ההשפעה נמצאים במערכות הפוליטיות ועל מנת שנשיב לעצמנו את 

מעמדנו חובה עלינו להרחיב את השתתפותנו במערכות הפוליטיות.
אני קורא לתושבי המושבים להצטרף למפלגה שהם מזדהים עם דעותיה 
הפוליטיות. כל מפלגה פוליטית כשירה לעניין, כמובן, אבל לטעמי על כל אדם 
מההתיישבות שמתפקד למפלגה לעמוד על שני תנאים: שתהיה זו מפלגה 

ציונית ולוודא שהמפלגה מחויבת במצע שלה לעתידו של המרחב הכפרי.
שמירה על השלטון הדמוקרטי מחייבת את כולנו בראש ובראשונה ללכת 
ולהצביע ביום הבחירות, אבל הידוק הקשר בין הפוליטיקה לבין קביעת המדיניות 
הלאומית מחייב את תושבי המושבים לעשות פעולה נוספת ולהתפקד דרך 

תנועת המושבים למפלגה שהם בחרו להתפקד אליה. 
אני משוכנע שאם נכפיל ונשלש את השתתפותנו במפלגות הפוליטיות, 
הממשלה על כל שלוחותיה והכנסת לא יוכלו עוד לרמוס את זכויותינו. 
להערכתי, הצלחה של המהלך תייצר עבורנו כוח פוליטי שיתרום רבות לעיגון 
זכויותינו הצנועות והמאוזנות שכל מטרתן להבטיח את קיומו של המרחב 

הכפרי עם רמת חיים סבירה ותו לא.
בעמוד 2 תמצאו טבלה שערכנו, שבודקת את מחויבות המפלגות המייצגות 
למרחב הכפרי ולזכויותינו השונות. מקווה שתהא לכם לעזר טרם יום הבוחר.

בברכה, איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

תושבים יקרים - עתיד המרחב הכפרי - בידינו

הוקרה  ערב  ערכה  המושבים  תנועת 
לחברות המושבים שהקימו והיו פעילות 
בועדת החברות של תנועת המושבים. 
במגזר  הנשים  לקידום  תרמה  הועדה 
הכפרי, קליטת עולות חדשות, שיתוף 
פעולה עם נעמ"ת בפרויקטים שונים ועוד.
בין הנשים שהיו פעילות בועדה לאורך השנים: 
רבקה גובר ז"ל שכונתה אם הבנים, ממייסדי 

כפר ביל"ו וממקימי חבל לכיש, דבורה דיין ז"ל, 
חסיה דרורי ז"ל מכפר יחזקאל, חברת הכנסת 

הראשונה, לאה ברקין ז"ל ועוד רבות וטובות.
כ-200 נשים הגיעו לערב שהוקדש למפגש בין 
הדורות השונים של הפעילות בועדת החברות, 
העלאת זיכרונות והצגת פועלן של מי שכבר 
אינן איתנו עוד. את האירוע הנחה שמואל שי, 
שסיפר בקצרה על כל אחת מהנשים עם מצגת 

תמונות ובהמשך התקיימה תכנית אמנותית.
הערב נערך ב-28 בדצמבר, באולם דרום השרון, 
במעמד שר החקלאות, שלום שמחון, מזכ"ל 
תנועת המושבים, איתן בן דוד, מזכ"ל נעמ"ת 
המועצה  וראש  לובלסקי  מאשה  לשעבר, 
האזורית ד"ר מוטי דלג'ו, שאירח את המפגש. 
רב תנועת המושבים מנחם הכהן הדליק חנוכייה 

ונשא ברכה. 

מפגש בין-דורי 
מרגש באירוע 

הצדעה והוקרה 
לפעילות ועדת 

החברות בתנועת 
המושבים

תנועת המושבים מחזקת את ידיהם של תושבי הדרום על עמידתם האיתנה ואחיזתם בקרקע 
לנוכח המתקפות החוזרות ונשנות. מי ייתן ותזכו לשקט ושלווה במהרה.

התשובה לירי הטילים ועורף 
חזק, בנוסף למענה הצבאי 
הנחרץ, היא הקמת ישובים 
גבולות  כל  לאורך  חדשים 
הארץ, כך אומר מזכ"ל תנועת 

המושבים, איתן בן דוד. 
ממשלת ישראל צריכה לחזור למדיניות יישוב 
הארץ שלמרבה הצער נזנחה. בשני העשורים 
מינהל  באמצעות  המדינה,  עושה  האחרונים 

מקרקעי ישראל, כל מאמץ כדי לעצור את בניית 
הארץ ומצליחה בכך. 

במקום לעודד את מי שבוחרים לגור בפריפריה 
מערימים עליהם קשיים בירוקרטיים כדוגמת מושב 
באר מילכה שהוקם לפני כשנתיים בפיתחת ניצנה 
ותושביו עדיין ניצבים בפני בעיות קיומיות. תקצר 
היריעה מלפרט את כל התלאות והמאבקים שאנו 
צריכים לעבור כדי להרחיב ישובים קיימים. לאלו 
מתווספים כלכלנים שונים שמנפיקים דו"חות על 
העלות הגבוהה ביצירת תשתיות ליישובים אלו. 

על  האמיתית  שהבעלות  מוכיחה  ההיסטוריה 
הקרקע מושגת רק בישיבה עליה ובעיבודה.    

בטווח המידי צריכה הממשלה להחליט ליישם 
במהרה תוכנית פיצויים עקיפים לחקלאים, תיירנים 
ובעלי עסקים ב"עוטף עזה" על הנזקים שנגרמו 
להם במהלך "עופרת יצוקה". אנשים אמיצים אלו 
שכבר שנים נמצאים בחזית הדרומית של ישראל 
צריכים לדעת שיש מדינה שעומדת מאחוריהם 

ולא להיות באי ודאות אף רגע נוסף.
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מהי מדיניות המפלגות השונות 
כלפי החקלאות וההתיישבות?
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זכויות 
החקלאים 

בקרקע

יש חשיבות עליונה להבטחת יכולתם של החקלאים לעבד 
את אדמותיהם לאורך זמן באמצעות חוזי חכירה לדורות, ויש 
לפעול בחקיקה ובהחלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל 

לביצוע רישום כל שטחי הנחלה בחוזי חכירה לדורות.

נפעל בחקיקה ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל לביצוע 
רישום כל שטחי הנחלה בטאבו על שם המתיישב.

 

ן  בתכנו יובטח  הפתוחים  המרחבים  של  מעמדם 
ארצית. מתאר  תוכנית  בכל  ויעוגן  הכולל   הלאומי 

הבטחת זכות הקניין של הקיבוצים בחלקות המגורים שלהם, 
ברוח החלטה 979, אשר אושרה במועצת מנהל מקרקעי 

ישראל. 
קביעת מדיניות תכנון ארוכת טווח, המבוססת על תפיסת 
הקרקע כמשאב השייך באופן שוויוני לכלל הציבור בישראל, 

כולל המיעוטים הלאומיים.

ראוי להסדיר לאלתר רישום זכויות על חלקה א' במסגרת חוזה 
חכירה לדורות, תוך תשלום דומה למקובל במגזר העירוני.

ארגונים 
מייצגים של 

המרחב הכפרי

ארגוני החקלאים ותנועות ההתיישבות הם הנציגים הלגיטימיים 
של המתיישבים והחקלאים בישראל. יש להבטיח את המשך 
ייצוגם בכל הגופים הממלכתיים המלווים את פעילותם של 

המתיישבים והחקלאים בישראל.

נפעל להסדרת פעילות מועצות הייצור בדרך של בחירת 
של  כוחם  המגדלים וצמצום  על-ידי  ישירות  חבריהן 

הארגונים.

ארגון ההתיישבות הכפרית, באמצעות הארגונים המייצגים,  אין התייחסותאין התייחסות
הוא כלי חשוב בהמשך שימור הפעילות החקלאית והשמירה 

על השטחים החקלאיים.

פעילות לא 
חקלאית 
במשקים

עידוד העיסוק בחקלאות ומציאת מקורות הכנסה נוספים 
תנאי  הם  הכפרי,  במרחב  תיירות  פיתוח  כולל  וחלופיים, 
חיוני לפריסת האוכלוסייה. הסדרת הפעילות הלא חקלאית 
)פל"ח(, והשקעה בתשתיות לפעילות זו וזאת על מנת ליצור 

אלטרנטיבה כלכלית לתושבי המרחב הכפרי.

ניזום תוכנית ממלכתית לפיתוח מקורות הכנסה חלופיים 
למשק המשפחתי שיבואו בעיקר מתיירות, תעשייה, מלאכה 
ושירותים, ונפעל להסדרת הפעילות הלא-חקלאית בהתיישבות 

תוך שמירה על איכות החיים והסביבה.

יש לאפשר פעילות לא חקלאית בנחלות של המשפחות החיות אין התייחסותאין התייחסות
בנחלות, זאת בכפוף למגבלות סביבתיות על מנת שלא לפגוע 
באופיו של הישוב הכפרי ולמנוע פגיעה באיכות חייהם של 
יתר התושבים. התנועה מתנגדת למסחור הקרקע החקלאית 
לשימושים לא חקלאיים ולהפיכת הישובים הכפריים ושטחי 
החקלאות שלהם לאזורי תעשייה המתחרים באזורי התעשייה 

המוסדרים באופן בלתי הוגן.

חלופיים מים מים  ופיתוח מקורות  שמירה על מקורות המים 
בישראל הינו תנאי להמשך קיומם של ההתיישבות והחקלאות, 

התלויים בהספקתם, תוך שמירה על מחיר הוגן.

נפעל לעידוד החיסכון בצריכת מים, נפצה את החקלאים על 
קיצוצי מכסות בשנות בצורת, ונשקיע בהשבחת מי קולחין, 

במאגרים ובקווי הולכה.

הביוב  מי  כגון מחזור  מים אלטרנטיביים,  פיתוח מקורות 
והתפלה. 

1. ביטול סובסידיות מים לחקלאות. 
2. יש להמשיך ולייצר כמויות גדולות של מים מותפלים באיכות 

גבוהה ממי ים וממים מלחים.
3. החקלאות צריכה להישען בשנים הבאות על קולחין באיכות 

הגבוהה ביותר שניתן להשיג. 

תנאי לשמירה על ההתיישבות והחקלאות הוא כוח אדם זמין עובדים זרים
כנדרש, המועסק בתנאים נאותים ובשכר מינימום הוגן.

התנועה מודעת לקושי האובייקטיבי לגייס עובדים ישראלים שמירה על זכויות הזריםאין התייחסותאין התייחסות
מיומנים לענף החקלאות ולכן תתמוך במתן פתרונות כח אדם 
הולמים לצורך קיום חקלאות בישראל, לרבות, במידת הצורך, 
העסקת עובדים זרים. התנועה מדגישה את הצורך לשמור 
על זכויות העובדים הזרים, להעניק להם תנאי מחיה הולמים 

וראויים ולהקפיד על מניעת ניצולם בניגוד לחוק.

יש להמשיך ולהגן על הייצור המקומי באמצעות מכסי מגן, מכסי מגן
כנהוג במדינות המערב ובהתאם לקבוע בהסכמי גאא"ט.

אין התייחסותאין התייחסותאין התייחסותאין התייחסות

אשראי קידום יצוא מתן  ההשקעות,  עידוד  באמצעות  היצוא  פיתוח 
והעלאת רמת הידע החקלאי תאפשר פתיחת שווקים נוספים 

לתוצרת הישראלית וערוץ חיוני לצד הייצור לשוק המקומי.

נעודד במיוחד את הייצוא החקלאי, גם על-ידי מתן אשראי 
ומענקי השקעה.

הפעלת מדיניות אשר תבטיח את רווחיות החקלאות ומניעת אין התייחסות
התלות בגורמים חיצוניים, תוך קביעת התנאים המתאימים 

לייצור ולסחר.

חשוב לטפח ולשמור על יצואנים חקלאיים. 
אולם לאור משבר המים בישראל, חשוב לבדוק ולכוון את 

היצוא בהתאם לכך.

מחקר 
ופיתוח/ 
תמיכות 

אחרות

הגדלת תקציבי המחקר והפיתוח החקלאי היא תנאי להמשך 
הצבתה של ישראל כמובילה בעולם בידע חקלאי ולהמשך 

נוכחותה של התוצרת הישראלית בשוקי חו"ל.

החקלאות המתוחכמת מנצלת את היתרון היחסי של החקלאי 
הישראלי. לפיכך, נעודד את המחקר והפיתוח החקלאיים. בכדי 
למנוע פגיעה בחקלאות הישראלית, נתקן את המצב הקיים 
המאפשר יבוא תוצרת חקלאית ללא הגבלה משטחי סמכותה 

של הרשות הפלשתינאית לישראל.

יובטח מעמדו המרכזי של המחקר החקלאי כגורם מפתח 
בקידום ענף החקלאות, כמרכיב חשוב ביצוא וכשדה נרחב 

לשיתוף פעולה אזורי.

הגדלת ההשקעות בחקלאות ובמיוחד השקעות הנדרשות 
מטעמים של איכות סביבה וצמצום השימוש במים שפירים. 

יפצו על  פיתוח תשתיות פיסיות, חינוכיות ואחרות, אשר 
המרחק הגיאוגרפי

ולחקלאות  לסביבה,  ידידותית  לחקלאות  ממלכתי  סיוע 
המשמרת את ערכי הטבע והנוף הפתוח, כמקובל במדינות 

מפותחות בעולם. 

יש לפעול לגיבוש מדיניות לאומית ביחס לחקלאות ולהתיישבות חוק החקלאות
הכפרית, באמצעות חוק חדש, חוק יסוד החקלאות והכפר. 

על מדינת ישראל לעודד את המשך הפעילות החקלאית לא אין התייחסותאין התייחסותאין התייחסות
רק על בסיס רווח כלכלי אלא על בסיס ערכי ולכן, בין היתר, 
יש מקום לסבסוד פעילות זו, כמובל במספר מדינות מערביות, 
בעיקר במקרים בהם החקלאות משמרת ערכי טבע ונוף. דגש 
מיוחד יש לתפיסתנו לתת תימרוץ של חקלאות אורגנית 

וחקלאות העושה שימוש מצומצם בחומרי דישון והדברה.

מקום במפלגה 
עבור נציגי 

מושבים

יונינה פלנברג )מקום 4(אין אין ישראל כץ )מקום 11(שלום שמחון - שר החקלאות ופיתוח הכפר )מקום 12(

מקום במפלגה 
עבור נציגי 

קיבוצים

חיים אורון - יו"ר "מרץ החדשה"שי חרמש )מקום 24(אין אורית נוקד )מקום 13( 
אבו ווילן )מקום 7( 

שמואל חן )מקום 18(

פגיעה משמעותית בכוחה של ממ"י.הערות

דוח זה בוחן את רמת הזיקה של המפלגות השונות לצרכיהם של המושבים וחבריהם במרחב הכפרי. מחד אנו מציגים את סדר היום של המרחב הכפרי, ומאידך אנו בוחנים את סדר היום המפלגתי. מקורות המידע שלנו 
הם מצעי המפלגות כפי שאילו מפורסמים באתרי האינטרנט, או לחילופין נשלחו אלינו באופן מפורט יותר. המפלגות שלא מופיעות אינן מזכירות את המרחב הכפרי ואת החקלאים בשום צורה שהיא, גם לאחר שפנינו 

אליהם בבקשה להתייחס לנושא1 )למעט הסתייגויות שמוצגות בסוף הטבלה(. 

המפלגות הבאות אינן אומרות דבר בעניין החקלאים והמרחב הכפרי: ש”ס )יצחק ועקנין, מקום 7 ברשימה(, הבית היהודי, יהדות התורה, גיל - גמלאי ישראל והמפלגות הערביות.

http://hayeruka-meimad.org.il/water )2(   חשוב להדגיש שמפלגת "ישראל ביתנו" החלה לעבוד על מצע לאחר שפנינו אליהם, אך נכון ליום סגירת העיתון הוא עדיין לא גובש )1(
http://www.havoda.org.il/136-he/Party.aspx )6(     http://www.netanyahu.org.il )5(     http://kadima.org.il/programs.php )4(      http://www.myparty.org.il/aspx/default.aspx )3(

מאת: איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים.
בעשורים האחרונים חלה נסיגה משמעותית במעמדה של ההתיישבות בקרב מקבלי ההחלטות. אם 
בשנים הראשונות לקום המדינה עמדו בראש סדר העדיפות הלאומי, הרי שבשנים האחרונות נדחקנו 
לשוליים. לעיתים אנו מוצאים שזכויותינו בתחום הקרקעי, לדוגמה, נמוכות אפילו מאלו של פולשים 

שהתיישבו על אדמות לא להם. 
תקופה לא קלה עוברת על אזרחי מדינת ישראל ועלינו כחקלאים בפרט. מצב בטחוני לא פשוט, בו 

אנו נאלצים להיאבק על קיומנו ואחיזתנו בקרקע. 
השילוב בין משבר עולמי, שפוגע ביצוא החקלאי יחד עם קיצוץ חריף במכסות המים עלול לגרום 

לנזק כבד לחקלאות עד כדי סכנה קיומית לחלק ניכר מהמשקים החקלאיים.
הנושא המרכזי העומד כעת על הפרק מבחינתנו הוא עיצובו של המרחב הכפרי במאה ה-21 עיגון 
זכויותינו בקרקע ובדירות המגורים והבטחת אפשרויות התעסוקה החלופית בתחום המושב. דרישותינו 

אינן מוגזמות והן בגדר המינימום שיבטיח המשך קיום ההתיישבות הכפרית בכבוד.
אפשר לשבת בשיחות סלון ולהתלונן על יחסם של החברה הישראלית ומקבלי ההחלטות להתיישבות. 

אבל אפשר גם לקום מהכורסא ולעשות מעשה. הכוח ויכולת ההשפעה נמצאים במערכות הפוליטיות 
ועל מנת שנשיב לעצמנו את מעמדנו חובה עלינו להרחיב את השתתפותנו במערכות הפוליטיות.

אני קורא לתושבי המושבים להצטרף למפלגה שהם מזדהים עם דעותיה הפוליטיות. כל מפלגה 
פוליטית כשירה לעניין, כמובן, אבל לטעמי על כל אדם מההתיישבות שמתפקד למפלגה לעמוד 
על שני תנאים: שתהיה זו מפלגה ציונית ולוודא שהמפלגה מחויבת במצע שלה לעתידו של המרחב 

הכפרי.
שמירה על השלטון הדמוקרטי מחייבת את כולנו בראש ובראשונה ללכת ולהצביע ביום הבחירות, 
אבל הידוק הקשר בין הפוליטיקה לבין קביעת המדיניות הלאומית מחייב את תושבי המושבים לעשות 

פעולה נוספת ולהתפקד דרך תנועת המושבים למפלגה שהם בחרו להתפקד אליה. 
אני משוכנע שאם נכפיל ונשלש את השתתפותנו במפלגות הפוליטיות, הממשלה על כל שלוחותיה 
והכנסת לא יוכלו עוד לרמוס את זכויותינו. להערכתי, הצלחה של המהלך תייצר עבורנו כוח פוליטי 
שיתרום רבות לעיגון זכויותינו הצנועות והמאוזנות שכל מטרתן להבטיח את קיומו של המרחב הכפרי 

עם רמת חיים סבירה ותו לא.

תנועת המושבים פנתה למפלגות השונות וביקשה את עמדתן ביחס למקומם
של החקלאות וההתיישבות - ולהלן התוצאות:

1 1  ' מ ע ב ך  ש מ ה
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מושב אליקים
תיקון עוול היסטורי בישראל למושב אליקים שבמועצה אזורית מגידו 
מושב אליקים נוסד לפני כ-60 שנה. שלוש שנים מהקמתו התיישבה בו קבוצה של עולי תימן 
וחלקם מהמייסדים מתגוררים ביישוב עד עצם היום הזה. בזמנו היישוב  הוקם על בסיס של 
80 נחלות והוכר כמושב עובדים חקלאי והשתייך לתנועת המושבים. עד שנות השבעים תושבי 
המקום התפרנסו מחקלאות. בעקבות תנאים קשים מצאו עצמם מחפשים תנאי תעסוקה 
ופרנסה מחוץ ליישוב להשלמת הכנסה. תופעה זו הייתה חריגה באותם ימים ונתפסה על ידי 
מוסדות המיישבים כסטייה מהנורמה ולאור עובדה זו החליטו התנועות לא לראות באליקים 

מושב חקלאי ובעצם היישוב הפך להיות יישוב קהילתי ואדמותיו הולאמו על ידי ממ"י.
וועד היישוב ותושביו לא השלימו עם עובדה זו וניהלו במהלך השנים האחרונות מאבק להשבת 
הזכויות וסיווג היישוב ליישוב חקלאי מחדש. לאחר פניות חוזרות ונשנות ומאבק מתמשך מול 

משרדי הממשלה השונים הנוגעים בדבר, סוף סוף בשנת 2003 חלה תפנית.
תושבי היישוב וועד האגודה בראשותו של אלי שלום, פנו לשר החקלאות דאז ישראל כץ, 

שפתח את האפשרות לשנות את פני הדברים. 
מאז ועד אוגוסט 2008 התקיימו דיונים ברשות לתכנון וועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות 
אשר המליצו, לסווג את אליקים מחדש ולהשיב ליישוב את מעמדו ההיסטורי - מושב עובדים, 

תחת הכותרת תיקון עוול היסטורי. 
שר החקלאות הנוכחי שלום שמחון חתם בתוקף סמכותו וקבע תקן ליישוב: 80 נחלות, תקן 

גודל נחלה - 60 דונם לנחלה. 
ביום חמישי ה-8.1.09, במעמד רב משתתפים - תושבים, נציגי הרשות ומכובדים, חל טקס הכרזה 

אליקים מישוב למושב.
בתוכנית האומנותית המגוונת בלט בן היישוב בועז מעודה הפופלרי, זוכה כוכב נולד 5.

לרגל חגיגות ה-60 למדינת ישראל ו-80 שנה לתנועת המושבים, נספר לכם הקוראים בכל גליון את 
סיפורו של אחד ממושבי התנועה.

מעניין לדעת

הודעה על דחייה בפתיחת 
קורס לניהול המושב המורחב
פתיחת הקורס לניהול המושב המורחב נדחתה ל-20.4.09

בעקבות האירועים האחרונים והלחימה בעזה הוחלט לדחות את פתיחת הקורס לאפריל. 

הקורס ניהול המושב המורחב - חקלאות וקהילה הינו קורס רב תחומי ללימודי תעודה אשר מטרתו 
להכשיר ולהעשיר את המרחב הכפרי ובעיקר את מנהיגיו בניהול ובקידום הישובים. הקורס מקנה 
מיומנויות ניהול החל מכתיבת מסמכים דרך ניהול ישיבות, ניהול המושב המורחב ובכלל. הקורס מקנה 
למשתתפיו מידע בתחומים רבים, כגון: חקלאות, ניהול קהילה, הרחבות במושבים, פיתוח יזמות עסקי 
ותיירותי במושבים, יחסי הגומלין בין אגודות שיתופיות ואגודות מקומיות, קרקעות והחלטות מינהל 

מקרקעי ישראל.

הקורס יפתח ביום שני ה-20.4.09, כאשר העלות החדשה למשתתף הנה ₪2000.

לנרשמים למחזור הראשון תינתן מלגת לימודים על סך 500 ש"ח מטעם הקמפוס האקדמי אחוה.

הקורס כאמור יתקיים בימי שני ויכלול 28 מפגשים של 112 שעות סה"כ וירצו בו מיטב המומחים 
והמובילים בתחומים השונים בפיתוח הכפרי. 

בשנים האחרונות עוברים המושבים בישראל שינויים מרחיקי לכת. מספר התושבים המתגוררים 
במושב המורחב הולך וגדל כתוצאה מקליטת אוכלוסיה חדשה וצעירה ובמקביל עוברים המושבים 
שינוי משמעותי במבנה התעסוקה: ירידה חדה במספר העוסקים בחקלאות ומעבר לענפי תעסוקה 
אחרים בתוך המושב ומחוצה לו. בעקבות שינויים אלה נדרשים המרחב הכפרי, מנהיגיו ותושביו 
לסיוע, להכוונה, ללימוד ולהכשרה על מנת שיוכלו למנף את הפוטנציאל הכלכלי, היזמי והתיירותי  

הגלום בפיתוח הכפר.

הקורס הייחודי כאמור הוא חלק מהידוק הקשר עם מוסדות הלימוד בהם לומדים חלק ניכר מבני 
ההתיישבות וכהמשך לאמנת שיתוף הפעולה שנחתמה עם הקמפוס לפני כשנה.

התעודה היא מטעם המכללה האקדמית לחינוך שבקמפוס האקדמי אחוה.

 B.A. בקמפוס האקדמי אחוה מתקיימים לימודים בחינוך ולתעודת הוראה, וכן לימודים לתואר ראשון
וכן BSC של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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איציק כהן, יו"ר אגף המשק

ענף הפטם
לאחר ניסיונות רבים בעבר, החליטה המועצה לענף הלול, בכל מוסדותיה- קרן פטם, 
קרן הרבייה הכבדה, וועד הפועל ומליאת המועצה, על הסדר חדש לענף הפטמים.

ההסדר בא לאחר תקופה ארוכה של חוסר יציבות בענף, עודפי ייצור גדולים שגרמו 
להפסדים גדולים למגדלי הפטם, למשחטות ולחוות הרבייה. כל זאת מעודפי הייצור וחוסר התיאום 
והתכנון בענף. כל הגורמים בענף הגיעו להבנה שחייבים להסדיר את הייצור בענף. כידוע ענף הפטם 

הוא הענף החקלאי עם המחזור הכספי הגדול ביותר בחקלאות.
עיקרי ההסדר הם:

* ריווח בין המדגרים באמצעות אספקת האפרוחים מהמדגרות באופן שיחלפו לפחות 60-70 יום בין 
אספקת האפרוחים בכל מדגר.

* מגדלי הפטם יוכלו לגדל עד 5.5. מדגרים בכל שנה
* תקופת ההסדר  תהיה לשנים 2009 ו-2010.

* ההסדר ילווה בפיצוי למגדלים על השבתת הלול בחצי מדגר בסכום של 0.25 ש"ח לק"ג.
כחלק מההסכם על ההסדר תצא לפועל תוכנית פדיון המכסות של מגדלים שפרשו מהענף ויסכימו 

לפדות את מיכסתם.

הקיצוץ במים
תנועת המושבים רואה בחומרה רבה את החלטתו של נציב המים אורי שני על כוונתו לקצץ את 
מכסת המים השפירים לחקלאות בשנת 2009 ב-100 מליון קו"ב. זאת בנוסף לקיצוץ גדול יותר 

שנעשה בשנת 2008.
צעד חד צדדי זה שנעשה ללא כל הידברות או דיון עם נציגי החקלאים ולא נידון אפילו בממשלה 

או בוועדות הכלכלה בכנסת, הינו צעד שלא נוכל לקבלו. 
המשמעות של החלטה זו היא עקירת יותר מ-60,000 דונם מטעים בצפון הארץ והפסקת גידולי שלחין 

בהיקפים גדולים במרכז.
המדינה ורשות המים צריכים להביא תוכנית ארוכת טווח המשמרת את החקלאות והחקלאים בשמירת 

הקרקעות בעיבוד האדמות ובאספקת מזון טרי לאזרחי המדינה גם בעת של מחסור זמני של מים.
לאור זאת  נערכה ישיבה דחופה עם הנהלת התאחדות חקלאי ישראל וחברי הלובי החקלאי של 
הכנסת, בראשות ח"כ אבשלום )אבו( וילן ובשיתוף עם ארגוני המגדלים ותנועות ההתיישבות והוחלט 
לדחות את החלטת מועצת  רשות המים, עד אשר יזומנו נציגי החקלאים לדיון ענייני שמטרתו מניעת 

נזקים בלתי הפיכים לחקלאות בארץ.
בישיבה הוחלט על הקמת מטה פעולה שמתפקידו יהיה לתאם את פעולות השטח שיידרשו לצורך 
המאבק וכצעד ראשון הוחלט על החזרת הודעות ההקצאה שיתקבלו בימים אלה מרשות המים, מיד 

עם קבלתן.
אנו קוראים לחקלאים שקיבלו את ההודעות על הקצאת המים המקוצצת ל-2009, לשלוח אותן 

בחזרה לרשות המים.

חדשות אגף המשק

עדכונים מאגף המשק 

איתן בן דוד - מזכ"ל 
תנועת המושבים

מהווה  הלול  בענף  הרפורמה 
מהלך אסטרטגי ממעלה ראשונה 
לטובת חיזוק תושבי הצפון, תוך ניסיון לייצר פגיעה 

מינימאלית בסביבה.
לרפורמה שני עקרונות מנחים: הגברת הפיקוח 
והתייעלות, כאשר כל עקרון כשלעצמו מהווה סיבה 

מספקת לביצוע הרפורמה. 
ברמה הכלכלית חשוב להדגיש שבראייה לטווח 
הארוך, האפשרות לפיתוח תיירותי בנוסף להתייעלות 
בשוק הביצים תוכל בסופו של דבר להוריד נטל 
כלכלי של סבסוד מהמדינה. ולכן הסכום המדובר 
)300 מיליון ₪ - שמהווים 40% מסך ההשקעה( בטל 
בשישים ביחס להכנסות המדינה ממיסים מענף 
התיירות והאפשרות להוריד את רמות הסובסידיה 

בטווח הארוך.
מעבר לכך, הרפורמה בענף הלול טומנת בחובה עוד 

הרבה מאוד יתרונות:
* התייעלות מהותית בענף הלול תוך שמירה על 
זכויות הלולנים - ניצולת מזון טובה יותר שתאפשר 

הורדת מחירים לצרכן הפרטי.
* יכולת פיקוח ובקרה של גופי האכיפה - עמידה 
בדרישות ווטרינריות וקיצור משך הזמן שלוקח 
לביצה להגיע מהלול אל המקרר )משלושה ימים 
בלול לא מבוקר למספר שעות מצומצם בלול 

מבוקר(.
* הורדת מספר הביצים "המלוכלכות".

* צמצום המפגע הסביבתי - הפחתת מספר הלולים 
מכ-2,270 לולים לכ-600 לולים בהם ניתן לפקח ביתר 

קלות על פינוי הזבל ופגיעה במי תהום.
* הפיכת היישוב למקום היגייני ונעים יותר.

)שגם  לישובים  אפשרות  מתן  מכך  כתוצאה   *
כך נמצאים מזה שנים בחזית האש בין ישראל 
לחזבאללה( אפשרות להכנסה נוספת מתיירות. 
חשוב להדגיש שההכנסות הן לא רק ישירות כי 
אם גם עקיפות – משירותים נוספים כגון מסעדות, 

יקבים וכדומה ועד מכבסות לסדינים.
* חיזוק מהותי של ישובי קו העימות.

התפרצות 'שפעת העופות' בשנת 2006 בחלקים 
מדרום הארץ )חבל לכיש, אשכול ומערב הנגב( צריכה 

היתה להדליק נורה אדומה לכל בר דעת. הלול מהווה 
מוקד למחלות, בחלקן נגיפיות ומסוכנות לבני אדם - 

שפעת העופות היא אחת כזו.
שנת 2006 הייתה יכולה להיות שנה מצמררת ברמה 
הלאומית והאזורית אילו מגיפה זו הייתה מתפרצת 
באחד מיישובי הצפון. באזורים הללו מצויים הלולים 
הלכה למעשה בתוך היישוב ללא שום הפרדה ולכן, 
התפרצות מגפה מסוכנת שכזו באזורים הללו היתה 
מסכנת את חיי האדם באותם יישובים וכמובן, ובאופן 
ישיר גם את תושבי שאר המדינה )הסיכוי לייצר סגר 

הרמטי הוא בעייתי ואף בלתי אפשרי(.
במילים אחרות, כל עוד הלול נמצא בתוך היישוב 
מגיפה  להתפרצות  הסיכוי  הפרדה,  שום  ללא 
שתפגע לא רק בעופות אלא גם בבני אדם גוברת.

וכמובן  התנגדויות,  גורר  הוא,  באשר  שינוי  כל 
שפגיעה בחורש טבעי הוא דבר שכולנו מתנגדים 
לו, אולם, כאשר בוחנים את המהלך בפרספקטיבה 
רחבה יותר מבינים שהתועלת עולה במקרה זה 
אסטרטגי  מהלך  מהווה  הלול  בענף  הרפורמה 
ממעלה ראשונה לטובת חיזוק תושבי הצפון, תוך 

ניסיון לייצר פגיעה מינימאלית בסביבה.
לרפורמה שני עקרונות מנחים: הגברת הפיקוח 
והתייעלות, כאשר כל עקרון כשלעצמו מהווה סיבה 

מספקת לביצוע הרפורמה. 
ברמה הכלכלית חשוב להדגיש שבראייה לטווח 
הארוך, האפשרות לפיתוח תיירותי בנוסף להתייעלות 
בשוק הביצים תוכל בסופו של דבר להוריד נטל 
כלכלי של סבסוד מהמדינה. ולכן הסכום המדובר 
)300 מיליון ₪ - שמהווים 40% מסך ההשקעה( בטל 
בשישים ביחס להכנסות המדינה ממיסים מענף 
התיירות והאפשרות להוריד את רמות הסובסידיה 

בטווח הארוך.
מעבר לכך, הרפורמה בענף הלול טומנת בחובה עוד 

הרבה מאוד יתרונות:
* התייעלות מהותית בענף הלול תוך שמירה על 
זכויות הלולנים - ניצולת מזון טובה יותר שתאפשר 

הורדת מחירים לצרכן הפרטי.
* יכולת פיקוח ובקרה של גופי האכיפה - עמידה 
בדרישות ווטרינריות וקיצור משך הזמן שלוקח 
לביצה להגיע מהלול אל המקרר )משלושה ימים 
בלול לא מבוקר למספר שעות מצומצם בלול 

מבוקר(.

* הורדת מספר הביצים "המלוכלכות".
* צמצום המפגע הסביבתי - הפחתת מספר הלולים 
מכ-2,270 לולים לכ-600 לולים בהם ניתן לפקח ביתר 

קלות על פינוי הזבל ופגיעה במי תהום.
* הפיכת היישוב למקום היגייני ונעים יותר.

)שגם  לישובים  אפשרות  מתן  מכך  כתוצאה   *
כך נמצאים מזה שנים בחזית האש בין ישראל 
לחזבאללה( אפשרות להכנסה נוספת מתיירות. 
חשוב להדגיש שההכנסות הן לא רק ישירות כי 
אם גם עקיפות – משירותים נוספים כגון מסעדות, 

יקבים וכדומה ועד מכבסות לסדינים.
* חיזוק מהותי של ישובי קו העימות.

התפרצות 'שפעת העופות' בשנת 2006 בחלקים 
מדרום הארץ )חבל לכיש, אשכול ומערב הנגב( צריכה 
היתה להדליק נורה אדומה לכל בר דעת. הלול מהווה 
מוקד למחלות, בחלקן נגיפיות ומסוכנות לבני אדם - 

שפעת העופות היא אחת כזו.
שנת 2006 הייתה יכולה להיות שנה מצמררת ברמה 
הלאומית והאזורית אילו מגיפה זו הייתה מתפרצת 
באחד מיישובי הצפון. באזורים הללו מצויים הלולים 
הלכה למעשה בתוך היישוב ללא שום הפרדה ולכן, 
התפרצות מגפה מסוכנת שכזו באזורים הללו היתה 
מסכנת את חיי האדם באותם יישובים וכמובן, ובאופן 
ישיר גם את תושבי שאר המדינה )הסיכוי לייצר סגר 

הרמטי הוא בעייתי ואף בלתי אפשרי(.
במילים אחרות, כל עוד הלול נמצא בתוך היישוב 
מגיפה  להתפרצות  הסיכוי  הפרדה,  שום  ללא 
שתפגע לא רק בעופות אלא גם בבני אדם גוברת.

וכמובן  התנגדויות,  גורר  הוא,  באשר  שינוי  כל 
שפגיעה בחורש טבעי הוא דבר שכולנו מתנגדים 
לו, אולם, כאשר בוחנים את המהלך בפרספקטיבה 
רחבה יותר מבינים שהתועלת עולה במקרה זה 
על ההפסד. בעיקר לנוכח העובדה שיש היום את 
היכולת הארכיטקטונית לבנות באופן מתחשב יותר 
בסביבה, תוך תיקון המפגעים שנוצרים במהלך 

תהליך הבנייה עצמו.
רק כעת, כאשר הרפורמה בענף החלב נמצאת 
בשלבי סיום, ניתן להבין עד כמה היא הייתה נחוצה, 
הן מבחינה תברואתית, הן מבחינת איכות הסביבה 
והן מבחינת התייעלות הרפתות ועד כמה היא נחוצה 

והכרחית בענף הלול. 
הרפורמה המתוכננת במשק הביצים היא המהלך 

ההגיוני והנכון ביותר, במיוחד כאשר מבינים מהן 
האלטרנטיביות האמיתיות - תמיכה בתושבי גבול 
הצפון תוך התייעלות הענף ומעבר מבוקר לחוות 
לולים מתקדמות או, לחילופין הפרטת השוק, פגיעה 
בפריפריה והעברת הלולים באופן בלתי מבוקר - 

ברור שהאפשרות המועדפת היא זו המוצעת.
כאמור, יש לזכור, הראשונים שנפגעים מהפגיעה 
ביופיו של הגליל הם תושבי המקום, אשר חלק בלתי 
מבוטל מהכנסותיהם מבוססות על תיירות. אי לכך, 
הראשונים שמצופה מהם היה לזעוק  'הכצעקתה', 
היו דווקא תושבי היישובים ולא כך היה. העובדה 
שישנה אף תמיכה רחבה במהלך,  מוכיחה שוב עד 

כמה הוא נחוץ.
ולסיום, הערה בנימה אישית יותר: 

אין ספק ששחיתות היא תופעה נלוזה שיש להוקיע 
בכל הרמות. עם זאת, החרדה של פוליטיקאים 
מלהיתפס בעיני הציבור כמושחתים גורמת, בין 
היתר, ברמות מסוימות לשיתוק, וכאמור, למערכת 
הבירוקרטית גם כך לא חסרות בעיות שהופכות כל 

תהליך בה למסורבל ומתיש.
האם המצב אליו אנו שואפים הוא כזה שבו כל שר 
או ח"כ מאזור מסוים יעדיף לשתק ולמוטט את אזור 

מגוריו רק בכדי לא להיחשד חלילה בפלילים?
האם אנו מוכנים להשלים עם מציאות שבה בגלל 
כתב כזה או אחר )וצריך לבדוק האם התנגחויות 
אישיות מעל דפי עיתון כזה או אחר מוגדרות כ 
"עיתונאות חוקרת"( אשר יכול לייצר עשן ולאלץ שר 
כזה או אחר להשקיע את כל מרצו וזמנו בהוכחת 
חפותו )ולך תוכיח עכשיו "שאין לך אחות"( ולשתק 

מערכת שלמה? 
המציאות הזו היא גורמת לכך שמחד, אם אינך פועל 
עושה, מאשימים אותך בצדק באנמיות ואוזלת יד, 
ומאידך, אם אתה עושה מיד אתה מואשם כעושה 

לביתך. 
חשוב לי שוב להדגיש שאנו מוקיעים מתוכנו כל 
שחיתות באשר היא, אך, מי אם לא משרד החקלאות 
צריך לטפל ברפורמה בענף הלול, כאשר רוב מגדלי 

העופות, הם כאמור תושבי הצפון?
האם אנו בוחרים להיות מדינה שמאשימה את שר 
התשתיות בבניית רכבת מהירה בין ירושלים לת"א 
רק בגלל שאולי גם ייבחר להשתמש בה )בשאיפה 

כמובן שחלום מסוג זה עתיד להתרחש(.

מתוך העיתונות הארצית: הרפורמה בענף הלול
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חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

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

 
עניינו של פסק הדין הינו סכסוך 
בין אחים, הרבים על ירושתה 
של אימם המנוחה, אשר החזיקה בנחלה במושב, 
כברת רשות על פי החוזה ה"משולש" התלת 
שנתי, הקיים במושבים אשר צדדיים לו הסוכנות, 

המינהל והאגודה.
הרקע לסכסוך הינו מינוי "בן ממשיך" שנעשה 
על ידי האם בשנת 1979, לאחר המינוי בנה הבן 
הממשיך את ביתו במשק אימו ועל פי טענותיו 

עלות בניית הבית הסתכמה בכ-$400,000.
הממשיך  הבן  מינוי  בוטל  מכן,  לאחר  שנה 
בהסכמת האם והבן הממשיך שמצדם חתמו על 
תצהירי ביטול מינוי הבן הממשיך, וכל זאת ללא 
תמורה. תצהירי הביטול הועברו לסוכנות אך 

ביטול המינוי לא נרשם במינהל.
ילדי המנוחה מצידם טענו כי ביטול המינוי של 
הבן הממשיך הושלם ותקף ותבעו מבית המשפט 
לתת פסק דין הצהרתי לפיו המינוי בטל וכל 

הזכויות הועברו חזרה אל אימם.
הבן הממשיך מצידו טען כי ביטול מינוי הבן 
הממשיך היה ל"מראית עין" בלבד ומטרתו למנוע 

מגרושתו לעקל נכסים השייכים לו לבדו. 
על פי האחים, בהתאם לצוואת האם מיום 16.1.92 
ירשו האחים התובעים והבן הממשיך, את נכסיה 

בחלקים שווים, ובכלל זה את המשק במושב.
מנגד טען הבן הממשיך, כי יורשי המנוחה העלימו 

יותר  המאוחרת  הצוואה  את  המשפט  מבית 
של אימם מיום 18.12.92, המשנה את הצוואה 
הראשונה מיום 16.1.92, ובנוסף, יורשי המנוחה 
אינם יכולים לדרוש כיום מה שאימם המנוחה לא 
דרשה בסמוך לחתימת תצהיר העברת הזכויות 
בשנת 1980, כ-25 שנה קודם לכן, ולכן יש לדחות 
את התובענה גם מחמת שיהוי והתיישנות. בית 
המשפט קבע לעניין זה כי אם אכן הייתה צוואה 
מאוחרת הרי הצדדים פעלו בניגוד לדין, בעיקר 
נוכח העובדה שלבית המשפט הוגשה בקשה 
לקיום צוואה קודמת של המנוחה. אם כי לעניין 
הזכויות במשק ומאחר שלא היו למנוחה זכויות 
בנות הורשה )הסכם בר רשות( אין הדבר מעלה 

או מוריד.
בית המשפט לענייני משפחה בת"א ניתח את 
"הסכם המשבצת המשולש" שמכוחו החזיקה 
האם במשק חקלאי במושב, תוך בחינת הוראות 
הפסיקה וקבע כי זכויות האם לא היו בנות הורשה 
ואין צדק בטענות האחים כי "המנוחה הייתה 
בעלת הכוח להוריש את המשק לילדיה", ההפך 
הוא הנכון. הפסיקה חזרה וקבעה כי זכות של בר 

רשות, היא זכות אישית ולא קניינית, וכיוון שכך 
- אינה בת הורשה. בית המשפט בחן ובדק את 
טענות הצדדים לעניין ביטול מינוי הבן הממשיך 
ואת התנהגות האם ויחסיה עם בנה במשך השנים 
במשק, והשתכנע כי הבן הממשיך ואימו ראו את 
ביטול מינוי הבן הממשיך כבטל, או לכל הפחות 

ביטלו אותו בהתנהגותם.  
לפיכך דחה בית המשפט את תביעתם של האחים 

ונימק זאת מהטעמים הבאים:
ישב  שנים   30 ארוכות,  כה  סביר ששנים  לא 
הבן הממשיך בבית שבנה בממון מרובה של 
כ-$400,000, משלם את המיסים והתשלומים 
באימו  ומטפל  דואג  עליו,  החלים  השוטפים 
הישישה שהוסיפה להתגורר בבית הישן במשק, 
ללא מחאה ועוררין מצד איש. לכן, נראה כי יש 
צדק בטענת הבן הממשיך כי ההעברה החוזרת 

בוטלה. 
בנוסף, ביטול מינוי הבן הממשיך לא הסתיים 
באגודה  ישראל,  מקרקעי  במינהל  ברישום 
ובסוכנות היהודית, ולא הושלם בחיי האם, על כן 
ביטול המינוי אינו תקף. כמו כן ממועד חתימת 

תצהירי הביטול של המינוי שבין הבן הממשיך 
לאם בשנת 1980, ועד לפטירת האם בשנת 1996, 
לא הייתה בפני המינהל כל בקשה להעברת 
הזכויות. במינהל רשום עדיין הבן הממשיך כבעל 

הזכויות בתור "בן ממשיך" מאז שנת 1979.
ביטולו של   כי  בית המשפט  קבע  זאת  לאור 
מינוי הבן הממשיך אינו הושלם ואין לו כל תוקף. 
הזכויות במשק במושב, רשומות אפוא כדין על 

שם הבן הממשיך.  
כי לצורך  זה  דין  חשוב לציין בהקשר לפסק 
במשקים  זכויות  העברת  להליך  התייחסות 
חקלאיים, יש לבחון תחילה את מהות והיקף 
הזכויות הקיימות לבעל המשק, שכן למעמדו 
קיימות  המשק-המוריש,  בעל  של  המשפטי 
השלכות על היקף זכויות ההורשה שלו כפי שגם 
התבטא העניין בפסק דין זה כלומר בעל משק 
חקלאי אינו יכול להוריש את מה שאין לו, ומה 
שיש לו מוגבל מראש על פי החוזה שישנו ברשותו 
וכאמור בהתיישבות ישנם מספר הסכמים שבכל 
אחד מהם ישנן הוראות והנחיות שונות האמורות 

לקבוע את דרך ואופן העברת הזכויות.

שופט בית המשפט המחוזי בנצרת ארבל הורה 
למינהל מקרקעי ישראל לאפשר לחברי מושב 
נהלל לפצל את הנחלות לטובת דור ההמשך 
בהתאם לחוזה ההיסטורי ודחה את הניסיון 
לחייב את חברי המושבים בתשלומים ובמגבלות 

אחרות שלא היו כלולות בנוסח החוזה.
מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר 
שלפסיקה משמעות רבה מאחר והיא מעגנת 
את הזכויות של הישובים שכלולות בחוזים 
ההיסטוריים ואשר המינהל מנסה לפגוע בהם 
חדשות לבקרים. יש לקוות שהפסיקה תשים 
קץ לניסיונות אלו ותביא את המדינה והרשויות 
לכבד את המסמכים שהם חתומים עליהם. 
מושב  את  ללוות  תמשיך  המושבים  תנועת 
נהלל והמושבים האחרים בהמשך מאבקם על 

זכויותיהם בקרקע ובחלקות המגורים.
המינהל  לבין  נהלל  מושב  בין  המחלוקת 
התעוררה בעקבות הודעת המינהל לפני כארבע 
שנים כי איוש נחלות למתיישבים בכל הארץ 
הוקפא וזאת למעט ישובי קו העימות. כוונת 
המינהל הייתה לבצע את איוש הנחלות בדרך 

של מכרז.
תנועת המושבים בשם הוועדה הבין מושבית 
הביעה התנגדות החד משמעית להקפאת איוש 
פי עמדת התנועה התקבלה  הנחלות שעל 
בחוסר סמכות ונוגדת את חוזי החכירה ופוגעת 
ובאפשרויות  החברים  בזכויות  קשה  בצורה 

הפיתוח של המושבים. 
בהשתתפות  דיון  יזמה  המושבים  תנועת 
אנשי  המינהל, נציגי תנועת המושבים מזכ"ל 
התנועה איתן בן-דוד ויו"ר אגף קרקעות ואגודות 
שיתופיות, עו"ד עמית יפרח ונציגי מושב  נהלל.  
לאפשר  מהמינהל  התנועה  דרשה  בישיבה 
את איוש הנחלות על פי ההחלטה שקדמה 
המינהל  בו  חזר  בהמשך  האיוש.  להקפאת 
מעמדתו לפיה יש להקצות את הנחלות הפנויות 
בדרך של מכרז והסכים להקצות את הנחלות 

בפטור ממכרז, אך בתמורה כספית. 
מושב נהלל דחה את הצעת המינהל שההקצאה 
תבוצע תמורת תשלום בניגוד לחוזה ההיסטורי 

ופנה לבית המשפט וכעת זכה בתביעה.

סכסוך ירושה בין הבן הממשיך 
לאחיו על משק חקלאי

בית המשפט המחוזי פסק שעל המינהל
לכבד את החוזים ההיסטוריים עם הישובים  

התמשכות ירי הטילים מרצועת עזה לתקופה 
ארוכה עלולה לגרום לפגיעה ביצוא החקלאי, 
כך אמר מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, 
במהלך סיור עם שר החקלאות, שלום שמחון 
יפרח,  מאיר  הירקות,  מגדלי  ארגון  ומזכיר 
בשטחי החקלאות ובחממות במועצה האזורית 

אשכול כאורחי ראש המועצה, חיים ילין. 

לדברי בן דוד, בעשורים האחרונים עבר חלק 
נכבד מהיצור החקלאי בישראל לנגב הצפוני. 
בשטחים הנרחבים בדרום הארץ שנמצאים 
בימים אלו בטווח הטילים גדל חלק משמעותי  
מיצוא הירקות, הפרחים, הפירות וההדרים של 
ישראל. אנו נמצאים כעת בעיצומה  מדינת 
של עונת היצוא ולכן יש חשש מפני פגיעה 

בתוכניות היצוא.

בן דוד אמר שמצב החרום משבש את העבודות 
החקלאיות והקטיף וזאת למרות המחויבות של 
החקלאים שרוחם איתנה וחזקה והם מחוברים 
לקרקע עשרות שנים. עם זאת, באזור עוטף 
והנגב הצפוני מועסקים אלפי עובדים  עזה 
והרחבת  שהחמרת  חשש  וקיים  תאילנדים 
יגרמו לבריחה של עובדים, שכבר  הלחימה 
משפחותיהם  בני  של  בלחץ  נמצאים  עתה 

הדואגים.

בן דוד הדגיש שעל אף הפגיעה האפשרית, 
חברי המושבים והחקלאים בכל הארץ תומכים 
ישראל  ממשלת  מאחורי  ועומדים  במבצע 

וצה"ל בפעילות להסרת איום החמאס.

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד: 

התמשכות ירי הטילים
עלולה לגרום לפגיעה

ביצוא החקלאי
חשש של חקלאים בדרום מבריחה של עובדים תאילנדים בעקבות הלחימה
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חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד:

רשות המים בחרה בדרך ה"קלה" של קיצוץ
מים לחקלאים במקום האצת הטיפול

בקולחין ומתקני ההתפלה
יוגב שריד - יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי

כבעלי עסקים במרחב הכפרי לא תמיד אנו מודעים להזדמנויות והאפשרויות העסקיות 
שמציע השלטון המרכזי. בימים אלו של חוסר וודאות כלכלית במשק ישנה חשיבות 

להתייעל ולצמצם עודפים הקיימים בעסק.

ברצוני לסקור בפניכם את אחד הכלים הנגישים שלהערכתי, אינם מנוצלים כראוי, בוודאי על ידי 
עסקים קטנים במרחב הכפרי והוא פרויקט החונכות העסקית של משרד התמ"ת.

הפרויקט הנ"ל הוקם על-ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה במסגרת פעילות המשרד לעידוד 
ולקידום מגזר העסקים הקטנים בישראל. מטרת התכנית הינה לסייע לעסק הקטן, בכל רחבי הארץ 

לשיפור ביצועיו ורווחיותו, הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.

העסקים הזכאים ליהנות מהפרויקט:
*  תיירות כפרית.

*  עסקים בענפי המסחר והשירותים.
*  בתי מלאכה.

*  מפעלי תעשייה.
* עסקים בענפי החקלאות - למעט חונכות חקלאית.

* מפעלים ועסקים נוספים כפי שתחליט ועדת ההיגוי.

התוכנית ניתנת ליישום במגוון תחומים וביניהם: ניהול כללי, אסטרטגיה עסקית, הגדרת חזון העסק 
והתוויית הדרכים למימושו, ניהול כספים, ניהול הייצור, ניהול השיווק, מערכות מידע, ניהול משאבי 

אנוש ועוד.
חשוב להדגיש כי התכנית אינה מטפלת בתחומים הבאים: הכנת תכניות עסקיות המיועדות להשגת 

מימון, הכנת תכניות לבדיקת כדאיות השקעה.

בכדי להשיג את המטרה, מעמידה התוכנית לרשות העסקים ייעוץ מקצועי הניתן ע"י מומחים בעלי 
ניסיון רב, אשר נבחרו מן הסקטור הפרטי. כמו כן, הוקם מאגר חונכים המונה מאות יועצים מנוסים 

מתחומי התמחות מגוונים הרשומים אצל הרכזים האזוריים ומרכז תכנית החונכות במשרד התמ"ת.

החניכה נחלקת למספר שלבים:
* שלב האיבחון: הרכז פוגש את נציג העסק ומבצע אבחון וניתוח הפעילות.

* איתור חונך מתאים: הרכז פועל לאיתור חונכים בתחום הרלוונטי ממאגר החונכים הקיים.    
* שלב הצמדת חונך: מוצעים לחברה מספר חונכים והחברה בוחרת את החונך המתאים לה. אם יש 
צורך לטפל בכמה תחומי ניהול העסק, אפשר להצמיד לעסק יותר מחונך אחד. העסק רשאי בכל 
שלב לבקש החלפת החונך. החונך/חונכים קובע/ים בשיתוף העסק סדרת יעדים מדידים לשנתיים 
הקרובות, לדוגמא: שיווק, מכירות, תהליכי ייצור, ניהול כספי, תזרים ובנקים, תמחיר והמחרה, ניהול 

מלאי, ניהול הרכש, תפקידים ומשימות, ניהול והנעת עובדים, שליטה בקרה ועוד.
* שלב הביצוע: החברה מיישמת את תוכנית הפעילות תוך מעקב רציף של הרכז על פעילותו של 

החונך.

עלות התוכנית
התוכנית מסובסדת על ידי משרד התמ"ת, התעריף לשעת ייעוץ נקבע ל-₪192, בתוספת מע"מ: 

* מימון המדינה 75% )₪144(.
* מימון בעל העסק 25% )₪48(

שעות חונכות
העסקים זכאים לשעות חונכות על פי גודל העסק:

* עסק עד 4 עובדים זכאי ל-20 שעות חונכות.
* עסק עד 10 עובדים זכאי ל-100 שעות חונכות.

* עסק מעל 11 עובדים זכאי ל-150 שעות חונכות.
עד כה הופעלה התוכנית בכ-25,000 עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. 

כחלק מפעילותה השוטפת של תנועת המושבים אנו מקפידים לחשוף בפניכם, בעלי העסקים הקטנים 
במרחב הכפרי, הזדמנויות לניצול מקסימאלי של המשאבים הקיימים, אשר לעיתים נסתרים מן העין, 
עבור בעל העסק במושב.  עלות התוכנית המוצעת לעיל נמוכה באופן יחסי לתועלת שעשויה לצמוח 

ממנה בניהול נכון ותקין של העסק

בעלי העסקים המעוניינים לקבל פרטים נוספים ולהירשם לתוכנית מוזמנים לפנות לתנועת המושבים 
באמצעות אתר האינטרנט WWW.TMOSHAVIM.ORG.IL או בטלפון למשרדי התנועה. 

פרויקט חונכות עסקית

המחסור החמור במים אינו דבר חדש, אלא 
- במקום לבנות תשתיות  ידוע שנים רבות 

מתאימות פוגעים בצורה קשה בחקלאים.

החלטתו של נציב המים, אורי שני, על קיצוץ 
נוסף של מים לחקלאות ב-100 מ"ק מ-435 מ"ק 
ל-335 מ"ק זאת מעבר לקיצוץ שהיה בשנה 
שעברה, מהווה איום ממשי על ענפים רבים 
בחקלאות, כך מתריע מזכ"ל תנועת המושבים, 
איתן בן דוד. לדבריו, משמעות ההחלטה היא 
יבוש ועקירה של אלפי דונמים של מטעים 

בצפון הארץ והפסקת גידולי שלחין.

לדברי מזכ"ל תנועת המושבים, המגזר החקלאי 
משלם מחיר בגין המחסור במים בקיצוץ שהפך 
לנוהל קבוע בכל שנה וב-2009 הפגיעה צפויה 
להגיע לשיא חדש. המדינה לא יכולה להורות 
על קיצוץ כה גדול במים שמשמעותו עקירות 
מטעים ויבוש גידולים, ללא כל מתן תשובה 
ופיצוי למאות משפחות חקלאיים על הנזק 

העצום שיגרם להם בעקבות החלטה זו.

זר שהיה מגיע לארץ כעת היה חושב שהמחסור 
במים הוא מכה חדשה שנחתה עלינו, אולם 
כולנו יודעים ומודעים למחסור הקשה עשרות 

שנים. חבל שאנשי האוצר ומי שניווטו את 
משק המים בחרו להעביר את השנים בהם 
כמות הגשמים היתה ממוצעת ומעלה בנקיטת 
סחבת בהקמה של מתקנים לטיהור מי שפכים 
והתפלת מי ים במקום להאיץ את בנייתם. כעת 
אנו החקלאים נדרשים לשלם את המחיר על 

מחדלי ממשלות ישראל.

אין איוולת גדולה מכך שמאות מיליוני קובים 
של מי קולחין שיכלו לשמש להשקיית השדות 
והמטעים זורמים לשווא לנחלים ולים, אומר 
בן דוד. אנו יודעים שאת טעויות העבר לא ניתן 
יהיה לתקן בשנה אחת ולכן יתכן ולא יהיה 
מנוס מקיצוץ חריף בחקלאות, אולם מי שמקור 
פרנסתם יפגע צריכים להיות מפוצים כראוי 
על ידי המדינה כי לא הם האשמים במצב 

שהגענו אליו.

לאחר כינוס ועידת תנועת המושבים בקמפוס האקדמאי אחוה בספטמבר, הגיעה מועד כינוס 
המועצה, שבחרה את חברי המזכירות על פי התקנון.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, מר שלום שמחון ששימש גם כמזכיר המועצה, פתח ובירך את 
הנוכחים, עדכן על המצב הביטחוני בגזרת עוטף עזה והבטיח להמשיך ולעשות לטובת החקלאים 

בנושאים שעל סדר היום כגון מים ועובדים זרים.
איתן בן דוד מזכ"ל התנועה סיפר על רשמיו מסיורו במועצה האזורית אשכול וציין שלמרות המצב 
הביטחוני והאיום הממשי על חייהם, רוחם של התושבים איתנה והם תומכים במבצע ועומדים 
מאחורי החלטת הממשלה וצה"ל. עוד ציין איתן, שבאזור עוטף עזה והנגב הצפוני מועסקים אלפי 
עובדים תאילנדים וקיים חשש שהחמרת והרחבת הלחימה יגרמו לבריחה של עובדים, שכבר 

עתה נמצאים בלחץ של בני משפחותיהם הדואגים.
עוד על סדר היום, עדכונים מפי עו"ד עמית יפרח בענייניי החלטה 979 של מינהל מקרקעי ישראל  
וכן דרישת המינהל לסימון שטחי המשבצת של המושבים. בנוסף, עדכן כי התנועה תומכת בהליך 

המשפטי שמנהל מושב נבטים באשר לחוקיות ועדת הקבלה לשכירות קצרת טווח.
איציק כהן, יו"ר אגף המשק עדכן לגבי הנחיות רשם האגודות השיתופיות בנושא מכסות מים 
באגודה. החל מה-1.1.09 יקוצצו פלאט מאה מליון קוב מ-454 ל-354 מליון קוב מים. במהלך 
ינואר ופברואר חקלאי שירצה לפדות את הקצאת המים מרצון לשנה יוכל לקבל ₪2.7 למ"ק 

עד 40 מליון קוב.
יוגב שריד, יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי, עדכן לגבי תכנית לפיתוח תיירות מרכז הארץ, עליה 
שוקדים בתנועה יחד עם מרכז המועצות האזוריות מזה מספר חודשים. התכנית שהוגשה לגורמים 
הרלוונטיים בשלטון המרכזי, נועדה למנף את התיירות הכפרית במרכז הארץ, תוך שמירה והתאמה 
לאופי המרחב הכפרי והצביון המושבי ומתוך חשיבות הערכים החברתיים והחינוכיים שטומנים 

בחובם מושבי המרכז.

מועצת תנועת המושבים בחרה
את חברי המזכירות
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מושבים ומועצות אזוריות מוזמנות לשלוח לנו מהנעשה אצלם בתחום חיוני זה.

ספורט בהתיישבות

הנפגשות  ח'-ט'  מכיתות  נערות   13 בקבוצה 
כדורגל.  ולמשחקי  פעמיים בשבוע לאימונים 
המטרה הינה לבסס קבוצת כדורגל נשים אשר 
תתחרה בליגה הארצית כקבוצה מן המניין. ראש 
שמקדם  הוא  מורי,  אבנר  האזורית,  המועצה 
את הקמת הקבוצה יחד עם עמותת הספורט 

במרחבים ומרכז פרס לשלום.
וכבר  כחודש  לפני  הוקמה  הנערות  קבוצת 
זכתה להתארח אצל שרת החוץ של יוון, יחד 
עם נערות נוספות מישראל ופלשתין. אבי כליף, 
מנהל מחלקת הספורט במרחבים מספר: "היה 
לנו אירוח מרתק ונעים ביוון. נדהמתי מהיענות 
הנערות להשתתף בקבוצת הכדורגל וכולי ציפייה 

להמשך הפעילות."

ספורט במועצה האזורית ברנר
אבי דרי - רכז מחלקת  הספורט

מועצה אזורית ברנר מונה כ-6000 תושבים המחולקים לשישה ישובים, בהם 4 מושבים: בניה, 
קדרון, בית אלעזרי, וגיבתון וכן שני קיבוצים - גבעת ברנר וקבוצת שילר, בנוסף מספקת המועצה 

שירותים לשיכון המשפחות בבסיס תל-נוף.

מחלקת הספורט פועלת בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת החוגים שחלק מחוגי הספורט פועלים 
תחת מחלקה זו. במועצה פועלים בשלושה ענפי ספורט תחרותיים: בענפי ההתעמלות, כדוריד 
ובכדורסל, כמו כן פועלים חוגים כגון: כדורגל, כדורסל, ספורט כללי )כושר( חדר כושר לבנים 

ולבנות ולבוגרים, כדורעף, טקוונדו, התעמלות, קרב מגן, ריקוד, בלט ועוד.

קבוצות הליגה בכדורסל: פועלות 10 קבוצות בהן 3 קבוצות נערות ונשים וכל היתר הן קבוצות 
בוגרים וילדים מכתה ד' ועד י"ב, כאשר כל קבוצות הבנים פועלות באולם הספורט בקדרון ואילו 

קבוצות הבנות פועלות בגבעת ברנר.

אולם הספורט בקדרון עבר בתקופה האחרונה שידרוג שכלל מיזוג האולם ובנית חדרי הלבשה 
ושירותיים חדשים, כמו כן עבר חדר הכושר רענון ושדרוג במכשירים חדשים בסך של כ-150.000 
ש"ח. בתחום הפעילות העממית התקיימה במהלך חודש אוקטובר הצעדה המסורתית ע"ש יצחק 
רבין. השנה צעדנו מתל יבנה למושב בניה ושם התקיים הפנינג גדול ולאחריו נערך חג המעלות 

של תנועת בני המושבים.

מחלקת הספורט משתפת פעולה עם תנועת הנוער בני המושבים בקיום ימי ספורט משותפים 
טיולי אופניים ועוד. מחלקת הספורט במועצה מנוהלת כאמור על ידי רכז הספורט שביחד עם 
צוות מדריכים ומאמנים מהטובים בארץ,  מצליח להביא מאות מתושבי המועצה מגילאים צעירים 

מאוד ועד הבוגרים להיות שותפים בפעילות חשובה ובריאה זו.

לראשונה בדרום:
קבוצת כדורגל לנערות ב"מרחבים"
המועצה האזורית מרחבים הקימה קבוצת כדורגל ייחודית לנערות.
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יהודה אלטון
מנהל היחידה

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

כאשר אומרים מוטק'ה בבן- עמי, אומרים הכל!
ציוני, חקלאי, לוחם שאהב את הארץ, את המושב ואת האדמה! במשך כל שנות שירותו את הציבור, הוא שמר 
על המים ועל נכסי האגודה בגופו, תרתי משמע.מוטק'ה הוא פשוט מותג, "מוטק'ה עם הכובע טמבל". מוטק'ה 
אהב את ילדי הגן, הפעוטון ואת הנוער, החיילים והבנים הממשיכים. דאג ועזר לכל אחד מאיתנו הבנים ומינף 
את העברת הזכויות במשקים ורצה בנו הבנים כדור ההמשך. חברי השכונה החדשה שגרים כאן מס' שנים 

אינם יודעים כלל את החוב שהם חייבים לו בעשייה למען השכונה החדשה והקמתה!
הרשימה של העשייה של מוטק'ה ארוכה, ארוכה מאוד. אני מבקש לעצור כאן ולהודות לך על הזכות שהייתה 
לי לגדול בצילך. למדתי ממך המון- היית לי מורה דרך של החיים, לאורך כל השנים. שכן לעת שמחה וכמובן 

לעת צרה.
מוטק'ה - תנוח על משכבך בשלום !

בני סנש. מושב בן-עמי

סמינר ארצי לספרני ההתיישבות
בתאריכים 23-24-25/12/08 נערך במלון קיבוץ שפיים סמינר ארצי לספרני ההתיישבות בשיתוף עם 
המח' לספריות במשרד התרבות המדע והספורט, מרכז ההדרכה לספריות בישראל ואמנות לעם. 

בסמינר לקחו חלק ספרנים מישובי הדרום בגבול עוטף עזה ועד למרום הגליל.
הסמינר היה גדוש בהרצאות ומופעים. כמו"כ ביום השני של הסמינר נערך סיור "מאלף" ביד-וייצמן 

ובמכון איילון שברחובות, בהדרכתו המושלמת של רני אורן מכפר בילו.
להלן רשמים קצרים של המשתתפות:

"... אני חושבת שהתכנית מושקעת במחשבה תחילה ומגוונת, מעניינת, מאתגרת ובנוסף מלמדת מאוד. 
יישר כח למארגנים"  לאה גדסי, גאולי תימן.

"תכנית נהדרת, מעניינת ומגוונת. חבל להתחיל 
לפרט כי כל נושא ונושא בפני עצמו היתה לו 
את המיוחדות שלו, החידוש והעניין. כל החומר 
הועבר בצורה מרתקת. תמשיכו כך! החכמנו 

מאוד..." מירי נתנאל, מושב סגולה.
"זכיתי בסיור-טיול מעניין ומעשיר, ותודה על 
כך. טוב היה להיזכר איך היינו פעם ואיזה 
גיבורים יש לנו בעמנו. תודה על המפגש עם 
רונה וארז שריגשו אותי עד דמעות." שרה 

וייס, מושב מזור.

פינת הספר: ציוניוני הדרך -  מאת ציונה סופרי
ציונה סופרי, חברת מושב טל שחר שבמטה יהודה, עוסקת בפעילות ציבורית למעלה מארבעים שנה. 
בין היתר שימשה כיושבת ראש אזורית של עמותת נעמ"ת, נציגה של תנועת המושבים, רכזת תחומי 
חברה, רווחה ובריאות במ"א מטה יהודה, יו"ר נשות "בית כורש" למען יוצאי פרס וחברת מרכז מפלגת 

העבודה. גם לאחר פרישתה מעבודתה לא הפסיקה להתנדב במסגרות שונות לרווחת הקהילה.
בספר "ציוניוני הדרך", מתועדים בצורה מרתקת חייה של ציונה החל מילדותה בפרס, עלייתה לארץ 

בגיל 14, חייה בקיבוץ והקמת ביתה ביחד עם אלי בעלה במושב טל שחר.

תערוכות אמנים: "מסע במקום ובמרחב"
תערוכת ציורים של לאה בנימיני מבית אריה וילידת מושב שרונה הוצגה בחודש האחרון בגלריה של 
תנועת המושבים. תערוכה מיוחדת ומרתקת אודות אובייקטים אותם פגשה במסעותיה ברחבי העולם.

ציורים המאופיינים בצבעוניות רבה, אופטימיות וספונטניות. מי שראה ודאי הוקסם ונהנה מהיצירות 
ומי שלא הספיק מוזמן ליצור קשר עם האמנית בטל' נייד 050-9297091.

"התפרצות": תערוכה חדשה בגלריה של היוצרת 
שרה בוגן-ברנט משדה ורבורג

בתערוכה עבודות מגוונות בטכניקה מעורבת בנושאי טבע, במרחב הגלקסיה, אנשים-עולמות.
פתיחת התערוכה ב-8.1.09 בשעה 18:30. נעילת התערוכה ב: 7.2.09. מומלץ לבקר בחום רב!

תערוכת אגרו-משוב
בתאריכים 14-15/1/09 התקיימה בגני התערוכה בת"א תערוכת החקלאות אגרו משוב.

בביתן שהועמד לרשות תנועת המושבים לקחו חלק חברי עמותת אמני המושב והכפר בהצגת וביצירת 
עבודות אמנות.

לחברים המתנדבים, והעובדים עם מתנדבים ומבקשים מידע כיצד לשפר 
את הקשר המקצועי ובכל הקשור לנושא ההתנדבות, אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר של 
"המועצה להתנדבות לאומית בישראל" בו תוכלו למצוא שפע של פעילויות והצעות לימי עיון 

www.ivolunteer.org.il :בכל תחום הנוגע למתנדבים. כתובת האתר
ולאלה שאינם יכולים להיכנס לאתר ומעוניינים בחומר, מוזמנים לפנות אלי ולקבל את החומר 

הביתה: מרים שור 03-6086341

מעל 18,000 מבקרים בתערוכת 'אגרו משוב'
תערוכת החקלאות השנתית הבינלאומית ה-19 'אגרו משוב' ננעלה ביום חמישי האחרון.
את התערוכה פקדו מעל 18,000 מבקרים, ביניהם חקלאים ומגדלים מכל רחבי הארץ, משלחות של 

חקלאים, חוקרים ואגרונומים מהעולם, פוליטיקאים, אנשי עסקים מענפי החקלאות השונים ועוד.
שר החקלאות שלום שמחון, ביקר בתערוכה, סקר את דוכני המציגים והשתתף במספר כנסים 
מקצועיים. לדבריו, הנזקים אשר נגרמו לחקלאי הדרום במהלך תקופת הלחימה בעזה, מוערכים 
בכרבע מיליארד ש"ח. עוד הוסיף השר כי משרדו מתכוון לפעול למען השגת הפיצויים לאותם 

חקלאים, בדרך המהירה ביותר.
בתערוכה נכחו בכירי עולם החקלאות מהארץ ומהעולם, ביניהם מוטי דבי יו"ר אגרו גאון מקבוצת גאון 
אחזקות, שייקה דרורי מנכ"ל מועצת החלב, שלמה תירוש מנכ"ל אגרסקו, צחי דותן מנכ"ל מועצת 
הגפן והיין, דודי גינזבורג מנכ"ל קנט, רון ארצי מנכ"ל תדמיר, יעקב כהן מזכיר איגוד מגדלי העופות, 

חיים דיין מנכ"ל ארגון מגדלי בקר לבשר ועוד.
בנוסף לחידושים והפיתוחים האחרונים בכל ענפי החקלאות, הוצגו בתערוכה מערכות מחשוב 
וטכנולוגיות חדישות, המיועדות להקל על תהליך עבודתם של המגדלים ולשפר את יבוליהם, תוך 
כדי חסכון במשאבים. בנוסף, התקיימו במהלך התערוכה סימפוזיונים וכנסים רבים, בתחומים מגוונים, 

כגון: שיווק תוצרת חקלאית; עידן הרפתנים; גידולי השדה ומחיריהם; הכורמים ובעיית המים ועוד.
הטקס ננעל בטקס "אוסקר החקלאות" במסגרתו קיבלו חקלאים ומגדלים מכל רחבי הארץ אותות 
הוקרה על הישגים מרשימים בשנה החולפת, בענפים שונים, כגון תבלינים, גידולי שדה, פרחים, 

מטעים, משתלות ועוד.
גם השנה הציגה תנועת המושבים ביתן משולב יחד עם תנועת הנוער בני המושבים ועם עמותת אמני 
המושב והכפר. בביתן הצגנו את פעילות התנועה בנושאים השונים, בדגש על חיזוק תושבי יישובי 

הדרום וחיזוק וגיבוי צה"ל במערכה האחרונה.
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כתב החידה הוביל אותנו לנחל אלכסנדר, כאשר הסיפור התנ"כי המוזכר 

בספר "האוהל האדום" הוא סיפור האונס של דינה בת יעקב.
והזוכה היא: תמר פיבל ממושב היוגב פתרה נכונה את כתב החידה 

וזכתה בספר "שבוי בקסמה" של מדריך הטיולים גילי חסקין.

כנסים מקצועיים:

תנועת המושבים ערכה כנס הסברה בנושא 
העברה בין דורית במועצה האזורית אשכול

מיכל דותן-לוין - מנהלת תחום תקשורת.

בכנס, שנערך במסגרת הועדה החקלאית במושב ישע, מיישובי עוטף עזה, השתתפו סגן ראש 
המועצה האזורית אשכול אלי אהרון, עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות ואילנית ניר לוי רכזת 

אזור דרום בתנועת המושבים. 

אלי אהרון שפתח ובירך את המשתתפים, הודה לתנועת המושבים על היוזמה וההיענות וקרא לחברי 
המושבים לגלות מעורבות גבוהה יותר בפעילות התנועה והדגיש כי עקרון הפעולה שמקדם את סדר 
 יומו של המרחב הכפרי הוא ההיזון החוזר שקיים בין התנועה לבין מושביה וחברי האגודות שבהם. 
בכנס בו נכחו חברי וועדים וחברי מושבים ממושבי המועצה האזורית אשכול וממועצות אזוריות 

שכנות הנמצאות בעוטף עזה, הועלו סוגיות שונות וביניהן שאלת ביטול זכותו של בן ממשיך. 

עו"ד עמית יפרח, סקר בפני באי הכנס את סוגיית העברה הבין דורית והבן ממשיך ופרט את 
האפשרויות להעברת משק לדור הבא, העומדות בפני בעל הנחלה. עמית הרחיב בעניין זכותו 
של הבן הממשיך והסביר כי ביטול מעמדו של "בן ממשיך" תלוי קודם כל בדרך מינויו. המינוי 
ודרכו קובעים למעשה את דרך הביטול. על מנת שמינוי הבן הממשיך יהיה תקין ושלם יש לבצע 
הליכים פרוצדוריליים שונים מסודרים וממוסדים בגורמים שונים, קרי בסוכנות היהודית, באגודת 

המושב ובמינהל מקרקעי ישראל. 

כמו כן פרט עו"ד עמית יפרח את הקשיים והמורכבות שישנם בכל אחת מהדרכים, והמליץ לבאי 
הכנס שטרם קבלת החלטה בדבר ירושת המשק, יתייעצו עם אנשי המקצוע הבקיאים בתחום 
המושבים על מנת שיוכלו לקבל את ההחלטה הטובה ביותר ולבצעה בצורה המשפטית הנכונה.
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חדשות בני המושבים

חג מעלות הוא אחד האירועים הראשונים אך המרכזיים ביותר בשנת הפעילות, במהלכו 
מקבלים את פניהם של חניכי כיתות ד' המצטרפים לשורות התנועה ובו מתחילה שנת הפעילות 

האינטנסיבית של חניכי כיתה ט', שעתידים בסוף השנה לצאת לקורס מד"צים.
השנה קיבל חג המעלות צבע ומשמעות עמוקים עוד יותר, לאחר שנות פעילות רבות של תנועת 
הנוער בני המושבים במועצתנו, שנים מרובות עליות וירידות, נפלה החלטה לפרוש מהתנועה 

ולהחליפה באחרת.
אני, כמי שהיה פעיל בתנועת בני המושבים כשמונה שנים מתוכן 4 כמדריך, אני שגדלתי לתוך 
מציאות של נוער פעיל, השואף לשנות ולהנהיג, נוער שרכש את ערכיו ועוצמתו במסגרת בני 

המושבים, רואה בניסיון סילוק התנועה עוול וחוסר הבנה של משמעות המילה תנועת נוער.
מעמד זה מרגש אותי מאוד, אני עומד כאן הערב מול מספר לא מבוטל של חניכים ומדריכים, 
שחלקם אף היו חניכים שלי, נוער שהחליט לעמוד על הרגליים האחוריות, לפעול על פי צו 
מצפונו, נוער שהמשיך שושלת של שנים, ללא תמיכה מצד המועצה, נוער שיוזם פועל ומוכיח 

לכול שיש עתיד לתנועה.
כל מי שנמצא פה מוכיח שלא בכל מחיר הפוליטיקה תנצח, בעיניי מה שקורה כאן הערב היא 

המשמעות האמיתית של המונח  תנועת נוער.
מקום בו הנוער מנהיג ומשנה, נוער ערכי וחזק שפועל מתוך אמונה ולא מתוך אינטרסים.

אני מאחל לכולם שנת פעילות פורייה, אל תיכנעו, המשיכו לפעול ולשקם, מי ייתן והמאבק על 
קיום תנועת בני המושבים יתפוס תאוצה ושיחד כולם את חיי הנוער במועצתינו.

בברכת העלה והגשם אביתר מילר בשם בוגרי הקן לדורותיו.

"סובלנות זה לא רק ערך, זה גם אנשים"
סמינר סובלנות מחוז דרום ב"בני המושבים"

במהלך חודש דצמבר התקיים בבאר טוביה סמינר לצוותי ההדרכה של מחוז דרום בבני המושבים 
בנושא סובלנות. "סובלנות" הינו אחד הערכים החשובים, הן בתנועה ובעיקר בחיי היום-יום של 
כל אחד ואחת מאיתנו. סובלנות הוא ערך עליון בחיי האדם, ומאפשר חיים משותפים ותקינים 
של כלל בני האדם על אף ולמרות השוני ביניהם. הסמינר עסק בסוגיות מרכזיות כגון סטיגמות, 
נכונות להידברות, סימון גבולות וכדומה, אך הדגש העיקרי בו הושם על מפגש עם אנשים שעבורם 
סובלנות איננה רק מילה גבוהה אלא דרך חיים. צוותי ההדרכה קיבלו בסמינר כלים ואינפורמציה 

על מנת שיעבירו את הדברים הלאה לחניכיהם במועצות וביישובים מהם הגיעו. 
החלק המרכזי של הסמינר היה בפאנלים ומפגשים עם אנשים שבחיי היום-יום עוסקים בתחום או 
חווים אותו. חניכי הסמינר נפגשו עם אב שכול כנציג פורום המשפחות השכולות, עם זוג גברים 
הומוסקסואלים החיים יחד כזוג נשוי, עם בחור עיוור מעמותת "דיאלוג בחשיכה" ועוד. גם הערב 
החברתי בסמינר שהועבר על ידי תיאטרון הנגב עסק בנושא סובלנות. הערב התקיים בסגנון 
תיאטרון אימפרוביזציה ומשחקי תפקידים על הבמה בשיתוף חניכים מהקהל, ועסק בסוגיות שונות 

כמו דתיים-חילוניים, מזרחיים - אשכנזים, מושבניקים-קיבוצניקים ועוד.
בסמינר, שהתקיים בשישי-שבת, לקחו חלק כ-300 
)מדריכים צעירים, מדריכי  ומד"חים  מד"צים 
חוץ(, מש"צים, חברי גרעין עודד ורכזים אזוריים 
ממחוז דרום הכולל את המועצות האזוריות מטה 
יהודה, לכיש, באר טוביה, חוף אשקלון, בני שמעון, 

אשכול, רמת הנגב וערבה. 
יש לציין כי העיסוק בנושא סובלנות הינו חלק 

מרצף ההדרכה של תנועת "בני המושבים" לאורך השנה, רצף הכולל גם עיסוק בערכים כגון יחיד 
וקבוצה, חוץ וטבע, ציונות ועוד.

בברכת עלו והגשימו! וכמובן אי אפשר בלי: מחוז דרום - איזה חלום!...
ערן אוחנה - רכז איזור מ.א. מטה יהודה ומרכז סמינר סובלנות מחוז דרום

חג מעלות הוא אחד האירועים הראשונים
אך המרכזיים ביותר בשנת הפעילות

מתוך נאום ברכה בחג המעלות מועצה אזורית גן רווה, 20.12.08 

ביום שני, נר ראשון של חנוכה, יצאנו כ-900 חניכים 
ומדריכים של תנועת הנוער אל עבר הרי אילת, 
חצינו את יישובי הערבה, נפרדנו מהגשם שליווה 
את רוב אזורי הארץ ויצאנו לטיול נודד בן ארבעה 

ימים בהרי אילת.
כיוון שבני המושבים כבר מזמן לא תנועה קטנה 
והמסלולים לא יכולים להכיל כמות כזאת של 
מטיילים התחלקנו לשני טורים שעשו פחות או 
יותר את אותם המסלולים, רק לא באותם הימים.

בערב היום הראשון הרמנו חממות )כן, חממות( 
של  המקפיא  בקור  לישון  יהיה  שאפשר  כדי 
הלילות, אחרי הכל - מה זה להרים חממה עבור 
גם לישון  יכולנו  כך  בני ההתיישבות העובדת? 
בטמפרטורה נעימה וגם להעביר את חווית הלילה 

ביחד, כל אזור בחממה.
ההשכמה הייתה בשעה 4:30 בבוקר, קיפלנו את 
החממה, אספנו את אריזת האוכל הקבוצתית, 
צירפנו מאבטח וחובש לקבוצה ויצאנו לדרך, כל 

יום והמסלולים המרגשים שלו.
בסיום המסלול הגענו לחניון הלילה והתחלקנו 
לצוותים - צוות שעובד על בניית החממה, וצוות 
שעובד על ארוחת הערב. את ארוחת הערב בישלנו 

עצמאית על מדורות.
הדלקנו נר של חנוכה והמשכנו בשירה או סתם 

התגודדות סביב המדורה...
באחד הערבים נפתח מתחם שעסק במחנאות טבע 
ואקולוגיה כדי שלא נשכח שיש לנו גם אחריות על 

כל הטבע הזה.
את הדרכת המסלולים העבירו חברי גרעין עודד 
הכנת  על  רבות  ועמלו  מוקדמת  הכנה  שעברו 

הדרכות מושקעות ומעניינות.
טיול חנוכה היה חוויה משמעותית עבור החניכים 
והמדריכים, חוויה של אתגרים והתמודדות, חוויה 
של למידה, חוויה של פשטות והתחברות לטבע, 

חוויה של שוויון ואחדות.

עבורי היה הטיול הזה גם חוויה של גאווה גדולה 
להיות חלק מתנועת הנוער המופלאה הזו, שאין 
דומה לה, השיחות עם המאבטחים, הפקחים של 
רשות הטבע ועוד גורמים חיצוניים שמתפעלים 
מהנוער שלנו ומתרבות הטיול ושמירת הטבע שלו 
חיזקו אצלי את האמונה בנוער שלנו, שיוצא בזמן 
חופשת בית הספר לטיול של אתגר והתחברות 
לטבע והאלטרנטיבות הקיימות לבני הנוער ידועות 

לכם... הם פשוט בחרו בערכים ברגליים.
אני חייבת לציין את האנשים שעמדו בראש הטיול 
וגרמו לחוויה המופלאה הזאת לקרות- חן דהן רכז 
המפעלים שעמד בראש הטיול, שחר היטר אודי 
שניצר ועירא שניצחו על המנהלות, נטלי מעמק 
על  מודיעין שהיו אמונות  ורוני מחבל  יזרעאל 
ההדרכה והובלת המסלול, חברי גרעין הנחל עוד"ן 
שבאו ועזרו בהתנדבות, שלומית מברנר ודורית 
מבאר טוביה שניהלו את החמ"ל, צוות מחנאות 
טבע ואקולוגיה, רכזי האזורים והמד"בים שעשו 
עבודת קודש עם החניכים ולא ויתרו גם כשהיה 
קשה, לחברי גרעין עודד סיגי תם איתמר וענבר 
שניהלו מנהלה ואקונומיה והניעו צוותים בצורה 
מעוררת הערכה. ואחרונים ומשמעותיים ביותר, מי 
שהדריך ועבר במנהלה מי שהיה הרוח החיה והלב 
הפועם של הטיול- חברי גרעין עודד 2008-2009. 

תודה לכם.
כמו שוודאי שמתם לב כל מועצה לקחה חלק, 
וברוח חנוכה - כל אחד הוא אור קטן- וכולנו אור 

איתן. עלו והגשימו!

טובית שמואלי - רכזת טור בטיול,
רכזת הדרכה בני המושבים. 

לא התברברנו.. פשוט התמכרנו!

ימי מנוחה והפוגה לבני נוער מ"עוטף עזה"
תנועת בני המושבים אירחה בימי הלחימה כ-200 בני נוער בכיתות ז'-יב' מהמועצות חוף 
אשקלון ואשכול ב"עוטף עזה" בעין עירון. לבני הנוער הועברה פעילות חוויתית וערכית ע"י 
חברי גרעין עודד, שנת השירות של בני המושבים במטרה להתרענן ולהפיג את המתח שהם 
נמצאים בו זמן רב. בין הפעילויות מהן נהנו בני הנוער מעגל מתופפים, משחק חפש את 
המטמון, הקרנת סרטים, קריוקי, שירה בציבור, תיאטרונדרמה, הרצאות, קבוצות דיון, מפגש 

עם בני נוער מהמועצה האזורית מנשה ועוד.
מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שהדור הצעיר במושבים הפנים ומיישם את 
ערכי העזרה ההדדית שהם הבסיס לקיומם של המושבים בישראל. כפי שלפני שנתיים וחצי 
נרתמו המושבים מכל הארץ לסייע למושבי הצפון כך מחבקים בימים אלו בני המושבים 

את הנוער בעוטף עזה.
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בעונה זו מבשילה הקרמבולה שפרחה מתחילת ספטמבר בפרחים בצבע סגול ורוד יפהפה. הפרי צומח מהגזע 
והענפים הנמוכים. אנו אוכלים את הפרי טרי, משתמשים בו לקישוט מנות האוכל השונות ומכינים ממנו גם 
ריבות, כוכבי קרמבולה מיובשים, ואריה השף אפה לכבוד ט"ו בשבט עוגת קרמבולה קלה להכנה ונהדרת.

עוגת קרמבולה
באדיבות זיוה שושן, מושב מצליח

חומרים לבצק פריך:
200 גרם חמאה
300 גרם קמח
100 גרם סוכר

1 ביצה
גרידת קליפת לימון )הרבה(

תמצית וניל )מעט(
לערבב בצק ולהניח לפחות לשעה במקרר. לשטוח על תחתית ודפנות תבנית עגולה.

לפרי:
* קרמבולה חתוכה בצורת כוכבים )10 פירות בערך( 

* להכין קרמל במחבת עם 100 גרם סוכר, 80 גרם חמאה, מיץ לימון
* לערבב את כוכבי הקרמבולה לתוך המחבת ולבשל כמה דקות.

* להניח על הבצק אגוזים טחונים )או שקדים( + פרורי לחם + קינמון, על זה קרמל הקרמבולה
* לזרות מעט קינמון ואגוזים למעלה.

* לאפות כ-25 דקות ב-180 מעלות בתנור מחומם מראש, עד שהבצק מזהיב.

תיהנו!
לקראת ט"ו בשבט - חג האילנות, אין מתאים יותר מלבקר בבוסתן שושן ובו חגיגה של צמחים, צבעים, ריחות 
וטעמים. בוסתן שושן, שהוקם לזכרו של עמרם שושן ז"ל, משלב את צמחיית  ארץ ישראל עם עצי פרי 

אקזוטיים מיוחדים שנדדו מכל העולם לבוסתן במושב מצליח.
על שולחן סדר ט"ו בשבט נהוג בקהילות ישראל השונות, שיהיו ט"ו פירות לפחות. שבעת המינים ועוד שמונה 
סוגים אחרים כמו אגוזים ושקדים, פרי הדר ועוד כדי להשלים ל-15 פירות. המהדרין נוהגים לשים על השולחן 

עד 30 סוגי פירות ואף יותר. כל אלו ועוד, נמצאים בבוסתן שלנו.
בבוסתן אפשר לבקר בכל עונות השנה, כמו גם בט"ו בשבט ולטייל בין עצי הפרי לקבל הסבר מודרך, ולזלול פירות 
עסיסיים עם שמות מוזרים מול בריכת הדגים המקסימה וכמובן ליהנות מפעילויות מיוחדות. במרכז המבקרים 

קיים סרט המגולל את סיפור הקמת הבוסתן וכן סרט המציג את סיפורם המיוחד של עצי הפרי השונים.

תנועת המושבים רואה במרחב הכפרי ככלל ובחקלאות בפרט )ובמיוחד( כנכסים לאומיים המבטאים את 
הערכים הבאים: שמירה על קרקעות המדינה ● שמירה על שטחים פתוחים, מקורות המים ומשאבי הטבע
● תרומה לאיכות הסביבה ● החקלאות כענף יצרני ברמה טכנולוגית גבוהה, המשליך על ענפים משלימים
● אספקת מזון מגוון, בטוח ובמחירים סבירים ● שמירה על גבולות המדינה ● פלורליזם חברתי, תרבות ומסורת 

כפרית ● פריסת האוכלוסייה ● תרומה למאזן הסחר של ישראל.
על המרחב הכפרי ועל המשק החקלאי יש איומים רבים: ● אדמה:  רישום הנחלות כמנוף לפיתוח בר קיימא 
של החקלאות - בכדי להבטיח פיתוח בר קיימא והשקעות אמיתיות בחקלאות חייבים לבצע חוזה חכירה לדורות 
● מים: ללא פתרון בעיית המים )ע"י שימוש מלא בפוטנציאל הקולחין וההתפלה של מדינת ישראל( החקלאות 
כמו גם המרחב הכפרי כולו לא יוכלו להתקיים ● זמינות של עבודה שכירה: לעובדים הזרים ערך סגולי עצום 
עבור חקלאי ישראל לכן יש צורך לשמר )ולשפר( את המנגנון הקיים וזאת כמובן מבלי לפגוע בזכויותיהם השונות

● מימון ותשתיות: מאחר ועלות התשתית לנפש במרחב הכפרי הינה גבוהה ביותר, ודאי באופן יחסי למקבילה לה 
בעיר, דרושה תמיכה לאומית למימון תשתיות המרחב הכפרי  ללא ארבעת הרכיבים הללו ענף החקלאות לא 
יוכל להתמודד עם המשבר הכלכלי הנוכחי  ● הגבלים עסקיים: פטור מהגבלים עסקיים לחקלאות, בדומה לכל 
מדינות המערב, הינו תנאי הכרחי לשימור החקלאות ולקיומה ● צביון: שמירה על עצמאותו של המרחב הכפרי - 
וועדות קבלה ● המרחב המוניציפאלי: המרחב הכפרי צריך לעבוד כיחידה אל מול מועצה אזורית חזקה שיכולה 
לספק את צרכיו הייחודיים ● תמיכה בייצור: מתן מענקים ייחודיים ליוזמות שמעצימות את יעילותו ואיכותו של 
התוצר החקלאי ● פל"ח: יש צורך אמיתי לייצר תשתית שבה תושבי המרחב הכפרי שאינם חקלאים יוכלו להבטיח 
את הכנסתם בכבוד תוך שמירה על הצביון הכפרי ● השקעה במחקר ופיתוח: יצירת מנגנונים משופרים לצבירת 
)ויצירת( ידע חקלאי בכדי לשמור על היתרון היחסי של החקלאות במדינת ישראל ביחס לעולם ● התארגנות: 
תמיכה בארגונים המייצגים של ההתיישבותיות ושילוב נציגיהן בצמתי קבלת ההחלטות בכדי להבטיח ייצוג נאמן 

ועל מנת לתעל באופן אופטימאלי משאבים לאומיים וידע קיים.
בישראל תמיד עומדים נושאים בהולים על הפרק, ולמען האמת כנראה שתמיד יעמדו. במצב הזה יש נטייה לבחור 
באינטרסים לאומיים לפני אינטרסים אישיים. זה לגיטימי ואף ראוי. עם זאת חשוב להבין שהמרחב הכפרי נמצא 
היום תחת איום אמיתי. הבחירה באינטרסים לאומיים לפני אינטרסים "מקומיים"/"אישיים" הייתה פחות דרמטית 
כאשר היו לחקלאים איגודים עצמאיים חזקים. אלא שבמצב הקיים - מצב בו ממשלות ישראל השונות פוגעות 

באופן שיטתי בזכויות החקלאיים ובאיגודיהם - אין מי שמגן על זכויות החקלאים.
אי לכך יש חשיבות גדולה לתמיכה במי שבאמת מייצג את האינטרסים של החקלאים ושל תושבי המרחב הכפרי. 
כאשר סבא שלי, או של כול אחד מכם, בחר להצביע גמלאים בבחירות האחרונות הוא לא עשה זאת כי לא אהב 
את מדינת ישראל, נהפוך הוא, קרוב לודאי שדור זה, דור שהקים את מדינת ישראל בשתי ידיו, קשור למדינה 

ואוהב את המדינה לא פחות ממני. הוא ולא מעט צעירים בחרו בגמלאים כאמירה. לא מדובר בבחירה "אישית" כי 
אם בבחירה לאומית אמיתית. בחירה שבאה להגיד הזדקנות בכבוד היא ערך שאנחנו כחברה רוצים וחייבים לשמר 

ולטפח. הממשלות לאורך השנים שכחו את זה ולכן נוצרה מפלגת נישה שנקראת "גמלאים". 
לב טולסטוי אמר שחובת האזרח היא כלפי האינטרסים האמיתיים של המדינה, גם אם זו שוכחת אותם, במקרה 
הזה המדינה שכחה את העיקרון שאמור להנחות אותה בכל אשר תפנה: שמירה על אדמות המדינה כבסיס 
להישרדות שלנו כעם יהודי בארץ ישראל. כלומר, תמיכה באינטרסים "אישיים" מהווה תמיכה באינטרסים לאומיים 
דה-פקטו. רק לשם המחשה, אילולא המושבים יגל וזיתן )ושטחי החקלאות שלהם( היינו מוצאים את רמלה-לוד 
נושקת לשדה התעופה בן גוריון, על כול הסכנות הביטחוניות שבכך, אם לא המושבים נצני עוז, שער אפרים, כפר 
הס ומשמרת )ועד כמה( - ערים כמו טירה וקלנסווה )שלא לדבר על טול-כרם, קלקיליה וטייבה( היו חודרות אל 
לב ליבה של ישראל. אין צורך להזכיר את יישובי עוטף עזה ואת שלל היישובים שמצויים על גדר המערכת עם 

לבנון, בשני המקרים מדובר בגדר חיה.
חשוב להדגיש פעם נוספת, אין ספק שיש אינטרסים לאומיים שונים, אולם, נראה שתוך צחצוחי החרבות )ובירוקרטיה 
עיוורת ואינסופית של המערכות השונות( בין ראשי המדינה נשכחו זכויותיהם של חברי המרחב הכפרי, במצב זה 
בחירה באינטרסים אישיים הם לא אלא הבחירה האמיתית באינטרסים הלאומיים. תושבי המרחב הכפרי צריכים 
לראות לנגד לעיניהם את האינטרס האיש שלהם )כפי שהוצג כאן במספר נקודות( ולבחור את המפלגה המועדפת 

עליהם, זאת תוך שימת משקל כבד להתייחסות המפלגה בנושאי המרחב הכפרי החקלאות וההתיישבות ככלל.

תרומת המרחב הכפרי במשולש התועלות
כפר-מדינה: שימור קרקעות, איכות סביבה, תרומה למשק   *

המים, פריסת אוכלוסיה, שוק מזהם/מנקה, בריאות הציבור, 
שיפור הגרעון המסחרי, יחסי חוץ.

כפר: אורח חיים כפרי, תעסוקה, איכות חיים.  *
כפר-עיר: פתרון מי קולחין, איכות סביבה, שטחים פתוחים,   *

תוצרת חקלאית יציבה ומגוונת, תיירות כפרית, תעסוקה.

מדינה

כפרעיר

ללא מכלול הרכיבים הללו המשק החקלאי לא יוכל לשרוד ומשולש התועלות יקרוס.

מהי מדיניות המפלגות השונות כלפי החקלאות וההתיישבות?
המשך מעמוד 2

פינה עם ארומה אישית

עוגת פירות יבשים לט"ו בשבט
באדיבות הדיה שור-שוסטר, מושב גן חיים*

החומרים:
3 ביצים

125 גר' סוכר
1 שקית סוכר וניל
טיפות תמצית רום
מעט קינמון טחון

60 גר' שקדים מעוכים וחתוכים
125 גר אגוזים

300 גר' פירות יבשים חתוכים לחתיכות קטנות )תאנים, תמרים, משמשים, שזיפים(
250 גר' צימוקים

125 גר קמח תופח )אפשר גם קמח מלא+ 2 כפיות אבקת אפיה(
50 גר' קורנפלור )כ- 5 כפיות מלאות(

אופן ההכנה
* לחתוך את הפירות יבשים ולהשאיר אותם לזמן מה בתוך קמח על מנת שהחתיכות לא ידבקו 

זו לזו.
* להקציף את הביצים )אפשר חלבונים לחוד וחלמונים( - עם הסוכר וסוכר הוניל לקצף יציב

)כ-15 דק'(
* להוסיף את הקינמון ותמצית הרום

* את הפירות היבשים לקפל בזהירות לתוך קצף החלמונים
* להוסיף את קצף החלבונים לעיסה.

* לרפד תבנית אינגליש קייק בנייר אפיה משומן ולאפות בחום בינוני.
אפשר לנעוץ קיסם כדי לבדוק אם העוגה יבשה ומוכנה.

* מספר המתכונים של אִמהּ, מרים שור, מותיקות מושב גן חיים.
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