
איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת 
המושבים 

פתיחה
מאז ומעולם ההתיישבות החקלאית גזרה את 
התנהגותה מתוך השאלה: מהי טובת המדינה? 
באופן טבעי, ובהשפעה ישירה של תנועת "בני 
המושבים", המרחב הכפרי פיתח הנהגה פנימית 
אשר השפיעה במישרין ובעקיפין על מטרות 
מדינת ישראל. לתפיסתנו גם היום ההתיישבות 
יכולה, וצריכה, לשמש כלי מדיני, חברתי, כלכלי, 
ביטחוני וסביבתי בעבור מדינת ישראל. מכאן אנו 
גוזרים מדיניות פנימית – ברמת ניהול המושב 

והתנהלות מול הממשל. 
גנאי  מילת  הפכה  משילות  בו  הקיים  במצב 
אנו נאלצים לעיתים לפעול בתנאי אי וודאות. 
ההעדר המוחלט של מדיניות כפרית וחקלאית 
ברורה ויציבה הובילה באופן ישיר לבעיות פנימיות 
ולתחושת כאוס פנימי. חשוב להדגיש, במשרד 
החקלאות ופיתוח הכפר קיימת מדיניות ותוכנית 
החסמים  רבים  שבמקרים  אלא  אסטרטגית 
הבירוקראטיים השונים )והבלתי תלויים במשרד 
עצמו( ממוססים מדיניות זו. יש לזכור, המרחב 
הכפרי המבוסס על אופיו החקלאי מושרש עמוק 
בהוויה הציונית, ניתוק מהוויה זו היא זעזוע בלתי 
ולא פחות מכך  נסבל בעבור המרחב הכפרי 

בעבור מדינת ישראל.

העשור שהיה - תובנות ראשוניות
העדר מדיניות – או מדיניות של הפרד ומשול 

דוגמאות להעדר  אינספור  מוצא  אני  לצערי 
מדיניות, להלן שתיים מהן, הראשונה קשורה 
בסוגיית הזכויות של בעלי הנחלות בקרקע אל 
והשנייה קשורה  ישראל  מול מנהל מקרקעי 
המים.   - החקלאים  של  השני  הייצור  לגורם 
כבר כעת אומר שהיום, לאור מגמות אקלימיות 
ומשפטיות )שילוב הזוי אבל אמיתי(, שני גורמי 
היצור שהופקדו בידי החקלאים ניצבים על קרן 

הצבי.

מנהל מקרקעי ישראל 
התיישבות נמצאת היום במצב בה היא חסרת כל 
זכויות הן בחלקה א' )נחלת הבית( והן בחלקה ב'. 
במצב הקיים ההתיישבות נמצאת בחוסר וודאות. 
כאמור, מאז החלטה 823 משנת 1998, מועצת 
מקרקעי ישראל "ישרה קו", גם אם לא בכוח 
אז ודאי בפועל, עם הנהלת המינהל, בכך שהיא 

הסדירה ומיסדה את הפגיעה במגזר החקלאי על 
ידי יצירת פער בלתי סביר בין זכויותיו של המגזר 
העירוני וזכויותיו של המגזר החקלאי בנחלת 
המגורים - אנו מגדירים את העשור שהיה כעשור 
האבוד של המגזר החקלאי בהתנהלותו מול מנהל 

מקרקעי ישראל. 

מים 
למרות שעד עתה התפרסם רק דוח הביניים 
של וועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול 
משק המים, נחשפות בו הבעיות המהותיות, ואלו 
מלמדות אותנו רבות על מה צפוי לנו בעשור 
הקרוב. אותן בעיות מוצגות בפשטות ובבהירות 
ע"י וועדת החקירה, כמו גם ע"י וועדות קודמות 
בתחומים שונים )למשל בדוח וועדת וינוגרד( 
בכל הנוגע לקבלת ההחלטות במדינת ישראל, 
ובהפיכתה של המדינה למדינה פקידותית בה 
לכל יועץ יש משפטן - מתוך סעיף 7 של דוח 

הביניים:

הליקויים העיקריים שמצאנו בתהליכי קבלת 
ההחלטות בנושאים האמורים מתבטאים בהיבטים 

הבאים:
אי קביעתם של מטרות ויעדים והעדרו של   *

תכנון ארוך טווח.
העדר דפוסים ליחסי גומלין בין הדרג הפוליטי   *

והמקצועי וחסר בעבודת מטה מסודרת.
תוך  החלטות  אותן  ושינוי  החלטות  קבלת   *
זמן קצר, תחת לחץ של גורמים אינטרסנטים 

וכניעה להלכי רוח פופוליסטיים.
העדר שקיפות בתהליך קבלת החלטות באופן   *
שיאפשר לגורמים שונים מקצועיים וציבוריים 

להביע עמדתם לפני קבלת ההחלטות.
בכל הקשור למשק המים בישראל ניתן לומר 
שאותם הכשלים הנובעים מהעדר משילות חמור 
במדינת ישראל - מהם סובל המגזר החקלאי כבר 
שנים - הביאו את מדינת ישראל להתמודדות 
)ועדיין פועלים(  ווקטורים שפעלו  עם מספר 
במקביל ובקצב מהיר ליצירת פגיעה בלתי הפיכה 
במשק המים של מדינת ישראל. כבר עתה ברור 
שהכשלים חמורים יגיעו גם לכיסו של הצרכן 

הפרטי.
במקרה של המגזר החקלאי 'הסכם המים' הוא לא 
פחות מנס, אך גם נס זה יכול להיחתך בגיליוטינה 
הידועה של האוצר שיש המכנים אותה גם "חוק 
ההסדרים". האוצר מייצג גישה שממאנת להכיר 
בערכים העקיפים של החקלאות. כאמור, בטווח 
הארוך, אין ספק שהמגזר החקלאי חייב להיערך 
לעליית מחירי המים: "הוועדה ממליצה כי לא 
תזנח המדיניות לפיה תעריפי המים ישקפו את 
עלותם, כך שיכללו גם את כל העלויות הנלוות 
לתהליך התפלת המים והובלתם, לרבות העלויות 
הסביבתיות, כפוף כמובן להחלטות אפשריות של 
הממשלה והכנסת, לגבי תמיכה במגזרי צרכנים 

כאלו או אחרים."

ההשלכות הפנימיות של העדר המדיניות
להעדר המדיניות השלכות רבות על המרחב 

הכפרי:
קושי לייצר סדר יום פנימי.

קושי לייצר תכנון ארוך טווח מול הממשל.
בין פעילות לא  וגדלים  הולכים  קונפליקטים 

חקלאית והצביון הכפרי.
עיוותים כלכליים הנובעים מקושי לייצר תוכנית 

כלכלית על סמך וודאות כלשהי.
חסם מול האפשרות לעבור למודלים כלכליים 

מקיימים.
העצמת הפערים בין המרחב הכפרי לעירוני.

העצמת אי השוויון בין מושבי המרכז לפריפריה

מגמות בחקלאות
אלו הן המגמות העיקריות בחקלאות במדינת 

ישראל:
ירידה במספר החקלאים המעבדים האדמות   *

והתייצבות על אזור ה 12%.
עיבוד של 100% מהאדמות – בעקבות ניהול   *

נכון של האגודה החקלאית.
התייעלות בכל ענפי המשק - הן בניצול מים   *

שפירים והן מבחינת המיכון.
ירידה ניכרת בתמיכה הממשלתית בחקלאות.  *

מדינת בג"ץ
כל נושא הוא בג"ץ וכל נושא הוא שפיט, בעיקר 
אם הוא מצליח באופן כזה או אחר להכניס 
לעתירתו את צמד המילים "צדק חלוקתי". טיעון 
העותרים הוא תמיד זהה ומבוסס על הרעיון 
שבנקודת זמן מסוימת בעבר מישהו אחד קיבל 
והאחר הופלה, עו"ד עמית יפרח במאמרו עונה 
למנהל מקרקעי ישראל על עקרון דומה – וזהו 
הטיעון: לפני קום המדינה, עם קום המדינה, 

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,

חן דהאן.
כתובת המערכת: תנועת המושבים, שדרות 

שאול המלך 8 תל אביב,
טל: 03-6086333, פקס: 03-6918996

varda@tmoshavim.org.il

מושב TV מגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ 98 שני 21:00, חמישי 15:30
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ואפילו בעשור השני להקמתה, הוקמו מושבים 
באזורים בהם שווי הקרקע היה אפס – ולא רק 
ששווי הקרקע אפס אלא שהמדינה הייתה מוכנה 
לשלם לכל מי שרק הסכים להגיע לאזורים אלו. 
חלק מאזורים אלו שהוגדרו פריפריה לכל דבר 
ועניין הפכו להיות קרובים יותר למרכז, חלק אחר 
נשאר מרוחק. כך או כך, בשל השקעות אדירות 
של חברי המושבים שווי הקרקע עלה, ולפתע 
האדמה ממש לא שווה אפס - מה שאנו מגדירים 

כפרדוקס שווי הקרקע. 

במצב החדש כולם רוצים נתח מהעוגה ולכן 
הומצא עקרון 'הצדק החלוקתי' - “מה ששלי שלי 
מה ששלך גם שלי". זוהי נקודת הפתיחה, וכל 
ניסיון להמציא נקודת פתיחה אחרת הוא הטעיה 

מכוונת ולא יותר מכך.

העוצמה הפוליטית
בעשור האחרון המרחב הכפרי נהנה מעוצמה 
פוליטית בלתי רגילה ביחס לכאוס הכללי בדמותו 
של השר שמחון. לא בכדי נאמר: "שמחון, המושב 
שלך בכנסת", אין אדם שעשה רבות כל כך בעבור 
ההתיישבות בעשור האחרון. עם זאת ברור לנו 
שעוצמה פוליטית זו לא תישאר לעד ויש לנסות 
ולהגיע למקסימום הישגים בזמן שנותר, כאשר 
המגמה הכללית ברורה, גם של מנהל מקרקעי 

ישראל, גם של הרשויות השונות וגם של בג"ץ.
בפרספקטיבה רחבה יותר ניתן לומר שערכו של 
המרחב הכפרי נמצא בירידה מתמדת לפחות 
משנת 1977. זכויות שהיו מובנות מאליהם הופכות 
להיות נושא למו"מ, והכול במסגרת של תרבות 
השוחטת, כדרך ארץ ובדרך אגב, פרות קדושות. 
המגמה ברורה ומולה יש לייצר תוכנית פעולה 
מהירה של הישגים ארוכי טווח שיקבעו מצבי 

עולם הטובים לחקלאות.
אומר בפשטות ובאופן ישיר: בעולם של החלשות 
העוצמה הפוליטית הפילוג בין התנועות השונות 
הוא לא אלא ירייה ברגל ומקל בגלגלים. מדובר 

באבסורד שיש ליישבו באופן מיידי!

הרחבות במושבים:
השלכות על פני המושב

מרגע שנוצרו במושב שני סוגי אוכלוסיות: האחת 
חברי אגודה בעלי נחלות והשנייה התושבים בעלי 
הבתים במגרשי ההרחבה - החלו להתגלות ניגודי 
אינטרסים שלעיתים אף מובילים לעימותים לא 
רצויים במושבים. המרחב הכפרי חייב להתכונן 
ליום בו יהיה רוב מוחלט של תושבים שאינם 
בעלי נחלות. בעלי הנחלות חייבים לייצר מנגנון 
בו הם משמרים את כוחם ולאמץ מנגנון בו הצביון 
החקלאי נשמר תוך שיתוף פעולה אופטימאלי 
בין התושבים ובעלי הנחלות. לאור המצב הקיים, 
ולאור הצורך לנהל יישוב עם ניגודי האינטרסים 
והמחלוקות בצורה שתביא לידי ביטוי הן את 
הצרכים של בעלי הנחלות והן את של תושבי 
ההרחבה, דרוש מנגנון שתפקידו לאפשר ניהול 
פנימי עצמאי ויעיל של הקהילה בכל הנושאים 
הקהילתיים והמשקיים, בדגש על הממשק בין 
שני תחומים אלו. אחד המודלים הקיימים הינו 
האגודה השיתופית להתיישבות קהילתית - שהינה 

תאגיד פרטי הכפוף לרשם האגודות השיתופיות 
ובו שותפים גם חברי האגודה החקלאית וגם 
התושבים בהרחבה, ראו בהרחבה במאמרו של 

איציק כהן. 

השלכות אפשריות על המועצה
מה שמייצר לגיטימציה להפרדה בין "העיר" לבין 
המועצה מקומית הוא הייחודיות של המועצה 
האזורית אשר בראש ובראשונה נובעת מאופייה 
החקלאי. אולם, במצב שבו יש רוב מכריע של 
התושבים על בעלי נחלות, בנוסף על מגמה 
ברורה של החלשות ענף החקלאות והארגונים 
המייצגים, המועצה, באופן טבעי, שמה דגש רב 

יותר על השירותים המוניציפאליים.
השאלה היא מה מייחד את המועצה האזורית 
במצב הזה מהעיר, התשובה ידועה, אופייה הכפרי 
שמבוסס על המשק החקלאי משפחתי שמנוהל 
במסגרת וועד האגודה הוא המייחד העיקרי של 
המועצה האזורית. לפיכך במצב שבו המועצה 
ויותר  יותר  מספקת  להיות  הופכת  האזורית 
שירותים מוניציפאליים ופחות ופחות שירותים 
חקלאיים/כפריים, אזי, גורמים בממשל יעדיפו 
לוותר על כפל תפקידים )ובצדק(, הווי אומר 
ביטול המועצה האזורית, ברור שבמצב זה המרחב 

הכפרי יאבד את יכולותיו האוטונומיות.

חירות כלכלית
ההסכם עם תנובה הוציא הלכה למעשה את 
המרחב הכפרי מעבדות לחירות. פירעון החובות 
של למעלה מ- 200 מושבים הם מה שהוציא 
את המרחב הכפרי לדרך חדשה ומה שמאפשר 

לעבור מסטגנציה ממושכת לצמיחה כלכלית.

הסכם המים
ההסכם המים )לפירוט מלא ראו מצגת של רחל 
בורשוק באתר התאחדות חקלאי ישראל( מהווה 
דוגמה קלאסית לאופן שבו הסכם טוב בזמן הנכון 
יכול לקבע מצב ולמעשה להציל מגזר שלם 
מחורבן - וזו לא הגזמה לאור העשור השחון שזה 
עתה הסתיים. העדר המדיניות היא זו שמחייבת 
אותנו כל העת לשאוף להסכמים ולקבע מצבי 
עולם שמייצרים בעבור המגזר החקלאי וודאות 

היכן שמטבעה פשוט איננה קיימת. 

עובדים זרים
הסכם העובדים הזרים הוא דוגמה נוספת לקיבוע 
מצב במסגרת של קרב מאסף מול הממשל. גם 
בנושא העובדים הזרים, כמו בכל שאר הנושאים, 
אם לא ננצל את השהות שניתנה לנו על מנת 
כבר  נגיע  העבר  מטעויות  וללמוד  להשתפר 
במחצית הראשונה של העשור הקרוב לאותו קרב 

בדיוק - רק מנקודת פתיחה גרועה בהרבה.

וועדות הקבלה
תפקידן של וועדות הקבלה הוא אחד ויחיד - 
שמירה על צביונה של הקהילה המצומצמת 
שהתעצבה במשך עשורים רבים במושבים. רק 
לאחר שמבארים מהי קהילה מצומצמת שבונה 
את עצמה, נבנית מתוך עצמה, ניתן להתחיל 
ולהבין את חשיבותן של וועדות הקבלה, וזאת 
מבלי להתייחס בשלב זה להיבטים משפטיים. 
מיסוד כוחן של וועדות הקבלה, תהליך שהתרחש 
בסוף העשור, מהווה צעד דרמטי מבחינת הבטחת 

כוחו של המרחב הכפרי בעשורים הקרובים.

סיכום העבר לפני שמסתכלים קדימה
לפני שנעבור הלאה אני מעוניין להזכיר שוב מה 
יכולות להיות ההשלכות של מדיניות מזניחה: 
בשלב מסוים אירופה וויתרה על המרחב הכפרי, 
כאשר היא התעשתה זה היה מאוחר מידי, הזרמת 
אנו  דומה  הועילה, מקרה  כספים אדירה לא 
רואים גם באפריקה כאשר יותר מ 500 מילארד 
$ נשפכים בארבעת העשורים האחרונים וכלום 
לא משתנה. כאשר אין תשתית, שום סכום לא 
יעזור, לא ניתן לבנות בשנה תשתית שנוצרה 
עוד בקונגרס הראשון שהרצל הגה, המחשבה 
שהחקלאות וההתיישבות, שיש להתייחס אליה 
כמאגר אסטרטגי, יהיה שם מחר אם לא נשקיע 

בו היום. 
במדינת ישראל החקלאות והמרחב הכפרי הם 
נקודת האיזון ברמה האקולוגית, הביטחונית, 
החברתית והנופית. לפיכך חייבים לתחזק אותה 
כמוצר ציבורי לכל דבר ועניין. ללא מהלך כזה, 
שנעשה כמעט בכל הארצות המערביות, מדינת 

ישראל עלולה להיכנס לסחרור בעייתי שנקודת 
היציאה ממנו אינה ידועה וקרוב לוודאי גם אינה 

רצויה.

בסיס למדיניות כפרית ראויה
והן  המושבים  בתוך  הן   - בתשתיות  השקעה 

במערכת התחבורה החיצונית למושב.
השקעה במעמד הבינוני –חינוך, תשתיות, תעסוקה 

תרבות וכדומה.
יצירת אלטרנטיבה כלכלית ייחודיות המיועדות 
לנשים )כתת-קבוצה ייחודית( במרחב הכפרי - 
כי אין מצב הנשים במרחב הכפרי דומה למצבן 

במרחב העירוני. 
חיזוק יחסי הגומלין בין המגזר החקלאי ליזמות 
ערכי  את  חקלאות שמעלה  )למשל  הכפרית 

הנוף(.
השקעה בהון האנושי שבפריפריה על מנת לנצל 
את יתרונות הטכנולוגיה המבטלים חלק ניכר 

מקשיי המרחק.

בסיס למדיניות חקלאית ראויה
ביחס  הגדלת מרכיב ההשקעות בחקלאות   *

לתמיכות בחקלאות.
בקריטריונים  שעומדת  בחקלאות  תמיכה   *

סביבתיים.
עידוד השקעות במשק המשפחתי )תוך מתן   *

אשראי מתאים שאינו מעוות השקעות(.
תמיכה בחקלאים צעירים.  *

השקעה במו"פ ובטכנולוגיה מתקדמת במשקים   *
החקלאיים.

שדרוג תשתיות.  *
משקים  בעלי  לטובת  ביטחון  רשת  יצירת   *

מבוגרים שרוצים לעזוב את הענף.

  סוף דבר - חוזרים לחקלאות
לראות  ממשיכה  המושבים  תנועת 
ב"תנועת בני המושבים" ערך מקודש, 
אי של שפיות ערכית. תנועת המושבים 
נמצאת במגמת צמיחה בלתי רגילה, 
וזאת מבלי לוותר על האיכות ומבלי 
יש  להבנתנו  הערכים.  על  להתפשר 
להמשיך את הרצף המדהים שמתחיל 
בכיתות ד' עובר דרך קורסי המד"צים, 
גרעני עודד, מדריכים בוגרים והצוות 
לתפיסה  קדימה  נוסף  צעד  המרכזי 
הוליסטית של תרבות במרחב הכפרי. 
רק גישה כזו יכולה לייצר אחדות בתוך 
המרחב הכפרי ולייצר עוצמה פנימית 
שתאפשר למרחב הכפרי להתמודד עם 

כל צרה שלא תגיע.

אנו חוזים שהזיקה של בעלי הנחלה 
לאדמותיהם יתחזק, לא רק תוך מניעים 
ערכיים, אלא גם מתוך תובנה שמול 
המרחב הכפרי עומדים גופים שאינם 
האמיתיות  המשמעויות  את  מבינים 
שיש  לכת  המרחיקות  וההשלכות 
לתפיסתנו  הנחלות.  משטר  לפירוק 
חזרה לעיבוד האדמות צריכה להתרחש 
תוך  האגודה השיתופית  מודל  תחת 
מתן אפשרות לבעל הנחלה להחזיק 
את המשק לבדו או במסגרת שיתופית. 
במקביל לבסס מערכת תמך לחקלאות 
בדמות יוזמות כפריות מידתיות כמו גם 

אנרגיות מתחדשות.

האוריינטאציה התנועתית היום היא 
כתוצאה  וזאת  מקצועית-כלכלית, 
מתובנה שצמיחה כלכלית היא מפתח 
לצמיחה במרחב הכפרי כאשר עיקר 
ויצירת  חסמים  הורדת  היא  המטרה 
שיתופי פעולה שיאפשרו צמיחה בתנאי 

קיימות.

אני סבור שהמשך חיזוק הנוער מחד, 
מבטיחים  מאידך,  החקלאות  וחיזוק 
לנו עשור חיובי, עשור בו אנו ממשים 
את חירותנו הכלכלית ומנצלים אותה 
על מנת לייצר תוכניות ארוכות טווח 
המבוססות על תובנות נכונות של מהי 

המדיניות הנכונה למרחב הכפרי.

20032008הסעיף
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חדשות אגף המשק

איציק כהן, יו"ר אגף 
המשק

ענף הפטם בעשור האחרון
היא  בארץ  הפטם  בענף  שחלה  ההתפתחות 
הפטם  ייצור   - החקלאות  בענפי  מהגדולות 
עלה בעשור האחרון מכ-160,000 לכ-400,000 
טון בשנה. רוב ייצור הפטם מתמקד במגדלים 
ההתפתחות  ובקיבוצים.  במושבים  מקצוענים 
מחייבת שיפורים טכנולוגיים ושיפורים בביצועי 
ואכן חלה התייעלות עצומה ותפוקת  הגידול, 
ק"ג\מ"ר עלתה באופן משמעותי, כמו כן קוצרו 
ימי הגידול של הענף ומשקי העופות מצליחים 
לגדל 6 מחזורי עופות בשנה ואף יותר. כאמור, 
מתוכנן  אינו  שהענף  מכיוון  להדגיש,  חשוב 
תחת משטר מכסות, יכול כל מגדל לייצר כמה 
שיחפוץ. כתוצאה מכך התפתחו בשנים האחרונות 
אינטגרציות בעיקר במשקי הקיבוצים הדואגים 
את  קולטים  לגידול,  התשומות  לכל אספקת 
העופות במשחטות ודואגים לשווק את התוצרת 
לשווקים. למגמה הזו השלכות ברורות על אותה 
קבוצת מגדלים במגזר המושבי שאינם משויכים 
לאינטגרציות ונאלצים להתמודד באופן עצמאי 

בשוק החי.

הפטם  מגדלי  עם  יחד  הלול  לענף  המועצה 
הצליחו להגיע להסכמות ב-וויסות הגידולים ע"י 
ריווח מדגרים והתאמת כמויות הגידול בהתאם 
לדרישות השוק בכדי למנוע הצפות ונפילות 
מחירים. רוב גדול של המגדלים שיתפו פעולה 
והמהלך צלח. פעולות אלו לא יספיקו אלא אם 
נצליח גם לעצור את בניית הלולים שאין עליהם 
פיקוח ולהתאים את הבנייה עפ"י קצב גידול 

האוכלוסין במדינה.

משק המים
בעשור האחרון חלו תמורות רבות במשק המים 
בישראל ולשימוש במים בחקלאות היה חלק 
נכבד בתהליכים שקרו במדינה. הייצור החקלאי 
גדל באופן משמעותי והפך מיחידות ייצור קטנות 
למשקים אינטנסיביים גדולים ויעילים הצורכים 
יותר מים. אך מצד שני נדרשנו לעבור משימוש 
במים שפירים למים מוּשבים, ואכן בתחום זה 
נעשתה מהפיכה ענקית, רוב גדול של המים 
בחקלאות הוא ממים מוּשבים בכל מקום בו הדבר 

אכן אפשרי. 
המהלך החשוב ביותר לחקלאים בתחום המים 
הוא הסכם המים שנחתם לפני 3 שנים בין נציגי 
החקלאים  התאחדות חקלאי ישראל לבין מדינת 
ישראל - משרד האוצר, משרד החקלאות ורשות 
המים. הסכם חשוב מאין כמותו לחקלאים הקובע 
באופן ברור את תחשיב מחיר המים לחקלאות 

המבוסס על ממוצע עלויות ההפקה, כאשר כל 
ההכנסות מההתייקרויות המים חוזרות לחקלאים. 
לולא הסכם זה היינו היום במצב קשה ביותר 
מבחינת מחירי המים שהיה נתון בידי רשויות 
המים והאוצר בדיוק כפי שקורה היום בתעריפי 
לגורם  ללא קשר  המים לשתיה שמתייקרים 
המדינה  ולמחויבות  המים  בעלויות  כלשהו 

לאספקת מים בכמות ובמחיר סביר.
עם זאת, בטווח הארוך, המגזר החקלאי יהיה חייב 
לעשות התאמות נוספות להתמודד עם התמורות 
הצפויות במשק המים כתוצאה מהחדרת מים 
מותפלים מה שיגרום לייקור משמעותי ביותר 
בגבול  שונים  גידולים  ויעמיד  המים  במחירי 

הכדאיות.

מיזמים חקלאיים משותפים.
השינויים שחלו במשק החקלאי הביאו לכך שהיום 
מרבית החקלאים במושבים אינם מעבדים את 
אדמתם. ברוב המושבים יש 8-4 חקלאים גדולים 
המעבדים את רוב אדמות החברים ויש גם מגה 
ואלפי דונמים של  חקלאים המעבדים מאות 
מספר מושבים. במקרי קיצון בודדים נטשו רוב 
החברים את עיבוד האדמות כך ששטחים רבים 
נטושים ואינם מעובדים - כך שאיום הפלישה 
הופך להיות מיידי בעבורם. בשני המקרים חשוף 
החקלאי ואף האגודה לסכנה של איבוד הקרקע 
ומכסת המים: אדמה לא מעובדת סופה שתילקח 

ע"י המוסדות שמסרו לנו אותה לשם עיבודה. 
מים לא מנוצלים מקוזזים ע"י רשות המים בעת 
ומים לחבר אחר  גם במסירת אדמה  מחסור. 
באופן קבוע ולאורך שנים יש בעיה ויש לקחת 

זאת בחשבון.
מיזמים  הקמת  הוא  מציעים  שאנו  הפתרון 
קבוצת  או  האגודה  ע"י  משותפים  חקלאיים 
חברים. ניתן לצרף גורם חיצוני למימון המיזם 
כל זאת בתנאי שלחבר או לאגודה יש זיקה 
ישירה לרווח או להפסד למיזם ובכפוף לדרישות 
חוק ההתיישבות. בשנים האחרונות ליוונו מספר 
מושבים במיזמים כאלו בנטיעת כרמי יין בגליל 
ובהרי יהודה ובדרך מתוכננים מיזמים של נטיעת 
כרמי זיתים משותפים בנגב ובגליל המערבי. ככל 
שמעורבותם של החברים או האגודה במיזם גדולה 
יותר כך התשואה לרווחיות יותר גדולה, אך מה 
שחשוב יותר היא העובדה שהאדמה מעובדת 
המים מנוצלים והשטחים ירוקים. במצב זה איש 

אינו יכול לערער על זכויותינו בקרקע. 

לפיכך, אנו ממליצים למושבים בהם יש קרקעות 
לא מעובדות לחשוב על אפשרות זו, גם אם 
התשואה יחסית נמוכה, ולשקול בחיוב הקמת 
מיזמים כאלו - ההמלצה היא ללכת בכל אזור 
בגידול המתאים לו בשאיפה לגידולים חוסכי 

מים.

סיכום עשור באגף המשק

יחיד ומיוחד הוא ט"ו בשבט - ראש השנה לאילן, בין חגי ומועדי ישראל. 
אמנם, רוב חגי ישראל קשורים לארץ ישראל, אך ט"ו בשבט כל כולו 
חג ארצישראלי הוא שניטע וצמח בקרקעה וגדל באדמתה. ואין אתה 

יכול לחוג אותו כהלכתו וברוחו אלא בארץ ישראל.

בהיות עם ישראל בגלות, נחוג ט"ו בשבט בהמעטת דמות, שולחן פירות 
הארץ שנהגו לאכול ביום זה, היה רק זכר לחג, אך עם תחיית ישראל 
בארצו-מולדתו וזיקתו המחודשת לאדמת-ישראל, חזרה עטרת ראש 
השנה לאילן ליושנה, והחג העתיק-חדש, קיבל את צביונו המיוחד 

ומשמעותו האמיתית - חג הנטיעות בישראל.

תורת ישראל מגלה חיבה יתירה לנטעים ולאילנות. הכתוב מפליג 
בחשיבותו של עץ השדה עד שהוא ממשילו לאדם )דברים כ,ט(: "כי 
האדם עץ השדה". אחת המצוות הראשונות שנצטוו בני ישראל עם 
התנחלותם בארץ ישראל היא מצוות הנטיעה )ויקרא טז, כג(: "וכי תבואו 
אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"  ואמרו במדרש )תנחומא קדושים(: 
"אמר הקדוש ברוך הוא: אף על פי שתמצאו אותה מלא כל טוב, לא 
תאמרו נשב ולא ניטע, אל הוו זהירים בנטיעות. כשם שנכנסתם ומצאתם 
נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם", כאשר התורה 
מצווה את בני ישראל על כיבוש הארץ, היא מזהירה להקפיד ולהימנע 
מפגיעה בעצים )דברים כ, יט(: "כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם 
עליה לתפשה, לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן, כי ממנו תאכל 

ואותו לא תכרת, כי האדם עץ השדה".

בדברי חז"ל נשמעת חיבה מיוחדת לנטעים )פרקי דרבי אלעזר לד(: 
"בשעה שכורתים את עץ האילן שעושה פרי, קולו הולך מסוף העולם 
ועד סופו ואין הקול נשמע". עד היכן מגעת חשיבותה של הנטיעה: אמר 
רבי יוחנן בן זכאי: "אם היתה נטיעה בתוך ידך, ויאמרו לך: הרי לך המשיח, 

בוא ונטע את הנטיעה, ואחר כך בוא והקבילו" )אבות דרבי נתן נב(.

* מקום חשוב נתייחד לנטיעה גם במחשבת היהדות, ממנה למדו חכמי 
ישראל לנטוע ולהשריש אמונה בלב האדם. על אבי האומה העברית, 
אברהם אבינו, מספרת לנו התורה )בראשית כא, לג(: "ויטע אשל בבאר 
שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם". לסדר "זרעים" בשישה סדרי המשנה, 
קראו חז"ל סדר "אמונות" שכן, עם הטמנת הזרע במעמקי האדמה 
ונטיעת השתיל הרך בקרקע, מייחל האדם לחסדי הבורא ומתפלל 
לברכת ה', ויפה ביטאו חכמינו דבר זה באגדה כי בליל ט"ו בשבט, יורד 

מלאך מן השמים ומכה על ראש כל צמח ואומר לו: גדל!..

* האדם נצטווה להעניק יחס מיוחד לטבע בכלל ולאדמה בפרט - 
"לעבדה ולשמרה".

תורת ישראל מדריכה ומכוונת את האדם שנברא בצלם אלהים, להוכיח 
עליונותו על כל היצורים, האדם מצווה על צער בעלי חיים , והאדם 

מישראל נצטווה לשמור על קדושת העץ - "כי האדם עץ השדה".

ט"ו בשבט חג ארצישראלי
מאת: הרב מנחם הכהן, רב תנועת המושבים
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חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

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

עם סיומו של עשור זה, ובניתוחו לאחור, אין ספק כי בכל הקשור לעיגון הזכויות 
בקרקע של ההתיישבות מדובר בעשור אבוד. תובנה זו מתחדדת לאור החלטת 
מועצה מספר 823 משנת 1998 המהווה נקודת מפנה ביחס לרצף החלטות 
שלאורך 33 שנים )משנת 1965 והחלטה מספר 1( ייצרו את התנאים למעבר מחוזה חכירה קצר 
טווח לחוזה חכירה לדורות. אלא שבסיום העשור שתי החלטות מותירות תקווה שאולי אפשר יהיה 
לסלק את החושך עם טיפה של אור, הראשונה היא הרפורמה במנהל וההחלטה לא להשאיר את 

ההתיישבות מחוץ למשחק והשנייה היא החלטה 979 שעדיין עומדת בבג"ץ.

תלמידי 'בית הלל' יטענו שהעשור האבוד הוא תוצאה ישירה של העדר מדיניות, לעומתם תלמידי 
'בית שמאי' דווקא יטענו שמדובר במדיניות, אך זו מדיניות של פקידים המצויים בין הפטיש לבג"ץ 
בלי סיכוי אמיתי לקבל החלטה נכונה בזמן נתון. כך או כך, התנהלותו של המנהל בעשור האחרון 
מעוררת תהיות רבות: אם יו"ר מועצת מקרקעי ישראל מתחלף תדיר )שלוש פעמים בארבע 
השנים האחרונות( ואם המנהל עצמו, נע ונד בין משרדי הממשלה השונים ששייכים למפלגות 
שונות בעלי אינטרסים משתנים בקצב מסחרר )ובניהולו של הדרג הפקידותי שנשאב בעצמו 

למלכודת הבירוקרטיה(, לא ברור איזו סוג של מדיניות יכולה להתפתח בגוף שכזה.

המנהל יודע וההתיישבות יודעת שהסיבה שבעלי הנחלות אינם מחזיקים חוזה חכירה לדורות 
הוא לא אלא תוצאה של בעיות טכניות מצד המנהל ושאננות מצדם של החקלאים. אלא 
שהמנהל יודע - וגם ההתיישבות יודעת, שהיום הבעיה הטכנית היא כבר לא "עוד בעיה" כי אם 

הבעיה המהותית. 

המינהל בעשור האבוד במקום ליישם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל ולהחתים את המושבים 
על חוזים ארוכי טווח, יצר עבור המגזר החקלאי במשך העשור חוסר וודאות בלתי נסבל, שבא 

לידי ביטוי בין היתר בכתיבה בלתי מסתיימת של חוזה החכירה. 

במצב בו מדינת ישראל בוחרת שלא לבחור, האחריות נופלת על בג"ץ. במציאות כזו, מועצת 
מקרקעי ישראל לא באמת יכולה להעביר החלטות. כתוצאה מכך, מינהל מקרקעי ישראל הופך 
להיות כעיוור במבוך אינסופי, כאשר בתווך המגזר החקלאי, ללא סיכוי, בין הפטיש לסדן, בין 

בג"ץ למינהל, ללא זכויות בחלקה א' וללא שום תקווה באשר לחלקה ב'.

מאז אותה החלטה 823 בשנת 1998 מועצת מקרקעי ישראל "ישרה קו", גם אם לא בכוח אז 
ודאי בפועל, עם מנהל מקרקעי ישראל בכך שהיא הסדירה ומיסדה את הפגיעה במגזר החקלאי 
ע"י יצירת פער בלתי סביר בין זכויותיו של המגזר העירוני וזכויותיו של המגזר החקלאי בחלקת 

המגורים. 

טוב עשתה הממשלה שהחליטה לקדם רפורמה מקיפה במינהל מקרקעי ישראל, להסדיר את 
נושא קרקעות המינהל בערים לאחר עשרות שנים ולצמצם את החיכוך בין האזרח לבין המינהל, 

נכון גם עשה המחוקק, שלבסוף הכניס את חלקות המגורים במושבים לרפורמה.

בכדי שהרפורמה תהווה הזדמנות אמיתית למגזר החקלאי, יש ליצור כעת לוח זמנים ברור ליישומה 
בנוגע למגזר החקלאי, שעיקרו השוואת גובה דמי ההיוון בין המגזר העירוני לחקלאי. 

אם נשכיל ללמוד את לקחי העשור האבוד העשור הקרוב יכול להיות עשור של אופק בעבור 
ההתיישבות.

לקראת עיגון זכויות החקלאים בקרקע:
התאוששות מהעשור האבוד

לצורך התייחסות להליך העברת הזכויות בנחלות, 
הזכויות,  והיקף  מהות  את  תחילה  לבחון  יש 
הקיימות לחבר האגודה בנחלה, שכן למעמדו 
המשפטי של המתיישב-המוריש בהתאם לחוזה 
הקיים לו, ישנן  השלכות על היקף זכויות ההורשה 
שלו. עפ"י הפסיקה הוראות החוזה מכוחו מחזיק 
בעל המשק החקלאי בנחלתו גוברות על דיני 

הירושה.
בהתאם להוראות חוק הירושה, יכול כל אדם 
לצוות את רכושו למי שיחפוץ בכל דרך שימצא 
לנכון, כאשר בהעדר צוואה יחולק העיזבון בין 
היורשים בחלקים שווים, שונה הדבר בירושת 
משק חקלאי, בו קיימת מגבלה, לפיה לא ניתן 
לפצל את המשק, והמשק יכול להיות רשום רק 

על שם יורש אחד בלבד.
במסגרת הנוכחית, נתייחס למושבים בהם קיימים 
הסכמים משולשים, קרי הסכם המשבצת הינו בין 
מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית לא"י 

והאגודה.

הזכויות הקיימות בנחלה
מערכת היחסים המשפטית בין גורמי המינהל, 
התשתית  על  בנויה  האגודה,  וחבר  הסוכנות, 
הבאה: הקרקע היא קרקע מדינה המנוהלת בידי 
המינהל, המשכיר אותה לסוכנות היהודית לארץ 

ישראל בתור גורם מיישב.
הסוכנות מצידה מעניקה רשות שימוש במשבצת 
קרקע לאגודה השיתופית, והאגודה כבת-רשות 
מעניקה רשות שימוש לחבר אגודה בנחלה. כאשר 

מעמד חבר האגודה הוא כבר רשות. 
ולמעשה, הסכם הרשיון החל על משבצת האגודה 
)להלן: "ההסכם" או "הסכם המשבצת"(, מגדיר 
בין היתר את תנאי הרשיון ובו מפורטים מה הם 
זכויות האגודה וחבריה, והוא משמש כמתכונת 
והמתיישב,  האגודה  בין ממ"י,  הקיימת  חוזית 
על חובותיו וזכויותיו, וכן זכויותיהם של צדדים 

שלישיים הקשורים בו.

העברת הזכויות במשק חקלאי
קיימות מספר אפשרויות להעברת זכויות ההורים 
חברי האגודה - בעלי הזכויות המחזיקים במשק.

מכירת הזכויות במשק לצד ג'. 	✱

הענקת הזכויות בעסקת מתנה - מכר ללא  	✱

תמורה.
מינוי בן ממשיך. 	✱

העברת זכויות לאחר מיתה - העברת זכויות  	✱

במסגרת עריכת צוואה.
העברת זכויות עפ"י דין - חוק הירושה. 	✱

הוראות ההסכם המשולש
ההסכם המשולש )סעיף 20 ה' להסכם(, מסדיר 
ומוסדר,  מפורט  באופן  המשק  ירושת  את 

וכדלקמן:
עוברות  הזוג  מבני  אחד  פטירת  של  במקרה 
הזכויות באופן אוטומטי לבן זוגו האחר שנותר 

בחיים.
באין בן/בת זוג לחבר האגודה או לאחר פטירת 
בן הזוג הנותר, יעברו הזכויות בנחלה למי שמונה 
כבן ממשיך ע"י ההורים ושאושר ע"י המיישבת 

)בהתאם לפסיקת בתי המשפט יש צורך, כי המינוי 
האגודה  המוסדות,  כלל  ע"י  ואושרר  הושלם 

הסוכנות ומינהל מקרקעי ישראל(.
במקרה ולא מונה "בן ממשיך", יועברו הזכויות 
בנחלה בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 114 

לחוק הירושה תשכ"ה - 1965. 
הסכם המשבצת, מגדיר את סדר העדיפויות 
בירושת המשק החקלאי שהמוריש החזיק בו "כבר 
רשות". סעיף 114 לחוק הירושה נועד ליתן כלים 
וסמכות בידי בית המשפט לבחון את מהותו של 
היורש "הראוי" בהעדר התייחסות לכך בצוואה, 
וככל והוראות הצוואה עומדות בסתירה להנחיות 

ממ"י והמיישבת.
לפיכך, במקרה בו שני ההורים נפטרו ולא מונה 
בן ממשיך על ידם, נדרשים אנו לפעול בהתאם 
לעקרונות חוק הירושה, ולבדוק את דרך העברת 

הזכויות כפי הנהוג בדרך כלל במסגרת החוק.
כאשר אין צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה, 
וכאשר קיימת צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום 

צוואה.
באופן  מתייחסות  המשולש,  ההסכם  הוראות 
הזכויות  להעברת  הקיימות,  לדרכים  מפורש 
בנחלות ומדגישות, כי זכויותיהם של חבר האגודה 
במשק, הינן זכויות "בר רשות" אשר אינן חלק 
מעזבונו של המוריש, ולפיכך, נדרשת הסכמת כלל 
הצדדים להסכם המשבצת, על מנת לאשר את 
הוראות המוריש האמורות בצוואה, בכדי שאלו לא 

יעמדו בסתירה להנחיות ממ"י והמיישבת.

פקודת  עפ"י  הממשיך  הבן  מעמד 
האגודות השיתופיות

יש להבחין בין זכויותיו של הבן הממשיך בנחלת 
כחבר  הממשיך  הבן  של  זכויותיו  לבין  הוריו 

באגודה שיתופית.
בחקיקה מוזכר הבן הממשיך אך ורק בתקנות 

האגודות השיתופיות )חברות( תשל"ג 1973:
"בן ממשיך"- בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או 
נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק 
בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב 
של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, 
כחוכר, כחוכר משנה, או כבר - רשות לתקופה 
בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב 
והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב, 
לעניין זה, "הורים"- לרבות אחד מהם במקרה 
שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי 

או שנפטר."
חברותו של הבן הממשיך לפי תקנה 3-א לתקנות 

הנ"ל:
תש"ם,  )תיקון:  זוג  ובת  ממשיך  בן  )3א( 

תשמ"א,תשמ"ג, תשנ"ז, תשס"ד( )בוטלה(
בן ממשיך הכשיר לחברות על פי תקנון האגודה 
יגיש לוועד ההנהלה בקשה בכתב להתקבל כחבר 
לפי הנוסח שבתקנון האגודה, בצירוף מסמכים 

המוכיחים את היותו בן ממשיך.
התנגד ועד ההנהלה לקבלת בן ממשיך להיות 
חבר באגודה, יפתח הועד בהליכי בוררות נגד 
אותו בן ממשיך לפי תקנון האגודה, תוך 45 יום 
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חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

יוגב שריד - מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי

האגף לכלכלה ופיתוח עסקי פועל על מנת לאפשר חירות כלכלית לאגודה החקלאית, 
זאת ע"י מינוף היתרונות היחסיים בכלל התחומים, כאשר אחד האילוצים שעומדים 
לנגד עינינו קשור בצביונו של המרחב הכפרי. לכן האפשרויות הכלכליות מבחינת 
האגף יהיו תמיד כאלו שמחזקות בדרך ישירה או עקיפה את בעלי הנחלות ואת המשק המשפחתי. 
חשוב להדגיש, האגף לכלכלה ופיתוח עסקי רואה את עצמו כמי שאחראי להגשים יעדים ערכיים של 
המושבים, ובמלים אחרות, להבנתנו כלכלה היא כלי להשגת יעדים של המושב במישורים השונים. זה 

מה שמנחה אותנו בכל מיזם ומיזם שבו אנו בוחרים לקחת חלק.
ישנם מספר מהלכים כלכליים מהותיים בעשור האחרון והבולט מביניהם היא מכירת השליטה בתנובה.

תנועת המושבים ליוותה את עסקת מכירת תנובה לאורך השנים ובדגש בשלוש השנים שלפני העברת 
הבעלות. בינואר 2008 מושבי התנועה שהחליטו לממש את מניות תנובה קיבלו את כספם. עסקת 
תנובה שחררה מאות מושבים מנטל החובות למעמד של בני חורין אשר יכולים להסתכל על פיתוח 

עתידי ולא רק על חובות העבר .
תנועת המושבים פיתחה בעשור החולף ערוצי מימון ואשראי לחברי המושבים, ישנם קרנות רבות במשק 
אשר יכולות להיות רלוונטיות לחברי המושבים בתנאים מעודפים, מטרתנו היא 'לתפור' לכל חבר את 
הקרן הרלוונטית והמתאימה לו ביותר. בשנים האחרונות מאות עסקים במושבים קיבלו הלוואות דרך 
קרנות אלו - בסכומים של עשרות מיליוני ₪. בשל ההצלחה והביקוש של חברי המושב החליטה תנועת 

המושבים להעמיק את קשת המימון ותשיק בחודש הקרוב קרן ייחודית לחברי המושבים.

ניהול משק המים
מושבים רבים העלו בפנינו את בעיית ניהול משק המים באגודה וביקשו מאיתנו לנסות ולמצוא מודל 

אשר יפחית את אותן עלויות. הפרויקט המשותף עם חברת מי רם מייצר את היתרונות הבאים:
* ניהול משק המים בשליטה מלאה, 24 שעות ביממה.

* הורדה לאפס את עלויות הפחת מבחינתו של הצרכן הסופי.
* שחרור מבעיות הגבייה.

* אין צורך לתחזוק המערכת ע"י המושב.
הפרויקט עצמו גרם לשיפור תשתיות המושב במושבים שנכנסו לפרויקט אך גם הזניק את משק המים 

בכל המרחב הכפרי ע"י יצירת תחרות, הורדת מחירים ושיפור תשתיות. 
תיירות כפרית

כ-60% מהתיירנים בתיירות הכפרית הנם חברי מושבים. אי לכך, תנועת המושבים מחויבת לפעול 
לקידום התיירות הכפרית במרחב הכפרי ולתת מענה לצרכים של התיירות הכפרית על כל רבדיה 

ברמה הארצית.

הוקמה ועדת תיירות שמטרתה לשמור על קשר רציף עם השלטון המרכזי לחיזוק וקידום מעמדה 
של התיירות הכפרית. בימים אלו אנו מרגישים את השינויים החיובים בתחום התיירות הכפרית הן 

בצד הכלכלי והן בצד הסטאטוטורי.  
הרשות לפיתוח הגליל בשיתוף עם עמותות התיירות, משרד התיירות ותנועת המושבים השיקו תוכנית 
שמטרתה שילוב התיירות הכפרית בשווקי חו"ל – פרויקט IBB. כל מפעיל יחידות אירוח חבר עמותת 
תיירות, אשר נכנס לתכנית עובר סדנת איכות ולאחר מכן ביקורת פיזית באתר. בסיום הביקורת המבקר 
בוחן את פרסומי האתר ומשווה למציאות, במידה והמפעיל עובר את שלב האמינות הפרסומית, כל 

הציונים משוקללים לציון סופי ועל פי הציון נקבעת הרמה. 
בימים אלו שר התיירות הכיר בתוכנית זו כמשדרגת את התיירות הכפרית והחליט להחיל אותה בכל 

רחבי המרחב הכפרי בישראל.

אנרגיה סולארית
תחום שהתפתח לקראת סוף העשור והוא יהווה כמוקד כלכלי עיקרי בעשור הבא, תנועת המושבים 
מובילה את התחום בהיבט הרגולציה, בתחום התחנות קטנות עד 50kw תנועת המושבים הקימה 

מיזם משותף עם חברת ברימאג. 

סיכום
במשך השנים האחרונות השכלנו להשתמש נכון בתובנת ההתארגנות והיתרון לגודל לשיתופי פעולה 
שונים במרחב הכפרי, כך שהצרכן יקבל את האלטרנטיבה הטובה ביותר בהתאם לאילוציו השונים, כך 
היה בהסכם עם חברת 'ברימאג' בכל הקשור לאנרגיה הסולארית, וכך אנו רואים גם מיזמים עתידיים 
בתחום הרוח, הביוב, המשק המשפחתי והעיבודים המשותפים. לאחרונה החלטנו על מספר כיוונים 
שבהם אנו מתכוונים להתמקד, כולם נוגעים למיסוד כוחה של האגודה החקלאית. בסופו של יום אנו 
שואפים לבניית מערך כזה שמייצר מימון בתנאים טובים לבעלי הנחלות מחד, ומאידך הבאת המוצר 

הטוב ביותר, והמתאים ביותר, לבעלי הנחלות.

מעשור העבדות לעשור החירות

מגיע  הסולארית  האנרגיה  שוק  אלו  בימים 
לנקודת הרתיחה כאשר תושבי המרחב הכפרי 
מהווים ראש חץ בתחום, בד בבד חברת החשמל 
הודיעה על סיום המכסה המתמרצת התקנת 
המרחב  כידוע,  קטנות.  סולאריות  מערכות 
הכפרי רואה עצמו כמוביל את מהפכת האנרגיה 
הסולארית - הן מהבחינה האידיאולוגית והן בפן 

המעשי. 
קרקעות המושבים מהווים חלק מהמשבצת 
שמקצה משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפיכך 
את  להתוות  שאמור  מסמך  המשרד  פרסם 
העקרונות שיחולו על המושבים בנושא מיזמים 
סולאריים )על גגות ועל הקרקע(. המסמך קובע 
מספר מגבלות מהותיות המשפיעות על שוק 

האנרגיה הסולארית במרחב הכפרי.

להלן עיקרן:
היקף הקרקע החקלאית משטח המשבצת   *
עד  סולארית:  אנרגיה  למיזם  שתאושר 
למקסימום של 250 דונם )כשטח משותף 
לאגודה( ולא יותר מ-10% משטח המשבצת 

הקיים.
ביישובים המוגדרים במשרד במעמד של   *
"תת-אכלוס" לא תינתן המלצה של המשרד 

להקמת חווה.
ביישובים המחזיקים בקרקע עודפת )קרקע   *
לעיבוד עונתי( יידרש היישוב להחזרת קרקע 
עודפת בהיקף כפול מגודל השטח המאושר 

להקמת חווה.
איתור הקרקע יעשה בשים לב לאיכות הקרקע   *
השולית  הקרקע  העדפת  תוך  החקלאית 

ביותר, הן בתחום שטח המשבצת והן בתחום 
קרקע העודפת, תוך מתן אפשרות לחילופי 

קרקעות.
אנרגיה  לאתר  החקלאות  המלצת משרד   *
סולארית תינתן לאגודה החקלאית כעיבוד 
משותף בלבד, ולא לחברי האגודה באופן 

פרטני.
יש לשאוף למקם מיזמים של מתקנים פוטו   *
וולטאים על קרקע חקלאית בחלקות ב' או 
ג' במשבצת המושב ולהימנע מהצבתם על 

הקרקע החקלאית שבחלקה א'.
אין להמליץ על הצבת מתקני PV בקרקע   *

חקלאית שהיא שטח פתוח באזור 
המרכז בשטח המוגדר בעדיפות ב' אקולוגי   *

במפת העדיפויות של המשרד ו/או  
בתחומי הועדה המחוזית לתכנון ובניה תל   *

אביב ומרכז.. 

מסמך זה צריך להוות הבסיס לקבלת ההחלטה 
במושב האם להתקדם בייזום פרויקט של אנרגיה 

או לאו. אמנם חלק מן המגבלות  סולארית 
יוצרות חסמים אך עם זאת תנועת המושבים 
רואה בחלקן ראויות וחשובות על מנת ליצור 

סדר בהתיישבות.

תנועת  על  מקובלת  הדונמים   250 מגבלת 
המושבים ותואמת את המדיניות המקיימת של 
התנועה: גם שמירה על מידתיות, שהיא תנאי 
וגם תמיכה בחלוקת  לשימור האופי הכפרי, 
הכנסות וצמצום הפערים - ככל שיהיו יותר 
מיזמים קטנים כך גם יותר אגודות חקלאיות 
יתחלק  אשר  בפרויקטים  מהתמורות  ייהנו 
בין מספר רב של גופים ולא בין מעט גופים 

המחזקים בשטחים גדול.

תנועת המושבים קוראת למשרד התשתיות לבסס 
את התשתית הכלכלית על מנת שפרויקטים 
אלו אכן יקרמו עור וגידים ופרויקטים אך יעזרו 
למדינת ישראל לעמוד ביעדי פליטת הפחמן הדו 

חמצני כלקחים מועידת קופנהגן.    

תנו לשמש לעלות
יוגב שריד - מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי
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יהודה אלטון, מנהל היחידה 

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

ספריות - חזון חברתי תרבותי
בכנס ספריות ציבוריות שנערך בחודש נובמבר 2009 מטעם מינהל תרבות, המח' לספריות במשרד 
התרבות והספורט, פורסם כי הספריות הציבוריות תהפוכנה למוקד תרבותי-חברתי ותפעלנה כרשת 

ארגונית כלל ארצית אחת בשיתוף פעולה עם מוסדות שונים בקהילה.
כל ספריה תציע לקהל הרחב מקום נעים, נוח וזמין, וכל אחד יוכל להשתמש בשירותי הספריה במועד 

המתאים לו. תחת קורת גג אחת ניתן יהיה:
-  לקבל מידע שאדם יחפוץ בו בכל אמצעי ופורמט מסורתי וחדשני הקיים בשוק.

-  לקרוא, לצפות ולהאזין לכל מה שתחשוק נפשו ללא תשלולם.
-  ליהנות מפעילויות מגוונות בתחומי האוריינות והתרבות.

-  לקבל הדרכה, עזרה ותמיכה בכל נושא, בכל הרמות ולאורך כל החיים.
ניתן לקבל פרטים נוספים במשרד היח' לתרבות בטל' 03-608634/3.

מועדון "תרבות בתנועה" לרשות היישובים הנערכים
לחגיגות טו בשבט ופורים: המלצות לפעילויות ומידע באתר התנועה
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 "היישוב שלי מאז ולתמיד"
על תיעוד ומורשת, טקסים והנצחה, שימור וחידוש מסורות ועוד.
"אתמול הוא רק הזיכרון של היום, ומחר הוא החלום של היום"  ג'ובראן חליל ג'ובראן

יום רביעי, 10.2.2010
פתיחה חגיגית וברכות:  10:00-10:45

איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים  
יהודה אלטון, מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך  

בוקר מוסיקלי עם הזמר יהודה אליאס.  
הרב מנחם הכהן, רב תנועת המושבים: קהילה מתחדשת – על מסורת וקהילה   10:45-11:30

בתנועת המושבים לאורך ההיסטוריה של התנועה.
אייל עוזון, מזכ"ל חטיבת "בני המושבים" - על תנועת הנוער ומטרותיה, על   11:30-13:00
ייחודיות "בני המושבים" ופעילות התנועה ביישובים ברחבי הארץ, על  החיבור 

בין רכזי הנוער לבין רכזי התרבות בקהילה.
ארוחת צהריים  13:00

חלוקת חדרים ומנוחה  14:00-16:00
קפה ועוגה  16:00

מפגש עם אורי אסף - משורר, יוצר, מנחה ומפעיל קהילות. טעימות ממגוון   16:30-17:30
אפשרויות לשיתופי פעולה להנאה והנעה קהילתית.

מפגש סדנאי עם אילנה יוגב. הפריה הדדית והחלפת מידע בנושאי אירועי שיא   17:30-19:00
וטקסים ביישובים.

ארוחת ערב והתרעננות  19:00-20:00
אירוח ובילוי במ.א לב השרון:

פתיחת תערוכה קבוצתית של אמני המושבים, חברי "עמותת אמני המושב והכפר",   20:30-21:00
בנושא "60 שנים להתיישבות הצעירה ו-80 שנים להתיישבות הותיקה", במעמד 
ראש המועצה האזורית לב השרון, עמיר ריטוב. התערוכה תוצג באודיטוריום 

קריית החינוך לב השרון למשך כחודש. 
הרמת כוסית בקבלת הפנים באדיבות "זיו מנור - סערה בכוס יין".  

תרבות קהילתית במ.א. דרום השרון: היכרות עם להקת הנוער דרום השרון ועם   21:00-21:30
להקת המחול "הורה דרום השרון". סיפור על אהבה וגעגוע, על זוגיות ונשיות, 

על תשוקה ומימוש - על החיים.
"אחד לטנגו"- קטעים מתוך מופע אישי מאת ובביצוע דרור צעירי-עמרני: סיפור   21:30-22:00

על אהבה וגעגוע, על זוגיות ונשיות, על תשוקה ומימוש - על החיים.
"אריק סיני - ההופעה" - הזמר האהוב בעל הקול החם והמרגש, יגיש ממיטב   22:00-22:45

שיריו אשר עלו בהופעותיו האחרונות ולאורך הדרך.

יום חמישי 11.2.2010
ארוחת בוקר  07:00-08:30

"סיפור אהבה ארץ ישראלי"  - מונודרמה מאת פנינה גרי ובבימויה, שחקנית עדי   08:30-09:00
בילסקי, זוכת שחקנית השנה בתיאטרון הפרינג' 2009: פגישה מקרית מציתה 
"אהבה ממבט ראשון" על רקע האירועים הסוערים של קום המדינה. דרמה 
מרגשת ואינטימית שמאירה את הזמן והמקום. מבוסס על סיפור אמיתי.  )במפגש 

הבוקר יועלו קטעים מתוך ההצגה(.
הרצאת אורח: "על הזיכרון האישי והקולקטיבי בחברה הישראלית":  מפגש    09:00-10:00

מרתק עם  האלוף בני גנץ, סגן הרמטכ"ל, בן מושב כפר אחים.
הפסקת קפה

סדנאות )בקבוצות קטנות( בנושא טקסים וחוויה קהילתית:  10:30-13:00
✱	על טקסים, מהותם, עוצמתם בחיינו, וחשיבה ייחודית על טקס מעבר מיום   

הזיכרון ליום העצמאות. סדנא זו תועבר על ידי יפעת רייקמנס ואורלי קנת. 
יפעת רייקמנס - מנחה טקסים ומעגלי נשים ברוח היהדות,מובילת תפילה   
ב"בית תפילה ישראלי גן יבנה", מורה ומנחה בבתי מדרש, מורה מטפלת באיזון 
גוף נפש. אורלי קנת - .M.A בהיסטוריה יהודית, מנחה בבתי מדרש ובתוכנית 

"פסיכולוגיה ביהדות", יוזמת רשת הקהילות להתחדשות יהודית בישראל. 
✱	"מלב אל לב - על קשרים וגשרים בין אנשים": סדנת דרמה ומשחקי תיאטרון   
עם  אורנה קדם, מנחת קבוצות, דרמה חינוכית, בימוי, תיאטרון חזותי ותיאטרון 

פלייבק.
מועדון "תרבות בתנועה" - מיכל כהן סדיקלר ואילנה יוגב  13:00-13:45

הדגשים ונתונים מתוך סקר הצרכים בנושא תרבות וקהילה שנעשה ביישובים.  
הצגת תכנית התכנית עבודה ל-2010.  

מילוי דפי משוב לסמינר על ידי המשתתפים + דף קשר קבוצתי  
סיכום הסמינר - יהודה אלטון, וצביה ביכלר.  

ארוחת צהריים ופיזור  13:45-14:30
ייעוץ אישי ליישובים - מפגשים "אחד על אחד" עם נציגי היישובים המעוניינים   14:30-16:00
בכך, לחשיבה משותפת בנושאים שעסקנו בהם בסמינר ובנושאי העבודה 

השוטפת בתחומי תרבות, פנאי וקהילה ביישובים. 

סמינר רכזי ופעילי תרבות וקהילה
עלות הסמינר לאחר סבסוד תנועת המושבים: 280 ₪ בלבד

* הזכות לשינויים שמורה.

לפרטים נוספים:
tarbut@tmoshavim.org.il היח' לתרבות ומפעלי חינוך  03-6086342/3, 052-2742821 
 ilanayogev@gmail.com אילנה יוגב, יו"ר ועדת תרבות  052-3651011 
sadikler@zahav.net.il מיכל כהן סדיקלר, המרכז לתרבות פנאי 054-4539791 

עמותת אמני המושב והכפר בישראל
תערוכות אמנים - 60 שנה להתיישבות הצעירה, 80 שנה להתיישבות הותיקה

תערוכה קבוצתית אשר הוצגה בגלריה בתאריכים 23/11-15/12/09 עוברת לאולם אשכול פיס בקרית 
החינוך דרור שבמ"א לב-השרון. 

פתיחת התערוכה ב- 10/2/2010 בשעה 20:00  במסגרת ערב פעילות תרבותית של משתתפי סמינר 
פעילי תרבות. נעילת התערוכה  ב- 23/2/2010.

עין, נייר ומספריים
קולז'ים של האמנית איילה שם-טוב מבית עוזיאל. 

פתיחת התערוכה ב- 18/1/2010 בשעה 18:00. נעילה ב- 17/2/2010.
שעות ביקור: א'-ה' 8:00-18:30  יום ו' 8:00-1:30. הציבור מוזמן !

הננו שמחים להזמינכם לסמינר השנתי אשר יתקיים בתאריכים 10-11.2.2010 במלון קיבוץ שפיים. נושא הסמינר:



תנועה חוגגת – עשור בתהליך קהילתי  )לכתבה זו אפשר לצרף את התמונה ממועצה אזורית מרחבים(היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל - המשך

סיכום סמינר ספרנים 
טבת תש"ע, דצמבר 2009

בסמינר הספרנים אשר התקיים בשפיים בתאריכים 22-24 בדצמבר השתתפו כשמונים ספרניות 
)ושלשה ספרנים!!( מרחבי הארץ, החל ממועצה אזורית רמת נגב בדרום ועד מ.א. מרום הגליל שעל 

גבול הלבנון.
בקבוצת הספרניות נמנו כאלה המנהלות ספריות 
יישוביות, ואחרות המנהלות ספריות אזוריות.

הסמינר עסק בתכנים הקשורים לעבודה המקצועית 
וחוויה.  העשרה  מפגשי  לצד  הספרנ/ית,  של 
אחד הנושאים העיקריים בהם עסקנו בסמינר 
כמרכז  היישובית  הספרייה  של  מיצובה  הוא 
ועוגן תרבותי בקהילה היישובית והאזורית כאחד. 

תפיסה זו עולה בקנה אחד עם היעדים שהציבו משרד החינוך ומרכז ההדרכה לספריות אשר תמכו 
כספית בקיום הסמינר. 

שוחחנו אודות החיבור בין מעגלי התרבות הפעילים ביישוב. הדגשנו כי שיתופי פעולה מיטביים בין 
ועדות הנוער, התרבות והספרייה ביישוב יולידו חשיבה מחודשת, הגדרת יעדים המתייחסים לכלל 

צרכי היישוב ודרכי פעולה מגוונות אשר הספרייה היא חלק בלתי נפרד מהן.
המפגשים הסדנאיים והבין אישיים בין משתתפי הסמינר אפשרו שיחות והחלפת מידע אודות הנעשה 
בספריות ביישובים. התרגשנו לשמוע על פועלן של ספרניות ותיקות המלוות את היישובים כבר שנים 

רבות, ומאידך שמחנו בהתרגשותן של ספרניות צעירות שזה עתה הצטרפו למעגל העשייה.
המשותף לכולם/כולן - רוח התנדבות ועשייה, 
שלא על מנת לקבל תמורה. בעידן של דירוג על 
פי ממון ורייטינג מהוות הספרניות )והספרנים!( 

אי של עושר רוחני ומרכז של נתינה.
עוד על הסמינר, על הפעילויות השונות ,המופעים, 
המרצים והמרצות תוכלו לקרוא באתר תנועת 
חינוך:  ומפעלי  לתרבות  היח'  בדף  המושבים 

 www.tmoshavim.org.il

כשתבוא אל המושב
מאת סיגל מגן

שיר זה נכתב על ידי המשוררת סיגל מגן 
וזאת  המושבים,  תנועת  ליישובי  כמחווה 
בעקבות המפגש המרגש עמה שהתקיים 

במסגרת סמינר הספרנים בשפיים.

www.tmoshavim.org.il                   27 7גליון

גליון ינואר 2010

הנעה שהיא הנאה... 
במסגרת פעילויות "תרבות בתנועה" קיימנו סדרה של מפגשים במועצות אזוריות ברחבי הארץ, 

בהן נפגשו פעילי התרבות מהיישובים השונים לדון בנושא חגיגות העשור בתהליך קהילתי.

הרעיון שעבר כחוט השני בכל המפגשים הוא שאירועי התרבות ביישובים בכלל, ותהליכי 

ההפקה של חגיגות העשור )40,50,60,70,80 ויש אפילו 100....!( הם הזדמנות יוצאת דופן לעסוק 

בפיתוח קהילתי. חשבנו בקול רם וביחד אודות הצורך להציב מטרות חברתיות אשר עומדות 

לנגד עינינו בראיה לטווח רחוק בהקשר לעתידו של היישוב, ולהשתמש בכלי התרבות על מנת 

לחתור לכיוון מטרות אלה.

דווקא בימים אלה, כאשר היישובים חווים שינויים משמעותיים מבחינת ההוויה הקהילתית )למשל, 

בתחומים של פיתוח פיזי, שינויים דמוגרפיים, שינויים כלכליים המתייחסים למקורות תעסוקה 

ופרנסה, אוכלוסיה מתבגרת לצד אוכלוסיה צעירה הנקלטת בהרחבות ועוד ועוד( – ישנה חשיבות 

רבה לשימור מסורות, לחידוש מסורות ובעיקר לשמירה על הצביון הכפרי והקהילתי. 

התפיסה החברתית הראויה היא שפעילי התרבות ביישוב הינם מנהיגים קהילתיים, אשר בידיהם 

אמצעים להניע את הקהילה – הנעה שהיא גם הנאה... העיסוק בתחום התרבות מזמן מפגשים 

בלתי אמצעיים בין התושבים, היכרות קרובה יותר, חשיפה לתחומי עניין מגוונים, עשייה למען 

עצמנו תוך נטילת אחריות ותוך נקיטת מעורבות.

חגיגות העשור הן מנוף משמעותי לקידום התפיסה החברתית שהוצגה לעיל, שכן היישוב על פי 

רב משקיע מאמצים בתחומים רבים על מנת לציין את המאורע המיוחד. כדאי לתת את הדעת 

מראש על הערך המוסף אותו אנו  מקווים להפיק מכלל תהליך החגיגה ולא להתמקד אך ורק 

במופע או טקס, המהווים על פי רב נקודת שיא מבחינת האירועים.

בכל אחד מהמפגשים הוצעו גם מספר אפשרויות ל"פרוייקט חותם" – רעיונות שונים להנעת 

תהליך חברתי שסופו במוצר/חותם המלווה את היישוב עוד שנים רבות אחרי שהחגיגות הסתיימו. 

למשל: חשיבה פיסולית – הקמת גן פסלים על ידי התושבים, יצירת פסיפס בתהליך קהילתי, 

ספר המושב – באופן דוקומנטרי ובאופן חווייתי, תיעוד ווידיאו בתהליך קהילתי, וכמובן ישנם 

עוד רעיונות רבים ויצירתיים של דברים שנעשו במושבים ברחבי הארץ.

אנו מודים למועצות האזוריות ולמנהלי מח' התרבות והרכזים האזוריים אשר ארחו אותנו 

במפגשים:

מ.א באר טוביה, מ.א. חבל מודיעין, מ.א. דרום השרון, מ.א לב השרון, מ.א. מטה אשר , מ.א. 

מטה יהודה, מ.א. מרחבים.

שמחנו לפגוש כ- 100 פעילים מכ- 50 יישובים שונים מהנגב ועד הגליל בכלל המפגשים, ואנו 

מקווים להמשיך ולהיפגש בנושאים מגוונים בהמשך השנה.

המפגשים הועברו על ידי אילנה יוגב ומיכל כהן סדיקלר, המלוות את היח' לתרבות ומפעלי 

חינוך בנושא פיתוח קהילה בתחומי תרבות ופנאי. את המצגת שהוצגה במהלך המפגשים ניתן 

 www.tmoshavim.org.il  יהיה לראות בדף התרבות של אתר התנועה

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך של תנועת המושבים מזמינה את כל היישובים החוגגים )וגם 

את אלה שעבורם כל שנה היא חג...( להיוועץ ולקבל ליווי בתהליכים הקהילתיים במסגרת 

פרוייקט "תרבות בתנועה". השירות ניתן ללא תשלום על ידי צוותים מקצועיים, מתוך רצון 

לסייע בהטמעת התפיסה התהליכית.

לפרטים נוספים:

יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך: 03-6086342

  tarbut@tmoshavim.org.il



תקשורת בתנועהחדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי - המשך
מיכל דותן-לוין

מנהלת תחום תקשורת

המדיה על סוגיה השונים בהחלט הטביעה חותמה בעשור החולף. רשתות חברתיות 
צצו כפטריות אחר הגשם וכל מי שסבור שהוא מישהו מיהר ונרשם לפייסבוק, 
טוויטר ושכמותם וכמובן דאג להתאבזר בטלפון נייד חדיש, רצוי "אייפון" מהדגם המתקדם 

ביותר ומהר, לפני שתצא גרסא חדשה ועדכנית.

גם בתנועה זיהינו את הצורך בתקשורת ובזרימת מידע שוטף, לצורך מתן מענה הולם וראוי 
לתושבי המרחב הכפרי ולשם קשר יומיומי בינינו לבין 254 מושבינו, שכאמור פרושים  מאביבים 
ודובב בצפון הארץ ועד פארן בדרומה. לאור זאת, בנוסף לערוץ התקשורת הישיר, פיתחנו שלושה 
כלי תקשורת מרכזיים ואנו עמלים לשדרגם בכל העת על מנת שיתנו את המענה ההולם ביותר 

לתושבי המרחב הכפרי:
www.tmoshavim.org.il אתר האינטרנט 

האתר מגיש לגולשים סיכום מרוכז בכל הקשור לפעילות באגפי תנועת המושבים. דיוור ישיר 
על פי נושאי מפתח - באמצעות כתובת המייל ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני.

כמות הגולשים באתר ממשיכה לעלות ומעידה על איכותו ויעילותו במתן מידי לתושבים.
לאחרונה הוספנו ממשקים שונים לאתר: 

יצרנו סרגל כלים להורדה - ייחודי לנו.  *
לוח "שימושב" - לחברי מושבים בו ניתן לרכוש, להשכיר, להחליף דעות ועוד והכל ללא תשלום   *

וכשירות בלעדי לחברי תנועת המושבים.
השקנו מדור וידיאו ובאמצעותו אנו מקרינים כתבות שונות העוסקות במרחב הכפרי, צילומים   *

מכנסים וימי עיון וכל פיסת מידע מצולמת שיש בה עניין לגולשי האתר.
בנוסף, אנו מזמינים אתכם, המושבים, לשלוח קטעים מהווי המושב.

ידיעון "המושב"
ידיעון תנועת המושבים אשר נשלח בדיוור ישיר לכל 33,000 בתי האב במושבי התנועה ומובילי 
דעה במרחב הכפרי וכולל חדשות ועדכונים מהאגפים השונים בתנועה, מאמרים ומידע על 
פעילויות ומיזמים, ספורט , כתבות ייחודיות על הנעשה במושבי התנועה וברחבי המועצות 
האזוריות.  העיתון מדוור פעם בחודשיים בשל מגבלות תקציביות ואנו תקווה כי בעתיד תוגבר 
תדירותו. בידיעון גם סיפורים אישיים של חברי מושבים, אישים מרכזיים מהמרחב הכפרי שהגיעו 

למשרות בכירות וכיוב' וראיונות יחודיים.
הידיעון עבר מתיחת פנים קלה וזכה לצד הצבע והתמונות, גם לחידושים מרעננים דוגמת מדור 
"קוראים כותבים", מדור פנאי, מדור המוקדש לסיפורי מושבים החוגגים את חגי המושב ומידע 

שימושי מקצועי בתחומים השונים, בהן עוסקת התנועה.

מגזין "מושב TV" בערוץ "מכאן" אפיק 98 בכבלים ובלווין
מגזין טלוויזיוני דו-חודשי,  המביא בפני צופיו כתבות העוסקות במושבי התנועה, חקלאות 
ותעסוקה חלופית, פעילות תנועת בני המושבים ועוד. פרויקט הממנף את המרחב הכפרי ומדגיש 

את החשיבות שבשימורו וטיפוחו.
עד כה הופקו למעלה מ70 מגזינים צבעוניים וייחודיים, בהם הופיעו מאות חברים שסיפרו על 
פועלם, הציגו סיפורי חיים, תוצרת טרייה ומגוונת היישר מהשדה, פעילויות חינוך, מסורת ומורשת 

ונחשפו פועלם של ראשי המועצות במרחב הכפרי.
לאחרונה הקמנו תפאורה חדשה וייחודית באולפן ברוח המרחב הכפרי ובנוסף יצרנו פינות 
חדשות קבועות כגון: פעילות בני המושבים, העצמת נשים, תרבות בתנועה, מועצות אזוריות 
במרחב הכפרי ועוד. תכני המהדורות מדוורים לראשי המועצות, מזכירויות המושבים ומובילי 
דעה נוספים במרחב הכפרי. אנו ממשיכים ומזמינים אתכם לשלוח רעיונות לסיקורים ולכתבות 

וכמובן לשלוח גם חומר מצולם מהווי המושב.
ימי שידור: שבת בשעה 16:00, חמישי בשעה 15:30.

פעילות יח"צ:
לאור הצורך שזיהינו הגברנו את פעילותנו התקשורתית שוטפת, הכוללת פרסום מאמרים 
מקצועיים והודעות לעיתונות בנושאי חקלאות, קרקעות, תיירות כפרית, תעסוקה חלופית, מיזמים 
כלכליים ועוד, זאת בשיתוף ובתיאום עם משרד יחסי ציבור חיצוני ועם גופים שונים עמם אנו 
נמצאים בממשק. כל זאת על מנת לשפר את תדמיתה של ההתיישבות בתקשורת ובדעת הקהל 

ולספק מידע מקצועי ומהימן בכל הנושאים בהם אנו מטפלים באגפים השונים בתנועה.

כולי תקווה שבעשור שלפנינו נצליח להגשים את רוב היעדים והמטרות ששמנו לפנינו, אם 
לא את כולם. אני מזמינה את כולכם להמשיך ולראות בערוצי התקשורת שפיתחנו כתובת 
מקצועית ומהימנה  ואנא שתפו אותנו בנעשה במושבכם בתחומים השונים, על מנת שנוכל 

לפרסם הגיגיכם ולשתף במידע ובחוויות את תושבי המושבים כולם.
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תנועת המושבים בשיתוף
עם קרן קורת, מקימות

קרן הלוואות "זרעים פיננסים" 
בהיקף של 12.5 מיליון ש"ח

להשקעה בחקלאות
ופיתוח עסקי

תנועת המושבים וקרן קורת מקימות קרן הלוואות "זרעים פיננסים" לחברי מושבים 
בהיקף של 12.5 מיליון שקל. הקרן תעניק הלוואות בהיקף של עד 300 אלף שקל באופן 
אישי לחברי מושבים במטרה לסייע להם בהקמה או שדרוג של משקים חקלאיים, 
תיירות כפרית ופעילויות כלכליות אחרות. ההלוואות תינתנה בריבית אטרקטיבית של 

עד פריים + 1.8% ועם בטחונות מופחתים.

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, מסר שההחלטה על הקמת הקרן התקבלה מאחר 
והמחסור במימון מהווה במקרים רבים אבן ריחיים על הפיתוח העסקי במושבים. חברי 
המושבים אינם יכולים להשתמש בבית או בנחלה לצורך לקיחת משכנתא כל עוד לא 
הוסדר רישום הבעלות על ביתם ולכן חלקם אינו יכול לקחת הלוואה בבנק בדרכים 

הרגילות. 

בן דוד אמר שבעבר הארגונים והגופים המוסדיים העניקו הלוואות לחקלאים, אולם 
בעקבות תהליכי ההפרטה, המשבר במושבים בשנות השמונים ויציאת חברי המושבים 
מעיסוק בחקלאות נפסקו ההלוואות. המימון הוא צורך הכרחי להקמת עסק עצמאי 
ובכוונתנו לסייע בכך. כל עסק חקלאי, תיירותי או אחר שמוקם במושבים משמש מנוף 

להקמת עסקים נוספים ולצמיחה הכלכלית של המושבים.

מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים, יוגב שריד, שאחראי על הקרן 
מטעם התנועה, אמר שהסכום שהוקצה לקרן הוא ראשוני ולאחר הקצאת האשראי 
ולימוד המסקנות הכוונה היא להרחיב אותה. מתן ההלוואה ילווה בבחינת התוכנית 
העסקית של החבר על ידי יועצים מקצועיים, תהליך שיתרום אף הוא לביצוע ההשקעה 

בדרך נכונה. 

קרן קורת, השותפה בהקמת המיזם, היא הקרן הפרטית הגדולה בישראל העוסקת במתן 
אשראי לעסקים קטנים. הקרן הוקמה בשנת 1994 והעניקה עד היום למעלה מ- 8,000 

הלוואות לעסקים קטנים, בהיקף של למעלה מ- 900 מיליון ש"ח. 

פרטים על הקרן וטפסי פנייה באתר תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il



חדשות בני המושבים

המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית 
ומרד תנועות הנוער שואה והגבורה

בימים אלו, אני נמצאת עם חברותיי לצוות ההדרכה, תמנה סוסנקו , רכזת בני המושבים בלב 
שרון ותחיה ווקנין מרכזת המשלחת  לקראת השלב המסכם של המסע ביחד עם חניכי כיתה 

יא וכיתה יב במסע התנועתי לפולין. 

כמו הקושי הצפוי בשלב אחרון זה כך הקושי לנסות ולסכם את שעבר עלינו עד כה במספר 
שורות. חלילה אשכח איזה מסר שהיה לי חשוב להעביר או גרוע מכך- אצמצם את החוויה. 

אתחיל מהבחירה; בחירתי שלי וגדולה מכך, בחירתם של 29 חניכים לצאת למסע עם חבריהם 
לתנועה )המוכרים והלא מוכרים( למסע מעט אחר . המסע של תנועת הנוער שלנו חושף את 
החניכים להתהוותה של תנועה ציונית ולכוחם של מנהיגים צעירים, בני גילם שביקשו ברגעים 
השפלים ביותר להמשיך ולשמור על החלום. הבחירה במסע תנועת הנוער מהווה התחייבות 

ללמידה אקטיבית והתחבטות בשאלות. 
אנחנו לא נוסעים לפולין רק כדי לראות. אנחנו נוסעים לפולין ומתעסקים בנושא על מנת 

שנוכל לשאול שאלות ובעיקר על מנת שלא נתחמק ממתן תשובה.

המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות הנוער שואה וגבורה שיצא לפועל יחד 
עם תנועת הנוע"ל , החל בחודש אוקטובר אשתקד בשיחה משותפת להורים, חניכים ומחנכים. 
שיחה שבה דנו על משמעות הנסיעה בעיני המשפחה, על קרבה אישית לנושא ועל המשמעויות 
שהמסע מביא עימו. נפגשנו בקבוצות )קבוצת יב' ארצית בת חמישה עשר חניכים וקבוצת יא' 
בת ארבעה עשר חניכים ( לשלושה סמינרים בני יומיים- שלושה. במהלך הסמינרים למדנו 
את ההיסטוריה של שואת העם היהודי, בחנו את התייחסותנו למושג שואה בחיי היום- יום; 
בעבר מושג שהוא טאבו והיום מושג שגור לתיאורו של כמעט כל קושי )"היה לי יום- שואה"(. 
בהמשך העמקנו בשאלות והרשנו לעצמנו להביע דעה לגבי תגובתו של העם היהודי מתוך 
היכרות עם מאפייני החיים שלו בגולה, ביקרנו בלוחמי הגטאות וניסינו להתמודד עם שאלות 
אמיתיות ומציאותיות מחיי היום יום בתחילת שנות ה 40 באירופה באמצעות המחזת המחזה 

"גטו" של יהושוע סובול. 

בעשירי לדצמבר יצאנו לשלב העיקרי במסע- הנסיעה לפולין. 
הגענו לפולין בבוקרו של יום שישי לעיר קרקוב. ביום הראשון למסע הכרנו את ההיסטוריה של 
פולין בביקור בארמון המלך ואת  מאפייני החיים בקהילה היהודית ברובע היהודי. ביום שבת 
פגשנו את הרוע האנושי שאפיין את מחנה פלאשוב ומול את הטוב שאפיין את פועלו של 
אוסקר שנידלר. סדר היום במסע כלל יציאה מוקדמת בבוקר, סיור והדרכה במספר מקומות, 
הגעה חזרה למלון ופעולת ערב לאחר הארוחה. בפעולות הערב, נפגשנו בקבוצות לשיחה על 

משמועתה של בחירה, על האפשרות )ישנה?( 
לבחירה בין טוב ורע אנושי. בנוסף לעיבוד 
הרגשי לכל מה שפגשנו במהלך הימים; ביתני 
העץ בבריקנאו, קיר המוות באושוויץ, צפיפות 
החיים בגטו, הר האפר במיידנק ועוד. בנוסף 
לאלו התעסקנו גם בלמידה והיכרות של קולות 
נוספים כמו קולו של אלברט קאמי- פילוסוף  
שביקש להוכיח את הטעות שבתפיסת העולם 

הגרמנית- נאצית, למדנו את סיפורה של תנועת הנוער והבחירה בחינוך ותרבות בכל התופת.  
במשך כל שלביו של המסע, הקושי העיקרי, כך אני חושבת הוא בהכרח להתייחס בהכרח 
לקרב את השואה וסיפורם של העם היהודי, העם הגרמני וגם העם הפולני אלינו. בהכרח לא 
לתת לאושוויץ לברוח לפלנטה אחרת ולהתעסק בשאלות האנושיות שעולות- אני מאמינה 
שאם יש לנו יכולת כאנשים לגעת ולו במעט במה שיש להבין אך לא ניתן להבין )כי הרוע 
הוא גדול מלהכיל(, במה שכל כך רוצים להצליח ולו לרגע להרגיש על מנת להזדהות באמת 
אך לא ניתן )ותודה לאל שכך( - הדרך היחידה היא להעמיד את עצמנו בבחירות האנושיות 
ולהעז לומר מה אנחנו היינו בוחרים. להרגיש את התסכול שבאי היכולת להחליט ולהכריח 
את עצמנו לתת תשובה. זה לא הופך אותנו לשופטים, לא הופך אותנו למתנשאים. זה בעיקר 

הופך אותנו למנסים לגעת.

עבורי, כמדריכה, חווית המסע הייתה מופלאה; המפגש עם התכנים ועם המקומות שוב כשאני 
בוגרת בתשע שנים היה שונה הן מזווית הראיה והן מהאופן שבו הדברים התקבלו ונגעו  ובעיקר 

ההזדמנות החינוכית האדירה לניהול שיחה משמעותית, כנה ומלמדת עבורי.

כפי שפתחתי כך אסיים, קשה לסכם את המסע.
אומר לסיכום  שחווית המסע לפולין היא אחרת; מעמיקה, דורשת, נוגעת )גם כשאין כוונה 
שתיגע(, אינטנסיבית, מלמדת על עצמך ועל העולם ובעיקר היא חוויה שבסופה יוצאים עם 
תקווה והבנה; תקווה לעולם שבו שורה הטוב והבנה שבלעדי אנשים שבוחרים בטוב ונלחמים 
בעבורו- עולם שכזה לא יהיה. מתוך כך הצפייה שלנו  מבני הנוער שחזרו מהמסע שיתבוננו 
בעיניים ביקורתיות כלפי המציאות , שירצו שיהיה אחרת ושיפעלו למען מטרה זו  כדבריו של 

ברל כצנלסון. 

בברכת עלה והגשם לנאמנים לטוב
נטלי גוטפריד- רכזת תנועת בני המושבים בגולן
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חדשות בני המושבים - המשך

טובית שמואלי - רכזת ההדרכה של בני המושבים

עם פתיחת עשור חדש במאה הנוכחית הגיע זמננו לחשבון נפש בו נראה השגינו והצלחותינו ונכוון 
את חיצי היעדים לחניכינו.

ללא ספק כיום בני המושבים מעמידה מפעלי דגל ברמה גבוה הן ברמת התוכן הן ברמת האתגר והן 
ברמת הארגון. איננו כבר "תנועה קטנה" כבעבר המספרים עולים וגדלים בני הנוער מביעים אמון 

בתנועת הנוער, לוקחים חלק ומחייבים אותנו למקצועיות ולהתחדשות מדי יום ביומו. 
לוח הפעילות התנועתי עמוס בפעילות ערכית לכלל הגילאים, מפעלינו והסמינרים שלנו הפכו לדוגמא 

לתנועות אחרות ולגורמים חיצוניים.
תנועת בני המושבים החלה גם בשילוב עם משרד הרווחה, משרד החינוך, אשלים ומרכז המועצות 
האזוריות בבניית מודל לעבודה עם נוער בסיכון במרחב הכפרי כחלק מהראיה שאנו אחראים על 

כלל בני הנוער בישוב מתוך היותנו תנועה הרואה בקהילה היישובית ערך מרכזי.
שנת השירות של התנועה, גרעין עודד הינה שנת שירות מפוארת בה לוקחים חלק מיטב הנוער של 

המדינה והיא הולכת וגדלה מדי שנה.
מסלול הנחל אף הוא מתרחב ופועל במועצות האזוריות בפריפריה ומוציא אזרחים מצוינים לשורות 

החברה הישראלית.
עוד רבים המעשים ורבות ההצלחות שעל רובן מנצחים בני הנוער אך אין זה אומר שעלינו לנוח על 
זרי הדפנה כי עוד רבים האתגרים הניצבים לפנינו הן כתנועת נוער והן כמרחב כפרי במדינת ישראל 

של 2010.

על מנת להיערך בצורה הטובה ביותר התחלנו השנה תהליך של בחינה מה הוא מקומה של תנועת 
בני המושבים ומה המשימות העומדות בפניה.

כחלק מהתהליך התחלנו בעיסוק בשלושה תחומים מרכזיים:
* המרחב הכפרי: היכרות עם ההיסטוריה שלנו בעיקר דרך מענית, ביטאון נוער המושבים שיצא בשנות 
החמישים ופעל עד סוף שנות השבעים. מה האחריות שלנו על המרחב הכפרי וערכיו )התיישבות, 
בטחון, חקלאות( וכיצד אנו ממלאים את משימות ההתיישבות בצורה הטובה ביותר בהשראת עקרונות 

המושב.
* מסורת ישראל כמקור השראה: התעסקות בזהותנו היהודית. כיצד היא באה לידי ביטוי כמקור 

להשראה לטכסי חגים, טכסי חיים והתנהלות מוסרית יום יומית.
* תרומתנו לחברה הישראלי: מחויבותנו לשירות משמעותי בצה"ל, מעורבותנו בסדר היום החברתי 
כלכלי ומדיני של המדינה, מעורבותנו בתיקון עוולות המתרחשות חדשות לבקרים והעצמת הגאווה 

הלאומית בקרב חניכינו. 

 "ועוד רבות המשימות ורבה התקווה. והעיקר רב הרצון וכשהוא מצוי במלאי, והפעילות שופעת, תהיה 
תוצאת המבחן הגדול לבטח ברוכה. כה לחי!"

)מתוך מענית 68, חג בחצבה – חיה פרידמן בני עטרות(

בברכת עשור מתקן עולם וברוך בעשייה, עלו והגשימו!

על הדרך שעברנו והאתגרים שלפנינו

אילנה יוגב

מעניין לדעתסיפורים מהשטח
מועצה אזורית מרחבים

מרחבים היא מועצה אזורית בנגב הצפוני. היא מונה אוכלוסייה של
כ- 9,700 תושבים, אך שטחה הוא מהגדולים שברשויות המקומיות בישראל

)580,000 דונם(.

בתחום המועצה 14 מושבים:
אשבול, בטחה, גילת, מסלול, 
ניר משה, ניר עקיבא, פדויים, 
פטיש, פעמי תש"ז, קלחים, רנן, 

שדה צבי, תלמי ביל"ו ותפרח.

כן כלולים בה היישוב הקהילתי 
אשל  הנוער  כפר  מבועים, 
פארק  הלאומי  הגן  הנשיא, 
נחל  הטבע  שמורות  אשכול, 
הבשור ונחל גרר ובסיס חיל 

האוויר חצרים.

כמה מיישובי המועצה קרויים באופן סמלי על שם מילים 
הפרחת  את  המתאר  ישעיהו,  הנביא  בחזון  המופיעות 

השממה:

"יְשֻׂשוּם מִדְבָּר וְצִיָּה וְתָגֵל עֲרָבָה וְתִפְרַח כַּחֲבַצָּלֶת: פָּרֹחַ תִּפְרַח 

וְתָגֵל אַף גִּילַת וְרַנֵּן ... וְהָיָה הַשָּרָב לַאֲגַם וְצִמָּאֹון לְמַבּוּעֵי מָיִם 

ָּרֵא לָהּ ... וּפְדוּיֵי יְהוָה  ... וְהָיָה-שָם מַסְלוּל וָדֶרֶךְ וְדֶרֶךְ הַקֹּדֶׁש יִק

יְשֻבוּן וּבָאוּ צִיֹּון בְּרִנָּה."

)ישעיהו ל"ה(

והפעם... מ.א. מרחבים
במועצה אזורית מרחבים אשר בנגב נטועים לתפארה 14 ישובים, אשר מאז ראשית 
שנות החמישים של המאה הקודמת מגשימים הלכה למעשה את החזון הציוני של ביסוס 

חקלאות והתיישבות בנגב.
במסגרת פעילות מועדון "תרבות בתנועה" של תנועת המושבים התקיים ביקור במתנ"ס 
מרחבים ושם מצאנו ביטוי מרגש לאחת מהפעילויות המיוחדות שבתחומי המועצה. רכזת 
התרבות של המועצה, יפה גניזדה, סיפרה לנו על מפעל יוצא דופן בתחום התרבות, 

המיועד לתושבים בעלי צרכים מיוחדים בקהילת המועצה:
"בדצמבר התקיים טיול לצפון לאוכלוסיות מיוחדות שאורגן ע"י מחלקת הרווחה בשיתוף 
מתנ"ס מרחבים ושיטור קהילתי. מטרת הטיול להעניק למשתתפים יציאה משגרת חייהם, 
מפגש עם אתרים ומקומות ועם אנשים חדשים. חוויה, נופש ורוגע וכן פעילויות חברתיות 

וגיבוש קבוצתי".
התפעלנו מרוח הנתינה מקבלת האדם באשר הוא אדם, ומנטילת האחריות הקהילתית. 

וזו רק טיפה בים של עשייה רחבה ומאתגרת.
יישר כוח לעושים במלאכה במרחבים.
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עוגת פירות יבשיםפינה עם ארומה אישית
באדיבות רונית גל, כפר יחזקאל

מיום שהגיש בקשה כאמור, וחברותו תיקבע על פי פסק הבוררות.
לא החל הועד בהליכי בוררות כאמור בתקנת משנה )ג(, יהיה הבן ממשיך חבר באגודה בתום 45 יום 

מיום שהגיש את בקשתו כאמור.
הוראות תקנה זו אינן באות למנוע מבן אחר של חבר האגודה להיות חבר בה, זולת אם נקבעו בתקנון 

האגודה הוראות ותנאים אחרים בעניין קבלתו של בן ממשיך כחבר אגודה.
הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, על בני זוגם של בעל או בעלת המשק חקלאי שלהם 

זכות במשק.
היתה העברת זכות במשק חקלאי טעונה אישור האגודה ע"פ תקנותיה, יראו כאילו ניתן לבן ממשיך 
אישור כאמור אלא אם לא נתקבל הבן הממשיך כחבר באגודה ע"פ פסק הבוררות כאמור בתקנת 

משנה )ג(.
תקנה זו תחול על אגודה שסווגה על ידי הרשם כמושב עובדים זולת אם נקבעו בתקנות האגודה 

הוראות ותנאים אחרים בעניין קבלתו של בן ממשיך כחבר אגודה."
  

לסיכום, בבואנו לדון במדרג הענקת הזכויות מחבר האגודה לצד ג', בין אם הדבר נעשה במכירה, 
בצוואה או במינוי בן ממשיך, עלינו לבחון ראשית את הוראות הסכם המשבצת הקיים בין חבר האגודה/ 
האגודה לבין המיישבת מינהל מקרקעי ישראל, שכן בהוראות ההסכם קיימות ההנחיות האמורות 

לקבוע את דרך ואופן העברת הזכויות.
רצוי לבצע את ההליך תוך שקיפות משפחתית, וכמוכן, טרם קבלת ההחלטה בדבר העברת המשק 
להתייעץ עם בעל מקצוע הבקיא בתחום של משקים חקלאיים על מנת ולהימנע מביצוע פעולות 

שגויות שלעיתים הן בלתי הפיכות ויוצרות סכסוכים משפחתיים מיותרים. 
 

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ 

משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל 

פעולה או קבלת כל החלטה.

העברה בין דורית 
המשך מעמוד 3

מושבים שחגגו לא מזמן אירוע יובל ולאלה 

המתכננים לאירוע זהה בעתיד המלצה:

שימרו על המסמכים ועל החומר התיעודי 

והכינו עצמכם להקמת ארכיון במושבכם.

הארכיון ישמור על רצף תיעוד היסטורי של 

העבר , ההווה והעתיד.

במידה וישנם מבין חברי המושב המעוניינים 

איגוד  חברי  מקצועיים,  ארכיונאים  להיות 

הארכיונים בארץ, ניתן ללמוד  את המקצוע 

שהוא מקצוע מעניין במספר אוניברסיטאות 

לארכי  ושלישי  שני  ראשון,  לתואר  בארץ 

וכן בקורס לידע בסיסי מטעם גנזך  ונאות 

פתיחתו. לפני  ברבים  המדינה שמתפרסם 

בהצלחה.

הקמת
ארכיון

במושב 
מרים שור - ארכיונאית גן חיים

מצרכים:

3 כוסות )420 גרם( קמח

שקית אבקת אפייה

1.5 כוסות סוכר )300 גרם(

2 ביצים

2/3 כוס )160 מ"ל( שמן צמחי )סויה,קנולה(

2/3 כוס )160 מ"ל( חלב או גביע שמנת חמוצה 

כוס פירות יבשים חתוכים )אפשר להחליף חלק 
מהכמות באגוזים

ו/או שוקולד צ'יפס(

תמצית וניל

אופן ההכנה:

מערבבים את כל החומרים היבשים בקערה. ויוצרים באמצע   .1
גומה.

טורפים בקערה אחרת את הביצים,שמן וחלב או שמנת.  .2

יוצקים אל הגומה בחומרים היבשים את הנוזלים. ומערבבים   .3
קצרות רק עד לאיחוד החומרים.

מוסיפים את הפירות היבשים  .4

יוצקים לתבנית אינגליש קייק )3/4 גובה( ואופים 30 דקות   .5
בתנור שחומם מראש ל190 מעלות.

העוגה מוכנה כשנועצים קיסם במרכז ם והקיסם יוצא   .5
עם מעט פירורים לחים עליו, מוציאים להתקררות מחוץ 

לתנור.

חג שמח ובתאבון!
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