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"מש�אה לתקומה,
ועד הבאת הביכורים"

קוראים יקרים,
כבר חודש סיוון, ומרבדי החיטה הירוקים הבשילו לצהוב מלא ומבטיח. 
צמיחתם המרהיבה של שדות החיטה, מהדהדת את שירה של דורית 
צמרת מקיבוץ בית השיטה: "שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סוף, 
וחרובים וזית וגלבוע – ואל ערבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. 
הן זה אותו העמק, הן זה אותו הבית. אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. ואיך 

קרה, ואיך קרה ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת שוב".
גיליון זה, אשר קרם עור וגידים בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, דרך יום 
הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות, מגיע אליכם דווקא בזמן הבאת 
הביכורים וחגיגות בסימן "מלאו אסמינו בר" של שבועות, חגה של 
ההתיישבות והעת בה כולם עוטים לבן, מתקשטים ומקשטים ומצדיעים 

למפעל ההתיישבות בשיר, ריקוד ותהלוכה.
ואז שוב הולמת בנו התודעה כי ככה הם חיינו בארץ הקטנה והמופלאה 
הזאת. אנו נעים בין כאב, תחושת החמצה וגעגוע אין סופיים לבין גאווה 
על הצמיחה, שאיפה להתחדשות והתעקשות על שגרה ברוכה, כל פעם 

מחדש. למרות הכל,  בזכות הכל.

לצד חדשות האגפים השונים וחוויות תרבותיות מהחצר המושבית שלנו, 
תמצאו גם רשמים מפורומים תנועתיים, שחידשנו את פעילותם, כמו 
פורום רכזי ועדות חקלאיות ופורום מזכירים וראשי ועדים, שהתכנסו 

לפני מספר שבועות בבית התנועה.
באותה נשימה ובהמשך למסורת אותה התחלנו לפני שנה, נערוך 
בתאריכים 11-13.9.2011 סמינר ועדים ארצי, בהתאם למתכונת  שנערכה 

בנצרת בשנה שעברה.
ויכלול הרצאות מקצועיות,  ייערך ככל הנראה בים המלח  הסמינר 
סדנאות העשרה וערבי הווי תרבותיים. הזמנות תשלחנה בקרוב, אנא 

שריינו התאריכים.
לסיום, ב-5.7, במסגרת יום חשיפת האומנים שיתקיים כבכל שנה במועצה 
האזורית לב השרון, נקדיש את אחר הצהריים לציון המגזין ה-100 במסגרת 
רצועת השידור של תנועת המושבים באפיק "מכאן", הערוץ הקהילתי, 98, 

פירוט על סדר היום נמצא במדור תרבות ובאתר תנועת המושבים.
קריאה מהנה וחג שמח,
מיכל דותן-לוין, עורכת.

"בחג שבועות תעשה לך
ביכורי קציר חיטים"

          היכונו היכונו!
סמינר ועדים 

ארצי
ים המלח, 11-13.9.11

          חדש בתנועה:
סמינר מזכיר�ת 

ישובים
ים המלח

אוקטובר-נובמבר 2011

במסורת  ממשיכה  המושבים  תנועת 
סמינר  ומקיימת  שנה  לפני  שנפתחה 
מקצועי שיעסוק בניהול המושב בעולם 
המתחדש, מקומה של האגודה החקלאית 
במושב, יחסי הגומלין בין הוועדים ובינן לבין 

המועצה האזורית.
הסמינר הוא ארצי ומוזמנים אליו נציגי 
האגודות מרחבי הארץ, יו"ר ועד, חברי ועד, 

חברי מליאת המועצה, מזכירים ופעילים.
סדר יום מפורט ומחירים יפורסמו בהמשך, 

מהרו לשריין התאריכים!

כחלק מסדר יומה של תנועת המושבים ובהמשך 
ישיר למגמת הידוק הקשר בינינו לבין המושבים, 
זיהינו צורך חיוני בקיום סמינר מקצועי וחוויתי 

המיועד למזכירות הישובים. 
הסמינר יספק כלים מקצועיים, לצד העשרת הידע 
בכל הנוגע למושב ואורחות חייו והממשק בינו לבין 

תנועת המושבים.
הבוערים  בנושאים  הסמינר  יעסוק  בנוסף, 
והאקטואליים, בתחומים עמם מתמודד המרחב 

הכפרי בכלל והמגזר המושבי בפרט.
אנו רואים במזכירות הישובים גורם משמעותי מאוד 
בחיי הקהילה ובהעברת אינפורמציה  בין התנועה 

לבין חברי המושבים. 
הסמינר ייערך בים המלח במהלך חודשים אוקטובר-

נובמבר 2011 וימשך יומיים.
סדר יום מפורט ומחירים יפורסמו בהמשך.
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מזכ"ל תנועת המושבים, מר מאיר צור, חשף לראשונה, מאז נכנס 
לתפקידו סעיף מרכזי בחזון תנועת המושבים בראשותו, כאשר 
כינס את  נציגי הועדות החקלאיות במועצות האזוריות לישיבה 

ראשונה.
בישיבה, בה נכחו גם אבשלום )אבו( וילן - מזכיר התאחדות חקלאי 
ישראל, יצחק טובלי - הממונה על תחום המים בהתאחדות, יצחק 
)שייע( ישועה - מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות, איציק כהן - יו"ר 
אגף המשק בתנועת המושבים ונציגי הועדות החקלאיות מרחבי 
המועצות האזוריות, הציג צור את תפיסתו בהובלת תנועת המושבים, 
לפיה החקלאות היא אחד הנושאים המרכזיים שעל התנועה לעסוק 
בהם, זאת תוך שיתוף עם יתר תנועות ההתיישבות השיתופיות 

והפרטיות. 
"תפקידה של התנועה הוא לייצג נאמנה את מושביה אל מול 
השלטון המרכזי, במגוון הנושאים והתחומים העומדים לפתחנו" 

אמר צור והוסיף כי בכוונתו בשלוש השנים הקרובות לבסס את 
תדמיתה של ההתיישבות ותדמיתם של החקלאים באופן שיהלמו 
את תרומתם לחברה ולמדינה. לדבריו: "הישגי החקלאות הישראלית 
זוכים לשבחים ולמחמאות ברחבי העולם ועלינו להבטיח שגם 

אזרחי ישראל יכירו בכך". אמר.
איציק כהן, יו"ר אגף המשק בתנועה אמר כי :"אנו רואים בפורום 
רכזי הוועדות החקלאיות במועצות כשופר שבאמצעותו נוכל 
להעביר לחקלאים ולאגודות את הנושאים המטופלים על ידנו 

ולשמוע מהם את צורכי השטח".
מזכיר התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן, סקר בפני 
הנוכחים את הנושאים שעל סדר היום, ובראשם המים, הקרקעות 
והעובדים הזרים. עוד בנושא המים הרחיב יצחק טובלי, אחראי 
תחום המים בהתאחדות, שדיווח על התקנות האחרונות שהוציאה 
רשות המים בנוגע להקצאות המים לשנת 2011. הנוכחים העלו 

הצעות לדיונים והרחבות בנושאי מימוש הסכם המים עפ"י ההנחיות 
החדשות,  הקמת וועדת חריגים למקרים מיוחדים של בעיות חוסר 
במים, הצעה להקמת בנק מים שהתנועות וההתאחדות יהיו שותפים 

בניהולו ועוד.
את הישיבה סגר צור באומרו כי על מנת לעמוד במטרה האמורה 
- לשנות את תדמית החקלאות והחקלאים, תוצג בכנס ייחודי 
שיתקיים ב-30 ביוני תוכנית עבודה מסודרת שתעסוק במגוון 
נושאים בהם חינוך והסברה, לצד התנסות והיכרות אישיים עם 

המושב, ענפי החקלאות השונים, המורשת והצביון הייחודיים.
הכנס יתקיים בבית התנועה הקיבוצית בהשתתפות שרים וח"כים, 

ראשי המגזר החקלאי ובכירים מעולם התקשורת.
www. בכתובת  התנועה  באתר  למצוא  ניתן  נוספים  פרטים 

tmoshavim.org.il

חדשות אגף המשק

 מהשטח...

דר' מטי צרפתי הרכבי, תושבת סגולה,
ב א ו י ת  י ר ו ז צה הא ע ו מ ת ה ו ש א לר

בבחירות שנערכו בתחילת חודש מאי במועצה האזורית יואב, 
נבחרה דר' מטי צרפתי הרכבי לראשות המועצה. 

מטי, בת 48, תושבת מושב סגולה, דר' לגנטיקה בחברת "הזרע 
ג'נטיקס", נשואה ואם ל-3. 

חודש  בתחילת  המועצה, שהתקיימו  לראשות  הבחירות 
מאי, אירעו בנפרד מהבחירות הכלליות במועצות האזוריות 
בישראל לאחר שראש המועצה מזה 16 שנה, רני טריינין פרש בראשית פברואר ומונה 

לתפקיד המשנה ל יו"ר הסוכנות היהודית.

בתקופת הביניים, בין פרישתו של טריינין לבין הבחרה של הרכבי- צרפתי, כיהן אלון 
ענבר, חבר קיבוץ רבדים, כממלא מקום ראש המועצה.

תנועת המושבים והעומד בראשה, מאיר צור, מברכים את ד"ר צרפתי הרכבי ומאחלים 
לה דרך צלחה ושיתוף פעולה פורה עם התנועה.

תנועת המושבים מקימה 
אגף חברה וקהילה 

לדברי מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, מדובר ב"צעד נוסף בחיזוק הקשר בין 
התנועה לבין המועצות והיישובים".

תנועת המושבים, המייחסת חשיבות רבה לחוסן החברתי ותחושת הקהילתיות 
כבסיס להמשך הצמיחה של יישובי המרחב הכפרי בכלל, ויישובי התנועה בפרט, 

החליטה, בראשותו של מאיר צור, על הקמת אגף חברה וקהילה.
האגף יקדם עשייה במגוון נושאים חברתיים הקשורים לפיתוח והעצמת הקהילה, 
ובכלל זה: נוער, תרבות, ספורט, חיילים ומשוחררים, דור המשך, חינוך, דת, איכות 
הסביבה, קליטה והטמעה של  הרחבות ביישובים, נשים, גיל שלישי לרבות טיולי 

מבוגרים ועוד.
על מנת לקדם את החזון החברתי-קהילתי, ומתוך תחושה של התחדשות ותנופת עשייה בנושא 
זה כמו גם בתחומים אחרים ומגוונים בתנועה, יצא לדרך אגף חברה וקהילה בתנועה, אשר ישמש 
כפלטפורמה ייחודית לשיתוף והעצמה של העשייה הקיימת בשטח ברובד המועצות והיישובים 
בראייה כוללת, ויפעל לפיתוח תכנים חדשים אשר יעלו כצורך מעצם שיתופי הפעולה. אנו נמצאים 

כעת בשלב החשוב של פיתוח התפיסה, הגדרת המטרות, היעדים ודרכי הפעולה בהתאם. 
לדברי מאיר צור: "אנו מבקשים לראות את קהילת תנועת המושבים מתעצמת מתוך איכות 
חיים חברתית-תרבותית המתבססת על תפיסה ערכית וחיבור בין שורשים ומסורת לבין צמיחה 

והתחדשות". 
בחודשים הקרובים נרכז מאמץ לבניית תכנית עבודה רב שנתית המחברת כאמור את כל השותפים 
לעשייה. במקביל, כבר התחלנו לפעול על מנת לקדם הקמת יחידה לטיפול בחיילים - לקראת 

הגיוס, במהלך שירותם הצבאי וכמובן רגע לפני השחרור ושובם הביתה בשלום. 

מתוך העיתונות, מאיר צור בישיבה של נציגי הועדות החקלאיות:
"תדמית החקלאות והחקלאים הוא הנושא המרכזי בו תעסוק 

תנועת המושבים בראשותי"

עובדים זרים
נחתם התיקון להסכם וכתוצאה מכך החלה כניסה מסודרת של עובדים מתאילנד. יחד עם זאת 
ממשלת תאילנד חתמה על הסכם עם ארגון התעסוקה של האו"ם ובכך התמלא התנאי המתלה 

שקבעה ממשלת ישראל להמשך העסקת עובדים מתאילנד.
ישנו נושא כאוב והוא הברחנים שמספרם מגיע היום ל-1,100 והממשלה מסרבת לאפשר כניסת 

עובדים במקומם.
נעשים מאמצים שיגיעו כנראה לפתרון שיביא לידי ביטול מס המעסיקים 10% משכרו של כל 

עובד בחודש.

איציק כהן, יו"ר אגף המשק

אנו עומדים היום באביב כאשר גשמים נוספים יורדים בארץ כאילו עוד חורף. כל 
מנת גשמים נוספת שיורדת היא ברכה לחקלאות אך היו גם מספר מטחי ברד שגרמו 

נזקים לגידולי הפירות והכרמים.
המכסה הסופית שקבעה רשות המים לחקלאות תעמוד על 470 מיליון קוב לעומת 

430 בשנה שעברה. זאת בנוסף למים המושבים שהחקלאות משתמשת.
רשות המים תשלח בקרוב הודעות מעודכנות על המכסה לכל צרכן. כל נושא הניוד, החריגות והמחירים 

טרם סוכם. ברגע שיסוכם נעביר הודעה לכל האגודות.
השימוש למים לבית - החל מהשנה הבאה לא יתאפשר שימוש במים חקלאיים לבית, לכן יש לסיים 

את הפרדת הרשתות בנחלות ולהודיע על כך לרשות המים.
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עות שמח חג שבו

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

בעמדתנו  שלנו  המוצא  נקודת 
שהוגשה לועדת רוטקופף, היתה,  
שההתיישבות החקלאית בישראל פעלה ופועלת מאז 
ומעולם בעבור טובת המדינה. לתפיסתנו, גם היום, 
יכולה וצריכה ההתיישבות להיות כלי מדיני, חברתי, 
כלכלי, ביטחוני וסביבתי בעבור מדינת ישראל. אין 
בדברים הללו כדי לאיין את מעמדם וזכויותיהם של 
החקלאים והמתיישבים או כדי לדחוס אותם לזווית 
ראייה צרה ומוגבלת של משרתי המדינה ללא כל 
התחשבות בצרכיהם ובזכויותיהם כאזרחים שווי-

מעמד. 

אדרבא, גישתנו הינה, כי עיגון ראוי לכל אלה יעודד 
את ההתיישבות החקלאית ויחזק אותה, וגם המדינה 

תפיק מכך תועלת.

ברקע  ראשוניים שנמצאים תמיד  מושכלות  שני 
הדברים הינם אלה: )א( החקלאות היא יסוד מכונן 
של המרחב הכפרי כולו ובמדינת ישראל לא ניתן 
להפריד בין השניים )שלא כמו במקומות אחרים, 
למשל בארה"ב )ב( המשק המשפחתי על תועלותיו 
הישירות והחיצוניות עומד בלב המרחב הכפרי כפי 

שזה עוצב עוד לפני שמדינת ישראל הוקמה.

הסוגיה העקרונית לתפיסתנו שעמה אמורה הוועדה 
להתמודד הינה שילובה של מדיניות חקלאית ראויה, 
יציבה וארוכת-טווח במסגרת מדיניות קרקע כוללת.

ישנם גורמים שונים שהסדרתם נדרשת לצורך עידוד 
חקלאות והתיישבות טובה ויציבה. חלק דומיננטי 
נושא  הינו  אלה  שתי  של  היציב  בקיומן  והכרחי 
הקרקע. אמנם הקרקע אינה הגורם היחיד, אבל היא 
ללא ספק הגורם המרכזי, שבלעדיו לא ייתכן המשך 
קיומם של החקלאות וההתיישבות. גורם זה מחלחל 
כמעט לכל היבט הקשור בהתיישבות ובחקלאות. 
העובדה כי מסיבות היסטוריות כאלה או אחרות, 90% 
מהקרקעות בישראל הינן בשליטת המדינה, גורמת 
לכך, שהמדינה )יותר מאשר בארצות אחרות( הינה 
גורם מכריע בקביעת מדיניות הקרקע. כתוצאה מכך, 
השפעת החלטות מוסדות המדינה על החקלאות 

וההתיישבות באמצעות שליטתם במשאב הקרקע 
הינה מרחיקת לכת.

ראוי לציין, כי דיון העוסק בקרקע בלבד תוך ניתוק 
או התעלמות מסוגיות אחרות, כגון תמיכות, מענקים, 
עידוד השקעות, כוח אדם, מים, וכיוצא באלה סוגיות 
דיון  ובהתיישבות, הינו מטיבו  חשובות בחקלאות 
לא שלם ואף לקוי בחלקו. לא ניתן לעבד מדיניות 
גם  ממנה  )וכחלק  לחקלאות  ושלמה  קוהרנטית 
לקרקעות בחקלאות( מבלי להביא בחשבון את כל 
הגורמים גם יחד. הגורמים הללו משלימים זה את זה 
ומשליכים זה על זה. הנסיון לטפל בכל גורם לחוד 
ובנפרד )ולרוב גם הטיפול נעשה ע"י גורמים ומשרדים 
שונים( גורם לדיסהרמוניה, לעיוותים ולעתים גם 

לכשלון בהסדרה של כל גורם בפני עצמו.

ועוברות  עברו  בישראל  וההתיישבות  החקלאות 
חלקם  המדינה,  הוקמה  מאז  ותמורות  תהליכים 
מטעמים שהזמן גרמם, וחלקם בשל מדיניות קרקע 
בלתי יציבה ושינויי מדיניות תכופים, בעיקר בשנים 
האחרונות, שגרמו נזקים ארוכי-טווח לא רק בשל 
המדיניות שאומצה לגופה אלא גם ולא פחות בשל 
התדירים.  השינויים  מעצם  שנגרמים  הזעזועים 
אפילו את הדבר הבסיסי ביותר, והוא עיגון זכויות 
השכילה  לא  לדורות,  חכירה  בחוזה  המתיישבים 

המדינה להסדיר.

המצב הקיים בתחום הקרקעות החקלאיות הינו במידה 
רבה תוצאה של העדר מדיניות קרקע ראויה לאורך 
זמן )לנושא מדיניות הקרקע. המוסדות הממלכתיים 
שאמורים לעסוק בחשיבה ארוכת-טווח ובתכנון יסודי 
לצורך הסדרת הנושא - אינם עושים את מלאכתם או 
שהם נדחפים לקבלת החלטות זמניות או החלטות 
משתנות מעת לעת בידי הדרג האדמיניסטרטיבי-
המבצע. על כל פנים ברור שנכון להיום אין מדיניות 

קרקע סדורה ושיטתית. 

החלטות לא שקולות או שינויים מרובים במדיניות 
בפרקי זמן קצרים, כמו גם חוסר רצון מצד הדרג 
המבצע להביא לעיגון מסודר של זכויות סקטור 
המתיישבים, למרות החלטות עקרוניות שחייבו זאת 
כבר לפני עשרות שנים, גרמו לפגיעה מתמשכת 
ולעתים אף אנושה בציבור המתיישבים, לדלדול 

שורותיו ולריפוי ידיו.

חלק מהפגיעה ניתן לתקן. על כן, כל החלטה חייבת 
לצפות פני עתיד. אין לטעות ולנסות לגזור מסקנות 
לגבי עיצוב העתיד בהתאם למצב בהווה או לסבור 
כי המצב בהווה הוא כורח המציאות שיש לכוון לפיו 
גם את המדיניות בעתיד. המצב בהווה משקף בחלק 
לא מבוטל תוצאות של שגיאות מצטברות שנעשו, בין 
אם בשל מדיניות לקויה ובין אם בשל העדר מדיניות 
יציבה. מצב זה טעון שיפור ושינוי. אין להניח בטעות 
כי הוא משקף מציאות בלתי נמנעת או תהליכים 
טבעיים שיש לעצב על פיהם את המדיניות לגבי 

ההמשך. 

העדר המדיניות הראויה, כמו גם נסיונות לקעקע 
התכופים  והשינויים  קיימים  בהסדרים  ולנגוס 
בהסדרים אלה, פגעו ופוגעים ביכולת של הציבור 
במרחב הכפרי לייצר סדר יום פנימי, ולערוך תכנון 
ארוך טווח של הפעילות ההתיישבותית, החקלאית 
והעסקית, ומאיימים על עצם קיומו. מצב זה מעורר 
קונפליקטים בין קבוצות אוכלוסיה שונות, ומזמין 
אופורטוניזם מצד גורמים המבקשים להיבנות מחוסר 
היציבות כדי להביא לכך שההסדרים ישונו ויכוונו 

לטובת אינטרסים אחרים. 

עקב כרסום ונגיסה בלתי פוסקים בזכויות המתיישבים 
במושבים מצד אחד, והטבות לחוכרי המגזר העירוני 
מהצד האחר, גדלו הפערים בין המרחב הכפרי-המושבי 

למרחב העירוני לעין שיעור )לרעת המושבים(. 

הפתרון המוצע צריך להביא להסדרים קוהרנטיים 

הראויים  האינטרסים  את  נכון  באופן  שיאזנו 
ויבטיחו את יציבותו ופיתוחו של הסקטור החקלאי 

התיישבותי. 

יחד עם זאת, אין כמובן להתעלם מהעובדה, שאין 
מדובר בחלוקת אדמות פנויות ובהסדרים שנעשים 
לראשונה לגבי שטחים שטרם יושבו, אלא בקביעה 
ובעדכון של נורמות המתייחסות גם לגבי קרקע 
תפוסה ומיושבת זה דורות )בחלק מהמקרים למעלה 
ממאה שנים(  בידי אנשים, אזרחים, מתיישבים בשר 

ודם שיש להם זכויות )וציפיות( הראויות להגנה. 

אין להשלים עם מצב בו מעמדם בקרקע יהיה תלוי 
על בלימה או שיהיה כפוף לתנודות מזדמנות בהתאם 
להחלטות משתנות. פתרון שכזה חייב, בין השאר, 
לקחת בחשבון את התחייבויות ההיסטוריות של 
המדינה לחקלאים בהתיישבות כפי שאלו באו לידי 
ביטוי ברצף של החלטות של מועצת מקרקעי ישראל 
וממשלת ישראל, ביניהן החלטות המועצה 1, 8, 13, 14 
ולאחרונה )1998( גם החלטה 823, ולמנוע מצב של 
הפלייתם לרעה ביחס למתיישבים בסקטור העירוני.

של  לפתחה  המונחות  השונות  לסוגיות  הפתרון 
וועדת רוטקוף חייב להיות הוליסטי, מערכתי ושלם, 
זו  ומשפיעות  בזו  זו  כרוכות  הללו  הסוגיות  שכן 
על זו. הפתרון חייב להבטיח יציבות כדי לאפשר 
די  בתוכו  לכלול  זאת  עם  יחד  ואולם  הסתמכות, 
ומידתית  דינאמית  התאמה  שתאפשר  גמישות 

לנסיבות הזמן המשתנות.

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

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל יוצאת לדרך, וזאת לאחר שנחתם  הסכם קיבוצי חדש בין הממשלה , 
הסתדרות העובדים ומינהל מקרקעי ישראל. ההסכם יאפשר את הפיכתו של המינהל לרשות ממשלתית 

וליישום הרפורמה  שתביא לייעול ניהול המקרקעין במדינת ישראל. 
על ההסכם חתמו ראש הממשלה בנימין נתניהו,  שר האוצר יובל שטייניץ, שר הבינוי והשיכון אריאל 

אטיאס ויו"ר ההסתדרות עופר עייני. 
מטרות הרפורמה הן: הגדלת היצע הקרקע למגורים, הגברת הצמיחה במשק, הוזלת מחירי הקרקע 
לבנייה, עידוד היוזמה הפרטית והמוניציפלית בתחום המקרקעין, פישוט ההליכים הבירוקרטיים, ביטול 

החיכוך הקיים בין החוכר למינהל, ויישום מדיניות הממשלה לתמיכה באזורים מועדפים.
הרפורמה כוללת  שני יעדים מרכזיים: האחד הקניית בעלות מלאה לחוכרים למגורים ולתעסוקה 
בקרקע עירונית שתשווה את מעמדם לבעלי קרקע פרטית, והשני -שינוי מבני מקיף במינהל מקרקעי 
ישראל והפיכתו לרשות ממשלתית.  כיום, המינהל הינו יחידת סמך העוברת ממשרד ממשלתי אחד 

למשנהו על פי לחצים קואליציוניים .כיום המינהל במשרד הבינוי והשיכון. 
רשות מקרקעי ישראל החדשה תתמקד בניהול קרקעות המדינה, שיווקן והקצאתן לייעודים שונים, 
שחרור חסמי שיווק והגדלת מלאי הקרקעות, הקמת מידע על  קרקעות ושמירה על קרקעות המדינה 
למען הדורות הבאים,  זאת לאחר שינוי מבני שייעל את אופי העבודה ברשות ויקצר את ההליכים על 

מנת לסייע לקידום רפורמת הקרקעות.

הקמת הרשות מצטרפת לצעדים משמעותיים אחרים שכבר נעשו עד כה, לקידום הרפורמה בניהול 
מקרקעי ישראל.  בין היתר הוקנתה בעלות מלאה   ל- 213,000  חוכרים בבתים ובדירות  מגורים 
במגזר העירוני  אשר תשחרר אותם מהצורך  בקבלת אישורים מהמינהל ומתשלומים שונים בעבור 

שינויים בנכס  ותשווה את מעמדם לבעלי בתים על קרקע פרטית.   
במאבקה של תנועת המושבים "להכניס רגל ברפורמה" לא שאפה התנועה להשיג בעלות על הקרקע, 
אלא להגיע לחוזה חכירה לדורות שייקנה לבעלי הנחלות במושבים ודאות לגבי זכויותיהם בקרקע 
וחירות כלכלית , וכל זאת במינימום חיכוך מול המינהל, או הרשות החדשה שתוקם בהתאם לרפורמה 
המאושרת. לצורך כך לא נדרשת "בעלות" ומספיקה חכירה לתקופה ממושכת ובתנאים סבירים 

והוגנים.
תביעתנו העיקרית הייתה ועודנה להשוות את זכויות המגזר החקלאי לזכויות המגזר העירוני בכל 
הקשור לזכויות בחלקת המגורים במושב, קרי, הכללים והתנאים הכספיים החלים על המגזר העירוני 

יחולו על השטחים שהם בעלי יעוד למגורים ולתעסוקה במגזר הכפרי.
הרפורמה שאושרה, בסופו של דבר, במסגרת התיקון לחוק מינהל מקרקעי ישראל, אמנם הכניסה 
את המגזר החקלאי למשחק אולם כללי המשחק לא באמת הוגדרו. ובכך משאיר המינהל לבג"צ את 

המלאכה של הגדרת הכללים, כפי שאלו יגזרו מהכרעת הדין בעניין החלטה 979.
בכדי שהרפורמה במתכונתה הנוכחית תהווה הזדמנות אמיתית למגזר החקלאי , יש ליצור כעת לוח 
זמנים וכללים ברורים ליישומה בנוגע למגזר החקלאי, שעיקרם השוואת גובה דמי ההיוון בין המגזר 

העירוני לחקלאי ובכך לייצר אופק ופלטפורמה שמאפשרת תכנון ארוך טווח ברמת החקלאי.

הרפורמה במינהל יוצאת לדרך

עמדת תנועת המושבים בנוגע למדיניות 
המקרקעין  - ועדת רוטקופף

חדשות אגף קרקעות ואגו"ש

3 www.tmoshavim.org.il  35 גליון מספר



עות 2011 גליון שבו

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

      משכנתא במושב - גם לך מגיע.
הדרך הטובה ביותר ללקיחת המשכנתא במרחב הכפרי

יוגב שריד -מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי 

תנועת המושבים חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם  חברת "מתן לייעוץ משכנתאות" 
המתמחה בנושא יעוץ למשכנתאות, מחזור משכנתאות, ולווי משכנתאות זאת 
על מנת שחבר המושב יקבל את המשכנתא בתנאים האופטימליים  ביותר, בייעוץ 

שכזה  ניתן לחסוך לפחות ₪40,000.
רבות מדברים לאחרונה על עליית הריבית במשק והשפעתה על תשלומי המשכנתא ואורח החיים 
של הזוגות הצעירים. במושבים במדינת ישראל אחוז האנשים שמנצל את אפשרות המימון הזו 
נמוך באפון יחסי לכלל האוכלוסייה, דבר הנובע מכמה סיבות, העיקרית שבהן הינה היעדר הסדרה 

חוזית ארוכת טווח על הקרקע במושבים.
בשנים האחרונות אנו עדים לכך שרבים מחברי המושבים פונים לבנקים לצורך קבלת משכנתא בין 

אם זה לצורך בניית בית  בהרחבה, לבית שני במשק או כאמצעי מימון אחר.
עולם המשכנתאות נשלט על ידי הבנקים ,כאשר אלה בוחנים בזכוכית מגדלת כל לווה ולווה 

ומעמידים אותו בשני מבחנים:
* כושר החזר חודשי

* מבחן השעבוד של הנכס
לא כולם מודעים לכך שמשכנתא היא ההלוואה הטובה ביותר הקיימת היום בשוק וזאת מבחינת 
גובה הריבית, פריסת התשלומים הנוחה ומגוון רב של מסלולי הצמדה  ואפשרויות פירעון מוקדם.

כאשר חבר מושב לוקח משכנתא זוהי נקודת זמן טובה  לערוך בדיקה וסדר בהתחייבויות  האחרות 
כגון יתרה שלילית, הלוואות  קצרות טווח , ליסינג  על רכבים, עסקאות תשלומים וכו'.

ישנה אפשרות לקחת משכנתא מעט גבוהה  יותר ובכך לרכז את כל התחייבויות  תחת הלוואה אחת 
ודרכה ליהנות גם מריבית נמוכה יותר והחזרים חודשיים  נוחים ועל ידי כך להגדיל את ההכנסה 

הפנויה.
כאשר בונים בית בבנייה עצמית כמעט תמיד נעמוד בפני הוצאות שלא תוכננו מראש כגון אגרות, 

חריגה בעלויות בנייה, תוספת בנייה ועוד.
משכנתא היא מסגרת אשראי אשר אין חובה לנצל אותה וכמובן התשלום הנו רק על הסכום שנלקח 
בפועל ולכן מומלץ להגדיל את סכום  המשכנתא ב 15% מעבר לסכום הנדרש,  אם הלווה  לא ינהג 
כך ויזדקק לכסף נוסף, אזי הוא יצטרך לעשות את תהליך המשכנתא מחדש כולל בדיקת הכנסות, 
שעבודים ואין ספק שהריבית של המשכנתא החורגת לא תהיה באותם תנאים כעת כשהבנק כבר 

יודע שאתם "לקוחות שבויים" שלו .
הגשת בקשה למשכנתא בצורה נכונה וטובה היא מלאכה חשובה בדיוק כמו הגשת תביעה לבית 
המשפט. אם הבקשה תוגש בצורה נכונה, מסודרת ומשכנעת, אזי ישנה סבירות גבוהה יותר 

שהבקשה תאושר ובתנאים טובים יותר.

מסלולי המשכנתא - שאלת מיליון  הדולר.
לאחרונה אנו שומעים רבות על בחירת המסלולים במשכנתא ונגיד בנק ישראל אף הקשיח את 
גמישות הפעולה, לכן ישנה חשיבות מכרעת בבחירת המסלולים על פי הצרכים הייחודים של הלווה 

כל זאת  על מנת לדאוג שאם אחד מהמרכיבים יעלה בצורה קיצונית אזי האחרים יאזנו.
רבים האנשים שלוקחים משכנתא כאשר כל מה שהם רואים לנגד עיניהם הוא שאלת הריבית, לא 
פעם נשמעו הצהרות על לקוחות שהיו מוכנים לעשות הכול, ובלבד לקבל את הריבית הטובה ביותר. 
לאותם לקוחות אין גם כל בעיה לקחת מסלולי משכנתא שאינם מתאימים להם ו\או לעזוב את 

סניף הבנק שלהם בו הם מנהלים חשבון במשך שנים והכל למען ריבית טובה יותר.
ראשית, תמיד יש לשים את הדברים בפרופורציות ולהסתכל על המכלול כך נוכל לבדוק מה 
ההבדל בסכום הכסף בין ריבית כזו לאחרת , לפעמים נגלה שההבדל החודשי מסתכם במספר 

שקלים בודדים בלבד.
שנית, יש לוודא שאנו משווים בדיוק את אותם מסלולים בין הבנקים. לא מספיק לקבל הצעה 
מהבנקים לגבי כל מסלול בנפרד. בבואנו להשוות מסלולים עלינו להשוות בדיוק את אותו תמהיל 
משכנתא )חלוקה למסלולים( מכיוון שיתכנו שינויים בריביות באותו מסלול בתמהיל כזה או אחר 
)עפ"י הרווחיות הכוללת של הבנק על כל התמהיל ביחד( כמו כן יש להשתדל להימנע מלהתפתות 
למבצע כזה או אחר שמפרסמים הבנקים , יש לבדוק האם ב"מבצע" נגלה בעצם שאת ההטבה 
הגלומה אנו מפסידים במסלולים האחרים שלקחנו )כמעט תמיד המבצעים יהיו על חלק מאד קטן 
של המשכנתא(. כמו כן כאשר ההבדלים בין הבנקים קטנים, יש לקחת בחשבון גם שיקולים של 

נוחות , מקצועיות, היכרות אישית עם הסניף, הבדלים בהליך הבירוקרטיה בין הבנקים וכדומה.
משכנתא היא תהליך ארוך ומורכב. עם זאת כאמור מדובר בעסקה הכלכלית הגדולה ביותר שרובנו 

נעשה במהלך חיינו ולכן חשוב לתת לה תשומת לב מרבית ולבצע אותה בצורה טובה.
הליך לקיחת משכנתא נע בין חודש לחודשיים, ההנחה היא שכולנו אנשים עובדים ועסוקים ולא 
יכולים לטפל בכל בקשה של הבנק ו\או הנוגעים בדבר באופן מידי מרגע שקיבלנו את הפניה ולא 
תמיד גם יש בידינו הידע להבין ולטפל בדברים בצורה מעמיקה ועניינית, ולכן יש להיערך לכך כי 

התהליך ייקח זמן.
נטילת משכנתא כרוכה במספר רב של גורמים בבנק , שמאי, חברת ביטוח, עורך דין, טאבו, רשויות 
ועוד. מספיק שאחד מהגורמים יתעכב ו\או לא יבצע את עבודתו כהלכה ו\או אם תתעורר בעיה בלתי 
ידועה מראש, אזי כל התהליך עשוי להתעכב. רבים האנשים שמשאירים את טיפול המשכנתא לרגע 
האחרון ואז מוצאים עצמם מתעסקים בעיקר בביצוע התהליך בצורה מהירה על מנת לשלם בזמן, 
אך מתפשרים ו\או מחפפים בבדיקות החשובות באמת כמו בחירת מסלולי המשכנתא המתאימים, 

בחירת החזר חודשי נכון , ריביות וכדומה.
בימים אלו חלים שינויים משמעותיים בשוק המשכנתאות כגון, הגבלת אחוזי מימון, הגבלת השימוש 
במסלולים מבוססי ריבית משתנה ועוד. בין היתר גם כתוצאה משינויים אלו, הריבית על המשכנתאות 

מתחילה לזנק מעלה.
לפיכך, תנועת המושבים בחרה להיכנס לתחום וחתמה לאחרונה על הסכם שיתוף פעולה עם 
חברת "מתן ליעוץ משכנתאות", חברת מתן מקבוצת דוידוף הנה גוף ייעוץ חוץ בנקאי ואובייקטיבי 

המתמחה בענף המשכנתאות בכלל ובמרחב הכפרי בפרט.
"מתן" פיתחה תוכנה אשר מריצה אפשרויות רבות של מסלולים ומציאת המשכנתא האובייקטיבית 

התפורה על פי מידות הלקוח. 
החברה תבצע עבורכם מכרז ריביות בין הבנקים ותלווה התהליך מתחילתו ועוד סופו.

לחברה מספר יועצים ייעודיים לחברי המושבים והם ילוו את חבר המושב  המעוניין בלקיחת משכנתא 
או מחזור של משכנתא קיימת.

לאור שיתוף הפעולה חברי המושבים ייהנו מהנחה משמעותית במחיר הייעוץ למשכנתא חדשה 
או מחזור למגרשים בהרחבה בסכום של 3,900 ₪ במקום 5,220 ₪ ומחיר של 5,300 ₪ במקום 
8,000 ₪ לנחלות במושבים. במסגרת שיתוף הפעולה, ניתנת לחברי המושבים האפשרות להגיע 
לפגישת ייעוץ חינם עם כלכלן לבדיקת האפשרויות העומדות בפניכם ולהבנת המשמעות והפתרונות 

לשינויים הללו, גם אם מועד התשלום שלכם טרם הגיע. 
לאור המורכבות בחוקי המשכנתאות החדשים, זה הזמן להתייעץ עם מומחים למשכנתאות.

תכניות מקצועיות להכשרה ייעודית 
תוך התמחות במרחב הכפרי

אנו בתנועת המושבים ממשיכים בבחינת דרכים ותחומים נוספים להכשרת בני 
ובנות המרחב הכפרי. אנו מזמינים אותך ללמוד על עולם התוכן העסקי ,לקבל 
כלים ניהוליים, שיווקיים, תקשורתיים, להתוודע לעולם הרשתות החברתיות ועוד, 

כאשר הכל נעשה עם נגיעה ישירה למרחב הכפרי.  
לפניך רשימת תכניות הכשרה שאנו מתעתדים להקים ולייצר באגף הכלכלה והפיתוח העסקי 
בתנועה בזמן הקרוב. אנא סמן תכנית שנראית לך רלוונטית וציין העדפה למיקום בארץ

או כל הערה אחרת.

אזור מועדף:  / צפון    / מרכז    / דרום

ניהול משק חקלאי.  /

הקמת עסק ויזמות.  /
יסודות השיווק.  /

תיירות למתחילים.  /
שיווק באמצעי המדיה והרשתות החברתיות.  /

אחר/ הערות )פרט/י(  /

את הטופס יש להעביר באמצעות המייל לכתובת Yogev@tmoshavim.org.il או בפקס 
למס' 03-6918996. 

.www.tmoshavim.org.il את הטופס המלא ניתן להוריד מאתר התנועה בכתובת
לפרטים נוספים, ניתן לפנות בטלפון 03-6086305/9.

בברכה, יוגב שריד, מנהל האגף.
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נציגי המגדלים  בחירות  יתקיימו  ב26.7.2011 
)ענף  הענפיות  ולוועדות  הצמחים  למועצת 

הירקות, ענף פרי ההדר וענף הזיתים(.
לרגל אירוע חשוב זה, הזמנתי את צבי אלון, 
מנכ"ל מועצת הצמחים, לשמוע קצת על הנעשה 

במועצה ואיך מתכוננים לבחירות.
מועצת הצמחים הוקמה בשנת 2004 במהלך בו 
איחדו על פי חוק 4 מועצות: הירקות, הפירות, 
הינה  הצמחים  מועצת  והפרחים.  ההדר  פרי 
מועצה סטטוטורית ומורכבת מרוב של מגדלים 
נבחרים ומנציגי ממשלה והציבור. לימים הוצא 
ענף הפרחים מהמועצה ולאחרונה צורף אליה 

בחקיקה ענף הזית. 
המועצה פועלת במישורים הציבוריים והמקצועיים 
של ענף החקלאות כגורם מרכזי לצד משרד 

החקלאות וארגוני המגדלים.

קצת על צבי אלון, העומד 
בראש המועצה.

אלון, בן כפר ביל"ו, כבן 71, 
בכלכלה  שני  תואר  בוגר 
מהפקולטה  חקלאית 
החל  ברחובות,  לחקלאות 
כאן  הציבורית  דרכו  את 
אצלנו, בבית תנועת המושבים, כיועץ כלכלי. 
מבית התנועה הגיע למשרד החקלאות, כעוזרו 
של אריק נחמקין, שר החקלאות דאז ושם כיהן 
כסמנכ"ל בכיר לסחר חוץ ונושאים בינ"ל, עד 
מועצת  כמנכ"ל  הנוכחי  לתפקידו  שהתמנה 
הצמחים, במקומו של מרדכי כהן )קדמון( במרץ 

.2009

 ספר קצת על המועצה בראשותך ואיך אתה 
רואה את פני הדברים.

ראשית חשוב להדגיש שגם טרם כניסתי למועצה, 
נחשפתי לפעילות מועצות הייצור ואני סבור 
יעילים  שהגופים הללו חשובים ובלבד שיהיו 

ומקצועיים.
לעתים מועצות הייצור פועלות כזרוע ביצועית של 
הממשלה ובכל מקרה הן פועלות כגורם ציבורי 
- מקצועי שמקדם את האינטרסים והפיתוח של 

אותם ענפים.
על מנת לסבר את האוזן ולפשט את הדברים, 
על פי חוק, במוסדות מועצת הצמחים, מהווים 
הפעילות,   על  מחליטים  הם  רוב,  החקלאים 
באמצעות ההיטלים שהחקלאים משלמים, לטובת 

קידום אותם הענפים. 
בענף הפירות, לדוגמא, עיקר הוצאות המועצה 
הן על ביטוח, נזקי טבע )בק.נ.ט(, על  מחקרים 
שונים לפיתוח ואקלום זנים חדשים של פירות, 
מחקרים שונים בתחומי ההשקיה, הארכת חיי 
המוצר, צמצום בשימוש בחומרי הדברה ופעילות 

לקידום מכירות ועוד ועוד.
כל אלה הן מטלות חיוניות לרווחת החקלאים 

ופועל יוצא מכך לרווחת הציבור כולו.
מדובר בתהליכים שהחקלאים עצמם, באופן 

פרטני, לא יוכלו לעשות לעולם.
ענף   - הענפים  ביתר  גם  נעשה  הדבר  אותו 
זיתי השמן  ענף  ולאחרונה  ההדרים  הירקות, 

שהצטרף למועצה.
אני רואה חשיבות רבה בייעול פעילות המועצה, 
תוך ווידוא שההיטלים מנוצלים למטרות החשובות 
ובהתאם לחוק כמובן. אני יכול לציין בסיפוק רב 
שב-5 השנים האחרונות ההיטלים בכל הענפים 
ובעיקר בפירות הצטמצמו מאוד, זאת במקביל 

לצמצום בכח אדם.

 מהם הנושאים שעל הפרק והאם יש הלימה 
עם פעילות משרד החקלאות?

אני חייב לציין לחיוב את שיתוף הפעולה בין 
המועצה למשרד החקלאות, בהתאם לנושאים 
נושא  כמו  הצדדים,  שני  ידי  על  שתועדפו 
ההדברה וההתמודדות עם מזיקים, דוגמת זבוב 

הים התיכון.
לשמחתי, במשרד השר שלום שמחון והמנכ"ל, 
יוסי ישי, קבעו לעצמם למטרה להרחיב פעילות 
זו, שהיתה קיימת רק בענף ההדרים, גם לענף 
ראשונה,  ממדרגה  במשימה  מדובר  הפירות. 
ולאור  כמו שלנו  עם אקלים  במדינה  בעיקר 
צמצום בחומרי ההדברה המותרים בשל איכות 

הסביבה ובריאות הציבור.
שיטות אלטרנטיביות  ופיתוח של  איתור  לכן 
להדברה, כמו זבובים מעוקרים ופיזור מלכודות 

הם יעדים חיוניים.
נושא נוסף שמטופל הוא הרחבת כיסוי ביטוח 
קנ"ט. בענף הירקות למשל, חלה תפנית וכיום 
מתבצע פיילוט  להחדרת הביטוח גם במקרים 
של אסונות טבע והתפרצות מזיקים, תחום שעד 

כה כוסה רק בענף הפירות.
יתר המשימות, בעיקר בענף ההדרים, בתחום 
המחקר, הן להמשיך לפתח ולגוון את סוגי הפירות, 

כאשר חדשנות היא שם המשחק.
בעולם בכלל ובשווקי היעד בפרט יש היצע מגוון 
כל השנה ולכן משימת פיתוח מוצרים חדשים/
שונים היא תנאי להמשך שמירת רווחיותה של 

החקלאות.
בקרית  מעבדה  גם  עומדת  המועצה  לרשות 
שמונה, לטובת מחקרים שונים וביניהם הארכת 
חיי המדף של המוצרים. העלות אמנם גבוהה, 
אך זהו תנאי להבטחת איכות המוצר. זאת, לצד 
מאמצים לפיתוח מיכון ותהליכים חוסכי כח-אדם, 
התאמת החקלאות לשימוש נרחב במים מושבים 

- כל אלו פרוייקטים חשובים ברמה הלאומית.

 הזכרת את קנ"ט. מהי השפעתה של המועצה 
בקביעת דמי הביטוח והאם ניתן לתקן את העיוות 
במושבים,  הקטנים  לחקלאים  הקיבוצים  בין 
שאינם מצליחים להגיע לפיצוי הולם ביחידות 

חקלאיות קטנות?
ראשית, כמה מילים על הקרן לנזקי טבע )קנ"ט(.

התחום הזה קריטי מאוד במדינה כמו שלנו, קטנה 
בגודלה, עם אזורי אקלים מאוד שונים ולאורך 
השנה אקלים שמשתנה בקיצוניות. נוסיף לכך 
את המזיקים, מוצרים רגישים, גודל השטחים 
ומגבלות המים. כל אלה מחייבים גידולים מאוד 
אינטנסיביים, על מנת שניתן יהיה לקיים משפחה 

בכבוד.
לכן עלה הצורך בביטוח ולכן גם ההתפתחות 
גדולה עם הממשלה  ישנה מחלוקת  בתחום. 
סביב השתתפותה בפרמיות וסביב העובדה שעל 
נזקים עקיפים אף אחד לא מפצה את החקלאים 
)כשהמחיר יורד לדוגמא(. נוסיף לכך את העובדה 
שכיום קנ"ט למעשה היא בבחינת מונופול ועל 
אף שניסינו לעורר תחרות בענף בזמנו, נותרנו 

רק עם חברינו הטובים בקנ"ט.
בנוגע להבדלים בין החקלאים הגדולים לאלו 
עם החלקות הקטנות, אכן, ברגע שהפיצוי ניתן 
רק על פי שטחים גדולים ורציפים ולא לשטחים 
קטנים,  הדבר יוצר הפליה בין החקלאים והעניין 
אף הושם על שולחנה של קנ"ט. לא ניתן מענה 
לכך עד כה ואני אמשיך בדיאלוג על כך. אני סבור 
שמדובר במערכה חשובה שהחקלאי הבודד לא 
יכול להתמודד עם הנושאים הללו לבדו, ותפקוד 

המועצה הוא קריטי כאן.

 האם המועצה שותפה במאבקים שונים?
המועצה מקיימת דיאלוגים מקצועיים עם תנועת 
המושבים, ארגוני המגדלים וגורמים שונים שרואים 

בהם חלק מהשותפות.
בעיית העובדים הזרים - יחס שגוי מיסודו. הרי 
לא יעלה על הדעת ששינוי מספרי העובדים 
אני מקווה  בישראל.  ישנה את שוק העבודה 
שנצליח להסיר את נושא הצמצום בעובדים 
יותר  ארוכה  לתקופה  לחקלאות  התאילנדים 

מהשנה הנוכחית.
היינו שותפים במאבק החשוב למנוע הטלת מע"מ 
על ירקות ופירות לפני כשנה וחצי, מהלך קטלני 
שנמנע הודות לשילוב כוחות ומוחות ושיתוף 
פעולה חוצה מגזרים. לקחנו חלק פעיל במאבק 
שכלל השבתת התוצרת החקלאית שאם אכן היה 
מתרחש, כל המס היה נופל על החקלאים בהיקף 
של מאות מיליוני ש"ח בשנה. בשל אופי המוצרים 
המתכלים שלנו. אני רואה במאבקים הללו חלק 
מפעילות ציבורית חשובה וחיונית של המועצה, 

לצד העבודה והפעילות השוטפת.

 כיצד נערכת מועצת הצמחים לבחירות בעוד 
כחודש וחצי?

על פי חוק מדי 4 שנים יש לערוך בחירות לנציגי 
המגדלים במוסדות המועצה. החוק גם קובע 
שלמגדלים יהיה רוב במוסדות המועצה, לצדם 
של פקידי מדינה ונציגי מע' השיווק והצרכנות 

)כל מרכיבי מוסדות המועצה(.
ב2007 כאמור התקיימו הבחירות הקודמות ואנו 

מכינים עצמנו למועד יולי 2011. 
בראש ועדת הבחירות עומד השופט בדימוס , מר 
נתן עמית, שמונה על ידי שר המשפטים, פרופ' 
יעקב נאמן, כאשר הועדה היא זו שמכינה את כל 

הנהלים והפרטים הטכניים לקיום הבחירות.
בכל ועדה ענפית יש 15 נציגים מקרב המגדלים. 
מדובר בגוף שקובע ומוביל את פעילות המועצה 
השנתית ולכן חשוב שיהיה מורכב מנציגים טובים 

וראויים, כפי שהיה עד כה. 
הבחירות תתקיימנה באזורים שונים בארץ, בהם 
יפוזרו קלפיות, על פי פירוט שהמועצה תודיע 

בהקדם.
לכל מגדל בארבעת הענפים ישנה זכות בחירה 
על פי חוק, כאשר משקלם של המגדלים הנו על 
פי גודל המשק כפי שמתבטא בתשלומי ההיטלים 

למועצה.

את  לתקן  במועצה  מתכוננים  ואיך  האם   
העיוות שנוצר בבחירות הקודמות בין המגזר 

הקיבוצי למושבי?
בקיבוצים מספיק שנציג אחד יגיע ויצביע בשם 
כולם. אצל המושבים, כל מגדל צריך להגיע פיזית 
ולהצביע. בבחירות האחרונות הקיבוצים הכניסו 
יותר נציגים, מה שבפועל גרם לשר החקלאות 
עפ"י סמכותו בחוק למנות נציגים מושביים, כדי 

לאזן ולתקן את העיוות.
כל  קודם  שנובעת  זו  לעובדה  מודעים  אנו 
המגזר  של  בהצבעה  נמוכה  מהשתתפות 
המשפחתי. אולם יש לקחת בחשבון שהתקציב 
מגיע מהמגדלים והחוק נותן משקל נוסף לאלה 

שנושאים יותר בנטל ההוצאות.
אנחנו פועלים ונפעל לעודד את כל החקלאים 
להגיע ולהשפיע, יש חשיבות לתגבר עם קלפיות 
ניידות בכמה מוקדים ואזורים גאוגרפיים על מנת 

להקל על החקלאים.
יציגו  שחקלאים  גבוהה  חשיבות  רואה  אני 
מועמדותם וישתתפו בבחירות על מנת שתהיינה 
ועדות ענפיות מקצועיות ואיכותיות שיובילו וינהיגו 
את האינטרסים של הענפים השונים בארבעת 
השנים הבאות ולכן מנצל גם את דפי העיתון 

להפציר בכולם להגיע, להצביע ולהשפיע.

חג שבועות שמח לכולם.

"אני רואה חשיבות רבה שחקלאים יהיו שותפים במועצה, 
יובילו וינהיגו את האינטרסים של הענפים השונים"

ראיון עם צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים  |  מאת: מיכל דותן-לוין, מנהלת תחום תקשורת.



עות שמח חג שבו

7

יהודה אלטון, מנהל היחידה 

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

תערוכה בגלריה "אלה שלא היכרתי"
בערב יום השואה האחרון, התכנסו בגלריה של תנועת המושבים חברי מטה התנועה, נציגי ברית פיקוח - מח' המושבים 

ואורחים נוספים לביקור בתערוכה "אלה שלא היכרתי" ומפגש עם האמנית היוצרת אילנה שודרון מינקוב.
התערוכה כללה רישומים של בני משפחה שנספו בשואה, אשר האמנית התוודעה לסיפורם רק בשנים האחרונות לאחר 
עשרות שנות שתיקה של דור ההורים. כל אחד מהקורבנות שדיוקנם נבחר לציור, הוא עולם שלם שנגדע. הרישום 

החזיר אותם אלינו לתודעה, לזיכרון ולתחושת ההחמצה.
אילנה שודרון שיתפה אותנו בתהליך הגילוי והחקר אודות תולדות המשפחה ועל יצירת התערוכה המרגשת.

באירוע השתתפה גם הגב' ליאורה בנקל, יו"ר עמותת אמני המושב והכפר, אשר נשאה דברים:
"תערוכתה של אילנה שודרון-מיניקוב בהחלט שונה מתערוכה שאנו רגילים לבקר. בציוריה-אילנה מצליחה להעביר 
לצופה ספר עב-כרס במידה והיה נכתב. ההתבוננות בדמויות מביאה אותי לתחושה של קירבה איתם. דוד, דודה, סבא 

סבתא ויקרים נוספים. אפילו הבית ניראה כל-כך מוכר!
אילנה ברישומיה החייתה את משפחתה שלא יכלה להכיר!! מצילומים נושנים אספה כל-פיסת מידע אודות יקיריה. 
יצירותיה מהוות עבורם נר בוער בלהבה ענקית לזיכרם אשר מפיח בכל אחד ואחת מהם-חיים, צבעוניות ולראיה-

המשכיות למרות הכאוס-הכאב הבלתי נסבל.
עוצמת החיות בעבודותיה משקפת את הנחישות להמשיך ואף פעם לא לשכוח!!!"

מאת: רותי מגן ואבי זילברשטיין- ועדת תרבות                                        

בערב יום העצמאות חגגנו, ברוב-עם ובחגיגיות רבה, 
בני הכפר לדורותיו, את אירוע 80 השנים לכפר היפה 

והמשגשג שלנו - כפר-הס.

חברי  1931. מקימיו  מושב שראשיתו בשנת  כפר-הס 
גרעין "ארגון יזרעאל" שהגיע לגוש תל-מונד, להקים 
מושב עובדים. בצד עבודה בפרדסי הלורד מונד, בנו את 
צריפיהם ואח"כ את ביתם. שנים של קשיים של בניה, 
הקמת המשק החקלאי, בעיות בטחון וקרב עקוב מדם 

בערב הקמת המדינה, לאחר מכן שנים של עיצוב משק 
מעורב בצד משק פרחים ולולי ענק 

עיצוב חקלאות אחרת ופריחה כלכלית, הפרטה ששמרה 
על היחד ושינויים...

בשלהי שנות ה-90, ההרחבה הביאה איתה צעירים - חלקם 

מעורבים ומשפיעים, חוברים לחברים ולדור הצעיר של 
החקלאים גאוות שנות ה-2000 ועל יחד זה גאוותנו ....

אירוע ה-80 לכפר, שהיה בסימן "חתונות בראי העשורים", 
נפתח בהתכנסות ובכיבוד מרהיב, של חברי המושב תחת 

חופות חתונה. 

פודיומים/ במות עם ילדי בני המצווה ששחזרו תמונות 
חתונות מהעבר, תזמורת משלנו נוער וילדים מנגנים 

ושרים ממש כמו בחתונה.
הערב החל בברכת בן המושב ולאחר מכן  הענקת "אות 
ההגנה למושב כפר-הס" ע"י אל"מ צביקה לבנון, יו"ר ארגון 
ההגנה העכשווי, שציין, שכפרנו הינו הראשון לקבלת אות 

זה.

את המשואות שסיפרו על שמונת העשורים אפיונם 
והישיגיהם  הדליקו כמידי שנה בני ובנות המצווה.

לאחר מכן, במופע רב משתתפים - מילדי גנון, נוער ועד 
בוגרים, בליווי תמונות קליפים עובדות וסיפורים, שמענו 

וראינו אנקדוטות של 80 השנים.
סיפורן של החתונות במהלך העשורים, בשילוב מחרוזות  
שירים של מקהלת כפר-הס, ריקודים  קליפים זיקוקי 

ובהמשך הערב מסיבה ריקודים עברית.

אירוע ה-80 היה שלב שיא חגיגי לשנה של פעילות 
שנפתחה כבר בחג השבועות אשתקד.בחג זה בחרנו את 
הלוגו של שנת ה-80, מבין הצעות יפות ויצירתיות שעוצבו 

ע"י בני הכפר.
עם הלוגו שנבחר, יצאנו לדרך ופתחנו את שנת אירועי 
ה-80: בחג הסוכות בסימן סוכות מארחות  - כפר הס 
מארחת את בניה - ב"כנס מחזורים" מקסים מרגש ומהנה 
בשילוב תערוכה של צילומים שגרמה להתרגשות אצל 

בני הכפר בעבר וכיום.
לכבוד הכנס יצא לאור "כפרהסיה" עיתון שייצא מספר 
פעמים השנה. העיתון בעיצוב אחר גרם להתרגשות 

ולגאווה.
המוטו, "כפר-הס ביתי שרשי נעוצים ברגבי אדמתי" )עזרא 
מלצר(, מחג ה-50 ושירם של שמואל בס וסמבורסקי 
"כפרי" - שנכתב על כפר- הס, כמו גם שירים שבוצעו ע"י 

מקהלת הכפר בניצוחם של אורי ורם... גרמו להתרגשות 
רבה.

בחנוכה ציינו את החג וערכנו חידון טריוויה "אחד נגד מאה 
" בתולדות כפר-הס... ממש כמו בטלביזיה...

ד"ר עזה הראל חברת המושב, סיפרה את סיפורו של 
משה הס, הציוני הסוציאליסט, עליו נקרא הכפר שלנו 

ועל משנתו ומקומו בהיסטוריה.

לקראת ט"ו בשבט החלטנו לחדש את ימיה של שדרת 
הברושים שהייתה בכניסה; חולקו עצי ברוש מנוסרים 
אשר עוצבו ע"י משפחות וחברים ולקראת יום העצמאות 

והוצבו ברוב הדר  במבואות הכפר.
כמחווה  עוצב  אשר  החורש"  "פסל  הוצב  איתם  יחד 

למייסדים ב"ככר ארגון יזרעאל" .

בערב יום הזכרון, בטקס מרגש ומיוחד, התייחדנו עם 
סיפורם של בני כפר וחברי הכפר שנפלו במערכות ישראל. 
לאחר מכן התכנסנו לערב שירי וספורי לוחמים משלנו 

בהנחיית אורי ורם. 
בשישי אחרון באירוע מקסים המציין נדבך נוסף לתהליך 
שימור אתרים "ישוב בעקבות עצמו" העמקנו ידע ולמדנו 

את ספור המים ביישוב.
"כפר-הס צועדת בעקבות המים - סיפורם של הבארות 
הקידוחים" הובא באוטנטיות יסודית, יצירתיות  וחיוכים. 
צעדה מי ברגל, מי ברכב, מי בטרקטור ומי באופניים וכל 
זאת בעקבות הבארות והזיכרונות. חבורה של אכפתניקים 
חקרה, שאבה ידע ולא ויתרה... הציבה מספרים כמקור 

ראשון וגרמה לנו להתרגשות רבה. 

הלא  המרץ  פגה,  שלא  וההתרגשות  ייתן  מי 
ולשימור  לתיעוד  יה,  לעשי וההירתמות  נדלה 
הבאים.  לדורות  גם  דוגמא  ותהווה  תעמיק  תמשיך 

ועדיין לא הסתיימה לה שנת ה-80 ...

חתונת ה-80 לכפר-הס

בתאריך 14.4.11 התקיימה אסיפה כללית + ישיבת הנהלה של העמותה 
בהשתתפות רו"ח העמותה דבורה חן ועו"ד יוסף עזריאל.

באסיפה נתקבלה החלטה להרחיב את פעילות העמותה בתחומים נוספים של תרבות וחברה. פרטים 
ישלחו לחברי העמותה. בבחירות שנערכו נבחרו לועד ההנהלה:

יו"ר: ליאורה בנקל ממושב בצרה, חברי הועד: אלברט בן-שימול ממושב בורגתה, שרה בוגן משדה 
ורבורג, שלומית איתן ממושב מולדת ובת-שבע החרמוני מבית אריה.

לועדת ביקורת נבחרו: יו"ר - אורנה לוצקי מבית עובד ושמעון צאייג מת"א.
למזכיר העמותה נבחר: יהודה אלטון.

הרחבת פעילות העמותה בתחומים נוספים
של תרבות וחברה

8 המשך המדור בעמוד   

08:30-10:00 התכנסות, רישום, קפה ועוגה
תערוכת עבודות נבחרות של אמני המושב והכפר אשר 

נבחרו להיות מוצגות ביומן השנה של תנועת המושבים
"הגמד הנעלם" במהלך קבלת הפנים נהנה מאטרקציה 
מקורית לאירועים. משחקי חוויה ולוחות משחק מגנטיים, 

מקוריים מאתגרים ואסתטיים. אל תחמיצו!

10:00-10:20 פתיחה, ברכות ועדכונים על פעילות היח' 
לתרבות: יהודה אלטון מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך 

ואילנה יוגב יו"ר ועדת תרבות ויועצת לפיתוח קהילתי.

10:30-13:00 חשיפת המופעים:
# "חייכו לי בשירים" מופע מוסיקלי מרגש הכולל שירים 
ולהיטים גדולים ומוכרים עם נאוה ארבל )סולנית תזמורת 

חיל האוויר(.   
# "פראיירים רק מתחלפים!" מופע הומור, שירה וסאטירה 
בכיכובם של אלברט כהן, שחקן תיאטרון הקאמרי ושלי 

שרמן, זמרת, סטנדפיסטית ושחקנית.
# אמי שקדי, "Bell Arte" הרצאה מטיילת בניחוח של 
הגדולים  המוזיאונים  אל  הצצה  ומיתולוגיה.  אמנות 

והיצירות המפורסמות של אירופה.   
# "שרים אהבה" מופע מוסיקלי חמוץ מתוק על זוגיות 

ואהבה. ביצוע: איילת קורץ ויאיר נשר.
# "הסנדלר והגמדים" מופע ייחודי של תיאטרון רחוק -  
שילוב של שחקנים עם תיאטרון בובות, צלליות וחפצים. 

בימוי ועיבוד: מזל מרציאנו.       
# "בחצרות חסידים" הרצאה של צלם העיתונות גיל כהן-

מגן, בה יוצג פרויקט צילומי מרתק ומתמשך העוסק באורח 
חייהם של הקהילות החרדיות בארץ ומתעד את הטקסים, 
המנהגים והחיים בחצרות השונות. הצילומים ילוו בסיפורים 

מרתקים המאפשרים הצצה נדירה לתוך העולם החרדי.

13:00-14:00 -  ארוחת צהריים

14:00-15:00 מפגש חגיגי לרגל הוצאתו לאור של "מגזין 
 .TV 100" של מושב

בהשתתפות: מאיר צור - מזכ"ל תנועת המושבים, עמיר 
ריטוב - ראש המועצה האזורית לב השרון, מיכל דותן 
לוין - מנהלת תחום בתנועת המושבים, יוסי רונן - בימאי 
ומנהל מקצועי של מושב TV מטעם ביה"ס לתקשורת 

במכללה למינהל. 
במפגש יוקרנו קטעי סרטים ממגוון התכניות בעבר, נכיר 
את "מאחורי הקלעים" של המגזין ונלמד על האפשרויות 
השונות לניצול הפלטפורמה התקשורתית בתנועה לקידום 

העשייה ביישובים.
במהלך המפגש נהנה מליווי מוסיקלי ומשירתה של הזמרת 

ורדית מזמר ממושב ינוב.

15:00-16:00 המשך חשיפת מופעים:
# "שירת רחל" מופע בתחום ספרות עם הרכב מוסיקלי. 
בתכנית יבוצעו שיריה של רחל המשוררת ויסופר סיפור 
חייה המרתק. תכנית מיוחדת בעיבוד ובימוי של אורי אסף 

וניהול מוסיקלי של יאיר ורמוט.  
# "תיאטרון בסלון": מתמחים בהצגות קטנות, הפעלות 
לאירועים מצומצמים ומופעים לחללים קטנים. במפגש זה 
נכיר את "קומיקזה" - מופע אילתורים, בידור אינטראקטיבי, 

מצחיק ואנרגטי המאולתר כולו אל מול עיני הצופים.
# "סודות נשים ואלוהים" קצת סודות, קצת נשים, ואלוהים 
אחד שמתערב.... מספרת מפרי עטה: אסתר דגן קניאל, 
שירה: שני גריידי יוצאת להקה צבאית, מלווה בקולות: 
איציק שרוני בוגר להקת גייסות השריון, פסנתר: עחדם 

סוחובולסקי, מנגן בהבימה ובקאמרי.

* התכנית ניתנת לשינויים

היכונו ליום עיון וחשיפת אמנים לפעילי תרבות, 
ספרנים ואמני המושב והכפר

יום שלישי, ג' תמוז תשע"א ,5 ביולי 2011 
כמידי שנה ניפגש ליום של הנאה, העשרה ולמידת עמיתים באודיטוריום קריית החינוך "דרורים" במועצה אזורית 
לב השרון. לצד מפגש עם אמנים ויוצרים )תכנית מפורטת תישלח אליכם בדואר ובדוא"ל(, נעסוק השנה באמצעי 
התקשורת השונים העומדים לרשותכם במסגרת תנועת המושבים ונציין באופן חגיגי ומיוחד את "מגזין 100" של 

הערוץ הקהילתי של התנועה. מי יודע... אולי תמצאו את עצמכם גם על המסכים!
במבואת האולם נתכבד להציג תערוכת ציורים וצילומים של אמני המושב והכפר, אשר עבודותיהם נבחרו ליומן 

השנתי של התנועה.
  www.tmoshavim.org.il לרשותכם מידע מפורט של תכנית היום באתר התנועה

tarbut@tmoshavim.org.il 03-6086342 :לפרטים נוספים ולהרשמה, נא לפנות ליח' לתרבות ומפעלי חינוך

תכנית יום העיון
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מאלמגור עד עין יהב - קורס ארכיונאים
הקורס, ראשון מסוגו, בתנועת המושבים התקיים בשיתוף האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.

בקורס השתתפו 20 נציגים ממושבים מכל קצווי הארץ, מתנדבים מובילים בישוביהם - אנשים ערכיים ששמו להם 
מטרה, לשמר את תולדות ההתיישבות ולהעמיק את תחושת השייכות והעברת המורשת לדורות הבאים.

לקורס היו מטרות חשובות נוספות: הפיכת הארכיון לגוף חי המעורב בחיי הקהילה, מתעד העשייה היומיומית 
ומשמר הזכרון הקולקטיבי, ממנף פעילות תרבותית קהילתית ומשמש מרכז מידע נגיש.

יום לסיור בארכיונים של באר טוביה, ניר בנים ואביגדור. בכניסה לארכיון באר טוביה קידמה אותנו אימרה מאת 
צזארה פאבזה: "זמן רב חשבתי שהכפר שלי, הוא העולם כולו. עתה, לאחר שראיתי את העולם אינני יודע 
אם כל כך טעיתי אז...." הביקור בארכיונים עורר התרגשות והתפעלות רבה לאור החומרים הרבים והנדירים 
שנאספו, חומרים שאין שני להם ולא ניתן למצוא אותם בשום גנזך אחר!! חומרים מיוחדים אלה נאספו הודות 

ל"משוגעים לדבר" והיום הם אבן שואבת לעבודות 
לכתיבת  בסיס  למיניהן,  אוניברסיטאיות  מחקר 
ספרים, מרכז תרבותי לבני המקום שנפגשים בחגים 

ובאירועים שונים.
ייחודי  פרויקט  שביצע  מבואות,  בביה"ס  בקרנו 
ומרשים לשימור ולימוד השואה באמצעות כלים 
חזותיים ואוספים מהבתים. על הרעיון והביצוע של 
הפרויקט הנ"ל הוענק לביה"ס פרס חינוך מ"יד ושם".
אנו תקווה שבאמצעותנו תגבר המודעות לחשיבות 

הרבה של שימור המסמכים, אוצרות הרוח וההיסטוריה של ההתיישבות ונקווה שתקציבים יופנו למטרה 
החשובה הזו למעננו ולמען הדורות הבאים.

תודה מיוחדת לאילנה יוגב ולתנועת המושבים שהובילו פרויקט חשוב זה. 
לו." נועד  שהלב  למקום  בו.  נולד  שהלב  למקום  נצמדת  הנפש   " מנור:  אהוד  לכתוב  היטיב  ולסיום 

זהבה פרל, מושב אלמגור

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל - המשך

פרויקט "חותם 2011" יוצא לדרך
זו השנה השנייה ברציפות שתנועת המושבים מובילה את "פרויקט חותם" בישוביה. פרויקט חותם הינו 
תהליך חברתי קהילתי מגבש, אשר בסיומו מבצעת הקהילה תוצר אמנותי חזותי שנשאר לדורות. 

בשנת הפעילות הקודמת השתתפו כ-30 יישובים בפרויקט, והתוצרים, עליהם שמעתם בגליונות 
הקודמים של המושב, היו מגוונים. החל מאתרי אינטרנט, דרך פיסול סביבתי, פעילות בנושא איכות 

הסביבה, תיעוד, תחקיר והקמת ארכיונים, הוצאת ספר מושב, תערוכות אמנים ועוד. 
עוצמתו של הפרויקט נובעת מהעובדה שהקהילה כולה רתומה לנושא, ובוחרת את הפרויקט שמתאים 

ביותר ליעדיה. כל קהילה בוחרת בהתאם למאפיינים ולצרכים שלה.
היחידה לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת המושבים מעמידה לרשות כל יישובי התנועה ליווי מקצועי 

וסיוע בביצוע הפרויקט משלב התכנון ועד אירוע ההשקה של התוצר הסופי.
מידי שנה מתקצבת התנועה גם סיוע כספי למימוש הפרויקט וזוהי דרך נוספת להדגיש את שותפות 

הדרך עם היישובים שהצטרפו כחברים ומשלמים דמי חבר לתנועה.
השנה ניתנו הקצאות ל-17 יישובים: בית שערים, בית עזרא, אביגדור, אלישמע, בן עמי, גבעת יואב, 

זרעית, כפר ביל"ו, לכיש, מזור, נבטים, נטעים, עדנים, עופר, עזריקם, פצאל וצופית.
חלק מהיישובים עדיין מתלבטים בבחירתם, אחרים כבר יצאו לדרך ונמצאים בלב תהליך היצירה. 

לכולם נזכיר' כי אנו כאן לרשותכם ומאחלים הצלחה, הנאה והנעה מירבית לאורך כל הדרך.
לפניכם רשמים וחוויות מפרויקט חותם שנערך בכפר מל"ל.

אירוע צריף הראשונים / מאת צביקה ביקל ולאה טל
שבת, אפריל 2011, שמיים בהירים, שמש מלטפת, מפשירה טללים של בוקר. ולפתע הרמוניה של 

קולות...

"שורו הביטו וראו / מה גדול היום הזה היום הזה
אש יוקדת בֶּחָזֶה והמחרשה / שוב פולחת בחזה" )זלמן חן(

כך, בתהלוכה ציורית וססגונית המלוּוָה בשירה קולחת של "רבותי ההיסטוריה חוזרת" וְ-"אני והסבתא"... 
ובליווי נגינת אקורדיונים של בני הכפר, שושי קירשנבלט ובועז בוגין על גבי עגלה  רתומה לטרקטור, 
נפתחה חגיגת השחזור של הקמת צריף הראשונים בכפר מל"ל. אירוע שמהווה למעשה את יריית 

הפתיחה לחגיגות המאה שיתקיימו כאן בכפר בעוד כשנה.

בפני קהל רב שכלל משפחות, בני נוער זקנים וטף התייצב לראיון חי סבא אמנון חינסקי )86( בן 
למייסדי המושב )מאשה ואברהם(, והעלה זיכרונות מנוף ילדותו, על הימים הקשים והמאתגרים,  על 
הצריפים הראשונים ללא תשתית על קריאה לאור עששית הנפט ועוד. הוא השיב לשאלות נכדתו-

המראיינת, החיילת היפיפיה, גל.

הילדים הרבים שהשתתפו באירוע, דור רביעי בכפר, ידעו כבר במה מדובר ובידיהם דגם של צריף, 
אותו בנו ימים אחדים קודם לכן בסדנה להקמת צריפונים במועדון.

נשאו דברי ברכה: יו" ר הועד ארנון ברודנר וכן אילנה יוגב, נציגת היחידה לתרבות של תנועת המושבים, 
אשר ליוותה את המושב וסייעה רבות בתהליך הקהילתי של שחזור הצריף במסגרת "פרויקט חותם" 
כולל סיוע במימון. פרויקט התורם רבות לגיבוש, קירוב הלבבות והתחדשות חיי התרבות במושב, 
וטומן בחוּבֹּו פעילות משותפת של ילדים, נוער ומבוגרים. כך הוא יוצר הזדמנות מיוחדת לדיאלוג בין 
הדורות ולהוקרה של השורשים מהם צמח כפר מל"ל, כל זאת, על מנת שימשיך ויפרח ויהיה ראוי 

לשמו הראשוני )משנת 1912( "עין חי".

כיבד בנוכחותו ראש המועצה דר' מוטי דלג'ו, אשר בירך את הנוכחים: "כפר מל"ל שנוסד לפני 
כ-100 שנה הוא הישוב הוותיק ביותר בדרום השרון. אני גאה לקחת חלק באירוע לפתיחת חגיגות 
המאה. זהו בהחלט רגע היסטורי מרגש.... בכפר מל"ל צמחו וגדלו רבים וטובים, והמפורסם והחשוב 
שביניהם הינו ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון אשר ינק, כאן בכפר מל"ל, את אמונתו ואת 
עוצמתו במאבקיו למען בטחון ישראל.... כולנו מצדיעים לדור המייסדים והותיקים שכאן נולדו וגדלו, 

עבדו בימים ושמרו בלילות". 

דלג'ו גם הקריא מדברי אריאל שרון שנכתבו לפני כ-13 שנים לרגל קבלת אזרחות כבוד של המועצה: 
"כאן, באזור הזה, במושב כפר מל"ל נולדתי. כאן עברו עלי ימי ילדותי ונערותי, כאן השקתי בפרדס, 
חרשתי בכרם, שמרתי בלילות במיקשה. כל אלה יחד עם חום משפחתי המיוחדת בה גדלתי, השפיעו 

יותר מכל על דרכי ב-50 השנים האחרונות". 

ראש המועצה איחל לתושבי כפר מל"ל המשך יצירה, עשייה והתפתחות וציין כי על דור ההמשך 
ביישוב מוטלת החובה שלא לשכוח את הישגי דור המייסדים ולהיות פתוחים לצרכי הזמן והתקופה, 
להמשיך ולחדש, להמשיך ולהתקדם: "אני תקווה כי גם בעתיד תמשיכו לפעול כקהילה בעלת זהות 
ייחודית ותדעו לנווט את דרכיכם בתבונה ולשמר את הצביון הכפרי של הישוב המהווה אבן יסוד 

לקיומו של כפר מלל. כה לחי."

האירוע הסתיים בהקמת הצריף המשוחזר ע"י צעירי הדור השלישי כשבראשם חבר המושב דוביק 
גרודמן העושה ימים כלילות ופועל לשימור ותיעוד ההיסטוריה והמורשת של הישוב, נושא שהפך 

אצלו זה מכבר למקצוע שני.

על המפגן הנוסטלגי ניצחה באנרגיה בלתי נדלית יו"ר ועדת תרבות רבקה בוגין.

הרבה מצב רוח מרומם היה באירוע, "כשמחת בית- השואבה" ושילוב מרנין לבבות של ארבעה 
דורות.

עו"ד מאיר דינאי ז"ל  |  כתב: דר' דורון דינאי, עו"ד
אבי, עו"ד מאיר דינאי ז"ל, היה מאותם אנשים, שהעבודה היא כל חייהם. אנשים 
כאלה אינם מכירים את המושג "פרישה" או "פנסיה". הוא היה יושב ימים כלילות 
בעניני העבודה. הבית תפקד כשלוחה של המשרד. לא משנה כמה עוזרים ושכירים 

הוא העסיק, תמיד היה חייב להיות מעורב בפרטים ובעניני הלקוחות.  
בתחומי הקואופרציה, החקלאות וההתיישבות העובדת, בהם רכש את מומחיותו, 
רבים וטובים וגדולים נהרו לפתחו כדי לחפש את עצתו ולבקש את טיפולו, ביניהם 
שרים ושועי ארץ.  מאיר דינאי ז"ל נחשב כאחד מעמודי התווך של התחום הזה, גם בתקופות בהן ידעו 
החקלאות וההתיישבות בישראל ימים אחרים.  אמנם הקואופרציה, החקלאות וההתיישבות בישראל 
עברו בעשורים השונים תהפוכות לא פשוטות ונמצאות גם כיום בתהליכים מתמשכים של שינוי, אבל 
תרומתו המתמשכת, רבת-השנים וההיסטורית של אבי לתחומים הללו לא תישכח, ותרומה זו נמשכה 
עד לשנים האחרונות ממש.   התמזל מזלי, וזכיתי לעבוד במחיצתו וללמוד ממנו במשרדנו המשותף 

במשך כמה עשרות שנים,  באופן שאפשר לי להמשיך את דרכו בתחומים ייחודיים וחשובים אלה.
אבי, במקורו, לא היה איש התיישבות ולא היה חקלאי. אולם במהלך השנים נעשה חלק אורגני 
מההתיישבות, וההתיישבות ראתה בו אחד משלה ואימצה אותו לחיקה, איש אמון, מומחה ובקי, 
אשר לא פחות מבקיאותו המקצועית מבקשים גם את הגיונו ואת שכלו הישר, רוחו הטובה ונסיון 
החיים שלו, ואת יושרתו.  אדם שמתייעצים עמו ומעורב בכל ענין חשוב, בין אם בחקיקה, במשפטים 

עקרוניים, בדיונים ובקביעות מדיניות.
מאיר דינאי ז"ל היה חבר בועדות ובפורומים שעיצבו את החקיקה בתחומים הללו, במשך עשרות שנים, 
ברובם בהתנדבות. ללא קשר לזהותו הפוליטית של שר במשרד זה או אחר, היה לו תמיד מעמד של 

כבוד בכל פורום כזה, במנותק מפוליטיקה.  
כמנהגי זה עשרות שנים, אני משתדל ללכת בצעדיו כדי לעשות צדק למורשת המפוארת שהוא 
הותיר בתחומים הללו, להיות נאמן לדרכו ולהמשיך היכן שהוא הפסיק.  האובדן כואב, אבל צריך 

להמשיך. אני בטוח שגם אבי ז"ל היה רוצה בכך.
  

סלחה סמירה, חברתי אהובתי  |  כתבה: שוש ענבר
עד לא מזמן הייתי בטוחה בחוסנה וזה שימש לי נחמה. כשבנה מנשה סיפר שהמצב לא טוב, ירדה 
עלי עצבות. היכרתיה בערך ב-1980 ומיד נוצרה כימיה גדולה בינינו. סלחה הייתה מורה בעיראק )אחד 
מתלמידיה היה פואד בן אליעזר( ודיברה ערבית ספרותית ויומיומית בצורה מעוררת קנאה. סלחה 
היתה אתי תמיד כשנכנסתי לפעילות ציבורית. למדתי ממנה רבות כולל היכרות מעמיקה עם המטבח 

העיראקי, את השיר "הלילה לילה לילה, שמחה גדולה הלילה...."
סלחה היתה מנהיגה טבעית. אנשים נשבו בקסמה והיא תמיד היתה שם לתת את הפתרונות הנכונים 
ולרבים היתה סמל ודגל של אדם מופתי שראוי שיאזינו לו. כל פעילות צבורית היתה ראויה בעיניה, 

כיון שידעה כי זו פעילות לטובת אנשים.
מילה על לטיף ז"ל, האיש אחריו הלכה מבצרה לבית עזרא. זוג יונים שתמיד שמר אחד על השני 

ובעיקר כיבד את הזולת.

נפרדים מחברים
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עות שמח חג שבו

פינה עם ארומה אישית

עוגת גבינה - מתכון מנצח!

חומרים לתחתית ולפירורים:
כוס וחצי קמח תופח

1/3 כוס סוכר
150 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

3 חלמונים

חומרים למלית הגבינה:
2 מיכלי שמנת מתוקה

3/4 כוס סוכר
1/2 חפיסת אינסטנט פודינג וניל

750 גרם גבינה לבנה 5%

אופן הכנה:
מחממים תנור ל-180 מעלות.  .1

מכינים את התחתית: מעבדים קמח תופח, סוכר וחמאה לתערובת פירורית. מוסיפים חלמונים   .2
ומעבדים רק עד לקבלת פירורים לחים.

מהדקים שני שליש מהפירורים בידיים לתבנית מרופדת בנייר אפייה. את השליש שנותר   .3
מפזרים בשכבה בעובי 1/2 ס"מ על תבנית נפרדת, גם היא מרופדת בנייר אפייה.

אופים יחד כ-25 דקות עד להזהבה ומצננים.  .4
הכנת מילוי הגבינה: מקציפים שמנת מתוקה עם סוכר ואינסטנט פודינג וניל לקרם יציב   .5

)אך לא נוקשה(. מקפלים פנימה את הגבינה עד לקבלת תערובת אחידה.
יוצקים את המלית על תחתית הפרורים ומיישרים בעזרת מרית.   .6

מפוררים בידיים את השליש הנותר של הבצק האפוי לפירורים ומפזרים אותם על פני   .7
העוגה. 

מעבירים למקרר ל-4 שעות להתייצבות.  .8

בתאבון!

* המתכון נלקח מ"ששת - העוזר שלך במטבח" מאת קרין גורן

הפעם מוקדשת פינת הגורמה שלנו למתכון עוגת גבינה, עם סיפור מרגש וניחוח של רפת.
במושב באר טוביה, אשר מהווה את משק החלב מהמובילים בארץ, התקיים זו השנה השנייה 
ברציפות אירוע "חג החלב" לכבוד שבועות, ובמהלכו שלל פעילויות לילדים ולכל המשפחה 

וגולת הכותרת: תצוגה ותחרות "הפרה היפה".
האירוע הינו ביוזמת ובהפקת משפחת צור, לזכרו של בנם איתמר ז"ל, 
אשר נפל בט' באב, במלחמת לבנון השנייה. איתמר שהיה חקלאי ורפתן 
מושבע, אהב את הרפת ועבד בה. התחרות מנציחה את זכרו ומזכירה 
למשתתפיה את הערכיות והשורשיות של החקלאות בישראל ושל ענף 

הרפת בפרט.
המתכון, ששלחה אלינו צופי, אמו של איתמר ז"ל, הוא המתכון המנצח 

שהיה אהוב עליו במיוחד. נמשיך ונזכור בריחות ובטעמים של הרפת, של הבית.

מתכון לעוגת גבינה פירורים*

צעדת הארבל ה-9
לזכרו של רועי דרור ז"ל

צעדה בסימן התיישבות
גם השנה, כמיטב המסורת, התקיימה צעדת הארבל, זו הפעם ה-9, לזכרו של רועי דרור שנהרג בפעילות 
היחידה המובחרת בה שירת במדרונות הארבל. הצעדה בה משתתפים תנועות הנוער, משפחות מכוכב 

יאיר והגליל התחתון מבליטה את ערכי הטבע ואהבת הארץ שאפיינה כל כך את רועי ז"ל.
במסגרת ועדת הספורט ובהמשך להחלטה שהתקבלה בתנועת המושבים, חברה התנועה למועצה 

האזורית הגליל התחתון לצעדת הארבל, שהשנה הוגדרה בסימן התיישבות.
כאמור צעדת ההתיישבות הנה בגדר מסורת, כאשר בכל פעם היא נערכת באזור שונה בארץ על מנת 
לחשוף את תושבי המרחב הכפרי ומדינת ישראל כולה לנופים המרהיבים ולייחודה של כל מועצה 

ומשולבים בה ערכי ההתיישבות הכפרית והחקלאות.
האירוע החל בטקס מרגש ב"מצפור רועי", שנבנה לפני כ-9 שנים, אל מול כנרת, והמשיך במגוון 

מסלולי הליכה והדרכה של רשות הטבע והגנים.
מוטי דותן, ראש המועצה האזורית הגליל התחתון, אמר באירוע: "צעדת הארבל מסמלת בעייני את 
כל הטוב שנישאר במדינת ישראל, תנועות הנוער ,אהבה וידיעת הארץ, תוך שילוב פעילות ספורטיבית.   
בכל שנה אני מתרגש מחדש ושמח לסייע למשפחת דרור להנציח את זכר בנם באופן הזה על רקע 

נופם המדהים של הארבל והכינרת".
בטקס נשא דברים גם מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, שהפנה דבריו להוריו של רועי תחיה ויהודה 
ואמר להם: "מצאתם דרך נפלאה ומרגשת לזכור ולהזכיר לכולם את דמותו של רועי, בנכם. רועי שאהב 

לטייל בנופי ישראל והתחנך לאורם של ערכי אהבת הארץ, אהבה לזולת, רעות, נתינה וכבוד". 
בצעדה נטלו חלק כ-3,000 משתתפים מרחבי הארץ.

ספורט במושבים

סדנא לקידום העסק במושב באמצעות הפייסבוק 
ורשתות חברתיות

הפייסבוק הוא אתר התוכן הפופולרי בישראל כיום ופלטפורמה נוחה וידידותית להעברת 
מסרים, פרסום ושיווק. היכרות מעמיקה עם עולמות התוכן והאפשרויות שמגלם בתוכו 

תחשוף את העסק או המוצר שלך לקהלי יעד מפולחים במחירים אטרקטיביים.
תנועת המושבים מזמינה אותך, בעל העסק במושב לסדנא מעשית בת 4 מפגשים בהיקף של 16 

שעות אקדמיות להיכרות עם אפשרויות התוכן והשיווק באמצעות הפייסבוק.
למי מיועדת הסדנא? הסדנא מיועדת לכל בעלי העסקים במרחב הכפרי. 

מטרת הסדנא: הקניית כלים מעשיים לניהול שיווק אפקטיבי דרך הפייסבוק, כמו כן הכרות עם 
רשתות חברתיות נוספות.

עלות הסדנא:
לחברי מושבים המשלמים דמי חבר לתנועה: 500 ₪ + מע"מ.         
לחברי מושבים שאינם משלמים דמי חבר לתנועה: 700 ₪ + מע"מ.

מפגש הפתיחה יתקיים ביום שלישי 28.6.2011 בין השעות 9:00-13:00 בבית תנועת המושבים.יתר 
המפגשים ייערכו בתאריכים 5.7, 12.7 ו-19.7 בבית התנועה באותן השעות.

לפרטים נוספים, הורדת טופס הרשמה ולצפייה בסיליבוס הסדנא, ניתן להיכנס לאתר תנועת המושבים 
תחת אגף כלכלה ופיתוח עסקי. כמו-כן, ניתן לפנות ליוגב שריד, מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי 

 Yogev@tmoshavim.org.il בטלפון 03-6086305 או במייל
על המרצה: דורון בניטה - יזם, יועץ ומלווה בנושא שיווק באינטרנט. בעל ניסיון בן יותר

מ-11 שנה בתחום המכירות באמצעות האינטרנט. 

ההרשמה מסתיימת ב-21.6.11 # מהרו להבטיח מקומכם
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מה חדש?

פורום מזכירים ויו"ר ועדים
בני אלירז, רכז אזור

אני שמח לבשר על הקמתו המוצלחת של פורום מזכירים ויו"ר ועדים ארצי. 
מטרת הפורום הינה יצירת דיאלוג ישיר ופתוח בין האגודות לראשי התנועה, 
והקמת שולחן הידברות משותף לצורך קידום סדר היום של המרחב הכפרי.

בפורום תינתן אפשרות ליישובים להציג בפני כולם פעולות ויוזמות שראויים להעלות בפני 
הפורום, דוגמת מודל חלוקת המים באגודה שהוצג ע"י נאווה שריג מזכירת מושב גן יאשיה.

למושב הראשון שהתקיים ביום 16.5.11 הגיעו כ- 55 ראשי ישובים מכל קצוות הארץ וזו 
הזדמנות להודות לכל באי הפורום שעזבו עיסוקים אחרים וחשובים על מנת להשתתף במושב 

הראשון.
מושב שני יערך בעוד מספר חודשים, אנו נעדכן בהמשך לגבי התאריך. 

הינכם מוזמנים לשלוח בקשות לנושאים שיידונו במושב הבא.
חברים המעוניינים להציג פעילותם בפני הפורום מוזמנים לשלוח אלינו הנושאים למייל:

beny@tmoshavim.org.il
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לא כל אחד זוכה 'לעשות היסטוריה', אך כשזה קורה 
התחושה היא מדהימה. תשאלו את חניכי כיתות ז'-
ח' במחוז מרכז בתנועת בני המושבים, שהשתתפו 

בטיול פסח האחרון וזכו לעשות היסטוריה.
המפעל התנועתי המדובר שם לו לדגל את נושא 

האקולוגיה, לא רק בתכנים ובמילים אלא גם במעשים, 
ולכן, בפעם הראשונה בתנועת בני המושבים השתמשו 
בכלים חד-פעמיים מתכלים שעשויים מתירס וקני 
סוכר. זה אומנם נשמע מעשה פשוט, אך זה צעד 
קטן להצלת כדור-הארץ וצעד גדול לתנועת בני 

המושבים שכעת יכולה להמשיך לצמוח משמעותית 
מבלי לפגוע בסביבה.

טיול ז'-ח' התקיים בתאריכים 16-18 לאפריל ביער 
חרובית ולקחו בו חלק כ1100 חניכים, מדריכים וצוות 
מכל המועצות של מחוז מרכז: אלונה, מנשה, אליכין, 

עמק חפר, לב השרון, צורן, דרום השרון, חבל מודיעין, 
גזר, ברנר וגן רווה.

הטיול נשא את השם "אקולוגיה עושה היסטוריה". 
סיפור המסגרת שילב בין סיפורים תנ"כיים למפגעים 

אקולוגיים של המאה שלנו. 

"חזרת" שהיו מחופשים  צוות  ניצחו  על האווירה 
לדמויות תנ"כיות וריגשו והפתיעו את החניכים במשך 

כל הטיול. 
יהודה,  טיילו החניכים באזור מטה  ביום הראשון 
בנחל המערה ובנחל קטלב, שני המסלולים מרהיבים 
ביופיים ובפריחה האביבית המאפיינת אותם בתקופה 
זו. מרגש היה לראות קבוצות שהסתובבו עם שקית 

זבל ושילבו בין טיול מהנה לניקיון המסלולים. 
ביום השני למדו החניכים את מיומנות הניווטים, וכיצד 
ניתן להשתמש בטבע כעוגן להתמצאות. לקראת ערב, 
נערכה תחרות ניווט בין כ-80 חוליות ניווט, בה קטפו 
את המקום הראשון חניכי מושב שער-אפרים ולמקום 

השני הגיעו חניכי מושב אביחיל. 
הערב נחתם בטקס מרגש שסיכם את היומיים שעברו 
על  אחריות  לקחת  כולנו  את המסר שעל  ונשא 
מעשינו ולשמור על הסביבה. בטקס נשאו דברים שתי 

מדריכות מדרום השרון שהיו שותפות ביצירת העצומה 
למען התנהלות אקולוגית בתנועה, ועוררו השראה 
אצל כולם. בבוקר היום השלישי יצאו החניכים לטיול 
אופניים אתגרי סביב תל-צפית. השרב הכבד ששרר 
לא שבר את רוחם, ולאחר שהמסלול קוצר במעט, 
החניכים סיימו את הטיול עייפים, מרוצים ומאוד 

"סביבתיים".
הטיול שהיה מהנה, ערכי ומשמעותי, חיזק באופיו 
והתנהלותו ש"חינוך ערכי וחברתי" אינו אמירה בלבד 
- אלא דבר שעושים ומיישמים! כל זאת בזכות פורום 
הרכזים של המחוז, רכזי הדרכה, מנהלנים, פעילים, 
חברי גרעין עודד וחברי גרעין נח"ל "אשריך" שנרתמו 

למשימה במסירות והשקעה רבה.
עלו והגשימו ונשמור יחד על הכדור - כי אין לנו 

אחר!
עינב לוצטו, רכזת הדרכה טיול פסח מחוז מרכז

www.bmoshavim.org.il • חדשות בני המושבים

המדבר מתעתע... לכאורה חם ויבש, 
אבל יש בו חיים

חניכי ז-ח במחוז דרום יצאו לבדוק כיצד אפשר להשתלב בחיים במדבר מבלי לפגוע בהם.  
מתוכנית  יותר  היא  עבורנו  הישרדות 
טלוויזיה, היא מכלול היכולות המשמשות 
את האדם במקרים קיצוניים של אסונות 
טבע או אובדן בשטח ללא סיוע ותכליתן 

להציל חיים. 
במהלך הטיול הוטלו על החניכים משימות 
שדרכן למדו על שיטות הישרדות: כיצד 
הצמחים ובעלי החיים שרדו במדבר וכיצד 
בני האדם שרדו במדבר פעם ללא כל משאב, האפליקציות והטכנולוגיות של היום; ובכלל, מהו 

הדיאלוג שבין אדם - טבע - מדבר. 
בתמורה לעמידה במשימות שבחנו את יכולות ההישרדות שלהם החניכים זכו בכסף קדום שאיתו 
קנו את המצרכים לארוחת הערב שלהם, אותה הכינו בעצמם. שיטת הנקודות הוכיחה לחניכים 

ששום דבר לא מובן מאליו ולקבוצה יש אפשרות לבחור בין אוכל בסיסי למותרות.  
העובדה שאף חניך לא נשאר רעב וכולם סיימו את הטיול מאושרים, מאושרים וטובי לב, 
מעידה שהחניכים הפנימו את ההישרדות כאורח חיים, הישרדות בדרכי חקלאות שונות וניצול 

המשאבים ומשקעים בצורה יעילה. 
את הטיול קינחנו בטיול אופניים באזור הצריף של בן גוריון. 

תודה רבה לרכזי האזורים, חברי גרעין עודד, המדריכים הצעירים והפעילים על עבודתם המסורה 
להצלחת טיול זה. 

תחיה וקנין, מנהלת מחוז דרום

מחוז צפון איזה חלום: בפסח הזה צבע 
המחוז את הכרמל בכחול!

זו השנה הרביעית מתקיים טיול פסח מחוזי לשכבות ז-ח. השנה בחרנו לטייל דווקא באזור הכרמל וזאת 
בעקבות אירועי השריפה הגדולה אשר התחוללה באזור בחודש דצמבר האחרון. 

אנשים נוטים לחשוב כי הכרמל נשרף כליל, אך לאחר סיור באזור נדהמנו לגלות מסלולי טיול ונוף ירוק 
עוצר נשימה. לכן הוחלט בקרב מעגל רכזי המחוז להתחיל את הטיול מאזור השריפה ולצעוד לעבר 
נופיו הירוקים של הכרמל, כל זאת במטרה להמחיש ולחדד בקרב חניכי ומדריכי המחוז את החשיבות 

בשמירת הטבע, את חוזקו הבא לידי ביטוי ביכולת ההתחדשות והשיקום, ואת אחריותנו כמטיילים. 

השנה התקיים הטיול בימים הראשונים של חופשת הפסח )13-15.4רביעי- שישי(  והשתתפו כ-280 חניכים 
ומדריכים מהמועצות מטולה, גולן, מבואות החרמון, מעלה יוסף, מטה אשר, מרום הגליל וגליל תחתון. 

הטיול החל בתצפית על אזור השריפה בחניון נחל אלון )סמוך לצומת דמון( ומשם צעדו החניכים 
במורדות נחל נשר ובדרך נוף כרמל הקסומה עד לחניון הלילה "חניון תנועות הנוער", הממוקם בסמוך 
לכפר הדרוזי "עוספייה" שם לנו בכל לילות הטיול. ביום חמישי טיילו החניכים בנחל יגור ונחל מעפילים, 

מסלול מאתגר בו ירדו בעזרת סולמות וגמעו מספר מכובד של עליות. 
ביום הטיול השלישי והאחרון רכבו חניכי המחוז על אופנים עד לחניון "המוחרקה" מסלול ובו נקודות 

תצפית מרהיבות. 
הטיול הוא פועל יוצא של תהליך אשר החל כבר בראשיתו של חודש ינואר ויצא אל הפועל הודות לאנשים 

יקרים, אשר עמלו ימים כלילות כדי לייצר לחניכי ומדריכי המחוז חוויה ערכית, משמעותית ובטוחה.
זה המקום להודות לכלל חברי הצוות המרכזי בתנועה ולמחלקת מפעלים בפרט, לכל המועצות 
המשתתפות במפעל, למנהלי המתנ"סים ולמנהלי יחידות הנוער, לצוות הרכזים המדהים: אייל מרקס - 
גולן, אלעד שני - מבואות החרמון, זוהרית סאסי - מעלה יוסף, עומרי מרקוביץ - מטולה וליוסף נעים 

- רכז ההדרכה של הטיול.
תודה מיוחדת לכל חברי גרעין עודד אשר לקחו חלק בצוות המוביל ובהדרכת הקבוצות במושבים, לצוות 
המד"בים הנהדר שנכח בהכנות ובטיול, נתן יד וסייע בכל, לחניכי שכבת י"ב אשר סייעו בהובלת הטיול, 

לצוותי ההדרכה במושבים, לכם ההורים ואחרונים חביבים לכם חניכי המחוז. 
נתראה שוב בקיץ במסעות פלמ"ח ובעקבות לוחמים לשלום...

עלו והגשימו ותודה לכל מי שחלם יחד איתנו צפון!
רוני עירון, מנהלת מחוז צפון

"אקולוגיה עושה היסטוריה" - טיול פסח מחוז מרכז 2011
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עות שמח חג שבו

החזר כספים מקופת גמל - הוראת שעה
מאת: אייל סיאני, מנהל פרויקטים, קבוצת הלמן-אלדובי

רקע: ב-23 בינואר 2008 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון 3 לחוק 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005. התיקון נכנס לתוקף 
רטרואקטיבית מ-1 בינואר 2008. מטרתו העיקרית של תיקון 3 היא לבטל את החיסכון 
ההוני וליצור אחידות בין מסלולי הקצבה למיניהם. אך כמו בכל רפורמה, היו עמיתים 

שנפגעו מהשלכותיו של תיקון 3.

קבלת כספים בגיל פרישה כקצבה
עד 31 בדצמבר 2007 אפשר היה להפקיד כספים בקופת גמל לתגמולים ופיצויים ולקבלם כסכום הוני בגיל 
הזכאות. תיקון 3 קבע שמ-1 בינואר 2008 יפעלו קופות הגמל לתגמולים ופיצויים כקופות גמל לקצבה. 
לשון אחר, כל הכספים שיופקדו מיום זה ואילך יתקבלו בגיל פרישה כקצבה בלבד ולא כסכום הוני למעט 
 בהתקיים תנאים מסוימים על פי חוק קופות גמל ותקנות מס הכנסה, או בדרך של משיכה שלא כדין.
על אף האמור נקבע שכספים שהופקדו עד 31 בדצמבר 2007 והרווחים בגינם יהיו ניתנים למשיכה 

כסכום הוני.

עמיתים שנפגעו בעקבות תיקון 3 - בעקבות התיקון נפגעו שלוש קבוצות של עמיתים:
עמיתים המפקידים באופן עצמאי בקופות גמל לתגמולים ופיצויים– חוסכים אלו המשיכו להפקיד כספים 
באופן עצמאי וסברו שיוכלו למשוך אותם בבוא העת כסכום הוני, אך לא ידעו שכל הכספים שהפקידו 
מ-1 בינואר 2008 יהיו ניתנים למשיכה בדרך של קצבה בלבד למעט בהתקיים תנאים מסוימים על פי 

חוק קופות גמל ותקנות מס הכנסה, או בדרך של משיכה שלא כדין.
מוטבים של עמיתים שנפטרו – עד 31 בדצמבר 2007 מוטבים של עמית בקופת גמל לתגמולים ופיצויים 

יכלו להעביר את הכספים שנצברו בחשבונו של העמית שנפטר לחשבון אישי על שמם 
בקופת גמל ולמשוך את הכספים על פי הוותק בקופת העמית שנפטר. בעקבות תיקון 3 נקבע שהעברת 

כספים אלו לחשבון אישי בקופת גמל על שם המוטב תיחשב הפקדה חדשה, ומכאן 
שהכספים יהיו ניתנים למשיכה בדרך של קצבה בלבד למעט בהתקיים תנאים מסוימים על פי חוק קופות 

גמל ותקנות מס הכנסה, או בדרך של משיכה שלא כדין. 
עמיתים שכירים בקופת גמל אישית לפיצויים  – עד 31 בדצמבר 2007, עמיתים שפרשו מעבודתם והיו 
זכאים למשוך כספי פיצויים מקופת גמל אישית לפיצויים, יכלו לבצע התחשבנות מס על כספים אלה, 
ולאחר ההתחשבנות להעבירם למרכיב התגמולים בקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך אותם בכל עת 
שיחפצו. בעקבות תיקון 3 נקבע שהעברת כספים מעין זו תיחשב הפקדה חדשה, ולכן כספי פיצויים 
שלא נמשכו בעת סיום העבודה ובוצעה עליהם התחשבנות מס אחרי 1 בינואר 2008, הפכו שלא מדעת 
לכספים הניתנים למשיכה בדרך של קצבה בלבד למעט בהתקיים תנאים מסוימים על פי חוק קופות 
גמל ותקנות מס הכנסה, או בדרך של משיכה שלא כדין. יתרה מזאת, על כספים אלו עלול לחול מס 

נוסף בעת קבלתם כקצבה.

הוראת השעה במסגרת תיקון 5 לחוק
בעקבות הפגיעה בעמיתים האמורים לעיל, נקבעה הוראת שעה במסגרת תיקון 5 לחוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל(, שנועדה לתת חלון זמן למשיכת כספים שהופקדו בקופה שאינה משלמת 

לקצבה, וללא קנס. הוראת השעה תחול על העמיתים הבאים:
מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל שאינה משלמת לקצבה והפקיד כספים לחשבונו בין 1 בינואר   .1

2008 ל-18 בנובמבר 2010, ומלאו לו 60 שנה ביום 31 בדצמבר 2007.
מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, וכספי העמית הנפטר הועברו לחשבון על שם המוטב בקופת גמל   .2

שאינה משלמת לקצבה לאחר 1 בינואר 200.
מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, היה זכאי לקבל את הכספים, ולאחר התחשבנות מס   .3
העביר את הכספים למרכיב התגמולים בקופת גמל שאינה משלמת לקצבה לאחר 1 בינואר 2008.  
העמיתים המצוינים בסעיף 1 יוכלו למשוך עד 31 בדצמבר 2011 את הכספים שהצטברו בחשבון )כולל   *

רווחים והפסדים( בגין הפקדות שבוצעו בין 1 בינואר 2008 ל-31 בדצמבר 2011.
העמיתים המצוינים בסעיפים 3+2 יוכלו למשוך עד 31 בדצמבר 2011 את הכספים שהועברו לחשבונם   *

בקופת הגמל ואת הרווחים בגינם.
בכל המקרים האמורים לעיל יחול מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי בגין הכספים   *

שהופקדו מ-1 בינואר 2008 ועד למועד החזרת הכספים.
משיכת הכספים תיעשה בתוך עשרה ימי עסקים מיום הגשת בקשת המשיכה על ידי העמית.  *

יש לשים לב לשתי הסתייגויות חשובות:
עמית שביקש למשוך חלק מהכספים שהוא זכאי למשוך על פי הוראת השעה, לא יהיה זכאי למצות   .1

את זכותו פעם נוספת לגבי החלק שלא הוחזר לפי בקשתו.
אם הופקדו כספים נוספים בקופה לאחר ביצוע החזר כספים על פי הוראת השעה, העמית לא יהיה   .2

זכאי למצות את זכותו פעם נוספת לגבי כספים אלו.

עמיתי קופת תגב )תגמולים במושבים לשעבר( בהלמן-אלדובי - אנו עומדים לשירותכם לקבלת פרטים 
ולבירור זכאות למשיכת הכספים לפי הוראת השעה בטלפון: 03-6000181.

מידע מקצועי נרחב על הוראת השעה של תיקון 5 ונושאים נוספים אפשר למצוא באתר האינטרנט 
.www.hag.co.il החדש של קבוצת הלמן-אלדובי

הסקירה המובאת לעיל הינה כללית ותמציתית ונועדה בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע האמור בה איננו מהווה 
ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לקריאת נוסחם 

המלא של החוקים ו/או התקנות ו/או החוזרים המוזכרים בסקירה זו יש לעיין בנוסח המפורסם ברשומות.
הכותב הינו מנהל פרויקטים בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ ובעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני.

 www.hag.co.il לכתבות נוספות

11 www.tmoshavim.org.il  35 גליון מספר




