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מאז הגיליון הקודם שלנו, הספקנו לעבור 
בחיי  חשובים  ואירועים  נקודות  דרך 

הכפר שלנו. 
אותן  את  אותן!  סופסוף פגשנו  בסמינר  ארצי.  מזכירות  סמינר  ערכנו  לראשונה 
הקצוות.  בין  ומקשרות  לכולם  שדואגות  טלפוניות  כקוסמות  מזהים  שאנו  דמויות 
בילינו יחד יומיים, הקשבנו ובעיקר הרחבנו את הידע בנושאים המשמעותיים לשגרת 
יומנו. בנוסף, סיימנו וסיכמנו את סמינר הועדים הארצי שזכה לנוכחות מרשימה של 
מאות בעלי תפקידים מכל רחבי הארץ ובהשתתפותם של המשנה לראש הממשלה, 
השר בוגי יעלון, שר התמ"ת, שלום שמחון ושרת החקלאות אורית נוקד. הסמינר 
הוגדר על ידם כ"פלטפורמה מקצועית ייחודית" מאין כמותה ואנו מצידנו התחייבנו 
להמשיך במסורת. הקמנו בתנועה מחלקה חדשה לטיפול בחיילים וצבא. המטרה 
העיקרית של האגף היא להעניק לכם את המענה לכל הסוגיות הנוגעות לשירות בני המושבים בצה"ל 
ולממש "הלכה למעשה" את ערכי התנועה  ולהוות בית וכתובת מקצועית עבור התושבים ולייצגם 

מול גורמי הצבא והביטחון. 

בתחום הקרקעות אנו ממשיכים לקדם, עבור כל תנועות ההתיישבות, את החלטות בג"ץ )979 ו-1001(, 
המכירות בעיגון הזכויות של המתיישב בחלקת המגורים שלו ורישומן בספר המקרקעין כיחידה 
נפרדת, תוך מתן אפשרות למתיישב לחתום על חוזה חכירה לדורות. סיירנו בהקשר זה עם מנכל 
משרד המשפטים - ד"ר גיא רוטקופף  והגשנו לו נייר עמדה המפרט את התייחסותן של התנועות 
המושביות לקול הקורא שפרסמה הועדה הציבורית לבחינת המדיניות  הקרקעית לניהול קרקע 
חקלאית הנכללת במקרקעי ישראל. לצורך כך הקמנו זרוע ביצועית חדשה בשיתוף 'ברית פיקוח' 
שתדאג לקדם את ההחלטות, כמו גם פעילויות כלכליות נוספות וייעוץ עסקי כמתבקש במרחב הכפרי 
החדש. עוד, לעניין פעילות לא חקלאית הולך ונבנה בתנועה פורום לטיפול בתיירות כפרית שיפעל 
בהתאם לתפיסת ה'מושב החדש' וכמו שאר הזרועות המקצועיות שלנו, יעבוד מול השלטון המרכזי 

בתקנים, מענקים, תקנות ובקרה.

נטלנו חלק משמעותי ביוזמת מ"שיחה להשפעה - ישראל 2021" של העיתון "דה מרקר" באמצעות 
קיום של עשרות רבות של מוקדי דיונים של  שולחנות עגולים ברחבי המושבים, וזאת על מנת לוודא 
שקולנו ישמע ונהיה חלק בפרויקט חוצה מדינה ששם לו למטרה לעבור משיח להשפעה בכל נושאי 
חברה וכלכלה בישראל. תנועת הנוער בני המושבים נטלה חלק ניכר ביוזמה זו ועל זאת תבורך. אני 
חושב שיש מקום לשקף לכם את ההרגשה שעם יותר מוטיבציה מצד המושבים, היינו עשויים לקבל 

קול חזק אפילו עוד יותר!

כפי שבודאי רובכם כבר קראו בעיתונות היומית, הרי שיצאנו 
באמירה ברורה מול רשתות השיווק לעניין פערי המחירים 
והעמלות אותן גובות הרשתות בפירות וירקות וכך ממש בעיצומן 
של שיחות למו"מ התפטר מנכ"ל השופרסל ואנו ממתינים 
למחליפו. אנו מקיימים פורומים מקצועיים לנושא החלב ולטיפול 
ענייני מול גזרות משרד האוצר לאפשרות לייבא אבקת חלב. עוד 
על סדר היום מצויה סוגיית העובדים התאילנדים ואנו נמשיך לעשת כל שניתן לטובת האינטרסים 

של החברים שמקיימים מדי יום את צוואת הציונות הארץ ישראלית!

הצוות המקצועי של תנועת המושבים ואנכי נמשיך לבקר במועצות האזוריות, לפקוד את המושבים 
על מנת ללמוד ולהיות לכם לכתובת מקצועית לכל נושאי הליבה במרחב הכפרי בישראל. נמשיך לכוון 

לשיתוף פעולה בין כל תנועות ההתיישבות ולהאמין שהכוח הוא באיחוד כוחות ולאו דווקא בבידול.

זהו טור שיהיה קבוע מעתה.  -  "משולחן המזכ"ל".  בגיליון הנוכחי השקנו את הטור הנוכחי 

אני מוצא לחובה ולזכות לשתף אתכם מידי גיליון בפעילותינו ומזמין אתכם לפנות אלינו בכל סוגיה 
לפי הכתובת של פניות הציבור המפורסמת בעמוד 2, ובעמוד הפייסבוק של תנועת המושבים בישראל.

חג חנוכה שמח, חג של אור ניסים ואהבה. שיגשימו את משאלות ליבנו לטובה.
בריאות ואושר לכולם.

שלכם,
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים
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לראשונה: תנועת המושבים בישראל קיימה   
סמינר ארצי למזכירות המושבים מכל רחבי 

הארץ.

הנהלת תנועת המושבים סיירה במספר   
מושבים ברחבי המדינה יחד עם מנכ"ל משרד 
המשפטים ויו"ר הוועדה הציבורית לניהול 
קרקע חקלאית ד"ר גיא רוטקופף )יו"ר ועדת 

רוטקופף( ועם חברי הועדה.

בישראל  המושבים  תנועת  לראשונה:   
מארגנת משלחת ייצוגית לפולין. המשלחת 
הייצוגית הראשונה של תנועת המושבים תצא 

לדרכה בחודש מרץ 2012

המושבים  תנועת  להשפעה"  "משיחה   
בישראל נטלה חלק ביוזמת "ישראל 2021" 
של THE MARKER וקיימה עשרות שולחנות 
עגולים ברחבי המדינה על מנת להעלות 
לסדר היום נושאים חברתיים וכלכליים של 

המרחב הכפרי.

מאיר צור, יו"ר התאחדות חקלאי ישראל   
יוצאים  אנחנו  המושבים:  תנועת  ומזכ"ל 
למלחמה ברשתות השיווק. צריך להציב להם 

קווים אדומים )"ידיעות אחרונות" 24.11.11( 

נטלה חלק  בישראל  תנועת המושבים   
בשיתוף בני המושבים, בפרויקט ההסברה 
לאחד  המלח  ים  בחירת  לקידום  הלאומי 

משבעת פלאי תבל.                              

בתנועת המושבים מתכננים - הגליל יהפוך   
לטוסקנה והרי יהודה לפרובנס. פסיקת בג"ץ 
לא  עסקים  להקים  למושבים  מאפשרת 
יהפכו לכפרי  ותיירותיים. החזון:  חקלאיים 

איכרים. )"דה מרקר 9/2011(

מזכ"ל  ב-100%.  עלה  העגבניות  מחיר   
המחסור  היא  הסיבה  המושבים:  תנועת 

בעובדים תאילנדים )"דה מרקר" 23/11/11(

נמצה את הצדק עם החקלאים שנפגעו   
מקריסת חברת "אגרקסקו" ונדאג להחזר 

)23.11.11 THE MARKER( הכספים

 - המושבים  בתנועת  חדשה  מחלקה   
המחלקה לחיילים וצבא - המטרה להעניק 
המושבים  בני  שירות  סוגיות  בכל  מענה 

בצה"ל.

משולחן המזכ"ל

אנחנו מקשיבים
לכם. ראו עמוד 2

אתנו.  דברו 
כתבו לנו. המליצו. 
שתפו. הציעו לנו

שיפורים.



קוראים יקרים,
הגיליון הנוכחי מביא בפניכם סקירה מקצועית עדכנית של שורת 

נושאים הנמצאים על סדר היום מאת בעלי התפקידים בתנועה.
כפי שתוכלו לראות בעמוד הראשי של העיתון השקנו טור קבוע - "משולחן 
המזכ"ל", אשר פורס בפניכם את האג'נדה אותה הוא מקדם בקרב מקבלי 

ההחלטות בדרגים השונים בממשלה ובמגזר העסקי.
כמו כן, אני שמחה לבשר שהתנועה ממשיכה לפעול לקידום הקשר עם התושבים 
בכל האמצעים העומדים לרשותה. לאחרונה השקנו את עמוד הפייסבוק של 
תנועת המושבים בישראל ואתם יותר ממוזמנים לבקר אותנו, לעשות לנו "לייק" 

ובעיקר להתעדכן אונליין על הנעשה בתנועה.
שימו לב להפניה ל"פניות הציבור" )בעמוד זה( וראו זאת כהזמנה אישית לכל 
אחד ואחת מכם לפנות אלינו! חברים, התנועה חרטה על דגלה להיות לכם 
לבית ולכתובת מקצועית לכל סוגיות הליבה של המרחב הכפרי בישראל. אל 
תהססו לעשות שימוש בכתובת זו. שתפו אותנו, ספרו לנו ותשאלו כל העולה 

על רוחכם!
העיתון שלנו עומד בפני שינוי תכני ועיצובי, נשמח לשמוע מכם הצעות לרעיונות 
שתרצו לקרוא בעיתון ואנו מבטיחים לשקול כל הצעה בכובד ראש וליישם ככל 

שניתן.
אנו תקווה שחודש נובמבר הגשום נתן את אות הפתיחה לחורף עם גשמי ברכה 

שיטיב עם כולנו, "יורה במרחשוון ומלקוש בניסן".
בברכת חורף נעים וחג אורים שמח,

שירה סגל קופרמן, מנהלת אסטרטגיה ותדמית
תנועת המושבים בישראל

לראשונה: תנועת המושבים בישראל מארגנת 
משלחת ייצוגית לפולין

המשלחת הייצוגית הראשונה של תנועת המושבים תצא לדרכה בחודש מרץ 2012

מאיר צור, מזכ"ל התנועה: ביסוד שירותנו בתפקידים ציבוריים עומדות אהבת המולדת, המחויבות 
והמסירות למדינת ישראל. אני רואה במשלחת זו  קבוצת הנהגה ייצוגית  שנוטלת חלק בלקח היסטורי 

של העם היהודי. זהו מסע הנצחה וזיכרון המגביר את תחושת השליחות של כולנו.
בחודש מרץ 2012 תצא המשלחת הראשונה של תנועת המושבים בהשתתפות שרים, בעלי תפקידים 
רמי דרג בצה"ל, ראשי מועצות אזוריות ובעלי תפקידים במועצות, נציגות מתנועת המושבים לרבות 
נציגי הצוות המרכזי של תנועת הנוער "בני המושבים", ראשי ועדים במושבים ועוד. המשותף לכל 
בעלי התפקידים הנוטלים חלק במסע הוא הקשר והחיבור האישי אל ההתיישבות והמושבים בארץ 

לצד מחויבות יומיומית לחיזוק קהילה זו. 

מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל הדגיש כי בין החובות שלוקח על 
עצמו נציג ציבור, החובה הראשונה במעלה, היא לזכור ולדאוג שיזכרו אחרינו לדורי דורות - לנצח. 

בשנת פעילות זו תעסוק התנועה בנושא המנהיגות. מנהיגות ראויה וערכית אשר נשענת על מורשת 
העבר כשפניה לעתיד הינה מפתח להמשך ביסוס ושגשוג של החברה בישראל בכלל ושל יישובי 
תנועת המושבים בפרט. כאשר עוסקים בפיתוח מנהיגות הרי שלימוד פרק השואה בחיי העם היהודי 

דרך הסיפורים האישיים, לימוד והיכרות של ההיבטים ההיסטוריים הוא ראשון במעלה. 

בתנועת המושבים הוגדר המסע לפולין "תנועה במסע" - מנהיגות במסע "מכאן לשם, משם לכאן 
ומכאן הלאה". המסע יכלול כ-5 מפגשי הכנה משותפים לכל חברי המשלחת בתדירות של מפגש 
לחודש וכן תפורסם תכנית עבודה ייחודית עבור ראשי המועצות כפעילות המשך למסע. תהליך 
ההכנה והמסע מאורגנים באופן מקצועי ע"י מנחה מומחית ובאחריות מנהלת האגף לחברה וקהילה 

בתנועת המושבים, הגב' אילנה יוגב. 

 liana@tmoshavim.org.il טלפונים לבירורים 03/6086300-50 או במייל 

מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית: מיכל דותן-לוין )בחופשה(

מרכזת מערכת ועריכה: ורדה בואבי
חברי המערכת:

יהודה אלטון, עו"ד עמית יפרח, איציק כהן, 
מנשה סמירה, שלמה עצמוני, יוגב שריד,

חן דהן, אילנה יוגב.
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 חמישי 15:30,
שבת 16:00

סורה חושך מפני האור  |  הרב מנחם הכהן, רב התנועה
לפני למעלה מאלפיים שנה, לאחר שהיהודים עמדו על נפשם, ומרדו באימפריה היוונית שכבשה את ארצם, והתקוממו נגד שלטונו העריץ של 
אנטיוכוס אפיפנס, ששיעבדם וביקש לחסל את דתם ותרבותם, הצליח צבאו הקטן של יהודה המכבי ואחיו החשמונאים, במלחמה עקובה מדם 
לגבור על צבאו האדיר של אנטיוכוס, לשחרר את ארצם ואת עמם מעול משעבדיהם, לטהר את בירתם הקדושה ירושלים משיקוצים ואלילים, 

לשפץ את בית מקדשם שחולל, ולהעלות מחדש את הנרות במנורת שבעת הקנים, סמל העצמאות המדינית והחרות הדתית של עם ישראל.
כאשר נקראו המנהיגים הרוחניים של עם ישראל, לקבוע חג לציון והניצחון המזהיר למלחמת הגבורה של המעטים נגד הרבים, הם התלבטו בשתי 
שאלות מהותיות: ראשית, איך יקראו לחג ומה שם יינתן לו? שנית, מה יהיה התוכן המיוחד שייקבע לחג, ואיך יחגגו אותו? לכאורה, ראוי היה לקרוא 
את החג על שם גיבוריו-מחולליו - "חג המכבים" או "חג החשמונאים", אבל חכמי ישראל העדיפו לקרוא את החג בשם "חנוכה" על שם חנוכתו 
המחודשת של בית המקדש. הם הקפידו לשמור על מסורת שמות החגים בישראל, לא לקרוא לימי מועד שנקבעו לזכר מאורעות היסטוריים חשובים 
ומכריעים בתולדות העם היהודי על שמות האישים שחוללו אותם ועמדו בראשם, גם אם היו אלה מנהיגים דגולים ככל שהיו. כמו כן הקפידו חכמי 
ישראל לא לציין ימי חג על ניצחונות צבאיים, ועל שמם של גיבורים עטורי תהילה, זאת, כדי שהעם לא ייסחף להערצת מנהיגים וגיבורים עד כדי 

פולחן והאלהת בני תמותה - פולחן האישיות שסופם שלטון של עריצות ודיכוי.
מאותו טעם ואותה סיבה, לא נקרא שמו של משה על החג הבא לציין את המאורע הגדול של יציאת בני ישראל ממצרים, ולא נקרא שמם של 

מרדכי ואסתר על החג של נס פורים - הבא לציין את הצלת היהודים מגזירת הכלייה שגזר עליהם המלך אחשורוש, בעצת המן הרשע.
זאת ועוד, לאחר שקבעו את שם החג וקראו לו "חנוכה" שאלו חכמי ישראל "מאי חנוכה"? איזה תוכן יינתן לחג החנוכה ומה צביון ייקבע לו? בפני 
המנהיגים הרוחניים של העם עמדה דילמה-חינוכית-רוחנית, כיצד ניתן להעמיד במרכז החג והזיכרון ההיסטורי את מעשי הגבורה של המכבים 
ואת ניצחון המעטים מול הרבים, מבלי לגרום להערצה של כוח פיזי וגבורת מלחמה, חכמי ישראל לא התכוונו חלילה להמעיט בערכם של מעשי 

הגבורה של המכבים אלא ביקשו להבליט את המטרה למענה יצאו החשמונאים למלחמה, והיא השמירה על החופש התרבותי והדתי.
הם ביקשו לציין שאף כי בזמנה ובשעתה הייתה המלחמה נחוצה והכרחית, אין קובעים חג לזכר מלחמה שיש עמה הרג ושפיכות דמים. אין האמצעי 

הזמני הופך מטרה תכליתית, ואין בישראל חג ומועד לציון ניצחונות במלחמה, או לזכרם של גיבורי מלחמה.
על כן העמידו חכמי ישראל במרכז חג החנוכה את נס פך השמן והעלאת האור במנורת שבעת הקנים בבית המקדש. ואילו בתפילות הודיה לאלוהים 

הנאמרות בחג החנוכה הודגשה מלחמת החשמונאים וגבורת המכבים.
חכמי ישראל הורו לא להדליק את כל נרות החנוכה בבת אחת, אלא להתחיל מנר אחד ולהוסיף כל יום נר נוסף, עד שתאיר המנורה כולה. ללמדנו, 
שאם מדליקים הרבה אורות בבת אחת עלול האור הרב לסנוור. לכן יש להוסיף את האור בהדרגה נר אחד ועוד נר, עד שהמנורה כולה תאיר את 

כל סביבותיה ותפיץ את אורה ואת חומה בלבבות.

עמוד המערכת

העורכתדבר
העורכתדבר

פנו אלינו - שתפו אותנו, ספרו לנו והעבירו כל 
מידע רלוונטי בדרך הנוחה לכם:

מייל varda@tmoshavim.org.il  ● מכתבים: שד' שאול המלך 8 תל אביב, מיקוד 64733 
. ו 03-6957012 ובאמצעות עמוד הפייסבוק שלנ 03-6086300, פקס  ן  טלפו

מקשיבים לכם!

של  החדש  בעמוד  אותנו  בקרו 
תנועת המושבים בישראל

שמחחג אורים 
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חדשות אגף המשק

איציק כהן, יו"ר אגף המשק

ענף החלב הכל החל עם גביע קוטג' שמחירו טיפס לו אט אט למעלה ללא 
כל פרופורציה. מכאן כל העניין התגלגל וקמה המחאה החברתית הגדולה שהציפה 
את עלויות המחיה הגבוהות. למדנו מהמקרים הנ"ל שאנו כיצרנים כחקלאים לא יכולים לשבת בשקט 
מבלי להגיב ומצאנו את עצמנו נפגעים ראשיים בכל הסרט הזה שאומר "פער המחירים" בין המוצר 

היוצא מהמשק החקלאי למחירו על המדף בסופר מרקט. 
מה שקרה במשבר החלב האחרון שלשמחתנו בשלב זה נעצר, הוא שבמקום לטפל בשרשרת 
הייצור כולה, באו אלינו ליצרני החלב ודרשו להקטין את מחיר המטרה ובנוסף לפתוח את השוק 
ליבוא מאסיבי של מוצרי חלב מחו"ל. זאת במקום לבדוק את כל שרשרת הייצור המתחילה 
ממחירי התשומות לייצור חלב כמו תערובת מספוא ובהמשך את עלויות תהליכי ייצור מוצרי החלב 
במחלבה ועלויות המכר ברשתות. רשתות השיווק הגדולות ותנובה בראשם הבינו והורידו מחירים 
אך זה נעשה מרצונם הטוב וללא כל מנגנון בדיקה ופיקוח ציבורי, לכן מחר הם עלולים להעלות 
שוב את המחירים. מובילי הענף ברפת צריכים היום לאחר המאבק העצום שניהלו , להציג תוכנית 
שתבוא מהרפתנים שבסופו של יום יהיה מחיר החלב זול יותר מבלי לפגוע ברווחיות הרפתן. 

זאת ניתן לעשות ע"י:
* הקטנת העלויות של התשומות לייצור החלב.

* חיזוקו וגידולו של משק החלב הקטן .
ביישום שני המהלכים הנ"ל יביא הדבר להורדת מחיר החלב מבלי  שרווחיותו של הרפתן תפגע 

והצרכן יקבל חלב זול יותר. עדיף שאנו נעבד 
את התוכנית מאשר שמשרדי הממשלה השונים 

יכינו בעבורנו תוכנית אחרת.

ענף הירקות והפירות גם בגידולים הצמחיים אנו עדים לתופעה קשה של פערי מחירים 
בין הירק או הפרי היוצא מהמשק במושב לבין מחירו במדף ברשתות השיווק. המצב בארץ היום 
שנוצרו מוקדי כוח קניה אדירים שבתחילה שמחנו וראינו בהם קונים טובים שיכולים לרכוש את כל 
התוצרת שלנו, אבל עם הזמן ניצלו הרשתות את הכוח הזה והיום הם שולטים בנו החקלאים. הם 
קובעים מה לגדל וכמה הם יקחו, הם קובעים את המחירים שהם ישלמו לנו ללא קשר בכמה הם 
מוכרים. לרוב המחירים שהם קובעים קשורים למבצעים אחרים שנעשים ברשת שבאים על חשבון 
המוצר החקלאי. הם מטילים עלינו פחת של המוצר ויש מקרים שהחקלאים מממנים אותם בפתיחת 
סניפים נוספים. אז הכוח העצום שלהם, טוב רק להם ואנחנו מתגעגעים לשוק הסיטונאי של פעם 
ולמכולת השכונתית. גם כאן אנו החקלאים צריכים להוביל מהלכים שיחזירו לנו את השליטה במוצר 

החקלאי שאנו עובדים קשה ליצרו ויקבל מחיר ראוי.

העובדים הזרים  מספר חקלאים לא קטן קיבל תביעות משפטיות מתאילנדים שעבדו בעבר 
במשקם והיום ע"י עורכי דין ישראלים מגישים תביעות נגד החקלאים על זכויות שונות של העובד 
שכביכול לא שולמו. זו תופעה שהולכת ומתעצמת ואנו מנסים להגיע להסכמה עם הממשלה שכל 
הזכויות של העובד יכללו ב- 500 ₪ לעובד שיצטברו לו כשיצא בתום תקופת עבודתו בארץ. יחד עם 
זאת, התאחדות חקלאי ישראל ותנועת המושבים מקימות צוות שיקבל ייעוץ משפטי חיצוני שייקח 

על עצמו טיפול בתביעות שמוגשות לחקלאים שיבקשו זאת.
עובדים עונתיים  בכדי להתגבר על מצוקת העובדים וכן על הצמצום שמתוכנן ב- 2012 
במתווה של צמצום מס' העובדים בישראל, אנו בוחנים אפשרות של הבאת עובדים עונתיים לתקופות 

קצרות לגידולים שהצורך שלהם בכוח אדם הוא עונתי.

העיתון  של   "2021 "ישראל  ביוזמת  השתתפה  בישראל  המושבים  תנועת 
בשעה  ב-8.12.11  התקיימו  עגולים  שולחנות  עשרות   .THE MARKER
על  נועד  העגולים  בשולחנות  הדיון  הארץ.  ברחבי  שונים  במושבים   18:00
שנוצר  המומנטום  בעקבות  עמדתו  את  ישמיע  בישראל  שהציבור  מנת 
כלכליים.  חברתיים  לנושאים  ביחס  החברתית,  המחאה  תנועות  מפעילות 
מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור: התנועה תפעל לארגון וקידום היוזמות שעלו 

מהמושבים בפני פורום הקואליציה "משיחה להשפעה".
מאיר צור: זוהי הזדמנות ראשונה בהיסטוריה שכ"כ הרבה אזרחים מגלים עניין ומחויבות לפעולה 
משותפת לטובת עתידה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל. אנחנו רוצים לרתום את המומנטום 

לטובת קידום הצרכים של המרחב הכפרי שלנו.
הכלכלי העיתון  שיזם  בפעילות  חלק  לקחת  ולמזכירים,  המושבים  לוועדי  קריאה  שיגר  צור 
THE MARKER  במסגרתה ניסו ליצור קואליציה גדולה של גופים והתארגנויות אשר כולם מנהלים 
אותה יחד "משיחה להשפעה". בין הגופים השותפים לניהול הקואליציה וארגון הצגת העמדות 
המגוונות בחברה הישראלית ניתן למצוא )לפי סדר א ב( את: ב' זה אוהל, ג'וינט ישראל, החברה 
למתנסים, הקיבוץ הדתי, הקרן החדשה לישראל-שתיל, התאחדות הסטודנטים בישראל, התנועה 
הקיבוצית, ח' זה חינוך, חיים וסביבה, יוזמות קרן אברהם, כ"ן, מרחב אפשרויות, מרכז השלטון המקומי, 
מרכז שיתופים לקידום החברה האזרחית, עמותת הקלינאים בבי"ס למשפטים, עמותת תפוח – פורום 

הערים העצמאיות, פעמונים, קרן רש"י ועוד.
כל מושב קיים דיון שנמשך כ-3-4 שעות והעלה הצעות ורעיונות ליוזמות וצעדים מעשיים במרחב. 
הדיונים נוהלו באופן עצמאי ע"י מנחים. הדיונים נועדו ליצור תחושה חזקה של שיתוף והחלפת דעות 

וכן פעולה משותפת לגיבוש יוזמות לפעילות ממשית.
מאיר צור ציין כי הנכונות הרבה שגילו המושבים להשתתפות בתהליך הינה מבורכת וראויה לציון. 
"אנחנו כבר מזמן השכלנו להבין ש"אם אין אני לי מי לי", תנועת המושבים עושה לילות כימים על 
מנת לקדם את המטרות הייחודיות של תושבי המרחב הכפרי בישראל, עשרות השולחנות העגולים 

שקיימנו ברחבי הארץ יביאו להעלאת הנושאים המלווים את פעילותנו לסדר היום הציבורי".
צור ביקש להודות למושבים שנטלו חלק במיזם ובפרט לפעילים של תנועת הנוער בני המושבים 
שהשתתפו בפרויקט: כמו כן הוסיף שמוצא לנכון לשקף את ההרגשה שעם יותר מוטיבציה מצד 

המושבים, היינו עשויים להישמע עוד יותר.
להלן שמות המושבים שהשתתפו:  אליכין, אליקים, בורגתא, בני דרור, גיאה, חבל שלום, כוכב מיכאל, 
כפר ויתקין, כפר מונאש, מבטחים, מועצה אזורית גולן, מועצה אזורית גליל תחתון, מועצה אזורית 
ברנר, משען, נאורה, ניר ישראל, עופר, עין הבשור, עין ורד, עין יהב, צור משה, נווה ירק, ירקונה, עדנים, 

קדרון, רמת צבי, שדה ניצן.

פערי התיווך במוצרים חקלאיים

יוזמת "ישראל 2021"
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חדשות אגף קרקעות ואגו"ש

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

היועץ  בפני  להציג  נדרשנו 
המשפטי לממשלה את עמדתנו 
בנוגע להמשך הפעלת החלטת מועצת ממ"י 1195 
המסדירה את נושא ועדות הקבלה בהרחבות 
הקהילתיות, לאור העובדה כי קיימות פניות מצד 
גופים שונים לבטל את ועדות הקבלה בהרחבות 
הקהילתיות באזורי מרכז הארץ, שלגביהם לא חל 

חוק ועדות הקבלה שהתקבל בכנסת לאחרונה.

חוק ועדות הקבלה לטענתנו מבקש להסדיר 
סוגיה נקודתית ומצומצמת ביותר, והיא הליכי 
הקליטה לאגודות שיתופיות שסווגו כאגודות 
להתיישבות קהילתית ואשר נוסדו לצורך איגוד 
פריפריאליים  באזורים  בהרחבות  מתיישבים 

מסוימים בישראל, כהגדרתם בתיקון החוק. 

תיקון החוק אינו חל ולא התיימר לחול לגבי הליכי 
קליטה לכלל האגודות  השיתופיות בישראל בכלל, 
או לאגודות שיתופיות להתיישבות בפרט. הדברים 

אף נכתבו בדברי ההסבר להצעת החוק.

אין חוק ועדות הקבלה ממצה את הליכי הקבלה 
בכלל האגודות השיתופיות, ואין לגזור ממנו הסדר 
שלילי בדבר קיומן ופעולתן של ועדות הקבלה 
היכן שהן נהוגות באגודות שיתופיות אחרות או 
בהרחבות של אגודות שיתופיות, אשר אינן נופלות 

לקריטריונים המנויים בחוק.

החוק בא לחזק את מעמד ועדות הקבלה באגודות 
הספציפיות בנגב ובגליל. התפיסה שעמדה ביסוד 
עובר  הדברים  מחילופי  כפי שעולה  ההצעה, 
לתיקון החוק היתה, כי אגודות בישובי הפריפריה 
זכאיות להגנה מוגברת ונהנות מלגיטימציה חזקה 
יותר למיון מועמדים, שכן מגורים בישובים אלה 

כרוכים במאמץ בכל מעגלי החיים.

פרשנות של תיקון החוק, כאילו התכוון במשתמע 
ובמרומז לשלול נוהג לגבי ועדות קבלה או זכויות 
קיימות לגבי אגודות אשר אינן נמצאות בנגב 
ואינה  מידתית  אינה  סבירה,  אינה  בגליל,  או 

חוקתית.

לטענתנו, יהא זה אבסורד מוחלט לטעון, שאגב 
להסדיר  שמטרתו  מתיקון  כתוצאה  אורחא, 
ענין נקודתי המתייחס למספר מוגבל יחסית 
משים  ומבלי  דיון  ללא  ימחקו  אגודות,  של 
הסדרים מכוח הדין הכללי החלים על אלפי 
אגודות שיתופיות בישראל בכלל ומאות אגודות 

להתיישבות בפרט.

כאשר יש הסדר חקיקתי הנוגע למספר קטן 
ולמיעוט של מקרים, הנחת היסוד צריכה להיות, 
שהמדובר בהסדר ספציפי שמטרתו לטפל באותו 
מיעוט, וכי אין מדובר בהסדר שלילי לגבי כל יתר 
המקרים )שהינם הרוב(, אלא אם כן נקבע במפורש 

ובאופן חד-משמעי אחרת באותו הסדר. 

אין  המחוקק מוסמך לפגוע, לא כל שכן פגיעה 
גורפת ולא מידתית ופגיעה שאינה לתכלית ראויה 
כלשהי, ואין הוא מוחזק כמי שהתכוון לפגוע 
בשרשרת של חרויות וזכויות הנתונות לאגודות 
וחבריהן, ובכלל זה חירות ההתאגדות, החופש 
לעצב את תקנון ההתאגדות, החופש להתנות 
החזקה בקרקע המשבצת בחברות באגודה, זכות 
זכויות חוזיות ביחס לשימוש בקרקע,  הקניין, 

ובזכויות וחרויות נוספות.

כי  לזכור,  ראוי  בהרחבות,  מדובר  כאשר  גם 
מלכתחילה היה מדובר בקרקע  שהיתה חלק 
ממשבצת אגודת הישוב/המושב, וכי על כן בשלב 
ראשון צריכות האגודות להיפרד מחלק מקרקע 
המשבצת שלהן לטובת ההרחבות. בהתאם למצב 
הקיים, אין האגודות מקבלות פיצוי כספי או אחר 
כלשהו בגין נטילת קרקע זו, ואולם אין פירוש 
הדבר שהקרקע "מופקעת" מהן תוך אובדן כל 
זיקה. פרשנות שכזו אינה הגיונית. ככלות הכל, 
המדובר בהרחבת ישוב קיים בזיקה צמודה לישוב 
ישוב חדש המנותק ועצמאי  ולא בהקמת  זה 
מהישוב הקיים. המטרה המוצהרת של ההרחבה 
הינה חיזוק הישוב הקיים, ולא הקמת "בן חורג" 

הנעדר כל קשר לאגודה הקיימת. 

לענין זה נדרשה גם מועצת מקרקעי ישראל , 
החלטות מועצת מקרקעי ישראל  באו להסדיר, 
מצדו של מינהל מקרקעי ישראל, את  הליך 
קהילתיים  לישובים  מועמדים  של  הקבלה 

ולהרחבות של ישובים חקלאיים, זאת מתוך הנחה 
שיש זיקה מובנית בין החברות באגודה השיתופית 

לבין מגורי הקבע בישוב הכפרי.
מצד ההתיישבות נמתחה ביקורת לא מעטה 
על החלטות אלה, המהוות כשלעצמן התערבות 
מרחיקת לכת באוטונומיה של האגודות ושל 
חבריהן לעצב את הרכב האגודה והישוב ואת 
החברים המתקבלים לאגודה וזכאים להקצאת 
קרקע של האגודה. ואכן, יש טעם בטענה, כי אין 
זה סביר כי גוף חיצוני – כגון ועדת קבלה אזורית 
או ועדת ערר, שיש בה נציגים חיצוניים לאגודה 
ולחבריה -  יכתיבו לאגודה השיתופית את זהות 
חברי האגודה או המתגוררים בתחומה, באופן 
שיפקיע מהאגודה את עצמאותה ויהפוך אותה 

למעשה ל"שקופה" ונטולת כל מעמד.
ואולם גם אם נניח, עם כל הביקורת הקיימת, כי 
החלטות אלה עומדות בתוקפן, הרי שבוודאי אין זה 
סביר לפרש, כי התיקון לחוק התכוון כתוצאת-אגב 
גם להתערב בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 

וכחלק מכך אף לבטל את החלטה 1195.

בית המשפט העליון הצדיק קיומו של תהליך מיון 
להרחבות על ידי האגודות השיתופיות עצמן. על 
אחת כמה וכמה שיש להמשיך ולאפשר קיום 
ועדות קבלה באגודות שיתופיות, הכוללות גם 
נציגי ציבור אובייקטיביים, הבוחנים התאמת 
המועמד לאופיו של הישוב ולמרקם החברתי 

שבו.

ביום א 6.11.11 קיים מאיר צור, מזכ"ל תנועת 
המושבים בישראל ועו"ד עמית יפרח יו"ר אגף 
קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים, 
סיור מקצועי במספר מושבים ברחבי המדינה, 
ביחד עם חברי הועדה הציבורית לניהול קרקע 
חקלאית בראשותו של ד"ר גיא רוטקופף - מנכ"ל 

משרד המשפטים. 
יו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית 
יפרח, הגיש לחברי הוועדה, בתום עבודה מאומצת, 
נייר עמדה המפרט את התייחסותן של התנועות 
הוועדה  הקורא" שפרסמה  ל"קול  המושביות 
הציבורית לבחינת המדיניות הקרקעית לניהול 

קרקע חקלאית הנכללת במקרקעי ישראל.
בפניה שצורפה לחוברת שהוגשה ליו"ר הוועדה, 
ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים, כותב 
מאיר צור, מזכיר תנועת המושבים: "נקודת המוצא 
בישראל  החקלאית  היא שההתיישבות  שלנו 
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".
להלן עיקרי עמדת תנועות המושבים לפרקים 

השונים:
נקרא  הוועדה  יום  סדר  על  הראשון  הפרק 
החקלאים  מעמד  בעניין  הרצויה  "המדיניות 
והמתיישבים בקרקע חקלאית, באופן שתביא 
בין השאר לצמצום החיכוך עם רשות מקרקעי 

ישראל". 
עמדת תנועות המושבים עומדת על צורך בעיגון 
פורמאלי של זכות החכירה- לדורות בכל שטחי 
משבצת הקבע, בחוזה חכירה לדורות ל-196 
שנים, שינוסח בשיתוף נציגיהם המוסמכים של 
המתיישבים וירשם במרשם המקרקעין. זאת ועוד, 
היעודים והשימושים השונים במסגרת מטרות 

החכירה בשטח חלקת המגורים יהיו כפופים לחוקי 
התכנון והבנייה בלבד, ללא מעורבות רמ"י. על 
שטחים אלה יחולו ההסדרים הכספיים כפי שנעשו 
במגזר העירוני לגבי חוכרים ותיקים. הקרקע 
תהיה בחכירה לדורות של האגודה וחבריה, ולא 
בבעלותם, אולם החכירה תהיה עם מלוא הזכויות. 
עוד צוין, בשטחים החקלאיים יתאפשר שימוש 
חקלאי חופשי על ידי המתיישבים ו/או במסגרת 
ע"י מספר  ו/או במשותף  האגודה החקלאית 
אגודות החקלאיות וגם על דרך של עיבוד אזורי 
באמצעות גופי התיישבות אזוריים. שיתופי פעולה 
או החכרות משנה לגופים חיצוניים אחרים, יעשו 
בכפוף למנגנוני חוק ההתיישבות אשר נדרש 

להתאימם ולעדכנם לתקופתנו.

 בפרק השני - הקשר בין הקצאת קרקע למגורים 
הקרקע  הקצאת  ובין  החקלאיים  ביישובים 
טוענת  הנחלות,  משטר  במסגרת  החקלאית 
הנחלות  משטר  כי  המושבים  תנועות  עמדת 
מהווה התחייבות חוזית בין המדינה למתיישבים 
ולאגודות, והנחלות הנן קניינם של המתיישבים 
ו/או האגודות, לפי העניין. הנחלה המוחכרת 
לדורות למתיישב ו/או לאגודה כוללת בתוכה 
את כל השימושים הקשורים למגורי המתיישב 
ומשפחתו, הפעילות החקלאית והפעילות היזמית 
הלא-חקלאית. יש לראות בנחלה מקשה אחת, גם 
אם יעשו הסכמים לגבי שימושים לא חקלאיים 

נמשך האיום על ועדות הקבלה בהרחבות במרכז הארץ

8 המשך בעמוד   

משמאל לימין: מאיר צור מזכ"ל התנועה,  עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש וד"ר גיא רוטקוף מנכ"ל משרד המשפטים

"קול קורא" לבחינת המדיניות 
הקרקעית לניהול קרקע חקלאית 
אל ר ש י י ע ק ר ת במק ל ל נכ ה

הנהלת תנועת המושבים סיירה במספר מושבים ברחבי המדינה  יחד עם יו"ר 
הוועדה הציבורית לניהול קרקע חקלאית ד"ר גיא רוטקופף , מנכ"ל משרד 

המשפטים )יו"ר ועדת רוטקופף( ועם חברי הועדה
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חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

אגף  -מנהל  שריד  יוגב 
כלכלה ופיתוח עסקי 

במדינת  ההתיישבות  מפעל 
 100 מעל   כבר  קיים  ישראל 
שנה, בימים  אלו של מחאות 
חברתיות ודרישה לצדק חברתי אנו יכולים לראות 
ביתר שאת את חשיבותו של מפעל זה הן למדינת 

ישראל והן לכל אחד מאזרחי המדינה.

הסיפור הכלכלי של חברי המושבים הינו הסיפור 
של מדינת ישראל, בשנות ה-30 כאשר החלו 
לקום  מושבים במדינת ישראל, רובם של חברי 
המושבים עסקו בחקלאות. לאחר קום המדינה 
הוקמו מאות מושבים שכ-90%  מחבריהם  עסקו 
בחקלאות וסיפקו את מגוון מוצרי המזון לאזרחי 

המדינה.
במהלך השנים כמות החקלאים קטנה החקלאים 
והחקלאות  השתפרו  טכנולוגיות  התייעלו, 
הישראלית הפכה להיות "הפנים" של מדינת 

ישראל בכל העולם.
גורמי היצור של החקלאים רק קטנו: קרקעות 
)ככל שהמרחב העירוני התרחב זה בא על חשבון 
המרחב הכפרי (, מים-ירידה מהותית של כ-60% 

בכמות המים השפירים לחקלאות.

למרות זאת התוצרת החקלאית והפדיון החקלאי 
עלו במאות אחוזים/ ערך התפוקה החקלאית 
בשנת 2010 נאמד בכ-26.5 מיליארד ₪ . כ-40% 
מפדיון ענף החקלאות נובע ממכירת תוצרת 
והשאר  ליצוא   כ-20%  טרייה לשוק המקומי, 

לתעשייה.
יום  בימים אלו של מחאות חברתיות ובדיקה 
יומית של מוצרי תצרוכת במדיה הארצית אנו 
מגלים פער עצום של מאות אחוזים בין הסכום 

שהחקלאי מקבל לבין הסכום שהצרכן משלם .
להפרש זה יש סיבות רבות ובעיקרן היא חוסר 
היכולת הכלכלית של החקלאי העומד מול רשת  
השיווק מצד אחד וחוסר היכולת  של הצרכן מול 

רשתות השיווק מהצד השני.
דוגמא שממחישה את האבסורד קיבלנו לאחרונה 
מחברת תנובה, תנובה הוקמה ע"י המושבים 
והקיבוצים בשנות העשרים של המאה הקודמת 
ועד לפני שלוש שנים החזיקו אותה כ-600 אגודות 

חקלאיות.
בתנובה הצרכנים  בימים שהתיישבות שלטה 

במדינת ישראל קיבלו תמורה הולמת לכספם, 
את  העבירה  שההתיישבות  ,מהיום  לצערנו 
השליטה לקרן איפקס, השתוללות המחירים 
פגעה באזרחי מדינת ישראל והמרוויחים הגדולים 

הם לא החקלאים אלא קרן פרטית.
יש דוגמאות נוספות לכך שההתיישבות מהווה 
חומת מגן לאזרחי מדינת ישראל אך לצערנו 
אנו כושלים בצד התדמיתי ונותנים לבעלי ההון 

לשנות את העובדות.
לאורך השנים אומרים שהחקלאים הם בעיית 
המים במדינת ישראל לא כך הדבר אלא בדיוק 

ההפך.
כמות המים בשנת 1980 שהחקלאות הישראלית 
צרכה היתה כ-1,300 מיליון מ"ק מים שפירים, 
כיום החקלאות צורכת כ-450 מיליון מ"ק מים 
שפירים  בלבד ומוסיפה עוד כ-560 מיליוני מ"ק 

מי קולחין ומליחים . 
המים  מחירי  על  מהותית  השפעה  זה  לנתון 
מסוף  ישראל,  במדינת  החקלאית  והתוצרת 
שנות השמונים כאשר החלו לקום מתקני טיהור 

המים וכל העיריות מחויבות לטהר את המים, 
ללא החקלאות הישראלית שקונה את המים 
המטוהרים , הצרכן היה צריך לשלם גם על טיהור 

המים וגם על ההשפעות הסביבתיות שלו.
לפיכך, כאשר החקלאות צורכת כ-80% מתצרוכת 
מי הקולחין היא מוזילה את  עלות הטיהור,  את 
הגידול  היקפי  את  ומגדילה  הגידול   עלויות 
לצרכן  העלות  את  מקטינה  ובכך  והתוצרת 

הסופי.
לסיכום , מדינת ישראל יושבת על שורשיה של 
ההתיישבות. ההתיישבות תורמת בשימור הקרקע, 
איכות הסביבה, פריסת האוכלוסייה ,יחסי חוץ, 
אספקת תוצרת חקלאית יציבה ומגוונת , תיירות 
ירוקות בכל חלקי  ושומרת על ריאות  כפרית 

המדינה.
כל  של  המגן  כחומת  עצמנו  את  רואים  אנו 
האזרחים במדינת ישראל . ההתיישבות לא רוצה 
מהשלטון המרכזי תמורות מיוחדות רק בקשה 
אחת לנו: אל תפריעו לנו להמשיך להתפתח 
להתבסס ולצמוח כמשק משפחתי ומידתי שתורם 

למדינת ישראל.

אז למה לי רק מוסיקה עכשיו?
י  מבעל רשת  דו ת  קלטו ו ם  טי לתקלי ה  הפדרצי
בגין השמעה פומבית של מוסיקה הצימרים תשלום 
במדינת ישראל קיימים שישה גופים לניהול משותף של זכויות יוצרים וזכויות מבצעים:

הפדרציה לתקליטים וקלטות - מייצגת חברות תקליטים גדולות  *
אקו"ם - אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל  *

תל"י - איגוד הבמאים והתסריטאים בישראל  *
אשכולות - החברה לזכויות מבצעים של אומני ישראל  *

הפי"ל - פדרציה למוסיקה ישראלית וים-תיכונית-מייצגת בעלי זכויות  *
בהקלטות )מפיקים עצמאיים וחברות קטנות יותר(  

עיל"ם - עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים.  *

עד סוף שנת 2010 היה קיים הסכם בין התאחדות המלונות לפדרציה לתקליטים וקלטות ,שכלל 
פטור מתשלום תמלוגים לעסקים, שבהם מתחת ל-35 חדרים. לכן כתוצאה מההסכם לא נדרשו 
בתשלום בעלי הצימרים. ההסכם הסתיים וההתאחדות המלונות נמצאת במו"מ עם הפדרציה, 
במקביל  החלו עשרות בעלי הצימרים בצפון הארץ לקבל מכתבי דרישת תשלום מהפדרציה 
לתקליטים וקלטות )1 מבין 6 הגופים הנ"ל( בסך אלפי שקלים בגין השמעה פומבית של מוסיקה. 

כמו כן, רבים שלא שילמו כבר קיבלו התראות ואזהרות.

אין  שום וודאות שההסכם שיושג בין התאחדות המלונות לפדרציה לתקליטים יהיה זהה  לקודמו 
והחשש העיקרי הוא שברגע שיתבצע תשלום לגוף אחד מתוך ה-6 הדבר עלול להתפרש כהכרה 
בדרישת התשלום ובכך שצריך לשלם לכל הגופים העוסקים בניהול משותף זכויות יוצרים 

ומבצעים בישראל.

לאור פניות לעמותות התיירות, התגבש צוות פעולה יחד עם הרשות לפיתוח הגליל ותנועת 
המושבים וגויס מימון ראשוני לצורך חוות דעת משפטית והמלצות כיצד לפעול. 

למשימה נשכרו עורכי הדין-טוני גרינמן ממשרד טוני גרינמן וד"ר מיכל שור-עופרי ממשרד שמרון, 
מלכו, פרסקי מתמחים בתחומי הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים וביחד עם צוות הפעולה 

התגבשה דרך פעולה:
בשלב ראשון, הצוות גייס כסף לחוות דעת ראשונית של עו"ד המתמחים בתחום.   *

בשלב השני, נשלחו מכתבים לבעלי הצימרים המציגים את הבעיה ואת שלבי הפעולה.   *
בשלב שלישי, נערכו 2 כנסי הסברה מרכזיים בגליל המערבי והגולן, אשר נכחו בהם כ-100   *

תיירנים והוצגה חו"ד של עוה"ד, ניתנה סקירה כללית והסבר מקיף על התהליך .
לצורך ניהול מו"מ מול הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות ובמידת הצורך אל מול הגופים 

עמותת תיירות חדשה הוקמה בחבל מודיעין
חבל מודיעין, הנמצא במרכז הארץ, ומשופע באטרקציות ונופים 
יעבור, עם הקמת העמותה החדשה, תהליך של מיתוג תיירותי לצד 
קידום ארצי של המודעות לאפשרויות הבילוי באזור. העמותה 
פועלת להקמת פורום עסקי תיירות, יצירת שיתופי פעולה ביניהם 

ופיתוח אמצעי שיווק מתוך אמון בפוטנציאל העסקי הטמון בכך.
בימים אלה יוצאת לדרך עמותת תיירות חבל מודיעין, שקמה בתמיכת המועצה האזורית חבל 
מודיעין, מתוך מטרה לקדם את נושא התיירות ברחבי החבל. בראש הועד המנהל של העמותה 

עומד אייל דה-פאו מטירת יהודה והיא מנוהלת ע"י מירב פרידמן-לזר.
"חבל מודיעין הוא אזור רחב ידיים 
ומשופע באטרקציות תיירותיות, 
בצורה  אותן  לקדם  העת  והגיע 
מסודרת", אמר דה-פאו, "העמותה 
קמה במטרה לאגד את העסקים 
התיירותיים ברחבי המועצה וליזום 
יחד אירועים גדולים מושכי קהל וכך 
לחזק את האטרקטיביות של האזור 
בעיני המטיילים. אנו קוראים לכל 
העוסקים בתיירות ברחבי המועצה 
לחבור אלינו לתהליך שיוצא בימים 

אלה לדרך. במקביל לתהליך של מיפוי ואפיון הפעילות התיירותית באזור, אנו מציעים כבר 
בחנוכה הקרוב מטריה של פרסום ויח"צ אזורי לאירועי החג בתחומי המועצה".

אחת המטרות הראשונות העומדות בפני העמותה הינה יצירת שיתופי פעולה וסינרגיה בין היזמים 
והתיירנים. "שיתוף פעולה רציני ייצור חבילות תיירות אזוריות אשר ייהנו מהשפע הרב הקיים 
באזורינו ויוכלו להביא להגדלת האפשרויות שנוכל להציע למבקרים", אמרה לזר. "במסגרת פורום 
עסקי תיירות שיוקם בקרוב אנו אף מקווים לארגן מגוון סדנאות יזמות והכשרה מקצועית לשדרוג 
המוצר התיירותי והרחבת היקפי הפעילות במטרה לקדם את המיזמים החקלאים התיירותיים 

בישובים".
מטרה נוספת של העמותה הינה פיתוח של אמצעי שיווק אזוריים, כגון הכללת החבל באתרי 
תיירות מובילים בהם יכולים המטיילים לקבל מידע תיירותי בטלפון, הפקת חוברת מסלולי 
טיול )רכיבה, הליכה, טיולים משפחתיים ועוד( תוך שילוב אתרי התיירות הפעילים, והפקת מפה 
תיירותית. הכל - לשם יצירת חשיפה מוגברת של אתרי התיירות בחבל מודיעין, למטיילים מתוך 

החבל ומחוצה לו.

להצטרפות לפורום תיירני חבל מודיעין ופרטים נוספים:
merav@thm.org.il  / 054-6850427 8 המשך בעמוד   

ההתיישבות כחומת מגן

צימר "אירוח ביער אשתאול"
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לראשונה: תנועת המושבים בישראל קיימה 
סמינר ארצי למזכירות המושבים מכל רחבי הארץ

מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים פתח את הסמינר בהצגת התפיסה לתפקידה החיוני של המזכירה 
כצומת מרכזית  בחיי המושב ובפעילותו. בנוסף הרחיב בדבר הכוונה למקסם את הממשק של המזכירה 

עם תנועת המושבים על אגפיה השונים ולהיעזר בתנועה ככתובת מקצועית לכל דבר ועניין.
בראשית דבריו חד חידה למשתתפות: "מה משותף לעו"ד, רו"ח, עיתונאי , סוכנות ידיעות ומושבניק? 

התשובה כמובן: מזכירת המושב!"
סמינר המזכירות הראשון של תנועת המושבים התקיים במלון הכנסים בקיבוץ שפיים בין התאריכים 
15-16.11.11 בהשתתפותן של כ-100 מזכירות וכלל סקירה רחבה של מזכ"ל התנועה על הפעילות 

המגוונת והשירותים המוצעים על ידי התנועה לכלל המושבים. 
בין ההרצאות, ניתן היה לשמוע את עו"ד עמית יפרח מנהל אגף קרקעות בתנועה, בנושא ניהול המושב 
המורחב, כלים לעבודת המזכירה, הנעה והנאה בקצב הזמן  - נשים וקריירה ע"י מנכלי"ת חברת 
"דרך אישה", יישומי מחשב בניהול קהילת המושב, ניהול זמן ומקורות להצלחה בעבודת המזכירה - 
סדנא בהנחיית אילנה יוגב, מנהלת האגף לקהילה וחברה בתנועת המושבים אשר הייתה אחראית 

על ארגון הסמינר והפקתו. 
בסיום הסמינר נערך סיכום ומשוב והמזכירות הביעו תודתן על היוזמה, על המחשבה עליהן ובעיקר 
על קיום הסמינר שהעניק להן כלים מקצועיים כמו גם חיזק את הקשר עם בעלי התפקידים השונים 
בתנועה. "אני יודע להבטיח שזוהי תחילתה של מסורת" כך ציין מאיר צור, בדברי הסיכום עם 

המזכירות.

פינת הספר
פתאום ביום בהיר אחד

מאת דרור אלוני
דרור אלוני ממושב בית חרות, היה ילד בן 10, כשחלה בנוירובלסטומה, 

סרטן אלים של ילדים. 
הוא נשלח ע"י רופאיו לחו"ל להשתלת מח עצם. דרור נקרא אז "הילד מן 
הבועה" כיוון ששהה בבידוד בחדר סטרילי כמעט 50 יום. הדבר היה לפני 23 
שנה, ועדיין לא היה בארץ ביטוח השתלות בחו"ל. נערך מסע גיוס תרומות 
אדיר, בכירי האמנים בערבי התרמה, חברים, וילדים בכל הארץ עזרו לגייס 
את הסכומים שנדרשו. תנועת המושבים התגייסה גם היא למסע הגדול 
להצלת חייו. דרור חזר בריא, עשר שנים חי חיים רגילים, התנדב לצה"ל 
ושירת ביחידת מודיעין, ואז חזרה המחלה. מאז, 12 שנה היא לא עוזבת, 
ובין לבין הוא סיים תואר מהנדס בטכניון, נישא, עבד ועבר מכימותרפיה אחת לאחרת, ניתוחים, 

הקרנות, טיפולים רדיואקטיביים בחו"ל, טיפולים מחקריים ועוד. 
על ההתמודדות המופלאה שלו הוא כתב ספר מרתק: פתאום ביום בהיר אחד, מאת דרור אלוני, 

בהוצאת רימונים. 
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יהודה אלטון, מנהל היחידה 

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

חג אורים שמח
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סמינר ספרני ההתיישבות
הסמינר השנתי של ספרני ההתיישבות יתקיים בחנוכה: 25-26-27.12.11 

במלון קיבוץ שפיים.
הסמינר הוכר על ידי משרד החינוך כהשתלמות, הספרניות זכאיות לקבל 

מימון להשתתפות מהספריות האזוריות!
בישיבת ההנהלה של ועדת הספרנים הוחלט כי הנושא המרכזי של הסמינר יהיה "ספריה וחברה 

– מורשת וזהות יהודית בספרות". 
נושא זה יועבר במפגשים עם סופרים ואמנים, הרצאות, סיור בירושלים, מופע ועוד.

הסמינר יסובסד על ידי תנועת המושבים, אולם בעקבות העלאת מחירים של מקום האירוח, 
הסמינר יעלה 780 ₪ לעומת 685 ₪ בשנה שעברה.

מומלץ כי וועדי המושבים יסייעו לספרנים במימון הסמינר.
חוזר מפורט יישלח בהקדם.

 tarbut@tmoshavim.0rg.il ,052-2742821 ,03-6086342/3 להרשמה: היח' לתרבות

מרים, רציתי לומר לך מילה אחת – תודה.
כאשר עומדים אנו ביום פרידה מאדם יקר, עולה לפנינו מרקם חייו:

מרים נולדה בשנת 1925 בליגניץ גרמניה של אז ועלתה לבדה לארץ בגיל 12 במסגרת עליית 
הנוער על שם הנרייטה סולד. מרים למדה הוראה בסמינר הקיבוצים עד אשר התגייסה לבריגאדה 
היהודית כדי לקחת חלק פעיל בלחימה נגד הנאצים שהשמידו רבים מבני משפחתה- ביניהם 
סבתה, אמה ואחיה. עם סיום שירותה התמסרה להקמת משפחה משלה. נישאה לשמואל שור, 

עמו נדדה בין בסיסי משטרה ומשמר הגבול עד ההתיישבות במושב גן חיים בשנת 1960.
במשב, שמואל ומרים פיתחו משק מגוון: כבשים, תרנגולות, חממות ורדים ועוד.

במלחמת יום הכיפורים פקד את המשפחה שבר  מרים ושמואל גידלו בחום את ילדיהם. 
עם נפילתו של דני במהלך המלחמה. המשפחה בחרה להמשיך במסורת אהבת המדינה, העם 

והעבודה החקלאית ברוח ערכי תנועת המושבים.
כאשת ערכים חדורת תחושת שליחות הייתה מעורבת בייזום והנהגת פרויקטים רבים:

נאמנת ועדת נוער במושב במשך שנים רבות.  •
חברה פעילה בוועדות תרבות, חברה ובריאות.  •

חברה פעילה באיסוף והפקת ספר המושב לקראת שנת ה-70 להיווסדו.  •
לקחה חלק בייזום ארכיון במושב.  •

יזמה ודחפה את הקמת הפארק ואת גבעת המייסדים.  •
הייתה חברה פעילה במרכז מפלגת העבודה.  •

הייתה פעילה בהתנדבות במסגרת יד לבנים, בהנצחת בני המושבים ובהקמת פרוייקט "יער   •
הבנים" שביער עזריקם ולא זכתה אחרי 15 שנים של פעילות לראות את סיומו.

הייתה פעילה מרכזית למען החבר הוותיק במושבים.  •
הייתה פעילה למען ניצולי שואה במסגרת תנועת המושבים.  •

ומעל לכל- המשפחה אותה גידלה וטיפלה במשך כל השנים, היוותה את מרכז חייה וליוותה 
אותה בחום ואהבה עד הרגע האחרון. ילדיה ונכדיה- ממשיכים את רוח ההתנדבות והפעילות 

הציבורית.

ולתודות:
תודה בשם הנוער שגדל והיו להורים וסבים, על תרומתך למען הנוער לאורך עשרות שנים )אני 

הייתי מדצ"ית כשהגעת למושב בשנת 1960 ומיד נרתמת לדאגה לנוער(.
תודה מחברי המושב, על כל הפעילות התרבותית. מעולם לא התעייפת, לפעמים נשארנו מאחור 

ואת תמיד משכת קדימה.
תודה בשם החברים הותיקים )שרובם כבר לא איתנו( על הדאגה הרבה להם.

תודה בשם החיילים, הילדים שנולדו וברי המצווה שבתור ועדת חברה של המושב דאגת להביא 
להם ברכה עם שי.

תודה על הפעילות הציבורית שלך לאורך עשרות שנים במושב שלנו ובכל המושבים.

וסליחה שלא הספקנו להודות לך בעודך בחיים

ציפי יפעת – גן חיים

מרים שור – ז"ל 
קווים לדמותה



תנועת המושבים קיימה השנה את סמינר הועדים הארצי בים המלח . הסמינר התמקד באופי השינויים 
אשר חלים במרחב הכפרי בישראל והעניק את הכלים המקצועיים לחברי הכנס באשר לניהול המושב 

החדש. 
הסמינר זכה להצלחה רבה והשתתפו בו למעלה מ-300 חברים. המשנה לראש הממשלה בוגי יעלון, 
שר התמ"ת שלום שמחון ושרת החקלאות - אורית נוקד נטלו חלק בהרצאות המקצועיות וברכו על 
קיום הסמינר. השר שמחון: "זו הזדמנות מיוחדת להפגיש בין כל בעלי התפקידים ב"קשת" המגוונת 
של המרחב הכפרי, החל מבעלי תפקידים כמו יו"ר ועד, חברי ועד, נציגי מליאות המועצות, מזכירים 
פעילים, ראשי מועצות אזוריות ועד מזכ"ל התנועה ובעלי תפקידים בממשלה. התנועה כיום היא 

כתובת מקצועית עבור המרחב בכל סוגיות הליבה המעסיקות את התושבים".

במרכז הסמינר דנו בפסיקת בג"צ 979 והשלכותיה על המרחב הכפרי לרבות החלטה 1101 העוסקת 
בזכויות התעסוקה הלא חקלאית בחלקת המגורים. לדיונים בנושא זה הוזמנו מיטב המרצים וראשי 

המוסדות האחראיים. נערכו פאנלים )פאנל ראשי מועצות( וכן דיונים פתוחים.
עוד בנושאים שטופלו בסמינר ניתן היה לשמוע על תקנה 949 המאפשרת הקמת מיזם כלכלי לאגודה 

בשטח של לפחות 60 דונם נטו, עובדה שעשויה למנף את האגודה מבחינה כלכלית.
כמו כן הושם דגש על שיתוף הפעולה בין תנועות ההתיישבות, דבר שלא היה קיים בעבר. לסמינר 
הוזמנו כל המושבים בארץ , מכל תנועות ההתיישבות הקיימות, תוך מתן דגש עמוק על שיתוף 

הפעולה עם תנועת הפועל המזרחי .

שלום שמחון, שר התמ"תבוגי יעלון, המשנה לראש הממשלה
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הספריה בחניאל מקום לגאווה!
אצלנו בחניאל, כמה סמלי, עולים אל הספריה. לא סתם נכנסים דרך אגב בדרך  אל המזכירות או על 
הדרך עם הוצאת הדואר מהתיבות. אצלנו בחניאל, מגיעים לספריה מתוך כוונה גמורה, לאחר שמשננים 
את ימי ושעות הפתיחה שלה. מיקומה בנקודה היפה ביותר במושב -  מעידים יותר מכל על החשיבות 
שייחסו המייסדים למוסד הקריאה, לעצם היותנו "עם הספר" לא בחדר צדדי כסרח עודף באיזשהו מבנה 

ציבור אלא, בכניסה למושב, בלב חורשה במיקום ממנו נשקף הנוף היפה ביותר.
ספריה עשירה ומשובחת היא בבואה של תושביה. על משקל: "הגד לי לאיזו ספריה הנך משתייך, ואומר לך 
מי אתה". היא מקור גאווה ובעיקר מקום מפגש לאמהות ולילדיהן, נוער, מבוגרים ואוהבי המילה הכתובה 
המוצאים בה מגוון רחב אפשרויות -  איש איש כלבבו. הסופר סומרסט מוהם כתב ש"רכישת הרגל הקריאה 
היא בגדר מציאת מפלט, כמעט מכל סבלות וצרות העולם", ואפשר להוסיף: לא רק כמפלט אלא גם חיפוש 

אחר העונג הצרוף שהקריאה מעניקה לקוראיה!
לאחרונה, אחרי יותר מעשרים שנה, הוחלט ע"י הועד המקומי בשיתוף פעולה עם האגודה החקלאית 
בחניאל והודות לתרומה נדיבה של בעלי תחנת הדלק "אברך" בישוב, מר חסי אברך, לשפץ ולשדרג את 
הספריה. -  כך יצא הפרויקט לדרך. החלה העבודה בתכנונה בהתנדבות של אדריכלית מקומית: יוספה אגר 
ובעזרתם של מתנדבים באריזת הספרים בזמן השיפוץ ובהחזרתם לתוך הספריה המחודשת. לכל אלה 

תודה מיוחדת על העשייה המבורכת לרווחתם ולהנאתם של כל הבאים בשערי הספריה.
ביום 2/8/2011 חגגנו את פתיחת הספריה, בגזירת סרטי, ברכות עם קהל רב של ילדים, נוער, מבוגרים 

ואורחים רבים.
כשמדברים אצלנו בחניאל על הספריה, מוסיפים באותה נשימה כמעט את רחל איצקוביץ הספרנית שלנו. 
מסירותה מעוררת הערכה עצומה. פעילותה הבלתי נלאית לטיפוח הספריה, לעידוד הקריאה בקרב הילדים 

והנוער, יצאה למרחוק וקוצרת מדי שנה פרסים והוקרה. אשרינו שזכינו לכך!!!
כתבה: שושי זינגר, קוראת מתמידה

סמינר ועדים ארצי ים המלח



הפקדות סוף שנה בקופות גמל וקרנות השתלמות
לקראת סוף שנת 2011, כדאי להפקיד בקופת גמל ובקרן השתלמות על מנת 
לקבל הטבות מס מהמדינה. סך שווי הטבת המס על ההפקדות בקופת הגמל וקרן 

ההשתלמות עשוי להגיע לכ-13,000 ₪ לשנה! 1
מאת: אייל סיאני, מנהל פרויקטים, קבוצת הלמן-אלדובי

מדינת ישראל מעודדת את ציבור העצמאיים בישראל לחסוך בקופות גמל ובקרנות 
השתלמות באמצעות מתן הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות לכל מי שמפקיד לאפיקי 

חיסכון אלו.

הפקדות לקופת גמל
בהפקדות לאחת מקופות הגמל של הלמן-אלדובי יכול עצמאי לקבל הטבת מס של עד 16% מהכנסה 

שנתית של 196,800 ₪ )31,488 ₪( לפי הפירוט הבא:
* עד 5% לצורך זיכוי2 )9,840 ש"ח(

* עד 11% לצורך ניכוי3 )21,648 ש"ח(

הפקדות לקרן השתלמות
בהפקדות לאחת מקרנות ההשתלמות של הלמן-אלדובי יכול עצמאי אשר יש לו הכנסה מעסק או 
ממשלח יד, להפקיד עד 7% מהכנסה שנתית של 249,000 ₪ )17,430 ₪( ולקבל הטבת מס של כ-4.5% 

)11,205 ₪( מתוכם לצורך ניכוי3.

פטור ממס רווח הון
כספים המופקדים בקופת גמל וקרן השתלמות4 זוכים לפטור מתשלום מס בשיעור 20% בגין רווחים 
ריאליים. פטור זה הינו ייחודי ושוויו עבור עמית המפקיד כספים לקופת גמל/קרן השתלמות יכול 

להגיע לעשרות אלפי ש"ח ברבות השנים.
חשוב לדעת כי חשיבותו וייחודו של פטור זה עשוי לגדול בקרוב באופן משמעותי וזאת לאחר שממשלת 

ישראל אישרה לאחרונה את המלצת ועדת טרכטנברג להעלאת שיעור המס ל-25%. 

ניתן לקבל הלוואות מקופות הגמל על מנת לממן את ההפקדה הנדרשת.
קופת הגמל הלמן-אלדובי תגב וקרן ההשתלמות אופקים מעמידות לרשותכם מנגנון הלוואת כספים 
אטרקטיבי שניתן על בסיס הכספים שנצברו בחשבונכם. מנגנון הלוואה זה מאפשר לכם להפקיד 

כספים וליהנות מהטבות המס הנלוות לכך. 
להלוואה מקופת הגמל תגב ומקרן ההשתלמות אופקים, יתרונות רבים:

ריבית אטרקטיבית, אין תשלום עמלות, לא נדרשים ערבים, הליך פשוט למתן הלוואה.

לפרטים אודות הפקדות סוף שנה והלוואות מכספי קופת הגמל או קרן ההשתלמות
הקדימו והתקשרו עכשיו: 03-6000181

1 הסכומים הינם להמחשה בלבד ובהתייחס לעמית אשר הכנסתו החייבת בשנת 2011 עומדת על 250,000 ₪.
2 זיכוי = החזר בשיעור של 35% מהסכום שהופקד לקופת הגמל. בגין כל 1 ₪ שהופקדו יקבל העמית 35 אגורות.

3 ניכוי = הקטנת ההכנסה החייבת של העמית בגין ההפקדות שביצע לקופת הגמל/קרן ההשתלמות.
4 עד לתקרה של 17,400 ₪ נכון לשנת 2011.

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. 

הכותב הינו מנהל פרויקטים בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ ובעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני.

הקמת מחלקת חיילים וצבא
תנועת המושבים שמחה לבשר על הקמת מחלקה חדשה בתנועה:
מחלקת חיילים וצבא. המחלקה קמה על מנת לתת מענה לכל 

הסוגיות הנוגעות לשירות בני המושבים בצה"ל. 
מדובר במחלקה חדשה אשר תתאים את ייעודה לצרכים כפי שיועלו מהשטח. מטרת העל של 
פעילות המחלקה היא לממש "הלכה למעשה" את ערכי התנועה  ולהוות בית וכתובת מקצועית 

עבור התושבים ולייצגם מול גורמי הצבא והביטחון.
אחוז בני המושבים המשרתים ביחידות קרביות ובתפקידים פיקודיים גדול בהרבה משיעורם 

באוכלוסייה, זאת בזכות החינוך הערכי והשורשי הניתן לבני הנוער במסגרות החינוך במושבים.
אנו בתנועת המושבים מאמינים שיש להמשיך לקדם ערכים אלה ביתר שאת ולסייע, במסגרת 
המחלקה החדשה לכל אחת מהקבוצות: לחיילים המשרתים ונושאים בנטל, למלש"בים )מיועדים 
לשירות ביטחון(, החיילים שבדרך ולחיילים המשוחררים להקלת קליטתם והשתלבותם במרחב 

הכפרי כאזרחים המתחילים בהליך בניית חייהם.  
על מנת לאפשר שיתוף פעולה תקין ומוסדר מול הגורמים הצבאיים וליצור יחסי אמון בין הצדדים 
נקבעו עקרונות פעולה כלליים. הראשי בעקרונות אלה הוא זה המגדיר כי כל פעילות תתבצע 
בהתאם לנהלי הצבא מבלי לעקוף סמכויות בשרשרת הפיקוד. המחלקה לא תפעל להתערבות 

או לערעור הסמכות של הגורם הצבאי.
פעילות המחלקה תתמקד בתקופת ההכנה לשירות הצבאי, במהלך השירות ובסיוע לחיילים 
המשוחררים בני המושבים. כמו כן תעסוק המחלקה בהנצחת חללי צה"ל בני המושבים באמצעות 
קידום פרויקט ההנצחה של התנועה - הקמת "יער הבנים" להנצחת חברי ובני המושבים שנפלו 

במערכות ישראל.  
אנו שואפים לקיים קשר ישיר ובלתי אמצעי עם המבקש להסתייע בכל נושא ואנו נפעל לסייע 

על פי מיטב שיקול הדעת. 
בראש המחלקה תעמוד מעין מלכין, שהביאה עמה שנות ותק ממשרד הביטחון, ניסיון רב והיכרות 

נרחבת עם מערכת הביטחון. 
פעילות המחלקה תחל בתאריך 1.1.12. בקרוב נעלה מידע זמין באתר האינטרנט וברשתות החברתיות.
אנו נמצאים כאמור בהליך בניית המערך, נשמח לקבל הצעות/הארות ולשקול אותן בהתאם, 

דרכי ההתקשרות עם המחלקה: 
hayalim@tmoshavim.org.il :דואר אלקטרוני

טלפון: 03-6086308, פקס: 03-6957012.

הנוספים לניהול משותף של זכויות יוצרים וזכויות מבצעים יש צורך בהתארגנות משותפת.
נכון להיום, אנו נמצאים  בעיצומו של שלב גיוס ותשלום של לפחות 100 תיירנים בכל אזור.

התשלום נועד לצורך ביצוע השלבים המתקדמים של טיפול ע"י משרדי עוה"ד וייצוג ההתארגנות 
המשותפת מול הפדרציה. )הוצאות מכתב תגובה אך ורק בשם בעלי הצימרים שיצטרפו ליוזמה( וניהול 
מו"מ מול הפדרציה מטעם ההתארגנות המשותפת, במקרה הצורך והיכולת התקציבית - ניהול הליך 
משפטי על ידי ההתארגנות המשותפת מול הפדרציה.כפי שניתן לראות הטיפול במקרים כגון אלו 
מחייב משאבים גדולים מאוד והתנהלויות משפטיות סבוכות אשר עשויות להכביד מאוד על כיסו וזמנו 
של התיירן הבודד ולכן  חשיבותה של ההתארגנות המשותפת. כמו כן, הערך המוסף של התארגנות 

כזו הוא הכוח וההרתעה אל מול אותם גופים ובכלל.

ההצטרפות למהלך כרוכה בחתימה על כתב הסמכה אשר מאפשר לעמותה לפעול כגורם מאגד 
ומייצג לעניין זכויות יוצרים וזכויות מבצעים ובביצוע התשלום לעמותת התיירות.

העמותות ותנועת המושבים יהיו אחראיות להתקשרות עם משרדי עורכי הדין ולתשלום להם.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי צוות הפעולה:
גליל מערבי תיירות  רז, מנהל עמותת  גלי   * תיירות ארץ הגליל  ניסים, מנהלת עמותת  ענת 
הגליל לפיתוח  הרשות  רוכנברג,  שירה   * ערבה  תיירות  עמותת  מנהלת  רוזנברג,  רינת   *

* יוגב שריד, מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי תנועת המושבים.
כמו כן, תודה לגלי רז - מנהל עמותת תיירות גליל מערבי ושמוליק חזן - מנהל עמותת תיירות גולן 

אשר אירחו את כנסי ההסברה.
לפרטים נוספים:

tzuritvaida@tmoshavim.org.il ,צורית וידה, האגף לכלכלה ופיתוח עסקי-תנועת המושבים

הנהלת תנועת המושבים סיירה במספר מושבים אז למה לי רק מוסיקה עכשיו?  המשך מעמוד 5
ברחבי המדינה  המשך מעמוד 4

כגון פיצול נכסים ביעוד למגורים, ובלבד שישמר הקשר בין חברי האגודה לנחלותיהם. ולסיכום - תכלית הקשר בין 
המתיישבים חברי האגודה לבין הקרקע החקלאית הנה כאמצעי וכמטרה להבטחת פיזור האוכלוסייה, שמירת הקשר 

בין מתיישב לאדמתו ומניעת ריכוז הקרקע החקלאית בידי מעטים.
 בפרק על קביעת שיעור אופטימלי של דמי החכירה לנחלה חקלאית בשטח המחנה ו/ואו שטחי משבצת אחרים 
המהווים "קרקע עירונית": עמדת תנועות המושבים כי היוון למגורים ולתעסוקה והקניית מלוא הזכויות בתנאים כספיים 
צריכים לקבל מעמד זהה לאלו שנקבעו במסגרת הרפורמה במגזר העירוני. באשר לשטחים החקלאיים נכתב כי יישמר 
העיקרון הקובע את דמי החכירה השנתיים כאחוז מסוים מההכנסה הפנויה על בסיס של "חקלאות בעל', תוך שילוב 
מרכיב הנחות במחיר לישובים בקווי העימות ובאזורי עדיפות לאומית. יש לקחת בחשבון את תרומת החקלאות לתועלות 

סביבתיות ציבוריות ולהפחית את שווי התועלת מדמי החכירה או לסבסד את החוכרים באופן עקיף.
בפרק על בחינת מכסות הקרקע )תקנים( לעיבוד חקלאי עומדות תנועות המושבים על שמירת גודל הנחלה, מספר 
הנחלות וסה"כ גודל המשבצת. עדכונים, ככל שידרשו, יהיו רק על בסיס בקשת החוכרים ובכפוף לזכויותיהם, ולאור 
בחינה והמלצת הגופים המקצועיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ואישור השר הממונה על משרד זה. השלמת שטח 
המשבצות החסרות, לפי תקן הנחלות המאושר הנוכחי לכל יישוב תיעשה על בסיס מצאי קרקעות זמינות ובתיאום 
עם מחזיקי אותן קרקעות. תקבע תקופת מעבר הולמת לצורך אכלוס הנחלות הבלתי מאוישות במושבים . חובת עיבוד 

הקרקע תמשיך להוות עקרון בסיסי של החכרת מקרקעי ישראל לחקלאות.
 עמדת תנועות המושבים  בפרק מספר 5 - זכות ייזום של המחזיק בנחלה או בשטח המשבצת, גורסת התנועה כי יש 
לשמר ולחזק את האפשרות להפעלת פעילות לא חקלאית ויזמויות עסקיות מגוונות בחלקת המגורים באופן מידתי 
כפרנסה משלימה. עמדת תנועות המושבים גורסת כי בשטחים החקלאיים יתאפשרו שימושי קרקע המיועדים לפעילויות 
שלהן זיקה לחקלאות כמו למשל: מאגרי מים ומט"ש, אתרי קומפוסט, מתקני תיירות חקלאית, עיבוד ראשוני לתוצרת 
חקלאית, יקב, בית-בד, משתלה, אורווה וכד' כחלק מה"משק החקלאי" ושרשרת היצור החקלאי, וללא צורך בשינוי 

יעוד הקרקע ו/או תשלום נוסף/נפרד.
נושא פרק 6 הוא יכולת המינוף של הקרקע החקלאית כבטוחה לקבלת אשראי בנקאי לפיתוח החקלאות. עמדת 
תנועות המושבים תומכת באפשרות לשעבוד קרקע חקלאית כבטוחה לאשראי, אך תוך אפשרות מימוש השעבוד רק 

לפי מדיניות ההקצאה הקיימת )ללא מכרז ולזכאים שיוגדרו(.
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עוד סופגניה אחת ודי....פינה עם ארומה אישית

 מצרכים
5 כוסות קמח

1 שקית שמרים טריים
1/2 כוס סוכר

4 ביצים בינוניות
1 כפית מלח
3/4 כוס שמן
3/4 כוס מים

אופן ההכנה
מכניסים לקערה את החומרים פרט למים והשמן   .1

ומערבבים.

מוסיפים בהדרגה את המים והשמן עד ליצירת   .2
בצק דביק מעט.

על משטח מקומח משהים את הבצק למנוחה של   .3
שעה במקרר.

על מגש משומן יוצרים כדורים אחידים בגודלם   .4
ומתפיחים כשעה.

מטגנים בשמן עמוק עד להזהבה.  .5

ממלאים בריבה ומפזרים אבקת סוכר.  .6

! ן בתאבו חג שמח ו

מתכון לסופגניות ביתיות באדיבות מיטל אנקרי
מיטל אנקרי, בעלים ומנהלת "קפה קונדיטוריה מיטל" במושב עזריקם, מקום קסום המשקיף 

על שדות המושב.
מיטל מזמינה את ועדות התרבות ביישובים לבצע הזמנה מרוכזת של סופגניות לחג במחירים 

מיוחדים. פרטים בטלפון 08-8505865.

סופגניה על שום מה?
הסופגנייה מהווה את אחד מסמליו העיקריים של חג החנוכה. אכילתה בחג אומצה על ידי 
יהודי מזרח אירופה מהמאפה המקביל הנמכר בגרמניה לקראת חג המולד - "ברלינר" )בדרום 

.)Krapfen :גרמניה

המילה סופגנייה נוצרה במהלך המאה ה-20 על ידי הוספת סיומת ההַקְטָנָה "יה" אל המילה 
"סוּפְגָּן". סופגן נזכרת במשנה, ומשמעותה סוג של מאפה בצק קטן וספוגי: 

"משיסיקנו )את התנור( כדי לאפות בו סופגנים" )מסכת כלים, ה', א'(. 

מקור המילה סופגן מיוונית )סְפֹּונְגֹוס( ומשמעותה "ספוג". צורתה הנוכחית של המילה נוצרה, 
כנראה, על ידי דוד ילין בשנת 1896.

, מותאם למהותה של  ג פ.   שורש השם, ס.
הסופגנייה, הסופגת לתוכה את רובו של 

שמן הטיגון.

גם  היא  השמן  ספיגת  עובדת 
העילה לכך שהסופגנייה היא 
החנוכה,  חג  את  מסמלי 

המציין את נס פך השמן.
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כל מי שטייל בחול המועד סוכות האחרון בנופים המדהימים של הגלבוע נחשף סביר להניח 
לתופעה ייחודית ומקסימה, כ-1500 נערות ונערים חניכי תנועת בני המושבים לבושים חולצות 
כחולות אוחזים במעדרים,מגרפות, מזמרות ומסורים עובדים בהתנדבות בחום הכבד למען 
הסביבה ולמען המדינה בעבודות כגון: גיזום יערות, פריצת שבילים, חפירות ארכיאולוגיות 

ושיקום אתרי טבע במרחב המועצה האזורית גלבוע.
הנערים והנערות חניכי תנועת בני המושבים עסקו בפעילות ההתנדבותית יוצאת הדופן הזו 
במסגרת המפעל לזכרו של יוסי יפה ז"ל. יוסי נהרג בפברואר 1977 כשהוא בן 42 כאשר רכבו 
עלה על מוקש. יוסי ז"ל, מג"ד צנחנים במילואים, יו"ר ועדת הנוער של בני המושבים, חקלאי 
ואיש משפחה. אהב מאוד את הארץ ונופיה, ותמיד האמין שהנוער הוא העתיד ויש לחנכו 

וללמדו את אהבת ארצנו ומסורת ישראל.
בתנועת בני המושבים בחרנו להנציח את זכרו של יוסי ז"ל באמצעות מפעל חינוכי המבוסס 
על דמותו וערכיו. ערכי אהבת האדם, אהבת הארץ, ציונות, התנדבות וערך העבודה. המפעל 
הייחודי הזה משלב בתוכו עבודה קשה, טיולים, ידיעת הארץ והכרתה, עבודת צוות ולקיחת 

אחריות. 
לא מעט אמירות וביקורות יש על בני הנוער בדור הנוכחי, טוענים שהוא אלים, רדוד ועסוק רק 
בעצמו. מפעל זה מוכיח שאל לנו להכליל ולהספיד. בתנועת בני המושבים אנו עדים למספר 
ההולך וגדל של בני הנוער אשר נוטלים באחריות, מתנדבים ואף משלמים סכום לא מבוטל 

על מנת להשתתף במפעל זה. מפעל שכל כולו הוא תרומה אחת גדולה.
את המפעל השנה קיימה תנועת בני המושבים יחד עם מועצה אזורית הגלבוע, קק"ל וארגוני 
טבע נוספים. מועצה אזורית הגלבוע בראשותו של ראש המועצה דני עטר, תרמה רבות 
להצלחת המפעל ע"י הקצאת משאבים אנושיים, חומריים וכספיים להצלחת המפעל ועל כך 

תודה רבה.
נסיים בתפילה: שפני כל הדור הצעיר יהיו כפניהם של הנערים והנערות שהשתתפו במפעל. 
הם התעוררו כל יום בארבע בבוקר, הם עבדו פיזית, תרמו לטבע 27,000 שעות עבודה בלי 

לקבל דבר בתמורה והוכיחו כי יש לנו עתיד ! 

כתב:חן דהן רכז המפעלים בני המושבים

המפעל ה-34 לזכרו של יוסי יפה ז"ל
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חדשות בני המושבים - המשך

רשמים אישיים 
מהמפעל ה-34 לזכרו של יוסי יפה ז"ל

אני יוצא לכל הטיולים של מפעלי בני המושבים. כבר בחופש הגדול של כיתה ד', עוד בתור חניך, 
אני זוכר את עצמי מתרגש לקראת החוויה שאני עומד לעבור. אך ישנו הבדל גדול בין החוויות 
שעברתי בתנועה בשנים הראשונות לבין החוויה בשנים האחרונות. הטיולים הופכים להיות 
מסלולי הדרכה, טיולים שבהם ניתנת לך האופציה לתרום בחזרה את מה שלמדת במהלך 
השנים למען השכבות הצעירות, אתה מחנך דור חדש של בני נוער לאיכפתיות, אהבת הארץ, 

התנדבות ותרומה לקהילה.

הפעילות בתנועה תרמה לי רבות, הפכתי לאדם בעל דעה מפותחת משלי, עם יכולת להביע 
דעתי, לנהל וויכוח באופן נכון ותרבותי. בנוסף, אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי תמיד היה 
האנשים שמזהים בעיה אבל מוותרים מראש ואומרים לעצמם "אין לי כוח לטפל בזה", זו לא 

הדרך, והיום אני יודע שאני אינני כזה. 

נקודה מרכזית בחיי החניכים והמדריכים היא ההשתתפות במפעל יוסי יפה ז"ל שזו השנה 
ה-34 לקיומו. יוסי יפה ז"ל, נולד במושב חרות שליד תל-מונד. יוסי כמוני תרם את חלקו עוד 
מגיל צעיר לעבודות המשק, והבין את חשיבות התרומה לחברה, לעם ולארץ, הן בעשייה היום 
יומית ביישובים והן ע"י הגיוס לצה"ל שאני אומנם עוד לא שם אבל מתקרב בצעדי ענק. יוסי 
גדל בתנועת בני המושבים וכיהן בה במספר תפקידים כאשר האחרון ביניהם היה מזכ"ל תנועת 
בני המושבים. יוסי נפל בקרב בתחילת שנת 1977 בעת ששימש סגן מפקד חטיבת הצנחנים 

בעת שרכבו עלה על מוקש באזור ניצנה שבנגב.

המטרה של המפעל היא להתחבר לערכים של אהבת הארץ, חיי עבודה, אהבת הארץ, מעורבות 
חברתית והכרת ההיסטוריה של העם והארץ. השנה כמו בכל שנה התמקדנו בשטחיה של מועצה 
אזורית ספציפית, והשנה נבחרה המועצה האזורית גלבוע לארח אותנו. למעשה זהו מפעל 
של 4 ימי פעילות שבמהלכם השכבות ט', שעדיין לא מדריכים, ועד שכבה י"ב', לוקחים חלק 
בשתי סוגי פעילויות. בכל יום יש חצי יום פעילות התנדבותית, שיפצנו מסלולי הליכה, הכשרנו 
מסלול אופניים, צבענו מתקנים של קק"ל, שיפצנו וניקינו אנדרטאות ועוד. בחצי היום השני – 
יצאנו למסע הליכה ברגל להכיר את השטח בו אנחנו נמצאים. במהלך המסע אנחנו יושבים 
בטבע ועושים פעילות לא פורמאלית. לומדים בדרך אחרת מאשר הישיבה הרגילה בכיתות וזה 

עובד מצוין. בערב מגיעים למחנה ומתארגנים וכך הפעילות נמשכת במשך 4 ימים.

אני חשוב שנוער מעורב הוא נוער ערכי יותר, ההשתתפות בפעילויות של בני המושבים גורמת 
לך לחשוב על הזולת וכמה חשוב לתרום בחזרה לחברה. כל החבר'ה שבאים למפעל יוסי יפה 
רואים לנגד עיניהם את ערך ההתנדבות, הוא טבוע בהם כ"כ חזק שהם יותר מאשר מרגישים 
טבעי להתנתק מהעולם הווירטואלי ברשת ולהעביר את חופשת הסוכות בתרומה לקהילה. 
השארות בבית וגלישה באינטרנט ובמשקי המחשב השונים, גורמת לך להתנתק מהסביבה, 

דבר שאסור שיקרה. 

אני חושב שאם אתם רוצים לעשות עם עצמכם משהו יותר ערכי ולא סתם לבהות במסכים 
למיניהם אז קומו ולכו לתנועת בני המושבים ואם אין באזור, אז כל תנועת נוער שקיימת. תעשו 

עבודה טובה. זה מאד משמעותי. כל אחד יכול לתרום מעט ולקבל מזה מלא.מלא.מלא

אלון בר, מושב צור משה, מועצה אזורית לב השרון, תלמיד כיתה י"א, מדריך ביום יום וחניך במפעל 
ה-34 לזכרו של יוסי יפה ז"ל של תנועת הנוער בני המושבים. 

מעניין לדעת
אביחיל במילים ומספרים

כתב: יוסקה הררי

במלחמת העולם הראשונה שלטה בארץ )כארבע מאות שנה( האימפריה העותומנית )תורכיה( שמנעה 
החלום לבניית בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל. מנהיגי הישוב באותם הימים היו חיים ויצמן, 
ז'בוטינסקי, טרומפלדור בן גוריון ובן-צבי שהאמינו כי השלטון הבריטי יהיה טוב יותר. לקראת מלחמת 
העולם הראשונה, כשחוקקו התורכים חוק גיוס חובה לצבא לתושבי ארץ ישראל עברו המנהיגים 

לקהיר בה שלטו הבריטים. 
המנהיגות, בלחציה על הממשלה הבריטית ובעיקר השפעתו של פרופ' חיים ויצמן, הביאה להקמת 
הגדוד העברי הראשון מאז חורבן הבית השני, גדוד "נהגי הפרדות". גדוד שפרט למפקדו, פטרסון, שרתו 
בו רק חיילים ומפקדים יהודים עם סמלים המדגישים את התנדבותם בשם הלאומיות היהודית. הגדוד 
השתתף במערכה הקשה בקרב הכושל בגליפולי )בשנת 1915-1916(. שרידי הגדוד ויהודים מתנדבים 
מאנגליה, ביוזמתו של ז'בוטינסקי, הקימו את הגדוד העברי שכונה בשם: "גדוד 38 של קלעי המלך". 
גדוד זה בפיקודו של פטרסון וסגנו יוסף טרומפלדור, סייע לבריטים בכיבוש עבר הירדן המזרחי. באותו 
זמן ביוזמת בן גוריון ובן-צבי הוקם )1917( גדוד 39, הגדוד האמריקאי, שכלל גם מתנדבים יהודים מקנדה 
וארגנטינה, בפיקודו של הקולונל היהודי מרגולין. באותה עת הוקם הגדוד העברי הארץ-ישראלי, שבין 
חייליו היה הרמ"ה אליהו גולומב )לימים מפקד ההגנה ראש המטה הארצי(. בגדודים שרתו מתנדבים 

יהודים מאנגליה, ארצות הברית, ישראל, קנדה וארגנטינה.
ב-1917 פורקו הגדודים וחייליהם שהיו הגרעין לצבא ישראלי. במקומם, הוקם ב-1919 גדוד 40 "הגדוד 

הראשון ליהודה",  בפיקודו של מרגולין, כעין חיל מצב בארץ ישראל.
ב-1921, פרצו מאורעות וניסיון הערבים לחסל את ההתיישבות היהודית. הגדוד יצא להגנת היישוב, ללא 
היתר מפורש מהצבא הבריטי. בתגובה פורק הגדוד כשחייליו "מאבדים" את נשקם לטובת ארגון ההגנה.
ב- 1929 ביקש גרעין ממשוחררי הגדודים העבריים להקים ישוב בארץ. ניסיון ראשון ליד תל-ערד לא 
צלח מאחר ולא נמצאו מים בקידוח וב-1932 נוסד אביחיל בעמק חפר בו נמצאו אדמה זולה, מים רבים, 
ביצה אחת גדולה מוכת קדחת. השטח כלל דיונות במישור החוף במערב ואדמה טובענית במזרח. שמו 
של המושב, ניתן לו ע"י ביאליק לציון היותו ישוב חקלאי עם תודעה ביטחונית, אביחיל במשמעות- 
אבי כל החיילים. שמות הרחובות בישוב מתכתבים עם התודעה הביטחונית )צה"ל, הפלמ"ח וכו'(.                
המושב, שבתחילתו היה "משק מעורב" )חלב, בשר, ביצים והדרים(, הפך תוך זמן קצר למגדל ומשווק 

60% מהקלמנטינות בכל הארץ.
בשנים 1938-9, שנות ההעפלה ה"בלתי לגלית", הורדו בחופי הארץ 11 ספינות מעפילים מ-15 אוניות. 

40% מהם )6( בחוף אביחיל ע"י אנשי אביחיל.
ההתנדבות בכלל והשרות הביטחוני בפרט, עוברים באביחיל מדור לדור. כיום כבר משרת בשורות צה"ל 

הדור הרביעי.
מושב אביחיל הוא כנראה המושב היחידי שבו כולם שותפים באגודה החקלאית. בעלי נחלות, בנים 
ממשיכים, בעלי מקצוע ומשקי עזר ואפילו אנשי ההרחבה כולם חברים באגודה וועד האגודה הוא גם 

הוועד המוניציפאלי.
לקראת מלחמת העולם השנייה, התנדבו כל הגברים במושב לפלמ"ח או לצבא הבריטי, ביניהם חמישה 

גדודאים לשעבר במלחמת העולם הראשונה, שחזרו והתנדבו גם לשנייה.
אנשי אביחיל נשאו בתפקידים מרכזיים: הסליקר הראשי )לכן גם נמצא במושב הסליק הראשי(, מפקד 
ההגנה במחוז ת"א, מדריך נשק ראשי של ההגנה והפלמ"ח ועוד. בין חברי ובני המושב אלוף אחד, 4 

תתי-אלופים, 7 טייסים, 9 אל"מים, והחשוב ביותר שיעור של 0% משתמטים.
בבית העלמין נמצאת חלקת הגדודאים, בה קבורים הגדודאים תושבי ישראל ואף כאלה שהיו גדודאים, 
נפטרו בנכר ובקשו להיקבר כאן.  ליד חלקה זו, נפתחה החלקה הצבאית בה קבורים ששה מתוך שמונה 
החיילים שנהרגו. בין החללים הקבורים - הגיבור היהודי שלום שוורצברד, שלא היה תושב אביחיל אך 
עצמותיו הועלו ארצה ונקברו בבית העלמין באביחיל בשנת 1968. שלום נוכח כילד ברציחת הוריו 

בפרעות בעיירת מגוריו באוקרינה.
בנעוריו ניסה שלום שוורצברד להקים ארגון הגנה מקומי, נחשף ונימלט לפריס. כשסיים לימודיו בסורבון 
התחוללה המהפכה הקומוניסטית ברוסיה והוא חזר לעיירתו מתוך אמונה כי לא תהיה עוד אנטישמיות. 
לפתע, ביום אחד, נרצחו בפקודת פטלורה )מפקד משטרת אוקרינה( מאה אלף יהודים. שלום הקים 
"ארגון נקם", שב לפריס ולאחר זמן כשנודע לו כי פטלורה עומד לבקר בפריס, רכש אקדח, התאמן 

בירי, הרג את פטלורה והסגיר עצמו למשטרה בהצהרה: "לפני דקות הרגתי רוצח".
אחרי משפט ממושך באשמת רצח בכוונה תחילה, בתמיכה ציבורית עצומה בצרפת, הוא נמצא זכאי. 
מחשש לנקמת חבריו של פטלורה הוא נשלח ממקום עבודתו לנהל את סניפם בדרום אפריקה, שם 

נפטר ממחלה ב-1938. בצוואתו ביקש כי לכשתקום מדינה ליהודים יעבירו את עצמותיו אליה.
באביחיל נבנה מוזיאון הגדודים העבריים מתרומות חיילי 
ובעיקר מארצות הברית. לאחרונה  הגדודים מישראל 
נוסף למוזיאון אגף הבריגדה היהודית במלחמת העולם 

השנייה.
אביחיל הוא מושב חילוני שומר מסורת החוגג את כל חגי 
ישראל. האירועים המרכזיים בחיי הקהילה הם חג העצמאות 

והמסיבה השנתית למתגייסים לצה"ל.
אביחיל מקיימת את מצוות "והגדת לבניך". טקסי הנצחה, 
המתקיימים במושב בבית הספר, בחלקה הצבאית ובגן 

הבנים, הם בעלי חשיבות חברתית חינוכית ולאומית כאחד. בטכסים מזכירים את שמות הנופלים 
וסיפור נפילתם, 

מאז חורבן בית שני וגלות ישראל לא היה בעמנו גיוס חובה. חברי ניל"י, השומר, הגדודים העבריים, ההגנה, 
הפלמ"ח הארגונים הפורשים וחיילי הבריגדה היהודית כולם היו מתנדבים. מספרם היחסי של המתנדבים 
למתאימי הגיוס היה גבוה ממתגייסי שרות החובה לצה"ל. הקניית המורשת אמורה לשפר את המצב.
כאחד מאלף ומאתיים המשפחות במושבים ששכלו את בנם/בתם או אביהם, עקב או בעת שרותם 
בכוחות הביטחון, אני מעז לומר כי חובת הקניית מורשת הנופלים חשובה בעיני אף יותר מפעולות 

ההנצחה. מושב אביחיל מממש חובה זו.
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