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 ועידת תנועת המושבים ה–20 - 2007
80 שנה להקמת תנועת המושבים

חברים יקרים,
לחודש  ב-18  מתכנסת  המושבים  תנועת  ועידת 
בסימן 80 שנה להקמת התנועה. בשלוש השנים 
האחרונות אנו עורכים עבודה מקיפה של הגדרה 
המושבים,  תנועת  של  היום  סדר  של  מחודשת 
ספק  לי  אין  האסטרטגית.  התוכנית  במסגרת 
שהפעילות הנעשית בתחום זה תביא לכך שאנו, 
כחברי מושבים, נהפוך להיות גורם מוביל בעיצוב 

עתידו של המרחב הכפרי בישראל. 
לקרקע  עלה  שנים,   15 לאחר  האחרון,  בנובמבר 
מושב חדש - באר מילכה, בפתחת ניצנה והעלה 
את מספר המושבים המאוגדים תחת כנפיה של 
מושבים  כ-450  מתוך  ל-254  המושבים  תנועת 
חלוציים  בצעירים  רואה  אני  בישראל.  הקיימים 
ומברך  ההתיישבות  של  ההמשך  דור  את  אלה 

אותם בדרכם החדשה.

נכבד מדיוני הועידה לשני  בחרנו להקדיש חלק 
פורמאלי  הבלתי  החינוך  עיקריים:  תחומים 
תמצאו  שבידיכם  בגיליון  הכפרית.  והתיירות 
הינו  התיירות  תחום  בנושא.  מרחיבות  כתבות 
לחק המרכזיות  התעסוקתיות  מהחלופות  אאחת 
את  לבדה  לספק  מסוגלת  איננה  שכבר  קלאות, 
פפרנסת המושבים, כפי שהיה בעבר. בכתבה תמק
צאו את הסיבות המרכזיות שהובילו אותנו ליזום 
ולהוביל הקמת ארגון גג מייצג לתיירות הכפרית, 

על יעדיו השונים.
התנועה  מזכירות  החליטה  האחרונה,  בישיבתה 
כי חטיבת בני המושבים תתפלג מתנועת הנוער 
בכתבה  עצמאי.  באופן  ותפעל  והלומד  העובד 
ההמלאה בעמוד 7 פורטה העבודה שנעשתה בנוק

שא, המהלכים והמסקנות הנדרשות.

מבחינת  משמעותית  הייתה  האחרונה  השנה 
המק הנכסים  של  הגבוה  בערך  המושבים  ההכרת 
תג  לתנובה  שנקבע  שמח  אני  ברשותם.  צויים 
מחיר של מעל למיליארד דולר, בניגוד להערכות 
נמוכות יותר שהיו בעבר. עם כתיבת שורות אלה, 
עדיין קיימת מחלוקת לגבי זהות המשקיע שנכון 
עבר  שהדיון  כך  על  לברך  יש  לתנובה.  להכניס 
מהתנגדות עקרונית למהלך של הכנסת משקיע, 
היינו  המושבים  תנועת  כנציגי  זהותו.  לשאלת 
ובמגעים  תנובה  הנהלת  של  במהלכיה  שותפים 
עם הגורמים השונים ואנו סבורים שהצעתה של 

אייפקס טובה וראויה.
בברכה

איתן בן-דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

 עיתון "המושב"
גליון מס' 10

לראשונה  השקנו  כשנתיים  פני 
עיתון  של  הראשון  הגיליון  את 
"המושב".  המושבים,  תנועת 
לכם  להגיש  שמחים  אנו  כיום, 
את הגיליון העשירי של העיתון, 
לחודשיים  אחת  לאור  שיוצא 
מושבי  מ-254  אחד  בכל  אב  בית  לכל  ומופץ 
תנועת המושבים, באמצעות דיוור ישיר לתיבות 

הדואר.
מעיתון לעיתון אנו מפיקים לקחים ומנסים לשפר 
רלוונטיים  בנושאים  ולגעת  העיתון  תוכן  את 
המושבים  תנועת  של  המטרות  אחת  לקוראים. 
במתכונתה הנוכחית היא להעמיק את הקשר בין 
התנועה לחבר המושב ואנו עושים זאת באפיקים 

נוספים, מלבד העיתון.
יותר  בעיתון זה שינינו את הפורמט, כך שיכלול 
חומר מערכתי ובעתיד אנו מתכוונים להגדיל את 
תדירותו לאחת לחודש, במידה והדבר יתאפשר 

מבחינת תקציב.
הוצאת  כל  לפני  המתכנסת  העיתון,  מערכת 
חברים  ומזמינה  הקוראים  לרחשי  ערה  עיתון, 
את  להעיר  או  לבקר  לכתוב,  בכך  המעוניינים 

הערותיהם.

איציק כהן
עורך ראשי

ל
תנובה

מברכת את באי הועידה ה-כ'

של תנועת המושבים

ומאחלת דיונים פוריים וועידה מוצלחת



השינויים במגזר הכפרי
איציק כהן

יו"ר אגף המשק

מאז  שחלפו  השנים  שלוש 
המגזר  עבר  הקודמת,  הוועידה 

הכפרי אירועים רבים.
אנו  התנועה  של  יומה  בסדר 
רואים חשיבות עליונה בשמירה 
עעל קרקעות המדינה, ע"י עיבוד האדמות בחקק
לאות מתקדמת, המפרנסת את בעליה וכל זאת 

באמצעות התארגנות נכונה.
עעיקרי הנושאים שעסקנו בהם היו השינויים המק
והסכם  הזרים  העובדים  הייצור,  במועצות  בניים 

המים.
מועצות הייצור

החקלאות  שר  ע"י  שפורקו  הייצור  מועצות 
הקודם, ישראל כץ, מנוהלות עד היום במנהלות 
הסמכויות  כל  הועברו  המועצות  בצווי  זמניות. 
שעוררה  החלטה  החקלאות,  לשר  המגדלים  של 
תרעומת גדולה מצד החקלאים. שר החקלאות, 
לחקלאים,  הסמכויות  את  החזיר  שמחון,  שלום 

באמצעות תקנות חדשות שהועברו לאחרונה.
מצוק במתכונת  תפעל  הצמחית  המועצה  ממעתה 
ויחידת  הפרחים  אגף  וירקות.  פירות   - מצמת 
נערכו  הלול  במועצת  פורקה.  החקלאי  הפיקוח 
ללראשונה בחירות נציגי המגדלים למליאת המוק
עצה. הבחירות התקיימו לפני שנה, אך עד היום 
נציגי  מונו  שטרם  מפני  המליאה,  התכנסה  טרם 

הממשלה שישתתפו בה.
עובדים זרים

האחרונות  בשנים  במושבים  שחלו  השינויים 
ההביאו לכך שיחידות הייצור גדלו והתייעלו ומק
ספר החקלאים המייצרים קטן והתפוקה עלתה, 

כתוצאה מכך נדרשו יותר עובדים.
למחסור בעובדים יש השפעה שלילית על המשק. 
תוצרת שאינה נקטפת יורדת לטמיון , אין יכולת 

הגדלה וניצול הזדמנויות לייצוא 
ואין מינוף לתעסוקה ישראלית.
משרד  של  הקריטריונים  עפ"י 
 45,000 נדרשים  החקלאות 
הממשלה  לחקלאות.  עובדים 

אישרה רק 26,000 עובדים. הצלחנו לשכנע את 
החלק להעביר  החקלאי  מהלובי  הכנסת  חחברי 
בפני  שתמליץ  בכנסת,  הכלכלה  וועדת  של  טה 
לחקק עובדים   5,000 של  תוספת  על  ההממשלה 
לאות. כמו-כן, פעלנו בקרב חברי הלובי החקלאי 
הדרישה  את  לבטל  הכספים,  בוועדת  בכנסת, 
ללתוספת מיסוי של עוד 8% מעבר ל-10% שמק

שלמים היום החקלאים.
הוכחנו כי המיסוי אינו מביא תועלת בכך שאינו 
מכניס עובדים ישראלים לעבודה בחקלאות ואינו 
מנוצל למו"פ. אנו דורשים כי המס המשולם היום 
יכלול את מרכיב קרן הפיצויים של העובד. ועדת 
הכספים קיבלה את טיעוננו והחליטה לבטל את 

דרישת האוצר לתוספת המס.
הסכם המים

ולק המים  מחירי  התייקרו  רבות  שנים  בבמשך 
על  בקרה  או  שליטה  כל  הייתה  לא  חקלאים 
המדינה  שעושה  השימושים  ועל  ההתייקרות 

בכספי ההתייקרות.
לראשונה בהיסטוריה ולאחר מו"מ ארוך, נחתם 
החק משרד  הממשלה-האוצר,  בין  בנושא  ההסכם 
 - החקלאים  נציגי  לבין  המים,  ונציבות  קלאות 
את  מסדיר  ההסכם  ישראל.  חקלאי  התאחדות 
מוסכמת  דרך  וקובע  לחקלאות  המים  מחירי 

לחישוב מחיר המים להתייקרות.
עעפ"י ההסכם, התמורה מעליית מחירי המים תוק
פנה לחקלאים, הן באמצעות תמיכה ישירה והן 

באמצעות השקעה בתשתיות חדשות.

עוד על משק המים

פרוייקט משותף של תנועת המושבים עם 
חברת "ארם" לניהול משק המים במושבים

יוגב שריד
כלכלן תנועת המושבים

ביק חסר  טבע  משאב  הנם  יים 
והשיק ההפקה  זכויות  ששראל, 
באמצעות  מוסדרות  בהם  מוש 
שבק המים,  מכסות.  של  ממשטר 
מוגבלים,  ובלתי  זולים  היו  עבר 
מתייקרים משנה לשנה ואחוז ההוצאה של המים 
משמעותי  להיות  הופך  הייצור,  מגורמי  כחלק 

יותר ויותר.
בכלל  הכפרי  המרחב  על  העוברים  התהליכים 
התייחסות  מחייבים  בפרט,  המשפחתי  והמשק 
המוק של  המים  למשקי  הולמים  פתרונות  וומתן 
ששבים, על מנת לאפשר שימוש מושכל ויעיל במק
שאב המים, הן לשימושים ביתיים והן לשימושים 

חקלאיים.
יעיל,  אינו  מהמושבים  בחלק  המים  משק  ניהול 
על כן בחנה תנועת המושבים את הנושא לעומקו 
וובחרה להתקשר עם חברת "ארם", על מנת לאק
פשר שימוש מושכל ויעיל בניהול משק המים של 
מושבים אלו ומתן פתרונות מקצועיים לתחזוקת 

תשתיות המים.

ההפרויקט מאפשר למושבים המעוניינים בכך, לחק
תום על חוזה התקשרות עם חברת "ארם"

המים  משק  ניהול  הם  העיקריים  שיתרונותיה 
מסתיים  ביממה.  שעות   24 מלאה,  בשליטה 
ורק  "ארם" תגבה אך  עידן פחת המים במושב. 
את סכום הקריאה של מדי המים, כך שמבחינת 
התוכנית  אפס.  היא  הפחת  עלות  הסופי  הצרכן 
במושב  הכללית  המים  בצריכת  לירידה  תוביל 
הסופי.  הצרכן  מבחינת  יותר  נמוכות  ולעלויות 
המים,  מדי  קריאת  מעומס  "משתחרר"  המושב 
ההנפקת חשבונית וגביה. בנוסף, ארם תדאג לתק
חזוקה שוטפת של כל המערכות והמושב נשאר 
על  הזכויות  וכבעל  חוק(  פי  )על  המים  כספק 

המים.
יישנן חלופות רבות לכניסה לפרויקט, סל השירוק
תים של "ארם" יותאם להעדפות המושב. המודל 
המומלץ: "ארם" תספק שירות מלא, אשר כולל 
אינק וגבייה  אחד  מצד  המים  לספק  תתשלום 
דיווידואלית מכל צרכן מצד שני, לרבות תחזוקה 
שוטפת של כל מערכות המים, מיגור פחת המים 

ושדרוג תשתיות רשת המדידה.
חשיבות  ישנה  זה  לפרויקט 
מים  בכמויות  החיסכון  במימד 
גדולות דרך צמצום הפחת בכל 

שנה.
"ארם" נוסדה ב-1972 על ידי חברי קיבוץ רמות 
מנשה והתמחותה העיקרית הייתה בשיפוץ מדי 
ממים וקוצבים עבור השלטון המקומי והמגזר החק

קלאי והתעשייתי.
התקנים  מכון  ידי  על  ונסקרה  נבחנה  החברה 
התקן  לדרישות  מתאימה  ונמצאה  הישראלי 
הבין-לאומי ת"י ISO 9000 ,2000. בשנת 2001 
ומאז  ידי קבוצת ארד בע"מ  על  נרכשה החברה 
השאר  בין  ניכרת,  בצורה  פעילותה  הרחיבה 
ביישובים  מים  משקי  לניהול  האגף  את  הקימה 

כפריים.
משק  ניהול  נושא  את  הסדירו  שטרם  מושבים 
"ארם"  חברת  הצעת  את  לבחון  מוזמנים  המים 
עונה על צרכיהם. הזכות לבק וולבדוק האם היא 

חירת החברה נתון אך ורק בידי המושב עצמו.

משדר  כגוף  הכרה  קיבלה  המושבים  תנועת 
וכפועל יוצא מכך, את היתר המועצה לשידורי 
ככבלים ולוויין לשידור 45 דקות חודשיות במק

סגרת טלוויזיה קהילתית.

שת"פ עם בית הספר לתקשורת של המכללה 
והפקת  בימוי  עריכה,  צילום,  לשם  למנהל, 
עתה  שעד  לכך  הוביל  איכותיים,  משדרים 
המוק בנושאים  מוכנות  כתבות  כ-10  ננוצרו 
כגון:  ומפעלי התנועה,  ליישובי  כולם  קדשים 
 ,2006 יפה  יוסי  מפעל  לנהלל,   85 חגיגות 

עלייה לקרקע של באר מילכה ועוד.
תחקיר  בצילום,  ממשיכים  אנו  אלה  בימים 
וועריכת כתבות נוספות, כמו גם בגיבוש הפוק
וילווה  בחודש  פעמיים  למגזין, שישודר  רמט 
בבשידורים חוזרים. אנו מזמינים אתכם לשתק
פנו ולהציע רעיונות לסרטים, כתבות, דיונים 
להתיישבות  הקשור  וראוי  מעניין  נושא  וכל 

העובדת.

שתיערך  המושבים  תנועת  בוועידת 
ב-18.1.2007, נשדר במהלך הפסקת הצהריים 

מספר כתבות להנאת המשתתפים.

הפקת סרטים וכתבות - 
הערוץ הקהילתי

מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

המועצה האזורית
מעלה יוסף ותושביה

מברכים את תנועת המושבים
לרגל הועידה ה-20 )כ'(

ומאחלים דיונים פוריים והחלטות נכונות
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מימוש אחזקות בהשקעות בגופים 
משותפים של המגזר ההתיישבותי

יהודית קריסטל, רו"ח
יו"ר ועדת המיסוי הבין-מושבית, ברית פיקוח מחלקת מושבים

דעתם של קובעים

הקנסות 
לחקלאים - 

"פשע מאורגן"
מאיר יפרח

מזכיר ארגון מגדלי ירקות

ומק משועמם  קטן,  פקח  בבוקר  קם  פפתאום 
במטרה  מטופש,  חוק  על-ידי  שנשלח  רושע, 
לשגע את החקלאים העמלים לפרנסתם. אנו 
חיים במדינה של פקידים, שנשלחים על-ידי 
חוקים  המציא  מי  מושג  להן  שאין  רשויות 
אבל  הדעת,  על  מתקבלים  הבלתי  אלה, 
את  לקנוס  כדי  אותם  לנצל  איך  יודעים  כן 
שלהם  העט  שמאל.  ועל  ימין  על  החקלאים 
כותבת ללא רחמים, 300 אלף ש"ח קנס על 
תקע ושקע, על שולחן ומקרר, 5,000 ש"ח על 
כל סעיף בחוזה שלא חתום ועל אלף שטויות 
של  קיומה  את  להצדיק  כדי  וזאת  אחרות 
מנהלת ההגירה ואת קיומם של הפקחים של 

משרד התמ"ת.
מוחה  אתה  נקנסת?  מתחיל.  רק  זה  כאן 
מסע  מתחיל  פה  הקיר.  אל  דבר  לך  כך?  על 
פונים  העצות.  אובד  החקלאי  של  ההוצאות 
משפק הוצאות  רשימת  ומתחילה  ללעורך-דין 
טיות של אלפי דולרים. הקנס הרי לא הגיוני, 
זה  סביר  ובלתי  מיותר  קנס  לבטל  נסה  אבל 
במכתב לשר, לסגניו או לפקידיו. מי יענה לך?
ועל  זרים,  לעובדים  ויזות  לחקלאים  נותנים 
שמקבלים  לחשוב  אפשר  חוגגים.  כולם  זה 
עעובדים בחינם. רבים חושבים שאנחנו מתעק
קשים על עובדים זרים בגלל עלויות נמוכות 
אחרת.  ברירה  לנו  שאין  מבינים  לא  ופשוט 
יותר  אפילו  רב,  בכסף  עולים  זרים  עובדים 
מלהעסיק ישראלים. אלא מה, ישראלים אין 
לעבודות החקלאות ולמדינה אין פתרון. הכול 
דדיבורים. לא ראיתי שהם מעודדים עובד ישק
ראלי אחד, באמצעות הסעה או עזרה אחרת 
למעסיק. לזה בוודאי שאין תקציב. יותר קל 
ומרושעים  משועממים  קטנים  פקחים  לגייס 
ולהטיל קנסות-אגרות על החקלאים, מאשר 

לנסות למצוא פתרונות.
חדשה:  "הנחתה"  על  "התבשרנו"  לאחרונה 
זרים,  עובדים  עבור  פיצויים  לקרן  אגרה   8%
כתוספת על 10% מס מעסיקים. תקראו למס 
אולי  יש  פיצויים"  "קרן  למלים  שתרצו,  איך 
טעם של עשיית צדק, אבל לחקלאים זהו מס 

לא צודק ולא מוסרי.
פקיק על-ידי  הנשלטת  שלנו,  כמו  בבמדינה 

החקלאים  את  ולסבסד  לעודד  במקום  דים, 
הישראליים, המספקים מזון זול וטרי, רוצים 
לחקלאים  ולעזור  אותם  גם  לחסל  כנראה 
אלינו  וייצאו  שירוויחו  ומאפריקה,  מאירופה 
ירקות, פירות בשר וחלב. לפקידים של האוצר 
נדמה שזה יותר זול. למעשה, לא אכפת להם, 
הם במסע חיסולים והפרטות של כל דבר טוב 

בארץ.
ננמאסתם עלינו. אין לנו אמנם "שאלטר" לסק
גור לכם את החשמל, כי להפסיק את הספקת 
המזון לתושבים זו התאבדות של החקלאים, 
הכול  נעשה  לכם.  ניתן  לא  הזה  התענוג  ואת 
גם בקנסות  כי  בכבוד,  ולהתפרנס  לייצר  כדי 

לא שוברים אותנו.
חשובה  היא  באזורים  לפעילות  התארגנות 
וחיונית. אבל מי שחושב שיוכל להצליח יותר 
בנושא העובדים הזרים בהתארגנות אזורית, 

טועה, מטעה וגם עלול לגרום לנזק.

ההערכות להכנסת משקיע לתנובה
ועדת המיסוי הבין-מושבית הקימה בשנת 2005 
ועדת משנה לטיפול בהערכות להכנסת משקיע 
ללתנובה. פעילות הועדה רוכזה ע"י עו"ד יוסף עזק
ריאל, בהשתתפות מנהל מחלקת המס של ברית 
פיקוח, רו"ח יוסי שלם, רו"ח ירון רייכמן, מנכ"ל 
ברית פיקוח, רו"ח נפתלי שלו, ברית פיקוח בחן 

ורו"ח ארז אוריון.
לפיו  הסכם  על  תנובה  חתמה   2006 בנובמבר 
יוכנס משקיע לתנובה ולתעמ"ת, בכפוף לאישור 
ועידת תנובה. הוחלט שהמשקיע יידרש להזרים 
תמורות, אשר ישמשו לפדיון יחידות השתתפות 

של החברים, חלקן או כולן.
המהלך  את  ללוות  נערכה  פיקוח  ברית 
בליווי  המתמחים  יועצים  צוות  באמצעות 
קיבוצים ומושבים במהלכים של מימוש נכסים, 

מקסימאלית  תועלת  להשגת 
היבטי  מבחינת  הן  מהמהלך, 
מבחינת  והן  שלו  המיסוי 
ואחרים. כלכליים  היבטים 
יצא לפועל יש  במידה וההסכם 

לנקוט במהלכים הבאים:
למימוש  המהלך  של  מפורט  מס  תכנון   .1
החלופות  ניתוח  לרבות  בתנובה,  אחזקות 
לביצוע ובחירת החלופה המועדפת, בהתאם 
קיבוץ  כל  של  המס  ולהשלכות  לתנאים 

ומושב .
בהתאם  המס,  לרשויות  העסקאות  דיווח   .2

לחלופה הנבחרת.
ייצוג מול רשויות המס לקבלת שומה סוק  .3

פית לביצוע המהלך.

הסכם עם שלטונות המס בנוגע 
לחברת מגדלי זרעים

זרעים,  מגדלי  בחברת  אחזקות  רבות  לאגודות 
ששתחלק דיווידנד בחודש דצמבר, בעקבות מכיק
פיק ברית  בע"מ.  גנטיקס  הזרע  הבת  חברת  ררת 
תנועות  ועם  ארדה  בועז  רו"ח  עם  בשיתוף  קוח 
ההתיישבות, טיפלה בהסדר מול שלטונות המס, 
בבנוגע לשיעורי המס שישולמו בגין התמורה המק
שמשת לפירעון חוב בהסדר - 15% ובגין תמורה 
שאינה משמשת לפירעון חוב בהסדר - 26% מס 

סופי וכולל.

כנס סוף שנה ללקוחות מחלקת 
המושבים בברית פיקוח

בהרצליה.  דניאל  במלון  נערך  השנה  סוף  כנס 
בנוק בהתיישבות  ופסיקה  חקיקה  נסקרו  בבכנס 
שאי מינהל מקרקעי ישראל, מיסוי, חשבונאות, 

אגודות שיתופיות וועדים מקומיים.
שמחון,  שלום  החקלאות,  שר  השתתפו  בכנס 
מזכ"ל  דוד,  בן  איתן  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
תנועת הפועל המזרחי, מוטי מגר, רשם האגודות, 
עו"ד אורי זליגמן ומומחי מיסוי ומשפט בתחום 

ההתיישבות.

 מזכירות תנועת המושבים אישרה
הקמת ארגון תיירות כפרית בישראל

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד: התיירות 
הכפרית הולכת ותופסת מקום מרכזי בפרנסת 
המשק המשפחתי במרחב הכפרי וזאת על רקע 

צמצום העוסקים בחקלאות

הקמת  האחרונה  בשנה  יזמה  המושבים  תנועת 
גג מייצג בהובלתה שמטרתו לפעול לקיק אארגון 
דום התיירות הכפרית במרחב הכפרי ולתת מענה 
לצרכים של התיירות הכפרית על כל רבדיה ברמה 
הארצית. הארגון יפעל במקביל להתאחדות בתי 
המלון וידאג לקידום האינטרסים של בעלי חדרי 
עמוק הממשלה,  משרדי  מול  הכפריים  ההאירוח 
תות תיירות, מועצות וועדים וגיבוש אסטרטגיה 

שיווקית.
ההיסטורי  יעודה  את  רואה  המושבים  תנועת 
במושבים  החקלאות  וביסוס  בחיזוק  המרכזי 
והבטחת עיבוד של כל הקרקעות המצויות בידי 
ההמושבים. עם זאת, החקלאות בלבד אינה מסוק
גלת לספק את פרנסת המושבים ולכן אין מנוס 

מפיתוח פרנסות חלופיות במושבים.
בבעת הלחימה בצפון במלחמת לבנון השנייה, התק
האטרקציות  וכל  בצפון  האירוח  חדרי  כל  רוקנו 
באזור נותרו שוממות. בדיונים שהתקיימו לאחר 

גג  המלחמה, עלה הצורך המיידי בהקמת ארגון 
ייתן  אשר  בארץ,  הכפרית  התיירות  לכל  מייצג 

מענה לצורך הדחוף וההכרחי בייצוג מגזר זה.
וצק ומנכ"ל משרדו, שר החקלאות  ששר התיירות 
וותי המשרדים נרתמו לעזרת התיירנים והסיוע 
שנפגעו  למי  שנקבעו  בפיצויים  ביטוי  לידי  בא 
מהמלחמה. עם זאת עלתה המסקנה שישנו צורך 
הכפק התיירות  לכל  מייצג  ארגון  בהקמת  ממיידי 
רית ברחבי הארץ, אשר ייתן מענה לצורך הכרחי 
בייצוג מגזר שלם, על פי מודל ארגון בתי המלון, 
אשר יהווה גורם משפיע במשרדי התיירות. העדר 
התיירות  עתיד  על  איום  מהווה  ההתארגנות 

במשק המשפחתי.
בטיק הארגון  יעסוק  להקמתו  הראשון  בבשלב 
אב  תוכנית  בייצוג,  כלומר  הארצית,  ברמה  פול 
יעבור  השני  בשלב  מידתיות.  וקביעת  ארצית 
הארגון לטיפול בתיירות הכפרית ברמה הענפית, 
)צימק "שולחנות"  ותפעול  הקמה  בתוכו  ההכולל 
מחקר  מערך  בניית  ואטרקציות(,  עמותות  רים, 
ריק נושא  קידום  פל"ח,  פעילות  הסדרת  וומידע, 
שוי עסקים, פרסום ויח"צ. השלב השלישי כולל 
ייעודי  ביטוח  בניית  התיירן:  ברמת  הטיפול  את 
)הלוואות  ייעודי  מימון  מערך  בניית  )קנ"ט(, 

בנושא  והטיפול  הדרכה  מערך  בניית  ומענקים(, 
איכות וסטנדרטיזציה.

התנועה  את  ליוותה  אשר  אסטרטגיות",  "גיל 
בגיבוש התכנית בשנה האחרונה, קיימה ראיונות 
במשרדי  ורלוונטיים  מרכזיים  גורמים  עם  עומק 
הממשלה, המועצות האזוריות, הרשויות וארגוני 
התיירנים המובילים בכל האזורים בארץ. במהלך 
המקק דעתו  את  גורם  כל  נתן  בהם  ההמפגשים, 
רב  חומר  נאסף  הארגון,  הקמת  רעיון  על  צועית 
ונערך ניתוח אסטרטגי מדוקדק. כחלק מעבודת 
הההכנה למדה התנועה מניסיונן של מדינות אירוק
פה בפיתוח התיירות הכפרית. תנועת המושבים 
והכוונה  עזרה  של  ונכון  טוב  מודל  שזהו  סבורה 
אתרים  עם  כפרית  תיירות  לפיתוח  ממשלתית 

מסודרים, פיקוח, רישיונות והדרכה.
ללאחר שאושרה התכנית במזכירות תנועת המוק
ששבים, מונתה היחידה לתעסוקות חלופיות בתק
נועה בשיתוף עם ועדת התיירות, לגיבוש מתווה 

העבודה והשלבים והתנאים למימושו.

התוכנית תוצג בועידת תנועת המושבים במושב 
מיוחד שיוקדש לתיירות הכפרית בראשותו של 

מנכ"ל משרד התיירות, נחום איצקוביץ'.

שיא בכניסות לאתר התנועה: 
25 אלף כניסות בחודש 
לאתר תנועת המושבים

במהלך החודש האחרון נרשמו 25 אלף כניסות 
המוק תנועת  באתר  שונות  לידיעות  גולשים  ששל 
שנעשו   ,www.tmoshavim.org.il שבים 
זהו שיא בפעילות  גולשים שונים.  ידי 4,700  על 

האתר, אשר הושק לפני שנה.
האתר מגיש לקוראיו סיכום מרוכז בכל הקשור 
התיישבות,  המושבים,  תנועת  באגפי  לפעילות 
תרבות  אירועים,  כלכלה,  קרקעות,  חקלאות, 
וואמנות וכן מציג כיסוי רחב של תהליכים מסחק
רריים, כגון מכירת תנובה. האתר ידידותי למשתק
מש, צבעוני ומעניין ועם זאת סולידי, אחיד וברור.
להירשם  היכולת  את  לאחרונה  הוסיף  האתר 
לצורך קבלת עדכונים על סוגי המידע המעניינים 
רשומים  כיום  לו.  הנוחה  בתדירות  הגולש,  את 
לרשימת  להצטרפות  מנויים.   350 מעל  באתר 

המנויים, כנסו ל:
www.tmoshavim.org.il/updates/?did=174
ההנרשמים יקבלו ישירות לתיבת הדואר האלקטק
רוני את הניוזלטר של תנועת המושבים, בהתאם 
לתחומי העניין שיגדירו. השרות אינו כרוך בתשלום.
מושבי  של  המלאה  הרשימה  מופיעה  באתר 
התנועה, בחלוקה על פי המועצות האזוריות. כן 
מופיע פירוט של כל אחד מהמושבים, כולל שנת 
שהועבר  נוסף  ומידע  הקרקע  הקצאת  ההקמה, 
עעל ידי המושב. בנוסף, מופיעים פרטים על הועק
נושאי  של  ושמותיהם  המושבים  בתנועת  דות 

התפקידים לפניות בנושאים השונים.
ממזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שהק
תנועה רואה באתר האינטרנט כלי מרכזי לחיזוק 
הוא  המושבים.  תושבי  לבין  התנועה  בין  הקשר 
קרא למושבים לראות באתר התנועה את אתר 
שונים  בנושאים  מידע  להעביר  שלהם,  הבית 
ולהפוך את האתר ל"חלון הראווה" שלהם ברשת 

האינטרנט.
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במושבים  הממשיך  הבן  וגיית 
המשק בבתי  לגביה  ווהפסיקה 
לא  ופעמים  מורכבת  הינה  פט 
אנו  אחידה.  אינה  גם  מעטות 
ננתקלים בשנים האחרונות בגיק
דול במספר התביעות והסכסוכים בסוגיית הבן 

הממשיך במושבים.
בבית  התקבל  בנושא  וחשוב  מעניין  דין  פסק 
המשפט לענייני משפחה בכפר סבא. במקרה דנן 
עובדים.  במושב  הנמצא  חקלאי  במשק  מדובר 
את  כולל  אשר  משולש  חוזה  על  חתום  המושב 
ממינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והמוק

שב עצמו ואשר מתחדש אחת לשלוש שנים.
הההורים, בעלי המשק, פנו במשותף למינהל מקק
המשק  בתחומי  להקים  בבקשה  ישראל  רקעי 
בית מגורים נוסף - בית בו התגוררו בנם המנוח, 

אלמנתו ושלושת ילדיהם.
האב חתם על מסמך הצהרתי לסוכנות ובו מצהיר 
ומאשר כי בנו המנוח יחשב כ"בן ממשיך" ונותן 
את הסכמתו לבניית בית מגורים בחצר המשק. 
בבית זה אכן נבנה ובו התגוררו הבן המנוח אלמק
נתו וילדיהם. על פי מצב הזכויות הנוכחי במינהל 
ההזכויות רשומות על שם ההורים בלבד ואין אזק

כור בדבר היות הבן המנוח - בן ממשיך.

מותיר  כשהוא  נפטר  הממשיך  הבן   2002 בשנת 
אחריו אישה ושלושה ילדים. לאחר פטירתו של 
הבן עלו על שרטון היחסים בין אלמנת הבן לבין 
ההוריו. בשנת 2005 חתמו ההורים על הסכם להעק

ברה ללא תמורה של המשק לבת אחרת.
הבן  של  אלמנתו 
מבית  ביקשה  הממשיך 
תוכרז  היא  כי  המשפט 
חליף  ממשיך"  כ"בן 
בית  המנוח.  בעלה  של 
התק את  דחה  ההמשפט 
האלק על  להכרזה  בביעה 
מנה וילדיה כבן ממשיך 
מבחינה  וקבע:  חליף 
לא  ההורים  עובדתית 
המנוח  בנם  בחיי  חתמו 
של  העברה  תצהירי  על 
כל  אלא  זכויותיהם, 
חתימת  הוא  שנעשה 

את  ממנה  הוא  לפיה  לסוכנות  הצהרה  על  האב 
מעבר  דבר  נעשה  לא  אך  הממשיך,  כבן  המנוח 
לכך. במישור הפורמאלי או המהותי, הליך קביעת 
הבן הממשיך נעשה בדרך כלל במתנה, ומתנה זו 
באה לידי שכלול וגמר מיידית עם הסכמתו של 

המינהל למינוי זה.
בעניינינו, המינהל לא נתן את הסכמתו ולכן אנו 
התק והוא  המתנה  לשלב  מקדים  בשלב  ממצויים 
סעיף  הוראות  חלות  עליה  מתנה  למתן  חייבות 
הביטול  זכות  כי  היא  הלכה  המתנה.  לחוק   5
המתנה  לנותן  העומדת 
פעולה  כל  כמו  כפופה, 
לעקק אחרת,  ממשפטית 
רון תום הלב ויש לבחון 
האמור  לאור  גם  אותה 
לחוק  5)ב(  בסעיף 
שינוי  כלומר  המתנה, 
מצבו / מצבם לרעה של 
דנן  ובמקרה  המקבל 

המנוח ורעייתו.
המשפט  בית  קבע  עוד 
ההורים  התנהגות  כי 
לאחר  כיום,  המנסים 
להתנער  המנוח,  מות 
מהתחייבויותיהם למנותו כבן ממשיך, אינה עולה 

בקנה אחד עם עקרון תום הלב.
כי  העובדה  לאור  כי  המשפט  בית  קבע  לפיכך 
המנוח  הבן  קביעת  הליך  הסתיים  לא  בפועל 
להכריז  התביעה  את  בהמ"ש  דחה  ממשיך,  כבן 

כבן  הממשיך  הבן  אלמנת  על 
ממשיך חליף.

יחד עם זאת, קיבל בהמ"ש את 
התביעה של אלמנת הבן המנוח 
למתן צו מניעה שיאסור המשך 

העברת הזכויות במשק לבתם של ההורים וזאת 
כל עוד לא יופרד בית המגורים של אלמנת הבן 

המנוח והשטח שסביבו מן המשק.
בבהמ"ש הוסיף וציין כי אם המלצתו בעניין ההפק
רדה לא מקובלת על הרשויות, הרי שעל ההורים 
בגין שווי בתי המגורים  הבן  לפצות את אלמנת 

והשטח שסביבו.
בהמ"ש  כי  העובדה  זו  בפסיקה  לציון  ראויה 
התייחס בפסיקתו לא רק לבית המגורים ולצורך 
הרחיב  אלא  הבית  שווי  בגובה  האלמנה  בפיצוי 

את הפיצוי גם לשטח סביב בית המגורים.
ביהמ"ש בפסיקתו זו ראה לנכון, וטוב שעשה כך, 
בעלי  של  הנחות  זכויותיהם  מצב  בעניין  להעיר 
באוויר  תלויים  אשר   , אדמתם  על  המשקים 
בית  המליץ  עוד  בלבד.  רשות"  "בר  של  במעמד 
המשפט לאמץ את השקפתו של כב' הנשיא ברק 
אשר גרס כי מן הראוי שזכויות המתיישב במשק 
יזכה  לא,  אם  ובין  חקלאי  הינו  אם  בין  חקלאי, 

לרישום זכויותיו כבעל זכות חכירה.

פסק דין בנושא זכויותיה של אלמנת הבן הממשיך 
במשק חקלאי

עו”ד עמית יפרח
ראש אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

ס
בית המשפט קיבל 

את תביעת אלמנת 

הבן למתן צו מניעה 

שיאסור המשך 

העברת הזכויות במשק

ידידי איתן בן-דוד,
מזכ"ל תנועת המושבים

וצוות התנועה

להתיישבות תפקיד חשוב בחיזוק החברה הישראלית.
לרגל כינוס ועידת התנועה ה-כ',

שאו ברכה והמשיכו בעשייתכם הפורה.

מוטי דותן,
ראש מועצה אזורית הגליל התחתון,
בשם תושבי המועצה האזורית כולה

לאחר 15 שנים הוקם בישראל מושב חדש:

באר מילכה, המושב ה-254 
 של תנועת המושבים,

עלה על הקרקע
תכל במושב  מגורים  יחידת  לל 
דונם,  בגודל  בנייה  מגרש  לול 
 80 צימרים,  להקמת  זכויות 
ו-52 אלף  דונם נחלה חקלאית 

קוב מכסת מים.

מושבי  בהקמת  הפסקה  של  שנים   15 לאחר 
מילכה,  באר  הקרקע  על  עלה  בישראל,  עובדים 
שיהיה המושב ה-254 של תנועת המושבים. באר 
מילכה נמצא צפונית למושב כמהין בפתחת ניצנה 
ודרומית לאתר ההיסטורי "באר מילכה". המושב 

משקיף על נחל לבן ונחל ניצנה.
ונשאו דבק בבטקס העלייה על הקרקע השתתפו 
רים שר הבינוי והשיכון, מאיר שטרית, סגן יו"ר 
הקרן הקיימת לישראל, אברהם דובדבני, מזכ"ל 
ריפמן,  שמואל  דוד,  בן  איתן  המושבים,  תנועת 
גורני,  ויפתח  ראש המועצה האזורית רמת הנגב 

נציג היישוב.
מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, שיבח את 
את  ליישב  נכונותם  על  החדשים  המתיישבים 
לאומית  בעדיפות  נמצא  שפיתוחו  הארץ  חבל 
גבוהה. הוא ציין שהקמת באר מילכה הינה חלק 
ישובים  של  רצף  ליצור  היקף  רחבת  מתוכנית 

לאורך גבול מצרים בתחומי המועצות האזוריות 
שהמתיישבים  אמר  דוד  בן  ואשכול.  הנגב  רמת 
האישורים  לקבלת  בהמתנה  רבה  סבלנות  גילו 
לפיתוח  התקציבים  ואישור  הקרקע  על  לעליה 
התשתיות בישוב ועל כל גורמי השלטון להירתם 

כדי לסייע להם בתהליכי הקליטה.
מונה  מילכה  בבאר  הראשוני  ההתיישבות  גרעין 
11 משפחות המתגוררות בשלב זה בקראוונים עד 
ללקבלת האישורים ובניית בתי הקבע. חברי המוק
שב החלו לעבוד בחקלאות, בעיקר גידול תפוחי 
ופרחים. המושב מתוכנן ל-100  רימונים  אדמה, 
יחידות הכוללות מגרש למגורים בגודל דונם עם 
זכויות להקמת צימרים, 80 דונם לנחלה חקלאית 

ו-52 אלף קוב מכסת מים לכל משפחה.
הבינוי  שר  עם  התושבים  נפגשו  הטקס  לאחר 
המושבים  תנועת  נציגי  עם  ובהמשך  והשיכון 
ויענקלה מוסקוביץ - חבר וועד באר מילכה ורכז 
העלאת  להכרות,  הנגב,  רמת  חקלאית  וועדה 
חקלאיים,  בנושאים  עתידית  והיערכות  בעיות 
והמשך הבנייה. בפגישה סוכם על שיק ככלכליים 

תוכנית  בהכנת  התנועה  של  וסיוע  פעולה  תוף 
עסקית שתבטא את צרכי המתיישבים החדשים 

מול כל משרדי הממשלה והגופים האחרים.

כ
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 הוארכו המועדים
לשיווק המגרשים 
במושבים באזורי 
עדיפות לאומית

עקבות פניות של שר החקלאות 
שמחון  שלום  מר  הכפר  ופיתוח 
ותנועת המושבים, אישר היועץ 
הארכת  לממשלה  המשפטי 
מגרשים  לשיווק  מועדים 
פסקי  לפי   ,2007 דצמבר  סוף  עד  במושבים 

באזורי  בלבד,  משקם 
קו  א'  לאומית  עדיפות 

עימות ומתחם התפר.
החקלאות  שר  של  בפנייתו 
בפניו  הועלתה  ליועמ"ש 
שאליה  הקשה  המצוקה 
עקב  רבים  מושבים  נקלעו 
בצפון,  האחרונה  המלחמה 
די  לעיכוב  גרמה  אשר 
של  עסקאות  בביצוע  ניכר 
ובשל  במושבים.  הרחבות 

כך היה ברור שעקב מצב החרום המועד 5.2.07 
העסקאות  כל  ביצוע  לסיום  יותר  ישים  אינו 

שאושרו, ונדרשת הארכה של המועדים.
היועמ"ש לממשלה קיבל את פניית שר החקלאות 
מההשלכות  התעלם  ולא  המושבים  ותנועת 
פגעה  ואשר  בצפון  התחוללה  אשר  המלחמה 

ביכולתם של הישובים החקלאיים בצפון להשלים 
את ביצוע העסקאות במועד הנקוב.

על כן, קבע היועמ"ש לממשלה כי על מנת לשמר 
את המידרג אשר נקבע בהחלטה 972, והטעמים 
המועד,  את  להאריך  הצדקה  ישנה  כבסיסו, 
בלבד,  משקם  פסקי  לפי  עיסקאות  להשלמת 
באזורי עדיפות לאומית א' 
קו עימות ומתחם התפר, עד 

ליום 31.12.07.
 - המושבים  תנועת  מזכ"ל 
איתן בן דוד ברך על החלטה 
אשר  היועמ"ש  של  זו 
אשר  למושבים  מאפשרת 
שלא  למצוקה  נקלעו 
מרצונם  ולא  באשמתם 
האחרונה,  במלחמה 
שיווק  את  להשלים 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  לשר  ומודה  המגרשים 
אשר נרתם למען נושא חשוב זה. הארכת המועד 
מהפן  הן  חשוב  הליך  לסיים  למושבים  תאפשר 
הכלכלי והן מהפן החברתי ולצאת לדרך חדשה 
על  היושבים  הצפון  מושבי  את  ותחזק  שתבסס 

גבול הלבנון.

ב

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

סמינר ארצי לרכזי ופעילי 
תרבות יתקיים בפברואר

בתאריכים 21-22/2/07 ייערך במלון קיבוץ שפיים 
סמינר לרכזי ופעילי תרבות.

בשנים  מאשר  שונה  במתכונת  יתקיים  הסמינר 
הסק בערב  מופעים  מרתון  ייערך  לא  ההקודמות. 
מרכזי,  אחד  מופע  יתקיים  זאת  ובמקום  מינר 
ששייבחר בקרוב. במהלך היום הראשון, בין ההרק
ביום  מופעים.  מספר  נשלב  והסדנאות,  צאות 
מן  באחת  סיור  בוקר  עם  לצאת  מתוכנן  השני 
המועצות האזוריות, במטרה להכיר את פעילותה 
והאתרים  מסביבה  הישובים  את  המועצה,  של 
ייערך  הסיור  במסגרת  שבתחומה.  המעניינים 
צהק בארוחת  ונסיים  להנאת המשתתפים  ממופע 
ריים במקום. תכנית מפורטת תשלח בקרוב לכל 

הישובים והמועצות.
עעלות למשתתף: 360 ₪. מומלץ כי וועדי המושק

בים ו/או המועצות יסייעו במימון הסמינר.

סמינר מוצלח במיוחד 
לספרני ההתיישבות

ימים   3 בן  סמינר  נערך  חנוכה,  חופשת  במהלך 
לספרני ההתיישבות.

מפגק הן  וכללה  ומגוונת  עשירה  הייתה  ההתכנית 
והן הרצאות שונות  ומשוררים  שים עם סופרים 
נערך  הסמינר  של  השני  ביום  נושאים.  מגוון  על 
ביקור  כולל  ברעננה,  העירונית  בספריה  ביקור 
בגלריה לאמנות, במוזיאון המספר וממחיש את 
רראשיתה של העיר ובאתר הנצחה לנופלים במעק
רכות ישראל. הביקור היה מהנה ומרשים מאוד.

מופעי  נערכו  הסמינר  של  והשני  הראשון  בערב 
מוסיקה משובחים להנאת כולנו.

הימים היתה מצויינת,  האווירה במהלך שלושת 
הינם  כשמרבית הספרנים שלקחו חלק בסמינר 
שנה  בכל  מגיעים  שנים  שמזה  ותיקים,  ספרנים 
את  לפגוש  מחדש  פעם  בכל  ונהנים  זה  לסמינר 

חבריהם בתחום.
כל  לדעת  ביותר,  מוצלח  סמינר  זה  היה 
את  מחממות  שקיבלנו  התגובות  המשתתפים. 
הלב ומחזקות אותנו לקראת הסמינרים הבאים. 
החינוך  במשרד  הספריות  למחלקת  תודתנו 
ול"אמנות  לספריות  ההדרכה  למרכז  והתרבות, 

לעם" על הסיוע ושיתוף הפעולה.

עמותת אמני המושב והכפר 
בישראל

תערוכות אמנים
חדשה  תערוכה  בגלריה  תעלה  ב-15/1/07 
רפאלי. פתיחת  ליאורה  האמנית  של  "הגליל", 
התק נעילת   .18:00 בשעה  ב-22/1/07  ההתערוכה 

ערוכה ב-15/2/07.
הציבור מוזמן.

 - זהות  "תעודת  בנושא:  קבוצתית  תערוכה 
פברואר.  חודש  לאמצע  מתוכננת  אדמתי",  על 
בתערוכה זו יתנו האמנים בתחום הציור, הפיסול 

והצילום, ביטוי לאחיזתנו בקרקע.
חוזרים בנושא, הכוללים פרטים טכניים, נשלחו 
לכל חברי העמותה. אמנים המעוניינים להצטרף 
לעמותה ולהשתתף בתערוכה מתבקשים לפנות 

למשרד היחידה לתרבות בטלפונים:
.052-2742821 ,03-6086342/3

יהודה אלטון
מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך

תגמולים במושבים
 מנהלת שמונה מסלולי השקעה מגוונים

ומאפשרת מעבר בין המסלולים בהתאם להעדפת העמית

קרן השתלמות אופקים
קופה לשכירים ולעצמאים, בעלת תיק השקעות מגוון

דמי ניהול מופחתים.
הלוואות בתנאים נוחים )בכפוף לתקנות האוצר(

קופה מרכזית לפיצויים
קופה המיועדת למעבידים

החוסכים לתשלום פיצויים לעובדים

נשמח לעדכן בפרטים נוספים
תגמולים במושבים בע"מ רח' קיבוץ גלויות 34, תללאביב 66550, טלפון: 03-5155995, פקס: 03-5155998



קורס גישור ומו"מ למנהיגים במושבים
עם  משותפת  ביוזמה  החלה  המושבים  תנועת 
למק ייעודי  גישור  קורס  לפתיחת  גבים,  קקבוצת 
על  חלים  האחרונות  בשנים  במושבים.  נהיגים 
הדורשים  רבים,  שינויים  בישראל  המושבים 
ידע  רמת  במושבים  והמזכירים  הועדים  מראשי 
הגידול  יותר.  ומקצועיים  יותר  גבוהים  וניהול 
באוכלוסיה וכניסת אוכלוסיות חדשות בעקבות 
ההרחבות במושבים, הפכו את המושב לדינאמי 
יותר ומורכב. במצב החדש המנהיגים במושבים 
והן  צריכים לתת מענה הן לצרכי חברי האגודה 

לצרכיהם של תושבי ההרחבה.
זו באה מתוך רצון להקנות כלים לנושאי  יוזמה 
התפקידים במושבים ובמרחב הקהילתי, ליישוב 
סכסוכים, לפתרון קונפליקטים ולסיוע בהסדרת 
ההיחסים בין הצדדים ולעזור להם להגיע להסכק
מה בדרך של הידברות, אשר תסיים את הסכסוך 

ותפתח דרך חדשה.
הגישור הולך ותופס מקום חשוב ומרכזי כהליך 
בתי  למערכת  ובמקביל  מחוץ  סכסוכים  ליישוב 
המשפט. הוא מוסדר בחוק ובתקנות ואינו פוגע 
בזכותם של הצדדים להתדיין במסגרת משפטית 

או אחרת, במקרה שהסכסוך לא ייפתר.
בין  אמון  יצירת  של  הליך  הינו  הגישור  הליך 
של  האינטרסים  את  לברר  ומטרתו  הצדדים 
הצדדים לסכסוך, מתוך כוונה לזהות אינטרסים 

ולמצוא פתרון הולם שיאפשר המשך  משותפים 
עבודה משותפת או קיום יחסים תקינים.

המייחדים  מאפיינים  ישנם  הקהילתי  למרחב 
אותו משאר המגזרים. לדוגמא, אופיו הספציפי 
לשמור  והצורך  הגישור  מתקיים  בו  הישוב  של 
הקהילה  בתוך  המתקיים  היחסים  מרקם  על 
ולכן היוזמה היתה להתאים קורס גישור מיוחד 

למגזר שלנו.
תפקידו של המגשר לסייע בידי הצדדים להגיע 
ללהסכמה בדרך של הידברות, שתסיים את הסק

ואין  הצדדים  עבור  מחליט  אינו  המגשר  כסוך. 
בסמכותו לכפות עליהם פתרון ולכן הפתרון נובע 
מהסכמות הצדדים ומותאם לאופי הייחודי של 

כל מושב ומושב.
ייתרון נוסף של הליך הגישור לעומת הליכים משק
פפטיים שהוא מאפשר לצדדים לפתור את הסכק
סוך באופן מהיר הרבה יותר מהלכים משפטיים, 
העלולים לארוך לעיתים אף שנים ולעשות זאת 

בעלויות הרבה יותר נמוכות.
אשר  המנהיגים,  את  להעצים  הקורס  מטרת 
במק קונפליקט  צומתי  תפקידם  מעצם  ממהווים 

שפת  את  להטמיע  להם  ולסייע  השונות  ערכות 
ההחלטות.  קבלת  ובתהליכי  בקהילה  הגישור 
הקורס מקנה תעודת מגשר, המוכרת ע"י משרד 

המשפטים.

לא בזמנה ולא במקומה: עמדת תנועת המושבים 
מול ועדת המשנה בעניין הקפאת איוש הנחלות

עו”ד עמית יפרח
ראש אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

ועדת  ימים מספר התכנסה  פני 
בנושא  לדיון  ממ"י  של  המשנה 
ההצעת החלטה של הנהלת המיק
פנויות  נחלות  איוש  בדבר  נהל 

במושבים.
אל  הנחרצת  עמדתה  העבירה  המושבים  תנועת 

חברי הועדה, כאשר עיקרי הדברים הינם:
להצעת  בתוקף  מתנגדת  המושבים  תנועת 
החלטה  הצעת  לעיוננו,  שהובאה  כפי  ההחלטה 
זו הינה יצירת תקדים מסוכן שאינו בזמנו ואינו 

במקומו.
עעמדתנו הנחרצת בנושא, הוצגה בפני ועדת השיק
זו  עמדתנו  על  עומדים  אנו  בזמנו,  שכונסה  מוע 
חד  החלטה  לייצר  לנסיון  תוקף  בכל  ומתנגדים 
צדדית אשר מתעלמת מזכויותיהם של המושבים 
ופוגעת פגיעה קשה במרקם החברתי ובהשקעת 
כמו  היישוב,  במשבצת  שנים  במשך  האגודות 
החכירה  דמי  מתשלום  מתעלמת  ההחלטה  כן 

ששולם ע"י האגודות על כל משבצת האגודה.
בית המשפט המחוזי פסק בעניין איוש הנחלות 
מינהל  על  קשה  ביקורת  תוך  אלמגור  במושב 
אלה,  משונים  "טעמים  כי  ישראל  מקרקעי 
קשה  תמיהה  מעלים  לעיל,  הטעמה  חוסר  או 
ההנמקה  והעדר  ההחלטות  לאופן קבלת  באשר 
שבבסיס החלטות אלו". עוד קבעה השופטת כי 
ואינל הציבורי  הפן  מן  מובילים  אלה  ""פגמים 

במינהל,  ההליך  ותקינות  החברתי  הצדק  טרס 
לתוצאה האחת והיחידה והיא כי, החלטה של 
את  יסיים  המינהל  לאלתר,  תבוטל  המינהל 
תהליכי ההקצאה באותם תנאים לפיהם החלה 
ההקצאה , ובאותם תנאים בהם הוקצו הנחלות 

לאחרים".)ההדגשות שלי(
בעל  הינו  מספר  ימים  לפני  שניתן  זה  פס"ד 
על  נוקבת  ביקורת  משום  בו  ויש  רבה  חשיבות 

איוש  בנושא  המינהל  החלטות 
כי  מצביע  הדין  פסק  נחלות. 
את  להקפיא  המינהל  החלטת 
שניתנה  בארץ,  הנחלות  איוש 
סמכות,  בחוסר  עמדתנו  פי  על 

ללוקה בפגמים חמורים שהצבענו עליהם כבר בוק
עדת השימוע והינם יפים גם להחלטה זו.

את  לקבל  אין  כי  הינה  עמדתנו  האמור,  לאור 
הצעת ההחלטה, עד אשר תגובש החלטה חדשה 
אשר תיתן מענה אמיתי ונכון לזכויות המושבים 
 31 אגף  הוראת  פי  על  הפנויות  הנחלות  לאיוש 

ולא במכרז!
לבצע  המשנה  ועדת  ומחליטה  במידה  לחילופין, 
שינוי במדיניות הקיימת )הוראת אגף 31(, עליה 
להכין הוראות מעבר ברורות וישימות שיאפשרו 
הפנויות,  הנחלות  באיוש  אגודה המעוניינת  לכל 
זאת  וכל  ולהגיש רשימת מומלצים  להכין תב"ע 
בפריפריה.  שנים  עשר  במרכז,  שנים  חמש  תוך 
על כל אגודה שתעמוד בתנאים אלו בפרק הזמן 
הקצוב ימשיכו ויחולו הוראות אגף 31 התקפות 

גם היום. 
הינה  במושבים  הפנויות  הנחלות  איוש  סוגיית 
קבלת  להתיישבות.  ומהותית  עקרונית  סוגיה 
 . החלטה מוטעית בסוגיה, תהיה בכייה לדורות 
ושיתוף  היטב טרם קבלת החלטה  צריך לשקול 
חיוני  הינו  זו  בסוגיה  ההתיישבות  עם  הפעולה 

ותנאי מחייב. 
בכינוסה לפני ימים מספר החליטה ועדת המשנה 
לדחות את קבלת הצעת החלטה בשלב הראשון 
ולהקים ועדה נוספת שתגיש את מסקנותיה תוך 
המאבק  את  להוביל  נמשיך  אנו  במהלכו  חודש, 
להלאים  המינהל  נסיונות  את  ולמנוע  בנושא 
על  הנחלות  את  לאייש  האגודות  זכויות  את 
ההחלטה. קבלת  טרם  מקובל  שהיה  הנוהל  פי 

ל

לא"י  ועלה  ברוסיה  אמידה  משפחה  עזב  הוא 
הארץ  אדמות  את  לגאול  חלום  עם  ב-1913 
ולהקים דור חדש של יהודים עובדי כפיים. עבד 
במרחביה, חדרה וגן-שמואל ב-1921 יצא להקים 
בביצות עמק יזרעאל את מושב נהלל. כמו חבריו 
בת,  ואיבד  ללחם  רעב  באוהל  גר  בקדחת,  חלה 
אבל בנימין בנימיני היה יהודי עקשן - "המטרה 
הלאום  אדמות  את  האמצעים"  את  מקדשת 

גואלים "בדם יזע ודמעות".
חחלומו היה שיקומו דורות חדשים בא"י של עובק
די כפיים שימשיכו בדרכו שישלבו עבודה, קשר 
לקרקע ותרומה לכלל. ארבעת בניו נשארו בנהלל 
בצבא  בפלמ"ח,  למדינה:  בדרכו  תרם  אחד  וכל 
עולים  להדרכת  ויצאו  ובצה"ל  בהגנה  הבריטי, 
כולם  נכדיו  גוריון.  בן  של  קריאתו  על-פי  בנגב 
והם  דרכו  את  המשיכו  לוחמות  יחידות  בוגרי 
- פארן,  וקיבוצים ברחבי הארץ  גרים במושבים 
ררמות, נהלל, כפר יחזקאל, אלון הגליל וכפר מסק
ריק. נכדו סרן ארז בנימיני ז"ל נפל במלחמת יום 
ביחיק ומשרתים  שרתו  כולם  ניניו,  בסיני.  ככיפור 
דות שדה - שני טייסים, שבעה קצינים ביחידות 

מובחרות, שמונה אנשי סיירות ולוחמים.

כאשר בנימין הגיעה לגיל 65, סרב לקבל קצבת 
ע"י  לנזקקים  יועבר  ודרש שכספו  ביטוח לאומי 

המדינה.
זכויות החקק לגבי  בבג"ץ  דיון  היה  ללפני כחודש 

נציג  באדמתם,  לאים 
ישראל  מקרקעי  מנהל 
"נלחם" נגד הבעלות של 
החקלאים, הרי לא כתוב 
שהקרקע  מקום  בשום 
שלהם והם סך הכל "ברי 
רשות" לגור על הקרקע. 
הדיונים  לאולם  מחוץ 
המנהל  מנציג  ביקשתי 
ובין  ביני  "בורר"  שיהיה 
בני, טענתי שסבי כאשר 
ויתר על קצבת הזקנה - 
היה "ציוני" ובני טוענים 

כנגדי שהיה פשוט - תמים.
הפסיקה שקיבלתי: "בזמנו" היה ציוני, והיום הוא 

בחזקת "פראייר".
אלפי  של  סיפורם  הוא  בנימין  סבא  של  סיפורו 
בכל  ובקיבוצים  במושבים  חקלאים  משפחות 

ררחבי הארץ, שהקימו את המדינה, גאלו את אדק
דונם  כל  בדם  וקנו  גבולותיה  את  קבעו  מותיה, 
רצו לתת להם את האדמות כמו  וכאשר  אדמה 
לקק"ל  זכיותיהם  את  והעבירו  סרבו  במושבות 
ישראל  מקרקעי  )מנהל 

עוד לא היה קיים(.
שהיה  הפוליטי  הכוח 
שאפק החקלאי,  ללמגזר 
שר להם ללא קושי לעגן 
בקרק זכויותיהם  אאת 
על  אותה  ולרשום  קע 
שמם לא נוצל, כי מהלך 
עקרונות  נגד  היה  כזה 
המציאות  ההתיישבות. 
החקק והיום  ההשתנתה 
רשות"  "ברי  הם  לאים 
אדק על  זכויות  כל  לללא 

מתם וניתן לפנותם כאשר ירצו.
קם דור חדש וציני "שלא ידע את יוסף" שמצפה 
שהתיישבות בפריפריה תמשיך להיות "השכפ"צ" 
פופוליסק פוליטיקאים  בסיוע  אבל  המדינה  ששל 
בחזקת  החקלאים,  זכויות  את  לגזול  פועל  טים 

"הכושי עשה את שלו"...
"ידועה  אשה  כמו  הוא  אדמתו  לגבי  החקלאי 
ללא  גם  וברורות  מלאות  שזכויותיה   - בציבור" 
עליה,  ולחמו  שמרו  אתה,  חיו  הם  רשמי.  רישום 
סיקלו, עיבדו, דישנו וזרעו. שפכו עליה את דמם 
זכויות  יש  בציבור"  "לידועה  אבל  בה.  ונקברו 
מלאות בלי רישום "בטאבו" ולחקלאים אין שום 
המציאות  וכאשר  "פראיירים"  היו  הם  זכויות, 
בטוחים  היו  ותמימות  אמונה  מתוך  השתנתה 
למרות  להם  נשמרות  בדם  שניקנו  שזכויותיהם 

שלא נרשמו - לפחות כמו "לידועה בציבור".
את  מאבדת   - עברה  את  מכבדת  שלא  אומה 

עתידה.

 9:30-12:00 השעות  בין  ה-17.1.07  ד'  ביום 
יתקיים מפגש ועדת ותיקי תנועת המושבים.

 -1 בקומה  הישיבות  באולם  ייערך  המפגש 
בבית תנועת המושבים, רח' לאונרדו דה וינצ'י 

19 בתל אביב.
היום: השירותים לחברי קופת חולים  על סדר 
כללית, הרצאה בנושא עם  הגב' לאה יחזקאל, 

ממונה על שירותים אלה במחוז ת"א-יפו.
אנא אשרו השתתפותכם עד ה-15.1.2007

מפגש ועדת ותיקי תנועת המושבים

הציוני, "הפראייר" ו"הידועה בציבור" - סיפורה של תמימות…
חי בנימיני

כפר יחזקאל

החקלאי לגבי אדמתו 
הוא כמו אשה "ידועה 
בציבור" - שזכויותיה 
מלאות וברורות גם 
ללא רישום רשמי

מפגש נוסף של ותיקי תנועת המושבים יתקיים 
בבית   10:00-12:30 השעות  בין  ב-21.2.07 

תנועת המושבים.
חדשים  שרותים  בנושא:  יעסוק  המפגש 
ואחרים בעמותת "יד שרה" - המרצה מרגלית 

גולדשטיין
ותיקים המעונינים להשתתף במפגש מתבקשים 
יאוחר מה-15.2.07 לח"מ בטלפון:  להודיע לא 

03-6086333 ,03-6086341
מרים שור,

רכזת נושא ותיקי תנועת המושבים

�www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים



טיול חנוכה בני המושבים 2006
הרמון.  במזרח  חנוכה  לטיול  יצאו  נוער  בני   800
מזרח הרמון הוא האזור המשתרע ממכתש רמון 
ועד לערבה. זהו אזור לא נגוע, בראשיתי )אפילו 
וארגון  תכנון  ומחייב  שם(  אין  לפלאפון  קליטה 
מרובים ומדויקים. אל יקל הדבר בעינכם: בימים 
בלינה  הטיולים  מתמקדים  הספר  בבתי  בהם 
חברות  של  גורמה  ארוחות  ואכילת  באכסניות 
קייטרינג, מהווה הטיול בתנועת הנוער הזדמנות 
מדורות,  על  בישול  קלאסי:  נודד  לטיול  נדירה 
התמודדות  חבר,  ליד  חבר  שינה,  בשקי  לינה 
ועם  ההליכה  עם  החום,  ועם  הקור  עם  אמיתית 

הקושי האישי ובקבוצה.
"במזרח הרמון ובערבה אי אפשר לקרוא לאבא 
אמא שיבואו לקחת את הילד הביתה, אם קשה 
זוהי   - והחניכים לומדים להסתדר עם מה שיש 
הסלוק לתקשורת  הרגילים  לאלה  חדשה  חחוויה 

כה  החיים  את  שעושה  לארית, 
המק רכז  מתן,  אומר  פפשוטים" 

פעלים.
ידועים  המושבים"  ב"בני  אנו 
החק של  לחייו  שנותנים  בבדגש 

ניך!!! לפני החוויות הטובות שנצבור, לפני התכנים 
והלמידה, חשוב לנו שכל אחד ואחד מהחניכים 
יחזרו הביתה כפי שיצאו. זו משימה לא פשוטה - 
לשמור על מספר כה גדול של בני נוער שהולכים 
ושמדליקים מדורה, אך ניתן לראות שגם בטיול 

זה חזרו כולם בריאים ושלמים הביתה.
אאת הטיול ארגנו והוציאו לפועל, צוות טיול חנוק
גרעין  של  המפעלים  רכזי  איזור,  רכזי  שכלל  כה, 
רבות  השקיע  זה  צוות  בוגרים.  ומדריכים  עודד 
לכל אחד  ומגיע  ליצור טיול כה מוצלח  על מנת 

מחבריו כל הכבוד! נתראה שוב בטיול חורף.

לבני המושבים דרוש/ה

עוזר/ת לרכז המפעלים
העבודה כוללת הקמה וניהול פרויקטים חינוכיים בתנועת הנוער.

דרישות התפקיד:
תקשורת טובה עם בני נוער, ניסיון בהדרכה, יכולת ארגונית טובה ויכולת טכנית.

התפקיד כולל עבודה בשעות לא שגרתיות ושהיה ממושכת בעבודה.
היקף העבודה יימסר בטלפון.

matan@v-noar.org.il יש לשלוח קורות חיים למתן בכתובת דוא"ל

תחרות התמונה הטובה מהטיול: מי שצילם תמונות בטיול מוזמן לשלוח אותן ל:
matan@v-noar.org.il התמונה הטובה ביותר תזכה את הצלמ/ת בפרס נחמד.

 חטיבת בני המושבים
מתפלגת מהנוער העובד והלומד

ממזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר עמותת בני המול
שבים, איתן בן דוד: "ההתפלגות של חטיבת בני 
ההמושבים מהווה עדכון של פעילות בני המושל

בים לסדר יומו החדש של המרחב הכפרי".

בישיבתה  החליטה  המושבים  תנועת  מזכירות 
בני המושבים תתפלג מתק כי חטיבת  ההאחרונה 
נועת הנוער העובד והלומד ותפעל באופן עצמאי 

החל מה-28.12.2006.
הלימה  ליצור  כוונה  מתוך  נעשתה  זאת  פעולה 
המושבים  בני  של  הנוכחים  הצרכים  בין  וזיקה 
כפי  הכפרי  המרחב  של  חייו  ואורח  אופיו  לבין 

שהוא היום.
מזה עשרות שנים התנהלה עמותת בני המושבים - 
חחטיבת בני המושבים מול השלטון המרכזי באק
מצעות הנוער העובד והלומד, אולם בכל הקשור 
העמותה  פעלה  והמערכים,  הפעילות  לתוכן, 

באופן עצמאי.
של  הנוער  תנועת  הנה  המושבים  בני  חטיבת 
אחרים  רבים  ויישובים  המושבים  תנועת  ישובי 
בבמרחב הכפרי ומהווה את זרוע הפעילות המרכק
זית של התנועה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי 
בקרב הנוער. החטיבה הנה תנועת הנוער הגדולה 

במרחב הכפרי והיא פועלת
של  מושבים  כ-250  מתוכם  יישובים,  בכ-400 

אחרים  יישובים  כ-150  ועוד  המושבים  תנועת 
)מושבים, ישובים קהילתיים וקיבוצים(.

המושק תנועת  של  הכוללת  מההערכות  ככחלק 
הבעיות  אופיינו  הנוער,  תנועת  גם  נבחנה  בים, 
ופעילותה  מטרותיה  מחדש  הוגדרו  המרכזיות, 
תנועת  של  מחודשת  להערכות  חלופות  ונבחנו 
הנוער. העבודה נערכה במחצית השנייה של שנת 
2006 עם "גיל אסטרטגיות" ועל רקע המסקנות, 
תנועת  הפעלת  על  התנועה  מזכירות  החליטה 
הנוער של בני המושבים כתנועת נוער עצמאית, 
ההשואפת להוביל את כלל הפעילות הבלתי פורק

מאלית של הנוער במרחב הכפרי.

מופיעה  המושבים,  תנועת  ואסטרטגיית  בחזון 
עמותת בני המושבים כתשתית דור ההמשך של 
ההמרחב הכפרי בישראל ולכן ישנה חשיבות מכק
פירות  שתניב  בתקווה  היום,  בה  בהשקעה  רעת 
בעתיד. תנועת הנוער תפעל בשיתוף פעולה מלא 
עם מחלקות החינוך של המועצות האזוריות, לא 
לכלל  מענה  לתת  ותוכל  פוליטית  מזוהה  תהיה 

אוכלוסיית המרחב הכפרי.
בבן דוד, ביקש להדגיש כי על אף ההחלטה, התנוק
עה מעוניינת להמשיך בשיתופי פעולה עם תנועת 
שנים  על  תודה  ומוקירת  והלומד  העובד  הנוער 

רבות של שותפות דרך.
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