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גליון פסח תשס"ט

חברים יקרים,
את חג הפסח אנחנו מקדמים בדאגה ואי ודאות רבה יותר מאי פעם לגבי עתידנו הכלכלי והחקלאי
בשנים הקרובות .העולם כולו נקלע בחודשים האחרונים למשבר הקשה והעמוק ביותר שידענו וסחף
בתוכו את החקלאות הישראלית .עם כתיבת שורות אלו איש מאיתנו אינו יודע לאן הוא יוביל אותנו
וכיצד נראה במהלכו ולאחר סיומו.בנוסף המשק המשפחתי עתיד להיפגע בצורה חמורה מההקטנה
בכמויות המוקצות לו לשימוש חקלאי.
לצד תמונת המצב הקשה ,אני קורא לאחרונה יותר ויותר אנשי כלכלה בעולם שאני מעריך את דעתם ואשר רואים
בחקלאות את אחד מענפי העתיד .האכזבה הקשה מהמרוץ אחרי הכסף הקל בהרפתקאות פיננסיות מחזירה את
האנשים למקורות ואחד מהתחומים שהוא הבסיס לקיומו של העולם הוא החקלאות.
המשבר הכלכלי מוכיח שהמגמה שעברו מרבית חברי המושבים ואשר תנועת המושבים עודדה ומעודדת אותה של
מעבר לענפי תעסוקה משלימים או חליפיים היא נכונה .השענות על מספר רגליים :משק חקלאי ,תיירות כפרית
ותעסוקה נוספת שמשמרת את הצביון הכפרי מעניקה יותר ביטחון .אנו מקווים שמעז יצא מתוק ואנשי מינהל
מקרקעי ישראל וגופי השלטון האחרים יפנימו את הצורך בהתאמת המושב לרוח התקופה כך שלחקלאות יתווספו
עוגני תעסוקה נוספים מוסדרים במסגרת החוק.
המהלך הכלכלי המרכזי שביצענו בשנים האחרונות היה הפרטת תנובה .מבט לאחור מוכיח את ההצדקה שהייתה
להתעקשות של הנהלת תנובה הקודמת בגיבוי תנועת המושבים להשלים את העסקה .התמורה שקיבלו המושבים
אפשרה להם לסגור או לצמצם את חובות העבר ולהכניס לכיסיהם מזומנים לקראת הימים הקשים.
את נקודות האור אני רואה גם בדור הצעיר שגדל במושבים ושהערכים עליהם התחנך באים לידי ביטוי בפעילות
של בני המושבים ולאחר מכן בשרות הצבאי .אני גאה בתנועת בני המושבים שצומחת ופורחת .בסיורים שאני עורך
בשטח ,במושבים שב"עוטף עזה" ,בצפון ,בערבה ,בבקעה ובשאר חלקי הארץ אני רואה את העמידה האיתנה של
אנשי המושבים אל מול הקשיים הביטחוניים והכלכליים ואני מבין מהיכן ינק הדור הצעיר את ערכיו .כל אחד מאיתנו
יכול בהחלט לטפוח לעצמו על השכם על כך שאלו הם בנינו ובנותינו.
ברצוני לאחל לכם ,לבני משפחותיכם ולכל עם ישראל חג אביב שמח וכשר ונקווה שהעתיד הקרוב יביא עימו בשורות
טובות לכולנו.
								

בברכת חג שמח וכשר
איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

חג חירות שמח
חדשות אגף המשק

הקיצוץ והתמיכה במים
איציק כהן ,יו"ר אגף המשק

רשות המים קבעה קיצוץ של  100מליון קוב מההקצאה שהייתה בשנת  ,2008קיצוץ
של  .22%היתה אפשרות לקיצוץ נוסף במידה וכמות המשקעים לא תגדל.
תחילה לא דובר כלל על פיצוי כספי בגין הקיצוץ .פעולתו המהירה של שר החקלאות
שלום שמחון ,מול שר האוצר הביאה לכך שהוחלט לתמוך בקיצוץ בסכום כולל של  258מליון .₪
אנו טוענים כל הזמן שאיננו מעוניינים בפיצוי ,אנו רוצים את המים ,אך מצב משק המים לא מאפשר
זאת והקיצוץ בלתי נמנע.
משרד החקלאות פרסם את נוהל הקיצוץ והתמיכה שעיקר דבריו הם:
* כל צרכני המים השפירים יקוצצו ב 22%-מהקצאת המים ב 2008-או מהשימוש בפועל  -הנמוך
מביניהם.
* צרכני המים יוכלו לבחור בשני מסלולי תמיכה:
א .קיצוץ מינהל
ב .קיצוץ מרצון

תנועת המושבים הוציאה שני חוזרים לכל המושבים בהם הסברנו ופרטנו את נוהלי הקיצוץ והתמיכה.
המלצנו על הליכה לקיצוץ מרצון וצרפנו את טופסי הבקשה להגשה.
כמו כן קיימנו מספר רב של מפגשים עם ועדי מושבים ומזכירים ושיחות טלפון רבות להסבר וחשיבות
הגשת הבקשות בזמן.
פנינו למשרד החקלאות והצלחנו לדחות את מועד ההגשה בכדי לאפשר לכל המושבים להגיש
את בקשותיהם.
הגשמים האחרונים שירדו מילאו קצת את החוסר במים ומנעו את הקיצוץ הנוסף שחשבו לקצץ.
אנו טענו ועדיין טוענים כי הפיצוי לפי קוב מים אינו נכון וצריך היה לפצות את החקלאים לפי גידולים.
קבוצת חקלאים מהמושביות התארגנה ומנסה לתבוע את המדינה בשל כך.
אנו מקווים שיצליחו.

הענות גבוהה להצעה לוותר על המים מרצון:

חברי המושבים הסכימו לוותר מרצונם על
הקצאה של  20מיליון קוב מים לחקלאות
כ 80%-ממושבי תנועת המושבים הגישו את הטפסים לויתור מרצון על הקצאות מים לשנת
 2009בחקלאות לקראת המועד האחרון שנקבע לכך 20 ,במרץ.
יו"ר אגף המשק בתנועת המושבים ,איציק כהן ,אמר שעל פי התמונה הכוללת רוב מושבי התנועה
נענו להצעה והסכימו להפחית מרצון את הקצאת המים שלהם לשנת  2009בלבד .כל חקלאי
שהצעתו לקיצוץ מרצון תענה יקבל באופן אוטומטי פיצוי של  2.5-2.8שקל עבור כל קוב.
תנועת המושבים המליצה לכל החקלאים שמסוגלים לעמוד בקיצוץ להיענות להצעה להפחית
מרצון ,כדי להבטיח שהפיצוי ישולם באופן מהיר ויכסה על ההפסדים ולא במסלולים האיטיים
יותר של הקיצוץ המנהלי.

פיצוי למגדלי הפטם שפרשו

סוף סוף לאחר פעילות של כ 5-שנים שתנועת המושבים הובילה מול מועצת הלול לפצות את בעלי
מכסות הפטם שאינם מייצרים ,בפיצוי כספי בעבור ויתור על מכסתם.
בתחילה הסכימה המדינה לרכוש את המכסות אך חזרה בה לאחר רכישה קטנה של מספר מכסות.
בפעילותנו במועצת הלול הצלחנו להביא לכך כי יוקצה סכום של  18מליון  ₪מקרן הפטם לטובת
רכישת מכסות ,ואכן פנתה המועצה לענף הלול לכל יצרני הפטם בהצעת רכישה של מכסתם בסכום
של  ₪ 0.30לק"ג.
פעולה זו תביא לפיצוי מסוים לבעלי המכסה שאינם מגדלים ומצד שני תייצב את ענף הפטם עם
בעלי מכסה יצרנים.

בתנועה פעלו במרץ בנושא ,אם בשליחת חוזרים ,שיחות ומפגשים אישיים עם ועדי המושבים
על מנת שאלה יגישו את הטפסים הדרושים עד למועד שנקבע.
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,אמר שההיענות החלקית מצביעה על כך שהפחתת
כמויות המים לחקלאות כבר הגיעה לרמה שגורמת פגיעה של ממש ביצור החקלאי והנזק גבוה
מהפיצוי שהוצע .דבר זה מחייב עדכון והתאמה של גובה הפיצויים לנזק האמיתי ,שכן אין כל
הצדקה שהחקלאים יישאו על גבם את מחדליהם של מקבלי ההחלטות שלא השכילו לקדם
את הפרויקטים של התפלה וטיהור מים במועד.
לתנועת המושבים נמסר שעל דעת רשות המסים ,על התמיכה בגין הקיצוץ בהקצאות המים
לחקלאות לשנת  2009לא יחול חיוב מע"מ .עדכונים בנושא קיצוץ המים לחקלאות יפורסמו
באתר תנועת המושבים.www.tmoshavim.org.il :

תנועת המושבים מקימה פורום משפטנים למלחמה בפשיעה החקלאית
מאחורי היוזמה עומדים עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים ועו"ד עידן אבוהב
מהתאחדות חקלאי ישראל.

"אנו פונים אל משפטנים בני מושבים וקיבוצים שנושא הפשיעה החקלאית קרוב לליבם
וקוראים להם להצטרף לפורום שייעודו ייעול המלחמה בפשיעה החקלאית".

אנו נדרשים להקמת הפורום כיוון שהחקלאים זקוקים לגוף משפטי ,בלתי תלוי ,אשר יוכל להשפיע,
לקדם ואף לבקר  -את התנהלות גורמי האכיפה והשיטור בתחום הפשיעה החקלאית".
הרעיון להקמת הפורום מתבסס על הצלחת מגזרים אחרים ,שעושים שימוש בהליכים משפטיים
ובביקורת משפטית ככלי לקידום המגזר שהם מייצגים ,כדוגמת ארגוני הנשים במלחמתם בנושא
אלימות והטרדה מינית שהובילו שינויים מרחיקי לכת על ידי הקמת פורום משפטי דומה.
פעילות הפורום תהווה המשך ישיר לעמדתו של יוסטה בלייר ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
שהלך לעולמו בטרם עת ,שטען תמיד ,שללא אכיפה ראויה והחמרת הענישה לא נראה שינוי.
התחומים בהם יעסוק הפורום יהיו מגוונים :בתחום הפרלמנטארי יוכל הפורום לסייע בקידום הצעות
חוק רלוונטיות ,בתחום האכיפה המשטרתית יוכלו הפעילים לסייע במקרים בהם ישנה הזנחה
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ורשלנות ביחס לתלונת חקלאים ,ניהול ביקורת כלפי תיקים משטרתיים המנוהלים בצורה לקויה
ובדיקת הסיבות לכך שמעט מידי תיקים מגיעים בכלל לכדי הגשת כתבי אישום.
בעוד מבחינה פרלמנטארית דברים מתנהלים בקצב משביע רצון ,מבחינת המאבק בפשיעה
החקלאית ,דווקא בתחום ניהול התביעות ,החמרת הענישה בבתי המשפט ותשלום הפיצוי לחקלאי
אין התקדמות נאותה.
מזכ"ל תנועת המושבים איתן בן דוד מדגיש ,כי "אחד הנושאים שחשוב מאוד שיש לקדמו הוא
תיקון בחוק שיהפוך 'עבירות חקלאיות' לכאלו שניתן להגיש בגינן קובלנות פרטיות  -ככה נרדוף
בעצמנו את העבריינים החקלאים על אף מצוקת כח אדם של גופי התביעה .קב"ט שקיבל טיפול
לקוי ידע שיש לו לאן לפנות! חקלאי שנעצר ,לאחר שהתלונן על חמולה שתקפה אותו בשל
מאבק על שטחי מרעה ,ידע שיש לו למי לפנות".
עו"ד עמית יפרח ועו"ד עידן אבוהב מסכמים" :הכוונה לייצר כתובת מרכזית בנושא קריטי לחקלאי
ישראל .ליצור הד תקשורתי שאנחנו זקוקים לו  -אנו נחושים להעביר את החקלאי מפוזיציה של
קורבן לפוזיציה אסרטיבית של מי שעומד על שלו ונאבק על כך".
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הבודד
לחייל
מזור
על פעילותו הייחודית של דני פרל ומשפחתו
מאת:מיכל דותן-לוין – מנהלת תחום תקשורת.
הכינוי "איש אשכולות" מחוויר משהו ,כשמדברים על דני פרל ממושב מזור ,שליד
פתח תקווה העיר .דני ,סא"ל במיל' ,בוגר סיירת שקד המיתולוגית הוא מדריך נהיגת
שטח וטיולי ג'יפים ומכור לספורט מוטורי ,בזמנו הפנוי מתנדב בכל דרך אפשרית
לטובת חינוך דור ההמשך ותרומה לחברה הישראלית.
כיום ,יחד עם עוד כ 10-מפקדים ,הוא מלווה חיילים צעירים מגבעתי לאורך שירותם הצבאי ,מהטירונות
ועד הקורסים השונים .בנוסף מאמצים פרל ומשפחתו חיילים בודדים בביתם ומשמשים כתחנת רענון
ומנוחה למטיילים ב"שביל ישראל" .על פעילותם האחרונה אף זכו לכינוי "מלאכי השביל".
אנחנו יושבים בגינת המשפחה ,בצל העץ ,שמשמש למנוחת המטיילים .ממול הסטודיו לאירובי
ופילאטיס שמנהלת רונית ,רעייתו של דני ,מרצה ומדריכה בווינגייט ובאוניברסיטת ת"א .הסטודיו
משמש כמקום למנוחה עבור מיטיבי הלכת שצועדים בשביל.
דני ,איך אדם מחליט יום אחד לפתוח את ביתו בפני זרים גמורים?
שביל ישראל עובר ליד מזור .הבחנתי במטיילים הרבים שעוברים פה ומניסיוני כמדריך טיולי שטח
גם בארץ וגם בחו"ל ,אני יודע כי אין כמו חווית המפגש הבלתי צפוי של המטייל עם האוכלוסייה
המקומית .המטיילים הראשונים שהגיעו ביקשו רק להקים אוהל בחצר .במקום זאת ,הם קיבלו אירוח
בבית על מזרונים ומרק חם .הבאים אחריהם כבר הגיעו לבית שיש בו נוהל מטיילים קבוע ותורן מבני
הבית ,שמקבל את פניהם ומסביר על המטבח הפתוח ,הסטודיו ושאר הפינוקים.
"מדובר בחבר'ה מובחרים ,צעירים ומבוגרים,דתיים וחילוניים וגם תיירים מחו"ל אוהבי הארץ ומוקיריה",
אומר דני .לא קיבלנו את המדינה בקלות ואנו נאחזים
בשיניים כדי לשמרה ומסעות רגליים לאורכה ולרוחבה של
המדינה יש בהם משום חזרה לשורשים ולפשטות.
פרויקט נוסף ואפילו וותיק יותר הוא כאמור אימוץ ,או
אירוח חיילים בודדים " -מזור לחייל הבודד" .הפרויקט
נולד בעקבות פעילות וותיקי סיירת שקד והחל בליווי
פלוגת שקד גבעתי נובמבר  ,2002החל מהטירונות ,דרך
המסעות ,מורשת קרב והשבעות .דני וחבריו מלווים את החיילים הצעירים החל מהגיוס ועד לשחרור,
כולל מתן ייעוץ והכוונה לאחר תום השירות.
מתוך הליווי הצמוד ,נוכח דני לדעת כי ישנם חיילים המצויים בקשיים תהומיים ,ללא בית אמיתי
לחזור אליו בחופשות ומכאן נולד רעיון האימוץ והמגורים ביחידות אירוח קטנות וחמימות ליד ביתו,
בחצר המשק.
לכל חייל חדר משלו ומשפחה תומכת עם בית פתוח ואוזן קשבת ששידך לו דני מקרב המשפחות
החדשות שהגיעו להתגורר בהרחבת מושב מזור.
לדידו של דני עובד המודל מצוין .החיילים החדשים הופכים למלווים וחונכים עבור החדשים ,הם
מקבלים תמיכה במשך שרותם הצבאי ובסופו של דבר הופכים אזרחים למופת שגם הם בעתיד יחנכו
דורות שלמים למצוינות וזהו לב ליבו של הפרויקט.
דני ,מהיכן מגיעה הנתינה הזו ,מאיפה שואבים כוחות?
מבחינתי לשבת בשיחות סלון ולקטר זה פסול .כל מי שידו משגת ,עליו לעשות מעשה ולהוות דוגמא
אישית ,אם בחינוך ילדינו ,אם בסיוע במושב ,במדינה ואם בנתינה עבור דור העתיד.
מילדותו היה דני פעיל בתנועת הנוער העובד והלומד ,מדריך גדנ"ע וקורסי מנהיגות שונים ,בהם כמובן,
איך לא? הצטיין .את שירותו הצבאי עשה בסיירת שקד ,שלדבריו היתה סיירת ייחודית ויצירתית.
בשנת  1975הגיע למושב מזור בעקבות רונית,
בת המקום לה נישא .באותה שנה חווה אסון כבד,
במהלכו נהרגו הוריו בתאונת דרכים ,הזוג הצעיר
אימץ לחיקו ולביתו את שני אחיו הצעירים של דני
שנותרו לבדם" :האסון בעצם טווה את המוטו לפיו
אני פועל בחיי ,של סיוע ,נתינה ועזרה "תוך כדי
תנועה" כי החיים זורמים וממשיכים ויש להמשיך
איתם ותמיד להסתכל קדימה לעתיד".
בין שלל הפעילויות מצליח דני למצוא פנאי לתחביבו,
שלימים הפך למקצוע  -טיולי ג'יפים ופיתוח הספורט המוטורי בארץ .במהלך השנים השתתף
במרוצים בארץ ובעולם וכיום ,בעקבות פניה מאוניברסיטת ת"א ,פתח בית ספר למקצועות הספורט
המוטורי בישראל ,קורסים לנהיגת שטח  4x4וטיולי ג'יפים תוך שמירה על כללי בטיחות ,הטבע
ואיכות הסביבה.
את שרביט המשק החקלאי העביר לבנו ,שלומי ,שמנהל כיום את חוות לולי הרבייה שבבעלות
המשפחה.כסב גאה ,החל גם להתנדב לפני כשנה בפרויקט ארצי שפועל במועצה האזורית חבל
מודיעין "זהב בגן" ובמסגרתו מגיע לגן במושב באופן
קבוע לפעילות ייחודית עם דור ההמשך .הפעילות כמובן
קשורה למקצוע ולידע הנרחב שלו ,אותו מעניק דני
לילדי הגן ,אם בחינוך "לזהירות בדרכים" ,לאהבת הארץ
והכרתה ואם בפיתוח כישורי הישרדות ,הסוואה וניווטים
בשטח .את הפעילות מגבה כמובן צוות הגננות ומחלקת
החינוך במועצה ושותפים לה כאמור מתנדבים נוספים
סבים וסבתות ממושבים בכל הארץ.
אין ספק ,כל דבר שדבק בדני ,הופך "לזהב" והאהבה לארץ ניכרת בכל פעילות בה מעורב .כל שנותר
הוא לאחל "כן ירבו כמוהו" ולכל אלה הצועדים לאורכה של הארץ בשביל ישראל  -דעו כי ממתין
לכם בית חם "מזור בשביל ישראל".
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חג חירות שמח
חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

המשבר במשק הנדל"ן  -חלון ההזדמנויות של המשק החקלאי
החתמה על חוזי החכירה במושבים כצעד נוסף מצדו של המנהל לסיוע בהתאוששות משק הנדל"ן
עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש
בישיבת מועצת מינהל מקרקעי ישראל האחרונה אושרו שורת החלטות שנועדו לסייע
בהתמודדות משק הנדל"ן בעקבות המשבר הכלכלי המתרחש עלינו בימים אלו.
על פי המנהל ההחלטות משקפות את התגייסות מועצת מקרקעי ישראל לקביעת
מדיניות מקרקעין לסייע למשק בתקופת משבר ,הן באמצעות מתן הקלות והנחות
והן באמצעות קיצור הליכים שיניעו את משק הנדל"ן.
בנוסף ,על פי דוברת המינהל ,הנחה מנכ"ל המינהל את עובדי המינהל ליישם את ההחלטות במהירות
ויעילות ,על מנת להביא לידי ביטוי את שורת הצעדים ,המאפשרים בניה ופיתוח תשתיות במשק
בעיקר בתקופה זו .את עובדי המנהל הנחה המנכ"ל להפחית את הנטל הבירוקראטי ובכך לסייע
לענף הנדל"ן.
ראשית ,אין ספק כי יש לשבח את המינהל כזרוע שלטונית חשובה ,האמונה על ניהול קרקעות המדינה,
על ההתגייסות למען ייצוב ענף הנדל"ן בשעת מיתון.
יחד עם זאת ,הצעתי למינהל הינה ,לבצע צעד נוסף במהלך לטובת התאוששות משק הנדל"ן ולרתום

לשם כך את המרחב הכפרי ,המאכלס מושבים וקיבוצים המחזיקים כ 5-מיליון דונם משטחה של
מדינת ישראל.
מרבית המושבים במדינת ישראל הינם תחת חוזה משבצת בר רשות ,המתחדש בכל שלוש שנים ,אשר
אינו משקף את הזכויות האמיתיות של המתיישבים והאגודות ועומד בניגוד להחלטות המצטברות,
שהתקבלו בנושא עיגון הזכויות ,במשך השנים במועצת המנהל.
בנוגע לקביעת מדיניות בנושא חוזה החכירה ,הרי שזו כאמור ,נקבעה ע"י מועצת המינהל מהחלטה
מס'  1דרך החלטה  823והחלטה ( 979הנמצאת בבג"ץ) ולכן מה שנדרש כעת הנו יישום החלטות
אלה במושבים ע"י הסדרת מערכת חוזית הוגנת וארוכת טווח.
תנועת המושבים מנהלת משא ומתן על נוסח החוזה מול המינהל מזה  4שנים ועדיין קיימים פערים
בין עמדות המינהל לעמדת ההתיישבות ,כאשר אנו עומדים על כך שזכויותיו של בעל הנחלה
יקובעו במעמד חתימת החוזה ,ישקפו את זכויותיו האמיתיות על הקרקע ולא יהיו כפופות לשינויים
בהחלטות ממ"י בעתיד.
היוון המשקים ורישומם בטאבו יגרום להזרמת כספים חדשים גם לקופת המדינה וגם לשוק הפרטי,
ובכך יעזור להניע את גלגלי המשק .התנאי לכך הוא כמובן יישום החלטות המנהל באשר לחתימת
המושבים על חוזים לדורות.
צעד נוסף שיכול לתרום להתאוששות ענף הנדל"ן במרחב הכפרי הינה הפחתת הנטל הבירוקראטי
של המינהל בכל הקשור להסדרת הפעילות הלא חקלאית במושבים ,צעד חשוב זה יחד עם צעדים
נוספים משלימים כמו הפחתה בתשלומי דמי ההיוון הנקבעים ויצירת מנגנון ערעור חיצוני על שמאויות
המינהל יביאו להכנסת עסקים רבים אל תוך מעגל ההסדרה מה שיכניס כסף לקופת המדינה מחד
ומאידך יוציא חקלאים מתוך ההליכים המשפטיים ,אליהם נקלעו לא אחת שלא באשמתם.
החתמת המתיישבים על חוזים ארוכי טווח והסדרת נושא הפעילות הלא חקלאית יהוו צעד נוסף
ומשמעותי מצד המינהל בסיוע להתאוששות משק הנדל"ן במדינת ישראל ואין עת מתאימה מזו.

שינויים בכללים בנוגע להרחבות במושבים
החלטה 1177
עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

חוסר האחדות במגזר ההתיישבותי
משחקת לידי אלה הרוצים לפגוע בנו
מאת :איתן בן דוד  -מזכ"ל תנועת המושבים

הציפיות מהדיונים בבג"צ מצידנו היו לייצר חזות
אחידה ומגובשת אל מול העותרים הרבים כנגד
ההחלטה ובכך לשכנע את שופטי בג"צ בנחיצות
ההחלטה הן לקיבוצים והן למושבים.

החלטה  979עיקרה הינו הסדרת זכויות
המגורים והתעסוקה בחלקות המגורים במושבים
והסדרת הזכויות המקבילות בקיבוצים בשינויים
המחייבים.
החלטה  979אושרה במועצת המינהל במרץ
 2007והותקפה מרגע אישורה ע"י שלוש עתירות,
העותרים טענו כנגד תוכן ההחלטה וההטבות
כביכול שההחלטה נותנת לחוכר החקלאי
אשר מנוגדות לצדק החלוקתי ופוגעות בערים
הגדולות.
העתירות הוגשו ע"י פורום  15הערים הגדולות,
אדם טבע ודין והאגודה לצדק חלוקתי.
מבלי להיכנס למחלוקות העיקריות בעניין,
חשוב שיובהר כי מבחינת המושבים כל שהעניקו
ההחלטות לחוכר החקלאי ,הוא עיגון זכויותיו
בחלקת המגורים.
זכויות שאין עליהן חולק וכבר הוצהרו בהחלטות
רבות של המועצה ,וזאת בתמורה לתשלום
סכומים גבוהים בהשוואה לחוכר העירוני.

עלינו לזכור כי המושבים עתה נלחמים על זכותם
לקבל זכויות תעסוקה מתונות הינה גם בשל
העובדה שבקיבוצים למשל בנקודת המוצא כבר
יש זכויות תעשיה לקיבוץ מעבר לזכויות בחקלאות
ויכולתם לצלוח את המשבר הפוקד את החקלאות
הינו גבוה יותר מחברי המושבים הנפלטים כל
העת מתוך מעגל החקלאים ונמצאים ללא יכולת
פרנסה עתידית.

תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית הסכימו להגן
על ההחלטה בבג"צ בעיקר בשל צוק העיתים בו
נמצאת ההתיישבות העובדת ועל מנת שזכויותיהם
של המתיישבים יזכו לאחר שנים של הצהרות
ומצגי סרק לעיגון והסדרה.

צר לי ,על שהגענו למצב שאנו משחקים לידי
הרוצים ברעתנו ,וראוי שנזכור כי אנו צריכים
להיאבק את מלחמתנו הצודקת על עיגון זכויותינו
מהנימוקים ההיסטוריים והמשפטיים ולא מתוך
מאבק של מגזר במגזר.
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לצערי ,כבר בדיון הראשון החלו ניצנים של
ניסיונות על ידי עותרים קיבוציים לבדל את
הקיבוצים מן המושבים ולצייר תמונה שההחלטה
מטיבה עם המושבים ומרעה את מצבם של
הקיבוצים ולנסות ולבדל את שני המגזרים אחד
מן השני וזאת בניגוד לסולידריות המצופה מכל
גווני הקשת בהתיישבות.

מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה שוב החליטה לשנות את הכללים בדבר ההרחבות
במושבים .החלטת המועצה החדשה שמספרה  1177ושטרם נחתמה מאפשרת לגבות כספים עבור
שדרוג תשתיות של הישוב הוותיק בסכום שיקבע על ידי המינהל ואגף התקציבים .היקף השדרוג
ורמתו יתואמו מראש עם משרד האוצר וכן האגודה והמועצה האזורית אליה שייך הישוב.
הכוונה היא כי מימון התשתיות יעשה בין היתר על ידי גבייה נוספת מרוכשי המגרשים במסגרת
התשלום עבור עלויות פיתוח .
הליכי הקצאת מגרשים לבניה למגורים באזורי עדיפות לאומית א' עדיפות לאומית ב' ,קו התפר
וקו עימות יתבצעו על פי התנאים הבאים:
✱ תוסר המגבלה לשווק  115%מגרשים מתקן הנחלות והאגודה תהיה רשאית לשווק את כל
המגרשים בפטור ממכרז .על מגרשים שיוקצו בפטור ממכרז ,יחול איסור העברת זכויות במשך
 5שנים מיום חתימת חוזה החכירה ,למעט נסיבות מיוחדות בהן המינהל יאשר העברה קודם
התאריך בכפוף לתשלום נוסף.
✱ שיווק המגרשים באזורים ללא עדיפות לאומית ייעשה בפטור ממכרז על פי המלצת האגודה
לגבי מס' מגרשים השווה ל 115%-מתקן הנחלות .יתרת המגרשים תשווק במכרז פומבי.
✱ באגודה שטרם ביצעה הרחבה יתבצע שיווק מקדים במכרז פומבי ע"י המינהל של  10%מכלל
המגרשים המיועדים לשיווק בישוב.
✱ שווי המגרשים בפטור ממכרז יקבע בהתייעצות עם השמאי הממשלתי בהתאם לממוצע
סכומים שנתקבלו בגין המגרשים אשר שווקו במכרז בשיווק המקדים ע"י המינהל.
✱ במגרשים אשר ישווקו במכרז ,ועדת הקבלה תיערך לפני סגירת המכרז ובלבד שועדת הקבלה
תמליץ על מספר מומלצים הכפול ממספר המגרשים המוצעים במכרז .נזכיר כי החלטה זו
החליפה את החלטה  1110שעל פיה שיווק מגרשי בניה למגורים בהרחבות במושבים מעל
 115%מתקן הנחלות של המושב היה אמור להתבצע במכרז פומבי ע"י המינהל וללא אבחנה
בין אזורי העדיפות.
דרך הקצאת המגרשים באזורים שאינם אזורי עדיפות ע"י מכרז פומבי הינה שגיאה ואינה
מתאימה למושבים והתוצאה תהיה עצירת ההרחבות באזורים הללו ובכך ישיג המינהל תוצאה
הפוכה של קיפאון וחוסר התפתחות של המושבים.
בנוסף ,שוב ישנו רצון של המינהל דרך מנגנון המכרז הפומבי לפגוע בועדות הקבלה וביכולתן
להיות כלי ראוי ולגיטימי עבור הקהילות הקטנות בבואן לבחון מועמדים אשר מתאימים לאופי
ולצביון של הישוב החקלאי.
עוד כשהתקבלה החלטה  1110התנגדנו בתוקף לדרך בה המינהל בוחר לקבל החלטות בעלות
השלכות רבות למרחב הכפרי ,וראוי מצד המינהל ,שכאשר הוא מחליט לשנות החלטה אשר יש
לה משמעות רבה לעניין תכנון המושב בטווח הארוך ,עליו לעשות זאת בשיתוף נציגי ההתיישבות,
על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר ,ועל מנת שלא תידרש מועצת המינהל לשנות שוב
ושוב החלטות ולייצר אי ודאות וחוסר יכולת תכנון ארוך טווח בהתיישבות.
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חג חירות שמח
חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

יוגב שריד  -יו"ר אגף
כלכלה ופיתוח עסקי
ההגינות הציבורית מחייבת עיכוב
הרס מבנים והגשת תביעות עד
שבג"צ יסיים את הדיון בעתירות
שמונחות לפתחו ,טחנות הצדק במדינת ישראל
טוחנות לאט  -אבל האם האזרח הוא זה שצריך
לשלם על כך את המחיר?
מתן אפשרות לחברי המושבים לעסוק בתעסוקה
חלופית לחקלאות במקום מגוריהם הוא אחד
הקריטיים ביותר לעתיד ההתיישבות הכפרית.
החקלאות ,שבעבר היתה עוגן הפרנסה העיקרי
במרחב הכפרי ,אינה כזאת עוד וזאת בין היתר
לאור התמורות שחלו בחקלאות הישראלית,
השינויים הטכנולוגיים וחוסר היכולת להתפרנס
מיחידות משק קטנות.
מדינת ישראל טרם השכילה לעודד פעילות זו
ולהביא להסדרתה ,כך שכיום נוצר מצב אבסורדי
שלא ניתן להשלים עמו ובו אלפי בעלי משקים
במרחב הכפרי הנם עבריינים בעל כורח .רובם
מקפידים לעסוק בעיסוקים ההולמים את המרחב
הכפרי במידתיות ,תוך מינימום פגיעה בסביבתם,
אולם החקיקה והדיונים המשפטיים אינם עומדים
בקצב של אילוצי החיים והפרנסה.

הישרדות  -הגרסא המושבית

לאורך השנים קיבל מנהל מקרקעי ישראל
החלטות שונות בנוגע לפל"ח (פעילות לא
חקלאית) ,אך החלטות אלו אינן מיושמות בשטח
או שאינן ברות יישום בשל מגבלות ובעיות
בירוקרטיות שונות ומגוונות.
בעבר אישרה מועצת מקרקעי ישראל החלטות
המסדירות את פעילות הקייט במושבים והתעסוקה
הלא חקלאית .לאחר שנים בהן ההחלטות היו
קיימות ומאושרות אך לא יושמו בשטח החליטו
במנהל על יצירת אלטרנטיבה חדשה בדמות
החלטה  .1101החלטה זו אינה מטיבה באופן
ניכר עם בעלי הנחלות ,אולם כוללת היא מספר
החלטות משנה אשר יש בהן לקדם את אישור
המבנים והתעסוקות ובכך למנוע מאלפים להיות
עבריינים שלא אשמתם.
כנגד החלטה זו עתרו גורמים שונים לבג"צ ,על
אף שזכתה להגנה של היועץ המשפטי לממשלה
והפרקליטות.
התמשכות הדיונים בבג"צ יצרה מצב בלתי
מתקבל על הדעת ובו ההחלטות הקודמות בוטלו
והחלטה  1101מוקפאת בשל בג"ץ .פקידי המינהל

הכלכלי
המשבר
למרות
תפוסת חדרי הארוח במושבי הצפון גבוהה

מיכל דותן-לוין  -מנהלת תחום תקשורת בתנועת המושבים
ועדת התיירות של תנועת המושבים ביקרה במועצה שחלקם מוצעים ב"מחירי חיסול" .אחת האפשרויות
האזורית מבואות חרמון וסיירה באתרים ייחודיים היא לאפשר למי שמעוניינים להתארח בסוף שבוע
באזור כחלק מפעילותה השוטפת.
להזמין לילה אחד בלבד ולא מינימום של שני לילות
מובחר
בן
בני
המועצה
הביקור נפתח בלשכת ראש
כפי שנהוג.
התיירות
ועידוד
בקידום
שציין את תמיכתו הנלהבת
מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים,
בניית
על
הקפדתו
את
הדגיש
הכפרית ,אך בד בבד
יוגב שריד ,שיבח את הפרויקט ואמר כי מדובר
אולי
שמחייב
מה
ההיתרים,
פי
על
כל אתרי התיירות
תהליך ממושך יותר עבור התיירנים ,באחת מהדרכים לשיפור רמת השרות למתארחים.
בטווח הקצר,
אך מבטיח בטווח הארוך תהליך רווחי ,ללא תלאות בנוסף הסביר למשתתפים על הזכויות וההיתרים
לבניית הצימרים בנחלות על פי החלטת ממ"י -
ומקרים בלתי צפויים.
חברי הוועדה צפו בסרט מרהיב על האזור וקיבלו  1101תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של
סקירה מקיפה על פעילות התיירות באזור שכוללת הנחלה והשינויים בה לעומת החלטות  653ו.755-
עיקר השינויים המוצעים בהחלטה הנם הגבלת
כ 900-חדרי אירוח ו 100-אטרקציות תיירותיות.
חברי הועדה ערכו סיור באגמון החולה בהדרכת מנהל השימוש לתחום חלקת המגורים  -עד  2.5דונם,
האגמון ,שדיבר על נקודות הממשק באגמון בין הטבע הגבלת היקף הבינוי הכולל לתעסוקה ולמבני קיט
לאדם .החברים זכו למחזה מרהיב באותה העת של  -עד  500מ"ר כולל ,הושמטה רשימת השימושים
 25,000עגורים שבחרו לעשות אתנחתא באגמון .משם המותרים לתעסוקה וגובה המבנים ובוטלה האבחנה
המשיכו המשתתפים וביקרו ברמות נפתלי בצימרים לגבי היקף השימוש המותר במבנה קיים ובמבנה
של משפחת פרי "אלומה בכפר" ,ביקב רמות נפתלי חדש .לגבי השכרה  -בעל זכויות אשר הסדיר פעילות
של איציק כהן ,שבקרוב פותח מרכז מבקרים וסיימו
"נופש לא חקלאית במסגרת תוכנית תקפה  -יהיה רשאי
בצימרים האקולוגיים של משפחת הלוי
בהרים" .הסיור נחתם בכנס בהשתתפות  80תיירנים להשכיר את הפעילות הלא חקלאית ,אך לא יהיה
רשאי למוכרו ו/או לפצלו מתוך הנחלה.
ותושבים מהאזור.
ענת ניסים מנכ"לית עמותת תיירות ארץ הגליל ,שריד ציין כי יישום ההחלטה מותנה בהסדרת תקציב
שחזרה לפעילות סדירה זה מכבר ,מסרה בכנס וכי המנהל ממתין להכרעת בג"צ בעתירות שהוגשו
כי ב 3,500-יחידות האירוח שפועלות באזור הצפון כנגד החלטה זו והחלטה .979
מורגשת ירידה קלה בלבד בתפוסת החדרים לעומת עוד נשאו דברים :איתן עציוני  -מנכ"ל הלמן-אלדובי-
החורף הקודם .לדבריה ,בניגוד לתחזיות השליליות ,עציוני ניהול תיקים מקבוצת הלמן-אלדובי ,שסקר את
הגשמים בימים האחרונים משכו לגליל מטיילים המצב במשק בכללותו ואת התיירות בפרט ,בדגש על
רבים שבאו לחזות בזרימות הנחלים והתפוסה בחדרי המשבר הכלכלי העולמי וניצן ארליך  -יו"ר חברת
האירוח גבוהה .מרחב העמותה משתרע על כ" 500,000-אביב ייעוץ עסקי" ,שסקר בפני המשתתפים את
דונם ,ברשויות השותפות בעמותה כ 35,000-תושבים אפשרויות קרנות המימון הרלוונטיות לתושבי אזור
מהמועצות
האזוריות :הגליל העליון ,מבואות חרמון ,הצפון בכלל ועבור התיירנים באזור בפרט ,בימים אלה
מרום הגליל ומטולה.
ניסים סקרה את פרויקט דרוג הצימרים  IBBשתמציתו של חוסר וודאות כלכלית .בסיום הודה שריד לראש
תו איכות הנקבע ע"פ סטנדרטים איכותיים וכמותיים המועצה המארחת בני בן מובחר וללימור לוי ,רכז
ברי מדידה ומטרתו העיקרית הנה שילוב התיירות הצמיחה הדמוגראפית במועצה ,שליוותה את הסיור
הכפרית בשיווק לחו"ל .עוד ציינה כי גורמי התיירות והכנס מראשית התהוותם.
בוחנים דרכים נוספות להגביר את האטרקטיביות מידע על התיירות במושבים באתר:
של הנופש בישראל לעומת נופשונים בחו"ל www.tmoshavim.org.il

מצאו להם את הדרך הנוחה מבחינתם להתמודד
עם אי הודאות על ידי בחירת סעיפי ההחלטות
המחמירים ביותר עם תושבי המרחב הכפרי.
לדוגמא :אם בעבר ניתן היה לקיים צימרים באזורי
עדיפות לאומית ובתוספת לכך ליהנות מ500-
מ"ר תעסוקה של מבנה מוסב ,כיום סך התעסוקה
המותר ,כולל מבני הצימרים אינו יכול לעלות על
 500מ"ר .מן העבר השני ,בהחלטה  1101הוחלט
על  500מ"ר תעסוקה ללא קשר למבנה חדש
או מוסב וכאן שוב בוחר המנהל בדרך החומרה
ופועל ע"פ החלטה  755-מבנה חדש  300מ"ר
בלבד.
הדיון בבג"ץ יכול להתנהל משך שנים רבות
ובינתיים המנהל מוציא צווי הריסה למבנים
קיימים בהם מתבצעת תעסוקה לא חקלאית,
שלולא עיכובי הבירוקרטיה כבר מזמן היתה
מאושרת.
אי הסדרת התעסוקה הלא חקלאית במושבים
נובעת בעיקר מרשלנות ואוזלת ידם של ממ"י
ורשויות התכנון ,על כך שלא השכילו לייצר
פתרונות ראויים לנוכח השינויים שחלו בהתיישבות
ובחקלאות בעשרים השנים האחרונות.

דוגמא למצב האבסורדי היא החלטת בית המשפט
בעת האחרונה בגין תביעת המינהל כנגד שימוש
חורג במקרקעין ,לפסוק שאכן הנתבעים אשמים,
אך זאת כתוצאה מחוסר ברירה היות והמדינה
היא שהובילה אותם לנקודה זו .פסק הדין שניתן
מורה אמנם לנתבעים להרוס כל מבנה שנבנה
על המקרקעין המוחזקים על ידו שלא כדין וללא
היתר המינהל ,אך זה יכנס לתוקפו רק לאחר 60
יום ממועד פטירתם.
המדיניות הזו שלוקה בחוסר מחשבה עתידית
וראייה למרחק ,תוך אימוץ הפתרון הקל והמחמיר,
פוגעת בראש ובראשונה בתושבי המרחב הכפרי
שמנסים להתפרנס בכבוד ,אך בד בבד פוגעת
בסופו של דבר בתושבי מדינת ישראל כולה,
שנהנים מהתועלות הרבות שמייצר עבורם
המרחב הכפרי.
לנוכח פני הדברים ,דרישתנו הנה כי עד שיוכרע
בבג"ץ דינה של החלטה  ,1101יקפיא המנהל את
התביעות שהוגשו בגין שימושים חורגים על מנת
שתושבים רבים במרחב הכפרי יוכלו להמשיך
ולהתפרנס בכבוד ולא יכתתו רגליהם בין בתי
משפט והליכים בירוקרטים כאלה ואחרים.

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה.

לבן הממשיך היא ודאי לא התכוונה!
גלעד שרגא ,עו"ד
"כנגד ארבעה בנים דיברה תורה ,אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו
יודע לשאול".
כבכל שנה גם השנה בליל הסדר ,נקרא בהגדה אודות ארבעת הבנים הטיפוסיים
המצויים במשפחה השונים זה מזה באופיים ובהתנהגותם.
מדובר ,בארבעה בנים ,השונים באופיים זה מזה ,ובהתאם לקנה-מידה זה "שיחזרו" חכמינו את
התשובות המתאימות לשאלותיהם של כל אחד מהבנים ,ולפי מה שהולם כל בן ,את אופיו
ותכונותיו.
דווקא כעת ,כאשר כל בני המשפחה מסובים לשולחן הסדר אם נתבונן היטב נוכל לראות ,כי
גם במשפחה המושבניקית הטיפוסית ,ניתן לאבחן בקיומן של ארבע דמויות עיקריות המצויות
במשפחה וכיצד הן מתייחסות לזכויות הקיימות בנחלה:
חכם :הבן שיודע כי כיום משק חקלאי יכול להיות מועבר רק לאחד הילדים ,ובהתאם לכך הוא
פועל בשקיפות מלאה עם כל בני המשפחה ,להגיע להסכמה על עתיד זכויות המשק עוד בחיי
ההורים ,מתוך רצון להציף את הבעיות ורצונות כלל האחים כבר בחייהם של ההורים ,על מנת
להימנע ככל הניתן ממריבות וסכסוכים עתידיים.
רשע :הבן הפועל להעברת הזכויות במשק על שמו ללא ידיעת שאר בני המשפחה ,לעיתים
בהיחבא ,תוך הפעלת לחצים ומניפולציות פסולות על הוריו ,תוך נישולם של יתר האחים מנכסי
ההורים ,ללא כל כוונה לפצותם על מלוא הזכויות במשק שהועברו או שיועברו אליו בעתיד.
תם :זהו הבן שסבור ,כי אין מה למהר ולעסוק ביום שאחרי ,הוא מאחל להורים שיחיו עד 120
שנה ,וסבור שאין טעם לעורר את שאלת ירושת המשק כעת ,הוא מאמין ,כי כל אחיו ינהגו עימו
באופן שוויוני ,ולכן אין מה למהר ולקבל כבר עכשיו החלטות הנוגעות לעתידו של משק.
ושאינו יודע לשאול :זהו הבן שאינו יודע ,כי זכויותיהם של ההורים המוגדרות כבר ברשות,
הינן זכויות בעלות ערך כלכלי רב ,הבן שמוכן לקבל את כל ההסכמים וההסדרים שנעשו שלא
בידיעתו ,תוך קיפוח זכויותיו ,ושיש להם השלכות על עתיד חלקו בירושת המשק.
רק כנגד ארבעה בנים דיברה תורה! אם כן ,מהיכן הגיע הבן החמישי ,הלו הוא הבן הידוע בכינוי
 "הבן הממשיך"?כיום ,ניתן לומר בבטחה ,כי אל "הבן הממשיך" ,מושג שנכנס לעולם ההתיישבות רק במאה
האחרונה ,לא התכוונה התורה כלל וכלל ,לא למעמדו לא לאופן מינויו ,ולא להשלכות שמביא
מינויו למרקם היחסים העדין והמיוחד הקיים בין בני המשפחה.
בהתאם להחלטות ממ"י ,לא ניתן להעביר זכויות במשק חקלאי ליותר מילד אחד ,והשאלה מי
(המשך המאמר בעמוד )6
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המשך המדור בעמ' 6
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חג חירות שמח
חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי  -המשך

החקלאות במשבר קשה :התירו את החסמים
בפני פיתוח תעסוקות חלופיות במושבים

מאת :יוגב שריד ,מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים

החקלאות בישראל עומדת בפני אחת השנים הקשות בתולדותיה .נוצר שילוב חסר תקדים של משבר
עולמי שהביא לירידה בביקושים לתוצרת איכותית בחו"ל ,שערי חליפין נמוכים של האירו ,הלירה
שטרלינג והרובל והקיצוץ החמור במים ,שיתכן שלא נאמרה בו עדיין המילה האחרונה.
המשבר בחקלאות ,שאנו רק מתחילים לחוש את אותותיו הראשונים ,יוצר איום של ממש על המושבים
ובעיקר אלו שהחקלאות מהווה עדיין חלק נכבד מפרנסתם .במדינת ישראל נהוג להמתין בכל תחום
עד שאנו מגיעים לעברי פי פחת ,אולי הפעם כדאי לנהוג אחרת.
עד שנות השמונים היתה החקלאות הענף המוביל בפרנסת חברי המושבים .בשלושת העשורים
האחרונים יש מעבר לפרנסות חלופיות ,שהתעצם עם הירידה ברווחיות בחקלאות.
בניסיונם להתפרנס בכבוד ,לשלם לקופת המדינה מיסים על הכנסותיהם החדשות ולא להפוך לנטל
על רשויות הרווחה ,עומד מול המושבים אויב נחרץ אחד שעושה ככל יכולתו לסכל את הפיתוח:
ממשלת ישראל באמצעות רשויות התכנון והמינהל .הם לא מהססים להפעיל את כל הכלים שברשותם
כולל קשיים בירוקרטים ,איומים ,היטלים,מיסוי כבד ואינסוף ועדות שכל אחת מהן מוצאת דרכים
לייצר הגבלות חדשות.
החסמים העיקריים הקיימים כיום ,שנטרולם יביא לעידוד התעסוקה במושבים הינם:
* היעדר חוזה חכירה ארוך טווח בין המתיישב לממ"י שמשמעו חוסר יכולת לבצע מינוף כלכלי ,זכויות
בלתי מעוגנות  -חוסר וודאות.
* חוסר הלימה בין החלטות ממ"י לבין מנהל התכנון במשרד הפנים ,בהקשר לשימושי קרקע בפעילות
לא חקלאית.
* הקריטריונים והמגבלות שנקבעו בתכניות המתאר לסוגיהן אינן מותאמות למצב בשטח ותחת

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה  -המשך מעמוד 5
מבין הילדים יקבל את הזכויות ובאיזה אופן זה יעשה ,מדירה שינה מהורים רבים .מוסד "הבן
הממשיך" שהתפתח באגודה השיתופית ,נוצר כדי לאפשר לדור המייסדים במושבים למנות
צאצא מבין ילדיהם ,אשר ישקיע את מרצו והונו במשק החקלאי ויטפל בהורים בזקנתם ,כאשר
זכויותיהם במשק לא נפגעות .מנגד ציפה הבן הממשיך ,כי עם פטירתם של ההורים ,יקבל את
הזכויות במשק החקלאי.
ברם ,בחלוף השנים ,הפכה סוגיית "הבן הממשיך" לאחת מאבני הנגף הקשות בסקטור המושבי,
ובתי המשפט נדרשים להכריע בסכסוכים משפחתיים קשים ,הנסבים על תוקפה של התחייבות
ההורים למינוי הבן הממשיך.
יש לומר את הדברים באופן ברור ,כי דעתם של ממ"י ובתי המשפט אינה נוחה מכל מה שמייצג
מינויו של הבן הממשיך והדרך בה הדבר נעשה ,ובודאי שלא כיום במאה ה( 21-בה השיקול
החקלאי אינו עומד עוד בראש מעייניהם של רשויות המדינה והמתיישבים) ,ולכן הם נאלצים
בעל כורחם לקבל את המינוי ,ככל וזה מתיישב עם הוראות התקנות ,הסכם המשבצת ותקנון
האגודה.
מעמדו של הבן הממשיך הוא כשל עוף מוזר שכן למרות שמעמדו של הבן לאחר מינויו הינו
חבר אגודה מן המניין ,בפועל ,הזכויות במשק יועברו לבן הממשיך רק לאחר פטירת הוריו ,כך
שלהורים קיימת אפשרות לחזור בהם מההתחייבות כלפי הבן ,בהתקיימם של תנאים מסוימים,
בכל עת במהלך חייהם .כמו כן ,האחים והאחיות של הבן הממשיך ,שהינם יורשי ההורים ,לא
תמיד משלימים עם הצעדים שנקטו ההורים בחייהם ,ולא אחת פורץ סכסוך אודות טיב המינוי
וכשרותו ,שסופו מגיע לבירור בפני בית המשפט ,ולכן קיים חוסר ודאות במינוי שתלוי ועומד
עד לפטירת  2ההורים.
ברבות השנים עוברים רבים מהמושבים מחוזה משולש לחוזה דו צדדי ,בו לסוכנות אין כל תפקיד,
גריעת הסוכנות אשר הסדירה בעבר את נושא המינוי ,מביאה לסוג של התעלמות ופעמים גם
להתנגדות מאת ממ"י לדרך בה נעשה המינוי ,ובכך נוסף מימד של חוסר ודאות באשר להוצאתו
לפועל של המינוי.
ולכן ,החכם אשר עיניו בראשו ,לא יסתפק במינוי הבן הממשיך והותרת המינוי להכרעת
בתי המשפט ,אלא יפעל בדרכים נוספות כדי לעגן את רצונו בהעברת זכויותיו במשק לאחד
מילדיו.
הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני אגודות שיתופיות ומשקים חקלאיים.
מייל ,office@gilad-law.co.il :אתר.gilad-law.co.il www :
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ,ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי
לכל מקרה ונסיבותיו.
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קריטריונים אלו גם מבנים חדשים מתקשים לעמוד.
* בתכניות המתאר לא ניתן כל מנגנון גמישות ,הקלה או שיקול דעת והן קשיחות ולא ניתן לסטות
מהן.
* הדרישות אינן מתואמות בין הגופים המאשרים השונים .הגופים המתבקשים לתת את אישורם כמו
מינהל מקרקעי ישראל ומשרדי הממשלה מקיימים מערכת בירוקרטית מורכבת ודרישות שקשה
לעמוד בהן .בנוסף מדובר בהליך ארוך ומסורבל ,בו נבדקים אותם קריטריונים ומגבלות על ידי
הגורמים השונים שוב ושוב.
* היקף התשלומים המצטבר (היוון הפעילות הינו גבוה מאוד  )91% -בתוך מה שנחשב התחום הפרטי
של בעל הנחלה מסיר ברוב המקרים את הכדאיות הכלכלית.

כיום ניצבת בפנינו הזדמנות פז ,כאשר הכנסות המדינה ממיסים יורדות ותושבי המרחב הכפרי גם
כך מעוניינים להסדיר את השימושים הלא חקלאיים בנחלתם ,אך מוגבלים לעשות כן בשל העדר
החלטות מסודרות.
לכן ,פיתוח מסלול ירוק ומהיר יש בו כדי להוות פתרון יעיל וישים עבור אלפי עסקים במרחב הכפרי,
שאינם מאושרים כיום ,דבר שיזרים לקופת המדינה מאות מיליוני שקלים.
מי שחפץ בהמשך קיומה של ההתיישבות הכפרית בישראל בפריסתה ובמתכונתה הנוכחית ,חייב
להבין שבשנת  2009חוקי המשחק צריכים להשתנות .מתן אפשרות מיידית לחברי המושבים ליזום
מקורות תעסוקה בתיירות ובתחומים אחרים ,תחסוך למדינה כסף רב אותו תאלץ להעביר למשפחות
שתאבדנה את מטה לחמן.
על שרי הממשלה החדשים ופקידי משרדי הממשלה והמינהל "להחליף את הדיסקט" ,לחדול
ממלחמותיהם בחברי המושבים ולאפשר להם לבצע את ההסבות הנדרשות בתחומי עיסוקם .בזבזנו
מספיק שנים על מאבקים ועכשיו הזמן להחלטות אמיצות.

אחת ממסקנות המשבר הכלכלי :חזרה
לחקלאות ולפעילות יצרנית אמיתית
מאת :איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים
המשקיע המפורסם ג'ים רוג'רס צבר את המוניטין
שלו בהשקעות חכמות וביכולתו לחזות בצורה
נכונה מהלכים עולמיים והתפתחויות בשווקים.
הוא עצמו מעיד שהוא לעיתים ,כמו כולנו ,טועה,
אבל כשהוא מדבר ואומר את דעתו – כדאי
להקשיב.
רוג'רס קורא למדינת ישראל לחזור לחקלאות.
לאחר  30שנים קשות לחקלאים בארץ הוא
קורא להשקיע דוקא בתחום זה וצופה שהשקעה
בחקלאות תביא לצמיחה ותחזיר עצמה בשנים
הבאות.
בתקופה שבה מוסדות פיננסיים מתמוטטים
כמגדל קלפים ,כדאי שכולנו נשוב את המקורות
והשורשים שמחברים אותנו לקרקע ,תרתי
משמע.
החקלאות מספקת שלל יתרונות חשובים :שמירה
על שטחים פתוחים ,מקורות המים ומשאבי הטבע
ותרומה לאיכות הסביבה – בעיה ידועה שמדינת
ישראל כמו גם העולם כולו מחויב להתמודד
איתה .בישראל יש לחקלאות משנה חשיבות
בשמירה על גבולות המדינה ויצירת תשתית
כלכלית לפיזור האוכלוסין.
החקלאות כענף יצרני ברמה טכנולוגית גבוהה
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מהווה מנוף חשוב לפיתוח של ענפים משלימים.
היא מבטיחה אספקת מזון מגוון ,בטוח ובמחירים
סבירים – בעיקר לאור משבר המזון העולמי
שבראיית ארוכת טווח אנו מצויים בו.
על אף השינויים הרבים שעברה החקלאות לאורך
השנים ,ניתן לומר שבשישים שנות קיום המדינה
החקלאות היא האמצעי היעיל ביותר לשמירת
אדמות המדינה ולשמירת הסביבה והשטחים
הפתוחים .אחד מתוצרי הלוואי של השמירה
על אדמות המדינה הוא השימור של האדמה
כמוצר זמין לשימושי המדינה השונים .כל עוד
יש למדינה עניין לשמור על אדמותיה היא חייבת
לשמר את החקלאות כבסיס החומרי והרוחני
להתיישבות הכפרית.
החקלאות נמצאת בתקופה זו בפני איום כבד בשל
צרוף הנסיבות של המשבר העולמי שגורם לירידה
בביקושים ,ירידת שערי החליפין של המטבעות
המרכזיים במדינות היעד של התוצרת החקלאית
והמחסור במים .טוב תעשה המדינה אם תאזין
לדבריו של רוג'רס ותקציב את הסכומים הדרושים
כדי לאפשר לחקלאים לעבור את התקופה הקשה
ולהיות המנוע לחידוש הצמיחה במשק.

חג חירות שמח
חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי  -המשך

עדכונים שונים בנושאי אגודות
שיתופיות ,מס הכנסה ,מע"מ
וביטוח לאומי
יהודית קריסטל ,רו"ח
מנהלת מחלקת מושבים ברית
פיקוח

להלן לקט עדכונים ,לקבלת
מידע נוסף מומלץ להיכנס
לאתר ברית פיקוח שפרטיו מופיעים מטה.
] ]1הכנת דוחות כספיים ומיסוי אגודות

בימים אלה שוקדים הועדים המקומיים והאגודות
במושבים על הכנת הדוחות הכספיים לשנת
 2008ונקבעת מדיניות האגודה ביחס לשנת
המס .2008במסגרת הכנת הדוחות הכספיים
מתבקשים הועדים המנהלים של הועד המקומי
ושל האגודות החקלאית לקבל החלטות לגבי
הדוחות הכספיים.

באגודה החקלאית במסגרת האספה הכללית
השנתית בה מאשרים את הדוחות הכספיים,
במידה וצפויה חבות מס יש לדון בנושא הפעלת
סעיף  62לפקודת מס הכנסה.
סעיף  62מאפשר לאגודה להיות ממוסה כשותפות
של יחידים .לאגודות מסוימות האפשרות הנ"ל
מהווה יתרון מס מובהק.
אנו ממליצים להזמין את רו"ח של האגודה
במהלך שנת הכספים לשם ליווי חשבונאי ומיסוי
של תהליך קבלת ההחלטות באגודה.

] ]2מע"מ -חוזר ברית פיקוח 17/09
פברואר 2009

בחוזר הנ"ל מפורטת בהרחבה הוראת רשות
המיסים כי החל משנת  2009על כל אחד
מהעוסקים הרשומים באיחוד עוסקים להגיש

דו"ח שנתי למע"מ.
יש להודיע לברית הפיקוח האם בית התוכנה
של האגודה ערוך להכנת הדו"ח הנ"ל על מנת
שנוכל לפנות לרשויות המס במרוכז לגבי המשק
המשפחתי.

] ]3מיסוי התא המשפחתי  -חישוב מאוחד
לבני זוג

ביום  2.3.2009ניתן פסק דין בעמ"ה  542/06קלס
ערן ודורית נגד פקיד שומה אילת.
המדובר בבני זוג העובדים יחד בחברה שבבעלותם
ונדחתה בקשתם על ידי בית המשפט לחישוב
מס ניפרד .בית המשפט קבע כי בני הזוג לא
הוכיחו פעילות במסגרת מרכזי רווח נפרדים בתוך
החברה ואינם זכאים לחישוב מס ניפרד.
פסק הדין אינו סותר את פסק דין קלס בע"א
 900/01בו נקבעו העקרונות בהם יש לבחון את
חזקת התלות.

] ]4פיצויים "מבצע עופרת יצוקה"

מחלקת מושבים ומבט יועצים מלווים מקצועית
את מנהלי החשבונות ויועצי המס של החברים
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והאגודות בכל נושא שיידרש במסגרת הגשת
התביעות.

] ]5פיצויי מים

ברית פיקוח בשיתוף עם חברת מבט יועצים
מלווה מקצועית את פיצויי המים בגין הקיצוץ
בשנת .2009
מידע נוסף ניתן לקבל אצל החתומה מטה.
מידע רב נוסף בנושא מיסוי ,חוקי עידוד ביטוח
לאומי ,אגודות שיתופיות ,מינהל מקרקעי ישראל
ניתן לקבל באתרי ברית פיקוח ומבט יועצים.
צוות מחלקת מושבים ומבט יועצים עומד
לרשותכם בכל נושא.
* לתיאום פגישות יש לפנות ליפה בן זריה בטלפון
.03-7180101
* כתובת אתר ברית פיקוח:

http://www.brit.org.il

* כתובת אתר מבט יועצים:

http://www.mbt.org.il
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חג חירות שמח
היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל
יהודה אלטון
מנהל היחידה

"תרבות בתנועה"  -סיכום סמינר פעילי ורכזי תרבות
שפיים 2-3 ,במרץ 2009

בסמינר "תרבות בתנועה" השתתפו כ 70-נציגי יישובים ומועצות אזוריות מרחבי הארץ ,אשר במהלך
יומיים של מפגשים ,הרצאות ומופעים דנו בנושא "תרבות בונה קהילה".
הסמינר היווה את יריית הפתיחה לתהליך ארצי רב שנתי של תנועת המושבים בנושא פיתוח קהילתי
בתחומי חברה ,תרבות ופנאי ,היוצא לדרך בעיתוי המבורך של חגיגות ה 60-לעלייה לקרקע ביישובים
השונים.
את הסמינר פתח איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים ,בהרצאה בנושא" :מורשת ההתיישבות העובדת
 חזון מאז ולתמיד" .איתן ריתק את המשתתפים בסקירה ושיח משותף אודות תפקידו של המרחבההתיישבותי הכפרי בכלל ,ותנועת המושבים בפרט ,בשמירת הקיים ובהצמחת העתיד של מדינת
ישראל .בדבריו עלו באופן בולט ומרגש תחושת השליחות והביטוי העכשווי למושג "ציונות".
חזון תנועת המושבים מתמקד בנושאים אלה ומדגיש את המטרות של "שימור מרחב כפרי ירוק עם
תשתיות ותנאים מתאימים ,בהם ניתן לקיים חקלאות חכמה ,אורח חיים כפרי ורמת חיים נאותה,
המתבססת על מגוון תעסוקות".
אנשים בוחרים לחיות במרחב כפרי בכלל ובמושבים בפרט מתוך חיפוש אחר אורח חיים כפרי ,תעסוקה
ואיכות חיים ייחודית .לצד זה ,הכפר מהווה נכס
אסטרטגי לכלל המדינה בשל העובדה שאורח
החיים הכפרי משפיע על תחומים רבים ,כגון:
איכות הסביבה ,פתרון מי קולחין ,שימור שטחים
פתוחים ,תוצרת חקלאית יציבה ומגוונת שהיא
למעשה סל הצריכה של כלל אזרחי ישראל,
תיירות כפרית ,מקורות תעסוקה ,שמור קרקעות,
שיפור הגירעון המסחרי של המדינה ושיפור יחסי
החוץ.
כל אלה מהווים למעשה את השליחות של כל מתיישבי הכפר לסוגיו בארץ ,וגם אם איננו מודעים לכך
 הרי שתפקיד חשוב מוטל על כתפינו .בעוד דור ההורים הקימו את ההתיישבות העובדת וקבעו עובדותבשטח ,דור ההמשך צריך לשמר ולהצמיח לעתיד .חובתנו היא ליצור את ההזדהות של המתיישבים
החדשים והדור הצעיר עם יעדי המרחב הכפרי.
הדרך להשגת יעד זה מחייבת בניית תשתית קהילתית איתנה ,הנשענת על חיי תרבות וחברה ,הצמחת
בני הנוער וחיבור בין דורי .תנועת המושבים ,רואה בנושא התרבות כלי מפתח למינוף ,העצמה ופיתוח
קהילתי של היישובים והמועצות האזוריות .מתוך תפיסה זו ,תנועת המושבים תומכת ,מברכת ומאחלת
דרך צלחה ליח' לתרבות ולמפעלי חינוך של התנועה בבניית תכנית "תרבות בונה קהילה" בהיבטים
עיוניים ומעשיים כאחד ,בקרב יישובי ומועצות התנועה.

איתן בן דוד סיים את דבריו בשיר מרגש
בהשתתפות הקהל:
"...הללויה וזה השיר,
עולה מכל פינות העיר,
והוא חדש והוא צעיר וחי
ושר הללויה!"
הסדנאות אשר הועברו במהלך היומיים עסקו
ב"אני מאמין" של תהליך העבודה:
חיזוק מעמד תרבות הפנאי בקהילה  -החל מעצם
ההכרה של הממסד לחיוניות התחום מהלכה
למעשה ,המשך בהכרה של היישוב עצמו במעמדו
וביכולתו של רכז/ת התרבות למינוף הקהילה,
וכלה בהתנהלות מקצועית של הרכזים עצמם
מתוך הכרה של תרבות כ"עסק בשוק תחרותי".
תרבות הפנאי בקהילה מהווה אבן יסוד בהוויה החברתית ,התרבותית והערכית ומחברת בין אח"מ
אדם  -חברה/קהילה  -מקום .לתרבות הקהילתית היכולת להניע תהליכים מקומיים ואזוריים ולקדם
אינטרסים משותפים (מוניצפלית ,חברה ,הרחבה ,פיתוח )...בקהילות תוך העלאה של "איכות החיים"
בכללותה.
לתרבות הפנאי תרומה רבה ברמה האזורית ,המקומית ועבור הפרט .האפשרות שלנו כרכזי תרבות,
להביא את פעילות חווייתית ותרבותית אל הקהל כקהילה ,מגדילה את התודעה ,החשיפה והצריכה
של תרבות הפנאי.
פעילות משותפת במסגרת קבוצתית מפגישה את הקהילה בצמתים משותפים ותורמת לחיזוק תחושת
השייכות של הפרט לקהילה ,ובכך מעלה את המוטיבציה למעורבות חברתית ולתרומה לחיי הקהילה,
כמו גם תורמת לתחושת הביטחון העצמי של הפרט בתוך החברה והקהילה.
שוחחנו אודות הקשיים שביישום התהליך ,אך הדגשנו כי לאורך זמן ומתוך אמונה  -השמים הם
הגבול....החלפנו מידע אודות אירועי תרבות ומיפינו את מקורות הכח להנעה קהילתית כפי שעלו
בשיחות הקבוצתיות.
בדקנו והשווינו את התפיסות לגבי תפקידו של רכז התרבות בקהילה.
נהנינו מחוויה תרבותית מעשירה במפגשים עם העושים בתחום התרבות במועצות האזוריות במסגרת
ערב מופעים שהתקיים באודיטוריום קריית חינוך לב השרון.
נהנינו מרגעים של אתנחתא מוסיקלית עם "מאה שנות שירי משוררים לילדים" ומופע "הרמוניה"
שאיתו המראנו למעלה וגם פנימה...
בסיכומו של הסמינר נאמר כי היו אלה יומיים גדושים רגעים של צחוק ורגעים של רצינות ,מחשבה
והתרגשות ...המסר שעולה לכל יישובי התנועה הוא:
בואו הצטרפו אלינו לחשיבה ועשייה משותפת  -רוצים תרבות קצת אחרת ...מדוע צריך ואיך אפשר
ליצור תרבות המצמיחה קהילה..
אנו יוצאים לדרך בהשראת הדברים הבאים:
"שמרו על הגחלת ,השם מחייב והעבר שלכם מחייב.
אל תימשכו אל ברק הזהב.
הביטו אל האדמה ,כי בה הברכה והאושר"
(משה סתוי)
פרוייקט "תרבות בתנועה" הינו תהליך רב שנתי ,המזמן אליו פעילים מהמושבים ,רכזי תרבות אזוריים
וכל מי שפועל למען ומתוך התרבות בקהילת יישובי תנועת המושבים .לפרטים נוספים ולהצטרפות,
ניתן לפנות ליח' לתרבות ולמפעלי חינוך בתנועת המושבים בטלפון .03-6086342

ברכות:

היח' לתרבות ומפעלי חינוך מברכת את אילנה יוגב מכפר אחים עם מינויה ליו"ר ועדת תרבות
ארצית.הרבה הצלחה לכולנו !

ילדי ביה"ס רמת כורזים מציירים 60 :שנה למדינה.

תערוכה חדשה החל מ 6/4/09 -ועד ל .3/5/09-שווה לבקר!
פתיחת התערוכה :ב 6/4/09 -בשעה .18:00
שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:00-18:30שישי  ,8:00-11:30ערבי חג וחוה"מ8:00-14:00 :
טל' הגלריה03-6086333 ,6086342/3 :

8

תערוכות אמנים בגלריה:

"מפיגורטיבי עד מופשט" תערוכת ציורים נפלאה של שמעון צאייג שעלתה בגלריה בחודש מרץ
ותנעל ב .6.4.09-מי שלא הספיק להתרשם יכול ליצור קשר עם הצייר בטלפון  ,03-5248813נייד
.054-4590500

שני ימי יצירה לחברי עמותת אמני המושב והכפר

שני ימי יצירה לאמנים נערכו במלון קיבוץ שפיים בתאריכים .30-31/3/09
ימי היצירה כללו  :ציור בטבע ,ציור מודל ,הרצאות ,ציור חופשי ,עבודה בקולאג' וביקורת עבודות.
אמנים במושבים ובכפרים מוזמנים להצטרף לעמותה ולהינות מפעילות בכל השנה!
טלפונים.052-2742821 ,03-6086342/3 :
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פינת הספר

יובל למושב TV

מגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים

"לאחוז בעשן"

מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים חוגג  50תכניות.

מאת יובל פרדקין

רומן מתח מרתק המספר על שני חברים בני מושב בעמק יזרעאל לוחמים
בסיירת מטכ"ל .הרומן מתאר את חייהם משחר נעוריהם ,דרך שירותם
המשותף ביחידת עילית של צה"ל ,עשרות פעולות חשאיות בהן הם נוטלים
חלק ואת דרכיהם הנפרדות לאחר שחרורם.
דרכיהם של שני הגיבורים מצטלבות שוב ושוב ,כאשר הם נקלעים למאבקי איתנים בהם
מעורבים גורמים עתירי הון ואינטרסים כוחניים נטולי מעצורים ,המעמידים במבחנים כמעט
בלתי אפשריים את חברותם רבת השנים ואת ערכיהם הישנים והטובים.
יובל פרדקין נולד במושב תל עדשים ( )1960שירת כחייל ואחר-כך כקצין באחת מיחידות
העילית של צה''ל במסגרתה לקח גם חלק במלחמת לבנון .מתמחה בגידול עצי נוי.

פניה אישית

לא "פה אחד" ,רבותי  -טעות בידכם!
יצחק רוסו ,מושב צור משה

הפרויקט הושק לפני כשנתיים ,עת קיבלה התנועה הכרה כגוף משדר מטעם המועצה
לשידורי כבלים ולווין ובמסגרתו יצרה תנועת המושבים שיתוף פעולה עם הקמפוס
האקדמי בית הספר לתקשורת של המכללה למנהל לשם צילום ,בימוי ועריכה.
הכתבה הראשונה צולמה במושב נהלל לרגל חגיגות  85שנים למן הקמתו ומאז צולמו למעלה מ100-
כתבות לאורכה ולרוחבה של הארץ.
מדובר במגזין טלוויזיוני דו-חודשי ,המביא בפני צופיו כתבות העוסקות במושבי התנועה ,חקלאות
ותעסוקה חלופית ,פעילות תנועת בני המושבים ועוד.
לדברי מזכ"ל תנועת המושבים איתן בן דוד ,מדובר בפרויקט הממנף את המרחב הכפרי ומדגיש את
החשיבות שבשימורו וטיפוחו והוא רואה בו את אחד משלושת רגלי התקשורת של תנועת המושבים,
בנוסף לאתר האינטרנט וידיעון התנועה.
המגזין משודר בימי שני וחמישי באפיק  98בערוץ "מכאן הטלוויזיה של הציבור".
כתבות מהמגזין נמצאות גם באתר האינטרנט של התנועה www.tmoshavim.org.il
לפרטים נוספים ,לרעיונות לכתבות וראיונות ניתן לפנות למיכל דותן-לוין  -מנהלת תחום תקשורת.

התנועה בשטח

כנס וועדים מקומיים במועצה האזורית לכיש
אילנית ניר לוי  -רכזת אזור דרום

שליט אירן ,אחמדיניג'אד ,מצהיר באופן גלוי מטהרן שהוא ימחק את ישראל מהמפה .למטרה זו,
הוא יצר את חיזבאללה בלבנון ואת החמאס בעזה .איש אינו מתעלם מכך ,חוץ מאלה שאיבדו
את שמיעתם .הוא ממן אותם ,מספק להם נשק ותחמושת ואף מאפשר להם להתאמן בארצו.
האם כל זה מיועד כנגד קפריסין או יוון? ברור שלא .כולם יודעים למה זה מיועד! אבל הנשק
הסודי שלהם הוא :האזרחים הפשוטים ,כולל ילדים ,שאינם לוחמים .בחוסר מצפון הם מציבים
אותם בחזיתות שבהן מתרחשים קרבות.

בחודש פברואר התקיים כנס בנושא ו"עדים מקומיים  -תפקידים וסמכויות" .בכנס
נשאו דברים מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ,מר יצחק ישועה (שייע) ,עו"ד עמית
יפרח מנהל אגף קרקעות ואגו"ש של תנועת המושבים ומר יוסי עופר יועץ ארגוני.
בכנס הוסברו התפקידים והסמכויות של הועדים .עו"ד יפרח הציג בפני הנוכחים את
ההיבטים החוקיים הקשורים לועד המקומי וכן ציין כי תנועת המושבים מודעת לשוני
ולמורכבות הקיימת במערכת היחסים שבין ועד אגודה לועד המקומי במושבים השונים .תנועת המושבים
מציעה מגוון פתרונות להסדרת היחסים בין הוועדים ותשמח ללוות את המועצה והמושבים בנושא.

חבל ששליחי טהרן לא למדו מהיוונים הפרטיזאנים (בשנים  ,)1941-44כאשר בכל פעם שהגרמנים
באו לכפרים "לנקות את השטח" מה"מהפכנים" ,כפי שהגדירו אותם ,הדבר הראשון שעשו אותם
"מהפכנים" היה להרחיק את הנשים והטף למקום מבטחים.

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

המטרה של הלוחם הישראלי היא ,כמו תמיד ,להשיב אש למקומות שמהם תוקפים ויורים עלינו.
כתוצאה מכך ,אלה שאינם לוחמים הם על פי רוב הקורבנות .ומייד ,הטרוריסטים ,מוגי הלב,
מציגים אותם בכל אמצעי התקשורת וכך מעלים את זעמם של הצופים .למראות אלה ,רק החייל
הישראלי וכל העם בישראל ,חש בכנות את הכאב על הילדים החפים מפשע.

יש להצטער שבכל מלחמה קורות גם טעויות טראגיות .בימים אלו ,גם בעזה ,חיילים ישראלים
ירו בטעות ,ארבע פעמים ,בחבריהם לוחמים .ששה מהם נהרגו וחמישה נפצעו קשה.
אני עוקב אחר הדיווחים בערוצים היוונים .מנהיגים של מפלגות מסויימות ,מכריזים בהדגשה:
"העם היווני מגנה פה אחד את ההתקפות הברבריות של ישראל נגד הפלשתינאים!" הם אומרים
זאת ביודעם שזה חד-צדדי .אף מילה על הרקטות שהחמאס מפציץ בהן את היישובים שאינם
לוחמים בדרום ישראל במשך שמונה שנים רצופות!
רבותי ,יוון היא המולדת הראשונה שלי ,גדלתי עם הנוער היווני ואיתם לחמתי באלבניה ,גם
במחתרת ההתנגדות הלאומית ,עם מפקד הפרטיזאנים ,אריס ולוחיוטיס ,בויטינה של גורטיניה,
בתחילת  .1944כמוני ישנם עוד אנשים בישראל שנשארו בחיים הודות ליוונים טובים .יש לי קשר
עם ידידי ומכרי ביוון ואיש מהם אינו מסכים עם ההצהרות של המנהיגים האלה המצווחים" :פה
אחד העם היווני!" מפני שאנשים אלה ,מסלפים ביודעין את האמת ומרעילים את דעת הקהל.
ברצוני לומר ,רבותי ,ותכניסו את זה טוב טוב לראש :ישראל רוצה לחיות ,והיא תחייה! כמו שאמר
יואניס מטאקסאס ב 28-באוקטובר " :1940יוון רוצה לחיות והיא תחייה!" והיא אכן חיה.
ובאשר להפגנות נגדנו ,המפגינים ברובם הגדול הם מוסלמים המציפים את אירופה ואת יוון.
לסיכום ,כל הדמגוגים האלה לא ישפיעו על אהבתי למולדתי ראשונה ,יוון.
ניתן לצפות ב ,YOUTUBE-חפשו:
papus Isaack rousso reads a letter of protest

זהו .יא סאס! או פאפוס.....

יצחק רוסו צור משה
050-8882732 ● 09-8945141
* תרגום מיוונית :מזל רוסו

במסגרת:
קריאה לניצולי שואה ובני משפחותיהם:

מעניין לדעת

ישוב צוקים

מדור העדויות של יד ושם ממשיך בהרחבת מפעל גביית עדויות מניצולי שואה בקצב מואץ.
ק"מ
אלינו 100
במרחק של
סיפורו נמצא
ערבהאתתיכונה,
למועצה
המשתייך
בהקדם.
האישי לפנות
אזורית תיעד
שעדיין לא
דחופה למי
צוקיםבקריאה
הישובאפוא
אנו פונים
ברחבי.2004
לביתכםבשנת
הישוב נוסד
ו150-
הארץ  ,מתוך תודעת שליחות עמוקה,
שבע .להגיע
מבארימשיכו
ק"מ וצלם)
(מראיין
מאילתשלנו
הצוותים
וברגישות.
במסירות
לשמואתשלהראיון
ויקיימו
מיוחדת מעבר לשם המצלצל יפה.
משמעות
הישוב אין
תהליך עליה לקרקע :רעיון הקמת יישוב קהילתי ראשון בערבה ניזום על ידי גרעין של אנשים
אנא פנו
ממרכזאל:הארץ ,אנשים בגילאי ה ,40-שחפצו לעשות שינוי מהותי באורח חייהם הנוכחי תוך
שילוב בשינויים בתחום עיסוקיהם .לקראת העלייה לקרקע נעשתה חלוקת מגרשים ונבנו
בתיםגלית:
אסתר/
02-6443753פרטית "בנה ביתך" על שטח של 800-900מ"ר למגרש.
בסגנון של בניה
פקס02-6443431 :
המונה כ 25-משפחות .היישוב מושתת על תיירות
צוקים הינו יישוב קהילתי חילוני בהרחבה,
esther.friedman@yadvashem.org.il
דוא"ל :
galit.narkis@yadvashem.org.ilהמגורים ,חברים שאינם תיירנים מתפרנסים מעבודה במושבי
כאשר המיזמים רחוקים ממבני
הסביבה כפקחי מזיקים ,עובדים באילת ,עובדים מספר ימים בצפון ,או בהוראה בביה"ס האזורי
"שיטים" שבספיר.
בסמוך לקומפלקס תיירותי שיהיה מורכב
אנא יישוב
יד-ושם ,הקמת
הרעיון היה
בסיס
מכםהישוב:
אלהדבר
קהילתי כך.
הודיעו לי על
לבקשת
הנענים
ממספר רב של מיזמים אישיים .לצורך זאת הוקמה אגודה שיתופית להתיישבות בצוקים.
המושבים 155,יחידות דיור .כיום מתגוררות בצוקים  25משפחות 19 .בבתי קבע
יהיו בצוקים
הסופי
לכםבשלב
תנועת
ולותיקי
ושמח! ומתגוררות במגורים זמניים בישוב .סה"כ  34בתים בבניה ,מתוך
אביביבתי קבע
הפסחבונות
משפחות
ו6-
ברכות לחג
 47מגרשים ששווקו בשלב א' .לשלב ב' התקבלו כ 20-משפחות והקליטה נמשכת (עד ל50-
משפחות)
ותיקי תנועת המושבים תתכנס לאחר חג הפסח.
ועדת
ממוצע גילאים בישוב.20-40 :
מרים שור.
מתבצע שלב ב' בהרחבת המושב ובתחילת אפריל ציינו את המאורע בהפנינג
			בימים אלה
ססגוני.
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חג חירות שמח
חדשות בני המושבים

"דע מאין באת ולאן אתה הולך"

בגאווה רבה ובהתרגשות עצומה התחדשה
המסורת של המסע לפולין בתנועת הנוער בני
המושבים.
בתהליך ההכנה של בני הנוער ,במסע ובתהליך
הממשיך התמקדנו ונתמקד בהמשך בשורשי
המהפכה הציונית ,מרד תנועות הנוער ,בשואה
ובגבורה.

למסע התקבצו ובאו חניכים מכל הארץ וממגוון
המועצות האזוריות בתנועה יחד עם חנן בן דוד,
רכז איזור מנשה ואנוכי.
חניכים אלו בחרו לצאת למסע התנועתי המאפשר
בירור מחודש של מושגים ,הנחות יסוד ודפוסי
חשיבה הקשורים בתולדות ישראל ,בהתנהגות
היהודית בשואה ובערכי הציונות.
בתהליך המשולב בהדרכת יום של מדריכה
מוסמכת ומקצועית ובהדרכת הלילה של מלווי

הקבוצה שדנו בשאלות שונות הקשורות בתכנים
שעברו ביום כמו :שאלת האדם ,שאלת הבחירה
ועוד.
בימים הראשונים של המסע עסקנו בעיקר
במאפיינים של הקהילות היהודיות לפני ובזמן
השואה ,ביקרנו במחנות ההשמדה
ובאתרי זיכרון .בימים האחרונים התמקדנו במרד
תנועות הנוער וסיימנו אותו במסלול הגבורה
כשברקע סיפור חייהם של חווקה פורמן-רב ,צביה
לובטקין ,יצחק (אנטק) צוקרמן ,מרדכי אנילביץ'
ואחרים.
בטקס מרשים ומרגש באנדרטת רפפורט סיכמנו
את המסע והמראנו הביתה .
השתתפות במשלחת לפולין ברוח התנועה
מעוררת השראה לחיזוק הקשר עם עברם היהודי
של החניכים ,להעמקת הזדהותם עם גורלו של
העם היהודי ,חיזוק ההרגשה וההכרה בדבר
המחויבות האישית להמשכיות החיים היהודים
וללקיחת אחריות במעגלי ההשתייכות השונים:
עולם האדם ,העם היהודי ,החברה ישראלית ובתוך
כך ביישוב .כל זאת בדרך לחברה מעורבת ורגישה
לחיי האדם באשר הוא אדם ומתוך תהליך של
עיצוב עולם הערכים של כל אחד מהמשתתפים
במסע.
כפי שעולה מדבריה של חווקה פולמן רבן שיהיו
לנו מקור השראה:

לשכבת י' ובכלל לחניכים בתנועה
ההחלטה לצאת למסע לפולין אינה החלטה שעושים בקלות דעת .השנה הייתה השנה הראשונה
מזה המון זמן שיצאה משלחת לפולין מהתנועה ולי היה הכבוד לקחת חלק בה.
התהליך החל לפני כמה חודשים כאשר הודיעו על קיום המשלחת .כבר אז ,התחלתי לחשוב
על כל ההיבטים -האם לצאת למשלחת בכיתה י"א? האם לצאת מטעם התנועה? האם לצאת
בכלל? בין כל התהיות והמחשבות תמיד הדהד בראשי משפט שנאמר על ידי יגאל אלון" :עם
שאינו יודע את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" .המשפט הזה אישש בי את האמונה,
שכדי להתחזק בתור אזרחי מדינת ישראל ואנשי תנועה פעילים אנו צריכים לדעת מאיפה
באנו .הבנה עמוקה של המציאות שאפפה את אבותינו על אדמת אירופה בזמן השואה תוביל
להעמקה של עקרונותיי וזהותי כציונית במדינת ישראל.

" ...בסוף דברי אני פונה לנוער ,לאלה שיבנו את
עתיד הארץ הזו ויעצבו את החברה כאן .כאשר
נסתיימה מלחמת העולה השנייה ,לאלה מאיתנו
ששרדו היה החופש קשה ומכאיב .אבדן הכול -
משפחה ,חברים ,מיליוני יהודים  -הורגש בעצמה
אכזרית .לחזור לחיים ,להתחיל הכול מחדש נראה
כבלתי אפשרי כמעט.
עזרה לנו האמונה והתקווה שהעולם החדש

יהיה אחר ,שבארץ שלנו ,בישראל ,החברה תהיה
צודקת ,מוסרית ,טהורה ובה ישמר צלם אדם
בכל התנאים ובכל המצבים וחלמנו על שלום.
בשם הלוחמים מאז אני קוראת לנוער שלנו:
שמרו על החלום ,טפחו אותו ,היאבקו עבורו".
תחיה ווקנין ,מנהלת מחוז דרום ומלוות המשלחת
לפולין

משלחת פולין  - 2009יומן מסע
 10.3.09יום שלישי

נפגשנו בנתב"ג ,שם קיבלנו את ברכתו של אייל
עוזון מזכ"ל התנועה ,שהעניק לנו את סיכת התנועה,
המוענקת בדר"כ רק בקורס מש"צים .לאחר הנחיתה
בקרקוב נסענו לרובע היהודי והכרנו את מרכז החיים
היהודיים.

 11.3.09יום רביעי

מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ  -בירקנאו ,שפעל
הכי הרבה זמן ובו הגיע לשיאו תיעושו של רצח ההמונים .במחנה קיימנו טקס לקבוצה שלנו .היה יום קשה
ומרגש.

 12.3.09יום חמישי

המסע מטעם התנועה לא רק נותן לך את הכלים לחקור את ההיסטוריה המורכבת והנוראית,
אלא גם נותן לך מקום לשאול שאלות ולהסיק מסקנות אישיות ומשמעותיות להמשך חייך.

גטו קרקוב ,בשוק ובעיר העתיקה ולבסוף במחנה העבודה פלאשוב .כיום ,במקום שבו היה המחנה נמצא שדה
ריק עם אנדרטה בודדה שמנציחה את העובדה כי שכן בו מחנה ריכוז.

במשך היום ,במהלך המסע ,ביקרנו במחנות השמדה ,גטאות ואנדרטאות .שם דנו בדרך בה
היהודים הגיעו למצב כזה ,ועל המנטאליות של המייסרים ,המיוסרים והצופים מהצד .בלילות,
במהלך פעולות הלילה שעברנו מידי יום ,למדנו טקסטים ,דיברנו על משמעותם  ,סיפחנו אותן
לחיינו וגם דנו בדרכים בהם ניתן להמשיך את דרכם של תנועות הנוער.

מחנה מאידנק בו ראינו את הר האפר ,המשרפות וישיבת חכמי לובלין שהייתה המרכז הרוחני והדתי של
היהודים .בסופו של יום קיבלנו את השבת.

 13.3.09יום שישי

 14.3.09יום שבת

העיירה טיקוצין שהייתה שוקקת חיים יהודיים ובוקר אחד נלקחו תושביה ליער לופוחובה ונרצחו שם אל מול
בורות ההריגה .בהמשך ביקרנו בטרבלניקה וקיימנו טקס לכל חברי הקבוצה.

למסע עצמו יצאנו בין היתר בכדי להפיק לקחים ולקחת לנו כדוגמה את מאבקם של תנועות
הנוער .דוגמה שנחרטה בראשי היא כאשר ביקרנו בגטו קראקוב וראינו את הבית ששימש כמעון
תנועת עקיבא בגטו .תנועה שהצליחה לקום בגטו כדי לשמר את צלם האנוש של החברים
בה ולסייע לאלה שאינם חברים בה .חוויה זו הבהירה לי לשם מה אנו חיים במדינתנו כיום
ומהי הרוח שהביאה אותנו לכאן .המסע ככלל ביגר אותי ,סייע לי להבין למה קיימות תנועות
נוער ועורר בי דחף התנדבותי .יחד עם זאת זכיתי להכיר קבוצה מדהימה מכל הארץ שעזרו לי
לעבור את המסע כאילו היינו חברים מאז ומתמיד.

 16.3.09יום שני

אם היו לי התלבטויות בעבר ,כעת אחרי המסע המדהים והמעורר מחשבה אני שלמה עם
החלטתי לצאת עם התנועה וממליצה על כך בחום.

 17.3.09יום שלישי

מרים שולמן ,גזר
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 15.3.09יום ראשון

בית הכנסת נוזייק ,גטו וארשה ,בית היודנראט ,המרד הפולני ,בגורוכוב ובדלז'נה  ,34שם התחלנו להתחקות
אחר תנועת דרור.
בבית הקברות היהודי שם זכה אחד מחברי המשלחת לראות את המצבה של סבתא רבא של אמו .משם
המשכנו לבית היתומים של יאנוש קורצ'ק ,שם שמענו על דרכו כמחנך .המשכנו למסלול הגבורה של מרד
תנועות הנוער תוך מעבר בכיכר השילוחים ,מילא  18עד אנדרטת רפפורט,
שם נערך טקס מסכם ומרשים.
נחתנו בארץ ,נפגשנו עם ההורים ונסענו הביתה מלאים בתבונה
לראות את המציאות ולבקר אותה ,להיות אמיצים ,לרצות
אחרת ובתקווה למצוא בנו את הכוח לבצע.
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חג חירות שמח
חדשות בני המושבים  -המשך

הכרזת גרעין "אשריך"
ביום שישי ה 6.3.09-חגגנו במושב בארותיים ברוב עם בנוכחות בני משפחה ,חברים ,ונחלא"ים בהווה
ובעבר את הכרזת גרעין "אשריך".
גרעין "אשריך"  -חולייה נוספת בשרשרת ההולכת וגדלה הולכת ומתחזקת של מסלול הנח"ל בבני
המושבים 22 .חברי הגרעין רובם הגדול בוגרי שנת השרות של התנועה בגרעין "עודד" בחרו את
חיי הקבוצה וחיי הגרעין .עם סיום גרעין "עודד" יצאו חברי הגרעין ל 4חודשים לשל"ת (שרות ללא
תשלום) במושב בית יוסף בבקעת בית שאן .בחודשים אלו עבדו חברי הגרעין בחקלאות אצל חברי
המושב ובקיבוצים השכנים ,ובעבודות מזדמנות שונות ,ועסקו בגיבוש חיי הקבוצה שלהם .הכרזת
הגרעין היא אירוע הסיום של השל"ת ערב גיוסם לצבא .בשבוע שעבר (ב )11.3.09-התגייסו הבנות

איך נולד שמו של הגרעין ?

אז עשינו צחוקים ,רקדנו ,שיחקנו ושרנו .ת'כלס  -אולי אנחנו לא רקדנים שחקנים וזמרים אבל מה
שכן  -אנחנו חברי קבוצה  -ובחרנו בזה .בחרנו להיות חלק וכל אחד מרכזה .בחרנו להיות פה אחד
בשביל השני גם כשקשה וכואב וגם כשהאמת פוגעת במקום הכי כנה.
והנה הרגע הגיע  -השייכות דפקה בדלת והתעצבה ב 4-חודשים עד שהיא החליטה להתפוצץ אצלנו
בסלון בלילה בלי שינה לפני יומיים.
היא החליטה לצעוק עלינו שהגיע הרגע להחליט ,הגיע הרגע לתת שם לילד היפהפה שנולד לא בבת
אחת אלא בתקופה של חבלי לידה ודיאלוגיקה מפאזל אנושי המורכב מפשטות.
אבל למה צריך שם? הוויה מעצבת תודעה או הפוך? אני משוכנע שהשם עומד לעצב אותנו כפי
שעיצבנו את בחירתו.
ואם אנחנו כאן עדיין  -עם אמירה מסוימת שנבנתה כמו פיסול במסור חשמלי ,לאט-מהר-חד-חלש
חזק .ואתם ואנחנו כאן.אז אשרינו  -יש סיבה להכל ,אלו החיים שאני רוצה ובחרתי בהם יום-יום בארבעה חודשים האחרונים.
כי ליל בחירת השם זיקק בתוכו תקופה מדהימה של משמעות קבוצתית ,התמודדות עם רצונות
והתמודדות עם שייכות ,מהי?
אם אתה אדם כאדם אתה באשר אתה  -אשריך
אם אתה מחייך לפעמים גם בלי סיבה  -אשריך
אם אתה שמח בחלקך  -אשריך
אם אתה אוהב לדבר ,לצעוק להתרגש ולא פוחד מלהתבלט  -אשריך
אם אתה בוחר לשנות להשפיע ולעצב את חייך ואת הסובבים אותך – אשריך
ואם אתה בעיקר כבר לא עוד"ן ש"ג  -אשריך.
רוני ויינר
(נכתב ביום הכרזת הגרעין  6.3.09ברגע של עמידה באי של שפיות מבין האסוציאציות שתקפו את מפקדת ליבי)

לצבא ולאחר טירונות ישובצו לתפקידי הוראה והדרכה במסגרת חיל החינוך .הבנים מתגייסים היום
(יום ד  )18.11.09לגדוד  50במסגרתו ישרתו בשנה וחצי הקרובות בה יעברו טירונות חי"ר מלאה אימון
מתקדם ,תעסוקה מבצעית ואימון גדודי.
עם גיוסם לצבא נאחל לבנות ולבנים כי יחוו שירות משמעותי הן בעשייה החינוכית והן בגדוד  .50כי
ידעו לשמור ולשמר את ה"-ביחד" הקבוצתי ואת הווי הגרעין ,כי יהיו אחד למען השני ברגעים קשים
וברגעים שמחים ,ובעיקר כי ילכו בשלום ויחזרו בשלום!
(נכתב ע"י גלעד דקל -רכז נח"ל בני המושבים)

התשובה בדרך
ביום חמישי ,ה 8-לינואר אני ורבים כמוני ,נדהמנו.
נדהמנו מלראות ,אולי בפעם הראשונה בחיינו ,תנועת
נוער בהתגלמותה ,בכל כוחה .נדהמנו מההוכחה
שקיבלנו לכמה כוח יש לנו ,בני הנוער ,באמת ולא
בקלישאות כאלו ואחרות .נדהמנו מלראות סיפורים,
כאלו שקיימים רק בסרטים ובטלנובלות ,בחיים
האמיתיים ,לכן החלטנו כולנו בתור גרעין עודד
להתערב בסרט על מנת שיגדלו הסיכויים שגם לסרט
הזה יהיה סוף טוב.
באותו שבוע של ה 8-לינואר עברתי (ביחד עם כל
שכבת הגרעין הארצית) סמינר רעיוני .במהלכו של
כל הסמינר הוזכר שהולכים לבוא משצי"ם מגן רווה
(שדרך אגב לא ידעתי מה זאת המועצה הזאת אז,
בכלל לא הכרתי את השם ואני בטוח שאני לא היחיד)
להסביר לנו על המצב במועצה .אני לא ייחסתי
חשיבות רבה לעניין ובכלל לא זכרתי שהם צריכים
לבוא ,אך ברגע שהם הגיעו ,במילה הראשונה שיצאה
להם מהפה נתפסתי והתאהבתי בהם ובסיפורם.
משצי"ם ,שבמילים אחרות הם בסך הכל ילדים בני
, 17-18מחזיקים מועצה שלמה על הכתפיים ,זה לא
עניין של מה בכך ,ואולי אפילו ההפך הגמור.
באותו רגע שהם סיימו לדבר ,כל גרעין עודד נסחף
אחרי הסיפור ובתוכם גם אני .החלטנו שחייבים
לעשות משהו ,חייבים לעזור ,להראות תמיכה בנוער
הכל כך חזק הזה ,נוער שנלחם על מה שהוא מאמין
בו ,ולא נותן לפוליטיקות להכניע אותו .נוער כמו
בעבר הרחוק ,בתקופת הקמת המדינה ,חדור ערכים
ומוטיבציה ,מצרך נדיר במחוזותינו.
בישיבות וסיכומים בינינו ,יחד עם הצוות המרכזי של

התנועה ועם שאר הנוגעים בדבר החלטנו שב14-
למרץ נצא לצעדת תמיכה .תמיכה בתנועה בגן רווה,
תמיכה בחניכים בגן רווה ותמיכה בקהילה בגן רווה,
זאת שלא ויתרה עלינו.תכננו שבאירוע יהיו נוכחים
כמה שיותר מחברי גרעין עודד ,כמה שיותר מצוות
הצמ"ר ובכלל כמה שיותר אנשים עם חולצות כחולות.
את האירוע בנינו אנחנו יחד עם המשצי"ם של גן רווה
ושתי המדביו"ת של גן רווה.
הפעילות כללה עדלאידע בשלושה מושבים :גן סורק,
בית חנן וכפר הנגיד ,שבסופה התכנסנו בנטעים
להפנינג של תחנות יצירה ,תחרויות ספורט ,תחנות
הקשורות לבני המושבים ולגן רווה ואף תחנות איפור
ואוכל .כמות הגרעינרים שהגיעו מילאה את האולם
ומספר החולצות הכחולות היה רב מאוד .אפשר היה
לראות כמה תנועת בני המושבים אהובה במקום וכמה
חשוב שהיא תישאר וישקיעו בה .הנוער רוצה ,ואם לא
בשבילו אז בשביל מי נוצרה תנועת הנוער? כשמה כן
היא .האירוע הסתיים בשעות הצהריים .כל ההתרגשות
של שבועות של תכנון ועשייה לפני הצעדה הלכה
ונעלמה ,כל מה שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן נגמר,
אבל היה ,והיה מצויין .אך הרצון לא נגמר והעזרה
שלנו בתור גרעין עודד תמשיך לבוא בכל זמן ובכל
עת שיהיו זקוקים לה ואפילו כשלא ,גן רווה עוד
תפרח ,אתם תראו ,אנחנו והחניכים נשקה אותה.
(מאת אמיר שקדי ,גרעינר במטה יהודה)

פינה עם ארומה אישית

עוגת שכבות לפסח

באדיבות ליאורה חסון מ"גיא לי קפה" ,מושב נעמה
מצרכים
לבסיס
 6חלבונים  6 +חלמונים
כוס סוכר
 1אינסטנט פודינג שוקולד
לקרם
 2שמנת מתוקה
חצי כוס חלב
 1אינסטנט פודינג וניל
לציפוי
 200גר' שוקולד מריר
 3חלמונים  3 +חלבונים
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אופן ההכנה
בסיס
להקציף  6חלבונים עם כוס סוכר
להוסיף את החלמונים  1 +אינסטנט פודינג שוקולד
לערבב ולצקת בתבנית מלבנית
לאפות בחום של  180למשך  20דקות
להוציא מהתנור ולקרר
קרם
להקציף  2שמנת מתוקה  +חצי כוס חלב  1 +אינסטנט
פודינג וניל
לצקת את התערובת על הבסיס החום שאפינו.
ציפוי
להמיס מעל סיר עם מים  200גר' שוקולד מריר
להוסיף  3חלמונים לשוקולד תוך השוואת טמפרטורה
(הוסיפו מעט מהשוקולד לחלמונים) ולקרר.
להקציף את החלבונים ולהוסיפם לקרם השוקולד.
לערבב ולצקת מעל הקרם.
בתאבון
"גיא לי קפה" מושב נעמה  -מקום שהוקם והופעל
ע"י גיא וליהי חברתו עד לנפילתו במלחמת לבנון
השנייה .כיום משמש בית הקפה להנצחתו
ומארח קבוצות הבאות לשמוע את סיפורו של
גיא השזור בסיפורה של בקעת הירדן.
נשמח לראותכם ,ליאורה 054-3091290
גיא חסון ז"ל
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