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ויביאנו אל המקום הזה; ויתן לנו את הארץ הזאת ,ארץ זבת חלב ודבש
דברים כ"ו

גליון שבועות תשס"ט

קוראים יקרים,
חג השבועות הוא חגה של ההתיישבות והמרחב הכפרי וגאוותנו הגדולה.
בגיליון החגיגי שלפניכם תמצאו ,כמידי גיליון ,כתבות העוסקות בקשת נרחבת של נושאים.
בימים אלה אנו מוטרדים מחוק ההסדרים והשלכותיו על המגזר החקלאי ועל כך תוכלו לקרוא בגיליון זה.
הציורים המופיעים בשער נלקחו מתוך תערוכת ציורים שציירו ילדי ביה"ס רמת כורזים ,בחסות עמותת אמני המושב
והכפר בישראל .עוד על התערוכה תוכלו לקרוא במדור תרבות בעמוד .8
ב 25.6-תקיים תנועת המושבים יום עיון הנוגע לרפורמה המתוכננת במינהל מקרקעי ישראל בהשתתפות בכירים
במשק .יום העיון יתקיים בקיבוץ שפיים ויכלול הרצאות ,ברכות וארוחת צהריים עשירה .פרטים על יום העיון וטופס
הרשמה  -בעמוד .6
בהמשך למסורת רבת השנים ,גם השנה מפיקה תנועת המושבים יומן שנתי ייחודי ,המופץ בכ 5,000-עותקים ומגיע
לכל ראש מועצה ,חבר ועד מושב ,מזכיר ,גזבר ,רכז תרבות וכד' בכל מושב ממושבי התנועה.
גופים המעוניינים לפרסם ביומן ולהביא דבריהם לאלפי מובילי דעה במרחב הכפרי ,מוזמנים ליצור קשר עם מערכת
העיתון.
אנו מזמינים אתכם לשלוח סיפורים ,מאמרים וידיעות הנוגעים במרחב הכפרי ובמושב.
מאחלת לכם קריאה נעימה וחג אסיף שמח.
מיכל דותן-לוין ,עורכת אחראית.

עמוד 10

מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ  98שני  ,21:00חמישי 15:30

מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית :מיכל דותן-לוין
מרכזת מערכת ועריכה :ורדה בואבי
חברי המערכת:
יהודה אלטון ,עו"ד עמית יפרח ,איציק כהן,
מנשה סמירה ,שלמה עצמוני ,יוגב שריד,
חן דהאן ,זהר הלוי.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,שדרות
שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :
varda@tmoshavim.org.il

צייר רון פורת ,כיתה ד'

צייר יונתן שנל ,כיתה ד'

ציירה נועה סאדי ,כיתה ה'

חג שבועות שמח
חדשות אגף המשק

מסמך עקרונות בין משרד החקלאות והאוצר בנושא עובדים זרים
איציק כהן ,יו"ר אגף המשק

הממשלה תעמיד בפני החקלאים אמצעים למיכון תהליכי היצור באמצעות מענקי
מדינה ,מול מתווה מקביל של הורדה במספר העובדים הנחוצים לחקלאות עד
שנת .2015
סך תקציב המדינה שיועמד במהלך השנים  2009עד  2015עומד על  325מיליוני שקלים ,והוא
מיועד לנושאים הבאים:
* מענקי השקעות ברכישת מיכון בגובה  250 - 40%מיליון שקל.
* תיקצוב מחקר ופיתוח לדור ממיכון מתקדם  30 -מיליון שקל.
* תיקצוב עידוד העסקת עובדים ישראלים  45 -מיליון שקל.

לא להעסיק "ברחנים"

מצוקת החקלאים בכוח אדם והקצאת עובדים זרים נמוכה מביאה לכך שחקלאים מסוימים קולטים עובדים
זרים שברחו מחקלאים אחרים ומעסיקים אותם ללא היתר .לטווח הקצר זה פותר מצוקה של החקלאי במחסור
עובדים אך מצד שני אותו "ברחן" חסר אצל החקלאי בעל ההיתר שאינו יכול לקבל עובד אחר במקום העובד
הבורח וגורם לו נזק רב.
זה יכול לקרות לכל אחד כל זמן שהאכיפה אינה חזקה מנצלים זאת העובדים הזרים ולקראת תום תקופת
השהיה שלהם בארץ הם בורחים ממעסיקיהם החוקיים ומחפשים עבודה לא חוקית אצל חקלאי אחר.
לכן הדבר בידינו ,אם לא נקבל בכל מצב עובד לא חוקי  -התופעה תיפסק.

התמיכה
בקיצוץ במים
רוב האגודות נענו לפנייתנו ובחוסר
ברירה תמכו בקיצוץ במים מרצון.

מהחודש שעבר לפני פסח החל האוצר להעביר
לאגודות שחתמו על הקיצוץ מרצון את המקדמה
הראשונה לחשבונות הבנק .קצב העברת
המקדמות איטי אך בסופו של דבר הוא יגיע
לכל מי שחתם.
בימים הקרובים יתגבשו הנתונים ברשות המים
ונדע כמה מים בדיוק יוקצו לחקלאים עפ"י
הערכה הקיצוץ יהיה נמוך מהמתוכנן בתחילה.

מתווה ירידת העובדים הזרים עם התקדמות תוכניות המיכון ועידוד העסקת הישראלים ,מתחיל
בהקצאת עובדים של  28.5אלפים בשנת  27.5 ,2008אלפי עובדים בשנת  2007וירידה הדרגתית
עד ל 18.9-אלפי עובדים בשנת .2015
נושא הקצאת עובדים עונתיים לענפי הפירות וההדרים ,יידון בשלב מאוחר יותר.
עם חתימת הסכם העקרונות ,מוסכם כי תהיה "פתיחת שמים".
משרדי הממשלה והתאחדות חקלאי ישראל ,ישקדו על הסכם מפורט במהלך שלושת החודשים
הבאים.
הכפלת המיסוי על עובדים זרים ,שהיתה חלק מהצעת חוק ההסדרים ,לא תכלול מעסיקי עובדים
זרים בענפי החקלאות.
הצלחת מימוש העקרונות ,תלויה כמובן ביישומו שייבחן בשנים הבאות.

ענף החלב

לאחר שבשנת  2008היה מחסור בחלב ומועצת החלב עודדה רפתנים לייצר יותר חלב ואף שילמה
 95%ממחיר המטרה לחלב העודף ,באה שנת  2009וחלה ירידה בצריכת החלב יחד עם עודפים
שהתגלגלו מהיצור של .2008
מפעל הייבוש הגיע לשיא הייצור וכמויות מלאי אבקות החלב גדל .בשל כך החליטה מועצת החלב
על שינוי במדיניות התשלום על חלב עודף בכדי לעודד צמצום ייצור העודפים ע"י הורדת התשלום
לחלב העודף לרמה כזו שרפתנים יאלצו לשחוט פרות חולבות .להלן החלטת המועצה:
עדכון התשלום לחלב עודף בשנת :2009
חלב עודף א' (עד  3%חריגה) לחודשים יוני-אוקטובר (קיץ) 95% :ממחיר המטרה( .ללא שינוי) ,חלב
עודף ב' (מעל  3%חריגה) לחודשי הקיץ  20%ממחיר המטרה (במקום .)75%
לגבי חודשים נובמבר ודצמבר  -המקדמה לחלב עודף (א' ו-ב') תהיה  20%ממחיר המטרה.
ועדת התכנון תמשיך ותעקוב אחר המגמות בייצור ובשיווק ובמידת הצורך תמליץ על עדכונים
נוספים.

"רות נערה מואבייה באה ללקט בשדות הבועזים הישראליים :איש לא יכלימנה .הלקט הזה ,פרנסתם של עניי ישראל היה .אף הם ,העניים ,אינם גוערים
בה כמסיגת גבול .כל התורה חדורה בהכרה של דרכי שלום .ועל זה מעידה מגילת רות"( .מתוך סדרת ערכים לתודעה יהודית בעריכת הרב מנחם הכהן  ,סיון ה'תשכ"ח)

פגיעה בעובדים הזרים תביא להרס המשק המשפחתי
איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים

החקלאים בישראל מתמודדים בימים אלו עם אחד המשברים הקשים ביותר.
המיתון הכלל עולמי גרם לצניחה בביקושים בכל התחומים ובכלל זה בביקוש
לתוצרת החקלאית .למשבר שפוקד את החקלאות נוסף איום לאור כוונת
הממשלה לקצץ במספר העובדים הזרים ,זאת לאחר הקיצוץ החד במכסות
המים וייקור בעלויות היצור.
החקלאות הישראלית מורכבת מענפים אקסטנסיביים ואינטנסיביים.
החקלאות האקסטנסיבית נשענת בעיקר על טכנולוגיה ומאופיינת במספר מועסקים קטן .חקלאות
זו מתקיימת בעיקר במשקים פרטיים ובקיבוצים .לעומתה ,החקלאות האינטנסיבית מתקיימת בעיקר
במשק המשפחתי  -במושבים ונשענת בעיקרה על עבודה שכירה הדורשת התמחות ומיומנות
ומספר גדול של מועסקים המתמחים בענפים כגון :פרחים ,תבלינים ,פלפל ,עגבנייה ועוד.
לצערי ישראל אינה תומכת בחקלאות ובמדיניות החקלאית/כפרית ,באופן דומה לתמיכה הניתנת
לסקטור החקלאי במדינות המערב ,לרבות מדיניות העסקת עובדים זרים.
במקום יד תומכת ,מבקשת הממשלה להנחית על החקלאים מכה קשה בתחום העובדים הזרים,
פגיעה שעלולה להיות מכת מוות לחקלאות הישראלית.
העובדים התאילנדים הם גורם חיוני בקיום החקלאות האינטנסיבית בארץ .מי שסבור שאת מקומם
המתפנה יתפסו עובדים ישראלים שוגה באשליות .צמצום מספר העובדים הזרים יביא לירידה
ביצור החקלאי ,לצניחה נוספת ביצוא לחו"ל ולמחיקה של מקומות עבודה רבים של ישראלים
שמועסקים בענפים שמעניקים שירותים שונים לחקלאים.
מי שביקר בתערוכות החקלאיות השנה היה יכול לראות את התעשייה המדהימה שצמחה סביב
החקלאות :חברות זרעים וההשקיה ששמן הולך לפניהן בכל העולם ,חברות סטרט אפ שמבצעות
את הניסויים שלהם בשטחי חקלאות ומטעים בארץ ,יצרני ציוד וטכנולוגיה ועוד .כל אלו לא היו
קיימים בלי העובד ששותל ,מדלל וקוטף.
בשנים הקודמות עשינו אינספור ניסיונות להעסקה של מובטלים ישראלים בחקלאות .רובם הסתיימו
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מהר ובכישלון  ,תוך עוגמת נפש לכל הצדדים .עבודה בחקלאות היא קשה מאוד ,תובענית ונעשית
בתנאי מזג אויר קיצוניים ולא כל אחד בנוי לה .אני מזמין את כל מי שחושב אחרת לבוא ליום
עבודה אחד בחממה בערבה בימי הקיץ ואשמח לשמוע את דעתו לאחר מכן.
החקלאים משלמים כבר היום "קנס" על העסקת העובדים שמכונה מס מעסיקים ואגרות שונות.
להבדיל ממס הכנסה וביטוח לאומי אותו משלמים רק על הרווחים ,את המס הזה הם נדרשים
לשלם גם בשנה של הפסדים .מי שחושב שאפשר מהפרה הזו להוציא עוד חלב יגלה שהעטינים
התייבשו ושהפרה עלולה חלילה להפוך לפגר.
המס על העסקת עובדים זרים בחקלאות נועד כדי להקים קרנות אשר יסייעו בפיתוח טכנולוגיות
חוסכות אדם .לאורך השנים בהן מוטל הקנס ,נצבר מקור של מיליארדי שקלים ,אשר במקום
שיופנה לייעודו המקורי ,הוא זרם לקופת המדינה והפך להיות לקנס נטו.
אני פונה למקבלי ההחלטות בממשלה החדשה  -אל תעמידו את כושר הספיגה של החקלאות
למבחן! התשלום על טעות שלכם יהיה כבד ביותר ולא רק מהפן הכלכלי.
אם החקלאות בישראל תצטמצם ,התוצאה תבוא לידי ביטוי בקריסה כלכלית של משקים שלמים,
המקיימים חקלאות לתפארת על כל ערכיה המוספים .בנוסף ,נטישת שטחי קרקע עצומים באין
יכולת לעבדם תהפוך אותם לשממה ותעודד כניסה של גורמים פולשים אליהם .תהליך גאולת
האדמות שהדורות הקודמים הקריבו כל כך הרבה למענו יסתיים במסירה מרצון של הקרקעות
לגורמים אחרים ובסיום עצוב של אחד הפרקים החשובים בציונות.
על ממשלת ישראל להניח לחקלאים להעסיק את העובדים הדרושים להם ,לגנוז את כל הגזירות
ולבטל את "מס המעסיקים" .זהו מס שרירותי וניסיון "להעניש" את החקלאים על כך שהם בחרו
לעסוק במקצוע שבו העסקת ישראלים אינה זמינה.
גזירות אלה משמעותן הרס המשק המשפחתי וחיסול החקלאות האינטנסיבית.
אני מצפה מהממשלה לשבת עם נציגי החקלאים ולמצוא דרכים לסייע בהתמודדות עם המשבר
הקשה בדרכים אפקטיביות ויצירתיות במקום לרקום תוכניות מזיקות.
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חג שבועות שמח
חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

בית המשפט ביטל התחייבות ההורים למתן משק
במתנה אך השאיר את מינוי הבן כ"בן ממשיך"
עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

ביהמ"ש לענייני משפחה בכפר סבא פסק כי אין בייפוי הכוח הבלתי החוזר עליו
הוחתמו ההורים בעלי הנחלה בכדי למנוע מהם חזרה מהתחייבותם ליתן את המשק
מתנה לבנם ,ועסקת המתנה בוטלה כדין .עם זאת ,מינויו של הבן כ"בן ממשיך"
בנחלה תקף ועומד על כנו.
בעלי הנחלה הינם בני זוג חברי אגודה אשר ביקשו למנות את בנם "בן ממשיך" בנחלה ואף חתמו
על מסמכים בהם התחייבו כי בקשתם זו הינה בלתי חוזרת.
כמו כן הוסיפו ההורים וחתמו על תצהיר העברת זכויות בו הצהירו כי הם מעבירים את זכויותיהם
בנחלה לבנם עוד בחייהם במתנה וללא תמורה ,כן חתמו על טופס בקשה להעברת זכויות במגזר
החקלאי ועל ייפוי כוח בלתי חוזר לעו"ד לצורך ביצוע ההעברה.
הבן חתם על תצהיר קבלת מתנה ללא תמורה ובו התחייב לטפל בהורים ,לדאוג למחסורם עד שארית
חייהם ולאפשר להם להתגורר בנחלה עד אריכות ימיהם .כמו כן ציין הבן בתצהירו ,כי ידוע לו שאי
קיום ההתחייבויות הנזכרות מהווה "התנהגות מחפירה" בגינה יהיו ההורים רשאים לבטל את מתנתם.
בנוסף ,חתמו ההורים על צוואות הדדיות בהן חילקו את רכושן ואת הנחלה ציוו לבן.
כמה שבועות לאחר החתימה על העברה ללא תמורה לבן הודיעו ההורים כי המתנה מבוטלת והם
חוזרים בהם מהודעתם ,כלומר ,התחייבותם ליתן את המשק שבבעלותם במתנה לבנם בטלה .לטענתם
בכוונתם היה לצוות את נחלתם לאחר מותם בלבד וכנגד זה יפצה הבן את אחיותיו ובדיעבד הסתבר
להם כי הוחתמו על מסמכים שעניינם העברת נחלתם לבנם עוד בחייהם .בכל הקשור לביטול מינוי
הבן הממשיך טוענים התובעים כי הבן לא עמד בהתחייבויותיו בטיפול בהם ובפיצוי אחיותיו.
מנגד טוען הבן למתן סעד הצהרתי המורה על אישורה של המתנה והשלמת רישומה כדין ולחילופין
כי זכויותיו במשק נובעות ממינויו כ"בן ממשיך" .הבן טוען כי הוריו חזרו בהם בשל לחץ והשפעה לא
הוגנת של אחיותיו וכי על סמך ייפוי הכוח הבלתי חוזר מותרים הוריו על כל זכות לחזור בהם ממתן
המתנה.
בנוסף טוען הבן ,כי מינויו ל"בן הממשיך" הושלם ואף אם יאמרו הוריו כי טרם הושלם הרי שהצהירו
הם לגבי מינוי זה כי אין הם יכולים לחזור בהם.
בהתאם לחוק המתנה ,הנותן יכול לחזור בו באם יוכיח שמקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך

שינוי חשוב בהליך השגה
על שומות מקרקעין

מועצת מקרקעי ישראל ,בישיבתה האחרונה,
החליטה על קביעת הליך השגה חדש על
שומות מקרקעין (החלטה מס'  ,)1181נושא
השמאויות עבור המושבים הינו אחד הנושאים
המשפיעים ביותר על יכולתו של בעל הנחלה
לבצע פעולות בניה ופעילות לא חקלאית
בנחלתו וכמו-כן נושא זה הינו בעל השלכות
כלכליות גדולות על המשק הישראלי בכלל ועל
ענף הנדל"ן בפרט.
טרם השינוי בנושא השמאות ,כאשר בעל נחלה
היה מעוניין לבצע בנייה של יחידת המגורים
השנייה או הקמת מבנים לצורך פעילות לא
חקלאית במשקו כמו מבני אחסנה ,גלריה
או יחידות אירוח  -הוא נכנס לתוך "עולם אי
הוודאות" ,אשר מעבר לאישורים הרבים אותם
נדרש להשיג ,ישנם תשלומים שונים למינהל
שעליו לשלם (תשלומי דמי היוון עבור שינוי
ייעוד ,תשלום דמי היתר) .גובה התשלום הוא

נגזרת של הערכת שמאי המינהל ,מוכפלת
באחוז שנקבע לאותו אזור לתשלום .מי שאמון
על עריכת השומות עבור המינהל הם שמאים
פרטיים המועסקים על-ידי המינהל ,ולעיתים
מתבצעות השומות על-ידי שמאי אגף שומה
במשרד המשפטים.
בשנים האחרונות אנו טוענים ללא הרף,
כי שמאויות המינהל במושבים לשימושים
השונים אינן משקפות את הזכויות האמיתיות
של בעל הנחלה ,הן בהיבט של האחוז הגבוה
הנדרש לתשלום עבור הקרקע  91% -והן
מבחינת הערכות השמאים שהינן גבוהות ביחס
לשמאויות שניתנות באותו אזור או בערים
הסמוכות לאותו מושב.
העובדה שבעל נחלה מחזיק בקרקע עשרות
שנים חייבת לקבל ביטוי בתוך השמאות ,ובכך
להוריד משמעותית את האחוז הנדרש לתשלום
ובנוסף ,על השמאות להיות קרובה ככל שניתן

על ההתחייבות או שמקבל המתנה נהג כלפיו ב"התנהגות מחפירה" או כי חלה הרעה משמעותית
במצבו הכלכלי המצדיקה חזרה מהמתנה.

במקרה שלפנינו ,לא הובאה כל ראיה לכך שהבן שינה את מצבו לרעה וכמו כן הוכח כי הובהר להורים
על ידי יועצם המשפטי כי החתימה על ייפוי הכוח נועדה על מנת שהוא יוכל לשמש כשלוחם ואין
בייפוי הכוח הבלתי החוזר עליו הוחתמו בכדי למנוע מהם לחזור בהם מהמתנה.
ולכן בסוגיה זו פסק בהמ"ש כי עסקת המתנה בטלה.
יחד עם זאת ,פסק כב' השופט צבי וייצמן כי מינויו של הנתבע כ"בן ממשיך" בנחלה תקף ועומד
על כנו.
ההורים טענו כי הבן לא עמד בהתחיבויותיו במסגרת מינויו כ"בן ממשיך" כלומר לטפל בהם ולפצות
את אחיותיו בכסף.
בהמ"ש לא קיבל את טענות ההורים לגבי הטיפול בהם מאחר והם רצו לבטל את המינוי חודשיים
בלבד לאחר נתינת המתנה ובמהלך חודשיים אלה לא חל שום שינוי לרעה במצבם.
לגבי פיצוי אחיותיו של הבן ,לא הוכח ואין כל
אזכור המלמד כי המינוי מותנה בפיצוי כספי ,וגם
אם נאמר כי ההתחייבות לפיצוי כספי הינה תנאי
מתנאי המינוי הרי שהמועד לקיום התנאי טרם
חלף ומכאן שהנתבע לא הפר כל תנאי הקשור
למינויו כ"בן ממשיך".
לאור המקרה דנן ,ומקרים רבים נוספים המגיעים
לבתי משפט בסוגיית הבן הממשיך ,ראוי כי הורים
אשר נמצאים טרם קבלת החלטה בעניין העברת
המשק לאחד מילדיהם ,יעשו זאת לאחר הבנת
ההשלכות שיש למינוי הבן הממשיך ולהבדלים
הקיימים בכל אחת מהדרכים העומדות לרשותם
להעברת המשק .הבנת הסוגיה טרם קבלת
ההחלטה תמנע הגעה לסכסוכים משפחתיים
כואבים ומיותרים ולדיונים בבתי משפט.
לנהוג באותו אזור בו מבוקשת השמאות.
במקרה שהגיע לטיפולנו ,נדרש בעל משק
באזור חוף הכרמל לשלם כ ₪190,000-עבור
עסק מסחרי ,הכולל משרדים ומחסן לאחסנה
בגודל של כ 105-מ"ר הנמצא בחלקת מגוריו.
כאשר השמאות הנגדית שהוזמנה על ידו קבעה
כי בהתאם לתאור הקרקע הנדונה סביר להעריך
את שווי הבעלות בקרקע בכ .₪63,000-השמאות
הנגדית שהוגשה על ידי השמאי מטעם בעל
הנחלה נתמכה בעיקר על שמאויות שנערכו
באזור המועצה האזורית חוף הכרמל והתבססה
על מכרזים שהוצאו על ידי מינהל מקרקעי
ישראל .והפער מדבר בעד עצמו!!!
כשמבקש אותו בעל הנחלה לערער על
השמאות שקיבל ,עומדת לו הזכות להגיש
השגה ,אולם להפתעתו הוא מגלה כי ההשגה
נידונה בפני מנהל הלשכה המחוזית של המחוז
בו המקרקעין נשוא הבקשה .כשיבחר לערער
יגיע לשמאי הממשלתי הראשי ,הגורם הבכיר
באותו אגף עצמו .ברור שברוב המקרים ,אם לא
בכולם ,ההשגה או הערר נדחים.
לאור זאת ,השינוי שחל בעניין הערעור על
שמאות המינהל הינו המשמעותי והחשוב
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מבחינתנו בהחלטה החדשה של המינהל .על
פי ההחלטה ,בעל נחלה המבקש לערער כנגד
השמאות רשאי להגיש השגה על החלטת
השמאי שדן בבקשה ,בפני ועדת השגות
אשר תהא בת שלושה חברים ,עובד המדינה
שיתמנה ע"י שר המשפטים הכשיר להיות שופט
של בית משפט שלום ,והוא יהיה יושב ראש
הוועדה ,השמאי הממשלתי הראשי או סגנו,
שמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים
המכריעים.
המנגנון החדש אמור להיות כלי מאוזן ובלתי
תלוי אשר יקבל החלטותיו בשקיפות רבה
יותר ולבעל הנחלה יהיה אמון רב יותר בהליך
הערעור ,בקשתו תידון במסגרת אובייקטיבית
יותר.
צעד חשוב זה יחד עם צעדים נוספים משלימים
כמו הפחתת הנטל הבירוקראטי של המינהל
בכל הקשור להסדרת הפעילות הלא חקלאית
במושבים והפחתה בתשלומי דמי ההיוון ,יגרום
להזרמת כספים חדשים גם לקופת המדינה
וגם לשוק הפרטי ,ויתרום למאמצים להניע
את גלגלי המשק ולהתאוששות ענף הנדל"ן
במדינת ישראל.

3

חג שבועות שמח
חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

חוק ההסדרים והמרחב הכפרי
יוגב שריד  -יו"ר אגף
כלכלה ופיתוח עסקי

חוק ההסדרים הנו כינוי לחוק
שיוזמת ממשלת ישראל מדי
שנה ,העוסק במגוון רחב של נושאים אותם
מעוניינת הממשלה לקדם ,באמצעות תיקוני
חקיקה נרחבים.
חלק מהסעיפים הכלולים בו נועדו להקטין את
ההוצאה התקציבית לשנה אליה הוא מתייחס ,אך
חלקם נועדו לקדם רפורמות במשק ,כמו הפרטות
וצעדים אחרים שיש להם משמעויות ארוכות טווח,
לעתים תוך ביטול חוקים שונים שהכנסת חוקקה.
על השימוש בחוק ההסדרים למטרות ארוכות
טווח נמתחה ביקורת רבה לאורך השנים.
הדיונים בחוק ההסדרים נערכים בדרך כלל
במקביל לדיונים בחוק התקציב וזאת משני
טעמים עיקריים :ברמה ההצהרתית ,טוענת
הממשלה כי החוק נועד לאפשר את יישום
מדיניותה הכלכלית ,כפי שהיא מתבטאת בתקציב.
באופן פרקטי ,מאחר שלפי חוק יסוד הכנסת ,אי
אישורו של תקציב המדינה פירושו פיזור הכנסת
והקדמת הבחירות ,הבאתו של חוק ההסדרים
לאישור הכנסת ביחד עם חוק התקציב מבטיחה
את אכיפתה של המשמעת הקואליציונית גם
לגבי חוק זה.
השנה החליטה ממשלת ישראל להעביר תקציב
דו שנתי  2009-2010ולפיכך חוק ההסדרים הפעם
הוא גדול ומשמעותי לחיי היומיום של כולנו.
לצערנו ,נציגי המרחב הכפרי מורגלים
בהתמודדות הקשה עם גזירות מופרכות אשר
מטרתן העיקרית היא פגיעה בחקלאות ובאורח
החיים במרחב הכפרי.

חוק ההסדרים המוגש בימים אלו לאישור
הממשלה והכנסת מכיל מספר סעיפים
הרלוונטיים למרחב הכפרי באופן ישיר להלן
תמצית הדברים:

מדיניות הממשלה בנושא עובדים זרים ועידוד
תעסוקת ישראלים

ההחלטה הראשונית בחוק ההסדרים הייתה הרת
אסון לחקלאות בישראל ועיקרה נסב על קיצוץ
העובדים עד לכדי  3,000עובדים זרים בשנת
.2014
לאחר דין ודברים ארוך הוחלט על עקרונות
לסיכום העובדים הזרים בחקלאות לשבע
השנים הקרובות .מהות הסיכום  -מתן מענק
ממשלתי של כ 280-מלש"ח לצורכי שיחלוף
חלק מהעובדים הזרים במיכון מתקדם ועוד כ
 45מלש"ח תמריץ להעסקת עובדים ישראליים
בחקלאות.
בעתיד יוסדר סיכום דומה של הלוואות לצורך
קידום הנושא .ההסכם ייבדק כל העת  -בהתאם
להתפתחויות והביצועים בשטח ולא יופחתו
עובדים באם המיכון או העובדים הישראליים
לא ייקלטו.
הישג חשוב הנו קביעת כמות העובדים בשנת
 2009על  27,500עובדים .חוסר הוודאות שהיה
מנת חלקם של החקלאים בכל שנה סביב כמות
העובדים וכפועל יוצא מכך ,היקף ההשקעה
במשק ,נעלם למן רגע החלטה זו.

רפורמה במקרקעין:

להקים רשות מקרקעין ממשלתית אשר תנהל
את מקרקעי ישראל  ,ותפקידיה יהיו:
* שיווק קרקעות במכר ,במקומות ובהיקפים
התואמים את צרכי המשק.

* רכישה ופדיון של קרקע לצרכים לאומיים.
* ביצוע פעולות אכיפה לצורך שמירת זכויות
המדינה במקרקעין.
* הבטחת רישום המקרקעין בטאבו.
* מתן אישור לחוכרים בדרך של מיקור חוץ.
* איסוף והצגת מידע לציבור בדבר זמינות קרקע
לתכנון ולפיתוח.
* להעביר בחוק את סמכויות המינהל לרשות עד
ליום 31.12.2009
* להטיל על וועדת השרים לבחון שינויים
במדיניות הפיצויים לחוכרי קרקע חקלאית בגין
שינוי ייעוד ,לרבות מתן אפשרות להקצאת חלק
מן הקרקע המשנה ייעודה לחוכר החקלאי בפטור
ממכרז ,ומתן אפשרות זכות ייזום לחוכרי קרקע
חקלאית.

הטלת מע"מ פירות וירקות

לבטל את הפטור ממע"מ על פירות וירקות טריים,
החל מיום  1בינואר .2010
תנועת המושבים יחד עם התאחדות חקלאי
ישראל וארגוני המגדלים פועלים לשנות החלטה
זו כדי למנוע את הפגיעה הקשה הצפויה בשכבות
החלשות ובחקלאים.

הקמת מנהלת השקעות בתיירות

לתקן את חוק עידוד השקעות הון ,כך שיתווסף
פרק חדש שעניינו אישור מפעל תיירותי .להקים
מנהלת בתיירות אשר תפקידיה יהיו אישור
תוכניות למפעל תיירותי ,המנהלה תפעל במשרד
התיירות.
לתקן את החוק כך ששיעור מענק ההשקעה
למפעל תיירותי מאושר יהיה באופן הבא:
מתקן תיירותי ללינה באזור פיתוח א'.20% -
מתקן תיירותי ללינה באזור פיתוח ב'.10% -
אטרקציה באזור פיתוח א'.10% -
מנהלת השקעות בתיירות תחל בפעילותה ביום
 1בינואר  2010ואילך.

ברכות

בתקופה זו של מיתון מתמשך ,ביטול הפטור
למע"מ על פירות וירקות יפגע בעיקר בשכבות
החלשות ,כמו כן בשל מבנה השווקים אנו
מעריכים שגם למדינה יהיה קשה מאוד לגבות
את הכסף הנ"ל.
באשר לרפורמה המוצעת בממ"י  -אנו סבורים
שמבחינה מהותית מדובר ביוזמה חיובית,
שתצמצם את החיכוך בין האזרח למנהל ותשפר
את השירות המוצע כיום .עם זאת לא ייתכן
שהרפורמה מתעלמת לחלוטין מהמגזר הכפרי
וממתינה להחלטת בג"ץ בנושא החלטה .979
עמדתנו הינה כמובן כי יש להשוות את התנאים
של החוכר החקלאי לחוכר העירוני בנוגע לזכויות
המגורים ולהפסיק את הקיפוח המתמשך בנושא
זה.
על פקידי האוצר להפנים כי שימורו וחיזוקו של
המרחב הכפרי במדינת ישראל אינו אינטרס
של המגזר החקלאי ,אלא בראש ובראשונה
אינטרס של מדינת ישראל ואזרחיה ,לאור
התועלות הרבות שמייצר ברמה האזורית וברמה
הלאומית.
תנועת המושבים תעדכן על ההתפתחויות בכל
אחד מהנושאים באתר:
www.tmoshavim.org.il

ברכות

תנועת המושבים מברכת את

תנועת המושבים מברכת את

אבשלום (אבו) וילן

עם היבחרו למזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
ומאחלת לו הצלחה רבה ועשייה פורה.

דפנה קורן

ממושב כנף ,שברמת הגולן ,על הישגיה וזכייתה
בתואר "בעלת הרפת המשפחתית המניבה ביותר".
כל פרה ברפת של קורן מייצרת  13,382ליטרים בממוצע .כן ירבו.

צילום :משוב

4

תנועת המושבים פועלת על מנת לשמור ולחזק
את מעמדו של המרחב הכפרי ולהוריד מסדר
היום את הגזרות המוצעות ,בשל ההשפעות
השליליות על החקלאות בישראל בכלל ועל
המשק המשפחתי בפרט.
בימים אלו אנו עמלים בשיתוף עם התאחדות
חקלאי ישראל על הסדרת הסכם העקרונות ארוך
טווח בנושא העובדים הזרים לכדי הסכם מחייב
את כל המערכות ועם מנגנוני פיקוח מתאימים.
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תוכנית הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל יוצרת
אפליה בלתי נסבלת בין המגזר העירוני להתיישבות

איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים

לא יתכן שהמדינה תקבע דין אחד לחוכר עירוני
ודין אחר לחבר מושב סמוך.
מינהל מקרקעי ישראל הינו ללא ספק אחד
הגופים הגדולים והמשפיעים ביותר במשק
הישראלי .החלטות מועצת המינהל הינן בעלות
השלכות הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט החברתי.
האזרח הקטן הן בכפר והן בעיר נאלץ להתמודד
עם תחלואי הבירוקרטיה המאפיינת גוף זה.
ממשלות ישראל במשך השנים ניסו לבצע
רפורמות אשר יביאו לייעול ולשיפור השירות
לאזרח הקטן ,הבא במגע עם המינהל.
תוכנית הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל

מביאה לשיא חדש את ההבדל ביחס של המדינה
לחוכרים העירוניים ולחברי המושבים והקיבוצים.
לא יתכן שיקבע דין אחד למי שמתגוררים על
קרקע מינהל בישובים העירוניים ודין אחר לחברי
מושבים סמוכים.
המגזר החקלאי זקוק יותר מכל מגזר אחר במדינה
לשינוי ביחס מינהל מקרקעי ישראל אליו ,זאת
כיוון שהוא אינו נמצא במערכת חוזית מוסדרת
וארוכת טווח ,אלא מרבית התושבים במדינת
ישראל הנם תחת חוזים קצרי טווח ,המייצרים
חוסר וודאות לחוכר החקלאי לגבי זכויותיו על
אדמתו.
טוב עשתה הממשלה שהחליטה לקדם רפורמה
מקיפה במינהל מקרקעי ישראל ,להסדיר את
נושא קרקעות המינהל בערים לאחר עשרות שנים

טופס רישום
כנס בנושא הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
 - 25.6.09קיבוץ שפיים ,הגן השקוף
			

			
לכבוד תנועת המושבים
בפקס03-6918996 :
במייל varda@tmoshavim.org.il :

הנדון :השתתפות בכנס

ולצמצם את החיכוך בין האזרח לבין המינהל .עם
זאת ,אין שום הצדקה להשאיר מאחור את חברי
המושבים בטענה ש"בית המשפט צריך להכריע
בעניינם" .זהו היפוך מוחלט של היוצרות מאחר
ואין תפקידם של בתי המשפט לקבוע מדיניות
לאומית  -לשם כך יש כנסת וממשלה.
תנועת המושבים תומכת בשינוי המבני המוצע
שישפר את תפקוד המנהל ואת השרות שהוא
מגיש לחוכר החקלאי .השינוי נחוץ בשל
ההתנהלות מול המגזר החקלאי שיוצר שבעה
מדורי הגהנום לכל מי שנדרש להגיע למסדרונות
המינהל.
בנוגע לרפורמה המוצעת המינהל וקק"ל ,היות
ונציגי המגזר החקלאי במועצת מקרקעי ישראל
מגיעים מהמסגרת של קק"ל ,ראוי שישמר

שם ומשפחה
תפקיד

טלפון

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
ותנועת המושבים
בעקבות הרפורמה המתוכננת במינהל מקרקעי ישראל ובג"צ ,979
אנו רואים לנכון לקיים יום עיון בנושא על מנת ולשפוך אור על הדברים ולהביא
את עמדות הגופים השונים ובכללן עמדת תנועת המושבים ביחס
לרפורמה המוצעת והשינויים האחרונים בהחלטות מינהל מקרקעי ישראל.

סדר יום
09:30
10:00

דוא"ל
שם ומשפחה

מושב

תפקיד

טלפון

12:00
12:15

דוא"ל
שם ומשפחה

מושב

תפקיד

טלפון

דוא"ל
שם ומשפחה
תפקיד

טלפון

דוא"ל

14:00

שם ומשפחה

מושב

תפקיד

טלפון

דוא"ל

6

התכנסות ורישום
מושב א'
דברי פתיחה :מר איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים
מר אהוד ברק ,שר הביטחון :התיישבות ובטחון
מר אריאל אטיאס ,שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי
ישראל :הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
הפסקה
מושב ב'
מר עמיר ריטוב ,יו"ר מ.א .לב השרון ויו"ר ועדת קרקעות
בתנועת המושבים
עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש:
החלטה  - 1180שינויים בנוגע לכללים בהרחבות למושבים
עו"ד חגי שבתאי :הרפורמה במינהל מול 979
עו"ד גדעון ויתקון ,לשעבר מנהל מינהל מקרקעי ישראל:
קוים לרפורמה במגזר החקלאי

מושב

שם השולח

יש להצטער על כך שמדיניות לאומית נקבעת על
פי דמגוגיה של גורמים פופוליסטים שמנהלים
מאבק ארוך שנים נגד זכויותיהם של חברי
ההתיישבות הכפרית וכן של פקידים המחזיקים
בדעות אלו .המגזר החקלאי יושב על שטחים
נרחבים מאדמות המנהל והוא נשכח כאן
לחלוטין .על הממשלה להתעשת ולתקן את
העיוות החמור מתוך ראייה כי המרחב הכפרי,
שימורו וביסוסו הנם בגדר אינטרס לאומי עבור
כלל אזרחי המדינה.

יום עיון

ברצוני לאשר את השתתפות הרשומים מטה בכנס.
מושב

משקלם היחסי גם במבנה החדש .הרפורמה
מציעה צמצום בייצוג קק"ל במבנה החדש
של המינהל ,דבר שעלול לפגוע בייצוג החוכר
החקלאי בתוך המינהל והן בחוכרים חקלאיים
המחזיקים בחוזי קק"ל.

חתימה

גב' נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין:
החלטת מינהל  – 1181ערעורים על שמאויות המינהל
גב' שולה בן צבי ,מנהלת האגף החקלאי בממ"י:
עמדת מינהל מקרקעי ישראל
ארוחת צהריים בשרית

עלות הכנס:
מושבים המשלמים דמי חבר₪ 120 :
מושבים שאינם משלמים דמי חבר₪ 140 :
התשלום לפקודת תנועת המושבים בישראל.
את התשלום יש להעביר לכתובת :תנועת המושבים ,שד' שאול המלך  8ת"א
מספר המקומות מוגבל אנא אשרו הגעתכם בהקדם.
מצ"ב טופס הרשמה.
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ספורט בהתיישבות

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

מעניין לדעת

מסע אופניים לאורך הירקון

למעלה מ 1,000-רוכבי אופניים לקחו חלק במסע אופניים לאורך נחל הירקון שערכה המועצה
האזורית דרום השרון באמצע חודש מאי.
הרוכבים דיוושו לאורך הנחל ופארק אפק ,ב 3-מסלולים בדרגות קושי שונות 8 ,ק"מ 12 ,ק"מ
ומסלול של  25ק"מ .לאורך המסלול נפרסו תחנות רענון ותיקוני דרך לנוחות הרוכבים ובסיום
המסלול חולקו תעודות למסיימים.
ראש המועצה האזורית דרום השרון ד"ר מוטי דלג'ו ,שהשתתף ברכיבה יחד עם רעייתו ,ציין
בסיום המסע כי המועצה האזורית דרום השרון רואה חשיבות רבה בקידום הספורט העממי
ותמשיך לפעול לפיתוח מסלולי רכיבה ,צעדות ומסעות אופניים אזוריים וארציים באזור נחל
הירקון.

השנה חוגגים יובל להתיישבות
בערבה התיכונה

מאז הצהרת בן-גוריון "בנגב יבחן העם בישראל" ועד הצהרתו של הנשיא פרס "אין כמו קסם
הערבה" בפברואר  ,2009עברה הערבה התיכונה כברת דרך ובעיקר מאבק בלתי פוסק ויומיומי.
לרגל ציון  50שנות התיישבות בערבה ,עזרא רבינס ,ראש המועצה ,מספר.
השנה אנו מציינים יובל להתיישבות בערבה התיכונה בסדרת אירועים .יריית הפתיחה הייתה
שחזור ועלייה לרגל לנקודת ההתיישבות הראשונה של מתיישבי עין יהב במחנה הצבאי בסמוך
לישוב ספיר .שם התקיימו סיורים של תושבים ותלמידי בית הספר ,שם נשמעו סיפורים מרגשים
ואותנטים מפי המתיישבים הראשונים .בהמשך קיימנו את היום הפתוח במו"פ יאיר שעמד השנה
בסימן  50שנה וכן כנס מחזורים בבית הספר "שיטים" .האירוע המרכזי נערך ב 27/5/09-בישוב
ספיר בשיתוף ובחסות חברות חקלאיות רבות.
בחודש אוקטובר צפוי להיערך אירוע נוסף במושב עין יהב ולקראת סוף השנה האזרחית נקיים
מספר אירועי הצדעה של משלחות מחו"ל וטקסי הצדעה והערכה לגורמים המיישבים.

למתנדבים במושבים
ולעובדים עם מתנדבים

ברצוני להפנות אתכם לאתר המועצה הלאומית להתנדבות.
באתר זה תמצאו ימי עיון ,מועדון הטבות למתנדבים ועדכונים
שונים בנושא .להלן כתובת האתרwww.ivolunteer.:
org.il

קריאה לניצולי שואה ובני
משפחותיהם:

מדור העדויות של יד ושם ממשיך בהרחבת מפעל גביית
עדויות מניצולי שואה בקצב מואץ.
אנו פונים אפוא בקריאה דחופה למי שעדיין לא תיעד את
סיפורו האישי לפנות אלינו בהקדם.
הצוותים שלנו (מראיין וצלם) ימשיכו להגיע לביתכם ברחבי
הארץ  ,מתוך תודעת שליחות עמוקה,
ויקיימו את הראיון במסירות וברגישות .אנא פנו אל:
אסתר /גלית02-6443753 :
פקס02-6443431 :
דוא"ל:
esther.friedman@yadvashem.org.il
galit.narkis@yadvashem.org.il
אלה מכם הנענים לבקשת יד-ושם  ,אנא הודיעו לי על כך.
לכם ולותיקי תנועת המושבים,
ברכות לחג שבועות אביבי ושמח.

בלהט חזונו של בן-גוריון פיתחנו בחמישים
שנה שבעה ישובים לתפארת ו 3,000-תושבים
באזור המרוחק והקשה ביותר לאכלוס במדינת
ישראל.
חמישה מהם מושבים המייצאים כ 60%-מהתוצרת החקלאית הטרייה ממדינת ישראל וכ10%-
מפרחי הקטיף .כל זאת תוך ניצול מים מליחים מאקוויפרים עמוקים.
הישגי החקלאות הם תוצאה של מחקר ופיתוח מתקדם לצד השאיפה למצוינות בקרב
החקלאים.
דור הביניים מצביע ברגליים ,רוצה לחזור להתיישב באזור ולפתח משקים המבוססים על
חקלאות מתקדמת.
בעשור האחרון מתפתחת תיירות משגשגת לצד החקלאות .אזור הערבה התיכונה הוא חבל
ארץ מרהיב בעל פוטנציאל עסקי תיירותי אדיר .נופי הבראשית עוצרי הנשימה ,שמורות הטבע
ודרכי הבשמים ההיסטוריות ששימשו את הנבטים לפני יותר מאלפיים שנים.
גבול של שלום ,שקט ושלווה מעודדים מבקרים רבים מכל הארץ לבלות באזור וליהנות מהנופים,
שבילי הליכה ואופניים .בשנים האחרונות הוקם הישוב צוקים העוסק בתיירות אקולוגית אשר
יהווה בעתיד עוגן תיירותי מרכזי באזור.
הישוב ספיר מהווה את לב האזור ומתוכנן להיות הישוב הגדול עם  1,400משפחות .בחזוננו אנו
רואים את הערבה מאכלסת  2,500משפחות בעוד כ 3-עשורים.
אנו רק בתחילת הדרך והאתגרים הם עצומים .משימתנו המרכזית היא יצירה ופיתוח תעסוקות
נוספות בחשיבה יצירתית מחוץ לקופסא .יסוד מרכזי נוסף וחשוב למשיכת אוכלוסייה הוא
חינוך ,תרבות ,שירותי רפואה ופתרונות לגיל השלישי.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל הגופים המיישבים והממשלתיים וגורמים רבים מן הסקטור
הפרטי המלווים ,תורמים ומעודדים את פיתוח האזור.
בואו להתיישב בערבה התיכונה.
עזרא רבינס
ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה
חבר מושב צופר 30 ,שנה בערבה
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

תערוכת ציורים של ילדי ביה"ס רמת כורזים
יהודה אלטון ,מנהל היחידה

במהלך חודש אפריל עמותת אמני המושב והכפר אירחה בגלריה של התנועה תערוכת
ציורים מדהימה של ילדי ביה"ס רמת כורזים תלמידי כיתות ג'-ו'.
התערוכה זכתה לתשבחות רבות מכל מי שצפה בתערוכה.
בהשראת נחום גוטמן ,ציירו אילון לב ,אלה לביא ,כיתות ו' ,ה'

צייר גל שנל ,כיתה ד'
צילומים :יצחק כהן

צייר אורי קריספל ,כיתה ו'

איציק כהן ,יו"ר אגף החברה ,עם גב' יהודית שושנה ,מורה לאומנות בבית ספר
כורזים והאחראית לפרויקט.

דרושים אנשי מקצוע לחגיגות ה60-

תנועת המושבים מציינת  60שנים להקמת מושבי העולים ,תוך התייחסות לסיפורו של כל
מושב לצד ראייה רחבה והצדעה למפעל ההתיישבות בכללותו.
ועדת התרבות של תנועת המושבים מלווה את היישובים בתהליכי פיתוח קהילתי ,בניית תכניות
התרבות השנתיות ובהפקת אירועי התרבות לחגיגות ה ,60-תוך הישענות על מיטב הכוחות
מקרב הקהילה.
כחלק מתכנית הליווי אנו פועלים בימים אלה לבניית מאגר מקצועי של נותני שירותים בתחומים
השונים הקשורים לאירועי התרבות ביישובים ,כאשר המשותף לכולם הנו ראשית עובדת היותם
בני מושבים ,המחוברים לקהילת המושב ,מחויבים למקצועיות ,תפיסה קהילתית ,תודעת שירות
גבוהה וניסיון בעבודה עם קהילת המושבים בארץ .בנוסף יהיו מחויבים נותני השירותים למתן
מחירים מיוחדים ליישובי תנועת המושבים ובכך נשיג יתרון לגודל.
במאגר ,אותו נעמיד לרשות ישובי תנועת המושבים ,נכלול אנשי מקצוע כגון :מפיקים ,במאים,
חברות תאורה והגברה ,במות ,אומנים ,מעצבים ,כוריאוגרפים ועוד.
נותני שירות ואנשי מקצוע ,המעוניינים להיכלל במאגר זה  -מוזמנים לפנות אלינו באופן ישיר.
ועדת התרבות תבחן את ההצעות בהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל ,תפרסם את המאגר
ליישובים ותעדכנו מספר פעמים במהלך השנה.
נשמח לקבל המלצות מועדות התרבות היישוביות על סמך ניסיונן.
לפרסום הראשוני של המאגר  -ניתן להעביר הצעות עד לתאריך  25.6.09לדוא"ל:
 tarbut@tmoshavim.org.ilאו באמצעות פקס שמספרו  03-6918996ולציין עבור היחידה
לתרבות ומפעלי חינוך.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליהודה אלטון ,מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
בטל'  03-6086342/3או לאילנה יוגב ,יו"ר ועדת תרבות בטל' .052-3651011

8

בפתיחת התערוכה המרגשת נכחו צוות ביה"ס ,הורים וילדים וכן נציגות של המועצה האזורית מבואות
החרמון .את הילדים מלווה במהלך כל השנה המורה לאמנות יהודית שושנה שמקדישה מזמנה
ומשקיעה רבות בכישרונם המבורך של הילדים.
בעקבות תערוכה זו הוזמנה עמותת אמני המושב והכפר להציג תערוכה קבוצתית ברמת כורזים.
ההזמנה התקבלה בברכה ובקרוב ייסגר הנושא.
ציירה יעל להב ,כיתה ה'

יהודה אלטון ,מ .היחידה לתרבות ולאמנות וקרלוס גולדנברג ,מנהל מח' החינוך
במועצה האזורית מבואות החרמון

פורום ועדות תרבות

ביוזמת מזכ"ל התנועה איתן בן-דוד הוקם פורום ארצי של ועדות תרבות
החברים בפורום ישמשו כועדת היגוי לתהליך ארצי רב שנתי בנושא פיתוח קהילתי בתחומי חברה,
תרבות ופנאי בקרב המועצות והיישובים.
בתאריך  25/3/09נערך המפגש הראשון בהשתתפות מזכ"ל תנועת המושבים.
הוחלט לקיים מפגשים אזוריים בשלושה מוקדים :צפון דרום ומרכז ,אליהם יוזמנו נציגי כלל ישובי
התנועה במחוז.
הקבוצות ייפגשו לשם עיבוד ורכישת כלים מקצועיים ויישומיים של התפיסה הקהילתית בתכנית
התרבות השנתית היישובית וכן לשם שמירה על קשרי עבודה מפרים ורציפים.
בין הנושאים בהם נתמקד :תרבות פנאי בקהילה ,תפישת התפקיד של רכז/פעיל תרבות וקהילה,
שותפות ומעורבות בקהילה ,משאבים קהילתיים וניתובם ,תהליכי הפקה וארגון אירוע ועוד.
המפגשים מתחילים בימים אלה .להצטרפות נא לפנות ליחידה לתרבות בטלפון .03-6086342/3

מיניאטורות  -תערוכת ציורים והדפסים

"קטן אבל גדול"

לראשונה בגלריה בבית תנועת המושבים תערוכת מיניאטורות!
מציגים :קלרה הרשקוביץ ויוסי שמש
פתיחת התערוכה ב 7/5/09-נעילת התערוכה ב.4/6/09 -
שעות ביקור :א'-ה'  8:00-18:30ו' 8:00-11:30
הציבור מוזמן!
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חג שבועות שמח
חדשות בני המושבים

"לילה ראשון בלי ילד…"
או חוויות מיום בטיול פסח מועצה
אזורית ברנר חטיבת בני המושבים

לילה שעה די מאוחרת ,אורזים תיק הכולל הפעם שק שינה ומזרון… רק אחד ורק עבורו.
אני יודעת שאין מה לדאוג ואני אפילו מצטרפת כהורה מלווה ליום הראשון אבל בכל
זאת מין תחושה של משהו מעורבב התרגשות וגאווה (כמו שקרה לי שראיתי אותו פעם
ראשונה לובש חולצה כחולה…)
בבוקר אני מתעוררת מוקדם מאוד מכינה אוכל ליום הראשון  -כמו שכתוב בדף בודקת
שהפנס בתיק ההליכה וזהו אפשר לצאת.
על המדרכה ,ליד המכולת של ישראל מצטופפים הורים וילדים  -הצבע השולט הוא
כחול (החולצות כמובן) כל רגע עוד מישהו נכנס למכולת למלא את ה"שכחתי" או את
ה"עוד ממתק"..

ששוב הוקמו ע"י הטרומ"פים (טרום פעילים -ט'תניקים) .מעבירים את כל הקבוצה דרך
חבלים עוברים בעזרת חתיכות קרטון את הנחל המלא בתנינים ועוד ועוד… ובאופן ספונטני
הנראה הכי מתוכנן שיכול להיות נפתח מעגל גדול כלומר ענק של כל המועצה כל
הקבוצות ו..בשירה אדירה ה"מרימה את המוראל" רוקדים שרים ומשתוללים כ 150-חברים
לובשי חולצות כחולות בכל הגדלים (נשמע כמו חוויה של "אנו באנו ארצה"  -יש בזה
משהו אבל סגנון השירים השתנה משהו…).

אח"כ ארוחת ערב .חלוקה רגועה של האוכל ,אין לחץ ,עומדים בטור ,אלמוג שירזי ויעל
בן ציון מחלקות לנו ארוחה חמה  -שעמלו עליה קודם בעזרת עוד טרומ"פים (רבים בני
המושב) " -איזה פסטה טעימה… ".שמעתי מכמה ואפילו ביקשו שאכין כזו בדיוק בבית,
(טוב אחרי יום כזה  -זה ממש מעדן מלכים)..

האוטובוס מגיע .הילדים נרגשים המדריכים מרגיעים וההורים מנסים לשחרר את חבל
הטבור שבעצם מעולם לא ניתק…
לאחר נסיעה לא ארוכה אבל מספיקה בהחלט כדי להכניס אותי לאווירה של טיול תנועה
(הכוללת איסוף קבוצה קטנה משילר  -כן כן הם בתנועת המושבים כעת… וטרום פעילים
שלנו ט'תניקים שעמלו כל הלילה בברנר) מגיעים לחניון נס הרים שם יורדים מהאוטובוסים
יושבים לארוחת הבוקר ומחכים לאות על פיו נוכל להתחיל בטיול.
קצת הפעלות" ,מוראל" והתחלנו לצעוד בשירה .הכל פורח ,נוף מקסים וים של חולצות
כחולות לפני .הולכים ושרים ,מקפידים על עצירות לשתיית מים והנה הגענו לתחנת
ההפעלה הראשונה חבל ארוך בצורת ארץ ישראל מונח על האדמה .ילדי ד' ,החניכים
הטריים מקבלים קצת הסבר על מבנה ארצנו מנטע בצורה משעשעת ביותר .ואנו נקראים
להתקרב אל התחנה עם החבל הנ"ל את התחנות מעבירים הטרום פעילים (כתות ט').
אנחנו זכינו ולנו העביר את התחנה תמיר ויזל מהמושב .וכמובן הוא נוכח לדעת כי הגאונים
הצעירים מהמושב ממקמים היטב מחרמון ועד אילת מקומות ואזורים כמו :הגליל העליון,
ירושלים תל אביב ,כנרת ,ים המלח וכו'..
ממשיכים בדרך לחירבת עתאב ,שם עוד סיפור על החייזרים שהגיעו לארץ והפעלה
של בניית מכשיר מחמרים ממוחזרים בו ניתן לתקשר עימם… והסיפור נופל על אוזניים
קשובות ביותר והילדים לא רק שבונים מכשיר אלא ,שחלקם אף מנסים להשתמש בו
לאורך הדרך…
בהמשך תחנת ידע על מלחמות ישראל… בעזרת רמזים וניחושים המשימה נפתרת
בהצלחה רבה.
ושוב הולכים במורד נחל המערה ,הכל פורח סביב ,יש די הרבה קטעים מוצלים (המאוד
חשובים ביום החם הזה) והנה אנו מגיעים ל"מגלוצ'ה"  -מגלשת סלע ענקית בה גולשים
החניכים לא יותר מדי כי (הלחץ עליה רב) אך לפחות פעמיים עד שלוש כל אחד.
עוד תחנה והפעם ניתנת משימה להכין מגן לביצת חייזרים כך שאם תיפול על כדור
הארץ לא תישבר וזאת מבלונים  ,שקיות וחומרי מיחזור שונים .תחנה זו מועברת לנו ע"י
עודד החניכים מקבלים את המשימה ואחרי מספר דקות המתח גובר ו…עודד מנסה את
המגן שהכינו הביצה נעזבת מגובה אדם ו… נותרת בשלמותה .הילדים עמדו במשימה
בהצלחה.
והנה הגיע הפעילות המתאימה כל כך לחום היום ואנו נכנסים למערת התאומים שם בת
אור מספרת את סיפור המערה ו… הליכה קצרה מובילה אותנו היישר לחניון בו מחכים
לנו האוטובוסים .הסתיים חלק הטיול .עכשיו נוסעים ל"מחנה" הממוקם בעין חמד.
פורקים ציוד ,נחים מעט ו… עולים למגרש דשא ענק בו מתקיים "ספורט טבלאי .במתקנים

משחקים קצת " -זמן חופשי" וכולם מוזמנים לערב חברתי (הי) ,בו הקבוצות מופיעות
לעיני כל השאר.
טוב  ,באופן "אובייקטיבי" ביותר אני חייבת לציין שהקבוצה של ד'  -בית אלעזרי הופיעה
פשוט הופעה מדהימה שכל היום בטיול התאמנו עליה  -בערך כל עצירת שתייה…
כוראוגרפיה עיצוב ובחירה פרי יצירתן של המדריכות המדהימות נטע ובת אור .ואם אתם
רוצים לראות את ההופעה יחזרו עליה שוב במיוחד עבורכם בחגיגת יום העצמאות של
בית אלעזרי  -וכדאי לכם מאוד לראות!!!
זהו כאן בדיוק הקטע שאני נכנסת לאוטו שבא לקחת אותי הביתה על מנת שאוכל לקיים
את הכותרת "לילה ראשון בלי ילד" ולא אתבלבל ואשאר בטעות עוד… מה שאני מוכרחה
להגיד שהרגשתי שאני משאירה את בני היקר בידיים טובות (ומלאות סבלנות) הסופגות
ומכילות שיגעונותיהם של  12חניכים נרגשים שעבורם זהו לילה ראשון בלי אמא (אפילו
לא אמא של חבר) נטע ובת אור המדהימות.
תודה לכל המדריכים והמדריכות ,הפעילים ,הטרומפ"ים ,הבוגרים המארגנים יובל המד"ב
והמדב" ,קפל הגרעינר ,לשאר הגרעין ושלומית הרכז ,הדואגים ומבצעים תכנית נפלאה
לילדינו.
נועה גלילי
"הורה מלווה…"
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חג שבועות שמח
חדשות בני המושבים  -המשך

מחנה ז'-ח'
מחוז צפון

ב 5-7.4.09-יצאנו ,מחוז צפון  -חניכים מכיתות ז'-ח',
וצוות ההדרכה שכלל מד"צים ,גרעינרים רכזים ומה
שביניהם ..מהמועצות גליל תחתון ,גלבוע ,מטה אשר,
מבואות חרמון ,מרום גליל ומעלה יוסף לטיול נודד
לאורך נחל כזיב .המסלול התחיל במצפה אבירים,
עלה מן הנחל וירד אליו בחזרה ,כאשר בדרך עברנו
בפארק גורן  -שם ישנו בלילה הראשון ,במונפורט,
בחניון חרדלית  -שם ישנו בלילה השני ,וסיימנו
בחוף אכזיב .המסלול היה יפה ומעניין מאוד ,למדנו

ממנו המון על הסביבה ,הצמחייה ובעלי החיים ועל
ההיסטוריה של המקום .בנוסף ,הכין צוות ההדרכה
של הטיול סיפור מסגרת מעניין ,אקטואלי וחשוב על
החברה בארץ ישראל אז ,היום ובעתיד.
לאורך כל הטיול הייתה אווירה רגועה וכיפית,
המסלולים וההדרכות דרשו מהחניכים שיתוף
פעולה שגיבש אותם מאוד בתוך המועצות שלהם
וביישובים!!
הייתי רוצה לציין כאן את גרעין עודד ,שהרים את
המחנה יחד עם טל  -רכזת ההדרכה ומד"בית בכחל,
ועם סער  -רכז מחוז צפון .ניתן היה לראות שהושקעה
המון מחשבה בכל חלק של הטיול ,בפרטים הקטנים,
מהאוכל ,דרך ההצגה המעולה במונפורט  -אותה
החניכים לא ישכחו כל כך מהר ,ועד לכל שאר
ההדרכות שנבנו ברמה גבוהה מאוד!

עוד נושא שאני רוצה מאוד לציין ,זה גלבוע האדירים!
לכל מי שיודע ולא יודע ,גלבוע יצאה המועצה הכי
גדולה בכמות החניכים למחנה הזה (מעל ל80-
חניכים!!!) וגם  -היחידה שאין בה גרעין עודד .מבחינה
אישית ,אני רואה את המחנה הזה כשיא העבודה
שלי כמדריכה במועצה הזו .אני מדריכה כבר  4שנים
במושב שלי (רמת צבי) ,ובהחלט לאחר פרק זמן
כזה אפשר לראות שינויים במקום ולראות איך הוא
מושפע מעבודה של צוות מדריכים ומד"בים מובחר
שהרים את המועצה הזאת על הרגליים ושם אותה
מחדש על המפה!! אז כל הכבוד לגלבוע -לחניכים,
למדריכים ,לגרעין אק"ו החדש וליותם כרמלי הרכז
שליווה אותנו בטיול .בהזדמנות זו אני אודה באופן
אישי לגרעין עודד במחוז צפון -שלקח על גלבוע
אחריות למרות שלא היו במנהלה או במרכז ההדרכה

נציגים מגלבוע ,שיתפו אותנו וגרמו לנו להרגיש מאוד
מאוד בבית!!! תודה מכל הלב 
עמית מלמוד  -מש"צית ברמת צבי

בני המושבים  -מפעלי קיץ
סמינרי מד"צים ומד"חים

מסע בעקבות לוחמים לשלום

(מדריכים צעירים ומדריכי חוץ)
מיועד לבוגרי כיתות ט' שעברו את תהליך הטרומפעילים באזור,
עברו מיון בהצלחה ומיועדים להדריך קבוצה בשנת תש"ע .בסמינר
יעברו הכשרה מקצועית ורעיונית להדרכה.

מיועד לבוגרי כיתות ח'
לפני שנת הטרומפעילים ,המסע יחל בפסגת החרמון ויסתיים במעין
ברוך במהלכו יעברו החניכים מורשות קרב ויעקו בסוגיית השלום.

תאריך21.6-30.6.09 :

תאריך26.7-29.7.09 :

קורס מש"צים

מסע חוף והעפלה

(מרכזי /מלווי שכבה צעירה)
מיועד לבוגרי כיתה י"א שעתידים להנחות
ולהדריך שכבות בוגרות ביישוב ולהוביל את
צוותי ההדרכה באזור .בסמינר יתנסו ויבחנו
סוגיות בחברה הישראלית.

מיועד לבוגרי כיתות ט'
לאחר סמינר ההדרכה יצאו החניכים
למסע על חוף הים ,מחיפה דרך עתלית
דרומה בעקבות המעפילים וחלקם במפעל
הציוני אז וההקשר להיום.

תאריך2.8-7.8.09 :

תאריך3.8-6.8.09 :

קורסי מד"מים ומד"חמים

(מדריכים מתקדמים)
מיועד לבוגרי כיתות י' שהדריכו קבוצה בשנת תשס"ט ומיועדים להדריך בשנת תש"ע .בסמינר
יעסקו בתכני חינוך ומנהיגות ,יעצבו את דמות המחנך שלהם וישפרו את כישורי ההדרכה.

תאריך2.8-7.8.09 :

טיול גיל תיכון

מיועד לבוגרי כיתות י'-יב'
טיול סיום קיץ שכולו טבע וכיף ...הטיול יהיה בנופה הקסום של רמת הגולן
ורובו ילווה במסלולי מים אטרקטיבים (זוויתן ,יהודיה ועוד).

תאריך24.8-26.8.09 :

מחנות ד'-ו' מחוזיים

המחנות יעסקו בנושא ההתיישבות העובדת.
במחנות יהיו משולבים טיולים ,מחנאות ושלל
פעילויות נוספות .המחנה יהיה ביער מרכזי
וממנו יצאו החניכים לפעילויות השונות.

תאריך10.8-12.8.09 :

מסע פלמ"ח

מיועד לבוגרי כיתות ז'
המסע הראשון בו יקחו חלק החניכים ברמה הארצית.
ילמדו על עצמם ועל תרומת המרחב הכפרי דרך היכרות
חוויתית עם אנשי הפלמ"ח ופועלם.

תאריך26.7-29.7.09 :

המשך המדור בעמ' 11
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חג שבועות שמח
חדשות בני המושבים  -המשך

ממענית לאתר האינטרנט של
בני המושבים

אתם בוודאי שואלים את עצמכם מה זאת מענית? אז מענית הוא כתב עת לנוער תנועת המושבים
בו כתבו מובילי התנועה ,בני הנוער ואנשי המושבים על התהליכים שעוברים על המושבים
הצעירים והותיקים ,על התרבות ,על מפעלי התנועה השונים ,במענית ניתן למצוא גם דיונים
והחלטות על מבנה תנועת הנוער -איך נולד קורס מד"צים ,איך היה במסע חוף בשנות השישים
ועוד .מענית היא חלק מרכזי בהיסטוריה הכתובה של תנועת בני המושבים.
בימים חגיגיים אלו בהם אנו מעלים את אתר האינטרנט המתחדש של בני המושבים ,אנו שואפים
שאתר זה ישאב גם מההיסטוריה שלנו וימשיך את רוח מענית הנושבת בנו עד היום.
אז הנה לפניכם מטרות הביטאון המתחדש מענית משנת  1954ומטרות אתר האינטרנט המתחדש
של בני המושבים משנת :2009
"מענית תחתור להיות למשען מוסרי  -רוחני לרבבות הנוער בתוך המושבים ,העובדים והעולים,
ולקרובים ברוח לחקלאות העובדת ,בשאיפתם למצוא דרך בסבך המציאות הקשה של ארצנו.
מענית תשמש מבוע לרחשי הנוער המתלבט בבעיותיו ובבעיות החברה והיא תעודד את רוחו לעמוד
בשער לבל יטוש ערכים ,עליהם מיוסדים קיומו הוא ,קיום המדינה וקיום העם היושב בציון.
מענית תעשה לדובב שפתי הנוער ,להוציא מעינותיו החוצה ,ותשתף אותו בחיפושי הדרך למען
הבטיח המשך הקיים בהתיישבות העובדת והחלצות לקראת כיבושים חדשים.
מענית תשאף למצוא ניב לאלפי הנערים והנערות הנחתים במושבי העולים ,ולשתפם שיתוף
מלא ביצירת החטיבה הצעירה של המושבים ,שממנה פינה ויתד לעתיד הכפר העיברי ולחקלאות
העובדת במדינה".
אכן רבים התפקידים שמטילה על עצמה מענית כבטאון נוער המושבים ,ואם רק חצי שאיפותיה

ימלאו ,תקנה מקומה בשרות העם והנוער".
אתר האינטרנט יונחה ע"י רוח וערכי התנועה
ויעודד כל יוזמה למעורבות חברתית בכל
המעגלים (קהילתי ,אזורי ,מחוזי וארצי).
אתר האינטרנט יעסוק בתהליכים המלווים את
המרחב הכפרי המתחדש והנוער שבו.
אתר האינטרנט יהווה כלי מקשר בין כלל
אוכלוסיות התנועה (הורים ,חניכים ,מדריכים,
גרעין עודד ,נח"לאים ,מד"בים,רכזים ,בוגרים,
צמ"ר) להעברת מסרים על פעילויות התנועה
ובכלל.
אתר האינטרנט יציג את פעילויות התנועה בכל
מעגלי הפעילות.
אתר האינטרנט יהווה במה חברתית לדיונים
הנמצאים על סדר היום התנועתי.
על מנת שנגשים את כל המטרות אנו זקוקים לכם ,שתכתבו על פעילויות ,שתביעו דעה ,שתגיבו
ושתשתמשו בכלי הנפלא והחשוב הזה.
כתבות ותמונות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוניbmoshavim@gmail.com :
עלו והגשימו!

פינה עם ארומה אישית

לשבועות
מתכונים
באדיבות רחל חזרסקאס ,מושב בורגתא.
פאי גבינה עם צנוברים
מצרכים
לבצק:
 2כוסות קמח
 150גרם חמאה קרה
 4כפות סוכר
 1ביצה
למילוי:
 500גרם גבינה טוב טעם
 3ביצים
 2כפות קמח
¾ כוס סוכר
כפית וניל

עוגת גבינה

אופן ההכנה
הכנת הבצק
לערבב את החומרים לבצק חלק (לזמן קצר) ,אם יש
צורך  -להוסיף  2-3כפות מים קרים.
לעטוף את כדור הבצק בניילון ולהכניס למקרר.
לרדד את הבצק בעובי של ½ ס"מ.
להעביר לתבנית פאי מסולסלת.
לדקור את פני הבצק עם מזלג.
להכניס לפריזר ל 30-דקות .
הכנת המילוי
לצקת את המילוי על הבצק ולאפות ב 180-מעלות
למשך  45דקות.
לטגן מעט  1 -כף חמאה 50 ,גרם צנוברים.
 4כפות ריבת משמש  -לבשל בסיר כ 3-דקות.
 4כפות ברנדי
לפזר את הצנוברים על העוגה האפויה ,ולהבריש את
פני הפאי עם הריבה החמה.

מצרכים
לשלב א:
 6חלמונים		
 500גרם גבינה לבנה 5%
 2כפות קורנפלור
 2כפות אינסטנט פודינג וניל
 1כפית וניל
לשלב ב:
 6חלבונים
¾ כוס סוכר

אופן ההכנה
לערבב את המצרכים של שלב א'.
להקציף בנפרד את המצרכים של שלב ב' ולהוסיף
לתערובת הקודמת.
לאפות בפיירקס ב 180-מעלות במשך  40דקות.
לצנן את העוגה ולמרוח מעל:
 1שמנת מתוקה
להקציף עם יתרת חבילת פודינג וניל.
בתאבון

לציפוי
 1שמנת מתוקה

בתאבון
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