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בני המושבים

לחברי המושבים,

שנה חדשה מביאה עימה
תחושה אופטימית של תקווה

עם תחילתה של שנת תש"ע יש סימנים טובים לשינוי שאנו כה מייחלים לו .מינהל מקרקעי ישראל עובר מהפיכה בגישה
לתושבים שכוללת שינויים פרסונאליים והכנסת רוח חדשה ,צעירה ורעננה ,בעלת תודעת שרות מפותחת .הרפורמה במינהל,
לאחר מאמצים רבים שהושקעו על ידינו ,תחול על המגזר המושבי .אנו נמצאים עדיין ללא תשתית חוזית ארוכת טווח ומנסים
כל העת לייצר נוסח חוזה ארוך טווח הוגן וראוי לחברי המושבים.
בתחילתה של שנת תשס"ט ,הכה בנו המשבר הכלכלי העולמי בעוצמה רבה ,גרם לירידה חדה בביקושים בכל התחומים
לרבות ביצוא החקלאי ושם אותנו בתחושה של חוסר ודאות לגבי העתיד ברמה שמעולם לא נדרשנו להתמודד איתה .אין
ספק שבסופו של דבר המשבר יהיה מאחורינו  -חוסר הוודאות בנושא הוא בנוגע לאורך המשבר ומחירו .כולי תקווה שהמפנה
המיוחל יגיע כבר השנה ומדינת ישראל יחד עם כל הכלכלה העולמית יחזרו לצמיחה ושגשוג.
אם בכלכלה ידענו תקופות קשות  -יש תחומים שבהם אנו רואים הרבה נחת .בראש ובראשונה בני המושבים שעולים ופורחים
וממלאים אותנו מדי שנה בגאווה רבה .הקשר עם הנוער הוא אחד התחומים שממלאים אותי בסיפוק הרב ביותר בתפקידי ואני
נפעם לראות את רוח ההתנדבות הן בשרות הצבאי והן במשימות הלאומיות ,דאגתם הכנה והאמיתית לעתיד החינוך במדינת
ישראל והתגייסותם להתנדב למטרות שונות .גם חיי התרבות במושבים והדאגה לוותיקים ראויים לציון והם שמעניקים לקהילה
את כוחה.
אני חש שגם בציבור יש הכרה רבה יותר בחשיבות ההתיישבות ובתרומתה לשמירה על אדמות וגבולות המדינה לאורך השנים.
המרחב הכפרי הוא נכס לאומי ממדרגה ראשונה וקיום מרחב כפרי חזק הוא אינטרס ביטחוני לאומי וחשוב להפנים זאת.
אני מאחל לכולנו שנה טובה שתביא עימה ברכה והצלחה בכל התחומים.

עמודים 9-10

שינוי
יום שידור
מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ  98שבת  ,16:00חמישי 15:30

החל מה 1.8-מושב טיוי  -מגזין הטלוויזיה
של תנועת המושבים עבר לימי שבת
בשעה  .16:00השידור הנוסף נותר בלא
שינוי בימי חמישי בשעה .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

איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

לוח שנה  -מושב נולד
בפתחה של שנת תש"ע
תנועת המושבים מאחלת
לחברי המושבים
ולתושבי מדינת ישראל כולה
שנה טובה ,שנת צמיחה,
רעות ואחווה.

לגיליון זה מצורף שי  -לוח שנה מהודר
עם תמונות שנשלחו מהמושבים,
המייצגות את ההוויה המושבית
בראשיתו של המושב.
אנו מודים לכל אחת ואחד משולחי
התמונות על שיתוף הפעולה .אנו מקווים
שתיהנו מהלוח ותעשו בו שימוש.
מיכל דותן-לוין ,מנהלת תחום תקשורת.
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היטל הבצורת
איציק כהן ,יו"ר אגף המשק

בהמשך לחוזרים שנשלחו לוועד המושב ולפרסומים שמופיעים באתר התנועה ,להלן
פירוט הסעיפים הרלוונטיים למושבים:
גביית ההיטל אושרה בכנסת והיא מיועדת ליישום מיידי ביחס למגזר העירוני ,ובינואר
 2010לגבי המגזר הכפרי  -מושבים וקיבוצים .העיקרון הוא של גביית "מס" בגובה  20שקלים למ"ק
מים ביתיים הנצרכים על ידי משקי הבית מעבר לסף חודשי מסוים .הישובים הכפריים הוחרגו  -גם
כאמור במועד ההחלה ,וכן גם בקריטריונים לגביית המס.
מכיוון שנוסח החוק מסובך ומפותל ,ועל מנת לאפשר למשקים להתארגן כנדרש ,יובאו להלן פרטי
החוק המתייחסים למושבים ,ואלו הנוגעים לכלל ורלוונטיים גם למושבים:
 .1תחולת החוק  -תחילת מדידת הצריכה העודפת החייבת במס היא ה 1 -לינואר .2010
 .2הגדרת המושב כצרכן מים .בפני המושב שתי ברירות להגדרתו:
* התקנת מדי מים בכל יחידות הדיור להן הוא מספק מים .
* תשלום קנס לפי מספר נפשות המתגוררות במושב.
 . 3קריטריונים לחישוב היטל למושב עם מדי מים בכל יחידות הדיור
הכמות המתקבלת מעל צריכת מים של  7מ"ק לנפש לחודש מוכפלת במספר הנפשות המוכר .יחד
עם זאת ,הכמות המינימאלית שאינה משלמת היטל היא של  12מ"ק לחודש ליחידת דיור .חישוב
ההיטל וגבייתו ,במקרה זה ,מתייחסים אך ורק למדידת השעונים בכניסה לבתים ,וכל יתרת הפעילות
הכרוכה בצריכת מים איננה נושאת בהיטל.
 .4עיצומים כספיים ועונשין
ספק המים או נושא משרה מטעמו (המושב ולא אגודת המים או חברת ניהול) אחראי על היישום
והעברת כספי ההיטל לרשות המיסים .מנהל רשות המים רשאי להטיל קנס של  100,000שקלים על
ספק המים ,במידה וזה הפר אחת או יותר מהוראות החוק .המשך הפרה גורר הגדלת הענישה הכספית
עד הכפלתה .כמו כן ,דינו של מפר ההוראות בחוק זה הוא של חצי שנת מאסר או הקנס לעיל.
 .5התקנת מדי המים
בהתאם לסיכומים עם משרד החקלאות ורשות המים הוחלט לאפשר שימוש בעודפי הכספים שנותרו
מאי ביצוע ההסכם כמענק בהתקנת מוני מים כפי שנדרש בהתקנת היטל הבצורת  ,נוהל ההגשה
לקבלת המענק הוא כפי שמוגשים ההשקעות בהסכם המים.
חישוב ההיטל
באתר התנועה תמצאו קובץ אקסל נוח לשימוש ,כל מושב יכול להכניס את הנתונים הרלוונטיים שלו
ולהעריך את גובה ההיטל .www.tmoshavim.org.il -
תנועת המושבים עורכת כנסי הסברה אזוריים בנושא היטל הבצורת.
שאלות תוכלו להפנות לכתובת הדוא"ל ואשמח לענותizik@tmoshavim.org.il :

מיזם תנועת המושבים וברית פיקוח/מב"ט יועצים
בהיערכות ויישום חוק היטל הבצורת

בחודש יולי נכנס לתוקפו חוק היטל בשל צריכת מים עודפת ( -הוראת שעה) ,המכונה היטל בצורת (להלן:
"החוק") .המשמעות המעשית של החוק היא ,שמושב ,שהוא ספק המים של חבריו ותושבים אחרים
במושב ,נדרש להיערך כראוי לקראת יישום הוראות החוק .מושב שלא יערך כראוי ומבעוד מועד ,עלול
לשלם בשנת  2010היטלים גבוהים על צריכת מים המוגדרת עודפת.
תחילת מדידת הצריכה העודפת בהתיישבות ,החייבת במס היא ה 1-לינואר  .2010יחד עם זאת ,קיימים
צעדים מכינים ,כולל דיווחים שונים ,אותם יש להכין ולבצע במועדים מוקדמים יותר  .תנועת המושבים
ביחד עם ברית פיקוח/מבט יועצים ועו"ד יוסף עזריאל נערכים לסייע למושבים ביישום הוראות החוק
כולל ייעוץ פרטני לכל מושב בהתאם לנתונים ולמאפיינים הספציפיים של כל מושב בנפרד .במסגרת
השירות ייבחנו החלופות האפשריות לכול מושב.
במסגרת שיתוף הפעולה יינתן שירות למושבים ,שיכלול את הנושאים הבאים:
* אומדן לגבי גובה היטל הבצורת הצפוי בשנת  2010על פי נתוני המושב.
* מיפוי הבעיות המיוחדות של המושב ומתן תשובות מקדמיות לדרך הטיפול בהם.
* דיון באפשרויות של כל מושב להקטין את ההיטל הצפוי.
* פירוט המטלות והדיווחים החלים על פי החוק על המושב כספק המים ועל נושאי המשרה בו.
* ליווי שוטף של המושב ביישום החוק.
* סיוע וליווי המושב בהכנת הדיווחים לרשויות
שכר טרחה
* מושבי תנועת המושבים המשלמים דמי חבר וחברי ברית פיקוח -עבור ייעוץ ראשוני במשרדי ברית
פיקוח  -הכולל את השירות שבסעיפים  1עד  4לעיל– ישלמו סכום של  + ₪ 700מע"מ.
* יתר המושבים  -עבור ייעוץ ראשוני במשרדי ברית פיקוח  -הכולל את השירות שבסעיפים  1עד  4לעיל,
ישלמו סכום של  + ₪ 950מע"מ.
* שכר הטרחה לייעוץ פרטני הכולל את סעיפים  5עד  - 6יקבע לכול מושב בנפרד בהתאם לדרישתו
ועל פי הנתונים הספציפיים.
לתיאום פגישת ייעוץ ניתן להתקשר למירב שובלי בברית פיקוח מחלקת מושבים לטלפון 03-7180109
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החקלאות הישראלית  -דוגמה
במים
וחיסכון
להתייעלות
ומופת
בתגובה לכתבה של משה ליכטמן ,שהתפרסמה בגלובס ב.3.7.2009
השמצת המגזר ההתיישבותי כולו בשל חריגות נקודתיות מזכירה ימים
אפלים מההיסטוריה שכולנו מעדיפים לשכוח
יוגב שריד  -יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי
בימים אלו של מצוקת מים קשה יש שמנסים לתלות את האחריות לכך על המגזר ההתיישבותי .חלקם
חדורי טינה אישית לחקלאים ,ורואים במשבר המים החמור הזדמנות לחבוט שוב במתיישבים.
אין עוול גדול מהניסיון להטיל את האשם במצב אליו הגענו על כתפי החקלאים .בעשורים האחרונים
רשם המגזר החקלאי בישראל שיעור התייעלות שאין לו אח ורע באף מגזר אחר בארץ וספק אם
יש דוגמאות דומות בעולם.
מצער לראות שיש הקופצים על מקרים וסטיות חריגות כמוצאי שלל רב וממהרים להשמיץ עשרות
אלפי אנשים ומשפחות ישרות דרך שעוסקות ביישוב הארץ וטיפוח החקלאות .התנהגות כזו של
הכפשה והסתה נגד ציבור שלם בצורה כוללנית כשהיא מלווה בהשמצות מזכירה ימים אפלים
מההיסטוריה שכולנו מעדיפים לשכוח ומוטב להימנע מכך על מנת לטובת העלאת רמת הדיון
הציבורי בישראל.

אך לפני שני עשורים ניצול מי הקולחין לחקלאות היה אפסי והם זרמו באין מפריע לנחלים ולים תוך
יצירת זיהום סביבתי .כיום 400 ,מיליון קוב של מי קולחין מטוהרים משמשים להשקיית שדות ,מטעים
ופרדסים .החקלאות יכולה להרחיב את המעבר לקולחין ולנצל את מלוא הפוטנציאל שמגיע ל730-
מיליון קוב ,אך החסם לכך נמצא במינהל מקרקעי ישראל ורשויות התכנון שלא רק שאינם מקדמים
בקצב הדרוש את הפרויקטים ,אלא אף יוצרים מגבלות ללא פתרון ,מבלי סיבה הנראית לעין.
לפני כ 20-שנה החקלאות הישראלית צרכה כ 1.3-מיליארד קוב של מים שפירים ואילו השנה מגיעה
הקצאת המים לשפל של  350מיליון קוב  -חיסכון של  .72%בתקופה זו היצור החקלאי הוכפל
הודות להתייעלות ,חידושים ושיפור הטכנולוגיה החקלאית ,כמו גם גידול בביקוש לתוצרת חקלאית
בישראל כתוצאה מגידול האוכלוסייה ועליה ברמת החיים והגדלה משמעותית של היצוא.
מדובר בהתייעלות דרמטית שהושגה במאמץ מתמשך של חוקרים ,מדריכים וחקלאים שמצאו
אינסוף דרכים לצמצם את צריכת המים ,מעבר למי קולחין ומים שוליים אחרים ותעשיית מים ענפה
שהתפתחה סביב החקלאות ומספקת תשתית ברמה מהמתקדמות בעולם.
עם זאת ,תמונת המצב רחוקה מלהיות ורודה .החקלאים נדרשו לשלם את המחיר הכבד ביותר על
משבר המים והפחיתו ב 100-מיליון קוב את הצריכה .אך בנס נמנע קיצוץ רחב יותר הודות לגל
הגשמים בחלקו האחרון של החורף .הקיצוץ במים חייב צמצום של הייצור החקלאי ,עקירת מטעים
ופרדסים ,פגיעה בהכנסות חקלאים ותשלום פיצויים על ידי המדינה .זהו מצב שאינו טוב לאיש.
המרחב הכפרי אינו יכול להתקיים ללא מים .אי אפשר להמשיך ביצור חקלאי בתנאים של אי ודאות
כשחקלאי אינו יכול לדעת מה כמות המים שתעמוד לרשותו בעונה הבאה .עסק חקלאי כבר מזמן
אינו משק משפחתי קטן שמנוהל בשעות הפנאי ,אלא מפעל לכל דבר עם השקעות ענק וכך יש
להתייחס אליו.
החקלאים בישראל מצפים מהממשלה להמשיך ביתר שאת במדיניות פיתוח מקורות מים לטווח
הארוך ולהגיע למיצוי מקסימאלי של פוטנציאל מי הקולחין כדי שנצמצם ככל שניתן את התלות
הרבה בכמות הגשמים.

לתשומת לבכם :בגיליון  24נפלה טעות סופר
במודעת הפרסום של קבוצת הלמן-אלדובי.
אנו מתנצלים על כך.

www.tmoshavim.org.il
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הוראת אגף חקלאי  -משקי עזר
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש
			
בעקבו ת ה ח לט ה 1178
שנתקבלה במועצת מקרקעי
ישראל בישיבתה מיום  5.1.09הוצאו כעת
הוראות האגף החקלאי ליישומה של החלטה זו.
להלן תמצית הוראות האגף:
✱ למרות האפשרויות העומדות בפני מי שחתום
על חוזה חכירה למשק עזר ,כמפורט בהוראת
אגף זו ,רשאי בעל הזכויות במשק העזר להמשיך
לפעול בהתאם לחוזה החכירה עליו הוא חתום.
כל שינוי תכנוני ,בניה ו/או העברת זכויות במשק
עזר המצוי בתחום משבצת ישוב חקלאי יחייבו
הסכמת האגודה .הסכמת האגודה לא תותנה
בתשלום כספי.
✱ על שיעורי התשלום יחולו הנחות אזור

בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל
התקפות במועד הגשת הבקשה למינהל.
✱ הסדרת זכויות וחתימה על חוזה:
המינהל יפעל לחתום על חוזה חכירה למטרת
משק עזר עם כל מחזיק בנכס כנ"ל בתחום
המשבצת הזכאי לחוזה משק עזר .לפיכך ,תשלח
הודעה לאגודות כי במועד הקרוב של חידוש
חוזה המשבצת ,יהיה עליהם למסור רשימה
מפורטת של בעלי משק העזר הנכללים בחוזה
המשבצת .תקופת החכירה תהיה ל 49-שנה והיא
תחל מהמועד בו אוכלס משק העזר לראשונה.
מטרת החכירה תהיה בהתאם להקצאה
הראשונית דהיינו משק עזר לבניית יח"ד אחת
בשטח של עד  160מ"ר.
✱ תוספת בניה למגורים
כל אישור לתוספת בניה מעל הקבוע בחוזה
ו/או מעל למה ששולם ע"י החוכר (הגבוה

הרפורמה במנהל
מק ר ק ע י י ש ר אל
איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים
בשבועות האחרונים פעלה תנועת המושבים בכל ההיבטים הקשורים ברפורמה
במינהל מקרקעי ישראל .ראשית ,ערכנו כנס בנושא בהשתתפות שרי הביטחון
הבינוי והשיכון והחקלאות ובנוכחותם של כ 300-חברי מושבים .בכנס הוצגה הרפורמה והשלכותיה.
בצעדים הטקטיים והמהלכים בהם נקטנו ניסינו לשנות את הרפורמה ממצבה המקורי למתכונת
סבירה אשר בסוף היום תציב את החוכר החקלאי במצב בו תוכר זכותו על אדמתו ושיוכל לממש
זאת בתנאים להם זכאי החוכר העירוני בהתאמות הנדרשות .בעניין הזה לא ראינו רק את המושבים
וטובתם אלא גם  -את טובת המדינה ואזרחיה.
העדפה לחוזה חכירה לדורות
כבר בנקודת המוצא במאבקנו "להכניס רגל ברפורמה" ,ובהנחיית ההחלטות שנתקבלו בעבר
במוסדות התנועה ,לא חיפשנו ואיננו מחפשים בעלות על הקרקע ,אלא הגעה לחוזה חכירה לדורות
שיקנה לבעלי הנחלות וודאות לגבי זכויותיהם בקרקע (פל"ח ,מגורים ,חקלאות) וחרות כלכלית לבצע
השקעות כאשר הקרקע משמשת בטחונות לקבלת משכנתאות וכל זאת במינימום חיכוך מול מינהל
מקרקעי ישראל ,או הרשות החדשה שתוקם .מטרתנו לאפשר לאגודות השיתופיות יכולת אמיתית
להשתמש במנגנון ועדות הקבלה על מנת להגן על מרקם החיים והצביון החקלאי במושב.
מטרות אלו ניתן להשיג ע"י חכירה לדורות המשקפת את זכויותינו האמיתיות על הקרקע ולא נדרשת
"בעלות".
רפורמות ,כדרכן ,אינן מבוצעות כדבר שבשגרה ועל כן כאשר המגזר העירוני מתקדם ומשיג בעלות על
דירות המגורים ,אין ולא הייתה סיבה להשאיר את חברי המושבים מאחור ולהמשיך את מגמת הקיפוח
שאנו טוענים לה במשך שנים ולהגדיל את הפער בזכויות שהינן מקבילות במהותן ועל כן היה חשוב
להיכנס במסגרת הרפורמה הנוכחית החוק המתוקן וזאת על מנת שבעתיד במידה ונרצה להחיל עלינו
זכויות מגורים כמו בעיר לא נצטרך לשנות חקיקה ראשית על כל הקושי המשתמע מכך.
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מביניהם) ,מותנה בתשלום למינהל.
✱ היוון מגרש המגורים
חוכר משק עזר יהיה רשאי להוון את מגרש
המגורים עליו קיימת יחידת המגורים המקורית
ולחתום על חוזה חכירה מהוון למגורים .כפוף
לקיומו של מגרש סטטוטרי המיועד למגורים.
תקופת החכירה תהיה  49שנים ממועד התשלום
בפועל.
השומה שתשמש להיוון תהיה לשטח מגרש
המגורים עם זכויות בניה ליחידת מגורים אחת
בשטח של עד  160מ"ר בניה כולל שטחי שרות
ללא פיתוח .שיעור ההיוון יהיה  5.5%משווי
המגרש .לא תנתן הנחת איזור עדיפות על
שיעור ההיוון הנ"ל.
✱ פיצול מגרש מתוך משק עזר
ניתן לפצל ממשק העזר שטח שהינו מגרש
סטטוטורי ואשר יעודו הינו מגורים או תעסוקה.

הפיצול יעשה עפ"י תוכנית שאושרה כדין.
פיצול מגרש יעשה בתמורה ל 91%-משווי
המגרש המפוצל.
תינתנה הנחות לאזורי עדיפות כל עוד הן
בתוקף.
לאחר הפיצול באפשרות החוכר להוון את מגרש
המגורים המקורי שנותר  -בתשלום  5.5%ובגין
השטח החקלאי יחתם חוזה חכירה לעיבוד
חקלאי.
פיצול מגרש יעשה באמצעות עסקה חדשה
ויחתם חוזה מהוון למגורים או לתעסוקה בהתאם
ליעוד החדש בתנאים שנקבעו לעיל.
פיצול מגרש תוך כדי העברת הזכויות בו
לאחר ,לא תהיה חייבת בתשלום דמי הסכמה
בנוסף לדמי החכירה המהוונים שישולמו
בגין הפיצול( .בתנאי כי הפיצול בוצע לגבי
כל שטח משק העזר ולא רק לחלקו).

הרפורמה והחוק  -העברת בעלות על מקרקעי ישראל בישובים חקלאיים
בעקבות תיקון סעיף ()11( 1ב)( )4להצעת החוק לתיקון חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך ,1960 -
ניתן יהיה להעביר בעלות לחוכר על שטחים המוקצים בחוזי חכירה לדורות מהווונים למטרת מגורים
או תעסוקה בישובים חקלאיים.
אפשרות העברת הבעלות הושגה בעקבות תיקון הגדרת המונח "חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים
או חוזה חכירה מהוון למטרת תעסוקה" כאשר הקרקע החקלאית הוחרגה ואינה נכנסת במסגרת
הרפורמה.
עיגון ועדות הקבלה באגודות שיתופיות בחוק
בהצעת החוק נכלל סעיף (4כ) תחת הכותרת "הגבלה על הקניית בעלות" הקובע כדלקמן:
בהתאם לכללים שתקבע המועצה ,הרשות תהא רשאית לקבוע כי הקניית בעלות בנכס מקרקעין
בישוב חקלאי טעונה הסכמת האגודה השיתופית .
ישוב חקלאי  -ישוב חקלאי לרבות הרחבה למגורים של הישוב החקלאי שבו החוכרים של נכסי
המקרקעין שבתחומו מאוגדים באגודה שיתופית שהיא מושב עובדים.
תוצאות המהלך הן פרי עבודה קשה שנערכת באופן מתמיד תוך שימוש במעמדה של תנועת
המושבים באמצעות נציגיה בקק"ל ובממ"י ומעל לכל אלה ניצול נקודת זמן בה מתקיימת קואליציה
בראשות הליכוד והעבודה  -שתי מפלגות בעלות הזיקה הגבוהה למרחב הכפרי (על פי המצע) .ואכן
נראה כי המחויבות תורגמה להחלטה כה מהותית לעיגון זכויותינו בקרקע ועוד יותר מכך לקביעת
מעמדה של ועדת הקבלה בחוק.
את אלה צלחנו בזכות פועלו של שר החקלאות ופיתוח הכפר מר שלום שמחון ,שהסתייע וגובה
בראש הממשלה ושר הביטחון ועל כך אנו מוקירים להם תודה והערכה.
לסיכום ,טוב עשתה הממשלה שהחליטה לקדם רפורמה מקיפה במינהל מקרקעי ישראל ,להסדיר
את נושא קרקעות המדינה בערים לאחר עשרות שנים ולצמצם את החיכוך בין האזרח לבין המינהל.
ונכון עשה המחוקק שהכניס לבסוף את חלקות המגורים במושבים לרפורמה אשר מלכתחילה לא
הייתה שום הצדקה להשאיר מאחור את חברי המושבים.
אולם ,חשוב להבין ,שהרפורמה החדשה לא מייצרת לוח זמנים לעבודה בעבור המגזר החקלאי
ולא מייצרת שוויון מבחינת דמי ההיוון בין המגזר העירוני והחקלאי .הדרך עוד ארוכה ואנו נמשיך
להיאבק כי ,זכויות מגורים ותעסוקה יהיו שוות בפני כל אזרח ,ואין זה משנה אם הוא גר בגליל ,בנגב,
בעיר ,במושב ,בכפר או בעיירת פיתוח .גם בנושא התעסוקה ,התשלום הנדרש חייב להיות שוויוני
בין כל המגזרים .הרפורמה היא הזדמנות אמיתית לקביעת מדיניות שתעניק למגזר החקלאי ודאות
ואפשרות להשתקם ,הזדמנות ליצור שוויון בין המגזר העירוני והמגזר הכפרי הזדמנות לייצר אופק
עבור המגזר הכפרי ולהבטיח את השמירה על אדמות הלאום  -קודש הקודשים של מדינת ישראל.
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חוזה חכירה לדורות = ודאות ויציבות לחקלאות
עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש
יוחאי עתריה ,כלכלן ,אגף כלכלה ופיתוח עסקי

הגישה המבוססת על העיקרון שבו במידה ונקלעת למשבר זמני בענף החקלאות ואינך מעבד
את האדמה עליך להשיב את הקרקע ,הינה בטעות יסודה ואינה מייצגת ראיה רב דורית הנדרשת
לשימור החקלאות לטווח הארוך לטובת מדינת ישראל.
המאפיין הראשון של ענף החקלאות הוא התבססותו על שני משאבים בסיסיים  -אדמה ומים .חשוב
להזכיר שאדמה ומים הם ראשית כל משאבי הטבע הלאומיים ויש להתייחס אליהם כך.
המאפיין השני של המגזר החקלאי הוא רמת אי וודאות גבוהה במיוחד ,גם ברמת עונה כזו או אחרת
וגם לאורך תקופות ארוכות (משבר מזון עולמי אל מול עודף ביקושים).
תנאי הכרחי על מנת לשמר את ענף החקלאות היא יצירת וודאות ויציבות תוך יצירת אופק ממשי
עבור החקלאי .דווקא בשעתה הקשה ביותר של החקלאות ,לאחר חמש שנות בצורת ולאחר הצונמי
הכלכלי שפוקד אותנו (ועוד לא ראינו את כל השלכותיו) ,זה בדיוק הזמן שהמדינה צריכה לייצר
פלטפורמה ברורה אשר תייצב את הענף בשלב הראשון ,ותהווה הבסיס לצמיחתו בשלב השני.
כדי לייצר וודאות בסיסית בעולם אי הוודאות שהחקלאים מצויים בו יש צורך לייצר חוזה חכירה
לדורות שמשקף את הזכויות האמיתיות של המתיישבים על אדמתם ובנוסף מקנה וודאות ויציבות.
כאשר החקלאי יכול להתייחס לקרקע שברשותו לטווח ארוך כנתון שמאפשר לו לצאת ממשברים
שפוקדים אותו לאורך השנים.
את התובנה הזו אנו מנסים להקנות למינהל במסגרת המשא ומתן המתקיים בין תנועת המושבים
לבין המינהל לגבי נוסח חוזה החכירה .עמדתנו היא כי החוזה המוצע ע"י המינהל במתכונתו הנוכחית
אינו נותן מענה ראוי לוודאות ארוכת הטווח שנדרשת לבעל משק חקלאי .בכך שהמינהל מכפיף את
החוזה להחלטות המשתנות של מועצת מקרקעי ישראל ולא מקבע את הזכויות למגורים ,תעסוקה
וחקלאות בחוזה החכירה הוא גורם לכך שהחקלאי נשאר תלוי באוויר ואינו יכול לייצר תוכניות

ארוכות טווח ולמעשה שקוע בביצת אי הוודאות.
ככלל ,פרקים שלמים בחוזה החכירה המוצע אינם מפרטים ומבארים את הזכויות של המתיישב או
לא ממצים אותם וכן מפנים להחלטות המשתנות של מועצת מקרקעי ישראל למעשה בכך המינהל
מייצר חוזה שניתן להתאימו לגחמות כאלו ואחרות וכך הוא ,בהגדרה ,מייצר דווקא חוסר יציבות ואי
וודאות.
בנוסף ,תנועת המושבים מתנגדת להיענות לדרישות המינהל להפקיד ייפוי כוח בלתי חוזר וגורף
מראש .זו הוראה דרקונית שאינה תואמת את הזכויות המוקנות על פי החוזים לדורות ומרוקנת את
החוזה מכל תוכן ומשמעות עבור המתיישב.
מהיום בו מדינת ישראל החליטה כי היא מעוניינת לשמור על אדמותיה ,נגזרה המדיניות
ההתיישבותית-חקלאית שאמורה לייצר חקלאות .אולם ,מדיניות חקלאית היא הרבה מעבר להגנה
על גורמי הייצור הראשוניים ,מדיניות חקלאית צריכה להיגזר מהנחת העבודה שחקלאות היא מוצר
ציבורי ואם לא יתייחסו אליה באופן הזה ,הן ברמת התמיכות העקיפות והן ברמת התמיכות הישירות,
היא פשוט לא תתקיים  -לפחות לא במתכונתה הנוכחית.
אך דבר ראשון ולפני הכול ,יש להסדיר את זכויות החקלאים בקרקע ,בכדי לאפשר להם תכנון ארוך
טווח ,תכנון מסוג זה הוא התנאי הבסיסי ביותר על מנת להתמודד עם אי הוודאות שמאפיינת את
הענף.
כתפיסת עולם ,הדבר הגרוע מכל הוא הניסיון לתפוס את החקלאות בשנת  2009כסוג של "מצב
טבעי" כאשר ברור לכולם שמדובר במהלך דינאמי שעדיין לא הגיע לשיווי משקל יציב ,מבלי
להתייחס לארבעים השנים שהיו ,וגרוע מזה ,מבלי להתייחס לארבעים שנים שעוד יבואו ,ובמקום
לייצר אופק בהיר עבור המגזר החקלאי צובעים אותו בשחור.
חוזה חכירה לדורות הוא הבסיס למעבר לנקודת שיווי משקל נכונה יותר ,הן בעבור המגזר החקלאי
והן בעבור המדינה ,שאילולא המגזר החקלאי תישאר עם הרבה מאוד אדמות מבלי יכולת להגן
עליהן.

קריטריונים לקבלת חבר
לאגודה במושב
וועדות קבלה  -הזכות האחרונה
איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים
עיקר תפקידן של וועדות הקבלה הוא שמירה על צביונה של הקהילה המצומצמת שהתעצבה
במשך עשורים רבים במושבים .רק לאחר שמבארים מהי קהילה מצומצמת שבונה את עצמה,
נבנית מתוך עצמה ,ניתן להתחיל ולהבין את חשיבותן של וועדות הקבלה ,וזאת מבלי להתייחס
בשלב זה להיבטים משפטיים.
ייחודו של המושב בא לידי ביטוי בכך שכל חבר וחבר משפיע ,אם ירצה בכך או לא ,על אופייה
וחוזקה של הקהילה ,לפיכך ,ללא היכולת לייצר סינון מסוים אין לו ,למושב ,סיכוי לשרוד .מכאן
נגזר שקליטת אוכלוסייה חדשה מהווה הסיכוי הגדול להתעצמות קהילתית וחברתית ובד בבד
גם הסיכון והאיום הגדול ביותר על הקהילה המושבית .בהקשר זה חשוב לציין שלנקלטים יש
השפעה דרמטית על הנקלטים הבאים ,שהרי מעצם הגדרת הקהילה כשיתופית ,הנקלטים
החדשים הופכים להיות חלק אינטגראלי מחיי הקהילה וכמובן הופכים להיות גם כוח משפיע
על קליטת אנשים חדשים.
מנקודת מבט של המעוניינים להיקלט במושב תהליך הסינון אינו פחות חשוב .מתוך מחקרים
רבים אנו למדים שהאנשים שבוחרים להצטרף למושב עושים זאת בראש ובראשונה מאחר
והם מעוניינים להיות חלק מקהילה חזקה ,שחוגגת יחד חגים ,שתומכת בשעות קשות ,שמהווה
משענת אמיתית בחיי היומיום ,לפיכך ,אין שום טעם לאדם שהקהילה מגדירה אותו מראש -
לאחר בחינה מקצועית ,ראיון אישי ובמקרים רבים אף התארחות בסופי שבוע אצל חברי
הקהילה  -כמישהו שיהיה לו קשה להשתלב בקהילה ,להפוך ולהיות חבר במושב ,הרי הוא
מפספס מראש את שהוא רצה להשיג מלכתחילה  -את הקהילה.
רק מתוך הכרה בחשיבותן של וועדות הקבלה לצביונה ושמירתה של הקהילה המצומצמת
במרחב הכפרי ,ניתן להבין את ההיגיון שעומד מאחורי "הקריטריונים" .עד כמה שמושג זה
מעורר קונוטציות שליליות ,כגון התאמה לחיי קהילה ,יכולת להיטמע וכדומה ,למעשה בקהילה
מצומצמת ורגישה בה לכל פרט יש השפעה דרמטית על הקבוצה כולה ,יש לה ,לקהילה ,לא
רק הזכות לייצר הגנות על עצמה ,אלא את החובה לייצר כאלה על עצמה.
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גלעד שרגא ,עו"ד
עד לשנים האחרונות ,נהגו אגודות שיתופיות רבות ,להפעיל שיקול דעת עצמאי
בהליך קבלת חברים לשורותיהן וללא קיומו של חשש ,כי בית המשפט עשוי
להתערב בהחלטותיהן או לשים עצמו במקומן ,לצורך בחינת שיקול דעתן בהליך בו נקטו במסגרת
שיקולי "ועדת הקבלה" בבואן לדון בקבלת מועמד לחברות באגודה.
ככלל ,בתי המשפט מסתייגים מלהכתיב לאגודה אודות קבלת מועמדים בניגוד לרצונה ,ומעדיפים
להימנע מלהתערב בשיקול הדעת של האגודה .ואכן ,בק ֶשת רחבה של פסקי דין ,נמנעו בתי המשפט
מלהתערב במכלול החלטות האגודה ואלו התקבלו כדין ,ובכלל זה לא התערבו בהחלטותיה של
האגודה הנוגעות לקבל חברים חדשים ,אלא אם התנהגות האגודה והחלטותיה היו חריגות במיוחד
ובלתי סבירות.
כחלק מהמהפכה החוקתית שהונהגה ע"י כבוד הנשיא (בדימוס) אהרון ברק וחלחול המושג "הכל
שפיט" בקרב קהילת המשפט בארץ ,נטלו לעצמם בתי המשפט ומוסדות אחרים דוגמת מינהל
מקרקעי ישראל ,את הסמכות לשים עצמם בכובעה של האגודה או ועדת הקבלה ולבחון את מכלול
השיקולים שעמדו בפני האגודה או ועדת הקבלה בטרם ניתנה החלטתם.
כיום ,הנגיסה בשיקול דעת האגודה הינה בעיקר ביחס למועמדים בהרחבות ועדיין לא ביחס
למבקשים להתקבל לחברות באגודה מכח רכישה ו/או הקצאת נחלה ,אולם ניתן לחוש כיצד אט
אט כובש לעצמו בית המשפט נתח אחר נתח ,עד לכדי החלפת שיקול דעת האגודה וועדות הקבלה
במקרים המובאים בפניו.
מה הוא ,אם כן ,טווח שיקול הדעת אשר נותר בידי האגודה בבואה להחליט על קבלת מועמד
לחברות ,ומה הם הקריטריונים הראויים הנדרשים לקבלה לחברות באגודה שיתופית?
עיון בפקודת האגודות השיתופיות ותקנותיה מעלה ,כי אין בהן תנאים מקדמיים לקבלה לחברות
מלבד הוראת סעיף  6לפקודה ,הקובע גיל מינימלי של  18שנה.
במרבית המקרים מובאים התנאים הנדרשים מהמועמד לצורך קבלתו לחברות בהוראות התקנון,
כאשר התנאי הרווח הינו ,כי על המועמד להוכיח ,כי הינו בעל "אופי טוב" ,דבר הנעשה באמצעות
קבלת חוות דעת גרפולוגית או קיומם של מבדקים אישיים במכוני התאמה.
תוצאותיה של הבדיקה נמסרות באופן ישיר לאגודה ואינן מובאות לידיעתו של המועמד ,כך שאין
באפשרותו לדעת מה הן תוצאות הבדיקה ,ומה היתה סיבת סירוב האגודה לקבלו לחברות ,דבר
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גליון ראש השנה 2009
חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

זה הזמן
לתוכנית
עסקית
יוגב שריד  -יו"ר אגף
כלכלה ופיתוח עסקי

מאז נפילת השווקים בשנת
 2008החקלאות הישראלית
ממשיכה להתמודד עם קשיים מעבר לכל מגזר
אחר.
המשבר הכלכלי בשילוב עם ירידת שע"ח ,משבר
המים ונזקי הטבע פוגעים בחקלאות הישראלית
באופן מהותי וחקלאים רבים נקלעו לקשיים
בגיוס הון חוזר .על מנת לסייע לחקלאים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר הכין תוכנית
למתן תמיכה לסיוע לחקלאים בעריכת בקשות
הלוואה לקרנות הבאות:

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה,
הקרן לעסקים בינוניים בערבות המדינה והקרן
ליצואנים בערבות המדינה.
לצורך התוכנית ,תוקצב סכום של מיליון ש"ח.
התקציב מיועד להשתתפות במימון הכנת
תוכנית עסקית ומילוי בקשה לצורך הגשתה
לקרן הסיוע.
היועצים שנבחרו לתוכנית הוכשרו ע"י משרד
החקלאות ומפורסמים באתר תנועת המושבים.
חקלאים המעוניינים להשתתף באחת התוכניות
המוצעות יפנו לאחד מהיועצים הרשומים ולאחר
אישור משרד החקלאות יזכו לקבלת השתתפות
משרד החקלאות.
שיעור השתתפות משרד החקלאות במימון:
* בקשות לקרן לעסקים קטנים :בשיעור של
 80%מהעלות הכוללת של עריכת הבקשה,
אך לא יותר מסך של .₪3,000
* בקשות לקרן לעסקים בינוניים ולקרן יצואנים:
בשיעור של  ,70%אך לא יותר מסך של
.₪6,000
תנועת המושבים מברכת על יוזמת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר שנרתם לטובת
החקלאים בימים קשים אלו ,אנו רואים במסלול
זה כמקפצת דרך לעסקים החקלאים הנמצאים
בימים אלו תחת אי וודאות ,זוהי הזדמנות
לעשות בדק בית וראייה לטווח רחוק ולנצל
זמנים אלו לשיפור העסק.

עדכונים בנושאי אגודות שיתופיות ,מס הכנסה,
מע"מ 8.2009
יהודית קריסטל ,רו"ח
מנהלת מחלקת מושבים ברית פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית.
✱ הכנת דוחות כספיים ומיסוי אגודות  -תזכורת :המועד החוקי להגשת
דוחות מבוקרים לרשם האגודות הינו  ,30.8.2009על אגודה שלא תעמוד בלוח
זמנים זה וטרם הגישה את החומר לביקורת למשרדינו להגיש בקשה מיוחדת לקבלת ארכה.
האחריות להגשת הדוחות הכספיים הינה על הנהלת האגודה .למידע מפורט ראו גם חוזר הברית
.56/2009
במסגרת האספה הכללית השנתית בה מאשרים את הדוחות הכספיים ,יש לדון בנושא הפעלת
סעיף  62לפקודת מס הכנסה .סעיף  62מאפשר לאגודה להיות ממוסה כשותפות של יחידים.
לאגודות מסוימות האפשרות הנ"ל מקנה יתרון מס מובהק .צוות מחלקת מושבים ומבט יועצים
עומד לרשותכם.
לתיאום פגישות יש לפנות ליפה בן זריה טלפון 03-7180101

✱ מיסוי התא המשפחתי

* מתן הטבות לאמהות עובדות (במקום פס"ד ורד פרי)  -תיקון  170לפקודת מס הכנסה
בעקבות פס"ד פרי אישרה הכנסת את תיקון מספר  170לפקודת מס הכנסה אשר עיקרו איסור
ניכוי ההוצאות לטיפול בילדים והוצאות נסיעה לעבודה והחל משנת  2012מתן נקודת זיכוי
נוספת עבור כל ילד עד לשנת המס בה מלאו לו  5שנים.
למידע מפורט ראו גם חוזר הברית 64/2009
* חישוב מאוחד  -חישוב ניפרד (פסק דין שקורי  )11.6.2009בני זוג העובדים בעסק משותף
זכאים בנסיבות מסוימות לחישוב ניפרד אם תפקיד כל אחד מהם נחוץ להפעלת העסק.
מידע מפורט ראו גם חוזר הברית 60.2009

✱ ימי עיון  -פורום מנהלים

הברית מקיימת פורום מקצועי למנהלים המיועד לחברי האגודות החברות בברית ,במפגשים
אלה מתמקדים בהצגת החומר המקצועי בנושאים השונים בהם עוסקים בניהול העסק ,תוך מתן
דגש על סקירה כללית של הנושאים .המפגשים מתקיימים בכל רחבי הארץ.
פרטים נוספים באתר הברית או אצל אביה קרן .03-6382863
מידע רב נוסף בנושא מיסוי ,חוקי עידוד ביטוח לאומי ,אגודות שיתופיות ,מינהל מקרקעי
ישראל ניתן לקבל באתרי ברית פיקוח ומבט יועצים:
כתובת אתר מבט יועצים:
		
כתובת אתר ברית פיקוח:
		
http://www.brit.org.il
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להיות חקלאי

יוחאי עתריה ,כלכלן ,אגף כלכלה ופיתוח עסקי
ייחודו של האדם הוא היותו אדם היסטורי ,הווה אומר ,סובייקט הנושא בתוכו את
ההיסטוריה כולה .ליהודי הפשוט ,יחיה איפה שיחיה ,ישנם כמה מיתוסים פשוטים
שעליהם הוא גדל ,מ"עקדת יצחק" וניפוץ לוחות הברית דרך חורבן בית שני ואלפיים
שנים לאחר מכן השואה והקמת המדינה.
החקלאי פועל בשלושה ווקטורים עיקריים ,ראשית הוא שומר על אדמות הלאום,
שנית הוא מנפק תועלות אקולוגיות שמהוות הבסיס לכל צמיחה מקיימת באשר היא ושלישית
(ונוהגים לשכוח קריטריון זה) הוא הקשר העיקרי שבין המיתוס של אברהם אבינו ,רועה הצאן,
והישראלי החדש דובר העברית ,שיצא נגד דמותו של היהודי הגלותי שהתפתחה בגולה עד שנת
.1939
צריך להתייחס לביטול המוסד שנקרא חקלאות מתוך פרספקטיבה ארוכת טווח ,מתוך שאלת הזהות
הישראלית בשנת  2009ובשנת  ,2030מתוך הבנת המגמה האבולוציונית בה המגזר החקלאי נמצא,
היינו ,מעבר מחקלאות משפחתית מסורתית לחקלאות נוסח ארה"ב (מודל החוות)  -והשלכותיה על
האפשרות שלנו להגדיר את עצמנו.
השאלה שנמצאת על הפרק היא עד כמה המדינה צריכה להתערב? בהעדר תסריט יציאה שקול
התשובה היא שהמדינה צריכה לצאת מכליה על מנת לייצר פלטפורמה לצמיחתו של המשק
החקלאי המשפחתי .ההשלכות של אי תמיכה במשק המשפחתי החקלאי היא איבוד הקשר השפוי
שבין היהודי לאדמתו ,ואדמתנו  -נרצה בכך או לא ,היא זהותנו.
אם יש דבר אחד שאנו יודעים לאחר ה"צונאמי" הכלכלי זה שהשוק התחרותי איננו מקודש,
והתוצאות אליהם הוא יכול להביא אותנו עלולות להיות הרות אסון .כאשר מדובר בכסף זה אמנם
כואב ,אך לא מדובר ,לא בשלב זה לפחות (אם הלקח שבין שתי מלחמות עולם נלמד) באיום קיומי.
אך כאשר מדברים על אדמת ארץ ישראל ,הטעויות הן דרמטיות ובמקרים רבים בלתי הפיכות.
בהעדר חלופה אמיתית להתיישבות ולחקלאות ,המדיניות הנוכחית ,שבבסיסה עומד הרעיון שהפגיעה
צריכה להיות איטית מספיק כדי שאף אחד לא ישים לב ,המגזר החקלאי נמצא בסכנת הישרדות
ממשית ,ובמילים ברורות יותר ,המדינה נמצאת באיום ממשי לאיבוד האחיזה בקרקעות המדינה.
מדינות אירופה המתקדמות הזניחו את המרחב הכפרי שלהן כאשר הן הבינו זאת היה מאוחר מידי
בכדי לשקמו ,וגם סכומים אדירים לא עשו את העבודה .מכאן אנו למדים שכאשר מדובר במרחב
כפרי שמבוסס בעיקרו על אופיו החקלאי נדרשת תמיכה יומיומית ,שמפחיתה את אי הוודאות
למינימום האפשרי .המחיר של הזנחת המיתוס היא פגיעה בזהות השבירה של מדינת ישראל ,אינני
סבור שלמשרד ממשלתי כלשהו יש תוכנית חלופית ליצירת זהות מחודשת במדינת ישראל.

החקלאות כעוגן בעולם משתנה

יוחאי עתריה ,כלכלן ,אגף כלכלה ופיתוח עסקי

העולם מפסיק להיות עולם חד קוטבי אמריקני,
הן כלכלית ,הן מדינית והן ביטחונית כאשר
ארה"ב תלויה במדינות השונות ובמיוחד בסין,
על מנת לתחזק את חובה הלאומי.
ברובד אחר ,אך לא בלתי תלוי ,העולם מבין את
חשיבותו של המוצר הציבורי ,רעיון המבוסס
בעיקרו על "הטרגדיה של המרעה המשותף"
(הרדין) אל מול היד הנעלמה של אדם סמית'
והשוק הקפיטליסטי נוסח מילטון פרידמן ,שגם
הוא ,בספרו המפורסם  -קפיטליזם וחירות ,טוען
שהמדינה חייבת לתמוך בחקלאות .כאמור ,כשל
השוק מגיע לשיאו כאשר היד הפרטית שמה
ידה על משאבי הטבע שמטבעם שייכים לכולם,
כאשר ברור היום שהצמיחה של המדינות
המפותחות ,ובראשן ארה"ב ,הייתה על חשבון
הקיימות.
אין ספק שהשינויים העולמיים (והמגמות
החדשות) משפיעים דרמטית על מדינת ישראל,
אשר תלויה באופן מובהק בקשריה עם העולם
החופשי .השאלה האסטרטגית מבחינת מדינת
ישראל היא איך היא מצליחה לייצר בסיס איתן
לקראת הסערה שאנו ניצבים מולה (סערה
מדינית ואקולוגית שתעמיד בצל את ה"צונמי
הכלכלי" הנוכחי).
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המפתח ,מבחינת מדינת ישראל ,היא שמירה
על המשאב הלאומי החשוב ביותר שלה –
אדמותיה .מתוך עקרון זה צריכה להיגזר
המדיניות הקרקעית של המדינה אשר באה
לידי ביטוי באופן ישיר במדיניות ההתיישבותית-
חקלאית ,אשר אמורה לאפשר חקלאות שמעבר
לשמירתה על אדמות הלאום ממקסמת תועלות
חיצוניות אחרות.
הבעיה היא שבהעדר משילות הדרג הפקידותי
הופך להיות הדרג המחליט והמבצע גם יחד,
וברור שבמצב כזה כל תכנון אסטרטגי מועד
מראש לכישלון .החקלאות ,שמעצם הגדרתה,
מתנהלת בעולם של אי וודאות ,זקוקה ליציבות,
לאופק ,ליד מכוונת ולמדיניות ברורה .לפיכך אין
מצב גרוע יותר עבור המגזר החקלאי מאשר
המצב בו הדרג הפקידותי מנהל אותו.
הראיה הציבורית היא ראייה ארוכת טווח,
והחקלאות ,כמוצר ציבורי קלאסי בעולם ששם
את הצמיחה המקיימת כיעד מרכזי ,תניב את
פירותיה לאו דווקא בשנה הזו או בשנה הבאה,
אלא דווקא בטווח הארוך .בדיוק כפי שאף אחד
לא מעלה בדעתו שמדינת ישראל תוותר על
עתודות אסטרטגיות כגון עודפי הנפט ,הפחם,
התחמושת שלה ,כך גם לא יעלה על הדעת
שמדינת ישראל תוותר על עתודות האדמה
והמזון שלה.
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מאת שרה גנות ,מושב בורגתה
שנת  2009היא שנת השישים לבורגתה וצוות
החגיגות מלווה את השנה בשלל פעילויות מגוונות,
לשמחת הישוב ,למען המייסדים ,ציבור התושבים
על כלל הגילאים.
באירוע המרכזי שנקרא" :חיים שכאלה  -שיר
מספר סיפור" שהתקיים על מגרש הכדורגל ביום
ה' ,ב ,16.7.09-נטלו חלק תושבים רבים ,תערוכה
הוצגה באולם הספורט ,מדרחוב ישיבה וכיבוד נפתח
לקהל הרחב ,והוסר הלוט משלט בכיכר ,לכבודם של
מייסדי המושב.
בפתחו של האירוע ברכו וכבדו בנוכחותם ,ראש
המועצה האזורית רני אידן ,מזכ"ל תנועת המושבים
איתן בן דוד שנכח במהלך כל האירוע ,בירך גם
בשמו של שר החקלאות ,שלום שמחון שנבצר ממנו
להגיע והגדיל לעשות ואף עלה לבמה ושר.
מטעם המושב ברכו נציגי הוועדים איציק סבח
ואשר צרפתי ונשא דברים בשם הדור השני של
המייסדים  -יהודה אלטון ,שהוקיר תודה וחילק
תעודות למייסדי המושב 12 ,במספר ,שעלו ראשונים
על הקרקע .באותו מעמד "הועברו" באופן רשמי
מפתחות הישוב מן המייסדים על ידי רפאל מנטקה
אל דור הבנים  -יהודה אלטון.
במסכת של שיר וסיפור  -בכיכובם של תושבי
המושב ,ילדים ונוער ,הרטיטו מילים ,תמונות ,שירה
וריקוד את לבם של תושבי המושב והאורחים הרבים
שנקבצו ובאו לברך וההתרגשות היתה רבה.
מושב בורגתה עלה לקרקע בשנת  1949על ידי
מתיישבים שהגיעו מתורכיה ומרוקו .בתעוזה רבה,

מושב בורגתה חוגג 60
חוויות מהחגיגות :רשמים מחגי העלייה על הקרקע של מושבי התנועה

כוחות נפש ,יכולת התמודדות והסתגלות של
המייסדים ,הם יכלו אל מול התנאים הקשים .לא
ויתרו ונאחזו בתקווה ובאמונה שמחר יהיה יום חדש,
טוב יותר .חלפו  60שנים והמקום השתנה לבלי הכר.
אל משפחות המייסדים ,הצטרפו משפחות חדשות,
חזרו גם בני דור ההמשך למושב .הרחבה אחת
הסתיימה ואחרת לקראת סיום .הישוב שוקק חיים
וילדים וכיום חיות בו למעלה מ 300-משפחות.
אווירת חגיגיות שרתה על הכל ,כחוט שני ,שזור בין
כלל התושבים ,עברה התחושה שיש לעמול עוד
רבות ,להתרפק על הזיכרונות מחד ,ולהמשיך את
עבודתם של המייסדים וליצור מקום שוקק חיים,
מאידך.
מקום שתשרור בו אחווה ורעות בראייה משותפת
של כלל צרכי התושבים,
תוך אמונה שהבית הוא בית אחד ובכוחות מאוחדים
נממש ההבטחה להמשיך ולהצמיח את בורגתה
לתפארה!
רוני פרימק שהצטרפה למושב בשנת  1978סיפרה:
"מה עוד חדש בבורגתה? אני חדשה בבורגתה!
הגעתי הנה רק לפני שלושים שנה .כשהגענו,
ביחד עם עוד כמה חברים חדשים כמונו ,המחירים
בבורגתה היו מחירי סוף עונה .כמעט אפשר היה
לקבל משק אחד  +אחד חינם .זוכרים את הימים
שלפני כביש  4וכביש  ? 6באותן שנים בורגתה  -זה
היה די בסוף העולם ,ובימים הראשונים לא הייתי
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בטוחה שבכלל אחזיק מעמד במקום שכזה.
חיפשנו את השקט ואת הירוק ,את הכפר ואת
תחושת החלוציות ,את החינוך הטוב לילדים ואת
החופש שלהם להתרוצץ יחפים בין הממטרות על
הדשא .את כל אלה מצאנו ,ועוד יותר מכך ,מצאנו
את משפחת בורגתה.
הילדים שלנו גדלו ולמדו ביחד ,והיום ,למרות היותי
חדשה ,כאמור רק שלושים שנה כאן ,אני רואה את
הכפר צומח ומתפתח ,תורמת לחיי הקהילה ,שמחה
על החברות שנרקמה לאורך השנים ומקווה שגם
העתיד ימשיך להביא עמו חדשות טובות! "
כמו ברוב המושבים ,ההרחבות הפכו להיות אבן
שואבת לחזרת הבנים ,להרחבת הלב והמקום
כשילדים רבים שוב ממלאים את המדשאות ,גני
הילדים והפעוטונים ,סיפרה על כך רונית פרנסיס,
תושבת פרויקט ההרחבה:
"גם על ההרחבה בבורגתה עוד אומרים "חדשים",
למרות שהחבר'ה כאן כבר עשר שנים ...ואני
מוכרחה לציין שההרחבה שלנו הזרימה דם חדש
למושב .חבר'ה צעירים ,תוססים ,חלקם גדלו במושב
וחלקם בחרו להגיע אליו ממקומות אחרים ,כולם
ביחד תורמים לאווירה צעירה ומתחדשת".
אין ספק ,בורגתה .העתיד כבר כאן.
נציגות הנוער ,אופיר זמיר ושחף אלימלך הצטרפו
למסכת וספרו על כך מליבן:
"את האמרה 'הנוער של היום ,הוא לא מה שהיה
פעם' ,לא אתם המצאתם היא נשמעה עוד לפניכם,
וגם אנחנו כנראה נמשיך להגיד לילדנו שלנו
שיבואו בעתיד ,כי מה לעשות ,למרות השוני בתקופה
ובצרכים ,לכולנו היו וישנם אותם החלומות וכולנו
צעדנו ונצעד באותם השבילים.
כולנו עזרנו אחד לשני ,לחפור בגן תקווה ונעמי
תעלה אימתנית ,ואולי תיקוני טרקטורים הם
מחוץ להבנתנו אבל עם הטרקטורון בשטחים לא
פעם נהנינו .ואם הורינו על העבר יכולים להעיד -
הרי שהנוער  -אנחנו  -זהו דור העתיד.
במושבינו העבר הולך יד ביד לצד העתיד ובו חינכו
אותנו לערכים ,אהבת המולדת המשפחה והחיים ,כי

www.tmoshavim.org.il

כאמור ,ללא עבר אין לנו גם עתיד .לכן ,השורשים
הטורקיים צצים מכל פינה  -אם זה בשמחת החיים,
בילדינו ,בסיפורים ובאוכל הנפלא  -שאין מה לעשות,
הרי כולם יודעים שעל המוסקה ,הבמיה והבורקיטס
במושבנו לא מוותרים!
מאז שנולדנו ,חינכו אותנו שהעיקר הוא לא ההגעה
ליעד אלא הדרך עצמה .כי בשבילנו הנוער  -בורגתה
זה הבית החם  -ופה מקווים אנו להישאר לעולם!"

בסיום המסכת קראה מלי יולזרי ,חברה בצוות
המארגן:
בורגתה בשבילי זו אהבה ,שתחילתה לפני שישים
שנים ויותר  /בורגתה בשבילי הם זיכרונות שאין
לאף אחד אחר  /בשבילי בורגתה זו הארץ ושביליה
הקסומים  /בשבילי בורגתה זה הזדקנות ולצידה
עלומים  /בורגתה היא בשבילי ,ואני כאן בשבילה /
ואם צריך אני מוכנה להתחיל הכל מהתחלה  /כי רק
כך אני יודעת שהגעתי הביתה  -לבורגתה!
בהמשך ציינה מלי שהאירוע עבר ללא עוררין
וללא ביקורת ובכלל דיברה בשבחי רוח ההתנדבות
שלוותה את האירועים לאורך כל השנה .בנושא זה
המשיכה גילה צרפתי וסיפרה שחמשת האירועים
שקדמו לאירוע הגדול והמסכת ,נבנו כולם על
תקציב צנוע וכוחות מקומיים.
לסיום האירוע ,הוזמנו כל משתתפי המסכת ,לשיר
את המנון המושב ,שנכתב על ידי תמי רימון :הגעת
הביתה לבורגתה והקהל הזיל דמעה ,התרגש והיתה
תחושה של התרוממות רוח!
צוות חגיגות ה 60-מבקש להודות מאד ליהודה
אלטון ולאילנה יוגב  -מעודדי חגיגות  60בתנועת
המושבים ,במסגרת "תרבות בונה קהילה".
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

יום עיון וחשיפת אמנים

יהודה אלטון,
מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

תערוכה" :כמו מילה .כמו נשימה"

תערוכת צילום וטקסט של האמנית רחלי דור רפפורט בת מושב חרות.
התערוכה מוצגת בגלריה של תנועת המושבים החל מתאריך  5/8/09ועד לתאריך .10/9/09
שעות ביקור :א'-ה'  08:00-18:30יום ו' .08:00-11:30
הציבור מוזמן!

פניה למבקרים בגלריה

בתאריך  3/8/09נערך בקריית החינוך דרור שבמועצה האזורית לב השרון יום עיון וחשיפה לפעילי
תרבות ,ספרנים ואמנים.

 110משתתפים מישובי צפון הארץ ועד לישובי הדרום השתתפו ביום הנפלא שהחל ב 9:00-בבוקר
והסתיים ב 17:00-אחה"צ.
התכנית כללה תכנים
עיוניים ומופעים מגוונים
של אומנים מוכשרים
התיאטרון,
בתחום
השירה ,הנגינה ועוד.

בחודש יולי הוצגה תערוכת ציורים "צבעי ילדות" של האמנית עדי סער מבית אריה.

אילנה יוגב ,ישבת ראש
ועדת תרבות בתנועת
המושבים דיברה על
פרויקט "תרבות בונה
קהילה"  -פיתוח קהילה
בתחומי חברה ,תרבות
ופנאי ,כאשר השנה,
שמה תנועת המושבים דגש על חגיגות ה 60-להיווסדם של עשרות מיישובי התנועה.

		

כמו כן ,דיברה אילנה יוגב על מאגר הספקים שאנו אוספים מתוך ההתיישבות וזאת על מנת לתת
מענה לטובת הישובים.

לצערנו ,ביום הורדת התערוכה לאחר שהעמיסה את כל הציורים לרכבה ונסעה לביתה אירעה
תקלה סמוך לישוב ועדי נאלצה לעצור עם רכבה בצד הדרך .כשהייתה מחוץ לרכבה הגיח מ"שום
מקום" גנב שפרץ לרכב ונעלם עם רכבה מהמקום כשהיא המומה בצד הדרך .יותר מאוחר נמצא
הרכב עולה באש על כל תכולתו .בתוך הרכב כאמור היו כל הציורים מהתערוכה כולל ספר אורחים
ודברים אישיים.

עדי מבקשת מאנשים אשר ביקרו בתערוכה ורשמו לה דברים בספר האורחים כולל מספרי
טלפון שתוכל ליצור עימם קשר  -אנא ,פנו אליה בדוא"ל וציינו מספרי טלפון ליצירת קשר.

כתובתה של עדיadisaar@walla.com :

						

סמינר ספרני ההתיישבות

ספרני הישובים ומנהלי הספריות האזוריות נא רשמו לפניכם:
בתאריכים  22-23-24/12/2009ייערך הסמינר השנתי שלנו לספרנים במלון קיבוץ שפיים.

מלבד התכנים והמופעים
היווה יום זה ,הזדמנות
למפגש חברתי מפרה בין
פעילי התרבות השונים,
הספרנים והאמנים שתמיד
שמחים למפגשים עם
עמיתים מישובים אחרים
ושונים ברחבי הארץ.

לתשומת לבכם :השנה הסמינר ייערך לאחר חופשת חנוכה וזאת בשל אילוצים של המקום!

יהודה אלטון ,מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך
03-6086342/3
052-2742821

היה יום מהנה לדעת כל
המשתתפים!

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה
ברכת רב התנועה  -הרב מנחם הכהן ,לשנה החדשה

ראשיתה של שנה חדשה ,היא גם סופה של השנה שקדמה לה .במסורת ישראל קיימת ברכה לציון
צאתה של השנה ולקראת כניסתה של השנה החדשה ,נוסחה" :תכלה שנה וקללותיה תחל שנה
וברכותיה" .ברכה מסורתית זו ,פותחת את סדר התפילות לראש השנה ,והיא כלולה בפיוט מיוחד
הנאמר עם כניסת החג.
תקופת זמן של שנה ,יש בה אורות וצללים .החיים של הפרט ,כמו גם ימי השנה של הכלל ,יש בהם
חיים של הישגים וסיפוק ,ויש עימהם ימים של כישלונות ואכזבות .על האורות וההישגים ,אנו
מתפללים ומייחלים שנהיה ראויים להם וזכאים בהם גם בשנה המתחדשת – "תחל שנה וברכותיה".
ואילו על הצללים והכישלונות ,אנו מצווים כיחידים וכציבור ,לערוך חשבון נפש נוקב ,כדי שלא נחזור
לשגיאות ולעיוותים שהביאו עלינו אכזבות "תכלה שנה וקללותיה".
מבחינת עם ישראל ,היתה השנה היוצאת שנה בה רבו הצללים .בעולם ,גברו תופעות גזענות
ואנטישמיות ומדינת היהודים מאוימת על ידי אויביה על עצם קיומה .גם השלום שאנו כה מייחלים
לו ,עדיין רחוק מאתנו .אך ,חלילה לנו לשקוע בצללים להתעלם ולא לראות את האורות ,מדינת ישראל
שבה והוכיחה את חוסנה הן מן הבחינה הביטחונית והן מן הבחינה הכלכלית .מבצע "עופרת יצוקה"
הוכיח את לכידותו ואת עוצמתו של צה"ל והחזיר למדינת ישראל את כושר ההרתעה שלו מול אויבינו.
מן הבחינה הכלכלית הוכיחה מדינת ישראל יכולת עמידה ,לגבור על המשבר הכלכלי הפוקד את העולם
לבסס את כלכלתה ולהמשיך את פיתוחה.
מן הכלל ,אל הבית פנימה ,ההתמודדות היומיומית של תנועת המושבים עם השינויים מחויבי
המציאות העוברים על ההתיישבות המושבית והמרחב הכפרי ,הוכיחה את עצמה ,והתנועה על כל
שלוחותיה ומפעליה ,זוכים על כך לאמון והערכה מבית ומחוץ.

בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו,
נתפלל לנועם ה' עלינו ועל מעשינו ,לשנה טובה תכתבו ותחתמו.
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תודתינו על הסיוע להצלחת היום:
* עמיר ריטוב ,ראש המועצה האזורית לב השרון * יענקלה עטיה ,מנהל מח' התרבות של המ"א לב
השרון * יוסי לבנון ,מנהל אשכול פיס קריית החינוך דרור * יוסי ,אב הבית של אשכול פיס בקריית
החינוך דרור * "אידיליה" שרותי הגברה ותאורה ,מושב הודיה.

פינת הספר

גינת הפרפרים בישראל

מאת דובי בנימיני | הוצאת כתר 2009

דובי בנימיני ,שהחל לעסוק עוד כילד בתחביבו זה ,הקים את אגודת חובבי הפרפרים בישראל
שחבריה מובילים כיום את המאבק הציבורי להגנת פרפרים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה.
כמו כן ,כתב דובי את מדריך הפרפרים בישראל בהוצאת כתר.
על הספר:
ספר מקיף על הקמה ואחזקת גינת צמחים המשמשים את הפרפרים
כמקורות צוף וכצמחים פונדקאים .הספר מיועד לחובבי הגינון והטבע
הרוצים לראות לא רק פרחים פורחים אלא גם "פרחים מעופפים" .הספר
כולל מידע מרתק על חיי הפרפרים ותופעות מדהימות של התנהגותם
ועוד.
ספר מרתק גדוש בתמונות צבעוניות מרהיבות .מומלץ בחום!

www.tmoshavim.org.il

גליון ראש השנה 2009
חדשות בני המושבים

מסע חוף

יום חמישי ,השעה  03:30לפנות בוקר 600 ,חברה
מכיתות ט' של תנועת בני המושבים ישנים
בשק"שים ,המדריכים מעירים אותם במהירות" ,ספינת מעפילים אמורה להגיע לחוף נחל
חדרה עם שחר" ,צריך לקבל ולהוביל את המעפילים לחוף מבטחים .ב 04:20-כל המסע בתנועה
לעבר החוף .ב 05:30-מתקרבת לחוף ספינה ,לפתע פיצוצים וזיקוקים ...קולות ירי" -הבריטים
תפסו את הספינה "...זהו אחד מרגעי השיא של המסע.
ב 06:30-מתיישבים כל החבר'ה של המסע וכותבים כתובת אנושית מרהיבה ומרגשת " -קיץ
רביעי בלי גלעד" .לפני  3שנים נחטף גלעד שליט .חשבנו שתוך כמה ימים הוא יוחזר ,מאז כל
שנה בקיץ בזמן המסע ,הנוער שואל שאלות ,ושאלות נוקבות .החלטנו לעשות מעשה ולו גם
קטן ,לאזכר את גלעד במסע ולעורר הד ציבורי.

בעקבות לוחמים לשלום
!!!!2009

התחלנו את המסע בגבעות הקרב שנמצאות
על פסגת החרמון ,שם שמענו סיפורי קרב מפי
המדריכים ,על מלחמת יום כיפור ואת השלכותיה
על המצב החברתי והמדיני באותה תקופה .משם
התחלנו לרדת בגובה עד לחניון החרמון שם ישנו
בלילה הראשון (ומי שחשב שבחרמון חם בקיץ-
טעה ובגדול.

חשפנו את החניכים למצב החברתי במדינה
באותה התקופה ולארגון  4אמהות שהיה פאקטור
משמעותי ליציאה מלבנון בשנת  .2000והשלכנו
את זה עלינו כתנועת נוער אשר יכולה להשפיע
ולשנות ....המשכנו משם לשמורת "שניר" היפיפיה
דרך קיבוץ דפנה ,בדרך דיברנו על מלחמת לבנון
השנייה ועל גלעד שליט שאנו מייחלים לשובו
הביתה במהרה.כך סגרנו את
ציר מלחמות ישראל ביחד עם
החניכים .את הלילה האחרון
העברנו במעיין ברוך -כמובן
על הדשא עם כפכפים!
אך איך אפשר לסיים את
המסע הגדול והמדהים הזה
בלי לדבר על הדבר החשוב
ביותר -השלום .החניכים דנו
בחשיבות השלום בין אדם
לאדם ובין עם לעם ,והכל
בתקווה שהשלום יצמח ויגדל
מתוך החניכים שהיו וחוו את
המסע כי הם דור העתיד שלנו.
את המסע סיימנו (איך אפשר בלי!?) בשייט
קייאקים כמובן!!!
מקווים שהחניכים למדו ,חוו ,ונהנו מהמסע לפחות
כמו שאנחנו נהננו ויקחו חלק פעיל בשנה הבאה
בתהליך הט'רומפים.
ניפגש בשנה הבאה.
צוות מסע בעקבות לוחמים .2009
כתבה :דנה בן-עזרא -ג"ע חוף אשקלון וע .רכזת
הדרכה במסע

צילום :משה שטאובר

כמיטב המסורת התנועתית של תנועת בני
המושבים ,יצאו חניכי כתות ח' ל"מסע בעקבות
לוחמים לשלום" ,מסע אל מורשת ישראל ,דרך
שביליה ,נופיה וסיפורי הקרב והגבורה שחוותה
על אדמותיה .השנה לקחו חלק במסע כ950-
חניכים ,מדריכים ואנשי צוות מכל חלקי הארץ
שהפכו את המסע לחוויה מהנה ,מלמדת ובלתי
נשכחת.

סיפורי הגבורה והצל"שים של כבישת התלים
במלחמת ששת הימים ,למדנו על חשיבותם
האסטרטגית וראינו במו עינינו את הביצורים
והתעלות המרשימות בהם והנוף היפה הנשקף
מהם .בהמשך מסלולינו הגענו לאנדרטאת אסון
המסוקים ,שם הזכרנו את הנופלים ונגענו באותה
תקופה של האסון -מלחמת לבנון הראשונה
והשהות בלבנון בשנים שלאחר מכן.

השעה כבר  09:00בבוקר ,השמש כבר "עובדת בפול גז" ,חם ולח באוויר .אני עומד בחוף אולגה
ורואה את קהל המתרחצים שמסתכל על הקבוצה הענקית הזאת בהשתוממות .כולם עם
חולצות כחולות ,טור ארוך ,שצועד שר ושמח ,אין ספק ,לא כל יום נראה מחזה כזה בחוף
אולגה.
המסע מתחיל ביום שני  3.8.09בחיפה במוזיאון חיל הים ומסתיים ביום ה' במכמורת.
זה לא מובן מאליו ש 600-בני נוער יצאו למסע כזה .זה נשמע כאלו זה מסע "סתלבט" ,הולכים
על החוף ,מתפננים .כל החבר'ה ממדצי"ם" כאן ...חיים משוגעים ,אבל רגע ...מה קורה כאן?
הולכים  16עד  18ק"מ ביום על החול הרך ,וקשה ללכת ...השמש יוקדת ואין טיפת צל ,הזיעה
ניגרת ,נשרפים ,יבלות ,שפשפות ....זה לא מה שחשבנו ,בסיום היום מגיעים לחניון ,חשבתם
שנחים? ...אז חשבתם ,צריך לבשל את ארוחת הערב ,ואין מי שיבשל חוץ מכם החניכים ,אז
קדימה לעבודה .בתפריט שניצל (רגע גם אתמול היה שניצל )...פתיתים ,טחינה ,סלט ירקות...
ארוחת גורמה ממש.
המסע בן ארבעה ימים ועוסק בנושא העפלה ואיכות הסביבה .במהלך המסע עסקנו בניקוי
חופים וניקינו את החוף באזור ג'אסר אה זרקה.
המסע הוא השלישי בטרילוגיה של מסעות הקיץ במסגרת נושא הציונות שבו אנו עוסקים -
מסע פלמ"ח לכיתות ז' ,מסע בעקבות לוחמים לכיתות ח' ומסע חוף והעפלה לכיתות ט' .סה"כ
כ 2,500-חניכים בשלושה מסעות שהלכו ,למדו וספגו חתיכת מורשת של מדינת ישראל.
 12:00בצהריים המסע הסתיים ....כמעט הסתיים ,לאורך החוף במכמורת ישובים במעגלים
קבוצות קבוצות ומסכמים את המסע .הסיכומים של הקבוצות יועברו למי שירכז את המסע
בשנה הבאה  ...אופס ...שוב אני ....וננסה לשפר עוד קצת.
 - 14:00האוטובוסים הצהובים נכנסים לחניון נחל אלכסנדר .זהו  ,הסתיים מסע חוף .חיבוקים,
נשיקות והביתה ,חזרה למזגן לקולה ולציביליזציה ...אבל קודם כל....להתקלח ולישון!
כתב :חנן בן דוד
מרכז מסע חוף ורכז בני המושבים במועצה אזורית מנשה

"לתקן את העולם משמעו לתקן את החינוך" יאנוש קורצאק
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ביום השני המשכנו לרדת מהחרמון לכיוון חניון
הבניאס ,בדרך עברנו בנבי חזורי -שם פגשנו
כמה דרוזים נחמדים (מצוות הפרויקטים המדהים
של המסע) שסיפרו לנו על התרבות הדרוזית
ועל ייחודיות הדרוזים ברמת הגולן .המשכנו
בדרכנו ועצרנו באנדרטאת חללי אגוז לספר את
סיפורי החיילים שלא איתנו עוד ולדון במהות
הקרבת החיים למען המדינה שלנו .משם עלינו
ל"קלעת נמרוד" וחזינו במו עינינו (שוב בזכות
צוות פרויקטים התאטרלי) בסיפורי ההיסטורי של
המבצר המדהים הזה שקיים כבר כ 800-שנה.
את היום סיימנו בצפייה בסרט הישראלי "מבצע
סבתא" .ביום השלישי המסע התפצל לשניים-
חצי לתל עזזית וחצי לתל פאחר ,שמענו את

www.tmoshavim.org.il

המשך המדור
בעמ' 10
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חדשות בני המושבים  -המשך

מסע פלמ"ח 2009

תדמיינו לעצמכם את התמונה הבאה700 :
חניכים בכיתה ז' ,חטיבות ,חטיבות ,עולים
בעלייה הקשה לבירייה .מחזיקים ידיים במעלה
שכונה על ידי הצוות "עליית הרעות" ,כשהם
מעודדים אחד את השני ושרים את המנון
הפל"מח .כשהם מתרגשים ומחכים לפריצה
הגדולה למצודת בירייה.
המחזה הזה ,שנשמע דמיוני לקורא שלא מכיר
את מסע פל"מח של תנועת בני המושבים,
מתאר בצורה הטובה ביותר את המסע הזה,

המשלב בתוכו היסטוריה ,את סיפור הפל"מח,
ערכים ונוף יפה של אזור המירון וצפת.

המסע ,שהקיץ הגיע למספר חסר תקדים של
חניכים ומדריכים ( 800משתתפים) ,התקיים
בתאריכים  26-29.7.09והתחיל בנחל מורן
שליד חורפיש ,המשיך בעלייה להר מירון,
נחל עמוד ולבירייה שליד צפת .ביום האחרון
הוקפצו החניכים לחוף חוקוק ,לפעילות
פל"ים (פלוגות ימיות של הפלמ"ח) במימי
הכנרת ,שם גם פורק הפלמ"ח ,הוקמה מדינה

והחניכים "גויסו" לצה"ל.

המסע האינטנסיבי בן ארבעת הימים עוסק
כל יום ב 3-צירים :ציר האזור בו החניכים
מטיילים ,ציר הפלמ"ח (הקמת הפלמ"ח
וירידה למחתרת ,אימונים והתנדבות בקיבוץ,
אימונים לקראת הפריצה ופריצה למצודת
בירייה ,פל"ים ופירוק הפלמ"ח והקמת צה"ל),
וציר ערכי שבו מדברים על  4ערכי הפלמ"ח,
תוך התייחסות לרלוונטיות שלהם כיום (רעות,
גבורה ,התנדבות וטוהר הנשק).
מי שהסתובב בין החניכים במסע יכול היה
לפגוש את צבי ויענקל'ה ,שולה וזאביק ועוד
רבים אחרים .לא פלמ"חניקים אמיתיים ,אבל
במסע הם בהחלט נראו כאלו .לחניכים הוענקו
שמות פלמ"חיים ,מקצועות בהכשרה בקיבוץ,
כלי נשק מאולתרים מעצים ובגדי חאקי ברוח
התקופה .לאווירה התיאטרלית המדהימה
תרמו רבות המדריכים הצעירים ,המח"טים
והסמח"טים של חמשת החטיבות ואנשי כוח
דוידקה ,הצוות האחראי על התחנות ,הטכסים
והמורל במסע.

עשו ימים ולילות למען המסע ,ביחד עם צוות
גרעין עודד ועם צוות י"ב ,שבימים אלו הופכים
לגרעינרים בעצמם ,כשאליהם הצטרפו
בהמשך איתי פאר ,האקונום ,דני חלינסקי,
מנהלן פנים וגלית סער החמ"ליסטית.
אני רוצה לנצל במה זו כדי להגיד להם תודה
רבה ,הם היו הצוות הטוב ביותר שאפשר היה
לבקש ,עם רוח של רעות ,שותפות ,התנדבות
ואהבה .כיאה לפלמ"חניקים אמיתיים.
בברכת הידד היאח ,מסע פלמ"ח!
כתבה :דורית אביהר ,מרכזת מסע פלמ"ח
 2009ורכזת בני המושבים מועצה אזורית
באר טוביה.

למסע קדמו הכנות רבות ,החל מהכנות
רעיוניות בתל אביב במוזיאון הפלמ"ח וההגנה,
הכנת שטח ראשונה והכנת מד"צים .הצוות
המרכזי של המסע -אריק ברנס (זאביק) ,רכז
ההדרכה ,ורועי יפלח (שרוליק) המנהלן הראשי,

המשך מעמוד 5

קריטריונים לקבלת חבר
לאגודה  -במושב

העשוי למנוע מהמועמד לערער על החלטת הסירוב בפני האסיפה
הכללית ,בהעדר מידע על נסיבות דחיית החברות ע"י ועדת הקבלה.
בהעדר התייחסות מפורשת לסוגיות שונות ולקיומם של תנאים נוספים,
נותר בידי ועדת הקבלה שיקול דעת רחב אשר מותיר "שטח אפור" ליציקת
תכנים הן ע"י ועדות הקבלה והן ע"י בתי המשפט.
* האם בידי האגודה הרשות לבדוק בציציותיהם של כל בני המשפחה,
ובכללם גם צאצאי החבר המועמד או הוריו של המועמד להתקבל לחברות
באגודה?
* האם היותו בנו של המועמד "עבריין מין" או מי שהורשע בעברו בגניבה
וריצה עונש מאסר ,מצדיק מניעת קבלתם של הוריו לחברות באגודה?
* האם היותו של המועמד בעל נטייה חד מינית ,המקיים אורח חיים השונה
מאופייה המוצהר של האגודה ,עשוי למנוע קבלתו לחברות?
* האם במושבים שהינם מושבים דתיים תבחן האגודה את אורחות חייהם
של שאר בני המשפחה המורחבת?
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לדעתנו ,העדר התייחסות מפורשת למכלול הדוגמאות שהובאו לעיל ,יביא
במוקדם או במאוחר לצמצום שיקול הדעת שנותר כיום בידי ועדות הקבלה
ובידי ועד האגודה ,בבואם לבחון מועמדים לקבלה לחברות באגודה.
ראוי להדגיש ,כי גם הכנסתם של תנאי קבלה לתקנון האגודה ,אינו מבטיח,
כי אלו יאושרו ע"י בית המשפט ,שכן במידה וימצא כי תנאים אלו הינם
בלתי סבירים ומנוגדים לעקרונות הצדק הטבעי ייפסלו התנאים וההוראות
חרף עיגונן בתקנון.
כך למשל ,ניסיונן של אגודות לקבוע בתקנון דרישת גיל מקסימלי כתנאי
לקבלה ,או ניסיון לחייב את המועמד להיות נשוי ,נפסלו בעבר ע"י בית
המשפט ונקבע ,כי תנאים אלו אינם רלבנטיים לצורך בדיקת התאמת
המועמד להתקבל לחברות והן מנוגדות לכללי הצדק הטבעי.
ככלל ,על ההגבלות והדרישות המופיעות בתקנון האגודה ,כתנאי סף
לקבלה לחברות באגודה ,ראוי שתהיינה ענייניות ובעלות טעמים מיוחדים
המצדיקים את עצם קיומן.
הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני אגודות שיתופיות מושבים ומשקים חקלאיים.
מיילoffice@gilad-law.co.il :
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/
או כתחליף ליעוץ משפטי .אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום
בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה .כמו כן ,אין להעתיק ,לפרסם ולהפיץ מבזק זה,
כולו או חלקו ,ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא
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ועדת ותיקים
מרים שור

עם בוא החגים ,זה הזמן לסכם את העשייה,
לבחון הישגינו ולערוך חשבון נפש כיצד ניתן
להתייעל ולהתקדם:
באשר לבקשות הרבות שהגיעו לקבלת חומר
וייעוץ  -כולן נענו והחומר נשלח .זאת בנוסף
לסיוע שמגישים הנאמנים במושבים לניצולי
השואה .כולי תקווה שאכן זכו כולם לקבל את
ההטבות להן הם זכאים.
ועדת הותיקים לא התכנסה בקיץ חם זה ,על
מנת להקל על הותיקים המגיעים מכל אזורי
הארץ .התכנים והעדכונים הרלוונטיים יועברו
במפגש הבא.
ישנה התקדמות יפה בנושא הקמת אתר "יער
הבנים" ואנו ממשיכים לפעול במרץ לטובת
הפרויקט הנעלה.
אני מאחלת לכולם שנת הישגים בתחומים
בהם אני מטפלת וכל יתר התחומים החשובים
למושבים הפורחים ,חקלאות מתקדמת ,בריאות
לתושביהם ולחגיגות עלייה על הקרקע ,במושבים
בהן מתקיימות.

שנה טובה וחתימה טובה.

גליון ראש השנה 2009
ספורט בהתיישבות

פעילות הספורט
במועצה האזורית
עמק חפר
תוכנית הפעילות הספורטיבית שמובילה מחלקת
הספורט של המועצה ,כולה נבנתה לאור האמונה
שספורט הינו דרך חיים ותפיסת עולם שתרבות
ספורט מפותחת ואיכותית תורמת תרומה עצומה
לבריאות הכלל ולחינוך.
הספורט מקנה ערכים של הגינות ,משמעת עצמית
והישגיות בונה.
כפי שעולה מפעילות מחלקת הספורט של
המועצה האזורית עמק חפר אשר פועלת לפתח
את ענפי הספורט בכל הרמות על ידי פיתוח
מצוינות ,טיפוח הספורט ההישגי ,העממי ופעילות
ספורט לכול במסגרות בתי הספר שבעמק וכן
פעילות ספורטיבית בקרב אוכלוסיות שונות.
מספר פעילי הספורט במסגרת אגודות הספורט
השונות בעמק חפר הוא כ 1000-פעילים ועוד
כ 4000-פעילי ספורט במסגרות ליגות אזוריות
וחוגי ספורט.
ענפי הספורט מהבסיס עד קצה "הפירמידה"
משולבים בענפי ספורט קבוצתיים :כדור-עף,
כדורגל ,כדורסל וכדור מים ובענפים אישיים -
שייט במכמרות ,א"ק ,שחייה ,קליעה ,התעמלות,
ג'ודו ,טניס טניס שולחן.
בשנה שעברה נבנה הקירוי לבריכת השחיה
ביכון שאמור לתת דחיפה לפעילות הספורטיבית
במזרח העמק .בשנה זו בכוונתו להקים את מגרש
הכדורגל בת חפר שיהווה דחיפה נוספת בכיוון זה.
בקנה עוד תכניות רבות בבינוי מתקנים כמו שיפוץ
אולם הספורט בבית יצחק ,הקמת מגרשי ספורט
מוארים בחוף הים ועוד .כל זאת על מנת לאפשר
הרחבת והעמקת הפעילות הספורטיבית.
במקביל אנחנו ממשיכים לטפח את הפעילות
הייצוגית שלנו בענפי השיט ,הקליעה והשחיה.
השנה גם בכוונתנו לבצע שינוי ארגוני בפעילת
הכדורעף במטרה ולהחזיר ענף זה אל הצמרת
הארצית תוך מספר שנים.

בברכת שנת פעילות ענפה ועתירת הישגים
בכל הרמות,
אלדד שלם
סגן ומ"מ ראש המועצה
יו"ר עמותת הספורט עמק חפר

שמוליק סונגו
יו"ר ועדת הספורט עמק חפר

פיליפ סימון
מנהל מחלקת הספורט

בין הפותרים נכונה יוגרל ספר הצילומים של רינה נגילה "רגעים בגולן".
הכתובת למשלוח הפתרונות :תנועת המושבים ,שד' שאול המלך  ,8תל אביב.

כלי נשיפה

רגולטור

תחבושת קטנה

כלי עינויים
קדום

מאברי הפנים

מן הבקר

משבעת המינים

מתקן שתיה
לבהמות

לקוי ,לא תקין

מושב בשרון
()3,3

ניצוץ

דמדומי בוקר

מנהרות גן עדן
פרוסת לחם
קטנה

אנקול

אגם בצפון
איטליה

סעד

מושב בגליל
המערבי

הקָפ ָה
קטורת
סוג של לטאה

ירק אדמה

סימן מוסיקלי
מושב בהרי
ירושלים ()3,3
מושב בשפלת
יהודה

ישן
פקיד

מחסן תבואות

שיטתי,
מאורגן

תנובה
בטן הזוחל

אחת הגפיים

קנה דגן

מושב מלכות

שאון

פס דק

פלטפורמה

מושב בצפון
הארץ

חרם
צוף דבורים

מחלבה

מודאג

בתוכי

מאור קטן

מצית להבה

טורף יבשה
גדול

מילת זרוז

מושב בצפון
הנגב

סוג של
אבן

מתגורר

פינה עם ארומה אישית

"ׁשלָח ַיִך ְ פּרְד ּס רִמֹּונִים ע ִם פּר ִי מ ְגָד ִים כּפָר ִים ע ִם נ ְרָד ִים"*
בורגול ורימונים

באדיבות גולן שלום ,מושב עדנים

מצרכים
חצי קילו בורגול שבור )לא טחון דק(
 2בצלים גדולים
קופסת רסק עגבניות
 3עגבניות חתוכות דק
 2שיני שום
כפית מלח
 2כפות סוכר
רימון מקולף ומופרד לגרגרים
 3כפות שמן זית
כף פפריקה אדומה
כף שטוחה כמון

אופן ההכנה
 .1לשטוף את הבורגול ולהשרות בקערה עם מים במקרר ,כל הלילה.
 .2לחתוך דק-דק את הבצל ולטגן עם השמן (שהבצל יהיה בגודל של בורגול כדי
שישתלב).
 .3לאחר שהבצל הצהיב להוסיף  2כפות סוכר ,עד שהופך לריבת בצל.
 .4להוסיף קופסת רסק עגבניות  +עגבניות  +לרסק שום ולהוסיף  +פפריקה אדומה לא
חריפה  +כמון ,לבשל על אש נמוכה עד שהרוטב הצטמצם ונהיה סמיך (כ 20-דקות).
 .5לסננן את הבורגול ולהוסיף
 .6לחמם על אש נמוכה (כפי שעושים עם אורז) ,לערבב עם הרוטב ומידי כמה דקות להפוך
בעדינות עם כף מלמטה שלא ידבק לסיר ,מבלי לרסק את הבורגול.
 .7לאחר עשר דקות להוסיף את המלח ולהשאיר שוב על אש נמוכה ,לעשר דקות נוספות
 עד שיהיה אחד-אחד  -כמו אורז. .8להוסיף את הרימון ,לסגור המכסה ,לכבות את האש ולהשאיר סגור בסיר לחצי שעה.
 .9להגיש בקערה שטוחה גדולה ,בצורת פירמידה  -אפשר להוסיף מסביב חתיכות עוף או
בשר (ללא עצמות).
בתאבון!
* (מה נאה פרדס הרימונים .כך ישראל נאים במעשיהם (מדרש) שיר השירים ד ,יג)
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