
קוראים יקרים,
לפני שנה נבחרתי לעמוד בראש 
תנועת המושבים ולהוביל את 

המרחב הכפרי.
רווית אתגרים,   זו שנה  היתה 
ולצד גזירות שנפלו עלינו, זכינו 
גם להצלחות קטנות כמגזר שלם, שללא ספק 

ישפיעו עלינו בעתיד הקרוב והרחוק.
כחקלאים ישנה משמעות  נוספת לתקופה זו של 

השנה, תקופת הנטיעות, לצד גשמי הברכה.
חשוב שנפנים כמגזר ויפנימו הפקידים במגדלי 
השן שללא תמיכה הולמת, לא נוכל להמשיך 
ולהיות שומרי הסף של ההתיישבות ובד בבד 
מגוונת,  חקלאית  תוצרת  לאוכלוסייה  לספק 

טרייה וחשוב לא פחות, במחירים סבירים.
ללא תוספת של כ-5,000 עובדים זרים לחקלאות, 
ולהוביל  להמשיך  ישראל  מדינת  תוכל  לא 
חקלאות עתירת ידע ותחכום ולהוות מעבדת 

ידע ותשומות.
כוחנו באחדותנו; חוסנם הקהילתי של המושבים 
המגובה  חזקה  קהילתית  מנהיגות  על  נשען 
ומלווה על ידי בית זה בפעילות עניפה, מתוך 
מטרה לקדם את מטרותינו המשותפות ואת סדר 

יומו של המרחב הכפרי בישראל.

להלן סקירה קצרה על הפעילויות המרכזיות 
שמקדמת התנועה: 

 קרקעות ואגודות שיתופיות
* תנועת המושבים פועלת לעיגון הזכויות בקרקע 
וליצירת נוסח חוזה חכירה מוסכם ביננו לבין המנהל.
התנועה השתתפה כמשיבה בבג"צ 979 ו-1101 
על מנת להגן על החלטותינו אשר לאחר זמן רב 

מסדירות )גם אם לא אופטימליות( את זכויותינו 
בחלקת המגורים ובג"צ הכריע כי ניתן ליישמן 

במושבים.
בימים אלו אנו פועלים במלוא המרץ לזירוז 
הכנת הוראות האגף לשתי ההחלטות  שזהו תנאי 

ליישומן בצורה מהירה ויעילה.
במקביל אנו עורכים כנסים אזוריים רבים בסוגיה 
דרכי  ואת  ההחלטות  את  להבהיר  ע"מ   979

היישום.
נושא  דורית,  בין  גם בנושאים של העברה   *
המעסיק רבות את חברי המושבים, אנו בעיצומו 
של סבב כנסים במועצות האזוריות להעברת 
ירושת המשק  בנושא  והמדויק  הנכון  המידע 

החקלאי.
* אנו מלווים את האגודות החקלאיות בתהליכים 
הן בהסדרת   - השונים שעוברים על המושב 
מערכת היחסים בין הוועדים והן בטיפול וליווי 
השלטון  מול  אל  המושב  שעובר  בתהליכים 

המרכזי.
* אנו יושבים בוועדת פרוגרמות, ועדת קרקעות 
עליונה וועדות השכרות מחוזיות בכדי לקדם 
וללוות את האינטרסים של המושבים במקומות 

אלו.

 כלכלה ופיתוח עסקי
את  ומעודדת  מקדמת  המושבים  תנועת   *
הפעילות הלא חקלאית במגזר הכפרי בכפוף 

להחלטות ממ"י. 
המעורבות  הגברת  למען  פועלת  התנועה   *
הממשלתית והפניית משאבים כספיים והכנת 
תכניות אב לפיתוח כל האזורים בארץ על פי 
פילוח יתרונות היחסים של כל אזור ואזור וקידומו 

על פי יתרונותיו. 
בפיתוח  חסמים  בהסרת  מסייעת  התנועה   *

תעסוקה חלופית. 
הלוואות  קרן  הקימה  המושבים  תנועת   *
גורמי  ונותנת סיוע בהשגת  לחברי המושבים 
מימון בתנאים מועדפים לצורך פיתוח מיזמים 

במושבים. 

* מבט מושבים -  הקמנו זרוע ביצועית, בשותפות 
עם ברית פיקוח, ליישום החלטות המנהל ומענה 
עסקי כלכלי ממוקד לכל אגודות המושבים וחברי 
המושבים עצמם. סל השירותים המלא יכלול: 
טיפול בנושא הקרקעות, החקלאות, תכנוני מס 
אישיים, בניית תכנית עסקית, ייעוץ פנסיוני פרטני, 
הכול תחת קורת גג אחת ועל-ידי אנשי מקצוע 

מהשורה הראשונה. 

 חקלאות  
* התנועה רואה בחקלאות ערך חשוב בשימור 
הערכים של מדינת ישראל, מקור פרנסה במושבים 
ושימור הקרקע, לכן פעילה התנועה בכל ארגוני 
המגדלים התנועה מייצגת את החקלאים למול 
השלטון המרכזי. במסגרת רחבה זו בוצעו מספר 

פעולות משמעותיות:
התמניתי ליו"ר פעיל של התאחדות חקלאי   -

ישראל. 
הקמנו את שולחן החלב בתנועת המושבים,   -

בכדי לשמור על הרפת המשפחתית.
אנו פועלים למנוע את הפחתת העובדים הזרים   -
ומגבשים יחד עם משרד החקלאות תכנית של 
עובדים עונתיים, כמו כן אנו מטפלים בכל הסוגיות 
זה.  בהקשר  לאחרונה  שהתעוררו  והבעיות 

התנועה שותפה בחלוקת המכסות למגדלים.  -
אנו מובילים את המאבק בפערי המחירים של   -

התוצרת החקלאית .
התנועה שותפה בתכנון השוק הסיטונאי החדש   -

ובבניית מנגנון קביעת המחיר הסיטונאי.

 תיירות כפרית
נושאי החקלאות וזכויותינו בקרקע היו ויישארו 
מעצבי סדר היום של המרחב הכפרי בכלל ושל 
תנועת המושבים בפרט, יחד עם זאת חלו במרחב 
הכפרי בעשור האחרון תמורות ושינויים שלא ניתן 

ואף אסור להתעלם מהם. 
אחוז היוזמות הכפריות צמח והיום אף מהווה 
אחוז גדול יותר מהתעסוקה החקלאית, כאשר 

התיירות הכפרית מהווה ענף מוביל.
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קוראים יקרים,
"דע לך

שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת

משלו
ומשירת העשבים

נעשה ניגון
של רועה…"

)מתוך "שירת העשבים", נעמי שמר(

טו' בשבט כבר כאן, חג של טבע, צמיחה והתחדשות, המאפשר לנו להביט, למצוא ולהוקיר 
את היופי שעוטף אותנו סביב, היופי שאנו תושבי המרחב הכפרי, שותפים לשמירה עליו 

ולטיפוחו.
דווקא מתוך המרוץ היומיומי שהוא חלק משגרתנו,  ניתנת לנו ההזדמנות 

להביט החוצה ולהביט פנימה,  לשאוב השראה וכוח מהעשבים )ומשירתם(, מהניצנים והפריחה, 
מהמרבדים הירוקים והאדומים, מהטבע במלוא עוצמתו והדרו.
לפניכם גיליון  ט"ו בשבט חגיגי, בסימן פריחה, מעוף וחדשנות.

לצד הפעילויות השוטפות והנעשה באגפים, צירפנו לעיתון זה גם סקירה קצרה על האירועים 
החגיגיים שמזמן המרחב הכפרי בעונה זו של השנה.

אז צאו לטבע,  תיהנו ממרבדי הכלניות האדומים , מסעודות הגורמה , היין והחקלאות וזכרו 
לשמור על הטבע ויופיו.

בנימה אישית יותר, גם אני התחדשתי בבן קטן, איתן, תוספת למשפחתנו 
ההולכת וגדלה ושמחה על החזרה למשפחת תנועת  המושבים ולהמשך 

העשייה למענכם.
קריאה נעימה וחג שמח,

מיכל דותן-לוין, מנהלת תחום תקשורת

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 דהן, אילנה יוגב.
כתובת המערכת: תנועת המושבים, שדרות שאול המלך 8 תל אביב,

varda@tmoshavim.org.il  |  03-6918996 :טל: 03-6086333, פקס

מושב TV מגזין הטלוויזיה
של תנועת המושבים.

ערוץ 98 חמישי 15:30,
שבת 16:00

סרוק את הברקוד 
לכניסה ישירה
לאתר תנועת 

המושבים

עמוד המערכת

העורכתדבר
העורכתדבר

בקרו אותנו בעמוד החדש: 
"תנועת המושבים בישראל"

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

מייל varda@tmoshavim.org.il  ● מכתבים: שד' שאול המלך 8, ת"א 
מיקוד 64733 , טלפון 03-6086300, פקס 03-6957012 

ובאמצעות עמוד הפייסבוק שלנו.

מקשיבים לכם!

של גליון 40!בעמוד השערהצילום שלכם

40 החגיגי אנחנו מכריזים על תחרות צילומים. לקראת גליון מס. 
הצילום הזוכה יפורסם בעמוד השער של הגליון!

התחרות וההצבעות ינוהלו בעמוד הפייסבוק של תנועת המושבים.
הצילום שיקבל הכי הרבה לייקים - יפורסם בשער  גליון 40 שיופץ באמצע יוני.

תנאי השתתפות:
* כל בן/בת מושב יכול להעלות תמונה )ויותר(.

* על הצילום לשקף את חיי המושב )אנשים, חי, צומח, דומם...(
* על הקובץ לשקול מינימום 2.5 מגה )איכות צילום גבוהה!(

אתם עוד פה? קחו מצלמה וצאו לשטח!
פרטים מלאים יפורסמו בגליון 39 ובעמוד הפייסבוק שלנו.

עקבו אחר הפרסומים... ובהצלחה!

צעדת החולות בסימן התיישבות
תנועת המושבים והמועצה האזורית באר טוביה מזמינים אתכם לצעדת החולות

שבת 18.2 בכניסה לחוף ניצנים, 09:00-11:30
)אם יירד גשם, תידחה הצעדה לתאריך 25.2.12(

רצועת החוף היפהפייה במועצה נחשבת לאחד מאתרי הטבע המבודדים והטבעיים בישראל.
צמחייה פראית, דיונות וחופים צחורים ימתינו לאלפי הצועדים המגיעים מרחבי הארץ ופוקדים 

מדי שנה את החוף בצעדה המסורתית. 
בהמשך למסורת שהתפתחה בתנועת המושבים, בחרנו השנה  לחבור ל"צעדת החולות", שתהיה 
בסימן הצדעה להתיישבות העובדת. הצועדים יוכלו לבחור בין מסלול עממי שאורכו ארבעה 
ק"מ, מסלול למיטיבי לכת שאורכו שמונה ק"מ ומסלול לנוער מודרך היוצא מבית ספר שקמים 

הסמוך. 
לאורך המסלול ייהנו הצועדים מתחנות יצירה וספורט, אירוח במאהל בדואי, תצפית על מי התהום 

ופריחת הרותם והלענה.
כמו כן, יחולקו לצועדים חומרי מידע והסברה, מפת המסלול ואף מדליה על ההשתתפות.

כל המסלולים מתאחדים לקראת נקודת סיום, שבה יתקיים יריד דוכני מזון אותו יפעילו חניכי 
תנועת הנוער שלנו, בני המושבים. 
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ט"ו בשבט – ראש השנה לאילן
מאת הרב מנחם הכהן, רב תנועת המושבים

אמרה תורה )ויקרא יט, כג(: "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל". דרשו חכמינו )מדרש 
ויקרא רבה(: "מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במטע תחילה. 
שנאמר )בראשית ב,ה(: 'ויטע ה' אלהים גן בעדן', אף אתם שאתם נכנסים לארץ ישראל, לא 

תתעסקו אלא במטע תחילה".   
בני ישראל שישבו בארצם ועבדו את אדמתם, היו קרובים לחיי הטבע. עונות השנה נקבעו על 
פי שינויי מזג האוויר ומחזורי הגשם והשפעתם על יבולי שדותיהם. לפיכך, על פי ההתבוננות 
בטבע קבעו חכמי המשנה את תאריך ט"ו בשבט כראש השנה לאילן שכן,  בחודש שבט ניכר 
שינוי במזג האוויר בארץ ובנופי צמחייתה. בעונה זו מתחילה האדמה להתנער מתרדמת החורף. 
האילנות מתחילים ללבלב ומבשרים בניחוחם את האביב הקרב ובא, והסבירו חכמינו: "הואיל 

ויצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות".

בקרב העם התגבש יחס מיוחד לט"ו בשבט. מלבד היותו תאריך חקלאי, ראו בראש השנה 
לאילן גם יום דין לאילן, בדומה לא' בתשרי, שהוא ראש השנה ויום דין לאדם. ביטוי לכך באגדה 
ספרותית של הימן הירושלמי: "למה זכו אילנות לראש השנה מיוחד לעצמם? ראו האילנות 
שניתן ראש השנה לבני אדם, באו ואמרו: כתוב בתורה )דברים כ, יט(: "כי האדם עץ השדה'. 
נמשל אדם לעץ ועץ לאדם. אם כך, מה אדם יש לו ראש השנה, אף עץ בדין הוא שיהיה לו 
ראש השנה. וכיוון שדיברו אילנות דברים של טעם נתקבלו דבריהם. אמרו להם: באיזה חודש 
נקבע ראש השנה שלכם? השיבו אילנות: כיוון שאנו צריכים למים קבעוהו בשבט שמזלו דלי. 
ולא עוד אלא שבשבט זמן נטיעה ויקיימו בו ישראל מצוות )ויקרא יט, כג(: 'וכי תבואו אל הארץ 

ונטעתם כל עץ מאכל'. 

כבר בתקופת הגאונים נהגו לומר תפילות מיוחדות ביום זה. בפיוטים שנתחברו לט"ו בשבט 
מתפללים על שנה מבורכת לאילנות, שנת פריון ושפע של פירות. אמנם, יום ט"ו בשבט מוצא 

ביטוי של יום מיוחד בלוח העברי ובהלכה, אך אינו נמנה על חגי ישראל. ההווי והמנהגים המיוחדים 
שלו עוצבו ונתגבשו במאות האחרונות. ואילו טקס הנטיעות, העומד כיום במרכזו של החג בארצנו, 

הונהג כאמור לפני כמאה שנה עם תחיית העם בארצו, וראשית ההתיישבות במושבות הגליל.

בהיות עם ישראל בגולה נתפשט המנהג להרבות באכילת פירות של ארץ ישראל בט"ו בשבט, 
במיוחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, על פי הכתוב: 'ארץ חיטה ושעורה וגפן 
ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש' )דברים ח ח(. היו מקדימים להכין ליום זה מפירות הארץ 
והיו מברכים עליהם ברכת "שהחיינו", ואומרים: 'יהי רצון שנזכה לעלות בקרוב לארץ ישראל, 
לאכול שם מפריה ולשבוע מטובה'. ואכן, המנהג העיקרי המאפיין את ט"ו בשבט הן בארץ והן 

בתפוצות, הוא מנהג אכילת פירות, המסמל את ההשתתפות בשמחת האילנות.

משנכנס שבט, מראש חודש וככל שהולך ומתקרב ט"ו בשבט, ניכרת תכונה מיוחדת בשווקים 
ובחנויות הפירות. הדוכנים מתמלאים פירות רבים, מהם נדירים שאינם מצויים רוב ימות השנה. 
בפי יוצאי קהילות ספרד נקראים פירות ט"ו בשבט "פרויטאס", והאשכנזים קוראים להם 'פירות 
חמישוס'ר )חמישה עשר(. הפירות רבים ומגוונים, אך עיקרם הפירות שנשתבחה בהם ארץ 

ישראל, ובמיוחד משבעת המינים.

חכמי הקבלה שחיו בצפת במאה הי"ז שיוו מימד חדש לט"ו בשבט. הם העלו את היום למדרגת 
חג ותיקנו בו סעודה מיוחדת של פירות ויינות ממינים רבים. הם ראו בהם סמלים לרזי תורת 
הקבלה שהרבו להגות בה. סעודת הפירות והיינות אצל המקובלים נערכה בטקס מיוחד, שנקרא 
'סדר ליל ט"ו בשבט' )על משקל 'סדר ליל פסח'(, ונקבעה לו "הגדה" מיוחדת בשם "פרי עץ 
הדר". טקס זה שהיה רווח בהרבה מקהילות ישראל בעיקר בעדות המזרח. בימינו נתחדש המנהג 
ומשפחות רבות מתאספות יחד בליל ט"ו בשבט, לסעודת פירות וקריאה מתוך הגדה מיוחדת 
לט"ו בשבט, בה קטעי קריאה ושירים על התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל, המתארים 

את יופיה וטובה של הארץ, את חלוציה ומיישביה.

כחלק מחזון תנועת המושבים אנו מייצגים לצד 
בכלל  הכפריות  היוזמות  כלל  את  החקלאות 

והתיירות הכפרית בפרט.
עיקרי הפעילות:

סיוע לתיירנים בבעיות רוחב ברבדים השונים    -
החל מבעיות סטטוטוריות )כדוגמת החלטה 
1101 של מנהל מקרקעי ישראל( ועד בעיות 
אל מול הפדרציה לתקליטים וקלטות, תעריפי 

המים ובריכות שחיה בצימרים.
סיוע לאגודות ולחברי מושבים בפתרון בעיות   -
מול מנהל מקרקעי ישראל בנושא פעילות לא 
חקלאית בנחלה על פי החלטות מנהל מקרקעי 

ישראל.
יצירה והידוק הקשרים עם משרדי התיירות,   -
התמ"ת והחקלאות, מט"י )מרכז טיפוח יזמות( 
ועמותות התיירות ברחבי הארץ זאת לצורך 

סיוע ברמה הפרטנית, מושבית ואזורית. 
סיוע והכוונה בפיתוח אטרקציות תיירותיות לצד   -
הלינה במושבים, לצורך ביסוס וקידום הענף 
כתעסוקה מובילה במציאת פרנסה בטוחה 

ויציבה לאורך זמן.
מענה  יתנו  אשר  ושירותים  מיזמים  פיתוח   -

לצורכיהם של התיירנים.
ישיבה ראשונה של "התאחדות  בקרוב נכנס 
התיירות הכפרית" -פורום מקצועי שמטרתו לתת 

מענה בכל אותם התחומים שהוזכרו.
ההתיישבות  קשת  מכל  נציגים  ישבו  בפורום 
הכפרית,  תיירנים  מאזורים שונים נציגי המשרדים 

והגופים הרלוונטיים. 

 מחלקת חיילים  וצבא
תנועת המושבים רואה בשרות הצבאי משימה 

לאומית עם ערך עליון של שליחות והדדיות 
לגיוס  המוטיבציה  ושימור  לעידוד  ופועלת 
משמעותי לצה"ל. לאור כל זאת  ולאור תרומתנו 
הגבוהה כמגזר והשפעתנו על החברה כולה, 
הקמנו מחלקת חיילים וצבא שכבר החלה לפעול 
ונותנת מענה, סיוע והכוונה לנוער לפני הגיוס, 
בזמן השירות ובשחרור ותהפוך לכתובת מרכזית 

לבנינו ובנותינו המשרתים בצבא. 

 נוער - תנועת בני המושבים
חטיבת בני המושבים פועלת בכ-400 ישובים 
ו-175  מד"צים   2,500 חניכים,   30,000 ומונה 

מתנדבים בגרעיני עודד.
תנועת הנוער של בני המושבים היא מקור הגאווה 
של כולנו. בזמן שתנועות הנוער האחרות מאבדות 
מכוחן והשפעתן על בני הנוער, הגדילה חטיבת 
לישובים  וחדרה  פעילותה  את  המושבים  בני 

נוספים. 
גרעין עודד הוא גוף חינוכי וחברתי מהמעלה 

הראשונה.
בקיץ הקרוב, בכוונתנו  לפתוח שני מסלולים 
עודד,  לגרעין  בנוסף  שירות  לשנת  חדשים 
מסלול אחד יאפשר לבנינו להתנדב  בפנימיות 
לנוער וילדים בסיכון וסלול נוסף חברתי-חינוכי, 
יאפשר לבנינו להישאר בכור מחצבתם ולהתנדב 
בפעילות חינוכית בבתי הספר בהם הם עצמם 

גדלו והתחנכו. 

 תקשורת ותדמית ההתיישבות והחקלאות 
בשנים האחרונות נוצר פער גדול בין תרומתה של 

ההתיישבות והחקלאות לבין תדמיתה בציבור. 
תנועת המושבים מגבשת בימים אלה תכנית 

עבודה רוחבית, רב שנתית  לשיפור התדמית 
מקבלי  ובקרב  בציבור  התפיסה  ושינוי 

ההחלטות. 
סיורים,  כגון:  רבים  התוכנית תכלול מרכיבים 
במערכת  פעילות  מדיה,  ביקורים,  תערוכות, 

החינוך ועוד. 
ברבעון הראשון של שנת 2012 נציג את התוכנית 

בפני כל מושבי התנועה. 
לתמורות  עצמה  מתאימה  המושבים  תנועת 
בעולם התקשורת ופועלת אל מול התקשורת 
המקומית והארצית, על מנת לקדם את המטרות 
שחרטה על דגלה. בנוסף מפעילה התנועה 4 
אמצעי מדיה ייעודיים לתושבי המרחב הכפרי, 

המותאמים לעידן הניו-מדיה:
המושבים,  תנועת  ידיעון  "המושב",  עיתון   *
המדוור אל כל בית אב במושבי התנועה אחת 

לחודשיים. 
* אתר האינטרנט שנבנה מחדש בימים אלה 
ויעביר עדכונים שוטפים לכל הנרשמים בכל 
נושאי הליבה של המרחב הכפרי ויהיה פתוח 

לכל תושבי המרחב הכפרי. 
* הערוץ הקהילתי - מושב TV- מגזין טלוויזיה 
חודשי המשודר בכבלים ולוויין, אשר סוקר את 
הפעילות הנעשית בתנועה ובקרב המושבים, אל 

מול האירועים הרלוונטיים ברמה הארצית.
* דף הפייסבוק של התנועה - "תנועת המושבים" 

שהושק לאחרונה.

 חברה וקהילה 
אנו מאמינים כי החוסן הקהילתי של היישובים 
ויכולתם להמשיך את הצמיחה היישובית בראייה 
קהילתית משותפת הם אלה שיבטיחו את קיומו 

של המושב בצורה ערכית ומשמעותית בשנים 
הבאות. התנועה מספקת מענה והכוונה לכלל 
הישובים בהיבטים  הנוגעים לצרכים הקהילתיים 

והחברתיים במעגל החיים.
הדגש מושם על חיי הקהילה והתרבות ביישוב, 
פיתוח מנהיגות יישובית  אזורית, ייזום פרויקטים 
ואירועים בהיבט כלל ארצי. הפעילות מתקיימת 
בשיתוף והרחבה מתמדת של פעילויות היחידה 
לתרבות ומפעלי חינוך של התנועה וכמובן עם 

תנועת הנוער שלנו, "בני המושבים".
פרויקטים רב שנתיים ייחודיים המתוכננים: 

* "תנועה במסע" - מסע של משלחת מנהיגות 
ייצוגית לפולין.

* הקמת "יער הבנים" אתר ההנצחה לחללי בני 
המושבים ביער עזריקם.

* מועדון "תרבות בתנועה" המרכז מאות פעילי 
תרבות וקהילה מיישובי המרחב הכפרי. 

* פרויקט "חותם", המקדם פרויקטים קהילתיים 
עם תוצר חזותי אמנותי, סמינר ארצי לספרני 
ההתיישבות, סמינר ארצי לפעילי תרבות, נוער 
וקהילה, ימי עיון לאמני המושב והכפר, ימי הכנה 
לפעילי תרבות לקראת חגים מרכזיים, סמינר 

מזכירות היישובים ועוד.
מהפעילות  קטנה  טעימה  מהווה  זו  סקירה 
למען  ידי התנועה  על  המעמיקה המתבצעת 

המושבים ובעיקר לטובתכם, התושבים.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל  דבר ועניין.
בברכת חג נטיעות שמח,

שלכם, מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי 

ישראל.
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איציק כהן, יו"ר אגף המשק

בחודשים האחרונים החלו להגיע לחקלאים, מעסיקי העובדים הזרים, תביעות כספיות 
בסדרי גודל של מאות אלפי שקלים לעובד. מגישי התביעות הם עובדים שעבדו בעבר וחזרו לתאילנד 
ועובדים שמסיימים בימים  אלו את עבודתם ולפני יציאתם מגישים את התביעה. מייצגים אותם 
עורכי דין מפולפלים שמעלים על כתב תביעה כל דבר שניתן. לטענתם העובד לא קיבל מהמעסיק 

כמו חופשות, שעות נוספות קרן השתלמות וכד'.

למרבית החקלאים כל נושא התביעות זר להם ולא ידעו כיצד לנהוג, הגיעו אלינו פניות רבות בבקשה 
לסיוע והכוונה.

הוקם צוות בהתאחדות חקלאי ישראל שהוטל עליו ללמוד את הנושא ולהביא הצעות לסיוע לחקלאים 
שנגדם נפתחו התביעות. הצוות שעמדתי בראשותו כלל נציגי ארגוני מגדלים וחקלאים פעילים 
המכירים את הנושא. הצוות ריכז לאחר בדיקה מספר הצעות של משרדי עורכי דין שהתמקצעו בתחום 

התביעות של עובדים זרים ולאחר מו"מ עימם הוגשו הצעות סבירות לטיפול בתביעות.

אנו נעמיד לרשות החקלאים שיבקשו את פרטי משרדי עורכי הדין והחקלאי יחליט עם מי להתקשר 
בטיפול בתביעה.

במקביל אנו פועלים במישור הפוליטי ציבורי להגיע להבנות עם משרד האוצר שיבטל את מס 
המעסיקים ואנו נסכים לתשלום של 500 ₪ לחודש לעובד סכום שיהווה קופה לכל הזכויות הסוציאליות 

המגיעות לעובד שיוכל לקבל את הסכום המצטבר עם סיום עבודתו בארץ ויחזור לארצו.

לקבלת פרטים ניתן לפנות:
03-6929927 התאחדות חקלאי ישראל - יהודית  
03-6086307 תנועת המושבים - ורדה 
03-6090050 ארגון מגדלי ירקות - פרחיה 
03-6966267 ארגון מגדלי פירות - מיטל 

חדשות אגף המשק

תביעות כספיות למעסיקי עובדים זרים

עדכון החלטת הרשם לשנת 2012 
על הזכות לשימוש במים 

כזכור הוציא רשם האגודות השיתופיות החלטה שתקפה לשנת 2011 על הזכות לשימוש 
במים באגודה , שכללה בין היתר את אופן חלוקת המים באגודה בין החברים הפעילים.

בהחלטת הרשם החדשה לשנת 2012 שונה רק סעיף אחד שהוא ערכאת הערעור להחלטת 
האסיפה הכללית האומר:

"במקרה של טענת קיפוח, הנושא יובא בפני ועדה משותפת הכוללת את נציג משרד החקלאות, 
נציג התנועה המיישבת הרלבנטית ונציג התאחדות חקלאי ישראל. ירכז את פעילות הועדה נציג 
התאחדות חקלאי ישראל. הועדה תעביר אלי את המלצתה תוך שבועיים מיום קבלת התלונה, 

וסמוך לאחר מכן, אתן החלטה בעניין נשוא המחלוקת."
ניתן לקבל את ההחלטה במלואה במשרדי האגף.

בימים אלה מקימות תנועת המושבים וברית פיקוח 
חברת בת - "מבט מושבים"

החברה תהווה זרוע ביצועית למיצוי הזכויות של האגודה וחבר האגודה  במשק המשפחתי  אל 
מול גורמי השלטון המרכזי, על שלוחותיו. 

בראש החברה יעמוד יוגב שריד,  בן גבעת ח"ן ומי שעמד בשנים האחרונות בראש 
אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים.

בשנים האחרונות אנו נתקלים לא אחת בזכויות הפוטנציאליות הקיימות במשק 
המשפחתי, אך אינן מנוצלות בצורה יעילה, מקצועית ומקסימאלית.

אלה ועוד מביאים לכך שאנו, תושבי המרחב הכפרי, לא בונים תשתית תכנונית מקצועית ליישום 
החלטות ומיצוי מקסימאלי של זכויותינו.

במקרים רבים אנו  רואים כיצד אי הכנה 
הולמת של תשתית זו מביאה לעיכובים 
רבים בביצוע פרויקטים במשק המשפחתי 
ובנוסף אנו עדים לריבוי של גורמי מקצוע 
שמנסים ליהנות מנתח גדול מההטבות, 
במקום שחברי המושבים והאגודות ייהנו 

מהן.

לאור אישורו של בג"צ את החלטות ממ"י  979 ו-1101, הוחלט כאמור על הקמת החברה שתעסוק  
במגוון תחומים וביניהם :

קרקעות:  ברמת חבר האגודה :מכירת/העברת משק, דמי הסכמה, מס שבח ועוד, פיצול מגרש   #
מהנחלה, העברה בן דורית, הסדרת פל"ח  ועוד.

ברמת האגודה: ליווי וטיפול במיזמים כלכליים ובהרחבות המושב ,יצירת תשתית תכנונית   #
מתאימה לפיתוח המושב בשנים הבאות הן בתחום המגורים והן בתחום התעסוקה.

חקלאות:  הסדרת הפעילות החקלאית על בסיס חוק ההתיישבות והרשות המוסמכת במשרד   #
החקלאות, תיירות כפרית - הסדרת הפעילות וקידומה. 

פרטים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של תנועת המושבים
www.tmoshavim.org.il  או בטלפון 03-6086333.

"מבט מושבים" -
מענה כלכלי ותכנוני 

לחברי המושבים 
והאגודות

מנכ"ל התמ"ת שרון קדמי:

רשתות השיווק מונעות תחרות 
והוזלת מחירים לצרכן

אנחנו מעוניינים להוריד חסמים בירוקרטים 
ולהפחית מכסים  "חלק יאבדו את עבודתם, 
חלק מהעסקים יסגרו, וחלקם יהפכו ליבואנים. 

לא ניתן לרצות את כולם".
"הועדה בראשותי תטפל בריכוזיות ובתחרותיות 
במשק על ידי חקיקה, עד לכדי התערבות גסה 
בשיקולי הסחר והשיווק של הרשתות" אמר 
מנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי בכינוס הפורום 
החקלאי של תנועת המושבים, בנוכחות ראשי 

ענפי החקלאות, בבית תנועת המושבים.
"ניתן לקבוע לרשתות השיווק ש-20% משטחי 
תוצרת עסקים  יוקצו למוצרים  המדף שלהן 
קטנים ובינוניים" נתן קדמי כדוגמא והוסיף כי 
"אלה שאלות לא פשוטות אליהן שותף כמובן 

גם הממונה על ההגבלים העסקיים".
סקר  של  שבועי  לפרסום  לפעול  "בכוונתנו 
מחירי מוצרים בסיסיים על בסיס גיאוגרפי על 
מנת להגדיל את השקיפות בענף המזון" אמר 
קדמי והוסיף כי יפעל לחייב את רשתות השיווק 
להחזיק מוצרי בסיס זולים נוסף על המותגים 
היקרים. "לא סביר בעיני, שרשת שיווק, שאזל בה 
המלאי או שבחרה להעלים חלק ממנו, תמנע את 

זכות הבחירה הבסיסית מהצרכן" הוסיף קדמי.
קדמי שיתף את המשתתפים בערכים המובילים 
את מדיניותו בתחום הייבוא בענף המזון; שמירה 
על סטנדרט גבוה וההגנה על הייצור המקומי. 
וציין כי בתחום החקלאות הטרייה כמעט ולא 
נגעו במכסים. בהקשר זה ציין צבי אלון, מנכ"ל 
מועצת הצמחים, כי המדד האחרון עלה ביותר 

מ-2% בעוד הפירות והירקות ירדו ב 13%, ואמר: 
"המדינה לא תומכת בחקלאות ולא מסבסדת 
אותה ולכן קשה לחקלאי הישראלי להתחרות 
בחקלאי העולם. עלות גידול תפוח עץ בעבור 
חקלאי בבייג'ין עומדת על ₪2.00 בלבד בעוד 
₪3.50. אין באפשרותנו לייצא  בישראל היא 

לשווקים כדוגמת הודו וסין"
העיסוק  כי  בעיני  "תמוהה  אלון:  הוסיף  עוד 
של משרד התמ"ת מתמקד בתחומי התעשייה 
והתעסוקה בלבד ומזניח את התחום השלישי 
בין  הוא  המסחר  המסחר.  תחום  שבטיפולו; 
המרכיבים העיקריים שמכבידים על כיסו של 
הצרכן ובאפיק זה מיובאים מוצרים רבים ללא 

מכס, בעלויות נמוכות, ובשולי רווח עצומים".
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות 
חקלאי ישראל טען כי התנהלות רשתות השיווק 
החקלאי  בין  התיווך  פערי  וכי  שערורייתית 
לצרכן מופקעים: "מדוע תפוח שבעבורו מקבל 
החקלאי ₪3.00 בלבד לקילו, נמכר לצרכן הסופי

ב-₪12 לקילו? לצערי יהיה קשה להגיע לכלכלה 
סבירה שעה שהרשתות מחזיקות את השוק" 

הטיח בקדמי.

"שתפו אותנו בתהליכים" ביקש צור. "כך נבטיח 
יחד הישגים למשק הישראלי מחד ושמירה על 
הייצור המקומי מנגד". בסיומו של הדיון הסוער 
הוחלט על הקמת "שולחן עגול" משותף לנציגי 
יידון  החקלאים, אשר  ונציגי  התמ"ת  משרד 

בסוגיות שעל הפרק.
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לפנינו מקרה חשוב ובעל משמעות רבה לבעלי נחלות ואגודות חקלאיות אשר 
מחזיקות באדמות חקלאיות והמנהל עתיד לנסות ולהפעיל עליהם את חוק מקרקעי 

ציבור או כפי שהוא מכונה חוק "סילוק פולשים". 
ראוי להזכיר, כי במסגרת הדיונים בוועדת הכספים,  מדובר כאן בחוק שעוסק בסילוק של חקלאים 
שמחזיקים בקרקע לעיתים עשרות שנים, בלי הליך שיפוטי ובעיקר בלי זכות טיעון לחקלאי או לחוכר 
בפני הרשות לפני שהיא מוציאה את הצו, תנועת המושבים נערכת לתקיפה של תיקוני החקיקה בפני 
בגץ. נציגי ההתיישבות דרשו להכניס זכות טיעון לחקלאי להשמיע את דברו לפני שיוצא הצו שמוציא 
אותו מהקרקע. ואכן זכות הטיעון אכן הוכנסה לבסוף במסגרת התיקון לחוק מקרקעי ציבור)פינוי 

קרקע(.
במקרה דנן הוכחה חשיבותו של התיקון שדרשנו לזכות הטיעון, גברת נכבדה הגישה כנגד המנהל 
עתירה במסגרתה ביקשה לבטל צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור שהוצא כנגדה על ידי המנהל. 
העתירה לביטול הצו נעשית כאמור לפי סעיף 5ב לחוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע(. הגברת טענה 
כי היא אוחזת כדין במקרקעין נשוא הצו, שכן רכשה אותם כבר בשנת 1961, והיא מחזיקה בהם 
מזה כחמישים שנה. כאשר המנהל מצדו לא העניק למבקשת הזדמנות לטעון, ולא בחן את מלוא 

המסמכים הרלבנטיים לעניין הזכויות. 
בית המשפט קיבל את התביעה, ביטל את הצו ופסק כלהלן:

לצד האינטרס הציבורי שבסילוק פולשים על פי חוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע(, עומדת זכותו של 
המחזיק במקרקעין להליך הוגן. זכות זו באה לידי ביטוי בהוראת סעיף 4 לחוק בדרישה כפולה: ראשית, 
על המנהל לעיין ולבחון "מסמכים לעניין הזכויות במקרקעי הציבור". שנית, על המנהל לאפשר לתופס 
"הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו". במקרה שלנו, המנהל לא עמד בתנאיו של סעיף 4 להוצאת צו 

לסילוק פולשים. בנסיבות העניין קיים ספק בדבר טריות הפלישה. 

סעיף 4)א( לחוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע( מחייב את הממונה להוציא את הצו לא יאוחר משלושים 
ושישה חדשים מיום התפיסה. הגבלת הזמן נועדה להמריץ את המנהל לעקוב אחר מצב המקרקעין 
ולדאוג לפינוי הפולש קרוב ככל הניתן לתחילת הפלישה. נשוב למקרה שלנו, המנהל לא הוכיח 
שהפלישה נופלת למגבלת הזמן שבחוק. המנהל כלל לא בדק סוגיה זו. כשלו העיקרי של המנהל נעוץ 
בכך, שלא טרח להעניק לגברת הזדמנות לטעון בפניו, בין השאר בעניין מועד הקמת הגדר והשער. 

אין חולק כי הגברת לא קיבלה הודעה מוקדמת או התראה כלשהי על הוצאת הצו. לא נעשה כל 
ניסיון לזמנה על מנת לקבל ממנה מידע ולשמוע את התייחסותה לטענת הפלישה. המפקח הדביק 
את הצו על דלת ביתה - הא ותו לא. בית המשפט שואל, מה מנע מהמנהל להזמין את הגברת לטעון 

בפניו, בכתב או בע"פ, ולו בדרך של זימון בדואר רשום? 
ומודגש ע"י בית המשפט, כי הכשל שבאי מתן זכות הטיעון מחריף בכל הקשור לבירור זכויות הגברת 
במקרקעין. בירור הזכויות בטרם הוצאת הצו אינו ענין טכני, אלא יורד לשורש הסמכות. בירור זה 
דורש לא רק להעניק הזדמנות לתופס להציג טיעוניו, כי אם גם להפעיל פקידים האחראים לסוגית 

הזכויות במנהל. 
בית המשפט קובע כי המנהל צריך היה להתכבד ולעסוק בשאלת הזכויות של הגברת בטרם הוציא את 
הצו. סעיף 4)א( לחוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע( מחייבו לבחון "מסמכים לעניין הזכויות במקרקעי 
הציבור". היה עליו להידרש לסימני השאלה וליתן להם מענה, בין השאר באמצעות עיון בתיק ההיסטורי 
והעזרות בפקידים העוסקים בסוגית הזכויות. בתוך כך, היה עליו לאפשר לגברת לטעון בפניו. בדרך 

זו ניתן היה לקבל תמונה ראייתית מבוססת, החיונית להפעלת הסמכות.
 

בית המשפט קיבל את תביעתה של הגברת והורה על ביטול צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור 
שהוצא כנגדה על ידי המשיב. נפסק, כי בהפעלת הסמכות שלפי סעיף 4)א( לחוק מקרקעי ציבור 
)פינוי קרקע( נפלו פגמים מהותיים. כאמור טרם נאמרה המילה האחרונה בסוגיה זו הן בהיבט 

המשפטי והן בהיבט הציבורי.

חדשות אגף קרקעות ואגו"ש

זכות טיעון לחוכר בהפעלת חוק "סילוק פולשים"
על המינהל לתת זכות טיעון לחוכר בבואו להפעיל את חוק "סילוק פולשים". נציגי ההתיישבות הביעו התנגדות 
נחרצת לתיקוני החקיקה שהוכנסו לחוק. תנועת המושבים נערכת לתקיפה של תיקוני החקיקה בפני בג"ץ

לעיתים רבות עולה השאלה במושבים לגבי הזכויות הקנייניות 
או החוזיות הקיימות בחלקות החקלאיות במושב או כפי שנהוג 
לכנותן חלקות ב' ו/או ג', כמו כן מתקיים דיון תמידי על מעמד 
האגודה החקלאית ויכולתה לקבל החלטות בנוגע לקרקעות אלו 
במסגרת מערכת יחסיה עם חברי האגודה בעלי הנחלות. לפנינו 
מקרה אשר בו נידון הנושא בפני בית המשפט והכרעתו במקרה 

דנן מובאת בפניכם.

חבר האגודה  ובר רשות בנחלה במושב הנמצא בחוזה משבצת תלת 
שנתי, ביקש להשכיר שטח בחלקה ב' בנחלתו לחברה סלולארית 
לצורך הקמת אנטנה סלולארית. חבר האגודה והחברה הסלולארית 
פנו לועד האגודה, וזה אישר את הבקשה, בכפוף לתנאי שהקמת 

האנטנה תחייב קבלת אישור האסיפה הכללית.
נחתם הסכם במסגרתו המושב וחבר האגודה הוגדרו כמשכירים 
והחברה הסלולארית כשוכרת, כשבהסכם לא אוזכר התנאי של 
אישור האסיפה הכללית. אך בחלוף מספר חודשים בודדים החליטה 
האסיפה הכללית שלא לאשר את הקמת האנטנה, לאחר שקיבלה 

מידע בדבר הסכנות הקיימות מהקמת אנטנות סלולאריות.
חבר האגודה טען, כי זכויותיו בחלקה הן מעין קנייניות, ואילו 
המושב הוא הגוף המנהל ולפיכך הוא רשאי להשכיר את החלקה. 
מעבר לכך, הוא טוען, כי הועד היה מוסמך לחתום על ההסכם 
ולא נדרשה הסכמת האסיפה הכללית, מה גם שחתימת חברי ועד 
המושב מעידה על הסכמת האגודה להסכם, ומשנחתם ההסכם 

התבטל התנאי לפיו נדרש אישור האסיפה הכללית.
לאור כל זאת, תבע כחצי מיליון שקלים חדשים בעילת הפרת 

חוזה ולחילופין בעילת גרם הפרת חוזה.
מנגד, טען המושב, כי חבר האגודה הוא בר רשות בלבד, ואין לו 
כל זכות בחלקה מעבר לזו המוענקת לו על ידי המושב. לאור 
זאת, שעה שהוא מבקש לעשות בחלקה שימוש שאינו חקלאי 
נדרשת הסכמת המושב, ובמקרה זה, הסכמת האסיפה הכללית. 
לחילופין, טען המושב, כי אף אם לא נדרשת הסכמת האסיפה 
הכללית, הועד החליט לבקש אישורה, ומשלא נתקבל האישור, 
אין לחבר האגודה אפשרות להתלונן. בנוסף, טען המושב, כי לא 
נכרת הסכם בין חבר האגודה למושב, ולחילופין, שלהסכם קדם 
תנאי מתלה של אישור האסיפה הכללית, שהיה ידוע לצדדים, 

וחתימת חברי הועד הייתה בכפוף להחלטת זו.
לגבי הזכויות בנחלה, הבהיר בית המשפט, כי החלקה מושכרת 
למושב על ידי מינהל מקרקעי ישראל עבור חבריה, ומשמעות 

הדברים היא, שזכויות המושב הן מעין קנייניות, בעוד זכויותיו 
של חבר האגודה בחלקות הללו הן זכויות חוזיות בלבד.

לגבי ההסכם שנכרת, קבע בית המשפט, כי אמנם קיים הסכם 
לפיו מתיר המושב לחבר האגודה להשכיר את החלקה לחברה 

הסלולארית, אך הסכם זה הוא חוזה על תנאי. 

לעניין השאלה האם די בהסכמת הועד או שיש גם צורך באישור 
האסיפה הכללית, קבע בית המשפט, כי הסמכות נתונה אמנם 

לועד, אך אין עליו החובה לעשות בה שימוש, והוא רשאי, כל עוד 
הוא פועל בתום לב ובגילוי נאות, לקבוע כי הוא נדרש לאישור 
האסיפה הכללית. בית המשפט הוסיף, כי במקרים בהם מדובר 
בפעולה שנויה במחלוקת, תהא על הועד חובה להעביר את 

ההכרעה לאסיפה הכללית. 
לאור כל האמור, בית המשפט הכריע, כי המושב הוא בעל 
הסמכות לקבוע האם רשאי היה חבר האגודה לחרוג מהמטרה 
שלשמה הוענקו לו הזכויות בחלקה מלכתחילה, והועד היה רשאי 
להתלות הסכמתו באישור האסיפה הכללית. בית המשפט הוסיף, 
כי התנאי היה ידוע לצדדים, ועל כן חתימת ההסכם הייתה רק 
שלב ראשון, וההסכם היה נכנס לתוקף רק באם יאושר על ידי 

האסיפה הכללית.
מעבר לכך, השכרת מקרקעין לצורך הקמת אנטנות סלולאריות, 
הינה שאלה הנתונה במחלוקת, וקשה לטעון שנפל פגם ברצון 
הועד להביאה לידי הכרעה באסיפה הכללית. הועד פעל באופן 

ראוי וסביר במהלך העניינים, ודין העתירה להידחות. 

מקרה של פעולה שנויה במחלוקת
במקרים בהם מדובר בפעולה שנויה במחלוקת, תהא על הועד חובה להעביר 

את ההכרעה לאסיפה הכללית

 המשך המדור בעמוד 6
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חדשות אגף קרקעות ואגו"ש - המשך

בפגישה שהתקיימה עם נציגים בכירים ממנהל מקרקעי ישראל, הציגו ראשי תנועת המושבים 
את עמדת תנועות המושבים בכל הקשור למדיניות הקרקע החקלאית.

בפגישה דרשה תנועת המושבים לקבל החלטות בכפוף להסכמות בין התנועה לבין המנהל ולייצר 
שולחן משותף להתיישבות ולמנהל מקרקעי ישראל.

מטעם התנועה השתתפו מאיר צור, המזכ"ל ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל וכן עו"ד עמית יפרח, 
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש. בנוסף נטלו חלק נציגים נוספים מטעם ההתיישבות כמו מזכיר התנועה 

הקיבוצית זאב )וולוולה( שור ואחרים.

מטעם המנהל נכחו מנכ"ל המנהל בנצי ליברמן, מנהלת האגף החקלאי, שולה בן צבי והיועץ 
המשפטי עו"ד יעקב קווינט.

ועדת רוטקופף הוקמה בישיבת הממשלה החגיגית בדגניה א' לרגל 100 שנות התיישבות, מתוך 
מטרה לבחון את מדיניות הקרקע החקלאית בהיבטים השונים.

מאז ועד היום ערכה תנועת המושבים סיור מקצועי במספר מושבים ברחבי המדינה, ביחד עם 
חברי הועדה בראשותו של ד"ר גיא רוטקופף - מנכ"ל משרד המשפטים ואף הגישה לחברי 
הועדה,  בתום עבודה מאומצת, נייר עמדה המפרט את התייחסותן של התנועות המושביות ל"קול 
הקורא" שפרסמה בפניה שצורפה לחוברת שהוגשה ליו"ר הוועדה, ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד 
המשפטים, כותב מאיר צור, מזכיר תנועת המושבים: "נקודת המוצא שלנו היא שההתיישבות 
החקלאית בישראל פעלה ופועלת מאז ומעולם בעבור טובת המדינה. לתפיסתנו, גם היום, יכולה 
וצריכה ההתיישבות להיות כלי מדיני, חברתי, כלכלי, ביטחוני וסביבתי בעבור מדינת ישראל. 
אין בדברים הללו כדי לאיין את מעמדם וזכויותיהם של החקלאים והמתיישבים או כדי לדחוס 
אותם לזווית ראייה צרה ומוגבלת של משרתי המדינה ללא כל התחשבות בצרכיהם ובזכויותיהם 

כאזרחים שווי-מעמד".

להלן עיקרי עמדת תנועות המושבים לפרקים השונים:

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

ישראל". 

עמדת תנועות המושבים עומדת על צורך בעיגון פורמאלי של זכות החכירה- לדורות בכל שטחי 
משבצת הקבע, בחוזה חכירה לדורות ל-196 שנים, שינוסח בשיתוף נציגיהם המוסמכים של 
המתיישבים וירשם במרשם המקרקעין. זאת ועוד, היעודים והשימושים השונים במסגרת מטרות 
החכירה בשטח חלקת המגורים יהיו כפופים לחוקי התכנון והבנייה בלבד, ללא מעורבות רמ"י. על 
שטחים אלה יחולו ההסדרים הכספיים כפי שנעשו במגזר העירוני לגבי חוכרים ותיקים. הקרקע 
תהיה בחכירה לדורות של האגודה וחבריה, ולא בבעלותם, אולם החכירה תהיה עם מלוא הזכויות. 
עוד צוין, בשטחים החקלאיים יתאפשר שימוש חקלאי חופשי על ידי המתיישבים ו/או במסגרת 
האגודה החקלאית ו/או במשותף ע"י מספר אגודות החקלאיות וגם על דרך של עיבוד אזורי 
באמצעות גופי התיישבות אזוריים. שיתופי פעולה או החכרות משנה לגופים חיצוניים אחרים, 

יעשו בכפוף למנגנוני חוק ההתיישבות אשר נדרש להתאימם ולעדכנם לתקופתנו.

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

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

האוכלוסייה, שמירת הקשר בין מתיישב לאדמתו ומניעת ריכוז הקרקע החקלאית בידי מעטים.

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

לסבסד את החוכרים באופן עקיף.

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

עיבוד הקרקע תמשיך להוות עקרון בסיסי של החכרת מקרקעי ישראל לחקלאות.

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

בשינוי יעוד הקרקע ו/או תשלום נוסף/נפרד.

נושא פרק 6 הוא יכולת המינוף של הקרקע החקלאית כבטוחה לקבלת אשראי בנקאי לפיתוח 
החקלאות. עמדת תנועות המושבים תומכת באפשרות לשעבוד קרקע חקלאית כבטוחה לאשראי, 
אך תוך אפשרות מימוש השעבוד רק לפי מדיניות ההקצאה הקיימת )ללא מכרז ולזכאים שיוגדרו(.

תנועת המושבים דרשה ממנכ"ל המינהל לקיים שולחן עגול עם ההתיישבות

זכאים-בהתאם למפורטבנוהל התמיכההיקף תקציביהסעיף  

מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, חברות כלכליות ₪12,000,000תכניות ועוגנים
וגופים העוסקים בתחומי החקלאות וההתיישבות 
על  ציבור"  "מוסד  מוגדרים  שאינם  הכפרית 
פי סעיף 3 א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה 
חוק פי  על  שהוקמו  תאגידים  ושאינם   1985

מיתוג ותדמית חקלאות 
והכפר

כל מי שעומד בתנאי הסף של נוהל זה₪250,000

מועצות אזוריות וגופים העוסקים בתחומי ₪1,000,000קורסים והדרכות
החקלאות וההתיישבות הכפרית

 חקלאות 
תומכת סביבה

מועצות אזוריות ומועצות מקומיות בהן קיימת ₪1,000,000 
וועדה חקלאית פעילה

קידום מכירות תיירות 
חקלאית

מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ועמותות ₪1,000,000
תיירות 

יזמי תיירות חקלאית ₪500,000תיירות חקלאית

תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
בפעולות לפיתוח הכפר לשנת 2012
כבכל שנה הודיע משרד החקלאות ופיתוח הכפר על האפשרות לקבל את תמיכת 

המשרד בפעולות לפיתוח הכפר שלהלן:

את תוכנית פיתוח הכפר לשנת -2012ואת פירוט נוהל התמיכה ניתן לראות באתר תנועת המושבים 
ובאתר משרד החקלאות.

מועד הגשת בקשות התמיכה ב-28.2.12

 מימין: בנצי ליברמן - מנכ"ל ממ"י, זאב )ולולה( שור - מזכיר התנועה הקיבוצית,
מאיר צור - מזכ"ל תנועת המושבים צביקי פורת - מזכיר הקיבוץ הדתי # צילום: אביב לשם
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חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

צוריה וידה, כלכלנית ורכזת 
תיירות כפרית 

פסטיבלים רבים פורחים במרחב 
הכפרי יחד עם פריחת הפרחים 

והתיירות הכפרית מרוויחה בזכותם עדנה רבה.
הפסטיבלים מפוזרים בכל רחבי הארץ ומגוונים 
בתוכן; החל מהצפון דרך מרכז הארץ  מאוד 
בואכה ירושלים ועד לדרום...  התיירות הכפרית 
והפסטיבלים מאפשרים למרחב הכפרי להציג 
לציבור הרחב את פרי עמלו כמובילים בתחום 
התיירות והנופש ועם ישראל זוכה להיפגש עם 
יופיו ומאפייניו הייחודיים של המרחב, אנשיו 

ותוצריו, ותורם לכלכלת המרחב הכפרי.
הפסטיבלים מביאים לקדמת הבמה את פיתוח 
החקלאות וקידום ההתיישבות בפריפריה ושופך 
אור על עשייה חלוצית, מגוונת ומשגשגת הנעשית 

כיום במרחב הכפרי.

צפון
 פסטיבל הצפרות הבינלאומי ה-2 בגליל

ביוזמה והפקה של הרשות לפיתוח הגליל, החברה 
להגנת הטבע, קק"ל, רשות הטבע והגנים ועמותות 
התיירות בגליל, בגולן ובעמקים, הפסטיבל התקיים 
האירועים   .2011 ודצמבר  נובמבר  בחודשים 
התקיימו באגמון החולה, שמורת החולה, שמורת 
גמלא, אזור הכינרת, כפר רופין, שמורת עין אפק 

והמרחב שבינהם. 
 פסטיבל טעם כנרת השביעי

חורף של טעמים בעמק הירדן בחג החנוכה 
התקיים במועצה האזורית עמק הירדן פסטיבל 
 "טעם כנרת" – פסטיבל גורמה וחגיגה לכל החושים. 
הפסטיבל נערך זו הפעם השביעית סביב הכנרת 

ובאתרים הקסומים של עמק הירדן.
 פסטיבל טו בשבט בגליל תחתון במושב 

שדמות דבורה 
במרכז מבקרים דבורת התבור בשדמות דבורה 

יתקיים בכל סוף שבוע בחודש פברואר. במסגרת 
הפסטיבל יתקיימו סיורים מיוחדים בדגש על 
הדבורה  של  וחשיבותה  צוף  שתילי  נטיעות 
תעלומת  מהי  בעולם,  הצמחים  להתפתחות 
הדבורים הנעלמות וסדנא להכנת שוקולד דבש 
עם פירות יבשים ופנקייק אישי. פעילות יצירה, 
פינת חי וכל משפחה תקבל שתיל צופני מתנה.

 פסטיבל "טעמים בעמקים" ה-13
הפסטיבל מתקיים בתאריכים 13.1 עד 15.2 כמיטב 
המסורת, בכל שנה, מתמזגים טעמים במיטב 
מסעדות העמקים ברקע נופי שדות העמקים 
הפסטורליים לחוויה קולינארית ייחודית חגיגה 
מתמשכת של חודש מלא בטעמים ומטעמים. 
העמק  תושבי  יפתחו  הפסטיבל  ימי  במהלך 
את בתיהם ביישובים השונים לארוחות בראנץ' 
ומכירת מטעמי שף וזאת לצד תצוגה ומכירה 
של תוצרי אומני העמק ותוצרת חקלאית טרייה 

היישר מהשדה. 
בנוסף יתקיימו סדנאות שף, הרצאות מרתקות על 
סודות המטבח והבישול שיתקיימו במשך שלושה 

ימים רצופים, עם מיטב השפים.
 שף העמק - בפעם הראשונה בצפון! 

העמק וסביבתו מכתירים את השף של העמקים. 
בתחרות יוצאת דופן, בחסות חברת "ארקוסטיל" 
בחוות התבלינים בבית לחם הגלילית אל מול נופי 
שדות התבלינים הפרוסים יתחרו מיטב בשלני 

העמק וסביבתו על התואר הנכסף. 

מרכז הארץ וסובב ירושלים 
 פסטיבל היין

התקיים בחודש נובמבר האחרון במועצה האזורית 
מטה יהודה ובעמותת תיירות יואב-יהודה - חגיגת 
תיירות, יין תרבות ובידור. האירועים אפשרו הצצה 
וייצור היין,  אל מרתפי היין ואל דרך העשייה 

סיורים בין כרמים, שדות, עמקים וגבעות.
 פסטיבל חג המכבים בחבל מודיעין

במהלך ימי חג החנוכה התקיימו אירועי חנוכה 
בעמותת התיירות חבל מודיעין במרחב בו חיו 

ולחמו המכבים. סיור בקברות המכבים בשילוב 
מופע של תיאטרון אספלט, טיול ניווט משפחתי, 
הפקת שמן זית והכנת סופגניות, מסע בעולם 
הקופים - פינת חי עם אטרקציות לילדים וגם 
מבחר טיולים רגליים, על סוסים או בריינג'רים. 
סיור בישוב מבוא מודיעים על שלל אמניו, יוצריו 
והסיפורים המיוחדים סביב קהילת הרב שלמה 

קרליבך ז"ל.
 פסטיבל עוצרי השמן וכובשי הזיתים

פעילות בבתי הבד בעמותת תיירות יואב יהודה 
יתקיים בתאריכים 9-11.2.12.

 פסטיבל האוכל במטה יהודה ובעמותת 
התיירות יואב-יהודה 

במסגרת   .2012 מרץ  חודש  במהלך  יתקיים 
הפסטיבל שיתקיים זו השנה ה-12 יערכו שלל 
אירועי אוכל במטה יהודה: טיולים בטבע, אירועי 
מוזיקה, סדנאות אמנים, סיורי אוכל ויין שיתקיימו 

בפסטיבל, וביקור ביקבי היין ובמבשלות הבירה.

דרום
תיירות  'דרום אדום' בעמותת   פסטיבל 

שדות, שקמה, בשור

שנה שביעית של חגיגת הפריחה המסורתית. 
בחודשים פברואר-מרץ מתמלא הבשור במרבד 
כלניות אדומות, פריחת הכלניות מושכת אליה 
מבקרים רבים מכל רחבי הארץ. במקום נערכים 
שלל פעילויות לכל המשפחה, סיורי פריחות, 
ופעילויות חקלאיות,  סיורים  הכלניות,  צעדת 
שלל  ועוד  וירידים  שווקים  ספורט,  הפנינג 

השבוע  בסופי  יתקיים  פעילויות. הפסטיבל 
בתאריכים 2.2-3.3.12.

השנה מצטרפת לפסטיבל גם המועצה האזורית 
חוף אשקלון ובמהלך חודש פברואר יתקיימו 
הפנינגים ססגוניים ביישובים כוכב מיכאל )11/2, 
25/2(, יד מרדכי )11/2,4/2, 18/2, 25/2(, נתיב 

העשרה )25/2(.
 יום פתוח בערבה

וצפונית  תיכונה  ערבה  במו"פ  הפתוח  היום 
1-2.2.2012 כבכל שנה, גם הפעם, נפתח בפני 
המבקרים צוהר אל העולם המרתק של הערבה 
כל מי שרוצה לחוש גאווה הערכה ושמחה מוזמן 
מגוון  על  לחזות מקרוב בחקלאות משגשגת 
פיתוחיה השונים, המשלבת חריצות ועמל כפיים, 
חדשנות ואהבת האדמה. השנה, לראשונה יתקיים 
כנס הערבה לחקלאות וההתיישבות. התוצרת 
החקלאית בערבה נמכרת בכל שווקי העולם 
ונחשבת למשובחת ומובילה באיכות וקידמה, ולא 
בכדי. בזכות מחקר ופיתוח מתקדם זכינו לעמוד 

בחוד החנית בתחום.
קסם החקלאות במדבר, הוא תוצאה של אמונה 
רבת שנים, נחישות, עקשנות והתמודדות בלתי 
פוסקת שלנו בבידוד, באיתני הטבע, במחלות 
ומזיקים בחקלאות לצד אתגרים בירוקרטים, 

מחסור בתקציבים ובידיים עובדות.
 פסטיבל אביב בכרמים

יריד קיבוצי ירוק לכל משפחה יערך במאי 2012. 
היריד של קיבוץ כרמים חוזר זו השנה הרביעית 
ברציפות, והפעם הוא ירוק יותר, משפחתי יותר 
ומגוון אפילו עוד יותר. יריד האביב של כרמים הוא 
יריד אביבי מלא פעילויות לכל טעם וגיל, מדי שנה 
באביב מגיעים ליריד כדי לבלות, לקנות, לאכול 
וליהנות ממוזיקה ומופעים בשמש האביבית בינות 

לפריחות הצבעוניות שסביב.

למידע על הפסטיבלים והאירועים השונים 
אתם מוזמנים להיכנס לאתר תנועת המושבים 

בישראל ובפייסבוק - "תנועת המושבים".

כשתיאלם תרועת הפסטיבלים...
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תערוכות בגלריה בבית תנועת המושבים
"על סוסים וחמורים"

תערוכת ציורים של אלברט בן-שימול ממושב בורגתה.
החל מ-9.2.12 ועד ל-11.3.12.

פתיחת התערוכה ב-13.2.11 בשעה 18:00

"עונות מתחלפות"
תערוכת ציורים של ליאורה בנקל ממושב בצרה

החל מ-12.3.12 ועד ל-15.4.12.
פתיחת התערוכה ב- 22.3.12 בשעה 18:00

פינת הספר
לאן נוסע הכביש?

מאת גליה מידן
ספר ילדים חדש ומקסים, המתאר באופן ציורי את הכבישים והדרכים 
המובילות אותנו ליעדים שונים ברחבי הארץ. הילד שבסיפור פוגש 
מקומות, בעלי חיים ונופים, תוך חוויה המערבת את כל החושים. דרך 
ההיכרות מלאת ההומור עם הכבישים ילמדו הילדים על עצמם, על 

האחר ועל העולם הסובב אותם.
הספר מיועד לילדים בגילאי 3-7 כולל שלב טרום קריאה.

לגננות ולעוסקים בחינוך, ניתן לשלב את הספר כחלק מהפעילות על ארץ ישראל ואהבת הארץ 
וכחלק מהפעילות העוסקת ברגשות.

על הסופרת: גליה מידן, תושבת המושב משמרת שבשרון, בעלת תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה 
ותואר שני בקרימנולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עסקה בפסיכולוגיה חקירתית. לאחר 

הולדת בנה, החלה לכתוב ספרים וספר זה הוא הראשון מפרי עטה היוצא לאור.
להזמנה ולרכישה:  גליה מידן: 054-5555417.
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"יער הבנים"
נפרדים ממרים שור

עץ נטעתי/ אהרון זאב
 עץ נטעתי בחג האילן. 
עץ נטעתי בגני הקטן. 

 ולאדמת גני אמרתי כך: 
אני ואת קשורים לעד בנטע הרך, 

בנטע הרך  יגדל ויצמח!

"יער הבנים", האתר בו יונצחו בני המושבים חללי מערכות ישראל, צומח ומוקם 
בימים אלה בליבו של מתחם פעילות נוער וקהילה של תנועת המושבים ביער 
עזריקם. עמותת "יד אליעזר" בשיתוף הקק"ל והתנועות המיישבות שוקדות 
על הקמתו כבר למעלה מעשור, ובימים אלה מבקשים לעדכן אתכם כי העבודות 

בשטח נמצאות בתנופה. 

האישית  ההנצחה  את  מייחדת  והתוכני,  הפיסי  בתכנונו  המקום,  תפיסת 
והקולקטיבית שלנו כאנשי ההתיישבות. בהקשר זה אנו רואים חשיבות רבה 
ומברכים על סמיכות האתר למרכז פעילות והכשרת בני הנוער במפעלי הקיץ אשר 
תבטיח כי "יער הבנים" יהיה תוסס ופעיל ויפקדו אותו מבקרים רבים, שלצד היבט 

הזיכרון והמורשת ייהנו מביקור באתר של טבע ונוף ייחודי.

לאחרונה נשלחו מכתבים אל היישובים ובהם פירוט רשימת שמות החללים הידועים 
לנו מהיישוב. הפנייה נועדה לוודא כי אכן נזכור את כולם, במלוא הכבוד הראוי וכי 

לא תיפולנה טעויות ברישום.

לפני חודשים אחדים הלכה לעולמה מרים שור ז"ל, אשר ריכזה את הנושא והייתה 
הרוח החיה שהניעה את הקמת האתר. לצערנו, מרים לא זכתה לראות את גמר 
המפעל החשוב הזה הגם שהיה לאורך כל השנים משאת נפשה. מרים הייתה 
חברת מושב גן חיים ואם שכולה בעצמה, אמו של דן שור ז"ל שנפל במלחמת יום 
הכיפורים. בשיחות על נושא אתר הדגישה את החשיבות שהיא רואה בהנצחה 

ושמירת זיכרון הבנים גם אחרי פטירת הוריהם, ועל חשיבות המורשת. 

לו רק יכולנו לומר לך, מרים, שקו הסיום כבר באופק, שאנחנו מחוייבים
להמשיך ולפעול ביחד עם כל השותפים והיישובים, שהנטע הרך

היכה שורשיו ויגדל, ויצמח - ולא נשכח.
אילנה יוגב, מנהלת אגף חברה וקהילה

ארכיונאים במושבים:
היכונו לקורס המחזור השני!

לאחר הצלחת הקורס הראשון שלנו לארכיונאים במושבים, בשיתוף עם האיגוד הישראלי 
לארכיונאות ומידע ופורום ארכיונאי ההתיישבות במרכז המועצות האזוריות, אנחנו נערכים 

לקראת המחזור השני אשר יצא לדרך אחרי פסח.  
מדובר בסדרה של כ- 8 מפגשים בהם נכיר את יסודות פעילות הארכיון בהיבט המקצועי ובהיבט 

הקהילתי. 
כבשנה שעברה, הקורס יעסוק במתן כלים מקצועיים לארכיונאים, נאמני תיעוד, פעילי תרבות 
ואנשי מפתח נוספים בקהילה בתחומים של תיעוד, איסוף, שימור מידע ומורשת היישוב. בניית 
ארכיונים במושבים תאפשר שימור של מורשת יישובי התנועה וההתיישבות בכללה, בדגש על 

שמירת הצביון הכפרי של היישובים מתוך הכרה וכבוד לשורשיה.
ויש ברכה בעשייה - אנו שמחים על כך שבוגרי הקורס הראשון אכן עוסקים במלאכת התיעוד 
ושימור המורשת, בין אם בארכיון בפועל או בקידום הפעילות בנושא ביישוב. אנחנו שמחים 
להיות בקשר ולשמוע על פעילותם המבורכת. חלק מחברי הקבוצה אף הצטרפו כחברים לאיגוד 
הארכיונאים והמשיכו להתמקצע בתחום וזאת מעבר להיכרות הבסיסית אותה רכשו בבית תנועת 

המושבים.
מידע מפורט יועבר בהמשך ליישובים, באתר התנועה ובגיליון הבא )39( של עיתון "המושב".

אז אם אתם בעניין - אנא צרו קשר והצטרפו אלינו לעשייה!
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ארכיונאי המושבים השתתפו בכנס ארכיונאי המושבים והקיבוצים 
בשיתוף מרכז המועצות האזוריות 24.1.12 בבית התנועה הקיבוצית.

בתמונה: קבוצת דיון בנושא "הארכיון במושב" בהנחיית אילנה יוגב ויהודה אלטון.
צילום: דן גלשר, מושב נוה מבטח.

היכונו לסמינר פעילי תרבות וקהילה
15-16 בפברואר 2012, במלון הכנסים בקיבוץ שפיים

והפעם: "תרבות בראייה קהילתית"
השנה נתמקד בתפיסה הקהילתית של חיי התרבות ביישוב, פעילות תרבות הצומחת 
מתוך חיבור כל הגורמים השותפים: ועדות תרבות, נוער, ותיקים, איכות הסביבה, 

קליטה, רכזי ומנהלי הקהילה ועוד ועוד.
כל פעילי היישוב -מכל הועדות- מוזמנים לקחת חלק בסמינר, לטעום תרבות 

ולחזק את קשרי הגומלין...!
עלות הסמינר: 370 ₪ בלבד )מחיר מסובסד(

תכנית מפורטת של הסמינר לרשותכם באתר תנועת המושבים
www.tmoshavim.org.il

להרשמה ניתן לפנות אלינו:
 tarbut@tmoshavim.org.il  03-6086342/3 :היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

 ilana@tmoshavim.org.il ,03-6086350 :אגף חברה וקהילה

כמידי שנה נפגשו ספרניות היישובים לסמינר הייחודי בשפיים. בשנה זו עסקנו בהיבטים שונים של מורשת וזהות ישראלית הבאים לידי ביטוי בתחום הספרות 
בכלל ובפעילותן של הספרניות ביישובים בפרט. אנו מעודדים את העיסוק בנושאי המורשת היהודית-ישראלית כציר מרכזי בחיי הקהילה ביישוב.

לצד למידת עמיתים ומגוון הרצאות בתחומי ידע הקשורים לעבודת הספרנית היו גם לא מעט רגעי שיא. בסיכום הסמינר עלה המסר הברור כי עלינו 
לשמר מחד ולפתח מאידך את מקומה של הספרייה היישובית כמוקד תרבות משמעותי בלב היישוב, לצד חיזוק הקשרים עם הספריות האזוריות. 

והנה לפניכם: תמונות מספרות על מקצת מהדברים. את היתר, תוכלו למצוא באתר הפייסבוק של התנועה.

סמינר ספרני ההתיישבות, חנוכה תשע"ב, דצמבר 2011

➑ אחד מרגעי השיא של הסמינר היה בערב השני, 

בו צפינו בסרט "הניצחון הסופי" של חיים הכט. הסרט 

מביא את  סיפורו של פליקס זנדמן ז"ל, מנעורים 

בשואה לבגרות של מדע ותעשייה. פליקס היה אדם 

מוכר בקהילת העסקים כמדען ויזם מבריק. בעליה של 

חברת הענק "ווישיי אינטרטכנולוגיה". רבים מכירים 

את פועלו והמצאותיו שחוללו מהפכה בתעשיית 

הרכיבים האלקטרוניים, אך רק בודדים מכירים את 

סיפורו האישי הלא יאמן. בהמשך לסרט שמענו על 

סיפורו באמצעות מפגש עם אלמנתו רותה שתבדל"א, 

ועם מאיר צור מזכ"ל התנועה שחבר אליו לפני שנים 

אחדות. היה מרגש במיוחד, ובמרכז התמונה רותה 

זנדמן מוקפת בספרניות שהתרגשו עד עומק ליבן 

מהמפגש.

➋ אחר צהריים מהנה במיוחד עם מרינה גרינברג, 
חברת היישוב "יד-חנה חומש" שבעמק חפר, אשר 
הוציאה ספר ביכורים "דג זהב בשם שמעון" פרי עטה. 

בתמונה: מרינה )משמאל( ובתה.

➌ לאחר מכן שמענו קונצרט כלי נשיפה עם ליאור 
התזמורת  נגן  בישראל,  החלילנים  מבכירי  איתן, 

הפלהרמונית

➍ בערב הדלקנו נרות חנוכה עם מאיר צור, מזכ"ל 
התנועה

➒ תמונה קבוצתית בטיילת ארמון הנציב בירושלים

➎ התגלגלנו מצחוק והתרגשנו עם צביה אהרוני, 
שחקנית, יוצרת ומספרת סיפורים לגדולים ממושב 

עין ורד בתכניתה "דברים שרואים משם"

➏ ביקור בבית ש"י עגנון

➐ סיור בספריה הלאומית

➊ במהלך הסמינר שמענו מגוון הרצאות מקצועיות 
וחוויתיות

לא הספקנו לישון הרבה ומיד על הבוקר יצאנו לטיול 
בירושלים:
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www.bmoshavim.org.il • חדשות בני המושבים

סמינר רעיוני לחברי שנת השירות של תנועת המושבים "גרעין עודד" התקיים השנה בהשתתפות 
אלוף פיקוד מרכז הנכנס, תא"ל ניצן אלון  )בוגר גרעין עודד משנת 1983(. 

תנועת המושבים קיימה סמינר רעיוני לחברי שנת השירות "גרעין עודד" של בני המושבים בהשתתפות 
אלוף פיקוד המרכז הנכנס, תא"ל ניצן אלון )בוגר "גרעין עודד" ובן מושב ניר בנים(, יועצת הרמטכ"ל 
לענייני נשים סא"ל רוני טמיר, רב הישוב יצהר הרב דודי דודקביץ, ראש החוג למגדרבית ברל ד"ר 

קציעה עלון, העיתונאית רותי סיני ועוד.

תנועת הנוער "בני המושבים" היא תנועת הנוער הגדולה ביותר במרחב הכפרי והיא פועלת ב- 30 
מועצות אזוריות ובכ- 400 מושבים קיבוצים וישובים קהילתיים בכל רחבי הארץ מאביבים שבצפון 

ועד פארן שבדרום.

שנת השירות בתנועת המושבים מתבצעת במסגרת "גרעין עודד" המאפשר את דחיית השירות 
הצבאי בשנה, לטובת פעילות חברתית חינוכית וחיזוק מנהיגות נוער בקהילות. במסגרת שנת השירות 
מקיימים החברים פעילות חינוכית הדרכתית ע"פ תכנית הדרכה סדורה .החברים מחולקים ל- 23 
קומונות הפרוסות ברחבי הארץ, בכל קומונה ישנם בין 5-12  לכל חניך ישנם שני ישובים בהם הוא 

מוביל פעילות קהילתית .

כחלק מתהליך ההכשרה של הגרעינר הוא עובר במהלך השנה 5 סמינרים שונים. במסגרת הסמינר 
הרעיוני עוסקים חברי שנת השירות, בחברה הישראלית ובסוגיות העומדות על סדר היום החברתי 
בישראל. בסמינר מתקיימים דיונים בין החברים ורב שיח בהשתתפות אישים בולטים המייצגים קשת 
דעות פוליטיות ואת הסוגיות העומדות על סדר היום הציבורי: צדק חברתי, נשים במרחב הציבורי, 

תופעת תג מחיר  נושאי צבא מדינה וביטחון ועוד. 
אלוף פיקוד מרכז הנכנס, תא"ל ניצן אלון, שוחח עם חברי גרעין עודד על החוויה המעצבת שלו 
כגרעינר בשנת 1983 והרחיב בסקירה אודות הקשר בין צבא וחברה בישראל וכן עסק בסוגיות ערכיות 
עמן נאלצים להתמודד כיום הלוחמים בצה"ל. מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור, בוגר גרעין עודד, 
הביע הערכתו העמוקה למפעל החינוכי ולפעילותם של חברי הגרעין וסקר בפניהם את נושאי הליבה 
במרחב הכפרי והסוגיות המטופלות ע"י תנועת המושבים בעת הנוכחית. עוד בסמינר, התקיים פאנל 
בהנחיית העיתונאית מירב בטיטו ובהשתתפות העיתונאית רותי סיני , קציעה עלון ראש תחום מגדר 
במכללת ברל וסא"ל רוני טמיר, ראש ענף מחקר ביוהל"ן )יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים( במסגרת 

הפאנל דנו בנושא הדרת הנשים במרחב הציבורי. 

בנוסף, נפגשו חברי שנת השירות עם רב הישוב יצהר, דודי דודקביץ ושוחחו עמו בעניין הסכסוך ישראלי 
פלסטיני ועל מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. סוגיית צדק חברתי נדונה אף היא במסגרת הסמינר 

כמו גם נושאים נוספים המצויים על סדר היום הציבורי.

אייל עוזון, מזכ"ל תנועת הנוער בני המושבים, ניפגש עם חברי גרעין עודד וחיזק אותם על בחירתם 
לקחת חלק משמעותי בפעילות במרחב ואף ציין כי בסופו של יום הם אלו שיהיו למנהיגי המחר.

קובי שמואל, רכז גרעין עודד אמר כי הסמינר מהווה נדבך מרכזי במסגרת הכשרתם של החברים 
לפעילותם כמחנכים בעלי אחריות ומודעות חברתית גבוהה במיוחד. זהו כלי נוסף בארגז הכלים שמסייע 

להבין את ערכם וחשיבותם של הנושאים בשדה החינוכי ובעבודה עם בני הנוער ביישובי התנועה

הסמינר התקיים בתאריכים 8-13.1.12 בישוב נורדיה הנמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית 
לב השרון.

סמינר רעיוני לחברי שנת השירות של תנועת המושבים "גרעין עודד"

תנועה במסע
משלחת מנהיגות ייצוגית של תנועת המושבים לפולין, המסע כבר יצא לדרך...

מאת אילנה יוגב, מנהלת אגף חברה וקהילה 

השנה, לראשונה תצא משלחת ייצוגית של תנועת המושבים לפולין, 
בראשות מאיר צור מזכ"ל התנועה, במעמד הרב מנחם הכהן - רב התנועה, 
ובהשתתפות ראשי מועצות, בעלי תפקידים במועצות האזוריות וביישובים, 

ונציגות של מטה התנועה ומטה הנוער "בני המושבים". 

את המסע מדריכה במקצועיות רבה נעמה אגוזי, בת מושב רם און ותושבת קיבוץ מזרע כיום, 
רכזת מחוז צפון במגמה להכשרת מורים בביה"ס המרכזי להוראת השואה של "יד ושם".

לצד החוויה האישית אשר מסע מטלטל שכזה מזמן למשתתפים, נעסוק במידה רבה בדילמות 
ערכיות אשר הינן בעלות השלכה על חיינו כאן ועכשיו - ברמה הלאומית וברמה האזורית/מקומית 

שלנו כתושבים במרחב הכפרי.

נמריא בפועל ב-13 במרץ, אולם מבחינתנו, המסע כבר יצא לדרך. סדרה של מספר מפגשי הכנה, 
אשר מאפשרים לימוד משותף של סיפור השואה ובמידה רבה גם היכרות אחרת בין המשתתפים, 

היא בהחלט חלק מהתהליך. 

באחד ממפגשי ההכנה ביקרנו במוזיאון "יד ושם". ביום גשום וסוער במיוחד התכנסנו פנימה 
אל ספוריהם האישיים של מנהיגים בעל כורחם שהתמודדו עם קבלת החלטות קשות וטרגיות, 
שלמו בחייהם - וגם לאחר מותם יש הטוענים כי עשייתם נותרה שנוייה במחלוקת. אל מול זכרם 
התחדדה התובנה כי כאשר מקבלים החלטות הרות גורל בסופו של דבר המנהיג פועל מתוך 

האמת הפנימית שלו ובמידה רבה נושא באחריות בבדידות.

על המפגשים הבאים נספר לכם בגיליון הבא של "המושב".

אנו שואפים לכך שעם תום המסע הראשון, נוכל לקיים מידי שנה מסעות שיהיו פתוחים לכלל 
התושבים ביישובי התנועה על מנת לקדם את תודעת השואה ולקחיה ולחזק גם בהיבט זה את 

היותנו סמן ימני משמעותי בחברה הישראלית.

בניית כיכר המשפחה, לזכר גורל המשפחה 
היהודית בשואה, התאפשרה בזכות תרומתם של 
ידידי יד ושם רותה וד"ר פליקס זנדמן לזכר בני 
משפחותיהם שנספו בשואה. בככר מוצג פסל 
מאת האמן הנודע מנשה קדישמן, חתן פרס 
ישראל לאמנות לשנת 2000, ונשקף ממשנה 
נופה המרשים של ירושלים ושל פרבריה. הפסל, 
גם הוא תרומת רותה וד"ר פליקס זנדמן, נוצר 
בהשראת סיפורו האישי של זנדמן בתקופת 

השואה ומשמש עד לאירועים הקשים שחווה.
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דרושים/ות
שלום לכולם!

בימים אלו אנו עוסקים בחיפוש רכזים מתאימים למועצות הבאות
)מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך מתייחס לשני המינים(:

מחוז מרכז 

גן רווה: דרוש רכז במשרה מלאה
רצוי בוגר התנועה, בעל תושייה, ניסיון בהדרכה ויכולת ניהולית גבוהה. 

מ.א. אלונה: דרוש רכז במשרה מלאה
בעל ניסיון בהדרכה ובניהול.

          לפרטים נוספים ושליחת קורות חיים
marko@v-noar.org.il  052-6733962 לפנות למרקו

מחוז דרום 

ערבה: דרוש רכז במשרה מלאה
בעל יוזמה ויכולת ניהול, הנחיה וליווי. רישיון לרכב חובה, מגורים במקום, 

       ניסיון בעבודה עם בני נוער במסגרת הבלתי פורמאלית - לפחות שנתיים.

לפרטים נוספים ושליחת קורות חיים
thiya@v-noar.org.il  052-6733966 לפנות לתחיה

תודה על שיתוף הפעולה!!



במושב גאליה הוצבו לאחרונה שני פסלים ייחודיים להנצחת מורשתם של מתיישבי מושב גאליה.הפסלים 
תוכננו ועוצבו על ידי ישראל פרימו, אמן, מעצב ויוצר.

פסל התרנגולת, שנישא לגובה של כ-2.5 מטר בעבודת 
נפחים בברזל, הוזמן על ידי וועד מושב גאליה כמחווה 
לראשוני המתיישבים אשר עסקו בענף הלול, שהיה 
גאליה.בשנות  במושב  המרכזיים  מהענפים  אחד 
ה-60-70 התמקד הענף בגידול מטילות בתנובה של 
כ-50,000 ביצים ליום. במושב פעל מכון תערובת שייצר 
את המזון לעופות וכן מכון ביצים אליו הובאו הביצים 

ושיווק.  למיון 
משנות השמונים 
התמקד ענף הלול במושב בגידול פטמים בתפוקה שנתית של כ- 1000 טון פטם.

פסל התפוז שהוצב לפני כחצי שנה במושב כמחווה לראשוני המתיישבים 
אשר עסקו בענף הפרדס.ענף ההדרים מהווה פרק נכבד בהיסטוריה של 
מושב גאליה. הפרדסים הראשונים במושב ניטעו בראשית שנות ה-60 ועם 
השנים הפך הפרדס לענף מרכזי במושב, בעיקר זני תפוזים ואשכוליות.   
בשנות ה-80 הגיע היקף שטחי הפרדס לכ-2000 דונם. בשנים אלה שגשגה 

הפרדסנות וחברי המושב ראו ברכה בעמלם.

מאת מעיין מלכין
נתוני אגף כח אדם של צה"ל שפורסמו לסיכום שנת 2011 הוכיחו שוב שהמושבניקים מתגייסים בהמוניהם 
לתפקידים משמעותיים בצה"ל. "מדד הקרביות" )מד"ק( של המועצות האזוריות בישראל נקבע לפי אחוז 

הגיוס הכללי במועצה, מיצוי הלחימה ומיצוי היציאה לקצונה.
שיעורי הגיוס הגבוהים ביותר נמצאו בקרב המועצות האזוריות: גן רווה עם שיעור גיוס של 100% ולמעלה 
מ- 70% במדד הקרביות! כלל לא מובן מאליו כאשר הנתון באוכלוסיה הכללית מצביע על כך שבשנת 2011 

כל אזרח שני במדינת ישראל לא מתגייס לצה"ל. 
כל יתר המועצות הראו גם הן נתונים מרשימים ביותר: עמק יזרעאל 91.5% גיוס, 68.8% מד"ק # עמק המעיינות 
91.8% גיוס, 68% מד"ק # משגב 92.9% גיוס, 67.8% מד"ק # סוגרים את החמישייה הפותחת הגליל התחתון עם 
92.9% גיוס ו- 67.3% מד"ק. לשם השוואה, בדירוג העירוני הרגיל נמצאת במקום הראשון מודיעין עם שיעור 
גיוס של 92.4% ומדד קרביות של 64.9% המשמעות היא שהעיר המגוייסת ביותר בישראל ממוקמת בדירוג 

הכללי אחרי 8 מועצות איזוריות. 
נתוני קורס הטיס האחרון מצביעים על כך כי 21% מהבוגרים הם בני מושבים )שיעור הגבוה בהרבה משיעורם 
באוכלוסיה!( את קורס הטיס האחרון סיימו שלושה חיילים מנהלל, חלקם בוגרי שנת שירות במסגרת "גרעין 
עודד" של תנועת בני המושבים וגם נתון זה אינו מפתיע שכן 22% מחניכי המחזור הינם בוגרי שנת שירות. 

תנועת המושבים רואה בשרות הצבאי משימה לאומית עם ערך עליון של שליחות והדדיות ופועלת לעידוד 
ושימור המוטיבציה לגיוס משמעותי לצה"ל והקימה מחלקה חדשה לטיפול בחיילים וצעירים. ניתן לפנות 

למחלקה בשאלות או סתם להתייעצות: מייל hayalim@tmoshavim.org.il, טלפון 03-6086308.
בברכת גיוס קל למתגייסי מרץ 2012 ושירות נעים לכל חיילינו, שישובו הביתה בשלום.

עדכונים מהמרחב האישי

השנה  פתח הקמפוס האקדמי אחוה הזדמנות ייחודית להצטרף ללימודי תעודה במחשבים בתחומים 
של תמיכה, ניהול רשתות, תכנון ועיצוב אתרים ועוד. הקורסים הנלמדים מיועדים למתעניינים ברכישת 
מקצוע נדרש ומובילים את המסיימים בהצלחה לגשת למבחני הסמכה בינלאומיים של מייקרוסופט, 

ידע קודם לא נדרש.

"הקורסים משלבים תיאוריה ומתודולוגיה בשילוב פיתוח 
מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה", אומרת ד"ר זיו חורב, 

מנכ"ל המכללה האקדמית אחוה.

לאה שחר, מנהלת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות 
מספרת:

"בין הקורסים שנפתחו: קורס טכנאי ואיש תמיכה טכנית למחשב PC המיועד למבקשים לרכוש מקצוע 
פופולארי ונדרש בתחום התמיכה הטכנית וניהול הרשתות. זהו קורס הבסיס לעולם הרשתות ומתמקד 
במחשב הלקוח - החל מההרכבה, איתור תקלות ועד להתקנה של מערכת ההפעלה, תוכנות, אמצעי 
מיגון וחיבור לרשת מחשבים. קורס נוסף שמתקיים במכללה הוא קורס עיצוב ובניית אתרים ופיתוח 
אפליקציות אינטרנט. הקורס פותח והותאם במיוחד עבור מתעניינים במקצוע הקמת ועיצוב אתרי 

אינטרנט, עיצוב פרסום ובאנרים לאינטרנט, מצגות, משחקי מחשב ועוד..."  

וכן מוסיפה: "לאחרונה התקבל אישור המאפשר מימון לימודי המחשבים באמצעות הפיקדון הצהלי 
למשתחררים מהשירות הצבאי."

הלימודים נערכים בסביבה לימודית חדשנית הכוללת מעבדות התנסות מתקדמות, פרויקטים משלימים 
כחלק מתכנית הלימודים ושיעורי תרגול. 

בקרוב יפתח קורס נוסף בלימודי תעודה במחשבים, קורס מנהלי רשתות - הסמכה זו תאפשר 
לסטודנטים להתמחות כמנהל רשת בכיר המוסמך מטעם מייקרוסופט, לבצע בארגון את כל 
מגוון התפקידים במערכת ההפעלה החדשה windows server 2008. המסלול מיועד לעוסקים 
או המעוניינים לעסוק בתכנון, עיצוב ופריסה של מערכות ופתרונות שרת המבוססים על מערכות 

windows בחברות בגודל בינוני ומעלה. 

ומשהו קטן לסיום: קמפוס אחוה הוכרז כקמפוס ירוק בשנת 2007 על ידי המשרד להגנת הסביבה 
וגאה להיות המוסד האקדמי הראשון בארץ אשר מפעיל מערכת לייצור חשמל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 08-8588071.

לימודי תעודה במחשבים בקמפוס האקדמי אחוהחינוך
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פינה עם ארומה אישית עוגת קוגלהוף לטו בשבט
 מצרכים

200 גר' חמאה קרה
1/2 כוס סוכר חום

1/2 כוס דבש
5 ביצים

2 כוסות קמח תופח
1 כוס פירות יבשים חתוכים 

לקוביות קטנות )משמש, חמוציות, 
דובדבנים...(

1/2 כוס אגוזים קצוצים
100 גר' )3/4 כוס( שוקולד צ'יפס 

מריר

אופן ההכנה
מחממים תנור ל-170 מעלות.  .1

מקציפים במקצף גיטרה חמאה וסוכר חום, מוסיפים את   .2
הדבש וממשיכים להקציף.

שנבלעות  עד  השנייה  אחרי  אחת  ביצים  מוסיפים   .3
בתערובת.

בקערה נפרדת מערבבים את הקמח, הפירות היבשים,   .4
השוקולד והאגוזים.

מצרפים לקערת הביצים ומערבבים רק עד שהקמח   .5
נספג.

גם בשתי  )ניתן לאפות  קוגלהוף  מעבירים לתבנית   .6
תבניות אינגליש קייק( מפזרים מעט אגוזים לקישוט 
ואופים כ-50-40 דקות או עד שקיסם הננעץ בעוגה נקי.

! ן בתאבו חג שמח ו
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תבניתמקצף גיטרה
אינגליש קייק

תבנית קוגלהוף




