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לכבוד 	 	 לכבוד
מר עמיר	פרץ 	 	 מר	אהוד	אולמרט	
שר	הביטחון 	 ראש	הממשלה	

מכובדי,

ישראל חזקה!
בכל	 הטרור	 ארגוני	 מול	 הנחרץ	 במאבק	 הממשלה	 ידי	 את	 מחזקת	 המושבים	 תנועת	

החזיתות.
טילים	 מתקפת	 תחת	 נמצאים	 ממנה	 גדולים	 חלקים	 בה	 קשים	 בימים	 מצויה	 ישראל	
שלצערנו	פגעו	בנפש,	רכוש	ואשר	שיבשו	את	חיי	השגרה.	כמזכ"ל	תנועת	המושבים	הגר	
במרכז	הארץ	המסייר	והנמצא	בקשר	עם	מנהיגי	ותושבי	קו	העימות,	אני	נפעם	מההיזון	
לבין	 בהנהגתכם	 והנחושה	 החכמה	 הממשלה	 מדיניות	 בין	 שמתקיים	 החיובי	 החוזר	

תושבי	קו	העימות,	מנהיגיהם	ויתר	חלקי	העם.
הצלחתם	באמצעות	טיפול	נכון	בבעיה	להפוך	מצב	קשה	ועצוב	לרגע	מלכד,	מרומם	רוח	
ומרגש,	הנותן	לכולנו	תחושה	שיש	לנו	עם	נפלא,	הנהגה	חכמה	ואחראית	שהופכים	את	

ישראל	חזקה.
ותעצב	 פירות	 תשא	 בהנהגתכם	 ישראל	 מדינת	 של	 הנחרצת	 שמדיניותה	 משוכנע	 אני	

כללי	משחק	חדשים	שיבטיחו	לנו	יותר	חופש	וביטחון.
תמיכתנו	 את	 להפגין	 וכדי	 לעצמנו	 תחושותינו	 את	 לשמור	 מתכוונים	 איננו	 לסיום,	
וגאוותנו	במדיניות	הממשלה,	בפעילות	צה"ל,	משטרה	כוחות	ההצלה	ותושבי	ומנהיגי	

קו	העימות,	החלטנו	לצאת בקמפיין	תחת	הסיסמא:	ישראל	חזקה

בהערכה רבה  
איתן	בן	דוד 	

מזכ"ל	תנועת	המושבים 	
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איציק	 המושבים,	 בתנועת	 המשק	 אגף	 יו"ר	
לרשות	 הקרבות	 תחילת	 עם	 פנה	 כהן,	
המיסים,	בבקשה	לדחות	את	תשלומי	המע"מ	
של	החקלאים	והעצמאים	האחרים	במושבים	

בצפון	הארץ	עד	לרגיעה	במצב	הבטחוני.
את	 לבצע	 מאפשר	 לא	 שנוצר	 המצב	 לדבריו,	
סגורים	 והבנקים	 מאחר	 במועד	 התשלום	
מושבתת. לדברי	 הכלכלית	 הפעילות	 וכל	
שתהיה	 השיבו	 המיסים	 ברשות	 גורמים	 כהן,	
התחשבות	במי	שלא	יוכלו	לבצע	את	התשלום	

במועד.
למועצות	 במקביל	 פנתה	 המושבים	 תנועת	
מרום	 יוסף,	 מעלה	 העימות:	 בקו	 האזוריות	
שיאספו	 מנת	 על	 חרמון	 ומבואות	 הגליל	
נתונים	מהמושבים	על	נזקים	ישירים	ועקיפים	
הן	 כוללים	 הנזקים	 המצב.	 בגלל	 למושבים	

בתיירות	 לעוסקים	 והן	 לחקלאים	 הנזק	 את	
	הנתונים	 האחרים. העסקים	 ולבעלי	 כפרית	

ישמשו	בסיס	להגשת	תביעות	למס	רכוש.
שמחון,	 שלום	 החקלאות,	 שר	 שערך	 בסיור	
בישובי	גבול	הצפון	בהשתתפות	ראשי	משרד	
אמר	 המושבים	 תנועת	 ונציגי	 החקלאות	
השר	שמשרד	החקלאות	יבחן	את	האפשרות	

תקבע	 שבמסגרתו	 ירוק"	 "מסלול	 להפעיל	
ה"מסלול	 בצפון.	 לחקלאים	 פיצוי	 נוסחת	
הירוק"	יאפשר	קיצור	הליכי	תשלום	הפיצויים.
מי	שנפגע	באופן	מיוחד	וירצה	להגיש	תביעה	
להגיש	 יוכל	 לנוסחה	 מעבר	 פיצוי	 לקבלת	
נבחנת	מול	משרד	 זו	 תביעה	מיוחדת.	הצעה	

האוצר.

תנועת המושבים: לדחות את תשלומי 
המע"מ של העצמאים בצפון הארץ

תנועת המושבים מרכזת נתונים על הנזקים הישירים והעקיפים
לעוסקים בחקלאות ותירות במושבי הצפון

קיבלה	 שנים	 כשלוש	 פני	
הנהלת	המינהל	את	ההחלטה	
הראשונה	בשרשרת	החלטות	
בנושא	הקפאת	איוש	הנחלות	

במושבים.
החלטת	 במינהל	 התקבלה	 	2005 בפברואר	
הנהלה	אשר	קבעה	כי	איוש	הנחלות	הפנויות	
הנחלות	 וכי	 מכרז	 באמצעות	 יעשה	 במושבים	
בפועל	 ישראל.	 מקרקעי	 מינהל	 ע"י	 ישווקו	
שטרם	 הנחלות	 והפקעת	 בהלאמת	 מדובר	
אוישו	במושבים.	כשלושה	חודשים	לאחר	מכן,	
הועלתה	לדיון	בישיבת	מועצת	מינהל	מקרקעי	
נחלות	 איוש	 בעניין	 החלטה	 הצעת	 ישראל	
החליטה	 המועצה	 המינהל.	 להחלטת	 בהתאם	
להעביר	את	הדיון	לוועדת	משנה,	אשר	מצידה	
הקימה	ועדת	שימוע	ללימוד	ולבחינה	מעמיקה	

של	הנושא.
עמדתנו	הוצגה	בפני	ועדת	השימוע	באופן	יסודי	
משפטית,	 דעת	 בחוות	 גובתה	 והיא	 ומפורט	
מאוישות	 נחלות	 הבדל בין	 אין	 כי	 שטענה	

לבין	נחלות	שטרם	אוישו,	בנוגע	לזכויותיו	של	
קיימת	 היתה	 לא	 כזאת	 הבחנה	 בהן.	 המושב	
מעולם	גם	בהחלטות	מועצת	מקרקעי	ישראל	

שנתקבלו	לאורך	השנים.
ההחלטה	על	הקפאת	איוש	הנחלות	נתקבלה	
חריגה	 תוך	 כדין,	 שלא	 המינהל	 הנהלת	 ע"י	
מסמכות,	פגיעה	בזכויות	מוקנות	של	היישובים	
והתעלמות	מתשלום	דמי	חכירה	של	האגודות	
במשך	השנים	ומהשבחת	היישוב	וערך	הקרקע	
שנה	 חלפה	 המינהל.	 ע"י	 ולא	 הישוב	 ע"י	 בו	
החלטה	 קיבלה	 לא	 עדיין	 המינהל	 והנהלת	
בעניין	ולא	נראה	כי	בזמן	הקרוב	יתגבש	פתרון	
שיביא	לסיום	הסוגיה	שפוגעת	במושבים	רבים	

ובמשפחות	רבות.
עד	 שנעשה	 כפי	 זו	 בסוגיה	 הטיפול	 לצערנו,	
אותו	 פי	 על	 ומתנהל	 ראוי	 בלתי	 הוא	 עתה,	
מתחשב	 הבלתי	 היחס	 של	 ומוכר	 ידוע	 דפוס	
שמקבלת	ההתיישבות	מרשויות	המדינה.	אין	
שום	הצדקה	לעכב	מושבים	רבים כשלוש	שנים	
תמימות,	במצב	של	חוסר	ידיעה	וחוסר	יכולת	

הישוב,	 את	 ולהרחיב	 לפתח	
כי	רב	 במיוחד	לאור	העובדה	
הנחלות	הלא	מאוישות	נמצא	

בצפונה	ובדרומה	של	הארץ.
אין	מגזר	אחר	במשק	שסובל	

כך	מהחלטות	שנמרחות	לאורך	שנים	ומשתנות	
על	פי מצב	הרוח	של	פקידים.

תנועת	המושבים	דרשה	עם	פרסום	ההחלטה	
יקבע	 שהמינהל	 הנחלות,	 איוש	 הקפאת	 על	
הוראות	מעבר	ברורות	ומפורטות	למען	אותם	
מושבים	אשר	הסתמכו	ופעלו	על	פי	החלטות	
דרשה	 כן	 המינהל.	 עם	 ובתאום	 ממ"י	 מועצת	
בהליך	 החלו	 אשר	 לאגודות	 לאפשר	 התנועה	
	המינהל	 ההליך. את	 להשלים	 הנחלות,	 איוש	
הוראות	 הכין	 ולא	 מהדרישה	 התעלם	 מצידו,	

מעבר	מפורטות	וברורות	כנדרש	ממנו.
לאפשר	 מהמינהל	 דורשת	 המושבים	 תנועת	
עליהם	 שנכפה	 מהקיפאון	 לצאת	 למושבים	
את	 ולאפשר	 ובביסוסם,	 הישובים	 בפיתוח	

איוש	הנחלות	הפנויות	במושבים.

הקפאת איוש הנחלות הפנויות גורמת לחנק המושבים
עו"ד עמית יפרח

יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

ל
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הידוק ערוצי התקשורת בין התנועה ובין החברים
כיצד  מספר  המושבים  מתנועת  שריד  יוגב 
אלף  כ־100  עם  הקשר  את  מהדקת  התנועה 

חבריה
מאז	 למטרה	 לה	 שמה	 המושבים	 תנועת	
היווסדה	להיות	כתובת	לעזרה	ותמיכה	לחברי	
המושבים.	שמירה	על	ערוץ	תקשורת	עם	קרוב	
ל־100	אלף	איש	אינה	משימה	פשוטה,	אך	אנו	
להבטיח	 כדי	 והכרחי	 חשוב	 אתגר	 בה	 רואים	

שהתנועה	תעניק	שירות	ראוי	לכל	חבריה.
בינינו	 ההדדית	 התקשורת	 את	 מבססים	 אנו	
אתם	 אותו	 התנועה	 עיתון	 מישורים:	 במספר	
מחזיקים	בידיכם	מופץ	אחת	לחודשיים	ב־32	

כל	 של	 הדואר	 לתיבות	 היישר	 עותקים,	 אלף	
להפיץ	 מתכננת	 התנועה	 התנועה.	 מושבי	
במידה	 בעתיד.	 לחודש	 אחת	 העיתון	 את	
סדירה,	 בצורה	 אליכם	 מגיע	 אינו	 והעיתון	
בתקלה.	 לטפל	 שנוכל	 כדי	 אותנו	 ידעו	 אנא	
למערכת,	 תגובות	 תשלחו	 אם	 נשמח	 בנוסף,	
בינינו	 צדדי	 הדו	 הקשר	 את	 להדק	 כדי	
הבאים	 הגיליונות	 את	 להתאים	 שנדע	 וכדי	
לצרכים	בשטח.	אתר	האינטרנט	של	התנועה,	
שכתובתו	רשומה	בתחתית	העמוד,	הוא	הכלי	
המרכזי	להתעדכנות	מהירה	בנושאים	הנוגעים	
שוטפים	 עדכונים	 מופיעים	 באתר	 למושבים.	

על	פרסומים	הנוגעים	לחקלאות	ולהתיישבות,	
והמלצות	 אירועים	 על	 מידע	 חקיקה,	 לשינויי	

עדכניות	בנושאים	שונים.
קרוב	 להשתלב	 המושבים	 תנועת	 בכוונת	
הערוץ	 באמצעות	 הקהילתית,	 בטלוויזיה	
הקהילתי	של	ההתיישבות,	בשיתוף	פעולה	עם	
מגמת	התקשורת	של	המכללה	למינהל	בראשון	
לציון.	במסגרת	זו	יופקו	תוכניות	על	פעילויות	
מעניינות	 פעולות	 ועל	 המושבים	 בני	 חטיבת	
על	 עדכונים	 במושבים.	 הנערכות	 נוספות	
הפעילויות	יופיעו	באתר	האינטרנט	ובגיליונות	

הבאים	של	“המושב".	נשמח	לקבל	הערות.

מה קורה בתנועה < מה קורה בתנועה < מה קורה בתנועה < מה קורה בתנועה < מה קורה

המדור	לידיעת	הארץ	של	תנועת	המושבים	הינו	
מוסד	וותיק	ומוכר.	מדובר	על	מפעל	של	אדם	
אחד,	יגאל חסקין	מכפר	ביל"ו,	שחרש	ברגליו	
את	שבילי	הארץ	החל	משחר	נעוריו	ומוביל	בהם	
מטיילים	החל	משנת	1952.	יגאל	החליט	ללמד	
וב־1956	 הארץ	 אהבת	 את	 יהודה"	 “בני	 את	
המשוטטים	 חוג	 את	 למעשה	 הלכה	 הקים	
המטיילים	 חוג	 שהיה	 המושבים,	 נוער	 של	
מסוים. לארגון	 סגור	 שאיננו	 בארץ	 הראשון	
עברו	שנים,	יגאל	העביר	את	השרביט	לאחרים,	
יגאל	 שב	 הכיפורים,	 יום	 מלחמת	 לאחר	 אך	
לתנועה	והקים	בה	מחדש	את	המדור	לידיעת	
הפכו	למדריכי	 חלקם	 בגרו,	 הארץ.	המטיילים	

טיולים	בעצמם,	רבים	מהם	סבים	לנכדים	ויגאל	
ממשיך	להוליך	אותם	אחריו,	זה	העשור	השישי.
והתפתחו	 השתנו	 הטיולים	 גם	 השנים	 במשך	
חבורות	 עוד	 לא	 בהם.	 שמשתתף	 הקהל	 וגם	
הפוסעים	 צבא	 בוגרי	 או	 תיכון	 תלמידי	 של	
בעקבות	רגליו	הארוכות	של	יגאל,	אלא	אנשים	
בטיולים	 שבוחרים	 יותר,	 ומנוסים	 בוגרים	
מודרך	 טיול	 כל	 נושא.	 טיולי	 יותר,	 ממוקדים	
הטיול	 ואפשרויות	 בתחומו	 מומחה	 ידי	 על	
ארכיאולוגיים	 מסיורים	 החל	 ומגוונות:	 רבות	
בעקבות	 סיורים	 דרך	 ובקיסריה,	 שאן	 בבית	
תולדות	ההתיישבות,	גיבורים	תנ"כיים,	עיצוב	

גבולותיה	של	הארץ,	מקורות	מימיה	ועוד.

אך	 למומחים,	 יגאל	 משאיר	 המיקרופון	 את	
מגיב	 הציבור	 שלהם.	 החיה	 הרוח	 עדיין	 הוא	
לא	 וליגאל	 לטיולים	 בהמוניו	 ומגיע	 ברגליים	

נותר	אלא	להפוך	חלק	מהם	לסדרת	טיולים.
מדור	 נוסף,	 שם	 המדור	 קיבל	 השנים	 במהלך	
הטיולים	-	משום	שאיננו	מגביל	את	פעילותו	
לארץ	בלבד	אלא	מוציא	את	המטיילים	לרחבי	
נסיעות	 חברת	 של	 שירותיה	 העולם, בסיוע	

אמינה.
מדי	חודש	נשלחים	למטיילים	המעוניינים	בכך	
ולא	 הצפויה	 הפעילות	 את	 המפרטים	 חוזרים	
נותר	להם	אלא	לבחור	טיול	ולהזדרז	להירשם,	

שמא	לא	יוותר	מקום.

המדור לידיעת הארץ של תנועת המושבים

תנועת	המושבים	וחברת	התעופה	ק.א.ל.	פתחו	
שנעשה	 הקמפיין,	 חזקה.	 ישראל	 בקמפיין:	
מודעות	 כולל	 מעריב,	 העיתון	 עם	 בשיתוף	
להדבקה	 וסטיקרים	 חוצות	 שלטי	 בעיתונים,	

על	כלי	רכב.
תשתתף	 המושבים	 בני	 של	 הנוער	 תנועת	
בקמפיין	והחניכים	והמדריכים	יסייעו	בתליית	

השלטים	וחלוקת	סטיקרים	ברחבי	הארץ.
אמר	 דוד,	 בן	 איתן	 המושבים,	 תנועת	 מזכ"ל	

שמטרת	הקמפיין	היא	להביע	תמיכה	והערכה	
לתושבי	הישובים	הנמצאים	תחת	אש,	הערכה	
ואת	 ומנהיגות,	 נחישות	 שמגלה	 לממשלה	
ישראל	 עם	 של	 בחוזקו	 המלאה	 אמונתנו	

ויכולתו	להתגבר	על	הקשיים	
ולנצח.

ישראל	נמצאת	ברגע	 מדינת	
למלכד	 להיות	 שהפך	 קשה	

ומאחד.

פרסום	 משרד	 באמצעות	 שמבוצע	 הקמפיין,	
של	 והפצתם	 הדפסתם	 כולל	 	,TBWA יהושע	
בכל	 חוצות	 שלטי	 ו־400	 סטיקרים	 אלף	 	300

רחבי	הארץ	ומסכים	בצידי	הדרך.

תנועת המושבים וחברת התעופה ק.א.ל.
פתחו בקמפיין: ישראל חזקה
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אישרה	 יולי	 חודש	 תחילת	
של	 בקשתו	 את	 הממשלה	
שר	החקלאות,	שלום	שמחון,	
שאלתיאלי	 יעל	 את	 למנות	
החקלאות.	 משרד	 למנכ"לית	
כיהנה	 אור,	 נוה	 קיבוץ	 חברת	 שאלתיאלי,	
האזורית	 המועצה	 כראש	 האחרון	 בעשור	
הבעיות	 את	 מקרוב	 ומכירה	 שאן	 בית	 בקעת	
ובמיוחד	 הפריפריה	 תושבי	 מתמודדים	 עימן	
החקלאים	שבהם.	הראיון	עם	מנכ"לית	משרד	
החקלאות	נערך	ימים	ספורים	לאחר	כניסתה	
לראשונה	 שאלתיאלי	 מתייחסת	 ובו	 לתפקיד	

לתוכניותיה	לשנים	הקרובות.
מהם הנושאים העיקריים בהם יעסוק משרד 

החקלאות בשנים הקרובות?
המטרות	המרכזיות	שהצבנו	לעצמנו	הן	להפוך	
את	 ולהגדיל	 מודרנית	 ליותר	 החקלאות	 את	
את	 כרגע	 שמעכבת	 העיקרית	 הבעיה	 היצוא.	
פיתוח	החקלאות,	היא	המחסור	בעובדים	זרים	
ולכן,	זה	יהיה	הנושא	הראשון	בו	יעסוק	המשרד.	
שר	החקלאות	כבר	הגיש	הצעה	להקצאת	4000	
אשרות	נוספות	לעובדים	זרים.	המשרד	יפעיל	
את	מלוא	כוחו	כדי	שתוספת	העובדים	תאושר	
ושהחלטות	הממשלה	בנושא	העובדים	הזרים	

ימומשו	במלואן.
תמיד	 לא	 החקלאי	 במגזר	 מצוי	 שאינו	 מי	
בחקלאות	 הזרים	 העובדים	 שדווקא	 יודע	
ישראלים.	 תעסוקת	 להגדלת	 תורמים	
תפקידנו	יהיה	להעביר	את	המסר	הזה	לכל	מי	
שחושב	שהעובדים	הזרים	תופסים	את	מקום	
העובדים	 תוספת	 נגד	 נאבק	 ולכן	 הישראלים	
אני	מאמינה	שהגדלת	מספר	העובדים	הזרים	
היצוא	 להגדלת	 ביותר	 החשוב	 הכלי	 היא	

החקלאי.
אחת הבעיות המעסיקות את חברי המושבים 
הן  פנימיים  סכסוכים  לעיתים  יוצרת  ואשר 

התעסוקות החלופיות בתחום המושב. 

מהי עמדת משרד החקלאות בנושא?
רגליים	 שתי	 על	 עומד	 החקלאות	 משרד	
מרכזיות:		הנושא	של	ניהול	החקלאות	וקידומה	
ופיתוח	הכפר,	בעיקר	באזור	הפריפריה.	אם	עד	
השנים	 במשך	 התמקד	 החקלאות	 משרד	 כה	
בפיתוח	החקלאות,	הרי	שמעתה	בכוונתנו	לתת	
דגש	גם	לתחום	השני,	שהוא	לא	פחות	חשוב.	
שלב	 היא	 החלופיות	 התעסוקות	 הסדרת	
לכך	 ונקדיש	 בישראל	 הכפר	 בפיתוח	 הכרחי	
תשומת	לב	רבה.	כבר	השנה	המועצות	האזוריות	
תקבלנה	ממינהלת	ההשקעות	הקצאה	כספית	
והסדרת	 לפיתוח	 ראשוניות	 תוכניות	 להכנת	
פיתוח	 כולל	 בתחומן,	 החלופיות	 התעסוקות	
הוותיק,	 בישוב	 ותשתיות	 חקלאית	 תיירות	

שהן	חלק	בלתי	נפרד	משדרוג	הכפר.
לקיים	 יכולה	 אינה	 כבר	 בישראל	 החקלאות	
את	כל	המגזר	ההתיישבותי,	כפי	שהיה	בעבר.	
התעסוקות	החלופיות	הן	תנאי	להמשך	קיומו	
יעשה	 פיתוח	 שכל	 להבטיח	 עלינו	 הכפר.	 של	
של	 המיוחד	 האופי	 על	 שמירה	 של	 בדרך	
הישובים,	שכן	אם	לא	נעשה	זאת	בדרך	נכונה	
נאבד	גם	את	איכות	החיים	של	ישוב	קטן	וגם	

את	יתרוננו	כמושכי	תיירות	כפרית.
שינויים  ביצוע  בוחן  החקלאות  משרד 

בשה"ם. מה דעתך בנושא זה?
יוותר	 לא	 החקלאות	 שמשרד	 מאמינה	 אני	

ושנצליח	 הציבורית	 ההדרכה	 על	
והיעילה	 הנכונה	 הדרך	 את	 למצוא	
לשמר	אותה, גם	אם	זה	יצריך	שינוי	

ארגוני	כזה	או	אחר.
שמחון  השר  של  כניסתו  מאז 
לסגור  לו  הקוראים  יש  לתפקידו 
הצמחים  מועצת  את  לאלתר 
כספי  את  לחקלאים  לחסוך  כדי 
ההיטלים. האם את שותפה לדעה 

זו?
צריך	 הצמחים	 מועצת	 נושא	

אכן	 היא	 אם	 למסקנה	 שנגיע	 כדי	 להיבדק,	
מביאה	תועלת	לחקלאים.	מדובר	בגוף	שצריך	
עבורם	 רלוונטי	 ולהיות	 החקלאים	 את	 לשרת	
השרשרת.	 בקצה	 שנמצא	 לחקלאי	 ובעיקר	
טרם	 במועצה	 נערכו	 כבר	 שינויים	 מספר	
שינויים	 שיעשו	 מניחה	 ואני	 לתפקיד	 כניסתי	

נוספים.
כ"ץ,  ישראל  ח"כ  לשעבר,  החקלאות  שר 
ארגוני  נגד  במאבק  רב  מאמץ  השקיע 
החקלאים ותנועות ההתיישבות, אותן ראה 
כיצד  החקלאים.  את  מייצגים  שאינם  כמי 
בכוונתך להתייחס לגורמים השונים בממסד 

החקלאי?
הם	 ההתיישבות	 ותנועות	 החקלאים	 ארגוני	
חלק	בלתי	נפרד	מהמערכת	החקלאית	ומשרד	
החקלאות	עובד	וימשיך	לעבוד	איתם	בשיתוף	
פעולה.	עם	זאת,	משרד	החקלאות	הוא	ייחודי	
החקלאי	 מול	 ישירות	 גם	 נעשה	 שהקשר	 בכך	

בשטח	ולא	רק	באמצעות	אירגונים.
ניסח	 ישי,	 יוסי	 המשרד,	 של	 הקודם	 המנכ"ל	
לתפקיד,	 בחפיפה	 לי	 כשאמר	 היטב	 זאת	
ולא	 מכיר	 לא	 התחבורה	 משרד	 שמנכ"ל	
צריך	להכיר	את	כל	נהגי	המוניות	אבל	מנכ"ל	
משרד	החקלאות	מכיר	את	החקלאים	באופן	
אישי.	אני	מאמינה	שהקשר	הן	מול	החקלאים	

“הנושא הראשון על סדר יומו
של משרד החקלאות -

פתרון המחסור בעובדים הזרים"
עם כניסתה לתפקיד של מנכ"לית משרד החקלאות, יעל שאלתיאלי, ערך עימה עיתון “המושב" 
ראיון על כל הנושאים הבוערים המעסיקים את חברי המושבים והחקלאים בישראל: המחסור 

בעובדים זרים, התעסוקות החלופיות והשינויים המתוכננים בענפי החקלאות.

5  ' מ ע ב ך  ש מ ה

ב

�



www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים

נציגיהם	הוא	הגישה	הנכונה.	 והן	מול	 ישירות	
כך	נוהג	שר	החקלאות	וכך	אנהג	גם	אני.

והזכויות  החקלאיות  הקרקעות  סוגית 
מעשור  יותר  נדונה  כבר  המגורים  בחלקות 
המשפט,  ובבתי  במינהל  שונות,  בועדות 
שמשרד  כדי  תפעלי  האם  הועיל.  ללא  אך 
בהסדרת  יותר  מעורב  יהיה  החקלאות 

הנושא?
צריך	להביא	את	בעיית	הקרקעות	החקלאיות	
במפורש	 מזיק	 המתמשך	 הקיפאון	 להכרעה.	
אפילו	 שתתקבל,	 החלטה	 כל	 הכפר.	 לפיתוח	
אם	היא	תהיה	בעייתית	מבחינת	ההתיישבות,	

תאפשר	לפחות	להתחיל	לפעול.
האם את רואה את עצמך כנציגת הקיבוצים 
לחלוקה  בהתאם  החקלאות,  במשרד 
המנכ"ל  מושב  חבר  כשהשר   - המסורתית 

הוא קיבוצניק ולהיפך?
בצורה	 הדברים	 על	 מסתכלת	 לא	 אני	
להיות	 מתכוונת	 לא	 ובהחלט	 סקטוריאלית	
כך	 בו.	 רק	 ולהתמקד	 אחד	 מגזר	 של	 נציגה	
שאן,	 בית	 בקעת	 האזורית	 במועצה	 פעלתי	
למושבים	 משותפת	 מועצה	 כידוע	 שהיא	

ולקיבוצים	מתנועות	שונות	וכך	אפעל	במשרד	
לכולנו	 משותפות	 הבעיות	 רוב	 החקלאות.	
כחקלאים	ואנשי	פריפריה.	רב	בינינו	המשותף	
על	המפריד.	לכן	חשוב	שתהיה	ראיה	רחבה	על	

המצב	הכולל	ופעילות	משותפת	ככוח	אחד.
סיום.  בפני  עומדת  הרפת  בענף  הרפורמה 

כיצד את רואה את עתידו של הענף?
בהשקעות	 שהתמקדה	 הזאת,	 הרפורמה	
והכרחית.	 חשובה	 היתה	 הסביבה,	 באיכות	
לכת	 מרחיקות	 תוכניות	 יש	 החקלאות	 לשר	
לגבי	ענף	הרפת	מהבחינה	הכלכלית,	שכוללת	
שעדיין	 מהמוצרים	 חלק	 של	 מפיקוח	 הוצאה	
נמצאים	תחת	פיקוח	וכן	הסדרה	של	היחסים	
	אנו	 החלב. ויצרני	 המחלבות	 שבין	 הכלכליים	
נעסוק	ביישום	הרפורמה	הכלכלית	בענף	החלב	

לטובת	כל	העוסקים	בו.
בשנה האחרונה נסגר ענף חקלאי בישראל - 
ענף האווזים. זהו נושא נוסף שהכרת מבקעת 
בית שאן מאחר וכמה מהמגדלים הם תושבי 

האזור. מה דעתך בנושא?
את	 אישרו	 שבה	 מהישיבה	 כעת	 חוזרת	 אני	

ההסדר	לפיצוי	מגדלי	האווזים.
המגדלים	 של	 האישית	 שהבעיה	 שמחה	 אני	

מכירה	 אני	 המוגמר.	 על	 לברך	 ואפשר	 נפתרה	
מהמועצה	 המשפחות	 ששת	 את	 אישי	 באופן	
לפצות	 שהחליטה	 המדינה	 עשתה	 וטוב	 שלי	

אותם	על	סגירת	הענף.
לסיום, נהוג לומר על החקלאות שהיא גשר 
לשלום. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה 

מבחינה ביטחונית.
עם  הקשרים  את  לפתח  בכוונתך  כיצד 
הפלשתינאית  והרשות  השכנות  המדינות 

בתחום החקלאי?
לפלשתינאים	 וגם	 אותנו	 הסובבות	 למדינות	
החקלאות	 בתחום	 שלנו	 בידע	 רב	 עניין	 יש	
כך	 על	 תעיד	 בחו"ל.	 שלנו	 השיווק	 ובאפיקי	
ביותר	 הקשות	 בתקופות	 שאפילו	 העובדה	
עדיין	נמשכו	הקשרים	בתחום	החקלאי	ברמה	
כזו	או	אחרת.	אני	מאמינה	שבעזרת	יצירתיות	
ומחשבה	על	תועלתם	של	שני	הצדדים	אפשר	
בית	 בבקעת	 ההדדיים.	 הקשרים	 את	 לקדם	
שאן	פעלתי	לפתח	פרויקט	ייחודי	שבו	עובדים	
ירדנים.	הם	מגיעים	בבוקר,	עובדים	בחקלאות	
בערב	 וחוזרים	 היום	 שעות	 בכל	 בישראל	
שיכול	 פעולה	 שיתוף	 של	 סוג	 זהו	 לבתיהם.	

להביא	ברכה	לשני	הצדדים.

4  ' מ ע מ ך  ש מ ה

קופות המיועדות למגזר החקלאי
	דמי	ניהול	נמוכים

הלוואות	לעמיתים	מכספי	הקופה	)בכפוף	לתקנות(
תשואות	חצי	שנתיות:

תגמולים	במושבים	–	2.43%
קרן	השתלמות	"אופקים"	–	2.12%

קופה	מרכזית	לפיצויים	–	2.3%
התקשרו	אלינו	ונשמח	לעדכן	אתכם	בפרטים	נוספים

www.tagmulim.co.il	:הבית	באתר	בקרו

קופת "תגמולים במושבים" בע"מ, 
קרן השתלמות "אפקים" בע"מ

קופה מרכזית לפיצויים
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בסוף יום חם של יוני - אחרי יום של דילמה 
בין ציונות לדמוקרטיה - יום של וויכוח על 
שויון, שיתוף ועבודה הולכים חברי הקבוצה 
להגיש  רק  הרבה,  אין  ארוחה:  לתורנות 
לשלוש מאות חברים, לדאוג שכולם אוכלים 

ושבעים, ואחר כך לנקות שירותים.
בני	 ב"יער	 השנה	 התקיים	 מדריכים	 סמינר	
בסמינר	 עזריקם.	 מושב	 ליד	 המושבים"	
וחניכות	בוגרי	כתות	ט	 השתתפו	960	חניכים	

מכל	הארץ.
חוץ	 הדרכת	 מגמת	 מגמות:	 	2 היו	 בסמינר	
בני	 רכז	 חסיד,	 יאיר	 ריכז	 אותה	 )מד"חים(	
הדרכה	 ומגמת	 השרון	 לב	 במ.א.	 המושבים	
בחדר	)מד"צים(	שפעלה	בשלושה	גושים	אותם	
במ.א.	 המושבים	 בני	 רכזת	 	- זהר	 ריכזו יעל	
המושבים	 בני	 - רכזת	 חסיד	 מאיה	 אשכול,	
בני	 - רכזת	 בירמן	 ומיה	 חפר,	 עמק	 במ.א.	
בסמינר	 יזרעאל.	 עמק	 במ.א.	 המושבים	
הדריכו	חברי	גרעין	עודד,	חיילי	הנח"ל	של	בני	

המושבים,	רכזי	איזור	ומדריכים	בוגרים.
לכל	 שדאגו	 איש	 כ־30	 כלל	 המנהלה	 צוות	
רוכז	 זה	 צוות	 המשתתפים.	 של	 מחסורם	
מאחורי	 מפעלים.	 ממחלקת	 קפלן	 אייל	 ע"י	

בני	 של	 המרכזי	 הצוות	 חברי	 תמכו	 הקלעים	
המושבים	אייל,	מתן,	הילה	קובי	וחבצלת.	רכזי	
החניכים	 את	 שהכינו	 הם	 מועצה	 בכל	 האיזור	
לכל	 דאגו	 ובהורים,	 בנערים	 תמכו	 לסמינר,	

הפרטים	והכספים	ועל	כך	תודה	גדולה	להם.
הרבה רוח

המטרה	היתה להכשיר את הנערים והנערות 
“בני  הנוער  תנועת  במסגרת  להדרכה 
בחובו	 טומן	 אבל	 פשוט,	 נשמע	 המושבים".	
אתגר	גדול.	סמינר	מדריכים	הוא	המעבר	של	
בגרות,	 של	 לעולם	 הילדות	 מעולם	 הנערים	
ללקיחת	אחריות	על	קבוצת	ילדים	מהמושב:	
במועדון	 או	 בקן	 השבועית	 בפעולה	 אחריות	
לינה.	 יש	 בו	 במחנה	 או	 בטיול חג	 ואחריות	
כדי	 ערכי	 תוכן	 עם	 פעולה	 להכנת	 אחריות	
שאותו	ילד,	החניך,	יהיה	חלק	מהקהילה	ואדם	
המפגש	 הוא	 מדריכים	 סמינר	 ועצמאי.	 חושב	
הראשון	של	הנערים	עם	המושג	“ערך"	באופן	

כה	משמעותי.
החניכים	למדו	מהו	“ערך",	יצרו	לעצמם	סולם	
ערכי	המאפיין	את	חייהם	ודנו	על	ההבדל	בין	
ערכים.	לקראת	סיום	הסמינר	עסקו	החניכים	
קלח	 על	 הצהובים	 הגרעינים	 )לא	 ב"תירס"	

המילה	 את	 ברצף	 להגיד	 נסו	 הקיץ(.	 סוף	 של	
“תירס"	ותקבלו	את	המילה	“סתירה"	-	במובן	

סתירה	בין	ערכים,	בין	אמונות.
רבות	 לא	 רבות.	 ערכיות	 שאלות	 עלו	 בסמינר	
עצמם	 שואלים	 המבוגרים	 בהן	 ההזדמנויות	

שאלות	כאלה.
מדריכים	 לגדל	 חשוב	 המושבים"	 ב"בני	 לנו	
זמן	 ולא	 חינוכית	 שליחות	 בהדרכה	 שרואים	
ערכי	 רף	 למדריכים	 מציבים	 אנו	 סיטר.	 בייבי	
מאוד	גבוה,	אתגר	חברתי	גדול	במפגש	עם	בני	
למיומנויות	 אותם	 וחושפים	 הארץ,	 מכל	 נוער	
השטח:	 ובתחום	 ההדרכה	 בתחום	 חדשות	
פעילות	 משותפת,	 לינה	 מדורה,	 על	 בישול	

מחנאית	ויציאה	בטוחה	לטיול.

חינוך ונוער - אפשר לעשות טוב

חינוך	 לעובדי	 השנתי	 כנס	
משרד	 של	 הכפרי	 במגזר	
החינוך	התקיים במכללת	תל	

חי	בחודש	מאי. 
“החברה	 היה	 הסמינר	 נושא	

הישראלית	-	בין	סולידריות	לניכור".
בסמינר	נכחו	מדריכי	נוער	מכל	המגזר	הכפרי,	
מדריכי	 של	 מקומם	 השונות.	 תנועותיו	 על	
הנוער	של	“בני	המושבים"	היה	מאוד	משמעותי	

היו	 מהמשתתפים	 )כחצי	 באחוזים	 הן	 בכנס	
בסמינר.	 המעורבות	 ברמת	 והן	 מתנועתנו(,	
שקד	 עוזון,	 )אייל	 התנועה	 של	 המרכזי	 הצוות	
ורכזי	הנוער	הדריכו	 קטריידה	והחתום	מטה(	

קבוצות	בסמינר.
בסמינר	פעלה	גם	קבוצה	של	מנהלי	מחלקות,	

אשר	תרמה	לו	רבות.
מד"בים	 כרכז	 לתפקידי	 נכנסתי	 מאי	 בחודש	
בשתי	 נוער	 כרכז	 תפקיד	 לאחר	 תיכון,	 וגיל	

מודיעין(,	 וחבל	 השרון	 )לב	 אזוריות	 מועצות	
המד"בים	 בצרכי	 והכרה	 רכשתי ניסיון	 בהן	
)מדריכים	בוגרים(.	בכוונתי	להשקיע	את מרב	

זמני	בטיפוח	וחיבור	המד"בים	לתנועה.
המד"בים	 לכל	 ייחודי	 סמינר	 נקיים	 השנה	
הסמינר	 המושבים".	 מדריכים ב"בני	 אשר	
יתמקד	בחיבור	מדריכי	הנוער	לתנועה	בצורה	
טובה	יותר	ויזמין	אותם	להיות	יותר	מעורבים	

בעשייה.

מינויים וסמינר - מד"בים
קובי שמואל

רכז מד"בים וגיל תיכון
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שרה	ימי	לינה	בשטח,	תשעה 
כיתות	 שמונה	 שימוש,	 בתי	
חולצות	 שבע	 מקצועיות,	
לחם	 כיכרות	 שש	 כחולות,	
ביום,	חמישה	שערים,	ארבעה	
סמינרים,	שלושה	אנשי	חמ"ל,	שני	יערות,	אחד	

קורס	מדריכים.
קורס	מד"צים ומד"חים	התקיים	במשך	עשרה	
החניכים	 עברו	 הקורס	 במהלך	 בשטח.	 ימים	
למדריכים,	 אותם	 להפוך	 שמטרתה	 הדרכה	
ועל	עצמם.	בנוסף,	 לקחת	אחריות	על	קבוצה	
למדו	על	ערכי	התנועה,	מטרות	התנועה,	פירוש	

הסמלים,	טכניקות	לדיבור	מול	קהל	וכן	קיבלו	
טיפים	לאיך	בונים	פעולה,	איך	מעבירים	משוב	

לחבר	קבוצה,	איך	מעבירים	דיון	ועוד.
עוזרת	 להיות	 היה	 בסמינר	 ותפקידי	 טל	 שמי	
הדרכה	של	מרכזת	סמינר	צבר.	הייתה	לי	חוויה	
מדהימה	של	קורס	וקיבלתי	את	הזכות	לראות	
פעילות	 כל	 כיצד	 הסמינר,	 את	 על"	 מ"מבט	
כל	 איך	 שלם,	 קורס	 למהלך	 תרמה	 סמינרית	
לבסוף	 אבל	 שלה	 בדרכה	 התפתחה	 קבוצה	
העצמי	 הניהול	 וכיצד	 אמיתית	 קבוצה	 יצאה	
וחניך	 חניך	 כל	 בקרב	 התפתחה	 והאחריות	

בסמינר.

ללוות	 הייתה	 וזו	 בסמינר	 זכות	 עוד	 לי	 היתה	
את	מו"ח	-	מועצת	חניכי	הסמינר	שלנו	-	צבר.	
המון,	 לסמינר	 והוסיפו	 יזמו	 שינו,	 פעלו,	 מו"ח	
הוספת	 דרך	 המקלחות,	 זמני	 מארגון	 החל	
המזון	 תרומת	 פחיות,	 מחזור	 ופינת	 זבל	 פחי	
לכל	 חולצות	 הענקת	 תמחוי,	 לבתי	 שנשאר	
ילדי	הסמינר,	פינת	צבר	-	ד"שים,	ימי	הולדת,	
מהעשייה	 הסיפוק	 מלבד	 ועוד...	 מוראלים	
שמוסדות	 להבנה	 זכו	 הסמינר	 ילדי	 והפרגון,	
חניכים	יכולים	להתקיים	ביישובים,	שמנהיגות	

נוער	יכולה	וצריכה	להתממש	וזה	רווח	גדול.

קורס מד"צים ומד"חים 2006
טל אליאל

גרעינרית במועצה אזורית מרום הגליל ��
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

לזכרו של שמואל מיוחס ז"ל
היה	 הגליל,	 בוסתן	 ממושב	 מיוחס	 שמואל	
וכיהן	 והכפר	 המושב	 אמני	 עמותת	 ממקימי	
	.1998 בשנת	 היווסדה	 מיום	 העמותה	 כיו"ר	
במשך	שמונה	שנים	ליווה	שמואל	את	העמותה	
צורך	 שיש	 הכרה	 מתוך	 ובנאמנות,	 במסירות	

לקדם,	לטפח	ולסייע	לאמנים	במושבים.
לתל־ מגוריו	 ממקום	 הרב	 המרחק	 אף	 על	
תמיד	 שמואל	 הרבים,	 עיסוקיו	 ולמרות	 אביב	
ולכל	 שנקבעה	 ישיבה	 לכל	 בזמן	 התייצב	
משימה	שהצבנו	בפניו	ותמיד	בהתנדבות	ללא	

תמורה	כספית.
זמן	רב	ציפינו	יחד	עם	שמואל	לשיפוץ	הגלריה	
שבתנועת	המושבים	ואכן	לאחרונה	התחדשה	
הגלריה	לאחר	שיפוצים	שנעשו	במקום	ובערב	

חג	הפסח	נפתחה	מחדש.
הגלריה	 את	 לראות	 זכה	 לא	 שמואל	 לצערנו,	
ופטירתו	 הקשה	 מחלתו	 בעקבות	 המחודשת	
ואת	 תמיד	 אותו	 נזכור	 תשס"ו.	 פסח	 בערב	
פעלו	הרב	למען	העמותה	והאמנים	שכה	אהב.

יהי	זכרו	ברוך!

לזכרו של עודד פנחס ז"ל
עודד	פנחס	ממושב	עין־יעקב,	מנהל	הספרייה	
האזורית	מעלה	יוסף,	מותיקי	מנהלי	הספריות	

בארץ,	נפטר	בחודש	מאי	לאחר	מחלה	קשה.
של	 המישמשים	 במטע	 הכרתי	 עודד	 את	
את	 לנהל	 לו	 הצעתי	 גם	 ושם	 המשפחה	
הספרייה	במושב.	כאיש	חינוך,	עודד	קיבל	את	

הצעתי	באהבה	ללא	היסוסים
לספרנות,	 קורס	 שסיים	 לאחר	 השנים,	 	עם	
האזורית	 הספרייה	 ניהול	 תפקיד	 את	 קיבל	
מנהלי	 בועדת	 חבר	 היה	 ומאז	 יוסף	 מעלה	

הספריות	שבתנועת	המושבים.
הבריות,	 על	 ואהוב	 הליכות	 נעים	 איש	 עודד,	
וכן	 טיפח	במסירות	את	הספריות	המקומיות	

את	הספרייה	האזורית.
הסמינרים	 בהכנת	 בקביעות	 לסייע	 אהב	 הוא	
ובקביעות	 ההתיישבות	 לספרני	 שערכנו	
להשתתפותו	 בנוסף	 פעיל,	 חלק	 בהם	 לקח	
בסמינרים	אחרים	שערכו	גופים	שונים.	הרצון	
התמידי	להעשרה	והרחבת	האופקים	היו	חלק	

בלתי	נפרד	ממנו.
ידע	 חיים,	 חדוות	 עם	 אופטימי	 אדם	 עודד,	
סמינר	 כל	 לאחר	 ולהחמיא	 לחזק	 לפרגן,	

שקיימנו.
לנו	 יחסר	 עת,	 בטרם	 מאיתנו	 שהלך	 עודד,	

ולציבור	הספרנים	בישראל	מאוד.
יהי	זכרו	ברוך!

עמותת אמני המושב והכפר

יו"ר זמני לעמותה
שהתקיימה	 העמותה	 הנהלת	 בישיבת	
ממושב	 בנקל,	 ליאורה	 נבחרה	 ב־15.6.06	
עד	לבחירת	 זמני	לעמותה,	 כיו"ר	 לכהן	 בצרה,	

הועד	החדש	באסיפה	כללית.

אסיפה כללית
אסיפה	כללית	של	העמותה	תתקיים	ב־17.8.06	

בשעה	10:00.
בקומת	 הישיבות	 באולם	 תיערך	 האסיפה	

קרקע	של	תנועת	המושבים.
על	סדר	היום:

דו"ח	משרד	רו"ח	לשנת	2005
סיכום	פעילות	2005

תכנון	המשך	פעילות	2006
בחירת	ועד	הנהלה

אישור	מאזן
שונות

השתתפות	החברים	חיונית	ביותר!

תערוכות בגלריה
כרמוש	 עליזה  של	 חדשות"	 “עבודות	

בתאריכים:	10.8.06־6.7.
של	 ועשרים"	 מאה	 עד	 “משמונים	
ה־80.	 הולדתה	 יום	 לרגל	 נאורי	 תרצה 

בתאריכים:	10.9.06־10.8.
	הפתיחה	ביום	הולדתה	ב־13.8.06	בשעה	18:00.

ואברהם	 לתרצה	 בריאות	 והרבה	 טוב	 מזל	
נאורי	עד	120.

•
•
•
•
•
•

יהודה אלטון
מנהל היח’ לתרבות ומפעלי חינוך




