תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי .שליחות לאומית שהיא זכות.

קורס ניהול מזכירים ופעילים
ביישובים הכפריים
קהל היעד

מרכזי משקים ,מנהלי קהילה ויו”ר וועדים ביישובים הכפריים (בהווה ובעתיד) ,חברי וועדים מקומיים,
אגודות שיתופיות חקלאיות ,אגודות מוניציפאליות ומזכירויות ,פעילים קהילתיים ,מנהיגות בלתי פורמאלית
ומנהיגות צעירה עתידית ,אחראים על נושא הקליטה ,צמיחה דמוגרפית והרחבות.

מטרת הקורס

להקנות ידע ,כלים והכוונה למעוניינים ללמוד ולהתמקצע בתחום.

רכזת הקורס

אורלי עמית ,בוגרת תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית ׂ(ׂ )M.P.Aבליווי ישובים.
orli@tmoshavim.org.il • 054-2524555

מסגרת הקורס*

הקורס יתקיים בקמפוס האקדמי מכללת עמק יזרעאל
הקורס יחל ביום א׳ ה 13.5.18-ויסתיים ביום א׳ ה22.7.18-
סה״כ  10מפגשים
הלימודים יתקיימו בימי ראשון בשעות  16:00עד 19:30
* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

עלות

הקורס₪1,000 :

רישום

הרישום יתבצע במדור שכר לימוד במכללת עמק יזרעאל
מועד אחרון להרשמה 9.5.18
קבלה במשרדי שכר לימוד ותשלומים:
בניין מספר  , 4קומת כניסה חדר מס’ 4010
ימים א-ה בשעות 08:30-12:30
ימים א ,ד בשעות 14:00-16:00
מענה טלפוני
ימים א-ה בשעות 10:00-12:00
טלפונים04-6423510 • 04-6423442 • 04-6423511 • 04-6423557 :
פקס1534-6423510 :
בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי תעודה מהמכללה האקדמית
עמק יזרעאל ותנועת המושבים.

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי .שליחות לאומית שהיא זכות.

קורס ניהול מזכירים ופעילים ביישובים הכפריים
מפגש

[]1
13.5

נושא

-410.6
[]5
17.6
[]6
24.6

[]7
1.7

[]8
8.7

[]9
15.7
[ ] 10
22.7

תכנים
ברכות ,הסברים ,מטלות ואחריות המשתתפים  +היכרות

פתיחה  -אורלי עמית

פתיחה  -המרחב הכפרי בימנו

מאיר צור ,מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות
חקלאי ישראל

חוזה חכירה

חוזה חכירה קיימים והמעבר לחוזה לטווח ארוך
החלטות :1311 ,1523
• היוון חלקת המגורים • פיצול נחלה ,הבית השלישי

עו”ד עמית יפרח ,יו”ר אגף קרקעות תנועת המושבים

רשם האגודות

מושב עובדים :דיני אגודות שיתופיות

מירון הכהן ,רשם האגודות השיתופיות

• הצגת החלטה 1523
• עיגון זכויות החקלאים בקרקע” בהיבט השמאי

ניצן מקובר ,כלכלן ושמאי מקרקעין

• החקלאות המתחדשת
• חוק המים
• מכסות ייצור הסדרה סולארית ומונה נטו

פלג אוריון ,יו”ר אגף המשק תנועת המושבים

• מיזם כלכלי לאגודה (ע”ב )949
• מיזמים כלכליים במרחב הכפרי
• מרכזי טיפוח יזמות
• אחזקות מושבים בחברות כלכליות
• עובדים זרים ,אנרגיה מתחדשת

יוגב שריד ,מנכ”ל מבט מושבים

פתיחה

[]2
 27.5שמאות

[]3
3.6

מרצה

מיזמים כלכליים
באגודה

משרד החקלאות • ועדת פרוגראמות
• ועדת קרקעות

רענן אמויאל ,מינהל התכנון משרד החקלאות

• העברה בין דורית  -ירושת המשק החקלאי

עו”ד גלעד שרגא

מועצות אזוריות

• חוק המועצות האזוריות
• היכרות עם מחלקות מרכזיות
• הכרת תב”ע אזורית ,תוכניות אב

ישראל נדיבי ,מנכ”ל מרכז המועצות האזוריות

בינוי קהילה

• קהילה מתחדשת בישובים

ורד יהלום ,מתכננת חברתית ,חטיבה להתיישבות

מיסוי אגודות

• מיסוי אגודות וועדים מקומיים
• אירועים חשבונאים בחיי המושב
• תקציב ועד מקומי ודוחות כספיים

רו”ח יהודית קריסטל ,מנ׳ מחלקת המושבים בברית
פיקוח .יו”ר ועדת המיסוי הבין-מושבית
רו”ח אורן דניאלי ,ברית פיקוח

אכיפה ועונשין

• תיקון  116לחוק התכנון והבנייה  -״אכיפה ועונשין”

עו”ד שרון מאור

• צמיחה דמוגרפית בישוב הכפרי :משמעויות ,השפעות ,השלכות
צמיחה דמוגרפית
• צמיחה כיצד? סטטוסים – הרחבה קהילתית,
• קליטה בקו הכחול ,תושבות
• תמ”א  35ותוכנית אכלוס רב שנתית

ורד יהלום ,מתכננת חברתית ,החטיבה להתיישבות.

תהליכי קבלה
ליישוב

• מטרות תהליך הקבלה – ועדת הקבלה
• אבחון כן/לא איך בוחרים גורם מאבחן ?
• הרכב ועדות הקבלה ,אחריות ,תפקידים וסמכויות
• קריטריונים לקבלה -קבלה ,קליטה ושילוב

לאה שלם ,מנהלת חטיבה חברה וקליטה החטיבה
להתיישבות

אגודה קהילתית

• אגודה קהילתית – וועד מקומי ומה שביניהם

עו”ד חי חיימסון

בוררות כדרך
לישוב מחלוקות

• הקדמה קצרה על יישוב סכסוכים בכלל ובוררות בפרט
• מהי בוררות חקוקה הנקראת גם “בוררות סטטוטורית” או
“בוררות רשם”.
• דוגמאות לסעיפי תקנונים ומה אפשר לשפר בתקנונים
• יתרונות תהליכי הבוררות
• אתגרים ניהוליים במושבים בשינויי

אתגרים ניהוליים
משרד החקלאות • חוק ההתיישבות
• מיזמים תיירותיים

עו”ד אבנר צור ,בורר מטעם רשם האגודות

עמרי גפן ,יו”ר קבוצת גבים
אריאל למדני ,משרד החקלאות הרשות המוסמכת
אדריכל צביקה פסטרנק

תיירות כפרית

• מיזמים תיירותיים
• אפליקציות

אדריכל צביקה פסטרנק

תעסוקה חלופית

• פל”ח ,השלכות ,ועדות קליטה

עו”ד עמית יפרח ,יו”ר אגף קרקעות תנועת המושבים

סיכום הקורס

מפגש סיכום והענקת תעודות

משוב על הלימודים וסיכום

