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 מבט   מנכ"ל משולחן  

שה מעשור שלם, ולמע  2019החודש נפרדנו משנת  

המשפחתי עשור קשה לחקלאים ובעיקר למשק 

מאז המפקד האחרון שהתבצע  35%איבד ר אש

יות עם כמו. השנה והעשור נפתחו בתקוות 1995ב

 ת כל כךשהכרחיומנות קור צבירת ושמילאו את המאגרים, הכנרת ואת הנפש משקעים 

, לזכור ולפעול למען משיךים עלינו להיועשור אזרחנשירים. בפתחה של שנה לענפי ה

כם כאן בשבילחנו אנ  החקלאות שהיא אבן היסוד והלב הפועם של המושבים בישראל.

 תם בירגר.אי ,קריאה מהנה  ולמענכם, מושבניקים למען מושבניקים.

 

 עיבוד יעיל חוזה ל

חים סוגית השטבמשך שנים יצרה 

שי להגיע לעיבוד קו במושבים ים העודפ

תון הגליל התחהקרקע, לדוגמא מיטבי של 

ים שטחים עודפים רבים החלו בו קיימ

ענף ות של בעשור האחרון תנופת נטיע 

אשר נתקלו בחסם של משאב השקדים 

. ועדה בין משרדית  קבע  משבצתבקרקע 

פרסמה המלצות שאושרו  עו"ד עמית יפרח התנועה  מזכ"ל בה השתתףצן בראשות ערן ני

כך  3ל שנים כפו 7לתקופה של לעיבוד יעיל זה חו –ע"י השרים ויצרו למעשה חוזה חדש 

 זמני, ויעיל. ,קבע  – במשבצת החקלאית גי חוזיםסו 3-שלמעשה במושב ניתן להגיע ל

בהנמקות של מצב ואופי  בקשה סדורה בקשה לחוזה יעיל תוגש לועדת פרוגרמות 

עים, לאחר אישור הועדה ם ותכנון המשבצת בתמהיל המטמי ינות, זמהחקלאות במושב

במועצות איזורית של קווי עימות יישום החוזה היעיל. המושב ימשיך הליך מול רמ"י ל

עמק יזרעאל, הגלבוע  של משרד החקלאות ומועצות בהליך פרוגרמתי מול רשות התכנון

מושבים טרם נכנסו היום ן לנכו .לבקש הגדלת תקן נחלות למשבצת ומרחבים ניתן עדיין

ראשונים, מושב המעוניין להכנס להליך ובימים אלו אנו מתחילים ללוות שני מושבים 

 , זה הזמן.נולהליך מוזמן לפנות אלי
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 שנים   5-הקפאה ל דרישת  – 116תיקון   

בעלי נחלות רבים הלא מידתי העמיד התיקון לחוק 

קמיניץ ז אר  מולבדיון בכנסת שרית, בסיטואציה בלתי אפ

 5ל עמית יפרח הקפאה שמזכ"ל התנועה שי חג'ג' ודרשו 

זמן הזה מתחייבות הכאשר בפרק  שנים באכיפה

דרת  ויות והתנועה לבצע פעילות אקטיבית להסהרש

נושא עדיין על סדר היום אך טרם הנחלות במושבים, ה

יחידת התקבלה החלטה. כאן המקום לציין כי אנשי 

ה בחלק החקלאי של חלק קלאיים )גםות בניה בשטחים החהאכיפה מונחים לטפל בחריג

א כניסה להסדרת גים בתחומים אלו. המלצתינו הרוחבית היא'( ובעיקר בשימושים החור

קו באופן בשטחים החקלאים יש להפסיכלל הנחלה וכמובן במידה ומתקיים שימוש חורג 

דרת צוותי הס ילים כיוםאנו מפעלשירותכם רו. מיידי ובמידת האפשר לנסות להסדי

וח של צרכי הנחלה ני עם חברים ומבצעים ניתשבים באופן פרטארץ, אנו יונחלות בכל ה

  .פגישה וכנס בנושא מוזמנים לפנות אלינוואבני הדרך להסדרה. מושבים המעוניינים ב

 

 גבוה על רקע סוציואקונומי עדיפות לאומית בקרקע ביטול הנחות 

בישובים כפריים אשר באיזורי עדיפות  חות קרקע הנהצעה לשינוי  רמ"י   לאחרונה מקדמת

צורך לבדל בין הישובים ולכאורה 'לתעדף' לשיטתם מדבר על , הרעיון המסדר לאומית

.  , איך? ע"י דריסת ההנחות של הישובים החזקים ע"פ מדדי הסוציואקומיישובים חלשים

, ששוכנים הזה מוצאים את עצמם מושבים שבטווחי הרקטותבסורד האיאטרון בתוך ת

וקפק  והטיסות לחו"ל, מדד מפהמכוניות הוא מספר  ם'חטא'בעומק הפריפריה שכל 

לים למה? למה לא לבצע את אותו אואנחנו שו שלמים.מושבים ואיזורים לרעה שמטה 

ולגזול את דרוס ברגל גסה בהעמקת ההטבה לישובים החלשים לכאורה ולמה  תיעדוף

יו"ר ות. כבשת הרש של המושבים באיזורי העדיפ

חג'ג' ומזכ"ל   מרכז המועצות האיזוריות שי

שר בנושא ל יםיפרח שיגרו מכתבת עמיהתנועה 

 , בשלב זה ההצעה ממתינה"ימנכ"ל רמהאוצר ו

 ה.יאבק בלה ינוס ממשלה ועד אז עלינולכ
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 עם מנגנון פיצול מגרש מנחלה תב"ע אושרה 

הפעלה המלאה של הזכויות עם 

של רמ"י נדרשו רשויות החדשות בנחלה 

לבצע את ההתאמות ליישום  התכנון

הליך שהחל במחוז מרכז דרך , במושבים

י מינהל התכנון ץ ע"תב"ע כפר חיים אומ

מנגנון תקנוני לפיצול מגרש מנחלה 

עבר את כל הערכאות בדחיפת התנועה ו

"עות חדשות רות תב ה עשכנית מתן תוקף ואחריהת, לאחרונה קיבלה המשפטיות

כון להיום אנו מנהלים נקבלו תוקף כבר בחודשים הקרובים, יעמוק בתהליך  שמצויות כבר

של המגורים לצד הזכויות החדשות חדשות במושבים המכילות תב"עות  30מעל 

והתאמה הלכה למעשה   , מסחרצרכי החקלאות, מגורי עו"ז, מבני ציבורהתאמה ל

  אים.לצרכי המושב לעשורים הב

 

 אריים סולשדות  – מושב כלכלי 

ת  סגרבמ פרויקטים נוספים 2בועדות התכנון  דש אושרוהחו

מבטחים במושבים ירדנה ובית   -לנו עם מנורההשותפות ש

י ע"י אנשי ני המורכב נוהל באופן מופתההליך התכנונקופה, 

התכנון של מנורה ובדחיפתו האדירה של איתן בן דוד מנהל  

המושב הראשון שהצליח לאשר הפרויקט, מושב ירדנה הינו 

עם תום ההליך התכנון ולארי במחוז צפון. ה סתכנון שד

בשאיפה הזכיה במכרז רשות החשמל אנו עוברים ליישום ו

הפרויקטים הללו להעמיד את הפרוייקט ולייצר חשמל בהקדם, 

 שנים קדימה,משמעותי עבור המושבים  יעניקו מנוף כלכלי

 כנס לפרויקט סולארי מוזמנים ליצור איתנו קשר.ייינים להמעונמושבים ש

 

הנדס עמק איתם בירגר, מייק ארליך מ

 המעיינות ויעקב יהודה יו"ר ירדנה
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 זרים לחקלאות בדים  כניסת עו עצירת  

הודיעה מנהלת אגף הסכמים בילטרליים ברשות ההגירה  29/01/2020ב

ובכך למעשה עוצרת הרשות כניסת עובדים על מילוי המכסה המירבית 

דשה של משרד החקלאות חלוקת ההקצאות הח לאור. חדשים לארץ

שגות ומצד מצד אחד חקלאים רבים הגישו ה GISבמעבר לשיטת המיפוי  

כסה. מצב החקלאים הזקוקים שני נדרשים לפטר עובדים עקב ירידת מ

מתוך  ם בקבלת עובדים בלתי אפשרי כיוון שהם תלויילידיים עובדות 

קלאי טיבית לחה קולקכה למעשה ענישהארץ, הרשות מפעילה כאן הל

 ףישראל ופוגעת באופן קשה ביכולת של המשקים להתמודד עם רצ

 דים ופגיעהתביא להפסכותי והיעיל והאי י באופןאספקת המזון הטר

ע"מ לאפשר לחקלאים  נוכל שביכולתעושים אנו בחקלאות הישראלית, 

 ים עובדות איכותיות לחקלאות.ידיבל להמשיך ולק

 

 

 תיירות - מושב כלכלי 

בעלי נחלות ומושבים פונים  ,עם העלייה בגודל המשקים והירידה בכמות החקלאים

על פיתוח התשתית התיירותית  משרד התיירות, כמשרד כלכלי, אמון  .תיירות לתחומי ה

פעילות במדינת ישראל, במטרה להוביל לשגשוג ענף התיירות, באמצעות הרחבת ה

תיירותית, הרחבת מקומות התעסוקה בתחום ולטובת גיוון המוצר התיירותי  -העסקית 

.לתיירים המטיילים בישראל  

להבשלת רעיונות המשרד מפעיל מערכת ארצית לחונכות וייעוץ עסקי למיזמים בתיירות, 

 מיזמיים לכדי תכנון, מימוש וקידום, מערכת הידועה כ"חממת תיירות".  

את הסיוע והחונכות של היועצים ירות מסבסד משרד התי

ואגודות   , בעלי נחלותהמומחים במגוון תחומים לקידום תיירות

בט במ .75%שעות יעוץ בסבסוד של  25-75לקבל יכולים 

 ים לקידום מיזמים. ם ומסייעים למושבמושבים אנו מלווי



 

הכלכליהאגף   

וןמבט  

 

 : תכנס מזכירו

 

 03-6086309אגף חברה וקהילה, לירז רם :  ים ורישוםפרט

 

 9- כנס הנהגות המושבים ה

 !מושבים בישראל, הקדימו להרשםוהמשמעותי של ה הכנס השנתי 

 03-6086300דה : ור לרישום

  


