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

קורס ניהול מזכירים ופעילים
ביישובים הכפריים
מיועד למזכירי יישובים ,מרכזי משקים ,מנהלי קהילה ,יו"ר וועדים ופעילים ביישובים ,חברי וועדים
מקומיים ,אגודות שיתופיות חקלאיות ,אגודות מוניציפאליות ,פעילים קהילתיים ,מנהיגות בלתי פורמאלית
ומנהיגות צעירה עתידית ,אחראים על נושא הקליטה ,צמיחה דמוגרפית והרחבות ולאנשים המבקשים
להכשיר עצמם לתפקיד.
בעקבות שינויים שחלו בשנים האחרונות במרחב הכפרי ,עוברים המושבים שינוי משמעותי במבנה
התעסוקה .שינויים אלה דורשים סיוע ,הכוונה ולימודי הכשרה על מנת למנף את הפוטנציאל הכלכלי
היומי והתיירותי.
הקורס הינו קורס רב תחומי ללימודי תעודה ,אשר מטרתו להכשיר ולהעשיר את המרחב הכפרי ובעיקר
את מנהיגיו ,בניהול ובקידום היישובים.
הקורס מקנה למשתתפיו מידע בתחומים רבים ,כגון :חקלאות ,ניהול קהילה ,הרחבות במושבים ,פיתוח
יזמות עסקית ותיירותית במושבים ,יחסי גומלין בין אגודות שיתופיות ואגודות מקומיות ,קרקעות והחלטות
רשות מקרקעי ישראל ועוד.

היקף הקורס

 10מפגשים ,סה"כ  40שעות אקדמאיות

תעודה

בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת גמר מטעם המכללה הטכנולוגית רופין ותנועת המושבים

תאריכי הקורס*

הקורס יחל ביום ראשון  24.2.19ויסתיים ביום ראשון .5.5.19
הלימודים יתקיימו בימי ראשון בשעות  16:00עד 19:30

* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

מועד אחרון להרשמה 15.2.19

שכר

לימוד₪1,000 :

מיקום הלימודים

הקורס יערך במכללה הטכנולוגית רופין ,בניין נובל ,כיתה מס( 11 .קומה ב׳ ,ליד המעלית)

לפרטים והרשמה

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

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

קורס ניהול מזכירים ופעילים ביישובים הכפריים
מפגש

[]1
24.2

נושא

פתיחה והיכרות

חוזה חכירה

תכנים

ברכות  -הסברים .מטלות ואחריות המשתתפים  +היכרות

פתיחה  -אורלי עמית ,רכזת החוג,
תנועת המושבים

פתיחה  -המרחב הכפרי בימנו

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

	•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

רשתות חברתיות "המושב ,רשתות חברתיות ,תקשורת ופרסום בקהילה"

[]2
3.3

[]3
10.3
[]4
17.3
[]5

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

איתם בירגר ,מנכ"ל מבט מושבים

	•הצגת החלטה 1523
	•עיגון זכויות החקלאים בקרקע בהיבט השמאי
	•צמיחה דמוגרפית בישוב הכפרי ,משמעויות ,השפעות ,השלכות
	•צמיחה כיצד? סטטוסים  -הרחבה קהילתית
	•תמ”א  35ותוכנית אכלוס רב שנתית

ורד יהלום ,מתכננת חברתית ,החטיבה להתיישבות
רענן אמויאל ,מינהל התכנון משרד החקלאות

העברה בין דורית  -ירושת המשק החקלאי

עו”ד גלעד שרגא

שימוש בכלי התקשורת להעברת מסרים באמצעות שפת הגוף

דפנה כהן נוריאל ,דוברת התאחדות חקלאי ישראל
והממונה על קשרי ממשל ורגולציה

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

ישראל נדיבי ,מנכ”ל מרכז המועצות האזוריות

תיקון  116לחוק התכנון והבנייה  -אכיפה ועונשין"

עו"ד שרון מאור

	•מיסוי אגודות וועדים מקומיים
	•אירועים חשבונאים בחיי המושב

רו"ח יהודית קריסטל ,מנהלת מחלקת המושבים בברית
פיקוח .יו"ר ועדת המיסוי הבין-מושבית

תקציב ועד מקומי ודוחות כספיים

רו"ח אורן דניאלי ,ברית פיקוח

חיבור קהילות

	•"מהו ישוב טוב"
	•מה יקבע את עתיד היישוב
	•מודלים עיקריים לחיבור קהילות

לאה שלם ,מנהלת חטיבה חברה וקליטה ,החטיבה
להתיישבות

אגודה קהילתית

אגודה קהילתית  -וועד מקומי ומה שביניהם

עו"ד חי חיימסון

כוחה של
התקשורת

אכיפה ועונשין

[]6

 31.3מיסוי אגודות

[]8

 14.4בוררות כדרך
לישוב מחלוקות

[]9
28.4

אמנון דיסקין ,מנכ"ל קאראקטר שיווק באינטרנט

ניצן מקובר ,כלכלן ושמאי מקרקעין

	•ועדת פרוגראמות
משרד החקלאות 	•ועדת קרקעות

 24.3מועצות;
אזוריות

[]7
7.4

מרצה

	•הקדמה קצרה על יישוב סכסוכים בכלל ,ובוררות בפרט
	•מהי בוררות חקוקה הנקראת גם "בוררות סטטוטורית" או "בוררות עו"ד דנה ביאלר ,מנהלת מחלקת בוררות מטעם
רשם האגודות השיתופיות .האגף לאיגוד שיתופי משרד
רשם"
הכלכלה
	•דוגמאות לסעיפי תקנונים ומה אפשר לשפר בתקנונים
	•יתרונות תהליכי הבוררות

אתגרים ניהוליים שיתופי פעולה בעולם מורכב  -סוד הפשטות

עמרי גפן ,מנכ”ל קבוצת גבים

משרד החקלאות חוק ההתיישבות

עומר צור ,משרד החקלאות הרשות המוסמכת

תיירות כפרית
[  ] 10תעסוקה
 5.5חלופית
סיכום הקורס

מיזמים תיירותיים

אדריכל צביקה פסטרנק

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

פלג אוריון ,מנהל אגף משק תנועת המושבים

פל”ח ,השלכות ,ועדות קליטה

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

מפגש סיכום והענקת תעודות

משוב על הלימודים וסיכום

