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פורום חקלאים צעירים

בחקלאות  לעסוק  השואפים  מושבים,  בני  צעירים,  חקלאים  של  ראשונה  פגישה  התקיימה  לאחרונה 
מתקדמת, שתפרנס את משפחותיהם בכבוד - פורום חקלאים צעירים יצא לדרך

מהנעשה בשטח

הצורך ב אודות  מהשטח  קולות  להישמע  החלו  האחרונים  חודשים 
ביצירת עתודה ניהולית בקרב החקלאים הצעירים.

ידוע לכל כי עם השנים הולך וקטן מספר החקלאים במושבים, כמו גם מספר 
החקלאים  של  הקטן  מספרם  יד.  כמשלח  בחקלאות  הבוחרים  הצעירים 
הצעירים במגזר הביא לכך שהם כמעט ואינם לוקחים חלק בהנהגת הכפר, 

בפורומים השונים ובהנהלות הארגונים המייצגים.
גילת  ממושב  דמרי  ויוני  התחתון  בגליל  שרונה  ממושב  וידה  משה 
שבמרחבים פנו אל מזכ"ל התנועה וביקשו להעלות את הנושא לסדר היום, 

לאחר שפתחו קבוצה בפייסבוק שמוקדשת לנושא. 
לאחר חשיבה ובחינה, הוחלט על הקמת פורום חקלאים צעירים ובאמצעות 
צעירה  "חקלאות  לפורום  להצטרף  צעירים  חקלאים  הוזמנו  קורא"  "קול 

בתנועה". 
קשרים  רשת  יצירת  הפורום:  חברי  עם  יחד  שהוגדרו  המטרות  בין 
פעולה  שיתופי  ויצירת  מקצועי  מידע  העברת  שתאפשר   )networking(
ממשל  גורמי  בהשתתפות  עתיים,  מפגשים  קיום  החברים,  בין  מקצועיים 
הצרכים  על  ולשמוע  הפורום  נציגי  עם  להיפגש  שיגיעו  שונים,  וממסד 
והבעיות. לפעול ככוח מאוחד בקידום נושאים משותפים. לשלב את נציגי 

הדור הצעיר בארגונים ובמועצות השונות.

תנועת המושבים.  אל  בבית  ב-3.3  הפורום התקיים  המפגש הראשון של 
המפגש הגיעו חבר'ה צעירים, רציניים ואיכותיים שבאו לשמוע ולהשמיע.  
כרמל,  גבע  היוגב,  )פארן,  בארץ  שונים  מאזורים  חברים  כללה  הנציגות 
ארבל, נתיב השיירה, כפר הס וטל שחר, רק כדוגמה( ומענפי גידול שונים 

)רפתנים, כורמים, מטעים וכו'(.

המפגש נפתח בהכרות קצרה עם מטה התנועה ועם העומד בראשה. 
מאיר צור סיפר כי: "בכל הנוגע לתחום החקלאות הוא חושש כי אנו עומדים 
בפני שוקת שבורה. מרבית הבנים הממשיכים בוחרים שלא להמשיך ולקיים 
את המשק המשפחתי ואם לא נפעל לשינוי המצב, נגיע למצב בלתי נסבל 
פורום החקלאים  וקיום למשקים החקלאיים". הקמת  יהיה עתיד  לא  שבו 
הצעירים מבטאת הלכה למעשה את התפיסה של תנועת המושבים הרואה 

בחקלאות גורם מכריע ומשמעותי במרחב הכפרי."
שאמר  ישי,  יוסי  החקלאות,  משרד  מנכ"ל  בנוכחותו  כיבד  המפגש  את 
לפורום כי הוא מכיר את הסוגיה ואת הקשיים מהבית - כאב לחקלאי צעיר 
שממשיך את משק החלב המשפחתי וכי הוא פתוח ומוכן לשמוע ולבחון, 

כיצד ניתן יהיה לסייע לחקלאים הצעירים עם הקשיים מולם הם ניצבים. 
ישי ציין כי על פי נתוני משרד החקלאות רק אחוז קטן מאד מהחקלאים 
הינם מתחת לגיל 50 וציין כי אם מגמה זו תותר על כנה, נעבור ממצב של 
חקלאות התיישבותית לחקלאות עסקית ועם כך אינו יכול להשלים. בשנה 
האחרונה פתח משרד החקלאות קורס "עתידים לחקלאות" שנפרס על פני 
לעסוק  המתעדים  וצעירים  פעילים  צעירים  חקלאים  להכשיר  ונועד  שנה 

בחקלאות. בקורס משתתפים כ-100 חקלאים.

את  החברים  ציינו  הפורום  משתתפי  של  והתייחסויות  שאלות  בסבב 
מענה  לתת  שיוכל  מוביל  בגוף  הצורך  ואת  בדרכם  העומדים  הקשיים 
לקשיים ולצרכים הייחודיים שלהם כחקלאים צעירים, ששואפים לפתח 
בכבוד  להתפרנס  המאפשרת  זאת  עם  ויחד  ומתקדמת  חכמה  חקלאות 

מהמשק המשפחתי.
המשתתפים ציינו כי כיום ניהול משק משפחתי מחייב דואליות- מומחיות 
בענף החקלאי הספציפי לצד ידע ויכולת לנהל עסק כלכלי וכי יש להעמיק את 
ההכשרה ולפתח את הכלים והידע על מנת לשפר את היכולות והביצועים.

וכוונות  מטרות  והגדרת  עמיתים  לשיתוף  פתוח  שיח  התקיים  בהמשך 
 .לפעילות בהמשך

 - מאי  חודש  מתוכנן לתחילת  של הפורום  הבא  המפגש 
אל  מוזמנים לפנות  להצטרף לפורום  צעירים המעוניינים 

המחלקה לחיילים וצעירים בטלפון: 03-6086308 
   .maayan@tmoshavim.org.il או במייל

חקלאים צעירים
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