
התכנסות וכיבוד קל 9:30

מנחה: נעמיקה ציון, מכון יסודות

ברכות | דברי פתיחה10:00

עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות ופורום ארלוזורוב

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

חלק ראשון: עד כאן ומכאן 10:20

קיצור תולדות: מאה שנות מושב עובדים 
ד"ר רינה רייניץ-אידן, היסטוריונית, חוקרת את תולדות ההתיישבות הכפרית בארץ ישראל

מאה השנים הבאות: הצגת הדילמות המרכזיות העומדות בפני המושב העתידי 
ד"ר לירון אמדור, חוקרת במכון יסודות, מחברת נייר מדיניות בנושא המושב

חלק שני: המושב והמרחב החקלאי-יצרני – ארבע דילמות11:00

דילמה 1 – יתרונות לגודל, יתרונות לקוטן 
משק קטן או משק גדול ומה תרומתם לאספקת )ולביטחון( המזון בישראל?  

מציג: פרופ' אייל קמחי, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית 
מגיב: יוני דמרי, מנהל אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים

דילמה 2 - עצמאות כלכלית או שותפות והתארגנות? 
אגודות שיתופיות וקואופרטיבים חקלאיים: כלי אנכרוניסטי או אינטרס כלכלי וחברתי לטובת 

החקלאים והצרכנים?

מציגה: עו"ד שלומית שיחור-רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה
מגיבה: עו"ד מיכל בוסל, מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים 

הפסקה וארוחה קלה12:20

המשך דיון בדילמות12:50

מנחה: ברוך גורביץ', מכון יסודות

דילמה 3 – בין ישוב חקלאי לישוב קהילתי 
פעילות חקלאית יצרנית או פיתוח עסקים קטנים ויזמות כפרית?

איזה מקורות פרנסה מתעדפת הממשלה?  

מציגה: אושרת גני גונן, ראשת המועצה האזורית דרום השרון

דילמה 4 – דור חדש בחקלאות
כיצד בונים דור חדש בחקלאות המושבית ומהם החסמים העיקריים בהעברה בין-דורית?

מציג: אלעד תמיר, חקלאי, מושב היוגב

הפסקה קצרה13:30

חלק שלישי: עתיד המושב13:45

דמותו של המושב העתידי - תובנות, חלופות והמלצות למדיניות 

עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות

דברי סיכום 

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

פיזור14:30

להרשמה הקישו כאן
חניה חופשית בסמינר אפעל

מאה שנות מושב:
 נכס עבר או נכס אסטרטגי

גם במאה ה-21? 
יום שלישי, 2 באוגוסט 2022, בשעות 9:30 – 14:30

ביד טבנקין, סמינר אפעל, רח’ היסמין 1, רמת אפעל )וגם בזום(

יום עיון לרגל פרסום נייר מדיניות של מכון יסודות בנושא המושב 

nomika@migvan.org.il  | מכון יסודות - נעמיקה ציון, טל: 054-7689181  לפרטים: 
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