התיירות הכפרית היא כבר מזמן לא
טרנד חולף היא ענף כלכלי והיא מספקת
מקומות תעסוקה עבור תושבי המרחב,
משמרת קרקעות והיא משרתת תדמיתית
את המרחב הכפרי.
מדור תיירות כפרית |  4

ראשי התנועה דרשו משר השיכון והבינוי
להנחות את רשות מקרקעי ישראל לפעול
ליישום מהיר של החלטה )979( 1155
שאושרה לפני כשנתיים ע"י בית המשפט
העליון.
אגף קרקעות ואגו"ש |  5

מחברת פעילי תרבות וקהילה בדרך
אליכם! זו השנה החמישית בה המחברת
מופצת לפעילים.
אגף חברה וקהילה |  6

בני המושבים מסכמים חוויות |  10-11

עיתון תנועת המושבים

w w w. t m o s h a v i m . o rg . i l

אכת ֲעב ָֹדהֹ ,לא ַת ֲעׂשּו :יֹום ְּתר ָּועהְ ,יִהיֶה ָל ֶכם"
ל-מ ֶל ֶ
ם-כ ְ
"ּובח ֶֹדׁש ַה ְּש ִׁב ִיעי ְּב ֶא ָחד ַלח ֶֹדׁשִ ,מ ְקרָ א-ק ֶֹדׁש ְיִהיֶה ָל ֶכ ָּ
ַ
במדבר ,כט א'
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תוכן העניינים

דבר מזכ"ל ת .המושבים לשנה החדשה

עמוד 3

שינויים בארגוני המגדלים
עמוד  | 4אגף המשק

פסיקת בית המשפט העליון בנוגע
לגביית תשלומים לשירותי האגודה
הקהילתית
עמוד  | 5אגף קרקעות ואגו"ש

מטיילים בעקבות מורשת ,אומנות
ותרבות במושבים
עמוד  | 6אגף חברה וקהילה

אמנים יורדים דרומה  -ימי יצירה
בערבה
עמוד  | 7היח' לתרבות ומפעלי חינוך

הזמנה לסמינר השנתי למזכירות
המושבים
עמוד  | 7היח' לתרבות ומפעלי חינוך

מסלול הגשמה של בני ובנות המושבים
עמוד  | 8חיילים וצעירים

שנת המפנה  -צופים לעתיד
עמוד  | 9מבט מושבים

שנה חדשה ,שנה בתנועה...

עמודים  | 10-11בני המושבים

שווה להיות מושבניק!
פרטים בעמוד 2

ימים של חשבון נפש ותפילה
ברכת הרב מנחם הכהן לשנה החדשה

עם הברכה המסורתית" :לשנה טובה תכתבו ותחתמו" ,שלוחה ברכתי לכם ולכל
אשר עמכם לטוב לכם כל הימים מתוך חדוות יצירה ושמחת הלב .ועם הברכה
לפרט ,ברכה לכלל – לתנועתנו .יהי רצון שערכי התפארת שרשמה ורושמת
ההתיישבות המושבית בתקומת עם ישראל וכינון עצמאותנו יעמדו לנו ולכל
ישראל לטובה ולברכה.
***
ראויים ימים אלה לייחד דברים על "הימים הנוראים"–ראש השנה ,ויום הכיפורים,
על מהות התפילה ועל מוסד בית הכנסת בתולדות עם ישראל.
מבין חגי ומועדי ישראל ,עומדים ראש השנה ויום הכיפורים ,בסימן של חשבון
נפש ימי סליחה וכפרה ,בין אדם לאלוהים ובין אדם לחברו .ונקראים הימים האלה
"הימים הנוראים" ,על שהם ימי דין ,בהם דן האלוהים את האדם ואת בריותיו
"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון ,כמה יעברון וכמה יבראון ,מי יחיה
ומי ימות ,מי לשובע ומי לרזון ...מי יעני ומי יעשיר".
בימים אלה מרבים בתפילה ,ובהם פונה האדם אל אלוהים שיחדש עלינו שנה
טובה ,שנת חיים ,ברכה ושלום ויכתבנו בספר החיים" :זכרנו לחיים מלך חפץ
בחיים וכתבנו בספר החיים".
עיקר התפילה בראש השנה היא עם ישראל וארצו ,על האנושות ועל שלום
העולם" :תן כבוד לעמך ,שמחה לארצך וששון לעירך ...מלוך על כל העולם כולו
בכבודך ...ויידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו"...
עיקר התפילה ביום הכיפורים היא תשובה וחשבון נפש – חרטה על חטאי העבר
וקבלה להיטיב את דרכינו בעתיד .יחד עם זאת אנו נושאים תפילה על הפרנסה
ועל הכלכלה על פרי הארץ ותנובת השדה.
על התפילה :אמרו חכמינו (ברכות כו ,ב)" :תפילות אבות תיקנו" .המסורת
מייחסת את התפילה לאבות האומה אברהם ,יצחק ויעקב .אולם ,התפילה הקדומה
עד מלכות בית דוד וכינון בית המקדש הראשון בירושלים ,היתה תפילה אישית.
לא היו לה לא מבנה ,לא נוסח ולא זמנים קבועים .כל אדם היה מפיל תחינתו
לבורא עולם ומתפלל בכל עת לפי תחושותיו ורגשות ליבו.
בבית המקדש הראשון ,החל מתגבש נוסח ראשון של תפילה בציבור .לפי המקורות
בתלמוד הבבלי והירושלמי תיקנו אנשי כנסת הגדולה  -מאה ועשרים זקנים ומהם
נביאים [חגי ,זכריה ומלאכי] את תפילת "שמונה עשרה" .בבית המקדש הראשון
בירושלים ,היו הכהנים קוראים בקול את "שמע ישראל ה' אלוהינו ה'
אחד" ואת ברכות "שמונה עשרה" ,והיו נושאים את כפיהם ומברכים
את העם ב"ברכת הכהנים" ,המוני העם שלא ידעו להתפלל ,ענו
אמן אחר הברכות והיו נופלים על פניהם כורעים ומשתחווים.

אחרי חורבן בית המקדש הראשון ,פסקה עבודת הקודש במקדש ,בטלו הקרבנות
והכהנים חדלו לברך את העם.
ההלכה היהודית אינה מחייבת את הכוונה ואת הבנת הנקרא של התפילה ,היא
מחייבת תפילה בכוונה והבנת הנאמר בשני קטעים קצרים בלבד ,בפסוק "שמע
ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" ,ואת "ברכת האבות" בראשיתה של "תפילת העמידה"-
("שמונה-עשרה") .שכן ,עיקרה של התפילה היא ביטוי לרגשות הלב של המתפלל,
למאוויו וצרכיו האישיים ,כמו גם לשאיפות הציבור ותקוותיו.
מוסד בית הכנסת :בשבעים השנים בין הבית הראשון לכינון בית המקדש
השני וגם לאחר בנין בית המקדש השני ,הורגש בעם צורך למקום בו יוכלו
לקיים תפילה בציבור ,בייחוד זקוקים היו למקום לתפילה בציבור היהודים שחיו
בתפוצות הגולה וגם יושבי ערי השדה בארץ ישראל שלא יכלו לעלות לירושלים
בשלוש הרגלים .אז קמו בתי כנסת רבים בכל הקהילות בתפוצות הגולה וגם
ברחבי ארץ ישראל ,בירושלים בלבד היו באותה תקופה ארבע מאות ושמונים
בתי כנסת.
בתקופת הבית השני הייתה התפילה נאמרת בעל-פה ,החכמים אסרו את העלאת
התפילה על הכתב כמו גם את המשנה והתלמוד-התורה שבעל פה.
לאחר חתימת התלמוד מחשש שתורה שבעל פה והתפילה ישתכחו מישראל,
החליטו החכמים לבטל את האיסור להעלות את התפילה ואת התורה שבעל
פה על הכתב.
לשונה של תרבות ישראל :מאז ועד לימינו ,היה סידור התפילה הנקרא
גם "מחזור" ,נפוץ בעם ישראל בכל תפוצותיו ,יותר מכל ספר אחר .את סידור-
מחזור התפילות המורכב רובדים רובדים ניתן להגדיר כשפה והלשון של תרבות
ישראל וספרותה לדורותיה.
הסידור והתנ"ך :ספר הספרים  -התנ"ך ,אמנם זיכה את עם ישראל בתואר
"עם הספר" .אך אין ספק ,סידור התפילה הוא שהבטיח את הקיום של העם
היהודי באלפיים שנות גלותו ונדודיו.
סידור התפילה היה לספרם של כל היהודים ללא הבדל בין תלמידי חכמים יודעי
ספר ,לאנשים הפשוטים שמתפללים ואינם יודעים את פירוש המילים במללם
את התפילות .בפרפראזה ניתן לומר :יותר מששמרו ישראל את ספר הספרים –
התנ"ך ,שמרו היהודים על סידור התפילה מפני סכנות של טמיעה והתבוללות
והוא שמר עליהם ,על זהותם וייחודם.

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.

שנה טובה
עמוד המערכת
דהבערורכת

קוראים יקרים,

ראשית והתחלה הן מילים שאהובות עליי ,גם בניגונן ובעיקר
במשמעותן.מילים שמביאות עמן ניחוחות של ניקיון והתחדשות והמון תקווה
ואופטימיות.
אז לרגל השנה החדשה וחגי תשרי ,שמבשרים על תחילתה של השנה ,אני מאחלת לנו,
לכל אחת ואחד שננצל את השנה הבאה עלינו לטובה לעשות דברים
חדשים ,לחוות ברמה האישית ומעבר לכך ,לכבוש פסגות חדשות ,להתפתח
לתחומים רחבים ,לעשות קצת יותר בשביל עצמנו כפרטים וגם כחברה
ובעיקר ליהנות .מקדישה לכם שיר נפלא שממחיש את תחושותיי.
קריאה נעימה ,שנה טובה וחגים נפלאים.
שלכם ,מיכל דותן-לוין ,עורכת אחראית.

זה היה אירוע יוצא דופן .לטקס ההשקה הוזמן
הפורום החקלאי הבכיר ביותר בכנסת .זומנו
כמעט כל מי שיש לו יד ורגל בחקלאות ,אך
ההפתעה הגדולה ביותר היתה בהתיצבות
חסרת תקדים של נבחרי העם.
(יבול שיא)31.7.13 ,

הימים שעוד נכונו לנו
מילים :עדית פאנק | לחן :חנן יובל
הימים שעוד נכונו לנו
שיהיו נכונים ,שיהיו רכונים
שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים.
ואנחנו שני המינים,
נברך עליהם,
ובין כפות ידינו
ידריכו קשתם כוכבים רחוקים
להביט בנו מתוך הלילות,
ולא נבוש להיות מוארים בימים ,בימים.

הימים שעוד נכונו לנו...
והאפלה תביא תבונה אל לילותינו
ועין תהיה בנו זבת דמעות רכות של דבש
בחלב,
ושבעה מינים ,פי שבעה מונים
בבגרותו יבשיל ליבנו.

נטלי והלל פרץ ממושב היוגב ,בוגרי בי"ס
לקרקס במדריד ודור שני למשפחת חקלאים,
משלבים שתי אהבות גדולות  -עבודה
בחקלאות ו"קרקס חקלאי" .הפעילות מתחילה
בחוויות חקלאיות לכל המשפחה ומסתיימת
במופע קרקס האש.
(מסלול ,ידיעות אחרונות)12.8.13 ,

מגוון אתרי נופש
ובילוי שווים ,שיעשו
לכם את החגים
דובי זכאי ממליץ במדורו על אירועי "לילות
מורשת בגליל".
(המגזין ,מעריב)15.8.13 ,

תנועת המושבים מפנקת את חבריה ביוזמה חדשה :שווה להיות מושבניק גם בחגים!
בואו לבלות במרחב הכפרי ברחבי הארץ  -צימרים מדהימים ,אטרקציות מרתקות ,מרכזי
מבקרים ופעילויות לכל המשפחה ובהנחה בלעדית למושבניקים בגובה  15%בעסקים
נבחרים לתושבי המרחב הכפרי .לפרטים ורשימת העסקים המשתתפים
היכנסו לאתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

תנועת המושבים בישראל .הגעת הביתה.

מקשיבים לכם!
סרוק את הברקוד
לכניסה ישירה לאתר
תנועת המושבים
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מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית :מיכל דותן-לוין | מרכזת מערכת ועריכה :ורדה בואבי
חברי המערכת :יהודה אלטון ,עו"ד עמית יפרח ,איציק כהן ,מנשה סמירה ,שלמה
עצמוני ,יוגב שריד ,אילנה יוגב.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,ליאונרדו דה וינצ'י  19ת"א6473318 ,
טל ,03-6086333 :פקסvarda@tmoshavim.org.il | 03-6918996 :

פניות למערכת בכל נושא ,פרסום שירים ,סיפורים ומתכונים ניתן לשלוח למייל varda@tmoshavim.org.il
או לשלוח לכתובת ליאונרדו דה וינצ'י  ,19ת"א מיקוד 6473318
הצטרפו אלינו:
"תנועת המושבים
בישראל"
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מושב  - TVמגזין
הטלוויזיה של תנועת
המושבים ,ערוץ 98

ערוץ מושב TV
ON-LINE

Instagram:
tmoshavim

גליון חגי תשרי תשע"ד

"מטרת השנה החדשה היא לא שתהיה לנו שנה חדשה  -המטרה היא שתהיה לנו גישה חדשה"
(מקור לא ידוע)
קוראים יקרים,
חגים בפתח ,שנה שמסתיימת והבאה שממתינה בסבלנות לתורה .העת היא עת להתבוננות ,התכנסות משפחתית ,לעתים גם לחיבוטי נפש.

משולחן המזכ"ל

במהלך השנה החולפת המשכנו בתנועה לעסוק בענייני הליבה של ההתיישבות ,אם בקרקעות ,חקלאות ,תיירות כפרית
ומיזמים כלכליים לרווחת תושבי המרחב הכפרי ,כמו ההסכם האחרון שנחתם עם "קו-אופ ישראל "לטובת שדרוג צרכניות
המושב.

אני מגלה ,לא אחת ,כי המידע מהתנועה אליכם לא תמיד זורם באופן שוטף ולא תמיד מודעים התושבים לתחומים בהם עוסקת התנועה וכיצד
יכולים הם להסתייע בה.
אחת המשימות המרכזיות שהצבתי בפני עצמי עם כניסתי לתפקיד הייתה הידוק ערוצי התקשורת וחילופי המידע בין התנועה לבין תושבי
המושבים .את זאת עשינו בעזרת הידיעון שלפניכם ,שמגיע לכל בית במושבים כאחת לחודשיים ,הפקת תכנית טלוויזיונית בערוץ  ,98הערוץ
הקהילתי שבה הופיעו עד כה מאות חברים שסיפרו על פועלם ,שדרוג אתר האינטרנט שלנו ,תוך הקפדה על עדכונו בחדשות הטריות ביותר
בנושאי ההתיישבות והחקלאות ,דף הפייסבוק שלנו ,המתעדכן באופן שוטף ,אינסטגראם וערוץ יוטיוב ולאחרונה  -הניוזלטר "תוך כדי תנועה" ...היוצא אחת
לשבועיים ומכיל את החדשות והעדכונים החמים ביותר.
כל זאת בנוסף לימי עיון וכנסים בנושאי כלכלה ,קרקעות ,אגודות שיתופיות וחברה שזוכים
להשתתפות רחבה של נציגי המושבים.
חברים המעוניינים לקבל את המידע הנ"ל באופן שוטף ,מוזמנים לפנות אלינו בכל האמצעים
הזמינים ואנו נדאג לזרימת המידע באופן רציף.
בעולם מדברים על משבר המזון ואני רואה בכך הזדמנות להכרה ההולמת בחשיבותה של
החקלאות בקיומה של המדינה .אם עד לאחרונה נחשבו החקלאים כ"אנשי האתמול" שלא
צעדו עם הזמן ,הרי שכיום מבינים יותר ויותר אנשים את החשיבות של יצור עצמי של מזון
במדינת ישראל במחירים סבירים .ביום שהכרה זו תגיע גם לאנשי האוצר ותבוא לידי ביטוי
בפעולות ,נדע שהצלחנו במשימתנו.
בצד ההישגים הכלכליים ,אני שובע נחת בכל פעם שאני מגיע לפעילויות של תנועת בני
המושבים ולאחרונה סיימנו את מחנות ומסעות הקיץ ,בהם לקחו חלק אלפי בני נוער מרחבי
הארץ .תנועת הנוער מתעצמת משנה לשנה ,מרחיבה את הפעילות ומחזקת את התשתית
הערכית והחינוכית של דור העתיד במושבים .טיפוח הנוער לצד תמיכה בפעילויות התרבות
והאמנות במושבים באמצעות אגף חברה וקהילה והיחידה לתרבות ומפעלי חינוך הם יעדים
חשובים של התנועה שינחו אותנו הלאה.

שנה טובה ומתוקה
לתנועת המושבים

בשיתוף הנוער העובד והלומד

דרוש/ה

מנהל/ת לחטיבת בני המושבים
תנועת הנוער שלנו

שנה ללא עמי

בחודש שעבר התקיימה בקיבוץ מסדה אזכרה במלאות שנה למותו של עמי רוז'נסקי,
העורך המיתולוגי של עיתוני ההתיישבות והחקלאות ב"מעריב".
עמי ניחן בתכונות נדירות שקשה למצאן היום ,בעיקר בקרב אנשי תקשורת ועיתונאים.
אדם צנוע ועניו ,שחותר לאמת ,ללא אגו ,ללא עיגול פינות ,נטול
וחף מפופולריות זולה ,שרבים חוטאים לה ומקצועיות מעל לכל.
בחודשים האחרונים לפני מותו ,עמי לא וויתר ,הוא המשיך ונלחם
ומדי שבוע הוציא תחת ידיו את גליונות "קו למושב" ,באותה
מקצועיות בלתי מתפשרת ,תוך שעורך ראיונות וכתבות ממיטתו
בבי"ח פוריה.
עמי הותיר אחריו אישה ,תמי ,שני ילדים ,גדעון ודנה ,נכדים ומאות
חברים וקולגות.
יהי זכרו ברוך.

בברכת שנה טובה לכם ,לבני משפחותיכם ולכל בית ישראל,
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

דרישות התפקיד
רקע וניסיון מוכח בתחומים הבאים:
• חינוך פורמלי/בלתי פורמלי
• הדרכה ,עבודה עם נוער
• ניהול והובלת מערכות גדולות
• עבודת שטח ועבודת מטה
• היכרות עם המרחב הכפרי

המשרה בהיקף מלא ומחייבת עבודה בשעות בלתי
שגרתיות ונסיעות ברחבי הארץ.
יש להעביר קו"ח בצירוף המלצות אל נעמי זינגר,
אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים
neomi@tmoshavim.org.il

לא יאוחר מיום 3.10.13
בברכת הצלחה ,מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

בחצר שלנו

ערב אותנטי

הערב התקיים במושב ירדנה במסגרת אירועי
לילות מורשת בגליל.
בגן הכורדי התכנסו לעת ערב מבקרים רבים
ויצאו לסיורים חקלאים לאורך גבול ירדן  ,נהנו
ממטעמים מסורתיים ,ריקודים כורדיים של
הלהקה המקומית ואפיית הלחם הכורדי המסורתי
קדות .היה טעים ומעניין.

מיכל דותן לוין
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שנה טובה
אגף המשק

ארגוני המגדלים
איציק כהן,
יו"ר אגף המשק

לאחרונה חלו שינויים בארגוני המגדלים השונים:
* בארגון מגדלי ירקות  -נבחר החבר אלי אהרון ,שהיה סגן ראש מועצה
אזורית אשכול כמנהל מקצועי בארגון והחבר אלי מוגרבי סיים את תפקידו בארגון.
נאחל הצלחה למאיר יפרח שנבחר לסגן ראש המועצה האזורית אשכול ומאמינים שימשיך
לתת את הליווי המקצועי לארגון.
* בהתאחדות מגדלי הבקר פרש החבר יעקב בכר כמזכ"ל ההתאחדות מסיבות בריאותיות
ונבחר במקומו החבר אביתר דותן מקיבוץ שומרת.
ענף החלב עובר תקופה קשה בעקבות היישום של מתווה לוקר ואנו מאחלים לאביתר הצלחה
בתפקיד וליעקב בריאות.
* בארגון מגדלי עופות התקיימה ועידה שבה נבחרה מועצה חדשה לארגון .המועצה התכנסה

ובחרה מזכירות שתנהל את ענייני הארגון .המזכירות אמורה לבחור את החבר מוטי אלקבץ
למזכיר הארגון.
* ענף הלול עובר גם הוא תקופה של שינויים והתארגנות בשלוחותיו השונות.
בשלוחת הפטם ,אנו נמצאים בעיצומו של הסדר רצוני מוצלח שהביא לייצוב כמויות היצור
לאחר שכל הגורמים הסכימו לצמצם את כמויות האפרוחים .הדבר הביא לעליית מחיר הפטם
ואף במקרים מסוימים למחסור .כעת נעשות פעולות לתיקון וייצוב הכמויות ואנו מקווים שההסדר
ימשך ,לשביעות רצון המגדלים ,הרבנים והמשחטות.
בענף ההטלה נפגשו נציגי המגדלים עם שר החקלאות יאיר שמיר ומנכ"ל המשרד רמי כהן.
משרד החקלאות מבקש לבחון מחדש את תוכנית הרפורמה בהטלה ולהתאימה למגדלים
הקטנים והגדולים ,בפריפריה ובמרכז .לאחר מכן תוכן תוכנית חדשה.
* בארגון לחקלאות אורגנית ,מסיימת החברה ד"ר אורנית רז את תפקידה כמנהלת הארגון
לאחר שבע שנים .וכעת נערכים בארגון למחליף או מחליפה.

* איציק כהן נבחר למנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל .ראו ידיעה בעמ' 5

תיירות כפרית

שנה בסימן התארגנות תיירותית משותפת
צורית וידה ,רכזת תיירות כפרית

התיירות הכפרית היא כבר מזמן לא טרנד חולף היא ענף כלכלי והיא
מספקת מקומות תעסוקה עבור תושבי המרחב ,משמרת קרקעות והיא
משרתת תדמיתית את המרחב הכפרי.
חיזוק להנחות אלו הוא סקר האטרקציות האחרון ,שנערך על ידי חברת ניר תיירות
ואקולוגיה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,בהקבלה לסקר שנערך בשנת  2001ע"י אילן
בן יוסף .הסקר מצא על פי נתונים כלכליים ,כי חל גידול של פי  4באתרים אשר מוגדרים
"תיירות חקלאית" .הישגים אלו הם מכובדים ביותר ,אך נכונה לנו עוד דרך ארוכה בעיקר
בפן הסטטוטורי והלובי הפוליטי .היעדים הרבים שצופנת לנו הדרך הם בעיקר בעבודה
כלפי גורמי חוץ ולא תמיד תלויים בנו .עם זאת ,קיים יעד אחד שתלוי בעבודת פנים של
התיירנים המושביים והוא התארגנות תיירותית משותפת.
היום ,כשמתכננים חופשה הדגש הוא על נוחות ונגישות .החופשה צריכה להיות מתכוננת,
מגוונת ועם הספק רב .מענה לתנאים אלו הוא מושב שמציע מגוון רחב של פעילות
בגבולותיו בין אם באופן קבוע ובין אם באירועים חד פעמיים.

משולש מנצח :תיירן-מיתוג-מבקר

מרכז הרווח הוא כשמספר תיירנים חוברים יחד ויוצרים אירועים משותפים במשולש -
תיירן  -מיתוג  -מבקר .למה הכוונה במיתוג? מושב שמקיים אירוע משותף או עובד יחד
לאורך כל השנה נתפס כסמל-מושב של צימרים איכותיים ,מושב של יין טוב ועוד.
דוגמאות לכך הם :מושב אמירים ,שכבר שנים עובד בהתארגנות משותפת ובעבר אף
קיים מערכת הזמנות מרכזית והמושבים נתיב העשרה וכוכב מיכאל שהתיירות בהם
התפתחה בשנתיים האחרונות סביב ההתארגנות המשותפת ,כשכל יזם מפתח את
העסק הפרטי וביחד חושבים על עוגן מושבי משותף.
דוגמא נוספת היא חגיגות  4היקבים במושב רמות נפתלי .עד לפני
שנתיים נהגו ארבעת היקבים להשיק יינות בנפרד ולקיים אירועים
שונים איש איש כדרכו וכרצונו .ארבעת היקבים במושב חברו לאירוע
משותף במסגרתו מוצגים יינות חדשים וישנים ,נערכים מופעי
מוסיקה וכמובן אוכל גלילי .לאחר ההתארגנות המשותפת ההצלחה
לא איחרה להגיע וכבר בשנה הראשונה המושב היה מוצף בזרם
מבקרים ,בעוד בשנה הנוכחית כמות המבקרים הוכפלה :המבקרים
נהנו מ 4-אירועים שהם למעשה אחד .כל יקב אירח סגנון קולינרי
ואמנותי שונה וסיפקו ביחד חוויה ייחודית .מרכז המידע לאירוע
הפרסום המשותף ל 4-הוקם ברחבת בית העם וכיוון את הקהל .בין היקבים פעלו הסעות
היקבים
ברכבי ריינג'ר של "טרקטורוני היער והגולן" ובעגלת נוסעים רתומה לטרקטור ("נופש
בהרים" ,משפ' לוי) .שיתוף הפעולה ממתג את עמק קדש (היקבים מגדלים את ענבי
האיכות ב"טרואר" של עמק קדש והרי נפתלי) ורמות נפתלי כמרכז היין של הגליל העליון.
אנו עומדים בסיומה של תשע"ג ובפתחה של שנת תשע"ד וערב סיומה של שנת 2013
כשתוכניות העובדה לשנת  2014רוקמות עור וגידים ולכן החשיבות להכניס כיעד מרכזי
את קידום ההתארגנות המשותפת היא רבה.
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אירועי לילות מורשת

בחודשי הקיץ בשעות הערב והלילה ,התקיימו שלל אירועים בכל אזור הצפון ,כחלק
מאירועי "לילות מורשת בגליל" .במסגרת האירועים נערכו במושבים בצפון הארץ מגוון
פעילויות ליליות :קומזיץ ,סיור עששיות ,בציר לילי ,ביקור באתרי המורשת והתיירות ,אירועי
תרבות ,מוסיקה ועוד.
כל האירועים נערכו בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ,הרשות לפיתוח הגליל ,משרד התיירות,
תנועת המושבים ,המועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל ,קק"ל ועמותות התיירות בגליל ,בגולן
ובעמקים.
בין האירועים שהתקיימו :סיור בחוות סג'רה,
מורשת היין הגלילי  -בציר לילי ,מורשת קולינרית
בכפר הכורדי במושב ירדנה (ראו ידיעה בעמוד
פעילות לילדים בכפר קדם בהושעיה,
המשחזר כפר יהודי עתיק
 ,)3מורשת חקלאית בקרקס החקלאי במושב
היוגב" ,בית בד גלילי" בבית לחם הגלילית חוויה מרתקת בעולם הזית הגלילי" ,פארק
דרך העץ" שהזמין את המבקרים לחוות את חווית החלוצים ולבנות את מושב שדמות
דבורה כחלק מ"חומה ומגדל"" ,דבורת התבור"" ,דבורת לילה בעקבות חלוצים" ,סיור
עם טרקטור ועגלה במסלול מקימי חומה ומגדל וחזרה לסיור מלא במכון רדיית
הדבש ובמצפה הדבורים" ,הסליק בנהלל"  -מסע בזמן  -התיישבות בשולי הגליל ועוד.
"עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון)
בעידן בו החיים מתנהלים ומנוהלים במדיות השונות ועל ידי עזרים טכנולוגים החשיבות של
הנגשת המורשת והמסורת היא מכופלת .המושבים והחקלאות על אף המגמה הרווחת
בשנים האחרונות הם אינם עניין של מה בכך .המושבים שקמו מהווים בסיס לגבולותיה של
מדינת ישראל ולחיי הביטחון והחופש להם אנו זוכים כיום והחקלאות הענפה והמפותחת
מייצרת לנו את ביטחון המזון שבמציאות בה אנו חיים היום היא ערך עליון.
לאור זאת ,אירועי לילות מורשת ,אפשרו למבקרים הרבים להיחשף למורשת העשירה
בדרך חווייתית ועכשווית והשאירו טעם טוב ושל עוד אצל המבקרים והתיירנים.
שתהיה לכולנו שנת עשייה פוריה

לזכרה של רחלי קרסו ז"ל

לפני כחודש נהרגה בתאונת דרכים רחלי קרסו ז"ל ממושב שרונה.
כבת מושב שרונה הכרתי את רחלי באופן אישי והעצב והתדהמה גדולים.
רחלי הייתה בין החלוצות באזור הגליל התחתון בפיתוח התיירות הכפרית לאוהבי הטבע.
אתר הלינה הכפרית שהקימה וניהלה תוכנן ועוצב כך שיתאים למשפחות מטיילות במחיר
עממי ,עם אווירה חמה ונעימה גם בלי ג'קוזי עם חצר טבעית וכפרית ,אקולוגית ,בין עצי
פרי ,סוכות גפנים ומרחבי דשא.
האהבה הרבה לעשיית התיירותית ולאנשים אותם אירחה הם שאפשרו לעסק לעמוד איתן
שנים רבות והם אלו שיעניקו את הכוחות לאבי בעלה וארבעת ילדיהם.
אני שולחת תנחומים למשפחת קרסו ולבית שרונה ומי ייתן ובשנה הבאה עלינו לטובה לא
יגבו עוד קורבנות בכבישים.

גליון חגי תשרי תשע"ד

אגף קרקעות ואגו"ש

בית המשפט העליון פסק :ניתן לגבות תשלומים עבור
שירותים הניתנים ע"י האגודה הקהילתית שיתופית לחבריה
עו"ד עמית יפרח  -יו"ר
אגף קרקעות ואגו"ש
במקרה שלפנינו עלתה
לדיון סוגיה חשובה
המעסיקה מושבים רבים שביצעו הרחבה
ביישוב ,והקימו אגודה קהילתית שבתוכה
גם תושבי ההרחבה וגם בעלי הנחלות
לטובת ניהול ה"מושב המורחב".
בני זוג המתגוררים בהרחבה של אחד
המושבים בצפון וחברים באגודה השיתופית
הקהילתית המאגדת את תושבי המושב.
בני הזוג סרבו לשלם את מיסי היישוב לאגודה
הקהילתית לשנים  2006-2007בסך של 5280
 ₪ונתבעו בשל כך על ידי האגודה .בני הזוג
טענו כי השירותים שמומנו באמצעות מיסי
יישוב ,ובפרט שרותי הגינון ,נמצאים בתחום
האחריות של הוועד המקומי כגוף סטטוטורי
מכח הוראת סעיף  90לצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) התשי"ח ,1958 -ואף
מוגדרים בתקנון האגודה כמסים מוניציפאליים.

משכך ,לטענת בני הזוג ,האגודה הקהילתית
משוללת סמכות לגבות מסים אלה.

שהטלת מסי היישוב מעוגנת בתקנון האגודה
השיתופית עליו חתמו בני הזוג.

בית משפט השלום דחה את טענות בני הזוג
וקבע כי המיסים נגבו כדין ובהתאם לתקנון
שבני הזוג חתמו עליו וכן בהתאם להחלטות
האסיפה הכללית של האגודה .באשר לטענות
בני הזוג בדבר היעדר סמכות המשיבים לגבות
מסי ישוב נקבע כי אגודה שיתופית רשאית
לנהל את מערכת החיובים החלים על חברי
אגודה מכוח חברותם באגודה .

על פסק דין זה הגישו בני הזוג בקשת רשות
הערעור לבית המשפט העליון ,בני הזוג
טענו ,כי בקשתם מעלה שאלה חשובה
בעלת השלכות על עשרות רבות של אגודות
שיתופיות .לטענתם ,שגה בית המשפט
המחוזי עת לא ביטל את קביעתו של בית
משפט השלום ,לפיה אגודה שיתופית רשאית
להטיל על חברי האגודה מסים שסמכות
גבייתם מוקנית לוועד המקומי וכמו כן ,טוענים
בני הזוג כי שגה בית המשפט המחוזי עת
לא נתן משקל לטעות במינוח בתקנון של
האגודה והכשיר גביית תשלומים המוגדרים
כמוניציפאליים ,בעוד שגבייתם של תשלומים
מוניציפאליים אינה בסמכותה של אגודה
שיתופית.

על פסק דין זה הגישו בני הזוג ערעור לבית
המשפט המחוזי ,שם חזרו על טענותיהם בדבר
אי חוקיות הגבייה של מסים מוניציפאליים על
ידי האגודה הקהילתית.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע
כי היות שמסי היישוב נועדו לממן שירותים
המהווים תוספת לשירותים המוניציפאליים,
אין להיאחז במינוח הנקוב בתקנון ,לפיו מסי
היישוב הינם מסים מוניציפאליים ,ולטעון
כי המסים נגבים על-ידי האגודה בחוסר
סמכות .עוד חזר בית המשפט המחוזי וציין

תנועת המושבים דורשת
מהמנהל להגביר את קצב
יישום החלטה 979

בחודש שעבר נערכה פגישת עבודה בין מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור ועו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות לבין שר השיכון והבינוי אורי אריאל ומנכ"ל משרדו
שלמה בן אליהו ,מנכ"ל המנהל בנצי ליברמן והיועמ"ש עו"ד יעקב קווינט.

בפגישה העלו ראשי התנועה את הנושאים שעל סדר יומה של ההתיישבות בכל הקשור בקרקעות
המושבים ,בדגש על הסדרת חוזה החכירה לדורות במושבים .בנוסף ,עלה נושא איוש הנחלות
הפנויות והסדרת הנחות לפעילות לא חקלאית בחלקות המגורים לאזורי עדיפות לאומית.
ראשי התנועה דרשו משר השיכון והבינוי שינחה את רשות מקרקעי ישראל לפעול ליישום מהיר
של החלטה  )979( 1155ההחלטה שאושרה לפני כשנתיים על ידי בית המשפט העליון ואמורה
להסדיר את זכויות המגורים בנחלה ובין השאר לאפשר את היוון חלקת המגורים ופיצול נחלה.

איציק כהן  -מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל
מועצת ארגון מגדלי הפירות בישראל בחרה באיציק כהן
למנכ"ל הארגון במקומו של אילן אשל שהודיע על פרישתו
לאחר כהונה של שבע שנים .בבחירה תמכו  25מתוך 26
החברים שהשתתפו בהצבעה.
איציק כהן ,חבר מושב רמות נפתלי בגליל העליון ,משמש
יו"ר אגף המשק בתנועת המושבים .הוא בעל ניסיון רב בניהול
בחקלאות ושימש מנכ"ל יקבי רמת הגולן ,מנהל שיווק אזורי
של פירות ומזכיר וגזבר של מושב רמות נפתלי .הוא טיפל
בהסדרי החובות של המושב ובפיתוח ענף התירות הכפרית.
איציק כהן (משמאל) עם
בנוסף הוא בעליו של יקב הבוטיק רמות נפתלי.
שמואל (רצי) רהט ,יו"ר ארגון
כהן מסר שבמסגרת תפקידו יפעל לאגד את כל מגדלי מגדלי הפירות
הפירות לפעילות וייצוג משותף במסגרת הארגון .כיום חלק
מהמגדלים במגזר היהודי והערבי אינם מאוגדים בארגון ואחרים פועלים במסגרות
אחרות .לדבריו ,הניסיון מוכיח שכשהחקלאים פועלים במשותף הם כוח חזק ואילו
כשהם מפורדים קל לפגוע בהם.

בית המשפט העליון דחה את הבקשה
לרשות ערעור של בני הזוג ,וקבע שבקשה זו
מבוססת על עובדות מקרה ספציפי בו תקנון
האגודה שמכוחו חויבו בני הזוג לשלם את

מסיי היישוב ,נוקט בלשון שמעוררת לכאורה
את שאלת הסמכות.
ואולם לא הונחה לפני בית המשפט העליון
כל תשתית לטענת בני הזוג לפיה מדובר
בשאלה כללית ולא בטעות נקודתית במינוח
התקנון של אגודה ספציפית .עוד קבע בית
המשפט העליון ,כי מקובלת עליו קביעתו
של בית המשפט המחוזי ,לפיה ,כל עוד מסי
היישוב נועדו לממן שירותים המהווים הוספה
על השירותים המוניציפאליים ,טעות בניסוח
התקנון אינה יכולה להקים טענה של חוסר
סמכות.
לכן ,חתימת בני הזוג על תקנון האגודה מלמדת
על הסכמתם לשאת בתשלומים המוזכרים
שם ,גם אם נפלה בהגדרת התשלומים טעות
פורמאלית שלא היה בה כדי להטעות את בני
הזוג  -אכן תקנון של אגודה שיתופית איננו
בבחינת מקור סטטוטורי לגביית מסים ,אך אין
בכך כדי לשלול את האפשרות לגבות מכוח
התקנון תשלומים עבור שירותים החורגים
מהשירותים המוניציפאליים הניתנים על-ידי
האגודה השיתופית לחבריה.

ראשי התנועה דרשו כי השר ינחה את מנכ"ל המנהל להגביר את קצב יישום
ההחלטה ולהוציא לדרך את הפיילוט ליישום  979בשני מושבי תנועת המושבים אמץ וקדרון,
עוד דרשה התנועה להגדיל את מספר המושבים אשר אמורים להשתתף בפיילוט ולהרחיבו
לשאר חלקי הארץ.
בנושא חוזה החכירה דרשה התנועה לסיים בהקדם האפשרי את ניסוח החוזה אשר יעגן את
זכויות בעלי הנחלות והאגודות על הקרקע .בנוגע לפעילות הלא חקלאית הוסבר לשר שהתנועה
רואה בפעילות הלא חקלאית חלק חשוב בפרנסת בעלי הנחלות אשר נפלטו מחקלאות בעל
כורחם ועל המנהל לפשט את ההליכים במחוזות המנהל ולאפשר הנחות אזורי עדיפות לאומית
בפעילות לא חקלאית שאינה קייט כפרי.
בנושא איוש הנחלות הפנויות דרשו ראשי תנועת המושבים לאפשר את המשך איוש הנחלות
הפנויות במתכונת הקודם והתנגדו נחרצות לכוונת המנהל להוציא נחלות למכרז.
סוכם ,כי ייערכו פגישות בין השר לתנועת המושבים באופן שוטף כך שיהי מעקב של השר
לעניין קבלת ההחלטות ויישומן ברשות מקרקעי ישראל.

AVP Energy

תיווך מערכות סולאריות

התעייפתם מהעבודה עם חברת החשמל?
מוכרים את המערכת הסולארית שלכם?

* תיווך בעסקאות מכירה ורכישה של מערכות חשמל סולארי מסחריות ופעילות.
* איתור וקידום עסקאות במושבים ובקיבוצים.

 AVP Energyפועלת בארץ ובחו”ל לאיתור וקידום עסקאות אנרגיה המניבות תשואות גבוהות

 | info@avp.co.ilטל’  ,052-3630630פקס  | 03-5095222היצירה ( 29בית גאון) רמת-גן
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שנה טובה
אגף חברה וקהילה
אילנה יוגב ,יו"ר אגף חברה וקהילה

מטיילים בעקבות מורשת ,אומנות ותרבות במושבים

אגף חברה וקהילה והיח' לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת המושבים יצאו ביוזמה מתחדשת
שמטרתה חשיפת המושבים והמרחב הכפרי בהיבטים של תרבות ואמנות עם חיבור למורשת
היישוב בפני קהילות המושבים ובפני תיירות פנים מכל הארץ.

הרעיון בבסיסו הוא לאתר את היישובים שבהם מתקיימת פעילות תרבות ואמנות ,אם ביוזמה
אישית ואם ביוזמה קבוצתית/קהילתית ,היכולים לשמש נקודת עניין לתיירים .ביישובים אלה
נבנה "תכנית ביקור" כאשר לצד הביקור התרבותי/אמנותי והמפגש הבלתי אמצעי עם יוצרים
ועם דמויות מיוחדות בנוף המושב ,ישולב בו סיפורו של המקום ,שיסופר על ידי ותיקים או נאמני
הארכיון ביישוב.
את הפרוייקט נפתח בשיתוף פעולה עם לאה פופר ,מורת דרך ,מרצה וחוקרת תרבויות
ואומנויות נעלמות ,בונה ומדריכת טיולי אתנוגרפיה ואמנות בארץ ובעולם.
לאה מספרת מעט על עשייתה בתחום:
נולדתי וגדלתי בבת-שלמה .אבי זכרו לברכה לימד אותי מילדותי את ערך האדמה ,העבודה והיושר.
לפני כארבעים שנה לאחר מפגש מרתק עם ספרו של איליה אהרנבורג
"שלוש עשרה המקטרות" יצאתי למסע הנמשך עד היום ללימוד ,שימור
והעברת ערכם וחשיבותם של המלאכות המסורתיות ,התרבות החומרית
ושל החפצים אשר הפכו עבורי למתעדי ומספרי סיפורי חיים אישיים
ולאומיים (להרחבה.)www.leapopper.co.il :
בניתי סדרות של הרצאות ומסלולי טיולים בדגש אתנוגרפיה ואמנות
בארץ ובעולם .ייחודם בהבאת המטיילים שלי לישובים הנמצאים מחוץ
לתוואי הדרכים הראשיות ומתן הזדמנות למפגשים אישיים מכבדים,
מחבקים ומוקירי טוב ל"אבות המייסדים" וליוצרים במרחב האישי
והפרטי.

חנוכת בית הקהילה בנווה מבטח
ב 15.8.2013-חנכנו את בית הקהילה החדש במושב נווה מבטח בעזרה ,הכוונה ובמימון
של המועצה האזורית באר-טוביה המקצה משאבים רבים בפיתוח התרבות והחברה
בישובים.
את הערב פתח דוד סעידי יו"ר הוועד המקומי שפעל רבות לפתיחת המקום.
אנחנו בנווה מבטח מבינים כי עלינו לפתח חיי קהילה תוססים ומשמעותיים בתחומי התרבות
ומעבר לכך ,על מנת שנוכל לשמור על הצביון המיוחד של ביתנו לאורך שנים.
אנחנו רוצים להביא את התושבים למפגשים מגבשים ,אשר יביאו בעתיד למודעות של
תרומה לקהילה ,ולחשיבה מחודשת ,של איך אנחנו בביתנו במושב מבלים יחד ולא רק
מגיעים אליו ללון.
בהמשך נארח בבית הקהילה מופעים רבים אליהם נחשפנו ביום העיון לוועדות תרבות
שהתקיים מטעם תנועת המושבים בבני דרור ,כמו מופע סוף הקיץ בו אנו מארחים את
להקת מחול "סילבר" ממושב משמרת ,הרצאתו של
יונתן ניר "דולפין" מקיבוץ הזורע ,קונצרט של כלי מיתר
לקידום אמנים עולים חדשים בישראל ועוד ועוד ועל כך
אנו מודים לתנועת המושבים אשר אפשרה לנו הכרות
וחשיפה לאמנים אלו.
כמו כן נציין לטובה את פועלה של תנועת המושבים
לקידום התרבות ולחיזוק העשייה הקהילתית .בית
הקהילה ישמש אכסניה לפעולות בעלות תוכן מגוון
שיענה לדרישות הציבור.
המפגש הראשון בבית הקהילה היה עם עינת קאפח,
בוגרת בית הספר לקולנוע "מעלה" ,בימאית ומרצה
להקת המחול "סילבר"
לקולנוע בהרצאה "לרכב על לוויתן"  -הצצה לחברה
מסורתית בניו זילנד והשוואתה מול המסורת היהודית דרך הסרט "לרכב על לוויתן".
וכמובן טעמנו מעוגות מאפה ידן של נשות המושב.
נמשיך לפעול ליצירת חיבורים קהילתיים משמעותיים וחיי פנאי עשירים ,הנעה שהיא
הנאה.
ולסיכום נחזור ונודה למועצה האזורית באר טוביה שלולא תרומתה ותמיכתה לא היינו
מצליחים להפעיל את בית הקהילה ברמה זו.
מירי שחור ,רכזת תרבות נווה מבטח
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הצלחתי בשיתוף פעולה מרתק  -בין האנשים שבחרתי לבין המטיילים שלי  -בפתיחת עולם
חדש המשלב היסטוריה אישית עם אמנות ,כחלק מבניית מארג ההתיישבות והמדינה עם חווית
הביקור בסדנאות האישיים.
החיבור בין ידיים עובדות לחומר ממלא אותי באושר גדול .ואני רוצה לגלות אותו להעניק אותו
לאחרים .לכן אני יוצאת למסעות חיפוש מתמשכים אחר חרשי ברזל ,קדרים ,צורפים ,אורגים,
רוקמים המתחברים אצלי לברכת האל ל"קדוש המבורך" ,בצלאל בן-אורי ,היוצר הראשון אשר
ניבחר על ידי האל ככתוב ספר שמות לא :1-3
שבֹת; לַעֲׂשֹות
"וָאֲמַלֵּא אֹתֹו ,רוּח ַ א ֱ ֹלה ִים ,בּ ְחָכְמָה וּבִתְבו ּנ ָה וּבְדַע ַת ,וּבְכ ָל-מְל ָאכ ָה .ד לַחְשֹב ,מַח ֲ ָ
מל ָאכ ָה"...
חשֶת .ה וּבַחֲרֹׁשת אֶב ֶן לְמַ ֹלּאת ,וּבַחֲ ֹרשֶת ע ֵץ; לַעֲׂשֹות ,בּ ְכ ָלְ -
בַּז ּ ָה ָב וּבַכּ ֶסֶף ,וּב ַנ ּ ְ ֹ
ככל שהעמקתי בחיפושים אחר האנשים והיוצרים המיוחדים מצאתי את עצמי חוזרת שוב ושוב
להתיישבות העובדת .נפגשתי עם יהודה אלטון ואילנה יוגב וגיבשנו יחד רעיונות ראשונים לפרויקט
אשר יעביר את תהליך החיפושים האישי והעיוור שלי בישובים אל תוך הישובים .כלומר ,אתם
רכזי התרבות והקהילה המכירים את כל התושבים תכוונו  ,תמליצו תביאו אותי לאותם אנשים/
או דמויות יוצאי דופן ביישובכם ,אשר סביבם ניתן לבנות יחד יום של ערך קהילתי .ואז ,מלבד
האפשרות להגיע עם המטיילים החיצוניים שלי אליכם ,נוכל גם לבנות יחדיו מסע מטייל חוויתי
וערכי לאנשי המושבים שלכם ,ביישובים של חבריכם -הנמנים עם "תנועת המושבים" מצפון
לדרום ,ובפני תיירים ישראלים ואחרים אשר יכירו את המושבים מזווית שונה וייחודית.
לרעיונות וליצירת קשר אנא פנו אלינו:
אילנה יוגב  -אגף חברה וקהילה ו/או ליהודה אלטון  -היח' לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת
המושבים .03-6086350/342/343
צורית וידה ,רכזת תיירות כפרית בתנועה 03-6086351

מחברת פעילי תרבות וקהילה
חם מהתנור  -בדרך אליכם!
אנו שמחים להגיש לכם ,זו השנה החמישית ,פעילי התרבות
והקהילה את מחברת העבודה לפעילים.
בימים אלה נשלחו אליכם המחברות בדואר.
אם לא קיבלתם  -אנא צרו קשר ,עדכנו את פרטיכם
ונשלח בשמחה!
לרשותכם:
נעמי זינגר ,אגף חברה וקהילה03-6086309 ,
neomi@tmoshavim.org.il

ברכות חמות למכללה האקדמית אחוה וצוותה:
נשיא המכללה ,פרופ' עליאן אלקרינאווי
המנכ"לית ,ד"ר זיו חורב
יו"ר הועד המנהל ,שמואל ברקוביץ
הנהלת המכללה ,חברי הועד המנהל והאסיפה הכללית,
סגל המרצים ,העובדים וכמובן אלפי הסטודנטים באי המכללה לרגל קבלת אישור
הות"ת לאיחוד המכללות.
המכללה האקדמית אחוה הינה כעת בית אחד לביה"ס לחינוך ,ביה"ס למדעים ,וביה"ס
לתארים מתקדמים החורטת על דגלה מצויינות אקדמית והצמחה של אנשי חינוך
ומדע אשר יטביעו חותם משמעותי בחברה הישראלית.
תנועת המושבים תמשיך לקדם בברכה פעילויות ויוזמות ערכיות ולימודיות בשיתוף פעולה
עם המכללה האקדמית אחוה ברוח האמנה אשר נחתמה בין הגופים.

מאחלים שנת לימודים מוצלחת ,שאו ברכה!
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
ובית תנועת המושבים

גליון חגי תשרי תשע"ד

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
יהודה אלטון ,מנהל היחידה

תערוכות בגלריה
"מים"

|  14אמנים | 8.8 - 9.9.13
 14אמנים אשר עבודותיהם נבחרו לעטר את יומן
תנועת המושבים לשנת תשע"ד ,מציגים את
היצירות בגלריית תנועת המושבים.
ביום שני  2.9.13נערך מפגש חגיגי של האמנים
המציגים בתערוכה:
ד"ר רמיט לרמן
דינה צפון
יוסי שמש
אילנה שודרון מינקוב
עמיר גבע
ליאורה בנקל
לאה קרמר בנימיני
אלברט בן שימול
מיקה שילה
שרה בוגן
רנה סופרין שפירא
ברכה פלג
צביה ביכלר
לין דורנשטיין
המפגש נערך במעמד מזכ"ל תנועת המושבים
מאיר צור ובהשתתפות חברי מזכירות תנועת
המושבים.

"אמנים יורדים
דרומה"
לאור פניות חברים בפורום אמני המושב והכפר ,הננו שמחים לשוב ולחדש את הפעילות
בשני ימי יצירה אשר יתקיימו בערבה בשיתוף היח' לתרבות ומפעלי חינוך ,אגף חברה
וקהילה ומתנ"ס ערבה תיכונה בעזרתה האדיבה של סיליה יצחק רכזת האמנים
במתנ"ס.

ימי היצירה יתקיימו בימים ראשון-שני 3-4.11.13
היציאה תהיה מת"א במיניבוס שיעמוד לרשותנו במהלך היומיים.
הלינה  -בצימרים שבמושב עין יהב.
התכנית מגוונת ועשירה ותכלול :יצירה בטבע ,מפגש עם אמני הערבה ,הרצאות,
הדרכות וסיור באזור.
לתשומת לבכם :קיום הפעילות מותנית במספר נרשמים .על כן ,אנו מבקשים מכם
להירשם בהקדם על מנת שנוכל להיערך בהתאם.
לפרטים נא לפנות ליחידה לתרבות ומפעלי חינוך03-6086342/3 :

"ציור או צילום" | צבי מאוטנר | 9.9 - 30.9.13

tarbut@tmoshavim.org.il

עבודות טקסטיל וריקמה אמנותית

משפחת תנועת המושבים גאה להציג ושמחה להזמינכן:

תערוכת יחיד של האמן צבי מאוטנר ממושב בצרה.

כרמלה זק ותלמידותיה | 30.9-30.10.13
פתיחת התערוכה ביום שלישי  ,1.10.13בשעה .18:00
כרמלה זק ,אמנית טקסטיל ממושב צופית שבשרון ,בעלת מוניטין רב בארץ וברחבי העולם,
יזמה תערוכה משותפת ליצירותיה ולעבודות תלמידותיה.
לאור הצלחת התערוכה "חוטים מקשרים" שהתקיימה בחודש יוני השנה ,חלק מהתערוכה יועבר
לתצוגה בגלריית תנועת המושבים.

לסמינר השנתי
למזכירות המושבים

תערוכה קבוצתית של פורום האמנים
 30.10-9.12.13בגלריית תנועת המושבים

הנכן מוזמנות ליומיים של הנעה והנאה
בסמינר המזכירות שהופך למסורת

"מגפיים מרחפים" | עמיר גבע | 9.12.13-9.1.14

תערוכה של האמן עמיר גבע מגן יבנה.
פתיחת התערוכה ביום חמישי  12.12.13בשעה .18:00

רביעי-חמישי20-21.11.13 ,
בית הארחה נוה-אילן (ליד ירושלים)
בתכנית:

כבר ב 1964-נערכו
ימי עיון לחברות
התנועה...

הרצאות בתחומים מגוונים

כלים בניהול המושב המורחב  -הלכה ומעשה
נשים בצמתים של קבלת החלטות  -כי בידיכן הדבר!
העשרה מקצועית ואישית
למידת עמיתים וחשיבה מתוך מפגש משותף עם חברות לדרך

בילוי וחוויה

תכנים אמנותיים ופעילות מהנה לאורך הסמינר
אירוח ופינוקים מכל הלב!
* תכנית מפורטת תפורסם בהקדם *

שריינו ביומנים והקדימו להירשם!

מושבים המשלמים דמי חבר  590 -ש"ח למשתתפת
מושבים שאינם משלמים דמי חבר  630 -ש"ח למשתתפת
לפרטים נוספים והרשמה:
נעמי ,אגף חברה וקהילה neomi@tmoshavim.org.il 03-6086309
ורדה ,אגף קרקעות ואגו"ש varda@tmoshavim.org.il 03-6086307
 | 15.11.64ארבעה ימי עיון נערכים מטעם אגף החברות בתנועה ומדור המושבים במועצת הפועלות
בב"ש .הנושאים שיידונו :החינוך והתרבות במושב ובמדינה ,המושב והתנועה ,תיאטרון וספרות
בשנה החולפת ועוד .התכנית כוללת טיול לדימונה ,לכפר ירוחם ומסיבה לסיום המפגש.

תנועת המושבים בישראל
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שנה טובה
אגף חברה וקהילה

חיילים וצעירים

מסלול הגשמה של בני ובנות המושבים

מאת סער איילון

תנועת המושבים רואה את שכבת חיילי וצעירי המושבים כהמשך ישיר וחוליה
בלתי נפרדת במסלול הגשמתם של בני ובנות המושבים באשר הם.
שכבה זו ,הינה שכבה משמעותית ,איכותית ובעלת יכולות מנהיגותיות ,בהובלת
תהליכים אשר משפיעים בהווה וישפיעו בעתיד על שמירת ציביונו של המרחב
הכפרי וייחודם של המושבים בתוכו .תפיסת עולמה והקווים המנחים של מחלקת החיילים
והצעירים ,כחלק מאגף חברה וקהילה ,הינה חידוד תחושת השייכות התנועתית לצד ההגשמה
האישית של בני המושבים.

שיר לחודש תשרי

מילים ולחן :דתיה בן דור

בין הקיץ לסתיו -
חודש תשרי
עם כל שנאהב
בחודש תשרי.
תפוח בדבש
ותפוח על דגל
ובגד חדש לחגים.
כי ידוע הרי
שחודש תשרי
זהו חודש מאד חגיגי.

ש נ ה טו ב ה

בין הקיץ לסתיו -
חודש תשרי
עם כל שנאהב
בחודש תשרי.
חצב של תשרי,
שרב של תשרי
ויורה שמרטיב את הסכך.
כי ידוע הרי
שחודש תשרי
זהו חודש מאד הפכפך.

בין הקיץ לסתיו -
חודש תשרי
עם כל שנאהב
בחודש תשרי.
ברכות של תשרי,
סליחות של תשרי
ובלחש עולה בקשה.
כי ידוע הרי
שבחודש תשרי
מתחילה לי שנה חדשה.

מחלקת החיילים והצעירים ,בהובלתה של מעין מלכין ,בנתה את התשתית ההכרתית והייצוגית
של המחלקה ב 18-החודשים האחרונים .אני מנצל הזדמנות זו להודות למעין על תרומתה
הרבה לפיתוח המחלקה ולאחל לה הצלחה בהמשך דרכה.
חודש אלול ותשרי ,בלוח השנה העיברי ,מסמלים סוף והתחלה חדשה בהתאמה.
כיאה לעם ישראל ,אשר במוקד תקופה זו עורך חשבון נפש ושואף לפתוח דף חדש ולשפר
את דרכיו בשנה הנכנסת ,אין הזדמנות טובה יותר מבחינת מחלקת החיילים והצעירים לעשות
כן אף היא.
בשנת תשע"ד מחלקת החיילים והצעירים שמה לה מספר מטרות לאור בחינת ההווה
ותפיסת העתיד המחלקתית:
* חיזוק הקשר עם שכבת החיילים בשירות הסדיר והכוונתם לתפקידים פיקודיים ומשמעותיים,
הן בתחום הקרבי והן במערך תומך הלחימה.
* המשך מתן מענה לטיפול בבעיות פרט הקשורות בתהליכי החיול ובמהלך השירות הצבאי,
בשיתוף פעולה עם "מיטב" ובשיתוף עם היח' לביטחון בתנועה הקיבוצית.
* בנייה ופיתוח של מסלולי הגשמה אישיים ,בקרב צעירי המושבים ,בתחום החינוך ,החקלאות,
ההתיישבות והמינהל הציבורי ,בשיתוף פעולה עם מרכזי הצעירים של המועצות האזוריות.
מסלולים אלה יוכלו להשפיע ולפתח ,את הצד המקצועי אישי של צעירי המושבים ובמקביל
להשפיע על המרחב הכפרי ממנו הם באים ובשאיפה אף יחזרו או ישארו בו.
* השתלבותם של החיילים והצעירים במרקם החיים והקהילה של מושבי התנועה
* לקיחת אחריות ויכולת השפעה על אופי המושב העתידי ,העצמת חשיבותה ותרומתה של צורת
התיישבות זו למדינת ישראל ,כל זאת ,בשיתוף פעולה עם האוכלוסייה המבוגרת והפעילות
החברתית שכבר מתקיימת ,אמורות לייצר את רצף ההמשכיות הבין דורית הרצוי ,מבחינה
חינוכית ,ערכית וקהילתית ,אליו שואף אגף חברה וקהילה והמחלקה שלנו בתוכה.

בברכת שנה טובה ופוריה

מבט מושבים

שנת המפנה
יוגב שריד ,מנכ"ל "מבט מושבים"

בימים אלו אנו נפרדים משנת תשע"ג ,שנה מאתגרת שיצרנו בה תשתית
לקידום ופיתוח המרחב הכפרי לשנים הבאות ,ומקבלים בברכה את שנת
תשע"ד.
מבט מושבים הוקמה לפני כשנה וחצי על מנת להוות זרוע ביצועית לתנועת
המושבים וברית פיקוח ,לאחר שנה זו בה נבנו מספר מוקדי כח ועוגנים לחיזוק ההתיישבות אנו
מקווים ששנת תשע"ד תהיה שנת המפנה בה כל אגודה חקלאית ,כל חקלאי וכל חבר מושב
יחושו בשינוי לטובה באורח ובאיכות חייו.
* זכויות המתיישבים על הקרקע :לאורך שנים חברי המושבים נמצאים במעמד של "ברי רשות"
על הקרקע ,למרות החלטות רבות של רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לעיגון זכיותיהם עדיין לא
ניתנה היכולת לממש זאת ,על מנת לשנות את "כיוון הספינה" ושכל חבר מושב יהיה חוכר
לדורות התחלנו ("תנועת המושבים" ו"מבט מושבים") בשנה שעברה פיילוט ליישום החלטות
רמ"י ( ,)823,979,1155כולנו תקווה שיושג נוסח חוזה מוסכם בין ההתיישבות לבין רמ"י בחודשים
הקרובים וחברי המושבים יוכלו לרשום את חלקה א' בטאבו על שמם ולהנות מזכויות נוספות
בחלקת המגורים .מפנה זה יאפשר גמישות תכנונית גדולה יותר ובמקרים מסוימים גם גמישות
בהורשת המשק.
* שגשוג כלכלי :השנים הקרובות יהיו שנים קשות כלכלית ברמת המשק הלאומי ,שנים אלו
מחייבות כל אחת ואחד מאיתנו לתכנן את מהלכיו הכלכלים בצורה מושכלת ,במהלך השנה
הקרובה "מבט מושבים" תבנה לכם תשתית כלכלית לניצול יעיל יותר של המשאבים האישים,
אנו רואים לנכון ליצור הסכם שת"פ עם בנק מוביל וליצור שת"פ נוספים על מנת להוזיל ולייעל
את אורח החיים של כל חבר מושב.
אגודות רבות מבינות את הזכות והחובה הקיימת להן ליצור עוגן כלכלי עסקי לאגודה ,בנייה
ויצירת עוגן כזה הינו הליך ארוך ומסורבל (קנייני ותכנוני) ולכן נדרשת החלטה אמיצה של ועד
האגודה להתחיל לקדם הליך זה ,אנו נמצאים בימים שהזכויות הקנייניות (ע"פ החלטות רמ"י)
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והזכויות התכנוניות ננגסות .שנת תשע"ד צריכה להיות שנת מפנה לאגודות אשר מעוניינות
לקדם פרויקטים אלו על מנת לקצור את הפירות בשנים הבאות.
* החקלאות :בשנה האחרונה עברו תעתועים רבים על החקלאות הישראלית ,החל משינוים
פרסונליים במשרד החקלאות וכלה בשינויים גלובאלים בביקוש ובהיצע של התוצרת
החקלאית.
אנו רואים בשנה זו כשנת מפנה בה המים הופכים ממשאב בחוסר למשאב כלכלי לכל דבר
ועניין ,בה ההפרש בין המחיר שהחקלאי מקבל על תוצרתו למחיר שהצרכן משלם הינו פער
שלא הגיוני" .מבט מושבים" תעזור לחקלאים להכין תוכנית כלכלית למשקים ,תעזור בגיוס הון
ובפתיחת שווקים חדשים.
אנו רואים בשנה זו שנת מפנה בשיווק החקלאות הישראלית ומקווים שבפעילות משותפת ניתן
יהיה להוריד את פערי התיווך בעשרות אחוזים.
* עובדים זרים :העובד הזר הינו חלק מגורמי הייצור של החקלאות הישראלית ,לא ניתן לקיים
משק משפחתי ללא העובדים הזרים.
"מבט מושבים" ו"ארגון מגדלי ירקות" הקימו בשנה האחרונה את חברת "מבט מושבים
עובדים זרים" וזאת על מנת שהעובד הזר יהפוך מנטל כלכלי לנכס כלכלי לחקלאי.
אנו תקווה שבשנת תשע"ד יחול מפנה ויוגדלו המכסות להעסקת העובדים הזרים מחד ,תוך
הפחתת עלות העסקתם מאידך .אנו נפעל בכל הדרכים על מנת למנוע את הרדיפה הלא הגיונית
של הרשויות כנגד החקלאים בכל נושא העסקתם של העובדים הזרים.
לסיכום
שנת תשע"ד (תהיה שנת עיבוד דרך) ,הינה שנה חדשה בה אנו מצפים למפנה גדול בכל
הקשור למרחב הכפרי בכלל ולמושבים בפרט ,אנו מקווים ששנה זו תהיה בסימן עיבוד הדרך
לשנים הקרובות ולא איבוד הדרך .כמו בחקלאות גם בחיים לא מספיק שיש לנו את גורמי הייצור
הנכונים ,צריך תמיד לשכלל אותם ולעבד אותם על מנת ליצור את התוצרת המבוקשת על
ידינו .הנושאים הכתובים לעיל הינם חלק מגורמי הייצור שיש לכל חבר מושב" ,מבט מושבים"
נמצאת בשבילכם האגודות ,חברי המושבים לעזור ,לייעץ ,להכווין וליישם את רצונכם על
מנת שהחיים במושב יהיו חיים טובים יותר ומשגשגים יותר כלכלית וחברתית.

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה

גליון חגי תשרי תשע"ד
שנה חדשה,

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס

משלוח פתרונות :ליאונרדו דה וינצ'י  ,19ת"א מיקוד 6473318

אורה אילת

תשחץ חגי תשרי

שוב מזדקפים נרות החצב,
ציפורים שוב חוצות את הים הרחב,
עורב לגבהים משדר צריחותיו -
רוחות מנשבות והקיץ חלף.
דף אחרון מן הלוח נשלף,
הסוודר הורד כבר מן המדף,
הורים נרגשים מלווים את הטף -
אל שנה חדשה שהתחילה עכשיו.
שוב אמא וילד ,סבתא וסב,
מאחלים ומבקשים שנה של זהב,
ושוב מחדש עם רוח הסתיו
נושא בליבו כל אחד תפילותיו.
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פתרון סודוקו מגליון 45
פתרו נכונה וזכו בפרס:
שמר ויניק מתל עדשים
עלמה וולין מכוכב מיכאל
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סלט ירוקים ,תפוחי עץ
ודבש פרחי אקליפטוס
באדיבות :מכוורת פורת ,מושב עין יהב052-3666032 ,

שטחי המרעה של מכוורת פורת משתרעים בערבה
הדרומית ,במרחבי הנגב והערבה התיכונה ועד אזור
בית שמש שבמרכז .דבורי המכוורת מייצרות דבש
מצוף פרחי בר ומדבר ,שבזכותם ,לקוחותינו יכולים
ליהנות מדבש טבעי ומשובח ,טהור ונקי ממפגעי
ריסוס ומזהמים אחרים .דבורי הדבש של מכוורת
פורת ,לא מקבלות תוספות סוכר לתפריט שלהן
והן ניזונות מן השפע המשובח והריחני שמספק
להן הטבע .תהליך ייצור הדבש קפדני ומקצועי ,פרי ניסיון של שנים רבות בתחום .דבש מכוורת
פורת עומד בקריטריונים אירופיים מחמירים של חברת "אגריאור" ונושא את מדבקת "דבש
איכות ישראלי".
בצמוד למכוורת נפתח מרכז מבקרים .כוורות דבורים שקופות רוחשות פעילות מאפשרות הצצה
אל חייהן המסתוריים של הדבורים וסרט מרתק המתאר את חיי הדבורים .הסיור מלווה בהסברים
ולקינוח טעימות דבש המכוורת טרי וטעים ...לפרטים נוספים .www.45c.co.il

מכוורת פורת לוקחת חלק במיזם "שווה להיות מושבניק" ומעניקה  15%הנחה
למבקריה המושבניקים.

פינה עם ארומה אישית
מצרכים ל 8-מנות
 4תפוחי עץ מזן גרני-סמית
 1חבילת עלי רוקט/בייבי
 2לבבות חסה קיסר
צרור פטרוזיליה/כוסברה קצוצה גס
 150גרם גבינת רוקפור עדינה חתוכה לקוביות
חופן שקדים טבעיים/שבבי שקדים מטוגנים
במחבת משומנת קלות

לרוטב:
 2-3כפות דבש פרחי אקליפטוס
 1/2כוס שמן זית משובח
מיץ מלימון סחוט טרי
 3כפות חומץ תפוחים
 2שיני שום כתוש
 1כפית חרדל
מלח ים גס לפי הטעם
פלפל שחור גרוס גס לפי הטעם

אופן ההכנה
● קולפים את תפוחי העץ ,חותכים את התפוחים לאורכם ,לשמיניות ומפרידים מהגרעינים.
● קולים במחבת משומנת קלות בשמן זית את השקדים .מצננים.
● מנערים היטב בצנצנת את חומרי הרוטב.
● מערבבים את העלים והתפוחים.
● מתבלים בעדינות עם הרוטב ומערבבים עם  2מזלגות.
● מוסיפים את גבינת הרוקפור ומפזרים מלמעלה את השקדים הקלויים ומגישים מיד.
בתאבון!
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שנה טובה
בני המושבים •

 • www.bmoshavim.org.ilהצטרפו אלינו

שנה חדשה ,שנה בתנועה..
קוראים יקרים ,השנה החדשה מביאה עמה ניחוחות של יצירה ,התחדשות ועשייה.
"בני המושבים" מחנכים לערכי השוויון ,דמוקרטיה ,סובלנות ,עבודה ועשייה עצמית ,ציונות ,אהבת הארץ
והסביבה ועוד .בשנה החולפת בחרנו יחד עם מעגל הרכזים מספר מגמות ויעדים שילוו אותנו גם השנה
במטרה להמשיך ולהצמיח תנועה חינוכית וערכית במרחב הכפרי:
* חיזוק תחושת השייכות והזהות התנועתית במעגלים השונים .למידה על ההיסטוריה שלנו ,העמקה
בערכי הליבה ובתפיסה החינוכית התנועתית.
* חיזוק תהליכי הדמוקרטיזציה בתנועה .אנו רואים חשיבות עצומה לשותפות של כלל המעגלים
בעיצובה של התנועה .כחלק ממטרה זו שובץ בתוכנית השנתית שבוע דמוקרטיה במהלכו נשוחח
על דמוקרטיה מהותית ובעיקר יוקמו מוסדות שונים שייקחו חלק בעיצוב הפעילות בקן ,במועצות
ובתנועה.
* העלאת רמת ההדרכה ,ההכשרה והעיסוק באקטואליה ובחברה הישראלית .פיתוח תכניות הדרכה
הכוללות את כלל השכבות והמעגלים בתנועה .הרואות את התהליך השלם המחבר בין הפעולה ביישוב,
המפגש במועצה והפעילות הארצית כחלק משלם.

* אנו שואפים להעמקת
השותפות עם החניכים,
שנה טובה מצוות הדרכה סניף ח.י.ה ,עמק חפר
ההורים ,המ דריכים
הבוגרים ,היישובים ,ההורים,
והמועצות השונות.
הייתה שנה מעולה ,ואנחנו
כבר עם ראש מורם לקראת
שנה חדשה ומוצלחת
מקווים שתהיה טובה אפילו
יותר מזו שנגמרה...
מאחלים שנה טובה ,שנה
של עשייה חינוכית ,שנה של למידה והתפתחות ,שנה של הצלחה ויצירה.
עלו והגשימו ,צוות מרכזי ,בני המושבים
עופר שיין ,חן סורוקה ,דנה דמשק ,רועי יפלח ,רוני עירון ,איתי ציפורי ,ענבל גינצבורג ,אייל מרקס,
קרן חזן.

מסעות הקיץ של בני המושבים

בעוד בני נוער רבים מבלים את חופשת הקיץ
בשוטטות ובטלה ,חלקם בחו"ל ,בקניונים או
מרוויחים לחמם בעבודות מזדמנות ,בבני
המושבים מנצלים את החופשה בצורה יוצאת
דופן ,עם ערכים ,משמעות ,חינוך וציונות,
וזאת לצד טיולים בנוף הארץ ,כיף וחברויות
מכל הארץ.

"הידד האח מסע פלמ"ח"

ביום א' ,4.8 ,יצאו כ 800-בוגרי כיתות ז' למסע
פלמ"ח .המסע לוקח אותנו לימים שלפני
קום המדינה ,תקופת הפלמ"ח ,תוך התבוננות
ציונית בהקמת הצבא והמדינה ,שנוסדו מתוך
התארגנויות להגנת המולדת ,כמו ארגון הפלמ"ח
על לוחמיו האמיצים ,שלא נחו עד להכרזה על

דרך חדשה

הקמת המדינה וכינונו של צבא ההגנה למדינת
ישראל .החניכים חווים את אווירת התקופה עם
תלבושות ואביזרים ברוח אנשי הפלמ"ח.
המסע עובר בנופיו של הר מירון ,צפת ויער בירייה
וקינחו בחוף דוגית ,שם לקחו חלק בפעילות
הפלי"ם המסורתית.
המסע נגמר באווירת ניצחון וגאווה .החניכים
חזרו הביתה עייפים ,אך מרוצים בהרגשה
שתרמו להקמת המדינה.

בעקבות לוחמים  -התגשמות של חלום,
בעקבות לוחמים לשלום!

באותו הזמן יצאו כ 880בוגרי כיתות ח' למסע
ב"עקבות לוחמים לשלום".

"זוהי דרך חדשה ,הכול הולך להשתנות ,זו התחלה שמבטיחה
שהכול יכול לקרות .אני מלא בכוח ואמונה ,זוהי דרך חדשה"

 171י"בניקים התחילו את דרכם בתנועת "בני המושבים" בגרעיני "עודד" ו"דרור" .הם שובצו ב26-
קומונות מפארן ועד מטולה וימשיכו בתנופה חינוכית ומשמעותית ביישובים עם חולצה כחולה,
שרוך אדום ושיר בלב.
יחד איתם התחילה "דרך חדשה" הפועלת מחוץ לגבולות
המרחב הכפרי .גרעין חדש בן  12חברים מבני המושבים
יוצא לפעול ולהגשים את מטרותיו בשנת שירות בבתי
הנוער של רשת "קדימה" באור יהודה .רגע היציאה מתוך
היישובים אל תוך לב ליבה של החברה הישראלית הוא
רגע מיוחד ,חשוב ,שרבים חיכו לו ימים ארוכים .הקבוצה
המופלאה הזו יצאה לדרך בה איש לא צעד לפני ,וכמו כן,
מייסדת מסגרת הגשמה חדשה בבני המושבים.
בשנה הקרובה בבית הנוער ,בני הגרעין ידרשו להדריך
קבוצות של נוער במצבי סיכון משעות הצהריים ועד
הערב על בסיס קבוע ,לקיים פעילות קבוצתית וחונכות
אישית .הגרעין גר בדירה מטעם "קדימה" וזוכה לדמי אש"ל על מנת לכלכל את מחייתו.
לאורך השנה יזכה הגרעין לליווי פדגוגי והדרכה צמודה מרכזי ההדרכה של רשת "קדימה" בסדרת
סמינרים שיעזרו לש"ש בעבודתם מול הנוער .הגרעין יזכה גם לליווי חברתי ולימודי מטעם בני
המושבים ויקיים מפגש שבועי עם מדריך בוגר שיכלול שיח עמוק על היחסים בקבוצה ולימוד
משותף בנושאים כמו :זהות ,הגות ,כלכלה וסוגיות בחברה הישראלית.
מעבר למסגרות החובה הקבועות לאורך השנה ,הגרעין יהיה עצמאי להוביל עשייה חברתית בכל
תחום שיבחר ויקבל תמיכה רחבה בכדי לממש אותה .בבני המושבים מצפים מהגרעין לגלות יוזמה,
חופש יצירה ורצון לצור שינויים במעגלי החיים הסובבים אותם בכיוון אמונותיהם ותפיסותיהם.
שנת השרות תהיה שלב ראשון ומכשיר להמשך השירות הצבאי של הגרעין בנח"ל .אנו מאמינים
שהיא תהווה לבני הגרעין בסיס ערכי רעיוני ומעשי לחיי הגשמה במסלול "דרך חדשה" ומחוצה לו.
יותם יעקבא ,רכז "דרך חדשה" ,מחלקת נח"ל בני המושבים.
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המסע מפגיש את החניכים עם מורשות הקרב
ואתרי הקרבות בהם לחמו חיילי צה"ל במלחמות
ישראל השונות ,תוך שעוסק בדילמות ובהיבטים
השונים הקשורים לאהבת הארץ ,ציונות ,ערכי
האדם במלחמה והכל מתוך נקודת מבט
היסטורית ,גיאוגרפית וכמובן  -ערכית.
המסע מתחיל ברמת הגולן בהר החרמון ,עובר
דרך נווה אט"יב ,מצודת נמרוד ,אנדרטת אגוז,
תל פאחר ,נחל דן ועד לאנדרטת אסון המסוקים

ומסתיים באזור עמק החולה בחניון מעיין ברוך.
במהלך המסע נוצר חיבור רגשי של החניכים
אל ארץ ישראל ,חינוך לאהבת הארץ ,להכרת
ההיסטוריה והקרבות הקשים אתם התמודד
צה"ל.
גדולתו של המסע בכך שמחנך בו בזמן לערך
השלום ולשלילת המלחמה ומדגיש את השלום
כקו מנחה בקיומנו כבני אדם וכמדינה עצמאית.

מסע מנהיגים :באתי -ראיתי-הנהגתי! בוגרי כיתה ט' ,אחרי מסע "מנהיגים לעתיד" .ארבעה ימים
מפרכים אך מהנים ומוצלחים מחורפיש עד חוף אכזיב .בתמונה :כל חניכי המסע בכתובת אנושית גדולה
ומטורפת בחוף אכזיב!!

קורס מד"מים ופעילים מתקדמים  2013הגיע לסיומו!
 580מדריכים ופעילים קיבלו את התעודה הנכספת ומתכוננים לקראת שנת הפעילות הבאה.
אז איך מסכמים  6ימים של חוויה מיוחדת במינה?! נתחיל מההתחלה ...דיווח מהשטח:
מאות חניכים נרגשים ירדו מאוטובוסים "צהובים" בכפר סילבר שבדרום .כבר בכניסה הם חולקו
לשלושה סמינרים :ברק ,דבורה ויעל ומאותו רגע הקורס התחיל להתגלגל.
מק' לק' הפכו הקבוצות למגובשות יותר ויותר ,עם מורל גבוה שאין לתאר .מדריכי הקבוצות העבירו
לחניכים שלל תיאוריות וכלים מקצועיים שגרמו להם בעיקר לחשוב ולהפנים .כל ערב הייתה פעילות
מיוחדת במינה שיחד התקשרה לתוכן ומאידך שברה שיגרה .ראוי לציין את המפגשים החינוכיים
שהפגישו לשיח חניכים שונים אשר יחד תהו על קנקנה של החברה והציעו פתרונות תנועתיים
בכדי לשפר את מצבה .אי אפשר שלא להזכיר את צוות ה"מאוורר " האדיר אשר הרים את האווירה
בשלל פעילויות והצגות ויצר הרבה עניין בהפסקות.
אז אחרי שישה ימים מטורפים בכל המובנים אנחנו שמחים לסכם ולומר שהיה קורס מדהים!!
זו הייתה חוויה משמעותית ,ערכית ומלמדת ולא פחות חשוב מזה מהנה ומרתקת .אנחנו סמוכים
ובטוחים שמכאן יצאו המדריכים והפעילים המתקדמים עם כלים רבים ועם כוחות מחודשים לשנת
פעילות נוספת ביישובים.
וזו ההזדמנות לומר תודה גדולה לכל האנשים אשר היו שותפים לעשייה והפכו חזון תנועתי
למציאות חיה :למרכזי הסמינרים
מיקי ,ורד והדר ,לצוות הבוגר על שלל
תפקידיו  -אהוד ,זוהר ,אור ,ניצן ועינב.
למדריכים הנפלאים ,לצוות הע'
המסור ,לצוותים שהרימו את הקורס
 לחמל ,למנהלה ,לפרוייקטים ,לגרעיןהיוצא ולגרעין הנכנס .ולבסוף לאחת
והיחידה ,רכזת הקורס האגדית  -דנה
דמשק!
תודה לכולכם ונתראה בשנה
הבאה....

גליון חגי תשרי תשע"ד

בני המושבים •

למי אתה קורא הנוער של היום?!

 .14:00צהריים .השמש לוהטת ,הרגליים כואבות והזיעה דביקה .סיימנו עליה אחת מבין
עליות וירידות רבות ,ומאחורי בטור יש תלונות והתנשמויות לחילופין.
העפלנו חצי דרך ועוצרים לנשום ולשתות .אני מסתובבת אחורה אל נוף מטמטם .רכסי הרים
ענקיים ,המון ירוק ושמיים רגועים .על ראש אחד מההרים ,רחוק רחוק ,היישוב נווה אטי"ב.
אני מצביעה" .רואים את זה?" אני שואלת וחבורת ילדים אדומי פנים מביטים בי במבט ריק; "שם
היינו הבוקר .איפה שהוא בשליש הדרך .זה נווה אטי"ב" .קלעת נמרוד המרשימה מצלה עלינו,
ורוח רכה מקררת .המרחק בינינו לבין היישוב נראה בלתי ניתן להליכה .הם נעמדים ומביטים .יש
דקה של כלום עד שהם שואלים בפליאה שקטה "וואלה? באמת?" ...ילדה אחת סוררת ועייפה
מסננת לעברי "לא אכפת לי" ,אבל גם היא תוריד את המזוודה מהאוטובוס עוד יומיים ומאותו
הרגע ,מלאת אנרגיות וחיוך ותצרח מורלים בעודה צוהלת לאוטו של אמא...

המשך

מושב כבוד

בבוקר ה 18.8-בשעה  12התכנסו  171חברי גרעין
עודד ודרור החדשים והנרגשים לאולם הכנסים
של התנועה הקיבוצית בציפייה מורטת עצבים
לשיבוצים לגרעין עודד.
בעודם תוהים מי יהיה איתם בגרעין ,איפה ולמה
שובצו דווקא שם נאמו בפני חברי הגרעין היוצא
וכלל הצוות הבוגר של תנועת בני המושבים -
מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ,רוני עירון
רכזת גרעין עודד ,דנה דמשק רכזת גרעין דרור ושני תפארת גרעינרית במרום גליל.
לאחר טקס קצר ומספר הצגות משעשעות הופנו חברי הגרעין הטריים אל פארק דובנוב או "דשא
השיבוצים" כמו שנוהגים לכנותו בתנועה שלנו ...שם החל "המירוץ לגרעין" ,הגרעינרים הנכנסים
קיבלו "כרטיסי טיסה" עם מספר טיסה ויבשה אליה הם "טסים" ,כך חברי הגרעין נחלקו לחמש
קבוצות (יבשות) גדולות ולאחר מכן תיאמו מספר טיסה כך שבכל יבשת היו בין  4-6טיסות (כלומר
קומונות) לאחר שכולם עשו 'צ'ק אין' הם רצו ללוח ההמראות ,שנפתח בדרמטיות רק לאחר הגעת
כל הקומונות אליו וליד כל מספר טיסה היה יעדה  -כלומר ,המועצה בה תגרען הקומונה ,לאחר מכן
נחלקנו למועצות לישיבת היכרות ומשם נסענו כל קומונה אל ביתה החדש.
משחק השיבוצים אינו דבר חדש וכך מחלקים את גרעין עודד ודרור מזה שנים ,הוא עוזר בהפגת
הלחץ ומכניס את האירוע העלול להיזכר לרעה לאווירה היתולית במעט וזאת כדי להפיג אפילו
בקצת את הלחץ הרב של חברי גרעין עודד ודרור הנכנסים ,אלו אשר בחרו לדחות את שירותם
הצבאי בשנה ולתת שנה נוספת למדינה בצורת חינוך הדורות הבאים של המרחב הכפרי על מנת
לשמור על צביונו הכה שברירי  -במיוחד בימים אלו.
נאחל בהצלחה לחברי הגרעין הטרי בדרכם החדשה ונודה מקרב לב לחברי הגרעין היוצא על
שנה פורייה מלאת חוויות והנאה.

גרעין עודד יצא לפרויקט
התלבטתי רבות על מה לכתוב את הפוסט הזה .לקראת סוף המסלול בחצבאני היו לי חמש דקות
של לבד .הקבוצה שלפני התקדמה ומאחורי התעכבה .נותרנו אני ,שמש כתומה ,נחל רגוע וחופת
עצים ירוקה .סאונד מעומעם של ילדים שמחים ומים זורמים מילא את השקט והרגשתי שאני
לא מצליחה בכלל להכיל את הרגע בבטן שלי .ציורי מדי ,טוב מדי .אז הייתי בטוחה שאכתוב על
הטבע הנהדר .על הירוק המדהים שנפרס תחתיך בעליה לנווה אטי"ב ,על קלעת נמרוד שמביטה
בדרמטיות ממרחק ,או על המים שמלטפים חלוקי נחל בקיאקיי הגושרים.
אבל בתקופה שבה "נוער" זו מילה שמופיעה בעיקר בידיעות על דקירות בעיתון ושהחינוך הבלתי
פורמלי נתפס כעבודה בזויה וילדותית ,רציתי דווקא לשתף בזווית העיקרית של המסע הזה.
חזרתי מטיול של ארבעה ימים עם חניכי כיתות ח' .העפלנו לפסגת החרמון ברכבל ומשם
התחלנו לרדת בהליכה ,תוך לינה בחניונים בדרך ,עד שסיימנו בערב האחרון בחניון מעיין ברוך
– קיאקיי הגושרים.
התוכן שליווה אותנו היה על שלום ועל מלחמה ,על בלה פרוינד ועל רועי קליין ,על "ארגז החול
דמיקולו" ועל הגבורות וההקרבות וההגנה והניצחון ,ועל הארץ הזו ועל האנחנו שבה.
לפני שתוצפו תחושה של מתקתקות דביקה ושיקרית ,אסייג  -הילדים היו ברגעים מסוימים
קוץ-מפונק-כפוי טובה-ודוקר-בתחת ,המדריכים לא תמיד היו בשיאם ,והתנהלות המחנה הייתה
רחוקה מלהיות מושלמת .הטלפון לא היה קבור שלושה ימים בתיק ,הפייסבוק לא דמם ,וסביר
שאף נמר לא הפך חברבורותיו .ובכל זאת ,במשך ארבעה ימים גמענו קילומטרים רבים ,בירידות
דופקות ברכיים ועליות שמותחות את הסיבולת לב-ריאה לגבולותיה .במשך שלושה לילות ישנו
בקור או בקוצים .במשך ארבעה ימים שמענו (שלא נאמר העברנו) ,דילמות קשות ומורכבות,
קטעי קריאה בועטים וביקורתיים ושיחות ברמה על שלום ועל מלחמה ועל הביחד והלחוד שלהם.
למי זה קורה ביום-יום בכלל?
העולם נע באינרציה .רגעים רבים אתה כל-כך שקוע בלעשות ,שאתה שוכח להבין מה זה
בכלל הדבר הזה שאתה עושה .אבל יש שפתאום אתה עומד לרגליה של קלעת נמרוד ב14:00-
בצהריים ,תחת שמש לוהטת ,מביט אל נווה אטי"ב הרחוקה ומבין שפאקינג הלכת את כל זה,
אבל הרבה יותר מזה  -שפאקינג הם הלכו את כל זה ושמעטים הרגעים בחיים שלהם שהם
נדרשים לדחוק את גבולות היכולת או לשבור את הראש במורכבות שיחה כזו גדולה.
יש רגעים שאתה מבין שהנה ,יש מסגרת שנותנת להם ,חניכים ומדריכים כאחד ,משהו אחר
ושהם מצליחים להכיל ולחוות את המשהו הזה .את התוכן ,ואת המפגש החברתי וגם סתם את
הכיף הפשוט.
עברו ארבעה ימים והם יורדים מהאוטובוס ,שרופים בפנים ,מורעלים על המסע ומחייכים .ואף
אחד לא נדקר .ואף בקבוק וודקה לא נופץ .יש נוער איכותי ויש אלטרנטיבה גם לפלח שקצת
קשה לו; אלטרנטיבה בדמות תנועות נוער אחרות ומסגרות חינוכיות רבות אחרות .ויש אנשי חינוך
רבים וטובים שעומדים מאחורה ונותנים לכל זה גב ואת היכולת להתקיים.
 17:00במושב .הגענו לתחנת האוטובוס וכולם התפזרו .נותרנו אני ומדריך שכן ,מעמיסים תיקים
גדולים על הגב ומתחילים לצעוד הביתה .בפתח המדרגות שלי הוא עוצר ומחייך חיוך עייף.
"וואי ,אני לא מאמין"" .מה?"' אני שואלת" .אני לא מאמין שבאמת סיימתי את זה".
"תאמין" אני עונה לו .תאמינו.
שני קרסיק ,מושב עין ורד.

"שביל ישראל ביום אחד"

תנועת בני המושבים מנתקת את חברי הגרעין שלה משגרת החיים ושולחת אותם לטייל
בימים האחרונים שנותרו לסוף שנת השירות ,ולתחילת השנה החדשה...
כ 450-בני נוער מגרעין עודד יצאו ביום שני ה 19.8-לטיול במסלולי שביל ישראל במסגרת פרויקט
"שביל ישראל ביום אחד" .הפרויקט נולד מרעיון של חברי הגרעין ,במטרה לחזק את הזיקה לארץ
ישראל ואת ידיעת הארץ וליצור היכרות עם האזור בו יגורו הקומונות בשנה הקרובה וכמובן במטרה
ליהנות ,לבלות יחד ולהתגבש.
"מי שמכיר את שביל ישראל חוזר עם חוויות מדהימות ממפגשים עם מטיילים אחרים לאורך הדרך",
אמר גיא בן סעדון ( ,)29שהוציא את הפרויקט לפועל .בן סעדון הוא רכז המועצה האזורית לכיש,
שגייס את כל רכזי התנועה בארץ לפרויקט.
וכך ,יצאו חברי הגרעין והתפרסו על חלקי השביל לפי אזורים :חניכי מטולה טיילו בקטע השביל
באצבע הגליל ,חניכי העמקים באזור עמק יזרעאל וכן הלאה.
על קצה המזלג מה זה גרעין עודד :גרעין עודד הוא עמוד השדרה של בני המושבים  -אלה למעשה
מדריכים בשנת שירות של כ 30-אלף בני נוער מהמרחב הכפרי ,מהערבה ועד מטולה.

החוויה של גרעין עודד גזר בשביל ישראל

ביום שני ה ,.19.8-יצאנו גרעין עודד גזר  ,4גרעין עודד גזר  5וחיים הרכז לטייל בשביל ישראל בדומה
לעוד קומונות רבות ברחבי הארץ .הטיול היה באזור שלנו  -וירדנו משער הגיא  -מסילת ציון למנזר
השתקנים בלטרון .המסלול עבר בדרך
בורמה  -דבר שהוסיף עניין רב למסלול
 לנוף ולהדרכות.לפני שיצאנו למסלול נחלקנו לצוותים
 חברי גרעין אחד יוצא ואחד נכנסועבדנו יחד על התכנון .היה צוות אחראי
טיול  -הם הובילו את המסלול עם
מפה ,צוות אקונומיה שדאג לארוחות
טעימות לאורך המסלול ,צוות פרויקטים
שהצחיק אותנו בטירוף לאורך המסלול,
צוות הדרכה שדאג להדרכות מעניינות
וצוות תיעוד  -שאותו ניתן לראות...
שיתוף הפעולה וההשקעה בין הצוותים
הניב טיול מהנה מאוד ,מעניין ,מגבש ושובר שיגרה.
אומנם ההתחלה שלנו לא הייתה שגרתית  -הרי יום ראשון לשיבוצים הוא הכי שובר שגרה ,אך
אומרים שאתה לא מכיר באמת בן אדם עד שאתה מטייל איתו .העזרה בקשיים ,החיוך המנחם
בסוף העלייה ,ההתבוננות יחד בנוף ,התמונות ,החיבוקים ,השירים תוך כדי הליכה ,האחריות שלקחנו
על עצמנו ,הם אלו שיצרו את הטיול ושגרמו להרגשה הכל-כך טובה בסופו.
היה משהו מאוד חזק בטיול בשביל ישראל בידיעה שכמונו  -עוד חברים שלנו עושים את אותו
הדבר ,עוקבים אחרי אותו סימון לבן-כחול -כתום והוא זה שמוביל אותם.
במהלך המסלול הגענו לסימון כזה על אבן  -אותה הזיזו וקצת נתקענו ..אך חיים הצליח לזהות
איך האבן הונחה קודם ויכולנו להמשיך ולצעוד בדרך הישר...
בסוף הטיול הגענו למנזר ,נהנינו מטיול קצר בגינה ,הצגה אחרונה של הפרויקטורים ואף צפינו בסרט
הסבר על המנזר .סיום מעניין ומהנה -לטיול כזה  -ויותר מזה!
בברכת שנה מוצלחת ,ג"עג  4ו 5-וחיים הרכז.
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