החודש התחלנו בעריכת כנסים אזוריים
ע"מ להסביר את חוזי החכירה לדורות,
בטרם יחתם ההסכם ברשות מקרקעי
ישראל וע"מ לבאר את הסעיפים
השונים.

מסכמים את  2013מביטים ל :2014-ליווינו
מועצות אזוריות ,הזמנו את תושבי ישראל
לבלות במרחב הכפרי והצבנו יעדים לשנה
הקרובה למינוף התיירות הכפרית מרמת
התיירן הבודד ועד רמת המועצה.

התכנית "מחזירים את הבנים והבנות
הביתה" נובעת מצורך קהילתי רחב
לפיתוח מנהיגות יישובית ומרחבית.
במרכזה השתלבות ומיקוד חיילים וצעירים
כשכבת גיל משמעותית בחיי הקהילה.

התנועה בשטח |  3

תיירות כפרית |  4

חיילים וצעירים |  8

תערוכה בגלריה :עמיר גבע |  7
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תוכן העניינים

מושבניקים עם כנפיים 6 :בנים ו 2-בנות
מושבים סיימו קורס טייס
עמוד 3

החצר האחורית/עבר לבן  -במדור חדש
עמוד  | 4המרחב החברתי

אושרו חוזי החכירה במועצת המנהל
עמוד  | 5אגף קרקעות ואגו"ש

עוגן כלכלי לאגודה החקלאית
עמוד  | 5מבט מושבים

תנועה במסע :תכנית מפגשי העשרה
לחברי המשלחות
עמוד  | 6אגף חברה וקהילה

ערב מספרי סיפורים במושב אביחייל
עמוד  | 7היח' לתרבות ומפעלי חינוך

רשמים מסמינר המזכירות השנתי
עמוד 8

עכשיו תורכם להחליט :האם אתם בני
מושבים?
עמודים  | 10-11בני המושבים
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פרטים בעמוד 2

הסערה שהתחוללה
גרמה לנזקים
בהערכה ראשונית
של כ 100-מיליון
ש"ח לחקלאים*

* הנתונים מדו"ח הערכה ראשונית של קנ"ט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

נחל שוצף בעין הסערה | צלם :איתן פלדש ,קנ"ט

"מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב.

צריך אתה ליצור אותה בזעת אפיך"

משולחן המזכ"ל

חברים שלום רב,

לאחרונה שוב עלה לדיון יוקר המחיה בישראל .נושא
מחירי הפירות והירקות ומוצרי החלב משמש ככלי
לניגוח החקלאים ולטיוח אתגרים עמוקים יותר בחברה
הישראלית.
בעיסוקה בעלויות ,מדינת ישראל אינה מבדילה בין היצרן
החקלאי שמייצר את התוצרת הטובה ביותר ,במחיר הזול ביותר בעולם
המערבי לבין מי שגוזר את הקופון בפערי התיווך .הדבר נכון בכל ענפי
החקלאות ,הן בתוצרת הטרייה ,והן במוצרים המעובדים.
לצערי ,החברה הישראלית אינה מכבדת במידה רבה את הייצור המקומי,
לא בחקלאות ולא בתעשייה ומתאפיינת בחיפוש אחר הוזלה שרירותית
של המחירים והיעדר ראייה רחבה ,ארוכת טווח וערכית של חשיבות
הייצור המקומי" .תוצרת כחול לבן" בחקלאות ובתעשייה משמעותה
ביטחון כלכלי וחברתי ,מתוך כבוד וגאווה לאנשים שעובדים ומייצרים
ומתוך כבוד ושייכות לעם יצרני ,שהמוצרים הם שלו והעבודה עצמה
היא ערך בעיניו.
אני מאמין ,שכעם וכחברה עלינו להגדיר את היצירה ,הטעמים והריחות
האופייניים והמייחדים אותנו ועל בסיס זה להמשיך ולפתח את ביתנו,
ממש כמשפחה.
אני מאמין ,שכעם וכחברה עלינו להמשיך להכות שורשים ערכיים,
אשר יונקים מעשייה משמעותית ומצמיחה המטופחת במסירות ,ממש
כאילנות.
לא נוכל לעשות כן אם נגדע את ענפי הייצור  -בחקלאות ובתעשייה
כאחד ,המהווים את הבסיס לכל זאת.

save
the
date

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מצער בתפיסת מקומם של ענפי
הייצור במדינת ישראל .אנשי החקלאות ואנשי התעשייה נתפסים
כ"בעיה" במקום כ"פתרון".
לפני כחודש השתתפתי בוועידת התעשייה שהתקיימה באילת .נדהמתי
לשמוע כי מפעלים רבים נמצאים בתהליך עזיבה את הארץ לטובת
ייצור בחו"ל .נדהמתי לראות שבוועידת התעשייה הישראלית ,יש דוכנים
שמשווקים שטחי תעשייה בחו"ל.
גם בחקלאות התחושה דומה :זה לא סוד שחקלאים רבים פרשו ,ורבים
יותר בוחנים את המשך פעילותם בחקלאות.
בהקמת מדינת ישראל רצו אבותינו לבנות מדינה ערכית המושתתת על
חינוך ותרבות ,אשר תהיה אור לגויים בכל התחומים .חלמו על מדינה
עצמאית במובן הרחב של המילה ,ההולכת ונבנית בעמל וביזע ,מתוך
חזון המוצא את ביטויו בחיי היום יום של כל אחד מאזרחיה .מדינה
המוגנת על ידי צבאה וחייליה; מדינה שבה היהודי החדש ,הצבר ,החקלאי,
מעבד את אדמתו ,מכה שורשים ומייצר תוצרת חקלאית; מדינה שבה
אנשי התעשייה מפתחים ,עובדים בפועל וגאים במפעלים משגשגים.
כחלוף  65שנים יש סיבות טובות לגאווה .מדינת ישראל בנתה חקלאות
ותעשייה מהמתקדמות בעולם .אך לצד זאת ,אני חש מועקה של ממש
לנוכח העובדה כי הערכים אשר אפשרו את כל זאת ,כבר אינם מהווים
נר לרגלינו .במשמרת שלנו הדברים משתנים לרעה .אנחנו חוזרים
להיות עם של סוחרים ,יבואנים ,ספסרים והרבה פחות יצרנים .אנחנו
מגרשים חו"ח מעל פנינו את מי שעוסקים במלאכה בפועל על ידי
קשיים מנהליים ,ארגוניים ,כלכליים אך לא פחות מכך  -בהעברת מסרים
ערכיים ותדמיתיים שליליים ,המהווים סכנה לחברה כולה.
היום כבעבר ,מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים לאורך
המשך בעמוד 3

18-19-20.3.2014
סמינר מזכירים ויו"ר ועדים ה3-

עמוד המערכת
דהבערורכת

קוראים יקרים,

עוד בטרם הספקנו לסכם ולהספיד את שנת  2013היוצאת וכבר
נערכים בדריכות לקראת אחותה הגדולה שמגיעה .2014 -
השנה החולפת הסתיימה בקול תרועה רמה ,עת הטבע האדיר הרים ראשו והפתיע את כולנו,
מי בבית ומי בשדה .לא בכדי מברכים ב"גשמי ברכה" ויודעים שלטבע חוקים ותכניות משלו.
"מדינת ישראל והממשלה העומדת בראשה
לא מתייחסים לעניין משבר המזון ברצינות ולא
פועלים בנחישות למען הייצור המקומי .על זה
אנחנו עלולים לשלם בגדול בעתיד" .מאיר צור,
מזכ"ל התנועה ,נואם בפאנל "יבול שיא".
(יבול שיא)30.11.13 ,

עיקר הנזק נגרם
מפגיעת הברד
בפירות ומהרוחות
החזקות שגרמו
לנשירת הפירות
ושבירת עצים
מראות הסופה בכרם במושב ספסופה ,צילם :מוטי אלקבץ

לצד הנזקים שחוו רבים ,היו אלה החקלאים ששוב נפגעו קשות ,כאשר כמעט כל ענף
בחקלאות המפוארת במדינתנו הקטנה חש את נחת זרועה של הסערה הגדולה .זוהי אחת
מחולשותיה של החקלאות שנתונה לפגעי מזג האוויר ושרויה באי וודאות תמידית .עוד
בטרם שכחה הסופה (והתוצרת טרם נקטפה) וברשתות השיווק כבר מיהרו להעלות מחירים
ולהפנות אצבע מאשימה לחקלאים ,מבלי שלאחרונים יש יד ורגל בתחשיבים הנ"ל.
בשנה האזרחית הבאה עלינו לטובה נילחם על פערי התיווך ,על הזכות להעסיק בכבוד
עובדים זרים בחקלאות ,כדי שנוכל להמשיך ולספק תוצרת חקלאית מגוונת ,איכותית
ובמחיר סביר לכל משק בית וניאבק על מנת שהממשלה תכיר בחקלאות כיעד לאומי.
בסוף החודש שעבר רווינו נחת ,כאשר מאיר צור ,מזכ"ל התנועה ,הוזמן למסדר הכנפיים
המסורתי בחצרים ,בו קיבלו כנפי טייס  6מושבניקים ו 2-מושבניקיות מנבטים ,כפר
ויתקין ,בניה ,תימורים ,היוגב ,גנות הדר ,תנובות ופארן.
המרחב הכפרי בו אנו חיים ומחנכים את בנינו ובנותינו מוציא משורותיו בכל שנה חיילים
וחיילות המתגייסים באחוזים גבוהים מן הממוצע ,לשרות משמעותי במסגרות השונות.
אחוז המיצוי מקרב בני ובנות המרחב הכפרי הנו מעל הממוצע הארצי ולא בכדי.
כל אלה ועוד הם עדות ניצחת לחינוך הייחודי והערכים שילדינו סופגים מבית ,ראשית
במסגרת המשפחה הגרעינית ומאוחר יותר במושב ובתנועת הנוער
המפוארת שלנו ,בני המושבים.

חברת "מבט מושבים" וחברת GENIE
מבית ברית פיקוח יוצאות במיזם משותף
לגיבוי המידע בשרתי המזכירויות והעסקים
במושבים.
(משוב חקלאות)18.11.13 ,

הסערה שהתחוללה החודש ,גרמה לנזקים
בהיקף משוער של  100מיליון שקל לחקלאים,
כך עולה מהערכה ראשונית של קנט ,הקרן
לביטוח נזקי טבע בחקלאות. .
(אתר דמרקר)15.12.13 ,

מאחלת לכם קריאה נעימה ,חורף בטוח ,נעים ומשפחתי
ושנה אזרחית מוצלחת.
שלכם ,מיכל דותן-לוין ,עורכת אחראית.
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אנחנו בתנועה עמלים כל העת על שדרוג
האמצעים התקשורתיים ושיפור השירות
למושבים וחברי המושב.

בימים אלה אנו בונים מערכת חדשה באמצעותה
נוכל להעביר לכל חבר מושב שיחפוץ בכך ,את
המידע שרלוונטי עבורו ,על פי צרכיו ,תחומי העניין
שלו ורצונותיו וליהנות משירות אישי וצמוד שיאפשר
לכם לפנות אלינו בכל נושא ולקבל מענה מהיר ויעיל.
 בקרוב הפרטים המלאים וגם צ'ופר...

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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מקבלים החלטות משמעותיות המשך מעמוד 1
גבולותיה ובפנים הארץ .משאבים רבים מוקצים לנושא זה ובצדק .אך עלינו לזכור ,כי לתחושת
ותפיסת הביטחון היבטים רבים ,וכי היכולת שלנו לסמוך על עצמנו נשענת במידה רבה על
יכולתנו לגדל ולייצר בעצמנו ובכוחות משותפים את הדרוש לקיומנו.
אני מוצא עצמי בימים אלה כמתריע בשער :אם לא נשכיל להבין מהו חוט השדרה שלנו
כחברה ,אם לא נפעל לחזק עצמנו מבית על ידי חיזוק הייצור המקומי ,עידוד היצרנים
בתעשייה והחקלאים בענפים השונים להמשיך בעשייתם החשובה  -אנו עלולים למצוא
עצמנו מול שוקת שבורה בעת מבחן.

הבה נישאר מחויבים למקורותינו ,ונזכור את שאמר דוד בן גוריון ז"ל:
"מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב .צריך אתה ליצור אותה בזעת אפיך".
בכבוד רב,
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

התנועה בשטח

כנס ראשון בנושא חכירה לדורות
בחודש שעבר התחלנו בעריכת כנסים אזוריים ע"מ להסביר את
חוזי החכירה לדורות ,בטרם ייחתם ההסכם ברשות מקרקעי
ישראל וע"מ לבאר את הסעיפים השונים.
הכנס הראשון התקיים במרכז חקלאי העמק המשותף למועצות
האזוריות הגליל התחתון ,מגידו ועמק יזרעאל ואחריו התקיים כנס
נוסף במועצה האזורית אשכול .בהמשך מתוכננים כנסים בערבה
ובמטה יהודה וכמובן ביתר האזורים.

נמשיך ונעדכן לגבי ההתפתחויות.
מעבר לכך אנו ממשיכים להיפגש עם ועדי הישובים והחודש התקיימו
פגישות מקצועיות עם ועד מושב עזריקם ,אלישמע ,שדה יצחק,
ערוגות יחד עם חברי האסיפה הכללית ,במושב לכיש ועוד.
הכנסים נערכים במועצות האזוריות בהשתתפות נציגי התנועה
ונציגי מבט מושבים.

בתמונה ,מימין :אייל בצר ראש מ.א .עמק יזרעאל ,מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ועו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש ,בכנס במרכז חקלאי העמק.

 6מושבניקים ו 2-מושבניקיות סיימו קורס
טיס ,מתוך  33מסיימים בסה"כ.
המושבים הנם :נבטים ,כפר ויתקין ,בניה,
תימורים ,היוגב ,גנות הדר ,תנובות ופארן בערבה.
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ובעצמו חקלאי
ממושב עין יהב שבערבה שנכח בטקס
אמר" :אני גאה ונרגש מהמעמד הייחודי וחש
התרוממות רוח מהזכות הגדולה שנפלה בחלקי
לבוא ולחבק  6בנים ו 2-בנות ממגוון המושבים
בארץ ,מהערבה ועד עמק יזרעאל".
המרחב הכפרי בו אנו חיים ומחנכים את בנינו
ובנותינו מוציא משורותיו בכל שנה חיילים
וחיילות המתגייסים באחוזים גבוהים מן

הממוצע ,לשרות משמעותי במסגרות השונות.
אחוז המיצוי מקרב בני ובנות המרחב הכפרי
הנו מעל הממוצע הארצי ולא בכדי.
היום זוהי עדות ניצחת לחינוך הייחודי והערכים
שילדינו סופגים מבית ,ראשית כל במסגרת
המשפחה הגרעינית ומאוחר יותר במושב
ובתנועת הנוער המפוארת שלנו ,בני המושבים,
הפועלת בכ 400-ישובים ומונה  30,000חניכים,
 2,500מד"צים וכ 500 -מתנדבים במסגרות
השונות של שנת השרות ,טרם הגיוס.
תנועת המושבים רואה בשרות הצבאי
משימה לאומית עם ערך עליון של שליחות
והדדיות ופועלת לעידוד ושימור המוטיבציה
לגיוס משמעותי לצה"ל.

מושבניקים עם כנפיים

גאווה למושבים :בוגרי ובוגרות קורס הטייס בצילום משותף (בתמונה חסרים שניים מהבוגרים).

בענף הלול נגרמו
נזקים כבדים כשעיקר
הנזק נובע מקריסת
לולים בצפון הארץ,
כתוצאה מהשלגים
ומהצפות לולים.

בעין הסערה :לול מבוקר פטם במושב דובב שקרס
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תיירות כפרית
צורית וידה,
רכזת תיירות כפרית

מסכמים את  2013מביטים ל2014-

שנת  2013חלפה ועמה הפרויקטים שליוו אותנו במהלכה .השנה המשכנו
ללוות מועצות אזוריות ,עמותות תיירות ומושבים בפיתוח וקידום התיירות ,אחד מהם הוא
פרויקט חדש במושב באר טוביה בשיתוף האגף לחברה וקהילה .המושב מציע סיורים והיכרות
עם היסטוריית המושב ועד להיכרות עם אמני המושב .מעטפת הליווי שמקבל המושב כוללת
הכוונה בפן הסטטוטורי ,קהילתי ותקשורתי .המושב לוקח חלק גם בפרויקט פיתוח תיירותי
במסגרת המועצה האזורית באר טוביה ועמותת התיירות שפלת יהודה.
השנה היתה בסימן הזמנת עם ישראל לבקר באטרקציות הרבות שמציעים המושבים.
המבקרים הוזמנו ע"י מגוון אמצעי מדיה  -דרך אתר האינטרנט "טיולי" מבית למטייל ,תשדירים
ברדיו  ,FM 102פרסום בעיתון "ישראל היום" וידיעות אחרונות.
במהלך חגי תשרי ועד לסוף השנה האזרחית יצאנו לדרך יחד עם אגף התקשורת לקמפיין
"שווה להיות מושבניק" ,במסגרתו הוזמנתם  -אתם  -אנשי המושבים ,לבקר וליהנות מהטבות
באטרקציות הרבות של המרחב היפה שלנו.
פעילות הצוות המשותף לקידום ופיתוח התיירות כפרית תפסה תאוצה במהלך  2013ולהלן
סיכום הפעילות:
* השתתפות קבועה בפרויקט  Twiningשל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
* השתתפות במאבק על גזרות תקציב המדינה.
* פגישות עבודה תדירות עם האגף לתיירות כפרית במשרד התיירות.
* היכרות ותחילת שיתוף פעולה עם התאחדות בתי המלון בישראל.
* היכרות ותחילת עבודה משותפת עם הלובי החקלאי בכנסת.
הפגישות עם משרד התיירות הניבו תוצאות עבור הפעילות בשנת :2014
* איגום משאבים של משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר ל 3-השנים הקרובות.
התמיכה תינתן על יד קולות קוראים עבור:
 תשתיות  -מענקים לשיפור ,פיתוח ועיצוב חזות היישוב. פרויקטים אזוריים  -שבילי אופנים ,מצפורים ועוד. -פיתוח חניוני קמפינג ואתרי קרוונים  -מענק עבור הקמת חניון ,הקלה במכ"ס על יבוא

מדור
חדש

קרוואנים .המענק יינתן לפי מפת אזורי עדיפות לשטחים עם תב"ע תיירותית או תב"ע
בשימוש חורג ,כמו גם עבור תשתיות תומכות כמו כבישי גישה וחניה.
* תקצוב משותף למשרד התיירות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לפיתוח הנגב
והגליל עבור חממות התיירות  -החממות יוחרגו מהרשות לעסקים קטנים ויתקיימו ברשות
לפיתוח הגליל והנגב.
* הוקצה תקציב בסך  600אלף ש"ח עבור קמפיין שיווקי
לתיירות הכפרית .בצוות ההיגוי ישתתף צוות התאחדות
התיירות הכפרית.
* תעריפי מים לצימרים ולינה כפרית  -יש הסכמה עקרונית
של מש .התיירות ומש .החקלאות ופיתוח הכפר שיש להשוות
את מחיר המים למחיר אותו משלמים המלונות (מחיר מים
לתעשייה) .הצוות מחכה להחלטה בנושא.
* נכנס לתוקף פטור מרישוי עסק עבור בעלי צימרים עד  4יח'.
* ב 2014-יוקם ויעלה לאוויר אתר ייעודי לפרויקט .IBB
* קולות קוראים בנושאים הקשורים למגזר הכפרי תיירותי.
יש להעביר את הקולות קוראים לחברי הצוות על מנת להפיצם במרחב הכפרי בעזרת
תנועת המושבים ,מרכז המועצות האזוריות והתנועה הקיבוצית.
* הכשרת מורי דרך  -כיום ,במסגרת הכשרת מורי דרך ,הם אינם מגיעים לבקר במסגרת
הקורס באתרי התיירות הכפרית .הצוות פועל מול מנהלת הכשרת כ"א במש .התיירות,
במטרה לבחון את השתלבות הביקור באתרי התיירות הכפרית ושיתופי פעולה נוספים.
תכניות לשנת 2014
◄ הקמת מדריך אינטרנטי עבור התיירן המתחיל.
◄ שיתוף פעולה שנתי עם אתר "טיולי"  -סדרת כתבות כל פעם על מושב/אזור אחר.
◄ שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית בהבאת המשלחות להיכרות עם המרחב.
◄ המשך מתן מעטפת ליווי עבור התיירן הבודד ,מושב ,מועצה ועמותת התיירות.
מאחלת לכם ולנו שנה מגוונת ועשירה בעשייה.

המרחב החברתי

החצר האחורית  /עבר לבן
ד"ר אייל מדני

לו יכולתי להמחיש לכם
מה עובר על אדם שהחליט
להילחם בתופעת הסמים…
לו יכולתי להסביר עד כמה קשה ההתמודדות
היומיומית עם המכורים הקשים המבקשים
סיוע ועזרה ,כמה כוח נפשי נחוץ כדי לעמוד
מול הנופלים לגיהנום הסמים והמתחננים לחזור
לחיים .אנו חייבים להישאר תמיד עם האצבע על
הדופק ,כי בלב אתה יודע ,שהאדם המכור הוא
אדם חלש ,נטישתו לבדו היא אסון ,כל מאמציך,
הישגיך והשקעותיך בו יעלמו כלא היו .ואז מה?
מרימים ידיים?
הסיפורים הקשים המסתתרים מאחורי האנשים,
הם אלו שנותנים לי את הכוח .ההצלחה של
המכור לצאת ממעגל הסמים ,היא זו שמגבירה
בי את האמונה שיש דרך לצאת מזה  -לחיים.
השבוע פגשתי את אבי ,בחור כבן  ,30נאה ,נקי
מסמים שלוש שנים .כבר בגיל  11החל עשן
הסיגריות מתגלגל מפיו של אבי; "אני זוכר איך
הייתי אוסף בדלי סיגריות ברחוב כי לא יכולתי
לקנות קופסא" הוא מספר .לכבוד בר המצווה,
קיבל אבי מחבר את החשיש .משם ,הדרך
להרואין היתה ברורה ,קלה ומהירה" .בין רגע
מצאתי את עצמי משועבד לסמים .עוד לא
הספקתי לחיות וכבר נדונתי למות" ,מתאר אבי;
"לא היה לאן לברוח ,כשהמציאות החלה להיזרק
לך בפנים ברחת לסם ,לא היה מקום אחר…"
האם שאלתם את עצמכם ,מה מרגיש אדם
מכור? משיחות עם מכורים אנסה להמחיש לכם
עד כמה שניתן את ההרגשה.
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התחושה היא של אסיר הנידון למוות ,הממתין
לביצוע גזר הדין .כמה שיצעק ,כמה שיתחרט
וכמה שיבין מה עשה ומדוע הוא נידון למוות ,אם
מישהו לא ייתן לו נחמה וצ'אנס נוסף לחיים ,הוא
בסופו של דבר ימות.
כנראה שזהו גורלם של מכורי הסמים .נקודה.
איך שלא נסתכל על הדברים ,הרומן עם הסם
הוא אינסופי ,האהבה אליו גדולה מכל אהבה
אחרת ,אהבה עד מוות .וכל מילה בסלע.
אותו אסיר הממתין לגזר הדין נמצא כל הזמן
במסע בזמן אל המוות הפרטי שלו .ככל שעובר
הזמן ,סיכוייו לצאת ולהשתחרר קטנים.
אם ננסה לדמיין סיטואציה כזו ,אז בעצם נבין
שהחרטה הגדולה ביותר וההבנה הגדולה ביותר
היא בשניות האחרונות שלפני המוות ,בנשימות
הראשונות של הגז ,ברגעים שמרגישים את
החבל המתהדק מסביב לגרון  -כשמבינים שזה
הסוף .בשלב הזה מבין גם המכור שלנו שאם לא
יעשה משהו בקשר למצבו  -הוא ימות..
מכור לסמים בדרך כלל יתעורר כשהוא למטה,
ממש בתחתית ,בזבל .אבל לא כולם מתעוררים.
ישנם המעדיפים להשלים עם מר גורלם ולמות.
רק ברי המזל באמת מצליחים להתעורר בזמן.
גם אבי התעורר בשלב הזה בחייו ,ולא פעם.
שלוש פעמים ניסה אבי להיגמל אך ללא הצלחה.
הניסיונות הכושלים שברו את הקרובים אליו
וייאשו אותם .ככל שעבר הזמן ,התקווה להציל
את אבי החלה מתרחקת ומתרחקת מעיניהם.
הסוף של הסיפור הזה טוב .אבי הצליח בסופו של
דבר להיגמל מהסמים ,כאשר כמעט אף אחד
מסביבו כבר לא האמין בהצלחת הגמילה ,חוץ
מאדם אחד  -אבי.
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אבל בעיותיו של המכור אינן מתחילות ומסתיימות
בסמים .אחד השלבים הקשים ביותר והמכריעים
ביותר בניקיונו של המכור הוא השתלבותו בחברה.
השיעמום ,משבר הבדידות והכישלון החברתי
הן הסיבות שבגללן נכשלים המכורים המנסים
לצאת מהסמים.
אחת הבעיות הקשות ביותר היא מציאת עבודה.
אבי יצא ממעגל הסמים ,התחתן הקים משפחה
אבל עדיין לא מצא מקום עבודה ,כך שיוכל
לשלם שכירות ולהאכיל את בני משפחתו.
הבעיה הזו היא של כל המכורים שעזבו את
מעגל הסמים .אף אחד לא רוצה אותם ,אף
אחד לא מאמין בהם… אף אחד לא נותן להם
הזדמנות .אז מה הפלא שאחוזים נכבדים
מהמכורים חוזרים להשתמש??!!!
ועכשיו אני פונה אליכם .האם אחרי שהמכורים
לסמים ראו את המוות ,החליטו לצאת
מהמעגל אליו נכנסו ,הביעו חרטה ,התמלאו
תקווה וכוח לחיות ,התנקו מהסמים ,האם זה
הזמן לטרוק להם את הדלת בפרצוף ??!!!
שלכם ,אייל מדני
הזקוקים לסיוע או המעוניינים להשתתף
במאבק בסמים ובאלימות ,אנא צרו קשר:
eyalmadani@walla.com ,050-5566400
* ד"ר אייל מדני הינו עורך ומגיש תוכנית הרדיו
"החצר האחורית"

השבילים אשר מגדלים
את המתבגרים
אחת המתנות הנפלאות בחיים במושבים
הינה תחושת הביטחון שמקנה המרחב הסגור
והמוגן לילדים ולהורים :תחושה של "כולם
מכירים את כולם".
האם מדובר בביטחון אמיתי או באשליית בטחון?
האם התחושה נכונה לגבי דור המתבגרים של היום?
לעיתים אנו ממשיכים להיות שבויים באשליה זו,
ולא מכיוון שהמתבגרים שונים מדורות קודמים;
ההפך הוא הנכון ,בכל דור גיל ההתבגרות מלווה
במעין "מרד נעורים" :הצורך לעשות מעשי קונדס,
להסתכן ולהתרגש היה אז וגם היום .זהו תהליך
טבעי של התבגרות ,המלווה בקושי בדחיית
סיפוקים ,הצורך לחיות כאן ועכשיו ,והחשוב מכל
להיות מקובל בחברת השווים .כך היום כמו אז.
ההבדל המהותי הוא דרגת הסיכונים השונה בכל
דור .האם מדובר בלקיחת סיכונים או בסכנה.
האם מדובר בסחיבת אבטיחים ,או בהתנסות
בשתיית אלכוהול מהול במשקה אנרגיה כדי
להעצים חוויה .האם סחיבת קופסת סיגריות
ועישונה מעניינים אותו או שסמי פיצוציות הם
ה"קטע שלו".
כהורים עלינו להיות ערניים .עלינו להיות שם
כשהמתבגר חוזר הביתה מבילוי ,לבחון איך
חזר .כהורים ,עלינו להסתובב ב"אקראי" באותם
השבילים ,לשים לב האם בני הנוער מסתתרים
מאתנו ,או שחשים בנוח בנוכחותנו ,עלינו להיות
שם עבורם כשהם נדרשים לקבל החלטות
אמיצות ,לאפשר להם להתבגר בביטחון ,שכן
המושב הוא בטוח ,אך לגיל ההתבגרות כללים
משלו.
הכותבת :אורית יוסף ,המרכז לתקשורת
אמפתית .מדריכת הורים ונוער לקשר משפחתי.
מנחת התכנית "תמונה משפחתית" ברדיו
ירושלים וכותבת בלוג באתר ירושלים נט.
טל ,054-599-3200 .אתר www.orityosef.co.il

אגף קרקעות ואגו"ש

אושרו חוזי החכירה במועצת המינהל
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

מועצת מקרקעי ישראל
בישיבתה מיום 31.12.13
אישרה שתי החלטות
מועצה חדשות המהוות
צעד משמעותי בחיזוק זכויות המתיישבים
בנחלותיהם.
 ההחלטה הראשונה מגדירה את העקרונות
לחתימת חוזי חכירה לדורות עם המתיישבים
בקשר לחלקה א' של הנחלה וחתימת חוזה
חכירה לדורות עם האגודה ביחס ליתרת שטח
המשבצת .בכך נסללה הדרך לחתימה על חוזה
חכירה לדורות עם למעלה מ 30,000-בעלי
נחלות.
חוזי החכירה ייחתמו לארבע תקופות של
 49שנה למטרת מגורים ועיבוד חקלאי תוך
שיצוין במפורש כי תותר הקמת יחידת דיור
שניה ושלישית בהתאם להחלטות המועצה.
בנוסף ,החליטה המועצה לכלול בחוזי החכירה
הוראה מפורשת אשר מאפשרת שימוש

תמ"א 38

עדכון יחידות
דיור וסיפוח
מתחמים לערים

בחלקה א' למטרת תעסוקה לא חקלאית
בהתאם להחלטות המועצה התקפות .זאת
בשונה מנוסח חוזה השכירות התלת שנתי
המוכר ,אשר לא נתן כל ביטוי למדיניות מועצת
מקרקעי ישראל הקיימת כבר שנים רבות
המאפשרת ביצוע פעילות לא חקלאית בנחלה.
עקרון נוסף שנכלל בחוזה הינו מתן היתר לעיבוד
הנחלה על ידי אחר בהתאם להיתר שניתן על
ידי שר החקלאות או מי שהוסמך לכך על ידו
(הרשות המוסמכת) ובלבד שהיתר זה ניתן
בהתאמה למדיניות מנהל מקרקעי ישראל.
חוזי החכירה באים להסדיר אחת ולתמיד את
מערכת היחסים בין חברי המושבים ,האגודות
החקלאיות ובין מינהל מקרקעי ישראל
על כל הקרקעות הנמצאות במושבים:
 .1את זכויות המגורים והתעסוקה החלופית של
חבר המושב מול המינהל.
 .2את סוגיית ההורשה של הנחלה.
 .3החוזה קובע מהן זכויות האגודה לעניין מיזמים
מסחריים ומה מעמד האגודה בעת העברת
זכויות.

החוזה ייחתם לתקופה של  200שנה ,כאשר כל
 49שנה אפשרות להאריכו לתקופה זהה.
מה יוצא לחבר המושב?
* החוזה יקבע את זכויותיו של בעל הנחלה
ויאפשר לו לרשום את זכויותיו בטאבו .תנתן
לו היכולת להוריש בצורה מסודרת את הנחלה
לדור הבא ולמנף את הקרקע לטובת השקעות
בחקלאות שדורשות הון רב.
* החוזה יסדיר את מערכות היחסים בין הבנקים
לבין בעלי הנחלות שמתקשים בקבלת
משכנתאות והלוואות בתנאים הקיימים בשוק
בשל מעמדם החוזי הנוכחי.
* לאגודות החקלאיות יהיה רישום בטאבו של
החלקות החקלאיות.
* יופחת משמעותית האיום על משטר הנחלות
ושמירת המרחב הכפרי במתכונתו הנוכחית.
* ניתן יהיה ליישם את החלטה )979( 1155
המאפשרת מסלול היוון ,אשר מקטין את
החיכוך בין המנהל לחבר המושב ומאפשר לו
פיצול נחלתו בתנאים משופרים.

 ההחלטה השניה :החלטת מועצה חשובה
נוספת שהתקבלה ,מגדירה כללים חדשים
ומקלים לביצוע שימושים נלווים לחקלאות
בנחלה דוגמת שיעורי רכיבה ,פינות ליטוף ,בית
בד ויקב ,פעילות חינוכית תיירותית ועוד.
בהתאם להחלטה זו ,שימושים מסוג זה ,אשר
נלווים לפעילות החקלאית המתקיימת בנחלה,
יותרו בשטח חלקה א' מחוץ לחלקת המגורים.
בשונה מעיסקת פל"ח רגילה ,על שימושים אלה
יחולו הנחות אזורית עדיפות לאומית.
ההחלטה עוסקת בשלוש קטגוריות מרכזיות:
שימושים נלווים לגידול בעלי חיים ,עיבוד
התוצרת החקלאית ופעילות חינוכית תיירותי.
רק שליש מהשטח הבנוי בגין שימושים אלה
יופחת ממכסת השטח המותר לפל"ח בחלקת
המגורים כאשר שטח האחסון והטיפול בבעלי
החיים וכיתות הלימוד ושטח התצוגה בפעילות
התיירותית לא יופחתו ממכסה זו כלל.
בנוסף ,יותר חנויות ממכר בשטח של עד  50מ"ר
מחוץ לחלקת המגורים בסמוך לפעילויות אלה
ואף לגבי שטח זה ייהנה בעל הנחלה מהנחות אזור.

ביום ג'  26.11.13התכנסה הולנת"ע (ועדת
המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים) לדון
בין השאר ,בנושא היחידה השלישית במשק
(יישום  )1155ונושא המתחמים המיועדים
לסיפוח אל הערים הסמוכות.
המלצת הועדה כפי שנמסרה לי ע"י נציגנו
בועדה עמיר ריטוב יו"ר ועדת התכנון של
מוא"ז וראש מועצת לב השרון ,הינה כדלקמן:
* יחידה שלישית בנחלה
במחוז מרכז של משרד הפנים תתאפשר בניה
של הבית השלישי בנחלה .מושב שברשותו

יחידות פנויות על פי מה שנקבע לו בטבלה 2
של תמ"א  35יצטרך להשתמש ביחידות הפנויות
ולאחר ניצולן יקבל את ההפרש הדרוש לו על
מנת שבכל נחלה תתאפשר יחידה שלישית.
בשאר אזורי הארץ תתאפשר בניית הבית
השלישי בנחלה כתוספת ,ובמקום שני בתים יהיה
כתוב  3בתים ,ללא קשר למה שנקבע למושב
בטבלה  2בתמ"א .35
כמו כן הובהר ,שמבחינת וועדות התכנון האזוריות
ניתן יהיה להגדיל גם במרכז הארץ את חלקות
המגורים עד לגודל של  2.5דונם במקרים שישנו

שטח רציף בחלקה א'.
* מתחמים לסיפוח לערים הסמוכות
הוחלט להמליץ למועצה הארצית לתכנון ובניה
לבטל את המתחמים שייעודו לסיפוח ,אולם
הוכנסה הסתייגות שמאפשרת לקבינט הדיור
הלאומי לתכנן בשולי הערים במידה ויידרש.
המשמעות שהמאבק בעניין טרם הגיע
לסיומו ואנו נרכז את המאמץ כעת במאבק
במועצה הארצית לתכנון ובניה שתתכנס
בעוד כחודשים לדון בהמלצות הולנת"ע כפי
שהוצגו לעיל.

מבט מושבים

עוגן כלכלי לאגודה החקלאית
יוגב שריד ,מנכ"ל "מבט מושבים"

לאורך השנים היוו האגודות החקלאיות במושבים גוף כלכלי חזק שהכיל בתוכו
את רוב הפעילות העסקית של חברי המושבים .החל מסוף שנות השמונים
של המאה הקודמת ,החלו האגודות להתרוקן מפעילות עסקית ,בין היתר
בשל סיום השיווק המאורגן ולאור הירידה במספר הפעילים במשק החקלאי.
כיום במושב קיימים לפחות שני ועדים  -ועד מקומי וועד אגודה .תפקידו של הועד המקומי להיות
זרוע מבצעת של המועצה האזורית ולטפל בעיקר בנושאים המוניציפליים ,כאשר הועד משרת
את כלל התושבים שחיים במושב .לעומתו ,תפקידו של ועד האגודה לשמור ולנהל את נכסי
האגודה החקלאית וגורמי הייצור (מים ,קרקע) שברשותה ,כמו גם ליזום ולנהל פעילות כלכלית
לטובת חברי האגודה החקלאית.
בשנים האחרונות סובל ועד האגודה מהיעדר מקור תקציבי רציף לטובת קידום פעילותו.
החלטת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)  1226מאפשרת לאגודה החקלאית לשנות ייעוד של קרקע
חקלאית לתעסוקה ,כאשר בהגדרת 'תעסוקה' נכללות כל הפעילות שהן בגדר תעשייה ,מלאכה,
אחסנה ,מסחר ,משרדים ,תיירות ונופש וכל שימוש אחר שאיננו חקלאות ו/או מגורים.
החלטה זו מאפשרת לאגודות לנצל ולמצות את האפשרויות העומדות בפניהם ליצירת מיזם
כלכלי שיהווה עוגן תקציבי לשנים רבות.
על פי ההחלטה  -גודל השטח המרבי שניתן להקצות לפעילות זו הינו עד  60דונם נטו במרכז
הארץ 80 ,דונם נטו באזור עדיפות לאומית ב' ו  120דונם נטו באזור עדיפות לאומית א' ,קו-
עימות ורמת הגולן.

איך זה מתבצע בפועל?
האגודה תחתום על חוזה חכירה בינה לבין רמ"י ל 49-שנה עם אפשרות להארכה ל 49-שנה
נוספות .בגין חוזה זה ישולמו למינהל דמי חכירה מהוונים של  91%במרכז הארץ 51% ,באזור
עדיפות לאומית ב' ו 31%-באזור עדיפות לאומית א' וקו עימות.
האגודה רשאית לבצע שימוש לתעסוקה רק על בסיס שימוש חורג לתקופה מוגבלת ,כאשר
שיעור התשלום יהיה  2% ,3% ,5%בהתאמה ,כאשר בקו עימות השימוש החורג הנו ללא
תשלום.
לאגודה תהיה אפשרות להכניס שותף/יזם לפרויקט זה ובלבד שזכויות האגודה בתאגיד החדש
לא תפחתנה מ 26%-בהון המניות בתאגיד ,בזכות למנות מנהלים ובזכות לרווחים מהתאגיד.
במידה והאגודה נמצאת עדיין בהסכם משולש עם הסוכנות היהודית ,תידרש הסכמת הסוכנות
למהלך זה.
התהליך עצמו הוא שינוי תב"ע נקודתי והוא צריך לעבור את כל רשויות התכנון הרלוונטיות.
מניסיוננו  ,משך הליך זה אורך מספר שנים ולכן ישנה חשיבות להתניע ולהתחיל את תהליך זה
בהקדם.
מבט מושבים רואה בפרויקטים אלו כמנוף כלכלי רב עוצמה לתפקוד האגודה לעשורים
הקרובים .כחלק מפעילותנו  ,מלווה מבט מושבים אגודות רבות ביישום הליכים אלו ,משלב
בחירת מיקום הפרויקט ,דרך הרעיון למיזם ,אישור התב"ע ועד ליצירת הסכמים עם היזמים
לתפעול וניהול הפרויקט.
אגודות שחפצות בבחינת מיזמים וכניסה להליך זה ,מוזמנות לפנות למבט מושבים לייעוץ
ולליווי.
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אגף חברה וקהילה
אילנה יוגב ,יו"ר אגף חברה וקהילה

תנועה במסע" :מכאן לשם ,משם לכאן ומכאן והלאה"
מנהיגות וחינוך ,המשלחות הייצוגיות של תנועת המושבים לפולין

תכנית מפגשי העשרה והטמעת תכניות עבודה לחברי המשלחות
חברים יקרים,
במסגרת יציאתנו המשותפת למסעות פולין כחלק מ"תנועה במסע",
אנו מאמינים כי אין די בחוויה האישית המשמעותית אשר חווינו
בעצם הביקור בפולין ובאתרי המחנות ,וכי עיקר המשימה שלנו היא
להמשיך בעשייה ,למקד את החשיבה במשמעות ובלקחים הנוגעים
לחיינו כאן בחברה הישראלית בכלל ,במושבים ובהתיישבות העובדת
בפרט ולהעביר את הלפיד הלאה.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילויות הנוספות אשר פיתחנו בשיתוף עם משתתפי
המשלחות ,ולהיעזר בנו על מנת להוציא לפועל תכניות ורעיונות ברמה אישית ,יישובית,
מועצתית וארצית כפי שהוגדר כחלק מהגדרת מטרות המסע והמשלחות.
אני מבקשת להודות לועידת התביעות על התמיכה
בביצוע פעילויות אלה.
להלן מידע מקוצר אודות הפעילויות .פירוט באתר התנועה תחת חברה וקהילה.
למידע נוסף ולהרשמה ,אנא פנו אלינו:
אילנה יוגבilana@tmoshavim.org.il ,03-6086350 :
נעמי זינגרneomi@tmoshavim.org.il 03-6086309 :
מידע מפורט אודות תאריכים ועלויות יימסרו לחברי המשלחות המתעניינים ברעיון.
רשימת הפעילויות:
◄ "מחול החיים" |  | 27.1.14החל משעות הצהריים
סיור בבית לוחמי הגטאות ומופע מחול "זיכרון
דברים".
* הסעה מאורגנת תצא מבית תנועת המושבים
בתל אביב ,על בסיס הרשמה מוקדמת.
* השתתפות ביום זה פתוחה לקהל הרחב
ומשתתפי המשלחות וכרוכה בתשלום לצורך
כניסה לאתרים ורכישת כרטיסי המופע.

◄ "גורל יהדות צפון אפריקה בשואה ומשמעותו" | 09:00-15:00 | 12.2.14
* יום עיון בנושא אשר יתקיים בקריית החינוך ,מ.א לב השרון.
* האירוע פתוח לכלל הציבור ,הכניסה חופשית ,אך מחייבת הרשמה מוקדמת על מנת
שניערך בהתאם.
◄ "מדברים מהשטח" | 09:00-15:00 | 24.2.14
סיור במועצה אזורית הגליל התחתון ,היכרות עם פרויקטים של הנעה קהילתית במועצה
האזורית הגליל התחתון בהקשר השואה.
* האירוע מיועד לחברי המשלחות ולמתעניינים בנושא .הסעה מאורגנת תצא מבית תנועת
המושבים בתל אביב ,על בסיס הרשמה מוקדמת.
◄ ברכת הדרך ליוצאים למסע פולין במשלחת השלישית | 17:00-20:30 | 6.3.14
המפגש יערך בבית תנועת המושבים.
אנו מזמינים את חברי משלחות  1+2להביא את ברכת הדרך לחברי המשלחת השלישית,
ולקחת חלק ב"מפגש השיגור".
* באירוע יתקיים מפגש עם השחקן עזרא דגן (בתמונה משמאל,
מהסרט) על הסרט "רשימת שינדלר" והסיפור מאחוריו.
* האירוע מיועד לחברי המשלחות ומחייב הרשמה מראש.
◄ "היינו שם" | תערוכה קבוצתית | תתקיים לקראת יום השואה ,פרטים בהמשך
סדרה של  3מפגשים ,בהנחיית האדריכל ,פסל ואיש החינוך עמרם גולן.
עמרם ,בשיתוף עם פורום אמני המושב והכפר וכמובן בליווי נעמה אגוזי ,יעביר את המפגשים
הסדנאיים לעיבוד התהליך .נחשוב על מה בעצם עברנו שם ,משם לכאן ,ומכאן והלאה ..ונבטא
זאת באמצעים אומנותיים.
אסיים בציטוט שליווה אותנו לאורך כל המסע (מתוך המנון הנוער בגטו וילנה):
" לא נשכח את משנאינו ,כל ידיד זכור נזכור
בין תמולינו למחרינו
קשר עדי עד נקשור"

מתוך מופע המחול “זכרון דברים”

המו

נחלות ,משקים והרחבות
בכל רחבי הארץ
מכירה  רכישה  ירושות
dshilon@015.net.il  04-9837224  052-5327700
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אירועי שנת ה 80-למושב צויינו בשנה האחרונה
במספר פעילויות ,כשהארוע הגדול והמרכזי
נחגג ברוב הדר עם מופע מרגש בשם "האסיפה
הגדולה" בבימויו של טליק ניניו.
המופע נכתב ע"י אנשי המושב וכל
השחקנים ,הזמרים והרקדנים היו
אף הם תושבי המקום .על מסך ענק
הוקרנו סרטים המתארים את חיי
המושב ואת התחומים החקלאיים
הרבים בהם עוסקים חברי המושב.
האירוע היווה נקודת אור חשובה
ומרגשת ברצף ההווייה התרבותית
של גבעת ח"ן.

שבים חוגגים יו מולדת
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
יהודה אלטון ,מנהל היחידה

תערוכות בגלריה
ZOOMING INTO COLOR

| עמיר גבע | מוצגת עד 10.1.14

עמיר גבע ,לאחר שנים רבות של עבודה כמושבניק וכאיש חברת אגרקסקו ,החליט שהגיע הזמן
לאתנחתא תרבותית .עמיר מתייחס לטבע כמכלול שלם הכולל מעט אדם והרבה טבע אחר.
הטבע על כל פרטיו ,אם
לא מתעלמים מן הפרטים
המקיימים אותו ,מורה
לנו על הרכב היחסים בין
האדם לבין החיה .בצבעים
חדים ,שאינם חודרים לעיני
המתבונן ,מראה עמיר גבע
עמיר גבע :שמן על בד
עולם בו יחסי הכוחות ברורים.

"מראה מקום"

דליה רוחין | 8.1.14 - 12.2.14
דליה רוחין ,קדרון ,מציירת בטכניקה מעורבת ,בעיקר שמן על
בד ועל נייר .דליה מרבה לעסוק במוטיבים של פרחים ונופים.
מפגש והרמת כוסית ביום שישי  ,10.1.14בין השעות 10:00-12:00
בגלריית תנועת המושבים.
לפרטים :דליה רוחין 054-7225510 ,08-8592842

היכונו לסמינר רכזי תרבות וקהילה

ב 5-6-בפברואר  2014ייערך במלון קיבוץ שפיים סמינר לכל רכזי ופעילי התרבות
ולרכזי קהילה.
נושא הסמינר :תרבות כמחוללת שינוי בתפיסה הקהילתית היישובית.
במהלך הסמינר ישולבו הרצאות ,סדנאות לצד חשיפה של מפגשים אומנותיים.
עלות ₪520 :למושבים המשלמים דמי חבר לתנועת המושבים ו ₪560-למשתתפים אחרים.
מומלץ כי ועדי המושבים ישתתפו בעלויות הסמינר על מנת להקל על פעילי התרבות
והקהילה העושים עבודתם נאמנה כל השנה.
פרטים יפורסמו וישלחו בקרוב לכל הפעילים.

סיכום סמינר ספרני ההתיישבות
הסמינר המסורתי של ספרני ההתיישבות נערך ב 3-5.12.13-במלון קיבוץ שפיים.
הנושא המרכזי של הסמינר השנה היה" :נשים וספרות" .השתתפו כ 90-ספרנים וספרניות מכל
רחבי הארץ ,ממרום הגליל ועד הנגב .הספרנים נהנו ממגוון הרצאות כמו :עיצוב הספריה,
נשים מהתנ"ך" ,מסע אל מאה שנים של בובות" לזכרה של דינה דז'טלובסקי ,מפגשי סופרים

גלריית בית תנועת המושבים * ליאונרדו דה וינצ'י  ,19ת"א * 03-6086333 / 03-6086342
שעות ביקור :א'-ה'  ,8:00-18:00שישי  * 8:00-11:00הכניסה חופשית.

ערב מספרי סיפורים במושב אביחיל

הכל התחיל בשנה שעברה ,כשחגגנו  80למושב שלנו  -אביחיל .אחד האירועים שהפקנו
אז ,היה ערב מספרי סיפורים .הערב התקיים בבית הגדודים שבמושב  -מקום עם אוירה
היסטורית ,בין פסלים של גדולי/מנהיגי האומה.
הוגשו מרקים חמים מעשה ידי החברות ושמענו סיפורים מעניינים משולבים בהומור ,מפי
חברים ,בעיקר ותיקים .סיפורים על קליטה ,העפלה ,קשיים והצלחות .היו כאלה שלא הספיקו
לספר כל מה שרצו ונשארנו עם "טעם טוב של עוד"...
החלטנו לקיים גם השנה ערב נוסף במגמה שהוא יהפוך למסורת .פתחנו את האירוע בתערוכת
צילומים שאצרה דורית מגל .התערוכה הייתה בנושא "חקלאות" מראשיתה של אביחיל.
נחשפנו לנוסטלגיה יפה ומרגשת .התערוכה מוקמה בספריית המושב ותהיה מוצגת שם
במשך שנה שלמה.
בהמשך התכנסנו ליד מועדון החבר בצל אחד מעצי החרוב העתיקים במושב.
הנושאים שהוגדרו לערב היו :בית הספר ,עלילות ומעשי קונדס ,חתונות ולידות בצל המלחמה.
המשל מספר חודשים לפני האירוע ריכזנו סיפורים ,הכנו את המספרים וצילמנו בווידאו את
אלה שלא יכלו להגיע או שלא התגוררו יותר במושב .ביקרנו בבתי אבות בסביבה ואספנו
סיפורים שונים מפי ותיקים על מנת שנוכל לשמר את אותם סיפורים שערכם לא יסולא בפז.
הערב כולו אורגן על ידי ועדה התנדבותית כולה מכוחות מקומיים בגילאים שונים בין .30-70
יובל מלחי ,ההיסטוריון הפרטי שלנו ,ביקר בארכיון הציוני ודלה משם תמונות של אביחיל
משנות ה ,30-ה 40-וה 50-שהיו מיוחדות והראו את המושב בראשית דרכו .זו היתה הזדמנות
להראות לדור הצעיר כמה המושב השתנה מאז שהוקם ומחולות נודדים הפך לישוב הכפר
הירוק והיפה ביותר בארץ (על פי החלטת המועצה לישראל יפה בשנה .)2013
לאחר שהכל היה במקומו ,התחיל הערב בהשתתפות כמה מאות תושבים ששמעו על
טרקטורים ,נוסעי אוטובוס עצבניים ,ילדי בית ספר שובבים ועוד סיפורים מהעבר הקרוב והרחוק.
אחד הקטעים המצחיקים באותו ערב היה סיפורם של הזוג רמה ונתקה קמינר ,על ערב
חתונתם .באותו ערב הבריטים עצרו את החתונה ,ושלחו את אנשי הכפר לחפש את הסרג'נטים
הבריטים שנחטפו והיה חשש כי נתלו באזור נתניה והסביבה .שניים מליצני אביחיל רצו הביתה
לבשו סדינים לבנים ונתלו על עץ במרכז הכפר .אחת המשלחות כללה את זקני המושב
וכשאחד מהם ראה שני אנשים תלויים בסדינים לבנים על עץ באמצע מושב אבחיל ,הוא
פשוט התעלף .נאלצו לשפוך עליו דלי מים בכדי להעיר אותו....
לערב נוספה שירתן של דבורי ובתה אורי ,שהנעימו את הערב בשירתן .על דעת הנוכחים
הוכתר האירוע כהצלחה גדולה .אחד הלקחים לשנים הבאות הוא לתת מקום גם לתושבים
חדשים לספר סיפורי עבר העשויים לרתק את הקהל ,בני דור הבנים ,הנכדים והנינים ,ולא
רק את התושבים וילדי התושבים הוותיקים.
ארגן ,הנחה וכתב :יובל מלחי .הובא לדפוס באמצעות :יוסקה הררי.

משתתפות הסמינר על רקע מוזיאון מורשת כפר מל"ל

ויוצרים מההתיישבות :אוקי שפרן מעין עירון ,עופר ישראלי מכפר ויתקין ,שירלי אברמי מכפר
ויתקין וחיותה כצנלסון מבאר טוביה ,מופעים ,סדנאות להפעלה בספריה וטעימות מהנעשה
בשטח .כמו כן ,נערך סיור במרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער במכללה האקדמית
בית ברל וביקור במוזיאון ראשית ההתיישבות של מושב כפר מלל אשר חגג לאחרונה 100
שנות התיישבות.
לסיכום ,שלושה ימים מלאים ,גדושים ומהנים במיוחד .מחכים בציפייה לסמינר הבא.

הסליק ברשפון
חברי רשפון עלו להתיישבות בפבר'  .1936חודשיים לאחר העלייה על הקרקע ,פרץ "המרד
הערבי הגדול" (מאורעות תרפ"ו-תרפ"ט) .הישוב הצעיר הותקף כמעט מדי יום ע"י הערבים
תושבי הכפר "אל חרם" " -נוף ים" של היום .נוצר צורך דחוף במבנה ציבורי שישמש מקום
מחסה אמין ומוגן מירי.
בשנת תרפ"ו ( )1937הושלמה בנייתו של המבנה
הציבורי הראשון במושב .הבניין חולק לשלושה
חלקים :החלק הדרומי שימש גן ילדים ,המרכזי
לצרכניה ,הצפוני למרפאה .על גגו השטוח נבנתה
תחנת נוטרים ,בו הוחזק הנשק החוקי של רשפון,
מספר זעום של רובים אנגלים .כדי להגן על המושב,
רכשו החברים נשק "בלתי לגאלי" והסתירו אותו
ב"סליק" שנבנה מתחת למבנה .הכניסה לסליק
היתה ע"י הזזת ארבעה אריחים ברצפת שרותי
גן הילדים.
פעמיים חיפשו הבריטים נשק ברשפון ,ולא מצאו
דבר.
הסליק נחשף רק כשהרסו את המבנה .כפי שנכתב
על גבי הלוח הכחול של החברה לאתרי מורשת.
הלוח מוצב ברחבת הסליק ,מופנה כלפי הרחוב.
מיד עם חשיפת הסליק ,קבעה המועצה לשימור
אתרים שהסליק הוא לשימור.
ומלאכת
התכנונים
הרעיונות,
לאחר שנים של מיצוי
למעלה :הסליק לפני השימור .למטה :אחרי השימור
הביצוע של הועד המקומי ,הגיעה השעה לחנוכת
הסליק .האירוע רב המשתתפים נחוג בבית העם עם הדלקת נר שישי של החנוכה ,עם כיבוד
והופעת ותיקי הגבעטרון.
רשם :גדעון כהן .פרסום הכתבה :באמצעות רכזת התרבות אסתר דור
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אגף חברה וקהילה

מחזירים את הבנים והבנות הביתה

חיילים וצעירים
ד"ר סער איילון
במרכז התוכנית "מחזירים
את הבנים והבנות הביתה",
הנובעת מהצורך הקהילתי
הרחב של פיתוח מנהיגות יישובית ומרחבית,
עומדת השתלבות ומיקוד קבוצת החיילים
והצעירים כשכבת גיל משמעותית בחיי
הקהילה.
על מנת לייצר את רצף הליווי והקשר משלב גיל
התיכון לשלב הצבא ,יצרנו מערך וליווי למועצות
האזוריות ובאמצעותן ליישובים ולמתגייסים עצמם,
בנושא הכנה לשירות משמעותי בצה"ל בשיתוף
פעולה עם בני המושבים והמועצות האזוריות.
קהל היעד הוא גילאי תיכון י"א-י"ב ,בלי קשר
להיותם פעילים בפועל בתנועת הנוער.
פיתוח התוכן והיישום נעשה עבור וביחד עם כל
מועצה בנפרד בהתאם לצורך שלה ,תוך שיתוף

של הקהילה הרחבה (למשל מד"בים ,הורים ,ועדות
נוער ,מחלקות שונות במועצה ועוד).
התהליך מתקיים בשלב זה במועצות האזוריות
לכיש ,לב השרון ומבואות חרמון והשאיפה היא
לייצר שולחנות עגולים ללימוד הנושא ,לבנייה,
הנחייה ויישום בכלל המועצות האזוריות.
כחלק מאותו הרצף ,נבנית במקביל תשתית
רעיונית וממשית למסלולים מכווני פיקוד לבני
מושבים (חטיבה  ,7מגל) מתוך מטרה לא רק
להפוך את השירות למשמעותי ,אלא לשמר את
הקשר בין החיילים לתנועה במהלך השירות.
פיתוח תכניות לקראת סיום השירות הצבאי:
ביסוס נושא "עבודה מועדפת בחקלאות" כחלק
מתכנית "מחזירים את הבנים והבנות הביתה"
בשיתוף ועדת המשק המשפחתי של מרכז חקלאי
העמק ומועצות אזוריות גליל תחתון ,עמק יזרעאל
מגידו וגלבוע ,אשר הביעו את רצונם ונכונותם
לקליטת "משתחררים טריים" ,במספר משקים

וחברות לטובת הפרויקט.
הייחודיות של קבוצות עבודה אלו היא ,שהחיילים
המשוחררים בוחרים בדרך שונה ומאתגרת,
שיש בה גם חזרה לשורשים ולמקורות לצד רווח
כלכלי ותחושת סיפוק .מעבר לכך ,תהיה זו קבוצה
חברתית של משתחררים המשתלבים בה והם
יזכו לליווי ותמיכה לצד יוזמות כלכליות ואחרות
לקידומם האישי.
קבוצת היעד בפיילוט הם העתידים להשתחרר
במרץ ( 2014מיועדים למשקי העמק) ויולי -
אוגוסט ( 2014מיועדים לפתחת ניצנה ,כולל מגורים
והשתקעות במקום).
כל המעוניינים לקחת חלק בתוכנית ,מוזמנים ליצור
קשר עם המחלקה לפרטים ,שאלות והרשמה
בנושא.

מלגות לבנות ובנים ממושבי התנועה:
כחלק מאיתור ופיתוח מנהיגות צעירה בתנועה,
ערכנו בחינה מחודשת של תחום המלגות

והקריטריונים להקצאתן .אנו פועלים להשגת
הקצאות משמעותיות ,תוך חיבור של הסטודנטים
והסטודנטיות שיהנו מהן לעשייה ופיתוח מנהיגות
במרחב הכפרי.
קול קורא עם זמני ההגשה ,הקריטריונים המחודשים
והדרישות לקבלת המלגה ,יפורסם בתחילת חודש
ינואר באתר התנועה ובמרכזי הצעירים במועצות
האזוריות .אנחנו מזמינים אתכם הסטודנטים,
להיכנס ,לעיין ולקחת חלק בעשייה וביצירה.
ואם בצעירים עסקינן ...אז ישנן מספר הזדמנויות
גם למשפחות צעירות :מושב כמהין בפתחת ניצנה
והיישוב מיצר אשר ברמת הגולן ,מבקשים לקלוט
משפחות חדשות ,אשר שואפות לקחת חלק בנייה
והעצמת הקהילה הקיימת.

לפרטים ולכל שאלה בשלל הנושאים
שהוצגו בכתבה ניתן לפנות למחלקה:
מחלקת חיילים וצעירים ,אגף חברה וקהילה.
saar@tmoshavim.org.il ,03-6086308

סמינר המזכירות (והמזכירים) השנתי של תנועת המושבים
התקיים בנוה אילן בהשתתפות  80מזכירי ישובים וארגונים
מיכל דותן-לוין ,דוברות ,תקשורת והסברה
בחודש שעבר נפגשו כ 80-מזכירות ישובים וארגונים חקלאיים ליומיים של הנאה והנעה,
לטובת מפגש חברתי פורה ומפרה ,העשרה מקצועית ואישית וקבלת כלים ליישום ולמידה
מתמשכת .בתנועת המושבים רואים את דמות המזכירה כצומת מרכזית חשובה בלב
הקהילה והמושב ועל כן ,לאחר שלפני שנתיים נערך הכנס הראשון ועקב בקשות מהשטח,
הוחלט להפוך את הסמינר למסורת.
בין כל המזכירות פגשנו גם שלושה מזכירים שנהנו מהחברה הנשית ,לצד האחווה הגברית
שיצרו להם בנווה אילן.
ביום הראשון לאחר מפגש ,התכנסות ורישום ,בירך מאיר צור ,מזכ"ל התנועה ,את כל החברות
והחברים שהגיעו מכל קצות הארץ וסיפר להם על הנושאים הבוערים שעל סדר יומה של
התנועה .לאחר מכן הוצגו כל חברי מטה התנועה שפירטו על הנושאים בהם עוסקים וענו על
השאלות הבוערות שעלו מהקהל.
לאחר הפסקה קלה בשמש הסתווית של הרי ירושלים נפגשנו להרצאה של עו"ד עמית יפרח,
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועה ,שדיבר על נושא ניהול המושב המורחב בדגש על תפקידי
המזכירות בתחום ובמהרה ,עקב דרישת הקהל ,מצא עצמו מסביר ומפרט על החלטה  979של
רמ"י ,בנושא זכויות המגורים בנחלה והחלטה  ,1155המסדירה את נושא הפעילות הלא חקלאית
(פל"ח) בחלקת המגורים במושב.
בהמשך ,לאחר שכולם התמקמו בחדרים נערכה סדנת "חותם אישי" ,שהוקדשה לעיצוב סביבת
עבודה בראייה נשית ,תוך מתן דגש על פתרונות יצירתיים במרחב וכללה טיפים והדגמות.
לצורך כך נתבקשו הנוכחים להביא עמם תמונות של מקום שאוהבים ואחד שפחות ,אצלם
בסביבת העבודה וקיבלו התייחסות פרטנית
לנושא עיצוב המשרד באופן המיטבי עבורם.
הסדנא נערכה מטעם "דרך אישה" בהנהלת
עינת וייסבורט ,תושבת גבעת עזר אשר במ.א
באר טוביה.
לאחר ארוחת הערב חווינו חוויה רגשית ,קסומה,
מלאת הומור ועם זאת מטלטלת בהצגה
"אלוהים משאיר סימנים" עם השחקנים :תומר
אופנר ,המוכר לדור הצעיר מהסדרה "חסמבה"
והשחקנית דורית פלד הרפז ,בת מושב כפר
ברוך שבמ.א .עמק יזרעאל ,שגם כתבה
וביימה .ההצגה החכמה ,מרגשת ,משעשעת
ומפתיעה מספרת את סיפורה של פאני ,אם
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חד הורית ,המגיעה מ"שכונה ללא שם" ,חיה חיים מורכבים ומטלטלים ,ועם המון אומץ והומור
נלחמת ופותחת מספרה מצליחה ,אך ברגע השיא של חייה ,מוצאת עצמה במקום זר ולא מוכר,
שם פוגשת בגבר זר ,שיודע עליה יותר ממה שהיא עצמה מוכנה להודות ומוביל אותה אט אט
אל כל המקומות בחייה ,מהם ניסתה להימלט והיא ,כדי לחיות ,נאלצת לחשוף סוד ,למענו היתה
מוכנה גם למות.
לאחר סערת הרגשות פרשנו לחדרים והתעוררנו ליום אקטיבי במיוחד.
התחלנו בהרצאה על "קהילתיות בעידן הרייטינג" שהעברנו אילנה יוגב ,יו"ר אגף חברה וקהילה
ואנוכי  -מיכל דותן-לוין ,מנהלת תחום דוברות ,תקשורת והסברה ,שלצד הסבר והעשרה על
תרבות הרייטינג ועידן ריבוי הערוצים ,סיפקנו כלים לנוכחים כיצד להמשיך ולהישאר רלוונטיים
בעידן העכשווי בו התחרות על תשומת הלב גדלה וגדלה .בנוסף כללה ההרצאה מפגש עם
שתי חברות המתמחות בניהול הממשק שבין מזכירות הישוב לתושבים והועברו כלים לניהול
וייעול העבודה היומיומית.
למפגש זה התלווה מירון שוירמן ,יועץ בתחום ניהול בינה ארגונית ומערכות מידע ,אשר ימשיך
לעמוד לרשות היישובים לייעוץ בתפירת החליפה הנכונה להם בהתאמה.
בהמשך חוו הבנות (וגם הבנים) מפגש סדנאי פיזי ,נפשי ומשחרר ,המלמד התמודדות עם אתגרים
בחיים ,בהנחיית עינת וייסבורט ויפעת רייקמנס.
הדובדבן שבקצפת שקינח עבור כולם את היומיים היה המופע "מיה טולדנו הופכת אולמות".
מיה ,רקדנית ושחקנית ממושב צור משה שבלב השרון ,כבשה את כל הנוכחים במופע בידור
וירטואוזי ,אנרגטי ואינטליגנטי ,מלווה באנקדוטות מתוך חייה וחיי כולם ,לצד הנעת הגוף באופן
מדוייק ומעורר פליאה.
תודה לכל העוסקים במלאכה ולכל מי שלקח חלק ,למד ,חווה ,התרגש וחזר עם תובנות.

עין הסערה  -נזקים בחממות

| צלם :איתן פלדש ,קנ"ט

סודוקו קל
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס.

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

הרוחות העזות גרמו
לנפילה ולפתיחה של
חממות בכל רחבי
הארץ .נזק רב נגרם
לגידולים שונים כמו
פרחים וירקות

חוכמת הפיתה
בפינה זו נביא בכל גיליון טעימה לחשיבה חיובית ולחיים טובים
מפיה של "פאדיחה" ,אום ג'מיל ,אשר דרך הניפוי ולישת הבצק
מלמדת אותנו בהומור ובחיוך לראות ,להתבונן ,להבין..

טיפ #2
חברות זה כמו צלחת
יש צלחת שטוחה
יש צלחת עמוקה,
יש צלחת חד פעמית..
אתה בוחר איזו חברות אתה רוצה בחיים שלך,
שטוחה ,עמוקה ,או חד פעמית..

פתרון סודוקו מגליון 47
פתר נכונה וזכה בפרס:
יוחנן זיגל מבית שקמה

קינוח מתוק לטו בשבט

עוגת גבינת-שמנת ,שקדים ותותי שדה

באדיבות :מסעדת סירין ,רח' התאנה כפר קיש ,גליל תחתון
טל ,04-6760976 .נייד www.sirin.org.il | 0528195189
סירין ,מסעדת שף הממוקמת בכפר קיש שבגליל התחתון ,מעל יובלו של נחל
תבור ונושקת להר תבור .מסעדת סירין מתופעלת על ידי בעלי המקום שהם
גם השפים של המסעדה.
המסעדה ידועה בנתחי הבשר המשובחים המוגשים לסועדים וכן בתוספות הלא שיגרתיות ובקינוחים
שהם מעשי ידיהם של בעלי המקום ,כמו גם הלחם הנאפה במקום.
התפריט העשיר משלב בין רזי המטבח הצרפתי הקלאסי למטבח הישראלי הגלילי ומותאם לכל
המשפחה .מגוון מנות ראשונות ,עיקריות בדגש
על נתחי בשר ודגים משובחים .ארוחות בוקר
עשירות ממיטב התוצרת הגלילית בסופי שבוע.
המקום מעוצב בסגנון אירופאי צרפתי ומשרה
אווירה נעימה על הסועד בליווי מוסיקה נעימה.
במקום גלריה ממנה אפשר לצפות אל נופי הר
תבור.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר המסעדה.

פינה עם ארומה אישית
מצרכים (ל 4-מנות אישיות)
 100גר' אבקת סוכר
 225גר' גבינה שמנת
 450גר' תותי שדה טריים
 2כפות ליקר קוונטרו או ליקר דומה
 2כפות שקדים גרוסים
* פורמה אישית (טבעת מתכת או מנייר לעיצוב העוגה)

אופן ההכנה
 .1לבחוש היטב את אבקת הסוכר וגבינת השמנת לממרח חלק.
 .2להוסיף את השקדים הגרוסים ואת ליקר הקוונטרו.
 .3לבחוש עד קבלת ממרח חלק.
 .4לחלק ל 4-מנות ,להניח פורמה במרכז צלחת עוגה אישית ולמלא מהממרח שהתקבל.
אפשר להגיש מיד ואפשר לצנן כמה זמן במקרר.
 .5לשחרר את הפורמה על ידי הכנסת סכין רטוב סביב דופן הפורמה.
 .6לקשט מסביב לתוצאה בפרוסות תותי השדה.
 .7לזרות מעל אבקת סוכר ולהגיש.

ט"ו בשבט שמח ,מתוק ..ובתאבון!
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בני המושבים •

 • www.bmoshavim.org.ilהצטרפו אלינו

מתעניינים לג"ע/ג"ד

במהלך דצמבר התכנסו  120חניכים משכבת י"ב לסמינר מתעניינים לשנת שירות של התנועה.
הכנס התקיים בתיכון "באר טוביה" ,ובמהלכו עברו החניכים יחידות בנושא חינוך ושינוי חברתי ,המשכיות
והגשמה .שאלו את עצמם שאלות כמו  -למה אני מדריך? מהו חינוך? מהו שירות משמעותי?
ביום השני לסמינר ,צפו החניכים והגרעין הארצי בהצגה המעולה שהעלו חברי גרעין עודד גלבוע
בנושא החיים בגרעין עודד ,במועצה ובקומונה.
על ההצגה עבדו יחד חברי הגרעין שבועות
ארוכים ,את כל ההכנות התפאורה והתלבושות
הכינו בכוחות עצמם.
בצהריי היום השלישי ,החל יריד הקומונות
המפורסם .כל קומונה קיבלה אזור ובו בנתה
מתחם מעוצב ומסוגנן  -כל קומונה לפי הנושא
שבחרה .הנושאים שנבחרו ייצגו בדרך יצירתית
את אופי המועצה ,אופי העבודה בתור גרעין
קומונת מבואות חרמון
במועצה וכמובן נבחרו בהתאם לאופי הקומונה.
כך לדוגמא ...קומונת רמת נגב פתחה אוהל בדואי על הדשא ,הגרעינרים היו מחופשים עם כאפיות
ואירחו את העוברים והשבים.

קומונת רמת נגב באירוח בדואי בנגב

גרעין עודד הגלבוע

קומונת מטה אשר בנו מתחם של מסיבת" ,"Full Moonכיסו את החדר בבד שחור ותלו כוכבים ועליהם
שמות המושבים במועצה מהתקרה ,ופתחו בר אקטיבי (של משקאות קלים בלבד כמובן)..
קומונת גליל תחתון בנו מתחם בסגנון "נבחרת החלומות" ועיצבו את החדר כמגרש כדורסל גדול.
קומונת עמק יזרעאל עיצבה את החלל שלה כמו מסיבת פיג'מות ונתנה לכולם להרגיש ש"העמק
הוא החלום" .קומונת גזר בנתה מתחם בנושא סיפורי אגדות ,עמק חפר עשו "זולה בים" ....ועוד.
אין ספק שהקומונות הפגינו יצירתיות בעיצוב,
השקיעו מאמץ בתכנון ובביצוע ועשו עבודה
יוצאת דופן שגרמה לכל הסמינר לקבל צבע
מיוחד.

עמק יזרעאל מפרסמים את הסיסמא של העמק:
"העמק הוא החלום"

גרעין עודד גזר

עדכוני מחלקת הדרכה

בחודשים ינואר פברואר מתקיים חודש סובלנות .חודש זה הוא חלק מתוכנית ההדרכה
התנועתית .חודש סובלנות הוא אחד החודשים המורכבים ,לנו המדריכים ,זהו חודש בו אנו,
בתנועה ,בוחרים לעסוק בערך חשוב וברור המביא דילמות אקטואליות רגישות ומורכבות בחברה
שלנו .חודש זה מזמן עיסוק במגוון רב של נושאים :שוויון ,ערך האדם ,חירות ,החברה הישראלית,
זהות ומגדר ,אלימות .תפקידנו כמחנכים לעסוק בנושאים מורכבים אלה ,לבחון את עצמנו ולגבש
את תפיסתנו החינוכית והערכית.
"חוקים בלבד אינם יכולים להבטיח את חופש הביטוי .כדי שכל אדם יוכל להביע את דעותיו ללא
הפחד מעונש חייבת לשרור רוח של סובלנות באוכלוסייה כולה" (אלברט אינשטיין).
השנה ,כל חודש בתוכנית ההדרכה יוצאות חוברות הדרכה המיועדות למדריכים הבוגרים ולגרעינרים.
חוברת אחת מכילה הצעה למערך פעילות לשכבת ט' ,הנמצאת בשנה חשובה בה עוברים
הטרומ"פים תהליך  -מחניכים לבוגרים בתנועה .חוברת נוספת מיועדת להדרכת השכבה הבוגרת
בתנועה ובה ניתן למצוא הצעות לישיבות צוות וכן פעולות לגיל תיכון העוסקות בתכנים רלוונטיים
לגיל ההתבגרות ובעיקר לגיבוש תפיסת עולם ביקורתית וערכית.
את החוברות ניתן לקבל דרך רכזי האזור או ישירות דרך ספריית ההדרכה באתר.
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גרעין עודד ודרור  2013-2014בסמינר רעיוני

סמינר רעיוני :חברה בחקירה

בסוף חודש דצמבר יצאו  168גרעינרים וגרעינריות של גרעין עודד ודרור ,במסגרת "סמינר
רעיוני" לגיחות ברחבי הארץ שמטרתן לחקור תופעות בחברה הישראלית ,להבין לעומק
את הבעיות החברתיות-כלכליות שעומדות בזמנים אלה ובעיקר להעלות את המודעות
לנושאים בוערים שחקרו.
חן-חיים תורג'מן ,גרעין עודד מנשה ונווה חורש ,כותב על החוויה שלו בסמינר:
"בוגר שאחריותו האישית והטלת ספק הינם יסודות בגיבוש ובתפיסת עולמו ומימושה".
זוהי המטרה הרביעית של התנועה שלנו ,והיא זו שמסבירה מהי הגיחה שאליה יצאו גרעין עודד
ודרור .הגרעינרים יצאו למסעות חקירה ברחבי הארץ ,בהם חקרו את הדילמות והנושאים הכי חמים
בחברה הישראלית ,שאלו שאלות קשות ,חיפשו תשובות ובעיקר גילו שאלות חדשות ,הגיחה הזו
היא מעין לקיחת אחריות והטלת ספק בחברה בה אנו חיים שבסופה הגרעינר מחדד את תפיסת
עולמו ואת הדרך שבה צריך לעבוד.
אז איך זה עובד? כחלק מסמינר רעיוני ,אותו עוברים גרעין עודד ודרור ,היומיים הראשונים הם הגיחה.
כל קומונה נחלקה לזוגות או שלשות ,בחרו מטרה אחת ממטרות התנועה וממנה גזרו את הנושא
בו בחרו לעסוק.
חלק מהנושאים שאותם חקרו היו לדוגמא :כמה הצבא משפיע על החברה הישראלית? מפעל
שנות השירות  -איך הוא משפיע על החברה ואיזה גב מדיני הוא מקבל ,מסגרות שיתופיות נכון
או לא נכון? המתות חסד ,סולידריות ,גזענות ,פערים חברתיים ואפילו היו שחקרו את הקשר בין
מטרות התנועה לתנועה עצמה.
מסעות החקירה היו לאורכה ורוחבה של הארץ ,ממטולה ועד הערבה ,בכל שכבות האוכלוסייה ,בכל
תנועות הנוער ,ויש שאפילו הגיעו לממשלה.
הגרעינרים היו צריכים לבנות לעצמם איך הגיחה תראה ,עם מי יפגשו ,איזה מקום יפקדו ,היכן
יישנו ואיך יתניידו בין מקום למקום .מעבר לחקירה זכו להתנסות בבניית המסע הזה ובגיבוש עם
שותפיהם לגיחה.
בחוויה אישית יותר ,הקבוצה שלי חקרה את נושא שנת השירות  -השוויון בקבלה והגב המדיני,
נפגשנו עם אנשים מהתנועה שלנו ,מהתק"ם ,מהאגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון ,משרד
החינוך ,ואנשי צה"ל.
בחרנו בנושא שמאוד בוער לנו כגרעינרים וככאלה שמאמינים בשנה זו מאוד .שאלנו הרבה שאלות,
כמו אם כל תלמיד שסיים י"ב ראוי לעשות שנת שירות והאם זה קורה בפועל? מה התקציבים של
שנות השירות ,למה המפעל לא גדל ,במה זה תלוי ואיך אין רשות שמאגדת את שנות השירות.
מתוך השאלות ששאלנו קיבלנו תשבות שרק פתחו שאלות עמוקות יותר ,שעכשיו ,כגרעינרים יש
לנו ההזדמנות לקחת את זה לשלב הבא ולשנות את הליקויים.
חווית הגיחה הייתה חיובית מאוד ,מעצימה ומלמדת ,דרך מצוינת להבין ולשנות את החברה
בה אנחנו חיים ,שזוהי חובתנו כגרעינרים בבני המושבים.
עוד חידוש משמח ומרגש הן יציאת חוברות הדרכה
חדשות לשכבות ד'-ח' .חוברות אלו נבנו על בסיס
תורת ההדרכה בצורה מותאמת לשכבות השונות ,על
מנת שכל שכבה תעסוק בתכנים המותאמים לגיל
המודרך וכן על מנת לקיים פעילות מגוונת ומתפתחת
בתוך הרצף השנתי ובין שנה לשנה בתנועה.
שכבת ד' תטוס מסביב לעולם ותכיר תרבויות חדשות,
שכבת ה' תכיר עדות שונות בחברה הישראלית ,שכבת
ו' תחווה מערך לכל החושים בשם "להיות מיוחד"
שמפגיש עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים .שכבת
יום בניית מערכים בבני המושבים
ז' תכיר דתות שונות ובעיקר את היהדות ושכבת ח'
תכיר בצורה חווייתית את ערביי ישראל.
את המערכים בנינו ביום מיוחד שהתקיים בנובמבר בבנייני התנועה .בבנייה היו שותפים גרעינרים
מגרעין עודד .את המערכים ריכזו שלושה חיילים ממסלול הנח"ל בתנועה הנמצאים בפרק משימה
בחוף אשקלון והם ייקחו חלק מרכזי במח' הדרכה  -יאספו ויצרו חומרי הדרכה ,יבנו ויעבירו סדנאות
לגרעינים ולצוותי הדרכה .פרטים בקרוב.
בהצלחה ,קרן חזן ,רכזת ההדרכה

בני המושבים  • lהמשך
מכתב זה נכתב ע"י רכז נוער במועצה האזורית
מבואות החרמון ,אל חניכי המועצה שלו .בנושא
חשוב ומעניין שמעסיק את כולנו .שווה להשקיע
שלוש דקות של קריאה...
לשכבת י"ב של מבואות החרמון,
אפתח את המכתב בכך שהייתם חסרים לי מאד
בסמינר מתעניינים ואני לגמרי מבין אתכם ,הוצאה
כספית גדולה ורחוק מאד ,היה לי נורא כייף לפגוש
את עפרי רייכמן משאר ישוב ועדיין ציפיתי ליותר
ותכף אגיד לכם למה..
כשהגעתי למועצה לפני שנתיים ראיתי שכבה בה
ישנם מנהיגים ,חבורה של ילדים מובילים ,שלא
מפחדים להתעמת עם המציאות ומחפשים את
האתגר בחייהם ,נדלקתי מכם..אתם מגניבים
בטירוף!
אתם מרכזיים ביישובים שלכם וכשהגעתם לי"ב
העיניים של כולם היו נשואות אליכם.
ואיך שהגעתם לי"ב נצבט לי הלב קצת ,רובכם
הגדול החליט לא להמשיך עם ההדרכה ,כשדבר זה
קורה בטבעיות ואין בי כל כעס על זה ,אבל הבחירה
שלכם ללכת למיונים של שנות שירות אחרות
ומכינות כאבה לי ,לא בגלל הבחירה אלא בגלל
שזה שם לנו מראה שלא הדרכנו אתכם וכמעט
שנעלמה מכם הזיקה לחטיבת בני המושבים.
ואני תוהה לעצמי האם מותר לי לדרוש מכם
עכשיו את הדבר הזה? ותשובתי היא -כן!
אני דורש מכם לבחור לעצמכם להיות חלק ממשהו
גדול ,אמיתי ,כנה ,משנה מציאות ורחב היקפים,
אני דורש מכם להיות קשורים לבית ולהגשים
את עצמכם בבני המושבים ,להיות בתנועת נוער,
חלוצה ומגשימה ,איפה שגדלתם וחונכתם  -זה
המקום בשבילכם ובעיקר זה המקום שלכם!
(תקראו בפאתוס מרשים כזה)..
למה התאכזבתי שלא נפגשנו בסמינר מתעניינים?
כי שם הי"בניקים עברו תהליך ארוך למרות שהוא

עכשיו תורכם להחליט :האם אתם בני המושבים?

נעשה בזמן קצר ,הם הבינו שמה שהם מכירים
זה לא מה שקורה במציאות ,הם נפגשו עם שאר
המועצות והמסלולים והבינו שכל מי שמגיע או
מגיעה לעשות שנת שירות בבני המושבים במסלולי
ההגשמה בבני המושבים -בגרעין עודד  /בגרעין
דרור  /בגרעין דרך הוא לא סתם בא ללטף ילדים
מסכנים למשך שנה אחת ,סליחה על הזלזול ,אבל
מי שבא לעשות שנת שירות בבני המושבים הוא
בא להיות מוביל ,מנהיג ,מהפכן.
אתם באים להיות חלק ממשהו גדול שהתחיל
בסביבות  1930והוא הולך להמשיך עוד הרבה
מאד זמן.
במדינתנו הקטנה קיימות כרגע 27
קומונות ,שכולם מהפכניות ומשנות
מציאות ואפילו משנות את יעודן
כל שנה מחדש ומזה צמחו מסלולי
הגשמה חדשים בשם גרעין דרור
וגרעין דרך .נמצאים בהם מלח הארץ
ובוגרי תנועת הנוער האיכותיים
ביות ר ,אם אתם מחפשים את
יוקרת הניפוי אז גם לגרעינים של
בני המושבים לא כולם מתקבלים.
ועדיין  -אני רוצה לבקש מכם להגיע אל המיונים,
כי בני המושבים זה המקום שלכם ,זה הבית החם
של כולנו ,זה הטיולים האהובים עלינו ביותר ,זה
מחנה הקיץ ,זה הסמל הזה שאיך שתסתכלו
עליו אתם תרגישו השתייכות וזהות.
נכון כשנוסעים לכל מיני מקומות ופתאום רואים
חולצה כחולה ושרוך אדום יש בכם התרגשות
קלה של "היי אני גם בבני המושבים"? וישר בא
לך לשאול את האדם הלובש את החולצה  -מאיזה
מושב אתה? והאם אתה גרעינר?
אז כן ,אם אתם מרגישים ככה  -אתם צריכים
להגיע למיונים ,אל תפנו את גבכם למי שגידלו

י"ב במסע ירוחם-ערבה
בתחילת דצמבר יצאו חניכי י"ב של תנועת "בני
המושבים" למסע ירוחם ערבה .מסע שישנה
את נקודת מבטם על שירות משמעותי בצה"ל
ובשנות השירות השונות.

לאחר שארזו תיקים ועלו לאוטובוסים לחבל
ארץ לא נודע ,קיבל את פניהם בחום בית הספר
לקצינים .את התרגשות הנערים ניתן היה לחוש
באוויר .הביקור בבה"ד  ,1הממוקם במצפה רמון,
כלל בתוכו מעגלי שיח בנושאי מנהיגות ופיקוד
עם צוערים מהיחידות השונות והרצאה מרתקת
על חשיבות הצבא בארץ ישראל שהנחה מפקד
בה"ד 1-אל"מ אבי גיל .בהמשך המסע הגענו
לנווה מדבר מרהיב ביופיו ,שהתברר כחניון הלילה
הראשון בפארק ירוחם .את המשך הערב העברנו
בהמתנה לקבלת כלי הרכב שילווה אותנו לאורך
כל המסע ולשמו באנו ,האופניים.
בזאת תם היום הראשון.
לאחר מספר מועט של שעות שינה וארוחת
בוקר צנועה ,החלו  1200בני י"ב ו 125-בני הפזורה
הבדואית להתמלא אנרגיה נוכח הידיעה כי את
האוטובוסים של אתמול יחליפו האופניים .התחלנו
ברכיבה ממושכת אל עבר חניון הלילה השני
השוכן למרגלות מעלה עקרבים.
הערב סבב סביב הגעתו של האיש המדובר ביותר
בשנה האחרונה ,שר האוצר וחבר הכנסת יאיר
לפיד' שניהל שיח עם מאזיניו תוך מתן תשובות
ממולחות לשאלות המבקרים.
מיד לאחר עזיבתו של יאיר לפיד מהמחנה הנודד
חיכתה לנו גאווה מקומית לא פחות חשובה,
מפקד הגייס הצפוני האלוף נועם תיבון ,שגדל
בקיבוץ צרעה .האלוף חלק עמנו את הידע שלו

על צה"ל בכלל ,ועל תפקידו הצבאי בפרט.
היום השלישי נפתח בהאזנה לאחת מהיצירות
הקלאסיות המפורסמות ביותר (בעודנו בשקי
השינה) ,ואלס מספר  2מאת המלחין דימיטרי
שוסטקוביץ'.
את המשך היום אפיינו בעיקר הכאבים העזים
בישבן שגררו אחריהם הפסקות מרובות בשולי
הכביש .ארוחת הצהריים נערכה במהלך יריד
הסברתי שכלל למעלה מ 80-שנות שירות
ומכינות קדם צבאיות אשר גרמו לנוער להתעמק
ולהתעניין באפשרויות אשר עומדות בפניהם
לאחר תום הלימודים.
את היום סיכמו בשיח סביב מדורות חמימות עם
שר החקלאות יאיר שמיר בחניון הלילה בנחל
ביתרון.
היום הרביעי והאחרון ,נפתח גם הוא בהאזנה
לואלס מספר  ...2אך הפעם הורגשה האכזבה
בקרב בני הנוער ,האכזבה נבעה מההבנה כי
הזמן חלף לו כה מהר והם לא הספיקו להפנים
את שעברו.
רכיבת האופניים האחרונה בוצעה בקצב איטי
כדי לשמר כל פיסת זיכרון מהמסלול ,אם דרך
מצלמה או דרך זוג עיניים.
המסע נחתם בטקס הדלקת נר אחרון של
חנוכה בהנחיית חניכים מתנועת הנוער שלנו,
בני המושבים .ובנאום של חברת הכנסת הגברת
שלי יחימוביץ'.
לאחר שארזו את תיקיהם ונפרדו לשלום
מחבריהם ,לא פסקו אמרות השבח ואזכורי
חוויות המסע מפי הנוער המטייל.
כתב :אורגד עירון ,גרעין עודד מטה יהודה

אתכם ,הגרעינרים האהובים שהיו לכם לאורך
השנים ,עכשיו תגידו את שמם ובטח תגידו את
מי הכי אהבתם..
אז שוב אשאל אתם רוצים להיות חלק מהשרשרת
הארוכה הזו? או להיות עוד תמונה על קיר בפנימייה?
שלא תבינו ,אני לא מזלזל בשנות שירות אחרות,
לפני שנה אחותי וחבריה סיימנו שנת שירות בכל
מיני מקומות בארץ 6 .מתוך  8ילדים בשכבה
מהקיבוץ יצאו להוביל את הארץ ,אבל הם חזרו
עם תובנה מעניינת :רובם הגדול אמרו שהם היו
מעדיפים לעשות את שנת השירות בתנועת הנוער,
היה להם מדהים אבל מה שנשאר מכל השנת
שירות זה רק חברים בודדים מהקומונה
וזיכרון מתוק ,להגיד לכם שהם שינו
משהו? אי אפשר לדעת ,חינוך לוקח
זמן והשאלה אם תבואו לתנועה ותקטפו
את פירות הגרעין הקודם ותיצרו ניצנים
חדשים ותהיו חלק משרשרת ארוכה?
והאם תחדשו ותרגשו כמו שאתם
מרגשים ומחדשים את המועצה שלנו?
חברים ,אחרי שחפרתי לכם קצת
בניסיון לגעת בלבכם ,אסכם במשפט
שאחד החניכים שלי בסמינר אמר בסיכום סמינר
המתעניינים" :תהליך של שלושה ימים בסמינר
מעניין מאד על התנועה גורם לך לקבל מלא
תשובות ולשאול הרבה שאלות ,לתהות על איזה
מן בן אדם אתה? האם אתה ערכי או סתם פלצן
שמחפש כותרת טובה לקורות החיים? והאם
בתכלס אני הולך להגיד לכל אלו שחינכו אותי
בילדות ,וואלק ,תודה אבל אני הולך ליישם את
מה שלימדתם אותי במקום אחר!?
אני מקווה שכולנו נשאל את עצמנו שאלות ולא ניתן
על זה תשובה בכזאת קלות ,נאתגר את עצמנו
ונבחן את עתיד מדינת ישראל דרך עיניים של

מושבניקים ,כי בסופו של דבר אנחנו הגענו מתוך
המושבים וגם אם נצא מהם תמיד נחזור אליהם
ואני מקווה שכולנו נבחר להיות בני המושבים ,כי
המושב שלי זה אני ואני זה בני המושבים".
עכשיו תורכם להחליט  -האם אתם בני המושבים?
(ובינינו -אנחנו יודעים את התשובה)...
בואו נעשה מהפכה ונגיע יחד אל המיונים כ40-
חברים משכבת י"ב במועצה ,בואו נוכיח ששווה
להשקיע במועצה שלנו כי ממבואות החרמון
יוצאים הגרעינרים הטובים ביותר והאיכותיים
ביותר!
אם תרצו להתייעץ ,לשאול ולחקור בנוגע למסלולי
ההגשמה השונים ,גם אני כמו כל הרכזים פה -
בשבילכם.
ינון ערב ,רכז ילדים ונוער כורזים054-9747319 .

אם הגעתם עד לכאן ,מה אכפת לכם לקרוא עוד
ציטוט מעניין שמצאתי..
"כל דור נבחן במעשיו הוא ,ביצירת כפיו שניזונה לא
במעט ממעשיו של הדור הקודם ,אנו יודעים מה
פעל הדור הראשון להתיישבות ,דור ההעפלה ,אשר
הגשים חלום דורות והביא אותנו עד הלום .אבל,
הגשמה זו איננה פעולה חד פעמית ,אלא תחושה
בלתי פוסקת הפועמת בלבנו ותוסיף לפעם את
לב הדורות שיבואו אחרינו.
נוער המושבים הוכיח את עצמו בעשור שקדם
להקמת המדינה ,במלחמת הקוממיות ולאחריה
במסירות הנפש ובכושר יצירה .וכאשר רבבות
עולים חדשים הצטרפו לכפר העברי ולתנועה,
ידע גם הנוער להחלץ למפעל ההדרכה במושבי
העולים  -אחד הדפים המזהירים בתולדות תנועתנו
בעשור האחרון .והנה הגענו למצב שעלינו לשאול
את השאלה :מה הלאה? במה ניבחן בעתיד?"
מנחם גנץ" ,מענית" (עיתון בני המושבים)1962 ,

הזמנה לבית מדרש בני המושבים
ימי חמישי |  | 17:00-20:30בי"ס חקלאי פרדס חנה

בית המדרש מטרתו להפגיש את השותפים בו עם רעיונות מהפכניים של המהפיכה הציונית.
הוגי דעות של החברה הציונית העוסקים בכל תחומי החיים באופן כללי ומלא.בית המדרש ינסה
להניח יסודות רוחניים ,מתוכם יצרו השותפים את הבסיס הרעיוני להגשמה.
בית המדרש הינו שיתוף פעולה בין מחלקת נח"ל ומחלקת הדרכה.
יש לאשר הגעה יומיים לפני ופרטים :קרן חזן ,רכזת הדרכה .052-6733964

תאריך

הוגה

לימוד

נושא

 19.12גורדון

שיחת פתיחה  +רעיון
המושב

יסודות לתקנות למושב
עובדים

 26.12גורדון

עבודה ,יצירה ,קיימות
וחינוך

יסודות לתקנות למושב
עובדים

2.1

גורדון

תרבות מזוייפת ,תרבות
מבוקשת

מקראה

9.1

ברנר

התחדשות התרבות

הערכת עצמנו

16.1

ברנר

הערכת עצמנו

23.1

ברנר

הערכת עצמנו

30.1

כצנלסון

6.2

כצנלסון

13.2

כצנלסון

20.2

סיכום

מקום הלמידה ותפקיד
המחנך

הערות
יתקיים בחממה
בעין שמר

מפגש עם
קבוצה יוצרת

בזכות המבוכה ,בגנות
הטיח

הטבלה מהווה שלד בלבד ,על מנת לאפשר
גמישות ,התאמה ומקום למידה נושם
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