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נמשך המשבר בענף הפטם

תערוכת קלינטק 2012

גיוס עובדים זרים לחקלאות: 
מדריך לחקלאי

יום עיון וחשיפת אומנים 10.7

תנועת המושבים מתגייסת
לאימוץ חיילים בודדים

התנועה בשטח

בני המושבים
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הזוכה!הצילום 
אתם בחרתם: הצילום הזוכה בתחרות צילומי 
המושב שנערכה בפייסבוק תנועת המושבים
בתמונה מופיעה גילי צפורי בת שנתיים, דור שלישי במושב תלמי 
יוסף, בת לאיתי ומור צפורי ואחות לעידו. התמונה צולמה לפני יום 

העצמאות האחרון באטרקציה חקלאית תיירותית "שביל הסלט".
צילום: מור ציפורי, מאי 2012. 

אנו מודים לעשרות חברי המושב ששלחו צילומים מרהיבים שתפסו את הרגע בחיי המושב. אתם מוזמנים להיכנס 
לעמוד הפייסבוק של תנועת המושבים ולצפות בכל הצילומים שנשלחו לתחרות.

יצאתם למסעות, חרשתם את הארץ בטיולים וצילמתם עשרות תמונות. עכשיו מגיע רגע התהילה שלכם: 
בני המושבים בוחרים את התמונות שיופיעו ביומן השנתי של תנועת המושבים! פרטים בעמוד 10

"תחרות היומן הגדולה" של בני המושבים!



קוראים יקרים,
אני גאה להגיש לכם את גיליון 40 של "המושב".

אנו עומדים לפני עיצוב מחודש של ידיעון  "המושב". בכוונתנו לשפר, לשדרג, 
להוסיף מדורים ופינות שבוודאי יעניינו את כלל הקוראים.

התמונה המתנוססת בשער הגיליון היא תמונתה של מור ציפורי ממושב תלמי 
יוסף שצילמה את גילי, בתה בת השנתיים  ב"שביל הסלט", אטרקציה חקלאית 
תיירותית  במושב. התמונה זכתה לאהדה הגדולה ביותר במסגרת תחרות "תמונות 

מהמרחב הכפרי" שקיימנו בדף הפייסבוק של תנועת המושבים.

אני מזמינה אתכם להיכנס ולעשות לנו "לייק" ובכך תקבלו עדכונים שוטפים 
מהנעשה בחצר שלנו.

הגיליון הפעם יוצא מיד לאחר חג השבועות, הוא חגה של ההתיישבות והמרחב 
הכפרי וגאוותנו הגדולה ומוקדש כמעט כולו לתצוגת ביכורי המושבים השונים 

והחגיגות שהתקיימו ברחבי הארץ.

בהמשך למסורת רבת השנים , גם השנה מפיקה תנועת המושבים יומן שנתי ייחודי, 
המופץ בכ-5,000 עותקים ומגיע לכל ראש מועצה, חבר ועד מושב, מזכיר, גזבר, 

רכז תרבות, מדריכים בבני המושבים וכד' בכל מושב ממושבי התנועה.

גופים המעוניינים לפרסם ביומן ולהביא דבריהם לאלפי מובילי דעה במרחב הכפרי, 
מוזמנים ליצור קשר עם מערכת העיתון. 

מאחלת לכם קריאה נעימה והנאה מאווירת "פוסט שבועות"...

מיכל דותן-לוין, עורכת אחראית.

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, 
חן דהן, אילנה יוגב.

כתובת המערכת: תנועת המושבים, ליאונרדו דה וינצ'י 19 תל אביב, 64733
varda@tmoshavim.org.il  |  03-6918996 :טל: 03-6086333, פקס

מושב TV מגזין הטלוויזיה
של תנועת המושבים.
ערוץ 98 חמישי 15:30,

שבת 16:00

סרוק את הברקוד 
לכניסה ישירה לאתר 

תנועת המושבים

עמוד המערכת

העורכתדבר
העורכתדבר

החדש:  בעמוד  אותנו  בקרו 
"תנועת המושבים בישראל"

כותבים למגירה?
הגיע הזמן לשתף אותנו...

כתבתם סיפור קצר? אולי שיר? חווייה מיוחדת בחריזה?
יש לכם מתכון משו-משו? עתון המושב הוא הבמה 

שלכם!
varda@tmoshavim.org.il שלחו אלינו למייל

ונשמח לפרסם את הפנינה האישית שלכם.
אנא ציינו את שמכם המלא ושם המושב. 

פנו אלינו - שתפו אותנו, ספרו לנו והעבירו כל מידע 
רלוונטי בדרך הנוחה לכם:

מייל varda@tmoshavim.org.il  ● מכתבים: ליאונרדו דה וינצ'י 19, ת"א 
מיקוד 64733 , טלפון 03-6086300, פקס 03-6957012 

ובאמצעות עמוד הפייסבוק שלנו.

מקשיבים לכם!

מחברת העבודה לפעילים
כמידי שנה, זו השנה הרביעית, "מחברת העבודה" לפעילי תרבות, נוער וקהילה 

ביישובי התנועה יוצאת לדרך. 
"מחברת העבודה" היא כלי ייחודי לתכנון עבודה שנתי, עם טיפים וכלים יישומיים 
לעבודתם של המתנדבים והפעילים. המחברת מופצת בכ-2,000 עותקים לפעילים 
שלנו במושבים בארץ וזוכה להצלחה רבה. בין היתר, המחברת כוללת רשימה של 
"המומלצים שלנו" - נותני שירותים, אמנים וספקים הקשורים לתחום האירועים 

במושבים, רובם ככולם מוכרים לנו אישית ו/או מגיעים עם המלצות "מהשטח". 
אנו מבקשים לעודד הצטרפותם של מושבניקים העוסקים בתחום ומזמינים אתכם 
ליצור עמנו קשר ולפרסם עצמכם במחברת זו )הפרסום כרוך בתשלום סמלי(.

לפרטים:
 tarbut@tmoshavim.org.il היחידה לתרבות

מיכל כהן סדיקלר, יועצת לפיתוח קהילתי בתנועה, המרכזת את נושא המחברת 
.sadikler@zahav.net.il בדוא"ל

לפני כמה גליונות החל השינוי שנועד לשקף את החיים במרחב 
הכפרי, המושב והמושבניקים ולהוות במה עבורכם להשמיע, 

להיראות ולהשפיע...
בגליון הנוכחי תפגשו פינות ותיקות כגון פינת הספר ומושב גורמה ופינות חדשות 
וחדשות יותר... כגון חיילים וצעירים, מילים מחפשות שיר ומבזק ממשלתי למרחב 

הכפרי ואנו ממשיכים בתנופה: 
בגליונות הבאים תפגשו פינות רעננות ומאתגרות כמו ערוגת הפנאי - פינת תשחץ 
ותשבץ לשעות הרגועות ביומכם העמוס והספורטיבים יוכלו להתעדכן בפינת חדשות 

הספורט - מושב אקטיבי.
ואם כבר במה - הרי שייסדנו את מכתבים למערכת בה נפרסם פניות, הגיגים, הצעות 

ורעיונות שאתם שלחתם )ותשלחו...(
עם הפנים קדימה לא שכחנו את העבר ומכיוון שנתקלנו באוצר 
כתבות וידיעות היסטוריות - נשתף אתכם במה היה פעם, 

מזמן בפינת הֹיה-היָה במושב.
בפינת הדשא של השכן נציץ כל פעם לחיי משפחה מהמושב - איך נראה הבית? 

מה אוהבים לעשות ביחד כמשפחה? מאכל אהוב, תחביב מיוחד ועוד.
אז הכינו את העפרונות, עכברים ומחשבים, ודאו שהמייל תקין )או לפחות שיש 

לכם בולים( וקדימה - דברו איתנו, שתפו וספרו - בשביל זה אנחנו כאן.

מחדשים ומתחדשים עבורכם
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ַּצֹּות תְִּשֹמר -  נָה. אֶת-חַג הַמ ָשֹלׁש רְגָלִים תָֹּחג לִי בַָּשּ
ִשבְעַת יָמִים ֹתּאכַל מַצֹּות כַּאֲֶשר צִוִּיתִךָ לְמֹועֵד ֹחדֶׁש 
ִּצְרָיִם; וְֹלא-יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם. וְחַג  הָאָבִיב, כִּי-בֹו יָצָאתָ מִמ
דֶה; וְחַג הָאָסִף  ָ, אֲֶשר תִּזְרַע בַָּשּ ָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲֶשיך הַק
דֶה. ָשֹלׁש  נָה, בְּאָסְפְּךָ אֶת-מַעֲֶשיךָ מִן-הַָשּ בְּצֵאת הַָשּ
נָה - יֵרָאֶה כָּל-זְכוּרְךָ אֶל-פְּנֵי הָאָֹדן יְהוָה.  פְּעָמִים בַָּשּ

השנה התברכנו ביבולי שיא, בפירות 
והמינים.  הצבעים  שלל  על  הקיץ 
החורף הקר, שכבר הספקנו לשכוח 
שהיה כאן,  הותיר מאחוריו מנות  גדושות של קור לעצים והם 
מצדם, יודעים להחזיר כעת  בפירות איכותיים, כפי שהטבע החכם 

מיטיב לעשות.
כמו הרבה דברים, אירוע משמח זה טומן בחובו כשלים ויבולי 

השיא מביאים לעודף תוצרת בשווקים.

חרף מאמצינו כתנועה והמחאה החברתית שטרם שכחה, לצערי,  פערי המחירים 
עדיין גבוהים מאוד, דבר המקשה עלינו בשיווק כל תוצרתנו.

במידה והיה נשמר פער תיווך סביר, אזי היינו מספקים יותר תוצרת ולא נאלצים 
לנטוש מטעים עמוסי פירות. מיותר לציין  שבדרך זו כלל תושבי מדינת ישראל 

היו נהנים מתוצרת טרייה, מגוונת ובמחירים סבירים.

עובדים זרים לחקלאות
תנועת המושבים פועלת ללא לאות בנושא מורכב זה. לאחר ששונתה שיטת הבאת 
העובדים מתאילנד לישראל, נוצר מצב חדש, בו כדאיות הטיפול הפכה לא ברורה 
ובסופו של דבר הבאת העובדים התעכבה וחקלאים נותרו ללא ידיים עובדות.
אנו בתנועה, יחד עם ארגון מגדלי ירקות  ויתר הארגונים והועדות החקלאיות, 

נרתמנו לעניין, מתוך שאיפה להיות עזר לחקלאי על ידי שחרור החסמים.
עוד בנושא העובדים הזרים, אנו בעיצומו של משא ומתן עם המדינה בעניין 
הפחתות לעובד בגין מגורים, כמו גם במכסות העובדים עצמם. להערכתי תהיינה 

בשורות טובות בשתי הסוגיות בזמן הקרוב.

יוזמות כפריות
אחוז היוזמות הכפריות צמח והיום אף מהווה אחוז גדול יותר מהתעסוקה 

החקלאית, כאשר התיירות הכפרית מהווה ענף מוביל.
בכוונתי לייצר פלטפורמה רוחבית וחכמה שתיטיב לסייע ולקדם את היזמים 

כמושב או קיבוץ וכפרטים המתגוררים במרחב הכפרי.
אני רואים בכך נדבך נוסף,  כחלק מהייצוג הכולל של החקלאים והמושבים במכלול 

התחומים הנדרשים,  לצד החקלאות והשמירה על זכויותינו בקרקע.  

קריאה נעימה וקיץ מוצלח.

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

כחודשיים לאחר ששבו  ממסע מטלטל 
ובגיאות  פולין  במשעולי  ועוצמתי 
ההריגה, נפגשו חברי המשלחת לסיכום 
מקצועי ואישי במושב נהורה, במרכז 
היום לקשיש, המנוהל על ידי אחד מחברי 
המשלחת, אבי ענטבי, שאף זכה על כך 

בפרס מפעל חיים.

חלק מרכזי במפגש הוקדש לנושא מרכז 
היום: "משואה לתקומה", בדגש על תקומת 

העם היהודי בארץ ישראל.
הבחירה להתארח בלכיש לא היתה מקרית, 
שכן חבל זה הינו סמל לתקומה ועצמאות, 
חזון,  עלייה,  קליטת  של  סיפורים  רווי 
התיישבות והגשמה שנמשכת עד עצם 
היום הזה. ראש המועצה המארחת, לכיש, 
דני מורביה, הדריך את המשתתפים ברחבי 
החבל, בין הנופים המרהיבים ותנופת פיתוח 

וקליטה.
התיישבות  לכיש  האזורית  במועצה 
והמועצה  קטיף  גוש  מפוני  של  חדשה 
יחסי  על  דגש  ושמה  בכך  מסייעת 
בין  לישובים,  המועצה  שבין  הגומלים 
ועוד. לחדשה  הוותיקה  האוכלוסייה 

בחלק המקצועי, לסיכום החוויה הלימודית 

את  המשלחת  חברי  פגשו  המסע,  של 
המדריכה נעמה אגוזי, רכזת מחוז צפון 
במגמה להכשרת מורים בביה"ס להוראת 
השואה של "יד ושם ", שליוותה אותם דרך 
ההכנות למסע, בתוך משעולי פולין ומחנות 

ההרג וההשמדה ושוב גם כאן בסיכום.

נעמה המתגוררת בקיבוץ מזרע ובעלת 
התייחסה   בהתיישבות,  ענפים  שורשים 
בהרצאתה לנושא "מכוות האור" -  תקופת 
מחנות  שרידי  העולים,  ומפגש  העפלה 
והקליטה  הישראלי  הצבר  עם  המוות 

בחברה הישראלית.

הרב מנחם הכהן, רב תנועת המושבים שיצא 
אף הוא למשלחת, שיתף את הנוכחים 
בתחושותיו ורשמיו והוסיף כי למשתתפי 
כמי שמובילים את העשייה  המשלחת, 
במרחב הכפרי בתחומים השונים, מחויבות 
גבוהה להנחלת תודעת השואה, מלאכת 
ההנצחה והתיעוד. כל אלה מתחברים היטב 
לחזון המרחב הכפרי והערכים המגולמים 

בתוכו. 
בסיכום היום חילק מאיר צור, מזכ"ל תנועת 
המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל 

תעודות השתתפות לכל חברי המשלחת, 
בצירוף תמונה קבוצתית על רקע חורבות 

בירקנאו.
צור אמר כי :" כעת המסע רק מתחיל ,עבור 
כל אחד ואחד מהנציגים במושב ובמועצה 
כמנהיגים  שהתגבשה  הקבוצה  ועבור 
עם רעיונות ליישום פרויקטים חברתיים-

קהילתיים שקמו מתוך הזוועות, ההרס 
והחורבן".

בקרוב תתחיל להתגבש משלחת נוספת 
מטעם התנועה, שתהיה פתוחה לכל 
תושבי המרחב כפרי, פרטים יפורסמו 

בהמשך.

צילום: אדם רובינשטיין

המנהיגות  משלחת  חברי 
ת  ע ו נ ת ה  מ ז י ש ן  י ל ו פ ל
סיכום  במפגש  המושבים 
לכיש האזורית  במועצה 

שבועות הוא החג שכלנו מצפים לו כל השנה...
21 תינוקות הובאו כביכורים - יבול מכובד ומרגש מאד.

הילדים העלו ביכורים, הנוער הראה השגיו בתחומי הספורט 
והמחול והמתגייסים עברו מיני טירונות על הבמה.

בתום הטקס, נערכו תחרויות קבוצתיות שונות של משיכת 
חבל, הרמת חבילות חציר, מילוי מיכל מים, בניית מגדל 
קרטונים, מרוץ עגלות ומרוץ מריצות ועוד. מזמן לא נראתה 
שמחה שכזו במזור. לסיום, נערכה ארוחת ערב מעשה ידי 
התושבים שלא היתה מביישת את מיטב הבשלנים. כולם 
יצאו מגידרם להפגין את כישורי הבישול והאפיה. כולם 

תרמו להצלחת החגיגה, לכן ההנאה היתה כה מרובה.
צילום: עוזי קרן

במזור

משולחן המזכ"ל
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איציק כהן, יו"ר אגף המשק

תנועת המושבים בשיתוף עם ארגון מגדלי ירקות החליטו לפעול דרך חברת 
"מבט מושבים" לליווי העובדים, וזאת על מנת לשפר את השירות ולהוזיל 

את הטיפול לחקלאי, מידע נוסף בעמ' 6.
בנושא עדכון הסכום המותר לקזז לעובדים בגין הלינה, חשמל, מים וכו', יש התקדמות ואנו 
מקווים שבקרוב יאושר העדכון שביקשנו ממשרד התמ"ת לאשר בתקנות את הסכום הראלי 
האמיתי שניתן לקזז מכל עובד. נכון להיום הסכום המותר מגוחך ביותר. כשתאושר ההוראה נוציא 

עדכון לכל המגדלים.
איזון תיקים- רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה בחוזר 26/12 בנושא הארכת לוח הזמנים לביצוע 

איזון תיקים בענף החקלאות לשנת 2012.
בהמשך לחוזר מינהל מס' 53/11 מיום 15.3.12 להלן עדכון לוח הזמנים לביצוע איזון תיק לשנת 

2012: המועד האחרון לביצוע איזון התיק לא יאוחר מיום 28.6.12

משרד החקלאות יצא בקול קורא 
לכל החקלאים המעוניינים בתוספת 
למים שפירים לעונת 2012 , להגיש 
.19.7.2012 עד  למשרד  בקשה 
מגישי הבקשה הם ועד האגודה שעל שמו 

רשום רישיון הצרכן. את הבקשות יש להגיש כל אחד במחוז משרד החקלאות אליו הוא 
שייך. ניתן לקבל אצלנו טפסי בקשה להגשה.

בחישוב ההעדפות לקבלת תוספת מים יילקחו בחשבון:
* מס' הבקשות

* הפער בין הקצאת בסיס 89 להקצאה השנתית של כל סוגי המים.
* ככל שהפער גדול יותר שיעור התוספות גבוה יותר.

מיםעובדים זרים

צעירי היישוב הרימו חג גדול ומפואר....
כמידי שנה התקיימה מסורת תחרות 
זכתה  הפעם  המיוחדת,  העגלה 
העגלה בסימן 30 שנה לפינוי חבל 
של  המפורסם  השיר  עם  ימית, 
לב, שהושר  טהר  ויהורם  לביא  שי 
בעשור לחבל ימית: " פה היו החולות 

הלבנים".
כתבה: כרמלה מיכאלי מנהלת מחלקת 

תרבות מועצה אזורית חוף אשקלון
צילום: מלי שטרן, נתיב העשרה

אגף המשק והכלכלה

ענף הפטם 
המשבר בענף הפטם נמשך זמן רב

הלול  מועצת  ע"י  שהוצעו  ההסדר  ניסיונות  כל 
לא  והרביינים  המשחטות  המגדלים,  עם  בשיתוף 

צלחו.

לא נמצאה דרך לאכוף את כמויות הייצור ועצירת בניית 
הלולים הגוברת מיום ליום. לאחרונה הוחלט בקרן הפטם 
שבמועצת הלול למנות את החב' גיורא מסד כפרויקטור 

לצורך הסדרת הענף בהסכמה.
גיורא שימש בעבר כיו"ר מועצת הלול ועוד תפקידים כלכליים וציבוריים במגזר שלנו. 

אנו מקווים שכולם יחד יסייעו וירתמו להצלחת ההסדר שיביא ליציבות בענף הפטם.

מבזק משרד החקלאות למרחב הכפרי

בנתיב העשרה

אגריטך 2012: נחתמו הסכמים 
לשת"פ עם שלוש מדינות

במהלך תערוכת אגריטך 2012 שהתקיימה לא מכבר, חתמה שרת החקלאות ופיתוח הכפר, 
ח"כ אורית נוקד, על הסכמים לשיתוף פעולה עם שלוש מדינות.

בהסכם הראשון סוכם על ייצוא ידע ישראלי 
מתקדם בתחום גידול הבקר לויטנאם. על 
רקע הגברת הפעילות הכלכלית בווייטנאם, 
האוכלוסין,  גידול  לנפש  ההכנסות  עליית 
זיהה משרד  והביקוש הגובר למוצרי חלב 
החקלאות פוטנציאל רב בייצוא זירמת בקר. 
הסכם זה מתווסף לשיתוף הפעולה הקיים 
בין המדינות בתחום החקלאות, במסגרתו 
מסייעים משרדי החקלאות והחוץ לווייטנאם 
לפתח את ענף החלב. כחלק משיתוף פעולה 
זה הוקמה לפני מספר חודשים בהו צ'י מין שבווייטנאם, רפת הדגמה שמטרתה לימוד 

הרפתנים הווייטנאמיים. 
עוד חתמה נוקד על הסכמים לשיתוף פעולה עם מקדוניה וארמניה. ההסכמים כוללים 
ושימור קרקע. ידע מקצועיים, הכשרת כח אדם, פיתוח טכנולוגיות השקייה  חילופי 

שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד שנפגשה בתערוכה עם למעלה משלושים שרי 
חקלאות ומים מהעולם אומרת כי "תערוכת אגריטך הייתה הצלחה גדולה והמחישה את 
המוניטין ואת הפוטנציאל העצום של החקלאות הישראלית. בכל הפגישות שקיימתי 
שבה ועלתה הבקשה מצד המדינות השונות רבות לקיים עם משרד החקלאות קשרים 
הדוקים על מנת ללמוד מהטכנולוגית החדשניות, הפיתוחים מתקדמים, הזנים והשיטות 

שהפכו את החקלאות בישראל למובילה בעולם". 

השרה אורית נוקד עם עמיתה הדרום סודנית בטי אוגוורו
טקס שבועות וחנוכת השטח 

הציבורי במושב רשפון 2012

מצולמים:
אלי ברכה ראש מועצת חוף 
השרון, יו"ר ועד מקומי נחשון 

רשף, יו"ר ועד חקלאי אבי כהן

צילום: רמי בן דרור

ברישפון

בצופר בביצרון

פינה
חדשה
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עו"ד עמית יפרח - יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה בישיבתה האחרונה את החלטה מספר 1252 
)תיקון 1147( הקובעת את זכויות הבניה למגורים המותרת לבעל נחלה אשר 
לא ייכנס להסדר של החלטה 979  )1155(החלטה אשר אושרה בבג"צ ביוני 

האחרון וקבעה מסלול היוון לחלקות המגורים במושב וקיבוץ.

בחלקות המגורים במושבים, על פי ההחלטה החדשה יתיר מינהל מקרקעי ישראל בניה למגורים 
אך ורק בשטח הצהוב כפי שנקבע בתכנית תקפה החלה על הנחלה.

להקים  הוא  רשאי  כן  כמו  מגוריו.  לצרכי  ראשונה  דיור  יחידת  להקים  רשאי  נחלה  בעל 
מקום  תותר  שלישית   דיור  יחידת  והקמת  המשך  דור  למגורי  המיועדת  שנייה  יחידה 
משפחת  של  דורות  שלושה  בפועל  מתגוררים  בנחלה  כי  המינהל,  דעת  להנחת  שהוכח 
בעל  היה  המבוגר  שהדור  ובתנאי  המשך,  ודור  הנחלה  בעל  לרבות  הנחלה,  בעל 

 הנחלה   או עודנו בעל הזכויות המקורי של הנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה. 
היקף הבניה המותרת בנחלה ללא תשלום הינו 375 מ"ר המחולקים בין יחידות הדיור כך שהמינהל 
לא יגבה תשלום עבור בניה של עד  160 מ"ר ביחידת המגורים של בעל הנחלה.  ולא יגבה תשלום 
עבור בניה של עד 160 מ"ר ברוטו ביחידת המגורים השנייה המיועדת לבן ממשיך, ולא יגבה תשלום 

עבור בניה של עד 55 מ"ר ביחידת המגורים השלישית המיועדת לדור השלישי.

הגדלת היקף הבניה אפשרית אולם עבור בניה בהיקף העולה על השטחים המותרים בבניה ללא תשלום, 
יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע  של  זכויות הבניה המבוקשות.

החידוש העיקרי בהחלטה הינו כי בניגוד למצב הקודם ערך הקרקע לתשלום על הגדלת היקף 
הבניה יקבע עפ"י טבלה, השימוש בטבלה יהיה  עד לסכום של ₪200,000 לתשלום בפועל. אם 

התשלום עולה על ₪200,000, תערך שומה פרטנית בגין כל זכויות הבניה.

חידוש זה אמור לייעל את עבודת המחוזות של המינהל ולבטל את הצורך בשמאות פרטנית על 
כל בקשה להגדלת היקף הבניה של בעל הנחלה ולבטל את החיכוך והבירוקרטיה המיותרת מול 
המינהל בכל הקשור למימוש זכויות המגורים של בעל נחלה כפי שקורה עם שכנו בעיר. כעת אנו 

מחכים כי המחוזות יקבלו את ההנחיות בנידון וההחלטה תיושם במהרה. 

חשוב לציין כי ההחלטה שתחול על בעלי הנחלות שלא יכנסו ל- 979 לעניין חוזי החכירה הינה 
החלטה 823. עיקרה הוא כי על חלקה א' ייחתם חוזה חכירה בין בעל הנחלה לבין המינהל ל-4 
תקופות של 49 שנה. ועל יתרת המשבצת ייחתם חוזה חכירה לדורות עם האגודה השיתופית 

החקלאית גם כן ל-4 תקופות של 49 שנים.

אנו בעיצומו של המו"מ מול האגף החקלאי והמשפטי במינהל מקרקעי ישראל לגבי נוסח חוזה 
החכירה שייחתם בין המושבים לבין המינהל. 

אנו עמלים על חוזה אשר ישקף את הזכויות האמתיות של בעלי הנחלות והאגודות 
על הקרקע ויהווה תשתית חוזית ארוכת טווח שתסיים את המצב שבו נמצאים מרבית 
המושבים כברי רשות של המינהל וללא זכויות קניין מוסדרות במשך עשרות שנים.

שמאות טבלאית בחיוב דמי היתר למגורים בנחלה

רישום מוקדם באתר תנועת המושבים יזכה בכניסה חופשית לכנס.  *
וברוח הירוקה, אנו מזמינים אתכם להעלות לעמוד הפייסבוק של תנועת   *
המושבים, תמונות מיזמים ירוקים )מיחזור, מים, איכות סביבה וכו(. 
מי שיזכה למירב הלייקים, ייחשף במסגרת מגזין הטלוויזיה של תנועת   
המושבים מושב TV, בכתבה מצולמת, אותה יקבל אחכ לשימושו.

אגף קרקעות ואגו"ש

תערוכת קלינטק 2012
להן... 2 הצעות שאי אפשר לסרב 

הנגב יהיה מעצמת הקלינטק של המזה"ת
  OECD-חיים אלוש, מנכ"ל משותף בקבוצת משוב, על דו"ח ארגון ה

הקורא להפוך את הנגב למעצמת קלינטק

השבוע הגיש מנכ"ל ה-OECD, אנחל גורייה דו"ח מיוחד של הארגון ובו קריאה להפוך את הנגב 
למעצמת קלינטק של המזרח התיכון. למה דווקא בנגב?

כבר היום פועלות בנגב כ-50 חברות מתחומי הקלינטק השונים העוסקות במציאת פתרונות 
להתייעלות אנרגיות וחיסכון באנרגיה, שימוש באנרגיות חלופיות, פיתוח טכנולוגיות מים, מחזור 
ותחומים נוספים. קצב הגידול במספר חברות הקלינטק בנגב גדול פי 2 מאשר קצב הגידול של 
חברות אלו בשאר אזורי הארץ. עובדה זו מהווה תשתית התחלתית מצוינת להפיכתו של הנגב 
למעצמה בתחומים הללו. בנוסף, כשליש ממכוני המחקר בתחום הקלינטק בישראל פועלים מאזור 
הנגב. יש ביכולתה של התעשייה הזו לצמוח בצורה חסרת תקדים בעיקר בזכות ה"מתנות" שהנגב 
קיבל מהטבע - שפע של שמש בכל ימות השנה ורוח יחסית חזקה באזור המדבר והערבה שיכולים 

לספק אנרגיה חלופית נקייה וזולה. 
כיצד יישום התוכנית ישפיע על הנגב?

הפיכת הנגב למעצמת קלינטק, כפי שממליץ הדו"ח, תספק 10,000 מקומות תעסוקה נוספים, 
בין היתר מקומות לאנשים משכילים כמו חוקרים, מהנדסים ויזמים. ברור כי מקומות תעסוקה אלו 

יגדילו ויחזקו את אוכלוסיית הנגב ויתרמו לפיתוח הכלכלי של האזור. 
כמי שמארגן תערוכות בינ"ל כבר למעלה מ-15 שנים. מהי התדמית של הקלינטק הישראלי 

בעניי העולם?
ברחבי העולם הישראלים ידועים כבעלי המצאות ייחודיות ופורצות דרך ובכל שנה מגיעים לתערוכת 
קלינטק השנתית אלפי מבקרים מחו"ל במטרה ללמוד ולרכוש טכנולוגיות חדשות. גם השנה נארח 
בתערוכת קלינטק ה-16 בתחילת יולי משלחות מסין, יפן, ירדן ומדינות אפריקה. אני מאמין, כי 
אימוץ התוכנית יחולל שינוי אדיר בנגב בפרט ובמדינת ישראל בכלל. הנגב קיבל השבוע מתנה 
אדירה מארגון ה-OECD. מדובר בתוכנית פעולה מקיפה שיש ביכולתה להפוך את האזור כולו 

למעצמת קלינטק בינלאומית ועלינו לדאוג שאכן המלצות ה-OECD ייושמו.  

תחרות פייסבוק: מעלים מיזמים 
וזוכים  לייקים  צוברים  ירוקים, 
במגזין  תקשורתית  בחשיפה 
TV באפיק 98 הטלויזיה מושב 
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גיוס עובדים זרים לחקלאות * מדריך לחקלאי
יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים"

בשנה האחרונה שונה נוהל גיוס העובדים הזרים לחקלאות במדינת ישראל. כיום 
הלשכות הפרטיות וחברות כוח אדם אינן רשאיות לגייס את העובד מתאילנד 
ואינן רשאיות לגבות על כך כסף מהעובד. הצורך בעובדים זרים בחקלאות הוא 

צורך קיומי.

 ניסיוננו לאורך השנים מוכיח כי קיים קושי רב בגיוס עובדים ישראלים לעבודה בתחום החקלאות. 
עם זאת, ברור לכל כי ידיים עובדות הן הכרח בענפי החקלאות השונים ובלעדיהן משקים רבים 

יתמוטטו ויחדלו מלהתקיים.  

לפני כשנתיים נחתם הסכם שיתוף פעולה תאילנד- ישראל )TIC( על פיו אחריות החברות ללוות את 
העובד בישראל. עקב כך שחלק ניכר מהחברות דורש  סכום כסף גדול מהחקלאי, הוחלט לפתוח את 
אפשרות הליווי גם לאיגוד חקלאי כדוגמת אגודה שיתופית של מושב, ארגון חקלאי ארצי ותנועות 

ההתיישבות. 

תנועת המושבים בשיתוף עם ארגון מגדלי ירקות החליטו לפעול דרך חברת "מבט מושבים" 
לליווי העובדים, וזאת על מנת לשפר את השירות ולהוזיל את הטיפול לחקלאי. כיום עלות הליווי 
דרך חברת "מבט מושבים" הינה 500 ₪ לכל בקשת עובד. בעתיד, כאשר תאושר תקנה בכנסת ישראל 

בנושא גביית כסף דרך מנגנון ה-TIC, גם עלות זו תפחת.

אנו מאמינים כי מיזם זה יכול לתרום לחיזוק וביסוס החקלאות וההתיישבות במדינת ישראל לאורך 
שנים. שיתוף הפעולה בין ישראל לתאילנד יסייע לנו בהסדרת מערכת היחסים בין שתי המדינות 

בכל הנוגע בתחום זה.  

במסגרת המיזם, סכום העמלה המרבית שהעובד התאילנדי ישלם בעד גיוסו לא יעלה על ₪3,479, 
 TIC בכפוף לחקיקה הישראלית בתוקף, בתוספת עלויות ישירות כגון עלות כרטיס הטיסה. מיזם
מספק גם הסדרים שנועדו לעקוב אחר כיבוד הזכויות של העובדים התאילנדים במשך כל תהליך 

הגיוס, ההצבה, ההשמה והחזרה לתאילנד בגמר ההתקשרות.

התהליך מתחיל עם העובדים התאילנדים כבר בעת גיוסם בתאילנד, בשלבי הבקשה והמיון המוקדמים 
שלהם. מבקשי העבודה פונים בבקשה ל-TIC  ונרשמים במאגר הנתונים שלו. במקביל, נערך תהליך 
הזמנת גיוס מצד המעסיקים, אשר מגישים הזמנת גיוס המפרטת בתוכה דרישות מינימום מהעובד 
המבוקש. לאחר שלבים אלה נערכת התאמה בין שני הצדדים -  הזמנת הגיוס מותאמת באופן 
רנדומאלי אל מול מאגר מבקשי העבודה הרשומים במסד הנתונים של TIC על בסיס דרישות 

המינימום שפורטו בהזמנת הגיוס. 

המועמד שנבחר באופן רנדומאלי וממוחשב עובר ריאיון ומיון רפואי על מנת להבטיח כי הוא מתאים 
להיכנס לישראל לשם תעסוקה בחקלאות. במידה ונמצא מתאים, TIC דואג ללוגיסטיקת הנסיעה 
של העובד; לרבות כרטיס טיסה, אשרה והדרכה שלפני עזיבה. יש לציין כי הזמן המינימאלי המשוער 

לתהליך זה הוא כחודש מרגע הגשת הזמנת הגיוס ועד הגעתו של העובד לישראל.

עם הגעתו של העובד לישראל, האחריות על עלות ההסעה של העובד מנמל התעופה למקום 
העבודה צריכה להיות מכוסה על ידי המעסיק. 

לאחר הגעתו, על הלשכה הפרטית או האיגוד החקלאי מוטלת האחריות לספק סל שירותים 
לעובד ולמעסיק:

סיוע למעסיק בגיוס עובדי חקלאות תאילנדים זרים, לשמש כגורם מתווך, ולהוות ערוץ תקשורת   *
בין המעסיק לבין רשות ההגירה.

הענקת סיוע לעובד ולמעסיק מרגע הגעתו של העובד לישראל.   *

לספק סל שירותים לעובד ולמעסיק, על מנת להבטיח את בטיחותו של העובד ולשמור על זכויותיו   *
בהתאם לחוק הישראלי. הם מחויבים למסור מידע למעסיק בעניין קיום הוראות חוזה ההעסקה, וכן 
אודות חוקים רלוונטיים. זאת ועוד, עליהם לסייע למעסיקים בהשגת כיסוי ביטוחי בריאות עבור העובד.

סיוע בתקשורת בין העובדים לבין המעסיקים במקרה של מחלוקות על חוזה ההעסקה וכן   *
סיוע לעובדים המעוניינים לקחת חופשה זמנית בתאילנד בהגשה ובהשגת אינטר-ויזות וחידוש 

הדרכון. 

הענקת סיוע לעובד המעוניין לשנות את מקום העבודה או   *
את המעסיק שלו ולקבל מקום עבודה חדש בהתאם לחוק 
הישראלי, על ידי מסירת מידע בנוגע להזדמנויות עבודה 
רלוונטיות וידועות ואף מסייעת בבקשות לפיצוי וקצבאות 
בהתאם לחוק הישראלי בשמו של עובד שנפגע או בשמם 

של היורשים של עובד שנפטר.

חשוב לציין כי התחייבותה של הלשכה הפרטית או האיגוד החקלאי לפי מיזם TIC יעמדו 
בתוקפן כל זמן שהעובד שנשלח על ידי הלשכה הפרטית נמצא בישראל ועובד במקום עבודה 

שבו הוא הושם על ידה. 

מבט מושבים

מרכיבים  בשילוב  נערכו  החגיגות 
למציאות  והתאמה  מסורתיים 
העכשווית: תהלוכת "עליה לרגל" 
הכוללת טרקטורים מקושטים, טקס 
ברכות והופעות, הוצגו 15 תינוקות 
חדשים... אחריהם עלו בני המצווה 
ולסיום עלו בני ה-18 היוצאים לשירות 
צבאי או התנדבותי. השנה נוספו שני 
חידושים: האחד מייצג את לובן החג, 
והתבטא בתחרות עוגות גבינה והשני 
 - - מייצג את החקלאות הוותיקה 
עבודה  כלי  של  מרשימה  תצוגה 

"מאוסף חקלאי צופית".

לפעול  הוחלט  האחרונות,  בשנים 
מבחינת  המושב  את  ולהחיות 
תרבות וקהילה. חגיגת שבועות היא 
אחת מאבני הדרך שנבחרה להחזיר 
ללא  שנים  ולאחר  ליושנה,  עטרה 
טקס בשבועות נרקמה לה מסורת 
התינוקות  בו  טקס  נערך  חדשה: 
עוברים כביכורים, הילדים שעולים 
לכיתה א', המתגייסים, ריקוד להקת 
תהלוכת  וכמובן  האזורית,  הורה 
טרקטורים. אין ספק שכולם מחכים 

ומצפים לחגיגה, ויש למה לחכות..

בהודיהבצופית

שאלה: מהו חוק פנסיית חובה?
האם חוק זה חל גם על המעסיק שלך?
בשנת 2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, 
התשי"ז– 1957 המכונה "חוק פנסיית חובה". הצו הקובע כי כל מעסיק בישראל חייב להפריש 
לקרן פנסיה עבור כל אחד מעובדיו. מטרת החוק היא לאפשר לכל אזרח בישראל ליהנות מפנסיה 

בגיל פרישה.
לפי חוק פנסיית חובה, כל עובד שגילו 21 שנה ומעלה וכל עובדת שגילה 20 שנה ומעלה זכאים 

לקרן פנסיה מהמעסיק, לאחר 6 חודשים מיום תחילת העבודה. 
עובדים אשר ברשותם פנסיה קיימת והתחילו לעבוד אצל מעסיק אחר, זכאים לקרן פנסיה החל 
מיום העבודה הראשון אצל המעסיק החדש. במקרה זה, המעסיק רשאי להפקיד רטרואקטיבית 

כעבור 3 חודשים מתחילת יום עבודתם או בתום שנת המס, עפ"י המועד המוקדם מבניהם.
באפשרותו של העובד לבחור במוצר פנסיוני אחר, אך, ככלל, במידה וכעבור, 60 יום מתחילת 
עבודתו, הוא אינו בוחר את המוצר הפנסיוני המועדף עליו ועומד בהוראות הדין, ברירת המחדל 

תהיה הפרשה לקרן פנסיה מקיפה חדשה.
לפניכם טבלה המפרטת את שיעור הפרשות העובד והמעסיק שנקבעו מכניסת תוקפו של חוק 

פנסיית חובה ועד לשנת 2014: 

יודגש כי הדין קובע את חובת המעסיק לערוך חיסכון פנסיוני לעובד, והדבר אינו נתון למיקוח 
כבדות.  משפטיות  לסנקציות  חשוף  הדין,  בהוראות  יעמוד  שלא  מעסיק  לפרשנות.  או 

כמו כן, על פי הוראות הדין, העובד אינו רשאי לוותר על ההפרשות לחיסכון פנסיוני.

המידע המובא לעיל הינו כללי ותמציתי ונועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע האמור איננו מהווה 
ייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המידע נכון ליום פרסומו, 4.6.12. ט.ל.ח.

החל מיום
הפרשות
מעסיק

הפרשות
עובד

הפרשות המעסיק
סה"כלפיצויים

1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%

1.1.20091.66%1.66%1.68%5%

1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%

1.1.20113.33%3.33%3.34%10%

1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%

1.1.20135%5%5%15%

1.1.20145.5%6%6%17.5%
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תכנית יום עיון וחשיפת 
אומנים 10.7

שלישי 10.7 |  08:30-16:00
יהודה אלטון, מנהל היחידה 

אנו שמחים להזמינכם ליום עיון וחשיפת אומנים הנערך מדי קיץ
גם הפעם נתכנס בקרית החינוך דרור שבמועצה האזורית לב השרון בסיוע 

ובשיתוף פעולה עם יענקלה עטיה, מנהל מח' התרבות של לב השרון.

הנכם מוזמנים להביא עמכם פרסומים, המלצות, פליירים, תמונות וכיו"ב אודות אירועים שנערכו 
אצלכם במועצה/בישוב ואשר עשויים לעניין את קהל המשתתפים ביום זה.

ביום האירוע, יוצגו במבואה של האולם עבודותיהם של פורום האמנים אשר נבחרו להיות מוצגים 
ביומן  תנועת המושבים לשנת תשע"ג.

עלות למשתתף 90 ₪.

לשאלות ופרטים נוספים: היח' לתרבות:
tarbut@tmoshavim.org.il ,052-2742821 ,03-6086342/3

בברכת קיץ נעים ומהנה,
יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך

תוכנית הכנס
התכנסות וקבלת פנים עם כלייזמרים  08:30-09:30

רישום, קפה ועוגה  
פתיחה: יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך   09:30-10:00

שירה בציבור עם דניאל תמיר  
ברכות: מאיר צור -  מזכ"ל תנועת המושבים  10:00-10:30

עמיר ריטוב – ראש המועצה האזורית לב השרון  
אילנה יוגב -  מנהלת אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים  

"שלהבת צוענית" סיפור מוסיקלי של להקת צוענים נודדת המבוסס על "שירים   10:30-11:00
                         צועניים" ממחוזות שונים. הרכב: חמישה נגנים, זמרת וזמר, שני רקדנים ומספר

                        מנהל מוסיקלי ונגן ביאן: גארי לובארוב, הנחיה וקטעי קישור: נחמיה אורגד
ענת בר נוי -  מספרת סיפורי אהבה  11:00-11:30

שלושה בריטונים וטנור: ארבעה זמרי אופרה מיומנים בתוכנית מרגשת ומגוונת  11:30-12:00
בהרמוניות משובחות.   

"לשוב לאר"ץ אהובה" הצגה המספרת את קורותיה של משפחה יהודית מהעיר חאלב  12:00-12:30
שבסוריה ואת סיפור בריחתה הנועז ב-1965 מסוריה לא"י. ההצגה מאת ובביצוע  

ג'קלין עסיס-תורג'מן, ילידת חאלב.    
"צבעונים על גדות הדנייפר" מופע זמר סוחף ומלהיב בהשתתפות הקהל.  12:30-13:00

שירים רוסיים אהובים בלבוש עברי המלווים אותנו מראשית הציונות ועד ימינו  
מפיק כותב ומנחה: נחמיה אורגד   

חדש בתנועת המושבים:  13:00-13:30
יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים" -  ייעוץ כלכלי למושבים  

צורית וידה, כלכלנית ורכזת תיירות כפרית  
מעיין מלכין, המח' לחיילים וצעירים  

"חכמת הפיתה" מאחורי הגלבייה דרך עיניים ממוקדות מתקיימת חכמה עתיקה שהיא  13:30-14:15
הכוח המניע את החברה האנושית. מפגש חברתי במאהל בדואי עם רחל בוכמן  

הפסקת צהריים, כריכים ושתייה  
ד"ר יהושע רוטין, מרצה למדעי כדור הארץ, עמים ותרבותיות - ואלה תולדות המלח.    14:15-14:45

המלח בחברה האנושית הוא נושא שעוסקים בו בענייני מלחמות, בנושא מיסים,     
בדתות השונות, גם בהיבטים תרבותיים לאורך שנים רבות, מהתרבויות העתיקות ועד היום                  
מוסיקלית: ועריכה  נגינה  ישראלי,  נחום  משחק:  דדו,  דגנית  שירה:  פעם"  "כמו   14:45-15:15

יובל קידר, שיווק: גיל לוי. סיפורים מצחיקים ומרגשים, סיפורי מוסר השכל וסיפורי    
העמים מתמזגים להם עם שירים בניחוח של פעם שמושרים בקול פעמונים   

לינדה תומר בתכנית מגוונת ממיטב להיטי מחזות זמר, שירי לדינו, קלאסיקה עברית,  15:15-15:45
מוסיקה יהודית, שירי נשמה ועוד.   

"שיח רותם" :  להקה מהיישוב רותם שבבקעה במוסיקה כנענית מקורית ושירים של   15:45-16:15 
פעם עם טעם של עכשיו  

במהלך האירוע, יוצגו במבואה של האולם עבודותיהם של פורום האמנים, אשר נבחרו לפרסום 
ביומן תנועת  המושבים לשנת תשע"ג.    

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

"איזו מתנה אקנה לאמא?"
אתה שואל

איזו מתנה אקנה לאמא שלי
הרי יש לה הכל ובגילה זאת בעיה לדעתי.

אולם אתה לא צריך לחשוב הרבה
אני הייתי יודע דבר מה, תראה.

אל תקנה לה בכסף שום דבר
פשוט תן לה זמן כמתנה

תשכח יום אחד ישיבות ופגישות
ותקשיב לבקשותיה הקטנות

יכול להיות שהיא רוצה לשוחח איתך
העיקר שאתה נמצא לצידה

היא רוצה להנות מהאושר לבלות איתך
ולא לשבת בביתה לבדה.

אולי היא רוצה לקנות חולצה איתך, 
כי אין לה עוד מספיק שמאטס בארון שלה

לשמוע ממך אם החולצה יפה 
העיקר תדבר איתה ותביע דעתך.

אולי תטייל איתה באיזה פארק
עם הרבה עצים ופרחים

או תשבו על ספסל ותסתכלו על ציפורים
אתה יכול לתת לאמא במתנה

תאמין לי היא תהיה מאוד מפסוטה

כי כמה זמן יהיה לכם עוד להיות ביחד -
לא יודעים

כדאי לחשוב על כל זאת לפעמים
אל תאחר, תקדיש לה זמן,

כי זאת המתנה הכי יפה בשבילה בעולם.

חוזר אני משדמות סיביר
ושם קפא לי השיר
על החופש והדרור

שנדם ברעום המסור

זוכר אני את גדות הוולגה
ושם רקדנו את הזורקה

ופרטנו על הבלליקה
על הענמיר אשר בגורנה

שב אני שב אני אלייך
כמו שיבולת שדופה 

ולמה אני בענייך
כמו גחלת בתום חומה

פזמון:
הוי לובינקה, הוי לובינקה

כולם אומרים לי איפה הייתה
כולם אומרים לי למה לא חיכית

ולמה את דעתך לא שיניתה

מושב גילת יעקב נעמן,  מילים:    לובינקה 

חדש על מדף הספרים

מילים מחפשות שיר

משפחתי ושאר ירקות
מאת: רות סימון אושינסקי

רות סימון אושינסקי בת להורים ניצולי שואה ותושבת כפר ידידיה, 
מספרת את סיפור חייה וההתבוננות שלה בזכרונותיה ובחוויותיה. 
הכאב  את  היופי,  ואת  הקושי  את  רואה  היא  אחת  ובעונה  בעת 
ואת ההומור, את האכזבה ואת התקווה, שטמונים ברגעים היפים ובמשברים הגדולים 
רב! ומהנה, מלווה בצילומים מעניינים, מומלץ בחום  הספר מרתק  החיים.  של 

מתוך הספר: 

חגיגת שבועות נערכה בסימן תוצרת 
מקומית. החגיגות החלו בתהלוכת 
ישנים   - מרהיבה  חקלאיים  כלים 
וחדשים כאחד. את התהלוכה הוביל 
השופל של איציק פייגין ז"ל, שנפטר 
וזהו החג  חודשים  מספר  לפני 
הראשון שלנו בלעדיו. מסכת שבועות 
כללה ריקודים בהשתתפות ילדי הגן, 
להקות מחול מכיתות יסודי וביכורי 
תינוקות שנולדו משבועות תשע"א 
ועד שבועות תשע"ב - 32 תינוקות 

חדשים.

בתל עדשים

פינה
חדשה
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מאת מעין מלכין

בצה"ל משרתים כ-5,500 חיילים בודדים. חלקם הגיעו לישראל מרחבי 
העולם, מטעמים אידיאולוגיים, על מנת להתגייס לצה"ל ולשרת שירות 
משמעותי - ארה"ב, שוודיה, מרוקו ודרום אפריקה הן רק דוגמאות 
בודדות למגוון הרחב של המדינות מהן מגיעים לישראל חיילים וחיילות 
חדורי מוטיבציה ורצון לשרת ולתרום למדינת היהודים. החיילים משובצים ברוב 

המקרים בתפקידי שטח ועוברים שירות צבאי קרבי מלא ללא הנחות.
פרט לחיילים העולים החדשים ישנם מאות חיילים בודדים המגיעים ממשפחות עם מצוקה 

כלכלית או צפיפות שאינה מאפשרת להם להתגורר בבית הוריהם.
תנועת המושבים חרתה על דגלה ערכים של התיישבות, שיתוף ועזרה הדדית. ערכים 
אלה הם המובילים אותנו בפעילותנו היומיומית וכחלק מהם אנו מעוניינים כתנועה 

להשתלב בפרוייקט אימוץ חיילים בודדים.
מזה כעשרים שנה מפעילים אגף כוח אדם בצה"ל והתנועה הקיבוצית את פרוייקט  "בית 
חם לחיילים הבודדים". את הפרוייקט מוביל סא"ל )מיל( צביקה לוי מקיבוץ יפעת. התנועה 

הקיבוצית מאמצת כיום כ-970 חיילים בודדים בקיבוצים בפריסה ארצית.
כל חייל מאומץ מקבל מגורים עצמאיים )חדר עם מקלחת ושירותים צמודים( ומשפחה 

מאמצת דואגת לכלכלתו, לכביסה לבגדיו וכו'.
בספר "חיילים בודדים" שכתב הרב קנון על הפרוייקט נכתב במבוא:

"מעטות הן הפעולות שמבצעים חיילים ישראלים כשהם לבד. הם מתאמנים בקבוצה, 

נלחמים במסגרת גדודית, יוצאים לפעילות בצוותים, מפטרלים בזוגות, ישנים במיטות 
קומתיים ואוכלים בצוותא ליד שולחנות ארוכים.

במובן זה, המונח "חייל בודד" הנו אוקסימורון. על פי רוב אין החייל הישראלי נמצא לעולם 
לבדו, חוץ מבזמן השמירה, לפחות במובן הפיזי.... יוצאים מהכלל הם אלו שמגיעים מחו"ל 
להתנדב לצבא ומגיעים לכאן ללא משפחות, או אותם ישראלים שיש להם משפחות אך 

הם אינם בקשר איתן או שמשפחותיהן אינן מתפקדות כראוי". 
תנועת המושבים מעוניינת להשתלב בפרוייקט ורואה בכך זכות גדולה. נציין לטובה כי 
מושב מולדת במועצה אזורית גלבוע מאמץ 4 חיילים בודדים בהצלחה רבה וכי 
ישנם מושבים נוספים שנקטו ביוזמות נקודתיות דומות אולם הם אינם משתייכים 

לפרוייקט המדובר המתוקצב ע"י משרד הביטחון.
מושב שיהיה מעוניין לאמץ מספר חיילים בודדים ידרש להקצות לכל חייל מגורים ברמה 
נאותה )חדר, מקלחת, שירותים(. כמו כן ידאג המושב לחבר את החייל למשפחה שתאמץ 

אותו ותדאג לכלכלתו ולכביסה למדיו.
משרד הביטחון מממן כל חייל בודד ב- ₪900 לחודש. סכום זה יכול לשמש לצורך שכירת 
החדר/המבנה )בית של האגודה או מבנה אחר(. יש להדגיש - לא מדובר באימוץ נקודתי 
לחג/שבת, לא מדובר באימוץ חייל שיתגורר בבית המשפחה ולא מדובר בהשכרה 

של יחידת דיור של אחד מהחברים.  

מושבים המעוניינים להשתלב בפרוייקט וביכולתם להקצות מגורים )בית של האגודה 
או מבנה אחר( מתבקשים לפנות אל מעין מלכין, מנהלת מחלקת חיילים וצעירים 

בתנועה: maayan@tmoshavim.org.il, טלפון- 03-6086308.

כמו כן תושבים/מושבים שביכולתם לתרום לפרוייקט מוצרי חשמל: מכונות כביסה )תקינות(, 
מאווררים, טוסטר אובנים, פלטות חשמליות וכו' מוזמנים לפנות גם הם.

כתבה: ורדה לוי

מי שבא היום לאלישמע ודאי ייזכר בשירו 
של שמואל בס: "על כתף הר פורח כפרי 
זה הקטן למרחקים 
שולח, פרדס שדה  
וגן". אך לא כך היו 
הראשונים  הימים 

של המושב. 

את העולים החדשים 
לא קיבל "הר פורח" אלא קור ושיטפונות, 
מחסור וחוסר ידע בסיסי בחקלאות ובניהול 

מושב. 
כולנו דישדשנו בבוץ בחורף ובקיץ סבלנו 
מהשרב והחום הכבד. בלילה שמרנו בפני 
המסתננים וביום זרענו וחרשנו ועד שנבנו 
הבתים הראשונים, גרנו בפחונים. זו היתה 
מספרים  אבותינו,  בארץ  דרכינו  ראשית 

המייסדים שעלו מטריפולי )לוב( ניצולי שואה 
ושורדי שלוש מחנות ריכוז, ג'אדו, טוניס וברגן 

באלזן. 
סיפורו של מושב אלי-שמע שזור בסיפורה 
של מדינת ישראל, שואה, תקומה והקשר 
של האדם לאדמתו ומולדתו. בני דור ההמשך 
שמנהלים כיום את המושב אומרים: הורינו 
היו אנשי אמונה, חזון ומעש ובאו למושב 
מפעל  של  הציוני  החלום  את  להגשים 

ההתישבותי. 
הורינו  ההם  הימים  של  המחסור  למרות 
חינכו אותנו, שאת "המבוגרים מכבדים, ועל 
המורשת לא מוותרים, ותמיד צריך לעזור 

לנזקק ושאין לאבד את האמונה והתקוה".
בזכותם, מושב אלישמע הפך ליישוב "רב 
דורי" שהעבר וההווה צועדים יד ביד לקראת 

עתיד מבטיח. 
לציון חגיגות ה- 60 הוקמה תערוכה שמציגה 
תמונות  של  אוסף  המושב,  תולדות  את 
ופרטים שנאספו לאורך השנים ותערוכה של 
בני הנוער והילדים שפועלים במסגרת תנועת 

הנוער במושב.
נשות המושב שהכינו  יותר מכל עשו  אך 
מאכלים טריפוליטאים טעימים ואותנטים 
שהוגשו כיד המלך... האירוע המרכזי נפתח 
במסכת בכיכובם של ילדים בני נוער ומבוגרים, 
בו שולבו המייסדים בקטעי וידאו וכך גם הם 

הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהמסכת.
ד"ר מוטי דלג'ו, ראש המ.א. דרום השרון 
אמר בדבריו: "אתם יכולים להתבונן בסיפוק 
ובגאווה בעמל כפיכם ולהתברך בהישגכם" 
ועדי  בין  וציין את שיתוף הפעולה הפורה 

המושב למ.א. דרום השרון. 

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים איחל 
לתושבי אלי-שמע המשך פעילות וצמיחה.

ויוסף  אדיב  חי  השרון,  הוד  עירית  ראש 
אדיב אביו שהיה המורה הראשון ברכו את 
התושבים. יו"ר הועד הדתי, אשר בוקטוס, 

בירך ואיחל אריכות ימים ובריאות טובה. 

בסיום האירוע הוזמנו כל משתתפי המסכת 
ופצחו בשיר "כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, 
נכדיי וניניי... הקהל קם על רגליו בהתרגשות 
רבה והיו שאף הזילו דמעה ויחד כולם שרו 

כאן ביתי....כאן ביתי במושב אלי-שמע!

התעלות  של  תחושה  היתה  לכולנו 
כולנו  ונפגש  לחי  כה  רוח.  והתרוממות 

בשנת ה-70 לאלישמע.

חיילים בודדיםחיילים וצעירים

חוגגים 60 שורשים במושב אלישמע

המרחב האישי

בבאר טוביה
לבאר טוביה משק החלב המושבי הגדול בישראל - 80,000,000 ליטרים חלב בשנה )!(

ראש המועצה דרור שור פתח את הערב בטקס 'מוציא הלחם' ונתן את האות לפתיחת 
החגיגות בהן אלפי תושבים נהנו מתצוגת כלים חקלאיים, רכיבה על סוסים, סיור ברפתות 

ותחרות עגלות מקושטות בין יישובי המועצה.

צילום: המועצה האזורית באר טוביה
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במושב נבטים שבמועצה האזורית בני שמעון, מרכז מבקרים המשלב מוזיאון ובית כנסת מרהיב.
מושב נבטים, אשר הוקם בשנת 1946 במבצע "11 נקודות התיישבות" ביום כיפור, שוכן בנגב 

הצפוני ומהווה פנינת תיירות קסומה וייחודית.
ביקור במושב משלב מסורת יהודית, אקזוטיקה, טעמים ונינוחות, לצד תיירות כפרית במיטבה.

במרכז למורשת יהדות קוצ'ין מוצגת תערוכת קבע ובה פריטים מקוריים מהלבוש ומהמנהגים 
היהודיים באזור קוצ'ין, כגון: חתונה קוצ'ינית, חג 

שמחת תורה ומטבח קוצ'יני מפואר.
עוד במרכז סרט תיעודי המתאר את תולדות 
הקהילה הקוצ'ינית מהודו ועד עלייתה לישראל. 
הביקור מלווה בהדרכה מקצועית וכולל, על פי 
הזמנה מראש תכניות מעשירות ומשלימות כמו 

יצירה, קבלת ספר תורה ועוד.
הביקור אינו מושלם ללא בית הכנסת, שמהווה 
והריהוט  החלקים  רוב  עצמו.  בפני  חוויה 

שבמקום הובאו מבית הכנסת המקורי שהיה פעיל בקוצ'ין.
לפני כשנתיים , בחג שמחת תורה, פרצו אלמונים לבית הכנסת  וגנבו חמישה כתרים של ספרי 
תורה וכעשרה רימונים.  בין חפצי הקודש הגנובים, גם כתרים בני כ-300 שנה, ששרדו את המסע 

מקוצ'ין לישראל. 
למרות מאמצים רבים, עקב משמעותם הרגשית והערכית של החפצים הגנובים, לא הצליחו 
במשטרה לאתר את הגנבים אך בימים אלה מנסים לשחזר את הפריטים המקוריים ולהציבם 

בבית הכנסת שוב.
לפני כשנתיים כחלק מההכרזה על נבטים ככפר תיירותי, הקימו במושב קבוצת נשים וגבר אחד 
מיזם כלכלי-תיירותי - "נשים מבשלות", שכשמו כן הוא. מטבח קוצ'יני מסורתי במיטבו, המציע 

חגיגה קולינארית לאורחיו.
מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור וחברי המטה סיירו לפני מספר ימים במושב נבטים, כחלק 
מהפעילות השוטפת של התנועה, ביקרו במרכז המבקרים ובבית הכנסת, טעמו ממטעמי המטבח 

המסורתי הקוצ'יני ונפגשו לבסוף עם חברי המושב.

ביקור מטה במועצה האזורית 
יוסף שבגליל המערבי מעלה 
מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור וחברי המטה ערכו סיור במועצה האזורית מעלה יוסף 
בגליל המערבי כאורחיו של ראש המועצה, אבי קרמפה. בסיור, שהנו חלק מהפעילות 
השוטפת של התנועה, השתתפו צוות התנועה וסגן ראש המועצה יעקב בוחבוט עם בכירים 

נוספים מהאזור. 
ועדי המושבים ושמע  בסיור נפגש צור עם 
והקשיים  הבוערות  הסוגיות  על  מפיהם 
היומיומיים עמם מתמודדים וביניהם אמצעי 
הייצור ומכסות מים, הפוגעים ביכולת הפרנסה 

של חקלאי האזור. 
סוגיה בוערת נוספת היא הרפורמה בענף הלול, 
ענף עיקרי וחשוב לתושבי האזור. צור התייחס 
בדבריו לכך ואמר שהתנועה תפעל יחד עם 
מגדלי העופות, להשארת רוב ייצור הביצים 

באזור הצפון. 
צור ציין שתהליך שדרוג הלולים, טומן בחובו קשיים. זהו מהלך אסטרטגי ענק שיהיה גם כואב, 
היות וטומן בצדו השקעות והתייעלות ורק שיתוף פעולה והבנות בין כל הצדדים יובילו להצלחת 
הענף והאזור שיאפשרו פריצת דרך תיירותיות, חברתית, כלכלית ודמוגרפית. ראשי המושבים 

ביקשו מצור את התערבותו האישית בתהליך המורכב. 
במסגרת הסיור נערך ביקור במושב זרעית בו התרשמו מעסק משפחתי לגידול ושיווק פטריות.

חוות השמפיניון שהוקמה בשנת 1982 ע"י רוזה ויצחק דוידיאן. החווה היא מהמובילות בארץ בשוק 
הפטריות. לחווה קו מוצרי פטריות טריות ופטריות אורגניות, מהן ניתן ליהנות כל השנה.  

הביקור נחתם בכנס בנושא יישום החלטות 979 ו-1101, במושב עין יעקב.
מאיר צור, שנשא דברים, התייחס ליישובי קו העימות שנפגעים תדיר בשל המצב הביטחוני הרגיש 
וחוסר הוודאות הכללית. צור הבטיח שיעשה ככל שביכולתו על מנת להשפיע על הממשלה 
שתפעל להקלה משמעותית על תושבי האזור כדי למנוע הגירה שלילית של אוכלוסייה איכותית 

ובעיקר צעירה.
בכנס הסביר עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות, על המשמעות של החלטות 
המנהל 979 ו-1101 בכל הקשור בחלקת המגורים בנחלות  ופירט את היתרונות והחסרונות בכניסה 

לתהליך שהוא כאמור וולונטרי.

עמק יזרעאל הוא הפנים 
היפות של ההתיישבות 

הנהלת תנועת המושבים מסיירת בשטח
מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור והנהלת התנועה סיירו יחד עם ראש המועצה האזורית 

עמק יזרעאל במושבי המועצה והשתתפו בדיונים מקומיים בצרכי התושבים.

מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור וראש המועצה האזורית עמק יזרעאל איל בצר, סיירו 
ברחבי המועצה האזורית ונפגשו עם תושבי מרחביה, נהלל, תל עדשים ובית שערים. מטרת 
הביקור הייתה לשמוע מתושבי האזור על בעיותיהם השונות ולהציג את מגוון הפתרונות 

האפשריים והסיוע שמעניקה התנועה במקרים אלה.

מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור: "עמק 
יזרעאל הוא הפנים היפות של ההתיישבות. 
בעמק מתפתחת חקלאות עתירת ידע לצד 
חקלאות מסורתית, באופן שמוכיח ששילוב 
עבר מפואר בן 100 שנות התיישבות, עם 
עתיד  יוצר  חדשנית,  טכנולוגית  קדמה 

מבטיח להתיישבות כולה".

במהלך הביקור במרחביה סיירה הנהלת 
התנועה באחת מהרפתות, שעברה את תהליך הרפורמה ובצימרים, שגם בעליהם שקוע 

עמוק בתהליכי בירוקרטיה מייגעים.

בדיון עם נציגי ועד המושב והמועצה האזורית, הועלתה סוגיית ניהול המושב המורחב ותשתיות 
האזור. התושבים ביקשו את עזרת תנועת המושבים בתהליך הגדלת מספר הנחלות ביישוב, 
תהליך שנמשך כבר שלוש שנים ארוכות במנהל מקרקעי ישראל. עו"ד עמית יפרח, ראש 
אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים אמר בתגובה: "ההתנהלות מול מנהל 
מקרקעי ישראל מורכבת, סבוכה ובירוקרטית, ותנועת המושבים, שמלווה את מרחביה מתחילת 

התהליך, תעשה כל שביכולתה על מנת לעזור לישוב להשיג את מטרתו".

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, איל בצר, אמר במהלך הסיור כי שמח על ההזדמנות 
לפגוש את הנהלת תנועת המושבים, תוך חידוד הסוגיות הבוערות במושבי המועצה. עוד 
הוסיף כי טיפול רוחבי ויעיל של התנועה מול השלטון המרכזי, בנושאים שעל סדר היום, מחזק 
את המועצות האזוריות  ומסייע להם בעבודה מול הישובים. "תנועה חזקה מביאה למועצות 

חזקות, מה שתורם לחוזקם של המושבים ובסופו של דבר לרווחת התושבים". 

במפגש בתל עדשים, המושב הגדול בעמק שעומד כיום על 1,300 תושבים, הוצגה תנופת 
פיתוח ההרחבה והגידול המאסיבי במספר התושבים, שאינו הולם כיום את התשתיות מסביב. 
צור הבטיח כי יפנה לרשויות המתאימות לבדיקת סיוע בנושא. בנוסף הוצע להנהלת המושב 

סט פתרונות לניהול המושב המורחב ויחסי ועד האגודה-ועד מקומי, אשר קיימים בתנועה.

במהלך הביקור ברפת במרחביה הפתיע עומר נוביץ', רפתן מקומי ויו"ר ועד המושב, את 
מזכ"ל התנועה מאיר צור כשהציג בפניו את "דוגמנית הבית", הלוא היא הפרה רינה, מס' 925,  

המועמדת בתחרות "הפרה הכי יפה" שנערכה בחג השבועות בבאר טוביה. 

לפני כנס התושבים שנערך בבית שערים, התקיים מפגש עם ועד מושב נהלל ובו דנו בסוגית 
איוש הנחלות שתלויה ועומדת בפתחו של בית המשפט העליון.

קוצ'ין במרחק נגיעה
התנועה בשטח

השנה נושא החג היה "שוק רחוב". 
חברי המושב נחלקו לקבוצות, וכל 
דוכן  על  אחראית  הייתה  קבוצה 
שלה.  התוצרת  את  ומכרה  מזון  
ליצני  עם   ססגוני  מופע  התקיים 
רחוב, ג'אגלינג ולהטוטי אש. לסיום 
נערך שיעור זומבה סוחף. כמיטב 
המסורת נערך גם טקס ביכורים ובו 
הועלו כל התינוקות החדשים שנולדו 
בשנה האחרונה במושב. היה אירוע 
מהמכירה  ההכנסות  כל  מדהים... 

יוקצו לטובת טיול משפחות.
כתבה: ענת פילצקי.

בכפר טרומן
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בכל שנה מפיקה תנועת המושבים יומן )אותו 
מקבלים מדריכי בני המושבים ובעלי התפקידים 
עשרות  היתר,  בין  ובו,  המושבים(  בתנועת 
תמונות מחיי היום-יום ומפעילויות השיא של 

תנועת המושבים ושל בני המושבים. 
השנה, הוחלט לבחור את תמונות בני המושבים 
שיופיעו ביומן, בתחרות לייקים בדף הפייסבוק 
של בני המושבים! בשונה משנים קודמות, בחירת 
התמונות שיופיעו ביומן תהיה בידיכם - החניכים 
והמדריכים. כמנהל דף הפייסבוק של בני המושבים, 
ראיתי לנכון לפתוח את הרעיון מול צמ"ר התנועה 

והרעיון התקבל.

היום, כמה שבועות אחרי תחילת התחרות, הועלו 
רובם  לייקים,  כ-1,500  והצטברו  תמונות  כ-50 
מאנשים שונים. כולם מוזמנים להיכנס, להצביע 

ולהעלות תמונות לתחרות!! 
facebook.com/bmoshavim :חפשו

 
איך מתמודדים?

מאחד  תמונה  שלכם/שלנו  לפייסבוק  מעלים 

ממפעלי התנועה, רושמים בהסבר תאריך צילום, 
מפעל ושם הצלם/השולח בעברית, מפרסמים 
ואתם  הפרטים  כל  עם  התנועה  של  הקיר  על 

בתחרות!
חשוב חשוב חשוב: יש גם לתייג וגם לפרסם 
על הקיר של התנועה, כדי שנבין שזה לתחרות 
ולא סתם תייגו אותנו. כשמפרסמים על הקיר 
של התנועה יש לכתוב את הפרטים ובכל מקרה 

לא בהודעה פרטית!
התמונות שעוברות שלב יעלו לאלבום מיועד ויעברו 

לתחרות לייקים. 
שימו לב: כל התמונות העומדות בחוקי התחרות 
צוות  אם  אלה  מיידי,  באופן  שלב  עוברות 

השופטים יחליט אחרת.
התמונות הזוכות יועברו לתנועה ויתמודדו יחד 
עם תמונות נוספות מול צוות שופטים. התמונות 
הנבחרות יופיעו ביומן התנועה בצירוף מתן קרדיט 

לצלם!

מועד אחרון להעלאת התמונות: 20.6.12
30.6.12 הצבעות(:  )גמר  התחרות  סיום 

כל תמונה תפורסם תוך כמה שעות עד כמה   *
ימים באלבום. מועד סיום שליחת התמונות 
הוא רק מועד, וכן, תחרות הלייקים מתחילה 

מהתמונה הראשונה שעולה.
הלחצן  דרך  קשר  ליצור  ניתן  שאלה,  לכל   **

"הודעה" שבראש דף התנועה.
הערות:

אין להעלות תמונות בעלות תוכן לא ראוי.    .1
תמונות מסוג זה תפסלנה אוטומטית וללא 

הודעה מוקדמת.

לצוות השופטים, שיורכב בתנועה הארצית,   .2
יש חופש שיפוט מלא. ז"א שמותר לו לפסול 
כל תמונה שלא עומדת בחוקים, ע"פ שיקול 

דעתו המלא וללא הודעה מראש.
לכל אחד מותר להעלות לתחרות עד תמונה   .3

אחת מכל מפעל.
התמונות שיעברו את שלב הלייקים, ייבחרו   .4

ע"י שופטי התנועה בלבד.
התנועה  של  הקיר  על  תמונה  לפרסם  אין   .5
בפייסבוק יותר מפעם אחת. תמונות שיפורסמו 

בפייסבוק התנועתי עלולות להיפסל.
תמונות של אדם אחד/נוף/שלטים וכד' יעלו   .6

במקרים חריגים בלבד. 
תמונות של אנשים בהקשר של בני המושבים   .7

בלבד יעלו.

אפשר  ומפעלים  מועדים  מאיזה  תמונות 
לשלוח?

משנת 2011 
ד'-ו' מחוזי )קיבוץ גלויות(  בעקבות לוחמים

 פלמ"ח  מסע ט'  סמינר מד"מים
 סמינר מש"צים  יוסי יפה ז"ל  טיול חנוכה

משנת 2012
טיולי פסח מחוזיים  מחנות פסח מועצתיים

 מסע לפולין  תמונות מובחרות מהשנה )כולל 
כמה שיותר פרטים(

 
עלה-והגשם!!!

עמרי שמידוב )צורן(, מנהל התחרות

" זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך 
להיות ..."  )מאיר אריאל(

אגדה ישנה מספרת, שבשורה הזו כיוון מאיר אריאל 
בוודאי לתקופה זו של השנה בתנועת הנוער "בני 
המושבים". בחודש אפריל, מיד כשנגמרים מפעלי 
הפסח אנחנו מתחילים לעמול על מפעלי הקיץ 

בהכנות צוות, בתכנון המסלולים והתוכן החינוכי,.
ברוב הישובים אתם בוודאי כבר מרגישים בהתרגשויות 
סביב מפעלי הקיץ השונים: השלטים המבשרים על 
ההרשמה שהחלה  והמדריכים שמכינים את החניכים 

במגוון פעולות הכנה.
למי שעדיין לא בקיא במגוון הפעילויות והחידושים 

בתחום, הכנו מקרא מתומצת בנושא.
את שאר המידע אפשר ורצוי לקרוא באתר התנועה  

www.bmoshavim.org.il
בתקווה  לקיץ בטוח, ערכי ומהנה לכולנו !

סמינרי הדרכה
 סמינרי ט'  |  24.6-3.7.2012

מיועדים לבוגרי כיתה ט' המועמדים להיות חלק מצוות 
ההדרכה בשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה:  קורסי 
ההדרכה של מד"חים ומד"צים וקורס בעלי תפקידים 
- הראשון מסוגו בתנועה שישדרג בשנה הקרובה את 
פעילות התנועה בישובים במגוון תחומים.  סמינרים אלו 
נותנים כלים בסיסיים בהדרכה: דמות המדריך, בניית 
קבוצה, הכרות עם התנועה וערכיה וכמו כן התנסות 
ראשונית בעמידה מול קבוצה או בתחום ההתמחות 
יעברו החניכים  אותו בחרו. את המשך ההכשרה 
באזורים ובישובים במהלך שנת ההדרכה באמצעות 

ההדרכה. רצף  לפי  והשתלמויות  אישית  הנחיה 
 סמינר מד"מים  |  10-16.8.2012

האחרונה  בשנה  י' שהדריכו  כיתה  לבוגרי  מיועד 
ומיועדים להדריך גם בשנה הבאה.  הקורס מעבד 
את השנת ההדרכה הראשונה ועוזר למדריכים להסיק 
מסקנות ולהעמיק בתפקידם כמדריכים ומחנכים 
בתנועת הנוער כמו כן יחשפו המדריכים לגישות 
אחרות וחדשות בתחום החינוך, יתלבטו במטרות 
התנועה וישימו דגש על עשיה חינוכית בתוך הקהילה 
בה הם חיים. את הסמינר יסיימו החניכים בכיף פעילים 

כהוקרה על שנת פעילותם .

 סמינר מש"צים  |  10-16.8.2012
מיועד לבוגרי כיתה יא'  תפקידו  לתת כלים נוספים 
בהדרכה לשכבות הבוגרות , בהנחיית צוות ההדרכה  
ובליווי וריכוז אירועי שיא ופרויקטים. יכולתו העיקרית 
של המש"צ באה בעיקר מתוך הניסיון שצבר במהלך 
הדרכה,  בתפקידי  בישוב  תיפקד  בהן  השנתיים 
ודוגמה אישית. במהלך  ובעצם היותו מודל חיקוי 
הסמינר ייפגשו הקבוצות אנשים בעלי השקפת עולם 
המעודדת מעורבות ועשייה חברתית, נעסוק בציון 
דרך בהוויה הישראלית ובחברה הישראלית, ויבחנו 
את מקומם בחברה מתוך נקודת מבט ביקורתית לגבי 
המתרחש בה.  גם הסמינר הזה יסתיים בכיף פעילים 

כהוקרה על שנת פעילותם. 

מסעות הקיץ 
 מסע פלמ"ח לבוגרי כיתה ז'  |  5-8.8.2012

המדינה  קום  שלפני  לימים  אותנו  לוקח  המסע 

בהיווצרותו  ציונית  התבוננות  הפלמ"ח.  לתקופת 
של צבא ומדינה, שנוצרו מתוך התארגנויות להגנת 
המולדת, כמו ארגון הפלמ"ח על לוחמיו האמיצים 
שלא נחו עד להכרזה על הקמת המדינה וכינונו של 
צבא ההגנה למדינת ישראל. במסע החניכים יכנסו 
לאווירת התקופה בנעלי ובבגדי אנשי הפלמ"ח ויחשפו 
למורשת  ולסביבה בה לחמו הלוחמים האמיצים.
המסע  מתקיים באזורים: הר מירון, צפת, ביריה, 

ומסתיים בחוף חוקוק בפעילות פלי"ם. 

 מסע בעקבות לוחמים לשלום לבוגרי כיתה ח' 
5-8.8.2012

מפגיש את החניכים עם מורשות הקרב ואתרי הקרבות 
בהם לחמו חיילי צה"ל במלחמות ישראל השונות. 
המסע עוסק בדילמות ובהיבטים השונים הקשורים 
לאהבת הארץ, ציונות, ערכי האדם במלחמה מתוך 

נקודת מבט היסטורית, גיאוגרפית ובעיקר ערכית.
מטרתו של המסע היא בעיקר לייצר חיבור רגשי של 
החניך אל ארץ ישראל, חינוך לאהבת הארץ, להכרת 
ההיסטוריה והקרבות הקשים אשר בהן התמודד 
צה"ל ולהוקרת החיילים אשר הקריבו נפשם למען 
המדינה תוך שמירה על הערכים המקודשים לעם 
היהודי  ולצה"ל . מתוך חינוך בו בזמן לערך השלום 
ולשלילת המלחמה. המסע והתכנים בו הוא עוסק 
יוצרים תשתית מצוינת לגיבוש והכוונה של קבוצת 

החניכים לקראת שנת הפעילות הבאה שלהם. 

 מסע מנהיגים לבוגרי כיתה ט'  | 12-15.8.2012
בתום תהליך, לקראת הדרכה, מתמודד החניך עם 

השאלה: "איזה מן מדריך אני רוצה להיות?" 
תשובה לשאלה כזאת אינה מכילה רק את החוויות 
האישיות אותן עבר עד שהגיע לנקודה זו בזמן, היא 

צריכה לקבל משמעות לאור דברים גדולים ממנו.
במסע זה החניך יקבל זוויות שונות על מושג מנהיגות, 
דרך סיפורי דמויות אישיים שחלמו ולאור חלומם עיצבו 
חזון, עמלו והגשימו חזונם. מתוך הסיפורים, החניך יגלה 
את מושג המנהיגות. מנהיגות, לא כתכונות אישיותיות 
מולדות, אלא מנהיגות כרצון והיכולת לקחת אחריות 

על המציאות בה אתה נמצא, ולשנותה.
בגליל העליון  ימים. מתחיל   4 אורכו של המסע 
וממשיך דרך הגליל המערבי, עד לים, מחורפש, נחל 
אכזיב, פארק גורן ונסיים בחוף אכזיב המדהים בטקס 

ופעילות על חוף הים.

לבוגרי המיועד  מחוזי  התיישבות   מחנה   
כיתות ד-ו  |  24-26.7.2012

על  בחשיבה  משמעותית  מדרגה  קפיצת  מהווה 
הפעילות התנועתית לשכבה הצעירה. 

מפעל זה פורץ את המעגל האזורי ומאפשר תהליך 
הדרגתי ונכון יותר של פעילות, כאשר הוא מוסיף 
מעגל חברתי נוסף לרמות הפעילות וממשיך באופן 
טבעי את התהליך הקבוצתי השנתי שמתחיל בקבוצה 
ביישוב, ממשיך במחנה פסח אזורי ומסתיים במחנה 
לפעילות  נותן מענה  המחוזי  מחוזי. המחנה  קיץ 
במעגל רחב יותר ויחד עם זאת המסגרת המחוזית, 
ארצית, מאפשרת  יותר מהמסגרת  המצומצמת 

לקיימו בארגון ושליטה מלאים.

"תחרות היומן הגדולה" של בני המושבים!

המדריך השלם למפעלי הקיץ של בני המושבים

בני המושבים • www.bmoshavim.org.il • הצטרפו אלינו   

סמינרי ט' 2011, כפר הס  |  שולחת: נועה אלישע

הכנה לטיול חנוכה, 27.11.11  |  סמל ענק של בני המושבים שהכין 
הגרעין בטור א'  |  צילום: רועי יפלח

פעילות שיא בפיתחת ניצנה, רמת הנגב, 5.6.12
צילום: מעין מור

מש"צים עמק חפר בערב הוקרת תנועות נוער.
צלם: ניצן רום
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פינה עם ארומה אישית גלילות בטעם איטליה
www.irischef.com  |  054-4944205  |  באדיבות: איריס לוי, מושב ניר בנים

אופן ההכנה
מערבבים קמח, אבקת אפיה, מלח ורוזמרין בקערה גדולה.   .1

מוסיפים את החמאה החתוכה לקוביות ולשים קלות.  .2
טורפים את החלב עם הביצה ומוסיפים לקערת הבצק.   .3

לשים עד לקבלת בצק רך ואחיד.  
מרדדים את הבצק על משטח מקומח למלבן בעובי של סנטימטר.  .4

מורחים את הטפנד על הבצק ועליו מסדרים את עגבניות, מפזרים את הבצל,   .5
הגבינות והתבלינים.

מגלגלים את הבצק לגלילה אחת ארוכה.   .6
פורסים את הגלילות ומסדרים אותם בצורה נאה בתבנית עגולה קפיצית שנמרחה   .7

בשמן זית.
אופים בתנור מחומם ל-180 מעלות כ-40 דקות.  .8

אפשרויות הגיוון הן אין סופיות! המלית יכולה להכיל את כל הדברים שאתם אוהבים: 
פטריות, טונה, גבינות למיניהן, פלפלים קלויים, חצילים מטוגנים, עגבניות מיובשות, 

ארטישוק ועוד.

בתאבון!

על  מדברים  איטלקי  אוכל   על  כשמדברים 
עגבניות, גבינת מוצרלה ועשבי תבלין. גלילות 
אלו שיוצרות ביחד עוגה/פשטידה נהדרת עומדות 
בכל התנאים ומתאימות בדיוק לחג השבועות. 
הטעם מזכיר מאוד פיצה אבל לא בדיוק, הבצק 
הפריך שעם כל ביס קופץ לנו לפה טעם חדש 
ויש  אחר  מיוחד,  משהו  כאן  נותן  המילוי  לפי 
הרבה מקום לדמיון עם אפשרויות גיוון רבות.

מצרכים לבצק
450 גר, קמח רגיל

1 כפית גדושה אבקת אפיה
100 גר' חמאה רכה

2/3 כוס חלב
1 ביצה גדולה
½ כפית מלח

1 כפית רוזמרין קצוץ דק

מצרכים למלית
4 עגבניות פרוסות דק

ממרח טפנד זיתים
½ בצל קצוץ גס

250 גר' גבינת מוצרלה
150 גר' גינה מלוחה
בזיליקום קצוץ דק

אורגנו יבש

2 שיני שום כתושות
מלח

פלפל גרוס טרי

כמיטב המסורת מזה 60 שנה, נערכת חגיגה ובה תהלוכת עגלות מקושטות, משחקי 
ספורט היתולי, תחרות עוגת הגבינה הטעימה והיפה, סוכריות המושלכות מהמסוק 
של גיא ותחרות משיכת החבל המסורתית. בטקס הבאת הביכורים ומסכת החג 
מובאים ביכורי הענפים השונים וראשונים עולים התינוקות הרכים שנולדו במהלך 
השנה וענפי החקלאות מציגים את תנובתם. הערב נחתם עם הכרזת העגלה 

המנצחת ועוגת הגבינה הטעימה ביותר.
כתבה: אורית נוי-ליבוביץ

צילום: רותם קרייזל ונתיב וייס

באביגדור

לאה טל , כפר מל"ל

ציוני דרך בימי בראשית
הבתולית  הקרקע  על  התיישבו  החלוצים  ראשוני 
חי,  עין  בשם  פועלים,  כהתיישבות   1912 בשנת 
לכפר סבא.  בין פתח תקווה  באזור שומם בשרון 

פעמיים ננטש הישוב מטעמי ביטחון:
לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה,  זאת מאחר   .1
וקו הגבול בין הלוחמים התורכים והבריטים התייצב 
באזור המושב.   בשנת 1919 שבו החברים למקום, 
שהוכרז כמושב, ושמו עין חי הוחלף  ונקרא:  כפר 
מל"ל, על שם משה ליב לילינבלום, מראשי התנועה 

הציונית.
בשנת 1921, בפרעות תרפ"א, ריחפה על הישוב   .2
הסכנה מהפורעים הערבים. אז  התרחש פינוי נוסף 

של המתיישבים, שהועברו לפתח תקווה.
בשנת 1922 חזרו המתיישבים למושב, רק אז חילקו   
את הקרקע למגרשים ובנו צריפים, עשויים עץ 

ומצופים חימר, קש וזפת. 

ידעו תושביו, באי  בשנותיו הראשונות של המושב 
העלייה השנייה והשלישית, ימים קשים. האדמה הייתה 
קשה ודבר לא גדל עליה, פרט ליבלית ולחילפה, עשב 
בר עקשני, שעד היום זוקף פה ושם את עליו החדים, 
דמויי חלף. הבאר הראשונה שנחפרה על גבעה ולא 
במישור הייתה דלה וספקה בקושי מים לצרכי התושבים 

ובעלי החיים. 

בשנת 1926 נפתח בצריף קטן בלב המושב, בית הספר 
האזורי הראשון בסביבה.

בשנת 1929  עבר למבנה הציבורי במושב וב-1938 עבר 
בית הספר למיקומו החדש בפאתי הכפר ונקרא: "ביה"ס 
הממלכתי לילדי העובדים על שם יוסף אהרונוביץ". 
ביה"ס היה הפנינה שבכתר ונשא בגאון דגל של חינוך 

לאהבת הארץ, לעבודת האדמה ולטיפוח הספורט. 

בשנת 1929 החלו בנטיעת הפרדסים, בנוסף למטעי 
האיקליפטוס, כרם הענבים ושטחי הפלחה שהיו. ואז 
נחפרה באר נוספת שסיפקה סוף סוף את צורכי 

המקום. 

בשנת 1938 נבנה המועדון בה"א הידיעה, אליו נהרו 
בני נוער מיישובי הסביבה למפגשי תרבות וחברה. כאן 
נשבעו הצעירים לגדנ"ע בחרדת קודש באמונה ותקווה 

לטוב, בימים של טרום מדינה.

שנים עשר בנים שכל המושב במלחמות ישראל. 
תשעה מהם נפלו בקרבות תש"ח, שהם כמחצית 

מלוחמי המושב במלחמת העצמאות.

חקלאות בסימן של חלוציות וראשוניות
כתמורה לעבודה הקשה ולהתמדה של החברים, הניבה 
האדמה יבולים נאים ובשנת 1926 הוקמה במרכז הכפר 
המחלבה המשוכללת של תנובה, שהיתה הלב הפועם, 

אשר שרת את חברי המושב ואת תושבי הסביבה. 

היו חברים שהחלו לגדל אבטיחים במושב, ובשנת 
1936 "נולד" זן חדש של אבטיח, שהתגלה כבדרך נס 
במקשה על ידי עינם הבוחנת של שני המגדלים: זילברג 
ובורשטיין.  אז נרקמה האגדה על יכולתם המדהימה 
של חברי כפר מל"ל ליצור חקלאות חדשה פורצת דרך.  

אפילוג
בימים אלו בהם מגנים את חברי המושבים על שהם 
משכירים מחסנים במקום לעסוק בחקלאות, ראוי 
לציין כי למשק החקלאי הקטן קשה להתחרות היום 
עם הגדולים, בעלי "אחוזות", שמתייעלים ומוזילים את 
המחירים של התוצרת החקלאית. גם מחירי המים הפכו 

את החקלאות לנושאת הפסדים.

ראוי להזכיר כי  החוזה הבלתי כתוב בין חברי המושבים 
תשמש  במושב  הקרקע  כי  היה  דאז  וההנהגה 
לחקלאים מעין קרן קיימת וקרן פנסיה לימי זקנה 

ומחסור והנה עדות חיה להבטחות מימי הבראשית 
של כפר מל"ל:

בגלל  המושב  מן  שסולק  מושב  חבר  על  מסופר 
שרכש דונם אדמה. הכיצד? החבר יצא לעבודת חוץ 
ברעננה, שם חרש יום שלם. בעל הקרקע שילם לו 
תמורת החריש - דונם של אדמה פרטית. ואז הגיע 
למושב  החבר הרצפלד כולו נלהב ועודד את החברים 
באומרו: "האדמה הזאת היא הביטחון שלכם בהווה 
וקרן הפנסיה שלכם ולעתיד, לכן אל לכם לקנות קרקע 

נוספת כהשקעה". 

100 שנה לכפר מל"ל

הבאר הראשונה
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