
חגים אוניברסאליים 
הימים הנוראים - ראש השנה ויום הכיפורים שאנו עומדים בפתחם, נבדלים משאר 
חגי ישראל המקראיים, בעוד החגים האחרים שלוש הרגלים פסח, שבועות, סוכות, 
עם היותם קשורים לעונות השנה: אביב, קציר, אסיף. מיוסדים הם על מאורעות 
היסטוריים דתיים ולאומיים, כמו יציאת מצרים; מתן תורה בסיני והתגבשות העם 
בהליכתו במדבר. לעומתם ניצבים הימים הנוראים - שני החגים ראש השנה ויום 
הכיפורים בייחודם בעולם הרוח והאמונה, ואין הם קשורים לאירוע היסטורי או 
לאומי או לעונת השנה, כל כולם נושאים עמם ערכים חברתיים כלל אנושיים 
שנועדו לחשבון נפש לפרט ולכלל, ימי דין ומשפט לאנושות בכלל, ולאדם מישראל 
בפרט. ציון דרך בשליחותו-בחירתו של עם ישראל  להיות עם סגולה, נושא ערכי  

מוסר וצדק כנאמר: "לתקן עולם במלכות שדי" ולהיות "אור לגויים".

תפילת האדם
שיחו של האדם המאמין עם אלוהיו בכל ימות השנה ובימים הנוראים בפרט מתאפיין 
בתפילה. וכימי האנושות, כן ימיה של התפילה. כשם שהאדם זקוק למזון ושינה 
לקיומו הפיזי, כך צריך הוא לשיח עם בוראו-האל לקיומו הנפשי-רוחני. ולא רק 
האדם שנברא בצלם אלוהים מתפלל, גם  החי ביבשה ובים, הצומח והדומם, היקום 
כולו יודע תפילה כהגדרת ספר הזוהר )שמות פרשת ויקהל(: "נשמת כל חי תברך 

את שמך ה'".
חכמי ישראל הקדמונים בתלמוד ובמדרש, העלו את תפילת היקום לשיא הרוממות 
והעמידוה אף במקום נעלה יותר מתפילתו של האדם. היטיב לבטא רעיון זה החכם 
רבי אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר )המאה ה-17(, בספרו "שבט מוסר". "למה לא 
ילמד אדם משמים וארץ, ימים ונהרות, מדבריות, אילנות ועשבים, בהמות וחיות, 
שקצים ורמשים, שכולם יודעים ומכירים לבוראם, ואומרים שירה לפניו בכל יום, 

כל אחד השירה השייך לו."
התפילה של האדם היא פנייה ושיח עם האל - בורא העולם, אם כדי להודות, 
להללו, לשבח, לפארו ולקלסו. ואם להבעת משאלה ותחנונים, בהם משטח האדם 
את בקשותיו ומצוקותיו לפני בוראו ומבטא בתפילתו את בטחונו ביכולת ה' וברחמיו 

של ה"שומע תפילת כל פה", למלא בקשותיו.
בימים הקדומים, היתה תפילת אדם תפילת יחיד וספונטנית, ללא נוסחאות קבועים 
או זמנים קבועים, מעין דו-שיח דיאלוג בין האדם המתפלל לבין אלוהיו, האדם 
המתפלל שפך את ליבו לפני האל ותינה בפניו את מאווייו, מצוקותיו וצרותיו, תוך 
בקשת רחמים ולעתים גם למעין שיח של שיכנוע הא    ל להושיעו, והוא המתפלל 
היה זוכה למענה בלתי אמצעי של עידוד וחיזוק, שהעמיק את בטחונו ביוצרו-בוראו 

וגרם לו התעלות נפשית וזיכוך פנימי.

עיקרון ההדדיות בתפילה, המוצא ביטוי בספרות התלמודית, יסודו בדו-שיח 
וההתדיינות בין אברהם אבינו לאלוהים, כאשר ביקש האל להחריב את סדום 
ועמורה על רשעותם, התייצב מולו אברהם לסנגר על אנשי סדום וביקש-תבע 
מאלוהים לבטל את גזירת החורבן על סדום ועמורה, כאשר מתריס שואל את 
האלוהים )בראשית יח, כג-כה(: "האף תספה צדיק עם רשע?.... השופט כל הארץ 

לא יעשה משפט"?!
התדיינות כזו בין האדם לריבונו של עולם חווינו, לפני חדשים אחדים, חברי המשלחת 
של תנועת המושבים  לפולין. עת עמדנו דוממים מול האימה והזוועה של מחנות 
המוות ובורות ההשמדה של מיליוני אחינו בשואת יהודי אירופה. אמנם קיימנו 
במקומות אלו גם טקסי תפילה מסורתיים, אך התפילה האישית - התפילה שבלב 
של כל אחד מאתנו, אשר קולה לא נשמע, הרקיעה שחקים בזעקתה הדוממת: 

"אלי אלי למה עזבתנו?!"

התפילה היהודית
לפי אמונת היהדות, לא זקוק המתפלל למתווך בינו לבין בוראו, כמאמר חכמים 
בתלמוד )ירושלמי ברכות יג, א(: "ראה כמה הוא ]הקדוש ברוך הוא[ גבוה בעולמו, 
אדם נכנס לבית הכנסת ועומד ומתפלל בלחישה והקדוש-ברוך הוא מאזין לתפילתו... 
כאדם המשיח באוזני חבירו והוא שומע, וכי יש לך אלוה קרוב מזה? שהוא קרוב 

לבריותיו כמו פה לאוזן"! 
לצערנו, בימינו, איבד האדם המודרני את יכולתו לדו-שיח בלתי אמצעי בינו לבין 
האלוהים. זאת, הן מהיעדר חינוך והכנה מתאימים לתפילה והבנת תכניה ונוסחיה והן 
ממה שמאפיין את עולמנו הטכנולוגי-אינטרנטי, לאבדן האיזון בין החוייה הרוחנית-

רגשית לרדיפה אחר הישגיות מטריאלית, הגורם קהות הרגש ועודף רציונליות.
***

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה  בהתחדש עלינו שנה חדשה נישא תפילה: 
וברכותיה, אבינו שבשמים, הענק לנו דעת ותבונה להתמודד עם אתגרי העתיד. 
ידענו איך לקבל לאורחות חיינו את הטוב והמועיל של הקידמה האנושית, לבל 
יתפתה לבנו לתור אחר מקסמי שווא וקידמה מזוייפת; חונן אותנו בחכמת חיים 
אמיתית, לעמוד במשימות ההווה ובמבחנים החברתיים והכלכליים, המתחייבים 
משינויי העתים וחליפות הזמנים; תן לנו תעצומות לשאוב מן העבר החלוצי של 
תנועתנו, והבחנה נכונה של ציוני הדרך והתמרורים הערכיים שהציבה לפנינו 
והנחילה לנו. פרוס עלינו את סוכת שלומך, כנאמר: "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את 

עמו בשלום".
לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

העלייה השלישית? השתגעתם?! מה בין 
זה לבין חניך במאה ה-21? מחנה הקיץ של 
מחוז מרכז בבני המושבים לשנת 2012 
לארץ  שעלו  המשוגעים  בקומץ  עסק 

בקבוצות הכשרה. 

 10 | מחנה התיישבות מחוז מרכז

"רק בשביל לפגוש את כל מי שבא לכאן היום, 
כדאי היה להגיע לגבורות. יותר משיש באירוע 
זה ציון גיל הגבורות שלי, ראויה התכנסות זו 
לציון שנות הגבורות אליה הגיעה תנועת 

המושבים" 

 9 | אירוע גבורות לרב מנחם הכהן

גבולות  על  שמירה  של  "המשמעות 
כאשר  ומתחזקת  מתבהרת  המדינה 
מגיעים למושב נתיב העשרה, מושב מיוחד 
במינו בו הפעילות והאופי החקלאי הנם 

חלק בלתי נפרד מהנוף המדברי"

 5 | מיזם תיירותי יוצא דופן

חגי תשרי - ייחודם בעולם הרוח והאמונה
ברכת רב התנועה, הרב מנחם הכהן לשנה החדשה

עובדים זרים - עובדים עונתיים
עמוד 4

החלטה 3212 - ועדות קבלה
עמוד 5

"מבט מושבים" - ארוחה 
משפחתית - חלוקת נחלה

עמוד 6

פורום רכזי צעירים במועצות 
האזוריות

עמוד 8

אירוע גבורות לרב מנחם הכהן
עמוד 9

פרויקט חותם במושבים
עמוד 7

בני המושבים - מסע בעקבות לוחמים
עמוד 10

פרויקט התנדבות הומינטרי
עמוד 11

איגרת מזכ"ל תנועת המושבים
עמוד 3

אתם הולכים לאהוב 
את זה...

בעמוד  "לייק"  לנו  עשו 
החדש של תנועת

המושבים בישראל 
בפייסבוק

תוכן העניינים
ספטמבר 412012

רוה"ש תשע"ג

 11 | דרושים לפרויקט הומינטרי בינ"ל

עיתון תנועת המושבים
w w w . t m o s h a v i m . o r g . i l

שנה טובה ומתוקה למרחב הכפרי  ולכל בית ישראל

שנה טובה

מוני
מה עצ

של
מונה: 

ת
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גליון רוה"ש תשע"ג

קוראים יקרים,
איזו תקופה נפלאה היא חגי תשרי... אחת החביבות עלי...
החום נעשה נסבל, לעתים אפילו זוכים לבריזה מרעננת, הנוף מתחיל 
להשתנות מגווני הצהוב והחום למה שבעתיד הקרוב יהפוך לירוק, טרי ורענן וכמובן - גולת 
הכותרת - ראש השנה ואחריו סוכות ובין לבין יום כיפור שאמנם לא חג ובטח לא משמח, 

אך עת להתכנסות אישית ונצירת זיכרונות לאומיים ופרטיים. 

ישנו פיוט שאני אוהבת לשמוע בעת הזו, "נתנה תוקף" בביצועו של חנוך אלבלק, מבית 
השיטה, חבר בלהקת הגבעטרון, ה-להקה! הפיוט "ונתנה תוקף" שנאמר על ידי מקדש 
שם ה', ר' אמנון ממגנצא, ברגעי חייו האחרונים, נחשב לקטע התפילה 
המרומם ביותר בתפילות ראש השנה. בשנים האחרונות זכה לתהודה 
רבה, עקב לחנו של יאיר רוזנבלום, כאשר המניע  ליצירת הלחן הייחודי 
הזה, היה נפילת 11 מבני קיבוץ בית השיטה, במלחמת יום הכיפורים. 

לשמיעת הפיוט סרקו את הברקוד.

באותה נימה - לפני כחודש נפרדה ההתיישבות כולה מעמי רוז'נסקי, שהלך לעולמו 
בגיל 66, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. עמי, אדם יקר, חבר 
ועיתונאי ותיק ומוערך שערך עד ימיו האחרונים 4 עיתונים במקביל: 
"קו למושב", "יבול שיא" , "הרפת והחלב" ו-"משק העופות". עמי היה 
מעצמת תקשורת של איש אחד, כפי שספדו לו רבים שהגיעו להיפרד 
ממנו בבית העלמין שבקיבוץ מסדה, ביתו. מעבר ליכולות המיקצועיות 

ולהספק הבָּיֹוני, מה שעשה אותו כה מיוחד הוא אופיו ומידותיו: אדם צנוע ועניו, שהפך 
את עבודתו לשליחות עבור מגזר שלם, קיבוצניקים ומושבניקים כאחד. מעולם לא חיפש 
את הצהוב, הנמוך והפופוליסטי ועדיין חתר לאמת, בחריצות, חדות ואהבה רבה למקצוע 
ולתחום אותו סיקר. בלכתו, הותיר אותנו עמי עם כאב גדול וחלל, שיהיה קשה מאוד למלא 

אותו. יהי זכרו ברוך.

החגיגית  במתכונתו  ויוצא  תשרי  לחגי  מוקדש  שלפניכם  הגיליון  חד...  ובמעבר 
והמחודשת. הוספנו פינות חדשות, שממתינות לכם, תושבי המרחב הכפרי לקחת 

חלק ולכתוב ולהיות חלק ממערכת "המושב".
ידידותי,  - נגיש,  בקרוב נשיק את אתר תנועת המושבים המחודש 
אינטראקטיבי ומותאם לרוח הניו מדיה. על כך ועל הנעשה בתנועת 

המושבים ובחצר הגדולה שלנו תוכלו לקרוא בגיליון שמונח לפניכם.

חג שמח, שנה טובה ורק בשורות טובות.
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, אילנה יוגב.

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

הברקוד  את  סרוק 
לכניסה ישירה לאתר 

תנועת המושבים

עמוד המערכת

העורכתדבר
העורכתדבר

הצטרפו אלינו: 
"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!
שלחו אלינו למייל varda@tmoshavim.org.il 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!

מרוץ "ממעמקים" לזכרו של מיכאל דותן
בתאריך 14.06.2012, אנו, משפחת דותן )חברי המושב אדרת שבעמק האלה(, קיימנו 
זו השנה השישית את מרוץ "ממעמקים", לזכר בן הזקונים שלנו מיכאל דותן 
ובסיומו נערך טקס  להנצחת זכרו, 
הזכרון בגלעד במושב אדרת שבעמק 

האלה.
בשם מאות משתתפי המרוץ ובשם 
מודים למזכ"ל  אנו  דותן,  משפחת 
התנועה מר מאיר צור, שבנוכחותו 
כיבד את המעמד וזכר יקירנו מיכאל 
דותן ז"ל, בן המושב אדרת שבעמק 
האלה. נוכחותו סימלה את הפנים היפות של התנועה והעומד בראשה שזוכרת ולא 

שוכחת את בניה.

משפחת דותן, מושב אדרת, עמק האלה

אירוע 80 לרב מנחם הכהן בנוכחות הרמטכ"ל, 
שר התמ"ת, נשיא מכללת אחוה ומזכ"ל תנועת 
המושבים )הסיטי, מעריב עסקים, 12.8.12( 

ראה כתבה מורחבת בעמ' 9

גדי לסין, נשיא שטראוס, אירח במטה החברה 
את מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר 
פורום  וחברי  ישראל  חקלאי  התאחדות 

החקלאות הארצי של התנועה
)הסיטי, מעריב עסקים, 30.7.12(

"הסכם להתייעלות הרפתות שלא יכלול את 
כל שרשרת הערך, לא יתקבל על ידנו" 

)דה מרקר, הארץ, 19.7.12(

 הסכם חדש להבאת עובדים זרים עונתיים לחקלאות מתגבש בין 
תנועת המושבים וארגוני החקלאים לבין משרדי האוצר, החקלאות 

והתמ"ת )דה מרקר, הארץ, 1.7.12(
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שנה טובה ופוריה

אופטימיות  של  תחושות  ועמה  בפתח  תשע"ג  שנת  המושבים,  תנועת  חברי 
ותקווה. 

בשנה החולפת, בעזרת עבודה קשה והרבה נחישות ואמונה בצדקת דרכנו,  עשינו עוד כמה 
צעדים בדרך לקידום סדר יומנו.

תנועה  היא  בראשותי  המושבים  תנועת 
וערכית, הרואה בחזונה  חקלאית, חברתית 
בתוכו  המשלב  חדש  כפרי  מרחב  יצירת 
חקלאות, תיירות כפרית ועסקים קטנים, לצד 
חיי קהילה עשירים וזאת ברוח חזון המרחב הכפרי שהוגדר והוצג על ידינו.

בסיס קיומו ומימושו של חזון זה הוא בראש ובראשונה בהמשך עיבוד הקרקע 
החקלאית במושב ושמירת אופיו הכפרי ויחודו של המושב החקלאי, זאת לצד 

פיתוח פעילויות אחרות באופן מוסדר ומתוכנן.

כחלק מתפיסתי זו, הקמנו פורום חקלאות ארצי, המאחד את כל הגורמים 
החקלאיים בארץ ודן בסוגיות הבוערות בתחום החקלאות. בנוסף, חידשתי את שולחן 
החלב בכדי לשמור על הרפת המשפחתית ואני פועל בקשת הנושאים שעל הפרק יחד 

עם נציגי המגדלים.

אנו פועלים למנוע את הפחתת מכסת העובדים הזרים ומגבשים יחד עם השותפים 
שלנו: משרד החקלאות, התמ"ת, האוצר והפנים, תכנית להבאת עובדים עונתיים לחקלאות 

לפרקי זמן מוגדרים. אני תקווה, כי ההסכם ייחתם בקרוב ויביא לשינוי של ממש בנושא.

בשנה החולפת בהמשך לפעולות אגף קרקעות לעיגון זכויותינו בקרקע התחלנו 
ביישום החלטות 979 ו-1101. אושרו הוראות האגף להחלטות, אשר לאחר זמן רב מסדירות 
את זכויותינו בחלקת המגורים וקובעות לראשונה מסלול היוון לזכויות המגורים והפל"ח. 
במקביל, אנו לקראת סיום המו"מ מול המינהל בנוגע לנוסח חוזי החכירה לדורות אשר 

ייחתם עם האגודות והחברים.
בנוגע לקרקע החקלאית, ייצגנו את התנועות המושביות בועדת רוטקופף אשר בוחנת את 
מדיניות הקרקע החקלאית ואנו ממשיכים לפעול מול הועדה על מנת לשמר את משטר 

הנחלות הקיים ולעגן את זכותנו על הקרקע החקלאית.
הקמנו זרוע ביצועית, בשותפות עם ברית פיקוח - "מבט מושבים", שתהווה מענה 
מקצועי ויעיל ליישום החלטות המנהל ומענה עסקי כלכלי ממוקד לכל אגודות המושבים 

וחברי המושבים עצמם. 

הקמנו מחלקת חיילים וצעירים שנותנת מענה, סיוע והכוונה לנוער לפני הגיוס,  בזמן 
השירות ובשחרור והופכת לכתובת מרכזית לבנינו ובנותינו המשרתים בצבא,  זאת בין היתר 
מתוך תפיסתנו את השירות הצבאי כמשימה לאומית עם ערך עליון של שליחות והדדיות. 
נתוני אגף כח אדם משנה לשנה מוכיחים שוב ושוב שהמושבניקים מתגייסים בהמוניהם 
לתפקידים משמעותיים בצה"ל, כולל התנדבות לשירות מילואים ואין זה מובן מאליו, אלא 

תוצאה של החינוך והערכים אותם ספגנו ולאורם אנו מתחנכים ומחנכים.

תנועת הנוער שלנו, בני המושבים, ממשיכה להוות מקור גאווה לכולנו.  
השנה סיימו יותר מ-1,500 חניכים את מסלולי ההכשרה של בני המושבים בסמינרי ט'. 
בנוסף, פתחנו שני מסלולים חדשים לשנת שירות בנוסף לגרעין עודד הוותיק,  מסלול 
אחד יאפשר לבנינו להתנדב בפנימיות לנוער וילדים בסיכון ומסלול נוסף חברתי-חינוכי, 
יאפשר לבנינו להישאר בכור מחצבתם ולהתנדב בפעילות חינוכית בבתי הספר בהם הם 
עצמם גדלו והתחנכו, או בתי ספר אחרים, בהם יוכלו להעביר את ערכי תנועת הנוער של 
המרחב הכפרי לכלל התלמידים ובכך, בתקווה, לצרף עוד ועוד מעגלים, לפעילות תנועת 
הנוער הערכית שלנו. בתחום זה אנו זוכים לשיתוף פעולה נרחב עם התנועה הקיבוצית, 

כמו גם בנושאים רבים אחרים.

שלנו,  הטבעיים  השותפים  עם  טובה  ועבודה  גומלין  יחסי  מערכת  בנינו 
האזוריות.  והמועצות  המועצות  מרכז  ההתיישבות,  תנועות  הקיבוצית,  התנועה 
מדובר בשותפות אסטרטגית, לצד חברות, מתוך הבנה שאת הסוגיות כבדות המשקל 

ניתן לקדם רק יחדיו.

אני מאמין כי חוסנם הקהילתי של היישובים הוא שיבטיח את קיומו של המושב 
בצורה ערכית ומשמעותית בשנים הבאות ונותן משקל לפעילות אגף חברה וקהילה, 

בשיתוף עם היחידה לתרבות ומפעלי חינוך.

אגף חברה וקהילה, הוקם לפני מספר חודשים והופך משמעותי בחלק הארי של המושבים 
והמועצות האזוריות, תוך שהוא נותן מענה מקצועי לפעילים הרבים במושבים, העוסקים 
בפעילות חברתית/קהילתית. רובם הגדול של הפעילים עושה זאת בהתנדבות, מתוך 

שליחות ומשמעות רחבה יותר ואנו, בתנועת המושבים, שותפים לתחושה ולתפיסה זו.

השנה יצאה משלחת ייצוגית ראשונה למחנות ההשמדה ומשעולי התופת בפולין 
תחת הכותרת "תנועה במסע" - כאשר הדגש הושם על מנהיגות. היתה זו חוויה ערכית 
ומטלטלת שעל כל יהודי, על אחת כמה וכמה, שגדל והתחנך במרחב הכפרי, לעבור בחייו. 

משלחת נוספת תגובש ותפורסם בקרוב.

פרויקט "יער הבנים", אתר ההנצחה לחללי בני המושבים ביער עזריקם, החל סוף 
סוף להיבנות, לאחר יותר מעשור של אישורים ותכנונים. מי שהיתה שותפה לו מתחילתו 
היא מרים שור ז"ל, מגן חיים, אם שכולה ואלמנה, שריכזה את נושא הוותיקים וההנצחה 
בתנועה בהתנדבות ולצערנו, הלכה לעולמה לפני כשנה, מבלי שזכתה לראות את הפרויקט 

נרקם ונבנה.

תדמית ההתיישבות והחקלאות בציבור ובקרב מקבלי ההחלטות הוא נושא מורכב 
שהחלטתי לטפל בו במלוא כובד הראש. בשנים האחרונות נוצר פער גדול בין תרומתה של 
ההתיישבות והחקלאות לבין תדמיתה בציבור. לאחר שנה, בה נפגשנו עם גורמים מקצועיים, 
בחנו חלופות ובקרוב נחשוף תכנית עבודה רוחבית, רב שנתית - לשיפור התדמית ושינוי 

התפיסה בציבור ובקרב מקבלי ההחלטות. 

עלינו לפעול להכרה רחבה יותר בחשיבותה של ההתיישבות ובתרומתה לשמירה על אדמות 
וגבולות המדינה לאורך השנים. המרחב הכפרי הוא נכס לאומי ממדרגה ראשונה וקיום 

מרחב כפרי חזק הוא אינטרס ביטחוני- כלכלי- חברתי-לאומי וחשוב להפנים זאת.

היום, על רקע העידן החומרני והנהירה ההמונית אחר ממון ויוקרה, כאשר החברה הישראלית 
מתרוקנת מתוכן ומערכים ושולחת חצים כלפי עצמה, בולטים אנו, בני ההתיישבות - וזהו צו 
השעה עבורנו, לחזק את אחדותנו וערכינו ולהיות לסמן הימני המואר של החברה הישראלית 
כולה. אנו חייבים לחזור למחויבות ההדדית ולערכי העזרה לזולת והמעורבות בחברה. 

זוהי שליחותנו, זוהי משימתנו הלאומית.

בנוסף לערוצי המדיה העומדים לשירותכם, הקמנו לפני מספר חודשים את דף הפייסבוק 
של התנועה ובקרוב נחשוף את אתר האינטרנט המחודש, שיהיה נגיש יותר, ידידותי 

למשתמש ויכיל מידע שימושי לרווחת תושבי המרחב הכפרי.

תנועת המושבים ואנוכי עומדים לרשותכם בכל דבר וענין. המשיכו לראות בנו כתובת 
מקצועית במגוון נושאי הליבה העומדים על סדר יומנו.

ברצוני לאחל לך ולכל בני ביתך שנה טובה ומוצלחת, שנה פורייה שתניב מכל טוב 
הארץ, שנת גשמי ברכה ותבואה, שנת אחווה, שלום וחברות.

שלכם,

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

משולחן המזכ"ל
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שומרים על המרחב הכפרי

שנה טובה
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גליון רוה"ש תשע"ג

אגף המשק

איציק כהן, 
יו"ר אגף המשק

בכדי להתגבר על מצוקת המחסור בעובדים זרים במסגרת המתווה היורד 
שדורשת הממשלה, העלנו את רעיון העובדים הזמניים שמבחינת המדינה 
אינם נחשבים כעובדים קבועים וניתן לקבל כמות גדולה של עובדים לתקופה של בין 4 ל-8 
חודשים. ניתן ליצור מחזוריות של עובדים וזאת בנוסף לעובדים הקבועים המוקצים היום.

עובדים עונתיים יובאו לארץ על חשבון  החקלאי המבקש ועליהם לא יחולו מס המעסיקים 
וכמו כן כל יתר התנאים הפנסיונים המגיעים לעובדים קבועים.

קיזוז הוצאות העובד
לאחר מו"מ ארוך ולחץ על משרדי התמ"ת והאוצר ולאחר שהוכחנו שההוצאות של החקלאי 
לכל עובד בגין המגורים, חשמל, מים, ביוב, מזון וכו' מגיע ל-₪1,080 לחודש, והיום מותר לקזז 
רק כ-₪180 סכום שלא עודכן שנים רבות, הצלחנו להגיע להסכמה עם משרד האוצר על 
קיזוז של ₪611 לחודש. לא ניתן היה לשכנע את פקידי האוצר על הסכום שדרשנו )₪1,080(, 

מכיוון שהם העמידו סכום זה מול שכר המינימום לעובד והדבר לא התקבל עליהם. אמנם 
₪611 לא מספק לדעתנו, אך אנו נמשיך ונאבק על הסכום האמיתי ₪1,080.

טיפול בהבאת עובדים חדשים
בגיליון הקודם הצגנו בפניכם את פעילות "מבט מושבים" שיחד עם ארגון מגדלי ירקות 
מטפלים בהבאת עובדים חדשים בעלות טיפול של ₪500 לעובד חד פעמי. דבר זה הביא 

לכך שיתר חברות כח האדם הורידו באופן משמעותי את הסכום שהן דרשו. 
ניתן לפנות למשרדי "מבט מושבים" בטל' 03-6099300 לקבלת טיפול בנושא.

עידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות
משרד החקלאות יצא לאחרונה בקול קורא לחקלאים שיש להם היתר העסקת עובדים 
לקבל תמיכה בגין העסקת עובדים ישראלים. ניתן לפנות למשרד החקלאות באזור מגוריכם 

לקבלת פרטים על אופן קבלת התמיכה.

צורית וידה, כלכלנית, רכזת תיירות כפרית

תיירנים יקרים,
ערב כניסתה של שנה חדשה ובפתחם של חגי ומועדי תשרי, כולי תקווה 
כי תקופה זו תהיה עמוסה בפעילות תיירותית ותפתח תקווה לשנה ברוכה 

בתיירות על כל גווניה.
בשנה שחלפה, הקימה תנועת המושבים את התאחדות התיירות הכפרית-חקלאית בשיתוף 

התנועות המושביות והתק"מ. במקביל הוקמה וועדת תיירות במרכז המועצות. 
תנועת המושבים, בחזונה, שמה לה למטרה לייצג את התעסוקה החלופית וכנגזרת 
לה את התיירות הכפרית המהווה ענף מוביל בה. התיירות הכפרית-חקלאית מהווה מקור 
פרנסה חלופי ששומר על צביון המושב והמרחב הכפרי. קיומה ופיתוחה של התיירות הכפרית-

חקלאית יתאפשר בתנאי שתישמר במקביל הפעילות והאופי החקלאי של הישוב. ייחודה של 
התיירות הכפרית-חקלאית בפעילות החקלאית המתרחשת סביבה ובתוכה המאפשרת בין 

היתר למטייל לחוש קשר ישיר עם הטבע, הריחות והמראות האופפים סביבה כפרית.
המטרה לסייע לעוסקים בתחום התיירות הכפרית-חקלאית, מתוך שאיפה לקדם את הענף 
ולעודד פיתוח תיירות שכזו כמקור פרנסה חלופי, ומכיון שהיא משותפת לתנועת המושבים 

ולמרכז המועצות הוחלט לשלב כוחות ולעבוד יחד בשיתוף פעולה מלא.
אנו רואים בכך נדבך נוסף, כחלק מהייצוג הכולל של החקלאים והמושבים במכלול התחומים 

הנדרשים, לצד החקלאות והשמירה על זכויותינו בקרקע.
ענף התיירות הכפרית התמודד השנה עם קשיים רבים וביניהם עליית תעריפי המים, עליית 

המחירים הכללית במשק, תקנות משרד הבריאות לבריכות שחייה, אישורי כיבוי אש ועוד.
עם זאת, התיירות הכפרית במדינת ישראל מיוחדת ובעלת מאפיינים ייחודים ואיתנים, 

המאפשרים לה לצמוח ולשגשג חרף הקשיים.

לשנה החדשה נאחל שתהה שנת  צמיחה, עשייה והגשמת יעדים, שנה פורייה של 
שיתופי פעולה והכי חשוב - שנה בסימן תיירות כפרית.

מישורי הפעילות:
סיוע לתיירנים בבעיות רוחב ברבדים השונים, החל בבעיות סטטוטוריות וכלה בבעיות ייחודיות   *

)תעריפי  מים, פדרציה לתקליטים וקלטות, תעריפי מים ובריכות שחיה בצימרים(.
הידוק ויצירת קשרים עם משרדי התיירות, התמ"ת )ומט"י(, החקלאות, המשרד לפיתוח נגב-גליל.  *

הידוק ויצירת קשרים עם החטיבה להתיישבות, רשות הטבע והגנים, קק"ל ועמותות התיירות   *
ברחבי הארץ .

סיוע והכוונה בפיתוח אטרקציות תיירותיות לצד ענף הלינה לצורך ביסוס וקידום הענף   *
כמוביל, בטוח ויציב לאורך זמן.

פיתוח מיזמים ושירותים אשר ייתנו מענה לצורכיהם של התיירנים.  *

בעלי התפקידים:
ראש התאחדות התיירות כפרית-חקלאית - מוטי )מוצי( דהמן, ראש המועצה האזורית   *

מגילות.
מרכזת התאחדות התיירות הכפרית-חקלאית - צורית וידה, החתומה לעיל.  *

יו"ר ועדת תיירות מרכז המועצות - אודי נתן, מנהל מחלקת תיירות מועצה אזורית בני   *
שמעון.

למידע נוסף על התאחדות התיירות הכפרית-חקלאית ופרסומים על פעילותה, בקרו 
.www.tmoshavim.org.il באתר תנועת המושבים

עובדים זרים - עובדים עונתיים

לאחרונה  קיבלו  וההודים  הפטם  מגדלי 
בדבר  הווטרינרים  מהשירותים  איגרת 
התקנות החדשות שהם עומדים להחיל על 
מגדלי העופות החל מ-1.1.13 ובהן דרישות 
רבות לשדרוג הלולים שבמקרים מסוימים 

אין כל דרך לשנות אלא להקים לול חדש. 

ואנו  לקבל  יוכלו  לא  שהמגדלים  גזירה  זו 
עם  יחד  בנושא  דחוף  דיון  לדרוש  עומדים 
הווטרינרים,  השירותים  החקלאות,  משרד 
עופות. מגדלי  וארגון  הלול  מועצת 

לא יתכן שמגדלים ותיקים שבנו את הלולים 
כל  של  ואישורים  בניה  היתר  עפ"י  שלהם 
ובשירותים  החקלאות  במשרד  הגורמים 
הווטרינרים ומגדלים בהם עופות עשרות שנים 
ומשפחות רבות מתפרנסות מהן, יקבלו הודעה 
חד צדדית וללא כל הכנה וסיוע יודיעו להם 

שלא ניתן יותר לגדל בלולים אלו.
אם המדינה רוצה לשפר את מצב התחלואה 
קאסל  הניו  מהתפרצויות  כתוצאה  בלולים 
הרבות ובצדק, עליה להכין תוכנית כמו בכל 
בשלוחת  ברפת,  שנעשו  אחרות  רפורמות 
הביצים, ותעמיד משאבים כספיים שיאפשרו 

למגדלים לעמוד בכך.
אנו נפנה לשרת החקלאות בדרישה לבטל את 

קביעת המועד 1.1.2013 ולשבת עמנו להכנת 
תוכנית לביצוע השינויים הנדרשים תוך מתן 

סיוע למגדלים לבצע זאת.

הסדר פטם
מועצת הלול אישרה את צוות היגוי הפטם 
להסדרת כמות הייצור בפטם באמצעות 

פיקוח על המדגרות בכמויות ההדגרה.

ביצור  ממוצע  עפ"י  הוא  הצמצום  מתווה 
ב-2010-2011 פחות כ-10%, זו כמות האפרוחים 
שתסופק לכל מגדל עד 31.12.2015. האכיפה 
תעשה באמצעות הרביינים והמדגרות בפיקוח 

על כמות אספקת האפרוחים לכל מגדל.

ממנפים את התיירות הכפרית

הקמת התאחדות התיירות הכפרית בישראל
סירקו את הברקוד וצפו בכתבה מצולמת 

אודות הקמת ההתאחדות
ערוץ 

 TV מושב
ON-LINE

על  יחולו  חדשות  תקנות 
מגדלי העופות החל מ-1.1.13

חילופי גברי בארגון מגדלי עופות: 
מוטי אלקבץ ממושב ספסופה 
נבחר למזכיר הארגון במקומו של 
יעקב כהן שכיהן בתפקיד בתשע 
השנים האחרונות. אנו מאחלים 
בהצלחה למוטי בתפקידו החדש 

וליעקב כהן בהמשך דרכו.

שנה טובהתיירות כפרית וכלכלה
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שנה טובה ופוריה

אגף קרקעות ואגו"ש

תיירות כפרית וכלכלה - המשך

החלטת הנהלה 3212 - ועדות קבלה
עו"ד עמית יפרח - יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

בעקבות החלטת המינהל  3212 בעניין ועדות הקבלה, נשלח מכתב למנכ"ל 
המינהל מר בנצי ליברמן בשם הועדה הבין מושבית בנוגע ליישום ההחלטה 

ו/או הוראות מעבר.  הריני מביא לפניכם את תוכן המכתב לידיעתכם. 

הרקע להחלטה
תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות )להלן: "התיקון לחוק" ( אשר התקבל בכנסת במרץ 2011 
בא להסדיר הליכי קליטה לאגודות שיתופיות שסווגו כאגודות להתיישבות קהילתית לצורך איגוד 
מתיישבים בהרחבות באזורים פריפריאליים בישראל ומדובר בסוגיה נקודתית ומצומצמת ביותר, 

כפי שהדבר מוגדר בתיקון לחוק. 
עמדתנו כפי שהוצגה ליועמ"ש הממשלה הייתה כי אין התיקון לחוק ממצה את הליכי   *
הקבלה בכלל האגודות השיתופיות, ואין לגזור ממנו הסדר שלילי בדבר קיומן ופעולתן של 
ועדות הקבלה היכן שהן נהוגות באגודות שיתופיות אחרות או בהרחבות של אגודות שיתופיות, 

אשר אינן נופלות לקריטריונים המנויים בחוק. 
התיקון לחוק בא לחזק את מעמד ועדות הקבלה באגודות הספציפיות העונות על הקריטריונים   *
שבחוק. התפיסה שעמדה ביסוד ההצעה, כפי שעולה מחילופי הדברים עובר לתיקון החוק 
הייתה, כי אגודות ביישובי הפריפריה זכאיות להגנה מוגברת ונהנות מלגיטימציה חזקה יותר 

למיון מועמדים, שכן מגורים בישובים אלה כרוכים במאמץ בכל מעגלי החיים.
יהא זה אבסורד מוחלט לטעון, שאגב אורחא, כתוצאה מתיקון שמטרתו להסדיר ענין נקודתי   *
המתייחס למספר מוגבל יחסית של אגודות, ימחקו ויאיינו ללא דיון ומבלי משים הסדרים מכוח 
הדין הכללי החלים על אלפי אגודות שיתופיות בישראל בכלל ומאות אגודות להתיישבות בפרט.
פרשנות הגיונית וסבירה יותר, העולה בקנה אחד עם תיקונים נקודתיים רבים שנועדו ליצור   *
הסדרים ספציפיים בחוקים רבים ושונים, הינה, שהמחוקק ביקש ליצור הסדר ספציפי לגבי 
מספר מוגבל של מצבים, שבהם הוא ביקש לשנות את המצב הנוהג, ואולם לגבי כל יתר 

המקרים ימשיך לחול ההסדר הקיים לפי הדין הכללי )החלטה 1195(.

עיקרי החלטה 3212
החלטת הנהלת המינהל שהתקבלה במאי 2012 קובעת, כי התיקון לחוק יצר הסדר שלילי   *
ביחס לקיום ועדות קבלה ביישובים קהילתיים והרחבות קהילתיות שאינם בנגב ובגליל ולפיכך 
לא ניתן להמשיך בהקצאת מגרשי מגורים בפטור ממכרז על פי המלצת האגודה. כמוכן הוחלט 
על הקמת צוות אשר יגבש את התיקונים להחלטה 1180 ונקבעו הוראות מעבר אשר אינן 

נותנות את המענה הראוי להסתמכות האגודות במשך עשרות בשנים.
גם כאשר מדובר בהרחבות, ראוי לזכור, כי מלכתחילה היה מדובר בקרקע שהייתה חלק   *

ממשבצת אגודת הישוב/המושב, וכי על כן בשלב ראשון צריכות האגודות להיפרד מחלק 
מקרקע המשבצת שלהן לטובת ההרחבות. בהתאם למצב הקיים, אין האגודות מקבלות 
פיצוי כספי או אחר כלשהו בגין נטילת קרקע זו, ואולם אין פירוש הדבר שהקרקע "מופקעת" 
מהן תוך אובדן כל זיקה. פרשנות שכזו אינה הגיונית. ככלות הכל, המדובר בהרחבת ישוב קיים 
בזיקה צמודה לישוב זה ולא בהקמת ישוב חדש המנותק ועצמאי מהישוב הקיים. המטרה 
המוצהרת של ההרחבה הינה חיזוק הישוב הקיים, ולא הקמת "בן חורג" הנעדר כל קשר לאגודה 
הקיימת. מכאן, שאף בגישה של כבשת הרש, לאגודה המושבית הקיימת, שממנה "נולדה" 
אותה הרחבה, זכויות לפקח על זהות הנכנסים לישוב בהתחשב בצביון הישובים, באופיים 

וביחסי השכנות הצפויים להתקיים.  הוא הדין גם ביחס  לכפרים שיתופיים וקיבוצים .
הופתענו לקבל את נוסח החלטה 3212 , במיוחד לאור העובדה שהיום עומד בראש רמ"י ,    *
מי שמצוי ולכאורה מכיר בחשיבות הקהילה ובזכות ההתאגדות. אין ספק שבתפקידך  כראש 
מועצה אזורית שבתוכה עשרות אגודות קהילתיות, נחשפת לחשיבותה של הקהילה המאורגנת 
כאגודה קהילתית, זאת לנוכח ההכרה באופיו המיוחד של הישוב הכפרי והחקלאי ובצרכים 

החברתיים של הישובים המתרחבים והמתפתחים.
השלכות ההחלטה שלא להכיר בזכותן של האגודות לקבוע רשימת מועמדים מומלצים   *
לחכירה, יהיו קשות ובלתי הפיכות הן על ההתיישבות והן על מדינת ישראל כולה. אין זה מיותר לציין 
כי החלטה זו של הנהלת ממ"י שאתה עומד בראשה התקבלה  ללא שתוף נציגי ההתיישבות.
המתיישבים באגודות השיתופיות להתיישבות השקיעו את הונם ואונם בהקמתן, ביסוסן   *
ופיתוחן של הקהילות בישובים הכפריים. שינוי רטרואקטיבי במציאות זו, המעוגנת גם במסמכים 
חתומים של מינהל מקרקעי ישראל כלפי האגודות, מהווה פגיעה בלתי מידתית ומחייב הוראות 

מעבר ברורות אשר יביאו  לידי ביטוי את הסתמכות האגודות והמתיישבים לאורך השנים.

עמדתנו הינה, כי יש להקפיא לאלתר את החלטת ההנהלה ולקיים דיון משותף עם נציגי 
ההתיישבות שבו תוצג עמדתנו המפורשת בעניין זה.

"תיירות עד הקצה" - מיזם תיירותי 
יוצא דופן בנתיב העשרה

"המשמעות של שמירה על גבולות המדינה מתבהרת ומתחזקת כאשר מגיעים למושב 
נתיב העשרה, מושב מיוחד במינו בו הפעילות והאופי החקלאי הנם חלק בלתי נפרד 

מהנוף המדברי". 
את הדברים אמר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, בטקס 
סיום קורס יזמות והצגת פרויקטים מיוחדים במושב, במעמד נציגי משרד התיירות וראש 
המועצה האזורית חוף אשקלון, מר יאיר 

פרג'ון.
מושב נתיב העשרה במועצה האזורית חוף 
אשקלון הינו היישוב הדרומי ביותר בקו החוף 
של ישראל. מאז הוקמה לפני כשבע שנים 
חומת הגבול, מגיעים מבקרים ואורחים רבים 
למושב החפצים ללמוד מקרוב ולהתרשם 

מחיי הקהילה במקום.
המיזם שנקרא "תיירות עד הקצה", הוקם ליד חומת הגבול עם רצועת עזה במושב, במסגרת 

קורס תיירות כפרית מטעם המועצה האזורית חוף אשקלון ומשרד התיירות. במסגרת הקורס, שנערך לאחרונה, נולד הרעיון ליצור סביב החומה מיזמים תיירותיים שיהוו אטרקציות ייחודיות 
למשפחות ומטיילים בצורה מאורגנת. עם סיום הקורס, הושק המיזם שכולל בתוכו סיור ותצפית במקום, יצירת פסיפס על גבי חומת הגבול, סיור וקטיף חקלאי, טיפולים אלטרנטיביים, ייצור 

שמן זית, חמוצים אורגניים ועוד.
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "המיזם יהווה עוגן מרכזי ועמוד התווך של אתרי תיירות בכל עוטף עזה. התיירות שיש לנו כאן היא פועל יוצא של תרבות. בכוונתנו לקיים 
קורסים נוספים מעיין אלו ברחבי המועצה." עוד הוסיף צור בברכתו לתושבי המקום: "עמידתם האיתנה והשקטה לאורך השנים, כאשר שגרת חייהם מופרת בכל פעם מחדש והחשש 
לחיים ממשי ומפחיד, הינה דוגמה ומופת לתפקידה של ההתיישבות הכפרית כשומרת על גבולות וקרקעות המדינה ונותנת השראה לכולנו. העיסוק בחקלאות בתקופה זו מורכב 

וקשה, על אחת כמה וכמה במצב הביטחוני בו אתם שרויים ועל כך אתם ראויים לכל שבח".

יריד תעסוקה גלילי 2012
הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הנגב והגליל ערכו יריד תעסוקה גלילי במהלך יולי 
בפארק רבין במגדל העמק. ביריד, הראשון מסוגו לכלל הגליל, הונגשו לכ-4,000 דורשי העבודה 

בגליל שהגיעו ליריד, כ-3,000 משרות על ידי כ-140 
מעסיקים. 

כמו כן, נערך לראשונה "ספיד דייטינג" שמטרתו 
הייתה חיבור בין המעסיקים בגליל לבין מבקשי 

עבודה, על מנת להגדיל את אחוזי ההשמה. 
תנועת המושבים הייתה שותפה ביריד זה,  מתוך 
שאיפה לקדם ולפתח את הכלכלה והתעסוקה 
לנושא  כי  תפיסה  ומתוך  הכפרי  במרחב 
התעסוקה השפעה רבה על שיקולי המעבר 

של משפחות ויחידים לגליל ועל החלטת תושבי הגליל להישאר בו.
לארגון היריד והפקתו חברו מספר שותפים, ביניהם המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אגף גליל, 
משרד התמ"ת, מחוז צפון, הרשות לפיתוח כלכלי ערבי דרוזי וצ'רקסי, עיריית מגדל העמק, 
שירות התעסוקה, משרד הקליטה, התאחדות התעשיינים מחוז צפון, מרכזי הצעירים בגליל ועוד. 
היריד שהסתיים בהצלחה רבה, השאיר טעם של עוד ואנו מקווים לירידים נוספים בעתיד 

וכמובן לא רק בגליל.

חביב לאה  החקלאי  המגזר  מחביבת  נפרדים 
ערב פרידה מסגנית מנהלת המגזר החקלאי במנהל מקרקעי ישראל, לאה חביב, נערך באוגוסט 
סגנית מנהלת המגזר החקלאי  חביב,  לאה  סיימה  לאחרונה,  האחרון. 
בממ"י את עבודתה, לאחר שנים רבות בהן שירתה את ציבור החקלאים 
ותושבי המרחב הכפרי. חבריה במועצה האזורית מרחבים, בראשותו של 
אבנר מורי, ראש המועצה, התכנסו על מנת להיפרד ולהודות לה על שנים 
של עבודה משותפת. בין המברכים: מנהלת המגזר החקלאי במנהל, שולה 
בן צבי, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות של תנועת המושבים, עו"ד 
עמית יפרח, שבירך את לאה: "לאה חביב עשתה את תפקידה במנהל 
מתוך תחושת שליחות ועם תודעת שרות בלתי רגילה, התחברה למגזר 
החקלאי והיתה לאשת מקצוע ברמה גבוהה בתחום, בינה לבין נציגי המגזר נרקמו יחסי אמון הדדים 
וקשרי עבודה אשר הובילו להנעת תהליכים רבים בהתיישבות, ואנו כמגזר אומרים לה תודה גדולה."
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גליון רוה"ש תשע"ג

מבט מושבים

ארוחה משפחתית
יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים"

חודש תשרי הינו חודש חגיגי, ארוחות וישיבות משפחתיות סביב שולחן 
החג. שולחן החג מסמל את אחדות המשפחה, חשיבותה ואת עליונותה 

מעל הדברים האחרים בחיים.

בימים אלו, לאחר אישור בג"ץ להחלטות ממ"י 979 )1155( בנושא זכויות הבניה 
במשק החקלאי ובנחלת המגורים, אנו נמצאים בנקודת זמן בה המשפחה יכולה וצריכה לקבל 

החלטה בנושא המשכיות המשק המשפחתי הן מהפן המשפטי והן מהפן הכלכלי.

משק משפחתי, לפי החלטות ממ"י, איננו יכול להתחלק בין מספר יורשים אלא ליורש אחד 
ובן/בת זוגו בלבד. מרחב האפשרויות של בעל נחלה חקלאית להוריש את המשק לדור ההמשך, 
נע על הציר בין העברה לאחד מהילדים בלבד )צו ירושה, הגדרת בן ממשיך, העברה בחיים( לבין 

מכירת המשק וחלוקת התמורה )לאחר תשלום מס גבוה( לכל הילדים באופן שווה.

המצב כיום, הינו מצב בו בעל משק חקלאי מחזיק בידיו נכס בשווי של מיליוני שקלים מצד 
אחד אך ללא יכולות סחירות ושכירות מהצד השני. בעבר, מעטים מהבנים רצו להמשיך את 
דרך ההורים, לגור במושב ולעסוק בחקלאות, אך לאור עליית איכות החיים במושבים והעובדה כי 
בעלות על המשק לא מחייבת ניהול משק חקלאי פעיל, המגורים במשק החקלאי הפכו להיות 

אטרקטיביים יותר ולפיכך, נהיו רצונם של רוב בני המשפחה.

מצב זה יוצר, לצערנו הרב, במשפחות רבות סכסוכים משפחתיים בין אחים ו/או בין הורים ובנים, 
חלק גדול מסכסוכים אלו נובעים מאי קבלת ההחלטה של ההורים ומאי ידיעה של הזכויות 

הקיימות במשק החקלאי.

נקודת הבסיס היא שאין ולא יכולה להיות חלוקה שוויונית מלאה. תמיד אחד האחים כביכול 
יקבל יותר, אך גם זו לפעמים שאלה של השקפה ולא נתונים פיננסים מדויקים. 

לדוגמא: בן שקיבל את מגרש ההרחבה במחיר נמוך יחסי, בנה בו את ביתו ולאחר שנים ערך 
המגרשים מתקרב לערך הנחלות ובמקביל ההורים עדיין חיים והאח השני עדיין לא בעל הנחלה 

ו"סוחב" איתו שימושים חורגים של ההורים ותשלומי מס שנדחים ליום מכירת/היוון המשק. 

לפעמים, חלוקה לא שוויונית היא החלוקה המתאימה ביותר למשפחה, ולאורך השנים 

היא גם החלוקה הכלכלית ביותר.  צריך להבין, כי החלוקה השוויונית ביותר היא מכירת המשק, 
במקרה זה צריך לקחת בחשבון תשלומים גבוהים לרשויות המס )בין 30 ל-50 אחוז(, צריך 
למצוא פתרון דיור להורים ופנסיה בסיסית בשבילם, ובדר"כ חלוקת הסכום שנותר לאחר מכן, 
אינה מאפשרת אפילו קניית יחידת דיור אחת. פתרון זה הוא אכן פתרון שווה לכל הילדים, האם 

זה הפתרון הנכון? 

כיום, כאשר החלטה 979 על סף יישום, בעל נחלה חקלאית צריך להסתכל על הנחלה מהפן 
הכלכלי בצורה שונה: על פי ההחלטה, ניתן להוון נחלה חקלאית, דבר שעד היום לא היה אפשרי.

עלות היוון הנחלה היא 3.75% בקו עימות, כ-11% באזור עדיפות לאומית א', כ-17% באזור עדיפות 
לאומית ב' וכ-33% במרכז הארץ. המשמעות הכלכלית של היוון הנחלה הוא פטור מדמי החכירה 
)לחלקת המגורים(, פטור מתשלום דמי היתר לזכויות הבנייה בנחלה, פטור מתשלום בגין פיצול 

מגרש מנחלה, פטור מדמי הסכמה במכירת הנחלה. 

עלות ההיוון איננה ידועה כרגע, אך ניתן להעריך כי מושבים בקו עימות ישלמו על היוון הנחלה 
כעשרות אלפי ש"ח. ההערכה לעלות ההיוון במושבים באזורי עדיפות לאומית היא כמה  מאות 
אלפי ש"ח. פועל יוצא של גובה התשלומים, ייצר כדאיות כלכלית לחלק ניכר מהמשקים להוון 
את הנחלה. במרכז הארץ ההערכה היא שהיוון הנחלה יהיה מעל מיליון ש"ח ולכן על מנת לייצר 
פתרונות נוספים להעברה בין דורית, הערכה היא שבעלי הנחלות במרכז הארץ יפנו להליך של 

פיצול מגרש בלבד בעלות של 33% מערך המגרש המפוצל.

לאחר היוון הנחלה ו/או פיצול מגרש מהנחלה, גדל מרחב האפשרויות לבעל המשק לחלק את 
נכסיו באופן יותר שוויוני. לא פחות חשוב מכך, חלק גדול מאי הוודאות בנושא ערך הנחלה ועלויות 

המיסוי העתידיות מתבהר וניתן ליצור פתרון מוצלח יותר למשפחה.

אין אמת אחת בדרך לפתרון, אין נכון ולא נכון, לכל משפחה יש "לתפור" פתרון המתאים 
לאופי ההורים, למצבם הכלכלי, הפיזי והמנטלי ואח"כ לילדים ולמצב המשק החקלאי.

חשוב לדעת שבעיה זו היא לא נקודתית, הבעיה קיימת בהרבה מאוד משפחות ואין לפחד לדבר 
עליה ולהתמודד איתה. על מנת שנמשיך לאכול ארוחת חג ביחד עם האחים, הבנים והנכדים יש 
ליצור מצב של דיבור, ראש פתוח לפתרונות יצירתיים ויכולת לקבל החלטות קשות ואמיצות.

חברת "מבט משבים" הוקמה על מנת להוות מקור מידע, ייעוץ ויישום להחלטות אלו 
לחברי המושבים על מנת לעבור את המשוכה הזאת בשלום ובעלות 

כלכלית נמוכה באופן יחסי.

בברכת שנה טובה ובסימן אחדות המשפחה. 

שעברה,  המאה  של  ה-30  שנות  בסוף 
הוקמה מכוורת דבורים ע"י נסיה וצבי לסק 

החלוצים מגבעת חן.
בשנים אלה לא מכרו ציוד למכוורת בצורה 
מסודרת, לכן ארגזי נפט הוסבו לקומות דבש. 
)אוברולים(  מכוורת  חליפות  תפרה  נסיה 

משקי-סוכר ואחת מהן בשימוש גם כיום.
תנאי גידול דבורים בימים ההם היו קשים. 
הרדייה נעשתה באוהל גדול, מכונת הרדייה 
הופעלה ידנית, והדבורים, מסוג סורי ארץ 
חמורים  ועוקצניות.  עצבניות  היו  ישראלי, 

ששימשו ככלי תחבורה, נעקצו תדיר והיה 
צורך להחליפם במהלך העבודה.

רב  נזק  נגרם  שריפה  בעקבות  ב-1945 
למכוורת והיא עברה לתרדמת חורף.

השנים עברו, משפחת לסק פיתחה את 
לול,  המשק החקלאי שכלל: רפת גדולה, 
פרדס, מטע תפוחי עץ, ירקות וגידולי פלחה.

גדליהו, הבן הבכור, בוגר מקווה ישראל, התמחה 
תוך כדי לימודיו בגידול דבורים ושאף להחיות 
את המכוורת לצד עבודתו כממיין אפרוחים.
ב-1979 חודשה המכוורת, ציוד ישן שנותר 
מהשריפה שופץ ושוקם. בנוסף נרכש ציוד 

חדש; הייתה זו מכוורת צנועה.
מר מדברי, המורה לתנ"ך של גדליהו בביה"ס 
היסודי, שעסק אף הוא בגידול דבורים, רצה 
למזג את שתי המכוורות הקטנות. בשנה 
הראשונה לא ידענו הצלחה רבה וגם שיתוף 
הפעולה עם מדברי לא עלה יפה ונפרדנו 

כידידים.
העבודה במכוורת נעשתה כיחידת עבודה 
משפחתית: הורים וילדים, שהיו עדיין רכים 
בשנים עבדו יחדיו. הציוד הראשוני היה מיושן, 
אך תנובת הדבש הייתה טובה. הדבורים טופלו 

בשימת לב רבה והתוצאות לא אחרו לבוא.
עם השנים הורחבה המכוורת, ציוד חדש נרכש 
והקל על העבודה. הילדים בגרו ועזבו את 
הבית אך המכוורת נותרה בראש מעייניהם. 
בתקופה של עבודה מוגברת, נערכים כולם 

ומתגייסים לרדייה וכן לטיפולים השוטפים של 
תחזוקת דבורים.

פתרון  אין  לצערנו,  דבש...  הכל  לא  אך 
לגניבת כוורות. המגדלים חיים 
בחרדה מכיוון שמידי שנה בעונות 
איסוף הדבש, נעלמות בן לילה 
כוורות רבות. לא ניתן לתאר את 
תחושת הצער והכאב הנגרמים 
למגדלים. פרי יצירך ועמלך נלקח 
ממך בגניבה באישון ליל לשטחי 
הרשות הפלסטינית בדרך אל-

חזור. 
מקפידים  אנו  זאת,  עם  יחד 

בעונת  הדבורים:  חיי  איכות  את  לשפר 
הרדייה אנו משתמשים ב"כוכבים" שמפרידים 
את קומת הקן )התחתונה(, מקומות איסוף 
הדבש ונמנעים משימוש בחומרים כימיים כמו 
"ביגי" שפוגעים בדבורים. אמנם זה מצריך 

יותר זמן אבל המאמץ משתלם. 
כטיפול  נעשה  בדבורים  השוטף  הטיפול 
בתינוקות רכים ומושקעת בו מסירות ואהבה 
רבה. גידול מלכות הוא תחום התמחותו של 
גדליהו והתוצאות בשטח מדברות בעד עצמן. 
בתחרות מבחני מלכות מובחרות לתנובה 

ואיכות הדבש בה השתתפנו, זכו המלכות 
שלנו במקום הראשון ובשלוש דרגות מעל 

כולן!

ראוי לציין שמלכות דבורים איכותיות, מכתיבות 
את התנהגות כלל הדבורים במכוורת ואחריות 

לטיב הדבש ותנובתו . 
מלכה טובה = משפחת דבורים טובה.

מבחני טיב וטעם נערכים לדבש שלנו בארץ 
והוא תמיד עובר את המבחנים  ובחו"ל 
בציונים גבוהים. בתחרות הארצית של דבש 
מטעם מועצת הדבש, זכינו במקום ראשון 
לדבש הדרים. סוגי הדבש שהדבורים שלנו 
מפיקות הם: הדרים, אקליפטוס, ופרחי קיץ.

בברכת שנה טובה ומתוקה כדבש.

מכוורת משפחת לסק, מושב גבעת חןהדשא של השכן...

גדליה ונורית לסק, 1987

גדליה לסק במכוורת המשפחתית, 1981

שנה טובה
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שנה טובה ופוריה

אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה וקהילה

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך אגף חברה וקהילה

פרויקט חותם הינו פרויקט ארצי בו השתתפו עשרות 
מושבים בשלוש השנים האחרונות בסיוע מקצועי וכספי של התנועה במסגרת פעילות 
היח' לתרבות ומפעלי חינוך ואגף חברה וקהילה. הפרויקט הינו עשייה קהילתית שבסופה 
תוצר אמנותי-חזותי שנשאר ומשרת את היישוב ובעיקר מזכיר לכולם דרך העשייה שכולנו חלק 

מאותה קהילה, וכי יש משמעות ל"ביחד".

מושב זרעית בזרעית בחרו לעסוק באמנות הפסיפס הממחישה 
שביישוב כל פרט הוא ייחודי אך גם תורם לכלל. כל 
משפחה עובדת על התמונה השלה וכל התמונות 
ישתלבו בהמשך ליצירה משותפת. ועל כך נאמר: 
השלם עולה על סכום חלקיו! העשייה בזרעית 
רבים  פעילים  של  כוחות  בשילוב  התאפיינה 

ובהשתתפות תושבים מכל הגילאים. 
המועצה האזורית מעלה יוסף וועד המושב נרתמו לטובת הצלחתו של הפרויקט, שזוהי 

מהותו: הרצון והזכות לפעול ביחד ובמשותף למען מטרה אחת. יישר כח!

מושב נבטים המטרה העיקרית של פרויקט חותם במושב נבטים 
היא גיבוש חברתי באמצעות צבירת הזיכרונות של ותיקי המקום שעודם חיים: זיכרונות 
טרום העלייה, מהחיים בארץ וביישוב וזיכרונות בעלי תפקידים כמו יו"ר הועדים, מזכירים ואחרים. 
מאחר ואין בנבטים ארכיון משמעותי אך מתבקש לאסוף זיכרונות מילוליים, סיפורים ותמונות. 

תוצרי הפרויקט יהיו במספר רמות:
כל חבר שיתראיין, יקבל קלטת וידיאו של דבריו, לטובת אירועים משפחתיים.  *

איסוף קיטעי סיפורים שונים למספר סרטים ובהם ההיסטוריה המסופרת של המושב   *
- יצירת המיתוס המשותף לכלל התושבים וגיבוש זהות מקומית משותפת וגאוות המקום.

בעתיד נשקלת הקמת מוזיאון קטן, מודרני וחכם לשמירת החומר בצורה נגישה.
חנוכה - מסיבה כסיכום ביניים. במסיבה יוענק עותק מהראיון לכל מרואיין, לצורך הצגת אוסף 
ראשון של החומרים שנאספו, ואם יתאפשר - סרט-לקט של דברי המרואיינים לפי חיתוכי נושא 

כגון: לפני העלייה, שער העלייה, שנים ראשונות בנבטים, ציטוטים ועוד.
הפרוייקט מתקיים בסיוע וליווי מקצועי של אגף חברה וקהילה והיחידה לתרבות ומפעלי 

חינוך בתנועת המושבים.

מח"ל 11 |  אורה גרנט, שדה יצחק | שמן על בד בעזרת שפכטל ומכחולים
פתיחת התערוכה ב- 10.9.12 בשעה 18:30  |  נעילת התערוכה 10.10.12.

מח"ל 11 הוא הבית בו גדלה האמנית. זהו תהליך בן כמה שנים שבו הציצה למרפסות בהם נראו 
חפצים ואנשים מהילדות. את אוסף זכרונות הילדות, העבירה לסטודיו, שם בנתה בעזרת קוביות 
בדים את אבני הבניין לכדי עבודה אחת שלמה. בתערוכה ניתן לראות 3 דורות: אמה של האמנית, 

האמנית ובתה של האמנית. דמויות החוזרות על עצמן ומייצגות את העבר ההווה והעתיד.

סיכום יום עיון וחשיפת אומנים
בתאריך 10.7.12 נערך באולם אשכול פיס בקרית החינוך דרור שבמועצה האזורית לב 
השרון, יום עיון וחשיפת אומנים אליו הוזמנו כמדי שנה פעילי ורכזי תרבות, ספרנים, אמנים 

וארכיונאים.
מזכ"ל התנועה, מאיר צור, כיבד אותנו בנוכחותו ובירך את המשתתפים שהגיעו מכל קצוות 
הארץ. כמו כן, מטעם תנועת המושבים נכחו במקום והציגו את המחלקות החדשות בתנועה:  
יוגב שריד מנכ"ל "מבט מושבים", צורית ויידה, כלכלנית ורכזת תיירות כפרית ומעיין מלכין, 

המח' לחיילים וצעירים. 
המשתתפים נהנו מיום מלא וגדוש במופעי שירה, קטעי נגינה, הרצאה, מספרת סיפורים, מאהל 
בדואי והצגה. בנוסף לכך, לרגל האירוע הוצגה במקום תערוכה של אמני פורום האמנים של 

תנועת המושבים. יום מהנה וחוויתי לכל מי שהגיע!
תודתנו הרבה נתונה למי שסייע בידינו כבכל שנה: יענקלה עטיה, מנהל מח' התרבות 

במועצה האזורית לב השרון וליוסי בן אריה, מנהל הבית בקרית החינוך דרור.

מחברת עבודה לפעילי התרבות, נוער וקהילה
המחברת מופצת ליישובים בימים אלה. אם עדיין לא קיבלתם, 

הצטרפו למאות הפעילים במועדון "תרבות בתנועה" שכבר נהנים 
זו השנה הרביעית הן מהמחברת והן מהליווי המקצועי לאורך שנת 

הפעילות.
העבירו פרטיכם האישיים - והמחברת בדרך אליכם. 

את הפרטים יש להעביר ליח' לתרבות ומפעלי חינוך 03-6086342/3, 
מייל tarbut@tmoshavim.org.il או למיכל כהן סדיקלר, יועצת 

.sadikler@zahav.cet.il  :לפיתוח קהילה ופנאי

בי  ו ש ים בי א כיונ ס אר ר ו ק
תנועת המושבים יוצא לדרך
בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע 

וארגון הארכיונאים של המושבים והקיבוצים

הקורס יתקיים במח' הנוער במשרדי תנועת המושבים, תל-אביב.
משך הקורס: 8 מפגשים של 6 שעות אקדמיות כ"א, בימי רביעי.

עלות הקורס: 1,300 ₪ למשתתף/ת.
מחיר מסובסד למשתתפים ממושב המשלם דמי חבר לתנועת המושבים: ₪1,100. 

* פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.
 www.tmoshavim.org.il מידע מפורט ניתן למצוא באתר התנועה

להרשמה: יהודה אלטון, מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך וצביה ביכלר, מזכירת היחידה 
tarbut@tmoshavim.org.il  :בטלפונים: 03-6086342/3 ובדוא"ל

מתחילים ב-7.11 - מהרו להירשם!!

בתחום תערוכות בגלריה נדרש  מקצוע  לרכוש 
בינלאומית הסמכה  עם  המחשבים 

"לא נשכח את משנאנו, 
כל ידיד זכור נזכור
בין תמולנו למחרנו

קשר עדי עד נקשור"
)מתוך המנון הנוער בגטו וילנה(

מסע מנהיגות תנועת המושבים לפולין
המחזור השני יוצא לדרך

מפגשי הכנה יחלו בנובמבר 2012.
הנסיעה לפולין תתקיים במרץ 2012.

לפרטים והרשמה יש לפנות לאילנה יוגב, 
אגף חברה וקהילה 03-6086350, נייד 052-3651011

 ilana@tmoshavim.org.il

תנועה במסע

חדש 
מהדפוס

יהודה אלטון, מנהל היחידה

תנועת המושבים מברכת את המכללה האקדמית אחוה על קבלת אישור המועצה 
להשכלה גבוהה )מל"ג( לאיחוד המכללות שפעלו בתחומי הקמפוס בנפרד, וכן 
על האישור שניתן למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון במדעי החיים.

החל מפתיחת שנת הלימודים תשע"ג הבאה עלינו 
לטובה המכללה לחינוך והמכללה האקדמית בחסות 
אוניברסיטת בן גוריון הופכות לבית אקדמי אחד: 

המכללה האקדמית אחוה.
איחוד זה טומן בחובו אפשרויות רבות לצמיחה וקידום 

המכללה ברבדי הענקת השכלה ותארים מגוונים לצד מחקר ופיתוח בתחומי חינוך, מדעים ועוד.
ברכתנו שלוחה לפרופ' עליאן אלקרנאווי, אשר נבחר לכהן כנשיא המכללה. 

פרופ' אלקרנאווי מביא עמו לתפקיד ניסיון מקצועי ואקדמי בקנה מידה בינלאומי . 
הקשר בין המכללה לבין תנועת המושבים הולך ומתהדק עם הזמן באופן התורם לצמיחה, 
הדדיות ומיצוב המכללה האקדמית אחוה בלב העשייה החינוכית והתרבותית במרחב הכפרי. 

בין היתר יוצאות לדרך הפעילויות הבאות:
יישומי מחשב למזכירות ומזכירי המושבים - קורס בן 10 מפגשים ממוקד בצרכים של   *

יישומי מחשב למזכירויות היישובים. פתיחת הקורס בתאריך 15.10.1.
קורס הכשרה לרכזי קהילה יישוביים ואזוריים - סדרה של 15 מפגשי לימוד לשם הכשרה   *
לתפקיד של רכזי קהילה העוסקים בפיתוח קהילתי הלכה למעשה במושב המורחב. פתיחת 

הקורס בתאריך 29.10.12.
מפגשים בנושאים שונים, כגון "הבן הממשיך", "יזמות עסקית ותיירות במושבים", קורס   *

דירקטוריות מהמושבים, מפגשי אמנים ועוד. מידע נוסף יתפרסם בקרוב.

  www.tmoshavim.org.il מידע מפורט אודות ההכשרות והמפגשים באתר התנועה
 ilana@tmoshavim.org.il  ,03-6086350 בתנועה  וקהילה  חברה  ובאגף 

שיתופי 
פעולה עם 

מכללת אחוה

לאחר הסמכתה של המכללה האקדמית אחוה כמכללה מורשית של מיקרוסופט במסגרת 
תכנית IT Academy Microsoft( ITA(, מציעה המכללה הזדמנות ייחודית לרכישת מקצוע 
נדרש בתחום המחשבים בקורסים איכותיים שמובילים למבחנים ההבינלאומיים של מייקרוסופט:

טכנאי PC ואנשי תמיכה טכנית  ניהול רשתות  MCITP פיתוח ועיצוב אתרים
לפרטים והרשמה - 08-8588071 
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גליון רוה"ש תשע"ג

מאת מעין מלכין

בשנים האחרונות הוקמו מרכזי צעירים במספר מועצות אזוריות, על מנת 
לתת ייעוץ, הכוונה, סיוע ומסגרת לצעירי המועצה )18-35(. המרכזים 
מתמקדים במימוש הפוטנציאל של צעירי המועצה ומעניקים סיוע והכוונה 
מקצועית לתחום התעסוקה וההשכלה, קורסים מקצועיים )פסיכומטרי, 
כתיבת קורות חיים וכ'ו(, קורסים לפיתוח מיומנויות אישיות וכישורים, פעילויות פנאי 
חברתיות, מעורבות חברתית וכו'. תנועת המושבים רואה במרכזי הצעירים במועצות 

האזוריות כלי חשוב לקידום נושאים הנוגעים לצעירים במרחב האישי.
תנועת המושבים חברה לתנועה הקיבוצית ויחד מרכזות התנועות המיישבות פורום של מנהלי 
מרכזי צעירים במועצות האזוריות. הפורום הוקם על מנת לקדם נושאים משותפים ולדון בסוגיות 
המצריכות טיפול מערכתי כולל. הפורום מתכנס אחת לחודש, כל פעם באירוח מועצה אחרת. 
בפורום פעילים נציגים מהמועצות: רמת נגב, ערבה תיכונה, אשכול, באר טוביה, לב השרון, עמק 

חפר, משגב, מטה אשר, גולן, גליל עליון, גליל תחתון, חוף השרון, עמק יזרעאל.
להלן סקירה מהפורום האחרון:

נפגשנו עם סגנית השר לענייני צעירים, חברת הכנסת גילה גמליאל, שמשרדה אמון על   .1
תקצוב מרכזי צעירים באזורים שאינם מוגדרים נגב-גליל. למדנו ממנה שבשבועות הקרובים 
אמורים להתפרסם מבחני התמיכה למרכזי צעירים במרכז הארץ זאת במסגרת תקציב 

בגובה 15 מליון ש"ח, שהקצתה ממשלת ישראל לנושא.
עוזר שר הביטחון להתיישבות, מר איתן ברושי, נפגש עימנו ורתמנו אותו על מנת לסייע לנו   .2

לקדם את הנושאים הבעייתיים מול הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.
אסף דיין, מ"מ ראש אגף צעירים במשרד לפיתוח הנגב והגליל, הגיע גם הוא לפגוש את   .3

הפורום והעלנו יחד נושאים לעבודה משותפת.
קידמנו את קשרי העבודה מול הג'וינט שעד כה לא פעל במועצות האזוריות )חריג לעניין הוא   .4

מרכז הצעירים במטה אשר(. 
מנהלות מרכזי צעירים )עמק חפר, אשכול, רמת נגב, משגב ועמק יזרעאל( משתתפות בקורס   .5
הכשרת מנהלי צעירים של הג'וינט וביחד עם מנהל תכנית מרכזי הצעירים של הג'וינט, הוחלט 

על הקמת צוות שיבחן גיבוש מודל ייחודי-ייעודי למרכזי צעירים במועצות האזוריות.
תכנית "הישגים" היא תכנית ממשלתית שנועדה לקדם את סוגיית ההשכלה הגבוהה   .6
בישראל. במסגרת זו מעסיקה התכנית רכזי השכלה במרכזי צעירים שונים ברחבי הארץ אך 
לא במועצות אזוריות. התחלנו לקדם את סוגיית שיתוף הפעולה עם התכנית ובשלב ראשון 

הצלחנו לקבל הקצאה למשתתפים מטעם הפורום בקורס הייעוץ המקצועי שהם מקיימים 
אחת לשנה. הקורס הקרוב יפתח באוקטובר והזמנו מנהלי מרכזים/רכזי צעירים להרשם 

על מנת לרכוש, בשלב ראשון, את הכלים למתן ייעוץ לימודים למתעניינים. 
קורס פסיכומטרי - התחרות העזה הקיימת בשוק קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית   .7
מביאה לפערים משמעותיים בסכומים שמשלמות המועצות השונות בעבור הקורס. החלטנו 
כפורום לנצל את יתרון הגודל ולפרסם מכרז משותף לקורס פסיכומטרי על מנת לקבל 
את המחיר הטוב ביותר ואת החבילה המקצועית המקיפה ביותר עבור הצעירים. הסוגייה 

נבחנת בימים אלה.

עמותת "לחיילים באהבה" - מומנטום מקיימת סדנאות הכנה לאזרחות לחיילים משוחררים.   .8
כל סדנא נמשכת כיומיים ומועברים בה תכנים חשובים ומשמעותיים לקראת המעבר לחיים 
האזרחיים. נפגשנו עם נציגת העמותה ובחודשים הקרובים צפויות להתקיים סדנאות במספר 

מרכזי צעירים במועצות האזוריות.  

אנו מזמינים את ציבור הצעירים להיעזר במרכזי הצעירים הפועלים במועצות האזוריות. 
לקבלת ייעוץ והכוונה ניתן לפנות למחלקת החיילים והצעירים בתנועה - 03-6086308

.hayalim@tmoshavim.org.il - או בדוא"ל

בברכת שנת לימודים אקדמית מוצלחת לסטודנטים 
ושנת שלום ושגשוג לכל עם ישראל. 

פורום רכזי צעירים במועצות האזוריותחיילים וצעירים
המרחב האישי

"אני אופטימי ללא תקנה"
כך אומר אברהם לזר, שהיה בעבר ראש המועצה האזורית "דרום השרון" בראיון אישי

אברהם לזר גר עם אשתו טובה בכפר סבא מזה 13 שנה, לשם עברו ממושב שדה-חמד שהם היו ממיסדיו. 
אברהם וטובה נשואים באושר מזה 61 שנים, הורים לארבעה בנים וסבים ל-14 נכדים ושלושה נינים.

אברהם נולד בעיר סקופיה שבמקדוניה )בעבר יוגוסלביה(, בפברואר 1923, למשפחה דתית ציונית. 
האב שילב בין דת וציונות והיה גבאי בבית הכנסת המקומי. 
אברהם, שהיה צעיר הילדים מבין שמונת אחיו ואחיותיו  נודע בכינוי 
באטו )קטן(, למד וסיים גימנסיה במגמת מסחר. לימים התגלה 
כצעיר יהודי ציוני נמרץ ופעיל בהיותו בן 17 הצטרף לתנועת 
"השומר הצעיר" המקומית. חברי התנועה חיו ונשמו יהדות ומסורת יחד עם שאיפה לעלות לארץ 
ישראל. בשנת 1944 והוא בן 21, הגיע אברהם לארץ עם קבוצת חברי "השומר הצעיר" והתיישב 

בקיבוץ "גת" שבדרום.
בראיון עימו, פרס אברהם את משנתו ואבני הדרך בעשייתו: "יש להתייחס לאדם ללא הבדל 
של מוצא, גיל, מיגדר, מקום מגורים ועיסוק. היחס לעובד חייב להיות אוהד, לא פיטרתי אף עובד, גם 
אם כשל ניידתי אותו לתפקיד אחר. על פי אמונתי, היחס האבהי לעובד מחוייב המציאות. התייחסתי 
למועצה כאל משפחה שנייה שלי, וכך גם התייחסתי לתושבים. ראיתי את עצמי "משרת ציבור" 

ודלתי הייתה תמיד פתוחה בפני כל אדם.
ראשות.  כראש  תפקידי  את  מאוד  "אהבתי 
דאגתי בין השאר לפיתוח הישובים והרחבתם, 
תכנון והקמת ישובים חדשים ופיתוח תשתיות 
ציבוריות. דאגתי לחינוך טוב יותר, הקמתי את 
"מעון היום לקשיש" בנוה ימין, הראשון במועצה. 
לצורך תפעולו הוקמה "העמותה למען החבר 
הוותיק" הפעילה עד היום ועוסקת במתן שירותים 

לקשישים בכל התחומים.
החיבור לנוער ולוותיקים היה מאוד חשוב לי. חיזקתי קשרי תרבות חברה ונוער עם העדה הדרוזית 
מ"דלית אל כרמל". שמתי דגש על קשרי חוץ ובין השאר, בלב כבד אך בהחלטיות, תמכתי בעיבוי 
הקשרים התרבותיים שנוצרו בין המועצה לבין העיר "נווייד" שבגרמניה. חילופי משלחות נוער ומבוגרים 
זכו לתמיכתי וזאת מבלי לשכוח מעשי דור המבוגרים הגרמנים, האחראיים להשמדתם של 6 מליוני 

יהודי אירופה.
"אני אופטימי ללא תקנה, ובהסתכלות לאחור אני חושב שלא טעיתי בדרכי ובמה שעשיתי" 

מסכם אברהם את דבריו.
עתה בהגיעו לגיל 89 אאחל לו בריאות טובה וימים של נחת ממשפחתו הענפה. 

כתבה: עדנה פיינר, חברת מערכת העתון "כוון חדש".

ענף ספורט חדש במועצה האזורית 
באר טוביה: כדור-רשת לנשים

בקבוצת הנשים שהוקמה באוגוסט האחרון, רשומות כבר 15 נשים 
שמגיעות פעמיים בשבוע לאימונים באולם הספורט בביה"ס "רגבים"

המועצה האזורית באר טוביה בדרך למאמנט - ליגת אימהות 
בכדור-רשת שהוקמה בשנת 2005 וכיום מונה אלפי שחקניות 
ברחבי הארץ וממשיכה להתרחב וכעת היא מגיעה למועצה.
לפני כחודש פורסם קול קורא ביישובים להצטרף לפעילות כדור-

רשת וכבר עתה נרשמו 15 נשים בגילאי 40 ומעלה. 
הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע בשעות הערב באולם הספורט בבית הספר "רגבים" שבמושב 

אמונים ומוצעת לתושבות ללא תשלום. 

זהו משחק קבוצתי המבוסס על חוקי הכדורעף ואף משוחק במגרש כדורעף. ההבדל המהותי 
בכדור-רשת הוא שיש למסור את הכדור ולא לחבוט בו. דבר המאפשר לנשים להשתלב ולרכוש 

מיומנות תוך כדי משחק וללא צורך בידע קודם.

רונית אוחנה, אחת האימהות שהצטרפו לפעילות, מספרת: "בעבר עסקתי בספורט והיום אני 
שומרת על כושר. חברה טובה סיפרה לי על הפעילות והחלטתי להצטרף. יש כאן צימאון אדיר לזה, 
יש לי ארבע בנות וזה נחמד לצאת פעמיים בשבוע מחיי היום יום המשפחתיים ולנקות את הראש 

בפעילות פיזית אינטנסיבית, אנחנו רצות, קופצות, זה מרומם את הנפש." 

"הגישה שלנו היא שלכולם יש מקום בספורט" מסביר ראש המועצה, דרור שור, "אנחנו 
משקיעים משאבים אדירים בהקמה ושדרוג מתקני ספורט וכמובן באנשי מקצוע מהשורה 

הראשונה שירחיבו את היצע ענפי הספורט כך שכל אחד יכול למצוא את מקומו."

אברהם לזר עם ראש עיריית נוויד, גרמניה

מושב
אקטיבי ראיון

שנה טובה
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שנה טובה ופוריה

התנועה בשטח

צור  מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
וחברי המטה נפגשו עם הנהלת מושב 

לכיש וחבריו.

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, 
מאיר צור וחברי המטה נפגשו בתחילת השבוע עם הנהלת 
מושב לכיש, במסגרת הפעילות השוטפת של התנועה 
והציגו בפני חברי המושב את קשת הנושאים העומדים על 

הפרק.

במהלך הפגישה הועלו על ידי יו"ר ועד המושב, חיימק'ה הדר, 
הסוגיות הבוערות עמן מתמודדים החברים וביניהן הרחבת 

המושב, תשתיות, סוגית העובדים הזרים ותדמית החקלאים. 
מזכ"ל תנועת המושבים ציין, שמושב לכיש הוא דוגמא מצויינת 
ליכולת התארגנות בגוף אחד ושיווק משותף של ענבי טלי, מותג 

הענבים, שהפך שם דבר בארץ ובעולם.
צור שיבח את התושבים ואמר כי:" במושב לכיש כבר מזמן 
השכילו להבין את כוחה של ההתארגנות והשיווק המשותף, 
גדול  חזון  לטובת  מחלוקות,  בצד  לשים  שלומדים  תוך 

ואינטרס משותף".
בנושא התדמית אמר צור, כי עם כניסתו לתפקיד זיהה את 
בעייתה הגדולה של החקלאות וההתיישבות. מחד, תרומתה  
הגדולה של החקלאות, על ענפיה השונים למשק ולמדינה,  
ותרומתם של יוצאי תנועות ההתיישבות המשרתים ביחידות  
ובתפקידים פיקודיים, באחוז העולה בהרבה על  הקרביות 
שיעורם באוכלוסייה, זאת בזכות החינוך הערכי הניתן לבני הנוער 

במסגרות החינוך הפורמאליות והא-פורמאלית כאחד.
מאידך, לצד נתונים מחמיאים אלה, נמצאת תדמיתה הציבורית 
של החקלאות ושל ההתיישבות בכלל בשנים האחרונות בנסיגה 
מתמדת ואין הלימה בין התרומה האמיתית לבין הכותרות בעיתונים.

צור סקר את פעילות התנועה בנושא ההסברה והנוכחות במדיה 
וציין שאנו עובדים על תכנית עבודה ערכית, יישומית, תוך איגום 
תפיסות ומשאבים של כל השותפים לדרך. התכנית שתיחשף 
בקרוב, תכלול הופעה תדירה באמצעי המדיה למינהם ותביא 

לידי ביטוי את השותפים השונים ויישובי התנועה. 

יחד. גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  "הנה 
רק בשביל לפגוש את כל מי שבא לכאן היום, כדאי 
היה להגיע לגבורות. יותר משיש באירוע זה ציון 
גיל הגבורות שלי, ראויה התכנסות זו לציון שנות 
הגבורות אליה הגיעה תנועת המושבים, כמאמר 

חכמינו 'וכשאני לעצמי מה אני?' "
התכבדנו  להם,  ומעבר  אלה  נרגשים  בדברים 
באירוע לציון יום הולדתו השמונים של הרב מנחם 
הכהן, רב תנועת המושבים מזה כחמישה עשורים. 
אירוע הוקרה זה מתניע למעשה את הקמת ארכיון 
ושימור מורשתה. סיפורה של תנועת  התנועה 
המושבים הוא סיפורה של ההתיישבות, סיפורה 

של המדינה.
כותרת המסכת "עשה לך רב וקנה לך חבר" )פרקי 
אבות( גילמה את תפיסת תפקידו של הרב לאורך 
שנות שירותו הציבורי בתנועת המושבים ומחוצה 
לה. איש רוח והגות לצד יצירה ועשייה, סובלנות 

ואמונה באדם ובטוב לצד ראייה מרחבית וחזון. 

רבים המברכים בערב זה, ואת חלקם שמענו גם 
מעל הבמה ובסרטים ששולבו במסכת: 

מאיר צור, מזכ"ל התנועה, הדגיש את חשיבות 
היותו של הרב עמוד התווך של התנועה לאורך 
השנים. ערכי תנועת המושבים לא השתנו גם אם 
המושב שינה את פניו, צור חלק עם המשתתפים 
את התרגשותו והערכתו על הזכות לצאת למסע 

פולין של תנועת המושבים במעמד הרב. 
ראש המועצה האזורית באר טוביה, דרור שור, 
והנשיא הנכנס של המכללה האקדמית אחוה, פרופ' 
עליאן אלקרנאווי, התייחסו לקשר של תנועת 
המושבים בכלל ושל הרב מנחם הכהן בפרט לאזור 
והזמינו את חברי התנועה לראות באזור ובמכללה 
כבית וכבסיס לגשר והמשך פיתוח קהילתי בכלל 

המרחב הכפרי. 
חברנו יוסק'ה הררי, העומד בראש סניף "יד לבנים" 
של המושבים, ריגש אותנו בדבריו האישיים אל 
הרב המצטרף כדבריו ל"מועדון השמונים". ברכתו, 
שהוגשה בהומור רב, הזכירה לכולנו שניסיון חיים 
וקשר אישי בין אנשים הם המניעים בסופו של דבר 

את גלגלי המערכת. 
התכבדנו בברכתו של שר התמ"ת, שלום שמחון, 
אשר צמח בתנועת המושבים מתפקיד של מנחה 
היותו  דרך  עודד,  בגרעין 
)לימים  הנוער"  "ועדת  מנהל 
אח"כ  המושבים"(,  "בני 
מזכ"ל התנועה ובהמשך שר 
החקלאות ונציגנו בכנסת. גם 
השר שמחון התייחס לקשר 
האישי רב השנים עם  עם הרב 

ושיתף אותנו בכך שהוא רואה ברב דמות לעצה, גם 
במרחב הפוליטי, עד עצם היום הזה.

באירוע  דברים  נשא  גנץ,  בני  רא"ל  הרמטכ"ל, 
הרב,  של  האישי-משפחתי  הקשר  רקע  על 

כחברם הקרוב של מלכה ונחום גנץ ז"ל, הוריו של 
הרמטכ"ל. נחום היה סגן מזכיר התנועה במשך 
שנים רבות ועבודתם המשותפת הטביעה חותמה 
במרחב המושבים כפי שעלה מהסיפורים הרבים. 
הרמטכ"ל ציין, כי דמותו של הרב מלווה אותו כחלק 
מהמשפחה לאורך כל חייו, החל מבר מצווה דרך 
החתונה וכלה בלוויות - מעגל חיים שלם של חברות 

ושותפות. 
מוקף  כשהוא  לאירוע  הגיע  הכהן  מנחם  הרב 
בבני משפחתו: רעייתו - פרופסור דבורה הכהן,

ילדיו וחלק מנכדיו, אשר פתחו צוהר לילדות ובגרות 
על ברכי אדם נערץ ומיוחד, שבשבילם הוא קודם 

כל "אבא". 
עוד למדנו על פועלו של הרב בקרן הרב לתרבות 

לסטודנטים  מלגות  המעניקה  ומדע,  חינוך 
עד  היותו  על  שנים,  עשרות  מזה  מושבניקים 
לאחרונה הרב הראשי של יהדות רומניה, ועל מרכז 
ספיר למורשת ויהדות אשר הקים בעיר העתיקה 
בירושלים - והבנו שקצרה היריעה מלהכיל.  אחרי 
הכל קשה מאד לתמצת מפעל חיים של מי שהחל 
את עבודתו הציבורית כחייל בשנת 1951, ששירת 
בין היתר כרב צבאי בחיל הים; שזכה להיות לצידו 
של הרב גורן בעת שחרור הכותל והעיר העתיקה; 
שזכה להיות חבר בכנסת ה-8,9 וה-10 עד שנת 
תנועת  כרב  הציבורי  שירותו  וכמובן   ,1988

המושבים משנת 1967 ועד עצם היום הזה.
את הערב הנעימו בשירה ובחולצות כחולות בני 
הנוער שיר עזר ולירז זרחיה מהמועצה האזורית 
באר טוביה, בליווי המנהל המוסיקלי סאשה פרומן 

והכנר גרגורי שפירא. 
היתה  זה,  בחלק  המופע  של  הכותרת  גולת 
בהשתתפותו של הרב בשירי ירושלים, אשר סחפו 
את כולנו.  העיניים לא נותרו יבשות... הזכות, כאמור, 
היא שלנו להיות חלק מהעשייה הזו לאורך השנים.
הערב הופק באהבה על ידי צוות מטה תנועת 
"שירת  השיר  בהקדשת  שסיימו  המושבים, 

העשבים" לרב היקר:
"דע לך, שכל רועה ורועה

יש לו ניגון מיוחד משלו...
דע לך, שכל עשב ועשב

יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים - נעשה ניגון של הלב..."

לכל רועה, ניגון מיוחד משלו... אירוע גבורות לרב מנחם הכהן

מימין: רא"ל בני גנץ, הרב מנחם הכהן, דרור שור, פרופ' 
עליאן אלקרנאווי ומאיר צור 

צילומים: יהודה חביב

מושב לכיש: חזון גדול ואינטרס משותף
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לפני 5 שנים בדיוק, בסוף כיתה ח', יצאתי כחניכה למסע בעקבות לוחמים לשלום. כבר 
ביום הראשון התייצבנו בפסגת הר החרמון, בגבעות הקרב.

ממשיכים.. ציר הנפט, שאר ישוב.... תל עזזיאת, תל פאחר. התל הוא מוצב סורי בצפון רמת 
הגולן, שהוקם במלחמת ששת הימים ובו ניהלו כוחות של סיירת גולני קרב קשה. שם, באותו 
מוצב, לפני 5 שנים, אחרי שהקשבתי למדריך שלי שהקריא את המאמר של יהונתן גפן - "ארגז 

החול ודמיקולו", ידעתי שאחזור למקום הזה, כשאגדל ואבין טוב יותר את הכוונה של גפן.

חלפו 5 שנים והגיע שוב הקיץ, התבשרתי שאני מפקדת פלוגה במסע בעקבות לוחמים 
לשלום 2012. שמחתי כמובן, ואז הבנתי את משמעות העניין - להוציא לפועל מסע של 1,100 

אנשים והכי חשוב - להעביר את הידע לחניכים ולהעביר להם את החוויה שאני עברתי...

באופן אישי, התשובה לשאלת המשמעות הגיעה אלי בהמשכים. תוך כדי ההכנה גיליתי שקרוב 
משפחה שלי קיבל את עיטור המופת בקרב על תל פאחר, אותו מקום שזכור לי מכיתה ח'. 
התחושות שנבעו לפני 5 שנים כחניכה הפכו בעלות עוצמה עמוקה יותר, הבגרות, הבשלות, 
האחריות שלי ושל חברי וכן הקרבה למועד הגיוס עשו את המסע הזה למרגש ומחזק עוד יותר.

היום, לאור ההתנסויות כחניכה וכמובילת פלוגה אני משוכנעת שהמפעל הזה הוא חיוני 
וחשוב לכל בן נוער: הלימוד, ההכרה, העיסוק והחשיפה לאתרים, החוויות והרקע מקרבים 

את החניכים להיסטוריה של המורשת הישראלית וללוחמיה. 

בברכת עלה והגשם, יובל לילה, ע. רכז ההדרכה.

סמינרי ט' - חוויה מעצבת לכל החיים
להיות חניך בסמינרי ט' זוהי חוויה ייחודית, שמי שלא חווה אותה בעצמו יתקשה להבין 
על מה כולם מדברים... כמידי שנה, ימים ספורים לאחר פתיחתו של החופש הגדול, יוצאים 
חניכי שכבה ט' לעשרה ימים בהם מצפות להם חוויות מגוונות - מלמידה, דרך התפתחות 

אישית, התמודדות עם קבוצה, חוויות ערכיות ועוד.

השנה הרגשנו היטב את העלייה והצמיחה בתנועת בני המושבים - למעלה מ-1,500 
חניכים השתתפו בסמינרים השונים.

המדריכים השתמשו במגוון 
מתודות להעברת מסרים, תוך 
שמירה על רוח תנועת הנוער 

ומהותה. 

החניכים הכירו את ההיסטוריה 
התנועתית ולמדו על סמליה 
לבשל  למדו  ומשמעותם, 
ניווטו  חלקם  שטח,  בתנאי 
ולמדו על מקומו של המדריך 

והפעיל בצוות ההדרכה. 

שמנו דגש על עידוד מעורבות חניכים ואווירה דמוקרטית. השנה החוויה הייתה עוד יותר מורכבת 
ומיוחדת. סמוך למועד תחילת הסמינר המצב הביטחוני באזור הנגב המערבי היה מעורער ולוט 
בערפל. למרות המרחק הרב של היער מאזור העימות והעובדה שלא היה איסור לקיים את 
הסמינר, החלטנו  לוודא, בשלב ראשון, שאכן המצב לא מחמיר והתחלנו את הסמינר בטיול 

באזור ירושלים ולא ביער, כמתוכנן. לאחר שלושה ימים חזרנו אל היער בשמחה ובבטחה. 

ביום שני קיימנו טקס מרגש שבסופו עלו לבמה 171 חברי גרעין עודד שהיו הרוח הפועמת 
במנהלה, בחמ"ל, בהדרכה ובמערבל לשיר סיום. החיוכים והעיניים הנוצצות אמרו הכל וסיפקו 

עדות לחוויה שעברו. לנו כמובן, הדבר הסב רוב נחת. 

בנימה אישית אציין, כי לאורך כל הסמינר ובהכנות שקדמו לו, נמלאתי גאווה מעוצמת 
התנועה שלנו ומהאנשים המדהימים, שעושים אותה לכזאת מופלאה. החל מהצוותים 
הבוגרים שהורכבו מבוגרי גרעין עודד ובוגרי התנועה בכלל, דרך חברים במסלול הנח"ל על כל 
פרקיו, ועד מדריכים בוגרים ומרכזי אזור, שעשו את מירב המאמצים והשקיעו רבות במחשבה 

ובמעשה להצלחת הסמינרים לטובתם של כל חניכה וחניך.  

היה לי לעונג גדול. בשם צוות הסמינר אאחל לחניכי סמינרי ט' 2012 המון הצלחה בשנת 
הפעילות הקרובה ובשנים הבאות. כולי תקווה שתעשו ותפעלו מתוך שמחה ותקנו 

לחניכים שלכם ערכים בנועם, בדרך ארץ ומתוך דוגמא אישית.

תחיה וקנין, רכזת הסמינרים.

מאת: ענבר פירר, רכזת הדרכה כללית

העלייה השלישית? השתגעתם?! מה בין 
זה לבין חניך במאה ה-21? כפי שבוודאי 
כבר הבנתם, מחנה הקיץ של מחוז מרכז 
בבני המושבים לשנת 2012 עסק בקומץ 
המשוגעים שעלו לארץ בקבוצות הכשרה 
והקימו את מושב העובדים הראשון ואת 

הקבוצה הגדולה )הקיבוץ(. 
במחנה, שהתקיים ברמת הגולן תחת הכותרת 
"התיישבות", השתתפו כ-2,200 חניכים, מדריכים 

וצוות מהמועצות של מחוז מרכז. 
החניכים זכו "להקים" את יישוביהם בחורשה 
בתולית, כאשר מחוז מרכז זכה להיות המחוז 
מעולם.  קיץ,  מחנה  בה  שהקים  הראשון 
החורשה, שאפילו שם עוד אין לה, ממוקמת 

למרגלות הר שיפון שברמת הגולן.
המחנה נסב סביב נושא הקהילתיות, כאשר 

כל יום עסק בערך מרכזי הקשור אליה: 

ביום הראשון, עברו המתיישבים את תקופת 
קיבוץ ההכשרה שלהם לקראת העלייה לארץ, 
בחנו )תוך כדי טיול מים מהנה( האם כדאי 
להם לעלות לישראל ומדוע, ולאחר  מכן עלו 

לקרקע והחלו בהקמת יישובם.
ביום השני, עסקו החניכים בבניית הקהילה 
שתחיה בישוב שהוקם. הערך המרכזי שנבחר 
ליום זה הוא ערך 'הערבות ההדדית' - הדבק 

ששומר על הקהילה ומאפשר לה להתקיים. 
קהילת  ביום השלישי, אחרי שהקימו את 
החלומות שלהם, נפנו החניכים לתחזק אותה 
לשיאה  שהגיעה  עצמית',  'עשייה  בעזרת 
ב'חגיגות ההתיישבות': קרנבל צבעוני בו כל 
'ישוב עליה שלישית' הקים דוכן החוגג את 
המיוחד ביישובו. החניכים עברו בין המתחמים, 
הופעלו והפעילו, נהנו מתה קר במתחם קק"ל 

וכתבו גלויות להורים שבגולה. 

לבסוף, עייפים אך מרוצים, יצאו המתיישבים 

הותיקים בחזרה אל בתיהם, עד לשנה הבאה.
בסופו של דבר - ובמיוחד לאור ההתעוררות 
החברתית והקריאה לחזור לערכים הקהילתיים, 
נראה  הארץ,  ולאהבת  ההדדית  לערבות 

שהעליה השלישית רלוונטית מתמיד!

תודה לכל העוסקים במלאכה: 
למרקו שמנצח על מחוז מרכז ועל המפעל 
האדיר הזה, לצוות המרכזי של בני המושבים 
שגיבה וסייע, ולבסוף - למדריכים הצעירים, 
יותר...  ונותנים  שנותנים מעצמם כל השנה 

במחנה הקיץ.

בעקבות לוחמים - התגשמות של חלום

מחנה "התיישבות" מחוז מרכז חוד החנית

שכבת כיתות ח' במסע בעקבות לוחמים לשלום

המפעל ה-35 
לזכרו של יוסי יפה ז"ל 

פותח שעריו בפני 
משפחות המרחב הכפרי

3.10 עד 5.10
המפעל שנערך כל שנה בחוה"מ סוכות 

לתלמידי כיתות ט'-יב' 
יפתח השנה גם בפני משפחות, 

הורים וילדים מכיתות ד' ומעלה, 
מהמרחב הכפרי.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק
בחוויה ערכית-חינוכית ומעצבת

פרטים נוספים  והרשמה באתר תנועת 
המושבים ובבני המושבים 03-6086320

גם משפחות!
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פינה עם ארומה אישית
חביתיות גבינה עם בננות, דבש ויוגורט
www.erez-farm.co.il  |  09-8788757  |  באדיבות: הלן שלאו, מושב ניצני עוז

ולכבוד ראש השנה - מתכון קליל שאפשר להכין עם הילדים:

מצרכים
1/4 כוס מים 1 ביצה 

גביע יוגורט טבעי 2 כפות גבינה לבנה 
1/2 כוס דבש 1 כף קמח 

מעט אבקת סוכר 2 בננות חתוכות לפרוסות 
1/2 כוס סוכר

אופן ההכנה
חביתיות: לערבב את הביצה, גבינה לבנה וקמח בקערה לתערובת אחידה ולצקת 
עיגולים קטנים למחבת חמה ומשומנת קלות. את החביתיות המוכנות לסדר יפה על 

צלחת.
בננות: להמיס את הסוכר והמים במחבת עד שמתקבל קרמל, להוסיף את הבננות 

החתוכות ולהקפיץ בתוך הקרמל. לסדר על החביתיות המוכנות.
מעל לכל לצקת יוגורט, דבש, מעט אבקת סוכר ולהגיש.

בתאבון!

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
  כתובת למשלוח פתרונות: ליאונרדו דה וינצ'י 19, ת"א מיקוד 64733 

אם פתרתם נכונה, תקבלו במשבצות המודגשות, מונח הקשור להתיישבות במושבים:

לברית עולם
התנדבות ופיתוח בינלאומי  

דרושים/ות

מתנדבים/ות רציניים
בעלי רקע חקלאי

 לפרויקט פיתוח חקלאי הומניטרי 
בצפון קניה

הפרויקט יסייע ליצור תשתית חקלאית באזור מוכה 
ומקורות פרנסה  ייצור מזון  ובצורת, לצורך  רעב 
לתושבים. התוכנית מבוססת על מיטב המומחיות 

הישראלית בחקלאות מדברית.
המתנדבים ישמשו כמדריכים חקלאיים לאוכלוסייה 
המקומית, בקבוצות קטנות לתקופה של כחצי שנה. 
המתנדבים ישוכנו ויפעלו בחסות ארגון הומניטרי 

בינ"ל הפועל במקום ויקבלו החזר הוצאות
)טיסה, כלכלה, ביטוח, תקשורת ועוד(        

תנאי קבלה
 רקע מעשי בחקלאות הכרחי

לפחות שנתיים עבודה בגד"ש או במטעים. 
מתאים גם לבני קיבוצים ומושבים שהתנסו 

בעבודה מסוג זה
 יכולת תקשורת והדרכה, עניין ויכולת להתמודד 

עם הבדלי תרבות ומנטליות 
 תושייה ויוזמה

 יכולת דיבור וכתיבה באנגלית
 נכונות ויכולת לשהות בתנאי קומונה ולעבוד 

בתנאי מדבר 
 התחייבות ל-4 חודשים לפחות.

למתאימים תינתן הכשרה מקצועית קצרה בארץ 
במימון הפרויקט, וליווי והדרכה שוטפים באזור היעד. 

לפרטים: מנהלת הפרויקט - מילאת ביברמן,  
milett@britolam.org טל. 0546-347437

עוד על הפרויקט באתר 
"ברית עולם":

תוכניות פיתוח בינלאומיות 
 תוכניות חקלאיות

לכניסה ישירה סרקו את הברקוד 

"ארז חוות חלב", במושב ניצני עוז היא רפת רובוטית חדשנית שהוקמה 
ע"י ארז והלן שלאו, בדגש רב על אקולוגיה מתקדמת. הרפת עומדת 
בסטנדרטים גבוהים ביותר, תוך דאגה לרווחת הפרות ברפת, ניקיון מוקפד, 

תנאי החליבה ומזון עשיר. 
הרפת פועלת כמרכז מבקרים בו ניתן לערוך סיורים מודרכים, להתרווח 
בפינות ישיבה מוצלות, מדשאות רחבות ידיים, פרחים רעננים באווירת 

המושב הנעימה. במקום שירותים וחניה ואירוח לבבי ומקצועי. 
התנסות  וכוללים  ומעניינים  מוחשיים  ההסברים  מקצועי,  מדריך  מלווה  הפעילות  את 
בחליבה ידנית כמו פעם וצפייה ברובוט חליבה משוכלל החולב ללא מגע יד אדם. תצפית 
מבקבוק.  אישית  בהאכלה  יונקים  עגלים  והגמעת  ליטוף  הרפת,  מגג  הפרות  שיכון  על 
מרכז המבקרים של "ארז חוות חלב" מארח ילדים בכל הגילאים - גנים, בתי ספר, קייטנות ועוד. 
לומדים לכבד את בעלי החיים ובעיקר לומדים דרך החושים: שומעים על טכנולוגית חליבה ומזון 
לצד החשיבות של תזונה נכונה ומאוזנת בקרב ילדים, רואים פרות שמגיעות לחליבה ביוזמתן 
ועל פי צרכיהן, מלטפים עגלים ולבסוף טועמים גבינה שמיוצרת בשיטת "עשה זאת בעצמך". 
ומה מריחים? כאן מצפה הפתעה - מגלים שברפת אקולוגית מודרנית אין את הריח המוכר!
עוד ב"ארז חוות חלב": אירוח קבוצות בכל הגילאים מגן ועד גמלאים, אירועים משפחתיים, 
בריתות, בר/בת מצווה, ימי הולדת במגוון סגנונות, אירועי חברות, ימי גיבוש, ימי שיא והפנינג 

משפחתי לעובדים ובני משפחותיהם.
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