
על  במחלוקת  דן  השלום  המשפט  בית 
דרך משותפת בין שני בעלי נחלות במושב 
בדרום, ונדרש להכריע האם יכול בעל נחלה 
הדרך  על  בנחלתם  גדר  לבנות  במושב 

המשותפת. 

 8 | ככה לא בונים חומה

המועצה  בשטחי  נפלו  גראד  רקטות   15
להתנהגות  הודות  טוביה.  באר  האזורית 
המופתית של התושבים - איש לא נפגע. שני 
סיפורים על שני כלבים שבית משפחתם ספג 

פגיעה ישירה. 

 9 | הדשא של השכן

"אולי יותר מאשר בכל דור אחר, יש בידי 
דורנו להבין את משמעות חג החנוכה, חג 
הנסים והישועות, הגבורות והמלחמות.
והנפלאות,  הניסים  את  ראו  עינינו 

המלחמות והנצחונות"

 2 | הרב מנחם הכהן

אגף המשק - סקירה שנתית
עמוד 4

תיירות כפרית תחת התקפה
עמוד 4

תעסוקה חלופית במושב: החלטת 
מועצת מקרקעי ישראל

עמוד 5

מפגש מנהלי מחלקות תרבות וקהילה
עמוד 7

מחלקת חיילים וצעירים 
עמוד 8

תעסוקה בנחלה: קנס או פרס
עמוד 6

הטבות מס בגין הפקדות סוף שנה
עמוד 6

בני המושבים - היום שאחרי עמוד ענן
עמוד 10

סמינר הועדים הארצי פברואר 2013
עמוד 3

אתם הולכים לאהוב 
את זה...

בעמוד  "לייק"  לנו  עשו 
החדש של תנועת

המושבים בישראל 
בפייסבוק

ימים מעוננים. העורף הפגין חוסן יוצא דופןתוכן העניינים
דצמבר 422012

 7 |  תערוכת צילומים יפיפיה

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

חברים יקרים,
גיליון זה נערך לקראת חנוכה, בימים שלאחר ימי הלחימה ב"עמוד ענן", שההתמודדות עמו 

פרצה את גבולות עוטף עזה וטשטשה את החלוקה בין חזית ועורף. 
בפרק זמן זה יישובי הדרום היו חשופים מתמיד וספגו לא מעט פגיעות ברכוש ולצערנו גם בנפש. אנו בתנועת המושבים 
עקבנו בדאגה ובגאווה אחר המועצות האזוריות בדרום אשר הפגינו חוסן מרשים והיערכות יוצאת דופן אשר עברה כחוט 

השני מראשי המועצות אל בעלי התפקידים השונים במועצות וכמובן אל התושבים ביישובים עצמם. 
תפקוד ראוי במצב חירום נובע מעבודת הכנה וחשיבה אסטרטגית בימי שגרה, ואשרינו שזכינו לראשי מועצות אשר הובילו 
את המערכות לכלל מוכנות. אין ספק כי המוכנות נשענת במידה רבה על שיתוף הפעולה של התושבים, על נכונותם לנשוך 

שפתיים, להתמיד בקומה זקופה למרות הקשיים ולזכור כי שליחותנו הציונית עדיין לא תמה.
אין אלו דברי מליצה, אלא שיקוף של מציאות יום יומית, שאינה פשוטה כלל וכלל ואשר חלק גדול מהיישובים נאלצו להתמודד איתה לאורך 
שנים ולא רק בימי מבצע "עמוד ענן". יחד עם זאת, בימי המבצע נחשפה התמודדות זו בכלי התקשורת ביתר שאת. שוב ושוב עלו שמות 
של יישובים ומועצות אזוריות שלא בהכרח היו בתודעה הציבורית באופן שגרתי ובהקשר זה. שמענו על שיגורים לכיוון המועצות חוף אשקלון, 
אשכול, שדות נגב, רמת נגב, חוף עזה, עזתה, באר טוביה, לכיש, מרחבים, בני שמעון, יואב, מטה יהודה, גדרות, ברנר וחבל יבנה, וכמובן גם 
על הערים שבטווח. הצילומים מהשטח הראו מושבים ויישובים יפים עם אנשים יפים עוד יותר. כאלה שמחוייבים למקום, שמוצאים זמן 
לסייע אחד לשני מתוך ערבות הדדית אמיתית, שאינה תלויה בדבר, שממשיכים לעבד את האדמה ולעסוק בענפי החקלאות השונים 
למרות המצב. ברפת, בלול או במטע לא שמעו על כך שצריך להיכנס לממ"ד ויתרה מכך - פגיעה ברפת כמוה כפגיעה בביתנו הפרטי. 
הימים הללו הראו את פניה היפות של ההתיישבות העובדת בכלל ושל בני הנוער בפרט אשר היו בחלקם מעורבים בצוותי החירום ביישובים 
ובעיקר פעלו במסגרת תנועת הנוער בפעילות הפגתית וביצירת קשר עם החניכים. ב"בני המושבים" הוקם חמ"ל אשר פעל מול מחלקות 
הנוער במועצות האזוריות שבטווח על מנת לבדוק את הצרכים ולהיערך לסיוע בהתאם. למשל בהכוונה לפעילויות הפגה ובלוגיסטיקה 
הכרוכה בכך. כמו כן, פעלנו לקידום אירוח משפחות מהדרום ביישובי התנועה ביתר חלקי הארץ. גם כאן התגלתה תמונה מחממת לב, 
כאשר רבים מחברינו פתחו את דלתות ביתם וליבם לאירוח משפחות. גם משפחות שאינן מהמושבים התארחו אצל משפחות שלנו, וכך 

נוצרו מעגלים נוספים של מחוייבות ונתינה.
באופן אישי החסרתי פעימה כששמעתי על סיפור גבורתה של יעל מצפון, תושבת שדה אברהם שבפתחת שלום, אשר חסמה בגופה את 
המחבל אשר חדר לביתה במטרה לפגוע בבני הבית. אם לא אומץ ליבה וכישוריה המיוחדים של יעל היה עלול להיות לסיפור זה סוף טרגי. 
יעל היא בת מושב עין יהב ממשפחת מצפון, ממש כמוני, וכמו שזה קורה לנו בקרב החברים שגדלנו ביחד, כשאני שומע עליה כיום, אני 

חושב על נופי הילדות שלנו. על השורשים החזקים שנטעו באדמת הארץ הזו, ושהם מקור כוח לא פחות חשוב מידע בהגנה עצמית. 
תנועת המושבים נערכת בימים אלה לועידה ה-כ"ב של התנועה, שבחלקה השני תשמש כועידה רעיונית, שתתווה את דרכה של התנועה 

לשנים הבאות. נושאים רבים ומגוונים עומדים על הפרק בהקשרים של משק, קרקעות ופיתוח כלכלי, חברה וקהילה, חינוך ונוער ועוד. 
אנו גאים במרחב שלנו, שמחים לעמוד לרשות התושבים, היישובים והמועצות האזוריות ומבטיחים 
להמשיך ולפעול במשותף לאורם של הערכים הללו, ומי ייתן ואך ורק בימי שגרה ברוכה ושלום.

חג אורים שמח, שלכם,
מאיר צור,

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

משולחן המזכ"ל

שדות תותים בכפר מעש  |  צילום: שלמה עצמוני
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קוראים יקרים,
אנו לקראת  שנה אזרחית חדשה, כאשר שיירי ותוצרי שנת 2012 
עדיין מהדהדים. היתה זו שנה מורכבת לכל תושבי מדינת ישראל 

וגם עבורנו, תושבי המרחב הכפרי.

הדי הלחימה בדרום שכחו אמנם, אך הזיכרונות והכאב של התושבים שעבורם זו שגרה 
מטלטלת עדיין הולמים ונושמים. ההתגייסות שלכם, תושבי המרחב הכפרי, ופתיחת הלב 
והבית בימי הלחימה היתה מופתית ומרגשת והוכיחה שוב שקורצנו מחומר אחר ואנו יונקים 

ונושמים ערכים שמתורגמים בשעות משבר למעשי גבורה ואור.

הגיליון שלפניכם הוא ברוח האור והגבורה. לצד הנעשה באגפים השונים, תוכלו לקרוא 
על התגייסות בני המושבים, תנועת הנוער שלנו, בימי הלחימה, בפעילויות להפגת לחצים 

ומתחים לתושבי הדרום מוכי הטילים לסוגיהם. 

ב-1 בינואר 2013 תקיים התנועה את הועידה ה-כ"ב במכללה האקדמית אחוה, בנוכחות 
שרים ובכירים ולצד הנושאים שעל סדר היום נבחר את מאיר צור לקדנציה נוספת כמזכ"ל 

התנועה ואת נציגי המושבים במוסדות התנועה.

בהמשך למסורת שלנו, גם השנה נקיים השתלמות ועדים ארצית לנציגי מושבינו מרחבי 
הארץ, הסמינר יתקיים בתאריכים 26-28.2.2013 במלון ליאונרדו קלאב בים המלח, פרטים 

נוספים בעמוד 3.

כולי תקווה ששנת 2013 תהיה טובה מקודמתה ותביא עמה בשורות 
טובות לנו החקלאים, לתושבי המרחב הכפרי ולכל בית ישראל.

קריאה נעימה,
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!

 ביקור מזכ"ל תנועת המושבים במועצה אזורית מרחבים והתעדכן על 
הפעילות השנתית )חדשות שלנו, אופקים ונתיבות, 2.11.12(

"דור לדור יביע אומר", קורס ארכיונאים
מצפון ועד דרום, ממושבים וממושבות, מכפרים ומקיבוצים מתקבצים לומדי הקורס, שלושים 

ושלושה אנשי חזון, לעשות למען קהילתם: להקים ארכיון, לשמרו, לחדשו ולפתחו.
הארכיון הוא ליבת המקום והתהוותו. הארכיון הוא חוטי משי פתלתלים בין אדם לאדמתו, 

באר מים חיים שבו עבר, הווה ועתיד מתקיימים לנצח.

הארכיון אוצר בקרבו חומרים, שאותם מייצרים בני אדם המטביעים חותם בהיסטוריית 
המקום. לשם ארגונו, ניהולו ותפקודו הנכון והרצוי -  יש צורך בארכיונאים שהוכשרו לתפקיד 
באופן מקצועי. בקורס אנו נחשפים למידע בסיסי בתחום לימודי ארכיונאות, מידע אשר 
אינו בגדר "כזה ראה וקדש" אלא אף "כזה ראה וחדש". המידע הנרכש מעודד למידה 

מעמיקה יותר ואקדמאית.

המפגשים השבועיים מזמנים ללומדים אפשרויות רבות של למידה בלתי פורמאלית: זה את 
זה מלמד מניסיונו ולומד מניסיון האחר.

תכני הקורס מעמידים בפנינו אפשרויות פוטנציאליות לניהול ארכיון: ידני או ממוחשב; הארכיון 
כגנזך או ארכיון כמהות חיה ונושמת הנמצאת בדיאלוג מתמיד עם אנשי הקהילה; הארכיון 

כפונקציה פסיבית או לחילופין יוזמת ומתערבת בתרבות המקום.   

אבקש להביע תודה והוקרה, בשם כל משתתפי הקורס )מחזור שני( - לאגף החברה 
וקהילה וליחידה לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת המושבים וכמו כן לארגון הארכיונאים 

במושבים ובקיבוצים, על הפקת הקורס ויישומו בפועל )עדיין לא הגיע לסיומו(.
האווירה פתוחה, אוהדת ומכבדת את הלומדים. היחס האישי הבלתי מתפשר של המארגנים 

ראוי לשבח )כולל הכיבוד הניתן ברוחב יד(. 
תודה לכם: יהודה אלטון, אילנה יוגב, ליליק זקס, דינה ספראי ואחרים.

נעשה ככל שניתן להיות שליחים ראויים העומדים על המשמר בשמירת המורשת.

חנה פיין, נצר סרני

הפגנת רפתנים מול משרד ראש הממשלה, 
בהנהגת מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור 

)דה מרקר, הארץ, 29.10.12(

בעוד נחתם מתווה הרפורמה במשק החלב, 
המשק.  השמדת  זו  זועמים:  המושבים 

הרפורמה תחסל את הרפתות הקטנות.
)ממון, ידיעות אחרונות, 21.10.12(

בעקבות "עמוד ענן", באירוח הכפרי מדווחים 
על תפוסה אפסית 

)דה מרקר, הארץ, 19.11.12(
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גליון חנוכה 2012

מדי שנה אנו מדליקים את שמונת נרות החנוכה וחוזרים ומספרים על 
הנסים ועל הנפלאות, שאירעו לאבותינו "בימים ההם בזמן הזה".

אנו מדליקים את נרות החנוכה, באותה גאוה בה הדליקום המכבים-
החשמונאים. מתבוננים בנרות הדולקים ומאזינים מה מספרים לנו 

"הנרות הללו".

מלחמות וגבורות היו לנו הרבה; מימי כיבושי יהושע בן נון והתנחלות 
בני ישראל בארצם, עד למלחמות היהודים ביוונים וברומאים. ממרד 
הפרטיזנים ועד למערכות ישראל לקוממיות מדינת ישראל ומערכות 

ההגנה להבטחת בטחונה, התפתחותה ושגשוגה.

אולי יותר מאשר בכל דור אחר, יש בידי דורנו להבין את משמעות חג 
החנוכה, חג הנסים והישועות, הגבורות והמלחמות.

עינינו ראו את הניסים והנפלאות, המלחמות והנצחונות.
ופינו ירון ב"הלל שלם", כאבותינו בימים ההם ובזמן הזה.

לא לפידים ענקיים, ולא זיקוקין-די נור – אלא נר קטן וצנוע, שהוא 
"מוסיף והולך", על פתחו ובביתו של אדם מישראל, הם ששמרו על 
הוד הגבורה; על תפארת העוז ויפעת הקוממיות. כי חנוכה הוא ראש 

לכל חג המשלב בין הכוח והרוח; רק בתור שכזה קיבלנוהו וככזה נבין 
אותו בשלימותו לכל עומקו והיקפו.

מבחינה זאת, מעניין לראות את  עקבות חנוכה במקורותינו הקדומים. 
נס פורים, שאירע בגלות, ונחוג יום אחד בלבד, הקדישו לו חז"ל מסכת 
מיוחדת במשנה ובתלמוד – "מסכת מגילה" ואילו חג החנוכה שאירע 
בארץ ישראל ונחוג שמונים ימים, מוקדשים לו בספרות התלמודית 

העניפה, אלא שניים-שלושה קטעים.

דבר זה מוסבר היטב בהסתכלנו לסופה של מסכת חנוכה, זו שלא 
נכתבה, והוא קיצה של מלכות בית חשמונאי, שנתדרדרה וירדה והיתה 
למלכות "בשר ודם", שאין לה אלא שלטון הכוח והמלחמות. ואם זה 
גורלה של מלכות חשמונאים שתחילתה נסים ונפלאות וסופה מסים 
ונגישות, הרי זה לא ייפקד זכרה באוצר הזכרון של העם, בספרות 

התלמודית.

כי נס חנוכה הוא נס הכוח המשולב עם נס הרוח. רק כששני אלה הכוח 
והרוח, שלובים, יש מקום לנס ולהלל ולהודיה.

בימים ההם, בזמן הזה. משמעות חג החנוכה
מאת רב התנועה הרב מנחם הכהן

סמינר הועדים הארצי של 
תנועת המושבים יוצא לדרך
26-28.2.2013  |  מלון ליאונרדו קלאב בים המלח 

סמינר הוועדים השנתי של תנועת המושבים כבר הפך למסורת.
לאור הצלחתם של הסמינרים בשנתיים האחרונות ולאור הביקוש הרב, יתקיים גם 

השנה הסמינר הארצי של התנועה. 

הסמינר יעסוק בנושאים הבוערים שעל סדר יומו 
של המרחב הכפרי וההתיישבות, לרבות אישורו 
של בג"צ את החלטה 979 וההשלכות והשינויים 
במושבים כתוצאה מכך, תדמיתה של ההתיישבות 
והחקלאות, תמ"א 35, השינויים בהחלטה 1101, 
המסדירה את נושא הפעילות הלא חקלאית 
)פל"ח( בחלקת המגורים במושב, חינוך, חברה, 

תרבות וקהילה.

הסמינר הוא ארצי ומוזמנים אליו נציגי האגודות, יו"ר ועד, חברי ועד, חברי מליאת המועצה, 
מזכירים, פעילים ומובילי דעה במרחב הכפרי.

אנו רואים בסמינר פלטפורמה מקצועית להעשרת הידע, החלפת דעות ורשמים וגם 
אתנחתא מסדר היום והשגרה.

הסמינר ייערך בימים ג'-ה' בתאריכים 26-28.2.2013, במלון ליאונרדו קלאב, ים המלח.                   
האירוח במלון יהיה על בסיס אירוח מלא )הכל כלול(.

אנא שריינו את התאריכים ביומנכם, פרטים נוספים וסדר יום ישלחו בהמשך.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-6086306/7.

"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

הנסיעה לפולין תתקיים במרץ 2013.
נותרו מקומות אחרונים

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

 ilana@tmoshavim.org.il

תנועה במסע

מושב באר מילכה, המושב האחרון של תנועת המושבים שעלה לקרקע בשנת 2006 באזור 
ניצנה על גבול מצרים. במאמצים משותפים של המושב, משרד החקלאות ותנועת המושבים 

הוקמה רפת חדשה המשותפת לחברי המושב.
בחנוכת הרפת השתתפו שר התמ"ת שלום שמחון, שרת החקלאות אורית נוקד, מאיר 
צור מזכ"ל תנועת המושבים, ראש המועצה האזורית שמוליק ריפמן, נציגי מועצת החלב 

וארגון מגדלי הבקר, יחד עם חברי המושבים באזור.
הרפת ומכון החליבה כבר פעילים ומפיקים חלב מידי יום.

קורה בשטח
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לקראת סיומה של השנה האזרחית, להלן סקירה מהנעשה באגף המשק 
בשנה האחרונה והנושאים בהם טיפלנו:

אגף המשק בתנועת המושבים עוסק בייצוג וטיפול בנושאים החקלאיים במושבים. אנו רואים 
בעיבוד האדמות החקלאיות אמצעי לשמירה על המרחב הכפרי, שמירה על קרקעות הלאום 

ואספקת מזון לציבור במחירים הוגנים.

מגמת המחסור במזון בעולם נמשכת והמחסור יתעצם יותר בשנים הקרובות. במצב מחסור 
זה יש חשיבות רבה לעיסוקנו בחקלאות מתקדמת ויעילה. 

כידוע, יחידות הייצור בחקלאות עברו ממשק קטן ורב ענפי למשק גדול ומתמקצע בענפים 
בודדים. הבעיות הניצבות בפנינו יום יום הם המחסור במים והמחסור בידיים עובדות.

מים
עברנו שנים קשות של מחסור במים וקיצוץ ההקצאות לחקלאיים יחד עם תשלומי חריגות גבוהים 

ביותר לאלה שנאלצו לחרוג עד כדי סגירת מים.
בימים אלו עקב הגידול במשקעים הוגדלה הקצאת המים השפירים לחקלאות, יחד עם זאת 

הולכות ומסתיימות הקמת מתקני ההתפלה.
אנו מאמינים כי בעתיד הקרוב לא יחסרו מים אך מחירם יהיה גבוה ונאלץ להתאים ולתכנן את 

הגידולים בהתאם.

עובדים
המחסור בעובדים מעיק על כל מגזרי החקלאות ובמיוחד בגידולים הצמחיים ירקות ופירות.

הבאנו הצעה לשימוש בעובדים עונתיים שיגיעו לפרקי זמן קצרים ללא הגבלת כמות, דבר שייתן 
מענה על המחסור בעובדים. הממשלה אישרה בשלב הראשון להביא 1000 עובדים.

אנו מקווים כי תותר כניסה של עובדים פלסטינאים לעבודה בחקלאות.

חלב
ענף החלב עבר טלטלה קשה בשנה האחרונה בעקבות משבר ה "קוטג'" והמחאה החברתית, 
נדרשו הרפתנים להקטין את מחיר המטרה של החלב למרות "חוק החלב" שמעגן את המחיר 
עפ"י מתווה מוסכם. כמו-כן היה איום גדול של יבוא מוצרים תוך ביטול מכסי המגן דבר שעלול 
לגרום לתחרות בלתי הוגנת ופגיעה ברפתנים. היה ניסיון לעודד סגירת רפתות קטנים והעברתם 
למשקים גדולים. לבסוף הגיעו הרפתנים המושביים והקיבוציים להסכמות המאפשרות קיום 

מסגרת ההסכם המוצע תוך שמירה על מכסות המשק המושבי בשנים הקרובות.

לול
שלוחת הביצים

ההצעה לביצוע רפורמה בענף עדיין "תקועה" בשל אי הסכמות בין קבוצות מגדלים לבין המדינה 
במספר סעיפים.

שלוחת הפטם
הענף גדל מידי שנה ותנודת המחירים קיצוניות ביותר דבר שגורם לאי יציבות הן אצל המגדלים 
והן במשחטות ובשיווק. מועצת הלול בהחלטה משותפת עם המגדלים, הרביינים והמשחטות 

הביאה תכנית לצמצום הייצור בכדי לייצב את הענף.

נשירים
יבולי הפירות בעונה האחרונה היו גדולים ביותר דבר שגרם לנפילת מחירים עד כדי שחקלאים 

נאלצו להשאיר פרי על העצים.

תדמית
מדינת ישראל נהנית מאספקת מזון עשיר מגוון ובמחירים סבירים ביותר. אין בעולם מגוון עשיר 

כל כך של מוצרים – גבינות חלב ירקות ופירות כפי שיש במדפי המרכולים בישראל.
לציבור ולמנהיגי המדינה הדבר נראה מובן מאליו שכך צריך להיות, אך מאחורי כל זה עומדים 
אנו החקלאים שמייצרים ומספקים זאת יום ולילה. אין בחקלאות שום סבסוד ואנו צריכים לקחת 

את כל הסיכונים שבגידול בלתי מוגן ומתוכנן.
מחובתה של המדינה לדאוג לביטחון המזון לאזרחיה ולכן צריך להעלות לסדר היום הציבורי 

כיצד המדינה תדאג לביטחון המזון המקומי ומה עליה לעשות לשם כך.

אגף המשק

איציק כהן, 
יו"ר אגף המשק

צורית וידה, כלכלנית, רכזת תיירות כפרית

במבצע "עמוד ענן"  פעל צה"ל למען חיים שקטים ורגועים של תושבי 
הדרום כשהעורף היה לחלק בלתי נפרד מן המערכה. במשך ימי המבצע 

הקשים נפגעו עסקים רבים בדרום הארץ פגיעות ישירות ועקיפות.
עסקי התיירות, הן האירוח הכפרי והן האטרקציות הרבות, נמצאו במצב 
של אפס אחוזי תפוסה וכפועל יוצא ללא הכנסה, ועם כל יום שעבר המצב 

החמיר.  
עוד הושפעו מכך עסקי תיירות אשר נמצאים גם בדרומה של המדינה אך לא היו חלק ממעגל 
הלחימה, ובכלל מצב הרוח של התייר הישראלי היה זהה למצב הרוח הלאומי של התגייסות 

למען תושבי הדרום וחיילי צה"ל וחוסר חשק לטיולים.
התיירות הכפרית בדרום הארץ חוותה פגיעה לאורך זמן ולא רק במשך ימי המבצע, אלא עוד 
בתקופה שקדמה למבצע ותחווה את הפגיעה חודשים-שלושה לאחר תום המבצע, תיירים 

מחו"ל ותיירים ישראלים עדיין יפחדו להגיע לאזורים שהיו חלק מטווח האש.
העוסקים באירוח הכפרי והאטרקציות הכפריות אינם הנפגעים היחידים כתוצאה 

מהמבצע  אלא גם התדמית האזורית אשר לא ניתן לאמוד אותה בכסף.
 אחת הבעיות הקשות של התיירות הכפרית היא הקושי בתרגום היקף הפגיעה למונחים של 
כסף. לכן, פיצויים, אם וכאשר יתקבלו, יהיו רק על ימי המבצע אך לא על אובדן הכנסות עתידי.

ראוי לציין את עסקי האירוח הכפרי הרבים שהתגייסו במהירות ודאגו למיטה חמה ואווירה 
רגועה לתושבי הדרום, שביקשו לנוח מהמציאות הבלתי נסבלת ולהירגע באטרקציות הכפריות 
שהפיגו ולו למספר שעות את המתח והפחד בקרב הורים, ילדים ובני הנוער ובעיקר הרעיפו 

הרבה אהבה.
הסולידריות אינה מפתיעה אך היא ראויה לציון ולגאווה. 

נכונו לנו עוד ימים מורכבים בהם נלמד לעמוד על הנזקים הגדולים שנגרמו ולכן, בימים אלו 
אנו נערכים לטפל בנושא במסגרת התאחדות התיירות הכפרית בשיתוף ועדת התיירות של 

מרכז המועצות האזוריות.
נאחל ונייחל לימים שקטים ורגועים, בהם נספור את מספר המבקרים והתיירים ולא את 

מספר הטילים.

התיירות הכפרית תחת התקפה

לנו? סקירה שנתית אז מה היה 

תיירות כפרית וכלכלה

הפגיעה בעסקי התיירות הכפרית בעקבות מבצע "עמוד ענן"
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גליון חנוכה 2012

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

בישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל  
 1101 החלטה  שונתה   29.10.12 מיום 
העוסקת בזכויות התעסוקה החלופית 
בחלקת המגורים במושב )טרם נחתמה 

ולכן מספרה החדש טרם נקבע(.
החלטה 1101 אושרה בבג"צ ביוני 2011 וקבעה את הקריטריונים להקמת פעילות לא חקלאית 
בחלקת המגורים במושב. בעיקרה קבעה ההחלטה גודל מקסימלי של 500 מטר למבנה, מיקום 
התעסוקה נקבע בחלקת המגורים בלבד והמחיר הינו תשלום של 91 אחוז מערך הקרקע. כמוכן 

קבעה ההחלטה כי תינתן האפשרות להשכיר את הפעילות לצד שלישי.
כאמור, בג"צ אישר את מרביתה של ההחלטה פרט לנושא השכרת התעסוקה החלופית וקבע 

שהתעסוקה תוקם לשימושו העצמי בלבד של בעל הנחלה או קרובו המתגורר בנחלה עימו.
פרט לביטול האפשרות להשכיר את התעסוקה החלופית, מועצת מקרקעי ישראל ביצעה 
בישיבתה האחרונה מספר שינויים אשר מגמישים להערכתנו את יכולתו של בעל הנחלה 
להקים תעסוקה חלופית בכל הקשור למיקום המבנה, שבהחלטה המקורית היה קשיח ובלתי 

מתפשר. 

השינויים שהתבצעו הינם:
בחלקת מגורים שגודלה עד 1.5 דונם, בכפוף לחוות דעת תכנונית הקובעת כי בהתחשב כי   *
נבנו/יבנו שתי יח"ד, לא ניתן למקם בה  תעסוקה חלופית, ניתן יהיה לאשר עסקה להקמת 
מבנה לתעסוקה חלופית חדש  בהיקף של עד 500 מ"ר מחוץ לחלקת המגורים, וכפוף לקיומה 

של תוכנית המתירה זאת.
במבנה לתעסוקה חלופית הממוקם מחוץ לחלקת המגורים, ובוצעה לגביו בעבר עסקה   *
מהוונת, ניתן לאשר את הרחבת המבנה בכפוף לכך שתוספת השטח המבוקשת לא תעלה 
על 100% מהשטח הבנוי של העסקה המקורית וסך שטח התעסוקה החלופית לא יעלה על 

500 מ"ר. 
מבנה שמשמש לתעסוקה חלופית מחוץ לחלקת המגורים והמינהל אישר לגביו שימוש חורג   *

בעבר:
המינהל יאשר הרשאת שימוש נוספת  לתקופה של עד 5 שנים, ממועד האישור החדש   -

)בהתאם לתקופה המאושרת ע"י הועדה ולא יותר מ-5 שנים(.
בתום תקופת ההרשאה, מתחייב בעל הזכויות להפסיק את השימוש של התעסוקה החלופית,   -
או לחילופין לאשר תוכנית אשר מגדירה את שטח התעסוקה החלופית כצהוב בתחום ה-2.5 

דונם בהם מותרת פעילות התעסוקה החלופית  ולבצע חילופי שטחים.

חשיבותם של שינויים אלו בכך שתתאפשר הקמת תעסוקה חלופית לבעלי נחלות עם 
חלקות מגורים קטנות שבהן טרם התיקון הנוכחי לא היתה מתאפשרת להם הקמה של תעסוקה 

חלופית בשל אילוצי מיקום.
כמו כן, השינויים בהחלטה יאפשרו לעשות שימוש במבנים הנמצאים מחוץ לשטח חלקת המגורים 
כיום ועומדים בתנאי ההחלטה המתוקנת ובכך ניצול המבנים יהיה נכון ויעיל יותר והם לא יהפכו 

למבנים נטושים. 
התעסוקה החלופית במושב במרבית המקרים משמשת כפנסיה צנועה לחקלאים המבוגרים 
שנפלטו מהחקלאות ומאפשרת להם להתפרנס בכבוד ולא להוות לנטל על הרשויות או בני 
משפחתם, ועבור המרחב הכפרי התעסוקה החלופית הופכת את המושב לרב תפקודי ומגוון 
ביכולות התעסוקה של חבריו, וביכולתו לספק תיירות כפרית ומגוון אטרקציות לציבור הרחב.

אגף קרקעות ואגו"ש

תיירות כפרית וכלכלה - המשך

כבכל שנה משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר הוציא קול קורא להגשת הצעות 
כפרית  בתיירות  תמיכות  לקבלת 

חקלאית לשנת 2013. 

ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 
.31.12.2012

התמיכה תינתן בפעולות לפיתוח הכפר 
על פי הטבלה להלן.

 2013 את תכנית פיתוח הכפר לשנת 
ואת פירוט נוהל התמיכה ניתן לראות 
באתר תנועת המושבים ובאתר משרד 

החקלאות.

המעוניינים להגיש הצעה וזקוקים לעזרה 
בכך, מוזמנים לפנות למתכנן החקלאי 

המחוזי במשרד החקלאות.

ועל  המחוזים  חלוקת  על  פרטים 
המתכננים ניתן למצוא באתר משרד 

.www.moag.gov.il החקלאות

יצחק )שייע( ישועה דברים לזכרו
מאת עו"ד עמית יפרח

שייע היה איש שהקדיש את חייו להתיישבות העובדת. בכל 
תפקידיו הרבים כאיש ציבור תמיד ראה לנגד עיניו את טובתה 
של ההתיישבות ודאג לייצג את ערכי ההתיישבות בכל תפקיד 
בו כיהן ובכל מקום בו ייצג את ההתיישבות אל מול השלטון 

המרכזי.
שייע היה אדם ערכי, חכם ובעל ניסיון מצטבר רב שהקנה לו 

מעמד מיוחד בקרב ההתיישבות ומחוצה לו.
בנימה אישית, על אף פער של עשרות השנים בינינו, הצלחנו 
לייצר מערכת יחסים מיוחדת ושיתפנו פעולה במגוון רחב של 

נושאים לטובת ההתיישבות.
זכיתי לעבוד במחיצתו וללמוד לא מעט מניסיונו וחוכמתו הרבה.

יהי זכרו ברוך.

תכנית פיתוח הכפר לשנת 2013
הגורמים הזכאים להגיש בקשות תמיכהשיעור התמיכה והיקפההסעיף

תכנית יישובית: עד 50,000 ₪תכניות ועוגנים
תכנית אזורית: עד 500,000 ₪

תכניות יישוביות: מועצות אזוריות ומועצות מקומיות, 
חברות כלכליות של מועצות אזוריות.

תכניות אזוריות ולפיתוח בר קיימא ועוגנים לפיתוח 
הכפר: מועצות אזוריות ומועצות מקומיות, חברות 
כלכליות של מועצות אזוריות וכן ע"י גופים העוסקים 

בתחומי החקלאות וההתיישבות הכפרית.

1. הקמת מרכז מבקרים )מבנה, ההצטיידות, פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית
והתשתיות( - עד 100,000 ₪ 

2. הצטיידות, עבודות פיתוח ותשתית ותוספת שירותים, 
עבור מרכז מבקרים קיים שלא קיבל כל תמיכה 

מהמשרד. 
התמיכה במכלול העבודות עד 100,000 ₪. התמיכה   

בעבודות תשתית ופיתוח בלבד עד 50,000 ₪. 

חקלאים פעילים, יזמי תיירות חקלאית ו/או כפרית, 
או אגודות חקלאיות, או בתי ספר חקלאיים וכפרי 
נוער חקלאיים המוכרים ככאלה ע"י האגף לחינוך 

התיישבותי במשרד החינוך.

מועצות אזוריות, מועצות מקומיות וגופים העוסקים עד 50,000 ₪קורסים והדרכות
בתחומי החקלאות ו /או ההתיישבות הכפרית

מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, עמותות תיירות עד 50,000 ₪קידום מכירות תיירות חקלאית
שהוקמו על ידי גורמים שלטוניים מוניציפאליים וגופים 

העוסקים בתחומי החקלאות וההתיישבות הכפרית

כל מי שעומד בתנאי הסף של נוהל זה כפי שיפורטועד 100,000 ₪מיתוג ותדמית

תעסוקה חלופית במושב:
החלטת מועצת מקרקעי ישראל

 8 'המשך המדור בעמ
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מבט מושבים

יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים"

בשנים האחרונות אנו נתקלים רבות במושג פל"ח )פעילות לא חקלאית(, 
האם הוספת זכות התעסוקה לנחלת המושבניק היא בגדר פרס או שזה 

טומן העניין בחובו קנס גדול?

הכל החל בשנות ה-80 כאשר משקים רבים שינו את מקורות התעסוקה וההכנסה 
שלהם כאשר הסיבות לכך מגוונות והעיקרית שבהן היא ירידה ברווחיות מחקלאות .

על מנת ליישם תעסוקה לא חקלאית בנחלה באופן חוקי, יש לעמוד גם בכללי התכנון 
)תב"ע, ועדה מקומית, ועדה מחוזית( וגם בכללי הקניין )החלטות מועצת מקרקעי 

ישראל(.
לאורך השנים התקבלו מספר תכניות תכנון החל מדו"ח קדמון בשנת 

1994, חלק מהדו"ח אושר במועצה הארצית לתכנון ובניה בשנת 
1996, אישור תכניות מחוזיות ותכניות אזוריות )עדיין לא יושם בכל 

המועצות(. 
במקביל, מההיבט הקנייני, אישרה מועצת ממ"י את החלטות 823, 
755, 1101 ואת החלטה 1265, שהיא היחידה שתקפה היום. עיקרי 
החלטה 1265 מתירה להקים תעסוקה לא חקלאית בנחלה עד 
500 מ"ר, בחלקת המגורים ולשימוש העצמי של בעל הנחלה וקרובי 

משפחתו.
עלות ההיוון הינה 91% ללא הנחת אזורי עדיפות לאומית  למעט 

קייט כפרי.

בעל נחלה המעוניין  להקים עסק בנחלתו, חייב להתייחס בהחלטתו לשיקולים 
נוספים בכדי להבין האם המהלך יתרום לרווחתו , למשל:

עלות דמי החכירה מהווים -91% מצד אחד, ניתן כיום לקבל חוזה נפרד של תעסוקה ל-49  א. 
שנים ומנגד מדובר בדמי היוון גבוהים המשולים לרכישה מלאה.

ודאות תכנונית וקניינית- היום ניתן ליישם תעסוקה בנחלה הן מבחינת התכנון )תכנית פל"ח  ב. 
בחלק מהאזורים( והן מבחינת הקניין, בעתיד ישנה אפשרות שהחלטות תכנוניות ו/או של 

מועצת ממ"י ישתנו וירעו את זכויותינו.
גודל השטח וצפיפות המגרש - כיום אמנם ניתן לאשר מבנה תעסוקה של עד 500 מ"ר,  ג. 

אך הדבר מותנה במיקום התעסוקה בחלקת המגורים  בלבד. 

הדבר כמובן יוצר צפיפות בחלקת המגורים ובהנחה שניתן יהיה לבנות בעתיד 3 מבני מגורים,    
יש ורצוי להכין תכנית אב לזכויות הבינוי בנחלה.

תיירות - הכוונה והרצון להיות בעלים של  עסק תיירותי היא יפה וטובה,  אך האם אנו מבינים  ד. 
את המשמעות הנלווית לכך? 

ימי המנוחה השגרתיים הופכים להיות ימי עבודה לכל דבר, אנו נדרשים לאדיבות ותודעת   
שירות תמידיים, על הנחלה להיות מטופחת ויפה בכל עת ולכל אלה מתווספות עלויות 

השקעה לא מבוטלות.
שימוש עצמי - ההחלטה מתירה את השימוש לבעל המשק וקרוב משפחתו בלבד . היתרון  ה. 
בכך  הוא שאנו דואגים לשמר את איכות החיים והצביון הכפרי. מן העבר השני מדובר 
בהתחייבות גדולה ובהסתכלות ארוכת טווח לא בטוח שתעסוקה זו תתאים 

לבעל הנחלה בעתיד.
ו. חלק בלתי נפרד מהנחלה - היתרון הוא בהשבחת הנכס שלנו, מנגד, 
לא ניתן לפצל ו/או לסחור בנכס, מה שעוצר את היכולת למנף כלכלית 

את הנכס. 
שיעבוד/הורשה - אמנם מדובר בחלק בלתי נפרד מהנחלה,  ז. 
אך ישנה אפשרות נוספת לחלוקה בין הילדים כחלק מהסכם כולל. 
החיסרון הוא שמבנה התעסוקה יישאר תמיד של בעל הנחלה ולא 

ניתן יהיה לפצלו. 

לסיכום, בהקמת עסק שאינו חקלאי )פל"ח( בנחלת המגורים, יש 
לקחת בחשבון שיקולים רבים תכנוניים, קנייניים, מיסויים וכלכליים. 
העסק יכול להוות מנוף לפרנסת המשק ויש להיערך ולעשות הכל באופן 
מוסדר ומתוכנן, על מנת שלא יהפוך חלילה לנטל כלכלי. לכל זאת יש להוסיף גם 

את שיקולי איכות החיים, גיל בעל המשק ושיקולים אישיים נוספים. 
"לא כל הנוצץ זהב הוא" וכך גם כאן, ישנן משמעויות רבות להקמת עסק בנחלה ויש להתייחס 

לכולן בכובד ראש בטרם נכנסים להרפתקה זו.

חברת "מבט מושבים" מסייעת לבעלי משקים להקים ולהסדיר עסקים במושבים, מייעצת 
בתחום הכלכלי לחיזוק העסק ומסייעת בהכנת תשתית תכנונית, הסדרת שימושי עבר, 
תוך ליווי בעל הנחלה בתחומי המיסוי, שמאות הקרקע ועד לחתימה על חוזה התעסוקה 

מול ממ"י.

תעסוקה בנחלה: קנס או פרס

ציבור  את  מעודדת  ישראל  מדינת 
בקופות  לחסוך  בישראל  העצמאיים 
גמל ובקרנות השתלמות באמצעות מתן 
הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות לכל 
מי שמפקיד באפיקי חיסכון אלו. מדובר 
ולעתים גם  בהטבות של אלפי שקלים 
עשרות אלפי שקלים שמחוסר ידיעה או 

תשומת לב, אינן מנוצלות.

עם סיומה של שנת המס 2012, זהו 
בדיוק הזמן להפקדות כספים בקופות 
הגמל ובקרנות ההשתלמות על מנת 

ליהנות מהטבות מס אלו. 

 הפקדות לקופת גמל
בהפקדות לקופת הגמל יכול/ה עצמאי/ת 
לקבל הטבת מס של עד 16% מהכנסה 
לפי   )₪32,640(  ₪204,000 של  שנתית 

הפירוט הבא:
- עד 5% לצורך זיכוי )₪10,200(

- עד 11% לצורך ניכוי )₪22,440(

35% מהסכום  בשיעור של  החזר   = זיכוי 
ש"ח   1 כל  בגין  הגמל.  לקופת  שהופקד 

שהופקדו יקבל העמית 35 אגורות.

ניכוי = הקטנת ההכנסה החייבת של העמית 
בגין ההפקדות שביצע לקופת הגמל/קרן 

ההשתלמות.

 הפקדות לקרן השתלמות
יכול/ה  ההשתלמות  לקרן  בהפקדות 
עצמאי/ת אשר יש לו/ה הכנסה מעסק או 

ממשלח יד, להפקיד עד 7% מהכנסה שנתית 
של ₪255,000 )₪17,850( ולקבל הטבת מס 

של כ-4.5% )₪11,475( מתוכם לצורך ניכוי.

ניכוי = הקטנת ההכנסה החייבת של העמית 
בגין ההפקדות שביצע לקופת הגמל/קרן 

ההשתלמות.

סך שווי הטבת המס על ההפקדות בקופת 
הגמל וקרן ההשתלמות עשוי להגיע לכ- 

₪13,700 לשנה!1

 פטור ממס רווח הון
עד  השתלמות  בקרן  המופקדים  כספים 
לתקרה של 2₪17,880, זוכים לפטור מתשלום 
מס בשיעור 25% בגין רווחים ריאליים. פטור 
זה הינו ייחודי ושוויו עבור עמית/ה המפקיד/ה 
כספים לקרן השתלמות יכול להגיע לעשרות 

אלפי ש"ח ברבות השנים.

 חברי מושבים - הידעתם?
בני זוג שותפים במשק חקלאי זכאים 
הון  רווחי  ממס  מקסימלי  לפטור 
בהפקדות של עד 3₪17,880 בשנה לקרן 

השתלמות, עבור כל אחד מבני הזוג!

הכותב הוא אייל סיאני, בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, 
מנהל פרויקטים בקבוצת הלמן-אלדובי.

הסכומים הינם להמחשה בלבד ובהתייחס לעמית   )1(
אשר הכנסתו החייבת בשנת 2012 עומדת על 

.₪ 250,000
נכון לשנת 2012.  )2(

האמור מתייחס לעמית בעל קרן השתלמות   )3(
במעמד עצמאי.

ותמציתית  כללית  הינה  לעיל  המובאת  הסקירה 
ונועדה בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע 
האמור בה איננו מהווה ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף 
לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים 
המיוחדים של כל אדם. המידע נכון ליום פרסומו 

27.11.12. ט.ל.ח.

הטבות מס בגין הפקדות סוף שנה
מהן הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל/קרן השתלמות, וכמה כסף תוכלו לחסוך באמצעותן?

הכסף שלך
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גליון חנוכה 2012

אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה וקהילה

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך אגף חברה וקהילה

אורובן יצחק    | ומהגורן  מהיקב 
תלמי מיכאל | תערוכת צילומים יפיפיה.

התערוכה תוצג מנובמבר עד אמצע דצמבר, בגלריה בבית 
תנועת המושבים.

תערוכות בגלריה

יהודה אלטון, מנהל היחידה

קורס פעילי תרבות ורכזי קהילה בעמק יזרעאל
לילך כהני, מנהלת תחום חינוך בלתי פורמלי במועצה האזורית עמק יזרעאל: לאחרונה 
נפתח קורס לפיתוח תרבות ופרויקטים בקהילה במ.א עמק יזרעאל בשיתוף עם אגף 

חברה וקהילה בתנועת המושבים.
בקורס משתתפים מגוון פעילים מתחום הפנאי: חינוך, תרבות, מועדוני קשישים, רכזי חוגים, 
מנהלי קהילה מיישובי המועצה. המשתתפים נחשפים למגוון עשיר של פעילויות בקהילה לפי 
תחומי עניין והתאמה למגוון גילאים ולאוכלוסייה המקומית על בסיס רקע תאורטי והכרת 

נתונים על הרגלי תרבות הפנאי .
את הקורס מנחה מיכל כהן סדיקלר, יועצת לפיתוח קהילתי בתנועת המושבים.

הקשר שנוצר בין המשתתפים והאווירה הנעימה מאפשרים למידת עמיתים, העברת רעיונות 
וסיוע בהתלבטות. אנו מאמינים כי מתן הכלים המקצועיים למתנדבים ולבעלי התפקידים 
ביישובים יסייע לפיתוח העשייה הקהילתית בכל ישוב ובתקווה שבעתיד יצטרפו לפורום 

ישובים נוספים.

מפגש מנהלי מחלקות תרבות וקהילה
פורום מנהלי מחלקות תרבות ורכזי קהילה אזוריים נפגש בתנועת המושבים מספר 
פעמים בשנה, על מנת לשתף בעשייה המתרחשת במועצות האזוריות בנושאי תרבות 
וקהילה ולצד זה לקיים למידת עמיתים ולפעול קידום נושאים במשותף ברמה הארצית.
במפגש  שעלו  המרגשים  הנושאים  אחד 
האחרון, אשר התקיים בבית תנועת המושבים 
ב- 13.11.12, היה ההתמודדות של המועצות 
האזוריות באזור עוטף עזה בהקשר "תרבות 
תחת קסאמים". כרמלה מיכאלי, מנהלת מח' 
התרבות של מ.א. חוף אשקלון, שיתפה אותנו 
בצורך להמשיך ולתפקד גם תחת אש, במיוחד 
כשזו מהווה כבר חלק משגרת היום של התושבים. בימים שכאלה, ציינה כרמלה, החוסן 
הקהילתי שואב דווקא מקיום הפעילויות, מהמפגשים  ומהעשרת הרוח באירועי תרבות 
ייחודיים. איש מהמשתתפים לא העלה על דעתו את ההסלמה ואת "עמוד ענן" שפקד אותנו 
החל מלמחרת היום והפך את כולנו לחזית. זו ההזדמנות לחזק את ידיהם של כלל הפעילים 

ומובילי הקהילה במיוחד ביישובי הדרום ולאחל שהשגרה המבורכת תמשך. 
בחלקו השני של המפגש השקנו את תכנית "תרבות עם שורשים" אשר תלווה את העשייה 
הקהילתית לאורך כל שנת הפעילות 2013, במשותף עם בית מדרש "אלול" ובברכת רב תנועת 
המושבים, הרב מנחם הכהן. בבסיס "תרבות עם שורשים" אנו מבקשים להציע תפיסה חברתית 
המשלבת את העיסוק בערכים היהודיים ומשמעותם האקטואלית בתכנית התרבות היישובית/

מועצתית. אנו מאמינים, כי באמצעות חשיבה זו נוכל להתחבר לא רק לשורשינו אלא לסייע 
בפיתוח היישוב והגדרת מטרותיו הקהילתיות. מודלים של פעילות זו קיימים במספר יישובים 
ומועצות, ואנו מבקשים להרחיב את הפעילות הן ברמת התודעה והן במישור המעשי הכרוך בכך. 
סמינר פעילי התרבות השנתי, אשר יתקיים בפברואר 2013 יוקדש לפיתוח הנושא.

בתמונה: מעגל לימוד - הרב מנחם הכהן, יענקלה עטיה מנהל מח' התרבות מ.א. עמק חפר, כרמלה 
מיכאלי מנהלת מח' התרבות מ.א. חוף אשקלון, יהודה אלטון מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך, צביה 

ביכלר מזכירת היחידה, צורית וידה ת. המושבים.

פורום ספרניות אזוריות
ומפעלי  במסגרת פעילות היח' לתרבות 
חינוך התכנסו מנהלות ומנהלי הספריות 
האזוריות אשר במועצות האזוריות למפגש 

ראשון של פורום זה ב-29.10.12. 
במהלך המפגש הציגו המשתתפים בקצרה 
את עצמם ואת עשייתם בספריה האזורית 
וכמו כן העלינו נושאים מרכזיים לדיון ועיסוק 
לפעול  הצורך  חידד את  בהמשך. המפגש 
בנושאים שעלו ובעיקר את הרצון לשיתוף בין הספריות האזוריות ברמת חשיבה ולמידת 
עמיתים וזאת בשל הייחודיות בעבודת הספריות האזוריות והספריות היישוביות במרחב 

הכפרי.
במפגש זה כיבד אותנו בנוכחותו ויקטור בן נעים, אשר סיים את תפקידו כמנהל היחידה 
לספריות הציבוריות במשרד התרבות והספורט. ויקטור הדגיש בדבריו את המקצועיות של 
מנהלי הספריות האזוריות וגרם לנו לחייך נוכח המספרים, למשל: אחוז הקוראים במועצות 
האזוריות עומד על 32% מכלל התושבים, לעומת 18% ברחבי הארץ )לא כולל תלמידים!(, 
וגם לגבי השאלות ספרים: מספר השאלות פר תושב במועצות האזוריות עומד על 14 ספרים 

לתושב, לעומת 11 ברמה הארצית. נאחל לויקטור הצלחה בהמשך דרכו.
את בניית התכנית השנתית לפורום וליווי לאורך השנה נקיים בסיוע המנהלות שהתנדבו ויבואו 

על הברכה: ורדה מאור - עמק חפר, דפנה פישר - חוף השרון, ענת כהן - חבל מודיעין.

חגיגות ה-100 לכפר מל"ל
ב--18.10.12 התקיים אירוע פתיחת המוזיאון 
הכלים  מל"ל.  בכפר  הראשון  הצריף  של 
החקלאיים שעבדו עמם בעבר, כגון חרמש, 
קילשון, מכונת זריעה ועוד כלים רבים אחרים 
ראשית  את  מסמלים  בצריף,  המוצגים 
ההתיישבות בכפר מל"ל. המראות מרגשים 

וכדאי מאוד לבקר.
בתמונה: הצריף הראשון בכפר מל"ל

ביקור רכזי קהילה מ.א. בקעת הירדן
במ.א. בקעת הירדן מתקיים מודל ראוי להערכה בכל הנוגע לתפיסת הקהילה במרחב היישובים 
בפרט והמועצה האזורית בכלל. לאור חזון הפיתוח הקהילתי אשר הוצב על ידי ראש המועצה דוד 
אלחיאני, נהנים היישובים מליווי צמוד של רכזי קהילה יישוביים, האמונים על הראייה הכוללת של 
הצרכים הקהילתיים ביישוב, וזאת בתיאום עם הנהלות היישובים. על המארג המיוחד מנצחת בחן 
ובמקצועיות שושי נשר, חברת מושב תומר, אשר תורמת מניסיונה וידיעותיה בתחום גם לקידום 

הנושא בתנועת המושבים ברמה הארצית.
ב-4.11.12 זכינו לביקור של רכזי הקהילה היישובים מבקעת הירדן, אצלנו בבית תנועת המושבים. 
שמחנו על הדיון המשותף בנושא אתגרים והזדמנויות בתפקידו של רכז הקהילה היישובי ואנו 

מצפים למפגשי המשך. 
האנשים  של  ברוחם  אחר,  דבר  מכל  יותר  תלויה,  מעשה  של  האמיתית  ההצלחה 
מנהיגם. רוח  של  השתקפות  תמיד  היא  האנשים  של  ורוחם  בעשייה.  המעורבים 

)סוואמי קריאננדה(.

סמינר ארצי לספרני ההתיישבות
התקיים ב- 4-6.12.12 במלון קיבוץ שפיים. רשמים מהסמינר יפורסמו בעיתון הבא.

היכונו! סמינר פעילי תרבות וקהילה
בקרוב. יפורסמו  התכנית  על  פרטים  שפיים.  קיבוץ  מלון    6-7.2.13 בתאריכים 

נר לליבי ואור לבינתי |  ורד פורמן 
אלעד )בת מושב גן חיים( | תערוכת ציורים מרהיבה  

פתיחת התערוכה: 20.12 בשעה 17:30.
התערוכה תוצג בתאריכים 12.12.12-21.1.2013
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מאת מעין מלכין

שלום לכולם,
עם תחילת שנת הלימודים החלנו סבב הסברה והכנה לצה"ל בבתי הספר האזוריים. 
בשיתוף עם מחלקת הביטחון של התנועה הקיבוצית, ומתוך הבנה שבתי הספר האזוריים 
משותפים לאוכלוסיות התנועות, עברנו עד כה בכמעט 30 בתי ספר אזוריים. פגשנו 
ילדים מקסימים וטובים, נחושים לתרום וחדורי מוטיבציה כיאה למגזר עם ממוצע גיוס 

ארצי של כ-95%.
במפגש עם תלמידי כיתות י"א שוחחנו בקצרה על חשיבות השירות הצבאי ובהרחבה על ההליכים 
העומדים בפניהם- ההתייצבות לצו הראשון, יום המא"ה לבנות וכו'. עם תלמידי כיתה י"ב שוחחנו על 
החשיבות בשירות משמעותי והרחבנו מעט על הליך המיון לתפקידים השונים בצבא ועל דירוג ההעדפות 

בשאלון שמנפיק הצבא.
בתי ספר שהיו מעוניינים בכך הזמינו אותנו גם למפגש הורים שם הצגנו בפני ההורים דגשים חשובים 

בהתנהלות לקראת גיוס ילדיהם לצה"ל.
המצגות שאנו מציגים בהסברות יעלו בקרוב לאתר האינטרנט החדש של התנועה, אתם מוזמנים 

להיכנס ולהתרשם ובכל מקרה יכולים לפנות בכל שאלה לטלפון- 03-6086308.

פורום חקלאים צעירים
תנועת המושבים חרתה על דגלה את הובלת המרחב הכפרי בתחום החקלאות ובכלל. התנועה מעוניינת 
להקים פורום שיכנס את דור ההמשך בחקלאות - חקלאים צעירים הממשיכים את דור הוריהם במשקים 

או מצטרפים חדשים לחקלאות. 

החשיבה בנושא החלה בתנועה בשנים האחרונות על רקע ההתבגרות הטבעית של בעלי המשקים 
הוותיקים והעברתם לבנים ממשיכים והתעצמה על רקע פניות שקיבלנו מהצעירים בשטח הצמאים 

למידע, הכוונה ושיתוף מצד הגופים הרשמיים. 
מעבר לכך, התנועה מעוניינת לייצר עתודת מנהיגות לתחום החקלאות על ענפיה השונים מקרב הצעירים 

וכן להביא את המשתתפים למעורבות פעילה בסדר היום הציבורי במרחב הכפרי. 
במסגרת זו הקמנו בשנה האחרונה את מחלקת החיילים והצעירים שבין תפקידיה קידום סוגיות הנוגעות 

לצעירים במושבים.
בין המטרות ששמנו לנו להקמת הפורום: בידול הפורום כקבוצת התייחסות בעלת צורך למידע, הכשרה 
והכוונה מקצועית, העמקת הקשר בין החקלאים הצעירים לתנועה, שימור החקלאות כערך מוביל 
בחברה, גיבוש עתודת מנהיגות לתחום החקלאות מקרב הצעירים, חיבור החקלאים הצעירים לארגונים 

וגופים מקצועיים. 
שיטת הפעולה תהיה ביצירת סדרת מפגשים מקצועיים בבית תנועת המושבים או במושבים/מועצות 
שיארחו את הפורום אחת לחודשיים לערך. בכל מפגש נקיים למידת עמיתים ונעביר תוכן מקצועי שונה 
שיועבר ע"י מרצים מקצועיים. כמו כן נבקש להעלות את סוגיית החקלאים הצעירים במסגרת מזכירות 

התנועה וכן במסגרת פורומים מקצועיים המתקיימים בתנועה מעת לעת.
אנו נמצאים בשלב איתור צעירים שיצטרפו לפורום וישתלבו בפעילות המתוכננת.

אנא הפיצו את המידע לבני/בנות המרחב או המושב אליו אתם משתייכים ועודדו את הצעירים 
הפוטנציאליים להשתלב בפורום חשוב זה.

וצעירים בתנועה, חיילים  לפנות למעין מלכין, מנהלת מחלקת  ניתן  נוספים והרשמה  לפרטים 
טל. 03-6086308 או במייל maayan@tmoshavim.org.il )אנא ציינו בפנייתכם את שם המושב ואת 

התחום בו אתם מתמחים(. 

דור העתיד של תנועת המושביםחיילים וצעירים
המרחב האישי
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בשנים האחרונות אנו נתקלים לא מעט, במחלוקות של בעלי נחלות בעניין גבולות הנחלה 
והדרכים המשותפות העוברות בין חלקות המגורים במושבים. 

המחלוקת בדרך כלל מתעוררת כשמתחיל הליך תכנוני פנימי בתוך המושב המייצר "מצב 
חדש" לעומת המצב הקיים שעל פי אחד מבעלי הנחלה אינו משקף את המציאות לאורך שנים 
רבות, או במצבים של מכירת הנחלה או ירושת הנחלה כאשר הקונה או היורש מנסה לשנות 
את הגבולות שהיו קיימים בין השכנים עשרות שנים או לחילופין לבטל דרך משותפת שהשכנים 

עשו בה שימוש משותף לאורך זמן רב בהסכמה.
בית משפט השלום דן במחלוקת על דרך משותפת בין שני בעלי נחלות במושב בדרום, ונדרש 
להכריע האם יכול בעל נחלה במושב לבנות גדר בנחלתם על הדרך המשותפת והאם חלה 

זיקת הנאה מכח שנים לשכנו על הדרך.
הזוג הראשון הינם בעלי הזכויות במשק 1 אותו ירשו מהוריו של הבעל. הזוג השני הינם 
קונים של המשק השכן מס' 2 אשר נרכש על ידי הזוג מיורשים אשר מכרו את המשק. 
כעת מעוניין הזוג של משק מס' 2 לבנות גדר או חומה על קו הגבול בין שתי הנחלות שמשמש דרך 
גישה לחצר האחורית של בתי המגורים וכן למשק 1 ולחלקה החקלאית שמאחורי בתי המגורים. 
דרך זו היא דרך הגישה היחידה למשק 1 ולחצר האחורית לבתיהם של התובעים לקרקעות 
החקלאיות שלהם, לסככות וללולים. מה שיוביל לסגירת הדרך, וימנע אפשרות של כניסה לנחלה. 
לאור זאת, הגישו הזוג של משק מס' 1 בקשה למתן צו מניעה קבוע לאסור בניית החומה 
ועשיית שינויים אחרים אשר ימנעו את השימוש בדרך וכן להצהיר כי יש להם בדרך זיקת הנאה 

הניתנת לרישום.
הזוג ממשק מס' 1טוענים, כי הדרך קיימת כ-60 שנים, ועל כן יש להם זיקת הנאה הניתנת 
לרישום, מה גם שסגירת הדרך תגרום לנזק בלתי הפיך. עוד הם הוסיפו, כי בעת רכישת המשק, 
הקונים של משק מס' 2 ראו ובדקו את המצב הקיים פיזית בשטח והסכימו לו, כפי שהצהירו 

בהסכם רכישת הנחלה. 
מנגד, טענו הזוג של משק מס' 2, כי בהסכם הרכישה של הנחלה נרשם, כי הנחלה פנויה מכל 

חפץ וזכויות צד ג', והם לא ידעו על כל זיקת הנאה הקיימת בדרך. 
הצדדים הגיעו להסכמה, כי ביהמ"ש יבקר במקום, ושהמחלוקת העובדתית תצומצם לשאלה 
האם יש למשק 1 זיקת הנאה בדרך במשק 2, ואם כן - האם יש בזיקת הנאה זו פגיעה בזכויות 

אשר נרכשו בהסכם על ידי הזוג של משק מס' 2.
בית המשפט קבע, כי אין חולק כי הדרך קיימת מעל ל-30 שנים, ולפי סעיף 94)א( לחוק 
המקרקעין, מי שהשתמש בזכות הראויה להוות זיקת הנאה בתקופה של 30 שנים רצופות 

רכש את הזיקה והוא זכאי לדרוש רישום.
במקרה דנן לא ניתנה הודעה בכתב של בעל המקרקעין על התנגדות לשימוש, מה שהיה קוטע 
את רצף השימוש ומונע את יצירת זיקת ההנאה, ועל כן אין מנוס אלא לקבוע כי קיימת זיקת הנאה.
נקבע כי אכן מתקיימת זיקת הנאה הניתנת לרישום, ועל כן נאסר על הזוג בעלי משק מס' 2 

לבנות את החומה או לעשות צעד כלשהוא אשר יפגע בדרך או בזיקת ההנאה שבה.

ככה לא בונים חומה
מאת עו"ד עמית יפרח

מילים מחפשות שיר
ֶרת. ׁ חֹוָרה ְמֻישֶּ ֲאָדָמה ְשׁ

בּועֹות ַעד ִלְפֵני ָשׁ

ה ְרּווָיה. ה ִחָטּ ָהְיָתה ָבּ

ְרֶזל ְקָרעּוָה ִלְרָוָחה, בֹות ַבּ ַמְרכְּ

ְוָכְך ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ִהְכִניעּוָה.

ָזּה, ֶמְרָכּ ב ְבּ ַוֲאִני יֹוֵשׁ

ַמֲאִזין ְלמּוִסיָקה

ה. ָעְצָמה ַרבָּ ְבּ

ַרְקָדִנים וַרְקָדִניֹות

ַע ְלֹבּ ִמּמֹוֶעֶצת ַהגִּ

זּו. ְיַפְזּ

ִצּבּוִריְסט ַמְזִמין

יר ָהָאִסיף. ירּו ֶאת ִשׁ ִשׁ ָיּ ֶשׁ

ֵאִרית ַהַחְקָלִאים ְשׁ

כּו ַעל ְרָגִבים ְקצּוִצים. ְיַהְלּ

ינֹות ַלּדּוָכִנים ִיְטֲעמּו ֵבּ

י ָהָאֶרץ. ֶאת ַמְטַעֵמּ

מֹוָרדֹות ְצפֹון ִמְזָרִחִּיים

ַע ְלֹבּ ל ַהִגּ ֶשׁ

נֹוֵתיֶהם. ִהְתָקְרחּו ֵמרֹב ְשׁ

ירּו ֶאת סֹופֹו ֶהָעצּוב ַיְזִכּ

אּול. ל ָשׁ ֶשׁ

ִאיל ָלנּו ֶאת ִסּפּורֹו ַיְשׁ

אֹות ֵריִקים. סְּ ֶאל מּול ִכּ

ִסים ַהּיֹום ְנּ ֲאַנְחנּו ִמְתַכּ

בּועֹות ׁ ִלְכבֹוד ַחג ַהָשּ

ִיׁש ְמפָֹאר ֵמֵהיַכל ַשׁ

ֶבת ֶאל ְצִניעּות ְמַעֶצּ

ַע. ְלֹבּ ַההֹוֶלֶמת ֶאת ַהִגּ

ה  |  מאת ברבי דוד ְשֵׂדה ִחָטּ

ברבי דוד, ממושב ניצני עוז, החל לכתוב לפני כשלוש שנים 
לאחר מות אביו.

פרסם שלושה ספרים ושלושה אלבומי שירה.
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גליון חנוכה 2012
הנבחרים
בחירות 2012

פגשתי בהם, חברים של הורי, באזכרה של עמיקם, חבר אחר 
שלהם. 

חבורה מגוידת ומקומטת שאך זה עתה חזרה מבית הקברות. 
יום השנה לעמיקם.

בידם המנומשת, אחזו כוסיות משקה נטול צבע שאת תוכנו 
שיערתי למראה האדים העולים מכוסיותיהן. אלו האדים, גרמו 
לחסידות לשנות מעופן ולהתחיל להיתמר מעל לאותן כוסיות 

האחוזות בידיהם הגרומות. 
החבורה, בכוח ובאון פרצה בשירי מולדת. הבנות עשו קולות 
של רוח ונענעו ראשיהם עטורי השיבה מצד לצד ועיניהן זרחו 
דרך עדשות משקפיהן. הבנים עצמו עיניהם בכוח, השעינו 
ראשיהם לאחור ועשו קולות עבים עטורי בס וזרועי שיעולים 

ונדמה היה להם כי ידם אוחזת במקלע ולא בכוסית. 
הם שרו בכוח כאילו מבקשים להשיב אליהם את חברם, 
עמיקם או לפחות שבכוח השיר יהיה לעצור גם את גירושם 
שלהם מכאן ולמשוך חזרה אל מעל גופותיהם את שמיכת 

העבר התמימה והחמה. 
ומלבד  על השפתיים  הבורקס  פירורי  דבקו  לכמה מהם 
שהפריעו למעוף החסידות עת נורו פרורים אלו מפניהם 

בשירם "ופרצת ופרצת" לא הפריעו לאיש.
הבטתי בחבורת הקשישים ששרה באון, געגועים ועצבות 
שהלכו וגברו עם התחזקות הקולות שבקעו מגרונותיהם 

המדלדלים. 
הבטתי בהם בשקט, נחבא, למרות שכולם הרימו לכבודי כוסית 

והנשים הדביקו לי נשיקה מרופדת פירורי בורקס. 
איתם גדלתי, את משנתם ינקתי. אלו, אחד לאחד הקריבו 
חלקים נכבדים מחייהם על מזבח תקומת המדינה. הם חיו 
ונשמו יום יום בחרדת קודש את תקומתה וגדילתה. כל חידוש, 
חוכמה או מעשה של אותה מדינה גרם להם אושר רב. הם 
איבדו משפחותיהם, הוריהם, אחיהם וחלקים מגופם שלהם, 

שזו תחייה. המדינה. 

אשכול: חיים ילין
ברנר: דורון שידלוב

גדרות: יוסף קנדלשטיין
גולן: אליהו מלכה  

הגליל העליון: גיורא זלץ
הגליל התחתון: מוטי דותן 

יואב: מטי צרפתי הרכבי
לב השרון: עמיר ריטוב

מבואות החרמון: בני בן מובחר

הערבה התיכונה: אייל בלום
זבולון: דב ישורון

חוף אשקלון: יאיר פרג'ון
חוף השרון: אליהו ברכה

מגילות ים המלח: מרדכי דהמן
מטה אשר: יהודה שביט

מטה בנימין: אברהם רואה 
מנשה: אילן שדה

מעלה יוסף: שמעון גואטה

מרחבים: משה שי חג'ג'
משגב: רון שני

עמק הירדן: יוסי ורדי
רמת נגב: שמואל ריפמן
שדות נגב: תמיר עידאן

שומרון: גרשון מסיקה
שער הנגב: אלון שוסטר

שפיר: אשר אברג'ל

תנועת המושבים מברכת את ראשי המועצות שנבחרו בבחירות 
ים בישובים 4 ואת חברי הועדים החדש .12 .12 שהתקיימו ב-

להמשך שיתוף פעולה פורה.

ראשי המועצות שנבחרו:

יום השנה  |  כתב: ליאור נורקין, כפר קיש

תנועת  באתר  מופיע  המלא  הסיפור 
המושבים, ידיעון המושב תחת "כותבים 

למגירה". 
סרקו את הברקוד לכניסה ישירה.

מזל של כלב. עמוד ענן מזווית קצת אחרתהדשא של השכן...

בוני ישנה בממ"ד 
מאז הפגיעה הישירה בחצר הבית, הכלבה בוני ישנה במרחב המוגן

ביום חמישי, בזמן הלחימה, פגעה רקטת גראד 
בחצר ביתם של משפחת פרידמן, במושב במועצה 
האזורית באר טוביה. הרקטה חלפה מעל לבית 

ופגעה בחומת בטון שהקיפה את הבית.
חלקי בטון עפו למרחקים עצומים.

מאז אותו לילה, בוני הכלבה לא רגועה ובכל אזעקה 
היא הראשונה לזנק לממ"ד. גם בלילות היא בוחרת 

לישון בממ"ד.
משפחת פרדימן והבנות נועה ונעמה מרגיעות אותה ומלטפות אותה.

בני המשפחה לא נפגעו כלל באותה פגיעה שכן הם מיהרו להיכנס לממ"ד בבית.
בתמונה: נועה ונעמה פרידמן עם הכלבה בוני

הרקטה החריבה את הבית, לוטו יצא ללא שריטה
הכלב שהרשים את השר לבטחון הפנים אהרונוביץ

נחמה קטנה הייתה לבני משפחת רווה שביתם 
במושב במועצה האזורית באר טוביה ספג ביום 
ראשון בלילה פגיעה ישירה של רקטת גראד. בעת 
האזעקה, נבהל כלבם, לוטו, מהרעש וברח. להורים 
ולילדים לא הייתה ברירה והם חשו לממ"ד וסגרו 

את הדלת.
כל  אדיר  לנזק  גרמה  בבית  הישירה  הפגיעה 
כך שכאשר בני המשפחה פתחו את הדלת הם 

היו משוכנעים שלוטו נפגע ואולי מת.
אלא שלאחר הגעת כוחות הבטחון, יצא לוטו מאחורי אחד מקירות המגן של הבית כשהוא 

שלם וללא שריטה.
השר לבטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ, ביקר את המשפחה בביתם וכששמע את סיפור 

הכלב, ביקש מאם הבית, מלי רווה, לפגוש את הכלב הגיבור.
צילום: דוברות המועצה האזורית באר טוביה

15 רקטות גראד נפלו בשטחי המועצה האזורית באר טוביה. הודות להתנהגות המופתית של התושבים - איש לא נפגע. 
שני סיפורים על שני כלבים שבית משפחתם ספג פגיעה ישירה.

כותבים למגירה
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אייל עוזון, 
מנהל בני המושבים

זמן קצר חלף מסיום מבצע 
טוב  זמן  זהו  ענן",  "עמוד 
לסכם את המבצע, לעכל את האירועים 
ולהסתכל קצת על תפקידנו בשעת חירום 

וכן ביום שאחרי. 

ברצוני לשתף אתכם בהשתלשלות האירועים 
והנעשה במסגרת תנועת בני המושבים: 

המבצע החל ביום רביעי ה-14.11, למחרת 
הוחלט  בה  חירום  לישיבת  התכנס הצמ"ר 
לשבוע  שתוכנן  הרכזים  סמינר  את  לבטל 
אחרי, ולקיים במקומו ישיבת רכזים דחופה 

ביום ראשון ה-18.11.2012. 
בישיבה הוחלט על הקמת חמ"ל תנועתי, 
הוגדר תפקידו ובנוסף רוכזו פעילויות נוספות 
בהתאם לצרכי המועצות. הוחלט כי החמ"ל 
יאויש  בכל יום ע"י שני אנשי צמ"ר, נפתח מייל, 

הוקצה סלולרי ומספר לטובת העניין. 

תפקיד החמ"ל היה לרכז הצעות לפעילויות 
וכן לתאם  למועצות הדרום  אותם  ולהציע 
את חלק מהפעילויות, להוות כתובת עבור 
המועצות, ולעזור בגיוס משאבים שונים כגון 

הסעות, אביזרים לפעילות וכו'. 

נשלחו הודעות לרכזים בה נתבקשו לבדוק 
הדרום.  למועצות  ועזרה  אירוח  אפשרויות 
הרכזים התגייסו במהירות והעבירו מידע 
רב על פעילויות ואפשרויות שונות לאירוח 
ועזר  ההצעות  את  ריכז  החמ"ל  ועזרה. 

בביצוע הקישורים המתאימים.

יוזמות  מספר  הפועל  אל  יצאו  במקביל 

נוספות:

גרעין עודד ארצי: קיים ישיבת מועצת גרעין   *
עודד בה החליטו חברי הגרעין על פעילויות 
שונות לתמיכה ועזרה ליישובי הדרום. בין 
הדברים החליטו חברי הגרעין להכין שלטי 
תמיכה בתושבי הדרום ולהוציא סטיקרים 

של תמיכה בעורף.

מחלקת הדרכה: יצרה קובץ פעולות לחניכי   *
התנועה בנושא המצב בדרום, על מנת ליצור 
סולידריות ולהעלות את המודעות למצב 
דרך הקניית ידע לחניכים ולמדריכים. קובץ 
הפעולות הופץ במייל דרך הרכזים, הגרעין 

ואתר האינטרנט התנועתי .

תנועת המושבים: נרתמה למאמץ וגייסה   *
למועצות,  הסעות  הזמנת  עבור  תקציב 
ואפשרה לבני המושבים מרחב פעולה סביב 
ותאום הפעילויות השונות. תקציב  ארגון 
זה אפשר יציאה לפעילויות מגוונות עבור 
המועצות הדרומיות. במקביל הוציא מזכ"ל 
התנועה מאיר צור בקשה לכלל המושבים 

להתגייס ולסייע באירוח משפחות.

למען החיילים: בעקבות גיוס חיילי המילואים   *
מקרב הרכזים והמד"בים עלה רעיון לאיסוף 
של חבילות לחיילים ושליחת איגרת תמיכה. 
נאספו חבילות ומשחקים ממספר רב של 
למשימה,  שהתגייסו  ויישובים  מועצות 
ההיענות הייתה גדולה ומחממת את הלב. 
ההיצע היה רב בהרבה מן הביקוש והצרכים 
של המועצות הדרומיות ועל כך כל הכבוד!

מסר מחזק: נאספו מספרי פלאפון של   *
רכזים, מדריכים בוגרים, וחיילי הנח"ל שגויסו 
בצו 8 ונשלחה הודעה המאחלת ביטחון ושקט.

אני רוצה לחזק את המועצות האזוריות 
הדרומיות, צוותי מחלקות הנוער, רכזי בני 
המושבים, גרעין עודד והמד"בים על תפקודן 
מעל  ונתתם  תפקדתם  המבצע:  במהלך 
ומעבר, יצרתם קידמתם, עשיתם ודאגתם 

לחניכים ולתושבי המועצות שלכם. 

זה המקום להודות מקרב לב למועצות במרכז 
ובצפון ולכל העוסקים במלאכה, על הנכונות, 
הלב. מכל  העזרה  ועל  ההתגייסות  על 

סולידאריות חברתית תפקידה לחזק אותנו 
כעם ומדינה, והיא אינה נמדדת רק בשעת 

משבר. 
תפקידנו להמשיך ולמנף רוח זאת ומי ייתן 

וניישם זאת רק בימי שגרה, שמחה וחג!

להמשך ימים שקטים, בטוחים ומלאי עשייה 
חינוכית.

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

ידיעות, 7.8.1962  |  הכתבה מספרת על 4 מחנות קיץ של כיתות ז'-י"א שהתקיימו מטעם חטיבת 
הנוער של התנועה. החניכים עסקו בעבודות גיזום ביערות הקק"ל, סיירו באזור, נפגשו עם בני 

מיעוטים בצפת ובילו שבת בהיאחזות בני המושבים בכורזים.

אפיק הגשמה חדש: גרעין דרור
רבים מביניכם בוודאי מכירים את חברי גרעין עודד, המתנדבים לשנת שירות בישובים 
השונים מזה 35 שנים. בשנה האחרונה נוסף אפיק הגשמה נוסף בבני המושבים, הנקרא: 
גרעין דרור. השם מסמל את השאיפה לקרוא דרור להתפתחות ולתרומה של בני הנוער 
בבית הספר, בקהילה ובמדינה.                                                                                                                

גרעין דרור התחיל מיוזמה ברוכה של קבוצת אנשים קטנה: ד"ר אהוד מנור - מנהל קריית 
חינוך דרור לשעבר ורותם עמוס - מנהלת מדור לחינוך משלים בלב השרון שחברו לאייל 
עוזון, מזכ"ל בני המושבים ובשיתוף עם המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ותנועת 

המושבים נפתח כבר בשנה שעברה מחזור ראשון לגרעין דרור בלב השרון.  
הרעיון ליצור גרעין חדש נולד בכדי לתת מענה להדרכה קבועה של בני הנוער בישוב 
ובתוך כך גם אלו שאינם לוקחים חלק בפעילות התנועתית. כמו כן, לחזק את הקשר 
והרצף בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמלי 
בבתי  הערכי  החברתי  החינוך  בהעצמת 

הספר.   
בני המושבים מצאה ברעיון זה דרך להרחיב 
את מעורבותה בחינוך החברתי בבתי הספר 
ובקרב הנוער שאינו חבר בתנועת הנוער 
ולהוסיף עוד מקום בו יוכלו בוגרי התנועה 
להשתלב בשנת השירות בתוך הקהילות, 
במסגרת התנועה.                                                     

השנה, גרעין דרור פועל במועצות האזורית לב השרון ובאר טוביה. בשעות הבוקר חברי גרעין 
דרור מתנדבים בבית הספר התיכון האזורי: בתחום החינוך חברתי - טיולים שנתיים, מועצות 

תלמידים, טקסים ועוד ובליווי אישי וחברתי של תלמידים בביה"ס.             
אחר הצהריים חברי גרעין דרור מדריכים את בני הנוער בפעולות גיל תיכון ומקיימים פעילויות 
אזוריות מתוך מחלקת הנוער. העובדה כי החניך פוגש את אותה הדמות בביה"ס ואחר 

הצהריים מסייעת רבות לחיזוק הקשר האישי מולם. 
חברי הגרעין יפתחו במהלך השנה פעילות ארצית סביב נושאים שונים כמו: מנהיגות, 
התנדבות, מעורבות ושירות משמעותי בצה"ל. כמו כן, בשנה הבאה צפוי הגרעין הארצי 

להתרחב לעוד קומונות נוספות ברחבי הארץ. 
במהלך חודש ינואר ובמקביל לגרעין עודד, יתקיים מרכז הערכה למעוניינים להתנדב 

לש"ש בגרעין דרור בשנת הפעילות תשע"ד. 

היום שאחרי "עמוד ענן"
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פינה עם ארומה אישית לביבות לחנוכה

|  סודוקו בינוני

באדיבות: משק עפר, שדה ניצן, חבל הבשור, מועצה אזורית אשכול
www.habsor-oliveoil.com  |  052-4874025 ,054-6644717

אופן ההכנה
ממיסים חמאה במחבת ומטגנים את פרוסות הכרשה עד שקיפות.   .1

מניחים את קוביות הבטטה ותפוחי האדמה בתבנית, יוצקים מעל מעט שמן זית, מלח   .2
ופלפל. 

מכסים בנייר אלומיניום ואופים כ-20 דקות.   .3
מסירים את נייר האלומיניום ואופים כ-10 דקות נוספות )על מנת לאדות את הנוזלים   .4

המיותרים(, עד התרככות. 
מערבבים בקערה כרשה, בטטה ותפוח אדמה ומועכים במזלג.   .5

מוסיפים עלי תימין ו-2 חלמונים )שומרים את החלבונים בצד(, מערבבים עד קבלת מרקם   .6
אחיד ומשפרים טעמים. אם התערובת רטובה או דלילה, מוסיפים קמח )לא יותר מכף(. 
טורפים את שאר הביצים )יחד עם החלבונים ששמרנו( בצלחת עמוקה, מכינים צלחת   .7

נוספת של קמח ופירורי לחם. 
יוצרים כדורים בגודל פינג-פונג ומשטחים, מקמחים, טובלים בביצה ומכסים בפירורי לחם   .8

מכל הצדדים. 
מחממים שמן במחבת ומטגנים עד להזהבה. חשוב שהשמן יהיה חם, כדי שהלביבות לא   .9

יספגו המון שמן ולא ישברו. מניחים על גבי נייר סופג. 
מגישים עם סלט עלים מרענן ורוטב לפי טעמכם.  .10

חג שמח ובתאבון!

מצרכים
100 גרם חמאה   *

חתוכות  הלבן(  )החלק  כרשה  יחידות   2  *
לפרוסות דקות 

3 בטטות בינוניות, קלופות וחתוכות לקוביות   *
גסות 

2 תפוחי אדמה בינוניים, מקולפים וחתוכים   *
לקוביות גסות 

*  1/4כוס שמן זית 
*  1/4 כפית מלח ופלפל 
עלים מ- 2 ענפי תימין   *

5 ביצים   *
קמח לקימוח   *

200 גרם פנקו )פירורי לחם יפנים- יותר גסים(/   *
פירורי לחם 
שמן לטיגון  *

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

משק עפר מתמחה בגידול ויצור שמן זית בוטיק , "שמן זית 
הבשור", שמן בוטיק כשר. למשק עפר כרם זיתים המורכב 

ממספר זנים, הזן המוביל הוא פרי פיתוח ישראלי - זן ברנע. 

C
on

ce
pt

is
 P

uz
zl

es
 ©

על מזל אחרק שמעתי כשהייתי עדיין ילדה. אבא ז"ל העריץ את מזל על הנחישות, 
העקשנות והאהבה הגדולה שלה ללימוד ולמשפחתה.

מזל עלתה ארצה כאשר בעלה נשאר מאחור בגלל נהלים בריטיים. חמש שנים ארכה להם 
הדרך, שנים שהכשירו אותה לעבודת הוראה כיון שהיתה תלמידה מצטיינת ורבים המורים 

שנעזרו בה. מזל לא בחלה בשום עבודה: סייעת לגננת, גננת, מדריכה, מורה וכו'. 

בשנותיה הראשונות בארץ שובצה המשפחה במושב אלקוש בגליל. קשה היתה הפרנסה, 
אך מזל, עליזה מתמיד, נשאבה לעשייה הציבורית כיד ימינה של שושנה בסין ז"ל, המדריכה 
התימניה שעלתה לארץ כמה שנים לפניהם. שושנה היתה זו שהדליקה בה את ניצוץ האמת, 

שבארץ האישה צריכה להיות שווה. 

מזל כיתתה רגליה מבית לבית, מושב ומושב, גם כאשר עברה לתנובות. התאלמנה בגיל 
צעיר, ילדה ילדים, טיפלה במשק, אבל לא הירפתה מהעשיה הציבורית.

בתוך העשייה הזו הכרנו אותה. בתחילה בהיסוס אחר כך בגאוה גדולה. כל שליחות, כל 
מבצע, תמיד כשצריך - ללא תלונה. אנו הצעירות, התבוננו בה בפליאה והיא היתה לנו מורת 
דרך וכקבוצה הלכנו יחד, עד כמה שעלה בידנו, לשפר את מעמדן של הנשים במושבים, 

ונראה לי  כי די הצלחנו ולמזל היה בכך חלק נכבד. 

תנחומינו הכנים למשפחה
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

שוש ענבר

נחישות, עקשנות ואהבה גדולה ללימוד 
נפרדים ממזל אחרק

במרכז - שוש ענבר, אז יו"ר אגף החברות בתנועה, לצידה )מודגש בעיגול( - מזל אחר"ק ז"ל. 
מימין עומדות קליר גורדון ז"ל ורינה דותן תבל"א. קיצונית משמאל - לאה ברקין ז"ל.

לביבות בטטה וכרישה בציפוי פריך




