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כאשר עוסקים בפיתוח מנהיגות, לימוד 
בסיפורים  העיסוק  דרך  השואה  פרק 
של  והיכרות  בלימוד  וכלה  האישיים 
ההיבטים ההיסטוריים, הוא בעינינו יעד 

ראשון במעלה. 

תנועת המושבים בוודאי רואה את הצורך של 
כל המגזרים במדינה ובוודאי את ההתיישבות 
כמי שמחזיקה במרבית הקרקעות, להירתם 

למאמץ הלאומי בפתרון מצוקת הדיור. 

מהו חג החנוכה? האם חנוכה היא חג בעל 
משמעות דתית? חג לאומי? חג ערכי-
אוניברסאלית?  משמעות  בעל  מוסרי? 
משמעות  בעל  גם  הוא  חנוכה  האם 

אקטואלית?

 10 | 1500 בני נוער למען נופי הגולן

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

נובמבר   2013

קוראים יקרים,
שתי  התקבלו  שעבר  בשבוע 
עבור  משמעותיות  החלטות 
המרחב הכפרי: הובאו לדיון במועצת מקרקעי ישראל 
לבני  חדשה  מנהלת  וקיבלנו  לדורות  החכירה  חוזי 
המושבים, שני תהליכים מורכבים המשקפים חלק 

משמעותי מעשייתנו במרחב.

הסכם היסטורי
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנערכה ב6/11, הובאו לדיון  חוזי החכירה 
לדורות המסדירים אחת ולתמיד את מערכת היחסים בין חברי המושבים, 

האגודות החקלאיות ובין מנהל מקרקעי ישראל על הקרקעות במושבים:
והתעסוקה החלופית של חבר המושב מול  זכויות המגורים  קיבוע   .1

המינהל.
הסדרת סוגיית ההורשה של הנחלה.  .2

קיבוע זכויות האגודה לעניין מיזמים מסחריים ומעמד האגודה בעת   .3
העברת זכויות.

החוזה ייחתם לתקופה של 196 שנה, כאשר כל 49 שנה אפשרות להאריכו   .4
לתקופה זהה. 

בדיון דנו חברי המועצה בשינויים המבוקשים ע"י תנועות המושבים בחלק 
מסעיפי החוזה, אשר הוגשו בשם הועדה הבין מושבית.

השינויים אשר התבקשו הינם:  שמירת מעמד האגודה החקלאית בעת 
העברת זכויות, הבטחת פיצוי ראוי ותהליך הוגן בעת הפקעת הקרקע 
ובעת שינוי ייעוד למגורים וקיבוע זכויות המגורים בחלקת המגורים של 

חבר המושב.
לאור קבלת חלק מהערות התנועה והצורך להטמיע אותם בחוזים, יאושרו 

החוזים במועצה הבאה שתתכנס בעוד כחודש.
יתרונותיו של חבר המושב מההסכם: 

החוזה יקבע את זכויותיו של בעל הנחלה ויאפשר לו לרשום את זכויותיו 
בטאבו. תתאפשר לו היכולת להוריש בצורה מסודרת את הנחלה לדור 
הבא, יתאפשר לו למנף את הקרקע לטובת השקעות בחקלאות שדורשות 

הון רב.
החוזה יסדיר את מערכות היחסים בין הבנקים לבין בעלי הנחלות שמתקשים 
בקבלת משכנתאות והלוואות בתנאים הקיימים בשוק בשל מעמדם החוזי 

הנוכחי. לאגודות החקלאיות יהיה רישום בטאבו של החלקות החקלאיות, 
ובכך יופחת משמעותית האיום על משטר הנחלות ושמירת המרחב הכפרי 

במתכונתו הנוכחית.
בשנים האחרונות השקענו בתנועת המושבים מאמץ רציני ומעמיק מול 
המינהל בנושא החוזים, בתקופה שבה קיים איום אמיתי על משטר הנחלות, 
התקפות מצד קבוצת לחץ חברתיות ותדמית בעייתית של ההתיישבות 

העובדת. 
כמי שעומד בראש תנועת המושבים ונושא באחריות, אני מחויב למהלך 
אשר עיקרו להגיע להסכם מיטבי, הסכם שיאפשר לשמור, לבסס ולהצמיח 
את המושבים לשנים רבות.  חברים יקרים, אנחנו בפני הסכם שאינו מושלם, 

אך הטוב ביותר שניתן להגיע בימים אלה.
ברור לכולנו שלפני עשרות שנים ניתן היה להגיע להסכם טוב יותר, אך 
בעוד זמן מה, לא ברור אם בכלל יהיה ניתן לנהל מו"מ מול המדינה. לכן, 
אני מתכוון למצות את המו"מ בכל הכוח, הכלים והידע עד ישיבת מועצת 

המנהל הבאה ולהגיע להסכם.  נמשיך ונעדכן לגבי ההתפתחויות.
באשר לדור הצעיר, מיטב בנינו ובנותינו, בשבוע שעבר, כאמור, נבחרה מנהלת 
חדשה ל"בני המושבים, וזאת לאחר תהליך איתור מסודר אליו הגיעו כמה 
עשרות מועמדים ומועמדות. הגב' שירי ארדיטי-נחום, נבחרה בהמלצת 
ועדת האיתור ולאחר שגם צוות הנהלת תנועת המושבים מצא כי היא 
מתאימה. שירי ארדיטי-נחום, בת מושב מסלול שבמ.א מרחבים, עו"ד 
במקצועה, נשואה לרן, בן מושב ירדנה, וביחד הם הורים ל-3 ילדים צעירים. 
לשירי ניסיון עשיר בכל שרשרת התפקידים ב"בני המושבים": החל ממד"צית, 
שנת שירות ב"גרעין עודד" במעלה יוסף, ריכוז אזור במ.א מרחבים ותפקיד 
רכזת מפעלים במטה בני המושבים )הצמ"ר( ובארגז הכלים שלה ניסיון 

מקצועי וניהולי רחב.
לצד אלה, רוח עשייה והירתמות לחזון - הינם מפתחות ערכיים להצלחתה, 
ואנו מאחלים לכולנו שכניסתה לתפקיד תסמן נקודת ציון משמעותית 

בהמשך הצמיחה של "בני המושבים".
"בני המושבים" הינה חטיבה במסגרת "הנוער העובד והלומד". זהו מבנה 
ארגוני הקיים מזה עשרות בשנים. באופן היסטורי, היו אלה אבותינו המייסדים 
אשר בחרו בגוף זה על מנת לתת מטריה ערכית לנוער המושבים. עם 
השנים הפכה תנועת הנוער העובד והלומד לביתן של מספר חטיבות שונות, 
מעין תנועת גג, המאחדת את כל חטיבותיה אל מול משרד החינוך והארגונים 

משולחן המזכ"ל

הסמינר השנתי
למזכירות המושבים

20-21.11.13

פרטים בעמוד 7

הקדימו להירשם!נותרו מקומות אחרונים,

צילום ארכיון אגמון החולה  |  צלם: קרולהדיט

סתיו במרחב הכפרי
פסטיבל ציפורים באגמון החולה 

ומגוון אירועים בחנוכה
מדור תיירות כפרית  |  עמוד 4

 3 | הרב מנחם הכהן 5 | אגף קרקעות ואגו"ש 6 | אגף חברה וקהילה

המשך בעמוד 3

מקבלים החלטות משמעותיות עבור המרחב הכפרי
מזכירות ת. המושבים הסמיכה את הנהלת 

התנועה להביא להסכם החכירה לדורות
עמוד 3 
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סתיו במרחב הכפרי

קוראים יקרים,
שירים רבים נכתבו על הסתיו, מן עונה הפכפכה ובלתי מוסברת, עונת 
ביניים אפורה, שמתנהלת  ומתנהגת עפ"י צבעה... לא קרה מדי, לא חמה, לעתים מעוננת 
ומדי פעם שולחת קרני שמש מחממות. לעתים קודרת ומאיימת ואז מפתיעה בעלי שלכת 

ססגוניים.
הגיליון שהכנו לכם מגיע למחוזותיכם קצת לפני חנוכה, חג האור והגבורה )וחג המאפים 
המטוגנים( והוא טומן בחובו  התחלות חדשות והתפתחויות חיוביות עבורנו, תושבי המרחב 

הכפרי.
מנהלת חדשה שנכנסת  לחטיבת בני המושבים, תנועת הנוער האהובה שלנו והסכם היסטורי 
המסדיר אחת ולתמיד את מערכת היחסים בין חברי המושבים, האגודות החקלאיות ובין 

מינהל מקרקעי ישראל.
על כך ועל פעולות נוספות, מיזמים שמקדמת התנועה וכל מה שקורה במרחב הכפרי, 

תוכלו לקרוא בגיליון.
ברוח שירי הסתיו, מקדישה לכם את השיר המושר והאהוב אצלנו במשפחה 
"ציפורים נודדות" של הפרברים, שהוא בכלל שיר אהבה מרגש, אבל הוא 

לחלוטין סתיו וכל אחד רשאי להפליג עמו למחוזות דמיונותיו.
קריאה נעימה וחג אורים שמח.

שלכם, מיכל דותן-לוין, עורכת אחראית.

סרקו את הברקוד לצפיה 
בביצוע "הפרברים" לשיר

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, 6473318
varda@tmoshavim.org.il  |  03-6918996 :טל: 03-6086333, פקס

עמוד המערכת

העורכתדבר
העורכתדבר

 varda@tmoshavim.org.il פניות למערכת בכל נושא, פרסום שירים, סיפורים ומתכונים ניתן לשלוח למייל
או לשלוח לכתובת ליאונרדו דה וינצ'י 19, ת"א מיקוד 6473318 מקשיבים לכם!

הצטרפו אלינו: 
"תנועת המושבים 

בישראל"

סרוק את הברקוד 
לכניסה ישירה לאתר 

תנועת המושבים

 TV ערוץ מושב
ON-LINE

מושב TV - מגזין 
הטלוויזיה של תנועת 

המושבים, ערוץ 98 

Instagram:
tmoshavim

עם הסתיו חזרו הציפורים 
מעבר למדבר, מעבר להרים. 

והוא ראה אותה על הענף 
והיא כחולת נוצה, והיא דקת כנף. 

זה היה עם בוא הסתיו, 
הוא אותה כל כך אהב, 
היתה יפה כמו בשירים, 

כמו בסתיו הציפורים. 

הוא בנה לה קן מעשבים, 
והיא ליקטה זרעים מתוך הרגבים. 

והוא שרק לה שיר של אהבה 
והיא נתנה לו שי, נוצה מתוך זנבה. 

זה היה עם בוא הסתיו... 

ובחורף, בין שקיעות וקור, 
נשקו הם זה לזו, מקור אלי מקור. 

ועת חמה זרחה מתוך ענן 
הם עפו שיכורים אל חורש ואל גן. 

זה היה עם בוא הסתיו... 

עת אביב חזר אל הכפרים, 
הוא שב אל המדבר והיא אל ההרים. 

ורוח שעבר בגן מצא 
בצל עצי החורש פרח ונוצה. 

ציפורים נודדות 
מילים: יורם טהרלב  |  לחן: אפי נצר

מועצת מקרקעי ישראל צפויה לאשר החלטה 
המאפשרת לחברי מושבים לחתום על חוזי 
חכירה ארוכי טווח. המשמעות: המושבניקים 
יוכלו לבנות דירות בנחלות ולהשכירן, הירושה 
תהיה קלה יותר והתשלומים למנהל יופחתו.

)כלכליסט, 30.10.13(

כ-1450 בני נוער, חברי ג"ע ומד"בים מתנועת 
בני המושבים במועצות האזוריות השונות הגיעו 
במהלך חול המועד סוכות כדי לטייל ולעבוד 4 
ימים במרחבי הגולן והכנרת, במסגרת המפעל 
השנתי לזכרו של סא"ל יוסי יפה ז"ל, המתקיים 

מזה 35 שנים.
)מסלול, ידיעות אחרונות, 12.8.13(

ידיעה על פעילות המפעל לזכרו של סא"ל יוסי 
יפה ז"ל  )ממון, ידיעות, 23.9.13(
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גליון חנוכה 2013

"על הניסים ועל הפורקן, ועל הגבורות ועל התשועות 
ועל המלחמות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה...

...מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים
 וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך" 

)מתוך התפילה בחנוכה(.

"מאי חנוכה" – מהו חג החנוכה? האם חנוכה היא חג בעל משמעות דתית? חג 
לאומי? חג ערכי-מוסרי? בעל משמעות אוניברסאלית? האם חנוכה הוא גם בעל 

משמעות אקטואלית?

לאמיתו של דבר, חנוכה הוא כל אלה ולמעלה מזה: חג דתי, לאומי, ערכי-מוסרי, 
אוניברסאלי ומאורע היסטורי בעל משמעות אקטואלית.

אנו חוגגים את חנוכה לזכר העבר – "בימים ההם" – כזיכרון היסטורי. אך אנו 
חוגגים את חנוכה גם על הימים האלה - "בזמן הזה", לשמש לנו תמרור ונר 

להאיר את הדרך בה אנו הולכים, ואת אורחות החיים בהן אנו מנהלים את חיינו 
במדינתנו העצמאית. 

בזמן הזה כבימים ההם, עומדים אנו מעטים נגד רבים, מדינה יהודית קטנה 
במזרח התיכון, מול משטמה ועוינות של מדינות אויב ערביות ומוסלמיות 

במרחב הים התיכון - צפון אפריקה, וקידמת אסיה.

חנוכה הוא לנו נצחון האמונה על הכפירה נצחון האור על החושך.
נצחון האמונה בקדושת החיים וערך האדם מול שיכרון הכוח, העריצות 

ופולחן האישיות.
חנוכה הוא לנו נצחון הרוח על הכוח כנבואת הנביא זכריה )אותה אנו קוראים 
בהפטרת שבת חנוכה(: "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוח אמר ה' צבאות" )ד,ו(.

לאור נרות החנוכה המוסיפים והולכים תוסיף מדינת ישראל לילך מחיל אל חיל, 
כשיר ילדינו בחנוכה: 

"באנו חושך לגרש\בידינו אור ואש.
כל אחד הוא אור קטן\וכולם אור איתן.

סורה חושך הלאה שחור\סורה מפני האור!"

בימים ההם
ובזמן הזה

מאת רב התנועה הרב מנחם הכהן

השונים ומהווה בין היתר כלי להפעלת ב"בני 
ולא  רחבה  תנועתית  במסגרת  המושבים" 
ארגונית מקומית וכן צינור לקבלת התקציבים 

הנגזרים מכך. 
במהלך השנים, וודאי שבשנים האחרונות, הנוער 
העובד והלומד מהווה את הגוף הסטטוטורי 
דרכו פועלת חטיבת בני המושבים. באמצעות 
משולמים  התקציבים,  מתנהלים  הנוע"ל 
התשלומים לספקים ומתקבלים התקבולים 
מהמשתתפים בפעילויות, עובדים נקלטים 
ומסיימים את תפקידם, נקבעים מדדים וכלים 
ליישום היבטים של בטיחות, ביטחון, ועוד היבטי 
תפעול שונים של הפעילות המורכבת עם 
עשרות אלפי החניכים ברחבי הארץ. בבסיס 
שיתוף הפעולה עם הנוע"ל נמצאת החתירה 

לתפעול תקין, בטוח וערכי של הפעילות. 
"בני המושבים",  הדנ"א של  זאת,  יחד עם 
רוח הדברים, האפיון הכל כך מיוחד של "בני 
המושבים" כתנועה של המושבים ושל כלל 
קהילתיים  יישובים  )כולל  הכפרי  המרחב 
וקיבוצים(, נבנה באופן אוטונומי על ידי תנועת 
המושבים, ברוח ערכי ההתיישבות, על פי הצביון 
הקהילתי הייחודי לנו. לא בכדי צמחה חטיבה 

זו לממדים של עשרות אלפי חניכים, כאשר 
דלתותיה פתוחות לכלל הנוער בקהילה - לא 

כחוג מזדמן אלא כתפיסת עולם.  
תנועת המושבים רואה ב"בני המושבים" את 
גולת הכותרת של עשייתה לאורך שנים רבות. 
מיקומה של התנועה בקומת המסד של בית 

תנועת המושבים הינו סמל לכך. 
ברוח החג אצטט את דברי הרב קוק, כסמל 
לעשייתנו בתחום זה ובכלל: "צריך שכל איש 
ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר,  ואין נרו שלו 
כנר חברו, ואין איש שאין לו נר.  וצריך שכל 
איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור 
הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר 

את העולם כולו".
ברוח האור והגבורה, אני מבקש לאחל לכל 
אחת ואחד מכם חג חנוכה שמח, שהאור 

ישרה בביתכם תמיד.
שלכם,

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

ישראל

מזכירות תנועת המושבים הסמיכה את הנהלת 
לדורות החכירה  להסכם  להביא  התנועה 
בישיבת המזכירות שהתקיימה ביום חמישי 7/11, הוסמכה הנהלת התנועה למצות את 
הסכם החכירה מול המנהל ולחתום על ההסכם המיטבי. בישיבת מזכירות התנועה, המורכבת 
מנציגי כל האזורים בארץ, הציג מזכ"ל התנועה ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, את 

סעיפי החוזה ועדכן את הנוכחים בהתפתחויות אל מול המנהל.
כאמור, מועצת מקרקעי ישראל, בישיבתה לפני מספר ימים, החליטה לדחות את ההחלטה 
בדבר אישור נוסחי החכירה אל מול המושבים, לאחר בקשת תנועות המושבים להטמיע שינויים  
בהסכם כפי שמופיע כיום. עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש, סקר בפירוט רב את 

סעפי ההסכם, לרבות השינויים המבוקשים ע"י התנועות.
נערך דיון מקיף, בו השתתפו גם ראשי מועצות, מזכירים ויו"ר ועדי המושבים וסיום הדיון נערכה 
הצבעה, בה הוחלט פה אחד להסמיך את הנהלת התנועה להכריע בסוגיית חוזה החכירה לדורות.
מוסד מזכירות התנועה הנו מוסד רחב המורכב מכ-50 נציגי כל האזורים בארץ, לרבות בעלי 
תפקידים כגוף ראשי מועצות, ראשי ועדים ומזכירי ישובים. כפי הנראה, תתכנס מועצת מקרקעי 

ישראל תתכנס בחודש הבא, לאשר את נוסח חוזה החכירה.
מאיר צור: "אנחנו ממשיכים להילחם על הבית ועל הזכויות הבסיסיות של כל חבר מושב". ישנה 
חשיבות עליונה לסיים את חוזי החכירה, ך שיבטיחו את החקלאות והמשך השמירה על השטחים 

הפתוחים במרחב הכפרי".
עו"ד עמית יפרח:" הוסיף כי:" התנועה תמשיך עד כינוס המועצה הבאה להשקיע את מירב 
מאמציה ע"מ שהחוזה אכן ישקף את הזכויות האמתיות של חברי המושבים על הבית ועל 

הקרקע, תוך הוספת התיקונים הדרושים בחוזה".

ישנם אנשים רבים בעולם שמעדיפים עבודה חקלאית התנדבותית בסוף השבוע, על פני בילוי 
בפאב השכונתי. קוראים לזה WWOOF )ו�ף( וזו תופעה שסוחפת רבים בארץ ובעולם כולו 
ומביאה, בנוסף לעבודה ולתרומה, גם לקשרים 

חברתיים חוצי גבולות, מדינות ודתות. 

ארגון WWOOF הוא ארגון עולמי המקשר בין 
מגדלים אורגניים למתנדבים. הרעיון נולד לפני קצת יותר מארבעים שנה, כאשר מזכירה חביבה בלונדון, 
החליטה להוציא אל הפועל רעיון מקסים: היא אספה כמה חברים וביחד הם נסעו לעזור לחקלאים 
אורגניים באזור, ששיוועו לכל עזרה. לחברים המתנדבים היתה זו חויה נפלאה לצאת מהשגרה של 
החיים בעיר, לעבוד עם הידיים, לנשום את האויר בכפר וללמוד כיצד מגדלים מזון ללא שימוש בחומרים 
כימיים והמגדלים האורגניים זכו מצידם לידיים נוספות, המשולות לברכת הגשם. נוסיף לכך את העובדה 

שהשירות חינם אין כסף וכולם מרוויחים.
 WWOOF-זה המתכון שסוחף אלפי אנשים בכל העולם, מה שהוליד מהר מאד באנגליה את  ארגון ה

.World Wide Opportunities on Organic Farms :הראשון
הארגונים בכל מדינה פועלים באופן עצמאי, כאשר מתנדבים המעוניינים להתנדב במדינה מסויימת 
צריכים להירשם לארגון באותה המדינה ורק שם באפשרותם להתנדב. מגדלים ממדינות שאין בהן ארגון 

מקומי, רשומים ברשימה כללית שמופיעה באתר העולמי ובאתר באוסטרליה.
 ומה קורה אצלנו?

בישראל החל הארגון לפעול באוגוסט 2007 וחברים בו מגדלים אורגניים ממושבים, קיבוצים וחוות בודדים. 
בין המגדלים ניתן למצוא מגדלי ירקות אורגניים, עדרי עזים לחלב אורגני ומרכזי חינוך אקולוגיים המשלבים 
מספר תחומים. רשימת המגדלים מופיעה באתר ללא פרטי התקשרות, אלה חשופים רק לחברי הארגון. 

בכל שנה מגיעים יותר מ-700 מתנדבים לאחד מ-70 המארחים הפזורים ברחבי הארץ.
באתר WWOOF ישראל יש לכל מארח עמוד, המציג תיאור מפורט של המקום, על אנשיו, גלריית תמונות 

של הממחישה את האווירה במקום ומידע כללי נוסף שמעניין את המתנדבים, בעברית ובאנגלית.

 מי יכול להיות מארח?
כל מגדל אורגני שיש באפשרותו לספק מקום לינה נאות וכלכלה למתנדב יכול להרשם לארגון באמצעות 

האתר.

 ומי יכול להתנדב?
כל מי שמעל גיל 18 עם רצון להכיר יותר מקרוב את הדרך בה מגדלים מזון אורגני ועם אנרגיות לעבודה 
פיזית לא קלה לעתים, יכול להירשם לארגון בארץ או לכל ארגון אחר בעולם. המתנדב עובד כ-6 שעות 
ביום ובמקום שכר, מקבל מהמגדל האורגני )המארח( מקום לינה נאות וכלכלה.  הקשר בין המתנדב 
למגדל האורגני נעשה ע"י המתנדב לאחר שנרשם לארגון, שילם את דמי החבר וקיבל מספר חבר 

המאפשר לו לראות את פרטי ההתקשרות עם המגדלים האורגניים באתר הארגון.
אז מי שמחפש ללכלך את הידיים במובן הנפלא ביותר של המילה, מוזמן להיכנס לאתר העולמי או 
המקומי ולמצוא לא מעט מקומות עם אנשים מיוחדים שדואגים לגדל מזון אורגני בצורה שמזיקה 

.www.wwoof.org.il כמה שפחות לסביבה.  כתובת האתר

ואתם, מגדלים החפצים להיכנס  ולהירשם במאגר כמארחים, מוזמנים לפנות לרונן לוי,  רכז ווף 
.info@wwoof.org.il ישראל, 054-5748093, דוא"ל

קורה בשטח

WWOOF ISRAEL
התנדבות חקלאית קצת אחרת

מקבלים החלטות משמעותיות המשך מעמוד 1
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סתיו במרחב הכפרי

צורית וידה, רכזת תיירות כפרית

פסטיבל היין של יקבי מטה יהודה
24.10-24.11.13

במועצה האזורית מטה יהודה התפתח מאוד ענף היין ובמיוחד היקבים. ענף היין, 
שזור בהיסטוריה של הישובים, משלב בין מוקד חברתי 
ותרבותי למסורת בת אלפי שנים ומהווה דוגמא לשילוב 

חקלאות ותיירות כפרית.
הפסטיבל חושף את הקהל לאזור היין של חקלאי ויינניי 
מטה יהודה, לנופים התנכיים בהם בצרו יין כבר לפני 3,000 שנה, לטיולים אטרקטיביים, 
חוויות ייחודיות ומגוונות לחובבי יין, משפחות ולארץ ישראל היפה ותוצריה. התפתחות אזור 
היין הוליד סביב את תרבות ומסורת האירוח הביתי, אומנות ואטרקציות. בחגיגות הפסטיבל 

ה-15, ניתנת הצצה למרתפי היין ויצורו, סיורים בכרמים ובשדות ואווירה מיוחדת.

www.m-yehuda.org.il/pestivalwine  לפרטים נוספים ◄

הכנס ה-7 לתיירות אופנים 5.12.13
יתקיים במלון כפרי יד-השמונה. בכנס ינתנו הרצאות 
בתחום השיווק, פירסום, אירועי אופנים, הרצאה אקדמי, 

פיתוח פרוגרמה תיירותית של שבילי אופנים ועוד.

 tour@m-yehuda.org.il לפרטים: מחלקת התיירות של מטה יהודה ◄
bikepanel.com/p/14956 ובאתר

0

פסטיבל "חורף של ציפורים" 11.11-14.12.13
חוויה קצת אחרת של  נדידת הציפורים: עם בואו של הסתיו ונדידת הציפורים, שמי 
ישראל מתכסים במאות אלפי ציפורים שעושות את דרכן 
מאירופה לאפריקה. חלקן עוצר אצלנו למנוחה ואגירת כוחות 
ליעד הבא, חלקן מחליטות לקבוע את מושבם לחורף כאן 

בישראל.
במהלך ארבעה שבועות בחודשים נובמבר 
ודצמבר יתקיימו אירועים מיוחדים באתרים 
החולה  באגמון  ובגולן:  בגליל  המרכזיים 
בשמורת החולה, בשמורת גמלא, בשמורת 
שניר, באזור הכינרת, בכפר רופין, בעמק 
המעיינות, במאגר ברוך ובשמורת עין אפק 

והמרחב שביניהם.
במהלך הפסטיבל יתקיים מרוץ העגור - 
מרוץ במקצים שונים סביב אגמון החולה, 
שייט צפרות וסיורי היסטוריה באזור הכנרת, 
סיורים וטיולים באתרי הצפרות המובילים - 

סיורים מומחזים, סיורי דמדומים בשמורת החולה, סיורי זריחה ועוד.

birds.galil.gov.il/?p=4138  לפרטים נוספים ◄

תיירות כפרית

סתיו במרחב הכפרי

אגמון החולה
צילום: תומאס קרומנאקר

האירועים מתקיימים במהלך כל ימי החג.חוגגים חנוכה בערבה
www.tmoshavim.org.il פרטים נוספים באתר התנועה, תיירות כפרית

 "אלת הערבה"  - צוקים
סדנאות סבון אישי: "אלת הערבה" מזמינה 
אתכם לסדנה ריחנית וקסומה, בה נלמד להכין 
סבונים בצורות וניחוחות שונים. כל משתתף יבטא 
את הצד היצירתי וירקח סבון ייחודי לו. לקראת 

תום הפעילות ייארז כל סבון באריזת מתנה.
* הסדנה מתאימה לקבוצות ומשפחות בגילאי 

3-99, בתיאום מראש ולמינימום 5 משתתפים.
* מחיר:  ₪45 למשתתף.

סדנת סבון-שוקולד: בואו לחוות שילוב בין 
עולם הטיפוח לנפלאות השוקולד. סבוני שוקולד 
שוקולד  עם  סבון  נרקח  משכרים.  בניחוחות 
ובמהלך הסדנה נהנה מפונדו שוקולד בלגי עם 

פירות העונה/ מרשמלו על שיפוד.
* הסדנה מתאימה לקבוצות ומשפחות בגילאי 

3-99, בתיאום מראש ולמינימום 5 משתתפים.
* מחיר:  ₪55 למשתתף.

סדנת סבון זוגית בצימר: חדש! מתארחים 
מזמינה  הערבה"  "אלת  בצוקים?  בצימרים 
אתכם לחוויה זוגית, ריחנית ויוצאת דופן, של יצירה 
משותפת. סדנה להכנת סבונים רבגוניים ובצורות 

שונות. במהלך הסדנה יוגשו פונדו שוקולד בלגי 
איכותי בליווי פירות ומרשמלו על שיפוד ולימונדה 
טרייה. סדנה זוגית כמחווה רומנטית או מתנה 

ייחודית לאירוע מיוחד.
* בתיאום מראש. משך הפעילות כשעה וחצי.

* מחיר:  ₪300 לזוג.
* לפרטים והזמנות: אילת 052-2451490.

 חוות האנטילופות - צופר
חוות האנטילופות מזמינה אתכם לחוויה ייחודית 
ומרתקת: סיור רכוב ב"פארק הקודו" הסמוך 
למושב צופר שבלב הערבה. בסיור נפגוש את 
מיני  היישר מאפריקה,  האנטילופות, שהובאו 
איילים, כבשים אקזוטיות, ערוד )חמור בר נדיר( 
פרטי  ברכב  מתבצע  הספארי  סיור  וזברות. 
ומאפשר צפייה מקרוב בבעלי החיים הפזורים 

בשטח הפתוח, ממש כמו באפריקה.
בקרו גם ב"תיבת נח" בה תפגשו סוריקטות, 
חוטמנים, צבי ענק, שפני סלע, חתול החולות ועוד. 
תכירו את הצ'רקס - סרטן מים אוסטרלי כחול 
ופינות ליטוף, בהן אפשר לשחק עם גדיים. הקומה 

העליונה מוקדשת למיני תוכים וציפורי שיר. 

* משך הסיור כשעה וחצי. 
* מחיר הכניסה - ₪30 לאדם )מגיל 2( 

* פרטים נוספים בטל. 052-3666041

 בית האלוורה - עין יהב 
בביקורכם בערבה אל תחמיצו את בית האלוורה. 
 JUST במושב עין יהב מרכז מבקרים של מוצרי
ALOE, מוצרי האלוורה היחידים בעלי תכולה 
גבוהה ופעילה של אלוורה טבעית, טרייה,אורגנית 
במזרח  היחידי  האלוורה  ממטע  ואפקטיבית 

התיכון!
לקבוצות -  סיור המספר את סיפור ההתיישבות 
החלוצית בערבה, חקלאות מתקדמת בתנאי 

מדבר ותצפית מרהיבה על האזור.
* חינם לקבוצות בתאום מראש

* פרטים נוספים 052-3666018, 1-700-705-007.

"מלא הטנא" - עין יהב
חוויה לכל המשפחה - בואו לראות כיצד צומחת 
ומי הדבורים  עגבנייה, מהי חקלאות אורגנית 

המיוחדות אותן אנו מגדלים.
סוגי  כ-40  עם  והיכרות  בחממה  מודרך  סיור 

עגבניות, פלפלונים, חצילים ושאר ירקות. 
בנוסף, תיהנו מאכילה חופשית במקום ממגוון 

הזנים ואף לקנות הביתה מתוצרת החממה.
* משך הפעילות כשעה, בתיאום מראש.

* מחיר: ₪25 למשתתף.
* לפרטים והזמנות: אור 052-2913379,  

תומר: 052-3666606

 מכוורת פורת - עין יהב
בואו לגלות את עולמן המופלא של הדבורים. 

אורחי מרכז המבקרים ייהנו ממיצג מדהים של 
אלפי דבורים, פסלים וצילומים, כוורות דבורים 
שקופות הרוחשות פעילות נמרצת וסרט המתאר 

את חיי הדבורים. 
גלריית פסלים של האמנית צ'צ'ה פורת, ולקינוח 

טעימת דבש. 
בימי החג תתקיים פעילות של הכנת נרות דונג.

חנות המכוורת מציעה מגוון עשיר של מוצרים 
משובחים: דבש טרי בשלל טעמים, שמן זית, יינות 

בוטיק ומארזי שי.
* הפעילות בתשלום ובתיאום מראש.

* לפרטים: 058-5666032

90 לתל עדשיםהמושבים חוגגים יומולדת
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גליון חנוכה 2013

אגף קרקעות ואגו"ש

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

לאחרונה התבשרנו כי  הוגשו 
המלצות "צוות 90 הימים" 
ליישום הפרויקט הלאומי לדיור לשר האוצר, 
יאיר לפיד, שעומד בראש קבינט הדיור של 
הממשלה. ההמלצות הוגשו כ-150 יום אחרי 
הקמת הצוות. את ההמלצות יביא שר האוצר 
בפני קבינט הדיור של הממשלה בעוד מספר 

שבועות.

מהדו"ח עולה, כי הצוות ימליץ להקים זרוע 
הפקעה חדשה שתפקידה יהיה להגדיל את 
שיופקעו  חקלאיות  לאדמות  הניתן  הפיצוי 

מעתה בהליך מזורז. כמו כן, המליץ הצוות 
מיוחדים להשבת קרקע  להפעיל הסדרים 

חקלאית לטובת עשרות אלפי יחידות דיור. 

תנועת המושבים בוודאי רואה את הצורך של 
כל המגזרים במדינה ובוודאי את ההתיישבות 
כמי שמחזיקה במרבית הקרקעות, להירתם 
למאמץ הלאומי בפתרון מצוקת הדיור ואף 
הביעה לא פעם את עמדתה, כיצד ניתן לעשות 

זאת ומה חלקנו בפתרון.

יחד עם זאת, לא מובן כיצד ניתנו ההמלצות 
בצורה  ה"צוות",  בפני  שהובאו  מבלי  הללו 
מעמיקה, התועלות הירוקות שמייצר המרחב 
הכפרי והשטחים הפתוחים הן למדינת ישראל 
בכלל והן למרחב העירוני בפרט, וכמובן הצרכים 
האמיתיים של ההתיישבות העובדת שאינם 

בהכרח מסתכמים בהגדלת הפיצוי כתרופת 
קסם לפתרון הפקעת השטחים החקלאיים.

דווקא התיישבות מעמידה כחלופה ראשונה 
בכל הזדמנות, את הרצון לקבל קרקע חלופית 
ולא פיצוי כספי,  על מנת להמשיך את הפרנסה 

מחקלאות וביסוס המושב כבעל צביון כפרי.

היא, שבניה בשטחים  המסקנה המצערת 
הפתוחים שבחזקת המושבים הסמוכים לערים 
הגדולות  היא תוצאה של כניעה ללחצים מצד 
וזאת  גורמים בעלי אינטרס כלכלי מובהק, 
החיים  ואיכות  הירוקות  הריאות  חשבון  על 

שמספקים המושבים. 

אם לא די בזה, הרי שצעד כזה יעמוד בסתירה 
להצהרות של מנהיגי המדינה לדורותיה על  
הכוונת מאמצי הפיתוח וההשקעות ממרכז 

הארץ לכיוון הפריפריה וישים אותן ללעג.

תנועת המושבים למדה את הנושא היטב, 
ובדיקות מעמיקות שנערכו על ידנו הראו, כי 
יש די שטחים עירוניים, שניתן לבנות בהם 
בניה רוויה למגורים ובניה לגובה כפי שמתבצע 
בכל העולם, עוד בטרם פוזלים אל קרקעות 
המושבים. במחוז מרכז של משרד הפנים 
נערכו בדיקות אשר הציפו מלאי תכנוני גדול 
הקיים במרכז הארץ טרם שפורצים את שטחי 

השיפוט של הערים.

היישובים הכפריים בישראל והיישובים העירוניים 
ידועה  מאיכות-חיים  נהנים  להם  הסמוכים 
בזכות הנוף הכפרי והחיץ שמקימים השטחים 

החקלאיים העוטפים אותם. 

משבצות המושבים מהוות דוגמא בת-קיימא 
ירוקות, המזינות גם את  לקיומן של ריאות 
תרומה  ותורמות  בסביבתן  הערים  תושבי 

מכרעת לאיכות חיים גבוהה בכל האזור.

 יתרה מזאת, המרחב הכפרי עושה שימוש במי 
הקולחין בחקלאות ובכך מונע הזרמתם אל 
הים. הדבר מקטין את הזיהום של חופי מדינת 
ישראל ומונע פגיעה בבריאות המתרחצים. 
מי  את  לקלוט  ויכולתה  החקלאות  לולא 
הקולחין, כמות המים המוזרמת לים הייתה 

גדולה פי כמה.

על כן, נדרשת מדיניות של השלטון המרכזי 
השטחים  לשמירת  עדיפות  שנותנת 
לחצי  כנגד  הכפרי  במרחב  הפתוחים 
העיור, הכוונת האוכלוסייה לפרפיריה תוך 
ובתעסוקה באזורים  בתשתיות  השקעה 
הללו והתמקדות  בחלופות מתאימות יותר 

לפתרון מצוקת הדיור הקיימת בישראל.

צוות 90 הימים שכח 90 חלופות

מאת עו"ד עמית יפרח 
סוגיית ההעברה הבין דורית הינה סוגיה אשר, לצערנו, לעיתים מייצרת קונפליקטים 

משפחתיים בין ההורים לבין ילדיהם, אולם לעיתים גם בין האחים לבין עצמם. 
כאשר ההורים מגיעים לרגע קבלת ההחלטה איך להעביר את המשק לדור הבא, חייבים 
הם לזכור שהחלטתם הינה לא רק כלפי אותו הבן הממשיך, אלא חובה מצדם לתת את 
הדעת גם לאותם אחים שלא קיבלו את המשק או לחילופין לאחים שממשיכים להתגורר 
במשק אחרי העברתו לבן הממשיך. על ההורים להסדיר את מערכת היחסים העתידית 
בינם לבין אותם ילדים, אולם לא פחות חשוב מכך בין הבן הממשיך לבין אחיו גם אחרי 

אריכות ימיהם של ההורים.
במקרה  שלפנינו מחלוקת אשר הגיע לפתחו של בית המשפט, כאשר התובע והנתבע 

הינם אחים, אשר נחלקים בנוגע למשק הוריהם באחד המושבים.
ההורים נתנו אמנם את המשק במתנה לאח הנתבע, אך במקביל הבטיחו בתצהיר זכות 
מגורים לאח התובע ולאשתו, אשר מתגוררים זה מכבר באחד מהבתים בנחלה. עתה, 
מבקש האח התובע מבית המשפט לקבוע, כי הוא זכאי לפצל את הבית מן המשק 
ולהרחיבו בהתאם לנוהלי הרשויות. מבחינת רשות מקרקעי ישראל ישנה האפשרות 
להפריד מגרש מהנחלה על פי הוראת אגף 62 בעלות של 91% מערך הקרקע )תשלום 
מלא( וישנה החלטה 1155 )אשר טרם החל יישומה( אשר על פיה יהיה ניתן להפריד מגרש 

מהנחלה בעלות של 33% מערך הקרקע.
בית המשפט בחן את תצהיר המתנה עליו חתמו ההורים, ומצא שהם הצהירו במפורש, 
כי בעל הזכויות העתידי במשק יהיה כפוף למתנה אשר הם נותנים לבן התובע, בדמות 

זכויות בבית מגורים אשר נמצא בשטח הנחלה.
עוד הוסיף בית המשפט, כי התחייבות ההורים מחייבת את הבן הנתבע, שכן במישור הפנים 
משפחתי הוא מנוע מלטעון כלפי תקפות ההתחייבות אשר ניתנה לאחיו, זאת בדומה 
ליורש אשר מקבל משק ממושכן, ושאינו יכול לדרוש את קבלת המשק ללא המישכון.
יחד עם זאת, דחה בית המשפט את בקשת האח התובע לקבל הצהרה כי הוא זכאי 
לפיצול או הפרדה של הבית מן המשק בהתאם לנהלי הרשויות, שכן הדבר איננו כלול 
במתנה שקיבל, ואין בהתחייבות ההורים למתן זכות מגורים בבית כדי לחייב את הנתבע 

להסכים לפיצול הבית מן הנחלה.
 לסיכום, בית המשפט קבע, כי ההורים התחייבו ליתן לתובעים זכות מגורים בלעדית 
בבית והתחייבות זו מחייבת גם את האח הנתבע, אך הוסיף, כי אין בקביעה זו לחייב את 

הנתבע להסכים לפיצול הבית מן הנחלה. 
על ההורים לזכור כי, ככל שניתן, רצוי לעלות בכתב כל סיכום לגבי העברת המשק בינם 
לבין הילדים, בצורה מפורטת ככל שניתן על מנת ולצפות מקרים כגון המקרה האמור 
ולתת להם את הפתרונות בהסכם בינם לבין הילד. כמובן, במידה וישנה העברה במתנה 
בחיי ההורים פרט להסדרת מערכת היחסים בין האח שמקבל את המשק לבין אחיו 
הממשיך להתגורר בו, על ההורים גם לדאוג בהסכם להסדרת הטיפול בהם עד לאריכות 
ימיהם, וגם זאת לעשות בצורה מפורטת תוך דגש על האינטרסים והצרכים של ההורים 
בגילם המבוגר. הסדרה נכונה של מערכות היחסים הללו בהרבה מקרים מבטיחים 

את שלמות המשפחה והזדקנות ההורים בכבוד.

לאשר  ייאלץ  המשק  יורש 
לאחיו להמשיך ולהתגורר בבית 

מגורים במשק

ידיעה מורחבת בעמוד 8, מבט מושבים
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סתיו במרחב הכפרי

אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה וקהילה

אגף חברה וקהילה

על מדף הספרים
שירת האדמה

ספר שירים ראשון של רחל מדר ממושב ארבל, שהתפרסם 
בספטמבר 2013, בהוצאת "שופרא לספרות יפה".

מתוך הספר - השיר "שירת האדמה": 

הָאֲדָמָה דִּבְּרָה בְֶּשקֶט אֶל הָאִיׁש,
בְִּשתִיקֹות אֲרֻכֹּות ֶשל רֶגֶב חוּם יָבֵׁש.

עֵֶשב יָרֹק צָמַח בְּהַכָּרַת ּתֹודָה
לָאִיׁש ׁשיָּדָיו יְרֻּקֹות וְאַף לֹו נָכֹון לְהָרִיחַ.

אֲפַר תָּחוּחַ, זְרוּעַ אֲבָנִים, ָשר לֹו
זִמְזוּם ּתֹודָה ֶשל תֶּלֶם לַח.

ִשירַת הָאֲדָמָה הִיא
בִיל. ֶשהֹותִירוּ עִקְּבֹותָיו בְַּשּ

תנועה במסע: "מכאן לשם, משם לכאן ומכאן והלאה"
פולין הזמנה אישית להשתתפות במשלחת השלישית של תנועת המושבים למסע 

תמונה קבוצתית של המשלחת לפולין, מרץ 2013

"לזכור את העבר
לחיות את ההווה
להאמין בעתיד".

)אבא קובנר( 

זוהי כבר מסורת לנו בתנועת המושבים לקיים מסע לפולין )למבוגרים( 
ובימים אלה אנו נערכים למסע של המשלחת השלישית. 

משלחות ייצוגיות אלו והפרוייקטים הקהילתיים שנרקמו סביבן, זכו לשם "תנועה במסע" והפכו 
לחלק מעיסוקנו המתמיד בנושא פיתוח מנהיגות במרחב הכפרי. 

כאשר עוסקים בפיתוח מנהיגות ביישובינו, לימוד פרק השואה בחיי העם היהודי והאנושות, 
דרך העיסוק בסיפורים האישיים וכלה בלימוד והיכרות של ההיבטים ההיסטוריים, הוא בעינינו 
יעד ראשון במעלה המזמן חשיבה עמוקה על חיבורים אישיים והיותנו חוליה בשרשרת הדורות, 

על דילמות רבות הנוגעות  לשליחותנו  ציבורית, על חלום וחזון ועוד.

המסע לפולין מטעם תנועת המושבים מזמן אליו את שכבת המנהיגות והחינוך של 
התנועה. המשותף לכולם הוא חיבור אישי אל ההתיישבות והמושבים בארץ, לצד מחויבות 

יומיומית לעשייה, הנעה וחיזוק קהילת המושבים. בין המשתתפים:
* ראשי מועצות אזוריות 

* בעלי תפקידים במועצות, בדגש על אנשי חינוך וקהילה. 
* אנשי תנועת המושבים. 

* ראשי ועדים ונציגות של פעילים ביישובי התנועה.
* מושבניקים המבקשים לחוות את המסע באופן אישי.

המאפיין את המשלחות עד כה:
מושבניקים/מושבניקיות או מההתיישבות העובדת בכללה,   *

ותיקים וחדשים, צעירים ומבוגרים, חתך הגילאים ברובם גילאי +30 עד 120 )כמובן במידה   *
ויכולים לעמוד במאמץ הפיזי הכרוך במסע(. 

מדובר על פי רב במבוגרים שלא היתה להם הזדמנות לחוות את המסע לפולין במסגרות   *
ביה"ס או הצבא, ובכל מקרה במשתתפים המבקשים לעבור את המסע הזה באופן ייחודי, 

מעמיק ותוך שיוך לתנועה - זוהי משלחת ייצוגית לכל דבר.
המשתתפים במשלחת מעוניינים ומחויבים  "להעביר את זה הלאה" - לתרום לקהילה באופן   *

כללי ובאופן מיוחד בנושא השואה.
משתתפים יכולים להירשם כאנשים פרטיים או כמייצגים של המושב/המועצה/הארגון שבו   *

הם פעילים, כמובן בתיאום עם הגופים הללו.

מידע כללי על המסע:
* תאריכי הנסיעה לפולין: 11-18 במרץ 2014.

* המסע יכלול: 
מספר מפגשי הכנה משותפים לכל חברי המשלחת, בתדירות של אחת לחודש החל   -

מחודש נובמבר 2013 
נסיעה לפולין למשך שבוע ימים בחודש מרץ.   -

אפשרות להשתתף בימי עיון ומפגשים נוספים הקשורים בשואה ותקומה.  -

* תהליך ההכנה והמסע מאורגנים באופן מקצועי על ידי מנחה מומחית בתחומה ובאחריות 
אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים.

* תאריכים מדוייקים, עלויות וכו' יימסרו באופן אישי למתעניינים.

על מנת להבטיח את מקומך, אנא צור קשר בהקדם:
אילנה יוגב, מנהלת אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים

 ilana@tmoshavim.org.il 052-3651011 ,03-6086350
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גליון חנוכה 2013

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
יהודה אלטון, מנהל היחידה

ראשית ההתיישבות |  תערוכה קבוצתית של פורום אמני המושב והכפר
התערוכה תוצג בגלריית בית תנועת המושבים, ליאונרדו דה וינצ'י 19, ת"א.

פתיחת התערוכה: יום ראשון 10.11.13 בשעה 18:00 *  נעילת התערוכה: 9.12.13
שעות ביקור: א'-ה' 8:00-18:00, שישי 8:00-11:00 * טל.: הגלריה 03-6086333, היחי' לתרבות 03-6086342/3

ציור מהתערוכה, אמנית: ציפי יפעת

תערוכות בגלריה

משפחת תנועת המושבים גאה להציג ושמחה להזמינכן
ליומיים של הנעה והנאה בסמינר שהופך למסורת:

שריינו ביומנים והקדימו להירשם!
מושבים המשלמים דמי חבר - 590 ש"ח למשתתפת

מושבים שאינם משלמים דמי חבר - 630 ש"ח למשתתפת

לפרטים נוספים והרשמה:
neomi@tmoshavim.org.il 03-6086309 נעמי, אגף חברה וקהילה

varda@tmoshavim.org.il 03-6086307 ורדה, אגף קרקעות ואגו"ש

בתכנית:

הרצאות בתחומים מגוונים
כלים בניהול המושב המורחב - הלכה ומעשה

נשים בצמתים של קבלת החלטות - כי בידיכן הדבר!
העשרה מקצועית ואישית

למידת עמיתים וחשיבה מתוך מפגש משותף עם חברות לדרך

בילוי וחוויה
תכנים אמנותיים ופעילות מהנה לאורך הסמינר, אירוח ופינוקים מכל הלב!

בית הארחה נוה-אילן )ליד ירושלים(
רביעי-חמישי, 20-21.11.13

תנועת המושבים בישראל

הסמינר השנתי
למזכירות המושבים

סמינר ספרני ההתיישבות
הסמינר המסורתי שלנו לספרני ההתיישבות ייערך בחופשת חנוכה

3-4-5.12.13 | מלון קיבוץ שפיים
בנושא "נשים וספרות"

סיור ויום  סופרים, הרצאות מרתקות, מופעים  וכוללת מפגשים עם  מגוונת  התכנית 
www.tmoshavim.org.il כל הפרטים באתר התנועה

עלות למשתתף/ת באירוח מלא: 890 ₪.
 tarbut@tmoshavim.org.il 03-6086342/3 הרשמה: באמצעות היח' לתרבות ומפעלי חינוך

ו/או בשיתוף עם מנהלות הספריות האזוריות. 

קורס נאמני ארכיונים במושבים
8 מפגשים בני 6 שעות | החל מיום רביעי 11.12.13

בבית תנועת המושבים
המחזור ה-3 של הקורס יוצא לדרך בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לארכיונאות 

ולמידע וארגון הארכיונאים של המושבים והקיבוצים.
למי מיועד הקורס?

יישובים שיש בהם ארכיונים: מוזמנים לשלוח נציגות להתרעננות ולהצמחת דור פעילים   *
וארכיונאים מתחדש.

יישובים שמעוניינים להקים ארכיון ו/או לעסוק בתיעוד: זו ההזדמנות לצאת לדרך בליווי   *
מקצועי, מעשי וקהילתי!

מטרות הקורס:
תיעוד העשייה ושימור הזיכרון הקולקטיבי ע"י איסוף ושימור.   *

הפיכת הארכיון לגוף תרבות משמעותי בלב חיי הקהילה ביישוב.  *
התמקצעות מנהלי ופעילי ארכיונים במושבים, פעילות מתוך תודעה והבנה ולא רק ברמה   *

האינטואיטיבית.
נושאים מרכזיים:

בעבודת  יסוד  אבני   – וסידורם  ביישוב  העשייה  את  המתעדים  חומרים  איסוף   *
הארכיונאי/ת

טיפול במסמכים וחומרים מנהליים  *
תורת הראיון, תיעוד בעל פה  *

פעילות קהילתית - ארכיון עם הפנים לקהילה בהיבטים שונים  *
פרויקט ארכיונאי במושב.  *

כללי:
משך הקורס: 8 מפגשים של 6 שעות אקדמיות כ"א, בימי רביעי, מתחילים ב-11.12.13

מהרו להירשם! 
תוכנית ולו"ז מפורטים יועברו לנרשמים.

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

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

פרטים נוספים באתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il במדור חברה 
וקהילה.

להרשמה, ניתן לפנות אל:
יהודה אלטון, מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך וצביה ביכלר, מזכירת היחידה

tarbut@tmoshavim.org.il :טל. 03-6086342/3, דוא"ל
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סתיו במרחב הכפרי

כמילות שירה של נעמי שמר "אחרי החגים 
יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול", כך גם 
פעילותה של המחלקה חוזרת לשגרה ובעיקר 

לחידוש.
פרויקט "שירות משמעותי", עיקרו חיבור והכוונת בוגרי כיתה י"ב לביצוע שנת שירות 
ושירות צבאי בדרך הטובה ביותר בהתאם ליכולותיהם. התהליך נעשה בשיתוף פעולה 
בין המועצות האזוריות, תנועת הנוער שלנו ותנועת המושבים. הרצון להיות שותפים 
פעילים ומשמעותיים בחיי בנינו עם הפיכתם לאזרחים בוגרים, הוא הקו שמנחה אותנו 
ועליו מושתת התהליך. פריסת חזון תנועת המושבים ודיונים בסוגיות שליחות, הינם חלק 

מהנושאים שעוסקים בהם במהלך הפרויקט.
שנת שירות: במסגרת מחלקת שנת השירות המשותפת לתנועת המושבים ולתנועה הקיבוצית פתחו 
את השנה כ-287 בני מושבים שפזורים בכ-90 קומונות ברחבי הארץ ועובדים עם נוער בסיכון, בעלי 
צרכים מיוחדים, ואוכלוסיות מוחלשות שונות. זהו מסלול הנוסף על שנת השירות המוכרת לנו ב"גרעין 

עודד" או "גרעין דרור".
מסלולים פיקודיים: נבחנת האפשרות לפיתוח מסלולים פיקודיים שייועדו לבוגרינו, בכדי לאפשר מיצוי 
מקסימלי של יכולותיהם ותרומתם המשמעותית לצבא. ההיכרות המעמיקה לאורך השנים, הן בתנועה והן 
במועצה, תאפשר לנו הכוונה  טובה יותר של הנוער ותחושת תרומה גדולה יותר וכמובן סיפוק של הנערים.

חקלאים צעירים: מיזם עבודה מועדפת עם מרכז חקלאי העמק. חיילים משוחררים יוכלו להשתלב 
בחקלאות כעבודה מועדפת, ולזכות בהכוונה מקצועית וליווי חברתי. הרעיון בבסיס המיזם הינו חיבור 
לחקלאות ומתן מענה חברתי וקבוצתי לשעות הפנאי, שיאפשר התמודדות קלה יותר עם הקושי הכללי 

שמרתיע בדרך כלל את בוגרי הצבא מתחום זה.
הי דרומה והפעם לפתחת ניצנה! צעירים אשר מחפשים, חושבים או שוקלים "נגב" ישנן אפשרויות 
מאד מעניינות. כרגע  נבדקת האפשרות לגבש קבוצת משוחררי צבא, אשר תרד למושב כמהין לעבודה, 

תוך כדי לימוד למבחן הפסיכומטרי. מגורים ומשכורות  כלולים.
משפחות אשר שוקלות או מעונינות במעבר לאיזור, מוזמנות גם הן לפנות אלינו - ישנם רעיונות מגוונים 

ומעניינים!
ואם כבר עסקנו בפתחת ניצנה אז ב-1.12 יוצא מסע י"ב של התנועה הקיבוצית )4 ימים( אשר במהלכו 
ייחשף הנוער לכל מה שקורה בחברה הישראלית - צבא ופוליטיקה, באמצעות תחנות שיוקמו לאורך 

המסלול. מחלקת חיילים וצעירים אמונה על התחנות והרצף ההדרכתי של המסע.
המסע יתחיל בבה"ד 1 ועל אופניים רוכבים עד למעבר כרם שלום לאורך גבול מצרים. 

פרטים ניתן לקבל בתנועת הנוער ובמחלקות הנוער במועצות האיזוריות.
מוזמנים לפנות אלי בכל נושא, שלכם, סער איילון

saar@tmoshavim.org.il 03-6086308  .מחלקת חיילים וצעירים, אגף חברה וקהילה

יוגב שריד, מנכ"ל "מבט 
מושבים"

חוזי  כאשר  אלה,  בימים 
אושרו  לדורות  החכירה 
מקרקעי  רשות  במועצת 
ישראל ישנה חשיבות רבה לבעל הנחלה 
לדעת כיצד למנף נכונה את המשק, על מנת 

למקסם את התמורה.
גיוס אשראי לחברי המושבים לפעילות עסקית/

קניינית הינה משימה קשה באופן יחסי לעומת 
תושב העיר.

אנו נתקלים בקושי זה החל מהמשבר הגדול 
שגרר  הקודמת  המאה  של  ה-80  בשנות 
למחנק אשראי ואי פיתוח עסקים וכעת ניצבת 
הזדמנות לפתחנו לעצור את הנסיגה ולרקום 

מחדש מערכת יחסית פיננסית עם הבנקים.
הפעילות  את  שמלווה  כמי  מושבים,  מבט 
העסקית של האגודות וחברי המושב, פיתחה 
בחודשים האחרונים  שיתוף פעולה עם בנק 
לאומי שמטרתו להעניק הצעות ערך איכותיות 

לחברי המושבים בתחום הבנקאות.
מטרת שיתוף הפעולה הינה לתת פתרונות 
פיננסים בהתאמה אישית הכוללים הלוואות 

אטרקטיביות, שירותי ייעוץ בהשקעות ועוד. 

השת"פ יתמקד בנדבך נוסף המיוחד למרחב 
מגרש  לפיצול  הלוואות  והוא  בלבד  הכפרי 
מנחלה, היוון הנחלה, משכנתא לבית השני/

השלישי, הסדרת פל"ח )פעילות לא חקלאית( 
וכו'. הוחלט על התמקדות ב"זירת העסקים" 
הנותנת מעטפת של כלים ושירותים המסייעים 

לצמיחתו וניהולו של העסק.
הזירה מורכבת מארבעה עולמות תוכן:

* אשראי
* שירות וזמינות
* מומחיות ותוכן

* כלים דיגיטליים
◄ זירת האשראי

העסקים.  לרוב  קיומי  צורך  הינו  אשראי 
לפיכך, מוצע ללקוחות עסקיים מוצרי אשראי 
המותאמים לצרכיהם: אשראי מהיר, גמיש, 

בסכומים גבוהים - הזמין גם כשהסניף סגור.
קרן לאומי: מיועדת לעסקים קטנים בעלי   *
ש"ח,  מיליון   1-20 בין  הנע  שנתי  מחזור 

המעוניינים לצמוח ולהשקיע בעסק. 
סכום הלוואה בין 300,000 ₪ - 1,000,000   
₪, בתנאי ריבית אטרקטיביים ובהליך אישור 

מהיר - תוך כ-14 ימי עסקים!
הלוואה בקליק: מיועדת ללקוחות עסקיים   *
אחד,  בקליק  ש"ח   100,000 עד  בלאומי. 

באמצעות גלישה לחשבון הבנק של העסק 
באינטרנט. ללא בטחונות נוספים וללא צורך 

להגיע לסניף.
◄ זירת השירות והזמינות

ללקוחות  להעניק  כדי  העסקים:  מוקד   *
העסקיים את חווית השירות הטובה ביותר,  
בנק לאומי יאפשר ליהנות מקבלת שירות 
ייעודי, המתמחה  טלפוני במוקד מקצועי 
לא  בשעות  גם  וזמין  העסקי  בעולם 

קונבנציונאליות.
ניתן להתקשר למוקד  למספר  5522*. 

◄ זירת הדיגיטל
בעידן שבו כולנו פועלים בזירות הדיגיטליות 
כמעט בכל תחום בחיינו, חשוב לשלב זירה זו 
בהצלחתו של העסק. לשם כך, קבוצת לאומי 

שמה דגש על הכלים הניתנים לבעל העסק:
פעולות  ביצוע  העסקי  לחשבון  גלישה   *

נבחרות באינטרנט ובסלולר 
המאפשר  מתקדם  שירות  בזמן:  לאומי   *
ומידע על  ללקוח העסקי לקבל הודעות 
אירועים שהתרחשו בחשבונו באמצעות 

SMS לטלפון הנייד.
הפקדת שיק באמצעות הסלולר:  לא צריך   *
להגיע לסניף כדי להפקיד שיקים. מצלמים 
את השיק באמצעות הסלולר והוא מופקד 

ישירות לחשבונך. השירות מיועד לשיקים של 
לאומי בסכום של עד 6000 ש"ח להפקדה 

בודדת ועד 24,000 ש"ח ליום!
החבילה הדיגיטלית של לאומיקארד:   *

חברת לאומיקארד מאפשרת ללקוחותיה   
ליהנות  העסקיים הסולקים באמצעותה, 
ממגוון כלים לפרסום וניהול השיווק לעסק: 

בניית אתר אינטרנט ודומיין חינם לשנה   -
WIX באמצעות חברת

פרסום  באמצעות  לקוחות  שימור   -
באפליקציית הנאמנות REWARDY למשך 

3 חודשים חינם. 
של  הדיגיטלי  בארנק  חינם  פרסום   -

לאומיקארד. 
מבט מושבים רואה בעסקים הקטנים בכלל 
ובחברי המושבים והחקלאים בפרט, זרוע 
חשובה בפיתוח המשק והכלכלה בישראל. 
בימים אלה, עם שינוי עיגון הזכויות הקרקעיות 
של חברי המושבים אנו רואים לנכון לתת מענה 

פיננסי גם לפעילות זו.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי מבט 
מושבים או להגיע לכל אחד מסניפי בנק 
וליהנות  מושב  כחבר  להזדהות  לאומי, 
מכל ההטבות המלאות להסכם עם מבט 

מושבים.

מבט מושבים

מבט מושבים וחברת GENIE מבית ברית פיקוח, יוצאות במיזם משותף של גיבוי המידע 
הנמצא על השרתים והמחשבים במזכירויות ובעסקים שבמושבים ברחבי הארץ. 

"שיתוף הפעולה, נבע מתוך צורך של עסקים, ואגודות 
המושב למצוא מענה לאלפי מסמכים הנמצאים על גבי 
מערכות המחשוב", אמר יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים. 
"כחלק מפועלנו הרחב בתחומים השונים במושבים, מצאנו לנכון לדאוג גם לעסקים הקטנים 
במושבים ולתת מענה שיאפשר למזכירויות המושב, לתיירן לחקלאי ולכל בעל עסק קטן ובינוני 

לשמור על החומר הקיים והעתידי בעלויות אטרקטיביות". 

שירותי הגיבוי בענן של חברת GENIE, מאפשרים שמירה ואפשרות שחזור של החומרים 
ומקצועית העומדת  חוות שרתים מאובטחת מקיפה  הממוחשבים. המידע, נשלח אל 

בסטנדרטים של תו התקן האירופאי. גיא הוכמן, מנכ"ל GENIE: "היום, בעידן המיחשוב, כל 
החומר העסקי נמצא על המחשב ועסקים רבים הבינו שגיבוי המידע והיכולת לשחזר מידע 
הינו הבסיס לעסק חזק ששום אסון אינו יכול להפילו. אחת ממטרות שיתוף הפעולה היא 
לאפשר לבעלי עסקים לישון טוב בלילה, בידיעה, שהמידע העסקי שלהם שמור במערכות 

בעלות אבטחת מידע והגנה מהשורה הראשונה". 

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, ציין כי השירות הוא נדבך נוסף בפעילות התנועה עבור 
מושביה, המתפתחים במירב התחומים, לרבות בתחום המחשוב. 

GENIE שירותי מיחשוב עסקי עוסקת בתחום שירותי ניהול רשתות ואבטחת מידע לעסקים 
בפריסה ארצית. ומספקת ללקוחותיה פתרונות מחשוב מתקדמים המתאימים להם באופן 

ייחודי. 

.www.backup.genie.co.il אתר מוצר הגיבוי , www.genie.co.il אתר החברה
לפרטים נוספים: עידן 054-4625322 או שגב 054-4635516.

מגבים את המושבים

בנקאות אישית לחברי המושבים

אגף חברה וקהילה

חיילים וצעירים
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הטבות מס בגין הפקדות סוף שנה
מהן הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל/קרן השתלמות, וכמה כסף 

תוכלו לחסוך באמצעותן?
מדינת ישראל מעודדת את ציבור העצמאיים בישראל 
לחסוך בקופות גמל ובקרנות השתלמות, בין היתר, 
באמצעות מתן הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות לכל 
מי שמפקיד באפיקי חיסכון אלו. מדובר בהטבות של אלפי שקלים ולעתים גם עשרות אלפי שקלים 

שמחוסר ידיעה או תשומת לב, אינן מנוצלות.

עם סיומה של שנת המס 2013, 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 בגין סכום הפקדה השווה ל-16% מהכנסה 

שנתית של 206,400 ש"ח לכל היותר )קרי, 33,024 ש"ח( לפי הפירוט הבא:
- עד 5% לצורך זיכוי )קרי, זיכוי בגין 10,320 ₪ לכל היותר(
- עד 11% לצורך ניכוי )קרי, ניכוי של 22,704 ₪ לכל היותר(

זיכוי: החזר בשיעור של 35% מהסכום שהופקד לקופת הגמל. בגין כל 1 ש"ח שהופקדו יקבל העמית 
זיכוי ממס של  35 אגורות.

קרן  הגמל/  לקופת  שביצע  ההפקדות  בגין  העמית  של  במס  החייבת  ההכנסה  הקטנת  ניכוי: 
ההשתלמות.

הפקדות לקרן השתלמות
בהפקדות לקרן ההשתלמות יכול/ה עצמאי/ת אשר יש לו/ה הכנסה מעסק או ממשלח יד, להפקיד 7% 
מהכנסה שנתית של 259,000 ש"ח לכל היותר )קרי, 18,130 ש"ח( ולקבל הטבת מס של כ-4.5% מתוכם  

לצורך ניכוי)קרי, ניכוי של 11,655 ש"ח לכל היותר(.

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-15,000 ש"ח 
לשנה!1

פטור ממס רווח הון
כספים המופקדים בקרן השתלמות עד לתקרה של 18,120 ש"ח2, זוכים לפטור מתשלום מס בשיעור 
של 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 לפטור מקסימלי ממס רווחי הון בהפקדות של עד 18,120 ש"ח 

בשנה3 לקרן השתלמות, עבור כל אחד מבני הזוג!

הכותב הוא אייל סיאני, בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, מנהל מקצועי בהלמן-אלדובי. 

על עומדת   2013 בשנת  החייבת  הכנסתו  אשר  לעמית  ובהתייחס  בלבד  להמחשה  הינם  הסכומים   )1(
  259,000 ש"ח. 

נכון לשנת 2013.  )2(
האמור מתייחס לעמית בעל קרן השתלמות במעמד עצמאי.  )3(

* הסקירה המובאת לעיל הינה כללית ותמציתית 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 22.10.13. ט.ל.ח.

הכסף שלך

השנה מלאו 80 שנה להקמת מושב בית עובד וחגגנו 
אליהם  הקהילה,  במסגרת  אירועים  של  בשורה 
הוזמנו גם בנים ותושבי המושב בעבר: בראש השנה 
הכרזנו על פתיחת החגיגות בטקס חגיגי, בחנוכה 
הדלקנו נרות בשלושה דורות, בט"ו בשבט ערכנו 
סיור מומחז, תוך ציון נקודות בעלות ערך במושב 
ומשמעותן בחיי אנשי המושב, פגשנו דמויות 
מהעבר המשותף וסיימנו בפיקניק המוני שהוכן 

על ידי החברים. בערב סיפורי ותיקים שמענו חוויות מימי 
המושב הראשונים. הארוע המרכזי כלל הופעה משולבת של ותיקים וצעירים ולהקה 

אורחת. ברכו ראש המועצה המקומית מר שלמה אלימלך, יו"ר ועד האגודה והוועד המקומי. 
הכיבוד הוכן ע"י אנשי המושב על פי ספר בתים ומתכונים ייחודי אותו הכנו כחלק מאירועי השנה. 
שנת ה 80 לבית עובד היוותה שנת שיא של פעילות קהילתית שנגעה בכל שכבות האוכלוסיה 

ותרמה לגיבוש ולגאווה מקומית.

המושבים חוגגים יומולדת

80 לבית עובד
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סתיו במרחב הכפרי

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

חניכי כיתות ט'-י"ב של תנועת הנוער בני המושבים מרחבי הארץ יצאו בחול המועד סוכות 
לשקם יערות ומצפורים וסייעו בפריצת שבילי אופניים בשמורות טבע במ.א.הגולן. רוב 
העבודה נעשתה ביערות קק"ל וכללה שיפוץ אנדרטאות צה"ל, מעיינות פריצת שבילים ועוד. 

חניך מכיתה ט' מספר: "מה אנחנו עושים? זה נקרא "הרמת נוף", שיפוץ מסלולי הליכה, וניקוי 
יערות... בהתחלה זה קשה, ואף יש כאלה שמתלוננים. אבל כשאנחנו רואים 
את התוצאה - שבילים שאנחנו פתחנו, אתרים נקיים ומסודרים וגם לומדים 

קצת היסטוריה בשטח, אז הגאווה שלנו בשמים..."

המפעל לזכרו של יוסי יפה ז"ל מתקיים מזה 36 שנים בחול המועד סוכות. 
בפברואר 1977, כשהוא בן 42, נהרג יוסי כשרכבו עלה על מוקש.

יוסי היה מג"ד צנחנים במילואים ויו"ר ועדת הנוער, אהב מאוד את הארץ 

ונופיה ותמיד האמין שהנוער הוא העתיד ויש לחנכו 
וללמדו את אהבת ארצנו.

המפעל המיוחד ויוצא הדופן הזה נוצר בדמותו של יוסי 
ע"י חבריו בוועדת הנוער. מיום הקמתו המפעל צומח 
ומתעצם כאשר שנה שעברה לקחו חלק מעל 1,400 

חניכים ואנו מצפים לגידול גם השנה.

הטקס לציון המפעל נערך ביום שלישי ה-24.9.13 
ובכירים  יפה  משפחת  בנוכחות  הגולן,  באמפי 

נוספים.

1,500 בני נוער התנדבו לשקם את נופי הגולן 
בחופשת הסוכות

לפני 80 שנים, נכנסו ראשוני המתיישבים של צופית לבתיהם החדשים - ג' אלול תרצ"ג, 1933, ומאז מציינים את "חג המושב" בסמוך 
למועד זה. את אירועי שנת השמונים פתחה "חידת מטמון שמונים" שיזם וארגן בן המושב, נכד למייסדים, אורי מורג. המשחק נמשך 
כשלושה חודשים באמצעות חידות שהתפרסמו באינטרנט והסתיים באירוע שיא של תחרות משפחות עד למציאת המטמון. במהלך 
השנה נחוגו החגים על פי המסורת במושב, והפעם עם דגש ואזכור שנת השמונים, בשבועות למשל, הודבקו סמלי שנת השמונים 

על כל מוצרי החלב בצרכניה המקומית; 
לקראת "חג המושב" השמונים, הוציא ארכיון צופית עלון מיוחד "אבני דרך", שבו צוינו בכל עשור, אירועים משמעותיים;  יגאל 
שרגיאן, המתעד במצלמתו את אירועי המושב בחמש השנים האחרונות, ערך אלבום, ובו מבחר תמונות יפהפיות משנים עברו ומהשנים האחרונות. 

בלילה שלפני ראש השנה התגייס הנוער בצופית לתליית מאות בלונים עם הלוגו של 80 לצופית ברחבי המושב, שהתעורר 
בהתרגשות והפתעה לקראת החגים והשנה החדשה. 

בימים הבאים נתלו 32 כרזות ענק בחוצות המושב המתארות רגעים בתולדות צופית. במהלך חג הסוכות הגיעו ההכנות 
לשיאן: בשטח הגבעה של בית העם הוקם שחזור, על בסיס המבנים ההיסטוריים, של המרפאה הישנה, חצר משק על מבניה 
הראשוניים, תחנת המשטרה של משטרת היישובים, עמדת התצפית על בריכת המים הישנה, כתת לימוד בבית הספר לילדי 
עובדים, תצוגה חקלאית שכללה טרקטור עתיק וכלי עבודה אותם נהגו לרתום לסוסים ופרדות, משחקי ילדים של פעם ועוד. 

בשחזור המוקדים נעשה מאמץ להיות נאמנים למקור ככל האפשר. 
ביום האירוע בשעה 16:00, החלו תושבי המושב ואורחים לזרום ל"מנהרת הזמן" מבעד שני השערים שהוקמו בשני צידי הגבעה 
ועוצבו כמנהרה. ה"מוזיאון" התעורר לחיים, בעזרת למעלה ממאה מתושבי המושב, שלקחו חלק בהפעלתו, חלקם בבגדים 

תקופתיים כמורה ותלמידים, כובסות, חופרי הבאר, נוטרים, אחיות, וכו' והפעילו את התחנות יחד עם האורחים באירוע. 
אירוע "מנהרת הזמן" כולו התרחש באזור בית העם ובמשך כל 3 השעות שהמוזיאון הפתוח תפקד, ניווטו המבקרים בין התחנות 

בעזרת מפה, שילוט, וכרוז שהזמין את הקהל לצפות בפעילויות. 
עם רדת השמש, הופנה הקהל לאמפיתאטרון שהוקם במיוחד לאירוע כשברקע השדות של המושב. 
התפאורה שהורכבה מתמונות נוף מקומיות השתלבה במרחב. המופע המסכם על הבמה, סקר את תולדות 

המושב ואנשיו לדורותיהם בהומור וקריצה לקשיים ולבעיות בעבר, בהווה ובעתיד.

וראוי לסיים כתבה זו בציטוט מדף הפייסבוק של יגאל זקס שכתב וביים את האירוע: 
"את מה שקרה אתמול בצופית , המושב שבו  גדלתי, אפשר להגדיר כלא פחות מנס. מעל מאה איש 
שהתגייסו ועבדו בהתנדבות בשביל ליצור אירוע בין דורי, חד פעמי, מרשים, ובעיקר מרגש. בעידן 
האינדיבידואליסטי  שאנחנו חיים, בו "חיי קהילה" נמצאים בסכנת הכחדה, אני מאושר לחיות ב"שמורת 

טבע" שמגנה על הייצור הנדיר הזה... "

כתבה והביאה לדפוס: ליליק זקס, מושב צופית

המושבים חוגגים יומולדת

80 לצופית
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סודוקו קשה
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס.  

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

בפינה זו  נביא בכל גיליון טעימה לחשיבה חיובית ולחיים טובים 
מפיה של "פאדיחה", אום ג'מיל, אשר דרך הניפוי ולישת הבצק 

מלמדת אותנו בהומור ובחיוך לראות, להתבונן, להבין..

טיפ #1
"לפעמים בן אדם צריך שיכאב לו, ככה יודע שהוא בחיים.

לפעמים בן אדם צריך שתכאב לו הרגל, ככה יודע שצריך לעצור

לפעמים בן אדם צריך שיכאב לו הלב, ככה יודע שהוא אוהב

אבל אנשים לא רוצים לכאוב, ככה מפסידים חיים

לא רוצים לעצור כשכואבת הרגל, ככה נתקעים עם הרגלים

לא רוצים שיכאב הלב, ככה מפסידים אהבה

ככה אנשים הולכים על יד החיים.. לא בתוך החיים!!"

חוכמת הפיתה

פינה עם ארומה אישית לביבות לחנוכה
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  *

משק עפר מתמחה בגידול ויצור שמן זית בוטיק כשר, "שמן זית הבשור". כרם 
הזיתים מורכב ממספר זנים, הזן המוביל הוא פרי פיתוח ישראלי - זן ברנע. 
הכרמים במשק עפר גדלים על אדמה חולית/לס. כל שלבי הגידול מוקפדים 
בהשקיה ודישון נכון ע"מ להגיע לתוצאות גידול טובות. הזיתים לא מרוססים בכימיקלים ונקיים ממזיקים, 

הודות לטיפול ייחודי שפותח לאחרונה.

לביבות בטטה וכרישה בציפוי פריך

פתרון התשחץ מגליון 46
פתר נכונה וזכה בפרס: 

נועם בן אשר, מושב גבעת חן

זקוף ולבן 
פרח החצב 
פצח הענן 

בזמר טיפטף 
נשם חילזון 

את ריח הגשם 
מיהר ויצא 

לדשא 

את כל הפרחים 
הבאנו לגן 

ברוח הסתיו 
נדד הענן 

ורק חילזון 
וריח הגשם 

נותרו כל היום 
בדשא

שיר סתיו 
מילים ולחן: נעמי שמר

סרקו את הברקוד לצפיה 
בביצוע דודו זכאי לשיר




