 9שנים 50 .גליונות .עשרות תמונות .מאות כתבות  -שמספרות את הסיפור שלכם...

עיתון תנועת המושבים

תוכן העניינים
ברחבי הגליון  -תמונות וסיפורים
המושבים ,שאתם שלחתם
לכבוד גליון ה50-
אושרה אפשרות להגדלת חלקת
המגורים גם במרכז הארץ ועדכון חשוב
שנושא היחידה השלישית
עמוד  | 4אגף קרקעות ואגו"ש

בחינת התצ"ר

עמוד  | 5מבט מושבים

ראיון עם ח"כ זבולון כלפא
עמוד 6

תנועה במסע  -סיכום נסיעת המשלחת
השלישית
עמוד  | 8אגף חברה וקהילה

חג השבועות בתיירות כפרית

עמוד  | 11תיירות כפרית

הימור מסוכן

עמוד  | 11החצר האחורית

יום הזיכרון ברחבי המדינה :צרור
פרחים למשפחות השכולות
עמודים  | 13בני המושבים

שערי גליונות
בראי הזמן.

ראו בשער האחורי

חג השבועות
תורה ,קציר ,ביכורים
רב התנועה הרב מנחם הכהן

חג השבועות הוא הקצר בשלוש הרגלים :נחוג שבעה
ימים ,סוכות שמונה ימים ,ואילו חג השבועות יום
אחד בלבד .מאידך ,עשיר הוא מאוד באיכותו ,בתוכנו
ובצביונו .יום יחיד זה מקפל בקרבו שפע רב של,
סמלים ורעיונות ,הרוקמים ביחד את המסכת הרבגונית
של החג.
גולת הכותרת של החג היא היותו "זמן מתן תורתנו".
לפי המסורת ניתנה התורה על הר סיני ביום ו' בסיוון,
שהוא חג השבועות .מעמד הר סיני ,שהתורה מתארת
אותו בפסוקים פיוטיים להפליא ,הטביע את חותמו
על כל תולדות התרבות האנושות בהעניקו לעולם את
ערכי הרוח הנעלים ביותר .השם "חג מתן תורה" מביע
את חשיבותו של עם ישראל כעם סגולה ,הנושא עד
היום את מורשת התורה.
חג השבועות השם השגור והמקובל בפי העם,
ככתוב" :ועשית חג שבעות לה' אלהיך" (דברים
טז ,י) .מובנו השלמת ספירת העומר,
הנמשכת שבעה שבועות.

שבועות הוא גם חג הקציר .כתוב "וחג הקציר בכורי
מעשיך אשר תזרע בשדה" (שמות כג ,טז) .בעונה זו חל
קציר החיטה .שם זה מבטא את הצד העממי-חקלאי
של החג ,שבו מגיע האביב לקצו ומתחיל הקיץ ,והאדם
חוגג את הקציר מתוך הודאה לה' על רוב טובו.
השם חג הביכורים חופף את השם "חג הקציר"" :וחג
שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים" (שמות לד ,כב).
ביום זה היו מתחילים להביא לבית המקדש את ביכורי
האדמה והיו מקריבים מנחה חדשה לה' ,כנאמר בתורה:
"וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדש ל' בשבעתיכם
מקרא קודש יהיה לכם" (במדבר כה ,כו).
טקס הבאת הביכורים מתפרשת בתורה כהודיה לה' על
הטוב שהשפיע על ארץ ישראל בברכת שבעת המינים
שנשתבחה בהם .האיכר–החקלאי המעלה את הביכורים
לירושלים קורא את פרשת מקרא ביכורים (דברים
כ"ו ,א-יא) ומסיים" :הנה הבאתי את ראשית פרי
האדמה אשר נתת לי ה' וגו' – ושמחת בכל
הטוב אשר נתן לך ה' אלוהיך ולביתך ,אתה,
והלוי והגר אשר בקרבך".

חוגג 50
עמוד המערכת
דהבערורכת

זהו שיר פרידה...
קוראים יקרים,

כמה סימבולי שדווקא בגיליון היובל החגיגי ,אני כותבת את הטור האחרון בידיעון
המושב כעורכת ומסיימת  7שנים כמנהלת התקשורת ,הדוברות וההסברה בתנועת
המושבים.
זה טבעי ומתבקש לכנותן " 7השנים הטובות" ואכן הן היו עבורי  7שנים נפלאות של
עבודה לצד אנשים מיוחדים שלא קיימים כמותם בשום מגזר ,עם אתגרים לא פשוטים
ומציאות מורכבת שהלכה והשתנתה אל מול עיניי.
חברה שערכיה משתנים ובמקום ערבות הדדית מקדשים את האחד ומעודדים הישגיות
ותחרותיות .המושבניק ,הצבר ,השורשי  -כבר אינו מככב בשלטי החוצות ומכל עבר
אורבים לאדמותינו החקלאיות.
אבל ,לצד זאת ,פתאום קואופרציות הופכות להיות סקסיות ובכל שכונה עירונית
מקימים מיזמים משותפים ,קטנים ,המבוססים על רוח הקואופרטיב ,על ה"ביחד" -
וזו רוח התנועה.
נכון ,המציאות משתנה ,אך דווקא בכל הכאוס ישנה כמיהה לחזור למסורות הישנות,
אל קהילה חמה ומחבקת ,לחגוג חגים יחדיו ,הנשענים על רוח המייסדים ,עם הפנים
לעתיד.

ואין דוגמא נפלאה מחג השבועות ,הלא הוא חג הביכורים ,חג הקציר והרגל
השני למעשה .עת בה ההתיישבות כולה עוטה לבן ומודה על כל התוצרת הטרייה,
המובחרת ,האיכותית ובמחירים הוגנים (זה טור חגיגי אני לא מזכירה את נושא פערי
התיווך) שהיא גאוותנו ולא פחות חשוב  -גאווה לאומית.
הגענו לגיליון  ,50גיליון היובל ,שעבר לא מעט שינויים מתחילתו ב 2005-ועד היום.
הפעם העברנו את זכות ה"כתיבה" אליכם  -המושבים שלנו .בגליון היובל תמצאו
בעיקר סיפורי התיישבות ,לצד תמונות ושירים שאתם שלחתם וזאת לצד כמה
מהמדורים הקבועים שלנו וריאיון מיוחד עם ח"כ זבולון כלפא ,יו"ר הלובי החקלאי
בכנסת.
תנועת המושבים היא כבית עבורי וככזו תמיד תישאר .היתה לי הזכות להיות כאן,
ליצור ,לייעץ ,להוביל ,לשנות ,להסכים ,למחות ובעיקר לעסוק בתחומים רבים כל כך,
חלקם מורכבים ,האחרים עדינים ,שזר לא יבינם ויותר מכל  -תחושת הסיפוק והגאווה
להכיר אנשים כה מיוחדים שקמים בכל בוקר ליצירה מחודשת.
אני אתגעגע להכל...
מאחלת לכולכם חג נפלא ושמח עם טקסים מרגשים ועגלות
מקושטות למשעי.
קריאה נעימה ולהתראות.
שלכם ,מיכל דותן-לוין ,עורכת אחראית.

נוסטלגיה במושב חגור
ורי מושב

סיפ

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.

מקשיבים לכם!
סרוק את הברקוד
לכניסה ישירה לאתר
תנועת המושבים
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חג שבועות שמח

"כל משפחה היתה מציגה את התוצרת שלה"
זכרונות של מזכ"ל

מאיר צור נזכר בטקסי השבועות שליוו את ילדותו

"מגיל אפס עבדתי במשק של הורי בעין יהב ומגיל  5כבר ישבתי מאחורי
ההגה של הטרקטור ,בשעה שהורי היו מעמיסים על העגלה את התוצרת
החקלאית .גידלנו פילפלים ,כמו היום ,וגם חצילים ועגבניות ,ועד היום
אני זוכר את הטעם המופלא של פלפל שמנגבים על המכנסיים בשטח
ומיד מכניסים לפה.
בחג השבועות ,אני זוכר שבילדותי עשינו חגיגה גדולה :כל משפחה היתה מציגה את
מיטב התוצרת שלה בפני כל תושבי המושב  -היינו מתחרים מי מקשט הכי יפה את
העגלה .השיא מבחינתי היה התחרויות החקלאיות שנערכו במושב :מי קוטף הכי מהר
עגבניות או פלפלים ,מי מעביר צינורות השקיה ומחבר אותם בזמן הכי קצר .היינו
מתחרים אפילו בינינו ,אחי אילן ואני  -ולרוב הייתי מביס אותו...
אחרי התחרויות ,היינו יושבים כל חברי המושב בין עצי התמר ועורכים סעודה משותפת,
שבה כל משפחה הביאה את מיטב תוצרתה .אצלנו ,מעבר לירקות המשובחים ,היינו
מביאים את עוגיות התמרים המפורסמות של אימי תקווה.
בתמונה (משמאל) ניתן לראות את גולדה מאיר שביקרה אותנו בשבועות במושב .לידה,
אחי שי בן אליהו ז"ל ,שהיה מזכיר הישוב ולימים ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה
ובהנהלת תנועת המושבים .אני הלכתי לצידם גאה להציג את המושב שלי ואת גידוליו.
אני יכול להגיד שברגע זה ,עבורי ,החלה הכמיהה שלי לעסוק בעבודה ציבורית ,לצד
האהבה לחקלאות ולאדמה"
* התפרסם בגלובס הערב14.5.2013 ,

עין יהב ,1970 ,גולדה מאיר מבקרת במושב בחג השבועות .בעיגול  -הילד מאיר צור

שדה ניצן

שדה ניצן הוא מושב בחבל אשכול שבמערב הנגב הצפוני .השם שדה ניצן ,נגזר משמו של נדבן יהודי ששמו "בלומפילד" .היישוב נוסד בשנת  1973על ידי עולים
מאנגליה ומארצות הברית .שטח המושב הוא כ 3,000-דונם .תושבי המושב מתפרנסים בעיקר מחקלאות .המושב נחשב היום לאחד
מאחרוני המושבים השיתופיים ,אומנם הוא איננו שיתופי לגמרי אך קיימות בו עדיין יוזמות ומפעלים ברוח השיתופית של פעם.

ורי מושב

סיפ

גליון  | 50יוני 2014

3

חוגג 50
אגף קרקעות ואגו"ש

אושרה אפשרות להגדלת חלקת המגורים גם במרכז הארץ
בהחלטה  1155ועדכון חשוב בנושא היחידה השלישית
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש
בישיבתה האחרונה של מועצת רשות מקרקעי ישראל הגיע לאישור שינוי
משמעותי בכל הקשור לאפשרות הגדלת חלקת המגורים הקטנות מ 2.5
דונם במושבי מרכז הארץ ,וזאת בשונה ממה שהיה קבוע בהחלטה 1155
העוסקת בזכויות המגורים בחלקות המגורים במושבים.
ראשית נזכיר כי החלטה  1155אושרה בבג"צ ביוני  , 2011החלטה וולנטרית אשר בעל
נחלה שירצה להיכנס להחלטה ישלם תשלום "על חשבון ההיוון" בשיעור של 3.75%
מערך הקרקע של חלקת המגורים  ,שיעור דמי ההיוון המלאים נקבעו בהחלטה
בגובה של  33%בכפוף להנחות אזורי עדיפות.
בעל נחלה אשר שילם את התשלום על חשבון ההיוון בכניסתו להחלטה כאמור,
יתאפשר לו לעשות שימוש בהיקף הבניה הבסיסי למגורים של עד  375מ"ר
כדלקמן:
ביטול הדרישה לרצף דורי בחלקת המגורים ,קרי  ,אין צורך למנות "בן ממשיך" על מנת
לבנות בית שני בנחלה וניתן יהיה לבנות בית שלישי בנחלה ללא הוכחת דור שלישי .
המינהל לא יקבע את מספר יחידות הדיור למגורים (קיימת מגבלה של תמ"א )35
וגודלן בחלקת המגורים .כמוכן ,ישנה אפשרות לפצל יחידת דיור מחלקת המגורים
עם זכויות בניה מתוך היקף הבניה הבסיסי של עד  375מ"ר .על בעל הזכויות בנחלה
לשלם למינהל ( 29.25%השלמה ל )33% -מערך הקרקע של המגרש המפוצל .גודל
המגרש שיפוצל יכלול זכויות בניה של  160מ"ר לפחות .וניתן יהיה למכור את היחידה
שפוצלה לצד שלישי.
בעל נחלה אשר הצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום על חוזה חכירה עם המינהל
המעגן את זכויותיו על פי החלטה זו.
ביחס למושב ההחלטה קבעה טרם השינוי כי חלקת המגורים תוגדר כחלק מחלקה
א' בנחלה עד לשטח כולל של  2.5דונם בלבד.
במושבים באזור עדיפות לאומית א' ובישובים בקו העימות בלבד ,בהם חלקת המגורים
קטנה מ 2.5 -דונם ,התאפשרה השלמתה בתנאים מסוימים ,כאשר באזורים שאינם
באזורי העדיפות הללו לא היתה כלל אפשרות להגדלת חלקת המגורים.
היה ברור מלכתחילה שהמגבלה שחלה על מושבי מרכז הארץ להגדיל את חלקות

" | 15.7.1964סנדו דוד הציע ,כי המועצות האזוריות תיזומנה תכניות מתאר לכל אחד מן
הישובים הנכללים בתחומיהן כדי להבטיח תכנון תקין של המושבים בעתיד .בנייה לבנים
שלא ימשיכו במשק הוריהם צריכה להיעשות לדעתו במרכזים הכפריים ...בעוד שבמקום
בו אין מרכז אזורי ומתעוררת בעיית בנים שניים ושלישיים במושב  -יש לדעתו ,לפתור
את הבעיה ע"י הקצאת שטח מסוים מאדמות הכפר עליו יבנה שיכון לבנים"
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המגורים ולהגיע גם הם לחלקה של  2.5דונם הינה מקפחת ,ואינה יכולה להתקיים
לאורך זמן ,ובשנים האחרונות השקענו מאמצים גדולים לתקן את ההחלטה ובאמת
מאמצינו נשאו פרי ובישיבה האחרונה שונה הסעיף וכעת הינו כך:
השלמת חלקת מגורים הקטנה מ  2.5דונם תתאפשר באזורי עדיפות לאומית א' ,ב'
וקו עימות ככל הניתן בשטח רציף ,במידה ואין תותר השלמה בשטח מחוץ לחלקה א'.
לעניין מרכז הארץ תותר השלמת חלקת המגורים עד ל  2.5דונם במידה וקיים שטח
רציף ,וזהו השינוי המשמעותי מכיוון שבהחלטה הקודמת לא ניתן היה להגדיל את
חלקת המגורים גם אם היה שטח רציף בחלקה א'.
מדובר בשינוי אשר ישפר באופן ניכר את יכולתו של בעל הנחלה במרכז למקם את
בתי מגוריו באופן המיטבי ויאפשר ניצול נכון ויעיל בשטח המצוי ברשותו.
יחד עם זאת עדיין לא נפתרה בעייתם של מושבים במרכז שחלקה א' שלהם קטנה
מ  2.5דונם ואין ברשותם שטח רציף להגדלה ,וזאת בעיקר בשל בעיות טופוגרפיות
הקיימות במושבי ההר ,לגביהם נמשיך מול המינהל במאמצים לאפשר להם להגדיל
את חלקת המגורים בשטח נוסף מתוך משבצת האגודה שאינו שטח רציף בחלקה א'.
השינוי כאמור אושר במועצת רשות מקרקעי ישראל ונדרשת החתימה על ההחלטה
שתכניס אותו לתוקף ,במקביל אנו בהליכים מתקדמים עם מושבי הפיילוט לצורך
יישום ההחלטות של חוזי החכירה ו היוון חלקות המגורים על פי  ,1155בתקווה שבזמן
הקרוב יתחיל שלב היישום הכולל בכל המושבים.

תמ"א  - 35עדכון לגבי היחידה השלישית בנחלה
בשנים האחרונות אנו בשיתוף מרכז המועצות האיזוריות נאבקים על מנת לאפשר
את יישום החלטה  1155במושבים ובפרט את יכולתו של בעל הנחלה לבנות את
הבית השלישי כחלק מזכויותיו לאחר היוון חלקת המגורים .סוגיית הבית השלישי
התעוררה בעקבות מספר היחידות שנקבעו לכל מושב בתמ"א  ,35במרכז הארץ
בעיקר הסף המקסימלי יוצר מגבלה לבעלי הנחלות לממש את בניית הבית השלישי,
לאחר מאמצים רבים חשבנו שהתגברנו על החסם בעזרת עדכון תמ"א  35אולם כעת
ישנה התנגדות של שר הפנים שבעקבותיה כתבנו לו פניה דחופה שעיקרה הוא שיש
חשש כבד ,כי בהשפעה של השר המועצה הארצית עתידה לקבל החלטה שעתידה
לאיין את המלצת דו"ח שלב ד '2שהוכן על ידי צוות התכנון שמונה לצורך בחינת עדכון
תמ"א  ,35את החלטת הולנת"ע הקודמות ,ואת עבודתן של ועדות ציבוריות שבחנו
את הנושא ,וכן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל  ,1155אשר נמצאה כסבירה על
ידי בית המשפט הגבוה לצדק (במסגרת בג"צ פורום  15הערים העצמאיות).
עוד נכתב על ידנו לשר :
שכל הדרגים המקצועיים סברו כי אין כל מניעה תכנונית לאישור היחידה השלישית,
וסברו שעיבוי בתוך המושב עדיף מאשר הרחבה הפוגעת בשטחים הפתוחים.
הדגשנו בפני השר  ,כי הליך בחינת עדכון תמ"א  ,35ובכללו נושא היחידה השלישית
בנחלה ,נמשך למעלה מ 6 -שנים ,במהלכן נבחנו עמדותיהם של כל הגורמים
הרלוונטיים ,לרבות עמדת התנועות ההתיישבותיות ,מרכז המועצות האזוריות ,פורום
 15הערים העצמאיות וכו' .כמו כן ,נתקיימו דיונים רבים בולנת"ע בעניין עדכון דו"ח
ד ,'2בהם קיבלו חברי הולנת"ע הסברים שונים מצוות התכנון ,לרבות לעניין היחידה
השלישית בנחלה.
המשמעות של קבלת החלטה שאינה מאפשרת בניית הבית השלישי בנחלה ,הינה
פגיעה אנושה בזכותם של כל בעלי הנחלות אשר הוענקה להם בין אם הם נכנסים
להסדר הקבוע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  )1155( 979ובין אם אינם
נכנסים להסדר זה (עליהם חלות החלטות מועצה אחרות ,ובכללן החלטה  1252של
מועצת מקרקעי ישראל).
לאור העובדה שעד כה סברו כל הגורמים המקצועיים לאחר שקילת השיקולים
התכנוניים כי יש מקום לאפשר הקמת יחידת דיור שלישית בנחלה ,הרי שנראה כי
שינוי כה קיצוני בעמדת הולנת"ע מקורו בשיקולים זרים שאינם ענייניים ,ואולי אף
פוליטיים.
לסיכום ,דרישתנו החד משמעית בפנייתנו לשר הינה להורות לולנת"ע להעביר
לאישור המועצה הארצית את החלטתה המקורית לאפשר את בניית היחידה
השלישית בנחלה.
אנו כעת מצפים לתשובת השר ובעקבותיה נשקול את צעדינו בעניין.

חג שבועות שמח

בחינת התצ"ר

מבט מושבים

יוגב שריד ,מנכ"ל "מבט מושבים"

בימים אלו רשות מקרקעי ישראל נערכת לחתימת חוזי חכירה לדורות
מול חברי המושבים .כחלק מהכנות התשתית התכנונית ,אנו בוחנים
את גבולות הנחלות בין השכנים.
גבול הנחלות (חלקות א') נקבע על ידי המרכז לרישום משבצות בתוכנית
שנקראת תצ"ר (תכנית לצרכי רישום) שאושר במוסדות השלטון ונרשם בטאבו על שם
מדינת ישראל.
המרכז לרישום משבצות החל את פעילותו בשנות
ה 70-של המאה הקודמת וכיום כ 202-מושבים סיימו
את הליך רישום התצ"ר ,כ 100-נוספים נמצאים
בשלבים שונים של רישומו וכ 100-טרם נכנסו להליך
הכנת התצ"ר.
על מנת להיערך לחתימת חוזי החכירה לדורות ,יש
לבצע "בדיקת תצ"ר" ,שמשמעותה הינה ליצור מפה
פוטוגרמטרית עדכנית למושב ולהלביש עליה את
שכבת התצ"ר אל מול המצב הקיים.
בדרך זו אנו מנתחים את גבולות הנחלה ,כאשר מסקנות הבדיקה יכולות להעלות
 3סוגיות אפשריות:
* שביל משותף * חריגה של מבנה חקלא י * חריגה של מבנה מגורים
במשקים בהם לא מופיעה אף אחת מהסוגיות שצוינו לעיל ,אין מניעה להתקדם בהליך
חתימת חוזי החכירה לדורות ורישום הנחלות בטאבו.
שביל משותף
במקומות בהם ישנו שביל משותף לשני משקים שכנים ומשרת באופן קבוע את שני
המשקים ,ניתן לפתור את הסוגיה ע"י הסכמה  /הסכם בין השכנים שאין לו תוקף משפטי
סטטוטורי ,או שניתן לבצע רישום זיקת הנאה.
סעיף  .5זיקת הנאה :זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק
בהם.
זיקת הנאה היא זכות במקרקעין של הזולת שמכפיפה את המקרקעין להנאתו של
הזכאי מכוח הזיקה (הנאה שמתבטאת בעשייה או בגרימת עשייה או מניעת עשיית
פעולות במקרקעין) ,מבלי שתהיה לו זכות להחזיק בהם ומטילה חובה על בעל המקרקעין
הכפופים ,החייב על פי הזיקה ,שלא להפריע לזכאי ליהנות מהמקרקעין.
* דוגמא לתשריט זיקת הנאה
רישום זיקת ההנאה מבוצע גם בטאבו ומקנה ודאות ובטחון לשני הצדדים שהשביל
יישאר כפי שסוכם.

דוגמא לתשריט
זיקת הנאה

חריגה של מבנה חקלאי
במקרים בהם ישנו מבנה חקלאי החורג מקו הגבול הרשום בתצ"ר (לא קווי בניין) ,נוצר
מצב אבסורד בו בעל נחלה חותם על חוזה חכירה לדורות למרות שהשכן חורג למשקו
או שהוא חורג לשכן.
לאחר דיונים רבים של תנועת המושבים ומבט מושבים עם הנהלת רמ"י בנושא זו ,הוחלט
שבמקומות בהם שני השכנים מכירים בחריגה ומסכימים לגבי קיומה בשלב זה ,ייחתם
תצהיר של בעלי הנחלות על נושא זה.
חריגה של מבנה מגורים
במקרים בהם מבנה מגורים חורג מהגבול ,לא ייחתם חוזה חכירה לדורות בין שני המשקים
הצמודים עד הסדרת הגבול  /המבנה .הסדרת הגבול תיעשה בתהליך של שינוי תצ"ר
נקודתי:

סיכום
בחינת התצ"ר הינה כלי ניהולי להנהלת האגודה בראש ובראשונה וכמובן לכל בעל משק
במושבים .יש לבצע את בחינת התצ"ר בהקדם האפשרי על מנת לזהות את הסוגיות
הקיימות במושב ולפתור אותם טרם תחילת הליך חתימת חוזי החכירה לדורות.
חברת מבט מושבים הקימה צוות איכותי ומקצועי לבחינת התצ"ר ובשנה האחרונה
מבצעת את הבדיקות ,כולל התיקונים הנדרשים בעשרות מושבים.
בחינת התצ"ר הינו תנאי סף להתקדמות בהליך חתימת חוזי החכירה עבור האגודה וללא
ביצוע הבדיקה ,גם במשקים ללא סוגיות מיוחדות ,לא ניתן יהיה להתקדם לקראת חתימה
על חוזה חכירה לדורות עבור בעלי המשקים.

ביטוח רפואי לעובדים זרים בחקלאות

במדינת ישראל מועסקים כיום כ25,000-
עובדים זרים בענף החקלאות.
עד תחילת שנת  2014בוצעו כ95%-
מפוליסות ביטוחי העובדים הזרים
לחקלאות על ידי חברת הביטוח "כלל".
לאחרונה ,בשל שינויים ארגוניים -פנימיים,
החליטה חברת "כלל" לצאת מענף
הביטוח הרפואי לעובדים זרים ובכך
השאירה את השטח פתוח לחברות ביטוח
אחרות במגוון מחירים שונים הנותנות את
כיסוי הבסיס על פי "צו עובדים זרים".
תנועת המושבים בשיתוף חברת "מבט
מושבים עובדים זרים" החליטה על בניית
הליך מכרז לחברות הביטוח לטובת שדרוג

הפוליסה והורדת מחירים לחקלאים.
הליך בניית הפוליסה המשודרגת נערך
אל מול יועץ הביטוח ,משה איבלר ובליווי
סוכני ביטוח רלוונטיים בתחום.
לאחר מספר דיונים עם חברות ביטוח
שונות הוחלט לבחור בחברת איילון אשר
תציע לחקלאים המעסיקים עובדים
זרים פוליסה משודרגת ומשופרת (מעבר
לכיסויים המחייבים ע"פ "צו עובדים
זרים") בתחומים רבים הנוגעים לעובד
ולחקלאי.
עיקרי הסעיפים ששודרגו בפוליסה זו
אל מול פוליסות אחרות כדלקמן:

יעילה .פוליסת הביטוח תציע לחקלאים
המעסיקים עובדים זרים פוליסה משודרגת
ומשופרת ,וחקלאים העובדים דרך חברת
"מבט מושבים עובדים זרים" יזכו למחיר
מיוחד באמצעות סוכנות הביטוח הרשומה
מטה.

* כיסוי הוצאות הטסת גופה בכל מקרה
של מוות טבעי או מחלה ולא רק
במקרה של תאונה אישית.
* הוצאות הטסת גופה עד לסך של
.7,000$
* הרחבת כיסוי טיסת חירום לבן משפחה
ושהייתו בישראל.
במהלך המכרז נבדקה גם המחויבות של לפרטים יש לפנות לסוכנת הביטוח
חברת הביטוח לקשר עם החקלאים ומתן שחר גלמן  050-7331151או לחברת
שירותי איכותי ויעיל.
"מבט מושבים עובדים זרים" 03-
חברת "מבט מושבים עובדים זרים" 6099300
ממשיכה בנאמנות לפעול למען www.mbtm.org.il
החקלאים בהפחתת העלויות לצד הסרת
חסמים לתפעול המשק החקלאי בצורה
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מחוייב המציאות שיהיה פה שילוב ידיים
של כלל הגורמים המתימרים לייצג את
המרחב הכפרי-החקלאי

לרגל הוצאת גיליון ה 50של ידיעון המושב ,אנו מראיינים את ח"כ זבולון כלפא ,יו"ר הלובי החקלאי בכנסת
ראיון

כמי שנולד במושב וחי כיום בקיבוץ ,ח"כ כלפא הוא כיום
נציגנו האותנטי ,ולמעשה היחידי שנותר ,בלובי החקלאי,
בכנסת ישראל .ח"כ כלפא מלווה את מרבית המאבקים
החקלאיים ,שההתיישבות מתמודדת עמם ,מחוזים ארוכי
טווח ,דרך עובדים זרים ,מים ,חלב ועוד.
שלום לך ח"כ זבולון כלפא ,היכן אנו תופסים אותך בימים
אלה?
בכנסת .למרות הפגרה אני נמצא כאן הרבה ,וכמובן בסיורים
בשטח בכל רחבי הארץ מהצפון ועד לדרום .המטרה היא להיפגש
עם חקלאים וכמה שיותר על מנת לשמוע על הצרכים שלהם
על סוגיות שונות ולראות במה ניתן לסייע.

ספר לנו על הלובי החקלאי ,מיהם חבריו? מהם הנושאים המרכזיים שעל סדר
היום? כיצד מתבצעת עבודתכם?
בלובי החקלאי חברים גם יצחק וקנין (ש"ס) ועמר ובר לב (עבודה) .עיקר העיסוק בשני
המושבים הראשונים של הכנסת היה טיפול בהצעות חוק ,כמו למשל חוק ההגבלים
העסקיים או חוקים אחרי שנגעו ישירות לחקלאים או למרחב הכפרי בכלל כמו חוק
התכנון והבניה .התפקיד שלי כיו"ר הלובי החקלאי הוא לדאוג לאינטרסים של המרחב
הכפרי החקלאי ולשמש כפה לציבור האיכותי והערכי .במושב הקרוב ,מושב קצר אגב,
נפעל לסכל הצעות חוק שעלולות לפגוע בכיסו של החקלאי המגדל ואני פועל לסכל
זאת .כמו כן יש הצעות חוק שהגשתי הנוגעות לחקלאים כמו הצעה למניעת מכירת
בשר מופשר כטרי והצעת חוק לעידוד שימוש במים אפורים.
ידוע שמצבה של ההתיישבות בכל הקשור ליכולותיה להשפיע על השלטון מורכב
ומאתגר ,בלשון המעטה .כיצד אתה רואה את  4השנים הבאות מבחינת יכולתה
של ההתיישבות בהתמודדות אל מול האתגרים לפתחה?
הדרך להתמודד עם האתגרים הניצבים בפיתחה של ההתיישבות החקלאית ,ראשית לכל,
היא איחוד כוחות .מחויב המציאות שיהיה פה שילוב ידיים של כלל הגורמים המתיימרים
לייצג את המרחב הכפרי החקלאי שיביא לפעולה משותפת .השיח הקבוע ,שבו דברים
נבחנים אך ורק בפרספקטיבה של שיקולים כלכליים אינו נכון ואינו ראוי ,ואפילו פסול
ביחס למרחב הכפרי החקלאי .חייבים לדבר ,להראות ולהבליט את הערכיות שבעניין.
במקביל יש לזכור שהשיח של הערכיות אסור לו שיבוא ממקום של התנשאות אלא אך
ורק ממקום של חיבור עם הרבה ענווה כלפי אחרים.
כניסתם של צעירים לתחום החקלאי הוא בנפשנו .חייבים לראות בעניין יעד בעל משקל
גדול וכבד וצריך לסמן את הדבר כאתגר משותף של כלל הגורמים תוך בניית תכנית
עבודה בעניין ורתימת כל המערכת הממשלתית לטובת זה.

תדמית ההתיישבות נמצאת בנסיגת מה .האתוס הישראלי כבר אינו הצבר החקלאי,
עובד עבודת אדמה ואת ערכי הציונות ,אהבת המולדת והערבות ההדדית החליפו
ערכים שמקדשים את האינדיבידואליזם ,ההישגיות והרדיפה אחר ממון .כיצד
אתם בלובי החקלאי מתמודדים עם התדמית שנשחקה? איך גורמים כיום לציבור
להתחבר לחקלאי ולצרכיו? איך אתה רואה את הדברים וכיצד אתה פועל באופן
אישי?
כשמסתכלים על התהליכים העוברים על החברה בישראל בשנים האחרונות ,רואים
שהאינדיבידואל הופך להיות המרכז והציר שהכל סובב סביבו .נדמה שהמילים 'חלוציות'
'התיישבות'' ,חקלאות'' ,ערבות הדדית' אלו מילים שאבד עליהם הכלח .התפתחה
פה תרבות שמרבה מאוד לעסוק ברובד הטכני של הדברים ופחות בשאלות המהות
והעומק.
מצד שני ,כשאני מסתובב ברחבי הארץ אני שומע בהרבה מאוד מקומות את הצימאון
לערכים האלה עליהם גדלנו והתחנכנו .כאשר הציבור נחשף יותר לערכים האלה למשל
בסיורים ,בטיולים בשטח ,הוא מתאהב .לכן חובה עלינו לפעול כדי לחשוף יותר את
המציאות הזו בפני האוכלוסייה בכלל במסגרת תכניות שונות ולאחר מכן לרתום לכך
גורמי הממשלה השונים
כח"כ מטעם הבית היהודי ,האם אתה סבור שמפלגתך רואה בהתיישבות ערך? האם
ראש המפלגה שלך רואה את הדברים עין בעין כמוך והאם אתה זוכה לגיבוי?
מפלגת הבית היהודי ,על כל שנים-עשר חברי הכנסת שלה ,רואה בעניין התיישבות בכל
רחבי הארץ ופיתוח החקלאות כאן ,ערך ממדרגה ראשונה .במפלגה כולם מגבים אותי,
החל מיושב הראש נפתלי בנט דרך יו"ר הסיעה איילת שקד שמקדמת בעצמה חוקים
לטובת החקלאות וההתיישבות וכלה בתמיכת שאר החברים שמגבים אותי במהלכים
השונים בהם אני נוקט .צוות משרד הכלכלה עובד איתי בשקיפות מלאה על מנת לצמצם
את הפגיעה בחקלאים למשל תוך קידומם של חוקים לצמצום יוקר המחיה או ניקוי
הוצאות משכרם של העובדים הזרים .משרד השיכון והמינהל פועלים יחד איתי בנושא
פתרון הבעיה של שיוך הקרקעות במושבים ובקיבוצים.
האם אתה רואה עצמך ממשיך במישור הפוליטי? מהם היעדים שסימנת לעצמך
לשנים הבאות ומהי המטרה שאליה אתה שואף ,שהיא בבחינת המנוחה והנחלה
עבורך?
המנוחה והנחלה זה לא פה אלא בעולם הבא ,פה צריך לפעול ולעשות כל זמן שאפשר,
איך אומרים  -כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן ...אני לא מחפש לנוח ,המציאות
והסביבה מספקים לנו אתגרים בשפע ומחובתנו להתמודד איתם ולעסוק בהם כל
הזמן .כמובן שאני רוצה להתקדם ובעתיד להיות שר למשל במשרד החקלאות (בתנאי
שיקבל סמכויות נוספות כמו בנושא קרקע מים ועובדים) באפשרות שניה אני מוכן
להיות גם שר החינוך.

כיצד אתה רואה את הממשק בין עבודת הלובי החקלאי לתנועות ההתיישבות?
המימשק בין תנועות ההתיישבות ללובי החקלאי חייב להיות תוצאה של עבודה משותפת
ואמון מלא בין כל הצדדים תוך כדי התנהלות שיטתית ומסודרת בהצפת הנושאים.

ה יה בכ ות רות
ב גל י ו ן 1 5
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רוצים להיזכר במה מדובר
ולקרוא ידיעות נוספות
מימים אחרים?...
כל גליונות המושב זמינים
באתר תנועת המושבים
www.tmoshavim.otg.il
בלשונית "המושב" בעמוד הבית.
היכנסו וגלו מה עוד היה
בכותרות מאז גליון מס...1 .

חג שבועות שמח
מושב כפר אחים  -ציוני דרך

ריקודי עצמאות

מושב כפר אחים אשר נקרא על שמם של האחים אפרים וצבי גובר ,הוקם ע"י
עולים אשר צלחו את שואת אירופה ותלאות ההעפלה לארץ ,היכו שורש כאן
במקום הזה ,ובעמל כפיהם ,מתוך אמונה וחזון,
הקימו בית ,משפחה ,כפר ומולדת חדשה בארץ
ישראל.
ורי מושב
סיפ
בדבריו ביובל החמישים לכפר אחים נשא דברים
נחום גנץ ז"ל ,ממייסדי המושב (ואביו של הרמטכ"ל
הנוכחי -רב אלוף בני גנץ)" :לדור המייסדים אני יכול
להבטיח כי עמלם לא היה לשווא ,וכי נתנו יד לבניית
ישוב בארץ ישראל ,שזו המצווה הגדולה ביותר שהתורה צוותה לנו...
אני רוצה לומר לדור הבא :המשיכו בדרך שהוריכם התוו לכם ,התפרנסו מיגיע
כפיכם ולא מספקולציות ,בחרו בדרך הישר והיו מתלמידי אהרון הכהן ,עושה
שלום ורודף שלום".
בימים אלו ,חוגג המושב  65שנים
חוגגים שבועות
להיווסדו ,המושב גדל והתפתח
ועתה מונה מספר רב של משפחות
צעירות ,חלקם בנים חוזרים ,וחלקם
בנים חדשים של המושב.
מושב כפר אחים הינו מושב המתקדם
לעבר עתידו ,אך נשען ומוקיר את
עברו .מושב מתקדם טכנולוגית ,אך
שומר על הטבע והאדמה.
מושב של דתיים וחילוניים.
מושב המורכב מקשת רחבה של משפחות גרעיניות אינדיבידואליות ,אך מתנהל
כמשפחה קהילתית אחת גדולה  -משפחת כפר אחים.

טקס למתגייסים

על מדף הספרים
בשמחת פניכם
ספרו של בנימין כהן ממושב נס-הרים .הוצאת הספריה הציונית ,ההוצאה לאור
של ההסתדרות הציונית העולמית.
בנימין נולד ב 1935-בעיר סקיז שבכורדיסתן האירנית .עלה
לארץ ב 1950-ומאז מתגורר בנס-הרים.
במסגרת שליחויותיו הציבוריות הרבות כיהן במשך  18שנים
כראש המועצה האזורית מטה-יהודה ,ממנה המשיך פעילות
עניפה במסגרות השונות של השלטון המקומי.
בספרו הוא סוקר ומביא פרקים נבחרים בשליחיות אלה,
בהן באה לידי ביטוי השקפת עולמו בנושאים רבים ומעניינים
לכל אזרח.
כמו כן מתאר בנימין את עליית משפחתו לארץ ולמושב
נס-הרים ,ומביא בזווית ראיה מיוחדת את הקשיים הגדולים
בשנותיו הראשונות של היישוב ,ממנו נסו רבים .למזלו ,למרות
היאוש ,משפחתו נשארה בנס-הרים עד היום.
זכרונות ילדותו מהעיר סקיז ומן הקהילה היהודית ,הם חלק
הארי של סיפורו .החוויות והדמויות המיוחדות המתוארות על
רקע אמונתה ,חייה ומנהגיה של הקהילה היהודית  -עושים
את הספר למסמך תיעודי מרתק ,השופך אור עח קהילת
יוצאי כורדיסתן האירנית ,עליה נכתב מעט מאד.
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חוגג 50
אגף חברה וקהילה
אילנה יוגב ,יו"ר אגף חברה וקהילה

היינו שם" :תנועה במסע"  -סיכום נסיעת המשלחת ה3-
תערוכת צילום של משלחות מבוגרים ונוער "תנועה במסע" לפולין.
ביום הזכרון לשואה ולגבורה נערך לראשונה בבית תנועת המושבים טקס התייחדות במעמד צפירת הזיכרון ולאחר מכן נערך סיור בתערוכה
בהשתתפות חברי המשלחות המציגים בה את צילומיהם.
התערוכה מהווה סיכום מיוחד לפרויקט "תנועה במסע" המתקיים זו השנה השלישית בקרב מנהיגי
התנועה ,המועצות ,היישובים וחברי המושבים מרחבי הארץ.
בתהליך זה אנו עוסקים בזיכרון השואה ובבחינה ,הפנמה ודיון בלקחים בחיינו כאן ועכשיו .אחד
המאפיינים של "תנועה במסע" הוא קו ההשקה הבלתי נמנע בין החוויה האישית לבין המימד הציבורי.
דווקא משום כך ,בחרנו להעמיד תערוכה המביאה לידי ביטוי את החוויות האישיות כפי שנתפסו
בעיני המשתתפים .כל אחד ואחת מהמציגים בתערוכה בחר/ה תמונות המסמלות רגעים ייחודיים או משמעותיים במסע
ובתהליך שחוו.
התערוכה בנויה באופן המאפשר ניוד מיישוב ליישוב ,וחברי המשלחות מתנדבים להעביר מפגשים סביב הנושא ולשתף
בחוויותיהם.
כך ,התערוכה הוצגה בגלריה בתנועת המושבים עד לתאריך  8.5ועתה היא מוצגת במרכז יום לקשיש בנהורה שבחבל
לכיש .צפויים לבקר בה תלמידי בתי ספר של מ.א .לכיש בהדרכתה של נופר לוצאטו ,מדב"ית במועצה שהינה חברת
המשלחת השלישית של "תנועה במסע".
בהזדמנות זו ,אנו מבקשים להודות לדני מורביה ,ראש המועצה האזורית ,לאבי ענטבי ולצוות העובדים במרכז
יום לקשיש על העמדת התערוכה במסגרת מפגש סיכום של המשלחת השלישית ועל קבלת הפנים החמה ביום
המפגש.

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

תערוכות בגלריה

יהודה אלטון ,מנהל היחידה

ספריות :מועדון קריאה ספריית חניאל -בורגתה

רטרו | 12.5-12.6

תערוכת צילום של האמנית רחל גרינשפן ממודיעין

רחל גרינשפן שולחת את הצופים בחזרה אל עולם האופנה הישראלי של שנות
השישים ,השבעים והשמונים .תוך כדי כך רחל מדברת גם על התרבות הישראלית
בעשורים אלה שלפני עידן המחשבים והאינטרנט .היה זה עולם שבו לעבודת היד
הייתה משמעות וחשיבות רבה.
רחל עסקה שנים רבות בעיצוב ובדיגום אופנה .החל מלימודיה באורט רמת גן ועד
לעבודתה עם מעצבים חשובים כמו פיני לייטרסדורף ,בבתי האופנה של בגד עור,
ג'ינג'ט ,ריקי בן ארי,
גוטקס ,דורין פרנקפורט
וקום איל פו.

ב 2.4.14-השתתפתי בערב ספרות ייחודי שהתקיים בספריית מושב חניאל.
בערב זה התקיים המופע "שעון החול" (בתמונה מימין) .את המופע כתבה ומציגה
הגר שמידוב ,מרצה ,יוצרת רב תחומית ואמנית במה.
זהו מופע מרגש שנכתב בהשראת הספר "קיצור תולדות
האנושות" .היתה זו חוויה עוצמתית של מסע בזמן ,מופע
מרתק ומעורר מחשבה בביצוע נהדר.
יש לציין כי בספריית חניאל מתקיים מועדון קריאה קבוע
אליו מוזמנים תושבי בורגתה וחניאל .במפגשים האחרונים
הרצתה ד"ר רונית בועז ,בכל פעם בנושא אחר.
בחודש יוני יתקיים מפגש על הספר "צילה" של הסופרת
יהודית קציר.

רחל עבדה בין היתר
גם בחו"ל  -באיטליה,
בשבדיה ובהודו.

רחל איצקוביץ מנהלת הספריה מזמינה את תושבי כל האזור למפגשים הבאים.
ניתן להתקשר אליה לקבלת פרטים בטל' .050-7469371

התערוכה מורכבת
מעבודות קולאז'
השזורות יחד עם
צילומים של בגדים
שעיצבה לצד אביזרים
נוספים .הפרויקט כולו משקף פיסת חיים משמעותית הנשקפת מבעד לעיני המעצבת,
התדמיתנית והצלמת.

יום העשרה וחשיפת אומנים:
שריינו ביומנים

באוקטובר האחרון הוצגו מספר עבודות מתוך הפרויקט הזה במוזיאון האתנוגרפי
בעיר אודינה באיטליה.
גלריית בית תנועת המושבים * ליאונרדו דה וינצ'י  ,19ת"א
03-6086333 | 03-6086342
שעות ביקור :א'-ה'  ,8:00-18:00שישי 08:00-11:00
הכניסה חופשית.
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ב ,2.7-יום רביעי ,ייערך יום העשרה וחשיפה באולם אשכול פיס שבקרית החינוך
דרור ,מועצה אזורית לב השרון.
מוזמנים :מנהלי מחלקות תרבות ומחלקות לפיתוח קהילתי במועצות האזוריות,
פעילי ורכזי תרבות במושבים ,רכזי קהילה ,ספרני ההתיישבות ,ארכיונאים וחברי
פורום האמנים.
את היום נתחיל בשעה  08:30בבוקר ונסיים בשעה  16:00אחה"צ.
סדר יום יישלח בקרוב לכל היישובים.
ראו מודעה בנושא בעמוד .7

חג שבועות שמח
פריחה תרבותית במושב ניצני עוז
במהלך השנים האחרונות ,מושב ניצני עוז בהנהגת הועד המקומי ובעזרתה של
יועצת הארגונית ד"ר ליפז ,עבדו על חזון המושב וסימנו באופן מובהק את תחום
תרבות הפנאי הספורט והחינוך הבלתי פורמאלי כאחד היעדים המרכזים.
בין ההצלחות הבולטות של פעילות התרבות
ביישוב ,נמנים טיולי משפחות .מידי חופשת חג,
ורי מושב
יוצאים יחד ,הורים וילדים ,לטיולים מודרכים
סיפ
ברחבי הארץ .ההדרכה שמה דגש על הפעלה
חוויתית לילדים וערכים של אהבת הטבע וא"י.
ילדים זו שמחה ,במיוחד ביישוב צעיר כמו ניצני
עוז ,המתגאה בקהל צעיר רב ולכן ,פעילויות למען ילדי המושב תופסות נפח רב
בפעילות התרבות ,אך לא רק .משאבים רבים מופנים להפקת אירועים קהילתיים
לכל המשפחה ,ביניהם אירועים בסימן החגים – הפנינג פורים ,קריאת מגילה בבית
הכנסת ,אירועי חנוכה ,אירוע שבועות  ,מסיבת קיץ ועוד.
הוקמה ועדת ספורט שקיימה השנה כמה אירועים מאד מוצלחים שהשאירו טעם
של עוד :יום ספורט קהילתי ,צעדת טו בשבט ,מירוץ אופניים.
גם הקהל הבוגר לא נח .מידי חודש מתקיימת פעילות "קפה תרבות" – בכל פעם,
תושב/ת מעביר/ה הרצאה בנושא בו הוא/היא מתמחים ,כגון :תזונה עפ"י האירו
וידה ,פעילות משטרת ישראל בתחום הסמים ,שיווק בפייסבוק .הכניסה להרצאות
חופשית והמשתתפים מתפנקים בקפה ועוגה .לאחרונה
בנוסף לפעילות המקומית המתקיימת ביישוב ,המושב מתגאה בשיתופי הפעולה
עם היישוב השכן ,שער אפרים .היישובים חברו יחד בכוחות משותפים ,במטרה
להדק את הקשרים החברתיים בין התושבים ,המתגוררים בסמיכות זה לזה ,לתכנית
הצגות ילדים של מיטב התיאטראות בארץ  .כמו כן הוקם מערך חוגים משותף
לשני הישובים המכיל חוגים רבים ומגוונים לכלל האוכלוסיה ,ומזה כשנתיים אנו
חוגגים את ערב יום העצמאות ביחד.
כתבה :אורית בן חמו

תנועת המושבים בישראל * אגף חברה וקהילה ,היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

אומנים ונותני שירותים בתחום התרבות והפנאי

הבמה שלכם!

במסגרת הקשר של התנועה עם פעילי תרבות מיישובים ומועצות אזוריות ,אנו
ממליצים ליישובים לשלב בתכנית התרבות השנתית מופעים ואירועים תרבותיים,
המתאימים לצביון הכפרי ,למפגשים של חיבור קהילתי ,אירועי יובל ועוד.

אנו מאמינים כי יש לנו הזדמנות לפרגן לאמני המרחב הכפרי
העוסקים בתחום ולכן ,אם הנכם:
• תושבי ההתיישבות העובדת • מציעים פעילות תרבותית המתאימה ליישובים
ולמועצות האזוריות • בעלי ניסיון בתחום  -רצוי עם המלצות מיישובים שלנו

אנא צרו קשר והצטרפו לרשימת

"המומלצים של תנועת המושבים"

״תיאטרון קורה״ -זוהר קרניאל ממושב בר גיורא ונועם פז מהישוב נירית
כפלמ״חניקים בכנס פעילי תרבות  ,תנועת המושבים ,פבר׳ .2013

שחקנים • זמרים • חבורות זמר • סופרים ומשוררים • ציירים ואמנים • מנחי קבוצות
• מדריכי טיולים • נותני שירותי במה ועיצוב • הגברה ותאורה • מפעילי פעילויות
ייחודיות • שרותי הסעדה וקייטרינג לאירועי חוצות ועוד...

ב ,2.7.14-יתקיים יום עיון וחשיפה של אמנים
במ.א .לב השרון .יום זה מיועד לועדות תרבות ,אמנים ,ספרנים,
ארכיונאים וכל העוסקים בתרבות ביישובים.

הקדימו ליצור עמנו קשר ,להצטרף לרשימת המומלצים
ולבדוק אפשרויות חשיפה בפני קהל יעד חשוב זה.
לפרטים והרשמה:

יהודה אלטון ,מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך
צביה ביכלר ,מזכירת היחידה
tarbut@tmoshavim.org.il • 03-6086342/3
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חוגג 50
קמנו ועשינו :יום עיון והוקרה למתנדבים במושבי העולים וחלוקת מלגות לבני המושבים
ב 21.5-נערך בהיכל התרבות של המ.א דרום השרון יום עיון לכבודם של וותיקי
ההתיישבות ,אשר התנדבו לסייע בקליטת יישובי העולים ,כמדריכים בתחומים
שונים ,עם קום המדינה ,והיו כעמוד האש לפני המחנה.
יום העיון נערך בהשתתפות:
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,מזכ"לי התנועה בעבר:
גדליה גל ,אריק נחמקין ונפתלי
בן סירא ,רב התנועה מנחם
הכהן ,יו"ר "קרן הרב" זאב
(ולוולה) שור ,מנכ"ל ניר שיתופי
שלום שמחון ,יו"ר ניר שיתופי
ואיציק כהן ,מרכז "קרן הרב".
ביקשנו לקשר בין חלוקת
המלגות המסורתית של קרן
הרב מנחם הכהן וקרן הרצפלד,
הנהוגות במושבינו מזה עשרות
שנים ,למעמד זה ובכך לסמן כי הבחירה במצוינות אקדמית ופיתוח אישי נעוצה קודם
כל בסולם ערכים פנימי ומחויבות לקהילה בה אנו חיים.
במהלך היום הוקרן קטע מתוך סרט דוקומנטרי שנערך ביוזמת רוני שדה ,בתם של

גמי עמיעד ז"ל ומרים תיבדל לחיים ובריאות טובה ממושב נהלל ,ובבימוי ושל ניצן דרור,
אחיינה של רוני ,אשר ביקשו להביא את סיפורם של המדריכים הצעירים  -אבא ואמא,
סבא וסבתא ,לספר על המפגש עם המתיישבים החדשים.
בהמשך התקיים פאנל מרגש בהשתתפות :אריק נחמקין ,בן נהלל ,יליד  ,1925שבעקבות
פניית בן גוריון ירד לנגב עם רעייתו שרק'ה ז"ל ובהמשך ריכז את כל המפעל המיוחד
הזה בנגב ובלכיש ,לימים כמובן בין היתר  -מזכ"ל תנועת המושבים ובהמשך חבר כנסת
ושר החקלאות.
עמוס בילנסקי ,בן כפר חיים ,יליד  ,1930אשר אף הוא יצא בעקבות הקריאה אל הנגב,
ושימש כמדריך במושב חלץ אח"כ באשבול וב"שובלים".
נפתלי בן סירא ,בן כפר ויתקין ,יליד  ,1934שיצא להרפתקה באשבול שבנגב ,והמשיך
אותה לאורך כל חייו בין היתר בתפקידו ברבות השנים כמזכ"ל תנועת המושבים ועוד..
ד"ר תמר אגמון ,בת מושב גני עם ,ילידת  ,1934שיצאה אל מושבי העולים כגננת ומורה
והפכה להיסטוריונית וחוקרת את תחום ההתיישבות בכלל והמושבים בפרט.
רוני שדה ,שכאמור היתה ילדה קטנה כבת  8אשר חוותה את הפרידה מההורים כאשר
הם יצאו לשליחותם ביישובי הנגב.
כמו כן חולקו מלגות ל 180-סטודנטים ,כולם בני המושבים שלנו ,אשר היו פעילים
בעבר וחלקם גם היום בתנועת הנוער ,וצמחו על ברכי תנועת המושבים.
בסיום התקיים המופע "מגילת המנגינות" ,בהפקת נורית בנט ,מחזה מוסיקלי שכולו
אהבת הארץ ושיריה ,בשילוב השירים שהם נכסי צאן ברזל של הזמר העברי לדורותיו.

מושב שואבה
היישוב שלנו ,מושב שואבה  -שוכן בהרי יהודה ,על כביש מס'  ,1אחרי שער הגיא ,בואך ירושלים וטובל
ביער הקדושים .היישוב הוקם בשנת  1952והיה בעבר יישוב חקלאי .יישוב זה
הפסיק להתקיים בשנת  .1952היישוב הנוכחי הוקם בשנת .1959
ורי מושב
שמו של היישוב הוא סמלי ,והסיבה לשמו היא שבעבר עבר במקום קו צינור
סיפ
מים ראש העין-ירושלים.
כיום ,שואבה היא ישוב קהילתי לכל דבר ועניין ,בעל אופי חילוני ומתגוררות
בו כ 150-משפחות.
הסיסמא שלנו "שואבה  -מקום שכייף לגור בו".

מוזיאון כפר מל"ל  100 -שנים של התישבות בארץ ישראל
מוזיאון עין חי בכפר מל"ל שנפתח במהלך שנת המאה של המושב מהווה מודל
להתיישבות בארץ בשנות ה 20-של המאה שעברה,
משמר את ייחודיות התקופה שבה הוקם המושב
ורי מושב
ואת ראשוניות ההתיישבות בעין חי .המוזיאון שוכן
סיפ
במבנה המזכירות  -בעבר " -הבית הציבורי" ומוצגים
בו חומרים אוטנטיים לרבות תמונות ,תעודות,
מסמכים וכלים מכל התקופות.

המוזיאון הוא גם מוזיאון מרחבי המזמן למבקר בו סיור רגלי ברחבי המושב בין
צריף ישן ששימש למגורים ושוחזר לאחרונה על קירותיו העשויים בוץ וקש,
המחלבה הישנה על דמויותיה
הססגוניות שחזיתה שוחזרה.באר
המים הישנה ,הבריכה הראשונה,
מנוע השאיבה ,עגלת חביות המים,
חורשת אלונים עתיקה וגם גינת
ירק מטופחת כמו זו ששימשה את
המשפחות הראשונות במושב.
מנהל המוזיאון הוא החבר דוביק
גרודמן והאוצרת היא הגב' סמדר
לוי.
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לקהל הרחב לרכזי התרבות ולחברי המושבים:
ביקורים מודרכים בתצוגת הקבע ,צפייה בסרט וסיורים פעילים באתרים
ההיסטוריים במושב כל שבת ראשונה ואחרונה בכל חודש בשעות 10.30-12.30
לתיאום ביקור קבוצות בימים אחרים ,יש להתקשר לדוביק
בטל.054-4466776 :

חג שבועות שמח
תיירות כפרית
צורית וידה-מיקיי,
רכזת תיירות כפרית

חג השבועות בתיירות הכפרית

כדור שלישי לרפתנים במושב שרונה אין ספק שחג השבועות ומוצרי החלב שמאפיינים אותו אהובים
עלי במיוחד.
זיכרונות החג מתקופת ילדותי צרובים היטב ,שולחן הנערך בערב החג ומלא במאכלי גבינה תוצרת הרפת המשפחתית
וכמובן מסיבת השבועות המסורתית של המושב עם העגלות המקושטות בכל טוב תוצרת המושב ,ריקודים בין חבילות
הקש על רגבי האדמה אל מול הנוף עוצר הנשימה ,ריקוד הטרקטורים המסורתי ,הצגת ביכורי התינוקות בכל שנה והרבה
הרבה מבקרים מן העיר שהגיעו לחוות את אווירת החג שהכי מחובר למרחב הכפרי בכלל ובפרט למושב ,כשעד היום מהווה
מסיבת השבועות מפגש עבור אלו שאינם גרים כבר במושב.
במקורות ,החג הוא סימן לתחילת עונת הביכורים שנמשכת עד לחורף .את הביכורים מפרשים על ידי כך שיורד אדם לתוך
שדהו ורואה תאנה שביכרה ,אשכול שביכר ,רימון שביכר  -קושרו בג ֶמי ואומר" :הרי אלו ביכורים".
בתיירות הכפרית ,חג השבועות הוא סמל ומאפשר למבקרים הרבים שפוקדים את המושבים להכיר את "ביכורי" ארצנו,
לטעום מחיי המושב המגוונים ומכל טוב האדמה ומעשה האדם והוא פותח את העונה העמוסה באירועים ,פעילויות
ומבקרים בתפוסות גדולות.
בראשית הדרך ,בתחילת שנות ה ,50-הוקמו  3מושבים שיחידות האירוח היו חלק מאמצעי הייצור שלהם (אמירים ,מכמורת
ובית זית) ,באמצע שנות ה 80-התפתחות התיירות הכפרית תפסה תאוצה ולמרות קשיים ובתמיכה מצומצמת שניתנה,
המשיכה להתפתח בקצב מדהים עד היום ותמשיך להתפתח ולשמור על ייחודיות בה המבקר במושב נחשף לעושר
פעילויות כדוגמת אומנות ,סיורים חקלאים ,הסעדה ביתית ,טיולי סוסים ,יקבים ובתי בד ,ביקור במכוורות וברפתות ,קטיף
ולינה בקמפינג או בצימר מפנק.
אני מאחלת שנמשיך להיות ארץ זבת חלב ודבש ושנמשיך לייצר זיכרונות נעימים למבקרים במושבים.

אחי ואני 1987

המרחב החברתי

החצר האחורית  /הימור מסוכן
ד"ר אייל מדני

מלבד הסמים קיימות
התמכרויות אחרות
שמביאות כאב רב לכל מי
שידן משגת אותו ולכל הסובבים אותו.
השבוע בחרתי לספר לכם את סיפורה
של נורית שבעלה ,גדי ,מכור להימורים.
נורית ,בת  ,30נשואה לגדי ואמא לשי
בן השנתיים .לאחר ששי נולד ,גדי ונורית
התרחקו אחד מהשני" .זה כבר לא היה
אותו הדבר" מספרת נורית ,הייתי כל היום

סביב הילד ,ולא שמתי לב איך גדי ,מתחת
לאפי ,נעשה מפלצת".

הכל התחיל כשערב אחד גדי סיפר שהוא
יוצא עם חברים לקזינו ביריחו .נורית עודדה
אותו לנסוע" .רציתי שיתפרק קצת מהמתח
בבית ואולי יחזור עם מצב רוח טוב".
הפעם הזו ,בה נסע גדי ,הביאה לו אהבה
חדשה לחיים  -האהבה להימורים .גדי החל
לבלות בקזינו מידי שבוע ,מידי יום ,פעמיים
ביום.
נורית הבינה שאי אפשר להמשיך כך והיא
החליטה לפרק את הנישואים .כחצי שנה

גרו נורית וגדי בנפרד ,אבל גדי לא ויתר,
הוא התחנן שתחזיר אותו הביתה ,הבטיח
לפתוח דף חדש .אחרי מסע שכנועים רב,
הסכימה נורית לקבלו חזרה הביתה.

"האמנתי בלב שלם שאנו מתחילים חיים
חדשים .אך המצב החזיק מעמד בדיוק
ארבעה חודשים" מספרת נורית.
המצב לא רק חזר לקדמותו ,אלא אף
החמיר .גדי לווה כספים מהשוק האפור
ונכנס לחובות רבים .נורית שנשארה
המפרנסת היחידה בבית ,ניסתה לשרוד
במצב הכלכלי הקשה ,בעוד בעלה ממשיך
להמר בכסף שנועד למזון לבנו הקטן.
"אותה תקופה הייתה הקשה ביותר"
מספרת נורית; "התחילו בינינו מריבות
וצעקות .אבל מהר מאוד הבנתי שכלום לא
עוזר  ,הרגשתי שאני מדברת עם קיר".

בפעם השניה כשהחליט גדי לעשות סדר
בחיים ,החליטו השניים לאסוף כסף ולהחזיר
את החובות" .בהתחלה הכל הלך טוב,
ואני חשבתי שעלינו על דרך המלך ,אבל
מהר מאוד הבנתי שהתבדיתי .היו מקרים
שהייתי מציידת אותו בסכומי כסף שאספתי
ושולחת אותו להחזיר חוב ,גדי היה חוזר
הביתה ונשבע שמסר את הכסף ,אחרי כמה
ימים הייתי מקבלת טלפונים מאיימים ,כי
הכסף לא הגיע ליעדו "...ממררת נורית
בבכי.

נורית הבינה שגדי צריך לעבור גמילה
במקום סגור ורחוק מהבית .אולם כדי
להכניס אותו לשם  -היא צריכה כסף...
כסף שאין לה.
אומרים שאי אפשר לקנות אהבה ,אבל
כנראה שאפשר להמר עליה  -ולהפסיד.
שלכם ,אייל מדני

נורית נקלעה לקשיים כספיים ופנתה
בבקשות סיוע לגורמים שונים .היא הייתה
עובדת  17שעות ביום .את הכסף הייתה
מחביאה מגדי ,כי כל מה שהגיע אליו ,היה
פשוט נעלם.

הזקוקים לסיוע או המעוניינים להשתתף
במאבק בסמים ובאלימות ,אנא צרו קשר:
eyalmadani@walla.com ,050-5566400

"אני זוכרת את היום שנאלצתי לאסוף את
כל הזהב שלי ולמכור אותו ,כדי לקנות
דברים הביתה .היו תכשיטים שעד היום
אני לא מוצאת "....מספרת נורית.

* ד"ר אייל מדני הינו עורך ומגיש תוכנית הרדיו
"החצר האחורית" בכל יום ג' ,רשת ב' 95.5
 fmבשעה .22:00
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בית-אשל  -ישוב חלוצי בנגב
בשנת  ,1943תוך-כדי מלחמת העולם השניה ,יישבו המוסדות הלאומיים שלושה
ישובים זעירים בנגב במגמה להוכיח נוכחות יהודית ולבחון התנאים להתיישבות
חקלאית ובמיוחד לשארית הפליטה ,אם וכאשר יגיע הזמן.
כך עלו על הקרקע הקיבוצים גבולות ,ורביבים ,ובית-אשל מתנועת המושבים.
התנאים היו חצי מחתרתיים מחוסר ידיעה כיצד תגיב
הממשלה האנגלית על החדירה שלנו .התנאים היו
ורי מושב
פרימיטיביים גם מסיבה זו אבל גם מחוסר תקציב
סיפ
והקשיים האוביקטיביים של המלחמה.
בימים ההם היה הנגב ארץ לא נודעת ושלטונה של
ממשלת המנדאט באיזור זה היה רופף .היינו גרעין
של נוער עולה מאוסטריה וגרמניה בני עשרים ובמרוצת הזמן הצטרפו אלינו
גרעינים נוספים מעולי רומניה ובנות צבריות .בסך הכל כ 50-אישה ואיש נושאים
עיניהם "לכבוש את הנגב".

אי ירוק במדבר | 1947

הישוב הזעיר בלב השממה שכן במישור מדברי של אדמת לס חומה ללא עץ או שיח ירוק בכל המרחב ,כשני ק"מ מזרחית לבאר-שבע .משימתנו הייתה לערוך
ניסיונות ומחקרים חקלאיים ולחרוש את אדמות קק"ל שהיו עד אז מעובדים על ידי אריסים בדואיים .במרוצת השנים ,עד סוף  1947פיתחנו ענפי חקלאות בתנאים
קשים ביותר :המשאבה לבאר שסיפק לנו מי שתייה התקלקלה לעתים קרובות ובתנאי המלחמה התקשינו לקבל חלקי חילוף .בזמן הראשון לא היה לנו רכב במקום
(הירבנו לנסוע בתחבורה ערבית ,משימה לא פשוטה בימים ההם) לא היה חשמל ולא טלפון ורוב מצרכי המזון נקנו בשוק הערבי של באר-שבע.
בינתיים נוצרו משפחות ונולדו תינוקות .רווחה מסויימת הגיעה כאשר נבנתה מרפאה והתיישב אצלנו רופא .יחד עם זה שררה בינינו רוח טובה של אחווה ושיתוף
בשרותים ,כגון מטבח ,טיפול ילדים ועבודה משותפת בכל הענפים ,ופעילות תרבותית
מלאה :חגגנו "ברוב פאר" את החגים ,ערכנו ערבי שבת .היתה לנו ספריה .למזלנו שררו
בינינו לבין הבדואים ותושבי העיר באר-שבע יחסים טובים ויכולנו לנוע בכל המרחב בבטחון,
אפילו ללא נשק.
כל זה השתנה לקראת סוף  .1947עם הכרזת המדינה לא יכולנו עוד לנוע בכבישים .היינו
מנותקים ניתוק כפול :מנותקים משאר ישובי הנגב כאשר הנגב כולו היה מנותק מהצפון.
כאשר הצבא המצרי פלש לארץ הם תפסו עמדות סביבנו החלו בהרעשות ויריות מנשק
אוטומטי יומם ולילה שבהדרגה הרסו את כל מה שהיה על פני האדמה ,כולל המשק החי,
פרות ותרנגולות .היה ניסיון התקפה אחד של המצרים שנכשל .אנו היינו תקועים להם
כמו קוץ בתחת ,באשר אנו שלטנו בקשר-עין על הכביש באר-שבע  -איסמעיליה וכן על
הכביש לחברון וירושלים .אנו ניצלנו הודות לעבודה קשה ומפרכת ,יומם ולילה :בנינו עמדות
ובונקרים וחפרנו באתים וטוריות תעלות-קשר בהם יכולנו לנוע מבלי להתגלות (החיילים
בונים את בית אשל | דצמבר 1943
המצרים יכלו לראות כל תנועה שלנו על פני השטח) .על מנת לקבל מזון ואמצעי לחימה,
היה עלינו ללכת רגלי בלילה דרך השדות כי בדרכים היו מארבים ,מרחק  11ק"מ ,שם הכשירו שדה תעופה עבור מטוסי דקוטה ,ומשם סחבנו הכל על הגב שוב
בלילה הביתה .למזלנו פינינו את הילדים ( 10במספר) בעוד מועד ,אבל כל הנשים שלא היו אמהות נשארו אתנו והיו בתפקידי לחימה ובישול ,וזאת בתנאים קשים
עם פרימוסים בתוך הבונקר .על עמידתנו זו הוענק לנו נס הקוממיות על ידי צה"ל.
בית אשל ננטש לאחר מלחמת העצמאות .שרידיו ממוקמים כיום בחלקה הדרום-מזרחי של באר שבע והוא הוכרז כאתר לשימור .חברי בית-אשל עברו אחרי
המלחמה לעמק יזרעאל והקימו את מושב היוגב .בימים אלה מבצעת הקק"ל שיחזור של הישוב שיציג הן את ימי השלום והן את ההרס בזמן מלחמת השיחרור
וכשתסתיים המלאכה האתר יהיה פתוח לציבור.
לעיון נוסף :הספר " מורדים בישימון" מאת דן בר-און ,בהוצאת מושב היוגב
כתב :דן בר-און  ,מושב היוגב

בקתות האבן הראשונות | דצמבר 1943
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בני המושבים •

 • www.bmoshavim.org.ilהצטרפו אלינו

יום הזיכרון ברחבי המדינה :צרור פרחים למשפחות השכולות
כ 100,000 -זרי פרחים חולקו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,ללא תשלום ,לבני המשפחות השכולות ברחבי הארץ

כמידי שנה ,ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חוזרת התופעה המבישה :חלק ממוכרי
הפרחים מפקיעים מחירים מבני המשפחות השכולות.
גם השנה דאגו חניכי הנוער העובד והלומד ,בשיתוף היחידה להנצחת החייל במשרד
הביטחון כי לכל משפחה תהיה אפשרות להניח זר על קבר יקיריה ללא תשלום.
ביום ב'  ,5.4.2014יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,הגיעו לבתי
העלמין בכל רחבי הארץ אלפי משפחות שכולות על מנת לפקוד את קברי יקיריהם.
לצד האירועים והטקסים הגדולים של יום הזיכרון הלאומי ,העלייה לקבר ע"י המשפחות
השכולות מאפשרת מקום לזיכרון האינטימי והמשפחתי על אהוב שאיננו.
לצערנו ,בכל שנה חוזרת על עצמה התופעה המבישה אשר מראה שיש כאלה שמנסים
לעשות רווח גם על חשבון השכול  -חלק ממוכרי הפרחים עדיין מפקיעים מחירים מבני
המשפחות השכולות .תופעה מבישה זו ,נחשפה לראשונה לפני שלושים שנה בתכנית
"כלבוטק" .בעקבותיה הוחלט על מבצע ארצי גדול של חניכי הנוער העובד והלומד יחד
עם המשרד להנצחת החייל במשרד הביטחון לחלוקת זרים לכלל המשפחות השכולות
זו השנה ה 33-ברציפות בא מתקיים מבצע "זר לנופל" .אלפי חניכים מתנועת הנוער העובד
והלומד ,יהודים דרוזים ובדואים ,נפרסו בכ 100-בתי עלמין וחילקו זרי פרחים למשפחות
השכולות – ללא תשלום .לאחר שסיימו בקנים ובסניפים את הטקסים המסורתיים של
ערב יום הזיכרון ,התפנו החניכים להכנת המבצע הגדול למחרת .בבוקר יום הזיכרון ,אלפי
חניכים בכל רחבי הארץ קמו בשעות הבוקר המוקדמות ,פרקו מהמשאיות את עשרות
אלפי הפרחים ,והתייצבו מוכנים בבתי העלמין על מנת לאפשר קבלת פרחים לכמה
שיותר משפחות שכולות.
במסגרת כלל המבצע חולקו למעלה מ-מיליון פרחים שאוגדו לכ 100,000-זרי פרחים
אשר נתנו מענה לכלל המשפחות השכולות וחברים נוספים אשר רצו לכבד את זכר
הנופלים.
ברק סלע ,הנוער העובד והלומד  -דובר
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מושב רם און

רם-און הוא מושב עובדים ויישוב קהילתי בחבל תענך שבדרום-מזרח עמק
יזרעאל ,דרומית לעפולה ,צופה לעיר ג'נין .נחל הקישון מתחיל את דרכו באדמות
המושב .המושב נוסד ב ,1961-ע"י גרעיני נח"ל של
בני מושבים ותיקים ובוגרי בתי-ספר חקלאים.
ורי מושב
להקמת ישוב הקבע קדמה תקופת התארגנות בת
סיפ
שלוש שנים בישוב נורית שעל הגלבוע .עד 1963
חיו המייסדים כקומונה במודל קיבוץ ,כשהוקמו 20
המשפחות הראשונות והושלמו התשתיות  -חולקו
המשקים לחברים והישוב התנהל כמושב עובדים .החוסן החברתי ,הניהול המתקדם,
והמינון הנכון של מפעלים משותפים היוו את הבסיס האיתן להתמודדות עם
השינויים הדרמטיים בחקלאות ,אשר באו לידי ביטוי בקריסת המערכת הארגונית
האזורית והארצית ,אשר הייתה הבסיס התומך לכל מפעל ההתיישבות החקלאית
בישראל .הפתיחות המחשבתית ,שהפכה למסורת ברם-און ,אפשרה יישום השינויים
המתחייבים בחברה החקלאית תוך מזעור הנזקים ומבלי להרוס את הבסיס לחיי
הקהילה.
בשנת  1992הוקמה האגודה המוניציפלית ,שמעמדה הוא "ישוב קהילתי כפרי ,אגודה שיתופית
בע''מ" ,והיא מכנסת תחת ישות אחת את כל התושבים  -החקלאים והקהילתיים גם יחד.
לאגודה זו יש הסכם עם האגודה החקלאית לאספקת מים ושירותים אחרים .האגודה
החקלאית העבירה לבעלות האגודה המוניציפלית ,ללא תמורה ,את כל הנכסים המשמשים
את חיי הקהילה ,כמו בריכת השחיה ,בית העם ,מועדונים וגני ילדים ,וכיו"ב.
הקהילה אמנם שומרת על צביון חברתי אחיד ,אולם הרכבה הפך להיות מגוון מאוד :חיים בה
חקלאים לצד מהנדסים וטכנאים ,עובדי תעשיה ,רופאים ואחיות ,אנשי מחשבים ותקשורת,
טייסים ,נהגים ,מורות ומורים ,עובדים סוציאליים ,אנשי מכירות ,יועצים ומתווכים ,אנשי
עסקים ,קבלני-בנין ,חוקרים ,מעצבים ,מסגרים ונגרים ,עורכי-דין ,אנשי-צבא ואמנים ,וכמובן
אנשי התעשיה שבמפעל 'פולירם' המקומי.

ורי מושב

סיפ

14

נוה ימין
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פתרונות גליון 49

תפזורת לחג השבועות
בתפזורת שלפניכם מסתתרים  13מושגים הקשורים בחג
השבועות .המילים רשומות במאוזן ,במאונך ובאלכסון וגם
בכיוונים ההפוכים .מצאו את המושגים והקיפו אותם.
המושגים הם:
ביכורים
ספירת העומר
עשרת הדיברות
חג הקציר
חלב
התזת מים
קציר חיטים
טנא
סלינו על כתפינו
גדי
שיבולת
ארץ זבת חלב
שעורה

סודוקו קל

סודוקו קשה

תפזורת לשבועות  /ליאור ליאני

תשחץ ילדים

פתרה וזכתה:

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס.

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

ליבי שוחט ממושב סיתריה פתרה נכונה את התשחץ מגיליון  49וזכתה בספר
"רגעים בגולן" של הצלמת רינה נגילה.

רביולי מיוחדים לשבועות

פינה עם ארומה אישית

רביולי במילוי עלי גפן וגבינת צאן מקמח כוסמין מלא

באדיבות :דותן עסיס ,אופה וקונדיטור .מוגש באהבה מברוש הבקעה  -כפר אמנים יוצר בבקעת הירדן
שבועות  -שמלה לבנה ,מלחמת מים וביכורי שדה .אין זמן טוב מזה להכניס למטבח את האח הקטן של הענבים
ומי שבלעדיו לא היה לנו יין ולא צימוקים ,הלוא הוא עלה הגפן .עלי הגפן בעלי הטעם החמצמץ העדין שאני
כל כך אוהב לאהוב ,עשירים בנוגדי חמצון ומינרלים .הכנתי עבורכם מתכון טעים ,פריך ,בריא ופשוט שישלב
בין החמצמצות של עלי הגפן לטעם האגוזי של קמח הכוסמין ולמליחות והמרקם של גבינת עיזים שמנמנה.
ברוש הבקעה הינו כפר-אומנים קהילתי .תושבי המקום ,אנשי יצירה ומעשה בעלי תחומי עניין שונים ,רואים
בהתיישבות זו שליחות שהמכנה המשותף הוא חיבור לפריפריה ,לטבע ,לפשטות ,בשילוב אומנות וחינוך לשם יצירת הרמוניה
חברתית .כפר האומנים מורכב מקבוצה מגוונת המקיימת אורח חיים דמוקרטי במרחב קהילתי אשר נמצא בדיאלוג מתמיד עם
האוכלוסייה הסובבת ועם הטבע המקיף את ביתם.
לבצק:
 300גרם קמח כוסמין מלא
 150גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
 50גרם שמן זית
כפית שטוחה מלח
 1ביצה
 2כפות מים
למלית:
 400גרם עלי גפן חלוטים ומסוננים
 1בצל
 2שיני שום
שמן זית
 200גרם גבינת עיזים מלוחה בקוביות
מלח ,פלפל

להברשה וציפוי:
ביצה טרופה עם מעט חלב
שומשום

אופן ההכנה
להכנת הבצק פוררו בקערה את החמאה עם הקמח והמלח ,הוסיפו ביצה ושמן זית והתחילו
לישה קצרה ,במידת הצורך הוסיפו כף או יותר של מים.
עיטפו את הבצק בניילון נצמד וקררו לשעה.
להכנת המלית קצצו את עלי הגפן החלוטים והמסוננים ,טגנו בצל ושום בשמן זית ,הוסיפו
לעלי הגפן ותבלו במלח ופלפל ,אם אתם מכורים לחמוץ כמוני אפשר גם להוסיף מעט מיץ
לימון.
הוסיפו את קוביות גבינת העיזים רק כשהמלית קרה ,אנחנו רוצים לשמור על הגבינה
בקוביות.
רדדו את הבצק לעובי של  2-3מ"מ ובעזרת חותכן או כוס צרו עיגולים ,במרכז כל עיגול בצק
הניחו מעט מהמלית ,וקפלו את העיגול לחצי ,כך שנוצר לכם מעין רביולי ,רצוי להרטיב מעט
את שולי העיגול להדבקה קלה יותר.
הברישו את הרביולי בביצה והחלב ,ופזרו שומושום מעל.
חממו תנור ל170מעלות ואפו כ 20-15דקות.
חג שמח ובתאבון!
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כל גליונות המושב זמינים באתר תנועת המושבים  www.tmoshavim.org.ilבלשונית "המושב" בעמוד הבית.

יובל גליונות חדש בפתח ...ובהזדמנות זו ,תודה לכל
הכותבים והכותבות ,הצלמים ,העורכים והמשכתבים
וכל מי שידו בהוצאת עתון המושב לאור ובמיוחד
לכם הקוראים והקוראות שמלווים אותנו כבר  9שנים,
מגיבים ,כותבים ויוצרים יחד אתנו את עתון המושב.

