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 סלינו על כתפינו, 
 ראשינו עטורים, 

 מקצות הארץ באנו, 
 הבאנו ביכורים. 

 מיהודה ומשומרון 
 מן העמק והגליל 

 פנו דרך לנו, 
 ביכורים איתנו, 

 הך בתוף חלל בחליל! 

 מה טובו מעגלינו, 
 מה יפו הטורים! 

 זימרת הארץ לנו, 
 הבאנו ביכורים, 

 מגולן מבשן 
 מן הנגב והירדן! 

 פנו דרך לנו, 
 ביכורים איתנו, 

הך בתוף חלל בחליל!
מילים: לוין קיפניס
לחן: ידידיה אדמון

חג השבועות
מאת הרב מנחם הכהן, רב התנועה

יותר מכל חגי ישראל האחרים, מבטא חג השבועות כחג משולש המבטא את ייחודו של עם ישראל. חוגגים אנו 
את שבועות כחג מתן-תורה, על היותנו לעם, מבחינה רוחנית - "היום הזה נהיית לעם", ביום זה קיבלנו במעמד הר 

סיני את השליחות האוניברסלית להיות אור לגויים ומורי דרך לאמונה הצרופה באל אחד.

את חג הקציר והביכורים, אנו חוגגים, כביטוי לעצמאותנו המדינית, עצמאות של עם היושב על אדמתו, קוצר 
קצירה, מניף ראשית תנובתה, ומעלה ביכורי פירותיה, ביכורים למקדש ה'. זהו גם הקשר ההדוק בין מגילת רות 

ובין חג השבועות, חג הקציר. 
אווירת מגילת רות ואווירת החג עולות בקנה אחד והולמות זו את זו. המגילה והחג כאחד משיבים רוח מרעננת של 
מרחבי שדות ומרוננים את הנפש ברינת קוצרים יבול מבורך. ירק ריחני מקשט את הבית, ואף מתוך המגילה כאילו 
עולה באפך ריח ירק וקמה. שעה שאנו שומעים מעל בימת בית הכנסת את צליליה הענוגים, השלווים והלבביים 
של מגילת רות ממלא את הלב רגש אמיתי של חג קציר וחג ביכורים. ואתה מדמה לראות בעיני רוחך, את דמותה 

העדינה והטהורה של רות, בטבלה במרחב הזהוב של שדות הקמה ומלקטת שיבלים אחרי הקוצרים.
*

חג השבועות הוא גם החג המבטא את המלכות בישראל - הוא יומו של דוד מלך ישראל, שלפי המסורת "דוד מת 
בעצרת", ומגילת רות אותה אנו קוראים בחג השבועות, היא מגילת היוחסין לבית דוד, יום קריאתה בחג השבועות. 
דוד סמל המלכות בישראל הוא הנס החי והקיים לעולמים שבו התאחד הרעיון של השילוב בין הכוח הרוחני 
והמדיני. דוד המלך האדיר, לוחם וכובש, הוא גם דוד נעים זמירות ישראל. יסודה של האומה הוא החוט המשולש 

של התורה, עם ישראל וארץ ישראל.
*

על יסודות אלו, בנוי ועומד בנין האיתנים של עמנו וככל ששלושת עקרונות אלה יהיו צמודים, תואמים וחזקים, 
כך יהיה העם מחושל ואיתן אשר שום כוח פיזי, אומה ולשון לא יוכלו לו.

בברכת ושמחת בחגיך, הרב מנחם כהן

חג השבועות, או בשמותיו הנוספים - חג הקציר, חג הביכורים וחג מתן תורה - 
הוא החג, בהא הידיעה, של ההתיישבות בארץ אשר הפך כבר מזמן למוקד 
משיכה ועלייה לרגל של משפחות רבות מכל קצוות הארץ 
שנוהרות למושבים לחזות בכפר כולו לובש לבן, לרגל חגיגות 

הקציר וטקסי הבאת ביכורים.
השירים, הריקודים ותהלוכות הכלים החקלאיים המקושטים 
מקובעים כזיכרון ילדות קסום ונצורים בליבו של כל בן התיישבות. 
טעמי מאכלי החלב משתלבים נפלא בנוף הירוק שנצבע אט אט 

לגוני צהוב וחום.
זיכרונות עמוקים מחג  כבת מושב כפר חטים אני נושאת עמי 
השבועות, שמלווים אותי עד היום. ההכנות הקדחתניות סביב החג, 
ההתרגשות ובעיקר תחושת הגאווה להשתייך לענף בו עבדו ההורים אז 
)במקרה הפרטי שלי היה זה הדיר, אותו ניהל אבי והיתה ממש  "מיני מלחמה" בינינו 

לבין הרפתנים( וכמובן הרצון העז לזכות בתחרות קישוט העגלות והטרקטורים. 
בגיליון השבועות החגיגי המוגש לכם, לצד הכתבות והמאמרים המקצועיים, שילבנו תמונות 

מהווי חג השבועות, ששלחו לנו המושבים השונים.
אני מקווה שהצבעים והמראות ינעמו לכם ויעלו זיכרונות מתוקים אצל כל אחת ואחד מכם.

מאחלת לכם קריאה נעימה וחג שמח, לבן, אביבי ומרענן.

מיכל דותן-לוין, עורכת אחראית. 

בחג שבועות תעשה לך,
ביכורי קציר חיטים
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חדשות אגף המשק

איציק כהן,
יו"ר אגף המשק

ת  לכותרו יתה  עלי ר  לאו
הלול,  בענף  הרפורמה  של 
כאשר היא מותקפת מצד גורמים שונים,  
חשוב להבהיר כי תנועת המושבים תומכת 
בתוכנית הרפורמה ברוב חלקיה אם כי יש 
מקום לבדוק טענות המתנגדים באם ניתן 

לקבלם.

הרפורמה בענף הלול דומה במקצת לרפורמה 
שהייתה לפני כ-10 שנים בענף החלב. גם שם 
כמו בענף ההטלה הדרישה לרפורמה באה 
מצידם של הגופים הסביבתיים, הבריאותיים

והווטרינריים, אשר דורשים כי הענף יתנהל 
ע"פ תנאים ותקנים בינלאומיים. לשמחתנו 
הממשלה שהחליטה על הרפורמה הסכימה 
לתקצב סכום של למעלה מ-300 מליון ש"ח 

לטובת העתקת הלולים מחוץ למושבים. החל 
2013 כל בעל לול יאלץ להמציא  משנת 
רשיון עסק להפעלת הלול, שאם לא כן לא 

יוכל לגדל ולא יוכל למכור את הביצים.
יש לזכור כי ענף ההטלה וענף החלב הם 
היחידים בענפי החקלאות הנשמרים כענפים 
והמגדלים בצפון אף מקבלים  מתוכננים 
סובסידיה על הגידול. לא סוד הוא כי משרד 
האוצר מנסה בכל הזדמנות לבטל את התכנון 
ולצאת מהסיבסוד שהוא מעניק לענף. אחד 
התנאים להמשך התכנון בענף ולהמשך מתן 

הסובסידיה הוא ביצוע הרפורמה.
יש לבדוק היטב למי טוב שהרפורמה לא 
תתבצע ומי עומד מאחורי המתנגדים ומממן 

את פעילותם.
ביצים נשארו  חשוב שנראה כמה מגדלי 
היום, רבים מאוד אינם מגדלים ומשכירים 
את מכסתם. תופעה זו תלך ותגבר אם לא 
תהיה הרפורמה ובעלי המכסות יהיו נתונים 

לחסדיהם של משכירי המכסות. 
לכן האינטרס העליון של המגדלים הקטנים 
הוא שתתבצע הרפורמה, דבר שישמור על 
מקור פרנסתם לשנים רבות קדימה ויאפשר 
לפתח את חצר המשק ליד הבית לתעסוקות 

אחרות נקיות עם הכנסה נוספת.

המתנגדים  אלה  לכל  קוראים  אנו 
לרפורמה כפי שעשו ראשי המועצות, 
טענות  ולהביא  לבוא  הענף,  ומנהלי 
והצעות לשיפור הרפורמה ונלך כולנו 
פני  את  שישנה  המהלך  לביצוע  יחד 

מושבנו.

בענף הרפורמה 
הלול

מבדיקה שביצעה חברת "דרך המעבדה" לאיתור 
של שאריות חומרי הדברה בירקות, נמצא שהופסקו 
החריגות מכמויות הריסוס שחזרו על עצמן בשנים 

האחרונות. 

הירקות שנבדקו נרכשו בשופרסל שלי, מגה בעיר, 
רמי לוי, עדן טבע מרקט, טיב טעם, ומשוק הכרמל, 
ללא ידיעת הרשתות כך שהתוצאות ישקפו את המצב 

האמיתי בשווקים. 

בבדיקות חיפשו חומרי הדברה וזיהומים מיקרוביאליים 
במלפפון, פלפל, חסה ותותים, שהם ירקות פופולארים 

במטבח שנחשבים גם כסופחי ריסוסים.

התוצאות החיוביות הושגו לאחר שמשרד מבקר 
המדינה ביצע בדיקה של התוצרת החקלאית ממדפי 
רשתות השיווק במשך השנים הקודמות. בבדיקות 
חריגות  היו  הירקות  שבמרבית  נמצא  הקודמות 
שונות מהכמויות שמאשר משרד הבריאות. מאז 
חזרו בדוחות המבקר דרישות לייעל את הפיקוח על 
התוצרת החקלאית והתוצאות העדכניות משקפות 

את השינויים שנעשו בתחום גידול הירקות.

רותי שפיר, מנהלת חברת "דרך המעבדה" העוסקת 
בבדיקות מזון, אמרה שמאחר ושאריות של חומרי 
הדברה הן גורם שאינו נראה לעין, חשוב שהצרכנים 
יבררו בנקודת המכירה אם יש פיקוח על התוצרת 
החקלאית. כשאנו רואים בעת הרכישה שהמזון עבר 
את תאריך התוקף או שישנו פגם כמו ריקבון, אז 
אנו יודעים להיזהר ולקבל החלטות לגבי המוצר. 
אך בחריגות של חומרי הדברה אין לציבור אפשרות 
להבחין בעצמו בכך ולכן חשוב לבדוק אם קיים פיקוח 

על התוצרת החקלאית שאנו רוכשים.

פרטים נוספים על הפיקוח של "דרך המעבדה" ניתן 
 www.lab-path.co.il:למצוא באתר

השנה הירקות בריאים יותר מבעבר

ותיקי נהלל 2009

איתן בן דוד,
מזכ"ל תנועת המושבים 

לאומי  על משאב  ההסתכלות 
כגון קרקע, דרך פריזמת "הערך 
הכלכלי" מהווה השגיאה החמורה ביותר שעושים 
מקבלי ההחלטות ובעלי התפקידים השונים. הגיעה 
יום  העת שבמקום לייצר מדיניות חדשה מידי 
ביומו תדבק המדינה בהחלת המדיניות שהחלה 
ישראל  מקרקעי  מנהל  1 של  בהחלטה מספר 
ותעניק לחקלאים את הזכויות בקרקע המגיעות 
להן מתוקף ההחלטות השונות והמציאות בשטח, 
ותאפשר לחקלאים להמשיך ולהפיק את התועלות 
הכלכליות-ערכיות-חברתיות-אקולוגיות-ביטחוניות 

מעיבוד האדמות לטובת כלל אזרחי המדינה.  

שבמשרד  הממשלתי  השמאי  שכתב  הדו"ח 
מגמות  על  מעיד  יצחקי,  אייל  מר  המשפטים, 
מדאיגות ביותר בקרב מקבלי ההחלטות ובקרב 
הבנת  מאי  הנובעות  מגמות  הפקידותי,  הדרג 
תהליכים משמעותיים בחקלאות וניתוק מוחלט 
מהשטח. השיח שמנהל מר יצחקי שגוי מיסודו; 
לחקלאות בישראל ערך לאומי והיא שעיצבה את 
זהותו של היהודי-עברי בתחילת המאה העשרים, 
ואולי, אף ביתר שאת, היא מעצבת את דמותה של 

המדינה בזמן הזה, במאה העשרים ואחת. 

במדינת ישראל, האדמה היא מוצר ציבורי קלאסי 
יותר מהחקלאות  ואין כלי ראוי מוצלח וכלכלי 
לשימורה. מסיבה זו אין מסבסדים את החקלאות 

אלא תומכים בה. כדאי בנקודה זו להזכיר שאת 
שאר שומרי הקרקעות )צה"ל, קק"ל ורשות הטבע 
והגנים למשל( דואגת המדינה לממן, כך שלמעשה, 
גם בניתוח כלכלי אמיתי - כזה שמייצר שקלול 
 - אמיתי של כלל התועלות מול כלל העלויות 
החקלאות היא הכלי היעיל ביותר ולאור דו"ח מבקר 
המדינה )59/ב(במיוחד על מול בעיית הפלישות 

לאדמות המדינה.

מדו"ח זה אנו למדים שהדרג הפקידותי מנסה, 
שוב, להגדיר מדיניות מבלי להבין את הגורמים 
שיצרו )ולא במקרה( את חוקי המשחק החדשים. 
הוא עושה זאת, שוב, על בסיס מידע שגוי, ומבלי 
להבין לעומקן את המטרות הייחודיות של מדיניות 
הקרקע בישראל - ביחס למגזר החקלאי ולמרחב 

הכפרי כולו. 

 הטיעון בדוח השמאי הממשלתי אינו לוקח בחשבון 
המגמות  ואת  בישראל  החקלאות  תפקיד  את 
בחקלאות העולמית בכלל ובמדינת ישראל בפרט 
- בכך נגזר שהטיעון הוא אמנם לוגי אך חסר את 
היסודות, משמע, מנותק לחלוטין מהמציאות. גרוע 
מכך, דוח השמאי נכתב מתוך אי ידיעת חשיבותה 
של הקרקע ושל החקלאות וההתיישבות לאור 
מגמות גלובליות הקשורות בהפרטה של "כל מה 
שבא ליד", מגמות שאומצו דה-פקטו ע"י הגופים 

המנהלים במדינת ישראל.

יותר מכל מעיד דוח זה, שהמהלך שנעשה זה 
חקלאית  מדיניות  היעדר  מוצה:  באוצר,  שנים 
יציבה יחד עם ה"יתרון לגודל", הובילו לצמצום 

כיצד יש להתייחס      למשאב הקרקע? בתגובה לדו"ח השמאי הממשלתי 

2
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חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

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

להלן החלטה חדשה בנושא ועדות קבלה שהתקבלה בישיבתה האחרונה של מועצת מקרקעי ישראל: 
הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בישובים חקלאים

)ההחלטה אינה חלה על נחלות( החלטה זו חלה על ישובים המונים עד 500 בתי אב.
להלן הקריטריונים לקבלת מועמדים:

בגיר מגיל 18 ומעלה. לא ניתן יהיה לקבוע קריטריון אחר בנוגע לגיל.  *
בעל יכולת כלכלית להקמת בית ביישוב, תוך פרק הזמן הקבוע בהסכם הפיתוח עם המנהל;  *

התאמה לחיי חברה בקהילה - אגודה אשר תכלול קריטריון זה בקריטריונים לקליטה בישוב תכלול   *
גם הוראה לפיה ידרשו כל המועמדים להמציא חוות דעת מקצועית של מכון מיון פסיכולוגי אליו 
יופנו על ידי ועדת הקבלה, אשר תבחן את התאמתם לחיי הקהילה בישוב. קביעת ועדת הקבלה 

בדבר דחיית מועמדים מסיבה זו, תהא מבוססת על חוות הדעת המקצועית.
ביישוב הגדול מ-120 בתי אב ניתן יהיה לדחות מועמדים מחמת קריטריון זה רק מקום בו יימצא   

כי קבלת המועמד עלולה לפגוע בחיי הקהילה בישוב.
בעת בחינת מועמדות ליישוב, תביא ועדת הקבלה בגדר שיקוליה את שאלת השפעת קליטת   
המועמד על היישוב, בשים לב לגודל היישוב ואופי האוכלוסייה הקיימת, ואם בשים לב לאלה, 
קבלת המועמד תביא ליצירת קהילה נוספת בתוך הקהילה הנוכחית, בדרך שיש בה כדי לפגוע 

פגיעה של ממש באופי הקהילה אשר גרה באותו ישוב. 
* קריטריונים בדבר אפיונים מיוחדים של הישוב, אם יש כאלה, ובלבד שאלה אושרו מראש על 
ידי המינהל לאחר שקבלו את אישור רשם האגודות השיתופיות, לרבות במסגרת תקנון האגודה 

השיתופית. הקריטריונים יפורסמו ע"י האגודה.
התנאים הכלליים בדבר הקצאת מקרקעי  ישראל יחולו אף על הקצאות מקרקעין עפ"י החלטה זו.  

הרכב ועדת הקבלה יהיה כלהלן: בעל תפקיד בכיר במיישבת )הסוכנות היהודית או  ההסתדרות   *
הציונית( ביישובים שבטיפולה, בעל תפקיד בכיר במשרד הבינוי והשיכון, נציג היישוב )במידה ונציג 
הישוב אינו נציג האגודה יתווסף נציג האגודה(, נציג המועצה האזורית )אשר יהיה ראש המועצה 
האזורית או סגנו, או עובד המועצה שימונה על ידם ובלבד שאינם תושבי הישוב( ונציג  התנועה 
 המיישבת – עת שייך היישוב לתנועה מיישבת. יו"ר ועדת הקבלה יהיה נציג המועצה האזורית
ככלל, יהיה מספר חברי ועדת הקבלה מספר אי זוגי, והחלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות, כאשר 

לכל אחד מהחברים זכות הצבעה שווה.
במידה ויהיה מספר חברי ועדת הקבלה מספר זוגי, ליו"ר הועדה יהיה זכות הצבעה כפולה.  

מקום בו מתקיים מכרז, הדיון בועדת הקבלה יתקיים בטרם יוגשו ההצעות במסגרת המכרז.   * 
 באם ידחה המועמד,  יהא רשאי להגיש הצעתו במסגרת המכרז בצירוף ערר על החלטת ועדת הקבלה, ואם
הצעתו תזכה, תהא הזכייה מותנית בקבלת הערר שצורף להצעה. מובהר כי האמור מותנה בקיום 

כפל מציעים ביחס למספר המגרשים המוצעים במכרז, אחרת יבוטל המכרז.
ועדת הקבלה תנמק את החלטתה לדחות מועמד או להתנות את קבלתו בתנאים ותמציא את החלטתה   * 

למועמד בדואר רשום. 
מועמד אשר מועמדותו נדחתה על ידי ועדת הקבלה יהיה רשאי להגיש ערר בכתב לועדת ערר,   *
אשר תפקידה להמליץ למנהל המינהל האם לקבל את הערר, לדחות את הערר או להחזיר את 

הנושא לדיון מחודש בועדת הקבלה. 
ועדת הקבלה תודיע למועמד שבקשתו נדחתה או שקבלתו הותנתה בתנאים, על זכותו להגיש   *

ערר על החלטתה, על המועד להגשת הערר ועל דרך הגשתו.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל:
1195 ועדות קבלה

מספר החקלאים ואפשרו משפט בסגנון: "ועל אף 
שמועסקים בו פחות מ-2%" )מתוך סך המועסקים 
במדינת ישראל(, משפט שמצביע על אי הבנת 
הסיבות האמיתיות מאחורי המספרים הקשים, קודם 

כל למדינת ישראל ואח"כ למרחב הכפרי. 

חייבים להפנים, גם כשמספר החקלאים מצומצם 
יחסית, אופי המרחב הכפרי מבוסס על חקלאות 
ונכון יותר, על החקלאים, בניסוח אחר, כדי לשמור 
על אופיו של המרחב הכפרי ועל זהותנו, יש לשמר 
לא רק חקלאות אלא גם, ולפני הכול, חקלאים - 
זאת המדיניות שמנסה להנהיג תנועת המושבים. 
2% שעוסקים בחקלאות אינם תוצאה מקרית כי אם 
נגזרת של "מדיניות בת שנים של הליכה על הסף", 

ודאי בכל מה שקשור למגזר החקלאי. 

דוח השמאי מעיד שמדיניות האוצר מוכיחה את 
והוא מתייחס למצב היום  עצמה לאורך שנים, 
כאל מצב טבעי - אך הדבר אינו כך )וכפי שאנו 
יודעים מנהל מקרקעי ישראל נופל בדיוק באותה 
המלכודת(. כאן נעוצה הטעות בטיעונו של השמאי 
הממשלתי, לא שיטת הסבסוד הובילה לכך ש"רק 
חלק מהחקלאים זוכים", מה שמוביל לצמצום מספר 
החקלאים הוא העדר המדיניות. במסגרת הגדרת 
ההתנהלות בכל הקשור למשאב הטבע היקר ביותר 
במדינת ישראל - הקרקע, יש לשנות את המדיניות 

החקלאית מהשורש. 

בכל הקשור לספסרות בקרקעות, לפני הדוח וגם 
אחרי הדוח, עמדת תנועת המושבים ברורה; תנועת 
המושבים מתנגדת לכל ספסרות בגורמי הייצור, 
אסורה ספסרות בקרקע ואסורה ספסרות במים, 

אם התופעה קיימת, יש להלחם בה בכל הכלים 
המשפטיים הקיימים. פתרון המכרזים התקופתיים 
שגוי והוא לא יפתור שום בעיה שעולה מהדוח, 
נהפוך הוא, הוא יחמיר את הבעיות הקיימות ויעשה 
את הקרקע למוצר סחיר לחלוטין. במצב כזה, מספר 
החקלאים ימשיך להצטמצם עד כדי מצב של שוק 

מונופולי. 

באשר לניצולה המיטבי של הקרקע, כפי שמגדיר 
זאת השמאי, כיום אנו עדים לעיבוד של 100% 
)בקירוב(, של האדמות, ולכן אין זה ברור למה הוא 

מתכוון כשהוא מדבר על ניצול מיטבי. כמו כן, 
כפי שמציינת השמאית נחמה בוגין, גם בהיבט 
השוק  לכוחות  לתת  הניסיון  החברתי-מדיני, 
החופשי לפעול ללא כל הכוונה יהפוך אזורים 
שלמים לאזורי נעדרי עיבוד חקלאי בטווח הקצר 

ונעדרי תושבים בטווח הארוך. 

במודל השיווקי המבוסס על עיקרון "כל המרבה 
במחיר" מציע השמאי הממשלתי, גם אם הוא 
אינו מבין זאת, להעביר את הקרקעות לבעלי 
ההון במדינה. לצערנו, הגופים שנמצאים בשיח 
הציבורי סביב הנושאים הללו מסונוורים מטיעון 
"הצדק החלוקתי" ואינם מבינים מה מסתתר 
מאחורי הצעתו של השמאי; מדובר בלא פחות 
ממהפכה שתשנה לחלוטין, ובאופן בלתי הפיך, 
את מדיניות הקרקע במדינת ישראל, מדובר 

במכירת חיסול.

בכל הקשור לתחשיבים כלכליים, אנחנו סבורים 
שהשיח כולו מוטעה ומטעה מיסודו, גם מילטון 
פרידמן, אחד מאבות הקפיטליזם, הבין היכן 

עוברים גבולות ההפרטה, וגם הוא הבין שהחקלאות 
היא מוצר ציבורי שיש לשמרו ולתחזקו, ובמדינת 
ישראל, על אחת כמה וכמה. לצורך העניין, אנחנו 
מזמינים את מר יצחקי, לסיור בקו התפר במרכז 
המדינה, לסיור במשולש הגבולות ישראל-עזה-
ובשטחים  ישראל-לבנון  בגבול  לסיור  מצרים, 
האבודים בגליל. אנחנו מבטיחים למר יצחקי, ולכל 
מי שיבוא, שאחרי הסיור, כל תפיסת "הערך הכלכלי", 
תשתנה לחלוטין. ההסתכלות על משאב לאומי כגון 
קרקע, דרך פריזמת "הערך הכלכלי" מהווה השגיאה 

החמורה ביותר שעושים מקבלי ההחלטות ובעלי 
התפקידים. 

"עוד דו"ח או פחות דו"ח", אין לזה חשיבות, חשובה 
המגמה הכללית המצביעה על אי הבנה בסיסית את 
התהליכים ואת האיומים השונים שמדינת ישראל 
ניצבת מולם. הבנה אמיתית של התהליכים, הייתה 
המחויב  תלמיד  כל  לחייב  המדינה  את  מביאה 
היום, כחלק מהחינוך שהוא מקבל, לבקר ב"כותל 
המערבי" ו"ביד-ושם", להשתתף ב"שבוע עבודה 

עברית בחקלאות".

כפר טרומן 2007
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חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

יוגב שריד -מנהל אגף 
כלכלה ופיתוח עסקי

מושבים רבים נמצאים בימים אלו 
במו"מ עם יזמים למימוש מתקן 
סולארי על קרקעותיהם. תוכנית המתאר הארצית 
למתקנים פוטו-וולטאים תמ"א 10/ד'/10 קובעת 
כללים והנחיות לאישור מתקנים סולאריים על 
הגג ועל הקרקע, תוכנית זו עתידה לקבל אישור 

מהמועצה הארצית בחודש יולי 2010.

למימושו של המתקן ישנם שני צדדים עיקריים 
- טכנולוגי וכלכלי, ברצוני להתמקד בהיבטים 
הכלכליים במסגרת תהליך המו"מ מול הגורמים 

השונים.

חוסן כלכלי: עלות פרויקט של 5 מגה וואט מוערך 
בכ-100 מיליון ש"ח, כאשר היזם מחויב לתשלום 
של 20%, השקעתו מוערכת בכ- 20 מיליון ש"ח 
ולכן צריך לוודא שהחברה שאתם ניצבים מולה 
אכן בעלת יכולת כלכלית - ניתן לעשות זאת ע"י 

בקשת מאזן ובדיקת ההון העצמי במאזן.
כמו כן ישנם גופים המציגים עצמם כמייצגים 
גופים גדולים מחו"ל, על מנת לוודא זאת יש 
לבקש מכתב מתאגיד האם שהסוכן הנ"ל מייצג 
אותו וכמו כן שהוא מוכן להתחייב לסכומים אלו 

בפרויקט זה.
דמי רצינות - בכל תהליך מסוג זה המושב יתבקש 
לחתום על הסכם אופציה שבעת מימושו יהפוך 
להסכם שכירות בפועל, למיטב ידיעתי יש מספר 
חברות שמחתימות מושבים על מנת לחסום 
המיזם  את  לבצע  כוונה  מתוך  ולא  מתחרים 
היא  המלצתנו  לפיכך,  בעתיד.  אלו  בשטחים 
שהחברה תשלם למושב סכום מסוים על תקופת 

האופציה, כמו כן חשוב להוסיף סעיף קנס "אי 
ביצוע" אם נוצרו כל התנאים לביצוע הפרויקט 

והחברה החליטה בסוף לא לממשו.
לתשלום  ערבות  לדרוש  יש  בנקאית:  ערבות 
של שנתיים מראש גם בתקופת האופציה וגם 

בתקופת המימוש.  
שיקולי מיסוי: חשוב להיוועץ עם רו"ח ולשקול 

את כל המיסוי הרלוונטי כולל מס שבח עתידי.
אם  כסף  שווה  הבלעדיות  בקשת  בלעדיות: 
מבקשים מהמושב כמות קרקע הנמוכה מהמותר, 
ע"פ החלטת משרד החקלאות 250 דונם ו/או 
רשויות התכנון 300 דונם, המושב איננו צריך 
להתחייב לבלעדיות, אם היזם מבקש בכל זאת 
בלעדיות יש לדרוש תשלום לשם כך, יזם רציני 
איננו צריך לפחד ממתחרים שיגיעו אחריו בטווח 

הזמן.
לביצוע  דרך  אבני  להכניס  חשוב  דרך:  אבני 
ייתכנות  ההתקדמות של הפרויקט כגון: סקר 

מחברת חשמל, בקשה לרישיון ייצור עקרוני . 
עיבוד חקלאי: יש לקחת בחשבון זמן פינוי הקרקע 
בהנחה שהמושב ימשיך לעבד את הקרקע עד 

למועד בקשת היזם למימוש ההסכם.

הקמת מתקן אנרגיה סולארית על אדמות מושב 
הינה בעלת השלכות רבות בעיקר כאשר כל 
התהליך מתבצע תחת תנאי אי-וודאות. חשוב 

מאוד להזהר "לא לקנות בזול ולשלם ביוקר".
מומלץ להיוועץ בגורמים המקצועיים המוסמכים 
לכך על מנת שברגע  שהתנאים יבשילו המושב 
יוכל להקים מיזם זה וליהנות ממנו כלכלית לאורך 

שנים.

אגף כלכלה ופיתוח עסקי עומד לרשותכם בכל 
שאלה בנושא זה.

בחירת השותף 
הקרקעי

עות  השבו חג 
והמרחב הכפרי

יוחאי עתריה, כלכלן, אגף כלכלה ופיתוח עסקי 

חג השבועות, חג הביכורים, הוא לפני הכול, חג חקלאי, ובעת הזאת, הוא 
יום החג של המרחב הכפרי. מקובל, במושבים רבים, לפתוח את הדלתות 
ולהזמין אורחים שאינם מחוברים בחיי השגרה שלהם להוויה החקלאית, 

לחוות קמצוץ מהחיים במרחב הכפרי.

אין ספק כי המושב היום, אינו הכפר הישן והמסורתי, המושב בעידן זה הוא "מושב 
חדש", קשת העיסוקים רחבה, האנשים שמאחורי המחרשה הישנה נעלמים ואת מקומם 
תופסים בעלי מקצועות חופשיים, משפחות אמידות המחפשות איכות חיים ואחרים. 
המושבים מתפתחים ומתרחבים אך, אַלְיָה וְקֹוץ בָּהּ, חשוב, דווקא בחג זה, להזכיר לעצמנו 

המושבניקים כי אנחנו חקלאים. 

בחגיגת הביכורים בחיפה, תרצ"ב )1932(, אמר מנחם אוסישקין: "... אל נא תשכחו דבר 
אחד עיקרי והוא: כי השרשרת הלאומית של האומה מתחילה בחג שאנו חוגגים היום: חג 
השבועות, חג זה לא היה רק חג הטבע, חג הביכורים של פרי האדמה והעבודה: זהו יום 
"מתן תורה" ובו היינו לעם. ואין להפריד בין שני החגים האלה. ביום אחד נוצרנו כאומה 
ונעשינו עם עובד אדמתו בזיעת אפיו. פירוד זה יכול להעמיד אותנו בפני מכשולים, 

שעמדו בפנינו במשך הדור האחרון, ועלינו להימנע מהם". דברים נכוחים. 

התובנות של אוסישקין, נכונות היום, וביתר שאת. חקלאי עברי במדינת ישראל, המעבד 
את אדמותיו הוא המודל הציוני האידיאלי, בהיותו קשור, בכל נימיו, לעובד האדמה בימי 
המקרא, ולא פחות חשוב, בהיותו קשור בכל נימיו לישראל היום. החקלאי המעבד את 
אדמותיו, הוא השומר הטוב מכולם על אדמות המדינה, הוא מי שיכול לייצר ערכים 

חיצוניים ולבסס ערכי אמת שאין לכמתם בכסף.

בחג השבועות, ביום החג לחקלאות ולמרחב הכפרי, כשתושבי העיר "באים לבקר", יש 
לנצל את ההזדמנות ולהעביר את המסר, להסביר מה חשיבות החקלאות ואת מהות 

יחסי הגומלין בין המרחב העירוני למרחב הכפרי.

ניצני עוז 2008

מושב שרונה 2005
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

יהודה אלטון, מנהל היחידה 

בהנהלת  לתרבות,  היחידה 
יהודה אלטון מוותיקי התנועה, 
רכזי  לרשות  עצמה  מעמידה 
במושבים, מנהלי מח' תרבות  ופעילי תרבות 
ומנהלי  מושבים  ספרני  האזוריות,  במועצות 
ספריות אזוריות ואמנים חברי עמותת "אמני 

המושב והכפר".
זו השנה השנייה בה הפעילות מתקיימת בשיתוף 
מיכל כהן-סדיקלר ואילנה יוגב, יועצות לפיתוח 

קהילה.
במהלך השנה שחלפה בוצע סקר מקיף לבדיקת 
צרכים ותחומי עניין של פעילי התרבות ביישובים 
ובמועצות בתחומי עשייתם. בהתאם לכך נבנתה 
תכנית הפעולה. פרישת הפעילות ומגוון הנושאים 
מאפשר לנו לתת מענה על פי הצורך לעוסקים 
המועצתית  הארצית,  ברמה  התרבות  בתחום 

והישובית, כדלקמן:
 ועדת היגוי לנושא תרבות בהשתתפות מנהלי 
מח' תרבות ורכזי תרבות מועצתיים:  בפורום זה 
מתקיימים דיונים מקצועיים על התכנית הכללית 
פעילויות  קידום  על  והתייעצות  דיווחים  תוך 

התרבות ברמה המועצתית והיישובית.

 סמינרים ארציים: לפעילי תרבות, לספרנים. 
סמינרים אלה מושכים מאות רבות של משתתפים 
מרחבי הארץ המנצלים את המפגש להעשרה 
והפרייה הדדית.  מקצועית, חשיבה משותפת 

הסמינרים מסובסדים על ידי תנועת המושבים.

 ימי עיון וחשיפה לפעילי תרבות: מפגשים 
העוסקים בתחומי ידע שונים בשילוב חשיפה של 
אמנים ונותני שירותים בתחומים השונים הנחוצים 
לפעילי התרבות. ימים אלה מתקיימים על פי רב 
במרכז הארץ במהלך הקיץ, כחלק מבניית תכנית 

העבודה של היישובים לשנת הפעילות הבאה.

 ימי עיון מועצתיים: מפגשים עיוניים בתחומי 
ידע שונים הקשורים לפעילות התרבות, ערכיה 
והפקתה, אשר מתקיימים במועצות מארחות. 
בישובי  התרבות  לפעילי  מיועדים  המפגשים 
המועצה המארחת והמועצות השכנות. בשנת 
הארץ  ברחבי  מפגשים  מספר  קיימנו   2009
במועצות מארחות בנושא "חגיגות עשור בתהליך 
קהילתי". מפגשים אלה סייעו ותרמו ליישובים 
החוגגים בהיערכות זו. המפגשים מומנו במלואם 
על ידי התנועה וניתנו כשירות למועצות. אנו 
ממשיכים במסורת זו גם בשנת הפעילות 2010.

 מועדון "תרבות בתנועה": המועדון פעיל זו 
השנה השנייה ומטרתו העברת מידע וקיום קשר 
רציף עם פעילי התרבות ביישובי התנועה. במועדון 
חברים מאות פעילים מרחבי הארץ אשר נעזרים, 
בייעוץ, בקבלת רעיונות, בהפניות לספקים ונותני 

שירותים בתחום. 
במסגרת פעילות המועדון קיבלו החברים בתחילת 
שנת הפעילות "מחברת תרבות בתנועה" הכוללת 
לוח תכנון שנתי המותאם לצרכי התרבות ביישוב 
כמו גם כלים מקצועיים אופרטיביים לביצוע 

הפעילות. 

מעת לעת מועברות הצעות ייחודיות לפעילויות 
תנועת  ליישובי  מיוחדים  במחירים  ייחודיות 

המושבים. 
ידי  על  במלואה  ממומנת  המועדון  פעילות 
תנועת המושבים. החברות אינה כרוכה בתשלום 
והיישובים מקבלים את שרותי הייעוץ והליווי 

המקצועי ללא תשלום נוסף.

המושבים/עיתון  תנועת  אינטרנט  אתר   
"המושב": הכנסת תכנים רלוונטיים ומתעדכנים 
לדפי התרבות באמצעי המדיה כגון: מידע לקראת 
אירועים וחגים, תכנים מומלצים ברוח ההתיישבות 
הכפרית, ממצאים נבחרים מתוך הסקר, רעיונות 

מישובים, תמונות מאירועים ביישובים ועוד.

אנו מברכים על  עיבוי תכנית העבודה במהלך 
עם  לפעול  לנו  שיתאפשר  כך   ,2010 שנת 
היישובים בצורה מעמיקה יותר ותוך מתן סיוע 

כספי לקיום הפעילות, כמפורט להלן:
התנועה  מטעם  תרבות  פעילי  הכשרות   

ובמימונה, במסגרת פרויקט "תרבות בתנועה":
* הכשרה מקצועית ברמה המועצתית: העברת 
קורס הכשרה מקצועית לפעילי תרבות בשיתוף 
"המרכז לתרבות הפנאי" למועצה אזורית נבחרת 
אחת בשנה. תוך איתור צרכים וקידום מיזמים 

ייחודיים למועצה הספציפית. 
תהליכי הטמעה וליווי ועדות תרבות ברמה   *
המועצתית ו/או יישובית, לשתי מועצות נבחרות: 
בכל מועצה שנבחרה תתקיים סדרת מפגשים עם 

פעילי התרבות מיישובי אותה המועצה.

הודעה תועבר למועצות הנבחרות בהתאם.

* הפקת "פרויקט חותם" ברמה יישובית
סיוע ליישובים הנבחרים על ידי התנועה )מבין 
אלה המשלמים דמי חבר( בדרך של סבסוד כספי 
עבור "פרויקט חותם" אותו יבחר היישוב לבצע.  
פרויקטים  רשימת  לבחור מתוך  יוכל  היישוב 
פרויקט  להציע  או  להלן,  ידינו  על  מוצעים 
אחר על בסיס תכנית עבודה שתיבחן ותאושר 
מראש.  היישובים יקבלו הנחייה מקצועית לגבי 

ההתקשרות עם הספקים והפקת הפרויקט.
הפרויקטים שנבחרו להיות מוצעים ליישובים 

הם:
* הקמת אתר אינטרנט יישובי 

* תיעוד בתהליך קהילתי
* חשיבה פיסולית - הקמת גן פסלים יישובי. 

* פסיפס בתהליך קהילתי 
* ספריה קהילתית - יישובים יוזמנו להגיש תכנית 
עבודה יישובית בנוגע להעצמת הספריה כמרכז 

תרבות יישובי.
* אחר - כאמור לעיל, היישובים מוזמנים להציע 

את הצעותיהם והן תיבדקנה בנפרד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
יהודה אלטון, היח' לתרבות ומפעלי חינוך:
 tarbut@tmoshavim.org.il 03-6086342

מיכל כהן סדיקלר ואילנה יוגב, יועצות לפיתוח 
קהילה:

 sadikler@zahav.net.il 054-4539791מיכל
 ilanayogev@gmail.com 052-3651011 אילנה

היכונו ליום עיון 
וחשיפת מופעים
מפגש מקצועי 
וחווייתי לפעילי 
תרבות וועדות 

תרבות מכל 
הארץ!

המפגש יתקיים ביום שלישי,
13.7.10

כמידי שנה באודיטוריום 
בקריית החינוך

מועצה אזורית לב השרון

שריינו ביומנים
פרטים יועברו בהמשך!

תערוכות אמנים
"עניין של איזון"

תערוכת פיסול של האמנית ערגה אלוני מכפר נטר מוצגת בגלריה של תנועת המושבים עד לתאריך 21/5/10.

"אהבה תקווה וחלום"
תערוכת ציורים של האמנית דבורה רוזן ממושב סתריה תעלה בגלריה של תנועת המושבים בתאריך  23/5/10  , נעילת התערוכה ב- 27/6/10

תערוכות מרהיבות ביותר! כדאי לבקר!

המלצה להצגה  
יציאת מצרים

נורית, ילדה בת 10 ממושב בצפון הארץ, בתקופת מלחמת יום הכיפורים, מתעוררת יום אחד כשמעליה רכונות אמא שלה וכמה מנשות המושב. 
הן דוחפות לה כדור וואליום לפה ומספרות לה שאבא שלה נעדר במלחמה. זהו מחזה על ילדה שעוברת מסע התבגרות בתקופה שבה הכאוס 

שולט. אביה נעדר ואמא שלה מתרוצצת ברחבי הארץ בניסיון לגלות מה עלה בגורלו. נורית נשארת מאחור עם הפחדים ואי הוודאות ועם 
אלביס פרסלי על תקליט במהירות 33 ושליש...

זהו סיפורן האמיתי של המחזאית חגית בודנקין ושחקנית ההצגה אסנת זיביל, שהן אחיות -בנות מושב יעד.

ההצגה זכתה לציון לשבח בפסטיבל תיאטרונטו 2010.

bodankin@yaad.0rg.il  ,054-4676873 :להזמנות ופרטים נוספים יש לפנות ישירות לחגית בודנקין

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת המושבים מציגה:
"תרבות בתנועה 2010"
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- מדור פרסומי -

לחברינו
ניצולי השואה 

במושבים
עם החלטת הממשלה והכנסת למתן הקלות במחירי התרופות ועוד, חשוב 

לדעת שקיבלתם הטפסים הנוגעים בנושא על מנת שתוכלו להגיש בקשות. 
אלה מביניכם שכבר קיבלו את הטפסים , אנא פנו בהקדם למוסדות 

הרשומים עליהם כולל קופת חולים.
לאלה מכם שטרם קיבלו החומר הנ"ל אנא פנו לח"מ.

לידיעתכם:
גם השנה הונח זר מטעם תנועת המושבים ביד ושם ביום השואה והגבורה.

מרים שור 

הפאנלים הסולאריים של LG – עכשיו בישראל
באחרונה, האנרגיה הסולארית "תופסת" הרבה כותרות. כביכול, "פתאום גילינו" את השמש ואת היכולת 
להפיק ממנה אנרגיה. אמנם לפני 50 שנה, ישראל הביאה לעולם את המערכות הסולאריות לחימום 
מים )דודי שמש(, אבל מערכות לייצור מסחרי של חשמל מהשמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית פותחו 
במקומות אחרים בעולם. בשנה וחצי האחרונה החלו לקום מערכות ברחבי המדינה. בתחילה היו הרבה 
ספקנים לגבי כדאיות ההשקעה במערכות סולאריות לייצור חשמל. המערכות הללו מחוברות לרשת 

החשמל הארצית ובעליהן מקבלים תגמול מאד גבוה עבור החשמל המיוצר.

הפאנל האיכותי של LG הגיע לישראל
קונצרן הענק LG מקוריאה השקיע רבות במחקר ופיתוח של טכנולוגיה הפוטו-וולטאית במהלך 25 
השנים האחרונות. לפני כ-5 שנים נכנס הקונצרן לשיתוף פעולה עם יצרן נורבגי של פאנלים סולאריים 
לייצור חשמל להשגת עליונות בביצועים בקנה מידה עולמי. להבטחת איכות מירבית, LG הקימה 
מעבדות ביקורת והבטחת איכות הממוקמת בתוך מפעלי הייצור הייעודיים לפאנלים שבודקים אותם  
לפי התקן הגרמני המחמיר ביותר TUV. המוניטין של LG בהנדסה ובבקרת איכות בתהליך הייצור 

מתקיים בכל הפאנלים הפוטו-וולטאיים.
חברת LG העולמית מעסיקה 84,000 עובדים ברחבי העולם, עם מחזור של 45 מיליארד דולר ועוסקת 
בכל תחום טכנולוגי חשמלי. מוצרי LG מיוצרים בקוריאה ונמכרים בכל העולם, כפי שקרה בכל תחומי 
המוצרים האחרים, LG החליטה להיות בין החברות המובילות בעולם הפוטו-וולטאי, תוך ניצול התבונה 

העסקית ותחכום הטכנולוגי.
ברימאג אשר מייצגת את חברת LG בישראל במרבית תחומי המוצרים, כולל הסולארי, החלה ביבוא 

של הפאנלים האיכותיים של LG בתחילת 2010.
בימים אלו הותקנו הפאנלים הראשונים של LG בישראל על גגות בקרית טבעון במסגרת מכרז מקומי 
בו זכתה ברימאג מערכות אשר כולל התקנת מערוכת סולאריות על 12 מבנים של המועצה )אולמות 

ספורט, בתי ספר ועוד(.

הפאנלים של LG מרוויחים לך יותר:
עם LG אתה מייצר יותר - לכל פאנל  סטיית הספק חיובית בלבד. תפוקת הפאנל תהיה גבוהה 

עד 3% מערך ההספק הנקוב עליו.

עם LG אתה שקט יותר - כל פאנל תוכנן לייצר חשמל לאורך 25 שנה לפחות. מפעל ייצור הפאנלים 
פועל באופן אוטומטי ומבוקר ע"י מערכת בקרת איכות רובוטית קפדנית ללא מגע יד אדם.

עם LG אתה בטוח יותר - חומרי הגלם המרכיבים את הפאנלים עומדים בדרישות המחמירות 
בעולם ונבדקים ע"י מעבדות התקינה המובילות לקבלת איכות מוצר מקסימאלית.

עם LG אתה מתוחכם יותר - לכל פאנל מבנה המאפשר אחיזה נוחה להתקנה קלה ומהירה. 
כמו- כן, לפאנל מערכת ניקוז מים המשפרת עמידותו לאורך שנים. 

עם LG אתה חוסך יותר בהוצאות – לכל פאנל בסיס תחתון רחב הגורם ללכלוך ולאבק להתנקז 
בו ובכך לא לפגוע ביכולת ייצור החשמל של  הפאנל . 

עם LG אתה בידיים טובות - חברת ברימאג, בעלת ניסיון של עשרות שנים הכולל מערך שרות 
ותמיכה מהמובילים בישראל, צוות טכנאים מומחים, מעבדת שרות ומחסן חלפים.

לברימאג מערך השירות והתמיכה הטכנית המוביל בישראל, הניתן ע"י חברת ה שירות בע"מ עם 170 
טכנאים, ב-5 מוקדי פעילות בכל רחבי הארץ.

יבוא הפאנלים של LG הינו המשך טבעי לפעילות ולקשר המיוחד עם ענק האלקטרוניקה  מקוריאה 
מול קבוצת ברימאג. LG העולמית התחייבה לתת מטריה של מגוון שירותים ותמיכה טכנית נרחבת 

הכוללת:
* הסמכות של טכנאי ברימאג מערכות

* הקמת מעבדת שרות בישראל
* הקצאת מלאי קבוע להזמנות  וחלפים על מנת לאפשר אספקה סדירה ועוד. 

ברימאג הינה החברה סולארית היחידה בישראל המציעה פתרון אמיתי לתכנון ולהקמת מערכת 
איכותית, ולתחזוקת המערכת לתקופה של 20 שנה. חברת ברימאג מספקת לכם בטחון כלכלי, מהימנות 
מקצועית ושרות אמין למערכת הסולארית. השילוב של הפאנלים של LG עם הגב של ברימאג הינו 

הפתרון הנכון להשקעה בתחום הפוטו-וולטאי בישראל.

www.brimag-systems.co.il בקרו אותנו באתר

עין הבשורי 2007

שדמות דבורה 2006
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מעניין לדעת
בראייתו של ילד קטן, שהוריו יוצאי קיבוץ היו ממייסדי המושב... 

מאת דוד אגמון

המושב השכן, אחד ממושבי "התיישבות האלף" היה כבר וותיק. הוא חגג באותה עת שנתיים 
לקיומו. פועלי פרדס חיים שזה עתה פוטרו מעבודתם בפרדסי "גן חיים המשק", לא מצאו מזור 
לדאגותיהם וחפשו פתרון ההולם את האידיאלים שלאורם פעלו, עד שהוצעה להם כפיצוי על 
פיטוריהם, קרקע שירכשו בכספי הפיצויים. הסכימו. וכך נוצקו היסודות ל"מושב גן חיים" שנקרא 

ע"ש מי שעתיד להיות נשיאה הראשון של מדינת ישראל. 
ההורים הצעירים, שמצאו מגורים זמניים בצריף במושב השכן, גררו את ילדם למסע היכרות עם 
מה שעתיד להיות המשק שלהם במושב גן חיים שהתעתד לעלות על הקרקע באותם הימים 
של קיץ שנת 1935 )שנה לפני פרוץ מאורעות 39-36(. הזיעה הנוטפת, הקשתה על ההליכה  
בחולות. אבל אין דבר שיעצור התלהבות של יצירה חדשה. הגענו. גבעה, מסביב חול ושום דבר 

מלבד כלום.
כך החל להתגלגל לו סיפור חיים במושב, שמקבץ אל בין דפיו סיפורם של 4 דורות. 

כמו  מיקרו-קוסמוס של סיפור ההתיישבות העובדת בארץ כולה. זה סיפור שמקפל בתוכו   
ימים קשים של מחסור ויזע, של עבודה מפרכת משעות בוקר מוקדמות עד ליל, ימים של כאב, 
צער ולא פעם ייאוש. שעות של חרדה, על גידולים שלא יצלחו, ולא יתאפשר להחזיר הלוואות  

שנלקחו לצורך בניית קורת גג ואחריה גם משק . 
זה סיפור שלאורו גדלנו הילדים  ולתוכו שובצנו כשחקנים משניים ליד הורינו, בלא שנשאלנו אם 
רצוננו בכך. זאת מציאות שלא 
היה מפלט ממנה ולא הייתה 
להתרגל  אלא  אחרת  דרך 
ולחיות בה כי אל תוכה נולדנו. 
חווינו את צמיחתו של משק 
משחקים  כשאנחנו  ההורים, 

תפקיד מכובד. 
בבוקר לפני צאת החמה, עוד 
לבית  או  לגן  הלכנו  בטרם 
ההורים  עם  חלקנו  הספר, 
מנה ראשונה  כפתיח, בעבודה 
שוטפת במשק. טיפול בבעלי 
החיים, פתיחת מים  להשקיה, או סידור ארגזים לקראת משלוח לתנובה. הלימודים בבית הספר 
היו רק האתנחתא שלפני העיקר. שבנו הביתה, התיק נזרק לפינה, ומצאנו עצמנו  נרתמים לכל 
עבודה במשק. עם רדת הליל שבנו הביתה, ולא פעם מצאנו עצמנו ממשיכים בעבודה לאורה של 

עששית נפט, ממיינים ירקות ואורזים בחבילות שיהיו מוכנים לבוקר. שגרת חיים במושבים. 
מלחמת העולם השנייה מצאה אותנו מרחיבים את השטחים המעובדים, יותר תפוחי אדמה,  
יותר בוטנים, הרחבת רפתות, ולולים. יחסית, תקופת התפתחות המשק. עדיין שקועים בחובות  

ותשלומים מעיקים אבל, עם הפנים לעתיד. 
עם תום מלחמת העולם השנייה קלט המושב חלק מגלי העלייה והמושב הוכפל במספר תושביו. 

"ההרחבה" זה הייה השם שמצא לו שביתת קבע בז'רגון של אותם הימים.  
הילדים של פעם, הפכו לנערים. בין שתי מלחמות, מלחמת העולם ומלחמת השחרור. הפעילות 
בגדנ"ע נטעה בנוער הרגשה של בגרות ובשלות טרם עת. העיסוקים המחתרתיים למיניהם, 
שלהבו את הדמיון. התבגרנו. בינתיים הצטרפו משפחות נוספות למושב, וחיינו כנערים ונערות 
הפכו למלאי עניין. הפעילות החקלאית, חיי החברה  והפעילות בגדנ"ע הכשירו אותנו לימים 

קשים של ערב קום המדינה.  
מסלול החיים שלנו כבני נוער בגיל ביה"ס התיכון  היה כמעט מוכתב מראש. הרוב נטה להמשיך 
לימודיו בבתי ספר חקלאיים - שהיו באותם הימים מבוקשים ונטועים עמוק בלב שדרת חיי 

התנועה בארץ. ומעטים הלכו ללמודים בבתי ספר תיכוניים עיוניים. 
מלחמת השחרור קטעה לחלקנו את רצף הלימודים, וגויסנו לצה"ל. המלחמה על מוראותיה  

והמחיר שגבתה ניכרו גם במושבנו שלנו, כמו כמעט בכל פינה בארץ. 
וכך, עם צמיחתה של המדינה נכנסנו לשגרת חיים עד לשלב השלישי של קליטת הדור שלישי 

במסגרת שיכון הבנים.  
בשנות ה-90 החל המושב בבניית "שיכון בנים". עוד מושג בטרמינולוגיה המושבית. 

כיום המושב מונה כ- 700 נפשות. שיכוני הבנים הצעירו את האוכלוסייה במושב, והוא מציין 
דור רביעי למייסדים. גן חיים  שוכן בלב ליבה של מה שידוע היום כ"מדינת תל אביב", בשכנות 
לכפר סבא. המושבות גדלו לערים התרחבו ומאיימות לכבוש שטחי קרקע להתפתחות העירונית   

המתפשטת. 
מי ייתן  והאורבאניזציה, זו המפלצת  האוכלת בכול פה במחוזותינו, תפסח עלינו ותותיר לנו 
את חלקת האלוהים הקטנה והירוקה באמת, כחלק מהפארק הלאומי הגדול במדינת ישראל. 

מושב גן חיים מציין 75 שנים להיווסדו
בצעדת  השתתפו  צועדים   3500
ההתיישבות ה-2 לאורך נחל הירקון 
השרון  דרום  האזורית  במועצה 
3500 צועדים השתתפו בצעדת ההתיישבות ה-2 שנערכה בשיתוף תנועת המושבים, המועצה 

האזורית דרום השרון ואיגוד הספורט העממי בישראל.

הצעדה עברה לאורך נחל הירקון באתרי נוף והיסטוריה מרהיבים ובהם גשר הרכבת, מבנה 
האבן, כפר הבפטיסטים, בית הבטון הראשון, חורשת הפקאן ועוד.

לאורך מסלולי הצעידה היו פזורות תחנות להתרעננות וכליזמרים שהנעימו בנגינתם,  כאשר 
הפנינג  מתחם  נפרש  הבפטיסטים  בכפר 
של פינות יצירה, תחנות העשרה, משחקים 
וספורט שהופעלו על ידי גרעין עודד מתנועת 
המושבים, שהגיעו מרחבי הארץ למועצה 
כחלוץ ביום שישי בבוקר, הקימו את המתחם 

ותפעלו אותו.

בסיומה של הצעדה קיבל כל משתתף תעודה 
וקרטיב צונן. 

תנועת  של  חדשה  מסורת  הינה  הצעדה 
נערכת  היא  פעם  בכל  כאשר  המושבים, 
באזור שונה בארץ על מנת לחשוף את תושבי 
המרחב הכפרי ומדינת ישראל כולה לנופים 
תוך  מועצה  כל  של  ולייחודה  המרהיבים 
שילוב ערכי ההתיישבות הכפרית והחקלאות.

ספורט בהתיישבות
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המשך המדור בעמוד 10

חדשות בני המושבים

כמידי שנה בכל היישובים מציינים את יום השואה בטקסי זיכרון וכמו בכל פעילות לכלל הישוב גם בטקס זה 
הנוער לוקח חלק פעיל משלב התכנון ועד להוצאה לפועל. 

השנה, הובילו את הטקס בישובים בני הנוער שחזרו מהמסע לפולין לפני ארבעה חודשים, בחנוכה. רובם ככולם 
החליטו לקיים טקסים ברוח המסע. 

המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות הנוער, שואה וגבורה , שיתקיים גם בחנוכה הקרוב, חושף את 
החניכים בין השאר לפעילותן של חברי תנועות הנוער, לשאלות מוסריות ובחירות בנקודות משמעותיות ובעיקר 

מנסה לחנך את הנוער לראיה ביקורתית את המציאות ולפעול לשינוי. 

ביום השואה תש"ע השתתפתי בטקס במושב טל שחר אותו הובילו שתי בנות נוער שיצאו למשלחת, דניאל שבו 
ועדן כץ.  הטקס שילב בין קטעים מיומנים במסע  למכתבים שנכתבו על ידי מבוגרים המושב ליקיריהם שנספו 

או לכאלה שניצלו . את הטקס חתמה עדן כץ , תלמידת כיתה יב' בדברי סיכום מרגשים שכתבה:

"לפני כארבעה חודשים יצאתי למסע לפולין, במסגרת תנועת הנוער בני-המושבים. לאחר ששבנו לארץ, התקבצנו, 
חברי קבוצת 'המסע לפולין בעקבות מרד תנועות נוער', בחדר אחד במטרה לסכם את המסע, ולצאת משם עם 

תובנות ומסקנות לגבי העבר ועם מטרות לעתיד.

שאיפה אחת הייתה ברורה לכולם - אפשר וצריך לשנות למען עתיד אחר - עתיד טוב יותר.

והשינוי - ביכולתנו לעשותו. לכן, כפי ששמתם לב, הטקס היום קצת שונה.

רקע עם פרפרים, אנשים שנצמדו לחיים בתוך כל המוות ולא ויתרו, וקוראי הקטעים שרובם אנשים צעירים.

הפרפרים נמצאים כדי להזכיר לנו שלמרות שפרפרים אולי לא חיים בגטו, הם כן חיים פה. הנוער פה כי הוא העתיד של המדינה הזו ושל החברה החיה בתוכה, הקטעים מספרים לנו סיפור על אנשים 
שחשבו ושהיו להם שאיפות. הם מהווים בשבילנו דוגמא ומופת.

המסר שאני רוצה להעביר, הוא מסר של ראייה מפוכחת כלפי העתיד ועידוד החשיבה העצמאית, כל אלו על מנת להגשים את העתיד לו ייחלו 
כותבי הקטעים.

כדי ליצור עתיד כזה, יש ללמד את הילדים והנוער ערכים של כבוד וסובלנות, לחנך אותם לאהבת אדם ולהנחיל בהם ערכי מוסר. מטרת הטקס 
היא לשמור על זכר הנספים, ואלו שלחמו וניצלו בשואה, ועל זיכרון השואה והזוועות שאירעו בה. עלינו להעביר את הזכר הזה לדורות הבאים, כדי 
שלא יישכחו את ההיסטוריה של עמם, כי הרי: "עם שאינו זוכר את ההיסטוריה שלו נידון לחיות אותה שוב ושוב". מחובתנו, כאזרחי מדינת ישראל 

היהודים, וכבני אדם, לדאוג למוסריות החברה שלנו ולהנחלת ערכים חשובים אלו לדורות הבאים, הם פני המדינה בעתיד." 

גם השנה נמשיך במסורת שבה חניכי כיתה יא' יוצאים כקבוצה תנועתית למסע לפולין . בקרוב נפרסם באתר את המידע הראשוני למתעניינים. 
תחיה ווקנין, מרכזת המסע לפולין

"עם שלא זוכר את העבר שלו נידון 
לחיות אותו מחדש שוב ושוב ..."

"חוג סיור ומנהיגות" - החוג לטיול עצמאי 
בשבילי ישראל בני המושבים- תש"ע

חוג סיור ומנהיגות הינו מיזם חינוכי ערכי חדש בתנועת בני המושבים, החוג נשען על מסורת רבת 
שנים של חוג הטיולים אשר נהגה התנועה לקיים לפני שנים רבות ומנסה להחיות את המסורת 

במתכונת עדכנית.
החוג מורכב משלושה טיולים ומשתתפים בו 32 נערות ונערים מכל רחבי הארץ. מטרתו של החוג 
היא להעניק לבני ובנות הנוער את הידע, הכלים והמוטיבציה לקיים טיול באופן עצמאי בשביליה 
של ארץ ישראל. מתוך אמונה שהטיול בארץ יוצר חיבור עמוק בין החניך למולדת ויוצר אזרח 

ציוני יותר מעורב יותר ותורם יותר.

חוג סיור ומנהיגות מתחיל בקטן ומגביל את כמות המשתתפים ל40 ואת מספר הטיולים לשלושה 
בלבד, זאת על מנת לאפשר תהליך אינטימי ויסודי ממנו נוכל להפיק לקחים לשנים הבאות. עד 
כה קיימו חניכי החוג שני טיולי סוף שבוע - הראשון התקיים באזור שדה בוקר בו טיילנו בנחל צין, 

עין עקב וחוד עקב. בטיול השני טיילנו במדבר יהודה במסלול המדהים של נחל צאלים.

במהלך הטיולים רכשו החניכים ותרגלו כלים לניווט והתמצאות בשטח, התנסו בדילמות הכרוכות 
בתכנון הטיול דילמות כגון מרכיבי המזון והכמויות הנדרשות, תכנון מסלול טיול ומציאת אתר לינה, 
תכנון ציוד נדרש ואף כיצד אורזים תיק להליכה. בנוסף הם ביצעו למידה מוקדמת על הטבע, הנוף 

וההיסטוריה והם אלו אשר בנו והעבירו את ההדרכות אחד לשני במהלך הטיול. חניכי חוג הסיור 
הולכים כאשר את הציוד הכולל :ציוד שינה , מזון, מים ועוד הם סוחבים על גבם. וזאת כדי לחנך 

לעצמאות וללמד את החניך כי את הכול- עם קצת עזרה-הוא יכול לעשות בעצמו.
בטיולים הקבוצה מחולקת לחוליות אורגניות של עד שישה חניכים ,לכל חוליה יש מדריך/חונך 
מקצועי המלווה ומלמד אותם בכל התהליך. המדריכים הינם בוגרי תנועה מקרב גרעין הנח"ל 
פרא של בני המושבים ומקרב גרעין עודד התנדבו לביצוע המשימה ועל כך אנו חבים להם תודה 

והערכה רבה. 

לשמחתנו התחזיות התגשמו וחניכי החוג מבטאים כבר עכשיו כושר עצמאות ומנהיגות בצורה 
מדהימה .הם  לוקחים אחריות לידיים ומבצעים את המשימות בצורה הטובה ביותר. את שיא 
העצמאות הם ביטאו בשבוע שעבר כאשר הגיעו כולם למשרדי התנועה בתל אביב הם קיבלו לידיהם 
תקציב,מפות שבילים ומספר חוקים וכללים הנדרשים בחוק ובנו בעצמם את הטיול המסכם- הם 
בחרו מסלול, קבעו את מרכיבי המזון, את אתרי הלינה, קבעו את תכני ההדרכה וחילקו משימות 

אחד לשני ובקיצור בנו לבד את הטיול אותו הם יטיילו בחופשת פסח הקרובה.

אנו מאמינים ומצפים כי התהודה וההצלחה של החוג הנוכחי תאפשר בשנת הפעילות הבאה 
לפתוח מספר קבוצות חוג והרחיב את היקפו למעבר לשלושה טיולים.

עלה והגשם - מחלקת מפעלים בני המושבים

"גם מסע של אלף קילומטרים, מתחיל בצעד אחד קטן"
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חדשות בני המושבים - המשך

אייל עוזון, מזכ"ל בני המושבים

תנועת בני המושבים פתחה בתהליך אסטרטגי שבא לבחון את מקומה של התנועה 
במרחב הכפרי החדש, לברר את הצורך בשירותים עקב הצרכים החדשים של 
האוכלוסיה המשתנה ולהגדיר את דרכה ותפקידה הלאומי כתנועת נוער מהגדולות 
בישראל, תנועה פורצת דרך, מובילה את ערכי ההתיישבות, מעודכנת ורלוונטית עבור קהלי היעד 

הוותיקים והחדשים כאחד. מטרות התהליך:
* גיבוש אסטרטגיה ברורה של תנועת בניה מושבים אל מול המגמות בכפר החדש.

* חיזוק התנועה כמובילה את ערכי ההתיישבות יחד עם שותפיה המרכזיים.
* תנועת נוער מעודכנת ורלוונטית עבור קהל היעד הוותיק והחדש.

* מיצוב התנועה כפורצת דרך ומובילה בישראל בידע, מקצועיות ועשייה במרחב הכפרי החדש.


לכל אורך ההיסטוריה נוער הניע קהילה ושינוי!!! בני המושבים הינה הזרוע המרכזית של תנועת 
המושבים העוסקת בחינוך ובעתיד הקהילתי של ההתיישבות הכפרית בתחום הנוער!


בתאריך 21.2.10 התכנסו בני המושבים בבית ברל עם הצירים המרכזיים של בני המושבים )צמ"ר, 
רכזים, ג"ע, מד"בים, מנהלי מחלקות, נאמני נוער, שותפים ממשרד החינוך, ראשי מועצות, מטה 

תנועת המושבים(. 
הצירים השונים של התנועה נפגשו ב"יום החזון" כדי לחוות דעה על דרכה של התנועה, בדיון בקבוצות 

הועלו ממצאי ביניים לתהליך.

להלן רשימת הערכים וההישגים המרכזיים שבני המושבים צריכים לפעול לפיהם )כפי שסוכם ע"י 
צירי התנועה(:

ציונות * שיווין וערך אדם * עבודה עצמית/עשייה אישית/הגשמה * אהבה וידיעת הארץ * ערבות הדדית/
סולדריות חברתית/מעורבות-התנדבות-נתינה * מעורבות חברתית/עשייה חברתית-אקטיביזם * דמוקרטיה 
* קהילה/קהילתיות * מנהיגות * סובלנות * עבודה * ערכי ההתישבות-חינוך לעבודת הקרקע * אקולוגיה 

* כבוד * סוציאליזם * ענווה * קיימות * שיתוף חברתי * אחריות * ניהול עצמי.
 הישגיים עתידיים  להלן רשימת ההישגים המרכזיים שהציבו בני המושבים לעצמם:

תנועת נוער בעלת זהות ברורה של ההתיישבות מחוברת לתנועת המושבים )מוכרת ע"י משרד  ●●

החינוך(
תנועה עצמאית עם סמלים, אמרות וייצוגים ייחודיים משלה ●●

שמירה על אופי ייחודי ואיכות לצד מגמת גדילה במספר היישוביים והמועצות בתנועה/מספר  ●●

החניכים/ שמירה על הדומיננטיות בהתיישבות העובדת.
הפיכת התנועה לארגון לומד ופעיל ומעורב בכל הנוגע לסדר היום של מדינת ועם ישראל ●●

אג'נדה ברורה בנושא ההתיישבותי, אמירה ותודעה ●●

תנועה אקולוגית ●●

זהות תנועתית ברורה מוגדרת הנשענת על ההיסטוריה לכלל החניכים ●●

התנועה תהיה שותפה פעילה בקהילה יחד עם התרבות/החינוך והמבוגרים ●●

התנועה תשפיע, תעסוק ותנקוט עמדה פעילה בנושאים אקטואליים ארציים ●●

עמוד שידרה יציב שיתעסק בחינוך שיביא ליצירת קשת רחבה יותר של אנשי חינוך מעורבים  ●●

בתהליכים
תנועה א-מפלגתית/תנועה עם כיוון פוליטי ●●

צמצום פערים כלכליים בכל מעלי החיים ●●

הבנת ייחודיות ומהות התנועה ושימורה ●●

ביסוס תפיסת עולם של בוגר התנועה ●●

שמירה על האינטימיות ומשפחתיות תנועתית ●●

יצירת אחידות תנועתית מבחינה ערכית וייצוגית ברול התנועה ●●

דיון בנושאים אקטואליים בחברה הישראלית ונקיטת עמדה ●●

תנועת נוער דמוקרטית בהשתתפות פעילה של חניכים ●●

התנועה תיתן מענה מקיף ומעשה לכל הקהילה ותתפוס חלק מרכזי יותר בחיי הפרט ●●

דינאמי ומתחדש תוך שמירה על בסיסים והכרה בביטויים העדכני התנועה תהיה ארגון לומד, ●●
התנועה תפתח ותיצור פלטפורמות ליצירת תרבות ●●

התנועה תפעל מתוך המסגרת והערכים  היהודים תוך ציון חגים ומועדים ●●

התנועה תיקח חלק פעיל ומוביל בפורום תנועות הנוער/מנהלי יחידות נוער ●●

 תכנים
תוכניות הדרכה מובנות עד רמת המדריך עבור כל שכבות הגיל על גיל תיכון )רב שנתית ד-י"ב(  ●●

כולל התייחסות לכל הרבדים לרבות מפעלים, סמינרים וכנסים.
יצירת אפיקי הגשמה לגילאי ט-י"ב מעבר לצוותי הדרכה )בתיכון ובשנת שירות(. ●●

תוכנית הכשרה תנועתית למד"בים מתואמת עם מועצות ●●

הרחבת אחריות החניכים על עיצוב התנועה וערכיה. ●●

הקמת מוסדות לתנועה בכל הרמות ●●

רמת הדרכה גבוהה, מקצועית מפוקחת ואחידה ●●

מבנה ארגוני מלא לארבע מחוזות בתנועה: צפון, מרכז-שרון, מרכז שפלה, דרום. הכוללים מנהל  ●●

מחוז, מח' הדרכה ומח' מפעלים.
הגדלת כ"א בצורה משמעותית במחלקות התנועה המאפשרת פיתוח ולא רק שוטף ●●

עלייתה במחנאות כמתודיקה משמעותית ●●

נאמני נוער מתמידים המקשרים בין הוועד לנוער ובין הנוער לקהילה-הנאמנים לערכי התנועה  ●●

ולתהליכים חינוכיים.

 בוגרי התנועה
יצירת קהילתיות חדשה ומתחדשת לבוגרי התנועה בגילאי 20-30●●

הבוגרים יבחרו להגים את עצמם בהתיישבות העובדת במושבים ●●

הקמת תנועת בוגרים רחבה בעלת חופש רעיוני ותעסוקתי רחב ●●

בוגרים יבחרו בדרך הנהגה ●●

בוגרי התנועה יבחרו לחיות וליצור מסגרות קהילתיים שותפים ●●

בוגרי התנועה יקיימו אורח חיים שומר על הטבע ●●

בוגרי התנועה חניכיה ומוביליה יבחרו לחיות וליצור מסגרות קהילתיות, שיתופיות משמעותיות  ●●

באופן פעיל
בוגרי התנועה יחזיקו בתפיסה שהם קובעים פעילים ומובלים בכל מעגלי החיים ●●

 שותפים עיקריים של התנועה
נוער ●●

הורים/ועדות הורים ●●

נאמני נוער/מועצות נוער אזוריות ●●

מנהלי יחידות נוער/ראשי מועצות ●●

רכזי אזור ●●

וועדות נוער ביישובים ●●

המרכז למועצות אזוריות/המועצות האזוריות/מחלקות נוער/ועד היישוב ●●

תנועת המושבים ●●

בעלי תפקידים בעבר ובהווה בתנועת הנוער )צמ"ר, מד"בים, גרעינרים, בוגרים צעירים 20-30●●

 שותפים חיצוניים של התנועה
תנועות נוער אחרות:

הנוע"ל ●●

תנועות משקיות/התנועה הקיבוצית/איגודי מגדלים ●●

ארגונים ותנועת פוליטיים חברתיים ●●

ארגונים חברתיים ●●

גופים אשר מעוניינים לקדם מטרות אשר בבסיסן עקרונות של סוציאליזם, דמוקרטיה, ציונות,  ●●

אהבת הארץ והתנדבות
מתנ"סים ●●

משרדי ממשלה
משרד החינוך * משרד הביטחון-האגף חברתי בטחוני/צה"ל/נח"ל/יחידות קרביות, יחידות חינוכיות, 
* החינוך הפורמאלי ההתיישבותי-בתי ספר * משרד החקלאות/פיתוח הכפר * המשרד לאיכות 
הסביבה * קק"ל * רשות הטבע והגנים * הסוכנות היהודית * המשרד לפיתוח הנגב והגליל

* מחלקת רווחה.
אני מאמין כי תהליך חשוב זה יביא למיצוב תנועת בני המושבים כתנועה המובילה בישראל במעורבות 
ואחריות חברתית בכלל  ובבנייה ועיצוב של המרחב הכפרי החדש בפרט. אנו רואים בנוער כמנוע 

המרכזי והנכון בהובלת שינויים קהילתיים.
בברכה והמשך תהליך מוצלח, עלו והגשימו!

בני המושבים, הכפר החדש:
מנהיגים אחריות חברתית, סביבתית ולאומית
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פינה עם ארומה אישית

מתכון לקאדא )אפשר להכין בבית גם במולטי שף(
לבצק:

 ק"ג קמח 
1 חבילה שמרית

כפית מלח
מים לפי הצורך

למלית:
חצי ק"ג אגוזי מלך קלויים וטחונים

1 מרגרינה מומסת בסיר קטן
חצי כוס סוכר
חצי כוס קמח

אופן הכנה:

ללוש את מרכיבי הבצק לבצק חלק ולהתפיח יפה.

להוסיף למרגרינה המומסת את הסוכר עד שנמס, להוסיף האגוזים והקמח

לבשל על אש קטנה דקותיים ולכבות את האש.

להכין מהבצק כ-10 עיגולים. להתפיח מעט. לשמן את הידיים היטב ולפתוח לפיתות.

למלא כף מילוי במרכז, לסגור מכל הקצוות לכדור, להניח על משטח נקי
עם הסגירה כלפי מטה ולהמתין כמה דקות.

לשטח את הכדור הממולא ולאפות על גבי סאג' חם מאד
או במולטי שף.

להקפיד על ידיים משומנות כל זמן העבודה.

והפעם, אנו שמחים להגיש לכם מתכון מיוחד לשבועות, המתובל בסיפור שמאחוריו, כפי שרשמה אותו מירי כהן, מורת דרך המתמחה ב"טיולים בטעם".
מירי ואסנת - כרות המואביה, גיבורת המגילה, הן  נשים יזמיות ופורצות דרך שהפכו לחלק מנוף הארץ והווייתה. תהנו...

מסיבות כאלה ואחרות, עברתי, בתחילת שנות האלפיים, להתגורר במושב עג'ור. ואני, ש"נגועה" בווירוס אהבת האוכל, זיהיתי מיד את הפוטנציאל הטמון באסנת. לקח זמן עד שהתרצתה 
והסכימה לארח בביתה מטיילים ולאפשר להם ליהנות ממעשה ידיה ומאהבת האדם שבה. תמיד מחייכת ושמחה, מקבלת אורחים בחום ונותנת להם תחושה שהגיעו הביתה. 

מושב עגור הוקם על ידי יוצאי כורדיסטן  שבאו להתגורר בו מיוזמתם!!!!!!!!!!! מרבית "מושבי העולים" ברחבי הארץ אוכלסו בדרך כלל באופן מקרי ואולי אפילו באופן שרירותי על 
ידי המדינה ופקידיה, אבל פה, המקרה שונה בתכלית. בהגיעם ארצה, יושבו משפחות העולים 
מכורדיסטן במעברה שהוקמה בבתי הכפר הערבי ליפתא בכניסה לעיר ירושלים. מכיוון שהגיעו 
מאזורים כפריים, יצאו זקני העדה לתור את הארץ על מנת למצוא יישוב חקלאי מתאים. הם 
הגיעו בכוחות עצמם לחבל עדולם וראו כי טוב. בתי הכפר הערבי עג'ור עדיין עמדו על תילם, 
הבוסתנים שפעו פרי - עצי זית, שקד, רימון, תאנים, גפנים ושדרות שיחי סברס. חזרו לליפתא 
והביאו עימם את משפחותיהם. וכך, עוד בהיותה תינוקת, הגיעה אסנת עם הוריה ואחיה לכפר. 
החיים היו פשוטים וטובים. שנים רבות התקיימו על ליקוט פירות, ייבושם ומכירתם לקרובי משפחה 

משוק מחנה יהודה בירושלים. 
בתחילה גרו בפחונים במדרון הדרום מערבי, ליד באר הכפר הישן. לבית הספר שימשו הבתים 

הגדולים והיפים של הכפר הערבי הריק.
עם הזמן נבנו בתים סוכנות קטנים )25 מטר מרובע....( ומבנים חיצוניים לגידול בעלי חיים וייבוש 
טבק. למה דווקא טבק? כי כך חשבו פקידי הסוכנות היהודית - שטבק מתאים לשפלת יהודה. לקח 
זמן עד שהבינו שמה שגידלו אבותינו מזה אלפי שנים באזור, יתאים גם בהווה - כרמי גפן וזית. ילדי 
הכפר אהבו את חיק הטבע, למדו כשהמורים מהעיר הגיעו, ושוטטו בין הגבעות ובמערות המסתור 
כשאלה לא יכלו להגיע. ילדותה של אסנת לוותה בתחושת חופש וביטחון - טיולים רגליים ללא 

חשש, רכיבה על גבי סוסים, עבודה בשדה, וכמובן - עזרה בבישולים במטבח הביתי.
גם בימינו משתמשת אסנת במטבח חיצוני, בדיוק כפי שהיה לאמה בעבר. את ה"בישול הקשה" - דהיינו - טיגונים, קילופים וקיצוצים עושים במטבח החיצוני. כשמסיימים, פשוט סוגרים 

את הדלת ועוברים לחדר המגורים בבית המודרני. 
אבל בחורף, לחברותא, מדליקים את ה"סוּפה" )בפא דגושה( - אח העשויה מבוילר ישן ובה מדליקים עצים שמלקטים בסביבה, על האח ניצב תמיד קומקום עם מים חמים ותמצית תה 

חזקה, משחק שש בש ודומינו על השולחן, ו"המועדון" פתוח לכל החברים.
אסנת לימדה אותי ליהנות מעונות השנה: בחורף, עם בוא הגשמים הראשונים, לצאת לשדות הבר וללקט לוף לבישול ארוך המוציא מן הצמח את החומרים הלא רצויים. חומר גלם נפלא 
למרק חמוסטה, תפארת המטבח הכורדי, ולבישול עם אורז לבן. באביב, עם התעוררות הגפנים בכרמים, אנו יוצאות ללקט עלי גפן טריים ורכים למילוי. יחד אנחנו משוטטות בשוק מחנה 

יהודה כדי לבחור את מיטב הירקות למילוי: חצילים קטנטנים, קישואים מובחרים, כרוב בלאדי ובצל לבן ויפה.
וכך הופך האוכל הטוב והבישול למרכז העניינים. מרק קובה אדום וטעים בכל יום שישי כבר על הבוקר שפותח גם הוא "מועדון" לכל הילדים, הנכדים וחבריהם. בקיצור - החיים הטובים 

בהתגלמותם!
כשאסנת מדליקה בחצר מדורה שריחה מתפשט ברחבי הכפר, מגיעים כל השכנים לטעום מן המאפים שהיא מכינה במיומנות של עשרות שנים על גבי הסאג' הלוהט. לעיתים פיתות 

חמות מבצק שמרים ולכבוד חג השבועות מאפה ממולא באגוזים וסוכר הנקרא במקומותינו קאדא.

ולהלן מתכון לקאדא - אלה החיים הטובים - באמת!

בתיאבון וחג שמח, מירי כהן, "טיולים בטעם"

אסנת מבשלת ב"מטבח החיצוני"
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