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ייקור מחירי המים  -גזר דין
מוות לחקלאות
עמוד 2

פיצוץ בועת הנדל"ן  -לא
באמצעות קרקע חקלאית
עמוד 3

 98%מחברי המושבים סיימו
הסדרת חובותיהם
עמוד 4

הכרזה על פרויקט "חותם
תרבות"
עמוד 6

מחזור שני של קורס ניהול
המושב יצא לדרך

עמוד 7

סיפורי סבתא  -מדור חדש

עמוד 9

נוער ,נוער ,נוער ...חדשות
בני המושבים

עמודים 10-11

תחילה של שינוי מגמה
ביחס להתיישבות?
איתן בן דוד,
מזכ"ל תנועת המושבים

בשלושת העשורים האחרונים
נמצאת התדמית של התיישבות
הכפרית בעיני הציבור הרחב
ומקבלי ההחלטות בתהליך מתמשך של נסיגה.
החברה הישראלית עברה שינוי מקצה לקצה
בסולם הערכים ואת מקומה של החקלאות
והחלוציות החליפו ערכים אחרים שהחוט המחבר
ביניהם הוא העלאה על נס של ההצלחה האישית
ולאו דווקא התרומה לחברה.
תהליך מצער זה מלווה בקמפיינים מתלהמים
כנגד ציבור החקלאים ("שודדי הקרקע והמים"),
בהמעטת התרומה של ההתיישבות לשמירה על
קרקעות הלאום ("בעידן של טילים ארוכי טווח
אין משמעות לפריפריה") ועד לבורות ("יש עדיין
חקלאות במדינת ישראל?).
ההתקפות כנגד ההתיישבות לווו בעבר על ידי
גורמים שונים בעלי אינטרסים מנוגדים :אנשים
במשרד האוצר לדורותיו שראיית עולמם היא דרך
"החור של הגרוש" ,התקשורת שהפכה לנשכנית
ובועטת יתר על המידה ומחפשת כל העת יעדים
להפנות אליהם את האש הציבורית ולאלו חברו
גורמים אנטי ציוניים שההתיישבות היתה מאז

ומתמיד לצנינים בעיניהם ומאשימים אותה
בנישול ערבים מאדמתם .גורמים חתרניים אלו
נוהגים להסוות את מניעיהם האמיתיים ולהסתתר
בכסות של ארגונים חברתיים.

בעת האחרונה ,לאחר שאף אנו בהתיישבות
כמעט ונואשנו מלהילחם את מלחמתנו ,אני חש
בניצנים של שינוי בגורמים המעצבים את דעת
הקהל .יתכן שההכרה שמחלחלת לכולנו ,אנשי
ימין ושמאל כאחד ,שהמאבק הלאומי שלנו בארץ
רחוק מלהסתיים ומי שחשב שאנו קרובים להיות
"כמו כל המדינות" התבדה וגילה שלפנינו עוד
שנים רבות שבהן נצטרך לעמוד על המשמר
ולהגן על אחיזתנו בארץ?
חלק מההכרה המחודשת בהישגי החקלאות
וההתיישבות אנו צריכים לזקוף דווקא לגורמים
חיצוניים ,שהיטיבו לראות יותר מאיתנו את הנכס
המצוי בידינו .עם הצטרפות ישראל לארגון
הבינלאומי של המדינות המתפתחות הOECD-
ערכו כלכלני הארגון דו"ח מקיף על ישראל
שכלל התייחסות מחמיאה להישגי החקלאות
והפוטנציאל העתידי הטמון בה.
הפער האדיר בין תדמית החקלאות הישראלית
בארץ לעומת תדמיתנו בחו"ל בא לידי ביטוי חריף
בעת קיום תערוכות חקלאיות בארץ .לתערוכות
הבינלאומיות מגיעים אלפי אורחים ,משלחות

רשמיות ,שרים ונושאי תפקידים אחרים שמנצלים
את הביקור לסיורים בארץ ונדהמים בכל פעם
מהחידושים הטכנולוגיים .בקרב הציבור הרחב
הישראלי ,לעומת זאת ,אותן הצלחות לא זוכות
לתהודה המתאימה.

בעוד כותבי הטורים והמאמרים והמבקרים
האחרים עוסקים בהצגת החקלאים כמי שמנצלים
את אדמות המדינה ,עתודות המים ,עובדיהם ואת
מי לא ,הנתונים מציגים תמונה שונה.
מסתבר שבני המושבים הם מהמובילים באחוזי
ההתנדבות לשרות מילואים ()!!!44%
גם נתוני ההתגייסות לצה"ל וליחידות קרביות
בפרט יגלו שבני המושבים מובילים את הטבלה.
אין מחמאה טובה מזו לחינוך הערכי שצעירים
אלו ספגו וממשיכים לספוג בבתיהם ,בקהילה
בה הם חיים ובתנועת הנוער של בני המושבים
שבה רובם חברים.
זו עדות לחינוך שמעדיף את הנתינה לחברה ואת
התרומה לקהילה על פני התועלות האישיות.
כולי תקווה שהנתונים המחמיאים על החקלאות
וההתיישבות שציינתי כאן ואשר פורסמו
בתקשורת הם הניצנים הראשונים לשינוי
במגמה והכרה בתרומה החשובה של ההתיישבות
לביטחונה וחוסנה של המדינה.

שינוי
יום שידור
מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ  98חמישי  ,15:30שבת 16:00

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,
חן דהאן ,אילנה יוגב.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,שדרות
שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :
varda@tmoshavim.org.il

סיפורי סבתא (וגם סבא)

בעת הנוכחית מציינים מושבים רבים חגי עלייה על הקרקע ,אם במושבי
העולים אשר הוקמו בין השנים  1956 - 1949ומציינים שישים שנים
להקמתם ואם ביישוב הוותיק המציין בגאווה  70ואף  80שנים ומעלה
להקמתו.
באירועים שכאלה מצדיעים במושבים לדור הוותיק ,דור המייסדים.
אנשים יקרים ומיוחדים ,שהמושג "עמל כפיים" אינו זר להם כלל; אנשים
שהקדישו את חייהם לטובת הקמת המושב ויסוד הנחלה ורבים מהם
כבר אינם עמנו.
דור המייסדים הולך ונעלם מנוף המושב .אלה שעמנו ,ואשר חלקם
כבר הגיע לגבורות ,אכן נדרש לגבורה נוכח התמודדות לא פשוטה
עם שינויים רבים בחייהם הן ברמה האישית בחיי היום-יום והן ברמת
הקהילה והמושב אשר שינו פניהם לעיתים לבלי הכר.
תנועת המושבים מטפלת בקשת רחבה של נושאים הקשורים בקהילת

המושב ,לרבות ההתייחסות לתחומים הקשורים בדור המייסדים .הרצון
לסייע ולשמור על קשר רציף עם אוכלוסיית הותיקים ,נובע מתוך הוקרה
לפעילותם רבת השנים .אנו מודעים לכך שאין באפשרותנו לפתור את
כל בעיות הותיקים ,אולם תנועת המושבים רואה חובה שהיא זכות
גדולה ,לשמר את המורשת ולהזכיר לדור הצעיר ,שאנו קוטפים היום
את פירות עשייתם.
בהמשך לכך ,מצאנו לנכון לייסד פינה חדשה בעיתון "המושב" ובאתר
האינטרנט של התנועה ,שתוקדש כולה לסיפורים אישיים וזיכרונות
של דור המייסדים.
משאלתנו הקטנה היא לתת במה ארכיונית קטנה לסיפורים מיוחדים,
לפני שיישכחו בתלאות היום יום.
הפינה הפעם מוקדשת לסיפורה של עליזה אמיתי ממושב רינתיה
(ראו עמ' .)9
אני מאחלת לכולנו בריאות ואריכות ימים וקריאה נעימה!
מיכל דותן-לוין ,עורכת אחראית.
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הבחירות
לנציגי מגדלים
במועצה לענף
הלול
איציק כהן,
יו"ר אגף המשק

אחת ל 4-5-שנים מתקיימות בחירות לנציגי מגדלים למועצה לענף הלול.
בסוף החודש שעבר התקיימו הבחירות ונבחרו  24נציגי מגדלים .הבחירות
הן ארציות ומחולקות ל 2-סקטורים  -המושבי והקיבוצי .כל סקטור בוחר
את נציגיו .אזורי הבחירה חולקו ל ,2-צפון ודרום וכן הייתה הצבעה נפרדת
לכל שלוחה  -ביצים ,פטם ,הודים ורביה.
הנציגים שנבחרו יכנסו למליאת המועצה המונה  47חברים 23 .נציגים
נוספים לנציגי המגדלים הם נציגי ממשלה ,המשווקים ונציגי ציבור.
בסקטור המושבי נבחרו החברים הבאים:
 שלוחת ההטלה
חיים דהן  -צוריאל ,יוסי אדוני  -זרעית ,לאה יוגב  -שומרה ,עמירם דהן -
אביבים ,דוד עגיל  -דלתון ,שמעון ביטון  -אביבים ,חיים תשובה  -כפר שמאי,
יוסי משה  -זכריה ,בן שלום מאיר ,רודנסקי משה  -כפר ידידיה.
 שלוחת הפטם
אבנר קידר  -משמר הירדן ,בוסקילה ציון  -יערה ,יצחק כהן  -רמות נפתלי,
יריב אושרי  -עין הבשור ,אלון יואלס  -כפר מרדכי.

 שלוחת ההודים
אלי אוחנה  -זרעית ,אליעזר ארד  -עין הבשור.
מערכת הבחירות לוותה במאבק חריף של מגדלי הביצים בצפון שהתנגדו
לרפורמה המתוכננת ויצרו גוש של  5חברים מקבוצת המתנגדים שנבחרו
למועצה ודחקו את חברינו יעקב כהן  -מזכיר ארגון מגדלי עופות שלא
נבחר ואני מצר על כך.
אני מקווה שכל אותם חברים שנלחמו קשה להיבחר ונבחרו ימשיכו וישתתפו
בישיבות המועצה וייטלו חלק בניהול הענף.
באשר לרפורמה ,אין ספק שהיא במסלול שיצא כבר לדרך ואין כל אפשרות
לעצור אותה .מתפקידנו לדאוג לכך שהיא תהיה מעשית ולא תפגע
במגדלים הקטנים.

ניצול כספים מהסכם המים
למרות שהסכם המים יצא לדרך כבר לפני  3שנים ישנם מושבים רבים שלא ניצלו את הכספים ,המענקים המגיעים להם מחלק ב'
של הסכם המים ,הנותן החזרי כספים להשקעות במים.
לפני יותר מחודש פנינו לכל המושבים שנותרו להם יתרות כספיות ,בכדי שיממשו את זכותם לקבלת המענקים.

ייקור מחירי המים הוא גזר דין מוות לחקלאות

איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים

ועדת החקירה הממלכתית לניהול משק המים
מציבה מספר עקרונות בכל הקשור לניהול משק
המים.
תנועת המושבים מקבלת את העקרונות הבאים:
(א) יש להתייחס למים תמיד כאל מוצר במחסור,
(ב) יש לשמור על מקורות המים הטבעיים
(ג) יש לקבוע יעדים אסטרטגיים מתוך בחינה
כוללת של התועלות במובן הרחב ביותר אל מול
העלויות במובן הרחב ביותר.
יחד עם זאת ,כאשר הועדה קובעת ש"סך כל
מחירי המים לצרכן צריכים לשקף את העלות
הכוללת" ברור כשמש שאם הצרכן הוא "האגודה
החקלאית" (ולצורך העניין החקלאי בנקודת
הקצה) מדובר בגזר דין מוות לחקלאות ,כל ניסוח
אחר אינו מתייחס באופן אמיתי למשמעויות שיש
לאמירה שכזו.
לתפיסת התנועה ,המושג המרכזי בדוח הוא
"מדיניות של הליכה על הסף" .מדינות של הליכה
על הסף היא למעשה העדר מדיניות ומשילות
שבנקודת הקצה באים לידי ביטוי בהעדר תכנון.
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במקרה של המים חוסר התכנון ,הצבת מקלות
בגלגלים כדרך פעולה של האוצר ,אי ביצוע של
החלטות ממשלה ובמקביל אי ווידוא ביצוע של
הגורמים האחראיים מעידים על חוסר רצון של
הממשל להתמודד עם סוגיות הליבה האמיתיות
שנגזרות ממדיניות המים .סוגיות הליבה קשורות
באופן ישיר לחקלאות ואם להיות מדויק ,ישירות
למספר החקלאים ובטווח הארוך למדיניות
הקרקע של מדינת ישראל.

אין ספק שמשפט זה דורש ביאור מעמיק:
לחקלאי שני גורמי ייצור עיקריים ,מים וקרקע
(וכמובן עבודה  -אך מוצר זה איננו ציבורי)
ובמדינת ישראל בה המים הם "תמיד מוצר
במחסור" שני המוצרים מוגדרים כ"מוצר ציבורי"
לכל דבר ועניין ,לעקרון זה השלכות מרחיקות
לכת :מבחינת החקלאי ,קרקע ,ללא מכסת מים,
מאבדת את תוחלתה הכלכלית (אם לא באופן
מלא אז לפחות באופן ניכר) .החקלאי קיבל את
הקרקע כדי לשמרה אל מול האיומים השונים
ואת המים ככלי שנגזר ממטרה זו .מדיניות של
הליכה על הסף בכל הנוגע למשק המים מייצרת
מצב שבו החקלאי מאבד את הכלי המרכזי שניתן
לו על מנת לשמור על הקרקע .אם החקלאי
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אינו מועיל בתחום שמירת הקרקעות או-אז הוא
מאבד את התועלת העיקרית שהוא מייצר בעבור
המדינה .במצב כזה אין צורך לתמוך בו.

אם כן ,כעת אנו שבים לנקודת המוצא של
העדר מדיניות ושואלים שוב ,האם באמת אין
מדיניות או שמא היא ישנה?! בנקודה זו אנו
עוצרים ושואלים :האם במסגרת מגמות עולמיות
של הפרטה ללא חשבון מדינת ישראל החליטה
להפריט את אדמותיה ,לא דרך רפורמות שעושות
הרבה רעש אלא דרך פגיעה אקוטית בגורמי
היצור של החקלאי?
מדינת ישראל לא נותנת הסברים ,היא מקצצת,
כל שנה עוד קצת ,וככה ,לאט לאט ,לא משאירה
דבר מהמגזר החקלאי ,ומדויק יותר לומר ,לא
מאפשרת לחקלאים הקטנים להתקיים ובכך
מעודדת את התהליכים האבולוציוניים הידועים
שמדגישים את היתרון לגודל  -כל זה במסגרת
מודל חוות אמריקאי שלא מותאם בכלל למצב
הקרקעות במדינת ישראל (הכלי במקרה כזה
פשוט אינו נגזר מהיעדים הראויים).
כאמור ,מאחורי המושג "מדיניות על הסף"

www.tmoshavim.org.il

מתחבא רעיון מהותי של ניהול סיכונים בתנאי
אי-וודאות .אלא ,שבניגוד לנושאים רבים שבהם
ניהול סיכונים מתנהלים עפ"י שיטות ניהול בתנאי
מידע מוגבל ,בכל הקשור לקרקעות המדינה
תפיסת ניהול הסיכונים חייבת להתנהל דרך
פריזמה שונה לחלוטין ,כאן לא מדובר במוצר
חליפי ,כאן לא מדובר בניתוח עלות-תועלת
רגילים .תובנה זו מובילה אותנו לנקודת היחס
באשר למדיניות ניהול משק המים ,ולכן ,משפט
בסגנון" :סך כל מחירי המים לצרכן צריך לשקף
את העלות הכוללת" הוא משפט שיכול להיות נכון
במדינות רבות ,אך לא במדינת ישראל ,בעיקר
נוכח מפת האיומים האמיתית ורמת הגמישות
הנמוכה בה המגזר החקלאי מצוי היום.
כמו בכל נושא אחר דרישתנו זהה ,גם לאחר
דוח ועדת החקירה ,תנועת המושבים דורשת
מדיניות ברורה ,בהירה ויציבה ,כזו שתאפשר
למגזר החקלאי לייצר תכנון ארוך טווח ,כזו
שתאפשר ליותר חקלאים לחזור לעיבוד אדמתם
ולא רק בפריפריה .לצערנו ,אם המצב יישאר
כפי שהוא היום ,מסמך זה ,יהיה נספח של ועדת
חקירה אחרת ,עצובה הרבה יותר :ועדת החקירה
הממלכתית לבחינת איבוד אדמות המדינה.
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פיצוץ בועת הנדל"ן  -לא באמצעות קרקע חקלאית
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

עיתון גלובס פרסם כתבה ובה
הציג את תוכנית משרד האוצר
להורדת מחירי הדירות עקב החשש הכבד של
האוצר מהיוצרות בועת נדל"ן .התוכנית תובא
לאישור במסגרת חוק ההסדרים.
בין יתר ההחלטות מציע האוצר  -הצפת השוק
בדירות ,קידום ייזום תוכניות לדיור איכותי
בפריפריה קידום מדיניות לעידוד השבת קרקע
חקלאית ששונה יעודה ועוד.
על פי הנאמר בכתבה ,חלק ניכר מהמתגוררים
כיום בישובים חקלאיים ,אינם עוסקים בחקלאות.
כמו כן ,מדיניות הפיצויים הנוכחית מקשה על
היכולת לפנות קרקע חקלאית ובכך יוצרת
חסם ממשי למימוש תוכניות פיתוח .כיום ישנן
כ 12-אלף יח"ד בתוכניות מאושרות על קרקע
חקלאית ששינתה את ייעודה ,אשר אינן משווקות
בעקבות עיכובים וחסמים בהליכי פדיון הזכויות.
מוצע להקים צוות שיבחן את המדיניות בנושא
ויתאימה למציאות בת זמננו.
עמדתנו היא כי הטיפול בבעיית הדיור הינה צעד
מבורך אולם יש לנו ביקורת על הצעות האוצר
בסעיפי הקרקעות החקלאיות במרכז הארץ.
הקולות הנשמעים ממשרד האוצר בעניין

ועדות הקבלה
הכרחיות
לשמירה
על המרקם
הקהילתי
במושבים

הקרקעות החקלאיות במרכז הארץ סותרות את
מדיניות ממשלת ישראל כפי שנקבעה בתמ"א 35
הנותנת עדיפות לפיתוח הפריפריה וחיזוקה על
חשבון מרכז הארץ.

קשה לי להצביע אילו מטרות לאומיות תגשים
בנייתם של עוד עשרות אלפי יחידות דיור במרכז
הארץ (אגב ,גם ירידות בביקוש לא תהיינה.
הקרקעות החקלאיות הינם השטחים הפתוחים
היחידים במרכז הארץ ,זוהי הריאה הירוקה
של גוש דן אשר מעניקה לישובים העירוניים
הסמוכים איכות חיים בזכות הנוף הירוק שקיומו
תורם ויתרום כך גם בעתיד לאיכות חיים גבוהה
בכל אזור המרכז.
לעניין הפיצוי שיינתן לחקלאים ,אנו מציעים
לחדול מההצעות אשר מתעלמות מהשמירה,
הטיוב ,ההחזקה וההשבחה של הקרקע על ידי
ההתיישבות .אדמות המושבים במרכז הארץ
מעובדות כולן ובכוונתנו להמשיך לבצע חקלאות
על אותן אדמות .כל פתרון אשר ההתיישבות אינה
חלק מיצירתו אינו מקובל וסופו להיכשל.
אין ספק כי המשך הבנייה במרכז הארץ יחליש
את הפריפריה ויאיץ את הביקושים והלחץ לבנות
עוד ועוד יחידות במרכז הארץ .מדוע יבנה אדם
את ביתו בעפולה או במעלות כאשר ישנה בניה
מסיבית בנתניה ובכפר סבא? . . .

התוכנית לצמצום סמכויות וועדות הקבלה עלולה לגרום
לפגיעה קשה ובלתי הפיכה במרקם החיים הקהילתי
במושבים ,כך מזהיר מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד.

עיקר תפקידן של וועדות הקבלה הוא שמירה על צביונה של הקהילה המצומצמת שהתעצבה
במשך עשורים רבים במושבים .ייחודו של המושב בא לידי ביטוי בכך שכל תושב משפיע
על אופייה וחוזקה של הקהילה .לפיכך ,ללא היכולת לייצר סינון מסוים אין לו ,למושב,
סיכוי לשרוד.
קליטת אוכלוסייה חדשה וצעירה היא הזדמנות גדולה להתעצמות קהילתית וחברתית כפי
שאכן קרה במושבים רבים ,אומר בן דוד ,ובד בבד גם הסיכון והאיום הגדול ביותר על הקהילה
המושבית .לנקלטים יש השפעה דרמטית על הנקלטים הבאים ,כי הרי מעצם הגדרת הקהילה
כשיתופית הנקלטים החדשים הופכים להיות חלק אינטגראלי מחיי הקהילה וכמובן הופכים
להיות גם כוח משפיע על קליטת אנשים חדשים .זהו כדור שלג שיכול להתגלגל בכיוון חיובי
או שלילי וחשוב שלקהילה הקיימת במושב תהיה אפשרות לשלוט בו.
תהליך הסינון והבחינה חשוב גם מבחינת הנקלטים החדשים במושבים .מתוך מחקרים רבים אנו למדים שהאנשים שבוחרים להצטרף למושב
עושים זאת בראש ובראשונה מאחר והם מעוניינים להיות חלק מקהילה חזקה ,שחוגגת יחד חגים ,שתומכת בשעות קשות ,שמהווה משענת
אמיתית בחיי היומיום ,לפיכך ,אין שום טעם לאדם שהקהילה מגדירה אותו מראש  -לאחר בחינה מקצועית ,ראיון אישי ובמקרים רבים אף התארחות
בסופי שבוע אצל חברי הקהילה – כמישהו שיהיה לו קשה להשתלב בקהילה ,להפוך ולהיות חבר במושב ,הרי הוא מפספס מראש את שהוא רצה
להשיג מלכתחילה – את הקהילה.
לדברי עמית יפרח ,יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועה ":רק מתוך הכרה בחשיבותן של וועדות הקבלה לצביונה ושמירתה של הקהילה המצומצמת
במרחב הכפרי ,ניתן להבין את ההיגיון שעומד מאחורי "הקריטריונים" ,עד כמה שמושג זה מעורר קונוטציות שליליות ,כגון התאמה לחיי קהילה,
יכולת להיטמע וכדומה".
בישובים חקלאיים קליטת המתיישבים נעשית לתוך מרקם היסטורי ייחודי של יישוב חקלאי ,המנהל אורח חיים ייחודי מבחינה כלכלית וחברתית,
על כל המשתמע מכך .מי שנקלט במושב אמור להשתלב במרקם הכפרי של המושב ובאורחות חייו ,ונדרש לשם כך הפעלת מנגנון ועדת הקבלה
באופן מושכל לצרכי אוכלוסיית המושב ,השואפת לשמר את הייחוד שלה והמורשת.

גליון מספר 30

www.tmoshavim.org.il

לחברה ותיקה
המתמחה בהקמת מכוני חליבה
דרוש/ה

טכנאי/ת שירות
ידע במסגרות
✱

תכנון בקרים
✱

ידע בחשמל  -יתרון
✱

שליטה בתחומי ההידראוליקה
והפנאומטיקה  -יתרון
✱

בעל רישיון נהיגה
✱

עבודת שטח לא שגרתית
בכל חלקי הארץ
קורות חיים יש לשלוח
לזהרה לוין
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תנועת המושבים:

חובותיהם
הסדרת
את
סיימו
המושבים
מחברי
98%
תהליך הסדרת החובות הואץ הודות למכירת תנובה וקליטת אוכלוסיה חדשה בהרחבות במושבים
 98%מכלל חברי המושבים סיימו את הסדרת חובותיהם במסגרת חוק גל עד לקיץ  ,2010כך מסר
מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים ,יוגב שריד .לדבריו ,היקף החוב הכולל של
המושבים בתחילת שנות התשעים נאמד ב 21.8 -מיליארד ש"ח בערכים של היום.
מתוך  29אלף חברים שנקלעו לחובות במהלך שנות השמונים 23.3 ,אלף כבר סיימו לחלוטין את תשלום
החוב 5200 ,הסדירו תוכנית תשלום ונמצאים במהלך פרעון החוב ואילו רק  613חברים טרם הסדירו
את חובם והמגעים של מנהלת ההסדרים במגזר החקלאי נמשכים מולם .בנוסף לחובות הפרטניים
של החברים ,כל  477המושבים שנקלעו לחובות השלימו את הסדרת חובם ברמת האגודה.
לדברי שריד ,הגורמים המרכזיים שהאיצו את סיום תשלום החובות הם מכירת האחזקות בתנובה
ששחררה בבת אחת  200אגודות מהסדרי החובות וקליטת אוכלוסיה חדשה בהרחבות במושבים .זאת

בנוסף למימוש נכסים ותשלומים שוטפים מתוך ההכנסות מחקלאות.
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,מסר שתהליך הסדר חובות המושבים שצפוי להסתיים בשנים
הקרובות הוא אחד המהלכים החשובים שהובילה המדינה בשני העשורים האחרונים .הודות לבניה
המושכלת של הסדר החוב ממקורות שונים הצליחו הרוב המכריע של החברים להשתחרר מהעננה
שרבצה עליהם .מי שנמצא בחובות לא יכול לחשוב על העתיד ,אלא עוסק בהישרדות ואין אפשרות
לצמוח מתוך מצב כזה.
מזכ"ל תנועת המושבים אמר שאם חלילה המהלך לא היה מאושר בשעתו ,רבים מהמושבים היו
כורעים תחת עומס החובות וננטשים ומפת ההתיישבות בישראל היתה משתנה ללא הכר .באותם
מושבים שיש היום חקלאות יצוא מפוארת היו נותרים שרידי חממות מתנופפים ברוח.

תנועת המושבים:

חבר מושב! אתה זכאי להלוואה של עד
 300אלף  ₪המגבלות של רשות החשמל להקמת פרויקטים
"זרעים פיננסיים"  -קרן ההלוואות לחברי המושבים.
 www.tmoshavim.org.ilסולאריים בינוניים במושבים ימנעו את הקמתם
פרטים נוספים באתר האינטרנט של תנועת המושבים
ובטלפון 03-5086305/9

האם הממשל דוחף את חברי המושבים
לאי-ציות אזרחי?
יוחאי עתריה ,כלכלן ,אגף כלכלה ופיתוח עסקי

למשטר הדמוקרטי יתרונות רבים ,אך ,במשטר זה ,יש התנגשויות בין טובת קבוצות -
במקרה הטוב ובין טובת אנשי השלטון ובין העם  -במקרה הרע.
תורו טוען כי ההישגים במדינות הדמוקרטיות באים למרות הפרעות ממשלתיות לפעילות
הטבעית של הפרט ולא בשל פעילות ממשלתית .טולסטוי משווה את הממשלות
לכנופיות שודדים ,הוא מצייר את הממשלה כגוף שבתואנות של "שמירה על האזרח
הקטן" ,משעבדת אותו דה-פקטו וממיתה לחלוטין את ה"חופש התבוני" עד כדי עיוורון
נוסח האדם החד מימדי של מרקוזה ,עיוורון שאינו מאפשר לאדם להבין שיש בכוחו
לשנות את גורלו .טענתו של תורו היא ,שבמדינות הדמוקרטיות ,דווקא בשל שלטון הרוב ,נוצר אי-צדק;
אין הכרעת הרוב מבטיחה החלטה צודקת לכלל האוכלוסייה ,היא מבטיחה בהכרח ,החלטה בלתי צודקת
לחלק מאזרחי המדינה .חובתו של האדם היא לצדק ,בצייתו לחוקי המדינה (למשל תשלום מיסים),
האדם תומך באי-צדק ונעשה שותף פעיל (ממש) לעשייתו .כאשר מדינה נעשית ל"כלי משחית" ,חובה
על האזרח הפשוט להתנגד לה .חובה זו אינה עניין של תועלת אישית ואסור לה ,בתכלית האיסור ,לנבוע
מתוך אינטרסים אישיים.
אי-ציות חייב להיות תחום בהתנגדות לחוק ספציפי ,לעוולה ברורה .אי-ציות אינו מחייב הפלת השלטון
כפתרון יחיד .אי-ציות צריך לנבוע מתוך מודעות לעוול ולאמצעים לביטול העוול מתוך מוכנות אמיתית
ושלמה לשאת בתוצאות ברמה האישית " -חוק בלתי צודק איננו חוק כלל" ,לכן ,אי-ציות לחוק כזה אינו
אלא מהלך טבעי ,ואף הכרחי לכל אדם החושב עצמו מוסרי " -התנגדות היא ציות אלוהי" [ג'פרסון בתוך
כהן ,הזכות והחובה להתנגד לשלטון.]218 ,
התנאים להחלת אי-ציות ברורים ופשוטים (רולס ,ההצדקה של אי-ציות:)159 ,
* כאשר אדם/קבוצה סובלים מאי-צדק מכוון וממושך למרות מחאות מקובלות.
* כאשר אי-הצדק מהווה הפרה ברורה וחד משמעית של החירויות הבסיסיות והמהותיות של האזרח.
* מבחן התוצאה  -לאמור ,יש סיכוי ,ולו זעיר ,לתקן את העוולה.
אי-ציות פועל באופן הבא:
* סירוב למלא צו או חוק ספציפי  -פעולה מתוך אידיאולוגיה/מצפון/מוסר.
* התנגדות פסיבית  -בלתי אלימה.
* נכונות (ורצון) לשאת בתוצאות.
* פעולה למען הכלל ולא למען עצמך (בלבד).
* לא ניסיון להפוך את המשטר ,כי אם רצון לשנות חוקים/גזרות מסוימים וברורים.
היום נשחקות כל הזמן זכויותיה הטבעיות של ההתיישבות מול הגוף השלטוני ומול רשויות המשפט.
העדויות לכך רבות ,החל בפסיקות ואמירות בבתי המשפט ,דרך הסאגה הבלתי נגמרת של החתמת בעלי
הנחלות על חוזי חכירה לדורות ,ועד למדיניות של פגיעה במשקים הקטנים והבינוניים .שלושת התנאים
להחלת אי-ציות אזרחי ,מתקיימים.
ההתיישבות קרבה לנקודה שבה ,בלית ברירה ,יהיה עליה לצאת למאבק על חייה ,לטובת מדינת ישראל
שמתעלמת מערכיה .המנגנון הפקידותי הקפקאי ,באטימות ובשרירות לב ,הופך מגזר שהציונות בעבורו
היא הגשמה ,והשליחות היא כל הווייתו ,למגזר נרדף .הממשל אינו מבין ש"הזכויות הטבעיות" ,טבעיות
בשל התפקיד ההיסטורי של ההתיישבות ,וכי בתוך מציאות ים תיכונית ,שבה מדינת ישראל היא אי בודד,
המרחב החקלאי הירוק הוא אורך הנשימה של המדינה.
האם קרב היום שבו ,מתוך תחושת השליחות העמוקה ,יהיה על ההתיישבות לבחור באי-ציות אזרחי?

התקנות מתירות הקמת פרויקט בינוני אחד במושב
ומתנות את הקמתו בויתור של כל חברי המושב
האחרים על זכותם.

החלטת רשות החשמל להתיר הקמת פרויקט סולארי
בינוני אחד בלבד במושב תגרום לכך שבפועל לא ניתן
יהיה להקים פרויקטים ,כך מזהיר יו"ר אגף כלכלה
ופיתוח עסקי בתנועת המושבים ,יוגב שריד.
המשמעות של החלטת רשות החשמל היא שחבר
מושב שירצה להקים פרויקט סולארי בינוני ידרש
להשיג את הסכמת חברי המושב האחרים שיאלצו
לוותר על האפשרות להקים פרויקט סולארי משלהם,
גם אם מדובר בפרויקט מצומצם יחסית בהיקפו.
כוונת המחוקק היתה להגביל את המושב למתקן
קרקעי אחד של  5מגוואט ,אולם ההחלטה שיאושר
רק מתקן אחד תביא לאבסורד שפרויקט של 900
קילוואט על גג לדוגמה ,יסתום את הגולל על
האפשרות של חבר מושב אחר להקים מתקן סולארי
על גג אחר בהיקף של  700קילוואט וכמובן גם על כל
שאר חברי המושב להקים פרויקטים נוספים.
לדברי שריד ,במושבים בישראל יש תשתית אידיאלית
לייצור אנרגיה ירוקה ,אולם התקנות יגרמו לכך
שפוטנציאל זה לא יבוא לכדי מימוש .אנו מקבלים
את ההיגיון ביצירת מגבלה כוללת על המושב ,אולם
יש לאפשר חלוקה של המכסה הכוללת בין מספר

"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the
"( time, but you cannot fool all the people all the timeאברהם לינקולן).
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חברים .חבל שהמהפכה הסולארית שכה רבות הושקע
בה תיעצר בשל מגבלות אלו.
שריד אמר שהדרישה הבלתי סבירה תביא לכך
שחברי המושבים לא ימצו את זכותם ויכולתם לתרום
לשוק האנרגיה במדינת ישראל
לאחר דין ודברים בין נציגי התנועה לרשות החשמל,
פרסמה הרשות ב ,5.7.2010הבהרות לעניין הגשת
בקשות לקבלת רישיונות מותנים.

במסגרת ההבהרה ,נקבע ,כי "במושב בעסקאות
בחלקה א'  -בר רשות יחויב להציג אישור זכויות
ממנהל מקרקעי ישראל ואישור המושב ,כי אין לו
התנגדות להקמת המתקן .כמו-כן ,יידרש אישור מאת
המושב ,כי המערכת עתידה להיות מותקנת בחלקה
א' של המבקש .לגבי עסקאות בחלקות ב' או ג' -יש
להציג הסכם עם המושב ואת הסכם החכירה של
המושב מול מנהל מקרקעי ישראל .מובהר ,כי במסגרת
הסדרה זו כל חלקה א' תהווה חטיבת קרקע נפרדת
כהגדרתה באמת מידה ( 35ד)(א)( ,)1וכי חלקות ב'
וג' יהוו חטיבת קרקע אחת ,ובלבד שלא קיים שטח
ציבורי החוצה אותן".
תנועת המושבים מברכת על החלטה זו ,אך מצהירה
שזו רק תחילת הדרך .החסם העיקרי הנו האישור
בחלקות ב' .בימים אלה פועלת התנועה על מנת
להגיע להסכמות גם בסוגיה זו.
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תיירות  -חוזרים לנפש בארץ:

במקום לנסוע למקומות בהם אנו מושמצים...
אפשר לנפוש היכן שנתקבל בזרועות פתוחות
יוגב שריד ,מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים

תפקיד הועדים
המתחדש
במושב
תנועת המושבים רואה צורך בקיום סמינר

מקצועי שיעסוק בניהול המושב בעולם המתחדש

המשבר החמור ביחסים עם תורכיה ישנה בקיץ הקרוב את מפת תיירות
הנופש של הישראלים .מאות האלפים שתכננו לנסוע לתורכיה מחפשים
כבר כעת יעדים אחרים.
אולם ,המשבר שבו אנו נמצאים אינו מתמצה רק בתורכיה .מדינה זו היא אמנם המקרה הקיצוני,
אולם גם במדינות רבות באירופה ובמקומות אחרים בעולם לא נתקבל בתקופה הקרובה במאור
פנים בשל הרושם הקשה שיצר הסיקור החד צדדי של "משט השלום".
נסיעה לחופשה איננה כורח ,אלא בילוי ומנוחה שאמורים להיות התקופה היפה ביותר בשנה
בה צוברים כוחות.
אוירה עוינת ,מבטים לא נעימים והערות יכולים בקלות להעכיר את החופשה ולקלקל אותה.

בשנים האחרונות חלו במרחב הכפרי בישראל שינויים רבים וביניהם גידול של האוכלוסייה וקליטת אוכלוסייה
צעירה וחדשה המורכבת מבני ובנות היישוב ותושבי הערים השכנות שבחרו לחיות במרחב הכפרי .המרחב
הכפרי כיום הוא דינאמי ומושפע מהמגמות הללו ומהמגמות הגלובאליות בעולם משתנה ומתפתח.
תנועת המושבים רואה צורך בקיום סמינר מקצועי שיעסוק בניהול המושב בעולם המתחדש ,מקומה של
האגודה החקלאית במושב ,יחסי הגומלין בין הועדים ובינן לבין המועצה האזורית.
הסמינר הוא ארצי ומוזמנים אליו נציגי האגודות מרחבי הארץ ,יו"ר ועד ,חברי ועד ,חברי מליאת המועצה,
מזכירים ופעילים.
אנו רואים בסמינר פלטפורמה מקצועית להחלפת דעות ורשמים וגם אתנחתא מסדר היום והשגרה.

הסמינר ייערך בימים א' -ג' בתאריכים  28-30/11/2010במלון גולדן קראון בנצרת.
בתכנית:
* הרצאות מקצועיות של מרצים מומחים בנושאי
ליבה.
* קרקעות ואגו"ש :החלטה  ,979העברה בין
דורית ,יחסי הגומלין בין ועד האגודה לוועד
המקומי ,מעורבות רשם האגודות השיתופיות
בחיי המושב.
* פיתוח עסקי במושב :תיירות כפרית ויזמות.
* חקלאות במושב המתחדש.
* חינוך בלתי פורמאלי במושב המתחדש.
ועוד...
* אקטואליה ומופע חברתי
* סיור במועצה האזורית הגליל התחתון
התכנית המלאה תישלח בהמשך.

עלות הסמינר לאדם בחדר זוגי ,עבור פנסיון
מלא:
מושבים המשלמים דמי חבר ₪ 990 :לאדם
מושבים שאינם משלמים דמי חבר₪ 1,100 :
לאדם.
ניתן יהיה לצרף בת זוג על בסיס מקום פנוי.
הרשמה ע"ג טופס שאותו ניתן להוריד באתר
האינטרנט של התנועה או בטל. 03-6086309 :
מספר המקומות מוגבל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לבני אלירז  -רכז
אזור מרכז בטלפון . 050-6322572

עדכונים שונים בנושאי
מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,רשם האגודות 7.2010
יהודית קריסטל ,רו"ח
מנהלת מחלקת מושבים ברית פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית.

 ביטוח לאומי  -הודעה על שינוי מועדי תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד משק בית

במקום לנסוע למדינות בהן אנו מושמצים ,אפשר וצריך לחזור ולהנות מחופשה בישראל ולהכיר
מחדש חבלי מולדת ששנים רבות לא היינו בהם.

ביום  8.3.2010פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון) ,התש"ע( 2010-להלן -
התיקון) ,המתקנות את הוראות תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) ,תשי"ד( 1954-להלן  -התקנות).
עפ"י התיקון ,תקופת תשלום דמי ביטוח עבור עובד במשק-בית היא שלושה חדשים (במקום שישה
חודשים).
כמו כן ,תוקנו מועדי תשלום דמי ביטוח עבור עובד במשק בית .המועדים שנקבעו בתיקון הם כלהלן:
( 20 )1באפריל  -עבור החודשים ינואר עד מרס של אותה שנה;
 עבור החודשים אפריל עד יוני של אותה שנה;( 20 )2ביולי
( 20 )3באוקטובר  -עבור החודשים יולי עד ספטמבר של אותה שנה;
( 20 )4בינואר  -עבור החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת.
תחולת התיקון הינה על דמי ביטוח המשתלמים עבור עובד במשק בית עבור הרבעון שתחילתו לאחר יום
תחילתן של תקנות אלה ( )8.3.2010ולאחריו.

המושבים בישראל עברו בעשורים האחרונים מהפיכה תיירותית ,שכוללת צימרים מאובזרים
ומפקנים ,רובם ממוקמים באזורים תיירותיים מרהיבי עין ומעניקים לאורחים תנאים משופרים
וארוחות מדהימות .לצד חדרי האירוח התפתחו מסעדות במגוון סגנונות ואטרקציות תיירותיות
				
לכל המשפחה שחלקן משלבות הכרות מקרוב עם עולם החקלאות וחיות המשק.
 רשם האגודות
בניגוד לתדמית המוטעית ,הבילוי בצימר לא חייב להיות יקר .לצד הצימרים היוקרתיים שדורשים
ברצוננו להזכירכם ,כי בהתאם לתקנה  4לתקנון האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות) ,התשל"ה -
ומקבלים בצדק מחיר המתאים לרמת האירוח קיימים צימרים רבים בדרגות מחיר שונות כך
 ,1975המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  ,2009לרשם האגודות השיתופיות ,הינו
שכל אחד ימצא את המקום המתאים לטעמו ולכיסו.
תנועת המושבים קוראת לתיירנים במושבים לפתוח במבצעים כדי למשוך את הציבור ומדגישה
בפניהם את חשיבות ההקפדה על רמת אירוח גבוהה ,כדי ליצור חוויה חיובית ויוצאת דופן אצל
הנופשים.
בימים אלה של חוסר וודאות כלכלית ,ישנה חשיבות ברמה הלאומית לטפח ולפרגן לתיירות
המקומית שלנו ולפקוד את אתרי המרחב הכפרי .ביקור במרחב הכפרי ובמגוון האטרקציות
הקיימות בו ,בעיקר בתקופה זו ,משלב ציונות ,פטריוטיות וחיזוק הפריפריה יחד עם הנאה
ובילוי משפחתי.
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ה 31 -באוגוסט .2010
במקרים מיוחדים בלבד ,תינתן על ידי רשם האגודות השיתופיות ,ארכה להגשת הדוחות הכספיים לתקופה
שלא תעלה על שלושה חודשים ,דהיינו עד ליום  30בנובמבר  .2010ברית פיקוח תפעל ,למול הרשם ,להשגת
ארכה לאגודות להן היא נדרשת.
מידע רב נוסף בנושא מיסוי ,חוקי עידוד ביטוח לאומי ,אגודות שיתופיות ומינהל מקרקעי ישראל ניתן
לקבל באתרי ברית פיקוח ומבט יועצים:
אתר ברית פיקוח ● www.brit.org.il :אתר מבט יועציםwww.mbt.org.il:
מייל מנהלת מחלקת מושבים yehudit@brit.org.il
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

יום עיון לפעילי תרבות ,ספרנים ואמנים
במועצה אזורית לב השרון 13.7.2010

תעניק הדרכה וסיוע כספי
לפרויקטים תרבותיים במושבים

פעילי התרבות ,הספרנים והאמנים במושבים משאירים חותם.
יהודה אלטון ,מנהל היחידה
כמידי שנה התקיים יום עיון וחשיפת אומנים המיועד לפעילי תרבות ,ספרנים ועמותת
אמני המושב והכפר ,במועצה אזורית לב השרון .יום זה מאפשר מפגש בין העוסקים
בתחום התרבות במושבים ,למידת עמיתים ,היכרות עם אמנים ומופעים מגוונים המתאימים לקהלי היעד
השונים בישובים ולא פחות חשוב  -פסק זמן והתרעננות ממרוץ העשייה והשגרה.
במהלך היום נחשפנו למופעים שונים מתחום הזמר העברי ,תיאטרון למבוגרים ולילדים ,הרצאות ותחומי
עניין שונים .המופעים היו מהנים ואנו מקווים כי נציגי היישובים שיבחרו להזמין אותם עבור הקהילות
שלהם ,ייהנו מאיכות וממחירים נוחים.
במרכז היום הוצג "פרויקט חותם" ביישובים וזאת במסגרת פעילות מועדון "תרבות בתנועה" ,הפעיל זו
השנה השנייה ברציפות" .פרויקט חותם" הינו למעשה תהליך קהילתי בעל תוצר חזותי אמנותי ,הנעשה
על ידי התושבים בליווי אמנים שונים .למשל :פרויקט תיעוד ,פסיפס ,פסלים ,ספר יישוב ,ספריה קהילתית
וכיו"ב .היחידה לתרבות מסייעת לישובים השונים בבחירת הפרויקט המתאים להם ,בתכנון התהליך
ובקישור לאמנים ונותני שירותים
בתחומים השונים כמצויין למעלה.
בנוסף 37 ,יישובים ייהנו בשנה זו מעבר
לכך גם מסבסוד הפרויקט על ידי תנועת
המושבים ,וזאת ביוזמת מזכ"ל תנועת
המושבים ,מר איתן בן דוד .זו הזדמנות
מצויינת לחשיבה אחרת על פעילות
תרבות המשאירה חותמה לשנים.
שמענו סקירה אודות התהליך הקהילתי
וההצטרפות לפרוייקט ,נהנינו מנציגות
היישובים אשר סיפרו על הצלחות ביישובים שלהם בפרוייקט חותם .למשל ,בבית זית ,כמו גם בגבעתי
ובאביגדור ,עמלו על פסיפס קהילתי .במושב נוה ימין הכינו את ספר המושב ,בבאר טוביה הוציאו ספר
מתכונים ,בכפר ויתקין הקימו שחזרו צריף מתקופת המייסדים ועוד ועוד.
פגשנו חלק מתוך קבוצת האמנים והמנחים הקהילתיים  -כולם מהשורה הראשונה ,אשר מעמידים
עצמם לרשות היישובים השונים על מנת לקדם את החותם הנבחר:
מיקי מוזס מנדל ,פרוייקט תיעוד והקמת אתרי אינטרנט • עמרם גולן ,מרכזי מורשת וחשיבה פיסולית •
אריק כלפון ,אמנות הפסיפס • אורנה לוצקי ,מיזמים אומנותיים בקהילה • נילי עזרא ,אמנות הפסיפס
• מרים דובי-חזן" ,דוקוסטורי" ,ספר המושב • נטע שלי ,מכון שיטים ,לפעילות חותם בתחום הספריה,
הדרכות בישוב ועוד.
כ 120 -פעילים הגיעו מכל רחבי הארץ ,מחבל הבשור שבדרום ועד מעלה יוסף שעל גבול הצפון.אנו
מודים לכולכם על השתתפותכם ועל המשובים החמים .נמשיך לעמוד לרשותכם בכל עת וללוות אתכם
בעשייתכם הברוכה!
על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא באתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

תערוכה:

"כמו שאני" תערוכת ציורים של רבקה אהרוני ממושב נתיב העשרה
החל מ 1.8.10-ועד ל 1.9.10-בגלריה בבית תנועת המושבים.
פתיחת התערוכה  2.8.10 :בשעה .18:30
הציבור מוזמן!

תנועת המושבים הכריזה על פרויקט
"חותם תרבות":

תנועת המושבים הכריזה על פרויקט "חותם תרבות" במסגרתו יוענקו הדרכה וסיוע כספי לביצוע
פעילויות תרבות במושבים ששילמו בשנים האחרונות את מיסי התנועה.
מנהל היחידה לתרבות בתנועת המושבים ,יהודה אלטון ,מסר שהסיוע יוענק לפעילויות המטביעות
חותם משמעותי בנוף המושב ובהווייתו ואשר תורמות לגיבוש הקהילה החברתית במושב .התוכנית
כוללת מגוון פעילויות תרבות ואמנות ,בדגש על כך שהתוצר הסופי הוא פרי עמלם של תושבים
ולא מוצר קנוי מבחוץ .התנועה תסייע למושבים בבחירת הפרויקט המתאים ,תכנונו והתקשרות עם
הספקים בתנאים מיטביים.
בין הפרויקטים המתאימים להיכלל ב"חותם תרבות" :הקמת אתר אינטרנט יישובי ,תיעוד הקהילה,
פסיפס קהילתי ,פיסול סביבתי או הקמת גן פסלים יישובי ,הקמת מרכז אומנותי ,הקמת ספרייה או
העצמתה כמרכז תרבות יישובי ועוד .רעיונות מקוריים ומתאימים יתקבלו כמובן בברכה.
בתאריך  13.7.10התקיים יום עיון וחשיפת אמנים שבמסגרתו הוצג פרויקט "חותם התרבות "והוצגו בו
מגוון אפשרויות החותם העומדות בפני המושבים ,על מנת שיוכלו אלה להחליט על אופי הפרויקט
המתאים ביותר עבור הקהילה.
ההחלטה על הקצאת התקציב לפרויקט התקבלה על ידי מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,לאחר
שהתברר שתחום התרבות הוא במקרים רבים אחד הראשונים "לשלם את המחיר" בעיתות של צמצומים
וקיצוצים ,מאחר והוא נחשב כמותרות אל מול הצרכים הדחופים.
לדברי בן דוד ,חיי החברה והקהילה הם המעניקים את הערך המוסף לחיים במושב ומייחדים אותו
מיישובים אחרים ולכן יש חשיבות עליונה לכל השקעה בתחום זה.
תנועת המושבים שלחה למושבים הנכללים בפרויקט הודעות על גובה זכאותם והקריטריונים לקבלת
המימון .התקציב יעמוד לרשותם עד לסוף שנת .2010

פרטים נוספים על הפרויקט ועל יום החשיפה ניתן למצוא באתר תנועת המושבים
www.tmoshavim.org.il

פינת הספר
כך היינו

מאת שמואל (ביבי) גרשוני ז"ל

מתוך "פתח דבר" בספר אשר רשם עפר אבידן מנהלל.
ביבי גרשוני ,דור שני בנהלל ,מספר סיפוריו על זיכרונות ילדותו משנות
ה 30-ועד ימינו בכפר ,ומעלה חיוך נוסטלגי נסתר אצל רבים מכם,
הקוראים.
הסיפורים אותם שוזר ביבי ,והתמונות שהוא צובע בצבעים עזים בספר
זה ,אוצרים בתוכם את השחוק והדמע ,רעות ובדידות ,ומשחקי ילדות,
אך גם עבודה קשה במשק ההורים.
מייסדי נהלל ,כפר קטן ועגול בעמק ,מרגישים עצמם שייכים לקבוצה
נבחרת של חלוצי התנועה הציונית.
ילדי נהלל ,בני הדור השני ,ספגו מהוריהם הרגשת שייכות זו ,ואנו,
הקוראים את סיפורי ביבי ,עומדים משתאים אל מול תחושה זו של הילדים.
בספר ,פותח ביבי ,ברגישות ובשפה קולחת ועשירה ,צוהר רחב אל שדות העמק הירוקים ,אל
חייהם של ילדים ובוגרים בראשית ההתיישבות בא"י ,בכפר קטן בעמק יזרעאל ,במושב הראשון,
נהלל.
המלצת מנהל היח' לתרבות :לאחר שקראתי ועיינתי בספרו של ביבי גרשוני ,מצאתי לנכון
להמליץ בחום רב על ספר זה בו מחזיר אותנו ביבי לילדות בתקופה של ראשית ההתיישבות.
הספר כתוב בצורה מרתקת ונעימה לעין הקורא ,מתובלת בסיפורים מההווי של המושב באותה
תקופה .תענוג ממש לקריאה  -למבוגרים ובני נוער כאחד.
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ספורט במושבים

מסע הישרדות

בתחילת חודש מאי יצא קרלוס גולדברג ,מרמות
נפתלי למסע הישרדות.

מסע לאורך  3,400קילומטרים של שביל
האפלצ'ים במזרח ארה"ב ,מהר ספרינגר
שבמדינת ג'ורג'יה ועד הר קאטדין שבמדינת מיין.
כשכל הציוד על גבו .החוויות אותם עובר קרלוס
בסבך היער ,לא דומים למה שראינו בתוכנית
הריאלטי הישרדות.
קרלוס נמצא בקטע הסופי של המסע בשביל
האפלצים .הוא כבר צועד בשביל  52ימים.
ועבר כ 2,800-ק"מ .בעשרה ימים הקרובים יעבור
קרלוס עוד כ 700-ק"מ עד לנקודת הסיום בהר
קטאדין.
בתיאורי המסע והחוויות שאנו מקבלים ממנו
קולטים החברים העוקבים אחריו ,שלא הבינו

את גודל המסע שקרלוס עושה.

ההליכה ביער אינסופי,כשאפשר לאבד כיוון ברגע.
הסכנה תמיד מעבר לצעד הבא ,אם בהחלקה על
שורש רטוב או על קבוצת עלי שלכת שמסתירים
סלע או גזע.
בעלי החיים רבים מאוד מסנאים ,נחשים ,צבאים,
ארנבות ,לטאות כתומות וכמובן הדובים.
הדובים שמדי פעם נשמעות נהמותיהם המקפיאות
לך את הדם לקראת המפגש המאיים.
וטרם דיברנו על מזג האויר שמשתנה תכופות
כמעט ללא התראה ,סתם ככה רעם חזק וגשם
מהסוג החזק הזה שאנחנו זוכרים מילדותנו.
אבל הקושי האמיתי הוא הבדידות .הבדידות אשר
מחדדת בך את כל החושים האפשריים על מנת
לשרוד.

מחזור שני של קורס
ניהול המושב המורחב
מבית היוצר של תנועת
המושבים יצא לדרך
אילנית ניר לוי  -רכזת אזור דרום

תנועת המושבים פתחה מחזור שני של הקורס לניהול המושב המורחב ,בשיתוף
עם הקמפוס האקדמי אחוה ,משרד החקלאות ,משרד הפנים -מפעם מעלה אדומים
והמועצה האזורית מטה יהודה .בקורס משתתפים  42חברים מכל רחבי הארץ.
לאור ההצלחה של הסבב הראשון וההיענות הרבה ,הוחלט להמשיך במסורת ולפתוח מחזור נוסף
של הקורס.
את הרצאת הפתיחה העביר מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,שברך את המשתתפים וציין את
חשיבות ההתמחות וההתמקצעות בניהול המושב ,שמצריך ידע רב ומקיף בנושאי חקלאות ,ניהול,
כספים ,דיני אגודות שיתופיות ,חקלאות ,יזמות ומערכת היחסים המורכבת עם הקהילה.
ניהול המושב המורחב הינו קורס רב תחומי ללימודי תעודה אשר מטרתו להכשיר ולהעשיר את המרחב
הכפרי ובעיקר את מנהיגיו בניהול ובקידום הישובים .הקורס מקנה מיומנויות ניהול החל מכתיבת
מסמכים דרך ניהול ישיבות ,ניהול המושב המורחב ובכלל .הקורס מקנה למשתתפיו מידע בתחומים
רבים ,כגון :חקלאות ,ניהול קהילה ,הרחבות במושבים ,פיתוח יזמות עסקי ותיירותי במושבים ,יחסי
הגומלין בין אגודות שיתופיות ואגודות מקומיות ,קרקעות והחלטות מינהל מקרקעי ישראל.
בסיום הקורס יקבלו המשתתפים
תעודה מטעם המכללה האקדמית
לחינוך שבקמפוס האקדמי
אחוה ,תנועת המושבים ,משרד
החקלאות ,משרד הפנים -מפעם
מעלה אדומים ומועצה אזורית
מטה יהודה.

קרלוס בחוויותיו" :חשבתי שלעולם לא אצא
מפנסילבניה ,אבל הגעתי לדלוור גאפ וידעתי
שזהו זה .עד הרגע האחרון נלחמה איתנו קשות.
צולע נכנסתי לגאפ ,הצטיידתי בכמה כריכים
ובייגעלה שיהיה לארוחת בוקר .מסודר איכשהו
ליומיים שלושה הבאים .מהרגע שעוברים לג'רזי
יש הרגשה של פחות סלעים והמצב עתיד
להשתפר .שטוח ומעט אבנים .חייב לנצל את
המצב זה .מצאתי לי פינה קטנה ואכלתי סנדוויץ
קר ולא בישלתי כלום כי בג'רזי אומרים יש הכי
הרבה דובים .ראיתי גור אחד שנבהל ממני כהוגן.
הולך לטפל ברגליים ומחר אקרע את גרזי!!!"
כך מדווח קרלוס על המפגש הראשון עם דוב:
"ראיתי את הדוב הראשון שלי!!! שמעתי רעש
גדול דווקא מעל הראש ופתאום במקום ציפור
ישנו דוב תקוע בגזע בגובה  10מטר .ראה אותי
הדוב וקפץ למטה ונעמד באמצע השביל
מסתכל לכיווני .חיה יפה ,שרירית ועם פרווה
שחורה מבריקה .בריא כמו שור ,או אם להגיד
כמו דוב ..צעקתי אליו ,וכל כולו זז  15מטר הצידה
עד שעברתי .אז זהו ...כבר לא אוכל להגיד לא

דובים ולא יער" .את המפגש הראשון עם הדוב
לא הספיק קרלוס לתעד ,אם בגלל ההפתעה
או הפחד .אך לאחר כמה ימים נתקל שוב בדוב.
והפעם צילם את החיה.
קרלוס שב הביתה לפני כשבוע ,חש מצויין
ומתכנן כבר את האתגר הבא.

בטיחות במרחב הכפרי:
המרכז החקלאי

אריה כרנדיש ,ראש מערך הבטיחות והבריאות תעסוקתית בחקלאות
המרכז מטפל ומקדם את נושא הבטיחות הגיהות והבריאות התעסוקתית בחקלאות בישראל,
ופועל למניעת תאונות ונפגעים בעבודה בחקלאות בישראל.
בתוקף תפקידו כגוף יציג של החקלאים בישראל ,שותף גם בדיונים בהכנת חוקים ,תקנות
בתחום זה ,מול משרדי הממשלה הרלוונטיים בעיקר משרד התחבורה ,משרד החקלאות ,משרד
התמ"ת ,משרד להגנת הסביבה ועוד..
מול ועדות הכנסת בעיקר ועדת הכלכלה ,וועדות העבודה והרווחה.
אנו פועלים בתחום ההדרכה ,ההסברה ,הגברת המודעות והבאת הידע לעוסקים בחקלאות,
בשיתוף עם המוסד לבטיחות וגהות ,בשיתוף עם הביטוח הלאומי ,משרד החקלאות:
שה"מ  -השירותים הוטרינריים ,השירותים להגנת הצומח ועוד.
בחקלאות הישראלית יש יותר תאונות ונפגעים פי  2.8ביחס לתעשייה והחרושת ומצב התאונות
והנפגעים קשה גם ביחס למדינות מערב אירופה וארה"ב ,בשנה יש בין  5-6הרוגים בתאונות
עבודה וכ 4000-נפגעים בדרגות שונות.
אנו פונים לכל החקלאים והעוסקים בחקלאות לפנות אלינו וכן לכל מדריכי הבטיחות בחקלאות
של המוסד לבטיחות כדי לקבל הדרכה בנושאים אלה.
טל' המרכז החקלאי 03-6929944
טל' המוסד לבטיחות משרד של אלי לרנר 03-5266469 -
לידיעתכם:
 חידושים בתקנות התעבורה במיכון החקלאי שאושרו בועדת הכלכלה בכנסת.
ביום  22.06.10נכנסה לתוקף תקנה חדשה למכונות ניידות– תקנה (39א) ט :לא ינהג אדם
במכונה ניידת אופנית ,אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תוכנית ,שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף
שאישרה לכך  ,וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור...
לידיעתכם :המרכז החקלאי יפתח בחודש אוגוסט השנה שני מרכזי הכשרה לכך:
בצפון ב-א.ל.צ  -בעמק חרוד בסמוך למשרדי מ.א .גלבוע
בדרום  -במושבי הנגב ,ליד אופקים ,בסמוך לקיבוץ אורים.
הפרדה ברישיון הנהיגה בין טרקטור לטרקטורון.
נער בגיל  16המבקש להוציא רישיון רק לטרקטור בלבד ,לא יחויב עוד ללמוד ולהיבחן גם על
טרקטורון ,כפי שהיה נהוג עד היום ( נער בגיל  , 16שהוריו הסכימו שילמד גם על טרקטורון)
ילמד ויבחן גם על טרקטורון ,וברישיון הנהיגה יהיה גם היתר להפעלת טרקטורון.
 משרד התחבורה מכין תקנה חדשה לכל הנהגים החדשים שיש שיהיה בידם רישיון B
לרכב פרטי .כל המעוניינים לנהוג גם על טרקטורון יחויבו בהכשרה ובהיתר נהיגה לטרקטורון
ברישיון הנהיגה.
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מעניין לדעת

1935-2010בן אליהו
נפרדים משי

אביגדור  -אנשים עושים מקום!
אסנת ישורון ,אביגדור

כמעט שנה חלפה מאז פתחנו בחגיגות לציון שישים שנה להתיישבות באביגדור ולכל אורכה שמנו דגש
על האנשים והעשייה במושב הנעים שלנו.
התחלנו בהרמת כוסית לראש השנה ,בחנוכתו של בוסתן חדש שהקימו בני המצווה במושב לרווחת
הציבור .בוסתן שכולו עצים ושיחים המאפיינים את ארץ ישראל ,והוא זרוע בספסלים מחומרים ממוחזרים,
שולחנות משחק ופינות ישיבה  -הכל בעבודה משותפת של בני הנוער ,הוריהם ,וכמובן חברים מוכשרים
במושב שתרמו את כישרונם וזמנם להקמה משותפת של המקום .ואין כמו עבודה עצמית משותפת
להעצמת החוויה וההנאה מפרי עמלנו ,גם בהקמת הגן וגם בטיפול בו לאורך זמן!
הפעילות המשותפת לצעירים וותיקים נמשכה בסדרת מפגשים של בישולי סבתא  -הנערים בישלו
מטעמים עם הסבתות ,אחר כך סעדו ביחד וזכינו בקרוב לבבות גם דרך הצלחת...
בין לבין המשכנו לתכנן הפעילות שתשתף את כל חברי המושב :צעירים ובוגרים ,וותיקים וצעירים,
קבועים וחולפים .חשבנו על השארת חותם ,על ערב מרכזי שיאחד לבבות וירגש  -גם בהכנות אליו וגם
במופע וכך ,התחלנו לרקום פסיפס .גייסנו עזרה מבחוץ ,ובהנחייתה של האמנית נילי חצרוני ,עשינו
ביחד לקישוט בית העם שלנו .הרכבנו יחד
מאבנים קטנות 3 ,תמונות המספרות 60
שנות התיישבות באביגדור -מההקמה ,דרך
ביסוס החקלאות וחיי הקהילה והתרבות ועד
לאנשים של היום  -אותם אנשים שעושים
מקום! לתכנון התמונה היו שותפים ותיקים,
בוגרים ,חקלאים ותושבים וגם ילדים ובני
נוער  -כל מי שעושה את המקום למה
שהוא היום! נפגשנו יחד בקבוצות קטנות
להדבקת אבני הפסיפס .היה מי שהדביק
אבן ,היה מי שהדביק שתיים ,וביחד הייתה
זו עבודת כפיים ,שוב  -ביחד!
במגילת היסוד של בית העם משנת  ,1951שגם היא טבועה בפסיפס -מצאנו את החזון המלווה אותנו:
"חברי מושבנו אשר שרתו בחיל העברי נלחמו את מלחמת שחרורו של העולם מידי הצורר האיום ואשר
לקחו חלק פעיל בהדיפת האויב שפלש לארצנו ואשר השתתפו בהקמת מדינת ישראל  -לוקחים כעת
את כל העבודה לידיהם ועושים במרץ להקמת כפרם על בנייניו הציבוריים-תרבותיים .הננו תפילה
ותקווה שהבית המוקם ישמש בית תרבות ומדע לכל אנשי כפרנו ,לבניו ולכל שכניו .כאן תשכון רוח
ישראל ליד תרבות האדם הנושא עיניו לשלום אמת בעולם ולקבוץ עדות ישראל והתערבותם באדמת
ארצם – מולדתם".
וכך אמרה נילי בטקס הסרת הלוט מהפסיפס ,בתום תהלוכה מרגשת של כל חברי המושב ,כל אותם
שעשו במלאכה ,לקול תופים ושופרות" :כמו באורח פלא ,כמו מפת אוצר שנתגלתה בנבכי מערה ,והיא
מורה את הדרך ,נמצאה מגילת היסוד בבוידעם ונשלפה בתזמון מושלם בדיוק לפני חגיגות השישים
למושב .האין זה אות מן העבר הקורא להבחין בו? מה אומר  -בורכתם ,אנשי ונשות אביגדור על מורשת
וחזון כה נשגב .מלא הכוונות הטובות של מייסדי המקום .ועם ברכה באה מחויבות .כי מהן חגיגות
השישים? זה זמן טקסי ,לעצור ,להתבונן על הדרך אותה עברתם ,לשמוח בהישגים ,לראות מי אתם
כיום וגם לבדוק כיוונים לעתיד .ואין יפה מאשר פעילות קהילתית יצירתית לציין כל אלה"...
וכך הגענו ליישורת האחרונה -להכנות לקראת המופע המרכזי .נערכה תחרות לבחירת לוגו השישים
ולוגו המושב ,הכל על טהרת כישרונות המקום .דגלים צבעוניים עיטרו את הדרכים ,מכל עץ ועמוד הציץ
אלינו חבר מושב טיפוסי והזמין אותנו לקחת חלק בחגיגות :הרפתנים הבטיחו שיהיה מו..שלם ,הדבוראי
 שיהיה דבש ,הלולנים ליהטטו בביצים והחיילים הבטיחו לקבל פס ב 3-יוני.בארכיון שקדו על הכנת תערוכת חתונות לתפארת .היו שם תמונות מהחופה של כולנו  -וותיקים,
מייסדים ובנים .המקרר בכל בית כוסה בטיפים מחייכים שקיבלנו מוותיקי המושב :טיפ לחיים טובים -
הציעו לנו להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה ,להשתדל לתת ולא רק לקבל וגם להקפיד על משחק
ברידג' מעת לעת..
והיו גם החזרות למופע .זה התחיל בסדרת מפגשים עם במאי הערב עידו דגני ,לאיסוף חומרים לתוכן
המופע ,עבר ללינות לבנים לצוות השחקנים ,הזמרים והרקדנים שליהטטו על הבמה ושלוו במעטפת
של בוני תפאורה ,עובדי חשמל מסורים ,אופי עוגות ומכיני כריכים ושתייה.
לערב הוזמנו כל וותיקי הכפר ,כל הבנים וגם כל מי שחלף כאן ולו רק לזמן קצר .מפגש מרגש ומעצים
שכלל תערוכה ,סיור בארכיון  ,כיבוד כיד המלך מפרי עמלנו ומופע מרגש.
שוב נוכחנו בטעם המיוחד של להיות בן אביגדור :להיות חלק מחברת אנשים מיוחדים ,אנשים איכותיים,
יוצרים ופועלים וכמו שנאמר :אנשים עושים מקום!!!

הוגה ומכונן ההתיישבות בערבה התיכונה

שי בן אליהו נפטר ב 7.6.2010-לאחר מחלה קשה .שי נולד בשנת  1935בתל אביב .בסיום לימודיו
התיכוניים יצא לכפר יהושע ,שם עבד במשך כשנתיים במשק חקלאי .בתום אותה תקופה נענה לקריאתו
של דוד בן גוריון והקדיש שנתיים להדרכת ילדי עולים בבית ספר החקלאי "אשל הנשיא".
בשנת  1957נבחר שי לשמש מרכז "חטיבת בני המושבים" בתנועת המושבים .עיקר תפקידו נסב סביב
הנחלת תורת התנועה להתיישבות ולהגשמה .תוך כדי עבודתו זו ,נדבק בעצמו בחיידק ההתיישבות
ובליבו הגה את הרעיון לצאת להתיישבות חדשה בנגב .יחד עם חברו חגי פורת ז"ל תר אחר מקומות
אפשריים להתיישבות .באחד מסיוריהם המשותפים הגיעו לעין-יהב בערבה ,נקודה שוממת ונידחת,
מול גבול פרוץ של מסתננים ומחבלים ,במקום המבודד ביותר בארץ ,מרוחקת כמאה ושלושים ק"מ
מאילת ומבאר שבע .הנסיעה לב"ש הייתה כרוכה במעבר דרך "מעלה עקרבים" הידוע והמסוכן.
בשל חוות דעת שלילית של מומחי מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ,אשר העריכו כי אין סיכוי ולו
הקלוש ביותר לקיום ישוב במקום ,דחתה הנהלת הסוכנות את הבקשה להקמת היאחזות בעין יהב.
שי לא ויתר והחליט להיפגש עם ראש הממשלה .הוא המתין לבן -גוריון עד צאתו מישיבה וביקשו
להקשיב לדבריו .בן -גוריון נעתר והקשיב .לאחר ששמע את הדברים הוציא בו במקום מכתב לסוכנות
היהודית ולצה"ל ,המורה להם להקים היאחזות נח"ל בעין-יהב.
בנובמבר  1959הוקמה במקום היאחזות נח"ל ,שהפכה לימים למושב "עין יהב" המשגשג והפורח .שי,
שהבין את חשיבות רצף התיישבות במקום ,היה היוזם והדוחף להקים את כל יישובי הערבה התיכונה.
זו הייתה רק ההתחלה של שנים עמוסות בעשייה ציבורית בתפקידים שונים .בין השאר כיהן שי במשך
ארבע שנים כסגן מזכיר תנועת המושבים ותשע שנים כראש המועצה האזורית ערבה תיכונה.
לא רבים יודעים ,ששי היה האיש אשר שכנע את יצחק רבין שלא לוותר במסגרת הסכם השלום עם
ירדן על השטחים והבארות שממזרח לנחל ערבה .לפיכך מינה אותו רבין לחבר בועדת המשא ומתן
עם ירדן שעסקה במציאת פתרון לבעיה.
ספד לשי עזרא רבינס ,ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה:
"שי ,חלוץ ההתיישבות או כפי שקראנו לך "בן גוריון של הערבה" ,היית לנו אב ,מורה ,חלוץ ,דוגמא
ומופת ההולך לפני המחנה ומפלס את הדרך למתיישבי הערבה .איש יקר שרצונו ,הווייתו ,ביתו וחייו הם
המקום הזה .נפל בחלקי לחלוק עמך עשייה משותפת במשך כעשור .למדתי ממך תכונות חשובות של
סבלנות ,צניעות ,ענווה ,עקשנות והתמדה .שמחתי שזכית לחגוג עימנו את חגיגות היובל להתיישבות
בערבה התיכונה ,יובל של עשייה ששייך לך באופן אישי.
רק אתמול בראיון לרדיו דרום נשאלתי מי הדמות שהשפיעה עליי יותר מכל .עניתי ללא היסוס  -שי
בן אליהו.
רותי ,דודו ,הדס ,רותם ובני משפחותיכם  -לכולנו האובדן הוא גדול ,אנו מחבקים
אתכם ומצווים להמשיך את מורשתו המפוארת של שי בקידום ,פיתוח ואכלוס האזור".
יהי זכרו ברוך.
מבוסס על קורות חיים שכתב אמנון נבון מעין יהב והספד של עזרא רבינס .עריכה :גילה טל

שי בן אליהו זכרו לברכה
צרוף מילים בלתי נתפס כי צעיר היה בלכתו מעמנו.
שי ,מלח הארץ במלוא מובן המילה .נמנה על מיסדיי מושב עין-
יהב שבערבה ,אשר לא התייאש מהצורך לשטוף את האדמה
המלוחה ,כדי שתניב את פריה.
שי ,אשר היה בעל כריזמה וכח בלתי נלאה ,בלט בפעילותו למען
הכלל ובשליחותו במושב ואחר כך בדרכו הציבורית שהובילה
אותו לעמוד בראש האגף החברתי בתנועת כמושבים כסגן
מזכיר.
שי היה אידיאליסט במלוא מובן המילה ובלי להתבייש בזה .הוא שימש דוגמא ומופת ולעולם לא
דרש מאחרים את מה שלא דרש מעצמו.
אם שי חשד שמישהו יכול לסייע ,לתקצב או כל דבר לטובת אהבתו הגדולה מדינת ישראל בכלל
והערבה בפרט  -הוא פעל ללא לאות עד שהצליח .נחישותו צריכה להוות לכולנו מודל לחיקוי.
כראש מועצה ראה את עצמו כשליח והמשיך באותה דרך להגדיל ולהעצים את האזור ,כאילו כל
המדינה התמקדה בערבה.
שמענו בעצב על מחלתו ובצער על פטירתו.

לרותי והמשפחה ,שתהא מורשתו מנחמת אתכם
והוא יהיה לכם ולנו תמיד מקור גאווה.
שוש ענבר
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לכבוד שנת השישים למושב רינתיה ,נקדיש את "סיפורי סבתא" לסבתא רבה עליזה אמיתי מרינתיה ,ובהמשך בפינת המתכונים  -מתכון לעוגיות חג מרוקאיות של עליזה ,טעימה מהשי שהוגש לנשיא המדינה.

סיפורי סבתא

מושבים מספרים רינתיה חוגגת 60
מאת מיקי מוזס-מנדל ,רינתיה

תחת הכותרת "אהבה בת שישים" חגגו בהתרגשות רבה את מלאת שישים שנים לייסוד מושב רינתיה
שבמועצה אזורית חבל מודיעין במעמד נשיא המדינה שמעון פרס ,שר החקלאות שלום שמחון ,ראש
המועצה שמעון סוסן ומזכ"ל תנועת המושבים איתן בן דוד ,בן רינתיה ,דור שלישי למתיישבים.
החגיגה היתה לאחד מרגעי השיא בתהליך מתמשך שהחל ביום העצמאות שנה שעברה ,במרכזו,
פרויקט תיעוד ומורשת "מראה מקום" פרוייקט תיעוד גורף ומעצים קהילה הנוגע בכל המעגלים.
פרויקט "מראה מקום" הינו פרויקט להעצמה קהילתית דרך תיעוד ,שפותח והונחה ע'י הכותבת ,עורכת
תוכן לטלויזיה ,אינטרנט ולקהילה מזה שנים רבות.
בערב זה ,רחובה הראשי של רינתיה היה
למוזיאון .גלריה של תמונות מרגשות מימי
ההקמה ועד ימינו נתלו לאורכו .הרחוב הפך
למדרחוב עם בית קפה אליו התנקזו התושבים
למפגשים מרגשים עם אורחים ותושבים
לשעבר ובנים ששבו הביתה לרגל החג.
המופע היה שזור בסרטונים ומיצגי וידאו
שנערכו במיוחד לערב מיוחד זה .חומרים
שיחזור בית מראשית ההתיישבות ברינתיה
משפחתיים ,וחומרים מארועי רינתיה בשישים
השנים האחרונות נשזרו בחומרי ארכיון ,יחד עם צילומים שהופקו ע"י הנוער והתושבים המבוגרים
במסגרת פרויקט התיעוד .הסרטים המרגשים ליוו את הערב כולו והעצימו את תחושת היחד.
כאמור ,התהליך נמשך כשנה וחצי ובמהלכה תועדו בוידאו סיפורי הותיקים ,נאספו תמונות ,סרטים
ישנים ומסמכים המשקפים את סיפורו של המושב לאורך שנותיו .כל החומרים יועלו בקרוב לאתר

אוכל מצלמים בעינים ,רגע לפני שטועמים.

כשנכנסים לביתם של עליזה ויוסף אמיתי ,תמיד מקדם אותך חיוך רחב ואיתו שובל של ריח מתוק
של עוגיות.
עליזה אמיתי ( ,)66נשואה ליוסף אמיתי ( )72בן דודה ,בן לאסתר ולוי אמיתי ז"ל ממייסדי רינתיה.
בהיותה בת  18נישאה עליזה ,ועזבה את בית הוריה ועשרת אחיה ואחיותיה ועברה לרינתיה עם
בעלה יוסף.
חיי הכפר לא היו מוכרים לנערה הצעירה .רינתיה של תחילת שנות השישים ,היתה בחיתוליה.
ליוסף כבר היה משק אותו קנה מכספו ובעזרת אביו שנאלץ למכור עז ופרה כדי להשלים את
הקניה .החיים במושב לא היו קלים ,לאט לאט למדה לחלוב ,כשהיא ובעלה יוסף ,יושבים זה מול
זה וחולבים יחד את הפרות.
תוך שנה נולד בנם הראשון ובעקבותיו
עוד חמישה בנים .המשק והלולים ,הרפת
והגידולים החקלאיים וגידול הבנים היו
בתחום אחריותה .יוסף בעלה יצא להתפרנס
בחוץ ,לעיתים נאלץ לעבוד בשתי משרות.
האוכל בבית מרוקאי ,הוא דבק חשוב לחיי
משפחה וקהילה.
לבשל היא למדה מאמה ,אך את עיקר
השנים בילתה במטבח בליווי חמותה שהיתה
בשלנית מצויינת .נשות המשפחה המורחבת
ונשות רינתיה המבוגרות ,חנכו במטבח את הנשים הצעירות ,סודות המטבח המרוקני עברו מאישה
לרעותה בעיקר בימי חג וארועים כשכולן עמדו יחד במטבח לבשל ולאפות ,זו לשמחה של זו.
רינתיה ,מספרת עליזה ,הצטיינה בעזרה הדדית לא רק בתחומי המשק ,אלא גם במטבח .יום חמישי,
היה היום העסוק ביותר בבית משפחת אמיתי ,היום בו מכינים את העוגיות והסלטים לקראת שבת.
עד היום ,ימי חמישי של עליזה עמוסי עבודה במטבח ועכשיו זה לכל השבט המפואר שהקימו היא
ובעלה על ששת בניהם וכלותיהם ,עשרים הנכדים והנינה הטריה.
יוסף בעלה ,היה מנהל מחלקת תחזוקה שנים רבות והיום משמש נציג רינתיה בועד המנהל של
המועצה האזורית מודיעין ,שליח ציבור בבית הכנסת ,מתנדב במושב ,יו"ר ועדת גינון ומלמד בהתנדבות
מזה שנים רבות את בני המצווה במושב את ההפטרה ומכין אותם לטקס העליה לתורה.
עליזה ,בין כל עיסוקיה ,חברה פעילה בועדת הקשישים ,כל בוקר צועדת ומתעמלת ,מתכון בדוק
לבריאות טובה ,היא אומרת...

האינטרנט הקהילתי של רינתיה ,אתר מונחה תוכן ,אשר ישמש כארכיון מקוון וצומת מרכזית לחיי
התרבות והקהילה במושב.
תיעוד סיפורי דור המייסדים והרחבת המעגלים לדור הבנים נעשה באמצעות ראיונות מצולמים
(וידיאו) תוך גיוס כל הקהילה ,מזקנים ועד טף .הרצון לשמוע לצד הצורך להשמיע חיבר את בני
הנוער במושב ,אשר נרתמו למשימה בשמחה ,בתוך כך שהם מסייעים לפרוייקט נחשפו הצעירים
לסיפורו של המקום מזוית שלא היתה מוכרת להם .הפרויקט יצר חיבור בין-דורי בתוך המשפחה
הפרטית ובמשפחת רינתיה כולה.

פינה עם ארומה אישית
בין כל התופינים שהוכנו בסלסלת המתנה לנשיא המדינה שמעון פרס ,בחרה עליזה לאפות למענו עוגיות שקדים
חגיגיות ממרוקו .אלה עוגיות שמכינים רק לארועים חשובים כמו מימונה ,חתונות ,בר מצווה כן ירבו .להכנת עוגיות
אלה צריך קודם כל להצטייד בהרבה סבלנות ,ניתן להזמין את השכנים והילדים להשתתף בחגיגת ההכנות וכמובן
בחגיגת האכילה.

עוגיות שקדים מרוקאיות חגיגיות

אין ספק כי האחיזה במצלמה משנה גם את זווית הראיה לגבי ההווה ולא רק לגבי העבר .הפרוייקט
נוגע בכל ענין בחיי המושב ,משלב בתוכו גם ניחוחות וטעמים של ממש!

מצרכים :חצי ק'ג שקדים •  350ג'ר סוכר • קליפת לימון • ביצה אחת  +חלמון נוסף במקרה
הצורך• דובדבנים מסוכרים לקישוט.

שי לנשיא המדינה הוכן על ידי התושבים ,על
טהרת "תוצרת רינתיה" והוגש לו אחר כבוד
עם חותמת יישובית מקורית עם טעם של עוד:
מריבת חצילים ופומלות ,דרך זיתים ,פקאנים
מומלחים ,ליקרים מעניינים מפרי המקום,
עוגיות מרוקאיות מסוגים שונים והכל בעיצוב
מקורי ומוקפד.
כל צנצנת נארזה בקפידה ואליה צורפה תמונה
עם הסבר מאוסף התמונות הייחודי שנאגר
במהלך השנה שחלפה ,כך שפרויקט התיעוד
הונצח גם במתנה לנשיא .הכנת השי על ידי אנשי המושב תועדה מכל זוית אפשרית ,המתכונים
נאספו ועמם גם הסיפורים שעל הדרך כולם כרוכים באלבום קסום.

אופן ההכנה:
• חולטים את השקדים במים רותחים ,לזמן
קצר ,קולפים ומייבשים.
• טוחנים במטחנה חשמלית את השקדים
 טחינה דקה.• מוסיפים את הסוכר וקליפת הלימון
וטוחנים שוב.
• את עיסת המרציפן לשים ביד
ומוסיפים ביצה .מערבבים עד שהעיסה נעשית רכה ,ולא,
מוסיפים את החלמון הנוסף.
• צרים ביד רטובה עיגולים בכמות של כפית .מסמנים עם סכין ארבע חתכים אלכסוניים היוצרים
צורה של פרח ,במרכזו נועצים דובדבן.
• מכניסים כל עוגיה למאנג'ט נייר ואופים יחד עם המאנג'ט את העוגיות בחום בינוני כחמש
עשרה דקות עד שיזהיבו (לא ישחימו).
ניתן להכין מאותה עיסה כל צורה שתבחרו .הטעם ,שחיתות של גן עדן.
מוציאים לקרור ,ומאפסנים בקופסה הרמטית.
ניתן להקפיאן עד חודשיים ואף יותר ,אם ישאר את מה להקפיא...

וזוהי רק ההתחלה ,אומרים ברינתיה .השנה האחרונה היא רק המתאבן ,נשאר לנו טעם של עוד,
השיר לא תם הוא רק מתחיל.
תודה למועצה האזורית חבל מודיעין ,לתנועת המושבים ולוועדי רינתיה על תמיכתם בפרוייקט החותם
של מושב רינתיה .תודה ענקית לכל התושבים שתמכו ,עזרו והתנדבו ,לנוער רינתיה ולילדים כולם.
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בתיאבון.
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סמינרי ט' תש"ע בבני המושבים

טובית שמואלי ,רכזת ההדרכה ומרכזת הסמינרים.

עם סיום שנת הלימודים יצאו כ 1300-טובי וטובות הנוער ,בוגרי כיתות ט' לסמינרי ההכשרה של בני
המושבים .בסמינרים הופעלו שלושה ערוצי הכשרה:
 סמינר מד"צים בו הוכשרו בני הנוער להיות מדריכי קבוצה .חציו של הסמינר התקיים ביער עזריקם
וחציו השני בפנימיות בכפר מנחם ובכפר סילבר .בסמינר הועברו תכנים הנוגעים לעולם הערכים של
התנועה וההתיישבות העובדת ותכנים הנוגעים להדרכה ,חינוך ומנהיגות.
 סמינר מד"חים בו הוכשרו בני הנוער להיות מדריכי קבוצה עם דגש על נושאי חוץ טבע ואקולוגיה.
הסמינר כולו התקיים ביער עזריקם למעט טיול בן יומיים בו "עלו" החניכים לירושלים בה צעדו למען
שחרורו של גלעד שליט ,צעדה שהסתיימה במעגל של כ 300-בני נוער בחולצות כחולות ,נושאים
דגלי ישראל ושרים את המנון התקווה ברחבת הכותל בשיתוף עם אזרחים שהצטרפו לציפייה ולתקווה
שגלעד ישוב לביתו.
 סמינר בעלי תפקידים בו הוכשרו
בני הנוער להיות פעילים מקצועיים
בתחומם ביישוב ,החניכים התמקצעו
בתחומים :מולטימדיה ,תרבות ,מנהלה
ומחנאות .הסמינר התקיים בכפר מנחם.
זו השנה הראשונה בה הוא מתקיים
והניסיון החלוצי הזה הוכתר כהצלחה
כבירה שאנו מקווים שתגדל ותתפתח
בשנים הבאות.

בערב האחרון של הסמינרים
התקבצו כל המדריכים והפעילים
הצעירים לטקס סיום מרגש
בתיאטרון של עזריקם .השלב
הראשון של ההכשרה הושלם,
כעת הגיע שלב העבודה הקשה
 העבודה עם הקבוצות ,היצירה,ההתמדה וההתמודדות.

על המפעל הסמינרי הגדול הזה
ניצחו כ 200-מדריכים ומדריכות,
אנשי מנהלה פרוייקטים וחמ"ל,
רכזים ורכזות .בראשם' כמובן' כ130-
חברי וחברות גרעין עודד 2009-10
המסורים שנתנו מכישרונם ומנפשם
בכל התפקידים .עוד פעלו צוותים
בוגרים בסמינר בתפקידי ריכוז ומנהלות שעשו עבודה מדהימה וגרמו לסמינר הזה להתקיים בצורה
הכי מקצועית והכי טובה שיש.
סמינרי ט' מהווים את יריית הפתיחה של הקיץ בבני המושבים ועם פתיחה שכזו  -המשך הפעילות
המשמעותית והחינוכית בתנועה מובטח.

תודה לכל העוסקים במלאכת הקודש ולבוגרי הסמינרים נאחל שנת הדרכה ופעילות
חינוכית מתקנת עולם.
עלו והגשימו והפריחו את המרחב הכפרי!

גידול משמעותי
ביוצאים
לשנת השירות
"גרעין עודד"
קובי שמואל ,רכז גרעיני עודד -תנועת בני המושבים

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה אדירה בכל שנה הולכת וגדלה שנת
השרות שלנו בתנועת בני המושבים גרעין עודד .
גרעין עודד היא שנת השירות שלנו בתנועת בני המושבים ,גרעין עודד החל את פעילותו
בתנועה בשנת  1977במועצה האזורית לכיש .במהלך השנים הראשונות פעלו חברי גרעין
עודד במועצות וביישובים בפריפריה והחל משנות ה 90-החלו חברי הגרעין לפעול בהדרגה
בשאר המועצות האזוריות בהן התנועה פועלת.
חברי גרעין עודד דוחים את שירותם הצבאי בשנה ויוצאים לשנת הגשמה בתנועה.
במסגרת פעילותם הם מדריכים ומחנכים את בני הנוער לערכים של התנדבות בקהילה,
ציונות ,סובלנות ,שיווין ועוד...
מדובר בבני נוער אשר עשו את המסלול התנועתי מכיתה ד' ,הדריכו  3שנים ובוחרים
להמשיך ולתת מעצמם עוד שנה למען התנועה והמדינה.
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במהלך שנת י"ב נחשפים חברי השכבה לפעילות גרעין עודד כאשר שיאו של התהליך הוא
שלב המיונים .תנועת בני המושבים הינה התנועה היחידה אשר מקיימת מיונים קפדניים
לשנת השירות שלה .המשמעות היא שלא כל המעוניין לצאת לגרעין עודד אכן מתקבל
וזאת מכיוון ששנת השירות בגרעין עודד היא משימה מורכבת ,קשה ומשמעותית ולצערנו
לא כולם מתאימים לעמוד במשימה.
לפני  4שנים הצבנו לעצמנו יעד והוא להגיע למצב בו בכל  420יישובי התנועה יפעל חבר
גרעין עודד ,מה שמחייב שהגרעין ימנה  200חברים!! כל זאת מבלי להוריד את הדרישות
מחברי הגרעין בנוגע לפן הערכי והמקצועי שלהם.
קצב גידול שנת השירות "גרעין עודד" בשנים האחרונות:
2007
 99חברים

2008
 127חברים

2009
 133חברים

2010
 145חברים

2011
 160חברים

המשימות החינוכיות הרבות בכל רחבי התנועה תמיד לנגד עיניהם של חברי גרעין עודד
ואנו בטוחים ומאמינים כי הם ימשיכו במשימתם החשובה עוד שנים רבות ובכל יישובי
התנועה.

www.tmoshavim.org.il

גליון קיץ 2010
חדשות בני המושבים •

www.bmoshavim.org.il

מפעלי הקיץ
" זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ הולך להיות "...
(מאיר אריאל)
יש אגדה ישנה שמספרת שבשורה הזו כיוון מאיר אריאל בוודאי לתקופה זו של השנה בתנועת הנוער "בני המושבים" .בחודש אפריל ,מיד שנגמרים מפעלי הפסח אנחנו מתחילים לעמול על
מפעלי הקיץ בהכנות צוות ,בתכנון המסלולים והתוכן החינוכי ,בהתאמה על הגיל המודרך וכמובן תוך שימת דגש על בטיחות ובטחון חניכנו .ברוב הישובים אתם בוודאי כבר מרגישים בהתרגשויות
סביב מפעלי הקיץ השונים  :השלטים המבשרים על ההרשמה שהחלה והמדריכים שמכינים את החניכים במגוון פעולות הכנה  .אנחנו מאמינים שיש מי שעדיין לא בקיא במגוון הפעילויות ובמגוון
החידושים בתחום ולכן הכנו כאן מקרא מתומצת בנושא .בתקווה לקיץ בטוח ,ערכי ומהנה לכולנו! את שאר המידע אפשר ורצוי לקרוא באתר התנועה .www.bmoshavim.org.il

 סמינרי הדרכה

• סמינרי ט'
מיועדים לבוגרי כיתה ט' שמיועדים להיות חלק מצוות ההדרכה בשנת הפעילות הבאה עלינו
לטובה :קורסי ההדרכה של מד"חים ומד"צים וקורס בעלי
תפקידים  -הראשון מסוגו בתנועה שישדרג בשנה הקרובה
את פעילות התנועה בישובים במגוון תחומים .סמינרים אלו
נותנים כלים בסיסיים בהדרכה :דמות המדריך ,בניית קבוצה,
הכרות עם התנועה וערכיה וכמו כן התנסות ראשונית
בעמידה מול קבוצה או בתחום ההתמחות אותו בחרו .את
המשך ההכשרה יעברו החניכים באזורים ובישובים במהלך שנת ההדרכה באמצעות הנחיה
אישית והשתלמויות לפי רצף ההדרכה.
• סמינר מד"מים
מיועד לבוגרי כיתה י' שהדריכו בשנה האחרונה ומיועדים להדריך גם בשנה הבאה .הקורס
מעבד את שנת ההדרכה הראשונה ועוזר למדריכים להסיק
מסקנות ולהעמיק בתפקידם כמדריכים ומחנכים בתנועת
הנוער כמו כן יחשפו המדריכים לגישות אחרות וחדשות
בתחום החינוך ,יתלבטו במטרות התנועה וישימו דגש על
עשיה חינוכית בתוך הקהילה בה הם חיים .את הסמינר
יסיימו החניכים בכיף פעילים כהוקרה על שנת פעילותם.
• סמינר מש"צים
מיועד לבוגרי כיתה יא' ותפקידו לתת כלים נוספים בהדרכה לשכבות הבוגרות ,בהנחיית
צוות ההדרכה ובליווי וריכוז אירועי שיא ופרויקטים .יכולתו
העיקרית של המש"צ באה בעיקר מתוך הניסיון שצבר
במהלך השנתיים בהן תיפקד בישוב בתפקידי הדרכה ,ובעצם
היותו מודל חיקוי ודוגמה אישית .במהלך הסמינר ייפגשו
הקבוצות אנשים בעלי השקפת עולם המעודדת מעורבות
ועשייה חברתית ,נעסוק בציון דרך בהוויה הישראלית
ובחברה הישראלית ,ויבחנו את מקומם בחברה מתוך נקודת מבט ביקורתית לגבי המתרחש
בה .גם הסמינר הזה יסתיים בכיף פעילים כהוקרה על שנת פעילותם.

 מסעות קיץ
• מסע פלמ"ח לבוגרי כיתה ז'
המסע לוקח אותנו לימים שלפני קום המדינה – תקופת הפלמ"ח .התבוננות ציונית בהיווצרותו
של צבא ומדינה ,שנוצרו מתוך התארגנויות להגנת
המולדת ,כמו ארגון הפלמ"ח על לוחמיו האמיצים שלא
נחו עד להכרזה על הקמת המדינה וכינונו של צבא ההגנה
למדינת ישראל .במסע החניכים יכנסו לאווירת התקופה
בנעלי ובבגדי אנשי הפלמ"ח ויחשפו למורשת ולסביבה
בה לחמו הלוחמים האמיצים .המסע מתקיים באזורים :הר מירון ,צפת ,ביריה ,ומסתיים בחוף
חוקוק בפעילות פלי"ם.
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• מסע בעקבות לוחמים לשלום לבוגרי כיתה ח'
מפגיש את החניכים עם מורשות הקרב ואתרי הקרבות בהם לחמו חיילי צה"ל במלחמות ישראל
השונות .המסע עוסק בדילמות ובהיבטים השונים הקשורים לאהבת הארץ ,ציונות ,ערכי האדם
במלחמה מתוך נקודת מבט היסטורית ,גיאוגרפית ובעיקר ערכית.
מטרתו של המסע היא בעיקר ליצור חיבור רגשי של החניך אל ארץ ישראל ,חינוך לאהבת
הארץ ,להכרת ההיסטוריה והקרבות הקשים אשר בהן התמודד צה"ל והוקרת החיילים אשר
הקריבו נפשם למען המדינה תוך שמירה על הערכים המקודשים לעם היהודי ולצה"ל .בו בזמן,
חינוך לערך השלום ולשלילת המלחמה .המסע והתכנים בו הוא עוסק יוצרים תשתית מצוינת
לגיבוש והכוונה של קבוצת החניכים לקראת שנת הפעילות הבאה שלהם.
• מסע חוף וההעפלה החדש לבוגרי כיתה ט'
המסע מספר על תקופת העפלה בה הגיעו יהודים מהתפוצות להשתתף במפעל הציוני ,ליישב
את ארץ ישראל ,להיות שותפים להקמת המדינה ולבנייתה ולהגשים חלום של שיבה לארץ
מולדת .במסע ילמדו החניכים סיפורים מרגשים וממלאי השראה על רצון כה גדול שהביא
מעפילים רבים למצבים קיצוניים של הסתננות ,זיופים והברחות ,נקיטה בכל דרך אפשרית
כדי להגיע לארץ המובטחת.
חיבור ושיוך לציונות של אז ועד היום ,תוך סיפור ושימת דגש על אותם אנשים שהשאירו
את כל משפחתם ורכושם בארצות רחוקות רק כדי לבוא ולישב את הארץ .החניכים יתחלקו
לקבוצות מעורבות מכל רכבי הארץ וילכו בקבוצות הנושאות שמות של ספינות מעפילים
שהגיעו ארצה.
• רפסודיה לבוגרי כיתות י -יא
השנה ,לראשונה תצא רפסודיה של בני המושבים מחוף חוקוק שבכנרת לחוף לבנון .החניכים
יבחרו את הנושא הבוער להם בחברה הישראלית וידונו עליו בקבוצות תוך כדי המשט וכמו כן
יבחרו את הסלוגן המתאים שאותו יציירו על גבי המפרש שלהם.
בהגיעם אל החוף יקבלו ציוד  -סנאדות ,חבלים ,חביות ,משטחי עץ ומשוטים .מהם יבנו את
הרפסודה שלהם שעליה הם ישוטו מחוף לחוף .בשעות הערב יהנו מפעילות סביב מדורה,
ערב שירה בציבור ומסיבה עברית .

 מחנה התיישבות מחוזי המיועד לבוגרי כיתות ד-ו
מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בחשיבה על הפעילות התנועתית לשכבה הצעירה.
מפעל זה פורץ את המעגל האזורי ומאפשר תהליך הדרגתי
ונכון יותר של פעילות ,כאשר הוא מוסיף מעגל חברתי
נוסף לרמות הפעילות וממשיך באופן טבעי את התהליך
הקבוצתי השנתי שמתחיל בקבוצה ביישוב ,ממשיך במחנה
פסח אזורי ומסתיים במחנה קיץ מחוזי .המחנה המחוזי נותן
מענה לפעילות במעגל
רחב יותר ויחד עם זאת המסגרת המחוזית ,המצומצמת יותר
מהמסגרת ארצית ,מאפשרת לקיימו בארגון ושליטה מלאים.
זו השנה השנייה שמתקיימים מחנות מחוזיים ,בציפיה שיהפכו
למסורת.
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