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ראשיתם  בלוח-העברי,  החדשה  השנה  את  הפותחים  תשרי  חגי 
ה"ימים הנוראים" - ימי החג של ראש השנה ויום הכיפורים.

והמסורת  היהודית  התרבותית  המורשת  היתה  הדורות  לאורך 
שהצליחו  והדבק  המשענת  המגוונות,  לצורותיה  שלה  הדתית 
לשמור על ייחודו ואחדותו של עם ישראל כעם, חרף כל הניסיונות 
טמיעה  ידי  על  רוחנית-תרבותית  להכחידו  או  פיזית,  להשמידו 

והתבוללות.
*   *   *

ונזכור  ליבנו  על  נשים  לטובה,  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  בפרוס 
שמדינת ישראל על מפעל ההתיישבות הנהדר שלה, אשר תנועתנו- 
עמוק  נטועים  שורשיה  שדרה.   עמוד  לה  היא  המושבים,  תנועת 
בתרבות ובחיי המסורת היהודית לדורותיה. אין להתעלם מכך שלמרות 
ההתיישבות  מחוללי   – הראשונים  החלוצים  של  החילוני  האופי 
והיא  והשראתה  היהודית  המורשת  רוח  על  נישאו  הם  העובדת, 
שהניעה את חלוציותם לחולל את הפלא של שיבת עם ישראל לארצו  
ולערכי עמל כפיים ועבודת האדמה. הם כמו צאצאיהם  ועמם עולי 
קיבוץ הגלויות שהמשיכו את מפעל ההתיישבות בראשית שנותיה 
של מדינת ישראל, היא שהניעה את חלוציותם לחולל את הפלא של 
שיבת עם ישראל לארצו ולאדמתו.הם כמו גם צאצאיהם ועמם עולי 
שנותיה  בראשית  ההתיישבות  מפעל  את  שהמשיכו  גלויות  קיבוץ 
של מדינת ישראל, שאבו תעצומות נפש מתוך המקורות העתיקים 
עם  של  והדתית  התרבותית  והמורשת  התנ"ך   - הספרים  ספר  של 
ומועדיו,  חגיו  על  העברי  הלוח  הוא  מיסודותיו  אחד  אשר  ישראל, 
לאורך ההיסטוריה הארוכה שלהם  נאמנים,  היו  ולתכניו  עליו שמרו 

בארצות פזוריהם ובגלויותיהם הקשות והמשעבדות.
*   *   *

 – וקללותיה  שנה  "תכלה  החדשה:  לשנה  המסורתית  ברכתנו   עם 
תחל שנה וברכותיה", נייחד דברים קצרים על מהות התפילות של  

ראש השנה ויום הכיפורים.
הנוסח העיקרי של תפילת ראש השנה נקבע בתקופת הבית השני. 
בתפילה זו מושם הדגש על מלכות ה' והטלת מרותו ואימתו על כל 
הברואים. במרכז תפילה זו עומדים שלושה פרקים, שכל אחד מהם 
מכיל דברי פיוט וסידרה של פסוקים על שלושה תכני החג: מלכות, 
זכרון ושופר. חכמינו ז"ל, מסבירים את משמעותן של תפילות אלה: 
"ויאמרו לפניו מלכויות – שתמליכוהו על כל מעשיו, זכרונות – שיעלה 

זכרונם לפניו לטובה, ושופרות – שתעלה תפילתך בתרועה לפניו".
ראש השנה שהוא יום הדין והזיכרון, נתייחד בתפילותיו משאר ימות 
השנה. ביום זה הוא יום הדין לכל באי עולם, מתפלל אדם לא רק על 
העולם  על  אלא,  עמו  ועל  ביתו  על  עצמו, 
כולו. בתפילת ראש השנה אנו מתפללים 
אלוהינו  ה'  פחדך  תן  "ובכן  ואומרים: 
המעשים  כל  ויראוך  מעשיך...  כל  על 
ויעשו  הברואים...   כל  לפניך  וישתחוו 

ועוד אנו מתפללים:  רצונך בלבב שלם...  עולם אגודה אחת לעשות 
"תן כבוד לעמך, שמחה לארצך וששון לעירך ותקוה טובה לדורשיך"... 
הארץ".  מן  זדון  ממשלת  תעביר  כי  כלה  כעשן  כולה  הרשעה  וכל 
ויבין כל יצור כי אתה  ובסיום נאמר: "וידע כל פעול כי אתה פעלתו, 
יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו: "ה' אלוהי ישראל מלך ומלכותו 

בכל משלה".
מחרוזות  וחיברו  הדורות  במרוצת  ופייטנים  חכמים  הוסיפו  אלה  על 
אחד  של  המרכזיים  הרעיונות  על  המיוסדים  ותחינות  פיוטים  של 
במחזורי  שולבו  אלה  פיוטים  הנזכרים.  התפילות  סוגי  משלושת 

התפילות של כל העדות, כל אחת לפי דרכה וייחודה.
יום כיפור – היום המקודש מכל ימות השנה

השנה.  ימות  מכל  ביותר  והמקודש  הנעלה  היום  הוא  הכיפורים  יום 
שרוי  כשהוא  הזה  העולם  ימי  מכל  לחלוטין  מתנזר  האדם  זה  ביום 
כולו  כל  את  ומקדיש  הבורא  לפני  בתפילה  עומד  נפש,  ועינוי  בצום 

ההיטהרות ולהקדשות כדי לכפר על חטאי כל השנה.
"כי  שבתון",  "שבת  שהוא  זה,  יום  של  בחשיבותו  מפליגה  התורה 
ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני ה' תטהרו", 
הוא  הכיפורים  יום  הזה  השביעי  לחודש  בעשור  "אך  ט"ז(,  )ויקרא 

מקרא קדש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם", )שם כ"ג(.
המקודש  המעמד  זה  ביום  נערך  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן 
ביותר בעבודת בית-המקדש, כאשר הכהן הגדול היה נכנס ל"קודש 
השנה  ימות  כל  אסורה  היתה  אליו  שהכניסה  מקום   – הקודשים" 
אפילו על הכהן הגדול, כשהוא מתוודה על חטאיו ומתפלל בעדו בעד 

ביתו ובעד העם.
ליום הכיפורים נתייחדו תפילות מיוחדות, "כל נדרי", "סדר העבודה" 
ו"נעילה". אולם, עיקרו של היום ועיקרן של התפילות הם התשובה 
ועוונותיהם  כפרט  האדם  של  עוונותיו  מתכפרים  ידם  שעל  והווידוי 

של ישראל כציבור.
קביעת הימים המיוחדים לחשבון נפש ולסליחה וכפרה לאומה כולה, 
באה להדגיש את הצד הלאומי שבתשובה, כאשר כל חטא פרטי הוא 
חטאיו  על  בתשובה  לחזור  החברה  על  כולה,  החברה  מחטאי  חלק 
של הפרט. עבירת הפרט מזעזעת את הכלל, שכן החברה אחראית 
על-כן,  החטא,  מפני  להרתיע  וצריכה  וצדק  מוסר  חיי  של  לאוירה 
התשובה עיקרה תיקון הפגמים וחיזוק היסודות המוסריים של הפרט 

והחברה.
החסידות  מאבות  אחד  שחיבר  התפילה  היא  יפה  כמה  אלה,  בימים 

רבי אלימלך מליזנסק: 
"תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברו ולא חסרונו. ושנדריך כל 
שום  בליבנו  יעלה  ואל  לפניך.  והרצוי   הישר  בדרך  חברו  את  אחד 

שנאה מכל אחד על חברו חלילה".
בברכת כתיבה וחתימה טובה 

מנחם הכהן, רב התנועה

שורשים במסורת ישראל
ברכת רב התנועה - הרב מנחם הכהן לשנה החדשה

וְתֵן לְטֹובָה.  תְבוּאָתָהּ  מִינֵי  כָּל  וְאֶת  הַֹזּאת  נָה  הַָשּ אֶת  אֱלֹהֵינוּ   ָ יְי עָלֵינוּ  "בָּרֵךְ 
נִים הַּטֹובֹות לִבְרָכָה" טַל וּמָטָר לִבְרָכָה עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה, וְַשבְּעֵנוּ מִּטוּבָהּ, וּבָרֵךְ ְשנָתֵנוּ כַָּשּ

}מתוך תפילת "עמידה"; ברכת השנים{
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מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים

חברים יקרים.
טובה  שנה  ביתכם  ולבני  לכם  לאחל  מבקש  אני  תשע"ב,  שנת  בפרוס 
ופורייה, שנת שגשוג, שלום, רעות ואחווה,  שנה בה ייהנו שדותינו מטל ומטר ושפע 

של תבואה לטובת תוצרת מגוונת ואיכותית לכלל תושבי מדינת ישראל.
והמגזר החקלאי.  הכפרי  עבור המרחב  לא פשוטים  באתגרים  לוותה  החולפת  השנה 
מענה  ללא  רבים  חקלאים  שהותיר  החקלאי,  הייצוא  חברת  באגרקסקו,  המשבר 
לגידוליהם ועם הפסדים כספיים לא מבוטלים,  משבר החלב, בו היו מעורבים גורמים 

רבים וסוגיית העובדים הזרים שעדיין מלווה אותנו ללא פתרון הולם.
והתהליכים  הסוגיות  את  מלווה  עדיין  ואני  ליוויתי  אתכם,  ומייצג  בראש  שעומד  כמי 
מקרוב וכולי תקווה כי מעז יצא מתוק ונשכיל לצלוח את המשברים ולצאת מחוזקים 

כמגזר שלם.
לצד המשברים, חווינו גם הישגים ובראשם אישורו של בג"צ את החלטות מועצת מקרקעי 

ישראל 1101 ו-979 הנוגעות לזכויות המגורים והתעסוקה במושבים ובקיבוצים.
תנועת המושבים, כמי שהשיבה לבג"צ, רואה חשיבות גדולה מאוד לפסיקת בית המשפט 
העליון ובעיקר לעובדה שמרביתן המכריע של טענותינו התקבלו ובייחוד זכויותינו בכל 

הקשור לעיגון זכויות המגורים.
צר לנו כי בנושא התשלומים על היוון חלקת המגורים לא נעשתה על ידי בית המשפט 
הקיים  הקיפוח  להסרת  להיאבק  נמשיך  ואנו  בכפר  לשכנו  בעיר  החוכר  בין  השוואה 

לרעתנו בנושא גובה דמי ההיוון. 
ואף  והדים במרחב הכפרי  חיל  בני המושבים, ממשיכה לעשות  הנוער שלנו,  תנועת 

מחוצה לו וממלאת אותי, כתוצר שלה, בגאווה רבה. 
הקשר עם הנוער הוא אחד התחומים שממלאים אותי בסיפוק הרב ביותר בתפקידי ואני 
נפעם לראות את רוח ההתנדבות הן בשרות הצבאי והן במשימות הלאומיות, דאגתם 
הכנה והאמיתית לעתיד החינוך במדינת ישראל והתגייסותם להתנדב למטרות שונות. 

אחוז יוצאי בני המושבים המשרת ביחידות הקרביות ובתפקידים פיקודיים עולה בהרבה 
על שיעורם באוכלוסייה וזאת בזכות החינוך הערכי והשורשי הניתן לבני הנוער במסגרות 

החינוך ובמושבים עצמם.
אני רואה בפעילות בני המושבים לצד הפעילות התרבותית ותהליכי הפיתוח הקהילתיים 
במושבים כור היתוך, המיטיב לחבר בין שתי הקהילות במושב - תושבי ההרחבות ותושבי 
הנחלות. לכן, ראיתי לנכון להרחיב את מערך התרבות והחברה בתנועה ובימים אלה אנו 
מקימים אגף חברה וקהילה, שישים דגש על פיתוח קהילתי וחיזוק הפן החברתי תרבותי 

של הישובים, תוך חיבור וסינכרון של כלל המערכות הפועלות ביישוב.
במסגרת האגף תוקם מחלקת חיילים, שתלווה את בוגרי תנועת הנוער מערב גיוסם 

לצה"ל, במהלך שירותם הצבאי ובשחרורם ותיתן מענה  וסיוע במידת הצורך. 

בנוסף יושם דגש על רווחת האוכלוסייה הוותיקה במושבים,  דור המייסדים, להם אנו 
חבים רבות לצד פעילות ועדות התרבות במושבים ופיתוח הקהילה והפנאי.

רבה  חשיבות  רואה  כן  על  במושבים,  הקהילתי-חברתי  לפן  רבה  חשיבות  מייחס  אני 
בפעילות זו, המייצרת כר פורה ובריא לכלל תושבי המושב.

אני ממשיך לפעול ללא לאות בנושא חיזוק ושינוי תדמיתו של המרחב הכפרי והחקלאות 
שצריך  כפי  ההתיישבות  של  האדירה  תרומתה  את  שיהלום  באופן  ישראל,  במדינת 
להיות. אני זוכה לשיתוף פעולה בנושא זה ובנושאים נוספים מצדן של יתר התנועות 
והארגונים ובאופן כללי חש מהציבור בשטח רצון להתחבר לעשייה המשותפת ולאגם 

כוחות ומשאבים.
את  ולעבד  המובטחת  לארץ  לחזור  מנת  על  ישראל  עם  המתין  גלות  שנות   2000

אדמתו.
שאיפתו הגדולה של העם היהודי היתה לחדול מגלותו ולהפוך מעם של סוחרים לעם 
עם שורשים הנעוצים היטב בקרקע, עם יצרני ועובד, עם מפתח ומוביל, עם תרבותי עם 

אחריות הדדית וסובלנות האחד כלפי השני.
ומגובש להשיג את רוב  יחסית, כמעט באורח נס, הצלחנו כעם חזק  ואכן, בזמן קצר 
מהמתקדמות  מפותחת,  חקלאות  כינון  תוך  ההתיישבות,  בניית   - ובראשן  שאיפותינו 

ביותר בעולם, עיבוד הקרקע וניצול המשאבים הטבעיים בהצלחה יתרה.
בצוק  נמצאים  ואנו  שלנו  המשמרת  זוהי  היטב.  לשמור  עלינו  ועוד  כך  על  חברים! 

העיתים!
החברה הישראלית עברה שינוי מקצה לקצה בסולם הערכים ואת מקומה של החקלאות 
של  נס  על  העלאה  הוא  ביניהם  המחבר  שהחוט  אחרים  ערכים  החליפו  והחלוציות 
בקמפיינים  מלווה  זה  מצער  תהליך  לחברה.  התרומה  דווקא  ולאו  האישית  ההצלחה 
מתלהמים כנגד ציבור החקלאים וההתיישבות כולה, המונעים מקומץ אנשים, הרואים 
ניסיון לנשל את תרומת ההתיישבות וחלקה הארי  ושודדי מים, תוך  בנו גזלני קרקע 
בבניית המדינה. הם טועים כמובן! יש לשים סוף לחבר מרעים זה ולאווירה שמנסים 

ליצור בעם ויפה שעת אחת קודם.
חובה עלינו ויתרה מכך, חובה על ציבור מנהיגינו לזכור, כי החקלאות וההתיישבות הן 
על  לשמור  תוכל  שזו  מנת  על  ישראל,  מדינת  עבור  שקיימים  ביותר  הטובים  הכלים 
אדמותיה ולאורם של ערכים מוספים נוספים ברובד האקולוגי, הערכי-חברתי, הכלכלי 

והביטחוני.
"יהי רצון שתהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם, 
שנת אורה, שנת ברכה, שנת כלכלה, שנת שלום, שנת שבע, שנת שתכתבנו לחיים 
טובים, שנה שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחרת בתתך ברכה במעשי 

ידינו" )עפ"י תפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים(.

אני מאחל לכולנו שנה טובה שתביא עימה ברכה והצלחה בכל התחומים.
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים

בזמן קצר יחסית, כמעט באורח נס, הצלחנו כעם חזק ומגובש 
להשיג את רוב שאיפותינו ובראשן - בניית ההתיישבות
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חדשות אגף המשק

איציק כהן, 
יו"ר אגף המשק

חלו  האחרונים  בחודשיים  לעיתון  מעיתון 
אירועים מעניינים במגזר החקלאי.

כנס ועדות חקלאיות 
אזוריות

הוועדות  רכזי  כל  התכנסו  כחודשיים  לפני 
החקלאיות בארץ למפגש ראשון של היכרות עם 
מזכיר התנועה החדש - מאיר צור ושמעו סקירה 

על הנושאים הרלוונטיים שעל סדר יומנו.
אבו וילן סקר את הפעילות מול מוסדות השלטון. 
מאיר צור הציג את תכניותיו בתחום החקלאי וכמו 
כן נמסרה סקירה בנושאים שונים - מים, עובדים 
זרים ועוד. מטרת מפגשים אלו לשמוע את הבעיות 
לדיונים  הצעות  ולקבל  בשטח  לישובים  שיש 

במפגשים הבאים.

פורום חקלאות 
ארצי

לראשונה כונס פורום שכלל נציגי חקלאיים מכל 
הועלה  זה  לכנס  הרעיון  הענפים.  ובכל  המגזרים 
ע"י מאיר צור המשמש גם כיו"ר התאחדות חקלאי 
כל המגזרים  יחד עם  כוחות  בכדי לאחד  ישראל, 
המושביים והקיבוציים בחקלאות, במטרה לפעול 
זה  לכנס  הכפרי.  במרחב  החקלאות  לקידום  יחד 
לול,  חלב,   - הייצור  מועצות  מכל  נציגים  הגיעו 

צמחים, הדרים, מדגה, פלחה, גד"ש, דבש, גידולים 
ארגוני  נציגי  כן  כמו  פרחים.  דיקלאים,  אורגניים, 

מגדלים, נציגי אגודות המים וחקלאים פעילים.
מזכ"ל התנועה, שפתח את הכנס, הציג את תוכנית 
העבודה בתחום החקלאות שהוא מתכנן בשיתוף 

מלא עם פורום זה.
של  הפעילות  על  מקיפה  סקירה  מסר  וילן  אבו 
והעבודה  החקלאיים  התחומים  בכל  ההתאחדות 

מול משרדי הממשלה.
הכוונה לכנס פורום זה ובכל מפגש לתת סקירה 
פעם  ובכל  בחקלאות,  יומנו  סדר  שעל  כללית 
הפעם,  לנו  הכין  זה  בכנס  אחר.  בתחום  לעסוק 
סקירה  עופות  מגדלי  ארגון  מזכיר   - כהן  יעקב 
מקפת על ענף הלול ועל נתוני הענף בכל אחת 

מהשלוחות - ביצים, פטם, הודים.
מכלל  ל-18%  ב-2010  הגיעה  הלול  ענף  תפוקת 
מיליארד  ל-4.7  והגיעה  בארץ  החקלאות  תפוקת 

ש"ח.
אלו  בימים  הענף  את  המעסיק  העיקרי  הנושא 
הוא הרפורמה בענף ההטלה שלא הצליח לעלות 
מגדלים  קבוצת  עם  הסכמות  מחוסר  לביצוע 

המתנגדים לתנאים מסוימים ברפורמה.

אחר  לתחום  במה  ניתן  הבא  הפורום  במפגש 
בחקלאות.

פורום החלב המושבי
שהיה  החלב  פורום  כונס  ארוכה  תקופה  לאחר 
פעיל בעבר. לפורום זה זומנו נציגי רפתנים מכל 
משבר  בצל  היה  המפגש  במספר.  כ-30  הארץ 
הדברים  ועיקרי  בתחילתו  ממש  שהיה  "הקוטג'" 
לחלב,  המטרה  מחיר  על  השמירה  בנושא  נסובו 

מניעת היבוא ושמירה על התכנון. 
 - צור  מאיר  הרפתנים:  מלבד  השתתפו  בכנס 
התאחדות  מזכיר   - בכר  יעקב  התנועה,  מזכ"ל 
מגדלי הבקר ואבו וילן - מזכיר התאחדות חקלאי 

ישראל. 
מספר  לפני  הסתיימה  שחקיקתו  החלב  חוק 
חודשים בא להסדיר את כל פעילות הענף עם כל 
הגורמים העוסקים בו - רפתנים, מחלבות ומועצת 
החלב. בחוק נקבע בין היתר שהענף ימשיך להיות 
מוסדר בתכנון תוך שמירה על מחיר מטרה מפוקח 

לחלב, דבר שבימים אלו יש ניסיון לפגוע בו.
סוכם כי צוות מצומצם ירכז את פעילות הפורום: 
יואב צור מבאר טוביה, דוד פרי - גילת, עוזי דובלין 

- רמת צבי ואלון קמה - אביגדור. 
הצוות.  את  ירכז  המושבים  מתנועת  כהן  איציק 

אחר  באזור  פעם  כל  יתכנסו  הבאים  הפורומים 
בארץ.

ב-15.7.11 כונס הפורום בכפר ויתקין לישיבת חרום 
לפני היציאה להפגנה מול משרד ראש הממשלה 
במחיר  לפגוע  הכוונה  כנגד  ב-16.7.11,  בירושלים 
המטרה בעיסקה המתגבשת להורדת מחירי החלב 

והגדלת היבוא.
שלום  התמ"ת  שר  עם  מפגשים  מספר  נערכו 
מנת  על  נוקד,  אורית  החקלאות  ושרת  שמחון 
יבוא  את  להגדיל  ונסיון  במחיר  פגיעה  למנוע 

מוצרי החלב.
ב-25.7.11 נערכו הפגנות רפתנים נוספות בשלושה 

מוקדים בארץ בהשתתפות רפתנים רבים.
מפורום  רפתנים  נציגי  עם  יחד  המושבים  תנועת 
נוסחה  למצוא  בנסיון  אלו  בימים  עוסקת  החלב 
רצון  יש  שבהם  חלב  למשקי  לעזור  נוכל  שבה 
לשלב בנים כדור-ההמשך למשק החלב, בהגדלת 
מכסת החלב שתאפשר פרנסה ליותר ממשפחה 

אחת. 
הנושא הובא בפני שרת החקלאות שרואה בחיוב 
המשפטית  הדרך  את  למצוא  ועלינו  הרעיון  את 

הנכונה שתאפשר מהלך זה.

מיכל דותן-לוין, עורכת ומנהלת תחום תקשורת

שנה חדשה מידפקת על דלתותינו, ממתינה בדריכות לשנה החולפת 
שתפנה מקומה, על כנפיה נושאת השנה החדשה  ציפיות וחלומות, הן 

ברמה הלאומית והן ברמה הפרטית, בלב כל אדם באשר הוא.

המגזר החקלאי חווה שנה לא קלה, בצל משברים ואתגרים. עדיין מוקדם מכדי להעריך 
את סופם של אלה, כמו גם את התחזיות לבאות, אולם בטוח שגם השנה נחווה שמחה 
לצד עצב, הצלחות לצד כישלונות ומה שבטוח תלווה את השנה התחדשות ולצדה 

ההתרגשות.

בנימה אישית יותר, אני רוצה לאחל לכם שנה נפלאה, שנת בריאות, הצלחה, שנה 
פורייה ומלאת עניין ואתגרים חיוביים. שנה עם גשמי ברכה ויבול מובחר, שנה של 
חברות, רעות וידידות  ואהבת הבריות. שנה בה יהיו כל ישראל ערבים זה לזה ושנה 
בה המגזר החקלאי ותושבי המרחב הכפרי יזכו למלוא הפרגון והערכה על התרומה 

האדירה בת 100 השנים ויותר למדינת ישראל ותושביה כולם.

בנותיי  לשתי  קטן  אח  בן,  לחבוק  ציפייה  כולי  לומר,  נהוג  ב"ה,  השנה,  ראש  בערב 
וניפגש  בכוחות מחודשים  עיניים. לאחר חופשת הלידה אחזור  בכיליון  לו  המצפות 

בגליונות הבאים.

שכתבה  מילים  כמה  ולסיום  נעימה,  וקריאה  ומתוקה  טובה  שנה  לכם  מאחלת 
המשוררת לאה גולדברג:

כָּל ָׁשנָה וְָׁשנָה מֹורִיק הַדֶֶׁשא
וְעֹולָה הַחַּמָה וְיֹורֵד הַָמָטר.

כָּל ָׁשנָה וְָׁשנָה אֲדָָמה ִמְתחַדֶֶׁשת
ַמלְּבִין הֶחָצָב וַּמזְהִיב הֶהָדָר.

כָּל ָׁשנָה נֹולָדִים אֲנִָׁשים לָרֹב
לִדְָמעֹות וְלִצְחֹוק - לְאַחֲוָה וְִׂשנְאָה.

יֵׁש ִמיֶׁשהוּ הָרֹוצֶה רַק טֹוב
גַם הַָׁשנָה.
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לשנה חדשה...



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

אשר   979 כבג"צ  יותר  הידוע   1027/04 בבג"צ  פס"ד  ניתן  אחדים  ימים  לפני 
ניתן  הדין  פסק  ובקיבוצים.  במושבים  והתעסוקה  המגורים  בזכויות  עוסק 
ארבל.  השופטת  כבוד  ידי  על  בעיקרו  ונכתב  שופטים  שבעה  של  מורחב   בהרכב 
מבנים  השכרת  ואסר  התערב  אך  ו-979   1101 ישראל  מקרקעי  מועצת  החלטות  את  אישר  בג"ץ 
 979 החלטה  לעניין  הקובע  היום  את  שינתה  וכן  במושבים  המגורים  בחלקת  חקלאי  לא  בשימוש 

בקיבוצים ליום 27.3.2007.

העליון  המשפט  בית  לפסיקת  מאוד  גדולה  חשיבות  רואה  לבג"צ  כמי שהשיבה  המושבים  תנועת 
לעיגון  הקשור  בכל  זכויותנו  ובייחוד  התקבלו  טענותינו  של  המכריע  שמרביתן  לעובדה  ובעיקר 

זכויות המגורים. אנו מביעים סיפוק מהחלטת הרכב השופטים לאשר את ההחלטה ולא להיכנע 
לקבוצות לחץ חברתיות אשר  עשו להם הרגל לתקוף כל החלטה הקשורה להתיישבות 

ולהביאה להכרעת בג"צ, אין ספק כי במובן מסויים נעצר הסחף השלילי בפסיקות בג"צ 
אשר קשורות להתיישבות ואנו בטוחים כי תהינה לפסיקה השלכה גם על המאבקים 

המשפטיים אשר יהיו להתיישבות בעתיד בנשאים הקשורים לזכויותינו בקרקע.
תמיכתנו בהחלטה 979 בתחילת הדרך היתה בשל צוק העיתים שנמצאת בו ההתיישבות 

כמו  שנים  עשרות  אחרי  חלופית  ותעסוקה  למגורים  זכויותנו  את  לעגן  הצורך  ובשל 
חלקת  היוון  על  התשלומים  בנושא  כי  לנו  צר  העירוני.  במגזר  טבעי  באופן  שמתרחש 

המגורים לא נעשתה על יד בית המשפט השוואה בין החוכר בעיר לשכנו בכפר ואנו נמשיך 
להאבק להסרת הקיפוח הקיים לרעתנו בנושא גובה דמי ההיוון. 

לפיכך עיקרי החלטת 979 ומשמעויותיה בנוגע למושבים הינה כדלקמן:
היות וההחלטה וולנטרית, בעל נחלה שירצה להיכנס להחלטה ישלם תשלום "על חשבון ההיוון"    *
בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים, שיעור דמי ההיוון המלאים נקבעו בהחלטה 

בגובה של 33% בכפוף להנחות אזורי עדיפות . 
ביחס למושב, ההחלטה קובעת כי חלקת המגורים תוגדר כחלק מחלקה א' בנחלה עד לשטח   *

כולל של 2.5 דונם בלבד.
קטנה  המגורים  בהם חלקת  בלבד,  העימות  בקו  ובישובים  א'  לאומית  עדיפות  באזור  במושבים   *

מ-2.5 דונם, תתאפשר השלמתה בתנאים מסוימים.
לו  יתאפשר  כאמור,  להחלטה  בכניסתו  ההיוון  חשבון  על  התשלום  את  שילם  אשר  נחלה  בעל   *

לעשות שימוש בהיקף הבניה הבסיסי למגורים של עד 375 מ"ר כדלקמן:

ביטול הדרישה לרצף דורי בחלקת המגורים, קרי, אין צורך למנות "בן ממשיך" על מנת לבנות   -
בית שני בנחלה וניתן יהיה לבנות בית שלישי בנחלה ללא הוכחת דור שלישי. המינהל לא יקבע 

את מספר  יחידות הדיור למגורים וגודלן בחלקת המגורים.
כמו כן, ישנה אפשרות לפצל יחידת דיור מחלקת המגורים עם זכויות בניה מתוך היקף הבניה   -
הבסיסי של עד 375 מ"ר. על בעל הזכויות בנחלה לשלם למינהל 29.25% )השלמה ל- 33%( 
מ"ר   160 של  בניה  זכויות  יכלול  שיפוצל  המגרש  גודל  המפוצל.  המגרש  הקרקע של  מערך 

לפחות. וניתן יהיה למכור את היחידה שפוצלה לצד שלישי.
יהיה זכאי לחתום על חוזה חכירה עם המינהל המעגן את  בעל נחלה אשר הצטרף להסדר   -

זכויותיו על פי החלטה זו. 
המשפט  בית  ידי  על  ההחלטה  מרבית  אישור  על  מברכים  אנו  החלופית  התעסוקה  בנושא       
אולם להערכתנו הרכב השופטים צריך היה לאשר את ההחלטה במלואה כולל את נושא 
ההשכרה שהינו מחויב המציאות בייחוד כאשר המינהל גובה עבורו תשלום מלא, בנוסף 
ישנה חשיבות לאפשר לאוכלוסיה המבוגרת במושבים אשר נפלטה מחקלאות ללא 
פנסיה יכולת התפרנסות בכבוד מתעסוקה חלופית מתונה אשר אינה פוגעת בצביון 

הכפרי במושב.

לפיכך עיקרי החלטת  1101 ומשמעויותיה בנוגע לשימושים לא חקלאיים בחלקת 
המגורים במושבים הינה כדלקמן:

במושב - חלקת המגורים, לרבות זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית, יישארו תמיד  *    
צמודים לנחלה ולא יתאפשר פיצולם מן הנחלה.

השטח הבנוי הכולל של השימושים לתעסוקה )לרבות מבני קייט( לא יעלה על 500 מ"ר בנוי.  *
בעל זכויות בנחלה ישלם למינהל תשלום מלא עבור הסדרת השימושים לתעסוקה.  *

בעל זכויות בנחלה כאמור בעקבות הפסיקה של הבג"צ, לא יהיה רשאי להשכיר לצד שלישי את   
השטח הפנוי המיועד לצרכי תעסוקה. אולם בג"צ אישר ובצדק את מבצע הסדרת השימושים 
החורגים אשר טרם הוסדרו ולפיכך בעל נחלה אשר התעסוקה החלופית שלו אינה מוסדרת והוא 
יגיע תוך שנתיים מקבלת ההחלטה להסדיר את חובו ישלם 5% מערך הקרקע לשנה על ארבע 

שנים אחורה בלבד.

כעת צריך לזכור כי המינהל בגוף ההחלטה ביקש זמן התארגנות של שנתיים ליישום של ההחלטה, 
ללא ספק מדובר בזמן ארוך מידי שמתווסף גם כך לשנים הרבות שבה ההחלטה היתה מוקפאת 
בשל הבג"צ, דרישתנו מהמינהל להערך בהקדם האפשרי ליישום ההחלטה ולא לעכבה כמו החלטות 

רבות של מועצת מקרקעי ישראל אשר נותרו כאבן שאין לה הופכין.

חדשות אגף קרקעות ואגו"ש
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ותנועת  הקיבוצית  התנועה  המושבים,  תנועת 
והציגו  טרכטנברג  לוועדת  פנו  הדתי,  הקיבוץ 
נושאים  המשותפות  עמדותיהן  את  בפניה 

הנמצאים בסמכות הועדה.

בעוד רבים מסתפקים בהצגת דרישותיהם בפני 
התנועות  בלבד  רעיונות  בהעלאת  או  הועדה, 
יישומיים  פתרונות  והציגו  לעשות  הגדילו 
מציגות  במכתב  הנוכחית.  הדיור  למצוקת 
התנועות פתרונות יישומיים למצוקת הדיור הן 

במרכז הארץ והן בפריפריה כגון: 
הנמצאים  ליישובים  יבילים  מבנים  הכנסת 
סמוך לערים שבהן מוסדות אקדמיים - מבנים 
מפוקחת  בשכירות  סטודנטים  לשימוש  שיהיו 

לתקופה של כ-10 שנים. בנוסף, יישום החלטה 
חידוש  כן,  כמו  נחלות.  979 המאפשרת לפצל 
שתתיר  ה-90  שנות  מתחילת  השעה  הוראת 

שאינם  חקלאיים  מבנים  של  זמנית  הסבה 
בשימוש לטובת מגורים. 

 
תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר  לדברי 
ההתיישבות  "לתנועות  המושבים, 
יש היכולת והרצון להירתם ולסייע 
מציעים  אנו  הדיור.   במצוקת 

פתרונות אידיאליים למשק הישראלי 
ברחבי  שיובילו לפריסת אלפי משפחות 

הארץ וחיזוק אוכלוסיית הסטודנטים."
התעסוקה  וקידום  לחיזוק  במנוף  "מדובר 

לירידה  שיגרום  הפריפריה,  באזורי  והיזמות 
לפריפריה  רבות  ולהעברת השקעות  באבטלה 
- וכל זאת בטווח זמן מיידי", הוסיף עו"ד עמית 
יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת 

המושבים.
בתחום  הצעותיהן  על  נוסף 
מן  התנועות  דרשו  הדיור, 
הממשלה להגן על החקלאות, 
המקומי  החקלאי  התוצר  על 
 - החקלאית  הקרקע  ועל 
וחיוני  יסודי  משאב  המהווים 
"על  ישראל.  מדינת  של  לקיומה 
ברורה  מדיניות  בדחיפות  לגבש  הממשלה 
בנושא" אמר זאב )ולוולה( שור, מזכיר התנועה 

נדרשת  שכזו  "מדיניות  והוסיף  הקיבוצית 
החקלאות  של  קיומה  את  לאפשר  מנת  על 
הייצור,  ופוטנציאל  כושר  ולשימור  המקומית 
לטווח ארוך של מזון, בהיקף ובאיכות מרבית, 

לטובת אוכלוסיית המדינה".
לגידול  הקשור  בכל  כי  טוענות  התנועות 
מן  מקומי  מייצור  חקלאית  תוצרת  ולשיווק 
הראוי שתמשיך להישמר זכותם של החקלאים 
להסתייע ולהתארגן במסגרת ה'פטור החקלאי' 
"מרבית  העסקיים.  ההגבלים  בחוק  הקבוע 
החקלאי  הייצור  על  מגינות  העולם  מדינות 
המקומי ומסבסדות יצוא עודפים" הסביר מזכיר 

תנועת הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל.
התנועות ציינו כי ראוי שפתיחת השוק לייבוא 
הקיימים  ההסכמים  במסגרת  ורק  אך  תעשה 
על  והגנה  שמירה  תוך  מדינות,  בין  ובהדדיות 

הייצור החקלאי המקומי. 

התנועות רואות בפתרון מצוקת הדיור וגיבוש 
מדיניות ממשלתית לחקלאות מקומית חשיבות 
שותפות  להיות  ומוכנות  ומצפות  עליונה 
שלעיל.  בנושאים  הועדה  לדיוני  מלאות 

תנועות ההתיישבות לועדת טרכטנברג:
מיידית" הדיור  מצוקת  לפתרון  "נירתם 

התנועה בכותרות:

979



אגף  מנהל   - שריד  יוגב 
כלכלה ופיתוח עסקי 

הלשכה  של  האחרון  בסקר 
המרכזית לסטטיסטיקה פורסם 
כי לאחר שנתיים בהם אובחנה האטה מסוימת 

בקצב פתיחת עסקים חדשים בישראל.
 - חדשים  עסקים   47,343 הוקמו   2010 בשנת 
הפעילים  העסקים  כל  מסך  כ-10%  המהווים 
זו. בחינת הנתונים לפי  במשק הישראלי בשנה 
תחומי עיסוק עיקריים, מראה שבתחום שירותי 
אירוח ומזון  נוספו  3,907 עסקים ברחבי הארץ 
מדובר  1,115 עסקים.  נוספו  ובתחום החקלאות 
שנה  שבאותה  אלא  מרשימים  צמיחה  בנתוני 
ממש נסגרו 37,895 עסקים ברחבי הארץ; מהם 
בתחום  ו-801  והאירוח  המזון  בתחום   3,339
החקלאות. הקמת עסק היא איננה משימה קלה, 
האירוח  או  החקלאות  בתחום  עסק  הקמת  אך 

במרחב הכפרי קשה שבעתיים.

תושבי המרחב הכפרי עומדים בפני קשיים רבים 
באופן יחסי למרחב העירוני בכל הנוגע לפיתוח 

וקידום עסקיהם, בהם; העדר נגישות תחבורתית 
בירוקרטים  קשיים  בפריפריה,  העסק  ומיקום 
ועדות התכנון ומנהל מקרקעי ישראל, זכויות קניין 
והגבלת יכולת משכון נכסים היוצרת מגבלת הון, 
ועלות התאמת תשתיות קיימות לאלו הנדרשות. 
נוסף לכל אלה, העסקים החדשים במרחב הכפרי 
המרחב  אופי  על  השמירה  מכורח  מוגבלים 
מהמושבים  ניכר  שחלק  העובדה  ובשל  הכפרי 
ביטחוני  סיכון  ברמת  הנמצאים  באזורים  נמצא 
במצב  החמרה  המדינה,  לגבולות  בסמוך  גבוה, 
מיידית  לפגיעה  תמיד  כמעט  מביאה  הביטחוני 
במושבים  העסקים  הקמת  בתעסוקה.  וניכרת 
והממסד  עצמיים  מקורות  על  ברובה  נשענת 
מגביל  גורם  להפך,  אלא  מעודד  גורם  איננו 
הם  בהון  והמחסור  הבירוקרטיה  כאשר  ומעכב, 

חסמים עיקריים להקמת העסק ולהתפתחותו.

והאתגרים, בשלושת העשורים  למרות הקשיים 
האחרונים שינתה התעסוקה במרחב הכפרי את 
פניה ומחקלאות טהורה ישנו מעבר לתעסוקות 

נוספות שעיקרן תיירות, יוזמות כפריות ושירותים 
נלווים. תנועת המושבים מובילה את הגישה לפיה 
יש לשלב בין החקלאות המסורתית לתעסוקות 
הנשענת  התנועה,  של  המוצא  נקודת  נוספות. 
שילוב  כי  היא  העולם,  ברחבי  מחקרים  על 
עסקית  יזמות  עם  חקלאית  פעילות  של  נכון 
לתרום  יכול  החקלאי,  המשק  בעלי  בבעלות 
המשק  להמשכיות  והן  המשפחה  לפרנסת  הן 
החקלאי וליציבות הקהילה המושבית כולה. זאת 
לפיתוח  תורמים  הלא-חקלאיים  העסקים  ועוד, 
הכלכלי המקומי והאזורי, הן במישור היצרני – על 
במישור  והן  חדשים,  עבודה  מקומות  יצירת  ידי 
הצרכני – על ידי אספקת שירותים לאוכלוסייה 

המקומית. 

הכלכלית  הפעילות  גיוון  המערב  מדינות  ברוב 
במרחב הכפרי בכלל, ובמשקים חקלאיים בפרט, 
נתפס כיום כמנוף מרכזי לפיתוח המרחב הכפרי 
ולהמשך קיומו כמרחב פעיל כלכלית ואטרקטיבי 
של  המוצא  הנחת  לדוגמה,  כך  לאוכלוסייה. 

המדיניות החקלאית-כפרית החדשה של האיחוד 
תציל  לא  לבדה  "החקלאות  כי  היא  האירופאי 
את המרחב הכפרי, אולם פיתוח מקומות כפריים 
המשפחות  ואת  החקלאות  את  להציל  עשוי 
היא  הבלעדית  לעתים  העיקרית,  שפרנסתן 
ורוצים  החיים  האחרים  את  גם  כמו   חקלאות, 

להתפרנס במקומות כפריים".

הבית  למשקי  העסקים  של  תרומתם  למרות 
עדיין  הם  הכפרי,  המרחב  ולתושבי  החקלאיים 
החוקי  המצב  לפי  ציבורי.  לסיוע  זוכים  אינם 
הם  במושבים  העסקים  בעלי  רוב  כיום  הקיים 
בחזקת עבריינים, שכן הם פועלים ללא היתרים 
ו/או בניגוד לחוזה עם מינהל מקרקעי ישראל. 
באחרונה הכריע בג"ץ בנושא זכויות התעסוקה 
גם  כמו  השלטון,  גורמי  כולם;  ועל  במושבים 
פסיקת  את  ליישם  עצמם,  המושבים  חברי 
בג"ץ ולהפנים את השינוי התעסוקתי במקורות 

הפרנסה של חברי המושבים במאה ה- 21.

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

העם דורש צדק חברתי גם 
בשוק האנרגיה המתחדשת
עתידו של  נקבע  בין משרדי הממשלה השונים,  וויכוחים  דיונים  ארוכים של  חודשים  לאחר 
מכסות  תוספת  על  החליטה  ישראל  וממשלת  הקרובות  לשנים  המתחדשת  האנרגיה  משק 
מתחומי  המוכרת  הממשלה  מדיניות  משתקפת  זו  בהחלטה  גם  הקרובות.  לשנים  למתקנים 

החיים האחרים וזוכה לביקורת ציבורית בימים אלה.
והפוטו- התרמו-סולארים  הגדולים,  המתקנים 
מגה-וואט,   460 של  למכסה  זכו  וולטאים, 
מגה-וואט   800 של  למכסה  הרוח  טורבינות 
מגה-וואט   110 של  למכסה  הגגות  ומתקני 
בלבד; 20 מגה-וואט בלבד בשנה הנוכחית ועוד 
על   .2014 לשנת  עד  שאחריה  שנה  בכל   30
בימים  המתחולל  חברתי  לצדק  המאבק  רקע 
תיתן  הממשלה  כי  לצפות  גם  היה  ניתן  אלה 
עדיפות לפיתוח מערכות פוטו-וולטאים, הלוא 
בגגות  הממוקמים  המסחריים  המתקנים  הם 

רפתות ובצידי חממות, ומהווים השלמת הכנסה למשפחות ממעמד הביניים. ואולם בהחלטה אין 
העדפה כזו והמתקנים הפוטו-וולטאיים נמצאים בשורה אחת עם המתקנים התרמו-סולאריים 

של חברות האנרגיה הגדולות.
עוד נעדרת מההחלטה העדפת מתקני הגגות על פני מתקני הקרקע. גם כאן, דווקא בימים של 
מאבק לדיור בר-השגה, ושעה שכולם עוסקים בשאלת עתודות הקרקע המצומצמות במדינה 

בה הקרקע היא משאב נדיר כל כך, ראוי היה לעגן את העדיפות למתקני הגגות.
בנוסף, חסרים בהחלטה אלמנטים מהותיים שביכולתם להשפיע לחיוב על המשק כולו. הגבלת 
המכסות החדשות ל 30 מגה-וואט בלבד מחמיצה הזדמנות נדירה לחיזוק הפריפריה. בעשרת 
החודשים האחרונים, טרם קבלת ההחלטה האמורה, אושרו מכסות של 120 מגה-וואט למתקנים 
מגה-וואט   30 על  שעומדת  החדשה  מהמכסה  בהרבה  גדול  ביקוש  שיש  מכאן   – המסחריים 
בשנה בלבד. חשוב לזכור שגם החלטות מסוג זה מהוות מכשיר בידי הממשלה למימוש יעדיה 
וראוי היה לעשות שימוש במכסות הללו על מנת לייצר עוגן הכנסה קבוע למשפחות רבות 

ולחזק הפריפריה והמרחב הכפרי.
תנועת המושבים פועלת בתחום האנרגיה המתחדשת מזה שנים ומקדמת את הנושא באמצעות 
התחום.   הסדרת  שעניינה  החלטה  כל  על  מברכת  כן  ועל  רבים,  למושבים  רגולטורי  סיוע 
האנרגיה הסולארית הינה ענף חדש שמתפתח בשלוש השנים האחרונות. מדינת ישראל, על 
שום נתוניה ומשאביה הטבעיים, יכולה וצריכה להיות מעצמה בתחום האנרגיה הסולארית - ולו 
רק בשל שיקולים של עצמאות אנרגטית והגנה סביבתית. חובתנו להמשיך בדרך זו ולרתום את 
שוק האנרגיה המתחדשת לחיזוק הפריפריה והמשק המשפחתי, ומומלץ כי ממשלת ישראל 

תראה בתחום זה נדבך נוסף בצעדים לחיזוק החקלאות וההתיישבות בישראל.

גיוון הפעילות העסקית במושבים כמפתח להצלחה

חדשה  שנה  של  כניסתה  ערב  עומדים  אנו 
ובפתחם של חגי ומועדי תשרי. כולי תקווה כי 
תיירותית  בפעילות  עמוסה  תהיה  זו  תקופה 
כל  על  בתיירות  ברוכה  לשנה  צוהר  ותפתח 

גווניה.
משמעותית  תמורה  חלה  לה  שחלפה  בשנה 
חקלאית  הלא  בפעילות  הנוגע  בכל  וגדולה 
במושבים  בכלל ועבור התיירות הכפרית בפרט. 
ביוני 2011 התקבלה החלטת בג"צ המאשרת את 
החלטה 1101 "תעסוקות לא חקלאיות בנחלות" 

של מנהל מקרקעי ישראל.
לביסוסה  הזכויות  את  מעגנת    1101 החלטה 
האקלים  בשינוי  ומכירה  הכפרית  התיירות  של 
של  הפרנסה  מקורות  ובשינוי  התעסוקתי 
להגדיר  המחייב  שינוי   ,21 ה-  במאה  חקלאים 
מחדש את יכולת השימושים בשטח הנחלה ובד 
בבד להסדיר באופן ראוי את השימושים הבלתי 
חקלאיים הנעשים במושבים. תנועת המושבים 
לתיירנים  כולל  פתרון  מתן  עבור  נערכת 
להסדרת האישורים וההיתרים לבעלי הצימרים 

והאטרקציות בנחלות. 
בשנה שחלפה לה ערך האגף לכלכלה ופיתוח 
עסקי סקר  שמצא כי  התיירות הכפרית מציעה 
כי  נמצא  בסקר  מאוד.  גבוהה  ברמה  אירוח 
ברובם המוחלט של הצימרים )91%( ג'קוזי, בכ-
 17% ועוד  פרטית  בריכה  יש  מהצימרים   40%
האורחים.  לשימוש  ציבורית  בריכה  מציעים 
כי  ציינו   )57%( הנשאלים  ממחצית  למעלה 
העיסוק  לצד  החקלאי  בעיסוק  ממשיכים  הם 
בצימרים  שלנופשים  ומכאן  הכפרית  בתיירות 
הם  אותה  השלמה  הכפרית  החוויה  ניתנת 
עם  הכרות  שמשלבת  ביקור  חווית   ( מחפשים 
ענפי החקלאות השונים; רפתות, חממות, קטיף 

פירות ופרחים וכדומה(.
ידי  על  ברובו  מנוהל  הענף  כי  נמצא  עוד 
נשים; רק 14% מהעסקים מנוהלים על ידי אב 

המשפחה. למעלה מ-75% מהעסקים מנוהלים 
ידי ילדיהם.  ידי בעלות המשק, והשאר על  על 
הגיל הממוצע של מנהל העסק עומד על כ-51 
שנים והוא מעסיק 2.2 עובדים בתפעול העסק 

השוטף.
עוד עלה מן הסקר כי  90%  מבעלי הצימרים 
מנהלים את העסק התיירותי בעזרת רישום ידני 
גבי  על  הנשמרים    EXCEL קבצי  בעזרת  או 

המחשב.
מכבר  לא  הפכה  במושבים  הצימרים  הפעלת 
שניהול  הוא  מכך  המתבקש  דבר.  לכל  לעסק 
בעזרת  ויעיל,  ממוחשב  באופן  יעשה  הצימר 

תוכנה ייחודית המותאמת לכך.
 EZGO לחברת  המושבים  תנועת  חברה  לכן, 
המתמחה בתוכנת ניהול  צימרים, לצורך מיזם 
לצורך  מענה  שייתן  המושבים  לחברי  משותף 

הנ"ל. 
למי  גם  למשתמש,  וידידותית  נוחה  התוכנה 
שאינו מורגל במחשבים והיא מאפשרת  לבצע 
עדכון  מאפשרת  התוכנה    .on-line הזמנות   
מצבת החדרים באופן מיידי, כאשר בעל הצימר 
מסונכרן בלחיצת כפתור, דבר המעניק שליטה 

וסדר בעסק.
עם  השנה   התמודד  הכפרית  התיירות  ענף 
המים  תעריפי  עליית  וביניהם  רבים  קשיים 
דרישות  במשק,  הכללית  המחירים  עליית   ,
וקלטות   לתקליטים  הפדרציה  של  תשלום 
את  שהפכו  הזרים  המטבעות  שערי  וירידת 

שכנינו לאטרקטיביים.
ישראל  במדינת  הכפרית  התיירות  זאת,  עם 
ואיתנים,  ייחודים  מאפיינים  ובעלת  מיוחדת 

המאפשרים לה לצמוח ולשגשג חרף הקשיים.

עשייה   צמיחה,  שנת   נאחל    החדשה  לשנה 
שיתופי  וריבוי  פורייה  שנה  יעדים.  והגשמת 

פעולה, והכי חשוב שנה בסימן תיירות כפרית.

תיירות כפרית
בתנועת המושבים
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שנה טובה ומתוקה

www.tmoshavim.org.il                 36 גליון מספר



סמינר ראשון למזכירות המושבים
יתקיים בשפיים, 15-16 בנובמבר 2011
יומיים של עניין מקצועי, הנעה והנאה למזכירות המושבים.

.www.tmoshavim.org.il  פרטים באתר התנועה
ובמשרדנו:

לירז רם, מנהלת לשכת המזכ"ל - 03-6086300
אילנה יוגב, מנהלת אגף חברה וקהילה - 03-6086350

מזכירת המושב:
המודעה הזו 
בשבילך!

6

יהודה אלטון, מנהל היחידה 

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

מפגשים לפעילי תרבות ונוער במועצות 
מארחות - המסורת נמשכת!

בשגרת  הפרק  שעל  בנושאים  עמיתים  ללמידת  הפעילות  שנת  בתחילת  ניפגש  שנה,  כמידי 
העבודה של חברה וקהילה ביישובים. הפעם נתארח במועצות האזוריות: בקעת הירדן, ברנר, 

חוף אשקלון, לב השרון, עמק המעיינות ועוד היד נטויה.
המפגשים יועברו על ידי מיכל כהן סדיקלר ואילנה יוגב, ובהשתתפות אמנים ומרצים אורחים. 
המפגשים פתוחים לכל הפעילים מכלל היישובים והמועצות, ואנו מזמינים אתכם להרגיש בבית 
ולבחור את היעד המתאים לכם. אנא עדכנו אותנו על השתתפותכם, על מנת שנוכל להיערך 

בהתאם.

להלן התכנית:

ובנוסף, יתקיימו שני מפגשים ייחודיים:
מיועד  10:00-14:00 המפגש  בין השעות   26.9.11 צופית,  מושב  ארכיון   - לארכיונאים  מפגש   *
חדשים.  ולמצטרפים  ותיקים  לארכיונאים  במושבים,  לארכיונאים  הראשון  הקורס  לבוגרי 

המפגש יכלול סיור בארכיוני האזור ולמידה בנושאי תוכנות אינטרנט לארכיון.
"נס לא קרה לנו" - חשיבה ורעיונות לקראת חנוכה לפעילים, בבית תנועת המושבים 3.11.11    *
ילדים,  ולהנאת הקהילה כולה,  ייחודי ומפתיע להנעה  בין השעות 09:00-12:00. תוכן הפקה 

נוער, צעירים ומבוגרים. מספר המקומות מוגבל, נא להירשם מראש!

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

 ilana@tmoshavim.org.il 052-3651011 ,03-6086350 ,אילנה יוגב, מנהלת אגף חברה וקהילה
sadikler@zahav.net.il 054-4539791 ,מיכל כהן סדיקלר, יועצת לפיתוח קהילתי

שימו לב!
ארכיונאים  של  הראשון  הקורס  בוגרי 
ומצטרפים  ותיקים  ארכיונאים  במושבים 
והרמת  הטמעה  למפגש  מוזמנים  חדשים 
לכבוד השנה החדשה בארכיון מושב  כוסית 

צופית שבמועצה אזורית  דרום השרון:

יום שני, כז' אלול תשע"א, 26.9.11

בין השעות 10:00-14:00
פרטים באתר התנועה:

www.tmoshavim.org.il

שם איש קשר ביישובנושא המפגשמועצה מארחת וכתובתתאריך

יום ד' 7.9.11 
10:00-12:00

מ.א בקעת הירדן
במרכז הקהילתי 

מבואה

מפגש עם רכזי קהילה 
בנושא פיתוח קהילתי

שושי נשר,
050-2008325 

יום ד',14.9.11 
18:30-21:30

מ.א ברנר, נתארח 
בבית העם במושב 

קדרון

היכרות עם הקהילה בה אנו 
פועלים ומפגש עם אמני 

"תיאטרון בסלון"

ישראלה שידלוב,
052-2563630

יום ד', 21.9.11
18:30-21:30

מ.א. חוף אשקלון
בבניין המועצה 

האזורית )בת הדר(

תרבות בונה קהילה – מיזמים 
קהילתיים ומפגש עם אמני 

"תיאטרון בסלון"

כרמלה מיכאלי,
050-7306460

יום ב' 31.10.11
18:30-20:00

מ.א. לב השרון, 
בבניין המועצה בחדר 

הישיבות

בטיחות באירועים:
הרצאה ודיון מפי שאלתיאל 

צברי, יועץ בטיחות מוסמך

יענקל'ה עטיה,
057-7416127

יום ה' 10.11.11
18:00-21:00

תרבות בונה קהילה - מיזמים מ.א עמק המעיינות
קהילתיים

אופירה שגב
050-7315054

"...בצת, מושב לתפארת, 
התמונות איתי למשמרת..."

שנת ה-60 של בצת עמדה בסימן הצדעה לדור המייסדים.
התיישבו  המייסדים  הקבע.  לאתר  בצת  מושב  לעלייתו של   60 השנה מלאו 
בכפר אל-באסה  ובהדרכת אנשי הסוכנות היהודית ותנועת המושבים, הכשירו 

את הקרקע ובנו את בתי הקבע.
פעלם  ולהנצחת  התושבים  להנאת  נאה  גן  הקמנו  ו-2011   2010 במהלך 
המייסדים. בגן מצוי שביל הליכה אשר לאורכו מוצבות שש אבני דרך המעלות 
בלוחיות כתובות נקודות ציון חשובות בתולדות הישוב, עם תקווה להמשך הקו לשנים הבאות. השביל 
מוביל אל הכיכר בגן שבה הוצבו עצי מתכת הנושאים את שמות משפחות המייסדים. יצויין כי הגן הוקם  

בסיוע המועצה האזורית "מטה אשר".
שני פרויקטים נוספים שהיוו חלק מפרויקט חותם של תנועת המושבים )שגם תמכה בו(, היוו את עיקר 

העשייה הקהילתית בישוב.
לוותה המלאכה  לחבר.  המועדון  של  החזית  את  שמפאר  פסיפס  קיר  הקמת   - הראשון  הפרויקט 

בהתנדבות על ידי אומניות  
בשיתוף  הישוב  מן 
מכל  נוספים  מתנדבים 
הגן  מילדי  הגיל  קבוצות 

ועד הוותיקות.
הפרויקט השני - המהווה 
של  הכותרת  גולת  את 
תיעוד  היה  הפעילות, 
ם,  י נ הראשו י  ר פו סי
באמצעות צילום והקלטה. 

החומר נאסף במפגשים עם נציגים בני הדור הראשון ומשתתפים מדורות צעירים יותר. 
התיעוד העלה  והשני.  הדור הראשון  בנות  בליווי שלוש מתנדבות   M.V.P. התיעוד ערכה חברת  את 
סיפורים מרתקים מהולים בקורטוב של געגועים לאותם הימים למרות הקשיים שאיפיינו את התקופה.  

החומר שנאסף הועלה על גבי תקליטורים למשמרת. 
במופע  נאסף.  עתה  שזה  תיעודי  חומר  על  רבה  במידה  ונשען  "חיים שכאלה"  בנוסח  נערך  המופע 
השתתפו מכל קשת הגילים , מילדים ועד מבוגרים. הצטרפה לזה מקהלה מבני המקום שהנעימה את 

הזמן וליוותה קטעים במופע.
הערך המוסף המשמעותי ביותר של הפעילות ההתנדבותית בשנתיים האחרונות, הוא בהליכה יחד של 
בני המקום לקראת מטרה משותפת. אנו תקווה שפעילותנו יצרה בסיס מחודש לאמון הדדי בקהילה 

שלנו למען קידום ופיתוח הישוב.
כתבה: לאה נימקובסקי, בצת

ומספריםחוגגים מושבים 

ומספריםחוגגים מושבים 

רוה"ש תשע"ב
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מושב ניצני עוז חוגג השנה את שנת ה-60 להיווסדו, בפעילות תרבותית 
עשירה, אשר בשיאה מופע ה-60 שהתקיים בחודש יולי.

כיצד הכל התחיל?

גרעין  חברי  צעירים,  חבורת  ע"י  עוז  ניצני  מושב  הוקם   1951 בקיץ 
היאחזות  הוקמה  גדר,  ללא  גבול  מול  אל  טרשים  אדמת  נח"ל. על 
נח"ל קטנה ושמה ניצני עוז. בשנת 1953 הצטרפו ליישוב שתי קבוצות עולים חדשים מצפון 
אפריקה, שהגיעו מהמושבים פתחיה וצרופה. הייתה זו תוספת משמעותית לגרעין שהחל את 

דרכו כמושב לכל דבר.

למושב  תתפתח  הקטנה  שההיאחזות  מאמין  היה  מי 
בן  דוד  הראשונות,  בשנים  שכבר  מסתבר  משגשג? 
גוריון, מנהיג עם חזון, ראה זאת בעיני רוחו, ובשנת 1956, 

לכבוד חגיגת 5 שנים לעליה לקרקע, כתב לתושבים:

"...עוז נפש רב, ולא ניצנים בלבד היה נדרש להתיישבות 
על ישוב ספר הצופה על טול כרם. 

בלב  הפועם  הגבורה  רוח  של  חי  גילוי  הוא  יישובכם 
המתיישבים, עולים חדשים וותיקים.

ולרבבות  לאלפים  ומופת  לדוגמא  תהיה  עוז  ניצני   
שיבואו בעקבותיכם.... 

המשיכו מתוך ליכוד  פנימי, אחדות, עזרה הדדית ועוז 
רוח, והייתם ברכה לישראל כולה".

מקימי היישוב היו נערים ונערות, זוגות צעירים ומשפחות 
צעירות שבחרו להגשים את החזון הציוני בדרך הקשה 
- הקמת מושב חקלאי חדש על הגבול. למרות הקשיים 
של  ערכים  הבאים  לדורות  הנחילו  רוחם,  עוז  ובזכות 
המסורת.  על  ושמירה  לאדמה  קשר  המולדת,  אהבת 

ערכים אלו נשמרו לאורך השנים ומאפיינים כל כך את חיי הקהילה ביישוב גם כיום.

בשנים האחרונות פועל ועד מקומי נמרץ במיוחד, בראשותו של אלי אטון. הועד הציב מטרות 
ויעדים בכל תחומי החיים ואכן התנופה ניכרת בכל פינה.

מועדון  ומבוגרים,  לילדים  מגוונות  תרבות  פעילויות  עשירים:  קהילה  בחיי  מתאפיין  היישוב 
קשישים גדוש פעילויות ורב משתתפים, מועדון נוער המהווה נקודת משיכה ומפגש לכלל בני 
הנוער, בית כנסת פעיל המשמש את כלל התושבים – בקרוב יבנה בניין חדש ומפואר. תושבים 
רבים, ותיקים וחדשים כאחד, פועלים בהתנדבות במסגרת ועדות שונות ובשיתוף פעולה מלא 

עם הועד המקומי וועד האגודה, למען שיפור איכות החיים ורמת השירותים לכלל התושבים.

ניצני עוז הוא אחד המושבים הראשונים שביצע הרחבה וקלט תושבים חדשים רבים והחיבור 
בין התושבים הותיקים לחדשים הוא סמל ומודל לחיקוי בכל האזור.

מלבד חיי קהילה ותרבות תוססים, ישנה עשייה חקלאית מהמפותחות באזור. תושבי ניצני עוז 
גאים בחקלאות המשגשגת וגם התושבים החדשים יודעים לספר כי הגיעו למושב "אמיתי" - 

עם רפת, לול, דיר וחממות.

שנת 2011 היא שנת ה- 60 להקמת המושב. לאורך השנה התקיימו אירועים שונים לציון שנת 
ה –60, ביוזמת הועד המקומי ובשיתוף עם ועד האגודה.

בחודש מרץ התקיים אירוע מיוחד לבני הדור השני. לאירוע הגיעו בני המושב מכל קצוות 
וסיפורים  זיכרונות  העלאת  זימן  רבות,  שנים  התראו  שלא  האנשים,  בין  המפגש  הארץ. 
מדינתנו.  של  והמיוחדת  המורכבת  בהיסטוריה  נכבדת  פיסה  המהווים  ומרגשים,  מצחיקים 
החיים במושב צעיר ומרוחק, חיי התרבות הענפים וזיכרונות הילדות, הביאו ניחוחות של חום 

ואהבה, המאפיינים את המושב עד היום.

שיאם של חגיגות ה- 60 היה במופע מרכזי שהתקיים ב- 14 ביולי.

המושב כולו לבש חג. דגלים התנוססו ברחבי היישוב והכניסה למושב, שעברה שדרוג רציני, 
ישראל  מדינת  של  ענק  דגלי  לצד  עתיקים  חקלאיים  כלים   – תפארתה  במלוא  התגלתה 
והמושב. הכניסה, שתוכננה ע"י האדריכלית חיה וויס במסגרת תכנית אב כוללת לשיפור פני 
ובוצעה בעזרתו הרבה של נפתלי זר אביב, מייצגת את אהבת החקלאות ואת גאוות  הכפר 

היחידה ואהבת המולדת.

לאירוע הגיעו שר התמ"ת שלום שמחון, נציג תנועת המושבים יהודה אלטון, נציגי מועצת לב 
השרון ובראשם ראש המועצה עמיר ריטוב ואורחים רבים, תושבי ניצני עוז בעבר ובהווה. 

את האירוע פתח אלי אטון, יו"ר הועד המקומי, בנאום מרגש בו הדגיש את הכבוד הרב שרוכש 
ערכית  ולעשייה  הסביבה  לפיתוח  לחקלאות,  המושב,  ולמקימי  למסורת  בפעילותו  הועד 

תרבותית לרווחת התושבים כולם. 

עמיר ריטוב, המרבה לבקר במושב בכל הזדמנות, ציין בנאומו: "ניצני עוז נמנה בין המושבים 
המובילים בלב השרון ובארץ כולה".

בתערוכת תמונות משפחתיות מכל הזמנים, נוצרו מפגשים מרגשים ועלו זיכרונות וסיפורים 

רינה  הגב'  סביב  נוצר  ערב  באותו  ביותר  והמפתיעים  המרגשים  המפגשים  אחד  מרתקים. 
במושב  בעבר  שפעל  אסף",  "עמי  היסודי  הספר  בבית  ומחנכת  כמורה  ששימשה  מסילתי, 
בורגתה ובו למדו מרבית ילדי ניצני עוז. עדי ראיה מספרים שמרגע הגעתה של הגב' לאירוע, 

ניגשו אליה תלמידיה לשעבר בזה אחר זה ללא הפסק והגב' הכירה וזיהתה את כולם.

במרכזו של הערב עמד מופע קהילתי. המופע סיכם שישה עשורים - לכל עשור סיפור משלו: 
הקמת משפחה,  מתפתחת,  חקלאות  ילדות,  וסיפורי  שני  דור  והתיישבות,  מייסדים   סיפורי 

הרחבה ובניה חדשה ופנים אל העתיד.

שותפים  שהיו  וחדשים,  ותיקים  תושבים  נוער,  בני  ילדים,  רבים מהקהילה:  במופע השתתפו 
יחד  שמידוב.  הגר  ביישוב,  התרבות  רכזת  שהובילה  ולבימוי  לכוריאוגרפיה  לכתיבה,  מלאים 
איתם התגייסו תושבים רבים לעזרה בהפקת האירוע ועשו ימים כלילות, אם בהכנות לוגיסטיות, 
עיצוב תפאורה וחזרות. העבודה המשותפת סביב האירוע יצרה היכרויות חדשות בין התושבים 

והייתה לחוויה מהנה ומגבשת עבור רבים מהם.

בין קטעי הריקוד, השירה והמשחק, הוקרנו סרטונים מפתיעים, בניהם: וותיקי היישוב מברכים 
את התושבים ו תמונות מחתונות של בני הדור השני.

ניצני עוז הקטנטנים, אשר בעקבותם עלו לבמה כל  ילדי  המופע נחתם בריקוד מרגש של 
משתתפי המופע בזה אחר זה, כשהקהל מריע במחיאות כפיים לקצב השיר.

בתום המופע התקיימה במתחם מעוצב הופעת רוק מחשמלת של להקת "החברים של נלי". 
בבית קפה, שהוקם  ילדות  וסיפורי  זיכרונות  והמשיכו להעלות  רבים נשארו במקום  אורחים 

במיוחד לצורך העניין.

ההתרגשות הייתה רבה ורבים התקשו לעזוב.

תודה  ומכתבי  ברכות  להישלח  המשיכו  מכן  לאחר  רבים  וימים  כהצלחה  הוכתר  האירוע 
והערכה.

אין פלא שהתושבים גאים להיות תושבי ניצני עוז ואירועי ה- 60 אף חיזקו הרגשת גאווה 
זו. גם תושבים שעזבו את המושב, נהנים לבקר בכל הזדמנות ולהתבשם באווירה המיוחדת 

והחמה השוררת בו.

ומספריםחוגגים מושבים 

ומספריםחוגגים מושבים 

מושב ניצני עוז גאה לחגוג 60 שנה של עשייה והתפתחות

שנה טובה ומתוקה
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הטבות מס להפקדות עצמאי בשנת 2011
מאת: אייל סיאני, מנהל פרויקטים, קבוצת הלמן-אלדובי

ובקרנות  גמל  בקופות  לחסוך  בישראל  ציבור העצמאיים  ישראל מעודדת את  מדינת 
השתלמות באמצעות מתן הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות לכל מי שמפקיד לאפיקי 

חיסכון אלו.

קרן השתלמות לעצמאיים
בקרנות השתלמות אין מגבלה על גובה ההפקדה השנתית.  *

בגיל  )עמית  לקופה  הראשון  ההפקדה  ממועד  שנים   6 לאחר  למשיכה  ניתנים  המופקדים  הכספים   *
פרישה - לאחר 3 שנים(.

בנוסף, ניתנות הטבות מס על הסכומים הבאים:
הטבות מס הכנסה - עמית עצמאי רשאי להפקיד בקרן השתלמות עד ₪17,430 בשנה כהפקדה לצורכי   .1

מס שהם 7% מתקרת הכנסה שנתית של ₪249,000. 
מתוך הפקדה זו יוכרו לצורך ניכוי 4.5% שהם ₪11,205.  

הטבה זו חוסכת תשלום של ₪3,361 למס הכנסה*!  
2 . פטור ממס רווח הון - כל רווח שיושג בגין סכום הפקדה שנתי של עד ₪17,400 יהיה פטור ממס רווחי 

הון לאורך כל תקופת החיסכון. 

קופת גמל לעצמאיים
בקופות גמל אין מגבלה על גובה ההפקדה השנתית.  *

ההפקדות ניתנות למשיכה כקצבה חודשית )למעט מקרים חריגים( בעת הגעת העמית לגיל פרישה.  *
על ההפקדות אין מס רווחי הון.   *

בנוסף, ניתנות הטבות מס על הסכומים הבאים:
הטבות מס הכנסה - עמית עצמאי רשאי להפקיד בקופת גמל עד ₪31,488 כהפקדה לצרכי מס שהם  

16% מתקרת הכנסה שנתית של ₪196,800. 
על סכומים אלו ניתנות הטבות מס בדמות ניכוי וזיכוי:

ניכוי-  מהפקדה זאת יוכרו לצורך ניכוי כ-69% שהם ₪21,648.  .1
הטבה זו חוסכת תשלום של כ-₪6,500 למס הכנסה*!  

זיכוי- מהפקדה זאת יוכרו לצורך זיכוי מס כ-31% שהם ₪9,840.  .2
הטבה זאת מזכה את העמית בסכום של כ-₪3,444!   

סה"כ הטבת המס הכוללת על ההפקדות בקופת הגמל וקרן ההשתלמות היא כ-₪13,305 לשנה*.

גמל, וקופות  השתלמות  לקרנות  הפקדות  בגין  מס  הטבות  לעניין  ולהכוונה  פרטים  לקבלת 
חייגו עכשיו 03-6000181.

מידע מקצועי נרחב על הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות ונושאים נוספים 
.www.hag.co.il אפשר למצוא באתר האינטרנט החדש של קבוצת הלמן אלדובי

* הסכומים הינם להמחשה בלבד ובהתייחס לעמית אשר הכנסתו החייבת בשנת 2011 עומדת על ₪250,000.
הסקירה המובאת לעיל הינה כללית ותמציתית ונועדה בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע האמור בה איננו 
מהווה ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 
לקריאת נוסחם המלא של החוקים ו/או התקנות ו/או החוזרים המוזכרים בסקירה זו יש לעיין בנוסח המפורסם 

ברשומות.

הכותב הינו מנהל פרויקטים בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ ובעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני. 

פינה עם ארומה אישית

באדיבות זהר ארנון, כפר מעש
זהר ארנון הוא חבר מושב כפר מעש. בנוסף לעיסוקיו היומיומיים, הוא חבר מערכת "כיוון חדש" 
עיתון גימלאי מ.א. דרום השרון ומשתתף, כחבר בנבחרת התוכנית הטלוויזיונית "מאסטר שף 2".

החומרים לבצק 
500 ג"ר קמח רגיל

80 ג"ר חמאה מרוככת בקוביות קטנות
3 חלמונים

1 ביצה
2 כפות שמרים 

1/2 כוס חלב פושר )ועוד כחצי כוס, אם יחסר(
1/4 כוס סוכר גבישי

1/2 כפית מלח
2 שקיות סוכר וניל
1 כפית תמצית וניל

חומרים כתוספת
150 ג"ר חמאה מומסת

150 ג"ר אגוזי מלך טחונים דק
100 ג"ר סוכר

2 שקיות סוכר וניל 

אביזרים
סיר פלא או סיר קוגלהוף )רצוי מתכת ולא 

סיליקון(
מערוך

חותכן בקוטר של כ-4 ס"מ
דף נייר אפיה
קמח לרידוד

תנור ב-190 מעלות
2 כפות פירורי לחם או ביסקויטים

רשת לצינון העוגה
צלחת גדולה, להפיכת העוגה

הערה: בגלל תכולת החמאה הגבוהה, התפיחה איטית יותר מהרגיל. אפשר לאפות בתבנית קפיצית, אבל התוצאה פחות מרשימה.

אופן ההכנה

להכניס קמח ושמרים למיכל המערבל ולערבל קלות.   .1
להוסיף מלח וסוכר ולערבל באיטיות בינונית.   .2

להוסיף חצי כוס חלב פושר תוך כדי עירבול אחר כך להוסיף חלמונים, אחד אחד ולבסוף את הביצה.   .3
כשכל החומרים מובלעים בקמח, מוסיפים חמאה, כל פעם שתיים שלוש קוביות קטנות. מודאים הבלעה מלאה לפני הוספת חמאה   .4

נוספת. אם הבצק קשה, להוסיף מהחלב הרזרבי בכף - התוצאה צריכה להיות בצק מבריק ורך.
לכסות בניילון נצמד ולהתפיח להכפלת הנפח. כאמור, התפיחה עלולה להיות ארוכה מהרגיל.  .5

לקמח קלות משטח עבודה. להוציא אויר מהבצק התפוח, להוציא חלק מהבצק למשטח עבודה מקומת קלות ולרדד לעובי של כ-1   .6
ס"מ.

למרוח בחמאה מומסת את כלי האפיה ולפזר פירורי לחם או ביסקויטים.   .7
לערבב אגוזי מלך טחונים, סוכר וסוכר וניל ולפזר חלק על צלחת.  .8

להמיס 150 ג"ר חמאה ולהעביר חלק על צלחת.  .9
לקרוץ עיגולים מהבצק.  .10

להעביר את עיגולי הבצק לצלחת החמאה, להפוך ולהעביר לצלחת אגוזי המלך ולטבול בשני הצדדים.  .11
את העיגולים של אחרי "הטבילה" להעביר לכלי האפיה שנבחר ולסדר אותם אחד ליד השני בצורה צפופה ובשכבות - עד לגמר   .12

הבצק.
בין השכבות אפשר לפזר אגוזי מלך טחונים.  

את החמאה הנותרת, אם נותרת, שופכים על השיכבה העליונה.  
מכסים את הכלי בנייר אפיה ומתפיחים כחצי שעה.  .13

מכניסים לתנור שחומם ל-190 מעלות ואופים 35-40 דקות.  .14
אחרי כ-25 דקות בודקים השחמה ואם היא מוגברת, מכסים את הכלי בנייר אפיה.  

מוציאים מהתנור ומעמידים על רשת לצינון של כחמש דקות.  .15
מניחים צלחת גדולה מעל העוגה והופכים אותה. רצוי לא להשהות את ההפיכה כדי לא להכביד על ההפיכה.  .16

אם רוצים שהחלק העליון יהיה עליון, הופכים את העוגה מחדש ואז יהיו הכדורים למעלה.  

בהגשה מומלץ לא לחתוך את העוגה בסכין אלא להפריד כדורים ביד. 
אם לא מגישים עם קפה, אפשר להגיש ליד העוגה פירות קרירים.

בתאבון!

גלוסקאות זהב
הכנה פשוטה... אבל התוצאה לא רק יפה - היא גם מהנה

8

רוה"ש תשע"ב
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חניכים, מדריכים, מד"בים, רכזים וחברים יקרים,

בפרוס השנה החדשה באה עלינו לטובה, רוצה אני לאחל לכל בני המושבים: 
שנה טובה ופורייה.

שנת בריאות שגשוג וצמיחה.
שנת הדרכה טובה והקניית ערכים.
שנה עם פעילות תנועתית ברוכה.

שנה בה נהיה כולנו ערבים זה לזה.

בני  הנוער  תנועת  בחשיבות  רבה  הכרה  שיש  חש  אני  רבים,  הישגים  ידענו  החולפת  בשנה 
הישראלית  בחברה  הנעשה  בכל  ובמעורבותה  והילדים  הנוער  בחינוך  ובתמורתה  המושבים 
ומחנכים לקיום מרחב  ובחקלאות כערך  בני המושבים במרחב הכפרי  רואה תנועת  ובמיוחד 

כפרי חזק מתוך אינטרס לאומי וערכי.
פעילות תנועת בני המושבים אשר פעילותה כבר מזמן חצתה מגזרים וצורת התיישבות והפכה 

לתנועת הנוער המרכזית והגדולה במרחב הכפרי.
אנו עדים יותר ויותר לרוח ההתנדבות הן ביציאה לשנת שירות והן בצבא.

ביישובים, מחלקות הנוער  וועדת הנוער  המדריכים, הפעילים, הגרעינרים, המד"בים, הרכזים 
במועצות – אני רואה בכם את הלב הפועם בתנועה, הבחירה שלכם לקחת אחריות על הנוער 
תוך מעורבות בחיי הקהילה ולהוות את המנהיגות המקומות, להוביל ולהיות חלק מגיבוש דור 

ההמשך של המרחב הכפרי.

אני מאחל לכולנו שנה טובה.
שתבוא עמה בשורות טובות והצלחה.

אייל עוזון, מזכ"ל בני המושבים

בוקר יום שלישי, אלף וארבע מאות נערים ונערות, בוגרי כיתות ט' יורדים מהאוטובוסים הצהובים 
ונכנסים לחוויה מכוננת שתשנה את חייהם ותהפוך אותם מחניכים למחנכים.

סמינרי ט' נערכו ביער בני המושבים בעזריקם במהלך חודש יוני. המפגש בין בני נוער ממטולה 
והגולן עד הערבה התיכונה  סביב הנושא החשוב של חינוך דור העתיד יצר אווירת עשייה מופלאה 
בה לקחו חלק רכזים, בוגרים, גרעין עודד, צוות מרכזי וחניכים. שיר ישראלי העיר בחמש בבוקר 

את החניכים למשימות היום שכללו- 
למידה בנושאים מגוונים: מנהיגות, כלים להדרכה נכונה, ערכי התנועה וההתיישבות ועוד.

טיול בן יומיים בהרי ירושליים בו הוכשרו חניכי הסמינר להדרכת טיול ולהעברת פעילויות בטיול. 
כ-500 חניכים אף סיימו בטקס מרגש בכותל.

התנסויות בפעילות, הדרכה והובלה של קבוצה.
פעילויות חוויתיות כמו- ספורט מחנאי, שירה בציבור, ערבי תרבות ועוד.

במהלך הסמינר ביקרו את החניכים הצוותים החינוכיים במועצות- ראשי מועצות, מנהלי מחלקות, 
רכזים ומד"בים ודאגו לדרישת שלום חמה )וטעימה( מהבית... ביום שבת התקיים ביקור הורים 
אליו הגיעו אלפי הורים לחוות קצת מהחוויה שעוברים החניכים- באו, חיבקו, פירגנו ונתנו כח 

להמשך.
מועצת החניכים ניהלה תהליך דמוקרטי ראוי להערכה של בחירת שם שכבתי והשם שנבחר הוא 

– בראשית. שם שמסמל התחלה חדשה של מסורת חדשה ודרך דמוקרטית חדשה.
ועליהם  הצהובים  האוטובוסים  בעזריקם  המושבים  בני  ליער  הגיעו  שוב  ימים  עשרה  בתום 
המדריכים הצעירים, עמוסים בחוויות ובשאלות גדולות- איזה מדריך/פעיל אני רוצה להיות? מה 
הדברים שחשוב לי לחנך אליהם? והכי חשוב- מצוידים בחברים למסע הזה ולמשימה התנועתית 

מכל רחבי הארץ.
את המדריכים הצעירים יפגשו המד"בים, גרעין עודד והמש"צים ביישוב להמשך ליווי, הכשרה 

ותמיכה עם קבוצת החניכים החדשה.
אנו גאים בבוגרי הסמינר שהראו יכולות הובלה והתמודדות ובהחלט ניתן לומר בבירור- יש לנו על 

מי לבנות.. הסוד כעת הוא בתמיכה וברוח הגבית שיקבלו המדריכים והפעילים ביישוב.
אני רוצה להודות לכל מי שגרם למפעל האדיר והנפלא הזה לקרות: ראשונים- מרכזי הסמינרים: 
הסמינר-  של  המנהלן  יפלח  לרועי  הנפלא,  הע'  וצוות  עופר,קרן,נועם  ענבל,עינב,נתי,  קטי,  חן, 
2010-11 שהפליאו  עודד  גרעין  וחברות  לחברי  רכזת ההדרכה,   לנועה  אמיתי,  ומחנך  מקצוען 

בעשייה חינוכית וערכית, לצוות המנהלה הבטיחות והבטחון שכלל בוגרי תנועה שבאו להיזכר 
התנועה  מזכ"ל  עוזון,  לאייל  המקצועי  החמ"ל  ולצוות  לטלאור  תלם,  לאביב  מיכולתם,  ולתת 
ולחבריי לצוות המרכזי-רוני, תחיה, מרקו, קובי, גלעד, דנה ובראשם- מחלקת מפעלים, חן ורועי 

שליוו כל צעד בסמינר הזה.תודה . 
וכבר ברגעים אלו מתחיל תהליך של טרומ"פעילים )בוגרי כיתה ח'( בו הם יוכשרו לקראת סמינרי 

ט' של השנה הבאה, לקראת בנייה של דור מחנכים חדש בהתיישבות.
עלו והגשימו!

טובית שמואלי- רכזת ההדרכה ומרכזת סמינרי ט'

תנועת "בני המושבים" מצטרפת 
ה ל ו פ ע ב ה  א ח מ ה ל  ה א מ ל

בדגש על חינוך לחקלאות, מורשת וצביון כפרי.
תנועת הנוער "בני המושבים" הצטרפה למאבק הדיור ולדרישה הציבורית לצדק חברתי באמצעות 
השתלבות במאהל המחאה באזור הבנקים בעפולה. חברי גרעין "עודד"  - מתנדבי שנת השירות של 

בני המושבים הקימו אוהל והצטרפו למאהל הקיים.

קובי שמואל, רכז גרעיני "עודד" בתנועת בני המושבים ציין: "המחאה הציבורית גולשת אל מעבר 
לגבולות סוגיית הדיור. בני המושבים שמים דגש על העדר צדק חברתי גם בתחומים נוספים כגון 
החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, החקלאות כערך ואקט ציוני וההתיישבות בכלל. החלטנו להתרכז 

במחאה בפריפריה, שבה המצוקה מן החמורות ביותר". 

בחודש שעבר הגיעו כ-400 חניכי "בני המושבים" למאהל והצטרפו לבוגרי התנועה ששהו במקום. 
במסגרת זו חברי הגרעין לימדו את חניכי התנועה הצעירים על המחאה הציבורית הנוכחית ובסיום 

הפעילות נטלו כולם חלק בהפגנה שתיערך במקום.

מהשטח,  נבעה  הציבורית  למחאה  להצטרף  ההחלטה  כי  הדגיש  המושבים  בני  מנהל  עוזון,  אייל 
מהנוער עצמו )מועצת גרעין עודד הארצית(: "זה מה שמייחד את בני המושבים כתנועת הנוער של 
המרחב הכפרי, שהנוער שותף מלא להחלטות ואף מוביל אותן. עוזון הוסיף כי שמח על כך שהנוער 
החליט להניף את דגל המחאה ובחר להדגיש את הנושאים הקרובים לליבנו כגון: חינוך, כולל הפרטת 

חינוך וחוק חינוך חינם והחיים במדינה השומרת על ערכי החקלאות.

שיגר  אף  צור,  מאיר  התנועה,  מזכ"ל  הארצי.  במאבק  רבה  חשיבות  רואה  כולה  המושבים  תנועת 
מכתב לראש הממשלה, בו הצעות לפתרון מיידי למצוקת הדיור כגון העמדת מבנים יבילים במושבים 

הסמוכים ליישובים עירוניים.

שכבת בראשית - ראשיתו של עתיד
סמינרי ט' התשע"א
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את מה שעברו כ-2,400 חניכי כיתות ד'-ו', מדריכים 
שיעור  שום  הקיץ,  במחנה  מרכז  מחוז  של  וצוות 
היסטוריה לא היה יכול ללמד. המחנה עסק בקיבוץ 
של  תקומתה  שמאחורי  הרעיוני  המושג  גלויות, 

מדינת ישראל.
צוות המחנה עבד ימים כלילות כדי לאפשר לחניכים 
לחוות את רוחה של התקופה, להעריך מהו ייחודה 

של תרבות ולהבין הכיצד חלום הופך למציאות. 
שבגליל  זיתים  עין  ביער  שהתקיים  במחנה  ואכן, 
המערבי, היה קיבוץ גלויות אמיתי. כבר לפני המחנה 
השונות  מהמועצות  החניכים  את  הצוות  חילק 
לקהילות יהודים מרחבי העולם. החניכים למדו את 
מאופיינים  למחנה  והגיעו  בגלות  היהודים  תרבות 
לתרבויות  להיחשף  ומוכנים  התרבותית  בזהותם 
או  טרבוש  לחיים,  פאות  עם  ובנות  בנים  נוספות. 

כיפתן, לא היו מחזה נדיר בנוף.
היום הראשון עסק בתרבות היהודית האוניברסאלית 
ובסממני התרבות העדתית. החניכים טיילו במסלולי 

החניכים  עסקו  היום,  בהמשך  באזור.  יפהפיים  מים 
אי  והסבתות שלהם  בפני הסבים  בדילמה שעמדה 
עורר  הדיון  לארץ?  לעלות  האם  ה-50  בשנות  שם 
ועל  השונות,  בצורותיה  ציונות  על  רבות  שאלות 
אף שמדובר בחניכי כיתות ד'-ו', מרגש היה לשמוע 
ולהבחין בלהט בו הם דיברו על ארץ ישראל. ואכן, 
העלייה  טקס  התקיים  הראשון  היום  של  בערב 

לישראל. 
לקראת  הכנה  ובו  חברתי  ערב  עברו  ד'-ה',  חניכי 
מפרך  מסע  עברו  ו'  כיתות  וחניכי  ארצה  העלייה 
קיבלו  הטקס  בסוף  הנוער.  עליית  את  שדימה 

החניכים דרכונים ישראליים ועלו לארץ. 
בוקר היום השני נפתח בהנפת דגל ישראל ושירת 
ונרגשים  גאים  עמדו  והחניכים  "התקווה"  המנון 
שהעלייה  אלא,  לארץ.  עלו  הרגע  באמת  כאילו 
לארץ עם כמה שהיא מרגשת הייתה רצופה בקשיים 
ובהתמודדויות, וכמו סלאח שבתי גם החניכים הגיעו 
הייתה מתחם  ישירות למעברה. המעברה  מהאנייה 
של תחנות ספורט טבלאי שכל תחנה דימתה קושי 
אחר שהיה במעברה: צפיפות, עבודות יזומות, בעיות 
תשתיות וכו'. כל תחנה שהחניכים עברו בהצלחה הם 
קיבלו מטבע של לירה. המטרה הייתה לאסוף כמה 
שיותר לירות כדי להצליח לצאת מהמעברה ולרכוש 
בית. בתום כל התחנות הגיעה כל קבוצה לדוכן של 
"הסוכנות היהודית" והחליטה היכן היא רוכשת בית, 
כשכל אזור מתומחר באופן שונה. הקבוצות קנו בתים 
בהתאם ליכולתם הכלכלית וקיבלו "שטר מכר" של 
הנכס. היו קבוצות שהתאחדו ורכשו בית בתל-אביב 
בנגב במטרה להפריח את  וקבוצות שבחרו  היקרה 
השממה. כך או כך הייתה המעברה חוויה מאתגרת, 

מהנה ומעשירה. 
אחרי המעברה יצאו החניכים לטיול נוסף ובמהלכו 
העולים,  בפני  המנטאליים שעמדו  באתגרים  עסקו 

אחד  כל  של  המחויבות  והתרבות  השפה  הבדלי 
מאיתנו לקבלת השונה. 

היום השני המפרך הסתיים בטקס מבדר בו הוכרזה 
התרבויות  משלל  המורכבת  הישראלית  התרבות 
השונות ואין שיר המתאים יותר מ"שיר השיירה" כדי 

לסכם זאת. 
את  כולם  חגגו  המחנה,  של  האחרון  ביום  למחרת, 
ה"ישראליות" ב"פסטיגלויות" - לכל יישוב היה מתחם 
העדה  של  התרבות  את  הציגו  החניכים  ובו  משלו 
שלהם; מתחם מימונה, צעד תימני, אמונות טפלות, 
 - מתופפים  מעגל  מצרית,  אומנות  עדות,  מאכלי 
היו רק חלק קטן מהמתחמים עליהם שקדו ועמלו 
ריחות  בצבעים,  מלא  היה  הפסטיבל  החניכים. 
שהציגה  גדולה,  אחת  לחגיגה  שהתאחדו  וצלילים 
את ייחודה של התרבות הישראלית המורכבת משלל 

תרבויות שונות שחיות יחד בהרמוניה. 
בתום האירוע הגיע המחנה אל סופו והחניכים חזרו 

הביתה עייפים אך מרוצים ומאוד ישראלים! 
אם לסכם את החוויה נאמר שהיה זה אחד המפעלים 
ואין  בני המושבים  ביותר שהיו בתנועת  המורכבים 
מחוז  שידע  ביותר   האיכותיים  אחד  שגם  ספק 

מרכז. 
עודד  גרעין  במלאכה:  העוסקים  לכל  גדולה  תודה 
וגרעין עודד הבא שניצחו על המחנה בצורה מעוררת 
למשימה,  בהתנדבות  שנרתמו  הפעילים  השראה, 
תחומי  כל  על  במסירות  ששקדו  התנועה  בוגרי 
השונות,  מהמועצות  והמד"בים  הרכזים  המחנה, 
הצוות המרכזי שתמך מהעורף, המד"צים הנפלאים 
והחניכים שאפשרו לנו לקיים תנועת נוער במיטבה, 
וכמובן, תודה למרקו מנהל מחוז מרכז שעמד בראש 

המפעל המדהים הזה. 

עלו והגשימו!

מחנה קיץ 
מחוז מרכז: 

"קיבוץ גלויות"
המחנה הגדול

של בני המושבים
מאת: עינב לוצטו, רכזת הדרכה

שלום לכולם,
שמי אפרת ואני מזקני געמ"י, מהימים שעוד 
מכל  תיבות  ראשי  ליצור  מקובל  היה  לא 
ועדו  הגרעינים,  משמות  גם  זה  ובכלל  דבר, 
"גרעין  המלא:  השם  את  ואמרנו  התאמצנו 

עודד מעלה יוסף".

לי  סיפר  בני,  מעין,  שעברה  השנה  בתחילת 
שרותם שמיר שובצה במעלה יוסף. "את רוצה 
"כן"  שאלה.  זה?"  גרעין  מספר  מה  לדעת 
עניתי. והוא אמר: " אני לא בטוח שכדאי לך..." 
ובאמת זה היה קצת שוק עבורי לגלות שעברו 
כבר 30 שנה מאז. הזמן חולף במהירות וכבר 
שירות  לשנת  יוצא  הצעיר  בני  הבאה  בשמה 

בגרעין עודד.
הייתה  זו  לגרעין  הלכתי  כאשר   1980 בשנת 
השנה השלישית שבה הוא התקיים במושבים, 
למיטבה זכרוני היו אז 6 קומונות בלבד: לכיש, 
חוף אשקלון, עדולם, תענך, מרום גליל ומעלה 

יוסף שהתווספו רק בשנה זאת.
בתקופה הזאת גייסו את בני הנוער מהמושבים 
פעילות  את  לחזק  כדי  "חזקים"  שנחשבו 
מראשיתה  אותה  להקים  אפילו  או  התנועה 

ביישובים ובאזורים שנחשבו "חלשים" יותר.
בחלוקה  מתנשא  קצת  משהו  לטעמי,  היה, 

הלך  הזה  שהמבנה  שמחה  ואני  הזאת, 
ושכעת  לגמרי  שהתבטל  עד  והיטשטש 
מכל  נוער  בני  עודד  בגרעין  לשרת  מגיעים 
לתרום  נשלחים  והם  המושבים  תנועת  רחבי 

לפעילות התנועה בכל מגוון יישוביה.
בגרנות,  לגור  אותנו  ייעדו  לכאן  כשהגענו 
ובינתיים  מוכנים  היו  לא  עדיין  המבנים  אבל 
עבורנו  ששכרו  בדירה  חודשים  שלושה  גרנו 
במעלות. כשעברנו לגרנות היו ביישוב שלושה 
מילואימניקים  ע"י  אחד  מאוכלסים:  בתים 
הבתים  ובשני  הסביבה  יישובי  את  שאבטחו 
האחרים היינו אנחנו – וזה הכל. הייתה ממש 

תחושה של "עלייה על הקרקע".
בשנה שבא שירתנו כאן, היה משבר הטילים 
כמה  במשך  בקטיושות  הופגז  והאזור  בלבנון 
משחקיות  הקמנו  הזאת  בתקופה  שבועות. 
הגבול  על  חיים  של  התחושה  במקלטים. 

המופגז הגבירה את תחושת השליחות.
אחר.  במושב  הדריכו  שניים  וכל  עשרה  היינו 
כל  על  ביישוב  מלאה  אחריות  לנו  הייתה 
גם  וכן  הנוער,  בני  ועם  הילדים  עם  הפעילות 
על פעילות תרבותית של כל הקהילה בחגים 
הבוגר  המדריך  גם  היינו  מיוחדים.  ובאירועים 
של הקן ולמעשה היינו גם קצת, מה שנקראו 
בזמננו: "ענ"קים", כלומר: עובדי נוער וקהילה. 

עם כי בחלק מהיישובים היו גם אנשים שנשאו 
בתפקיד הזה באופן רשמי ועבדנו יחד איתם. 
בשעות הבוקר השתלבנו בחינוך החברתי בבתי 
עם  ועבדנו  האזורי  ובתיכון  היסודיים  הספר 
המועצות התלמידים. אינני יודעת מספיק מה 
השתנה מהימים ההם ועד לזמן הזה, אך אני 

מניחה שדרך בני אתוודע יותר בשנה הבאה.

הזה  בכנס  דברים  שאומר  שלכם  הבקשה 
שהוצאנו  בחוברת  קצר  לעיון  אותי  חזירה 
מעט  לי  הזכירה  וזאת  שלנו,  השנה  בסיום 
שקראנו  משותף  יומן  לנו  היה  שלנו:  מההווי 
לו "מושיקו" ובו כתבנו ל"יומני היקר" כל אחד 
הוזמנו  וגם אורחים  יחד,  וכולנו  מאיתנו לחוד 
לכתוב לנו בו. היה לנו מנהג של "פעילות טרום 
סיפור  סיפרנו  ערש,  שיר  שרנו  שבה  שינה" 
לפני השינה או הקשבנו לקטע מוסיקלי. היה 
בזה משהו נעים, אבל כמו שרובכם כבר יודעים 
בוודאי, השאיפה להיות כל כך ביחד הייתה גם 
הבנו  מסוים  שבשלב  לי  ונדמה  לוחצת  קצת 
שיש להניח לכל אחד מאיתנו להיות גם קצת 
לנפשו, ולפחות לאפשר לכל אחד ללכת לישון 

בזמנו ובדרכו.
של  הפרוטוקולים  מן  מבחר  גם  יש  בחוברת 
הקולינאריות  החוויות  על  והרבה  ישיבותינו 

על  ובעיקר  בקומונה  שבישלנו  האוכל  על   -
במשפחות  בביקורינו  התכבדנו  שבו  האוכל 
יפה  עלינו  כולנו  כמעט  ושבגללו  במושבים, 

במשקל.

נראה כי גרעין עודד בכלל, וגעמ"י בפרט, עברו 
כברת דרך ארוכה מאז ועד היום, ואני שמחה 
על  ובעיקר  ההתפתחות  ועל  ההמשכיות  על 
לשמחתי,  היום,  הפעילות.  של  ההתרחבות 
שנת  של  לאפשרות  מאוד  רבה  מודעות  יש 
שירות לפני הצבא,  שתורמת גם לחברה ולגם 
זה היה  למתנדבים עצמם. אך לפני 30 שנה 
די חריג, וכדי להמחיש אקרא לסיום את מה 

שכתבו עלי בחוברת המחזור בסיום י"ב:
אפרת דוגלת בכל מיני רעיונות

ובלילה ודאי חוזה חזיונות
אם לא כך אז יודע השד

למה היא שרופה על "גרעין עודד"
אין צורך להסביר  אני מניחה שלנוכחים כאן 

למה.

אפרת מור, מושב ניר בנים, גרעינרית במועצה 
האזורית מעלה יוסף בשנת 1980. 
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