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קוראים יקרים,
לפניכם גיליון קיץ מרענן, עם רשמים מקורס מדצ"ים ומדח"ים מבית היוצר של בני המושבים, תנועת הנוער שלנו. הקורסים 
התקיימו החודש ביער עזריקם בהשתתפות כ-1300 חניכים מרחבי הארץ, שקיבלו את מרב הכלים לצאת לשנת ההדרכה 

ביישובים. 
אנו בפתחם של מפעלי הקיץ האיכותיים ובינתיים אתם מוזמנים ליהנות מחוויות אישיות של חניכים ומדריכים וכמובן מתמונות 

מרהיבות, שמנסות להמחיש על קצה המזלג את מה שעבר על החניכים בעשרת ימי הקורס.

השנה יחגגו מושבים רבים את עלייתם על הקרקע. ועדת התרבות של תנועת המושבים מלווה את היישובים בתהליכי פיתוח 
קהילתי, בניית תכניות התרבות השנתיות ובהפקת אירועי התרבות לחגיגות היווסדם, תוך הישענות על מיטב הכוחות מקרב 
הקהילה. תנועת המושבים, יחד עם מערכת "המושב" תשמח לתרום חלקה ולפרסם ברכה ותודה לגופים שיסכימו לסייע במתן 
חסות לאותם מושבים בערב חגם. מודעת התודה תהיה סטנדרטית, מלווה בלוגו הגוף ותיאור תמציתי על פועלו. המודעה תהווה 

פרסום עבור אותו הגוף.
מושבים המעוניינים בפרסום הנ"ל יפנו אל מערכת העיתון, לכתובות המופיעות בדף השער ויציינו מיהם הגופים שמתכוונים 

לסייע להם, בצירוף לוגו.
גופים המעוניינים לפרוש חסותם, מוזמנים לפנות אלינו גם כן.

בגיליונות הקרובים נביא את סיפוריהם של המושבים החוגגים השנה את עלייתם על הקרקע וניתן במה למתכונים נבחרים 
וייחודיים.

בחודש שעבר ערכה תנועת המושבים כנס בנושא הרפורמה המתוכננת בממ"י, בהשתתפות 300 נציגי מושבים מרחבי הארץ. 
על כך ועל החלטות חשובות הנוגעות להתיישבות, תוכלו לקרוא בעמוד 6.

מאחלת לכם קריאה נעימה וקיץ מהנה ובטוח.

מיכל דותן-לוין
עורכת ראשית 

החל מה-1.8 מושב טיוי - מגזין הטלוויזיה 
של תנועת המושבים עובר לימי שבת 
בשעה 16:00. השידור הנוסף נותר בלא 

שינוי בימי חמישי בשעה 15:30.

שינוי
יום שידור
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חדשות אגף המשק

מיזמים חקלאיים משותפים
תנועת המושבים מלווה מזה שנים מושבים להקמת מייזמים חקלאיים משותפים הבאים לתת פתרון 

לעיבוד אדמות בגידולים חוסכי מים וכוח אדם.
השבוע נערך טכס לתחילת נטיעת כרם יין במושב בית זית שבמטה יהודה, מיזם משותף של האגודה 

יחד עם אגודת הפלחה לכרם יין עבור יקב כרמל.
השטח שהיה בעבר הרחוק נטוע בשיזפים נעקר לפני זמן רב והיה כולו קוץ ודרדר. היום הוכשר 
השטח ובשבועות הקרובים ינטע הכרם. מי שיעבור באזור בעתיד יחזה בשטח מקסים עם טרסות 

של כרמים.
בטכס השתתפו ראש המועצה האזורית מטה יהודה 
משה דדון, יו"ר ועד המושב בני בק, מזכיר המושב 
אמנון זילברשטיין חברי ועד המושב ונציגי אגודת 

הפלחה.
השמחה על המיזם הייתה רבה והמושב מתכנן 

להמשיך גם בשנה הבאה בהמשך נטיעת כרמים.
תנועת המושבים מברכת על מיזמים כאלו ותשמח 
דרך  חברים  קבוצות  או  אגודות  וללוות  לעמוד 

האגודות למיזמים דומים.

הודעה לחקלאים שהודיעו על וויתור מרצון 
מתוך הקצאת המים של שנת 2009

כידוע, המקדמה הראשונה בגובה 30%, בגין הויתור על חלק מהקצאת המים לשנה זו, היתה 
אמורה להגיע לחקלאים המוותרים עד סוף חודש אפריל 2009.

לצערנו, התשלומים הגיעו מאוחר מהצפוי וכנראה לחלק מהחקלאים לא הגיעו כלל.
אנו מבקשים מכל מי שחתם על ויתור מרצון ולא קיבל את המקדמה, לפנות ישירות למר מיכאל 

גל במספר הטלפון: 0506-209604.
במקרה שהבעיה לא נפתרה גם לאחר פניה זו, אנא הודיעו לנו.

או לאיציק כהן, 03-6086307 התאחדות חקלאי ישראל 
תנועת המושבים  yehudit@iff.co.il :במייל

izik@tmosavim.org.il פקס: 03-6929936 
טלפון: 03-6929927 

המיתון פוגע בתיירות הכפרית: 
ירידה חדה בתפוסת חדרי האירוח במושבי הצפון

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן 
דוד: נצלו את החדרים הפנויים 
ובואו להתארח בצימרים בצפון

בתיירות  פוגע  הקשה  הכלכלי  המצב 
הכפרית וגרם לירידה של כ-45% בתפוסת 
חדרי האירוח במושבי הצפון. הפגיעה 
העיקרית היא בחדרי האירוח המיועדים 

לזוגות.

של  התיירות  ועדת  יו"ר  זרחי,  משה 
תנועת המושבים ממושב אמירים, אמר 
שבדרך כלל, בקיץ רגיל נרשמת בחודש 
יולי תפוסה ממוצעת של כ-70% ואילו 
באוגוסט התפוסה היא 100% לכל אורך 
ירידה חדה  החודש. השנה אנו רואים 

בהזמנות ויש מקומות פנויים גם בחודש 
אוגוסט - דבר שלא היה כמותו בעבר.

הירידה העיקרית נרשמת בעיקר אצל 

זוגות שויתרו על סופי שבוע רומנטיים 
ואצל משפחות דתיות וחרדיות שהפחיתו 

את הזמנת החופשות לחודש אוגוסט.

חברי  משקיעים  האחרונות  בשנים 
בשדרוג  גבוהים  סכומים  המושבים 
הצימרים כולל התקנת ג'קוזי ברוב יחידות 

האירוח ופינוקים רבים. 

עסקי  ופיתוח  לכלכלה  האגף  מנהל 
אמר  שריד,  יוגב  המושבים,  בתנועת 
שהמושבים רואים בהגברת הלינות של 
תיירים מחו"ל במושבים את אחד היעדים 
החשובים לשנים הבאות. אנו מאמינים 
שלינה כפרית יכולה להעניק לתייר חוויה 
שתעשיר את ביקורו בארץ. הוא הדגיש 

שחלק גדול מהמושבים ממוקמים בקרבת 
אתרי התיירות הנוצרים בצפון הארץ. 

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר 
שהתיירות הכפרית היא אחד ממקורות 
הפרנסה החשובים של המושבים, במיוחד 
על רקע הירידה ברווחיות מחקלאות. אנו 
מקווים שהירידה בתפוסה היא זמנית ואנו 
קוראים ומזמינים את עם ישראל בהמוניו 
להגיע למושבים וליהנות מהחוויה של 
לינה באווירה אחרת, פעילויות מגוונות 
לתייר  המאפשרת  רבות  ואטרקציות 
עם  במגע  ישיר  קשר  לחוש  ולמטייל 
הטבע הריחות והמראות האופפים את 

המרחב הכפרי.

תנועת המושבים מברכת על זיכויו של שי דרומי: 

על פורצים וגנבים לדעת
שהם מסכנים את ביטחונם!

הזיכוי יעניק רוח גבית חשובה למאבק נגד גניבות חקלאיות

תנועת המושבים מברכת על החלטת בית המשפט לזכות את החוואי שי דרומי מאשמת הריגה 
של הפורץ שחדר לשטחו. 

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שתפקידן של מערכת המשפט ורשויות אכיפת 
החוק הוא להגן על האזרחים הישרים שמבקשים לחיות את חייהם בשלווה ולא על פורצים 
וגנבים שנפגעו במהלך פעילותם וכך עשה בית המשפט בהחלטתו החשובה. אנו קוראים לבתי 
המשפט לאמץ מדיניות תקיפה ביחס לגניבות חקלאיות ולא להתייחס אליהם כאל סוג של 

דבר זניח כפי שהיה למרבה הצער במספר מקרים בעבר.

מכת הגניבות החקלאיות גורמת בשנים האחרונות לנזקי רכוש אדירים לחקלאים שבמקומות 
מסוימים מגיע עד לאיום על המשך פרנסתם. במספר הזדמנויות נתפסו הגנבים אך התיק נגדם 
נסגר "מחוסר ענין לציבור" או שבית המשפט פטר אותם בעונשים זניחים. שיא האבסורד הגיע 

כשחקלאים שתפסו גנבים הואשמו בפגיעה בהם בעוד שהגנבים נשלחו לביתם. 

בעקבות התגברות מכת הגניבות החקלאיות הקימה תנועת המושבים פורום למאבק נגד 
גניבות חקלאיות במטרה לרכז כוחות במאבק במישור המשפטי והציבורי ולהשפיע על מקבלי 

ההחלטות ורשויות החוק להקצאות משאבים ולהחמיר בעונשם של הגנבים.

יו"ר אגף המשק בתנועת המושבים, איציק כהן, הביע תקווה שהחלטת בית המשפט תעניק 
רוח גבית למאבק נגד גניבות חקלאיות. מעבר לנזק הכלכלי שנאמד בעשרות מיליוני שקלים 
בשנה, הגנבים שמסתובבים בשטחם של החקלאים וסמוך לבית מגוריהם מסכנים את החקלאי 
ובני משפחתו. על כל פורץ לדעת שבעת חדירה לשטח שאינו שלו בכוונות זדון הוא מסכן 

את בטחונו האישי.
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חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

החלטות יש
ביצוע אין!!!
רבים  קולות  נשמעים  האחרונים  בשבועות 
ומגוונים באשר לרפורמה המתוכננת במינהל 
מקרקעי ישראל. המגזר החקלאי זועק ובצדק כי 
קיימת אפליה קשה בהתייחסות אליו מול המגזר 

העירוני, בכל הקשור לזכויות המגורים.
ישנה סברה, כי הרפורמה מתעלמת מהמגזר 
החקלאי מכיוון שחברי המושבים נמצאים בשנים 
האחרונות בעיצומה של רגרסיה מכוונת בכל 
הקשור לזכויותיהם בקרקע ובחינת ההיסטוריה, 
יישום החלטות מועצת המינהל ופסיקות בג"צ 

מחזקות טענה זו.
במאמרי זה אסקור את החלטות מועצת המינהל 
ב-40 השנים האחרונות באופן שיוכיח ויצדיק את 
הצורך בהסדרת זכויות המגורים בקרקע לחברי 
המושבים כפי שמוצע ברפורמה למגזר העירוני. 

בשנת 1965, קיבלה ממשלת ישראל החלטה 
בעניין מדיניות הקרקע בישראל שמהווה החלטה 
מס' 1 בסדרת החלטות של מועצת מקרקעי 
ישראל. ההחלטה מבחינה בין המדיניות הקרקעית 

בקרקע הנמצאת בתחומי ישובים עירוניים, לבין 
קרקע חקלאית ועוסקת בתנאים למסירת קרקע 
חקלאית, מסירת קרקע עירונית, ומדיניות תכנון 

הקרקעות.
מהחלטה מס' 1 ניתן ללמוד על כוונת המדינה 
במושבים.  שתונהג  החכירה  תקופת  לעניין 
בהחלטה נקבע כי קרקע חקלאית תוחכר לתקופה 
של 49 שנה. משתמש החוכר בקרקע למטרות 
החכירה, תוארך זכות החכירה, לבקשתו, לתקופה 
נוספת של 49 שנה לשימוש לאותן מטרות - לא 

יושמה!

בשנת 1968 התקבלה במועצת מקרקעי ישראל 
החלטה מס' 45 שעיקרה: יש לראות במי שהנחלות 
מושכרות לו לטווח קצר, ורק מסיבות טכניות לא 
נרשמו בחוזים לטווח ארוך, כמי שזכותו לפיצויים 

במקרה של פינוי, היא כשל חוכר לדורות. 
במשך הזמן, התקבלו החלטות נוספות, המעגנות 
במפורש את זכויות החקלאים בקרקע ואת הדרך 
בה נדרש מינהל מקרקעי ישראל להחכיר לחברי 
המושבים קרקע באופן של הקצאת נחלה וכך 

למשל ניתן לסקור את ההחלטות להלן:

✱ ב-5.7.1966 ניתנה החלטה מס' 8 העוסקת 
בזכויות חכירה לדורות של בעלי נחלות חקלאיות, 

אף אם לא נחתמו עמם חוזים לזמן ארוך. 

✱ ב- 8.11.1966 ניתנה החלטה מס' 14 - קרקע 
בלבד  זמני  באופן  היהודית  לסוכנות  תוחכר 
עד שתוחכר סופית לאגודות ו/או לחקלאים -

לא יושמה!

✱ ב-28.11.1988 ניתנה החלטה מס' 399 העוסקת 
במתן זכות חכירה לדורות למושבים שיתופיים  - 

לא יושמה!

✱ ב-11.5.1992 ניתנה החלטה מס' 530 העוסקת 
ברישום זכויות חכירה לדורות בכפרים שיתופיים 

ובמושבי עובדים - לא יושמה!

מס'  החלטה  ניתנה   10.2.1998 בתאריך   ✱
823 העוסקת בהחכרת חלקות המגורים לבעל 
הנחלה לארבע תקופות של 49 שנים, והחכרת 
יתר החלקות במושב לאגודה השיתופית, לדורות 

 - לא יושמה!

האחרונה  ההחלטה  הינה   ,823 מס'  החלטה 
בשרשרת ההחלטות המתייחסות לזכויות חברי 
המושבים ומקנות על פי מועצת מקרקעי ישראל 
זכויות חכירה לדורות וקובעת את הדרך בה יינתנו 
זכויות אלה.  נוסח חוזה החכירה נמצא במחלוקת 
בייננו לבין המינהל ואינו משקף נאמנה  את 
הזכויות האמיתיות של המתיישבים על אדמתם.

במשך כל תקופה זו ועד לימים אלו עושה תנועת 
המושבים מאמצים אדירים בכדי להגיע ליישומה 
של ההחלטה, קרי, חוזים לדורות למושבי התנועה, 
וזאת ע"י הכנסת כל מושבי תנועת המושבים 
להליך רישום המשבצת שהינו תנאי לחתימה 
על חוזה וניהול מו"מ על נוסח חוזה החכירה 

מול האגף החקלאי במינהל.

תנועת המושבים לא תרפה מדרישתה העקבית 
והמוצדקת לקבל בהקדם נוסח חוזה חכירה הוגן 
למושביה, אשר ישים קץ למעמד "בר הרשות" בו 
נמצא ציבור גדול של מתיישבים אשר אינו משקף 

את זכויותיהם האמיתיות על הקרקע.
בשלטון  הנכונה  הדינאמיקה  כשנוצרה  כעת 
המרכזי לביצוע רפורמה מקיפה במינהל מקרקעי 
ישראל , שוב כפי שנעשה בעבר )דו"ח גדיש( 
נשאר המגזר הכפרי בהמתנה וממשיך להיאבק 
זכותו הבסיסית למגורים בבג"צ אל מול  על 

קבוצות לחץ חברתיות והערים הגדולות.  

ידי בג"צ  בזמן הקרוב, כנראה, תוכרע על 
הסדרת  שעיקרה   979 החלטה  סוגיית 
החלופית  והתעסוקה  המגורים  זכויות 

בחלקת המגורים במושב.

האם החלטה זו תיושם????

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

עסקינן בערעור על המלצתו של חוקר שמונה מטעם רשם האגודות בה נקבע כי יש 
לראות במשיבים כחברי האגודה החקלאית במושב בשרון.

בעניין זה התקיימה חקירה לעניין עדכון פנקס החברים של המושב והמשיבים היו בין אלה שהומלץ 
להכיר בהם כחברים. בגין כך פנתה האגודה לרשם האגודות וביקשה שלא לקבל את המלצת החוקר 
לעניין המשיבים, מאחר ולא התקיימה למעשה חקירה של ממש לעניין חברותם של המשיבים באגודה, 

אלא ההליך היה תוך כדי עדכון פנקס החברים. מכאן הערעור.
עיקרי טענות האגודה:

המשיבים מעולם לא היו רשומים בפנקס החברים. על פי סעיף 34 לפקודת האגודות השיתופיות 
פנקס החברים הינו הוכחה לכאורה לכל פרט הרשום בו, ולכן אם המשיבים רוצים לטעון כנגד כך, 

עליהם הנטל להוכיח. 
בטיעוניו מסתמך המושב על הסכם משק עזר שחתמה האגודה עם המשיבים בשנות התשעים ובו 
נכתב במפורש, כי המשיבים אינם חברים באגודה. לדעת המושב לא ניתן להתעלם מהוראותיו הברורות 

של ההסכם, הקובע מפורש כי המשיבים אינם חברים.  
בנוסף המושב טוען, כי המשיבים מעולם לא שילמו מיסים המוטלים על חברי האגודה. לדעת המושב, 
עובדה זו מלמדת שניים: האחד, אין המשיבים יכולים לטעון לחברות על דרך של התנהגות מכיוון 
ומעולם לא שילמו את מיסי החבר. השני הוא, בכך שהאגודה מעולם לא חייבה את המערערים במיסים 

המוטלים על החברים, הרי שלא ראתה במשיבים כחברים. 
המשיבים הטוענים לחברות טענו מצידם כי:

תקנה 2א' לתקנות האגודות השיתופיות )חברות( חלה בעניינם, לאור זאת שהאגודה במשך כל הדרך 
ראתה בהם כחברים.  כפי שהוכח ממסמכי האגודה שהוצגו בפני החוקר, הרי שבספר החברים של 
האגודה, הופיע שמם של המשיבים. המשיבים טוענים כי האגודה איפשרה להם לבחור באסיפות 

הכלליות ואפילו במקרים מסוימים היו הם עצמם מועמדים לתפקידים.  
תקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות )חברות( התשל"ג-1973 קובעת את הדרך לפיה יתקבל חבר 

לאגודה:
)א(  אדם הרוצה להתקבל כחבר באגודה יגיש לה בקשה בדרך הקבועה בתקנות האגודה.

קבלת חבר באגודה תהיה בדרך הקבועה בתקנות שלה. )ב( 
מי שסירבו לקבלו כחבר באגודה, רשאי לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית של האגודה  )ג( 

זולת אם נקבעה רשות אחרת בתקנות האגודה.
תקנה זו היא דרך המלך להתקבל לחברות. הרוצה להתקבל כחבר באגודה עליו לקיים את הוראות 

התקנון של האגודה ולפעול על פיהן. 
אין חולק על כך כי המשיבים לא קיימו את הוראות התקנון. המשיבים מעולם לא הגישו בקשה כל 

שהיא בכדי להתקבל כחברים באגודה, ומעולם לא הובא עניין חברותם של המשיבים להצבעה בפני 
האסיפה הכללית.  לפיכך נותרה האפשרות האם נהגו בהם כחברים והמשיבים במקרה דנן טוענים 

לחברות נוכח התנהגות רבת שנים עם האגודה.
תקנה 2א' לתקנות האגודות השיתופיות )חברות( )להלן "התקנה"(:

"נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין, בין לפני תחילתה של תקנה 
זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה )א( ו-)ב( לתקנה 

2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה".
רשם האגודות בחר להדגיש בעניין זה, כי כל קבלה לחברות מכח התנהגות האגודה, נעשית בקפדנות 
יתר של הנסיבות. "התקנה מעצם טיבה חריגה היא, בבואה להסדיר מקרה חריג אשר בו האדם לא 
התקבל לחברות באמצעות האסיפה הכללית. אין מטרת התקנה ללמד על שתי חלופות זהות במעמדן, 
בין חברות באמצעות האסיפה הכללית וחברות על ידי התנהגות. אמור מעתה, חברות בדרך של 

התנהגות תוכר רק במקרים מיוחדים ובנסיבות מסוימות". 
עוד הוסיף הרשם, כי "התקנה כשלעצמה נוגסת בעצמאותה של האגודה השיתופית, כאשר היא 
מאפשרת הכרה בחברות של אדם באגודה, חרף זאת ששאלת חברותו לא נקבעה באסיפה הכללית 
על ידי חברי האגודה. לפיכך, כל דיון במסגרת תקנה זו מצריך זהירות יתר לבל לפגוע בריבונותה 

של האגודה".   
לפיכך רשם האגודות פסק, כי קיומו של הסכם משק עזר שחתמה האגודה עם המשיבים בשנות 
התשעים וחתימתו על ידי המשיבים מלמד יותר מכל, כי המשיבים אינם חברים באגודה. ההסכם הוא 
ברור, אינו נתון לפרשנות דו-קוטבית של הצדדים, הוא קובע ברחל בתך הקטנה שהמשיבים אינם 

חברים. ולכן הרשם דחה את המלצת החוקר וקובע כי המשיבים אינם חברים באגודה.

חברות באגודה
שיתופית בדרך של 
התנהגות תוכר רק 

במקרים מיוחדים
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חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

איתן בן-דוד, מזכ"ל תנועת המושבים: היעד הראשון מבחינתנו הוא להגיע לנוסח חוזה חכירה 
מוסכם, ארוך טווח )4X49(, להניע את חתימת החוזים בין המושבים לבין ממ"י.

נעמוד על כך שחברי המושבים יקבלו זכויות שוות בחלקות המגורים לאלו שמקבלים כעת החוכרים 
העירוניים במסגרת הרפורמה בקרקעות, כך אמר שר הביטחון, אהוד ברק, בכנס שערכה תנועת 

המושבים בנושא הרפורמה בקרקע. 
בכנס, שנערך בקיבוץ שפיים, השתתפו 300 נציגי מושבים מכל הארץ.

לדברי ברק, המרחב הכפרי הוא נכס ממדרגה ראשונה וקיום מרחב כפרי חזק הוא אינטרס ביטחוני 
לאומי ויעד של מדינת ישראל. קיים קשר אמיץ בין התיישבות וביטחון לכל אורך השנים. היישובים 
הם שקבעו את גבולות המדינה. אחד מתפקידיה של הממשלה הוא שמירה על איזון נכון בחלוקת 

המשאבים בין המרכז לבין הפריפריה כדי להבטיח את חיזוק הישובים ופיזור האוכלוסין.

ברק התייחס לעיגון זכויות החקלאים בקרקע ואמר שבעת שכיהן כראש ממשלה היתה הזדמנות 
להגיע להסכמות בנושא, אולם היא לא נוצלה וכעת ישנה הזדמנות חוזרת להסדיר את הנושא. אין 

ספק שמי שמעבדים את הקרקע עשרות שנים הם בעלי זכויות עליה. 

שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, אמר שלמרבה הצער יש חוסר הבנה רב ודמגוגיה בכל הקשור 
לקרקעות החקלאיות, אם כי גם לחלק קטן מחברי המושבים שעוברים על החוק יש אחריות 
לתדמית שנוצרה. הוא אמר שבכוונתו להביא להסדרת התעסוקה במושבים בצורה מידתית, כבר 

בחודשים הקרובים.

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שעל הממשלה להוביל את רישום חלקות המגורים 
בהתיישבות על שמם של החברים ולא להמתין לדיון בבג"צ על 979. היעד הראשון שהצבנו הנו להגיע 

לנוסח חוזה חכירה מוסכם ארוך טווח )49X4( ולהניע את חתימת החוזים בין המושבים לבין ממ"י.  
בן דוד התייחס לכך שאי יישום החלטות ממ"י בפועל ואי הסדרת זכויותיהם של תושבי המושבים, יוצר 
מצב אבסורדי בו משקים חקלאיים רבים הופכים עבריינים בעל כורחם ולא נוכל להשלים עם כך.

בן דוד פנה לשולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי בממ"י, שנכחה בכנס וביקש שהמנהל ישכיל 
לייצר תובנות אצל מקבלי ההחלטות. "עיני לא צרה במגזר העירוני, אולם המושבים זקוקים יותר 
מכל מגזר אחר במדינה לשינוי ביחס מינהל מקרקעי ישראל אליהם, זאת כיוון שהם אינם נמצאים 
במערכת חוזית מוסדרת וארוכת טווח, אלא מרביתם נמצאים תחת חוזים קצרי טווח, המייצרים 

חוסר וודאות לחוכר המושבי לגבי זכויותיו על אדמתו". 
"אנו מבקשים לצאת מהאובך וזקוקים לאופק", הוסיף בן דוד.

בחלקו השני של הכנס נשאו דברים עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת 
המושבים, שהציג את החלטה 1180 בנוגע לשינויים שחלו בכללים בנוגע להרחבות המושבים, שולה 
בן-צבי, מנהלת האגף החקלאי בממ"י, שהתייחסה בעיקר לנושא חוזה החכירה לדורות והביעה 
תקווה שבעקבות הרפורמה, ימצא כח אדם שיוכל להקדיש את מיטב מרצו לגיבוש החוזה וסיום 
התהליך, עו"ד גדעון ויתקון, מי שעמד בעבר בראש מינהל מקרקעי ישראל, נחמה בוגין, שמאית 
מקרקעין שהתייחסה לערעורים על שמאויות המינהל, עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב 
השרון ויו"ר ועדת קרקעות בתנועת המושבים, שהתייחס להיבטי התכנון בנוגע להחלטה 979 ועו"ד 

חגי שבתאי שהתייחס לרפורמה המוצעת אל מול החלטה 979.
לקראת סיומו של הכנס נערך פאנל מקצועי לשאלות ותשובות הקהל.

קטעי וידיאו ומצגות מתוך הכנס ניתן למצוא באתר תנועת המושבים:
 WWW.TMOSHAVIM.ORG.IL

יוגב שריד - יו"ר אגף 
כלכלה ופיתוח עסקי

סוגיית הפעילות הלא חקלאית 
שאלות  מעוררת  במושבים 
רבות לגבי דרך התנהלות המינהל ולגבי הרצון 
הכן והאמיתי לייצר מסלול הסדרה ראוי ומתון 

לבעלי הנחלות במושבים.

במשך השנים הוסדרו זכויות התעסוקה החלופית 
במושבים בהתאם להחלטה 755 של מועצת 
ממ"י,  שנתגבשה בעקבות ועדת קדמון שעסקה 

בסוגיה זו.

ידי  על   1101 החלטה  נתקבלה   2007 במרץ 
מועצת ממ"י, אשר מבטלת בין היתר את החלטה 
לזכויות  בנוגע  חדשים  כללים  ויוצרת   755
הפל"ח במושבים, בין השאר נקבע בהחלטה 
כי לגבי חובות עבר יהיה לבעל הנחלה תמריץ 
להסדרת התעסוקה שלו בתנאים הבאים תשלום 

של 5% מערך הקרקע לשנה, כאשר התקופה 
המקסימאלית מוגבלת ל-4 שנים.

ידי  מרגע קבלת ההחלטה, היא הותקפה על 
"פורום 15 הערים" והנהלת ממ"י החליטה על 
הקפאתה ובכך יצרה מצב בלתי אפשרי ובלתי 
תקפה  בהחלטה  חוסר  שמשמעותו  נסבל, 

המסדירה את התעסוקה החלופית במושבים.
המינהל נוהג לפרש כל החלטה על פי רצונו 
שנדון  במקרה  היה  גם  וכך  רווחיו  ומקסום 
לאחרונה בבית המשפט המחוזי בנושא תשלום 

בגין שימוש ללא היתר.  

במקרה דנן, בעל נחלה במרכז הארץ ביצע שימוש 
ללא היתר במבנים בנחלתנו ולאחר דין ודברים 
עם מנהל מקרקעי ישראל, פינה בעל הנחלה את 

המבנים והסכים לשלם בגין השימוש שביצע. 
דרש  ממ"י  כאשר  פליאתו,  היתה  רבה  מה 
שנות  כל  למשך  לשנה   10% של  תשלום 
הפעילות, דהיינו לפי החלטה 755 המבוטלת 

ולא לפי החלטה 1101.

בית המשפט המחוזי בחר להכיר בתביעה של בעל 
הנחלה לתשלום מופחת של 5% בלבד לשנה, 
כלומר לפי החלטה 1101. בפסק הדין, הסביר בית 
המשפט כי המנהל הנו  גוף ציבורי אשר עליו 
לדעת להתבונן בהיגיון רחב על המטריה הגדולה 

ואינו יכול לנהוג בכל החלטה כרצונו. 
 

החלטה 1101 )המוקפאת כיום בגלל בג"ץ( קובעת 
כי מיום כניסתה לתוקף )מרץ 2007( מבוטלת 
החלטה 755. על כן,  אומר ההיגיון שבמרץ 2007 
שינה המינהל את מדיניותו והוא רואה לנכון 
לקבוע תשלום מופחת עבור שימוש לא חקלאי 
והוא אף בוחר לעשות זאת באופן רטרואקטיבי,  
משמע לאפשר לבעלי הנחלות ליהנות מההפחתה 

בגין חובות העבר.
לפיכך, אם מגיע כיום בעל נחלה להסדיר את 
תעסוקות העבר שלו, מה הוא שונה מבעל הנחלה 

המדובר?

אין ספק שכאשר החלטות המנהל מקשות יותר 
ליישמן  המנהל  מיד שש  הנחלות,  בעלי  עם 

במהירות ומחיל אותן על כולם. לעומת זאת, כאשר 
ישנה החלטה עדכנית המקלה עם המתיישבים,  

האם אין על המינהל לפעול לפיה?
במקרה דנן ניסה המנהל להפעיל פירוש לא 
הגיוני ובלתי מתקבל על הדעת להחלטה שהוא 

עצמו קיבל חודשים קודם לכן.

בית  החלטת  על  מברכת  המושבים  תנועת 
המשפט במקרה שתואר וקוראת למינהל מקרקעי 
ישראל לפעול בצורה הגיונית ושקולה יותר, תוך 
איגום כוחות ומשאבים. רק כך נוכל  לאשר את 
ירוויחו  ומכאן  התעסוקה החלופית במושבים 
כל הצדדים: בעלי הנחלות שיוכלו לפעול תחת 
אישורים ומבלי שיאלצו להיות עבריינים בעל 
כורחם, מדינת ישראל, שתוכל להזרים לקופתה 
סכומי כסף נכבדים, כתוצאה ממהלך זה וכמובן 
אזרחי המדינה כולה שיוכלו לבקר במרחב הכפרי 
המושבים,  חברי  תעסוקת  מפירות  וליהנות 
האטרקציות  המפותחת,  הכפרית  התיירות 

והמורשת  ארוכת השנים.

הגיון ושפיות לא דרים במנהל!

שר הביטחון, אהוד ברק, בכנס שערכה תנועת המושבים:

"המרחב הכפרי הוא אינטרס ביטחוני לאומי"
נעמוד על כך שחברי המושבים יקבלו זכויות שוות בחלקות המגורים כפי שמקבל המגזר העירוני.
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איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים

"האמון חזר לשווקים" טוען נגיד בנק ישראל, מר סטנלי פישר בתקשורת.
 לא ברור אם המשבר הכלכלי מאחורינו או לא, מה שברור הוא שנתונים שמתפרסמים 

היום באותו העיתון מצביעים על מגמה חמורה בהרבה מכל משבר כלכלי שהוא.
מדינת ישראל כושלת באופן נחרץ בחיזוק הפריפריה. הסיבות לכך ידועות ואין טעם להרחיב עליהן: 

העדר תמריץ כלכלי, כמו גם בעיות תשתית וחינוך.

התמוטטות  אביב",  תל  "מדינת  שנקרא  האפוקליפטי  לתרחיש  נוסף  אישוש  רואים  אנו  לצערנו 
הפריפריה תוביל באופן מיידי לאיבוד אדמות הלאום ולחולשה מהותית בגבולות הקיימים של מדינת 
ישראל. נוסף על כך, תרחיש זה מונע כל אפשרות לצמיחה מקיימת ומעצים את הלחצים על גורמי 
הייצור - בעיקר מים וקרקע - מצד גורמים שלא רואים כיעד לאומי אסטרטגי את שימור אדמות 

הלאום.

ללא מדיניות ברורה של מדינת ישראל שתומכת בחקלאות בקנה מידה משפחתי ותומכת ביוזמות 
תואמות צביון חקלאי, ההתיישבות, שמהווה ראש החץ הפריפריאלי של מדינת ישראל, לא תחזיק 
היום קשה  הגליל שכבר  אזור  הבדואית,  הפזורה  בתוך  יהודית  מובלעת  תהפוך  באר שבע  מעמד. 
להגדירו כיהודי, יהפוך להיות נספח לאזורי השליטה של חיזבאללה ואיראן בדרום לבנון וגבול מצרים 

יהפוך להיות כביש מהיר להברחת סמים, אמל"ח ונשים. 
כאשר מנתחים איומים ומגמות ילודה באזורים השונים, כמו מגמות של הקצנה דתית באותם האזורים, 

אנו מבינים שאנו ניצבים מול שוקת שבורה.

המושב מהווה היום מוצב קדמי אל מול איומיה השונים של מדינת ישראל. על מנת לשמר ולשמור 
על מוצב זה אנו חייבים לתחזקו, לתמוך בו ולהפוך אותו למקום שטוב וראוי לחיות בו. 

בישראל מודל 2009 אין זה מובן מאליו שמוצבים אלו עומדים במקומם, הזמן הוא קריטי והקרב על 
מדינת ישראל מתרחש כל הזמן מתחת לפני השטח.

אני פונה למקבלי ההחלטות במדינת ישראל, רק שינוי סדר היום הלאומי תוך קבלת החלטות קשות 
וכואבות יכולים למנוע את קריסתה של הפריפריה ויפה שעה אחת קודם!

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, מינה את יוחאי עתריה, בן מושב מעלה גמלא שברמת הגולן, ליחידת המחקר 
באגף הכלכלה והפיתוח העסקי.

יוחאי, בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה, מסיים בימים אלה תואר שני במדעי הקוגניציה, הוא בוגר 
גרעין עודד, שנת השירות היוקרתית של תנועת בני המושבים. 

הצטרפותו לשורות התנועה מהווה תוספת משמעותית לפעילותה השוטפת של התנועה, בדגש על  תכניות 
ארוכות טווח.

ועדת התיירות של תנועת המושבים בראשות 
משה זרחי ביקרה במועצה האזורית חוף הכרמל 
וביקרה באתרי תיירות ייחודיים, מתוך המגוון 

הרחב שמציע האזור הנושק לחוף הים התיכון.
חברי ועדת התיירות נפגשו עם ראש המועצה, 
כרמל סלע וסגנו מורדכי ברכה וקיבלו סקירה 
מקיפה על המועצה ועל אתרי התיירות המגוונים, 

בהם משופע האזור.
 רחל רנגיני, מנכ"לית עמותת התיירות "כרמלים", 
ליוותה את הסיור כולו והסבירה לחברי הוועדה 

התיירותית  הפעילות  אופי  ועל  העמותה  על 
והאטרקציות המגוונות הקיימות באזור, כמו גם 
הבעיות בהן נתקלים התיירנים עמם נמצאת 

בקשר.
 בסיור התארחו חברי הועדה ב"ספא נאה" - מרכז 
טיפולים מקצועי, בלבו של מושב גבע כרמל, 

המציע מגוון טיפולי ספא באווירה שלווה וקסומה.  
בנוסף לטיפולים, ניתן ליהנות אצל משפחת נאה 
גם מסאונה יבשה, ג'קוזי מפואר, מרפסת שיזוף, 

ארוחות בוקר עשירות ויחידת נופש.

בנוסף סיירה הועדה באתר אמת התנינים בבית 
חנניה, השייכת למשפחת פירסט, שם קיבלה 
האתר,  היסטורית  על  מקורין  מפורט  הסבר 

השזורה היטב בהיסטורית האזור.
עם  המים  אמת  לאורך  רכבת,  סיורי  במקום 
הסברים מפורטים וסיפורים פיקנטיים מפיו של 
יגאל, בנוסף אפשרות לשיט ודיג בביצה הטבעית 

ופעילות חינוכית-ערכית לגנים ובתי ספר.

במושב כרם מהר"ל התנסו חברי הוועדה  בפעילות 
של גיבוש וחוויה מתוך שלל הקורסים והסדנאות 
שמציע המרכז לאימון "שדות ישראל"  בראשותו 
של צבי ליבנה, חקלאי, בן המקום שמילים כמו 

פוטנציאל, מוטיבציה ותעוזה אינן זרות לו כלל.

חברי  של  מקצועית  בישיבה  נחתם  הסיור 
על  והשפעתו  המים  דנו במשבר  בה  הועדה, 
התיירות הכפרית וכיצד יש להיערך לעונת הקיץ, 

תכנית  את  להשיק  האפשרות  נבחנה  בנוסף 
דירוג הצימרים "פרויקט IBB" באזור זה. שירה 
את  הציגה  הגליל  לפיתוח  מהרשות  רוכברג 
הפרויקט ויתרונותיו וכיצד יוכל להשתלב באזור 

חוף הכרמל.

עסקי  ופיתוח  כלכלה  אגף  מנהל  שריד,  יוגב 
הכרמל  חוף  אזור  כי  ציין  המושבים  בתנועת 
הוא  כעין בן כלאיים: מצד אחד משופע תיירות 
בגווניה השונים ומצד שני נחשב כמרכז הארץ 
ולכן סובל מבעיות כגון: היוון הקרקע והתשלומים 
לרשויות וכפועל יוצא מכך העסקים התיירותיים, 
בהם משופע, אינם עומדים במבחן הכדאיות 

הכלכלית.

משה זרחי יו"ר ועדת תיירות של תנועת המושבים 
אמר,  כי המשבר הכלכלי ממשיך להשפיע בצורה 
ישירה על ענף התיירות הכפרית ועל התפוסה 
לקיץ הקרוב ולפיכך תנועת המושבים קוראת 
לאזרחי מדינת ישראל לבוא וליהנות מהתיירות 
הכפרית, לעודד את תושבי מדינת ישראל לחזור 
ולפקוד את אתרי התיירות הכפרית והאטרקציות 

הפזורים לאורכו ולרוחבו של המרחב הכפרי.

הפריפריה 
בוערת לנו

בין האצבעות

מינוי
חדש

תיירות כפרית בחוף הכרמל

חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי - המשך
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בשני טקסים נפרדים שנערכו במכללת תל חי שליד גבול הלבנון ומכללת אחווה 
הדרומית, חילקה תנועת המושבים באמצעות קרן הרב מנחם הכהן, רב תנועת 
המושבים, מלגות לימוד לכחמישים סטודנטים בני ההתיישבות העובדת, הלומדים 

במכללת אחוה, מכללת ספיר ובמכללת תל חי.

בטקס, הנערך זו השנה השנייה, חולקו גם מלגות קרן הרצפלד של המרכז החקלאי 
בהשתתפותם של הרב מנחם הכהן - יו"ר הקרן, איציק כהן - מרכז הקרן ונפתלי בן 

סירא - יו"ר קרן הרצפלד.

איתן בן-דוד, מזכ"ל תנועת המושבים, ציין שתנועת המושבים תעשה כל שביכולתה 
על מנת להמשיך במסורת חשובה זו היות ורואה חלק חשוב בתפקידה בטיפוח הדור 
הצעיר במושבים בדגש על אזורי הפריפריה, אזורים שמורגלים בשגרת קסאמים 

וקטיושות. 

עוד הוסיף, כי הוא מקווה שסיוע זה, לו נרתמו גם המכללות עצמן, יצליח להקל ולו 
במעט על הסטודנטים הממשיכים בשגרת לימודיהם חרף המצב הביטחוני הקשה 

השורר לא אחת באזורים אלה.

תנועת המושבים ערכה כנס בנושא 
תהליך רישום המשבצת כתנאי 

לכניסה להחלטה 979
תנועת המושבים ערכה כנס בנושא רישום המשבצת וזכויות בעלי הנחלות במגורים במושב 
ישע. הכנס נסב גם על מקורות מימון אשראי ומענקים ממשלתיים, על רקע המשבר הכלכלי 

בעולם ומצוקת תושבי המרחב הכפרי.

הכנס נערך בוועדה החקלאית במושב ישע בשיתוף עם המועצה האזורית אשכול בנוכחות כ-50 
מתושבי המועצה ובהשתתפותם של סגן ראש המועצה, אלי אהרון שבירך את המשתתפים ודיבר 
על חשיבות הנושאים לחקלאי ולמושבניק הבודד, ליאור קטרי, יו"ר הוועדה החקלאית, עו"ד 
עמית יפרח - יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המושבים, יוגב שריד - מנהל האגף לכלכלה 

ופיתוח עסקי בתנועה ואילנית ניר לוי - רכזת אזור דרום, מהתנועה גם כן.

הרצאתו של עו"ד יפרח הבהירה וחידדה את חשיבותו של תהליך רישום המשבצת, שהנו 
תנאי סף לכניסה להחלטה 979. כמו כן הסביר עו"ד יפרח מהן זכויות המגורים והתעסוקה 
שניצבות בפני בעלי הנחלות במושבים והשינויים האחרונים שחלו במסגרת הזכויות, הכלולות 

בהחלטה 979. 

בעקבות המצוקה הכלכלית במשק בכלל וזו במרחב הכפרי ובחקלאות הישראלית בפרט, ביקש 
יוגב שריד בהרצאתו, לחשוף את בעלי הנחלות למקורות מימון ומענקים ממשלתיים אפשריים 
העומדים לרשותם. שריד סקר בפני המשתתפים את קרנות הסיוע המתאימות באופיין לבעלי 
הנחלות ותושבי המרחב הכפרי הן מבחינת היקף גיוס הכספים והן מבחינת גובה הביטחונות 

הנדרש לקבלת ההלוואה ואופי הביצוע.
עוד ציין כי במקרים רבים קרנות סיוע פרטיות וממשלתיות מהוות את הפתרון האידיאלי ויכולות 
לחסוך כעשרות אלפי שקלים בביצוע ההלוואה. כמו כן, הביא שריד מספר דוגמאות למענקים 

ותמיכות ממשלתיות, הרלוונטיים עבור חברי המושבים. 

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, ציין שהכנס הנ"ל נערך במסגרת סבב כנסים מקצועי 
שעורכת תנועת המושבים באזורים השונים כחלק מפעילותה השוטפת ולשם הבהרת חשיבות 
תהליך רישום המשבצת במושבים וסקירת השינויים הקיימים במסגרת זכויות בעלי הנחלות 

בעקבות החלטה 979 שממתינה להכרעתו של בג"ץ.

לותיקי המושבים.
לותיקי המושבים ולאלה המארגנים פעולות עבורם ועוסקים בהדרכתם וכד', ישנן הצעות 
חדשות, חשובות ומעניינות לכל הפעילים בנושא הנ"ל: הרצאות, ימי עיון  הכשרה לפעילויות 
ועוד. לקבלת המידע יש לפנות לאתר המועצה הלאומית להתנדבות בו תמצאו שפע של הצעות, 

רעיונות והעשרה בנדון.

* תערוכה בבית הגדודים במושב אביחיל.
לחברינו במושבים שהתגייסו לשרת את ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה במסגרת הצבא 
הבריטי , נשים וגברים, לכם ברכות על הקמת התערוכה הקבועה באגף החדש בבית הגדודים 
במושב אביחיל. הודות לפריטים שנתרמו על ידי החברים הנ"ל ונאספו גם ממקורות שונים 

נוספים, מוצגת כעת תערוכה קבועה, מעניינת ומרשימה.
כ-33,000 התנדבו לעזור במלחמה כנגד הצבא הגרמני שכבר היה אז בצפון אפריקה בדרך 
למצריים וארץ ישראל. מתנדבים אלה היוו הבסיס להקמת צ.ה.ל על כל שלוחותיו, כולל כמובן 

את חיל הנשים.
לקבלת פרטים לגבי הביקור בתערוכה ניתן להתקשר לטל. 09-8822212.

לניצולי השואה במושבים.  *
חברים המעוניינים לקבל עדכונים ומידע חדש בנושאים הבאים, מוזמנים לפנות לח"מ  

בטל: 03-6086341.  

הסבר לפס"ד בנוגע לעוצר של יהודי בולגריה ורומניה.  *
עדכון סיכומים באוצר לניצולים המוכרים לפי חוק רדיפות הנאצים. עדכון הקצבות  

בהתאם לדו"ח.  

סיוע לניצולי צרפת.  *
פסיקה חדשה בבית המשפט העליון בגרמניה.  *

חומר בעניין הטבות דרך קרן הרווחה.  *
תקציב הקרן קוצץ ולכן יש לפנות אליו בהקדם.   

חומר בנושא "ילדות עשוקה" - של ילדים במלחמת העולם השניה בגטאות וכו'.  *

בברכה, מרים שור

מימין לשמאל: איציק כהן - מרכז קרן הרב, הרב מנחם הכהן-יו"ר הקרן ונפתלי בן סירא - יו"ר קרן המרכז החקלאי

תנועת המושבים חילקה מלגות לחמישים סטודנטים
בני ההתיישבות העובדת במכללות תל חי, ספיר ואחוה

התנועה בשטח
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מעניין לדעת
ספורט בהתיישבות

והפעם מועצה אזורית לכיש - רכז הספורט - מיכאל  יפרח.

צעדת הדרום 2009
מועצה אזורית לכיש / רות שלמה

עם קהילה תומכת
מרכז כפרי נהורה לבש חג. דגלי לאום, דגלים צבעוניים וכרזות ענק קישטו ובישרו על צעדת הדרום 
2009. הצעדה, בה השתתפו כ-1100 קשישים מ-25 מרכזי יום ומועדונים בדרום, התקיימה בחודש 

שעבר בסימן הצדעה לצה"ל.
בשעת בוקר מוקדמת הוזנקו הצועדים לדרכם, מצוידים במים, כובעים, חולצות ומדליות, כשברקע 
צלילי מוסיקה מקפיצה ונגן חצוצרה. הצועדים ממרחבי הדרום, נהנו בדרכם מהפתעות והופעלו 
במעגלי מתופפים, טאי-צי' ובסיום הצעדה מהרקדה המונית ברחבת היכל התרבות, שם כובדו בכריכים, 

פירות ומים ורקדו...ורקדו... ורקדו...

לקראת ההתכנסות התרכזו הצועדים סביב הבמה והתעמלו על כיסאותיהם. על הבמה הופיעה להקה 
צבאית, מז"י, מפקדת זרוע יבשה - שחבריה חיילים צעירים שנתנו בשירתם כבוד ויקר למבוגרים 

הצועדים.
הזמרת דליה עמיהוד, חבקה ואהבה את הקהל, בשירה אדירה קולה הדהד ונגע בכל אחד ואחת 

מהצועדים הרבים שהגיעו.
לבמה הוזמנו מתנדבים לקבלת מגן הוקרה על פעילותם במסגרת מבצע עופרת יצוקה, שלמה סוויסה 

משדרות ודליה שלו ממועצה אזורית אשכול.
מיטב הברכות נאמרו מנבחרי עם ונציגי מוסדות: ראש עיריית שדרות, דוד בוסקילה, ראש המועצה 

האזורית לכיש, דני מורביה ונוספים.
במעמד נכבד הוענק למנהל מרכז היום נהורה -  אבי ענטבי, מגן הוקרה והערכה על פעילותו למען 

הקשיש בלכיש והפיכת מרכז יום נהורה לפנינה.

את הגוונים, הצבעים והמוסיקה הביאו לבמה הרקדנים - לקת המחול "איילות הנגב", ברפרטואר 
מרשים של מחרוזות ריקודים ותלבושות מרהיבות.

מושב אמירים
אמירים, כפר נופש ייחודי הממוקם בלב הגליל, בכביש המתפתל בין כרמיאל לצפת בואכה מירון, 

חוגג בימים אלה 50 שנים להיווסדו. 
אמירים בולט בנוף התיירות הכפרית בגליל מכמה וכמה סיבות. ראשית, אמירים הוא כפר של 
צמחונים וטבעונים, הוא נוסד ככזה ונשתמר כך עד היום. עובדה הממקמת את אמירים ככפר 

מיוחד במינו לא רק בארץ, אלא בעולם כולו.
כיום אמירים הוא כפר נופש פורח ומלבלב, עטוף בשיפעת ירוק ופריחה צבעונית, המשתנה 
בהתאם לעונות השנה. תושבי אמירים, החדורים במודעות אקולוגית ושמירה על ערכי הטבע, 
השכילו לשמר ולטפח את מראהו המיוחד של אמירים, למרות הבנייה וההתפתחות הטבעית, 

שהייתה במקום במשך השנים.

תושבי אמירים היו למעשה חלוצים בתרבות האירוח הכפרי, כפי שהיא באה לידי ביטוי כיום 
כמעט בכל יישובי הגליל וכבר באמצע שנות השישים נבנו בו יחידות הנופש הראשונות. עוד 
בימים ראשונים אלה, גילו אורחים מן המרכז את יתרונות הנופש הכפרי ואמירים נתפס כבר אז 

כיעד מועדף, בשל האוויר הצלול, הנופים המרהיבים, ואורח החיים הבריא של תושביו.
בשנת 1989 הוכרז אמירים ע"י שר התיירות דאז , מר עוזי ברעם, ככפר התיירותי הראשון בישראל. 
הלוואות הוענקו למתיישבים ע"י הסוכנות והלמות פטישים הדהדה בין הגבעות המוריקות. 
הצימרים הראשונים, או כפי שנקראו אז- "ביתני אירוח", צצו בינות לבתי המתיישבים ואבן 
הפינה לענף תיירותי מכובד ומרשים, המפרנס כיום אלפי משפחות בגליל, הונחה כבר אז, כאן 

באמירים.
כיום ניתן למצוא באמירים מאות צימרים, מן היפים שנמצאים בגליל, ביחד עם שפע של 
אטרקציות תיירותיות, התורמות להעשרת חווית הנופש הכפרית. בין היתר, יכולים אורחי הגליל 
למצוא באמירים מסעדות צמחוניות, בתי קפה, מאפיית לחם ומאפים מקמח מלא, מרכזי 
ספא וטיפולים, מטפלים הוליסטיים המתמחים בשפע סגנונות עיסוי, גלריות לאומנות, חנויות 
מזכרות ומתנות, מרכזי יוגה ומדיטציה, מרכז התחדשות וריפוי טבעי, טיולי ג'יפים, צרכנייה, 
מגרש משחקים לילדים ובריכת שחיה העומדת לרשות האורחים בעונת הרחצה. כל אלה, ביחד 
עם המרקם האנושי המיוחד והמעניין, הופכים את אמירים לכפר נופש מוביל בנוף התיירות 

הכפרית בגליל.
אמירים חוגגת בימים אלה 50 שנה להיווסדה ומציינת את יום הולדתה באירוע חגיגי ומיוחד, 

המופק כולו על טהרת הכישרון המקומי של תושבי אמירים. 

www.tmoshavim.org.il • 24 7גליון מספר

גליון קיץ 2009

לרגל חגיגות ה-60 למדינת ישראל ו-80 שנה לתנועת המושבים, נספר לכם הקוראים בכל גליון את 
סיפורו של אחד ממושבי התנועה.



יהודה אלטון, מנהל היחידה 

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

תערוכה בגלריה
"צבעי ילדות" תערוכת ציורים של האמנית 
עדי סער מבית אריה מוצגת בגלריה החל 
מ-5.7.09 ועד לתאריך 5.8.09. הציבור מוזמן!

פינת הספר
הגיע זמן לישון 

מאת נעמה יונג ממושב בית לחם הגלילית.

על הספר: 
ילד לפני השינה? מהם המילים  מהם הצלילים המרגיעים 
רוגע  בו  ונוסכים  הפעוט  לראשו של  החודרים  והמשפטים, 

בשנתו?
ספר זה הוא כלי להשגת כלים אלה. קראו את הספר לילד 
לפני השינה, השמיעו לו מילים על השמיכה המלטפת, על אמא 

האוהבת ועל כל אלה, שילוו אותו בבטחה לממלכת החלום.

במקום פרחים...
לחברת  מודה  חינוך  ומפעלי  לתרבות  היחידה 
ההגברה של שלמה נתנזון מ"NOON הפקות" על 
השירות האדיב בהתנדבות בערב פעילי תרבות 

שהתקיים במ"א לב השרון.

יום עיון וחשיפה   יום עיון וחשיפה   
בתאריך 3.8.09 ייערך יום עיון וחשיפה בבנין אשכול פיס בקרית החינוך דרור 

שבמועצה האזורית לב השרון.
יום זה מיועד לפעילי התרבות בישובים ובמועצות האזוריות וכן לספרני ההתיישבות 

וחברי עמותת אמני המושב והכפר.

בתכנית:
התכנסות, רישום וכיבוד קל  08:30-10:00

פתיחת האירוע:  10:00-10:15
יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך.  

עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון – ברכות.  
אורי מוסטקי ורם סופר - מסע מרגש ונוסטלגי בשבילי הזמר העברי.  10:15-10:35
אילנה יוגב - יו"ר ועדת תרבות בתנועת המושבים, מציגה את פרויקט  10:35-10:45

"תרבות בונה קהילה" ו"מאגר ספקים".  
יניב צדוק - בימוי בתהליך קהילתי.  10:45-11:15

מיכל קרני - "נערת המשי המלאכותי" הצגה על אהבה עם שירים.   11:15-11:45
"אהבה, זה כל הסיפור" - אסתר דגן קניאל מספרת סיפורים ורויטל   11:45-12:15

                        שמואלי בשירה.
הבמאי עודד אדומי לשם על הסרט "שבלול במדבר".  12:15-12:45

"יריד סוף עונה" - "קבוצת תיאטרון מקומי", תיאטרון קבוצת נשים  12:45-13:15
הפועלת בפרדסיה בהנחיית הבימאית מיכל מירון-גלפז.  

ארוחת צהריים קלה וברקע מוסיקת נשמה יהודית עם שלישיית    13:15-14:00
הכלייזמרים "מזל טוב וסימן טוב".  

"למי יש זמן להתבגר" - התיאטרון הקהילתי לב השרון  14:00-14:40
בימוי: רוני נוימן פדלון.  

עמוס אטינגר בתכניתו "חיים ושירים שכאלה" עם הזמרת דגנית דדו.  14:40-15:00
גיל לוי מציג: "אלכסנדר פן האיש והאגדה" בהנחיית עמוס אטינגר +  15:00-15:30

"בארץ אהבתי" -  שירי לאה גולדברג.  
דורון מזר - "אני חוזר הביתה".  15:30-16:00

רביעיית "שנסון" - בשירים יפים ואהובים בצרפתית ובעברית.  16:00-16:30

עלות למשתתף: 95 ₪.

מכתבים נשלחו לכל היישובים.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר ליח' לתרבות: 03-6086342/3  ,  052-2742821
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יוזמה חדשה של בוגרי "גרעין עודד" - שנת השרות היוקרתית של תנועת הנוער בני המושבים, 
קוראת לשינוי סדר העדיפויות הלאומי וקידום מערכת חינוך מצוינת וערכית למען שגשוג מדיני, 

בטחוני וחברתי.
מדובר בנערים ונערות בני 18-19, תוצרים ישירים של שתים-עשרה שנות לימוד במערכת החינוך בישראל, 

שדורשים לדעת לאן נעלם החינוך ממערכת החינוך.
לדידם, נמצאת מדינת ישראל, שישים ואחת שנים לאחר הכרזת העצמאות, בסכנת הכחדה, עקב גסיסה 
פנימית ולא בשל אויב מחוץ. הנציגים, חדורי המוטיבציה, ביקשו להיפגש עם מזכ"ל תנועת המושבים, איתן 
בן דוד והיו אורחי ישיבת העבודה שנערכת אחת לשבוע בלשכת המזכ"ל, שהפכה חגיגית ו"כחולה" עם נציגי 

החולצות הכחולות והשרוך האדום.

ללא ספק מדובר בזן נדיר ונכחד. הנציגים, הנמצאים לקראת סיומה של שנת השרות "גרעין עודד" כאמור, 
מדברים בהתלהבות, עם ניצוץ בעיניים ובאמת ובתמים מוכנים לעשות מעשה ולהביא לשינוי ערכי במדינת 

ישראל.  
ישבנו, מחויכים וגאים, אך גם קצת, איך נאמר, ספקנים, עם ניסיון של 15-20 שנים מעליהם. ניסינו לאתגר, 
הקשינו, אך ניכר כי דבר לא יפיל את רוחם של ארבעה בני נוער, שנבחרו לייצג תנועה שלמה כמעט, שבלב 
שלם אני יכולה לכנותם, "מלח הארץ" ותוצר חינוך ערכי של בני המושבים: נמרוד לאופר, בן מושב כפר טרומן, 
איל אורן ועומר גמר מהיישוב נירית ודור נדב מצורן. לכל אורך הדרך זוכה החבורה לליווי על ידי דקל עוזר 

ממושב עדנים, חניך לשעבר בתנועת בני המושבים וכיום עורך דין, שעושה הכל כמובן בהתנדבות. 
אייל עוזון, העומד בראש תנועת הנוער, בני המושבים, ישב מחויך וגאה, לנוכח הדברים שנאמרו בחדר, שלאוזני 

זר לבטח היו נשמעים כאילו לקוחים היו ממיתוס "מצדה", טרומפלדור או בר-כוכבא לפחות.
בשיחה שקיימנו, טענו הארבעה כי מערכת החינוך, אותה מערכת האמורה להכשיר את דור העתיד להיות דור 
ההנהגה הבא במדינתנו הקטנה, אינה מעצבת את ערכי הדור ואינה מסייעת לגיבוש זהות ישראלית ונראה 
כי נהפכה בשנים האחרונות להיות "מערכת השינון והלימוד", ללא איזון עם הצד החינוכי-ערכי. "חוסר זה 
מביא להידרדרות מוסרית בחברה הישראלית המתבטאת בירידה חדה בכבוד למורה, עליית אחוז המשתמטים 
משרות צבאי ואחוז היורדים מהארץ, עליית אחוזי הפשיעה במדינה, חוסר סובלנות בכבישים, השתעבדות 

לטכנולוגיה, חלופות חינוכיות בדמות תכניות מציאות ועוד" הוסיף וחידד ודור נדב מצורן.
הם, בוגרי מערכת החינוך, המכונים לא אחת, "דור העתיד" של מדינת ישראל, לוקחים אחריות על מצבה של 
המדינה ומתחייבים לפעול למען שינוי סדר העדיפויות הלאומי וקידום מערכת החינוך לראש סדר העדיפויות.  

מעגל "חינוך-חברה-ביטחון" הנו מעגל מחויבויות בעל חשיבות לאומית אחידה, בלתי ניתן להפרדה לדידם. 

בעצומה שהכינו ועליה הם מחתימים גופים ואזרחים רבים ברחבי הארץ, הם קוראים להקמת מערכת חינוך 
ערכית בישראל שתהא מושתתת על שני בסיסים )מתוך העצומה(:

* קידום נושא החינוך כנושא מרכזי בהווי החברה הישראלית.
החינוך מקנה את הכלים והערכים לתפקוד כאזרחים בוגרים בחברה דמוקרטית. רוב בעיותיה של מדינת 
ישראל כיום נובעות מחינוך לקוי. לפיכך יש לשים את החינוך במרכז השיח הציבורי, להוקיר ולקדם את אלה 

העוסקים במלאכת החינוך.
* קידום חינוך ערכי בישראל, תוך פיתוח שיטות ומדדים חדשים להערכת הישגים חינוכיים.

מערכת החינוך כיום מוערכת בעיקר במדדים של הצלחה בלימוד ושינון. במשך השנים לא השכילה המערכת 
לפתח ולהציב מדדים ערכיים לחינוך. נראה כי מערכת החינוך הפורמאלית נשענת על מערכת החינוך הבלתי 
פורמאלית, בכל הנוגע לחינוך לערכים. לצערנו, מספר בני הנוער והילדים הלוקחים חלק ממערכת החינוך 

השנייה הנו פחות מעשרה אחוזים.
אנו דורשים בניית תוכנית חינוך ערכית לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים. אנו שואפים לשתף פעולה 
עם משרד החינוך, גופים חינוכיים, כלכלנים, אנשי רוח ובני נוער בבניית תוכנית זו, והכנסתה ההדרגתית 

ל"תוכנית הליבה" של משרד החינוך.
מדינת ישראל התאפיינה מאז ומעולם כבעלת המשאב היקר ביותר - המשאב האנושי. זוהי מדינה אשר 
חרטה על דגלה ערכים כגון: ציונות, אהבת המדינה, עבודה, כבוד, אחריות, רעות וערבות הדדית בין אזרחי 
המדינה. בזכות ערכים אלה קמה מדינת ישראל, וכיום, בשעה בה אנו מיישרים מבט ומסתכלים אל עיניי 
החברה הישראלית אנו מזהים סדק ההולך ונפער בחברה בין הרצוי - למצוי. ערכים אלה הם בעלי חשיבות 

רבה על חברת המדינה. הם אלה המעצבים את תרבות  אזרחי המדינה ואופיים. אם לא תשכיל מערכת החינוך 
להכניס מיד ועכשיו, בתהליך נכון והדרגתי ערכים אלו ל"תוכנית הליבה", ניכר כי בעוד מספר שנים תעמוד 

מדינת ישראל בשאלה:"ישראל, לאן?
לשיטתם, בנוסף ללימוד ושינון החומר הנלמד, יש להכין מערכת שיעורים פעילה הבנויה על דוגמא אישית, 
הווי וכיף לעידוד הזדהות התלמיד עם ערכי השיעור והמורה. בנוסף למבחנים - הם מציעים לאפשר יציאה 

לפעילויות חברתיות מאורגנות. 

החבורה מציעה גם מדדים ארוכי טווח להערכת התלמידים, בנוסף לאלו קצרי הטווח, הנהוגים במוסדות החינוך 
הפורמאליים בארץ,  בדמות:  הרצון להתגורר בישראל, שיעורי הפשיעה ואחוז הנשירה מבתי הספר.

לשיטתם, הדרך היחידה להצלחה, לשגשוג ולהקניית ביטחון למדינת ישראל, תלויה במערכת חינוך מצוינת 
ולשם הם שואפים. 

הפתרון המוצע מבחינתם הנו למדוד את מערכת החינוך במדדים נוספים שיובילו לתחרות לחיזוק הערכים, 
במקום המדדים המסורתיים הנהוגים כיום, מתוך הבנה כי  "ערכים הם תוצאה של מדדים". ויש להם גם 

דוגמאות: 
* כמות הנושרים מבתי הספר - מדד שמחזק את ערך כבוד האדם והשוויון. 

* כמות מקרי הגזענות - גזענות כנגד מיעוטים, אנטישמיות וכו'. 
* כמות מקרי האלימות מחוץ לבתי הספר ועבירות בני נוער - מדד לשמירה על החוק וכבוד האדם.

בימים אלה ממשיכים נציגי "עצומת ערכי הדור" להיפגש עם גופים שונים במשק ומנסים לקדם מהלכים 
מול משרדי הממשלה השונים. בחודשים הקרובים מתוכננת עצרת גדולה בכיכר רבין, בה מקווים כי יקבלו 

חשיפה משמעותית וכח מהשטח. 
עד כה הצליחו הנערים לרתום מספר גופים משמעותיים, ביניהם: ארגון הסטודנטים הארצי, התאחדות 

הסטודנטים הארצית, תנועת המושבים, תנועת הקיבוצים,עמותת אילים ועמותת "הכל חינוך".
ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין ז"ל אמר: "הביטחון האמיתי מתחיל בחינוך", ציטט עומר גמר מנירית, לקראת 
סיום הישיבה ונמרוד לאופר מכפר טרומן הוסיף והזהיר: "כי אם לא נגבש זהות ישראלית בעם ישראל בקרב 
אזרחי המדינה, לא נצליח להסביר לדורות הבאים את הצורך בשמירה על קיום המדינה, אם לא ננחיל בקרב 
אזרחי העתיד את ערך כבוד האדם לא נצליח להתמודד עם הפשיעה, אם לא ננחיל את ערך העבודה לא 

נתגבר על בעיות האבטלה".
איל אורן מנירית סיים בהקבלה לגידולי מים הניתנים להעברה ממקום למקום והדגיש: "כי אם נצמיח דור 

ללא שורשים וללא ערכים, נעקר בשלישית ממדינת ישראל". 
במסגרת קמפיין המודעות, הקימה החבורה אתר אינטרנט, בו ניתן להביע תמיכה, להעיר, להתנדב, לסייע 

  www.hinoch.org.il וכמובן גם לחתום על העצומה. כתובת אתר האינטרנט

חדשות בני המושבים

    עצומת ערכי הדור
"...חינוך בונה ערכים -  בונים עם..."
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חדשות בני המושבים - המשך

לפעמים זה מרגיש כמו לחצוב בסלע. כמו כל השנה הזאת, במשך 10 ימים, חצבנו בסלע. ניסינו להעביר קצת מעצמנו, ממה שאנחנו 
קיבלנו מאז שהתחלנו להיות מדריכים. אין ספק, העבודה לא הייתה פשוטה. חווינו תסכולים, אכזבות, התרוממויות רוח נדירות ובעיקר חוסר שינה מטורף. 
במשך כל ההכנות, גם ביער וגם בקומונה, המילה שמתארת בצורה הטובה ביותר היא אינטנסיביות. אבל ברמה חדשה במיוחד. חווינו חוויה מיוחדת במינה, 

שבסופה, הרגשת סיפוק אין סופית. 
קשה מאוד לחצוב בסלע, לנסות להסביר למדריכים החדשים, שמעתה, הם מחנכים. קשה מאוד, כשהמילה חינוך עדיין לא נמצאת בלקסיקון של רוב 
בני הנוער הנלהבים האלה. הם הגיעו לקורס, חוו, התרגשו, התאהבו, צחקו, בכו ובעיקר, עברו חוויה יחודית ומעוררת געגוע. ואנחנו, אנחנו ניסינו להעביר 

קצת מעצמנו. קצת ממה שאנחנו נהיינו, בשנה האחרונה. 
קורס מד"חים )מדריכי חוץ( הוא בהחלט חוויה ייחודית, גם לנו כמדריכים. כולנו יצאנו לטיולים בחיים, אבל טיול לילי עוד לא היה. כשהטמנו את המטפונה 
)עוף ממולא ירקות ואורז( באדמה, ידענו שאנחנו מעבירים למדריכים החדשים חוויה ייחודית, שתגרום להם לצאת קצת מהבועה, מהבית, מהמחשב. 

לחזור הביתה אחרי 10 ימים ביער, זו בהחלט ניסיון שלא שוכחים לעולם, בטח לא כשקמים כל בוקר למשמע קולות חצוצרה.  
מה שיפה בקורס, זה שהוא חוויה ייחודית, שאף אחד לא שוכח. לא המדריכים, ולא החניכים. הקושי הוא גדול, המאמץ 

הוא אין סופי, אבל בסוף, כשמסתכלים לאחור, מבינים שהכל היה שווה את זה. 
יצאו  החדשים  כשהמדריכים 
מיער עזריקם, לכולנו, מנהלה, 
פרוזקטור, חמל ומדריכים כאחד, 
היה חלק ממה שהם יהיו בעתיד. 
ועל כן תחושת הסיפוק. ניסינו 
להעביר להם קצת מעצמנו. וכל 
מה שאנחנו יכולים לקוות, זה 
שהם יעצבו את עצמם, יפתחו את עצמם ואת הסביבה שלהם.      
מדריכים חדשים, תודה לכם על שהענקתם לנו 10 ימים שחינכו 
גם אותנו. מקווים שהצלחנו גם איתכם. כחוויה יחודית, שנגמרה 
לא מזמן, היה קשה, היה מתסכל לפעמים, אבל בסוף, הסלע 

עוד יוציא מים צלולים. אני בטוח. 

עלו והגשימו, 
גרעין עודד 08-09. 

כתב: טל שבת - גרעינר בג"ע ברנר ומדריך קבוצה 57 בסמינר 
מד"חים.

עכשיו אחרי שעברו כמה ימים וניכר כי השלמתי מספר לא מבוטל של שעות שינה אפשר להתחיל ולסכם והחשוב מכל להפנים 
את גודלה ועוצמתה של החוויה...

אמנם זוהי הפעם הרביעית בה אני לוקחת חלק פעיל בקורס זה ) חניכה, גרעינרית, מדריכה והשנה – בתור מרכזת( אך נידמה כי בכל הפעם הופכת 
החוויה למשמעותית ועוצמתית יותר.

קשה להסביר לצופה מהצד מה יש ל-1,200 בני נוער מרחבי הארץ לחפש ביער )כמעט ללא צל( במשך 10 ימים, וקשה עוד יותר להסביר מדוע מספר 
זה גדל משנה לשנה. 

למי מכם שלא חווה קורס מד"צים מימיו או שהשנים השכיחו ממנו את טעמה המתוק של החוויה, הרי תזכורת קצרה:
במשך 10 ימים למדו המדריכים לעתיד להכיר אחד את השני בצורה שונה ויוצאת דופן. מצאת החמה ועד רדת הליל אכלו, ישנו, טיילו, בכו, למדו, התנסו, 

חוו ונשמו את התנועה וכמובן אחד את השני. 
בדרך זו למדו החניכים מהי תנועת נוער והתנסו בתהליך היווצרותה של קבוצה. אמנם מדובר ב-10 ימים, אך אם נעצור לרגע ונחשב את מספר השעות 

הלא מבוטל אשר בילו יחד ואת הפעילויות בהן התנסו נבין כי התנסו בחוויה נדירה ומיוחדת במינה. 
סיום הקורס היה מרגש במיוחד.. לראות 1,200 חולצות כחולות בטקס סיום מרשים ובסיומו לראות 1,200 חולצות כחולות מפזזות להנאתן במסיבה עברית 

הוא מראה שלא רואים כל יום...
לראות 350 חברי סמינר שסק לבושים בחולצות כתומות - 
מרעידים את השמיים )ואת חלונות פנימיית קדמה( בשירה 
אדירה ובאנרגיות שרק חבורה שכזאת יודעת לייצר, היתה 
תזכורת לחשיבותה ומשמעותה של תנועת הנוער לבני הנוער 

ולמבוגרים כאחד.

כן ירבו בני הנוער אשר מבינים ומאמינים כי תרומה, הובלה, 
אחריות ויוזמה אינן מילים גסות, אלא הזדמנות וכוח אדיר 
לשנות את החברה בה אנו חיים! יש לנו נוער נהדר. בואו וניתן 

לו את הכוח והכלים לדהור קדימה לעשות ולשנות.

בהערכה, ובתודה מראש לכל העוסקים במלאכת הקודש,
רוני עירון, רכזת בני המושבים - חבל מודיעין.

רכזת סמינר שסק )בדימוס(

קורס 
מד"חים

2009

קורס 
מד"צים

2009
חוויה בלתי 

נשכחת
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פינה עם ארומה אישית

 מצרכים
150 גר' פקאנים טחונים

150 גר' ביסקויט טחון )פתי בר(
300 גר' סוכר + 10 כפות מים

לציפוי:
5 כפות מים
1 כף סוכר

50 גר' שוקולד מריר
כפית שמן רגיל

אופן ההכנה
לבשל את הסוכר והמים עד שמסמיך.

להוסיף את הפקאנים והביסקוויטים הטחונים לסיר 
עם הסוכר.

להוסיף 150 גר' מרגרינה או חמאה.
לחלק לשני חלקים: 

לחלק אחד להוסיף 50 גר' שוקולד מריר.
החלק השני ללא תוספות.

לסדר בתבנית פירקס שכבה ראשונה של החלק עם 
השוקולד, מעליו את החלק השני )הלבן(.

ציפוי:
להוסיף את  והמים עד שסמיך.  לבשל את הסוכר 

השוקולד ובסוף את השמן.
לשפוך את התערובת על העוגה.

ב ת א ב ו ן !

מתכונים מתוקים

חדשות בני המושבים - המשך

את שני המתכונים הבאים המציאה דורקה למדן ז"ל. דורקה הייתה מהראשונות שניהלו חדר 
אוכל לנופשים באמירים. היא אמא הייתה בשלנית מעולה, והייתה מומחית ברזי המטבח 
הפולני, וכשעברה לאורח חיים טבעוני, חיפשה תחליפים למאכלים, אותם הייתה רגילה 

לבשל לפני שאימצה אורח חיים זה.
בחפשה אחרי אותם תחליפים בריאים נוצרו הרולדות המפורסמות וכדורי התאנים, שהיום 
אפשר למצוא אותם בכל חנות טבע. דורקה יכלה להתעשר מזכיויות היוצרים, אך זה אף 

פעם לא עניין אותה, והיא שמחה למסור תפריטים ומתכונים לכל מי שרק ביקש.

רולדת תמרים
לשים עיסת תמרים עם אגוזים ושקדים כתותים. אפשר להוסיף קליפת תפוז מגוררת. 
יוצרים גלילים הדוקים במיוחד ומגלגלים בקוקוס. עוטפים כל גליל בנייר פרגמנט, מכניסים 
לשקית ניילון ומקפיאים. שעתיים לפני ההגשה מוציאים מהקפאה, פורסים פרוסות ומגישים. 
לגיוון אפשר להוסיף לחלק מעיסת התמרים – במקום קליפת התפוז – קמח חרובים עם 

קצת מים.
ניתן לשמור בהקפאה חודשים ארוכים, ובלבד שהרולדות לא תבואנה במגע עם רטיבות.

כדורי תאנים )דבלים(
טוחנים דבלים ומוסיפים מים וקליפת לימון. לשים היטב ומהעיסה מכינים כדורים

ומגלגלים בקוקוס. אפשר לשמור את העיסה בקערת פיירקס סגורה, במקרר, 
לתקופה של שבועות.

ב ת א ב ו ן !

ביאדרה - עוגת פקאנים
המתכון לעוגה הגיע מיוגוסלביה ומוגש באהבה על ידי לורי סלומון, ממייסדות מושב קדרון. 

העוגה אהובה מאד על ילדיה ונכדיה, כולם בני המושב.
ב15.9.2009 חוגגים תושבי קדרון 60 שנים לעלייתם על הקרקע בערב בלתי נשכח של מופעים, 

העלאת זיכרונות ונוסטלגיה.

קורס מדריכי נופש פעיל וספורט עממי
לגילאי 16-18

תנועת המושבים ואיגוד הספורט העממי בשיתוף המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן 
במכון וינגייט יקיימו בקיץ הקרוב קורס מדריכי נופש פעיל וספורט עממי.

הקורס מיועד לבני נוער ובוגרים בגילאי 16-18  *
היקף הקורס 120 שעות.  *

מיקום: כפר הנוער "החוף הירוק" - בחדרים ממוזגים בתנאים טובים.  *
בין הנושאים שיועברו בקורס:  *

תכנון ארגון והפעלת אירועי ספורט עממי ונופש פעיל; משחקי תנועה; משחקי נופש פעיל; משחקי 
בידור; משחקי מים; ניווט ספורטיבי; חבלים אתגרים O.D.T; פעילות אתגרית.

אימון המדריך: מתודיקה, שיטות הדרכה ובניית מערך שיעור.
* נושאים עיוניים: אנטומיה פיזיולוגיה, תזונה, קורס מגישי עזרה ראשונה )22 שעות(

* עלות הקורס: הקורס מסובסד משמעותית ע"י איגוד הספורט העממי .
עלות למשתתף: 1,200 ₪ + 390 ₪ דמי רישום לוינגייט כולל כלכלה ולינה מלאים.

עממי  וספורט  פעיל  נופש  קורס  סיום  תעודת  הקורס  בתום  יקבלו  הקורס  בוגרי 
המושבים ותנועת  העממי  הספורט  איגוד  וינגייט,  במכון  זינמן  ע"ש  המכללה   מטעם 

 וכן תעודת מגיש עזרה ראשונה )מע"ר(.

מספר המקומות מוגבל ל-30 משתתפים מקרב המושבים!!! כל הקודם זוכה!!!
מועד אחרון להרשמה: 28.7.09

זו הזדמנות להכשיר את בני הנוער ולחשוף אותו לפעילות גופנית, ובעיקר להוות מאגר פוטנציאלי 
של כח עזר עבורכם לאירועי ספורט ונופש בקהילה!

לפרטים והרשמה ניתן לפנות:
מזכירות איגוד הספורט העממי: 03-5621441

תנועת המושבים:  03-6086309       
רכז הקורס מאיר בן שיטרית: 052-2619478

הילה ייתח, מושב נס הרים

אות הפעיל המצטיין
ברחבי הארץ מתקיימת פעילות ענפה ומבורכת 
של בני נוער המתנדבים לפעול למען הקהילה 
בתחומים מגוונים בכל המגזרים. במסגרת חודש 
והנוער בישראל העניק מנהל חברה  הילדים 
ונוער למצטיינים שבהם את אות הפעיל המצטיין 
השנתי בטקס מכובד במעמד שר החינוך, מר 

גדעון סער.
מבין כ-20 בני נוער שנבחרו ייצגו אותנו בכבוד 

רב שתי פעילות:
הילה ייתח תלמידת כיתה י"א מדריכה במסגרת 
תנועת בני המושבים במושב נס הרים שבמטה 

יהודה. 
מלבד הפעילות היישובית הילה תורמת רבות 
לפעילות המועצה בסמינרי ההדרכה ובפורום 
הנוער האזורי. במסגרת פעילותה יזמה הקמת 
עיתון שהופץ בכל 57 היישובים של מטה יהודה 
ושימשה כעורכת הראשית שלו. מלבד פעילותה 
בתנועה הילה מעורבת מאוד במועצת התלמידים 
בביה"ס ובכל פעילות חברתית הנוגעת לנוער. 
בנוסף היא עורכת סקר רחב בקהילה לבדיקת 
צורכי הנוער על מנת ליצור תוכנית מנהיגות של 

נוער בוגר חונך נוער צעיר.  
ערן אוחנה, מנהל מחלקת הנוער במועצה מספר 
כי  "הילה נערה בוגרת, אינטליגנטית וערכית עד 
מאד, שבחירתה לפעילה מצטיינת ארצית הוא 
המעט שיכולנו לעשות בכדי להוקירה על פועלה 
במשך השנים במועצה, בתנועת הנוער וביישוב 

בו היא מדריכה. 
"הילה היא 'תוצר' מובהק של פעילות תנועת 
"בני המושבים" במטה יהודה ואין לי ספק שהיא 

מהווה מודל לחיקוי עבור ילדים ונערים רבים 
ברחבי המועצה.

יהודה  בשנים האחרונות תחום הנוער במטה 
נמצא בקו עלייה מתמיד מבחינת איכות הפעילות 
התנועתית והערכית, ואני סמוך ובטוח שגם בשנים 
הבאות נתגאה בבני נוער נוספים שיזכו להערכה 
על פועלם למען הקהילה והחברה, הן בתחום 

פעילות תנועת הנוער והן בכלל."
הפעילה המצטיינת השניה - נועה פלג, תלמידת 
כיתה י"ב בביה"ס עמי אסף במועצה האזורית 
דרום השרון. נועה מדריכה בהצטיינות כבר שלוש 
שנים ביישוב נירית, והשנה מתפקדת כמש"צית 
נציגת  היא  זאת  מלבד  קבוצות.  שתי  ומנחה 
היישוב בפרלמנט הנוער וחניכה מצטיינת בפרס 
הנוער. בנוסף מגלה נועה יוזמה אישית מסייעת 

ומתנדבת בקהילה בצנעה.
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