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משואה לתקומה,
התישבות וחירות

משולחן המזכ"ל
חברות וחברים יקרים.
אנו נמצאים בתקופה של
זיכרון והנצחה .לא מכבר צוין
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
וכעת אנו מציינים את יום
הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.
לפני פחות מחודש חזרנו 50 ,חברי משלחת
"תנועה במסע" ,מפולין וממחנות המוות.
ההדים ,הסיפורים האישיים והמראות עדיין
מהדהדים ומהווים עבורנו את הדרך.
לאחר החוויה המטלטלת והמעצבת גם יחד,
שעברנו ,זיכרון הנופלים והנצחתם מקבלים
משמעות נוספת ,בייחוד לאור העובדה שאת
הטקסים אנו זוכים לקיים בביתנו ,ביתו של
העם היהודי ,בישראל ,במרחב הכפרי.
עובדה מעציבה היא שרבים מבין חללי
מערכות ישראל מגיעים מהמושבים ,מהמרחב
הכפרי ,אך אין זה מפליא .כבני המרחב הכפרי,
ערכים כמו הקרבה ,גבורה ,רעות והתנדבות
שזורים בהוויה שלנו .לאורם אנו מתנהלים
ועל ברכיהם מחנכים את הדורות הבאים.

ערב יום העצמאות ה64-
למדינת ישראל ,תנועת
המושבים מוקירה ,זוכרת
ומכבדת את הנופלים
במערכות ישראל
ובפעולות האיבה.
יהי זכרם ברוך.

מדינת ישראל הוקמה ביזע רב ,עמל ודם
שנשפך .דמם של חלוצים צעירים שחלמו
על בית יהודי בארץ ישראל.
בחורות ובחורים שהתנדבו וצעקו "אחריי".
מיטב בנינו ובנותינו שנלחמו על הזכות להקים
ביתם במדינת היהודים.

יום העצמאות בפתח ,יום גדול ושמח ,שעבור
רבים מהול בעצב על אובדן ושכול.
ביום זה עלינו לזכור כי חובה עלינו כעם
וכחברה להיות מלוכדים .בואו נשאיר את
שנאת החינם לאויבנו ונשמור על אחווה
ופרגון הדדי.

צילום :איציק כהן

אל לנו לשכוח שמדינת ישראל לא ניתנה לנו
על מגש של כסף וזוהי זכות גדולה עבורנו
ליישב את הארץ ולעבוד אותה.
אני מבקש מכאן לשלוח תנחומיי למשפחות
השכולות ,שאיבדו את היקר להן מכל .לצערי
אין בכוחן של מילים או מעשים ,לנחם או
להקהות את הכאב ,חברי תנועת המושבים
ואנוכי מחבקים אתכם חיבוק אמיץ גם ביום זה.

אלה ,יחד עם לכידות חברתית המשולבת
בעבודת אדמה וחינוך ילדינו לערכים ,מסורת
ותרבות ,יבטיחו את המשך קיומנו ועתידנו
כעם וכחברה.
שלכם ואיתכם,
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים.

יזכור

עמוד המערכת
דהבערורכת

קוראים יקרים,
חודש ניסן מפנה מקומו לאייר וזהו זמן לחשבונות נפש וזיכרון יקירינו
שאינם עוד.

גיליון זה מגיע אליכם לאחר יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,דרך יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום
העצמאות וככזה מנסה לשלב בין אובדן ושכול לניצחון הרוח ,תקומה והתיישבות.
כי כאלה הם החיים במדינתנו הקטנה והמיוחדת .אנו נעים בין כאב ,אבל ואובדן לבין גאווה
על צמיחה ,התחדשות והישגים.
תנועת המושבים יחד עם נציגי הנהגת המרחב הכפרי שבה לא מכבר ממסע מטלטל ועוצמתי
במשעולי פולין ונתיבי התופת וההשמדה.
למסע זה ,מעבר לחוויה הרגשית והקבוצתית חשיבות ברמה הערכית-לאומית ,להתחקות אחר
עברנו כעם ,ליזכור ולנצור את מה שעברו אחינו ואחיותינו ,וזאת על מנת שנוכל להמשיך
ולצעוד בגאון כחברה יהודית החיה בארץ ישראל.
על המסע ורשמים אישיים תוכלו לקרוא באריכות בגיליון ,ששזור בתמונות המשלחת באתרים
השונים.
כתבה על המסע משודרת החודש במסגרת מגזין הטלוויזיה שלנו ,מושב  TVב-ערוץ 98
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עוד בידיעון ,לצד חדשות האגפים השונים והנעשה בחצר המושבית ,תמצאו סיפורי תקומה
אישיים לצד סיפורים רחבים יותר.
בנושא אחר לגמרי ובהמשך למסורת אותה התחלנו לפני שנתיים נערוך ב2-4/9/2012-
סמינר ועדים ארצי ,בהתאם למתכונת שנערכה בשנה שעברה .הסמינר ייערך בים המלח
ויכלול הרצאות מקצועיות ,סדנאות העשרה וערבי הווי תרבותיים .הזמנות תשלחנה בקרוב,
אנא שריינו התאריכים.
העיתון נכתב ונערך בבית תנועת המושבים ברח' לאונרדו דה וינצ'י  ,19חזרנו
בשמחה הביתה...
קריאה מהנה
מיכל דותן-לוין ,מנהלת תחום תקשורת

כותבים למגירה?
הגיע הזמן לשתף אותנו...

כתבתם סיפור קצר? אולי שיר? חווייה מיוחדת בחריזה?
יש לכם מתכון משו-משו? עתון המושב הוא הבמה שלכם!
שלחו אלינו למייל varda@tmoshavim.org.il
ונשמח לפרסם את הפנינה האישית שלכם.
אנא ציינו את שמכם המלא ושם המושב.

צילום שלכם
העמוד השער
ב
של גליון !40
תחרות הצילומים של
המרחב הכפרי יוצאת לדרך!

הצילום הזוכה יפורסם בעמוד השער של גליון !40
התחרות וההצבעות ינוהלו בעמוד הפייסבוק של תנועת המושבים.

איך משתתפים? פשוט מצלמים תמונות המשקפות
לדעתכם את החיים במרחב הכפרי ומעלים את
התמונה לעמוד הפייסבוק של תנועת המושבים

אין הגבלה על מספר התמונות שאפשר להעלות וכל אחד יכול להשתתף.
שימו לב ללוח הזמנים של התחרות:
יש להעלות את התמונות עד לתאריך
( 14.5לאחר מועד זה לא ניתן להעלות
יותר תמונות).
מתאריך זה ועד ה 24.5-עליכם לצבור
כמה שיותר לייקים לתמונה שלכם
 הזמינו בני משפחה וחברים לעמודהפייסבוק ובקשו מהם לתת לייק
לצילום שלכם.
בתאריך  25.5תנעל ההצבעה ויוכרז
הצילום המנצח.

אתם עוד פה?
קחו מצלמה וצאו לשטח!
בהצלחה (:

מקשיבים לכם!

סרוק את הברקוד
לכניסה ישירה
לאתר תנועת
המושבים

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

פנו אלינו  -שתפו אותנו ,ספרו לנו והעבירו כל מידע
רלוונטי בדרך הנוחה לכם:

מייל  ● varda@tmoshavim.org.ilמכתבים :ליאונרדו דה וינצ'י  ,19ת"א
מיקוד  , 64733טלפון  ,03-6086300פקס 03-6957012
ובאמצעות עמוד הפייסבוק שלנו.

מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית :מיכל דותן-לוין | מרכזת מערכת ועריכה :ורדה בואבי
חברי המערכת :יהודה אלטון ,עו"ד עמית יפרח ,איציק כהן ,מנשה סמירה ,שלמה עצמוני ,יוגב שריד ,חן דהן ,אילנה יוגב.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,ליאונרדו דה וינצ'י  19תל אביב64733 ,
טל ,03-6086333 :פקסvarda@tmoshavim.org.il | 03-6918996 :
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בקרו אותנו בעמוד החדש:
"תנועת המושבים בישראל"

משואה לתקומה ,התישבות וחירות

חדשות אגף המשק
איציק כהן ,יו"ר אגף המשק

מים לחקלאות

מועצת רשות המים הודיעה על הקצאת המים
החדשה ל 2012-שתעמוד על  455מליון קוב
שהיא למעשה ההקצאה הזהה לשנה שעברה.
הקצאות הפיתוח יינתנו לכל דורש בהתאם לקול קורא שייצא בקרוב ע"י משרד החקלאות .סדר
העדיפות בחלוקה זו יוטה לטובת משקים עם יחס נמוך יחסית של הקצבה כוללת מול מכסת
הבסיס הכוללת של  .1989אנו רואים בכך ברכה ,במובן זה שמשקים שהגיעו לרמת קיצוץ גבוהה
יחסית למכסות  1989בשל אופי קיצוצי הקצאות המים בעבר.
בשנת  2012יתאפשרו ניודי מים בין החקלאים וזאת עד .30.9.12
חריגה בהרשאה אמנם אינה חלק מאמות המידה ,אולם עפ"י הסכמה היא תתאפשר החל מה-
 1.10.12בהיקף של  10%מההקצאה בתעריף של  150%מחיר ג'  -נכון להיום  ₪ 3.84לקוב .חריגה
מעבר ל 10%-הינה מעל תחום ההרשאה ותישא בתעריף של  6ש"ח לקוב.
ועדת ערעור לחלוקת מים באגודות בהמשך להחלטת רשם האגודות בעניין חלוקה שוויונית
של מים באגודה ,החלה לאחרונה לפעול .הועדה שמינה רשם האגודות שעוסקת בערעור של
חברים באגודות כנגד החלטות המושב בקיפוח בחלוקת המים בין החברים הפעילים.
צוות הועדה:
יו"ר הועדה :טובלי יצחק ,נציג התאחדות חקלאי ישראל
נציג משרד החקלאות :מנהל המחוז הרלוונטי
נציג תנועת ההתיישבות :יצחק כהן

עדכונים מענף החלב

מנכ"ל התמ"ת שרון קדמי נפגש עם נציגי ההתיישבות
והרפתנים לשמוע את עמדתנו בנוגע לגזרות הקשות
שהוועדה בראשות הציעה לבצע בענף החלב.
הועדה ביקשה לקבל לשימוע גם את נציגי ענף
החלב שהציגו את עמדתם להחלטות הוועדה ,גם
אנו בתנועת המושבים הצגנו את עמדתנו בתיאום
עם נציגי פורום החלב המושבי.
עמדתנו נותנת ביטוי חזק למשק החלב המושבי הקטן
שבכדי להמשיך ולשרוד תוגדל מכסתו למינימום של
 700אלף ליטר.
אנו מקווים שנוכל להגיע לעמדות מוסכמות עם
הממשלה ונוכל להכניס את הענף לשקט ובטחון
בהמשך ייצור החלב.

לאחר  5שנים בהם שכנו משרדי תנועת המושבים בבית אמות הסמוך ,חזרה התנועה לביתה
המקורי ברחוב לאונרדו דה וינצ'י  19בתל אביב 40 ,שנה בדיוק לאחר שאוכלס לראשונה.

בערב פסח נערך טקס תקיעת המזוזה במשרדי התנועה החדשים במעמד הרב מנחם הכהן  -הרב הראשי
של התנועה ,מאיר צור  -מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,יו"ר האופוזיציה  -ח"כ
שאול מופז ושר התמ"ת  -ח"כ שלום שמחון ,שהחל דרכו כמנהל בני המושבים וכיהן כמזכ"ל התנועה בין
השנים .1993-2002
"חזרתנו לבית התנועה מסמלת בעבורי את החיבור ההדוק שיש לתנועה עם ערכיה ושורשיה ההיסטוריים"
אמר מאיר צור במהלך האירוע והוסיף" :בקומת הקרקע של הבניין נמצאים משרדי תנועת הנוער בני
המושבים ,ואין סמלי מכך .הנוער הוא הקרקע האיתנה עליה נבנים ערכינו המרכזיים והם מהווים הבסיס,
היסוד והשורשים לכל פעילות התנועה".
שר התמ"ת שמחון בירך על החלטת המזכ"ל מאיר צור לשוב אל בית התנועה ,אחד מסמליה הבולטים
של תנועת המושבים .הוא פנה למופז ואמר שלמרות שבבחירות האחרונות  4מנדטים שקיבלה מפלגת
קדימה הגיעו מההתיישבות ,לא התייחסה קדימה לנושאים הבוערים בסדר יומה של ההתיישבות בכובד
ראש הראוי וזוהי אכזבה .הוא קרא למופז לשים על סדר יומה של המפלגה בראשותו את המרחב הכפרי
וההתיישבות והנושאים שעל סדר יומה.

צילום :דן גלשר

תנועת המושבים חוזרת הביתה

מופז התייחס בדבריו לפניית
שמחון והדגיש כי המפלגה
בראשותו תתייחס בחזונה
להתיישבות ולחקלאות .הוא
הדגיש ,כי חש מחוייב לנושאים
אלה באופן אישי ,כמי שלמד
בבית הספר החקלאי בנהלל
ומחובר לאדמה ולערכים.
כיום משמש בית תנועת
המושבים מרכז תוסס
לארגונים חקלאיים רבים בהם:
התאחדות חקלאי ישראל ,ארגון
מגדלי ירקות ,ארגון מגדלי פרחים ,ארגון מגדלי עופות ,וכמובן בני המושבים  -תנועת הנוער של תנועת
המושבים.
בית תנועת המושבים ,נבנה בשנת  1971ואוכלס לראשונה ב .1972-את הרעיון להקים את בית התנועה הגו
יצחק שפירא  -שהיה מזכיר המרכז החקלאי ,אליעזר גורדון ז"ל  -גזבר המרכז החקלאי ואברהם הרצפלד
ז"ל  -בין יוזמי הקמת ההסתדרות הכללית ,וחבר הכנסות הראשונה עד החמישית.

אני נפעם מכוחם של אותם אנשים ומעוז רוחם
דני מורביה ,ראש המועצה האזורית לכיש ,מספר על חוויותיו ותחושותיו מהמסע
רבות סיפרו לי ילדי ,אשר כולם השתתפו במסעות למחנות ההשמדה בפולין ,על גודל הזוועה אשר
חזו בה בבקרם בפולין ,אולם לעולם אינך יכול להבין את גדולת הנפש ועוז הרוח של אותם האנשים
אשר ניצלו מתוך מחנות ההשמד של הנאצים ,עד אשר הינך ניצב בעצמך אל מול שערי המשרפות
במחנה אושוויץ.
וכאשר אתה שב לארץ ישראל ,אתה נפעם מכוחם של אותם האנשים ומאותו עוז הרוח ,אשר הביא
אותם ,לאחר המלחמה ,להתאושש מהאסון הנורא ,לקום משואה לתקומה ולהקים בכל חבלי ישראל
קהילות חזקות ,מוצלחות ומשגשגות.
תחושת הכבוד והיראה אשר חשתי כל השנים כלפי ניצולי השואה ,הכפילה עצמה עד אין ערוך לאחר
שחזיתי במו עיני מהיכן הם באו ,וכיצד ,למרות הנורא מכול ,הם הצליחו בסופו של דבר להגשים את
חזונם  -מדינת ישראל חזקה ובטוחה לכל יהודי העולם ובה ישובים משגשגים ופורחים.
בכל שנה אנו מקיימים במועצה האזורית לכיש עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה .המועצה
המונה כיום  9,000תושבים הפזורים ב 19-ישובים ,ומצויה בימים אלה במהלך הקמתם של ארבעה ישובים
חדשים בארץ ישראל ,חבה חוב עצום לאותם גיבורי ישראל ,אשר מתוך השואה הנוראה אזרו כוח
וגבורה ויחד עם יהודים נוספים ,מכל תפוצות הגולה ,בנו כאן את ביתם ,והקימו חבל ארץ ובו חקלאות
משגשגת ועשייה ברוכה.
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יזכור

חדשות אגף קרקעות ואגו"ש

המרחב הכפרי משרת מטרות לאומיות

תגובה לכתבה שהתפרסמה בעסקים מעריב ,לפיה דורשת מרים פיירברג סיפוח שטחים מהמועצות האזוריות השכנות לעיר נתניה
עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

על מנת להבין עד כמה שגויות הטענות בכתבה ,יש להפנים ולהדגיש בפני ראשי
הערים במרכז הארץ את מגוון התועלות שמייצר המרחב הכפרי ברמה הלאומית
בכלל ועבור המרחב העירוני בפרט ולתקן את העובדות המנסות תדיר לבלבל את
מעמדו של המרחב הכפרי.
קשה לי להצביע אילו מטרות לאומיות מגשימה גדילתה של נתניה באזורי תעשייה ומגורים ,על
חשבון השטחים החקלאיים הסמוכים לה ומדוע אין בניה לגובה ושיקום שכונות העוני בעיר טרם
התרחבותה ,לעומת המרחב הכפרי במדינת ישראל המשרת בוודאות מטרות לאומיות כגון שמירה על
קרקעות המדינה ,אספקת מזון טרי ומגוון ,שמירה על גבולות המדינה ומטרות "ירוקות" כמו שמירה
על שטחים פתוחים ,מקורות המים ומשאבי הטבע .יתרה מכך ,ברמה הלאומית ,עושה המרחב הכפרי
שימוש במי הקולחין בחקלאות ובכך מונע הזרמתם אל הים ,דבר המקטין משמעותית את הזיהום
של חופי מדינת ישראל ומונע פגיעה בבריאות המתרחצים .לולא החקלאות ויכולתה לקלוט את מי
הקולחין ,כמות המים המוזרמת לים הייתה גדולה פי כמה.
המושבים במרכז הארץ ,המהווים מושא לתקיפה חוזרת ונשנית מצד קבוצות לחץ שונות ,הינם הריאה
הירוקה של גוש דן ובעזרת השטחים המעובדים על ידם (וכן מרביתן של האדמות מעובדות במרכז
הארץ!) ,מעניקים לישובים העירוניים הסמוכים ,ובהם העיר נתניה ,איכות חיים בזכות הנוף הירוק
שקיומו כריאה ירוקה תורם ויתרום כך גם בעתיד לאיכות חיים גבוהה בכל אזור המרכז.
פעם נוספת עולה מהכתבה כאילו החקלאים הם "סוחרי נדל"ן עשירים" .אני מציע לנטוש לרגע את
הסיפור של "החבר ששמע מחבר" ולעשות סיור אמיתי בכל רחבי הארץ ולהיווכח עד כמה רחוקים

מפגש חגיגי
של פורום
מזכירים
ויו"ר ועדים
בבית תנועת
המושבים
4

בני אלירז ,רכז אזור
במפגש הפורום האחרון
שהתקיים בבית התנועה לרגל
חג הפסח ,השתתפו כ 50-נציגי
ישובים מכל רחבי הארץ.
את הפגישה פתח מאיר צור ,מזכ"ל התנועה
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל וסיפר בהתרגשות
רשמים ממסע המנהיגות לפולין שיזמה התנועה
בהשתתפות  50מובילים ומנהיגים מהמרחב
הכפרי.
צור ציין ,כי זו הרמת כוסית חגיגית וראשונה
בבית התנועה ,לאחר שיבה לבניין ההיסטורי.
צור ציין כי הוא רואה בשיבה הביתה ,אל בית
התנועה ,מהלך חשוב וערכי .תנועת הנוער שלנו,
בני המושבים ,יושבת במסד הבניין ומהווה את
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הם פני הדברים מהתמונה שמתעקשים ליצור .איננו טוענים למסכנות ,אולם חשוב להעמיד דברים על
דיוקם ולקרוא לילד בשמו :החקלאים משתייכים למעמד הביניים ,עמלים קשה ומתפרנסים בכבוד.
כמו כן ,ביוני האחרון התקבל פסק דין בבג"ץ  979שבו העותרות הראשיות היו  15הערים העצמאיות
ובפסק הדין נדחו כל הטענות הדמגוגיות שעלו גם מהכתבה בנוגע לזכויות המגורים והתעסוקה
החלופית במושבים .הטענה היחידה שהתקבלה ,הינה לעניין יכולתו של בעל הנחלה להשכיר את
התעסוקה ,אולם ההכרעה המשמעותית וההיסטורית של שופטי הבג"צ היתה כי לבעל נחלה במושב
זכות לעגן את זכויות המגורים שלו ולבצע תעסוקה לא חקלאית בנחלתו ובכך קיבע את הזכויות
ואלו אינן עומדות עוד בספק.
בממשלת ישראל הנוכחית התקבלה החלטה שנתנה דגש על פריסת אוכלוסיה לפריפריה על חשבון
הבניה במרכז הארץ ובכך לחזק את הנגב והגליל ,ויישומה של החלטה זו הינו הכרחי בכדי שהערים
הגדולות יפנימו כי אין טעם לבקש את סיפוחם של השטחים החקלאיים וכי זהו אינטרס לאומי שצריך
להתחבר אליו לטובת כלל הציבור.
אין ספק שסיפוח שטחים חקלאיים והפיכתם לעירוניים יחליש את הפריפריה ויאיץ את המגמה
הנדל"נית של גלישת הישובים העירוניים אל עבר השטחים החקלאיים ,הסמוכים אל מדינת תל אביב,
וכנראה לא זה מה שיוריד את המחירים או יפסיק את הביקוש .מדוע יבנה אדם את ביתו בעפולה או
במעלות כאשר ישנה בניה מאסיבית בנתניה וכפר סבא?
ראש עיריית נתניה ,למרות דבריה ,בוודאי מבינה כי ישנה חשיבות ברמה לאומית שהמרחב העירוני
והמרחב הכפרי ידורו בשלום זה לצד זה כאשר שני המרחבים מכירים אחד בחשיבותו של השני.
(המאמר פורסם במעריב עסקים בדעות ,ביום )29.2.12

השורשים ,רוב הארגונים החקלאיים יושבים
ביתר הקומות ותנועת המושבים כמטריה גדולה
מסוככת על כולם ממעל.
יוגב שריד ,מנכ"ל "מבט מושבים" ,הציג את
החברה החדשה שהקימו ברית פיקוח יחד עם
תנועת המושבים .החברה קמה בעקבות הצורך
לתת מענה וייעוץ פרטני לאגודות ולחברי
המושבים בהיבטים כלכליים ומיסויים ,בעיקר
בכל הקשור לנושא הסדרת זכויות המגורים
והתעסוקה במושבים.
עוד בנושא זה הציג עו"ד דור זילברג סקירה
בנושא מיצוי זכויות בביטוח הלאומי במרחב הכפרי.
עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש,
עדכן את הנוכחים בהתקדמות המו"מ עם האגף
החקלאי במנהל מקרקעי ישראל בנושא הסכם
החכירה ,יישום החלטת  ,979עדכונים בג"צ ועדות
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קבלה ובג"צ סולארי ,שהתקיים באותו היום.
איציק כהן ,יו"ר אגף המשק סקר עדכונים בנושא
מים ,חלב ועובדים זרים ,בדגש על התביעות
שמקבלים החקלאים ממשרדי עו"ד שמייצגים
עובדים תאילנדים ,חלקם שכבר נמצאים
בתאילנד .כהן ציין כי התנועה מדגישה את
החשיבות שבהסדר כל התשלומים המגיעים על
פי חוק לעובדים התאילנדים מיד עם קליטתם.
החל מהמפגש הבא יוקצה זמן ייחודי לחשיפת
והכרת מושב ממושבי תנועת המושבים הכרת
המושב ,פעילות האגודה וכו'.
עקב הרצון שהועלה והנכונות לעשות כן ,יתארח
מפגש הפורום הבא באחד ממושבי התנועה.
הצעות ובקשות לאירוח ניתן להפנות לבני אלירז
מרכז הפורום .beni@tmoshavim.org.il

משואה לתקומה ,התישבות וחירות

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

הקמת התאחדות התיירות הכפרית כנס השקת מבט מושבים
צוריה וידה ,כלכלנית ורכזת
תיירות כפרית

תנועת המושבים בחזונה שמה
לה למטרה לייצג לצד החקלאות
וזכויותינו בקרקע ,גם את
התעסוקה החלופית וכנגזרת לה את התיירות
הכפרית המהווה ענף מוביל בה.
אנו רואים בתיירות הכפרית ובמרחב הכפרי לא
רק מודל כלכלי מובהק ,אלא בעיקר מרחב בו
מתקיימות תרבות חקלאית ,מסורת ,מורשת
וחלוקת הכנסות סבירה בין בעלי נחלותיה.
יש וראוי להבטיח לאותם חקלאים ,שנבצר מהם
לעסוק בחקלאות ,מקורות תעסוקה חלופיים
בעלי התאמה וזיקה במידה רבה ככל שניתן
לאורך החיים הכפרי ,במחיר סביר ,תוך שמירה
על מידתיות ובמינימום פגיעה.
התיירות הכפרית מהווה מקור פרנסה חליפי
ששומר על צביון המושב והמרחב הכפרי .קיומה
ופיתוחה של התיירות הכפרית תתאפשר בתנאי
שתישמר במקביל גם הפעילות והאופי החקלאי
של הישוב .ייחודה של התיירות הכפרית היא
בפעילות החקלאית המתרחשת סביבה ובתוכה
המאפשרת בין היתר למטייל לחוש קשר ישיר
במגע עם הטבע הריחות והמראות האופפים
סביבה כפרית.

לאור כל זאת ,הוחלט בתנועת המושבים על
הקמתה של התאחדות התיירות הכפרית.
מישורי הפעילות העיקריים של ההתאחדות:
* סיוע לתיירנים בבעיות רוחב ברבדים השונים,
החל בבעיות סטטוטוריות וכלה בבעיות ייחודיות
(תעריפי מים ,פדרציה לתקליטים וקלטות,
תעריפי מים ובריכות שחיה בצימרים).
* יצירה והידוק הקשרים עם משרדי התיירות,
התמ"ת והחקלאות ועם המטי"ם ועמותות
התיירות ברחבי הארץ וזאת על מנת לסייע
לקידום ועידוד התיירות הכפרית.
* סיוע והכוונה בפיתוח אטרקציות תיירותיות
לצד ענף הלינה לצורך ביסוס וקידום הענף
כמוביל ,בטוח ויציב לאורך זמן.
* פיתוח מיזמים ושירותים אשר ייתנו מענה
לצורכיהם של התיירנים.

בימים אלו אנו מסיימים לגבש את רשימת
הנציגים הסופית ,לאחר שראשי המועצות
נתבקשו להמליץ על שני נציגים אזוריים בעלי
רקע והבנה בתחום התיירות הכפרית.
בראש ההתאחדות יעמוד מוצי דהמן ,ראש
המועצה האזורית מגילות.
בקרוב נתכנס למפגש ראשון  ,נציגים מכל קשת
ההתיישבות הכפרית ,תיירנים מאזורים שונים,
נציגי המשרדים הרלוונטיים והגופים העוסקים
במלאכה.

עד כמה חשוב עבור מושבניק לקבל דמי
ניהול נמוכים וקבועים? מהן המשמעויות?

השוואה בין קופות גמל וקרנות השתלמות הינה צעד חשוב שכל מושבניק צריך לבצע בבואו
לבחון חיסכון פנסיוני ,מאחר ואלו החסכונות העיקריים לטווח הבינוני והארוך שיש לרוב חברי
המושבים בעלי משק חקלאי.
כאשר משווים בין קופות גמל וקרנות השתלמות שונות ,יש לשים לב למספר מדדים שונים אשר
רלוונטיים לכל אחד מאיתנו .המדדים הראשיים שמקובל להתייחס אליהם הינם דמי הניהול ,רמת
הסיכון והתשואה של הקופה.
לעצם השאלה ,דמי ניהול  1הם כספים שגובות חברות מנהלות (קופות גמל ,קרנות
פנסיה ,חברות ביטוח) עבור ניהול ותפעול החיסכון כאשר קיימת גמישות בגובה
דמי הניהול עד למקסימום שקבע משרד האוצר .כמו כן ,נכון להיום ככלל ,דמי
ניהול בקופות גמל וקרנות השתלמות נגבים מסך הכספים הצבורים בחשבון בלבד.
עד סוף שנת  2012תקרת דמי הניהול הניתנת לגבייה מקופות גמל/קרנות השתלמות
הינה  2%לשנה מסך הכספים הצבורים בחשבון .משנת  2013מתכנן משרד האוצר
רפורמה בנושא כך שתקרת דמי הניהול תרד עד ל 1.05%-מסך הכספים הצבורים
בחשבון מחד אך מאידך יהיה ניתן לגבות גם דמי ניהול בגין הפקדות לחשבון.
דמי הניהול נגבים ללא קשר לתשואת הקופה (רווחים או הפסדים) ,ומשפיעים על התשואה נטו
שהינה התשואה ברוטו שהשיגה הקופה בניכוי דמי ניהול.
לאור האמור ,בעת בדיקה השוואתית בין קופות גמל וקרנות השתלמות חשוב מאוד לבדוק את
שיעור דמי הניהול הנגבים .ככל שדמי הניהול נמוכים יותר ,ההסתברות לצבירת חיסכון גבוה
יותר ,עולה.
נקודה נוספת שכדאי להתייחס אליה בבדיקה השוואתית בין קופות גמל וקרנות השתלמות
הינה היציבות של שיעור דמי הניהול .כמושבניק ,אנו סמוכים ובטוחים כי אין לך פנאי לבדוק
את השינויים בקופה אליה הצטרפת בתדירות גבוהה ועל כן מומלץ לקבל התחייבות מהקופה כי
שיעור דמי הניהול לא ישתנה והינו קבוע לכל אורך חיי החשבון.
גם אם הנך חוסך היום בקופת גמל ו/או קרן השתלמות מסוימת וברצונך לשנות את דעתך ,יש
להדגיש כי בהתאם להוראות הדין ,חוסך רשאי להעביר את כספו מקופה לקופה תוך שמירת
הוותק והזכויות שצבר בקופה/קרן המעבירה.
המידע המובא לעיל הינו כללי ותמציתי ונועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד .המידע האמור איננו מהווה ייעוץ או
שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
( )1דמי הניהול הינםבכפוף לתנאי החברה המנהלת שעשויים להשתנות מעת על פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.
המידע נכון ליום פרסומו 15 ,באפריל  .2012ט.ל.ח.
הכותב ,דורון קופליס ,מנהל קופת הגמל תגב וקרן ההשתלמות אופקים השתלמות (לשעבר תגמולים במושבים).
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 • 2.5.12הקמפוס האקדמי אחוה • בניין האודיטוריום מס'  • 1בשעה 16:00
מנחה :יוגב שריד ,מנכ"ל מבט מושבים
תוכנית הכנס:
 16:00התכנסות וכיבוד
 16:30ברכות:
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
ח"כ שלום שמחון ,שר התמ"ת
ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח ויו"ר מבט מושבים
 17:00החלטות  1101 ,979והיערכות תנועת המושבים ליישום ההחלטה
עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף הקרקעות אגו"ש
 17:30היערכות ממ"י ליישום החלטה  979במושבים
שולה בן צבי ,מנהלת האגף החקלאי ממ"י
 18:00היבטים תכנוניים ליישום החלטה  979במושבים
תומר גוטהלף ,מתכנן ערים
 18:20היערכות המועצות האזוריות ליישום ההחלטה
עמיר ריטוב ,ראש מ"א לב השרון
 18:40ועדת רוטקוף והשלכותיה על החלטה 979
יוסי ישי ,מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 19:00מבט מושבים מהלכה למעשה.
פאנל שאלות ותשובות :שולה בן צבי ,עמית יפרח ,מאיר צור ,נחמה בוגין ויוגב שריד
 19:45בסיום הערב יחולק שי צנוע מטעם מבט מושבים למשתתפים

הכניסה ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש.
טלפון | 03-6099300 :פקס office@mbtm.org.il | 03-6099200

מבט מושבים

חברת מבט מושבים הוקמה בתחילת  2012ע"י תנועת
המושבים וברית פיקוח .החברה שמה לה כיעד להוביל
את הליווי המקצועי בכל הקשור לזכויות המגורים
והתעסוקה של חברי המושב ואגודת המושב בדגש על ההיבטים הכלכליים והמיסויים.
החברה מנוהלת ע"י יוגב שריד ,כלכלן מוסמך תואר שני במנהל עסקים בעל ידע וניסיון בתחומים
אלה .בשנים האחרונות כיהן יוגב כמנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים.
חזון :מבט מושבים תחתור למיצוי הזכויות המקסימלי של אגודות המושבים וחברי המושבים,
תלווה ותייעץ בפן הכלכלי ,עסקי לכל לקוחותינו ע"י מתן שירות מקצועי ויעיל.
להלן מגוון השירותים המוצעים על ידי מבט מושבים:

קרקעות

•
•
•
•
•
•
•
•

ליווי תהליך יישום החלטה )1155( 979
העברה בין דורית -ייעוץ כלכלי והיבטי מיסוי.
הפרדת מגרש מנחלה-תכנון ומיסוי.
הסדרת פל"ח -תכנון ומיסוי.
יזום וניהול פרויקטים כלכליים ע"ב החלטות ממ"י.
ליווי וטיפול בהרחבות המושבים -תכנון ומיסוי.
עדכון ויצירת תב"ע למושב ולאזור.
ניהול תהליכי תכנון לאזור ,למושב ולחברי המושב.

חקלאות

• מיזמים חקלאיים משותפים לאגודה ולחבר אגודה.
• הסדרת שותפויות ע"י מנגנון חוק ההתיישבות.
• בניית סביבת ידע מקצועית לטיפול בגורמי הייצור החקלאיים (קרקעות ומים).

כללי

• זכויות ביטוח לאומי.
• אנרגיה מתחדשת.
• ניהול המושב המורחב.
• הסכמי ועדים ,תקנון עסקים.
פרטים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של תנועת המושבים
 www.tmoshavim.org.ilאו בטלפון .03-6099200/300
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יזכור

תנועת המושבים במסע

לראשונה בתולדותיה ,הוציאה תנועת המושבים משלחת ייצוגית של כ 50-ראשי
מועצות ,חברי הנהלות מושבים ונציגי ההתיישבות ,למחנות ההשמדה בפולין
מאת :מיכל דותן-לוין ,מנהלת תחום תקשורת וחברה במשלחת | צילומים :איציק כהן
עם כניסתו לתפקיד ,התווה מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים משימות ויעדים לצד דרך מוגדרת,
בה מקום ומשקל משמעותי להיסטוריה ,למורשת ולערכים .כחלק מסדר היום קבע צור כי התנועה
תוביל מסע ייחודי בתוך נתיבי הייסורים ותופת השואה בכדי לזכור ,להנציח ולתעד את קורות העם
היהודי טרם המלחמה ובמהלכה.
אילנה יוגב ,יו"ר אגף חברה בתנועה' הובילה את המסע ובעצם
הוציאה אותו מן הכוח אל הפועל ,מהחזון לעשייה הלכה
למעשה .אילנה דאגה לארגון התוכן והרוח ,לטקסים ולכל
דבר עד הפרט הקטן ביותר ,אך בסופו של דבר ולצערנו ,נבצר
ממנה לצאת עמנו ולחוות אותו.
להדרכה ולהוראה נבחרה נעמה אגוזי ממזרע ,לה שורשים
ענפים בהתיישבות .סביה היו חלוצים ,אנשי עמל ואדמה
וממקימי כפר יהושוע ובית שערים .נעמה היא רכזת מחוז
צפון במגמה להכשרת מורים בביה"ס להוראת השואה של "יד
ושם" .הדרכתה היתה יוצאת דופן ,מקצועית ,נעימה ,אמפתית.
לכל אורך הדרך שולבה ההיסטוריה בסיפורים אישיים ,כולל
סיפוריהם הייחודיים של חברי המשלחת ,שחלקם אף זכו
לגילויים חדשים ומרעישים ומפגשים עם מקומות היסטוריים,
הטומנים בחובם זיכרונות משפחתיים מרגשים.
המסע כלל נציגים מההנהגה ההתיישבותית-חקלאית וביניהם
ראש המועצה האזורית לכיש ,דני מורביה ,ראש המועצה האזורית יואב ,מטי הרכבי-צרפתי ,ראש
המועצה האזורית בקעת הירדן ,דוד אלחיני ,מזכיר ארגון מגדלי ירקות ,מאיר יפרח ומכיר ארגון
מגדלי ההדרים חי בנימיני.
המסע נפתח בוורשה ,בירתה של פולין המודרנית ,בסיור מרתק בבית העלמין ברחוב אוקופובה,
שם גם קיבלו חברי המשלחת הצצה לחיי הקהילה היהודית בפולין בכלל ובוורשה בפרט ,בין שתי
מלחמות עולם.
בהמשך ,ברחוב זלוטה ,שבו נותר שריד מחומת גטו
וורשה ,הגטו הגדול ביותר שהוקם בשטח הכיבוש
הנאצי .ניסינו ,חברי המשלחת בעזרת סיפורים,
מפות ,קטעי יומנים ובעיקר הרבה דמיון ,לשחזר
את החיים בגטו ולהבין כיצד נראו חיי היום יום
בתוך הצפיפות ,העוני ,המחסור והמחלות.
לסיכום סיפורו של הגטו ,צעדנו ב"מסלול
הגבורה" ,נתיב הזיכרון ,הטומן בחובו סיפורי גבורה רבים ,הנמשך מאנדרטת מרד גטו וורשה לכיוון
כיכר השילוחים ,היא הכיכר אליה רוכזו יהודי הגטו וממנה נלקחו אל מחנות הריכוז וההשמדה.
לעת ערב הגענו לתפילה בבית הכנסת נוז'יק ,היחיד ששרד בעיר מימי המלחמה פגשנו את הרב
מיכאל שודריך ,הרב הראשי של פולין ומי שדואג לחיי היהודים בקהילה.
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ביום השני יצאנו לכיוון צפון מערב פולין אל העיירה טיקוצ'ין ,שהזמן בה כאילו עצר מלכת .בעיירה
חייתה קהילה יהודית מפוארת ,עם מסורת ,תרבות וחגים ובית הכנסת המפואר שמשמש כיום כמוזיאון
וממחיש את הטראגיות על מה שהיה ואינו עוד .כל יהודי העיירה ,משפחות שלמות ,נאספו מבתיהם
בעיצומה של המלחמה ונורו באכזריות אל תוך בורות ההרג ,ששימשו את הנאצים ועוזריהם בתחילת
מימושו של "הפתרון הסופי".
את היום סיימנו בטרבלינקה ,מחנה המוות הגדול מבין
שלושת המחנות שנועדו להשמדת יהדות פולין ובו נספתה
כל קהילת וורשה .לאחר הדרכה וסיור ערכנו טקס מכובד
ומרגש למרגלות האנדרטאות במקום 17,000 .מצבות ,שכל
אחת מייצגת קהילה שלמה שנספתה במחנה ההשמדה.
ביומנו השלישי למסע הגענו ללובלין ,המכונה "ירושלים
ד'פולין" ולאחר סיור בבית העלמין היהודי העתיק ביותר
בפולין ,בו קבורים גדולי תורה ורבנים ידועי שם מתור הזהב
של העיר ,הגענו ל"ישיבת חכמי לובלין" ,שהוקמה מתוך מטרה
להחזיר עטרה ליושנה ,שם גם קיבלנו הסבר מפי הרב מנחם
הכהן ,רב תנועת המושבים .בצמוד לעיר החיה עומד על
תילו מחנה ההשמדה מאידנק ,שמהווה עדות דוממת לזוועה
שהתרחשה .החיים התוססים בעיר לובלין הסמוכה ,גם היום,
מעלים תהיות רבות ובעיקר זעם גדול לשתיקה ששררה מנגד
לנוכח ההתרחשויות במחנות לייצור מוות אלו.
באוויר שררה תחושת אי נוחות ונדמה היה כאילו בעוד רגע מקבל המחנה חיים .מה שתרם לכך
הוא ההסבר המרתק של מדריכתנו ,נעמה ,שלצד ההיסטוריה והעובדות היבשות והמוכרות ,ידעה
להביא עניין וזוויות חדשות ומעניינות המבוססות על סיפורים אישיים ועדויות חיות .לאחר סיור מקיף
וסיפורים אישיים של חברי הקבוצה ,קיימנו טקס בקור מקפיא ומצמרר .שיאו של הטקס היה בשירת
שירו המוכר של הזמר יהודה פוליקר" ,אפר ואבק" ,שכתב יעקב גלעד ,בנה של ניצולת מחנה מאידנק,
הלינה בירנבאום ,שאיבדה בו את כל משפחתה.
בערב התוודענו לפרויקט ייחודי ומרתק :קבוצת סטודנטים פולנים ,אנשי תיאטרון אוונגרדיים שהקימו
לפני כ 20-שנה קבוצת תיאטרון וקבעו משכנם בבראמה גרוצקה ,שעד תחילת המלחמה סימן את
הגבול בין העיר הנוצרית שבין החומות ,לעיר היהודית ,שהשתרעה סביב ה"זמק ",הארמון ,מצדו השני
של השער .כאשר החלו להתחקות אחר שורשיה ההיסטוריים של העיר ,נדהמה הקבוצה לגלות שבעבר
ישבו בעיר המוני יהודים ומכאן קיבלו החלטה :להחזיר לנשמות אילמות אלה את חייהן .מאז הפך המרכז
למעון מחקר ותיעוד של ההיסטוריה היהודית בלובלין .הצעירים הפולנים אוספים עדויות מוקלטות
מניצולים ומשכניהם הפולנים על החיים לפני המלחמה ,אוצרים תערוכות צילום ותיעוד ,משחזרים
רחובות ובניינים ,לומדים שירים ביידיש ועורכים קבלת שבת לחברים ול 30-היהודים שעוד נותרו בעיר.
על רקע הטענות הקשות שמוטחות לא פעם בנוגע לחלקם של הפולנים במלחמה ובשואה ,בולטת
קבוצה ייחודית זו בפרויקטים החינוכיים להנחלת זיכרון השואה ,בסובלנות ובקבלת האחר.
ביום שישי יצאנו לכיוון קרקוב ,דרך עיירות גליציה המערבית ולאחר סיור ברובע קז'ימייז' הקסום ,בו
נתקיימה קהילה יהודית תוססת ויוצרת כ 400-שנה ,קיימנו קבלת שבת ותפילה מרגשת בבית הכנסת
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משואה לתקומה ,התישבות וחירות

אל העבר עם הפנים לעתיד

בעיר .השבת הוקדשה לסיפורה הטראגי של העיר בזמן המלחמה ולגטו קרקוב שהוקם במרץ .1941
בשבת ביקרנו במפעלו של אוסקר שינדלר שהפך למוזיאון ושמענו על סיפור ההצלה המפורסם,
לאחר שצפינו באוטובוס ,במהלך נסיעותינו הארוכות בסרטו של שפילברג "רשימת שינדלר" .ביקרנו
גם בבית המרקחת הסמוך לגטו קרקוב ,שהופעל על ידי חסיד אומות העולם תדאוש פנקייביץ ,שסייע

ליהודי הגטו במהלך המלחמה בתרופות ,כסף ,מזון ובעיקר על ידי התיעוד של כל מה שהתרחש.
בראשון בבוקר יצאנו לסיור מקיף בקומפלקס מחנות הריכוז והמוות הגדול ביותר בשטח הכיבוש
הנאצי אושוויץ-בירקנאו .היה זה יום קשה וטעון .עדויות לזוועה מוצגות במוזיאון באושוויץ ,והסיפורים
שליוו את הסיור ,הן האישיים ,של חברי המשלחת ,רבים מהם דור שני ושלישי לניצולים והן סיפורים
שסיפרה לנו נעמה ,הפכו את הביקור למוחשי עד אימה.
באושוויץ קיימה המשלחת טקס "לכל איש יש שם" ,טקס הקראת שמות פרטי של קרובינו ,אותם
לא זכינו להכיר ,שנספו בדרכים נלוזות במחנות המוות הארורים .הטקס היה מרגש עד דמעות והיווה
נקודת שבירה אצל רבים מחברי המשלחת.
בבירקנאו השכנה ,בה נותרו שרידים ,לאחר שהופצץ המחנה בסוף המלחמה ,קיימנו טקס מרגש
ומסיים בקרבת בורות מים ,בהם מצוי אפר קורבנות רב ,שפוזר לאחר שריפתם .בטקס נשאו דברים גם
רב התנועה ,הרב מנחם הכהן ,שכאמור ליווה אותנו לכל אורכו של המסע ומאיר צור ,מזכ"ל התנועה.
בסיום נאומו אמר צור" :מדינת ישראל היא מדינה משוחררת ,משגשגת ופורחת ,דמוקרטית ויהודית
ואין זה מובן מאליו .זוהי מחויבותנו להילחם על מנת לשמור על הארץ ,על ביתנו .לדאוג שילדינו יקבלו
מטען חינוכי וערכי ולהעביר את הלפיד הבוער לדורות הבאים .כפרטים ,מחובתנו להוביל ולהנהיג
ולהיות עמוד האש לפני המחנה ,להתוות את שביל הזהב שלאורו נבנה חברה טובה יותר ,סבלנית
וסובלנית יותר" .עוד הוסיף" :לנו ,כמנהיגי המרחב הכפרי משימה נוספת וייחודית והיא לשמור על
אדמות הארץ וגבולותיה ,לדאוג לקיומה של חקלאות מפוארת ולטפח את בני הנוער שלנו ,חוד החנית
של החברה הישראלית ,מנהיגי המחר".
הימים הבאים נועדו לשחרור הנפש והראש ולניסיון לעכל את כל מה שראינו ,שמענו וחווינו .הדרמנו
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להרי הטאטרה ,ההרים הגבוהים בקרפטים והרכס האלפיני היחיד בפולין והגענו לבירת החורף של
פולין ,זקופנה .משם המשכנו לוויליצ'קה למכרות מלח מהעתיקים והמרהיבים בעולם ,אליהם ירדנו
ב )!(800-מדרגות ולאחר שנשמנו אוויר צלול ,נקי מאלרגנים ,גילינו בכל קומה חיים בדמות כורים
עשויים מלח ודמויות מאגדות עם פולניות ,הכל חצוב במלח ,עבודת אדם מדהימה ביופייה .אחד
האולמות אליהם הגענו ,משמש לעריכת אירועים ,כגון קבלות פנים ואפילו חתונות ,עם שנדלירים
כבדים וססגוניים שתלויים מהתקרה באלגנטיות ואסתטיות.
את יומנו האחרון בקראקוב ובפולין התחלנו במפגש מרתק עם ניסן צור ,שליח מעריב למזרח אירופה,
המתגורר בקרקוב .כמשלחת מנהיגות שחרטה על דגלה הסתכלות בפרספקטיבה רחבה ,טרום מלחמת
העולם השניה ,במהלכה ולאחריה ,הזווית שהציג ניסן בנוגע למציאות החיים בפולין כיום היתה
חשובה להשלמת התמונה .ניסן תיאר את חיי הקהילות הקטנות שנותרו ואת הקשיים היומיומיים
עמם מתמודדת הקהילה היהודית הקטנה בפולין .לאחר מכן סיירנו ב"מוזיאון יהדות גליציה" והמשכנו
לסיור בעיר העתיקה היפיפייה ולבסוף הגענו אל בית העלמין העירוני ברקוביצה ,שבו באופן מפתיע
קבורים  13חיילים יהודים ,שהצטרפו לצבא הבריטי לקראת סיום המלחמה ורובם מצאו את מותם
בנסיבות עגומות בשבי הגרמני.
בבית הקברות סיפרנו את סיפור גבורתם של החיילים הצעירים ,הנחנו צבעונים על קבריהם והדלקנו
נר לזכרם.
היה זה מסע מעצב ומגבש ,בו לכל אורכו התחוור לנו ממדיה של המילה שואה ומעשי המרצחים
המזוויעים שתכננו וביצעו בקור רוח מקפיא וללא חרטה מעשים נפשעים מתוך מטרה ברורה להשמיד
ולכלות את העם היהודי .הנאצים ועוזריהם רצחו ופגעו בליבו של העם היהודי בשיטות האכזריות ביותר
אבל  -הרוח היהודית ניצחה ולמרות השיטתיות של המכונה הנאצית ,העם היהודי שרד את התופת
והצליח בכוחותיו האחרונים לטפס מתהומות אפלים ולהקים מדינה מפותחת ,מובילה בתחומי החינוך,
החברה ,הכלכלה ,הביטחון ,ההתיישבות והחקלאות ,וכל זאת על פני תקופה של  64שנים ובעזרתם
של אמונה ,נחישות וערבות הדדית .כוחנו הוא באחדותנו ועלינו לדבוק זה בזה .
אני סמוכה ובטוחה שכל אחת ואחד מחברי המשלחת לקחו עמם רשמים עמוקים מהמסע והחוויה
הרגשית העמוקה וכעת זה בידיהם ליישם בבית ,בקהילה ,במושב ,במרחב הכפרי שלנו.
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יזכור

זוכרים את הנופלים
הנצחה ומורשת

יום הזכרון לחללי מערכות צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
ליאורה חסון ממושב נעמה ,כותבת לבנה גיא
ז"ל ,שנהרג ביומה האחרון של מלחמת לבנון
השנייה .13.8.06
גיא חזר למשק בנעמה ב 2005-והקים עם חברתו
ליהי את בית הקפה "גיא לי" בכניסה למושב.
לאחר נפילתו נתרמו אבריו לבקשת המשפחה.
"גיאה.
עוד שנה בלעדיך ילד שלי והלב ממען להאמין.
עולם מטורף .חיים הזויים לא נתפסים.
כן גיא ,מאז שעזבת הכל השתנה כאן .אני
משתדלת לעדכן אותך בשיחות הנפש הארוכות
שלנו .מאוד חסרות לי שיחות הבוקר לפני יציאתך
לעבודה בחממות ,כל כך מתגעגעת לזוהר בעיניך
שדיברת על המשק .מתגעגעת לוויכוחים .להערות
באלף ובעין .מתגעגעת לשמוע אותך מדבר על
חקלאות כחקלאי ותיק ואני זאת שמתלמדת.
כשאני מתגעגעת אליך ,מה שקורה בכל שניה של
חיי ,אני ניגשת לארון הבגדים בו שמרתי מזכרות
מיוחדות מבגדיך ,מחבקת ומריחה את הריח שלך
שלא ממהר לעזוב וכשזה לא מספיק אני מפעילה
את הסרטונים שצילמת בהודו ובמלחמה שגבתה

את חייך .מגבירה את הרמקולים ,עוצמת עיניים
שומעת אותך ורואה אותך בעיני רוחי בכל פינה
ופינה בבית.
לפני שבועיים חגגנו לך יום הולדת  - 30אולה גיא,
לא להאמין ,אני זוכרת את רגע הולדתך ועם כל
הכאב מאושרת על המתנה שקיבלנו לפיקדון כל
כך קצר .גם בשנה הזו חיכיתי לתעלולי ההפתעה
שלך .חיפשתי אותך מאחורי הדלת במקום
שאהבת להפתיע אותנו כשניסינו להפתיע אותך.
אולי בכל זאת נגלה שהכל היה רק חלום זוועה.
אחת המילים שאני משתמשת בה הכי הרבה מאז
שנהרגת היא "אם" .אם גיא היה רואה ...אם גיא
היה עושה ...אני סקרנית כל הזמן לדעת איך היית
מגיב ,מה היית עושה אם ?...איפה היית גר? האם
סוף כל סוף היית מסכים לגשת לפסיכומטרי?
האם כבר היית אבא? ועוד ועוד...
שש שנים עברו וכאילו היה זה אתמול .הכאב החד
אצל אבא ,רועי ,רעות ויובל מנתב אותם לעשיה
שאתה במרכזה.
רועי תיכנן לזכרך חדר כושר בבית שלך בנעמה,
חדר שיהיה מלא שמחת חיים ויהווה פינה לחבריך
מהישוב .בבחינת הבגרות של יובי באומנות היית

המרחב האישי

חיילים וצעירים
מאת מעיין מלכין ,מחלקת חיילים וצעירים.

זכויות חיילים
משוחררים

בשנת  1994נחקק "החוק לקליטת חיילים משוחררים" שנועד לסייע לחיילים המשוחררים בתחילת
חייהם האזרחיים .החוק מעניק לחיילים המשוחררים (שהשלימו שירות צבאי או אזרחי) שורה של
זכויות והטבות .שימו לב :היקף הזכאות מחושב לפי משך השירות ואופיו.
להלן פירוט חלקי של הזכויות להן זכאי חייל משוחרר:
* מס הכנסה :במהלך  24החודשים הראשונים מיום השחרור זכאי החייל המשוחרר לנקודת זיכוי
במס הכנסה.
* מענק שחרור :מענק כספי המחושב לפי משך השירות ואופיו (לוחם ,תומך לחימה ,אחר) .למשל
לוחם ששירת  36חודשים יקבל מענק בסך ( ₪ 11,544לאחר עדכון החוק ,נכון לאפריל  .)2012המענק
מועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק של החייל המשוחרר בתוך  20-60יום ממועד השחרור .לאחרונה
אושר ע"י כנסת ישראל תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים לפיו ,מענק השחרור יוגדל באופן הדרגתי
ביחס לשיעורו הנוכחי ,לאורך חמש שנים ,החל משנת  2012ועד להשלמת הכפלתו ב.2016-
* פיקדון אישי :מענק נוסף המחושב לפי משך השירות ואופיו .הפיקדון עומד לרשות החייל המשוחרר
למימוש בתחומים מוגדרים מראש :לימודים ,הכשרה מקצועית ,הקמת עסק ,נישואים ,דיור (רכישה
ובנייה) .הפיקדון עומד לרשות החייל המשוחרר למימוש במשך  5שנים ,לאחר  5שנים ,ובמשך השנתיים
הבאות ,יכול החייל המשוחרר למשוך את הסכום .חשוב לדעת  -אם הסכום לא נמשך במשך  7השנים
ממועד השחרור זכאות החייל המשוחרר מתבטלת.
* עבודה נדרשת/מועדפת :מענק מלא בסך כ ₪ 9,000-מוענק לכל מי שהשלים  150ימי עבודה
באחד מהענפים הבאים :תעשייה ומלאכה ,אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה ,אתרי בנייה ,סיעוד ,בתי
מלון ,תחנות דלק.
* מלגות ללימודים/הכשרה מקצועית :מלגות רבות מוענקות ע"י גופים שונים לפי קריטריונים
משתנים ,לדוגמא :מלגת הרב מנחם הכהן שמעניקה תנועת המושבים ,קרן גרוס ,מלגת מפעל הפיס,
קרן דלק וכו' .מומלץ לבדוק זכאות באתרי האינטרנט שמפעילות הקרנות השונות.
* ייעוץ תעסוקתי והכוונה :בלשכות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים ניתן לקבל ייעוץ אישי
ובמידת הצורך ייעוץ פרטי לאבחון תעסוקתי.
* זכאות למימון שנת לימודים ראשונה במוסדות אקדמיים :חייל משוחרר זכאי למלגת לימודים
עבור שנת הלימודים הראשונה במוסד הנמצא באיזור סיוע (פירוט המוסדות ניתן למצוא באתר
היחידה להכוונת חיילים משוחררים) .מעבר לכך ,חייל משוחרר המתגורר בפריפריה/איזור סיוע ולומדים
במוסדות להשכלה גבוהה זכאי גם הוא למלגת לימודים עבור שנת הלימודים הראשונה (הישובים
כמפורט בחוק הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל).
כדאי להכיר את כל הזכויות וההטבות ולנצלן! לפרטים ,מידע והתייעצות ניתן לפנות למחלקת
חיילים וצעירים במייל hayalim@tmoshavim.org.il :ובטלפון.03-6086308 :
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התנועה בשטח

מרכז העבודה ורעותק'ה ממשיכה לשיר בדיוק
כמו שאהבת .ואנחנו ,אבא ואני ,החלטנו לבחור
בחיים; משקיעים את כוחנו ומרצנו באחיך
המדהימים כשאתה לצידנו ובמחשבותינו כל
דקה מחיינו.
כל שיר מזכיר לנו אותך  -בתחנות רבות בחייך
הקצרים .דרך גן השיקמים שהיה השיר שלכם
לפני השינה ,אני גיטרה ,אהובת הספן ,שירים
של שלמה ארצי שידעת בעל-פה ,שירי זוהר
ארגוב שליוו אותך בתיכון ,בית הבובות והיהודים
שהתנגנו לך שעות רבות בבית הקפה שלך.
גאיוש ,אני כל כך מתגעגעת אליך אבל דע בין יקר
שלי ,שלא ניפגש בקרוב ,החלטנו ,עם כל הכאב,
לבחור בחיים ,ליהנות ממה שנותר ,לראות את
החיים בפרופורציות ,כי אין ,אבל אין דבר קשה
יותר מאובדן של ילד.
שמור עלינו מלמעלה ,תן סימן ולו הקטן ביותר
שיעזור לנו להמשיך.
בגעגועים אין קץ,
אבא ,אמא ,רועי ,רעות ויובל"

נרתמים לסייע
לילדים חולים

תנועת המושבים נרתמת לסייע לילדים חולים במחלות מסכנות חיים .מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים
סייר עם מטה התנועה במועצה האזורית הגליל התחתון ,כאורחו של ראש המועצה ,מוטי דותן ונפגש עם
השחקן והזמר חיים טופול ,יו"ר עמותת כפר נהר הירדן ,כפר נופש לילדים חולים במחלות מסכנות חיים.
במסגרת סיור של מטה התנועה בגליל התחתון חשף
ראש המועצה האזורית מוטי דותן פרויקט ייחודי
ומרגש שכולו נתינה " -כפר נהר הירדן" ,כפר נופש
לילדים חולים במחלות מסכנות חיים בגילאי .9-18
הפרויקט הנו אחד מ 15-כפרים שקיימים בעולם והנו
יוזמה של השחקן המנוח פול ניומן ,שהיה הנשיא
העולמי של הארגון וחבר לשחקן והזמר חיים טופול,
יו"ר העמותה בישראל .המועצה האזורית שותפה מלאה
לפרויקט ,שפועל בארץ בכל ימות השנה להבדיל מהמחנות ברחבי העולם ,שפועלים במסגרת מחנות קיץ.
חזונו של הנשיא המייסד פול ניומן המנוח היה ,שכפר זה ,השוכן בגליל התחתון בישראל יקלוט ילדים
חולים מכל מדינות המזה"ת ,ללא הבדל דת ,גזע או לאום ואכן בימים אלה נערכים לקליטת ילדים חולים
מהרשות הפלסטינית ומירדן .דותן ציין כי הוא מקווה שהתנאים הפוליטיים האזוריים יאפשרו לילדים
להגיע ולנפוש בגליל התחתון" :זו זכות גדולה באופן ציבורי כמו גם אישי להיות שותף לפרויקט שכולו
העלאת חיוך על שפתותיהם של ילדים חולים וסובלים".
טופול ,ששוהה בארץ והגיע במיוחד למפגש בכפר ,העלה את הצרכים השונים וביניהם הצורך בנטיעת
בוסתן ושתילת גן ירק ומאיר צור ,מזכ"ל התנועה ,מיהר לקחת על עצמו ועל התנועה את הפרויקט:
"אנו ,בתנועת המושבים ,רואים חובה נעימה להיות שותפים לפרויקט חשוב זה שהוא חלק אינטגראלי
מהערכים של מהמרחב הכפרי והתנועה .תנועת הנוער שלנו ,בני המושבים ,שחניכיה ,חלקם כבר עוסקים
בהתנדבות בכפר הילדים ,יסייעו בהעמקת הקשר והמחויבות".
חיים טופול הודה למאיר צור ולראש המועצה ואמר שכל ביקור כזה ממלא את ליבו באופטימיות על
הנוער הנפלא והחומר האנושי והאיכותי של ההתיישבות בארץ.
הכפר החל לפעול ב 1-לאוגוסט במתכונת הרצה ומעסיק מעל  100אנשי צוות ,מדריכים ,רופאים ,אחיות,
עובדים סוציאליים ,אמנים ועוד ,חלקם הגדול בהתנדבות .ב 10.6יחנך רשמית הכפר במעמד נשיא המדינה
מר שמעון פרס.
בסיור נפגש מאיר צור עם יזמים בתחום החקלאות וגם התיירות החקלאית שמושכת אליה את הדור הצעיר
במושבים ,שמגלה ענין לעסוק הן בחקלאות מקצועית ועתירת ידע ולצדה בתיירות חקלאית.
בסיום ,נערך מפגש עם תושבי וחקלאי האזור ,בו סקר צור את הנושאים העומדים על הפרק ובמרכזם
עיגון זכויות החקלאים בקרקע ,ועדת רוטקופף והשלכותיה ,הטיפול בהעצמת הקהילה החברתית במושב
המתחדש ,שנת שרות בבני המושבים ועוד.
היח' לתרבות קוראת לאמנים בתחום הפלסטי ואומנים בתחום השירה/מופעים שונים,
המעוניינים להירתם ולסייע בהתנדבות במקום הנפלא הזה ,מתבקשים לפנות אלינו ליח' לתרבות.

www.tmoshavim.org.il

משואה לתקומה ,התישבות וחירות

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

הטלאי הצהוב  -דיאלוג עם סמל
תערוכתה של סבינה סע ד ,מושב רמות מאיר

הטלאי הצהוב היה אות קלון שנצטוו היהודים לשאת על בגדיהם בתקופת השלטון הנאצי ,כדי
לאפשר את זיהויים בכל עת ובכל מקום  -בגרמניה הנאצית ובארצות שכבשה .את ההצעה לסמן את
היהודים באות היכר העלה לראשונה רינהרד היידריך בדיון שהתקיים בעקבות פרעות "ליל הבדולח"
בנובמבר .1938
סימון היהודים היה אחת הגזירות המטרידות והמשפילות שאיפשרו לגרמנים לשים חיץ בין היהודים
לשאר האוכלוסייה .גם לאחר שהיהודים נכלאו בגטאות והופרדו משאר האוכלוסייה בשטח סגור של
גטו  -לא נתבטלה הוראת הסימון וההקפדה עליה .יהודים ששכחו את האות בצאתם לרחוב או שהאות
לא תאם את ההוראות ,היו צפויים רישמית לעונשי קנסות ,מאסר ועד מיתה בירייה.
ההוראה ליהודים לשאת בצד שמאל של בגדיהם את הטלאי הצהוב או כפי שכונה "הכוכב היהודי"
( , )Judensternחלה על כל היהודים בני שש ומעלה .בטלאי הצהוב שצורתו משושה וגודלו כגודל
אגרוף שובצה המילה "יהודי" ( )Judeבשחור.
סימון היהודים באות זה היה חלק מההכנות של הנאצים לפתרון הסופי  -גירוש היהודים למחנות
הריכוז והשמדתם הסופית.
מתוך הקלון ,ההשפלה ,הזוועה והשואה שנכרכו
בענידת הטלאי הצהוב ,יוצרת עימו האמנית
סבינה סעד  -בת להורים ניצולי השואה ,דיאלוג
אמנותי-חזותי .בדיאלוג מקבל הטלאי תחת
ידיה פרשנויות וביטויים מגוונים ,היוצרים אצל
הצופים תחושת הזדהות מלאה עם הכאב של
אלה שנשאו אותו ואשר גורלם נחרץ למוות ,כמו
גם עם אלה שנשאו אותו אך הצליחו להינצל
מהתופת.

בתערוכה קבוצתית בנושא השואה .או אז הוצאתי את הסקיצה מהמגירה ,שכללתי אותה והיא הפכה
להיות יצירת האמנות הראשונה שלי בנושא טעון זה .אחד המבקרים בתערוכה בה הוצגה יצירתי

"כוכב היהודים" משובץ בעבודותיה בדגלי מדינות
הכיבוש הנאצי; כדימוי שחלקיו מתפוררים -
מטפורה להשמדה ההמונית של היהודים; כסמל
הנקשר למנהגי האבל ביהדות (קריעה); כאלמנט
אורנמנטאלי משוכפל או מוגדל ,המעצים את
"כלוא" ,עץ ואקריליק .
ממדי הטרגדיה היהודית או מודד אותה .הטלאי
צהוב.
טלאי
שצורתו
בכלוב
היהודי (יודה) כלוא
הצהוב מופיע בתיאור מקום המסתור הזמני
הכלוב מורכב משני טלאים צהובים המחוברים
שמצאו בני משפחתה של סבינה שנרדפו על
על ידי מקלות .היהודים שענדו את הטלאי היו
ידי הנאצים; כאזכור מרומז בכנפי פרפר אפור
שבויים לרצונותיהם של הנאצים.
שלא התעופף בגטו היהודי או במתווה לכבדי
ראייה (דמוי כתב ברייל)  -משל "לעיוורונן" של
המדינות שבחרו להתעלם מהנאציזם וגזירותיו .לצד תיאורים אלה יוצרת סבינה סעד דימויים נוספים
של הסמל ,המבטאים את תקומת העם היהודי על ידי תיאור אור הבוקע מתוך חתכיו של הטלאי או
כעץ גדוע ממנו מנץ ענף חדש ורענן.

"ללא מילים" ,דיו ועיפרון צבעוני על נייר.
"בלוני הטקסט" בקומיקס מכונים באיטלקית " "FUMETTOשפירושו "עשן קטן" .בשואה היהודים עלו
השמימה בעשן גדול" .בלוני הטקסט" בעבודה זו ריקים שכן באותה תקופה קולם של היהודים לא
נשמע.

עוצמתו של הטלאי הצהוב ,העולה מתוך מגוון תיאוריו בתערוכה ,סוחף אותנו בתחושה כי הוא זה
שהעניק לסמל המגן דוד בדגל מדינת ישראל את משמעותו הציונית  -לאומית:
הסימן בו הלכו היהודים אל הכליה ואל חדרי הגזים ,מוחלף עם כינונה של מדינת היהודים בסימן של
חיים .במקום שפלותו של הסמל נמצאת היום גדולתו.
האמנית ,סבינה סעד ,בת להורים ניצולי שואה ,חוקרת ביצירותיה את משמעותו הסימבולית והחזותית
של הטלאי הצהוב .בעיסוקה האומנותי ,המעז לחטט בפצע הפתוח ,היא בוחנת ומגדירה מחדש
את הדימוי המוכר ,עושה בו שימוש כאמצעי ליצירת הזדהות ,ומציעה נקודת מבט מחודשת על
הטרגדיה.
התערוכה הוצגה לאחרונה ביד לבנים ברחובות וביום הזיכרון לשואה ולגבורה האחרון ,הוצגה
באוניברסיטת בר אילן ,בטקס יום השואה בתאטרון הקאמרי בתל-אביב ובאשכול פייס ברחובות.
חלק מהעבודות מודפסות ומוצגות דרך קבע בבית ווהלין בגבעתיים ,שמהווה שלוחה של הבית ספר
להוראת השואה של יד ושם.
מאין הכול התחיל? כותבת סבינה:
באחד מימי הזיכרון לשואה ולגבורה עת שהאזנתי לאחת מתוכניות הרדיו שהוקדשו ליום זה ,חשתי
דחף בלתי נשלט לבטא את הנושא באמנות פלסטית.
נטלתי את הנייר הראשון שנקרה לידי ושרבטתי עליו סקיצה מהירה .לאחר שסיימתי הבחנתי שמצידו
השני של הנייר מודפס ריכוז חשבון הבנק שלי (עם חריגה קטנה .)...הצירוף של סקיצה אמנותית על
נייר מהבנק הביא אותי לתהות על משקלן של "הבעיות" הקטנות שלי ,אל מול גורלם המר של שישה
מיליון היהודים שנרצחו ע"י הגרמנים הנאצים בתקופת השואה.
הסקיצה נשכחה באחת ממגירותיי למשך מספר שנים ,עד ליום בו התבקשתי לאשר את השתתפותי
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זו הבחין בה בדימוי שנעלם מעיני ,אם כי ייתכן והיה קבור עמוק בתודעתי כשביצעתי אותה :שמונת
הצריפים שתיארתי בציור דומים לשמונת הקנים במנורת החנוכה ,וארובת המשרפה היא השמש .כך
קיבלה יצירתי משמעות נוספת :על אף ששונאינו (היוונים או הנאצים) קמו עלינו לכלותינו ,הצלחנו
אנו לשרוד.
בעקבות אותה תערוכה הוזמנתי להשתתף בתערוכה נוספת שנושאה :הטלאי הצהוב .תגובותיי
הראשונות להזמנה זו היו רתיעה ופקפוק מעצם האפשרות להביע בציור על סמל כה קטן ,את
משמעותו הכבדה והאיומה .עם זאת ודווקא מתוך תגובות ראשוניות אלה שלי ,עלה בדמיוני הרעיון
ליצירה :הגדלתי את הטלאי ,כשמהגדלה אחת לשנייה הבנתי שגם אם אגדיל את הטלאי לממדיו
של מגרש כדורגל  -לא יספיקו ממדיו החדשים לבטא נכונה את עוצמת הזוועה שהתרחשה .לבסוף
הגדלתי את הטלאי המקורי פי  6מיליון (כמספר
קורבנות השואה) .התקבל בד שכולו שחור ובד
שכולו צהוב .משתי יצירות אלה החל הדיאלוג
שלי עם הטלאי ,דיאלוג שהתפתח לדימויים
חזותיים המבטאים את משמעותו בהקשר לצבעו,
צורתו ומובנו המילולי.
דיאלוג זה הוביל אותי לעקוב אחר אירועים
אנטישמיים המתרחשים היום ברחבי העולם.
אמנם הטלאי הצהוב כבר איננו בשימוש ע"י
ארגונים ניאו-נאצים כאלה או אחרים ,עם זאת
האנטישמיות מתבטאת באופנים אחרים ולצערי
הרב אף הולכת ומתפשטת.

"טלאים" ,אקריליק על בד.
עבודת טלאים ,טלאי צהוב .לא כל טלאי צהוב
הוא טלאי צהוב .היום מכנים מקרי רצח רבים
"שואה" ,ללא כל הקשר ופרופורציה לגודל
השואה האמיתית.

www.tmoshavim.org.il

כדור שני להורים ניצולי שואה ,אני מאמינה
שעבודותיי בתערוכה זו יצליחו להעלות בקרב בני
הדור הצעיר את המודעות למיגור האנטישמיות,
יחד עם התקווה שהעם היהודי לא יחווה לעולם
שואה נוספת.
סדרת העבודות בנושא "הטלאי הצהוב  -דיאלוג
עם סמל" ,טרם מוצתה מבחינתי .בימים אלה אני
עדיין שוקדת על עבודות נוספות.
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יזכור

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל
יהודה אלטון ,מנהל היחידה

אמני המושב והכפר

פעילות האמנים בתנועת המושבים נעשתה עד כה במסגרת עמותת אמני המושב והכפר.
בדצמבר  2011הוקפאה העמותה והחל מינואר  2012מתקיימת הפעילות כפורום אמנים במסגרת
היח' לתרבות ואגף חברה וקהילה.
במסגרת פעילות האמנים בתנועה יתקיימו פעילויות העשרה,
טיולים ,ביקור בתערוכות ועוד ,וזאת בנוסף על הפעילויות
שהתקיימו עד כה לרבות תערוכות מתחלפות
בגלריית תנועת המושבים ,השתתפות בתערוכות
קבוצתיות וכן הצגת תמונות ביומן התנועה השנתי.
עוד במסגרת הרחבת הפעילות ,תתבצע חשיבה
ועשייה בתחום היח"צ ברמה ארצית.

במסגרת האירועים לציון  75שנים לעליה לקרקע של מושב רשפון,
הוחלט להוציא לאור את ספר המושב אשר יכיל את תולדות הישוב
וסיפורים שנאספו משך שנים.

לקראת שנת ה 70-למושב יזמו החברות גילה להן ואסתר
דור פרויקט שנקרא "גלגולו של משק" ובו סיפורי המשפחות
שחיו במשקים החקלאיים ומשקי העזר החל משנת .1936
החומר שנאסף בשקידה ותועד בעזרתו של החבר עמיחי
קרן היה הבסיס להפקת ספר זה.
הפקת הספר היא עדות לחוסנה של הקהילה ותוצר
של שיתוף פעולה בין האגודה החקלאית והועד המקומי
המובילים זה בצד זה את כל הפעילויות והשירותים במושב.

בהזדמ נו ת ז ו  ,א נו ק ו רא י ם
לכלל האמנים במרחב הכפרי
להצטרף אלינו לפורום האמנים!

לפני כחודש וחצי התכנסו כ 350-איש בבית העם המשופץ של המושב לציין את הוצאת הספר
לסיום אירועי שנת ה 75-לרשפון .כנציג תנועת המושבים נכחתי באירוע אליו הוזמנו בני המשפחות
שגרו במושב מאז העלייה על הקרקע ועד היום.

חברות בפורום האמנים מחייבת
עלות בסך  ₪ 160לשנה כפי
שהיה נהוג בעמותה.

במבואה הוצגה תערוכה של חפצים וכלים מימיה הראשונים של רשפון ,הוצגו פלקטים שהכינו
חברי המשקים הראשונים שעלו על הקרקע המתארים את גלגולו של המשק ,כל זאת לצד מזנון
וכיבוד עשיר שטרחו והכינו משפחות המושב.

ניתן ליצור עמנו קשר
בטלפונים,03-6086342/3 :
052-2742821
או בדוא"לtarbut@ :
.tmoshavim.org.il

הרבה פגישות נרגשות נראו ברחבת הכניסה .לאחר מכן הקהל התכנס באולם ,צפה בקטעי סרטים,
שמע סיפורים ,העלה זיכרונות בליווי נגינה ושירה בציבור.
על הספר ,מדברי הברכה שנשא באירוע החבר גדעון כהן:

ישיבת ועדת היגוי

הספר מספר את סיפורם של חברי המושב דרך סיפורו של כל משק ומשק ,תוך אזכור כל החברים
ששהו במושב ומסיבות כאלה ואחרות לא יכלו להחזיק במשקם.

בתאריך  28/3/12נערכה במשרד היח' לתרבות ישיבת ועדת ההיגוי הראשונה של
פורום האמנים.
בישיבה ניתנה סקירה על פעילות העמותה בשנת  2011כולל דו"ח כספי .דנו בהצעות לימי יצירה,
פעילויות העשרה ואפשרויות להצגת תערוכות קבוצתיות ב.2012-

תערוכה :נוף הכפר

בתאריך  16/4/12עלתה בגלריה של תנועת המושבים תערוכתה של האמנית רות
סגל ממושב חרות.
בתערוכה מוצגים ציורים של האמנית.
התערוכה תנעל ב .16.5.12-שעות ביקור א'-ה'  ,8:00-18:00ו' .8:00-11:30

תודה מיוחדת...

בשם היח' לתרבות ומנהלי הספריות בהתיישבות ,תודה לגב'
רותה זנדמן על התרומה לספריות המושבים של הספר "דרכי
מווישי לווישי" שכתב בעלה פליקס זנדמן ז"ל על סיפור חייו
הלא ייאמן ,על נעורים בשואה לבגרות של מדע ,וכן על הסרט
המופלא "הניצחון סופי" אשר יצר העיתונאי חיים הכט.
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כמו כן מובא סיפור המושב על הארגונים השונים שהקימוהו .הקשיים הכלכליים והביטחוניים של
ישוב שהוקם בסביבה ערבית עוינת ומיד עם הקמתו פרצו מאורעות תרצ"ו תרצ"ט .החיים בצל
איום ערבי יום יומי ,המאבק בשלטון הבריטי ,ההתנדבות
לצבא הבריטי במלחמת העולם ,קנית נשק מגן בכל
דרך אפשרית והסתרתו בסליקים.
סיוע לעלייה ב'
בהורדת המעפילים
מהספינות שהגיעו
לחוף שפיים ,הסתרתם
ופנויים לפנים הארץ.

כל ההצעות נבחנות על ידי הועדה והחלטות שיתקבלו יישלחו לחברים בקרוב.
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מושב רשפון :אירוע השקת
ספר המושב לציון 75
שנים לעלייה לקרקע

המצור על רשפון
שפיים וגבעת
חיים ,החיפוש אחר
מעפי לי ם ו נשק ,
מאסר חברי הנהלת
מתוך הספר " 75לרשפון"
הכפר בעקבות מציאת
פח חומר נפץ במוסך
הטרקטורים ליד הבאר הראשונה .הריגתו של אליהו חינסקי מפקד כיתת הגנה מפתח
תקוה שהגיע לסייע לחברי המושב בעמידה מול החיילים הבריטים .פציעתם של
גאורג גץ בחיפוש עת ניסה למנוע מהאנגלים לעקור חורשה של שתילי אורן רכים.
קליטת ילדי עליית הנוער ,ניצולי שואה במאי  .1948השתתפות חברי רשפון במלחמת השחרור,
פיגועי הטרור והירצחם של אליעזר וייס ואלימלך זלצהנדלר.
הרחבת המושב עם קליטת עולי יוגוסלביה ושילוב מפוני עטרת ועוזבי בית הלל .קליטת עולים
ניצולי שואה מרומניה.
שילוב הדור השני למייסדי המושב בצד נחישותם ועוז רוחם של המייסדים הפכו את רשפון
למושב שקם כנגד כל הסיכויים.

www.tmoshavim.org.il

משואה לתקומה ,התישבות וחירות

חדשות בני המושבים •

www.bmoshavim.org.il

המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות הנוער  -שואה וגבורה
" ...בסוף דבריי אני פונה אל הנוער ,לאלה שיבנו את עתיד הארץ הזו ויעצבו את החברה כאן .כאשר
נסתיימה מלחמת העולם השנייה לאלה מאיתנו ששרדו היה החופש קשה ומכאיב .אבדן הכל -משפחה
חברים מיליוני היהודים  -הורגש בעוצמה אכזרית .ולחזור לחיים ,להתחיל הכל מחדש נראה כבלתי
אפשרי כמעט .עזרה לנו האמונה התקווה שהעולם החדש יהיה אחר שבארץ שלנו בישראל החברה
תהיה צודקת ,מוסרית ,טהורה ,ובה ישמר צלם אדם בכל התנאים ובכל המצבים.
וחלמנו על שלום  -סוף סוף שלום .היו געגועים לזה והיה החלום.
בשם הלוחמים מאז אני קוראת לנוער שלנו" :שמרו על החלום טפחו אותו האבקו עבורו!"
חווקה פולמן-רבן ,חברת הא"יל בגטו וורשה.
בחרתי לפתוח את הכתבה על המסע של תנועות הנוער ,המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד
תנועות הנוער  -שואה וגבורה תשע"ב ,בקטע הסיום של דברי חווקה פולמן-רבן ,חברת קיבוץ לוחמי
הגטאות וחברת הארגון היהודי הלוחם בגטו וורשה ,שנאמרו בעצרת הזיכרון בלוחמי הגטאות במלאות
 55שנה למרד גטו ורשה ו 50שנה להקמת המדינה.
לפני שלוש שנים חידשנו בבני המושבים את המסע
התנועתי לפולין והצטרפנו למסע של הנוער העובד
והלומד .השנה יצאה קבוצה של  24חניכים חניכי
שכבת י"א (ואחת משכבת י"ב) בליווי  3מבוגרים.
המסע עצמו ותהליך ההכנה הארוך שעוברים
המדריכים והחניכים לפניו עוסק בארבע חטיבות
תוכן שנגזרות גם מכותרתו .העולם היהודי בעיקר
במזרח אירופה המהפכה הציונית מה היו מקורותיה
ומה חוללה בתוך העולם היהודי .שנאת ישראל הקדומה והאנטישמיות המודרנית והתהליך שהוביל
לעלייתה והתבססותה של האידיאולוגיה הנאצית שהובילה לשואת יהודי אירופה .ומקומן וחשיבותן
של תנועות הנוער בתקופה זו ומה הוביל אותם לבחור במרד.
השנה התקיים המסע בשבוע שלפני ליל הסדר .המסע עצמו הוא מסע קשה ואינטנסיבי מסע של
עליות וירידות .מסע אישי מאד ועם זאת קבוצתי מאד ,כאשר לוח הזמנים נמדד בדקות ונשמר
בקפדנות יתרה ,הנסיעות הארוכות באוטובוס וכמובן המפגש הבלתי אפשרי כמעט עם המקומות שרק
מהעלאת שמם כל גופך מצתמרר ובהגיעך לשם אתה נזקק פעמים רבות לדמיון רב כדי לנסות ולהבין

על בית שנחרב ,על בית שנבנה ועל בית שבלב

מאת טובית שמואלי ,חברה במסע ,בני המושבים.
שבוע וחצי אחרי שנחתנו בשדה התעופה ועדיין קשה לתאר את חוויית המסע לפולין על הדף .בכל הזמן
הזה כשנשאלתי "איך היה?" תשובתי הייתה שזה לא היה מסע היסטורי ,גם לא מסע לאומי ,זה היה הרבה
יותר מזה ,הגדרתי את זה "מסע על הפילוסופיה של החיים" ובמסע כזה עולות השאלות הכי גדולות שהנפש
יכולה להתמודד איתן והתשובות? קול דממה דקה ,בלבול ,כעס ובסופו של המסע גם  -אחריות.
על בית שנחרב
הכרתי עולמות גדולים של בני אדם ,תרבות יהודית ,תרבות ציונית ,תרבות חילונית ותרבות עולם .הכרתי
משפחות ובני אדם עם חלומות ותוכניות .הכרתי מבנים מפוארים ,בתי כנסת ,בתי מגורים ,בתי עסק .הכרתי
קהילות עירוניות וחקלאיות ,גדולות וקטנות .והכרתי את היד ,היד שסחטה את ההדק ,היד שהכתה בכת
הרובה ,היד שהכניסה את הציקלון ב' לתוך תאי הגזים ,היד שהפכה את הקורבן לרוצח של עצמו .היד
שמחקה את התרבות ,המשפחות ,הקהילות ושכיוונה למחוק את העם היהודי  -יעד שלא יכלה לו על אף
אכזריותה הבלתי נתפסת.
על בית שנבנה
שאלת השאלות היא איך מרימים את הראש? התשובה לזה היא לא רק בהקמתה של מדינת ישראל
אלא בעיקר בקביעה מה יהיו ערכיה ומה יהיה צביונה .ביום האחרון למסע כל המשתתפים ציינו דבר אחד
שהם יעשו עם החוויה שעברו .סבב המעשים הזה בטא את הכוח של הקבוצה המיוחדת הזו ,קבוצה של
מנהיגים ומנהיגות שיכולה להביא לשינוי משמעותי  -לצדק חברתי .מרימים את הראש אל מול העוולות,
חוסר הצדק והפגיעה בזכויות אדם ,בכבוד האדם ובחירות האדם ומסתכלים עליהם .ולא שותקים .ככה
מרימים את הראש .ככה בונים בית שנחרב.
ועל בית שבלב...
בבית שבלב יש אחת שמחלקת עוגיות ,יש אחד שדואג שכולם מרגישים בטוב ,יש אחת שדואגת שנדע
יותר בצורה הכי מקצועית שאפשר ,יש אחד שמצחיק ,יש אחת שסופרת שכולם הגיעו ,יש אחד שמעז
להתרגש ובכך מאפשר לכולנו ,יש אחת שדואגת שנכבד את המקום ונקיים טכסי זיכרון ,יש אחד שמצלם,
יש אחת שדואגת לחבק ,יש אחד שדואג שנשיר עם מפוחית וגיטרה ,יש אחת שמשתפת בסיפור האישי
הכואב של משפחתה ,יש אחד שמתכלל ,יש אחת שמפרגנת ,יש גם כמה זוגות שמביאים את הביחד,
יש אחד שמכניס את הרוח היהודית ,יש אחד שמנהיג את הקבוצה ויש אחת שלימדה אותנו שרוחה של
מנהיגה יכולה להתקיים גם ללא נוכחותה.
למסע סוחף ,כואב ,קשה ומאתגר כמו המסע לפולין יוצאים עם הבית שבלב.
תודה על חוויה בלתי נשכחת.
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את שהתרחש שם לפני כמעט  70שנה ,כל
אלה יוצרים ,לא פעם ,ניגודים שההתמודדות
איתם אינה פשוטה כלל ועיקר.
את המסע התחלנו בעיר קראקאוב ,שבה היינו
ביום הראשון .היום השני הוקדש כולו לסיור
במחנות אושוויץ .את היום השלישי למסע
הקדשנו ברובו לעיר קראקוב שוב ובחלקו
השני עלינו בנסיעה ארוכה צפונה לוארשה .היום הרביעי של המסע  -יום שבת ,הוקדש לוארשה
ובעיקר לגטו וארשה .ביום החמישי היינו בלולבלין ובמחנה ההשמדה מיידנק .את היום השישי של
המסע התחלנו בטרבלינקה ,משם נסענו לטיקוצ'ין .מטיקוצ'ין נסענו במה שהיה אחד מרגעי השיא של
המסע בדממה מוחלטת ליער לופוחובה שם הושמדו כל יהודי טיקוצ'ין .ההליכה בתוך היער אל בורות
ההריגה ,הטקס הקצר והמרגש על שפת בורות ההריגה והיציאה חזרה  -נעשו בדממת מוות!!
היום האחרון של המסע הוקדש שוב לוארשה ולמה שהיה אולי שיאו של המסע  -מסלול הגבורה
סיפור מרד גטו וארשה.
לארץ שבנו ביום ד' בבוקר ,יומיים לפני ליל הסדר .אין ספק שלקרוא ביציאת מצרים ולדבר על יציאה
מעבדות לחרות לאחר שבוע שכזה זוהי קריאה שונה לחלוטין.
המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות הנוער -שואה וגבורה הוא הזדמנות גדולה
עבורנו כתנועת נוער .הוא הזדמנות להציע תהליך משמעותי ועמוק לחניכי התנועה בשכבת י"א .הוא
הזדמנות עבורנו ,כמחנכים בוגרים בתנועה ,לפתח שיח מעמיק בנושאים של יהדות ,ציונות ,על הקשר
בין הדורות ,על ההווה ועל החברה הישראלית ועל העתיד אשר אנחנו מסמנים לחניכינו.
אני מקווה כי נדע בשנים הקרובות להפוך את המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות
הנוער  -שואה וגבורה ,לחלק מרכזי ומשמעותי בתהליך החינוכי שלנו לשכבות הבוגרות בתנועה .כך
נדע לשים אותו במקום מרכזי ומשמעותי והמשלחת של בני המושבים במסע תגדל ותהיה בהתאם
לגודלה האמיתי של התנועה .אם נדע לעשות זאת ,אין לי ספק ,כי תהיה זו מקפצה גדולה ומשמעותית
בהמשך דרכה והתפתחותה של תנועת בני המושבים.
בשם חניכי ומדריכי המשלחת תשע"ב
גלעד דקל ,מרכז המשלחת

מחוז צפון גאה להציג:

פסח ישראלי אמיתי זה לא רק הגדה!
מאת רוני עירון ,רכזת מחוז צפון ,בני המושבים
השנה בחרנו לקיים את הטיול במתכונת של טיול
נודד :טיילנו בנופיו המרהיבים של נחל תבור וסיימנו
בטיול אופנים לאורכו של שפך הירדן הדרומי.
החל מיומו השני של הטיול זכינו לטייל בשטח
המועצה האזורית עמק המעיינות  -מועצה חדשה
בבני המושבים ובמחוז! זאת מתוך רצון להפגיש
אתכם ,המדריכים והחניכים ,עם חבל ארץ קסום
זה .זאת גם ההזדמנות לאחל להם בהצלחה
ולומר ברוכים הבאים למשפחת בני המושבים!
בטיול לקחו חלק כ 400-חניכים מדריכים
וגרעינרים ממועצות המחוז :מטולה ,גולן ,מבואות
החרמון ,גליל תחתון ,מרום הגליל ,מטה אשר,
מעלה יוסף וגלבוע.
הושם דגש על שיתוף הפעולה בין המועצות,
מתוך רצון לקדם ולהעצים את מחוז צפון ולחזק
את הקשר והזיקה לפעילות תנועת בני המושבים
 התנועה של כולנו!בחרנו להתמקד בנושא "גאווה ישראלית" .מדינת
ישראל קיימת "קצת יותר" מ 60-שנה ובפרק זמן
קצר זה זכתה להישגים מרשימים בתחומים רבים
ומגוונים.
במהלך הטיול נפגוש בסיפורים על הישגים,

www.tmoshavim.org.il

אתגרים ובעיקר על אנשים אשר שאפו והגשימו
ובכך תרמו למדינה.
המדריכים והחניכים כאחד התמודדו מול ימים
גדושי אתגרים ובהליכה מאומצת .שלושת ימי
הטיול העניקו הזדמנות למדריכים לקדם ערכים
חברתיים ולחזק את הקשר האישי עם החניכים,
במקביל להעצמת הקבוצה.
לטיול ז-ח מחוזי חשיבות גדולה :הטיול מהווה
עבור רבים מהחניכים מפגש ראשוני עם חניכי
המועצות השונות במחוז צפון ומהווה מעין "סרגל
מאמצים" הן מבחינת מאמץ פיזי והן מבחינת
חשיפה ומפגש חברתי לקראת מסעות הקיץ:
פלמ"ח ובעקבות לוחמים שם יפגשו החניכים
עם בני גילם מכל מחוזות התנועה.
זה המקום להודות לצוות המוביל הכולל רכזים,
גרעינרים ובוגרים אשר עמלו רבות להצלחתו של
הטיול ,למנהלי המחלקות אשר האמינו ברעיון
ותרמו מזמנם וממשאבי המועצות להצלחת
הטיול ולרווחת החניכים.
הפסגה היא המטרה ,השביל הוא הדרך ...בזכותכם
עשינו עוד דרך אל הפיסגה!
תודה לכל האנשים היקרים שחולמים צפון!!
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