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מערכת עיתון "המושב":

עורכת אחראית: מיכל דותן-לוין

עריכה: רוני חסיד

מרכזת מערכת: ורדה בואבי

חברי המערכת:
עמית  עו"ד  חן-גיל,  נעמה  אלטון,  יהודה 
שלמה  סמירה,  מנשה  כהן,  איציק  יפרח, 

עצמוני, יוגב שריד.

תנועת המושבים, שדרות  כתובת המערכת: 
שאול המלך 8 תל אביב,

טל: 03-6086333, פקס: 03-6918996
varda@tmoshavim.org.il

שנה עברה ושנה חדשה בפתח
שנה טובה

שיפור  לטובת  רבות  פועלת  המושבים  תנועת 
התשתיות השונות למען חברי המושבים ואורח 
התקשורתית  המפה  שינוי  לאור  הכפרי.  החיים 
של  וכניסתם  היומית  העיתונות  בתחום  בארץ 
את  למנף  לנכון  ראינו  לזירה,  חדשים  שחקנים 
יתרון הגודל של תנועת המושבים, ליצירת חבילה 

אטרקטיבית וייחודית לחברי המושבים.
החבילה כוללת מנוי שנתי על בסיס יומי לעיתון 
 )מגיע עד לפתח הבית בשעות הבוקר 
בנושא  ובנוסף, קבלת מגזין שבועי  המוקדמות( 
טלוויזיה ובידור – "רייטינג". כמו כן, ייהנו חברי 

המושבים ממחירי מבצע במגזינים הנוספים של 
.

שינויים  ללא  לחודש,   ₪  89 הינה  החבילה  עלות 
במרבית  כנהוג  חודשים,  מספר  לאחר  במחיר 

המבצעים כיום בשוק.
האחרו החודשים  במהלך  גובשה  זו  קחבילה 

נים בפיילוט שביצענו עם מספר מושבים ברחבי 
המ מושבים  חברי  גדולה.  הצלחה  ונחל  קהארץ 

עוניינים להשתתף במבצע ייחודי זה מתבקשים 
התנועה,  באתר  הנמצא  הטופס  את  למלא 
לפקס  ולשלוח  "טפסים"  תחת  כלכלה,  באגף 

.03-6918996
של  כולל  מתהליך  חלק  הוא  זה  פעולה  שיתוף 
אורח  לשיפור  ייחודיות  אפשריות  מגוון  יצירת 
עליהם  שוקדים  שאנו  המושבים  לחברי  החיים 

בימים אלו.
מעריב,  בתפוצת  החלוקה  לאזורי  כפוף  המבצע, 

שיר המנויים  למספר  ובכפוף  הקרוב  קבעתיד 
שמו ניתן יהיה לספק את השירות גם למושבים 

שאינם נכללים כיום באזורי התפוצה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת: 

yogev@tmoshavim.org.il

מבצע מנויים אטרקטיבי לחברי המושבים

לוח שנה לרגל 80 שנה לתנועת המושבים

לתושבי המושבים,
חשוב  צעד  ההתיישבות  צעדה  החולפת  בשנה 
החובות  ממשברי  היציאה  להשלמת  בדרך 

המוש תנועת  תנובה.  אישור מכירת  קבעקבות 
בים תמכה במהלך משלביו הראשונים וגיבתה 

קלאורך כל הדרך את הנהלת תנובה. הצלחת המ
כירה, המחיר הנאה שהושג והתמיכה במכירה, 

שהתארג הוכיחו  אחד,  פה  כמעט  קשהושגה 
נות ולכידות הן גורם משמעותי בדרך לשיפור 

משמ אירוע  וחבריהן.  האגודות  של  קמצבן 
אישור  היה  האחרונה,  בשנה  נוסף  עותי 
מקרק במועצת   )979 הבר  )דו"ח 
קעי ישראל. אף שיש בהמלצות 

הדו"ח סעיפים רבים שאנו חולקים עליהם, זהו 
קמהלך חשוב שיקדם את זכויות החברים בחל

הרשומים  לבעליהן  שיהפכו  כך  המגורים,  קות 
החלו התעסוקות  להסדרת  ויוביל  דבר  קלכל 

פיות במושבים.
במהלך מלחמת לבנון השניה ובמאבק המתמשך 

קלאורך רצועת עזה עמדו בחזית של מדינת יש
ראל המושבים והקיבוצים תוך שהם ממשיכים 
לקיים חיי שגרה, למרות המצב הקשה. במהלך 
המלחמה נפלו שלושה עשר מבני המושבים. זהו 

קנתון המצביע על נוכחות גבוהה של בנינו ביחי
והערכים  החינוך  ועל  צה"ל  של  הקרביות  דות 
אותם הם מקבלים בבתיהם. תנועת המושבים 

קמשתתפת באבלן של המשפ
חות השכולות.

תושבי  כל  את  להזמין  ברצוני 
בתנועה  לראות  המושבים 

גם  היום,  סדר  שעל  בנושאים  לטיפול  כתובת 
השנה ולעשות שימוש תדיר בערוצי התקשורת 

שפיתחה תנועת המושבים.
אני מאחל לתושבי המושבים ולכל בית ישראל 

שנה טובה, שנת שלום, שגשוג וביטחון.

איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

לרגל 80 שנות עשייה ופעילות של תנועת המושבים ובפתחה של תשס"ח, צרפנו לגיליון 
זה שי – לוח שנה מהודר עם תמונות ששלחו חברי המושבים, המייצגות את ההוויה 

המושבית בעבר ובהווה.
אנו מודים לכל אחד ואחת משולחי התמונות על שיתוף הפעולה. בהמשך נעשה שימוש 
גם בתמונות שלא נכנסו ללוח השנה במסגרת חגיגות השמונים. אנו מקווים שתיהנו 

מהלוח ותעשו בו שימוש.
ימי ושעות שידור מגזין תנועת  זה מגנט למקרר לתזכורת לגבי  בנוסף, צרפנו לגיליון 

.TV המושבים - מושב
שימו לב: הערוץ משדר כיום באפיק 98 גם בקyes וגם בקHOT. אפיק 25 נותר 

.HOTלבעלי הממירים האנלוגיים המחוברים לק

צפייה נעימה וחג שמח. בברכת שנה טובה,
תנועת המושבים בישראל



ל
כראש  כהונה  שנות   19 אחר 
השרון,  לב  האזורית  המועצה 
מסיים יצחק ישועה )שייע( את 
תפקידו  את  ומתחיל  זו  דרכו 

האזו המועצות  מרכז  קכמנכ"ל 
ריות.

עם  הקשר  את  בחיוב  רואה  המושבים  תנועת 
ראשי המועצות ועם מרכז המועצות האזוריות 
והמרחב  ההתיישבות  של  יומה  סדר  בקידום 
יהכפר וניצלנו את המועד המיוחד והקרבה הפיק
זית בין המשרדים על מנת לשבת עימו לפגישה 

קצרה ולשמוע ממנו על תוכניותיו.
אז מיהו שייע?

יצחק ישועה, חבר מושב חרות, נשוי לנורית, אב 
לשלוש בנות – נטע טלי וזוהרה וסב לנכדים.

הילל  אבא  )רחוב  גפן  בשכונת  גן  ברמת  נולד 
כיום(, שלישי מבין אחד עשר אחים ואחיות.

אביו היה חייט ויו"ר התאחדות התימנים ושייע 
הציבורית  ועבודתו  אביו  של  דרכו  כי  מעיד 

קשימשה נר לרגליו ביושרו, צניעותו, חוכמתו ומ
סירותו.

מלגה  שייע  קיבל  וחרוץ  מצטיין  כתלמיד 
דבק  שם  ישראל"  ב"מקווה  תיכוניים  ללימודים 
בו הכינוי שייע, שהולך עימו מאז ועד היום. )היו 
המציאו  ולכולם  הספר  בבית  "יצחק"  הרבה 

שמות.(
הצ ישראל"  מ"מקווה  נוספים  חברים  עם  קיחד 

טרף לגרעין של "הנוער העובד" ולימים התגלגלה 
החבורה לקבוצת יזרעאל שם החל את פעילותו 
הציבורית ושם גם פגש את נורית, לימים רעייתו, 

שהגיעה עם גרעין נח"ל "הגליל" לקיבוץ.
ואז  לעוזבו  החליט  בקיבוץ  שנים  מספר  לאחר 
פנתה אליו משלחת ממושב חרות אשר כללה בין 

קהיתר גם את יוסי יפה ז"ל והציעו לו עבודה כמ
זכיר פנים במושב.

בק16 ביוני 1963 )16.6 הפך לתאריך שילווה אותו 
במספר צמתים חשובים בחייו( החל את עבודתו 

כמזכיר וגזבר במושב.
כמזכיר  תפקידו  את  שסיים  לאחר   1974 בשנת 

אק תנובה  מנהלי  מארבעת  לאחד  נבחר  קחרות 

ספורט )סמנכ"ל( כנציג תנועת המושבים, תפקיד 
קבו החזיק שמונה שנים עד שהחליט להפוך לח

חקלאי  משק  פיתחו  ורעייתו  הוא  כאשר  קלאי 
ומועצת  הועד  כיו"ר  שימש  ובמקביל  מצליח 

הכפר במושב חרות.
שהגיע  לאחר  בדיוק  שנים   25  - בק16.6.1988 
לב  האזורית  המועצה  כראש  לכהן  החל  למושב 

השרון.
מוק כראש  מספקות  קדנציות   4 לאחר  כאמור 
כאשר  תפקידו,  לסיים  שייע  החליט  עצה, 
העיקרון שהנחה אותו לדבריו ומנחה אותו בכל 

ותפקידיו  שנותיו 
תפקיד  לסיים  הינו 
בנימה חיובית כאשר 

קנוכחותו רצויה במע
רכת.

עם ההכרזה הרשמית 
שהמנכ"ל  ולאחר 
כהן  בנימין  היוצא 

לה שלא  קהחליט 
בתפקידו,  משיך 
לבקשת  שייע  נענה 

מו ראשי  קקבוצת 
אליו  שפנתה  עצות, 
להתמודד  והחליט 

המו מרכז  קלמנכ"ל 
האזוריות,  עצות 

לדב נבחר.  קוכאמור 
סגירת  זו  היתה  ריו, 

מעגל.
רואה  אתה  כיצד 

המועצות  מרכז  כמנכ"ל  החדש  תפקידך  את 
האזוריות?

כראש  לי.  זרים  אינם  והמהות  המקום  ראשית, 
והכרתי  ומזכירות  הנהלה  כחבר  נמניתי  מועצה 
את הפרטים הטכניים והעשייה השוטפת. אולם 
וההחלטות  התפקידים  בין  רבים  הבדלים  ישנם 

כחבר מזכירות לבין תפקיד מנכ"ל.
העתי והתכניות  הפרק  שעל  הנושאים  ־מהו 

דיות?

אני נוהג ראשית לבצע ורק אחר כך להצהיר על 
תכניותיי, הגם שזה עתה נכנסתי לתפקיד.

ישנם עניינים בוערים והחלטות שיש לקדם, לצד 
קעניינים שוטפים, כמו כן אנו פועלים לביטול הח

ביניהן החלטה המתירה  לטות מחוק ההסדרים 
חזקות  מרשויות  תקציבים  להעביר  לממשלה 
וסיוע  למימון  ומשם  המדינה  לקופת  לכאורה 

רשויות חלשות.
מבדיקה התברר שהרשויות החזקות כביכול הן 

תג זו  החלטה  שישום  וברור  מאוזנות  קרשויות 
רום לפגיעה ביציבות אותן רשויות. אנו מתנגדים 

להחלטה זו בכל תוקף ופועלים לביטולה.
נושאים נוספים שעל הפרק.

בנושאי  ומשרדיה  הממשלה  מוסדות  מול  סיוע 
וביוב, בעיות קרקע והסדרת מערכת יחסי  מים 
ועד  ביישובים:  הגומלין שנוצרה עקב ההרחבות 

מקומי-ועד אגודה-מועצה אזורית.
רגיש  אך  וחיובי,  מדהים  מהלך  הן  "ההרחבות 

קמאוד. טיפול לא זהיר יכול למוטט את מגדל הק
לפים כולו".

קכאחד החלוצים בתחום ההרח
בות, שייע מאמין שניסיונו הרב 
יסייע בידו בהתמודדות ובסיוע 
מתחילות  עתה  שזה  לרשויות 

את התהליך.
כיצד אתה רואה את תפקידך בשיפור תדמיתה 

של ההתיישבות?
להת יכולה  המדינה  אין  עולמי,  תפיסת  פי  קעל 

קיים ללא ההתיישבות וללא האחיזה בקרקע.
להתיישבות מגיעה העזרה והסיוע ההולמים, לא 
רק בשל ההיסטוריה והעבר המפואר, אלא למען 

העתיד ועתידה של המדינה כולה.
קלצערי הרב, סובלת ההתיישבות מתדמית שלי

לית. המדינה אינה רואה לנגד עיניה את הצורך 
להתפרנס  לחקלאים  עוזרת  ולא  בחקלאות 

קבכבוד מעבודת האדמה אותה הם מעבדים ושו
מרים.

מרכז המועצות האזוריות כולל ומקיף בתוכו את 
ההתיישבות כולה )כק1,000 ישובים( ללא הבדלי 

מפלגות, תנועות וכיוב'.
לנו החקלאים יש כיום כתובת נהדרת בממשלה 

ק– שר החקלאות שלום שמחון, בן מושב שהחק
לאות יקרה לליבו. עלינו להיעזר בו.

־ניכר כי המאבקים והאינטרסים של מרכז המו
עצות, לפחות בתחום ההתיישבות, זהים לאלה 

־של תנועת המושבים. כיצד אתה רואה את שי
תוף הפעולה בין השתים?

השמירה על הצביון המושבי היוותה נר לרגלי בכל 
וגם כיום. אכן ישנם קווים משי קשנות פעילותי 

בתוכה.  והחקלאות  ההתיישבות  בנושאי  קים 
כמנכ"ל מרכז המועצות האזוריות, אפעל בשיתוף 

קעם כל התנועות ההתיישבותיות לקידום האינט
רסים וסדר יומה של ההתיישבות.

עלינו להתלכד ולהופיע יחדיו על מנת שיראו את 
ייחודה של ההתיישבות ותרומתה הרבה למדינה 

כולה.
רבה  הצלחה  לשייע  מאחלת  המושבים  תנועת 

־בתפקידו ושיתוף פעולה פורה עם מרכז המו
עצות האזוריות לקידום סדר היום של המרחב 

הכפרי כולו.

 ראיון עם יצחק )שייע( ישועה,
מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות בישראל

מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

יצחק )שייע( ישועה

רבים הכירו אותו ואת המרץ הרב שאפיין את 
האדמה,  המושבניקים,  המושב,  חיי  צעדיו.  כל 
הטבע, החינוך והמשפחה היו חלק בלתי נפרד 
מחייו של עמרם שושן, והיוו את הבסיס לקיומו, 

חזונו ומעשיו.
במשמ המושבים"  ל"תנועת  התייחס  קעמרם 

עות הרחבה של המושג – מעבר לתרגום הישיר 
לו תפישה  וגוף, שיש  – "תנועה" מלשון ארגון 
ודרכיו  פניו  בעיצוב  עוסק  והוא  אידיאולוגית 

של צורת ההתיישבות המיוחדת – המושב.
קצוות  שני  גם  טמונים  הזה  במושג  אבל 

ק– "תנועה" מלשון תזוזה, פעולה, חיים, התק
נייחות,  ישיבה,  לשבת,  מלשון  ו"מושב"  דמות 

קביעות. שילוב בין הקבוע למשתנה.
כזה היה גם עמרם – שדאג לקיים ולקבוע אך 
גם ניסה כל העת לדחוף אותו קדימה לתנועה 

והשתבחות.
קאת תקופת חייו האחרונה הקדיש עמרם, למ

רות בריאותו הלקויה, לשיפור חיי המושבניקים. 
קהוא קרא לזה "מדריך למושבניק הנבוך" והש

תדל גם במסגרת פועלו בתנועת המושבים וגם 
מחוצה לה לסייע לכל מושבניק שנקלע לצרה 
והכול  הסבוכים.  המושב  בנושאי  שאלה  ובכל 

קעל פי חזונו – כי בעתיד יהיו הסדרים בקרק
חדש,  עברי  כפר  יהיה  המתחדש  והמושב  עות 

קהילתי, דמוקרטי ונכון.

עמרם שושן היה אידיאולוג. הוא לא התייחס 
לעקרונות וערכים כאל מילים גסות אלא הטיף 
מובן  במלוא  אותם,  וחי  לאורם  חינך  להם, 

קהמילה! גם כשהדבר לא היה נוח, הוא לא הת
בעצם  שהם  בעקרונותיו  ודבק  המשיך  קפל, 
אנשי  עליהם  שחשבו  כפי  המושב  עקרונות 

תנועת העבודה.
באדם,  והאמין  מחנך  חזון,  איש  היה  עמרם 
האמין  כפיים,  בניקיון  וציבורי,  אישי  ביושר 

קביכולתם של בני האדם להסדיר ענייניהם בסו
בלנות ובהידברות.

לאדם,  רבים  בגעגועים  שושן  משפחת  אנחנו, 
שהפעילות התנועתית הייתה בליבו ובנשמתו.

שנה חלפה מאז הלך מאתנו עמרם שושן ז"ל
זיוה שושן
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חברים אשר אין בידיהם תעודת "אזרח ותיק" שניתנה בעבר ע"י משרד הרווחה, יכולים לקבלה 
במשרד לענייני גמלאים. ניתן לפנות בטלפון 02-6547025 בין השעות 09.00-13.00 או בדואר, 
לפי המען: אזרח ותיק – המשרד לענייני גמלאים, משרד ראש הממשלה, רח' קפלן 3 הקריה 
מרים שור, יו"ר ומרכזת ועדת ותיקים ירושלים 91919 

תעודת אזרח ותיק

הרפורמה בשלוחת ההטלה
יעקב כהן

מזכיר ארגון מגדלי עופות

אישרה   ,24/6/07 בתאריך  בישיבתה  הממשלה, 
בהתאם  ההטלה,  בענף  לרפורמה  התכנית  את 

להצעות משרדי החקלאות והאוצר.
הר בתכנית  הטמונים  הגדולים  ההישגים  קלצד 

הגליל  חוק  והארכת  התכנון  המשך  של  פורמה 
)גם לפטם( למשך תקופה של 10 שנים, החליטה 
מספר  לשיפור  לפעול  להמשיך  הארגון  מזכירות 

קנקודות נוספות בתוכנית על מנת להקל על המג
דלים להשתלב בתוכנית:

לק ההשקעות  מענקי  להשוואת  דרך  למצוא  א. 
שענף  כוונה  )יש  הארץ  חלקי  ביתר  גם   50%
את  ימצא  העצמאיים  ממקורותיו  ההטלה 
הדרך להשלמת מענקי ההשקעות לק50% גם 
ליתר אזורי הארץ האחרים(. זוהי עמדתה של 

תנועת המושבים.

השחיקה  להקטנת  לפעול  ב. 
של המחיר.

הלו גודל  להגבלת  לפעול  קג. 
לים )על מנת למנוע פגיעה 

עתידית בתכנון(.
לאשר  הארץ  חלקי  ביתר  למגדלים  לסייע  ד. 

אזורי גידול וקבלת רישיונות עסק.
נמ בלתי  הינה  ההטלה  בשלוחת  קהרפורמה 

דרישות  הסביבה,  לאיכות  הדרישות  לאור  נעת, 
קהשו"ט ועוד. אשר על כן, אני עומד לרשות המג

דלים בכל עת, לקבלת הסברים נוספים או סיוע 
בכל בעיה שתתעורר.

הסברה  חוברת  להפקת  פועלים  אנו  אלו  בימים 
בתוכנית  האפשריים  הנושאים  כל  את  שתקיף 

הרפורמה, ותשלח אל כלל המגדלים בהקדם.

חדשות אגף המשק
הושגה הסכמה בנוגע להרכב ענף הפירות במועצת הצמחים

איציק כהן
יו"ר אגף המשק

תנועת המושבים פנתה לשר החקלאות בבקשה 
־לפעול לצמצום ההיטלים מהחקלאים עד למק

סימום של 0.5% מהתוצר
הגיעו  הפירות  בענף  והקיבוצים  המושבים  נציגי 
במועצת  הפירות  ענף  להרכב  בנוגע  להסכמה 
נוצר  לענף  שנערכו  שבבחירות  לאחר  הצמחים, 
הענף.  במוסדות  המגדלים  לייצוג  בנוגע  עיוות 
ההסדר זכה לברכתו ותמיכתו של שר החקלאות, 

שלום שמחון.
בבחירות לענף הפירות במועצת הצמחים, נבחרו 
מגדלים, כולם מאזור נתניה וצפונה. לא נבחר אף 
מגדל אחד מאזור המרכז והדרום. כמו כן, ענפים 
לייצוג  זכו  לא  ואפרסקים,  ענבים  כמו  מרכזיים 

קכלל. הרוב המכריע של הנציגים שנבחרו היו מה
מגזר הקיבוצי וזאת למרות שהם מהווים שליש 

בלבד מהענף.
בשבועות האחרונים התקיימו מגעים בין תנועת 
שגילו  הקיבוציים,  הארגונים  לבין  המושבים 

קהבנה רבה לצרכי המשק המשפחתי, בנוגע לתי
שלפיה  הסכמה  הושגה  שבסיומם  העיוות,  קון 

קכל המינויים שנמצאים בסמכותו של שר החק
לאות יהיו של נציגי המגזר המשפחתי, שמייצגים 

לייצוג  זכו  שלא  וענפים  אזורים 
בבחירות.

בבחירות  הכשל  דעתנו,  לעניות 
אפשר  החוק  שנוסח  מכך  נבע 
כוח  ייפויי  להעניק  לקיבוצים 

שלחברי  בעוד  האזוריים,  לארגונים  בהצבעה 
אפ ניתנה  לא  במושבים  והמגדלים  קהמושבים 

בכוח  הקיבוצים  זכו  מכך  כתוצאה  דומה.  שרות 
הצבעה עצום ביחס לחברי המושבים.

מו בנושא  שדנה  המושבים,  תנועת  קמזכירות 
מועצה  בקיום  תמיכה  הביעה  הצמחים,  עצת 

קצמחית ובארגון מגדלים יציב וחזק. תנועת המו
חקלאי  התאחדות  עם  בשיתוף  פנתה  שבים 
לפעול  שמחון,  שלום  החקלאות,  לשר  ישראל 
כך  הצמחית,  למועצה  הבחירות  כללי  לתיקון 
שיובטח ייצוג הולם למגזרים, לענפים ולאזורים, 
לפי המצב האמיתי הקיים בשטח. בנוסף ביקשו 

קלפעול לצמצום גביית ההיטלים מהמגדלים למ
קסימום 0.5% מהתוצר.

ועדת הכלכלה בכנסת אישרה את התיקון לחוק 
בקרוב  יובא  התיקון  החדש.  הצמחית  המועצה 

לקריאה שנייה ושלישית בכנסת.

בחגיגות היובל לתנועת המושבים, הופק ביוזמת 
מזכירי התנועה, אהרון אוזן ושמחה אסף, הסרט 
התנועה  במושבי  ומסייר  הסוקר  כפר",  "צלילי 
מסלול,  ויתקין,  כפר  נהלל,  וביניהם,  השונים 
פטיש, כפר יחזקאל, פרזון, אביטל, ערוגות, באר 

טוביה וכוכב מיכאל.
הסרט צבעוני ובאורך של 30 דקות. במאי הסרט 

עמרם  בפועל  המפיק  ז"ל,  המאירי  יעקב  היה 
קליין יבדל"א וחברת ההפקה היתה ישראפילם.
קתנועת המושבים דאגה להעביר את הסרט לפו

רמט DVD והוא נמצא כעת במשרדי התנועה.
־מושבים המעוניינים לרכוש עותק צבעוני בע

לות סמלית של 25 ₪, מוזמנים לפנות למערכת 
.michal@tmoshavim.org.ilהעיתון או ל־

סרט היובל: "צלילי כפר" סרט היובל
צלילי כפר
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

"המרכז  עם  חברתי  כשנה  פני 
הרצאה  לנושא  פנאי"  לתרבות 
במסגרת  תרבות,  פעילי  בפני 

קסמינר ארצי של תנועת המוש
למשובים  זכתה  ההרצאה  בים. 
חיוביים וסללה את הדרך להרחבת שיתוף פעולה 

ואר ב"ייזום  קלתחום הכשרה מעשית-מקצועית 
גון מערכת תרבות פנאי, הפקת אירועים ומיזמי 

קתרבות בקהילה". הכשרה זו מיועדת לרכזים ול
עם  התרבות  בתחום  העוסקים  התרבות  פעילי 

הקהילות ביישובים.
קאני שמח לבשר שבמהלך השנה האחרונה הוע

וההדים  אזוריות  מועצות  בשתי  קורסים  ברו 
שמגיעים מהשטח טובים מאוד ואף מעידים על 

חיוניות ההכשרה לפעילי התרבות.
משמ רחב  תחום  הינה  בקהילה  פנאי  קתרבות 

עות ורחב השפעה, תחום ארגוני הדורש חשיבה 
התמודדות  יכולת  אסטרטגי,  ותכנון  יצירתית 
והתאמה למשאבים קיימים – אנושיים, פיזיים 
ותקציביים, בשלבי התכנון והביצוע, כמו-גם ידע 

וכלים לעבודה עם גורמים שונים.
ומערכתית  רחבה  התייחסות  מאפשר  הקורס 

שרי הגישה,  מובילה  ובבסיסו  התרבות  קלנושא 
כוז פעילות התרבות בקהילה זה מקצוע מורכב 

משא לאותם  אחריות  בתוכו  השוזר  קוחשוב, 
למינוף  גדול  פוטנציאל  בעל  מרכז  ומהווה  בים 

הקהילה. מקצוע הדורש הכשרה מתאימה.
פעילויות התרבות ביישובים מרוכזות ע"י רכזי/
פעילי התרבות ו/או נציגי ועדות תרבות יישוביות 
אשר במקרים רבים עוסקים בתחום, כאשר הם 
חסרים את ההכשרה המקצועית הרלוונטית ולכן 
הם צריכים ונכונים למפגש עמיתים לשם הפריה 
הדדית, רענון יצירתי ורכישת ידע נוסף כמו גם 

כלים אסטרטגיים בתחומם.
קעד היום לא הוצע קורס מקיף הפונה באופן ספ

ציפי לתחום עיסוקם של פעילי התרבות בשטח 
ואני שבע רצון מהיוזמה לקיום קורס זה.

המועברים  המעשיים  והכלים  הרב  לידע  מעבר 
נוכחנו שערכו בא לידי ביטוי בתחומים  בקורס, 

נוספים:
בין  הדדית  והפריה  עמיתים  מפגש  מאפשר   .1
פעילי התרבות מאותו אזור ומאזורים אחרים.
התרבות  פעילי  בקרב  יחידה'  'גאוות  יוצר   .2
את  ומעלה  מעצים  קודש,  עבודת  העושים 

הפעי להמשך  קהמוטיבציה 
לות בקהילות.

תרק פעילי  של  גרעין  יוצר   .3
מובילי  ושל  אזוריים  בות 

תר חשיבות  להעברת  קדעה 
בות הפנאי בקהילה – מהלכה למעשה.

התרק פעילי  של  כלכלית  התייעלות  מאפשר   .4
בות ושל היישובים, מאחר ומציע תכנון ארוך 

קטווח הנבנה מתוך אסטרטגיה תרבותית בה
תאמה לקהלי יעד.

במועצה אזורית חבל מו־  עד כה הועבר הקורס
דיעין ובימים אלה מועבר במועצה אזורית באר 
בשיתוף הקתדרה של "מכללת אחווה"  טוביה 
והמלצות חמות ממנהלי  ואנו מקבלים משובים 
התרבות האזוריים, מבוגרים וממשתתפי הקורס, 

המעידים על חשיבותו הרבה של הקורס.
־הייתי רוצה לראות את התרבות ממשיכה לצ

מוח ולהפריח את הקהילות ביישובים.
לפ מוזמנים  אתם  נוספים  קלפרטים 

המרכז  מנהלת  סדיקלר,  כהן  למיכל  נות 
ובאתר   ,054-4539791 בטלפון  פנאי,  לתרבות 

.www.pnaicenter.com

קורס מקצועי-מעשי לעוסקים בתחום תרבות-פנאי בקהילה
יהודה אלטון

מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך

ל

של  דינו  פסק  על  ערעור  פנינו 
בראשון  השלום  משפט  בית 
בקשתה  התקבלה  לפיו  לציון, 
של האגודה להצהיר כי רוכשים 
של נחלה במושב אינם רשאים 
כל  לבצע  ו/או  חזקה  לתפוס  לשכור,  לרכוש, 
במושב,   23 מס'  כמשק  הידועה  בנחלה  פעולה 
בעבר  נפסלה  באגודה  לחברות  וקבלתם  היות 

עקב אי התאמתם מבחינות שונות למושב.

מוכרת המשק הינה חברה באגודה בעלת משק 
קרקק במשבצת  החזיקה  האגודה   .23  מס'
עית במעמד של "ברת רשות" על פי חוזה תלת 
שנתי בינה לבין מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות 
"משולש"(.  )חוזה  והאגודה  לישראל,  היהודית 
21 לתקנון האגודה הסדיר את נושא העק  סעיף
ברת זכויותיו של חבר שנפטר או פרש או הוצא 
מן האגודה והפקיד בידי האגודה את ההחלטה 
באגודה,  לחברות  מועמד  לדחות  או  לאשר  אם 
או  שהתפנתה  בנחלה  הזכויות  לקבלת  המוצע 
ניתן  הוועד  החלטת  על  למכירה.  עומדת  שהינה 
חברי  של  הכללית  האסיפה  בפני  לערער  היה 

האגודה.
על פי נהלי המושב, מועמד לקבלה נדרש לעבור 
לפסיכולוגיה  במכון  מקצועית  התאמה  בדיקות 
יישומית. הרוכשים בענייננו היו מעוניינים לרכוש 

זכויות במשק מס' 45 במושב.
של  התאמה  אי  העלו  המכון  בדיקת  מסקנות 
כן  ועל  המושב  לחיי  שונות  מבחינות  הרוכשים 

החליט הועד לדחות את מועמדותם. על החלטה 
זו לא הוגש ערעור לאסיפה הכללית, והעסקה לא 

יצאה לפועל.
רצונם להתיישב במושב,  זנחו את  לא  הרוכשים 
התקשרו  מועמדותם  דחיית  על  שידעו  ולמרות 

קבחוזה רכישה לגבי משק אחר במושב, עם המו
כרת, מי שהיתה חברה באגודה והחזיקה בזכויות 

משק 23 במושב.
על  האגודה  הודיעה  המינהל  לפניית  בתשובה 
זאת,  חרף  הרוכשים.  בקשת  את  לקבל  סירובה 
הסכמה  קבלה  וללא  האגודה,  עמדת  בידיעת 
את  המוכרת,  מסרה  והמינהל,  הסוכנות  ואישור 
לידי  והעבירה   ,23 במשק  המגורים  מפתחות 

הרוכשים את החזקה.
ביום 12.05.02 כונסה אסיפה כללית של האגודה 

קכאשר על סדר יומה הפסקת חברותה של המו
כרת באגודה, וכך גם הוחלט, בהתאם לסעיף 7 

בתקנון האגודה.
משפט  בית  בפני  האגודה  ע"י  שנתבקש  הסעד 
לפיו  כאמור,  הצהרתי,  סעד  למתן  היה  השלום 
הרוכשים אינם רשאים לרכוש ו/או לשכור ו/או 

קלקבל חזקה בכל נחלה או משק במושב או בנ
חלה הידועה כמשק 23 במושב.

אין  כי  השלום,  משפט  בית  קבע  דינו  בפסק 
כוללת  באגודה  נחלה  או  משק  שרכישת  חולק 
הדבר  לאגודה.  הרוכש  הצטרפות  את  בחובה 
המסמך  את  המהווה  האגודה  בתקנון  נקבע 
לקבל  החובה  זה  מסמך  פי  על  והמחייב  החוקי 
בהסכם  מחייב  תנאי  הוא  האגודה  הסכמת  את 

רכישה של נחלה באגודה.
קעל האמור בתקנון לא ניתן לה

הצדדים  שאין  ובוודאי  תנות 
הסכמת  כי  לקבוע  רשאים 
ביחסים  נדרשת  אינה  האגודה 

בהחלטת  נקבע  אף  הדבר  האגודה.  לבין  שבינם 
מועצת מקרקעי ישראל מס' 970 מיום 09.06.03 

אשר קובעת, בין היתר, כי –
ככלל תישמר מסגרת האגודות החקלאיות   .1"
בדבר  הוראות  זה  ובכלל  השיתופיות, 
פי  על  באגודות  הנחלות  בעלי  של  חברות 

תקנוניהן...
שהפסיק מי  של  בנחלה  זכויות  העברת   .4
להיות חבר באגודה למי שאינו עומד להיות   
האגודה  בהסכמת  תותנה  באגודה  חבר 
אינה  )ההדגשה  הפוטנציאלי..."  לרוכש 

במקור(
"הבעת  של  בגדר  אינה  האמורה  ההסכמה 
עמדה", ולכן הפרשנות שנטענה על ידי הרוכשים 
שרכישת זכויות במשק ממי שאינו חבר באגודה 
ידי  על  נדחתה  האגודה,  הסכמת  דורשת  אינה 
את  לקבל  הדרישה  כי  קבע  אשר  המשפט,  בית 
הסכמת האגודה הינה תנאי הכרחי ובל יעבור גם 

אם מוכר המשק אינו חבר באגודה.
קעל קביעות אלו הוגש הערעור לבית המשפט המ

מצא  לא  המחוזי  המשפט  בית  אביב,  בתל  חוזי 
קבטענות הרוכשים כל עילה שהיא להתערב בק

השלום,  משפט  בית  של  ובמסקנותיו  ביעותיו 
ואשר על כן, הערעור נדחה.

פס"ד בעניין הצורך בהסכמת האגודה ברכישת משק
עו"ד עמית יפרח

יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

ל

חדשות אגף הקרקעות

שופט בית המשפט המחוזי בנצרת, בנימין ארבל, 
שלא  ישראל  מקרקעי  מינהל  החלטת  את  פסל 
אלמק במושב  ממשיכים  בנים   14 ל קלהקצות 

המאושרת  הנחלות  מכסת  במסגרת  נחלות  גור, 
רשאי  היה  לא  שהמינהל  קבע  השופט  למושב. 
הנחלות  איוש  כללי  צדדי את  לשנות באופן חד 

קהפנויות בעת שהבנים כבר היו בעיצומו של המ
סלול לקבלת הנחלה הפנויה.

התביעה הוגשה בעקבות החלטת מינהל מקרקעי 
2003, להקפיא את איוש הנחק  ישראל מאפריל

לות הפנויות במושבים למעט יישובי קו העימות. 
ההחלטה התייחסה למושבים שלא השלימו את 
מהם  ומנעה  להם  שהוקצו  הנחלות  מלוא  איוש 
ההחלטה  נחלות.  לאותן  חדשים  חברים  לקלוט 
חדשים  חברים  בקליטת  קשה  לפגיעה  גרמה 

ביישובי הפריפריה.
החלטת בית המשפט התקבלה בהמשך לפסיקה 
מוניץ,  נחמה  המחוזי,  המשפט  בית  שופטת  של 

לפני מספר חודשים לפסול את הח קשהחליטה 
באלמגור  לנחלה  ממועמד  למנוע  המינהל  לטת 
השופטת  הנחלה.  הקצאת  הליכי  את  להשלים 

המו ההגינות  חובת  את  הפר  שהמינהל  קקבעה 
ההקפאה  החלטת  אודות  להודיע  עליו  טלת 

יז שאלה  מנת  על  לנחלות  המועמדים  קלציבור 
על  נחלות  להקצאת  בקשותיהם  בהשלמת  דרזו 
בראש  שעומדת  כמי  המושבים  תנועת  שמם. 
מברכת  הנחלות  איוש  הקפאת  בנושא  המאבק 
על הפסיקה בעניין זה, ואנו נמשיך להיאבק עבור 
המושבים אשר טרם הצליחו לאייש את הנחלות 

הפניות מול מינהל מקרקעי ישראל.
נמצאת  נחלות  לאיוש  בנוגע  ההחלטה  כרגע 

בני ממשיכים  ואנו  ממ"י  של  המשנה  קבועדת 
סיונותינו למנוע מהמינהל את העברתה במועצת 
המינהל ולהשיב את איוש הנחלות לנוהל שהיה 
טרם ההקפאה של ממ"י. ובמקביל אנו ממליצים 
למושבים לפנות לערכאות משפטיות ולעמוד על 

זכויותיהם לאייש את הנחלות בעצמם.

פסיקה נגד ממ"י בנושא 
איוש נחלות במושב אלמגור

עולם החי באמנות - תערוכת ציורים
תערוכה של אלברט בן-שמואל ממושב בורגתה, 
בבית  בגלריה  מוצגת  האמנים,  עמותת  חבר 
לק7/10/07.  ועד  מק30/8/07  המושבים  תנועת 
.18:30 בשעה  בק3/9/07  התערוכה  פתיחת 
שעות ביקור: א'-ה' 8:00-18:30 ו' 8:00-11:30. 

הציבור מוזמן!

דברים לזכרה של בתיה שמעוני ז"ל
חברת  שמעוני,  שבתיה  התבשרנו  רב  בצער 
מושב בני עטרות, הלכה מאיתנו בחודש מאי 
האחרון. בתיה ניהלה במשך עשרות שנים את 
במסירות,  מודיעין  חבל  האזורית  הספרייה 
בתיה  היתה  כן  כמו  גדולה.  ובאהבה  נאמנות 
הספריות  מנהלי  בועדת  השנים  בכל  פעילה 

הספ לקידום  רבות  ותרמה  לתרבות  קשביח' 
ריות במושבים. בתיה, נעימת הליכות ואהובה 

על הבריות. נזכור אותה תמיד.
יהי זכרה ברוך!

�www.tmoshavim.org.il אתר תנועת המושבים
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ת

חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

להפ קוראת  המושבים  ־נועת 
עלת "מסלול ירוק", קל ומהיר 

־לקידום אישור שימוש לא חק
לאי בנחלות.

ועדת קדק 1993 הוקמה   בשנת
החקלאות  למשרד  להמליץ  היה  שתפקידה  מון, 

מק )מנהל  לנושא  הנוגעים  המשרדים  קולשאר 
לאיכות  המשרד  הפנים,  משרד  ישראל,  רקעי 
הסביבה(, על דרכי הפעולה בנושא בניה ליעודים 

לא חקלאיים במושבים.
יז קהועדה ראתה חשיבות וצורך בעידוד פיתוח 

ובלבד  במושבים  חלופית  ועסקית  כלכלית  מות 
בתכנון  "שילוב  הבאים:  הקריטריונים  שיישמרו 
הכפרי  אופיו  על  שמירה  ומקומי,  אזורי  הארצי, 

קשל המושב, מזעור מפגעים ומטרדים, ניצול תש
תיות קיימות, שמירה מרבית על קרקע חקלאית 

וקיום החלטות הרוב באגודה.
וחוקית,  תכנונית  ומעורבות  בפעילות  צורך  יש 

מע בהדרכה,  שתלווה  השונים,  המוסדות  קמצד 
רכת ארגונית וסיוע תקציבי מתאים".

זו,  החלטה  למרות  המושבים,  תנועת  להערכת 
קיימים אלפי מבנים של פעילות לא חקלאית, אך 
רק מעטים מבין החקלאים שניסו, הצליחו לאשר 

את המבנים וכתוצאה מכך, לפעול על פי החוק.
ניתן  אך  מגוונים  הינם  במושבים  העיסוק  ענפי 
פי  על  חקלאית  הלא  הפעילות  סוגי  את  לפלח 

האזורים השונים בארץ:
ענף  של  ביזמות  ברובו  מתאפיין   – הצפון  אזור 

לצימ שסביב  לראות  ניתן  הכפרית.  קהתיירות 
רים מתפתחים יזמויות נוספות בתחום התיירות 
כגון:  נוספות  תיירותית  ואטרקציות  החקלאית 
מסעדות, טיפולים הוליסטיים ועוד. כיום קיימים 
7,000 צימרים באזור הצפון ועוד כמאות עסק קכ

קים אשר נלווים לתיירות הכפרית.
ביק בעיקרו  מאופיין   – וירושלי  המרכז  םאזור 
כלכלי  אופי  בעלי  קטנים  עסקים  של  זמות 
באזור  למצוא  ניתן  תיירותי-כפרי.  ופחות  עסקי 
מקצוק בעלי  אחסנה,  של  עסקים   2,000 כ קזה 
לחברות  ועד  יקבים  קפה,  בתי  חופשיים,  עות 

סטארט-אפ.
םאזור הדרו – תחום האירוח הכפרי נמצא בראק
שיתו וצובר תאוצה בשנים האחרונות )כיום ישנם 
כק1,000 צימרים(. באזור זה ישנה יזמות פרטית 
ענפה של בעלי משקים אשר נפלטו מהחקלאות 

קומצאו את פרנסתם דרך עסקים קטנים כגון: גל
ריות, מחנאות טיולי שטח וטבע.

בעל  היזם  נתקל  קטן,  עסק  לאשר  בבואו 
קהנחלה, במספר חסמים, וביניהם: ההליכים הס

הארצית,  המועצה  מהחלטת  החל  טטוטוריים, 
מתאר  ותוכנית  מחוזיות  תוכניות  אישור  דרך 
מקומיות, הנמשכות זמן רב ועד היום ברובן לא 
מקומיות  מתאר  תוכניות  כמעט  אין  הסתיימו, 

מאושרות.
ברובן  מותאמות  המקומיות  הועדות  דרישות 
מוסדרים  ואחסנה  לתעשייה  מבנים  להקמת 
היקף  קטנים.  עסקים  לשימושי  ולא  ומושקעים 
התחום  שנחשב  מה  בתוך  המצטבר  התשלומים 
הפרטי של בעל הנחלה, מסיר בחלק מהמקרים 

קאת הכדאיות הכלכלית וכך אין כל כדאיות בפי
תוח יזמות ועסקים קטנים כמקור הכנסה.

כפוף  בנחלתו  קטן  עסק  בהקמת  המעוניין  יזם 
להחלטה 1101 של מנהל מקרקעי ישראל, שהינה 

קהמחייבת להסדרת התעסוקה הלא חקלאית בנ
חלה ועיקרה: השטח הבנוי הכולל של השימושים 
לתעסוקה )לרבות מבני קיט(, לא יעלה על 500 
מ"ר בנוי. בעל זכויות בנחלה ישלם למינהל עבור 

לתעסוקה  השימושים  הסדרת 
המיועדת  הקרקע  מערך   91%

לתעסוקה.
את  המדגימים  הסיפורים  אחד 

סי הוא  עסק  בהקמת  קהקושי 
פורו של בעל נחלה במושב השוכן בעמק יזרעאל, 
יזם  הוא  נוסף.  הכנסה  מקור  שחיפש  רפת,  בעל 
רעיון יצירתי, המשלב מודרניות עם צביון חקלאי 

קוהקים מסעדה מעל הרפת שלו, ממנה ניתן לה
שקיף על קצב החיים הייחודי של הרפת.

המסעדה מאפשרת שילוב בין חוויה קולינארית 
קלבין הווי המרחב הכפרי, עם האלמנטים הייחו

דים שבו.
לה הנחלה  בעל  הצליח  לא  היצירתיות  אף  קעל 

זו עומדת  וכיום מסעדה  זו  יזמות עסקית  סדיר 
נטושה ובעל הנחלה נמצא בסבך בירוקרטי בלתי 

להסדיר  בבואו  אפשרי, 
עסק זה.

מענה נוסף שניתן בקיום 
תעסוקות במושבים הינו 

קחיזוק אוכלוסיית הפרי
ועידוד הדור השני  פריה 

לה במושב  קוהשלישי 
היזמות  רוח  את  משיך 
של ההורים ולתקוע יתד 

במושב.
כמו כן, תנועת המושבים 
בתהליך  יזמים  מלווה 

האישור וההסדרה של העסקים הקטנים. פיתוח 
הכ במרחב  הכפרית  והתיירות  היזמות  קוביסוס 

אשר  לאומי  אינטרס  הינו  ישראל,  במדינת  פרי 
גם  הכפרי  והמרחב  העירוני  המרחב  את  משרת 

יחד ומייצר תועלות ברמה הלאומית.

"תנו ליזום בשקט"
 יוגב שריד

יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי

היזמויות  בנושא  כנס  ערכה  המושבים  תנועת 
יזמים, ביניהם צעיק  120  במושבים, בו השתתפו
רים בתחילת הדרך ממושבים שונים מכל הארץ.

יו"ר הרשות לעסקים קטנים, ד"ר שמואל רוזנמן, 
אמר בכנס שעסקים קטנים מניעים את כלכלת 

קהמדינה והרשות לעסקים קטנים רואה צורך וח
תנועת  שיזמה  הכנס  לנוכח  בהקמתם.  שיבות 
פעולה  שיתוף  בחיוב  רואה  הרשות  המושבים, 
העסקית  הפעילות  למינוף  התנועה  עם  ממוקד 
במושבים. בכנס השתתפו גם מנכ"ל הרשות, מר 
הפקולטה  דיקן  פיינרמן,  אלי  ופרופ'  מצליח  דני 

קלחקלאות, שבירך את באי הכנס והציג את מה
פיכת ההייטק שעברה החקלאות ואת תחזיותיו 

לעתיד.
קמזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שב

לצורך  התשתיות  בתחום  פער  קיים  מושבים 
פר מקורות  קיצירת 

לדבריו,  חדשים.  נסה 
במסגרת  היעדים  אחד 
תנועת  של  האסטרטגיה 

הכ למרחב  קהמושבים 
הבאות  לשנים  פרי 
של  היכולת  שיפור  הוא 

להתפ המושבים  קחברי 
רנס באזור מגוריהם, אך 
באיכות  לפגוע  בלי  זאת 
של  הייחודית  החיים 

המושב ובצביונו.
אייל  פרופ'  ע"י  שנערכה  מחקר  עבודת  פי  על 
ר' החוג לכלכלה חקלאית בפקולטה רוב  קמחי, 
חברי המושבים בישראל תומכים במתן אפשרות 

קלהקמת עסקים לא חקלאיים במושבים, אך מע
דיפים שהם ירוכזו מחוץ לתחום המגורים.

בתנועת  שיתופיות  אגודות  קרקעות  אגף  יו"ר 
הצד  את  הציג  יפרח,  עמית  עו"ד  המושבים, 
במושבים  הקטנים  העסקים  פעילות  של  החוקי 
ורשויות  ישראל  מקרקעי  מינהל  מדיניות  כולל 
תקנון  של  קיומו  חשיבות  את  ציין  הוא  התכנון. 
כגון  רצויה  לא  מושבי שישמש כמסנן מפעילות 

מפעלים עם רעש וכימיקלים.

120 יזמים חברי המושבים 
השתתפו בכנס יזמות 

ופיתוח עסקי

תשחץ התיישבות יוגב שריד

טיפים ליזם המתחיל
בחינת העסק למול החלטות ממ"י.  •

שמירה  תוך  המושב,  וצביון  לאופי  התאמה   •
על אופי המרחב הכפרי.

מימון  אשראי  מקורות  אחר  התחקות   •
ומענקים.

ישנה חשיבות לחזות הנחלה, פיתוח דרכי   •
גישה ותשתיות.

חשיבות האינטראקציה עם בעלי עסקים   •
האפשרויות  סל  )הרחבת  במושב  אחרים 

ללקוח(.
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חדשות בני המושבים

בעקבות לוחמים לשלום 2007
מתן מוראד

רכז מפעלים

מסע בעקבות לוחמים לשלום, הוא יחיד ומיוחד 
תחפושות,  בלי  התנועה.  ומפעלי  מסעות  מבין 
בהתערבות  צורך  כל  ללא  מסגרת,  נושא  בלי 

קחיצונית כלשהי. זהו מסע של חוויה שחשים ברג
ליים וחשים בנפש. ברוח הלוחמים שבעקבותיהם 
צועדים מאות ילדים בוגרי כיתות ח בימי הקיץ 

החמים ביותר, בעיצומו של החופש הגדול.
במזגן  בים,  החום  מן  מפלט  מחפשים  כשכולם 
את  ומדריכיהם  חניכים  מאות  עזבו  בחו"ל,  או 

קהבית ויצאו למסע בעקבות לוחמים. המסע מת
מ'   2224( הישראלי  החרמון  פסגת  בשיא  חיל 
מבין  הראשון  הדרוזי  בכפר  וכבר  הים(  פני  מעל 

קארבעה בגולן, מג'דל שאמס )מגדל השמש בער
בית(, אתה מתחיל לחוות את המסע בעצמותיך. 

קבאוטובוס הממוזג, העולה בקושי בכביש המת
פתל והצר, בואך לחרמון, אתה מתחיל לחשוב על 

קלוחמי חטיבת גולני שעלו ברגל ועל לוחמי הצנ
חנים, שהגיעו במסוקים לפסגת החרמון הסורי. 

קלמעלה, בפסגת החרמון, שומעים החניכים מה
מדצ"ים את מורשת הקרב הראשונה במסע, על 

כי יום  במלחמת  החרמון  של  וכיבושו  קנפילתו 
האמיתית  המשמעות  את  להבין  ומתחילים  פור 
באוטובוס,  עלו  הם  בה  בדרך  איך  המסע.  של 

גו לוחמי  עלו  החרמון,  של  הטרשים  רכס  קעל 
להחזיר את ההר, שכונה לאחר מכן  לני פעמיים 
"העיניים של המדינה". איך בדרך בה האוטובוס 
כמעט ושבק חיים, עלו הלוחמים הצעירים, על כל 

קציודם בלילה קר וחשוך, איך המשיכו לטפס ולה
לחם, גם כשראו את טובי חבריהם נופלים לידם 

קולא קמים עוד, איך המשיכו לטפס, נאחזים בצי
פורניים בסלעים ובטרשים, גם כאשר כל שדרת 
הפיקוד נהרגת ונפצעת, ממשיכים ולא מוותרים 
עד הסוף, במלחמת יחיד, לא מבצע צבאי מזהיר 
של  הרוח  ניצחון  אלא  גדול  צבאי  בניצחון  ולא 
במשימה,  הדבקות  הק19-20.  בן  הפשוט  החייל 
הם  העילאית,  האישית  וההקרבה  לחיים  הרצון 
שניצחו בחרמון ועל כך שומעים החניכים בפעם 

הראשונה ולא האחרונה במסע.
ונעים בחרמון, במעגלים קבוצתיים  בלילה קיצי 

קקטנים סביב המדריכים, למרות העייפות, מדב
גיבור  מיהו  ועל  גבורה  על  בורקות  בעיניים  רים 

במ וגם  יום  היום  בחיי  באזרחות  גבורה,  קומהי 
להציל  כדי  נפשם  שחרפו  גיבורים  על  לחמה. 
חברים, על נתן אלבז )ז"ל( ועל רועי קליין )ז"ל(. 

חמי לפני  לתעלה,  הרימון  עם  שקפץ  קהראשון, 
שים שנה, כדי להציל את חבריו והשני, שקפץ על 
כדי  השנייה,  לבנון  מלחמת  של  בעיצומה  רימון 

להציל את חייליו, בכפר הלבנוני בינת ג'בל.
למחרת בבוקר, קמים באור ראשון ומתחילים יום 
הליכה קשה, של יותר מק20 ק"מ, בנופי החרמון 
המדהימים, בואכה נווה אטי"ב ומשם לנבי חזורי 
חיילים  על  סיפורים  ושומעים  אגוז  ולאנדרטת 
ולמען  המדינה  למען  נפשם  שהקריבו  צעירים 
בישראל,  החיים  הדרוזים  על  לומדים  השלום. 

עם כל המורכבות 
ועוברים ברחובות 
עין  הדרוזי  הכפר 
וממשיכים  קיניא 
בנחל  ויורדים 
בין  המפריד  סער 
לרמת  החרמון 

למ עד  קהגולן 
הבניאס.  בואות 
והשמש  חם  יום 
והדרך  קופחת 
וקשה,  ארוכה 
רוח  הרוח...  אבל 
לוחמים,  בעקבות 
לא תיתן לטיילים 

הצעירים לוותר כי הרוח הזו היא מה שמייחדת 
אותם ההולכים בעקבות לוחמים.

למחרת, עם שחר, יעפילו לרמת הגולן לתל פאחר 
יישובי עמק החולה,  קו  על  היושב  עזיזאת,  ותל 
במרחק זריקת אבן. וישמעו על החיים בקיבוצים 
ההצמדות  ועל  הסורי  הגהנום  תחת  ובמושבים 
סוד  המים,  על  הקרב  ועל  ולחקלאות  לקרקע 
על  שכב  פקודה  שבלא  שירזי,  דוד  ועל  החיים. 
גדרות התיל של תל פאחר, בעוד חבריו עוברים 
על גופו בדרך לכיבוש המוצב והרמה וילמדו על 
היום  ובסוף  והשנייה  הראשונה  לבנון  מלחמת 

הארוך, ידברו גם על השלום.

על השלום שיבוא אולי בעקבות המלחמות, על 
המחיר  ועל  הארוכה  הדרך  ועל  כערך  השלום 

הכבד ששילמנו ועוד נשלם עד שנזכה לראותו.
הילדים  על  מסתכל  אתה  השלישי,  היום  בסוף 

הבור בעיניים  ורואה  מדריכיהם  ועל  קהצעירים 
קות שלא היה זה סתם ולא היה זה לשווא. לא 
סתם הלכו והזיעו, לא סתם כואבות הרגליים, לא 
סתם הם צעדו בשבילי החרמון והגולן בעקבות 
בהם.  גם  כעת  מפעמת  הלוחמים  רוח  לוחמים, 
את המסע הזה הם לא ישכחו ובעוד שנתיים יהיו 
פה הם בתור המדריכים המובילים אחריהם דור 
והגולן  חניכי התנועה בשבילי החרמון  חדש של 

בעקבות לוחמים.

ביום שני, 6 באוגוסט, פתחו 800 בוגרי כיתות ט' 
שנמשך  והעפלה,  חוף  במסע  המושבים  בני  של 
שלושה ימים. המסע היה לאורך חוף הים מחיפה 
ועד מכמורת. בתכני המסע משולבים הכרות עם 

ני הסביבה,  באיכות  נושאים  ההעפלה,  קתקופת 
קיון הים והחופים וחוויה.

נקודות  לאורך  החניכים  עברו  המסע  במהלך 
הים,  חיל  מוזיאון  כגון  העפלה,  בתולדות  ציון 
ספינת המעפילים "אף על פי כן" העוגנת בחיפה 

במ השתתפו  בו  בעתלית,  המעפילים  קומחנה 
שחק חוויתי במסגרתו הם נתפסו, נכלאו על ידי 
לחופשי.  ברחו  מכן,  ולאחר  בריטים"  "שוטרים 

קהחניכים נפגשו עם מע
פילים, שסיפרו להם על 
האישיות  חוויותיהם 

קבאוניות ההעפלה ובמ
חנות המעצר.

נעשו  המסע  במהלך 
חופים  ניקיון  פעילויות 

ומוד סביבה  קואיכות 
איכות  לשמירת  עות 
חייהם והצלתם של צבי 
הים הנכחדים, בשיתוף 

והג הטבע  רשות  קעם 
היה  המסע  סיום  נים. 

המסי את  המדמה  סיום  במסיבת  קבמכמורת, 
בות שהתקיימו עם ההכרזה על הקמת המדינה 

על ידי בן גוריון.
האלימות  ותופעות  הטלוויזיה  המחשב,  בעידן 
למיניהן, אנו בבני המושבים מוצאים לנכון לקיים 
פעילות  הנוער.  לבני  וערכיים  חינוכיים  מפעלים 
חברתית זו מדגישה לכל ילד/ילדה את העשייה 

קהעצמית שבה לוקח כל אחד תפקיד בקבוצה ומ
בעצמאות  אחריות  בלקיחת  אישי  באופן  תנסה 
התהליך  שיא  הינם  הקיץ  מפעלי  ובמעורבות. 
החינוכי של שנה שלמה עבור החניכים בקבוצה 

וכן עבור המדריכים.

 מסע חוף והעפלה
של חטיבת בני המושבים

מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת
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קכמידי שנה יצאו בוגרי כיתות ז' החניכים בת
כולו  שנסב  כולל  למסע  המושבים  בני  נועת 

מי בהר  שהחל  במסע,  הפלמ"ח.  נושא  קסביב 
התחלקו  בירייה,  במצודת  והסתיים  רון 
וכרמלי  הראל  נגב,  יפתח,  לחטיבות:  החניכים 
המתודות  ומ"פ.  מח"טים  "פיקדו"  ועליהם 

התח החניכים   - ותיאטרליות  ויזואליות  קהיו 
פלמ"חיים,  שמות  קיבלו  לפלמ"חניקים,  פשו 
כלי נשק מחומרים טבעיים,למדו על ערכי  בנו 
הפלמ"ח, על מורשת הקרב ועל האיזור בו הם 
ולהווי  לפלמ"ח  שלו  הייחודי  וההקשר  טיילו 

התקופה.
קכל בוקר במסע נפתח בחלוקת עיתון ובו ידי

במהלך  ילמדו  עליה  בתקופה  הנעשה  על  עות 
המ דמויות  "הושתלו"  המסלול  לאורך  קהיום. 

ספרות סיפורי גבורה, משטרה בריטית ביימה 
חיפושים למציאת אמצעי לחימה ועוד.

ועד  מירון  מהר  החניכים  הלכו  הראשון  ביום 
את  למדו  המסלול  במהלך  עמוד,  נחל  חניון 

קההמנון, הסמלים והתאמנו לקראת גיוסם לפל
מ"ח. בערב, נערך טקס קבלה בו נשבעו אמונים 

כחיילים וחיילות בשורות הארגון.
בי לחניון  עמוד  נחל  מחניון  הלכו  קלמחרת, 

נערכה הפריצה למצודה, בשעת ערב  רייה שם 

על  החניכים  למדו  הפריצה  לקראת  מאוחרת. 
הסוואה ועל התנהגות בקרב.

הפריצה לוותה באמצעים קוליים רבים שדימו 
קקרב יריות ונתנו לחניכים תחושה כי הם נלח

בתום  מיד  בירייה.  של  קיומה  על  באמת  מים 
וברי במחולות  יצאו  כמובן,  ניצחו  בו  קהקרב, 

קודי הורה סוערים.
ביום האחרון נסעו החניכים לקיבוץ גינוסר שם 
ומורשתו  לצה"ל  הגיוס  סביב  פעילות  נערכה 
של יגאל אלון עליה, למדו בק"בית יגאל אלון". 

קלבסוף קינחו בפעילות "חפש את המעפיל" שנ
ערכה בחוף גינוסר שבכינרת.

מא ללמוד  ניתן  המסע  של  המוסף  הערך  קעל 
מירה של אחד המדריכים:

"ההכנה למסע והמסע עצמו לימדו אותי יותר 
מכל שיעור היסטוריה בבית ספר"

המסע, למן תהליך בנייתו ועד הוצאתו לפועל, 
הונהג ביד רמה על ידי צוות גרעין עודד, בוגרי 
מהמועצות.  ופעילים  לגרעין,  צאתם  טרם  יב' 
למשימה  ההרתמות  על  התודה  מגיעה  ולהם 

והצ הוסיפו  אותו  והחוויתי  הערכי  הנפח  קועל 
עידו.

תחיה ווקנין ) אסתר(  אפרת אסף )רוחל'ה( 
רכזת הדרכה מפקדת המסע   

הידד, האח! מסע פלמ"ח!
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