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ועידת תנועת המושבים ה-כ"א בחרה פה אחד
באיתן בן דוד לתקופת כהונה שניה כמזכ"ל התנועה
מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת
צילומים :דוד עינב

בועידה נשאו דברים בין היתר ,אורחי הכבוד :שר
הביטחון ,אהוד ברק ,שר החקלאות ,שלום שמחון
ושר הרווחה ,יצחק הרצוג.
ועידת תנועת המושבים שהתכנסה בקמפוס
האקדמי אחוה בבאר טוביה בחרה פה אחד באיתן
בן דוד לתקופת כהונה שניה כמזכ"ל התנועה.
התנועה בחרה לערוך את הועידה בקמפוס
האקדמי אחוה כחלק מהידוק הקשר עם
מוסדות הלימוד בהם לומדים חלק ניכר
מבני ההתיישבות וכהמשך לאמנת שיתוף
הפעולה שנחתמה עם הקמפוס וניתנה
בה סקירה מקיפה על פעילות התנועה
ב 4-השנים האחרונות ועדכונים בנושאים
השונים שעומדים על סדר יומה של תנועת
המושבים.
אורח הכבוד בועידה ,שר הביטחון ויו"ר מפלגת
העבודה ,אהוד ברק ,דיבר בפני צירי הועידה ואמר
כי בהקמת הממשלה הבאה ,בכל קונסטלציה,
תדגיש מפלגת העבודה את חשיבות ההתיישבות
ותפעל לחיזוק הנגב והגליל .ברק אמר עוד כי
צה"ל מקדם תכנית להעברת עיקר כוחו לנגב.
ברק הביע אהדה רבה ופרגון לתנועת הנוער בני
המושבים ,לובשי החולצות הכחולות עם השרוך
האדום שפעילותם הערכית לא תסולא בפז.

מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
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איתן בן דוד ,שר הבטחון ושר החקלאות

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

המזכ"ל איתן בן-דוד בהופעה משותפת עם הגבעטרון

שר החקלאות ,שלום
שמחון ,אמר כי נוכח
האתגרים העומדים בפני
ההתיישבות והחקלאות בתחום העבודה,
הקרקע ,המים והמחקר  -יש חשיבות רבה
למציאת תומכים סביב שולחן הממשלה .השר
הרצוג אמר כי שמירת מעמדה של ההתיישבות
העובדת ,צרכיה ועתידה יהיו קו אדום עבור
מפלגת העבודה בכל ממשלה.
עוד בירכו ,ראש המועצה האזורית המארחת באר
טוביה ,דרור שור ,רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד
אורי זליגמן ,יו"ר הלובי החקלאי ,ח"כ אבשלום
(אבו) וילן ,מזכיר התנועה הקיבוצית ,גברי ברגיל,
מזכיר תנועת חרות בית"ר ,שבירך בשם התנועות
ההתיישבותיות ,משה בן ישי ,חבר ועד מנהל
הקמפוס האקדמי אחוה  ,רענן שריר ורב תנועת
המושבים מנחם הכהן.
על החלק האומנותי הופקדה להקת הגבעטרון,
שריגשה את כל הנוכחים באולם בביצועים
סוחפים ללהיטיה המוכרים ואף הגדילה בביצוע
ייחודי ל"בת  ",60עם המזכ"ל איתן בן דוד.

לאחר הפסקת הצהריים התכנסה הועידה על מנת
לאשר את  35הצעות ההחלטה שגובשו על ידי
הועדה המכינה במכלול הנושאים המקיפים את
חיי המושב :חקלאות ,תעסוקות חלופיות ,תכנון
כלכלי ,קרקעות ,מערכת היחסים בין חברי המושב
לבין התושבים בהרחבות ,תרבות ,נוער ועוד.

שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק (בוז'י) הרצוג

איתן בן דוד הודה בדבריו לצירים על האמון
שניתן בו והבטיח להמשיך בתנופת העשייה
בכל התחומים המרכזיים בחיי המושבים :חיזוק
החקלאות ושימור המרחב הכפרי ,פיתוח פרנסות
חלופיות לחקלאות ,שימוש בכוחם של חברי
המושבים בתחום הכלכלי ,טיפוח הנוער וחיי
התרבות במושבים ודאגה לאוכלוסיה הבוגרת.

הצעות ההחלטה של הועדה המכינה כפי שאושרו בועידה:
חקלאות
הצעה מספר  :1ועידת תנועת המושבים מחדשת ומחזקת החלטתה וקובעת
חד משמעית כי הזכות השוויונית לשימוש במים ובקרקע לחקלאות לכל בעלי
הנחלות באגודה הינה זכות לאמצעי יצור ותעסוקה בסיסית .כיבוד זכות זו
הוא בסיס לניהול המושב באמצעות האגודה.
הצעה מספר  :2ועידת תנועת המושבים רואה במכסות המים של  1989את
הבסיס החוקי לחלוקת המים בין האגודות .זכויות אלה ישמשו בסיס נתונים
לכל הסדר או שינוי בהחלטות בעתיד.
הצעה מספר  :3ועידת תנועת המושבים דורשת מההנהגה הלאומית למנוע

את הנזקים המתרחשים בעקבות משבר המים החמור הפוקד את מדינת
ישראל.
הצעה מספר  :4ועידת תנועת המושבים תובעת להחזיר למושבים את כמויות
המים שקוצצו בעבר ובכך לאפשר למושבים להמשיך לעבד את כלל שטחיהם
באמצעות חקלאות פעילה.
הצעה מספר  :5ועידת תנועת המושבים רואה בטיפוח השטחים הפתוחים
והשמירה על איכות הסביבה ,יעד תנועתי ולאומי .הועידה קוראת לכל התנועות
ההתיישבותיות בישראל ,לאמץ רעיונות אלו הבאים לידי ביטוי ע"י המחקרים
הנערכים במוסד "נאמן" שבטכניון כתוכנית ארוכת טווח שבבסיסה מענה
המשך בעמ' 2

חדשות אגף המשק

ערך מכסת המים בנחלה
איציק כהן ,יו"ר אגף המשק

מאז ומתמיד היה ידוע כי הקרקע והמים הם הנכסים העיקריים של החקלאי.
משבר המים הפוקד אותנו בשנים האחרונות בכלל ובשנה הזו בפרט מחדד את התלות
החזקה של החקלאות במים שהם גורם משתנה ובמצב של מחסור וערכו מרקיע.
אנו עומדים לקראת שנה קשה שכבר היום אנו במחסור מים עתידי ואנו משתמשים בקידוחים ובניצול
מים המיועדים לשנים הבאות ולכן אנו במצב של "אוברדרפט" במשק המים.
בסוף הקיץ יצאה הנחיה של משרד החקלאות המאפשרת ניוד של מכסות מים בין צרכנים שנתקעו
בסוף הקיץ בניצול כל מכסתם ומבקשים לסיים את העונה בתוספת מים .הנחיה זו תתאפשר גם
בשנת  2009אם המצב יהיה דומה.
במצב זה הוציא נציב המים הנחיות לגבי הקצאת המים לשנת  .2009הכוונה לקצץ את הקצאת המים
בכ 100-מליון קוב .רק אם כמות הגשמים תעלה על  460מ"מ תוגדל ההקצאה בהתאם עד להשלמה
ל 100-מליון קוב .קיצוץ זה חל על המים השפירים ,אך גם בשפד"ן חל קיצוץ של  ,6%בתשלובת
הקישון  5%ובמפעלי איילון לטרון  .15%ארגוני החקלאים נערכים לפעול לצמצום הקיצוץ ולדרישת
פיצוי בעבור הקיצוץ.
תנועת המושבים החליטה ב 2-הועידות האחרונות ,החלטה שמתייחסת לזכויות מכסות המים באגודה
נוסח ההחלטה כפי שהובאה ואושרה בועידה הכ"א האחרונה אומרת:
רשם האגודות השיתופיות הוציא ב 18.9.08-לכל האגודות החלטה הקובעת את עקרונות חלוקת מכסת
המים בין חברי האגודה.

"...מכסת המים היא נכס של האגודה .חלוקת מכסת המים לחקלאות לכל נחלה ,תעשה באופן שוויוני
לפי מספר הנחלות המאוישות באגודה .תוצאת החלוקה תהיה כמות מים שווה לכל נחלה .אם וכאשר
יהיה קיצוץ במכסת המים של האגודה ,תקטן באופן יחסי גם כמות המים לכל נחלה ונחלה.
האגודה רשאית ,בהסכמת בעל הנחלה ,לנייד את מכסת המים של הנחלה לאחר או לאחרים באותה
אגודה ובהתאם להחלטות שתקבע האגודה.
באגודה שבה קיים עיבוד משותף ,תקצה האגודה לעיבוד המשותף לא יותר מ 30-ממכסת המים
שהוקצתה לאגודה .יתרת מכסת המים תחולק כאמור בסעיף  2להחלטה זו."......
אנו פונים לכל האגודות לאמץ החלטות אלו ולהתאים את תכנון משק המים שלהם לשנת 2009
בהתאם.

הצעות ההחלטה של הועדה המכינה כפי שאושרו בועידה( :המשך מעמוד )1
והשתלבות במגמות הלאומיות הקשורות בשימושי קרקע וניצולן כמנוף
כלכלי לטובת המדינה והחקלאים.
הצעה מספר  :6ועידת תנועת המושבים מחליטה כי יש לפעול לביסוס
מעמדן החוקי של הועדות החקלאיות במועצות האזוריות ,וזאת
באמצעות יוזמת חקיקה שתחייב פעילות מתוקצבת על פי חוק.
הצעה מספר  :7ועידת תנועת המושבים קוראת לתנועות המשק
המשפחתי להקים צוות שיעגן את מעמד החקלאים במושב המתחדש.
הצוות יגיש את מסקנותיו במהלך .2009
קרקעות וניהול המושב המורחב  -ניהול המושב
המורחב
הצעה מספר  :1ועידת התנועה מורה למוסדות התנועה לפעול לשיתוף
התושבים במושבים המאוגדים בתנועה והרחבותיהם בדיונים שיתקיימו
בועדות המייעצות הרלבנטיות בתנועה.
הצעה מספר  :2ועידת התנועה קוראת למושבים החברים בתנועה
להסדיר בהקדם ככל הניתן את מערכת היחסים בין הועדים המקומיים
לבין ועדי האגודות ,זכויותיהם וחובותיהם ,בהתאם לצרכים של כל מושב
ומושב .כ"כ מורה הועידה למוסדות התנועה לסייע לחבריה במידת
האפשר בהכוונה ובגיבוש פתרונות שונים.
הצעה מספר  :3הועידה קוראת לאגודות החברות בתנועה להסדיר את
זכויותיהן וזכויות הועדים המקומיים במבני הציבור שבתחום משבצת
האגודות ,ולהתיר לועדים המקומיים להשתמש במבנים למטרות ציבור,
חינוך תרבות ודת ,במסגרת סמכויותיהם המוניציפאליות על פי דין,
ובתנאים מתחשבים.
הצעה מספר  :4ועידת תנועת המושבים דורשת ממוסדות השלטון
המרכזי שלא לפגוע במעמדן של ועדות הקבלה במושבים ולהכיר בהן
ככלי לגיטימי וראוי לשמירה על צביון ואופי המושב.
תכנון  -תמ"א 35
הצעה מספר  :5הועידה מתנגדת להעברת מושבים מהמועצות האזוריות
לרשויות מקומיות או עירוניות .סיפוח מושבים גורם נזק בלתי הפיך בחיי
הקהילה ופגיעה במרקם הכפרי התיישבותי .הועידה דורשת משר הפנים
והמועצה הארצית לתכנון ובניה להימנע מהסיפוח המתוכנן בתמ"א 35
ולשמור על שיוכם של המושבים במסגרת המועצות האזוריות.
הצעה מספר  :6ועידת התנועה מנחה את מוסדות התנועה לפעול
לקידום יישומן של החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל מספר / 823
 1101 / 979והוצאת הוראות אגף והנחיות על ידי מנהל מקרקעי ישראל,
על מנת למנוע נזקים כלכליים ועיכוב מהלכים ועסקאות הנובעים מאי
ישום ההחלטות בפועל.
החלטה  :823החתמת המושבים על חוזי חכירה לדורות
החלטה  :979מסדירה את זכויות המגורים בנחלות המגורים (2.5
דונם).
החלטה  :1101מסדירה את זכויות התעסוקה החלופית בחלקת
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המגורים.
הצעה מספר  :7ועידת התנועה תובעת מממ"י לאפשר בהקדם חתימתם
של חוזים לדורות מוסכמים לעיגון זכויות המושבים וחבריהם בקרקע,
כך שחוזה החכירה ישקף את זכיותיהם האמיתיות של האגודות ובעלי
הנחלות.
במידה ולא יושגו יעדים אלה תוך שנה או אם מנהל מקרקעי ישראל
לא יגלה נכונות לנהל משא ומתן בקשר לדרישות התנועה ,תפעל
התנועה למיצוי הליכים משפטיים.
הצעה מספר  :8ועידת התנועה דורשת ממינהל מקרקעי ישראל לחדש
את החוזים ההיסטוריים עם קק"ל תוך שמירה על זכויות האגודות
וחבריהן.
הצעה מספר  :9הועידה פונה לאגודות למלא את חלקן ולסיים את נושא
רישום המשבצת על מנת שניתן יהיה להמשיך את הליך החתימה על
חוזה החכירה לדורות .הועידה מטילה על מוסדות התנועה לקדם את
הסדרי רישום המשבצת וכניסה להליך באגודות שטרם עשו כן.
הצעה מספר  :10ועידת התנועה דורשת ממינהל מקרקעי ישראל לבטל
את החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל ( )1046להקפיא את איוש
הנחלות ,ולאפשר למושבים לאייש את הנחלות הפנויות ע"פ הוראת
אגף  31ולא במכרז.
נוער חברה
הצעה מספר  :1תנועת המושבים תפעל לחינוך ולשמירת אורח החיים
הכפרי והחברתי תוך התאמת סדר יומה למושב בעידן החדש.
הצעה מספר  :2הוועידה מוקירה את פעילות בני המושבים וקוראת לבני
המושבים לפתח בבני הנוער תחושת אחריות לנושאים סביבתיים ,לפתח
מנהיגות סביבתית ולהגביר את הרגישות ,המודעות והמעורבות בענייני
המושב והסביבה ואת הקשר בין הנוער לקהילת המושב.
הצעה מספר  :3הועידה קוראת לבני המושבים להמשיך את מלאכתה
בעידוד גיוס משמעותי לצה"ל ולתרומה משמעותית לקהילה.
הצעה מספר  :4הוועידה קוראת לבעלי תפקידים במרחב הכפרי לעודד
את פעילותה של חטיבת בני המושבים ולסייע בקידום מטרותיה.
חברה
הצעה מספר  :5תנועת המושבים רואה בברכה את פעילות היחידה
לתרבות ומפעלי חינוך .היחידה לתרבות מהווה גוף מרכזי המקשר בין כל
הישובים והמועצות האזוריות בכל רחבי הארץ .הוועידה מורה למוסדות
התנועה לפעול לגיוס תקציבים ממקורות חיצוניים ,מהמוסדות השונים
במטרה לחזק את פעילות רכזי וועדות התרבות.
הצעה מספר  :6הועידה מוקירה את פעילות עמותת "יד אליעזר"
בנושא אתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל מקרב התנועות המושביות
ומבקשת מהמושבים ומוסדות התנועה לסייע ככל הניתן להקמת האתר
לזכר הנופלים.
הצעה מספר  :7הוועידה מטילה על מוסדות התנועה להרחיב את

הפעילות הקיימת של ועדת "הוותיקים" ע"י הכללת נושאים נוספים
לפעילותה ואשר רלוונטיים לגמלאים ורווחתם.
הצעה מספר  :8הועידה מטילה על מוסדות התנועה לחדש את פעילותה
של ועדת בריאות.
הצעה מספר  :9הועידה מורה למוסדות התנועה לפעול לקידומן של
נשים למוקדי קבלת ההחלטות במושבים ומתן כלים לעידודן של נשים
למצב עצמן כמנהיגות בקהילה.
תכנון כלכלי
הצעה מספר  :1ועידת התנועה מנחה את התנועה ללוות ולהדריך
מושבים בקשר לביצוע תוכניות פל"ח מושביות במסגרת תקנון עסקים
למושב ותוך שמירה על איכות הסביבה וצביון המושב.
הצעה מספר  :2ועידת התנועה דורשת מממ"י וממנהל התכנון לאפשר
למושבים להקים אזורי תעסוקה מרוכזים בתחום משבצת המושב או
לחילופין לאפשר אשכול תעסוקה למספר מושבים באותו אזור.
הצעה מספר  :3ועידת התנועה דורשת מממ"י לייצר שמאות טבלאית
לכל אזור ובנוסף לייצר מנגנון ערעור אובייקטיבי על שמאות המינהל
וכל זאת על מנת לצמצם את חוסר הוודאות של חברי המושבים לגבי
עלויות המינהל בקשר לפעילות יזמית על הקרקע.
הצעה מספר  :4ועידת התנועה מנחה את מוסדות התנועה לפעול
לעידוד התיירות הכפרית במושבים בכלל ובמרכז הארץ בפרט ,תוך
כדי שמירה על פיתוח בר קיימא.
הצעה מספר  :5ועידת התנועה מנחה את מוסדות התנועה לפעול בקרב
מוסדות השלטון על מנת להכיר במבנים המשמשים לעיבוד תוצרת
חקלאית ראשונית כמבנים חקלאיים.
הצעה מספר  :6הועידה מנחה את מוסדות התנועה לקדם הקמת
גוף מרכז ומייעץ ליזמות במושבים שייתן מענה כלכלי תכנוני וארגוני
למושבים וחבריהם.
הצעה מספר  :7הועידה מנחה את התנועה לעודד הקמת אזורי תעשייה
מרוכזים במושבים במסגרת החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל
(.)949
הצעה מספר  :8ועידת התנועה קוראת למוסדות התנועה ליזום מיזמים
כלכליים במגוון תחומים המתאימים לרווחת המושבים ותורמים להם
תוך אישור מוסדות התנועה.
כללי
יעדים נוספים
הצעה מספר  :1לחתור לשיתוף פעולה מרבי ולתיאום פעילות עם
המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות ,במידת האפשר ובכפוף לקיום
מטרות התנועה
הצעה מספר  :2להמשיך ולקדם את נושא יחסי הציבור והפרסום לצורך
קידום מטרות התנועה.
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לכל חברי המושבים
ברצוני להודות לכם מקרב הלב על ההיענות והתמיכה בי
לתקופת כהונה נוספת כמזכ"ל תנועת המושבים.
במהלך חמש השנים מאז נבחרתי לעמוד בראש תנועת
המושבים ,פעלתי יחד עם צוות התנועה לקידום סדר יומה
של ההתיישבות והמרחב הכפרי ,על פי החזון וסדר היום
שנקבע ואושר במוסדות התנועה המקובלים.
קשת הנושאים רחבה וסוגיות רבות עדיין על הפרק ,
בראשן סוגיות הקניין ,התכנון והמדיניות החקלאית.
אני סמוך ובטוח שיחד ,תוך שילוב ידיים ,נמשיך לפעול
למען עתיד ההתיישבות.
תנועת המושבים תמשיך להוות כתובת מרכזית המייצגת
את המושבים בממשקים השונים מול השלטון המרכזי.
דלתי תמיד פתוחה בפניכם,
בברכה,
איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

פינה
חדשה

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

מעניין לדעת

סיפורו של מושב ברק

ברק ,הוא מושב בחבל תענך שבעמק יזרעאל מדרום לעיר עפולה .נוסד באוגוסט  1956על ידי עולים ממרוקו
ומהווה אחד מ 11-מושבי עובדים ,שהוקמו בחבל תענך במסגרת התיישבות אזורית .הוא משתייך למועצה
האזורית הגלבוע.
המושב נקרא על שם ברק בן אבינועם (שופטים ,פרק ה') ,אשר ניצח את סיסרא ,שר צבאו של יבין ,מלך חצור.
הגרעין המייסד מנה  50משפחות יוצאי מרוקו ,אשר התארגנו לעליה ,במשך כשנה וחצי במסגרת התנועה
הציונית "הבונים" .בתקופת ההכשרה בחו"ל קיבלו סיוע מטעם תנועת המושבים בארגון ,בהקניית עקרונות
המושב ובמגעים עם הסוכנות היהודית.
המייסדים :בראש הקבוצה הגדולה מהעיר קזבלנקה עמדו ליאון עמרם ז"ל ,ויקטור פרץ יבל"א.בראש הקבוצה
מהעיר פורט  -ליוטה עמדו :עמרם אמסלם ז"ל ,עמרם בן עזרא ז"ל.
העליה ארצה הייתה חפוזה ולפני המועד המתוכנן ,מחשש ששלטונות מרוקו ,ינעלו את שערי העליה .אחרי
שהיה של כחודשיים במחנה עליה בקזבלנקה ושבוע בצרפת הגיעו ארצה באוגוסט  1956ועלו על הקרקע
במושב היישר מהאוניה ,ללא תחנת מעבר.
בעשור השני למושב ,לקראת סוף שנות ה 70-הגידולים במושב כללו הדרים ,כרם זיתים ,כרם לענבי יין ,בצל,
חממות ורדים וכמה מאות דונם גידולי בעל .מקור הכנסה נוסף היה מעבודות חוץ ,בייחוד של הנשים.
עם פרוץ המשבר בהתיישבות העובדת בסוף שנות ה 80-הלך ופחת מספר החברים המתפרנסים מחקלאות
בלבד והלך וגדל מספרם של אלה שמצאו פרנסה מחוץ למושב .נדגיש כי במשך כל תקופת המשבר ,אשר
פקד את ההתיישבות ,המשיך המושב לתפקד כאגודה ,עם הנהלה נבחרת וועדות פעילות .בשנת  2002חתמו
במושב על הסדר פירעון חובות עם מנהלת ההסדר והמושב משוחרר לחלוטין מעול חובות.
הרכב האוכלוסייה :בברק  60נחלות .המושב עומד על סף התרחבות .מתוכננות  120יחידות בהרחבה ,אשר
יגדילו ויצעירו את האוכלוסייה .המושב הקצה לכך את השטח המתאים והתוכנית בשלבי אישור אחרונים ע"י
הרשויות .לאחרונה עבר המושב מתיחת פנים והותקנו בו מדרכות ,תאורה ,שילוט והיד עוד נטויה לשיפור
איכות החיים.
תרבות וחינוך :לרשות המושב עומדים מבנים ומתקנים התורמים לפעילות תרבות וחברה ,כגון :אולם להתכנסויות
ואירועים חגיגיים ,אולם ספורט עם טריבונות ,בית כנסת 2 ,מועדוני נוער ,גן ילדים ,מזכירות ,חדר ישיבות ,מגרש
כדורסל ,פארק נוי עם מתקני שעשועים .מערכת החינוך מסועפת ומקיפה את כל הילדים מתינוקיה ,פעוטון ,גן
ילדים ,בי"ס יסודי ובי"ס תיכון סמוך לעפולה .ביה"ס היסודי הסמוך למושב בו למדו ילדי המושבים ברק ודבורה
בלבד התרחב עם השנים והפך לבי"ס אזורי הקולט תלמידים מ 12-ישובים.
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חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

שינוי בזכויות האגודה בהקמת מיזם תעשייתי בשטחי המושב
עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

התאגדות המושבים תחת
מסגרת האגודה השיתופית
יכולה להוות מנוף לקידום אינטרסים שונים
במושב ובין השאר אינטרסים כלכליים לטובת
האגודה וחבריה.
לאגודות השיתופיות והנהלות המושבים תפקיד
חיוני וחשוב ביותר בפיתוחם הכלכלי והחברתי
ובפיתוח מקורות פרנסה לאגודות וחבריהן ,וזאת
באמצעות שימוש בשטחי משבצת האגודה
ולעיתים באמצעות שינויי ייעודם על ידי החלטה
 949של ממ"י -המאפשרת הקמת מיזם תעשייתי/
כלכלי של האגודה ,החלטה זו שונתה בישיבת
מועצת המינהל האחרונה.
בעיקרה באה החלטה  949לאפשר פתרונות
תעסוקתיים חלופיים לחברי האגודות החקלאיות
בישובים חקלאיים ,למטרת תעשיה ,מלאכה,
אחסנה ,מסחר ,משרדים ,תיירות ונופש ,תחנות

דלק או לשימוש כלכלי אחר ,למעט תכנית
למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים.
שטחה המרבי של תכנית לשינוי ייעוד למטרת
תעסוקה ,נקבע בהחלטה הקודמת על פי אזורי
עדיפות ,במרכז הארץ  75דונם ברוטו ,באזור
עדיפות לאומית ב' וביישובי מרחב התפר  -עד

המהוונים ,על פי השיעור הנהוג לאותו יעוד
באזור בו מצוי הישוב ,עפ"י מפת אזורי העדיפות
הלאומית אשר תהיה בתוקף בעת הגשת הבקשה
להקצאה.
המושב יהיה רשאי להעביר חלק מזכויותיו לאחר,
ובלבד שזכויותיו במיזם ,לאחר ההעברה ,לא

 100דונם ברוטו ובאזור עדיפות לאומית א' ,בקו
עימות וברמת הגולן  -עד  150דונם ברוטו.
בין המינהל לבין הישוב החקלאי או התאגיד אשר
הישוב החקלאי הינו בעל שליטה בו ייחתם הסכם
פיתוח ל 3-שנים ,ובכפוף לעמידה בתנאי הסכם
הפיתוח ייחתם בין הצדדים חוזה חכירה ל49-
שנים .חוזה החכירה יכלול תנאי בדבר אפשרות
חידושו לתקופה של 49-שנים נוספות.
בגין ההקצאה ישולמו למינהל מלוא דמי החכירה

תפחתנה מ 26%-בכל אחד מאלה :בהון המניות
בתאגיד ,בזכות למנות מנהלים בתאגיד ובזכות
לרווחים מהתאגיד.
כאמור ,במועצת מקרקעי ישראל האחרונה ,אושר
שינוי שיטת חישוב השטחים שיותרו למשבצות
חקלאיות לצורך הקמת שטחי תעסוקה ,בהתאם
להחלטה שבוטלה ,לחישוב נטו במקום חישוב
ברוטו שנקבע בהחלטה  949ותיקוניה.
שטחה המרבי של תכנית לשינוי ייעוד למטרת

תעסוקה ,יהיה מעתה ,במרכז הארץ  60דונם נטו,
באזור עדיפות לאומית ב' וביישובי מרחב התפר -
עד  80דונם נטו ובאזור עדיפות לאומית א' ,בקו
עימות וברמת הגולן  -עד  120דונם נטו.
שינוי ההחלטה התקבל לאחר שהתברר כי
החישוב ברוטו ,יוצר סרבול בעבודה השוטפת
ולא מאפשר נתונים מדויקים ,מכיוון שבחישוב
שטחי תעסוקה ברוטו נכנסים שטחי ההפרשות
לצרכי ציבור .לאחר בדיקת מדגם תכניות מגוון
של אזורי תעשיה הוחלט כי נכון להפחית 20%
מהשטחים ברוטו ונקבעו שטחים נטו.
כאשר בוחנים את המימוש של החלטה  949ואת
נושא השימוש המשותף באמצעי ייצור בקרב
המושבים השונים ,ניתן לראות כי לא מתבצע
שימוש נרחב באמצעים העומדים לרשות האגודה
וזאת על אף היתרונות הכלכליים החבויים בה.
דווקא אגודות אשר בחרו ליישם את החלטה 949
והקימו מיזם כלכלי/תעשייתי במשבצת המושב
הצליחו לייצר עבור המושב תועלות כלכליות
רבות וכמובן העלו את רמת חייהם של חברי
האגודה ואת ערך המשקים במושב.
על האגודה לנצל החלטות כאלו המקנות להן
יכולת לייצר מקורות הכנסה ברמת המקרו ותוך
כדי כך לעשות שימוש במקור הכנסה זה על מנת
לשדרג את תשתיות המושב ,את חזות המושב
ואת השירותים הניתנים לחבר האגודה ולהבטיח
לאגודות חוסן כלכלי ויציבות לאורך זמן.

"ההטבות" למגזר החקלאי בהחלטה 979
נחותות בהרבה מאלו שהוצעו ובוצעו
במגזר העירוני תגובה לכתבה שהתפרסמה בגלובס בנושא.

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

לאחרונה הופיע כתבה בגלובס על "ההטבות" המפליגות שמוצעות כביכול למגזר החקלאי בהחלטה  .979מן הראוי להדגיש שהחלטה זו נחותה בהרבה
ממה שהוצעו ובוצעו במגזר העירוני ,הן לגופן והן בהתחשב בסל הזכויות שהן מקנות לחוכר .יש לזכור כי סל הזכויות המוענק לחוכר העירוני מגיע,
במקרים מסוימים ,לבעלות מלאה בנכס .החלטה  979משאירה ומטילה על החוכר החקלאי מגבלות קנייניות ותכנוניות רבות ,אשר אין להן אח ורע במגזר
העירוני.
כל הטענות שמעלה "האגודה לצדק חלוקתי" כי ההחלטות סותרות את חוק ההתיישבות מוטב לו כלל לא היו מועלות .חלקת המגורים בשטח של 2.5
דונם בה עוסקות החלטות  979ו 1101 -אינה קרקע חקלאית אלא קרקע בייעוד מגורים וחוק ההתיישבות כלל אינו חל עליה .החלטה  979עניינה אך ורק
בחלקת המגורים של חברי המושבים וכפי שאדם בעיר מחזיק בדירתו ומתגורר בה  ,כך אדם הגר בכפר מחזיק בחלקת המגורים ומתגורר בה.
עוד יובהר כי השטחים החקלאיים ושינוי הייעוד לגביהם הוסדרו על פי פסיקת בג"צ הקרקעות ואין אנו עוסקים בהם ,על השטחים החקלאיים ממשיכים
לחול אותן החלטות ללא שינוי.
כל שהעניקו לחוכר החקלאי החלטות  979ו 1101-הוא עיגון זכויותיו בחלקת המגורים ,זכויות שאין עליהן חולק וכבר הוצהרו בהחלטות רבות של המועצה
וזאת בתמורה לתשלום סכומים גבוהים העומדים על  33%מערך הקרקע ולא כפי שנכתב בכתבה  3.75%וזאת בנוסף לכל התשלומים החלים על החוכר
בגין יתר הנחלה .ההטבות המפליגות אשר ניתנו בעבר וממשיכות להינתן הינן לקבוצה גדולה באוכלוסיה שהיא המגזר העירוני וזאת בעוד החוכר החקלאי
נאלץ להסכים לתנאים פוגעים ומקפחים רק על מנת שזכויותיו יזכו לאחר שנים של הצהרות ומצגי סרק לעיגון והצהרה.
ישנה הרגשה לא נוחה כי המונח "צדק חלוקתי" זוכה להכרה רק בכל הקשור למגזר החקלאי ואין לו זכר בדיון אם מתקיים כזה בקשר להחלטות העירוניות
לרבות מבצעי ההיוון וההפרטות שהתבצעו במגזר העירוני.
לאחר הדיון הראשון שנערך בבג"צ התקבלה החלטה להרחיב את הרכב הדן בעתירה ל 7-שופטים .המועד שנקבע לדיון הבא הוא .8.3.09
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המלצות הועדה שבחנה את החלטה 969
איתן בן דוד  -מזכ"ל תנועת המושבים
וחבר מועצת המינהל

הבג"צ .11.1.06

לאחרונה פורסם דו"ח הועדה ,שבחנה את החלטת מועצת ממ"י  ,969שעניינה מתן
פיצויים עת מופקעות אדמות לצורך שימושים לאומיים ,אשר הוקפאה בבעקבות

כפי שצפינו ,הועדה הוציאה מתוכה מסקנות ,אשר עיקרן הוא כי אין חשיבות לפעולות אשר נעשו
במשך עשרות שנים על ידי החקלאים והאגודות בקרקע ,פעולות של השבחת ערך הקרקע על ידי
הקמת תשתיות ,פיתוח המושבים ,יצירת מוניטין למושב ,כאשר כל הפעולות הללו ,מיותר לציין ,נעשו
ללא עזרת המינהל.
הועדה גם קבעה כי משך זמן החזקת הקרקע על ידי המתיישב אינו צריך להילקח בחשבון לעניין
חישוב הפיצוי המגיע לאותו מתיישב ,כאשר האדמה מופקעת ממנו.
כנציגכם במועצת המינהל ,שעתידה לאשר את דו"ח הועדה ,עמדתנו הינה להתנגד לקבלת המלצות
אלה ,כאשר הן יובאו למועצת המינהל ,מתוך מטרה שההמלצות ישונו ,כך שיתנו ביטוי אמיתי לזכויות
האמיתיות שיש למתיישבים על הקרקע ולזכותם לפיצוי הולם בעת שנלקחה מהם האדמה.

התנועה בשטח

חקלאות ותיירות כפרית
במועצה אזורית אשכול
אילנית ניר-לוי ,רכזת אזור דרום.

קורס ניהול המושב
תנועת המושבים פותחת קורס לניהול המושב המורחב
בשיתוף עם הקמפוס האקדמי אחוה.

בעקבות החתימה על האמנה לשיתוף הפעולה עם הקמפוס האקדמי אחוה ,פותחת תנועת
המושבים בשיתוף עם אחוה המכללה האקדמית לחינוך ,קורס ייחודי ללימודי תעודה בניהול
המושב המורחב  -חקלאות וקהילה.
הקורס ניהול המושב המורחב – חקלאות וקהילה הינו קורס רב תחומי ללימודי תעודה אשר
מטרתו להכשיר ולהעשיר את המרחב הכפרי ובעיקר את מנהיגיו בניהול ובקידום הישובים.
הקורס מקנה מיומנויות ניהול החל מכתיבת מסמכים דרך ניהול ישיבות ,ניהול המושב המורחב
ובכלל .הקורס מקנה למשתתפיו מידע בתחומים רבים ,כגון :חקלאות ,ניהול קהילה ,הרחבות
במושבים ,פיתוח יזמות עסקי ותיירותי במושבים ,יחסי הגומלין בין אגודות שיתופיות ואגודות
מקומיות ,קרקעות והחלטות מינהל מקרקעי ישראל.
הקורס יפתח ביום שני ה 5.1.09-ויכלול  28מפגשים של  112שעות סה"כ ,בימי ב'.
בשנים האחרונות עוברים המושבים בישראל שינויים מרחיקי לכת .מספר התושבים המתגוררים
במושב המורחב הולך וגדל כתוצאה מקליטת אוכלוסיה חדשה וצעירה ובמקביל עוברים
המושבים שינוי משמעותי במבנה התעסוקה :ירידה חדה במספר העוסקים בחקלאות ומעבר
לענפי תעסוקה אחרים בתוך המושב ומחוצה לו .בעקבות שינויים אלה נדרשים המרחב הכפרי,
מנהיגיו ותושביו לסיוע ,להכוונה ,ללימוד ולהכשרה על מנת שיוכלו למנף את הפוטנציאל הכלכלי,
היזמי והתיירותי הגלום בפיתוח הכפר.
הקורס הייחודי כאמור הוא חלק מהידוק הקשר עם מוסדות הלימוד בהם לומדים חלק ניכר
מבני ההתיישבות וכהמשך לאמנת שיתוף הפעולה שנחתמה עם הקמפוס לפני כשנה.
התעודה היא מטעם המכללה האקדמית לחינוך שבקמפוס האקדמי אחוה.
בקמפוס האקדמי אחוה מתקיימים לימודים בחינוך ולתעודת הוראה ,וכן לימודים לתואר ראשון
 .B.Aוכן  BSCשל אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
פרטים נוספים והרשמה באתר התנועה www.tmoshavim.org.il

מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד וחברי המטה ערכו סיור במועצה האזורית אשכול
כאורחיו של ראש המועצה ,חיים ילין וסגנו אלי אהרון .הסיור ,שהנו חלק מהפעילות
השוטפת של התנועה ,נערך בסימן של חקלאות ותיירות כפרית.
במסגרת הסיור ביקרו המזכ"ל וחברי המטה באתר תיירות הצימרים במושב עין הבשור והוצגה בפניהם
הפעילות הנעשית לקידום ענף התיירות והפל"ח במועצה האזורית כולה.
פגישה נוספת יוחדה לפעילות בני המושבים והצוות כולו נפגש עם חברי "גרעין עודד" במתחם
הנוער במושב מבטחים ,שם הציגה רכזת מדור הנוער ,אדווה פורטל כהן ,את התכנית להרחבת "מרכז
מנהיגות נוער אזורי" במושב.
בן דוד שנוהג לכנות את בני גרעין עודד "חוד החנית" של ההתיישבות ,ציין את התרשמותו העמוקה
מפעילות הנוער הענפה שנערכת ביישובי המועצה והוסיף כי ":בורכנו בנוער איכותי שמוכן לתרום
שנה מזמנו לטובת שרות לא קל באזור שמתמודד מזה שנים רבות עם מצב ביטחוני קשה מנשוא".
הביקור נחתם בישיבה משותפת עם ועדי הישובים בוועדה החקלאית במושב ישע ,במהלכה פירט
מזכ"ל התנועה את מגוון הנושאים בהם מטפלת התנועה וביניהם החינוך הבלתי פורמאלי בהובלת
בני המושבים ,ההרחבות הקהילתיות ,תכנית פל"ח ,תיירות כפרית והפעילות האינטנסיבית הנעשית
לשם עיגון זכויות החקלאים בקרקע .בנוסף הועלו גם הנושאים הייחודיים לכל מושב.
בתום הסיור הודה איתן בן דוד ,מזכ"ל התנועה לראש המועצה ,חיים ילין ולסגנו אלי אהרון על
האירוח ,הביע הערכתו לתכניות ולמיזמים שהוצגו בפניו וחיזק את ידי התושבים כולם שממשיכים
לאחוז בקרקע ולקיים חקלאות ותיירות כפרית ,גם בעידן ביטחוני קשה ,כאשר סכנה קיומית מרחפת
מעל ראשיהם.
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חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

המיתון וצמצום ההוצאות:
הזדמנות לחזור לחופשה בארץ
יוגב שריד ,יו"ר אגף
כלכלה ופיתוח עסקי
הצימרים במושבים עברו
בשנים האחרונות שדרוג מקיף ומציעים לזוגות
ולמשפחות נופש יוצא דופן באיכותו ההאטה
הכלכלית וצמצום ההוצאות יביאו רבים לויתור
על חופשה בחו"ל וזו הזדמנות לחזור ולנפוש
בישראל.
במושבים נבנו בעשור האחרון מעל  8000צימרים,
שמהווים כ 14%-מכלל מקומות הלינה בישראל.
רובם ממוקמים באזורים תיירותיים מרהיבי עין,
מאובזרים במיטב הפינוקים ומלווים בארוחות
מדהימות .לצד חדרי האירוח התפתחו מסעדות
במגוון סגנונות ואטרקציות תיירותיות לכל

המשפחה שחלקן משלבות הכרות מקרוב עם
עולם החקלאות וחיות המשק .מי שיחליף את
תוכניות החופשה בחו"ל בנופש כפרי ישראלי
יגלה שהוא הרוויח בגדול.

המקומית שלנו ולפקוד את אתרי המרחב
הכפרי.
ביקור במרחב הכפרי ובמגוון האטרקציות הקיימות
בו ,בעיקר בתקופה זו ,משלב ציונות ,פטריוטיות

תנועת המושבים ממשיכה ללוות את התיירות
הכפרית בישראל ,התנועה עוסקת בהנחלת
סטנדרטים להפעלת חדרי אירוח כדי להבטיח
לנופשים במרחב הכפרי קבלת שרות ותנאים
מעבר לציפיותיהם ובשמירת זכיותיהם של
התיירנים אל מול השלטון המרכזי.
מידע נוסף בנושא התיירות הכפרית באתר תנועת
המושביםwww.tmoshavim.org.il :

השנים האחרונות לא הקלו עם בעלי הצימרים,
לאור אירועים שונים כגון "ההתנתקות" ,מלחמת
לבנון השנייה וירידת שער הדולר שהפכה את
הנופש בארצות אירופה לאטרקטיבי יותר,
היתה פגיעה קשה בענף התיירות הכפרית.
למרות קשיים אלו ונוספים ,התיירנים במרחב
הכפרי המשיכו בשיפור ושדרוג הענף והשרות
והביאו את התיירות הכפרית למובילה בשוק
התיירות הישראלי ,כמו גם לענף פרנסה חשוב
במושבים.
בימים אלה של חוסר וודאות כלכלית ,ישנה
חשיבות ברמה הלאומית לטפח ולפרגן לתיירות

אשראי בצל המשבר
הכלכלי

אפשרויות והזדמנויות לבעל העסק במושב בצל המשבר הכלכלי
יוגב שריד ,יו"ר אגף כלכלה ופיתוח עסקי
המשבר הכלכלי הפוקד אותנו בחודשים האחרונים וכנראה גם בעתיד הקרוב משפיע באופן ניכר על
המרחב הכפרי שמיסודו הינו סקטור המתקשה לקבל אשראי בתנאים טובים.
המשבר פוגע במגזר החקלאי לאחר תקופה קשה שעוברת על החקלאים ,הקרה שפקדה אותנו
בשנה שעברה ,שערי המטבעות שירדו ופגעו ביצואנים ,עליית מחירי חומרי הגלם (בעיקר דשן),
שנת שמיטה שחלפה ומשבר המים שפוקד אותנו בשנים האחרונות כל אלו פגעו כלכלית בתזרים
המזומנים של כל חקלאי.
המשבר משפיע גם על ענף התיירות במרחב הכפרי ,שצמח בשנים האחרונות והושקעו בו סכומי
כסף גדולים מצד התיירנים.
כיום כאשר המיתון בפתח יש חשש גדול משינויים בהרגלי הצריכה של אזרחי המדינה והפחתה
משמעותית ביציאה לנופש במרחב הכפרי.
הבעיה העיקרית שאני רואה לנגד עיניי היא האשראי ,אנו כבעלי עסקים קטנים במרחב הכפרי זקוקים
למסגרת אשראי נרחבת על מנת לעבור את התקופה הקרובה.
לפיכך אני ממליץ על מספר צעדים שכל בעל עסק יוכל לבצע ולתת מענה בתקופה הקרובה:
להגדיל את מסגרת האשראי  -מסגרת שכיום נראית סבירה ומתאימה לעסק יכולה להיהפך לנטל
שם הקרן
קרן קורת מסלול רגיל
קרן קורת מסלול מורחב

גובה ההלוואה עד
200,000
600,000

ריבית
פ0.5%+
פ1.9%+

ברגע שהיקף המכירות יורד.
מומלץ לבדוק את נחיצות כוח האדם הקיים בעסק ולבחון את תקציב הפרסום.
מומלץ לתעדף פעילויות העסק ,לפעול לצמצום מלאי ולהגביר את גביית החובות של הלקוחות.
כמו כן יש לבדוק את תזרים המזומנים והתוכנית העסקית ולעדכנה על פי המצב החדש.
בישראל ישנם מספר קרנות מימון פרטיות וקרנות הנתמכות על ידי המדינה ,קרנות אלו יכולות להיות
פתרון טוב לעסקים קטנים לקבלת אשראי נוסף וכסף זמין על מנת לצלוח את התקופה הקרובה.
לקרנות המימון מספר יתרונות על קבלת הלוואה מבנקים והם :תקופת גרייס ולאחר מכן תקופת החזר
ארוכה ,שיעורי ריבית נמוכים יחסית והקלה בביטחונות הדרושים להלוואה.
הקרנות מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים במגוון תחומי יזמות אשר מעוניינים בהקמה של עסק חדש
או בהרחבה של עסק קיים וסכום האשראי שניתן לגייס באמצעותן נע בין  ₪ 60,000ל.₪ 600,000-
תהליך הבקשה להלוואה פשוט ומהיר וכולל הגשת טופס בדיקה ראשוני לאחר מכן הכנת תוכנית
עסקית ,ישיבת ועדת הקרן וביצוע ההלוואה.
הדרישות מהיזם :אי קיום מגבלות בנקאיות ,העסק נקי מחובות לרשויות המס ואינו נמצא תחת כינוס
נכסים או בפירוק.
בחלק מהקרנות נדרש הון עצמי שנע בין  10% - 25%מתוכנית ההשקעה.
השימוש בכסף מותנה למטרות שנקבעו ע"י הקרן בלבד.
אחת הקרנות ,הפעילה ביותר כיום הינה קרן "קורת" ,קרן זו הוקמה בשנת  1994ע"י קרן סן פרנסיסקו
ותורמים נוספים מארה"ב .מאז  1994העניקה הקרן למעלה מ 3,500 -הלוואות לעסקים קטנים.
תנועת המושבים פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם קרנות אלה וקרנות נוספות הנמצאות בשוק על
מנת לקדם את העסקים הקטנים במושבים ולסייע לחברי המושבים הזקוקים לכך.
לפרטים על הקרנות ולבקשת הלוואה לקרנות המפורטות ניתן לפנות דרך אתר תנועת המושבים
 www.tmoshavim.org.ilאו לחברת "אביב ייעוץ עסקי בע"מ" בטלפון.03-9730753 :

תקופת החזר
 60חודשים
 60חודשים

קרן קורת מסלול סוכנות

200,000

פ

 60חודשים

קרן קורת מסלול סוכנות

350,000

פ0.5%+

 60חודשים

קרן שמש
קרן מיקרו קרדיט
קרן בערבות מדינה
קרנות רש"י

90,000
60,000
500,000
67,500

ללא ריבית
פ2.25%+
פ2.9%+
ללא ריבית

 60חודשים
 36חודשים
 60חודשים
 30חודשים

6

וחיזוק הפריפריה יחד עם הנאה ובילוי משפחתי
לכל אזרחי ישראל.

בטחונות
 25%מטריאליים
 1ערב  +60%מטריאליים
ערבות אישית 30% +
מטריאליים
ערבות אישית 40% +
מטריאליים
 2ערבים
 1ערב
30%
 4ערבים
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זכאים
כולם
כולם

הערות
 3חודשי גרייס
 3חודשי גרייס

כולם

מיועד לעסקים בצפון בלבד.

כולם

מיועד לעסקים בצפון בלבד.

צעירים עד גיל 35
כולם
כולם
כולם

בנוסף  33שעות ליווי עסקי
גם להון חוזר
 5חודשי גרייס

מדו ר
חדש

ספורט בהתיישבות
מושבים ומועצות אזוריות מוזמנות לשלוח לנו מהנעשה אצלם בתחום חיוני זה.

ועדת ספורט תנועת המושבים:
תכנית עבודה 2009
יו"ר הועדה  -חגי הרצל.
מרכזת הועדה  -מיכל דותן-לוין

מטרות הועדה
* לבחון דרכים לעידוד העיסוק בספורט
הן במסלול הספורט ההישגי והן בספורט
העממי.
* הועדה תפעל לרתום גופים העוסקים בעידוד
פיתוח וסיוע בקידום הספורט במגזר המושבי
באמצעות מרכז הפועל.
* הועדה תבחן דרכים להתגבר על הקשיים
הנובעים מאורח החיים הכפרי מהריחוק
ממרכזים עירוניים ומאוכלוסייה דלילה
המקשה על קיום ספורט קבוצתי וכן מעלויות
גבוהות הנובעות מהצורך בקיום הסעות
ופעילויות של קבוצות קטנות.
* הועדה תעודד את הפעילות הגופנית
מההיבט הבריאותי תוך שימת דגש על תרומת
העיסוק בפעילות גופנית לאיכות ואריכות
החיים.
יו"ר הועדה חגי הרצל מביא עמו ניסיון

רב ומוניטין עשיר בנושא זה והוא משמש
בנוסף כיו"ר האיגוד לספורט עממי במדינת
ישראל.
ועדת הספורט מתכנסת באופן קבוע בבית
התנועה ,כאשר כל מפגש שני נערך במועצה
אזורית אחרת ,כך שחברי הועדה נחשפים
לפעילות המועצה בתחום הספורט ,תוך
הפריה הדדית ויישום בפועל של רעיונות
והחלטות שמתקבלות.
הועדה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם
המועצות האזוריות ,בעיקר רכזי ומנהלי
מחלקות הספורט ,לצד גורמים מקצועיים
מתנועת המושבים.
בשנה החולפת קיימה הועדה מספר אירועים,
ביניהם טורניר כדורסל וקטרגל ,קורס מדריכי
ספורט עממי בשיתוף עם מכללת וינגייט לבני
מושבים והאירוע האחרון צעדת ההתיישבות
שנערכה בשיתוף עם המועצה האזורית חבל
מודיעין במתחם תל חדיד.
במהלך המסלול המעגלי הופעלו דוכני הסבר
והפעלה ייחודיים לכל המשפחה ,כאשר הדגש

הושם על  60שנות התיישבות .תנועת בני
המושבים הפגינה עוצמה עם מתחם חינוכי
שסקר והסביר את ערכי התנועה ופעילות
הנוער הענפה שמתבצעת בשיתוף עם
המועצות האזוריות.
פעילויות ותכנית עבודה לשנת 2009
תכנית זו אושרה בישיבת ועדת הספורט
של התנועה ב 2/7/08-במועצה אזורית חבל
מודיעין והועברה למנכ"ל הפועל הנכנס ,מר
יורם אורנשטיין ,כחלק מבקשת סיוע ושיתופי
פעולה אפשריים.
ישיבות ועדת הספורט בתנועה ,וכן אירוח
במועצות אזוריות שטרם התוודענו אליהן ,תוך
מקסום התועלות בכל אזור .למידה והפריה
הדדית בין חברי הועדה.
* טורנירים אליפות תנועת המושבים בענפים:
קט רגל וכדורסל  -לבני מושבים בלבד.
במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר.
* בכל שנה יעשה מאמץ מיוחד ומתן עדיפות
לענף מרכזי בספורט ,תוך קידומו בקרב
המועצות והמושבים .שנת  - 2009ענף הניווט

יקבל עדיפות ברמה הארצית.
* קיום יום עיון והשתלמות לקידום הספורט
ותרבות הפנאי לבעלי תפקידים ונאמני ספורט
לכל המושבים בארץ .במהלך יום העיון יינתנו
הרצאות מקצועיות בנושא תזונה ,חשיבות
הספורט ,מניעת מחלות לב ודם וכיו"ב.
* ספורט נשים  -העלאת המודעות בקרב
המועצות והמושבים ,פעילות שיווקית
ממוקדת .להגדיל את הקבוצות במסגרת
האיגודים לנשים .יינתן סיוע מיוחד לקבוצות
נשים חדשות.
* מיפוי מגרשים  -יעשה מיפוי כל מגרשי
הספורט בכל המושבים בארץ.
* צעדת התיישבות  -בהמשך למסורת
שהחלה בחבל מודיעין נקיים גם השנה את
צעדת ההתיישבות.
במהלך הצעדה נשלב תכנים ערכיים בנושאי
ההתיישבות הכפרית והחקלאות ,כמו כן
פעילות חינוכית ותרבותית בשיתוף עם תנועת
הנוער בני המושבים ועמותת אמני המושב
והכפר.

כנס שנתי מושבים
הערכות לתום שנת המס 2008
יום שלישי  - 23/12/08במלון דניאל ,הרצליה פיתוח
מנחה :יהודית קריסטל ,רו"ח
תוכנית הכנס:
 08:30כינוס רישום וכיבוד
 09:00דברי פתיחה :רו"ח ירון רייכמן  -מנכ"ל ברית פיקוח
 09.30אחריות חבר ההנהלה באגודה שיתופית :עו"ד אורי זליגמן  -רשם האגודות השיתופיות
חלוקת רווחים באגודה שיתופית
 10.00השינויים הצפויים בכללי המים לקראת שנת  :2009יורם תמרי  -מנהל תחום המים
התאחדות חקלאי ישראל
 10:30עדכונים  -החלטות מינהל מקרקעי ישראל :עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות
ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים
 11:00הפסקה
 11:30היבטי מע"מ באיחוד עוסקים בין האגודה לחבר :עו"ד יוסף עזריאל  -יועץ למיסוי
מקרקעין
 12:00תכנוני מס לסוף שנת המס  2008בהתייחס למשבר הפיננסי:
רו"ח רביב ישי  -מנכ"ל מבט יועצים
 12:30מס הכנסה מע"מ  -עדכוני חקיקה ופסיקה :רו"ח יוסי שלם  -מנהל מחלקת המס

 13:00מיזמים כלכליים במושבים בתחום המקרקעין :רו"ח אייל לבנת  -מנהל מקצועי מחלקה
כלכלית
 13:30שאלות ותשובות בנושאי מיסוי ,מע"מ ,בקורת תאגידים ,שונות.
 14:00ארוחת צהריים
הערות ומחירי השתתפות
* יתכנו שינויים בסדר היום.
* למשתתפים תחולק חוברת הערכות לסוף שנת המס  2008במגזר ההתיישבותי.
* הרשמה מוקדמת חובה
* לקוחות הברית ₪ 100 :כולל מע"מ  -לכל משתתף
* משתתפים אחרים ₪ 250 :כולל מע"מ  -לכל משתתף
פרטים והרשמה
ללקוחות הברית  /מבט :יפה בן זריה ,טלפון03-7180101 :
בדואר אלקטרוניyaffa@brit.org.il :
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל
יהודה אלטון
מנהל היחידה

עמותת אמני המושב והכפר בישראל
סמינר ארצי לספרני ההתיישבות

בתאריכים  23-24-25/12/08ייערך במלון קיבוץ שפיים סמינר ארצי לספרני ההתיישבות בשיתוף עם
המח' לספריות במשרד התרבות המדע והספורט ,מרכז ההדרכה לספריות בישראל ואמנות לעם.
עלות למשתתף .₪ 680
אנו ממליצים כי המועצות האזוריות ו/או וועדי המושבים ישתתפו במימון הסמינר.
הודעות נשלחו בצירוף ספח הרשמה לכל הספריות.
להלן תכנית הסמינר:
יום שלישי 23/12/08
 08:30-10:00התכנסות ורישום
 10:00-10:30קפה ועוגה
 10:30-11:00פתיחת הסמינר  -יהודה אלטון
איציק כהן יו"ר אגף המשק ומרכז ועדת חברה בתנועת המושבים:
 80שנה לתנועת המושבים
 11:00-11:30פנינה אפיק " -מי מפחד מאמנות מודרנית"
 11:30-13:00קובי דרורי  -ההיפותזה השלישית למוצא החיים על הארץ
 13:00-14:00ארוחת צהריים
 14:00-16:30חלוקת חדרים ומנוחה
 16:30-17:00קפה ועוגה
 17:00-18:45ד"ר רינה אידן  -מההתיישבות העובדת להתיישבות האובדת
 18:45-20:00ארוחת ערב והתרעננות
 20:00-22:00ערב אומנותי בחסות "אמנות לעם" :יצירות ספרותיות המתורגמות למופעי תיאטרון
יום רביעי 24/12/08
 07:00-08:00ארוחת בוקר
 08:00-13:30יציאה לסיור במכון איילון ובית וייצמן ברחובות
 13:30-14:30חזרה לשפיים וארוחת צהריים
 14:30-16:30מנוחה
 16:30-17:00קפה ועוגה
 17:00-18:45איטה מרוא מנהלת ס"א חוף הכרמל  +אירית רימון מנהלת ס"א רמת הגולן:
רשמי סיור מקצועי בספריות במרכזי תרבות בברלין וסביבתה
 18:45-20:00ארוחת ערב והתרעננות
 20:00-21:00אירית בן-צור" :מילים יוצאות במחול"  -מופע תיאטרלי
" 21:00-22:00התשמע קולי"  -רונה וארז במופע יחודי ומרגש המשלב את המיוחד והשונה דרך
עולם המוסיקה והשירה
יום חמישי 25/12/08
 07:30-08:30ארוחת בוקר
 08:30-10:00אבי בז'ה מנכ"ל מרכז הדרכה לספריות בישראל  -הווה ועתיד בספריות
 10:00-10:30קפה ועוגה
 10:30-12:00ד"ר מירי ורון  -בעקבות הרומן "עת דודים" בהוצאת הקיבוץ המאוחד
(מומלץ לעיין בספר)
 12:00-13:00רונית מלץ  -ספרות ילדים
 13:00-13:30סיכום הסמינר
 13:30-14:30ארוחת צהריים וסיום הסמינר

המשוטטים בצבע  -אנטליה 2008

קורס ייזום וארגון תרבות
ופנאי בקהילה

תנועת המושבים בשיתוף עם המרכז לתרבות פנאי והקתדרה במכללת אחוה ,מודיעים על
פתיחתו של קורס מקצועי וייחודי "ייזום וארגון תרבות ופנאי בקהילה".

קהל יעד :רכזי תרבות ופעילים ,רכזי נוער ,נציגי הועד לנושא תרבות וכל העוסק והרוצה להשתלב
בתחום קהילה ,חברה ופנאי מכלל המושבים ברחבי הארץ.
כללי :הקורס מאפשר למשתתפים להעמיק את הידע המקצועי מתוך התייחסות רחבה לנושאי
תרבות ,קהילה ופנאי ,מאפשר רכישת כלים מעשיים לקידום תחום התרבות בקהילות ,ומזמן
מפגש עמיתים לשם הפריה הדדית ויצירת שיתופי פעולה .משלב בין לימודים תיאורטיים,
סדנאות חווייתיות ותרגילים והנחייה למיזם קהילתי.
מרצים :אנשי אקדמיה מומחים מתחומי סוציולוגיה ,עבודה סוציאלית קהילתית ,בינוי קהילה,
חינוך ומנהל עסקים ,בשילוב מפגשים עם אמנים ואנשי מקצוע מהתחום.
בין הנושאים :קהילה ותרבות בפיתוח קהילתי ,תפישת התפקיד של רכז/פעיל התרבות ,פנאי
אישי וקהילתי ,הכרת הקהילה בה אני פועל/ת ,חשיבה ותכנון אסטרטגי של מערכת תרבות,
תוכנית שנתית ,תקציב ,המשאב האנושי ,שותפות ומעורבות ,הפקת אירוע קהילתי 'מתכנון עד
ביצוע' ,תיעוד ועוד.
משך הקורס 40 :שעות אקדמאיות 10 ,מפגשים.
מועד הקורס :ימי שני מתאריך  5/1/09ועד לתאריך ( 16.3.09בפורים 9.3 ,לא יתקיים
מפגש)
שעות21:30 - 18:00 :
מקום הלימוד :בקתדרה במכללה האקדמית לחינוך אחווה (ליד צומת מלאכי קסטינה)
מחיר הקורס למשתתף/ת ,₪ 1600 :לפקודת "המרכז לתרבות פנאי"
תנאים :נוכחות בלפחות  80%מהמפגשים ,הכנת תרגילים כולל 'תכנון לביצוע' של פעילות/
אירוע תרבות בקהילה.
בסיום הקורס תינתן לעומדים בדרישות תעודת גמר.
סיום ההרשמה עד ליום  .18.12.08הירשמו בהקדם והבטיחו מקומכם.
הקורס מותנה במינימום מספר משתתפים.
להרשמה ולפרטים:
היחידה לתרבות בטל' 052-2742821 , 03-6086342/3
המרכז לתרבות פנאי :מיכל כהן סדיקלר בטלפקס .054-4539791 ,02-5704185
ובאתרwww.pnaicenter.com :

תערוכת ציורים

צבעים ומרקמים  -תערוכת ציורים של האמנית דליה רוחין ממושב קדרון
מוצגת בגלריה של תנועת המושבים עד לתאריך .5/12/08
מומלץ לבקר ולהינות.
במוצאי שבת ה 1-לנובמבר ,נפתחה במוזיאון הארכיאולוגי באנטליה שבטורקיה
תערוכת "המשוטטים בצבע" של אמנים מארצות הים התיכון.
התערוכה אורגנה ע" האמנית והאוצרת סווגי אורום מאיסטנבול ,ונציגתנו לתערוכה ,נציגת ישראל
היא הציירת ליאורה בנקל ממושב בצרה  -יו"ר עמותת אמני הכפר והמושב.
כמו כן נכחו בתערוכה מר יהודה אלטון  -מנהל היחידה לתרבות של תנועת המושבים ,והאמנית
ז'קלין קוז'נסקי  -יו"ר אגודת הציירים והפסלים של חולון ואורחים נוספים שבאו מהארץ לאירוע.
משתתפים בתערוכה אמנים מטורקיה ,יוון ,ספרד ,איטליה ,צרפת ,לוב ,סוריה וירדן.
התערוכה תוצג במשך שבועיים עד ה.15/11 -
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חדשות בני המושבים

נוער כחול ומוזר...

חן דהן רכז מפעלים תנועת בני המושבים

מה הייתם אומרים אילו סיפרתי לכם שישנה
נערה שמדי שנה בחופשת סוכות עוזבת את
ביתה החמים ,מיטתה הנוחה ,את הטלוויזיה
ושאר הפינוקים ,משלמת מכספה מעל ל₪ 400
ובתמורה  -היא יוצאת לעבוד ,לאכול סוג של
מנות קרב ולישון תחת כיפת השמיים בלילות
אוקטובר הקרירים.
מוזרה? חריגה ? לא נורמאלית?
ובכן מה הייתם אומרים לו סיפרתי לכם שישנם
מעל ל 1,000-נערים ונערות בדיוק כאלו -
מוזרים? ממש לא! חריגים? כנראה שכן!
עתיד המדינה? בטוח!!
אז נכון ,מרבית האנשים מרימים גבה וכנראה
חושבים שמדובר במעשה מוזר -מאוד מוזר

שבשנת  2008ישנם נערים ונערות אשר מוכנים
לשלם סכום מכובד כדי להתנדב ולתרום מעצמם
שלא על מנת לקבל.

המפעל ה 31-לזכרו של יוסי יפה ז"ל הוא מפעל
הנצחה חינוכי ,מיוחד ,חשוב וערכי מאין כמוהו.
בחול המועד סוכות יצאו כאמור מעל ל 1000
נערים ונערות  -חניכים ומדריכים מתנועת הנוער
"בני המושבים" לעבוד ו"לשפץ" אתרי טבע ויערות
באזור בן שמן ובשפלת יהודה ,בשיתוף המועצה
האזורית חבל מודיעין.
במשך ארבעת ימי המפעל עבדו הנערים והנערות
משעות הבוקר המוקדמות עד הצהריים בשמירת
הטבע  -בגיזום עצים ביערות קק"ל ,בשיקום
ושיפוץ אנדרטאות ,בפריצת שבילים למטיילים,
בחשיפה ושמירה של מקומות ארכיאולוגים,
ועוד....

אני נשארת

מכתבה של נטע מידן ,מדריכה בבני המושבים.

באחד מביקורי הרבים באתר של חטיבת בני המושבים ,יצא לי לקרוא חלק מהטורים האישיים
שכתובים שם .רובם של גרעינרים ,מד"בים ,מש"צים לפני גרעין ועוד אנשים נוספים שחולצה
כחולה בשביליהם זה בדם.
אני לא עוד גרעינרית או י'בניקית שחיה שנים בתנועה ,אני סך הכל מד"צית מתחילה ,מעט זמן
אחרי קורס מד"צים ,שגדלה על בני המושבים.
עכשיו תחילת השנה ,חודש אחרי קורס מד"צים ומסע חוף והפתח של חג המעלות ,שנת ההדרכה
הראשונה שלי ויוסי יפה.
החופש הזה היה קשה לי במיוחד .אני זוכרת איך ישבתי באוטובוס בדרך לקורס מד"צים ,החולצה
הכחולה הייתה כבר עליי והשרוך האדום מסודר בקפידה .בדרכו המוזרה של אלוהים ,הרגשתי
כאילו אני לובשת חאקי .אולי רוב האנשים יגידו שזה מוגזם אבל אני לא הרגשתי ככה .כבר כמה
שנים שדמיינתי את עצמי עומדת מול החניכים עם חולצה כחולה ומעבירה איזה פעולה מגניבה,
או יוצאת לטיול עם החניכים ומחלקת שרוכים אדומים למי שצריך ,כל החלומות האלו נחתכו
בשניה שנודע לי שרוצים להעביר את גן רווה תנועה.
אז הצופים זה תנועה בין לאומית שכל העולם מכיר ומלא הורים של ילדים היו בה .אז מה? זה
אומר שבני המושבים זה פחות טוב? זה אומר שצריך לזרוק את כל שנים לפח?
אחרי עשרה ימים שלא נותנים לך שניה להוריד את החולצה הכחולה ,רכזת המועצה באמת מצפה
ממני לתת לה לקחת לי את בני המושבים?!

 1000ילדים!!!! אלף ילדים
לקחו טוריות ,מזמרות וכפפות
ועבדו קשה ,גידלו יבלות ונהנו
מזה .בחישוב מהיר  15,000שעות
עבודה לטובת ארץ ישראל
ומדינת ישראל.

בחלקו השני של היום יצאו
לטיול קצר בו הכירו את הטבע ואת המאורעות
ההיסטוריים שהתרחשו באזור .הגיעו למתחם
הלינה להמשך פעילות ולארוחת ערב  -חוויה
בפני עצמה 1000 .נערים ונערות עומדים לאכול,
ארוחה חמה שחבריהם בישלו  -חברים ולא
קייטרינג מפנק 1000 .נערים ונערות עומדים בתור
ואין מכות ,אין אלימות ,רק  1000בני נוער לבושים
חולצה כחולה ,מלאי סיפוק ,שמחת חיים ,שירה
וחדוות יצירה מיום של עשייה משמעותית.
את סיומו של המפעל ציינו בטקס ובמסכת ,אשר
התקיים באנדרטת חיל התחזוקה בתל חדיד
בנוכחות משפחת יפה ומכובדים.

מזה  31שנה אנו ,בתנועת בני המושבים מנציחים
ומחנכים אלפי בני נוער לדרכו ולערכיו של איש
מופת זה .ערכים של אהבת אדם ,אהבת הארץ
וערך העבודה.
בברכת עלה והגשם אנו מזמינים אתכם ליהנות
מהתוצאות הנהדרות של המפעל ה 31-לזכרו של
יוסי יפה ,לקחת את המשפחה ולטייל באתרים
המשוקמים  -בפארק איילון ,נחל מעיינות ,יערות
בן שמן ,אנדרטת אלכסנדרוני ,בוסתני מבשרת
ועוד.

מפעל זה מייצג נאמנה את רוחו דמותו וערכיו
של יוסי יפה ז"ל בן מושב חרות היה איש מופת
מיוחד במינו  -איש משפחה ,איש חינוך ,חקלאי
ואיש צבא .
בפברואר  1977כשהוא בן  42נהרג יוסי כשרכבו
עלה על מוקש במהלך משימה צבאית .יוסי ז"ל
יו"ר ועדת הנוער של תנועת המושבים ומפקד
גדוד צנחנים  66במילואים אשר פיקד על כיבוש
גבעת התחמושת ,אהב מאוד את הארץ ונופיה,
הוא תמיד האמין שהנוער הוא העתיד ויש לחנכו
וללמדו לאהבת ארצנו ולעשייה בה.

כל כך הרבה אנשים חדשים פגשתי במד"צים במסע חוף בטיולים .כל כך הרבה אנשים מדהימים
שאני לא אראה יותר.
אני את המלחמה שלי נלחמת .לפעמים אני מרגישה שאני נלחמת לבד ,לפעמים אני מרגישה
שכולם אדישים וגם אני נפלתי כמה פעמים מהייאוש לעמוד בפני מבוגרים שלא מתביישים למכור
לי סיפורים בשקל.
ואני לא אשכח שילדה מהצופים אמרה לי" :מה את כל כך נלחמת על זה? תרפי ותעברו כבר
לצופים מה אכפת לך?!" רציתי לבכות .מה אכפת לי?! אני רוצה לראות ילד שמכיתה ד' הוא
בצופים ועכשיו שניה לפני שהוא מדריך אומרים לו שעוברים לבני המושבים ,שהיא תנועה לא
פחות טובה אבל זאת לא התנועה שלו ,זאת לא התנועה שהוא אוהב.
אני לא יודעת מה איתכם ,בשנה האחרונה בני המושבים היה בשבילי בית שני ,הייתה לי שם משפחה
וחברים וערכים .היה לי שם במה להאמין ובמי להאמין .ועכשיו אני יושבת וכותבת את זה בתוך
סערת רגשות מטורפת .הידיים שלי רועדות מלכתוב את המילה "היה" כי מבחינתי בני המושבים
זה היה ,זה עכשיו וזה יהיה הבית שלי ,ולא רכזת המועצה ולא ראש המועצה ולא אף אחד אחר
ייקח לי את האנשים ,האמונה ,הטיולים ,השנים האלו.
אני לא זורקת לפח ,אני נשארת .בני המושבים זה מה שידעתי
וזה מה שאני יודעת.
בברכת עלה והגשם ,נטע מדריכה בבני המושבים,
גן רווה ומי יודע אולי גרעינרית לעתיד...
המשך המדור בעמ' 10
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חדשות בני המושבים
המשך המדור מעמ' 9

בני המושבים  -שומרי הסף של המושבים
מיכל דותן-לוין
מנהלת תחום תקשורת

לתקופת הילדות והנעורים
חשיבות מכרעת בעיצובו של
אדם .מי הסובבים אותו? מיהן
דמויות החיקוי מהן הוא שואב וסופג ערכים?
מה מקומה של סביבתו והחוויות שהיא מספקת
לעיצובו? שאלות אלו המלוות את היום יום של
נער בישראל הן בעלות משקל רב בהתהוות
אישיותו.
בעידן המחשב ,הטלוויזיה ותופעות האלימות
למיניהן ,חשיבות הסביבה הערכית היא לאין
שיעור ולפיכך לחינוך הבלתי פורמאלי של

בני הנוער במושב מקום של כבוד בפנתיאון
חינוך ועיצוב דור ההמשך של המרחב הכפרי
בישראל.
תנועת המושבים מפעילה את תנועת הנוער
"בני המושבים" ,זו תנועת הנוער הרביעית
בגודלה בארץ ומאפשרת מסגרת של תוכן
וארגון לחינוך הבלתי פורמאלי של בני הנוער
במושבים .התנועה מונה כ 30,000-חניכים
וכ 3,000-מדריכים ,הפועלים בשיתוף ופוריות
עם  27מועצות אזוריות בכ 420-יישובים ברחבי
הארץ.
המודל שמציעה תנועת המושבים מבוסס על
העסקת רכז/ת נוער שבאחריותו/ה מדריכי
נוער בוגרים (מד"בים) במושבים ,האחראים
על הפעילות ומובילים תא ובו שכבת התיכונים
וצוות מדריכים צעירים מתנדבים (מד"צים,
מד"מים ומש"צים) המדריכים את אחיהם בגיל
עממי.
בבני המושבים שנת שרות מפוארת" ,גרעין
עודד" אשר פועל למען המושבים והחברה
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הישראלית כבר למעלה מ 30-שנה .במהלך
שנת השרות בוחרים מיטב בנינו להתנדב
ולשרת שנה נוספת טרם הגיוס לצה"ל במהלכה
הם עוסקים בפעילות חינוכית הנגזרת ממטרות
תנועת הנוער.
בשנה החולפת וגם בזו שלפניה חלה עליה
של כ 40%-בביקוש לשרת בגרעין עודד,
"מגמה ברוכה ומעודדת" ,לדברי מזכ"ל תנועת
המושבים ,איתן בן-דוד שמכנה אותם "חוד
החנית" של ההתיישבות ומוסיף" :בורכנו בנוער
איכותי שמוכן לתרום שנה מזמנו לטובת שרות
לא קל .אני מברך על כך ובטוח שמגמה זו
תוסיף ותתחזק".
בני המושבים היא בין התנועות היחידות

שמבצעות תהליך מיון קפדני ומקצועי
למועמדים לגרעין עודד שלאחריו מתקבלים
המתאימים והטובים ביותר לתפקיד יוקרתי
זה.
על רקע העידן המטריאליסטי כיום ,והנהירה
ההמונית אחר ממון ויוקרה ,בולטים בני גרעין
עודד עם יכולות ומוטיבציה ובשקט בשקט ,בלא
מסע פרסום נרחב ,משנים את המציאות שאנחנו
חיים בה והופכים את הקהילה למגובשת יותר.
אייל עוזון ,העומד בראש בני המושבים אומר:
"אנחנו המחנכים  -שליחיו של חזון חברתי גדול
במקומות קטנים ותפקידנו להנחיל את ערכיו
של המפעל הציוני ולעצב נוער ישראלי בעל
מוטיבציה להנהיג ולהוביל".
אובדן האמון בעולם המבוגרים ובדרך שבה
מנוהלת החברה מוביל להעדר תפיסה של
אזרחות אקטיבית ולקיחת אחריות .בני
המושבים בכלל וגרעין עודד בפרט רואים יעד
זה ,של אחריות ואקטיביזם כשליחות העיקרית
בשורותיה ונתוני ההתגייסות לצה"ל וההתנדבות
לשרת ביחידות הקרביות בקרב ההתיישבות

העובדת ממחישות ומבליטות
מגמה זו.

אז למה דווקא בני
המושבים?
בשנים האחרונות חלו במרחב
הכפרי בישראל שינויים רבים
וביניהם גידול של האוכלוסייה
וקליטת אוכלוסייה צעירה
וחדשה המורכבת מבני ובנות
היישוב ותושבי הערים השכנות
שבחרו לחיות במרחב הכפרי.
בני המושבים על שלל פעילויותיה ,מיטיבה
להוות כור היתוך בין שתי הקהילות במושב -
תושבי ההרחבות ותושבי הנחלות.
בנוסף ,מהווה בני המושבים כלי לשמירת צביונו
וייחודיותו של המושב בעזרת החינוך למעורבות,
אחריות וקהילתיות .הערכים שהיוו ומהווים את
אופיו של המושב.
הפעילות מתבצעת כולה בשיתוף עם המועצות
האזוריות והיישוב וכמובן עם הקהילה כולה
ולמענה.
בבני המושבים מתמחים בקיום מפעלים
חינוכיים וערכיים לבני הנוער .פעילות חברתית
ייחודית זו מדגישה לכל ילד/ילדה את העשייה
העצמית שבה לוקח כל אחד תפקיד בקבוצה
ומתנסה באופן אישי בלקיחת אחריות בעצמאות
ובמעורבות .מפעלי הקיץ מהווים את שיא
התהליך החינוכי של שנה שלמה עבור החניכים
בקבוצה וכן עבור המדריכים.
אלה משלבים ערכים משמעותיים של שוויון,
עבודה ,שיתוף ,מעורבות ודמוקרטיה על ידי
סיפורי תולדות ישראל והמלחמות ,מורשת
קרב ,גבורה ,רעות ,עבודה והתנדבות .כאשר
הכל משולב בחוויה והנאה.
מפעל הדגל הייחודי של בני המושבים הוא
"המפעל לזכרו של יוסי יפה ז"ל".
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סגן אלוף יוסי יפה ז"ל נהרג בעלות רכבו על
מוקש ב 28.2.1977-בן  42בלכתו .בן למשפחת
עובדי אדמה ,גדל וחי במושב חרות .חייו של יוסי
התחלקו בין הצבא ,העבודה בתנועת המושבים
והבית .בדמותו התגשמו כל השאיפות עליהם
חלמו מקימי המושב-אהבה לאדמה ולארץ,
חריצות ,עזרה הדדית ,שיתוף ואחריות.
לזכרו מקיימים בכל שנה מפעל ,בו מוטמעים
ערכיו של יוסי יפה בקרב בני הנוער בשכבות
הבוגרות .במפעל עובדים החניכים בפעילות
למען איכות הסביבה ושמירה על הטבע,
משקמים אתרים היסטוריים ואנדרטאות,
פורצים שבילים ,מנקים ,מטיילים וחווים חוויות
בלתי נשכחות.
אין ספק ,יש קסם רב וייחוד בבני המושבים.
תעיד על כך הצטרפותם של יישובים חדשים
והצטרפותם של כ 1,000-מדריכים חדשים,
המוכשרים בקורס יוקרתי בן  10ימים.
כפי שהחקלאים הם שומרי הקרקעות ,כאשר
האמצעי לשמירה הוא חקלאות ,כך גם בני
המושבים הם שומרי הסף של ההתיישבות
במרחב הכפרי ,למען שמירת הצביון המושבי
וייחודו ועל ידי הפעילות הענפה שמקיימים,
מסייעים באיחוד הקהילה כולה ומקנים ערכים
חשובים למען דור ההמשך שלנו.

תנועת המושבים מצדיעה
למקימות ועדת החברות
לרגל  60שנות עצמאות למדינה ו 80-שנה לתנועת המושבים ,תנועת המושבים תערוך ערב
הוקרה לוותיקות התנועה  -הנשים שהקימו את ועדת החברות בתנועה ופעלו רבות לטובת קידום
מעמד האישה במרחב הכפרי ובמדינה כולה.
האירוע יתקיים ב ,28.12.08-נר אחרון של חנוכה בשעה  18:00בהיכל התרבות דרום השרון.
הזמנות תישלחנה לכל המושבים .כיבוד קל יוגש במקום.
ועדת ההיגוי בראשות בת שבע אפרים וורדה לוי ,החליטה על הרכב רשימת החברות ופנינו
למושבים שיציעו מועמדות נוספות העומדות בקריטריונים שנקבעו:
 .1נשים שהקימו את ועדת החברות בתנועת המושבים.
 .2נשים שפעלו מאז הקמת המדינה והמושבים ,לטובת קידום מעמד האישה במרחב הכפרי
ובמדינה כולה במסגרת תנועת המושבים.
האירוע יתקיים במעמד שר החקלאות ופיתוח הכפר ,מר שלום שמחון ,מזכ"ל תנועת המושבים,
מר איתן בן דוד וראש המועצה האזורית המארחת דרום השרון ,מר מוטי דלג'ו ונוקיר בו את
זכרן של המייסדות שכבר אינן עמנו ,וכמובן נספר על פועלן של אלה ,שתיבדלנה לחיים ארוכים,
שפעלו ועדיין פועלות במסגרת ועדת החברות ובמסגרת המועצות האזוריות ,לקידומן של נשים
במרחב הכפרי ובארץ כולה.
בתכנית :הדלקת נרות וברכת הרב מנחם הכהן ,רב תנועת המושבים ,מצגת ייחודית ,המתארת
פועלה של כל חברה ,חלוקת שי ליועצות ראשי המועצות בגזרה הצפונית וביישובי עוטף עזה על
תרומתן הגדולה ותכנית אומנותית בהנחיית שמואל שי והזמרת אסתי כץ.
אירוע זה הוא יריית הפתיחה בנושא קידום והוקרת נשים במסגרת התנועתית.
להלן רשימת הנשים שאנו מבקשים לזכור ולהוקיר ,אנו מבקשים מהמשפחות והמושבים ,שטרם
עשו זאת ,לשלוח חומר כתוב ותמונות על הנשים לצורך הכנת המצגת לכתובת המייל:
Michal@tmoshavim.org.il

המקימות :מלכה שפירא ז"ל ,מושב נהלל * דבורה דיין ז"ל ,מושב נהלל * רבקה גרינקר ז"ל,
מושב נהלל * דבורה יופה ז"ל ,מושב נהלל * מרים פרידמן ז"ל ,מושב בני עטרות * מרים נדב
ז"ל ,מושב כפר מל"ל * בלינקה בן-בסט ז"ל ,מושב בית חנן * אלקא שוחט ז"ל ,מושב כפר ויתקין
* שרה כפרי ז"ל ,מושב כפר יהושוע * לאה ברקין ז"ל ,מושב כפר יחזקאל * מגדה פיליפ ז"ל,
מושב בית חנניה * רחל זמיר ז"ל ,מושב כפר בילו * רבקה גובר ז"ל ,מושב כפר אחים.
חברות נוספות :רות שולוויס תבד"ל ,מושב תל עדשים * אורה גז תבד"ל ,מושב ניצני עוז
* ברכה גמליאל תבד"ל ,מושב ירחיב * מרים שור תבד"ל ,מושב גן חיים * רינה דותן תבד"ל ,מושב
ירקונה * טובה סיגטי תבד"ל ,מושב אמץ * מזל אחרק תבד"ל ,מושב תנובות * ציונה סופרי תבד"ל,
מושב טל שחר * שוש ענבר תבד"ל ,מושב כפר אחים וכפר ורבורג * רינה פורת תבד"ל ,מושב
כפר יהושוע * אלי אלוני תבד"ל ,מושב בית חרות * שמחה סמירה תד"ל ,מושב בית עזרא.

פינה עם ארומה אישית

מרק תימני

באדיבות כוכי שלום ממושב אליקים
מצרכים
סיר עמוק
בשר עוף או בקר במידה הרצויה
 2כפות ח'וואיג' מרק
 1כף א .מרק עוף
 2בצלים בינוניים קצוצים גס
 2-3תפוחי אדמה בינוניים
 2-3גזר
עלי סלרי
עלי פטרוזיליה
 3-4שיני שום חתוכות
מלח

אופן ההכנה
 .1למלא סיר מים (עד החצי) ולהביא לרתיחה.
 .2בזמן הרתיחה יש להכניס את הבשר (לאחר ניקוי
כמובן) .לתת לו מעט לרתוח במים.
 .3להוסיף את הבצל הקצוץ ואת הח'וואיג' ובהדרגה
להוסיף את התפוחי אדמה ,הגזר,
א.המרק והשום ,וכן את עלי הפטרוזיליה והסלרי
ולתבל במעט מלח.
 .4להביא לרתיחה עד לבישול הירקות והבשר
(כ 40-דקות).
בתאבון.

ייעוץ ועזרה לניצולי השואה
לנאמנים המטפלים בקידום בייעוץ ובעזרה לניצולי השואה וטרם
קיבלו הנחיות חדשות  -נא לפנות לח"מ.
רצוי לזרז הטיפול בניצולים עד לסוף שנת .2008
מרים שור ,רכזת ותיקים

חידת התיישבות
לפניכם כתב חידה ,מאחוריו מסתתר שמו של נחל.

נחל זה מזהם את נחל אלכסנדר ופוגע בו.
שמו קשור לסיפור תנכי ידוע (מוזכר בספר הקריאה "האוהל האדום") .המעשה סביבו התפתח האירוע
התנכי חוזר על עצמו פעמים רבות ועשה בעבר לא מעט כותרות בתקשורת הישראלית.
מה שם הנחל? מהו הסיפור התנכי? מה הקשר ה"סיפור" העכשווי בקלחת הישראלית?
בין הפותרים נכונה יוגרל הספר "שבוי בקסמה" של מדריך הטיולים גילי חסקין.
הספר מספר על מסעותיו וחוויותיו בהודו.
את הפתרונות ניתן לשלוח באמצעות אתר האינטרנט של התנועה -תחת "צור קשר"
או לשלוח לכתובת – שד' שאול המלך  8תל אביב עבור חידת ההתיישבות.
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כתב החידה הוביל אותנו למושב גבעת
כח ,שנוסד בשנת  1950ממזרח ליהוד.
המושב מנציח את זכרם של "( 28יחי" -
בכתב החידה) לוחמי חטיבת אלכסנדרוני
שנפלו כאן במלחמת העצמאות .זה היה
בקרב הקשה בכפר הערבי קולה (והרמז:
"לקולה ולא לחומרה" כמאמר חז"ל)
ב 16.7.1948 -ב"מבצע דני" ,שהנציח בשמו
את דני מס מפקד הל"ה.
ו ה ז וכ ה ה ו א

זהר גבע ממושב רמות מאיר פתר נכונה
את כתב החידה וזכה בספר "שבוי בקסמה"
של מדריך הטיולים גילי חסקין.
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