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אי כיבוד ההסכמים יוביל למלחמת אחים
איתן בן דוד,
מזכ"ל תנועת המושבים

"הממשלה שמפרה במו ידיה את
התחייבויותיה יוצרת כאוס והיא
האחראית לאלימות בערבה כלפי פקחי רשות
ההגירה".
לפני מספר חודשים חתמה התאחדות חקלאי
ישראל על הסכם ארוך טווח עם הממשלה
המסדיר את העסקת העובדים הזרים בחקלאות
בישראל .ההסכם התבסס על הסכמה של נציגות
החקלאים להפחית את מספר העובדים ,בכפוף
לפיתוח והכנסה של טכנולוגיות חוסכות כח
אדם ובהדרגה כדי לאפשר לחקלאים להיערך
בהתאם.
ההסכם לא לווה במחיאות כפיים מצד כל
החקלאים והיו שביקרו ועדיין מבקרים את הויתור
שהיה בו על מכסת העובדים ועל ההסכמה לשלם
מיסים ואגרות שפוגעות ברווחיות הנמוכה ממילא
במגזר החקלאי .עם זאת ,קונצנזוס רחב במגזר
החקלאי הכיר בכך שההסכם הוא סוג של פשרה
בלתי נמנעת במצב הנוכחי.
לכאורה ,במצב החדש שהוסכם בין הממשלה
לחקלאים ,אלה האחרונים היו אמורים
להיפגע רק בצד המיסוי והעלויות ,בעוד
מן העבר השני ,היו זכאים לקבלת העובדים
הזרים באופן שוטף וללא סייגים ,כך שיעמוד
לרשותם כח עבודה זמין.

מתוך התערוכה שהתקיימה
במסגרת הועידה ה14-
של ארגון מגדלי ירקות
מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
ערוץ  98שני  ,21:00חמישי 15:30

כתבה בעמוד 2

תחרות הסטיקר
חשוב להפנים :שום שטח באשר הוא  -צבאי ,שמורות טבע ,פארקים וכדומה ,
לא יוכל ,בטווח הארוך ,לשמור על אדמות המדינה כמו שהחקלאות עושה זאת וכפי שהמשק
המשפחתי עושה זאת.
בכדי לשמור על מדינת ישראל יש לבצע פעולות רבות ,אך החשובה שבהם וגם הפשוטה שבהם
היא החזרת עטרה ליושנה :חיזוק המרחב הכפרי והמשק החקלאי המשפחתי.
את הצעותיכם אנא שילחו עד לתאריך  ,28.2.2010לכתובת מערכת "המושב",
שד' שאול המלך  8ת"א ,או באמצעות דוא"לvarda@tmoshavim.org.il :
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מצב בלתי נסבל זה מוביל ללחץ ואנו מוצאים
עצמנו מול חלוצים ציוניים ,שהם בבחינת מלח
הארץ ,שמעבדים אדמתם ,תוך שמאבדים עשתונות
ומרוב תסכול ואי אונים נגררים לאלימות.

עוד על העובדים הזרים  -ראה כתבה 'ה"הגנה"
על העובדים התאילנדים בחקלאות  -התנשאות
שאינה במקומה!' בעמוד .5

תנועת המושבים שמחה להכריז על תחרות למציאת סיסמא (מלל  +סמל ויזואלי)
שתייצג ותשקף נאמנה את חשיבות ההתיישבות והחקלאות עבור מדינת ישראל.

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 דהאן.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,שדרות
שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :

בניגוד להסכם ,פקידי משרד הפנים לא העניקו
אשרות למחליפים וסגרו את שערי הארץ .שוב
צריך להדגיש :מדובר במחליפים ולא בתוספת
של אפילו של עובד אחד!
בפועל ,מתחת להסכם ,הפכה סוגיה זו להיות רב-
משרדית ,עטופה בנופך משפטי ,תוך שהפקידות
המקצועית מייצרת ללא הרף מגבלות משנה
מסובכות ומגוונות ,בסופן מתקבלת תמונה
עמומה ועכורה בה כל תהליך ייבוא עובד זר
לארץ תקוע.
חמור אף מכך ,שהפקידות ,שאמונה על תהליך
האכיפה והוצאת עובדים שפג תוקף שהותם,
ממשיכה לפעול ,כאשר כניסת עובדים חדשים
לארץ ,להם זכאים החקלאים ,אינה מתבצעת.
משמעות הדבר הנה שהחקלאי ,שנמצא כעת
בשיא השקעתו ומצוי בעיצומו של תהליך הגידול,
תחת הסכמי ייצור והתחייבויות לספקים ולרשתות
בחו"ל ,מוצא עצמו על סף ייאוש וקריסה ,על פי
תהום .הדבר אף עלול לעלות מחיר יקר למדינת
ישראל שעלולה למצוא עצמה מאבדת שווקים
בשל ההתנהלות השערורייתית של הפקידות
בישראל וזו תהיה בכייה לדורות.
במקום לעסוק בענייני הגידול והייצור של משקו,
מוצא עצמו החקלאי טרוד ולחוץ בשימור לכאורה,
בלתי חוקי ,של כח העבודה שלו.

מדובר באוכלוסיה איכותית שהגיעה לאחד
האזורים הקשים ביותר בארץ והפכה שממון לגן
פורח .המשקים החקלאים שהוקמו ופותחו במשך
עשרות שנים מייצרים כמויות גדולות של תוצרת
ומחויבים בהסכמים לאספקת התוצרת ללקוחות
בחו"ל ובארץ.
כמנהיג ,אני יכול לומר כי איבדנו את השליטה
ואנו מדרדרים אל עבר פי תהום .אני רואה במצב
זה כמסוכן ומצביע על הממשלה כמי שאחראית
לכדור השלג המפלצתי שנוצר כאן.
אני קורא לממשלה לחדול מהחשבונאות
והפנקסנות ולתת לחקלאים שקט ,בצד זמינות
העובדים ,לאור העובדה שסדר יומם ממילא קשה
ולחוץ.
מדינת ישראל מדינה למודת קרבות וקשיים,
בה החקלאות והחקלאים מהווים שמורת טבע
וחלקת אלוהים ירוקה המייצרת ערכים מוספים
רבים לתועלת כל המגזרים כולם .במקום להוקירם
ולהודות להם על תרומתם ארוכת השנים ,הופכים
אותם לעבריינים בעל כורחם.
הסימפטום לו אנו עדים עלול להוביל למצבים
ששום מדינה לא תוכל לסבול בתחומיה
והאדישות השלטונית לאירוע הזה הנה בלתי
נסבלת ,בלתי מקובלת ועלולה להוביל למלחמת
אחים בישראל.

הסיסמאות הנבחרות יקבלו חשיפה נרחבת בערוצי המדיה של תנועת המושבים
ויזכו את שולחיהן בפרסים.
מיכל דותן-לוין ,עורכת אחראית

גליון חנוכה 2009
חדשות אגף המשק

היטל הבצורת
איציק כהן ,יו"ר אגף המשק

מאז הוחלט על היטל הבצורת ,נערכנו בכנסים רבים בכל המועצות האזוריות בארץ
להסביר ולהכין את הנהלות המושבים להיערך כל אחד במושבו לקראת ה 1/1/2010 -
המועד בו אמור להיכנס היטל הבצורת במושבים.
אנו מאמינים כי ההד הציבורי מיישום היטל הבצורת לכלל התושבים במדינה יעשה את שלו והממשלה
תחזור בה ותבטל את ההיטל .אך עלינו להיות מוכנים לכל מקרה שההיטל יישאר ולהיערך בהתאם.
התקנת שעונים בכניסות לבתי החברים יחד עם בדיקת מערכות המים במגרשי המשקים תעשה טוב
לכולנו .באותה ההזדמנות נעשה סדר בקווי המים נאתר תקלות ונזילות והדבר יביא לסדר וחיסכון
גדול במים.

עובדים תאילנדים לחקלאות:
ממשלת ישראל אינה עומדת בהסכם

יום עיון :התאמת משק החלב
המשפחתי לסביבה המשתנה

חברי מושב באר מילכה
יקימו רפת משותפת

2

לדברי בן דוד תנאי האקלים באזור מתאימים
להפליא להקמת רפת חלב .המכסה שנקבעה
תעמוד על  2.5מיליון ליטרים חלב לשנה ומדובר
במיזם שיהווה מקור פרנסה הולם ל 19-המשפחות
שמתגוררות כיום במושב ולאלה שעתידות להגיע
ולהתיישב במקום .בנוסף נערך טקס חנוכת המועדון
במושב ,שהוקם בסיוע של תנועת המושבים.
הפגישה נערכה במסגרת סיור שערך איתן בן דוד,
מזכ"ל תנועת המושבים ,יחד עם מטה התנועה,
במועצה האזורית רמת הנגב כאורחיו של יענקל'ה
מוסקוביץ' ,מנהל מו"פ רמת הנגב ויו"ר הועדה
החקלאית .במהלך הסיור ביקרו חברי התנועה
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להתייעצות ופרטים נוספים ניתן לפנות לזיו גת
מנהל השיווק של מי-רם בטלפונים:
 ,052-6406900 ,04-6231107או באמצעות
דוא"ל .zg@meyram.com

הוועידה ה 14-של ארגון מגדלי ירקות

במעמד שר החקלאות מר שלום שמחון ומנכ"ל משרד החקלאות ,ראשי תנועות ההתיישבות ,מזכירי ארגוני
המגדלים השונים ,מנכ"ל חברות יצוא ,ראשי מועצות ,מנכ"ל מועצת הצמחים ובכירים רבים במגזר החקלאי
ומאות מגדלי ירקות מרחבי הארץ ,התקיימה בגני הצבי (ליד מושב ברכיה) ועידת ארגון מגדלי ירקות.
האורחים הרבים שגדשו את האולם ביקרו בכניסתם לאולם בתערוכת ירקות מרהיבה פרי עיצובו של
המעצב בנצי גיל .את הוועידה פתח יו"ר הוועידה מזכ"ל תנועת המושבים איתן בן דוד ,שבירך את באי
הוועידה ובשמירה על האחדות שמאפיינת את מגדלי הירקות וזאת בזכות המנהיגות הנבחרת של מגדלי
הירקות.
מאיר יפרח ברך את באי הוועידה ואמר שיש לשמור על מגדלי הירקות ברחבי הארץ בתחומים השונים,
בעיקר בשמירת זכויות הקרקע והמים ,ויש חשיבות רבה לעובדים התאילנדים בחקלאות.שר החקלאות
מר שלום שמחון ,ברך את באי הוועידה ואמר שהוא
גאה בארגון מגדלי ירקות ,שהארגון יכול לשמש
דוגמא ומופת לארגונים אחרים והוא מרשה לעצמו
לאמר שזה הארגון הכי טוב שקיים והדברים בשטח
מדברים בעד עצמם.
עוצמתו של הארגון היא במנהיגות ובצוות הקיים
בארגון ,והוכיחו לירקנים שיש להם על מי לסמוך.

במהלך יום הוועידה הוענקו מגנים ליקירי ארגון
מגדלי ירקות מכל רחבי הארץ במעמד שר
החקלאות ומזכירי הארגון.

בתחנת הניסיונות ברמת הנגב ,שבה מועסקים 10
עובדים וחוקרים מלווים מטעם מכון וולקני ובשיתוף
עם אוניברסיטת בן גוריון .הדגש במחקרים הוא על
ניצול אופטימאלי של משאבי המים המליחים ברמת
הנגב .לאחרונה החלו בתחנת הניסיונות בגידול דג
אוסטרלי בשם ברמונדי ושיווקו בארץ.

את רוח החלוציות והנחישות של הצעירים שבוחרים
להתיישב באזור מרוחק ולהפוך שממה לגן פורח –
פשוטו כמשמעו.
בן דוד שיבח את יענקל'ה מוסקוביץ' על ההישגים
הכבירים של מו"פ רמת הנגב שמשכילים להפוך
כמה מהחסרונות של המדבר ליתרונות ומהווים
דוגמה ומופת לחקלאים בארץ ולמשלחות רבות
מהעולם שמגיעות לסיורים וביקורים.

בפגישה עם חברי ועד כמהין ,הציגו אנשי המושב
את תהליך קליטת המשפחות החדשות בשנה
האחרונה ,הבעיות עימם מתמודד המושב וכיצד
התנועה יכולה לסייע.
כן נדון רעיון מיזם מטע
הזיתים שמתאים לתנאי
האזור ולכמויות המים
המצומצמות שעומדות
לרשות החקלאות.
מזכ"ל תנועת המושבים,
איתן בן דו ד ,אמר
שהביקור ברמת הנגב
והמפגש עם התושבים
מעורר השראה .מדהים
בכל פעם מחדש לראות

www.tmoshavim.org.il
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ב 3.11-ערכה תנועת המושבים ,בשיתוף עם
מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר יום
עיון תחת הכותרת של התאמת משק החלב
המשפחתי לסביבה המשתנה ,לאור התמורות
הגדולות הן ברמה הגלובאלית והן בזו המקומית,
המחייבים שינויים והתאמות לטובת חיזוקו של
המשק המשפחתי.
הכנס נערך בכפר המכביה בהשתתפות שר
החקלאות ח"כ שלום שמחון ,יעקב בכר ,מזכ"ל
התאחדות מגדלי בקר ,שייקה דרורי ,מנכ"ל מועצת
החלב ,איתן בן דוד מזכ"ל תנועת המושבים,
איציק כהן יו"ר אגף המשק ובכירים נוספים
בענפים .לצד הרצאות מקצועיות הוצגה תכנית
אסטרטגית שיזמה תנועת המושבים בשיתוף עם
"גיל אסטרטגיות" שנסבה סביב התאמת הרפת
המשפחתית לסביבה המשתנה.
ניתן לצפות בתכנית האסטרטגית באתר התנועה
בכתובת www.tmoshavim.org.il

המיזם נדון בפגישה של מזכ"ל תנועת המושבים,
איתן בן דוד יחד עם מנהלי האגפים בתנועה
וחברי מושב באר מילכה ,צעיר המושבים
בתנועה ,שעלה על הקרקע בספטמבר .2006
התקווה היא להתחיל בתוך שנה בבנייתה.

החברה תגבה מחברי המושבים רק
את סכום הקריאה של מדי המים
ותיקח על עצמה את הטיפול בפחת
וכיסוי אובדן המים.
תנועת המושבים וחברת "מי רם"
חתמו על הסכם להקמת מיזם לניהול משק
המים במושבים .במסגרת המיזם תנהל "מי רם"
את משק המים במושב בשליטה מלאה  24שעות
ביממה.
יוגב שריד ,מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי
בתנועת המושבים מסר כי על פי הסכם
ההתקשרות ,תגבה "מי רם" אך ורק את סכום
הקריאה של מדי המים במושבים .מבחינת חברי

צילום :אלי מוגרבי

שוב מאלצים אותנו לבזבז אנרגיה זמן וכספים
רבים ובמקום לעסוק בניהול המשק החקלאי,
אנו נאלצים להתמודד עם משרדי הממשלה
על אי כיבוד הסכם שחתמה אתנו לאחר משא
ומתן ארוך בעניין הקצאת עובדים תאילנדים
לחקלאות.
חשוב שנדע כיצד התחיל כל הנושא .דרישת
הממשלה שהוכנסה בחוק ההסדרים לפני
כחצי שנה הייתה להותיר אך ורק  3000עובדים
תאילנדים לחקלאות.
במשא ומתן נכחו נציגי משרד הפנים ,התמ"ת,
האוצר ,החקלאות יחד עם נציגי החקלאים
שבראשם עמד אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל.
לבסוף נחתם הסכם לפיו יישארו  26000עובדים
תאילנדים לחקלאות ובמהלך מדורג יקטן
מספר העובדים עד לשנת  ,2016מותנה בפיתוח
טכנולוגיה חוסכת כוח אדם.
כל יתר דרישות המיסוי האחרות טרם אושרו.
זו הפעם הראשונה שממשלת ישראל חותמת על
הסכם המחייב ומתיר הבאת עובדים לחקלאות.
עד היום כל הקצאות העובדים לא היו בהסכם
ובהחלטת ממשלה ולכן כל הזמן התעללו בנו
פקידי המשרדים השונים .היום זה מעוגן בהסכם
חתום.

מתחילת השנה ועד היום לא מאפשרים חזרת
עובדים שיצאו עם סיום תקופת העסקתם
בארץ ( 5שנים) ולא מאפשרים השלמת החוסר
בהקצאה ,כלומר סגרו את השמים לכניסת
עובדים ,כל זאת למרות ההסכם החתום שיש
בינינו לבין הממשלה.
כל העיכוב נגרם ע"י פקידים שמערימים קשיים
ואינם מכבדים את ההסכם שנחתם.
על כן נאלצנו להתארגן ולצאת להפגנות .הוקם
מטה מסודר שבראשו עומד אבו וילן מזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל וחברים בו נציגי
ארגוני מגדלים ורכזי ועדות חקלאיות מהמועצות
האזוריות בארץ .ההפגנות החלו בערבה ולאחר
מכן ב 14-צמתים בכל הארץ .לאחר מכן ,בתום
ישיבת הממשלה השבועית ,הגיעו משלחות
של חקלאים לשרים האחראים על העובדים
התאילנדים ודרשו מהם לפעול ליישום מידי של
ההסכם עם הממשלה.
יחד עם זאת אנו נדרשים בדחיפות להגיע לאיזון
תיקים בכדי לאשר את ההקצאה המגיעה לכל
חקלאי.
שוב אני חוזר ופונה לכל החקלאים .בואו ונשמור
על החוק והסדר ולא נחיה מאי הסדר .עלינו
להוקיע ולגנות את מפירי החוק בתנאי העסקת
העובדים והחמור מכל את מחזיקי הברחנים.

תנועת המושבים
וחברת "מי רם" חתמו
על הסכם להקמת
מיזם לניהול משק
המים במושבים

המושב עלות הפחת תהיה מעתה אפס  -נתון
בעל חשיבות רבה בתקופה שבה מחירי המים
מאמירים .עוד הוסיף שבמסגרת ההסכם המושב
אינו מוותר על זכויות המים ולכן נשמרת עצמאותו
כספק המים.
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד מסר
שהסכם המים נחתם במסגרת המדיניות של
תנועת המושבים לחתום על הסכמים בתחומים
כלכליים שונים המנצלים את כוח הקניה המשותף
הגדול כדי להשיג תנאים מיטביים למושבים.
לדבריו ,הפרויקט יזניק את משק המים המושבי
למאה ה 21-ויאפשר שדרוג משמעותי של
המערכות.
ההסכם הוא המשך להסכם שנחתם עם חברת
ארם שנרכשה לאחרונה על ידי "מי רם" .הוא
מגדיר מספר מסלולים לכניסה לפרויקט וניהול
משק המים כך שכל מושב יוכל לבחור את
החלופה שמתאימה לצרכיו.
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 OECDאו עולם שלישי,
תחליטו כבר!
עו"ד עמית יפרח  -יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

משלחת מדינות  OECDביקרה בישראל במאי ונפגשה עם ראשי משרד
החקלאות ,האוצר והגנת הסביבה ,ארגוני החקלאים ,רשות המים ,הלמ"ס ,בנק
ישראל וראשי האקדמיה .למשלחת ה OECD-מספר דרישות ממדינת ישראל
בתחום החקלאות  -בעיקר סביב המכסים שמגנים על החקלאי הישראלי.
נוסף על הדרישות השונות המשלחת העלתה מספר המלצות שלהבנתה תטיב עם חקלאי מדינת
ישראל .בין ההמלצות גם העברת הקרקע לבעלות החקלאים ,בין היתר מטעמים כלכליים .חשוב
להבין שבתפיסת מאקרו המצב בו לחקלאים אין שום זכויות על הקרקע אינן מאפיינות מדינות
מפותחות  -נהפוך הוא.
ההתיישבות נמצאת היום במצב בה היא חסרת כל זכויות הן בחלקה א' (נחלת הבית) והן בחלקה
ב' .במצב הקיים ההתיישבות נמצאת בחוסר וודאות ,במה שנראה כסאגה אינסופית.
כאמור ,מאז החלטה  823משנת  ,1998מועצת מקרקעי ישראל "ישרה קו" ,גם אם לא בכוח אז
ודאי בפועל ,עם הנהלת המינהל .החלטות (שנמצאת כעת בבג"צ)  979ו 1101-לא "העניקו" למגזר
החקלאי אלא את מה שהמועצה "מעניקה" לו באופן רציף מאז שנת ( 1965החלטה מספר  1והילך)
ואילו הנהלת המינהל ,מונעת ממנו ,באותה עקביות ,מאז אותה שנה לערך בכך שהיא לא מיישמת,
כמדיניות ,את החלטות מועצת מקרקעי ישראל .חשוב להבין שהחלטות  979ו 1101-מגיעות כחלק
מחבילה שלמה של תנאים שונים לחלוטין מאלו שנגזרו מתוך מדיניות מועצת מקרקעי ישראל
עד שנת  1998ובראשה החלטה  823שהחלה את מה שאנו מגדירים כעשור האבוד של המגזר
החקלאי בהתנהלותו מול מנהל מקרקעי ישראל .אם החלטה  ,979בגרסתה המצונזרת ,תשרוד
את העתירות שהוגשו נגדה לבג"ץ ,מה שהחקלאים יקבלו הוא את "הזכות" לשלם  3.75%מהערך
הקרקע כפי שנקבע על פי השמאי הממשלתי בשלב ראשון ,והשלמה ל ,33%-שזהו התשלום המלא
להיוון חלקת המגורים של חבר המושב.
תנועות המושבים איננה דורשת בעלות על הקרקע ,למעשה ,תנועת המושבים דורשת חוזה חכירה
לדורות ,עם זאת ,אין לנו ספק שמשלחת ה OECD-הצליחה ("אורח לרגע רואה כל פגע") לעלות
על נקודת החולשה המהותית ביותר של המגזר החקלאי.
תנועת המושבים רואה צורך מיידי להסדיר את התשתית החוזית בין מנהל מקרקעי ישראל והמגזר
החקלאי ,הדבר אפשרי ואף הכרחי על מנת להתכונן טוב יותר לאתגרים שיעמדו בפני מדינת
ישראל בעשורים הקרובים .המלצת ה OECD-צריכה להדליק את הנורות האדמות של מקבלי
ההחלטות במדינת ישראל ולהבהיר שמדינת ישראל לא יכולה מחד לקיים יחסים נוסח העולם
השלישי עם המגזר החקלאי ומאידך לרצות ולהיות חלק ממדינות ה.OECD-

ראש מינהל מקרקעי ישראל ,ירון ביבי ,במפגש שערכה תנועת המושבים:

זכויות חברי המושבים בחלקת המגורים
ובשטחי החקלאות יוסדרו במהלך שנת 2010
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד:
"מעולם לא דרשנו בעלות על הקרקע ,אלא חוזי חכירה ארוכי טווח".

זכויות חברי המושבים בחלקת המגורים ובשטחי
החקלאות יוסדרו במהלך שנת  ,2010כך העריך ראש
מינהל מקרקעי ישראל ,ירון ביבי ,במפגש עם חברי
ועדות הקרקעות ,המושב המורחב והכלכלה בתנועת
המושבים.
לדברי ביבי ,המינהל שוקד בימים אלו על גיבוש
הסכם חכירה ארוך טווח שיחליף את ההסכמים
הזמניים על כל העיסוק הבירוקרטי הכרוך בהם.
אנחנו מתכוונים להוריד מעצמנו מטלות מיותרות
כדי שנוכל להתעסק במשימות העיקריות .הוא
התייחס לנושא רישום חלקות המגורים על שם חברי
המושבים על פי החלטה  979ואמר שכל ישוב שסיים
את תהליך רישום המשבצת יטופל .עוד הוסיף שיש
לקבוע כללים שונים למושבים באזורי הפריפריה בכל
הנוגע למתן אפשרות לפעילות לא חקלאית ולאיוש
נחלות פנויות.
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,ביקש להדגיש
כי מעולם לא דרשנו בעלות על הקרקע ,אלא חוזי
חכירה ארוכי טווח ,שישקפו את זכויות החקלאים
האמיתיות על הקרקע .בן דוד ציין שמאז מינוי ירון
ביבי לראש המינהל והחלפת הבכירים מנשבת רוח

חדשה של פתיחות ,רצון לשמוע ולהגיע להסדרים
טובים ונכונים .אחת הדוגמאות לכך היא הרפורמה
במקרקעי ישראל .אנו התנגדנו לכך ש"שכחו" את
ההתיישבות ,אבל היא ראויה והוגנת ביחס למגזר
העירוני .טבעי שיהיו בינינו חילוקי דעות וחוסר
הסכמות אבל הן מנוהלות בצורה שונה מבעבר.
יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת
המושבים ,עו"ד עמית יפרח ,אמר שכ 150-מהמושבים
כבר ערוכים מבחינת רישום המשבצת וניתן לקדם
בהם את תהליכי רישום חלקות המגורים על שם
החברים .החסם העיקרי הנו נוסח החוזה המוצע
למושבים על ידי המנהל .החוזה אינו משקף את
הזכויות האמיתיות של בעלי הנחלות וישנם פערים
בין עמדות המנהל לעמדות תנועת המושבים.
מזכ"ל תנועת המושבים הדגיש בסיום המפגש
שהתנועה רואה את אחד מתפקידיה בשימור הקרקע
החקלאית כעתודה הירוקה של מדינת ישראל ותהיה
שותפה למינהל בעיגון שימור הקרקע החקלאית
יחד עם הסדרת הזויות המגורים והפעילות הלא
חקלאית.

מדוע צמיחה בת קיימא וחוזה חכירה לדורות
תלויים זה בזה
עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות ויוחאי עתריה-כלכלן

מעצבי המדיניות אימצו את עקרון "הצמיחה הבת
קיימא" ,ואין ספק שמדובר בעיקרון חשוב על
רקע הצמיחה הפחמנית של העולם המערבית
בארבעים השנים האחרונות .המגזר החקלאי יושב
בלב ליבו של עיקרון זה כמי שמביא למקסימום
את התועלות האקולוגיות וכמי שאמון על שמירת
האדמות והשטחים הפתוחים – וחשוב להדגיש
שגם עפ"י התפיסה הקפיטליסטית נוסח מילטון
פרידמן ,זוכה פרס נובל לכלכלה ,מדובר במוצר
ציבורי בעל חשיבות יוצאת דופן בעבור כלל
תושבי המדינה.
כאשר מנתחים מה דרוש בכדי להגיע ליעד
הקיימות בהקשר החקלאי ,מגלים שישנם שני
תנאים מקדימים כדי להגיע ל"קיימות"  -יציבות
שנובעת ממדיניות ארוכת טווח ,ו-וודאות .שני
אלה מייצרים אופק עבור החקלאי בכמה היבטים
שהעיקרי שבהם הוא היכולת לתכנן לטווח הארוך.
כאמור ,אין ספק שתכנון לטווח הארוך הוא תנאי
מקדים לכל צמיחה בת קיימא אשר לוקחת

בחשבון את סך התועלת החברתית.
במצב הקיים ,בו מרבית המושבים במעמד בר
רשות עם חוזים קצרי טווח ואין עבורם חוזה
חכירה לדורות ולחקלאי אין שום וודאות אפילו
לא באשר לחלקת המגורים שלו ,אין אפשרות
למגזר החקלאי ,כמגזר וכפרטים בודדים ,לייצר
תוכנית ארוכת טווח ,כזו שמתחשבת באופן
אופטימאלי באילוצים השונים ,מהשימוש הנכון
במים ,דרך שיטת ההדברה ועד המחשבה על
העלויות הסביבתיות שיש בהובלה ליעדים שונים
בעולם.
חוזה חכירה לדורות הוא תנאי ראשוני אך בודאי
אינו מספיק ,נדרשת גם מדיניות חקלאית עם
תקציב תלת שנתי לפחות אשר נגזר מתכנון
של עשרים וחמש שנה ,נדרשת רשת ביטחון
עבור החקלאי אשר מבטיחה לו שגם במשברים
כלכליים ,שבהם לעיתים קרובות העשירים בסופו
של דבר הופכים להיות עשירים יותר והחלשים
המשך הכתבה בעמוד 11
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מדינת ישראל ללא משק משפחתי
חקלאי חזק  -תהווה בעיה!!

המצפן הסולארי
יוגב שריד  -מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי

תנועת המושבים הקימה מטה ייעודי לטיפול בכל מיזמי האנרגיה הסולארית במרחב
הכפרי .משבר האנרגיה העולמי והגברת המודעות לאיכות הסביבה ולייצור "חשמל ירוק"
הביא למגמת פיתוח מואץ של מקורות אנרגיה מקומיים שיהוו אלטרנטיבה לתחנות הכח
הפחמיות .מדינת ישראל תלויה כיום בייצור אנרגיה ואספקת דלקים מארצות אחרות
ומושפעת מאוד מחוסר היציבות הקיים בשוקי העולם.
אנרגיה סולארית הינה התעשייה בעלת אחוזי הצמיחה הגבוהים ביותר בתעשיית האנרגיה העולמית .בשנים
האחרונות בולטת במיוחד הצמיחה בתעשיית האנרגיה הסולארית הפוטווולטאית (ייצור חשמל מאנרגיה
סולארית) ,וזאת בעיקר בשל תוכניות  FEED-IN TARIFFSשהחלו בגרמניה ב 2004-ואליה הצטרפו מלבד
ישראל ,גם ספרד ,איטליה ,ארה"ב ,יוון ,קוריאה ,צרפת ,קנדה ומדינות נוספות ברחבי העולם ,המשמעות של
תוכנית זאת היא מכירת חשמל המיוצר מאנרגית השמש במחיר הגבוה פי  4-5מהמחיר אותו הצרכן משלם.
לתחום הסולארי בישראל פוטנציאל עצום כיוון שבקו הרוחב בו אנו נמצאים כמות קרינת השמש מגיעה
לכ 2000-קילו-וואט שעה למ"ר .כיום ישנם בישראל יותר ממיליון קולטי שמש ביתיים לחימום מים ,המייצרים
כמות אנרגיה השווה לכ 2%-3%-מהצריכה הלאומית ,אולם עדיין הפוטנציאל הבלתי מנוצל עצום.
כמו רוב הדברים בישראל ,גם את התחום הסולארי ניתן לחלק ל 3-חלקים:
* מתקנים קטנים :עד  - kw 50התקנה בתוקף ומחיר המכירה כיום הינו  1.97ל ,kw-כאשר קיימת מגבלה
של עד  kw 50לשעון חשמל.
* מתקנים בינוניים :עד  - mgw 5התקנה עדיין איננה תקפה ,אך ההערכות הן שהתקנה תתומחר במחיר
של  1.57ל.kw-
* מתקנים גדולים :טכנולוגיה תרמו-סולארית ,כאשר מדובר בפרויקטים ייעודיים לשטחים ספציפיים .ללא
תקנה ומחיר יעד כרגע.
בתחום המתקנים הבינוניים פועלות כיום כ 10-חברות ,חלקן הגדול בעלות חוסן כלכלי ובעלות האמצעים
הפיננסיים ,הידע והטכנולוגיה ,הדרושים לשם הרמת פרויקטים מסוג זה .אולם מדינת ישראל טרם השכילה
לפרסם את התקנה הרלוונטית וכפועל יוצא מכך ,ממהרות אותן חברות להציע ליישובים הסכמים תיאורטיים,
תוך הבטחת סכומי כסף נכבדים לכל דונם ,תמורת חוזה אופציונאלי למימוש ההסכם.
ישנה סבירות גבוהה כי בשנה הקרובה יחתמו כ 100-חוזים כאלו ,כאשר בפועל יגיעו לידי מימוש רק עשרות
בודדים מתוכם .להשקפתי ,החוזים שימומשו לא יהיו מתוך אלה שחתמו על הסכמי האופציה בשל המחירים
שירקיעו שחקים.
להלן דוגמא להמחשת העניין :חברה א' חתמה עם  10מושבים על הסכמי אופציה ,בסכומים של אלפי ש"ח
לדונם .בעוד שנה אותן חברות יחדלו מלתור אחר מושבים נוספים ומושב ב' שטרם חתם ,יהיה מעוניין לחתום
על עסקה כזאת בכל מחיר ולממש את המיזם בתחומו.
החברות שישכילו להבין מהלך זה ואת העובדה שלצורך מימוש מיזם סולארי אין הבדל מהותי בין קרקע של
מושב א' למושב ב' ,יעדיפו לא לממש את האופציה במחיר יקר ולכן יחתמו עם מושב ב' במחיר זול הרבה
יותר .בפועל התוצאה היא הפסד עבור כל המושבים במיזם.
תנועת המושבים רואה לנכון לקדם מיזמים בתחומי האנרגיה הסולארית בקרב המושבים ,זאת תוך יצירת איזון
ושמירה על מידתיות בין אינטרס החברות השונות לבין אינטרס המושבים .לאור כל זאת תנועת המושבים
ממליצה לטפל בכל נושא האנרגיה הסולארית באמצעות גוף מקצועי שיתווה את הדרך הכלכלית ,הבטוחה
והיעילה עבור כל הצדדים.
תנועת המושבים הקימה מטה ייעודי לטיפול וריכוז של כל סוגיות האנרגיה הסולארית במרחב הכפרי .חברות
אנרגיה ומושבים המעוניינים להיכלל בפרויקט ,ו/או לקבל ייעוץ או הכוונה ,מוזמנים לפנות למטה התנועה
בטלפון .03-6086309

יוחאי עתריה ,כלכלן ,אגף
כלכלה ופיתוח עסקי
בחקלאות הישראלית כיום
קיימות שתי מגמות עיקריות,
הראשונה היא העדר תמיכה ממשלתית ברורה
ויציבה במרחב הכפרי ובחקלאות ,השנייה
קשורה בלחצים גוברים על משאבי הטבע
כתוצאה משינויים דמוגרפיים ,פוליטיים,
אקלימיים ודתיים.

חשוב להבין שהמגמות הללו הן בחלקן טבעיות
ובלתי נשלטות  -ברמתה של מדינת ישראל  -אך
בחלקן נשלטות .חשוב מכך ,למגמות הנשלטות
יש יכולת ריסון על המגמות הטבעיות.

תנועת המושבים וחברת "ברימאג" חתמו על הסכם
להקמת מיזמים בתחום האנרגיה הסולארית במושבים
החברה תשקיע  50מלש"ח בפרויקטים שונים במושבים במהלך שנת . 2010

הטקס החגיגי נערך ב 25-בנובמבר במעמד השר להגנת הסביבה גלעד ארדן ,מזכ"ל תנועת המושבים איתן בן דוד ,יו"ר קבוצת
ברימאג שאול זילברשטיין ,ראשי מועצות אזוריות ,ראשי ארגונים ומוזמנים נוספים .האירוע התקיים על גג בית אמות משפט
בתל אביב וכלל התקנת פאנלים סולאריים על גג הבניין וחלוקת תיקים ייחודיים ובהם הסבר על המיזם.
חברת ברימאג היא יבואנית של מותגי איכות ובהם  SONY, BEKO, LG ,KENWOODואחרים ,בתוך קבוצת
זילברשטיין עם רשת טרקלין חשמל .מחזור הקבוצה מסתכם ב 400-מיליון דולר בשנה .החברה החליטה להיכנס
לתחום הסולארי באמצעות חברת הבת ברימאג מערכות .החברה מקימה במהלך אוקטובר-נובמבר כ 5-מערכות
ועוד  10יוקמו עד סוף השנה ,כולל על מבנה תנועת המושבים בתל-אביב .עד כה ,ברימאג חתמה על עסקאות
מכירה ושכירות של מערכות  KW50בהיקף של  ,MW4מרמת הגולן ועד אילת והערבה.
על פי ההסכם חברת ברימאג תציע מגוון אפשרויות התקשרות ,כולל הקמת סככות ייעודיות והחלפת גגות אסבסט
לאיסכורית והקמת מתקן סולארי עליו .ברימאג מתמחית בהשגת האישורים הסטטוטוריים ,מציאת פתרונות מימון
להקמת המערכת ,וחיבורה במהירות הגבוהה ביותר .ברימאג אף התחייבה להשקיע  50מיליון שקלים בפרויקטים
שונים במושבים במהלך שנת .2010
בפני המושבניק ניצבים  4מסלולים אפשריים בכניסה לפרויקט:
מסלול רכישה :מכירה והתקנת מערכת מהיצרנים המובילים בעולם ,כ.TURN KEY PROJECT-
מסלול השכרת גגות :התקנת מערכת בהשקעה של ברימאג ,תשלום שכירות למשך  20שנה על השימוש בגג,
תוך מתן אפשרות לבעל הגג נקודת יציאה לרכישת המערכת.
מסלול פרויקט משותף :לחלוק בהשקעה וברווחים עם בעלי הגגות.
מסלול  :(Build-Operate-Transfer) BOTהתקנת מערכת בהשקעה של ברימאג והעברת הבעלות על המערכת
לבעל הגג כעבור  10-12שנים.
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,מסר שהתנועה בחרה בברימאג כשותפה לפרויקט רחב ההיקף לאחר שבחנה
אפשרויות רבות והתרשמה מהשילוב של חברה יציבה ואמינה ,גב כלכלי ואפשרויות מימון ארוך טווח ,שימוש
במוצרים איכותיים שימלאו את תפקידם שנים רבות.
"ההשקעה במערכת סולארית תורמת לסביבה ומעניקה תשואות אטרקטיביות" ,מסר רפי פרידמן ,מנכ"ל חברת
ברימאג" ,אך כמו בכל השקעה משמעותית ,על אופן ההשקעה להיות מותאם לציפיות הלקוח .היות וההתקשרות
עם חברת החשמל הינה ל 20-שנה ,המערכת צריכה להיות ברמת האיכות הגבוהה ביותר כמו כן ,הספק של
המערכת צריך לתת גיבוי טכני למשך  20שנה .לברימאג חברת שירות "דיגיטל סרוויס" עם  170טכנאים שכירים
ומערך טכני וארגוני המסוגל לתת את הגיבוי ,לכל בית בישראל".
למידע נוסף על המיזם ולהצטרפות ניתן לגלוש לאתר  ,www.bmpv.co.ilלהתקשר  1-700-50-22-11או .03-9434900
פרטים נוספים על המיזם תמצאו גם באתר תנועת המושבים בכתובת .www.tmoshavim.org.il
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מחד ,ניצבים החקלאים אל מול שוקת שבורה -
קושי אמיתי להתפרנס ,השקעות עצומות ביחס
לרווחים (יש לקחת בחשבון גם את אי היציבות
שיש ברווחיות ולא רק את סך הרווחים לאורך
תקופת זמן) ,ומאידך גיסא ,הלחץ על משאבי
הטבע ,על אדמות המדינה ,גובר .התוצאה יכולה
להיות לא רק בעייתית בעבור מדינת ישראל,
אלא אף בלתי הפיכה.
החקלאי ,בסופו של דבר ,הוא שומר אדמות
הלאום ,והמושב הוא בסופו של דבר הוא מוצב
קדמי וגדר חיה .הנתונים על הגירה יהודית
שלילית ,התחזקות האוכלוסייה המוסלמית
בפריפריה ,החלשות המשק החקלאי משפחתי
ופגיעה ברמת ההכנסה מדאיגים במיוחד מאחר
ולא ניכר שינוי מגמתי כלשהו באופן ,אלא רק
החמרת המגמות הקיימות שיובילו בסופו של
דבר לקריסה לתוך מדינת תל אביב.
בעיית החקלאות היא למעשה בעייתה של
מדינת ישראל .במצב הקיים ,בו המגזר החקלאי
נחלש ,מדינת ישראל תתקשה לשמר את
אדמותיה ואת גבולה ,כל זה בעולם בו האיומים
והלחצים מתעצמים משנה לשנה.

גליון חנוכה 2009
ידיעות שונות

ה"הגנה" על העובדים התאילנדים
בחקלאות  -התנשאות שאינה במקומה!
מאת :איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים

ההפגנות הסוערות בדרישה לעמידת הממשלה בהתחייבויותיה לאספקת עובדים תאילנדים
לחקלאות הביאה בין השאר לתגובות של ארגונים הקרויים חברתיים ואשר ראו הזדמנות לשווק
שוב את מסריהם על ניצול עובדים בחקלאות.
מעניין שדווקא אותם ארגונים שהדאגה לזולת אמורה להיות בראש מעיניהם ,אינם נרתעים
מהכפשת ציבור שלם של חקלאים שמוצג כנצלן .על כולנו להיות מאוד זהירים בהוקעת ציבור
שלם.
בפועל העסקת עובדים תאילנדים היא אחד מהתחומים המסודרים ביותר במדינת ישראל .העובדים
מקבלים את השכר על פי חוקי המדינה בצרוף שעות נוספות ומקבלים תנאי הלנה הולמים .אבוי
לחקלאי שייתפס עם חריגה קטנה ביותר בדרישות במגורי העובדים – הוא צפוי להיקנס על כך
בסכום גבוה שימחוק לו בבת אחת מספר חודשי עבודה במשק.
מקריאת הארגונים "החברתיים" לצמצם העסקת עובדים תאילנדים בישראל נודף ריח עז של
התנשאות .עשרות אלפי עובדים ממתינים בתאילנד לתורם לבוא לארץ לחמש שנות עבודה .הם
יודעים היטב את השכר שיקבלו ורואים את חבריהם חוזרים בתום תקופה זו ,בונים בית ומקימים
משפחה בעזרת הכספים שהרוויחו בזיעת אפם .אותם ארגונים שסבורים ששכר של אלפי שקלים
לחודש בישראל הוא נמוך מדי ,מעדיפים להשאיר את העובד התאילנדי בארצו ולהניח לו
המשך הכתבה בעמוד 11

הסתיים הקורס הראשון לניהול המושב
המורחב בקמפוס האקדמי אחוה
אילנית ניר לוי  -רכזת אזור דרום
באירוע חגיגי שנערך ב 17-נובמבר במכללה האקדמית אחוה ,חולקו  32תעודות סיום
לבוגרי המחזור הראשון של קורס "ניהול המושב המורחב" .הקורס שנפתח בעקבות
חתימתה של תנועת המושבים על האמנה לשיתוף הפעולה עם הקמפוס האקדמי
אחוה ,כלל  28מפגשים בהיקף של  112שעות ובו הרצו מיטב המומחים והמובילים
בתחומים השונים בפיתוח הכפרי.
איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים" :הקורס הזה הוא בבחינת יוזמה נוספת של תנועת המושבים
בניסיון לשפר ולשכלל את תפקוד ההנהגות במושבים .מטרתו ,בין היתר ,להכשיר את הקהילה ולגייסה
כשגרירה של ההתיישבות .להתיישבות בישראל ,ציין מר בן דוד ,תרומה רבה בשמירת אורח החיים
ואיכותו ולצערי הרב ,היא סובלת מ"רעשים" רבים המפריעים לתפקודה .לכן ,ישנה חשיבות רבה
שכל הגורמים בתוך ההתיישבות יזדהו עם סדר היום שמייצרת ההנהגה וימנעו מיצירת סדרי יום
משניים".

עדכונים שונים בנושאי אגודות שיתופיות ,מס הכנסה ומע"מ
10.2009
יהודית קריסטל ,רו"ח
מנהלת מחלקת מושבים ברית פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית
חברת מועצת המוסד לביטוח לאומי

להלן לקט קצר של עדכונים ,בנושאי אגודות שיתופיות ,מיסוי  ,ומע"מ הרלוונטיים
לתושבי המושבים:
 הכנת דוחות כספיים ומיסוי אגודות -תזכורת
המועד החוקי להגשת דוחות מבוקרים לרשם האגודות הינו  ,30.8.2009על אגודה שלא תעמוד
בלוח זמנים זה וטרם הגישה את החומר לביקורת למשרדינו להגיש בקשה מיוחדת לקבלת
ארכה .האחריות להגשת הדוחות הכספיים הינה על הנהלת האגודה.
למידע מפורט ראו גם חוזר הברית .56/2009
 מס הכנסה
א .דוח מס משוער לסוף שנת המס 2009
כמידי שנה אנו נערכים לסוף שנת המס ,גם השנה נערוך יום עיון והדרכה ( ,)28.12.09הופקה
חוברת הערכות לסוף שנת המס  2009יינתן ליווי בעריכת דוחות מס משוערים לשנת .2009
* פרטים נוספים בחוזר ברית פיקוח  84/2009או אצל ראש הצוות המטפל בתיקכם.
ב .חובת הגשת דוח מקוון על ידי יחידים
בהמשך לחוזר  72/09בדבר החלת חובת הגשת דוח מקוון שנקבעה במסגרת חוק ההתייעלות
הכלכלית ,הננו לעדכנכם ,כי רשויות המס פרסמו הודעה בדבר חובת הגשת דוח מקוון על ידי
יחידים החייבים בהגשת דוח שנתי ,שהיתה להם במהלך שנת המס הכנסה מעסק ,ממשכורת
או מחקלאות.
* פרטים נוספים בחוזר ברית פיקוח 79/2009
 נושאים כללים
א .תקנות חדשות בדבר מילוי טפסים על ידי עמותות
ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומן של תקנות העמותות (טפסים) ,התשס"ט .2009-התקנות
החדשות קובעות נהלי דיווח לרשם העמותות אודות אירועים שונים .כמו כן ,נקבעה חובת
שליחת הטפסים באופן מקוון.
* פרטים נוספים בחוזר ברית פיקוח 83/2009
ב .תוספת קצבת מים לבעלי נכויות
בהמשך לחוזר  65/09בדבר הטלת היטל על צריכת מים מעבר למכסה כפי שנקבעה בחוק,
ברצוננו לעדכנכם בדבר קבלת תוספת מכסה לבעלי נכות רפואית המתגוררים באופן קבוע
ביחידת הדיור בגינה ניתנת המכסה ,כמפורט בחוזר .לאור החלטת הממשלה מיום 15.11.09
להקפיא את ההיטל עד  4.10.2010ייתכנו שינוים.
* פרטים נוספים בחוזר .77/2009
 מיסוי מקרקעין
האם רכיב המע"מ הינו חלק משווי הזכות במקרקעין לעניין מס הרכישה?
בית המשפט המחוזי פסק ,כי לצורך חישוב מס רכישה  -ייכלל רכיב מס הערך המוסף בשווי
הזכות במקרקעין.
* פרטים נוספים בחוזר ברית פיקוח .81/2009
מידע רב נוסף בנושא מיסוי ,חוקי עידוד ביטוח לאומי ,אגודות שיתופיות ומינהל מקרקעי
ישראל ניתן לקבל באתרי ברית פיקוח ומבט יועצים:
אתר ברית פיקוח ● www.brit.org.il :אתר מבט יועציםwww.mbt.org.il:

צילומים :יהודה חביב

מימין איתן בן דוד ,מזכ"ל ת .המושבים ורענן שריר ,חבר ועד מנהל של המכללה האקדמית לחינוך

אילנית ניר לוי ,רכזת דרום ומלוות הקורס מטעם התנועה" :ניהול המושב המורחב" נפתח כצורך שזוהה
במושבים ומטרתו להכשיר ולהעשיר את המרחב הכפרי ובעיקר את מנהיגיו בניהול ובקידום הישובים.
הקורס הקנה למשתתפיו מיומנויות ניהול וחשף אותם לנושאים ,ארגונים וגופים שונים המשפיעים
על סדר יומו של המרחב הכפרי".
רענן שריר ,חבר ועד מנהל של המכללה האקדמית לחינוך ,הודה לאיתן בן דוד על שיתוף הפעולה
והדגיש את החשיבות ביצירת קורסים מסוג הנ"ל למינוף והעצמת הקהילה במושבים.
דנוך יצחק ,מזכיר מושב שהשתתף בקורס ציין כי "בנוסף לתכנים החשובים שנלמדו ,לקורס היה ערך
מוסף נוסף  -באינטראקציה שנוצרה בין משתתפיו שאפשרה העברת מידע והבנה כי הבעיות שעמן
אני מתמודד משותפות לכלל הנהגות הישובים".

תנועת המושבים ומכללת אחוה רואות חשיבות רבה בנושא ובמסגרת שיתוף הפעולה
בינהן ,יפתח קורס נוסף במאי .2010

למכירה מיני זרעי ירקות ייחודיים

חקלאי עם מעוף?
במיוחד בשבילך ,בהזדמנות ,מבחר זרעי ירקות שטרם ניראה כמותו בארץ:

גזר בצבעי צהוב ,לבן אדום וסגול ● גזר עגול ● סלק איטלקי ארוך
"צילינדר" ● צנון צרפתי מאורך ורוד/לבן ● פלפל קרניבל בשלל
צבעים ● כרוב ניצנים ירוק/סגול ● פלפל מקסיקני פיקנטי בצורת
לב ● מלפפון יפני ארוך במיוחד ● חציל סיני ארוך/לבן אובאלי/
איטלקי פסים ● אבטיח צהוב  4-5ק"ג ● אבטיח כתום  8-10ק"ג.

לפרטים נוספים :אבי  052-7763280פקס 04-9530124
●

avikelm@gmail.com

פרטים נוספים באתר תנועת המושבים .www.tmoshavim.org.il
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יהודה אלטון ,מנהל היחידה

סמינר ארצי
לרכזי ופעילי תרבות
היכונו!
הסמינר השנתי ייערך בתאריכים
 10-11/2/2010במלון קיבוץ שפיים.
רשמו לפניכם
ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
יהודה אלטון
מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך
052-2742821 , 03-6086342/3

מועדון "תרבות בתנועה"

מועדון "תרבות בתנועה" מזמין את כל חברי
ועדות התרבות במושבים וביישובי התנועה
להצטרף לשורותיו:
* לקבל מידע שוטף
* להיעזר בייעוץ וליווי בבניית תכניות התרבות
ביישוב
* ליהנות ממאגר ספקים רחב ומגוון
* לספר מה מתחדש אצלכם וללמוד על הנעשה
בישובים אחרים
* לקבל סיוע והכוונה למושבים החוגגים בשנה
זו עלייה לקרקע (למשל :חגיגות השישים)..
ועוד ועוד...
כל שנחוץ הוא לעדכן את פרטיכם במייל חוזר
אלtarbut@tmoshavim.org.il :
לפרטים נוספים:
יהודה אלטון ,מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך
03-6086342
וגם :אילנה יוגב  02-3651011ומיכל כהן סדיקלר
 054-4539791ייעוץ ובניית מועדון "תרבות
בתנועה".

תערוכות בגלריה
"אמנות חיה"

תערוכת ציורים של אלברט בן-שימול ממושב בורגתה הוצגה בחודש אוקטובר-נובמבר.
הנושא המרכזי של הציורים :חיות  -חיות במרחב הכפרי ,בחצר הבית וחיות אחרות שפגש
במסעותיו בעולם .תערוכה מרהיבה!
מי שלא הספיק לבקר מוזמן ליצור קשר עם האמן בטלפונים.09-8988245 ,054-7590049 :

"טבע הארץ  -נופים"

תערוכת ציורים של רנה סופרין שפירא מרעות תעלה בגלריה בתאריך .16/12/09
פתיחת התערוכה ב 28/12/09-בשעה .18:30

תערוכה קבוצתית

תערוכה של חברי העמותה בנושא  60שנה להתיישבות הצעירה ו 80-שנה להתיישבות הותיקה
תעלה בגלריה ב 15-לנובמבר ותוצג עד ל 15-בדצמבר .לאחר מכן תעבור התערוכה לתצוגה
בביה"ס רמת כורזים שבמועצה האז' מבואות החרמון למשך חודש נוסף.
פתיחת התערוכה ב 23/11/09 -בשעה .18:30

סמינר ספרני ההתיישבות
הסמינר השנתי לספרני ההתיישבות ייערך השנה מספר ימים לאחר חג החנוכה,
בתאריכים 22-23-24/12/2009 :במלון קיבוץ שפיים.

הסמינר ייערך בשיתוף פעולה עם המח' לספריות במשרד המדע התרבות והספורט וכן עם מרכז
ההדרכה לספריות.
עלות למשתתף .₪ 690 :מומלץ כי ועד המושבים ו/או המועצות האזוריות יסייעו במימון.
מכתבים כולל תכנית וספח הרשמה נשלחו לכל הספריות.
								
תכנית הסמינר:
יום ג' 22/12/09
 09:30-10:30התכנסות ,רישום ,קפה ועוגה
 10:30-11:30הרב מנחם הכהן ,רב תנועת המושבים  -המשמעות של להיות "עם הספר"
 11:30-13:00שמוליק שם-טוב ,מנכ"ל מרכז ההדרכה לספריות בישראל " -מהות הספריה"
 13:00-14:00ארוחת צהריים
 14:00-16:30חלוקת חדרים ומנוחה
 16:30-17:00קפה ועוגה
" 17:00-19:00מה קורא?" מפגש להכרות וחשיבה משותפת על מקורות הכח להצלחה בפעילויות
הספריה  -בהנחיית אילנה יוגב
 19:00-20:00ארוחת ערב והתרעננות
" 20:00-22:00שיר מספר סיפור"  -נאוה שפיצר וסיגל מגן ,שירה בציבור בליווי הסיפורים שמאחורי
השירים
יום ד' 23/12/09
 07:00-08:00ארוחת בוקר
יציאה לסיור
08:20
 10:00-13:00סיור בנווה-צדק בת"א עפ"י סיפורו של ש"י עגנון "תמול שלשום היום",
בהדרכת עופר רגב
 13:30-14:30ארוחת צהריים
 14:30-16:15מנוחה
 16:15-16:45קפה ועוגה
" 16:45-18:00אות מאבשלום"  -מפגש עם הסופרת נאוה מקמל-עתיר אודות ספרה החדש.
ביחד עם נאוה ,נצא אל המסע בעקבות אבשלום פיינברג
" 18:00-19:00בארץ אהבתי" משירי לאה גולדברג .במאי המופע :גיל לוי
 19:00-20:00ארוחת ערב והתרעננות
" 20:00-22:00שבעה שודדים שבעה פיהוקים וזקנה אחת"  -הצגת יחיד מוזיקלית,
"ז'וליק" הפקות
יום ה' 24/12/09
 07:30-08:30ארוחת בוקר
" 08:30-10:00אל תעשה מזה סיפור" סדנת דרמה ומשחקי תיאטרון עם אורנה קדם .מנחת
קבוצות ,דרמה חינוכית ,בימוי ,תיאטרון חזותי ותיאטרון פליי-בק
 10:00-10:30קפה ועוגה
 10:30-11:30דובי בנימיני ואופיר תומר  -על פרפרים בטבע ובתרבויות השונות
" 11:30-12:45צברית מצויה :על חיים ויצירה"  -ד"ר עדינה בר אל ,במפגש מיוחד בעקבות סיפורה
האישי ותחומי עיסוקיה הספרותיים המגוונים
 12:45-13:00סיכום הסמינר
 13:00-14:00ארוחת צהריים ופיזור
התכנית ניתנת לשינויים.

יוסי שמש ,בית ינאי .מתוך התערוכה הקבוצתית
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הניידת ,חותם בלתי נשכח
הספריה
ליישובים"
נמרץ
"טיפול
אילנה יוגב מראיינת את יהודה אלטון
מפעל הספרייה הניידת לישובי העולים
("ההתיישבות הצעירה") התחיל בשנות השישים
של המאה העשרים .הספרייה נבנתה בתוך רכב
גדול שנתרם על ידי משפחת רוטשילד למרכז
לתרבות בוועד הפועל של ההסתדרות ,אשר
העבירה אותו לידיים הבוטחות של הרשות
לתרבות במושבים.
מספר יהודה אלטון ,מי שהיה מנהל הספריה
הניידת בין השנים ( 1980 1962-וגם נהג ,ספרן,
ממליץ ומטפח קהל):
החזון היה להביא את הספר אל היישוב .באף אחד
מן היישובים בראשית דרכם לא היתה ספריה
בנויה .התנאים בראשיתו של המושב לא אפשרו
זאת .הריחוק ,התנאים הגיאוגרפים ,קשיי הקליטה,
הצורך להקצות משאבים לצרכים קיומיים  -כל
אלה מנעו אולי את הקמת הספריה ,אך לא
חסמו את הרצון והשאיפה לקנות דעת ,להרחיב
אופקים ,לקרוא לשם הנאה ,לבלות את שעות
הפנאי בין דפי הספר.
מוזר ,אך כיום שאיפות כאלה נשמעות כחלום

רחוק ,למרות שיש בידינו את כל התנאים לקרוא
כאוות נפשנו.
ההגעה אל היישובים נעשתה בכל רחבי הארץ,
מהצפון ועד הדרום ,בספק שבילים ספק כבישים,
אך בדרך בטוחה .אל כל יישוב הגיעה הספרייה
הניידת כפעם בחודש .בכל ביקור כזה ,שנמשך
כשעה בלבד ,התבקשו התושבים להחליף ספרים.
כמות הספרים שניתן היה להשאיל היתה קטנה
וזמן ההמתנה עד הביקור הבא – ארוך....
כך נולד למעשה הצורך בהקמת ספריות קבע,
אשר איפשרו לאנשים ליהנות מהמלאי הקיים
ביישוב באופן משותף.
זכורה לי יותר מכל חוויית המפגש עם האנשים.
כשהגעתי אל המושב היה זה יום חג .איש
הקשר מהמושב דאג להודיע לתושבים ,וכולם
הגיעו למרכז הכפר ,כל אחד עם בקשתו ורצונו.
פגשתי אנשים מקסימים ,שעד היום אני בקשר
איתם .קיבלו את פניי בחום ,הכניסו אותי
לביתם והראו לי כיצד הם שומרים את הספרים
ולמעשה בונים ספריות יישוביות בביתם הפרטי

חברי המרכז לתרבות ליד הספריה הניידת

בהיעדר פיתרון אחר.
מפגש שזכור לי במיוחד התרחש במושב אלקוש
שבגליל המערבי עם אישה כבת שבעים ,נהגתי
לכנות אותה בשם "סבתא" .אישה זו הפכה להיות
ספרנית המושב אבל בעיקר דאגה לי כאם .ציידה

אותי להמשך הנסיעה במטעמים והזמינה אותי
לביתה.
אני מאמין שהספריה הניידת היתה התשתית
להקמתן של הספריות במושבים ,וגאה בשורשים
שהצמיחו אילן כל כך מפואר.

"המדליק נר מנר ,הנר דולק וחברו אינו חסר"
(במדבר רבה ,יג')

בחוץ סתיו ,החגים מאחורינו וכולנו חוזרים
לשגרת היום יום והעשייה הברוכה.
וככל שהיום מחשיך מוקדם ,כך החורף מתגנב לו אט אט
ומקפל בין ענניו את הציפיה לבאות
לנחליאלי (אתמול ראיתי את הראשון שלי לשנה זו!)
לגשם (שרק יבוא)...
ולחג החנוכה שימלא את בתינו בהרבה אור ותקווה.
ערב חנוכה יחול השנה ביום שישי ,כד' בכסלו תש"ע 11 ,בדצמבר  ,2009כאשר החג עצמו מצויין
בשמונת הימים עד מוצ"ש ,ב' בטבת .19.12.09
ועדות התרבות ביישובים נערכות לקראת החג כבר בימים אלה ,משום שכידוע "מי שטורח בערב
שבת אוכל בשבת "...עבור רבים מאיתנו חג החנוכה הוא חג של משפחה וקהילה ,נרות וסביבונים,
מצעדי לפידים ,הרבה סופגניות וגם שירים יפים שזכורים עוד מימי גן הילדים והסביבון התלוי
בתקרה ...אולם דווקא כשאנו עוסקים בתרבות בקהילה ,כדאי לזכור גם את מקורות החג ומשמעותם
האקטואלית עבורנו ,על מנת לבחון בהמשך כיצד ניתן לשלב את ערכי החג בעצם החגיגה.
חג החנוכה הוא חג יהודי ובו שמונה ימי הודאה ,שתיק ְנוֹ "חז"ל" בזמן בית המקדש השני לזכר
הניצחון במרד החשמונאים ,חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן ומצוין בעיקר בהדלקת
נרות חנוכה.
ובנימה אישית על משמעותו האקטואלית של חג החנוכה ,מאיתנו אליכם ,העוסקים במלאכת
התרבות ביישובי התנועה :עבורנו חג החנוכה קיבל את המשמעות של "חג האור" ,בשל ההבנה כי
אור הנר מסמל את יכולת הנתינה האין סופית הטמונה בכולנו ,אם רק נזכור כי הנתינה לאחר אינה
פוגמת באורו של הנותן ,שכן "המדליק נר מנר ,הנר דולק וחברו אינו חסר" (במדבר רבה ,יג').
בשל תחושת האור הפנימי הממלא אותי בעצם הדלקת הנרות ,מן אנרגיה בלתי מוסברת של חום
ואהבה" :במקום שבו אנו אוהבים ,לעולם לא מחשיך" (פתגם אפריקני).
בשל התחושה שאכן ביום יום שלנו  -בבית ,במקום העבודה ,בקהילת המושב ובכל מסגרת שהיא,
אור קטן מגרש חושך גדול וכל שנדרש מאיתנו הוא להעז ולהדליק את אותו גפרור קטן שיאיר
את דרכנו הלאה ,בבחינת "מעט אור דוחה הרבה מן החושך" (הבעש"ט).
ובשל הרצון לומר בקול רם לעושים במלאכה  -אל תחששו לעשות" :אנחנו יכולים לסלוח בנקל
לילד המפחד מהחושך ,הטרגדיה האמיתית של החיים היא כאשר אנשים מפחדים מהאור"
(סרן קירקגור)
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טיפים מעשיים לקראת החג:
זכרו לחפש את הפן הערכי אותו אתם מבקשים להביא לידי ביטוי בחג ,ולבנות את הפעילות כך
שתדגיש ערכים אלה ותאזן בין "חומרים קנויים" לבין "חומרים עשויים מבית".
בהמשך תוכלו למצוא רעיונות שונים לציון החג ,וזאת מתוך מאגר הספקים ומתוך המלצות של
יישובים במסגרת מועדון "תרבות בתנועה" .כמו כן ,לשימושכם רשימה של נציגות מומלצת ממאגר
הספקים בגב "מחברת העבודה לפעילי התרבות" אשר הופצה ערב ראש השנה.
נשמח לקבל מוועדות התרבות השונות המלצות נוספות ,אותן נצרף לרשימה לשימוש כולנו במעגל
העשייה ביישובי התנועה  -הן לגבי חג החנוכה ,והן לגבי כלל האירועים.
רעיונות לציון החג:
* חנוכה לאור(ך) הדורות  -ציון חג החנוכה ברוח חגיגות השישים למושב.
* ערב קהילתי לכל המשפחה " -על אור וחושך ,ניגודים והשלמות" הפעלות ומשחקים לכל
המשפחה.
* הילולה של סביבונים.
* ערב נשים " -גבורה של פעם וגבורה של היום".
* ערבי זמר  +מסכת חג עם מיטב המנחים.
* סדנאות יצירה.
* סדנאות אפייה וטיגון לביבות.
* ערב מספרי סיפורים לקטנים ולגדולים.
* תיאטרון צלליות.

חג שמח!
אתם מוזמנים ליצור קשר לקבלת פרטים נוספים ,להפנייה לספקים שונים ולהצטרפות
לרשימת התפוצה שלנו.
יהודה אלטון ,מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך tarbut@tmosavim.org.il

אילנה יוגב ומיכל כהן-סדיקלר  -מועדון "תרבות בתנועה"
אילנהilanayogev@gmail.com ,03-6086342 * 052-3651011 :
מיכלsadikler@zahav.net.il ,054-4539791 :

www.tmoshavim.org.il
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קוראים כותבים

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

נשמח לקבל תמונות ,סיפורים ,כתבות וכו' אשר מספרים את סיפורה של ההתיישבות לאורך השנים
מזויות הראייה האישיות שלכם .נא להעביר לכתובת מערכת "המושב"  -תנועת המושבים שד' שאול
המלך  ,8ת"א או באמצעות דוא"ל varda@tmoshavim.org.il

כדי להגשים חלום אחד ישן....
מאת שוש ענבר

המפעל החלוצי של יישוב הארץ היה מאז ומתמיד חלק חשוב ביישוב הארץ ושמירה על
בטחונה .תחילה המושבות אחר כך הקבוצים הראשונים ומ 1921-עם העלייה לקרקע של
המושב הראשון נהלל .היום זה נראה כמקום יפה (וזה נכון) ירוק (גם זה נכון) מקום טוב לגדל
ילדים (ודאי נכון) ויש כאלה שחושבים על נדל"ן ,אבל הדרך לכאן היתה ארוכה מאד!...
זה התחיל בנהלל ועד קום המדינה היו כ 60-מושבים .עם קום המדינה בזמן קצר ביותר הוקמו
עוד  350מושבים ברחבי הארץ .כולם מושבי עולים ,הדוברים שפות שונות ,בעלי תרבויות שונות
ורק מעטים מהם עסקו בחקלאות בארץ מוצאם .המוסדות המיישבים הבינו מהר שחייבים
לסייע בקליטת המתיישבים ובן גוריון קרא לחברי המושבים הותיקים להתגייס ולהתנדב בסיוע
לקליטת "מגדל בבל" של אנשים מ 70-ארצות שלא הבינו מה לפניהם.
לקריאה זו נענו מאות רבות של צעירים מהמושבים ומהערים ועל המפעל הגדול ניצח אריק
נחמקין ,בן נהלל ולימים מזכיר התנועה ,חבר כנסת ושר החקלאות.
היו צעירים שעבדו בהוראה ,הדרכה ,לימוד שפה ,שיטות בישול ,שיטות גידולים חקלאיים
ובעיקר איך לקיים את המושב על עקרונותיו.
חלק מהם היו נשואים כמו גדליה ורוחלה גל מכפר ויתקין שבילו שנתיים בנגב עם בנם הבכור
גונן .היו רווקים שבאו ומצאו זו את זה כמו אסף לב ז"ל ואסתר תבל"א מניר בנים .שמוליק
ודליה חנין מבאר טוביה ועוד רבים וטובים .היו כאלה שנשארו ביישוב אליו נשלחו .המבוגרים
יותר עבדו במושבים הקרובים אליהם אבל גם בהם היו אמיצים שעזבו הכל ובאו לסייע כגון
גיסיה פרדקין וחיה מקלר ,חברות מושב ירקונה ,שהיו האחיות הראשונות במרפאות בחבל
לכיש.
שום מלאכה לא היתה קשה והכל נעשה באהבה והיו גם ששילמו בחייהם כמו ורדה פרידמן
ז"ל מכפר ויתקין שנרצחה ע"י מסתננים בזמן שרקדה בחתונה במושב פטיש.
רבות מהסמינריסטיות נענו לקריאתו של בן גוריון וכך קם המפעל להשכלת מבוגרים .רינה דותן,
כיום מירקונה ,לימדה עברית ,אזרחות מולדת ,בנוה ירק וירחיב ונשארה בסביבה לכשהכירה
את בן זוגה מוני ז"ל שאף הוא הדריך בנגב .זיוה בן יעקב מבאר טוביה שנולדה ברחובות היתה
גננת במבטחים.
מאשה לובלסקי היתה סמינריסטית אשר עם חברותיה עשו את כל השבתות בזמן הלמודים
בתענכים ובחופשות שהו כל העת במקום .רב היישוב לא אהב את נושא ההשכלה החדשה
לנשים .מאשה ביקשה לשוחח איתו והוא קיבל את פניה .שעה ארוכה שוחחו והיא סיפרה לו
על שושלת הרבנים במשפחתה ,כשהבין שאין בלימוד שום בטלת זמן או חוסר צניעות נתן
את הסכמתו.
רבקה ומרדכי גובר ז"ל אנשים יקרים ,אשר ראו תמיד רק את טובת הכלל מכרו את משקם
בכפר ורבורג ,תרמו את הכסף לקרן המגן והלכו להקים את חבל לכיש .מרדכי היה ראש המועצה
האזורית ורבקה פתחה בית ספר על שם דוד שמעוני בנהורה .לובה אליאב היה המדריך המרכז
שנשלח מטעם המדינה.
במהרה היו גם אנשים מהמושבים המודרכים אשר בעצמם הפכו למדריכים ויועצים וביחד עם
קודמיהם היוו את התשתית לתנועה מפוארת.
צר המקום מלהכיל את כל הסיפורים והשמות ,אך ביקשנו הצצה קטנה זו אל מפעל חיים
של אנשים שלא דיברו על חזון אלא הגשימו אותו הלכה למעשה.
חגיגות השישים להקמת מושבי העולים ברחבי הארץ הן עיתוי מבורך להודות לאנשי היישוב
הותיק שעשו לילות כימים לקליטת העולים ,ולומר להם :פועלכם מוערך וחקוק בלבנו גם
ממרחק השנים.
מי ייתן ונזכה לראות ביחד בהמשך שגשוגו של מפעל ההתיישבות ,אשר יתרחב ויוסיף חוליות
רבות וחזקות לעוד דורות רבים.
שוש ענבר נולדה בכפר אחים (מושב עולים) .עד לאחרונה חיה במושב כפר ורבורג (מושבי
הותיקים) ושמשה בעבר כיו"ר אגף החברות בתנועת המושבים.
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מעניין לדעת

כפר ורבורג חוגג 70

בסוף חודש ספטמבר ציין כפר ורבורג שבעים שנה לעלייה על הקרקע בחגיגה גדולה שנושאה
"ילדות בכפר" ,בה לקחו חלק אנשי הכפר וילדיו .כמו כן תיפתח תערוכה "ילדות בת שבעים"
בארכיון החדש ,הממוקם בגן הילדים הראשון.

כפר ורבורג נוסד ב 31 -באוקטובר  .1939המושב הוקם ע"י חברת אמיק"א (שנוסדה אחרי
מאורעות תרפ"ט ,כאשר חידשה יק"א את פעולתה בארץ ישראל יחד עם "קרן העזרה לארץ
ישראל") ,ונקרא ע"ש פליקס ורבורג ,ממנהיגי הקהילה היהודית בארצות הברית ,מייסד ארגון
הג'וינט.
ניסיון ראשון להתיישבות נעשה בשנת  1935כאשר קבוצת אנשים מ"ארגון מנחם"  -קבוצת
פועלים שהתארגנה ברחובות לשם הקמת מושב  -התיישבה בקרבת קיבוץ כפר מנחם של ימינו
(שהיה אזור מוקף יישובים ערביים) .בפרוץ מאורעות  1936נעזב המקום ונהרס ע"י ערבים.
ב 27-ביולי  ,1937במסגרת התיישבות "חומה ומגדל" ,הקימו אנשי "ארגון מנחם" את כפר-מנחם.
בשנת  1939החליפו המוסדות המיישבים את חברי "ארגון מנחם" בגרעין של "השומר הצעיר"
שהתעתד להקים במקום קיבוץ .אנשי "ארגון מנחם" הקימו את כפר ורבורג.
במלחמת העולם השנייה התגייסו מספר חברים מאנשי הכפר  -בעלי משפחות  -לצבא הבריטי
ולבריגדה..
במלחמת השחרור עמד כפר ורבורג בקו החזית השני מול הפולש המצרי .תושבי הכפר היו
מגוייסים לאיוש העמדות .הילדים והאימהות פונו מספר פעמים במהלך המלחמה ליישובים
במרכז הארץ.
בתחום בית הקברות של המושב קיים בית קברות צבאי רשמי של מדינת ישראל ,בו קבורים
חללים רבים מקרבות מלחמת השחרור שנפלו באזור הדרום.
בשנת  1950הצטרפו למושב עולים מארצות אירופה ,ניצולי שואה ברובם (שהתארגנו כקבוצה
בכפר-ויתקין) ,והתיישבו ב"הרחבה" בבתים שנבנו ע"י הסוכנות (לאחר תקופה שבה השתכנו
במשקי החברים).
בראשית שנות החמישים נבנה במושב "בית עם" גדול ומרווח ששימש את כל תושבי הדרום.
הועלו בו הצגות ומחזות זמר
וכד' .הבית נקרא ע"ש ש .פסמן
שהיה מנהל אמיק"א.
בשנת  1959הוקמה בכפר
אנדרטה ,ובה הונצחו שלושה
מבני הכפר שנפלו במלחמת
השחרור .מאוחר יותר נוספו,
לצערנו ,חללים נוספים מבני
הכפר שהונצחו במקום.
בשנים הראשונות התחנכו
ילדי המושב בביה"ס בבאר-
טוביה .לאחר מכן הוקם בי"ס משותף לכפר ורבורג ובאר טוביה ,שהורחב בראשית שנות החמישים
לבי"ס "מבואות".
היום המושב גדל והתרחב עם שובם של בנים רבים והצטרפותם של תושבים חדשים ,המתגוררים
בהרחבה שנבנתה בעשר השנים האחרונות.
המקום שומר עדיין על צביון חקלאי ובו משקים פעילים ,למרות שחלק מן התושבים מוצאים
פרנסתם ממקורות אחרים.

www.tmoshavim.org.il
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חדשות בני המושבים

"נוער הנרות עדיין קיים"
התעוררות חברתית משלנו!
מאת דורית אביהר  -רכזת בני
המושבים באר טוביה.
הביאה לדפוס וצילמה  -מורן קולמן

ביום שבת ה 7.11.09-התקיימה
עצרת הזיכרון ה 14-לזכר רצח ראש
הממשלה יצחק רבין.
בין המגיעים לעצרת בלטו חניכי תנועות
הנוער שהגיעו מצוידים בשלטים רבים,
חולצות כחולות ואנרגיות גבוהות .מתוכם
בלטו בעיקר שתיים :נועם יהב ממושב
ביצרון וקרן וינקלר ממושב ניר בנים.
לא סתם בלטו הבנות ,הן היוזמות של
ההתארגנות "נוער הנרות עדיין קיים" -
קבוצה של כמעט  600בני נוער מתנועת
בני המושבים שהתקבצו סביב האמונה
המשותפת בכוחו של הנוער לשנות
ובתחושת האכפתיות כלפי דמותו של
הנוער כפי שהוא נתפס בתקשורת
ובכלל.
בראיון כתוב ,רגע לפני שהן יוצאות ל"מסע
ישראלי" במסגרת בית הספר ,שאלנו אותן
כמה שאלות על ההתארגנות:

שצבטה בלב :בכותרת התנוססו המילים
"נוער הנרות נמנע ממעשים" .הכתבה
טענה שבגלגולי הדורות הנוער מאבד
מערכיו ומגיע לעצרת רבין לא כדי להראות
נוכחות ,להביע מודעות או חשיבות ,אלא
כדי להשתתף ב"פסטיבל רבין" ,לראות
זמרים וליהנות מהתקשורת.
באותו רגע החלטנו שאנחנו שם כדי
לזכור וכדי לשמר את הערכים שרבין
כאדם האמין וקידם .בנוסף ,כדי לשבור את
הסטיגמה שהודבקה לבני הנוער .וידענו
בלב שאנחנו לא היחידות.

מה דחף אתכן ?
הרצון החזק לנער את הנוער שלנו ולעזור
לקלף את הקליפה שנרקמה מעלינו עם
השנים .להראות למדינה שלנו שאנחנו,
הנוער וילדי הנרות של היום שעדיין
כבויים ,נחושים להידלק .להראות שגם
אם לא היינו אז ,אנחנו כואבים את אותו
הכאב ומחויבים לאותה המטרה ,כי גם לנו
אכפת.

המקורי של העצרת הצגנו את הרעיון בפני שיעמוד ויגיד "אני כאן כדי לזכור" וכך
הגרעינרים של המועצה שלנו (באר טוביה) נרקמה עלינו עם השנים הדעה שללא
ובפני דורית (רכזת המועצה) והם התלהבו .ספק צובטת בכל אחד מאיתנו.
מכאן קיבלנו את האמצעים ,את הבמה,
מה הלאה?
ויותר חשוב  -את המוטיבציה לקחת את שלא תטעו ,זו לא הייתה מחאה חד
הרעיון ולהמשיך איתו הלאה .דיברנו בפני פעמית ,וזה לא נגמר כאן .התחלנו מסורת
כל השכבה שלנו בבית הספר ,הכנו פרסום חדשה ,שבניגוד לאחרות -היא לא תאבד
ותלינו על כל פיסת קיר ולוח שנשארה מהמשמעות שלה .אנחנו היינו המייסדים.
פנויה.
אבל כדי להנביט את הזרע הזה ששתלנו,
מי השותפים שלכן ,את מי גייסתן למאמץ
פתחנו קבוצה ב"פייסבוק" אליה הצטרפו אנחנו צריכים את הדורות הבאים .שיאמינו
ובאילו כלים השתמשתם?
איך ומתי התעורר הרעיון?
תוך שבוע וחצי כ 600בני נוער .פרסמנו כמו שאנחנו מאמינים .
בשנה שעברה ,בסמינר י' -יא' שמארגנת אנחנו הגינו את הרעיון ,אבל לא יכולנו
בה המון משפטים אפשריים וציטוטים אנחנו נגיע לסיפוק כשנבוא בעוד כמה
תנועת "בני המושבים" ,נתקלנו בכתבה להגשים אותו לבד .שבוע לפני התאריך
ידועים ,כדי שיכינו שלטים .ביקשנו מכל שנים לעצרת רבין ונראה את אותה
אחד שיביא לפחות נר נשמה אחד ושיפיצו האמונה בכל אחד ואחת מהמגיעים.
הלאה .בסמינר י'-יא תנועתי ,שנערך שבוע
נראה כי הבנות הצליחו להדביק ברוח
לפני העצרת ( )30-31.10.09הצגנו את
ובאמונה את אנשי מחלקת הנוער של
הרעיון בפני הנוכחים .הרעיון הופץ בעיקר
המועצה האזורית באר טוביה ובשיחה
ובזכות שיטת ה"מפה לאוזן" .אנשים שמעו,
עם רכזת האזור דורית אביהר עולה כי
הפיצו והעריכו מאוד .ומכאן זה רק גדל
היא אינה מתכוונת לתת ליוזמה להתעורר
והתחזק.
פעם בשנה לקראת יום הזיכרון לרצח רבין,
מה לדעתכן חסר היום שגרם לכן להקים אלא להמשיך את השיח והעשייה עם בני
הנוער במועצה לטובת קידום הערכים
לתחייה את נוער הנרות ?
ראשית כל -הערכים .ללא ספק ,עם השנים בהם הם מאמינים במועצה ומושבים בהם
הנוער מאבד מערכיו ומגיע למקומות לא הם גרים.
טובים .ואנחנו בתור נציגות של הנוער הזה ,נותר לנו לאחל הצלחה ולעקוב ,אנו
בטוחים כי נשמע על הקבוצה ועל קרן
עדות לכך ולא גאות בזה.
בנוסף (ולא פחות חשוב) חסר הנוער ונועם בהמשך.
המשך המדור בעמוד 10
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חדשות בני המושבים  -המשך

שיא בהתנדבות לגרעיני עודד
י"ב עובדים מטיילים ונהנים מזה!!
של בני המושבים 145 :בוגרי

יוצאים לשנת שרות בגרעין עודד
מבית היוצר של תנועת המושבים

מספר שיא של  145בוגרי י"ב הם הנבחרים שמתחילים בימים אלה את שנת השרות שלהם
בקהילה ,לאחר שעברו תהליכי מיון קפדניים ונבחרו מתוך כ 230-מועמדים.
"בני המושבים" היא בין התנועות היחידות שמבצעות תהליך מיון קפדני ומקצועי שלאחריו
מתקבלים המתאימים והטובים ביותר לתפקיד יוקרתי זה שהוא בגדר שליחות.
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.
טרם היציאה לשנה רווית אתגרים ומשימות ,נפגשו הבוגרים לכנס ייחודי שמטרתו ,לצד ההכרות
והגיבוש ,להיחשף לתכני הדרכה על ידי חברי גרעין עודד המסיימים שתרמו לחבריהם החדשים
מניסיונם ,סייעו להם בהכוונה מקצועית וחברתית וציידו אותם בטיפים לצד ברכת הדרך.
מפעל "גרעין עודד" מבית היוצר של בני המושבים קיים מזה  32שנים .במהלך שנת השרות
בוחרים מיטב בנינו להתנדב ולשרת שנה נוספת טרם הגיוס לצה"ל ובמהלכה עוסקים בפעילות
חינוכית הנגזרת ממטרות תנועת הנוער.
אייל עוזון ,מנהל בני המושבים ציין שפעילות בני המושבים חצתה כבר מזמן את חצר תנועת
המושבים ופועלת ב 20-מועצות אזוריות וכ 420-יישובים ברחבי הארץ.
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".

כ 1200-בני נוער מתנועת בני המושבים
"כבשו" בחול המועד סוכות את גבעות
ויערות עמק יזרעאל.
בני הנוער הגיעו לעמק במסגרת "המפעל
ה 32לזכרו של יוסי יפה ז"ל .במהלך
המפעל התנדבו בני הנוער לעבודות של
פריצת שבילים ,גיזום יערות ,חפירות
ארכיאולוגיות ועבודות שימור ושיפור ערכי
טבע ואנדרטאות בשטחי המועצה האזורית
עמק יזרעאל.
במפעל זה בחרה תנועת בני המושבים
להנציח את זכרו של יוסי יפה ז"ל שעמד
בראש התנועה בעבר .באמצעות מפעל
חינוכי המבוסס על דמותו וערכיו .ערכי
אהבת האדם ,אהבת הארץ וערך העבודה.
המפעל הייחודי הזה משלב בתוכו עבודה
קשה ,טיולים ,ידיעת הארץ והכרתה ,עבודת
צוות ולקיחת אחריות.
בפברואר  1977כשהוא  42נהרג יוסי
כשרכבו עלה על מוקש .יוסי ז"ל היה מג"ד
צנחנים במילואים ,יו"ר ועדת הנוער של
בני המושבים ,חקלאי ואיש משפחה .יוסי
אהב מאוד את הארץ ונופיה ,תמיד האמין
שהנוער הוא העתיד ויש לחנכו וללמדו את
אהבת ארצנו ומסורת ישראל.

כיום 32 ,שנה אחרי ,מדהים לראות עד כמה
בני הנוער להוטים לעשות ולהוטים לקחת
חלק בעבודות .מדהים לראות עד כמה בני
הנוער מאוגדים יחד למען המטרה ואף
משלמים סכום כסף לא מבוטל על מנת
להשתתף במפעל.
השנה המפעל נערך בשותפות עם המועצה
האזורית עמק יזרעאל .במהלך ארבעה
ימים עבדו בני הנוער באתרים בכל רחבי
העמק ,והשפיעו רבות על נופיו ומסלוליו.
שיא האירוע היה רגע לפני הטקס ,שאמור
היה להתקיים ביום שלישי בערב ,החל גשם
שוטף ,מי שעבר ליד יער ציפורי באותו הזמן
שמע שירה גדולה שעולה מתחת לניילונים
בהם היו החניכים .שירה של התמודדות,
שירה של גדלות .בהמשך עברנו ללינת
הלילה לאולמות ספורט בעמק בעזרתם
האדיבה של אנשי המועצה האזורית עמק
יזרעאל .תודה!!!!
וכמו שבני המושבים יודעים לסיים את
המפעל עד הסוף ,לא ויתרנו על הסיבה
האמיתית שבשבילה אנחנו פה וזו הסיבה
הערכית  -קיימנו טקס ,עשינו סיכום קבוצתי
וחזרנו הביתה ,תפוסים ,מלאי חוויות
ומאושרים עד הגג.

---------------------

פעילות בנושא
איכות הסביבה:
"יום ירוק"
במושב בצרון
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ביום שישי  ,23/10/09קיים "קן בצרון"
פעילות בנושא איכות הסביבה .הפעילות
ארכה כשלוש שעות וחצי וכללה העברת
מידע עיוני לחניכים אודות התכלות
חומרים בטבע ,פגיעה באוזון ונושאים
"ירוקים" נוספים.
לאחר מכן חולקו הקבוצות לאזורים
במושב ונערכה תחרות ניקיון מושבית.
חניכי "קן בצרון" אספו  35שקיות זבל
גדולות ותרמו רבות לשיפור פניי המושב.
חניכי כיתות ה' ניצחו בתחרות וזכו בפרס.
בתום הניקיונות חזרו החניכים לבית
הבנים ,שם קיבלו חומרים ממוחזרים
כגון צמיגים ,בקבוקיי פלסטיק ,קרטונים
ועוד .כל קבוצה יצרה פסל סביבתי מזבל.
במהלך הפעילות דאג צוות המד"חים
הגדול והרציני להכין לילדים פיתות על
הסאג' עם לבנה ,שוקולד ,דבש ופינוקים
נוספים .מי שיזם והוביל את הפעילות
המבורכת הזו הם צוות המד"חים בהנחיית
דיה חן ציון ואמיתי סמירה ,אשר טרחו
והפיקו את הפעילות הנפלאה.
צוות ההדרכה המסור והאיכותי בבצרון
מונה השנה כ 35-מדריכים (כפול משנה
שעברה!!!) ,מד"מים ,מד"חים ,מש"צים
ופעילים .ההשתתפות והמוטיבציה של
הצוות מהווים חלק ממסורת מושבית
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רבת שנים של עשייה ,התנדבות ,נתינה
ותרומה לקהילה.
לפעילות הצטרף הגרעינר של המושב,
גיא גלילי ,אשר תרם רבות להצלחתו של
הפרויקט.
מי ייתן ונדע עוד שנים רבות של יצירה,
תרומה ואהבה.
רז מנשה ,רכז נוער ,מושב בצרון
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המשך מעמוד 3

ה"הגנה" על העובדים התאילנדים בחקלאות
להתפרנס בפחות מרבע משכר זה – בבחינת רחוק מהעין ,רחוק מהלב .הם חושבים שממקום מושבם
בתל אביב הם חכמים הרבה יותר מהתאילנדי שרוצה לבוא לארץ וצריכים להגן עליו.
החקלאים כמובן שאינם מעסיקים עובדים תאילנדים מתוך פילנתרופיה ,אולם זהו מצב שבו לשני
הצדדים תועלות :לעובדים מתאילנד יש הזדמנות להרוויח שכר שהוא מעבר לחלומי במחוזות מהם
הם מגיעים והחקלאים מקבלים כוח אדם מיומן וחרוץ.
מי שמציע להעביר לחקלאות עובדים מתחומים אחרים מראה את בורותו ברבים ושוב חושף את
התנשאותו .עבודה בחקלאות אינה תחביב לשעות הפנאי ,שכל אחד יכול להתחיל בו יום בהיר
אחד.
בעבר נעשו אינספור ניסיונות להעסקת מובטלים בחקלאות אולם רובם ככולם הסתיימו בכישלון חרוץ
וגרמו עוגמת נפש לכל המעורבים .משק חקלאי חייב להישען על עובדים קבועים ,מיומנים ולאורך
זמן שניתן לסמוך עליהם ולא על עובדים מזדמנים.
שקר נוסף שמופץ לציבור הוא שהחקלאים נלחמים על תוספת עובדים תאילנדים .אנחנו לא דורשים
אף עובד נוסף ,אלא את אלו שמגיעים לנו על פי הסכם שהממשלה חתמה איתנו .במסגרת ההסכם
קיבלנו על עצמנו לצמצם את מספר העובדים התאילנדים בחקלאות ,אך לעשות זאת באופן שקול
במשך מספר שנים .הממשלה מפרה בריש גלי הסכם זה ומונעת מאיתנו להביא לארץ  5000עובדים
שנועדו להחליף עובדים שעזבו במהלך השנה.
הייתי מצפה מכל שוחרי הדמוקרטיה להתאחד איתנו בקריאה פשוטה שהסכם שהמדינה חותמת עליו
יקוים .התנהלותם של הפקידים שעושים דין לעצמם שומטת את הקרקע מתחת ליסודות הדמוקרטיה
והיא הסיבה לכך שחקלאים נאלצים לצאת לכבישים במקום לעסוק בשקט בעבודתם.

מרים שור

פשוט נעלמים ,תמשיך המדינה לתמוך בו מתוך תפיסת עולם שאותו חקלאי שמר שומר וימשיך
לשמור על המשאב הלאומי היקר ביותר  -אדמות המדינה.

מתוך דיאלוג עם רשות המים אפשר לומר בביטחון שיש הבנה עמוקה של הנושאים הללו ,במנהל
מקרקעי ישראל (מה שיהפוך בקרוב יהפוך להיות רשות מקרקעי ישראל) לעומת זאת ,עדיין לא
הבינו את תפקידם ואת גודל האחריות ביחס לעתידה של מדינת ישראל דרך התמיכה במגזר
החקלאי .והתמיכה במקרה של ממ"י היא יצירת תשתית משפטית כזו שתאפשר חכירה ארוכת
טווח בעבור המגזר החקלאי.
על מנהל מקרקע ישראל מוטלת האחריות לייצר פלטפורמה משפטית אשר מתבססת על התפיסה
הבין דורית ומכמתת בתוכה את כל רעיון הקיימות .החקלאים ,דור אחרי דור ,מעבדים את האדמות,
ואל לה למדינה לתפוס את המגזר החקלאי בנקודת זמן כזו או אחרת ולהתייחס אליה כאל המצב
הטבעי ,המצב הטבעי הוא שהאגודה השיתופית דואגת לעיבוד מלא של האדמות או באמצעות
עיבוד משותף או באמצעות ניוד חלקות חקלאיות בין החקלאים.
הגיעה העת שמדינת ישראל תתייחס לעצמה לא כאירוע חד פעמי אלא כישות שרירה וקיימת,
ישות שמעיזה לקבל החלטות ,שמבינה שמגזר חקלאי הוא נכס ,מוצר ציבורי שיש לשמרו כשמורת
טבע ,כאי של שפיות .החקלאי "נופל וקם נופל וקם" אבל בכדי שהחקלאי יוכל להמשיך את השיר
ו"לא להפסיק ללכת" הוא חייב לדעת שבכל נפילה מחכה יד תומכת ולא רגל מכשילה.
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לחברינו ניצולי השואה:

נגה לבגורן ממושב אורות ואיתן בוקצ'ין ממושב כפר אז"ר פתרו נכונה
את התשחץ שפרסמנו בגיליון "המושב"  25וזכו בספר הצילומים
"רגעים בגולן" של הצלמת רינה נגילה.

יד ושם הוציאה לאחרונה שני ספרים חדשים:

אנו יהודי פולין

מדוע צמיחה בת קיימא וחוזה חכירה לדורות תלויים
זה בזה

שנות ההשמדה
1939-1945

היחסים בין יהודי פולין
והפולנים בתקופת השואה
מההיבט היהודי.
מאת חוי דרייפוס (בן-ששון)

גרמניה הנאצית והיהודים
מאת פרופ' שאול פרידלנדר

המעוניינים יוכלו לפנות ליד ושם טל 02-6443511 .או לת.ד 3477 .ירושלים 910034

עוד סופגניה אחת ודי....

פינה עם ארומה אישית
סופגניה על שום מה?
הסופגנייה מהווה את אחד מסמליו העיקריים של חג החנוכה .אכילתה בחג אומצה על ידי
יהודי מזרח אירופה מהמאפה המקביל הנמכר בגרמניה לקראת חג המולד " -ברלינר" (בדרום
גרמניה.)Krapfen :
המילה סופגנייה נוצרה במהלך המאה ה 20-על ידי הוספת סיומת ההַקְט ָנ ָה "יה" אל המילה
"סוּפ ְג ָּן" .סופגן נזכרת במשנה ,ומשמעותה סוג של מאפה בצק קטן וספוגי:
"משיסיקנו (את התנור) כדי לאפות בו סופגנים" (מסכת כלים ,ה' ,א').
מקור המילה סופגן מיוונית (סְפֹּונ ְגֹוס) ומשמעותה "ספוג" .צורתה הנוכחית של המילה נוצרה,
כנראה ,על ידי דוד ילין בשנת .1896
שורש השם ,ס.פ.ג ,מותאם למהותה של
הסופגנייה ,הסופגת לתוכה את רובו של
שמן הטיגון.
עובדת ספיגת השמן היא גם
העילה לכך שהסופגנייה היא
מסמלי את חג החנוכה,
המציין את נס פך השמן.

מתכון לסופגניות ביתיות באדיבות מיטל אנקרי
מיטל אנקרי ,בעלים ומנהלת "קפה קונדיטוריה מיטל" במושב עזריקם ,מקום קסום המשקיף
על שדות המושב.
מיטל מזמינה את ועדות התרבות ביישובים לבצע הזמנה מרוכזת של סופגניות לחג במחירים
מיוחדים .פרטים בטלפון .08-8505865
מצרכים
 5כוסות קמח
 1שקית שמרים טריים
 1/2כוס סוכר
 4ביצים בינוניות
 1כפית מלח
 3/4כוס שמן
 3/4כוס מים

אופן ההכנה
 .1מכניסים לקערה את החומרים פרט למים והשמן
ומערבבים.
 .2מוסיפים בהדרגה את המים והשמן עד ליצירת
בצק דביק מעט.
 .3על משטח מקומח משהים את הבצק למנוחה של
שעה במקרר.
 .4על מגש משומן יוצרים כדורים אחידים בגודלם
ומתפיחים כשעה.
 .5מטגנים בשמן עמוק עד להזהבה.
 .6ממלאים בריבה ומפזרים אבקת סוכר.
חג שמח ובתאבון!
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