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תנועת המושבים מברכת את 
תושבי המרחב הכפרי

ומדינת ישראל כולה בשנה 
טובה, שנת צמיחה ופוריות, 

שנת שלום, רעות ואחוה.

תנועת המושבים עורכת 
סמינר ועדים ארצי

תפקיד הועדים 
במושב המתחדש

בתאריכים 28-30.11.10 
מספר המקומות מוגבל, 

מהרו להירשם.
ראו ידיעה בעמוד 6
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ברכת רב התנועה הרב מנחם הכהן לשנה החדשה
עומדים אנו על סף השנה. השנה החולפת יוצאת לה והולכת ושנה חדשה נכנסת ובאה. זמן זה, דומה 
לתחנה בחיי האדם. ביום זה נסתכל קדם ואחור. נעשה חשבון הנפש. חשבון היחיד וחשבון הכלל. נבדוק 
עד היכן הגענו ואיפה אנו עומדים. נסקור את הישגינו ואת אשר החמצנו מלהשיג ואין הכוונה להישגים 

חומריים, לקניינים של ממון ורכוש. הכוונה להישגים תרבותיים, רוחניים וחברתיים.
נבדוק אם טיפחנו כראוי את הערכים שלנו בהם האמנו ועדיין הם יסוד לאמונתנו.

נבחן את אורחות חיינו, כנאמר )איכה ג, מ'(:
"נחפשה דרכינו ונחקורה – ונשובה אל ה' ", עיקר התשובה צריכה להיות תשובה אל תרבותנו המקורית 
והיהדות הנכונה. שכן, העבר החלוצי והערכי המפואר של תנועת המושבים, מחייב אותנו לשמור על 

הקניינים הרוחניים והערכיים שהשגנו במאמצים ובכוחות משותפים.

בעמדנו בימים נוראים אלה לפני אדון עולם, תעמוד לנו זכותם של אבות, חלוצים ראשונים שעשו חייהם 
קודש לאדמת ארצנו, לעבדה, להחיותה ולהפרותה. יתייצבו לפני שוכן שחקים מעשי בנים - מסירות 

נפשם והקרבתם להגנת העם והארץ.
ויעלו ויבואו מעשי בנים ובני בנים אשר גם בעצם ימים אלה, מקיימים בכל נפשם ומאודם את מצוות 

ההגנה על העם והארץ, העוברים חלוצים לפני המחנה בצה"ל ובכוחות הביטחון.

בספר המעשים הטובים, רבים ועצומים הם הדפים הרבים שרשמה תנועתנו במפעל הנהדר בתחיית 
הארץ ובבנייניה. עתה שומה עלינו לעשות גם ביתר תנופה לתחיית נכסי הרוח של עמנו. המורשת הרוחנית 

הגדולה חייבת להפוך מקור מפרה בחיי יום-יום של האדם בישראל. 
עלינו לקבל על עצמנו להרחיב תודעתנו היהודית ולהעמיקה, להרבות הגות במקורות      

     היהדות, ללמוד דעת, על מנת לשמור ולעשות.

ובפרוס השנה החדשה, הבאה עלינו לטובה, שלוחה לכם ולבני ביתכם, יחד עם 
כל בית ישראל ברכת כתיבה וחתימה טובה. שנה שבה יניח לנו ה' מכל אויבינו 

מסביב לשבת בטח ושלום ארצנו.

תכלה שנה וקללותיה – תחל שנה וברכותיה. 



איתן בן דוד,
מזכ"ל תנועת המושבים 

ענף  של  הראשון  המאפיין 
החקלאות הוא התבססותו על שני משאבים 
בסיסיים - קרקע ומים, שניהם משאבי טבע 
לאומיים. המאפיין השני של המגזר החקלאי 
הוא רמת אי וודאות גבוהה במיוחד. לכן, תנאי 
הכרחי, על מנת לשמר את ענף החקלאות, הוא 
יצירת וודאות ויציבות תוך יצירת אופק ממשי 

עבור החקלאי. 

ישראל, הנמצאת על התפר שבין  במדינת 
מזרח למערב, בין העולם המתפתח לעולם 
המפותח, כללי המשחק, כרגיל, שונים - בעולם 
שבו חשיבותו של המגזר החקלאי מתעצמת, 
אנו יודעים לומר בוודאות: התמיכה בחקלאי 
ישראל נמוכה באופן ניכר מהתמיכה בחקלאות 
זו  עובדה   .OECD-ה מדינות  שמעניקות 
שחקלאי  העובדה  לאור  במיוחד  מדאיגה 
ישראל יכולים להתחרות בחקלאי העולם אך 
ייחודיים, דבר  ורק באמצעות מוצרי איכות 

המחייב השקעה מתמדת במחקר ובפיתוח. 

בטווח הארוך, ללא מדיניות חקלאית יציבה, 
לא יוכל החקלאי לעמוד בתחרות הגלובאלית 
ומגמת הירידה במספר החקלאים תימשך. 
כולו  הכפרי  המרחב  של  אופיו  בהתאמה, 
ישתנה דרמטית. כאמור, לא ניתן לנתק את 
אופיו של המרחב הכפרי מהחקלאות. בעולם 
גלובאלי שבו חייבים לשמר יתרונות יחסיים, 
וחייבים להשקיע ללא הרף במשאבים על מנת 
לשמור על מצבך בשוק, המשק הבינוני והקטן 
יתקשה מאוד להתמודד עם אכזריות השוק 
וכוחם של החקלאים הגדולים יועצם, ובסופו 
של דבר, שליטת בעלי ההון בגורמי הייצור 
שהם מוצרים ציבוריים קלאסיים - קרקע ומים, 
תועצם אף היא. לכן, דווקא בעולם גלובאלי 
חייבת מדינת ישראל למצוא דרך לשמור על 
המשקים הקטנים והבינוניים, שמעבר לערכים 
הכלכליים הישירים, מעניקים ערכים מוספים 

ששוויים במדינת ישראל גדול בהרבה מכל 
מספר בדוחות הרווח וההפסד ובנתוני הגרעון 

המסחרי.

כיום שם המשחק הוא משאבי טבע ולפיכך 
השאלה הגדולה היא באשר ליכולתה של 
החקלאות לשמור על משאבי הטבע. לחילופין 
ניתן לשאול, מהו המודל הכלכלי הטוב ביותר 
לשמירה על משאבי הטבע במדינת ישראל? 
התשובה עפ"י המודל האירופי ברורה, חקלאות 
במודל המשפחתי, כזה שמייצר מרחב כפרי חי 
ונושם. גם בתחום זה העדר חוזה חכירה לדורות 
פוגע באופן אקוטי ביכולתה של מדינת ישראל 
לייצר צמיחה כלכלית מקיימת )צמיחה שאינה 
באה על חשבון משאבי הטבע אלא משמרת 
אותם(. כאמור, כל היערכות אמיתית לשינויי 
אקלים דורשת תכנון ארוך טווח. ברור שבמצב 
הקיים, בו לחקלאי אין חוזה חכירה לדורות, 
תכנון ארוך טווח הוא לא יותר מסיסמה ריקה 

מתוכן.

אפשר  הקרקעית  למדיניות  הקשור  בכל 
בין  הוא  הנוכחי  שהמצב  שקט  בלב  לומר 
היתר תוצאה של אוזלת יד מתמשכת של 
ההנהגה שהעדיפה לתת למשפטנים ולנערי 
האוצר לקבוע מדיניות קרקעית. לצורך העניין, 
ההסתכלות על משאב לאומי כגון קרקע, דרך 
השגיאה  מהווה  הכלכלי"  "הערך  פריזמת 
החמורה ביותר שעושים מקבלי ההחלטות 
ובעלי התפקידים השונים. אחת הדוגמאות 
הבולטות בשנה זו להשתלטות הפקידות היא 
הדו"ח שכתב השמאי הממשלתי שבמשרד 
המשפטים, מר אייל יצחקי. דו"ח זה מעיד על 
מגמות מדאיגות ביותר בקרב מקבלי ההחלטות 
ובקרב הדרג הפקידותי, מגמות הנובעות מאי 
הבנת תהליכים משמעותיים בחקלאות וניתוק 
מוחלט מהשטח. השיח שמנהל מר יצחקי 
שגוי מיסודו. מדו"ח זה אנו למדים שהדרג 
הפקידותי מנסה, שוב, להגדיר מדיניות מבלי 
להבין את הגורמים שיצרו )ולא במקרה( את 
חוקי המשחק החדשים. הוא עושה זאת, שוב, 
על בסיס מידע שגוי, ומבלי להבין לעומקן 
את המטרות הייחודיות של מדיניות הקרקע 

בישראל. 

דוח השמאי מעיד שמדיניות האוצר מוכיחה 
את עצמה לאורך שנים, והוא מתייחס למצב 
היום כאל מצב טבעי - אך הדבר אינו כך וכפי 
נופל  ישראל  יודעים מנהל מקרקעי  שאנו 
בדיוק באותה המלכודת. כאן נעוצה הטעות 
בטיעונו של השמאי הממשלתי, לא שיטת 
הסבסוד הובילה לכך ש"רק חלק מהחקלאים 
זוכים", מה שמוביל לצמצום מספר החקלאים 
הוא העדר המדיניות. במודל השיווקי המבוסס 
על עיקרון "כל המרבה במחיר" מציע השמאי 
זאת,  מבין  אינו  הוא  אם  גם  הממשלתי, 
להעביר את הקרקעות לבעלי ההון במדינה. 
הציבורי  הגופים שנמצאים בשיח  לצערנו, 
מטיעון  מסונוורים  הללו  הנושאים  סביב 
"הצדק החלוקתי" ואינם מבינים מה מסתתר 
מאחורי הצעתו של השמאי; מדובר בלא פחות 

ממהפכה שתשנה לחלוטין, ובאופן בלתי הפיך, 
את מדיניות הקרקע במדינת ישראל, מדובר 

במכירת חיסול.

אם "הסיבה" להצעתו של השמאי קשורה 
לספסרות בגורמי הייצור שניתנו לחקלאים, 
וגם אחרי הדוח, עמדת תנועת  לפני הדוח 
המושבים ברורה: תנועת המושבים מתנגדת 
לכל ספסרות בגורמי הייצור, אסורה ספסרות 
בקרקע ואסורה ספסרות במים, אם התופעה 
קיימת, יש להלחם בה בכל הכלים המשפטיים 

הקיימים. 

תחום נוסף בו "מדיניות של הליכה על הסף" 
הביאה אותנו על פי תהום הוא תחום המים. 
ועדת החקירה הממלכתית לניהול משק המים 
שהוקמה בשל אותו מחדל חמור מציבה מספר 
לניהול משק המים,  עקרונות בכל הקשור 
העקרונות  את  מקבלת  המושבים  תנועת 

הבאים:
מוצר  כאל  תמיד  למים  להתייחס  יש  )א( 

במחסור, 
)ב( יש לשמור על מקורות המים הטבעיים.
מתוך  אסטרטגיים  יעדים  לקבוע  יש  )ג( 
הרחב  במובן  התועלות  של  כוללת  בחינה 
ביותר אל מול העלויות במובן הרחב ביותר. 

יחד עם זאת, כאשר הועדה קובעת ש"סך 
את  לשקף  צריך  לצרכן  המים  מחירי  כל 
העלות הכוללת" ברור כשמש שאם הצרכן 
העניין  )ולצורך  החקלאית"  "האגודה  הוא 
החקלאי בנקודת הקצה( מדובר בגזר דין מוות 
לחקלאות, כל ניסוח אחר אינו מתייחס באופן 

אמיתי למשמעויות שיש לאמירה שכזו. 

לתפיסתנו המושג המרכזי בדוח הוא "מדיניות 
של הליכה על הסף". למעשה מדובר בהעדר 
באים  הקצה  שבנקודת  ומשילות  מדיניות 
לידי ביטוי בהעדר תכנון. במקרה של המים, 
חוסר התכנון, הצבת מקלות בגלגלים כדרך 
פעולה של האוצר, אי ביצוע של החלטות 
של  ביצוע  ווידוא  אי  ובמקביל  ממשלה 
הגורמים האחראיים מעידים על חוסר רצון 
הליבה  סוגיות  עם  של הממשל להתמודד 
האמיתיות שנגזרות ממדיניות המים. סוגיות 
הליבה קשורות באופן ישיר לחקלאות, ואם 
להיות מדויק, ישירות למספר החקלאים ובטווח 
הארוך למדיניות הקרקע של מדינת ישראל. 
החקלאי קיבל את הקרקע כדי לשמרה אל 
מול האיומים השונים ואת המים ככלי שנגזר 
ממטרה זו. מדינות של הליכה על הסף בכל 
הנוגע למשק המים מייצרת מצב שבו החקלאי 
מאבד את הכלי המרכזי שניתן לו על מנת 

לשמור על הקרקע. 

כיום ניצבת ההתיישבות אל מול אחד האתגרים 
הגדולים מאז הקמתה, אתגר השימור והצמיחה. 
משימה קשה במיוחד נוכח העובדה שמצדו 
השני של המתרס נצבות קבוצות עוינות רבות 
כוח. אנו סבורים שהמפתח הוא שימור כוחה של 
האגודה החקלאית, העוגן המרכזי שמווסת את 
הלחצים שבין החקלאים, החקלאות והאילוצים 

הכלכליים הוא 'האגודה החקלאית'. 

כל עוד האגודה החקלאית ממשיכה להחזיק 
בגורמי הייצור באופן ראוי, ממשיכה לקבל 
החלטות באופן מסודר ודמוקרטי במוסדותיה, 
ממשיכה לחלק )ולנייד( את גורמי הייצור ברמה 
הפנימית באופן הוגן והגון בין חברי האגודה 
ובטוחים  החקלאית, אפשר להיות סמוכים 
ש"עוד לא אבדה תקוותנו" בכל הנוגע לעיבוד 
המוספים  הערכים  ושימור  הלאום  אדמות 
הרבים הנובעים מהצביון הכפרי שמבוסס על 

המשק החקלאי.

לסיכום אומר כך, אנו נמצאים כעת באחת 
השנים האחרונות שבהן יש לנו מגן אנושי 
בממשלה, אותו מגן אנושי שהציל את המרחב 
בשנה  ההסדרים  חוק  ממלתעות  הכפרי 
החולפת. בזמנים קשים חייבים לאחד את 
הכוחות, לחזק את גופי הייצוג מול הממשל. אני 
סבור שהצוות המקצועי בתנועת המושבים מבין 
היטב את גודל השעה ואת האיום הממשי, וכולי 
תקווה שעוד ועוד מושבים יבחרו לחזק את 
הקשר עם התנועה, וזאת מתוך תובנה פשוטה 
- מה שנראה לנו כשייך לנו באופן טבעי ומובן 
מאליו, לא נראה כך בעיני הדרג הפקידותי. 
דעתי בנושא פשוטה, אחדות שנולדת מתוך 
הבנת המצב היא תנאי לשרידותו של המרחב 

הכפרי עד יעבור זעם.

ומניתוח המציאות אני מעוניין לעבור לכמה 
נקודות האור בשנה החולפת. בראש ובראשונה 
בני  פעילות  את   לשבח  לציין  מבקש  אני 
המושבים, תנועת הנוער של המרחב הכפרי, 
אשר פעילותה כבר מזמן חוצת מגזרים וצורות 
התיישבות ובכל פעילות של הנוער, בו בורכנו, 

אני רווה נחת. 

אני רואה במדריכים ברמות השונות את הלב 
הפועם בתנועה, נוער איכותי שבוחר לקחת 
אחריות תוך מעורבות בחיי הקהילה ולהוות את 
המנהיגות הצעירה ביישוב, להוביל ולהיות חלק 

מגיבוש דור ההמשך של המרחב הכפרי. 

בני  בתנועת  הערכי  לחינוך  ישיר  כהמשך 
ההתנדבות  רוח  את  רואים  אנו  המושבים 
הפועמת בלב הנוער הגדל במרחב הכפרי, 
הדבר בא לידי ביטוי באחוז הגיוס לשירות 
סדיר משמעותי לצה"ל כמו גם )ולא פחות 

חשוב( לשירות המילואים.

גם חיי התרבות במושבים והדאגה לוותיקים 
ראויים לציון והם שמעניקים לקהילה את כוחה 
ותורמים את הערך המוסף לחיים במושב. לכן 
גם השקנו השנה את פרויקט "חותם תרבות",  
במסגרתו תעניק התנועה הדרכה וסיוע כספי 
לביצוע פעילויות תרבות במושבים ששילמו 
בשנים האחרונות דמי חבר לתנועה, בדגש 
משמעותי  חותם  המטביעות  פעילויות  על 
בנוף המושב ובהווייתו ואשר תורמות לגיבוש 

הקהילה החברתית במושב.

אני מאחל לכולנו שנה טובה שתביא עימה 
ברכה והצלחה בכל התחומים.

לקראת שנה חדשה - עוד שנה נעדרת מדיניות 

שנה חדשה 
מאת אורה אילת

 שוב מזדקפים נרות החצב, 
 ציפורים שוב חוצות את הים הרחב, 

 עורב לגבהים משדר צריחותיו - 
רוחות מנשבות והקיץ חלף. 

 דף אחרון מן הלוח נשלף, 
 הסוודר הורד כבר מן המדף, 

 הורים נרגשים מלווים את הטף - 
אל שנה חדשה שהתחילה עכשיו. 

 שוב אמא וילד, סבתא וסב, 
 מאחלים ומבקשים שנה של זהב, 

 ושוב מחדש עם רוח הסתיו 
נושא בליבו כל אחד תפילותיו.
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חדשות אגף המשק

איציק כהן, יו"ר אגף המשק

השינויים שחלו בשנים האחרונות בעיבוד הקרקעות ובשימוש במים תוך מעבר 
הדרגתי לריכוזיות העיבוד בידי חקלאים בודדים על שטחים גדולים, יצרו מצב בו 
נעשה מסחר במים בתוך האגודה ומחוצה לה, דבר המהווה את האיום הפנימי הגדול 

ביותר על כלל החקלאים, הסיבה לכך היא שמדובר במוצר ציבורי.
כאשר מתרחש סוג כזה של מסחר, החקלאים מאבדים את הלגיטימציה ואת הזכות ההיסטורית 

להחזיק באותם משאבי טבע שהם גורם היצור הבסיסי ביותר של כל חקלאי.
חקלאים שרצו לחזור ולעבד את אדמתם או בנים חוזרים שביקשו לעסוק בחקלאות נתקלו בקשיים 

לקבל את מכסת המים המגיע להם. 
תנועת המושבים ראתה לנכון לחדד את הנושא ולהביא בפני האגודות אמירה בעניין הזכות של 
החבר לשימוש במים לחקלאות. לשם כך זומנו נציגי כלל התנועות המיישבות - העובד הציוני, איגוד 
המושבים, האיחוד החקלאי, ארגון מגדלי הירקות, והתאחדות חקלאי ישראל. התנהלו מספר דיונים 

בנושא והוכן ניר עמדה שעובד ע"י משרד עורכי הדין דינאי.
עקרונות ניר עמדה זה הובאו בפני מנכ"ל משרד החקלאות יוסי ישי ורשם האגודות עו"ד אורי זליגמן 

שהתבקש על ידי כולם להוציא עמדה מוסכמת שתצא לכל האגודות.
נושא זה הובא בפני רכזי הוועדות החקלאיות במועצות האזוריות בארץ, שקיימו דיון מעמיק וממצה 

בנושא. לאחר תיקונים מסוימים שנעשו במסמך, יוציא הרשם את העמדה המוסכמת הסופית.

לאחר החגים יתקיים כנס מורחב עם כל הגורמים שהיו שותפים להכנת מסמך זה, יחד עם רכזי 

הנושא.  והבהרת  לדיון  החקלאיות  הוועדות 

להלן עיקרי העמדה שיובאו לאישור:
מכסת המים באגודה הינה נכס של האגודה   *
ונועדה לחלוקה ע"י האגודה לכל חברי האגודה 

העוסקים בחקלאות.
הזכות לשימוש במים הינה שוויונית בין חברי   *

האגודה.
האגודה תחליט בכל שנה מחדש על אופן הקצאת המכסה בין החקלאים הפעילים.  *

חברים שמבקשים לחזור לייצור חקלאי ולא ייצרו בעבר יחשבו לעניין הזכאות והחלוקה כחקלאים   *
פעילים.

נקודת המוצא לחלוקה תהיה זכאות שווה לכל חקלאי פעיל, בכפוף לבדיקת הצרכים בפועל. כאשר   *
החבר אינו נזקק למלוא הזכאות, תחלק אותה האגודה בין החקלאים הפעילים האחרים באופן 

שווה, עד לגובה היקף הצורך של כל חקלאי פעיל כאמור.
האגודה תהיה רשאית להקצות חלק מסוים ממכסת המים הכוללת לטובת גידולים משותפים   *

שנעשים ע"י האגודה ובלבד שגידולים אלו נעשים בתוך משבצת האגודה.
האגודה לא תהיה רשאית לנייד או להעביר מתוך מכסת המים המוקצית לה לשום גורם אחר, זולת    *
חקלאים פעילים שלה, אלא אם כן סופקו כל צרכי החקלאים הפעילים באגודה ורק מתוך היתרה 

הבלתי מנוצלת שתוותר ועל בסיס חד שנתי בלבד.
העברות המים באגודה כאמור יעשו ע"י האגודה וללא תמורה כספית.  *

אחוה האקדמי  והקמפוס  המושבים  תנועת 
ם י י עסק ם  עצי ו י רת  כש לה רס  ו ק ם  י תח ו פ

במרחב הכפרי

שיר לחודש תשרי 
מילים ולחן דתיה בן דור

בין הקיץ לסתיו - 
חודש תשרי 

עם כל שנאהב 
בחודש תשרי. 

תפוח בדבש 
ותפוח על דגל 

ובגד חדש לחגים. 
כי ידוע הרי 

שחודש תשרי 
זהו חודש מאד חגיגי. 

בין הקיץ לסתיו - 
חודש תשרי 

עם כל שנאהב 
בחודש תשרי. 

חצב של תשרי, 
שרב של תשרי 

ויורה שמרטיב את הסכך. 
כי ידוע הרי 

שחודש תשרי 
זהו חודש מאד הפכפך. 

בין הקיץ לסתיו - 
חודש תשרי 

עם כל שנאהב 
בחודש תשרי. 

ברכות של תשרי, 
סליחות של תשרי 

ובלחש עולה בקשה. 
כי ידוע הרי 

שבחודש תשרי 
מתחילה לי שנה חדשה.

הזכות לשימוש במים באגודה

3

בוגרי הקורס ישמשו כיועצים לתחומי החקלאות,
התעסוקות החלופיות והיזמות במושבים

תנועת המושבים, הקמפוס האקדמי אחוה וחברת "אביב ייעוץ עסקי" פותחים קורס מקצועי המכשיר יועצים עסקיים עם 

התמחות במרחב הכפרי. משתתפי הקורס ילמדו כיצד לאבחן את מצב העסק במושב ואלו פתרונות ניתן להציע כדי להאיץ 

את תהליכי הצמיחה. כן יכירו המשתתפים את כלי המימון של המדינה וקרנות פרטיות לסיוע לחברי מושבים.

מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים, יוגב שריד, מסר שהקורס מהווה הצצה מקצועית לעולם היזמות העסקית, 

לקבלת כלים כלכליים, חשבונאיים, שיווקים ותקשורתיים, תוך היוודעות עם העולם העסקי במרחב הכפרי. בסיום הקורס תוענק תעודת 

הכשרה, שתקנה לבוגריו טיפול נכון בליווי עסקים וארגונים כולל כניסה למאגר היועצים של משרד התמ"ת, בכפוף לאישור המשרד.

בשני העשורים האחרונים השתנתה מפת התעסוקה במושבים וחלק ניכר מהחברים פתחו תעסוקות חלופיות לצד או במקום העיסוק 

בחקלאות. בד בבד המשקים החקלאיים הפעילים התרחבו ומחייבים כיום השקעת מאמץ ניהולי ושיווקי רב מעבר. כמו כן נכנסו 

למושבים אוכלוסיות חדשות שחלקם הגדול בעלי עסקים או מעוניינים לפתוח יזמויות. 

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, מסר שהליווי העסקי הוא כלי חשוב שיכול לסייע לכל בעל עסק. הקורס החדש ייצר מאגר חדש 

של יועצים שיתמחו במגזר הכפרי ויגדילו את האפשרויות של חברי המושבים להיעזר באיש מקצוע.  זהו עוד מהלך ליישום חזון תנועת 

המושבים ליצירת  מרחב כפרי חדש המשלב בתוכו חקלאות, תיירות כפרית ועסקים קטנים תוך שמירה על עיבוד הקרקע החקלאית 

ופיתוח פעילויות אחרות באופן מוסדר ומתוכנן.

www.tmoshavim.org.il :פרטים נוספים על הקורס והרשמה באתר
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עו"ד עמית יפרח - יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

גופי המחקר של מדיניות ה-OECD בחנו את המדיניות החקלאית בישראל. שתי 
ההמלצות המרכזיות בדוח זה נוגעות לרמת התמיכות הנמוכות במגזר החקלאי ולאופי 
החזקת האדמות. בדוח המלצה ברורה: יש לעבור למצב בו החקלאים מחזיקים באופן 

מלא ופרטי באדמותיהם כמנוף לצמיחה כלכלית מהירה יותר ונכונה יותר. 

המלצה זו מתבססת בין היתר על מחקרים שמראים קשר בין זכויותיו של החקלאי הבודד בקרקע 
לרמת השקעותיו כמו גם ליעילותן. לצורך הדוגמה, ברור שחקלאי שכל שלוש שנים נדרש לחדש את 
חוזהו מתקשה לייצר תכנון ארוך טווח, תכנון שהוא הכרחי במסגרת היתרונות היחסיים של חקלאי 
ישראל )אחת מהנקודות המרכזיות בדוח ה-OECD(, מאותה סיבה, ברור גם מדוע אותו חקלאי 

מתקשה לקבל הלוואה בבנק לצורך אותה השקעה, מה שהופך את ההשקעה לסבוכה יותר וכדאית 
אפילו פחות. כאמור, מדובר בכדור שלג ובו מצב משפטי שגובל באבסורד ואינו מאפשר לבעל המשק 

הבודד להתפתח ולצמוח - אפשרות שהיא תנאי לכל עסק עצמאי באשר הוא. 

כיום אנו נמצאים ארבעים וחמש שנה לאחר החלטה מס' 1 של מנהל מקרקעי ישראל, החלטה 
שאמורה הייתה להעניק חוזה חכירה לדורות לבעלי הנחלות במושבים – החלטה שרק בשל בעיות 
טכניות לא התבצעה באופן מיידי. בעידן הנוכחי, עידן שבהווייתו הוא משפטי-פקידותי, בעלי הנחלות 
אינם אלא "ברי רשות", מצב שמייצר אינספור בעיות בהתמודדות המתיישבים בכל הנודע לזכויותיהם 
בקרקע. יתר על כן, ככל שהשנים החולפות הפער בין זכויות חברי המושבים לזכויות תושבי העיר 
הולך וגדל. שש שנים בתוך מו"מ מתיש ובלתי נגמר מול המנהל אנו כבר יודעים לומר שאותה בעיה 
טכנית שיצרה את החוזה קצר הטווח היא למעשה הסיפור כולו. ברבות הימים, החוזה קצר הטווח הפך 
מהתפל לעיקר. לא עוד שלב בדרך, כי אם אמצעי על מנת לנשל את בעלי הנחלות מאדמותיהם, כל 

זאת מתוך ראייה צרת אופקים.

חשוב מאוד להפנים, במסגרת האילוצים השונים במדינת ישראל זו טעות לעשות מהלך של הפרטה 
מלאה. יש לשמור על שליטה מסוימת של המדינה באדמותיה, מכאן גם שחוזה החכירה לדורות 
הוא הנקודה הקרובה ביותר להמלצות ה-OECD בתנאים הקיימים. מכאן גם נולדה דרישת תנועת 
המושבים לחוזה חכירה לדורות ולא לבעלות מלאה. תנועת המושבים לא דורשת אלא את מה שמגיע 
לבעלי הנחלות מבחינה היסטורית. הסכם זה, שאמור להתבסס על החלטות מועצת המנהל לאורך 

השנים, אמור לשקף את הזכויות האמיתיות של בעלי הנחלות בקרקע. 

הסכם זה אמור לקבע את הזכויות של בעל הנחלה בכל הנוגע למגורים כמו גם לפעילות חקלאית ופעילות 
לא חקלאיות. רק הסכם מסוג זה יכול לתת לבעלי הנחלות את הוודאות הכלכלית שתאפשר צמיחה 
והתפתחות הן ברמת בעל הנחלה והן ברמת המושב כולו. לצערנו, במצב הקיים, בו הטכני הפך למהותי, 

זכויותיהם של בעלי הנחלות אינן עומדות בראש סדר העדיפות של מינהל מקרקעי ישראל.

חדשות אגף הקרקעות ואגו"ש

חוזה חכירה לדורות: הפתרון הנכון ביותר לאור 
OECD-המלצות ה
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עדכונים מישיבת מועצת מקרקעי ישראל
עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס  שהתקיימה  ביום  5 
ביולי 2010 התקבלה שורה של החלטות בנושאים שונים.

לאוכלוסיות  והטבות  הנחות  הנוגעות למתן  נכללות החלטות  המועצה  בין ההחלטות שאישרה 
מיוחדות:

חידוש מתן הנחות בהקצאת קרקע למגורים ביישובים בגליל ובצפון )תקנת בייגה(  .1
במטרה לעודד התיישבות בגליל ובצפון, החליטה מועצת מקרקעי ישראל לחדש החלטה קודמת 
המעניקה הנחות לרוכשי קרקע באזורי הגליל והצפון )תקנת בייגה(. בכך יחודש תוקף החלטת 
מועצה 897 שהתקבלה לראשונה בשנת 2001 ותוקפה הוארך מאז מספר פעמים עד סוף שנת 

2008, ומאז לא הייתה בתוקף.
במסגרת ההחלטה ישונו שיעורי התשלום בישובי הגליל והצפון: 

בישובים שלא  נכללו בין אזורי העדיפות הלאומית יופחת  שיעור התשלום מ 91 אחוז ל 51 אחוז   א. 
בתנאי שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ש"ח )לדוגמא: ישובי עמק יזרעאל כגון תל עדשים, 

בלפוריה, מרחביה(. 
ישובים באזור עדיפות לאומית ב' אשר שיעור התשלום שם הינו 51% ייהנו מהפחתה של שיעור  ב. 
התשלום ל-31% ובתנאי שההנחה לא תעלה על מאה אלף  ש"ח )לדוגמא: בוסתן הגליל, יישובי 

מועצה אזורית גליל תחתון(.
הגבלת ההנחה תשלום דמי החכירה        שיעור תשלום דמי 

המופחת    חכירה נוכחי 
ההנחה לא תעלה על 50 אלף ש"ח  51%  91%  

ההנחה לא תעלה על 100 אלף ש"ח   31%  51%  
* שיעורי התשלום המופחתים יעמדו בתוקפם עד יום 31 למאי 2012. 

* המינהל יגיש דיווח למועצה על ביצוע ההחלטה בתוך שנה מאישורה.
* ההחלטה תחול על כל הקצאת קרקע למגורים, לרבות קרקעות שישווקו בדרך של מכרז.

פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי )ממ"ד( ומרחב מוגן קומתי )ממ"ק( - הוראת   .2
שעה.

המועצה דנה בהצעה להאריך לשלוש שנים נוספות את ההחלטה לפטור מתשלום דמי היתר הקמה   
של ממ"דים )מרחב מוגן דירתי( וממ"קים )מרחב מוגן קומתי(. ההחלטה התקבלה בשעתו בשל המצב 

הביטחוני, ותוקפה נקצב לשנתיים.
משלא חל שינוי של ממש במצב הביטחוני, הוחלט להאריך את תוקף ההחלטה בשלוש שנים   

נוספות.

הסדר תשלום דמי חכירה שנתיים ביישובים הפטורים מתשלום דמי חכירה על פי החלטת   .3
מועצת מקרקעי ישראל מס' 817.

עד לסגירת הגליון החלטה זו טרם נחתמה ע"י השר.  
המועצה דנה בהצעה להרחיב את החלטה 817 הפוטרת חוכרים באזורי קו עימות )לבנון, רמת   *

הגולן עוטף עזה ושדרות רבתי( מתשלום דמי חכירה מהוונים בעת הקצאות חדשות.
המועצה אישרה לפטור חוכרים, שחוזה החכירה שלהם לא מהוון, מתשלום דמי חכירה שוטפים,   *

בתנאי שהוסדרו כל חובות העבר וכל עוד החלטה 817 תהיה בתוקף.
כמו כן, אישרה המועצה להרחיב את הפטור מתשלום דמי חכירה שנתיים באזורים הנ"ל גם על   

חוכרים למטרה חקלאית, לרבות קרקע חקלאית שנמסרה בתנאי נחלה. 
החלטה זו לא תחול על חוכרים שהם גוף ציבורי, מוסד ציבורי או תאגיד בפריסה ארצית כהגדרתם   *

בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות. 
כמו כן לא תחול ההחלטה על תשלום דמי שימוש, במקרים בהם נעשה במקרקעין באזורים   
הנ"ל שימוש שלא בהסכמת המינהל ובניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי המינהל 

התקפים.

גליון רוה"ש 2010
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חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי

אגף  מנהל  שריד,  יוגב 
כלכלה ופיתוח עסקי 

בשנת 2009 נפתחו בישראל 45 
אלף עסקים חדשים, כאשר 37 

אלף עסקים נסגרו.
אין ספק שעסקים קטנים הם המנוע של המשק 
הישראלי, שנמצא כיום בהתאוששות מהמשבר 
הכלכלי ובחשש לקראת המשבר הבא ועל כן 
חייבת המדינה לחזק ולתמוך בהישרדותם של 

העסקים הקטנים.
לאורך השנים משרד התמ"ת מפעיל תוכנית 
חונכות לעסקים, מתוך מטרה לסייע לעסק הקטן 

בכל רחבי הארץ לשם שיפור ביצועיו ורווחיותו, 
הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.

בימים אלו הוכנס תיקון מהותי לתוכנית, שמקנה 
לעסקים חקלאיים שעד היום לא היו זכאים לקבל 

שעות ייעוץ, שעות ייעוץ כמו ליתר העסקים.

לצערי אנו כבעלי עסקים במרחב הכפרי ממעטים 
להשתמש בכלי חשוב זה וחבל שכן התוכנית 
המוצעת ניתנת ליישום במגוון תחומים וביניהם: 
חזון  ניהול כללי, אסטרטגיה עסקית, הגדרת 
העסק והתוויית הדרכים למימושו, ניהול כספים, 
ניהול הייצור, ניהול השיווק, מערכות מידע, ניהול 

משאבי אנוש ועוד.

חשוב להדגיש כי התכנית אינה מיועדת לשם 
השגת מימון ותכניות לבדיקת כדאיות השקעה.

התוכנית  את מטרתה, מעמידה  להשיג  בכדי 
לרשות העסקים ייעוץ מקצועי הניתן ע"י מומחים 
מתוך  בקפידה  נבחרו  אשר  רב  ניסיון  בעלי 
הסקטור הפרטי. כמו כן, הוקם מאגר חונכים 
המונה מאות יועצים מנוסים מתחומי התמחות 
מגוונים הרשומים אצל הרכזים האזוריים ומרכז 

תכנית החונכות במשרד התמ"ת.

החניכה נחלקת למספר שלבים: 
בשלב ראשון - שלב האבחון, פוגש הרכז את   *

נציג העסק ומבצע אבחון וניתוח הפעילות. 

השלב השני מוקדש לאיתור חונך מתאים:   *
הרכז פועל לאיתור חונכים בתחום הרלוונטי 
ממאגר החונכים הקיים. בשלב הצמדת החונך, 
מוצעים לחברה מספר חונכים והעסק בוחר 
את החונך המתאים לו. אם נדרש לטפל בכמה 
תחומי ניהול העסק, ניתן להצמיד לעסק יותר 

מחונך אחד. 

החלפת  לבקש  העסק  בעל  רשאי  בכל שלב 
החונך. 

העסק  נציג  עם  בשיתוף  קובע/ים  החונך/ים 
סדרת יעדים מדידים לשנתיים הקרובות וביניהם 
בתחומים שונים: שיווק, מכירות, תהליכי ייצור, 
ניהול כספי, תזרים ובנקים, תמחיר והמחרה, ניהול 
מלאי, ניהול הרכש, תפקידים ומשימות, ניהול 

והנעת עובדים, שליטה בקרה ועוד. 
שלב הביצוע - החברה מיישמת את תוכנית   *
על  הרכז  של  רציף  מעקב  תוך  הפעילות 

פעילותו של החונך.

קורס  פותחת  המושבים  תנועת  אלו  בימים 
להכשרת יועצים עם התמחות למרחב הכפרי.

עלות התוכנית
משרד  ידי  על  מסובסדת  התוכנית  כאמור, 

התמ"ת.
התעריף לשעת ייעוץ נקבע ל-₪192, בתוספת 

מע"מ, כאשר 75% )₪144( הם במימון המדינה
ו-25% )₪48( ממומנים על ידי בעל העסק.

שעות חונכות
העסק: גודל  פי  על  נקבעות  החונכות  שעות 
עסק עד 4 עובדים זכאי ל 20 שעות חונכות.  *
עסק עד 10 עובדים זכאי ל-100 שעות חונכות.  *

שעות  ל-150  זכאי  עובדים   11 מעל  עסק   *
חונכות.

בכ-25,000 עסקים  התוכנית  הופעלה  כה  עד 
זעירים, קטנים ובינוניים. 

הפרויקט הנ"ל הוא חלק מפעילותה השוטפת 
של תנועת המושבים, בה אנו מקפידים לחשוף 
בפניכם, בעלי העסקים הקטנים במרחב הכפרי, 
הזדמנויות לניצול מקסימאלי של המשאבים 
הקיימים, אשר לעיתים נסתרים מן העין, עבור 

בעל העסק במושב.

עלות התוכנית המוצעת לעיל נמוכה באופן יחסי 
לתועלת שעשויה לצמוח ממנה בניהול נכון ותקין 

של העסק.

פרטים  לקבל  המעוניינים  העסקים  בעלי 
לפנות  מוזמנים  לתוכנית  ולהירשם  נוספים 
לתנועת המושבים באמצעות אתר האינטרנט
להתקשר  או   www.tmoshavim.org.il

למשרדי התנועה. 

חונכות 
עסקית גם 

לעסקים 
חקלאיים

יוחאי עתריה, כלכלן, אגף כלכלה ופיתוח עסקי 

בישראל קיימת מגמה כללית של ריכוזיות. הדבר נחשף במחקרי בנק ישראל, 
במחקרים אובייקטיבים שונים למיניהם וגם במספר תחקירים עיתונאיים. המשבר 
הכלכלי חשף עובדה פשוטה, בעלי ההון - אלו המחזיקים בחברת נדל"ן, בנק, דלקים 
ועוד - שולטים כיום במה שעד לפני שני עשורים שלטה המדינה, מכאן גם רמת הריכוזיות וה"תמנוניות" 
במדינת ישראל. כיום אנו גם יודעים לומר שבמסגרת הרגולציה הקיימת, לבעלי ההון יש אפשרות 
לקחת סיכונים גדולים מידי - והם אכן עושים כן ויש להם גם סיבה טובה לכך - הסיכון לא עליהם 
אלא על אזרחי המדינה. במסגרת חוקי המשחק הנוכחיים המדינה היא הגב הכלכלי של אותם בעלי 
ההון, אך, באופן מעט מוזר, לא המדינה ולא האזרחים גוזרים את הקופון כי אם אותם בעלי הון... אכן 

"עסקה שלא ניתן לסרב לה". 

בכל הקשור למדיניות ההפרטה במדינת ישראל הבעיה העיקרית נוגעת לשליטה במוצרים ציבוריים 
ובעיקר במשאבי הטבע המאוד מוגבלים של מדינת ישראל. ולכן כאשר בוחנים את מדיניות ההפרטה 
במדינת ישראל מגלים שמעבר להשלכות החיוביות של אותו תהליך מתרחש במקביל תהליך נוסף, 
העברת השליטה באופן מדוד וקבוע של גורמי הייצור השונים לאותן עשרים ושתיים משפחות. מה 
שאנחנו לא יודעים זה שההפרטות האמיתיות לא מתרחשות מעל גבי העיתונים אלא במסדרונות 
השונים, בלחיצת יד ובחצי קריצה. תמיד מעניין לגלות איך במסגרת אותה הפרטה בלתי מסתיימת, 
אינטרסים מאוד שונים כגון אלו של השמאי הממשלתי, משרד המשפטים, מנהל מקרקעי ישראל 

ומשרד האוצר מוצאים שפה משותפת ואף קואליציה זמנית. 

למעשה, כיום, פרט למשרד החקלאות, כל המשרדים המטפלים במגזר החקלאי מנסים לקדם 
את הפרטת האדמות החקלאיות. השיטה פשוטה - פירוק משטר הנחלות במושבים, הטיעון דמגוגי 
ופופוליסטי - "צדק חלוקתי", האינטרסים - לא ממש ברורים והמרוויחים העיקריים - בעלי ההון. אם 

נעבור לשיטת "כל המרבה במחיר", שיטה שהשמאי הממשלתי תומך בה במוצהר, היתרון לגודל יוביל 
לכך שבעלי הנחלות לא יוכלו להחזיק יותר בנחלותיהם וככל הנראה מבנה הבעלות במשק הישראלי 
יוביל לכך שבעלי השליטה הגדולים יקבלו הזדמנות להשיג חזקה על קרקעות המדינה, אדמות ציבוריות 
שמייצגות מטרות ציבוריות קלאסיות במסגרת מדיניות כללית שאמורה לספק לא רק מגורים אלא 

גם סביבה ירוקה וחקלאות שמבטיחה אספקת מזון יציבה במחירים סבירים. 

בעולם החדש, "עולם של קידמה" כך אומרים, ברור מי יחזיק בקרקעות המדינה. כבר היום מכינים 
את הקרקע המשפטית, שומרים על בעלי הנחלות כ"ברי רשות" וחסרי כל זכויות משפטיות. המהלך 
הדמגוגי החל לפני עשור בקמפיין גוזלי האדמות. האוצר כבר למעלה מעשור וחצי מונע כל אפשרות 
למדיניות חקלאית יציבה, מנהל מקרקעי ישראל לא מאפשר שום התקדמות בכל הנוגע לחוזה החכירה 
לדורות בין המדינה לבעלי הנחלות ואכן העת בשלה, הקרקע מוכנה לגאולתה הסופית. הרי אף אחד 

לא חושב שמושבניק כזה או אחר יוכל להתחרות במחירים שיציעו בעלי הון שונים. 

מאחר וכלכלת השוק החופשי לא מצליחה לתמחר נכון מוצרים ציבוריים, קרקעות המדינה יעברו 
תמורת נזיד עדשים למשפחות החזקות שקובעות את סדר יומנו. לצערנו, באופן אבסורדי לחלוטין מי 
שעושה את העבודה בעבור בעלי ההון הם לא עורכי הדין שלהם אלא דווקא האגודה לצדק חלוקתי. 
הניסיון מלמד אותנו שאלו לא יהיו הדמויות הווירטואליות שהאגודה לצדק חלוקתי מייצגת שיקבלו 
לידיהם את האדמות, אלא בעלי ההון המאוד ממשיים שמנהלים דה-פקטו את המדיניות הכלכלית 

של מדינת ישראל. 

מדיניות ההפרטה לא מוכיחה את עצמה ככזו שיודעת לשמור על מוצרים ציבוריים ולכן אסור לנו 
להעביר את משאב הטבע החשוב ביותר לידי קבוצת אנשים שבוחנת את הנושא בעין כלכלית טהורה. 
כיום, תחת מסווה של מושגים דמגוגים שלא ניתן להתמודד איתם, מתקדמת לה מדיניות הפרטה 
ברוטאלית שבסופו של דבר תשאיר את מדינת ישראל משוללת כל שליטה במשאבי הטבע השייכים 

לאזרחיה.

הגיע הזמן להתעורר, הגיע הזמן להבין מי משלם, מי צוחק ומי בסוף נשאר עם כל הקופה ביד והגיע 
העת להגיד די, לעצור את המבול. הגיע הרגע להבין שבלי להבין איך בעלי הנחלות במושבים עוד 
ימצאו את עצמם ללא האדמות החקלאיות שלהם, ותושבי מדינת ישראל יקבלו בתמורה עוד תרומה 
של איזה בנק לאיזה בית חוסים. די לצביעות, די לשיח "המתוקן" שהוא כל כולו מעוות. די! אנחנו 

לא עומדים בזה יותר. אתם לא רואים ש"האדמה בוכה"?

הפתרון הוא קודם כל משפטי, חתימה על הסכם חכירה לדורות, כזה שמעגן את זכויות החקלאים 
בקרקע, ימנע מבעלי עניין שונים לחמוד את האדמות הציבוריות של מדינת ישראל.

אדמות המדינה, המגזר החקלאי ובעיית הריכוזיות
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)מקור לא ידוע(

"מטרת השנה החדשה היא לא שתהיה לנו שנה חדשה,
המטרה היא שתהיה לנו גישה חדשה"



היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל

תנועת המושבים עורכת סמינר ועדים ארצי
תפקיד הועדים במושב המתחדש
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. המרחב הכפרי כיום הוא דינאמי ומושפע מהמגמות הללו ומהמגמות הגלובאליות בעולם משתנה 

ומתפתח.
תנועת המושבים רואה צורך בקיום סמינר מקצועי שיעסוק בניהול המושב בעולם המתחדש, מקומה של 

האגודה החקלאית במושב, יחסי הגומלין בין הועדים ובינן לבין המועצה האזורית.
הסמינר הוא ארצי ומוזמנים אליו נציגי האגודות מרחבי הארץ, יו"ר ועד, חברי ועד, חברי מליאת המועצה, 

מזכירים ופעילים. 
אנו רואים בסמינר פלטפורמה מקצועית להחלפת דעות ורשמים וגם אתנחתא מסדר היום והשגרה.

הסמינר ייערך בימים א'-ג' בתאריכים 28-30/11/2010 במלון גולדן קראון בנצרת.
בתכנית

הרצאות מקצועיות של מרצים מומחים בנושאי ליבה:
קרקעות ואגו"ש: החלטה 979, העברה בין דורית, יחסי הגומלין בין ועד האגודה לוועד המקומי, מעורבות   *

רשם האגודות השיתופיות בחיי המושב.
פיתוח עסקי במושב: תיירות כפרית ויזמות.   *

חקלאות במושב המתחדש.  *
חינוך בלתי פורמאלי במושב המתחדש.  *

ועוד...
חה"כ )אלוף במיל'( מתן וילנאי - סגן שר הביטחון - על ביטחון והתיישבות.  *

האלוף )במיל'( אלעזר שטרן בהרצאה מרתקת על יחסי צבא-חברה.  *
ערב נוסטלגי עם מיטב שירי הלהקות הצבאיות בהשתתפות רוחמה רז, אהרון פררה  *

ומוטי זרגרי.  
סיור באתרי המועצה האזורית הגליל התחתון.  *

סדר יום מפורט יפורסם בהמשך.

עלות הסמינר לאדם בחדר זוגי, עבור פנסיון מלא:
* מושבים המשלמים דמי חבר: 990 ₪ לאדם

* מושבים שאינם משלמים דמי חבר: 1,150 ₪ לאדם
ניתן יהיה לצרף בת זוג על בסיס מקום פנוי.

   www.tmoshavim.org.il הרשמה ע"ג טופס להורדה באתר תנועת המושבים
או בטלפון 03-6086307/9  .

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל.

עה: התנו בי  ישו בי ת  התרבו ועדות  ו ת  התרבו לי  לפעי

מחברת עבודה
לפעילי תרבות תשע"א

מופצת בימים אלה
לועדות התרבות ביישובים

לפעילות  הרלוונטיים  התאריכים  כל  ציון  עם  שנתי,  לוח  זו  במחברת 
התרבות,  ועדת  פעילות  לנוחות  ורשימות  טבלאות  ביישובים,  תרבות 
ועוד. התרבות  בתחום  שירותים  נותני  וספקים  אמנים  רשימת 

בשנת תש"ע הפצנו את המחברת לראשונה, וההדים היו נפלאים. אם עדיין לא קיבלתם את המחברת 
החדשה, או אם טרם עדכנתם אצלנו את הפרטים שלכם, אנא צרו קשר בהקדם:

 tarbut@tmoshavim.org.il ,03-6086342 :היחידה לתרבות

sadikler@zahav.net.il :או ישירות למיכל כהן סדיקלר

יהודה אלטון, מנהל היחידה 

תערוכת ציורים מאת דליה רוחין
הינכם מוזמנים לתערוכה המוצגת בגלריית "תנועת המושבים"

התערוכה תוצג בתאריכים 4.10.10 - 30.8.10
מפגש והרמת כוסית ביום שישי 3.9.10 בין השעות 12:00 - 10:00

טלפון הגלריה 03-6086342  |  03-6086333
דליה רוחין 08-8592842  |  054-7225510

רח' ליאונרדו דה-וינצ'י 19, ת"א
שעות ביקור: ימים א'-ה' 08:00-18:30, יום שישי 08:00-11:30
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סיפורי סבתא )וסבא גם(
עץ המשפחה

סיפורו של יונתן אידלסון ממושב אורות
בשנת 1951 בהיותי חבר קיבוץ אורים שבנגב, עבדתי עבודת חוץ בקק"ל יחד עם חברים אחרים 
כדי להעשיר את קופת הקיבוץ.  במקום שלא היו עצים נטענו עצים: לצל - לאורך "כביש הרעב" 

ובשדות מסביב בתור שוברי רוח.
ב-1954 עברתי עם אשתי, איידה, ובתנו הבכורה, מיכל, אז בת השנתיים, למושב אורות כדי לחיות 
במסגרת משק משפחתי. שם, באזור מלא קוץ, חוח וסרפד ,הדבר הראשון שעשינו היה לנטוע 
עץ זית בחצר הבית. כל ההתחלות קשות והעץ הצעיר סבל בעיקר מהפרות שהיו בורחות מדי 

פעם מכלאן. 
אז לא היו גדרות חשמל ואלתרנו גדרות מצנורות 
ישנים, עמודי חשמל נטושים וכהנה וכהנה. הפרות 
הצליחו למצוא את נקודת התורפה. לפני שהצלחנו 
לחזיר אותם למקומן, בעזרת שכנים מגויסים, הן 
תמיד דרסו ושברו את העץ הצעיר, שעמד בדרכן 

לשדות התירס והתלתן.
העץ התעקש, עקשן כיבלית, וגדל בכל פעם מחדש. 
בהמשך כל הפרות חלו ממחלת פה וטלפיים, ורובן 
מתו. מהפיצויים שקיבלנו נטענו מטעים ובאין פרות 
העץ שגשג... היום יש שישה גזעים  על מערכת 
שורשים אחת. העץ מלווה אותנו במרוץ השנים: 
מגן עלינו בצלו מהשמש הלוהטת, ומזין אותנו 

בזיתים ושמן. 
יום  מיכל, בשלהי מלחמת  בתנו  נפלה  ב-1974 
הכיפור, בפעולת איבה בצפון. באותה שנה העץ 

לא נשא פרי, אם בגלל מחזוריות טבעית או סיבה אחרת איני יודע להגיד. הוא החזיק בזרועותיו 
את נכדינו, ילדיה של בתנו מירה והאיש שלה שמעון, שנהנו כל כך לטפס בין ענפיו. 

כאשר מצבנו הכלכלי השתפר הוספנו עוד חדר לצריף השוודי בו גרנו ודרך החלון בפינת האוכל 
אפשר להשקיף על החצר בו עומד העץ בכל הדרו. 

כמעט בכל ארוחה יש לי דו-שיח עם עץ המשפחה, כמו שמבטא הפילוסוף מרטין בובר בספרו 
"אני ואתה".

יונתן אידלסון, מושבניק בכל רמ"ח אבריו, הוא גם אמן רב תחומי שהוציא ספר לאחרונה "החובבן 
האחרון" - אוטוביוגרפיה ויצירות.

מעניין לדעת
60 שנות "נוף ילדות" בגבעתי

רויטל וקס-סלוקי ואורלי דרויש

"ונתתי אותם סביבות גבעתי ברכה, והורדתי הגשם בעיתו, גשמי ברכה יהיו"
)יחזקאל ל"ד 26(.

ביום 5.8.10, כ"ה באב תש"ע, חגגנו במושבנו 60 שנים להיווסדו בסימן 
שישה עשורי "נוף ילדות". היתה זו חגיגה נפלאה, רבת משתתפים 
ואורחים, שהגיעו לשמוח איתנו מכל רחבי הארץ ובתוכם ותיקי 
המושב שעזבו במהלך השנים ואף לוחמי חטיבת גבעתי הישנה, 
אשר לחמו ושחררו את האיזור במסגרת גדוד 53 מהחטיבה שעל 

שמו למעשה קרוי מושבנו )בעברו: "ג"ן גבעתי"(.

את אורחינו קבלנו במדרחוב ססגוני, בו נתלו תמונות רבות בעיקר של ילדים מכל התקופות במושב, 
תיבת נגינה ייחודית הנעימה בצליליה בטעם של פעם, בתי קפה, תערוכת כלים חקלאיים, מתחם 
"חולצה כחולה", בו הנוער שלנו הציג את כישוריו במחנאות ובבישולי שדה וכן תערוכה נפלאה, 
בה הציגו חברי המושב, האמנים שבינינו )ובערב זה זכינו לגלות כשרונות מדהימים שלא ידענו 

יצירותיהם  שנתברכנו בהם( את 
בתחומי האמנות השונים. כמו כן 
התכבדנו במטעמים של כל חברי 
וחברות המושב, כאשר כל העת כל 
חברי המושב, מזקן ועד טף לבושים 

בחולצות לבנות עם לוגו המושב.

דברי  לאחר  הערב,  של  בשיאו 
הברכה, עלתה חבורת הזמר של 
היישוב ביחד עם חבורת הילדים 

והנעימה את זמננו באומר ובצלילים, כאשר במסכת מדהימה זו, שילבנו הדלקת 7 משואות, 
כנגד 6 עשורים לייסוד המושב ומשואה נוספת כחזון לעתיד לבוא. במסכת הצגנו את ייחודינו 
כמושב, שנתברך בקיבוץ גלויות יוצא דופן, ואשר יוסד בשנת 1950 ע"י חיילים משוחררים 
מחטיבת גבעתי הישנה, יוצאי יהדות אירופה, בחלקם ניצולי שואה, שאליהם הצטרפו עולים 

חדשים מעיראק, איראן, מצרים ולוב.

בסיום הערב, שרנו עם עינת שרוף לתוך הלילה.

הרעיון לציין 60 שנות "נוף ילדות" בגבעתי, קרם עור וגידים לפני כחצי שנה, אז התחלנו תהליך 
קהילתי שהתפרש על פני שנת פעילות שלמה. במרכזה עמדו מספר אירועים מכוננים, שאחד 
מהם היה "פרויקט חותם". בפרויקט זה ציפינו את הבאר הישנה של המושב בתמונות פסיפס, 
הכל מעשה בני הקהילה ובהנחייתה של הגב' נילי עזרא, כאשר תמונות אלו מציינות נקודות 

ציון והווי המושב ב-6 העשורים לקיומו.

התהליך הקהילתי שעברנו לא הסתיים. ידינו עדיין נטויות ופנינו צופות אל העתיד תוך התרפקות 
נוסטלגית נעימה ומרגשת ותחושת סיפוק נפלאה לקראת ציפייה לבאות.

בהזדמנות זו נודה לכל העושים במלאכה והם רבים וטובים, ולמועצה אזורית באר טוביה על 
התמיכה לאורך כל הדרך,  ונברך בברכת שנה טובה ומתוקה לכולם.

"עצבות נועלת שערי שמיים;
תפילה פותחת שערים נעולים;

והשמחה בכוחה לשבור חומות!"
)הבעש"ט(
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"עצבות נועלת שערי שמיים;
תפילה פותחת שערים נעולים;

והשמחה בכוחה לשבור חומות!"
)הבעש"ט(

חדשות אגף הכלכלה ופיתוח עסקי - המשך מעמוד 5

יוגב שריד, מנהל אגף כלכלה ופתוח עסקי 

ב-1.9.2010 נכנסה לתוקף תקנה המאפשרת 
למכור חשמל לרשת החשמל באמצעות מערכת 

.)50kw פוטו וולטאית קטנה )עד
ביוני 2008 שוק האנרגיה הסולארית בישראל 
החליטה  רשות החשמל  כאשר  תפנית  קיבל 
על תקנה המקנה לכל צרכן חשמל את היכולת 
לייצר חשמל ולמכור אותו לרשת החשמל במחיר 

מסובסד )פי 4 מעלות הקנייה של החשמל(.
תקנה זו היתה רלוונטית לתושבי המרחב הכפרי 

ואכן חלק ניכר מהמתקנים הם במושבים.
2009 הודיעה באופן מפתיע חברת  בדצמבר 
חשמל, שהיא הגיעה לקצה המכסה ולכן סגרה 

כאמור, בימים  את האפשרות להקים תחנות. 
האחרונים החליטה רשות החשמל על פתיחה 

מחודשת של התקנה עם מספר שינויים:
התעריף למכירת חשמל החל מיום 1.9.2010 הוא   *
1.51 ש"ח לכל מי שחותם חוזה עד ל-1.9.2011, 

המחיר מובטח ל-20 שנה צמוד למדד.
כל המצטרף למיזם זה בשנה שאח"כ יהנה   *
מתעריף של 1.41 ש"ח למשך 20 שנה צמוד 
למדד, ומי שנכנס בשנה שלאחר מכן המחיר 

הינו 1.31 ש"ח.
הוחלט שסך המכסה לתקנה זו הינו 120 מגה   *
וואט ולאחר מכן המחיר יהיה נמוך משמעותי, 
להפחתת  פרמיה  בתוספת  הייצור  רכיב 

מזהמים.

2.04 ש"ח  יישאר  התעריף לצרכנים ביתיים   *
לקילוואט עד אשר יותקנו 15 מגוואט ראשונים 

ולאחר מכן המחיר יהיה 1.67 ש"ח לקילוואט.
שינויים אלה משמעותיים בעיקר לאור ההורדה 
הדרסטית במחירים. עם זאת, יש לשים לב, שגם 
מחירי חומרי הגלם ושער החליפין ירדו באופן 

דרמטי.
אני מאמין ששוק האנרגיה הסולארית במדינת 
ישראל הוא עדיין אטרקטיבי והמרחב הכפרי 
והמושבים בראשו מהווים חוד החנית בתחום 
זה. תנועת המושבים תמשיך לעדכן אתכם בכל 

הנעשה בשוק הסולארי.

מדוע חייבים לשמר את היחידה החקלאית-
משפחתית במסגרת המרחב הכפרי של מדינת ישראל

יוחאי עתריה, כלכלן, אגף כלכלה ופיתוח עסקי

המספרים אינם משקרים - לאור תחזיות כלכליות שונות של גופים דוגמת ארגון המזון העולמי, 
ארגון המטאורולוגיה העולמי וארגון המזון והחקלאות של האו"ם, המזהירות מפני משבר מזון נוסף 
- מיליארד איש סובלים מרעב בימים אלו ממש, מספר מזעזע ומפחיד גם יחד, בעיקר נוכח העובדה 

שהוא גדל כל העת. 
כשמוסיפים לנתון הקיים את המגמות של שינוי הרכב המזון ברמת הפרט במדינות מתפתחות )שינוי 
שמוביל באופן ישיר לכך שכל אדם זקוק ליותר שטחים חקלאיים על מנת לספק את צרכיו( ואת 
מגמת התחממות גלובלית ומעבר לאקלים קיצוני יותר, נראה שמשבר מזון עולמי איננו סיסמה אלא 

תהליך שעתיד להשפיע מהותית גם על מדינת ישראל.
תחזיות שונות מדברות על כך שאזור המזרח התיכון, שאינו מאופיין כיום בבעיית רעב, יהפוך להיות, 
לאור שינויי האקלים, ברמת סיכון גבוהה בהרבה, בעיקר נוכח האפשרות לתנודות מסיביות של "פליטי 
רעב" מאזור אפריקה. פרופ' דני רבינוביץ' מסביר שגלי פליטים מסיביים יכולים לשנות משמעותית 
את המפה הגאו-פוליטית בישראל. יש להוסיף למגמה זו את האפשרות שמשבר מזון עולמי ידרדר 
את המעמד הבינוני הנמוך ובודאי את המעמד הנמוך למלכודת עוני בלתי אפשרית. מלכודת כזו יכולה 
להעצים את השינויים הגאו-פוליטיים הצפויים בעולם. חשוב להפנים - כל שינוי גאו-פוליטי במדינת 

ישראל מעצים מיידית את הלחצים על משאבי הטבע המצומצמים גם כך של מדינת ישראל.
ראיה נכוחה של המציאות לא משאירה ספק. משאבי הטבע )קרקע ומים( הם גורם הייצור החשוב 
ביותר במדינת ישראל. אין גם ספק, שככל שהלחצים האקלימיים והגאו-פוליטיים )לחצים שהולכים 
יד ביד( יתעצמו - המאבקים על אדמות המדינה יהפכו להיות קשים יותר, כאשר הסיבה האמיתית היא 

לחץ להשיג שליטה על גורמי הייצור, ככל הנראה אותה סיבה תצבע בגוונים לאומניים למיניהם. 
מדינת ישראל אינה יכולה לספק לעצמה את כל צריכת המזון שלה, עם זאת, הניסיון לומר כאילו 
אבד הקלח על טיעון זה מנותק לחלוטין מהמציאות. לאורך שנים אנו רואים שמשטר הנחלות מצדיק 
את עצמו. בעזרת סבסוד נכון ניתן להגיע למצב בו החקלאות בישראל עובדת במודל מקיים )ניקוי 

קולחין ריאות ירוקות וכדומה( ובד בבד מספקת בטחון בסיסי ברמת אספקת המזון. 
כל עוד אין תמיכה מספיקה במחקר ופיתוח, אין מדיניות חקלאית יציבה ואין חוזה חכירה לדורות אין 
למגזר החקלאי אפשרות לייצר תכנון ארוך טווח. תסריט היציאה אינו ידוע והמחירים צפויים להיות 
גבוהים. למדינת ישראל אין את הפריבילגיה להעמיד את המגזר החקלאי עם הגב לקיר ולהאמין 
שביום פקודה הוא יהיה שם לספק את מה שהוא תמיד סיפק - רשת בטחון ערכית-חברתית-אקולוגית 

בעבור מדינת ישראל.

50kw אנרגיה סולארית: חֹודשה התַקנה למתקנים קטנים עד

חבר מושב!
אתה זכאי להלוואה של עד 300 אלף ₪
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חשבון נפש והרהורים - מכתב גלוי ממחלקת ההדרכה
מאת טובית שמואלי, רכזת ההדרכה בני המושבים. 

וכמעט בלי ששמנו לב אנחנו מסכמים שנה נוספת ונושאים עינינו אל השנה הבאה. 
לעוסקים במלאכת החינוך בתנועת בני המושבים כל יום שעובר מכיל בתוכו התרגשויות, תובנות, אהבה, 
למידה ומשמעות. ופתאום חולפת שנה, ופתאום אנו נדרשים לעצור לרגע, לאסוף את כל הרווחים וכל 

ההישגים של השנה הזאת, אנו נדרשים לעלות מעל  הימים הבודדים ולהרחיק ראות.
וברגעים אלו מגיעה ההבנה. תנועת בני המושבים, הבית שלי, היא קן ליצירה בלתי פוסקת, לשפיות נדירה 

בעולם שרץ קדימה בלי להתעכב על הסיבה לריצה, בלי להתעכב על התוצאה של הריצה...
גם חשבון הנפש מגיע והשאלה המרכזית עד כמה הצלחנו להשפיע, עד כמה הצלחנו לתקן? האם 
זו הדרך? והתשובה שיש בה הכל ואין בה כלום - הצלנו עולמות שלמים, שינינו הרבה ועם זאת - לא 

תיקנו מספיק. 
אז אם אני מסתכלת אחורה אני גאה בתנועה שלי, אני רואה את הגדילה במספרי החניכים, את 
ההתמקצעות בתחום החינוך וההדרכה, את היציאה למעורבות בחברה הישראלית, את המפעלים החדשים 
שצצו )רפסודיה, חוג סיור ומנהיגות, סמינר לפעילים( והמפעלים המסורתיים שהתמקצעו, את המחוז 
מתעצם וגדל, את גרעין עודד המקצועי הגדול והמשמעותי, את קבוצות הנח"ל שהופכות ללב הפועם 

ולסמן המרכזי ואת האושר הגדול שביצירה הזאת בזכות האנשים, בזכות הרוח...
ואם אני מסתכלת קדימה אני רואה את הצורך הגדול כל כך של בני הנוער בתוכן משמעותי, בהכשרה 
חינוכית, בידע בסיסי - חברתי וכלכלי, בעיצוב דרך, בהעמקה, במעורבות שעיקרה עשייה, בשמירה על 

הדרך של המרחב הכפרי ובאמונה ביכולות שלהם ושל החברה להיות מקום טוב ונכון יותר לחיות בו.
מחלקת ההדרכה של בני המושבים מעורבת בכל הפעילויות בתנועה מתוך הבנה בצורך של אחידות 
ומאמץ משותף להשגת המטרות. בשנת התשע"א אנו נפעל במרץ להגיע לכלל אוכלוסיות היעד 
בתנועה מתוך שאיפה שהבשורה שתופץ תיגזר מתוך רצונותיהם ולהיטות נפשם של בני הנוער במרחב 

הכפרי.
אני רוצה לסיים את דבריי בתודה על שנה גדושה ונפלאה, שנה שבה למדתי התמודדות ודבקות מהי, 
תודה לחבריי בצוות המרכזי ולאייל מזכ"ל התנועה, ליעל ממחלקת הדרכה, לצוות הרכזים, למד"בים, 

לגרעין עודד, לצוותי ההדרכה והפעילים וכמובן, לחניכים- שבזכותם יש לי באמת בשביל מה.
בזכותכם תהיה שנת תשע"א שנה של פעילות חינוכית מתקנת חברה.

עלו והגשימו!

כל ניסיון לכתוב על סמינר מש"צים ועוד לעיתון 
הוא ניסיון קשה ובכל זאת מלמעלה לוחצים שיהיו 
כתבות לעיתון ראש השנה אז נענינו לאתגר. 
ולמה קשה כל כך לכתוב על סמינר מש"צים? 
מה שונה סמינר מש"צים מעוד סמינר או טיול 

אחר בתנועה? 
התשובה היא שחווית סמינר מש"צים בראש 
ובראשונה היא חוויה אישית מאד השונה מחניך 
כיוון שהבטחנו  וממנחה למנחה, אבל  לחניך 
לכתוב כתבה אז נתחיל מההתחלה ובסוף נחזור 

לחוויה האישית. 
אז מהו סמינר מש"צים? זהו סמינר לשכבה 
י"א  - למסיימי כיתה  הבוגרת בבני המושבים 
המיועדים בשנת י"ב להיות השכבה המובילה 

ביישוב במועצה וגם ברמה הארצית. 
וכך ממש בסיום הקיץ ביום ששי אחד הלוהטים 
ביותר שהיו בקיץ החם הזה  התקבצו כ-300 
ליד  "צפית"  לפנימיית  י"א מכל הארץ  בוגרי 
קיבוץ כפר מנחם. חלק גדול מהחניכים שבאו 
לסמינר כבר שמעו מחברים הגדולים מהם בשנה 
שנתיים או מאחים גדולים על התנהלות הסמינר, 
אבל סיפורים לחוד ומציאות לחוד. לאחר שיחת 
המשימה  את  החניכים  קיבלו  קצרה  פתיחה 
הראשונה שלהם משימה שמכניסה אותם בבת 
אחת לתוך מהות הסמינר ללא דיבורים מיותרים. 
המשימה: חלוקה עצמית ל-15 קבוצות העומדות 
בקריטריונים נוקשים. במשך 8 שעות, עם עזרה 
מינימלית של מרכזי הסמינר, עמלו החניכים 
בכוחות עצמם על שיבוץ הקבוצות. קבוצות הלכו 
הלוך ושוב בין הרחבה בה היו מכונסים החניכים 
לחמ"ל בו ישבו 2 חברות גרעין עודד רק כדי 
עומדות  אינן  הרשימות שהרכיבו  כי  להיווכח 
עד אחרון הקריטריונים ועליהם להתחיל הכול 

מההתחלה.  
זה היה רק הרמז הראשון לכך שסמינר מש"צים 
הוא סמינר בניהול עצמי של החניכים. בכך גם 
השוני הגדול וייחודו של הסמינר. אין מי שמחלק 
את החניכים לקבוצות, לכל קבוצה יש מנחה 
בוגר מנחה ולא מדריך. מי שמעביר את הפעולות 
לקבוצות הם החניכים עצמם הם מקבלים נושא 
ובעזרת חברי גרעין עודד בונים את הפעולות. 
רוצים לשנות את הנושא בבקשה - זכותכם, זו 
הבחירה שלכם. לוח הזמנים של הסמינר נתון 
וידוע לכולם והוא בגדר המלצה - רוצים לשנות 
אותו זו זכותכם, הבחירה שלכם. וכאן נכנס אחד 
איזה  הבחירה.   - בסמינר  החשובים  הדברים 
בחירות אני עושה ואיזה אחריות אני לוקח על 
הבחירות שלי. בסמינר זה לידי ביטוי בשאלות 
כמו: "לא קמתי בבוקר ליחידה שחבר שלי מעביר 
שהתחילה בשעה 08:00". בסמינר מש"צים לא 
מש"צים  בסמינר  נוזפים,  לא  וגם  מענישים 
שואלים שאלות. או האם לקחתי אחריות על 
הזמן של הסמינר או לא? האם הגעתי להרצאה 
או סדנא חיצונית או לא? ולמה? מה הסיבות 
מה המניעים? וזהו תפקידו של מנחה הקבוצה. 
המנחה מלווה את הקבוצה לאורך כל הסמינר 
ובשיחות אישיות וקבוצתיות משקף להם את 
הדברים. המנחה אינו נותן תשובות, הוא שואל 
שאלות. התשובות נמצאות אצל החניכים והמנחה 

תפקידו להוציא מהם את התשובות. 
ויש גם תוכן, הרבה תוכן בסמינר: זהות יהודית, 
ארבעת  היו  וסוציאליזם  דמוקרטיה  ציונות, 
ימי  הנושאים המרכזיים בהם עסקנו בששת 

הסמינר. הרצאות, סדנאות והמון שיחות אישיות 
ובקבוצות קטנות. המון שאלות ושיחות על בחירה 
אמיתית ועל לקיחת אחריות אמיתית ועל שינוי 
איך משנים דברים  עושים שינוי אמיתי  ואיך 
האישיים  בחיים  דברים  ואיך משנים  בסמינר 
וביישוב שלי ובמועצה שלי ובתנועה ובחברה 

בארץ בכלל. 
ועוד נוסיף ונספר כי בסמינר יש מינהלת סמינר 
המורכבת מנציגי הקבוצות ולוותה על ידי מנחה.
מינהלת הסמינר הוא הגוף המנהל את הסמינר 
ועובד מול מרכזי הסמינר עוסק שעות רבות 
בשיחות על מקומו ותפקידו על מה הם מחליטים 
ואיך ועל שיתוף שאר חבריהם בקבוצות. ביום 
השלישי של הסמינר "פצצת זמן": לכל קבוצה 
יש חמש שעות ואוטובוס ועכשיו שבו ותחליטו 
מה אתם רוצים לעשות. רוצים לעלות לירושלים 
לאהל המחאה של משפחת שליט? בבקשה, 
אותו?  ולנקות  החופים  לאחד  לנסוע  רוצים 
בבקשה. והמנחה יושב ורושם וישאל בערב איך 
התקבלה ההחלטה ומה היה המקום של כל אחד 
בהחלטה והאם לכולם ניתנה הזכות להביע את 
יום  וביום השישי של הסמינר יש  וכו'.  דעתם 
שלם ו7 אוטובוסים לצאת לעשייה סמינרית. ומה 
הנושא שמאחד את כולם? ולאן לנסוע? ומה 
להגיד? והסמינר רועש וגועש וכולו כמרקחה, עד 
שיוצא עשן לבן והסמינר עולה כולו לכיכר רבין 

להשמיע את קולו. 
יום מתחבר ללילה שמתחבר ליום שאחריו וכבר 
נגמר לנו הסמינר ואחנו כמעט שלא הרגשנו. 
וכבר צריך לסכם ולנסוע לכיף פעילים ארצי 

בנחשונית ולחגוג את סיום הקיץ בתנועה. 
ונסיים במה שהתחלנו בחוויה האישית: יותר 
גם  מהכול מציב הסמינר בפני החניכים כמו 
בפני המנחים מראה - ומאלץ אותם להתמודד 
עם מה שבדר"כ אנחנו בורחים ממנו - התמודדות 
אמיתית עם עצמנו. לשאול את השאלות הקשות 
ביותר את עצמנו ולהישאר הרבה פעמים בלי 
תשובה מיידית רק כדי להמשיך ולעסוק בשאלה. 
זהו הדבר הקשה ביותר אבל גם המלמד ביותר 

בסמינר בפרט ובחיים בכלל. 

מאחלים  הסמינר  של  הבוגר  הצוות  ואנחנו, 
ומקווים כי החניכים בוגרי הסמינר יהיו אנשים 
חושבים ששואלים את עצמם את השאלות ולא 
מבקשים תשובות אצל אחרים. שיהיה בהם את 
האומץ לעשות בחירות אמיתיות ואת הכוח לקחת 
עליהם אחריות מלאה. שיהיו ביקורתיים כלפי 
עצמם וכלפי החברה, וידעו להפוך את הביקורת 
לעשייה. שיבינו את הכוח של הפרט ובעיקר של 

הקבוצה, של השכבה, של התנועה. 

בברכת חג שמח ושנה טובה לכל משפחת בני 
המושבים - גלעד דקל, מרכז סמינר מש"צים 

וכל הצוות הבוגר.

לקראת השנה החדשה 
אייל עוזון, מזכ"ל תנועת בני המושבים

אריה בן גוריון כתב על ההבדל בין חגי זיכרון לחגי עתיד: "חגי ישראל ברובם הם חגי 
זיכרון. פרט, משפחה וקהילה נקראים להזכיר ולשחזר בצורה טקסית, אירוע היסטורי 

משמעותי שקרה בעברנו.
היהודי נקרא לשאול את עצמו ולחנך את בנו לשאול מאין באתי, מה מכילה הביוגרפיה 
שלי? בפסח ושבועות  אנו שואלים מתי ואיפה נולדתי, במצרים כעבד ויצאתי משוחרר, נדדתי במדבר 
לקראת הארץ המובטחת, התנחלתי ועיבדתי אדמתה. אבל לראש השנה ויום כיפור אין היסטוריה, אין 
זיכרון אין עבר, אין סיפור, אין דרמה. לכן, לא הזמן, לא הלידה ולא הזהות קובעים את תוכניהם, לא מה 
קרה בעבר, אלא מה אפשר שיקרה, הפנים והלב מכוונים לממד הזמן - עתיד. שני מועדים אלו שואלים 
בעצם מה כיוון חייך? כיצד בחרת לחיות? האם יש לך חלום? שאיפה למימוש? האם יש לך תמונת 
עולם אנושית וחברתית? מה דמות החברה הישראלית בעיניך? האם אתה רוצה ליצור מציאות אחרת, 
טובה, צודקת יותר... זה תלוי רק בך בלבד, בשאיפתך לשינוי בהווה, אבל פניך אל העתיד .לפי זה ראש 

השנה הוא חג אנושי ואופטימי ופניו אל האדם ותמונת עתידו."
שוב ראשיתה של השנה ואנו מתחילים מהתחלה את שנת הפעילות בתנועה עם הפנים לעתיד ורצון 

ליצור מציאות טובה יותר לבני המושבים. 
לחלקנו זהו המפגש הראשון של המדריכים והחניכים, חלק מדריכים חדשים של קבוצה קיימת וחלק  
ממשיכים להדריך את קבוצתם מהשנה הקודמת. מה שמשותף לכולם זו ההתחלה שמסמלת השנה 

החדשה, התחלה של דרך חדשה שהיא חלק מהתפתחותם כקבוצה. 
יש לנו תנועה מפוארת, תנועת בני המושבים היא מקום חי, פועל, יוצר ומתחדש, מלא באתגרים, מורכב 
מאנשים טובים ויקרים, מקום בו רצון טוב חי בכפיפה אחת עם יכולת גבוהה. תנועת בני המושבים 
היא מקום בו מצליחים באמת להסתכל על הפרט בכל התמונה הכוללת, לבדוק איתו מהם צרכיו מול 

המשימה ולהשתדל למצוא את נקודת המפגש ביניהם. 
בני המושבים היא אבן שואבת- בשנים האחרונות יותר בני נוער מצטרפים לתנועה, יותר יוצאים 
ומתנדבים להדרכה ולשנת השירות בגרעין עודד ויותר מושבים, יישובים וקיבוצים נכנסים למעגל 

הפעילות התנועתית. 
אנחנו בעיצומו של שינוי במרחב הכפרי. אני מאמין כי נצא עם תוכנית אסטרטגית לתנועה לאור השינויים. 
בשנים האחרונות קיים שיח על זהות בני המושבים. אנו עוסקים בכך במעגל התנועה, בסמינרים השונים 

בערוץ הקהילתי בטלויזיה, בסמינרי מד"בים ועם הרכזים. 
בני המושבים פתוחה לרעיונות ומנסה כל הזמן לחבר בין רעיון למעשה. 

אני מאמין בתנועת בני המושבים - בדרכה, ערכיה וחבריה. בני המושבים הינה הזרוע החינוכית של 
תנועת המושבים שהקימה מושבים רבים ונושאת מראשית ימיה את הדגלים החשובים עבור המדינה 

ולתנועת בני המושבים תפקיד מרכזי ומוביל בהנהגת הנוער במרחב הכפרי החדש. 
אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, שנת חינוך ועשייה.

ר  נ י מ ס
מש"צים  
2 0 1 0
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פינה עם ארומה אישית

ינאי הדבוראי ממושב צופית 
פעם חקלאי תמיד חקלאי? אולי? 
ינאי זקס נולד וגדל במושב גן השומרון ושם נפגש 
לראשונה עם המכוורת ובעיקר עם הדבש כאשר 

עזר לשכנו ברדייה. 
לאחר שהשתחרר משרות ממושך בצבא קבע, היה 
זה אך טבעי שהחליט להיות חקלאי והפעם במושב 
צופית אליו הגיע בעקבות אשתו בת המקום. זכרון 

ילדות הביאו לפנות לענף המכוורת. 
והיום מונה  כוורות...   3  - ההתחלה היתה צנועה 

המכוורת כמה מאות. 
בענפי  שינויים  עם  יחד  ואביב  סתיו  קיץ,  חורף, 
והצבתן   הכוורות  שינוע  את  מנתבים  החקלאות 
מהפרדסים וחורשות האקליפטוס בשרון ועד לרכסי 
הגליל העליון סמוך לגבול הצפון. הטיפול בדבורים 
הוא נושא מורכב ומרתק החובק תחומים הקשורים בביולוגיה של דבורת הדבש וידע במחזור החיים 
של הדבורית כמו גידול מלכות, בניית נחילים, האבקה ועוד. ינאי מקפיד להחליף מדי שנה את כל 

המלכות במכוורת כדי ליהנות מחוזקן ופוריותן של המלכות הצעירות. 
מלבד הדבש, מייצרות הדבורים במכוורת ואוספות עוד מוצרים בעלי ערך ייחודי: מזון מלכות, פולן 
)אבקת פרחים( פרופוליס, דונג, ואפילו לארס הדבורים יש שימושים רפואיים. למכוורת ולגידול 
הדבורים יש גם תרומה שאין לה תחליף בגידול ובהפריה של גידולים חקלאיים רבים: נשירים, 

דלועים, חמניות, תותים ועוד. 
הבית והחצר במושב צופית הם ליבת המכוורת. כאן מכון הרדייה והאריזה וכאן גם מתקיימת מכירת 
הדבש ושאר מוצרי המכוורת. המכירה נעשית באווירה ידידותית ותוך מתן הסברים למתעניינים. 
המכוורת מתמקדת בייצור דבש מפרחי בר, פרחי אקליפטוס, פרחי הדרים וכותנה, איסוף פולן )אבקת 

פרחים(, ומתן שרותי האבקה לגידולים חקלאיים.

מתכון לעוגת דבש מסורתית
באדיבות אשת הדבוראי - ליליק

זהו המתכון המקובל במשפחה עוד מימי הורי, ממייסדי צופית. 
החמרים: 

3 כוסות קמח תופח
3 ביצים 

1 כוס דבש 
1 כוס סוכר 

1 כוס נס קפה )עשוי מכפית נס קפה ומים( 
1/2 כוס שמן 

1/2 כפית צפורן )לא חובה( 
1/2 כפית קינמון )לא חובה( 

1 כפית סודה לשתיה 
צימוקים מקומחים 
1 שקית סוכר וניל

תמצית שקדים/וניל - אם רוצים 

אופן ההכנה:
רצוי לפי הסדר: לערבב את הסוכר, וניל, שמן, דבש וכוס הקפה החם )שגם מנקה את הדבש(   *

להוסיף את הביצים, התבלינים )לפי הטעם(, להמיס את הסודה לשתיה במעט מים ולהוסיף   *
לעיסה. 

מוסיפים את הקמח, את טיפות התבלינים ובוחשים היטב לעיסה חלקה ולבסוף מוסיפים את   *
הצימוקים המקומחים. 

משמנים תבנית עגולה גדולה או 3 תבניות מאורכות )של אינגליש קייק(.   *
יוצקים על התבנית את העיסה ואופים בחום בינוני כשעה או עד שקיסם הננעץ בעוגה יוצא   *

יבש. 

אפשר לשמור במקרר, אך העוגה יכולה לשהות כמה ימים מחוץ למקרר ואז היא אף יותר טעימה.

בתיאבון ושנה טובה ומתוקה




