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במגירת בג"צ מוקפאת
החלטה  979שעיקרה ,כאמור,
הינו הסדרת זכויות המגורים
והתעסוקה בחלקות המגורים במושבים
והסדרת הזכויות המקבילות בקיבוצים
בשינויים המחייבים .ההחלטה הוסכמה בין
ההתיישבות לבין המדינה וקיבלה תוקף
של החלטה במינהל מקרקעי ישראל במרץ
.2007
החלטה  979תואמת בסיס תכנוני קיים
המאפשר לכל נחלה להקים בית נוסף.
ההקפאה בבג"צ והקיפאון בו אנו שרויים,
כאמור ,מעכבים את הפוטנציאל לבניית בית
נוסף בכל נחלה במושבים ,היינו 33,000 -
בתים ,זאת בשעה שכולם זועקים "מצוקת
דיור" ומחפשים פתרונות בכל פינה.
חשוב להבהיר ,כי מבחינת המושבים ,כל
שהעניקה לחוכר החקלאי החלטה  ,979הוא
עיגון זכויותיו בחלקת המגורים ,זכויות שאין
עליהן חולק וכבר הוצהרו בהחלטות רבות
של המועצה ,וזאת בתמורה לתשלום סכומים
גבוהים בהשוואה לחוכר העירוני.
תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית הסכימו
להגן על ההחלטה בבג"צ בעיקר בשל צוק

מיכל דותן-לוין ,עורכת

מערכת עיתון "המושב":
עורכת אחראית :מיכל דותן-לוין
מרכזת מערכת ועריכה :ורדה בואבי
חברי המערכת:
יהודה אלטון ,עו"ד עמית יפרח ,איציק כהן,
מנשה סמירה ,שלמה עצמוני ,יוגב שריד,
חן דהן ,אילנה יוגב.
כתובת המערכת :תנועת המושבים ,שדרות
שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :
varda@tmoshavim.org.il

דווקא בשעתה הקשה ביותר של החקלאות,
לאחר שש שנות בצורת ולאחר משבר כלכלי,
כאשר החקלאים היום זועקים לעוד ידיים
עובדות ,זה בדיוק הזמן שעל המדינה לייצר
פלטפורמה ברורה אשר תייצב את הענף
בשלב הראשון ,ותהווה הבסיס לצמיחתו
בשלב השני.
כדי לייצר וודאות בסיסית בעולם אי הוודאות
שהחקלאים מצויים בו יש צורך בחוזה חכירה
לדורות שמשקף את הזכויות האמיתיות של
המתיישבים על אדמתם ובנוסף מקנה וודאות
ויציבות ,כאשר החקלאי יכול להתייחס לקרקע
שברשותו לטווח ארוך כנתון שמאפשר לו
לצאת ממשברים שפוקדים אותו לאורך השנים.
מהיום בו מדינת ישראל החליטה כי היא
מעוניינת לשמור על אדמותיה ,נגזרה
המדיניות ההתיישבותית-חקלאית שאמורה
לייצר חקלאות .אולם ,מדיניות חקלאית
היא הרבה מעבר להגנה על גורמי הייצור
הראשוניים ,שגם כאן נכשלה המדינה.
מדיניות חקלאית צריכה להיגזר מהנחת
העבודה שחקלאות היא מוצר ציבורי,

 .2011שנה אזרחית חדשה .הזדמנויות חדשות...

קוראים יקרים
מושב  TVמגזין הטלוויזיה של תנועת המושבים.
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העיתים בו נמצאת ההתיישבות העובדת ועל
מנת שזכויותיהם של המתיישבים יזכו לאחר
שנים של הצהרות ומצגי סרק לעיגון והסדרה.

ואם לא יתייחסו אליה באופן הזה ,הן
ברמת התמיכות העקיפות והן ברמת
התמיכות הישירות ,היא פשוט לא
תתקיים  -לפחות לא במתכונתה הנוכחית.
אך דבר ראשון ,ולפני הכול ,יש להסדיר את
זכויות החקלאים בקרקע בכדי לאפשר להם
תכנון ארוך טווח ,תכנון מסוג זה הוא התנאי
הבסיסי ביותר על מנת להתמודד עם אי
הוודאות שמאפיינת את הענף.
כיום אנו חוגגים  45שנה לסאגה הבלתי
נגמרת מול המנהל ,בעלי הנחלות במושבים
עדיין מוגדרים כברי רשות  -משמע הם בעלי
אפס זכויות קנייניות.
איננו רוצים לחלום חלומות נדל"ן ,אנחנו
רוצים את הצביון הכפרי ,את ההוויה של
המושב ,את חג שבועות .איננו רוצים בעלות
על הקרקע ,אנו מתייחסים אליה כאל משאב
טבע שקיבלנו על מנת לשמרו למען הדורות
הבאים .אנחנו רוצים להתפרנס בכבוד
ולהמשיך לקיים חקלאות מגוונת לרווחת כלל
הציבור ,אנחנו רוצים לגדל את ילדינו ולהנחיל
להם את המסורת עליה התחנכנו.
חוזה חכירה לדורות הוא הפתרון הנכון ביותר
כיום ,הן בעבור המגזר החקלאי והן בעבור
המדינה ,שאילולא המגזר החקלאי תישאר עם
הרבה מאוד אדמות מבלי יכולת להגן עליהן.

אנו בפתחה של שנה אזרחית
חדשה ,כאשר שיירי ותוצרי
שנת  2010עדיין מהדהדים.
היתה זו שנה לא פשוטה ,בעיקר עבורנו,
תושבי המרחב הכפרי.
מחירי המים עדיין מאמירים והסופה
שביקרה אותנו ,היתה אמנם חזקה ופראית
ופגעה בגידולים חקלאיים רבים ,אך עדיין
האדמה זועקת למים והכנרת עודנה עצובה
ומיותמת.
בכלל ,סופה של השנה היה בסימן איתני הטבע
שחזקים מכל תכנון אנושי.
השריפה ביערות הכרמל גבתה מחיר כבד
מנשוא ולאחר שקברנו בצער את אחינו

ואחיותינו הגיבורים ,עסוקים היום כולם בניסיון
לשקם את ההרס הנורא ,את החי והצומח,
או מה שנותר ממנו .גם כאן חלוקות הדעות
באשר לדרך הראויה והנכונה ,שכן ישנם
מחקרים המבוססים על ההיסטוריה העולמית
המצביעים על כך כי לטבע חוקיות והגיון משלו
ולכן מוטב אולי לתת לו לעשות את העבודה
הטבעית ולשקם את עצמו.
בכל מקרה ובכל דרך שתיבחר על ידי הגורמים
המוסמכים ,יעברו שנים רבות בטרם נוכל
ליהנות שוב מצילם של עצי הכרמל ומהזנים
הייחודיים והמופלאים של החי והצומח שטרם
יודעים מה נכחד ומה שרד.
גם בחצר שלנו אנו עדיין נאבקים על זכויותינו
בקרקע ,על השימוש במים לחקלאות ועל
הזכות לעסוק בחקלאות בכבוד ,כשלרשותנו
התנאים ההולמים.
נקודות האור שלנו (ברוח אורות חג החנוכה

שחגגנו לא מכבר) הן תנועת הנוער שלנו,
המרחב הכפרי ,בני המושבים ופעילות התרבות
וחיי הקהילה אצלנו במושבים.
לאחרונה קיימנו לראשונה השתלמות ועדים
ארצית בנצרת ,בה לקחו חלק כ 150-נציגי
מושבים מרחבי הארץ ,שהגיעו לשלושה ימים
מעשירים וחווייתיים .בכוונתנו להפוך את
ההשתלמות המקצועית הזו למסורת ,זאת
לאור ההדים והביקורות החיוביות שקיבלנו
מהמשתתפים.
על כך ועוד תוכלו לקרוא בגליון זה ולהתרשם
מתמונות האירועים והפעילויות האחרונות
שהתרחשו בחצר שלנו.
כולי תקווה ששנת  2011תהיה טובה מקודמתה
ותביא עמה בשורות טובות לנו החקלאים,
לתושבי המרחב הכפרי ולכל בית ישראל.
קריאה נעימה ,מיכל
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חדשות אגף המשק

השבתת
שיווק
תוצרת
חקלאית
איציק כהן ,יו"ר אגף
המשק

לראשונה בארץ יצאו החקלאים
במאבק מול הממשלה שאינה
מקיימת הסכמים בעניין הקצאת
עובדים לחקלאות .ההחלטה על השבתת התוצרת
החקלאית לשווקים לא הייתה קלה והיה חשוב לנו
מאוד שתצליח.
פנינו לחקלאים מכל הענפים שרובם התלהבו
והצטרפו להשבתה .פנינו גם לסוחרי השוק
הסיטונאי שגם הם סגרו את השוק לכניסה ויציאה
של תוצרת .רשתות השיווק אגרו תוצרת מבעוד
מועד ודאגו לעצמם .התקשורת לרוב הייתה אוהדת
והופעת החקלאים הייתה עניינית .לא היה לנו עניין
לפגוע בציבור ,זו הייתה השבתת אזהרה לממשלה
ולכן היא הייתה קצרה.

תוצאות ההשבתה היו שהממשלה החליטה על
הקמת צוות של מנכ"לים :מנכ"ל משרד האוצר,
מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד החקלאות
שיבדקו את ההסכם שהיה לממשלה עם החקלאים
בעניין העובדים ויביא בפני הממשלה את המלצותיו
בתוך  3שבועות .להלן נקודות ההסכם ,אופן יישומו
ודרישת מטה המאבק.
ההסכם
בתחילת שנת  2009נחתם הסכם בין הממשלה לבין
התאחדות חקלאי ישראל ,לעניין העובדים הזרים
בחקלאות ,שבנקודותיו העיקריות קבע כדלהלן:
* פתיחת השמים לכניסת עובדים מיום חתימת
ההסכם לצורך מילוי המחסורים ששררו מאז.
* מתווה של צמצום מכסת העובדים בחקלאות;
* בחינת העסקת זרים במתכונת עונתית;
* תקציב למדען הראשי לפיתוח טכנולוגיות
חלופיות לידיים עובדות;
* מענקי השקעה לרכישה והטמעה של מיכון חוסך
כוח אדם;
* תמריץ לישראלים מתקציב המדינה כך שישתלבו
ב 1,500 2010-עובדים ישראליים נוספים בחקלאות;
* מינוי ועדת מעקב שתפקח על יישום ההסכם ותוכל
לקבוע התאמות או שינויים בדרך יישום ההסכם.
יישום ההסכם
מאז חתימת ההסכם יושם ההסכם רק בכל
הקשור לצמצום מכסת העובדים ,ובכל נקודת זמן
מחתימתו ,שהו בארץ לפחות  4,500-2,500עו"ז

הוראת רשם האגודות בעניין אופן חלוקת המים באגודה
לאחר דיונים רבים והמלצת התנועות המיישבות ומשרד החקלאות ולאחר
שמיעת הסתייגויות שונות בעניין ,הוציא רשם האגודות השיתופיות  -עו"ד אורי
זליגמן את החלטתו לאגודות השיתופיות בארץ על אופן חלוקת הקצאת המים
באגודות לשנת  .2011מסמך ההחלטה יופץ לכל ועדי האגודות בימים אלו.
הקצאת המים לשנת 2011
רשות המים דרשה לקצץ את הקצאת המים לשנת  2011ל 370 -מליון קוב .זו מנת מים
שהחקלאות בישראל לא תוכל לעמוד בה קבע שר החקלאות מר שלום שמחון.
לחצו זה של השר יחד עם התנועות המיישבות והתאחדות חקלאי ישראל ,הביאה לכך שגודל
הקיצוץ הוקטן והמכסה לחקלאות תעמוד על  400מליון קוב לשנה הבאה.

בשעה טובה נולד חוק לענף החלב

הצעת חוק תכנון משק החלב שנדונה ביום ב'  ,13.12.2010בועדת הכלכלה ,אושרה ע"י חברי
הועדה ותובא לאישור בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת בימים הקרובים .אירוע זה
הינו אירוע רב חשיבות לענף החלב ולכל העוסקים בו.
המשמעות היא ,כי תכנון ענף החלב נקבע עפ"י חוק .עד כה התנהל הענף ללא תשתית חוקית
ועתה לראשונה ,מבטיח חוק את יציבותו בתחומים רבים ,ובין השאר:
 .1מחיר המטרה :לראשונה נקבע כי מחיר המטרה ייקבע עפ"י חוק .זהו תקדים שאינו קיים
באף ענף אחר בחקלאות .המנגנון הקיים ימשיך להתנהל עפ"י המתכונת הקיימת במשך
 8שנים ,ולאחריהן מנגנון מחיר המטרה ימשך אך ישנה אפשרות כי אופן קביעת המחיר
יובא לדיון בין משרדי החקלאות והאוצר ובהתייעצות עם מועצת החלב.
 .2מכסות חלב :תכנון ייצור החלב וקביעת המכסות ,הוסדרו לראשונה בחקיקה ראשית וע"י
כך יובטח המשך אספקה סדירה של חלב ומוצריו והמשך ייצור חלב בפריסה ארצית.
 .3ניוד מכסות :נקבע כי המס עבור התמורה על ניוד מכסה יהיה בשיעור של  10%בלבד .זו
הטבת מס גדולה מאוד המבטיחה כי גם מי שיחליט לפרוש מהענף ,יוכל לעשות זאת
בצורה הולמת.
 .4מועצת החלב :סמכויות התכנון ,הפיקוח והבקרה של מועצת החלב ,יעוגנו מעתה בחוק .דבר
זה יבטיח את פעילות הענף למען המשך היציבות ,הפריחה והשגשוג של הענף כולו.
זוהי תחילתו של עידן חדש לענף החלב ,שיבטיח יציבות ,לצרכנים ,לתעשייה ולחקלאים.
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פחות מהמכסה הקבועה בהסכם לאותה עת ,דבר
שגרם נזקים כספיים קשים לחקלאות ושיבוש
תוכניות העבודה.
אין בנמצא כיום בארץ מספיק מיכון חוסך כ"א
שישרת את הקיצוץ בעו"ז על פי המתווה שבהסכם.
אם יוכח בעתיד אחרת ,יישקל הנושא מחדש.
החקלאים אמנם רוכשים מיכון ,אולם אין עדיין
בהיקף וסוגי המיכון שנרכשו עד כה ,בשורה על
היכולת לעמוד בהקצאת עובדים נמוכה יותר.
התוכנית לשילוב ישראלים בעבודה בחקלאות,
בסכום של  45מיליון ש"ח ,טרם הופעלה.
דרישת מטה המאבק
* המכסה הקבועה תהיה מכסת ברזל של 28,500
עובדים מתאילנד בלבד ,לאלתר וללא תנאים,
כפיצוי על אי עמידה במכסת העו"ז מאז חתימת
ההסכם ,הקצאת  2011תעמוד על  28,500אלף
עובדים מתאילנד בלבד.
* הסרת כל החסמים להכנסה של כל כמות העו"ז
לענפי החקלאות בהיקף שנקבע.
* ביטול מס המעסיקים ואגרות ,בסכום של 200
מיליון ש"ח בשנה ,מסי כפל המוטלים עוד לפני
שהחקלאי הרוויח את השקל הראשון ,שאינם
מופיעים בתקציב המדינה.
* לאפשר הבאת עובד חלופי במקום עובד שברח
או עזב לאחר תום שלושה חודשים.
* הרחבת פיילוט לעובדים זמניים ,בהיקף של
 1,500עובדים ,מעבר למכסת הברזל בהיקף של
 28,500עובדים זרים.

הסכמים
מכבדים!

* לאור העובדה שבחקלאות ,בהתאם לקריטריונים
משרד החקלאות ,נדרשת מכסה של 46,000
עובדים ,לא יוגשו ב 3-השנים הבאות בקשות
להעלאת מכסת ברזל מעבר ל ,28,500-כדי
להשאיר אופציה פתוחה לעובדים ישראליים או
פלשתינים לעבודה בחקלאות.
* מעבר לכך ,יוקצו  10%נוספים לצורך עמידה
במכסת הברזל בכל נקודת זמן .זאת לאור
התנהלות העבר ואי עמידה בכמות הנדרשת,
תוך מניעת תביעות משפטיות מצד החקלאים,
כדוגמת תביעות סגר .2002
* לקיים פורום מקצועי בשיתוף הענפים לבחינת
קצב כניסת המיכון והשפעתו על תשומת
העבודה.

לעבודה ולמלאכה? חלום בלהות!
איתן בן-דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים

על סדר היום  -מאבק בעובדים הזרים .ושוב הנפגעת הגדולה  -החקלאות הישראלית.
ומה אנחנו למדים מכך? בעיקר על אטימות ,חלמאות וקפקאיות .יושבים להם פקידי אוצר מעונבים
במגדלי השן ומטילים גזירות ומקצצים ,ועסוקים בגירוש והגבלת ילודה ומתן צווים ואיסורים,
ובינתיים ,מה קורה בשווקים?
מחירי עגבניות מאמירים ,תוצרת חקלאית שאינה נקטפת בזמן וקריסה כלכלית של משקים שלמים
המקיימים הלכה למעשה חקלאות לתפארת מדינת ישראל.
והיכן המדינה? עסוקה בלתקוע טריזים בגלגלי הטרקטורים שלנו .מפנה מדפים ברשתות השיווק ובחנויות
באירופה למדינות שאינן ציוניות נלהבות בלשון המעטה ,ורק מחכות להזדמנות פז זו ...מפנה שטחי קרקע
עצומים (באין יכולת לעבדם) לטובת שממה ופולשים נלהבים.
חבל וכואב שתהליך גאולת האדמות שהדורות הקודמים הקריבו כל כך הרבה למענו יסתיים במסירה
מרצון של הקרקעות לגורמים אחרים ובסיום עצוב של אחד הפרקים החשובים בציונות.
והחקלאים שוב זועקים אך קולם אינו נשמע וההדים אינם מגיעים עד הקומות הגבוהות במשרדים
בירושלים ובתל אביב.
מקיזים את דמם ,מתעמרים בהם והופכים אותם לאויבי המדינה ,זאת במקום להצדיע להם ,להדליק
בשמם משואה ביום העצמאות ולהודות להם ,על מה?
על העבודה והמלאכה ,על התוצרת הטריה ,האיכותית והמגוונת לכלל האוכלוסייה ,על הביטחון והשמירה
על גבולות המדינה ,עבודה שאין שכר בצידה.
אז די! נמאס לנו! מבית ומחוץ! נמאס להיענש על הבחירה במקצוע שבו העסקת ישראלים אינה אפשרית,
נמאס להיענש מגרמי שמים ,נמאס להצטדק ,נמאס להתנצל על הישגי המו"פ החקלאי וההשקעה
שאלמלא העובדים הזרים היו נותרים בחלקות הניסוי ולא מתורגמים לגידול מתועש והמוני .נמאס
למחות! נמאס לבכות! אל תהללו אותנו ,אל תודו לנו ,רק בבקשה ,הפסיקו לרמוס אותנו!
ובדרך לרשתות השיווק או לשוק זכרו את מילות הגבעטרון:
		
מי יצילנו מרעב?
		
ומי יאכילנו לחם רב?
		
ומי ישקנו כוס חלב,
		
ומי ישקנו כוס חלב?
למי תודה ,למי ברכה?
		
לעבודה ולמלאכה!

על כן נעבוד ,על כן נעמול
תמיד ,בכל ימי החול.
כבד העול ,נעים העול!
ובעת הפנאי נשיר בקול
שירי תודה ,שירי ברכה
לעבודה ולמלאכה!

בשם חקלאי ישראל הנרמסים ,איתן בו-דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים.
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הפיצוי לחקלאים  -עליה על הכביש המהיר לשום מקום
עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף
קרקעות ואגו"ש

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה
בישיבתה האחרונה הוראת שעה
 1222למשך שנתיים ,שתיצור
תמריץ להשבת קרקעות חקלאיות ,שיעודן
שונה למגורים וזאת במסגרת הפתרונות שיוזמת
הממשלה ,להורדת מחירי הדיור ולהגדלת מלאי
הקרקעות לשיווק למגורים.
בתמורה להשבת הקרקע לפי דרישת המינהל,
בתוך  60יום ,יקבל החוכר פיצוי כספי מוגדל ב50%-
מזה שקבע השמאי הממשלתי הראשי עבור זכויות
החוכר בקרקע :עבור דונם קרקע המעובד בגידולי
שלחין קבע השמאי פיצוי בגובה  ,₪12,700ועבור
דונם קרקע הנטוע מטעים קבע השמאי פיצוי
בגובה ( .₪30,800פיצוי עבור קרקעות המעובדות
בגידולי בעל יקבע בנפרד).
בנוסף לפיצוי המוגדל ,לחוכר תהיה אף זכות לרכוש
בפטור ממכרז ובתשלום מלא מספר מגרשים
מוגבל בתחום התכנית באישור המינהל :במרכז
הארץ  20%מהשווי היחסי של שטח ההשבה ,אך
לא יותר מ 100-דונם ולא יותר מ 500-יח"ד .באזורי
עדיפות לאומית יוכל החוכר לרכוש מגרשים בהיקף
של עד  25%משטח התכנית ובלבד שהשטח אשר
יוקצה בפטור ממכרז לא יעלה על  150דונם.

הגדלת היצע הדירות הוא מהלך ראוי והכרחי
על מנת להביא להורדת מחירי הנדל"ן והבאתם
למחירם הריאלי .העוול הגדול שנעשה הוא
שהוראת השעה מנצלת פאניקה באשר למחירי
הנדל"ן על מנת להפשיר קרקעות ירוקות בגוש דן
בניגוד למדיניות המוצהרת של הממשלה להביא
כ 600,000-תושבים חדשים לנגב ולגליל.
כרגיל ,מי שיתעשר ממהלך זה הם פרנסי העיר.
אם כבר מדינת ישראל מחליטה להגדיל את ההיצע
במרכז הארץ היא צריכה לעשות זאת בבנייה
לגובה ולא בוויתור על הריאה הירוקה של גוש דן.
ידוע שהדרך הטובה ביותר ליישוב הפריפריה היא
העלאת מחירים במרכז הארץ ,לכן יש למדינת
ישראל הזדמנות חד פעמית לעודד אוכלוסייה
איכותית לעבור לנגב ולגליל ע"י שמירת מחירים
גבוהים במרכז ויצירת סל תמיכות אטרקטיבי

לזוגות צעירים בפריפריה .מהלך נכון ראוי ונחוץ.
במקום לפעול בדרך הזו הממשלה בוחרת במהלך
שעלול להתגלות כטעות ושגיאה בטווח הארוך.
בעיקרו של דבר ,הוראת השעה באה לגרוע
מהשטחים הירוקים במרכז הארץ  -אחד האזורים
הצפופים בעולם  -וזאת על מנת להגביר את
הצפיפות ואת העומס על התשתיות ולהפוך את
מדינת ישראל למדינה שהגדירה את גבולותיה ,דה-
פקטו ,בין גדרה וחדרה .ברור גם שבטווח הבינוני
הפשרת שטחים ירוקים תפגע מהותית באיכות
החיים של תושבי המרכז.
לעניין הפיצוי שיינתן לחקלאים ,ההעדפה
הראשונית של החקלאים הייתה תמיד ועודנה,
לקבל קרקע חלופית בתמורה לקרקע שהופקעה
וזאת מתוך כוונה להמשיך ולעבד את הקרקע.
בכל מקרה ,הפיצוי הכספי המוצע בהוראת השעה

?

חלומות הנדל"ן
של השר אטיאס
איתן בן דוד ,מזכ"ל תנועת המושבים

השר אטיאס חוזר שוב על המנטרה הקבועה שלו בשנה האחרונה :כיום ,הבעיה
העיקרית בישראל היא ,עליית מחירי הדירות ,בשל העדר "מדיניות המתכננת את
הביקוש להיצע" ,משום ש"אין די קרקע מתוכננת לשיווק".
לתפיסתו של אטיאס הפתרון הוא :לשחרר קרקעות מאושרות לבנייה שבידי חקלאים
בין גדרה לחדרה וכך להוסיף  12,000יחידות דיור באזורים אלה – כלומר לטפל בצד ההיצע ולא בצד
הביקוש .חשוב להבין ולהפנים ,הצעתו של השר אטיאס משולה להצעה להפשיר את שטחי שמורות
הטבע לטובת בנייה  -לא פחות ולא יותר.
ברמת המקרו צודק אטיאס .אכן ,במדינת ישראל אין מדיניות קרקעות נכונה ,מדיניות שתדחוף אנשים
לפריפריה במקום מדיניות היוצרת עוד בנייה צמודת קרקע במרכז הארץ  -והרי אל לנו לטעות ,זו
המדיניות שהשר אטיאס מעוניין בה .הבעיה היא ,שבעיקרו של דבר ,השר אטיאס טועה ומטעה ומאחר
שהוא עושה זאת כבר לאורך זמן ,ברור לנו שיש כאן מגמה שתפגע לא רק בחקלאים אלא בכלל
תושבי המרכז ובסופו של דבר בכלל תושבי המדינה.
המהלך של אטיאס נובע מהעדר הבנת האיום האסטרטגי האמיתי על מדינת ישראל .השר אטיאס
יודע כי כדי לתקן את המצב ,כדי לשנות באמת את המפה הדמוגרפית והגאו-אסטרטגית במדינת
ישראל ולהביא  600,000תושבים חדשים לגליל ולנגב ,שהיא אחת ממטרות העל של הממשלה ,יש
להעלות את מחירי הנדל"ן במרכז הארץ מחד גיסא  -ובכך להקטין את הביקוש באזורים אלו ומאידך
ליצור סל תמיכות למתיישבים בפריפריה  -ובכך להגדיל את הביקושים להתיישבות בפריפריה .משום
מה בוחר השר אטיאס להתעלם מעובדה זו.
במקום לעודד התיישבות איכותית בפריפריה ולעודד את המשק המשפחתי הקטן במרכז הארץ ,בוחר
השר אטיאס להתחיל במהלך שככלל הולך לפגוע ,שוב ,ביחידה המשקית החקלאית הקטנה והבינונית
ולעודד את מודל החוות .בכך הוא למעשה פוגע בערך המוסף המשמעותי ביותר של המגזר החקלאי
ושל המרחב הכפרי  -הצביון ,המורשת והמשק החקלאי האקולוגי .השר אטיאס בוחר ללכת נגד הגישה

אינו משקף להערכתנו את הזכויות של החקלאים
ואינו מתחשב בשמירה ,הטיוב וההחזקה וההשבחה
של הקרקע על ידי ההתיישבות לאורך השנים,
אותה התיישבות אשר השקיעה את כל אונה וזיעת
אפה בעיבוד הקרקע החקלאית .אדמות המושבים
במרכז הארץ מעובדות כולן וכוונתנו להמשיך
לבצע חקלאות על אותן אדמות.

כל פתרון אשר כולל את ההתיישבות ראוי שייקח
בחשבון את העובדה הפשוטה שמהלך זה פוגע
במטה לחמם של החקלאים שעוד מצליחים לשרוד.
כאמור ,במרכז הארץ אין שום תמיכה מהותית
לחקלאים הקטנים.
אין ספק ,כי המשך הבנייה במרכז הארץ יחליש
את הפריפריה ויאיץ את הביקושים והלחץ לבנות
עוד ועוד יחידות במרכז הארץ .מדוע יבנה אדם
את ביתו בעפולה או במעלות כאשר ישנה בניה
מסיבית בנתניה ובכפר סבא .המדיניות ארוכת
השנים שבאה לידי ביטוי בהחלטות שונות של
גופים ממשלתיים שונים מעידה על העדר משילות
ועל היעדר תפיסה ארוכת טווח באשר לאופייה
העתידי של מדינת ישראל.
חשוב להבהיר :הוראת השעה עומדת בניגוד
לעקרונות המנחים של תמ"א  35והינה חלק
ממגמה אשר משמעותה היא הפיכת גוש דן
לגוש בטון.

של מדינות ה ,OECD-שהציבו במרכז את המשק המשפחתי על תועלותיו האקולוגיות הרבות .בכך
השר אטיאס לא רק טועה ומטעה ,אלא גם מעודד מגמות שליליות ברמה הפנימית במגזר החקלאי.
כמובן שמהלך זה ייפגע ,בטווח הארוך ,בלגיטימיות של החקלאים ויאפשר דרישה להפשרות קרקע
נוספות בהמשך .השר אטיאס מודע לכך ולכן הוא גם פועל כפי שהוא פועל (בצד ההיצע).
קביעתו של השר אטיאס כי מדובר בבעיה העיקרית במדינת ישראל היום ,נכונה גם היא .משאב
הקרקע הוא משאב הטבע היקר ביותר במדינת ישראל ויש לשמרו ועקרון זה אינו מתנגש עם הרצון
ליישב את הפריפריה ,ההיפך הוא הנכון .כבר בתמ"א  ,35הובהר הצורך לשמור על ריאות ירוקות
דוקא במרכז הארץ .היחידה המשקית הקטנה היא הכלי האידיאלי לעשות כן.
לא ברור על מה חושב כבוד השר כשהוא פועל לצופף עוד את הבועה שבין גדרה לחדרה .האם השר
אטיאס אינו מבין שבין גדרה לחדרה אי אפשר להרחיב יותר את התשתיות ותוכניתו תיצור עוד פקקים
ועוד לחץ על מערכת תשתיות רעועה ממילא .ואנו שוב שואלים ,מה מנסה השר אטיאס להשיג?
באיזו מסגרת של מדיניות קרקע הוא פועל? כיצד הפשרת עוד אדמות במרכז הארץ יאפשרו למדינת
ישראל להתמודד עם רוב לא יהודי בגליל? מהו פתרון ארוך הטווח של השר אטיאס?
ברמה הפרגמאטית השר אטיאס אינו מתמודד באמת עם הבעיות ואין הוא אלא מפריח סיסמאות.
במקום להתמקד בבנייה לגובה היכן שאפשר ולהתמודד בדרך זו עם חלק מן הביקושים ,שוב מעדיף
השר אטיאס להציג את החקלאים שבתחילת ואמצע המאה הקודמת ,גאלו את אדמות המדינה
במרכז הארץ ,כבעיה הנדל"נית של מדינת ישראל .יש כאן מגמה מתמשכת של הסטת הדיון הציבורי
מהמוקד האמיתי שלו.
אכן ,כבוד השר אטיאס ,יש להגדיל את היצע הדירות ,אבל לא במרכז הארץ ,בוודאי לא על חשבון
הריאות הירוקות של מדינת ישראל .למדינת ישראל הזדמנות אמיתית ,בשל מחירי הדירות ,לשנות את
המפה הדמוגרפית  -ליישב את הנגב ואת הגליל ולהתמודד עם הבעיות האסטרטגיות האמיתיות שלנו.
במקום לעשות כן ,במקום לעשות שינוי אמיתי במפת ההתיישבות של מדינת ישראל ,שוקע אטיאס
בחלומות נדל"ן על עוד  12,000יחידות דיור שהן אינן פתרון ,לא בטווח הקצר ,ובוודאי לא בטווח הארוך.
אם לא נזהר ,חלומותיו של אטיאס יהיו הסיוט של כולנו.
הצעתנו פשוטה וצנועה הרבה יותר .איננו רוצים לחלום חלומות נדל"ן ,אנו רוצים את הצביון הכפרי,
את ההוויה של המושב ,את חג שבועות .איננו רוצים בעלות על הקרקע ,אנו מתייחסים אליה כאל
משאב טבע שקיבלנו על מנת לשמרו למען הדורות הבאים .ניתן לפוצץ את החלומות שהם סיוט
נדל"ני באמצעות מהלך פשוט ונחוץ :אנו דורשים להכריז על השטחים החקלאים במדינת ישראל
כעל שטחים לשימור חקלאי ולאכוף במסגרתם את חוק החקלאות וכך למנוע ממרכז הארץ להיות
גוש בטון ,וכך להציל ,פשוטו כמשמעו ,את אדמות הנגב והגליל.
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חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

תיירות במרחב הכפרי

 300חדרי אירוח מצפים למבקרים
בחוף הכרמל
יוגב שריד -מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי

בהר הכרמל אזורים רבים שלא נפגעו ונותרו ירוקים ויפים כתמיד  -דווקא עכשיו
הזמן לטייל בהם ולחזק את תושבי האזור.
בניגוד לתדמית שנוצרה בעקבות שריפת הענק ,חלקים נרחבים בכרמל לא נפגעו
וממתינים למטיילים ומבקרים .בחוף הכרמל ,בחלקו המזרחי של ההר ובדרומו ישנם מרחבים
רבים שנותרו מחוץ לטווח השריפה ואפשר לטייל בשבילי היערות וליהנות מהטבע ומהאתרים
המיוחדים.
האזור המשתרע בין הים והכרמל ,הינו חבל ארץ המתהדר בחופים זהובים ומראות ירוקים .שמורות
טבע ,מטעים ,כרמים ,ישובים ציוריים ,מושבות ראשונים ,גלריות ,סדנאות אמנות וטעמי יין ביקבים.
באזור ניתן להתפנק במגוון בתי מלון וצימרים ,ליהנות מנופש פעיל וספורט אתגרי ,לטייל במסלולי
מורשת ונוסטלגיה ארץ-ישראלית בצד חוויות יצירה ואמנות.

רות שולווויס ז"ל ,תל עדשים
ביום ראשון ה' בטבת  12.12.2010הלכה מאתנו רות ,דמות מוכרת ואהובה על רבים ,לא
רק בשל עשייתה אלא גם בשל אופייה הנדיב והטוב.
רות נולדה בעפולה ב 1930-וגדלה בטבריה ,בת למשפחת קזרנובסקי .עם סיום לימודיה
התגייסה במלחמת השחרור לגולני ,נפצעה וכשהחלימה הכירה את חזי ,בן תל עדשים
ונישאה לו ב.1949-
תל עדשים הפך לה לבית והיא ראתה מהר מאד את המושב כביתה .קשה להאמין אבל
היא היתה "כלה ממשיכה".

שביל ישראל עובר גם הוא בחבל ארץ כרמלים ומאפשר טיולים ברמות קושי שונות ,במגוון של
נופים ובמסלולים של מספר שעות ועד כמה ימים .באזור הכרמל קיימים מגוון סוגי נוף המאפיינים
את ארץ ישראל :חוף ים יפיפה ,רכסי כורכר ,שמורות טבע וגנים לאומיים ,חקלאות ,רכס הכרמל
ואתרי היסטוריה ומורשת.
 300חדרי אירוח בצימרים ובבתי המלון פתוחים כעת וממתינים למבקרים .זו הזדמנות לטייל
באזורי הכרמל שלא נפגעו ,לבקר באטרקציות התיירותיות ולחזק את ידי התושבים המקומיים
לאחר הימים הקשים שעברו.
בהזדמנות זו שולחת תנועת המושבים את תנחומיה למשפחות הנספים ומברכת באיחולי החלמה
מהירה את כל הפצועים.
מידע על האטרקציות התיירותיות בחוף הכרמל וחדרי האירוח באתר עמותת כרמלים
 www.carmelim.org.ilומידע נוסף באתר תנועת המושבים .www.tmoshavim.org.il

אפילוג
בקרוב נחגוג את יום המשפחה שהיה יום האם .התאריך ל' בשבט נקבע כיום האם לזכרה
של הנרייטה סאלד אשר הקימה את עליית הנוער .דאגה לכולם ולא הצליחה להביא
ילדים משלה לעולם .רות מצטרפת לרשימה מכובדת מאד של נשים שתרמו לחברה
הישראלית ויצקו בה תוכן ערכי.
יהא זכרה ברוך.
כתבה באהבה ,שוש ענבר

רות היתה למופת – לראשונה כיו"ר הנהלת מושב ,כשנתבקשה לכהן בלי מאבק פמיניסטי.
חברה במזכירות התנועה ,בועדת הביקורת של התנועה ,חברה במוסדות נעמת ומפלגת
העבודה .בתוך כל אלה ,היה לה תמיד זמן לעזור ולסייע לכל מי שהיה צריך והתמידה
בעבודתה בחינוך המיוחד.
ביתה היה פתוח לכל והמקרר מלא תבשילים ערבים לחיך .הרבה ילדים ללא בית עברו
אצלה ואחד נשאר עד היום ורות נהגה להציגו בתור "הבן שלי מנס ציונה".
קצרה היריעה מלספר עליה ,אבל רות ,שחייתה חיים מלאים ,היתה צנועה וכך גם נזכרנה.
ניחומים לחזי בעלה ,לילדיה דוד ,תמי ,יעל ,רון ואברהם מנס ציונה.
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סיפורי סבתא (וסבא גם)
מסע משפחתי לפולין
דנה גנות  -מושב בורגתה

ישבנו כולנו בפינת האוכל המאוד פעילה בבית משפחת גנות בבורגתה ובין הפירות-לגרעינים-
לעוגה-לנשנושים הציע דוד ,בן זוגה של רותם ,לערוך טיול שורשים משפחתי .חשוב להבין
שהשורשים של המשפחה לא נמצאים עמוק באדמה אלא עוטפים אותנו ומעניקים לנו תחושת
ביטחון גם בהווה .סבתא טובה ,השורש המדובר ,משתפת אותנו בזיכרונותיה בכל רגע שנחפוץ
בכך; זהו לא עניין של מה בכך ואנחנו מבינים זאת היטב .אותו רעיון שעלה בפינת האוכל התגבש
למציאות בתוך זמן קצר ,כולם התגייסו לבניית הלו"ז ופינו זמנם לשם כך .ההבנה כי הזדמנות
כזאת כנראה לא תצוץ שוב היכתה בכולם .לשמוע את הסיפור בגוף ראשון ולבקר במקומות שגזלו
ממנה את השנים היפות ,כמשפחה גדולה ומלוכדת  -אפשר לרשום עוד ניצחון!
את עומר הכרתי באוניברסיטה בפקולטה למדעי הרוח וכבר בתחילת ההיכרות התוודעתי לסקרנותו
העצומה בכל הקשור למלחמת העולם השניה ושואת היהודים .בהמשך נחשפתי לחוויות של סבתא
טובה מפי הנכד ,אך כשפגשתי את אותה דמות מדוברת  -הבנתי .הבנתי שהאכזריות האנושית
עולה על כל דמיון ,שכֹח עלול לחשוף מפלצות בדמות אדם אך בעיקר הבנתי שהרצון לחיות
חזק מהכל.
טובה שרדה את המלחמה ההיא ,אחריה הגיעו מלחמות קטנות ,מלחמות היומיום  -ההתאקלמות
בארץ ,גידול הילדים ,ויכוחים עם הבעל .נשמע מצחיק לא? אותם דברים "קטנים" שהופכים למרכז
חיינו ומשפיעים על מצב הרוח נראים לנו חסרי משמעות כשמדובר בחייה של ניצולת שואה.
אכן הפרופורציות משתבשות .אתגרי השיגרה מעצבים את חיינו וכך זה צריך להיות ,וכשאדם
ניצב בפני אתגרים קשים יותר ,שלא לומר מופרכים ,כל השאר נראה קטן .בניגוד לשגרה אותה
מתארים הרבה אנשים כמורכבת ולא תמיד קלה ,החיים של טובה מורכבים מניצחונות קטנים:
הולדת הילדים ואחר כך הנכדים וכן יש גם נינים .כל חתונה במשפחה היא ניצחון ,נסיעה לחו"ל,
קניית פירות טריים בשוק ,שמלה חדשה בארון ועוד ועוד ועוד.
המסע התחיל בביקור ביד ושם ביחד עם עומר ואחותו הגדולה-הנכדה הבכורה ,הדס .את הביקור
ביד ושם ליווה ניחוח אישי ,כבר כאן הלכנו בעקבות טובה כמו גורים קטנים שמריחים את עקבותיה
של אמם ,מנסים להתחקות אחר מסלולה ולנסות לקטוף בדרך חוויות ,צבעים ,מראות ונופים
שהיו מנת חלקה .המוזיאון מרשים בגודלו ובתכניו הארכיונים  -אוסף העדויות הבלתי נתפשות,
המסמכים שנשתמרו ,מותגים נאצים מקוריים ,מודלים המדגימים את הזוועות מרגע הגעתם של
האסירים למחנה ועד פינוי אפרם מאותן ארובות שנחסמו מפיח אנושי .כל זה כאילו היה כרקע
באותו ביקור ,כל ששת המליונים עמדו וצפו בנו מהצד בעוד אנחנו הולכים יד ביד עם סבתא
טובה הקטנה ,ילדה בת  ,12ברחובות הגטו ,במחנות העבודה ,בשורות הסלקציה ,בקרונות המשא
וגם ברגע השחרור.
שבוע אחר כך כבר ארזנו מזוודות ,נפרדנו מבלה ונכנסנו למונית שאספה את כל גנותיי בורגתא-
חניאל לשדה התעופה .היתה תחושה של יציאה לחופשה ,בכל זאת מחתימים דרכונים ועוברים
בדיוטי פרי ,לא? את יתר בני המשפחה פגשנו שם  -אילן ,האח הצעיר לבית משפחת גנות ,אשתו
אנה ,ארז הבן ויעל עם בעלה הטרי ,דודי .כשהכרוז הכריז על העלייה למטוס כולנו רצנו לשער כי
ידענו שטובה ויעקב יהיו הראשונים בתור ולא תהיה לנו הזדמנות לצילום המשותף עם חולצות
המסע .הספקנו!
בזמן הטיסה כבר התחילו לעלות התהיות לגביי מה נשמע ונראה שם .עד כמה זה יהיה נורא?
עד כמה זה יהיה אפור? עד כמה זה יהיה זר ומנוכר? כשהתקרבנו למדינה ששמענו עליה כל
כך הרבה דברים רעים ונופיה החלו לבצבץ כבר הייתה לי הרגשה שיש כאן משהו שלא גילו לי...
בתים כפריים עם גגות רעפים אדומים ,שדות מרעה פסטורליים ,מרחבים עצומים של ירוק ופרחים
שמכתימים בצבעים בוהקים את הנוף .וואו  -פולין יפה! מי היה מאמין? זה מדהים ,הרי פולניה
היא ארץ אבותינו ,מכאן הגענו .פה סבא וסבתא וההורים שלהם ועוד הרבה לפניהם גדלו ,שיחקו,
התחנכו ,צברו זיכרונות וריחות ותמונות וחברים .חיים שלמים .כמה מעט מזה הגיע לישראל בצינור
הרשמים וכמה הרבה מזה נשאר שם .לא רק שאותם סבים וסבתות שלנו השאירו שם את הרכוש,
הבגדים ,תכשיטי הזהב ופמוטי המשפחה  -נשארו שם גם הזיכרונות הטובים :משחקי הילדות,
הבדיחות בין החברים ואותם רגעים קטנים של חסד שהופכים אותנו למי שאנחנו .אין לאף אחד
מאיתנו ,דור שני ושלישי למהגרי  /פליטי פולין ,כיסופים למדינה הזאת שממנה הגענו .פולין הייתה
פעם חלק מאיתנו ולעולם לא תהיה עוד ,אין לה מקום בלב שלנו.
נחתנו .ורשה קיבלה את פנינו  -קבלת פנים קרירה יש לומר .כבר בשדה התעופה כשנכנסתי לתא
השירותים ושמעתי שבחוץ מחכות מספר בחורות פולניות הצלחתי להקפיא לרגע את הזמן ולחזור
אחורה ,לסוף שנות השלושים של המאה הקודמת .באותו הרגע הייתי הזרה ,הקטנה ,המפוחדת.
בחוץ המתינו הקצינות הפולניות שצחקקו ביניהן ,לפעמים על חשבוני .התא הקטן שבמרכזו אסלה
היה לי מפלט לרגע ,היה שם שקט ושלווה והאיום היחיד שקיים שם הוא דליפת מים .התמהמתי.
כשיצאתי לבסוף חזרתי להווה  -תיירת יהודיה ממדינת ישראל שהגיעה כדי לזכור ולא לשכוח,
לעזור לסבתא טובה לסגור מעגל ולתת לה להרגיש שוב את הניצחון ,בצורה הכי מוחשית שלו.
ההגעה לעיירה פולבי היתה מרגשת במיוחד  -כאן הכל התחיל .כאן נמחקו אותם זכרונות ילדות

מתוקים ,כאן נגדעה התמימות ופה טובה ,בת הזקונים לבית משפחת טייך ,חוותה על בשרה את
המשפט "אם אין אני לי מי לי" .בין קומפלקס בנייני המגורים שבנוי על חורבות בית ילדותה של
טובה ,למאפייה השכונתית ,למלון בריסטול  -לב העיירה ,מסתתרים אלפי זכרונות וחוויות .הרגשה
של התחלה.
בהמשך המסע עברנו בעיירות קטנות בהן סבתא טובה השאירה את חותמה ,או יותר נכון  -הן
השאירו את חותמן עליה .העיירות ציוריות ,כפריות ונעימות ומאוד מקשות על השכל הישר לחצות
את קווי הדמיון ולראות בהן כגטו מאיים הסוגר עם חומותיו ,לעיתים בדמות גדר תיל ולעיתים
בדמות שומרים גרמניים  -על טובה'לה הקטנה .כמו בכל מקום שביקרנו בו עד עתה ,תחושת
הזרות לא מרפה .הצורך לאחוז בבן משפחה ,לראות לידך מישהו מוכר שאין בלבך ספק שדואג
ואוהב אותך ,הוא בלתי נשלט .אני כאן וזהו בעלי וזוהי משפחתו וזהו לא ביתי ,רק שורש שכבר
נרקב עם השנים .נרגעתי.
מחנה ההשמדה מאיידנק הראה לראשונה במסע את הזוועות כמו שהם .כל שנותר לדמיון לעשות
הוא לאכלס את המקום בגברים ,נשים ותינוקות שיורדים מהרכבות עם מזוודות ומעילי פרווה .המבט
שניכר בעיניהם הוא מבט מבולבל אך לא מבוהל ,מוטרד אך לא מזועזע .שוב כולנו מלווים את
טובה טייך הקטנה בשבילי המחנה ,בין הצריפים המוכרים וריח האדמה הספוגה זוועות והזיכרונות
השחורים שהלוואי והיה בכוחנו להעלים ולהחליפם בתמונות ילדות מאושרות .במאיידנק עשינו
היכרות לראשונה עם המשרפות הידועות לשמצה .ככל שידברו עליהן יותר ויחקרו את התופעה
לעומק ,כך יבינו פחות .נוכחות המוות עוד שם .היא שם בדמות קירות בטון קרים מכוסים בשאריות
ציקלון ,בצורת דלתות פלדה בעלות עמודים חדים במרכזן ובכל חללי המסדרונות הצרים והארוכים
שמלווים אותך בדרך אל הסוף .ערמת האפר של המשפחות אותן דמיינו יורדות מהרכבות בדרך
אל הלא נודע ,סוגרת לנו את היום .כן ,גם נחמיה ,האח של סבתא טובה נמצא כאן .איש לא יודע
מה הוא עבר כאן או איך סיים את חייו חוץ מאלה שכן יודעים ..אני מקווה שבאיזושהי דרך הם
באו על עונשם.
אחרי מאיידנק ביקרנו שוב בגטאות לשעבר שהיום מתפקדות כעיירות שלוות והנסיעה הארוכה
שעברנו כדי להגיע לאזור אושוויץ עזרה לנו לקחת אוויר ולהתרענן קצת לפני המכה הבאה.
כבר בכניסה למחנה ההשמדה אושוויץ חלקי גופך מתחילים להתכווץ אחד אחרי השני .תחילה
הלב ,שטרם היה עד לרמה כזו של אכזריות אנושיות; אחריו כפות הרגליים שהזיכרון הקולקטיבי
מזכיר להן את מגע השלג המקפיא; ובסוף זה תוקף אותך מכל הכיוונים .כל הנימים והורידים
מתכווצים והגוף כולו מתקשה .מצב דריכות.
שוב קשה לדמיין את המציאות שהונהגה שם לפני כ 70-שנה אך מידי פעם מגיחים שני קציני
אס.אס מפינת בניין העשוי לבנים אדומות ,עם מגפיים שחורים וגבוהים ,הולכים זקופי קומה ובגאווה
מתריסה" .תעצור" הם צועקים" .מה מעשיך כאן?"" ,מי מנהל המבנה שלך?" .המדים התלויים
על כתפיו עוזרים לשוות לו צורה של בן אדם .הוא כבר איבד את הכוח להילחם ,הוא כבר שכח
שלמרות היותו יהודי ,בחיים אחרים בזמן ובמקום אחר  -היתה לו את הזכות לשמוח ,להביע דעה,
לבחור את סדר יומו ואת כמות האוכל שייכנס לפיו בכל יום .הוא מובל לקיר המוות ואחריו אנחנו.
הקבוצה עוברת בכניסה צרה דרך שער גדול מעץ ושוב זה מכה בך .נוכחות המוות שמסרבת לעזוב
וצובטת אותך במקום הכי כואב שקיים.
בבירקנאו שוב הצטוותנו לטובה'לה .הנערה הצעירה רצה לפנינו כשהיא מוליכה אותנו דרך השבילים
המוכרים כמו שמגיעים לבית הילדות ורוצים כבר להראות הכל .למרות השביל הארוך המוביל
למשרפות ולתמונות שהונחו שם מאוחר יותר ,לטובה'לה לא היתה כבר סבלנות" .הנה ,כאן היתה
תזמורת וכאן ירדו האנשים מהרכבות ומכאן ראינו את העשן" .אח ,אין כמו זכרונות ילדות...
המסע הסתיים בצ'כיה בעוד עיירה פסטורלית  -קרצאו ,יש לציין שהיא היתה הכי יפה מכל הגטאות
ומחנות העבודה לשעבר שראינו עד כה .האויר הצלול והנוף הקסום עזרו לנו להיכנס למצב הרוח
המתאים ,מצב רוח של שחרור .לאחר  6שנים של התלתלות בין מחנות וגטאות ובין חיים למוות
שוחררה סבתא טובה בתשיעי במאי  .1945השמחה! האושר! העתיד! אבל מה עם העבר? מה עם כל
השנים האבודות? מה עם המראות הקשים שנצרבו בזכרונה ,המאבק ברעב והעמידה בסלקציות?
אין ספק שזהו סוף אופטימי המהול בהרבה מאוד עצב ותחושת החמצה.
עכשיו הגיע הזמן לחזור הביתה ,למדינת ישראל אליה ייחלנו כל כך במהלך המלחמה .שם תהיה
חברת מופת ,כבוד לאדם רק מעצם היותו אדם ,שוויון זכויות ,פרנסה מכובדת לכל אזרח ומקום
משלך לגדל את משפחתך כפי שאתה מוצא לנכון .היום 62 ,שנים אחרי קום המדינה תחושת
ההחמצה שליוותה אותי במקום השחרור ,מלווה אותי גם בדרך הביתה .האם אין שום דרך שבו נוכל
לעשות את זה אחרת? נהיה קצת פחות גזענים? קצת פחות מתעמרים בעמים אחרים? קצת יותר
מקבלים? גאווה ויהירות הביאה לכשלונה של גרמניה במלחמה ההיא ,אני מקווה שבית ישראל
ישמור על צניעות ,ישמח בחלקו ולא יביא על עצמו כשלון היסטורי נוסף.
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סמינר ספרניות המושבים  -ימים של אור וחום בשפיים
חנוכה תשע"א ,דצמבר 2010

כמידי שנה נפגשו ספרניות המושבים לסמינר
העשרה ולימוד שמארגנת היח' לתרבות ומפעלי
חינו ך ,בראשותו של יהודה אלטון ,בשפיים.
הסמינר עסק בנושא המרכז של השנה" :שנת
השפה העברית" ובמהלכו היו פעילויות מגוונות
להנאת המשתתפות .את ברכת התנועה הביא
איציק כהן ,מנהל אגף משק וחברה בתנועה ,אשר
בירך על המשכיות המסורת ושיבח את יהודה
אלטון על פועלו רב השנים בנושא זה.
במהלך היום הראשון נחשפנו לספרייה הניידת:
יוזמה מבורכת של עמותת "ספרי מפתח" (ע"ר)
בחסות בנק הפועלים ,ובשיתוף מועצה אזורית
חבל מודיעין  -הספרייה האזורית בהנהלת ענת
כהן .העמותה עוסקת בעידוד הקריאה וייזום

הספריה הניידת חוזרת

פעילויות שונות בתחום זה ביישובים הנכללים
בפרוייקט .כאשר הספרייה הניידת מגיעה לישוב
מתחילה חגיגה של ממש! מדפי הספרים שיוצאים
החוצה אל המדשאה ,שטיחים וכריות גדולות
שהופכים את הרחבה לסלון קטן  -מזמינים את
הקוראים הצעירים והמבוגרים לחווית קריאה
והשאלת ספרים אחרת.
זו הספרייה הראשונה מסוגה בפרוייקט
של עמותת "ספרי מפתח" שיהפוך במהלך
 2011לפרוייקט בפריסה ארצית .לפרטים

נוספים ובדיקת אפשרויות לשת"פ אפשר
לפנות למנכ"לית העמותה ,אור קוראל ,באתר
.www.keybooks.co.il

ספק שמושבים שיבחרו להזמין מופע זה ייהנו
מערב של תרבות מיוחד .לפרטים והזמנות אפשר
לפנות לרותי ,בטלפון.052-3366580 :

ד"ר חנה לבנת ,מרצה אהודה במיוחד במסגרת
סמינרי הספרניות ,העבירה הרצאה מרתקת
בנושא "המסע שלי עם העברית" :השפה העשירה
ביצירה הספרותית לילדים ולנוער כמקדמת את
הישגי הקריאה ואפשרויות השיח .קשה היה
לעצור את שטף השיחה וההמלצות לספרים
ולהתוויית דרך בעבודתן של הספרניות .ספרניות
אזוריות המעוניינות לקיים מפגש מקצועי בנושא,
מוזמנות לפנות אלינו ביח' לתרבות לקבלת
פרטים נוספים.

היום השני לסמינר נפתח בסיור מודרך במוזיאון
הישראלי במרכז יצחק רבין בתל אביב .אווירת
הנוסטלגיה ,שהחזירה אותנו לימי ראשית קום
המדינה ,הזכירה לכולנו את הנכונות של האנשים
לשים את טובת המדינה לפני הכל .הביקור מזמן
מפגש עם דמויות של מנהיגים מהעבר ,כמו גם
עיסוק נושאים חברתיים שהיו ועודם על הפרק.
הביקור מומלץ לכולם  -חובה שהיא זכות.
לתיאום ביקור ניתן לפנות 03-7453333 :ובאתר
.www.rabincenter.org.il

לאחר ישיבה ממושכת ,שמחנו למתוח מעט את
הגוף במפגש המרענן עם סנדי קסלר ממושב
רמת רזיאל ,מורה מוסמכת לשיטת פלדנקרייז
ולרכיבה על סוסים .סנדי הזכירה לנו בעזרת
הסרטון "לחזור אל אפריקה שבתוכנו" ,שהקצב
והתנועתיות יכולים להיות חלק מחיינו ולשפר את
מהלכם ביום יום .לפרטים נוספים אפשר לפנות
לסנדי בטלפון .054-4918401

רחל פינקלשטיין ,העבירה הרצאה בנושא
"חכמת נשים בנתה ביתה"  -מפגש על נשים
חכמות מהתנ"ך .רחל הציגה גישה מעניינת
לעוצמה הנשית עוד מימי התנ"ך והזכירה
לכולנו שהנשים הן שמושכות בחוטים
גם אם כלפי חוץ זה נראה קצת אחרת...
להזמנת הרצאה אפשר לפנות לרחל בטלפון
.054-3456510 ,09-7432345

אחה"צ נהנינו מסדנא "על הניסים ועל הנפלאות"
בהנחיית אילנה יוגב ,אשר במהלכה עלו סיפורים
אישיים לצד חוויות והמלצות "טיפים" לספרנית,
בבחינת "המדליק נר מנר  -זה דולק ,וחברו אינו
חסר" .הגדילה לעשות רחל איצקוביץ' ,הספרנית
הותיקה של חניאל ובורגתה ,אשר שיתפה את
הספרניות מניסיונה רב השנים בצירוף מזכרת
קטנה.

באווירת החנוכה שמענו את הרצאתו של
בנימין יוגב (בוג'ה) ממכון "שיטים" .מ"על
הניסים" ועד "נס לא קרה לנו" ,חנוכה בהוויה
התרבותית ציונית .בצחוק ובקסם אישי שופע,
קיבלנו הסתכלות אחרת על מהות החג .מכון
"שיטים" הנמצא בקיבוץ בית השיטה ,מציע
פעילויות קצרות וארוכות עם מגוון קהלי יעד
בקהילה .המכון מציע ליווי שנתי לקהילה
באמצעות מגוון פעילויות לקראת חגים ומועדים
במעגל השנה וסביב מעגל חייו של הפרט.
לפרטים :נטע שלי.054-6734324 ,

לאחר ארוחת הערב צפינו במופע המרגש "ספר,
אישה ,בית" ,בו הצליחה לעורר את כולנו רותי
תמיר במופע בעקבות דמויותיו של ש"י עגנון .אין

ורדה גולדברגר

ועוד באווירת החג ,נהנינו מההופעה של אירית בן-
צור" ,מילים יוצאות במחול"  -מופע על נפלאות
השפה העברית ועל נפלאות החיים בארץ .אירית
מגישה את התכנית בסיפורים ,משחקי מילים,
שירה וריקוד .לפרטים נוספים ניתן לפנות לאירית:
.077-5507705 ,050-8919719
הבוקר השלישי נפתח בהרצאתו של ערן
רוזנבליט בטבבו" ,תרבותם ועולמם של
יהודים יוצאי אתיופיה" .לרבים מהקבוצה,
היתה זו החשיפה הראשונה לתרבות עשירה
זו .ההרצאה לוותה במצגת תמונות ומעט
סיפורים אישיים של ערן ,אשר נישא לבת
העדה וצירף את שם משפחתה לשמו.
אפשר לפנות לערן בטלפון .054-4584871
שעה של הגות והיכרות עם עולמו של המתרגם,
חווינו עם דורי מנור ,במפגש "ההדהוד המקראי
בתרגום לעברית" .לרגע הרגשנו עצמנו
כסטודנטיות על ספסל הלימודים באוניברסיטה
והבנו שהבחירה במילה מחייבת מחשבה מרובה.
ושוב ,ספרניות אזוריות המעוניינות לקיים מפגש
מקצועי בנושא ,מוזמנות לפנות אלינו ביח'
לתרבות לקבלת פרטים נוספים.
קינחנו את היום במופע "הכל פתוח" משיריה
של נעמי שמר ,בוקר של זמר עם עפר כץ וורדה
גולדברגר .המופע היה מרגש וסוחף והגענו אל
קו הסיום בתחושת התרוממות רוח וכיף .עוד
באמתחתם תכניות זמר מגוונות וכן מופעים שונים
ואיכותיים המתאימים לקהלי היעד במושב.
ניתן לפנות לעופר בטלפון .050-8560060
המשובים לסמינר היו טובים וחמים ,ובעיקר בירכו
על הנעשה מתוך ציפייה להמשך! אנו מקווים
להמשך השתתפותן של הספרניות מרחבי הארץ
ולהצטרפותן של ספרניות חדשות .אנו רואים
בספרייה מרכז תרבות וקהילה משמעותי בחיי
המושב ,ועומדים לרשותכם לייעוץ והכוונה על
פי הצורך.
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ארכיונים במושבים

בשנים האחרונות רבו החגיגות ביישובי התנועה .בין שישים לשמונים ואפילו מאה מיישובי התנועה
ציינו את העלייה לקרקע ,וחגגו את ההיסטוריה ,הפיתוח והחלומות לעתיד .חומרים רבים נאספו
סיפורים ,תמונות ,מסמכים ועוד וכעת מתבקש למצוא לאוצרות אלה בית.
ישנם מושבים בהם קיימים ארכיונים מסודרים ופעילים ,המשמשים בית מורשת בליבו הפועם של
המושב .הארכיונים נבדלים בסגנונם ובאופיים  -אך לכולם מכנה משותף אחד חשוב מאד :הרצון
לתעד ,לשמר ולהנחיל הלאה את מורשת היישוב .ישנם מושבים הנמצאים רק בתחילת הדרך מבחינת
הארכיון ומבקשים לבדוק מה ואיך אפשר לעשות .שאלות רבות עולות גם בנוגע לבניית ארכיונים
מקוונים ,שימוש באינטרנט/באתר המושב לצרכים אלה ועוד.
לקיומו של ארכיון במושב חשיבות רבה לא רק בהכרת ההיסטוריה ,אלא במידה רבה בעיצוב
החזון לעתיד וחיבור הקהילה להתבוננות אחרת על סביבת החיים שלנו במושב .אנו מזמינים את
המושבים בהם פעילים ארכיונים להעביר מידע ותמונות ליח' לתרבות ומפעלי חינוך ,על מנת שנספר
על פועלכם ונשתף בו פעילים רבים ככל האפשר .הפרייה הדדית היא מפתח להצלחת הנושא.
כך למשל ,ביקרו נציגות מושב עין הבשור ובני עטרות בארכיונים במושב באר טוביה ואביגדור ,על מנת
ללמוד מקרוב על האפשרויות השונות לפיתוח הארכיון ביישובן .זו הזדמנות מצויינת להודות לצוותי
הארכיונים על קבלת הפנים החמה והסיור המעשיר.
דוגמא נוספת לפעילות עניפה של ארכיונאות במושבים ,ניתן למצוא במועצה אזורית דרום השרון.
ליליק זקס ,מנהלת ארכיון צופית ,מספרת" :לפני למעלה משנה התארגנו ,ארכיונאים במועצה האזורית
דרום השרון וישובים בסביבה ומקיימים מפגשים אחת לכמה שבועות לימי עיון המוקדשים להשתלמויות
בנושאי שונים ולסיורים מודרכים בארכיונים שלנו .מידע על ההתארגנות ועל הארכיונים ופעילותם
אפשר לקרוא באתר .www.drom-hasharon.org.il/894
ארכיון מושב צופית פועל בשיתוף פעולה עם ארגון הארכיונאים של ההתיישבות העובדת ושל ישובים
קטנים .ההצטרפות לארגון זה שפועל במסגרת התנדבותית ,אינה כרוכה בתשלום".
אפשר להתרשם מארכיון צופית גם דרך אתר בפיקוויקי ובו דף עם פרטים על הארכיון בצופית וגם
קישורים לאתר המושב ולדף התמונות .www.pikiwiki.org.il/?action=org_page&id=993

סמינר רכזי ופעילי תרבות וקהילה
שפיים 9-10 ,בפברואר  ,2011בנושא:

במרכז"
התרבות
את
"שמים
כלים יישומיים לעבודת פעילי התרבות וועדות התרבות ביישובים
"החלטה היא רק ההתחלה .כשמישהו מקבל החלטה ,הוא בעצם קופץ לתוך זרם
חזק שיישא אותו למקומות שכלל לא חלם עליהם בשעה שהחליט"
(פאולו קואלו)

יום רביעי 9.2.11
09:00-10:15
10:15-11:00

11:00-11:30
11:30-13:00
13:00
14:00-16:30
16:30
17:00-17:30
17:30-19:00
19:00-20:00
20:00-21:30

התכנסות ורישום
פתיחה חגיגית וברכות :יהודה אלטון ,מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך.
בוקר מוסיקלי עם הזמרת מיטל טרבלסי ,בקטעים מתכניתה" :שירים שבאים מאהבה".
"חדש וישן"  -הצגת תכנית עבודה שנתית של "תרבות בתנועה" לשנת .2011
יהודה אלטון ,אילנה יוגב ומיכל כהן סדיקלר ,יועצות לפיתוח קהילה בתחומי תרבות
בתנועה.
ארכיונים במושבים  -הרצאת מבוא מצוות איגוד הארכיונים הישראלי ,בנושא מטרות,
דרכי פעולה ודוגמאות מהשטח בארכיונים בהתיישבות.
בהמשך להרצאה זו ניתן יהיה להירשם לקורס שנתי בנושא ,פרטים יימסרו בסמינר.
ארוחת צהריים
חלוקת חדרים ומנוחה
קפה ועוגה
עדנה קנטי  -מספרת סיפורים ,תגיש קטעים מתכניתה "על אהבה וצרות אחרות".
"מודלים לפעילות ועדת תרבות במושב ובקשרי גומלין עם המועצה" מפגש בהנחיית
אילנה יוגב ומיכל כהן סדיקלר.
ארוחת ערב והתרעננות
ערב חגיגי לחשיפת "פרוייקט חותם"  ,2010אשר קרם עור וגידים בכ 30-מיישובי התנועה,
בסבסוד וליווי מקצועי של היח' לתרבות .הערב יתקיים במעמד מזכ"ל תנועת המושבים,
מר איתן בן דוד ובהשתתפות נציגים מהיישובים.
"סערה בכוס יין"  -מפגש טעימות יין באדיבות זיו מנור.
שירים וסיפורים עם יובל דור ,בתכניתו "שירים מדור לדור".

בשנת הפעילות הקרובה בכוונת היח' לתרבות ומפעלי חינוך בתנועה להקדיש מחשבה ועשייה לתחום
מרתק זה .בקרוב יצא לדרך קורס לארכיונים במושבים וזאת בשיתוף עם איגוד הארכיונאים .הכוונה היא
להעביר תכנים ייחודיים הרלוונטים למושבים ,וללוות את משתתפי הקורס בהקמה בפועל של הארכיונים.

21:30-21:45
21:45-23:00

אז ...צפו להמשך ושמרו על קשר!

יום חמישי 10.2.11

גלריית גוונים | בית האומנויות | קיבוץ העוגן

מתכבדים להזמינכם לתערוכה

"בריכות הזמן"

אומניות משתתפות:
גילה שנל | יעל בן-משה | שושנה גבעון
יוזמה וניהול :ציפי גבעון וטליה פלג-חיים
אוצרת הגלריה :אורה קרול

שיח גלריה יתקיים ביום שישי ה 7.1.11-בשעה 12:00
התערוכה תוצג עד 31.1.11
שעות פתיחה:
ימים ב'-ה'  | 09:00-18:00שישי-שבת 09:00-14:00
נשמח לראותכם
גלריית גוונים ,קיבוץ העוגן ,עמק חפר

bomanuyot@gmail.com | 050-5350145 | 09-8982148

גילה שנל

שושנה גבעון

יעל בן-משה

תוכנית הסמינר:

 07:00-09:00ארוחת בוקר
 09:00-09:45מופע "אלף לילה ולילה"  -סיפור מסכה ונגינת סנטור .השחקנית לימור יצחייק ,עומר
ראובני ,לילך צור ורקדנית בטן ,מגישים בוקר של התרגשות ומחשבה כמחווה ליום האישה.
זהו מופע בכורה אותו אנו מארחים בסמינר בשיתוף "דורית פתאל הפקות וייצוג אמנים".
 09:45-10:00הפסקת קפה והחזרת מפתחות חדרים
" 10:00-11:00ניהול זמן"  -הרצאה יישומית מפי ליאור מיכלוביץ' ,מנהל מרכז שילובים ,בשיתוף
"טובה אביטל  -גלריית מרצים ואמנים" .ההרצאה תעסוק בכלים לניהול זמן בכלל ובאופן
עבודתה של ועדת התרבות בפרט.
" 11:00-12:30סודות הפרסום המקצועי והקהילה"  -הרצאת מבוא ,הצצה מעשית לסודות היסוד של
עולם הפרסום המסחרי ,השלכתם ויישומם על קהילות מקומיות  -בהתאמה ייחודית
למושבים" .ההרצאה תועבר על ידי מייקל אמיר ,מנהל מקצועי של מכללת  ACCהמכללה
לתקשורת ופרסום ,ע"ש תרצה גרנות.
בתום ההרצאה ניתן יהיה להירשם לקורס שנתי בנושא .פרטים יימסרו בסמינר.
 12:30-12:45הפסקה להתרעננות
 12:45-13:15אירית בן-צור" ,מילים יוצאות במחול"  -קטעים מתוך המופע על נפלאות השפה העברית
ועל נפלאות החיים בארץ ,המועברים באמצעות סיפורים ,משחקי מילים ,שירה וריקוד.
 13:15-13:45מתי סרי מגיש" :משירי יוסי בנאי" קינוח מרגש לסמינר מרתק!
 13:45-14:00משוב וסיכום הסמינר.
ארוחת צהריים.
14:00
 14:30-16:00ייעוץ אישי ליישובים  -מפגשים "אחד על אחד" עם נציגי היישובים ,לחשיבה משותפת
בנושאים שעסקנו בהם בסמינר ובנושאי העבודה השוטפת בתחומי תרבות ,פנאי וקהילה
ביישובים.
לפרטים נוספים:
* יהודה אלטון או צביה ביכלר ,היח' לתרבות ומפעלי חינוך:
tarbut@tmoshavim.org.il ,052-2742821 ,03-6086342/3
* אילנה יוגב ,יו"ר ועדת תרבותilanayogev@gmail.com ,052-3651011 :
* מיכל כהן סדיקלר ,המרכז לתרבות פנאיsadikler@zahav.net.il ,054-4539791 :
טופס הרשמה נשלח לרכזי ופעילי התרבות במושבים וניתן להורדה באתר האינטרנט של תנועת
המושביםwww.tmoshavim.org.il :
*הזכות לשינויים שמורה.
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סמינר ועדים ארצי

תנועת המושבים ערכה סמינר ועדים ארצי
בהשתתפות כ 150-נציגי מושבים מרחבי הארץ

תנועת המושבים ערכה סמינר ועדים ארצי
בהשתתפות כ 150 -נציגי מושבים מרחבי
הארץ .הסמינר עסק בתפקיד הועדים
במושב המתחדש בעקבות התרחבות
המושבים וקליטת אוכלוסיה חדשה אל תוך
המרקם המושבי.
בסמינר עלו נושאים רבים הנוגעים
להתמודדות של המושבים עם המצב החדש
לרבות מקומה של האגודה החקלאית במושב,
יחסי הגומלין בין הועדים לבין המועצה
האזורית ונושאי קרקעות ,פיתוח מקורות
הכנסה חדשים לרבות אנרגיה סולארית,
החלטה  ,979העומדת תלויה בבג"צ ,בנוגע
להסדרת זכויות תעסוקת חברי המושבים
בחלקת המגורים העברה בין דורית ועוד.
בין שלל ההרצאות המקצועיות ,נשאו דברים:
רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד אורי זליגמן,
שדיבר על פקודת האגודות השיתופיות
ההיסטורית ועל הממשק שבין משרד רשם
האגודות לבין המושבים בארץ; סגן מנהלת
האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל,
שועי אדומי; יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש ,עו"ד
עמית יפרח ותמי שור ,סמנכ"לית אסדרה
ברשות המים ,שדיברה על המשבר הגדול
במים ועל התחזיות לשנת  .2011בסיום
דבריה השיבה לשאלות הנוקבות שהציפו
נציגי המושבים.
בנוסף ,התארחו בסמינר השר לענייני

8

מיעוטים ,פרופ' אבישי ברוורמן שדיבר
על תרומתם הגדולה של יישובי הפריפריה
לכלכלה הישראלית והאלוף (במיל') אלעזר
שטרן ,שריתק את הקהל עם משנתו
וסיפורים מימיו כמפקד בה"ד .1
במסגרת הסמינר נערך פאנל מרתק
בהשתתפות ראש מ.א .מטה יהודה משה
דדון ,ראש מ.א .גליל תחתון מוטי דותן,
ראש מ.א .לב השרון עמיר ריטוב ,ראש מ.א.
מרחבים אבנר מורי ,מנכ"ל מרכז המועצות
האזוריות יצחק ישועה ,יו"ר אגף קרקעות
בתנועת המושבים עו"ד עמית יפרח ,מנהל
תנועת הנוער בני המושבים אייל עוזון
ומזכ"ל תנועת המושבים איתן בן-דוד.
הפאנל עסק ביחסי הגומלין והממשק בין
המועצה האזורית  -ועד המושב  -חברי
המושב ונסב סביב קשת נושאים רחבה
ובתוכה :פעילות תנועת הנוער בני המושבים
בישובי המועצה ,תשתיות בישובי המועצה,
הרחבות וקליטת מתיישבים בישובי המועצה
ועוד.
המשתתפים ערכו סיור במועצה האזורית
גליל תחתון ,שמעו על המורשת המפוארת
של בית הספר "כדורי" וביקרו במערכת
המים המושבים במאגר שרונה ובחוות
הרכיבה "דאבל קיי".
בן-דוד אמר ,שהוא שמח על כך שבסמינר

נטלו חלק גם נציגי מושבים שאינם
משתייכים לתנועה כחלק מחיזוק הפעילות
המשותפת של המגזר הכפרי בישראל
וציין כי הוא רואה חשיבות רבה בהעברת
ידע וניסיון הדדי בין המושבים לבין בעלי
התפקידים בתנועה ובגופים ממסדיים
אחרים.
בן-דוד ציין ,כי "התרשם מההיענות החיובית
מצד נציגי מושבי תנועת המושבים ,שמצאו
את הפנאי בתוך סדר היום הסוחף בו הם
שרויים ,לבוא לסמינר ייחודי וראשון מסוגו
בתנועה ,לבוא ולהחליף דעות ורשמים עם
נציגי התנועה ונציגי יתר היישובים ,לצד
הרצאות מקצועיות בנושאי הליבה של
ההתיישבות בישראל".
ניתן לצפות בחומרים נוספים ובתמונות
מהסמינר באתר תנועת המושבים בכתובת
.www.tmoshavim.org.il
הודעה על מועד הסמינר הבא תפורסם
בקרוב.
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משתתפי הסמינר כותבים:
"הסמינר התנהל בצורה מסודרת ,מכובדת
ומגבשת ,עלי לציין את הערב התרבותי שתרם
להרכב קירבה והזדהות עם התנועה וערכיה".
דרור מעוז ,מושב בן עמי.
"יישר כוח  ,יוזמה טובה מאוד הכל היה מצוין
מומלץ לחזור כל חצי שנה".
יעקב יהודה ,מושב ירדנה.
"נהניתי ובעיקר העשרתי את ידיעתי בכל
הקשור בוועדי מושבים ,תודה רבה".
איתן חברוני ,מושב נחם.
"הייתם נפלאים ,נתתם תחושה משפחתית,
הכל אורגן ברמה יוצאת מן הכלל ,המשיכו
ככה  -כל הכבוד!"
נאוה שריג ,גן יאשיה.
"ארגון מופתי ,תוכן מעניין ומרענן תנועת
המושבים על סדר היום הציבורי ,יישר כוח!"
מוטי דותן ,ראש המועצה האזורית גליל תחתון.

2011
ספורט במושבים

גאווה אזורית

מאת :שני בן זאב ,מנהל מחלקת הנוער במועצה האזורית הגליל התחתון

חוג סיירי הגליל ,נפתח במועצה האזורית הגליל התחתון .אנו
במועצה ,עדיין מאמינים שאת אהבת הארץ ניתן לרכוש דרך
הרגליים ,במסגרת מחלקת הנוער נפתח חוג לתלמידי כיתות
א-ד מהמועצה במהלכו מטיילים הילדים פעמיים בחודש בשבילי
ארצנו ,לחוג היענות גדולה וההורים מרוצים מאד.
את החוג מנחות מדריכות טיולים מהאזור ,בליווי חברי גרעין
עודד .בהמשך ייפתח חוג המשך לכיתות ה' עד ח'.
בתמונות :ילדי החוג בטיול בתבור ,בחיפוש אחר חלמוניות.

פינה עם ארומה אישית

באדיבות ערן אלטון ,מושב בורגתה

שכבות
3
חלווה
מוס
עוגת
עוגה מרשימה וכיפית לחורף שמשי כמו שלנו

מומחיות בעוגות מוס הינה התמחות רבת שנים של משפחתי ומהווה סוג של פינלה לארוחות
חג חגיגיות .מדובר במומחיות של "מועדון יוקרתי" שדרישות הקבלה אליו כשווה בין שווים הינה
חובת ההוכחה (ורצוי שתהייה טעימה) .כבשלן חובב מזה מס' שנים ,החלטתי לנסות ולקפוץ למים
ולהתחרות ראש בראש מול הנציגות של הדור הותיק .אחרי נסיונות חוזרים ונשנים במשך שנים
החומרים
 300גרם שוקולד לבן
 100גרם שוקולד מריר
 1כוס  4 +כפות סוכר
 100גרם אגוזי פקאן טחונים גס (לא קלויים)
 4חלבונים
 200גרם חמאה (חבילה גדולה)
 3גביעים שמנת מתוקה
כוס ( 100מ"ל) טחינה גולמית
חבילה חלווה מסולסלת
 50גרם פקאן סיני מסוכר
כפית מחית תמצית וניל גרגרים אמיתית
תבנית
תבנית קפיצית עגולה

(מוצלחים יותר או פחות) אשתי הציעה שאני אסיט את התותחים לכיוון אחר ואנסה דווקא חלווה
(זאת בניגוד לשליט הבלתי מעורער  -השוקולד) .ההפתעה לא איחרה לבוא; העוגה הצליחה במכה
הראשונה ,והתגובות הנלהבות מיהרו להגיע ...וכן העובדה שהעוגה נחטפה בסיום הארוחה...
את הנצחון האישי שלי השגתי כאשר נתבקשתי למסור את המתכון שבוע לאחר מכן לדודתי,
שעד אז נשאה את כתר ההצלחה על ראשה...

אופן ההכנה
לבסיס:
 .1להמיס  100גרם שוקולד מריר  50 +גרם חמאה על סיר בון מרי .כאשר השוקולד נמס בחמאה וקיבל מרקם מבריק ואחיד יש לצנן.
 .2להקציף  2חלבונים עם חצי כוס סוכר לקצף יציב.
 .3להוסיף לשוקולד בתנועות קיפול את קצף הביצים ולהוסיף  100גרם אגוזי פקאן טחונים גס (לא קלויים).
 .4את התערובת יש לשפוך לתוך תבנית קפיצית משומנת היטב (טיפ  -ניתן לרפד את התבנית בנייר אפייה ולנעול אותו באמצעות הטבעת הקפיצית
של התבנית ,ככה העוגה אינה נדבקת וגם קל מאד לנקות!)
 .5להכניס לתנור שחומם מראש ל 180-מעלות לכ 20-דקות.
 .6בסיום האפייה יש לצנן לפני הנחת השכבה הראשונה.
שכבה ראשונה ,הכנת מוס החלווה:
 .1להמיס  100גרם חמאה יחד עם  200גרם שוקולד לבן.
 .2לאחר קבלת מרקם אחיד ,להוסיף לשוקולד  100מ"ל טחינה גולמית נוזלית ,לערבב היטב ולצנן.
 .3להקציף  2חלבונים  +רבע כוס סוכר לקצף אחיד.
 .4להקציף  2מכלי שמנת מתוקה  +רבע סוכר לקצפת יציבה.
 .5לערבב בתנועות קיפול את קצף הביצים  +הקצפת אל תערובת השוקולד והטחינה עד קבלת מוס חלווה.
 .6לשפוך את המוס על הבסיס עד לכיסוי מלא ואחיד ולהכניס למקרר לצינון ראשוני.
לאחר שלב זה ניתן להכין את המוס לשכבה השלישית.
שכבה שניה ,מוס שוקולד לבן:
 .1להמיס  50גרם חמאה  100 +גרם שוקולד לבן.
 .2להקציף  1חלבון (להוסיף  2כפות סוכר) לקצף אחיד.
 .3להקציף מיכל שמנת מתוקה (להוסיף גם כאן  2כפות סוכר).
 .4לערבב את הקצפת  +קצף הביצים  +תערובת השוקולד הלבן למוס אחיד
להוסיף בשלב זה כפית מתמצית הווניל.
 .5לאחר קבלת מוס אחיד ,לשפוך את המוס על השכבה הראשונה בתבנית.
 .6להכניס לצינון במקרר לשעתיים לפחות.
ושלב אחרון לפני שמלקקים את האצבעות...
 .1לאחר שהמוס התקרר במקצת ,לפזר על העוגה את החלווה המסולסלת בנדיבות עד לכיסוי מלא.
 .2לפזר פקאן סיני בשולי העוגה כך שכל חתיכת עוגה תקבל פקאן אחד.
 .3לכסות את העוגה בניילון נצמד ולהכניס לקירור ל 12-שעות לפחות.

בתאבון!

מערכת "המושב" מזמינה אתכם לשלוח מתכונים עם אמירה וסיפור אישי מאחוריהם ונשמח לפרסמם במדור
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דע מאין באת ולאן אתה הולך

מאת :תחיה ווקנין ,רכזת מחוז דרום ומרכזת
המשלחת לפולין
בימים אלו חזרנו מהמסע לפולין ואנו לקראת
מפגשי הסיכום ובעיצומו של תהליך העיבוד
העצמי עם המשפחה וחברים.
בתהליך ההכנה של בני הנוער ,במסע ובתהליך
הממשיך התמקדנו ונתמקד בהמשך בשורשי
המהפכה הציונית ,מרד תנועות הנוער ,בשואה
ובגבורה.
למסע ,המתקיים במסגרת המסע של הנוער
העובד והלומד והמחנות העולים ,התקבצו ובאו
חניכים מכל הארץ וממגוון המועצות האזוריות
בתנועה יחד עם דורית אביהר ,רכזת בבאר טוביה,
לירון אהרון ,רכז במטה יהודה ואנוכי.
חניכים אלו בחרו לצאת למסע התנועתי המאפשר
בירור מחודש של מושגים ,הנחות יסוד ודפוסי
חשיבה הקשורים בתולדות ישראל ,בהתנהגות
היהודית בשואה ובערכי הציונות.
בתהליך המשולב בהדרכת יום של מדריכה
מוסמכת ומקצועית ובהדרכת הלילה של מלווי
הקבוצה דנו בשאלות שונות הקשורות בתכנים
שעברו ביום כמו :שאלת האדם ,שאלת הבחירה
ועוד.
בימים הראשונים של המסע עסקנו בעיקר
במאפיינים של הקהילות היהודיות לפני ובזמן
השואה ,ביקרנו במחנות ההשמדה ובאתרי זיכרון.
בימים האחרונים התמקדנו במרד תנועות הנוער
וסיימנו אותו במסלול הגבורה כשברקע סיפור
חייהם של חווקה פורמן-רבן ,צביה לובטקין ,יצחק
(אנטק) צוקרמן ,מרדכי אנילביץ ואחרים.
סיכמנו את המסע בטקס מרשים ומרגש

השנה
השלישית

רשמים אישיים בעקבות
המסע לפולין

באנדרטת המרד הפולני והמראנו הביתה.
השתתפות במשלחת לפולין ברוח התנועה
מעוררת השראה לחיזוק הקשר עם עברם היהודי
של החניכים ,להעמקת הזדהותם עם גורלו של
העם היהודי ,חיזוק ההרגשה וההכרה בדבר
המחויבות האישית להמשכיות החיים היהודים
וללקיחת אחריות במעגלי ההשתייכות השונים:
עולם האדם ,העם היהודי ,החברה ישראלית
ובתוך כך ביישוב.

בדרך לחברה מעורבת ורגישה לחיי אדם באשר
הוא אדם ומתוך תהליך של עיצוב עולם הערכים
של כל אחד מהמשתתפים במסע.
כפי שעולה מדבריה של חווקה פולמן רבן שהיו
לנו מקור השראה:
"  . . .בסוף דברי אני פונה לנוער ,לאלה שיבנו את
עתיד הארץ הזו ויעצבו את החברה כאן.
כאשר נסתיימה מלחמת העולה השנייה ,לאלה
מאיתנו ששרדו היה החופש קשה ומכאיב.

אבדן הכול  -משפחה ,חברים ,מיליוני יהודים -
הורגש בעצמה אכזרית .לחזור לחיים ,להתחיל
הכול מחדש נראה כבלתי אפשרי כמעט.
עזרה לנו האמונה והתקווה שהעולם החדש
יהיה אחר ,שבארץ שלנו ,בישראל ,החברה תהיה
צודקת ,מוסרי  ,טהורה ובה ישמר צלם אדם בכל
התנאים ובכל המצבים וחלמנו על שלום.
בשם הלוחמים מאז אני קוראת לנוער שלנו:
שמרו על החלום ,טפחו אותו ,היאבקו עבורו".

השנה הייתה השנה השלישית בה יוצא מסע לפולין מטעם בני המושבים וההתלבטות לצאת אליו הייתה קשה .מאז ומתמיד שאלתי והתעניינתי בשואה,
איך? כמה? מי? אבל הכי חשוב היה לי לגלות  -למה? מה דוחף אדם לבצע מעשים כאלה ,להנהיג אותם או אפילו לשתוק לנוכח הזוועות .החלטתי
לצאת למסע דרך התנועה באמונה שבו אמצא את התשובות שלי עם תוספת ערכית.
בסמינר הראשון דיברנו על החיים היהודיים לפני השואה באירופה ,בסמינר השני על מצב הגרמנים אחרי מלחמת העולם הראשונה ועל השואה עצמה
ובסמינר השלישי ביקרנו בלוחמי הגטאות ודיברנו בעיקר על ציונות .אין ספק ששלושת הסמינרים הללו סייעו לי מאוד במסע עצמו.
הגעתי לנתב"ג כשאני עוד לא מעכל את העובדה שאני עומד לצאת לפולין .נפרדתי מההורים ועליתי על המטוס .לאורך המסע לא עיכלתי את העובדה
שאני נמצא בפולין ,הקשבתי בהדרכות ודיברתי בפעולות עם מדריך הלילה אבל עדיין לא הפנמתי את מה שראיתי.
את אותה התחושה חלקה איתי ידידה ,נכדה לניצולי שואה ,שבאמצע המסע הפנימה הכול בבת אחת ובמקום מסוים גם אני חיכיתי לרגע שבו אני
אבכה מול המשרפות ,רגע שלא הגיע.
רק בהגעתי לארץ הפנמתי חלק מהדברים שראיתי ודיברתי עליהם ,מתוך זה למדתי שהמסע לפולין הוא חוויה עוצמתית ,שכל אחד עובר אותה
בצורה שונה.
כמה ימים לאחר המסע ,במסגרת תנועת בני המושבים בה אני מדריך ,דיברתי עם חניך שהיכה חניך אחר .אמרתי לו שאלימות היא לא הפתרון ובאותו
רגע הפנמתי עוד חלק מהמסע .אני מפנים וכנראה אמשיך להפנים את המסע הזה לאורך זמן .בסופו של דבר יצאתי מהמסע הזה עם תובנות ,שאלות,
תשובות ומחשבות.
המסע לפולין דרך התנועה נתן לי כלים לחקור שאלות ערכיות בלי לפחד ,חיזק את עמדותי כציוני והבהיר לי עד כמה חשובה מדינתנו .המסע חיזק
את הסיבה שלשמה אני מדריך" :כי לשנות את העתיד משמעו לשנות את החינוך" ובזכות המסע אני מאמין שיש לי ולנוער בכלל כוח לשנות מציאות
קיימת למציאות סובלנית יותר עם הבנה הדדית.
אסיים עם המלצה חמה לצאת למסע דרך התנועה.
בברכת עלה והגשם  -עידו חדד ,מושב יציץ ,מ.א גזר
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מדבר יהודה מכונה מדבר בצל גשם המתאפיין בשיטפונות בחורף .בחג חנוכה האחרון נשטף והוצף
אך לא ממים ,אלא מכ 1200-חניכים ומדריכים של תנועת בני המושבים אשר צבעו ותיבלו את נופיו
ונחליו בצבע הכחול של חולצת התנועה.
במשך ארבעה ימים קיימנו מסע נודד בנופיו המרהיבים ועוצרי הנשימה של המדבר .את הטיול התחלנו
בכפר הנוקדים השוכן בין ערד למצדה .מרגע זה ואילך החניכים צעדו אל המדבר והציוד הרב נוייד
על גבי משאיות ורכבי שטח.
מסלולי ההליכה בטיול היו מדהימים .ביום הראשון הלכו החניכים מכפר הנוקדים להר צפירה ומשם
לחניון הלילה ברכת צפירה.
מידי ערב עם הגעתם לחניון הפשילו החניכים שרוולים ,נחלקו לצוותים והחלו לעבוד .צוות אחד הכין
את האוכל ליתר חברי הקבוצה וצוות שני בנה את "הבית" בו הם ילונו" .הבית" ,למי שלא חווה את
טיול חנוכה של תנועת בני המושבים ,הוא בעצם חממה .אזרח מן המניין אשר היה מגיע לחניון היה
תוהה מי החקלאי המטורף אשר מגדל כ 3-דונם חממות באמצע המדבר וקרוב לוודאי היה מציץ
מייד פנימה לברר מה צומח בתוך החממות; ובכן ,כפי שציינתי ,אין מדובר בשדה חקלאי אלא בחניון
לילה טיפוסי לתנועה .הרבה חממות שבכל אחת ישנים בין  40ל 60-חניכים וחניכות .אגב ,להורים
אציין ואמליץ על כישורי הבניה של בניהם ובנותיהם  -הם בונים חצי דונם חממה ברמה גבוהה ,בחצי
שעה  -אתם מוזמנים לבדוק אותם במושב.
ביום השני לטיול ובכל הבקרים ,החניכים התעוררו ב 4:30-לפנות בוקר .מדהים היה לראות כיצד בשעה
 06:30כל  1,200החניכים כבר צעדו במסלולים אחרי שהחממות קופלו ,התיקים הועמסו על משאיות
והחניכים יצאו מצוידים באוכל ומים לכל היום וכמיטב המסורת בבני המושבים  -השאירו את החניון
נקי יותר מאיך שהם קיבלו אותו  -יישר כוח!

www.bmoshavim.org.il

חנוכה 2010
מסע נודד בנופיו המרהיבים
ועוצרי הנשימה של המדבר

במורל החניכים בנחל אחרי שלושה וחצי ימי הליכה צחיחים  -מי שלא שמע את שירת החניכים
בנחל לא שמע שירת נוער מימיו.
לאורך כל ימי הטיול ,מלבד הנוף הקסום ,עברו החניכים הדרכות משמעותיות על האזור ובין היתר
דנו בהעלמות ים המלח  -תוך העמקה בדילמות הכרוכות בכך .מי שהוביל את החניכים באחריות רבה
תוך ביצוע הדרכות איכותיות ומקסימות היו חברי גרעין עודד ,המדריכים הבוגרים ורכזי האזור ועל
כך מגיע כבוד רב ,תודה גדולה ופרגון.
לסיום ,תודה רבה לכל מי שתרם ,עבד וגרם לטיול הזה להתבצע בצורה כל כך טובה :לאלעד שני -
רכז בני המושבים במבואות החרמון ,שריכז את תחום ההדרכה ,לעומר בר  -רכז בני המושבים בגלבוע,
שדאג לנו לאוכל ולעוד מנהלות רבות ,לרועי יפלח  -ממחלקת מפעלים שריכז את הטיול ושוב  -לכל
צוות ההדרכה התנועתי  -גרעין עודד המופלא ,גרעיני הנחל ,המדריכים הבוגרים ,רכזי האזור ,חברי
הצוות המרכזי ויתר המילואימניקים שלנו שתמיד מתגייסים למשימות.
עלו והגשימו ונפגש בטיול הבא ..חן דהן ,רכז מפעלים תנועת בני המושבים

בהמשך היום השני החניכים צעדו בנחל צאלים העצום ,טיפסו לראש הר נמר המשקיף אל קניוני
נחל צאלים וים המלח והמשיכו אל נחל הרדוף ,גבי הרדוף ועד לחניון הלילה  -משמר עליון.
ביום השלישי ,המשיכו החניכים בדרכם אל נחל חבר ,גבי חבר ועד לחניון רמת חבר הלבן והבוהק .ביום
האחרון החניכים השכימו קום וצעדו מהמדבר הצחיח הישר אל נחל ערוגות הזורם על שלל מפליו.
נחל ערוגות הוא גן עדן בלב מדבר ,מים זורמים ,מפלים ,בריכות וצמחיה ירוקה .מדהים היה לחזות
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