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חברים יקרים,
מאז ומתמיד ראיתי בתנועת המושבים בית ומשפחה
וכן מנוף לקידום סדר יומה של ההתיישבות והחקלאות
בישראל.
אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי ,לעמוד בראש
התנועה ההתיישבותית הגדולה והמשמעותית ביותר ולהוביל יחד עם
החברים בה את המרחב הכפרי והמושבים בישראל.
קשת הנושאים רחבה וסוגיות רבות ניצבות בפני ,בראשן סוגיות הקניין,
התכנון ,המדיניות החקלאית ,הנוער והחברה .בקרוב גם תוצג תכנית
עבודה מסודרת.

קוראים יקרים

חג פורים בפתח והאווירה חגיגית ומקושטת.

הטבע במלוא עצמתו ובשיא פריחתו וגשמי
הברכה שמכבדים אותנו לאחרונה מביאים
עמם מרבדי כלניות ,רקפות ושלל סוגי פרחי
בר ,שצובעים הכל בקולאז' צבעוני ונעים
לעין.
ב 25.3.2011-כולכם מוזמנים ליהנות מהטבע
בצעדת ההתיישבות ה ,3-שתיערך השנה
בשיתוף עם המועצה האזורית הגליל התחתון.
יחד נחבור לצעדת הארבל ע"ש רועי דרור
ז"ל (לוחם דובדבן שנפל בארבל בעת מילוי
תפקידו) לחוויה בסימן התיישבות שתהווה
את יריית הפתיחה לשבוע האהבה לטבע,

צעדת ההתיישבות חוזרת

מושב  TVמגזין הטלוויזיה
של תנועת המושבים.
ערוץ  98חמישי ,15:30
שבת 16:00
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

אני סמוך ובטוח שיחד ,תוך שילוב ידיים והמשך שיתוף פעולה ,נמשיך
לפעול למען עתיד ההתיישבות.
תנועת המושבים תמשיך להוות כתובת מרכזית המייצגת את האזורים
והמושבים בממשקים השונים מול השלטון המרכזי.
דלתי תמיד פתוחה בפניכם,

בברכה,
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
לרשותכם בטלפון 03-6086300

למים ולסביבה .לצד המסלולים והפריחה
המרהיבה ,תוכלו ליהנות מהפעלות ומדוכני
העשרה שיופעלו על ידי תנועת הנוער שלנו
 בני המושבים.גם החצר שלנו בסימן פריחה והתחדשות.
ראשית מינויו של מאיר צור ,בן מושב עין יהב
שבערבה כמזכ"ל חדש במקומו של איתן בן-
דוד ,בן מושב רינתיה ,שעמד בראש התנועה
כ 7-שנים והוביל את המרחב הכפרי להישגים
ראויים.
שלום שמחון ,נציגנו ,התמנה לשר התמ"ת
ואורית נוקד מונתה לשרת החקלאות ופיתוח
הכפר.
אין לי ספק כי אנו תושבי המרחב הכפרי,
נמשיך ליהנות מהייצוג הרחב בשלטון המרכזי,

למען קידום סדר יומנו.
מינוי נוסף בחצר המושבית הוא כמובן מינויו
של בני גנץ ,בן מושב כפר אחים ,לרמטכ"ל
ה 20-של מדינת ישראל.
לאחר הסאגה שהתחוללה סביב מינוי
הרמטכ"ל ומסע ההכפשות שהיה מנת חלקו
של המגזר המושבי כתוצאה מכך ,סוף סוף
מעט נחת לבני המושבים והוכחה ניצחת כי
החינוך הפורמלי לצד הבלתי פורמלי ,בשילוב
המורשת והצביון הכפריים ,כל אלה תורמים
לעיצוב דמותם של מנהיגים ואין זה פלא
כי רבים מהם מגיעים כמובן מההתיישבות.
על כך ועוד תוכלו לקרוא בגיליון זה.
מאחלת לכולכם עיון נעים וחג פורים שמח,
מיכל דותן-לוין ,עורכת.

יום שישי ,י"ט אדר ב' 25.3.11 ,בשמורת טבע ארבל

צעדת הארבל
ה9-

הטקס יערך בשעה  10:00במצפור רועי
מסלולי הליכה למשפחות ויחידים 5-6 ,ק"מ בנוף מדהים מול
הכנרת והגולן.
הדרכה במהלך המסלול ע"י רשות הטבע והגנים.
בואו ליהנות מהטבע בשיא פריחתו!

ע"ש רועי דרור ז"ל
לוחם דובדבן שנפל בארבל בעת
מילוי תפקידו

מ.א .גליל תחתון ,מח' ספורט  | 04-6628217רשות הטבע והגנים *3639

בשיתוף תנועת המושבים
"בסימן ההתיישבות"

למסלול ולפרטים נוספיםwww.tmoshavim.org.il :

תנועת המושבים מאחלת

ח
מ
ש
חג פורים
ת ישראל

לחברי המושבים ולכל בי
והיית אך שמח...

התשובה בעמוד 11

פורים שמח!

לחברי וידידי תנועת המושבים;

בחודש ינואר סיימתי כהונה בת  7שנים כמזכ"ל תנועת המושבים ויצאתי לדרך
חדשה .מועצת תנועת המושבים ,בישיבתה מיום  26בינואר  2011אישרה את
מינויו של מאיר צור ממושב עין יהב שבערבה כמזכ"ל תנועת המושבים.
מאיר הנו בחור צעיר ,נמרץ ומוכשר ,בעל ניסיון ציבורי וניהולי ובעל משק חקלאי
משגשג בערבה .אני גאה להעביר את ניהול התנועה לדרום הארץ ,לערבה ובטוח
בהצלחתו של מאיר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל אחת ואחד מכם על שאפשרתם לי לעמוד בראש תנועת
המושבים ,ללוות אתכם ולייצגכם נאמנה אל מול השלטון המרכזי במגוון התחומים הנוגעים
במרחב הכפרי.
היתה זו זכות גדולה עבורי לעמוד בראש ארגון ותיק וחשוב ובעל היסטוריה מפוארת השזורה היטב
בתולדותיה של מדינת ישראל ,ולהוביל מהלכים וחזון שהשפיעו ועוד ישפיעו רבות על המרחב
הכפרי ועל ההתיישבות בעשורים הבאים.
ב 7-שנות כהונתי כמזכ"ל התנועה ,הובלתי את תנועת המושבים במרץ ובאמונה מתוך מטרה לקדם
את מעמדם של המושבים בישראל ואת סדר יומה של ההתיישבות.
בתקופה זו נזקפו מספר הצלחות לזכותו של בית תנועת המושבים ובכללן:
 מכירת תנובה ,מהלך שאפשר ל 170-מושבים לסגור או לצמצם את חובותיהם ,תוך וויתור של
תנועת המושבים על מוקדי השפעה וכוח ותמיכה שנתית בגובה של  1.5מיליון  ₪שהועברה טרם
המכירה מדי שנה לתנועת המושבים.
 הפרטת "תגמולים במושבים" והעברתה ל"הלמן אלדובי" ללא תמורה ,כאשר המכרז היה על
גובה דמי הניהול בלבד שנקבעו על שיעור של  ,0.65%לרווחת המושבים.
 שיקום ,העברה ומכירתה של חברת ק.א.ל  -מהלך שהחזיר השקעה אבודה לניר שיתופי בהיקף
של מיליוני דולרים ובנוסף על כך זכתה תנועת המושבים לפיצוי של  1.5מיליון .$

 העברת היחידה המושבית בברית פיקוח אל תוך התנועה ושילובה של רו"ח יהודית קריסטל
ממושב כפר טרומן בראשה ,מהלך שתרם ותורם רבות לשדרוג היחידה ואופי פעילותה.
 שילוב של חבורה צעירה ,בעלת איכויות והשכלה הולמת מבין בנות ובני המושבים בשורות
התנועה.
 הסכם המים  -לתנועה תרומה מכרעת בגיבוש הסכם המים ,עיצובו וקידומו.
 העלאת רמת התכנים ושיפור אמצעי התקשורת והמסרים הדו-כיווניים בין התנועה לבין
המושבים.
 שדרוג תשתיות התרבות בתנועה ,תוך מתן ליווי ,סיוע והדרכה למושבים ,זאת מתוך תפיסת חיי
התרבות במושבים כמקור כוחה של הקהילה המעניקים את הערך המוסף לחיים במושב.
 שיפור מדהים בתוכן ,בכמות ובהיקפי הפעילויות של תנועת הנוער בני המושבים.
אני רואה בדור הצעיר שגדל במושבים את חוד החנית של ההתיישבות והמרחב הכפרי .הערכים
עליהם התחנכו אותם בנות ובני נוער באים לידי ביטוי בפעילות של בני המושבים ולאחר מכן
בשרות הצבאי .אני גאה בתנועת בני המושבים שצומחת ופורחת .בסיורים שערכתי בשטח ,במושבים
שב"עוטף עזה" ,בצפון ,בערבה ,בבקעה ובשאר חלקי הארץ ראיתי את העמידה האיתנה של אנשי
המושבים אל מול הקשיים הביטחוניים והכלכליים .אני מבין מהיכן ינק הדור הצעיר את ערכיו .כל
אחד מאיתנו יכול בהחלט לטפוח לעצמו על השכם על כך שאלו הם בנינו ובנותינו.

לסיכום ,היתה זו עבורי שליחות גדולה שערכה לא יסולא בפז.
תודה על התמיכה והרוח הגבית לה זכיתי מכל אחת ואחד מכם.
שלכם ,איתן בן דוד

בהזדמנות זו נבקש להודות לאיתן על תקופה מרתקת ביחד ,רווית עניין,
אתגרים והישגים מרובים ונאחל לו בהצלחה בדרכו החדשה.

השרה אורית נוקד מברכת מן העיתונות :מאיר צור מונה
למזכ"ל תנועת המושבים במקומו
את חברי המושבים
של איתן בן-דוד
חברי מושב יקרים,
לפני כחודש נכנסתי לתפקידי במשרד החקלאות לאחר שנים
של עבודה משותפת ביניכם לבין השר שלום שמחון אשר קידם
רפורמות חשובות ,הביא להישגים רבים וייצג את החקלאות
בממשלה במסירות יוצאת דופן.
המשך וקידום הנושאים החשובים לחקלאות ,למשק ולכלכלה
הישראלית ,מטילים על כתפי כולנו אחריות רבה.
בכל מקום ובכל תפקיד בו כיהנתי האמנתי כי הבסיס לקידום הנושאים שעל הפרק הינו
שיתוף פעולה ומחויבות הנובעים מהאמונה ברעיון ובחשיבותו.
שמירה על המרחב הכפרי ופיתוח החקלאות איננה פעולה חד פעמית של דור אחד.
קידום המחקר והפיתוח של טכנולוגיות חקלאיות" ,תרגום" השפה החקלאית לשפת
היום יום של המשק והציבור הישראלי ופיתוח תפיסה כוללת כחלק מאחריות חברתית
וסביבתית ,הינם חלק מאבני הדרך אשר יאפשרו את המשך קידום החקלאות בישראל.
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המינוי אושר במועצת תנועת המושבים ,במעמד שר התמ"ת מר שלום שמחון ,מזכ"ל תנועת המושבים
היוצא ,מר איתן בן-דוד ,נציגי המושבים וראשי ההתיישבות.
מאיר צור ,46 ,ממושב עין יהב שבערבה ובעל ניסיון ציבורי ,ניהולי וחקלאי ,יחליף את איתן בן דוד
שכיהן כמזכ"ל התנועה מזה כ 7-שנים.
איתן בן-דוד המזכ"ל היוצא בירך את צור ואמר כי גאה להעביר את ניהול התנועה לדרום הארץ,
לערבה ויתרה מכך לאדם מוכשר ואיכותי.
"אני בטוח בהצלחתו ובסיפוק שיפיק מעבודתו" ,אמר.
עוד הוסיף כי "היתה זו זכות גדולה לעמוד בראש תנועת המושבים ולהוביל מהלכים וחזון שעשויים
להשפיע על המרחב הכפרי וההתיישבות בעתיד הקרוב" .ראיתי בתפקידי זה שליחות שאין דומה לה.
פעלתי רבות לטובת המשק המשפחתי ועתידה של החקלאות ועשיתי את מירב המאמצים לייצג את
המושבים כראוי ,מתוך כוונה לקדם את סדר יומה של ההתיישבות".
תנועת המושבים ,אחת מאבני היסוד במפעל הציוני ,הנה הגדולה מבין תנועות ההתיישבות ומאגדת
בתוכה  254מושבים  ,הפרושים מאביבים שבצפון ועד פארן שבדרום ובהם מתגוררים כ 130-אלף
אנשים.
התנועה מייצגת את מושביה מול השלטון המרכזי ומשרדי הממשלה במגוון התחומים הנוגעים במרחב
הכפרי כגון ומקפידה לשמור ולעקוב אחר זכויות האגודות וחבריהן בכל המוסדות השונים ולייצגן
בבעיות המתעוררות ובנושאים
שבמחלוקת ,מול כל הגורמים
הקשורים למרחב הכפרי.
התנועה הינה נושאת הדגל
במאבק על שימורו ,ביסוסו
ופיתוחו של המרחב הכפרי
אשר יאפשר לדורות הבאים
לעסוק בחקלאות תוך
כינון סביבה אטרקטיבית
ומאתגרת.
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פורים שמח!
חדשות אגף המשק
איציק כהן ,יו"ר אגף
המשק

מים

הגשמים שירדו בצפון ובמרכז בחודש האחרון
היו מבורכים ושיפרו את ממוצע המשקעים
הנמוך .דבר זה יביא גם לשיפור בהקצאת המים
לחקלאות לשנת .2011
בימים הקרובים יקבלו האגודות את הקצאות
המים החדשות לשנת  .2011בהקצאות החדשות
יילקחו בחשבון הניגודים והחריגות בגובה של
 50%תוספת להקצאה מבלי לפגוע בספק
שנייד.

חיסכון
במים:
צו
השעה!

מים לצריכה ביתית בישובים מתוכננים
הישובים יועברו בהדרגה לתשלום עבור הצריכה
הלא חקלאית או תעשייתית על פי הצריכה
בפועל  ,במקום כיום ,תשלום עפ"י הקצאת מים
ביתית נורמטיבית.
שנת  2011הוגדרה כשנת מעבר ,בסופה אמורים
כל הישובים המתוכננים לעמוד בתקני המדידה
שהציבה רשות המים.

לול

מליאת המועצה לענף הלול התכנסה סוף סוף
כשנה לאחר הבחירות לנציגי מגדלים.
המליאה בחרה את שאר המוסדות -ועד הפועל,
ועדת מכסות ,ועדת כספים ,ועדת ביקורת ,קרן
ביצים ,קרן פטמים ,קרנות רביה ,קרן הודים.
עומדות בפני המועצה בעיות קשות של עודפי

בשר פטם בענף וולונטרי שאין בו מכסות ותכנון
ומידי יום נוספים לולים שמגדלים ללא תאום
עופות נוספים .מחירי הפטם ירדו לרמה שלא
זכורה מזמן וגורמת להפסדים רבים .נחוצה
תבונה להגיע בהסכמה להסדרים שיביאו
לוויסות הכמויות המיוצרות .זו אחת המשימות
שעל המועצה והמגדלים לטפל.
הרפורמה בענף עדיין לא יצאה לדרך בגין אי
הסכמות בין הארגונים הירוקים וצער בעלי
חיים וכן עם קבוצות מגדלים שמבקשים לבצע
שינויים בתנאי הרפורמה.
זוהי רפורמה מרחיקת לכת ,יש לה מתנגדים
ותומכים ,אולם יש לקדם אותה תוך הסכמה
עם החקלאים ובלוחות זמנים ידועים  ,מכיוון
שלדחייה והערפול יש את הכוח ליצור מצבים
משתנים בשטח.

תנועת המושבים וחברת מי רם המשתפות פעולה בתחום מערכות המים
במושבים ,נכנסו לאחרונה לטיפול מתקדם באיתור פחת ודלף מים .מדובר
בהפעלה של ציוד טכנולוגי מתקדם אשר פותח ומיוצר בחו"ל ומופעל
בלעדית בישראל ע"י חברת מי רם.
בין היתר ,מאפשר הציוד המתקדם:
 .1בקרה רציפה על כניסות המים לישוב וניתוח איבוד מים ברמת הישוב.
 .2איתור שכונות/אזורים ה"חשודים" בדלף בתוך הישוב ,זאת באמצעות
ציוד אקוסטי מתקדם.
 .3איתור נקודות ספציפיות של דלף מים באמצעות ציוד בעל רגישות
גבוהה שפותח במיוחד לצורך זה.
לשיטות מתקדמות אלו יש תוצאות מוכחות  -בישובים בהם הופעלו התגלו
נזילות ואחוזי הפחת ירדו באופן משמעותי.
למרות שנהוג לחשוב שנזילה קטנה אינה משמעותית ,ההפך הוא הנכון,
כפי שניתן לראות מהנתונים להלן:
בלחץ מים של  3אטמוספרות ,חור בקוטר  4מ"מ גורם לדלף מים
של  12ליטר בדקה שהם  720ליטר בשעה 17.3 ,ממ"ק ביממה 518 ,ממ"ק
בחודש ,שהם  6,220ממ"ק בשנה!

מדובר בבזבוז של אלפי ממ"ק מים ועשרות אלפי ש"ח בשנה והכל מחור
אחד קטן בקוטר  4מ"מ שנחשב רבות לזניח .אפשר וחובה לאתר ולמנוע
בזבוז מיותר זה.
לפרטים נוספים אנא פנו לאמיר מושקט.054-2444034 ,

עדכונים שונים בנושאי אגודות שיתופיות,
מס הכנסה ,מע"מ ועוד
יהודית קריסטל ,רו"ח
מנהלת מחלקת מושבים ברית
פיקוח ויו"ר ועדת המיסוי
הבינמושבית.

להלן לקט קצר של עדכונים ,בנושאי אגודות
שיתופיות ,מיסוי ,מע"מ ועוד הרלוונטיים לתושבי

המושבים:
 שינויי חקיקה בפקודת מס הכנסה ובחוק
מיסוי מקרקעין  -מתוקף חוק ההסדרים
ברצוננו לעדכנכם בדבר עיקרי השינויים
שנקבעו בחוק ההסדרים לשנים ,2011-2012
בפקודת מס הכנסה ,בחוק מיסוי מקרקעין
ובחוק הביטוח הלאומי.
שינויים שנקבעו בפקודת מס הכנסה:
* אי התרת הוצאות אש"ל בניכוי.
* ריווח ממדרגת המס הראשונה מיגיעה אישית.
* הטבות מס ליישובים.

 נקבעו שינויים בחוק מיסוי מקרקעין:
* תנאי לתוקפן של עסקאות במקרקעין הינו
תשלום כל חובות המס בשל המקרקעין
(סעיף  15לחוק).
* דחיית יום המכירה בעסקה שתלויה כולה
בשינויי ייעוד תכנוני (סעיף 3( 19א') וסעי 5
א' לחוק).
* גביית חוב מס ממי שקיבל נכס מהחייב
במס.
* קביעת חובה להגיש הודעה על נאמנות
(סעיף .)74
פרטים נוספים חוזר מקצועי מספר 20/11
ברית פיקוח.

 מס ערך מוסף:
* ברצוננו לעדכנכם אודות פסיקה בית המשפט
העליון (ע"א  1113/09כהן נ .המשביר החדש).
הקובעת ,שכאשר לא נקבע בחוזה מכר

בהוראה מפורשת ,כי למחיר העסקה יתווסף
מס ערך מוסף ,הרי שחזקה היא כי מס הערך
המוסף כבר נכלל במחיר העסקה.
בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ועל
מנת למנוע אי הבנות  -מומלץ לקבוע
באופן מוסכם ובהיר האם סכום העסקה
כולל מס ערך מוסף (או שאינו כולל).
פרטים נוספים חוזר מקצועי מספר 21/11
ברית פיקוח.
* מיסוי מקרקעין = עדכוני פסיקה ()29.12.10
התפרסם פסק דין אבני נגד מנהל מס שבח
מקרקעין ברחובות  .4088/09נכס בן שלוש
קומות הרשום בלשכת רישום המקרקעין
כבית פרטי אחד ,אשר הותאם למגורים
של שלוש משפחות ,מהווה בפועל שלושה
נכסים נפרדים לצורך החיוב במס שבח בעת
מכירתו; הפטור ממס שבח יינתן רק לדירה
הגדולה מבין שלוש הדירות.
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מידע רב נוסף בנושא מיסוי ,חוקי עידוד ביטוח
לאומי ,אגודות שיתופיות ,מינהל מקרקעי
ישראל ניתן לקבל באתרי ברית פיקוח ומבט
יועצים.
אתר ברית פיקוחhttp://www.brit.org.il :
אתר מבט יועצים http://www.mbt.org.il :
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פורים שמח!
חדשות אגף קרקעות ואגו"ש

מיזם כלכלי בשטחי האגודה:
החלטה )949( 1226
עו"ד עמית יפרח -יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש

במסגרת החלטות מועצת מקרקעי ישראל הקיימות
המתייחסות לזכויות האגודות החקלאיות ,קיימת החלטה
שמספרה ( 949ובמספרה החדש  )1226אשר בעיקרה
באה לאפשר פתרונות תעסוקתיים חלופיים לאגודות החקלאיות בחלקות
החקלאיות  ,למטרות תעשיה  ,מלאכה  ,תיירות ונופש ,תחנות דלק או לשימוש
כלכלי אחר ,למעט תוכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים.
שטחה המרבי של תכנית לשינוי ייעוד למטרת תעסוקה ,נקבע בהחלטה
הקודמת על פי אזורי עדיפות ,במרכז הארץ  60דונם נטו ,באזור עדיפות
לאומית ב' וביישובי מרחב התפר  -עד  80דונם נטו ובאזור עדיפות לאומית
א' ,בקו עימות וברמת הגולן  -עד  120דונם נטו.
בין המינהל לבין הישוב החקלאי או התאגיד אשר הישוב החקלאי הינו בעל
שליטה בו ייחתם הסכם פיתוח ל 3-שנים ,ובכפוף לעמידה בתנאי הסכם
הפיתוח ייחתם בין הצדדים חוזה חכירה ל  49 -שנים .חוזה החכירה יכלול
תנאי בדבר אפשרות חידושו לתקופה של  49-שנים נוספות.
בגין ההקצאה ישולמו למינהל מלוא דמי החכירה המהוונים ,על פי השיעור
הנהוג לאותו יעוד באזור בו מצוי הישוב ,עפ"י מפת אזורי העדיפות הלאומית
אשר תהיה בתוקף בעת הגשת הבקשה להקצאה.
המושב יהיה רשאי להעביר חלק מזכויותיו לאחר ,ובלבד שזכויותיו במיזם,
לאחר ההעברה ,לא תפחתנה מ 26%-בכל אחד מאלה :בהון המניות בתאגיד,

בזכות למנות מנהלים בתאגיד ובזכות לרווחים מהתאגיד.
כאמור ,במועצת מקרקעי ישראל האחרונה ,אושר שינוי נוסף בהחלטה
אשר על פיו האגודות תהינה רשאיות לבצע שימוש לתעסוקה על פי אישור
לשימוש חורג ,והמינהל יחתום עם האגודה על עסקה למשך השימוש
החורג המאושר.
התשלומים שיחולו על האגודה יהיו בשיעורים משתנים על פי אזורי
העדיפות הלאומית .
ההחלטה קובעת כי לאחר התשלום דמי השימוש וחתימת חוזה הרשאה,
האגודה תהיה רשאית להשכיר את השימוש או לבצע אותו על ידי מי
מטעמה ובתנאי שלא תבצע העברת זכויות בגין הקרקע ,ובלבד שתקופת
ההשכרה לא תעלה על תקופת האישור לשימוש חורג.
מדובר בשינוי אשר היה מתבקש לאור התשלום של האגודות בגין השימוש
בקרקע במסלול של שימוש חורג שהינו גבוה ממחיר הקרקע המלא.
כאשר בוחנים את המימוש של החלטה  949ואת נושא השימוש המשותף
באמצעי ייצור בקרב המושבים השונים ,ניתן לראות כי לא מתבצע שימוש
נרחב באמצעים העומדים לרשות האגודה וזאת על אף היתרונות הכלכליים
החבויים בה.

על האגודה לנצל החלטות כאלו המקנות להן יכולת לייצר מקורות הכנסה
ברמת המקרו ותוך כדי כך לעשות שימוש במקור הכנסה זה על מנת לשדרג
את תשתיות המושב ,את חזות המושב ואת השירותים הניתנים לחבר
האגודה ולהבטיח לאגודות חוסן כלכלי ויציבות לאורך זמן.

בקיבוץ ובמושב
שת"פ בין-תנועתי בנושא
ועדת רוטקופף
מזכ"ל תנועת המושבים הנכנס ,מאיר צור,
יחד עם יו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת
המושבים ,עו"ד עמית יפרח ,החלו להיפגש
על בסיס קבוע עם נציגי התנועה הקיבוצית,
לשם תיאום עמדות ושת"פ בנוגע לעמדת
ההתיישבות ,אשר תוגש לועדת רוטקופף.
ועדת רוטקופף הוקמה לצורך בחינת מדיניות
הקרקעות החקלאיות וזכויות המתיישבים
בקרקע.
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים בירך
על שיתוף הפעולה ואמר" :כי החזרה
לשולחן ההתיישבות המשותף חיונית כעת
יותר מתמיד" .עוד הוסיף כי ":ללא ספק
ההתארגנות הנה בעלת משמעות אדירה
ליכולת שתי התנועות להגיע להישגים
משותפים ואנו נפעל לעשות כן".

האחריות של המנהל בנושא האלוף גלנט

עו"ד עמית יפרח
יו"ר אגף קרקעות תנועת המושבים

פרשת הקרקעות בעניין יואב גלנט העלתה
על סדר היום את סוגיית מערכת היחסים בין
האגודות ,המתיישבים ומינהל מקרקעי ישראל.
מבלי להיכנס לגופו של עניין בנושא האלוף גלנט,
ראוי שייאמר כי האגודות והמתיישבים בניגוד
למה שמצטייר כעת בתקשורת ממנהלות את
נושא הקרקעות על פי החלטות מועצת מקרקעי
ישראל וכל ניסיון לצייר "מערב פרוע" במושבים
או להטיל דופי במתיישבים ובאגודות הינו רחוק
מאוד מהמציאות בשטח.
סוגיית יואב גלנט רק ממחישה את הצורך שאנו
מתריעים עליו כבר עשרות שנים ,להסדיר את

הבן הממשיך לאן?
ראו עמוד6

זכויות החקלאים בקרקע על ידי חוזיי חכירה
לדורות בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי
ישראל המצטברות ( ,)823הסדרה נכונה של
זכויות המתיישבים אשר תשקף את זכויותיהם
האמיתיות של המתיישבים על אדמתם גם תביא
לוודאות לגבי משבצות היישובים ולהכרעה לגבי
האדמות אשר יוחזקו על פי החוזים שיינתנו גם
לאגודות וגם למתיישבים ,הסדרה שבוודאי יכלה
למנוע את הסיטואציה שנקלע אליה האלוף
גלנט ,מינהל מקרקעי ישראל בכך שאינו מיישם
את החלטות לגבי החתמת המושבים על חוזים
לדורות מאפשר את חוסר הוודאות והיציבות
באדמות המוחזקות על ידי ההתיישבות.
עם סיומו של עשור זה ,ובניתוחו לאחור ,אין
ספק כי בכל הקשור לעיגון הזכויות בקרקע
של ההתיישבות מדובר בעשור אבוד .תובנה זו
מתחדדת לאור החלטת מועצה מספר  823משנת
 1998המהווה נקודת מפנה ביחס לרצף החלטות
שלאורך  33שנים (משנת  1965והחלטה מספר
 )1ייצרו את התנאים למעבר מחוזה חכירה קצר

טווח לחוזה חכירה לדורות.
התנהלותו של המינהל בעשור האחרון מעוררת
תהיות רבות .כשיו"ר מועצת מקרקעי ישראל
מתחלף תדיר (שלוש פעמים בארבע השנים
האחרונות) וכשהאחריות על המינהל עצמו נעה
בקצב מסחרר בין משרדי הממשלה השונים,
ששייכים למפלגות שונות בעלות אינטרסים
משתנים  -לא ברור איזה סוג של מדיניות יכול
להתפתח בגוף שכזה ,אם בכלל .בפועל ,כל
החלטה של מועצת המינהל עוברת שבעה מדורי
גיהינום ולבסוף מתעכבת ,במקרה הטוב בשל
הגשת עתירות לבג"ץ ,או פשוט כפני שמלמד
ניסיון החיים מתאדה  -במקרה הסביר יותר ,או,
לחילופין ,עוברת מתיחת פנים רצינית ,כך שלא
ניתן לזהות בה את עקבות ההחלטה המקורית
ואז ,אם היא כבר צולחת את בג"ץ ,היא נותרת
ללא תוכן ממשי.
המינהל ,בעשור האבוד ,במקום ליישם את
החלטות מועצת מקרקעי ישראל ולהחתים את
המושבים על חוזים ארוכי טווח ,יצר עבור המגזר

החקלאי במשך העשור חוסר וודאות בלתי נסבל,
שבא לידי ביטוי בין היתר בכתיבה בלתי מסתיימת
של חוזה החכירה .ובין השאר גם גרם למציאות
קשה עבור המתיישבים שלא באשמתם ,כמו
במקרה האלוף גלנט.

נפרדים מחיים הלוי ז"ל
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תנועת המושבים מרכינה ראשה ומשתתפת בצער המשפחה עם
פטירתו של חיים הלוי ,חבר ועדת התיירות של תנועת המושבים,
רכז הועדה החקלאית במועצה האזורית מבואות חרמון ואיש
רמות נפתלי .חיים היה פעיל ציבור ותיק וממקימי ענף התיירות
בגליל העליון ונוכחותו תחסר לנו.
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פורים שמח!
חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי

"אנרגיה במושבים"  -התייעלות אנרגטית בעסקים במושב
הדרך לחסוך כסף ,לתרום לסביבה וליהנות מתמיכת המדינה

יוגב שריד -מנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי
חיסכון באנרגיה הנו מושג שמקבל בעת האחרונה משמעות רחבה עם מחויבות
לוקאלית של מדינת ישראל ,כפי שביטא אותה הנשיא שמעון פרס בועידת

האקלים בקופנהגן ,קרי :הפחתה של  20אחוז בפליטת גזי החממה עד לשנת
 .2020אך לא רק הפחתה של גזי החממה ראו לנגד עיניהם מחברי דו"ח מקנזי,
אלא גם נושאים לא פחות חשובים כגון :עצמאות אנרגטית ,הפחתת התלות בדלקים מיובאים
ושיפור המעמד הבין-לאומי של ישראל.
לאורך השנים היוו חברי המושבים את חוד החנית בכל הקשור בסביבה ירוקה ואנרגיה מתחדשת,
כאשר המרחב הכפרי מהווה חלק אינטגראלי מהאופק האקולוגי של מדינת ישראל.
בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות גדולה שחלה בענפי חקלאות רבים במדינת ישראל,
שעדיין נחשבת מהמובילות בעולם בפיתוח זנים חדשים ,מחקר והתייעלות .החקלאות הישראלית
רבת ידע ותחכום ומשמשת מעבדה אדירה ליצוא ידע ותשומות ,כאשר מדי שנה חל גידול
בשימוש בטכנולוגיות ובמיכון ,המביאים לייעול וחיסכון בכח אדם.
לצד שינויים אלה חלו גם תמורות במבנה המושב והרכב האוכלוסייה .הקהילה ההטרוגנית
במושב המתחדש שמה דגש על חזות המושב ,הן מהבחינה האסטטית והן מזו הבריאותית
בימים אלו יצרו משרד התמ"ת ומשרד התשתיות תוכנית לקידום התייעלות אנרגטית בקרב
עסקים קטנים ובינוניים .התכנית מופעלת באמצעות "עסק ירוק" המרכז הארצי ליזמות ירוקה
הפועל במט"י חדרה.
התייעלות אנרגטית היא אחת ההמלצות של חברת הייעוץ הבין-לאומית מקנזי בדוח "פוטנציאל
הפחתת פליטת גזי החממה בישראל" .דו"ח זה מסכם את העבודה שביצעה החברה לקראת
ועידת קופנהגן ,בהזמנת המשרד להגנת הסביבה .יש המעריכים את פוטנציאל החיסכון בארץ
ב 20-אחוז המהווים שמונה מיליארד קילו-ואט חשמל וארבעה מיליארד שקלים מדי שנה.
במושבים במדינת ישראל ישנם עסקים רבים הצורכים אנרגיה בכמות גדולה יחסית ,אך עד
היום נמנעו רובם מלהיכנס לתחום ההתייעלות האנרגטית בשל כמה מגבלות שהעיקריות הנן
עלות ראשונית גבוהה של סקר אנרגיה ,חוסר ידיעה וחוסר זמן.
התוכנית המוצעת פונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים ,בעלי היקף צריכה של עד 1,200,000
קילוואט בשנה ,על מנת לבדוק האם בכלל כדאי לבצע התייעלות אנרגטית בעסק .כדאיות
כלכלית בתחום זה מוגדרת כאשר החזר ההשקעה הינו עד  3שנים .במושבים ישנם עסקים רבים
שעומדים בקריטריונים לתמיכה זו לדוגמא :בתי אריזה ,מפעלים קטנים ,יקבים ,צימרים וכו'.
בליבת התכנית מצוי סקר אנרגיה אשר יבחן ביצוע תכנית להתייעלות אנרגטית בעסק ,הסקרים
יכללו בדיקה של כל מרכיבי צריכת האנרגיה של העסק באמצעותה יוכן דוח שיפרט את
הכדאיות הכלכלית בביצוע תוכנית התייעלות אנרגטית בעסק בהתחשב בגובה ההשקעה,
תקופת ההחזר והרווחים שהעסקים יפיקו מצעדי ההתייעלות .עלות הסקרים מסובסדת בכ80%-
ע"י התוכנית הייחודית ,דבר שמקנה לעסקים רבים במושב את ההזדמנות להיכנס לתהליכי
בחינת הפוטנציאל להתייעלות אנרגטית בעסק .הסבסוד מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי
של  8-50מיליון .₪
התוכנית תבוצע אך ורק על ידי סוקרים אשר אושרו להשתתף בה ,והיא כוללת מספר שלבים,
ביניהם:
* אבחון ראשוני של העסק ובחינת הפוטנציאל להתייעלות אנרגטית בארגון.
* הכנת סקר אנרגיה הכולל דו"ח כדאיות כלכלית וציון טווח החזר ההשקעה לפרויקט.
* מעקב ובקרה (מוניטורינג) יחל כחצי שנה מסיום הטמעת התוכנית בעסק וזאת במשך
השנתיים הראשונות לצרכי מדידה והערכה.

* לאחר ביצוע הסקר ובמידה ולעסק יש אופק כלכלי לתוכנית זו ,מחויב העסק לפעול לביצוע
ההתייעלות האנרגטית ,כאשר בפני בעל העסק ניצבות מספר אפשרויות למימון ההשקעה
הראשונית.
* השקעה עצמית בליווי יועץ.
* קבלת מימון מגורם חיצוני (לדוגמא" :זרעים פיננסים"  -קרן הלוואות של תנועת
המושבים).
* מודל  - ESCOחברות פרטיות המשקיעות בתכנון והקמת מנגנונים חוסכי אנרגיה ומתחלקות
עם בעל העסק בחסכון העתידי.

תנועת המושבים רואה בתוכנית זו כגורם מוביל במרחב הכפרי בפרט ובמדינת ישראל בכלל,
בכל הקשור בשמירה על משאבי הטבע היקרים.
המרחב הכפרי הינו בעל חשיבות לאומית גבוהה היות והוא מייצר תועלות הן למגזר העירוני
והן לכלל המדינה:
* מסייע בשמירה על קרקעות המדינה כחלק מחיל שמירת הקרקעות  ,זאת באמצעות
החקלאות ,מהווה גורם עיקרי המספק תוצרת מזון מגוון לכלל האוכלוסייה ומסייע בשמירה
על גבולות המדינה באמצעות התיישבות .
* ברמה הלאומית המרחב הכפרי עושה שימוש במי הקולחין בחקלאות ובכך מונע הזרמתם
אל הים ובעקבות כך מסייע בצמצום והקטנת הזיהום של חופי מדינת ישראל ובריאות
המתרחצים.
* בנוסף מהווים המושבים ריאות ירוקות ,זאת בעזרת השטחים אשר מעובדים על ידם המעניקים
ליישובים העירוניים הסמוכים להם איכות חיים בזכות הנוף הכפרי הירוק שקיומו כריאה
ירוקה תורם רבות ויתרום בעתיד לאיכות חיים גבוהה בכל אזורי הארץ.
ולכן אך טבעי שהתייעלות אנרגטית תהפוך גם היא לפרויקט מוביל במרחב הכפרי.
כל זאת מתחבר היטב לחזון תנועת המושבים הרואה את שימורו של המרחב הכפרי כירוק
ומעובד ,בו מתנהל אורח חיים כפרי עם תשתיות ,רמת חיים ואיכות חיים נאותים ,בהם מתקיים
פוטנציאל להשגת הכנסה סבירה לבעלי הנחלות.
לרישום וקבלת פרטים נוספים לתוכנית זו ניתן לפנות:
יוגב שריד ,תנועת המושבים yogev@tmoshavim.org.il
או לטל צוקר' מט"י חדרה talzucker@mati-hadera.org.il

טבלת העלויות של כל עסק על פי צריכת החשמל שלו
מחירון השתתפות העסק בתהליך

התשובה בעמוד 11

צריכת האנרגיה השנתית
בקוט"ש

השתתפות העסק
באבחון

השתתפות העסק בסקר

השתתפות העסק
במוניטורינג*

סה"כ השתתפות העסק
בכלל התהליך

קטגוריה א'

עד 300,000

₪ 300

₪ 600

₪ 900

₪ 1800

קטגוריה ב'

עד 700,000

₪ 300

₪ 800

₪ 1200

₪ 2300

קטגוריה ג'

עד 1,200,000

₪ 300

₪ 1000

₪ 1500

₪ 2800

התשלום מבוצע בעת ההתחייבות לביצוע הסקר
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פורים שמח!

מושבניק,
היית?
כבר
רמטכ"ל
בני המושבים מככבים בצמרת
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
בני גנץ ,בן מושב כפר אחים ,מונה לרמטכ"ל ה 20-של מדינת ישראל ,זאת לאחר
תהליך ארוך ומורכב ,שלווה בהשמצות ,הכפשות ,פרשיות סבוכות ,כתבות תחקיר
מגמתיות ורוחות סוערות.
לתוך הקלחת נגררה שוב ההתיישבות במיני מסע השמצות שנראה כסיכום של שלושה עשורים  ,בהם
נמצאת תדמיתה של התיישבות הכפרית בעיני הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות בתהליך מתמשך
של נסיגה .החברה הישראלית עברה שינוי מקצה לקצה בסולם הערכים ואת מקומה של החקלאות
והחלוציות החליפו ערכים אחרים שהחוט המחבר ביניהם הוא הדגשת ההצלחה האישית על חשבון
התרומה לחברה.
תהליך מצער זה מלווה בקמפיינים מתלהמים כנגד ציבור החקלאים ,בהמעטת התרומה של ההתיישבות
לשמירה על קרקעות הלאום ולעיתים אף בבורות.
ההתקפות כנגד ההתיישבות לובו בעבר על ידי גורמים שונים בעלי אינטרסים מנוגדים :אנשים במשרד
האוצר לדורותיו שראיית עולמם היא דרך "החור של הגרוש" ,התקשורת שהפכה לשטחית ומהירה,
המציגה רק חלק קטן מהעובדות ומחפשת כל העת יעדים להפנות אליהם את האש הציבורית ,כשלאלו
חברו גורמים אנטי ציוניים שההתיישבות הייתה מאז ומתמיד לצנינים בעיניהם .גורמים חתרניים אלו
נוהגים להסוות את מניעיהם האמיתיים ולהסתתר בכסות של ארגונים חברתיים.
ממבט מהיר ברשימת הרמטכ"לים של מדינתנו הצעירה ,וראו איזה פלא – כ 70%-הנם בני התיישבות
(קיבוצים וישובים קהילתיים)ומתוכם  25%הנם בני מושבי עובדים ,כאשר במדינתנו הקטנה והצעירה
 254מושבי עובדים (המשתייכים לתנועת המושבים) בסה"כ.
אין זה מקרי! לא מכבר התפרסמה כתבה באחד מהעיתונים היומיים הגדולים ,בה הסתבר כי בני
המושבים הם מהמובילים באחוזי ההתנדבות לשרות מילואים ()!!!44%
גם נתוני ההתגייסות לצה"ל וליחידות קרביות בפרט יגלו שבני המושבים מובילים את הטבלה .אין
מחמאה טובה מזו לחינוך הערכי שצעירים אלו ספגו וממשיכים לספוג בבתיהם ,בקהילה בה הם חיים
ובתנועת הנוער של בני המושבים שבה רובם חברים.
זו עדות לחינוך שמעדיף את הנתינה לחברה ואת התרומה לקהילה על פני התועלות האישיות.
בבני המושבים שנת שרות מפוארת  ,מפעל "גרעין עודד" אשר קיים למעלה מ 30-שנה .במהלך
שנת השרות בוחרים מיטב בנינו להתנדב ולשרת שנה נוספת טרם הגיוס לצה"ל ובמהלכה עוסקים
בפעילות חינוכית הנגזרת ממטרות תנועת הנוער.
על רקע העידן המטריאליסטי כיום ,והנהירה ההמונית אחר ממון ויוקרה ,בולטים בני גרעין עודד עם
יכולות ומוטיבציה ובשקט בשקט ,בלא מסע פרסום נרחב ,משנים את המציאות שאנחנו חיים בה
והופכים את הקהילה למגובשת יותר.
מדובר בשליחים של חזון חברתי גדול במקומות קטנים שמנחילים את ערכיו של המפעל הציוני
ומסייעים בעיצוב נוער ישראלי בעל מוטיבציה להנהיג ולהוביל.
כל אלה משלבים ערכים משמעותיים של שוויון ,עבודה ,שיתוף ,מעורבות ודמוקרטיה על ידי סיפורי
תולדות ישראל והמלחמות ,מורשת קרב ,גבורה ,רעות והתנדבות.
עדות נוספת להכרה בהישגי ההתיישבות הגיעה דווקא מגורמים חיצוניים ,שהיטיבו לראות יותר
מאתנו את הנכס המצוי בידינו עם הצטרפות ישראל לארגון הבינלאומי של המדינות המתפתחות
ה.OECD-
בדו"ח ערכו כלכלני הארגון סקירה מקיפה על ישראל שכללה התייחסות מחמיאה להישגי החקלאות
והפוטנציאל העתידי הטמון בה ואף אוסיף ואומר
שאילולא החקלאות ,ספק בכלל אם מדינת
ישראל הייתה נכנסת למועדון יוקרתי זה.
בעוד המבקרים עוסקים בהצגת החקלאים
והמושבניקים באור שלילי ככל שניתן ,העובדות
בשטח והנתונים המתפרסמים ,לעיתים אף
בעמודים הצמודים לאלה המציגים דעות
ביקורתיות לא מבוססות ,מציגים תמונה שונה
לחלוטין ,אשר גורמת לכל בן התיישבות לזקוף
קומתו ,לחייך ולחוש גאווה על כך שנולד והתחנך
בהתיישבות.
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היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל
יהודה אלטון ,מנהל היחידה

"שמים את התרבות במרכז"  -סמינר פעילי תרבות
התקיים בשפיים בתאריכים  9-10לפברואר ,2011
בהשתתפות כ 120-פעילים מרחבי הארץ.
הסמינר עסק בנושאים שעל סדר יומה של ועדת
התרבות ביישוב ,תוך למידת עמיתים ומפגש
מפרה בין המתנדבים הפעילים מהיישובים
השונים .לאורך היומיים האינטנסיביים שובצו גם
מופעים ואירועי תרבות אשר ודאי ימצאו דרכם
ליישובים בהמשך שנת הפעילות.
נושאים מרכזיים שהוצגו בקורס הם:
⪢ מודלים לפעילות ועדת התרבות ביישוב -
שמענו על מיצוב התרבות ביישובים ואופן
פעילותן של ועדות תרבות על מנת ללמוד
האחד מן השני על אפשרויות שונות בתפעול
המערכת .אנו מזכירים ליישובים כי יעוץ וליווי
אישי ליישובים בנושאים הקשורים לפעילות
הועדה ניתן לכם ללא תשלום מטעם היח'
לתרבות על ידי מיכל כהן סדיקלר ואילנה יוגב,
יועצות לפיתוח קהילה של היחידה .פרטים
ביחידה לתרבות03-6086342/3 :
⪢ קורס ארכיונאים ביישובי התנועה ,אשר יוצא
לדרך בימים אלה בשיתוף פעולה בין היח'
לתרבות ומפעלי חינוך של תנועת המושבים
לבין האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.

סיכום סמינר פעילי תרבות
פברואר 2011
מטרת הקורס לסייע בידי היישובים להצמיח
צוותים העוסקים בנושא המורשת ,לעודד
הקמת ארכיונים חדשים ולחזק ארכיונים
קיימים וותיקים.
⪢ קורס רכזי פרסום קהילתי ושליחי תדמית ,אשר
יוצא לדרך אף הוא בימים אלה בשיתוף פעולה
בין היח' לתרבות ומפעלי חינוך של תנועת
המושבים לבין מכללת  ACCו"מראה מקום".
תכני הקורס ,המעמידים לרשות המשתתפים
כלים מקצועיים ,עקרונות וטכניקות המגיעים
היישר מהמשרדים הגבוהים של חברות
הפרסום בארץ ובעולם ,הותאמו באופן ייעודי
לחשיבה פרסומית במסגרת הקהילה ביישובי
התנועה.
מידע מפורט על הקורס בעמוד .11

גולת הכותרת של הסמינר היתה בערב "פרוייקט
חותם  "2010 -אשר במהלכו נפרדה היחידה
לתרבות ממזכ"ל התנועה היוצא איתן בן דוד,
וקיבלה בברכת "ברוכים הבאים" את המזכ"ל
הנכנס מאיר צור.
איתן בן דוד פעל רבות למיצוב התרבות ככלי
מרכזי במינוף ופיתוח הקהילה והעביר את
השרביט למאיר ,אשר כבר פועל להמשיך דרך
זו ביתר שאת.

על פרוייקט חותם  2010תוכלו לקרוא בכתבה
נפרדת בגיליון זה.

סיכומים והפניות לגבי מפגשים מעניינים
שהשתתפו בסמינר תוכלו למצוא באתר התנועה
:www.tmoshavim.org.il
⪢ ניהול זמן  -הרצאה יישומית שעסקה בכלים
לניהול זמן והועברה על ידי ליאור מיכלוביץ',
מנהל מרכז "שילובים" בשיתוף עם "טובה
אביטל – גלריית מרצים" .חבל שלא הספיק
הזמן ...נשארנו עם טעם של עוד.
⪢ מיטל טרבלסי חיממה את הלבבות במבחר מתוך
שיריה בתכנית "שרים שבאים מאהבה".
⪢ עדנה קנטי  -מספרת סיפורים ,הגישה קטעים
המבוססים על ספרה החדש "על אהבה וצרות
אחרות" .היה מצחיק ומרגש כאחד.
⪢ "סערה בכוס יין"  -זיו מנור אפשר מפגש
טעימות קצר של יינות ,ומגיע ליישובים
לסדנאות מלאות הומור סביב נושא יין
ואלכוהול.
⪢ "אלף לילה ולילה ,סיפור מסיכה ונגינת
סנטור"  -מפגש קסום עם סיפורי שחרזדה
בהשתתפות שחקנים ורקדנית בטן מוכשרים
ומרגשים ,שהגיעו אלינו במחווה מיוחדת של
"דורית פתאל הפקות וייצוג אומנים".

⪢ "מתי סרי מגיש  -משירי יוסי בנאי"  -תכנית
שהיוותה קינוח מלהיב לסמינר ,באדיבות
אביבה רוזנפלד  -ייצוג אמנים.
⪢ "אבן ,נייר ומספריים"  -הציגו משחקי שולחן
מוגדלים למשטחים גדולים ,ושאר הפעלות
לילדים ולכל המשפחה כחלק מאירועים
קהילתיים.
⪢ "תבנית וצורה" תרמו לעיצוב הסביבה בסמינר
בלוחות מודעות מרהיבים ופסלים סביבתיים
שניתנים לשימוש ושילוב בכל פעילות
קהילתית במושבים.
אנו מבקשים להודות מקרב לב למשתתפים
שהגיעו מכל הארץ ,לקחו חלק פעיל בסדנאות
ואפשרו לנו לחוות סמינר מרתק ומגבש .נדגיש כי
הפעילים משקיעים לילות כימים להנעת התרבות
ביישובים ,וברב המקרים בהתנדבות ללא קבלת
תמורה .מכאן שלוחה לכולכם הברכה והתודה
ואיחולינו שתמשיכו לפעול בדרך זו ולסחוף
אחריכם עוד פעילים רבים.
תודה למנהלי מחלקות התרבות האזוריים אשר
כיבדו אותנו בהשתתפותם ותרמו רבות להצלחת
הסמינר  -משלב התכנון ודרך הביצוע בפועל.
להתראות בסמינרים הבאים!

"תמונה ביום"  -תיעוד יצירתי וביטוי אישי ללא מילים

"תמונה ביום" הינו פרויקט שנהגה ופותח לכבוד שנת החמישים להיווסדו של מושב רם און .זהו פרויקט קהילתי המזמין את תושבי המושב לקחת חלק
פעיל בתעוד שנת היובל  -בין יום הולדת  49ליום הולדת  - 50באמצעות צילום .התמונות מצולמות מידי יום ומועלות עצמאית על ידי הצלמים לאתר
ייעודי שפותח לשם כך ,והן יהוו בהמשך חלק מארכיון המושב.

מטרות הפרויקט לעודד יצירתיות וביטוי אישי ,להגיע לקהל מגוון ,לאפשר יצירה משותפת מבלי לפגוע באוטונומיה האישית ,באמצעות ניהול על-ידי
הקהילה ולמענה .הפרויקט מנסה לנצל בצורה מיטבית את היתרונות של הפלטפורמה האינטרנטית ,לספק תוכן ועניין מבלי להוות תחליף למציאות
ולהעצים את משתתפיו ,כל זאת באופן ידידותי ונוח לתפעול ,פתוח ,חופשי ומזמין.
הפרויקט מנוהל באופן ביזורי  -אין מנהל מערכת אחד ,אלא לכל משתתף שנרשם לאתר ופותח כרטיס צלם ניתנת הרשאה להעלות תמונות (תחת תנאי
תקנון שעיקרו המנעות מפגיעה בתושבים אחרים או בצדדים שלישיים שאינם צפויים לצפות באתר) .התפיסה הביזורית נובעת משני מקורות :האחד
 רצון לייצר פרויקט קהילתי הנותן הזדמנות שווה לכולם  -גדולים וקטנים ,ותיקים וחדשים ,דיירים ושוכרים ,והשני  -לא להעמיס על מנהל המערכתעבודה רבה מידי ,דבר שלעיתים רבות חורץ את גורלו של פרויקט אינטרנטי.
כיאה למערכת המנוהלת ע"י הקהילה ולמענה ,הפרויקט פותח באמצעות תוכנת קוד-פתוח הנקראת דרופל ( .)Dropalקוד-פתוח משמעו שהשימוש
בתוכנה הינו חינמי ,והיא מנוהלת בהתנדבות ע"י קהילה בינלאומית של משתמשים השמחה לשתף בידע ,הכוללת גם קהילה מקצועית ותוססת משלנו
 דרופל ישראל.מאז עלה לאויר במאי  ,2010הועלו לאתר קרוב ל 1000-תמונות אשר צולמו
ע"י צלמים מקומיים במגוון תחומים השייכים להוויה היום-יומית הן של חיי
הקהילה והן של הסביבה הפיזית המקיפה אותנו .אנחנו מזמינים אתכם
לבקר באתר הפרויקט ולהתרשם .כמו כן ,במידה ותרצו לקיים פרויקט
דומה בישובכם ,אתם מוזמנים ליצור קשר ונשמח לשתף בחוויות ,בידע
וגם בתשתית.
אפשר ליצור קשר דרך כתובת הפרויקט:
http://ram-on.co.il/tmunabeyom
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פורים שמח!
היחידה לתרבות ומפעלי חינוך עמותת אמני המושב והכפר בישראל  -המשך

קורס ארכיונאים בישובי תנועת
המושבים יוצא לדרך
בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
מתחילים ב - 16.3.11-מהרו להירשם!!

 הרציונאל
בהמשך לפעילות הענפה בתחום "תרבות בונה קהילה" ומועדון "תרבות בתנועה" ביחידה לתרבות
ומפעלי חינוך בתנועת המושבים ,עלה הצורך במתן כלים מקצועיים לארכיונאים ,נאמני תיעוד,
פעילי תרבות ואנשי מפתח נוספים בקהילה בתחומים של תיעוד ,איסוף ,שימור מידע ומורשת
היישוב .בניית ארכיונים במושבים תאפשר שימור של מורשת יישובי התנועה וההתיישבות
בכללה ,בדגש על שמירת הצביון הכפרי של היישובים מתוך הכרה וכבוד לשורשיה.

 למי מיועד הקורס?
* יישובים שיש בהם ארכיונים :מוזמנים לשלוח נציגות להתרעננות ולהצמחת דור פעילים
וארכיונאים מתחדש.
* יישובים שמעוניינים להקים ארכיון ו/או לעסוק בתיעוד :זו ההזדמנות לצאת לדרך בליווי
מקצועי ,מעשי וקהילתי!

מתוך העיתונות:

תנועת המושבים סיכמה שנת פעילות תרבותית
בשנת  2010השקיעה תנועת המושבים כ 400-אלף שקלים בפעילות תרבותית
ובפרויקט "חותם תרבות" לעידוד פעולות תרבותיות במושבים.

באירוע "ערב החותם" שנערך ביום חמישי ה  10.2.11בשפיים ,סיכמה תנועת המושבים את השנה
הראשונה של פרויקט "חותם תרבות" המתקיים במסגרת פעילות מועדון "תרבות בתנועה" וליווי בפיתוח
קהילתי  -תרבותי של יישובי התנועה.
פרויקט "חותם תרבות" הוא פרויקט המעניק הדרכה ,ליווי וסיוע כספי לביצוע פעילויות תרבותיות המטביעות
חותם משמעותי בנוף המושב ובהווייתו ,אשר תורמות לגיבוש הקהילה החברתית במושב .הפרויקט החל
בשנה החולפת לאחר שהתברר שעל פי רוב תחום התרבות הוא הנפגע העיקרי מקיצוצים תקציביים
וצמצומים שונים .יהודה אלטון ,מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך ,התייחס לכך בערב החותם ואמר" :לא
זאת בלבד שהתרבות איננה מותרות כי אם היא חלק מהותי ומרכזי בפיתוח הקהילה .העשייה בתחום
התרבות היא מקור לעצמת הפרט והקהילה כאחד".
בשנה החולפת הושקעו כ 400-אלף שקלים בפעילות תרבותית מהם כ ₪200,000-בפרויקט חותם בו נכללו
כ 38-מיישובי התנועה .בין הפרויקטים שנערכו השנה במסגרת הפרויקט :תיעוד "מראה מקום" במושב
רינתיה ,שיפוץ והפעלת הספרייה במושב עידן וקולאז' משפחתי של מושב שדי חמד.

 מטרות הקורס
* תיעוד העשייה ושימור הזיכרון הקולקטיבי ע"י איסוף ושימור.
* הפיכת הארכיון לגוף תרבות משמעותי בלב חיי הקהילה במושב.
* התמקצעות מנהלי ופעילי ארכיונים במושבים ,פעילות מתוך תודעה והבנה ולא רק ברמה
האינטואיטיבית.

 נושאים מרכזיים
* איסוף חומרים המתעדים את העשייה ביישוב וסידורם
* טיפול במסמכים וחומרים מנהליים
* תורת הראיון ,תיעוד בעל פה
* מיחשוב הארכיון ואינטרנט בקהילה
* פעילות קהילתית
* פרוייקט ארכיונאי במושב.

 כללי
המרצים בקורס הם מטעם איגוד הארכיונאים ,בשיתוף עם נציגי היח' לתרבות ומפעלי חינוך.
משך הקורס 8 :מפגשים של  6שעות אקדמיות כ"א .מתחילים ב - 16.3.11-מהרו להירשם!
מקום הקורס :הקורס יתקיים בחדר הישיבות במח' הנוער בתנועת המושבים ,רח' ליאונרדו דה
וינצ'י  19בקומת המרתף.
תוכנית הקורס :את תכנית הקורס תוכלו למצוא באתר התנועהwww.tmoshavim.org.il :
עלות הקורס ₪ 1,300 :למשתתף/ת.
מחיר מסובסד למשתתפים ממושב המשלם דמי חבר לתנועת המושבים ₪ 1,100 :בלבד.
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.
להרשמה ,ניתן לפנות אל:
יהודה אלטון ,מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך וצביה ביכלר ,מזכירת היחידה בטלפונים:
 03-6086342/3וכן לדוא"לtarbut@tmoshavim.org.il :

פורחג
שמ ים
ח
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פרויקט תיעוד "מראה מקום" במושב רינתיה ,לרגל שנת השישים למושב ,עסק בתיעוד סיפורי הראשונים
וסיפורי "אהבה בת שישים" של המושב .נאסף חומר רב שבא לידי ביטוי בסרטים ,תערוכת רחוב מדהימה,
שחזור תחושת בית ראשונים ,מסמכים רבים ,שמלות חתונה ,סיפורי אהבה ועוד .מיקי מוזס מנדל ,מובילת
הפרויקט" :גולת הכותרת היא בהמשכו של הפרויקט הרבה מעבר לשנת השישים ,כיום מודעות התיעוד
ברינתיה נמשכת ,יש קבוצה של נוער נאמני תיעוד ופרויקט המשך המחבר גם את ילדי הגנים ומשפחותיהם
לתפיסה זו".
במושב עידן שבערבה בחרו להפוך את ספריית
היישוב למרכז התרבות היישובי; תושבי המושב
התגייסו לתהליך מראשיתו ועד סופו לרבות עבודת
שיפוץ המבנה ,תפירת וילונות ,הכנת ערכות לשעות
סיפור והעברתן ,קיום קבלת שבת ועוד .הדס גוטמן,
אשר ניצחה על כל התהליך" :פרויקט חותם הביא
להעצמה משמעותית של הקהילה ,הפעילות
התרבותית המשותפת יוצרת סיפוק גדול".
קולאז' מושב שדי חמד כלל את בני משפחות שדי
חמד שצולמו בפתח ביתם ויצרו קולאז' תמונות ייחודי שהוצב בפתח בית העם .הפרויקט קידם את מיתוג
קהילת שדי חמד כמשפחה וזאב פתאל ,יו"ר הועד המקומי ביישוב ,סיפר" :התושבים מאוד התרגשו
מהקולאז' .הם חזרו שוב ושוב וחיפשו עצמם בתוך התמונה הכוללת וביקשו להיות חלק ממנה .הצילום
מציג זווית חדשה ומעניינת על החיבור של החברים לביתם ומחזק את תחושת היחד".
מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור אמר באירוע" :אנו גאים בכל אחד מעשרות הפרויקטים שיצאו לפועל
השנה .היכולת של הקהילה לסמן יעדים ולפעול ביחד להשגתם היא ההישג הגדול ביותר שלנו .הערבות
ההדדית והפעילות המשותפת ,בתחום התרבות ובתחומים נוספים ,הם כלי מרכזי בשמירת צביון המושב
והמרחב הכפרי המשתנה לנגד עינינו".
תוכנית חותם תרבות כוללת מגוון פעילויות תרבות ואמנות תוך שימת דגש על היות התוצר הסופי פרי
עמלם של תושבי המושבים ולא תוצרת מוגמרת
של ספק חיצוני .התנועה מסייעת למושבים בבחירת
הפרויקט המתאים ,תכנונו והתקשרות עם הספקים
בתנאים מיטביים .בין הפעילויות המגוונות שנכללות
בפרויקט :הקמת אתר אינטרנט יישובי ,תיעוד
הקהילה ,פסיפס קהילתי ,פיסול סביבתי או הקמת
גן פסלים יישובי ,הקמת מרכז אומנותי ,הקמת
ספרייה או העצמתה כמרכז תרבות יישובי ועוד.
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פורים שמח!
חדשות אגף כלכלה ופיתוח עסקי  -המשך מעמוד 5

הדרך הנוחה לניהול הצימר
צורית וידה ,כלכלנית ,אגף
כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת
המושבים
הפעלת הצימרים במושבים
הפכה לא מכבר לעסק לכל
דבר .המתבקש מכך הוא שניהול
הצימר יעשה בעזרת תוכנה ייחודית המותאמת לכך.
מסקר שנערך לאחרונה על ידי תנועת המושבים,
בקרב בעלי הצימרים עולה כי רק כ 10%-מנהלים
את הצימר בעזרת תוכנה ייחודית כזו.
 90%מבעלי הצימרים מנהלים את העסק התיירותי
בעזרת רישום ידני או בעזרת קבצי EXCEL
הנשמרים על גבי המחשב.
יתרונותיה של תוכנת ניהול הם רבים,
כמו מאגרי לקוחות ממוחשבים ,שימוש
בנתונים כדוגמת תאריך יום הולדת לצרכי
שיווק ופרסום וניהול נכון יותר של זמן.
יש לזכור ,כי ענף התיירות הכפרית בכלל והצימרים
בפרט ,צמחו מהצורך לייצר מקורות פרנסה חליפים
ומקבילים לפעילות והאופי החקלאי של המושב.
לאור זאת רבים מבעלי הצימרים הוסבו ממקצועות
החקלאות למקצועות האירוח והתיירות.

מעבר חד מעולמות שונים כל כך טומן בחובו הבנה
כי המחשב והאינטרנט הם כלי הכרחי ,יעיל ,כלכלי
ושיווקי להצלחת העסק.
לכן ,תנועת המושבים בשיתוף חברת  EZGOיוצאת
במיזם חדש לחברי המושבים-תוכנת ניהול צימרים.
כל בעל צימר המתגורר באחד המושבים אשר
משלמים דמי חבר יקבל  10%הנחה ממחיר המחירון
של התוכנה ,בעל צימר ממושב אשר לא משלם
דמי חבר יקבל הנחה של  5%ממחיר המחירון.
בנוסף כל לקוח יקבל יישום נוסף ללא עלות לשנה
הראשונה (ניהול ספא ,הנהלת חשבונות ,סליקת
אשראי וכו').
התוכנה נוחה וידידותית למשתמש ,גם למי שאינו
רגיל למחשבים והיא מאפשרת לבצע הזמנות
 .on-lineמצבת החדרים מתעדכנת מידית ,בעל
הצימר מסונכרן בלחיצת כפתור ,דבר המעניק
שליטה וסדר בעסק.
לפרטים נוספים ועדכונים בנושא תיירות:
צורית וידה ,כלכלנית  050-2585885או במייל

tzurit@tmoshavim.org.il

התחברות לתוכנה :חנן פרץ-חברת EZGO

webmaster@ezgo.co.il,052-2789402
www.ezgo.co.il

המחזור הראשון של קורס יועצים עסקיים במרחב
הכפרי של תנועת המושבים הסתיים בהצלחה
בוגרי הקורס ישמשו כיועצים לתחומי החקלאות ,התעסוקות החלופיות והיזמות במושבים.
 25יועצים עסקיים חדשים נוספו השבוע למאגר היועצים של משרד התמ"ת עם סיום המחזור הראשון של
קורס יועצים עסקיים של תנועת המושבים .הקורס ,שנערך בשיתוף הקמפוס האקדמי אחוה וחברת "אביב
ייעוץ עסקי" ,נועד להכשיר את בוגריו לשמש כיועצים עסקיים מומחים לתחום המרחב הכפרי.
אסתי אורלב ממושב בית אלעזרי ,שסיימה את לימודיה במחזור הראשון של הקורס ":ראשית הקורס היה
חוויתי ומעשיר ומלמד הן בפן התיאורטי והן בזה הפרקטי .בנוסף ,הקורס קלט לטווח רחב מאוד של תחומים
והקיף את כל הידע הרלוונטי הדרוש להתמחות מקצועית כיועץ עסקי במושב" .
"בשני העשורים האחרונים השתנתה מפת התעסוקה במושבים וחלק ניכר מהחברים פתחו תעסוקות חלופיות
לצד או במקום העיסוק בחקלאות והמשקים החקלאיים הפעילים התרחבו ומחייבים כיום השקעת מאמץ
ניהולי ושיווקי רב מבעבר " מסביר יוגב שריד ,מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים .והוסיף:
"מטרתנו להעניק להם את הכלים המקצועיים הדרושים להצלחתם".
תוכנית הלימודים הייחודית היא יוזמה של תנועת המושבים במסגרתה לומדים המשתתפים כיצד לאבחן את
מצב העסק במושב ואלו פתרונות ניתן להציע כדי להאיץ את תהליכי הצמיחה .ייחודה של התוכנית בדגש
המושם על תחום המרחב הכפרי הבא לידי ביטוי ,בין היתר ,בלמידה והיכרות עם כלי המימון של המדינה וקרנות
פרטיות שונות לסיוע לחברי מושבים .הקורס מהווה הצצה מקצועית לעולם היזמות העסקית ,לקבלת כלים
כלכליים ,חשבונאיים ,שיווקים ותקשורתיים ,תוך היוודעות עם העולם העסקי במרחב הכפרי
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,מסר שבוגרי המחזור הראשון של הקורס החדש מהווים את ראשיתו של
מאגר יועצים שיתמחו במגזר הכפרי ויגדילו משמעותית את הכלים המקצועיים העומדים לרשות חברי המושבים
בבואם לפתח ולקדם את פעילותם העסקית" .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" אמר צור באירוע.

ח"י לכל מושבניק
חקלאות ירוקה זמינה לכל חבר מושב
מאת :יוגב שריד-מנהל אגף כלכלה ופתוח עסקי ,תנועת המושבים
ממשלת ישראל קבעה יעד מנחה לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בהיקף של  10%מצורכי
האנרגיה בחשמל של המדינה לשנת .2020
לאחרונה אושרה בממשלת ישראל תמ"א /10ד 10/תוכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאים.
בתוכנית זכאי כל חבר מושב להקים חקלאות ירוקה  -אנרגיה סולארית .השוק הסולארי בישראל,
אשר מייצר תועלות ירוקות עבור כלל האוכלוסייה ,מתפתח בכל יום ,כאשר חברי המושבים
משתלבים בו בצורה מתונה .אישור התמ"א בא להסדיר את כל תהליכי התכנון הרלוונטיים
לקידום מהיר ויעיל יותר של אישור המתקנים הסולאריים בכל שטח המדינה ותוך מניעת
מפגעים ומזעור הפגיעה בשטחים הפתוחים באיכות הסביבה ובנוף.
התוכנית מעניקה אפשרויות ,תוך פירוט ההוראות להיתרים למתקנים פוטו וולטאים במקרים
הבאים:
•• יעוד לאחסנה ו/או למבני משק
•• יעוד לתעשייה
•• יעוד למתקנים הנדסיים תוך שילוב ואיחוד תשתיות
•• •מאגרים ובריכות דגים שהוקמו על פי תוכנית
•• חניונים ומגרשי חניה
•• חלקות א' בנחלות במושבים
גג מבנה או חזית
קיימת עדיפות להקמת המתקנים על גג מבנה או חזיתו ,בדגש בכך שאין בהקמת המתקן כדי
לפגוע בשימוש המותר במבנה.
הוחלט לא לאשר הקמה של מתקנים על גגות בתי צמיחה וחממות.
קרקע
• •היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי יינתן למתקן שיהיה על עמודים ,על טרקרים ו/או על
הקרקע ,כאשר חובה לשמור על הגישה למבנים ולתשתיות והקמת המתקן אינה פוגעת
בשימוש המותר.
• •בשטח המיועד לתעשייה  /מתקן הנדסי שטרם נבנה ,ניתן לקבל היתר ל 20% / 10%-מהשטח
המיועד בתוכנית ,בנפת באר שבע ,גולן ועוטף עזה ניתן להקים על  45% / 30%מהשטח
המיועד בתוכנית.
• •בשטח ישוב חקלאי ישנה מגבלה של  300דונם לפרויקט קרקעי של האגודה.
• •בשטח פתוח במחוז מרכז ,לא ניתן להפקיד תוכנית למתקן פוטו וולטאי קרקעי.
חלקות א' במושבים
במושבים ניתן יהיה להקים מתקן פוטו וולטאי בחלקות א' של הנחלות בשטח שאינו מיועד
למגורים בכפוף לתנאים להלן:
• •בשטח הצמוד למבנה המגורים או למבנה משק שמיקומו צמוד לשטח המגורים.
• •שטח המתקן יהיה עד  1דונם.
• •יועדף השימוש בעמודים או בטרקרים על מנת למנוע ככל הניתן פגיעה בשימושים
החקלאיים.
• •גובה המתקן לא יעלה על  20מטר מעל פני הקרקע.
החלטה זו הינה חדשה ופותחת צוהר חדש לחברי מושבים רבים שעד היום לא היה ביכולתם לקדם
ענף זה .את המתקנים בחלקות א' במושבים ניתן יהיה להקים בכל רחבי הארץ (גם במרכז הארץ).
תוכנית זו נותנת הנחיות להסדרה מהירה יותר של מתקנים סולאריים ,אך לצערנו עדיין נותרו
מספר חסמים שמונעים את קידום הנושא ,כאשר ישנה חשיבות להתייחסות מנהל מקרקעי
ישראל למתקנים סולאריים בחלקות א'.
תנועת המושבים רואה חשיבות עצומה
בפישוט הליכי התכנון בכל הקשור ליכולת
החברים והאגודות להקים מיזמים סולאריים
בצורה מתונה בתוך המושב ,תוך שמירה על
עמידה בקריטריונים ובמגבלות שנקבעו ע"י
רשויות התכנון.

מימין :ניצן ארליך  -יו"ר חברת אביב ייעוץ עסקי ,לאה שחר  -ראש היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות,
הקמפוס האקדמי אחוה ,מאיר צור  -מזכ"ל תנועת המושבים ,צורית וידה -מושב שרונה ,בוגרת הקורס ורענן
שריר ,מתאם בין המכללות ,הקמפוס האקדמי אחוה.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר תנועת
המושבים בכתובת www.tmoshavim.
.org.il
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פורים שמח!
חדשות בני המושבים •

www.bmoshavim.org.il

טיול חורף 2011
"חורף ,השמש נעלמת בחורף
הגשם מטפטף על העורף
חורף וקר"...
(מתוך השיר "חורף" ,מילים  :יואל לרנר לחן :אבנר קנר)

מאת :חן דהן ,רכז המפעלים ,תנועת בני
המושבים

מסתבר שגם כשקר וגם כשהגשם מטפטף
על העורף ועל כל הגוף של החניכים
והחניכות של תנועת בני המושבים ,הם
ממשיכים לטייל.
כמידי שנה במהלך חודש ינואר יצאו כ600-
חניכים וחניכות של תנועת בני המושבים
לטיול חורף .הטיול ,שאמור היה להתקיים
בהר ארבל ,נדד דרומה לבתרונות רוחמה
בעקבות הגשמים אשר היו צפויים בצפון.

הכנס השנתי
של עובדי חינוך
ונוער במגזר
הכפרי תשע"א
"כל אחד הוא גדי בעיני עצמו,
הזולת הוא תמיד הזאב"
(מתוך חזון הרצל תרצ"ד)

מאת :רוני עירון  -מנהלת מחוז צפון ומרכזת תחום
מדריכים בוגרים ,תנועת בני המושבים.
כמידי שנה עורך מנהל חברה ונוער כנס שנתי לכל
עובדי המגזר הכפרי .הכנס יוצר הזדמנות נדירה
למפגש ושיח בין אנשי חינוך מהמרחב הכפרי על
כל גווניו ובכך ויוצר פסיפס אנושי רבגוני ,ערכי
וייחודי מאין כמותו.
בכל שנה נבחר נושא מרכזי בו עוסק הכנס.
הנושא הנבחר לשנה זו "מקומו של האחר בחברה
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ניתן היה להבחין כי ישנה אכזבה מהשינוי.
כל מי שמכיר וטייל בארבל בתקופת החורף
יודע עד כמה הנוף ירוק ומעורר השתאות.
לשמחתנו ,כשהגיעו החניכים והמדריכים
לרוחמה ,נעלמה האכזבה והתחלפה
בהתפעלות! כי שוב אומר שמי שטייל ומכיר
את שמורת הטבע הנפלאה של בתרונות
רוחמה ,יודע כי בחורף  -הדרום מדהים!
אז מה היה לנו בעצם? החניכים הגיעו אל
הטיול ביום שישי אחר הצהרים היישר אל
חניון הלילה ,בחניון הם בנו חממות ללינה,

הישראלית" .המשתתפים חולקו לקבוצות תוך
שימת דגש על יצירת קבוצות רב-גוניות וזאת בכדי
לאפשר שיח עמיתים והזדמנות מעניינת למפגש
ככל שניתן .הכנס כלל "גיחות" אשר בהן נפגשו
הקבוצות עם אנשי חינוך ממגזרים שונים ובעלי
אמונות שונות בחברה הישראלית ,דיונים בקבוצות
בדבר מקומו של האחר בחברה הישראלית ,תוך
בחינת הנעשה במרחב הכפרי ,הרצאה מפי אבירמה
גולן ועוד.
השנה נטלו חלק בכנס כ  460משתתפים העוסקים
בחינוך הבלתי פורמאלי במגזר הכפרי! מספר
מכובד לכל הדעות.
חשוב לציין כי השנה בלטה במיוחד השתתפותם
של מנהלי ועובדי מחלקות החינוך והנוער
במועצות האזוריות ,המדריכים הבוגרים (מד"בים)
ורכזי תנועת בני המושבים ,אשר בלטו בנוכחותם
ובהשתתפותם בכנס ,הן כמשתתפים והן כמנחי
קבוצות וצוות מארגן .כמו כן ,זהו המקום להודות
לרכזים ,למנהלי המחלקות ולחברי הצמ"ר אשר
לקחו חלק בהובלתו של הכנס ,הדריכו קבוצות
ועזרו בתאומים ובארגונים הרבים הנדרשים לשם
הפקתו של כנס זה.

הכינו ארוחת ערב והמשיכו בפעילות
חברתית ,מדורות וגיטרה אל תוך השעות
הקטנות של הלילה.
עם שחר השכימו בני הנוער ,קיפלו וניקו
את החניון ויצאו אל הטיול  -המסלול היה
מדהים וירוק וכלל את שמורת בתרונות
רוחמה ,נחל סד ,שמורת פורה ,גשר הרכבת
הטורקי ותל נגילה.
הבוקר ,יש לומר ,התחיל חורפי והגשם
טפטף הרבה מעבר לעורף .צוות הטיול
נדרש לתת מענה ,אך לשמחתנו דקות
ספורות לפני ההחלטה לקפל את הטיול
למחסה ,יצאה השמש במלוא עוצמתה,
ייבשה את הבגדים ,האירה את הנוף וסייעה
רבות לחוויית טיול נהדרת  -תודה שמש.
את המסלול סיימו החניכים בחניה של
שמורת נחל פורה .שם חיכו להם התיקים
הגדולים וציוד השינה אשר הגיעו על גבי
משאיות מחניון הלילה .עם צאת השבת
עלו החניכים על האוטובוסים ושבו אל
בתיהם ואנו סיכמנו עוד טיול ערכי ,מוצלח
וחוויתי.

קצת תודות ...ובכן ,לבצע טיול גדול שכזה,
זו משימה מאתגרת ומורכבת לכל אדם
מבוגר וקל וחומר לגרעינרים .מתנדבי או
נכון יהיה לומר  4מתנדבות משנת השירות
שלנו "גרעין עודד" ,הן אשר ריכזו וניהלו

את הטיול הנהדר הזה בהנחייתו של רועי
יפלח ממחלקת מפעלים :עדן כץ ,נעמה
רוזמרין ,גפן דוידוביץ ומאי קיסר  -ארבעת
המופלאות  -תודה.
יישר כוח לכל יתר הגרעינרים שלנו
שהדריכו את החניכים בטיול ,לרכזים
ולרכזות ,למד"בים ולכל מי שתרם ועזר.
נפגש בטיול אביב מחלקת מפעלים.

סיפור קטן ומרגש על נערה צעירה ...עם יוזמה גדולה

באוגוסט  2009פנתה מוריה בוני ,נערה בת  17ממושב אשתאול
שבמטה יהודה ,למייל התנועה והביעה את רצונה להקים את
פעילות התנועה בישוב בו היא גרה.
מאז ,מוריה וחבריה ,בני הנוער במושב ,הענ"קית אסנת ,חבר
גרעין עודד ינון ,מחלקת הנוער וחברי ועד האגודה והועד
המקומי נרתמו להקמה ופיתוח של תנועת בני המושבים בישוב.
אשתאול הוא מושב שנמצא בתהליכי הרחבה בשנים
האחרונות וגרים בו תושבים מאוכלוסיות מגוונות :דתיים וחילוניים ,ותיקים וחדשים ועוד.
השבוע ,שנה וחצי אחרי ,התקיים טקס חניכת הקן ,ערב פשוט ומרגש ובו נתלו תקוות בפעילות
בני הנוער שתרתום אליה את המבוגרים ,שתצליח לגשר בין הפערים וחילוקי הדעות ,שתשלב
בין האוכלוסיות החדשות והותיקות ותשפיע על בני הנוער וחיי הקהילה בהווה ובעתיד.
מי ייתן ונזכה לעוד שיתופי פעולה ויוזמות מבורכות כאלה לחיזוק הקהילות שלנו.
עלו והגשימו ,תחיה וקנין ,רכזת אזור דרום ,בני המושבים.

רגע לפני טיולי פסח במועצות ובמחוזות תנועת
בני המושבים שולחת איחולי הצלחה לכל העוסקים
במלאכת החינוך והעשייה הברוכה .עלו והגשימו!
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פורים שמח!

פינה עם ארומה אישית

סלט ריג'לה הגינה ,בצל סגול,
סוֹמ ַק וגבינה בולגרית
באדיבות השף דורון בר-און ,מושב היוגב ,עמק יזרעאל

מתכון אביבי ,המתאים לרוח התקופה .בראון ,שעסק שנים רבות באירוח גורמה לקהל לקוחותיו,
מפנה היום את עיקר עיסוקו לבישול ואירוח סדנאות פרטיות בביתו שבעמק .למתכונים נוספים
של דורון היכנסו לאתר .www.icook.co.il
את ריג'לה הגינה ניתן למצוא אצל הירקנים והוא מוסיף לסלט פריכות ומרירות עדינה.
החומרים

 200גר ריג'לה הגינה שטוף
 1צרור ארוגולה שטוף ויבש
 1בצל סגול חתוך לרצועות
דקות
 2כפות סומק
 3עגבניות בשלות
 1פיתה טריה

 6כפות שמן זית איכותי
 3כפות מיץ לימון טרי
פלפל שחור גרוס
מלח
 50גרם גבינה בולגרית
איכותית "המאירי" או "שמרון"

אופן הכנה:

 .1החמצת הבצל :בקערה קטנה מערבבים את הבצל עם הסומק ,קורט מלח וכף לימון ,נותנים לעמוד
מספר דקות.
 .2מפרידים את הריג'לה מהגבעול משאירים את העלים וגבעולים דקים בלבד.
   .3את העגבניות חותכים לפלחים ( 6מעגבנייה) ומניחים בקערת הגשה.
 .4מטגנים את הפיתה חתוכה לרצועות ב 3-כפות שמן זית עד שמתקבלים קרוטונים שחומים פריכים.
מניחים על נייר סופג להתקרר.
 .5בקערה מערבבים את העגבניות ,הבצל המושרה ,הריג'לה והארוגולה ומתבלים עם  3כפות שמן
זית ועוד לימון טרי ומעט מלח (שימו לב שגם הגבינה מלוחה אז בעדינות עם המלח.
 .6מערבבים פנימה את קרוטוני הפיתה.
 .7מפוררים מעל את הגבינה הבולגרית ומוסיפים פלפל שחור לפי הטעם.

בתאבון!

הכה את המומחה :ריג'לה הגינה הוא צמח בשרני חד-
שנתי ממשפחת הרגלתיים .הוא גדל כעשב רע בגינות,
בשדות שלחין ובשטחים פתוחים המושקים בעונת
הקיץ .גבעוליו ארוכים ומשתרעים על-פני הקרקע.
ענפיו אדמדמים ,שבירים .עליו מאורכים או ביצניים.
הצמח מופיע במקורותינו בשמות "רגילה"" ,חלגלוגות"
ו"פרפחינא" .אבותינו אכלו אותו כשהוא ירוק או מבושל"
(מתוך "צמחי מרפא ,מדריך שדה לצמחי המרפא של
ארץ ישראל").

סיפורי סבתא (וסבא גם)
שרה יצהר

מרים מספרת על חברתה ,שרה יצהר ממושב גן חיים
ברצוני לספר על חברה בת המושב ושמה שרה יצהר לבית בלילה.

שרה היתה הבת הראשונה שנולדה במושב ,גדלה במשק חקלאי ובמיוחד הייתה קשורה לרפת
המשפחתית ,בה טיפלה בחריצות ובמסירות.
על ילדותה ידעה לספר רבות .רצתה בכל מאודה להיות אחות בחדר ניתוח ,אך על סמך עדויות
הממונים עליה בבית חולים מאיר בכפר סבא ,המליצו לה בחום להיות מיילדת וזה היה מקצועה ודרך
חייה במשך כל השנים ,עד היום כמובן.
רוב ילדי המושב ואלה מהמושבים השכנים נולדו תחת ידיה המיומנות (אולי אפילו ילדי הקיבוצים
הקרובים).
שרה נישאה לבן כפר מל"ל ונולדה להם בתם לימור .שרה היתה שותפה פעילה ,יחד עוד  6חברות
להוצאת ספר המושב .שרה בורכה בזיכרון יוצא דופן שסייע לה רבות בתכנון ספר המושב ומסייע לכל
החברים בעדכון התכנים בארכיון גן חיים.
כיום שרה חברה במקהלת גן חיים-צופית ופוקדת תדיר את חוג ההתעמלות.
עוד רבות אשמח לספר על שרה ,שמעבר לכל מעלותיה ,היא חברה אמיתית ואדם מעניין ,שיחד עם
בעלה אבנר חיים במושב גן חיים ברוח החקלאות וההתיישבות.
מרים שור ,גן חיים
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