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קידום ההתישבות והחקלאות
במדינת ישראל  -חוזי חכירה לדורות
איתן בן דוד
מזכ"ל תנועת המושבים

נובמבר 2006
שווים יותר ושווים פחות
המגזר החקלאי אינו זוכה
לשיווין בנושא ההיוון
עמוד 2

השקט שבתוך הסערה -
הכרות אישית עם שלושה
מושבים במהלך המלחמה
עמוד 6

מפעל יוסי יפה ז"ל
מזוית אישית  -בני הנוער
משקמים את הצפון
עמוד 7
מערכת עיתון "המושב":
העורך האחראי :איציק כהן
עריכה :רוני חסיד
מרכזת מערכת :ורדה בואבי
חברי המערכת :יהודה אלטון ,מוטי אלקבץ,
שקד גטריידה ,עו"ד עמית יפרח ,מנשה
סמירה ,שלמה עצמוני ,מיכל דותן לוין,
יוגב שריד.
כתובת המערכת :תנועת המושבים,
רח' שדרות שאול המלך  8תל אביב,
טל ,03-6086333 :פקס03-6918996 :

varda@tmoshavim.org.il

וב הפעילות העסקית בעולם
ממומנת באמצעות שילוב
של השקעות בעלים ומינוף
של מערכות בנקאיות
ומשקיעים מוסדיים .שיתוף
המערכת הבנקאית במימון פרויקטים מספק
מקור לביצוע השקעות ופיתוח עסקי שאינו
תלוי בתקציבי ממשלה .על פי זאת ,המלווים
דורשים מהיזם להציג אופק לתוכנית ,קיום
ארוך טווח ובעיקר תנאים יציבים ומינימום
חוסר וודאות .לאורך השנים הממשלה
השקיעה בהתיישבות ובחקלאות כסף רב
על מנת לפתח את המרחב הכפרי בישראל,
כאשר חלק ניכר מההשקעות הגיע דרך משרד
החקלאות – מנהלת ההשקעות – ולאחרונה
הן הצטמצמו.
מקום המדינה ,ה"סוכנות היהודית לארץ
ישראל" חרתה על דגלה את קיום וקידום
ההתיישבות בארץ ישראל ותרמה לכך כספים
רבים (כ 80,000$-למשפחה בשלב הקליטה
ותמיכות נוספות ליישוב) ,לצערנו בשנת 2004

ר

החליטה הסוכנות היהודית
שהיא יוצאת ממפעל
התיישבות חשוב זה ולא
משקיעה בו כספים נוספים.
אחד מהפתרונות "להוציא
את הכסף מהאדמה" ולהפכו למנוף פיננסי לא
מתקציב המדינה ,הינו חתימה על חוזה חכירה
לדורות  4X49שנה בין מינהל מקרקעי ישראל
לבין המתיישבים ,כאשר חוזים אלו ישמשו
מנוף כלכלי אדיר לתושבי המרחב הכפרי .כיום
מתקשים יזמים חקלאיים לגייס מימון שאינו
תלוי בתקציבי מדינה משום שאינם מסוגלים
להבטיח קיום רב שנים לעסק .חוזי החכירה
הקיימים מוגבלים לשלוש שנים בלבד ואינם
מאפשרים גיוס משכנתא ראויה לטווח רחוק.
חוזי החכירה ארוכי הטווח יקנו למתיישבים
במרחב הכפרי ,כפי שניתן לכל אזרח בסקטור
העירוני ,את היכולת לקבל משכנתא מהבנקים,
לבצע השקעות ארוכות טווח בנחלה ולהעמיד
את הקרקע כבטוחה לעניין ,דבר אשר ימנף
את המרחב הכפרי בשנים הבאות.

החתמת המושבים על תמיכה במהלך
להכנסת משקיע לתנובה
יוגב שריד
כלכלן תנועת המושבים
לאחרונה הפיצה קבוצה של חברי מושבים
מכתב לכל המושבים השותפים בבעלות על
תנובה ,העוסק בזירוז הליכי הכנסת המשקיע

לחברה .מדובר ביוזמה עצמאית של מספר
חברים ,הרואים לנגד עיניהם את טובתם של
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המשך בעמ' 2

המשך מעמ' 1

מרבית הבעלים בתנובה ,בעיקר אלו שהקשר
האסטרטגי ביניהם לבין תנובה קטן יותר
מאחר והם אינם משווקים חלב.
על מנת להפוך את נושא הדיון למוחשי
עבור חברי המושבים ,ערכו חברי הקבוצה
תחשיב של הסכום שיקבל כל מושב תמורת
חלקו בתנובה וזאת לפי כמות המניות
שבידיו והערכת השווי של תנובה ,כפי
שהיא מתפרסמת בכתבות בכלי התקשורת.
מזכירויות המושבים קיבלו מכתבים עם גובה
הסכום אותו הם צפויים לקבל עם מימוש
חלקם בתנובה .תנועת המושבים לא הייתה

שותפה ליוזמה ,אך היא מצטרפת אליה
ומברכת אותה .מטרת החברים היא לעורר
את הרוב הדומם של בעלי תנובה ולהראות
להנהלת תנובה ,מועצת תנובה ולציבור הרחב
שהרוב הגדול של הבעלים מעונין בהמשך
התהליך של הכנסת שותף לתנובה .חתימה
רחבת היקף על תמיכה בהכנסת המשקיע
תמתן את הרעש התקשורתי שקבוצה קטנה
יחסית ואינטרסנטית מתוך הבעלים מצליחה
לייצר.
תנועת המושבים סבורה שבכל שינוי מבני
שיעשה בתנובה יש להבטיח איזון בין
האינטרסים של בעלי תנובה ,שאינם קשורים

לענף החלב ורוצים ליהנות מחלקם בחברה,
לבין יצרני החלב ,שמהווים חלק חשוב
מהחקלאות בהתיישבות וחרדים למקור
פרנסתם .קיפוח חלק מחברי המושבים
לטובת חלק אחר לא יהיה נכון ותנועת
המושבים לא תיתן לו יד.
חשוב לציין שהחתימה על המסמך הקורא
לקידום הכנסת המשקיע אינה מחייבת
מבחינה משפטית ומהווה תמיכה פורמאלית
בלבד.
ההחלטה הסופית לגבי אישור כניסת
המשקיע תעשה בועידת תנובה שתתקיים
במהלך .2007

שווים יותר ושווים פחות  -המגזר
החקלאי אינו זוכה לשיווין בנושא ההיוון
עו”ד עמית יפרח
ראש אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים
לקבלת העיקרון של תשלום  33%משווי
ימים אלו התבשרנו כי מינהל
הקרקע עבור זכויות בניה בנחלה ,בהיקף של
מקרקעי ישראל יוצא במבצע
עד  375מ”ר וקבעה שבשלב הראשון יידרש
היוון אשר יאפשר לחוכרים
בעל הנחלה לשלם עבור כניסה להסדר תשלום
במגזר העירוני לבצע היוון
של  3.75%משווי הקרקע ,בדומה למבצעי
בתנאים משופרים .מבצע
ההיוון העירוניים .להבדיל מהחוכר העירוני,
היוון זה מבוסס על מסקנות דו”ח ועדת
כל פעולה של העברת זכויות או פיצול מגרש
גדיש לרפורמה כוללת במינהל מקרקעי
המגורים במגזר החקלאי ,תלווה בדרישה
ישראל .מדובר בכ 70-אלף חוכרים בבניה
להשלים את התשלום ל 33%-משווי הקרקע.
רוויה ו 30-אלף חוכרים בבניה צמודת קרקע.
כצפוי ,לא התקבל הסבר מפורט ומבוסס
על רקע מבצע ההיוון במגזר העירוני ,השאלה
כיצד נקבעו שיעורי היוון גבוהים אלו.
המתבקשת היא מהן זכויותיו של המגזר
כאשר בוחנים את הנתונים הללו ואת פערי
הכפרי בנושא ההיוון .החלטת מועצת מקרקעי
התשלום שנגבים משני המגזרים ,מתעוררת
ישראל מס’  ,979משנת  ,2003עסקה בנושא
שאלה נוספת :מדוע מחיל המינהל מדיניות
ובהגדרת זכויות החוכרים בקרקע חקלאית
תשלום שונה בין החוכר החקלאי לבין החוכר
בתנאי נחלה וכן בהסדרת השימוש בשטחים
העירוני ,כאשר מטרת השימוש בקרקע זהה
לבנייה למגורים למבני משק ותעסוקה
לחלוטין – מגורים? התשובות לשאלות
וכללה הוראות בדבר העברת זכויות בחלקת
הללו ברורות וידועות .המגזר הכפרי מופלה
המגורים .היועץ המשפטי לממשלה קבע
לרעה במשך עשרות בשנים בכל מה שקשור
בחוות דעתו כי הצעת החלטה מס’  979לוקה
לעיגון זכויותיו בקרקע ובאופן ההתנהלות
בפגמים וליקויים והמליץ על הקמת צוות בין
כלפיו ,בהשוואה למגזר העירוני .כל החלטה
משרדי אשר יבחן את ההחלטה פעם נוספת.
המתקבלת בשנים האחרונות ובאה להסדיר
בין שאר קביעותיו הסתייג היועץ המשפטי
זכויות קיימות במושבים ,נתקלת בגל של
מהכוונה להוון את זכויות החכירה למגורים
ביקורות ותביעות מגופים אינטרסנטיים ולא
על פי שיעור ההיוון שנקבע במגזר העירוני
אובייקטיביים .הכשל באי הסדרת היחסים
ל .3.75%-ועדת הבר סיימה את עבודתה
החוזיים בין המינהל לבין החוכר במגזר
בדצמבר  2005וסיכמה אותה בדו”ח הבר,
הכפרי ,הינו תולדה של העדר מערכת חוזית
שאושר במועצת המינהל .דו”ח הבר אימץ
מסודרת וארוכת טווח להתיישבות המושבית
את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע

ב



והקיבוצית .מרבית המושבים
נמצאים בחוזי שכירות
מתחדשים תלת שנתיים.
הערותינו לנוסח החוזה
לדורות שהונחו כבר למעלה
משנה בפני המינהל ,במסגרת המשא ומתן
על נוסח החוזה ,טרם התקבלו .החוזה המוצע
אינו משקף את הזכויות האמיתיות של חברי
המושבים על נחלתם .מרבית המושבים סיימו
את הליך רישום המשבצת ומוכנים לחתימה
על החוזה לדורות והמינהל מצידו ממשיך
להתעלם מהצורך למלא את תפקידו בעניין
חשוב זה ואינו מבצע את הפעולות הנדרשות
מצידו להחתמת המושבים על החוזים ארוכי
הטווח.
וכך ,כאשר זכויות המושבים אינן מעוגנות
בחוזים ארוכי טווח ובהעדר פרוט מסודר
על תשלומים ששולמו עבור זכויות שימוש
בקרקע ,נראה כי אין הצדקה אמיתית לפערים
האדירים שקיימים בין התשלום שנדרש
החוכר העירוני לשלם עבור היוון למגורים
לעומת התשלום שנדרש החוכר החקלאי
לשלם .חובה על המינהל ,כמי שמופקד על
ניהול קרקעות המדינה ,להחיל את עיקרון
השוויון בין המגזרים השונים ולהימנע
מאפליה עקבית ומתמדת ,שאינה תואמת את
התרומה של ההתיישבות העובדת בהקמתה
וביסוסה של מדינת ישראל מראשיתה.
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בתי�עץ�מפינלנד

מתקני�ברביקיו

סאונות

צימרים�ובקתות�עץ

קמינים

בתי�עץ�בבניה

מחסנים

מערכות�ספא

www.ismohr.co.il
אולם�תצוגה�ומכירות�:מתחם�הרכבת�,בית�יהושע�)ליד�איקאה(
טל�09-8851882�,09-8851621�.פקס09-8991137�:

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך
סמינר ספרני ההתיישבות
סמינר ארצי לספרני ההתיישבות ייערך
בחנוכה בתאריכים  19-20-21.12.06במלון
קיבוץ שפיים.
עלות למשתתף באירוח מלא .₪ 680
ניתן לחלק את התשלום לשניים – אחד
ליום הסמינר והשני לחודש הבא .מומלץ
ביותר ,כי וועדי המושבים ייקחו על עצמם
את מימון השתתפותו של הספרן/נית
בסמינר .ספרנים אשר לא קיבלו את החוזר
שהוצאנו בנדון ,כולל טופס הרשמה ,יכולים
להתקשר למשרד היחידה לתרבות בטל:
 03-6086342/3ול.052-2742821-
בתכנית הסמינר:
• שי וייסברג – תמונה אחת שווה
אלף מילים ,אבל סיפור טוב שווה אלף
תמונות – ספרים סופרים ומשלים.
• שרה קורן – על הציונות והתנ”ך.
• אילהאם תאברי – מפגש עם הסופרת
ויצירותיה בנושא הביביותרפיה.
• חנה עזר-אוליצקי – על הספר “רקמת
חיים” – ראיונות עם ניצולים שהיו ילדים
בזמן השואה.

•
•
•
•
•
•

רינה פרנק-מיטרני – “כל בית צריך
מרפסת” – סיפורים מהחיים.
מנחם בן – שיאי השירה מהתנ”ך,
משלמה המלך ועד שלמה ארצי ,מיונה
הנביא ועד יונה וולך.
ביקור בספריה העירונית ברעננה ,כולל
המוזיאון והגלריה.
הגר שמידוב – “לראות את הצלילים
בידיים” – הרצאה חווייתית על שפת
הסימנים ועולם החרשים.
ד”ר חנה לבנת – “מחברה בחיתוליה לילד
בטיטוליי – תרבות ולאומיות בספרות
ילדים ונוער ובחינוך הדור הצעיר”.
עדנה קלינובסקי – מספרת סיפורים
לגדולים .אגדות וסיפורי עם מהחיים
מתובלים בהומור ,על מערכות יחסים
אהבה וזוגיות והכול בפן מחויך.

מושב ברק –  50שנה לעלייה לקרקע
ב 14.9.06-חגג מושב ברק את חג היובל.
נכחתי באירוע זה והתפעלתי מההפקה של
הבמאי ,נועם אמסלם ,צעיר דינאמי ,תושב
המקום ,אשר הצליח בכישוריו יוצאי הדופן

להעלות מופע איכותי של בני המושב – ילדים
צעירים ומבוגרים והעביר אותנו הצופים
במנהרת הזמן לשנות החמישים .אירוע
מרגש ,מאורגן ועשוי היטב ,אשר כלל גם
תערוכה אותנטית יפהפייה של המושב
מעלייתו לקרקע ועד היום.
בסיום המופע ,התכבדנו ונהינו ממטעמיהם
של חברי המושב.
בהזדמנות זו ,אני מברך את חברי מושב ברק,
מחזק את ידי המארגנים ומאחל הצלחה
לבמאי נועם אמסלם בהמשך דרכו.
יישר כוח!
תערוכה בגלריה בבית תנועת המושבים
תערוכת ציורים “רוח החיים” ,של האמנית
עדה עזורי ,תוצג בגלריה של תנועת המושבים
בתאריכים .15.11.06-14.12.06
פתיחת התערוכה ביום ד’  15.11.06בשעה
 .18:00שעות ביקור :ימים א’-ה’ 8.00-18.30
יום ו’ .8.00-11.30
יהודה אלטון
מנהל היח’ לתרבות ומפעלי חינוך

השלמת חסכון לשנת 2006
תגמולים במושבים
ניתן לחסוך עד  ₪ 23,256לזוג
ולהנות מהטבות מס עד לגובה .₪ 10,098

אופקים – קרן השתלמות
ניתן לחסוך עד  ₪ 15,330ליחיד
ולהנות מהטבות מס עד לגובה .₪ 4,928

נצלו את ההטבות במס ב”תגמולים במושבים” ובקרן ההשתלמות “אופקים”.
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המשנה לרה”מ ,שמעון פרס,
מודה לתנועת בני המושבים על שיקום
הגליל לאחר המלחמה
פרס ומנהל החטיבה הסיכמו על שת”פ
ביניהם במסגרתו משרד המשנה לרה”מ
יגייס כספים לשיקום נחלים בנגב ובגליל,
והתנועה תיישם את העבודה בשטח.
המשנה לראש הממשלה ,שמעון פרס ,האמון
על פיתוח הנגב והגליל ,נפגש עם מנהל חטיבת
בני המושבים ,איל עוזון ,על מנת להודות לו
ול 1000-בני הנוער שעמלו על פרויקט נטיעת
עצים בגליל במקום החורש שנחרב
בימי המלחמה.
פרס אמר לעוזון ,כי מבצע נטיעת
העצים הנו מעשה חלוצי ומהווה
נדבך מרכזי בשיקום וחיזוק
הגליל .פרס בירך על יוזמת תנועת
בני המושבים וקרא לשיתוף
פעולה בינה ובין משרדו בכל
הנוגע להמשך נטיעות בגליל וסיוע
בשיקום הנחלים בנגב ובגליל.

פרס הדגיש כי ניצל את הזמן בחוה”מ סוכות
לסיורי שטח ברחבי הנגב והגליל ועמד נפעם
אל מול יוזמת תנועת בני המושבים .הוא שמח
לגלות שוב ושוב שהדור הצעיר חדור מטרה
ברורה לחזק את הטבע ורצה להודות באופן
אישי לאייל עוזון ,העומד בראש חטיבת בני
המושבים ולברכו על פעילותה המבורכת של
התנועה.

תיירות בגלבוע

ארגון התיירות הכפרית
בישראל

מתחרה חדש על תשומת הלב של התייר
הישראלי הוא אזור הגלבוע.
תנועת המושבים ממשיכה בקידום רעיון
עם הקמת ההיפודרום בעידוד וביוזמת
הקמת ארגון שייצג את התיירות הכפרית
המועצה האזורית גלבוע נושבת באזור זה
במשק המשפחתי בישראל.
רוח חדשה.
עד כה ,מזכ"ל התנועה ביחד עם צוות ההיגוי
רבים מתושבי האזור החלו מגלים רצון
קיימו ישיבות עם גורמים מרכזיים ורלוונטיים
להשתלב בתיירות הכפרית.
במשרדי הממשלה ,המועצות האזוריות,
כיום קיימת פעילות מועטה בתחום חדרי
הרשויות וארגוני התיירנים המובילים בכל
האירוח במושבי הגלבוע אך הביקוש
האזורים בארץ .במהלך המפגשים ,בהם נתן
וההתעניינות גוברים .מלבד ההיפודרום,
כל גורם את דעתו המקצועית על רעיון הקמת
קיימים באזור אתרים פעילים ומסלולי טיול
הארגון ,נאסף חומר רב וכעת ,תוך ניתוח
המושכים מטיילים רבים לאזור.
אסטרטגי מדוקדק ,מתחילות להתגבש
על מנת לסייע בקידום ענף התיירות,
מסקנות ראשוניות לגבי המשך בניית והקמת
החליטה המועצה האזורית גלבוע בסיוע
הארגון ,מטרותיו מימונו ואופן עבודתו.
תנועת המושבים להוביל מהלך לבניית
התנועה מתחייבת ,מיד בתום תהליך
תוכנית אב אזורית לתיירות ,הקמת ועדת
גיבוש המסקנות ,לעדכן את כל הגורמים
היגויי אזורית ושיתוף כל הגורמים ,זאת
הרלוונטיים ובתוכם את מזכירות התנועה
כדי לקדם ולמתג את הגלבוע כאזור תיירות
וועדת התיירות של התנועה.
מוביל וייחודי.
מוטי אלקבץ
מנהל האגף לפיתוח עסקי ותיירות

אישור ניהול תקין של
אגודות שיתופיות
החל משנת התקציב  1999נדרשות אגודות
שיתופיות הפונות בבקשה לתמיכה
ממשלתית להציג “אישור ניהול תקין”.
אישור זה ניתן לקבל אצל רשם האגודות.
יחידת הפיקוח במשרד הרשם העבירה
הנחיות מפורטות על מה על האגודה לצרף
לבקשתה.
בין ההנחיות קיימת התייחסות מפורטות
לגבי :דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים
בתוספת סקירת מנהלים ,ניהול פרוטוקולים
של האסיפה הכללית ,ניהול פרוטוקולים של
ישיבות ועד הנהלה ,עלות שכר של חמשת
מקבלי השכר הגבוה באגודה.
דרישה נוספת היא הצגת המלצות מוועדת
ביקורת ,החתומות על ידי חברי הועדה.
יש להחתים את יו”ר ועדת הביקורת וחבר
ועדה נוסף על אישור שמצביע על כך שבמהלך
תקופת כהונתם בוועדה לא הובאו לידיעתם
עובדות המצביעות על התנהלות בניגוד
למינהל תקין.
ניתן לקבל ייעוץ טלפוני ראשוני בנושאי
מיסוי ,מצוות יועצים של חברי ועדת המיסוי
הבין-מושבית.
לפרטים נוספים לפנות לרו”ח יהודית
קריסטל ,יו”ר ועדת המיסוי הבין-מושבית,
ברית פיקוח מחלקת מושבים.
טלפון.03-7170106 :
יהודית קריסטל
יו”ר ועדת המיסוי הבין-מושבית

תנועת המושבים
מברכת את המשפחות
החדשות בבאר מילכה על
עלייתם לקרקע ומאחלת
להם חיי שיתוף פוריים
וצמיחה כלכלית.
ברוכים תהיו על היוזמה
החלוצית.

אתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il



חדשות וחוויות  -בני המושבים
מפעל יוסי יפה ז”ל 2006

מפעל יוסי יפה ז”ל ,נערך זו השנה ה29-
ברציפות .יפה היה מפקד סיירת הצנחנים
ונהרג בעלותו על מוקש.
חטיבת בני המושבים ,שיפה עמד בראשה,
בחרה להנציח את זכרו במפעל שנתי המשלב
בין ביצוע משימות לאומיות וטיולים ברחבי
הארץ .המפעל שנערך השנה היה הגדול
ביותר אי פעם מבחינת מספר המשתתפים
והיקף הפעילות.
זו הפעם הראשונה שבוגרי בני המושבים
השתלבו בפרויקט ומצטרפים לפעילות
משותפת בשטח עם החניכים.
בקרוב :חודש נובמבר -דצמבר,
בחטיבת בני המושבים

לאחר שעברנו את טקסי פתיחת השנה
בסניפים וביישובים ,עברנו גם את חגי

המעלות (שהצליחו להתעלות על הגשמים,)..
צפויים לנו שני חודשי פעילות עמוסים ,הן
ברמה האזורית והן הרמה הארצית.
ברמה האזורית
השתלמות יחיד וקבוצה – לצוותי הדרכה,
יתקיימו בחודשים הקרובים.
ברמה הארצית
סמינר יב’ -יתקיים בין התאריכים 23-25
בנובמבר ,בנווה הדסה .הסמינר מיועד לכל
חניכי שכבת י”ב ועוסק בהחלטות הקרובות
שעליהם לקבל ,לקראת תחילת החיים
הבוגרים.
מטרת הסמינר לחזק את אלמנט הבחירה.
פרטים אצל רכזי האזור במועצות.
סמינר מד”בים – יתקיים בין התאריכים 30
נובמבר 1 -בדצמבר ,בגבעת חביבה .הסמינר

מיועד למדריכים הבוגרים
מכל המועצות האזוריות
בארץ.
בין מטרות הסמינר :חיזוק
תחושת השייכות של
המד”ב לתנועה ע”י יצירת קבוצת שווים
איכותית ,מתן כלים לעבודה עם בני הנוער
ביישוב ויצירת במה לשיתופי פעולה בין
המד”בים מכל הארץ .פרטים אצל רכזי האזור
במועצות.
טיול חנוכה – יתקיים בין התאריכים 17-20
בדצמבר ומיועד לחניכי התנועה בכיתות ט’-יב’.
השנה הטיול יתקיים באזור המכתשים.
בין היתר נטייל בנחל גוב ,נחל עקרבים ,מעלה
עקרבים ,מכתש גדול מכתש קטן ,נחל צין
ועוד.
פרטים נוספים בפרסומים במועצות
האזוריות.

השקט שבתוך הסערה
הכרות אישית עם שלושה מושבים במהלך המלחמה
יוגב שריד
כלכלן תנועת המושבים
מהלך מלחמת לבנון השנייה
גויסתי עם פלוגתי לאזור
גזרת החולות – פיתחת
ניצנה ,על מנת להחליף את
חחטיבת גבעתי ,שעלתה ללח
חימה בלבנון .כמפקד פלוגה היו בתחום גזרת
האחריות שלי שלושה ממושבי התנועה :קדש
ברנע ,כמהין ובאר מלכה .במהלך התעסוקה
המבצעית ,לאחר לימוד השטח ,התפניתי
להכיר את המושבים בצורה מעמיקה יותר.
מושב קדש ברנע הוקם ב 1980-על גבעה
בסמוך לתל ניצנה העתיקה ,לאחר מספר
שנים עברו המשפחות לישוב הקבע .קדש
ברנע הוא מושב חקלאי – הענפים העיקרים
מהם מתפרנסים תושביו הם גידולי ירקות
וופרחים ,המתבססים על שימוש במים שפיר
רים ובמים מליחים ,הנמצאים בשפע באזור.
כיום מתגוררות כ 40-משפחות בישוב.
מושב כמהין עלה לקרקע ב ,1988-המושב
הוקם על ידי ארבעה גרעיני נח”ל של תנועת
המושבים .משנת  1992הפך כמהין למושב

ב



עובדים לכל דבר .כמהין היא פטריית מאכל
ההגדלה בר באזור זה .עיקר התעסוקה במוש
שב היא חקלאות ,כאשר הגידולים השכיחים
הינם עגבניות ,פרחים ופלפלים ,המיועדים
ליצוא .היתרון והייחוד במקום הוא השימוש
במי תהום מליחים ,הקיימים באזור להשקיה
בחקלאות ,יתרון העוזר בחסכון ומיטיב עם
איכות וטעם הפרי .כיום מתגוררות בישוב
כ 30-משפחות.
מושב באר מלכה אוכלס בעת האחרונה
ווטקס ההקמה הרשמי יתקיים ב 21-בנוב
במבר  .2006המושב נמצא צפונית למושב
כמהין ודרומית לאתר "באר מלכה" .המושב
משקיף על נחל לבן ונחל ניצנה .הוא הוקם על
יידי תנועת המושבים וכיום מונה גרעין הייש
שוב  11משפחות .חברי המושב החלו לעבוד
בחקלאות ,בעיקר בגידול תפו”א ,רימונים
ופרחים .המושב מתוכנן לכלול  100יחידות,
כשבכל אחת מהן מגרש למגורים בגודל דונם,
עם זכויות להקמת צימרים 80 ,דונם לנחלה
חקלאית ו 52-אלף קוב מכסת מים .כיום

ממתגוררות המשפחות במבנ
נים זמניים ,כאשר במקביל
החלו חברי הגרעין לבנות
את מבני הקבע שלהם.
ששלושת המושבים ממוקמ
מים כ 70-ק”מ דרומית-מערבית לב”ש ,בלב
המדבר .הם נהנים מטבע מדברי יפה ,סמוך
לאזור שמורת הטבע חולות עגור.
בבכל האזור פועלת תנועת הנוער של בני המוש
שבים ובנוסף ישנם גרעיני עודד של התנועה,
אשר עוזרים לשדרוג הפעילות החברתית
במושבים.
ללכל אוהבי השקט והשלווה המעוניינים במק
קום מגורים פסטורלי ,אשר החקלאות הנה
עדיין ענף מרכזי בפרנסת המשפחה ואורח
ההחיים המיוחד המקנה תחושה נפלאה ,מוז
זזמנים לבדוק את האפשרות להיקלט במוש
שבים אלו.
בהזדמנות זו אני רוצה לציין את ההתגייסות
המופלאה והרצון לתרום הן בפלוגתי (מעל
 100%גיוס) והן במדינה כולה.

אתר תנועת המושבים www.tmoshavim.org.il

מפעל יוסי יפה ז”ל מזווית אישית

בני הנוער משקמים את הצפון
דור דיק
גרעין עודד רמת הנגב ב’
זמן מוצ”ש19:30 ,07.10.06 ,
בערב ,המקום -פארק הירדן.
אוטובוס צהוב ראשון מגיע
לנקודת הקליטה ומפעל יוסי
יפה ה 29-יוצא לדרך.
יוסי יפה האמין באהבת הארץ דרך טיולים
ועבודה ומכאן נתן את כל עולמו למען טיפוח
הארץ .שנה לאחר מותו ,החלה המסורת
למפעל על שמו ,במסגרתו בני נוער מטיילים
באזורים שונים בארץ ,עובדים ומשקמים.
השנה התקיים המפעל באזור רמת הגולן,
בסימן “משקמים את הצפון” ו 40-שנה
להתיישבות בגולן.
כמידי שנה ,התאספו חניכים מכיתות ט’ ועד
יב’ ,חברי גרעין עודד והצוות הבוגר של חטיבת
בני המושבים ,בידיעה שבשלושת הימים
הקרובים הם עומדים לחרוש את האזור ,בין

ה

אם בטיולים בנופים המדהימים של הגולן
ובין אם בשיקום אתרים ומסלולים.
במפעל השנה השתתפו כ 1,000-חניכים
שעבדו במקומות רבים וביניהם :פארק הירדן,
נחל חזורי ,ברברה ,סוסיתא ,גמלא ועוד.
בין השאר נפתחה השנה ,לראשונה במפעל,
קבוצת משפחות המורכבת מבוגרי תנועה,
שחשוב היה להם לקחת חלק במפעל ערכי
זה .וכמו בכל שנה התגבשה גם קבוצת יב’,
שתמשיך לתפקד כקבוצה ארצית לאורך
השנה ,עד היציאה לגרעין עודד .חניכי קבוצת
יב’ השנה היוו כ 13%-מכלל חניכי המפעל,
והם שיפצו את אנדרטת חטיבת אגוז ועזרו
בשיפוץ וצביעת בתים בקריית שמונה ,אשר
נפגעו במהלך מלחמת לבנון השנייה .המפעל
הוכתר כהצלחה וקצר שלל מחמאות מהגופים
השותפים בארגון :קק”ל ,רשות הטבע והגנים,

מועצה אזורית רמת הגולן ועוד.
חשוב לציין כי המפעל לא היה מצליח ללא
שיתוף הפעולה המדהים מצד החניכים .אין
לשכוח את צוות המנהלה שתפקד מאחורי
הקלעים ודאג לכל הפרטים הגדולים
והקטנים ,מחוט הברזל הקטן שהחזיק
יוטה ועד לארוחות הערב שחולקו למאות
החניכים...
עלו והגשימו ,להתראות במפעל הבא!

איך זה להרגיש שייכת
סהר כץ
מד”צית ממושב עג’ור ,מ.א .מטה יהודה
מה זמן שלא הייתה לי
הרגשה כזו אבל איך תמיד,
התנועה ,איכשהו ,נותנת לי
את המתנה המדהימה הזו.
המתנה של להרגיש רצויה
בחברה כלשהי ,במקום ,ולא שכולם שונאים
אותך ורוצים שתעופי משם .המתנה של כנות,
של חיוך אמיתי שמרוח על הפנים ,בלי שום
אווירה של צביעות ,כאילו יש דברים אחרים
שעומדים מאחורי המילים.

כ

לאה נולדה באוקטובר  1922בוינה,
אוסטריה .היא עלתה לארץ בשנת 1938
יחד עם חברת נוער מגרמניה ,למושב כפר
יחזקאל ,כחלק מקבוצה של  50נערים
ונערות שהתחנכו במקום במשך שנתיים.
לאה הכירה את זרובבל והשניים נישאו
בשנת  1940ויחד נכנסו למשק כמדריכים.
כעבור זמן החלה להתבלט לאה בדיבורה

כל האהבה הזו ,שעוטפת אותך מכל הכיוונים
וכל המקומות וגם אם תנסה בחיים לא
תצליח להתחמק ממנה ,שגורמת לך לרצות
להישאר עם האנשים האלה תמיד (ואגב ,לא,
אני לא מדברת על אנשים מהמועצה שלי).
התנועה נתנה ,בעצם נותנת ,לי ,כל כך הרבה.
אני יודעה שרק התחלתי להיות פעילה ,אבל
כבר עכשיו ההרגשה כל כך מדהימה.
הרגשה שבכל טיול אני אוהבת את התנועה
הזו יותר ,את האנשים שבה ,את הסביבה ,את

האווירה ,ההרגשה הזו שכאשר את מסתכלת
על גרעינר ...והוא נראה משנה לשנה יותר ,בן
אדם.
ופתאום ,אתה מוצא את עצמך בראש ,במקום
שלו עוד כמה שנים.
אני כל כך שמחה שהצטרפתי ליוסי יפה,
כל כך שמחה שאני נמצאת בתנועה הזו,
כל כך שמחה שהזדמן לי להכיר את כל
האנשים המדהימים האלה.
תודה ,כל כך הרבה תודה.

ונועם הליכותיה ונבחרה למוסדות המושב.
מכאן נפתחה לה הדרך למוסדות השונים
במדינה ולמחלקה לקשרי חוץ בתנועת
המושבים.
היא נענתה לקריאתו של בן גוריון לטיפול
בעבודות בורמזים שבאו ללמוד חקלאות.
כמו כן הייתה פעילה במחלקת חברות
בנעמ”ת ,בחילופי נוער עם גרמניה ,במרכז

מפלגת העבודה ,בלשכת תנועת העבודה
הציונית ובמשך שלוש שנים כיהנה
כמזכ”לית אגודת ישראל – גרמניה וראתה
בזאת שליחות מיוחדת.
לאה הייתה צנועה בהליכותיה ואוהבת
אדם .היא השאירה אחריה בעל ,בן ובת,
שבעה נכדים ו 10-נינים.
ת.נ.צ.ב.ה

לאה ברקין ז”ל
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