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התנועות,שתיביןהידידותהמושבים,

חלשיםאנחנופורחת.והמושבית,הקיבוצית

אומרזה,עםזהוגםבחוץגםלריבבשבילמדי

בשליםנהיהשבוהרגעשיגיעצופהוהואצור,

גדולהאחתהתיישבותתנועתלייצר
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iHmBtשרתלתפקידגבוההבוודאות

פאי־שלהיההבאההחקלאות^^^^

נה

$TS1$פאינה$TS1$

$DN2$פאינה$DN2$,בית־מישראלקירשנבאום

נו.

$TS1$.ביתנו$TS1$

$DN2$.ביתנו$DN2$הואהבאהחקלאותושרממשלה,הוקמהבינתיים

משנהאיננוזהביתנו.מישראלהואגםשמיר,יאיר

משרשלנו״הציפייהלהעביר:צורשמבקשהמסראת

רקלאהיאשהחקלאותיביןשהואהחדש,החקלאות

בג־אובנגבחקלאימשקשסגירתערך;גםהיאעסק,

ליל

$TS1$בגליל$TS1$

$DN2$בגליל$DN2$צריכיםככהישראל.למדינתאסוןזהבמרכזאו

מזכי־החקלאות,שרהממשלה,ראשזהאתלראות

רי

$TS1$מזכירי$TS1$

$DN2$מזכירי$DN2$התפיסהמתוךומושבניק.קיבוצניקוכלהתנועות

למשקיםלעזוראיךלחשובצריךלפעול.צריךהזאת

אותם״.לסגוראיךולאלהתייעל,מתקשים

בעי־לפוליטיקה,גםהשיחהגלשההדברים,מטבע

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$האחרון,הרגעשלנואשהכמעטהניסיוןרקעעל

ההתייש־מפלגתאתלהקיםבינואר,הבחירותלפני

בות.

$TS1$.ההתיישבות$TS1$

$DN2$.ההתיישבות$DN2$וגםלקיבוציםשגםהתברר,כאשרצץהרעיון

הנוכחיתבכנסתאמיתיתנציגותתהיהלאלמושבים

והמושבניקיםהקיבוצניקיםשאםשהעריכו,מיוהיו

אתלעבוריצליחוהםאחת,לרשימהיחדיויחברו

הניסיוןמטעמם.ח״כיםלכנסתולהכניסהחסימהאחוז

מרי.מעטיםתומכיםועםמדימאוחרנעשההואכשל,

נוםח?ניסיוןיהיד!

העי־המשחקיםמגרשזה״הפוליטיקהצור:מאיר

קרי,

$TS1$,העיקרי$TS1$

$DN2$,העיקרי$DN2$איןאוביתלנוישאםלראותנצטרךואנחנו

היאיחימוביץ׳שליבראשותהעבודהמפלגתבית.לנו

בחקלאותרואהלאהעבודהמפלגתשלנו.הביתלא

לראות,התפלאתיאותנו.נטשההיאמזה,גרועערך,

מהלמרותהעבודה,למפלגתהצביעושהקיבוצניקים

הייתהשזוחושבאנילהם.עשתההזאתשהמפלגה

ברורבאופןבקיבוציםפגעההעבודהמפלגתטעות.

היוהםעבורה.להצביעצריכיםהיולאוהםומובהק,

שהמושביםמהזהאתם.שהלךמיעםללכתצריכים

לההפנתהיחימוביץ׳ששליראוהמושבניקיםעשו.

עורף.לההפנוהםגםאזעורף,

ותחזורשלהלערכיםתחזורהעבודהשמפלגת"ביום

בראששההתיישבותהאמתית,העבודהמפלגתלהיות

ולאבה,לתמוךיחזרוהמושביםשלה,העדיפויותסדר

ולאיקרה,לאזהואםאחרים.בתיםלנולחפשנצטרך

שאנחנולנוברורבעצמנו.נתארגןאזאחר,ביתנמצא

לייצריודעיםואנחנופוליטי,כוחלנושיהיהחייבים

הזרםאתנאסוףביחד,נתארגןנצטרך,אםכזה.כוח

ונבנהמהקיבוצים,וגםמהמושביםגםהשפויהמרכזי

נצטרך".שלאוהלוואינצטרך,אםפוליטי.כוח

לשניים,ואבנשוייהב,עץמושבבן48בןהוא

הואמשותף.משפחתיבמשקותמריםפלפלמגדל

בןאיתןקודמושלהקדנציהבאמצעלתפקידנבחר

נבחרולאחרונהשנתייםהשליםלפרוש,שהחליטדוד

למערכתהביאהואשנים.חמששלנוספתלקדנציה

ביןהמשותףאחריחיפושצוות,עבודתאחרתרוח

למעןפעילותויותראגופחותהמפריד,ולאהתנועות

אותו.שבחרהציבור

מינהלעלהכפרי,המרחבעלחקלאות,עלדיברנו

לאןועלהתנועותשתיעלכמובן,ישראל,מקרקעי

הולך.הזההסיפורכל

בישראלהחקלאותעתיד

בעו־מתקדמתהכיאוליהיאהישראליתהחקלאות

לם,

$TS1$,בעולם$TS1$

$DN2$,בעולם$DN2$בישראלצעיריםאנשיםהמשך.דורלהאיןאבל

שלהממוצעהגילחיים.דרךבחקלאותרואיםלא

ברורלאולגמרי60מ-למעלההואבארץהחקלאים

הזה.המצבאתמשניםאיך

לשנות?אמשר

הדורבאמתהיאבחקלאותהיוםהמרכזית״הבעיה

כשאנישלי,אבאאםאחר.דברמכליותרהצעיר.

היהרצההכישהואהדבריהב,עיןבמושבגדלתי

זהשהיוםבטוחלאאניחקלאי,להיותאמשיךשאני

יעשו.שלהםשהילדיםמעונייניםהחקלאיםשרובמה

להיותהופךבחקלאותימשיךשלושהבןשרוצהמי

מתע־שהמדינההיא,לכךהמרכזיתהסיבהמוזר.עוף

מרת

$TS1$מתעמרת$TS1$

$DN2$מתעמרת$DN2$הזרים,העובריםהמים,בעיותבגללבחקלאים

התוצאהיחד.גםהאלההדבריםוכלהמחיריםפערי

אחתמספרהבעיהזובחקלאות.צעירדורשאיןהיא

שלנו.

בעלצריךבקיבוץיתרון.ישבקיבוציםזו״מבחינה

אחר,ממקוםגםאותולהביאשאפשראחד,מקצוע

צוותלהרכיבואפשרבקיבוץ,החקלאותאתשינהל

שי־הבןאתלהביאצריךבמושבהעבודה.אתשיעשה

היה

$TS1$שיהיה$TS1$

$DN2$שיהיה$DN2$קשה.יותרוזההמשפחה,שלבחלקהחקלאי

מקבלישללבםתשומתאתלהסבמנסים״אנחנו

הבעיה,גודלאתיבינושכשהםהזה,בתחוםההחלטות

פירותשאיןיגלומסויםבשלבמדי.מאוחריהיהזה

שיג־מיאיןכיבסופרמרקטים,המדפיםעלוירקות

דל

$TS1$שיגדל$TS1$

$DN2$שיגדל$DN2$.מחו״לוירקותפירותלייבאאויצטרכואזאותם

אבסו־שזהמחו״ל,חקלאיםלייבאאוייבוא,במחירים
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נורמלי.לארד

שהאד־זהמבחינתיגדולהכי"האסון

מות

$TS1$שהאדמות$TS1$

$DN2$שהאדמות$DN2$בסופוזרות.לידייםיעברוהחקלאיות

ההחז־עלאמיתיויכוחפהישדבר,של

קה

$TS1$ההחזקה$TS1$

$DN2$ההחזקה$DN2$,שמעבדמישלהיאוהקרקעבקרקע

אותה״.

חקלאיםלטפחניסיונותישלאחרונה,

צעירים.

גדו־תאוצהשצוברדברזה״לשמחתי,

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$אנח־צעירים.חקלאיםשלבפורומים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שהתחילומושב,בניצעיריםאוספים

חקלאים,להיותורוציםחקלאיםלהיות

וא־חקלאים,לאשלהםההוריםאםאפילו

נחנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$בכלבהם,שיתמוךגוףלייצררוצים

בעזרתמתבצעזההאפשריים.הפרמטרים

שבאמצ־מקוויםואנחנוהחקלאות,משרד

עות

$TS1$שבאמצעות$TS1$

$DN2$שבאמצעות$DN2$שלעתודהלייצרנצליחהזההמהלך

לתוךשייכנסוחדשים,חקלאיםמאותכמה

גםנצליחואוליהחקלאית,העשייהמעגל

צעירה״.חקלאיתמנהיגותלהצמיח

וביןבתפקידקודמךשביןטרדלאזח

בעייתיים.יחסיםהיוהקיבוציתהתנועה

ולוולה?עבעבדתאיך

שהמשו־למסקנה,הגענוואני״ולוולה

תף

$TS1$שהמשותף$TS1$

$DN2$שהמשותף$DN2$100ה-גבולעלהואהתנועותלשתי

לאשאנחנודבריםמאודמעטישאחוז.

שהאינטרסיםאובעין,עיןאותםרואים

אסטרטגיתמבחינהשונים.לגביהםשלנו

פועליםשאנחנוהחלטנועולם,ותפיסת

נהגנווכךדיר,בכלפעולהובשיתוףיחד

יחד.פעלנודברבכלהאחרונות.בשגת״ם

שלנו,בענייניםלמינהלהלכנוכשאנחנו

ולהפך,איתנו,לבואהקיבוציםאתהזמנו

בחוץגםלריבבשבילמד־חלשיםאנחנו

חוץנכון.לאגםוזההשני,עםאחדוגם

עםשגםבטוחאנידבר,שוםבזהאיןמאגו

נפגשנורוח.באותהנמשיךברוש־איתן

לע־מתכווניםואנחנונבחר,שאיתןלאחר

בוד

$TS1$לעבוד$TS1$

$DN2$לעבוד$DN2$מלא״.פעולהבשיתוף

עלנדברבואאזהמינהל,אתהזכרת

למיגהלשלחתשבועותכמהלפניזה.

הופךשהמינהלטענתוגוזועםמכתב

בכלחבטות׳׳ל״שקהמושביהמגזראת

ההרחבות.בענייןלהתנחלותוהקשור

שלנוהתחושהאתמשקףהזה״המכתב

הרוחלמרותבמינהל,שקורהמהלגב־

ונותןמשדרליברמןשבנציטובה,המאוד

שלידידלהיותאמורבנציאישי.באופן

מההתיישבות,זהמהולהביןההתיישבות

למרותחקלאות.זהומהכפרימרחבזה

דבריםקוריםלאעדייןשלו,הטובהרצון

ירוש־מחוזשלפעולהפההייתהטוב־ם.

לים,

$TS1$,ירושלים$TS1$

$DN2$,ירושלים$DN2$נכונותלאטענותלתקשורתשהוציא

פשוטזהגובים,שהמושב־םכספיםבדבר

ולאכספיםגבולאהמושביםאמת.לא

התרענו.זהוכנגדלגבות,יכולים

הכולבסךרבות.מניאחתדוגמהרקזו

לקרותחייבישראלמקרקעיבמינהל

משמעותימאודמשהוהקרובהבתקופה

למושביםגםלהתיישבות,שלהםביחס

אתרואיםאנחנובמושביםלקיבוצים.וגם

האחדדברים.בשניהמנהרהבקצההאור

979שליישוםיחלהקרובהבתקופה

למרותמושבים.בשניעתהלעתכפיילוט,

הואמבחינתנו,מושלםלאהוא979שה-

פירושוהמגורים.חלקתאתלהסדיראמור

בנחלהבתיםשלושהלבנותשניתןבגדול,

לפצלשאפשרבין-דורי,לרצףקשרבלי

באופןאותוולרשוםהנחלהמתוךדונםחצי

בתוךהרחבהלייצרניתןכלומרעצמאי,

דונםחצאישלההוצאהידיעלהמושב

פעילותלייצרושאפשרהנחלות,מתוך

בצורההנחלהבתוךפל״ח,חקלאית,לא

אבלבידינו,תאוותנוכללאזהמוסדרת.

בפריפריה,סדר.איזשהועושהבהחלטזה

במרכזבסדר,זהאטרקטיבייםהמחיריםשם

אבלזה,אתלבצעמאודיקריהיההארץ

סביר".במצבאנחנוהזהבחלקהכולבסך

השני?והדבר

שאנחנוהוא,המשמעותיהשני״הדבר

לדו־חכירהחוזהבענייןמאודמתקדמים

רות

$TS1$לדורות$TS1$

$DN2$לדורות$DN2$ארבעכפולשנה49ל-המינהל,מול

להגיעכדיבמרץפועליםאנחנומתחדש.

התיישבות,שנות100שאחריהזה,להסכם

למרותמסודר.הסכםהנחלהלבעליהיה

בנצימולטובהאווירהיותריששבינתיים

בתחו־אניבפועל,מעשיםופחותליברמן

שה

$TS1$בתחושה$TS1$

$DN2$בתחושה$DN2$מעשים.גםיבואושבקרוב

הסדראתלעשותיכלווהמינהל״המדינה

כךידיועלמיידי,באופןאיתנוהקרקעות

בקופתהגירעוןאתקצתלמלאלעזור

לה־יודעיםאנחנומיידיבהסדרהמדינה.

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$המדינהואםשקל,מיליארדשמונה

זהאתועושההכפפהאתמרימההייתה

נשכרת״.רקיוצאתהייתההיאמהר,

nrra/r/rrMtrra,nr1n

ncsracהמושביםתנועתביןקשיםדעות

הרפורמהבנושאהתגלוהקיבוציתלתנועה

לוקר.מתווהלכינויהחלב,שזכתהבמשק

המוש־הגישוהשנה,פברוארבתחילת

בים

$TS1$המושבים$TS1$

$DN2$המושבים$DN2$קטניםמשפחתייםחלביצרניומספר

למתןובקשהתנא־עלצוויםלמתןעתירה,

שרתשלהחלטתםנגדלבג״ץ,ב־נייםצוו־

המכסות,וועדתנוקד,אוריתהחקלאות,

בראשו־ועדהשגיבשההמתווה,אתליישם

תו

$TS1$בראשותו$TS1$

$DN2$בראשותו$DN2$הראלהממשלה,ראשמשרדמנכ״לשל

החלב.משקבתחוםלוקר,

המכסות,שוועדתלאחרהוגשההעתירה

ולמתווההחקלאותשרתלהוראתבהתאם

מכסותלחלוקתמידהאמותפרסמהלוקר,

נוספות־יצורמכסותשמעניקותחלבל־־צור

מבסתםשהיקףגדולים,פרט־־םלמשקים

טענו,העותריםומעלה.ליטראלף700הוא

הפי־בלתיובצורהקשותפוגעזהמתווהכ־

כה

$TS1$הפיכה$TS1$

$DN2$הפיכה$DN2$הקטנים.המשפחתייםבמשקים

העתי־הגשתבעקבותאמרצורמאיר

רה,

$TS1$,העתירה$TS1$

$DN2$,העתירה$DN2$בהסדרתומכתהמושביםתנועתכי

ולהתחדשות,להתייעלותשיביאכולל,

בהסכ־להיעשותצריךכזההסדראולם

מה

$TS1$בהסכמה$TS1$

$DN2$בהסכמה$DN2$,למשקמידת־תבהתייחסותובהבנה

מת־חקיקהשלובדרךהמשפחתיהחקלאי

אימה

$TS1$מתאימה$TS1$

$DN2$מתאימה$DN2$ולאהחדשה,הממשלההקמתלאחר

לחוק.ובניגודמחטפיםבאמצעות

לחוק?בניגודמחטפימ

למשקשהתייחסוזהבלוקר,שקרה״מה

להכחדה.שנועדמשקכאלהמשפחתי

ליי־כריהמשפחתי,המשקאתמצמצמים

על

$TS1$לייעל$TS1$

$DN2$לייעל$DN2$אנחנוהזוהגישהאתהחלב.ענףאת

הפעםנוגעשזהבגללולאמקבלים,לא

היוםאםאתם.זהמחראנחנו,זההיוםלנו.

שלרפתלהחזיקמשתלםשלאאומרים

משת־שלאיגידומחרליטר,אלף500

לם

$TS1$משתלם$TS1$

$DN2$משתלם$DN2$ליטר,מיליוןשלושהשלרפתלהחזיק

יעילהיותרליטרמיליון12שלרפתכי

חושביםאנחנומיליון.שלושהשלמרפת

נכונה.לאתפיסהשזו

להכניסזהלוקרבמתווהשרצינו״מה

מסמךשנקראהסתייגויות,מסמךלהסכם

מאפשריםאחדשמצדשאומרצור,מאיר

מאפ־שניומצדלפרוש,שרוצהלמילפרוש

שרים

$TS1$מאפשרים$TS1$

$DN2$מאפשרים$DN2$אינט־זהלגדול.שרוצהלמילגדול

רס

$TS1$אינטרס$TS1$

$DN2$אינטרס$DN2$המשקושלהמושביהמשקשלמשותף

רפתנים.שיותרכמהשיהיוהקיבוצי,

מס־שאםלהבין,צריכיםבקיבוצים״גם

תכלים

$TS1$מסתכלים$TS1$

$DN2$מסתכלים$DN2$התייע־שלמהכיווןרקהרפתעל

לות,

$TS1$,התייעלות$TS1$

$DN2$,התייעלות$DN2$בסוףבקיבוצים.גםיהיולארפתותאז

שטראוס,ושלאייפקסשלבידייםיהיהזה

שלושהשלבנגבבקיבוץרפתבמקוםכי

ענקרפתותלהקיםאפשרליטר,מיליון

אתיעיל.יותרהרבהיהיהזהושםבמרכז

פהיקימואםלעצור.צריךהזההתהליך

יגידוגםדבר,שלבסופוענק,רפתות

שיגדל.שירצה,מיכלחופשי,שוקתעשו

עלולזהמטרה.מחירולאמכסותיהיולא

מאוד.מהרלקרות

כעסתימאודמסויםשבשלבמודה,״אני

רצושהםמשוםהזה,בענייןהקיבוציםעל

שלבסופומאחור.אותנווהשאירולהסכם

ול־שלבזכותםמעטלאהקיבוצים,דבר

וולה

$TS1$ולוולה$TS1$

$DN2$ולוולה$DN2$החשיבותאתהבינובכר,יעקבושל

החשיבותואתהסיפורבתוךהמושביםשל

עמד־אתוקיבלוהמשותפת,ההליכהשל

תנו.

$TS1$.עמדתנו$TS1$

$DN2$.עמדתנו$DN2$הקיבוצים,לאזההיוםשלנוהבעיה

שע־החלב,ומועצתהחקלאותמשרדאלא

ליהם

$TS1$שעליהם$TS1$

$DN2$שעליהם$DN2$כועסים״.מאודאנחנו

וביציפ?פטפהלול,לגבימה

במער־משולבבמושביםהפטם"גידול

כות

$TS1$במערכות$TS1$

$DN2$במערכות$DN2$,איתכםיחדנמצאיםואנחנוהגדולות

אנח־הזהבתחוםהאזוריות.באינטגרציות

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$יחסיתתקופהישעכשיוסירה.באותה

כן.לפניקשהתקופהשהייתהלאחרטובה,

תעשייתי,להיותשהפךענףזהוהכולבסך

שלו.החסרונותועםהיתרונותעםגדול,

אחוז100ב-כמעטמגדליםהביציםאת

ומדו־בגליל,המכריעהרובבמושבים,

בר

$TS1$ומדובר$TS1$

$DN2$ומדובר$DN2$מש־שמחזיקותקטנים,לוליםעל

פחות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$אנחנואחר.פרנסהמקורלהןשאין

לאאורפורמהכןיחליטושאםאומרים,

מסתכליםשאםלהבין,צריכיםבקיבוצים"גם

רפתותאזהתייעלות,שלמהכיווןרקהרפתעל

שלבידייםיהיהזהבסוףבקיבוצים.גסיהיולא

שטראוס״ושלאייפקס

לשמורמהמדינהמצפיםאנחנורפורמה,

להמשיךלהםולאפשרהאלההמגדליםעל

מיליוניםמלעשותרחוקיםהםלהתפרנס.

הביצים״.מגידול

במושביפ?התיירותענףנראהאיך

מאור,קטנהפניםתיירותעושים״אנחנו

זהבמושביםבמושבים.וגםבקיבוציםגם

מלון,בתיגם*שבקיבוציםמשפחתי,־ותר

מפותח.מספיקלאענףזההכולבסךאבל

שת־חוץ,תיירותלפתחצריכיםאנחנו

בוא

$TS1$שתבוא$TS1$

$DN2$שתבוא$DN2$לראותאצלנו,להתארחימיםלכמה

החקלאותעלללמודהכפרי,המרחבאת

לר־העולמית,בחקלאותשמובילהשלנו

אות

$TS1$לראות$TS1$

$DN2$לראות$DN2$הכיווןעללחשובצריךשונים.נופים

הכפרילמרחבכיולהשקיעיחדהזה

לכןלהציע.מההמוןישישראלבמדינת

הכפרית,התיירותהתאחדותאתהקמנו

משותף.משהולייצרכדי

אתמשפריםאנחנואיךלחשוב"נצטרך

לקראתעכשיוהכפרי.המרחבשלהתדמית

כלאתהתנועהשלהאתרדרךהכנסנופסח

מפניםואנחנובמושבים,שישהאטרקציות

אתראלהארצייםהאינטרנטאתרידרך

יהיובפסחהאלה.האטרקציותואלהתנועה

לה־לציבורשיקראוברדיו,שלנותשדירים

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$היאהתקווההכפרי.המרחבאתלחוות

שאותהחיוביתחוויהיחוויגיעו,שאנשים

טוב.רצוןשלכשגריריםהלאה,יעבירוהם

מיבקרקע,שנוגעמישכלמאמיניםאנחנו

להיותהופךתפוז,קוטףאועגבנייהשקוטף

שלנו״.למולדתמחובריותראזרח

אחתנוערתנועת

פעילצורףשעברהבשנהבאוקטובר

השירותשנתלמחלקתהמושביםמתנועת

משליששלמעלההעובדהלאורהקיבוצית,

השינ־מספרמושבים.בניהםהשינשינים

שינים

$TS1$השינשינים$TS1$

$DN2$השינשינים$DN2$ועומסהאחרונות,בשניםמאודגדל

אדם,שלתוספתהצריךהליוויעבודת

מהמושבים.שהגיע

המתחדשהקיבוץאנשיעםבשיחה

הנוער.תנועותאיחודשלריעיוןעלה

דעתך?מה

שלהםשהנוערקיבוצים,80היום״יש

ועורהמושבים,בניהנוערבתנועתנמצא

שינויזהלהצטרף.רוציםקיבוציםועור

חושבאניבעבר.שהיהמהלעומתעצום

הוא,הזהבתחוםלעשותהנכוןשהדבר

תנו־אתיחדיבנווהמושביםשהקיבוצים

עת

$TS1$תנועת$TS1$

$DN2$תנועת$DN2$במס־להיותיכולזהשלהם.הנוער

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$להיותיכולזהוהלומד,העוברהנוער

בנילהלקרואיהיהאפשראחרת,במסגרת

לבנותיכוליםאנחנווהקיבוצים.המושבים

שאליוהמקוםוזהערכית,נוערתנועת

לכוון.חייביםאנחנו

פוע־שאנחנותחוםזהוצעירים,חיילים

לים

$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$פעולהשיתוףפהומתקייםביחד,בו

אומראניהתנועות.ב־ןהכללמןיוצא

הרבהלנועוזריםאתםאבלפעולה,שיתוף

גםאניכןועללכם.אנחנומאשריותר

הזדמנות.בכלתודהאומר

לה־יכולנוער?תנועתרקלמהאבל

יות

$TS1$להיות$TS1$

$DN2$להיות$DN2$צ־רעלאחת.תנועהנבנהאחדשיום

המת־והקיבוץשהמושבמעריךאניהזמן

חדש

$TS1$המתחדש$TS1$

$DN2$המתחדש$DN2$רומים,מאודיישוביםלהיותהולכים

לייצרבשליםשנהיההרגעשיגיעוייתכן

חושבאניגדולה.אחתהתיישבותתנועת

זהרחוק.כךכללאוהואיגיע,הזהשהזמן

זה״.אתלעשותחכםיהיה

הקהילה?בתחוםאצלכםקורהמה

כדיוקהילה,חברהאגףאת״הקמנו

הקהילה.חיזוקשלבצדלמושביםלעזור

מאשרבמושביםחלשיותרהזההקטע

הזהבתחוםשעושיםמושביםישבקיבוצים.

עושיםשלאכאלהוישמדהימים,דברים

אנחנולהם.לעזוררוציםואנחנומספיק,

ועושיםיחדחוגגיםשבהםמושביםרוצים

לחברצורךישמשותפות.תרבותפעולות

בעליוביןבמושביםההרחבותתושביבין

מסייעים״.אנחנובזהוגםהנחלות,

הקוראים?לציבורמפר

בקיבו־גםנשמור,מאודשמאודרוצה״אני

צים

$TS1$בקיבוצים$TS1$

$DN2$בקיבוצים$DN2$ההתיישבות.שלהערךעלבמושבים,וגם

אוליאנחנולפעמים,החקלאות.שלהערך

שהכלכלההזאת,בנעימותמתחממיםקצת

במקוםנמצאאתהשפתאוםאיתנו.מטיבה

לאשזהלזכורצריךאבלכסף,המוןששווה

אומראנימזה,יותראפילואומרואניהעיקר.

במושבים,הנחלותשלגבוההמאודשהמחיר

הואמבחינתנו.טרגדיההואמסויםבמובן

זהיקרה,שכךרצינולאאנחנולמכור.מפתה

עללשמורזהשחשובמהטוב.לנועושהלא

התרומהעלהחקלאות,עללשמורהקרקע,

אתהטובה,האזרחותאתולצה״ל,למדינה

גםלשמר.צריכיםאנחנוהאלההדבריםכל

בקיבוצים״.וגםבמושבים
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