פרוגרמה יישובית מושב מגן
שאול

בֹוריםָ --מגֵן ָשאּול,
ּוש ֵדי ְתרּומֹּת :כִּ י ָשם נִּ גְ עַ לָ ,מגֵן גִּ ִּ
"הָ ֵרי בַ גִּ ְלבֹּעַ  ,אַ ל-טַ ל וְאַ לָ -מטָ ר עֲלֵ יכֶםְ --
מן" (שמואל ב' פרק א' פסוק כ"א)
ְב ִּלי ָמ ִּשיחַ בַ ָש ֶ
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מבוא
מושב מגן שאול הינו מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית.
המושב מוכר כאגודה שיתופית ומסווג כמושב עובדים על פי פקודת האגודות
השיתופיות (תאריך רישום – .)27.10.1975

מהותו של מושב עובדים הינה לפעול למען חבריו .אי לכך ,מירב פעילות
האגודה היא עם חבריה שמצד אחד מנהלים אותה באמצעות האסיפה הכללית
וועד האגודה ,ומצד שני הם הצרכנים העיקריים של שירותיה.
במצגת זו נסקור את הרקע ההיסטורי ,מידע כללי על המושב ,חבריו ומשלח
ידם ,מידע דמוגרפי וסקירה כללית על הקהילה.
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פרק  – 1מידע בסיסי
רקע היסטורי
 המושב נוסד בשנת  1975על ידי בני מושבים מחבל תענך .בתחילה הוקם כמחנה זמני וכלל  30משפחות מייסדות כאשר בשנת
 1977הוקמו בתי הקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון .בשנת  1978נקלטו למושב  15משפחות נוספות.
 מפת המשבצת של הישוב עומדת על  2604דונם ,מתוך זה  1755דונם עיבוד חקלאי.
 כיום מונה המושב  185משפחות ,שכולל  81נחלות מאוישות (מתוכם  36נחלות חדשות) ו 104 -משפחות בהרחבה הקהילתית.

מטרות הקמת היישוב
 בהתאם למדיניות המוסדות המיישבים :פריסת ישובים ברחבי הארץ ,שמירה על קרקעות המדינה ומתן פתרון לדור הבא של
חבל התענך.

מיקום היישוב
 מושב מגן שאול ממוקם למרגלות הגלבוע ,ממערב לסנדלה ומצפון למוקייבלה על ציר  ,60בדרומו המזרחי של עמק יזרעאל.
 שייכות מוניציפאלית :מוא"ז גלבוע.
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פרק  – 1מידע בסיסי ( המשך)
קהילת בית אל
 קהילת בית אל הצטרפה למושב בסוף שנות ה 90-וחיה במסגרת המדמה קיבוץ בתוך המושב (מכנים עצמם קיבוץ שלו) .הקהילה
הינה קהילה ציונית המאמינה ששליחותה הנה סיוע לעם היהודי בארץ ישראל .קהילת בית אל הינה קהילה סגורה והיא אינה
לוקחת חלק בהתנהלות הפוליטית של המושב .יחד עם זאת ,היא שותפה בפעילויות חברתיות ותורמת לחזון המושב.
 כיום הקהילה במושב מונה  20משפחות ,שמקורן מגרמניה ומקנדה .מרכזה הרוחני והפיננסי של הקהילה נמצא בזיכרון יעקוב.

 קבוצת בית אל הנה הבעלים של חברת "גלבוע תעשיות" במושב מגן שאול (הוקמה בשנת .)2000
 חזון החברה :ליצור מקומות תעסוקה בפריפריה ,להכשיר אנשים בתעשייה ,להגביר את הייצוא ולסייע בהגדלת ענף התעשייה בישראל ,תוך דגש
על תוצרת כחול-לבן.
 מספר עובדים :כ  120מתוכם  17תושבי מגן שאול.
 החברה מפתחת תכניות הכשרה לעובדיה וכן הכשרה במהלך העבודה כחלק מתהליך השיפור המתמיד.

 שטח המפעל כ 5000 -מ"ר.
 תחומי עיסוק :עיבוד שבבי לתחום התעופה ,תבניות להזרקת פלסטיק ,הזרקה והרכבה של רכיבי פלסטיק לחקלאות ,רפואה ,בטחון ותעופה.
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פרק  – 1מידע בסיסי ( המשך )
במושב ישנן  90נחלות ,מתוכן  45ותיקות .בפועל  81נחלות מאוישות

תקני נחלות
תקן יישובי

מצב בישובים סמוכים

מצב בפועל

מספר נחלות

 45ותיקות

 45חדשות

נחלות מאוכלסות

45

36

גודל לנחלה

34.5
+
 2.5דונם
שטח
למגורים

2.8
שטח
למגורים

* לא קיימים נתונים
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פרק  - 2חקלאות
במושב מגן שאול ישנם  8חקלאים פעילים .הפעילות החקלאית במספר ענפים:

ענף
שעור הקרקע
המעובדת
(דונם)

6

פלחה

גד"ש

גידול פרחים

לולי רבייה

פרדסים

מטעי זיתים

1,200

450

25

20

20

50
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פרק  – 2חקלאות :ענפי החקלאות ( המשך)
שעור הקרקע המעובדת (דונם)
1,400
1,200
1,200
1,000
800
600

450

400
200
25

20

20

50

גידול פרחים

לולי רבייה

פרדסים

מטעי זיתים

0
פלחה

גד"ש

פלחה
גד"ש

גידול פרחים
לולי רבייה
פרדסים
מטעי זיתים
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פרק  – 2חקלאות :אמצעי ייצור חקלאיים
קרקע
❖ סה"כ קרקעות לעיבוד חקלאי –  1,755דונם.
מים

❖ מכסת המים לחקלאות (קוב):
▪  – 190,000מים שפירים לחקלאות
▪  – 450,000מי קולחין (תשלובת)
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פרק  – 2חקלאות :צורת התארגנות הפעילות
החקלאית
מושב מגן שאול בהגדרתו הינו מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית.
מטרות האגודה (כפי שמצוין בתקנון האגודה) הן ארגון חבריה ופעולה בדרך של
שיתוף ועזרה הדדית ,בעלות על הקרקע ,ארגון פעולות שיתופיות בייצור ,עיבוד,
קנייה ומכירה ועוד.
כיום כל חקלאי הינו עוסק מורשה ,מנהל את משקו באופן עצמאי ואינו מחויב
בהעברת נתונים בגין הכנסה לאגודה.
יחד עם זאת ,בבעלות החברים נכסים משותפים המנוהלים ע"י האגודה
החקלאית.
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פרק  – 3שירותים  ,כלכלה ותעסוקה
מקורות הכנסה ומבנה התעסוקה ביישוב

 כ 12 -מתושבי המושב מועסקים במושב .יתר התושבים עובדים מחוץ למושב
במקצועות מגוונים כגון מקצועות חופשיים ,עובדי ייצור ,מורים וגננות ,בעלי עסקים
קטנים וכד'.
 17 תושבים מועסקים ע"י קבוצת בית אל במפעל "גלבוע תעשיות" הממוקם במושב.
עסקים הקיימים בישוב:
תבליני דניאל
צימרים בגלבוע
גלבוע תעשיות
מפעל מזון
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פרק  – 3שירותים  ,כלכלה ותעסוקה ( המשך)
מערך השירותים בישוב:








חינוך – תינוקייה ,פעוטון ,גן צעיר וגן בוגר.
חינוך בלתי פורמאלי – קיים חוג כדורגל לכיתות א'-ה'.
בריאות – מרפאה של קופ"ח כללית הכוללת טיפת חלב בהיקף של  3ש"ש ,רופא  11-ש"ש ושרותי אחות
בהיקף של  7ש"ש (בנוסף לטיפת חלב).
דואר – חלוקת הדואר לתאי החברים ביישוב מתבצעת ע"י תושבת.
בריכת שחייה
בית כנסת
גני שעשועים לרווחת ילדי המושב.

שירותים אזוריים:
 חינוך
 בית ספר יסודי נמצא בגן-נר.
 בית ספר על יסודי – תיכון עמק חרוד או תיכון ניר העמק.
 חב"פ
 קיימת מערכת חוגים שפועלת בישובים סמוכים ונותנת מענה לילדי הישוב.
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פרק  – 4מידע דמוגרפי
קבוצת התייחסות

פירוט

ילדים בגילאי לידה עד  3שנים

38

ילדים בגילאי  3-6שנים

49

ילדים בגילאי 6-12

57

בני נוער 12-18

20

חיילים

5

סטודנטים

6

משפחות צעירות (בנות/ים המתגוררים במשק
ההורים  18משפחות)

158

משפחות ותיקות

45

פנסיונרים

57

סה"כ משפחות במושב

185

סה"כ תושבים

678

סה"כ חברות וחברים באגודה

274

שוכרים

28

משפחות מקהילת בית אל

20
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פרק  – 4מידע דמוגרפי ( המשך)

מספר משפחות

נתוני קליטה ב 10-השנים
האחרונות

 104משפחות

נתוני עזיבה ב 10-השנים
האחרונות

כ 5 -משפחות

צפי קליטה בעתיד הקרוב

( 20%בחומש הקרוב)

צפי עזיבה בעתיד הקרוב

לא צפויה עזיבה
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פרק  – 5ארגון וקהילה
התאגדות – גופים מנהלים
במושב מגן שאול פועלים בסמיכות אגודה החקלאית ואגודה קהילתית.
האגודה החקלאית הוקמה בשנת  1975במטרה לאגד את כלל החברים
שהתגוררו במושב באותה העת כאגודה חקלאית שיתופית ,על עקרונות העבודה
העצמית ברוח עקרונות הקואופרציה והעזרה ההדדית.

האגודה הקהילתית נוסדה בתחילת ( 2017תאריך רישום  )8.12.16על מנת לתת
מסגרת קהילתית ,ארגונית ,חברתית ותרבותית בישוב לשם אספקת שירותים
קהילתיים ואחרים.

וועדות נושאיות:
❖ועדת תרבות
❖ועדת חינוך
❖ועדת דת
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פרק  – 5ארגון וקהילה ( המשך)
השפעת הפרוגרמה המוצעת על תחומי חברה וקהילה ביישוב
מגן שאול כמושב מתחדש ,חווה בשנים האחרונות אתגרים קהילתיים
משמעותיים .אחד מהאתגרים נעוץ ביצירת חיים משותפים בין דור
המייסדים ,אוכלוסיית הבנים הממשיכים ,תושבי ההרחבות ואוכלוסיית
שוכרים מגוונת .מיותר לציין כי בתקופה זו נערכת בחינת הוגנות בה כל
תושב בוחן את זכויותיו ,חובותיו למושב ,תנאי חייו וכל אלו תוך השוואה
מתמדת לשכניו.
יישום בקשתנו כפי שמופיעה בפרוגרמה זו ,יטיב עם יצירת שוויון בין
חברי המושב ויאפשר תחושת הוגנות ושלמות של חברי המושב ותושביו.
בנוסף לכך ,ישנם אלו אשר נקלטו במושב בשנים האחרונות מתוך חלום
וציפייה ליישום חזרה לטבע ,לאדמה ולחקלאות ,פערי המשבצת
הקיימים מהווים חסם משמעותי להגשמת חלום זה בו אנו כמושב רואים
ערך ושליחות.
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