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 אז מה היה לנו עד עכשיו?

על היפרדות בני  מועצת תנועת המושביםהוחלט בכינוס של  3.10.18-ב •

ומעבר של בני המושבים לפעילות עצמאית  המושבים מהנוער העובד והלומד

 .)מצורפת הודעתו של מאיר צור אחרי ההחלטה( תחת עמותת בני המושבים

של חוסר שקיפות תקציבי )וככל הנראה תקצוב  ההחלטה התקבלה על רקע

חלקי מאוד של בני המושבים(, פגיעה באוטונומיה של בני המושבים תחת הנוע"ל 

והתנהלות כוחנית של ההנהלה אל מול ההנהגה של בני המושבים. נתונים אלו 

הוצגו בכינוס המועצה של תנועת המושבים, מזכ"לי בני המושבים בעשורים 

 תמכו במהלך, וההחלטה התקבלה ברוב גדול. האחרונים כולם

₪, מיליון  3.5תנועת המושבים התחייבה להעמיד לטובת המהלך הלוואה על סך  •

, להתחיל לקבל כאשר המטרה הייתה לקבל הכרה ממשרד החינוך בנוהל מזורז

בפועל, הועברו תשלומים תקציבים באופן עצמאי ולהחזיר את ההלוואה. 

 באופן שהקשה על ההתנהלות התזרימית.ו בלבד מדי חודשחלקיים 

לא צלח, בין השאר עקב לחצים מצד גורמים מהירה המהלך לקבלת הכרה  •

שונים. כפתרון למצוקה שנוצרה הוחלט בוועד המנהל של עמותת בני המושבים 

במתווה של שיתוף פעולה אסטרטגי למספר  השומר החדשעל חבירה לארגון 

מתווה זה נבנה ביוזמתו של מזכ"ל תנועת  שנים עד להכרה כתנועה עצמאית.

 המושבים.

התברר כי מתנהלים מגעים בין מזכ"ל תנועת המושבים  2019בראשית אפריל  •

על המגעים נודע לנו  לבין הנוער העובד והלומד על חזרה לפעילות משותפת.

מפוסט של אורנה שמחון, אשר יצא לאחר חתימה על הסכם עקרונות מול 

הנוע"ל. צוות בני המושבים והבוגרים החברים בוועד המנהל לא קיבלו כל עדכון 

געים הללו והופתעו לשמוע שנחתם הסכם אשר נועד להיות מוצג לוועד על המ

במקביל נעצרו העברות הכספים המנהל של תנועת המושבים בלבד. 

מתוך הסכום ₪ מיליון  1.9ובסך הכול הועברו עד היום  לעמותת בני המושבים

 .מראש שעליו סוכם
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מזכ"ל התנועה הובילה את נגד חזרה לאחור מחאה ציבורית של נוער ובוגרים  •

 שבו התבקשה 1.5-כינוס של מועצת התנועה שנועד להתקיים בלהודיע על 

חבירה לשומר החדש או חזרה לנוער העובד  –המועצה לבחור בין שני מתווים 

 והלומד )מצורפים שני ההסכמים(.

 ביטול הכינוס של המועצההוציא מזכ"ל תנועת המושבים הודעה על  28.4-ב •

 )מצורפת הודעתו של מזכ"ל התנועה(. עצמאותשל  והמשך פעולה במתווה

שהחליט להתמודד עם האתגר של לאור ההחלטה התכנס פורום בוגרים רחב  •

שיאפשרו עצמאות לתנועת בני ריאליים להציג מתווים ותנועת המושבים 

בשבועות הבאים הוגשו מספר מתווים  ., תחת תנועת המושביםהמושבים

לעצמאות, הפעילות לוותה בשיחות רבות עם אחדים שמטרתם המשך החתירה 

 .מחברי הוועד המנהל שהיו נכונים לשוחח. חלקם סירבו לדון בנושא

התקיימה פגישה בין נציגי הבוגרים לבין הוועד המנהל של תנועת  6.5-ב •

המושבים לבירור הכוונות לצאת לעצמאות. לאחר שהובהר כי לוועד המנהל אין 

הפנייה לא נושא, נשלחה פנייה לבירור העניין )מצורפת(. תוכניות אופרטיביות ב

 נענתה.

הוצג לוועד המנהל של תנועת המושבים מתווה אשר נבנה על ידי הבוגרים  9.5-ב •

, כולל החלפתה של שירי ארדיטי לאחר במטרה לאפשר עצמאות לתנועה

 (.1)מצורף מתווה  המתווה נדחה על ידי הוועד המנהל. חפיפה

תווה נוסף שביקש בדיקה חיצונית לפני קיצוצים ובניית תכנית הוצג מ 14.5-ב •

ובאותו  גם הואמתווה זה נדחה (. 2משותפת להפעלה עצמאית )מצורף מתווה 

חזרה לשיתוף פעולה עם הנוער העובד ערב הוחלט בוועד המנהל על 

 )מצורף פרוטוקול הישיבה(.והלומד 

התכנסו ראשי המועצות יחד עם יו"ר מרכז המועצות האזוריות, מר שי  19.5-ב •

)מצורפת  חג'ג', ומינו צוות מצומצם של ראשי מועצות שיבחן את החלופות השונות

 .הודעתו של שי חג'ג' בנושא(
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צוות זה פנה גם הוא לוועד המנהל של תנועת המושבים בבקשה לחזור למתווה  •

הוועד תם בירגר, מזכ"ל בני המושבים החדש. של עצמאות אשר נבנה על ידי אי

מתווה זה כדי לדון במתווה עצמאות.  21.5-המנהל נפגש עם ראשי המועצות ב

, והוועד חזר ואישש את החלטתו לחזור לשיתוף פעולה עם הנוער נדחה גם הוא

 .)מצורף מכתבו של מאיר צור( העובד והלומד

ועם נציגי השומר החדש. נציגי כל  נפגשו ראשי המועצות עם נציגי הנוע"ל 23.5-ב •

אחת מהתנועות נכנסו בנפרד לדיון ונשאלו שאלות זהות. בסיכום הישיבה יצאה 

לעבור להפעלה תחת הממליצה למועצות הודעה ממרכז המועצות האזוריות 

, 18.5-)על פי מתווה שהוצג ב השומר החדש במתווה של חתירה לעצמאות

 ממ"א(.מצורף המתווה וההודעה של דוברות 

הפסיקה תנועת המושבים להעביר את סכומי ההלוואה  2019כאמור, החל ממרץ  •

שעליהם התחייבה. משכורות אפריל שולמו חלקית בלבד, ספקים לא קיבלו את 

כספם, ואין בעמותה כסף לתשלום של משכורות מאי או לתשלום פיצויים 

של  ל סךעומד ע ,הודעה מוקדמת כולל ,החוב כיום לעובדים המפוטרים.

 , לא כולל חובות לספקים.ש״חכמיליון 

 

עשו כל מאמץ כדי לשמור על חשוב לציין כי הן פורום הבוגרים והן ראשי המועצות 

תנועת המושבים היא בני המושבים כתנועה עצמאית בתוך תנועת המושבים. 

 השורשים של בני המושבים והקרקע שממנו צמחה. 

כי תנועת המושבים החליטה לוותר על תנועת הנוער שלה, על אף כל  צר לנו מאוד

המתווים האפשריים מאוד שהוצעו לה, ובחרה בפתרון של חזרה לנוע"ל. איננו מודעים 

לשיקולים שהובילו להחלטות הללו, מלבד אמירה כללית על כך שתנועת המושבים 

ורך הוצאה של התנועה חשובה יותר מתנועת הנוער ולכן אין לקחת סיכון כלכלי לצ

תנועת המושבים לא לעצמאות. ההתנהלות לאורך כל החודשים האחרונים מעידה כי 

 באמת מעוניינת לקחת אחריות על תנועת נוער עצמאית, על כל המשתמע מכך,

 ועל כך צר לנו מאוד.
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המתווה של חבירה לשומר החדש קובע כי בוועד המנהל של  –כמו כן חשוב לציין 

התנועה החדשה יהיו נציגים של מועצות אזוריות ושל התנועות המיישבות )התנועה 

הקיבוצית ותנועת המושבים(. אנחנו בהחלט סבורים שלתנועת המושבים שמור מקום של 

תנועת בידיה של כבוד בהנהלה של תנועת נוער המובילה את המרחב הכפרי. 

המושבים נתונה ההחלטה אם לחבור אלינו ולקחת חלק בעיצוב המרחב 

 . נשמח מאוד אם תתקבל החלטה ברוח זו.בעשורים הבאים

 

 פורום בוגרי בני המושבים    



נעמה
נספח 1: הודעתו של מזכ"ל תנועת המושבים על החלטת המועצה



נעמה
נספח 2: מתווה חזרה לשיתוף פעולה עם הנוע"ל שהוצג למועצה לפני כינוסה





נעמה
נספח 3: מתווה חבירה לשומר החדש שהוגש למועצה לפני כינוסה





 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2019אפריל,  29

 לכבוד
 חברי מועצת תנועת המושבים

 

 שלום רב,

 

 01.05.2019תנועה בתאריך הביטול ישיבת מועצת הנדון: 

 

 

 .01.05.2019הנהלת תנועת המושבים החליטה על ביטול מועצת התנועה שתוכננה לתאריך 

הנהלת תנועת המושבים החליטה כי תנועת המושבים תמשיך לפעול ולקדם את ההחלטה מישיבת 
 ה הקודמת שבני המושבים תהיה תנועת נוער עצמאית.המועצ

 הדיון הערכי על תנועת הנוער חייב להישאר ערכי.

 נושא בוער בליבנו.כשהאני מבקש מכולם לזכור זאת גם 

 

 

 

 

 מאיר צור
 

 המושביםמזכ"ל תנועת 
 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל 

 

 העתק: ראשי מועצות אזוריות 
 מזכירויות המושבים            

 

 

 

נעמה
נספח 4: הודעת מזכ"ל תנועת המושבים על ביטול הכינוס של המועצה



  6.5.2019           לכבוד

 ל תנועת המושבים"מזכ –מאיר צור 

 שלמה עצמוני, הדסה רוסו, איציק טובלי, 

 מוטי אלקבץ, אבי בן שושן, שמואל ברקוביץ  
 

  חברי הנהלה פעילה תנועת המושבים
 

 .בני המושביםעם ההנהלה הפעילה של תנועת המושבים בעניין  נציגי פורום בוגרים-פגישהסכום הנדון: 

 שלום רב, 

חלק אתמול, ובהמשך לעדכון  לקח כריערובנו המ בהמשך לישיבת ההנהלה הפעילה של תנועת המושבים בה

 שהתקבל אצלנו הבוקר שעניינו שיחתך עם שירי ארדיטי, אנו מבקשים להביא בפניך מכתבנו זה: 

ישיבה שהתקיימה אתמול שעניינה עתיד בני המושבים בתנועת המושבים. אנו חשים חוסר נוחות קשה נוכח ה

הישיבה התקיימה לאחר החלטת תנועת המושבים לבטל את מועצת התנועה והכרזתה כי היא תומכת בבני 

 המושבים כתנועה עצמאית. 

התברר לנו בפנייתנו אתמול לבקש ולדעת כיצד בכוונתה של תנועת המושבים לתמוך בעצמאות בני המושבים, 

קשה של חוסר אמון לפיו המהלך  נית פעולה בעניין, אלא עולה בנו תחושהכי לא רק שאין כוונה לקדם תכ

שבאמצעותו בוטלה מועצת התנועה נוצר רק במטרה להחליש את רוח השטח שנשמעה ביתר שאת בימים 

  בני המושבים לנוער העובד והלומד.  במטרה להחזיר את 1/5שקדמו ל

לשיחה שהתקיימה עם שירי הבוקר, בה נאמר בצורה מפורשת כי ההנהלה הפעילה דורשת את  בחיבור

בעניין פיטוריה המיידים של שירי מתפקידה ובעתיד הקרוב אנשי צמ"ר נוספים לא מותירים מקום לספק 

   הכוונות של תנועת המושבים, וכן כי אין כוונה קונקרטית לתמוך כלכלית במהלך העצמאות. 

כבר החל מסוף השבוע , ישנה הכנה לקראת הקיץ משכורותלאור העובדה כי אין כסף בבני המושבים לתשלום 

 .שההזמנות לביצוע מתעכבות בשל המצב התקציבי נדרשת פעולה מהירה וחדה הקרוב

   .0020:עד השעה בעניין עוד היום  תשובתכםלקבל את ים אנו מבקש

בעצמאות בני  תנועת המושבים האם בכוונתה לתמוך אנו מבקשים לקבל את עמדת ההנהלה הפעילה של

  עד להכרתה כתנועת נוער עצמאית ובכלל זה:  תהמושבים כלכלית ורגולטורי

 . 2019' עבור יתרת שנת הפעילות של שח ןמיליו 1.5של בסכום ם ביתנועת המושתמיכה מידית של א. 

לשנה עד להכרה ₪  ןמיליו 3.5התחייבות כתובה של תנועת המושבים לתמיכה בבני המושבים בסכום של ב. 

  שנים(.  3-4בתנועת בני המושבים כתנועת נוער עצמאית )הערכה של 

ג. תנועת המושבים תתחייב בכיסוי ושיפוי מלא של התביעות המשפטיות כולל האישיות שעניינן הנוע"ל 

בכל פתרון עתידי היא כי  דרישתנויובהר שעתידות להגיע(  כולל התביעות כנגד העובדים.  )שמתקיימות או

תנועת המושבים חייבת לספק לכל אחד מאנשי הצמר ושירי בתוכם הגנה  לעניין פעולת בני המושביםשיהיה 

 .ל"משפטית, תשלום עבור הוצאות משפט לכל תביעה שעניינה בתקופת ההתנתקות מהנוע

בני המושבים, אנו דורשים שותפות  בתקצובלאור העובדה שמצפים מהשטח להשתתף גם זאת,  נבקש לחדד

 קבלת ההחלטות(.צוות מלאה בקבלת  ההחלטות )שקל מול שקל = אדם מול אדם ב

 ון ראוי ומספק בשלב זה.כולל, שכן אין בפתרון חד שנתי פתר 2023סיכום הדברים צריך להיות לשנים עד 

והובלת התנועה  בצמ"ר מתוך הכרה בפעילותם לאורך שניםמלא מביעים אמון  , בוגרי בני המושבים, אנו

 ולכן לא נכון בעת כזו לדבר על פיטורין , , זו עת משברבתקופות שעברו להצלחות ולצמיחה ובתקופה הנוכחית

 .ושינוי הנהגה

נעמה
נספח 5: פנייה ראשונה של פורום הבוגרים אל הוועד המנהל של תנועת המושבים



תית בביטול יבמידה והחלטת ההנהלה הפעילה תהיה שלא לענות או לסרב להצעה ברור הרי מה כוונתה האמ

דבר שהשטח  הינה החלשת השטח , פיטורי ההנהגה הקיימת והחזרת בני המושבים לנוער העובד, שהמועצה

 .פעולתנו בנושאאת המשך נשקול  בני המושבים בוגרי, ולאור כך אנו, צעק כנגדו

בחודשים האחרונים, אנחנו מגובים במאות בוגרי תנועת בני המושבים שבטוחים בצדקת הדרך העצמאית. 

 שבים היא בית עבורם. בוגרים שבני המו

בתוך כל ההתנהלות שאנו חווים, בל נשכח שאנו תנועת נוער שמחנכת ילדים ובני נוער במרחב הכפרי. נעשה 

 ל כדי להמשיך ולחנך ונימנע ככל האפשר מהתנהלות שאינה בסולם הערכים שחונכנו עליו.והכ

 

 : בוגריםנציגי פורום  -תוםהחעל 

 מ.א לב השרון חרותשב מו –יורם יפה 

 ק יזרעאלנהלל עממושב  –תום עייק אבירן 

 מ.א לב השרון צור משהמושב  -רותם עמוס

 מושב אביטל גלבוע ברימוק ארז 

 מ.א לב השרון יעף לביא זמיר 

 .א שער הנגבמושב יכיני מ מורן חג'בי 

 רום שרוןכפר סירקין דאבי שניידר 

 מעלה יוסף מצפה אבירים מ.אאייל חפר 

 מנשהעין עירון , מ.א ושב מחנן בן דוד 

 חפרר עמק בוגיניב פרנקו 

 אילניה, מ.א גליל תחתוןטובית שמואלי 

 

 

 העתקים :

 איזוריותמועצות הרכז ה"ר מיו

 .ראשי המועצות האיזוריות

 ת במושבים.ועדי אגודה חקלאי

 בני המושבים תנועתמזכלי"ת  -רדיטישירי א

 בים.המושצמ"ר בני 



 ה' באייר 9.5.19

  –מתווה פורום הבוגרים 

 התחייבות תנועת המושבים לשמירה על עצמאות תנועת בני המושבים ולתקצובה

 שעת מבחן זו לנו.

שעה בה מחד זהו משבר מהמורכבים שידענו ומאידך הזדמנות גדולה לצמיחה והפיכת בני 

. נראה כי מטרת כל העוסקים בנושא תנועת המושבים,  מליבתה של תנועת המושבים לעצמאית

נוער בני המושבים היא לשמור עליה מאוחדת ועצמאית. המשימה העומדת בפנינו לא פשוטה והיא 

 לפעול במשותף כדי לוודא שכך יהיה. תדרוש מכולנו 

כלל  משותפת נוכל יחד להוביל את בני המושבים להיות תנועה עצמאית,  צומחת ומובילה שלבפעולה 

זהו נכס שעלינו לשמור עליו מכל משמר, לטפחו וכעת להידרש ולפעול במאומץ המרחב הכפרי, 

 כדי להובילו בבטחה לעצמאות בתוך בית תנועת המושבים. 

 נקודות מרכזיות : –תקציר מנהלים 

  ממוסדות המדינה  תוביל להכנסה גבוהה ויציבהנמצא כי חלופת העצמאות על ציר השנים

צוניים בעשרות אחוזים ממה שקיבלה תנועת המושבים כחטיבה בתוך הנוער וארגונים חי

 העובד.

  בעבודה מסודרת על מקורות ההכנסה מארגונים  להגדיל הכנסותנמצא כי קיימת האפשרות

 עוד לפני קבלת תקציבי מדינה. –חיצוניים ותקבולי הורים 

  מסודר הדבר אפשרי  במבנה ההוצאות הקיים וכי בתהליך מקום להתייעלותנמצא כי יש

תוך שינוי מתמיד בתכנית  ר לחסכונות החל משנת הכספים הבאהלביצוע ויוביל בעיק

 העבודה.

  וכי מקובל על פורום הבוגרים כי כל  תזרימינמצא כי מקור הבעיה העיקרי נכון להיום הוא

מותנה בהחזר בתכנית פתרון פיננסי הכרוך בהזרמת כספים לעמותת בני המושבים יהיה 

 .מסודרת לאחר שתוכר התנועה כתנועת נוער עצמאית ותקבל תקציבי מדינה כמקובל

 

לאור כל אלו, הסכם זה בא להסדיר את התחייבויות תנועת המושבים בהובלת בני המושבים להכרה 

 כתנועה עצמאית: 

מיידי על מנת לאפשר באופן ₪ מיליון  1.5עברת סך של התחייבות מצד תנועת המושבים לה .1

לחשבון הבנק של  -את תשלומי משכורות העובדים והתחייבויות הכרחיות לטובת מפעלי הקיץ 

 . 2019עמותת בני המושבים, וזאת לטובת המשך הפעילות של בני המושבים בשנת 

 

כולל, וזאת  2020מדי שנה, החל משנת ₪ מיליון  4התחייבות מצד תנועת המושבים להעברת  .2

עד שבני המושבים יקבלו הכרה ותקצוב מלא ממשרד החינוך כתנועת נוער. הסכום הנ"ל יועבר 

 ימים לפני תחילת השנה.   60צעות שיקים, וזאת עד מראש באמ

 

 2020במקביל, במועד חתימת הסכם זה, יועברו מראש שיקים עבור שתי שנות פעילות )שנת 

 לפי הפריסה הבאה:₪, מיליון  8(, בסך מצטבר של 2021ושנת 

 

 1.1.2020לתאריך ₪ מיליון  2שיק בסך 

 

נעמה
נספח 6: פנייה שנייה של פורום הבוגרים אל הוועד המנהל



 1.5.2020לתאריך ₪ מיליון  1שיק בסך 

 

 1.9.2020לתאריך ₪ מיליון  1בסך  שיק

 

 1.1.2021לתאריך ₪ מיליון  2שיק בסך 

 

 1.5.2021לתאריך ₪ מיליון  1שיק בסך 

 

 1.9.2021לתאריך ₪ מיליון  1שיק בסך 

 

, כך שתהפוך לתנועת נוער לעצמאות בני המושביםהתחייבות ומחויבות של תנועת המושבים  .3

ד והלומד, גם לא במודל אוטונומי )כפי שהיה עד עצמאית ולא תפעל בתוך תנועת הנוער העוב

או בדומה לזה(. תנועת המושבים מתחייבת כי לא תקדם כל מהלך של  2018חודש אוקטובר 

חזרה / חבירה לנוער העובד והלומד, לא תחתום על הסכם מכל סוג שהוא עם הנוער העובד 

 תה לנוער העובד והלומד. והלומד ולא תפעל להעברת פעילות הנוער של בני המושבים או מקצ

 

 תנועת המושבים מתחייבת לעמוד לצד תנועת בני המושבים, עובדיה, חניכיה ובוגריה.  .4

 

נוכח דרישת חברי הוועד המנהל של תנועת המושבים לפיה בכפוף להתחייבות תנועת  .5

המושבים לעצמאות בני המושבים, על מזכ"לית בני המושבים בחמש וחצי השנים האחרונות, 

לא  -שירי ארדיטי נחום, להתפטר מתפקידה, אנו הבוגרים סבורים שדרישה זו אינה ראויהגב' 

במישור המקצועי ולא במישור המוסרי. עם זאת, ושלא על דעתנו שירי ארדיטי סבורה כי אם 

בסיום תפקידה יש כדי להבטיח את עצמאותה של בני המושבים בתוך תנועת המושבים היא 

השנה ולאחר שנצליח יחד איתה לייצב את המערכת התנועתית, תסיים את תפקידה בסיום 

 ותתקיים חפיפה מסודרת עם המחליף שיבחר. 

 

התחייבות תנועת המושבים להקמת פורום מנהל אשר יורכב מארבעה נציגים בוגרי בני  .6

יורם  -המושבים ושלושה נציגים חברי תנועת המושבים. ארבעת הנציגים מטעם הבוגרים הינם 

. תנועת המושבים תודיע את זהות שלושת הנציגים ויניב פרנקובריימוק, אורן מאירי  יפה, ארז

 מטעמה. 

 

הפורום המנהל ילווה את תהליך שיקום בני המושבים והפיכתה לתנועת נוער עצמאית אשר 

מוכרת ומתוקצבת על ידי משרד החינוך; ייעץ למזכ"ל בני המושבים בתהליכים הכרוכים 

ח וילווה את ההחלטות הכספיות הקשורות לפעילות התנועה לרבות בהובלת התנועה; יפק

אישור התכנית הכלכלית של התנועה; ילווה ויאשרר איוש תקני צמ"ר אשר יבוצע על ידי 

המזכ"ל; ילווה ויכריע בתהליך בחירתו של המזכ"ל החדש לתנועה, אשר ייכנס לתפקיד החל 

 מדים השונים., ויהיה אמון על בחירתו מבין המוע2020מינואר 

 

 מזכ"ל תנועת המושבים יהיה נשיא תנועת הנוער של בני המושבים. .7

 

 תנועת המושבים תישאר התנועה המשלחת של  חניכי בני המושבים לעניין שנת שירות ונחל . .8

 

של בני המושבים יהיו זכאים להגנה מלאה מצד תנועת המושבים בכל הקשור  כל עובדי הצמ"ר .9

, על 2018להחלטת מועצת תנועת המושבים להיפרד מהנוער העובד והלומד בחודש אוקטובר 



כל המשתמע מכך. הגנה זו תעמוד בתוקפה גם ביחס לעובדי צמ"ר שסיימו את עבודתם 

תימת הסכם זה וגם ביחס לעובדי צמ"ר ועד למועד ח 2018בתנועה מאז חודש אוקטובר 

 שיעזבו את התנועה בעתיד. 

 

 על החתום: 

 

 מזכ"ל תנועת המושבים ______________________ –מאיר צור 

 

 שלמה עצמוני ___________________________ –חבר ועד מנהל 

 

 יצחק טובלי ____________________________ –חבר ועד  מנהל 

 

 אבי בן שושן ____________________________ –חבר ועד מנהל 

 

 שמואל ברקוביץ __________________________ -חבר ועד מנהל

 

 הדסה רוסו ___________________________ –חברת ועד מנהל 

 

 מוטי אלקבץ ___________________________ –חבר ועד מנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2029-2019לשנים –צפי תקבולים מאקרו  - 1נספח 

 

  6.5צפי תקבולים של כ –הישארות במסגרת חטיבה לא עצמאית בנוער העובד  – 1חלופה 

סה"כ  –מיליון מתקנת ש"ש  3מיליון מתקנת תנועת הנוער ועוד  3.5 –לשנה ₪ מיליון 

 ₪.מיליון  65לעשור 

  חבירה לארגון השומר החדש המצויד בכל האישורים הרגולטריים הנדרשים  – 2חלופה– 

 2020-2029וקבלת תקבולים מלאה בשנים  2019משמעותה ויתור על תקבולים בשנת 

מיליון ש"ש מתקנות תנועות הנוער  10סה"כ לפי צפי תקבולים של כ –תקורות  10%בקיזוז 

₪ מיליון  81צפי תקבולים של  –תקורה  10%בקיזוז ₪ מיליון  90קרי  –ותקנות ש"ש לשנה 

 לעשור הקרוב.

  שנים ללא  3משמעותה  –לות מלאה ועצמאית במסגרת תנועת המושבים פעי – 3חלופה

שנים  7עבור  – 2022קבלת תקבולים ממשרד החינוך ומעבר לקבלת תקבולים מלא החל מ

 ₪.מיליון  70צפי קבלת 

 

בטווח הארוך מניבות בסיס פיננסי יציב וחזק  3ו 2נמצא כי חלופות  – אלה הם החלופות שעל הפרק

לא רק  1דם חלופה כאשר לצ -יותר וכי הציפיה של הפורום היא להסתכלות חזונית ולטווח הארוך

שבטווח הבינוני ומעלה אינה מציגה פוטנציאל כלכלי גבוה היא בבירור חלופה שהשטח דחה בצורה 

 ברורה.

ם עולה כי הבעיה הפיננסית העיקרית לפתחנו היא תזרימית ולאור החלטת מועצה בניתוח המצב הקיי

 .3בחרנו להתמקד בחלופה 

פורום  – לשנה מלאה₪ מיליון  6.5מודל ההפעלה הנוכחי של התנועה דורש הזרמה קבועה של כ

תתחיל העמותה לקבל תקציבי מדינה מוסדרים כקבוע  2022הבוגרים מעריך כי החל משנת 

פורום הבוגרים רואה כמשימת על משותפת לכל  –ייתכן שבפרמטרים מסוימים אף לפני בחוק ו

הכוחות לרבות מועצות את קידום התפישה כי ההיפרדות של עמותת בני המושבים אינה כהקמת 

  תנועה חדשה וכי יש להפעיל את הכוחות במלואם כדי לקבל הכרה מוקדמת ככל האפשר.

 העלויות פעולות להקטנת מבנה – 2נספח 

הצוות הפיננסי של מטה הבוגרים מצא כי ניתן לבצע מספר פעולות לגיוס כספים והקטנת עלויות 

 במבנה ההפעלה לשלושת השנים הקרובות הפעולות המרכזיות הינם :

 עיקר  -₪ מיליון  1כ – התייעלות במבנה הארגוני לאורך ציר השנים והתאמתו לסיטואציה

האופרציה עובדת במבנה רזה מלכתחילה אולם הצוות  – 2020החיסכון החל משנת הכספים 

 גייס מומחים פיננסיים לטובת בחינה עמוקה יותר הכוללת גם נכונות לשינוי בתכנית העבודה.

 ון מילי  2.5כ  –בדגש מפעלים לאורך השנים  – הרחבת התקבולים בגין פעילויות התנועה

 .2020החל ממפעלי קיץ  -₪ 

 2כ – גיוס תרומות מגופים מובילים )מחוץ למשרד החינוך( והקמת מערכת גיוס המונים 

 .2020החל משנת הכספים  -₪ מיליון 

 בניית הסכמים ארוכי שנים  – התייעלות במערכת הקשר בין התנועה למועצות האזוריות– 

 .2020החל משנת הכספים ₪ מיליון  2חיסכון של כ

 

 7.5-סה"כ נמצא כי המערכת הקיימת מסוגלת לייצר התייעלות וגידול בהכנסות של כ

 .2021עד לסיום שנת הכספים ₪ מיליון 



 מתווה מוצע להנהלת תנועת המושבים עבור שמירה על בני המושבים כעצמאית: 

 

שחבריו ה תקציבית וארגונית אכנית הברת תמתנדבים ואנשי תנועה להכנת ובנייהקמת צוות  .1

 : שמואל ברקוביץ, אורן מאירי, מאיה הובר, אלון הימן, יניב פרנקו. הם

 .25/6/19עד ליום למבנה ארגוני מלא מלצותיו ה ןשיית כניסת יועץ ארגוני באופן מידי .2

כניסת רו"ח חיצוני לבחינת התחייבויות קיימות, וכן מקורות ושימושים של בני המושבים.  .3

 .25/6/19הצגת ממצאיו עד ליום 

כנית כלכלית וארגונית מלאה להבראה והובלת בני המושבים עד להכרה תהצגת  25/6/19 .4

 חינוך. מלאה כתנועת נוער על ידי משרד ה

אל"ש, ובמקביל הזרמה  400העברה מידית של הגוף הפיננסי שהוקם על ידי הבוגרים של  .5

 אל"ש.  600של תנועת המושבים בסך מידית 

 

 25/6/19בהנחה שהתוכנית הכלכלית וההתייעלות הארגונית שיונחו על השולחן ביום 

יהיה על פי הפרוט יתקבלו בצוות, יש לקבל הסכמה מראש של ההנהלה כי המתווה 

 : הבא

 

 ₪. מיליון  7עלות תפעול שנתית של בני המושבים עומדת על סכום של 

 

תרומות גביית חניכים, גיוס כספים )  ₪ליון ימ 3.5 –הכנסות אליהן מתחייבת בני המושבים 

 וכו'( 

 

 3.5יעמדו על סכום מקסימאלי של  –הכנסות אליהן מתחייבת תנועת המושבים כהלוואה 

וני שקלים בשנה עד להכרה של התנועה על ידי משרד החינוך וקבלת תקציב, ומשם מילי

 לשנה, על לכיסוי מלא בהתאם להסכם הלוואה. ₪ מיליון  2יוחזר הסכום בשיעור של 

 

 

  

נעמה
נספח 7: פנייה שלישית של פורום הבוגרים אל הוועד המנהל



14/5/2019 

 פרוטוקול ישיבת הנהלה מרכזית

 

 מאיר צור, אבי בן שושן, מוטי אלקבץ, יצחק טובלי, הדסה רוסו, שמואל ברקוביץ, שלמה עצמוני. נוכחים:

 ש."משתתף: עו"ד עמית יפרח, יועמ

 

 המשך פעילות תנועת בני המושביםעל סדר היום: 

 

לאור העובדה כי לא בשלו התנאים לקבלת תקצוב והכרה כתנועת נוער עצמאית בתקופה הנראית לעין החלטה: 

 החליטה הנהלת תנועת המושבים כי בני המושבים תפעל במסגרת הנוער העובד והלומד. 

 בעד 6

 מתנגד 1

       החלטה: מאשרים.

 

 על החתום:

 

 מאיר צור

 

 שןאבי בן שו    שמואל ברקוביץ  מוטי אלקבץ

 

 הדסה רוסו    יצחק טולי  שלמה עצמוני

 

 

 רשם: עו"ד עמית יפרח

  

נעמה
נספח 8: פרוטוקול הוועד המנהל מ-14.5 המודיע על חזרה לנוע"ל



 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2019מאי,  16

 לכבוד
 ראשי המועצות

 מושבים וישובי בני המושבים
 

 שלום רב,

 

 בני המושביםהנדון: 

 לפני תשעה חודשים החליטה מועצת תנועת המושבים כי בני המושבים תהפוך לתנועה עצמאית.

 הכרה מהמדינה בבני המושבים כתנועה עצמאית.לבמשך תשעה חודשים פעלנו בניסיון 

 הדבר לא צלח.

מהמצב שנוצר ומגבלות התקציב החליטה הנהלת תנועת המושבים כי אנחנו חוזרים לעבודה משותפת עם 
 הנוער העובד.

 ידוע לכם כי אני חשבתי כי מתאים יותר לחבור לשמור החדש.

 .להלטה דמוקרטית עניינית ולכן כולנו מחוייבים אך ההחלטה היא הח

 ושלי. , שלום שמחוןמצורף מכתב משותף של פסח ראש הנוער העובד

 

 

          

 מאיר צור
 

 מזכ"ל תנועת המושבים
 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל 

 

נעמה
מכתבו של מאיר צור לאחר החלטת הוועד המנהל 16/5





 19/5 –הודעת מרכז המועצות האזוריות 

 

  



 23/5 –הודעת מרכז המועצות האזוריות 

 

  



 



נעמה
הודעת מאיר צור אחרי ישיבה של הנהלת תנועת המושבים עם ראשי המועצות



 לכבוד

 .המועצות האזוריות מרכז

 .מועצות ראשי
 
 

  השומר ,הקמת תנועת הנוער של המרחב הכפרי בשיתוף המועצות האזוריות :הנדון

  החדש ובוגרי בני המושבים

 במצוקה אדירה מדריכים ואנשי חינוך ,חודשים שרויים עשרות אלפי חניכים מזה ,נכבדי

 במשבר

 .בישראל מזה שניםביותר של תנועות הנוער  הגדול
 

 ומתוך דאגה כנה "השומר החדש"של ארגון  תחושת האחריות והערבות ההדדית מתוך

 .גיבשנו מתווה אחראי לפתרון המשבר –החינוך הבלתי פורמאלי במרחב הכפרי  לעתיד

 

 ארוך ועמוק ,לקיים תהליך חשיבה מתודי זה מיועד כדי לאפשר למועצות האזוריות מתווה

 .אשר ישפיעו על תמונת החינוך הכפרי בישראל לשנים רבות קדימההחלטות  ולקבל
 

 בה –להקים את התנועה של המרחב הכפרי  הזדמנות היסטורית אנו בפתחה של עומדים

 החיבור ,הקהילה לכל צורות ההתיישבות ובבסיסם ערכים המשותפים בכפיפה אחת ידורו

 .פלורליזם וכבוד האדם ,שוויון ערך האדם ,השורשיות ,ולאדמה לחקלאות

 

מתווה זה נולד מתוך ההבנה כי במידה ומרכז המועצות האזוריות מעוניינת להיכנס 

השומר החדש מוכנים לתת בהתחייבות זאת כהצהרה כי עד  –לתהליך החשיבה והבנייה 

 כתקופת בנייה והתארגנות לכתיבת הסכם העקרונות המלא תוגדר התקופה הנוכחית

 2בה יוכלו 

 לגבש את מתווה ההפעלה הנכון לבניית תנועת הנוער של המרחב הכפרי על רגליים הצדדים

 .יציבות

 

הדרוש לפעילות תנועת הנוער  "השקט התעשייתי" אנו מאמינים כי מתווה זה מאפשר את

 הוצאת המערכת כולה מהמשבר הנוכחי ומצד שני מאפשר למרכז ,של המרחב הכפרי

 ככל שיידרש ותחת היכולת לבחון ולהפוך כל אבן –ק המועצות האזוריות לנהל תהליך עומ

 .בתהליך זה

 

 ,מטרתנו היא לעזור לפעילות תנועת הנוער של המרחב הכפרי לעמוד על רגליים יציבות

 .עצמאיות לשנים רבות ולהמשיך לקיים את הקשר הייחודי עם המועצות האזוריות

 

האזוריות לקחת מטרתנו והצעתינו בנייר זה היא לאפשר למרכז המועצות 

 "מבוגר אחראי"אחריות על התהליך הנוכחי שנדמה שנקלע למשבר שדורש 

 .שיכול להוות את קול האחריות והחזון במרחב הכפרי

נעמה
מתווה החבירה לשומר החדש כפי שהוצג לראשי המועצות בישיבה ב-19.5



 

  :עיקרי הצעתנו 

 בארגון השומר ייקלט מיידית צוות מקצועי ומיומן שעד ימים אלו עסק בהובלת גוף דומה 1.

 ס אופרטיבי יעיל להמשך קיום הפעילות המלאה כפיהחדש שיהווה להם בסי

 .ובוצעה במשך שנים רבות שתוכננה

הכולל ראשי  צוות היגוי יוקם מיידיית 3. .תהיה שירי ארדיטי מנהלת האופרציה 2.

 אנשי חינוך מרכזיים ואנשי השומר ,מועצות

 –שינסח את חזון תנועת הנוער של המרחב הכפרי ואת שיטת ההפעלה  החדש

 ".אקדח המוצמד לרקתו"יעבוד בנחישות אך ללא  הצוות

 5. .ש כפי שתוכנן"יוכלו להמשיך בתכנית המקורית ולהיקלט בגרעין ש ש"מתנדבי הש 4.

 הצהרה ברורה של ארגון השומר החדש כי מקובל עליו שבכל מתווה ושיטת הפעלה

ליווי  6. .תחנות יציאה מוסכמות ושקופות שתיבחר תהיה למרכז המועצות האזוריות

 גיוס ,מוסכם שיפקח על כל תמונת תקבולי כספי מדינה צוות ביקורת מלא של

 והכנסות נוספות שיהיו לתנועת הנוער לאורך השנים וכי מבנה ההפעלה תורמים

 .תגמול המועצות האזוריות תיקבע במשותף ושיטת

 ,בה תהיה נציגות למרכז המועצות האזוריות ,לתנועת הנוער תוקם ועדה ציבורית 7.

 הועדה תקבע –ולתנועת המושבים לצד נציגי השטח במועצות האזוריות  צ"לתק

 .מהלכים אסטרטגיים בתנועת הנוער ותוביל

 ,יובאו לאישור הועדה הציבורית תכנית ההדרכה התנועתית ולוח הפעילות השנתי 8.

 .על המורשת והמסורת עליהם גדלנו ויתבססו

 ,רכש ,תפעול ,כספים ,משאבי אנוש -מטה השומר החדש על כלל מרכיביו ובהם 9.

 ארגון .ייתן מענה כולל לצרכים המשתנים של תנועת הנוער 'רגולציה וכו ,לוגיסטיקה

 השיווק ,מנגנון גיוס המשאבים החדש יעמיד לטובת תנועת הנוער את השומר

 .הכנסה נוספיםלטובת חיזוק הפעילות ומציאת מקורות  והדוברות

את  ילוו -ר הועד המנהל מר יוסי אקרמן "המנהל של השומר החדש ובראשם יו הועד חברי

 תהליך הבניה והחיזוק של תנועת הנוער במטרה להפיכתה לאחת התנועות

 .במדינת ישראל המובילות

 בשומר החדש קיים ביטוח - ביטוח לפעילות המתנדבים וחברי שנות השירות 10.

 חניכי -הסמלה 11. .הביטוח יורחב בהתאם להרחבת הפעילות –עת הנוער לפעילות תנו

הרשמיים של  יהיו המדים ואלו ,זית הירוק ושרוך כחולה חולצה ילבשו נוער תנועת ומדריכי

 למדי התנועה יצורף סמל שיבחר עם חניכי התנועה .התנועה

 .ונציגי המועצות
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