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 סימוכין: דמי חבר

 לכבוד

 מזכיר המושב

 ועד המושב

 חברי ועד המושב

 

 שלום רב

 

 תשלום דמי חבר לתנועת המושביםהנדון: 

 

תנועת המושבים הינה תנועת ההתיישבות הגדולה בישראל1 החוסן הקהילתי של המושבים בישראל נשען על המנהיגות הקהילתית 

 יגות זו באמצעות ארגון הגג שמקדם מטרות וערכים משותפים1  והתנועה מלווה מנה

חזון התנועה הוא להוות בית וכתובת מקצועית עבור תושבי המושבים בכל נושאי הליבה המעסיקים אותם ולייצגם מול כל גורמי 

 שנה1 08 -הממשל במדינה והיא עושה זאת כבר למעלה מ

 

ומבקש את השתתפותכם  הפעילות הענפה שהתנועה מקיימת לקידום מטרותיהאליכם במכתב זה על מנת להציג את  אני פונה

ל המרחב שלפעול ולקדם את הנושאים המרכזיים  באמצעותם תסייעו לתנועה להמשיך בתשלום דמי החבר לתנועת המושבים

 הכפרי / מושבי התנועה1

ה בעבר ותוכיח גם בעתיד כי ביכולתנו להשפיע נכונים לנו אתגרים רבים לפנינו אולם היותנו מאוחדים כגוף אחד הוכיחה עצמ

  ולהגיע להישגים משמעותיים לכולנו1 

 

 1 לנחלה₪  728השנתי מחושב לפי  התשלום

  1 80-6806086ליוגב שריד בטל' החברים הזקוקים לסיוע או לשאלות בתחום זה מוזמנים לפנות 

 

ים ומביעים את הערכתם החבר, נושאים בנטל ובכך מסייע על שמשלמים את דמימושבים למרבית האנצל את ההזדמנות להודות 

 לפעילות התנועה1 

 

 ת של התנועה:ות המרכזייוהפעילומידע אודות בקצרה להלן 

 

  אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 

ה אגף קרקעות פועל לעיגון הזכויות בקרקע וליצירת נוסח חוזה חכירה מוסכם ביננו לבין המינהל, תנועת המושבים השתתפ

על מנת להגן על החלטותינו אשר לאחר זמן רב מסדירות )גם אם לא אופטימליות( את זכויותינו  7787-ו 919כמשיבה בבג"צ 

 בחלקת המגורים ובג"צ הכריע כי ניתן ליישמן במושבים1

 ירה ויעילה1בצורה מהבימים אלו אנו פועלים במלוא המרץ לזירוז הכנת הוראות האגף לשתי ההחלטות  שזהו תנאי ליישומן 

 בהיר את ההחלטות ואת דרכי היישום1להל מנת ע 919אנו עורכים בחודשים האחרונים כנסים רבים בסוגיה 

גם בנושאים של העברה בין דורית , נושא המעסיק רבות את חברי המושבים , אנו בעיצומו של סבב כנסים במועצות האזוריות 

 החקלאי1 להעברת המידע הנכון והמדויק בנושא ירושת המשק

הן בהסדרת מערכת היחסים בין הוועדים והן  –אנו מלווים את  האגודות החקלאיות בתהליכים השונים שעוברים  על המושב 

 בטיפול וליווי בתהליכים שהמושב עובר אל מול השלטון המרכזי1

ות את האינטרסים של המושבים אנו יושבים בוועדת פרוגרמות, ועדת קרקעות עליונה וועדות השכרות מחוזיות בכדי לקדם וללו

 במקומות אלו1

באופן כללי האגף מהווה כתובת בכל הנושאים הקשורים לקרקעות במושבים  הן לגבי זכויות האגודה והן לגבי זכויות החבר מול 

 מינהל מקרקעי ישראל1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלכלה ופיתוח עסקי

 

המושבים, האגף אחראי לגיבוש העמדות הכלכליות של התנועה  אגף הכלכלה ופיתוח עסקי מרכז את הפעילות הכלכלית בתנועת

 ת על ידי תנועת המושבים בפני האגודות והרשויות השונות במדינת ישראל1ויקרו, כפי שמוצגמהן בתחומי המאקרו והן בתחומי ה

גיות בנושא התיירות כמו כן, האגף מרכז את הפעילות בנושא הפיתוח העסקי במושבים1 תנועת המושבים גיבשה תוכניות אסטרט

 הכפרית בישראל ותעסוקות חלופיות במושבים1 

 קידום ועידוד הפעילות העסקית הלא חקלאית במגזר הכפרי בכפוף להחלטות מנהל מקרקעי ישראל1

פעילות למען הגברת המעורבות הממשלתית והפניית משאבים כספיים והכנת תכניות אב לפיתוח כל האזורים בארץ על פי פילוח 

 ונות היחסיים של כל אזור ואזור וקידומו על פי יתרונותיו1 יתר

 סיוע בהסרת חסמים בפיתוח תעסוקה חלופית1 

תנועת המושבים הקימה קרן הלוואות לחברי המושבים ונותנת סיוע בהשגת גורמי מימון בתנאים מועדפים לצורך פיתוח מיזמים 

 במושבים1 

 

, שהחלה החלטות המינהל ופעילויות כלכליות נוספת בשותפות עם ברית פיקוחהקמנו זרוע ביצועית ליישום  - מבט מושבים

  לפעול בתחילת החודש1 

 

   חקלאות

 

 במושבים מרכזי מקור פרנסהוב בשימור הערכים של מדינת ישראל, התנועה רואה בחקלאות ערך חש

השלטון המרכזי1 במסגרת זו בוצעו מספר  ומייצגת את החקלאים למולפעילה בכל ארגוני המגדלים  ושימור הקרקע לכן התנועה

 פעולות משמעותיות:

  התמנתי ליו"ר פעיל של התאחדות חקלאי ישראל 

 בכדי לשמור על הרפת המשפחתית נו את שולחן החלב בתנועת המושביםהקמ 

  אנו מטפלים בכל אנו פועלים למנוע את הפחתת העובדים הזרים ומגבשים עם משרד החקלאות תכנית של עובדים עונתיים1 כמו כן

 הסוגיות והבעיות שנוצרו לאחרונה עם העובדים הזרים1

  1התנועה שותפה בחלוקת המכסות למגדלים 

  אנו מובילים את המאבק בפערי המחירים של התוצרת החקלאית 

  התנועה שותפה בתכנון השוק הסיטונאי החדש ובבניית מנגנון קביעת המחיר הסיטונאי 

 

 תיירות כפרית

 

אות וזכויותינו בקרקע היו ויישארו מעצבי סדר היום של המרחב הכפרי בכלל ושל תנועת המושבים בפרט, יחד עם נושאי החקל

זאת חלו במרחב הכפרי בעשור האחרון תמורות ושינויים שלא ניתן ואסור להתעלם מהם1 אחוז היוזמות הכפריות גדל והיום אף 

 מהווה אחוז גדול יותר מאחוז התעסוקה החקלאית,

 כשהתיירות הכפרית מהווה ענף מוביל ביוזמות הכפריות1

 כחלק מחזון תנועת המושבים אנו מייצגים לצד החקלאות את כלל היוזמות הכפריות בכלל והתיירות הכפרית בפרט1

 עיקרי הפעילות:

   

 החל מבעיות סטטוטוריות  -סיוע לתיירנים בבעיות רוחב ברבדים השונים 
ל מקרקעי ישראל( ועד בעיות אל מול הפדרציה לתקליטים וקלטות, תעריפי המים ובריכות שחיה של מנה 7787)כדוגמת החלטה 

 בצימרים1

 

 1סיוע לאגודות ולחברי מושבים בפתרון בעיות מול מנהל מקרקעי ישראל בנושא פעילות לא חקלאית בנחלה על פי החלטות המנהל 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התמ"ת והחקלאות ועם המט"ים ועמותות התיירות ברחבי הארץ זאת לצורך סיוע יצירת והידוק הקשרים עם משרדי התיירות ,

 ברמה הפרטנית, מושבית ואזורית
 

  סיוע והכוונה בפיתוח אטרקציות תיירותיות לצד הלינה במושבים לצורך ביסוס וקידום הענף כתעסוקה מובילה במציאת פרנסה

 בטוחה ויציבה לאורך זמן1
 

  אשר יתנו מענה לצורכיהם של התיירנים1פיתוח מיזמים ושירותים 

 

  יתכנס פורום תיירות כפרית שמטרתו לתת מענה בכל התחומים הנ"ל1 בפורום ישתתפו נציגים מכל קשת  2872בתחילת שנת

 ההתיישבות הכפרית, תיירנים מאזורים שונים, נציגי המשרדים והגופים הרלוונטיים1 

 

 מחלקת חיילים וצבא

 

 החודש1ה לפעול חלוצבא שההקמנו מחלקת חיילים 

 לכתובת המחלקה תיתן שירות, עזרה והכוונה לנוער לפני הגיוס, בזמן השירות ובשחרור ותהפוך 

 המשרתים בצבא1  ובנותינו לבנינומרכזית 

 

 תנועת בני המושבים -נוער

 

 נדבים בגרעיני עודד1מת 716 -מד"צים ו 2,688חניכים,  08,888מונה ישובים ו 088 -פועלת ב כחטיבת בני המושבים 

תנועת הנוער של בני המושבים היא מקור הגאווה של כולנו1 בזמן שתנועות הנוער האחרות מאבדות מכוחן והשפעתן על בני 

 ה חטיבת בני המושבים את פעילותה וחדרה לישובים נוספים1 דילהנוער, הג

שיגדיל את  מסלול נוסף לשנת שירות באוגוסט הקרוב, בכוונתנו לפתוחגרעין עודד הוא גוף חינוכי וחברתי מהמעלה הראשונה, 

 בתי ספר1 בבפנימיות לילדים ו בנינו ובנותינו יתנדבוכמות המתנדבים לשנת שירות ובמסגרתו 

 גביית דמי החבר תאפשר לנו, בין היתר, להעניק סיוע כספי לפעילויות של בני הנוער במקומות שהדבר נחוץ1

 

  תדמית ההתיישבות והחקלאות

 

 ההתיישבות והחקלאות לבין תדמיתה בציבור1  תרומתהבשנים האחרונות נוצר פער גדול בין 

 תוכנית עבודה רוחבית לשיפור התדמית1  מגבשת בימים אלהתנועת המושבים 

 מערכת החינוך ועוד1 מסגרת התוכנית תכלול מרכיבים רבים כגון: סיורים, תערוכות, ביקורים, מדיה, פעילות ב

 , נציג את התוכנית בפני כל מושבי התנועה1 2872ון של שנת ברבעון הראש

 

 

   תקשורת

 

תמורות בעולם התקשורת ופועלת מול התקשורת המקומית והארצית על מנת לקדם את תנועת המושבים מתאימה את עצמה ל

 :יעודיים לתושבי המושבים אמצעי מדיה 0 המטרות שהתנועה חרטה על דגלה1 בנוסף מפעילה התנועה

 
  "המושב"יתון ע 71
נבנה מחדש בימים אלה ויעביר עדכונים שוטפים לכל הנרשמים בכל הנושאים הרלוונטים של התנועה1 האתר  אתר האינטרנט 21

 1 ויהיה פתוח לכל תושבי המרחב של המרחב הכפרי
 TVמושב  –הערוץ הקהילתי  01
 "תנועת המושבים" -דף פייסבוק של התנועה  01

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  להף חברה וקהיאג

 

1 האגף נועד לתת הכוונה ומענה לכלל הישובים להביא לידי ביטוי הצרכים 2877אגף חברה וקהילה בתנועה הוקם בשנת 

הקהילתיים והחברתיים במעגל החיים1 הדגש מושם על חיי הקהילה והתרבות ביישוב, פיתוח מנהיגות יישובית איזורית, ייזום 

 מגוון הנושאים בפרספקטיבה כלל ארצית1  פרוייקטים ואירועים המקדמים את הטיפול ב

תכנית העבודה של אגף חברה וקהילה מתקיימת בשיתוף פעולה מלא ותוך הרחבה מתמדת של פעילויות היחידה לתרבות ומפעלי 

  חינוך של התנועה וכמובן עם תנועת הנוער שלנו "בני המושבים" וכל יתר אגפי התנועה1

מסע של משלחת מנהיגות ייצוגית לפולין, הקמת "יער הבנים" אתר  -: "תנועה במסע"פרוייקטים רב שנתיים יחודיים באגף

ההנצחה לחללי בני המושבים ביער עזריקם, מועדון "תרבות בתנועה" המרכז מאות פעילי תרבות וקהילה מישובי המרחב הכפרי, 

י לספרני ההתיישבות, סמינר ארצי לפעילי פרוייקט "חותם" המקדם פרוייקטים קהילתיים עם תוצר חזותי אומנותי, סמינר ארצ

 תרבות, נוער וקהילה, ימי עיון לאמני המושב והכפר, ימי הכנה לפעילי תרבות לקראת חגים מרכזיים, סמינר מזכירות היישובים1 

 

 

 

 ים1 התושב לטובת הסקירה שזה עתה קראתם מהווה טעימה קטנה מהפעילות המתבצעת על יד התנועה לטובת המושבים ובעיקר

 לתנועת המושבים, נשמח להשיב בכל עת1 ניתן לפנות או כל נושא אחר,  דבר תשלום דמי החברלכל שאלה ב

  

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכת חג אורים שמח לכולם

          
 מאיר צור

 מזכ"ל תנועת המושבים

 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

 


