
מרכז ההכשרה של
תנועת המושבים בישראל

מרחב הלמידה הכפרי שלך

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות. מרכז ההכשרה

תנועת המושבים בישראל
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חברות וחברים יקרים,

אחד מתפקידיה המרכזיים של תנועת המושבים הוא להוות 
מרכז ידע בעבור וועדי וחברי המושב.

למושב בתקופה זו נדרש ניהול מקצועי וידע רב על מנת לקדם 
את הנושאים והערכים שלנו. 

אי לכך פתחנו השנה את מרכז ההכשרות אשר מרכז את ימי 
העיון, ההשתלמויות, הקורסים והסמינרים הקשורים לכל רובד 
הניהול והחיים במושב, ומאפשר לכל חברי המושב ליהנות מההיצע הרב של הידע 

המקצועי.

מרכז  של  המקצועיות  הפעילויות  מכלול  את  מציגה  לפניכם  המוגשת  החוברת 
ההכשרות אשר יתקיימו לאורך התקופה הקרובה ברחבי הארץ. 

אלברט איינשטיין אמר כי "הדרך הנכונה לחנך אנשים היא להוות להם דוגמא". 
זה בסיס קיומו של מרכז ההכשרות כמרכז ידע. 

להשתתף  דוגמא,  להוות  במושב,  והפעילים  המנהיגים  לכם,  קורא  אני  כן  על 
ולצבור ידע בפעילויות מרכז ההכשרות שלנו. 

בברכה,

מאיר צור 

מזכ"ל תנועת המושבים 
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל 

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.



חברות וחברים יקרים,

מרכז  חוברת  את  לראשונה  בזאת  לכם  להגיש  שמח  הנני 
ההכשרה של תנועת המושבים בישראל. 

החוברת מציגה את מכלול ימי העיון וההשתלמויות שמקיימת 
התנועה בחודשים הקרובים. 

התפקידים  אחד  את  ההכשרות  במרכז  רואים  בתנועה  אנו 
המרכזיים ביותר של התנועה - להוות מרכז ידע. 

הידע שבחרנו להעביר לכם בקורסים ובימי העיון אמור לשמש כל אחד מכם על מנת 
בהיבט המגורים, התעסוקה החלופית, השימושים  הן  בנחלה,  זכויותיו  למקסם את 

הנלווים וכמובן בהיבטי הירושה וההעברה הבן דורית במשק החקלאי .   

קטנים,  עסקים  בעלי  משקים,  מרכזי  מושבים,  חברי  לכם  מיועדים  הקורסים 
מנהלי קהילה, מנהלי כספים, גזברים ועוד. אני מזמין אתכם לעקוב אחר הפעילויות 

השוטפות ולהשתתף בקורסים וההשתלמויות. 

אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי לברך את מאיר צור שנבחר לקדנציה נוספת כמזכ״ל 
תנועת המושבים ולהודות לו על פועלו הרב למען התנועה עד כה. 

שלכם ובשבילכם, 

עו״ד עמית יפרח

מייסד מרכז ההכשרה
יועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים בישראל

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.



פרטים לגבי הפעילויות לרבות תכנים ותאריכים המופיעים בחוברת זו   *
www.tmoshavim.org.il ייתכנו שינויים, השינויים יעודכנו באתר תנועת המושבים בכתובת  

בכל פעילות רשומה דרך ההרשמה ועלות השתתפות  *
להשתלמויות בנושא "הנחלה בעידן החדש" ולקורס במחשבים ההרשמה הינה דרך "מכללת השכל"   

officehaskel@gmail.com בטלפון 08-8567474 או במייל  

לפעילויות בצפון הארץ ההרשמה הינה דרך רכזת שטח מחוז צפון בתנועת המושבים גב' אורלי עמית   
orli@tmoshavim.org.il בטלפון  054-2524555 או במייל

לפעילויות בדרום הארץ ההרשמה הינה דרך רכז שטח מחוז דרום, מאיר צפרירי  
zmeir@tmoshavim.org.il בטלפון 053-8500936 או במייל  

לפעילויות במרכז הארץ ההרשמה הינה דרך גב' ורדה בואבי   
varda@tmoshavim.org.il בטלפון 03-6086307 או במייל  

כללי  *
ההרשמה הינה בשיטת "כל הקודם זוכה" ועל בסיס מקום פנוי.  -  

מספר המקומות מוגבל, לפיכך מומלץ להקדים ולהירשם.  -  
הודעה על ביטול השתתפות בהשתלמות/יום עיון בתשלום תתקבל בכתב בלבד  -  

 veredlevi1974@gmail.com למייל   

דרכי הרשמה והנחיות כלליות

יות
נח

 וה
מה

רש
ה

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות. מרכז ההכשרה

תנועת המושבים בישראל



* הקלק/י על מספר העמוד בכדי לעבור ישירות לעמוד הרצוי
* בעמודי החוברת, הקלק/י על    בכדי לחזור לעמוד תוכן העניינים

עמ׳היכןנושאתאריך

6המכללה האקדמית תל חי השתלמות: הנחלה בעידן החדש26.4-25.5

8מרכז רייך, יבנה קורס יישומי מחשב ועולם הרשתות החברתיות25.4-30.5

9מועצה אזורית לב השרון השתלמות: הנחלה בעידן החדש27.4-25.5

11בי״ס מקיף אורט, מעלות קורס יישומי מחשב ועולם הרשתות החברתיות8.5-5.6

12מכללת ספיריום עיון: מיסוי מקרקעין והיטל השבחה במרחב הכפרי7.5

13בית תנועת הקיבוצים, ת״א יום עיון לעו״ד: כניסה לעולם הנדל"ן הכפרי15.5

14יקב נבו, מושב מטע יום עיון: מיומנות הניהול - כלים פרקטיים לניהול אפקטיבי18.5

15מכללת עמק יזרעאליום עיון: מרחב העבודה הכפרי28.5

16המכללה האקדמית אחווהיום עיון: מרחב העבודה הכפרי11.6

17מפעלי העמק, מגדל העמקיום עיון: כלכלה חקלאית13.6

18קיבוץ בחן יום עיון וסיור בפארק אוטופיה19.6

19יום חשיפת אומנים בלב השרון 12.7

20קורס רכזי תרבות ביישוב הכפריספט׳ 2017

21סמינר ההנהגות השביעינוב׳ 2017 

22דף קשר תנועת המושבים

ים
יינ

ענ
כן 

תו

תוכן העניינים

עודכן

עודכן

עודכן



26.4-25.5.2017  *  5 מפגשים  *  ימי ד׳ )מפגש אחרון בחמישי(
המכללה האקדמית תל חי, הגליל העליון

 הסדנא תתקיים בקמפוס מזרח )ע"ש לוואן(, כיתה 3201 

נושאי המפגשים ותוכנית הקורס:

סדנא: הנחלה בעידן החדש

אי
-מ

יל
פר

א
תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

26.4.2017   |  רביעי  | מפגש 1
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

דברי פתיחה   17:00-17:15
מר שלום סואן וגב' רות חזקיה, מנכ"לים משותפים, מכללת השכל

היבטים שמאיים של החלטות רשות מקרקעי ישראל  17:15-18:30
מר אלי חלוצי, שמאי מקרקעין, מנהל תחום מקרקעין במבט יועצים

הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45

הרצאה שניה )יפורסם בהמשך(  18:45-20:15

3.5.2017   |  רביעי  | מפגש 2
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

דגשים חשובים בהעסקת עובדים וטיפים בנוגע   17:00-19:00
לניסוח הסכם עבודה )הודעה על תנאי עבודה, שינוי תנאי עבודה,

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, שעות נוספות, כוננות, עבודה בשבתות 
וחגים, חופשה שנתית, סודיות, נאמנות ואי תחרות, הליך הפיטורים - הגבלת 

האפשרויות לפיטורים, שימוע,  הודעה מוקדמת, סיום העסקה וכתב ויתור(
עו"ד אוסנת קולודני חיים, משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא

הפסקה וכיבוד עשיר  19:00-19:15

פיתוח יזמות ושיווק במרחב הכפרי   19:15-20:30
מר בני ישראל, מתכנן ומומחה לתיירות כפרית

10.5.2017   |  רביעי  | מפגש 3
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

העברת זכויות במשקים חקלאיים- העברה, מכירה,    17:00-18:30
ירושה ובן ממשיך 

עו"ד אייל סודאי, משרד עו"ד חיימסון, סודאי ושות' , משרד עו"ד
הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45

בשיתוף

 המשך תוכנית

עלויות ודרכי הרשמה
1,100 ש״ח

officehaskel@gmail.com * 1-700-500-156 הרשמה באמצעות מכללת השכל
תמר 052-4470097  *  רותי 050-7237180

עודכן
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אי
-מ

רץ
מ המשך - הנחלה בעידן החדש

המשך מפגש 3
היערכות חברי המושב ליישום החלטות רמ"י   18:45-20:00  

מר יוגב שריד, מנכ״ל מב״ט מושבים    
 

17.5.2017   |  רביעי  | מפגש 4
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00  

גישור ככלי אפקטיבי ליצירת הסדרים בין דוריים בנחלה    17:00-18:30  
עו"ד אפרת חקיקת, נוטריון ומגשרת   

הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45  

מימון לעסקים דרך קרנות סיוע  18:45-20:15  
מר דותן מירום, IDN פיננסים    

25.5.2017   |  חמישי  | מפגש 5
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00  

חוזי חכירה קיימים, מעבר לחוזה לטווח ארוך והסדר      17:00-19:00  
היוון חלקת המגורים ועוד: החלטה 1464 ופיצול נחלה היחידה      

השלישית, תעסוקה לא חקלאית במושב )פל"ח( )החלטות רמ"י 1265 ו- 1316(   
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות       

בתנועת המושבים בישראל   

חלוקת תעודות  19:00-19:15  

7



25.4-30.5.2017  *  5 מפגשים  *  ימי שלישי 
מרכז רייך, רחוב האמוראים 1, יבנה

נושאי המפגשים ותוכנית הקורס:

|  שלישי  |  מפגש 1   25.4.2017
תוכנת WORD - עריכה, עיבוד ותיקון מסמכים  17:30-21:00  

 

|  שלישי  |  מפגש 2   9.5.2017
תוכנת EXCEL – מיון ועריכה של נתונים מספריים, טבלאות     17:30-21:00  

וחישובים פשוטים ומורכבים   

|  שלישי  |  מפגש 3   16.5.2017
תוכנת OUTLOOK – תוכנה מרכזית וחשובה לניהול משרד, עריכה    17:30-21:00  

ואחסון מידע, ניהול קשרי פנים וחוץ, ניהול יומן פגישות ועוד   

|  שלישי  |  מפגש 4   23.5.2017
ניהול תוכן ושיח ברשתות החברתיות  17:30-21:00  

|  שלישי  |  מפגש 5   30.5.2017
ניהול קבוצות, דפים ופרופילים דיגיטליים של  17:30-21:00  

המשרד והמושב    

יישומי מחשב ועולם הרשתות החברתיות

אי
-מ

יל
פר

א

עלויות ודרכי הרשמה
1,100 ש״ח

officehaskel@gmail.com * 1-700-500-156 הרשמה באמצעות מכללת השכל
תמר 052-4470097  *  רותי 050-7237180

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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יל
פר

א
תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

27.4-25.5.2017  *  5 מפגשים  *  ימי חמישי 
המועצה האזורית לב השרון

נושאי המפגשים ותוכנית הקורס:

סדנא: הנחלה בעידן החדש

27.4.2017  |  חמישי  | מפגש 1
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00  

דברי פתיחה   17:00-17:15  
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל    

מר שלום סואן וגב' רות חזקיה, מנכ"לים משותפים, מכללת השכל   

הליכים משפטיים לתקיפת חיוב בהיטל השבחה  17:15-19:00  
עו״ד מאיה אשכנזי   

הפסקה וכיבוד עשיר  19:00-19:15  

היערכות חברי המושב ליישום החלטות רמ"י   19:15-20:15  
מר יוגב שריד, מנכ״ל מבט מושבים   

4.5.2017   |  חמישי  | מפגש 2
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00  

היבטים שמאיים של החלטות רשות מקרקעי ישראל   17:00-18:30  
גב׳ נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית    

הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45  

חוזי חכירה קיימים, מעבר לחוזה לטווח ארוך והסדר     18:45-20:15  
היוון חלקת המגורים ועוד: החלטה 1464 ופיצול נחלה היחידה      

השלישית, תעסוקה לא חקלאית במושב )פל"ח( )החלטות רמ"י 1265 ו- 1316(   
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות       

בתנועת המושבים בישראל   
 

11.5.2017   |  חמישי  | מפגש 3
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00  

העברת זכויות במשקים חקלאיים- העברה, מכירה, ירושה    17:00-18:45  
ובן ממשיך    

עו״ד אייל סודאי, משרד עו"ד חיימסון, סודאי ושות' , משרד עו"ד   

 המשך תוכנית

עלויות ודרכי הרשמה
1,100 ש״ח

officehaskel@gmail.com * 1-700-500-156 הרשמה באמצעות מכללת השכל
תמר 052-4470097  *  רותי 050-7237180

בשיתוף
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המשך - הנחלה בעידן החדש

המשך מפגש 3
הפסקה וכיבוד עשיר  18:45-19:00  

גישור ככלי אפקטיבי ליצירת הסדרים בין דוריים בנחלה   19:00-20:15  
עו"ד אפרת חקיקת, נוטריון ומגשרת   

18.5.2017   |  חמישי  | מפגש 4 - יזמות
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00  

פיתוח יזמות ושיווק במרחב הכפרי     17:00-18:30  
מרצה יפורסם בהמשך   

הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45  

מימון לעסקים דרך קרנות סיוע   18:45-20:15  
מר דותן מירום, UDN פיננסים   

 
25.5.2017   |  חמישי  | מפגש 5 - דיני עבודה

התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00  

דגשים חשובים בהעסקת עובדים וטיפים בנוגע לניסוח      17:00-18:30  
הסכם עבודה   

)הודעה על תנאי עבודה, שינוי תנאי עבודה, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף      
במשק, שעות נוספות, כוננות, עבודה בשבתות וחגים, חופשה שנתית, סודיות,      

נאמנות ואי תחרות    
עו"ד אוסנת קולדוני חיים, משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא    

הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45  

הליך הפיטורים - הגבלת האפשרויות לפיטורים, שימוע,     18:45-20:00  
הודעה מוקדמת, סיום העסקה וכתב ויתור     

עו"ד אוסנת קולדוני חיים, משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא    
חלוקת תעודות  20:00-20:15  

אי
-מ

יל
פר

א
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וני
י-י

מא

8.5-5.6.2017  *  5 מפגשים  *  ימי שני 
בית הספר מקיף אורט במעלות 

נושאי המפגשים ותוכנית הקורס:

|  שני  |  מפגש 1   8.5.2017
תוכנת WORD - עריכה, עיבוד ותיקון מסמכים  17:30-21:00  

 

|  שני  |  מפגש 2   15.5.2017
תוכנת EXCEL – מיון ועריכה של נתונים מספריים, טבלאות     17:30-21:00  

וחישובים פשוטים ומורכבים   

|  שני  |  מפגש 3   22.5.2017
תוכנת OUTLOOK – תוכנה מרכזית וחשובה לניהול משרד, עריכה    17:30-21:00  

ואחסון מידע, ניהול קשרי פנים וחוץ, ניהול יומן פגישות ועוד   

|  שני  |  מפגש 4   29.5.2017
ניהול תוכן ושיח ברשתות החברתיות  17:30-21:00  

|  שני  |  מפגש 5   5.6.2017
ניהול קבוצות, דפים ופרופילים דיגיטליים של  17:30-21:00  

המשרד והמושב    

יישומי מחשב ועולם הרשתות החברתיות

עלויות ודרכי הרשמה
1,100 ש״ח

officehaskel@gmail.com * 1-700-500-156 הרשמה באמצעות מכללת השכל
תמר 052-4470097  *  רותי 050-7237180

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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אי
מ

7.5.17  *  מפגש אחד  *  יום ראשון 
מכללת ספיר

לפעילויות במרכז הארץ ההרשמה הינה דרך גב' ורדה בואבי 
varda@tmoshavim.org.il בטלפון 03-6086307 או במייל

מנחה: עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים 

בתוכנית:

מיסוי מקרקעין והיטל השבחה    יום עיון: 
במרחב הכפרי   

עלויות ודרכי הרשמה

התכנסות וכיבוד עשיר  16:00-16:30

דברי פתיחה  16:30-17:00
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים    

החלטות מנהל - היבטי מיסוי מקרקעין   17:00-18:00
עו"ד טלי יהושע, משרד עו"ד מאיר מזרחי ושות'   

הפסקה וכיבוד עשיר   18:00-18:15

הליכים משפטיים לתקיפת חיוב בהיטל השבחה     18:15-19:30
עו"ד מאיה אשכנזי  

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

עודכן

12



אי
מ

15.5.17  *  מפגש אחד  *  יום שני 
בית התנועה הקיבוצית, רחוב לאונרדו דה וינצי 13, ת״א

לפעילויות במרכז הארץ ההרשמה הינה דרך גב' ורדה בואבי 
varda@tmoshavim.org.il בטלפון 03-6086307 או במייל

בתוכנית:

יום עיון לעו״ד:  כניסה לעולם הנדל״ן הכפרי 

עלויות ודרכי הרשמה

התכנסות וכיבוד קל  10:30-11:00

דברי פתיחה  11:00-11:15
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

החלטות רשות מקרקעי ישראל בנוגע לזכויות המגורים והפל"ח      11:15-12:30
במרחב הכפרי       

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים   

הפסקה וכיבוד קל   12:30-12:45

העבודה מול רשות מקרקעי ישראל   12:45-14:00
עו"ד יעקב קווינט, היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל   

הפסקה וכיבוד קל   14:00-14:15

העברת זכויות במשקים חקלאיים, בן ממשיך וירושת משק חקלאי      14:15-16:00
עו"ד אייל סודאי, משרד עו"ד חיימסון, סודאי ושות', משרד עו"ד  

מנחה: עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים 

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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אי
מ

18.5.17  *  מפגש אחד  *  יום חמישי 
יקב נבו, מושב מטע

200 ש״ח
לפעילויות במרכז הארץ ההרשמה הינה דרך גב' ורדה בואבי 
varda@tmoshavim.org.il בטלפון 03-6086307 או במייל

בתוכנית:

יום עיון:  מיומנות הניהול - כלים פרקטיים   
לניהול אפקטיבי  

משולב בסיור וארוחת צהריים ביקב נבו, מושב מטע  

עלויות ודרכי הרשמה

התכנסות וכיבוד קל  09:30-10:30

דברי פתיחה   10:30-11:00
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים   

הרצאה: מיומנות הניהול  11:00-12:30
נתמקד בנושאים כגון: הכנת ישיבה, ניהול מסמכים, כתיבת מסמכים, תיוק, תיעוד,      

ניהול זמן,  גביית כספים ועוד   

סיור ביקב וטעימות יין   12:30
ארוחת צהריים עשירה  13:00

המשך הרצאה: מיומנות הניהול  14:00
סיום וחלוקת שי  16:00

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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אי
מ

28.5.2017  *  מפגש אחד  *  יום ראשון 
מכללת עמק יזרעאל

יום עיון: מרחב העבודה הכפרי

עלויות ודרכי הרשמה

התכנסות וכיבוד עשיר  15:30-16:00

דברי פתיחה  16:00-16:15
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל   

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים  
דגשים חשובים בהעסקת עובדים וטיפים בנוגע לניסוח הסכם עבודה   16:15-18:00

)הודעה על תנאי עבודה, שינוי תנאי עבודה, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, שעות   
נוספות, כוננות, עבודה בשבתות וחגים, חופשה שנתית, סודיות, נאמנות ואי תחרות (

עו"ד אוסנת קולודני–חיים, משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא  
תפקידיו וסמכויותיו של יו"ר ועד ההנהלה באגודה שיתופית   18:00-19:00

מר זרח יהב, מנהל מחלקת הפיקוח במשרד רשם האגודות השיתופיות   

לפעילויות בצפון הארץ ההרשמה הינה דרך רכזת שטח מחוז צפון בת. המושבים
orli@tmoshavim.org.il גב' אורלי עמית בטלפון – 054-2524555 או במייל

מנחה: עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים 

בתוכנית:

15

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.



וני
י

11.6.2017  *  מפגש אחד  *  יום ראשון 
המכללה האקדמית אחוה
 הסדנא תתקיים בכיתה 516

יום עיון: מרחב העבודה הכפרי

עלויות ודרכי הרשמה

התכנסות וכיבוד עשיר  15:30-16:00

דברי פתיחה   16:00-16:15
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

דגשים חשובים בהעסקת עובדים וטיפים בנוגע לניסוח הסכם עבודה   16:15-18:00
)הודעה על תנאי עבודה, שינוי תנאי עבודה, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, שעות    

נוספות, כוננות, עבודה בשבתות וחגים, חופשה שנתית, סודיות, נאמנות ואי תחרות (  
עו"ד אוסנת קולודני–חיים, משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא  

תפקידיו וסמכויותיו של יו"ר ועד ההנהלה באגודה שיתופית   18:00-19:00
מר זרח יהב, מנהל מחלקת הפיקוח במשרד רשם האגודות השיתופיות   

לפעילויות בדרום הארץ ההרשמה הינה דרך רכז שטח מחוז דרום, 
zmeir@tmoshavim.org.il מאיר צפרירי בטלפון 053-8500936 או במייל

מנחה: עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים 

בתוכנית:

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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וני
י

13.6.2017  *  מפגש אחד  *  יום שלישי 
מפעלי העמק, מגדל העמק

יום עיון: כלכלה חקלאית

עלויות ודרכי הרשמה

לפעילויות בצפון הארץ ההרשמה הינה דרך רכזת שטח מחוז צפון בת. המושבים 
orli@tmoshavim.org.il גב' אורלי עמית בטלפון 054-2524555 או במייל

מנחה: מר פלג אוריון, תנועת המושבים בישראל

בתוכנית:
התכנסות וכיבוד קל  15:30-16:00

דברי פתיחה  16:00-16:15
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל   

פיתוח מודלים אזוריים לכלכלה חקלאית     16:15-17:30
מר איתם בירגר, רכז חקלאי העמק   

הפסקה וכיבוד קל   17:30-17:45

כלכלת החקלאות בישראל - טכנולוגיה, שווקים ומדיניות   17:45-19:00
פרופ׳ אייל קמחי, פרופסור לכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית, סגן נשיא מוסד שורש     

למחקר כלכלי-חברתי   

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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וני
י

19.6.17  *  מפגש אחד  *  יום שני 
פארק אוטופיה, קיבוץ בחן

200 ש״ח
לפעילויות בצפון הארץ ההרשמה הינה דרך רכזת שטח מחוז צפון בת. המושבים 

orli@tmoshavim.org.il גב' אורלי עמית בטלפון 054-2524555 או במייל

בתוכנית:

יום עיון בפארק אוטופיה, קיבוץ בחן
משולב בסיור, ארוחת בוקר וארוחת צהריים עשירה 

עלויות ודרכי הרשמה

התכנסות ורישום  09:00-09:30

ארוחת בוקר בדק הטרופי  09:30-10:30

דברי פתיחה   10:30-10:45
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים   

סיור מודרך בפארק כולל זמן חופשי במשתלה  10:45-12:00

״כותבת ומוחקת אהבה״  12:00-13:30
ענת לב-אדלר  

ופתאום  וילדים, משכנתא, הסעות, חוגים  כולם. עשיתי קריירה, בעל  שנים טיפסתי על ההר, כמו 
עמדתי על הפסגה, ואין המשך. יש תהום, ואני נופלת. הייתי רגע לפני גיל ארבעים, התבוננתי בחיים 
שלי, ואמרתי, לא רוצה את מה שיש לי, בשום תחום... הבנתי שלמסע הזה יש התחלה, יש אמצע שבו 
אני נמצאת, ויהיה לו גם סוף ופתאום הרשיתי לעצמי להגיד: "סטופ כדור הארץ, עכשיו תורי, עכשיו 
אני, לא מוותרת על החלומות, על הרצונות, לא מוכנה להיות שקופה, זורקת הכל מהחלון וממציאה 

את עצמי מחדש! עכשיו!"
כך מתחילה ההרצאה של ענת לב-אדלר, על מסע אמצע החיים, שסחפה עד היום אלפי נשים ברחבי 

הארץ. בואו לשמוע איך בסוף זה הסתיים...
ארוחת צהריים  13:30-14:30

הרצאה שניה )פרטים בהמשך(   14:30-16:00
סיום וחלוקת שי  16:00

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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לי
יו

פרטים בהמשך

12.7.2017
יום חשיפת אומנים בלב השרון

SAVE THE DATE

19

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.



UP COMING...

בר
טמ

ספ

פרטים בהמשך

ספטמבר 2017
קורס רכזי תרבות בישוב הכפרי

20

בשיתוף תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.



בר
במ

נו

פרטים בהמשך  

SAVE THE DATE

סמינר הנהגות המושבים ה-7 
14-16.11.2017  |  אילת

עודכן

21

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.



לשכת מזכ"ל תנועת המושבים
מאיר צור

מנהלת לשכה: נעמי זינגר
טל. 03-6086300

 lishca@tmoshavim.org.il

אגף קרקעות ואגו"ש
עו"ד עמית יפרח

amit@tmoshavim.org.il
מנהלת לשכה: ורדה בואבי

טל. 03-6086307
varda@tmoshavim.org.il

אגף המשק
פלג אוריון 03-6086302

peleg@tmoshavim.org.il

תיירות ויוזמות כפריות
03-6086351

 tzurit@tmoshavim.org.il

אגף חברה וקהילה
שירי ארדיטי נחום

shiri@tmoshavim.org.il

שושי נשר 03-6086350
shosi@tmoshavim.org.il

יהודה אלטון 03-6086342/3
מנהלת לשכה: לירז רם 

03-6086309
kehila@tmoshavim.org.il

דוברות, תקשורת והסברה
דפנה כהן נוריאל 03-6086310

 dafna@tmoshavim.org.il

אגף כספים ומנהלה
צורית וידה מיקיי 03-6086351

 tzurit@tmoshavim.org.il
הנהלת חשבונות

כרמלה שליט וכוכי שמסי
טל. 03-6086311/2

carmela@tmoshavim.org.il
coci@tmoshavim.org.il

לשכת הרב מנחם הכהן
טל. 03-6086333

rabbi@tmoshavim.org.il

מבט מושבים
מנכ”ל יוגב שריד

טל. 03-6099300 פקס 03-6099200
yogev@mbtm.org.il

חטיבת בני המושבים
שירי ארדיטי 03-6086320 

shiri@v-noar.org.il * tnua@v-noar.org.il

רכזי שטח
אורלי עמית 054-2524555

orli@tmoshavim.org.il
מאיר צפרירי 053-8500936

zmeir@tmoshavim.org.il

מרכז ההכשרות
עו״ד ורד לוי, מנהלת אקדמית

052-7038882
 veredlevi1974@gmail.com

www.tmoshavim.org.il  

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

לרשותכם בכל עת

שר
 ק

דף
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