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שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

תוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים
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המושבים
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לקבלת כל העדכונים 
בתחומים השונים באתר 
 התנועה הקלק כאן

ולהחזיר  חקלאית  תוצרת  לייצר  הקרקע,  את  ולעבד  להמשיך  זכותנו  על  ומשפטי  ציבורי  למאבק  יוצאים   
לחקלאים את חדוות היצירה. לאחר שנתיים של מו“מ מול משרדי הממשלה בענייני העובדים הזרים בחקלאות, 
הגענו למסקנה שהמדינה פועלת שלא בתום לב וזו השעה למאבק כולל ומשותף של כל תנועות ההתיישבות, 

הארגונים החקלאיים והחקלאים בכל הארץ.  מצורף מסמך מפורט.

 יומולדת למושבים
ראשית נברך את המושבים שממשיכים בחגיגות העלייה על הקרקע, והפעם, תמונות מחגיגות 
ה-80 של מושב גבעת ח“ן. גבעת ח“ן שייכת ”להתיישבות האלף“. במשך השנים התפתחה מסורת 

מפוארת ביותר של אירועי תרבות משותפים בהם הושקעה עבודה 
למושב  ה-80  שנת  אירועי  המושב.  חברי  של  ומאומצת  משותפת 
והמרכזי  הגדול  האירוע  פעילויות.  במספר  האחרונה  בשנה  צויינו 
בשם  מרגש  מופע  עם  האחרון  אוקטובר  בחודש  הדר  ברוב  נחגג 
”האסיפה הגדולה“ בבימויו של טליק ניניו. המופע נכתב ע“י אנשי 
המושב וכל השחקנים, הזמרים והרקדנים היו אף הם תושבי המקום.

 מגבים את המושבים
GENIE מבית ברית פיקוח, יוצאות במיזם משותף של גיבוי המידע הנמצא על השרתים והמחשבים במזכירויות  מבט מושבים וחברת 
החומרים  של  ושיחזור  שמירה  מאפשרים   ,GENIE חברת  של  בענן  הגיבוי  שירותי  הארץ.  ברחבי  שבמושבים  ובעסקים 

הממוחשבים בעלויות אטרקטיביות. 
idanz@genie.co.il 0544635322 עידן צברי ,efrat@genie.co.il 0544635048 למידע והצטרפות: אפרת שלוי

www.backup.genie.co.il אתר מוצר הגיבוי ,www.genie.co.il אתר החברה

לצפייה בריאיון במגזין מושב טיוי ◄

 פיילוט חוזי חכירה לדורות וההסכם ההיסטורי
החודש ערכו נציגי תנועת המושבים ומבט מושבים סיור לאגף חוזים לדורות של רשות מקרקעי ישראל. הסיור נערך במושב קדרון ובמושב 
אמץ, שני מושבי הפיילוט שמלווה התנועה. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנערכה ב-6.11, הובאו לדיון חוזי החכירה לדורות המסדירים אחת 
ולתמיד את מערכת היחסים בין חברי המושבים, האגודות החקלאיות ובין מנהל מקרקעי ישראל על הקרקעות במושבים: לאור קבלת חלק 

מהערות התנועה והצורך להטמיע אותם בחוזים, יאושרו החוזים במועצה הבאה שתתכנס בעוד כחודש.
מטרתנו להגיע  ייעוד.  והתייחסות המנהל בעת שינוי  ולשפר את החוזה בסעיפים בנושא מעמד האגודה  אנו כמובן ממשיכים כל העת לנסות 

להסכם מיטבי, שיאפשר לשמור, לבסס ולהצמיח את המושבים לשנים רבות. נמשיך ונעדכן לגבי ההתפתחויות.
לצפייה בכתבה שהתפרסמה בכלכליסט ◄

 מושב טיוי - מגזין און ליין שישאיר אתכם בתמונה 
* ארגון WWOOF התנדבות חקלאית קצת אחרת: בשבת 30.11 בשעה 16:00 בערוץ 98, תעלה תכנית חדשה בסימן חינוך, 
לעזור  לו למטרה  ”ווף“ ששם  בארגון  כיום  ברחבי העולם פעילים  ומתנדבים  ומיזמים חדשים. עשרות אלפי מארחים  התנדבות 

לחקלאים לגדל גידולים אורגניים או לפתח פעילויות אקולוגית שונות. נשוחח עם רכז הארגון בארץ ועם מארח ישראלי.
לצפיה בכתבה  ◄

* חג תנועת הנוער: במועצה האזורית אשכול ציינו את חג תנועות הנוער. במגזין TV עלתה כתבה על האירוע המעניין שהתקיים בנגב.
לצפיה בכתבה  ◄ 

 המשך בעמוד הבא

80 לגבעת ח“ןהמושבים חוגגים יומולדת

תודה ליריב קוביק מכפר יהושע  על ההערה הבונה בנושא השפה העברית, השם שונה מניוזלטר 
ל“חדשות המושבים“.

 המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה לניוזלטר ”תוך כדי תנועה“, בקשות, הארות והערות, אנא 
michal@tmoshavim.org.il במייל  והסברה בתנועה  דוברות, תקשורת  דותן-לוין,  למיכל  פנו 

http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474
http://www.youtube.com/watch?v=WlLtj7c07E8&feature=youtu.be
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3615635,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=McfgvZWe8qo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=j2MpAXViud0&feature=youtu.be


חג החנוכה בישובים ובמועצות האזוריותאיחולי הצלחה לאירועים במהלך 

 סמינרים
הנאה  של  ליומיים  חקלאיים  וארגונים  ישובים  מזכירות  כ-80  נפגשו  שעבר  בשבוע 
כלים  וקבלת  ואישית  מקצועית  העשרה  ומפרה,  פורה  חברתי  מפגש  לטובת  והנעה, 
ליישום ולמידה מתמשכת. בתנועת המושבים רואים את תפקיד המזכירה כצומת מרכזי 
חשוב בלב הקהילה והמושב ועל כן, הוחלט להפוך את הסמינר למסורת. בין כל המזכירות 
פגשנו גם שלושה מזכירים... שנהנו מהחברה הנשית, לצד האחווה הגברית שיצרו להם בימי 

הסמינר.
סיכום הסמינר  ◄   |   תמונות מהסמינר  ◄

סמינרים וקורסים שנפתחים במהלך דצמבר 2013
* סמינר ספרני ההתיישבות  |  3-6.12.13  יתקיים בשפיים. תכנית הסמינר באתר תנועת המושבים, נותרו מקומות בודדים. מהרו להירשם.

מותנית במספר  6 שעות. פתיחת הקורס  בני  8 מפגשים  בבית תנועת המושבים.  |  נפתח ב-11.12.13  * קורס נאמני ארכיונים במושבים  
הנרשמים, נא הקדימו פניותיכם. תכנית מפורטת של הקורס באתר התנועה.

* קורס דירקטוריות, דירקטורים וניהול בכיר  |  נפתח ב-23.12.13 במכללה האקדמית אחוה. פרטים באתר. הרשמה באגף חברה וקהילה או 
ישירות במכללה 08-8588045.

 המסע לפולין יוצא לדרך
השבוע התקיים המפגש הראשון של המשלחת הבאה שלנו במסגרת ”תנועה במסע“. משלחת המבוגרים תמנה עד 50 איש, 

ונותרו מקומות בודדים. כל הפרטים באתר - מהרו להירשם.
כי  להזכיר  המקום  וזה  המושבים  בני  בוגרי  ארבעה  הגיעו  למפגש 
המשלחת פתוחה גם בפני מד“בים ובוגרי בני המושבים, כל מי שלא 
לנהל שיח מנקודת מבט  יצא למסע בצעירותו, כל מי שמעוניין לצאת בבגרותו, 
אחרת ולחוות את המסע עם שותפים לקהילת החינוך והמנהיגות של המרחב הכפרי 

מוזמן.
מידע כללי על המסע:

* תאריכי הנסיעה לפולין: 11-18 במרץ 2014.
* המסע יכלול: 

מספר מפגשי הכנה משותפים לכל חברי המשלחת, בתדירות של אחת לחודש החל מחודש   -
נובמבר 2013.

נסיעה לפולין למשך שבוע ימים בחודש מרץ.   -
אפשרות להשתתף בימי עיון ומפגשים נוספים הקשורים בשואה ותקומה.  -

* תהליך ההכנה והמסע מאורגנים באופן מקצועי על ידי מנחה מומחית בתחומה ובאחריות אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים.
* תאריכים מדוייקים, עלויות וכו‘ יימסרו באופן אישי למתעניינים.

ilana@tmoshavim.org.il 052-3651011 ,03-6086350 על מנת להבטיח את מקומך, אנא צור קשר בהקדם: אילנה יוגב, מנ‘ אגף חברה וקהילה

 מונתה מנהלת לתנועת בני המושבים
מסודר  איתור  תהליך  לאחר  זאת  המושבים“,  ל“בני  חדשה  מנהלת  נבחרה  החודש  בתחילת 
אליו הגיעו כמה עשרות מועמדים ומועמדות. הבחירה הסופית, הגב‘ שירי ארדיטי-נחום, נבחרה 
בהמלצת ועדת האיתור ולאחר שמזכ“ל התנועה וצוות ההנהלה מצא כי היא בחירה מתאימה וראויה.
שירי, בת מושב מסלול שבמועצה אזורית מרחבים, עו“ד במקצועה, נשואה לרן, בן מושב ירדנה, 

וביחד הם הורים ל-3 ילדים צעירים. 
- החל ממד“צית, שנת שירות ב“גרעין עודד“  ניסיון עשיר בכל שרשרת התפקידים ב“בני המושבים“  לשירי 
יוסף, ריכוז אזור במ.א מרחבים ותפקיד רכזת מפעלים במטה בני המושבים (הצמ“ר). לצד זה, יש  במעלה 

בארגז הכלים שלה ניסיון מקצועי וניהולי רחב השואב מעולם המשפטים. בהצלחה גדולה!
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תנועת המושבים

תנועת המושבים בישראל 
ליאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א, 6473318  • טל: 03-6086333, פקס: 03-6918996

www.tmoshavim.org.il * michal@tmoshavim.org.il

תמונה קבוצתית של המשלחת לפולין, מרץ 2013

www.bmoshavim.co.il                                בני המושבים - תנועת הנוער של המרחב הכפרי

חג אורים שמח

סמינר מזכירות 2013. לתמונות נוספות היכנסו לקישור

היכנסו לקישורים
ותרגישו בבית...

www.tmoshavim.org.il
www.facebook.com/pages/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/184244161658791?fref=ts
www.tmoshavim.org.il
http://www.youtube.com/user/MoshavTV
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4434&itemID=7159
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4576
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4434&itemID=7162
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4434&itemID=7073
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/directorsnew.pdf
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4434&itemID=7158
http://instagram.com/tmoshavim
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4516

