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שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות
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 ברמת צבי חגגו 70
מנופי  התרגש  באירוע,  נכח  צור  מאיר   .70 צבי  רמת  מושב  חגג  שעבר  בשבוע 

הגלבוע ומהחוויה הקהילתית, ברכות חמות לחוגגים.
באותה נשימה אנו מבקשים לתקן טעות: בניוזלטר הקודם פורסם כי בכפר ביל”ו 

חגגו כבר את חגיגות ה-80, אך לא כך הדבר ואנו מתנצלים אם הטענו בפרסום.

 משיקים את הרשות
במסגרת יום עיון של רשות מקרקעי ישראל שנערך לרגל הצגת הקודקס )ספר 
יו”ר  עמית יפרח,  החלטות המנהל( ולרגל השקת המנהל כרשות, השתתף עו”ד 
אגף קרקעות ואגו”ש בתנועה, בפאנל שהוקדש לתמורות בקרקע החקלאית, יחד עם 
רשימה מכובדת שכללה את מנכ”ל משרד החקלאות, מנכ”ל המנהל ועוד. עמית הציג 
את עמדת התנועה המתנגדת לסיפוח קרקעות חקלאיות במרכז הארץ לטובת אלפי 

יחידות דיור בבניה רוויה והציע חלופות, אשר ישמרו את הקרקע כחקלאית לדורות הבאים.
בשבוע הבא תתכנס מ. מקרקעי ישראל לישיבתה הקבועה, על סדר היום: הארכת תקנת הפטור לבניית ממ”דים בכל הארץ, עדכונים בהמשך.

 מתווה לוקר  תוספת המכסות- נותר תלוי ועומד
בפברואר השנה הגישה תנועת המושבים עתירה לבג”צ בגין אי חלוקה הוגנת של 20 מיליון ליטר חלב, תוספת המכסה ל-2013,  בהתאם 

למתווה לוקר, באופן הפוגע במשקים המשפחתיים הקטנים.
השבוע דנו בעתירה 3 שופטי בית המשפט העליון בראשותו של סלים ג’ובראן וקיבלו החלטה - לא להתערב ולהותיר את העתירה תלויה ועומדת, 

תוך התחייבות של משרד החקלאות להגיש לכנסת מסמך תקנות עם התכנסות מושב החורף של הכנסת.

 ממשיכים עם הבן הממשיך
גם השבוע, במסגרת ליווי המושבים בנושא הבוער “הבן הממשיך”, נערך כנס בנושא ירושת המשק המשפחתי והבן הממשיך במושב ניר חן, 

אשר במועצה האזורית לכיש.

 החקלאות לאן?
לקראת סוף השבוע נערך מפגש ביוזמת מאיר צור ואיתן ברושי, מזכ”לי תנועת המושבים והקיבוצית, שמטרתו לתת סקירת עומק רחבה 
לשר החקלאות יאיר שמיר ובכירי המשרד, תוך הצגת הנושאים שעל סדר היום של ההתיישבות, המחייבים טיפול משותף. בין הנושאים שנדונו: 

מים, קרקעות, חלב.

 התנועה עם הגולן
ישיבת מזכירות התנועה האחרונה נערכה בגולן וכללה, בנוסף לדיון, גם סיור והסבר מאלף מפי 
אלי מלכה, ראש המועצה, שהפגין בקיאות מרשימה בכל שביל ושעל, בית כנסת עתיק, אתר 

תיירות או פינת חמד בגולן המדהים.  
לכתבה המלאה באתר התנועה ◄ 

העבודה  את  שמרכזת  ומי  המזכירות  חברת  רוסו,  הדסה  ביקשה  בישיבה,  תודה....  וגם   ❤
להודות  לחקלאים הרבים שתרמו  מתוצרתם  גיל הזהב במ.א לב השרון,  והפעילות עם בני 
חולי  ילדים  למען  “לב השרון”  והמועצה האזורית  “חיים”  לרגל אירוע התרמה שערכו עמותת 

סרטן בישראל. 

חברים יקרים,
עוד שבועיים של דיונים ומאבקים צודקים, סיורי שטח וספיגת ערכים וכמובן תרבות והווי. סופשבוע נעים לכולכם. 

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

 המשך בעמוד הבא
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 גדול השלם מסך חלקיו
תערוכה חדשה בגלריית בית התנועה “השלם בחלקיו”, תערוכת פסיפס צבעונית ומרהיבה של האמנית 

צופיה פלד ממושב אמץ. התערוכה תוצג עד 7.8.13.
שעות הביקור בגלריה: ימי א’-ה’ בין השעות 8:00-18:00, ימי ו’ עד השעה 11:00. 

 ילדים בואו הביתה
המשק  ועדת  במסגרת  העמק,  חקלאי  במרכז  והפעם  כקבע  התכנס  צעירים  חקלאים  פורום 
המשפחתי של המועצות האזוריות עמק יזרעאל, 
מגידו והגליל התחתון. את היום הנחה איתם בירגר, 
חבר בפורום התנועה, מנהל ועדת המשק המשפחתי 

במרכז החקלאי ובעצמו חקלאי מכפר קיש. 
עיקר הדיון נסב סביב סוגית השארת / השבת הבנים 
והתנאים  הכלים  כינון  תוך  החקלאיים,  למשקים 

ההולמים לעיסוק בחקלאות והחבר’ה הצעירים שהגיעו שמעו וקיבלו דוגמאות חיות מחקלאים 
צעירים כמותם שחזרו הביתה ועושים חיל. 

לדיונים, למשתתפים, לסיפורים ולתמונות היכנסו כאן ◄ 

 מאחדים כוחות גם בתיירות הכפרית
השבוע הושקה עמותת התיירות שפלת יהודה המשותפת ל-4 המועצות האזוריות: יואב, באר טוביה, גזר ולכיש.  

צורית וידה, רכזת תחום התיירות הכפרית בתנועה ביקרה באירוע והתרשמה עמוקות.

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

 בני המושבים מתכוננים למחנות ולמסעות הקיץ
בסוף השבוע האחרון, 12-13.7 התקיימה הכנה למחנה  כיתות ד’-ו’ של מחוזות מרכז, צפון ודרום. ההכנה נסבה סביב נושא 

“חומה ומגדל”, שהוא נושא המחנה כמובן. 
המדריכים עברו הכשרה תקופתית ולמדו על דרך הקמת היישובים המיוחדת שבשנים 1936-1939 וכמובן עסקו בדיון על חשיבות הקמת 

יישובים אלו ותרומתם לבנייתה של הארץ.
השבוע מתקיימות שתי הכנות מדריכים נוספות, הפעם למדריכי שכבות ז’ וח’:  

* הכנה למסע פלמ”ח - בו לוקחים חלק כ-180 מדריכים. ההכנה מתחילה בח’ירבת חוממה שליד בית ספר שדה מירון ומסתיימת ביער בירייה 
שבצפון עד לכינרת והמדריכים מתבוננים בהיבט ציוני על היווצרותם של המדינה והצבא.

ישראל  חיילי צה”ל במלחמות  ואתרי הקרבות בהם לחמו  - מפגיש את המדריכים עם סיפורי מורשת הקרב  * הכנה למסע בעקבות לוחמים 
השונות. כ160 מדריכים מתחילים בהר החרמון  ומסיימים בקיבוץ דפנה ברפטינג רטוב וסוער.

 לא נפסיק לשיר 
לראשונה נכתב שיר במיוחד עבור בני המושבים. השיר הנו פרי סדנא שהתקיימה עם חברי גרעין עודד 2012-13, בהנחיה והלחנה של המוזיקאי, 

בוגר התנועה עוז תומר. השיר הוקלט והושר ע”י חברי גרעין עודד וגרעין דרור מעל בימת טקס סיום סמינרי ט’ ביער עזריקם. 
.www.bmoshavim.co.il להאזנה ניתן להיכנס לאתר בני המושבים בכתובת

 תנו לנו לייק. תמונות מתוך תחרות הפייסבוק של בני המושבים

יצירת פסיפס, צופיה פלד

  מקום שלישי 284 לייקים
  טרומ"פים לב השרון בכנס ט' אחרון

שלחה: ירדן אבוקסיס
מקום שני 302 לייקים  מסע 

ט' - מסע מנהיגים  צלמה: אור לביא, 
שלחה: דניאל קולונימוס

מקום ראשון 311 לייקים  קבוצה 
20 ממסע ט'  צלמה ושלחה: מאי ינאי
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