
תנועת המושבים 
בישראל

שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

תוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים
חדשות

המושבים
25.12.13 9

לקבלת כל העדכונים 
בתחומים השונים באתר 
 התנועה הקלק כאן

 תרבות על קצה המזלג
* SAVE THE DATE  - סמינר לרכזי תרבות וקהילה, בסימן תרבות כמחוללת שינוי בתפיסה הקהילתית היישובית | 5-6 בפברואר 2014 

הסמינר ייערך במלון קיבוץ שפיים ומיועד לכל רכזי ופעילי התרבות ולרכזי קהילה. בסמינר ישולבו הרצאות וסדנאות לצד מפגשים אומנותיים.
עלות: 520 ₪ למושבים המשלמים מיסים לתנועת המושבים ו-560 ₪ למשתתפים אחרים. ממליצים כי ועדי המושבים ישתתפו בעלויות הסמינר 

על מנת להקל על פעילי התרבות והקהילה העושים עבודתם נאמנה כל השנה.
לפרטים נוספים והרשמה, לפנות ליחידה לתרבות ומפעלי חינוך בטל’ 03-6086342/3.

* גלריית בית התנועה - תערוכה מתחלפת.
ZOOMING INTO COLOR - תערוכתו של עמיר גבע מגן יבנה מוצגת עד 

לתאריך 10.1.14. הכניסה חופשית. 
שעות ביקור : ימים א‘-ה‘ 8:00-18:00 ויום ו ‘ 8:00-11:00. 

רח’ ליאונרדו דה וינצ’י 19, ת”א, בית תנועת המושבים

* סמינר ספרני ההתיישבות
הסמינר המסורתי של ספרני ההתיישבות נערך ב-3-5.12.13 במלון קיבוץ שפיים.

השנה, הנושא המרכזי של הסמינר היה “נשים וספרות” בהשתתפות כ-90 ספרנים וספרניות מכל רחבי הארץ, ממרום הגליל ועד הנגב.
עוד על הסמינר תוכלו לקרוא בגיליון “המושב” הקרוב.  לצפייה בתמונות מהסמינר הקליקו כאן  ◄

 קרקעות
החודש התחלנו בעריכת כנסים אזוריים ע”מ להסביר את חוזי החכירה לדורות, בטרם ייחתם ההסכם ברשות מקרקעי ישראל וע”מ לבאר 
את הסעיפים השונים. הכנס הראשון התקיים במרכז חקלאי העמק המשותף למועצות האזוריות הגליל התחתון, מגידו ועמק יזרעאל ואחריו 

התקיים כנס נוסף במועצה האזורית אשכול. בהמשך מתוכננים כנסים בערבה  ובמטה יהודה וכמובן ביתר האזורים.
נמשיך ונעדכן לגבי ההתפתחויות.

מעבר לכך, אנו ממשיכים להיפגש עם ועדי הישובים והחודש התקיימו פגישות מקצועיות עם ועד מושב עזריקם, אלישמע, שדה יצחק, ערוגות יחד 
עם חברי האסיפה הכללית, במושב לכיש ועוד.

* ישיבת המנהל שתוכננה ל-25.12 נדחתה, נעדכנכם בפרטים בקרוב.

 המשך בעמוד הבא

עמיר גבע: שמן על בד

סמינר ספרני התיישבות - תמונה קבוצתית

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

http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4577


 מיונים לשנת שירות
ב- 2-4.1.2014, חמישי-שישי-שבת, יתקיים מרכז הערכה למיונים לשנת השירות בבני המושבים.

המרכז יתקיים בבי”ס ניר העמק מ.א. גלבוע )הלינה בשקי שינה בכיתות - לפי קבוצות(.

הגעה: ביום ה’ בשעה 17:00  |  פיזור: ביום שבת בשעה 17:00  |  הסעות: מהמועצות האזורית/ תחבורה 
ציבורית - בתאום מראש.

לפרטים נוספים והרשמה  ◄

 “תנועה במסע” מנהיגות וחינוך, המשלחות הייצוגיות של תנועת המושבים לפולין
תכנית מפגשי העשרה והטמעת תכניות עבודה לחברי המשלחות

במסגרת יציאתנו המשותפת למסעות פולין כחלק מ“תנועה במסע”, אנו מאמינים כי אין די בחוויה האישית המשמעותית אשר חווינו 
בעצם הביקור בפולין ובאתרי המחנות, וכי עיקר המשימה שלנו היא להמשיך בעשייה, למקד את החשיבה במשמעות ובלקחים 

הנוגעים לחיינו כאן בחברה הישראלית בכלל, במושבים ובהתיישבות העובדת בפרט  ולהעביר את הלפיד הלאה.

המשלחות,  משתתפי  עם  בשיתוף  פיתחנו  אשר  הנוספות  בפעילויות  חלק  לקחת  אתכם  מזמינים  אנו 
כפי  וארצית  מועצתית  יישובית,  אישית,  ברמה  ורעיונות  תכניות  לפועל  להוציא  מנת  על  בנו  ולהיעזר 

שהוגדר כחלק מהגדרת מטרות המסע והמשלחות.

* מפגש ראשון - “מחול החיים”
סיור בבית לוחמי הגיטאות ומופע מחול “זיכרון דברים”  |  27.1.14, החל משעות הצהריים

בערב זה יועלה מופע המחול “זיכרון דברים” בביצוע להקת המחול הקיבוצית. 
* הסעה מאורגנת תצא מבית תנועת המושבים בתל אביב, על בסיס הרשמה מוקדמת.

פרטים נוספים באתר התנועה  ◄ 

 כלכלה בתנועה 
תנועת המושבים ומבט מושבים יצרו שיתוף פעולה עם בנק לאומי. מטרת שיתוף הפעולה הינה יצירת ערך נוסף לחברי המושבים בתחום הפרטי 

ובתחום העסקי. ההצעות רלוונטיות לכל חברי המושבים. הינכם מוזמנים להגיע לסניף בנק לאומי הקרוב וליהנות מהשירותים היחודיים.
* פרטים נוספים ניתן לקבל במבט מושבים בטל. 03-6099400/300.

 פורסמו חוזרי מנכ”ל של משרד התיירות בנושאים הבאים:
* מענקים להקמת יחידות אירוח - על ידי יזמים תושבי הנגב ויישובי  - עוטף עזה.

* מענקים להקמת עסקים קטנים בתיירות  - ליזמים תושבי הנגב ועוטף עזה.
* מענקים להקמת עסקים קטנים בתיירות - ליזמים תושבי יישובים הסמוכים לציר דרך הבשורה.

* מענקים להקמת יחידות אירוח כפריות - ליזמים תושבי יישובים הסמוכים לציר דרך הבשורה.

לפרטים מלאים וטפסי הרשמה  ◄ 

כמו כן, פורסמה תכנית פיתוח הכפר לשנת 2014 של משרד החקלאות.

 מושב טיוי
* שבת 28.12, בשעה 16:00 בערוץ 98 תעלה תכנית חדשה עם מנחה חדשה, אור ורדי. בתכנית-  ראיון עם מאיר צור , מזכ”ל 

התנועה, שיספר על התוכנית להצלת החקלאות כצעד ראשון לשינוי סדר העדיפויות הלאומי. עוד על התכנית  ◄

* עוד באולפן - עו”ד גלעד שרגא, שידבר על שימושים חורגים ולקינוח נצפה בכתבה על הקרקס החקלאי במושב היוגב.

* לצפייה בתכנים נוספים שיעלו, אתם מוזמנים לצפות במגזין מושב טיוי בקישור  ◄

 בחירות לראשי מועצה
ב-24.12 התקיימו בחירות לראשי המועצות ונציגיהן ב-24 רשויות ברחבי הארץ. תנועת המושבים מאחלת בהצלחה לכל ראשי המועצות 

שנבחרו, החדשים והוותיקים.
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ליאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א, 6473318  • טל: 03-6086333, פקס: 03-6918996

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

מתוך מופע המחול “זכרון דברים”

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