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 הרמת כוסית חגיגית
אחרי החגים נפלאים לכולם, מזמן לא נפגשנו... את הרמת הכוסית המסורתית לרגל חג הפסח קיימנו בתנועה בהשתתפות שר החקלאות יאיר 
שמיר, מנכ”ל המשרד רמי כהן, רב התנועה מנחם הכהן וראשי מועצות שהגיעו מהגליל ועד הערבה. 
מזכ”ל התנועה, מאיר צור, הגדיר את המשימה הראשונה והחשובה של כולנו והיא להחזיר את חדוות 

היצירה, שמחת החיים והביטחון הכלכלי לחקלאים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר: “אחד הדברים הראשונים שעשינו עם כניסתנו למשרד, היה 
גיבוש החזון למשרד שבמרכזו עומדים פיתוח וחיזוק ההתיישבות ברוח ערכי הציונות. תנועת המושבים 
על חבריה מייצגת את העשייה החקלאית והציונית במיטבה ואנו במשרד החקלאות רואים את עצמנו 
מחויבים לפעול כדי שתמשיכו לראות ברכה בעמלכם, שתמשיכו ליישב ולהחזיק בחבלי הארץ השונים, 

להצמיח ולטפח את דור ההמשך שגאה במפעל ההתיישבותי המפואר לדורותיו”.
בתמונה, מימין לשמאל: שלום שמחון יו”ר ניר שיתופי, רמי כהן מנכ”ל משרד החקלאות, יאיר שמיר שר החקלאות, מאיר צור מזכ”ל התנועה ומנחם הכהן רב ת. המושבים.

 מזמינים את הדור הצעיר להפוך אגדה למציאות
“אם תרצו אין זו אגדה” אמר חוזה המדינה; תנועת המושבים מזמינה את בני הדור הצעיר ללמוד להפוך את האגדה למציאות!  

ביום שלישי, 27.5.2014 ייערך סיור לימודי בנושא יוזמות חקלאיות ותיירותיות של יזמים ויזמיות בני דור ההמשך מכל הארץ, אשר יתארחו במועצה 
האזורית הגליל התחתון. בסיור נלמד  ונכיר את נושא הקואופרטיב ונפגוש ביזמים בתחום החי והצומח בחקלאות ובתיירות הכפרית. בעיקר נהנה 

ממפגש ולמידת עמיתים, של חבר’ה צעירים המתעניינים בנושא ובודקים כיווני המשך. 
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לנעמי זינגר, מזכירת אגף  חברה וקהילה:  neomi@tmoshavim.org.il ,03-6086309 או באתר התנועה  ◄  

 “היינו שם” - תערוכת צילום “מסע בתנועה” לפולין, נוער ומבוגרים
את טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בחרנו השנה לערוך קצת אחרת, ברוח הדי משלחות 
הזיכרון,  צפירת  במעמד  ההתייחדות,  טקס  לאחר  מפולין.  עתה  זה  ששבו  והבוגרים  הנוער 
במסע”  “תנועה  ונוער  מבוגרים  משלחות  של  הצילומים  תערוכת  את  התנועה  בגלריית  פתחנו 
אותם  שליוו  והתחושות  עבורם  המשמעותיים  הרגעים  את  תיעדו  המשלחות  חברי  לפולין. 
במהלך ימי המסע. תודה לכל השותפים למסע. תערוכה זו תהווה סיכום ראשוני של התהליך 
ובבחינת הזמנה לכל המרחב להצטרף לעשייה ברמה אישית, ברמה מועצתית ובכל דרך ראויה.  

התערוכה תוצג בגלריית התנועה עד לאחר יום העצמאות בבית תנועת המושבים, ליאונרדו 
דה וינצ’י 19 ת”א.

בתמונה משמאל: ״היינו שם״ צילום של יורם סהר, מושב אמץ, חבר במשלחת השניה.

 מוקירים את וותיקי ההתיישבות ודואגים לדור ההמשך.   לפרטים נוספים, הרשמה ותוכניה  ◄  

 המשך בעמוד הבא

הננו מתכבדים להזמינכם

ליום עיון ומפגש רעים לכבודם של וותיקי ההתיישבות 
אשר התנדבו לסייע בקליטת יישובי העולים עם קום המדינה, והיו כעמוד האש לפני המחנה. כחלוף שישה עשורים, 

אנו מבקשים להביע הערכה לפועלם ולהביא את סיפורם בפני דור ההמשך.

במעמד זה נתכבד בחלוקת מלגות לסטודנטים בני ההתיישבות, מטעם “קרן הרב מנחם הכהן” ו”קרן הרצפלד”.

רביעי, כ”א אייר, 21 במאי 2014, היכל התרבות, דרום השרון
נשמח להתכבד בנוכחותכם!

מאיר צור
מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל תנועת המושבים

בישראל

קרן
הרב מנחם הכהן
לתרבות חינוך ומדע

“אדם שאינו יודע את עברו, 
ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל”

)יגאל אלון(

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

לקבלת כל העדכונים בתחומים השונים 
 באתר התנועה הקלק כאן

http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4359&itemID=7583
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/Hazmana%20Vatikim-C.pdf
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474
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 מבטחים את העובדים
לאור העלייה החדה בעלויות הביטוח לעובדים זרים, קיימה תנועת המושבים, באמצעות חברת “מבט מושבים עובדים זרים”, מכרז חדש 
לביטוח העובדים, במכרז בין חברות הביטוח זכתה חברת איילון. תכנית הביטוח תציע לחקלאים המעסיקים עובדים זרים 
יזכו  אך חקלאים העובדים דרך חברת “מבט מושבים עובדים זרים”  פוליסה משודרגת ומשופרת, שעלותה 235$ לשנה, 

למחיר מיוחד באמצעות הסוכנות. 
לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות לסוכנות הביטוח, שחר גלמן 050-7331151 או לחברת “מבט מושבים עובדים זרים” 03-6099300.

 שרות משמעותי והמשכיות
בחודשים האחרונים נערכו מפגשי הכנה לשירות משמעותי לתלמידי כיתות י”א-י”ב במועצות אזוריות לב 
איריק  השרון ולכיש. המפגשים, שנערכו בשיתוף פעולה של מחלקות הנוער המועצתיות, נפתחו בהרצאה של 
לניס, ממושב שדי חמד, סא”ל במיל’, טייס יסעור ומפקד מרכז תיאום של חיל האוויר, אשר עם שחרורו מצה”ל בחר 
במסלול של חינוך. בהמשך התקיים פאנל קצינים צעירים תושבי המועצה, אשר עיקרו עסק בחשיבותו של השירות 

הצבאי וחתירה למצוינות בכל מגוון התפקידים המוצעים והעומדים בפני הנוער העתיד להתגייס.

 קולטים במושבים
מושב כמהין בפתחת ניצנה, מיצר ברמת הגולן וברוש הבקעה בבקעת הירדן מקיימים ימים פתוחים לקליטת משפחות וזוגות צעירים. 

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות לד”ר סער איילון, רכז חיילים וצעירים 050-6359065.

 התנועה בשטח
הנהלת התנועה ממשיכה להיפגש עם ועדי המושבים וחברי האסיפה הכללית. לאחרונה התקיימו ישיבות עבודה במושבים עוצם ורם און, 
כאשר עיקר הדיון נסב סביב נושא הקרקעות וההסכם מול המנהל. תנועת המושבים נמצאת כאן עבורכם לסייע, ללוות ולייעץ במגוון נושאי 
הליבה. נשמח לקבוע פגישה עם נציגי הועד/חברי האסיפה הכללית ו/או כלל התושבים. לתיאום הינכם מוזמנים לפנות ללירז, מנהלת לשכת 

 liraz@tmoshavim.org.il מזכ”ל בטלפון 03-6086300 או במייל

 עדכונים משולחן החלב המושבי
לראשונה בחירות: היו״ר הנבחר הוא אלון קמה ממושב אביגדור, שנבחר ע”י 60 נציגים אזוריים. ההחלטה על בחירות עלתה לאור האתגרים 
הרבים בענף החלב, בדגש על הרפת המשפחתית המושבית ובמטרה לחזק את המשק המשפחתי. השולחן 
עובד בשת”פ עם התאחדות חקלאי ישראל ומועצת החלב ודנים  במסגרתו בנושאים אקוטיים בענף, 
למשל “תנובה”. לדברי מאיר צור, מזכ”ל תנועת המושבים: “לאור האתגרים הרבים בענף החלב, בדגש על 

הרפת המשפחתית המושבית, החלטנו על בחירות בשולחן שמורכב מ60 נציגים אזוריים”.

בתמונה - מימין: אופי רייך - מנכ”ל “החקלאית”, ח”כ אבישי ברוורמן - יו”ר ו. הכלכלה של הכנסת, מאיר צור, שייקה דרורי-מנכ”ל מועצת החלב 
היוצא ואבו וילן - מזכיר התאחדות חקלאי ישראל.

 “מושבניק אמיתי” - הסרט
“מושבניק אמיתי” - סיפורה של תנועת המושבים השזור בסיפורם של המושבים וההתיישבות במדינת ישראל. הסרט צולם והופק כחלק 
ממאמצינו לחשוף את יופיו ואופיו של המרחב הכפרי, את החקלאות, היוזמות הכפריות וכמובן הפסיפס האנושי שלנו וזאת כחלק מהפעילות למען 
שיפור תדמיתה של ההתיישבות והחקלאות. פניה של ההתיישבות היא פניה היפות של מדינת ישראל וברצוננו להפיץ את הסרט לכל אישה ואיש, 

ילדה וילד במדינתנו וגם בתפוצות.
אנא הפיצו הלאה למכריכם, חבריכם, משפחתכם, לחקלאים ובעיקר גם למי שידיו לא נגעו מעולם ברגבי האדמה.

צפייה נעימה ותודה לכל העוסקים במלאכה. 
לצפיה בסרטון  ◄

יש לשלוח למייל varda@tmoshavim.org.il ולציין בכותרת המייל "עבור גליון 50"
 על החומרים להגיע למערכת העיתון עד לתאריך 1.5

עתון המושב חוגג 50 בגליון הבא!
אתם מוזמנים להעביר אלינו תמונות מאירועים משמעותיים, כתבות, 

ציוני דרך, הגיגים וכל דבר שקשור להיסטוריה ולהווי המושב.

https://www.youtube.com/watch?v=xcPRabXeo4c&feature=youtu.be
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4516
http://www.youtube.com/user/MoshavTV
http://instagram.com/tmoshavim
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

