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 מגדילים את חלקת המגורים ל-2.5 דונם ועוד עדכונים מאגף הקרקעות
אחרי שנים של טיפול בסוגיה הצלחנו להביא לכך שההחלטה שונתה ומאפשרת כעת גם במרכז הארץ  * עדכון חשוב שחל בהחלטה 1155. 

להגדיל את חלקות המגורים ל-2.5 דונם במקרה וקיים שטח רציף. אנו נמשיך לנסות ולהגדיל במרכז הארץ גם את מי שאין ברשותו שטח רציף.

וראש מטה השר על מנת להשלים את אישור המועצה הארצית לבניית הבית השלישי  - נפגשנו עם היועמ“ש של משרד הפנים  * תמ“א 35 
במושבים לקראת יישום 1155.

בנושא החלטות  כנס תושבים  הגולן התקיים  במושב אליעד שברמת  * במהלך חודש מאי התקיימו מספר כנסים במושבים ברחבי הארץ: 
בנוכחות ראש המועצה  והזכויות במשק המשפחתי  דורית  בנושא העברה הבין  במושב בן שמן שבחבל מודיעין התקיים ערב הסברה  המנהל, 

האזורית שמעון סוסן ומזכ“ל התנועה מאיר צור.

 קמנו ועשינו - יום עיון והוקרה למתנדבים במושבי העולים וחלוקת מלגות לבני המושבים
כמדריכים  העולים,  יישובי  בקליטת  לסייע  התנדבו  אשר  ההתיישבות,  וותיקי  של  לכבודם  והוקרה  עיון  יום  התנועה  קיימה  מאי  בסוף 
בתחומים שונים, עם קום המדינה והיו כעמוד האש לפני המחנה. האירוע המרגש היה כאות הוקרה לאותם וותיקי ההתיישבות שתרמו כה 
והחשיבות הבין-דורית  זאת במטרה להעלות את התודעה הציבורית  והתיישבותה,  רבות למדינה 
של וותיקי ההתיישבות אל מול דור ההמשך, הסטודנטים ובני המושבים שלנו, שהם למעשה בגיל 

הנכדים והנינים של הוותיקים ולחבר אותם לתנועה, לעשייה ולשורשים תוך שאיפה אל הצמרת. 
גדליה גל,  מאיר צור,  מזכ“לי התנועה בעבר  הכנס נערך בהשתתפות: מזכ“ל תנועת המושבים, 
אריק נחמקין ונפתלי בן סירא, יו“ר ניר שיתופי שלום שמחון, רב התנועה מנחם הכהן,  יו“ר ”קרן 

הרב“ זאב (ולוולה) שור, מנכ“ל ניר שיתופי ואיציק כהן מרכז ”קרן הרב“.
בסיום האירוע התקיים טקס חלוקת המלגות המסורתי של קרן הרב מנחם הכהן וקרן הרצפלד, 
הנהוגות במושבינו מזה עשרות שנים. המלגות חולקו ל-180 סטודנטים, כולם בני המושבים שלנו, 
אשר היו פעילים בעבר וחלקם גם היום בתנועת הנוער, וצמחו על ברכי תנועת המושבים. המעמד מוכיח, כי הבחירה במצוינות אקדמית ופיתוח 

אישי נעוצה קודם כל בסולם ערכים פנימי ומחויבות לקהילה בה אנו חיים.
לסקירה מורחבת אודות האירוע  ◄

 עוד לא נרשמתם? ב- 2.7.14 יתקיים יום העשרה וחשיפת אומנים
אגף חברה וקהילה והיחידה לתרבות ולמפעלי חינוך בתנועת המושבים מזמינה אתכם, רכזי 
התרבות במועצות, ליום העשרה וחשיפת אומנים. האירוע יתקיים ב-2.7.14, אולם אשכול הפיס 

בקריית החינוך ”בני דרור“ מ.א. לב השרון. 
להרשמה ופרטים נוספים: יהודה וצביה, היח‘ לתרבות ומפעלי חינוך:

tarbut@tmoshavim.org.il 03-6086342/3 טלפון
ilana@tmoshavim.org.il03-6086309 :נעמי וסער, אגף חברה וקהילה

ים“ (שמות ל“ד, כ“ב) ּכּוֵרי ְקִציר ִחִטּ ֲעֶשה ְלָך, ִבּ ”ְוַחג ָשֻבֹעת ַתּ
כולה.  ההתיישבות  של  חגה  יום  הוא  הביכורים“  ”חג  הוא  הלא  השבועות  חג 
של  כפיהם  עמל  לפרי  מצדיע  כולו  והעם  מקושטות  העגלות  לבן,  עוטים  המושבים 
החקלאים והעוסקים במלאכה. בחג זה המרחב הכפרי מציע מגוון פעילויות וחוויות לכל 

המשפחה - סדנאות, טיולים, קטיף, אירועי יין וגבינות ועוד.

(ולא רק בחג...) אתם מוזמנים לבקר  אודות פעילויות במרחב הכפרי  ופרטים  למידע 
באתר התנועה  ◄

 המשך בעמוד הבא

בואו לחופשה באוויר החופשי של המרחב הכפרי!
אווירה כפרית, צימרים ואטרקציות לכל המשפחה

יום עיון והוקרה לכבודם של וותיקי ההתיישבות

בתמונה משמאל: יום העשרה וחשיפת אומנים, 2013

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=4551
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4434&itemID=7692
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474
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 סיור יזמים צעירים
במסגרת מאמצינו להשבת בני ובנות המושב חזרה אלינו, ערכה התנועה בשבוע שעבר 
יזמים  כ-50  נרשמו  אליו  ותיירותיות,  חקלאיות  יוזמות  סביב  שנסב  לימודי-חוויתי   סיור 
צעירים מכל רחבי הארץ אשר התארחו במועצה האזורית הגליל התחתון ולמדו מהעוסקים 
ייחודי במסגרתו הוצגו ליזמים הצעירים פרויקטים בתחום  במלאכה הוותיקים. מדובר בסיור 
החי והצומח בחקלאות ובתיירות הכפרית, הוצג מודל הקואופרטיב המתחדש ושימושו ופיתוחו 
במשק המשפחתי בהתאמה למצב החקלאות כיום, נלמד אודות המשק האורגני ובסיום הסיור 
”קיימא“  הישראלית,  הסטארט-אפ  וחברת  צאן  משק  נציגי  עם  מרתקת  הרצאה  התקיימה 

ממושב שרונה שעוסקת בהנדסה גנטית של זרעים ופועלת כיום בעיקר בסין. 
לפרטים נוספים בנושא, ניתן לפנות לצורית וידה-מייקי, רכזת תחום תיירות כפרית ו/או ד“ר 

סער אילון, מנהל מחלקת חיילים וצעירים בתנועת המושבים בטלפון 03-6086333.

 חשיפת מיזמים חקלאיים ותיירותיים בתערוכה החקלאית הבינלאומית השנתית, 10-11 ליוני 2014
ברצוננו להזמין אתכם, יזמים ויזמיות צעירים וצעירות להקים דוכן בתחומי החקלאות והתיירות הכפרית, בתערוכה הבינלאומית השנתית 
לייצור ולשיווק תוצרת חקלאית טרייה Fresh AgroMashov 2014, שתערך ב-10-11.6.2014 בגני התערוכה בתל אביב. הדוכנים יוקמו 

במימון תנועת המושבים. 
תערוכת Fresh AgroMashov מפגישה בין מגדלי תוצרת חקלאית טרייה לבין קניינים, סיטונאים ומשווקים מהארץ ומחו“ל ומהווה במה מרכזית 

למפגש מקצועי בין מגדלים, סיטונאים, יצואנים  ויבואנים של שיווק תוצרת חקלאית טרייה. 
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות:

נעמי, מזכירת אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים בטלפון 03-6086309 או במיילים הבאים:
saar@tmoshavim.org.il ד“ר סער איילון, מנהל מחלקת צעירים וחיילים, אגף חברה וקהילה

Tzurit@tmoshavim.org.il צורית וידה-מיקיי, כלכלנית ורכזת תחום תיירות כפרית

Agro Mashov 2014 הטבה מיוחדת לחברי תנועת המושבים בתערוכה הבינלאומית
במסגרת תערוכת Agro Mashov 2014 תוענק הטבה מיוחדת לחברי תנועת המושבים - כניסה לתערוכה ללא תשלום בהרשמה מראש בלבד. 

ההטבה בשווי 90 ₪. 
להרשמה לתערוכה  ◄ קוד ההטבה: 9980. 

מזכ“ל התנועה משוחח עם היזמים הצעירים בחצר שמואלי

 סמינרי ט‘ עוד שניה בפתח...
הסתיימו ההרשמות לסמינר שיתקיים השנה בין התאריכים 22.6-1.7. השנה, לראשונה, 
החניכים  החורש.  בכפר  המתקיים  בסמינר  חלק  הלוקחים  חניכים,   1,700 את  עברנו 
המגיעים לסמינר הינם בוגרי תכנית טרומפעילים שהועברה במועצות, ובשיאה השתתפו 
בסמינר.  הצלחה  המון  לחניכים  נאחל  השונים.  במחוזות  קורסים  במיני  החניכים  מרבית 

עלו-והגשימו!

אנו מקיים יום הורים לסמינר ביום שישי, ה-27.6 בין השעות 9:00-12:00. 

במקביל מתקיימת בתנועה הרשמה לסמינרי מדמ“ים ומשצ“ים אשר יתקיימו בין התאריכים -12
17 באוגוסט ויכשירו את המדריכים המתקדמים ומדריכי השכבה של התנועה. 

 מסע פלמ“ח, מסע בעקבות לוחמים, מסע מנהיגים
הפעולות  את  הכינו  המסלול,  את  עשו  הבוגרים  הצוותים  לדרך,  יצאו  למסעות  המדריכים  הכנות 
וההדרכות. כעת ממתינים להכנת המדצים שיובילו את החניכים והאזורים. מידע מפורט על המסעות 

נמצא אצל הצוותים באזורים וההרשמות נמשכות!

לפרטים נוספים והרשמה: 

אתר תנועת בני-המושבים  ◄     או בפייסבוק בני המושבים   ◄

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

מיד אחרי הפסח החלו ההכנות לקיץ בבני המושבים. 
רכזים, גרעינרים בוגרים שותפים בבנייה ויצירת מפעלי 
הקיץ וסמינרי ההכשרה. מחנות קיץ מחוזיים ד-ו, מסע 
פלמ“ח, מסע בעקבות, מסע מנהיגים. סמינרי ט‘, סמינר 
מדריכים ופעילים מתקדמים (מד“מים) וסמינר משצים... 

מחכה לנו קיץ עמוס וגדוש פעילות!

https://www.tixwise.co.il/he/moshvim_agromashov
http://www.bmoshavim.co.il
https://www.facebook.com/bmoshavim?fref=ts
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://instagram.com/tmoshavim
http://www.youtube.com/user/MoshavTV
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4516

