
תנועת המושבים 
בישראל

שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

תוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים
חדשות

המושבים
26.6.1414

 תנועת המושבים למ. הביטחון: ”כ-70 משפחות במושב מבקיעים ללא ממ“ד ונמצאים בסכנת חיים ממשית“
מושב מבקיעים אשר נמצא בחוף אשקלון נחשב כאזור עדיפות לאומית א‘ וסופג גראדים. במושב 72 נחלות כאשר למעלה מ-50 מתוכם 
נמצאים ללא ממ“ד ובסכנת קיומית לחייהם.  מזכ“ל תנועת המושבים, מאיר צור למנכ“ל משרד הביטחון: ”למרות שקיימת החלטת ממשלה ליישם 

ממ“ד לתושבים, עד עכשיו היא לא יושמה ואין לתושבים מקום להסתתר“
לידיעה המורחבת  ◄

 תנועת המושבים לשר האוצר: ”להחיל 0% מע“מ גם על ההתיישבות הכפרית“
תנועת המושבים פנתה לשר האוצר יאיר לפיד, באמצעות יו“ר אגף הקרקעות, עו“ד עמית יפרח, להחיל באופן מידי את ההטבה במע“מ 
בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה בהתיישבות הכפרית. משמעותה של דרישת תנועת המושבים משר האוצר הינה שכאשר הזוג הצעיר בונה 
יישובים  .ברחבי המדינה קיימים למעלה מ-1000  יהיה גם הוא זכאי להטבת המע“מ  וזקוק לתמיכה מהוריו,  את ביתו במושב ומשלם משכנתא 
כפריים אשר מאוכלסים ע“י למעלה מ-500 אלף תושבים, רובם ככולם בפריפריה. יו“ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו“ד עמית יפרח: ”למרות 
מחאתנו טרם אישור החוק, לא ראה לנכון שר האוצר להכניס את בני ההתיישבות, אשר כולם עומדים בקריטריונים של החוק, לבנות את ביתם 

הראשון במושב ובקיבוץ, כזכאים לפטור ממע“מ“.
לידיעה המורחבת  ◄

 אגף הקרקעות בשטח
יו“ר אגף קרקעות ואגו“ש, עמית יפרח יצא החודש למושבים אביחיל וצלפון והעביר הרצאות לתושבים על חשיבות יישום החתימה על 
חוזה חכירה לדורות והחלטה 979, כמו גם על נושאים נוספים הקשורים לנחלות. במושב אמירים אף הורחב 

בנושא העברה בין דורית. 
אגף הקרקעות ממשיך בפעילותו ומגיע בחודשים הקרובים למושבים רבים ברחבי המדינה.

מימין: עו“ד עמית יפרח, יו“ר אגף קרקעות ואגו“ש 

 עוד מספר ימים זה קורה... ב- 2.7.14 יתקיים יום העשרה וחשיפת אומנים
התרבות  רכזי  אתכם,  מזמינה  המושבים  בתנועת  חינוך  ולמפעלי  לתרבות  והיחידה  וקהילה  חברה  אגף 
במועצות, ליום העשרה וחשיפת אומנים. האירוע יתקיים ב- 2.7.14, בשעות 08:30-16:30 אולם אשכול 

הפיס בקריית החינוך ”בני דרור“ מ.א. לב השרון.  עוד לא נרשמתם? ... להרשמה ופרטים נוספים:
tarbut@tmoshavim.org.il 03-6086342/3 יהודה וצביה, היח‘ לתרבות ומפעלי חינוך: טלפון

ilana@tmoshavim.org.il03-6086309 :נעמי וסער, אגף חברה וקהילה
בתמונה משמאל: יום העשרה וחשיפת אומנים, 2013

 כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת  |  17.7, יום חמישי, בקיבוץ גן שמואל
לקראת שנת השמיטה העומדת בפתח עורכת תנועת המושבים בשיתוף הקיבוץ הדתי, המשרד לשירותי דת, משרד החקלאות, נציגי 

ישובים מהמגזר החקלאי ותנועות ההתיישבות העובדת כנס ארצי שיעסוק בהיבטים הרחבים של השמיטה. 
לפרטים והרשמה  ◄

 רגע לפני הגיוס לצה“ל: כ-50 בני נוער יקיימו סיור בבא“ח נח“ל לגבי משמעות השירות הצבאי
מחלקת חיילים וצעירים בשיתוף מחלקות הנוער של המועצה האזורית לכיש והמועצה האזורית לב השרון יקיימו ב-1.7 סיור בבא“ח 
נח“ל לכ-50 בני נוער, כחלק מתוכנית הכנה לשירות משמעותי לכיתות י“א. הסיור יחל בשעה 09:00-14:00 ויכלול שיח מפקדים לגבי משמעות 

השירות הצבאי, חשיפה לחטיבת חי“ר והנח“ל בפרט, תפקידים בחטיבת הח“יר והתנסות במאמן ירי (כמו פיינטבול).

 המשך בעמוד הבא

המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של ”תוך כדי תנועה“, בקשות, הארות והערות, אנא פנו 
dafna@tmoshavim.org.il לדפנה נוריאל-כהן, דוברות, תקשורת והסברה בתנועה במייל

לקבלת כל העדכונים בתחומים השונים 
 באתר התנועה הקלק כאן

http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4433&itemID=7759
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4431&itemID=7765
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/17714.pdf
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 סמינרי ט‘ 2014 יצאו לדרך!!
כ- 1600 חניכים מכל רחבי הארץ, ממטולה שבצפון ועד פארן שבדרום, החלו ב- 22.6 את 
יזרעאל.  סמינרי ט‘! הסמינר מתקיים ביער כפר החורש, הממוקם במועצה אזורית עמק 
החניכים בוגרי כיתה ט‘, עברו תהליך הכנה של שנה (שנת הטרום-פעילים) והיום 
הם מתחילים קורס הכשרה של 10 ימים בו הם יעסקו בערכי התנועה וירכשו כלים 
לתפקיד שלהם בשנה הבאה כמדריכים או פעילים המובילים את פעילות תנועת 
יא הפועלים  כיתות  כולל את חניכי  צוות הסמינר  ביישובים השונים.  בני המושבים 
במנהלה , חברי גרעין עודד ודרור, מד“בים רכזים ובוגרי תנועה אשר ביחד מובילים 
מד“צים  המדריכים-  סמינרי   , השונים  לסמינרים  חולקו  החניכים  ט‘.  סמינרי  את 
, וסמינר בעלי תפקידים (דובדבן). נאחל לחניכים  (צבר, חרוב, אגוז, שסק, רימון) 

המון הצלחה בסמינר. עלו-והגשימו!

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

לפרטים ותמונות נוספות בפייסבוק בני המושבים  ◄

במקביל נערכת 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
הכנות המדריכים למסעות יצאו לדרך, הצוותים הבוגרים עשו את המסלול, הכינו את הפעולות 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

 סיוע ליזמים בתחום הקמפינג במושבים
לראשונה - משרד התיירות נותן מענקים להקמת חניוני לילה (”קמפינג“) וחניוני קרוואנים. גובה המענק: 20% מגובה ההשקעה

המחלקה לתיירות כפרית מעדכנת כי משרד התיירות פועל בימים אלו במטרה לסייע ליזמי התיירות בכדי לייצר רשת ביטחון כלכלית בענף התיירות 
סוגי האכסון התיירותי העממי  וההיצע של  סוגי המוצרים התיירותיים. משרד התיירות פועל להרחבת המגוון  וכאמצעי להגדיל את ההיצע של 
המוצעים כיום בארץ, ופרסם השבוע נוהל לקבלת מענקים ליזמים להקמת חניוני לילה (קמפינג) וחניוני קרוואנים, המשתלבים במרחב הסביבתי 
והכפרי. במקביל לפרסום נוהל המענק, הוקמה ועדה משותפת של משרד התיירות, משרד החקלאות והצוות לקידום התיירות הכפרית (תנועת 
המושבים, התנועה הקיבוצית ומרכז המועצות), הועדה בוחנת כיצד יהיה ניתן לסייע ליזמים בתחום הקמפינג במושבים בכל הקשור לסטטוטריקה.

הועדה סיירה לפני כשבועיים במספר אתרי קמפינג פעילים במושבים ולמדה מהיזמים על הקשיים. 
לנוהל המענק היכנסו לאתר תנועת המושבים  ◄

 תערוכה חדשה בגלריית התנועה: ”המייסדים“
תערוכת צילומים של מייסדי ההתיישבות העובדת, בהפקתו של דוד סעידי ממושב נווה מבטח ומנכ“ל עמותת המייסדים של מ.א. באר 
טוביה. התערוכה תוצג בגלריה של תנועת המושבים החל מ-26.6.14 ועד ל-31.7.14. פתיחת התערוכה בתאריך 14.7 בשעה 17:00 במעמד מזכ“ל 

תנועת המושבים, מאיר צור וראש המועצה האזורית באר טוביה, דרור שור.
הציבור מוזמן להגיע!

 רגע של תרבות - היצירה שלך ביומן התנועה
כמדי שנה יעטרו חברי פורום האמנים את היומן החדש ביצירותיהם. הנושא המרכזי השנה לעבודות: ”תנובת הארץ“ והוא נבחר בעקבות 

המכירה של ”תנובה“. בהזדמנות זו, אנו מזמינים את אמני ההתיישבות להצטרף לפורום האמנים בתנועת המושבים.
tarbut@tmoshavim.org.il  03-6086342/3 לפרטים נוספים: היח‘ לתרבות

סמינרי ט‘ 2014
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