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שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

תוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים

 מצילים את הריאות הירוקות
השטחים  ע”ח  הארץ  ודרום  במרכז  ערים  יורחבו  לפיו   ,35 תמ”א  בנושא  הדו”ח  בעקבות 
להיפגע  שעלולים  ישובים  לאותם  התנועה  פנתה  הסמוכים,  הישובים  של  הפתוחים  החקלאיים 
במידה והמלצות הדו”ח יאומצו ע”י המועצה הארצית ואנו נלווה אותם  יחד עם המועצות האזוריות 
בשטחים  הצפויה  הפגיעה  את  למנוע  ע”מ  החקלאיות  האדמות  על  במאבק  החקלאיים  והארגונים 

החקלאיים ובמרקם הכפרי.

 הסדרת פעילות לא חקלאית במושבים )פל”ח(
השבוע השתתף עו”ד עמית יפרח, יו”ר אגף קרקעות ואגו”ש בדיון בוועדה לפניות הציבור, שעסק בהסדרת פעילות לא חקלאית במושבים.
בדיון נכחו חקלאים שכאבו לא רק את גוויעתה האיטית של החקלאות במושבים בישראל אלא גם את חוסר היכולת של בעלי נחלות רבים להתקיים 
בנחלות בהן הם מתגוררים. התקבלה החלטה כי בכנס החורף הבא, באוקטובר 2013, תקיים הוועדה לפניות הציבור דיון מעקב, בו תבקש מכל גורמי 

הממשלה האמורים להסדיר את הפעילות הלא חקלאית )פל”ח(, במטרה ליצור מנגנון תיאום שיסדיר פעילות זו.

 כבשת הרש - כנס חירום ענף הצאן והבקר במושב ניצני עוז
המשק  את  ולחזק  לשמר  כדי  שביכולתו  כל  יעשה  כי  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  הכריז  הארץ  מרחבי  שהגיעו  חקלאים   250 בנוכחות 
המשפחתי.  התחייב לדאוג להבאת כספים חוץ תקציביים לשיקום התשתיות בישוב הוותיק ולפעול להסדרת גידול הבקר והצאן. בכנס הוצגה 

תמונה עגומה של הענפים ונתונים המוכיחים כי היבוא הפרוע הביא בסופו של דבר לעליה של 15 אחוזים במחיר הבשר לצרכן.

 חקלאים דור ההמשך 
ראשי  את  העמק. נפגוש  מגדל  העמק-  במפעלי   ,09:00 בשעה  ג’  יום  ב-9.7.13  יתקיים   הצעירים  החקלאים  פורום  של  הקרוב  המפגש 
המועצות גליל תחתון, עמק יזרעאל ומגידו ונשמע על החקלאות במרחב גם מפי מנכ”ל מרכז חקלאי המשק ומנהל ועדת המשק המשפחתי. 

כמו כן נשמע על משק עפרוני מפי בן ממשיך ונפגש עם מייסד חברת ההזנק החקלאית “קיימא” שבמושב שדמות דבורה.
פרטים מלאים והרשמה באתר התנועה.

 התנועה בשטח
של  התיירות  בעמותת  ביקרנו  האחרונים  בשבועות 
המעיינות,  עמק  תחתון,  )גליל  הדרומי  הניקוז  רשות 

גלבוע ובית שאן( ועמותת תיירות עמקים ומגידו. 
והמיוחדים,  השונים  לאתרים  נחשפנו  הביקורים  במהלך 
וגם לבעיות עמן  לשכיות החמדה כאן מתחת לאף שלנו 

נאלצת להתמודד התיירות הכפרית בכל אזור.

 צוות משותף תיירות כפרית מורחב
מרכז המועצות האזוריות, התק”מ ותנועת המושבים, התכנסו לדיון בהשלכות תקציב 2013 על התיירות הכפרית והאפשרויות להתמודד עמן, עלו 

נקודות להתייחסות וטיפול מול משרד התיירות ובנוסף ניתנה סקירה על העשייה של הצוות המצומצם.

 אבירי השולחן העגול
לאור הנושאים הרבים שעל הפרק וההכרח בחיזוק הכוח הפוליטי ואיגום המאמצים, תוך ייצוג הולם ונכון של המרחב הכפרי כולו, יזמנו בחודש 

חברים יקרים,
אנו שמחים על פתיחת ערוץ תקשורת נוסף להעברת מידע ועדכונים לתושבי המרחב הכפרי, בנוסף לאפיקים הקיימים שתנועת המושבים 

מעמידה לרשותכם: אתר התנועה, עמוד הפייסבוק, ערוץ היוטיוב, מגזין מושב TV ועיתון התנועה - "המושב".
 michal@tmoshavim.org.il בתנועה  והסברה  תקשורת  דוברות,  דותן-לוין,  למיכל  להפנות  מוזמנים  אתם  והערות,  הארות  בקשות, 

 המשך בעמוד הבא

כתבה שהתפרסמה בממון, ידיעות אחרונות, 6.6.13

צור בביקור ב”שביל פרות החלב” בבית לחם הגלילית.   מימין: מזכ”ל תנועת המושבים מאיר 
משמאל:  ביקור בחצר הגדולה במרחביה
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בני המושבים - תנועת הנוער של המרחב הכפרי 

 היערכות לפעילויות קיץ וחילופי גברא
והפעילים לבוגרי שכבת ט’ בפתח  סמינרי הכשרת המדריכים 
)מד”צים ועוד(. עד כה נרשמו 1,555 חניכים. הקורסים ימשכו 

10 ימים ויתקיימו ביער התנועתי שליד עזריקם.

הצוות המרכזי של התנועה מתחדש: בנוסף למנהלת החדשה, 
ד”ר סיגל סטרשנוב, נכנסו לתפקידם גם רכזי מחוזות חדשים 

ובעלי תפקידים אחרים: 
במחוז צפון - אייל מרקס  ובמחוז מרכז -ענבל גינצבורג.

רכזת גרעין עודד - רוני עירון, רכזת גרעין דרור- דנה דמשק. 
רכז תפעול - חן סורוקה ומזכירה - אביב טולדנו.

זו ההזדמנות להודות לכל העושים במלאכה וממשיכים בעשייה הפורה: 
רכז מחוז דרום - איתי ציפורי, רכזת הדרכה - קרן חזן,  רכז מפעלים - רועי יפלח ורכז הנח”ל - עפר שיין, מנהלת כספים - צורית וידה ובהנהלת 

החשבונות- חבצלת שפיר ועדי חפר. בהצלחה!

ברצוננו להודות ולהוקיר את פועלם ועשייתם של חברינו היוצאים: אייל עוזון שהוביל את בני המושבים בשבע השנים האחרונות,  רכז מחוז מרכז 
- מרקו קוקייף, רכז גרעין עודד- קובי שמואל ורכזת גרעין דרור- תחיה ווקנין.

 שיר התנועה
חברי גרעין עודד כתבו, הלחינו והקליטו את שיר התנועה, שייחשף לראשונה במהלך סמינרי ט’ וילווה את כל הפעילות התנועתית בקיץ ובמהלך 

השנה.

 שני גרעיני נח”ל חדשים
שני  גרעיני  נח”ל חדשים  של בני המושבים )“יחדיו” ו”הלהקה”(   החלו  את הפרק הצבאי שלהם. הם התגייסו ונמצאים עתה בטירונות. בימים אלה 
מסתיים תהליך הגיבוש של המחזור הבא. כמו כן נקבע כי   הגרעין שהגיע לשלב  פרק המשימה שיתחיל אחרי החגים,  יהיה במועצה האזורית חוף 

אשקלון.

 כנסי מחזור מרגשים
לאחרונה נחגגו באזורים שונים כנסי מחזור מרגשים של גרעין עודד, השנים האחרונים היו 15 שנים לגרעין עודד עמק חפר והאחרון “עשור לגרעין 

עודד במועצה האזורית באר טוביה”.
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האחרון שולחן תאומים לריכוז כל התנועות והארגונים החקלאים. עד כה התכנס השולחן פעמיים ודן בחוק התקציב והחלטות הממשלה האחרונות. 
התקבלה החלטה  לשתף פעולה עם משרד החקלאות  ולהתכנס בתכיפות לטיפול בנושאי: קרקע, מים, תמיכות בחקלאות, קשרי הגומלין בין 

הכפר לעיר וחיזוק המשק המשפחתי לאור השינויים שחלים.

 למען הקהילה
רכזי  לכל פעילי תרבות,  מיועד  כמדי שנה, נפגש בתאריך 2.7.13 בקריית החינוך במ.א. לב השרון ליום העשרה וחשיפת אמנים. המפגש 
קהילה, רכזי ותיקים, צעירים, נוער, אמנים, ספרנים, ארכיונאים וכל מי שמתעניין ברגעי הנחת של הקהילה.  זהו יום של כיף עם למידה ורעיונות 

יישומיים לתכנית התרבות השנתית ביישוב. פרטים מלאים ותכניה באתר התנועה.

היחידה לתרבות ומפעלי חינוך ואגף חברה וקהילה בתנועה מזמינים את העוסקים בתחום זה 
המציעים שירותיהם ליישובים להיעזר בנו על מנת להגיע אל היישובים. אפשרויות רבות לשיתופי 

פעולה וכולם מרוויחים!

לפרטים נוספים: יהודה אלטון, מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך, צביה ביכלר, מזכירת היחידה
 tarbut@tmoshavim.org.il • 03-6086342/3

אומנים ונותני שירותים בתחום התרבות והפנאי הבמה שלכם!

www.bmoshavim.co.il
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