
תנועת המושבים 
בישראל

שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

תוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים

תשרי תשע”ד

חברים ושותפים יקרים,
בפרוס עלינו שנה חדשה, אני מבקש לאחל לך ולבני ביתך שתהא זו שנה טובה ופוריה, שנה של הצלחה ובריאות, 

שנת שגשוג וצמיחה, רעות ואחווה ושנת שלום.

שנה בה נכבד האחד את השני במשפחה, במושב ובמדינה 

שנה בה לא נזדקק להוכיח כוחנו אל מול עצמנו ולא אל מול עם אחר

שנה בה נייצר תקוה לעתיד

שנה בה תהיה חדוות היצירה במעשינו

שנה בה יברך אותנו ה’ ויאיר פניו אלינו

שנה בה יברך ה’ את פרי בטננו ופרי אדמתנו 

שנה בה יוריד על ארצנו גשמי ברכה

שנה בה תהיה לנו, למשפחתנו ואוהבינו, בריאות טובה ובנינו ובנותינו יחזרו הביתה בשלום

שנה בה נמשיך לספק תוצרת חקלאית טרייה, איכותית ומגוונת בארץ ובעולם 

“תן כבוד ה’ לעמיך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך וששון לעירך” 
)מתוך תפילת הימים הנוראים(

שלכם, מאיר צור
מזכ”ל תנועת המושבים

ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות. פותחים שנה חדשה...

תנועת המושבים בישראל. הגעת הביתה.

ניוזלטר
3 . 9 . 1 3 5

 המשך בעמוד הבא



תנועת המושבים 
בישראל

שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

תוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים
לקבלת כל העדכונים 

בתחומים השונים באתר 
 התנועה הקלק כאן

ניוזלטר
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 שימוע במנהל
בתאריך 27.8.13 נערך ברשות מקרקעי ישראל  שימוע בנושא איוש הנחלות הפנויות במושבים. בשנת 2004 החליטה הנהלת המנהל להקפיא 
את איוש הנחלות הפנויות ולאפשר את איוש הנחלות באזורי קו עימות בלבד, בישיבתה האחרונה של ממ”י, החליט מנכ”ל המנהל על הקמת ועדה 
שתגבש הצעת החלטה בעניין, אותה תביא לאישור המועצה הבאה. לצורך כך הזמין המנכ”ל את הועדה הבין-מושבית להצגת עמדתנו בטרם 
קבלת החלטה בעניין. הצגנו עמדה חד משמעית אשר קובעת שעל המנהל לכתוב הוראת מעבר ברורה שתאפשר למושבים לסיים את הליכי 
נמשיך ונעדכן כשתוגש הצעה חדשה  האיוש במתכונת הקודמת, כמו כן הבענו את התנגדותנו הנחרצת לקיום מכרז בנושא איוש הנחלות. 

למועצת רמ”י.

 מנכ”ל חדש לארגון מגדלי הפירות
מועצת ארגון מגדלי הפירות בישראל בחרה באיציק כהן  חבר מושב רמות נפתלי, למנכ”ל הארגון במקומו של אילן 
אשל שהודיע על פרישתו לאחר כהונה של שבע שנים. בבחירה תמכו 25 מתוך 27 החברים שהשתתפו בהצבעה. תנועת 

המושבים מאחלת לאיציק הצלחה רבה בתפקידו החדש, לאחר עשור בו כיהן כיו”ר אגף המשק בתנועה.
בתמונה: איציק כהן )משמאל( עם שמואל )רצי( רהט, יו”ר ארגון מגדלי הפירות

 תרבות בתנועה
לקראת השנה החדשה הפצנו בשמחה את מחברת העבודה השנתית למאות פעילי התרבות והקהילה בישובינו. תודה   *

neomi@tmoshavim.org.il 03-6086309 על המשובים החמים!! מי שעדיין לא קיבל, מוזמן לפנות לנעמי

פורום אמני המושב והכפר מזמין את האמנים היוצרים במושבים להצטרף לשורותינו וליהנות מפעילויות מגוונות:   *
העלאת תערוכות בגלריית תנועת המושבים, ימי עיון ויצירה ועוד. בתחילת נובמבר מתוכננים 2 ימי סיור ויצירה בערבה. 

סמינר מזכירות המושבים 20-21.11: תכנית עשירה ומגוונת. מהרו להירשם!!  *
לפרטים על הסמינר באתר התנועה ◄       |      להורדת טופס הרשמה לסמינר ◄  

 הדור הצעיר
לפני כשבוע  התקיים צוות היגוי של פורום חקלאים צעירים בבית התנועה בהובלתו של ד”ר סער איילון. מטרת הקמת הצוות להתוות את 

קווי היסוד של הפורום, הצבת מטרות ויעדים לשנה הקרובה, שיצטרפו ליעדי מחלקת חיילים וצעירים במסגרת פעילות אגף חברה וקהילה.

 חוגגים בכפר
של  ההיסטורי  הרצף  את  שמכיר  מי  להיווסדותו.    80 שחגג  ביל”ו  כפר  למושב  חמות  ברכות   *
התפתחות כפר ביל”ו לאורך שנותיו, ידע לספר על התרחבותו במעגלים. קבוצת מייסדים ראשונה, 
ועוד אחת בהמשכה, והרחבה, ובנים שחוזרים, ודיירים שמצטרפים – בית שנבנה נדבך על נדבך, 
כשכל דור נשען על המורשת של קודמיו וביחד מהווים בסיס איתן להמשך הפיתוח של כפר ביל”ו 

לעוד שנים רבות.

מספר  לפני  רק  כאשר  מכבר,  לא   50 יובל  חגגו  אביבים  במושב  גם   *
חדשים ציינו את האזכרה השנתית במלאת 42 שנים לפיגוע אוטובוס הדמים במושב. מדובר בסגירת מעגל 
שמעון ביטון, ניצול אוטובוס הדמים, שהיה בסה”כ בן 7  יו”ר ועד המושב,  עבור חברי המושב כולו ובעיקר עבור 
בין ברעם לדובב, במארב  דובב: באחד העיקולים  נסיעה שגרתית לבית הספר האזורי, במושב  כשנפצע במהלך 
מתוכנן של מחבלים,  נורו טילי בזוקה לעבר אוטובוס שהסיע תלמידים. כתוצאה מהירי על האוטובוס נהרגו 12 מבני 
מושב אביבים, תלמידים ומלווים.   שמעון, “ילד המושב”, שצמח והפך לציר משמעותי בהנהגת המושב הוא 

התגלמות ניצחון החיים.

 המשך בעמוד הבא

5 שנה טובה

חגיגות 80 בכפר ביל”ו  |  צלם: אמיר ברנד

בתמונה מימין: שמעון ביטון כילד מפונה ע״י כוחות ההצלה, פיגוע האוטובוס באביבים, 1971

tarbut@tmoshavim.org.il 03-6086342/3 :לפרטים והרשמה:  יהודה אלטון, מנהל היח’ לתרבות ומפעלי חינוך

http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/tofesseminar.pdf
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/seminarmazkirot.pdf


 לילות מורשת בגליל
“עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל” )יגאל אלון(.

“לילות  כחלק מאירועי  אזור הצפון,  בכל  אירועים  והלילה, התקיימו שלל  בחודשי הקיץ בשעות הערב 
מורשת בגליל”. במסגרת האירועים נערכו במושבים בצפון הארץ, מגוון פעילויות ליליות: קומזיץ, סיור 

עששיות, בציר לילי, ביקור באתרי המורשת והתיירות, אירועי תרבות, מוסיקה ועוד. 

 שווה להיות מושבניק
לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, החלטנו בתנועה שמגיע לכם, כחברי מושבים, ליהנות 
וכל מי שהביע  - בעלי צימרים, אטרקציות, מרכזי מבקרים   לצורך כך  במיוחד ולפרגן האחד לשני.  
עניין - מעניקים הטבה ייחודית  לכל מבקר שהוא  מושבניק וזאת עד סוף השנה האזרחית.עם בואה של 
השנה החדשה - בואו ביחד נייצר פרגון הדדי שימשוך הדים ופרסום ויסייע לכל העוסקים בענף, 

כי “שווה להיות מושבניק”...  לפרטים נוספים הקלק כאן ◄
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תנועת המושבים בישראל 
ליאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א, 64733 • טל: 03-6086333, פקס: 03-6918996

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

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

 גרעין עודד 2013-2014
המושבים.  בני  של  דרור”  ו”גרעין  עודד”  ב”גרעין  גרעינרים   171 דרכם  את  החלו  שעבר  בשבוע 

הגרעינרים השתבצו ב26 קומונות ברחבי הארץ ממטולה ועד הערבה. 
בתמונה משמאל: 18 המופלאים, היוצאים לגרעין עודד ממ.א. עמק חפר.

 שביל ישראל ביום אחד
ב19.8 יצא לפועל פרויקט “שביל ישראל ביום אחד”. הפרויקט נולד מרעיון של חברי הגרעין, במטרה לחזק 

את הזיקה לארץ ישראל וידיעת הארץ וליצור היכרות עם האזור בו יגורו הקומונות בשנה הקרובה. זאת בנוסף להנאה ולגיבוש  וכך, יצאו 171 חברי 
הגרעין וטיילו  בקטע השביל שקרוב לקומונה שלהם. כך מספר גרעין עודד גזר: “ היה משהו מאוד חזק בטיול בשביל ישראל בידיעה שכמונו- עוד 

חברים שלנו עושים את אותו הדבר- עוקבים אחרי אותו סימון לבן-כחול- כתום, והוא זה שמוביל אותם.”

 מסע מנהיגים לעתיד
לאחר מסעות פלמ”ח ו”בעקבות לוחמים”, יצא גם מסע מנהיגים לעתיד. ביום 
א’ 11.8, יצאו כ-500 בוגרי כיתה ט’  למסע מפרך בן ארבעה ימים, אך מהנה 
ומוצלח, מחורפיש עד חוף אכזיב. במסע למדו על מנהיגי המדינה, קיבלו 
יכולים להפוך למנהיגים,  זוויות ראיה שונות למנהיגות מהי, למדו כיצד הם 

לעצב, לשנות ולהשפיע בתור הדור הבא של המדריכים והפעילים בתנועה.

 מושב TV - מסעות ומחנות הקיץ של בני המושבים
בשבת הקרובה )7.9(, נשדר במסגרת המגזין שלנו  “מושב TV” גם כתבה על מסעות ומחנות הקיץ של בני המושבים. התכנית משודרת בערוץ 98 

בשעה 16:00. לתכנים נוספים שישודרו הקלק כאן ◄ 

 דרך חדשה 
יוצא  בן 12 חברים מבני המושבים  גרעין חדש  “דרך חדשה”, הפועלת מחוץ לגבולות המרחב הכפרי.   השנה התחילה את דרכה שנת השירות 
לפעול ולהגשים את מטרותיו בשנת שירות בבתי הנוער של רשת “קדימה” באור יהודה. רגע היציאה מתוך היישובים אל תוך לב ליבה של החברה 
הישראלית הוא רגע מיוחד, חשוב, שרבים חיכו לו ימים ארוכים.  הקבוצה המופלאה הזו יצאה לדרך בה איש אינו דרך לפני, וכמו כן, מייסדת מסגרת 

הגשמה חדשה בבני המושבים. בהצלחה!

לתנועת המושבים
בשיתוף הנוער העובד והלומד

דרוש/ה

מנהל/ת לחטיבת בני המושבים
תנועת הנוער שלנו

המשרה בהיקף מלא ומחייבת עבודה בשעות בלתי 
שגרתיות ונסיעות ברחבי הארץ.

יש להעביר קו"ח בצירוף המלצות אל נעמי זינגר, 
אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים

  neomi@tmoshavim.org.il
לא יאוחר מיום 3.10.13

בברכת הצלחה, מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים

ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

דרישות התפקיד
רקע וניסיון מוכח בתחומים הבאים:

חינוך פורמלי/בלתי פורמלי  •
הדרכה, עבודה עם נוער   •

ניהול והובלת מערכות גדולות  •
עבודת שטח ועבודת מטה  •
היכרות עם המרחב הכפרי  •

תנועת המושבים בישראל. הגעת הביתה.

מגוון אתרי נופש 
ובילוי שווים, שיעשו 

לכם את החגים

http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4396
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4426
www.tmoshavim.org.il
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
http://www.youtube.com/user/MoshavTV?feature=watch



