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לקבלת כל העדכונים 
בתחומים השונים באתר 
 התנועה הקלק כאן

חברים יקרים,
המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה לניוזלטר “תוך כדי תנועה”, בקשות, הארות והערות, אנא פנו למיכל דותן-לוין, 

.michal@tmoshavim.org.il דוברות, תקשורת והסברה בתנועה במייל

קרקעות 
 ניסוח הסכם החכירה לדורות

אנו נמצאים בשלבי הסיום של ניסוח הסכם החכירה לדורות, שמסדיר את זכויותינו כחקלאים על הקרקע. בעת הנוכחית מתקיימת סדרת 
פגישות עם הנהלת המנהל, בראשות מנכ”ל מנהל מקרקעי ישראל בנצי ליברמן, ובהשתתפות שר השיכון והבינוי ח”כ אורי אריאל. לצד עבודת 
שטח אינטנסיבית וחריש עמוק, העבודה מתנהלת באחריות ובכובד ראש מתוך ראייה ומחשבה על שימור המרחב הכפרי לדורות הבאים ושימור 
משטר הנחלות. אנו שואפים להסדר קרקעות אשר יאפשר חכירה לדורות במתווה של 49X4 שנים, ומודעים לכך שתהליך קבלת ההחלטות הכרוך 
חשוב להדגיש, כי תנועת המושבים פועלת להגיע להסכם המיטבי ונמשיך  בכך הינו מורכב ומחייב אחריות ומעורבות בלתי מתפשרת שלנו. 

לעמול עליו בכל האמצעים העומדים לרשותנו. נמשיך ונעדכן בהתאם להתפתחויות שיחולו בעניין.

חברה קהילה ותרבות 
 תערוכה חדשה בגלריית בית התנועה - ציור או צילום?

בבית  התערוכה  רבות.  שנים  כבר  חובב  וצלם  בצרה  במושב  רקפות  משתלת  בעל  הוא  מאוטנר  צבי 
תמונות    - התוצאה  כפולה,  חשיפה  מיוחדת-  צילום  בשיטת  שצולמו  עבודות  מרכזת  המושבים,  תנועת 

המזכירות ציורים של גדולי הציירים.
התערוכה תוצג עד ה-30.9.13 בגלריית בית תנועת המושבים, הכניסה חופשית.

 הזמנה ליומיים של יצירה בערבה
היחידה לתרבות ומפעלי חינוך מזמינה את האמנים החברים בפורום התנועה ליומיים של יצירה בנופים המרהיבים 
בשיתוף עם מתנ”ס ערבה תיכונה בעזרתה האדיבה של  החוויה תתקיים בין התאריכים 3-4.11.2013  של הערבה. 

סיליה יצחק, רכזת האמנים במתנ”ס, ותכלול  יצירה בטבע, מפגש עם אמני הערבה, הרצאות, הדרכות וסיורים באזור. 
להרשמה: יהודה אלטון, טל. 03-6086342.

 כנס המזכירות השנתי
נמשכת ההרשמה לכנס המזכירות השנתי שיתקיים בבית הארחה בנווה אילן בימים רביעי-חמישי 20-21.11.2013. מהרו להבטיח את מקומכן! 

לפרטים נוספים ◄     לרישום ◄ 

תיירות כפרית במרחב הכפרי
 מבחר אירועים בחגי תשרי

“פסטיבל הדבש” במרכז המבקרים  חגי תשרי מזמנים איתם אין ספור אירועים וחוויות לכל המשפחה וביניהם: 
העץ  “פסטיבל   • בירדנה  הכורדי  בכפר  ואוטנטיות  מסורתיות  סהרנה  חגיגות   • דבורה  בשדמות  התבור”  “דבורת 
חצבה  - יאיר  במו”פ  חקלאיים  סיורים   - לחקלאות”  “חלון   • דבורה  בשדמות  העץ”  “דרך  בפארק  וגילוף”  לחריטה 
דיונות חול לבנות ופסיפס צבעוני   • גן לאומי פארק אשכול )הבשור(   - הפסטיבל הבינלאומי של כדורים פורחים   •

לשלום - סיור נתיב לשלום בנתיב העשרה ועוד.
לפרטים ואירועים נוספים באתר התנועה ◄

 המשך בעמוד הבא

חגיגות סהרנה במושב ירדנה

עצי זית עתיקים, פרובנס צרפת, צילום בתערוכה

אמנים
יורדים
דרומה

 לפרטים
תנועת המושבים בישראל. הגעת הביתה.

גם בחגים, 
שווה להיות מושבניק!

תנועת המושבים מפנקת את חבריה ביוזמה חדשה: בואו לבלות במרחב הכפרי ברחבי הארץ 
ובהנחה בלעדית למושבניקים בגובה 15% בעסקים נבחרים לתושבי המרחב הכפרי.

http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/seminarmazkirot.pdf
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/tofesseminar.pdf
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4551
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4396
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474


התנועה בשטח
 קרקעות וחוק ההתיישבות

כ-30  השתתפו  ב-29.8,  העמק  חקלאי  במרכז  שהתקיים  ומזכירים,  חקלאיות  אגודות  הנהלות  בפורום 
חברים מיישובי האזור. במסגרת הפורום התקיימה הרצאתו המרתקת  של עו”ד עמית יפרח בנושא קרקעות 
וחוק ההתיישבות. פתח את הכנס אייל בצר , יו”ר מ.א. עמק יזרעאל ובהמשך להרצאה התקיים דיון בנושא.

 עיגון זכויות בקרקע
במפגש תושבים שהתקיים במושב צפרירים שבמטה יהודה ב-9.9, נתן עו”ד עמית יפרח סקירה מקיפה

על נושא עיגון הזכויות בקרקע - החוזה לדורות והחלטה 979 של המינהל.

חקלאות
 הכנס הארצי ה-7 לבטיחות, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה בחקלאות

הכנס של המנהל לבטיחות במרכז החקלאי יתקיים השנה ביום ג’ 1.10.13, כ”ז בתשרי תשע”ד באודיטוריום במינהל המחקר החקלאי, 
משרד החקלאות בית דגן. הכנס משמש להגברת המודעות והידע בכל הקשור במניעת תאונות ונפגעים בחקלאות. במסגרת זו יוצגו טכנולוגיות 

ומחקרים חדשים בתחום מניעת תאונות עבודה, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה בחקלאות.   לפרטים והרשמה ◄

 עובדים זרים
שטחו  בה  מאחיטוב,  לחקלאים  התנועה  ראשי  בין  טעונה  פגישה  התקיימה  זה  בהקשר  לחקלאות.  עובדות  בידיים  החמור  המחסור  נמשך 
האחרונים את הבעיות הקשות בחקלאות שנגרמות עקב המחסור בעובדים זרים ובשל פערי התיווך. הבעיות מוכרות ומטופלות בתנועה, למרות 

שקצב ההתקדמות אינו מספק אף אחד מהצדדים.

 בחירות לשולחן החלב
במשק  השונים  הפורמים  במסגרת  שלהם  הייחודיים  האינטרסים  את  לייצג  שיוכל  לגוף  זקוקים  המשפחתי  במשק  החלב  מכסות  בעלי 
למסד את שולחן החלב המתכנס מעת לעת במסגרת תנועת המושבים ולתת לו  מאיר צור החלטה,  החלב. לאור זאת, קיבל מזכ”ל התנועה 
לגיטימציה בכל הקשור להחלטות הנוגעות לעתיד הרפת המשפחתית. נקבע, כי יערכו בחירות אזוריות, אשר בהן יבחרו לפורום שולחן החלב 
צירים המייצגים את כלל הרפתנים שאינם שיתופיים. 50 צירים יבחרו מתוך 22 אזורי בחירה ובנוסף, תמנה תנועת המושבים עד 10 צירים נוספים. 
האפשרות למנות צירים נוספים נועדה ע”מ להבטיח רשימה מאוזנת ככל האפשר. מכתבים מפורטים בעניין נשלחו לכל הרפתנים ובעלי העניין.

www.bmoshavim.co.il                                בני המושבים - תנועת הנוער של המרחב הכפרי
 המפעל ה-36 לזכרו של סא”ל יוסי יפה

יוסי יפה ז”ל, בן מושב חרות, שימש כיו”ר ועדת הנוער של תנועת המושבים )לימים בני המושבים( ובנוסף 
 42 בן  כשהוא   1977 בפברואר  התחמושת(.  גבעת  כיבוש  על  )פיקד  הצנחנים  של   66 גדוד  על  במילואים  פיקד 
בלבד, נהרג יוסי כשרכבו עלה על מוקש במהלך משימה צבאית. יפה היה איש מופת מיוחד במינו - איש משפחה, 
איש חינוך, חקלאי ואיש צבא. יוסי אהב מאוד את הארץ ונופיה ותמיד האמין שהנוער הוא העתיד ויש לחנכו וללמדו 

לאהבת ארצנו ולעשייה בה.

תנועת הנוער בני המושבים, שיפה, כאמור, עמד בראשה, 
ביצוע  בין  המשלב  שנתי  במפעל  זכרו  את  להנציח  בחרה 
שיפה  ערכים  הארץ,  ברחבי  וטיולים  לאומיות  משימות 
שנוצר  הדופן,  ויוצא  המיוחד  המפעל  לאורם.  וחינך  התחנך 
בדמותו ועל פי חזונו של יפה,  מושך אליו מדי שנה מעל 1,300 
ימים  שלושה  במשך  שמתנדבים  הארץ  רחבי  מכל  נוער  בני 

לבצע עבודות שיקום ושימור של אתרי טבע בנופי ישראל. 
השנה יתקיים המפעל בין התאריכים 22.9-25.9 במועצה האזורית גולן. 

נציין בפועלנו 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, נלמד על המלחמה וערכיה וכמובן  נעבוד 
בשיקום אתרי זיכרון ומורשת קרב, שיפוץ וסימון שבילים, ניקוי נחלים, שיקום ארכיאולוגי 

ועבודות ייעור ולצד העבודות - נצא לטייל במסלולים המיוחדים בגולן. 

 .20:00 בשעה  גולן  באמפי  יתקיים  הטקס  המשפחה.  בנוכחות  יפה,  יוסי  סא”ל  של  לזכרו  הרשמי  הטקס  יתקיים   ,24.9 שלישי,  ביום 
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