
תנועת המושבים 
בישראל

שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

ניוזלטרתוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים
13.10.13 7

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

 אחרי החגים יתחדש הכל...
ברוח החגים שמאחורינו, תנועת המושבים מברכת את המושבים שחגגו בעת האחרונה ברוב הדר, בשירה ובריקודים ועל טהרת הכוחות 
המקומיים: הגיעו לגבורות (80) בית חרות, כפר חוגלה,  כפר חיים, גבעת ח“ן וכפר ביל“ו , 70 שנים לרמת צבי, 90 לתל עדשים, 60 למושבי יחד“יו 

(תאשור, ברוש ותדהר), יובל לאביבים  ו-חצי יובל למושב כמהין. איחולים, ברכות והצלחה בהמשך.

 התנועה בשטח

ניצנה.  פתחת  ביישובי  ואנשיה,  פלמר  רוני  ”אור“,  תנועת  מנכ“ל  עם  יחד  וסיירה  ביקרה  התנועה  הנהלת 
בישראל  מיישב מרכזי  גורם  והיא   ובגליל  בנגב  פיתוח התיישבות  2002, מעודדת  ”אור“, שהוקמה בשנת  תנועת 
כי  סיכמו  התנועות  ובגליל.  בנגב  פרויקטים  עשרות  ומקדמת  בפריפריה  העוסקות  ממשלה  בהחלטות  ושותפה 

ישתפו פעולה במיזמים שונים לטובת חיזוק ההתיישבות בנגב ובגליל.

 ממשיכים לפעול לעיגון זכויותינו על הקרקע
יו“ר אגף קרקעות  יפרח,  נכח עו“ד עמית  בו  בשבוע שעבר נערך מפגש חברים במושב רשפון, 
ואגו“ש, אשר הציג את נושא התקנון במושב והחלטות המינהל. בנוסף, התקיימה פגישה עם ועד 

מושב ערוגות בנושא החלטות המינהל החדשות .
לעניין חוזה החכירה  לדורות - נערכה  במינהל מקרקעי ישראל פגישה בנושא, בה הציגו מזכ“ל התנועה 
בנצי ליברמן מנכ“ל המינהל, את הערות התנועות המושביות  עמית יפרח בפני מר  ועו“ד  מאיר צור 

לנוסח חוזה החכירה . 
עוד במינהל, התקיימה פגישה עם המנכ“ל בנושא איוש הנחלות במושב נהלל, סוגיה שמלווה התנועה 

ב-8 השנים האחרונות והושגה לבסוף פשרה בנושא, שעתידה עדיין לעבור באסיפת חברים במושב.

 תערוכה חדשה בגלריית בית התנועה: עבודות טקסטיל ורקמה
עבודות טקסטיל וריקמה אמנותית  פרי עבודותיהן של  כרמלה ז“ק ממושב צופית ותלמידותיה: 
רותי  ארנשטיין,  רחל  ענבר,  בחור,עליזה  מירי  הרמן,  זהבה  צוק,  אסתי  לרמן,  אנליס  לניר,  אירית 

למפרט, שרה גרושקה.  
שעות ביקור: ימים א‘-ה‘ 8:00-18:00, יום ו ’ 8:00-11:00  |   נעילת התערוכה ב-31.10.13.

 המשך בעמוד הבא

מתוך חגיגות 25 למושב כמהין רמת צבי חוגגת 70

תנועת המושבים נפרדה משני 
ראשי מועצות, מובילי דרך, 
שתרמו תרומה משמעותית 

להתיישבות: 
מנשה משה ז“ל

ראש המועצה האזורית עמק לוד 

יהודה שביט ז“ל
ראש המועצה האזורית מטה אשר

אנו מביעים את צערנו ושולחים 
את תנחומינו לבני המשפחה. 

יהי זכרם ברוך

http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4474


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

לפרטים נוספים ◄     לרישום ◄ 

 הכשרות ומפגשים מיוחדים בנושאי תרבות וקהילה ועוד
מהעשייה  ונטעם  נכיר  בערבה.  יצירה  של  ליומיים  מוזמנים  והכפר  המושב  אמני  פורום  חברי   3-4.11.13   | בערבה“   ויצירה  חקלאות  ”ימי   *
החקלאית והעשייה היצירתית המרתקת בערבה, מפגש עם תושבים חקלאים ויוצרים בשיתוף פורום אמני הערבה. קיום הסיור מותנה במספר 

נרשמים. 
tarbut@tmoshavim.org.il ,03-6086342/3 :פרטים ביחידה לתרבות ומפעלי חינוך

הקורס  מטרת  אחוה.   האקדמית  והמכללה  המושבים  תנועת  מטעם    11.11.13   | בכיר    וניהול  דירקטוריות/דירקטורים  קורס  פתיחת   *
להכשיר את המשתתפים לשמש בתפקידי ניהול בכירים בארגונים שונים, ולקדם את שילובם של נציגי המרחב הכפרי ברמה הארצית. ההכשרה 
מיועדת לבעלי תואר ראשון לפחות, נשים וגברים כאחד. יחד עם זאת, יושם דגש מיוחד על שילוב נשים בדירקטוריונים וישנה עדיפות לבעלי ניסיון 
ניהולי. הקורס יתמשך על פני 15 מפגשים בהיקף של 60 שעות אקדמיות, יתקיים בימי שני אחה“צ, אחת לשבועיים. למסיימים בהצלחה תוענק 

תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה ותנועת המושבים. 
 ilana@tmoshavim.org.il  03-6086350/309 לפרטים והרשמה: תלמה - 08-8588029 או באגף חברה וקהילה

יתקיים בשפיים באוירה חגיגית של  * סמינר ספרני ההתיישבות ־ הסמינר השנתי המסורתי לספרני וספרניות היישובים  |  3-4-5.12.13 
חנוכה, והפעם סביב הנושא של ”נשים וספרות“.

tarbut@tmoshavim.org.il ,03-6086342/3 :פרטים ביחידה לתרבות ומפעלי חינוך

* פתיחת קורס ”נאמני ארכיונים“ של תנועת המושבים  |  11.12.13  (זהו המחזור השלישי שיוצא לדרך!!) הקורס מיועד לעוסקים ולמתעניינים 
בתחום הארכיון הקהילתי ביישובים. במהלך הקורס (8 מפגשים) יינתנו כלים מקצועיים ראשוניים לניהול הארכיון במושב בתחום התכנון, הארגון 

  tarbut@tmoshavim.org.il  03-6086342/3 והפיתוח הקהילתי. לפרטים ניתן לפנות ליח‘ לתרבות ומפעלי חינוך
 neomi@tmoshavim.org.il 03-6086309  או לאגף חברה וקהילה

לאירועים נוספים היכנסו כאן לאתר התנועה ◄

 כשהכפר מגיע לעיר - אירועי שבועות בעיר הגדולה
אנו בודקים היתכנות, לערוך השנה בחג השבועות, אירוע מרכזי באחת מהערים הגדולות במרכז הארץ ובו נחשוף את האוצרות החבויים 
אצלנו בהתיישבות, לרבות אטרקציות חקלאיות ותיירותיות. נאפשר מחד לעוסקים במלאכה, להביא את דברם ותוצרתם לאוכלוסייה רחבה 
ומאידך, זוהי הזדמנות נוספת להראות את כל מה שיפה, נעים ומהווה מקור לגאווה בלתי נדלית במושבים ובמרחב הכפרי כולו, מה שיוסיף לחיזוק 

תדמית ההתיישבות בקרב הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות.
נשמח לקבל המלצות למציגים באירוע, שימשך מספר ימים ויכלול דוכנים להצגת תוצרת, חוויות חקלאיות לכל המשפחה, מכירת תוצרת ועוד.   

לפרטים נוספים ושליחת פניות, ניתן לפנות למיכל דותן-לוין - דוברות, תקשורת והסברה: 
במייל michal@tmoshavim.org.il או בטלפון 03-6086310.

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

שהגיעו  המושבים“  ”בני  חניכי  כ-1200  סוכות,  בחוה“מ 
מכל רחבי הארץ, יצאו לארבעה ימים מופלאים של שיקום 
הירדן,  בפארק  שבילים  בפריצת  סייעו  ומצפורים,  יערות 
יער כפר חרוב ואתרים נוספים, אל מול נופיו הקסומים של 

הגולן. 
המפעל המיוחד הזה אשר נוצר בקווי דמותו ועפ“י חזונו של יוסי ועל ידי 
חברים בוועדת הנוער, משלב עבודה לצד טיולים ותרומה למדינה ולאיכות 
הסביבה, מחנך לעשייה לצד חינוך לאהבת הארץ, נופיה והכרת המורשת. 
השנה ציינו בפועלנו 40 שנה למלחמת יום הכיפורים והחניכים למדו על 

המלחמה וערכיה. 
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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

tarbut@tmoshavim.org.il 03-6086342/3 :לפרטים והרשמה: ביח‘ לתרבות ומפעלי חינוך

http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/seminarmazkirot.pdf
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/tofesseminar.pdf
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4434
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://www.youtube.com/user/MoshavTV?feature=watch

