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 פעם רפתן תמיד רפתן
בשבוע החולף ערכו מועצת החלב ותנועת המושבים כנס הוקרה לרפתנים פורשים 
הרצאות  התקיימו  ובמסגרתו  משפחותיהם  ובני  פורשים  רפתנים  עשרות  השתתפו  בו 
של יועצים פיננסים מחברת הלמן אלדובי בנושא חשיבה אסטרטגית בניהול השקעות 
ואפשרויות להתחדשות עסקית. מאיר צור מזכ”ל תנועת המושבים בירך והודה לרפתנים 
הפורשים: “ לחברה הישראלית יש שני סמלים שמסמלים את הישראליות שבה. האחד, 
הענפים  אחד  נחשב  הרפת  ענף  לישראליות.  סמל  אתם   - החקלאות  והשני  הביטחון 
יוכל להצליח בכל  לי ספק שמי שהצליח בניהול רפת  ואין  ביותר בחקלאות,  המורכבים 

תחום אחר - אנחנו כאן, המועצה כאן והמדינה כאן בשבילכם”.

 עם שר הבינוי והשיכון, בדרך ליישום החלטה 979
בתחילת השבוע נערכה פגישת עבודה בהשתתפות ראשי התנועה ושר השיכון והבינוי אורי אריאל ומנכ”ל משרדו, 
מנכ”ל המנהל בנצי ליברמן והיועמ”ש עו”ד יעקב קווינט. בפגישה העלו ראשי התנועה את הנושאים שעל סדר יומה של 
איוש  נושא  כן עלה  כמו  לדורות במושבים,  חוזה החכירה  בכל הקשור בקרקעות המושבים, בדגש על הסדרת  ההתיישבות 

הנחלות הפנויות, הסדרת הנחות לפעילות לא חקלאית בחלקות המגורים לאזורי עדיפות לאומית.
ראשי התנועה דרשו משר השיכון והבינוי שינחה את רשות מקרקעי ישראל לפעול ליישום מהיר של החלטה 1155 )979(.

נציין, כי בימים אלה יוצא לדרך פיילוט יישום 979 בשני מושבי תנועת המושבים אמץ וקדרון.
בתמונה: מנכ”ל המנהל, מר בנצי ליברמן

 נערכים משפטית למאבק על האדמות החקלאיות
לערים  המושבים  של  חקלאיות  קרקעות  סיפוח  בנושא  המעקב  צוות  התכנס  השבוע 
השכנות, במסגרת תמ”א 35. הצוות עוקב אחר החלטות המועצה הארצית לתכנון ובניה 

ובישיבה הושם דגש על ההיבטים המשפטיים ויכולת המושבים להתמודד אל מול האיום.

 פגישת עבודה בחניאל
מפגש  התקיים  מכן  לאחר  ומיד  חניאל  מושב  ועד  עם  מפגש  נערך  שעבר  בשבוע 

תושבים עם נציגי התנועה, בו הציג עו”ד עמית יפרח את החלטות המנהל האחרונות בנושא זכויות המגורים והתעסוקה החלופית במושבים, 
לרבות החלטה 979.

 הרחבת מושב בית עובד
התנועה  וסיוע  התערבות  את  במושב  ביקשו  המושב,  והנהלת  אלימלך  מוני  רווה,  גן  האזורית  המועצה  ראש  לבין  צור  מאיר  בין   בפגישה 
בסוגיה קריטית. מזה עשור עובדים במושב על תכנית להרחבה וכעת מבקש המנהל לקחת מהמושב את העבודה הקשה והמאומצת ולשווק את 

המגרשים בעצמו. תנועת המושבים רואה בכך תקדים חמור ומסוכן ונרתמה לסייע לביטול רוע הגזרה.

 “תנועה במסע” בפעם השלישית
“תנועה  במסגרת  השלישית  למשלחת  בתנועה  נערכים  לפולין,  ייצוגיות  משלחות  שתי  של  קיומן  לאחר 
שתצא לפולין ב-11.3.2014.  במסע” )משלחת מנהיגות ייצוגית חינוכית למבוגרים מטעם תנועת המושבים(, 
יציאת המשלחת הנה חלק מפעילות אגף חברה וקהילה בתחומים של פיתוח מנהיגות, תודעת השואה ומחויבותנו 

להנחלת זכרה ולקחיה בארץ בכלל ובמושבים בפרט. 
.ilana@tmoshavim.org.il  לפרטים  נוספים והרשמה ניתן לפנות לאילנה יוגב, מנהלת האגף, בדוא”ל

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

 המשך בעמוד הבא
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כנס הוקרה לרפתנים פורשים  |  צלם: יוסי מלול

צוות המעקב בנושא סיפוח קרקעות חקלאיות

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


 ארגון מגדלי העופות מתכנס ומוקיר
ועידת ארגון מגדלי העופות ה-33 נערכה בסוף חודש שעבר בהיכל התרבות בדרום השרון בהשתתפות מאות מגדלי עופות והודו ויצרני 

ביצים מכל הארץ. הועידה עסקה בעתיד ענף הלול בישראל על רקע השינויים הרגולטורים הרבים.
בועידה נשאו דברים מנכ”ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן, מזכ”ל תנועת המושבים מאיר צור, מזכיר התאחדות חקלאי ישראל אבו וילן, 

יו”ר מועצת הלול איציק בן דוד, מנכ”ל מועצת הלול מולי לויט ומזכיר ארגון מגדלי העופות מוטי אלקבץ.
בסיום הועידה נערכו בחירות למועצת הארגון ולוועדת הביקורת ומאיר ברק, יו”ר הארגון שמסיים תפקידו, קיבל את אות יקיר הענף. 

 לילות מורשת בגליל
תנועת המושבים מזמינה אתכם לבלות במרחב הכפרי הצפוני במסגרת 

אירועי לילות מורשת בגליל.
הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 15.8-24.8.13 ברחבי הגליל. הפסטיבל הוא פרי 
התיירות,  משרד  הגליל,  לפיתוח  הרשות  המושבים,  תנועת  של  פעולה  שיתוף 

עמותות התיירות, משרד לפיתוח נגב-גליל והמועצה לשימור אתרים. 
לפרטים נוספים הקלק כאן ◄

 לובי לקידום התיירות הכפרית
צוות העבודה המשותף לקידום התיירות הכפרית הצטרף ללשכת התיאום בענף תיירות. לשכת התיירות פועלת כלובי של הענף אצל משרדי 

הממשלה ובכנסת וחברים בה נציגים מכל הסקטורים בענף התיירות.

 עדכונים בעניין עובדים זרים
ועדת הכלכלה התכנסה ביום רביעי 31.7, לדיון במחסור בעובדים זרים בחקלאות. שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר ומנכ”ל המשרד 

רמי כהן הביעו בפני הועדה את דעתם הנחרצת כי יש לפתוח את המכסות. 
השר הדגיש את חשיבותם של העובדים הזרים לתהליך הייצור החקלאי ודרש את פתיחת המכסות והיתר עובדים לחקלאים עפ”י המכסה הנחוצה. 
נציגי האוצר והתמ”ת חזרו על אותם ביטויים, שיש בהם מן הצביעות. קודם הציעו את בני ובנות עיירות הפיתוח לעבודה חקלאית וכעת עברו שלב, 

בו מציעים נשים ערביות לעבודה בחקלאות. הועדה תעביר המלצותיה לממשלה בדבר פתיחת המכסות.
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 כחול עולה בכל הארץ
המחשב,  מהמזגן,  ימים  לשלושה  התנתקו  הארץ  מרחבי  ד’-ו’  כיתות  חניכי 
במסגרת  ומגדל”  “חומה  תקופת  רוח  את  לחוות  ויצאו  ומההורים  האייפון... 
מחנות מחוזות מרכז צפון ודרום. במהלך המחנה למדו החניכים על תקופת חומה 
ומגדל, החלוציות והערכים ועל הדרך המיוחדת שבה הקימו יישובים בשנים -1936
1939 וזאת בפעילויות מיוחדות, בנייה מחנאית, הדרכות שונות וטיולים בשבילי ארץ 

ישראל היפה. 
מחנה הקיץ של מחוזות צפון ומרכז התקיים ביער כפר החורש, שבמועצה אזורית עמק 
יזרעאל. אל מחנה מחוז צפון הגיעו כ-826 חניכים וכ-260 מדריכים ואל מחנה מחוז מרכז הגיעו 

כ-1,587! וכ-500 מדריכים!! 
חניכים כ-310  הגיעו  אליו  דרום,  מחוז  של  ד’-ו’  מחנה  התקיים  משואה,  ביער  במקביל, 

וכ-146 מדריכים.
אין ספק שהחניכים עברו חוויה מרגשת, מספקת, למדו על תקופה חומה ומגדל, הגיעו לשיאים חדשים וחוו את ההיסטוריה של ארץ ישראל דרך 

הרגליים והידיים... והכי חשוב - כולם חזרו עם חיוך על הפנים.

לתפקיד  יכנס  אילון  סער  אלה.  בימים  תפקידה  ומסיימת  וצעירים  חיילים  מחלקת  את  שריכזה  מלכין  למעין  מודים  אנו 
במקומה, בנוסף על תפקידו באגף המשימות. נאחל הצלחה גדולה לשניהם בהמשך דרכם. ליצירת קשר עם סער:

saar@tmoshavim.org.il או hayalim@tmoshavim.org.il

hayalim@tmoshavim.org.il,  saar@tmoshavim.org.il :ליצירת קשר עם סער
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