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שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

תוך כדי תנועה  עדכונים מתנועת המושבים
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 דור הנפילים, מנהיגי המחר
כ-1500 בני נוער הוכשרו כמדריכים, תוך התמחות ממוקדת )מדריכים צעירים, 
של  הנוער  תנועת  המושבים,  בני  של  ט’  סמינרי  במסגרת  ועוד(  חוץ  מדריכי 

המרחב הכפרי.
ההכשרות נערכו ביער עזריקם בבאר טוביה, בניצוחן של תחיה וקנין וקרן חזן, רכזות 
הסמינרים ובלווי וסיוע של עוד כ-500 פעילים מרחבי הארץ. הסמינרים מהווים את יריית 
הפתיחה של הקיץ בבני המושבים, טרם היציאה למפעלים המפורסמים, המשלבים 
תוכן ערכי- חינוכי לצד טיולים ופנאי. בערוץ 2 שמעו על הסמינרים ומהמהדורה הצעירה 

שלחו צוות לסקר את הפעילות. פרטים על מועד השידור בקרוב.

 ההתאחדות אומרת שלום
וילן  והמזכיר אבשלום )אבו(  והאישורים השונים, נפרדו היו”ר מאיר צור  בין הדיונים  באסיפה השנתית של התאחדות חקלאי ישראל, 
מצוות משרד החקלאות היוצא - אורית נוקד ויוסי ישי, אנשי התיישבות וותיקים בעצמם. השניים ביקשו להודות לשרה ולמנכ”ל היוצאים על 
פעולותיהם במשרד ועל עמידתם האיתנה אל מול האיומים על עתידה של החקלאות. בנוסף, הביע צור דאגה לנוכח התופעה בה הורים חקלאים 

מחפשים עתיד אחר עבור ילדיהם ואינם חפצים שאלה ימשיכו את דרכם במשק המשפחתי וזאת מתוך דאגה לעתידם.

 יש לנו לובי חקלאי
בתחילת השבוע ערכה השדולה החקלאית כנס השקה בסימן עתיד החקלאות בישראל, בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר 
שמיר, שר הכלכלה נפתלי בנט, שר השיכון אורי אריאל,  יו”ר האופוזיציה, 
עמר  ח”כ  וקנין,  יצחק  ח”כ  כלפה,  זבולון  ח”כ  הלובי  יו”ר  יחימוביץ,  שלי 
ההתיישבות  תנועות  וראשי  מועצות  ראשי  נוספים,  וח”כים  שרים  בר-לב, 

וחקלאים מרחבי הארץ. 
בפני  הניצבים  האתגרים  את  החקלאי  הלובי  ראשי  בפני  הציגו  התנועות  ראשי 
חשיבות  על  דגש  נתן  החקלאות  שר  הקרובות.  בשנים  וההתיישבות  החקלאות 
ההשקעה בדור ההמשך, ע”מ להבטיח חקלאות בדורות הבאים במדינת ישראל 

ואת חיזוק ההתיישבות בפריפריה ולאפשר ייצור פרנסה משלימה לחקלאות. 
דיבר על החקלאות  ישראל  ויו”ר התאחדות חקלאי  מאיר צור, מזכ”ל התנועה 
כערך הקשור לבלתי הפרד לאהבת הארץ ועמה החיבור האיתן לאדמה, ולשורשים, 
בניגוד לכל משלח יד. עובדה זו מחייבת כי החקלאי יקום בכל בוקר עם חדוות 

יצירה ואם זו תאבד - נאבד את החקלאות ואת ההתיישבות.
שר הכלכלה, נפתלי בנט, הדגיש כי החקלאות הנה בעלת ערך סגולי יוצא דופן: 

״ללא החקלאות, אין גבולות והיכן שלא תהיה חקלאות ולא תהיו אתם בני ההתיישבות, לא תהיה מדינה״.
הישיבה הבאה נקבעה לסוף חודש יולי ותעסוק בעניין הקרקעות.

מים על שולחן התיאומים
בישיבת שולחן התיאומים הבין-תנועתי שנערכה בשבוע האחרון, הציגה רחל בורושק, כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל, דו”ח מפורט 
בדיון מעמיק הוסכם לשמור על הסכם המים, להתנגד למשק מים סגור ולפעול באופן פוליטי ותקשורתי כנגד העובדה  בנוגע למחירי המים. 

שמחיר המים שמשלמים הישובים הכפריים גבוה ב30% מזה שמשלמות הערים השכנות.

חברים יקרים,
לפני שבועיים שיגרנו את ניוזלטר התנועה הראשון, שהתקבל בתגובות נלהבות. נשמח שתפיצו מייל זה לרשימת התפוצה 
במושב ו/או תעלו לאתר האינטרנט המושבי. למעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה לניוזלטר “תוך כדי תנועה”, לבקשות, 
.michal@tmoshavim.org.il הארות והערות, אנא פנו למיכל דותן-לוין, דוברות, תקשורת והסברה בתנועה במייל
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 נפגשים עם השר
שר  עם  נפגשו  המועצות,  מרכז  עם  בשיתוף   , ההתיישבות  תנועות  ראשי 
ביטול  ביניהם  נושאים,  הועלו  בפגישה  שמיר.  יאיר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
ביישוב  תשתיות  שיקום  תקצוב  ביטול  העסקי,  ההגבל  מחוק  החקלאי  הפטור 
הוותיק )יתוקצב השנה ב-25 מיליון ש”ח, 40 מיליון בשנה הבאה ויפעלו להגדלת 
)יילמד, במטרה להורידו במשותף מ’סדר היום’(,  ‘סילוק פולשים’  הסכום(, חוק 

הסדרת פעילות לא חקלאית )יטופל על ידי משרד החקלאות( ועוד. 
ישנו ערוץ הידברות ויחסי עבודה מצוינים עם הנהלת המשרד ואנו עוקבים אחר 

ההתקדמות. 

 תרבות יום ג’
ביום שלישי 2.7.13 התקיים בהצלחה ובהנאה רבה יום עיון והעשרה לפעילי תרבות וקהילה בהפקת היח’ לתרבות ומפעלי חינוך ואגף 
חברה וקהילה בתנועה. הכנס, מסורת רבת שנים, משך אליו רבים ממנהלי מחלקות התרבות מהמועצות 
ונותני שירותים  וקהילה, אמנים, ספרנים, נאמני ארכיונים, אמנים  ובסה”כ כ-150 פעילי תרבות  האזוריות 

בתחום התרבות והפנאי שעבורם קיימנו את האירוע.
בחלקו הראשון הציגו נציגי ועדות תרבות יישוביות פרויקטים קהילתיים מרשימים, המשלבים תרבות עם 
ייחודית וערכית הנשענת על כוחות מקומיים. בחלקו השני של היום נהנינו ממרתון של  עשייה קהילתית 

מופעים מתחומי התרבות השונים, כגון: תיאטרון, מחול, קולנוע, מוסיקה וזמר עברי. 
מרבית האמנים שהופיעו הם בני מושבים וקיבוצים, שיצירתם נובעת במידה רבה מהסביבה בה גדלו ואשר 
כי בבניית  ואנו מקווים  ולשמוע את העושר התרבותי העוטף אותנו,  שמשה להם השראה. תענוג לראות 
התכנית השנתית של היישובים יינתן דגש משמעותי על בניית תכנית המושתתת על כוחות מקומיים בכל 

המובנים. 
פרטים נוספים, תמונות ומידע על תכנית היום ועל האמנים שהופיעו - באתר התנועה, לשימושכם.  

 התנועה בשטח
* השבוע ביקר מאיר צור מזכ”ל התנועה ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל יחד עם יו”ר אגף המשק 
יוסי צפריר בכפר ביל”ו שמגדל זנים מיוחדים של פאטיה, המבוקשים  איציק כהן, במשק של 

מאוד בחו”ל. 
השבוע יחגוג המושב 80 שנה להיווסדו, נאחל מזל טוב והמשך חיי קהילה פוריים ומהנים.

מנקודת  דורית  בין  והעברה  הממשיך  הבן  בנושא  כנס  נערך  יוסף,  מעלה  האזורית  במועצה   *
עו”ד  הירצה  הרווחה של המועצה,  בכנס, שנערך בשיתוף מחלקת  מבטם של ההורים המבוגרים. 

עמית יפרח, יו”ר אגף קרקעות ואגו”ש ונטלו בו חלק ועדי הישובים, מזכירים ובעלי הנחלות.

 תכנית חדשה במושב טיוי
בענייני  תעסוק  התכנית  שלנו.  הטלוויזיה  מגזין  במסגרת  חדשה  תכנית  תעלה   ,98 באפיק   16:00 בשעה  ה-6.7  הקרובה  בשבת 

.TV חקלאות וקרקעות. פרטים נוספים באתר במדור מושב

 מבט מושבים נערכת לחתימת חוזה חכירה לדורות
מבט מושבים בשיתוף ברית פיקוח החלה בבדיקות לבחינת סטטוס הנחלה אל מול רשויות המס, כולל בדיקת שרשור 
הנחלה לצורך רישום הנחלה בטאבו וחתימה על חוזה חכירה לדורות. הנושא הוא חלק מהחלטות ממ”י 823, 1155 )979(, 

לפיהן חברי המושבים יחתמו על חוזה חכירה לדורות וירשמו את חלקת א’ על שמם בטאבו.

 כשתיאלם תרועת הפסטיבלים
ט”ו באב לפנינו ועמו הפסטיבלים במרחב הכפרי:

* פסטיבל בין הכרמים במרום הגליל יתקיים בין התאריכים 22-26.7.2013 ומציע מופעים מוזיקליים, סיורים, 
הדרכות וטעימות יין לצד ירידים גליליים ועוד.

* עמותת התיירות של חבל מודיעין וקק”ל מקיימות  פסטיבל לאור ירח מלא בין התאריכים 18-23.7.13, 
שיכלול סיורים מודרכים ללא תשלום, טעימות יין, מופעים וטיולי סוסים.

מזכ”ל תנועת המושבים מאיר צור  והחקלאי יוסי 
צפריר  |  צילום: איציק כהן.

דנה עופר מבאר טוביה, מתוך ההצגה 
“שקופה“. מונולוג מטלטל של נערה עם 

הפרעת אכילה.  |  צלם: מיכל נאור.

יקב רמות נפתלי,מושב רמות נפתלי
צלם:דני לרנר

יאיר שמיר והמזכ”לים נפגשים עם השר  |  צלם: אביב לשם
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