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 173סימוכין: 

 לחברינו בהנהלות המושבים,

 תושבים וחברים,

 שלום לכולם,

 סיכום והיערכות להמשך –הועידה הכב' של תנועת המושבים הנדון:   

 המושב הראשון של הועידה הכב' של תנועת המושבים, התקיים במכללה האקדמית אחוה ביום שלישי,  יט' בטבת
, במעמד כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס. אל הועידה הגיעו נציגים מכל יישובינו 1.02בינואר  0תשע"ג, 

ברחבי הארץ ונציגים של חברינו בתנועות המיישבות הנוספות. היה זה מפגש מרגש של חברים ומושבים אשר 
הנושאים המשותפים לנו בעצם השתתפותם הביעו אומר בדבר חשיבות התלכדותנו סביב התנועה וקידום 

 .הכחברי

אחד הנושאים במהלך הועידה היה בחירת המזכיר הכללי של עמותת תנועת המושבים ואני מבקש להביע את 
תודתי והערכתי על הבעת האמון המוחלטת בבחירתי המחודשת לתפקיד זה. העובדה כי כלל באי הועידה הצביעו 

גבית משמעותית מאד להמשך הדרך. אני רואה עצמי מחויב באופן אישי, פה אחד בעד מינוי זה מהווה עבורי רוח 
וביחד עם חבריי במטה התנועה והנהלתה, להמשיך ולעשות את המירב והמיטב לקידום הנושאים שעל סדר היום 

 במרחב הכפרי בכלל ובתנועת המושבים בפרט. 

ו המרגשים התייחס כבוד הנשיא במהלך הועידה השתתף, כאמור, כבוד נשיא המדינה שמעון פרס. בדברי
לחשיבותה המכרעת של ההתיישבות העובדת בהיסטוריה של מדינת ישראל ובמציאות שלה כיום בהיבטי 

החקלאות, ייצור המזון, מחקר ופיתוח, חינוך בני הנוער ועוד. סדר היום שעל שולחננו בתנועה עוסק בנושאים 
ו בקצרה פעילויותינו בתחומים השונים. אני מזמין אתכם לעיין שכבוד הנשיא הזכיר בדבריו, ובדו"ח המזכ"ל הוצג
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יחד עם זאת, אני מבקש להביא בפניכם את הנושאים אשר התייחסנו אליהם בהקשר לתכניות ההמשך: אנו רואים 
באיחוד הכוחות: מושבים ותיקים וצעירים, התנועות המיישבות, המועצות האזוריות וארגונים חשיבות רבה 

חקלאיים, על מנת לקדם ביחד את הנושאים שבליבת סדר היום ובראשם בניית לובי חקלאי התיישבותי משותף, 
"ח כולל תכנון , שיפור התדמית, מיסוד הפל979טיפול בנושא חקלאות, הסכם קרקעות לדורות, יישום החלטה 

חברתית במושב, מתוך הבנה שמושב הוא חיבור של  -תיירותי ארצי למרחב הכפרי, חיזוק הפעילות הקהילתית 
 קהילה וחברה, חקלאות, קרקעות ותעסוקה, ובנייה של חברה ערכית יותר. 

ן אתכם לקחת שותפים לדרך זו. אני מבקש להזמי –חברי הנהלות המושבים, חברים ותושבים  -אנו רואים בכם 
חלק בפיתוח והובלה של הנושאים השונים שעל סדר יומנו. חלק משמעותי של פיתוח זה יעשה במהלך המושב 

אשר יתקיים בקרוב )פרטים על כך יועברו אליכם בנפרד( ואני  "הועידה הרעיונית"השני של הועידה, המכונה 
 מקווה כי תגיעו לדיונים ותהיו שותפים לקבלת ההחלטות. 

האישי והישיר עם הנהלות המושבים מהווה מפתח מרכזי לפעילות התנועה ולהצלחתנו המשותפת להשגת  הקשר
היעדים. על כן, בכוונתי להמשיך את מסורת הביקורים בכל היישובים ברחבי הארץ, למפגשים של "אחד על אחד", 

 רמת היישוב וברמת התנועה.המזמנים היכרות מעמיקה יותר וכן חשיבה משותפת  על נושאים הדורשים טיפול ב
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 של תנועת המושבים, אני גאה להמשיך דרכם של מייסדי התנועה ומנהיגיה לאורך השנים.  03 -כמזכ"ל ה

 .הביע את תודתי על תמיכת המושביםאני מבקש לשוב ול

 ולנצל הזדמנות זו להתנצל בפני כל מי שלא מצא מקום באולם,  

 ומאחל לכולנו

 שנשכיל לזהות ביחד את ההזדמנויות והאתגרים שלפתחנו

 ושנמשיך להוביל את המרחב והתנועה כסמן הימני של החברה הישראלית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב

 

 מאיר צור

 מזכ"ל תנועת המושבים

 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל 

 
 
  


