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תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.



תנועת המושבים היא תנועת ההתיישבות הגדולה ביותר במדינת ישראל 
ומאגדת בתוכה 254 מושבים הפזורים לאורכה ולרוחבה של הארץ. המושב 
הראשון שהוקם )בשנת 1921( הוא נהלל והאחרון )שהוקם בשנת 2006( הוא באר מילכה. 

תנועת המושבים בראשותו של מאיר צור ממושב עין יהב, היא תנועה חקלאית, חברתית 
וערכית, הרואה בחזונה יצירת מרחב כפרי חדש המשלב בתוכו חקלאות, תיירות כפרית 
ועסקים קטנים, לצד חיי קהילה עשירים, כאשר בסיס קיומו ומימושו של החזון הוא 
בהמשך עיבוד הקרקע החקלאית במושב ושמירת אופיו הכפרי ויחודו של המושב. חזון 
תנועת המושבים: "הובלת ההתארגנות ליצירת מרחב כפרי ירוק ומעובד, שבו מתנהל אורח 
חיים כפרי עם תשתיות, רמת חיים ואיכות חיים נאותות, בהם מתקיים פוטנציאל להשגת 

הכנסה סבירה לבעלי הנחלות, תוך מתן דגש לצרכים הייחודיים של מושבי התנועה".

התנועה מהווה בית וכתובת ראשית ומקצועית עבור המושבים בכל נושאי הליבה המעסיקים 
את כלל התושבים במרחב הכפרי ולייצגם, בהתאם, מול כל גורמי הממשל במדינה

ו/או גורמים רלוונטיים נוספים. 

התנועה היא נושאת הדגל במאבק הציבורי לשימור ופיתוח המרחב הכפרי אשר יאפשר 
לדורות הבאים לעסוק בחקלאות לרבות יצירת אתגרים מקצועיים אשר יבטיחו את המשך 

קיומה ועתידה של החקלאות בישראל.

חזון תנועת המושבים בישראל



שלום רב,

תרומתה של תנועת המושבים למושבים ולמרחב הכפרי כולו ניכרת בפעילות 
הענפה שהתנועה עושה במהלך כל ימות השנה - בחקלאות, בקרקעות, בפעילות 

לא חקלאית ובקהילה.

אחד מהמפעלים המשמעותיים של התנועה הינו סמינר ׳הנהגות המושבים׳. במהלך הכנס תוכלו 
ללמוד, להשכיל, להכיר, להיווכח ולקחת חלק בנושאים המשמעותיים ביותר שעומדים בסדר יומה 
של התנועה. את אותם הכלים שתקבלו, תוכלו לתרגם במעשים בחיי היום יום במושב, כאשר אנחנו 

כאן בשבילכם , ללוות אתכם בהגשמת העשייה, מהלכה למעשה.

זהו בעצם חלק מחזונה של תנועת המושבים, בראשותי, כתנועה חקלאית, חברתית וערכית, הרואה 
בחזונה יצירת מרחב כפרי חדש המשלב בתוכו חקלאות, תיירות כפרית ועסקים קטנים, לצד חיי 

קהילה עשירים. 

אני מזמין אתכם להשתתף בסמינר ״הנהגות המושבים״ וקורא לכם לקחת חלק בפעילות 
היומיומיות של התנועה.

 

שלכם,

מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים

ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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חברות וחברים יקרים,

הנני שמח להגיש לכם בזאת את תכנית סמינר ההנהגות השביעי של תנועת 
המושבים בישראל. 

סמינר ההנהגות השביעי הינו המשך מסורת רבת שנים. השנה, בחרנו לעסוק בנושאים חשובים 
כגון - זירת הנדל״ן במרחב הכפרי, חוק ההתיישבות, טרור חקלאי , פני החקלאות לאן וכמובן סוגיית 

הבן הממשיך. 

הידע שתרכשו, בזכות הנושאים והדוברים שנבחרו בקפידה, אמור לשמש כל אחת ואחד מכם על 
מנת למקסם את זכויותיכם בנחלה ולתת להנהלות היישוביות כלי עבודה חשוב בניהול המושב. 

אני מזמין אתכם לקחת חלק בסמינר ההנהגות השביעי של התנועה, להשכיל, להיפגש ובעיקר 
לקחת פסק זמן מהשגרה היומיומית. 

 

שלכם ובשבילכם,

עו״ד עמית יפרח
יועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

תנועת המושבים בישראל

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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קבלת פנים עשירה במלון המלך שלמה אילת  14:00-15:00

קבלת חדרים  15:00-16:00

מושב פתיחה חגיגי    17:00-19:30
בהנחיית מר שלום שמחון, שר החקלאות ושר המסחר והתעשייה לשעבר  

דברי ברכה:   
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל  

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים  
ח״כ אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר   

מר איציק איליה, מזכ״ל איגוד המושבים של תנועת הפועל מזרחי ויו״ר חברת מושבי הנגב  

אחד על אחד  
מראיינת : גב' דפנה כהן נוריאל, דוברת תנועת המושבים  

בהשתתפות:   
ח״כ איתן ברושי, יו״ר הלובי החקלאי בכנסת - בנושא הטרור החקלאי  

ארוחת ערב  19:30-21:30

הלהקה חוזרת:  מופע הצדעה למיטב שירי הלהקות הצבאיות   21:30

ערב התרבות בחסות



עיקרי השירותים המוצעים ע"י מבט מושבים:

חברת מבט מושבים הוקמה בשנת 2012 והינה בבעלותן של תנועת המושבים וברית פיקוח.
החברה עוסקת בליווי מקצועי של חברי המושב, אגודת המושב והמועצה האזורית במימוש 

הזכויות הקנייניות במגורים ותעסוקה במושב, ובליווי כולל בהיבטים כלכליים, תכנוניים ומיסויים.
עובדי החברה הינם מומחי תוכן בנושא המשק המשפחתי במרחב הכפרי.

מנכ"ל החברה, יוגב שריד, הינו כלכלן, מוסמך בעל תואר שני במנהל עסקים, בעל ידע וניסיון 
מצטבר בתחומים הללו. בעבר כיהן כמנהל אגף כלכלה ופיתוח עיסקי בתנועת המושבים.

קרקעות
יישום החלטת רמ"י מספר 1464 (979)

ליווי בהליך חתימת חוזה חכירה לדורות 

עיגון הזכויות הקרקעיות 

הסדרת פל"ח – תכנון ומיסוי 

יזום וניהול פרוייקטים כלכליים ע"ב החלטות רמ"י 

יישום החלטות רמ"י בנושא איוש נחלות 

הפרדת מגרש מנחלה – תכנון ומיסוי 

העברה בין דורית – ייעוץ כלכלי והיבטי מיסוי 

חקלאות 
מיזמים חקלאיים משותפים לאגודה ולחבר אגודה 

הסדרת שותפויות ע"י מנגנון חוק ההתיישבות

ליווי וגיוס עובדים זרים 

בניית סביבת ידע מקצועית לטיפול בגורמי הייצור 
החקלאיים (קרקעות ומים) 

כללי
אנרגיה מתחדשת 

ניהול המושב במורחב

הסכמי ועדים, תקנון עסקים 

אודות מבט מושבים
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ארוחת בוקר  7:00-10:00

פתרונות במשק המשפחתי - על סוגיית הבן הממשיך, ירושה   10:00-11:30
ופיצול הנחלה

בהנחיית עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים  
בהשתתפות:   

עו"ד אורי זליגמן, שותף במשרד עו"ד קנולר ושות', רשם האגודות לשעבר  
עו"ד אייל סודאי, חיימסון סודאי ושות', עורכי דין  

עו"ד אפרת חקיקת, נוטוריון ומגשרת   
מר חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין  

הגב׳ תמי פרבר, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מועצה אזורית דרום השרון  
עו״ד תמיר יחיא, משרד עו״ד תמיר יחיא, אלי סלהוב  

הרצאה: תכנית תנועת המושבים למצוקת הדיור   11:30-13:30
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל   

הרצאה: מדיניות משרד הבינוי והשיכון במרחב הכפרי   
מר חגי רזניק, מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון   

הרצאה: אתגרי התעשייה והחקלאות בישראל   
מר נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, ממלא מקום המדען הראשי במשרד   

הכלכלה והתעשייה ויו"ר רשות החדשנות

זירת הנדל"ן במרחב הכפרי   
בהנחיית מר עופר פטרסבורג, עורך הנדל״ן של ידיעות אחרונות  

בהשתתפות:   
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים  

עו"ד עדיאל שומרון, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל    
הגב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, משפטנית אגרונומית, MBA במינהל עסקים   

עו"ד חגי שבתאי, חגי שבתאי שפירא, עורכי דין   
מר יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים   

הגב' שולה בן צבי, מנהלת אגף חוזים לדורות בהתיישבות רשות מקרקעי ישראל  

ארוחת צהריים  13:30-14:30

קפה ועוגה  16:00-16:30

 המשך סדר יום רביעי



מה אתכם?

להפקת פוסטר המייסדים של מושבכם צרו קשר:
אגף חברה וקהילה

 shoshi@tmoshavim.org.il  |  050-2008325 שושי 
ivri@tmoshavim.org.il  |  054-5698091 עמית 

הפוסטר מופק ומודפס ע״י תנועת המושבים ומוגש בהערכה לחברי המושב

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

חברות וחברים יקרים,
ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות 

לאומית שהיא זכות".
בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 

למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 

מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.
תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

מחיצות ושבת אחים גם יחד.
תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מנחם הכהן 
רב תנועת המושבים

תולדות מושב גבעתי 

מושב באזור הדרום. ממוקם בין אשדוד לקיבוץ ניצנים. המושב שייך למועצה אזורית באר-טוביה. כביש הגישה למושב עובר דרך 
מושב אמונים הסמוך.

שמו של המושב הוא על שם חטיבת גבעתי שעצרה את צבא מצרים מכיוון דרום בזמן מלחמת העצמאות.
המושב נוסד בשנת 1950 על ידי יוצאי הראל בפלמ"ח וכן על ידי משוחררי גדוד 53 בחטיבת גבעתי הישנה. בהמשך הגיעו עולים 

מאירן, עיראק ומצרים. 
הישוב הוקם על אדמות הכפר הערבי בית-דראס, שתושביו נמלטו ממנו במהלך מלחמת העצמאות ולא הורשו לחזור אליו לאחריה, 
הוא נקרא בתחילה, בית דראס, אחר כך, מסילת-עוז ובהמשך שונה ל- ג"ן גבעתי – על שם גדוד 53 שלחם במקום, בסופו של דבר 

נקבע השם גבעתי, אותו אנו נושאים בגאווה עד היום.
המושב מונה 81 נחלות וכן עוד כ-90 משפחות המתגוררות בהרחבת המושב, סך הכל כ- 1000 איש. הוא מנוהל על ידי ועד 

מוניציפאלי הכולל נציגים של התושבים וחברי אגודה יחד.
היסטוריה 

לקראת סיום מלחמת השחרור, הגיעה קבוצה של חיילים משוחררים למושב באר-טוביה כדי לעבור הכשרה חקלאית כהכנה לעליה 
לקרקע התיישבותית. בספרו כותב ראובן רייטר- ממייסדי מושב גבעתי: "היינו מפוזרים במשקים של באר-טוביה ועברנו הכשרה 
חקלאית. קראנו לעצמנו "ארגון גחלים", חיכינו לאישור לעלות על הקרקע של הכפר הנטוש בית-דראס, וקיבלנו תגבורת של קבוצה 
גדולה יותר של משוחררי גדוד 53 של חטיבת גבעתי. היינו כ- 40 חברים. הקמנו מחנה אוהלים קטן ליד בית הספר של הכפר 
הנטוש והמשכנו בחיי הקומונה שלנו. אספנו קרשים ופחים בכפר הערבי הנטוש ובנינו שלושה לולים קטנים. קנינו פרגיות בבאר-
טוביה וגידלנו אותם..." בד ובד פעלו החיילים המשוחררים מול מוסדות המדינה שיכירו בהם באופן חוקי ויתנו להם אישור רשמי 

להקים את המושב, המוסדות מצדם איימו שבמידה ולא יתפנו מהקרקע יגרשו אותם בכוח. מוסיף ראובן רייטר ומספר "תארנו 
לעצמנו שיחשבו פעמיים לגרש חיילים שהתגייסו בחוץ לארץ "להגנה" והשתתפו במלחמת השחרור. חוץ מזה היינו כמעט כולנו 
ניצולי שואה, שעברנו את הגיהינום הנאצי, חלק גדול מחברינו לחמו במקום והשתתפו בגירוש הצבא המצרי שהגיע אז עד גשר 
עד-הלום". בסופו של דבר ויתרו החיילים על הרעיון להקים מושב על טהרת חיילים משוחררים מאירופה והסכימו לקבל עולים 

חדשים שהגיעו ישר מבית העולים מארצות מצרים, עיראק, פרס ומזרח אירופה.
מושב של קיבוץ גלויות.

קליטת העולים מעיראק בעיקר הביאה עמה את הזוגות הראשונים במושב. דב ארצי ז"ל בספרו "בזכות הלב של אמא" מספר על 
האהבות הראשונות במושב "חברי חיים מפן ואני, הסתובבנו ביום גשם ליד אוהלי העולים וראינו נערה בת 16 יחפה, עומדת בבוץ 
עם דלי. חיים אמר לה- מחר אביא לך מגפיים מגומי. זאת הייתה תקווה דרויש. הוא אומץ על ידה וכשהרגיש כמו בבית אמר 
לי: יש גם בשבילך אחת וסחב אותי להכיר את השנייה- סעידה... אחרים ראו כי טוב ובאו אל חיים שיסדר גם להם בת ממשפחה 
עיראקית, אחד מהם היה ראובן רייטר". הזוגות הללו ועוד כמותם היו הגרעין האיתן שייסד את המושב , "היא למדה לבשל בשבילי 
אוכל אשכנזי-מרק עוף, גפילטע פיש, כמו פולניה מלידה, הילדים ליקקו את האצבעות, למרות הפערים בתרבויות שלנו, הצלחנו 

להתלכד ולבנות יחד משפחה ומשק לתפארת" כך ארצי מוסיף ומספר בספרו.
היום מושב גבעתי הוא מושב משגשג. חלק מחברי המושב עדיין עוסק בענפי חקלאות כמו: רפתות חלב, גידול עגלים, גידולי ירקות 

שונים, מטעי פירות, מחסנים וכן מקצועות חופשיים שונים.
ישנן הרבה משפחות צעירות שחיות במושב, מה שמפיח רוח של המשכיות ופריחה. חיי תרבות החל מגיל בי"ס יסודי ועד תיכון 

וכמובן חיי קהילה בוגרת.

עובדיה זערור וילדיו בלול

ראובן רייטר

כיתת הכוננות של מושב גבעתי

יוסף דרויש-חיים מפן-שלום פרייס

החיילת הראשונה של גבעתי דינה פרייס

משפחת שטיינבוים ושטיינברג

יוסף דרויש ורינה

שלמה סלוקי וילדיו

דוד שטיינברג

יוסף דרויש ברפת

פרוק יחיא-ניסים יחזקאל-סמי יחיא

קלריס שטיינברג

גורג'י דרויש

עזרא וסלימה יחיא

חתונה אפריים וחנה שטיינבוים

נורית גידה

העלייה מעיראק משפחת עזרא יחיא

שלום פרייס-דב ארצי-אפריים שטיינבוים

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1950   | גבעתי  
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חברות וחברים יקרים,
ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות 

לאומית שהיא זכות".
בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 

למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 

מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.

תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

מחיצות ושבת אחים גם יחד.
תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מנחם הכהן 
רב תנועת המושבים

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
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1976   | תומר  

שמעון ועדנה כהןגורי ובת ציון )ציקי( יעקבי

יאיר ואסתר כהןמאיר ובתיה )בטי( ממןמישל ורימונה ברבי

משה )מוסי( ואפרת כוכבי

ישראל ותמר אלון

בני ז"ל ויפה קרסנטי

איציק ומלכה זוהרעופר ומיכל קמחיאבי ואלן גורדון ישראל וחבצלת קיסר

מיכה ופרידה פיטרו

אבי אוחנה ושושי אוחנה )נשר(

מושב תומר בשבילי
התוודעתי לבקעת הירדן כנערה צעירה

בה טיילתי עם הורי והמשפחה
תחילת ההתיישבות גרמה לאהבה

אהבה אל הלא נודע.
את חבריי לספסל הלימודים גררתי

לראות את השממה ולעבוד בה
עבדנו, הפנמנו ואז זה קרה

התאהבתי.
בשנת 1976 עם בעל וילדה קטנה
הגענו ליישב חבל ארץ כה מיוחד
שממה, חום, זוחלים והרבה צהוב
כך קיבלה אותנו הבקעה לחיקה. 

התיישבנו במושב תומר על גבעה
המשקיפה על הרי גלעד בירדן השכנה
תומר הוא בית ומשפחה כבר 40 שנה

כיום אין שממה ולא מרגישים את החום
וגם הצהוב נעלם כלא היה

הקושי והתסכול התקבלו בהבנה.
והיום, היום מגדלים פה ילדים באהבה

ירקות, פירות, תמרים ובעלי חיים
שבכל פינה בארץ והעולם
מתקבלים באהבה מרובה

רשמה: חבי קיסר 

תומר הינו מושב בבקעת הירדן אשר הוקם על ידי 
תנועת המושבים, שהקימה גרעין אזרחי של בני מושבים 

קיבוצים ועירוניים. תומר הוקם כישוב אזרחי ב-1976 
ובין הראשונים מיישובי תנועת המושבים בבקעת הירדן. 

ראשיתו כמושבוץ בישוב זמני בסביבת מעלה אפרים 
כשהקרקעות הם בבקעה ומידי בוקר כל החברים ירדו 
לעבד את השטחים: אבטיחים, כרמים, מלונים חצילים 

עגבניות ועוד במקום בו השטחים קיימים עד היום.
בשנת 1978 עם המעבר לישוב הקבע החל את דרכו 

כמושב עובדים. כל המשפחות עסקו בגידולים חקלאיים 
שהיו משותפים בתקופת ההקמה ובהמשך התפתח 
למשקים משפחתיים, שהתפתחו למושב מפואר הן 

חקלאית והן חברתית. כיום למושב יש מטע תמרים 
משותף בהיקף של למעלה מ-1,000 דונם ובית אריזה 

לתמרים ועוד פעילות כלכלית עניפה. במושב תומר 
הגידולים הבולטים הם תמרים, ענבים, עגבניות, תבלינים 

שרי ופלפלים ועוד.
מושב תומר מעולם לא הפסיק לקלוט ולהתפתח. כיום 
במושב מעל 100 משפחות ובהם בנים חוזרים שהקימו 

בתים ומשקים לתפארת. התושבים עובדים מיעוטם 
בחקלאות ומרביתם במקצועות שונים בבקעה או ברחבי 

הארץ אבל תמיד חוזרים בערב הביתה למושב.
כוחו של תומר במערכת קהילתית חזקה התומכת באנשיה 

ומהווה רשת בטחון חברתית.

זוהר וגיורא ראובני

חדווה ז״ל ומוני אלדר

ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות חברות וחברים יקרים,
לאומית שהיא זכות".

בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.

תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.מחיצות ושבת אחים גם יחד.
מנחם הכהן 

רב תנועת המושבים

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1969   | רמות  
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שסיים את עונת קטיף הכותנה בגזר.בגרעין הראשון היו עמרם מזור, דודו גולדשטיין, שלמה צור )ציפר( וכן דודו שפיר שהגיע לאחר השחרור מהצבא ורפי גולן לאחר 
שבועיים גרו במושב גבעת-יואב. בינתיים שיפצו מבנה במחנה צבאי סורי סמוך, סקופיה, ועברו אליו. נוספו חברות וחברים, 

מי היו הראשונים בסקופיה: עמרם ויעל, ציפר ונורית, רפי דודו וג'רי, עירית, דליה ותלי, יאיר ז״ל ופנינה, נחי ובתי, דודו וסימה, הגולן גידלו שום, בצל, פלפל, עגבניות.שופצו מבנים נוספים ומושב רמות התארגן כ"מושבוץ" במשך כשנתיים במחנה סקופיה. בשטחי המורדות המערביים של דרום 
יוש מגן ז"ל, מאיר סרי ז"ל, רז, צביקה, אורי פלג, דוד שני, דני וספי חנה ומושיקו, רחלי ודודו ורבים אחרים שבאו ועזבו. 

באו לעזור. נולדו ילדים ראשונים, טל עמיחי, שרון צור, מיכל גולדשטיין וגיא ראובני.מהם נזכיר את אילנה הטבחית שטעם בישוליה נודע בגולן. דני קריצ'מן עודד וסייע ותמך לאורך כל הדרך. חברי מושבים ותיקים 

5.3.1970: "יציאת חברים - צריך להודיע למרכז המשק על כל יציאה, אפילו לגבעת יואב".8.10.1969: "אם אדם נרדם בשמירה נרשמת לו שבת". "מיטווחים לא עושים בשטח המשק".מהחלטות אספה:
27.8.1970: "התעוררה בעייה של נסיעות בודדים לדיסקוטק בטבריה בערבי שבת. כל נסיעה לטבריה תעבור אישור המזכירות".

כעבור שנתיים, באביב- 1971, לאחר ליל הסדר עברו החלוצות והחלוצים לישוב הזמני-הקבוע, לבתים המשולשים מעל שטחי 
החקלאות. התכנית הייתה שבעתיד יהפכו בתים אלה לכפר נופש. ואכן, לאחר המעבר לבתי הקבע ולאחר שהמשולשים שימשו 

כישוב זמני ל"עליה 70" לפני המעבר לאניעם, הם הפכו לכפר נופש. היום המשולשים האדומים כבר אינם אבל מלון רמות קיים. 
ראשון... התמעטו הרווקים והתרבו המשפחות.בתקופת ה"משולשים" הצטרפו משפחות נוספות, בני קיבוצים מעמק הירדן, בני נהלל ואחרים. ב-20.5.1972 נפתח גן ילדים 

19.4.1973: "הוחלט לפרק את המטבח ולאכול בבתים. בעקבות סגירת המטבח הוחלט לפתוח צרכניה. התקציב - 130 ל"י לחבר, 
במושב. ה"מושבוץ" הפך למושב עובדים בעזרתו של חגי בנימיני מנהלל. עבר זמן, חלק מהגברים החלו לחזור משרות צבאי במלחמת יום הכיפורים, ישוב הקבע הלך ונבנה. בסוף 1973 עברו לבתי הקבע 35 ל"י לילד".

תחילה היו במושב שכונות על פי "גילדות" מגדלים: "שכונת ההודים", "שכונת הרפת", ״שכונת הדיר", ״שכונת עובדי ציבור״. 
בשנים הראשונות גידלו כולם בננות, אבטיחים, מלונים וילדים. השנים חלפו, הענפים התחלפו, הילדים גדלו. 

היום )2016( ברמות 74 משקים ותוכנית להכפלת מספר הנחלות, כ-175 משפחות, חלקן הגדול בני המושב. בשטחים - מטעי 
מנגו, פרדסים )אשכוליות, פומלות, אור(, 2 רפתות, 3 מסעדות, עשרות בתי-נופש ובעיקר ארבעה גני ילדים הומים ושמחים.

המידע נאסף ונערך ע״י דפנה ודורון.

מושב רמות- מסקופיה למשולשים, מהמשולשים למושב, התחלה של מעברים

רמות 1974, באדיבות משפחת ראובני

רמות 2017, צילום: דפנה
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העמדה: סיגי  צילום: גבי פלד

תנועת המושבים נותנת כבוד למייסדים

ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות חברות וחברים יקרים,
לאומית שהיא זכות".

בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.

תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.מחיצות ושבת אחים גם יחד.
מנחם הכהן 

רב תנועת המושבים

מושב טל שחר הינו מושב עובדים במועצה האזורית מטה יהודה. סיפורו של מושב טל שחר הוא במובנים רבים תמצית סיפורה של מדינת 
ישראל. הישוב הוקם בשנת 1948, במהלך מלחמת העצמאות, כישוב – משלט וכחלק מהמאמץ למנוע את ניתוקה של ירושלים ממדינת 

ישראל. משתמה המלחמה, ובעודו עושה את צעדיו הראשונים, מצא את עצמו הישוב מתמודד בחזית חדשה: קליטת העלייה.
טקס ההקמה של הישוב היה ב27 באוקטובר 1948. לצד נשיא המדינה, ד"ר חיים ויצמן, נכחו גם לוי שקולניק )אשכול(, נציגי הסוכנות 
היהודית וכן נציגי הקרן הקיימת לישראל,ההסתדרות ומשרד הביטחון, וגם הנרי מורגנטאו, לשעבר שר האוצר של ארצות הברית ויושב 
ראש המגבית היהודית המאוחדת, בזמן מלחמת העצמאות, ועל שמו קרוי הישוב. )טל שחר הינו תרגום השם מורגנטאו מגרמנית לעברית(. 
בהקמת טל שחר נטלו חלק שני גרעיני הכשרה: גרעין "איתנים" שחבריו עלו מיוון ומתורכיה וגרעין "אופק" שחבריו היו בעיקר יוצאי 
אלגיריה, לוב וגם תושבים מהעיר שרצו ליטול חלק במפעל ההתיישבותי.רומניה, שכעבור זמן קצר עזבו. במשך הזמן הצטרפו לגרעין "איתנים" משפחות עולים מפרס,עיראק, תימן, רומניה, פולין, צרפת, מרוקו, 
האתגרים, שניצבו לפתחה של המדינה שזה עתה קמה , ניצבו גם לפתחו של טל שחר. חסרי ניסיון בחקלאות ובניהול חיפשו חברי הגרעין 
המיישבים, פיתחו ענפי חקלאות, התמודדו עם מסתננים מחוץ ועם בעיות ניהול וחברה מבית.המייסד והחברים שהצטרפו אליהם את הדרך להתקיים תוך קשיים פיזיים גדולים. כשברשותם רק אמצעים בסיסיים, שקיבלו מן המוסדות 
זאת זוכרים רוב המייסדים אווירה של אחווה ושימחה.מאות משפחות באו ועזבו את טל שחר בעשור הראשון לקיומו. העזיבות הקשו על הנשארים, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. עם 

העליות והמורדות בהתפתחות טל שחר מאפיינות מגמות שהתרחשו במדינה כולה: הקונפליקט בין כלכלה ריכוזית ליוזמה חופשית, המעבר 
מחקלאות לענפי תעסוקה אחרים, המעבר מישוב שממלא תפקיד לאומי-לישוב שפרטים בוחרים לחיות בו משיקולים של איכות חיים.

אחת או מקבוצה אתנית הומוגנית, טל שחר היה באופן טבעי כור היתוך לעולים מכל התפוצות.כיום אפשר לומר, שייחודו של טל שחר הוא בהטרוגניות של תושביו. בניגוד לישובים רבים אחרים בישראל, אשר נוצקו בתבנית אידאולוגית 
בישוב כ 320 בתי אב ב 80 נחלות חקלאיות ובהרחבות. ענפי החקלאות המרכזיים הינם, פלחה, כרמי עצי זית וגפנים, לול וגידולי ירק 
ותבלין. המוסדות הציבוריים הקיימים הם: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, קן נוער פעיל במסגרת "הנוער הועד והלומד-חטיבת בני המושבים", 
"בית העם" בו מתקיימות פעילויות תרבות לילדים ולמבוגרים ובו נמצאות גם הספרייה ומזכירות המושב, בריכת שחיה, מועדון חוגים 

וצרכנייה.
במבט לאחור, ובהיזכרם בקשיי השנים הראשונות, חשים המייסדים כי המאבק והמאמץ היו כדאיים. מה שנחשב אז כסוף העולם הוא היום 
מרכז המדינה. תושבי טל שחר נהנים מאיכות חיים המאפיינת ישוב כפרי, ממרקם חיים קהילתי ומנוף יפהפה, הטומן בחובו רמזים לסיפור 

ההיסטוריה שטל שחר הוא חלק ממנה.
)המייסדים הנזכרים באלבום הם אלו אשר התיישבו במושב בעשר השנים הראשונות להקמתו, ונכון לשנת 2008, הם או ילדיהם התגוררו 

במושב(.

ששון מזל ואברהם שמואלי ג'נט ומנשה
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בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1948   | טל שחר  
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חברות וחברים יקרים,

ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות 

לאומית שהיא זכות".

בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 

מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 

למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.

אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 

המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 

ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...

תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 

החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 

המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 

כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 

אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 

הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.

שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,

מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים

ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 

אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 

מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.

כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 

את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 

המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 

ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.

תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 

והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 

משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 

בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 

גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 

ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.

גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 

בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 

הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 

לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.

הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 

מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

מחיצות ושבת אחים גם יחד.

תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מנחם הכהן 

רב תנועת המושבים

סיפורו של כפר חיטים

כפר חיטים שוכן בבקעת ארבל. בימי בית שני )תקופת המשנה והתלמוד(. היה בבקעת ארבל ישוב בשם כפר חיטיא, על שמו 

נקרא כפר חיטים. 

בשנת 1905, רכשה הק.ק.ל. קרקע בכפר חיטים. זו הייתה רכישת הקרקע הראשונה ע”י הק.ק.ל, נעשו מספר ניסיונות להקים ישוב 

באדמות כפר חיטים.

בשנת 1912 נעשה ניסיון ראשון להקמת ישוב עברי ע”י קבוצת צעירים מלודז’. 

בשנת 1924 – תרפ”ד נעשה ניסיון שני ליישב את המקום. קבוצה של כ- 30 משפחות, חלוצים מפולין מתנועות המזרחי והפועל 

המזרחי, הקימו על אדמות כפר חיטים מושב עובדים. הם נאחזו בקרקע במשך כ-8 שנים, בהן עיבדו אותה הקימו צריפי מגורים, 

בנו מגדל מים, רפתות ומבנה מבוצר שהכיל בית כנסת וחדרי לימוד. המתיישבים נטשו את המושב בשנת 1932.

בשנת 1933 נעשה ניסיון שלישי להיאחז על אדמות כפר חיטים. ע”י קבוצת צעירים מבני טבריה - חברי ארגון “התקווה”.

כל ניסיונות ההתיישבות עד שנת 1936 נכשלו עקב מחסור במים והתנכלויות ערביי הסביבה.

בשנת 1936, בכ”ג כסלו תרצ”ז – 7 לדצמבר 1936, עלתה קבוצת חלוצים, שהתארחו במושבה מצפה השכנה. עשרה חברים וחברה 

אחת, החלוצים לפני המחנה )קבוצת האוונגרד( – חברי ארגון “הקוצר”, בוגרי תנועות הנוער הציוניות בבולגריה – מכבי, השומר 

הצעיר והצופים. והניחו את היסוד למושב השיתופי הראשון כפר חיטים. היה זה חורף גשום, שרידי הישוב מניסיון ההתיישבות 

של 1924, חיכו לגואל שיצילם מערביי הסביבה שעשו במקום כבשלהם. הציוד נפרק במהירות, נבנתה עמדת תצפית על גגו של 

המבנה המבוצר עם חרכי הירי להגנה מפני השכנים הערבים. לא היה צורך בחומת מגן או מגדל שמירה מכיוון שהמבנה המבוצר 

סיפק את צרכי ההגנה ותצפית על הסביבה מגגו. 

איש מחברי ההגנה ומתנדבים שהיו מגיעים לעזור בעת הקמת ישוב חדש לא הגיע הפעם.

הנקודה הייתה מנותקת, ללא מכשיר טלפון, או אמצעי קשר אחר. הנשק להגנת החלוצים היה שני רובי ציד ואקדחים ישנים. 

מסיבות ביטחוניות נאלצו ראשוני המתיישבים ללון בלילות הראשונים במושבה מצפה השכנה אשר אירחה את השכנים החדשים.

בראש קבוצת החלוצים , עמד האיש שיזם והוביל את חברי ארגון “הקוצר” להקמת מושב שיתופי בכפר חיטים – הראשון בארץ 

ישראל – חיים קרישפין ואיתו יצחק בן-מיור, יצחק מטרני, יצחק תנחום, ניסים לוי, אשר בז’רנו, שלמה בן נון, יוסף מטרני, לאון 

מלמד, ז’ול סידי והבחורה היחידה פלורה סידי רעייתו של ז’ול סידי. כעבור זמן קצר הגיעו לישוב החדש חברים וחברות נוספים, 

כולם חברי ארגון “הקוצר” ועימם גם משפחות וילדים. 

חברי ארגון “הקוצר” ראו בעלייתם לארץ ישראל והקמת ישוב חקלאי, את הגשמת החלום הציוני. הם האמינו בכל ליבם שברעיון 

המושב השיתופי , טמונים היסודות הסוציאליסטיים לעיצוב חברה צודקת, המתקיימת מעמל כפיים ודואגת לכל חבריה על בסיס 

עזרה הדדית, צדק חברתי ושוויון סוציאלי. ברוח זו ניסו לממש את חזונם בחיי היום יום.

האתגרים שאיתם התמודדו חברי הקבוצה היו רבים. עבודת השדה נעשתה לרוב בעמל כפיים, סיקול אבנים, חריש ע”י פרדות, 

חליבה בידיים ועוד. המשפחות התגוררו במבני הרפתות שנבנו ע”י מתיישבי 1924. הרפתות שגודלן היה כ- 30 מר’ שחולקו ע”י 

וילון או ארון בין שתי משפחות עד שנת 1942, אז הוקמו בתי הקבע הראשונים של כפר חיטים. בשנים הראשונות המים לא היו 

זמינים. את המים לצורכי הבית היו מביאים בחביות ממעיין אשר היה בוואדי אשר נבע בתחתית הגבעה עליה הוקם כפר חיטים. 

חשמל לא היה, בבתים דלקו עששיות ומאוחר יותר היה גנרטור שסיפק חשמל לענפי בעלי החיים. במשך כל שעות היממה הייתה 

שמירה למניעת התנפלות של פורעים ערביים שהיו בסביבה. במהלך שנת 1938 הוקם מגדל שמירה ליצירת קשר עם ישובים 

אחרים ולשיפור התצפית. שלמה בן נון חבר המושב ואחד מעשרת הראשונים שעלו על הקרקע , היה שומר השדות למניעת גניבת 

ציוד ותוצרת חקלאית . ב-20.12.1937 נחטף ונרצח באכזריות, בעת שסייר בשדות הכפר. 

לאחר מספר ניסיונות של קידוחים למציאת מים שלא צלחו, הונח ע”י חברי המושב קו מים מהכנרת. המים הועלו ע”י שתי משא

־
בות לראש הגבעה כ-250 מטר מעל פני הכנרת . בשנת 1942 לאחר שש שנות התיישבות הגיעו מים לכפר חיטים.

כיום מונה המושב כ-650 נפשות עם הצטרפותן של משפחות חדשות להרחבה הקהילתית שנבנתה בשנים האחרונות.

אשר בז'רנו

חיים קרישפין

שלמה בן נון

יצחק תנחום

יצחק בן מיור
ניסים לוי

יוסף )יוסקו( מטרני

יצחק מטרני

יהודה )לאון( מלמד

פלורה וז'ול סידי

מגדל השמירה ליד בית הביטחון 1938
אחד במאי 1938

תושבי כפר חיטים על ערימת חבילות קש 1980

תושבי כפר חיטים על ערימת חבילות קש 1938

קבוצת הכדור-עף חברי כפר חיטים 1955
חפירת תעלה בידיים להנחת קו המים מהכנרת לכ. חיטים 1942

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1936   | כפר חיטים  

ות כ ז א  י ה ש ת  י מ ו א ל ות  ח י ל . ש י ר פ כ ה ב  ח ר מ ה ל  ע ם  י ר מ ו . ש ל א ר ש י ב ם  י ב וש מ ה עת  ו תנ

חברות וחברים יקרים,
ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות 

לאומית שהיא זכות".
בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 

למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 

מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.
תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

מחיצות ושבת אחים גם יחד.
תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מנחם הכהן 
רב תנועת המושבים

מושב בצרון - תעודת זהות
שנת הקמה: 1935, שבועות תרצ"ה | מספר תושבים: 1022 | הישוב מונה: 108 נחלות חקלאיות, 108 מגרשים בהרחבות, 300 משפחות.
פרחים,  בודדים,  פרדסים  פרי,  עצי  של  מטעים  גדולים,  לולים  מספר  ומחלבה,  גדולות  רפתות  שתי  במושב  עיקריים:  ענפי חקלאות 

משתלות, דיר ומכוורת.
סיפור ההקמה: המייסדים חברי גרעין הכשרת "תל חי קרים", אסירי ציון מערים שונות ברוסיה. חברי ההכשרה, רובם רווקים צעירים, 
"תל-חי קרים" להיענות להצעת המוסדות  1930 החליטו חברי קבוצת  ועלו לארץ. בשנת  נפרדו ממשפחותיהם, השאירו את רכושם 
המיישבים, תמורת עבודתם בפרדסים של גן יבנה יקבלו שטח אדמה שעליו יקימו מושב בסמוך. בשנת 1932, הגיעו המייסדים לגן יבנה, 
זה היה קרש קפיצה עבורם בדרך להתיישבות עצמאית. הם גרו בשני צריפים משותפים ועבדו בפרדסי המושבה. בערב שבועות תרצ"ה 
1935, עברו המתיישבים חברי קבוצת "תל-חי קרים" וחברים מקבוצות "מעיין", "משמר" ואחרות, לגור במושב בצרון. 30 נחלות – 5 דונם 

לכל נחלה. החברים המשיכו לעבוד בפרדסי גן יבנה, ובמקביל לעבד את אדמותיהם. 
השם "ִּבָּצרֹון" לקוח מהפסוק "ׁשּובּו, ְלִבָּצרֹון, ֲאִסיֵרי, ַהִּתְקָוה" ספר זכריה ט'-י"ב. את השם הציע למייסדים העיתונאי דן פינס שהיה ידידם 

הקרוב ועל שמו ולכבודו קרוי בית העם "בית פינס". 
השנים הראשונות היו קשות, עבודה קשה ללא תנאים ואמצעי מימון, ישוב מבודד בסביבה ערבית עוינת )פרט לגן-יבנה השכנה( וחוסר 
ידע מקצועי בעבודה החקלאית. משפחות מספר עזבו את המושב ובחרו לחיות חיים אחרים במקום אחר. במשך השנים גדל המושב, קלט 
חברים חדשים, נוספו משקים ונבנו שכונות חדשות. בשנת 1945, הגיעה הקבוצה הראשונה, היו אלה נוטרים ממשטרת הישוב, אשר גרו 

בעקרון היא מזכרת בתיה. הבתים שלהם הוקמו בפאתי המושב ונקראו "שכונת העקרונים". 
במלחמת השחרור היה מושב בצרון בחזית, והעימות בין הצבא המצרי וחטיבת גבעתי הגיע לפאתי המושב. בסוף מאי 1948 הוחלט 

לפנות ילדים נשים וקשישים שהיו בישוב וכן את הפרות. כשחזרו רובן נדבקו במחלות ומתו היה צריך לבנות רפתות מחדש.
בשנים 1950 1949, התווספו שני רחובות: רחוב החיילים, שקלט חיילים משוחררים ממלחמת השחרור ומשפחות עולים בעיקר מרומניה. 

ורחוב העולים, שקלט עולים רובם מבולגריה ומספר משפחות ניצולי שואה.

בשנות ה-90 הוקמה הרחבה נוספת, הוקמו שתי שכונות בנים "נרקיסים" ו"נוריות", שמשמרות את שמות הפרחים שפרחו בשדות אלו 
בעבר, אלה שכונות הרחבה ללא משקים. 

חיי קהילה: "למרות קשיי הפרנסה והעבודה הקשה הייתה כמיהה לפעולות תרבות. ערב ערב התאספו החברים בבית העם הראשון שהיה 
בצריף קטן ודל, להאזין לשידורי הרדיו היחיד שהיה במושב. בצריף זה נערכו גם אסיפות ארגוניות שבהן דנו בכל תחומי החיים, חגגו 
את מועדי ישראל, ליל הסדר, חג השבועות, חג העלייה על הקרקע ועוד. אומנים, סופרים ומשוררים הגיעו לכפר והופיעו בפני החברים. 
מרצים ונואמים, הרחיבו את דעתם של אנשי המושב. בשנת 1962, נחנך בית העם החדש, בית עם מהודר ועצום המכיל 550 מקומות 
3 פעמים בשבוע, הצגות, אומנים גדולים הגיעו אלינו למושב -  ישיבה. מכל יישובי האזור הגיעו אלינו כדי לראות סרטים שהוקרנו 
הגששים, גשר הירקון ועוד רבים וטובים. הפעילות החברתית והתרבותית נמשכת ברצף עד ימינו. ועדת תרבות מקיימת פעילות בחגים 

ובהלך השנה. מועדון ותיקים מופעל באופן סדיר לרווחת האוכלוסייה הבוגרת.
קן הנוער פעיל באופן קבוע ע"י רכז/ת נוער ומדריכים צעירים בני המושב. ילדים מכיתה ד' ועד כיתה י"ב נמצאים במסגרת פעילות 

בחטיבת  הנוער בני-המושבים.
ארכיון המושב שנפתח לאחרונה, אוסף ומשמר חומרים מעברו של המושב ומוצגים בו חפצים מהעבר, תמונות ומסמכים.

חקלאות: "בשנים הראשונות של המושב, כל משק עסק בכמה ענפי חקלאות: לול קטן, 2-4 פרות, דונם-שניים ירקות ועצי פרי, לצרכי 
מחייה ולשיווק מאורגן. מושב בצרון שומר על הצביון החקלאי שלו. המטייל ברחבי המושב יוכל לפגוש ברפת הגדולה ברחוב העולים 
ובחווה המרשימה לגידול בופאלו, הידועה כמחלבה המייצרת מוצרי חלב מחלב הבופאלו. מספר לולים גדולים להטלה, לרבייה ולפיטום. 
כיום, מעטים חברי המושב שמתפרנסים רק מחקלאות. מושב  בצרון גאה בשטחים הנרחבים של מטעי אפרסמון, האפרסק והרימון. נותרו 

גם פרדסים בודדים, מגדלים בודדים בענף הפרחים, משק פקעות ובצלים ומשתלות, וכן דיר ומכוורת.  
נזכור: 11 בני מושב נפלו במערכות ישראל. על המדשאה שליד בית העם נבנתה אנדרטה שלרגליה מתייחד המושב עם זכרם ביום הזיכרון 

לחללי צה"ל, במבנה ארכיון המושב הוקם קיר זיכרון.

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1935   | בצרון  

ת ו כ ז א  י ה ש ת  י מ ו א ל ת  ו ח י ל ש  . י ר פ כ ה ב  ח ר מ ה ל  ע ם  י ר מ ו ש  . ל א ר ש י ב ם  י ב ש ו מ ה ת  ע ו נ ת

חנה ופנחס ברוורמןדוד בליאנסקימירה ומרדכי אשכנזישושנה ויעקב אטקיןיעל וצבי אומנסקיחיה ומאיר אוזילבסקי

שלום גבזהרבקה ואריה ברלינדריבה ברזנרפניה וזאב ברזנרדב ברונרקלמן ברוך

בת שבע ואליהו לובץצ׳רנה ושלמה ישראלייוסף וזהבה טרייסטרצבי גושנסקיבלה ומאיר גורביץלאה ואליעזר גבע

חנה קלמןפניה ואברהם צפקיןמרים ושמואל פרידמןצפורה ויצחק פרברמשה פרברדוד וחנה סוסנסקי

אסתר וזליג שפיראיונה ואברהם שמעוניפרזל ולובה שדמונישרגא רמברוליזה ואפרים רבינוביץחיה ויעקב קרופיצקי



תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

9סמינר הנהגות המושבים ה-7 
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הועדה לבחינת מדיניות בנוגע לשימוש יעיל בקרקע וחוק   16:30-18:00
ההתיישבות 

בהשתתפות:  
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים  

מר אריאל למדני, הממונה על חוק ההתיישבות   
ד״ר אינג׳ רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

מר שי חג׳ג׳, ראש המועצה האזורית מרחבים  
מר יוסי ישי, מנכ״ל מושבי הנגב  

הקהילה - האתגר הבא של המרחב הכפרי  18:00-19:30
בהנחיית: שירי ארדיטי נחום, ראש אגף קהילה וחברה תנועת המושבים, מנהלת בני המושבים   

ומובילת תוכנית שריגים
בהשתתפות:  

ד"ר אבי שניידר, ראש תוכנית תואר שני ביעוץ ארגוני המכללה למנהל, חוקר ויועף בתחום   
ההתיישבות הכפרית בישראל, כפר סירקין

הגב' שושי נשר, מפתחת קהילה, אגף חברה וקהילה תנועת המושבים  
הגב' קרן חזן, מנהלת מחלקת הדרכה והגשמה בני המושבים  

הגב' חגית ברטוב, מנחה, יוזמת ומלווה תוכניות של תרבות יהודית וישראלית  - תוכנית שריגים   
בתמיכת קרן אביחי

מר ניתאי קרן, טנא פיתוח וארגון קהילתי בע"מ  

ארוחת ערב  19:30-21:30

יש בי אהבה -  הצדעה לאריק איינשטיין  21:30
אוֹרי מוסטקי, רם סופר והנגנים יקחו אותנו למסע קסום, מרגש וחווייתי אל התחנות בחייו של אריק   

איינשטיין – להקת הנח"ל, בצל ירוק, גשר הירקון, החלונות 
הגבוהים, סלאח שבתי, שלום חנוך, מיקי גבריאלוב, חבורת 

לול, שם טוב לוי, יוני רכטר ועוד - ערב זמר בלתי נשכח כולל 
הסיפורים שמאחורי השירים והקרנת המילים לשירת הקהל!

 

המשך סדר יום רביעי
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תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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ארוחת בוקר  7:00-09:30

פאנל ראשי מועצות בנושא הותמ״לים ומצוקת הדיור  09:30-11:00
בהשתתפות:  

מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל  
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים  

מר עמיר ריטוב, יו״ר מרכז המועצות האזוריות   
ד"ר אייל בלום, ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה  

מר מוטי דותן, ראש מועצה גליל תחתון   
מר דני מורביה, ראש מועצה לכיש   

מר דורון שידלוב, ראש המועצה האזורית ברנר   
מר בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון  

החקלאות הישראלית   11:00-12:30
בהנחיית: מר פלג אוריון, מנהל אגף המשק בתנועת המושבים  

בהשתתפות:  
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל  

מר איציק איליה, מזכ״ל איגוד המושבים של תנועת הפועל מזרחי ויו״ר חברת מושבי הנגב   
מר אבשלום וילן, מזכ״ל התאחדות החקלאים   

מר מאיר יפרח, סגן ראש מועצה אזורית אשכול ויו"ר ארגון מגדלי הירקות  
הגב' מיכל קראוס, מנכ״לית המועצה לענף החלב בישראל  

רו"ח יהודית קריסטל, מנהלת אגף המושבים , ברית פיקוח  
מר מוטי אלקבץ, יו"ר ארגון מגדלי העופות    

מר  אביתר דותן, יו"ר ארגון מגדלי הבקר    
מר איציק כהן, יו"ר ארגון מגדלי פירות   

ארוחת צהריים וסיום הכנס  12:30-14:30



מבט מושבים הינה חברת בת של תנועת המושבים וברית פיקוח, החברה מלווה את 
הליכי יישום החלטות רמ"י ויישום חוזי החכירה לאגודות ולבעלי הנחלות. 

החברה עובדת עם צוות מקצועי בעל ניסיון של עשרות שנים במשק המשפחתי.

עיגון הזכויות בקרקע

בעל נחלה:
חוזי חכירה לבעל הנחלה

פיצול מגרש מנחלה

בניית הבית השלישי

היוון הנחלה

יישום 979

ליווי אגודה:
הכנת תשתית תכנונית לאגודה

הכנת תוכנית לצרכי רישום (תצ״ר)

הכנת תב"ע 

חוזי חכירה לדורות

מדידות

הסדרת גבולות



תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

13סמינר הנהגות המושבים ה-7 

נפש בריאה בגוף בריא

במהלך ימי הכנס תתקיים כל בוקר וערב פעילות גופנית ואימון בהדרכתו של מודי רובינשטיין
*נקודת המפגש תתפרסם במיני חוברת שתחולק בכנס

מודי רובינשטיין, בוגר בית הספר למאמנים במכון ווינגייט, מאמן כושר אישי, בוגר קמפוס "שיאים" ושחקן כדורעף פעיל, 
בעלים של מועדון הכדורשת Goodmood, מוביל ומטמיע תכניות ספורט בארגונים וחברות.

רביעי 15.11
אימון הטריאטלון הקטן של מודי  07:30

שילוב של הליכה, ריצה, שחייה   

"זה הספורט שהציל את חיי"    15:00
הרצאה מאת מודי רובינשטיין   

חימום מתיחות, אימון כדורעף וכדורשת  20:00

חמישי 16.11
אימון לשיפור הניתור והכוח המתפרץ   07:00

זה הספורט שהציל את חיי

סיפור ההחלמה המדהים של 

מודי רובינשטיין מסרטן הדם

 APL במרץ 2011 הודיעו הרופאים למודי כי התגלתה אצלו לוקמיה קטלנית מסוג

וכי מצבו אנוש. עוד באותו היום אושפז למינימום 100 ימי טיפול. בשבוע השני 

לטיפול מצא מסלול הליכה עזוב במסדרון המחלקה ההמטולוגית, ופשוט החליט 

לעלות עליו. ביחד עם האינפוזיה. אחרי 48 יום הצליח להתגבר על המחלה 

ולהחלים ממנה לחלוטין. רופאי איכילוב השתאו מהחלמתו המהירה והודו ששבר 

את כל הפרדיגמות.

מודי, המייסד של Good Mood, מאמן ומקדם את הספורט בישראל במגזר העסקי, הציבורי ובחינוך

וממשיך לעודד חולים שרוצים ללמוד להתגבר על המחלה בהתנדבות ובמסירות אין קץ.

"הספורט נותן לי הרגשה ששום 

דבר לא ינצח אותי. גם לא סרטן. 

זו הייתה חוויה מכוננת ובזכותה 

הבנתי את הייעוד שלי -

להניע כמה שיותר אנשים לעסוק 

בספורט כדרך חיים"

ההרצאה מטלטלת, מעוררת השראה ומסופרת בהומור רב,

בסופה הקהל רק רוצה לקום מהכיסא ולהתחיל להתאמן!

להזמנת הרצאה וימי גיבוש 

מודי רובינשטיין 052-3681168

moodier1@gmail.com או במייל

www.goodmood.co.il

זה הספורט שהציל את חיי
סיפור ההחלמה המדהים של 
מודי רובינשטיין מסרטן הדם

 APL במרץ 2011 הודיעו הרופאים למודי כי התגלתה אצלו לוקמיה קטלנית מסוג
וכי מצבו אנוש. עוד באותו היום אושפז למינימום 100 ימי טיפול. בשבוע השני 

לטיפול מצא מסלול הליכה עזוב במסדרון המחלקה ההמטולוגית, ופשוט החליט 
לעלות עליו. ביחד עם האינפוזיה. אחרי 48 יום הצליח להתגבר על המחלה 

ולהחלים ממנה לחלוטין. רופאי איכילוב השתאו מהחלמתו המהירה והודו ששבר 
את כל הפרדיגמות.

מודי, המייסד של Good Mood, מאמן ומקדם את הספורט בישראל במגזר העסקי, הציבורי ובחינוך
וממשיך לעודד חולים שרוצים ללמוד להתגבר על המחלה בהתנדבות ובמסירות אין קץ.

"הספורט נותן לי הרגשה ששום 
דבר לא ינצח אותי. גם לא סרטן. 
זו הייתה חוויה מכוננת ובזכותה 

הבנתי את הייעוד שלי -
להניע כמה שיותר אנשים לעסוק 

בספורט כדרך חיים"

ההרצאה מטלטלת, מעוררת השראה ומסופרת בהומור רב,
בסופה הקהל רק רוצה לקום מהכיסא ולהתחיל להתאמן!

להזמנת הרצאה וימי גיבוש 
מודי רובינשטיין 052-3681168

moodier1@gmail.com או במייל

www.goodmood.co.il
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שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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רישום )1 מתוך 4(

יש לשלוח טופס זה )4 עמודים( מלא וחתום למנהלת רישום חברת ארקיע עד לתאריך 22.10.17
מייל: conf@arkia.co.il  |  פקס: 03-6900837  |  טלפון: 03-6909690

פרטי המשתתף/ת
|_________________________| זוג  בן/ת  שם    |_____________________| פרטי  שם   |__________________________| משפחה  שם 

|__________________| מיקוד   |_________________________________________________| כתובת    |________________________| תפקיד 

 |__________________________________________________________@_______________________________________________|  E-MAIL

|__________________________________________________| נייד  מספר    |____|____|____|____|____|____|____|____|____| זהות  תעודת 

מס' נוסף   |____________________________________________|     מס' פקס |_________________________________________________|

תנאי ביטול
ביטול הרשמה יעשה באמצעות פקס או מייל בלבד ובאחריות הנרשם לוודא הגעתו! 

ביטולים עפ"י חוק הגנת הצרכן. במידה ולא חל החוק על הלקוח, דמי הביטול הינם:

* ביטול עד 14 ימים לתאריך לפני מועד האירוח יחוייב ב-100¶ לחדר.

* ביטול 14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב במחיר לילה במלון.

* ביטול 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב בדמי ביטול מלאים במידה ותתקבל דרישה ע"י המלון.

* ביטול טיסה שעתיים לפני מועד הטיסה יחוייב בדמי ביטול מלאים.

הזמנתך תיכנס לתוקף רק לאחר העברת פרטי כרטיס אשראי לחיוב או שליחת המחאות בדואר ומתן אשראי לביטחון.

אבקשכם לרשום אותי לסמינר ולגבות את התשלום על פי הפרטים הרשומים מטה: 

שם מלא  |_________________________________________________________________|      חתימה |_________________________________|

 המשך טופס הרשמה



תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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רישום )2 מתוך 4(

] 1 [ חבילת ארוח מבוקשת
* מחיר החבילה כולל 2 לילות )בסיס אירוח פנסיון מלא(

*  קבלת חדרים החל מ-15:00

*  יציאה מהחדרים עד- 11:00

אנא סמן בחירתך:

בקשות מיוחדות: _____________________________________________________________________ֹֹֹֹ______________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

אנו נעשה כמיטב יכולתנו ע"מ להיענות לבקשתכם אולם אין לראות בבקשה אישור של חברת 'ארקיע' או של המלון!

אדם בחדר זוגי - חולק חדר עם )שם מלא(

________________________________________
₪1,600

₪3,200חדר לבני זוג

₪2,500יחיד בחדר

₪1,600מבוגר שלישי בחדר

  סה"כ לתשלום בגין מלון |____________________________| ₪ 

 המשך טופס הרשמה



סה"כ לתשלום בגין טיסות: |_____________________|  ¶ 

 אני מעוניין לשוב בטיסה במוצ״ש, 18.11. אנא צרו עימי קשר

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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רישום )3 מתוך 4(

] 2 [ טיסות
במידה והינך מעוניין לטוס יש לציין ב-X את הטיסה המועדפת )הטיסות בחברת התעופה ארקיע(.

* המוביל אינו ערב לזמנים הנקובים.לוחות הזמנים ניתנים לשינוי  *  המחירים הינם לאדם לכיוון
* טיסות לנשארים לסופ״ש יימסרו טלפונית

הלוך: מת״א לאילת, שלישי  - 14/11 - המראה

סמן טיסה רצויה
מס׳ 

נוסעים
מחיר 
לאדם

משדה דב
 12:25 

¶239
 14:00 

¶195 15:30מנתב״ג

חזור: מאילת לת״א, חמישי - 16/11 - המראה

סמן טיסה רצויה
מס׳ 

נוסעים
מחיר 
לאדם

לשדה דב
 14:20 

¶239
 15:30 

¶195 14:00לנתב״ג

תאריך לידה מלאשם פרטישם משפחה
שמות הטסים + תאריכי לידה לילדים מתחת לגיל 12:

 המשך טופס הרשמה



תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.
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 )4מתוך 4( רישום

] 4 [ תשלום עבור המלון והטיסות - נא סמן X במשבצת המתאימה
א. תשלום באמצעות המחאה: התשלום לפקודת ״חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ״ - לידי מחלקת כנסים

 הנני מצרף בזה המחאה ע"ס |________________| ₪ לכיסוי ע"פ התוכנית אשר בחרתי וסימנתי לעיל.   

ניתן לחלק ל- 2 תשלומים, כאשר זמן הפרעון של ההמחאה השניה לא יאוחר מ-24.10.17.  

ב. תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
 תשלומים ללא ריבית:  אנא סמן מס' תשלומים רצוי   1   /    2    /    3  

 תשלום בקרדיט:  יחוייב בריבית קבועה כפי שנקבעה ע"י חברות האשראי  |  מס' תשלומי קרדיט |____________|   

סוג כרטיס אשראי )נא סמן בעיגול(:  דיינרס  /  ויזה  /  ישראכרט  /  AMEX  /  אחר: |_________________________|   

שם בעל הכרטיס |_______________________________|  מס' כרטיס  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  

תוקף הכרטיס |___|___|___|___|    CVV )3 ספרות בגב הכרטיס(  |___|___|___|  ת.ז. של בעל הכרטיס |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

ג. תשלום באמצעות העברה בנקאית
עבור: בנק הפועלים )12(, סניף עתידים 765, מס' חשבון 164418, ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ      

* נא לשלוח אישור העברה כולל מס הזמנה לפקס מס' 03-6900837        

] 5 [ הערות
 * השתתפות בסמינר מאושרת כהוצאה מוכרת

* המחירים אינם כוללים מע"מ, במידה ויחול שינוי בחוק המע"מ באילת יתווסף מע"מ על המחירים

veredlevi1974@gmail.com  *  052-7038882  לשאלות מקצועיות ניתן לפנות למנהלת הכנס - עו״ד ורד לוי *

לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם נציגי הרישום של הכנס בטלפון 03-6909690
א' עד ה' בין השעות 9:00-17:00 * שדה התעופה דב הוז, ת.ד. 39301, תל אביב 6139201

] 3 [ אישור סך כולל לחיוב - טיסות + מלון

סה״כ לחיוב  |________________________________________|  ₪    חתימה |______________________________________|



מבט מושבים עובדים זרים, הינה לשכה פרטית לגיוס וליווי עובדים זרים 
לחקלאות. החברה הינה חברת בת של מבט מושבים וארגון מגדלי ירקות 

ומטרתה לתת לחקלאים את המענה הטוב, היעיל וההוגן ביותר.

TIC 1. הגשת בקשה לעובד חדש לפי נהלי

2. קבלת העובד בשדה התעופה 
(עלות הסעה ע"ח החקלאי)

3. שירותי תרגום לחקלאי ולעובד

4. סיוע בפתרון בעיות בין החקלאי לעובד

5. סיוע בהחלפת עובדים ופתרון בעיות בשטח.

6. סיוע לעובדים מאושפזים ותרגום לצוות הרפואי ולעובד

7. ניוד עובדים בכפוף לנהלים

8. סיוע בהוצאות העובד לאינטר ויזה

9. סיוע בחידושי דרכונים לשגרירות

10. סיוע בהסדרת ביטוחים רפואיים

11. סיוע באיזוני תיקים

12. הזמנת כרטיסי טיסה לתאילנד 

13. מתן ייעוץ בנושא חוקי העבודה ותלושי שכר

14. מתן ייעוץ וליווי בנושא תביעת עובדים

15. העברת משכורות לתאילנד

16. עדכונים שוטפים לחקלאים בכל הנושאים 
הרלוונטיים להעסקת עובדים

להלן עיקרי השירותים אשר אנו מספקים:

משה וייצמן - רכז צפון  050-4434400
אפרת כוכבי - רכזת מרכז  050-7316855

עלות השירותים הנ"ל 500 ש"ח תשלום חד פעמי לכל תקופת שהותו בישראל

רינה רחמים - רכזת אשכול  054-7966612
דובי בורגן - רכז דרום  052-8664417

פקס: 03-6223080

רכזי שטח 

מבט מושבים עובדים זרים


