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באולם סמולרש שבאוניברסיטת תל אביב התקיים השבוע טקס פתיחת "תכנית צבר
תשע"ג" ,תכנית המסייעת לצעירים יהודים מרחבי העולם ולבני ישראלים לעלות ארצה,
ומלווה אותם במהלך שירות מלא בצה"ל כשלב ראשון ומרכזי בהשתלבותם בחברה
הישראלית .התוכנית המושקעת והמוצלחת ,שהחלה לפני למעלה מ 02 -שנה בקבוצה

מלאכת קודש
ציונית חלוצית

קטנה של נערים יהודים מארה"ב ,תביא השנה ארצה  062חניכים וחניכות .תוכנית צבר
מאורגנת ע"י תנועת הצופים ,והשותפים במימונה ובביצועה הם משרד הקליטה ,משרד
הביטחון ,חברת מסע ,הסוכנות היהודית והתנועות הקיבוציות .בתום טקס מרגש עלו
חברות וחברי הגרעינים על אוטובוסים שהובילו אותם לקיבוצים הקולטים מהם 4
מקיבוצינו – בארות יצחק ,טירת צבי ,מעלה גלבוע ושדה אליהו ,בנוסף ל 8 -קיבוצי
התק"צ – אורים ,חצרים ,כנרת ,מלכיה ,מעוז חיים ,ניר יצחק ,ניר עוז ,עין השלושה,
ולראשונה גם מושב אחד – תלמי אליהו .תודתנו וברכתנו לכל הקיבוצים הקולטים,
והערכתנו הרבה נתונה לצוות המלווה העושה מלאכת קודש ציונית-חלוצית .עלו והצליחו!
ביקורים בקיבוצים

פעילי אגף המשק (צביקי פורת ,ידידיה צור) והמחלקה לצמיחה דמוגרפית (שרגא וילק)
ביקרו בחודשים האחרונים ב 30 -מישובי הקיבוץ הדתי ,והם מקווים להשלים בחודש
הקרוב ביקור בכל הישובים הנותרים .אגף המשק עורך ביקור מקיף לפחות אחת בשנה
בכל קיבוץ ,ונפגש עם מנהל הקהילה/מזכיר והמנהלים הכלכליים .במסגרת הפגישה נמסר
לפעילים דיווח על מספר החברים והילדים ,על הקליטה בקיבוץ ועל מגמות שונות
בקהילה .בהמשך ניתן דיווח כלכלי עדכני הכולל סיכום שנה קודמת ושנה נוכחית .ישנן
נושאים המשותפים לכל הקיבוצים ,בעיקר בתחום החקלאות (רפת ,לול ,מטע ,מדגה
וגד"ש) ,שם מתמודדים כל הקיבוצים ,כמו כל החקלאים בארץ ,עם הרגולציה המתפתחת,
ירידת מכסי היבוא ,חשש מדו"ח קדמי בנושא מחיר החלב ,משבר הפטם ועוד .יש לציין
בהזדמנות זו שברוב קיבוצינו החקלאות מצטיינת ותורמת רבות לפרנסת הקיבוץ.
בנושאים אחרים יש שוני רב בין הקיבוצים :בחלקם יוזמים ומבצעים פעילות רחבה
בתחום האנרגיה המתחדשת; יש קיבוצים שהפכו ל'מחלק חשמל' בתחום הקיבוץ; בחלק
מהקיבוצים יש תהליך של תיאגוד הענפים הכרוך בהקמת תאגידים עסקיים שמרכזים את
פעילות ענפי החקלאות ופעילויות נוספות .ראוי לציין שהסיבות לתהליך התיאגוד הן
מגוונות :הקטנת הסיכון לקהילה ,התמקדות בפעילות היצרנית ,מתן אפשרות להכנסת
שותפים ועוד .אנחנו רואים חשיבות גדולה בביקורי הפעילים בקיבוצים השונים ,ומנצלים
את ההזדמנות לתת סקירה על המהלכים שאותם מובילים פעילי התנועה ואגף המשק.

ביקור מקיף אחת
לשנה בכל קיבוץ

התאחדות חקלאי ישראל

בדו"ח התקופתי של אבו וילן ,מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,נסקרת הפעילות
השוטפת שלנו במסגרת ההתאחדות .ניתן לומר שעיקר פעולתנו הוקדשה בחודש האחרון
למו"מ אינטנסיבי עם רשויות המדינה בשורה של נושאים ,ועיקרם:
ניסיונות של משרדי ממשלה שונים ,ובראשם המשרד לאיכות הסביבה ,לקדם חוקים
ותקנות שישנו מן היסוד את כללי המשחק המקובלים; הצעת 'תקנות זיהום מי בריכות
הדגים' שנדחתה בכנסת לאחר שנציגת משרד האוצר הודיעה כי המדינה לא תשלם את
חלקה ברפורמה ,ובתגובה לכך החליט ח"כ אמנון כהן ,יו"ר הוועדה ,שלא להביא הנושא
להצבעה ובכך קיבל את דרישתנו העקרונית .ניתן לסכם כי מאמץ של שבועות רבים
מצדם של ארגון מגדלי דגים ,התאחדות חקלאי ישראל וגורמי המקצוע השונים ,נשא פרי.
במקביל התנהל דיון בקבינט הכלכלי חברתי של הממשלה על נושא 'תקנות הלול – גידול
מטילות לביצים' .הקבינט החליט לאמץ את העמדה האירופית שמשמעותה לצרכן היא
התייקרות אוטומטית של  6אגורות לביצה .אנחנו נערכים לטיפול מקיף בסוגיה והסברת
מלוא המשמעויות ,ובעיקר פועלים לכיסוי ממשלתי של ההוצאות שיגזרּו על המגדלים
כתוצאה מההחלטה .באמצע יולי עבר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה חוק המספוא,

עומדים על
המשמר אך
המלאכה עוד רבה

ואנו פועלים להגן על חקלאים הקונים מזון שאינו תיקני והם עצמם אינם מּודעים לכך.
חוקים נוספים נמצאים בתהליכי חקיקה :חוק הפרש – על פיו יוטלו קנסות כבדים על
מגדלים בגין אי טיפול נכון בזבל; חוק הצייד – האוסר על חקלאים לעשות שימוש כלשהו
בנשק כנגד בעלי חיים מזיקים; חוק תשלום פנסיה לעובדים זרים – המגדיל באופן ניכר
את עלּות האחזקה של עובדים זרים ,תוך התעלמות מהדרישה לביטול מס מעסיקים
בטרם מעלים את נושא תשלום הפנסיה לאישור הכנסת; וכזכור ,עדיין לא הסתיים
המאבק כנגד דו"ח קדמי – פרק החלב כסעיף בחוק ההסדרים ,ועוד ועוד .אנחנו עומדים
על המשמר ,אך המלאכה עדיין רבה ומורכבת.
שבוע פוליטי

המרוץ לראשות "הבית היהודי" ולחברּות בכנסת מטעם המפלגה צובר תאוצה ,וכעת כבר
ברור לכולם שהוא עובר דרך המיפקד .בחלק נכבד מקיבוצינו הפעילות מתעוררת ,אך
לצערנו עדיין מורגשת תרדמה בקיבוצים אחרים .בשבוע האחרון רשמנו לפנינו את
האירועים הבאים :נפתלי בנט הופיע בעין הנצי"ב ובקבוצת יבנה; השר דניאל הרשקוביץ
התארח בניר עציון; מוטי יוגב השתתף בערב ההסברה ביבנה; בבארות יצחק הופיעו
שלושה :ח"כ זבולון אורלב ,נפתלי בנט וגילה פינקלשטיין .ח"כ אורי אורבך יגיע בעז"ה
לטירת צבי ,ושולי מועלם החלה להופיע בקיבוצינו כאורחת לשבת וכמשתתפת באירועים
שבימי חול .הפעילים בקיבוצים עושים כמיטב יכולתם ,ואנחנו חוזרים וקוראים מעל דפי
העמוד"ש :חברות וחברים ,צעירות וצעירים ,התפקדו עכשיו! לפנינו עוד כשלושה שבועות
שבהן ניתן להתפקד ו'לרכוש' את יכולת ההשפעה על הרכב ההנהגה של "הבית היהודי"
בבחירות הבאות .אל תוותרו על ההזדמנות ,ואל תזלזלו בכוחכם להשפיע!
שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

אל תזלזלו בכוחכם
להשפיע!

