ב"ה כ"ו תמוז ,תשע"ג
א

לכולם,
לכולם,
שלום
שלום
משולחן המזכ"פ

הישיבה השבועית של המזכירות הפעילה הוקדשה כולה לדיון בהנחיית מרים שפירא( ,היועצת
הארגונית שליוותה אותנו לאורך כל ההכנות למועצה ואף הנחתה את 'המרחב הפתוח') ,ואמיתי
פורת (מנהל אגף חברה) ,בדרכים לקידום  32ההחלטות שהתקבלו ב"מועצת חינוך" .חברי
המזכ"פ התבקשו לתת לכל החלטה ניקוד בשני מדדים :האחד – חשיבות הנושא ,והשני –

דנים בדרכים
לקידום  32החלטות
מועצת החינוך

האפשרות המעשית ליישום .כך מויינו שלל ההחלטות לכאלה שניתן ורצוי להתחיל לקדם אותן
במסגרת העבודה השוטפת של המזכ"פ ,ולכאלה שיש להמשיך ולפתח אותן בסיוע הצוותים
שהובילו אותן .לאחר ש מסקנותינו יועברו בימים הקרובים למשתתפים במועצה ובהכנתה ,תיפגש
המזכירות הפעילה עם יוזמי ההצעות ומקדמי הההחלטות ,ותיבנה את תכנית העבודה ,שתוביל
אותנו אל 'מושב החורף' ,שבו תתקבלנה בעז"ה עוד החלטות לביצוע.
השקת הלובי החקלאי

המעוניינים להשתתף בטכס השקת הלובי החקלאי בכנסת ,הביא לכך שההתכנסות הועתקה
ריבויאלפי
מאולם "נגב" המכיל עשרות מקומות ישיבה אל האודיטוריום המכיל מאות מקומות ישיבה.
בלטה נוכחות מוגברת של שרים – שמיר ,בנט ואריאל – וכעשרים חברי כנסת .ח"כ זבולון כלפה,
יו"ר הלובי החקלאי ("הבית היהודי") ,הבחין בנאומו בין המשימות לטווח הקצר – מים ,קרקע,
עובדים זרים – לבין המשימות לטווח הארוך ,שבראשן תיקון הדימוי שיש בציבור לחקלאות
ולהתיישבות .ח"כ עומר בר-לב ("העבודה") הדגיש את הצורך לחבר את כל הגורמים המקצועיים
והממלכתיים בכדי לתת מענה לאומי למכלול צרכיה של ההתיישבות .שר החקלאות ,ח"כ יאיר

בראש המשימות -
תיקון הדימוי שיש
בציבור לחקלאות

שמיר ,הציב בראש יעדי משרדו את הדאגה לדור הצעיר ולהמשכיות המשק החקלאי .לדבריו,
צעירים יישארו במושבים ובקיבוצים אם יוכלו לחיות ברווחה כלכלית ,ומחובתו לדאוג לכך
שיינתנו הפתרונות לצורכי המגורים ולצורכי הכלכלה כאחד .באותה רוח אידיאליסטית המשיך
שר הכלכלה ,ח"כ נפתלי בנט ,שאמר" :במקום שאתם לא תהיו לא תהיה מדינת ישראל .אם
ִימ ְצאּו הפתרונות".
נצליח להעביר את כל בעיות החקלאות וההתיישבות אל המגרש הציוני – י ָ
פגישה עם שר החקלאות

השר יאיר שמיר ומנכ"ל משרדו חיים כהן נפגשו עם ראשי תנועות ההתיישבות לצורך "יישור קו
והנחת כל הנושאים על השולחן" .השתתפו :מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור ,מזכיר התק"צ
איתן ברושי ,נשיא תנועת האיכרים דובי אמיתי ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות שמוליק ריפמן,
מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבו וילן ,והח"מ .הפגישה הוכנה בקפדנות ,וכל אחד
מהמשתתפים הציג את הנושא בו הוא בקיא .בין השאר דובר על :החזרת התקציב לשיפור
התשתיות בקיבוצים ובמושבים; הערכות תקציבית לשנת השמיטה; תיקון ב'חוק עבודת נוער'
שיאפשר עבודת ילדי הקיבוצים בענפי המשק; מכסת העובדים הזרים בחקלאות; כמות המים
העומדת לרשות החקלאים ,ועוד.

המטרה :יישור קו
והעלאת הנושאים

כנס מרכזי משק וגזברים

את הכנס התקופתי של מרכזי המשק והגזברים שהתקיים השבוע פתח מר חיים פריילכמן,
ניהולאיגוד ,שסקר את הכלכלה הישראלית ואת מדיניות האשראי של הבנק .בשנתיים
מנכ"ל בנק
האחרונות פיתח האגף הכלכלי במזכירות הקבה"ד את הקשר עם בנק זה ,בעיקר בתחום
ההלוואות לשיכון ,מכיוון שהבנק מציע הלוואת משכנתא לחברים לבנייה בתוך הקו הכחול,
הלוואה המתאימה גם לקיבוצים השיתופיים (לבנייה חדשה והרחבה לחברים ולחברים
בעצמאות כלכלית) .בהמשך סקר אבשלום הרן מקיבוץ בארי ,מנכ"ל 'משקי הקיבוצים' ,את
ההזדמנויות הקיימות היום בפני הקיבוצים בהוזלת עלויות החשמל והגז הטבעי' .משקי
הקיבוצים' הינו ארגון קניות ארצי ,הנמצא בבעלות של כמעט כל הקיבוצים בארץ ,והוא מציע

הזדמנות להוזלת
חשמל וגז טבעי

לנצל את היכולות של הארגון להוזלה משמעותית בהוצאות האנרגיה ,ולהחליף את הדלק היקר
בגז טבעי המגיע מאתר 'תמר' שבים התיכון .משקי הקיבוצים הינו בעלים ב 84% -של 'דליה
אנרגיה' ,שהיא תחנת החשמל הפרטית הגדולה בארץ ההולכת ומוקמת ליד כפר מנחם ,ותתחיל
בעז"ה לעבוד ב .3102 -בזכות בעלות זו משקי הקיבוצים יכול להציע לקיבוצים ברחבי הארץ
מחירים אטרקטיביים להוצאות האנרגיה.
בית הלל

בסוף השבוע שעבר התכנסה לראשונה "המועצה הציבורית של בית הלל – הנהגה תורנית
קשובה" .מאות רבנים ,אישי ציבור ,ראשי ארגונים ואזרחים המעוניינים לתרום לקידומה של
העשייה הרבנית המתונה והידידותית ,נועדו יחדיו בכדי לדון בסוגיות שעל הפרק .את הכנס פתח
יו"ר בית הלל הרב מאיר נהוראי (רב משואות יצחק) ,שהציג את המטרות והחזון של הארגון
החדש .דוברים נוספים התייחסו לשיתופן של נשים בהנהגה ,ל ְר ִא ָייה ההלכתית של 'בית הלל'
ולתוכנית האסטרטגית של הארגון .מיטב שעות הכנס הוקדשו ל'דיונים בשולחנות עגולים' ,על
מגוון רחב של נושאים ,וביניהם :צבא והלכה ,מעמדה של השבת במרחב הציבורי ,יחסי דתיים
חילוניים ,תרבות יהודית וישראלית ,ועוד .לאחר פאנל של חברי כנסת ,במושב הסיכום ,שוחחו
ג'קי לוי והפרופסורים ורד נעם ובני איש-שלום על הדרך להובלת שינוי חברתי בנושאי דת ,חברה
ומדינה .היה מעניין וחשוב ,ואנחנו נסייע כמיטב יכולתנו לצמיחתו של 'בית הלל'.
פגישה עם השר לאזרחים ותיקים

ריבה פריד (מעלה גלבוע ,עורכת עמודים) ,אמיתי פורת (כפר עציון ,מרכז אגף חברה) ,ונחמיה
רפל (קבוצת יבנה ,מזכ"ל) ,נפגשו עם השר אורי אורבך במשרדו ,ל"פגישת הכרות ועבודה".
השיחה הנעימה והחברית ,חוש ההומור המפורסם וההיכרות המוקדמת של השר עם הקבה"ד
איפשרו שיח פתוח וזורם .השר לא שכח לציין שבמסגרת הפריימריז ב"בית היהודי" קיבל
ממצביעי הקבה"ד יותר קולות מכל אחד אחר מן המתמודדים .הייתה זו הזדמנות להציג בפניו
בצורה מסודרת את המגוון הרחב של הפעילות התנועתית ,ולשמוע ממנו על כיווני העשייה של
משרדו .במהלך השיחה עלו רעיונות של שיתוף פעולה בינינו לבין המשרד לאזרחים ותיקים
בתחומי ההתנדבות ,היציאה לפנסיה ושילובם של המבוגרים בעבודות חיוניות לחברה ולמשק.
בתום הפגישה המריץ השר אורי אורבך את מזכירות הקבה"ד להביע את דעתה בנושאים
השוטפים הנידונים בתקשורת בצורה יותר נחרצת ואינטנסיבית מכפי שזה נעשה כיום.
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שבת שלום
נחמיה רפל

בפגישה עלו רעיונות
של שיתוף פעולה

וחברי המזכירות הפעילה

הדרך להובלת שינוי
חברתי בנושאי דת,
חברה ומדינה

