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לכולם,לכולם,
שלום שלום
התייעצות – המרחב הכפרי לאן?

ראשי מזכירויות התק"צ והקבה"ד נפגשו עם ד"ר רותי פרום-אריכא ,מנהלת הרשות לתכנון
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,כדי להחליף ֵדעות בדבר התפתחותה של ההתיישבות הכפרית
בכלל והקיבוצים בפרט .הגו רם המזמֵ ן הוא עמדת המדינה בדבר גודלם המכסימלי של הקיבוצים,
ומתן תשובה שלילית לקיבוצים שביקשו לאשר גידול מעבר למכסת  033 / 533 / 053בתי אב
שנקבעה עבורם בתוכנית הארצית .איתן ברושי ,מזכ"ל התק"צ ,הציב בפתח הדיון  4שאלות :מה
המציאות בשטח (יש קיבוצים המבקשים להגיע ל 033 -בתי אב ויש קיבוצים בתת -איכלוס); לאן
רוצים להגיע (מה מקומו של הקיבוץ הבודד בקביעת גודלו); איך עושים זאת (מבחינת תכנון
ומשאבים ומבחינת אורח החיים); מי עושה זאת (המדינה ,התנועה ,הקיבוץ) .ושאלה נוספת שלנו –
בשביל מה עושים זאת? (מה ייחודו ומה תרומתו של אורח החיים הקיבוצי שמצדיקים את הבקשה

'מגבלת הגודל
שמרה על הישובים'
ד"ר רותי פרום

לגידול) .בדבריה הדגישה רותי שמיפוי החקלאות העתידית והתקדמות המחקר מלמדים שאיננו
להגדיל את השטחים המעובדים אלא לשמור על הקיים ,ובתחום הגדלת הקיבוצים היא
צריכיםאלפי
קבעה" :מגבלת הגודל יותר משהרסה יישובים היא שמרה עליהם" .לדבריה עיקר הדיון צריך
להיות על הדרכים לגיוון התעסוקה בקיבוצים ,שיאפשרו ביסוס ההתיישבות הכפרית והתפתחותה.
ועדה רעיונית -מדינית

חברי הוועדה הרעיונית-מדינית נפגשו לשיחה ארוכה עם השר אורי אורבך ,שכידוע במסגרת
הפריימריז ל"בית היהודי" הגיע בקלפיות שהיו ב"קיבוץ הדתי" למקום הראשון .נחמיה פתח
בהתייחסות לַהפסד של "הבית היהודי" בבחירות לרבנות הראשית ובמשמעותו לגבי ההיערכות
לשנת השמיטה ,והוסיף בתיאור האכזבה של רבים מאנשי ההתיישבות – דתיים וחילוניים –
מהתנתקותם של חברי הכנסת והשרים מטעם "הבית היהודי" מייצוג החקלאות וההתיישבות.
השר אורי אורבך ניתח את המפה המפלגתית-מגזרית והפוליטית-ארצית ,ואמר בין השאר :אנו
שואפים להיות מפלגה בסדר גודל בינוני ,שאי אפשר בלעדיה בקואליציה או שעושה צרות
באופוזיציה; הגענו ל 21 -מנדטים אך יש מקום לגדול; האהדה הציבורית לבית היהודי ממשיכה גם
אחרי ההפסד ברבנות; יש יחסים טובים וחבריים בַ סיעה בכנסת; המפלגה מחזיקה תיקים
משמעותיים ,כולל הזווית החברתית של הגימלאים; דרוש שינוי בהתנהגות הפוליטית שלנו :לא
צריך להתעלם מהבעיות אלא להתמודד עמן ,ואנחנו – הציונות הדתית – צריכים להחליט מה
לעשות ולהציע איך לעשות; באופוזיציה יותר קל כי שם אתה תמיד צודק ,אך היום אנחנו משפיעים
ומקבלים אחריות; המפלגה שלנו היא קפיטליסטית מידי ,בורגנית מידי; לתנועת הקיבוץ הדתי יש
משקל הרבה יותר גדול ממספר הבוחרים שלה .השר אורבך פתוח להצעות שלנו על תכניות
המתאימות לגימלאי קיבוצים ומושבים ,ומחפש יוזמות חדשות ולא חיזוק פעולות הנעשות ממילא.
בתום דבריו העלו חברי הוועדה נקודות שונות ,והדיון היה חשוב ,מעניין ,חברי ונעים!

'לקיבוץ הדתי
משקל רב ממספר
בוחריו' ח"כ אורבך

הפורום ההתיישבותי -חקלאי

למעלה מ 13 -נציגי תנועות וארגונים התכנסו באולם הישיבות שבמשרדי הקיבוץ הדתי ברחוב
לפגישת עבודה ראשונה עם ח"כ זבולון כלפה ,יו"ר הלובי החקלאי בכנסת .שני עמיתיו
דובנובניהול
לראשות הלובי ,חברי הכנסת עומר בר-לב ויצחק ווקנין ,נעדרו בגלל חופשה משפחתית ,אך יוצגו
ע"י עוזריהם .בפתח דבריהם ציינו רבים מן הדוברים שלמרות החששות הכבדים ממיעוט נציגי

'מטרת ההתכנסות -
ליצור כח שידע
לעבוד יחד'
זבולון כלפה

ההתיישבות בכנסת ,זכינו לכנסת התומכת בחקלאות ובהתיישבות ,והדבר בא לידי ביטוי
בהישגים היפים של הלובי החקלאי בדיוני התקציב וחוק ההסדרים .ח"כ זבולון כלפה בירך את
הנוכחים ואמר" :מטרת ההתכנסות היא ליצור כוח שידע לעבוד יחד .בחודשים הקרובים נתמקד
בנושאים הקריטיים :המים והקרקעות ,וכמובן לא נשכח את התעשייה והפעילות הבלתי-
חקלאית ביישובים הכפריים .במהלך המושב האחרון נתקלתי פעמים רבות מ ַדי במקרים של
בורּות וחוסר הבנה של מושגי יסוד בקרב מקבלי ההחלטות ,ועלינו לשנות את השיח .עלינו להיות
ממוקדים ומאוחדים כדי שנגיע להישגים ונתקדם בפעילות הפרלמנטרית ".פגישה טובה וחשובה!.
סמינר יג"ל

בשבוע החולף התכנסו בישיבה התיכונית בנחלים כ 233 -ש"שינים חדשים 43 ,מתוכם בני
הקבה"ד ,לסמינר פתיחת השנה שהובילו דוד גדיש (מרכז יג"ל בבני עקיבא) וזיו כרמל (מחלקת
הביטחון של הקבה"ד) .הנושא המרכזי היה היכרות עם המצוקות האישיות והקשיים החברתיים
במדינת ישראל דרך סיור בשכונות בדרום תל-אביב ,פגישות עם ח"כ מיכל בירן מהעבודה ועם
הרב ישראל סמט מהגרעין התורני בלוד ,עיסוק ביחסה של המדינה לאוכלוסיות החלשות ,ודיבור
על שנת השירות כשנת הכשרה לחיים של אחריות חברתית .במהלך הסמינר התמודדו הבנים
והבנות בסוגיות ערכיות ובדילמות חינוכיות שילוו אותם במהלך השנה .בסיום הדגיש נחמיה את
היכולת העצומה שיש לכל אחת ואחד מהש"שינים לחולל שינוי במדינת ישראל ,ואת הציפיות
העצומות שאנחנו – הקיבוץ הדתי ובני עקיבא – תולים בהם .בהצלחה!

שנת השירות -שנת
הכשרה לחיים של
אחריות חברתית

סיור ביטחוני

עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות ,גלעד אלטמן ,וראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד
הביטחון ,עמיקם סבירסקי ,סיירו השבוע ב 8 -הקיבוצים שלנו שבמועצות האזוריות עמק
המעיינות והגליל התחתון ,בליווי חברי הצוות הכלכלי של מזכירות התנועה .כל הקיבוצים
התכוננו בקפדנות לביקור החשוב ,שלחו מראש ניירות עבודה מפורטים ,וקיבלו את האורחים
במאור פנים ובשיחה עניינית .במהלך הסיור התברר גודלו של הקיצוץ בתקציב הביטחון בשנים
הקרובות ,קיצוץ אשר ממנו נגזרת היכולת המוגבלת של משרד הבטחון לסייע בהשלמת מרכיבי
ביטחון חשובים כגון :תיקוני גדר ,סלילת כבישים ,תיקצוב שומרים וכיו"ב .כיוון ששר הבטחון
רואה בצורך לסייע להתיישבות ולדאוג לחוסנה החברתי והכלכלי את אחד מתפקידיו ,הוצגו בפני
האורחים נושאים נוספים שבהם ביקשנו את עזרת המבקרים ,ובהם הוספת קרוואנים למגורים
זמניים ,שיקום תשתיות ועוד .הרושם שהותיר הביקור מזרז אותנו לערוך בהקדם ,בעז"ה,
סיורים דומים גם בשאר קיבוצי התנועה.
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שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

הקיצוץ בתקציב
מעכב תיקוני גדר,
תקצוב שומר ועוד...

