ב"ה ח' שבט ,תשע"ד
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום

התאחדות חקלאי ישראל

כ 03 -חברי 'התאחדות חקלאי ישראל' ,נציגי ארגוני המגדלים ,ראשי תנועות ההתיישבות ועוד,
התכנסו לישיבת מזכירות ההתאחדות ,בראשותם של מאיר צור (עין יהב) ,מזכיר תנועת
המושבים ויו"ר ההתאחדות ,ואבו וילן (נגבה) ,ח"כ לשעבר ומזכ"ל ההתאחדות .בפתח הישיבה
נמסר דיווח על מיגוון נושאים הנמצאים בטיפול שוטף ,ובהמשך נדון תקציב ההתאחדות ל-
 4302העומד על  4.2מיליון  ₪לשנה (הקבה"ד משתתף בסכום של  22אלף  ,)₪שהוצאותיו
העיקריות הן שכר עבודה ותפעול משרדי הפעילים .בנוסף הוקצה סכום נכבד לסיוע
בהתמודדות משפטית של חקלאים פרטיים התובעים פיצוי על נזקים שנגרמו להם כתוצאה
ממחסור בעובדים זרים .בדיון תבענו לממש החלטות קודמות בדבר גיוס והקצאת משאבים
ליצירת שינוי בדעת הקהל ,ולהחזרת הגישה האוהדת כלפי החקלאות בפרט וההתיישבות בכלל.

לממש החלטות בדבר
גיוס והקצאת משאבים
לשינוי דעת קהל

דמוגרפית בקיבוץ מירב
צמיחהאלפי

בעלון קיבוץ מירב התפרסם לאחרונה" :מועמדים חדשים לחברּות בקיבוץ! ביום שלישי בערב,
לצד טעימות ממרקי מוטי ,נפתחה אסיפת חברי קיבוץ מירב בהצבעה בקלפי לאישור קבלתם
של  43מאנשי הישוב למועמדות של שנה לקראת חברּות בקיבוץ .ההצבעה בקלפי הסתיימה
באישור סוחף לקבלת המועמדים"! זהו מהלך נוסף שתואם את המגמה הברורה שמובילה היום
בנושא הצמיחה הדמוגרפית – מעמד שווה לכולם .בעלון מירב מוזמנים תושבים נוספים
להצטרף למהלך ,וזה המקום לאחל למועמדים החדשים ולכל בית קיבוץ מירב ברכות
להתערות ,השתרשות ,והמשך צמיחה ושגשוג.
מזכירות הבית היהודי

אישור סוחף בהצבעה
בקלפי על קבלת 02
מאנשי הישוב למועמדות

חברי מזכירות "הבית היהודי" קיימו פגישת עבודה תקופתית עם ראש המפלגה השר נפתלי
בנט .בנוסף למזכיר המפלגה ,ניר אורבך ,ישנם במזכירות  0חברים פעילים :ליאורה מינקה,
יו"ר "אמונה"; איציק איליה ,מזכ"ל איגוד מושבי הפועל המזרחי; נחמיה רפל ,מזכ"ל
הקבה"ד .בנט פתח בסקירה פוליטית מקיפה ,ועמד בדבריו ,בין השאר ,על :הברית הטקטית עם
יאיר לפיד; קשיים קואליציוניים סביב תביעתו לקיים הבטחות תקציביות; הצעות חוק של
מפלגות אחרות בנושאי דת ולאום; קשת הדעות של  04חברי הכנסת בסיעת "בית היהודי";
חוזקה של הקואליציה על רקע התקדמות התהליך המדיני ,ועוד .בשיחה נבחנו הדרכים
להעמקת הקשרים שבין השרים וחברי הכנסת אל ציבור הבוחרים הנאמן של הציונות הדתית,
ושורטטו יעדים להמשך הפעילות הפוליטית .נחמיה הדגיש את חשיבות ההתיישבות כולה –
דתית וחילונית ,קיבוצית ומושבית – ל"בית היהודי" ,וביקש את הגברת מעורבות השר
בענייניה ,וביניהם :פתרון המחלוקת עם רשות מקרקעי ישראל ,והיערכּות נכונה – מהותית
ותקציבית – לשנת השמיטה הבעל"ט.

הודגשה חשיבות
ההתיישבות והגברת
מעורבות השר בנושא
ברשות

'כ  8,222 -חקלאים
נותרו בענף
לעומת 02,222
לפני  02שנה !

חקלאות

ניהול
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,ח"כ יאיר שמיר ,והצוות הבכיר של משרדו ,הגיעו לדיון בוועדת
הכלכלה של הכנסת ,שהתמקד בפעילות המשרד ,יעדיו ואתגריו .מעל הדיון ריחפה כל הזמן
אימת "יוקר המחייה" ,וניכר היה שהממשלה עוסקת בעיקר בריצוי הצרכן-האזרח ,ואינה
נותנת את דעתה במידה הדרושה על היצרנים – חקלאים ותעשיינים כאחד .רמי כהן ,מנכ"ל
משרד החקלאות ,הפתיע את חברי הכנסת כאשר ציין שבישראל עובדים היום בין  0,333ל-
 03,333חקלאים ישראלים בלבד .לצורך ההשוואה לפני  03שנה היו כ 23,333 -חקלאים
ישראלים .ח"כ וקנין מסיעת ש"ס ,מושבניק מיערה שבצפון ,העיד בכאב " :להיות חקלאי זו
מסירות נפש .על השר ואנשי משרדו לתת את הדעת לעובדה שהחקלאים נוטשים את המקצוע.
הצעירים במושבים אינם ממשיכים במפעל החיים של הוריהם כי התקנות ,הגזרות והחוקים
מתעללים במבקשים להתפרנס מעמל כפיהם" .בתוך הדיון על הרגולציה ,העובדים הזרים,
הרפורמות ומחיר המטרה ,העלינו את הנקודה היהודית :שנת השמיטה הבעל"ט מביאה לידי
ביטוי עליון את החיבור שבין "עם ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל" ,ומשרד החקלאות צריך

רמי כהן  ,מנכ " ל משרד
החקלאות

' להיות חקלאי זו
מסירות נפש .
חקלאים נוטשים
את המקצוע '!
ח " כ וקנין מסיעת ש "ס

' להוביל את ההיערכות
הממלכתית לקראת שנת
השמיטה שהיא ב יטוי עליון
חיבור בין עם ישראל  ,ארץ
ישראל ותורת ישראל'
תנועת הקיבוץ הדתי

להוביל את ההיערכות הממלכתית לקראתה.
מפגש מנהלות הגיל הרך

בשבוע שעבר ,לאחר שנים אחדות של הפסקה ,נפגשו מנהלות הגיל הרך ליום של למידת
עמיתים .עם כניסתה של נירית אפרתי (קבוצת יבנה) לתפקיד מרכזת הגיל הרך ,עלתה מהשטח
הבקשה להיפגש וליצור קבוצת שייכות ,וכך היה :המנהלות נפגשו במועדון לחבר של בארות
יצחק ,והתמקדו בייחודיות שלנו כקיבוצים דתיים .כל מנהלת תיארה את מערכת הגיל הרך
עליה היא ממונה ואת התאמתה לאקולוגיה הייחודית לקיבוצה .היום ניפתח בברכתו של
נחמיה ,ונמשך בדיוני פורום העמיתות ,ביציאה לשטח והיכרות עם מערכת הגיל הרך של
בארות יצחק (כולל מפגש עם רותי ,הגננת המיתולוגית!) .היום הסתיים בשיעורו של הרב
אילעאי עופרן ,שקרא להתבוננות פנימה על החינוך שלנו ,ועסק בשאלה האם החינוך מצמצם
או מרחיב .בסופו של יום הגיעו המשתתפות לאמירה חשובה :הגיל הרך זו תקופה של הקניית
הרגלים ומיומנויות ,תקופה שלא ניתן להחזירה לאחור ,ויש להשקיע בה רבות .המנהלות
התפזרו לביתן עם הרגשת מלאות ושייכות .בתכניתנו להמשיך ולהיפגש אחת לחודש ולהמשיך
ללמוד ,להעמיק ולתחזק את קבוצת העמיתים החשובה הזו.
אהד"ה

אהדה הוא ארגון של הורים ומשפחות בקיבוץ שיש להם בן עם מוגבלות .הארגון פועל
כקבוצה לעזרה עצמית במסגרת המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית .הארגון פועל
לסייע למשפחות ולבעלי תפקידים בקיבוצים להבטיח את צורכיהם של האנשים עם המוגבלות
היום ולעתיד ,במסגרת זו הוא מציע סיוע כספי לבעלי צרכים מיוחדים ,בסכום כולל של עד
 .₪ 2,333הכתובת למשלוח פניות :המרכז לייעוץ ושיקום ,רח' בן גוריון  ,00בית אלבה קומה
 ,2הרצליה ,מיקוד  .20762טלפון לפרטים .30-0200222
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שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

המנהלות התפזרו לביתן
מהמפגש עם הרגשת
מלאות ושייכות

