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שלום לכולם,
פגישה עם הרב הראשי

רבני הקיבוץ הדתי וחברי המזכירות הפעילה של התנועה התכנסו השבוע במשרדי הרבנות הראשית
בירושלים ,לפגישה עם הרב דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי לישראל ,לפגישת הכרות ולהצגת סוגיות
הלכתיות מורכבות הדורשות את התייחסותה של מועצת הרבנות הראשית .השיחה הנעימה נפתחה
בהתייחסות הלכתית רחבה לשנת השמיטה הקרבה .לאחר שרבני הקיבוץ הדתי היפנו את תשומת לב הרב
הראשי לשאלות חדשות עמן מתמודדת החקלאות המודרנית בשנת השמיטה ,שהן שונות מאלה המוכרות
לציבור הצרכנים ,אמר הרב" :חובת הרבנות הראשית היא לסייע לכל חקלאי המעוניין להתיישב על אדמתו
ולעבד את שדותיו .החקלאים צריכים לראות ברבנות הראשית כתובת בהיערכות לקראת השמיטה ,במהלך
השנה השביעית ולאחריה" .בהמשך התייחס הרב הראשי לשאלת בחינות ההסמכה לרבנות ,וציין שמעתה
יכללו בהן גם שאל ות הנוגעות ליחסים שבין אדם לחברו" :כבוד הבריות ,רכילות ,יישוב מחלוקות וקירוב
לבבות ,הם נושאים שהרב חייב להכשיר בהם את עצמו לקראת כניסתו לתפקיד" .בהמשך השיחה עלו
נקודות נוספות ,וביניהן :הֵ ערכּות לנוכח הגידול במספר הבנות בוגרות החמ"ד המתגייסות לצבא; מציאת
פת רון לכמויות גדולות של תרומת מעשר הנערמות במפעלי ירקות ופירות; הזמנת משטרה ומד"א בשבת
לאחר קביעת מוות ,ועוד .הרב לאו הקדיש תשומת לב רבה לדברי רבני הקבה"ד ,וניהל עמנו בנועם שיחה
ממושכת .בסיום ביקש הרב שייקבע מועד לפגישה נוספת ,להמשך דיון בנושאים שעמדו על סדר היום.
המזכירות הפעילה בעין צורים

המזכירות הפעילה ,בהרכב מלא ,ערכה השבוע ביקור מקיף בעין צורים .כמקובל ,הביקור נפתח בסיור
בשטח .סיירנו באתר הקארווילות ההולך ומתרוקן ממפוני גוש קטיף ,ובו זכינו לראות את המשפחה
הראשונה של בן עין צורים נכנסת למבנה שהתפנה .במתחם ישנם למעלה מ 011 -מגרשים לבנייה ,המהווים
תשתית להמשך התרחבות הקיבוץ .עלינו ל"תצפית שפיר" ,פינת חמד מקסימה ,הנמצאת בלב השדות של
עין צורים וסמוכה למט"ש החדש (מכון לטיהור מי שופכין) .מהתצפית שהוקמה על ידי המועצה על בסיס
אתר פסולת בניין שהתרומם בשטח ,ניתן לסקור במבט של  061מעלות את כל שטחי הקיבוץ .סמליות רבה
ישנה בכך שהעומד על גבעת התצפית ונושא עיניו למזרח ,להרי יהודה ,יראה את עין צורים שבגוש עציון.
בהמשך הביקור התכנסנו במועדון עם הנהלות הקיבוץ ,שמענו סקירה רחבה על המצב הכלכלי של ענפי
הקיבוץ ,והוצגו בפנינו ס דר היום ותוכנית העבודה של הקהילה ומוסדותיה .הנתונים החיוביים והדיווח
האופטימי ,הישרו אווירה טובה גם על הדיון בשאלה הקשה של קליטת בנים חילוניים לחברּות בקיבוץ ,וגם
על השיחה שהתפתחה עם חברי עין צורים שהצטרפו למעגל .יצאנו מהביקור בתחושה נפלאה ,וברצוננו
להודות על האירוח מאיר הפנים ועל העשייה המרשימה של חברי עין צורים.

ביטול הפטור מהגבלים עסקיים בחקלאות

חוק ההגבלים העסקיים בענפי החקלאות – נושא מורכב שהכנסת והממשלה עסקו בו באופן שיטתי במהלך
 01השנים האחרונות ,הגיע לסיומו בדמות הצעת חוק ,המוסכמת על התאחדות חקלאי ישראל ,משרד
האוצר והממונה על ההגבלים העסקיים .היעד המרכזי – שמירת הפטור לחקלאים ,והעברת הלחץ הציבורי
להורדת מחירים אל הגופים הגורפים את הרווחים העיקריים משיווק מוצרי החקלאות ,הושג .הניסיונות
להכניס לתנאים לקבלת הפטור רשימה של מאות מינים של מוצרים ,שלכל אחד מהם תצטרך להתקבל
הרשאה מיוחדת ,נדחו והוצאו מן החוק .ניסיונות האוצר לבטל את ההתארגנות המשותפת דרך מועצות
היצור נדחו אף הם .עיקר ההפרדה תהיה איפה בין החקלאים לבין הסיטונאים או חברות השיווק שאינם
חקלאים וקמעונאים ,ובעיקר הרשתות הגדולות ,שלא יוכלו ליהנות מהפטור דרך החברות החקלאיות
שלהן .בכוחות משותפים הגיע לסיומו מאבק ממושך שבסיומו נשמרו הרוב המכריע של זכויות החקלאים.
מים

בשעת כתיבת שורות אלה אנו נושאים עינינו לשמים המאפירים ,שוטחים תפילותינו לרבש"ע ,ומקווים
שנזכה לירידת גשמים רבים ולחורף אמיתי .עם זאת ,השנה תהיה כנראה אחת השנים השחונות שידענו.
השנה ,לראשונה ,יש באפשרות המדינה לספק את מלוא הדרישה החקלאית למים ,מכיוון שמתקני התפלת
המים מסוגלים לייצר את כל הכמות הנדרשת .התאחדות חקלאי ישראל ,בראשות אבו וילן (נגבה) ,נמצאת
במגעים שוטפים עם אנשי אגף התקציבים באוצר ומשרד החקלאות כדי להגיע להבנות ,שיאפשרו
לחקלאים להגדיל את הקצאות המים השנתית לשנה זו ,ותימנע פגיעה בגידולים השונים שלא זכו לגשם.
מוסיף אבו" :הצעתנו ודרישתנו מהממשלה :הפעילו את מתקני ההתפלה במלוא היכולת ואפשרו לנו
להשתמש במים! איננו מב קשים פיצויים כלשהם ,כי אם מים להשקיית השדות והמטעים .להערכתי,
הוויכוח העיקרי יהיה על מחיר המים .המדינה משלמת כיום כשקל לקוב לחברות ההתפלה כדי שלא ייצרו
את מלוא התפוקה .אנו מציעים להוסיף עוד שקל ובכך לתרום את חלקנו לתוספת עלות הפקת המים".
רכזי חינוך

מדווח זיו כרמל :השבוע נפגש פורום מנהלי מערכות החינוך הבלתי פורמלי ,והפעם בחרנו לצאת מהמרחב
הכפרי ולהיפגש עם דוגמאות מהמעשה החינוכי במרחב העירוני .עלינו לירושלים ,וביקרנו בשני בתי ספר
יסודיים בקרית מנחם :הראשון  -בי"ס גואטמלה ,שאחוז ניכר מתלמידיו הם ילדי רווחה ,ובו זכינו לראות
את ההשפעה הדרמטית של שינוי חזותי ,שנעשה בהובלת מנהלת ביה"ס ,על כל האווירה בתוך בית הספר.
השני ,ביה"ס ראשית ,שהוקם ע"י חברי הקיבוץ העירוני ראשית ומנוהל מיום הקמתו ע"י תמי בן-שלום ,בת
סעד ,ובו החזון החינוכי לצד העשייה הנועזת הפכו את בית הספר למוקד ועוגן קהילתי מרגש ומרשים.
מבתי הספר המשכנו לשיח עמיתים שעסק במיצובו ותפקידו של רכז החינוך ,לאור הדיונים וההחלטות של
מועצת החינוך וכנס המדריכים שהתקיימו בניר עציון .פורום מנהלי מערכות החינוך הביע נכונות להיות
שותף ומוביל את החלטות המועצה ,ורוצה לקחת חלק בעשייה מעבר לעיסוק השוטף של כל אחד ואחת.

שבת שלום ופורים שמח
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

