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התאחדות חקלאי ישראל

מזכירות התאחדות חקלאי ישראל נפגשה לדיון בנושאים שוטפים ,ובהם :שיווק תוצרת
חקלאית לעזה; עובדים זרים – הסדרי תשלומים; הסכמים קיבוציים בענף החקלאות;
הכרזה על בצורת ב ;4102 -הסכם עם האוצר על מכסת יבוא גבינות ובשר; היערכות לשנת
השמיטה; מאבק הדבוראים ועוד .בשאלת הבצורת נמסר שבחוק הבצורת אין מענה
למציאות הנוכחית :החוק מסדיר פיצויים לחקלאים שנפגעו מעצירת גשמים ,אך אין בו
מענה ל חקלאים שנפגעו כתוצאה מפיזור לא טוב של ירידת הגשמים .הנפגעים מהמחסור במי
גשמים ,בעיקר חקלאי הגליל ורמת הגולן שאינם מחוברים למערכת הארצית היוצאת
מהכנרת והיורדת דרומה ,מבקשים מהממשלה הסדרה מיוחדת של פיצויים .זמן רב יוחד
בפגישה למהלך שמוביל האוצר בתחום החלב ,שעיקרו הגדלת כמות הגבינות – בעיקר
הקשות – שמותר לייבא ,והקטנה של המכס בהתאם .יש לדעת שכל ק"ג גבינה קשה מיוצר
ליטר חלב ניגר ,והמשמעות של ההסדר החדש היא הקטנת מכסות החלב ב 01 -מיליון
מכ01 -אלפי
ליטר ,ויש בכך פגיעה משמעותית ברווחיות הענף.

ה מהלך להגדלת כמות
יבוא הגבינות והקטנת
המכס עלול לפגוע בענף

ראשי מועצות אזוריות

אחת לחודשיים-שלושה נפגשים ראשי מועצות אזוריות שהם חברי קיבוץ ,ללמידת עמיתים
ולקבלת עדכונים מאת העוסקים במלאכה .המפגש האחרון הוקדש לשלושה נושאים :חינוך
– כניסת הקיבוצים למסגרת "ארגון מפעיל" ול"תקנת ילדים ונוער"; קרקעות – דיווח של
המחלקה המשפטית בתק"צ על הפעילות המתמשכת ועל ההסכמות והמחלוקות עם רשות
מקרקעי ישראל; שמיטה – ההיערכות לשנת השבע הבעל"ט והודעה ראשונה על "כנס
השמיטה של ההתיישבות העובדת" .את נושאי החינוך הציגו ד"ר גבי אסם (אפיקים) ,מנהלת
מחלקת החינוך בתק"צ ,חלי זלינגר ,מנהלת מדור הגיל הרך בתק"צ ,ומאיר יפה ,מנהל
מחלקת החינוך במועצה האזורית זבולון .המסר העיקרי בדבריהם היה הצורך של הקיבוצים
והתנועה הקיבוצית לנטוש את עמדתם הבדלנית המסורתית ולהתחבר למהלכים של משרד
החינוך וממשלת ישראל בתחום החינוך .נחמיה רפל וצביקי פורת הציגו את ההיערכות של

חינוך – כניסת קיבוצים
ל 'ארגון מפעיל ' ול 'תקנת
ילדים ונוער '

משרדי החקלאות והדתות לשנת השמיטה ,ויש לציין שלאחר הרתיעה הראשונית מעיסוק
בתכני השמיטה ,וככל שההסברים הלכו והעמיקו ,התקבלה בהתלהבות היוזמה שיצאה
מבית הקבה"ד לעריכת כנס ייחודי לאנשי ההתיישבות העובדת ,שבו נעסוק בשמיטה על כל
גווניה .אנו מצפים למאות משתתפים ,מכל הקיבוצים והמושבים ,ואנו קוראים לחברינו
להשתתף בכנס .נשמח לראות רבים וטובים שותפים ומשתתפים בכנס שייערך בעז"ה בקיבוץ
גן-שמואל ,ביום חמישי י"ט בתמוז ( 01ביולי  .)4102פרטים נוספים – יפורסמו.
קרקעות  -הסכמות
ומחלוקת עם המנהל.
שמיטה – הכנס שבדרך!

הסינים באים וקונים

ניהול
ארגון הקניות "גרנות" נערכה קבלת פנים למשלחת שהגיעה מסין כדי לקדם את
במשרדי
העסקה לרכישת השליטה ב'תנובה' .בשיחת ההיכרות המעניינת נכחו נציגי תנועות המושבים
והקיבוצים ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,נציגי הארגונים הכלכליים הקיבוציים ומזכ"ל
התאחדות מגדלי בקר .השיחה התנהלה בעזרת מתורגמן ,ומתוך התרשמות אישית אפשר
לומר ששליטתם של הסינים באנגלית זהה לשליטת הישראלים בסינית  ...החברה המעוניינת
ברכישת השליטה ב'תנובה' –  – BRIGHT FOODהיא חברת ענק גם במושגים סיניים ,הצומחת
בשנים האחרונות בקצב מהיר מאד ,וכבר כיום היא שולטת ב 20% -משוק מוצרי החלב בסין.
לדבריהם ,הם באים לישראל ברוח טובה ובכדי לשתף פעולה לטווח ארוך ,והם משוכנעים
שתעשיית החלב ומוצריו בשתי המדינות לא תיפגע ,אלא להיפך :כולם ירוויחו מהעסקה .מול
המחסור בחלב בסין יש לרפתות בארץ עודף כושר ייצור ,וגם למחלבות בארץ יש יכולת לייצר
יותר גבינות ,ומכאן עלה הרעיון לחבר בין שתי הכלכלות .דיון מעניין התמקד בשאלה האם
הסינים מתכוננים להשקיע כספים בקידומה של 'תנובה' ,כך שבמבט עולמי היא תמשיך להיות
חברה מובילה בתחום ספר העדר ,פיתוח טכנולוגיות לשמירה על איכות החלב ועוד .במהלך

התרשמות אישית –
שליטת הסינים באנגלית
זהה לשליטתנו בסינית ...

השיחה התברר שכיום יש יבוא גדול של חלב מניו זילנד לסין ,יבוא שאינו עונה על כל הביקוש
הסיני ,והוא תורם רבות לכלכלתה של ניו-זילנד .בדבריו עמד נחמיה על מרכזיותו של ענף
החלב למשקי תנועת הקבה"ד ,ועל הצורך לשמור על מערכת ההבנות שאפשרה לשמור לאורך
שנים על יציבות ענף החלב וחשיבותו הכלכלית לקיבוצינו.
"באר ירוחם"

זיו כרמל (טירת צבי ,רכז מחלקות ביטחון וחינוך) הדרים עד ירוחם ,כדי לפגוש את  1בנותינו
הלומדות בשנת י"ג במדרשת "באר ירוחם" .מספר זיו :בשיח המשמעותי והמרגש שניהלנו
במשך שעה ארוכה תיארו הבנות את התהליכים אותם הן עוברות בתכנית הייחודית .הלימוד
המעמיק מתוך בחירה ,השיח המתמשך של הבנות ,וההתנדבות למען הקהילה בירוחם
ובסביבה ,מגבשים ראייה מפוקחת על המציאות והופכות את החזרה לקיבוץ בחופשות
ושבתות לחוויה שונה .לצד התחושה שרכשו כלים ללימוד משמעותי ולהעמקה תורנית ,חשות
הבנות רצון לתרום ולהשפיע על הקהילות שלהן .לדעת הבנות ,השהות במדרשה נותנת להן
פרספקטיבה שונה על החיים ויכולת לגבש ביקורת בונה ,ופרק הלימוד המעמיק לפני הצבא
משמעותי לגיבוש זהותן ותורם לאישיותן .אנו ממשיכים בסבב הביקורים ,ובעז"ה נבקר

פרק הלימוד המעמיק
משמעותי לגיבוש זהותן
ותורם לאיש יותן

בשבוע הקרוב במכינת 'בני דוד' בעלי ולאחריה במכינת קשת.
טקס ההתייחדות השנתי

ביום רביעי השבוע ,י"ד באייר ( ,)02.2.4102ייערך בעז"ה טקס ההתייחדות השנתי עם זכרם
של בני ובנות התנועות הקיבוציות שנפלו במערכות ישראל .הטקס יתקיים באנדרטת
\\

הקיבוצים הסמוכה לקיבוץ משמר העמק ,משעה  .00.61את הטקס יכבדו בנוכחותם שר
הביטחון ,משה (בוגי) יעלון ,ואישים נוספים .הזמנות נשלחו למשפחות השכולות ,ומודעות
נשלחו ללוחות המודעות בקיבוצים .הציבור מוזמן.
\

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

הציבור מוזמן לטקס
ההתייחדות ה שנתי עם
זכרם של הנופלים

