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פינוי ישובים – בימים ההם ,בזמן הזה
ביום רביעי הקרוב יתקיים בעז"ה הכנס הרביעי של 'הבמה לדיון בערכי תורה ועבודה
והגשמת בהתיישבות – בארות בנגב' .הנושא השנה הוא :פינוי ישובים בעת מלחמה ,בימים
ההם – בזמן הזה .כנס זה ,כמו שלושת הכנסים הקודמים ,מעלה סוגיות מרתקות עם מיטב
המרצים ובמגוון של מתודות ,ואנו מזמינים כל מי שחשקה נפשו להגיע ולהשתתף! הכניסה
חופשית .פרטים באתר הקיבוץ הדתי.www.kdati.org.il :

התאחדות חקלאי ישראל
כ 52 -ראשי תנועות ההתיישבות ומנהלי ארגוני מגדלים התכנסו השבוע לישיבת מזכירות
התאחדות חקלאי ישראל .במרכז הישיבה נדונה סוגיית המים לחקלאות :לפי "הסכם
שהתקבל כחוק לפני שנים אחדות ,ישנה עלייה מתמדת במחירי המים לחקלאות,
המים"לפי
ואנו מגיעים למחירים שרוב התוצרת החקלאית אינה יכולה לעמוד בהם .בנוסף ,נערכה
התייעצות לגבי הצעדים שיש לנקוט כלפי המשבר ביצוא החקלאי לרוסיה ,שנובע בעיקרו
מירידת ערך הרובל .בשולי הדיון – ומתוך להט אופייני לנציגי ההתיישבות העובדת –

מחירי מים שרוב התוצרת
אינה יכולה לעמוד בהם
ומשבר ביצוא לרוסיה

הושמעו הערות פוליטיות לקראת הרכבת הממשלה החדשה .לצערנו בפועל ,משרד החקלאות
משותק כעת בגלל החקירות בפרשת "ישראל ביתנו" ,בהן מעורב גם מנכ"ל המשרד ,ולפנינו
עוד חודשים ארוכים עד שתהיה ממשלה חדשה והטיפול הממלכתי בענייני החקלאות ישוב
לפעילות סדירה.

ביקור צמרת "הבית היהודי" בסעד ועלומים
השבוע הגיעה לביקור בעלומים צמרת הבית היהודי – השר נפתלי בנט ,וחברי הכנסת איילת
שקד ,הרב אלי בן דהן ואבי וורצמן .בנט נפגש עם חניכי 'מכינת יונתן' ושוחח עימם על
ערכים ,גיוס לצבא ועל תקומתה של מפלגת הבית היהודי .כמי שהיה בעברו הצבאי בוחן
בגיבושי סיירות ,נתן בנט לחברי המכינה גם טיפ קטן :הבוחנים בגיבוש לא מחפשים מי יותר
טוב בניווט ,בכושר או בריצה .הם מחפשים את מי שיש לו מוטיבציה! בארוחת צהרים
משותפת עם נציגי ישובים נוספים בסביבה ,סקר ראש המועצה תמיר עידאן את הפעילות
באזור ,ואת האתגרים העומדים בפני התושבים בעוטף עזה .בנוסף לסקירה הושמעה גם
נימה של ביקורת על כך שביקורי האח"מים מתנקזים דווקא לעיתות בחירות ,והח"כים
התבקשו להגיע לאזור גם בזמנים אחרים ,ובמיוחד בימים בהם הציבור בעוטף עזה צריך את
הסיוע והעזרה שלהם .לאחר הביקור בעלומים המשיכו השר וצוותו ל"מעוז מול עזה" ,עלו
למרפסת התצפית במעוז ,ושם קיבלו השר נפתלי בנט וחברי הסיעה סקירה אזורית
והיסטורית מבני גינזבורג ,חבר סעד ,ונפרדו לשלום.

טיפ לחניכי המכינה :
בגיבוש לסיירת מחפשים
את מי שיש לו מוטיבציה!

שישי צעיר
משפחות הנקלטות בקיבוצים נטמעות לתוך שגרת החיים ,ולעיתים מתקשות להפנים את
יהול
שבחיי קיבוץ .על אחת מהיוזמות המבורכות ליצירת מפגשי תוכן ובירור לחברים
המהות
החדשים – תכנית 'שישי צעיר' ,המתקיימת בקיבוץ שדה אליהו – מדווחת אסנת נורדן,
רכזת ועדת חברים :השבוע התקיים המפגש השלישי בסדרת מפגשי 'שישי צעיר' בשדה
אליהו .מפגשים אלו מיועדים לחברים בגילאי  ,52-04והם פרי יוזמתה של ועדת חברים.
מטרת המפגשים היא לעודד שיח על ערכי הקהילה ועל ענייני היום המעסיקים את
החברים הצעירים בקיבוץ .במפגש האחרון התארחו אצלנו אמיתי פורת ולימור ספראי
ממזכירות התנועה .המפגש עסק בערכי הקיבוץ הדתי ובקידום יוזמות בקרב החברים
הצעירים .למפגש הגיעו  52חברים אשר התחלקו ל  2קבוצות ,כאשר כל קבוצה דנה על

החברה מברכים על הבמה
שניתנת להם ומביעים
תקווה להשתלבות

נושא הקרוב לליבה .הנושאים המרכזיים שעלו במפגש הם :חינוך ,קליטה מסורתית
לקיבוץ ,משימות לאומיות בקיבוץ ,אורח חיים דתי ,ותמיכת הקיבוץ במשפחות המאמצות
תושבים זמניים .לאחר דיון משותף הכינו החברים הצעה לתוכנית עבודה בנושאים השונים
ובימים הקרובים יוצגו ההצעות השונות בהנהלת קהילה .החברים הצעירים מברכים על
הבמה שניתנת להם ,ומביעים תקווה כי יוכלו להשתלב בתפקידים ציבוריים שונים כדי
לקדם את הנושאים שעלו.

אגף המשק
תהליך החפיפה עם צביקי פורת הסתיים ומתחילת חודש ינואר נכנס שרגא וילק לתפקיד
מרכז אגף המשק באופן מלא .מדווח שרגא :במהלך החודש התקיימו ביקורי האגף בעין
צורים ,קבוצת יבנה וניר עציון .במהלך הביקורים סקרו בפנינו רכזי המשק את עיקרי
הסיכומים משנת  5400ואת התוכניות לשנת  ,5402לצד ניתוח החסמים והאיומים מן הצד
האחד ,וההזדמנויות העומדות בפתח מנגד .כמו כן נדונו במפגשים האפשרויות לתמיכה
וסיוע מהאגף המשקי ומהתנועה .במהלך החודש הקרוב מתוכננים ביקורים דומים במגדל
עוז ובמירב .בהמשך אנו עמלים על תיאום הביקורים ביתר המשקים לאורך השנה כך
שפעילי האגף יגיעו לביקור שגרתי בכל משק לפחות פעמיים בשנה .האגף יצר פורמט מחייב
להתנהלות הביקור כך שכל משק יודע ומתכונן לקראתו בצורה אחידה ,מה שמאפשר לנו
כתנועה לעקוב באופן שיטתי אחר ההתנהלות המשקית ,לזהות מגמות ולהיות יותר
מעורבים .במסגרת ייצוג התנועה בפורומים מקצועיים ,השתלב שרגא במקומו של צביקי
בפורומים השונים ,כגון :מועצת החלב ,מועצת הלול ,ארגון עובדי המים ,שולחן הארגונים,
התאחדות חקלאי ישראל ,התאחדות מגדלי בקר לחלב ועוד ...בתוקף תפקידו זה מתלווה
שרגא לארגונים הייצוגיים בטיפול במשבר הייצוא לשוק הרוסי ,בהתמודדות ענף העופות
עם שפעת העופות ,בהתמודדות במאבק לקביעת מחיר מים הוגן לחקלאות ובניסיון
להכניס למצע של כל המפלגות את ההתחייבות לקדם ולתמוך בהתיישבות העובדת
בכלל ,ובחקלאות בפרט .כמו כן ,הוחלט לקדם בימים אלו את המתווה להענקת ערבויות
לחברי קיבוץ לצורך קבלת הלוואות ומשכנתאות לבניה ושיפוץ בתי מגורים דרך קרן
הערבויות שלנו – קד"מ .לבסוף ,שרגא השתלב גם כנציג התנועה בהנהלות הכלכליות של
שלוחות ,מגדל עוז ,עין צורים וראש צורים כאשר ידידיה צור משמש כנציג התנועה
בהנהלה הכלכלית של בית רימון ,וכך מתאפשר לנו להיות מעורבים וללוות מקרוב
קיבוצים אחדים ,ולסייע להם במיגוון רחב של התמודדויות.

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

מטרת אגף המשק -
להגיע פעמיים בשנה
לביקור שגרתי בכל משק

