ב"ה ,ו' ניסן תשע"ה

שלום לכולם,
מאבק החקלאים
בשעת כתיבת שורות אלה הולכות ונשלמות ההכנות להפגנת החקלאים בתל-אביב .בהודעת התאחדות
חקלאי ישראל נאמר " :החקלאות חווה מזה מספר שנים משבר קשה .אזורים שלמים ,אשר כל פרנסתם
מושתתת על חקלאות ,נמצאים היום בסכנה קיומית ומוחשית ,וחקלאים רבים איבדו את חדוות היצירה
בשל חוסר רווחיות ,בשל מיסים מיותרים המושתים עליהם ובשל שחיקה במעמד החקלאי  ...מזה מספר
חודשים שהתאחדות חקלאי ישראל נערכת לצאת למאבק על עתיד החקלאות במדינה .בשל הבחירות
המאבק התעכב .עתה החליט מטה המאבק ,אשר כולל את כלל התנועות והארגונים החקלאיים ,לפתוח
במאבק בסימן" :מצילים את החקלאות בישראל" .הפגנה זו היא יריית הפתיחה של מאבק החקלאים ...
אנחנו כאן בשביל לומר לשר/ת החקלאות הבא שהחקלאות אינה תיק ,אלא פרנסה של  15אלף איש

שמספקים את ביטחון המזון לכלל תושבי המדינה ,שהחקלאות היא שמירה על ביטחונה של המדינה
וגבולותיה" .אנו – תנועת הקיבוץ הדתי יישוביה ואנשיה ,נהיה שותפים במאבקם של כל חקלאי ישראל!
כנס רכזי משק וגזברים
הכנס הרבעוני של מרכזי המשק והגזברים התקיים ביום שלישי ב'בית צוותא' בקיבוץ בארות יצחק.
השתתפו בו  26נציגים מ 17 -קיבוצי התנועה ויישוביה .הכנס ,הראשון לשנה זו ,נפתח בסקירה ועדכונים
מפי שרגא וילק (משואות יצחק) ,רכז אגף המשק ,שעדכן את הנוכחים בתמורות ובאיומים השוטפים בענפי
החלב ,העופות ,המדגה ,המים והקרקעות .בין היתר דווח למרכזי המשק על עדכון (כלפי מטה) של 'מחיר
המטרה' לחלב; על האפשרות שההסדר בענף הפטם יפסק עקב תיקון חוק ההגבלים העסקיים; ועל הנזק
שגורמות רשויות המדינה בהתרת המגבלות לייבוא גבינות קשות ,דגים טריים ועוד ,ובראייתן את
החקלאיים כגורם מרכזי לעליה ביוקר המחייה בשעה שהבעיה העיקרית נמצאת בשרשרת השיווק
והמסחר .ידידיה צור (עין הנצי"ב) ,מנהל הקרנות ,עדכן בסוגיות השיכון והביטוח .בהמשך הכנס התנסינו
לראשונה בלמידת עמיתים ,כאשר מיקי לזר ,מרכז המשק של משואות יצחק ,שיתף אותנו במבנה
השותפויות של משואות יצחק עם היתרונות ,החסרונות והתובנות שבדבר .ראוי לציין שמשואות יצחק
מנהלת את רוב עסקיה בשותפויות (כ 18 -במספר) מכל הסוגים :עם הציבור ,עם קיבוצים ועם גורמים
פרטיים ,הן באזור והן במקומות מרוחקים ,ובכל המגזרים :חקלאות ,חקלאות תעשייתית ותעשיה .לבסוף
שמענו מפי מנהלת חברת  ,Tredlines Agritechחברה שעוסקת בתמיכה פיננסית ביזמויות טכנולוגיות
בתחום החקלאות ,על השקעתם ביזמים ,בחברות ובחיפוש מקומות לאותם מיזמים ,ועל כך שהחברה רואה
בקיבוצים שלנו שותפים אפשריים בכל אחד מהתחומים הללו .הכנס הבא יערך בע"ה בסביבות חודש מאי.

נפרדנו
באירוע צנוע נפרדו השבוע חברי המזכירות הפעילה וצוות המשרד מ 6 -חברות וחברים שסיימו את עבודתם
בתנועה במהלך החודשים האחרונים .הוותיקה בהם  -רחל זילברשטיין ,היתה בצעירותה בגרעין נח"ל
בטירת צבי וכיום היא תושבת רמת גן ,שעבדה עמנו כמזכירה במסירות ובחן במשך כ 13 -שנים ויוצאת
לגמלאות .השני בוותק הוא צביקי פורת (עלומים) ,שריכז את אגף המשק בשתי קדנציות ארוכות ,והיה
פעיל בתחומי החקלאות וההתיישבות במשך שנים רבות ,וכעת נרתם למשימות לא פחות חשובות באזור
מגוריו – עוטף עזה .השלישי הוא רזי בן-יעקב (לביא) ,שהקים את מחלקת נוער וצעירים ,הכניס רוח רעננה
ומושגים חדשים לתנועה כולה ,ובחר לסיים את פעילותו בתנועה ולהפוך לפועל פשוט במטעים שבקיבוצו –
קיבוץ לביא  .ביחד עימם נפרדנו גם מדינה ספראי (קבוצת יבנה) ,שפרשה מניהול ארכיון הקבה"ד; הילה
אונא (שדה אליהו) ,שביקשה לסיים את תפקידה כרכזת 'אשה בתנועה' אך ממשיכה את פעילותה במערכת
'עמודים' ; וכן מרוני חסיד ,שהופקד על יחסי הציבור של הקבה"ד .בהזדמנות זו נאמר לכולם – תודה רבה !
מסיבת הפרידה שנערכה בסימן מעבר המשרדים מתל-אביב לנחלים ,נפתחה בטיול קצר להכרת אזור
נחלים – בארות יצחק ,בהדרכת נחום ברוכי ,והמשיכה בארוחת ערב חגיגית ,בחידון משעשע ובדברי תורה
וברכה ,בתוך מבנה המשרדים הזמני והמחודש של התנועה.
ביקור המזכירות הפעילה בשלוחות
בהרכב מלא של המזכירות הפעילה הגענו השבוע לקיבוץ שלוחות ,לביקור מקיף ולהיכרות עמוקה .הסיור
המסורתי בקיבוץ ,שבו אנחנו פותחים כל ביקור ,התמקד בענף המדגה ,שהישגיו המקצועיים והכלכליים
מביאים לו שבחים רבים .יחיאל נזרי ,רכז הענף ,הוביל אותנו בין בריכות הדגים ,לימד אותנו 'על רגל אחת'
את רזי המקצוע ,והרחיב על האתגרים העומדים בפני הענף ברמה המקומית ,האזורית והלאומית .סיירנו
גם בשטח המיועד לבניית  11בתים חדשים (לחברים בעצמאות כלכלית) .המשכנו בשיחה על כוס קפה עם
חברות וחברים בגילאים שונים ומתחומי עשייה מגוונים ,ושמענו על התהליכים החברתיים והכלכליים
שהקיבוץ מקדם ועל התחושות בעקבות ההחלטה שהתקבלה בהסכמה רחבה בדבר אישור עקרונות הסדר
"רשת ביטחון" ועל האתגרים הדמוגרפיים .היה מרשים להיווכח שלמרות האתגרים הלא פשוטים שאיתם
מתמודדים בימים אלו חברי שלוחות ,הרוח החברית והאופטימיות נשמרות ,והציבור משדר תחושת בטחון
ואמונה בקיבוץ ובחבריו .לנגד עינינו ראינו עדות חיה ליכולת של חברה מיוחדת וחזקה להתגבר על תקופה
לא קלה .לתחושת חברי המזכירות הפעילה ,שחלקם שותפים ומעורבים כיום בגופים השונים בשלוחות
באופן שוטף ,למנהיגות המרשימה של שלוחות יש חלק לא מבוטל בתחושה הטובה לה נחשפנו .אנו
מאמינים שבזכות כל אלה תצליח שלוחות לצאת מן המשבר ,ותשכיל להמשיך בעשייתה הברוכה והערכית.
שבת אחרונה וחביבה
בשבת ראש חודש ניסן  ,השבת שעברה ,מילאנו את "אכסניית האבירים" הנפלאה בעכו .זכינו ל'דיבוק
חברים' ,לתכנית מעניינת ולאווירה ייחודית ,וחתמנו את פרק "שבתות עיון ונופש" של הקיבוץ הדתי לשנה
הנוכחית 67 .החדרים שהועמדו לרשותנו לא ענו על הביקוש ,ונשארנו עם תחושה של עוד .אנו מקווים
שנוכ ל להמשיך במפעל החברתי היפה הזה גם בשנים הבאות עלינו לטובה ,ובעז"ה להציע לַביקוש ההולך
וגדל "לקבל שבתות מתוך רוב שמחה".

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

