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שלום לכולם,
מאבק החקלאים
שורות אלה נכתבות יום לאחר שמאות חקלאים חסמו בשעות הבוקר  4צמתים מרכזיים .שורות אלה
נכתבות ביום שבו אמורה ממשלת ישראל לאשר את תקציב המדינה לשנים  ,2016 – 2015ואת חוק
ההסדרים הצמוד אליו ,ובתוך ההצעה שמגיש שר האוצר לממשלה ישנם סעיפים המהווים איום ממשי על
המשך קיומה של החקלאות בישראל  .בהודעה לתקשורת כתב מאיר צור ,יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכיר תנועת המושבים" :אנו יוצאים להפגנות וסגירת כבישים בעקבות כוונת האוצר לעשות ,באופן חד
צדדי ,שינויים מרחיקי לכת בחקלאות ישראל .האוצר מציע שינויים מבניים וכלכליים בענפי הַ פֶּ טֶּ ם ,הצאן,
הדגים והצמחים ,שיגרמו לכך ש מאות משפחות ואלפי חקלאים ,בעיקר בפריפריה ובגבול הצפון ,יסגרו את
משקיהם החקלאיים וימצאו עצמם ללא פרנסה ,וכל זאת מבלי שהצרכן ירוויח משהו ,וללא שום השפעה
על יוקר המחייה .שר האוצר נכנע לפקידי האוצר ושם לו למטרה לחסל ענפים חקלאיים שלמים .החקלאות
היא ערך שחשוב למדינה .כחלון – עד כאן! אל תהיה גיבור על החקלאים .אנחנו בעד רפורמה במסגרת
הסכם ארוך טווח שיסדיר את כלל נושאי החקלאות ,ולא במסגרת חוק שנולד בחטא" .כזכור ,בתקופה
האחרונה ניהלה התאחדות חקלאי ישראל משא ומתן מקצועי עם שרי החקלאות והאוצר ,עם מנכ"ל משרד
החקלאות ואנשי אגף התקציבים .הגענו להסכמה לגבי סעיפי התקציב החדש ,אך בשיחה שהתקיימה
במוצאי שבת האחרון עם צמרת משרד החקלאות הסתבר שבניגוד לסיכומים קודמים מתכוון האוצר
להעלות מחדש ,באופן חד צדדי ,נושאים השנויים במחלוקת ,ללא הסכמת משרד החקלאות וללא הגעה
להבנות עם החקלאים .לנושאים העומדים על הפרק יש השלכות כבדות ותקדימיות לגבי כל חקלאי ברחבי
הארץ ,ובכל ענפי החקלאות ,ואנו נהיה שותפים למאבק למען עתידה ודמותה של החקלאות בישראל.
הכנסת אורחים
בתחילת השבוע קיבלנו מכתב מניב תורן ,חבר קיבוץ רמת השופט המלווה את הצמיחה הדמוגרפית בבית
רימון ,וקראנו בשמחה ובהתפעלות את השורות הבאות :נכבדיי ,רציתי להביא לידיעתכם שבשבוע שעבר
אירחו ילדי כיתה ו' של רמת השופט את חבריהם מראש צורים ,כביקור משלים לאירוח שקיבלנו בראש
צורים בראש חודש ניסן .המפגש היה מוצלח מאוד .הילדים בישלו ביחד ארוחת צהריים (חלבית) ,טיילו,
שיחקו ,ובעיקר נהנו מהחברותא שנוצרה ביניהם בעקבות המפגש הראשון .יצרנו בעולמנו הקטן עוד קבוצה
של ילדים שיודעת שהאחר והשונה הוא כמונו .שמחתי להיות שותף .תודה לשרגא על קצה החוט ,ניב תורן.
שרגא הנרגש השיב :ניב שלום ,כל הכבוד! מהתמונות לא רואים מי זה מי ,וזו הַ גדּולה! המשותף גובר על
המפריד! "כשהנשמה מאירה – גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים".

האמנה הישראלית
"אני כותב לא משום שיש לי כוח לכתוב אלא משום שלא נותר בי כוח לשתוק" .בציטוט זה מכתבי הראי"ה
קוק זצ"ל נפתחת "האמנה הישראלית" ,שנחתמה ביום ראשון ע"י משתתפי כינוס מיוחד שהתקיים
בירושלים ,בצריף הנשיא יצחק בן-צבי ,כמהלך ראשוני לאור אירועי הטרור האיומים שהתרחשו בימים
האחרונים .את הכנס פתחה בת-גלים שעאר ,אימו של גיל-עד הי"ד ,שקראה לחפש את המשותף בין
השכנים ,בין בני האדם שכולם נבראו בצלם א-לוקים .ברוח האהבה של ט"ו באב ,קראה בת-גלים לבניית
בית משותף מתוך אחריות ,מעורבות ומחוייבות .העיתונאי בן-דרור ימיני והרב ד"ר דני טרופר המשיכו
בדברי פתיחה ובהצגת עמדה אישית ,ואחרי-כן נפתח הדיון בו נטלו חלק פעיל רבים מבין  50משתתפי
הכינוס – נציגי זרמים שונים בחברה הישראלית .נחמיה רפל השתתף בדיון מטעם הקיבוץ הדתי ,וחתם על
האמנה .בכוונת מנסחי האמנה להחתים עליה מיליון מאזרחי מדינת ישראל.
"בתוך הזרם ונגדו" – ביער כפר סאלד
על המחנה התנועתי האחרון ב"קיץ חינוכי" מדווחת לימור ספראי ,רכזת מחלקת נוער וצעירים :מה פירוש
"בתוך הזרם ונגדו"? מהו הזרם ומי הם ההולכים בתוכו ונגדו? ברוח ספרו של צוריאל אדמנית ז"ל אתגרנו
את נערות ונערי הקיבוץ הדתי במשימה .במשך  4ימים ,בתוך מחנה צופי של "השומר הצעיר" על גדות
הבניאס ,התנסינו באתגר :מצד אחד –לא להתבדל ,לא לברוח אלא לקחת חלק ,לעזור ,גם כשזה קשה ,גם
כשלא מסכימים .להיות עם הקבוצה ,עם כל  70החברים והחברות שהגיעו מכל קיבוצי התנועה .להיות גם
חלק מההיסטוריה ומהמציאות .חלק מהציונות הדתית ,מעם ישראל ומהעולם המודרני .ומצד שני – לדעת
גם לצעוד כנגד ,להפעיל את חוש הביקורת ,ולהיות מוכן לשלם מחירים .כשכולם יושבים ולא עושים דבר –
להכין ארוחה; גם כשחברות קבוצתי מתעצלות – להתפלל כי חשוב לי; וגם מחוץ למחנה – הבחירה בחיי
תורה ועבודה ,חיי חלוציות והתיישבות עם קיום תורה ומצוות כבחירה יומיומית .היכולת למצוא את
המקומות שבהם אני הולכת נגד הזרם – כי ככה אני חושבת ומאמינה ,ממש כמו שתנועת הקיבוץ הדתי
בחרה בחיים שבמובנים מסויימים הם נגד הזרם ("חיי שיתוף כלכלי? השתגעתם?!") כך נוער התנועה ,צריך
לברר ,לחדד ולזהות היכן הולכים עם הזרם ,והיכן יוצרים אפיק חדש או צועדים בתוך האפיק הקיים אך
כנגד הזרימה שלו .במחנה הבנו כי ללכת נגד הזרם לבד זה קשה ,וכדאי לעשות זאת ביחד ,כקבוצה ,גם אם
זה מצריך התפשרות ,גם אם זה מעכב .יחד מַאפשר יותר וראוי ויותר .לא לזנוח אחרים מאחור ,להיעזר זה
בזה ,להצליח לעשות דברים גדולים (בנינו בית מטורף תוך יום וחצי!!!) נשמע כבד? אבל היה ממש כיף:
אומגה אל תוך המים ,קייאקים שבנינו והשטנו לבד ,מיטות שיצרנו מסנדות וחבלים בקצב שובר שיאים,
ובעיקר הרבה חבר'ה טובים .היה חם ,אוכל פשוט ,היה קשה ,אבל על הכל התגברנו ביחד.
דרוש רכז חינוך לתנועה
בימים אלה מסיים זיו כרמל (טירת צבי) את תפקידו כמנהל מחלקת החינוך במזכירות התנועה ,ואנו
מחפשים מתוך קיבוצי התנועה את רכז החינוך הבא ,שיכהן בהיקף של עד חצי משרה ,החל מ 1 -בספטמבר
 . 2015לתפקיד נדרשים הזדהות עם התנועה וערכיה ,ידע וניסיון בתחום החינוך ,ניסיון בארגון ובהפעלת
צוות ,תקשורת בין אישית גבוהה (יתרון לידע וניסיון בייעוץ והכוונה) .ניתן להגיש מועמדות בצירוף קורות
חיים בדוא"ל לאמיתי chevra@kdati.org.il :או לעדנה.mazkira2@kdati.org.il :

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

