ב"ה כ"ח מנחם-אב ,תשע"ה

שלום לכולם,

מאבק החקלאים
מאבק החקלאים נגד הגזירות המתוכננות ע"י האוצר – עלה השבוע מדרגה :מכל רחבי הארץ
הגיעו עשרות חקלאים להפגנה מול משרד החקלאות ,וכנגד מה שמתפרש ככניעתו של שר
החקלאות לתכתיבי האוצר .אנו תובעים להוציא מחוק ההסדרים את כל סעיפי החקלאות,
הכוונה – להרחיב
מס 'המעסיקים על עובדים
את מס
ביטול
ובראשם את התקנות הפוגעות בענפי הפטם והצאן ,ואת
כמותית
ולשפרגורפת להוציא לאלתר
המתנדביםבדרישה
זרים .במקביל ,פנו חברי הלובי החקלאי בכנסת אל שר האוצר
התכנית
איכותית את
היתר הם כתבו" :בשנים
החקלאות .בין
את הנושאים הקיימים בחוק ההסדרים הנוגעים לענף
האחרונות ממשלות ישראל פוגעות פגיעה אנושה בחקלאות ובחקלאים ,משקים משפחתיים
נסגרים ,ורפתות משפחתיות הנשענות על בנים ממשיכים נסגרות עקב חוסר תמיכה עקבי מצד
ממשלות ישראל  ...חקלאות היא לא רק תוצרת חקלאית ,חקלאות היא ביטחון מזון ,חקלאות
היא החוסן הלאומי של מדינת ישראל .ההתיישבות החקלאית משרטטת את גבולות המדינה
ומהווה עוגן ציוני וכלכלי לתושבי המדינה .החקלאות הישראלית מספקת עשרות אלפי

חקלאות היא ב יטחון
מזון  ,עוגן ציוני והחוסן
הלאומי של ישראל

מקומות עבודה לתושבי הפריפריה .אילולא מקורות תעסוקה חיוניים אלו ,ייווצרו בפריפריה
עשרות אלפי מובטלים חדשים .אדוני שר האוצר ,זהו צו השעה .זה הזמן לגלות ציונות ,בגרות
ואחריות ,ולטפל בגורמים המשפיעים על יוקר המחיה כמו פערי התיווך האסטרונומים
הקיימים היום בשוק בגין תוצרת חקלאית".

ביקור ביחידת עוקץ
כחלק מסבב הפרידה של רכז מחלקת הבטחון ביחידות צה"ל השונות ,ביקרה השבוע מחלקת
נציגים מ
 71הלוחמים והכלבים את כוחות
הובילו
 62איתן'
הביטחון ביחידת עוקץ .מדווח זיו כרמל :ב'צוק
לשמוע
באו
קיבוצים
צה"ל באיתור וסריקת המנהרות ,וחלק מהכלבים אף שילמו בחייהם והצילו חיי לוחמים.
על האיומים וגם על
עמוקות מהמקצועיות ,ומהטיפול
התרשמנו
בשיחה ובסיור עם סגן מפקד היחידה ,רס"ן ב',
היפות
היוזמות

והאֵ מּון המיוחדים הקושרים בין הכלב ללוחם באחוות לוחמים נדירה .סיימנו את הביקור
בבית הקברות לכלבים שנפלו בזמן פעילות מבצעית .המקום המטופח והיחס המכבד לכלבים
מחזק את המשפט" :הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם" .השֵ רּות ביחידה פתוח לבנים
ולבנות כאחד ,ועל אף המורכבות התרשמנו שהיחידה יוצרת את התנאים המתאימים לשרות
מותאם ואיכותי גם לבנות דתיות .על השרות המגוון ,המרתק והמאתגר ,יכולים להעיד בני
הקיבוץ הדתי המשרתים ביחידת עוקץ .להם ולכלביהם נאחל בהצלחה :צאו לשלום ושובו
בשלום.

יחידת עוקץ יוצרת
תנא ים לשירות מותאם
גם לבנות דתיות

המכון למחקרי ביטחון לאומי
בקבוצת יבנה התקיים השבוע יום עיון ,שייחודו לא רק בנושאיו אלא גם ובעיקר בהרכב
משתתפיו :לראשונה התכנסו יחדיו רבני ישיבת כרם ביבנה ותלמידיה ביחד עם חברי קבוצת
יבנה ,לעיון משותף בסוגיה משותפת .ביוזמת מר שוקי גולן ,מנהל הישיבה ומראשי "המכון
למחקרי ביטחון לאומי" שליד אוניברסיטת תל-אביב ,הציגו חוקרי המכון את משנתם
במלאות שנה למבצע 'צוק איתן' .לאחר פתיחה וברכה של משה ליבר ,ראש המועצה האזורית
חבל יבנה ,התייחס נחמיה רפל ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,למהות השכנּות של ישיבת כרם ביבנה
לקיבוץ קבוצת יבנה" :היסטורית ,אדמות יבנה נרכשו ע"י קק"ל שבראשות אוסישקין כדי
להחזיר עטרה ליושנה ,ולחדש ביבנה את לימוד התורה ברוחו של רבן יוחנן בן זכאי .הקיבוץ
נוסד לפני בניית הישיבה ,אך בזכותה ,כדי לאפשר את קיומה בסביבה שהיתה רוויה בישובים
ערביים" .בין המרצים היו :האלוף (במיל ).עמוס ידלין ,ראש המכון ,שהרחיב בדבריו על
משמעות תוצאת המבצע ,המוגדרת בלשונו כ"תיקו אסטרטגי"; תא"ל (במיל ).צביקי טסלר,
שה ְרצָ ה על "הֵ עָ ְרכּות העורף לצוק איתן ;"2
חבר קבוצת יבנה ובעבר רמ"ט פיקוד העורףִ ,
וד"ר יהודה בן-מאיר שענה לשאלה "כיצד שומרים על לכידות וסולידריות גם לאחר תקופת

כיצד שומרים על לכידות
וסולידריות גם לאחר
תקופת משבר

משבר" .היה מעניין ומעורר לחשיבה!

כנס לסיום שנת השמיטה
סדר היום ל"כנס לסיום שנת השמיטה" הושלם ,ובעז"ה בימים הקרובים תופץ התכנית
המלאה לכל חברינו וקיבוצינו .ייחודו של הכנס הוא בהיבט החקלאי-תורני על השנה
החולפת ,ולהערכתנו לא יתקיים כנס נוסף במתכונת דומה .אנו אנשי "תורה ועבודה"
שבקיבוץ הדתי גאים להיות אלה שיוזמים התכנסות שכזו לסיכום ההתקדמות בשמיטה
הנוכחית מבחינה חקלאית-כלכלית-תורנית ,ולבטא את ייחודנו בכך שנציב כבר בסיומה של
שמיטת תשע"ה יעדים לקראת שמיטת תשפ"ב הבעל"ט .רישמו ביומנכם :כנס לסיום
השמיטה – יום ראשון כ"ב באלול תשע"ה 6 ,בספטמבר  .5102אנו פונים לכלל אנשי
הקבה"ד – ובמיוחד לרבנים ,חקלאים ,אקונומים ,צוותי חינוך וחברי מזכירויות – להשתתף
בכנס ,לתרום ולהיתרם.
קפה תנועה צפוני ודרומי יוצאים לדרך
בימים אלה מתגבשות תכניות 'קפה-תנועה' – ערבי התעוררות לקראת ימים נוראים בצפון
ובדרום .הערב הדרומי יתארח בקיבוץ כפר עציון ביום רביעי ,כ"ה באלול – ,0.0.5102
וישתתפו בו הרבנית אסתי רוזנברג ,שלומית רביצקי-טור פז ,הרב אילעאי עופרן ,אליעז כהן,
אמיתי פורת ,הרב אמנון בזק וד"ר דוד נחמן .הערב הצפוני שיתארח בקיבוץ עין הנצי"ב ביום
ראשון ,ז' בתשרי –  ,51.0.5102יוקדש לזכרו המבורך של הרב אלי כאהן ,וישתתפו בו הרב
יובל שרלו ,ד"ר שולמית וזאב קיציס ,הרב יצחק בן דוד ואודי תמיר ,ד"ר חזי כהן ושעיה
דדון ,מרדכי וליאה זלר ,הרבנית רחל קרן ונתנאל לדרברג ,נחמה אורבך והרב אסי בלנק .את
שני האירועים תחתום הופעה של להקת 'עלמא' (בתשלום סמלי) .ההזמנה פתוחה לחברי
ותושבי הקיבוצים ולכל מי שחפצה נפשו.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

קפה תנועה

