ב"ה ,ה' אלול תשע"ה

שלום לכולם,
קודם כל חינוך
זיו כרמל ,רכז החינוך התנועתי ,ממשיך בסבב הפרידה ממערכות החינוך ומדווח :בקיבוץ עין הנצי"ב כחלק
מההכנות לקייטנה המסורתית ועל מנת ליצור מתח חיובי לקראתה ,הוזמנו לבתי הילדים חברים בגילאים
שונים ,ששיתפו בחוויות מהקייטנה של פעם .הילדים אף צפו בסרט המתעד קייטנה כזו ,שאלו ,התעניינו,
למדו שהם חלק משרשרת הדורות ,וחשו בחיבור הקהילתי הייחודי שנוצר .ובדרום 07 ,שנה אחרי' ,קבוצת
חלוצים' צעירים בכיתות ד-ח שכינתה את עצמה "חוזרים לשורשים" החליטה' ,להקים' מחדש את הקיבוץ
בגוש עציון .לאחר שהסתובבו ברחבי משואות ,התבוננו ,שאלו ,ולמדו איך מקימים קיבוץ משגשג ,הם
התחלקו לוועדות שונות ומגוונות וניגשו לעבודה .ביום העלייה לקרקע כל קבוצת "חוזרים לשורשים"
התחילה בהכשרה ביער חרובית ,שם למדו כיצד לבנות גדר ,טרסה ,לטפל בפצועים ,לתפור ולבשל בשטח.
עם המיומנויות שרכשו ועם ההתלהבות והמוטיבציה העצומה ,המשיכו לגוש עציון ובתום יום מלא
בעשייה כשהערב הגיע ,התכנסו כל חברי הקיבוץ לחגוג יחד איתם את העלייה לקרקע .חברי המזכירות
הצעירים הקריאו את מגילת היסוד" :עם שאין לו עבר ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל  ...אנו דוגלים
בשוויון ,בהסתפקות במועט ובערבות הדדית" .לאחר הטקס התקיימה 'אסיפת חברים' בה אושר התקנון,
והתקבלו החלטות על המשך החיים החלוציים המשותפים...
נהלים חדשים ליישום חוק ההתיישבות
כל הקיבוצים והמושבים כפופים לחוק ההתיישבות .זהו חוק המעגֵן את חובת עיבוד הקרקע ע"י
הבעלים/החוכרים של הקרקע ,המבהיר את מדיניות השותפויות של קיבוצים/מושבים שונים לעיבוד אותה
חלקה ,והאוסר על השכרת הקרקע לגורמים שאינם מורשים .במשך השנים נוצרו אי הבנות לגבי המותר
והאסור .החוק דורש ,למשל ,שכל שותפות בקרקע תחייב אישור מוקדם של הרשות המוסמכת במשרד
החקלאות ,ומאפשר לגורמי אכיפת החוק לפעול כנגד מפיריו עד כדי הפקעת הקרקע .לקראת קביעת נהלים
חדשים בחוק ההתיישבות נערכה שורה ארוכה של דיונים בוועדה שבראשות הגב' שרה אייל ,מנהלת מחוז
המרכז במשרד החקלאות ,והשבוע הוצגו הנתונים והמסקנות לראשי תנועות ההתיישבות ,ובהשתתפותם
נערך דיון מקיף .העיון הראשוני בהצעות הוועדה מעלה שנעשתה עבודה טובה ,עם גישה חיובית כלפי
המיגזר החקלאי המתמודד בימים אלה עם שורה ארוכה של אתגרים ,מקצועיים ופוליטיים .סיכום
הפגישה היה ברוח חיובית ,וההערות של התנועות המיישבות הועברו לוועדה על מנת לבחון את אפשרות
שילובן בניסוח הסופי של הצעת החוק.

מאבק החקלאים
בשעה ששורות אלה מתפרסמות ,נתלים בכניסות לקיבוצים ולמושבים בכל רחבי הארץ שלטים ובהם
הכתובות :הממשלה הורסת את החקלאות  ///מס מעסיקים = המדינה עושקת אותנו  ///חקלאות =
ביטחון המזון שלי .בדפי ההסבר שהופצו ע"י מטה המאבק ,נאמר" :חברינו החקלאים ,המאבק הוא על
המשך רווחיותם של ענפי הפטם והצאן בקיבוצים ובמושבים רבים ,וכן על ביטולו של נטל מס המעסיקים
ההרסני בעיקר במגזר המושבי" .במסגרת מסע ההסברה המלווה את המאבק ,נפגשנו עם ח"כ בצלאל
סמוטריץ' ,והצגנו לו את תמונת המצב כפי שהיא נראית מהצד החקלאי .מפגשים נוספים עם ח"כים ובעלי
תפקידים במשרדי הממשלה מתוכננים לימים הקרובים ,ואנו מקווים שנצליח למנוע מחטפים של הממשלה
בחסות "חוק ההסדרים" ,ולהביא כל הצעה ורעיון לדיון מסודר בכנסת.

הזמנה
אישית
לחברי
הקיבוץ
הדתי
כנס
לסיכום
שנת
השמיטה
ייחודי
וחשוב!
נשמח
לראותכם
שבת
שלום
נחמיה
רפל
וחברי
המזכ"פ

