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שלום לכולם,
לוח זמנים תנועתי

מאבק החקלאים מגיע לכנסת
מספר שיא של ח"כים ,מרוב סיעות הבית ,התכנסו ב"אולם נגב" שבכנסת לדיון שיזם הלובי החקלאי,
כהכנה לדיוני תקציב המדינה .השיחה שנערכה בהשתתפות ראשי ההתיישבות והחקלאות התמקדה בשני
מישורים :הראשון והדחוף – הורדת הרפורמות שמתאמץ האוצר לכלול ב'חוק ההסדרים' ,והעברתן לדיון
מסודר בוועדות הכנסת .השני ,ארוך הטווח אך המשמעותי ,דיון ערכי-חברתי-כלכלי מקיף שיוביל לעיצוב
מדיניות הממשלה לטווח ארוך בתחומי ההתיישבות והחקלאות .לא כל  03חברי הכנסת שנכחו באולם
הצליחו לקבל את רשות הדיבור ,והוא הדין למשתתפים הנוספים ,אך בין השאר נאמרו המשפטים הבאים:
"חקלאים – אל תסתנוורו מנכונות האוצר להידבר עמכם! הוא נוהג להוציא הרבה ספינים תקשורתיים,
ועליכם להמשיך להיאבק ולהפגין"; "המשך השחיקה בחקלאות זה ריסוק ההתיישבות וערכי הציונות .אם
לא ניאבק עכשיו – בעוד  03שנים לא יהיה מי שייאבק על ערכי הציונות וההתיישבות"; "אנחנו ברגע מכונן
בחיי החקלאות .אם האוצר יצליח במימוש כוונותיו – זו מכה אנושה לחלוצים היושבים מסביב למדינה,
למקימי המדינה ולשומרים על קרקעותיה" .בשעת כתיבת שורות אלה מתנהל הדיון בכנסת ,ואנו נחושים
להמשיך להסביר ,לחנך ולהיאבק למען עמנו ,מולדתנו ועתידנו.

כנס מרכזי משקים וגזברים
ב"בית צוותא" בבארות יצחק התכנסו כ 03 -אנשי משק וכלכלה מיישובי התנועה ,לעדכון רבעוני ולהעמקה
בנושאים כלכליים נבחרים .נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,פתח בתיאור פועלה של התנועה בשנת השמיטה
ההולכת ומסתיימת ,וקרא למרכזי המשק והחקלאים להשתתף בכנס הייחודי שאנחנו עורכים "לסיום שנת
השמיטה" .שרגא וילק ,מרכז אגף המשק ,וידידיה צור ,מנהל קרנות הקבה"ד ,מסרו דיווחים בתחומים
פיננסיים וכלכליים :ביטוח ,שיכון ,הסדרי חלוקת חשמל בקיבוצים ועוד .שלושה דוברים הוזמנו להרצאות
מקצועיות קצרות :יאיר ריינמן (לביא) ,מנהל התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ושותף בכיר
בהנהגת ענפי החקלאות ,התייחס בדבריו למהלכים הארגוניים והפוליטיים סביב מאבק החקלאים וכוונת
משרד האוצר להעביר רפורמות מקיפות במסגרת 'חוק ההסדרים'; רפי נבו ,חבר קיבוץ גלאון ,מנהל
"המשתלה – קרן לעידוד חדשנות טכנולוגית בקיבוצים" ,תיאר את פעולתה של 'המשתלה' על רקע
מטרותיה ויעדיה ,ופרס בפני הנוכחים רשימה ארוכה של יזמויות וטכנולוגיות המחפשות שותפות והון
קיבוציים .מיכל קראוס ,חברת קבוצת שילר ,מנכ"לית מועצת החלב ,הגיעה למפגש עם סגנה איציק שניידר
ועם לירון תמיר כלכלן המועצה ,במטרה להרחיב את הדיבור על נושאים עיקריים שבהם עוסקת מועצת
החלב ,להציג את הצעת המועצה למדיניות הייצור והמחירים ל ,6302 -ולשוחח על "פני ענף החלב – לאן?".
בתום דבריה על עתידו של ענף החלב מבחינה מקצועית וכלכלית אמרה מיכל" :לרפת השיתופית יש יכולת
לשרוד את הרפורמות והשינויים ,והיא תמשיך להביא לבעליה הכנסה יפה לאורך שנים רבות".
ֵ
מחַ יִל אֶ ל חָ יִל  -פותחים שנה
השנה היא שנת מפנה בהתפתחותה של מכינת צהלי ,שפתחה השבוע את שנת העשור! אל  47הבנות
החדשות הלומדות בשנת י"ג תתווספנה  02בוגרות החוזרות למכינה לחודש אלול .לצד המרכז שבמשואות
יצחק ,בו תלמדנה  72תלמידות ,נפתחה שלוחה נוספת במבנה ישיבת הקיבוץ הדתי שבעין צורים ,ובו 62
בנות .את צהלי שבמשואות יצחק תנהל יפית קליימר הוותיקה ,ואת השלוחה בעין צורים תנהל הלה פורגס-
וייסלר ,מסעד ,שהצטרפה אל הצוות .על הכל תנצח מיכל נגן ,ראשת צהלי .אשרינו שזכינו!
בישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע נפתחה שנת הלימודים עם מספר מרשים של תלמידים 62 :תלמידים
ישראליים 06 ,תלמידים מחו"ל 77 ,תלמידים ממשיכים בשנה ב' 06 ,תלמידים וותיקים 2 ,תלמידים
בתכנית " ִשילּוב ְמשָ לֵב" .לקראת ימי הסליחות התעורר מחדש הביקוש לסידור הסליחות שהתקינו רבני
ישיבות הקבה"ד ,ושבו נוסח המשלב סליחות ממנהגי ספרד ואשכנז (ניתן להשיג אצל מוטי תורן ,מנהל
הישיבה) .הישיבה ,עם כל היותה מעין "בועה" של לימוד תורה אינטנסיבי מבוקר עד ליל ,אינה מנותקת
מהאירועים המסעירים את הארץ ואת העולם היהודי .הביטוי לכך מתחלק לשניים :בתוך הישיבה
מתייחסים הרבנים והמחנכים לשאלות רלבנטיות שהזמן גרמן ,ומחוץ לישיבה ישנה מעורבות של חלק מן
הרבנים ביוזמות ב ית הדין החדש לגיור ובית הדין הבינלאומי להתמודדות עם בעיית העגונות.

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

