ב"ה ,כ"ב באדר א' תשע"ו

שלום לכולם!
רפורמת המכסים והחקלאות ,לאן?
ביום ראשון בלילה נפגשו שרגא וילק ,ידידיה צור ואמיתי פורת (אגף המשק) ,עם שר החקלאות אורי
אריאל ,העבירו לו את עמדתם וביקשו ממנו להילחם עבור החקלאים מול משרד האוצר וכל מי שצריך על
מנת למ נוע את המהלך שיפגע קשה בענף החקלאות ובהתיישבות העובדת בישראל .כולנו תקווה שהניסיון
לרתימתו של השר הצליחה אך אנו בהחלט לא שקטים בנושא!! ביום שני נפגשנו עם חלק מחברי הכנסת של
הבית היהודי ,ובישיבת ועדת הכלכלה שהתקיימה אף ההיא השבוע ,הוצגה עמדת החקלאות באופן נחרץ,
וזכתה לגיבוי נרחב .במו"מ שהתקיים עד מועד כתיבת שורות אלו לא הושגו הסכמות אבל נראה שהנוכחים
הבינו את מרחב התמרון .בינתיים ,גם בעקבות עמדת היועמ"ש לממשלה ובקשת שר החקלאות ,שר האוצר
דחה בשבוע את החלטתו בנושא המכס .ההערכה היא שתהיה הורדת מכסים מוגבלת בעיקר בענפי המדגה
ושמן הזית ,והשאלה היא כמה מוגבלת והאם יהיה מנגנון פיצוי ראוי וארוך טווח אחר .מלבד חשיבותם של
שני ענפים אלו (המדגה ושמן הזית) ,לחקלאות בכלל ,קשה להפריז בחשיבותם עבור משקי הקבה"ד .גרשון
הכהן פרסם מאמר קצר השבוע בנושא זה" :חשיבותה הערכית של העגבניה הישראלית" בתוך כך הביא
מדברי א"ד גורדון" :אם לא נעבוד את האדמה לא תהיה האדמה שלנו ..הארץ לא תהיה שלנו ואנחנו לא
נהיה עם הארץ .אנחנו נהיה גם פה זרים ממש כמו בארצות הגולה" ומדברי הפרדסן משה סמילנסקי "אם
חקלאות כאן מולדת כאן" .השבוע נפגשנו ,ושוחחנו בנושא עם כל חברי הכנסת של הבית היהודי .נוסיף
לפעול ולהאבק בנושא כמיטב יכולתנו.
פורום מזכירים במירב
השבוע נפגשנו – המזכירים ומנהלי הקהילה בקיבוץ מירב ,סיירנו בשבילים ומצפים לזכר אנשי היישוב
(שביל עליזה ,מצפה דור ,צפינו מרחוק על מצפה עינת) ,ראינו והתפעלנו מהרוח היזמית החופשית שמלווה
את מירב .שמענו מבועז אמיר ,חבר היישוב ,על מודל ייחודי ,יצירתי של מס קהילה וולונטרי בחלקו היחסי,
שיש בו גם מעין ניסוי חברתי מרענן (המודל פורסם בעבר בעמודים) .סיכמנו לבחון יישומו של רעיון זה
באותם קיבוצים שזה יכול להתאים .שמענו על יוזמות חברתיות -חינוכיות מעוררות השראה שכבר פועלות
מירב ,ובתוך כך על הדילמות לגבי הקמת ביס"ש בגלבוע .כמה תובנות שעלו בדיון :חשוב להבהיר את
התכנית הכוללת והמפורטת של המיזם ,בתוך כך את היחס של הקיבוץ ומוסדותיו לפרוייקט; לערכים
החינוכיים והחברתיים צריכה להתלוות קיימות כלכלית; נדרשת התייחסות לתשתיות הקהילתיות ;
נדרשת חשיבה אזורית משותפת לגלבוע ולעמק ,גם במסגרת פרוגרמה כוללת לתיירות; ובלי קשר למירב,
עסקנו גם בדרכים אפשריות לצמצום נזקים בתוך קונפליקט קהילתי כואב וסוער .תודה למרים שלם
וזאביק שפריר על האירוח המקסים והנעים.

מדרשת עין הנצי"ב חוגגת  30שנה להיווסדה
בא' חול המועד פסח ,יום ראשון ,ט"ז ניסן ( )24.4נחגוג יחד  30שנה למדרשת עין הנצי"ב ,מחלוצות מוסדות
לימוד התורה לנשים בישראל .המדרשה מיסודה של תנועת הקיבוץ הדתי ,חותרת לסלול דרכים חדשות
בעולם לימוד התורה בכלל ,ובהקשר של לימוד התורה לנשים בפרט .האירוע יאסוף תחתיו בוגרות רבות
שחלק לא מבוטל מהן ממשיך בעשייה בתחומים הקרובים לרוחה של המדרשה .בתכנית – טיולים
ופעילויות לכל המשפחה ,מפגש בוגרות במעגלי לימוד עם מורי המחזור ,טקס הנחת אבן פינה לבית מדרש
הקבע למדרשה ומופע מוזיקלי .המדרשה רואה באנשי הקיבוץ הדתי חלק בלתי נפרד מהעשייה הייחודית
במדרשת עין הנצי"ב ומזמינה אותם לשריין את היום ולהשתתף באירוע .פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
הנאום האחרון של משה
במסגרת סדרת מפגשים עם יוצרים במרכז יעקב הרצוג שבעין צורים ,יתקיים ביום חמישי ז' באדר ב'
( )17.3מפגש ושיח עם ד"ר מיכה גודמן אודות ספרו – 'הנאום האחרון של משה' בהנחייתו של ד"ר נח חיות.
מוזמנים בשמחה בהרשמה מוקדמת .פרטים באתר הקיבוץ הדתי www.kdati.org.il
אות יקירי ארגון מגדלי הפירות
השבוע התקיימה הוועידה השנתית של ארגון מגדלי הפירות תחת הכותרת "משפיעים על העתיד קוטפים
את הפירות" .במסגרת הוועידה ובנוכחות שר החקלאות ח"כ אורי אריאל וראשי התאחדות חקלאי ישראל,
הוענקו אותות יקירי הארגון למספר אנשים שתרמו ותורמים לקידום ענף הפירות בישראל .בין מקבלי
ה"אות" השנה התכבדו שניים מתוך חברינו  -עזריאל בן דב הצעיר הנצחי ממשואות יצחק ,ופרופ' רפי
שטרן מלביא .מדווח שרגא וילק ,רכז אגף המשק :עזריאל" ,אבוקדיסט" וותיק ומנוסה ,הקים ופיתח את
המטע במשואות יצחק ,ריכז את 'שולחן האבוקדו' במועצת הפירות ,והוכיח כנגד כל המוסכמות שאפשר
לגדל פרי זה באזור משואות ובסוג הקרקע המקומית ,ולהשיאו להישגים גבוהים במיוחד .עזריאל נחשב
בקרב מקצועני הענף למגדל מצטיין .האופטימיות ,הידע הרב ושמחת החיים שלו ,אהבתו לעץ ,לאדם
ולסביבה הופכים אותו למה שהוא :אחד ,יחיד ומיוחד .רפי מוכר היטב בענף המטעים בארץ בשל יכולתו
הנדירה לשלב בין מחקר מדעי בסיסי לבין המעשה החקלאי .רפי ניהל במשך שנים את ענף המטעים בלביא
ורכש את השכלתו האקדמית בפקולטה ברחובות .מחקריו פורצי הדרך הביאו לא רק להגדלת רווחיות
החקלאים ,אלא גם לקידום מדעי משמעותי המשפיע בסופו של דבר על כמות הפרי ואיכותו .רפי יחד עם
חוקרים נוספים ,הקים את החוג ללימודי ביוטכנולוגיה וחקלאות במכללת תל-חי .השילוב בין הוראה,
הדרכת סטודנטים ועשייה מחקרית שוטפת ,מביא לא רק לתוצאות מדעיות מרשימות אלא גם לחינוך דור
חדש וצעיר של אנשי מקצוע .שאו ברכה ,ושנזכה להיתרם מאישיותכם ומקצועיותכם עוד שנים רבות.
פשר הקשר
השבוע התקיים יום עיון של התנועה הקיבוצית למחנכות בגיל הרך .יום העיון בשיתוף עם 'סמינר
הקיבוצים' התמקד בחשיבות הקשר והתקשורת בין המחנכת לבין הילד והילדה בגיל הרך והשתתפו בו
מרצים בתחומי החינוך ומהמרכז להורות ומשפחה שבסמינר הקיבוצים .הלמידה היתה משמעותית לצוותי
החינוך בגיל הרך .שמחנו על השתתפות מרובה של מחנכות מקיבוצי שבמרכז ובדרום.
שבת שלום,
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

