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שלום לכולם,
הקבה"ד כתנועה מיישבת
במזכירות התנועה אנו נוהגים להזכיר לעצמנו ,לחברי הקיבוצים ולכל המעוניין ,את שתי הפנים
המרכזיות שלנו :תנועה מיישבת ,ותנועה רעיונית .ואצלנו אין זה בלא זה ,ושתי הפנים נדרשות
להתחבר בבחינת "והיו לאחדים בידך" -ולפיכך הזהות המשותפת שלנו הינה :התאגדות שיתופית
להתיישבות המקיימת ערבות הדדית ברוח תורה ועבודה .בחינת התנועה כמיישבת ,מצריכה אותנו
להגדיר את האתגרים המותאמים לפי ה" פשטות המתחדשים בכל יום" .בתוך כך אנו עוסקים
במגוון משימות :חיזוק האגודה השיתופית בתוך היישוב ,מאבקי החקלאות (ראו בפסקאות
הבאות) ,ליווי היישובים שלנו בצמיחה ,בגדילה ובהתפתחות (ובתקופה האחרונה בדגש על
פתרונות למשבר הבניה בקיבוצים) ,סיוע ליישובינו בשעת משבר ,חיזוק האתוס ההתיישבותי של
התנועה (בשנים האחרונות הודגש סביב "בארות בנגב") ועוד .במסגרת זו חשוב לציין שני אתגרים
גדולים שהצבנו לעצמנו בתכנית העבודה )1( :הכפלת מספר החברים ביישובי התנועה ,בעשור
הקרוב לכדי כ 0,777 -חברים ,בדרכים שונות :קליטה חדשה בהיקפים משמעותיים (חלקה כבר
מיושם) ,קליטת תושבי הקבע למעמד חברות (בחלק מהיישובים ובאופן המתאים לכל יישוב) .אנו
פועלים לחידוש הכלים הנדרשים לצורך הקליטה בכל היישובים – צוות ,מרכז ,מסלולי והסדרי
קליטה וכד' )2( .הקמת יישוב -קיבוץ חדש או חידוש יישוב קיים .בנושא זה אנחנו בתחילת מאמץ
מחודש של למידה ובדיקת חלופות ומשמעויות מול כל הגורמים (שר החקלאות ,חטיבה
להתיישבות ועוד) .בהתאם להתפתחויות ומידת ההבשלה נביא את הדברים לדיון והחלטה
במוסדות התנועה .בעז"ה נעשה ונצליח.
"שבתות חורף" או בלשון העם "שבתות נחמיה"
סבב נוסף של סופ"שים תנועתיים הגיע לסיומו .על השבת האחרונה שהתקיימה בבית הארחה
בפוריה כותבים דני ותחיה תמרי (שדה אליהו) :תכנית "שבת התנועה" שהגיעה לסיומה בשבת
פרשת "ויקהל" הותירה חותם .שבת של ניגון הלב בנוסח מודז'יץ .בשבת זו הפכנו כולנו
"חסידים" .התפילות היו על פי הלחנים של אדמורי מודז'יץ לדורותיהם .במהלך השבת הובעה
משאלה ששבתות אלה לא תחדלנה .בחירת הנושאים ,נותני השיעורים ,המיקומים ,הטיול הנלווה
בימי שישי ,שילוב של חברי התנועה עם חברי המושבים השיתופיים שהצטרפו בשנים האחרונות,
כל אלו הפכו את המפגשים ל"שבת שכולה עונג" .המנצח על המפעל והמוביל בשנים האחרונות
הוא נחמיה רפל ,שסיים לא מכבר את תפקידו כמזכ"ל התנועה .נחמיה חשב ,יזם ,הפשיל שרוולים
וירד לכל הפרטים המשמחים נפשו של אדם ועשה את שבתותינו "מלאים רננות" כלשונו של עגנון .
ראוי שימשיך המפעל הנהדר הזה" .מזכירות התנועה מודעה לנחמיה שהוביל את השבתות בצורה
מעוררת השתאות ,וביקש להעביר את השרביט לבא בתור .בימים אלה שוקדת המזכירות הפעילה
על תכנון המשך פעילות "שבתות התנועה" ,בצורה מיטבית.

ב שבת הובעה
משאלה שהשבתות
לא תחדלנה

כנס השנתי של ארגון מגדלי הדגים
ביום חמישי ה( 11.3.11 -כ"ג אדר א') התקיים במלון ניר עציון הכנס השנתי ה 21 -של חקלאות
המים בישראל .הכנס התקיים בצל המשבר בו נמצא הענף בשנים האחרונות ,בעיקר בשל ריבוי
המשווקים ,דרישות איכות הסביבה ועקב האיום שנחת על הענף  -רצונה של הממשלה להוריד
את מכסי המגן על הדגים המיובאים לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה .הכנס מהווה במה
לחילופי דעות ,הכרת השותפים בענף ,ולמידת החידושים המקצועיים בענף .במהלך הכנס
ובהתאם למסורת ,הוענקו אותות יקיר הענף למספר חברים .הפעם בין שאר הזוכים ,התכבד
בתואר חברינו עשי פשחור מעין הנצי"ב .עשי ,שהיה עמוד התווך של הענף במשך שנים ,החל
כעובד מן המניין עוד לפני גיוסו לצה"ל ,ולאחר מכן עם שחרורו .ריכז את הענף שנים רבות,
שנים של פיתוח מואץ והכנסת שיטות עבודה וטיפוח זנים חדשים ,גם בשנים קשות של מצב
ביטחוני מאתגר באזור .עשי המשיך ללוות את הענף גם בתפקידים נוספים שמילא בעין הנצי" ב
כמרכז משק וגזבר ,אך תמיד הקפיד בין הקדנציות לחזור לעבודה במדגה .כמו כן זכה עשי לכהן
כחבר מזכירות הארגון ושאר מוסדותיה וישב שנים בדירקטוריון דג שאן .אנו מברכים את עשי
בשם כל חברי הקיבוץ הדתי ,ומאחלים שנזכה להיתרם עוד הרבה שנים ממעשה ידיו.
המדינה והחקלאים (עד הסבב הבא(...
משרד האוצר ,משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל הגיעו ביום שני האחרון להסכם
באשר לרפורמת המכסים לקראת חג הפסח .לפי ההסכם יבוטלו המכסים על יבוא של דגים
קפואים ,על יבוא שמן זית לשלושה חודשים ועל ירקות קפואים .החקלאים מצידם התחייבו
שמחירי תפוחי האדמה ,הגזר והכרוב יישארו נמוכים בכל אותה תקופה ,כל זאת במטרה להוזיל
את סל המוצרים לצרכנים לקראת חג הפסח ולתרום להורדת יוקר המחייה .במקביל כחלק
מההסכם ,סוכם על גובה התמיכות והפיצויים שכל ענף אמור לקבל כתמיכה ישירה ,ביטוח,
תקציבי קידום מכירות ומו"פ ,על מנת למנוע פגיעה בחקלאים ולפצות על הנזקים שעלולים
להתרחש .כל הגורמים המעורבים במהלך מצפים מרשתות השיווק שההפחתה בעלויות אכן
תתגלגל לצרכנים ולא תישאר בכיסם ...ראש התאחדות חקלאי ישראל אבו וילן אמר" :הוכחנו
שאנחנו בעד הורדת המחירים לצרכן אבל הבטחנו שלא ניתן שהחקלאים יינזקו" .נציגנו היו
מעורבים בנושא לאורך הדרך ושקדו על הניסיון להביא את שר החקלאות ומנכ"לו (ישירות
ובאמצעות החכ"ים מהבית היהודי) ,לקבל את ההחלטות הנכונות לטובת החקלאות
והחקלאיים .לטענת המעורבים במו"מ הייתה לכך השפעה .ננסה לשמור על ערוץ פתוח וחשוב
זה ולהיעזר בו בהמשך הדרך.
בעקבות המיצוי והמצוינות
בסוף החודש תצא קבוצה נבחרת מתלמידי כיתות י' לכפר עציון שם יתקיים סמינר ייחודי
בנושא מצוינות .הסמינר מיועד לבני ובנות הנוער בשכבה שזוהו כבעלי פוטנציאל להנהגה בהווה
ובעתיד .המשתתפים ישוחחו ,יפגשו ויצאו למשימות שבהן יבררו כיצד ניתן להצטיין בערכיות
ובעבודת השם ,ויבררו האם אפשר להיות מצוין ועדיין להישאר חברותי ,ו'לעשות חיים'? רשמים
בע"ה לאחר הסמינר.

שבת שלום,
אמיתי פורת
וחברי המזכירות הפעילה

אות יקיר הענף לדייג
הותיק עשי פשחור
מקיבוץ עין הנצי "ב

