ב"ה ו' באדר ב' תשע"ו

שלום לכולם,
הקיבוץ הדתי ובני עקיבא
השבוע נפגשנו עם מזכ"ל בנ"ע דני הירשברג ורכזת איזור קיבוצים במחוז צפון – נעמה שורק.
סיכמנו על שיתופי פעולה נמשכים ומחודשים במספר תחומים :בסניפי בנ"ע בקיבוצים ,בגיוס
רכז/ת נוסף לאזור הדרום -מרכז וכן בקיום מפגש בין רכזי המחוזות ורכזי החינוך באזורים אלו.
בתחום היג"ל – ש"ש ,דני מבקש לגייס את בוגרי הקבה"ד להשתלב גם בתפקידי קומונה ,מתוך
הבנה שזה שער ראשי להשתלבות בתפקידים נוספים בבנ"ע בהמשך .סוכם שיצחק קרליבך
ומחלקת חינוך וביטחון יבחנו אפשרות זו .בתחום הצעירים סיכמנו על שת" פ בגיוס צעירים יוצאי
צבא בוגרי בנ"ע והחינוך הדתי לקבוצות העבודה בחקלאות ,לצד חידוש המאמצים לקיום סמינר
שבוע עבודה חקלאית בקיץ .בתחום ההתיישבות – סיכמנו על בנייה משותפת של גרעינים

מזכ " ל חדש לבנ "ע:
יאיר שחל  .בהצלחה
לפעילותנו המשותפת

להתיישבות ,בחידוש יישוב קיים או בהקמת יישוב חדש – בהתאם לאפשרויות שאנו עמלים על
גיבושם .עם סגירת הגיליון התבשרנו על בחירת מזכ"ל חדש לבנ"ע :יאיר שחל ,שצפוי להיכנס
לתפקידו בספטמבר – אלול .נאחל לו ,לבנ"ע ולפעילותינו המשותפת הצלחה רבה ,בב"ח לתורה
ועבודה.
קיבוצניקים עם החברה
בפגישתנו עם אנשי 'קיבוצניקים עם החברה' פגשנו שוב את הרוח המיוחדת של ההתנדבות
והכישרון המעשי של אנשי תנועות ההתיישבות שיודעים לתרום לחברה .מלבד פעילות התנדבות
אישית של חברים שונים ,נכנס המיזם לשיתופי פעולה עם הקיבוצים כגוף מארגן במגוון תחומים,
שבחלקם כבר פעילים כמה מקיבוצינו" :לקט ישראל" -איסוף תוצרת חקלאית מהקיבוצים

פגשנו שוב את רוח
ההתנדבות של אנשי
תנועות ההתיישבות

וחלוקתם לעמותות שמחלקות לנזקקים; התנדבות ותרומה ב"פעמונים"; שת"פ עם 'תובנות
בחינוך' – פרוייקט חניכה אישית של מתנדבים בבתי ספר; מוקדי מתנדבים של ער"ן בתחומי
המועצות האזוריות ועוד .המיזם פועל גם לחיבור עם רכזי המתנדבים של המוא"ז לפעילויות
השונות .בקבה" ד ניתן לחבר את המיזם לפעילות ולצוותי משימה והתנדבות קיימים ,ולפעמים גם
למקורות תקציביים .המטרה כפי שהדגישו פעילי המיזם :לשים את ההתנדבות כערך מרכזי בחיי
האדם והקהילה ,ולתת לזה כלים .כתנועה אנו תומכים בפעילות במגוון דרכים .ומה איתכם ועם
הקיבוץ שלכם? ללמידת הנושא והצטרפות ,אפשר לפנות גם דרך מזכירות הקיבוץ הדתי.
צדק חברתי ומדיניות כלכלית
ברגעים אלה מתאספים להם צעירי וצעירות מדרשת תודה ועבודה יחד עם שותפים רבים ,למפגש
ושיח עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ בנושא צדק חברתי ומדיניות כלכלית .זהו פורום צעיר
ואיכותי שנפגש אחת לחודש בירושלים לעיסוק בנושאים שונים ומגוונים הקשורים לחברה
הישראלית .כל צעיר וצעירה שמגלים עניין במפגש מוזמנים להצטרף .הכניסה פתוחה וחופשית.
דיווח מפורט בעמוד"ש הבא.

פורום איכותי ה פתוח
לכל צעיר או צעירה
שמגלים עניין

דיווחים מאגף המשק
תיקון  72לחוק המים – במסגרת מאבקי החקלאות ההולכים ורבים ,עומד גם המאבק בתיקון
 72לחוק המים שעבר בקריאה ראשונה בכנסת .משמעות תיקון החוק מבחינת החקלאות היא
פגיעה קשה ושינוי סדרי בראשית .התיקון המוצע עלול לייקר את המים החקלאיים בעשרות
אחוזים ,לפגוע אנושות במערכות ההפקה והאספקה העצמאיות ואף להלאימן בפועל ולתת
חיזוק אדיר למונופול חברת "מקורות" ,דבר שיביא בטווח הארוך לייקור מחירי המים לכלל
החקלאים בצפון ובדרום .בין היתר כולל התיקון לחוק מהלכים כגון :ייקור המים המופקים
עצמאית  -שפירים ,קולחים ושיטפונות ,באמצעות גביית כספים ע"י רשות המים ,במקום
באמצעות היטלי ההפקה המבוקרים על ידי הכנסת .המשמעות היא תעריפי מים גבוהים
משמעותית; חיזוק וביסוס מונופול חברת "מקורות" – תיקון החוק המוצע מקנה לחברת

רפורמות משמעותית
לא ניתן להחיל על ידי
מחטף חד צדדי

"מקורות" סמכויות נרחבות ביותר של ניהול וגביה מול המפיקים העצמאיים וכן יכולת כניסה
ופיקוח על מתקני ההפקה העצמאיים .הספקים העצמאיים יהפכו להיות 'חוטבי העצים ושואבי
המים' של חברת "מקורות" תוך הלאמה מלאה של רכושם ,שהוקם ומומן לאורך שנים ארוכות
ע"י ציבור החקלאים! ; "אמבטיה ארצית" – משמעות תיקון החוק המוצע בפועל ,הינה יצירת
"אמבטיה ארצית של מחיר מים חקלאיים" על כלל סוגיהם ואיכותם .במקום לטפל בבעיות
השורש הקיימות במשק המים ובפיתוחו ,מוצע מנגנון תפעולי של העברת כספים מכיס אחד של
החקלאים ,לכיסם האחר .בהכרח מנגנון התעריפים המוצע יביא את החקלאים לשאת בעול
הכבד של משק המים! חשוב לציין ש כל צעד שיביא בפועל להורדת יוקר המחיה ,הוא מהלך
שיש לברך עליו ,אולם רפורמות משמעותיות לא ניתן להחיל ע"י מחטף חד צדדי וללא הסדר
מלא של מערך לתמיכות ישירות בחקלאות ,כפי שנהוג במדינות ה ,OECD -ביניהן גם במחירי
תשומות המים לחקלאות .התאחדות חקלאי ישראל מובילה בימים אלה גם את המאבק החשוב
הזה.
הקצאת מכסות חלב חדשות לשנת  – 7102כפי שפירסמנו בעבר ,הקצאת מכסות חלב לשנת
 7102נמצאת עדין בתהליך .ממשרד החקלאות נמסר כי השר מקבל את המלצת מועצת החלב על
הגדלת תוספת המכסה לשנת  7102ל 21 -מ' ליטר .החלוקה תהייה  62 -מיליון ליטר ליצרנים
קיימים ו 72 -מ' ליטר ליצרנים חדשים .החלוקה בין המגזרים תהיה לפי בהתאם לאחוזי
המגזרים :לסקטור המשפחתי  27%ולסקטור השיתופי  .85%חלוקה זו חלה על כל תוספת
המכסה של  21מ' ליטר .בימים הקרובים יפורסם הצו על תוספת המכסה ברשומות ,ולאחר מכן
תפורסמנה תקנות חלוקת המכסות ליצרנים אשר יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
בתום התהליך מועצת החלב תודיע לכל יצרן מהו היקף מכסתו לשנת .7108
סדרת שטח מכינת יונתן
בשעת כתיבת שורות אלו ,נמצאים חניכי מכינת יונתן בשלבי הסיום של סדרת שטח במזרח
הרמון .החניכים התמודדו עם תנאי שטח קשים ,קטעי הליכה וניווט מאתגרים ,ומפגש חוויתי
עם ארץ ישראל ,בכברת ארץ בראשית בין מכתש רמון לערבה .הסדרה משמשת ככלי
להתמודדות עצמית ,להתמודדות עם החברים לחוליה ,הקבוצה ,והסביבה כולה ,והיא עוד נדבך
בבניית האישיות של צעירים ישראלים שנעשית במהלך השנה כולה ,בתוך מעגלי אדם ,קהילה
וחברה ,אומה וארץ ,אנושות וטבע .בסיום המסע יצאה הקבוצה למסע  08ק"מ עם אלונוקות.
מנצח על המלאכה איציק יבלונסקי ראש המכינה וצוות מדריכים מסור .את הצד המקצועי
והחינוכי של הסדרה מוביל זיו כרמל .מומלץ לנסות בשטח הקרוב למקום מגוריכם (אחרי
תכנון ,בטיחות ,והתייעצות).

שבת שלום,
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

הסדרה היא עוד נדבך
בבניית האישיות של
הצעירים בגרעין יונתן

