ב"ה ה' בניסן תשע"ו

שלום לכולם,
התיישבות
במסגרת סבב פגישות עם החטיבה להתיישבות ,נפגשנו בימים האחרונים עם יובל פונק ,סמנכ"ל
החטיבה ומנהל מרחב מרכז ,ועם המנכ"ל הטרי צביקי בר חי .מלבד עיסוק בסוגיות שוטפות
הנוגעות ליישובים שלנו ,הצגנו את הגישה העקרונית לחיבור בין האגודה השיתופית לבין
הקהילה והיישוב בכלל – בכל יישוב בהתאם למצבו .צביקי בר חי ,קרא לנו לחזור לשדה
ההתיישבות במשימות ואתגרים חדשים ,כחלק מקריאת הכיוון פנימה והחוצה ,לעיסוק במה
שמעבר לעצמנו ולצרכים החשובים של היישובים והקהילות שלנו .אנחנו אכן ביקשנו להציב את
תנועת הקבה"ד ככלי משימתי לחיזוק יישובים או הקמת יישוב חדש ,כראוי להיותנו תנועה
מיישבת .בתוך כך דנו במחשבות ראשונות ליישום הרעיון .הנושא יובא בעז"ה גם בפני המזמו" ר

הסוגיה העומדת על
הפרק  :חיזוק ה ישובים
או הקמת ישוב חדש?

בישיבתו הצפויה לאחר הפסח (ח' אייר.)5..1 ,
משבר מעונות היום
בימים אלה יוצאת קריאה לממשלה להכריע ולטפל מיידית בתנאים ובזכותם הבסיסית של
הילדים וכח האדם במעונות היום לחינוך ראוי יותר! במכתב שנכתב לראש הממשלה ע"י
הארגונים המפעילים נכתב" :חברות וחברים ב'אגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך' שבים
ופונים לממשלה להעביר את האחריות על מעונות היום והמשפחתונים ממשרד הכלכלה למשרד
החינוך ,ללא כל דיחוי נוסף" .מזה שנים מתריעים גופים אלה על הצורך בשינוי המצב הקיים
החושף עשרות אלפי תינוקות ופעוטות למצבי סיכון ולפגיעה ממשית .בוועדה לזכויות הילד
התקיים דיון על הצורך בהכרה בזכותם הבסיסית של תינוקות ופעוטות לטיפול וחינוך ראויים,

דרוש שינוי במצב.
אלפי תינוקות ופעוטות
חשופים למצבי סיכון

על פי סטנדרטים מחייבים של איכות והבטחת רצף חינוכי .מח' הגיל הרך התנועתית מצטרפת
לקריאה זו ולמאמץ של הארגונים להביא לשינוי ,ונקווה לבשורה עוד בשנה הקרובה.
כזה ראה וחדש
בשבוע שעבר השתתפנו בכנס "כזה ראה וחדש"  -יהדות כתרבות ,התחדשות יהודית קהילתית
בקיבוץ .הכנס הוא חלק מתוכנית שמובילה מחלקת החינוך בתנועה הקיבוצית בשיתוף עם קרן
"אבי חי" .בכנס שמענו את דב אלבויים ,הרב שי פירון והשתתפנו בקבוצות למידה .המושג
"יהדות כתרבות" אכן מורכב עבורנו (ואולי אף יותר ממורכב )...אבל השותפות והשיח בין
התנועות הוא חשוב ,מפרה ובהחלט מאתגר .אחד הרעיונות שעלו בשיח על שיתופי פעולה בין
התנועות הוא חיזוק שבתות האירוח בקיבוצנו במסגרת שנת בר/בת מצווה (בתק"צ שנה זו
נקראת שנת מצוות) וזאת תוך בניית תוכנית חינוכית שתתן מעטפת משמעותית למפגשים אלה.
אנו במחלקת החינוך רואים בכך משימה חשובה ומוכנים לנסות לקדם אותה דרך מנהלי החינוך
בקיבוצינו.

שיתופי פעולה בין
התנועות – חיזוק יוזמת
שבתות אירוח בקבה "ד

משבי רוח  -הדור הבא  -מפגש צפוני
מה קורה כשמזמינים לפאנל את שלום קרניאל ,אליעזר גולדמן ומשה אונא? ריח המהפכה
עולה בנחיריים ,את הלבה הרותחת מתלבטים אם לקרר או ללבות עוד ועוד ,והתקנונים
יוצאים משליטה באופן מדעי ...ביום שלישי האחרון עסקנו בטקסטים מרתקים שאמנם
נכתבו בשנות ה 04-של המאה ה 04-אך הרלוונטיות שלהם עוררה דיונים עמוקים,
התלבטויות ומחשבות על החינוך בימינו ,על השאיפות שלנו מעצמנו כחברה ,כקיבוצים,
כתנועה .איזה דור אנחנו? ומה תפקיד הדור שלנו? סלילת דרכים חדשות או הליכה
בדרכים הקיימות? הקניית ידע וערכים או מתן כלים לחשיבה ביקורתית? איך מצמצמים
את הפער בין חזון למציאות ומה הקשר בין החולמים לריאליסטים ...היה מאתגר ומעורר
מחשבה .תודה לרזי על ההנחיה .נבחרת 'משבי רוח צפון' קוראת לכל אחד ואחת מכם

ריח המהפ כה עולה בנחירים
ומתלבטים אם את הלבה
הרותחת לקרר או ללבות?

להצטרף לחוויה של לימוד משותף ,חברי ,משמעותי .אם בא לכם קצת 'לחפור' בעבר
לטובת העתיד  -מוזמנים להצטרף!
המשך המאבק על החקלאות
בשבוע שעבר השתתף שרגא וילק מרכז אגף המשק ,בכינוס על עתיד ענף החלב שאורגן ע"י
מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר ושעסק בעתיד ענף החלב" .כל שינוי בענף צריך שיעשה
בהידברות ,בהסכמה ולאחר תהליך משמעותי ולא בלוח זמנים קצר של זבנג וגמרנו  -שלא

מאפשר בדיקה והתעמקות .לא נאפשר להרוס את הענף המדהים הזה" ,כך אמרה מיכל קראוס
מנכ"לית מועצת החלב .בכנס השתתפו בין הייתר אבשלום (אבו וילן) מזכ"ל התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ,אביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי
בקר וכ 044-רפתנים ,חוקרים ועוסקים בענף .במסגרת המפגש ,התקיימו דיונים
בשולחנות עגולים במטרה למפות ולחדד את ההזדמנויות והאיומים ,החוזקות והחולשות
בהווה ובעתיד וכן לאפיין את הסביבה העתידית בה יפעל הענף .קראוס הוסיפה ואמרה
למשתתפים " נציע אופק אמיתי לענף החלב עם יציבות למגדלים – פרנסה התיישבות ואספקת
חלב לציבור בישראל בכל מזג אוויר ובכל מצב בטחוני" .עוד אמרה קראוס "פיתחנו בישראל
את ענף החלב הטוב ביותר בעולם .ענף החלב נמצא תחת הסכם ותחת מתווה התייעלות חסר
תקדים .בשלוש השנים האחרונות נפרדנו מכ 051 -רפתות במשק המשפחתי ...אנו דורשים

מהממשלה לכבד את ההסכם שחתמה עם הרפתנים" .מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים אמר
"אנחנו נמצאים במאבק שהוא לא פשוט ...אנחנו לא רוצים להפוך לסקטור נתמך שמקבל קצבאות
ורנטות .למרות הכל אני אופטימי ,מעולם לא היה חיבור כל כך משמעותי בהנהגה החקלאית –

הקיבוצים והמושבים מדברים בקול אחד ואין ספק שכוחנו באחדותנו" .אביתר דותן מנכ"ל
התאחדות מגדלי בקר הוסיף ואמר "כיום אנו נמצאים בתקופת היערכות לקראת הידברות או
לקראת מאבק .אם נבחר במאבק ה וא יהיה קשה יותר מהמאבק כנגד ועדת קדמי .אנחנו עושים
מאמץ ענק להיות ממוקדים מקצועית וליצור דיאלוג מקצועי לטובת הסכם שיבטיח פרנסה
מכבדת ,יציבות וודאות ...צריכים להגיע ל  9102 -עם מחשבה מחודשת .צריך לעשות עבודה

רצינית ולקבל החלטות" .מטעם הקבה"ד ,מלווה את הנושא ,שרגא וילק מרכז המשק .בכל
נושא מאבק החקלאות אנו רואים את תפקידנו בחיבור שר החקלאות ,וסיעת הבית
היהודי לעמדות החקלאים ולשמירה על החקלאות .על כך דנו השבוע גם עם השרה אילת
שקד .נוסיף ונעדכן גם בעמוד"ש הבא.
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

אנחנו נמצאים במאבק לא
פשוט  .לא רוצים להפוך
לסקטור נתמך ! ( מאיר צור )

