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שלום לכולם,
למי תודה למי ברכה?
השבוע נפגשו מנהלי מערכות החינוך בקיבוצינו למפגש "פורום מנהלי חינוך" האחרון
לשנה זו .הפורום נפגש כ  10פעמים בשנה לטובת למידה ושיתוף ,מתוך כוונה לחזק את
עבודת מנהל החינוך ומתוך כך להגיע גם לחיזוק מערכת החינוך בקיבוץ .המפגש התקיים
בעין הוד ובניר עציון ,במהלכו "נרגענו" מעט ממשימות ההכנה לקראת הקיץ ,סיכמנו

ח"ח ל מנהלי החינוך ה מובילים
פעילות אינטנסיבית תוך
התמודדות עם אתגרים רבים

שנה והתחלנו לתכנן את השנה הבאה .מנהלי מערכת החינוך בקיבוץ מובילים (בעיקר
מובילות )...פעילות אינטנסיבית שוטפת לאורך כל השנה תוך התמודדות עם אתגרים
רבים – הקיבוץ המשתנה ,אתגרים חינוכיים עכשוויים ,ניהול צוות גדול ומגוון ,מגבלות
תקציב ועוד ועוד .אין כל ספק שמגיעות להם מלוא המחמאות על עבודתם.

דוברות ויחסי ציבור
כחלק מההתארגנות המחודשת התחלנו לעבוד עם משרד זליגר –שומרון כדוברים
ואחראים על יחסי הציבור של התנועה .אנחנו זוכרים שלא המדרש עיקר אלא המעשה,
ושמטרת הדוברות ויחסי הציבור לשרת את האסטרטגיה התנועתית .בהתאם לכך
תמוקד הפעילות לנושאים הבאים :צמיחה דמוגרפית ; מעורבות חברתית -פעילות
ופרוייקטים שונים קיימים וחדשים בתוך היישובים ומחוץ להם ; החקלאות; התיישבות
– כולל פעולתנו ביישובים חדשים; פעילות חדשה במרחב החברתי העירוני; ומשמעות
דרך הקבה"ד ומשנת תורה ועבודה למעגל הציבורי הרחב בישראל .בהקשר האחרון
נידרש לדיי ק ולגבש את עמדתנו בנושאים שונים הקשורים לענייני תורה /דת ומדינה/

זוכרים שלא המדרש עיקר
אלא המע שה .הדוברות
תשרת אסטרטגיה תנועתית

חברה .הדגם שלנו להבעת עמדה תנועתית ציבורית הוא  70 -70שמשמעו הסכמה של 70%
מהציבור על  70%מהנושאים ,לכן נבקש סובלנות (מוגבלת) גם כשלא מסכימים לכל דבר.
לפי הצורך וההתאמה נעמיד שירות בתחום זה גם ליישובי התנועה.

צמיחה דמוגרפית אצלנו
במסגרת ההיערכות התנועתית אנו עובדים במחלקת צמ"ד התנועתית ,על תכנית צמיחה
דמוגרפית ל 3-השנים הקרובות .היעד הוא צמיחה בכ 450 -400 -בתי אב חברים .התכנית
משווה את הפעילות והתוצאות בתחום זה בקיבוצים השונים ב 3 -השנים האחרונות,
ומפרטת את האפשרויות והיתכנות בקיבוצים השונים ע"פ המצב הפיזי ,תכניות הבינוי,
אורחות החיים וההסכמות הפנימיות .מורדי שבט ייפגש עם ממלאי התפקידים בכל
קיבוץ כדי לדייק את הנתונים העובדתיים ,את ההערכות ,ולתאם את התכנון והצעדים
המתבקשים .מבחינת מספרי החברים אנו שואפים לצמוח ולהכפיל את מספר החברים
בתנועה בתוך כעשור לכדי כ 7,000 -חברים .שאפתני אך אפשרי .בברכת "עָ ֹלה ַנ ֲעלֶה  ...כִּ י
יָכוֹל נּוכַל לָּה".

שואפים
לצמוח
ולהכפיל את
מספר
החברים
בתנועה לכדי
7,000

קיבוץ מתנדב? איפה זה?
המקום :חדר ישיבות קטן בבית יד יערי שבגבעת חביבה .המיזם :איגום נושא המעורבות
החברתית בכל הקיבוצים (מעל  240קיבוצי התנועה הקיבוצית  22 +קיבוצי תנועת
הקיבוץ הדתי) .האנשים :קבוצה קטנה של קיבוצניקים 'משוגעים לדבר' מרחבי הארץ.
מרגש לראות משפחות
המטרה :יצירת מנגנון ממוסד – בעל תשתית מקצועית על מנת להרחיב ,להעמיק ,לחבר
צעירות נורמטיביות שעושות
בכל
חברתי
איתור פעיל
ולהנגיש נושא ההתנדבות בקרב אנשי הקיבוצים .יעד ראשוני:
בנגב
התיישבות
ציונות ע"י
קיבוץ והקמת 'צ.מ.ח' – צוות למעורבות חברתית בכל קיבוץ .למה זה טוב? התארגנות
כזו מאפשרת יותר קישור בין היוזמות לבין צרכי עם ישראל ; היא מייעלת ,תומכת
ומלווה יוזמות ההתנדבות – אלה שכבר קיימות ואלה שבקנה ; מנגנון שכזה עשוי להוליד
רעיונות לעוד אנשים בקיבוצים שרעיון ההתנדבות זורם בעורקם אך טרם מצאו את

התארגנות
שתאפשר
קישור בין
היוזמות
לצרכי עם
ישראל

הנישה המתאימה להם .ובקיצור :מיזם 'קיבוצניקים עם החברה' עולה מדרגה והקיבוץ
הדתי מצטרף בשמחה .ומכאן נשלחת קריאה – אם יש בקרבנו 'משוגעים' להתנדבות
המוכנים להצטרף ליוזמה ,להיות חלק מהצוות ו/או להפוך לפעיל החברתי בקיבוצם –
יבורכו ,והם מוזמנים לפנות לדנה במזכירות התנועה.mazkira1@kdati.org.il :
.

הזירה החקלאית -חתירה להבנות ,נכונות למאבק
בחודשים האחרונים מתקיים שיח בין משרדי האוצר ,החקלאות והנהגת התאחדות
חקלאי ישראל מתוך מטרה להגיע להבנות ופתרונות לחקלאות .מדווח שרגא וילק מרכז
אגף המשק :ההתאחדות יזמה תכנית אסטרטגית שעל בסיסה ניתן להיכנס למו"מ עם
האוצר .התוכנית מטפלת בכשלים קיימים ,בשוק ובמדיניות ומסמנת את היעדים,
האתגרים ,המטרות והדרכים להשיגם .הדרך ליישום התוכנית עוברת דרך הוזלת
הוצאות הייצור ,שיפור הטכנולוגיות (השקעה במו"פ) ,ושמירת עקרונות התכנון בענפי
הפטם ,הביצים והחלב .יישום העקרונות והירתמות הממשלה תוזיל בוודאות את יוקר
ייצור המזון ובעקבותיו את יוקר המחיה .עיקר הדיונים והמאמצים מתמקדים בתקציב
המתגבש לשנים  .2017-2018שר החקלאות אורי אריאל הצהיר שוב בשבוע שעבר כי כל
שינוי מדיניות ורפורמות יתבצעו אך ורק בשיתוף ובהסכמת החקלאים .מאידך נראה כי
המדיניות של האוצר ומנכ"ל משרד החקלאות היא פתיחת התחרות לשוק החופשי ,יישום
רפורמות אגרסיביות ,פתיחת מכסים וביטול מכסות ,וכל זאת ללא עבודת תשתית
מקצועית רצינית .כמה נושאי תוכן משמעותיים עומדים על הפרק כבר באופן מיידי.
האחד נושא המים (ראו הרחבה בדו"ח של מזכ"ל ההתאחדות) .השני נושא ענף המדגה,
שם שואף האוצר להוריד את המכס לאפס בטווח קצר ולשלם פיצוי מועט ,ארגון מגדלי
הדגים וההתאחדות מתנגדים לכך והציעו תכנית אחרת .כרגע נדמה שהולכים לפיצוץ.
עבור הקבה"ד ענף המדגה חשוב במיוחד .לטעמנו עד כה משרד החקלאות לא ממלא את
ייעודו בנושאים אלו ,כפי שהוא מוגדר בחזון המשרד לפעול "לפיתוח חקלאות ישראל
וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות ,לשמירה על אדמות המדינה ומשאביה ,להבטחת
אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות
ישראל" .תפקידנו להיאבק על כל אלו ,ואנו משתדלים לעשות זאת מול שר החקלאות
ומנכ"לו .בהזדמנות זו נברך את אילנה דרור בת שלוחות ,שנכנסה לתפקיד יועצת – עוזרת
למנכ"ל משרד החקלאות– בהצלחה!
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

חזון משרד החקלאות
לפעול לפיתוח
חקלאות ישראל
וביסוס ההתיישבות
ברוח ערכי הציונות,
לשמירה על אדמות
המדינה ומשאביה,
להבטחת אספקת
מזון טרי ואיכותי
לתושבי מדינת
ישראל ולמינוף
היתרון היחסי של
חקלאות ישראל

