ב"ה ,ל' בסיון תשע"ו

שלום לכולם!
משפחת הקיבוץ הדתי אבלה עם בית עתניאל ואנשי קרית ארבע על אובדנם של הלל אריאל ומיכי
מרק הי"ד ,שנרצחו בפעולות טרור נפשעות .אנו מחזקים את ידי אחינו "בחיבוק של חיזוק",
שמתארגן ביוזמת אנשי סעד ע"י חלק מקיבוצנו ,לקיים דברי חכמים (תנחומא ניצבים ד):
"אתם נצבים היום מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים ,אף אתם כשאפלה לכם ,עתיד להאיר לכם אור עולם ,שנאמר :והיה
לך ה' לאור עולם (ישע' ס יט) .אימתי? בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת ,שנאמר :חיים כולכם היום (דב' ד,ד)".

הבניה בקיבוצים בעקבות בג"ץ השבוע  -קידום אופציית האגודה
השבוע התקיים דיון בבית המשפט העליון בירושלים בשתי עתירות הנוגעות לשטח המגורים בקיבוצים
ובמושבים השיתופיים .מדווח שרגא וילק (אגף המשק) :על סדר היום היו מונחות שתי עתירות ,האחת שהגישה
התנועה הקיבוצית נגד המדינה להוסיף את חלופת הפיקדון לאופציות הבנייה בקיבוצים ,שעיקרה הוא מעין
הלוואה שהחבר החדש נותן לקיבוץ על מנת שהקיבוץ יבנה לו את ביתו ,הלוואה שתחזור לחבר בעת עזיבתו את
הקיבוץ או אחרי  120ליורשיו ,כל זאת ללא זיקה קניינית לבית .העתירה השנייה שהוגשה על ידי הקשת
המזרחית נגד המ דינה והתנועות הקיבוציות מבקשת לבטל את אופציית האגודה שעיקרה הוא רכישת הזכויות
מהמנהל .שתי העתירות נדחו .המשמעות היא שאופציית הפיקדון אינה מתאפשרת לצערנו ,אך מצד שני הוסרו
החסמים ,אופציית האגודה קיבלה תוקף סופי וניתן לגשת ליישומה .לסיכום ,החל מהיום ,השיוך הקנייני
ואופציית האגודה ישימים וניתן לבחור ביניהם .אפשרויות הבניה ,מעורבות ופיקוח המדינה /רמ"י וזכויות
הקיבוץ והחברים הכרוכים בהם ,הינם נושא אסטרטגי מהמעלה הראשונה ,ויש לכך השפעה מכריעה על
הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים .אנו ממליצים עקרונית לכל קיבוצי הפריפריה לתעדף ולמצות את חלופת
האגודה  ,וכמובן ללמוד באופן מושכל את האפשרויות הנוספות .התנועה תסייע לכל הקיבוצים ללמוד ולהעמיק
בסוגיה ,על מנת שבסופו של דבר כל קיבוץ יבחר את האופציה המתאימה לו ביותר.

יום הערכות מזכירות פעילה
השבוע קיימנו יום ההערכות ראשון של המזכירות הפעילה במסגרת ההכנות לבניית תכנית עבודה לשנת תשע"ז.
ברמה הפנים אירגונית אנו מכינים לכל פעיל הגדרת תפקיד מעודכנת ,תכנית עבודה שנתית כוללת (מטרות,
יעדים ומדדים ,נגזרות לו"ז ותקציב) ,סל שירותים ותכנית עבודה מול הקיבוצים .אנו מתכוונים להשלים תכנית
אסטרטגית לתנועה עד סוף השנה האזרחית .בינתיים הגדרנו מספר תחומים וכיווני פעולה אסטרטגיים
ראשונים :צמיחה דמוגרפית משמעותית בקיבוצים ובתנועה; חזרה משמעותית לזירת ההתיישבות ; בניית
כלים לפעילות תנועתית רלוונטית במרחב העירוני וקהילתי מחוץ לקיבוצים ,וקידום רעיונות וערכי תורה
ועבודה ; קידום פעולות משימתית ומעורבות חברתית בכל הקיבוצים; קידום ופיתוח מוסדות החינוך
התנועתיים והארגונים החברתיים שלנו ,שיפור ודיוק השירות התנועתי ליישובים; בניית מקורות כלכליים
מותאמים .על השלבים ,הלו"ז ושיתוף הציבור בתהליך נדווח בהמשך.

הזדמנות למכסות חלב חדשות
השבוע כינסה מועצת החלב את כל בעלי עניין בכניסה למעגל היצרנים החדשים של חלב בקר .אגף המשק
התלווה לשני הקיבוצים היחידים בתנועה שאין בהם רפת ,טירת צבי וכפר עציון .מדווח שרגא (מנהל אגף
המשק) :עקב פרסום קול קורא לקבלת מכסה ליצרנים חדשים התגייס אגף המשק התנועתי לסייע
לקיבוצים המתעניינים להבין את תנאי הסף ולחשב את כדאיות המהלך .ענף הרפת ממשיך להיות אחת
מהרגליים המהותיות עליהן נשען המשק החקלאי ,על כן אנו רואים בכך חשיבות גדולה ונמשיך ללוות את
הקיבוצים מתוך תקווה שבסופו של דבר נזכה במכסות החדשות.
חקלאות -קנ"ט ,מחירי המים ,ודגים
בשבוע שעבר התקיימה ישיבה של מזכירות התאחדות חקלאי ישראל בגני התערוכה לרגל תערוכת "אגרו
משוב" .שרגא וילק מדווח שהישיבה עסקה בשלוש תחומים עיקריים :המשבר מול האוצר ומשרד
החקלאות בדבר ביטול המכסים לייבוא דגים טריים וקפואים לישראל ; עצירת הזרמת כספי המדינה
לכיסוי פרמיות החקלאיים בקרן נזקי טבע (קנ"ט) ,והיערכות לדיונים בוועדה המיוחדת שהוקמה בכנסת
לטיפול בתיקון  27לחוק המים .תקציב קנ"ט סוכם בראשית השבוע .על המים מתקיימים דיונים מורכבים
מתוך מגמה שלנו להגיע למחירים סבירים לחקלאים .מבחינת התנועה נושא המדגה הוא עקרוני ביותר
משום ש 25%מהענף מרוכזים בקיבוצינו שבעמק המעיינות .ענף המדגה מהווה נדבך עיקרי מפרנסת
הקיבוצים ,והסרת כל חסמי הייבוא בצורה מידית ,ללא תוכנית סדורה והדרגתית כפי שהענף מציע ,תביא
לחורבן הענף והפרנסה של אלפי משפחות בישראל .לפיכך התגייסנו במלוא המרץ למאבק וביקשנו מראשי
סיעת הבית היהודי לכנס בדחיפות את הסיעה ,על מנת שיתערבו וימנעו ממשרד האוצר לממש את תכניתו.
אנו מקווים ומאמינים ששר החקלאות יעשה את הנדרש כדי למנוע מהלך שכזה.
סיום שנה בשני מוסדות תנועתיים נוספים:

ישיבת השילוב של הקיבוץ הדתי – מעלה גלבוע
מחזור כ"ג מסיים בימים אלו את שנתו הראשונה בישיבת השילוב שבמעלה גלבוע .זאת השנה השנייה שבה
רוב תלמידי המחזור (כ 40-השנה) ממשיכים איתנו לשנה שניה (עד מרץ) וקולטים את המחזור החדש .גם
ה"שילוב המשלב" (תוכנית לבעלי צרכים מיוחדים) ,יסיים את שנתו הרביעית ומחצית מתלמידיו ממשיכים
איתנו לשנה שניה .השנה הבאה ,בע"ה ,תהיה שנת שיא מבחינת תלמידים!  70תלמידים ישראלים יחלו
ללמוד בתחילת אלול (לרוב מתחילים כ  )55 -ואליהם יצטרפו  17תלמידים מחו"ל (לרוב בסביבות ה  ,)12-ו-
 7תלמידי שילוב משלב .בסה"כ ילמדו בבית המדרש בתחילת השנה כ  150 -תלמידים .במקביל לעבודתנו
השוטפת נמשיך לקדם תכניות נוספות ש'מחכות במגירה' וכן את בניית המרכז החינוכי של הישיבה.

מדרשת 'נטע' בית שאן
השנה למדו במחזור השני של מדרשת 'נטע' בבית שאן (שלוחה של מדרשת עין הנצי"ב) 18 ,תלמידות .זוהי
מדרשה ייחודית המשלבת לימוד עם פעילות מעורבות חברתית משימתית משמעותית בעיר בית שאן .בשנה
הבאה צפוי לנו מחזור של  26תלמידות! כמו כן יחזרו לעיר שלוש בוגרות של המחזור הראשון על מנת לשרת
בעיר כמורות חיילות .אנו רואים בכך הישג וגאים בהן.
שבת שלום
אמיתי פורת

וחברי המזכירות הפעילה

