ב"ה ,כ"ח תמוז ,תשע"ו

שלום לכולם!
ישיבת סיעת הבית היהודי
השבוע ביום שני הופיעו חברי המזכירות הפעילה בישיבת סיעה של הבית היהודי והציגו בפניהם את
התמונה הכוללת של החקלאות במגזר הקיבוצי ואת משקלו הייחודי של הקיבוץ הדתי בסך הייצור
החקלאי ,ולדוגמה :קיבוצי התנועה אחראים ל 25% -מייצור הדגים 60% ,מייצור האפרוחים ו 50%מייצור
הגזר (בעוד משקלנו ביישובים החקלאים כ .)4% -לאחר מכן התמקדנו בענף המדגה המאוים בעקבות
הודעת שר האוצר על הורדת המכס לייבוא .ביקשנו מהסיעה להוביל את המאבק על החקלאות
וההתיישבות מתוך תפיסה שהחקלאות היא השורש של אחיזתנו בארץ ישראל ובייחוד באזורי פריפריה.
זכינו לאוזן קשבת ולהבטחה שהח"כים ובייחוד השרים יפעלו בנושא מול שר האוצר .נמשיך לפעול כדי
שימצא הסדר סביר שיבטיח את המשך קיומו ושגשוגו של הענף.
ישיבת מזמו"ר דחופה – חקלאות ,התיישבות ,דגים ומה שביניהם
כ 50-חברי המזכירות המורחבת הגיעו השבוע לישיבה דחופה בנושא החקלאות ו"רפורמת הדגה" .כל
הדוברים הביעו דאגה ,אכזבה וכעס על התנהלות שר האוצר משה כחלון שהוריד באופן חד צדדי את המכס
על ייבוא הדגים ועד כה נמנע מלפגוש אותם או מליצור עמם שיח אמיתי סביב "רפורמת הדגים" .הימנעות
זו מעוררת תמיהה ומחזקת את תחושתנו שמתייחסים לחקלאים ולקיבוצים כמטרד ,ואם התנועה
הקיבוצית בכלל מראה סימני התאוששות וצמיחה  -זה הזמן לתת לה מכה חזקה שתפיל אותה .במהלך
הכינוס יצאו המשתתפים לסיור בברכות הדגים ,שמעו מעט על הענף ,הקשיים בו ועל מה שעתיד להתרחש
לו חלילה תצא הרפורמה לדרך .אבשלום דולב הציג סקירה רחבה ,על היחס לחקלאות מצד קובעי
המדיניות ,ועל ענף דגי הבריכות .ראש מוא"ז עמק המעיינות יורם קרין הציג את משמעות הענף
להתיישבות ולכלכלה באזור :קריסת הענף תפגע בעבודה ופרנסה של כ 2,000 -משפחות במעגלים השונים,
תגרום לנזק אקולוגי כבד ולנזק כלכלי כולל של  600מיליון  ! ₪אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
הסביר שההשפעה המקסימלית של הרפורמה על יוקר המחיה תוכל להגיע ל ₪ 6- 4 -לחודש למשפחה,
ותהה האם מישהו חושב שזה שווה את הנזק העצום? לאחר הסקירה קיבלה המזכירות פה אחד החלטה
ובה מספר נקודות" :החקלאות היא בסיס להתיישבות ובתוך כך ענף המדגה הוא ייסוד להתיישבות בעמק
המעיינות .הורדת המכסים עלולה לגרום לקריסת הבריכות ולפגוע אנושות בפרנסת וכלכלת התושבים.
המזכירות תומכת בעמדת שר החק לאות אורי אריאל הדורש הפחתה של המכסים בהידברות ,באופן
הדרגתי וזהיר ,תוך תמיכה במגדלים ובמו"פ ,ותובעת מסיעת הבית היהודי להוביל את המאבק .המזכירות
קוראת למוסדות והנהלות משקי הקיבוץ הדתי –לפעול לחיזוק שיתוף הפעולה לרבות בשיווק המשותף.

גזרות על המיסוי הקיבוצי בטיוטת חוק ההסדרים
במקביל למאבק בחקלאות הממוקד כעת בענף הדגה ,החלו הפרסומים בראשית השבוע על גזרות המיסוי
הקיבוצי הצפויות בחוק ההסדרים .גם כאן נעשים הדברים ללא הידברות אמיתית ,מתוך מתקפה ממוקדת
על הקיבוצים .הטענה הראשונה שלנו היא שאי אפשר לדון בנושא כזה בחוק ההסדרים ,ואסור לשנות את
הקיבוץ ברמה הערכית והמעשית דרך הפריזמה של רשות המיסים בלבד .אנחנו מוכנים לדון עם רשות
המסים ,ואף לעשות התאמות נדרשות במיסוי הקיבוצים המתחדשים ,גם בחקיקה ,אך לא נהיה מוכנים
לדרך של מחטפים וללא הידברות .במכתבו לכל חברי ותושבי הקיבוצים מסביר השבוע ניר מאיר ,מזכ"ל
התק"צ :הגזירות החד צדדיות של האוצר צריכות להדאיג את כולנו .הן משפיעות על הקיבוץ שלכם ,על
הקהילה שלכם ,על המשפחה שלכם ועל אורח החיים הקיבוצי .אין לנו ברירה אלא להתייצב בכל כוחנו מול
הניסיונות הכוחניים לפגוע בנו ללא הידברות וללא כל ניסיון ליצירת הסכמות ...אנחנו לא אויבי המדינה
ואיננו מחפשים מלחמות .אנחנו לא מבקשים הטבות או חוקים הייחודיים רק לנו ,אלא זכויות וחובות כמו
שישנן לכל אזרח אחר במדינה ,ולשלם מס באופן המתאים לצורת ההתארגנות שלנו כשותפות קיבוצית .מה
שנכון וצודק לשותפות של רואי חשבון או עורכי דין ,נכון וצודק באותה מידה לשותפות של קיבוצניקים
בדגניה ,בסעד ,בנחל עוז ובמשמר העמק" .אנחנו פועלים יחד בכמה חזיתות (פוליטית ,משפטית ומקצועית),
להוצאת הנושא מחוק ההסדרים ,ולהמשך דיון מסודר ,כנראה בחקיקה רגילה .מכולנו נדרש להיות
מעורבים ,להסביר את עמדת הקיבוצים ולהילחם בקרב החשוב על דעת הקהל בכל זירה שתמצאו לנכון.
קהילות -שת"פ עם קרן שחף
אנו פועלים להרחבת השורות ,להגברת החיילים לרעיון תורה ועבודה ,ולחיזוק קהילתיות שיש בה שותפות
וערבות במעגלים השונים .מיזם קהילות הקבה"ד הוא אחד הרעיונות שאנו בוחנים ומבקשים לבנות כדי
להרחיב את התנועה .השבוע נפגשו יצחק קרליבך (מנהל אגף החינוך) ושלומית קליין (מנהלת מדרשת תורה
ועבודה) עם קרן בן דור ,מנהלת תוכניות בקרן שחף הפועלת לחיזוק קהילות עירוניות מתחדשות בפרפריה
הגאו-חברתית בישראל .למדנו ממנה על פעילות הקרן ,על קהילות עירוניות וחשבנו יחד על פיתוח קהילות
חדשות ברוח דרכה המיוחדת של תנועת הקיבוץ הדתי .בקרוב נמשיך בקשר עם קרן שחף ,נקיים פגישות
עבודה נוספות וסיורי למידה והכרות עם התחום החדש אליו נכנסנו.
בית רימון -איכלוס שכונה קיבוצית חדשה
בבית רימון ,התכנסו בסוף השבוע לציון חגיגי של איכלוס ה"רצועה" 7 -בתים חדשים בדרום מזרח היישוב,
שמהווים פתיחה לשכונה קיבוצית חדשה ( 4מתוכם אוכלסו ו 3-אחרים נקנו ונמצאים בתהליכי בניה).
ָארץ הַ זֹאת" (ירמיה לב) .בנוסף ,ישנם
באוזננו הדהדו פסוקי הנביא" :עוֹד יִ ָּקנּו בָּ ִתים וְ ָּשדוֹת ּוכְ ָּר ִמים ,בָּ ֶ
מספר בתים ישנים ה משופצים ע"י חברים צעירים בתוך "המחנה הותיק" .כאמור ,רצועה זו ,היא גם מבוא
ובבחינת מסלול המראה ל"שלוחה" -שכונה קיבוצית של  57מגרשים ,שבנייתה והקליטה אליה הן אתגר
גדול הניצב בפני הקיבוץ בתקופה הקרובה .קליטה משמעותית זו תביא את הקיבוץ לגודל של כ100 -
משפחות .מספר דומה צפוי בהרחבה הקהילתית עם השלמת איכלוס שלב ב' (בבניה) .לקיים מה שנאמר:
ַאדמָּ תָּ ם אֲ ֶשר נָּתַ ִתי לָּהֶ ם" (עמוס
ַאדמָּ תָּ ם; וְ ֹלא יִ נ ְָּתשּו עוֹד ,מֵ עַ ל ְ
ָּשבּו… ּונְ ַטעְ ִתים ,עַ לְ -
"ּובָּ נּו עָּ ִרים נְ ַשּמוֹת וְ י ָּ
ט') .בית רימון הוא מודל מוצלח לשילוב כוחות :מוא"ז ,חטיבה להתיישבות ,תנועת הקיבוץ הדתי והיישוב-
הקיבוץ שביחד יכולים לשנות כיוון משקיעה ,לצמיחה – ובעז"ה נעשה ונצליח!
אמיתי פורת ,וחברי המזכירות הפעילה

