ב"ה ה' באלול ,תשע"ו

שלום לכולם!
מוועדת התכנון של מועצת החלב
מועצת החלב נמצאת בסדרה של דיונים עם המחלבות והמגדלים ,לקראת הצגת המלצות
לשר החקלאות על היקף המכסה ומדיניות התשלום לשנת  .2017השבוע קיימו פגישות
וקיבלו המלצות מהמחלבות ,התקיימו שיחות עם ארגוני המגדלים בבקר ובענפי הצאן
ובקרוב תתכנס ועדת תכנון .הכוונה היא שעד לאחר החגים תסתיים ההתייעצות ותגובש
המ לצה לשר החקלאות כדי שתתאפשר הקצאת מכסות לפני תחילת השנה .כפי שכבר נאמר
אנו צופים הגדלה של מכסות החלב בענפי הבקר ,הכבשים והעיזים.

מצפים להגדלת מכסות
החלב בענפי הבקר,
הכבשים והעיזים

אחרי הדגים ...המפטמות על הכוונת
למעלה מ 400-משקים חקלאיים ,כמעט כולם מהמגזר המשפחתי ,עוסקים בפיטום עגלים
לבשר .העגלים 140,000-ראשי בקר ,באים מרפתות החלב בישראל ,והקטנים שבהם –
מיובאים מאירופה .לפני כשנתיים החליטה הממשלה על פתיחה מסוימת של יבוא בשר בקר
טרי ( 5,700טון בשנה ) ,הסרת המכס על יבוא עגלים גדולים (וזאת תוך חתימה על הסכם
תמיכה עם עדרי הבקר במרעה ,הראויים אמנם לתמיכה בהיותם פרושים על שטחי מרעה
נרחבים ,אולם מהווים פחות מ  10%-מהיצע העגלים הכולל לשחיטה בישראל) .מפטמות
הבקר קיבלו ,במסגרת זו ,הבטחה למענקי השקעה לצורכי סביבה – אולם התהליך מתנהל
בעצלתיים .במכתב שיצא השבוע לשר החקלאות ולשר האוצר כתבו מאיר צור – מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל אבשלום וילן – מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל" :בימים אלו ישנו רצון להרחיב את יבוא הבשר הטרי ללא מגבלה .לאחר שהתנהלו
מספר שיחות עם התאחדות חקלאי ישראל ונשלחה טיוטת הסכם הכוללת שיפור ניכר בתנאי
התמיכה בעדרי הבקר ,הודגש בפנינו כי הנושא אינו נתון למשא ומתן .אנו רואים בכך משום
התעלמות ...אנו מקווים ,שלמרות שיחות לא פורמליות עם גורמי המדינה שעד כה שלא נשאו
פרי ,מובילי ההחלטות במדינה יבחרו בדרך של הידברות ,שתמנע מהחקלאים את הצורך
במאבק ציבורי על פרנסם של מאות מפטמי הבקר העומדת בפני סכנה מוחשית".
קול קורא
הודעה ייחודית מצוות מנהיגות צעירה של התנועה הקיבוצית :לפרויקט  20המשפיעים
מהתנועה הקיבוצית ,דרושות המלצות על בעלי ובעלות תפקידים צעירים עד גיל 45
שנמצאים בעמדות מפתח בחברה הישראלית (משרדי ממשלה ,ארגוניים לאומיים ,בטחון,
כלכלה ,חינוך ,תרבות ,היי טק ,תעשייה ,עולם פיננסי ,רפואה ,עמותות וכו') ,או בהנהגה
המקומית בקיבוצים ,בארגונים האזוריים וכו' .המלצות יש לשלוח ל rotem@tkz.co.il :עם
הפרטים הבאים :שם ,תפקיד ,גיל ,טלפון ,מייל וכמה מילים על הסיבות שבזכותן בחרתם בו
או בה .זו הזדמנות לפרגן לאנשים מוכשרים מקיבוצכם!

מקווים שמובילי ההחלטות
יבחרו בדרך של
הידברות שתמנע מאבק

טקס קבלת גרעיני צבר
ָארץְ ,מאֹד ְמאֹד ,כך גם נראה שחושבים חברי גרעיני צבר מכל העולם שבאו לארץ הזאת
"טוֹבָ ה הָ ֶ
לתרום ,במאמץ ,בזיעה ובמסירות נפש ,לבניינה וביטחונה ,למען עם ישראל וארץ ישראל" כך אמר
אמיתי פורת מזכ"ל התנועה בטקס קבלת הגרעינים והוסיף" :אנחנו מזכירים לכולם וגם לעצמנו
את הכוח והייחוד בקהילה הקיבוצית :היכולת להרים דברים בכוח היחד ,בשותפות וערבות הדדית-
ומקווים שמשהו מזה ילך עם חניכי צבר גם בתקופת הגרעין והשירות וגם לחיים באשר יפנו ...אתם

הייחוד בקהילה
קיבוצית  -היכולת
לפעול בכוח היחד

חברי צבר ,וגם אנחנו ילידי הארץ – כולנו יוצאי מצרים ,אמנם בצורה חדשה ,אמנם נדרשים
להשתמש בכל האמצעים של ההווה ,אבל חוזרים על סיפור ומבצע עתיק שמהדהד בנפשנו .דבר זה
מלמדנו שהקשר שלנו לארץ אינו רק נתון טבעי ואינו רק ברית גורל ,אלא הוא ברית של ייעוד
שתלויה גם בבחירתנו להיענות לאותה ברית ייעוד ולהגשים אותה כפי שעשיתם אתם חברי צבר".
ברוכים הבאים וקליטה מהירה ,מכל משפחת הקיבוץ הדתי!

יומן אירועים תנועתי

בטרם ימים פונים
קפה תנועה
ערב לימוד וחוויה

משבי רוח דרום
מפגש לימוד ושיח
עם הר' קולא

משבי רוח צפון
קפה תנועה
ערב לימוד וחוויה

האירוע המרכזי
חגיגת היובל
לקיבוץ עלומים

יום א' ,ח' באלול,
11.9

יום ב ' ,ט ' באלול,
12.9

יום ג ' ,יז באלול,
20.9

יום ה ' ,יט באלול,
22.9

19:00
בקבוצת יבנה

20:30
במשרדי התנועה

20:30
בטירת צבי

17:00
בקיבוץ עלומים

כניסה חופשית

לצעירי התנועה

לצעירי התנועה

למוזמנים

שבתות עיון ונופש של תנועת הקיבוץ הדתי – הרשמה תפתח ב  9.10באתר הקיבוץ הדתי

אכסניית פקיעין

אכסניית תל חי

אכסניית כרי דשא

אכסניית עין גדי

פרשת חיי שרה
כד -כה בחשון
()25-26.11

פרשת ויצא,
ט'  -י' בכסלו
() 9-10.12

פרשת שמות,
כב -כג בטבת
()20-21.1

פרשת משפטים
כח -כט בשבט
()24-25.2.2017

עם הר' יעקב
ומיכל נגן,
והעיתונאית יפעת
ארליך

עם הר' איתמר
חייקין והשופטת
עירייה מרדכי

עם הר' יוחנן ונורית
פריד וד"ר אריאל
גרוס

עם הר' שלמה וילק
וסא"ל במיל' אורי
שכטר

טיול למצודת כח,
קדש ,תצפית חוסיין
עמר ,סדקי יפתח

טיול פארק ראשונים
ושביל הרקפות

טיול לקאסר על יהוד
ועין פשחה

טיול לירכא ,מוזיאון
נביה מרעי ,חורפיש

שבת שלום ,אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

