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בס"ד

קיבוץ לביא – גיליון מס' 52- 876

ערב שבת פר' ויחי ,יז ' בטבת תש פ"א 1.1.2021
דואר אלקטרוני daflavi@lavi.co.il -

פרשת "ויחי":
"אחד המנהגים היפים ביותר בעולם היהודי ,הוא הרגע שבו ההורים מברכים את ילדיהם בכל שבוע ,ממש לפני שכולם מתיישבים יחדיו
לסעודת ליל השבת -הבנות מתברכות בלשון זו" :ישימך אלוקים כשרה ,רבקה ,רחל ולאה" -והבנים מתברכים בנוסח הבא" :ישימך
אלוקים כאפרים וכמנשה ".מה קרה לשלושת האבות שלנו  ,לאברהם ,יצחק ויעקב? מודע נבחרו אפרים ומנשה להיכלל בברכה החשובה
והמסורתית הזו ,במקום שלושת האבות!?
ובכן ,אפרים ומנשה היו האחים הראשונים בעולם היהודי ,שלא שררה ביניהם כל איבה או מחלוקת -שני בניו של אברהם אבינו  ,יצחק
וישמעאל  ,לא הצליחו להסתדר זה עם זה ,כשהמריבות ביניהם מייסדות את הבסיס לעימות הישראלי ,ערבי ,עד עצם היום הזה -בדור
הבא ,אצל שני בניו של יצחק  ,יעקב ועשו  ,היו ויכוחים כה מרים ,עד שעשו ניסה כמעט בכל דרך אפשרית להרוג את יעקב ,כשהוא מורה
לצאצאיו להמשיך ולרדוף את בניו של יעקב -אפילו בדור שלאחריו ,אצל בניו של יעקב ,מכרו האחים את יוסף לאורחת הישמעאלים,
שהעבירה אותו לעבדות בארץ מצרים.
אפרים ומנשה מייצגים מערכת יחסים אידיאלית ,הקוטעת את הרצף הזה -עובדה זו גם מסבירה לנו מדוע מחליף יעקב בין שתי ידיו,
כאשר הוא מברך את אפרים (הצעיר מבין שני האחים' ,לפני שברך את מנשה הבכור -על ידי החלפה זו ,יעקב ביקש להצביע על העובדה,
שבין שני האחים ,לא שררה כל יריבות או מחלוקת -הורים ,המברכים עד עצם היום הזה ,את בניהם ובנותיהם בערב שבת ,מנציחים
למעשה את כוונתו של יעקב -משום שאין בעולם ברכה גדולה יותר ,מאשר השכנת שלום בין האחים -אכן ,נכונות הן המילים שאמר דוד
המלך בספר תהילים – 'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'-" ---

[הר' שרגא סימונס]

לכל זמן ועט
תקציב קהילה  – 2021לאחר מספר ישיבות הנהלת קהילה בשבועות האחרונים ,בהן נדון תקציב הקהילה לשנת  ,1010אושרה
התכנית על ידי ההנהלה ,והיא תובא כמובן לדיון בפני הציבור ולאישורו -סדר הדברים יהיה הצגת תקציב העסק באסיפה
הקרובה ,ורק לאחריה הצגה של תקציב הקהילה -תקוותנו היא שהתהליך יסתיים בפרק זמן קצר ,על מנת שמסגרת העבודה
תהיה ברורה לוועדות ,לענפים וכמובן גם לחברים כולם-
קורונה – כאזרחי מדינת ישראל האחרים בני ה ,+50,גם אוכלוסיית חברי לביא בגיל זה נענתה באופן מיידי למבצע החיסונים
הארצי ,ורבים מהם כבר אחרי הזריקה הראשונ ה של החיסון -דווקא בעת הזו בה יש תחושה שאנו ב"תחילת הסוף" של
המגפה ,חשוב עוד יותר להקפיד על ההנחיות שבעתיים -לא בכדי נתוני התחלואה הארציים הנוכחיים הובילו להחלטה על
"סגר" מחודש ,ולמרות שהוא אוורירי במיוחד הפעם מבחינת ההנחיות ,אל לנו להיכנס לשאננות – ---המשיכו להקפיד על
ההנחיות למען בריאות כולנו-
סימון כביש – בשבוע החולף צוות מטעם המועצה דאג לסמן את הגבשושיות ומעברי החציה בכבישי לביא -מעבר לשיפור
הפיזי שאמור לתזכר את כולנו ,בהתאמת אופן הנהיגה לתנאי הדרך ,אבקש לנצל גם את הבמה הזו ,להזכיר כי נסיעה ברחבי
הקיבוץ מוכרחה להיות גם פה על פי חוק ,ומותאמת לסביבה בה עדיין רוב הקיבוץ הוא לפחות בתחושת הולכי הרגל ,מקום
בו רכבים ממעטים לנסוע -אנא שימו לב ,על מנת שלא תהיה פגיעה ברכוש או בנפש – סעו בזהירות!
סגירת השנה האזרחית – תזכורת אחרונה בהחלט  ,מבקשים מכל החברים וממלאי התפקידים ,להעביר את כל הזיכויים,
הקבלות ,החשבוניות ,תלושי המשכורת של עובדי החוץ ,וכל נייר רלוונטי שהוא להנהלת החשבונות עד ה -00-0-1010,תודה
על שיתוף הפעולה!
שבת שלום!
נתי
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לקראת אסיפה:
באסיפה שהתקיימה מוצש"ק מקץ אור ל ,ה' טבת – 08-01-1010 ,באמצעות הזום
 -1אורחות חיים – אישור מעבר לשלב 'העקרונות' (מוזמן – ניר ברעם'  ,הוצגה המלצת צוות אורחות חיים שאומצה ע"י
המזכירות ,להביא לאישור האסיפה ההצעה לעבור לשלב הבא בתהליך העבודה (בהתאם למתווה המקורי'-
ניר ברעם – מציג באמצעות מצגת את התהליך עד כה ,וביתר פרוט את המתוכנן להתבצע בשלב "גיבוש העקרונות"-
מעריך כי שלב זה יארך כשנה-
סיכום – אושרה ההצעה להמשך תהליך בירור אורחות חיים – מעבר לשלב "גיבוש העקרונות"
 -2בחירות
יו"ר חינוך – נבחר דוד מוראדי
אושר המשך פעילות הצוות לליווי תהליך 'בחינת אורחות חיים'-
מרכז ועדת מינויים ומנהל עסקים – החלטת הנשיאות להחזיר להצבעה חוזרת באסיפה הקרובה-
באסיפה הקרובה  ,מוצש"ק ויחי אור ל ,י"ט טבת – 1-0-1010 ,באמצעות הזום
 -1בחירות  ,קבלת החלטה לגבי קיום הצבעה חוזרת-
 -2תוכנית עסקית  , 1010באסיפה זו תוצג התוכנית -בהמשך יחולק החומר למעוניינים ותכונס "ועדה פתוחה" -לאחריה
יחזור הנושא לאישור האסיפה-
 -3בחירות – הצבעה חוזרת (אם יוחלט לקיימה' לגבי בחירת יו"ר ועדת מינויים ומנהל עסקים-

מהנשיאות:
 -1הנשיאות דנה בפניות של חברים שהעלו טענות כנגד החלטתה לקיים הצבעה חוזרת בקשר לבחירת יו"ר ועדת
מינויים ומנהל עסקים ,עקב התקלה שחלה בהצבעה בעניין זה באסיפה האחרונה -אף שהנשיאות לא שינתה את
עמדתה בעניין זה ,היא החליטה להעביר את הנושא להכרעת האסיפה -לפיכך ,תתקיים הצבעה באסיפה הקרובה
בשאלה האם לקיים הצבעה חוזרת בנושא הבחירות לתפקידים הנ"ל ,וזאת לאחר קיום דיון קצר (אחד בעד ואחד
נגד' ,שהכוונה היא שיעסוק בשאלה הספציפית של קיום הצבעה חוזרת בלבד ,ללא התייחסות לעניינים הנוגעים
למועמדים העומדים לבחירה בהצבעה חוזרת זו ,אם יוחלט לקיימה-
 -2בעקבות פניות של חברים שאינם יכולים או מעוניינים להצביע באמצעות מערכת "מקומי" ,ומכיוון שחובתנו
לאפשר לכל חבר להשתתף בהצבעה (במגבלות הקיימות' ,סוכם כי ההסדר בעניין זה יהיה כדלהלן:
א -כל חבר שאינו יכול.מעוניין להצביע באמצעות "מקומי" ימסור על כך הודעה לדורון ,לא יאוחר מחצי שעה
לפני פתיחת האסיפה ,והודעתו תהיה בתוקף מכאן ואילך (גם לאסיפות הבאות' אלא אם יודיע אחרת-
ב -חבר כזה יוכל להצביע ע"י העברת הצבעתו בכתב (בפתק או בהודעת ווטסאפ.סמס' ,בכל נושא העולה
להצבעה באסיפה ,ליו"ר האסיפה או למנהל הקהילה ,לא יאוחר ממועד סגירת ההצבעה ב"מקומי" (לפני
פרסום התוצאות' ,ואפשר להעבירה גם לפני פתיחת האסיפה -היו"ר יוודא כי החבר אינו רשום כמי שזכאי
להצביע באמצעות "מקומי"-
ג -העברת ההצבעה בכתב תוכל להתבצע ע"י החבר או בן.בת זוגו בלבד-
ד -יופסק פרסום התוצאות ב"מקומי" ,על מנת לאפשר הוספת קולות המצביעים שלא באמצעות מערכת זו,
ללא "רעשי רקע"-
 -3ברור כי במתכונת הצבעה כזו תיתכן פגיעה מסוימת בחשאיות ,ככל שמדובר בהצבעות מסוג זה (כגון בחירות',
אולם אין מניעה במקרה זה להעביר פתק בתוך מעטפה עם שם החבר ,כאשר הפתק יצורף לפתקים האחרים
שיגיעו -נזכיר שע"פ הנוהל רשאי כל חבר להציע שהצבעה מסוימת תועבר לקלפי ,ואם הצעתו תזכה לרוב הנדרש
( – '1.2כך יהיה-
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ממש"א:
לצוות הלול ולבניו שבראשם – עם סיום תקופה ,ולקראת פרק חדש ,הערכה ע-נ-ק-י-ת
על מסירות ,איכפתיות ,התמדה ובעיקר תוצאות מדהימות .יישר כוח גדול והצלחה
בהמשך.

בהמשך לאסיפה ,עם הבחרו של דוד מוראדי ליו"ר חינוך ,אנו מחפשים לו מחליף כרכז התיכון-

להלן הפרטים:
ממטלות רכז התיכון:

דרישות התפקיד –

•

פיקוח על תחום עבודת התיכון-

•

ניהול תחום הזיכויים הכספיים של הנוער בלביא-

•
•

מנהיגות-
תקשורת בין אישית גבוהה-

•

ניהול התקציב של חברת התיכון-

•

היכרות ,הזדהות ודוגמא אישית עם

•

קיום מערכת פעילות סדירה ברמת פרט ,כתה ותיכון-

•

קיום מערכת קשר עם ההורים-

•

קיום קשר עם מערכת החינוך הפורמאלי-

•

ניהול שגרת צוות ופיתוחו-

•

ניהול ידע ארגוני-

היקף המשרה :חצי (יחד עם אביטל אלידין(

המסד הערכי בלביא-
•

יכולת מתודולוגית-

•

נכונות לבית פתוח-

•

יכולת תכנון וניהול מערכתי-

•

יכולת התנהלות מול מוסדות הקיבוץ-

•

יכולת התנהלות מול הורים-

•

נסיון בעבודה עם בני נוער-

כפיפות :ליו"ר החינוך.
הרואים עצמם מועמדים לתפקיד מוזמנים לפנות לגלילה.
לזיו וצופיה שפר
מזל טוב לבר המצווה של

יהודה
מזל טוב ליחיאל ואדל ולכל החמולה

מועדת קליטה
שמחים לבשר כי בשעה טובה ,משפחת קורן היא הסנונית הראשונה מבין
המשפחות בעצמאות כלכלית לעבור לתהליך קליטה .אנו שמחים על הצטרפותכם
למשפחת הנקלטים-
ברוכים הבאים לעוז ,נופר ואלעד!
מאחלים לכם קליטה נעימה ,טובה ומוצלחת,
ועדת קליטה וקהילת לביא
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הודעות

מועדת חברים:

אנו מתקרבים לסוף שנת התקציב  -1010יש לשים לב למצבנו בתקציב-
כדי למנוע אי נעימויות ,חברים עם מינוס בתקציב מתבקשים להסדיר זאת בימים הקרובים (ע"י העברה מהפיקדון או כל
דרך חלופית אחרת'
שבת שלום
מועי-

*********
מועדת שירותים:
בשבוע האחרון נפרדנו מלינה הספרית שיצאה לפנסיה-
לינה סיפרה את ראשי נשות ובנות לביא במשך שנים כל שבוע-
תודה רבה ללינה שהתמידה והשתדלה לרצות את כל המסתפרות אצלה-
מכאן ואילך----
בת,שבע קריסטל ומירה שרון תחלפנה את לינה-
בת,שבע תספר ומירה תצבע את השיער-
שעות וימים יפורסמו באתר-
תכנית זו תמומש בע"ה לאחר הסרת הגבלת הקורונה-
חנה עמירם ,ועדת שירותים-

*********
מהספריה:
 ,מיום ו' תעמוד תערוכת ספרים יד ( 1חינם' בחדר אוכל -אפשר ורצוי לקחת -גם באנגלית-
"קומיקס קורנה בקיבוץ לביא"  ,מי שמעוניין לקנות את הקומיקס יש בספריה במחיר ₪ 20

*********
ממרפאת דיאטה:
שלום רב,
(מחודש ינואר  1010היום הקבוע לביקורת במרפאת דיאטה עוברת לימי ראשון(-
כמה תזכורות:
 '0מטופלים חדשים פונים אלי ישירות ,בפתק או בווטסאפ ,וקובעים תור מותאם אישית-
 '1אין צורך בהפניה מהרופאה\מרפאה ,אך חשוב להגיע אלי עם העתק של הבדיקות או קוד כניסה לתיק אישי בקופ"ח-
 '2הקליניקה שלי ממוקמת היום בבית הנעורים (ולא במרפאה!'-
הרבה בריאות לכולנו ,דסי

*********
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מועדת תרבות:
עברה שנה מאז הקורונה הגיחה לעולם ושינתה את פניו ואת פני התרבות בלביא לחלוטין -היא אילצה אותנו להתמודד עם
אתגרים שלא הכרנו וללמוד הרבה מיומנויות חדשות -ועדת תרבות ישבה לסיכום שנת  1010ולקראת בניית תכנית אירועי
 1010החלטנו להפיץ סקר -הסקר נוצר על מנת להבין את הצרכים של קהילת לביא בתחום התרבות ,שאלון זה הוא
הזדמנות פז להשפיע ולהשמיע את דעתכם -הסקר נמצא באתר לביא וישלח קישור למילוי השאלון במקומי-
היענותכם חשובה!
לציון סיכום השנה הלועזית  1010ולפתיחת שנת  1010באווירה חיובית אנו רוצים ליצור סרטון לסיכום השנה -לשם כך
נבקש מכולם לשלוח תמונות שצולמו במהלך השנה של אירוע מרגש או חשוב שקרה להם במהלך התקופה או שאפיין את
התקופה -לדוגמא ,חתונת קורונה ,ברית ,בידוד משוגע ,וכו' -את התמונות יש לשלוח עד יום רביעי ,כ"ב טבת
למייל -moradi.hadas@gmail.com
וכבר חג ראשון עומד לפתחנו ,הלא הוא ט"ו בשבט ,ולמרות החיסונים אי אפשר עדיין להקל ראש במגבלות הקורונה ,גם חג
זה יהיה במתכונת קצת שונה -למרות שחנוכה כבר עבר אנחנו עדיין רוצים להרבות אור על הטבע היפה שלנו ועל הקהילה-
אנחנו יוצאים בקול קורא לקחת חלק באירוע מייצגי אור אשר יוצגו ברחבי הקיבוץ -באירוע זה (אם העבודות יסתיימו'
נחנוך את המתקנים החדשים ואזור האלונים המשופץ שלנו באירוע מתמשך ובקפסולות המשפחתיות-
פרטים נוספים בהמשך הדף---

*********
מחנות לביאה
שעות הפתיחה של החנות לתקופת הסגר
ימים א',ה' בשעות 00:00,05:00
בתקווה לסיום מהיר
צוות לביאה
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מראה מעל הגשר
פתרון
בדיוק לפני שלוש שנים כתבתי מאמר בו התרעתי על כך שאין בלביא ועדת ביקורת פעילה -הועדה נבחרה לפני כשמונה שנים
והספיקה להוציא שני דוחות -מסקנות הדו"ח הראשון נשמעו במלואן -בדו"ח השני –מדובר בדו"ח ביקורת המקיף עלויות
עסקיות של מילוני שקלים – המזכירות לא מצאה מישהו ליישם את הדו"ח -בנוסף המזכירות לקחה על עצמה להכין נוהל
ביקורת קבוע ולזה מחכים עכשיו חמש שנים ---
לו הייתה ועדת ביקורת פעילה היום ,יכולנו למנוע את אי,הנעימות והתסיסה החברתית שנוצרה כרגע -לא היה צורך לפרסם
את הדברים בפומבי ,אלא אפשר היה לטפל בעניין בשקט ובדיסקרטיות דרך המנגנון של הועדה -חברי הועדה בעצמם אינם
מבצעים את הבדיקה אלא מוסרים אותה לחברת מבקרי פנים חיצונית -מסקנות הבדיקה נמסרות לחברי הועדה בלבד והם
מחליטים במידת הצורך על המשך טיפול-
אליס אבניאל

*********
עדכון מאולפן סולביא -
שלום חברים,
פתחנו את האולפן לפני שנתיים מתוך אהבה גדולה למוזיקה -התחלנו
בקטן ועם הזמן צברנו ניסיון והרחבנו את התחומים והשירותים
שאנחנו יודעים לתת -כיום אנחנו עושים:
הקלטות ,שיעורי נגינה ופיתוח קול ,כתיבת מוזיקה לסרטים והצגות,
נגינה באירועים ,שידורים חיים ,די,ג'י והגברה באירועים ,צילום
ועריכת ווידאו ,ועוד---
ב"ה החיבור עם קהילת לביא הולך ומתעצם ,ומאחורינו עשרות פרויקטים בתוך הקיבוץ-
אנו רואים בכם שותפים להצלחה של סולביא ,שמחים בכל לייק ושיתוף בפייסבוק ובכל פידבק שאנחנו מקבלים מכם,
ונשמח שתמשיכו להפיץ ולפרסם אותנו בכל המקומות ובכל הכוח-
בתקופה האחרונה אנו חווים עליה ברוכה של פרויקטים מבחוץ ,העבודה באולפן רבה ,ואנחנו משקיעים שעות רבות כדי
להספיק את הכל-
לכם חברי לביא ניתנת הנחה של  00%על מגוון השירותים! פנו אלינו בהקדם כדי להבטיח מקום ,לא נוכל לדחות
פרויקטים מבחוץ א ם תחכו לרגע האחרון -מחכים לשמוע מכם ��
מוזמנים לבקר באתר שלנו  .https://kibbutzlavi.com/solavi ,ובדף הפייסבוק-

שלכם ,צוות סולביא  ,אבישי ויונתן-

*********
לביא כלבבי –
תודה גדולה לתמנה ,נאווה ,רותי וייס ,מיכאלה ,תואם ,דפנה ,איילת ,הדס בולביק ,רעיה ,אשר
וכל צוות הכלבו שעזרו לסיים את ספירת המלאי מהר ויעיל-
להתראות בשנה הבאה-
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בס"ד ,ט"ו בטבת ,תשפ"א
שלום רב,
פורום מזכירים ומנהלי קהילה -רותם שכטר -מנהלת אגף חברה
אז לקחנו אתנחתא מהעיסוק בתוכניות עבודה ובתקציב (אין ספק שמדובר בתקופה לחוצה למנהלים
בקהילות) ונפגשנו ב  zoomלעסוק בנושא פיתוח משאבים והגדלת העוגה התקציבית .בחלקו הראשון של
המפגש שמענו את מור איזמילובסקי סדן ,מנהלת תחום יזמות חברתית בעמותת "ארץעיר" ,שסקרה באופן בהיר
ויסודי את נושא העסקים החברתיים בישראל ,הציגה מספר מודלים ומיזמים בתחום העסקים החברתיים,
והצביעה על כך שהרשת מלאה בדוגמאות ובמודלים ונראה שהדרך האפקטיבית ביותר עבור קיבוץ היא לבחון
בכל עסק קטן או יזמות כיצד ניתן לפתח ולהצמיח את הפעילות ואת ההכנסות באמצעות הפיכתו לעסק חברתי.
בהמשך שוחחנו עם עומר מגל שמיר ,המנהל העסקי של קיבוץ פלך ,שהציג דוגמה לעסק חברתי המופעל
במסגרת ניהול עסקי של הקיבוץ" :פרדס" – מרכז לחינוך ערכי .שמענו גם סקירה שיטתית ומקצועית מיונית
לוריא שעוסקת בפיתוח משאבים בתנועה .יונית התמקדה בנושא תמיכות ממשלתיות שאינם דורשות תיווך של
המועצה המקומית .הדגשנו את החשיבות בהכנת תשתית מותאמת לגיוס תמיכות (עמותה ,רפרנט ורישום
במאגרים) ,ואת הצורך בחלומות המתורגמים לתוכניות עבודה מפורטות וגמישות .במפגש עלה צורך בקיום
מפגש בנושא שבו נדייק את העבודה מול קיבוצי התנועה .בסיום במסגרת – 'זמן תנועה' ,סקר בקצרה אמיתי
פורת את התהליכים בתנועה :ההתארגנות לתוכנית עבודה תנועתית ולתקציב  ,2021השינויים בכח האדם
וחילופי מזכ"לים בקיץ הקרוב .תודה למור ,עומר ויונית .אין ספק שהיה מעורר השראה ונתן כח להניע פעולה.
תרומת היחד – לבית המדרש קבע למדרשת עין הנצי"ב
בשבועות האחרונים השלמנו את חלקו הראשון של 'מסע הקיבוצים' שמיועד להניח (כמו במשכן) אדנים ,נדבך
ומסד לבית מדרש קבע למדרשת עין הנציב (בשנת ה 35 -להיווסדה) .לתפיסתנו ,מוסדות החינוך של התנועה
מייצגים ומבטאים ערכים ורוח של תורה ועבודה במובנה הרחב והעמוק ,ולפיכך מייצגים שותפות רעיונית ומעשית
של קיבוצי התנועה וחבריה .במצבים מיוחדים כמו זה של הקמת בית מדרש קבע ,אנו מאמינים שהתגייסות
משותפת של קיבוצי התנועה ,היא מכפיל כוח עבור פיתוח וצמיחת 'בית המדרש' המיוחד ,וכל מוסדותינו שיעמדו
בפני אתגר דומה ,בהווה או בעתיד .המדרשה כבר גייסה מבוגרות וידידים כ 1.5 -מיליון ,וכחלק מהמסע אל
היעד הגדול -הצבנו יעד נקודתי (מעט שאפתני) לגיוס כ 1 -מיליון  ₪מקיבוצי התנועה .אנו שמחים לבשר כי
קיבוץ ראשון כבר תרם כ 80 -א'  ₪וקיבוצים נוספים מתכוונים לתרום כנדבת לב כל קבוצה ויכולתה בעת הזו.
התנועה – היא 'ארגון חברתי' עוצמתי שיש לו פריסה ויכולות ,ועלינו ללמוד לפעול נכון באמצעותו .זוהי דוגמה
נוספת לכוח המשמעותי של תנועה ושל שותפות בין קיבוצים  -בעז"ה נעשה בכוח היחד וגם נצליח.
הסכם חלב חדש בדרך לחתימה
בישיבת הצוות הכלכלי (בשבוע שעבר) הוזמנו הנהלות הקיבוצים לדיון של הצוות הכלכלי עם ליאור שמחה
(מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר) ואיציק שניאור (מנכ"ל מועצת החלב) בנושא המו"מ על מחיר החלב .לשמחתנו
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ישנן הבנות מתקדמות בין האוצר למשרד החקלאות ויצרני החלב .שנתיים לאחר החתימה על ההסכם הקודם
שנגנז בשל חילופי הממשלה ,התכנון בענף החלב יימשך בשלוש השנים הקרובות ,עם אפשרות הארכה
לשנתיים נוספות ,באישור שרי החקלאות והאוצר .מנגנון מחיר המטרה יישמר בהתאם על ידי הצעת חוק
ממשלתית 65 .אחוז מגידול בצריכת החלב יסופקו על ידי יבוא במכסות ללא מכס ,והמתווה יתחיל ב  50אחוז
ויעלה בהדרגה ל  65אחוז כעבור  3שנים .יתקיים פיילוט מודל תמיכה ישירה למגדלים מקומיים והגדלת החשיפה
ליבוא .שר האוצר חתם על צו פטור מלא ממכס על יבוא חמאה לשנה נוספת בלבד במקום שנתיים .מנהיגי
הענף הבהירו שעדיין לא סוכמו דברים עד תומם ,אך מקווים שבימים הקרובים יובא ההסכם לחתימה ולאישור
מוסדות ההתאחדות.
תזכיר חוק המים והביוב – עוד מסמר בארון החקלאות
התאחדות חקלאי ישראל הביעה בשבוע שעבר התנגדות נחרצת לתזכיר חוק המים והביוב שהוגש על ידי ח"כ
זאב אלקין ,שר משאבי המים ומשק המים .המחדל העיקרי בתזכיר הוא שינוי מבנה משק המים הארצי והצרת
סמכויותיו של רשות המים .תזכיר החוק פוגע בעצמאות רשות המים והופך אותה לגורם מייעץ הכפוף להחלטות
משרד ממשלתי .על פי התזכיר ישתנה הרכב מועצת רשות המים באופן שיפגע באיזון החשוב שנקבע בה .לשר
תהיה אפשרות לבחור  4חברים מתוך  9חברי המועצה ,ולצערנו שוב לא יהיה בה נציג מהמגזר החקלאי.
התערבות הדרג הנבחר בהחלטות המקצועיות של הרשות ,והפיכתה לגורם מייעץ ,תעכב ביצוע החלטות
מקצועיות ותקפיא פעילויות הכרחיות של הרשות .הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה בחקלאים אשר תלויים
ברשות המים ,בהחלטות ובתכניות הפיתוח שהיא מקדמת .שינוי נוסף שמוצע הוא התערבות השר בקביעת
תעריפי מים ,ולאור זאת מבקשת ההתאחדות להשאיר את ההחלטות בעניין התעריפים בידיה של רשות המים.
בניגוד לתיקון  27לחוק המים שהווה שינוי פנימי במסגרת החוק ,תזכיר החוק הנוכחי מהווה שינוי מהותי של
החוק ,שינוי שיש להימנע ממנו עקב קונסטלציה פוליטית זאת או אחרת .אין ספק שמשמעות קבלת תזכיר החוק
המוצע ,תהווה מסמר נוסף בארון של החקלאות בישראל ,ועל כן יש להתנגד לה בכל תוקף.
מזמו"ר – ישיבה על תקציב 2021
כפי שדיווחנו ,נקיים השבוע ישיבת מזכירות מורחבת (מזמו"ר) לדיון ואישור תקציב  2021לתנועה .בשנתיים
האחרונות ( )19-20עמדנו בתכנית התקציב ובעיקרי תכנית ההבראה שהצבנו לעצמנו .שנים אלו תוכננו בזהירות
והסתיימו בעודף מסויים שאותו אנו צוברים לקרן (צנועה) לחיסכון ,בניין ופיתוח ,שבאמצעותה נידרש להקים
את משרדי התנועה בשנים הקרובות ,להתאים ולפתח את הפעילות ,לתמוך במיזמי התנועה ומוסדותיה ועוד.
בשנים אלו הגדלנו מעט את המקורות האחרים והפנינו את חלקם מלכתחילה לקרן החיסכון האמורה .גם ברוב
הקיבוצים שנת  2020מסתיימת ביציבות יחסית (ולפעמים חרף זעזועי הקורונה ,ועם זאת יש משקים שנפגעו יותר,
ואנו בוחנים את הצרכים וסיוע נדרש .מוסדות החינוך של התנועה ובייחוד מדרשת עין הנציב והרצוג נפגעו ,אך
מנוהלים כיום בזהירות ואחריות .גם השנה 2021 ,מתוכנן התקציב בזהירות ובאחריות בהתאם לתכנית העבודה
שהצגנו  -ל'תנועה בצמיחה'.
שבת שלום ,אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

