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:2022כנס חברה וכלכלה יוני 
פגישה עם מטה רשות החשמל–מחלקי חשמל 

..הם מכיריםהסטורייםמחלקים –רקע •

נקבע דיון מקצועי על עבודה  קביעת בסיס תעריפים למחלקים  •
.  שנים3שהגשנו לפני 

•LOM   וארון תקשורת אצל מחלקים בעלי מתקני ייצור
י"חחנקבע דיון מקצועי עם . 630KWבהספק מצטבר של מעל 

ל"כנקידום אמצעי ייצור באנרגיות מתחדשות בשטחי מחלק •

.  פחות קריטי–טענותינו נדחו . העברת תשתית בין מחלקים•

ב"המשמנגנון ההתחשבנות בהסדרת מונה נטו עקב שינוי •
.יוסדר ויועבר לעיוננו טרם החלטה

כניסה למתווה מחלקי חשמל היסטוריים של קיבוצים צרכני •
מטעמנוד"חוויבחן לאחר קבלת מתח נמוך



:2022כנס חברה וכלכלה יוני 
יצרנות חשמל

יחד עם הקיבוץ הדתי ושולחן הארגונים  
עוסקים באינטנסיביות ובקשר הדוק ורצוף עם  

התכנון  , רשויות החשמל, משרדי הממשלה
ומקרקעי ישראל בקידום היצרנות הסביבתית  

,  פוטווולטאי–לסוגיה 

,אגירה, אגרווולטאי

.  'וכוביו 



:2022כנס חברה וכלכלה יוני 
דואר ישראל

.משרד התקשורת עצר את  המהלך האלים של דואר ישראל

:לירן אבישר בן חורין, לית המשרד"מתוך מכתבה של מנכ

כי החברה הודיעה לנציגי הקיבוצים כי היא , הובא לידיעתנו מתלונות שהתקבלו"..
ששולם להם בעבור חלוקת דברי דואר על ידם לנמענים בקיבוץ  מפסיקה את התשלום 

אנו  .... את דברי הדואר הממוענים לכלל הנמענים בקיבוץ לנציג הקיבוץמוסרת והיא 
בנוגע לחלוקת דברי דואר לנמענים בכל נוגד את הוראות הרישיון סבורים כי הכלל 

על חברת הדואר לחלק את דברי הדואר למען הנמענים או למרכזי חלוקה גם  . הארץ
הנכם  , נוכח האמור לעיל ... בקיבוצים וביישובים קהילתיים בהתאם להוראות הרישיון

לרבות בקיבוצים  בכל המדינה לחלק את דברי הדואר לכלל הציבור נדרשים לאלתר
לרישיון ולתקן את ' בנספח ב1.2-ו1.1וביישובים שיתופיים בהתאם להוראות סעיפים 

...". הכלל בהתאם למפורט במכתבי זה



:2022כנס חברה וכלכלה יוני 
משכנתא הפוכה

מזה מספר שנים אנחנו מנסים לייצר מוצר מדף של  
.משכנתא הפוכה בקיבוצים שטרם שייכו

הרעיון הוא לסייע לחבר קיבוץ שאין לו מקורות חיצוניים  
וזקוק  , ביתו–ובידיו נכס יקר ובלתי נזיל , משמעותיים

:למקורות נזילים כדי

"...  לתת לנכדים ביד חמה"•

...ל"לטיולים אקזוטיים בחו•

–ב "וכיו.. ח"לטיפול רפואי יקר חו•

וככל הנראה  –לאחרונה ענין גובר ממספר מקורות 
.הבקעה עם הפניקס



:2022כנס חברה וכלכלה יוני 
פיצויי קורונה לגל האחרון

.בדיונים בוועדת הכספים❖

בטיוטה של החוק חוזר ניסיון של משרד האוצר לפגוע  ❖

כ נירה שפק הצלחנו להגדיל את  "בעזרת ח. באיחוד עוסקים

אך לא לתקן את עיוות  , ₪'מ150-ל60-תקרת הסיוע מ

.  ההכרה באיחוד העוסקים במקום בעוסקים המרכיבים אותו

משרד החקלאות משדר חוסר רצון להיאבק על שכפול  ❖

כל קשר לרפורמה  , חברי קיבוץלעצמאיםההסדר 

?מקרי בהחלט.. החקלאית

כלל גם חברי קיבוץ  לבידודיםמתווה הפיצוי , נזכיר כי עד כה❖

.כולל עובדי פנים–



בשבוע 
שעבר 
קיימנו  
סדנת  

חשיבה  
:בנושא

בסדנה עלו  
רעיונות  
.  מעניינים

נחשוב כיצד  
מתקדמים

:2022כנס חברה וכלכלה יוני 
כנס דור חדש בחקלאות



אנו מתכוננים לסיבוב נוסף של מאבקים בוועדות  
.לקראת חידוש החוזים העונתייםההשכרות

מקווים שהפעם נגיע מראש לתוצאות מאוזנות  
אם כי לא נראית רגיעה בגזרת הלהט  , יותר

י"ברממסויימיםבקרב גורמים יהאדיסטי'הג
למינוף חידוש החוזים לכלי לתיקון מעוות ועקום 

".הצדק החלוקתי"של 

:2022כנס חברה וכלכלה יוני 
קרקעות זמניות


