ב"ה ח' אדר ,תשע"ב

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
ושוב מאבק על החלב
המאבק ב"דו"ח קדמי" מתחדש .כזכור ,מנכ"ל משרד התמ"ת ,מר שרון קדמי ,מּונָה לעמוד
בראש "ועדת משנה לבחינת משק החלב" ,שהורכבה בבהילות בכדי לתת מענה ממשלתי
ל"מאבק הקוטג' העממי" .הוועדה עושה לעצמה עבודה קלה ,ובמקום להתמודד עם ראשי
המחלבות ורשתות השיווק הקובעים את המחיר לצרכן ,היא מחפשת דרכים להפחית את המחיר
שמקבלים הרפתנים המייצרים את החלב .כידוע ,ייצור החלב מפוקח ע"י הממשלה ,והניסיון
למצוא ברפת את הסיבה ליוקר מוצרי החלב הוא מגוחך .למרבה האירוניה ,אותה הממשלה
שחוקקה לפני חודשים אחדים את "חוק החלב" היא זו שמנסה כעת לעבוד כנגד החוק .כתב
שייק'ה דרורי ,מנכ"ל מועצת החלב" :מדובר בסכנה ברורה ומידית ,כי ָּכ ָּלה ונחרצה מעם ראש
ָּעה' מוזמן לשלוח
הממשלה לאשר את הדו"ח .על כן ,כמאמר ביאליקִ ' :מי ָּצ ַרת ָּה ֻא ָּמה ִב ְל ָּבבֹו נָּג ָּ

סכנה ברורה
ומיידית!

מכתב לוועדה ,ולא לחסוך במילים חריפות על משמעות ההמלצות לפרנסת הקיבוץ".
ראש מדרשה חדש בעין הנצי"ב לתשע"ג
הרב יצחק בן-דוד ,ר"מ וותיק במדרשת עין הנצי"ב ,נבחר ע"י הנהלת המדרשה לכהן כראש
המדרשה הבא ,והוא יחליף בעז"ה בתחילת שנת הלימודים תשע"ג הבעל"ט את הרב אביה רוזן,
המסיים בסוף השנה כהונה מבורכת של ארבע שנים מרובות הישגים ,ובשנה הבעל"ט יקים ב"ה
ברמת הגולן 'מדרשת שילוב' .הרב יצחק ,השוהה השנה בשנת שבתון בארה"ב ,נחת השבוע בארץ
למספר ימי עבודה גדושים ,שיוקדשו בעיקר להכנת המדרשה והצוות לשנה הבעל"ט .בתקופה זו
של השנה ,לצד עבודת ההוראה השוטפת ,עושה צוות המדרשה מאמץ מרוכז לרישום תלמידות

ראש מדרשה חדש

לשנה החדשה ,והרב יצחק יתרום את חלקו החשוב למאמץ הזה.
הזמנה לטיול רגלי – לתושבי עמק בית שאן והצפון
"זורם השטף האיתן ,מנחל שניר ומגולן ,וגם יוצא במחולה בהילולה אחת גדולה" .חברים
מקיבוצי הצפון מוזמנים לטיול למיטיבי לכת באזור צפון הבקעה ,למרחבי הפריחה האביבית.
הטיול יתקיים בעז"ה ביום שישי – שושן פורים ט"ו אדר (" .)2....9נתחיל את הטיול בביקור
בתחנת הקמח של חמאם אל מליח ,נמשיך דרך מבנה החמאם לקניון הנפלא ,וממנו נטפס
למצודה הצלבנית בורג' אל מליח .דרך הגיר הקדום ואבן החול הצבעונית נעפיל לפסגת ראס
רמלי ,ונחווה ממנה תצפית עוצרת נשימה אל צפון השומרון ,הרי הגלעד ,בקעת הירדן ,העיר בית
שאן והגלבוע .משם נרד לאנדרטת המטוס ,בקניון הנעלם של ואדי א-שק נאלץ למתוח איברים
כדי לצלוח את הגבים ,ונקנח בביקור בעינות ג'ימאל החמים .כולם מוזמנים .הטיול בהדרכת
אליהו דוד ובאישור צה"ל".
פרטים אצל מוטי רבהון.)050-323-5005( mrebhun@fermentek.com :

אביב בבקעה

חינוך בלי הפסקה

בשבת שעברה הפעילה "מדרשת תורה ועבודה"  .סמינרים :בביה"ס בקבוצת יבנה עברו תלמידי
י"ב הכנה ל"סמינר קיבוץ"; בקיבוץ מעלה גלבוע התארחה קבוצה מבי"ס 'תהילה' שבירושלים
ולמדה על משנת תורה ועבודה; בקיבוץ לביא התארחה קבוצה מישיבת זכרון יעקב ולמדה על
עבודת כפיים .ביום רביעי השבוע מדריכה המדרשה את עמיתי בית המדרש "רשות הרבים"
הפועלים במרכז הרצוג ,ויוצאת עימם לסיור בדרום ת"א ולדיון על סוגיית העובדים הזרים
והשפעתה על החברה הישראלית .בשבת הקרובה תתארח קבוצה נוספת של תלמידים בקיבוץ
לביא לסמינר נוסף .ככלל ,בימים אלו מסיימת המדרשה עונת חורף סוערת ומאתגרת .סמינרים,
סדנאות ,ימי עיון ותוכניות שונות ומגוונות הועברו בחורף האחרון למגוון רחב של קבוצות
וגילאים .כל זה ,הרבה מעבר למתוכנן ולצפוי ,מה שאומר שני דברים :ראשית ,יש צורך ויש ביקוש
לעיסוק בערכי תו רה ועבודה ובסוגיות לאומיות ודתיות מנקודת מבט לא שגרתית .שנית ,אנו
נצטרך להיערך כבר בשבועות הקרובים לקראת התפתחות משמעותית של המדרשה בשנה
הבעל"ט .השנה המדרשה הופעלה על בסיס שני ימי עבודה בשבוע (בתשלום) והרבה מאוד ימי
עבודה בשבוע (בהתנדבות ,הראויה לכל הערכה!) ,והביקוש מצריך הגדלת ההיצע.
בשעת כתיבת שורות אלה נמשך הכנס השנתי (השני) לחינוך בלתי פורמאלי בקיבוץ הדתי ,בו

הנאה לצד
דיונים וסדנאות

נוטלים חלק כ ..1 -משתתפים .מטרות הכנס לעסוק בסוגיות חינוכיות וערכיות ממבט אסטרטגי,
לצד מנוחת הנפש למדריכים ולרכזים העובדים ימים כלילות בעבודת החינוך הקשה והלא תמיד
מתגמלת .קיום הכנס במלון מבטא באופן הטוב ביותר את הערכת התנועה וחבריה לעובדי החינוך
ואת חשיבותם בעינינו ( ותודה למלון לביא על השותפות הנהדרת ועל המאמץ לספק לנו את
התנאים הטובים ביותר לפסק הזמן הנדרש) .השנה בחרנו לעסוק בשאלת השוויון בחינוך ,שעולה
מכל עבר – הן ברמה הלאומית והן ברמה התנועתית .בכנס ירצו בין השאר אורי הייטנר ורחל קרן,
וישתתפו אבשלום דולב ,אלישע שפירא ,צביקי פורת ודביר אלכסנדר בפאנל על השוויון בקיבוץ.
המדריכים אמנם ייהנו מהתנאים הטובים במלון אך תמורתם הם יעבדו קשה ויבלו הרבה זמן
בדיונים ובסדנאות .תודה שלוחה מכאן לצוות המדריכים שנעתרו והתפנו מעמל יומם לטובת
הובלת הכנס.
המזרחי העולמי

בהשתתפות חברים מארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ,דרום אפריקה ,אנגליה וישראל ,התכנס
בירושלים הוועד המנהל של תנועת המזרחי העולמי .מעבר לעובדה שבסופו של דבר בתוך הציונות
הדתית כולם מחוברים עם כולם ,ולאחר ציון תפקידו של נחמיה רפל כיו"ר ועדת הכספים של
האם של הציונית-דתית ברחבי
המזרחי העולמי ,חשובה מעורבותנו ותמיכתנו בפעילות תנועת ֵ
העולם .במהלך הישיבה התברר שיש כיום קושי ענק לאתר שליחים מתאימים למשימות
חינוכיות-ציוניות ברחבי העולם :מתוך למעלה מ .11 -משפחות שהציגו בשנה החולפת את
מועמדותן – רק  2אושרו ויצאו לשליחות .עוד נמסר על תנופת עשייה בהסתדרות הציונית
העולמית ,בהנהגתו של מיודענו אברהם (דובדב) דובדבני ,בתחומי המאבק באנטישמיות ,ובהידוק
הקשרים עם ישראלים בתפוצות .חלק ניכר מהישיבה הוקדש למאמצים האין-סופיים לתמוך
תקציבית וארגונית ב"ילדים של המזרחי"' :יבנה עולמי' – תנועת הסטודנטים הדתיים; 'בני
עקיבא עולמי' – תנועת הנוער; 'תורה מציון' – עשרות בתי מדרש ציוניים בגולה ,ועוד.
שבת שלום,
נחמיה רפל
\\

וחברי המזכירות הפעילה

מעורבות
בתנועת האם

