ב"ה י"ח אייר ,תשע"ב
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
הפגישה התקופתית של מרכזי המשק והגזברים נערכה השבוע ב'בית שפירא' שבבארות יצחק,
והיא נפתחה בעדכוני אגף המשק בנושאים השוטפים שעל סדר היום :משק החלב ,משבר הפטם,
מים – צריכה ביתית ,ופעילות הקרן התנועתית 'קדם' למתן ערבויות מול הבנקים .לאחר ארוחת
הצהריים – הטעימה (תודה לבארות יצחק) – התקיים מפגש עם הנהלת בנק איגוד ,בנוכחותו של
מנכ"ל הבנק ,במטרה להרחיב את עבודת המשקים עם בנק זה במקביל לעבודה המסורתית עם
בנק מזרחי .אנשי המקצוע של הבנק בתחומים השונים – בנקאות קמעונאית ,בנקאות פרטית,
בנקאות לעסקים ,ניהול תיקי השקעות ,משכנתאות והלוואות לבנייה – הציגו את דרכו הייחודית
של הבנק ,הנחשב היום כבנק ה 6 -בגודלו בין הבנקים בישראל ,וכפתוח לפעילות חדשנית עם
לקוחותיו.

מפגש עם הנהלת
בנק איגוד

המזכ"פ בכפר עציון

סבב הביקורים של חברי המזכירות הפעילה בין הקיבוצים הביא אותנו ,לאחר כשנתיים וחצי,
לביקור נוסף בכפר עציון .כבר בתחילת הביקור ,בסיור ברחבי הקיבוץ ,ניכר השינוי הגדול שחל
בקיבוץ מאז ביקורנו הקודם :שכונת ההרחבה ,בתי החברים המורחבים והשכונה החדשה של
הצעירים ,מעידים על התפתחות עצומה ומרשימה ,ועל כך יש לומר' :חן המקום על יושביו'.
בהמשך היום ,בדיון משותף עם הנהלות הקיבוץ ,הוצגו בפנינו הנתונים החברתיים והכלכליים,
נפרסו אתגרי המחר ,ואת השיח המשותף שהחל בפגישה זו המשכנו בשיחת חברים רבת
משתתפים ,בה על ו נושאים שונים מחיי היומיום של הקיבוץ ,והודגש הצורך להגיע בהקדם
להסכמות בתקנון "אורחות חיים" הנמצא על שולחן הדיונים כבר תקופה ארוכה .סוכם לשתף
פעולה ולעשות כל שידרש על מנת להביא את הדיונים אודות "אורחות החיים" להכרעה שתאפשר
המשך התפתחות וצמיחה דמוגראפית .המזכירות הפעילה סיכמה את הביקור בהבעת תודה
והערכה למנהיגות שהובילה ומובילה מהלכים משמעותיים וחשובים להתפתחות כפר עציון.

התפתחות
מרשימה

החלטת הוועדה הרעיונית -מדינית

בתחילת השבוע התכנסה הוועדה הרעיונית-מדינית לדיון בהיערכותנו למיפקד הציונות הדתית
מתוך תחושה של לחץ לקראת הבחירות שראש הממשלה הצהיר בכנסת על הקדמתן ל4 -
בספטמבר  ...ביום שני התהפכו היוצרות ,ולוח הזמנים הפוליטי חזר לבסיסו .עם זאת ,החלטת
הוועדה עומדת בעינה:
הוועדה הרעיונית -מדינית קוראת לכל חברי הקיבוץ הדתי ,התושבים והשותפים לדרך,
להתפקד במיפקד הציונות הדתית .מעבר לחשיבות הלאומית בהעצמת כוחה של הציונות
הדתית בתוך הציבוריות הישראלית ,המיפקד מהווה הזדמנות חד -פעמית לביסוס כוחנו בתוך
הציונות הדתית ,ומאפשר לנו להשפיע על מהלכים פוליטיים ,מדיניים ,חברתיים וכלכליים
במפלגה ובמדינה .נוכח החשיבות בהתפקדות ,פונה הוועדה למזכירות הפעילה של הקיבוץ
הדתי להכין תוכנית עבודה שתביא להשתתפות מירבית של מתפקדים.

ההחלטה עומדת
בעינה – מפקד

"ספר הזהב של החקלאות"

בהפקה עשירה ומכובדת ,בנוכחות הגב' אורית נוקד ,שרת החקלאות ופיתוח הכפר ,ורבים
מראשי תנועות ההתיישבות ומזכירי ארגוני המגדלים ,צויינה הוצאתו לאור של "ספר הזהב
לחקלאות ולהתיישבות בישראל" .האירוע התקיים באולם המועצה האזורית אשכול ,כאות
הצדעה ליישובי עוטף עזה ,וכפי שאמר מנחה הטכס" :יותר מכל ממחיש החבל הזה את
התפיסה החלוצית של הישוב היהודי בארץ טרום הקמת מדינת ישראל ,בה יושמ ה האמירה
'התלם האחרון יקבע את גבולות המדינה'" .בספר ,שיצא לאור ע"י מערכת העיתון "מעריב"
ונערך על ידי מיודענו ד"ר חיים צבן ,נפרסת תמונת החקלאות הישראלית על כל מרכיביה,
ומודגש ש" חקלאי ישראל הינם שילוב נדיר בין יזמים לאנשי חזון" .מזכירות הקבה"ד תעביר
לספריית כל קיבוץ עותק אחד של הספר.

שילוב:
יזמים ואנשים חזון

מתנדבים – קיבוצניקים למען החברה

רשת הקשר בין מתנדבי התנועה הקיבוצית צוברת עוצמה ותאוצה משבוע לשבוע .השבוע
דיווח ערן שחר (פלמחים) ,יוזם רשת הקשר ,על "זרם המידע השוצף וקוצף ,ואיתו גם
הפעילות ברשת הקשר .דברים חדשים (עבורי) בתחום ההתנדבות מתגלים ועולים כל יום,
ומבהירים עד כמה רחב ים ההתנדבות (איזה ים ,אוקיינוס!) ".בהמשך דבריו מביא ערן שתי
דוגמאות:
מתנדב לטובת המאושפזים :בכל יום ראשון עולה רפי אילן מקיבוץ עין צורים לירושלים
("בעזרת אוטובוס כי הפסקתי לנהוג") ,ומגיע לקומה  01בשערי-צדק ,אל מחלקת לב-חזה.
"העבודה מגוונת – אני מביא אוכל לחולים ,מסיע חולים בעזרת עגלה ומעלית לצילומים ,יורד
לבנק הדם ,הולך לבית מרקחת ,ויש לי הרגשה שבחרתי בדרך טובה בה אני תורם" .חברים
הרוצים להתנדב בבית החולים שערי-צדק ,מוזמנים להתקשר אל רפי אילן ,בנייד:
 1515000514או בטלפון.100500810 :
מתנדבת למען יוצאי אתיופיה :אלה ויטרבו ,בת גבעת-ברנר ,מסייעת בתמיכה ובארגון מזון
ליושבי אוהל המחאה של יוצאי אתיופיה סמוך למשרד ראש הממשלה .והיא כותבת" :אני
מחפשת מתנדבים קיבוצניקים שיוכלו לסייע בנושא ההזנה של יושבי אוהל המחאה של יוצאי
אתיופיה .האוהל קיים כבר כ 01 -יום ,ויושבת בו חבורה של  7צעירים נמרצים הנושאים על
גבם את המאבק ,שהוא כביכול המאבק שלהם ,אבל למעשה הוא מאבק על צביונה של החברה
הישראלית .בניגוד למאהל שליט שזכה לתמיכה רחבה של הציבור ,כאן אין מי שמספק להם
ארוחות ואין להם חשמל ... .נכון לעכשיו אין פתרון מסודר למזון – שצריך להיות כשר .אם
יש מלון כשר באחד מקיבוצי האזור ,או קייטרינג כשר של חדר האוכל ,מה שצריך זה למצוא
דרך להעביר אליהם את מה שנשאר מארוחות הצהריים או הערב .זיכרו – מדובר בסך הכול
ב 7 -אנשים ,ובכמויות קטנות .תודה רבה מקרב לב ,ויישר כוח לתנועה הקיבוצית ומתנדביה" .
המעוניינים לסייע ,להציע ,או גם לחזק במילה טובה ,מוזמנים לפנות לאלה ויטרבו ,טלפון:
 ,158-7408658דוא"ל ellavit@gmail.com -

שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

בחרתי בדרך טובה –
אני תורם

 7צעירים נושאים על
גבם את המאבק

