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כנס הרפתנים

מאות רפתנים ,עובדי מרכזי המזון ,חוקרים ,מדריכי שדה ,עובדי משרד החקלאות ואנשי ענף החלב,
ובתוכם גם רבים מחברי קיבוצינו ,התכנסו השבוע בירושלים לכנס השנתי התלת-יומי של התאחדות
מגדלי בקר בישראל .הכנס המרשים ,שהופק גם השנה ע"י אורית נצר (עין הנצי"ב) במקצועיות ,בחן
וביעילות ,נערך בעיצומו של 'מאבק החלב' ,והפגיש מאות מעובדי הענף שהסכימו פה אחד לקריאתו של

אבו וילן ,מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,לא לקבל את הצעת משרד ראש הממשלה לפתרון
המשבר במתכונתה הנוכחית ,ולהיאבק ככל שיידרש נגד קבלת החלטות שיגרמו לסגירת רפתות

לא לקבל
את ההצעה
לפתרון

במשק המשפחתי והקיבוצי ,בעיקר בפריפריה .שרת החקלאות ,ח"כ אורית נוקד זכתה לתשואות רמות
כאשר הבטיחה את המשך תמיכתה ברפתנים ,וקראה לאמירת האמת לציבור ולממשלה :עלותם הגבוהה
של מוצרי החלב אינה נובעת מעלויות גבוהות ברפת ,אלא מרווחים מופרזים שתובעים לעצמם בעלי
המחלבות ובעיקר רשתות השיווק.
פגישות ובחירות

השדה המפלגתי רועש וגועש :הוועדה הרעיונית-מדינית ,בהרכב כמעט מלא ,קיימה פגישות היכרות עם
נפתלי בנט ,המתמודד בפריימריז לראשות "הבית היהודי" ,ועם עמיעד טאוב המתמודד לתפקיד חבר
כנסת .ימים אחדים לפני-כן נפגש ח" כ זבולון אורלב עם נציגי ישובי המועצה האזורית שפיר ,בראשות
אשר אברג'ל ראש המועצה .הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,שר המדע והטכנולוגיה ,הגיע לסעד לערב
הסברה בו השתתפו מעל  06חברים! בשבוע הבעל"ט נקיים בעז"ה ישיבה נוספת של הוועדה ,ועל סדר
יומנו גם נושאים שוטפים משולחנן של הממשלה והכנסת (הכרה במוסמכים לרבנות רפורמית ,חוק טל,
מאבק החלב ועוד) ,וגם עדכונים על התקדמות ההתפקדות ל'בית היהודי' .אנחנו פונים לכל הציבור

השדה
רועש
וגועש

שלנו :התפקדו!
רכשו לעצמכם את היכולת להכריע כיצד תראה הנציגות הפוליטית העתידית של הציונות-הדתית!
שולחן צמ"ד

פגישה ראשונה של "שולחן עמיתים" לצמיחה דמוגראפית התקיימה ביום ג' השבוע בחדר הישיבות של
הקיבוץ הדתי בדובנוב  7בתל אביב .כהמשך לכנס השנתי של המחלקה לצמיחה דמוגרפית" ,שולחן
עמיתים" נועד להפגיש את רכזי ומובילי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים במטרה לדון ,ללמוד
ולשתף מהניסיון המצטבר בשטח ,להתמקצע ,למסד וועדת היגוי תנועתית שתלווה את פעילות המחלקה
ואת פעילותו של שרגא רכז המחלקה .במפגש השתתפו  77חברים מ 71 -קיבוצים .לאחר דברי פתיחה של
אסי פליישמן (משואות יצחק) ,ולאחר סבב היכרות בין המשתתפים ,אשר מעבר להצגת עצמם הציגו גם
את קיבוצם ,את תהליכי הצמ"ד שהוא עובר ואת הסיבה לבואם למפגש ,הנחה זיו מצליח מחברת 'טנא
יועצים' דיון סביב אבני הדרך הנכונים בבואנו להוביל מהלכי צמיחה .נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,חתם
את המפגש בדברי ברכה והכוונה להמשך עשייה בתחום החיוני ,ואפילו קריטי ,לקיבוצים ולתנועה.

המטרה:
לדון ללמוד
ולשתף

"למכור או לשמור"

כנס הדירקטורים ה 3 -של איגוד התעשייה הקיבוצית – "התעשייה הקיבוצית – למכור או לשמור",
נערך בשבוע שעבר .אחדים ממנהלי המפעלים ורכזי המשק בקיבוצינו נטלו חלק בכנס המעניין,
שבמרכזו סקרו  4מנהלי מפעלים גדולים בקיבוצם את התפתחות היחסים בין המפעל ,הקיבוץ ושותף
חיצוני .איצ' ה לידור ממגל דיבר על מכירת חלקו של הקיבוץ במפעל נטפים; משה פאול מחצרים הציג
את החלטת קיבוצו להיות שותף כמיעוט באחזקת נטפים; צביקה צור מגבת סיפר על מכירת פלסטרו
ל'ג'ון דיר' ,ואהוד רייביץ מברעם תיאר רכישת חברה תעשייתית בחו"ל .ארבע דוגמאות לפתרונות
הנמצאים על שולחנם של רוב מקבלי ההחלטות בתעשייה הקיבוצית .יונתן בשיא (מעלה גלבוע) ,יו" ר
האיגוד ,הקדיש את דבריו לבעייתיות המיוחדת של מפעל תעשייתי בקיבוץ ,ופתח וסיים בציטוטים
מתוך ספרו של אסף ענברי" ,הביתה" ,המתייחסים למפעל "קלת אפיקים"" :זה לא קיבוץ – זעק חיים
ייני באספה – באתי לעבוד ,לא לנהל אחרים! בזה התגאינו ,לכל הרוחות ,שעבדנו בעצמנו! חיימק'ה –
ענה לו דוסיה קורן – מגאווה לא עושים דיקטים .לא תעזור לנו הרומנטיקה ,לא לשם העולם הולך".

,מגאווה לא
עושים
דיקטים"...
('הביתה',
אסף ענברי)

קיץ תנועתי

"בתוך הזרם ונגדו" – למה בתוך? ולמה נגדו?! על כך מנסים לענות צוות מדריכים בוגרי י"ב המבלים
מזה ארבעה ימים ביער לוהט בסמוך לבניאס ,ומתכוננים למחנה "בתוך הזרם ונגדו" שיתקיים בעז"ה
בשבוע הבא לבוגרי כיתות ט' .בין השאר נפגשו עם בוגרי י"ב מ"השומר הצעיר" ,ודנו עימם בקטעי
מקורות על צדקה ואחריות חברתית .ההכנה מאתגרת ,אך ודאי תבוא על שכרה במחנה בשבוע הבא.
"המרוץ לקיבוץ הדתי" – היכן התיישבה 'קבוצת מכורה'? מי הקים את 'כפר חסידים'? איך דגים דג
בבריכה? ולעזאזל ,איך אוכלים רגל קרושה?! כמאה בוגרי כיתות ז' התרוצצו ברחבי הצפון במשך
יומיים התמודדו עם אתגרים פיזיים ,השיגו פיסות מידע ,חקרו הורים ,למדו לעבוד עם מפות,
והתוודעו לעוצמתה והיקף פעילותה של התנועה .לאורך המרוץ התחלפו הקיבוצים בבכורת המקום
הראשון ,אך בסופו של יום – יש רק קבוצה מנצחת אחת :קבוצת החטיבה של שדה אליהו שהצליחה
לדוג דג בבריכות הדגים של שלוחות עם קרס קטן ,מעט חוט והמון נחישות! היה מצוין!
"כביש מס'  – "1בשבוע הבא ייפתח לבוגרי כיתות י' מסע בין עולמות סביב כביש מס'  .7במסע יפגשו
המשתתפים את העולם החרדי ואת העולם החילוני ,ינסו לעמוד על טיבן של שתי הבירות שלנו –
ירושלים ות"א ,ויעסקו בזהות של היהודי הדתי המודרני .הניסיון מלמד שכדאי לבוא!
תזכורות:

קפה תנועה – ביום חמישי ,כ"ט תמוז ( )7..7במועדון קיבוץ סעד .נפגשים ב  16:36למפגש רעים
ואחריו מפגש עם נעם דמסקי ,במאי סרטים המביא את עולמם של הילדים בהתנתקות.
סיום הש"ס – ללומדי הדף היומי בקיבוץ הדתי .ביום חמישי ,י"ד מנחם-אב ( .)1.2נפגשים בשעה
 74:66ב'בית הרב' ,רח' הרב קוק  ,.ירושלים לשיעור של הרב אריה שטרן ,יוצאים לביקור בהיכל
שלמה ,ממשיכים בשיעור והדרנים לסיום הש"ס ,תפילת מנחה בבית כנסת 'רננים' ,ארוחת ערב בהיכל
שלמה ,וסיום בבנייני האומה במעמד חגיגי של אלפי אנשי תורה ועבודה הלומדים גמרא מדי יום
ביומו .הכנס כולו תחת הכותרת' :סיום הש"ס של הציונות הדתית'.
פרטים באתר הקיבוץ הדתי www.kdati.org.il -
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

הנסיון
מלמד -כדאי
לבוא!

