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הבחירות ל"בית היהודי"

השבוע נבחר נפתלי בנט לכהונת יו"ר "הבית היהודי" ,ורבים מהמתפקדים בקיבוצינו היו שותפים
לבחירה זו ,שהיא בבחינת חילופי משמרות במפלגת "ב" הוותיקה .אנו מאחלים לנפתלי הצלחה
מלאה בהנהגת "הבית" ,ובעיקר במגרש האמיתי שהוא הבחירות הארציות ,שתתקיימנה בעז"ה
בעוד פחות משלושה חודשים.

שיעור הצבעה
מרשים למרות
מיעוט הקלפיות

כידוע ,לאחר פרסום התוצאות הודיע ח"כ זבולון אורלב על פרישה מהחיים הפוליטיים .בלשון
המעטה עלינו לומר שאנו מצטערים על כך! בעבודתו הציבורית היה זבולון שותף אמיתי לערכיה
ופועלה של תנועת הקיבוץ הדתי ,ואנו נעזרנו ביכולותיו ובניסיונו בעשרות נושאים.
שיעור ההצבעה בקיבוצינו היה מרשים ,למרות מיעוטן של הקלפיות שהכריח רבים לנסוע לקלפי
שהוצבה בקיבוץ שכן .לצערנו ,עגמת נפש גדולה נגרמה לעשרות מתפקדים שלא הופיעו ב"ספר
הבוחרים" שהיה בידי ועדות הקלפי המקומיות ,למרות שנרשמו ושילמו כנדרש .מאמצים גדולים
השקענו בשבועיים האחרונים ובעיצומו של יום הבחירות כדי לתקן את המעוות ,ובסופו של דבר
התברר שלא הצלחנו להתגבר על כל התקלות שנוצרו במחשבי ועדת המיפקד .בתיאום עם הרב ד"ר
דני טרופר ,יו"ר ועדת המיפקד ,אנו עמלים בימים אלה על תיקון התקלות לקראת הסיבוב השני,
ומקווים שנצליח במשימה!
פגישה תקופתית עם שרת החקלאות

צביקי פורת (עלומים ,מרכז אגף המשק) ונחמיה רפל (קבוצת יבנה ,מזכ"ל) נפגשו עם אורית נוקד,
שרת החקלאות ,ובכירי משרדה ,לדיון תקופתי בסוגיות העומדות על הפרק בתנועה ובקיבוציה .בין
השאר נדונו :השגות ינו על מהלכים שונים של התאחדות מגדלי בקר בדרך להשגת הסכמות סביב
'מאבק החלב'; בקשתנו להתיישבות קיבוצית-דתית במסגרת הקמת ישובים חדשים בחבל לכיש;
עדכון על התקדמות עבודת הוועדה הממלכתית לשנת השמיטה; תמיכת המשרד בפיתוח אתר
בארות יצחק שבנגב; הצטרפות ישובי דרום הר-חברון לתנועת הקבה"ד; תוכניות שונות המעודדות
ומכשירות צעירים לעבודה בחקלאות ,כדוגמת בית מדרש 'תורה אחרי צבא' בשדה אליהו ו'מכינת
יונתן' בעלומים; שינוי החוק הקיים בדבר עבודת בני נוער בקיבוצים; בקשה חוזרת להקצאת מכסת
חלב לצורך הקמת רפת בכפר עציון; הצורך בפעילות נמרצת להצלת ענף המדגה ,ועוד .האווירה
היתה טובה וחברית ,נקבעו האחראים במשרד לטיפול בבקשותינו ,ואנו מקווים שבעקבות הפגישה
נצליח לקדם סוגיות שונות חשובות שעל שולחננו.

מקווים לקדם
סוגיות חשובות
שעל שולחננו

בעד מי להצביע?

ביום שלישי הבעל"ט ,כ"ח במרחשוון ,ייערך בעז"ה השלב השני של הבחירות המוקדמות ב"בית
היהודי" ,והמתפקדים יתבקשו לבחור את נציגיהם לרשימת המפלגה לכנסת .ככל הידוע לי,
ובתקווה שלא שכחתי אחד מהשמות 51 ,מתמודדים על  4מקומות ב"חמישיה הראשונה" .חברים
רבים פנו אליי בבקשה שאבהיר את תהליך הבחירה ,ואעזור להם בגיבוש דעתם .כדי לחוות את
דעתי במילים פשוטות ומתוך הסכמה להכללות אציג מספר נקודות מרכזיות:
יצירת רשימה מאוזנת – לטעמי ,יש לבוחר משימה לא פשוטה ,שעיקרה הרכבת רשימה מאוזנת,
בה יהיו פנים חדשות לצד בעלי ניסיון שהוכיחו את עצמם במישור הפרלמנטארי .בחירתו של נפתלי
בנט לראשות הרשימה בוודאי צריכה להשפיע על הרכב הרשימה כולה.
שיטת הניקוד – לשיטת הניקוד בבחירת המועמדים לכהונת חבר כנסת יש חשיבות גדולה :כל
מתפקד מתבקש לסמן עד  1שמות (אפשר גם פחות) ,כאשר הראשון יזכה ב 4 -נקודות ,השני יזכה
ב ,2 -ושלושת האחרונים יקבלו כל אחד נקודה אחת בלבד .המועמדים שיזכו במירב הנקודות
ייכנסו ל"חמישיה הפותחת" .ברור שסיכוייו של הראשון שיירשם בפתק ההצבעה גדולים לאין ערוך
מאלה שיירשמו אחריו.
שיריון מקום  3 -נשים מתמודדות על המקום הרביעי המשוריין לאישה :שולי מועלם ,גילה
פינקלשטיין ואיילת שקד ,ומתוכן יש לבחור (לפחות) באחת 3 .צעירים מתמודדים על המקום
החמישי המשוריין לצעיר ,והם :ג'רמי גימפל ,עמיעד טאוב ויוני שטבון ,ומתוכם יש לבחור (לפחות)
באחד .ניתן לבחור ביותר מאישה אחת ,או ביותר מצעיר אחד ,על חשבון  2המקומות הנותרים
ב"חמישייה הפותחת".
מטעמי נוחיות אחלק את המתמודדים על מקומות  3 + 2ב"חמישייה הפותחת" ,לשלוש קבוצות:
א) חברי כנסת בהווה ובעבר – ח"כ אורי אורבך ,ניסן סלומיאנסקי( ,גילה פינקלשטיין).
ב) אישים מוכרים מתוך עשייתם הציבורית – אבי וורצמן ,מוטי יוגב ,רחמים נסימי.
ג) שמות חדשים בתחום הציבורי – יצחק בן-אריה ,אהרון גימאני ,ד"ר יהודה דוד ,הרב ד"ר דורון
דנינו (חברנו מקיבוץ שדה אליהו).
עד כאן סקירה קצרה של המועמדים וכללי הבחירה .בתקשורת הכתובה ובדפים צבעוניים
המציפים את תאי הדואר שלנו מציג כל מועמד את עצמו ,ואני ממליץ לכל אחד מהמתפקדים
להקדיש מעט זמן כדי להכיר את המועמדים על סמך פרסומיהם ,ולקבל החלטה עוד לפני העמידה
מאחורי הפרגוד.

יצירת רשימה
מאוזנת  -משימה
לא פשוטה!

פאזל  0,999חלקים

על  6שולחנות בפאתי חדר האוכל של שדה אליהו הולך ומורכב פאזל של  0,999חלקים! שותפים
לעשייה – כולם! כל מי שזמנו בידו ,בכל שעות היום והלילה ,יכול להתיישב ליד יצירת הענק ולהיות
שותף להשלמת הפאזל .הרעיון הגיע ממארק טארק ,חבר שדה אליהו ,שחלם שנים רבות על עשייה
קהילתית ,שבה כולם שווים ושותפים .ואכן ,בשבתות מבלה הנוער ליד השולחנות וכל הגילאים
עובדים יחד .ההתחלה היתה בחול המועד סוכות ,ועד כה הושלם החצי הראשון .החצי השני פשוט
רץ  ...תענוג לקרוא על כך ,תענוג כפול לראות את הפאזל ההולך ונשלם ,ותענוג כפול ומכופל –
להיות שותף לעשייה ייחודית זו !
\\

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

עשייה קהילתית
בה כולם שווים
ושותפים

