ב"ה ,כ"ב כסלו תשע"ג

שלום לכולם,

הנהגה תורנית קשובה

רבני "בית הלל" הוציאו לאור את העלון הראשון מבית מדרשם ,ובו מגוון עשיר ומעניין של מאמרים,
שכותרותיהם :נשים לומדות גמרא; הסכמי קדם-נישואין – כמו לחגור חגורה לפני תחילת הנסיעה; בית
המדרש ההל כתי של בית הלל; האם מותר לאכול בביתו של מי שאינו שומר כשרות?; גברים ,נשים ויחסי
עבודה תקינים .העלון נפתח בדברי הרב מאיר נהוראי ,הרב של משואות יצחק המכהן כיו"ר "בית הלל",
המסיים את מאמרו במילים" :אחד מיסודותיו של חנוכה היא התחדשותה של מלכות ישראל .גם כיום אנו
מודים לקב"ה על חידוש המלכות והקמת המדינה ,ואנו מבקשים להעצים את כוחה של מדינת ישראל
ומוסדותיה ,ונסתייג מכל פגיעה בהם" .בקרוב יופץ העלון בבתי הכנסת במהדורה מודפסת ,והוא יוכנס
לאתר הקיבוץ הדתי במהדורתו הדיגיטאלית .ברכתנו מלווה את "בית הלל" :עלו והצליחו ,ויהי ה' עמכם!

מפגש מרכזי משק וגזברים

ב"בית צוותא" שבבארות יצחק התכנסו למעלה מ 04 -מרכזי משק וגזברים מכל קיבוצינו ,כולל המושבים
השיתופיים שהצטרפו במעמד של עמית לתנועה ,למפגש הרבעוני שאורגן ע"י אגף המשק (צביקי פורת
וידידיה צור) .המפגש נפתח בדיון על התביעה של מספר קיבוצים נגד ביטוח לאומי ,שעניינה גובה התשלום
החודשי לביטוח לאומי ,וזאת לאור החלטת השופט שבפניו נדונה התביעה להמשיך את הדיון לאחר שהוא
יקבל לידיו את עמדת מזכירות תנועת הקיבוץ הדתי .השתתפו בדיון ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח ,רו"ח
בועז מקלר ,המוביל את התביעה ,וכן רו"ח שמחה פרקש .הדיון נסב על סיכויי התביעה ועל הסיכונים
שיכולים להיות מהגשת תביעה זו ,ובדיון באו לידי ביטוי הבדלים משמעותיים בהשקפות המומחים
השונים .בהמשך המפגש הציג צביקי פורת את ההתפתחויות בשוק החלב :כזכור ,כתוצאה מ'המחאה
החברתית' נדרשו גם המ גדלים לתת את חלקם להוזלת מחיר החלב .אחרי מספר ועדות והצעות הוצג
'מתווה לוקר' (מנכ"ל משרד ראש הממשלה) ,המקובל ברובו ע"י המגדלים .במסגרת המתווה תהיה הוזלה
במחיר המשולם לרפתות ,שתבוא בחלקה מהתייעלות ובחלקה מירידת מחיר המטרה במהלך מספר שנים.
הסעיף השלישי במפגש היה הגדלת אחזקות ישובי הקיבוץ הדתי ב'ביטוח חקלאי' .אסיפת המשקים של
'ביטוח חקלאי' אישרה את הצטרפות ישובי הקבה"ד להגדלת אחזקות הקיבוצים כפי חלקם בתנועה
הקיבוצית ( .)3%-5%כיום אחזקות קיבוצי הקיבוץ הדתי מסתכמות ב .4.5%-ידידיה צור הציג את הערכת
השווי שנעשתה לח ברה וכן את תוצאות המו"מ שהתנהל מול הנהלת החברה .ההשקעה ב'ביטוח חקלאי'
תהיה ע"י הישובים השונים ולא ישירות ע"י התנועה .הישובים התבקשו להעביר את החלטתם על גובה
השקעתם בשבועות הקרובים.

הוועידה של "הבית היהודי"

קרוב לאלף צירי וועידת (מרכז המפלגה) "הבית היהודי" ,ובתוכם עשרות הצירים מקיבוצינו ,התכנסו
השבוע במודיעין כדי לאשר את הסכם האיחוד עם מפלגת "תקומה" ואת רשימת נציגי המפלגה המאוחדת
לכנסת .הכל היה שונה מוועידות קודמות :במקום להתכנס באולם של אחד ממוסדות החינוך השייכים
לצי ונות הדתית ,הכינוס הפעם היה באולם אירועים בפאתי מודיעין; במקום להתכבד בבורקס וכוס מיץ
זכו הצירים לקבלת פנים מוסיקלית עם מזנון בשרי ,טעים וחגיגי; במקום לפגוש מכרים רבים מהעבר זכינו
הפעם לראות המון צעירים ופנים חדשות .מה שנשאר קבוע הוא מנחה הכנס :שאול יהלום ,ששלט בקלות
במאות הצירים ,והעביר במקצועיות לא רק את השרביט מדובר לדובר אלא גם את ההחלטות .נאחל
למפלגה החדשה ,המאוחדת ,הצלחה ביום הבחירות ובכל תקופת כהונתה של הכנסת ה! 91 -
בחירות לראשות המועצות האזוריות

בבחירות לראשות המועצות האזוריות שהתקיימו השבוע נכללו  3מועצות שבתחומן יש לנו נציגות נכבדה:
במועצה האזורית גליל תחתון – לביא  +בית רימון – זכה ראש המועצה המכהן ,מוטי דותן ,לאֵ מּון מחודש
של הציבור ולכהונה נוספת .גם במועצה האזורית שפיר – עין צורים  +משואות יצחק – ימשיך ראש
המועצה האזורית המכהן ,אשר אברג'ל ,לאחר שזכה ברוב גדול .במועצה האזורית שדות נגב – סעד +
עלומים – התחולל מאבק ענק בין התומכים בראש המועצה המכהן ,מאיר יפרח ,לבין המבקשים/הדורשים
להחליפו מסיבות שונות .באישון לילה התבשרנו שבהפרש של  3קולות (!) בלבד נבחר תמיר עידן להיות
ראש המועצה הבא של המועצה האז ורית שדות נגב ,וכולנו מקווים שהוא יפתח עידן חדש בתיפקוד
המועצה האזורית שדות נגב ,ושהוא ישכיל לכונן יחסי עבודה טובים וראויים בין ראש המועצה לקיבוצינו.
אֶ ת קֹ לְ ך ָ ָש ַ
מעְ ִּתי

כארבע מאות איש התכנסו באולם בית הכנסת "ניצנים" שבשכונת בקעה בירושלים ,לכבודו של הרב יהודה
גלעד (הרב של קיבוץ לביא) שהוציא לאור את ספרו" :אֶ ת קֹלָך שמע ִּתי – שיח א-לוהים ואדם בספר
בראשית" .האירוע התקיים במסגרת חגיגות עשרים שנה לישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע ,שהרב יהודה
הוא אחד מראשיה .במרכז התוכנית עמד סימפוזיון מעניין ,בהנחיית ד"ר חזי כהן ,בנושא" :המוסר הטבעי
בספר בראשית" ,בהשתתפות :פרופ' אוריאל סימון ,הרב יעקב מידן והרב שטיינברגר .המשוררת רבקה
מרים הוסיפה פן ייחודי לערב .ברכותינו החמות לרב יהודה :יישר חילך לאורייתא!
את הספר אפשר להשיג בישיבת מעלה גלבוע.
שיבולת

הנהלת שיבול ת ,הכוללת את נציגי הקיבוצים המפקידים את כספם בקרן התנועתית ואנשי מקצוע
חיצוניים ,התכנסה לדיון רבעוני .כבכל פגישה ,בתחילת הישיבה ניתנה סקירה תקופתית על מצב שוק
האג"ח וכן על ביצועי "שיבולת" .לישיבת ההנהלה הקרובה ,בה יוצגו הדו"חות הכספיים לשנת  ,2492יזומנו
כל נציגי הקיבוצים.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

