ב"ה ,ו' שבט תשע"ג

שלום לכולם,

ברכות
לחברנו אמנון שפירא
לקבלת הפרופסורה מהמועָ צה להשכלה גבוהה בישראל:
"מַ שְׂ כִּיל עַ לָ -דבָר י ִּמְׂ צָא-טֹובּ ,ובֹוטֵ חַ בַה' אַ שְׂ ָריו"

מזכירות מורחבת

הנושא המרכזי בסדר יומה של המזכירות המורחבת ,שהתכנסה השבוע בקיבוץ לביא ,היה הצגת תוכנית
העבודה של המזכירות הפעילה ואישור התקציב לשנת העבודה  .3102הביקור שערכו חברי המזמו"ר בכפר
"נהר הירדן" לפני תחילת הישיבה היה לא פחות מעניין ואף מדהים :במורדות המזרחיים של הישוב
הקהילתי גבעת אבני הסמוך ללביא ,הקימה קבוצת יזמים בראשות חיים טופול כפר נופש לילדים החולים
במחלות מסכנות חיים .כל ילד זכאי לבוא פעם בשנה לכפר הנופש ,ל 4-8 -ימי נופש ללא תשלום ,בהם הוא
זוכה "לשכוח" ממחלתו בזכות פעילות מלאת שמחת חיים וכיף בחברת ילדים במצבו .קצרה היריעה
מלתאר את המקום הנפלא! יצאנו בתחושה שראוי לתמוך ביוזמה ע"י התנדבות בימי עבודה ו/או בסיוע
למימון שהות הילדים בכפר .בסעיף האחרון שעל סדר היום אושרה הארכת הקדנציה של נחמיה רפל
כמזכ"ל התנועה בשנתיים נוספות.
"איחוד קהילות" בראש צורים

חברי קיבוץ ראש צורים אישרו ברוב עצום את מתווה ההחלטות שיאפשר אי"ה כבר במהלך השנה הנוכחית
לקלוט לחברּות בקיבוץ ,באופן מדורג ,את תושבי ההרחבה הקהילתית שירצו בכך .הצפי הוא שאכן מרבית
משפחות ההרחבה יממשו את האופציה .לתהליך קראנו "איחוד קהילות" ,תהליך שנולד ביוזמה משותפת
של מזכירות הקיבוץ ,הנהלת האגודה הקהילתית והמזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי .לרעיון נרתמו גם
החטיבה להתיישבות והמועצה האזורית "גוש עציון" .המתווה גובש בריכוזו של שרגא וילק (משואות
יצחק ,רכז המחלקה לצמ"ד בקיבוץ הדתי) ,אשר ריכז יועצים בתחומים שונים – חשבונאיים ,משפטיים
וחברתיים – לצורך בניית מערכת הסכמים והסדרים מקדימים ,המהווים תשתית ומסד להצטרפות
החברים החדשים לקיבוץ .כעת נערכות הנהלות ראש צורים ליישום ההחלטה ,ל"שיווקה" לציבור ,ובעיקר
ליציקת תוכן רעיוני וערכי למהלך .אנו תקווה שמתווה חדשני זה יהווה מודל למהלכים דומים בקיבוצים
נוספים שהקימו שכונות הרחבה לצידם ,כך שכל הקהילות יוכלו לתפקד כקהילות קיבוציות מאוחדות ,ללא
ניגודי אינטרסים על מנת להגביר את הרגשת השייכות למקום ולתרום לפיתוח ולצמיחה.

בחירות בכלל ו"הבית היהודי" בפרט

בשבוע הבעל"ט נלך עם כל אזרחי המדינה להצביע לכנסת ה .01 -בין הפעולות שעשינו השבוע במגרש
הפוליטי ,בנוסף לערבי הסברה בישובים השונים ,בלטו( :א) כנס מתוקשר של ראשי תנועת המושבים ונציגי
התאחדות חקלאי ישראל עם  4מהמועמדים מטעם "הבית היהודי" לכהן בכנסת :נפתלי בנט ,אורי אריאל,
אילת שקד וזבולון כלפה .מהכנס יצא המסר שבמפלגת "הבית היהודי" קיימת המשענת הערכית והמעשית
של ההתיישבות והחקלאות ; (ב) הופעת מוטי יוגב וזבולון כלפה בישיבת המזכירות המורחבת ,ממנה יצאה
הקריאה למשפחת הקבה"ד להצביע "הבית היהודי"; (ג) גיוס בחור להפצת כרזות ומודעות של "הבית
היהודי" בכל הקיבוצים והמושבים ,דתיים וחילוניים כאחד ,מדן ועד אילת ,ולריכוז המתנדבים וכלי הרכב
שיעבדו עבור "הבית היהודי" ביום הבחירות .אנו משוכנעים שהחיבור שנוצר בין "האיחוד הלאומי"
ל"מפדל החדשה" ,החיבור שקיבל את הכותרת" :משהו חדש מתחיל" ,יוצר בית פוליטי אופטימי לציבור
שלנו ,ואנו קוראים לכולם לתמוך ב"בית היהודי" בבחירות שתתקיימנה בעז"ה ביום שלישי הבעל"ט.

הכי קרביים ,אחי!

לאחרונה התבשרנו ועדיין לא הספקנו לברך :ביה"ס שק"ד בשדה אליהו דורג במקום השני בין בתי הספר
שבוגריו מתגייסים לשירות קרבי בצה"ל .את העובדה שבנינו הם בעלי מוטיבציה גבוהה לשרות משמעותי
ידענו מזה זמן רב ,אך העובדה שבית הספר שומר על מיקומו הגבוה ברשימה מכובדת זו מעוררת התפעלות
והערכה ,והיא אינה מובנת מאליה .זוהי תוצאה של עבודה חינוכית ממושכת ומאומצת בבית ההורים,
בקיבוץ ובבית הספר .לפני כשלושה שבועות בחרו פעילי מחלקת הבטחון ללוות את הנווטת הדתייה
הראשונה במסדר הכנפיים המרגש ,בדיוק בגלל אותה הסיבה :יש צורך לחזור ולסמן את הרף הגבוה
שאותו אנו מציבים לעצמנו ולילדינו ,לצד מתן תשומת לב והקשבה לקשיים ולבעיות.

תת אכלוס

הממשלה הקימה וועדה בין משרדית שמטרתה לטפל ולהגיש המלצות בקשר ליישובים חקלאיים (מושבים
וקיבוצים) אשר בהם מספ ר משפחות החברים באגודה החקלאית נמוך ממספר הנחלות שהוקצה להם .בין
קיבוצי ויישובי הקיבוץ הדתי נקראו להופיע בפני הוועדה  2קיבוצים (בית רימון ,מעלה גלבוע וראש צורים)
ושלושת מושבי דרום הר חברון העמיתים בתנועה (בית יתיר ,מעון וכרמל) .המטרה המוצהרת של הוועדה
היא לדרבן ולהמריץ את היישובים הנ"ל לצמוח ולקלוט לתוכם חברים חדשים .יישובים שלא יצליחו
לגדול ,יצטרכו להתמודד עם האפשרות שאמצעי הייצור שהוקצו להם – קרקע ,מים ומכסות – יגרעו מהם
באופן יחסי .התנועה באמצעות אגף המשק והמחלקה לצמיחה דמוגרפית ,נרתמה לנושא והדריכה את
הנהלות הקיבוצים/ישובים ,להגיע לישיבה מצוידים בתוכניות אסטרטגיות ,והכל מתוך רצון כן ויכולת
אמיתית לצמוח ולהתפתח .אנחנו שמחים לבשר שנכון לכתיבת שורות אלו ,מושב כרמל הוסר פורמאלית
מהרשימה לאחר שקלט במהלך החודשים האחרונים קרוב ל 31 -משפחות חדשות ;,מושב מעון ומושב בית
יתיר יוסרו פורמאלית אי"ה מ הרשימה בישיבה הקרובה של הוועדה אף הם בזכות קליטת חברים למושב.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

