ב"ה ,י"א אדר תשע"ג

שלום לכולם,

טיול שנתי

ראשי התנועות והארגונים האזוריים יצאו השנה לערבה הדרומית ,ליומיים של למידה וגיבוש חברתי.
התוכנית נפתחה בארוחת בוקר בביתו של מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ,במושב עין יהב ,ולאחריה
סיור במושב הפורח .שמענו ש 09% -מהייצור החקלאי בערבה התיכונה הוא גידול פלפל" ,ולכן עליו
פרנסתנו ו אין כאן מקום לבינוניות לא בכוח אדם ,לא בטיב השתילים והזן ,לא בשיטות העבודה ולא
בניהול" .דּוב ר על כך שהסיכון הגדול שבהישענות על גידול אחד והמחסור המתמיד בכוח אדם מחייבים את
מעורבו ת המדינה .בחממה של איתי ,אחד מבני וחברי המושב ,כובדנו (בפברואר!) באבטיחים טעימים,
והוא הוסיף ואמר" :יש לנו ידע עצום ,שחשוב שיישאר בארץ מטעמי ציונות .אני יכול ללכת עם הידע שלי
לדרום אמריקה ולפתח חקלאות משגשגת ,אך אם אלך – הערבה תיסגר .כדי להישאר כאן לא מספיקה
חלוציות ,אנחנו צריכים דלת פתוחה ומבינה במשרדי הממשלה".
פורום קיבוצי-חברתי-כלכלי

ביוזמת הנהגת "המטה השיתופי" התכנסו לארבעה מפגשים כ 52 -אנשי כלכלה וחברה מקיבוצים
שיתופיים ומתחדשים ,במאמץ לגבש מטרות מוסכמות ,ולהצביע על הדרך בה צריכה התנועה הקיבוצית
להתק דם ביישום ערכיה .המסמך שגובש מיועד למתחדשים ולשיתופיים ,והוא הונח על שולחנו של איתן
ברושי (גבת) ,מזכ"ל התק"צ הנבחר ,שנכנס השבוע לתפקידו .במהלך הדיון ,לא מעט בגלל השתתפותנו
בדיון ,התפתחו שני ויכוחים נוקבים :האחד ,האם הערבות ההדדית היא רק בתוך הקיבוץ או גם בין קיבוצי
התנועה ,והשני ,על תפקידו של הקיבוץ כלפי החברה שסביבו :האם מרכז הכובד של העשייה הקיבוצית
צריך להיות המירקם החברתי שבתוך הקיבוץ ,או שלקיבוץ חיונית מעורבות בחברה הישראלית .לשמחתנו,
בתנועת הקבה"ד מתנהל הדיון הערכי באופן רציף ,ואנו איננו מסתפקים בדיבורים אלא פועלים ועושים!
"נווה יהודה"

במסגרת פעילותנו לקידום כפרי הנוער הדתיים אנו עורכים סיורי למידה בכפרים אחרים .הפעם הגענו
ל"נווה יהודה" ,כפר ילדים ונוער בפאתי נס-ציונה .מה למדנו? בנוסף לדרך החינוכית-טיפולית של כפר זה,
העובד במתכונת של משפחתונים עם כ 199 -ילדים ,ולמעשה ממשיך את דרכו הייחודית של יאנוש
קורצ'אק ,ראינו במרכז הכפר גשר מעל בריכת מים ובה דגי זהב .התפעלנו מיופיו של הגשר והנוי שסביבו,
ואז הוסבר לנו :כאשר יש סכסוך או מריבה בין שני ילדים ,או כאשר מתגלה אי-הסכמה בין ילד למדריך,
שני החולקים עולים על הגשר ,האחד מצד אחד וחברו מהצד השני ,והם נפגשים באמצע הגשר לשיחה.
לאחר השיחה יש כלל אחד הידוע לכולם :על שניהם לרדת ביחד מאותו הצד של הגשר.

פשיעה חקלאית

צביקי פורת ,מרכז אגף המשק ,ונחמיה רפל המזכ"ל ,ערכו סיור עם נציג תנועת 'רגבים' הפועלת לסיכול
פשיעה חקלאית .ב"חוות הדקלים" שבין נתיבות לאופקים ,פגשנו את אבישי בוקובוזה ,צעיר בן  ,52המגדל
במקום עדר כבשים ,מתוך מטרה ציונית טהורה :לשמור על אדמות הנגב בידיים יהודיות .בלשון ציורית
הוא תיאר באוזנינו את שיטות המודיעין של הבדואים לדעת בוודאות מתי הוא בחווה ומתי הוא יוצא
לאירוע משפחתי; את גניבת  169כבשים בחווה סמוכה בליל אמש; את מאבקיו כנגד המנסים להשתלט
בדרכים מתוחכמות על קרקעותיו ,ואת השקט שנותנים לו אנשי "השומר החדש" בעת שהם מגיעים
לשדותיו .בקיבוץ צאלים פגשנו את צפריר ,ראש מתנדבי "המתמיד" ,הנלחם בגניבות בעזרת מושבניקים.
"העבודה הלא שגרתית שלנו מורידה את הפשיעה החקלאית ב ,09% -אבל כאשר אנחנו איננו בשטח הם
גונבים הכל :מכבלי חשמל לקו-נוע ועד שלדות טנקים המוצבים בשטחי אש כמטרות .מושבניק בודד לא
עומד בכך ,וההתארגנות היא הפיתרון הנכון עד שהמדינה והמשטרה יתעשתו ויעשו את המוטל עליהם".
"הבית היהודי" ו"העולם היהודי"

באולם ויצמן שבמרכז הבניינים הלאומיים בירושלים ,תחת תמונותיהם של הרצל ,ויצמן ובן-גוריון,
התכנסה הנהלת המזרחי העולמי כדי לברך את  15חברי הכנסת החדשים של "הבית היהודי" .מר הארווי
בליץ ,נשיא המזרחי העולמי ,אמר" :במוצאי שבת תרומה בה קראנו על הקמת המשכן ,אנו מקווים
שתכניסו את השכינה למשכן הכנסת ,למרות שבמבט ראשוני עולמה של הפוליטיקה רחוק מקדושה".
ידידנו אברהם (דובדב) דובדבני ,יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ,שב מחו"ל כשעתיים לפני כניסת
השבת ,כדי לא להחמיץ את האירוע ,ובהתרגשות הוסיף" :חברינו בחו"ל מחכים שנים שתנועת המזרחי
בארץ ונבחריה יהיו מקור של גאווה .לאחר הבחירות אני פוגש בחו"ל פנים מחייכות ומייחלות ,וכולנו
התכנסנו הערב כדי לציין בהתרגשות את הציפייה" .נפתלי בנט השולט בשפה האנגלית ,נשא נאום מצוין
והדגיש את מה שחשוב לעולם היהודי" :מחובתנו לחזק את הזהות היהודית ,לא רק במדינת ישראל אלא
בכל העולם כולו ,ומחובתנו כאן בארץ להתגייס כדי לעצור את אסון ההתבוללות .לראש ממשלת ישראל יש
שני כובעים :האחד כראש מדינת ישראל ,והשני כראש העם היהודי .אנחנו נחזק אותו בשני התפקידים".
ביקור המזכ"פ במשואות יצחק

את ביקור המזכירות הפעילה במשואות יצחק פתחנו במאגר הגדול –  029,999מ"ק שכולם מי שיטפונות
הנתפסים בוואדי – ושמענו בהתפעלות מיגאל רביב ,מנכ"ל "גד"ש דגנים" ,על ענף גידולי השדה המשותף
לקיבוץ נגבה של השומר הצעיר ולמשואות יצחק של בני עקיבא ,ועל מערכת היחסים המיוחדת המתלווה
לכך  .מהסוללה התוחמת את המאגר נשקף מרחב עצום ,הכולל את המחנה וכל ענפי המשק של משואות
יצחק והמבט מגיע עד למקומה הקודם של משואות יצחק בגוש עציון .בהמשך היום נפגשנו עם הנהלות
משואות ועם בעלי תפקידים .הוצגו בפנינו התחום המשקי הייחודי והמרשים מאוד (שלל תאגידים שטרם
נראה כמותו ושההסבר לו סוכם במשוואה חשבונית 111" :הם תמיד יותר מ .)"5 -כמו כן הוצגו מערכת
החינוך ,תחום הקליטה ,הטיפול באוכלוסיה הבוגרת וכולם יחד הצטרפו לתחושה הכללית שנוצרה בביקור
– משואות יצחק פועלת כחברת מופת ועובדת כמכונה משומנת היטב .בסיומה של הפגישה שוחחנו על
הדרכים בהן ניתן להעמיק ולהשביח את הקשר עם התנועה.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

