ב"ה ,י' ניסן תשע"ג

שלום לכולם,

חילופי שרים בחקלאות

שר החקלאות החדש ,חבר הכנסת יאיר שמיר ,איננו מוכר במחוזותינו :הוא לא נמנה על המושבניקים –
כמו קודמו שלום שמחון ,ולא על הקיבוצניקים – כמו קודמתו אורית נוקד; הוא לא מכיר את מזכירי
ארגוני מגד לי הפירות והירקות ,ומעולם לא ישב לדיון עם ראשי מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר .אך
דומני שהוא הראשון שאמר בגילוי לב" :עבורי להיות שר החקלאות של מדינת ישראל זה הגשמת חלום.
במרוצת חיי ,נפלה בחלקי הזכות לתרום לחיזוקה ושגשוגה של מדינת ישראל בתחומי הביטחון והכלכלה.
החקלאות מגלמת את שני התחומים האלה יחד ,ואני שמח על ההזדמנות שניתנה לי להמשיך לשרת את
מדינת ישראל" .תפילותינו וברכותינו תלווינה את כל שרי הממשלה שהחלו השבוע בכהונתם!
תבליט ארץ ישראל

כותבות שקד אביאל מקיבוץ מירב ובארי גפני משדמות מחולה ,תלמידות כיתה ד 4/בבית ספר שק"ד:
"הכל התחיל בחלום שהתגלגל להצלחה גדולה .מלכה סימון שהיתה לפני כשמונה שנים מנהלת בית הספר,
חלמה לבנות תבליט גדול של ארץ ישראל בחצר בית הספר .התבליט ,כך חשבה ,יוכל לעזור ללמוד תורה,
נביא ,משנה ,מולדת ,מדעים וגיאוגרפיה .אילן אשל ,מחנך מיוחד ,ויוצר בעל ידי זהב הוזמן להוביל את
בניית התבליט .במהלך שמונה השנים האחרונות תלמידים רבים בבית ספר היו שותפים במהלך ,למדו כיצד
לבנות לְ בֵ נים מבוץ ותבן ,וכיצד להשתמש בהן לבנייה; בנו סככה מכפות תמרים; ספסלים ִמלִ בְ ני בוץ;
טאבון לאפיית פיתות וכירה להכנת תה צמחים .הילדים נטעו את שבעת המינים ,שתלו שיחים ויצרו גינה
המושקית במים ממוחזרים שנאספים מגגות המבנים הסמוכים .אורך התבליט הוא כ 02-מטר ,וזהו תבליט
ארץ ישראל הגדול ביותר בעולם! ניתן לתאם סיור במקום" .יישר כוח על יוזמה מעניינת ועשייה מדהימה!
בית יתיר

שרגא וילק (צמיחה דמוגרפית ,משואות יצחק) ורעייתו אילנה התלוו לחברי המושב השיתופי בית יתיר,
לשבת בכפר הנופש אלמוג .הייתה זאת שבת גיבוש של חברי המושב השיתופי הנערכת באופן מסורתי מידי
שנה ,אך השנה ,בשונה משנים עברו ,נועדה השבת לציון סיום שלב יישום תהליך הצמיחה ,שבו בתוך פחות
משנה גובשו כל ההסדרים המאפשרים לקלוט  71משפחות של בני משק לחברּות מלאה באגודה השיתופית
של המושב .עם סיום השלב וקליטת החברים החדשים באגודה זכה בית יתיר להסרה מרשימת הישובים
'דלי אוכלוסין' :המינהל חתם על חוזה המשבצת ,הוסדר חוב הסוכנות ,שּונה המבנה הארגוני ונבחרו
מוסדות ובעלי תפקידים חדשים .כמו כן עוגנו כל זכויות החברים הוותיקים ,בעיקר בתחום הפנסיה
והחיסכון .ראוי לציין שזאת הפעם הראשונה מאז הקמת המושב שבני הדור השני מצטרפים לחברּות,
ומרגש היה לחוות סביב השולחנות איך הורים ,בנים ונכדים מתחילים משהו חדש מלא ברכה ותיקווה.

עין צורים

במוצ"ש פרשת ויקהל–פקודי נערך בחדר האוכל של קיבוץ עין צורים ,כנס בנים המעוניינים לחזור עם
משפחותיהם ולהתגורר בקיבוץ בו נולדו .השתתפו כ 02 -בנים/בנות ,חלקם עם בני/ות זוגם .צוות הצמיחה
של הקיבוץ הנחה דיון סביב אלטרנטיבות שונות בהגדרת הזהות של הקיבוץ ,כאשר הבנים/ות שותפים
פעילים בחשיבה על דמותו העתידית של הקיבוץ .הנושאים שהועלו בדיונים ובמעגלי השיח מציבים בפני
הקיבוץ אפשרויות ,אתגרים ודילמות מורכבות ,ונכון לומר שמלבד ההשלכות המעשיות שישנן להתכנסות
יש חשיבות לדיון בעצם קיומו .אנו מעריכים ש חברי הקיבוץ והתנועה עוד יעסקו רבות בסוגיות האמורות.
בנתיב הדממה

לפני כשבועיים נערך במרכז שזר בירושלים ,ערב השקה לספר "בנתיב הדממה" .הספר מספר על הפעילות
החשאית למען יהודי ברית המועצה משנות ה 02 -עד סוף ה ,02 -פעילות שרוכזה ע"י אריה קרול ז"ל (סעד)
והשתתפו בה לא מעט חברים מן התנועה .בפתח האירוע הוקרן סרטון בן  9דקות המקפל בתוכו את תמצית
הפעילות ,וניתן לצפות בו בכתובת( .http://www.youtube.com/watch?v=vYyrOKAda8Y :ניתן גם להקליד
ביו-טיוב :ראיון אריה קרול) .הספר יצא לאור בהוצאת מרכז שזר ,והוא נמצא בחנויות הספרים.
סמינר קיבוץ

עם סיומו של "סמינר קיבוץ" ,כותבת שרה עברון (סעד) ,מנהלת ביה"ס העל-יסודי בקבוצת יבנה" :כמו בכל
שנה ,היה מרשים ומרגש לחזות בקיבוץ שהוקם על ידי תלמידי י"ב בפאתי שלוחות .תלמידינו עברו חוויה
מעצימה של ניהול עצמי ,בניית קהילה ,וקביעת סדרי עדיפויות קבוצתיים ואישיים ,כל זה תוך שימוש
בשפה הקיבוצית השמרנית – 'כמו פעם'  .בקיבוץ אותו הקימו היו החלטות אסיפה מחייבות ,סדרן עבודה,
סדרן רכב ואקונומית ,מזכירה ומרכז משק .בלילה רקדו בו הורה ,ובבוקר יצאו לעבודה' .רב הקיבוץ' ,יחד
עם החברות והחברים ,דאגו להעצים את הפעילות התורנית והתרבותית ברוח תורה ועבודה (כל הכבוד!).
הסמינר הסתיים בשבת של נשמה יתרה ,בתום העבודה הקשה של ימי המעשה .תודותינו החמות שלוחות
למזכירות ולחברי קיבוץ שלוחות ,שפתחו בפנינו את דלתם וליבם ,והיוו בית לקיבוץ הצעיר למשך שבוע".
ועידת בני עקיבא

ביום שלישי בערב וגם למחרת ,ביום רביעי בערב ,נפתחה ועידת בני עקיבא ה -כ"ג" ,ועידת האמת
והאמונה" ,באמפיתיאטרון שבלטרון .פתיחה כפולה ,הכיצד? מכיוון שלא נמצא מקום אחד שיכול להכיל
עשרות אלפים מחברי התנועה ,הוחלט לקיים שני ערבי פתיחה ,ובשניהם נישאו ברכות והועלה מופע מרגש
וייחודי" :נאמנים לדרך" .מי שלא ראה ושמע למעלה מ 70,222 -חניכים עומדים ושרים יחדיו "והיא
שעמדה" – הפסיד; מי שנסחף בעוצמה ,ברגישות ,באמונה ,בשמחה ובהתלהבות של אלפי ילדים ונוער
הרוקדים על מדרגות האמפי בקצב שמכתיב מתופף בודד על הבמה – הרוויח! בשבוע הבעל"ט תתקיים
הוועידה .כ 022 -צירים שנבחרו ע"י  12,222חניכי התנועה ישתתפו בעז"ה בחול המועד פסח בדיונים,
שיסתיימו בערב שביעי של פסח במיפקד תנועתי ליד עץ האלון הבודד שבגוש עציון .ה' עמכם!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

