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סיפור המצור על קיבוץ כפר עציון ונפילתו

ביום הזיכרון לחללי צה"ל 51 ,באפריל  ,3152בשעה  ,51:11תשודר בגלי צה"ל תוכנית הרדיו
"ד' באייר" ,המוקדשת לסיפור המצור על כפר עציון .הסיפור נארג ממכתבי נצורים ,מראיונות
עם קצינת הקשר של הפלמ"ח ששרדה את המצור ואת הטבח ,ומשיח עם יתומי הנופלים.
כותבת ראומה גומא ,בת עין הנצי"ב :סבא שלי ,אהרון יבניאלי ,היה בין חברי קיבוץ כפר עציון
שנפלו במצור .תוכנית הרדיו מתבססת על תחקיר מקיף ונרחב לסרט תיעודי עליו עבדתי במשך כמה
שנים .בשלב מסויים עשיתי הפסקה בעבודה על הסרט ,ולפני שנתיים נגנב הרכב שלי עם כל הצילומים
שצולמו לסרט ,וכן מסמכים וחלק מהתמונות שצולמו בימי המצור .התכנית היא מחווה לנופלים ולבני

מה הביא את הנצורים
להשאר במקום למרות
ההזדמנות לצאת?

משפחותיהם שפתחו לפניי את זיכרונותיהם ואת כאבם.

מה עבר על הנצורים במהלך המצור? כיצד שמרו על שפיות דעתם ועל שגרת חייהם כשפחד
המוות מוחשי כל כך? מה חלקה של האמונה ושל החברותא בהתמודדות עם המצב? לאן
מוליכים את הגעגועים הקשים משאת לנשים והילדים? מה הביא את הנצורים להישאר
גם כשהייתה להם הזדמנות להתפנות? המכתבים ששלחו הנצורים לנשותיהם מספרים
במקום,
אלפי
את הסיפור ,מהווים מסמך אנושי נדיר ומרגש ,ומעוררים דיון על בית ,על אהבה ,על הקשר
לאדמה ,על משמעותה של החברותא ,על מקורות הכוח בשעת משבר – סוגיות המעסיקות כל
אדם באשר הוא .מומלץ!
תכנית פעולה של תנועות ההתיישבות וארגוני החקלאים

עם התייצבותה של המערכת הפוליטית ,החילונו בקיום מפגשים של ראשי תנועות ההתיישבות
וארגוני החקלאים עם שרי הממשלה וחברי הכנסת ,במטרה למנוע קבלת החלטות תקציביות
העלולות לפגוע בהתיישבות ובחקלאות .הוקם מטה משותף המתאם את הפעולות בתחומים
המרכזיים :פטוֹר ענפי החקלאות מהגבלים עסקיים; פטוֹר ממע"מ על פירות וירקות; ארנונה
על מבני תעשייה; חוק עידוד השקעות הון; שיקום תשתיות בישובים הוותיקים; מחיר המים
לצריכה ביתית ולחקלאות ,ועוד .בישיבה המשותפת ניכרה ההבנה שיש צורך בעבודה משותפת
ומתואמת של כל המעורבים בנושאים הללו כדי להצליח במשימה ,וההכרה בחלקה הדומיננטי
של התקשורת במאבק הציבורי למען החקלאות ,לכן הוחלט על שכירת שרות ממשרד
לוביסטים שתפקידו יהיה לקדם את האינטרסים של ההתיישבות והחקלאות.

הבנה בצורך בעבודה
משותפת ומתואמת

חנוכת האנדרטה לחללי התנועה הקיבוצית

כעשר שנים ארכה עבודת התכנון וההקמה של האנדרטה להנצחת  2,113חללי התנועות
הקיבוציות שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה .בהשתתפות קומץ פעילים ומכובדים
צויינה השבוע השלמת כתיבת שמות כל הנופלים על לוחות אבן מרשימים ,ובמהלך הטקס נשא
עשי פשחור (עין הנצי"ב) דברים מרגשים וחשובים בשם המשפחות השכולות .האנדרטה ניצבת
ביער הקיבוצים הסמוך לג'וערה ,בין הקיבוצים עין השופט ומשמר העמק ,וממנה תצפית
נפלאה לעמק יזרעאל "משם הכל התחיל" ,ועד לחרמון.

עשי פשחור נשא
דברים מרגשים בטקס

כלכלת החינוך – המקום שבו נפגשים כסף וערכים

מפגש מקצועי ומעניין בין מנהלי הקהילות של יישובינו לרכזי החינוך נערך בבארות יצחק ,ביום
עיון שהוקדש לנושא" :כלכלת החינוך" .על קו התפר בין ערכים לבין כלכלה ,נושאים שלכאורה
אינם נפגשים ,שמעו המשתתפים הרצאות מנטע טבנקין ושריתה אפשטיין ממחלקת החינוך
בתק"צ ,למדו שכלכלה וחינוך יכולים ללכת יד ביד ולהזין האחד את רעהו ,ושלמעשה בנייה
נכונה של תוכנית ערכית וחינוכית צריכה לשלב בתוכה גם התייחסות רצינית ומקצועית לפן
התקציבי .המשתתפים ציינו את רלוונטיות הכלים שנרכשו ביום העיון ,ואנו ברכנו על השיח
המשמעותי שהתקיים בין מנהלי הקהילות לרכזי החינוך.

המשתתפים ציינו את
רלוונטיות הנושאים

המזכ"פ והמועצה האזורית עמק המעיינות

כל חברי המזכירות הפעילה 8 ,במספר ,הגיעו למפגש ראשון מסוגו – מטה מול מטה ,תנועת
הקיבוץ הדתי עם המועצה האזורית 'עמק המעיינות' .בפגישה נכחו ראש המועצה והצוות הבכיר
של המועצה ,שבתחום שיפוטה נכללים  6מקיבוצי התנועה (!) .המפגש היה חשוב ומעניין! לפני
דברי הפתיחה של ראש המועצה המארח ,הוענק לו המחזור החדש ליום העצמאות ,שמבין דפיו
עולה דמותו ,רוחו ומשנתו של הקיבוץ הדתי .לאחר שנציגי המועצה ונציגי התנועה הציגו כל
אחד את הנושאים והאתגרים המרכזיים העומדים על סדר יומם ,התקיים דיון פרטני בכל אחד
מקיבוצינו :נגה גיל (מעלה גלבוע) ,מנהלת אגף החינוך והחברה במועצה האזורית ,הקרינה מצגת
ש מיקדה את עשייתה הברוכה והמקיפה של המועצה בכל אחד מקיבוצי התנועה שבתחום

תוך כדי השיח אותרו
אפשרויות לשיתוף
פעולה עם המועצה

שיפוטה ,ויחד ,תוך כדי השיח ,אותרו הישובים והפורומים שבהם ניתן לשתף פעולה במטרה
לקדם ולפתח את הישובים ולהגדיל את רווחת התושבים.
פורום מזכירים

פורום המזכירים התכנס השבוע בשלוחות .מדווח אמיתי פורת (כפר עציון) :בהדרכת דליה תורן
סיירנו במפעל הגזר ,ושמענו על חשיבותו ומרכזיותו של ענף זה בכלכלת שלוחות .בתחילת היום
ישב פורום המזכירים וקיים מפגש הכנה לקראת מועצת החינוך .הפורום דן בשלושה תחומים
מרכזיים :אתגרים בחינוך החברתי (הבלתי פורמאלי) לאור השינויים בכל הקיבוצים; משנת
הקבה"ד וטיפוח גאוות יחידה – זהות תנועתית בקרב הצעירים; חינוך תיכוני – הקמת מסגרות
חדשות (כגון ישיבה תיכונית ואולפנה) או חיזוק המסגרות הקיימות ,ובסיום הדיונים אף
התגבשו יוזמות למועצת החינוך ההולכת ּוקרבָ ה .בהמשך היום עסק פורום המזכירים בדרכי
ההתמודדות המזכיר אל מול אופוזיציה לוחמנית מבית ,ובסופו של יום ניסינו ללמוד ממקרה
בשטח :איך מקדמים תכנית הבראה תקציבית-כלכלית – מה הם העקרונות ,הערכים ,התכנים
והכלים שחשוב לשים אליהם לב .תודה גדולה לשלוחות על הכנסת האורחים המופתית.

המזכירים שמעו על
מרכזיותו של מפעל
הגזר בכלכלת שלוחות

חדשות מועצה – מה קורה בשטח?

בימים אלה נכנסה המזכירות הפעילה של תנועת הקיבוץ הדתי להילוך גבוה בהכנות למועצה.
נציגי המזכירות הפעילה עוברים מקיבוץ לקיבוץ ,מצוידים בערכה מרהיבה ובתחושת שליחות
אמיתית ,כל זאת על מנת לעודד כל ישוב וישוב לקיים תהליך מקדים למועצה .המזכירות
מעודדת כל ישוב לקיים את התהליך בדרך המתאימה לו ולנסות לייצר לפחות יוזמה אחת
שתגיע למועצה.
\\

בברכה לגאולה שלימה לרגל יום הולדתה של מדינת ישראל ,שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

נציגי המזכירות
הפעילה עוברים
מקיבוץ לקיבוץ

