ב"ה כ"ב אייר ,תשע"ג
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
חנוכת הקו החדש בעל-בד

התרגשות רבה היתה באירוע חנוכת קו הייצור החדש במפעל עלבד שבמשואות יצחק .מאות
מחברי המשק ,עובדי המפעל ,השותפים בהקמת האגף החדש ,שכנים וידידים מהארץ ומחו"ל,
כל אלה התכנסו באחד מהאולמות רחבי הידיים לַטכס הרשמי ,אותו כיבדו בנוכחותם שר
הכלכלה מר נפתלי בנט; ח"כ זבולון כלפה; נשיא התאחדות התעשיינים מר צביקה אורן; יו"ר
איגוד התעשייה הקיבוצית יונתן בשיא; ראש המועצה האזורית שפיר מר אשר אברג'ל ,ועוד
רבים וכן טובים שקצרה היריעה מלפרט שמותיהם .בין השאר שאל נפתלי בנט את בועז
רוזמן ,מנכ"ל עלבד" :אתה ישן בלילה? אני יודע מה זה להיות מנכ"ל מפעל ,ואני אומר לכם:
התפקיד שלי כשר הכלכלה הוא לא לישון בלילה כדי שאתה בועז ,וחבריך תוכלו לישון בלילה,
ובבוקר לקום ,לעבוד ולייצר .תפקידנו לפלס עבורכם את הדרך ,לנקות את מסלולי ההמראה,

נפתלי' :תפקידי הוא לא
לישון בלילה כדי
שתוכלו לעבוד וליצור'

ולא להפריע למי שהחליט להקים מפעל ולקח על עצמו סיכונים אדירים .היום אני יודע
שאנחנו ,המערכת השלטונית ,מפריעים ובענק ,ואני מבטיח לעשות כמיטב יכולתי כדי לשנות
אלפי
את המצב" .על דבריו של בועז בזכות החינוך לעבודה ולתעשייה; על אות ההוקרה שהוענק
לאמנון ברודי ,מייסד המפעל ויו"ר עלבד; על ההנחייה של נחומי לבבי ,מנהל עלבד ישראל; על
הסיור בקו הייצור ועל הכל – עוד יסופר ,ובינתיים ברכות כולנו והשתאות כולנו תלווינה את
יתָך יִׁ ְשגֶּה ְמאֹד".
יתָך ִׁמצְ עָ ר ,וְ ַאחֲ ִׁר ְ
אש ְ
בית משואות יצחק" :וְ הָ יָה ֵר ִׁ
פורום מזכירים
פורום מזכירים נפגש השבוע בבני דרום .מדווח אמיתי פורת (כפר עציון ,מרכז אגף חברה):
בחלקו הראשון סיירנו ,בהובלת אורי מרכז המשק ,באזור התעשייה החדש ,וראינו את הבינוי
והפיתוח המרשים שנעשה בו; סיירנו בשכונת ההרחבה היפה ,ושוחחנו על היחסים המספריים
והאחרים שבין ההרחבה למושב .החלק השני הוקדש לשיח ולשיתוף עמיתים לקראת מועצת
החינוך .בסבב זה שמענו מצד אחד על פעילות הכנה יפה ותהליכים פנימיים חשובים שנעשים
לקראת המועצה בחלק מהקיבוצים .מאידך ,עלו השגות וביקורות על עניינים שונים הקשורים
למועצה :המועד הבעייתי ,משך המועצה (הקושי לגייס אנשים ליומיים) ,הצורך במיקוד ברור
יותר של הנושאים ,והצורך בהצגה מראש של הצעות החלטה כמקובל במועצות קודמות .הוצע
למקד את נושאי הדיון במועצה הנוכחית ע"י דיונים מכינים ,לאפשר זמן הבשלה והתייחסות
בקיבוצים ובמוסדות החינוך ,ולאחר זמן לקבוע מושב נוסף לקבלת החלטות .בחלק השלישי
של היום ,למדנו על תהליך מורכב של דיון ציבורי בשינוי אורחות החיים המוצע לבני דרום ,על
הדילמות הערכיות והמעשיות הכרוכות בו ,על ההשפעות המשמעותיות על חייהם של חברי
המושב ,על קבוצות הקהילה השונות :נקלטים ,צעירים ,מבוגרים ופנסיונרים .ניסינו ללמוד
מניסיונם של אחרים ,לנתח את המשמעויות המורכבות ,ולקחת משהו מזה כל אחד לקיבוצו
וקהילתו.

בסיור
בבני
דרום:
פיתוח
מרשים,
שכונת
הרחבה
יפה

לקראת המועצה
ניהול
המועצה מתקרבת ( 3שבועות ועוד קצת  .)...בקיבוצים עסוקים בתהליכי ההכנה כל אחד כפי
הבנתו ויכולתו .במפגש פורום רכזי החינוך ניכרה אנרגיה חיובית רבה לקראת המועצה.
השבוע אנו מתחילים לפרסם את היוזמות וההצעות שהתגבשו והגיעו לשולחן המזכירות
הפעילה .ההצעות הקיימות נוגעות לתחומים השונים :מערכות החינוך החברתי בקיבוצים,
הכשרת עובדי החינוך ,מסלולי "הגשמה" חדשים ,יוזמות למסלולי צעירים הנושקים לתחומי
החינוך ,מסלולי בתי הספר התיכוניים ,הגברת לימוד תורה וכן עיון במשנת הקבה"ד ודרכנו
הרעיונית ,ועוד .בהמשך לדיון שהתקיים בפורום מזכירים ,תדון המזכירות הפעילה בנושאים
ובהצעות שעלו ,ביום הערכות מיוחד שהיא תקיים לקראת המועצה (יום שני :)5.6 ,נשתדל
לחשוב ולתת מענה להשגות ולהצעות ,ולאחר הדיון נוציא התייחסות מסודרת לכל הקיבוצים
והמוסדות .אנו מזכירים לכל הקיבוצים את הדברים המרכזיים שביקשנו מהם )1( :להפעיל
ולדחוף צוות מכין ,ולקיים דיונים פנימיים בשיתוף מירבי של הציבור )2( ,לבחור צירים
ומשקיפים )3( ,לגבש יוזמה אחת של הקיבוץ (ואחת של הנוער בקיבוץ) )4( ,לגבש התייחסות
לנושאי התוכן המרכזיים וליוזמות שאנו מפרסמים.

 4המשימות:
דיונים בקיבוצים
בחירת צירים ומשקיפים
גיבוש יוזמה
התיחסות ליוזמות אחרות

בהצלחה!

תקציב המדינה וחוק ההסדרים

אינספור פגישות נעשות בימים אלה עם שרי הממשלה וחברי הכנסת ,מתוך כוונה להפעיל את
השפעתנו ,לנצל את כוחנו ולתעל את תקציב המדינה ואת חוק ההסדרים לכיוונים שיאפשרו
את המשך התפתחות ההתיישבות בכלל ובקיבוצים בפרט ,וגם את המשך צמיחתה של
החקלאות והתעשייה הקיבוצית .כידוע ,מקום מרכזי בשולחן מקבלי ההחלטות תופסת
מפלגת "הבית היהודי" ,ומשקלה כסיעה עם  12חברי כנסת הוא משמעותי מאד .באופן טבעי
זורמות אלינו ודרכנו בקשות להעביר ולהבהיר לראשי המפלגה את צורכי "העם שבשדות",
ואנו משתדלים להיפגש עם כולם ולייצג נאמנה את שולחינו .בד בבד אנו פועלים להשגת
יעדים ארוכי טווח ,שהוצבו על ידי אחדים מחברי הכנסת החדשים כיעדים מרכזיים
מבחינתם לקדנציה הנוכחית ,ובהם :חידוש מערך הגיור ,היערכות לשנת השמיטה ,הכנסת
לימודי ליבה בכל מוסדות החינוך במדינה ,שוויון בנטל ועוד.

המטרה – לאפשר המשך
צמיחתה של החקלאות
והתעשייה הקיבוצית

פארק הַ ְּפסָ לִ ים

בכפר הנוער "ימין אורד" הוקם גן פְּ סָ לִ ים חינוכי .הגן הוקם בשיתוף עם אוצרי האמנות דורון
פולק ,אסתי דרורי ורן לבדי ,שעשו את מלאכתם בהתנדבות ,וגייסו  11פַ סָ לִ ים ,כולם תושבי
עין הוד והאזור ,ליצירה ייחודית .הגן ישמש להצמחה ולחיזוק של הילדים המוכשרים בכפר,
וכבר מהווה מקום לישיבה ,שיחה ,חשיבה והתכנסויות ספונטניות .גן הפסלים הוא רק
בראשיתו :הרעיון הוא לייצר בתוך הכפר היפה מסלול הליכה ,שמשולבים בו אדם ,טבע
ואמנות .שיתוף תושבי האזור בבניית הגן נועדה לחזק את קשרי כפר הנוער עם שכניו,
הגן ישמש להצמחה
וחיזוק הילדים
המוכשרים בכפר

ולהסתייע בכישוריהם של האחרונים לטובת המתחנכים בכפר.
\\

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

