ב"ה י"ח אב ,תשע"ג
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום
בחירות – רבנים ראשיים

לפני כחצי שנה ,עוד בתחילת המירוץ לבחירות שהסתיימו השבוע ,קיבלנו את רשימת "חברי הגוף
הבוחר את הרבנים הראשיים" ,ונשאלנו :את מי אתם מכירים? עם מי תוכלו לשוחח? על מי תוכלו
להשפיע? בתשובתנו נאלצנו להודות שאת רובם איננו מכירים ,ויכולתנו לשכנע אישי ציבור בעד
מועמד זה או אחר היא קטנה מאד .עם זאת ,הוצאנו כתנועה עמדת תמיכה חד-משמעית ברב דוד
סתיו ,וסייענו בכך ל"בית היהודי" להגיע להחלטה ולפרסם את תמיכתה במועמדותו .היום ,לאחר
שהתפרסמו תוצאות הבחירות ,נברך את הנבחרים ונאחל להם שיזכו "להגדיל תורה ולהאדיר".
מּודעִ ים לכישלון הפוליטי של המפלגה המאחדת בתוך בית אחד זרמים שונים של
עם זאת אנחנו ָ
ציונות דתית ,וברורה לנו מחויבותנו להמשך העבודה על דמותה וחיוניותה של הרבנות הראשית

נברך את הנבחרים
ונאחל שיזכו להגדיל
תורה ולהאדיר

לישראל.
רשם האגודות

אלפי
לפני חודשים אחדים פרש לגמלאות רשם האגודות הוותיק ,עו"ד אורי זליגמן ,ובמקומו נכנס
למשרד רשם האגודות השיתופיות עו"ד מירון הכהן .השבוע התקיימה פגישת העבודה הראשונה
עם הרשם החדש ,במטרה לקדם נושאים העומדים על סדר יומנו והנידונים במפגשים תכופים
ואקראיים עם הרשם וצוות משרדו .בין השאר נדונו" :חוק עבודת נוער" – הצורך לאפשר בחוק
עבודת ילדי הקיבוצים בענפי המשק; קליטה במעמד של "עצמאות כלכלית" בקיבוץ שיתופי;
המערכת השיתופית מול רשות המים; הסדרי קופת הגמל ל"עמית קיבוץ" ,ועוד .לפני ימים

פגישת עבודה
ראשונה עם רשם
האגודות הנכנס

אחדים ,בפגישה נפרדת ,סקרנו בפני הרשם את תהליך "איחוד הקהילות" בראש צורים ,וביקשנו
את הסכמתו ,הדרכתו וברכתו לכל המהלך.
הלובי החקלאי

במשכן הכנסת נערך הדיון הראשון של השדולה (הלובי) החקלאית החדשה .הנושא :הבנייה
בקיבוצים ובמושבים .האולם היה מלא מחברי ותושבי קיבוצים ומושבים מכל רחבי הארץ
שהביאו דוגמאות עצובות למציאות קיימת :רשות מקרקעי ישראל אינה חותמת על היתרי בנייה
בקיבוצים ובמושבים ,ולמעשה מקפיאה את הבנייה בהתיישבות .למרות שחברי כנסת בודדים
הגיעו לדיון ,מכיוון שהם היו לאחר לילה שלם של דיונים עירניים על גיוס חרדים לצה"ל ,צריך
לומר שהדיון היה טוב ,ואנו מצפים להתקדמות משמעותית .עו"ד בנצי ליברמן ,ראש רשות
מקרקעי ישראל ,הציג את עמדת משרדו ,שהותקפה בחריפות ע"י אנשי מקצוע מהתנועות
ההתיישבותיות .בכישרון רב הוצגה התוצאה של הרפורמה עליה הכריז ראש הממשלה :ביישובים
העירוניים הוקטן החיכוך בין הרשות המאשרת לבין האזרח המעוניין לבנות ,ואף נערכו מבצעי
היוון והעברת בעלויות בתשלום סמלי ,ואילו במרחב הכפרי – בטענת "צדק חלוקתי" – הוקטנו
זכויות המתיישבים והוגדל החיכוך עד כדי שיתוק הבנייה .חברי הכנסת קיבלו על עצמם לקדם את
הפתרון המהותי לבעיה ,והוא :שינוי בחקיקה של סמכויות רשות מקרקעי ישראל ותפקידיה.

הדיון היה טוב.
מצפים להתקדמות
משמעותית

שחזור תמונת תפילת אנשי ההר
המרוץ הרביעי לקיבוץ הדתי

בשבוע שעבר יצאו למרוץ הרביעי למעלה ממאה משתתפים ,בוגרי כיתות ז' מקיבוצי התנועה.
ניהול
עליהם היה לעבור מסלול מאתגר שכלל חידות ידע ותוכן על הקיבוצים והתנועה ,ומשימות
פיזיות מעולמם של קיבוצניקים .החבריא נדרשו לשחזר את התמונה המפורסמת 'תפילת אנשי
ההר' מכפר עציון הישנה ,לבקר בחורבות קיבוץ הקרוי ע"ש הרב הראשי השני ,לזהות בעזרת
משקפת מילים שנכתבו על גבעת הקרב ולגלות איזה פסוק מפורסם הן מרכיבות ,לבקר
באנדרטת הפלוגה הדתית בקריית גת ,לחסל מגש אינג'ארה (מאכל אתיופי ערב לחך ,)...להתגבר
על דבורי הבמבוס הענקיות ,לספור פָ רות ,לסמן בגדים לכביסה עם חוט ומחט ,לצייר את סמל
התנועה בעזרת אלף כוסיות מים בגוונים שונים ,להקים חבורת זמר עם זקני קריית מלאכי
ולהוציא ערימות בצלים מן האדמה (מלאכה שספק אם יש היום יהודי שמוכן לעשותה) .בתום

עשרות ילדים הפעילו
את עצמם באופן
מעורר השתאות

המרוץ הסתבר שנולדו לנו עוד מאה חלוצים המוכנים להגשים את חזון התנועה ולקיים חיי
צניעות ,מסירות וחלוציות .להפתעת המארגנים ,בהמתנה לארוחת ערב ,החלה לפתע להתגבש
השכבה באופן עצמאי .עשרות ילדים התרוצצו על מגרש הכדורגל שבעלומים והפעילו את עצמם
באופן מעורר השתאות .בלי הבדלים בין צפון לדרום ,דיפרנציאליים ושיתופיים ,תלמידי חכמים
ועמי ארצות .כולם יחד ,במעגלי כוח" ,הקדרים באים" ,כדורגל בלי כדור ושאר ירקות .מי אמר
שהמשחק מעורר מתח בין הקיבוצים?! לסיום נודה לקיבוץ עלומים על האירוח והסיוע
הלוגיסטי ונברך את ילדי עלומים על הזכייה בדאבל היסטורי – בטורניר הכדורסל וגם במירוץ!
כבוד לגוש הדרום וכבר נאמר :גם הנגב עוד יהיה פורח!
התאחדות חקלאי ישראל

בראש "התאחדות חקלאי ישראל" עומד כיום אבו וילן (נגבה) ,המוכר לרבים כח"כ לשעבר
מטעם מר"צ .פעילותה של התאחדות זו נפרסת על פני שני מרחבים :מצד אחד היא מרכזת את
פעילותם של ארגוני המגדלים (עופות ,בקר ,דבש ,פרחים ועוד) ,ומצד שני ,היא כוללת יחד ,תחת
גג אחד ,את כל נציגי תנועות ההתיישבות (לא רק התק"צ ,הקבה"ד והמושבים ,אלא גם תנועות
מוכרות פחות כגון :האיחוד החקלאי ,התאחדות האיכרים ,העובד הציוני ,מושבי הפועל
המזרחי ,ועוד) .על שולחנה של ההתאחדות עלו השבוע הנושאים הבאים :חוק ההסדרים ותקציב
המדינה; מים ביתיים – כמויות ומחירים; בחירות למזכיר ארגון מגדלי פירות ולמנכ"ל
התאחדות מגדלי בקר; דיווח על פגישות שהתקיימו עם שרי החקלאות והגנת הסביבה ועל
פגישות מתוכננות עם שרי האוצר והכלכלה .כל התחומים הללו חשובים מאוד למשקינו!

כל התחומים שעלו
חשובים למשקינו

סבב מזכירים

בעונת החופשות ובימי "חום יולי אוגוסט" קשה לרכז ועדות וצוותים ,ולכן יוצאים חברי
המזכירות הפעילה לפגישות אישיות בקיבוצים ובמוסדות .אמיתי פורת (שחגג השבוע עם מיקי
אשתו את כניסתה לעול מצוות של עפרי ,בתו) ונחמיה רפל פתחו בשדה אליהו ובסעד "סבב
מזכירים" ,שבמסגרתו נסקרות סוגיות חברתיות שבתוך הקיבוץ ,ומתקיים שיח על הקשרים של
הקיבוץ עם המערכת התנועתית .במקביל ממשיכים פעילי אגף המשק בפגישותיהם בקיבוצים,
מתוך כוונה לעמוד על המצב הכלכלי של כל משק ולאתר נקודות בהן מתבקש סיוע תנועתי .אנו
\\

מקווים לסיים עד תחילת השנה הבעל"ט את הסבב הנוכחי ,ולחדש בחורף הקרוב את ביקורי
המזכירות הפעילה בקיבוצים במסגרת "מטה מול מטה".
שבת שלום

\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

כרגע בסבב מזכיריפ
ובחורף – מטה מול מטה

