ב"ה ב' טבת ,תשע"ד
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום

חקלאי לחקלאי

'בית מרקחת' – כך כינה שחר ,העובד המרכזי של החווה החקלאית האתיופית הסמוכה לקריית
גת ,את החממה המוזנחת שניקו והכשירו ביום שני האחרון  701בני נוער מקיבוצי התנועה.
טונות של סבך ,צמחיה ,תשתיות עתיקות של ברזל פלסטיק ועצים פונו מהחממה והיא הוכשרה
בן-יום לעבודה חקלאית .החממה תשמש מבוגרים יוצאי אתיופיה החיים בקרית גת ומשוועים
לעבודה ,לתעסוקה ,ולמגע עם האדמה .מבוגרים אלו ,כך סיפרו לנו מנהלי החווה החקלאית,
היו חקלאים בצעירותם ,ומאז עלו לארץ נותקו ממשלח ידם ,מיכולת התפרנסות ומסיבה טובה
לקום בבוקר .כל מבוגר הרוצה בכך מקבל בחווה חלקת אדמה ,בה הוא מגדל ירקות ,צמחי
תבלין וגידולים שהיוו מרכיב משמעותי במזונם באתיופיה (גידולים שאינם קיימים בארץ כלל).
ניקוי החממה והכשרתה פתח את האפשרות לעוד מבוגרים להגיע לחווה מדי בוקר ולמצוא בה

טונות של סבך פונו
מהחממה שהוכשרה בן-
יום לעבודה חקלאית

"מחוז חפץ" ,כאמור בשירו של אצ"ג' ,ביתו של אדם'ַ " :רק מי שֶׁ שָ ב אֶׁ ל הַ כְּ פָ ר לְּ עֵ ת עֶׁ ֶׁרבֶׁ :אל
ימיו
אלפיבְּ כָל-עֵ ת ,אֶׁ ל חֶׁ לְּ ַקת שָ ֵדהּו שֶׁ היא הֶׁ ְּמשֵ ךּ-פו ֶֹׁרה לבְּ שָ ר ֹו ,וְּ אֶׁ ל בְּ אֵ ר ֹו הַ ְּמ ֵק ָרה-ל ֹו ֵמ ָ
עֵ צָ יו הַ ּטוֹבים-
בְּ נצְּ נּוץַ ,רק מי שֶׁ שָ ב בַ ע רֹב יוֹם אֶׁ ל הַ כְּ פָ ר וְּ ֹלא אֶׁ ל הַ כְּ ַרְך ,ה ֹולְֵך כְּ שַ ב ל ְּמחוֹז חֵ פֶׁ ץ וְּ ֹלא כְּ הֵ לְֶׁךּ-ג ֹולֶׁה
ל ְּמלוֹנ ֹו" .כבני חקלאים ותיקים שמחנו לסייע לחקלאים חדשים-וותיקים ,ואנו תקווה
ששותפות חקלאית זו תתרחב למחוזות נוספים בהם מתגוררים יוצאי אתיופיה שנותקו ממחוז
חפצם – האדמה והכפר .תודה לכל המדריכים/ות והנערים/ות שנשמו אבק ונטפו זיעה למען
שותפות זו .לראות ,להתפעל ולהאמין!
כנס מוטיבציה
בקיבוץ משמר העמק כינס המטה השיתופי למעלה מ 700 -חברות וחברים ,ליום עיון בנושא:
"כלים להגברת המוטיבציה של חבר הקיבוץ" .ראשון הדוברים ,פרופ' צבי סגל ,המכהן כפרופ'
לניהול משאבי אנוש והנחשב כבעל סמכות בינלאומית בתחומי מוטיבציה אישית וארגונית,
הפריך דעות קדומות ואמר" :בכל העולם יש משבר מוטיבציה בעבודה ,ואין לו קשר לקיבוצים,
שיתופיים או מתחדשים .במחקר עולמי נמצא שרק  17%הם בעלי מוטיבציה בעבודתם ,וכאשר
נחקרו השכירים בישראל נמצא שרק  52%מהם דיווחו על מוטיבציה המניעה אותם בעבודתם".
תובנות מעניינות נאמרו במהלך הכנס ,וביניהן :הפער ההולך וגדל בין רווחיות מקום העבודה
לבין שכר העובדים באותו מקום מוביל למאבק על 'צדק חברתי' .וכן :אובדן ההזדהות עם
מקום העבודה מצד אחד ,ומציאת עניין בתרומה חברתית מחוץ לעבודה מצד שני ,מעידים על
חיפוש עשייה בעלת משמעות ,ואת הדחף הזה ראוי לכוון ולנצל לתועלת האדם הבודד והחברה
כולה .מסרים חשובים ומאתגרים בהחלט.

פרופ' צבי סגל מפריך
דעות קדומות :בכל
העולם משבר מוטיבציה

קרקעות – לקראת סיכום

ניהול
נציגי המזכירות הפעילה העוסקים בתחום הקרקעות הוזמנו לישיבת מזכירות התק"צ ,בה
מסרו נציגי "צוות הקרקעות של התנועות הקיבוציות" מידע עדכני על התקדמות השיחות עם
ּשּורה התחתונה :התנאים להמשך הבנייה בקיבוצים
ראשי 'רשות מקרקעי ישראל – רמ"י' .בַ ָ
אותם מציבה רמ"י אינם מקובלים בשום אופן על התנועות הקיבוציות אך יחד עם זאת סוכם
בשלב זה לנסות להמשיך בהדברות מתוך כוונה להגיע להסכמות.

קואופרציה

"קואופרציה היא שיטה כלכלית ,אידיאולוגיה ופילוסופיה חברתית-כלכלית ,המעמידה
במרכז המערכת הכלכלית צורת ארגון המבוסס על שיתוף באמצעי הייצור או בכוח הקנייה
של חברי הארגון ,תוך שוויון בין החברים הן בהשקעה והן בפירותיה .עקרון הקואופרציה
הוא שלב בסוציאליזם שבו ריכוז אמצעי הייצור והבעלות על מפעלים נמצאים בידי הפועלים
ולא בידי בעלי הון" .במילים אלה נפתח הערך "קואופרציה" בויקיפדיה ,האנציקלופדיה

התנאים לא מקובלים אך
כרגע סוכם לנסות
להמשיך בהדברות

האינטרנטית .לאחר שובה של מאיה שפיר (יטבתה) ,רכזת המטה השיתופי בתנועות
הקיבוציות ,מהכנס הבינלאומי של הקואופרציות שהתקיים בדרום אפריקה ,נפגש צוות
מצומצם של בעלי תפקיד ועניין ,נציגי קיבוצים שיתופיים ומתחדשים ,כדי לקדם את רעיונות
הקואופרציה בתנועה הקיבוצית ,שכידוע עוברת תהליך עמוק ומשמעותי של שינוי.

צוות בעלי תפקיד ועניין
נפגש כדי לקדם את
רעיונות הקואופרציה

קמחא דפסחא

חבר הכנסת זבולון כלפה ביקש מנחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,לארגן מטעם "הבית היהודי"
את מבצע "קמחא דפסחא" לכלל הציונות הדתית .המזכ"פ נעתרה בחיוב לבקשה ,שביסודה
עומדת ההערכה החיובית לפועלו ויכולתו של הקיבוץ הדתי .בימים אלה מנוסחים היעדים
והמטרות של המבצע ,מתגבש הצוות שיבצע את המשימה ,נקבעים לוחות זמנים וכו' ,ואנו
מקווים שבעז"ה נמלא אחר הציפיות .קיבוצים וחברים המעוניינים לקחת חלק במשימה
לאומית זו – הן בהצטרפות לצוות ולעבודה והן בתרומת מצרכים – מוזמנים בשמחה לפנות
למזכירות התנועה.

מוזמנים לקחת חלק
בהצטרפות לצוות או
בתרומת מצרכים

מסע הקבוץ הדתי לפולין  -קיץ תשע"ד

כמיטב המסורת יתקיים בעז"ה גם השנה בין כ"ג תמוז עד ר"ח מנחם-אב ()57-51.1.5072
מסע בין-דורי לפולין ,שבו ייטלו חלק חברי הקיבוץ הדתי וילדיהם .את המשלחת תדריך נילי
בן ארי ,ועל הארגון מופקד לוי גבעון .המסלול כולל מרכזים יהודיים :ערים ועיירות ,מרכזי
חסידות ,בתי כנסת ,בתי עלמין ,ואף מפגש עם יהודים החיים כיום בפולין ,וכן סיור במחנות
עבודה ורצח ,וגאיות הריגה .המסלול יותאם במידת האפשר לבקשות משתתפי המסע לבקר
בעיירות ואתרים הקשורים לבני משפחתם.
\\

לפרטים והרשמה :יהודה חן – ( 022-5229500עין צורים) .cheny@geshertours.co.il

שבת שלום
\

נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

המסלול יותאם במידת
האפשר לבקשות
משתתפי המסע

