ב"ה כ"ג טבת ,תשע"ד

שלום לכולם,
מערכת עמודים ועורכי עלונים

השבוע התקיימה פגישת מערכת עמודים הדרומית ,העובדת מזה כשנה במקביל למערכת הצפונית בעלת
הוותק (כ 4-שנים) .המערכת הדרומית הוקמה במטרה להגיע גם אל האנשים ,הנושאים והאירועים
המתרחשים בדרו ם ולהרחיב את הבסיס החשוב והמפרה שממנו צומח כל גיליון .השבוע עסקה המערכת,
בין השאר ,בשאלת תפוצת עמודים ,מתוך תפיסת העיתון כשופר התנועה ורצון להשמעת קולנו הייחודי
לקהל חיצוני .פתרונות מעשיים עדיין לא התגבשו לכדי מעשה אך בהחלט התגבשה הסכמה רחבה שיש
לפעול בכיוון .אין ספק שתרומתם הגדולה של כל חברי המערכת – הדרומית והצפונית – ניכרת ,ועל כך
תודה .השבוע גם התקיים מפגש עורכי עלונים :שמונה עורכים וחברי מערכת משישה מקיבוצינו עסקו
הפעם בהנחייתה של תמי כץ לס ,בפן האישי של עריכת העלון ,בשאלת האובייקטיביות-סובייקטיביות של
העורך ,ובאיתור סגנון ההתנהלות האישי .העורכים נפגשו גם עם לימור גריזים-מגן – עורכת מגזין 'נשים'
של 'מקור ראשון' ,שסיפרה על דרך ההתנהלות והקווים המנחים אותה כעורכת המגזין .היה מחכים וטוב.
מחלקת הבטחון

פעילי מחלקת הבטחון של התנועה ,יחד עם מחלקת הבטחון של התנועה הקיבוצית ,קיימו השבוע ביקור
בשזפון  ,בסיס ההדרכה וההכשרה המרכזי של חיל השריון .במהלך הביקור סיירו הפעילים בבסיס ,נפגשו
עם סגל הפיקוד הבכיר ושוחחו עם חיילים בני התנועות הקיבוציות .מוסיף זיו כרמל (טירת צבי) ,מרכז
מחלקת הבטחון" :אנו רואים בביקור זה חשיבות רבה כחלק ממטרתנו – לעודד את בנינו להתגייס לחיל
משמעותי זה ,חיל השריון ,הסובל שלא בצדק מתדמית נמוכה ביחס לחטיבות החי"ר ויחידות הסיור".
סיירת תפוז 4102

במסגרת שיתוף הפעולה בין "קיבוצניקים למען החברה" ,מיזם ההתנדבות הקיבוצי ,לעמותת "לקט
ישראל" – נשתתף בקרוב במבצע "סיירת תפוז  . "4102מבצע זה מתקיים זו השנה הרביעית ,והוא פונה
לאנשים לתרום מפרי גינתם הפרטית .כך מתקיים המבצע ברעננה ,בכפר סבא ובערים אחרות – מתנדבים
מגיעים לבתים אליהם הוזמנו ,קוטפים מפרי העץ ומעבירים את הפירות למשפחות הזקוקות להם.
בקיבוצים ניתן ל תרום משלושה מקורות :החצרות הפרטיות של החברים ושל התושבים ,שטחים ציבוריים
בחצר הקיבוץ ,ושטחים חקלאיים – מטעים ,פרדסים וכדומה .המבצע יתקיים בימים חמישי ושישי ,י"ג –
י"ד באדר א' –  . 31-34/2/2/34בשל מורכבות השינוע של כמויות קטנות יחסית מנקודות רבות ברחבי
הארץ ,נדרשת הרשמה מראש .המעוניינים להשתתף במבצע – בתרומת פרי או באיסופו ,כבודדים או
במסגרת הקיבוץ – מוזמנים להתקשר לעדנה במזכירות הקיבוץ הדתי – ./1-6/727/6

בחירות במועצות האזוריות

בארבע מועצות אזוריות בהן שוכנים קיבוצינו נערכו השבוע בחירות ,ובכולן נרשם מתח רב בשבועות
האחרונים .כשלוש-ארבע שעות לאחר סגירת הקלפיות התבררה התמונה :בעמק המעיינות ימשיך בתפקידו
כראש מועצה יורם קרין ( .)73.4%בשתי מועצות החליט ראש המועצה המכהן לפרוש מתפקידו :בהר חברון
סיים צביקי בר-חי  1קדנציות ,ומחליף אותו יוחאי דימרי ( ,)6..4%ובחבל יבנה פרש אליעזר (ביני) ביננפלד,
ויחליף אותו – לאחר מסע בחירות לא פשוט שבסופו תוצאה מתוקה – משה ליבר מקבוצת יבנה.)63.46%( ,
סיבוב שני של בחירות יתקיים במועצה האזורית חוף הכרמל ,שבה אף אחד מהמתמודדים לא גרף יותר מ-
 4/אחוזים מהקולות .הסיבוב השני יפגיש את כרמל סלע ואת אבי קאופמן.
פעמונים

שיתוף הפעולה בין תנועת הקיבוץ הדתי לארגון 'פעמונים' – הולך ומעמיק .בפגישה שהתקיימה השבוע עם
אוריאל לדרברג ,מנכ"ל פעמונים ,צויינה לשבח התגייסותם המרשימה של חברי הקבה"ד בצפון ובדרום
כמתנדבים בארגון ,והוגשה בקשה שנוסיף ונסייע גם לתקציב השוטף של פעמונים ,מכיוון ש"צרכי עמך
ישראל מרובים" .בפגישה הועלו בפני נציגי המזכ"פ רעיונות לפעילויות של הארגון שאותן יכולה תנועת
הקבה"ד לאמץ במשאבי הון ובמשאבי אנוש ,וסוכם שהדברים ייבדקו לעומק במהלך התקופה הקרובה.
הוועדה הרעיונית-מדינית

חלקה השני של ישיבת הוועדה הרעיונית-מדינית הוקדש לפגישה עם ח"כ איילת שקד ,יו"ר סיעת "הבית
היהודי" .בפני חברת הכנסת הועלו נושאים רבים וכבדים שאיננו מצליחים להביאם לפתרון הולם ,ובראשם
הקפאת הבנייה בקיבוצים ע"י רשות מקרקעי ישראל .חברת הכנסת נתבקשה לסייע לנו במתן מענה הוגן
לפניותינו גם בתחום עבודת ילדי הקיבוצים ,סובסידיה לאימהות עובדות בעת התשלום על מעונות לילדיהם
ועוד .הישיבה הסתיימה בסקירה פוליטית קצרה של ח"כ איילת שקד :על הנעשה לפני הקלעים ואחוריהם
בכל הקשור ל"ברית" של "הבית היהודי" עם 'האחים' במפלגת "יש עתיד" שבראשות השר יאיר לפיד;
התקדמות המו"מ המדיני; הֵ ערכּות המפלגה לקבלת חוקה חדשה ועוד .בחלקה הראשון של הישיבה
התקיים דיון רחב על תפקידיה של הוועדה והרכבה ,ובסיומו התקבלו ההחלטות הבאות :א .לבחור וועדה
רעיונית-מדינית שבה כ 2/ -חברים ,ושחבריה יהוו ייצוג נאות של הגילאים השונים והדעות השונות .ב.
להקים צוות תגובות פוליטי ,שבו  . – 1חברים מתוך הוועדה הרעיונית-מדינית .ג .להעביר לשיקול המזכ"פ
הכנת הצעת החלטה למועצת הקבה"ד בדבר הקמה מחודשת של הוועדה להכוונת החיים הדתיים.
אהד"ה

האסיפה השנתית של ארגון 'אהדה' (ארגון הורים לילדים עם מוגבלות בקיבוצים) תתקיים בעז"ה ביום
שלישי י"ג בשבט –  ,34.3.2/34בבית התק"צ בתל-אביב .מוזמנים הורים לילדים מיוחדים ,מנהלי קהילה
ורכזי תחומי בריאות ורווחה בקיבוצים .המעוניינים להשתתף מוזמנים להרשם באגף החברה של התק"צ
 ,03-6925245או בכתובת .eti@tkz.co.il

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

