ב"ה ר"ח שבט ,תשע"ד
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום

מפגש מרכזי משקים

מפגש מרכזי המשק ,גזברים ויו"רים כלכליים ,שהתקיים השבוע בבארות יצחק ,עסק בשני
נושאים עיקריים :מאבק הקרקעות ותחום האנרגיה הירוקה .יונתן בשיא (מעלה גלבוע) ,חבר
בצוות הקרקעות הבינקיבוצי ,נתן סקירה מקיפה על המו"מ שמתנהל בין התנועה הקיבוצית
ורשות מקרקעי ישראל .כידוע ,מזה זמן רב שקיבוצים רבים אינם מקבלים היתרי בניה ,ואנחנו
פועלים לגיבוש פתרון לטווח ארוך .בהמשך הציג ד"ר אודי ניסן ,יו"ר דלק ישראל ,את מהפכת
הגז בישראל ,שהתחילה עם הנחת צינור הגז מאתר תמר .לדבריו ,הגז המסופק לחברת החשמל
ולחברות הפרטיות לייצור חשמל מוזיל את השימוש בחשמל ,ומסייע לשמירה על איכות
הסביבה .אודי ומנהל דלק גז המליצו לקיבוצים ולתעשייה הקיבוצית לעבור לשימוש בגז במקום
בשימוש במזוט ובגפ"ם .להערכתם ,בקרוב ניתן יהיה להשתמש בגז דחוס למשאיות ורכבים

הנושאים – מאבק
הקרקעות ומהפיכת
הגז בישראל

פרטיים ,ובתוך מספר שנים צינור הגז יגיע כמעט לכל מקום בארץ .אחריו הציג שגיא שני מחברת
אלפיאת האפשרות לייצר חשמל בשיטת ביו-גז .חומר הגלם הנדרש לכך הוא הזבל
סולארפארם
המיוצר ברפתות ובלולים .הוצג תחשיב המוכיח את כדאיות הקמת האתר בקיבוצים שבהם
קיימת רפת גדולה כשהרווח המשני הוא פתרון 'ירוק' לבעיית איכות הסביבה .יש לציין שבחלק
מקיבוצי הקיבוץ הדתי ,בודקים ולעיתים כבר מיישמים את השימוש בגז לתעשייה וכן את
השימוש בביו גז ברפתות.
קרקעות ובנייה

שתי פגישות חשובות התקיימו השבוע במסגרת המאמץ המתמשך להסדיר את נושאי הקרקעות
והבנייה בקיבוצינו .הראשונה התקיימה במשרדו של אסף רפלד ,המנהל החדש של האגף
החקלאי ברשות מקרקעי ישראל ,ובה השתתפו חברי 'צוות הקרקעות' של הקבה"ד :צביקי פורת
(יו"ר) ,יונתן בשיא ,שרגא וילק ,דובי מילר ונחמיה רפל .הפגישה הנעימה הוגדרה כ"פגישת
היכרות" ,עם כניסתו של אסף לתפקיד החשוב ,והיא התמקדה במספר נושאים :הסדרת
הקרקעות של מוסדות הקבה"ד שבקיבוצי התנועה (ישיבת הקבה"ד ,מדרשת הבנות וכו');
הסדרת המשבצות של ששת כפרי הנוער הדתיים שנוסדו ביוזמת הורינו ושאנו מלווים כל
השנים ,כמשימה לאומית; וכן הוויכוח הגדול שבין רשות מקרקעי ישראל לבין התנועות
הקיבוציות לגבי זכותנו לבנות בשטח המחנה ללא מעורבותם .על אותו הנושא ,זכותנו לבנות את
בתינו והוצאת רמ"י משטח המחנה ,נפגשו ביום שני בערב נציגי התנועות הקיבוציות עם ראש
הממשלה .אותנו ייצג בפגישה יונתן בשיא .רוה"מ גילה אהדה רבה לעמדותינו .הוא שמע את
הצהרתו של בנצי ליברמן ,מנכ"ל רמ"י ,שתוך שלושים יום תוצג לקיבוצים תכנית מגובשת.
רוה"מ דרש שמנכ"ל משרדו יהיה מעורב בתהליך ,והצהיר שאם תוך ששה שבועות התכנית לא
תהיה מוסכמת ,הנושא יוחזר לשולחנו להכרעה.

מפגש היכרות בין
צוות קרקעות תנועתי
למנהל החדש של
האגף החקלאי ברשות

מיליוני אנשים לבד

בתוך שנים לא רבות הפכה החברה המערבית לחברה שלצד הישגים בתחומי המדע ,המוסר
ניהול
והקידמה ,היא מאופיינת בניכור ובאינדיווידואליזם .אשליות חברתיות רבות מועברות ללא
הפסק לבני הנוער ברשתות חברתיות ,בהתכנסויות המוניות ובמערכות החינוך ,ואולם בסופו
של יום האדם נותר בודד במאבק הישרדותו .על נושאים אלו ואחרים שוחחנו עם בני ובנות
כיתות י' בסופ"ש האחרון .ניסינו להציע מענה לחלק מהבעיות ,כגון :ריקודי עם במעגל
(כתגובה לתרבות הריקוד הרווחת); אימוץ ערכים מרעיון השמיטה והיובל (כפתרון למאבק על
צדק חברתי); פיתוח תודעה ערה למדיניות הכלכלית של הממשלה (שתוצאתה גידול מתמיד
במספר הנזקקים) .ביקשנו להדגיש שתיים מהמידות בהן נדרשת התורה ע"פ ר' ישמעאל" :פרט
שהוא זקוק לכלל וכלל שהוא זקוק לפרט" ,ואנו מקווים שהנוער חזר עמוס חוויות ותובנות.

שוחחנו עם בני ובנות
כיתות י' וניסינו להציע
מענה לחלק מהסוגיות

אוֹקיר אֱנוֹ ש ִ
ִ
מפָּז

השבוע התכנסו ב'גבעת התחמושת' מפקדי הצנחנים לדורותיהם ,חברים ובני משפחה ,להשקת
סרט לזכרו של רס"ן נדב מילוא ,בן קיבוץ שדה אליהו ,מפקד פלוגת חיל ההנדסה של חטיבת
הצנחנים ,שנפל בראש חייליו בעת פעילות מבצעית בלבנון לפני  61שנה .הסרט "אוקיר אנוש
מפז" הוא פרי יוזמה של עמותת הצנחנים ,בניצוחו של כתרי מעוז מנהל אתר גבעת התחמושת
(לשעבר חבר שדה אליהו וסמח"ט חטיבת הצנחנים) ,במסגרת הקמת מדרשה למנהיגות שתפעל
באתר .בסרט המרגש הוצגו הצדדים המנהיגותיים של נדב ,בניסיון לפענח את סוד מנהיגותו
השקטה והמיוחדת .בפתיחת האירוע הדגיש כתרי את הצורך להוריש לדורות הבאים את ערכי

הסרט  -ניסיון לפענח
את סוד מנהיגותו
השקטה והמיוחדת

המנהיגות כפי שביטא אותם נדב בחייו ובמותו .בשם המשפחה הודה האח דן מילוא ,תוך
שיתוף הקהל בכאבו כאח שכול .בסרט משתתפים לצד משפחתו וחבריו ,הרמטכ"ל בני גנץ,
האלוף אבי כוכבי ראש אמ"ן ואלוף פיקוד צפון יאיר גולן – ממפקדיו של נדב בחטיבת
הצנחנים.
הפסוקים היפים בתנ"ך

באולם האירועים בקבוצת יבנה ,כשהוא מלא מפה לפה ,נערכה השקה לספר חדש שהוציאו
יהודית בר-יש"ע ואילה צרויה" :הפסוקים היפים בתנ"ך" .קצרה היריעה מתיאור ייחודו
ורגישותו של הערב ומהבעת דברי שבח למרצים וללהקת "תשע ורבע" שליוותה במוסיקליות
נעימה את לימוד התנ"ך .נסתפק במשפט מתוך דבריה של אילה ..." :לא בחרנו רק בטוב ,לא
יצרנו ספר תנ"ך חדש ,אלא אפיינו בעזרת פסוקי התנ"ך עתים ומצבים בחיינו ,המורכבים מטוב
ורע ,מעֶ צֶ ב ,מיגון ושמחה וממה שביניהם" .יישר חילכן לאורייתא!
יוסקה שפירא ז"ל

השבוע ליווינו את יוסק'ה שפירא ז"ל בדרכו האחרונה .בצעירותו היה יוסק'ה שנים אחדות

אולם מלא מפה לפה
בערב ייחודי ומרגש

חבר עין צורים ,אך תרומתו העצומה לתנועתנו בפרט ולעם ישראל בכלל היא פרי יוזמותיו
הרבות ומעשיו הברוכים לאורך שנים ,מהם נציין כאן שניים בלבד :רבים מחברי הקבה"ד
חבים ליוסק' ה את עלייתם ארצה במסגרת תנועת בני עקיבא העולמית ,ואלפי ילדי נעל"ה (נוער
עולה לפני ההורים) הגיעו ארצה וחזרו לעם ישראל לא מעט בזכות יוסק'ה .יהי זכרו ברוך!
\\

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

יוסקה שפירא ז"ל
תרומתו לתנועה ולעם
ישראל עצומה

