ב"ה י"ח אדר ב' ,תשע"ד
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום
קמחא דפסחא

"הפרוייקט הגדול של הציונות הדתית" יָצָ א לדרך! למחרת פורים החלו להגיע משאיות עמוסות
סחורה אל מבנה רחב ידיים שהעמידה קבוצת יבנה לטובת "קמחא דפסחא" ,ועשרות משטחים עם
מצרכי מזון "כשר לפסח" סודרו בשורות ישרות לקראת תחילת מבצע האריזה .בעז"ה ,החל מיום
ראשון הקרוב ,כ"א באדר שני ( ,)32.2.3.32נארוז חבילות בעזרת מתנדבים .המעוניינים להצטרף
וליטול חלק באריזה – משפחות ,בודדים ,צוות ענף ,קבוצת נוער – מוזמנים ליצור עמנו קשר,

עשרות משטחים עם
מצרכי מזון כשר
לפסח

בטלפונים :אילנית –  ;.53-28788.2אריאל –  ..52-5972367רבים כבר תרמו מכספם למבצע ,אך
כידוע "צורכי עמך מרובים" ,ואנחנו נשמח לקבל תרומות נוספות לפי הכתובת" :הקרן המרכזית
שליד הקיבוץ הדתי" ,קיבוץ בארות יצחק ,מיקוד .9.6.5..
איך מחנכים לאורח חיים של נתינה וחסד?

באולם "כנרת" שבמלון לביא ,כינס מר חיים גבאי ,המפקח על החינוך הממלכתי -דתי שבמחוז
אלפינציגי גופים השותפים לעשייה החינוכית – איגוד ישיבות ההסדר; איגוד המדרשות;
צפון ,עשרות
לאורו נלך; השומר החדש; קרן קהילות; אמונה; מפעלות הציונות הדתית; שעלי תורה; גרעינים
קהילתיים; משרד החינוך; הקיבוץ הדתי ועוד רבים וטובים ,והעמיד בפניהם את השאלה:
במסגרת החינוך לנתינה וגמילות חסדים ,ובידיעה שכל אחד יכול לתת משלו ולסייע לזולתו ,כיצד
מעלים את גמילות החסדים מנתינה נקודתית ,כמו זו שאנחנו שותפים לה בימי הפורים ולקראת
הפסח ,אל נתינה מתמשכת המהווה חלק מסדר יומו של האדם? במהלך השיחה המעניינת
והמאתגרת הועלו רעיונות לשיתופי פעולה בין הגופים ,שיכולים להעצים את העשייה החברתית-
התנדבותית ללא צורך בהשקעת משאבי הון.

שיתופי פעולה בין
הגופים ללא צורך
בהשקעת משאבי הון

נזקי הבצורת

בעקבות הבצורת הקשה פרסם השבוע אבו וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,את הדברים
הללו" :כתוצאה מכמות הגשמים המועטה ,שהתרכזה השנה בדרום הארץ ,נוצר מצב שבו כמויות
החיטה לתחמיץ ,השחתות והקש ,יהיו קטנות משמעותית מבשנה רגילה .כתוצאה מכך עלולה
להיווצר עלייה גדולה במחירי המטרה של החלב ,ואנחנו מנסים להגיע לפתרון מערכתי שימתן את
העליות הללו מחד ,ומאידך יאפשר ליוגבים לקבל את המגיע להם .זאת מבלי להיכנס לסחרחורת
מחירים שתגרום נזק תקשורתי גדול למגזר החקלאי ,ותהווה רוח גבית חזקה לגורמים בממשלה
המנסים לפתוח את "מיתווה לוקר" ,ולהוריד בצורה אדמיניסטרטיבית את רמות המכס על מוצרי
החלב .מו"מ בנושא זה מתנהל לאחרונה בין אגף התקציבים באוצר להתאחדות מגדלי בקר
והתאחדות חקלאי ישראל ,ואנחנו עומדים על משמר האינטרסים החיוניים והלגיטימיים של ציבור
המגדלים" .נתפלל ונקווה לטובת כולנו ,שאכן כך יהיה.

עומדים על משמר
האינטרסים החיוניים
של ציבור המגדלים

הנהלת אלומה

הנהלת 'אלומה – משירות משמעותי לחיים בעלי משמעות' ,התכנסה השבוע בהרכב מורחב,
ת תא"ל גדי אגמון ,ראש תומכ"א (ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל) ,לדיון
ואירחה א
יהול
בשאלת מקומה ,יעדיה ותפקידיה של 'אלומה' .בפתח הדיון הרחיב תא"ל אגמון את הנושא לכלל
עמותות המיגזר השלישי ,והתייחס לשאלה לאן מועדות פני צה"ל ,דהיינו לאן מועדות פני החברה
הישראלית שצה"ל הוא חלק ממנה .גדי הציג נתונים מעניינים ,וביניהם :בשנת הלימודים תשע"ה
הבעל"ט  2.%מתלמידי כיתה א' יהיו ילדי המיגזר החרדי; היום לא מתגייסים לצה"ל בנימוק של
"תורתו אמונתו" כ 32% -מבני המחזור;  23%מבנות המחזור אינן מתגייסות לשירות צבאי ,רובן
בנות דתיות; בשנתיים האחרונות גדל ב  8% -שיעור החרדים היוצאים לשוק העבודה; רק 3.%
מהבנות משרתות בצבא כמורות-חיילות ,וכל השאר משרתות במיגוון רחב של מסלולים
שהותאמו לבנות בכלל ולדתיות בפרט; למעלה מ 23. -מיליון  ₪משקיע צה"ל כל שנה בתמיכה
במשפחות של חיילים נזקקים .גדי הוסיף " :החברה הישראלית אינה רוצה לעסוק באמת ובעומק
בשאלת תרומתן של נשים לחברה ולצבא" ,והציג את דעתו" :אני רוצה צבא הטרוגני ,שבו
מתקיים שיח בין קבוצות שונות .אנחנו עוברים מצבא שהיה 'כור היתוך' לצבא שהוא בבחינת
'קופסת צבעים'".

מעבר מצבא שהוא
'כור היתוך'
ל 'קופסת צבעים '

הארגונים הכלכליים הקיבוציים

הסיור השנתי של מנהלי הארגונים הכלכליים הקיבוציים התמקד השנה ביישובי השרון .איציק
בדר ,המנהל הוותיק והמוערך של "משקי גרנות" ,אירח כ 2. -אנשי משק וכלכלה במגוון רחב
ומעניין של מפעלים ויוזמות ,שכולם יחד מהווים תשתית כלכלית איתנה לקיבוצי מרכז הארץ.
הסיור כלל ביקור ב" :אפיקי עמק חפר" ,התארגנות מים חדשנית ויוזמת; מפעל ליצור אנרגיה
מזבל פרות; פגישה עם מנכ"לית חברת 'עמל' העוסקת בניהול בתי אבות בקיבוצים; מתקן
התפלת מים בסמוך לתחנת הכוח בחדרה; בית אריזה חדשני לאבוקדו; מפגש עם אריק שור,
מנכ"ל תנובה ,ועוד .מעבר ליומיים עמוסים של למידה זו היתה הזדמנות לנציגינו צביקי פורת,
ידידיה צור ונחמיה רפל לשיח בלתי פורמאלי עם שותפים וחברים.
מסע חברים מהקבה"ד לפולין

מזה כמה שנים יוצאת קבוצה מחברי הקיבוץ הדתי למסע בפולין ,בהדרכתה של נילי בן-ארי
ובניהולו של לוי גבעון (טירת צבי) .המסע מיועד לבני דור שני ושלישי לניצולים ,כאשר תכנית
המסע מתאימה את עצמה לאתרי המוצא של משפחות המשתתפים ,והיא נבנית מתוך כוונה לבקר

יומיים של למידה
הולידו גם הזדמנות
לשיח עם שותפים

בתכנית המסע ביקור
באתרי המוצא של
המשתתפים

בערים ובעיירות לפי בקשות החברים .הקבוצה הבאה תצא בעז"ה בכ"ג בתמוז ( 33ביולי) והיא
תשוב בראש חודש אב ( 37ביולי) .פרטים והרשמה :יהודה חן ,חברת שי בר-אילן ,טלפון.52- :
.32569..
יש לכם מדריך?

בכפר הנוער הודיות מחפשים מדריך/מדריכה ,לאחר שרות צבאי/ש"ל ,להדרכת קבוצת בנים
בכתה ט' .התחלת העבודה – מיידית .חובת מגורים במקום .ואנחנו נוסיף :האתגר – ענק,
והשליחות – חשובה ומלאת סיפוק! פרטים בטלפון :אלי – ..53-3272876
\\

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

האתגר – ענק !
השליחות – חשובה
ומלאת סיפוק !

