ב"ה כ"א סיון ,תשע"ד

שלום לכולם,
כנס שדמה

למעלה מ 07 -אנשי ביטוח וכלכלה מכל קיבוצינו התכנסו השבוע ליום העיון השנתי שאירגנה סוכנות
הביטוח "שדמה" ,בפאתי גני יהושע .המסורת לימדה את כולם שכדאי מאד להגיע לאירוע ,אותו מארגן
ראובן קמיל ,הבעלים והמ נהל של "שדמה" ,מכיוון שיש בו שילוב נפלא של הרצאות מקצועיות ברמה
גבוהה ,היכרות עם בכירים בענף הביטוח ,הרצאה על חשיבה מחוץ לקופסא ,וגם  ...כיבוד מפנק וטעים.
ההתכנסות מאפשרת לאנשי הביטוח בקיבוצים ,לשוחח אחת לשנה פנים-אל-פנים עם עובדי סוכנות
הביטוח איתם הם עומדים בקשר טלפוני יומיומי וליצור תשתית אנושית החשובה כל כך בעולם העסקים.
ביקור גב' פאולין

נשיאת התנועה הקואופרטיבית הבינלאומית ,גב' פאולין גרין ,ביקרה בארץ כאורחת התנועות הקיבוציות
ו"המטה השיתופי" .גולת הכותרת של ביקורה היה נאומה בכנס שהתקיים ברמת אפעל ,לזכרו המבורך של
ד"ר יהודה פז ,חבר כיסופים שהיה בין החוקרים הבולטים של הקואופרציה .בכנס השתתפו למעלה מ077 -
איש שעסקו בנושא "הקואופרציה כמכשיר לבניית חברה טובה יותר בישראל" .לקראת הגעתה לארץ
ביקשה הגב' פאולין לכלול בתכנית ביקור בקיבוץ שיתופי ,ולעמוד מקרוב על הגשמת החזון הקואופרטיבי,
וקיבוץ עלומים נבחר למשימה .אחדים מחברי עלומים הדוברים אנגלית מבטן ומלידה אירחו את הגב'
פאולין ,שהיא בעצמה ילידת אנגליה ,ולאורך השבילים בינות לגן הנוי המטופח העבירו לה את משנת
הקיבוץ הדתי ,תוך שהם מדגישים את היסודות התורניים של הקואופרציה הישראלית-יהודית.
חקלאי מצטיין

ביום חמישי האחרון קיבל יוסי קנר ,חבר קיבוץ שלוחות ,את פרס החקלאי המצטיין מטעם מועצת
הצמחים יחד עם עוד  20חקלאים ,מדריכים וחוקרים .יוסי ,יליד קיבוץ שלוחות ,דור שני לענף החקלאות
ובוגר הפקולטה לחקלאות ,הפך את בית האריזה של הגזר בשלוחות למפעל תעשייתי מתקדם ,המספק
פרנסה לרבים באזור .לאורך השנים השקיע יוסי בפיתוח עסקי ,וקשריו המקצועיים חובקי עולם – ממגדלי
הזרעים ,דרך קניינים ומגדלי גזר ועד מפעלים לייצור מיכון חקלאי ברחבי העולם .מפעל הגזר בשלוחות
הוא אחד היצרנים המובילים בארץ לגידול גזר איכותי ,והוא משווק כ 00,777 -טון משטח של כ0,077 -
דונם ,מהם  0,777טון גזר אורגני ,כשמעל  07אחוז מיועדים ליצוא לרוסיה ,בריטניה ומדינות אירופה .יוסי,
השוקד במרץ על המשך פיתוח המפעל ,מתואר כמנהיג הסוחף את כולם בהחלטיות המשולבת עם נועם
הליכות .אנו מ ברכים אותו ואת כל בית שלוחות על קבלת הפרס ומאחלים המשך שגשוג והתפתחות.

סמינר יג"ל

בשבוע שחלף התקיים סמינר סוף שנה של המשרתים במסלול יג"ל ,ובהם כ –  07מבני ובנות הקיבוץ הדתי.
הכנת הסמינר נעשתה בשיתוף פעולה מלא בין בני עקיבא האחראית כיום על המסלול ,לקיבוץ הדתי
ששותף בליווי .בתחילת היום נפגשו היג"לים בקיבוץ לביא ,עסקו בסוציאליזם ,וחתרו בין השאר ,להיכרות
עם המציאות הכלכלית בישראל ועם הבעיות המרכזיות העומדות לפתחה .את הסמינר הנחו מדריכי "בית
יגאל אלון" ,ובשלושה מתוך שלל המפגשים עסקו היג"לים גם בסוגיות ספציפיות לתנועת הקיבוץ הדתי,
ובהם סדנה בנושא "הקשר שלי לארץ ישראל" מתוך מפגש עם טקסטים של שלום קרניאל ,חנן פורת,
יוסקה אחיטוב ועוד .במסגרת הסמינר התקיים גם סיור בחצר כנרת ,ערש צמיחתם של הקיבוץ והקבוצה,
תוך הכרות עם עוגני היסוד שנוצקו במקום ,וצעידה בעקבות שיריה של רחל המשוררת .לאחר ארוחת ערב
על שפת הכנרת ,העפילו המשתתפים לרמת הגולן ,ומשם לאור ירח גלשו מטה דרך קרן עין גב .המפגש,
השיח בסדנאות ובשבילים ,חיממו את הלב .נאחל לבנינו ובנותנו סיום מוצלח לשנה גדושה בתרומה.
ביקור במכינת קשת

לקראת סיום סבב הביקורים והשיחות עם בנינו הפרוסים במקומות שונים בארץ במסגרת שנת השרות,
ביקר זיו כרמל ,מרכז מחלקת הבטחון ,במכינת קשת .מתאר זיו" :במקום המתינו לי שלושה מבני הקיבוץ
הדתי במאור פנים ורצון אמיתי לשוחח ולשתף .הבנים ציינו את הלמידה המשמעותית הלוקחת כל אחד
מהם צעד אחד קדימה .הם הציעו לקיים יום מפגש אחד בשנה שיתואם מול כל המכינות והמדרשות יחד
עם מסלול היג"ל על מנת לשמור על קשר עם תנועת הקיבוץ הדתי .הבקשה התקבלה בברכה ותיושם בשנת
העבודה הקרובה .במהלך המפגש שוחחנו על "כל העולם כולו גשר צר מאוד" לרבי נחמן מברסלב ,המקבל
משמעות מיוחדת בימים אלו של ציפייה ותפילה לשחרור החטופים .דיברנו על החששות ,ועל התמודדות
שהיו ועודם חלק מהתהליכים שעברו עליהם במהלך שנה זו" .נסיים באיחולי הצלחה לגיוס המתקרב.
מה השעה?

בשיחה של נחמיה רפל עם בועז שוו רץ ,מנהל בית ספר שק"ד שבשדה אליהו ,סיפר האחרון כי בכיתות
ביה"ס נוצרה בעיה :לאחר שבהסכמה רחבה של תלמידים ,הורים ,מורים ומחנכים נתקבלה החלטה שלא
יוכנסו לכיתות הטלפונים הניידים והחכמים ,לא יודעים המשתתפים בשיעורים את השעה" :לתלמידים
ולמורים אין שעון על היד ,ו כולם מסתמכים על השעון שבטלפון" .תשובתו של נחמיה ,מחנך בעברו ,לא
איחרה לבוא :לאחר כשבועיים הוא הגיע למשרדו של בועז עם  07שעוני קיר ,עליהם מוטבע הלוגו של
תנועת הקיבוץ הדתי ,מתנה משותפת ממזכירות התנועה ומפעל השעונים "עדי" שבקבוצת יבנה.
השבת של הארץ – כנס השמיטה הייחודי .שומרים את היום!

זה קורה בעוד כחודש – כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת בקיבוץ גן שמואל! חברי קיבוצים ומושבים,
חקלאים ואנשי חינוך ,מזכירים ומרכזי ענפים ,אנשי חברה ונוער מוזמנים לשריין את היום (יום חמישי,
 )20.0ולהגיע מהבוקר לסדרה של מפגשים ,הרצאות ,מעגלי לימוד ושיח ועוד .תכנית מפורטת תפורסם.
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נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

