ב"ה ,י"ב תמוז ,תשע"ד
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום

לכל אחינו הנמצאים תחת מתקפה ,עומדים בה כצוק איתן
ומתנהלים בשגרת חירום בצורה מעוררת השתאות,
אנו שולחים לכם יד אחים חמה ותפילה לימים טובים ושקטים יותר.
הקב"ה ישמרכם מכל צרה.

" שגרת חירום "

נקמה – לא בבית ספרנו!

אמיתי פורת (כפר עציון) ,מרכז אגף החברה במזכירות הקיבוץ הדתי ,שלח השבוע לרבני
התנועה ואנשי החינוך מכתב בזו הלשון :הימים האחרונים קשים ומסעירים לכולנו .החטיפה והרצח,
מטחי הטילים והמהומות האלימות מרעידים את ארצנו .בתוך כל זאת ,בשבוע האחרון ידעה המדינה
גל של קריאות נקמה ושל מעשי נקם אשר לא הכרנו בעבר .שיאם של הדברים הוא כמובן רצח הנער
מוחמד אבו חדיר משועפט ,באכזריות מזעזעת .מעבר לרצח נרשמו אירועים רבים של התנכלות

לערביםלפי
באשר הם וקריאות לנקמה מופצות ברשת וברחובות הערים .חלק מקריאות הנקם יצאו מפי
אישים ורבנים מתוך הציונות הדתית ,ומאידך גובר קולם של רבנים רבים מכל הגוונים המוציאים
הודעות גינוי לקריאות אלה .במצב זה – אפשר שהנוער שלנו נותר נבוך .תנועת הקיבוץ הדתי הכילה

מאז ומתמיד קשת דעות רחבה ביחס לסכסוך היהודי-ערבי ,אבל ברור כי קריאות הנקמה
והסיסמאות "מוות לערבים" חלילה וכיו"ב ,נוגדות מכל וכל את עולם הערכים המשותף
של התנועה .יש חשיבות רבה שבשיעוריכם ובשיחותיכם ובפעילות החינוכית תמסרו מסר ברור :נקמה
– לא בבית ספרנו ,פעולות ביטחון וגמול להבטחת שלום ישראל רק בידי צה"ל וכוחות
הביטחון ע"פ הנחיות

הממשלה .למכתב צורף גם מסר ברור מרבני גוש עציון:

"רצח חפים מפשע

נוגד דרכה של תורה ואת המוסר האלוקי ,שאנו מצווים בהם ומחנכים ללכת לאורם .אנו קוראים לכל
אדם באשר הוא ,ולכל יראי השם ,שלא לעשות דין לעצמם .הנקמה – לה' היא! והמוסמכים היחידים
לפעולות גמול למחבלים ולאויבים הם חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ע"פ פקודת הממשלה".

כנס השמיטה

בעז"ה ,ביום חמישי הבא נתכנס כולנו – דתיים וחילונים ,חברים ותושבים ,צפוניים ודרומיים,
ל"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" .במהלך החודשים האחרונים הרבינו לדווח על
ההכנות לכנס הייחודי ,הראשון מסוגו ,אותו יזמה מזכירות הקיבוץ הדתי ואליו נרתמו כל
מזכירי תנועות ההתיישבות וארגוני המגדלים .עתה מגיעה שעת המבחן :אנו מקווים שלכנס
יגיעו כ 0,111 -איש ,כך שעוצמת הכנסת תתבסס לא רק על איכות הדברים שייאמרו בו אלא
גם על מספר המשתתפים בו .אנחנו קוראים לחברי הקבה"ד לבוא לקיבוץ גן שמואל ,קיבוץ
של השומר הצעיר ,כחודשיים לפני שנת השמיטה ,ולהיות שותפים לחוויה הראשונית של
היערכות חיובית לשנת השמיטה ,והעלאת קרנה של החקלאות וההתיישבות.

קר יאות נקמה
וס יסמאות נגד ערבים
נוגדות מכל וכל את
עולם הערכים שלנו !

ביטוח סיעודי

מעל  01חברים ,מרוב יישובי הקיבוץ הדתי ,השתתפו ביום עיון שהוקדש לנושא 'ביטוח סיעודי
ניהול
לחברי הקיבוץ הדתי' .ידידיה צור (עין הנצי"ב ,מנהל קרנות הקבה"ד) הדגיש בדברי הפתיחה
שמזכירות התנועה מעוניינת לשים את הנושא על סדר היום של הקיבוצים" :אנו רואים
חשיבות כלכלית וחברתית בהתייחסות לביטוח הסיעודי ,וממליצים על בדיקה פרטנית של כל
קיבוץ לגבי האפשרויות הכלכליות שלו מול הצורך העתידי" .בהמשך היום נשמעו הרצאות ע"י
מומחים :ד"ר אודי פרישמן ,אבי רייטן וד"ר נאוה ניב ,מנהלת תחום הביטוח בחברת מגדל.
המומחים נתנו סקירה רחבה על העלייה באחוז הקשישים במדינה ,על העלייה בתוחלת החיים,
וכנגזרת מכך על העלייה בצורך בטיפול סיעודי .הוצגה ההצעה המפורטת של חברת מגדל
ליישובי הקיבוץ הדתי ,הנותנת יתרונות משמעותיים למבוטחים שלנו .בהמשך תתקיימנה
פגישות פרטניות עם הישובים השונים ,תוך בדיקה מפורטת של העלות ,בהתחשב בגילאים

מזכירות התנועה
מעוניינת לשים את
הנושא על סדר היום

השונים של החברים בכל קיבוץ.

הצוות הכלכלי בשדה אליהו

הצוות הכלכלי של מזכירות התנועה ערך ביקור בשדה אליהו לפי הזמנת הוועדה הכספית של
הקיבוץ ,שחלקו הראשון הוקדש לסיור בשטח ולהתרשמות ממראה עיניים ,ובחלקו השני נדונו
סוגיות פיננסיות-חברתיות .יצאנו יחד לסיור רכוב וראינו את הלולים החדשים והמערכת
הסולארית המותקנת עליהם; את הנערים העובדים בבציר הגפנים בכרם האורגני; את הבתים
החדשים ההולכים ונבנים; את החממות החדשות של ביו-בי ,ואת השטח עליו תוקם סככת רפת
חדשה .צביקי פורת (עלומים) ,מרכז אגף המשק של הקבה"ד ,ציין את השינוי החיובי הניכר
לעין ,ודעאל לוי ,היו"ר הכלכלי ,הוסיף פרטים :החקלאות שלנו בשדה אליהו חותרת
להצטיינות; הרפת שנמצאת במקום ראשון בטבלה המדרגת את רפתות העמקים; הלול שנכנס
לאינטגרציה ומביא תוצאות מקצועיות וכלכליות יפות; הגד"ש המעולה וענף המטעים העומד
בפני פיתוח ושדרוג .בתום הסיור התיישבנו לחילופי דעות בתחומים שבהם נושקת הכלכלה
לחברה.

החקלאות בשדה אליהו :
רפת  ,לול  ,גד " ש ומטע ,
חותרת להצטיינות

ייצוג מכובד בכנס מנהיגי חינוך

בכנס למנהיגי חינוך שערך המינהל לחינוך דתי בעמק המעיינות ,זכינו לייצוג מכובד של שתיים
מחברות הקיבוץ הדתי בשל פועלן המבורך :ליאורה רוזנצוויג מקיבוץ לביא הוזמנה לספר על
ניסוי ייחודי שהיא מובילה בגן הילדים" :שורשים – סיפורי התורה ומקורות ישראל בזיקה
לקהילה" .ליאורה תיארה והדגימה בפני הקהל הרחב כיצד היא מחזקת ומאדירה את יופיים
של לימוד התורה ומסורת ישראל ,תוך שימשו במשאבים הנמצאים בקהילה – מפגש בלתי
אמצעי עם בעל הקורא ,ארון הקודש וספריו ,בעל תוקע ,מגדל האתרוגים ,ועוד .היה מחכים
ומרגש .ביום השני של הכנס נחנך בחגיגיות סיפרן החדש של מלכה האס (שדה אליהו) וצילה
גביש (מסילות)" :אמא תראי איך אני מציירת" ,ספר שהוא הזמנה וקריאה להורים ליצור קשר
עם הילדים דרך הציור .הנוכחים ,מצפון ועד דרום ,היו רבים ,וכך גם הברכות וביניהן" :שרה
אמנו ילדה בגיל  01והנה ַאת מלכה ,ילדת בגיל  09את אחד מספרייך החשובים" .מזכירות
\\

הקיבוץ הדתי העניקה למלכה האס בהזדמנות זו תעודת הערכה המונצחת בספר הזהב של
קק"ל\ ,וזאת על פועלה לאורך השנים ,למען חינוך ילדי הגיל הרך בגישה ייחודית שפיתחה.
שבת שלום,
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

פועלן המבורך של
ליאורה רוזנצוויג ומלכה
האס זכו לכבוד בכנס

