ב"ה י"ט תמוז ,תשע"ד

שלום לכולם,
צוק איתן

מבצע 'צוק איתן' מגלה את הכוחות הגנוזים בעם ישראל בכלל ,ובתוך כך גם בתנועה ,יישוביה ואנשיה.
בביקורי המזכירות הפעילה בקיבוצנו בעוטף עזה – סעד ועלומים ,מתגלים (כמו במבצעים הקודמים),
החוסן הקהילתי-קיבוצ י של היישובים ,המקצועיות שבה מנוהל צח"י (צוות החירום היישובי) ,והיכולת
להתמודד עם "שגרת החירום" .התנועה וקיבוציה נרתמים לסייע לצרכים השונים הנצברים עם התמשכות
המערכה בדרום .משפחות מקיבוצנו ומיישובי הדרום בכלל מתארחים ביישובי התנועה השונים :בלביא,
עין הנצי" ב ,שדה אליהו ,טירת צבי ,בארות יצחק ועוד .בגזרת החינוך :ילדי סעד (תיכון) התארחו
בסופשבוע שעבר בעין הנצי"ב ,ילדי משואות התארחו בשדה אליהו לשלושה ימים ,נוער משואות יצחק עם
קייטנת ית"ד (ילדי תסמונת דאון) של משואות עברו השבוע לטירת צבי .ילדי עלומים צפויים להתארח
בסופשבוע בלביא .מבצעים שונים לילדים ול משפחות מהדרום מתקיימים בכפר עציון (באמצעות ביס"ש)
ולביא .מאות סנדוויצ'ים ועוגות שהוכנו ביישובי התנועה חולקו לחיילים .יישובי התנועה נרתמו להעתקה
של שמחות משפחתיות מקיבוצנו בעוטף עזה ,והצעות רבות זרמו למשפחות בעלומים וסעד .הננו תפילה
ואמונה שהערבות ההדדית היפה ה מתגלה בשעה קשה זו ,תוסיף ותלווה אותנו גם בעיתות השגרה הברוכה.
המרוץ לקיבוץ הדתי

"שירת הנוער שיר עתידנו" – אפילו האירועים המתרגשים עלינו לא הצליחו לעצור את דהרתה של פעילות
הנוער התנועתית  ...מדווח רזי (מחלקת דור צעיר) :מחנה "בתוך הזרם ונגדו" לכיתות ט' התקיים בצל
לוויית שלושת הנערים – עצרנו מלכת בשעות אחה"צ ,למדנו משניות ועסקנו בשאלות מוסר ואדם .המחנה
המשיך בהנאה מרובה ובמאמצים אדירים ,עד שאחרון המשתתפים הגיע הביתה  54דק' לפני כניסת שבת
 ...מחנה "גדוד העבודה" לכיתות ח' התקיים בצל הטילים ,אם כי אחרי זמן קצר מאוד הסתבר ככל הנראה
שאנו במרחב הבטוח ביותר במדינת ישראל (הגלבוע .)...ראויים לציון ילדי עלומים וסעד ,שלמרות געגועים
ודאגה רבה ,התגברו ועמלו עמנו להרחבת הבוסתן ופיתוח השטח בראש הגלבוע .כולם מוזמנים ליהנות
מהתוצאות שיישארו שם לשנים רבות (כולל עצי פרי שיניבו בקרוב פירות מתוקים) .את פרויקט "חומה
ומגדל" לכיתות י"א נאלצנו לדחות בשל האירועים הסמוכים לעלומים ,אך בעז"ה עוד נקים הקיץ יישוב
נוסף בנגב המערבי! ברגעים אלו ממש מתרוצצים  121ילדי כיתות ז' במסגרת "המרוץ לקיבוץ הדתי",
שהוסט לגזרה הצפונית הרגועה לשם שינוי .תוך פחות מ 25 -שעות נדע מיהם בני הנוער בעלי ההכשרה
הקיבוצית המיטבית שיזכו השנה בתהילה התנועתית  ...בתקווה להמשך קיץ שקט ,בטוח ומלא עניין ותוכן.

מתחברים

בצל אזעקות שהפריעו לא פעם לישיבה ,התכנסו בבית התנועה הקיבוצית אנשי רוח ומנהיגות מהתנועה
הקיבוצית ,מהקיבוץ הדתי ומהציבור הערבי בישראל ,לדיון נוקב בשסעים ובמתחים שהתחדדו בשבועות
האחרונים בין חילונים לדתיים ,ולהבדיל – בין אזרחים יהודים לאזרחים מהמגזר הערבי .הישיבה
התקיימה בראשותם של איתן ברושי ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ונחמיה רפל מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי.
הנוכחים החליטו על יוזמה משותפת לשתי התנועות ,להקמת שני צוותי עבודה שייבנו תוכנית עבודה
חינוכית-חברתית ,שתופעל בשנים הקרובות ע"י שתי התנועות .מלבד זאת החליטו משתתפי הישיבה כי בכל
מקרה בו יבוצע פשע שנאה ברחבי המדינה ייצא גינוי ברור מטעם התנועות הקיבוציות ,ותיעשה גם פעולה
אקטיבית שתהווה ביטוי מעשי לעמדת התנועות.
פער התיווך

מאז המחאה החברתית עוסקת הממשלה בהורדת "יוקר המחיה" ,ללא הצלחה גדולה ,ולדעתנו היא אינה
פועלת מספיק בנקודות מרכזיות .לאחר "מאבק החלב" ,שיצא כנגד החלטות הממשלה על הגדלת היבוא
והורדת "מחיר המטרה" ,התארגנו מגדלי הירקות ל"מחאת הפלפל" ,והגיעו לדיון בוועדה לפניות הציבור
של הכנסת .החקלאים שהגיעו לדיון ,ברובם מגדלי ירקות ופירות מתנועת המושבים והתאחדות האיכרים,
הציגו נתונים קשים ,לדוגמא :עגבניות ֶש ִרי נמכרת ע"י החקלאי ב ₪ 3 – 2 -לק"ג והצרכן קונה אותן ב – 11
 ;₪ 14חציל נמכר ע"י החקלאי המגדל ב ₪ 2 -לק"ג והצרכן משלם  ;₪ 6פלפל נמכר ע"י החקלאי ב ₪ 4 – 1
לק"ג והצרכן קונה אותו ב 8 -עד  ₪ 14לק"ג .בדרך בין השדה לעקרת הבית עוברים הירקות והפירות דרך
המשווק ,השוק הסיטונאי ורשתות השיווק ,וכל אחד לוקח את חלקו ומעלה את המחיר כתאוות ליבו.
תמונה דומה קיימת במוצרי מזון מיובאים ,כגון :אורז יובא לארץ בשנת  2113במחיר  64אגורות לק"ג
ונמכר ב ₪ 5.4 -לק"ג; קפה יובא במחיר  ₪ 1.53לק"ג ונמכר ב ₪ 25.22 -לק"ג .הפתרון המוצע על ידי
החקלאים הוא הטלת פיקוח על פער התיווך של ירקות ופירות ,שמשמעותו הוא לקיחת אחריות של
הממשלה על הנעשה בשוק ,אך הממשלה ,כך מסתבר ,אינה מזדרזת לקבל את ההצעה.
המטה לחוסן לאומי

השבוע התקיימה ישיבה משותפת של נציגי גופים רבים הנרתמים בעיתות אלה של מלחמה לסייע ולתמוך
באזרחים ,ובהם 'ישראל שלי'' ,מרימים את הדגל'' ,מהו"ת'' ,לאורו נלך'' ,בת עמי'' ,מפעלות הציונות
הדתית'' ,פורום המדרשות' ועוד .בישיבה הועלו הצרכים השונים העולים בשטח והובע הצורך במטה
משותף שיחסוך משאבים ולוגיסטיקה ,ויאחד את הפעילים תחת גג אחד ,רחב ככל הניתן ,כדי לאפשר
לכמ ה שיותר ארגונים לפעול תחתיו ,ולכמה שיותר אזרחים לקבל מענה דרכו .בפגישה הוחלט כי המטה
המאוחד יפעל תחת השם 'המטה לחוסן לאומי' ,והוא ירכז את כל הפניות שיגיעו אליו ,הן מצד הצרכים והן
מצד המענה ,וינתב אותם לגורמים הרלוונטיים .בישיבה הוקמו צוותים שונים לכל תחום – צוות שגרת
לחימה בערים ,צוות ימי הפוגה ,סיירת משימות ,צוות הרמת רוח העם ,צוות מוקד מתנדבים ,צוות חיילים
ומשפחות וצוות מוקד אירוח – שעליו הופקדו תנועת הקיבוץ הדתי יחד עם ישיבת 'טפחות' .הכל נעשה
מתוך אחוות אחים ,ובתקווה לחזרה מהירה לשגרה ולימים טובים יותר.

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

