ב"ה י"א אב ,תשע"ד

שלום לכולם,
צוק איתן  -ביטחון
בעת כתיבת שורות אלה ,למרות הנסיגה מעזה ,התמונה המתקבלת מקיבוצינו הדרומיים – סעד ועלומים –
היא של מלחמה בעיצומה ,אם כי לאט לאט נכנס השקט .מדווח זיו כרמל (מחלקת הביטחון) :מאז תחילת
'צוק איתן' אנו מלווים את הפצועים בני הקיבוץ הדתי ,ותומכים במשפחות השכולות במירב ובניר עציון.
לצד הייעוץ הפרטני ,אותו מוביל אבישי טבת ברגישות רבה ובמקצועיות שאין כדוגמתה ,אנו מעניקים
תמיכה תנועתית ועזרה בכל נושא העולה ע"י חברים או/ו מזכירויות הקיבוצים .מצב הפצועים נכון להיום:
יעקב עמית משלוחות ,לוחם פלוגת הסיור של חטיבת הנח"ל ,שנפצע קל בידו השתחרר לביתו .עדיין שוהים
ומחלימים בבית החולים שיבא :אוהד וייס מלביא ,מ"מ בחטיבת הנח"ל ,ואליוסף מלכיאלי ממגדל עוז,
מ"מ בחטיבת גולני .אנו שולחים איחולי החלמה מהירה לשלושתם יחד עם כל החיילים הפצועים.
צוק איתן  -חינוך
ממשיך ומדווח זיו כרמל ,רכז מחלקת חינוך' :צוק איתן' עדיין כאן ,למרות התחושות שהוא הסתיים,
ולמערכות החינוך שלנו ב סעד ועלומים זהו אתגר מתמשך ושוחק .עם הרבה חוסן ,תמיכה וחשיבה
יצירתית ,מצליחות רכזות החינוך והצוותים להתאים את הפעילות למציאות המשתנה ,ולייצר חופשה
משמעותית וחינוכית .במהלך המבצע זכינו להרגיש את משמעות הסולידריות התנועתית במגוון אירוחים.
לשיאם הגיעו הדברים בשבוע שחלף באירוח קייטנות איל"ן ממשואות יצחק ,עין צורים וסעד ,בשלוחות
מירב וטירת צבי ,במקביל לקייטנות איל"ן המקומיות .החסדים באו במנות גדולות ,תוך אהבת חינם רבה.
במקביל יזמו בני נוער פעילויות רבות של נתינה ותמיכה בחיילי צה"ל ובישובים בעוטף עזה ,תוך שהצוותים
החינוכיים תומכים ומצליחים לתעל את האנרגיות שלהם לפסים מעשיים .בט' באב עסקו במערכות החינוך
בשיח בנושא האחדות בחברה פלורליסטית ,תוך התייחסות חינוכית למגוון אירועים קשים שצצו לאחרונה
בחלקים נרחבים של החברה הישראלית.
הגיל הרך
משולחנה של נירית אפרתי ,רכזת הגיל הרך :בימים אלה המערכות שלנו עושות הכל על מנת לשמור על
שיגרה .אלו ימים מלאי מתח רגשי שלצידם קשיים בכוח אדם .מרגש היה לראות איך המנהלות גילו
מסירות מלאה ומחויבות והמשיכו לקיים את המערכות בצורה מעוררת השתאות .יישר כוח גדול לכל אחת
ואחת מהן  ,ולכל הצוותים שאיתן ,העובדים במסירות אין קץ גם בימים אלו .תקופה זו חידדה את הנחיצות
במבנים ממוגנים ,על מנת שכל קיבוץ יוכל להמשיך להתקיים בביטחה גם בשיגרת חירום ובכך לגרום
לשקט בקהילה כולה .לאור המצב נדחתה השתלמות הקיץ המסורתית והיא תעבור לחוה"מ סוכות.

קיבוצניקים למען החברה
הפרסומאי מושיק תאומים הוזמן לדיון מיוחד של הנהלת המיזם "קיבוצניקים למען החברה" ,העוסק
בעידוד ובארגון פעולות ההתנדבות בחברה הקיבוצית .סביב השולחן ישבו גברי בר-גיל (יו"ר המיזם) ,מוקי
צור ואריק רייכמן ,יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים ניר מאיר ,מזכ"ל הקבה"ד נחמיה רפל ,יו"ר קרן
חבצלת איתמר שוויקה ,ו פעילים במערך ההתנדבות הקיבוצית .הנחת היסוד היא שהתרומה לחברה היא
ערך מרכזי בתנועות הקיבוציות ,והשאלה לדיון היתה האם ובמה אנחנו שונים מהחברה הישראלית:
במספר המתנדבים? ברמת התרומה? ביכולת הארגונית? במהלך השיחה עלתה התובנה שיש לשאוף לבחור
תחום ההתנדבות קיבוצי ייחודי אותו תוביל החברה הקיבוצית.
בני עקיבא
נציגים מתנועת הקיבוץ הדתי נכחו בשתי יוזמות רעננות מבית המדרש של בני עקיבא :הראשונה ,סמינר
הכשרה למתנדבי ש.ש .לקראת צאתם לשירות בשנת הלימודים הקרובה .הסמינר שהתקיים במגדל
העמק ,הוכן ונוהל ע"י דוד גדיש ,בן קבוצת יבנה המרכז במחלקת ההגשמה של בני עקיבא את שנת י"ג.
תחת גג אחד התכנסו כ 033 -צעירים ,וביניהם היוצאים לשל"פ (שמיניסטים לעיירות פיתוח) ,המתגייסים
לגרעיני נח"ל ולגרעיני שירות לאומי ,ומתנדבי יג"ל (י"ג לקהילה) .במשך  4ימים למדו המשתתפים על
האוכלוסיות אותן יפגשו ,על המצופה מהם ,ועל הדרכים להובלת שינוי חברתי .היוזמה השנייה התקיימה
ב'כיכר רבין' בתל אביב ,וכותרתה" :אוהל מפגש לבירור ,תיקון ותקווה" .בשני הימים שלפני תשעה באב,
חברו יחדיו חניכי תנועות הנוער 'בני עקיבא' ו'הנוער העובד והלומד' ,ללימוד ושיח משותפים .בהזמנה
נ כתב" :אוהלנו יהיה כאוהלו של אברהם אבינו ,ושעריו יהיו פתוחים לכל אדם ולכל ארגון ,למפגש אמיתי,
לשיח עמוק ולבחירה בעשייה של תיקון .נתלכד לעקירת השנאה והריחוק בינינו ,נילחם יחד באדישות
ובייאוש ,ונבחר שוב בתקווה ,בצדק ובשותפות" .אישים רבים וחשובים הוזמנו וקיימו שיח פתוח עם
הצעירים .היה מרגש.
התאחדות חקלאי ישראל
מליאת ההנהלה של התאחדות חקלאי ישראל התכנסה לדיון ראשוני לקראת דיוני תקציב המדינה לשנת
 . 5302השיח נפתח בהתייחסות להצעות האוצר בענף המדגה ,המשמעותי למשקינו בעמק המעיינות .נראה
שכוונת האוצר להוריד את המחיר לצרכן ע"י הורדת מכסים ופעולות נוספות לא תתממש ,ולעומת זאת
ייגרם נזק משמעותי לקיבוצים  ,לתיירות הצפרים ועוד .עיקר הדיון נסוב על נזקי המלחמה לטווח קצר
וארוך .המעברים לרצועה נסגרו; הופצץ בית הקירור של גדול סוחרי רצועת עזה ,שקולט כ 23% -מהתוצרת
החקלאית הישראלית; ועוד .כל אלה עלולים ליצור בעיה לכ 02% -מהיבול החקלאי של מדינת ישראל.
הודגשה החשיבות של הליכה בראש אחד ויחיד אל האוצר ומסדרונות הכנסת ,כי רק כך נגיע להישגים.
ָאבִינּו שֶׁ בַּשָּׁ ַּמיִם ,צּור יִשְׂ ָּׁראֵ ל וְׂגואֲ לו ,ב ֵָּׁרְך אֶׁ ת מְׂדִ ינַּת יִשְׂ ָּׁר ֵאלֵ ,ראשִ ית ְׂצמִיחַּת גְׂאֻ לָּׁתֵ נּו.
ָּׁהגֵן ָּׁעלֶׁי ָּׁה ְׂב ֶׁאב ְַּׂרת ַּחסְׂדֶׁ ָך ּופְׂרש ָּׁעלֶׁי ָּׁה ֻסכַּת שְׂ לו ֶׁמָך,
אורָך וַּאֲ ִמתְׂ ָך ל ְָּׁׂראשֶׁ יהָּׁ ,שָּׁ ֶׁרי ָּׁה וְׂיו ֲעצֶׁיהָּׁ ,וְׂתַּ ְׂקנֵם ְׂב ֵעצָּׁה טובָּׁה ִמ ְׂל ָּׁפנֶׁיָך.
ּושְׂ לַּח ְׂ
ַּחזֵק אֶׁ ת יְׂדֵ י ְׂמ ִגנֵי אֶׁ ֶׁרץ קָּׁדְׂ שֵ נּוְׂ ,ו ַּהנְׂחִילֵם א-ל ֵקינּו יְׂשּועָּׁה ַּועֲטֶׁ ֶׁרת נִצָּׁחון תְׂ עַּטְׂ ֵרם,
ָָּׁארץ וְׂשִ ְׂמחַּת עולָּׁם לְׂיושְׂ בֶׁיהָּׁ.
ְׂונָּׁתַּ תָּׁ שָּׁ לום ב ֶׁ

שבת שלום,
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

