ב"ה ,י"ח אב ,תשע"ד
א

שלום לכולם,
שלום לכולם,

צבר – ברוכים הבאים!
כ 053 -חניכי גרעיני צבר התכנסו באולם סמולרש באוניברסיטת תל-אביב ,לטכס
"קבלת פנים" מסורתי .בתום האירוע התפזרו חברי הגרעינים ל 41 -קיבוצים ,ול'כפר
גרעיני צבר' שהוקם ברעננה ובו ייקלטו  1גרעינים נוספים .במהלך הטכס המרגש,
שהתייחס כמובן גם לתרומתם העצומה של חיילי צבר למבצע 'צוק איתן' ,ביקש
מהקהל יו"ר תנועת הצופים ,מר אלי בן-יוסף ,לעמוד ולמחוא כף :התשואות היו רמות
והעיניים היו דומעות .מר עודד פורר ,מנכ"ל משרד הקליטה ,ביקש את סליחת
המכובדים ואמר" :במקום להקריא את שמותיכם הייתי רוצה להקריא את שמות כל
 053החניכים שבאו לכאן מבחירה ובגבורה!" .הזמר אריאל הורביץ שר את השיר
שחיבר לאחר הלווייתו רבת המשתתפים של שון ,חייל צבר" :עשרים אלף איש ואתה
לפי
הראשון ,עשרים אלף איש אחריך שון" .את הטכס הנחתה 'בתם הצברית' של שלום
וליאת אשכנזי מקיבוץ לביא ,שלפני  0-1שנים תכננה לחזור ללונדון בתום השירות,
והיום היא קצינה בדרגת סרן! בקבה"ד ייקלטו השנה  0גרעינים בקיבוצים :סעד,

יו "ר תנועת הצופים ביקש
לעמוד ולמחוא כף  :התשואות
היו רמות והעיניים היו דומעות

בארות יצחק וקבוצת יבנה .תודה ובהצלחה!

חוק ההסדרים
שרגא וילק וצביקי פורת (אגף המשק) השתתפו השבוע בדיון בו נטלו חלק ראשי כל
תנועות ההתיישבות ,הארגונים הכלכליים ,איגוד התעשייה הקיבוצית ,מרכז המועצות
האזוריות ,התאחדות חקלאי ישראל ,ראשי מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר ,נציגי
מועצות הייצור ,נציגי ברית פיקוח וחברי כנסת מהלובי החקלאי .מטרת המפגש
הייתה לדון בנושאים נבחרים מתוך "חוק ההסדרים" ,ולנסח במשותף מטרות אותן
בכוונת הסקטור החקלאי-התיישבותי להניח על שולחן מקבלי ההחלטות לקראת גיבוש
תקציב המדינה לשנת  .5345בין הנושאים שעלו ודורשים טיפול :היחס של הממשלה
להתיישבות ,סוגיית הבניה בקיבוצים ,סוגיות העוסקות ברגולציה ופיתוח ענף הרפת,
היום שאחרי הביטול החלקי של 'הפטור החקלאי מהגבלים עסקיים' ,סוגיית הארנונה
במועצות ,נושאי המים לסוגיהם ,חוק ההתיישבות ,עסקים ותעשייה – מהו קו המגמה?
עתיד ענפי בעלי חיים וצמחים ,אלה שבתכנון ואלה שהולכים ונזנחים ,ועוד .בדיון
הוחלט להקים צוותים ייעודיים על בסיס המשתתפים בפורום ,ובעזרת יועצים
ולוביסטים להציג נושאים לפיתוח ולהתמודדות בתקציב  5345בתחומי :תעשייה,
חקלאות ,תשתיות ,מים ,קרקע ,אזורי ספר ועוד.
.

בין הנושאים הדורשים טיפול :
יחס הממשלה להתיישבות ,
סוגיית הבניה בקיבוצים  ,ועוד ...

ביקור השר
את ימי ההפוגה ב"עוטף עזה" ניצלו פוליטיקאים רבים לביקורים תכופים בקיבוצים,
המזכירויות עמלו קשות כדי להתלוות לכולם ,ולהעביר למקבלי ההחלטות את
וחבריניהול
הצרכים המדוייקים והמעודכנים .השר אורי אריאל ,שר השיכון ,הגיע ביום רביעי אחה"צ
בראש פמליה גדולה במיוחד ,שכללה בין השאר את :ח"כ זבולון כלפה יו"ר הלובי החקלאי
בכנסת ,סיגל שאלתיאל-הלוי מנכ"לית משרד נגב-גליל ,דני קריצ'מן מנכ"ל החטיבה
להתיישבות ,תמיר עידאן ראש המועצה האזורית שדות נגב ,ועוד בכירים במשרדי
הביטחון ,השיכון ,נגב-גליל .מזכירות הקיבוץ הגישה למבקרים חוברת מסודרת עם
הנתונים והצרכים ,ובראשם :הקמת מרכז קהילתי רב-תחומי במיגון מלא ,מתוך כוונה
לאפשר לכל חברי עלומים להתכנס בשעת הצורך במבנה ממוגן לצורך תפילות ,פעילות

בראש רשימת הנתונים
והצרכים – מרכ ז קהילתי
ממוגן להתכנסות

חינוכית ופעילות חברתית .במהלך הביקור הובהרו נקודות מעשיות ,ועתה עומד לפנינו
מבחן מימוש ההבטחות וביצוע ההחלטות.
זיו העלומים – מכתב המדבר בעד עצמו
אנשי קיבוץ עלומים היקרים,
ברצוני להודות לכם מקרב לב על האירוח המדהים ומאור הפנים שהענקתם לי כשבועיים ימים.

שאתם אנשים מקסימים ,עם רוחב לב שלא יתואר .בתיכם היו להפקר בפני החיילים ,חדר האוכל
שלכם היה פתוח כמעט  42שעות ביממה .הרדיפה שלכם אחרי אורחים לשבת ,אחרי חיילים
למקלחת ,היתה מעוררת השתאות .זכיתי לראות כיצד אתם מקיימים בגופכם את מה שאנו
אומרים ג' פעמים בתפילת שמונה עשרה" :אחרי מצוותיך תרדוף

נפשי" .התפעלתי מהחריצות

שלכם ,מהקימה המוקדמת בבוקר לדף יומי ולתפילת שחרית .התפעלתי מאורח החיים הצנוע והלא
חומרני ,שלא מצטרף למרוץ המטורף של העולם המערבי ,מהשלווה והרוגע שאתם מקרינים ,
מהבריאות הנפשית שלכם .התפעלתי מרי בוי שעורי התורה המעניינים ,ומהגדלות התורנית של
רבכם (למרות שהוא לא נראה בדיוק כמו רב במודיעין עלית) .אין ספק שאפשר ללמוד מכם
רבות! למדתי בשבועיים שחלפו " :אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" .אני מודה לקב"ה שזכיתי
להכיר אנשים כמותכם ,ועוד יותר אני מודה לו על השיעור המעשי שזכיתי לקבל בנושא "אהבת
ישראל" ,דווקא בתקופה בה בכינו את חורבן בית המקדש שחרב בעוון שנאת חינם .יה"ר שבזכות

קיבוץ דתי =
אהבת ישראל ברוחב לב

דתיים" :בריכה מעורבת ובנות עם מכנסיים" .לאחר כשבועיים ימים במחיצתכם נוכחתי לדעת

קיבוץ דתי = בריכה
מעורבת בנות במכנסיים

כתושב מודיעין עילית ,המשתייך לזרם החרדי ,היו לי לא מעט סטיגמות שליליות על קיבוצים

החסדים הרבים שלכם תזכו לנחת רוח מכל יוצאי חלציכם ,ונזכה לראות את בניין בית המקדש ,
שאת יסודותיו כבר החילותם לבנות ,באהבת ישראל שלכם.
שמואל קאופמן רב גדוד  24גולני.

ישיבות המזכ"פ
המזכירות הפעילה קיימה את שלושת ישיבותיה האחרונות מחוץ למשרדיה :בימי "צוק
איתן" ,כאות הזדהות עם חברינו שביישובים הסמוכים לרצועת עזה ,וכדי לעמוד מקרוב על
\\

האווירה ,התפקוד והצרכים ,התקיימה לפני שבועיים הישיבה השבועית בקיבוץ עלומים,
ולפני שבוע – במועצה האזורית שפיר .השבוע התכנסה המזכירות הפעילה במדרשה בעין
הנצי"ב למשך יומיים ,לחשיבה והיערכות לקראת שנת העבודה תשע"ה הבעל"ט .במסגרת
ימי ההערכות התקיים דיון מונחה עם כ 45 -חברים ותושבים (תודה על השתתפותכם!) ,
"נציגי ציבור" ,על יעדיה של מזכירות התנועה ,על הרלבנטיות של התנועה לאוכלוסיות
\
רחבות ,ועל הצרכים של חברי הקבה"ד ממזכירות התנועה .היה מרתק! בעז"ה ,בעוד
כחודש תתכנס המזכירות המורחבת לקביעת דגשים לעבודתנו בשנה הבעל"ט ולאישור
חילופי כוח-אדם במזכ"פ.

 51חברים ותושבים לקחו
חלק בדיון מרתק על יעדיה
של תנועת הקבה "ד

צוק איתן – ספיחים
ביום שלאחר ההכרזה הראשונה על הפסקת האש נשמנו לרווחה ,צח"י סעד ועלומים
הוציאו את הדף היומי בתקווה שהוא הדף האחרון ,ואמיתי פורת ,מרכז אגף חברה ,כתב
לשני קיבוצינו את המילים הבאות:
לצביקה ולאנשי עלומים  ,לנחום ולאנשי סעד ,ולכל המזכירים –

בין " ַח ְס ֵדי ה' כִּ י ֹלא ָת ְמנּו כִּ י ֹלא-כָ לּו ַרחֲ ָמיו; חֲ ָד ִּשים ל ְַב ָק ִּרים ַרבָ ה אֱ מּונ ֶָתָך" (איכה ג' )
ֹאמר אֱ ֹ-ל ֵקיכֶ ם" (ישעיהו מ') ,אני מנצל את הצוקון האחרון ,ואת
לבין "נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִּמי י ַ
הרגעים המיוחדים האלו (י' באב – סוף זמני למערכת עזה הנוכחית 9 ,שנים לחורבן גוש
קטיף  )...כדי לומר לכם כמה מילים :קשה לתאר את ההערכה הגדולה שיש לנו,
לאנשי עלומים וסעד ,למזכירים שלנו – צביקה ונחום ,לצוותי הצח"י ,רכזי החינוך והגיל הרך,
תנועה ,,לאנשי
במזכירות ההתנועה
ולהרבה מאד אנשים ממלאי תפקידים ומתנדבים ,וחברים מן השורה ,על כוח העמידה ,על האחריות לאנשים שלכם,
לקיבוץ ,לצרכים הפיזיים ,החברתיים והנפשיים .אתם שבונים חוסן קהילה וקיבוץ בכוח אישיותכם ומסירותכם,
ומוצאים כוחות לתת למעגלים נוספים ,וקודם כל לחיילי צה"ל – היו ברוכים .בהחלט התרגשנו ללמוד מכם.
זו הערכה שיש בה גם גאווה (לא מוסתרת) על כי אנחנו חלק מהמשפחה שלכם – משפחת הקיבוץ הדתי .ראינו גם את
ההתמודדות המורכבת של יישובינו בעין צורים ובמשואות יצחק (ומידי פעם גם בקבוצת יבנה ובני דרום) ,עם המיגון
החלקי וההוראות הלא ברורות ,ועם הקשיים הטכניים לקיים מערכות חינוך ועוד ,וחרף כל זאת ,מתאמצים ובונים
ומושכים את השגרה כמידת האפשר ,ועל כך הערכתנו הגדולה להנהגות ולעושים במלאכה.
בימי הלחימה זכינו לראות ולשמוע על הנתינה הגדולה מתוך הקיבוצים שלנו ,לסעד ולעלומים ,אך גם ליישובי התנועה
האחרים באזור הדרום  ,13 -7וגם לאחרים במעגלים נוספים .כמעט כל קיבוץ נרתם לסייע בהתלהבות וברצון ,ופעמים
רבות שהסיוע היה בבחינת 'מים קרים על נפש עייפה' ,ואף הצלה של ממש.
אלו רגעים מרגשים ,מיוחדים ומרוממים ,שבהם ניכר חוסנה של התנועה ,כוח המשפחתיות שבה בבחינת "גומל נפשו
איש חסד" .אני מודה מכל הלב לכל העושים והמסייעים ,ויהי רצון שתזכו להמשיך ולתת ,ואף לדעת לקבל חסד בחזרה
(ולא נאחל כרגע דווקא שהמלחמה הבאה תבוא מצפון  .)...ראינו כאן גם את הכוח של ההיכרות הבלתי אמצעית בין
המזכירים בקיבוצים ,שמאפשרת להרים טלפון ,להציע עזרה או לבקש סיוע ,בפשטות בבחינת בן משפחה שצריך משהו
או נותן לאחיו  ( ...פרסומת לא סמויה להשתתפות בפורום.)...
בחסדי ה' לא נפגעו אנשינו ביישובינו הדרומיים (אף שריטה בגוף ,אך צלקות לנפש – יש ויהיו) .ליבנו כואב ופצוע עם
משפחות הנופלים בסערת המלחמה – ששאבו לנו מים בנפשם מן הבור ואנחנו שתינו ונחיה ,ובתוכם בני יישובינו צביקה
קפלן הי"ד ממירב ועודד בן סירא הי"ד מניר עציון .נאחל החלמה לכל הפצועים ,ובתוכם לפצועינו אוהד וייס מלביא
ואליוסף מלכיאלי ממגדל עוז.

"ושבתה הארץ – הלכה למעשה"
רישמו לפניכם והבטיחו השתתפותכם :יום עיון מעשי-הלכתי לחקלאי הקבה"ד ולבעלי
תפקידים יתקיים בעז"ה בעלומים ,ביום ראשון י"ט באלול תשע"ד –  41בספטמבר .5341
פרטים נוספים בהמשך.
שבת שלום ושלווה והשקט ובטח,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

