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שלום לכולם,
שישי צעיר בשדה אליהו
במסגרת "ביקורי משפחות" שעורכת וועדת חברים בשדה אליהו ,עלתה אצל אחת ממשפחות החברים
הצעירים הצעה לקיים סדרת מפגשים להיכרות מעמיקה עם הקיבוץ ,ערכיו וערכי התנועה ,על מנת לחזק
את מידת האחריות והמעורבות שלהם בחיי הקיבוץ ,ולשמוע את תחושותיהם ביחס למקומם בקיבוץ.
הרעיון אך עלה ומיד עבר לביצוע :בעזרת "מדרשת תורה ועבודה" ומיטב הכוחות הפנימיים התקיימו שני
המפגשים הראשונים .ד"ר מיכאל בן אדמון (שדה אליהו) ריתק את החבר'ה בהצגת 'משנת הקיבוץ הדתי'
ובשאלה "מה מקומה בימינו?"; עינת לב (מעלה גלבוע) הנחתה סדנה לבירור ערכים חשובים לנו .את
בירור ערכי העבודה החקלאית עשו הצעירים עם חנוך פלסר (שדה אליהו) ,ועם חברים ותיקים דנו ב "קפה
דילמה" בסוגיית "עושה עמו שותפות – כיצד?" .השתתפות החברים הצעירים הרשימה בעומק הדיון
והגיעה לשיאה בסיכום מרתק של ד"ר מיכאל בן אדמון של הדילמה הנצחית 'אני ואתה' על דרגותיה
השונות .בסיום עימתה אותם מרים גולדשמידט (שדה אליהו) עם השאלה "למה קיבוץ?" נחת רבה הסבו
בני המשפחות הצעירות לחברי הוועדה בסדרת המפגשים בהקדשת זמנן היקר ,בתרומתם לפעילות
ובהפיכתם אותה למשמעותית ביותר .בהמשך מתוכנן יום עיון ולאחריו שבת משותפת למשפחות הצעירות.
מרכזי משקים
בכנס מרכזי משק שהתקיים השבוע עסקנו במספר סוגיות משפטיות המצויות בליבת העשייה הכלכלית של
הקיבוצים .ההרצאות ניתנו ע"י עורכי דין ממשרד ליפא מאיר .עסקנו בליווי משפטי וכלכלי להשקעות
בתחום האנרגיה – הרלוונטי למיזמים שונים בקיבוצים כגון :תחנות גז ,ביוגז ,גגות סולאריים ועוד .נוכחנו
כי פעמים רבות העסקאות הם עם שותף ובעלות גבוהה ,ונדרשת זהירות ומקצועיות בעריכת ההסכמים.
ההרצאה השנייה עסקה במימון בנקאי לפרויקטים שונים בקיבוץ ,והשלישית – באיום חדש/ישן על
החקלאות הישראלית – הניסיון המוצע ע"י משרד האוצר לקראת תקציב  ,1025לבטל את הפטור החקלאי
מהסדר כובל ,לאחר עשרות שנים בהם הוא חל על החקלאים .המשמעות היא פגיעה קשה בכל ההתארגנות
שמאפשרת תכנון בתחום הייצור והשיווק של הגידולים החקלאיים השונים .אנו נאבק על כך בנחישות.
בפגישת מרכזי המשק ניתנו גם סקירות ע"י פעילי הקבה"ד :צביקי פורת הציג את השינויים הצפויים בשוק
החלב .ידידיה צור הסביר את הנוהל החדש בתחום סיוע בדיור לחברי קיבוץ ,והאפשרות לקבל הלוואות
לבניה בקיבוץ השיתופי .שרגא וילק הסביר את החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל (שנקווה שאכן תצא
לפועל) ,המאפשרת לקיבוץ לרכוש את שטח המגורים בתחום הקיבוץ .נחמיה רפל הציג את התארגנות
הקיבוץ הדתי לקראת שנת השמיטה ,את התקציבים הייחודיים ללומדים בשנת השמיטה ,ואת יוזמת
"מסע המושבות לחקלאי הקיבוץ הדתי" ,בעקבות מסעו ההיסטורי של הרב קוק זצ"ל.

ביקור סגן שר החינוך
ח"כ אבי וורצמן ,סגן שר החינוך ,הוזמן לביקור קצר באחדים ממוסדות החינוך שלנו בעמק המעיינות ,על
מנת לקדם את תמיכתו העניינית והתקציבית בעשייה המתחדשת .פתחנו את הביקור בשיחה עם הנהלת
בי ת ספר שק"ד ,בנוכחות ראש המועצה האזורית ובכירי המועצה ,הדגשנו את הצורך בתקצוב שעות הוראה
נוספות בגלל המבנה המיוחד של ביה"ס ,ושוחחנו על התקדמות הדיונים לבניית תכנית-אב מעודכנת .מחדר
הישיבות עבר ח"כ וורצמן לבית הכנסת של ביה"ס ,ושוחח עם תלמידי שכבת י"ב ומוריהם ,על המשמעויות
והלקחים שהוא נושא עמו מרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל .הביקור נמשך ב"קדם – בית מדרש לתורה
ועבודה" הפועל בשדה אליהו עבור צעירים לאחר הצבא ,ובו שמע סגן השר מה הביא כל תלמיד לתוכנית
הייחודית של הגשמת חיי תורה ועבודה ובלטה מאד שביעות הרצון הגדולה  .משדה אליהו נסענו למדרשת
עין הנצי"ב ,רק כדי לראות את בית המדרש שגשמי הברכה נכנסים אליו דרך הגג אל דליים העומדים
במרכז החדר ...סיימנו את הביקור בכיתה החדשה שפתחה המדרשה בעיר בית שאן ,שם נתן השר שיעור
במשנת החת"ם סופר .תודה לכל המסייעים בעיצוב הסיור המעניין והמרשים ,ובהבאת המשאבים
הדרושים להמשך קידום העשייה הלימודית והחינוכית.
כנס המטה השיתופי
תכיפות האירועים לא איפשרה עד כה לדווח על הכנס שערך "המטה השיתופי" במשמר העמק ,שבין מאות
משתתפיו היו גם חברים מקיבוצינו ,חלקם כמרצים .במסגרת הכנס" :השיתוף כדרך חיים לעתיד" ,הוקדש
זמן להתייחדות עם זכרו המבורך של אמרי רון ,חבר משמר העמק שהלך לעולמו לפני כשנה ,שהיה – בנוסף
לתפקידיו הרבים בקיבוצו ,בתנועתו ,בכנסת ובממשלה – שותפו של יעקב גדיש ז"ל בהקמת "הזרם
השיתופי" .לפני הדיון במעגלי שיח ,שמעה מליאת הכנס נקודות מבט שונות של צעירים ,שהסבירו מדוע
בחרו לחיות בקיבוץ שיתופי .עינת לוי (קבוצת יבנה) תיארה את המעבר שלה ושל משפחתה מהעיר אל חיי
השיתוף הקיבוצי כנובע מעולם הערכים הדתי ,וזכתה להתעניינות מרובה .הכנס הסתיים בהרצאה מבריקה
של נעם מנלה על תפישת השיתוף בדור הצעיר ,שרבים אוחזים בה ,והם נושאי הלפיד וממשיכי הדרך.
שבת רבני הקבה"ד
בשבת פרשת לך -לך התכנסו בקיבוץ עלומים רבני הקיבוץ הדתי וחברי המזכירות הפעילה ,לשיח מסורתי
משותף .עוד לפני כניסת השבת זכו המקדימים לערוך סיור מודרך במרכז המבקרים "בארות בנגב" ,לשמוע
ולראות את ימיה של בארות יצחק שבנגב .במהלך השבת זכו חברי הקיבוץ המארח ותלמידי המכינה
למספר שיעורים מהרבנים המתארחים ,אך במרכז השבת עמדו המפגש והשיח של הרבנים ,בינם לבין
עצמם ,וכן דיונים בהשתתפות חברי המזכ"פ ,על נושאים כגון" :בין מובילי דרך לנותני שירות – על תפקידם
של רבנים (וחברי המזכירות הפעילה) ,ועל השאלה מהי הדרך?"; "צדק חברתי בקיבוץ ובחברה הכללית –
האם זה עניין לרבנים ולהלכה?"; "בנק רעיונות – יוזמות ,פרויקטים ,תהליכים ,הצלחות וכישלונות –
למידה משותפת של רבני הקיבוצים" ,ועוד .שוב נוכחנו לדעת שהתברכנו בנבחרת מצוינת של רבנים בעלי
ידע ,בעלי יכולת ,אהובים על הבריות ומקרבים את בני קהילותיהם לתורה .האירוח הנפלא של עלומים ,על
רקע של שמש זורחת לאחר יום של ירידת גשמים ,השלימו למופת את החגיגה.

שבת שלום!
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

