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שלום לכולם,
חגיגות פורים
בשבועיים האחרונים שּותפה מחלקת החינוך לשיח בנושא מסיבות פורים בבתי הספר שק״ד-דרכא
ו בקבוצת יבנה ,ועל כך מדווח זיו כרמל (רכז החינוך התנועתי) :בשק"ד-דרכא התקיים שיח ביוזמת הקיבוץ
הדתי ובהשתתפות מנהלי החינוך ,מנהיגות הורים ,המנהל וסגניתו ,וכן נציגי מחלקת הילדים והנוער של
המועצה .התפתח דיון עֵ ר על תוכן המסיבות ,על גבולותינו כמחנכים והורים ,ועל דרכי השיח עם בני הנוער
אודות הסוגיה .הוסכם שיש לדבר בקול אחד בכל קיבוצינו בעמק ובגלבוע .כמו כן סוכם שנשאף לקיים שיח
מקדים ומעמיק עם בני הנוער על שמחת פורים שלנו ,מהותה ומרכיביה .בבית הספר ביבנה הוקדשה פגישת
הוועד ,בניהולה של שרה עברון ,לנושא המסיבות .נערך דיון רב משתתפים ,וניכר היה שברור לכולם
שהמסיבות מבטאות רצון אוטנטי של הנוער לשמוח ,ויש כאן הזדמנות חינוכית לשוחח ולהדגיש ערכים
וגבולות .יש לכוון ולשוחח על כך שהמסיבות אכן יבטאו שמחה ולא יהיו בו אירועים פורצי גבולות.
מיזם אבישי טבת
הנהלת 'מיזם אבישי טבת' התכנסה לדיון תקופתי בהתקדמות המיזם ,ובהנחיית העוסקים במלאכה
להמשך העשייה .כידוע ,אבישי ,חבר קיבוץ גן שמואל ,הינו פעיל במזכירות התנועה ,והוא מסייע מזה שנים
רבות לנפגעי צה"ל ומשפחות שכולות ,וכן מטפל בעניינים אישיים של בנים ובנות לקראת שירותם בצה"ל,
ובמהלך השירות .כיום אנחנו קשורים לפעילות קבועה בכל יישובי הקיבוץ הדתי ,וכן ב 8 -מועצות אזוריות
המעבירות אלינו תשלום חודש י קבוע .בנוסף ,המיזם נותן שירות לקיבוצים ולאנשים פרטיים תמורת
תשלום נקודתי .תרומתו של אבישי לפונים אליו זוכה להערכה רבה ,ואנו רואים במיזם פעילות חשובה.
משבר החקלאות
החורף הגשום מעורר תקוות ליבולים טובים מהממוצע ,אך משבר היצוא והרובל הינו חריף במיוחד ,והוא
מהווה איום אמיתי על משקים חקלאיים ברחבי הארץ .התקיימו פגישות עם משרדי החקלאות והאוצר
למציאת פתרון שיבטיח רשת ביטחון לגידולים שנפגעו ,ויעזור למגדלי הפלפל ,תפוחי אדמה ,גזר ,צנונית,
סלרי ,רימונים ,אפרסמון וכו' להתמודד עם הבור התקציבי הגדול שנפער במשקיהם .נכון לעכשיו – קיימת
התקדמות מסויימת אך בלתי מספקת .יתכן ולא יהיה מנוס ,למרות הבחירות שיתקיימו בעוד כשבועיים,
ואולי בגללן ,לצאת למאבק ציבורי כדי להיאבק על זכויותינו .מדובר על עזרה כספית מיידית למגדלי
הירקות והפירות שנפגעו ,ומתן אפשרות לביצוע הסבות עתידיות לגידולים אחרים למי שירצה להסב
חלקית את סל גידוליו.

מטה עם מטה בלביא
פעילי התנועה נפגשו השבוע עם ההנהלה והחברים בקיבוץ לביא ,במסגרת "מטה עם מטה" .ביקרנו בנגריה
והתרשמנו מהיקף הפעילות ואיכות התוצרים ,שמענו על פעילות גרעיני צבר ופתיחת הבית לחיילים
בודדים ,המשכנו לגן הוורדים המרשים ונכנסנו לביקור חטוף במלון היפה והמטופח .ישבנו לשיחות חתך
עם קבוצות חברים ,ולדיון מסכם עם המזכירות והנהלה חברתית .התפעלנו כרגיל מהאנשים ,ומהתשתית
הפיזית של הקיבוץ .לביא נמצאת בשלבי הסיום של פרוייקט שיכון מרשים בהיקף ,במשאבים ובאיכות,
וניכרת שביעות הרצון של החברים בנושא זה .בשיחות עלו מספר אתגרים העומדים בפני לביא :יוזמות
חברתיות שונות; חידוש תנופת הקליטה וצמיחה הדמוגרפית לאחר האטה ושיפור בתחום הכלכלי; סיכמנו
לגבש המלצות מטעם מזכירות התנועה ,שיהוו אבני דרך להמשך ליווי ועבודה עם מנהיגות לביא בפרט ועם
חברי הקיבוץ בכלל .אנו מודים לכל השותפים בהכנת הביקור ,בליווי ובאירוח ,וכרגיל למדנו רבות,
התעוררנו למחשבה ,ומכאן בעז"ה לעשייה.
כנס הארגונים הכלכליים הקיבוציים
הכנס השנתי של התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים נערך בשבוע שעבר ב"עוטף עזה" ,והוא כלל
ביקור בנחל עוז ,בעלומים ,בנירים ,בניר עם ,ובישובים נוספים .כ 40 -בכירים בכלכלה הקיבוצית ,ובהם
שמונת מנהלי הארגונים האזוריים ,ראשי התנועות הקיבוציות ,מנהלי 'משקי הקיבוצים'' ,ברית פיקוח'
וגופים נוספים העוסקים ב כלכלה הקיבוצית ,הקדישו יומיים למפגש בלתי אמצעי עם חברי הקיבוצים שהיו
בעין הסערה בשנים האחרונות בכלל וב"צוק איתן" בפרט ,ולמדו מקרוב על ההתמודדות הביטחונית,
החברתית והכלכלית של התושבים הסמוכים לגדר עם רצועת עזה .עניין רב עוררו הביקור ב'בארות בנגב',
שהציג בטּו ב טעם סיפור שרוב הנוכחים לא הכירו ,וכן הסיור בבית הספר האזורי 'שער הנגב' ,בית ספר
שהמציאות הביטחונית הביאה לבנייתו מחדש ,גם פיזית וגם חינוכית .נקודת שיא נוספת היתה הכניסה
למנהרה שנתגלתה בשדות קיבוץ נירים בעומק כ 20 -מטר מתחת לפני האדמה .התרגשות רבה עורר גדי
ירקוני ,מרכז משק נירים ,שאיבד את  2רגליו בשעות האחרונות של צוק איתן' ,באירוע קשה בו קיפחו את
חייהם שני חברי נירים ,זאביק עציון ושחר מלמד ז"ל .גדי מכהן כמרכז משק בקיבוצו ,הוא מתמודד על
כהונת ראש המועצה האזורית אשכול ,והוא הקביל את פנינו בחיוך מלא צניעות ואמונה.
שבת בעכו
בשבת ראש חודש ניסן 21-20 ,במרץ ,נקיים בעז"ה את השבת החמישית והאחרונה במסגרת "שבתות עיון
ונופש של הקיבוץ הדתי" .לשמחתנו הועמדו לרשותנו חדרים נוספים ב"אכסניית האבירים" ,ואנו מזמינים
את המעוניינים להצטרף אלינו לשבת ייחודית .פרטים והרשמה – עדנה ,טלפון.03-6072706 :

פורים שמח ושבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

