ב"ה ,ג' סיון תשע"ה

שלום לכולם,
כנס מרכזי משק וגזברים
את מפגש מרכזי משק וגזברים שהתקיים ב"בית צוותא" שבבארות יצחק פתח מאיר לנגר ,חבר קיבוץ עין
הנצי"ב ומנכ"ל מפעל פלציב ,שבמסגרת 'למידת עמיתים' הרחיב את הדיבור על יחסי מפעל-קיבוץ :ראיית
המפעל כה שקעה פיננסית מול מקום עבודה ופרנסה לחברים; השקעה בבניית ערכו הכלכלי של המפעל מול
היותו מקור תזרימי בכלכלת הקיבוץ; האם קיימת בקיבוץ גאווה כלפי המפעל? אולי קנאה או גישה של
מובן מאליו? היה מרתק! המשיך אבו וילן (נגבה) ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,שהתמקד בהזדמנות
שנוצרה לחקלאים ולחקלאות עם כניסתו של השר אורי אריאל לכהן כשר החקלאות .אבו עדכן את
הנוכחים על הסכם המים ועל חוק ההגבלים העסקיים .מאיר צור (עין יהב) ,יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכיר תנועת המושבים ,הקדיש את דבריו לסוגיית העובדים הזרים; למאבק על קביעת גבול לפער שבין
מחיר התוצרת החקלאית ביציאתה מהשדה לבין המחיר לצרכן ,ולהתפתחויות במשקים החקלאיים בערבה
שעיקר פרנסתם – גידול פלפל ליצוא ,נפגעה מאוד .הנציגות היתה מכובדת מאוד והתכנים משמעותיים.
ביריה שלנו
במלאות  70שנה לבניית מצודת ביריה ולנטיעת היער שסביבה ,ערכה השבוע 'עמותת בוגרי ביריה' –
בשיתוף ובהובלת קק"ל – כנס הצדעה והוקרה ללוחמי המצודה ומתיישביה .צעירי שנות ה 40 -במאה
הקודמת מתקרבים היום לגיל  ,90ומטבע הדברים רוב הנוכחים בכנס היו בני הדור השני ,השלישי והרביעי.
את הכנס כיבדו בנוכחותם ח"כ מוטי יוגב מ"הבית היהודי"; איל דימרי ,סגן ראש המועצה האזורית מרום
הגליל; נחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד ובכירים מקק"ל .הערב הונחה על ידי מוטי בן-מרדכי ,מזכיר העמותה,
וליוו אותו חבורת הזמר 'צליל גליל' של 'מרום הגליל' ,ולהקת 'טריו גליל' .שיאו של הכנס היה צילום
משותף של כ 25 -וותיקי ביריה שהגיעו למרות החום הכבד עד למצודה הצפונית .מכובד ומרגש!
לקראת הקיץ
מחלקת נוער וצעירים הוציאה לאור כרזה מרשימה ,ובה פירוט תכניות הקיץ .במקביל ,מחלקת החינוך
החלה בסבב מפגשים עם מנהלי החינוך בכל קיבוץ .מדווח זיו כרמל :במפגשים מציגים בפניי המנהלים את
הנושאים העיקרים שמעסיקים אותם בתהליכי ההתארגנות לחופשה ,ויחד אנו מציפים דילמות ונושאים
לעבודה משותפת .מחלקת החינוך ומנהלי המערכות רואים בחופש הגדול הזדמנות חינוכית שהשפעתה
ניכרת על הפעילות לאורך כל השנה ,ולכן מטרתנו המשותפת היא להצליח ללוות את עבודתם החשובה של
מדריכי החינוך הבלתי פורמלי כך שיגיעו למיצוי הפוטנציאל שהחופש הגדול מזמן לצוות החינוכי.

טורניר כדורסל
באסרו חג שבועות יתקיים בעז"ה טורניר הכדורסל המסורתי של נוער הקיבוץ הדתי .מאות בני נוער מרחבי
קיבוצי התנועה ייפגשו לחגיגה של גיבוש ושיתוף דרך חוויית הספורט .הטורניר יתקיים בספורטק רחובות,
בין השעות  .17:00-09:00אוהדים ,הורים וחברים מוזמנים להצטרף ולעודד את הבנים והבנות המתחרים
כנציגי קיבוצם .להתראות!

מקווה ישראל
זיו כרמל ונחמיה רפל ערכו השבוע ביקור כפול במקווה ישראל :החלק הראשון התקיים בַּ מבנה העתיק,
היפה ו מרשים בו שוכנת הנהלת הכפר ,והוא הוקדש לשיחה עם רונן צפריר ,מנהל הכפר ,ועם יסכה חיימוב,
מנהלת הפנימייה ,לבחינת האפשרות שבמקווה ישראל יי ָּקלטּו גם ילדים מהקיבוץ הדתי ,הן לביה"ס והן
לפנימייה .החלק השני נועד לשיחה עם  9חברות וחברי גרעין יג"ל – חלקם מקיבוצינו וחלקם מבוגרי בני
עקיבא – המתנדבים כמדריכים וחונכים בביה"ס ובפנימייה .מתוך השורות קלטנו מסרים מחמיאים מאד:
השפעתם של מתנדבי יג"ל על הנוער היא מדהימה ,והיא מחלחלת עמוק ולאט לאט אל נפש החניכים;
החבר'ה שלנו עושים תיווך חשוב מאד בין עולם המבוגרים לעולמם הצעירים ,תיווך שהחניכים לא זוכים
לקבלו בביתם; בעזרת בנינו עוברים חניכי הכפר שינוי ניכר בדיבורם ,בלבושם ובבחירותיהם .שוב התברר
לנו ,שבעשייתו החברתית-התנדבותית ,כל אחד בדרכו שלו יכול להיות משמעותי מאד!
ברגל לירושלים
בתחילת השבוע חגגנו את יום ירושלים תשע"ה .עם צאת השבת יצאו  105תלמידי שכבת י"ב של בית הספר
בקבוצת יבנה למסע רגלי אל עיר הקודש ירושלים ,כמיטב המסורת הקיימת בבית הספר כבר עשרות שנים.
התלמידות והתלמידים צעדו כל הלילה בנתיבי השיירות בהרי ירושלים ,ובבוקר החג עצרו לתפילה חגיגית
בבית הכנסת העתיק במוצא ,שם שמעו דברים נרגשים ממזכ"ל התנועה ,נחמיה רפל ,ששיתף את הנוער
בזיכרונותיו כחייל צעיר במלחמת ששת הימים .בכניסה לירושלים הצטרפו לצועדי הלילה כלל תלמידי בית
הספר ,וביחד ,בשירה וריקודים ,חלפו מגשר המיתרים דרך השוק ההומה ומדרחוב בן יהודה ,עד לשער יפו
– שם התקיים טקס קצר ומרגש ,ומשם בריקודגלים עד הכותל .להלן קטע מדבר היום שנכתב על ידי אחת
מתלמידות שכבת י"ב והוקרא בטקס:
"מה אתה רואה כשאתה מביט בירושלים? אדם אחד ישיב שבירושלים הוא רואה את ביתו ,הוא מתגורר
בה והיא חלק מחיי היום יום של העיר; אחר יגיד שזו העיר שחלם להגיע אליה כל חייו ,גם בזמן שעלה
על ספינת המעפילים או שהלך ברגל במסע ארוך ומפרך לארץ ישראל; יש שיאמרו שזו עיר של קדושה,
ובליבם תפילה שהמקדש יבנה במהרה; אחרים יסתכלו עליה ויראו את הקרבות לשחרור ירושלים ואת
החברים .אני מביטה בירושלים ורואה עיר של תקווה שמאחדת את כל היהודים ,עיר שכמותה יש רק
אחת .אנחנו כאן אחרי אלפיים שנות גלות ,אחרי קרבות עקובים מדם ,אחרי חלומות בהקיץ ,אחרי
התקוות שמתגברות בכל שנה שחולפת .אנחנו כאן ירושלים .ולא רק שאנחנו כאן ,את גם שלנו ירושלים.
אנחנו נלך ברחובות שלך עם ראש מורם ודגל ישראל ביד ,נשיר בשבילך וגם נשמור עלייך כי יש לנו רק
אחת כמוך ,רק ירושלים אחת".

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

