ב"ה ח' תמוז ,תשע"ה

שלום לכולם,
גרעיני חקלאות והתיישבות
אמיתי פורת (כפר עציון ,מרכז אגף חברה) ונחמיה רפל (קבוצת יבנה ,מזכ"ל) ,ביקרו השבוע בקומונת
הצעירים שקבעה את בסיסה בקיבוץ בית קשת ,ומטרתה" :חוות הכשרה" לעבודה חקלאית
והתיישבות כפרית .החבורה כוללת  12בנים ובנות ,דתיים וחילוניים ,רובם לאחר שירות צבאי ,והם
מאורגנים בתנועת "אמת מארץ תצמח" ,ששמה לה למטרה "להכשיר צעירים לעבודה עברית ואהבת
מפליא לשמוע מהחקלאים
הארץ ,תוך עמל כפיים ,מעורבות בקהילה ,חיי קבוצה
אזורי".כמותית
ופיתוחלהרחיב
הכוונה –
ולשפרשהגיעו ממושב קשת
המתנדביםהדתיות
והתשבחות לבנות
שבשטחיהם עובדת החבורה הצעירה את המחמאות את מס'
התכנית
איכותית את
עימם אמר אחד" :בהתחלה
בשיחה
שברמת הגולן ולבנים החילוניים שהצטרפו לגרעין מערי גוש דן.
הסתכלו עלינו העובדים הזרים מלמעלה למטה ,אך מהר מאד למדנו את המלאכה והיום אנחנו
מקדימים אותם בגיזום ,בעישוב ובקטיף" .שני הוסיף" :הייתי מלצר עירוני ,וקסמה לי האפשרות
לעבוד בחקלאות .התקופה פה פתחה לי את הראש ,ואני חושב על חיים בגליל" .ועוד אחד" :עצם
ההסתובבות בשטח ,ההיכרות עם האיזור ,השיחות עם תושבים צעירים ומבוגרים ,זו זריעה שבעז"ה
תנביט את ההתיישבות שלנו בגליל" .כששאלנו מה הם מקבלים מהחיים ב"חוות ההכשרה" השיבו
בערבוביה" :אנחנו רוכשים ניסיון בחקלאות .אנחנו מכירים אנשים שונים ושומעים דיעות מגוונות.
אנחנו לומדים לחיות חיי שיתוף ,חברה וקבוצה .אנחנו מגשימים אידיאל גדול של תרומה לחברה,
חיבור לאדמה ,והתנדבות בקהילה" .המזכירות הפעילה של הקבה"ד החליטה לקדם את הרעיון,
ולפעול להקמת "חוות הכשרה" גם בקיבוצינו.

ביטוח שדמה
"שדמה" ,בראשות ראובן קמיל ,התקיים
העובדים של
בהשתתפות כ 100 -חברי הקיבוץ הדתי וצוות
נציגים מ 17
26
באו לש
קיבוצים
מועקיבוצי הקיבוץ הדתי .בהרצאה
מרבית
עובדים
הכנס השנתי המסורתי של סוכנות הביטוח שאיתה
על
וגם
האיומים
הראשונה עלה הנושא של מתקפת הסייבר :על
התברר לנו שיש התקפות סייבר בעסקים רבים ,דבר
היפות
היוזמות
המחייב כל חברה להגן על עצמה וגם לבטח את הסיכונים הנובעים מכך .בשנים האחרונות אנחנו
מבטחים את פעולותינו דרך חברת "ביטוח חקלאי" ,והפעם הוזמן אריה הרמן ,מנכ"ל החברה ,לתאר
אירוע של דליפת אמוניה במפעל "הוד חפר" ,ולהמחיש בדרך זו איך רצוי לבטח את הקיבוץ או את
המפעל בעבודה מול קבלנים .בהמשך יום העיון ולקראת חודש יולי ,מועד חידוש הביטוח שלנו ,ניתנה
סקירה מפורטת על חידוש הפוליסה .נציגי "שדמה" יבקרו בכל הקיבוצים על מנת להסביר את
השינויים משנה לשנה ,ולכולנו תהיה הזדמנות לבדוק את הצרכים השונים בכל קיבוץ .חשוב לציין
שהקיבוץ הדתי עובד עם חברת "שדמה" כבר עשרות שנים ובנינו ביחד איתם פוליסה מעניינת ,שיש לה
יתרונות רבים שחשוב מדי פעם להציגם .חלק מיתרונות אלה הוצגו ביום העיון וניתן להציג אותם
ולהרחיב את הנושא גם בביקור נציגי סוכנות הביטוח בקיבוצים .בסיום הכנס שמענו הרצאה מרתקת
של קרן ליבוביץ ,בחורה נכה מתקופת השירות הצבאי ,שבנחישות ובתעצומות נפש השיגה
באולימפיאדת הנכים  7מדליות זהב במקצוע השחייה .בהרצאתה תיארה קרן את מאבקיה להגיע
להישגים אלה ,ואנחנו התפעלנו מחלומה העכשווי :לצלוח בשחייה את תעלת למאנש שבין צרפת
לאנגליה .בסיום דבריה היה לנו ברור :היא עוד תעשה זאת!

חוות הכשרה
בקיבוץ בית קשת
"הייתי מלצר עירוני,
וקסמה לי האפשרות לעבוד
בחקלאות .התקופה פה פתחה
לי את הראש ,ואני חושב על
חיים בגליל".

משבי רוח – מפגש אחרון

השבוע ,בהתרגשות קלה ובהרבה דבקּות ,התקבצה בשעות הערב חבורת צעירים מרחבי
התנועה ,ונכנסה אל תוך לילה של דיונים סוערים .מדווחת לימור ספראי (מעלה גלבוע ,מרכזת
מחלקת נוער וצעירים) :המשכנו הפעם לעסוק בנושא ה'ליבה' של חיינו – הנושא הדתי .מה
מייחד את הקיבוץ הדתי במובן הדתי ,הרוחני ,ההלכתי? בעבר ובהווה? מהי הבשורה של
לחדש או מאידך לשמֵ ר? כמובן ,היה זה דיון שלא הסתיים .סביב
ֵ
התנועה ומה ראוי וכדאי
השולחן ישבו אנשים שונים ,מגוונים ומעניינים ,שהמשותף לכולם הוא הרצון ללמוד ולהיות
שייכים ומשפיעים .אנו ניפגש בחודש הבא לשבת משותפת ,להמשך השיח והלימוד המרענן,
העמוק והאכפתי .משב רוח אחרון לעונה הסתיים ,וזאת ההזדמנות לומר תודה גדולה ַל ַיזם
גולן רייז (עין צורים) ,לַמַ ְנחֶ ה האחד והיחיד ד"ר מיכאל בן אדמון (שדה אליהו) ,לריבה פריד
(מעלה גלבוע) על הקולינריה המשובחת וההשראה המתמדת ,ולמשתתפים המתמידים,
המחוייבים והמסורים ,אשר מהם תצא תורה .אנו מתכננים להמשיך בתכנית הזאת גם בשנה
הבאה ,עם הגרעין הנהדר שהתקבץ לו השנה ,ועם חדשים המוזמנים להצטרף אלינו לאחר
פגרת הקיץ.

אם חקלאות כאן – מולדת כאן
בגני התערוכה בתל-אביב התקיימה השבוע תערוכה חקלאית – ַאגְ רו-פְ ֶרׁש – שהציגה מחד את
ההישגים המקצועיים המדהימים של החקלאים ,ומאידך שמה דגש על בעיית הרווחיות
בענפים השונים .בשיחה שהתפתחה עם חברי כנסת שבאו להתרשם מהתערוכה ומהאנשים
שמאחוריה ,אמרו מנכ"ל חברת "בננות חוף" ,מזכיר ארגון מגדלי פירות ואחרים" :אתם
משבחים את הישגינו המקצועיים ,ומתפארים בפני כל העולם על החקלאות הישראלית ,אך
דעו לכם שבתוך עשור עלול היצוא החקלאי להתחסל! בגלל החלטות הממשלה עלּות העסקת
עובדים זרים עבורנו היא פי חמש ממה שהיה לפני עשור; מחיר המים השפירים לחקלאות
הוא בשמיים ,ויש גידולים שחייבים מים באיכות גבוהה ואותם נצטרך בקרוב להפסיק לגדל;
פער המחירים שבין המחיר לק"ג שמקבל החקלאי בשדה לבין המחיר שמשלם הצרכן בחנות
המכולת הוא אדיר ולא ניתן להוריד עוד מהתמורה שמקבל החקלאי" ,ועוד .החקלאים תולים
תקוות רבות בשר החקלאות החדש ,אורי אריאל ,ומנכ"ל משרדו ,שלמה בן-אליהו,
ומשתדלים להגביר את התיאום בין ארגוני המגדלים ותנועות ההתיישבות כדי שאל מקבלי
ההחלטות יגיע קול אחד ,מגובש ומלוטש.
לו"ז תנועתי צעיר
סופ"ש פרשת חקת – קבוצת יבנה
מועצת צעירים ונוער –
כיתות י' :ימים ראשון-שני – י"א-י"ב בתמוז ( 29-28ביוני)  -על כביש ...1
'מסע בין עולמות' –
כיתות ח' :ימים רביעי-שישי – כ"א-כ"ג בתמוז ( 10-8ביולי)  -בכרמל
מחנה 'גדוד העבודה' –
מחנה 'בתוך הזרם ונגדו' – כיתות ט' :ימים שני-חמישי – י"א-י"ד באב ( 30-27ביולי)  -ליד כפר סאלד
כיתות יא' :ימים שלישי-רביעי – י"ב-י"ג באב ( 29-28ביולי) – על כביש ...1
'מסע בין עולמות' –

נאחל לכולנו שימי החופשה והקיץ הבעל"ט יהיו שמחים ,בטוחים ומשמעותיים!
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

מה מייחד את הקיבוץ הדתי
במובן הדתי ,הרוחני,
ההלכתי? בעבר ובהווה?
מהי הבשורה של התנועה
ומה ראוי וכדאי לחדֵ ש או
מאידך לשמֵר?
חברים חדשים המוזמנים
להצטרף אלינו לאחר פגרת
הקיץ.

