ב"ה ,כ"ט תמוז תשע"ה

שלום לכולם,
המירוץ לקיבוץ הדתי
המירוץ לקיבוץ הדתי ,השביעי במספר ,התקיים השבוע .למירוץ יצאו  12קבוצות של בוגרי ז' מ13 -
קיבוצים .מנקודת הפתיחה יצאו הצעירים יחד עם מדריכיהם למסע מאתגר ,מצחיק ,מחכים,
מתסכל ,מתיש ומרגש .פגשנו לאורך כל הדרך בעיקר ילדים נעימים ,נחמדים ואכפתיים .במהלך
המירוץ למדו החניכים על התנועה ,אנשיה ,פועלה וערכיה .הם פגשו מקומות ,אנשים וטקסטים
ייחודיים ומשמעותיים לתנועת הקיבוץ הדתי .ניתן לומר כי זאת הייתה טבילת האש הראשונה
שלהם לתוך התנועה והם עמדו בה בכבוד .לאחר שבארות יצחק הגיעו ראשונים ביום הראשון של
המירוץ (ולאחריהם יבנה ובמקום השלישי מעלה גלבוע) ביום השני נוצר מהפך!!! את היום השני
סיימו במקום הרביעי עין הנצי"ב ,בשלישי סעד-עלומים ,קבוצת שלוחות הגיעה בפער של  30שניות
בלבד מהמקום הראשון :לביא!!! יישר כוח ותודה לכולם – לחניכים הנהדרים ששמרו על רוח
ספורטיבית ,למדריכים שגילו אחריות ומסירות ושמרו על מצב רוח טוב ומורל גבוה בקרב החניכים
גם כשהיה קשה ומאכזב ,וכמובן – לצוות הלוגיסטי הנהדר!
גזירות בחקלאות
אבו (אבשלום) וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,שלח השבוע לכל החקלאים ,איגרת הנפתחת
במילים אלה" :משרד האוצר הודיע למשרד החקלאות על שורה שלמה של גזירות ומהלכים חד-
צדדיים שבכוונתו להוציא לפועל .מהלכים אלה יחסלו ענפים חקלאיים שלמים ,לרבות :ביטול
התכנון בענף הצאן; ביטול תוך שנתיים של התכנון בביצים; פתיחה מיידית של מכסות הדגים
והוצאת הפטם מכל תכנון" .בהמשך האיגרת מסביר אבו את המשמעויות של צעדי האוצר,
שבעיקרן נשענות על למידה מן העבר :ביטול תכנון הייצור בענפי החקלאות לא הוכיח את עצמו,
המחיר לצרכן רק עלה והחקלאים הפסידו .לעומת זאת מברך אבו את ההנהגה החדשה של משרד
החקלאות ,ובראשם את שר החקלאות אורי אריאל ,את מנכ"ל משרדו שלמה בן אליהו ואת
הסמנכ"לים הבכירים" ,אשר מבינים ומזדהים עם עמדותינו בנוגע לעובדים הזרים ופערי התיווך,
ומקדמים שינויים בחוק ההסדרים הקרוב" .כידוע ,משקינו מתבססים על ענפי החקלאות ,ואנו
תומכים בעמדת חקלאי ישראל ,ומצטרפים לתביעתם מהממשלה "שכל רפורמה שהמדינה תרצה
לבצע תהיה אך ורק תוך כדי הידברות עם החקלאים ולא מעל לראשיהם".

מהעשיה בשטח החינוכי
השבוע ביקר רכז מחלקת החינוך התנועתית זיו כרמל (טירת צבי) בעלומים ,והוא מדווח :בעלומים
התקיימה השבוע קייטנת 'קו לחיים' ,אותה הובילו ילדי חטיבת הביניים בקיבוץ .במקביל ,במערכת
החינוך עוסקים הקיץ בנושא ארבעת ערי הקודש ,בעשייה רב תחומית באמנות ,משחקים ושירים.
בתי הילדים מקושטים ומעוצבים ברוח הנושא וכך גם הפעילויות .בשבוע שחלף במסגרת העיסוק
בעיר הקודש חברון נסעו הילדים והצוות לסוסיא ,ביקרו בטבריה ובירושלים .כולנו זוכרים איך
נראה הקיץ הקודם בעלומים ,מברכים את ילדי עלומים ומאחלים להם קיץ שקט מלא פעילות
והנאה .לצד העשייה האינטנסיבית ,מסיימת בימים אלה צורית אברהם את תפקידה כרכזת החינוך
של עלומים מזה שלוש שנים .לצורית זכויות רבות בפריחת מערכת החינוך המקומית ,וזו בהחלט
הזדמנות לומר לה תודה ויישר כוח .למחליפתה  -מתי מלקר ,ברכות חמות להצלחה בתפקיד
החשוב!
מפגש מרכזי משק בעמק המעיינות
ביוזמתו של שרגא וילק (משואות יצחק) ,רכז אגף המשק במזכירות הקבה"ד ,התכנסו בפעם
השנייה בעלי התפקידים הכלכליים והמשקיים של מרבית קיבוצינו שבעמק המעיינות ללמידת
עמיתים ,להתעדכנות ולתיאום .הפגישה נפתחה בסקירתו של דובי מילר (מעלה גלבוע) את מיזם
"אגירה שאובה" ,בתובנות העיקריות הנובעות מיזום וניהול פרויקט בסדר גודל כזה ,והתועלות
הצומחות ממנו לקיבוץ ,לאזור ולמדינה .מדובר בפרוייקט לאומי ליצירת חשמל ע"י טורבינות
המופעלות מנפילת מים ממאגר עליון אל מאגר תחתון הנמצא בעמק .בהמשך המפגש עלו נושאים
נוספים :נציגי קיבוצינו התבקשו להתגייס לטובת קבלת שדמות מחולה לארגון האזורי של משקי
בית שאן ,נושא העומד על סדר היום של האסיפה הכללית של המשקים החברים בארגון; התקיים
דיון במתווה המתגבש להתארגנות חדשה למגדלי הדגים בעמק ,שהסתיים בקריאה למשקים לבחון
את ההצעה בכובד ראש ובגישה חיובית; שמענו ממרכז המשק של מירב ושדמות מחולה על
הבג"צים שהוגשו ע"י גורמים פלשתינאיים הטוענים לבעלות על שטחי קעון ועל באר המים
בברדלה ,המשמשים כאמצעי ייצור למירב ,למחולה ולשדמות מחולה .בסיום היום יצאנו לסיור
קצר באתר האגירה השאובה במרומי הגלבוע .תודה רבה לחזי ודובי על האירוח המלמד והמפנק.
שנה לצוק איתן
במלאת שנה למבצע 'צוק איתן' יתקיים באולם האירועים שבקבוצת יבנה ,יום עיון בשיתוף עם
המכון למחקרי בטחון לאומי ,מועצה אזורית חבל יבנה ,תנועת הקבה"ד וישיבת כרם ביבנה .ביום
העיון ייקחו חלק רבים וטובים ,וביניהם האלוף במיל' עמוס ידלין – ראש המכון למחקרי בטחון
לאומי ,האלוף במיל' יאיר נוה ,סגן הרמטכ"ל לשעבר ,וד"ר יהודה בין מאיר ,חוקר בכיר במכון.
היום פתוח לכולם ,והציבור מוזמן לסמן לעצמו את התאריך ולהגיע :יום ב' ,כ"ה אב.10.8.2015 ,
פרטים מדוייקים באתר הקיבוץ הדתי.

מטה הקרקעות של ההתיישבות
לאחרונה (ויש האומרים לראשונה!) ,הוקם מטה קרקעות משותף לכל תנועות ההתיישבות
שמטרתו לגבש עמדה משותפת לכל המרחב הכפרי בסוגיות הקרקעיות ,וכן להתמודד יחדיו ובצורה
מתואמת עם ההצעות/החוקים שמעלים חדשים לבקרים משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל.
ביסודה של ההתארגנות החדשה עומדת תפיסת עולם האומרת שיש להשקיע בהסברה ולהיאבק על
מנת שנשיג את המירב ,אך בכל מקרה חייבים להגיע לסיכומים ולהסכמות עם משרדי הממשלה
מכיוון שבלעדיהם נצא קרחים מכאן ומכאן .מלבד נציגי התנועות השתתפו בפגישה חברי הכנסת
איתן ברושי ודני עטר ,נציגי ההתיישבות הקיבוצית והמושבית החברים ב"מחנה הציוני" ,וכן חיים
ריטוב ומוטי דילג'יו ,נציגי מרכז המועצות אזוריות .ההערכה היא שהאוצר ינצל את לוח הזמנים
הדחוק לדיוני תקציב  ,2015-2016וינסה לקדם הצעות החלטה שאינן לטובת החקלאות
וההתיישבות .קיימת סבירות גבוהה שלקראת אישור התקציב בכנסת נצטרך לצאת למאבק
ולהפגנות ,וההכנות לכך כבר החלו.
מזמו"ר
חברי המזכירות המורחבת ומזכירויות היישובים קיבלו הזמנה מעודכנת לישיבת המזמו"ר
שתתקיים בעז"ה ביום שני הקרוב .הישיבה תיפתח בקיבוץ נווה איתן שבעמק המעיינות ,שם יִפָּ גְ שּו
חברי המזמו"ר עם צעירים הנמצאים בתוכניות שונות המקרבות צעירים לעבודה חקלאית
ולהתיישבות בפריפריה .לאחר מכן ניסע דרומה ,לשדמות מחולה ,מושב שיתופי שהינו חבר מן
המניין בתנועתנו ,ונקיים במועדון היישוב את דיוני המזמו"ר .על סדר היום הנושאים הבאים:
משאבי אנוש – אישור הצעות המזכ"פ לשינויים בהרכב המזכירות הפעילה ובחלוקת התפקידים
בין הפעילים; אישור תקציב מעודכן ל ;2015 -דיון בהצעת לשינוי הרכב הוועדה הרעיונית-מדינית
ותפקידיה.
כנס לסיום שנת השמיטה
בשבוע האחרון של שנת השמיטה ,ימים ספורים לפני ראש השנה תשע"ו ,נקיים בעז"ה את "כנס
הקיבוץ הדתי לסיום שנת השמיטה – חידושים ,יישומים ,לקחים" .הכנס יתקיים באולם
האירועים במשואות יצחק .נתבונן בשמיטה הנוכחית מזוויות ראייה שונות – הלכתיות ,חקלאיות,
טכנולוגיות ,לאומיות ועוד ,ונתווה יעדים ודרכים לקראת שמיטת תשפ"ב הבעל"ט .בימים אלה אנו
עובדים על סדר היום של הכנס ואנחנו מזמינים את הציבור הרחב לרשום את התאריך ביומן,
לשריין את המועד ולהשתתף בכנס :יום ראשון כ"ב באלול תשע"ה 6 ,בספטמבר  - 2015כנס
לסיום השמיטה.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

