ב"ה ,ט"ז חשון תשע"ו

שלום לכולם
בכנסת ישראל
פעילות ערה נרשמה השבוע במסדרונות הכנסת ,מזנוניה וחדרי ועדות הכספים והכלכלה ,והכל לקראת
סיום הדיונים על תקציב המדינה .הנושאים המרכזיים :הטבות מס לישובים בפריפריה; רפורמה בענף
הפטם; פערי תיווך בין החקלאי לבין הצרכן .בנושא הראשון ,ראשי הערים בצפון (עכו ,נהריה ,מעלות-
תרשיחא ועוד) משכו את תשומת הלב בהשבתת הפעילות ביישוביהם ,אך גם אנחנו – ובמיוחד הקיבוצים
מירב ומעלה גלבוע – עלולים לספוג פגיעה קשה כתוצאה משינוי קריטריונים לקבלת ההטבות ושומה עלינו
לפעול על מנת למנוע את השינוי .בנושאים האחרים היו אלה עדויות החקלאים שלא השאירו את חברי
הכנסת אדישים .חבר מושב עין יהב אמר" :חקלאי מקבל  90אגורות לק"ג ועל אותה התוצרת משלם
הצרכן  !₪ 9לא יתכן שחקלאי יקבל פחות ממה שעולה לו לגדל ,ובדרך לסּופר יקפוץ המחיר פי עשר! זו
הסיבה לסגירת משקים במושבים ,לבריחת צעירים מהענף ,ולממוצע גיל  64של החקלאים" .מגדל עופות
משדמות מחולה ,שמחזיק את המשק שלו בסיוע בני משפחתו בלבד וללא עובדים שכירים ,הוסיף" :כל חיי
המדף של העוף בסּופר הם  4ימים .זה פחות מחיי המדף של עגבנייה!" ,וחברו מכפר מרדכי הצהיר" :היינו
על סף פשיטת רגל ב .2012 -הרפורמה הפעם תביא לירידת מחירים זמנית ואנחנו נקרוס ,כי אין לנו שום
רזרבה" .נושאים נוספים נמצאים על שולחן הלובי החקלאי בכנסת ,וביניהם :עובדים זרים ,שיקום
תשתיות ביישובים הוותיקים ,מחיר המים ,תקציבי מרכזי המחקר והפיתוח ,השתתפות הממשלה בתקציב
הקרן לנזקי טבע ,מלאי חירום של חיטה ,ועוד .לא משעמם!
שבת בערד
התכניות לשבת הקיבוץ הדתי בערד גובשו ,ואנו מפרסמים אותן עבור הנרשמים ,ועבור אלה המבקשים
לקבל את הפרטים כדי להירשם בחדרים שנותרו עדיין פנויים :נתכנס ביום שישי בבוקר בישוב הפורח
סנסנה ,נשוחח עם תושבים יוצאי הקבה"ד ,ומשם נצא – בהדרכת נחשון אפיק – אל יער חירן ויער יתיר.
נעלה לתצפית אל המדבר בשמורת הר-עמשא ,ונקפוץ אחורה בזמן לחקור את סודה של העיירה התלמודית
סוסיא .שם נפסע בין מקוואות ,בורות מים וגתות ,נצפה בסרטון בתוך מערה ,ונסיים בבית הכנסת המפואר
"בגובהה של עיר" .בשבת נארח את פרופ' כנה (נחליאל) ורמן ,חוקרת עדת קומראן והמגילות הגנוזות,
שתעמוד על מניעיהם של אנשי הכת ביציאה מעיר הקודש ובהליכתם למדבר; הרב יהושע פיינה ,ראש
האולפנה המקומית ,ישוחח על תדמיתה של העיר ערד; רחל קרן ממדרשת עין הנצי"ב תשוחח על "לימוד
תורה לנשים – מאין ולאן?"; ובמוצ"ש יחתמו המעוניינים בפעילות שמחה של "מסע עולמי" עם תופים וכלי
נגינה .ההרשמה כרגיל אצל עדנה.03-6072706 :

מלכה האס  -יקירת אורנים
בשבוע שעבר קיבלה מלכה האס ,המחנכת הוותיקה מקיבוץ שדה אליהו ,את התואר "יקירת אורנים".
מלכה בת ה 95 -לימדה במשך  40שנה במכללת אורנים ,במהלכן פיתחה פדגוגיה ייחודית לעבודה עם
ילדים ,המונחלת ונלמדת גם כיום .מלכה המציאה את גן הגרוטאות ואת ביתן הציור ,והעמידה דורות של
גננות .אנו שולחים לה את ברכותינו החמות ,ומאחלים לה בריאות טובה והמשך עשייה ויצירה.
טורבינות רוח
אי אפשר שלא לראות :על רכס הגלבוע הולכות ומוצבות בימים אלה  14טורבינות רוח ,הצפונית ביותר היא
בתוך חצר משק מעלה גלבוע ,והדרומית מוצבת בסמוך לקיבוץ מירב .הטורבינות יספקו  12מגוואט לשעה,
והן מצטרפות לפרוייקט "אגירה שאובה" ,שהיקפו  300מגוואט לשעה .הטורבינות אמורות בעז"ה להתחיל
לספק חשמל ברבעון הראשון של  , 2016וחשמל מ"אגירה שאובה" יתקבל בעז"ה בתחילת  .2018כחלק
מהפרויקט נבנה על הרכס ,בסמוך למצפה דובי וערן שמיר' ,מרכז מבקרים' ,שאמור לתת מענה להתעניינות
הגוברת באנרגיה ירוקה .יישר כוח לחברי מעלה גלבוע על היוזמה והביצוע המרשימים.
ביקור המזכ"פ בבית רימון
חברי המזכירות הפעילה יצאו השבוע במסגרת מפגשי 'מטה עם מטה' לקיבוץ בית רימון .הביקור נפתח
בסיור רגלי ,ששילב ישן וחדש .בהליכה בין הבתים במזג אוויר נוח ונעים ,אי אפשר היה שלא להתרשם
מהצמיחה הדמוגרפית של הקיבוץ ,שבאה לידי ביטוי בתנופת בנייה .בערב ראש השנה תשע"ו מנתה
אוכלוסיית הקיבוץ  54חברים 4 ,מועמדים ו 7 -במעמד אורחות ,ובנוסף עוד מעל  70בתי אב של תושבים,
וכ 40 -תלמידים במכינה קדם-צבאית  -מספרים מרשימים!  6בני משק שחזרו לקיבוץ מחזקים את
התחושה שהקיבוץ נמצא בדרך הנכונה .אמנם ,אתגרים מורכבים עומדים בפני המתיישבים על ההר,
ועליהם שמענו בשיחות עם מזכירות הקיבוץ ועם אחדים מהחברים :סכום כספי גדול הנדרש מכל מצטרף
לחברות בקיבוץ כדי לבנות את ביתו; קושי לגייס את המשפחות הערכיות שמתעניינות בחברות בקיבוץ
ומתחברות לרעיון הקיבוצי ,עקב מיסוי פנימי גבוה; הצורך בהכשרת מנהיגות צעירה; ההזדקקות להרחבת
הפעילות הפנים קיבוצית על מנת לחדד את הערכים עליהם מושתת הרעיון הקיבוצי ועוד .במהלך השיחות
הודגש חלקה של התנועה ,בעבר ובהווה ,בייצוב הניהול המשקי על ידי העברתו לאנשי לביא ,בבניית
התשתית לצמיחה מחודשת ולקליטה לחברות בקיבוץ ולתושבות בשכונה הקהילתית ,ובציפייה שהתנועה
תמשיך ,תעמיק ותרחיב את ליווי הקיבוץ ותסייע ותנחה אותו בקבלת משימות ערכיות ולאומיות .יצאנו
בתחושה טובה מהמפגש עם האנשים ,ושוב נוכחנו שהמפגש החשוב הזה מהווה הזדמנות להנהגה ולחברי
הקיבוץ לעצור לרגע ולהסתכל על התמונה הכללית ,ולפעילי התנועה – לקבל תמונת מצב רחבה על מנת
ליצור בעבודה משותפת עם הנהגת הקיבוץ חיבורים חדשים שעשויים להצמיח את הקיבוץ ולקדם נושאים
שעל סדר היום .תודה לאנשי בית רימון על פתיחת הדלת והלב ,וביחד עמה אמונה חזקה ביכולת שלכם
להמשיך לצמוח ,לגדול ולהתפתח!
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

