ב"ה כ"ג חשון תשע"ו

שלום לכולם,
פורום מזכירים
פורום מזכירים נפגש בשדה אליהו בהשתתפות מרשימה של למעלה מ 02 -מזכירים .סיירנו
בקיבוץ וראינו את ה"שכונה הקיבוצית" החדשה והנאה 8 :יחידות שאוכלסו לאחרונה ,ועוד 6
שעתידות לקום השנה .ראינו תשתיות נוספות לכ 04 -יחידות נוספות בעתיד ,ולמדנו על מסלול
מימון חדשני המותאם לקיבוץ השיתופי .שמענו על כך שאין מתח או תחרות מיוחדת בעניין
השיבוצים החברתיים לדירות החדשות ,ובכלל בנושאי שיכון ,ותהינו על ההבדל בין הקיבוצים
בנושא זה .בפורום העמיתים עסקנו בבניית תכנית העבודה :מה התפיסה שביסודה? איזה
תהליך נדרש לעשות מול חברי ההנהלה ומנהלי פעילויות והציבור? ראינו את תכנית העבודה של
שד"א ודוגמאות נוספות ,והצבנו יעד לכל הקיבוצים :הכנת תכנית עבודה (אפילו ראשונית),
שנוגעת במטרות ,יעדים ,צרכים ומשאבים ,ולאחר שהיא מוסכמת בהנהלות היא מוצגת
לציבור .שמענו על תהליך ההסכמות (בהנחיית "גבים") שנמשך עד כה כשנה ויותר ,ומתמקד
באפשרות הפרטת המזון ,ועל המתח האידיאולוגי והחברתי שמלווה את הנושא .נראה ששד"א
בחרו את התהליך הנכון לברר בו את המחלוקות ולבחור נתיב התקדמות ,להחלטות וליישום

נראה ששד "א בחרו
תהליך נכון לבירור
המחלוקת ולהתקדמות

מה שיוחלט .במהלך היום נפרדנו מניצן סלע (חבר בית השיטה ומנהל קהילה בעין הנצי"ב
בשנים האחרונות) ,וממילכה מיור (בארות יצחק) שסיימו את תפקידם .קיבלנו לפורום בשמחה
את גיל אמיר מבארות יצחק ,שנבחר לכהן כמזכיר בקיבוצו ,ואנו מקווים לצרף בעתיד גם את
נמרוד מדר ,שהחל בתפקיד מנהל קהילה בעין הנצי"ב.
אפי שטנצלר ב"בארות בנגב"
ביום ראשון ,במרכז ההדרכה והמורשת "בארות בנגב" ,אמרנו 'תודה' והענקנו כבוד למר אפי
שטנצלר ,היו"ר היוצא של קק"ל ,שפעל עימנו ולמעננו ב 9 -שנות כהונתו .בשבועות האחרונים
חנכנו  3פרוייקטים שבהן היתה מעורבת הקרן הקיימת לישראל ,ובשלושתם סייעה לנו רבות
מבחינה תקציבית :גן הזיכרון לקיבוץ עין צורים שלפני  8908במרומי ראש צורים; כביש טבעתי
בכפר הנוער ימין אורד ,והמיזם הייחודי 'בארות בנגב' .נפגשנו ליד מגדל המים שבשדות עם אפי
והפמלייה המכובדת שהתלוותה אליו מקק"ל ,מהמועצה האזורית שדות נגב ,ומהקבה"ד .כולם
זכו להסבר מלומד ויוצא מן הלב של צביקי פורת ונחום ברוכי .נכנסו לקיבוץ ,ולאחר כיבוד קל
(וטעים מאד) בלובי של מרכז המבקרים ,יצאנו אל הרחבה החדשה המעוצבת ומרוצפת בְּ טּוב-
טעם ,ושרית (יודקה) אוקון הנחתה טקס חגיגי בו נטלו חלק דוברים אחדים ,וילדי עלומים עלו
ושרו בלבביות "מחר  ...כל זה אינו משל ולא חלום ,זה נכון כאור בצהריים ,כל זה יבוא מחר
אם לא היום ,ואם לא מחר אז מחרתיים" .בתום הטקס גזר אפי את הסרט ,עלה למרכז
המורשת ,צפה במיצג האור-קולי ,ויצא מעלומים נרגש מהדברים שראה ושמע .גם בהזדמנות זו
נאמר לאפי :תודה!

בשבועות האחרונים
חנכנו  3פרוייקטים בהם
הקק " ל היתה מעורבת

דף לחקלאי
צוות מצומצם של  0חברים (אבו וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל; מאיר צור ,מזכ"ל
תנועת המושבים; ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,וחברנו יאיר רינמן ,יו"ר שולחן
הארגונים הכלכליים הקיבוציים) מוביל בימים אלו את הדיונים מול משרדי האוצר
והחקלאות ,והשבוע ,במהלכן של פגישות רבות ולא קלות ,כתב אבו וילן לציבור החקלאים:
אנחנו ממשיכים בדיונים המרתוניים עם משרדי האוצר והחקלאות לצורך יצירת תוכנית
אסטרטגית לחקלאות ישראל ל 81 -השנים הבאות ,ובמקביל ממשיכים להתדיין על הנושאים
הקשורים לתקציב ולחוק ההסדרים .לצורך ליווי המו"מ הקמנו צוותי היגוי לנושאים
השונים ,ומלווה אותם מקצועית מר בועז סופר ,לשעבר מנכ"ל רשות המיסים ומראשי
האוצר .הצוותים הוקמו לשורת נושאים – עובדים זרים ,פערי תיווך ,שוק סיטונאי ,יצוא,
מים ,קרקעות ,מדיניות התמיכות העתידית ,הון והשקעות ,ובענפי בעלי החיים בהתאם
לענפים השונים ולנושאים שיוחלט לעסוק בהם .בתחום התקציב וחוק ההסדרים – נערכים
מגעים אינטנסיביים בשני נושאים עיקריים :הראשון – נושא התכנון בענף הפטם ועתידה של
מועצת הלול .בנוסף ,אנחנו מטפלים ביחד עם משרד החקלאות בתיקון העיוותים שנגרמו

הצלחת צוות המו "מ מול
משרדי האוצר והחקלאות
תהיה הצלחתנו

כתוצאה מקיצוצים תקציביים בתקציב משרד החקלאות ב 5481 -וב .5486 -את נושא מחיר
החיטה ותשלום המדינה לקרן נזקי טבע ל 5481 -הצליח משרד החקלאות להסדיר מול
האוצר ,וכעת מתנהל מו"מ להסדרת נושאי השתתפות המדינה בביטוח של קרן נזקי טבע ב-
 ,5486בשמירה על תקציב מרכזי המחקר והפיתוח החקלאי ,בהחזרת המענק להשקעות
בתשתיות בישובים הוותיקים ,ועוד .לכולנו ברור שהצלחתו של צוות המשא ומתן היא
הצלחתנו ,ושותף לה כל מי שמבין את חשיבותה של החקלאות למדינת ישראל.
כנס הנהגות
כאשר איתן ברושי (כיום – ח"כ בסיעת "המחנה הציוני") נכנס לפני כ 0 -שנים לתפקידו
כמזכ"ל התנועה הקיבוצית ,הוא יזם את "כנס הנהגות הקיבוצים" :מפגש שנתי תלת-יומי,
במלון מעלה החמישה ,אליו מגיעים מאות חברים ממזכירויות הקיבוצים והנהלות הקהילות
מכל רחבי הארץ .השבוע נערך הכנס ה ,3 -והשם הטוב שיצר לעצמו הכנס גרם לכך שהביקוש
להשתתף בו עולה על ההיצע שיכול המלון להעמיד לטובת המעוניינים .גם מקיבוצי תנועת
הקיבוץ הדתי הגיעו לכנס בעלי תפקידים שונים ,וגם הם זכו לשמוע ולהשמיע ,לראות
ולהיראות ,וליהנות מדיבוק חברים .נחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד ,התכבד לשאת את ברכתו
בפתח היום הראשון ,ובדבריו שילב דברי תורה עם מסרים קיבוציים ותנועתיים .שר הביטחון
משה (בוגי) יעלון תיקן את המנְּ חה ואמר" :אני חבר קיבוץ גרופית .אמנם מאז שנכנסתי
לעבוד בקריה אני גר בתל אביב ,אך אני חבר קיבוץ" .בוגי ריתק את הקהל בסוקרו את
הזירה הביטחונית ,וסיים באומרו" :כל עוד נשקיע במצויינות במוח – במצויינות מדעית ,וכל
עוד נשקיע בלב – במצויינות ערכית וציונית ,אנחנו ננצח .אנחנו צריכים להשקיע בשלושה
דברים :בחינוך ,בחינוך ,בחינוך ,והמדיניות שלי היא להגדיל משנה לשנה את מספר מתנדבי
ה -הש.ש .והלומדים במכינות הקדם-צבאיות" .ניכר היה שגם החולקים על דרכו המדינית
של שר הביטחון קיבלו את דבריו בהערכה ואף באהבה .ניר מאיר ,מזכ"ל התק"צ ו"חתן
השמחה" ,התרגש מאד לשאת דברים בפעם הראשונה בפני ציבור כל-כך גדול של חברי
תנועתו ,ואמר" :היום אנחנו שוב על הרגליים .עזיבת הצעירים לא רק שנבלמה אלא
התהפכה :יש כיום נהירה גדולה פנימה אל הקיבוצים שלנו .חסרות כיום כ 84,444 -יחידות
דיור בקיבוצים ,ואת הפתרון עלינו למצוא עכשיו .אם נחמיץ את שעת הכושר של הקמת
הקבינט לדיור – נצטער על כך שנים רבות" .בעת כתיבת שורות אלה נמשך הכנס ורשמים
נוספים ממנו ודאי עוד ייכתבו.

כל עוד נשקיע במצויינות
במוח – במצויינות מדעית ,
ערכית וציונית – ננצח !

תיכון עלומים זוכי פרוייקט 'קולנוער'
נוער תיכון עלומים השתתף השנה בפרויקט "קולנוער" ,פרוייקט של עמותת לה"ב המתקיים
בתמיכת מרכז חוסן של המועצה האזורית שדות נגב .במסגרת הפרוייקט משתתפים
התלמידים בסדרת מפגשים קבוצתיים ,ועוברים תהליך חינוכי בהנחייתם המקצועית של
איש קולנוע ואיש מתחום הפסיכודרמה .התהליך נועד לפתח בקרב הנוער את יכולת
ההתמודדות עם מציאות מורכבת ולא-קלה ,וכחלק ממנו יוצרת כל קבוצה סרט המשלב את
הנושאים בהם עסקו לאורך המפגשים ואת התובנות עמן יצאו .בערב הסיום הוקרנו
בסינמטק התל-אביבי מספר רב של יצירות ,כולן פרי עמלן של קבוצות נוער מיישובי עוטף
עזה ,והפרויקט שנבחר כמצטיין היה הסרט "מסיבת סוף" אותו יצרו ילדי כיתה י"ב של
קיבוץ עלומים .בסרט ,המוקדש לחברתם מרווה בביאן ז"ל ,מוצג ההווי הקיבוצי הייחודי.
גאים בכם!

נוצר על ידי
הפרוייקט ש
במצויינות
נשקיע
כל עוד
ילדי –כיתה י "ב
קיבוץ,
שלמדעית
במצויינות
במוח
כמצטיין
נבחר
עלומים
ערכית וציונית – ננצח !

משתתפים בעצרת רבין
מדרום ,מגוש עציון ,מהמרכז ומהצפון ,בחולצות תנועת בני עקיבא ובלעדיהן ,התקבצו בכיכר
רבין כ  14 -בני נוער מקיבוצי הקיבוץ הדתי ,יחד עם רבבות חניכים מתנועות הנוער השונות,
כאשר לכולם חשוב לקחת חלק במסר העצרת" :נאבקים על הדמוקרטיה" .בין הדוברים
שמענו את הרב יובל שרלו קורא להכרעת מחלוקות דרך שיח ולא דרך אלימות ,וכדבריו:
"הלב המשותף של הנוכחים כאן – לבה של האומה יחד עם המיעוטים החיים בתוכנו – הוא
הלב הפועם של ברית המבקשים לכונן כאן חברה מוסרית ,ערכית ,הגונה ,חומלת
וסולידרית" .התרגשנו לשמוע את שרה רוזנפלד ,אמו של מלאכי הי"ד שנרצח בפיגוע בשבות
רחל ,שאמרה כי "היה לי כל-כך ברור שההזדמנות לעמוד יחד ,בבמה אחת ,בכיכר אחת עם
כל אחיי ואחיותיי ,היא מתנה עבורי ,ודרך הולמת לכבד את זכרו של יצחק רבין ומלאכי
שלי" .נדמה כי עשרים שנה אחרי הרצח ,עדיין מעוררים הרצח ,העצרת והאירועים השונים
סביבם ,דיון ומחלוקות גדולות על טיבם ואופיים של אירועים אלו ,על היחסים והשיח בין
חלקי החברה השונים ,ועל עתידו המשותף של עם ישראל ושל החברה הישראלית .מוסיפה
לימור ספראי ,רכזת נוער וצעירים במזכירות התנועה" :דווקא כקיבוצניקים דתיים עלינו
להיות שותפים למהלכים של אחדות ,של חיבור וגשר ,של שמירה על ערכי הדמוקרטיה בד
בבד עם ערכים יהודיים נוספים ,ולומר זאת בקול גדול .בני הנוער שלנו שבחרו להגיע לעצרת
מבינים זאת היטב ,ומהווים דוגמא חיובית לאקטיביזם חברתי ולשותפות בהובלה היום
ובעתיד .אני שמחה וגאה בהם ובצוותי החינוך שלהם ,ומקווה לראות יותר ויותר חבר'ה
שותפים לעשייה אקטיבית מגוונת".
מן התנ"ך – אל הילד
יום עיון ייחודי תנועתי לגננות\מובילות בגיל הרך – מלידה עד שש ,יתקיים בחג חנוכה ,כ"ו
בכסלו –  8בדצמבר ,ב"בית שפירא" .במהלך היום נעסוק בנושא" :מן התנ"ך אל הילד" דרך
מפגשים וסדנאות .נעסוק בייחודיות שלנו כגנים בקיבוצים דתיים ,נקבל חומר למחשבה וגם,
לא פחות חשוב ,נמלא את המצברים להמשך השנה .בואו בשמחה.

שבת שלום
נחמיה רפל,

וחברי המזכירות הפעילה

בני הנוער שבחרו להגיע
לעצרת מהווים דוגמא
חיובית לאקטיביזם חברתי

