ב"ה ,ל' חשון תשע"ו

שלום לכולם
המזכירות הפעילה ו"חג הסיגד"
ביום שני קיימה המזכירות הפעילה את ישיבתה השבועית ב"שטעטל" שבכפר חסידים ,ובסיומה השתתפה
בטקס "חג הסיגד" שנערך בכפר הנוער הדתי .הנושא המרכזי שעמד על סדר היום של המזכ"פ היה מצבו
הכלכלי-פיננסי של כפר הנוער הדתי ,שכידוע נוסד לפני כ 80 -שנה ע"י אנשי הקבה"ד וחבריהם יוצאי מרכז
אירופה ,ומאז ולאורך כל השנים הוא בבעלותנו ובאחריותנו .המזכ"פ שמעה את סקירתו של רפי בן-אבי
(שלוחות) ,מרכז הוועדה לעליית הנוער הדתי ,ובסיומה החליטה לתת לכפר סיוע ראשוני ,ולהתנות סיוע
נוסף בהחלטות שיתקבלו לאחר דיון שיתקיים במזכירות המורחבת .בתום הישיבה עלו חברי המזכ"פ לכפר
הנוער הדתי ,והצטרפו לתהלוכת חג הסיגד .כמו בחמשת השנים האחרונות ,גם השנה הגיעו אל כפר הנוער
הדתי בכפר חסידים מאות תלמידים עולי אתיופיה מרחבי הארץ – כאלה המתחנכים בכפרי נוער ופנימיות
של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער ,כדי לחגוג יחדיו את חג סיגד .חלק מהנערות והנערים שעלו
בשנים האחרונות לארץ לא הכירו את חג הסיגד בילדותם ,ובזכות פעילות זו הם מתחברים לשורשי בית
הוריהם ומכירים את המסורת המופלאה של קהילת יוצאי אתיופיה .הטקס נפתח בהתכנסות וברכות
ממפקחי עליית הנוער ,מנהל הכפר ,ואחרונים מכובדים וחביבים – הקייסים .לאחר מכן עלו כולם
בתהלוכה רגלית מרשימה לראש הגבעה ,כפי שהיה מקובל באתיופיה .במרומי הגבעה נערך טקס קריאת
האורית על ידי הקייסים ורב הכפר ,ולאחריו התקיימו ארוחת צהריים חגיגית שירה וריקודים .שירת בני
העדה ,מלבושם הצבעוני וריקודיהם הססגוניים ,יצרו שמחת חג אמיתית וסוחפת.
משבי רוח
בשעה טובה ,פתחנו השבוע שנה נוספת של 'משבי רוח – הדור הבא' .קבוצת הלימוד אשר נפגשת באופן
סדיר כבר שנה ,אחת לחודש ,לערב ארוך מאתגר ,מרתק ,מסעיר וטעים – מתקיימת השנה במתכונת שונה
במקצת מזו שהיתה בשנה החולפת :הפעם צירפנו לנו ,בנוסף למיכאל בן אדמון (שדה אליהו) שמנחה את
הקבוצה ,דמויות אשר יעשירו אותנו במהלך המפגשים ויאפשרו לנו התבוננות חדשה על ערכי התנועה.
השנה בחרנו לעסוק בעיקר בתחומי הזהות הדתית והזהות הכלכלית של הקיבוץ הדתי ,וכמובן ,בקשר
ביניהן .אורחנו הראשון היה הרב דוד ביגמן ,חבר קיבוץ מעלה גלבוע וראש ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה
גלבוע ,אשר חשף בפנינו את האוטוביוגרפיה שלו ,ודרכה ,ודרך המאמר האחרון שלו במוסף שבת של "מקור
ראשון" ,עורר אותנו לדיון סוער אודות דרכה הדתית של תנועת הקיבוץ הדתי (שפה חדשה ופורצת דרך?
מחויבות הלכתית או בחירה עצמאית? ועוד) .בימים אלו מתגבשת קבוצה חדשה של משבי רוח בצפון!!!
מפגש ראשון ב – י"ב בכסלו ( .)24.11.2015מוזמנים להצטרף!

חורף צעיר
על לוחות המודעות ביישובי התנועה ניתלו בימים אלה כרזות ובהן מפורטת תכנית הסמינרים והפעילות
שמציעה מחלקת נוער וצעירים לימי החורף" :עושה השלום"  -סמינר לכיתות ט' ,חמשוש פרשת "תצווה"
בקיבוץ מגדל עז; "על מספרים ואנשים" – סמינר לכיתות י' ,חמשוש פרשת "שמות" בקבוצת יבנה; "מסע
בעקבות הדמוקרטיה" – סמינר לכיתות י"א ,חמשוש פרשת "וישב" בגליל ובקיבוץ לביא; "חברה שלמה" –
סמינר לכיתות י"ב ,חמשוש פרשת "ויגש" בקיבוץ מעלה גלבוע .כבכל שנה ,נוער הקיבוץ הדתי מוזמן
לחוויה ערכית ,מאתגרת ומגבשת ,המציעה עיסוק בערכי הליבה של הקיבוץ הדתי תוך הקשבה וחיבור
לשאלות השעה .פרטים והרשמה אצל מדריכי הנוער או אצל לימור – .dor-tzair@kdati.org.il ; 054-7775771

לידתו של הסכם
בפתח ישיבת הממשלה השבוע אמר בנימין נתניהו ראש הממשלה" :החקלאים בישראל מתמודדים עם
קשיים רבים ,ומחובתנו לעזור להם .אני מודע לבעיות עימן הם מתמודדים ומודע גם להישגים העצומים.
עד שאחזור מוושינגטון ,ביקשתי ממנכ"ל משרדי לטפל בבעיות אלה ,מתוך כוונה להקל על מצוקותיהם עוד
לפני אישור תקציב המדינה בכנסת" .ביום ראשון בערב זומנה לדיון מיוחד ועדת הכלכלה של הכנסת.
הישיבה נפתחה – ולמעשה גם הסתיימה לאחר דקות אחדות – בהודעתו הדרמטית של ח"כ איתן כבל ,יו"ר
הוועדה ,על הגעה להסכם בעניין הפטם .ההסכם שהושג בין משרד האוצר והתאחדות חקלאי ישראל,
במעורבותו הפעילה של ח"כ כבל ,מוציא מסדר היום של 'חוק ההסדרים' את ענף הפטם ,ומחייב את
החקלאים למהלכים שיביאו להוזלת מחיר העוף לצרכן בשיעור של  .10%התוצאה התקשורתית היתה
צפויה :העיתונות הכתובה וערוצי התקשורת האלקטרונית התחרו ביניהם על המצאת כותרות צעקניות
בגנות החקלאים ,כדוגמת" :הלובי החקלאי וועדת הכלכלה טירפדו את רפורמת הפטם"" ,המיללים
הלאומיים – הם מקבלים מקופת המדינה הרבה יותר מכל מיגזר אחר" ,ושוב נחשפנו לצורך הדחוף בשינוי
דעת הקהל כלפי החקלאים .מאיר צור ,יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכיר תנועת המושבים ,שהיה בין
מובלי הדיונים עם חברי הכנסת ושרי הממשלה ,שלח איגרת לחקלאים ובה כתב" :לפני מספר חודשים
יצאנו כולנו למאבק להצלת החקלאות בישראל .התחלנו מנקודה שבה ממשלת ישראל ראתה בנו אויב ולא
התקיים שיח אמיתי על בעיות החקלאות  ...הפעילות המשותפת של כולנו הביאה אותנו היום לכך שכל
סעיפי החקלאות ירדו מחוק ההסדרים; סוכם עם משרדי האוצר והחקלאות על מו"מ להסדר כולל של כלל
ענפי החקלאות לשימור החקלאות לדורות הבאים ,הסדר שיאפשר לנו החקלאים להתפרנס בכבוד ...
לסיכום אציין שהיום יותר מתמיד ,אנו החקלאים במושבים ,בקיבוצים ובמושבות ,מאוחדים ונחושים
לשנות את מצב החקלאות והחקלאים לטובתנו ,לטובת עם ישראל ולטובת הדורות הבאים  ...אנחנו עדיין
רחוקים מהמקום שבו אנו רוצים להיות ,ולכן נמשיך לנהל את המו"מ אל מול משרד האוצר ,משרד
החקלאות ומשרד רה"מ ,עד שהחקלאות תהיה במקומה הראוי .השותפות והמחויבות של משרד האוצר
בראשות שר האוצר ,משה כחלון ,של משרד החקלאות בראשות שר החקלאות ,אורי אריאל ,ושל ועדת
הכלכלה בראשותו של חה"כ איתן כבל ,הינה שותפות אמת ,מתוך תפיסה ערכית של החקלאות כפי שלא
הייתה קיימת במשך שנים רבות".
נותרו חדרים אחדים לסוף השבוע הבא

שבת שלום וחודש גשום ומבורך

פרשת ויצא ,בבית ההארחה בערד.
פרטים והרשמה – עדנה .03-6072706

נחמיה רפל,

בואו בשמחה!

וחברי המזכירות הפעילה

