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שלום לכולם!
הנחת אבן פינה

בקבוצת יבנה הונחה השבוע אבן הפינה למבנה החדש של מפעל השימורים .באמצע שנות ה40 -
נבנה אולם הייצור הנוכחי ,שבשנותיו הראשונות שימש כמפעל לעיבוד בשר ,ומאז שנות ה60 -
נארזים בו "שימורי יבנה" ,ועתה החלה מלאכת בניית אולם הייצור החדש .האירוע נפתח בתפילת
מנחה ,בהפעלת ילדים במשחקי יצירה ובכיבוד ממיטב התוצרת של המפעל ,והסתיים בתפילת
ערבית ובהענקת אות כבוד והוקרה לאחד מוותיקי העובדים ,עולה מבריה"מ לשעבר .במרכז
האירוע המרגש ,שקדמו לו שנים של עבודות תכנון ,למידה וחשיבה ,הוטמנה מגילת היסוד ע"י חיים
קבלו ,מהחברים הוותיקים העובדים במפעל ,ונאמרה ברכת "שהחיינו" ע"י אביגדור לבל ,חבר
בצוות ענף המטע המיתולוגי ,שביוזמתם הוחלט לא להסתפק במסיקת הזיתים אלא גם לעבֵּ ד אותם
ולמכור אותם כמוצר מוגמר .בשנה הראשונה ארז המפעל  10טון זיתים ,הכל בעבודת ידיים ,וכיום
הוא קולט למעלה מ 10,000 -טון זיתים ,העוברים קו ייצור אוטומטי ורובוטי .שלמה נחליאל ,מנהל
המפעל ,ציין בדבריו" :אולם הייצור החדש מהווה נדבך נוסף בביסוסה הכלכלי של קבוצת יבנה,
והוא מהווה הצהרת כוונות לרצוננו להמשיך ולהתקיים ממנו שנים רבות קדימה  ...לא מעט חברים
היו חלק משרשרת של עשייה וחזון ,וקצרה היריעה מפירוט שמותיהם של כל השותפים בקידומו...
מה שעובר כחוט השני מהדורות הקודמים לנו ,והלוואי ונדע להעביר אותו הלאה ,הוא עבודת
הצוות והרגשת היחד שקיימת כאווירה מובילה במפעל" .עלו והצליחו ,ויהי ה' עמכם!
משב רוח צפוני

בשעטו"מ ,לאחר שנה נהדרת של לימוד בדרום ,נפתחה השבוע קבוצה צפונית של "משבי רוח –
הדור הבא" .לשמחתנו ,ישנה נציגות והשתתפות כמעט מכל קיבוצינו בצפון ,צעירות וצעירים אשר
הגיעו כדי לשוחח ,ללמוד ולהעמיק בערכי התנועה ,מתוך רצון לברר ולחדד את הרלוונטיות שלה
לימינו ולחיינו .בהנחיית ד"ר מיכאל בן אדמון (שדה אליהו) שוחחנו על משמעות החיים בקיבוץ
עבור כל אחד ואחת מאיתנו; שיתפנו בתכנים ובנושאים שמעניינים אותנו ,וכמובן למדנו יחדיו.
הפעם ,לקראת חג החנוכה המתקרב ,קיימנו דיון בטקסט מעניין של צוריאל אדמנית .במפגשים
הבאים נעסוק בעז"ה בדתיּות הקיבוץ הדתי ,בקיבוציות הקיבוץ הדתי ועוד .המפגשים יתקיימו
בעז"ה בימי שלישי אחת לחודש ,בבית המדרש של קיבוץ טירת צבי (תודה על הכנסת האורחים!),
משעה  20:30ועד בכלל ...אוכל מפנק ,חום לב ,אווירת ביחד והרבה עניין – מובטחים! אז אם
חשקה נפשכם בקצת רוח ובחברותא איכותית ונהדרת – מוזמנים להצטרף!

פורום מזכירים

פורום המזכירים נפגש השבוע בקיבוץ עין צורים ,סייר בשכונת הקארווילות ההולכת ומתפתחת
מחדש (כ 20 -משפחות תושבים ונקלטים לקיבוץ ,ולצידם  20אברכים) ,וראינו את ההזדמנויות
הגדולות והדילמות המורכבות השזורות בשכונה זו .עסקנו עם נח חיות (קבוצת יבנה) ,מנהל מרכז
יעקב הרצוג ,בסוגיית חשיבותם של הקשרים בין מוסד חינוכי לבין הקיבוץ/היישוב המארח/קולט
אותו ,והקשבנו ליעד הערכי-מקצועי שהציב נח בפנינו :כל מוסד חינוכי בקיבוץ צריך לפעול לכך
שהיישוב המארח יתגאה בו ,וכל מוסד חינוכי צריך להתגאות במארחיו .מכאן נובעת תכנית
לשיתופי פעולה ,תשומת לב לקרדיטים ,מבנה אירגוני של הנהלת המוסד ,ועוד .פגשנו את ישי גרין,
ואת היוזמה של עין צורים להפעלת קייטנת קיץ לבעלי צרכים מיוחדים ,עם נערי-צעירי סדנת
השילוב בגבעות (בדומה לקייטנת איל"ן המסורתית ,ובמקומה) .בסדנת העמיתים עסקנו במצב
הביטחוני באזור ,והתמקדנו במתרחש ביישובי הגוש והר חברון .ניסינו לאפיין את המצב ולשאוב
מהניסיון של 'עוטף עזה' בתחום ההתמודדות עם מצבי חירום .בהמשך הסדנה דנו בקליטת בנים
לחברות מלאה בקיבוץ לאחר שנים של "הפסקה" ,ו/או קליטה במודלים אחרים .בתום היום נאספו
כמה תובנות :תהליכים כאלו חוזרים בקיבוצים; הבנה ששדה השיח כולל גם עמידה על זכויות,
אינטרסים ושפה משפטית; הכרה בכך שהקליטה צריכה להיות אטרקטיבית ,ואמונה ש"עסקת
החברות" יכולה להיות אטרקטיבית וניתן למתג אותה ככזו; מוטב לשקול פחות מו"מ ויותר הגדרה
עצמית ברורה של הקיבוץ (מודל עקרוני ומפורט ,מסלול ,הסכם וכו') ומתוך כך להשקיע בהסברה
ובשיתוף על בסיס פרטני; וכן לא לוותר על זהות שחשובה לנו בתוך התהליך .לפגישה זו הצטרף
לראשונה נמרוד מדר ,מנהל הקהילה החדש של עין הנצי"ב .פגישתנו הבאה – (ג' בטבת – 15.12
בארות יצחק) – תוקדש לכנס הנהגות וצמ"ד ,ותעסוק באסטרטגיה של צמיחה .ניפגש!
מפגש מנהלי משאבי אנוש

בשבוע שעבר התקיים מפגש של מנהלי משאבי אנוש בבארות יצחק .במהלך המפגש העלינו ושיתפנו
זה את זה בנעשה בתחום זה בקיבוצינו ,ובסוגיות ודילמות הנובעות מהתחום :דילמת מקומו של
מנהל מש"א בשדרת הניהול בקיבוץ ,שאלת שייכותו לפורומים השונים של הניהול; דילמת
הסנקציות – ענישה (עוזר? יש טעם?); סוגיית מבנה אירגוני כולל לקיבוץ; אחריות מש"א לתרבות
הארגונית ותכנית העבודה למש"א בקיבוץ ,ועוד .עיקר סדר היום הוקדש ללמידה בהנחיית ורד
קרליבך (מנהלת מש"א משואות יצחק) .למדנו ותרגלנו את ה"מודל הלוגי" להכנת תכנית עבודה,
שכשמו כן הוא – מודל רציונלי ,מסודר ולוגי של הכנת התכנית ,מודל מוקפד של חשיבה והגדרה
נכונה של התוצאות ,הפעולות והמשאבים הנדרשים לתפקוד השוטף ,הגדרה נכונה של המטרות
והיעדים ,ודיוק בשאלת הדרך לפעול ולהגדיר את הקשר הנכון שבין התוצאה הרצויה לבין הפעולה
הנעשית בשטח .בתום המפגש הביעו הנוכחים שביעות רצון והכרה בחשיבות המפגש ,וכעת נותר
להתלבט לגבי תדירות הפגישות של קבוצה זו ,וכן על היעילות והיתרונות באפשרות להצטרפות
לקבוצות קיימות העוסקות בנושא.

כנס מגדלי בקר

השבוע התקיים בירושלים הכנס השנתי ה 27 -למדעי הבקר ,מסורת מבורכת ורבת שנים המלכדת
את קברניטי הענף והעוסקים במלאכה ,ומזמנת להם הזדמנויות מצוינות למפגשים בלתי אמצעיים,
לדיון בסוגיות אסטרטגיות כמו גם בנושאים שוטפים .סדר היום העמוס והעשיר של הכנס כלל בין
היתר עיסוק בייצור החלב ,הן בכמות והן באיכות ,ולא פחות חשוב מכך – רווחת הפרה .במהלך
הכנס חולקו מלגות לסטודנטים ,במסגרת המאמצים לעודד את הדורות הבאים לבחור בחקלאות
כמקצוע לחיים ,ללבוש בגדי עבודה כחולים ולרדת לבור החליבה .המושב שעסק בכלכלת הענף
הוקדש לכבודו של מיודענו ד"ר חיים צבן ,שהגיע לגבורות .חיים ,מוותיקי החקלאות הממוסדת
בארץ ומחלוצי הכלכלה החקלאית ,עבד עמנו לאורך שנים רבות ,ואנו מצטרפים להערכה הגדולה
על פועלו ומברכים אותו :מזל טוב! נציגי המשקים שלנו מכל קצות הארץ בלטו בנוכחותם ,גם
רפתנים וגם מחליטנים – מרכזי משק וקברניטים אחרים .עוד אורחים שבלטו היו האורחים מחו"ל
ובהם משלחת גדולה מסין ,לרבות התאחדות החלב הסינית ,גוף צעיר יחסית ( ,)1982שכפי שציין
בדבריו המנכ"ל גו ג׳ישנג ( )Gu Jichengבאו ללמוד מאתנו איך מתכננים ענף ואיך מתנהלים בצורה
מכובדת ומכבדת ,לרווחת כל החוליות בשרשרת הערך ,מהיצרן ועד הצרכן ועד בכלל! ענף מאורגן
ומתוכנן הוא תנאי הכרחי לכך ,וגם בכך אנחנו מהווים אור לגויים .צריך לקוות שהסינים ילקטו את
התובנות שאספו בכנס ויתרגמו אותן .לעברית!
שבתות

אחת לשנה נפגשים רבני הקיבוץ הדתי וחברי המזכירות הפעילה לשבת משותפת ,מפגש ייחודי של
לימוד ושיח .השבת ,פרשת וישלח ,זה קורה :כ 25 -משפחות רבנים ופעילים יתארחו במלון "פנינת
העמק" הסמוך לכפר תבור ,ייפגשו עם פרופ' יוסי כץ וישמעו על הסיבה שבגללה עברה משפחתו
מאפרת לכפר תבור; יאזינו להרצאתו של אוריה גן ,מנהל קהילת הנוער במלכישוע ,על התמכרויות
של בני נוער ומבוגרים וידונו על דרכי התמודדות עם התופעה; יעסקו באתגרים העומדים בפני
הקבה"ד בתחום הדתי-רוחני-הלכתי ,ובעיקר – ישוחחו בינם לבין עצמם ,יחליפו דיעות ,ויתייעצו
במפגשים בלתי פורמאליים שסדר היום הרגיל אינו מותיר להם מקום וזמן .שבת מעין עולם הבא!
כנס המטה השיתופי

הכנס השנתי 'ממשיכים יחד' ,של המטה השיתופי בתק"צ ,הולך ומתקרב .כל מי שנושא השיתוף
קרוב לליבו ,כל מי שמעניין אותו לשמוע על הצורך והאתגר בקהילתיות (הרב ד"ר עמית קולא),
שתוהה כיצד ממשיכים יחד וגם נהנים מזה? (ד"ר שי בן יוסף) ,ומי שמוכן להיענות לאתגר ולנסות
לפענח את הפילוסופיה של הכלכלה (ד"ר אושי שוהם קראוס) – מוזמן להירשם:
 ,shitufi@tkz.co.ilולהגיע לקיבוץ פלמ"ח-צובה ביום חמישי ,י"ב טבת.24.12.15 ,
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

