ב"ה כ"ח בכסלו תשע"ו

שלום לכולם,
שר האוצר
מר משה כחלון ,שר האוצר ,העלה ביום שלישי פוסט בעמוד הפייסבוק שלו ,ובו כתב" :חקלאות
ישראלית היא קודם כל ביטחון :ביטחון בשמירת הגבולות שלנו ,ביטחון תזונתי לילדים שלנו,
והבטחה באספקת סחורה טרייה ואיכותית בשווקים .מאחורי המילים יש אנשים שאסור לשכוח:
חקלאות היא גם מקור פרנסה של עשרות אלפי משפחות בארץ ,שמרוויחות את לחמן בעבודה קשה
מהאדמה .אחרי שנים של הזנחה ,אנחנו מקדמים תכנית אסטרטגית לחיזוק החקלאות
הישראלית .את ההישגים הראשונים כבר אפשר לראות :ביטול מס המעסיקים לעובדים זרים,
שייכנס לתוקף בחודש הבא ,וקידום רפורמות משמעותיות שייטיבו גם עם החקלאים וגם עם
הצרכן הישראלי .השותפים שלנו למהלך הם ראשי התאחדות חקלאי ישראל וראשי תנועות

נבטיח לאזרחי
ישראל ירקות פירות
חלב ובשר איכותיים

המושבים והקיבוצים .אני מודה להם על התמיכה ושיתוף הפעולה .בעבודה משותפת איתם נבטיח
לאזרחי ישראל את הירקות ,הפירות ,החלב והבשר האיכותיים מתוצרת כחול-לבן במחירים
זולים ,ולחקלאים את היכולת להמשיך ולהתפרנס בכבוד – כי בלי חקלאים פשוט אין חקלאות,
ואת זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו" .מבחינתנו ,כל מילה נוספת – מיותרת! אשרינו שכך
כותב שר האוצר של מדינת ישראל! רק נשאר לומר בלשון הקודש" :ברוך האומר – ועושה"!
חנוכת שלוחת צהלי
צהלי ,המכינה הקדם צבאית לבנות דתיות שבמשואות יצחק ,פתחה שלוחה חדשה בקיבוץ עין
צורים .הביקוש הגדל והולך של בוגרות החמ"ד ללימוד תורני משמעותי לפני הגיוס לצה"ל ,הביא
את המכינה המציינת השנה  01שנים לפתיחתה ,לגידול במספר החניכות :מ 01 -בנות במחזור
הראשון ל 17 -כיום .במעמד מרגש בו נכח קהל רב מהקיבוץ הדתי ,הורי התלמידות ,צוות המכינה
ועשרות חניכות מהמחזור הנוכחי וממחזורים קודמים ,קבעו שתיים מהבנות את המזוזות על
דלתות המכינה ,ולצידן ד"ר נח חיות ,מנהל מרכז יעקב הרצוג ,ש'צהלי' הינה אחת מפעולותיו .את
ברכת 'שהחיינו' בירכה הילה וייסלר-פורגס ,ראשת השלוחה החדשה ,שסיימה את דבריה ב"מזמור
שיר חנוכת הבית לדוד" .הרב ליאור שיליאן ,רב הקיבוץ המארח את המכינה ,בירך את התלמידות,
והזכיר את ימיו כתלמיד ישיבה באותו המקום ,וביקש מהחניכות "להרגיש בבית בקיבוץ ובבית
המדרש" .נחמיה רפל ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,שיבח את עבודת הצוות ואמר" :לפני שנה פתחה
תנועת הקיבוץ הדתי שלוחה למדרשת עין הנצי"ב והיא פורחת; לפני שלוש שנים הקמנו את מכינת
יונתן בקיבוץ עלומים והביקוש עולה על יכולת הקליטה; השנה אנחנו זוכים לפתוח שלוחה ל'צהלי'
– והיד עוד נטויה! הביקוש של הבנות ללמוד תורה קיים ,וההצלחה מדברים בעד עצמם" .מיכל נגן,
ראשת המכינה ,תיארה בהתרגשות את החוויה של פתיחת שלוחה נוספת ,וח"כ שולי מועלם-רפאלי
סיימה את הערב בדברים נרגשים על הגבורה שבבחירה בחיים ערכיים ,מלאי עשייה ובעלי
משמעות.

במעמד קהל רב
קבעו שתים מהבנות
את המזוזות

מסע בעקבות הדמוקרטיה
בסופשבוע קר במיוחד התקבצו להם  71חבר'ה נהדרים ,מעשרה קיבוצים ,למסע בעקבות
הדמוקרטיה .באווירה מרוממת ,נעימה ושמחה ,למרות התנאים הקשים ,יצאנו למסע בגליל.
נפגשנו עם הרב אסף בילר – מהקיבוץ החרדי אור הגנוז ,עם חברי קיבוץ פלך – קיבוץ מחנכים
של השומר הצעיר ,ועם כאמל אבו אלהייגה – איש חינוך ומזכיר סניף ההסתדרות בטמרה.
בימים טרופים אלו ,כלל לא מובן שניתן לקיים דיאלוג עם השונה מאיתנו ,עם אלו שאנו חלוקים
עליהם ובדרך כלל פוגשים אותם רק דרך התקשורת .במפגש נשברו סטראוטיפים ,התעוררו
שאלות ,וגם התחדדו זהויות .ניסינו להבין את המארג בו אנו חיים ,מהי משמעותה של
דמוקרטיה? מתי וכיצד ,אם בכלל ,היא מתנגשת עם עולמנו היהודי? ניסינו לדמיין את מדינת
ישראל העתידית ,את האתגרים הגלומים בה ,ואת מקומה של כל אוכלוסייה שפגשנו בתוך

בימים אלה כלל לא
מובן שניתן לקיים
דיאלוג עם השונה

המרחב היהודי-דמוקרטי שלנו .התווכחנו אך בכבוד ,התעצבנּו אך גם נשמנו עמוק ,הזדהינו עם
חלק מהערכים או הכאבים של הדמויות ,והתלהבנו מהאכפתיות ומהמסירות של אנשים
שבעיקר שואפים ועובדים למען חברה טובה יותר .בחמישי-שישי למדנו רבות על אוכלוסיות
שונות במדינת ישראל ,ובשבת התמקמנו בנחת בלביא והתחלנו ללמוד בעיקר על עצמנו .ביררנו
מהי התשתית הרעיונית-דתית שלנו כקיבוצניקים-דתיים לשמירה על ערכי הדמוקרטיה ,וכיצד
באה לידי הביטוי המחויבות שלנו לקיום אורח חיים שכזה בחיי היום יום .תודה למדרשת תורה
ועבודה וצוות המדריכים על שבת נהדרת ,וללביא על האירוח החם והלבבי.
משהו חדש מתחיל
ב'צומת עלומים' ,על הכביש המחבר את סעד ועלומים ,הולכות ונשלמות העבודות להקמת
"עיגול תנועה" ולסלילת כביש כניסה מזרחי לסעד ,כביש שישפר משמעותית את רווחת
התושבים ובעיקר את ביטחונם של ילדי האזור המגיעים כל בוקר לבית הספר דע"ת שבקיבוץ
סעד .לאחר מספר שנים של דיונים ושכנועים ,לאחר אינסוף התראות 'צבע אדום' וסבבי לחימה
קשים ,הבינו כולם את חשיבות עריכת השינוי בתוואי הכביש ,כך שיתאפשר לבאים לסעד
להיכנס לקיבוץ ולבאים לבית הספר להיכנס ממזרח ,בלי להיות חשופים לאויבינו שברצועת עזה.
אתָך ּובוֹאֶ ָך מֵ ע ָתה וְׁ עד-ע ֹולָם!
יִשמָ ר צֵ ְׁ
ה' ְׁ
יום עיון לגננות מובילות
במהלך חופשת חנוכה התכנסו גננות ומובילות של מערכת החינוך הקדם-יסודי ליום עיון
שכותרתו" :מן התנ"ך אל הילד" .מדווחת נירית אפרתי (קבוצת יבנה) ,מרכזת מחלקת הגיל
הרך במזכירות הקיבוץ הדתי :יום זה הוא יום משמח .יום בו מתכנסות גננות ומובילות של 22
יישובי הקיבוץ הדתי .זאת הזדמנות להיפגש לא רק כגננות אלא גם כחלק מתנועה שמאמינה
בדרך של 'תורה ועבודה' .יום זה נתן מענה לשאלה שאנחנו שואלות את עצמנו לא פעם :איך
נספר את הסיפור המקראי? איך נדייק במילים? איך נחבר את הילד בשלב ההתפתחותי שלו עם
עולם התוכן המקראי והדתי? השאלות האלה עולות מפני שאנחנו רוצות ללמד את ילדינו
להאמין וללכת באותה הדרך .את יום העיון פתחנו בשיעורו המרתק והמעשיר של הרב אילעאי,
שחיבר את מוטיב החג לעולם הילדי דרך התבוננות בשאלה מיהו הגיבור האמיתי אליו אנחנו
מייחלים .ד"ר סיגל אחיטוב ,בדרך חווייתית וצבעונית ,חיברה בין התיאוריה למעשה ע"י חשיבה
אחרת ,דרך חיבור אל עולמנו ואל עולם הילד לפי השלב ההתפתחותי .קינחנו בשירה מתוך
פסוקי המקורות עם היוצרת לאה אולשאר ,ויצאנו מלאות ניגון שבלב ואמונה בדרכנו .יום העיון
שנרקם כלל תכנים ספציפיים המאפיינים את המגזר שלנו ,והוא נועד לתת מענה לצרכים ולגישה
הייחודית של החינוך בקיבוצים הדתיים .אין זה עוד יום עיון מן השורה ,אלא הזדמנות לתת
ביטוי לעולם הערכים שלנו ,ולייחודנו כאנשי ההתיישבות ההולכים בדרך חיי תורה ועבודה.

יום העיון הוא
הזדמנות לתת ביטוי
לעולם הערכים שלנו
ולייחודנו

מזכיר ארגון מגדלי ירקות
לאחרונה נבחר אורן ברנע ,בן וחבר קיבוץ סעד ,לכהן כמזכיר ארגון מגדלי ירקות .אורן כיהן
שנים רבות כמרכז משק סעד וכיו"ר ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ .לאחר ההתנתקות חָ בָ ר
לאנשי עצמונה ,סייע בהקמת החבל בחלוצה ושימש כמנכ"ל תפ"א עצמונה .ארגון מגדלי ירקות
הוא ארגון וולונטרי של החקלאים ,המייצג אותם כלפי הרשויות .הארגון מאגד בתוכו יותר מ-
 01שולחנות ְׁמג ְָׁדלִ ים של גידולי הירקות השונים .היקף הייצור של הענף כ 2.2 -מיליון טון ,שהם
בערכי פדיון יותר מ 6 -מיליארד ש"ח .קרוב ל 22% -מהתוצרת הולכת ליצוא .תפוחי אדמה הוא
ענף היצוא הגדול ,ואחריו גזר ,בו בולטת הפעילות של קיבוצי הקבה"ד .אורן ישמח לסייע
לחקלאי הקבה"ד ,כמו גם לחקלאים אחרים ,בכל שאלה ובעיה .בהזדמנות זו נזכיר שיוסי
יעיש ,חבר שלוחות ,מכהן כבר  1שנים כמזכיר ארגון מגדלי דגים.

אורן ברנע  ,חבר קיבוץ
סעד  ,נבחר למזכיר
א רגון מגדלי הירקות
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ועוד באופק


ביקורי 'מטה עם מטה' – המזכירות הפעילה במפגשים עם הנהגות וחברים בקיבוצים:
יום ראשון ,ח' טבת 21.02.01 ,בקיבוץ מגדל עוז .יום ראשון כ"ב טבת 2.0.06 ,בקיבוץ
טירת צבי.



"הילכו שניים יחדו בלתי אם נועדו" – לכבוד  21שנה למדרשת עין הנצי"ב יתקיים
בעז"ה סופשבוע שיעסוק במגדר ומגזר :שבת פרשת בא ,ד'-ו' בשבט ,07-06.0.06 ,במלון
גולדן קראון נצרת .בין המרצים – הרב יצחק בן דוד ,טו"ר רבקה לוביץ ,שי זרחי,
הרבנית מלכה פיוטרקובסקי ,הרב יהודה גלעד ,ד"ר מיכה גודמן ,ד"ר אסתר פישר,
במבי ויאיר שלג ,ד"ר חנה ואביעד פרידמן ,הרבנית רחל קרן ,אורי קרויזר ,הדס רון
זריז ,והרבה – דבורה עברון .נותרו עוד מספר מקומות .פרטים והרשמה באתר הקיבוץ
הדתי בכתובת .www.kdati.org.il :יהיה מעניין ומיוחד.



כנס 'בארות בנגב' – במלאות  11שנה למבצע עליית י"א נקודות במוצאי יום הכיפורים
תש"ז ,כאשר  7מתוכן יצאו מקיבוץ בארות יצחק שבנגב ,יוקדש השנה הכנס לנושא זה,
תחת הכותרת" :הנגב קם לתחייה!" .תכנית מפורטת תפורסם בקרוב .מומלץ! רישמו
ביומנכם :יום שני ,כ"ב בשבט 0.2.06 ,בקיבוץ עלומים.

שבת שלום ,חודש מבורך ,חנוכה שמח
נחמיה רפל ,וחברי המזכירות הפעילה

