ב"ה ,ה' בטבת תשע"ו

שלום לכולם!

משב רוח סוער
הפעם לא מדובר על סערות החורף .מדווחת לימור ספראי (מעלה גלבוע ,רכזת מחלקת נוער וצעירים):
משרדי הקיבוץ הדתי רעדו בשלישי בלילה! הדיון הסוער בחצות הלילה היה מעניין ,מאתגר וגרם
להתרגשות גדולה! מה היה לנו שם? שו"ת בנושא כשרות (הרב עובדיה יוסף מול ה'ציץ אליעזר') ,חזון
מרחיק לכת על הקיבוץ העתידי (תודה לגולן רייז!) ,ולקינוח עוגיות מפנקות של 'מקלות וניל' .נשמע לכם
מוזר שזה היה כל כך מרתק? אתם מוזמנים לבוא לנסות בעצמכם ,ולהצטרף אלינו – יחד משיבים את
הרוח! המפגש הדרומי הבא יתקיים בעז"ה בב' בשבט 12 ,בינואר ,והמפגש הצפוני בי"ז בטבת 29 ,בדצמבר.
אסטרטגיה של צמיחה
ב"בית שפירא" שבבארות יצחק התכנסו השבוע כ 60 -חברי מזכירויות ,הנהלות ופעילי צמיחה דמוגראפית,
ליום עיון שעסק ב"אסטרטגיה של צמיחה" .לאחר דברי הברכה והפתיחה של נחמיה וצביקי ,הציג מורדי
שבט (ראש צורים ,מרכז מחלקת צמ"ד במזכירות התנועה) ,את הנתונים הדמוגרפיים של כל קיבוצינו,
והצביע על האתגרים העולים מן הנתונים המספריים .בהמשך ניסינו לעורר את הלבבות לעצם הצורך
בתכנון אסטרטגי ,באמצעות הרצאתו של גלעד לוי על התיאוריה :לשם מה תכנון אסטרטגי? מה
המרכיבים וסדר הפעולות של תכנון כזה? כאשר במרכז התכנית האסטרטגית נמצאת הצמיחה הדמוגרפית-
הקליטה .הצגנו תכנון אסטרטגיה גם דרך דוגמאות מהשטח ,מפי מנהלים פעילים בקיבוצים השונים :בוקי
ברט – סעד ,דובי מילר – מעלה גלבוע ,אסף בית אריה – יבנה ,מורדי שבט – ראש צורים ,ומהם יצאנו
לסדנת עמיתים בנושא זה .נגענו גם בתכנון דמוגרפי קהילתי בעזרת טובי כהן ,מתכננת ערים ,ובדגשים
לתכנון הפיזי בעזרת אדריכל דני בר קמה .שמענו ממאיה שפיר על הקואופרציה ועל הקיבוץ –
כקואופרטיב ,עקרונותיה והפרקטיקה שלה – נושא המעסיק רבות את התנועה הקיבוצית ואולי יש בו
בשורה לכולנו .למדנו על אפשרויות השיכון בקיבוץ ,החלטות הרשויות והיתרי בניה בעזרת דגן יראל,
המומחה לנושא בתק"צ ,ובנושא המימון לבניה באמצעות ידידיה צור ,וכן למדנו מעט ,בעזרת שרגא וילק,
על נושא ההון ונכסים משותפים ,ואיך זה קשור לזהות שלנו ולאסטרטגיית הצמיחה .בשורה התחתונה
הבנו שכל קיבוץ צריך תכנית אסטרטגית רב שנתית במספר תחומים מרכזיים של חיי היישוב ,הקהילה,
והמשק :דמוגרפיה; מידת השותפות והערבות ההדדית; קהילתיות וצביון הישוב; עסקים; ההיבט הפיזי
והתכנוני; מבנה ארגוני ניהולי ותקציבי; מנועי צמיחה ואתגרים; משימתיות ומעורבות חברתית .התכנית
צריכה להלום את ערכיו וזהותו של הקיבוץ ולהתבטא בצורה מעשית .קלטנו (!) והפנמנו שכל קיבוץ צריך
צמיחה ,גדילה ,התפתחות ואם לא (נתכנן) עכשיו – אימתי (נבצע)?

חפיפה
ביום ראשון התייצב צביקי טסלר (קבוצת יבנה) ,המזכ"ל הנכנס ,ליום העבודה הראשון שלו במזכירות
הקבה"ד .את החפיפה עם המזכ"ל המכהן התחלנו בקיבוצינו שבדרום – סעד ועלומים – והתמקדנו בשני
אתרי המורשת :הוותיק – "מעוז מול עזה" ,והצעיר – "בארות בנגב" .ביום שני עלו נחמיה וצביקי לכנסת
ישראל ,ובמהלך שיחת היכרות עם שר החקלאות ,ח"כ אורי אריאל ,העלו נושאים שוטפים מהתחומים
הרבים ,החשובים והמגוונים עליהם הוא מופקד :חקלאות ,המרחב הכפרי ,החטיבה להתיישבות ,השירות
הלאומי-אזרחי .בכל התחומים הללו יש לנו עניין רב ועיסוק מרובה ,ותמיד מועילה שיחת פנים-אל-פנים
בכדי לקדם תשובות חיוביות .בהמשך נפגשו לשיחה מתוכננת עם חברי הכנסת אלעזר שטרן וחיים ילין
ממפלגת "יש עתיד" ,וערכו היכרות עם חברי הכנסת מטעם "הבית היהודי" :שולי מועלם ,מוטי יוגב ,הרב
אלי בן-דהן ובצלאל סמוטריץ .לאחר השתתפות בכנסים השונים שנערכו באמצע השבוע פנו המזכ"לים
צפונה ,והחלו את החפיפה עם קיבוצינו ומוסדותינו שבצפון .בתחילת חודש ינואר תסתיים בע"ה החפיפה.
מדרש ואגדה
"זקני שדה אליהו" הופתעו לטובה ממספרם הגדול של הנוהרים ליום העיון 'בעמק המדרש ומעיין האגדה',
שכבר נהפך למסורת! הלומדים הרבים באו מרמת הגולן ומשפלת החוף ,מבית השיטה ומקבוצת יבנה,
מישיבת מעלה גלבוע וממדרשת עין הנצי"ב .הגיעו נשים שראשן מכוסה וגברים שראשם גלוי" ,זקנים עם
נערים" – כולם באו ללון "בעמק המדרש" ולהתבשם מ"מעיין האגדה" .את הרצאת הפתיחה נשא פרופ'
אביגדור שנאן ,ראש המדברים בתחום המדרש והאגדה ,שריתק את הקהל בתארו את פועלו ב 5 -השנים
האחרונות ,והמוציא לאור בימים אלה מהדורה מחודשת ל'ספר האגדה' של ביאליק ורבניצקי .לאחר 7
שעות של הרצאות ושיעורים חזר כל הקהל לבית הכנסת של שדה אליהו ,מילא אותו מפה לפה ,ושמע בעניין
את הרצאת הסיכום של הרב ד"ר בני לאו .חלק משמעותי מיום הלימוד היה המפגש החברתי ,וחשיבותן של
ההפסקות לא נפל מזו של ההרצאות .חברי הקיבוץ טרחו הרבה בכדי להנעים לאורחים את היום ,ואנו
מצטרפים למודים על קבלת הפנים החמה ולמשבחים על הארגון המורכב של היום כולו.
חנוכה במעלה גלבוע
יומיים לאחר חג החנוכה התקיים במעלה גלבוע אירוע חנוכת בית :במעמד מרגש ויפה ,בו נטלו חלק מר
יורם קרין ,ראש המועצה האזורית ,בכירי המועצה ,וקהל רב מחברי הקיבוץ ותושביו ,נחנכו שני אתרים:
האחד –  6קארווילות שהגיעו לקיבוץ במהלך הקיץ וכבר מאוכלסות במשפחות שהגיעו לקיבוץ במהלך
החודשים האחרונים .מבנים אלו הוצבו בתמיכת משרד הבינוי ומשרד נגב גליל ,ואת העבודה ביצעה
החברה הכלכלית של המועצה האזורית עמק המעיינות ומטרתם להרחיב את מחסנית הקליטה ולאפשר
לקיבוץ מעלה גלבוע להמשיך ולקלוט משפחות חדשות .המשפחות הנקלטות יתגוררו במשך כשנתיים
במבנים אלו ובמהלכן יקבלו הח לטה האם יצטרפו לחברות מלאה בקיבוץ או יבחרו לבנות את ביתם
כתושבים בשכונה ,ויפנו את הקראווילה לנקלטים הבאים .המבנה השני שנחנך הוא מבנה חדש של מעונות
יום ,המהווה מרחב גדול לילדי הגיל הרך ,והבנוי כך שיתאפשר להרחיבו בעתיד .דני תמרי (שדה אליהו),
מנהל הקהילה הקודם שטרח הרבה להשיג את האישורים וקידם מאד את הבנייה ,התכבד בקביעת המזוזה
על דלת המעונות ,וילדי הגן העלו הופעה נחמדה .בטכס החינני נכחו נירית אפרתי (קבוצת יבנה) ,רכזת הגיל
הרך בקבה"ד ,וכן אפרת אבירן (מירב) ,רכזת הגיה"ר במועצה האזורית.

איגוד התעשייה הקיבוצית
השבוע התקיים בקיבוץ שפיים הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית .מדווח שרגא וילק (משואות
יצחק ,מרכז אגף המשק) :האירוע מכנס אחת לשנה ,תחת קורת גג אחת ,את כל העוסקים בתעשייה
הקיבוצית ,ללמידה ,עדכונים ומפגש עמיתים .את הכנס פתח חברנו יונתן בשיא (מעלה גלבוע) המכהן בין
יתר עיסוקיו המבורכים גם כיו"ר האיגוד .יונתן עמד בדבריו על עיקרי העשייה של התעשייה ,והציב מחדש
את האתגרים והמשימות שאיתם מתמודדת התעשייה בכלל ,והתעשייה הקיבוצית בפרט .בהמשך עמד ניר
מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,על החשיבות של העוגן התעשייתי בתנועה הקיבוצית ,כעמוד החוסן
והצמיחה הכלכלית של הקיבוצים ,והדגיש את הפן הערכי של התעשייה הקיבוצית המקדמת אחריות
חברתית ,סולידריות וערבות הדדית .כאן המקום להזכיר שהאיגוד מאגד בתוכו כ 240 -מפעלים קיבוציים,
המעסיקים מעל ל 50,000 -עובדים .המפעלים הללו פרוסים בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של
המדינה ,ומייצאים את מירב תוצרתם ובכך תורמים רבות לכלכלת המדינה .אורח הכבוד בכנס היה שר
התשתיות הלאומיות ,ד"ר יובל שטייניץ ,שדיבר בהרחבה על מתווה הגז ועל הנחיצות לאשר אותו לתועלת
התעשייה בכלל והפריפריה בפרט .מחברנו עקיבא פלק (שדה אליהו) ,המכהן כיו"ר חברת תפן נחשולים,
שמענו "סיפור מהשטח" :סיפור על חברה שעברה מהפך ,ממצב כלכלי קשה ביותר למצב צומח ומתפתח,
וכל זה בניהולו ובהובלתו במשך  5שנים .יישר כוח לעקיבא ,שהביא גאווה וכבוד לשדה אליהו ולתנועה!
בנוסף שמענו הרצאות מעניינות בנושאי פיתוח וחדשנות ,הוצגו מיזמים שונים ,וזכינו לדיבוק חברים פורה
ומועיל .מקיבוצינו השתתפו מרבית מרכזי המשק ומנהלי המפעלים .אנחנו מברכים את כל התעשיינים
שבינינו ,ומאחלים שימשיכו לראות ברכה בפעילותם ושגשוג בעמלם לטובת הקיבוצים וחבריהם.

קיבוץ מתנדב
בימים אלה מתרקם פרויקט חדש שיזמו מנהלים בקיבוצים ופעילים חברתיים בשיתוף עם מיזם
"קיבוצניקים למען החברה" – מיזם ביוזמ תו והנהגתו של ערן שחר ,המאגד התנדבויות ומתנדבים מכל
הקיבוצים .המיזם החדש "קיבוצניקים למען חברה" (שם זמני בהחלט) מבקש להניע מהלך ארצי ,שיעודד
את הנהגות הקיבוצים לקדם מעורבות חברתית כלל-קיבוצית ,וירתום את הקיבוצים להתנדב בקרב כלל
החברה הישראלית .לצורך בנייה וגיבוש המהלך ,יתקיים מפגש למידה ראשוני של גורמים קהילתיים
בקיבוצים המעוניינים להיכנס למהלך של ״קיבוץ מתנדב״ ,ובהם כמובן רכזי התנדבות (בקיבוצים בהם
קיים התפקיד) .מפגש זה יאפשר התנעת התהליך ,גיבושו והקניית כלים ראשוניים להגשמתו .המפגש
יתקיים ביום רביעי 15/12/23 ,בשעות  09:00-14:30בקיבוץ נחשונים (עלות סמלית –  ₪ 50למשתתף,
לכיסוי עלויות) .את המפגש תנחה סיגל פרידמן גמליאלי מקיבוץ להבות חביבה ,מומחית לניהול התנדבות
ומנהלת ההדרכה בעמותת פעמונים .אנו מזמינים את בעלי התפקידים בקיבוצי התנועה שלנו – מזכירים
ומנהלי קהילות ,יזמים ורכזי מתנדבים ,להצטרף ליוזמה הברוכה ,לקחת חלק במיזם החשוב הזה,
ולהצטרף כחלק משפיע ואינטגרלי .להרשמה ובירורים נוספים ניתן לפנות לערן שחר  052-8387814או
לשֹהם עדי .052-8545094
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

