ב"ה כ"ה בשבט תשע"ו

שלום לכולם,
הכנס ה  5-של בארות בנגב" :הנגב קם לתחייה"
שנת תש"ז ,מנדט בארץ ,מוצאי יום הכיפור | משבעה כפרים בנגב שיירות יוצאות בטור |
כוכבים צופים ברטט ,בני קיבוץ בהנף יד | ותפילה על כל שפתיים שיצליחו במצעד |
שיצליחו ויגיעו ההולכים שבשדות | כך התחילה ההיסטוריה של י"א הנקודות (מילים:
פוצ'ו) .הכנס החמישי של בארות בנגב ,שנערך השבוע בקיבוץ עלומים ,העניק למאות
המשתתפים שהגיעו מכל רחבי הארץ חווית מורשת אינטלקטואלית ומרגשת בלב שדות
הנגב ,יום של ציונות ואחדות בשיאו של פסטיבל "דרום אדום" .הכנס הוקדש לעליית י"א
הנקודות ,והיווה פתיחה רשמית לחגיגות ה 07-לאותו מבצע הירואי ומשמעותי שהשפיע
רבות על ההתיישבות בנגב .הכנס כלל הרצאות ,סיפורים אישיים ,תמונות ,שירים וסיורים

תשתית לוגיסטית מרשימה
והרצאות  ,סיפורים אישיים ,
תמונות  ,שירים וסיורים

בשטח ,וגובה בתשתית ובמסגרת לוגיסטית ,מכובדת ,מרשימה ומאירת פנים .תודה לחברי
עלומים שאירחו את מאות המשתתפים במאור פנים ,בכישרון ,ביעילות ובחיבה גלויה.
אולם חדר האוכל של הקיבוץ צר היה מהכיל את כל המתעניינים .אך "הארגון המדויק,
ההתארגנות המהירה והשקטה מול "מבול" המשתתפים שעוד לא היה כמוהו מאז תחילת
הכנסים" כך בפיה של אחת המשתתפות ,לא פגם "בהקפדה רבה על כל פרט ,בחן ,בחסד,
ובתוכן מרתק .היה נפלא" .תודות רבות לכל העוסקים במלאכה ובראשם שרית יודקה
אוקון וצביקי פורת  -מנהלי 'עמותת בארות בנגב' שבעלומים .יחד עמם אנו מבקשים
להודות לנחמיה רפל על הליווי והתמיכה בהקמת מרכז ההדרכה והמורשת ,ובפרט בהפקה
הכנסים לאורך השנים .כל מי שהיו לו יד ורגל בהקמת מרכז בארות בנגב  -יודע ,מרגיש,
ומעריך את תרומתו הענקית להפיכת חזון למציאות.
ישיבת חירום של השדולה החקלאית
בחדר סיעת המחנה הציוני השתתפו נציגי התנועה ,שרגא וילק (מרכז אגף המשק) ואמיתי
פורת בישיבת חרום של השדולה החקלאית סביב תיקון  52לחוק משק המים .מדווח
שרגא :החוק המאפשר הוזלת מים ביתיים ,דבר מבורך כשלעצמו ,כולל גם היטלים על
המפיקים הפרטיים ,בעיקר החקלאיים ו"על הדרך" מורה על הלאמת מפעלי המים
הפרטיים שהאגודות החקלאיות השקיעו בהם לאורך השנים כ  25מליארד  .₪משמעות
המהלך הוא הפיכת "מקורות" לספק היחידי המונופוליסטי (ללא מכרז) ,דבר שיגרום
לעליית מחירי המים .ידוע לכל כי מחירי המפיקים הפרטיים זולים בהרבה ,ו"בליעתם"
ע"י מקורות ,אמנם תוריד את מחיר מקורות אבל אין ספק שהמחיר המייצג יהיה גבוה
מהמחיר הנוכחי .היות והחוק עבר בקריאה טרומית ,המאבק עובר לוועדות לקראת
ההצבעות בקריאות השונות ,ובשלב זה יש הסכמה של משרד האוצר לפצל את הפרק
החקלאי .נמתין ונראה שאכן כך...

הלאמת מפעלי מים פרטיים
בהם הושקעו  21מליארד ! ₪
העברת ה מונופול ל מקורות

דיווח מאגף המשק
השבוע השתתפו שרגא ואמיתי גם בדיון על תקציב משרד החקלאות בוועדת הכספים .מדווח
שרגא :בבוקרו של יום ע"פ בקשתו של ח"כ איתן ברושי ,ובנוכחות שר החקלאות ח"כ אורי
אריאל וצמרת משרדו ,עסקנו בחוסרים בתקציב שאושר לשנת  6102והוגשה בקשה לוועדה
לייחד כספים מתוך הרזרבה הכללית למילוי חוסרים אלו .אמנם ,נכון הדבר שתקציב המשרד
לשנת  5722הוא מהגדולים שהיו במהלך קיום המשרד במתכונתו הנוכחית ,אך מתברר שברובו
מגיע "צבוע" ומרחב התמרון של המשרד קטן ביותר .החוסר המהותי בתקציב מהווה מכשול
לביצוע פעולות חדשות בתחומי המו"פ ולסיוע להשקעות חדשות בחקלאות .כמו כן השתתפות
המדינה בתקציב הקרן לנזקי טבע (קנ"ט) קטנה ונדרשת השלמה למה שהיה נהוג על מנת
להתמודד עם גורמי סיכון ומחלה חדשים .ולבסוף ,השנה לא תוקצבה השתתפות המדינה

נדרש טיפול בסוגיות
המחלוקת על מנת
לאפשר חיים בכבוד

בשיפור התשתיות ביישובים הוותיקים ,למרות שבהחלטה שהתקבלה בממשלה לרגל "277
שנות הקיבוץ" בדגניה ,הובטח במשך עשור להעביר מידי שנה סדר גודל של  277מיליון ₪
למטרה חשובה זו .במהלך הישיבה התפתח דיון רחב גם בנושאים נוספים כגון ביטול מס
המעסיקים על העסקת עובדים זרים ,סוגיית תיקון חוק משק המים ,ההתמודדות עם הגניבות
והנזקים בחקלאות ,והטיפול של המשרד בנזקים שהתפרצות מחלת הסלמונלה הסבה
לחקלאים בעקבות השמדת הלהקות הנגועות .בשל רוחב הסוגיות ומורכבותם ועמדת האוצר
העקבית (התנגדות לפריצת התקציבים) הדיון לא הוכרע וסוכם להמשיך אותו בהזדמנות
קרובה ובמקביל לנסות לפעול בשיתוף עם האוצר ,על מנת שההחלטות לא תתקבלנה באופן חד
צדדי .במהלך הדיון נערכה הצבעה מסכמת על התקנה שמאפשרת לבטל את מס המעסיקים על
העסקת עובדים זרים ,אמנם כהוראת שעה ל 2-שנים ,אך אנחנו תיקווה שבמהלך התקופה הזו
ייחתם בין נציגות החקלאיים לממשלה הסכם ארוך-טווח שיטפל בכל הסוגיות שבמחלוקת בין
המדינה לחקלאיים ,ושיאפשר לחקלאים לנהל את הענף בוודאות ולחיות בכבוד מפרי עמלם.
קול קורא להצגת מועמדות לתפקיד מזכ"ל הקבה"ד

מזכ"ל
תנועת הקיבוץ הדתי

המזכירות המורחבת מינתה צוות איתור על מנת שיפעל ויאתר מועמד/ת לתפקיד מזכ"ל
הקיבוץ הדתי .חברי הצוות  -יאיר רינמן (לביא) ,לאה בן יצחק (שד"א) ,לני קפלן (מעג"ל),
שרגא וילק (מזכ"פ) מזמינים חברות וחברים בקיבוץ הדתי ,הרואים עצמם מתאימים לתפקיד,
לפנות ולהציג מועמדותם .הפנייה המנוסחת בלשון זכר ,מיועדת לנשים וגברים כאחד .דרישות
הסף :למזכ"ל הקבה"ד יכול להתמנות רק מי שנמצא במעמד של חבר בקיבוצו .לעניין זה אין
אבחנה בין קיבוץ "מסורתי" לזה "המתחדש" .על מנת להציג מועמדות אין הכרח בקבלת
אישור או המלצה מ"קיבוץ האם" של המועמד .זמינות ונכונות להיכנס בפועל לתפקיד – לכל
המאוחר  .2.0.5722לוח זמנים :הגשת פניות מועמדים והמלצות לצוות האיתור עד ליום ו' ,י"ז
אדר א' .52.5.5722 ,העברת המלצת הצוות לאישור המזמו"ר עד ליום ג' ,י"ב אדר ב',
 55.2.5722מועד כינוס המזמו"ר יקבע באופן שתינתן לקיבוצים שיבקשו בכך ,ההזדמנות לזמן
את המועמד/ת להכרות .מסגרת פעילות צוות האיתור :הצוות שומר לעצמו הזכות לפנות
בעצמו לחברים ולבקשם להציג מועמדותם לתפקיד .צוות האיתור שומר לעצמו הזכות לנהל
הליך המיון באופן שימצא לנכון ובכלל זה להיוועץ ולהיעזר בגורמי מקצוע .ככלל ,הצוות יציג
בפני המזמו"ר מועמד יחיד .בנסיבות מיוחדות ובאם ימצא לנכון ,רשאי הצוות להציג בפני
המזמו"ר לבחירה ,יותר ממועמד אחד וזאת לאחר שהודיע על כך למועמדים מראש וקיבל
הסכמתם להיבחר באופן שכזה .לא תהיה אפשרות להביא בפני המזמו"ר מועמדים שלא
באמצעות צוות האיתור .צוות האיתור מתחייב לשמור על סודיות ההליך .בהתאם ,זהות
הפונים ,מהלך הדיונים ,נימוקים והחלטות וכו' יהיו דיסקרטיים ויחשפו רק בפני חברי צוות
האיתור .הצעות ופניות יש להגיש באמצעות דוא"ל לכתובת. yair@lavi.co.il :

דרישות הסף
חבר/ת קיבוץ (מסורתי
או מתחדש)
זמינות לתפקיד -
.202.9.1
אין צורך באישור או
המלצת קיבוץ האם
================

לו"ז:
 -.12.סיום הגשת פניות
 ..22הבאת השמות
לאישור המזמו"ר
בהצלחה!

דברי פרידה מנחמיה
אמנם טרם נפרדנו מנחמיה בחגיגיות הראויה ,וזאת עוד נעשה בעז"ה ,ובכל זאת כמה מילים
של פרידה שכתבו חברי המזכירות הפעילה לנחמיה עם סיום תפקידו כמזכ"ל הקבה"ד בתום
כ 8.2 -שנים של כהונה:
זהו שנאמר "בני! אם ערבת לרעך" (משלי ו,א) אמר רבי נחמיה :נאמרה על החברים ,כל הימים שאדם חבר
 -לא איכפת לו בצבור ואינו נענש עליו .נתמנה אדם בראש ונטל טלית ,לא יאמר 'לטובתי אני נזקק ,לא

מועצת התנועה

איכפת לי בצבור' ,אלא כל טורח הצבור עליו ...ורוח הקדש צווחת "בני! אם ערבת לרעך"  -אתה ערב עליו
(שמות רבה כ"ז ,ט) .

חברים ,טורח הציבור ,אכפתיות ,אחריות ,ערבות ,רעות – החומרים שמהם עשויה עבודתנו המשותפת.
ואתה נתמנית בראש התנועה שהתקדמה המון בשנים האחרונות בזכות עבודה משותפת שהובלת
בתחומים רבים ומגוונים ,ונציין רק מעט מזעיר :היה מנהיג לתנועה; היתה תנועה בתנועה; היתה התעוררות

של עשיה בתחומים רבים ומגוונים וייסוד של פעילויות חדשות שכבר הפכו למסורת ב"ה ובכללם -שבתות

מכינת יונתן

התנועה המיוחדות שנודעו לשם ולתהילה ולתפארת ובעיקר החזיקו מעמד לאורך זמן בזכות גבורת
ההתמדה שלך ,וכנס בארות בנגב; היה דיווח וקשר עם ציבור – כמו עמוד"ש זה המיוחד שייסדת וגם הוא
מוסד שכבר הפך למסורת; לקחת את התפקיד החשוב של העברת סיפור ההתיישבות המיוחד שלנו-
הקיבוץ הדתי ,לדור הבא ,במפעלים הספרותיים ,בהקמת מרכז "בארות בנגב" שבניתם יחד צביקי ואתה,
מפעל שהוא לא רק ספר וסיפור ,הוא בניין ופעילות מרכז חינוכי ,ומסורת של יום עיון שנתי מוצלח ומעניין

דור צעיר

 בקיצור מפעל תנועתי רב שנתי ,חי ופעיל (נקווה שיחיה לאורך שנים וימים בבריאות וחיוניות); נתתאשראי לבנות את המפעלים החינוכיים המיוחדים לנוער ועוד ועוד ...היית לנו דוגמה אישית בעשיה
הבלתי נלאית ,במסירות ,בדייקנות ,בשילוב תורה עם עבודה ,בהבנה מהי פעילות ציבור רצינית -ונקווה
לשמור את הלימוד הזה לשנים רבות קדימה .המשנה באבות "וְ כָ ל הָ עֲ מֵ ִלים ִעם הַ ִּצבּ וּר ,י ְִהיוּ עֲ מֵ ִלים ִע ּ ָמהֶ ם
שז ְּכוּת אֲבוֹ ָתם ְמסַ י ְָּע ַתן וְ ִצ ְד ָק ָתם עוֹ מֶ ֶדת לָ ַעד" (אבות ,ב' ,ב) .עמל ,עבודה ציבורית לשם
שם ָש ַמיִםֶ ,
ְל ֵ

שבתות עיון ונופש

שמים ,זכות אבות – כל אלו יש לך ,ויהי רצון שיעמדו לך לעד.

באהבה והערכה ,אמיתי וחברי המזכירות הפעילה
שלומית קריגמן הי"ד
בנסיבות כואבות ,זכינו לפגוש השבוע את משפחת קריגמן בשדמות מחולה .שמענו מההורים
צחי ונעמה ,מעט על שלומית ועל אישיותה המיוחדת" .זה המסר שאפשר לקחת מחייה.
היכולת לגשר ,לקבל ולהכיל גם אנשים ודברים שאתה לא מסכים איתם .במקום שלא התאים
לה היא פשוט לא הייתה .לא נאבקה אבל שמרה על האמת שלה" .כמי שפגשנו את ההורים,
יכולנו לראות מהיכן צמחו יכולת ההכלה והאמיתיות .וביציאה משדמות ,בנסיעה ביופי
החורפי של בקעת הירדן ,ולמול אורות היישובים המנצנצים ,לחשנו בכאב את מילותיו של נתן
יונתן בשיר ארץ" :ארץ שמתקּו לּה רגביה ּומלּוחים כבכי כל חופיה שנתנּו לּה אוהביה כל אשר
יכלּו לתת" .והד עונה ומבקש שיתקיימו בנו ובמשפחה היקרה דברי הנביאַ" :אל תשמחי איבתי
לי כי נפלתי קמתי :כי אשב בחשְך ה' אור לי".

הַמַ לְָאכִים ַחי ִים ְבסֵתֶר.
בַמַ עֲשִים הַמְ ֻהסִים בֵין ֶההָגּות
ְוהָעּוגֹות.
הֵם מַ ְצנִיעִים אֶת ַה ָפנִים ְואֶת
ַה ֵסבֶר
ּומִתְ גַלִים ַרק בִמְ עּופָם אֶל
הַמֵ ֵעבֶר
בְיֹום הַשֶ בֶר
קֶ בֶר אֶ ל קֶ בֶר
בְזּוגֹות.
שָ לֹום ֲעלֵיכֶן ,מַ ְל ֲאכֵי הַשָ לֹום.
שָ לֹום ֲעלֵיכֶן ,מַ ְל ֲאכֵי הַשָ לֹום.

שבת שלום,
אמיתי וחברי המזכירות הפעילה

צור
ארליך

