ב"ה ,כ"ד באייר תשע"ו

שלום לכולם!
עשור לצהלי
השבוע חגגה צהלי ע"ש תמר אריאל עשור להקמתה .כ 400-איש ,תלמידות צהלי ,בוגרות ,הורים ,אנשי
הקיבוץ הדתי ומשואות יצחק לקחו חלק בערב מרגש ,שהציב במרכז את בוגרות המכינה ואת הדרך
הארוכה שעשו מההחלטה להצטרף למכינ ה ועד לצמיחתן כנשים דתיות המעורבות בנעשה בחברה ובמדינה.
הערב כלל מעגלי מפגש של הבוגרות ,סדרת הרצאות קצרות שמשכו קהל רב ,ומסכת של שירים ודוברים
תחת הכותרת "צהלי הולכת איתי" .משק משואות יצחק פתח ברוחב לב בפני המכינה את גן האירועים
היפה שלו ,שתרם לאווירה החגי גית .האורחים הרבים ממשרדי הממשלה ומהקרנות הביעו את התפעלותם
מהאירוע ומהזיקה החזקה של הבוגרות אל המכינה ואל הרעיון שהיא מייצגת .כמו בתחומים רבים ניכר כי
דרך שפרצה תנועת הקבה"ד ,בהקמת צהלי והכנת בנות לשירות הצבאי והלאה ,הופכת דרך לרבות וטובות
מבנות הציונות הדתית .תודה ,ברכה והוקרה למיילדי ומובילי החזון ,הרעיון ,המפעל והמעשה החינוכי מאז
ועד עתה -גילי זיון ויצחק (דוכי) דיאור ,נח חיות ,וכמובן מיכל נגן ראשת המכינה.
משרד החקלאות -פגישה עם אורי אריאל
השבוע נפגשנו (שרגא ואמיתי) עם שר החקלאות אורי אריאל .בפגישה דנו באפשרויות שונות של התיישבות
חדשה עבור הקבה"ד בנגב ובגליל ,וביקשנו והסכמנו על סיוע משרד החקלאות כאשר חלק מהאפשרויות
יתקדמו .דנו גם בנושא החקלאות ,כולל בקשת מכסות חלב חדשות עבור שני משקים שלנו ,הגדלת נחלות
עבור יישוב אחד ,ושמירה על ענף הלול עבור כלל החקלאים ,בדגש על חשיבותו למשקי הקבה"ד .השר
ממונה גם על השירות הלאומי ,ובמסגרת זו ביקשנו לקדם נושאים שונים ובייחוד הכרה בעבודה חקלאית –
חינוכית כיעד מוסכם לש"ל ,במסגרת חוק השירות הלאומי החדש המתגבש בימים אלו .יצאנו בתחושה של
אוזן קשבת ושיתוף פעולה .נקווה לתוצאות חיוביות.
פנסית עתודות
במהלך השבוע האחרון נפגשו שרגא וילק (אגף המשק) ויענקלה רוט (גזבר ומחזיק תיק "פנסיית עתודות"
בתנועה) עם הראל שרעבי (ראש צורים)  -סגן הממונה על אגף שוק ההון במשרד האוצר ועם צוותו .השיחה
נסובה סביב תיקונים שונים שאגף שוק ההון בוחן בקבוצות הפנסיה הוותיקות המנוהלות ע"י עתודות .חלק
מהשינויים ו/או החלטות הם עקרוניים ומהותיים ,על כן מצאנו לנכון להסביר לגורמים המפקחים ,מה
היי חודיות של אפיק חיסכון פנסיוני זה לעמיתים בקיבוצים .מצאנו אוזן קשבת והבנה למירב בקשותינו.
הצורך לאזן ביין מקומנו הייחודי ,מול הרצון המוצדק של המדינה לפעול בשקיפות וללא אפליה בין
המגזרים השונים ,דורש פתרונות יצירתיים ואנו תקווה שנדע למצוא אותם יחד ומתוך הבנה הדדית.

יום עיון ארכיונאים
ביוזמתו של נחמיה רפל ה מנהל כיום את ארכיון הקיבוץ הדתי ,התאספו ארכיונאים ממרבית קיבוצי
התנועה ,ליום עיון בקיבוץ משמר העמק .מדווחת יזרעאלה כספי (טירת צבי) :קבלת הפנים היתה נפלאה
ומאירת פנים .הארכיונים התרשמו מן הקיבוץ היפה ומהאופן בו הם משמרים את המורשת במבנה ישן
ומיושן אך מלא תוכן .במהלך יום העיון זכינו להכיר תוכנה ייחודית המיועדת לארכיון – 'אידיאה',
שפותחה במשמר העמק .זוהי תוכנה מן החדשות בעולם ,המאפשרת להגיע בחיפוש עד לרמת המסמך .היה
מרגש לגלות כיצד הסיפורים של משמר העמק ושל הקיבוץ הדתי מצטלבים בדברי הברכות של נחמיה ושל
ינקול מ'אידיאה' .בסיומו של יום העיון ביקרנו במערת הפלמ"ח שם חיכה לנו ישע עקרון שהפליא לספר
ולקשר בין התנ"ך ולסיפורי הפלמ"ח .האתר מומלץ מאוד למשפחות עם ילדים ולאוהבי ארץ ישראל .היה
יום מוצלח ואנו מקווים להמשך מפגשים במהלך השנה .תודה גדולה לנחמיה על היוזמה וההפקה.
תת אכלוס ובית רימון –עוד מעט כבר לא...
ביום ד' ליווינו את הדיון בוועדת התת אכלוס ,וועדה שמונתה ע"י הממשלה לסייע ליישובים שבהם
האכלוס בחברים נמוך משמעותית ממספר הנחלות שהוקצו לו .בוועדה חברים נציגים ממשרדי הממשלה
השונים (רוה"מ ,ביטחון ,חקלאות ,בינוי) ,החטיבה להתיישבות ,מרכז המועצות האזוריות והתנועות
המיישבות .את הוועדה מרכזת רותי פרום (מ"מ מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות) .כשהוקמה
הוועדה נקראו אליה כמה מקיבוצי התנועה  -ראש צורים ,מעלה גלבוע ,בית רימון ושלושת מושבי דרום הר
חברון .לאחר עבודה סיזיפית ויסודית ,ובליווי תנועתי ,רובם הוצאו מטיפול הוועדה ונדרשים רק לדווח על
עמידה ביעדי הצמיחה .בית רימון עדיין ממשיך לעלות על שולחנה של הוועדה .בפגישה זו מסרו נציגי בית
רימון דיווח על התקדמותם והציגו תוכנית לקליטת מספר משפחות לחברות עד סוף השנה הנוכחית.
קליטה זאת אמורה להעביר אותם מהסף התחתון של הקריטריונים ,ולהפכם ל'ידידים רחוקים' של
הוועדה .מעבר לשנה הנוכחית ,ולהסרת איום תת אכלוס ,העיקר הוא שקיבוץ בית רימון עומד בפני
פרוייקט קליטה משמעותי לחברות מלאה ,וצמיחה בעשרות משפחות .בע"ה נעשה ונצליח.
 70שנה למשואות יצחק
בימים אלה מסתיימים אירועי שנת ה 70-להקמת משואות יצחק (מאז הקמתה בתש"ו בגוש עציון) .בל"ג
בעומר התקיים מרוץ הלפיד ממשואות יצחק הישנה שבגוש עציון למשואות יצחק בבקעת שפיר ,במסגרתו
רצו ורכבו ילדים ונוער לאורך כ  70ק"מ ,ובסיום התקיים אירוע משקי .המרוץ סיים שנת פעילות תרבותית
חינוכית קהילתית ענפה בתחומים שונים :ערבי נוסטלגיה ,ערבי למידה ,פעילות לחיזוק ההכרות בין
החברים ,פעילות חינוכית ענפה לחיזוק ההכרות של ילדי המשק עם החברים המבוגרים וההיסטוריה
המשקית ,יצירה קהילתית משותפת – גינת פרחי קרמיקה ,טיולים משותפים לאתרים הקשורים
להיסטוריה של המשק ,מיצגים ברחבי המשק (מוזמנים לראות) ועוד .יום השיא היה ביום העצמאות מפגש
בני המשק לדורותיהם שכל גם מופעים מושקעים .הכל פרי עבודה מדהימה של ועדות תרבות וחינוך לאורך
השנה .ניתן לסכם שהוצב רף גבוה בהחלט לאירועי ה  .80אנו מאחלים שההצלחה הניכרת תמשיך לתת
אותותיה גם בשנת ה  71-ובשנים שאחריה ,בדיבוק החברים ,בעיסוק בערכים ,ובשגשוג חברתי וכלכלי.

שבת שלום
אמיתי פורת

וחברי המזכירות הפעילה

