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שלום לכולם!
משה סעדון  -החקלאי המצטיין לשנת !2016
משה סעדון חבר קיבוץ בארות יצחק ,נבחר לקבל את אות החקלאי המצטיין בענף הירקות לשנת
 .2016משה מרכז את ענף גידולי השדה בבארות יצחק מסוף שנות השמונים ,בהצלחה יתרה.
הענף בניהולו נחל הצלחה כלכלית ועם השנים ,משהוחלט לצמצם את חלקות גידולי השדה,
הוביל משה שינוי תפישתי בתחום הגידולים החקלאיים והעביר את הקיבוץ תהליך של מעבר
לגידול ירקות .כיום אחראי משה על גידול של  200דונם דלורית 500 ,דונם סלק אדום 600 ,דונם
דלעת ו  300-דונם בצל .התמחותו בתחום הפכה את הענף למשגשג .מדריכים חקלאיים וחוקרים
רואים בו ובחלקות הגידול שהוא אחראי עליהם פלטפורמה מצוינת לעבודות מחקר ,לתצפיות
ולהטמעת שיטות גידול וזנים חדשים .התוצרת עוברת מיון ואריזה קפדניים ומשווקת באיכות
הנחשבת ליוצאת מן הכלל בשוק ,תוך הקפדה על כללי הגנת הצומח .בנימוקי קבלת האות נכתב
בין השאר" :על המעבר לגידול ירקות ,על הפיכת הענף למצטיין בכל קנה מידה ,תוך הקפדה על
כללי הגדול ,אימוץ גישות ושיטות חדשניות ,שיתוף פעולה מקצועי מעולה עם המחקר וההדרכה
ותרומה לענף הירקות כולו נבחר משה סעדון לקבל את אות החקלאי המצטיין בענף הירקות
לשנת  !"2016אנו רואים בכך מקור לגאווה גדולה ושמחה גם עבור בארות יצחק והתנועה כולה.
אלומה – דרושים
בדף הבית של עמותת "אלומה  -למעורבות חברתית ולזהות היהודית" ,נכתב :עמותת 'אלומה'
הוקמה ע"י תנועת הקיבוץ הדתי מתוך מחויבת לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית .זאת כנגזר מתפיסת עולמה של התנועה ,הדוגלת ומתנהלת לאור ערכי תורה
ועבודה" .העמותה עוסקת בהשתלבות מיטבית של בני נוער וצעירים במעגלי השירות המשמעותי,
ההשכלה והתעסוקה ,ובימים אלה מפרסמת מספר משרות משמעותיות פנויות – מנהל/ת תכנית
'השגים' באיזור הצפון ,רכז/ת השכלה גבוהה למרכז הצעירים ברמלה ,מדריך לתכנית 'ניצוץ
לעתיד בטוח' בחדרה ,ורכז פרוייקטים לתכנית 'משרתות באמונה' .פירוט דרישות התפקיד ודרכי
התקשרות ניתן למצוא באתר 'אלומה' בכתובת – www.aluma.org.il

מחממים מנועים
צוותי ההדרכה למחנות השונים כבר בעומק העבודה ובע"ה ביום ראשון י"א תמוז ( )17.7תתחיל
פעילות הקיץ לנוער של התנועה .מכיתה ז' עד כיתה י' – מאות בני נוער בני הקיבוץ הדתי יחרשו
את ארצנו מקיבוצי הדרום ועד עמק החולה ,יכירו את תנועת הקיבוץ הדתי ,יכירו את חבריהם
מהקיבוצים השונים ואת הזרמים השונים בעם ישראל ,ילמדו על ערכי החיים בקבוצה ועל ערכי
העבודה ויעבדו בעבודת אדמה של ממש .אנו ערוכים ומוכנים למרוץ לקיבוץ ,למחנה גדוד
העבודה ,למחנה בתוך הזרם ונגדו ולמסע בין עולמות .קיץ תוסס וערכי ,משמעותי ומכנה לכל
המשתתפים!

משה מוביל שינוי
תפישתי בתחום
הגידולים החקלאים

פורום מזכירים ומנהלי קהילות -מפגש סיום שנה
פורום מזכירים התכנס למפגש סיום בניר עציון וימין אורד .בכפר הנוער שמענו את סיפורה
המיוחד של בתיה שמואלי ,מהמסע האישי שלה כילדה מאתיופיה לא"י דרך התבגרות בכפר נוער
(חיפשתי חברים ישראלים אשכנזים) ,ההתרחקות מההורים והמשפחה במרכז הקליטה ,שירות
צבאי בשייטת ( 13הכי קרוב לטופ הישראלי) ,חיפוש עצמי באמריקה (גיליתי מחדש את עצמי
כיהודייה ציונית ודתיה) ,ועד חזרתה לארץ ישראל ,חזרה בתשובה ,מגורים בעין הוד ועבודתה
הנוכחית כגייסת משאבים לכפר הנוער ימין אורד .בתיה הדגישה את הצורך לשמור על הייחוד
התרבותי-זהותי של העולים וילדי הכפר בהווה (יוצאי אתיופיה ,ברה"מ ,צרפת ועוד) -זהות
ישראלית אחת רבת פנים .משמולי בינג מנהל הכפר ,למדנו על התכניות השונות והפילוסופיה
החינוכית של הכפר (למשל 'תיקון הלב' ,ו'תיקון עולם') ,על האתגרים והמורכבות ,וגם על
הצלחות חינוכיות .קיבלנו גם קריאה ליותר מעורבות ושיתופי פעולה בין הקיבוץ הדתי לכפרי
הנוער .היה ביקור מעורר השראה! מארנון רוזמרין מנהל הקהילה בניר עציון ,שמענו על תמונת
המצב במושב ,על הצעת השינוי באורחות החיים (מודל שיזורי) שלא קיבלה את אישור הציבור ;
על המיקוד בסוגיית הקליטה החדשה ואתגריה :הרצון לקלוט למודל חברות חדשה ,הדילמה של

קריאה למעורבות
ושיתופי פעולה עם
כפרי הנוער

הסדרי הבניה בתוך האפשרויות הקיימות מול רמ"י ,במקום שבו מחיר הקרקע גבוה (בשיוך
קנייני או בחלופת האגודה) .התנועה תסייע באמצעות למידה הדדית ורוחבית של הנושא לקבלת
החלטה מושכלת .נפגשנו גם עם הרב רונן לוביץ' ,רב ניר עציון ,ולמדנו ממנו על המוטיבציה
לפעולתו (צוהר ,בית הלל ונאמני תו"ע) ,ליהדות דתית הלכתית מאירת פנים ומחוברת לערכים
אנושיים .נפרדנו מענת סריג ,מנחת הפורום בשלוש השנים האחרונות ,שלימדה אותנו על המושג
"כישרון לארץ ישראל" ,ואיתגרה אותנו להמשיך ולהשתדל להיות ראויים לייעודנו.
השבוע באגף המשק
השבוע החולף היה גדוש פעילות .מדווח שרגא וילק (אגף המשק) :ביום חמישי התכנסנו רכזי
המשק והגזברים ,לפגישתנו הרבעונית .אירחנו את ניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,שסקר
בפנינו את האיומים איתם מתמודדת התנועה הקיבוצית וביניהם שינוי שיטת המיסוי הקיבוצי,
קרקעות ,היתרי הבניה והאיום על הצמיחה וההתפתחות ,המכשולים בהכרת דרכינו החינוכית
בעיקר בגיל הרך ,האיומים הבלתי נגמרים על ענפי החקלאות .חזונו של ניר הוא שהתנועה
הקיבוצית תהיה חוד החנית של הנחלת עקרונות הקואופרציה -ההתאגדות השיתופית בישראל.
שמענו הרצאה מרתקת מפי אבשלום דולב על הצורך הקיומי בהתארגנות בתחום השיווק ועל
חלקינו כתנועה בכל אחד מהמקטעים ,וסיימנו בנושא התארגנות להסדרה של תחנות הדלק
הפנימיות בקיבוצים *** .ביום ראשון נחשפנו לידיעה שמשרד האוצר מתכוון להאריך את צו
ביטול המכסים על דגים מבריכות ,מבלי שהגענו להסכמה על המתווה שיאפשר למגדלים בארץ
להתארגן ולשרוד – סכנה ממשית לקיבוצי עמק המעיינות ,ולפיכך הקדשנו זמן ומאמצים,
בשיתוף כל הגורמים ,על מנת לסכל את כוונות האוצר .בינתיים שמחנו לשמוע ששר החקלאות
אורי אריאל התגייס גם הוא לביטול רוע הגזרה .אנו מבקשים ולוחצים על השרים וח"כ
שמוכנים להקשיב ,להתגייס למעננו ולמען ההתיישבות בכלל .אנחנו קרבים לשיא המאבק
מתחילת השבוע הקרוב *** .סיירנו עם ראשי הארגונים הכלכליים הקיבוציים במכון וולקני,
ונחשפנו לפעילות המכון ,ולהיותו חוד החנית של המחקר החקלאי בעולם .לצד זה עבודתנו
השוטפת נמשכת  -חידוש פוליסות הביטוח ,פגישת צוות הקרקעות על מנת לקדם את יישום
החלטות המנהל האחרונות ,מפגש עם ראשי מועצת הצמחים וביקורים שגרתיים בקיבוצים.

שבת שלום,
אמיתי פורת

וחברי המזכירות הפעילה

המכון הוולקני – חוד
החנית של המחקר
החקלאי בעולם

