ב"ה ט"ו בתמוז ,תשע"ו

שלום לכולם!
סובלנות ,רב תרבותיות ,ואהבת האדם באשר הוא...
השבוע סערה הארץ ,והמחנה הדתי ציוני במיוחד ,בעקבות דברי ראש מכינת עלי הרב יגאל
לוינשטיין .זו הזדמנות עבורנו להיזכר ביסודות משנתנו הרעיונית והמעשית -משנת הקיבוץ הדתי
ודרך תורה ועבודה .סוגית היחס ללהט"בים שקיבלה את מירב תשומת הלב התקשורתית ,זכתה
לפני כמה חודשים להתייחסות חשובה של רבני בית הלל ,גוף שרבים מרבני קיבוצנו שותפים בו,
במסמך הקהילה ואנשים בעלי נטייה חד מינית .מומלץ מאד לקרוא וללמוד ממסמך זה .סוגיה
זו מחדדת את המאמץ הנדרש לגשר על הפער שבין התורה והחיים ,ועדיין רבה הדרך לפתרונות
בקונפליקט קשה זה .אף היחס לרפורמים כנוצרים ראוי לגינוי חד משמעי ויש כאן פיספוס גדול
במצוות אהבת ישראל .כרגיל אצלנו לא היה קשב לחלקי ביקורת שראויה לדיון :האם צה"ל
צריך להיות פלורליסט וקציניו נדרשים לאמץ השקפת עולם רב תרבותית ושפה פוסטמודרנית?
האם אכן מתנהל בצבא מאבק נגד הדתיים ,ואף פגיעה בחופש הדת בשם אינדוקטרינציה
ליברלית קיצונית .ועיקר העיקרים שצריך לעסוק בו :איך בתוך כל אלו ממשיכים שיח מקרב
ובונה את השותפות העמוקה והיסודית בין כל חלקי עם ישראל והחברה בישראל בכלל ,כדברי
הראי"ה הגדול ,שחשוב להזכירם בפרוס שלושת השבועות" :ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על

"...נשוב להיבנות
והעולם עמנו יבנה על
ידי אהבת חינם" ראי "ה

ידי שנאת חינם ,נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם" .נושאים חשובים אלו
מחדדים את הצורך ביצירת גוף מחודש לתנועתנו בתחום הרעיוני-חברתי ,מעין מועצה שתגבש
עמדות בסוגיות הרעיוניות המרכזיות .אנו עמלים בתכנון ובנית פורום מתאים ,ובעז"ה נעשה
ונצליח !
כנס בניה שימושים חורגים
השבוע התקיים כנס בנושא בניה ,הסדרת שימושים חורגים ועדכונים בנושאים שעל סדר היום
הקיבוצי .מדווח שרגא וילק (אגף המשק) :לכנס חברו התנועה הקיבוצית ,הקיבוץ הדתי וחברת
מצפן ,והשתתפו בו כ 15 -נציגים מקיבוצי הקבה"ד (מתוך  250משתתפים) .ערן ניצן  -סגן
הממונה על תקציבים במשרד האוצר ,המחזיק בתיק הדיור שוחח עם המשתתפים על משבר
הדיור ,על התמודדות הממשלה ועל חלקה של התנועה הקיבוצית כמסייעת לפיתרון המשבר.
אסף רפלד מנהל מחוז מרכז ברמ"י דיבר על המתווה שאושר לאחרונה בדבר הסדרת השימושים
הלא חקלאיים בקיבוץ (מתווה שנוסח ואושר בעקבות עבודה של וועדה שהוא ריכז בתפקידו
הקודם כמנהל האגף החקלאי) .בהמשך היום שמענו עדכונים מפי חברי האגף הכלכלי של שתי
התנועות בנושא שיטת המיסוי הקיבוצית ,חוק ההתיישבות ,חידושים בהחלטות השיוך ,סוגיות
נבחרות במאבקי החקלאות (דגים ,מים ,פטם וכו) ,וכן  -מתווה הסדרת השימוש בתחנות הדלק
הפנימיות בקיבוצים .היה זה יום מעניין ומועיל ,פרי שיתוף פעולה הולך ומתפתח בין אגפי
המשק של הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית.

יום מעניין ומועיל ,פרי
שיתוף פעולה הולך
ומתפתח עם התק"צ

קופצים למים -קליטת גרעין צב"ר בעין צורים
אנו שמחים מאד בהחלטת עין צורים לקלוט גרעין צבר בקיץ זה .קליטת הגרעין היא תוספת
חיזוק למערך משימות ההתנדבות הקיימות בקיבוץ :אופק ,חיילים בודדים ופעולות
משותפות עם צהלי .בעין צורים חיפשו מזה זמן משימה רחבה מסוג זה ,וכעת מרגישים שיש
כאן מעין לידה חדשה ,הכוללת גם חבלי לידה .נבנה כאן מודל ייחודי של השתתפות תקציבית
של כל הקהילה בפרוייקט .הלכידות החברתית בעין צורים עם הרוח הטובה הנושבת בו ,סייעו
בקבלת ההחלטה בהסכמה רחבה .הפרויקט יוצא לדרך גם בזכות שיתוף הפעולה בנושא
הדיור עם מרכז הרצוג ,שייצור שכנות בין צבר וצהלי .אנו בעין צורים ובתנועה ,רואים בכך גם
הזדמנות לשיתוף פעולה ערכי-חברתי בין הקיבוץ למרכז הרצוג בכלל ולצהלי בפרט.

קליטת גרעין צבר בעין
צורים היא תוספת
למערך משימות קיימות

ענף המדגה
השבוע הודיע שר האוצר על החלטתו לב טל באופן חד צדדי את המכסים על ייבוא הדגים .לפי
תכנית זו בעוד שנה וחצי ( )1.1.2018ייובאו לארץ דגים ללא מכס כלל ,וכמ"כ החל מה –
 1.1.2017ייובאו הדגים במכס סמלי מאוד (  ₪ 5בלבד) .המשמעות היא שתוך שנה יושבתו כל
הבריכות וחלקם ייובשו .זהו הליך שמחייב שימוע אליו אנו נערכים עם התאחדות חקלאי
ישראל ,המועצות האזוריות וארגון מגדלי הדגים .ענף המדגה מהווה נדבך מרכזי של כלכלת
קיבוצי העמקים – זבולון ,גליל עליון ,חוף הכרמל ועמק בית שאן (המעיינות) ,שמגדל למעלה
מ 70%-מהתוצרת .מעבר לכך זהו ענף המהווה חלק מתשתית ביטחון המזון ,ערכי הנוף
והתיירות הלאומית של מדינת ישראל .אנו רואים באישור המתווה ללא תיאום והסכמות עם
המגדלים ,החלטה גורלית שתגרום נזק רב שיהיה קשה מאוד לתקנו .אנו עמלים מול שרים
וח"כים לאזן את ההחלטה ולשמור על הענף .במקביל ביום שלישי הקרוב ה26.7.2016 -
בשעה  11.00ב מדגה שמול קיבוץ מעוז חיים ,תתקיים עצרת תמיכה בענף המדגה .העצרת
מהווה את 'יריית הפתיחה' למאבק גדול שמטרתו להציל את הענף ולבטל את הגזרה .אנחנו
קוראים לכולכם חברי וידידי הקיבוץ הדתי מכל הארץ ,לבוא ולהפגין תמיכה .זהו לא רק

מאבק של הקיבוצים בעמק .כאמור ,זהו מאבק על עתיד החקלאות וההתיישבות

נקראים להירתם למאבק
על עתיד החקלאות
וההתיישבות בישראל.

בישראל.
פעילות הנוער יצאה לדרך...
פעילות הנוער יצאה לדרך ,והנה אנחנו כבר מסיימים ...שבוע עמוס של פעילות מאתגרת עבר
על הנוער הנפלא שלנו .התחלנו במרוץ לקיבוץ לבוגרי כיתות ז' .מפתח תקווה דרך דובנוב 7
וחורשת עציון שביפו ,עבור בקבוצת יבנה משואות יצחק "החדשה" והישנה ועד החיזיון
החדש בכפר עציון .מרוץ מטורף ,מלא משימות בהם למדנו על תנועת הקיבוץ הדתי ,הכרנו
חברים חדשים ובעיקר רצינו מאוד לנצח ...אבל מנצח יש אחד .והפעם ניצחו הילדים
המקסימים של מעלה גלבוע .במקום השני והשלישי זכו כפר עציון ועלומים .במקביל נפתח
מחנה גדוד העבודה לבוגרי כיתה ח' – המחנה שמתקיים השנה במתחם האקולוגי שבימין
אורד עוסק בערכי עבודה וקבוצה .הילדים מתנסים בעבודת אדמה ,עבודה פיזית ,במתחמים
שונים באיזור .הם חווים חוויות קבוצתיות משמעותיות ,ובעיקר לומדים את ערכי העבודה.
במקביל ,התחילה ביום שלישי הכנת המדריכים למסע "בתוך הזרם ונגדו" לבוגרי כיתה ט',
וביום רביעי " -מסע בין עולמות" לבוגרי ח' עליהם נכתוב בעמוד"ש הבא ...תודה גדולה
למתכנני הפעילויות הותיקים ובראשם רזי בן יעקב הממציא וההוגה! ללימור ספראי ,מובילי
המחנות השונים ,לרי בה ,נירית וקרליבך שמנצחים על התזמורת .אשרינו שיש לנו נוער כזה!

שבת שלום,
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

שבוע עמוס של פעילות
מאתגרת עבר הנוער
הנפלא שלנו!

