ב"ה י"ב באב ,תשע"ו

שלום לכולם!
התחדשות תנועתית בשדה התיישבות
בהתאם לאסטרטגיה התנועתית והחלטות המזמו"ר ,אנו לומדים ומגבשים את האפשרויות
השונות בתחום ההתיישבות .סיכמנו עם החטיבה להתיישבות והשר הממונה שנבחר יחד יעדים
מתאימים ,בהתאם למדיניות הממשלתית -לאומית עד סוף  ,2016ונגבש גרעינים להתיישבות
לקראת הקיץ הבא ( .)2017עם בני עקיבא סיכמנו על שיתוף פעולה בגיבוש הגרעינים להתיישבות,
ואף זה בבחינת "חדש ימינו כקדם" .במקביל ,צוות מטעמנו בוחן את האפשרויות להתיישבות
בכפרי הנוער במקומות המתאימים בשיתוף כל הגורמים (רמ"י ,מוא"ז ,חטיבה להתיישבות) .עם
ההתקדמות נדון ונסכם את הדברים במזמו"ר .בהתחדשות זו יש בשורה פנימה – בתוך התנועה,
לכולנו – צעירים ומבוגרים ,והחוצה – לכל הגורמים העוסקים בהתיישבות ,לציונות הדתית ולעם
ישראל .התנאים השתנו הרבה ,ועדיין התיישבות שיתופית וחקלאית נוגעת בשורש ו"בלב" של

התיישבות שיתופית
וחקלאית עד יין נוגעת
בשורש ובלב ערכ ינו

ערכינו :שורשיות ,חיבור לאדמת ארץ ישראל ,קהילה ,שותפות וערבות הדדית ,תורה ועבודה .יהי
רצון שנזכה להגשים את התכניות ולקיים דברי הנביאֹ" :לא ֹתהּו בְ ָראָ ּה ל ֶָׁשבֶׁ ת ְיצָ ָרּה" (ישעיה מ"ה)
כנס כנפי תמר – צעירים פורצי דרך
סרן תמר אריאל ז"ל ,בת משואות יצחק שהייתה נווטת קרב מטייסת "העמק" ונהרגה לפני
כשנתיים במפולת השלגים בנפאל תוך כדי ניסיונות לחילוץ והצלה של אחרים ,הייתה פורצת דרך,
אות ומופת למצוינות ,ציונות והתנדבות .משפחתה של תמר  -משפחת אריאל ,ועמותת אלומה
המלווה צעירות דתיות לקראת שירות צבאי ובמהלכו ,מקיימים כנס צעירים פורצי דרך לזכרה
של תמר ,בשיתוף עיריית הרצליה ומשרד הביטחון ,ביום חמישי  6.10.2016בהיכל אמנויות
הבימה .במהלך הכנס תוענק מלגה לסיוע במימון לימודים גבוהים ,בגובה  ,₪ 10000לצעיר או
צעירה פורצי דרך בתחומי חברה ,מדע ,אמנות ,חינוך .הגשת מועמדות עד ליום רביעי .31.8.16
פרטים באתר הקבה"ד.
כוחנו באחדותנו – מגדלי הדגים של הקבה"ד משתפים פעולה
לאחרונה אושר מתווה פשרה בין המדינה ואירגון מגדלי הדגים .המלאכה לא הושלמה ובימים
אלה עוסקים הצדדים בניסוח המסמך לחתימה .הענף כולו ,צועד למציאות חדשה ומלווה בסימני
שאלה רבים וברור לכולנו שהתארגנות המגדלים בשיווק היא שתקבע את גורלו של הענף .לנו
בתנועה ברור שעל מנת להמשיך במאבק המשותף על ענף המדגה עלינו ללכת יד ביד – ובכלל זה
כל מגדלי הדגים בתנועה .על המהלך המתגבש בימים אלו מדווח שרגא וילק (אגף המשק):
לשמחתנו ,לאחר שנים של קושי בהסכמות ושיתופי הפעולה ,גובש ואושר מסמך העקרונות של כל
מגדלי הדגים בתנועת הקיבוץ הדתי .ההסכמות הושגו בזכות מאמץ והתגייסות מרשימים של
רבים וטובים וביניהם ארגון המגדלים וארגון משקי בית שאן .עלינו להתקדם עוד בניסוח
הפרטים כך שנוכל ליישם את העקרונות ולחזק את הענף .כאמור – כוחנו באחדותנו.

התארגנות המגדלים
בשיווק היא שתקבע
את גורלו של הענף

מסע הקיבוץ הדתי לפולין
משלחת בין דורית מקיבוצי ויישובי הקיבוץ הדתי וידידיה ,שבה השבוע ממסעה בפולין .מדווח
לוי גבעון ,ממובילי המסע :המסע התמקד בביקור באיזורים בהם חיו בעבר משפחות חברי
המשלחת .כל אחד מחברי המשלחת שיתף את הקבוצה בסיפורו האישי -משפחתי ,תוך ביקור
בכתובות מגורים ,בתי כנסת ,בתי הקברות ,ביערות וגאיות הריגה ,ובמחנות הקשורים לסיפור.

משלחת בין דורית -
מסע שהפך למסורת
קיץ בשלושת השבועות

המסע הוכן במשך חודשים רבים על יד כל השותפים  ,בניצוחה של נילי בן ארי שהדריכה את
המסע .השנה צורף למסע המלחין והזמר יוחאי בשן מקיבוץ מירב שליווה אותנו בניגונים
מרגשים באתרים בהם עברנו .מסע זה שהפך למסורת קיץ ב"שלושת השבועות" מאפשר
למשתתפים בו לחוות את פולין ובייחוד את יהדות פולין בתפארתה וחורבנה -בצורה ייחודית.
חלוקת מיכסות חלב ליצרנים חדשים
כפי שדיווחנו בעבר ,מועצת החלב יצאה בקול קורא לגייס יצרנים חדשים למשק החלב במגזר
השיתופי .מדובר בהקמת  4רפתות חדשות בעלות מיכסה של כ 3-מיליון ליטר בשנה כל אחת.
טירת צבי וכפר עציון (היחידים מבין קיבוצינו שאינם יצרני חלב) ,נענו ל"קול הקורא" והגישו
את כל המסמכים הנדרשים .ככל הידוע לנו ,הוגשו למעלה מעשר בקשות ע"י משקים מכל
התנועות אך אנו תקווה שהם יזכו בהגרלה שתערך .בנוסף ,במסגרת הלווי שאגף המשק נותן
לכפר רתמים (שהוכר לאחרונה ע"י וועדת הפרוגראמות של משרד החקלאות כמושב שיתופי),
השתדלנו למענם מול רמ"י על מנת לקבל אישור על משבצת הקרקע ,על מנת שגם הם יוכלו
להתמודד על המכסות החדשות .מאמצינו נשאו פרי וברגע האחרון הגיע האישור המיוחל .אם
יזכו ,וכך אנו מקווים שאכן יקרה ,תתחזק אחיזתם וההתיישבות במקום.

טירת צבי ,כפר עציון
ורתמים ברשימת
מועמדים למכסות חלב

חידוש ביטוח חקלאי
משא ומתן ארוך ומייגע הגיע לסיומו עם חתימת ביטוח חקלאי על מסמך הבנות המגדיר את
עקרונות החידוש לשנים הבאות .מדווח גיל הס (מנהל קרן הקיבוץ הדתי) :לנגד עינינו עמדו
מספר עקרונות בעלי חשיבות עליהם עמלנו :רצף ביטוח ; הבטחת תנאים לאורך זמן ; מפרט
ביטוח הממקסם את יתרונות הפוליסות שהיו ; בניית מנגנון ידוע וקבוע של התאמת פרמיות
בהתאם למאזן פרמיות ותביעות .במהלך המשא ומתן ההתלבטות האם לעבור לחברת ביטוח
אחרת עמדה לא פעם על הפרק ,אך שקלול היתרונות מול החסרונות הכריע את הכף .חשוב
לציין שלאחר חתימה על ההסכם אנו נכנסים לבדיקה מעמיקה של כל נושא הביטוח .תם אך לא
נשלם .מלאכת חידוש הביטוח מתחילה רק עכשיו ,ובימים הקרובים יתואמו מפגשים בקיבוצים.

לאחר משא ומתן ארוך
ומייגע הגענו לחתימה
על הבנות עקרוניות

המהלך יחייב תוספת נתונים ואינפורמציה שלא הורגלנו אליה בעבר ,ועלינו ועל הקיבוצים
לסייע במלוא שיתוף הפעולה .כולי תקווה שמלאכתנו נעשתה נאמנה ובחירתנו נכונה .תודה
לכולם על התמיכה והסבלנות.
לקראת סוף הקיץ
קייטנות איל"ן כבר מאחורינו .מערכות החינוך הקיבוציות הובילו קיץ שלם של עשייה וכיף.
בטירת צבי הסתיימה קייטנה שהתקיימה בקבוצת יבנה והביטוי לסולידריות הבינקיבוצית באה
לידי ביטוי במכתב שהם ביקשו לתת לו פומבי :לקבוצת יבנה היקרה ,ובמיוחד לאלי כהן ,מנהל
החינוך .מבקשים לומר לכם תודה גדולה על אירוח לבבי ומפנק ,במסגרת קייטנת החינוך שלנו.
הרגשנו כבתוך משפחה! אירוחי הקיץ ההדדיים מזכירים לנו בכל פעם מחדש מהי ערכה של
שותפות ואחווה .שנזכה להשיב לכם כגמולכם .באהבה ,חינוך טירת צבי.

שבת שלום ,אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

אירוחי הקיץ ההדדיים
מזכירים מהי ערכה של
שותפות ואחווה

