ב"ה ,י"ב אלול ,תשע"ו

תנועת הקיבוץ הדתי

התנועה הקיבוצית

מרכינה ראש

משתתפת בכאבם של

ומשתתפת בצער המשפחה

משפחת סומר

ובית כפר עציון

ובית כפר עציון

עם לכתו ללא עת

עם מותו של

של

אלי סומר ז"ל

אלי סומר ז"ל

שלא תדעו עוד צער

יהיה זכרו ברוך

אלי סומר ז"ל היה פעיל התנועה במשך שנים כמנהל הקרנות ,חבר מזכירות 'אהדה' וחבר הנהלת המרכז
לשיקום .עם פרישתו יצא עם רעייתו פוריה שתבדל"א לשליחות בתפקיד 'סבא וסבתא' בכפר הנוער הודיות.
בשנה זו יצרו הסומרים קשרים עם בני ובנות הנוער של הכפר ,ופתחו עבורם את ביתם וליבם .בתקופה
האחרונה ,מאז נפל למשכב ,טופל אלי במסירות ב'עטרת צבי' – הבית הסיעודי בטירת צבי.
כולנו אבלים וכואבים את לכתו
===

שלום לכולם!
חוק ההסדרים 2017-2018
בסוף השבוע הקודם פורסם תזכיר הצעת החוק בנושא שינוי שיטת חישוב המיסוי בקיבוצים ,הן למס ההכנסה
והן לביטוח הלאומי ,תזכיר שאמור ל היות מוגש לכנסת במסגרת חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנתיים
הבאות .התזכיר הוא המשך ישיר להצעת המחליטים בממשלה ,החלטה שבה זיהינו פגיעה חמורה במהות
הקיבוץ ,הנגזרת משינוי שיטת חישוב המס ופוגעת בעיקר בשינוי סדרי עולם בהתייחסות לערבות ההדדית
ובהגדרת יחסי עובד – מעביד בין הקיבוץ לחבריו .אלה שינויים שיש להם השלכות חמורות לקיבוץ השיתופי
ולקיבוץ המתחדש .במסגרת המאבק ,אנחנו ממשיכים להיפגש עם קובעי המדיניות ומבצעיה בניסיון לבטל את
הגזרות ,או לחילופין למתן אותן ולהביא אותן למצב שלא יסכן את קיומנו .כאמור ,השבוע נפגש הצוות עם
מנכ"ל הביטוח הלאומי וצוותו ,עם מנהל רשות המיסים ועם חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית .בהמשך
מתוכננות פגישות עם מנכ"ל משרד האוצר ועם שר האוצר בעצמו .נקווה ונתפלל שהשכל הישר והחשיבה
הערכית יגברו על החשיבה המגמתית וצרת האופק שאותה מוליכים כיום מובילי ההחלטות.

תכנון מכסות החלב לשנת 2017
וועדת התכנון למכסות החלב לשנת  2017קיימה במהלך השבוע האחרון שתי ישיבות ,וזאת במטרה לסכם את
התכנון לשנת  2017בתקופה הקרובה .הסיכום שהתקבל בפגישות אלה יובא לאישור מועצת המנהלים של
מועצת החלב ולאחר מכן לאישור שר החקלאות .התכנון מניח כי היקף הייצור הנדרש יעמוד על כ1.490-
מיליארד ליטר (כמעט חגיגות ה 1.5-מיליארד ליטר) .הכמות הזאת היא גידול של  60מיליון ליטר ייצור לעומת
שנת  .2016המלצת וועדת התכנון היא להגדיל את המכסות ליצרנים קיימים ב 44-מיליון ליטר.

בן סורר ומורה כמשל
האם יעלה על הדעת שהורים שבנם 'סורר ומורה' (גם עם הפרשנות הכי פרועה למושג) ,יוציאו אותו לסקילה?
כיצד מתמודדים חז"ל עם סוגיה זו? כיצד נתמודד אנחנו עם שאלת צדיק ורע לו? האם יש לנו יכולת/
לגיטימציה ואולי אפילו תפקיד של ממש לפעול מול עוולות שהדעת אינה יכולה לקבל ,או שעלינו לקבל תמיד
את הדין ,ואולי אפילו למצוא לו צידוק ולהבין שאין הדבר בידינו ,ולכן 'אין מה לעשות'?
במפגש לילי עם הרב עמית קולא (סביב שולחן מלא כל טוב ,כמסורת הקבוצה) ,קראנו ,למדנו ,שוחחנו ,שאלנו
ותהינו אודות המתח בין שינוי לשימור .היה מרתק ,נעים ,עמוק וחשוב .בחצות נפרדנו ,הצפוניים והדרומיים
שבינינו ,טרוטי עיניים אך מחכים למפגשים הבאים שבהם נמשיך (בתקופה הקרובה) לדון בסוגיה זו ,וממנה –
לסוגיות אחרות ,שכולן כאחת משליכות על הערכים שעליהם מושתתת תנועת הקיבוץ הדתי.
'משבי הרוח' ממשיכים ...אפשר תמיד להחליט להצטרף.

בטרם ימים פונים
חיבורים .זה מה שהיה שם בערב הקסום במתחם חדר האוכל בקבוצת יבנה .האירוע עצמו הוא תולדה של
חיבור בין תנועת הקיבוץ הדתי למרכז הרצוג ולמועצה האזורית חבל יבנה על זרועותיה – המתנ"ס האזורי
והאגף לתרבות תורנית .גם האורחים שמילאו את האולם עד אפס מקום היו סוג של חיבור בין אנשי התנועה
לאורחים מבורכים ,חלקם מרחבי המועצה ,אך גם כאלה שקראו את המודעה ,התקשרו לשאול איך נרשמים,
וקיבלו מענה חם ומזמין – "לא צריך להירשם .פשוט לבוא" .שיעור אחר שיעור ,ניגון אחר ניגון ,מהלל מאלי
שפתח את הערב בשיחה מרתקת ומרחיבה לב ,דרך ארבעה מוקדי שיח עשירים ומרתקים עם הרב אילעאי,
יוחנן מאלי ,מירה מגן ,שני מאור עם יוחאי בשן ,ועד מופע הסיום – 'ברק השמים ,תפילת האדם' עם מוטי
זעירא ,מיטל טרבלסי ותומר קלינג – הנאה גדולה וצרופה .בשבילי קבוצת יבנה עוד מנסים לעכל את העמידה
המדו יקת בזמנים ,ואנו ,המשתתפים הרבים ,מודים מכאן בפה מלא על האירוח המופתי והנעים של קבוצת
יבנה ועל השותפות הנהדרת עם המועצה .האגוז היחיד שנותר לפיצוח הוא היעדרותם של הצעירים ...מבטיחים
לעבוד על כך לפעם הבאה ,ועד אז – שתהיה שנה טובה מלאת דיבור טוב ושירה מהלב.

פורום מנהלי חינוך
פורום מנהלי החינוך יתכנס למפגש ראשון לשנה זו ביום שלישי י"ז באלול  ,20.9במועדון בבארות יצחק.
בתוכנית :סיכום קיץ – הכרות עם פעילויות מוצלחות שהיו בקיבוצים ולימוד מקצועי .את הפורום המיועד
למנהלי החינוך החברתי בקיבוצים תנחה השנה ד"ר שולמית קיציס ממעלה הגלבוע .הפורום משמש מפגש
מקצועי למנהלי החינוך המתמודדים עם אתגרים של ניהול צוות וסוגיות חינוכיות ותקציביות רבות.

שבת שלום ,אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

