בס"ד

שלום לכולם,

שבת צעירים בעין גדי
כ 40 -זוגות וכמה רווקים/ות יקרים/ות מצעירי הקיבוץ הדתי יצאו בסוף השבוע
האחרון לאכסניה בעין גדי ,והשתתפו בשבת שכותרתה "בינוניות ,פשרנות
וחפיפניקיות ,או אידיאל ,מורכבות ושביל הזהב" .הצעירים שוחחו על האתגרים
העומדים בפני החברה הישראלית והציונית-דתית .אורח השבת ,הרב יואל בן-נון
)בעבר תושב כפר עציון ,ראש ישיבת הקבה"ד בעין-צורים ,והיום תושב אלון שבות(,
הציע לחדש את 'פלוגות העבודה' ובכך להתמודד מצד אחד עם שמיטת ענפי משק
הכרחיים )כחקלאות ,תיירות ובניין( מידינו ,ומצד שני עם תופעת העובדים הזרים
המאיימת עלינו מבחינה יהודית ומוסרית .המשורר אליעז כהן )חבר כפר עציון(
תיאר את 'הרנסאנס של היצירה התרבותית הדתית' המתרחשת בעשור האחרון,
ונגע דרך זווית זו בתופעות של הקצנה והתחרדות בציבור הציוני דתי .במוצ"ש
סיימנו בשיחה מפיו של אלי רז ,חבר קיבוץ עין גדי ,גיאולוג וגיאוגרף מטובי
החוקרים במדבר יהודה בפרט ובישראל בכלל .אלי שוחח על ים המלח ,על נאת
המדבר עין גדי ועל יחסי אדם וסביבה באזור מדבר יהודה .לאורך השבת ליוו אותנו
תחושות של לכידותֵ ,רעוּת ,התחדשות ורצון עז לממש את המכנה המשותף המפכה
בלבבות צעירי התנועה .מתוך תחושות אלו מובטח שלפעילות זו עוד יהיה המשך.

לממש את המכנה המשותף!

המינהל יאשר בנייה בקיבוצים
לאחר מאבק ציבורי אליו יצאו התנועות הקיבוציות ,מאבק שכלל את הפעלת שרי
מפלגת העבודה ,ובראשם שר הביטחון אהוד ברק ושר החקלאות ופיתוח הכפר
שלום שמחון ,הושגה הסכמה על חידוש מתן היתרי בניה בשטח הקיבוץ ,וקביעת
הכללים להשכרת דירות בקיבוצים .בכך בוטלה למעשה מדיניות המינהל שמנעה
מתן היתרי בניה לקיבוצים בהם מושכרות דירות לתושבים זמניים .לאחר הפגישה
שהתקיימה בין שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
שלום שמחון ,מנהל מינהל מקרקעי ישראל ירון ביבי ,ונציגי התנועה הקיבוצית –
מזכיר התנועה זאב )ולוולה( שור ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום )אבו(
וילן ,יו"ר גרנות איציק בדר והיועץ המשפטי של התנועה הקיבוצית עו"ד מיכה
דרורי ,גובש הסדר הקובע כי באזורי עדיפות לאומית בפריפריה יהיו רשאים
הקיבוצים להשכיר עד ל 50% -מהדירות הקיימות בשטח המחנה ,ולשם כך ישלמו
למינהל מקרקעי ישראל כל שנה עד  5%מהתקבולים מהשכרת הדירות .הגבלה זו
לא תחול על דירות קטנות של  55מ"ר ומטה ,אשר לא יכללו בחישוב הדירות
המושכרות .פירוט נרחב של ההסכמות – יפורסם.

הושגה הסכמה

לקראת המזמו"ר
בשבוע הבעל"ט תתכנס בעז"ה המזכירות המורחבת של התנועה בניר עציון.
למיקום הישיבה בניר עציון יש גם נופך היסטורי ,וניכרת ההתרגשות אצל
המארחים והמתארחים .אנו מקווים לראות בהתכנסות המזמו"ר בניר עציון
התקרבות נוספת של המושב השיתופי לתנועת הקיבוץ הדתי .הנושאים
המרכזיים שעל סדר היום :תוכנית העבודה של המזכירות הפעילה ותקציב
התנועה ל .2011 -בסיום הישיבה יערך סיור בימין אורד ובכרמל המתאושש
מהשריפה.

התרגשות אצל המארחים והאורחים

עוד בעניין הוועידה של בני עקיבא עולמית
המעורבות הפעילה של הקבה"ד בוועידה ה -י"ב של תנועת בני עקיבא
העולמית באה לידי ביטוי לכל אורך הוועידה :בהנחיית הערב המרכזי והחגיגי,
בהשתתפות נשיא המדינה ,היו שותפים שניים ,ובהם אביבה ברניגר ,בת קיבוץ
בית רימון ,העובדת היום במזכירות העולמית של בנ"ע ובעבר היתה שליחה
בריבר-דייל ניו-יורק; מזכ"ל התנועה היה אחד מחברי נשיאות הוועידה; שרגא
וילק היה שותף בריכוז הוועדה שעסקה ביעדי ההגשמה ,וגולת הכותרת היתה
"תעודת הוקרה" שהוענקה ל"תנועת הקבה"ד העוזרת ,תומכת ומסייעת
במסירות ובהתמדה בידי התנועה העולמית של בני עקיבא ,מיום היווסדה ועד
היום הזה ,מתוך ֵרעוּת ושותפות בערכי תורה ועבודה".

רעות ושותפות בערכים

זבולון וולוולה
עם כניסתו של ח"כ זבולון אורלב לכהן כחבר בוועדת הכספים של הכנסת
נערכה במשרדנו "פגישת תדרוך" בהשתתפות נציגי התנועה הקיבוצית ונציגי
הקבה"ד .זבולון ,כידוע ,עוסק שנים רבות בתחומי החינוך ,הרווחה והחברה,

ומצאנו כנכון להכניסו לעומקם של הנושאים הכלכליים עימם מתמודדת
ההתיישבות העובדת .לשמחתנו ,גם בתחומים עליהם שוחחנו – ובראשם
סוגיית הקרקעות – מצאנו אצל זבולון אוזן קשבת ונכונות לקידום
עמדותינו .השתתפו בפגישה :מהתק"צ – המזכ"ל זאב )ולוולה( שור,
מנהל המחלקה המשפטית עו"ד מיכי דרורי ,ומרכז 'צוות הקרקעות' בארי
הולצמן; מטעמנו השתתפו המזכ"ל נחמיה רפל ומרכז אגף המשק צביקי
פורת.

אוזן קשבת

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

