בס"ד

שלום לכולם,

שרת החקלאות
כל נציגי תנועות ההתיישבות הוזמנו ל"פגישת היכרות" עם ח"כ עו"ד אורית נוקד )קיבוץ שפיים(,
השרה החדשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר .בשיחה עלו בעיות ניהול הקרקע ,הקצאות המים,
הצורך בתקציבים לפיתוח ההתיישבות הכפרית ,והוזכרו יסודות פוסט-ציוניים באקדמיה ובממשל
הפועלים נגד החקלאות וההתיישבות .נשיא התאחדות האיכרים ,דובי אמיתי ,אמר" :בכל הקשור
לתחום המשקי משרד החקלאות נותן את המענה המקצועי הראוי ,ואף הרבה מעבר לכך ,אבל
המשרד אינו עוסק בהסברת החשיבות של החקלאות בימי שלום ובימי מלחמה ,הן באספקת
תוצרת חקלאית ,הן בתפיסת שטחים ועוד .תדמיתם החיובית של החקלאים והמתיישבים חשובה
כמפתח להשגת אמצעים וכבסיס לקבלת החלטות ,ואנו רואים את משרד החקלאות כשותף מרכזי
במסע לשיפור תדמיתנו" .השרה ביקשה מהנוכחים לפתח רעיונות למשיכת הדור הצעיר לעבודה
בחקלאות ,לשיפור תדמיתם של החקלאים בעיני הציבור הישראלי ולחיזוק מעמדה של
ההתיישבות.

המשימה  -הסברה

עתיד קרקעות ההתיישבות
יונתן בשיא הציג בפני צוות הקרקעות התנועתי )צביקי פורת – יו"ר ,יונתן בשיא ,דובי מילר ,יאיר
רינמן ,נחמיה רפל( את "הצעת התנועה הקיבוצית לוועדת רוטקופף" .כזכור ,וועדת המנכ"לים
בראשות גיא רוטקופף ,מנכ"ל משרד המשפטים ,נתבקשה ע"י הממשלה לבחון את "המדיניות
הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל" .למסקנותיה תהיינה משמעויות
ארוכות טווח על אופן ניהול קרקעות הקיבוצים והמושבים ,הן בכל הקשור ל"שטח המחנה" ,והן
בכל הקשור לשטחים החקלאיים.
התייחסות התנועה הקיבוצית לסוגיה הקרקעית מתבססת בעיקרה על שני מעגלים :האחד –
לשמר את מעמדה המיוחד של החקלאות וההתיישבות הכפרית כחלק מרכזי מהמרקם,
ֵ
הצורך
המורשת וצרכי הפיתוח והקיום של מדינת ישראל .השני – לאחר ארבעה דורות ו 100 -שנות
התיישבות והיאחזות עיקשת באדמת הארץ ,מחריפים הצורך והחובה לייצב ולעגן את זכויות
החקלאים והמתיישבים בנחלותיהם ,וזאת מעבר להסדרים ארעיים הקיימים היום ,הסדרים שהם
רופפים ונתונים לשינויים תדירים על פי לחצים משתנים.

יציבות ועיגון זכויות

קמחא דפסחא
הקיבוץ הדתי משתף פעולה עם "מפעלות הציונות הדתית"" ,לאורו נלך" ו"אורות חסד" ,במפעל
"קמחא דפסחא" של הציונות הדתית .זהו מפעל הפועל כבר למעלה מ 20 -שנה ,והיעד השנה הוא
חלוקת מצרכים לכ 5,000-משפחות נזקקות ברחבי הארץ ,אליהן אנו מופנים ע"י מחלקות הרווחה
שברשויות המקומיות .החבילות תארזנה במבני "הישיבה הטכנולוגית" בנחלים ,בסיוע מתנדבי
הארגונים השונים ,החל מיום שלישי הבעל"ט ,ראש חודש ניסן .נשמח לקבל עזרה בתחומים שונים
– תרומת מצרכים ,תרומה כספית ,סיוע באריזה ,סיוע בחלוקה ועוד – ואפשר לפנות אל :אבי
בטיטו –  ,050-5271115או ליהושע מוזט – .054-5640952

להצטרף למתנדבים!

מפגש רכזות הגיל הרך
בשבוע החולף התקיים בבארות יצחק מפגש רכזות הגיל הרך ,שהוקדש – לקראת חג הפסח הקרב
ובא – לנושא "והגדת לבנך" .מדווחת מיכל אחיטוב ,מרכזת מחלקת החינוך בקבה"ד :פתחנו את
המפגש בלימוד ודיון עם הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה ,בנושא" :וכאן הבן שואל" או "דע
מה שתשיב"? בעקבות "ארבעת הבנים" התבוננו בסוגים שונים של שאלות ,ובלימוד מקורות
המבטאים גישות שונות לנושא .התפתח דיון מרתק שהדגיש את החשיבות הרבה בעבודתנו
החינוכית של שאילת שאלות .בחלקו השני של המפגש עסקנו בנושא" :והגדת לבנך ביום ההוא
לאמור  ,"...בהנחיית רחל שנרב ,מפקחת )לשעבר( על מעונות יש"ע .רחל הביאה בפנינו ,בחן
ובמקצועיות מתובלת בהומור ,תוכנית מפורטת ופרקטית ללימוד הנושא ,והעשירה אותנו
במאמרים מקצועיים השופכים אור נוסף וייחודי בלימוד הנושא בילדוּת המוקדמת .תודה רבה
לרב אילעאי ולרחל!

חשיבות השאלות

קפה תנועה
כ 100 -חברים מקיבוצי העמק התכנסו השבוע בחדר האוכל של קיבוץ שלוחות ל"קפה תנועה".
המשתתפים נפגשו תחילה לשיחה חברית על כוס קפה ועוגה ,ובהמשך הערב התקיימה הופעתו של
השחקן והסטנדאפיסט ג'ינג'י גולדברג ,שהציג זווית ראייה ייחודית לשימוש בהומור כדרך חיים.
הקהל שצחק לא מעט ,למד על טכניקות וכלים לשימוש בהומור על מנת לשכנע ,להשפיע ,להרשים
ולהעביר מסרים ,ובכך להגדיל את הסיכויים להצלחה בכל תחום בחיים .הרצאתו של ג'ינג'י
גולדברג הבהירה כי חוש הומור הינו ,כך מסתבר ,תכונה נרכשת.
ערבי "קפה תנועה" החלו אשתקד כפעילות תרבות של תנועת הקיבוץ הדתי לרגל אירועי שנת ה-
 ,80ומאז התקיימו מפגשים במעלה גלבוע ,עלומים ,שדה אליהו ,כפר עציון )פעמיים( ושלוחות.
בכל מקום הובאו ל"קפה תנועה" תכנים שונים ,אך תמיד הורגשה בהם האווירה המשפחתית
המאפיינת את תנועתנו .תודה לקיבוץ שלוחות על האירוח הנפלא!

ההומור – תכונה נרכשת

חברה צנועה ומעורבת לכתחילה
להשקת החוברת השלישית בסדרת "חוברות עצ"ה לדרך – הנחלת ערכי הציונות הדתית לדור
הבא" ,בהוצאה משותפת של התנועות 'נאמני תורה ועבודה' ו 'הקיבוץ הדתי' ,יתקיים ערב
שכותרתו – חברה מעורבת צנועה – להיכן פנינו? בערב ישתתפו הרב אלישע וישליצקי )בית מדרש
מהו"ת( ,הרב יובל שרלו )ראש ישיבת ההסדר בפ"ת( ואושרה קורן )ראש בית מדרש מתן השרון(.
במהלך הערב יתקיים דיון פתוח לקהל הרחב ,בהנחיית תהילה נחלון ,יו"ר תנועת 'נאמני תורה
ועבודה' .הינכם מוזמנים לערב שיתקיים בעז"ה ביום רביעי השבוע ,ב' בניסן ,6.4 ,בישיבת בני
עקיבא במודיעין )רח' ראובן  .(4לפרטים ניתן לפנות למאיר קלך –  052-5811229או לאתר

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

