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שלום לכולם,

-

פורום רכזי חינוך
רכזי החינוך מהצפון ומהדרום התכנסו בכפר עציון לפגישתם האחרונה לשנת תשע"א.
היתה זו גם פגישת פרידה ממיכל אחיטוב )סעד( המסיימת בסוף הקיץ את עבודתה
הברוכה כרכזת מחלקת חינוך במזכירות הפעילה ,ומעבירה את השרביט והתפקיד
לאמיתי פורת )כפר עציון( .למפגש בהנחייתה של מרים שפירא ,הוזמן נחמיה רפל ,ויחד
עמו התקיים דיון חשוב על מהות תפקיד רכז החינוך כמוביל 'מערכת חינוך משמעותית
בקיבוץ' מחד ,ומאידך מהווה חלק מקבוצה מקצועית ומובילה בתנועה .בין הנושאים
שעלו בדיון :פיתוח ועיצוב מנהיגות ,קשר וגיבוי בין הנהלת הקבוץ ורכז החינוך,
מעורבות הורים ,התמודדות עם מתבגרים ועוד .במבט קדימה סומנו יעדים כמו הרחבת
מעגל המשתתפים בפורום רכזי החינוך ,שילוב תכנים רעיוניים וערכיים ממשנת הקבוץ
הדתי ,והתגבשות לקבוצה מובילה ומשפיעה במערכות החינוך בתנועה .במסגרת סיכום
השנה ציינו הרכזים את למידת העמיתים בפורום ,למידה שהעצימה אותם והייתה
משמעותית עבורם .תודה למרים שפירא על תרומתה לשנה משמעותית זו ,ברכות הצלחה
לאמיתי פורת במשימה החשובה שנטל על שכמו ,ואחרונים חביבים יישר כוח ענק לרכזי
החינוך על השליחות ,ההשקעה והמסירות.

מפגש סיום והעברת שרביט

כנס מרכזי משק בבארות יצחק
בחלקו הראשון של כנס מרכזי משק ניתנה סקירה מקיפה על מאבק הרפתנים נגד
הניסיון לפגיעה חמורה ברווחיות הרפתות .הכלכלנית של התאחדות חקלאי ישראל ,רחל
בורושק ,מסרה דיווח על הרעיונות החדשים ומשמעותם לרפתות הקיבוציות
והמשפחתיות .כזכור ,בחוק החלב ,שנחקק לפני ארבעה חודשים בסך הכל ,יש מנגנון
לקביעת מחיר המטרה )התשלום שמקבל הרפתן עבור החלב( ,והוא נותן עדיפות לייצור
המקומי ומונע יבוא מוצרי חלב .מאבק הרפתנים הוא כנגד רצונה של הממשלה לפגוע
בשתי נקודות אלה .בהמשך נתנה רחל סקירה על התוצאות הכלכליות הטובות של
חקלאות ישראל בשנתיים האחרונות .בהרצאה נוספת ,הרצאתו של רואה חשבון אוהד
עובד ,הוצע לבצע במשקים 'אסטרטגיה פיננסית' כדי להתמודד עם התנודות בשוק.
ההרצאה האחרונה ניתנה על ידי עומר רביב ,המלווה את הקיבוץ הדתי כבר מספר שנים
בבדיקת העמלות המשולמות לבנקים .עומר הציג את עבודתו והציע לכל קיבוץ לבצע
בדיקה מתאימה שיכולה לחסוך ,לטענתו ,סכומים נכבדים.

בדיקה = חסכון

"אני איתכם
במאבקכם הצודק"
פליקס ז"ל
שיאנית החלב 2008

מחאת הקוטג' ומאבק החלב
מאמץ מרוכז וזמן רב משקיעים אנשי המשק של מזכירות הקבה"ד במאבק החלב.
כידוע ,ישנם  4גורמים השותפים לתהליך :יצרני החלב – הרפתנים ,יצרני המוצרים
– המחלבות ,המשווקים – רשתות השיווק ,והממשלה – מע"מ .החלטת מזכירי
תנועות ההתיישבות היא לנהל מאבק עיקש ולהוכיח את צדקת עמדתנו :לא לפגוע
במחיר המטרה ולא להגדיל את היקף הייבוא .לאור הודעת ראש הממשלה על
השינויים במשק החלב עלינו להיערך למאבק מתמשך .במהלך השבוע התפרסמה
הודעה בלשון הזו:

להיערך למאבק ממושך

ראשי תנועת המושבים ,התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי ,קוראים לראש
הממשלה להימנע היום מקבלת החלטה הנוגעת לציבור החקלאים ולמשק
החלב.
בתום דיון חירום שקיימו הבוקר מזכ"לי תנועות ההתיישבות ,קוראים זאב )ולוולה(
שור ,מאיר צור ונחמיה רפל לראש הממשלה ,לבדוק עימם את השינויים הנדרשים
במשק החלב ,תוך הידברות והסכמות עם החקלאים" .ייצור חלב הוא מטה לחמם
ומקור פרנסתם של אלפי משפחות בהתיישבות ,לכל החלטה משמעות גדולה על
יכולת התפרנסותם .קיים אתנו הידברות ,וביחד נגיע להסכמות" ,אמרו ראשי
תנועות ההתיישבות.
י"ז בתמוז – סוגיות כלכליות חברתיות
כמאה חבר׳ה תיכוניסטים התכנסו בי"ז בתמוז לעסוק בעניינים ברומו של עולם:
סוגיות כלכליות חברתיות .בהובלתם והנהגתם של אביעד ולימוד ספראי ,מדריכי
הנוער במעלה גלבוע ,התלבטו המשתתפים בשאלות של יחסי הון-שלטון ,קפיטליזם
מול סוציאליזם ,פרט מול חברה ומשאבי טבע מול קניין.
את הכנס ליוו בנוכחות והדרכה חברי הצוות הכלכלי של התנועה – נחמיה רפל,
ידידיה קרן ,צביקי פורת ושרגא וילק ,כך שהשותפות בין אנשי החברה לאנשי
הכלכלה ,והקשר בין המערכות ,הודגש והובהר לחבריא .היה מוצלח כבשנה שעברה!
יישר-כח למארגנים ולנוער שבא והשתתף.

עניינים ברומו של עולם

סיור במנהרות הכותל
ביום רביעי האחרון יצאו קרוב ל 120 -לומדי הדף היומי בקיבוץ הדתי ,כולל גברים,
נשים וטף אוהדים ומתעניינים ,לסיור מיוחד במנהרות הכותל ,שהסתיים בשיעור
מאלף של הרב קובלסקי ,ראש ארגון "מאורות הדף היומי" ,ובעל החזון להביא
 100,000איש לסיור במנהרות הכותל .מחוסר מקום לכל הנרשמים בקיבוצינו תצא
בעז"ה קבוצה נוספת של לומדים ומתעניינים בשבוע שלאחר סוכות הבעל"ט.

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה
החזון  100 -אלף איש!

