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שלום לכולם,

-

שבוע סוער בדרום
כל קיבוצי התנועה שבדרום הארץ היו בשבוע שעבר צמודים לממ"דים .בתוך שעות
בודדות התארגנו מחדש "צוותי חירום יישוביים" ,נפתחו מקלטים וחולקו הוראות.
האזעקות לא התחשבו בקדושת השבת ובזמני התפילות ,והקפיצו את כולם גם בשעות
הקטנות של ליל שבת .תודה לאל ,יצאנו ללא פגע מהסיבוב הנוכחי ,וביחד עם כל עם
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האזעקות לא מתחשבות

משבר החלב
בישיבה השבועית של הצוות הכלכלי במזכירות הקבה"ד דיווח צביקי פורת )מרכז אגף
המשק ,עלומים( על המהלכים הנעשים "מאחורי הקלעים" במטרה להגיע להצעת פשרה
שתתקבל ע"י שרי הממשלה מחד וע"י התאחדות מגדלי בקר מאידך .מלבד ההתייחסות
המקצועית לשאלות הכלכליות ניתנת תשומת לב מיוחדת לצורך לעגן לטווח ארוך את
ההצעה שתתקבל ,ולמנוע את המצב הנוכחי שלאחר כ 4 -חודשים ממועד קבלת "חוק
החלב" בכנסת הונחו על שולחן הממשלה הצעות שמשמעותן הוא שינויו המהותי.

נסיון להגיע לפשרה

המכון לחקר הקיבוץ הדתי
בימים אלה יצאה לאור הדפדפת הראשונה של "המכון לחקר – תנועת הקיבוץ הדתי",
ובו מוצגות התוכניות לתשע"ב בתחומים הבאים :תוכנית עמיתי מחקר; שיח צעירים;
סמינר נקלטים; ימי עיון .את המכון מובילים :לימור ספראי )מעלה גלבוע( ,מיכאל בן-
אדמון )שדה אליהו( ,עמרי עמירם )לביא( ,רזי בן-יעקב )כפר עציון( .בפתיחת הדפדפת
לשמר את הזיכרון ההיסטורי של תנועת
מוצגים המכון ומטרותיו" :המכון הוקם במטרה ֵ
הקיבוץ הדתי ,לחקור את קורותיה בעבר ,וליצור שיח פורה ,מעמיק וביקורתי סביב
רעיונות היסוד .המכון שואף לפתח יכולות פעולה ,התחדשות ויצירה בקרב צעירי
התנועה ואחרים סביב ערכי התנועה ופועלה בהווה ובעתיד ".ב ה צ ל ח ה !

התחדשות ויצירה

בניית ממ"דים בעלומים
בימים אלה נראה כל אזור המגורים היפה של קיבוץ עלומים כאתר בנייה .לא מעט
מגאוות אנשי עלומים מבוססת על הנוי הנהדר ,שטופח במקצועיות ,באהבה ובעמל של
שנים ,ועתה מתרחשת – בלשון המקומית – "הפצצת הנוי" .כ 120 -יחידות ממ"ד
מוצמדות לכל בתי המגורים שעדיין לא זכו לכך .העבודה ,בניהולו המסודר והיעיל של
שמריה מלר ,מתקדמת ע"פ התוכנית ,והצפי הוא לסיימה בעוד כשנה .בקיבוץ השכן,
סעד ,נוספו כבר הממ"דים לרוב יחידות המגורים אך העבודה עדיין לא הסתיימה.

"הפצצת" הנוי

ועדת טרכטנברג
מתוך הבנה שהוועדה בראשותו של פרופ' מנו טרכטנברג ,ועדה שהקים ראש הממשלה
להתמודדות עם "מחאת האוהלים" ,עשויה להביא לשינוי סדרי העדיפות במדיניות
הממשלה ובהקצאת משאביה ,אנו נערכים ביחד עם תנועות ההתיישבות הגדולות
להגיש לוועדה נייר עמדה שישקף את חשיבותה הלאומית של ההתיישבות הכפרית
והחקלאית.
בפתח מכתבנו נכתב" :מחאת הדיור )האהלים( של שכבות הביניים ומגזרים נוספים
במשק ,הביאה להקמת ועדת טרכטנברג ,שנועדה לבחון ולהציע פתרונות למצוקת יוקר
המחיה במדינת ישראל ,וכן להמליץ על שינויים בסדרי העדיפויות בהקצאת משאבים
ממלכתיים ,צמצום פערים בחברה הישראלית ,הקלה על השכבות החלשות ,סיוע
לפריפריה ,פיזור האוכלוסין ,איכות חיים וסביבה ,והכל תוך שמירה על יציבותה
הכלכלית של מדינת ישראל .במסמך ההצעות שלהלן מעלות התנועות הקיבוציות
ותנועת המושבים נושאים הנמצאים בתחומי סמכות הוועדה ,בהקשר להתיישבות
הכפרית ,ומחייבים פתרונות אחרים מאלו הקיימים כיום".

שינוי סדרי עדיפות

אירוע מרכזי בקבוצת יבנה
השבוע הוציאה מזכירות קבוצת יבנה הודעה ראשונית לקראת האירוע המרכזי לציון
שנת ה 70 -להתיישבותה של קבוצת יבנה על אדמתה ,וזו לשונה :ביום שלישי
בשבוע ,י"ד אלול תשע"א 13.9.11 ,בשעות הערב נחגוג בקבוצת יבנה
אירוע מרכזי לציון שנת ה .70 -אנא רשמו ביומנים ובלוחות .הזמנות

יישלחו .בתום שנת היובל ,ולאחר שורה של אירועים מרשימים ,יסיימו חברי הקבוצה
את החגיגות בהופעה על הבמה ,ולאור ההכרות הקרובה שלנו עם יבנה אנו אומרים:
כדאי לבוא!

אירוע סיום  -כדאי לבוא!

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

