בס"ד

שלום לכולם,

-

שולחנות עגולים
בעוד שבוע זה קורה! ביום חמישי ,י"ב כסלו ( )2..8נשב ,יחד עם אלפי אנשים בכל
רחבי הארץ ,סביב שולחנות (עגולים או מרובעים) וננסה תוך שיח משותף ,להגיע
לרעיונות ,יוזמות ומחשבות שעשויים לקדם את החברה הישראלית למקום טוב
יותר ,צודק יותר ,בדרך של פעולה והשפעה .האירוע יתקיים בחסות העיתון דה-
מארקר ,ושותפים בו גופים רבים .תנועת הקיבוץ הדתי הצטרפה ליוזמה מתוך
אמונה שעלינו להיות שותפים לרצון הלא מובן מאליו שהוצב בפני האזרחים –
לעבור דרך שיח ,להשפעה .היעד שהציבו לעצמם המארגנים הוא  828.שולחנות
ברחבי הארץ .זאת ההזדמנות שלנו ,חברי הקיבוץ הדתי ,להיות מעורבים בחברה
הישראלית .מגדל עוז ,בני דרום ,מעלה גלבוע ,בארות יצחק ,שדה אליהו ,לביא
כבר בפנים ,ועוד קיבוצים בדרך .פרטים על מוקדי ההתרחשות ,השעות והמנחים
יפורסמו בלוחות המודעות ובאתר הקיבוץ הדתי –  . www.kdati.org.ilמצפים
לכם!
אלוף פיקוד העורף
בסמיכות לא מתוכננת מראש ליום העיון שלנו לחברי צח"י ,נפגשו מזכירי
התנועות הקיבוציות ומנהלי מחלקות הביטחון בתנועות עם האלוף אייל איזנברג,
אלוף פיקוד העורף .נציגי התנועות הציגו את היערכותם לשעת חירום ברמה
היישובית וברמה התנועתית ,ובכירי פיקוד העורף הסבירו את דרכי עבודתם,
והציגו את יכולותיהם בשעת שגרה ובשעת חירום .בפגישה סוכם על שורת צעדים
לקידום מוכנות  872הקיבוצים במקרה של "אזעקת אמת" .פיקוד העורף ,נכון
להכיר בחברי קיבוץ שיתגייסו למשימות חיוניות בחירום כ"מתנדבי העורף",
והמתנדבים יזכו לכיסוי ביטוחי .פיקוד העורף הביע מוכנות לגייס קציני מילואים
מהקיבוצים ,ולהכשירם כקציני קישור לרשויות בתקופות חירום .בין ההחלטות
נקבע גם כי פיקוד העורף יקיים סדרת הדרכות והסברה לצוותי החירום
בקיבוצים ,ויקח בחשבון את מטה התנועות הקיבוציות כגורם שותף להערכות
המצב וקביעת מדיניות ,כפי שהוא עושה עם רח"ל ( = רשות חרום לאומית) .כמו
כן ,הוחלט על הקמת צוותי חירום במפעלי תעשייה שבחצר הקיבוץ ,ועל סדרת
הדרכות והכשרות שיכינו את תלמידי התיכונים למלא תפקידים נדרשים בקהילה
בשעת חירום ,בהתאם להגדרת הצרכים של הרשויות.

שורת צעדים לקידום מוכנות

שרת החקלאות
צביקי פורת (אגף המשק) ונחמיה רפל (מזכ"ל) קיימו פגישת עבודה עם אורית
נוקד ,שרת החקלאות .השיחה נפתחה בהצגת עמדתנו בנושא השמיטה ,בעדכון
השרה על התקדמות וועדת השמיטה הממלכתית ,ובהעלאת בקשותינו ממנה
לקידום ההבנה בין הגורמים השונים הפועלים בשטח החקלאי ובתחום ההלכתי.
נושאים נוספים שעלו בפגישה ,הם :משבר השפד"ן בנגב ,והדרכים המוצעות על
ידינו לפתרונו בשיתוף פעולה של משרד החקלאות ומשרד התשתיות; המשבר
בשלוחת הפטם בענף הלול ,וקביעת מסלול להתערבות משרד החקלאות; קיום
הבטחה להקצאת מכסת חלב להקמת רפת נוספת באחד מקיבוצינו; התמודדות
תנועת הקבה"ד עם ישובים הנמצאים בתת-אכלוס .הפגישה היתה ברוח טובה

מצפים להשלכות
חיוביות

ואוהדת ,ואנו צופים שתהיינה לה השלכות חיוביות.
המזכירות הפעילה בטירת צבי
מהבוקר עד אחר הצהריים של יום רביעי ביקרו חברי המזכירות הפעילה בקיבוץ
טירת צבי .הביקור נפתח בסיור במפעל 'טיב' ,מפעל מרשים בהיקפו,
במקצועיותו ובהתנהלותו .לאחר מכן התקיימו פגישות עם חברים בענפים
השונים ,ועם בעלי תפקידים .במהלך היום התרשמו חברי המזכירות הפעילה
של שינויים המתבצעים באופן שקול
מחברה קיבוצית טובה ,הנמצאת בעיצומם .
ובנוי ,כשהחברים שותפים מלאים בהחלטות ובקביעת המסגרת ,כל זאת תוך
סנכרון מרשים ויוצא דופן בין האגף המשקי לאגף החברתי .המזכירות הפעילה
סיירה בשכונה הנבנית לצד הקיבוץ ,אשר רוב החברים בה הם בני קיבוצים,
ובהם לא מעט בני המקום ,חבורה איכותית שמוסיפה הרבה – כך מעידים

ביקור ב'טיב' ובשכונה

החברים – לנוף הקיבוצי .לצד ההתפעלות מהחשיבה האסטרטגית ומהעשייה
הענפה ,הושמעה בפני ההנהגה בטירת צבי קריאה לפעול לקידום הצד הרעיוני-
קיבוצי ,שנראה מעט חסר בקרב חברי הקיבוץ ,הצעירים והנוער .חברי
המזכירות הפעילה העלו את רעיונותיהם להגברת שיתופי הפעולה בין התנועה
ופעיליה לבין הנהגת הקיבוץ ,בכל מגוון עיסוקיה של מזכירות התנועה .תודת
כולנו נתונה למארחים ולמשתתפים בשיחות השונות ,שקיבלו את פנינו במאור
פנים .שנת ה 77 -של טירת צבי בפתח ,וברכותינו שלוחות להמשך הצלחה לאורך
ימים ושנים!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

