בס"ד

שלום לכולם,

-

קיבוצים בתת-איכלוס

משרד ראש הממשלה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,החטיבה להתיישבות
ומינהל מקרקעי ישראל ,הקימו צוות משותף לבדיקת ההתאמה שבין מספר בתי
האב הקיימים בפועל בקיבוצים (= מספר משפחות החברים) לבין מספר הנחלות
וגובה מכסות הייצור שהוקצו לכל קיבוץ וקיבוץ .במשרדה של רותי פרום-אריכא,
מנהלת הרשות לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות ,נערך השבוע דיון בצמיחה

הקיבוצים הראו תנופת פיתוח
וגידול

הדמוגראפית של שניים מקיבוצינו הקטנים ,מעלה גלבוע ובית רימון ,שלפי
הנתונים המצויים ברשויות הם מוגדרים כקיבוצים ב"תת-איכלוס" .בפתח
הישיבה רבת המשתתפים הגדירה רותי את המטרה :לזהות את הבעיות שהביאו
חלק מהקיבוצים למצב של מיעוט חברים באגודה החקלאית ביחס לאמצעי
הייצור שניתנו לאגודה ,ולהביא לצמיחתם המחודשת של הקיבוצים "הקטנים".
שני הקיבוצים שלנו הראו את תנופת הפיתוח בה הם נמצאים ,ואת הגידול
המתמשך במספר חברי הקיבוץ ,וזכו לשבחים ולברכות.
שדולת הציונות הדתית בכנסת

ביום שלישי התקיים ב"אולם ירושלים" שבמשכן הכנסת ,כנס היסוד של "שדולת
הציונות הדתית בכנסת" .השדולה הוקמה ע"י חברי הכנסת ציון פיניאן וזבולון
אורלב ,והצטרפו אליה  11ח"כים נוספים ,ממגוון רחב של מפלגות וסיעות,
ביניהם :זאב אלקין (ליכוד) ,הרב חיים אמסלם (ש"ס) ,איתן כבל (העבודה) ,זאב
בילסקי (קדימה) ,ועוד .מטרת השדולה" :העצמת מעמד הציונות הדתית ,וחיזוק
תרומתם של ארגוני הציונות הדתית למדינת ישראל" .מן הדוברים נצטט את ח"כ
איתן כבל ,בוגר מדרשיית נעם ,שאמר" :אתם קבוצה ההולכת וקטנה .החברה
הישראלית נחלקת ליותר ויותר קבוצות קטנות ,המתחתנות בינן לבין עצמן ,גרות
לבדן ,לומדות במוסדות שלהן  ...אני אומר לכם :יותר ויותר אזרחים רוצים
להיות כמוכם ,רוצים ללמוד יותר תנ"ך ,רוצים להתקרב למסורת ,רוצים לדעת
יותר יהדות .המשימה שלכם היא לחבק אותם ,ולפתוח להם את הדלת" .זבולון
אורלב הדגיש בדבריו שהשדולה תעסוק גם ב"הגברת חוסנה הרוחני והחברתי של
מדינת ישראל לאור ערכי היהדות" ,וגם ב"דאגה לחלוקה שיוויונית של משאבי
המדינה לטובת חיזוק ארגוני הציונות הדתית ומוסדותיה".

איתן כבל :לחבק ולפתוח דלת

איגוד התעשייה הקיבוצית

בסוף השבוע שעבר התכנסו מאות אנשי התעשייה הקיבוצית ,ובהם גם עשרות
תעשיינים ואנשי משק משלנו ,לכנס השנתי של "איגוד התעשייה הקיבוצית".
את הכנס פתח חברנו יונתן בשיא ,יו"ר האיגוד ,ונטלו בו חלק פעיל שרי
החקלאות ,התעשייה המסחר והתעסוקה ,חברי כנסת ובכירים במשק הישראלי.
בכנס שמענו שהתעשייה הקיבוצית מייעדת כ 2/3 -מתוצרתה לשווקי יצוא ,ולכן
היא מושפעת מאד מהסערות הכלכליות במדינות גוש האירו ומהמשבר הכלכלי

 - 3122יציבות בפדיון

בארה"ב .מתוך ַד ֵּפי הנתונים שחולקו בכנס אנו לומדים שבשנת  2010הסתכמה
פעילות המפעלים הקיבוציים (ללא המפעלים האזוריים) ב 32.3 -מיליארד ,₪
עלייה של  ,3.1%והאומדנים הראשונים של  2011מצביעים על שמירת יציבות
בפדיון התעשייה הקיבוצית.
כפר הנוער הדתי

נחמיה רפל (מזכ"ל) ,ורפי בן-אבי (שלוחות ,הנציג הפעיל של הקבה"ד ב"וועדה
לעליית הנוער הדתי") ,ערכו ביקור קצר בכפר הנוער הדתי – כפר חסידים,
להתעדכנות הדדית ולתיאום העשייה המורכבת הכרוכה בהפעלת כפרי הנוער.
ששת כפרי הנוער הדתיים ,שמייסדי הקיבוץ הדתי היו הגורם המרכזי בהקמתם,
מתמודדים עם בעיות מגוונות :בעלּות על הקרקע – מול מינהל מקרקעי ישראל;
קליטת תלמידים – מול משרדי החינוך והרווחה; הרכב אוכלוסיית התלמידים –
מול מינהל החינוך הדתי ,ועוד .חברים .רבים מקיבוצינו מכהנים כחברי
העמותות המנהלות את כפרי הנוער השונים ,ובראשם דובי מילר (מעלה גלבוע)
המכהן כיו"ר הנהלת נווה עמיאל ,ומקדיש לתפקידו ההתנדבותי שעות ארוכות.
בנוסף להם תורם רפי בן-אבי תרומה ייחודית ומשמעותית מאד לביסוסם

תודה לעוסקים בצרכי ציבור

הכלכלי של כל הכפרים .תודתנו לכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה!
האדריכלית – בוגרת המדרשה

בית מדרש למדרשה

צוות משותף לקיבוץ עין הנצי"ב ולמדרשת הבנות מקדם בהתמדה ובמקצועיות
את בניית בית המדרש החדש והקבוע של המדרשה .על התכנון הופקדה
האדריכלית מיכל שלו ,בוגרת המדרשה ותושבת עין הנצי"ב .השבוע התקבצו
בשטח הפתוח נציגי הקבה"ד ואנשי עיה"נ לדיון בדבר גודלו ומיקומו של המגרש
המיועד לבניית בית המדרש ,מתוך הבנה שראייה ארוכת טווח מחייבת לשמור
לצידו מקום לבנייה עתידית של אולם רב-תכליתי וכיתות נוספות ,וכן מבני
מגורים נוספים לבנות שתבאנה ללמוד באחת מהתוכניות המגוונות שתציע
המדרשה .לא קל ִל ְצפֹות היום את צורכי המדרשה בעתיד ,ולהגדיר בהתאם את
השטח המדויק שעין הנצי"ב מתבקשת ע"י הנהלת המדרשה להעמיד לרשות
המדרשה .בהזדמנות זו נשבח את תרומתם הנהדרת של חברי עין הנצי"ב
למדרשה ולתלמידותיה ,ואת עשייתו הנפלאה של צוות המדרשה ,שמציב אותה
כראשונה בין שווים בקרב המדרשות התורניות לבנות.

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

