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הרב הראשי בקיבוץ שדה אליהו

כחלק מאירועי  57שנה לעלייתם לקרקע ,הזמינו אנשי שדה אליהו לשבת ,כאורח כבוד ,את
הרב הראשי לישראל ,הרב דוד לאו .את הביקור מתמצת בהתרגשות שמעון שורק ,חבר
הקיבוץ" :הביקור היה מעל ומעבר לציפיות .תחושה של התרוממות רוח שלא ניתן לתאר
במילים" .בראיון לערוץ  5אמר שמעון "אירוח של רב ראשי עם מעיל דיינים ארוך שיתערה
בקיבוץ ויתחבר אל האנשים ,צעירים כמבוגרים ,אינו דבר מובן מאליו כלל ועיקר ,ואילו הרב
לאו הצליח לעשות את הדברים באופן מרשים ומרתק" .הרב קיים שיחות עם צעירי הקיבוץ,
עם החברים ואף השתתף במפקד בני עקיבא" .בשיחותיו עם צעירי הישוב" ,מספר שמעון,
"ידע הרב לאו לשלב גם הדרכות בעבודת ה' לצד השיח בענייני השעה .הצעירים רותקו
לדברים מתוך צמא פנימי" .הרב התייחס לערכים הייחודיים הבאים לידי ביטוי בקיבוץ שדה

מעל ומעבר לכל הציפיות .
תחושה של התרוממות
רוח שלא ניתנת לתאור

אליהו ,המבטאים לא רק את השילוב בין תורה לעבודה אלא גם את ערכי הערבות ההדדית
לפילבני נוער וצעירים מחוץ לקיבוץ" .הרב דיבר על החיבור לקרקע והחזרה לחיבור
והנחלתם
לאדמה ,הדגיש אותם כחשובים ,וציין שהוא רואה בקיבוץ "קהילה מאוד משודרגת" .מאז
כניסתו לתפקיד היו לרב לאו מספר פגישות עם רבני הקיבוץ הדתי ,בעניינים שוטפים
ובהדגשת הצורך בקידום פתרונות לשנת השמיטה" .גישתו של הרב לאו וגישת הרבנות
הראשית הנוכחית" ,מציין שמעון" ,היא שלא לראות בהיתר המכירה פתרון של בדיעבד ,אלא
לאפשר לכל ציבור וציבור לבחור בדרך בה הוא מעוניין ליישם את תפיסתו ההלכתית בנוגע
לשמיטה ,אם על ידי היתר המכירה ,אם על ידי אוצר בית דין ואף לסייע לחפצים בכך לשבות
ממש מכל מלאכה חקלאית".
עצרת זיכרון באנדרטה לחללי הקיבוצים

בשבוע שעבר נערך טקס ההתייחדות השנתי עם זכרם של בני ובנות התנועות הקיבוציות
שנפלו במערכות ישראל .הטקס התקיים למרגלות האנדרטה שנחנכה לפני שנה ,ב"יער
הקיבוצים" שעל גבעות ג'וערה ,בין הקיבוצים עין השופט ומשמר העמק .את הטקס כיבד
בנוכחותו שר הביטחון ,משה (בוגי) יעלון ,ואליו נלוו אלופי צה"ל ,ראשי האגף להנצחת החייל
במשרד הביטחון ,יו"ר 'יד לבנים''' ובעלי תפקידים בתנועות הקיבוציות .בטקס המרשים
שולבו קטעי תפילה וזיכרון ,דברים שנשאו המכובדים ,וקטעי מחול ושירה המתאימים
לאירוע .מיקומה של האנדרטה על גבעה נישאה מאפשר תצפית אל עבר נוף נפלא ,ובמרכזו
עמק יזרעאל ,ערש ההתיישבות הקיבוצית והמושבית .על לוחות אבן חקוקים שמותיהם של
 0,373חללי הקיבוצים ,יהי זכרם ברוך.

על לוחות אבן חקוקים
שמותיהם של  053,3חללי
הקיבוצים

פורום מרכזי משק בדליה

פורום מרכזי המשק של הקיבוץ הדתי התכנס השבוע באתר דליה אנרגיה הממוקם בצפית
קיבוץ כפר מנחם .באתר מוקמת תחנת חשמל פרטית המופעלת בגז טבעי ואמורה
שבאזור
ניהול
לספק  053מ"ו שהם כ 5% -מצריכת החשמל בארץ .דליה היא בבעלות ( )80%משקי
הקיבוצים .לרוב קיבוצי הקיבוץ הדתי יש אחזקות במשקי הקיבוצים ,וחלקם חתום על חוזה
רכישת חשמל מהאתר .התרשמנו מאוד מהבניה המואצת .כ 033 -עובדים מכל העולם
מקדמים את הבניה כך שהאתר יתחיל לפעול כבר בשנה הבאה ,כשנה לפני התכנון .חברי
הפורום נחשפו לייחודיות התחנה ,ליתרונות במיקום ובמחירי החשמל המוזלים ,ושמעו על
תכניות הפיתוח להגדלת יכולת הייצור .באותה הזדמנות עודכנו מרכזי המשק על הנעשה
בתחום משק החלב ובתחום הקרקעות.

 033עובדים מכל העולם
מקדמים את הבניה כדי
שהאתר יתחיל לפעול

עדכון בתחום הקרקעות

שרגא וילק (צמיחה דמוגרפית) מדווח ומעדכן :נכון לימים אלו ,רשות מקרקעי ישראל
(המינהל) הרחיבה את חזית הקפאת היתרי הבניה גם לקיבוצים שלא קיבלו החלטות שיוך
( ,)571,1177ובכללם קיבוצים שיתופיים .אם עד עכשיו רק קיבוצים שקיבלו החלטות על שיוך
נדרשו לחתום על התחייבויות כבדות ,ולתת ערבויות כספיות בהתאם ,היום נדרשים גם יתר
הקיבוצים להצהיר שהבניה מתבצעת על ידי הקיבוץ ובמימונו בלבד .המשמעות הכספית היא
גדולה לקיבוצים שעברו הפרטה וקיבוצים שיתופיים שנעזרים במימון אישי של החבר
(הלוואה) .במקביל ,הוועדה שמינה שר השיכון במטרה לייצר מתווה נוסף לשיוך ,הניחה
בימים אלו את המלצותיה על שולחנו של השר ,ומהמידע שבידינו ,אכן התקבל מתווה עקרוני

צוות העבודה התנועתי –
יונתן בשיא ושרגא וילק
עוקב ומלווה את המהלך

לקיבוצים שאינם מעוניינים לבצע שיוך קנייני ,שיאפשר להוון את כל שטח המגורים בקיבוץ
על ידי האגודה ובכך לנתקו לחלוטין מידי רשות מקרקעי ישראל .זהו מתווה יקר ,שכנראה
יהיה כדאי (ואפשרי) רק לקיבוצים שבאזורי עדיפות וקו עימות .יחד עם זאת ,ההמלצות
כוללות גם אפשרות שהקיבוץ יקבל מחבריו מימון לבניה .השר אמור להציג את ההמלצות
בפני וועדת הקרקעות של התנועות הקיבוציות ,בה אנחנו שותפים ,ולאחר התייחסות קפדנית
ומקצועית ,יתורגמו ההמלצות להחלטת מועצה עם הוראות ביצוע ,שכנראה תצטרך גם לעבור
את מבחן הבג"צ  ...בנוסף ,המינהל פרסם את החוזה ליישום החלטת השיוך ( ,)1177וגם שם
לצערנו המינהל הקשיח את עמדתו ,והפך אותה לבלתי ישימה בשלב זה .צוות העבודה
התנועתי (יונתן בשיא ושרגא וילק) עוקבים ומלווים בצמוד את כל המהלך ,וברגע שיתבהרו
הדברים יעברו חברי הצוות בכל קיבוצי התנועה ,ויבהירו לכל קיבוץ וקיבוץ מה הן
האפשרויות העומדות לפתחו.
חנוכת מבנה מגורים במדרשת הבנות במעון

השבוע נערכה במדרשת הבנות שבמושב מעון – 'מכון בראשית' – חנוכת הבית למבנה
המגורים ,והונחה אבן הפינה לבניין בית המדרש שיקום בסמוך .את האירוע כיבדו בנוכחותם
אנשי 'אמנה' ,נציגי החטיבה להתיישבות ,הורים ,תלמידות ובוגרות המדרשה ,וכמובן כל
הצוות החינוכי .את הקיבוץ הדתי ייצג שרגא וילק (משואות יצחק) ,מרכז המחלקה לצמיחה
דמוגרפית בתנועה .מדרשת הבנות במעון מהווה דוגמא מוצלחת למוסד חינוכי השוכן בלב
\\

ישוב ,ואשר תלמידותיו ובוגריו מעורבים בכל אורחות החיים ביישוב ,ומהווים מנוע צמיחה
משמעותי ועיקרי להתפתחות החברתית ,התרבותית והדמוגרפית של היישוב.
\
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

דוגמא למוסד חינוכי
המעורב בחיי הישוב
ומהווה מקור צמיחה

