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פורום מזכירים
פורום מזכירים של תנועת הקיבוץ הדתי התכנס
השבוע בקיבוץ מעלה גלבוע לאחר פגרת הקיץ.
לשמחתנו 24 ,מזכירים ומנהלי קהילה של
התנועה השתתפו בפורום שעסק בין השאר ב
"גבולות האחריות וההכלה של התנהגות א-
נורמאלית בקיבוץ" .בהמשך היום המזכירים
נפרדו מאמיתי פורת ,מנהל הקהילה היוצא של
כפר עציון ,וברכו אותו על תרומתו המשמעותית
והייחודית לפורום בארבעת השנים האחרונות.
באותה הזדמנות המזכירים איחלו הצלחה רבה
למחליפו ,נחום לנדאו מקיבוץ סעד .תודה רבה
למעלה גלבוע על האירוח הנהדר!

 24מזכירים ומנהלי קהילה!

המזכירות הפעילה בשדה אליהו
השבוע" ,בין כסה לעשור" ,ערכו חברי המזכירות
הפעילה ביקור מקיף וממושך בקיבוץ שדה
אליהו .נפגשנו עם הנהלות הקיבוץ ,עם בעלי
תפקידים וחברים בגילאים שונים ,ושוחחנו על
מיגוון נושאים המעסיקים את אנשי שדה אליהו
והמשותפים לקיבוץ ולתנועה ,ביניהם :מקומה
ותפקידיה של התנועה בעת הזאת; הצורך
בהתחדשות בקיבוץ השיתופי; שינויים בבתי
הספר שלנו ובמערכת החינוך הקיבוצית ,ועוד.
יצאנו בתחושה שתרמנו לדיון הערכי והפנימי
המתקיים בקיבוץ ,ונהנינו מהכנסת אורחים
נעימה ומאירת פנים.

הכנסת אורחים מאירת פנים

מפגשים
בביקורנו בקיבוצים עולה וחוזרת השאלה:
"בשביל מה צריך את התנועה"? אנו נוהגים
לתת הסבר ממצה לגבי מקומה של התנועה
ברבדים השונים אך לאחר מכן עולה עוד
שאלה – כיצד יוצרים קשר וזיקה בין התנועה
לחבריה? זו שאלה שנשאלת כבר שנים וייתכן
שאין לה פתרון אחד ומושלם ,אך פעולותיה של
המזכירות הפעילה במישורים שונים מכוונות
לתת לה תשובה ,למשל ,ע"י ביקורי המזכירות
בכל ישובי התנועה .לפנינו שני אירועים:
'ביקורי גומלין' בסוכות ,ובחודשים הקרובים –
שלוש שבתות מיוחדות בעלות תוכן ערכי,
אליהן מוזמנים כל החברים והתושבים .ובהן
על פי ניסיון העבר ,נוצרת תחושה נפלאה של
"שבת אחים גם יחד".
בשביל מה צריך את התנועה?

הבהלה לחלב
לאור המחסור בחלב בשווקים ,דנה השבוע
ועדת תכנון של מועצת החלב בנושא תוספת
מכסות חלב לשנת  .2011הערכת המומחים
היתה כי לצורך השלמת הביקוש לחלב בשנת
 2011יחסרו כ 9 -מליון ליטר .לאור כך החליטה
ועדת התכנון להמליץ בפני השר על תוספת של
שבעה מליון וחצי ליטר ,כאשר ההערכה היא כי
ההפרש יבוא מייצור נוסף של החקלאים
כתוצאה מעידוד הייצור ,וכן על ידי הגדלת
אחוזי התשלום בתקופות השונות .החלטת
השר תתקבל כנראה בעוד מספר שבועות ,ולה
השלכות כלכליות משמעותיות על רוב
קיבוצינו.

מחסור של
 9מליון ליטר

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

